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دام یعقویب  اهلل العظیمیةآ ۀدربار سخنان شهید صدراز 

 هظلّ 
آقای من! ای  رادرم در راه خدا! ای مونس دل و جانم! خدا تو را عّزت و شوکت  *

  ر تو ارزاین دارد که هرچه توفیق است  ه دست اوست. خری راهمه خبشد و 

ناگری میان ما دوام سپاس و ستایش است خدا را که نامه شایسته* چه بسیار 
اش را جز او کیس نداند های خدای سبحان است که کرانهیافت و این از نعمت
 زمان  ر دل و جان تأثریگذار است.و در مدار عمل نزی هم

، اُنس است و جنبش شویق که  ا یادتان و پرکشیدن دل  ه جان * تأثریش  ر
ای از آمدن گونهدستسويتان همراه است؛ اّما تأثریش  ر روح تکامل و  ه

 آمیختیگ قلیب است.

* آقایم و ای فرزند آقای من!  اور ندارم روزی  ر من گذشته  اشد و چندین  ار 
کشد و  ه سوی تو رایه ت پر یماز تو یاد نکرده  اشم،  ه دالیز چند قلبم  رای

 شود:یم

از  یکی  ه شوق دیدارت؛ هرچند دیدار عقز و قلیب  ا تو  رایم  ه حقیقت نه جمج
 حاصل است... .

 - دین سبب -که نگرانت  ودم مبادا  الیی دنیایی دامنگریت شود ودیگر این
مندانه از اش و عّزت و قدرتش تو را پریوزدست  ه داع  ردم تا خداوند  ا یاری

 آن رهایی خبشد.



 هاى عارفانمشعل .......................................................................... 18

ها شوق و ددلادیگ  ود تو در آاغز لیست نام شایسته* اگر جز خدای متعال کیس 
پندارم تو از فهم معنای خاص این سخن گويم و نیمگزاف نیم ودی؛ این را  ه

 دالن است. رنیایی؛ زيرا این از سخنان صاحب

که گفیت دالیل  ر آن، از و این ات  ه آنات  ه جهاد اکرب و  اورمندیبستیگ* دل
خواهم تا فضل خویش شماره  ریون است قلبم را خنک کرد. از خدای سبحان یم

-را  ر تو افزون و نعمتش را  ر تو تمام گرداند که توفیق همه  ه دست اوست. هم

کنم که تو را عمری طوالین عنایت کند تا فرصت یایب در این خبش چننی داع یم
کند که  اورها و تکلیفت در این زمان اقتضا یمچنانهاد اصغر آناز توّجه  ه ج

  ه رساجنام  رساین.
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ـد رـدریةرت آـاز حض سنگای گراننامه ّد بـه  اهلل شهید سعید سـیدد م

د یعقوبیةیجناب آ ّد  هدام ظلد  اهلل العظّی شیخ م
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

پس از سالم و حتّیت امیدوارم لطف نموده،  هه  شیخ  زرگوار ما! عّزتت مستدام  اد!
 نکات زير توّجه فرمایید:

داین که من همیشه تو را در میان شاگراِن خود  ه حلاظ طههارِت دل و یم .1
کهه اگهر  نها  اشهد دانستم؛ چنانانصاف در پذیرِش حقیقت،  رترين یم

روزی در آینده میان تعهدادی از نامزدههای مرجعّیهت یکهی  رگزيهده 
، جز تو  ه کیس دیگر نظر ندارم تها مرجعّیهت در دسهت منصهفان شود

 دل و دنیاطلب.نیاز دیگران  ماند، نه در دستان مردیم سخت ۀ رآورند

ام  ه این اندیشیدم که تهو را در های اندیشهتا جایی که در  ریخ از الیه
هایی که  رای امامهت ااعهت حضهور نهدارم،  هه جانشهی  خهود زمان

ای  رای مرجعّیت تو شود و این اندیشه همهواره در مهن مینه گمارم تا ز
کهه در رصيح تو نزی مانِع آن خنواهد شد؛ چهرا نامهاستوار  ود و حیّت این 

-ها و سالیقشان کیس را نهیمتنّوع دیداگههمه میان شاگرداِن فراوانم  ا 

رشایط مورد نظر من  اشد؛ پهس از خهدا همه یا م که  یشرت از تو جامِع 
 تو  ه حتّقق  رساند. ۀخواهم که  ه یاری و قدرتش امیدم را درباریم

 1418یکم اادی اثلاین 
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 همقدم
تواند ا عاد شخصّیت سّید شهید صدر توانم این سخن را  گويم که هیم کس نیمیم
آاغزی  ر حرکت  نقطهزندیگ وی را که  عدها مبنا و  ۀو راز پنهان در فلسف ثاین

را  های اعرفانمشعلکه کتاب او گردید، بشناسد جز این ۀاگماناصالیح و پیش
ها و خوانده  اشد که تعبریی است از ارشاقات رویح پاک و ناب،  رآمده از پرسش

مشالکیت که  ر جواین مشتاق در سیع  ه سوی کمال و اصالح خویشنت و جامعه 
رده است که او کتراوش یم 1گذشت. این نفحات قدیس در حایل از قلب شهید صدر

-در اوج تفّکرات خویش و در خلوت و فراغت و خپتیگ رویح قرار داشته است؛ سال

ترين فشارها را هشتاد میالدی که جسمش در زندان مزدوران صدام سخت ۀهای ده
ها،  لکه  ریون از این دنیای کرد، ویل روحش  ریون از زندان این طاغوتحتّمل یم

زد؛ جایی که نه گویش ه که در  هشت مقّربان حلقه یماگتاريک و ظلماین  ود؛ آن
وصفش را شنیده، نه چشیم آن را دیده و نه  ر قلب برشی خطور کرده است. وی در 
چننی  لندایی، از ایثار  ر این جواِن نیازمنِد  ه رمحت پرورداگر دريغ نورزيد؛ که آن 

نور معرفت خویش منّور  هایشان را  هرمحیت  ود فرودآمده  ر دستان اویلایش که دل
نمود و چون از کرد، اجا تش یمگردانیده  ود. پس هراگه آن جوان از وی درخواست یم

شد،  ه کرد؛ هراگه ضعیف و ناتوان یمدسیت یمماند، در اجا ت پیشخواهش دریم
-نمود و وقیت اندوهگنی یمکرد،  ا وی مدارا یمکرد و چون کوتایه یمسوی او رو یم

 ساخت.را در دريای اعطفه غرق یمشد، وی 

ها تردید داشتم و  ا  رادران خملص حقیقت این است که من در انتشار این نامه
های و نزی  ه سفارش  اره بسیار مشورت کردم تا  ه وصایای آن شهید  زرگدراین
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 ند مانده  اشم، تا مبادا دیگر مرّبیان در خصوص کتمان دانش از نااهالن پای
ظرفّییت  یش از توان و ظرفّیت خویش آن دستورها را  ر خود پیاده ی کمماجراجو

را  -و چه رسد  ه دیگران - ینم؛ زيرا مؤمنانای جز نرش آن نیمسازد؛ ویل اینک چاره
اند و  ینم که از اخالص و دامن  رکشیدن از دنیادوسیت و خودپرسیت، دور شدهیم

آمزی شیوع یافته که زنگ ای خماطرهگونه ههای رویح و قلیب، در میان اّمت  یماری
رسد و گرچه شاید آرماین اسالیم از آن  ه گوش یم ءههای جامعخطر فروپایش پایه

ظاهرش در چشم ناظران زيبا  نماید، ویل از درون پوسیده است و نزی چون جامعه را از 
ایل دیدم؛ جويان  اشند خاکری که قادر  رگرفنت دست کمالدستان پرتوان و درست

ای هایی  ا شیوههای شفاخبش را ارائه کنم؛ نسخهرو، خوش داشتم این نسخهایناز
اند؛ چراکه این کتاب چه علمای اخالق پیش از این  دان شیوه قلم زدهمتفاوت از آن

ها و راه حّل مشالکیت که یک جوان در آاغز راه دراز عبارت است از: پاسخ پرسش
-که چون این کتاب را  ه مطالعه یمکند؛ چنانا را جتربه یمخویش  ه سوی کمال آنه

های نفس و پریاسنت ای پزشیک  رای درمان انواع  یمارینشی ، گويا در حال معاینه
ْن گرایدجا که نفس مطمنئ گردیده، قلب  ه سالمت یمها هسیت؛ آندل از آلودیگ إاِلا مج

لِیمٍ  لٍْب سج یتج اللاههج  ِقج
ج
أ

 .«وردی آخدا نزدکیس که دیل پاك گر م»؛ 1

آن  ءهاکر  ندند، مطالعهایی که در این کتاب آمده  هیقنی دارم اگر  ه سفارش
که اموری فراتر از طاقت نفس را  ر خویشنت حتمیل نکرده، سودمند خواهد  ود؛ این

که  ا دیگران  ر هرگونه عمز که موجب تنگنا و دشواری شود ترک گفته، چنان
کنند،  ا نفس خویش نزی چننی کنند و  دانند که داری رفتار یمّیه و خویشنتاساس تق

راهِ اسالم خواهند سازی آن راهِ خطا  پويند، خویش را  ه دور از شاههرچه در پیاده
 اند. اوران  ه پریوی از امامان  ر آن اگم زدهرایه که دینیافت؛ شاه

                                                        

 .108 ء. شعرا، آیه1
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 خطاب املرحلهما چه در کتاب  مطالب ءهکه آنان را نزسد از مطالعچه این
-ها( و چه دیگر آثار منترشه، غفلت ورزند؛ زيرا تاريخ ناگرش نامه)سلسله سخرناین

حترير  رشتهو در رشایطی  ه  1گرددهای این کتاب  ه  یش از  یست سال پیش  از یم
 سان که  یشرت تکایلف، تغیریّلّک  ا رشایط امروز متفاوت است؛  داندر آمده که  ه

و تصّدی  1991چه پس از قیام و آن یافته است. اکیف است میان افاکر سّید شهید
 ای شود.اجتمایع  دان معتقد شد مقایسه ۀهای گسرتدمرجعّیت و مسئویّلت

و  میةاإلسال ةیف احلیا ئمةدور األهای های مطرح در این کتاب در کتاباندیشه
این همه ها در زمان خود که این نامهنزی موجود است؛ چرا فة األحداثفلس یف ةنظر
رو،  ا آن دو کتاب تداخل دارد. من نزی درصدد اینها را در  ر داشته است. ازگرایش

 ها را  دون دخل و ترّصف در این کتاب آوردم.تفکیک آنها  ر نیامده، نامه

عمل استاد شهیدم سّید  نامهای در جاريه ۀخواهم این کتاب را صدقاز خدا یم
مند شود پادایش  ه او عنایت فرماید قرار داده،  ه تعداد هر کس که از آن  هره 1رصد

 و مرا  ا وی در اع دوستان حمّمد و آل طاهرينش قرين گرداند.

 

 نجف ارشف  ـد یعقوبی حممّ 

 1426الثانی ربيع 22

31/5/2005 

(10/3/1384) 

 

                                                        

-شهود  ههیش از یس سهال از آن ماکتبههات یمشمیسه  ههه فهاریس تراههه یم 1396. اکنهون کهه ایههن کتهاب در سههال 1

 گذرد)مرتجم(.
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 معرفت نفس وجهاد با آن
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 یکم ءل یکم : نامهفص

 حدیث دو معرفت
 

دْ » ُه فجقج رجفج نجْفسج ْن عج رجفج  مج باهُ  عج  «رج
ُنوا فرماید: گران این سخن خدای تعایل را که یم ریخ از پژوهش ِینج آمج ا اَّلا يُّهج

ج
یجا أ

ُکمْ  نُفسج
ج
لجْیُکْم أ ْيتُمْ  عج ا اْهتجدج لا إِذج ُکم مان ضج الج یجُُضُّ

 ه  !ایدآورده اى کساین که ایمان»؛  1
خودتان  رپدازيد. هراگه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است  ه شما 

س است، اند که تشويق مؤمن  ر پیمودن راه نفْ گونه تفسری کردهاین «رساندزياین نیم
است که فرمود:   رای رسیدن  ه پرورداگر که مضمون حدیث نقل شده از پیامرب ما

رجفج نجْفسج » ْن عج دْ مج قج رجفج  ُه فج باهُ  عج و  «هر کس خود را شناخت خدایش را شناخت» 2؛« رج
آاغز و پایان نفس و شناخت عوامل سعادت و اسباب  هاین هدف، از راه شناخت نقط

 آید.سود و زيان آن، از میان معارف قرآین  ه دست یم

                                                        

 .105 ءیه. مائده، آ1
 .13، صمصباح الرشيعه یف احلقائق یف حماسن االخالق اّلمه اکشاین،. ع2
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یق است؛ حال چه آن لفظ این معنا را  رساند یا نرساند این ایده  ه خودی خود دق
که این راه،  رترين راه  رای رسیدن  ه درجات تقّرب و نزدیکی  ه پرورداگر چرا

معرفِت اجنُفیس، از معرفت آفایق  رتر » یت: نزی رسیده است که جهانیان است و از اهل
ِ  ةُ فج عرِ المج »روایت نقل شده است که فرمود:  ؛ در این  اره از حُضت یلع«است  ْفِس الا  
 
ج
 .«شناخت نفس، از میان دو شناخت  رترين است»؛  1«نیِ تج فج عرِ مج ال ُل فضج أ

کهه حهایلشنایس( و مقتضیات آن، ا زار و مسهری اسهت درپس شناخت نفس )خود
کردن مسهری ورزيدن از هدف، فراموش اشد و غفلتاغیت و هدف، خداوند متعال یم

الج رو، خدای متعال فرمود: همنیرا در یپ خواهد داشت؛ از جُسهوا اللاهههج وج ِیهنج ن َّلا تجُکونُوا اکج
ُهمْ  نُفسج

ج
اُهْم أ نسج

ج
فجأ

و چون کساین مباشید که خدا را فرامهوش کردنهد و او زينهزی  »؛  2
 .«آنان را دچار خودفرامویش کرد

                                                        

 .170، ص6ج  تفسری املزیان،،  ه نقل از: 17، ص1ج من هدی الیب و العرته، .1

 . 19 ءه. حرش، آی2
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 رایه پر از خار

رو، ایهنراه تهذیب و شناخت نفس رایه پر خس و خار، دراز و پیم در پیم است. از
چه که  رای وی مفید اسهت  رداری از آناز وقت خود در جهت  هره  ر انسان است که

-دیگراین که پیش از وی این راه را در پیش گرفته ۀ هرتين استفاده را  کند و از جترب

اش را  رگزينهد و در یپ زيبهاترين  اشهد. شدهاند  هره جسته، از هرچزی  یخته و غربال
تهر از آن اسهت که عمر وی کوتاهيد؛ چرازيرک آن است که از جتارب دیگران  هره جو

پیشهینیان همهه آنها را  ه حمک جتربه نهد که او گرچه عمری  هه درازی همه که خود، 
اکرها و اندیشیدن در افاکر آنان و گهردش در آثارشهان وی را چهون  هندارد، ویل مطالع
تها  هه پایهان  آنهان از آاغز هگرداند و  لکه فراتر، که گويا  ه عمر همهیکی از آنان یم
آیهد آموخنت  هه دسهت نهیماین سخن نزی درست است که دانش،  ا بسیار 1زیسته است.

ِ  لمُ العِ  یسج لج »که در حدیث آمده است:   لهِب  قج یِف  اهللُ  هُ فُ قذِ وٌر یج نُ  ُهوج ل  ج  مِ لُّ عج الا وج  یمِ علِ الا  ةِ ثج کج  
ج مج  آن نهوری اسهت کهه  دانش  ه آموزش و فراگریی بسیار نیست،  لکهه» ؛2«اءُ شج ن ی

ابلّتهه ایهن دانهش  ها توفیهق  .«افکنهدخداوند آن را در دل هر کس که خبواههد یم
خداوند و تأیید وی سبیب خواهد شد تا  رای جنات در روز واپسنی  ه آن امیهد بسهت و 

 سالمت صعود کرد. ۀکه در حدیث آمده است  ا آن  ه مرتبنرد این تا چنان
،  ه این راه آورد ویل  ا توّجه  ه استم تا مرا یاری کردهخودیرزماین از خدا یاری یم

سوزی که  توانم در ام، در آن اوان، از نبوِد استاد و راهنمای دلکوتایه و رسپییچ ذایت
ها حال،  اید اعرتاف کرد که کتابعنی ردم. دراین عرصه از وی پریوی کنم رنج یم

معصومان: هستند، ویل خنست  ۀسریگرچه  یش از نیاز انسان رسشار از سخنان و 
معارف موجود در آن را  ه تمایم همه تواند که کتاب ساکت است و هیم کس نیماین

زندیگ است گردآمده از  رترين و  ۀدريا د پس انسان ناچار از ترسیم سبک و شیو

                                                        

  ا ترّصف. نهج ابلالغهدر  7 ه فرزندش امام حسن 7.  رگرفته از وصّیت حُضت امریاملؤمننی و سّید العارفنی1
 .225، ص1، جحبار االنوار،  ه نقل از: 419، ص الربعون حدیثاا. 2
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دت توان خویش، خود را  ه اجنام آنها اع ۀسان که  تواند  ه انداززساوارترين اکرها؛  دان
ادهد که  هج لُِّف اللاهُه نجْفًسا إاِلا وُْسعج الج یُکج

خداوند هیم کس را جز  ه قدر » ؛1
و شاید که رمحت خداوندی شامل حالش شده، او « کنداش تکلیف نیمتوانایی

جْهِديجناُهْم ُسُبلجنجارا از نرد ان کمال  اال  ربد که:  ُدوا فِینجا لج اهج ِینج جج وجاَّلا

این که و کس» ؛2
 .«نماییمهاى خود را  ر آنان یمیقنی راهاند،  هدر راه ما کوشیده

 -که  ا خود پیایم آورده  ود  3اخری شما  ه دستم رسید نامهها، در میان این نگراین
خواند تا در این زمینه  ه شما پناه  یاورم که مرا فرا یم -و شاید ناخودآاگه از سوی شما 

من راه پیدا کرد؟ آیا شما نزی در  ۀفکر از سخن شما  ه اندیش دانم چگونه اینو نیم
گویی شما در کشیدن این  ار گران تا خواستید؟ و مزیان پاسخعمل چننی چزیی را یم

نشده  ود که  ی حال، این هداییت رّباین و پیشهرداند.  هچه اندازه است؟ خدا  هرت یم
توانستیم یافت که  ه راه هدایتمان ما یمبسیار شادمان کرد؛ چه کیس را  هرت از ش

ْصبجْحُتْم »نزی آمده است:  که در حدیث امریاملؤمننی کشاند؛ چنان
ج
ٍن الج  یِف وج قجْد أ مج زج

جرْیُ 
ْ
اُد اجْل ُّ فِیِه إاِلا إِْقبجاالً وج الج  الج  وج  إِْد جاراً  فِیِه إاِلا  یجْزدج اُن  اجلرشا ْیطج عاً  هجالجِك اجلااِس  یِف اجلشا مج و » 4؛«إاِلا طج
گرداین و رّش و  دی را جز ای درافتادید که خری را جز اد ار و رویدر زمانه

و از حُضت امام «. اقبال و دولت نیفزاید و نزی طمع شیطان را در نا ودی مردم
ْ »نزی نقل شده که فرمود:  حسنی بِیُد ال لِْسنج ِل امج اجلااسج عج

ج
ج أ یُن لجْعٌق یلعج ا  تِِهمْ وج اجدلِّ ُوُطونجُه مج َيج

ایُِشُهمْ  عج راْت مج یاانُونج  دج چون همپرستند و دین ل امهمانا مردم » ؛5«فجإِذجا حُمُِّصوا  ِابْلجالجءِ قجلا اجدلا

                                                        

 .286 ءه.  قره، آی1

 . 69 ءه. عنکبوت، آی2
 شده در خبش دوم از حدیث روح خواهد آمد.ها پس از مباحث مطرح. تسلسل زماین این نامه3

 .11، ص 2، ج نهج ابلالغه. 4
 ا من دیهدار کهرد و فرمهود:  شت از کوفه  ودم که حسنی. این حدیث را فرزدق روایت کرده، گويد: در راه  ازگ5

عهر   خهواهم.راسهتش را یمعرضه داشتم: راسهتش را  گهويم؟ فرمهود:  ا افراس! از کوفه چه خربی داری؟» 
 یهنم تهو را کهه نهیمآید. فرمود: امّیه است و پریوزی از جانب خدا یمها  ا توست ویل شمشریها  ا   کردم: دل
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آن را چبرخد آن ا  شان ای ینزنداگترِی آب دهان  ر رس زبان ایشان است که تا 
«. داراناندکند دینچه ند آیآزمایش گرفتار  ءهو چون در  وتزبان سازند  هلقلق

چه خداوند توان دريافتنش را امیدوارم چزیی را در این  اب از من دريغ نداری که آن
 گزارم و پاداشش را و  لکه  یشرت از آن را مسئلت  ه من ارزاین داشت سپاسش یم

که  طلبمجويم و توفیق یمچه که حتّملش را نداشتم از او مدد و یاری یمنمایم و آنیم
 او صاحب اختیار هر خریی است.

جا جناب شما االیت را در  ر داشت که من چند نمونه از آنها را دوباره در این نامه
شناخت نفس و عدم نیاز  ه تفصیل آن در تفسری تفصیز  ه  ۀشوم؛ که درباریادآور یم

م  یان داشتم که های پیشینو این را  ه چند دیلل در  ریخ نامه»قرآن کريم فرموده  ودید: 
عمز  ا آراسنت  جنبهدوم، اندیشیدن  ه »جا که فرمودید: تا آن« مهرتين آنها عبارتند از...

که فرد، حتت ارشاف دقیق تربییت و  دون نیاز خویش  ه صفات آنان )اهل عرفان( پس از آن
این در هر فرد  ه حتمیل امور خارج از توان  ر خویشنت، قا لّیت این امر را در خود  یا د که 

خود  ر  1جا مرا  ه تعلیقاتدر آن«. گرددمتفاوت است و  ه درک هر کس از خویش  از یم
ارجاع دادید که  ا تأّسف فراوان هرگز  2اضحةالفتاوی الواز کتاب  االعتاکفکتاب 

 3نتوانستم آن تعلیقات و نه حیّت منت آن کتاب را  ه دست  یاورم.

                                                                                                                                  

 207، ص 2، ج کشهف الغّمهه،  ه نقهل از: 237ص  احلسنی، لکمة )« ... ۀبان رانده  ایش؛ مردم  ندجز راست  ر ز
– 208.) 

چهزیی چهون »دهخهدا آمهده:  ۀناملغتنویسند، در  . تعلیقات اع تعلیقه است  ه معنای توضیحایت که  ر کتایب یم1
ین،  هاورم ایهن اسهت کهه تعلیقهه اعهم از  نها را«. حاشیه که  رای تکمیل یا توضیح یا تصحیح کتایب نویسند

 شود تا رشح و توضیح)مرتجم(.انتقادی حلاظ یم ۀتر جنبرشح، نقد و تصحیح است؛ در تعلیقه  یش

فرمایند: این کتاب را  ه دسهت آوردنهد و شههید صهدر در پاسهخ  هه نهم یم ۀکتاب در نام ۀحمرتم در ادام ۀ. نویسند2
شههید صهدر اّول )سهّید  ۀخود  ر کتهاب فهوق را کهه نوشهت ۀچند تعلیق ای ازآن نامه در مشعل نهم خالصه

 آورند)مرتجم(.حمّمد اقر( است یم

زیسهتیم سهتم صهدام یم ۀگردد؛ زماین که ما در سهایشمیس(  از یم 1367میالدی ) 1986. تاريخ این نامه  ه سال 3
 شد.ریگ شمرده یم)سّید حمّمد اقر صدر( جرم  ز 1داشنت کتایب از شهید صدر اّولو نگه
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 زندیگ من ءه رنام
که  -امید و آرزويم این است همه و  -خواهم طوالین از شما یم مقّدمه پس از این

ای که  رای خود در پیش سبک زندیگ مرا ترسیم کنید؛ یع  همان شیوه و سبک زندیگ
دراز مّدت شما و معارشتتان  ا علمای رّباین و  ۀای که  ر اساس جترباید.  رنامهگرفته
خواهیم که تلف حیات مرا پوشش دهد. از خدا یمشئون خمهمه اوقات زندیگ و همه خملص 

کننداگن  ه آن قرار داده، دست ما را  گرید و  ه اغیِت رضایت خود  رساند که ما را از عمل
حبیب و جنیبش حمّمد و آل طاهرين اوست و در دنیا و آخرت ما را از ایشان  ۀپریوی از شیو

 گر است.رسپرست و یاریجدا نگرداند که توفیق  ه دست اوست و او  هرتين 

کنم تا در جهت تبینی منظور ناچزی خود  یان یم ۀحال  ریخ از نکات را در حّد جترب
خود از آنها یاری جبويم و امیدوارم شما در توضیح و ترشيح آنها  ه قدر توان خویش مرا 

 دد.نیازيد  ر شما حتمیل گرای که از آن یبسان که اکر  یهودهیاری فرمایید نه  دان

های یومّیه، نمازهای خواندن نمازهای واجب یومّیه در وقت، خواندن نافله .1
 یشرتی  اشند، قرائت قرآن،  ۀمستحب دیگر  رای کساین که مایل  ه  هر

 ههای خاص و غریآنها، روزه، صدقه و زيارت روزانداعهای خمصوص  ه زمان
 معصومان: ابلّته بسیار کوتاه و خمترص.

آنها اولوّيت  مطالعههایی که ی من کسب دانش است:  نوع کتابترين اکر  رااصز .2
 جلب دیگران در این زمینه و آموزش مبتدیان. ۀدارد، ناگرش و تأیلف، شیو

یافنت در آنها  ا ذکر قلیب و زباین و تفّکر و استفاده از اوقات فراغت و آرامش .3
 نفس. هحماسب

اینها  ه مزیان همه از  کردنرضورّيات زندیگ: خوردن، آشامیدن، خواب، کم .4
 روی در خرج.ممکن و میانه
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 دهد.روی یم1«جاآن»چه در گریی آننشی   ا خانواده. یپامور ّلّک: هم .5

های سنجش رفتار ّلّک خود  ا قرآن در هناگم تالوت آن و نزی  ا دیداگه .6
 دقیق در آنها  رپدازم. هاگیه که  ه مطالعمعصومان: اگه

اش چنان است که گويا  هشت م؛ همان قلیب که دارندهیافنت  ه قلب سلیدست .7
کند و در آن مند است و دوزخ را مشاهده یمهایش  هره یند و از نعمترا یم

 2در صفات اهل تقوا(. امریاملؤمننی خطبهکشد) رگرفته از عذاب یم

 .هاآداب معارشت ّلّک و سفارشات و نصیحت .8

 ایط و مقتضیات.جهاد اصغر  ا مراحل خمتلف آن  ر حسب رش .9

 های خمتلف ذکر شده )پیش از خواب و پس از آن و...(.حالت ۀچه دربارراعیت آن .10

 ار سنگی   ر  -ها و مطابلم ا نامه -دارم: شیّک نیست که مندر پایان عرضه یم
داشتید آن را نمایم که شاید خوش یمنهم و مسئویّلیت را  ر شما حتمیل یمشما یم ءهشان

ویل چه کنم ای رسورم! که ما را  -که این خوشایند من نزی  ود -یل نسازم  ر شما حتم
توانیم چه یمآنهمه و  -و ناچار را گريزی از ارتکاب نیست -ای نیستجز این گزينه

ارائه کنیم این است که از شما خبواهیم خود را  یشرت از توانتان  ه زمحت نیندازيد که 
اعیل در پذیرش یا و حُضت« زمحت دیگران شود  دترين  رادران آن است که  اعث»

انداخنت این درخواست صاحب اختیاريد و اگر در این  اب عدم پذیرش یا  ه تأخری
 چزیی  ه دست ما  اشد شما را از این وظیفه حالل کردیم. 

                                                        

جا، اهوری اسالیم ایران است کهه چهون آتهش جنهگ در آن زمهان میهان ایهران و ارتهش متجهاوز . منظور از آن1
 ور  ود  ه این صورت از آن تعبری شده است.صدام شعله

جهالُِق »فرمایهد: جا که یمآمده است؛ آن 161، ص 2، ج نهج ابلالغه. این خطبه در 2
ْ
ُظهمج اجْل ْنُفِسهِهْم  یِف   عج

ج
هُغرج  أ ها   فجصج  مج

ْعُیههنِِهمْ  یِف   ُدونجههُ 
ج
جناههةُ  وج  فجُهههم أ

ْ
ههْن   اجْل هها  قجههدْ  کمج آهج هها فجُهههمْ  رج ُمههونج  فِیهج ههنْ  اجلاههارُ  وج   ُهههمُ   وج  ُمنجعا مج  قجههْد   کج

ا آهج ُهمْ  رج ا فج ذا ُونج  فِیهج  هشهت   هاو  و حقری ردخُ تر از او پاینیدر چشم ایشان  زرگ است و  آفريننده»؛ «... ُمعج
 «.گرفتار...عقوبت ه که گويا در آن  ، دوزخ نزی چنان  اند و  یننعمتیمه در آن  خود را که گويا  ندنیچن



 هاى عارفانمشعل .......................................................................... 34

 ا یجِصُفونج ما ةِ عج ِّكج رجِبّ الِْعزا ب انج رج لنِیج *  ُسْبحج ج الُْمْرسج ٌم یلعج الج جِمنیج *  وجسج ال جْمُد لِلاهِه رجِبّ الْعج
ْ
وجاحل

 ؛1

و * کنندچه وصف یمه است پرورداگر تو، پرورداگر شکوهمند، از آنمنّ »
 .«هاستو ستایش، ويژه خدا، پرورداگر جهان* درود  ر فرستاداگن

                                                        

 .182 – 180های . صاّفات، آیه1
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 مشعل یکم

 :تفسری حدیث رشيف ۀدربار شهید صدر پاسخ
 «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

حبث ته توّجه  دهم که تو در ترتیب این صفحات، نکین ا سته است  هخنست شای
م زساوار است این حبث  ر آن عتقدکه محایلدر، دادیقرار حبث ین ا زا را پیشلفظي 
که چرا 2 یان داشتیم؛ 1عوالم رويح ۀمباحیث  یاید که دربار ۀدر ادامیعين   اشد؛ ممقدّ 

                                                        

 ر یافته است.هاست که در خبش دوم از گفتار روح نش« های پاراسایکولوژیکاعلم ذجر و پدیده». اشاره  ه مبحث 1
ج . » 2 جا اع کرده، از آنهها  هه ربوبّیهت آدمیان را در آن ۀپیش از آفرينش است که خداوند ارواح هم ۀمرحل« م ذجراعل

هِد اجلهجست»خود پیمان گرفت که  ه آن  اعراف اسهت کهه در  ۀسور 172 ۀرشيف ۀگويند و ناظر  ه آیهم یم« عج
بُّكج  إِْذ  وج آن آمده است:  ذج رج خج

ج
مج ِمن  ِمن أ ياتجُهْم وج   جيِن آدج ج  ُظُهورِِهْم ُذرِّ ُهْم یلعج دج ْشهج

ج
ُِّکم  أ ب ْسُت   ِرج

ج نُفِسِهْمأ جل
ج
 قجهالُوا  أ

ِهْدنجا  جزج  ن  شج
ج
نْ   تجُقولُوا أ ِة إِناا ُکناا عج ه  یجْومج الِْقیجامج فِلنِیج هج ا اغج و هناگیم را کهه پهرورداگرت از پشهت فرزنهدان »؛ ذج
چهرا، »شان را  ر خودشان گواه ساخت کهه آیها پهرورداگر شهما نیسهتم؟ گفتنهد: آنان را  رگرفت و ای ۀآدم، ذريّ 

 «.تا مبادا روز قیامت  گويید ما از این زيامر  اغفل  ودیم« گوایه دادیم
شنایس( ارتباط  ها جههان ماوراسهت کهه سهالک چننی منظور نویسنده از پاراسایکولوژی ) ه فاریس= فرا روانهم

رود و  هه اعلهم ملکهوت تری از  را ر چشمانش کنار یمهای  یشرود پردهیش یمهر قدر در سلوک و عبادت پ
 شود.تر نزدیک یمو یادآوری آن عهد الست و پیمان الیه  یش

ههایی ماننهد دوآاگیه، علیم  ها گهرایش ۀویل در جهان غرب، پاراسایکولوژی تا چند سال پیش  ه عنوان یک رشت
شهد، ویل از های کشهورهای انسسهتان و آمريکها تهدریس و مطالعهه یمانشاگهدر د - ی  و ... پایت، روشنتله
از جمهامع علهیم «  علهمط جريهان ّلّک فقدان استانداردهای الزم  رای پهذیرش توّسه»دیلل میالدی  ه  2007سال 

 جهان حذف شد ویل مطالعه و حتقیق  ر روی آن، تنها در دو دانشاگه هنوز ادامه دارد)مرتجم(.
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تر در چه اندیک پیشسته است که  ا یادآوری آنشای و ارتباط تناگتنیگ  ا آن حبث دارد
 رو، این تذّکر را مقّدم داشتم.اینآن مبحث  یان کردیم وارد در این حبث شويم؛ از

نیاز از یبسنگ و  گرانحدییثقرار گرفته، حبث ین ا عنوانکه حدیث رشييف 
ه در کانهچن و: واضح و آشاکر است نامعصومی است؛ زيرا صدورش از سند ۀمالحظ

 ارحج است. امریاملؤمننیخاطر دارم انتسابش  ه حُضت 

 کنم:یمکه اینک  ریخ از آنها را ذکر ت ستفسریااین حدیث دارای چندین 

- نا ؛هاامثال اینا ت یا مصلحیعمل  فریض مانند ضاِف مُ  نظر گرفنت یک : دریکم

 ا نفس عمل مناسب ع  هر کس ی؛ «هِ فسِ ل نج مج عج  فج رج ن عج مج »یع   «هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »این،  ر
 فج رج ن عج مج  رای پرورداگر خود را نزی شناخته است. یا )عمل مناسب خود را بشناسد؛ 

 ةج حج صلج مج  فج رج د عج قج فج »ش را در  را ر نفس خود بشناسد مصلحت ؛ یع  اگر«هِ فسِ نج  ةج حج صلج مج 
 . وختخواهد شنا جالهل جّل خود را در  را ر پرورداگرش   مصلحتیعين، «هبِّ رج 

 احتماالت دیگری مانند اینها که قا ل فر   اشد.

نفس،  ه سوی پرورداگر است اکمل یک هدف، گرایش  یعين «هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »: دوم
پایان اکر و حمّل  هست؛ کواه  اکمل زدیکی نهدف دیگر،  یعين «هبا رج  فج رج د عج قج فج »و 

  اشد.یماو  ىسوه  ازگشت  

تر  یان که پیش -آن رويح رهایاتحسب رفه ا  رنفس خود  الماع سکره: سوم
در جهان هسیت  ترّصفشدخل و حسب ه  یقنی پرورداگرش را  ه، بشناسد -داشتیم 

من، فرمانم را  رب تا  ۀ ند»: نزی آمده حدیث قديسکه در خواهد شناخت؛ چنان
یی شود؛ تو نزی  ه هرچه  گوای از من شوی؛ من  ه هر چزی  گويم:  اش، یمنمونه

 .« اش خواهد شد

یقنی کردش بشناسد  ههرکس نفس خود را  ا تمام گرایش و روی: چهارم
اى که در این وقت، شناخت نفس رایه خواهد شد  رپرورداگرش را شناخته است؛ چرا

 .تعایل تبارك وخدای ه او  قرب معنوي 
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  ندهای نامه ۀدربارشهید صدر های دیداگه
ا ان این سخن خدای تعایل را که فرماید: گر ریخ از پژوهش»: اینوشته .1 يُّهج

ج
یجا أ

ُکمْ  نُفسج
ج
لجْیُکْم أ ُنوا عج ِینج آمج اَّلا

اند که تشويق مؤمن  ر گونه تفسری کردهاین 1
 «.پیمودن راه نفس است،  رای رسیدن  ه پرورداگر...

 کنم: ریخ از آنها را ذکر یمن ماکحّد ا اه تت کستفسریا دارای چندین آیة کريمهین ا

این،  ر نا نیستند.ن آ ولئمسخود را دارد که دیگران فرد عمل خاص  ه هر : یکم
 مسئویّلت گمراهان،  ر عمل فاسدنزی  ود  عمل صالحکیس که هدایت یافت اگر اهل 

 خنواهد گذاشت.ی ریثتأ سبحان وی در  را ر خدای

ر  را ر یافته را دای است که شخص هدایت، درجهدرجات هدایت یکی از: دوم
کننده مانند تبلیغات گمراه -هایی که ممکن است از سوی دیگران  ه وی  رسد گمرایه

 .خبشدایم  و مصونّیت یم -و مانند اینها

ز پیمودن سطوح خمتلف ایافته را تیافرد هدگمراه هرگز خنواهد توانست : فرد سوم
  فران راه زيتسلّطی  مؤمنان،  راى اکو خداوند هرگز  ر زيزيان» از دارد؛ تکامل 

 2«.قرار نداده است

 ندارد. مضمون حدیث رشيف ه هیم ربطی  هآیة کريمز مراد ا ،حالهر ه

این راه،  رترين راه  رای رسیدن  ه درجات تقّرب و نزدیکی  ه »: اینوشته .2
 «.پرورداگر جهانیان است

 یش.ا  قموفّ  همیشه. استصحیح جا تا پایان این پاراگراف این مطلب از این

                                                        

 . تراة آیه در منت نامه آمده است)مرتجم(. 105 ءآیه . مائده،1

2 . ًبِیال ج الُْمْؤِمننِیج سج فِِرينج یلعج ْعجلج اهللاُ لِلاْکج لجْن َيج  (.141 ء)نساء، آیهوج
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کردن مسری را در یپ خواهد داشت... و ورزيدن از هدف، فراموشغفلت»: ایشتهون
 «.راه تهذیب و شناخت نفس رایه پر خس و خار، دراز و پیم در پیم است

چه در مبحث پیشنی  یان داشتیم های  نیادین میان آنجا  اید  ه  ریخ از تفاوتدر این
رداختیم اشاره کنم.  ا توّجه  ه این نکته که هر دو و میان معرفت نفس که اینک  ه آن پ

 .هستند؛ هر طور خواسیت تعبری کن معنوي یا رويح، نفيسها، جنبه هجنبه، یا هم

توانیم در این  اب که کدامنی  اره سخن گفتیم یمدراینن اماک حدّ  چون در و
کنیم؛ کرد و شناخت نفس مطلوب و پسندیده است از قرآن کريم طلب هدایت روی
کردهای مورد اشاره در مباحث پیشنی نه تنها مطلوب نیستند که  ریخ از این رویچرا

که اشاره ای  ازدارنده از تکامل  وده، چنانرسان،  ریخ حرام و دستهکه  ریخ زيان
هایی را اگم ،فرداست که ن ای. مهم ستا شأن امور دنیوي اره، ن درایناششأنکردیم 

 .صفایت  یاراید که آیات قرآن از آنها سخن گفته  اشد  ردارد و خود را  ه

 ن در قرآناصفات اعرف
ِملُوا : دهنداز کساین  اشد که ایمان آورده و عمل صالح اجنام یم .1 ُنوا وجعج ِینج آمج وجاَّلا

ونج  ادِلُ ا خج جناِة ُهْم فِیهج
ْ
اُب اْل ْصحج

ج
ِكج أ وَلج

ُ
احِلجاِت أ الصا

و کساین که ایمان آورده و » ؛1
 «.اند، آنان اهل  هشتند و در آن جاودان خواهند ماندرهاى شایسته کردهاک

 2از پرهزیاگراِن آزاده  اشد. .2

 :اهللقجالج ز کساین  اشد که خداوند از آنها رایض و آنها از خداوند رایض هستند؛ ا .3

                                                        

 .8.  قره، آیة 1

2 .ْرجارج لجيِف نجِعیمإ 
ج
لِهكج ذج  ۀ( نهزی آی22 ءو مطّففهنی، آیهه 13 ءانفطهار، آیهه«)درنهدانه  هشهت   قطعاً نیاکن»؛ نا اأْل

ْيبج    آن هیم تردیهدى نیسهت؛ زيو  مایهه تانیّ این است کتایب که در زيحقّ  »؛ ُهًدى لِّلُْمتاِقنیج  فِیه الِْکتجاُب الج رج
 (.2 ء قره، آیه«)هدایت تقواپیشاگن است
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 ِْت
ْرِي ِمْن حتج نااٌت جتج اِدقنِیج ِصْدُقُهْم لجُهْم جج ُع الصا ْنفج ا یجْوُم يج ذج ِِضج هج  جداً رج

ج
ا أ ادِلِینج فِیهج اُر خج ْنهج

ج
ا اأْل هج

ْنُهْم وج  اهلل ِظیمُ  عج ْوُز الْعج ْنُه ذجلِكج الْفج رجُضوا عج

این، روزى است که »خدا فرمود: » ؛1
هایی است که از زير  راى آنان  اغ «شان سود خبشد.گويان را راسیتراست
انند. خدا از آنان خشنود   آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودزيدرختان

 «.است و آنان زينزی  از او خشنودند. این است رستاگرى  زرگ

یجا : داردد را دوست داشته، او نزی آنان را دوست یمنوااز کساین  اشد که خد .4
ْوٍم َُيِبُّ  ِِت اهللاُ  ِقج

ْ
ْوفج یجأ ْن ِدینِِه فجسج ْن یجْرتجدا ِمْنُکْم عج ُنوا مج ِینج آمج ا اَّلا يُّهج

ج
ج  ُهْم وج أ ِذلاٍة یلعج

ج
َُيِبُّونجُه أ

فِِرينج َُيجاهُِدونج  ج الْاکج ٍة یلعج ِعزا
ج
بِیِل  یِف الُْمْؤِمننِیج أ ةج الئٍِم ذجلِكج فجْضُل  اهللسج جْومج جافُونج ل ال َيج وج

لِیمٌ  اهلل اُء وجاهللاُ وجاِسٌع عج جشج ْن ی یُْؤتِیِه مج

هر کس  !ایداى کساین که ایمان آورده» ؛2
آورد که زودى خدا گرویه زيدیگر  را یمما از دین خود  رگردد،  هاز ش

   ا مؤمنان، دارد و آنان زينزی  او را دوست دارند. زياینانآنان را دوست یم
کنند و از رسزنش فروتن، زيو   ر اکفران رسفرازند. در راه خدا جهاد یم

اهد ترسند. این فضل خداست.آن را  ه هر که خبوگرى نیمهیم مالمت
 «.گر داناستدهد، و خدا گشایشیم

ْن : گرددهایشان  ا یاد خدا خاشع یماز آنان  اشد که دل .5
ج
ُنوا أ ینج آمج ِ ِن لَِّلا

ْ
جْم یجأ ل
ج
أ

عج قُلُوُبُهْم َِّلِْکِر اهللاِ وج  ْشج جقِّ وج  َتج
ْ
لج ِمنج احل ا نجزج ْبُل  مج وتُوا الِْکتجابج مِْن قج

ُ
ِینج أ َّلا ال یجُکونُوا اکج

ا ثرٌِی مِْنُهْم فجاِسُقونج فجطج کج ْت قُلُوُبُهْم وج سج ُد فجقج مج
ج
لجْیِهُم اأْل لج عج

آیا  راى کساین که » ؛3
هایشان  ه یاد خدا و آن حقیقیت اند هناگم آن نرسیده که دلایمان آورده

  گردد و مانند کساین نباشند که از پیش که نازل شده نرم زيو فروتن

                                                        

 .119 ء. مائده، آیه1

 .54 ءآیه. مائده، 2

 .16 ءآیه. حدید، 3
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 و  انتظار  ر آنان  ه درازا کشید و ها کتاب داده شد و زيعمر  دان
 «.هایشان سخت گردید و بسیارى از آنها فاسق  ودند؟دل

آید سپس  ا یاد خدای  اشد که پوستشان از خوف خدا  ه لرزه یمن ز آناا .6
ِعرُّ مِْنُه  اهلل: گرددسبحان نرم یم ثجاِِنج تجْقشج ا ِهاً مج جِدیِث کِتجا اً ُمتجشج

ْ
نج احل ْحسج

ج
لج أ ُجلُوُد نجزا

باُهْم ُثما تجلنُِی ُجلُوُدُهْم وجقُلُوُبُهْم إیِلج ذِْکِر  ْونج رج ْشج ِینج َيج اهللاَّلا

خدا زيباترين سخن » ؛1
  کتایب متشا ه، متضّمن وعد و وعید، نازل کرده است. آنانرا زي ه صورت

افتد، سپس هراسند، پوست  دنشان از آن  ه لرزه یمکه از پرورداگرشان یم
 «.گرددتشان و دلشان  ه یاد خدا نرم یمپوس

ال بجُنونج :  اشد قلب سلیمز صاحبان ا .7 اٌل وج ُع مج ْنفج یتج * یجْومج ال يج
ج
ْن أ لٍْب  اهللإاِلا مج  ِقج

لِیمٍ  سج

مگر کیس که دیل *  دهدروزى که هیم مال و فرزندى سود نیم» ؛2
 «.پاك  ه سوى خدا  یاورد

و ناتواین از عجز ه اعرتاف  ن مقام، اقرار و ای ۀ اشد؛ و کمرتين مرتب کورهشج  .8
که توفیق آن های حمدود خداوند است مگر اینتنعمدر  را ر شکر آوردن جا ه

 شکر را نزی خدای سبحان عنایت فرماید.

ثرِیاً :  اشد؛ یع  دایم در ذکر  اشد کورذج  .9 ُنوا اْذُکُروا اهللاج ِذْکراً کج ینج آمج ِ ا اَّلا يُّهج
ج
* یجا أ

ِصیالً وج 
ج
ًة وجأ بُِّحوهُ  ُْکرج سج

خدا را یاد کنید، یادى  !ایداى کساین که ایمان آورده» ؛3
خودنمایی و دون   وذکری پنهان .. «.و صبح و شام او را  ه پایک بستایید* بسیار

ْوِل : آواز  لند جْهِر ِمنج الْقج
ْ
ًة وجُدونج اْل ُّاعً وجِخیفج باكج در نجْفِسكج تجُضج اِل وجاْذُکْر رج  ِالُْغُدوِّ وجاْْلصج

                                                        

 .23 ءآیه. زمر، 1
 .89 - 88های یه. شعراء، آ2
 .42 - 41های . احزاب، آیه3
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افِلِنیج  ال تجُکْن ِمنج الْغج وج

و در دل خویش، پرورداگرت را  امدادان و شاماگهان » ؛1
این همان  هک.. «.صداى  لند، یاد کن و از اغفالن مباشع و ترس، یب ا تُضّ 

 ش از آن آاگه نیست.خالقجز  ست که کيسذکر قليب ا

ذج : مناکند اشد که از پرورداگرشان  ین ز آناا .10 خج
ج
ُب أ ضج ْن ُمویسج الْغج تج عج کج ا سج جما ل وج

ُبونج  بِِّهْم یجْرهج ینج ُهْم لِرج ِ رجمْحجٌة لَِّلا ا ُهدًى وج تِهج ِِف نُْسخج لْوجاحج وج
ج
اأْل

و چون خشم مویس » ؛2
فرو نشست، الواح را  رگرفت و در رونویس آن،  راى کساین که از 

در  حسابازسخیِت  و« یت  ودپرورداگرشان  یمناك  ودند، هدایت و رمح
رج : هراسند مج

ج
ا أ ِینج یجِصلُونج مج جافُونج ُسوءج  اهللوجاَّلا َيج باُهْم وج ْونج رج ْشج َيج لج وج ْن یُوصج

ج
 ِِه أ

اِب  ِسج
ْ
احل

پیوندند و چه را خدا  ه پیوستنش فرمان داده یمکه آنو آنان» ؛3
 .«ترسند و از سخیت حساب  یم دارنداز پرورداگرشان یم

از این دست که چه سخت و دشوار است  رای فرد و چه سهل و آسان صفاِت  و
 ا کرد ادحال اگر کیس این امور را . همراه شود حسن توفیقخواهد  ود اگر  ا 

گونه  ه  ریخ از این آیات قرآن کريم شماری  ه او خواهد رسید که درهای یبتمرمح
 :آنها اشاره شده است

ینج ال یُِريُدونج ُعلُّواً : ران استت از آِن پرهزیاگاعقب .1 ِ ا لَِّلا لُهج ْعج ةُ جنج اُر اْْلِخرج  یِف تِلْكج ادلا
اقِبجُة لِلُْمتاِقنیج  اداً وجالْعج ال فجسج ْرِ  وج

ج
اأْل

آن رساى آخرت را  راى کساین قرار » ؛4
  از دهیم که در زمنی خواستار  رترى و فساد نیستند و فرجام زيخوشیم

                                                        

 .205 ءآیه. اعراف، 1

 .154 ءآیه. همان، 2

 .21 ءآیه. رعد، 3

 .83 ءآیه. قصص، 4
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 «.است آِن پرهزیاگران

نج :  رایش نوری قرار داده خواهد شد که  ا آن در میان مردم راه  رود .2 ْن اکج مج وج
ج
أ

ُ نُوراً يجْمِِش  ِِه  لْنجا هلج عج ْحیجیْنجاهُ وججج
ج
ْیتاً فجأ ثجلُُه  یِف مج ْن مج مج ارٍِج  یِف الااِس کج

اِت لجیْسج خِبج لُمج الظُّ
ا اکج  فِِرينج مج لِكج ُزيِّنج لِلْاکج ذج ا کج لُونج ِمْنهج نُوا يجْعمج

   ود و زيدلآیا کیس که مرده» ؛1
اش گردانیدیم و  راى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان زنده

هاست و از مردم راه  رود، چون کیس است که گویی گرفتار در تاريکي
دادند زينت چه اجنام یمگونه  راى اکفران آنآمدین نیست؟ اینآن  ریون
 «.استداده شده 

یجْومج تجرجى الُْمْؤِمننِیج : نورشان در  را ر و از سمت راستشان حرکت خواهد کرد .3
یِْدیِهْم وج 

ج
نْیج أ جْسیعج نُوُرُهْم بج ا  وجالُْمْؤِمنجاِت ی ْتِهج ْرِي ِمْن حتج نااٌت جتج اُکُم ایْلجْومج جج انِِهْم برُْشج ْيمج

ج
 ِأ

ا ذجلِكج ُهوج الْ  ینج فِیهج ادِلِ اُر خج ْنهج
ج
ِظیمُ اأْل ْوُز الْعج فج

آن روز که مردان و زنان مؤمن را » ؛2
 ی  که نورشان پیشاپیششان و  ه جانب راستشان دوان است. زي ه آنان یم

  آن نهرها هایی که از زير زيدرختانامروز شما را مژده  اد  ه  اغ»گويند:  
 «.یایب  زرگروان است، در آنها جاودانید. این است همان اکم

جْهِديجناُهْم : های خویش هدایت خواهد کردآنان را  ه راهخداوند  .4 ُدوا فِینجا لج اهج ینج جج ِ وجاَّلا
عج الُْمْحِسننِیج  إِنا اهللاج لجمج ُسُبلجنجا وج

یقنی اند،  هو کساین که در راه ما کوشیده» ؛3
 «.نماییم و در حقیقت، خدا  ا نیکواكران استهاى خود را  ر آنان یمراه

                                                        

 .122 ءآیه. انعام، 1

 .12 ءآیه. حدید، 2

 .69 ء. عنکبوت، آیه3



 43  ...................................................................... صفات عارفان در قرآن

انج : ذکر خری آنان را  ر زبان آینداگن خواهد انداخت خداوند .5 ْل ِِل لِسج وجاْجعج
اْْلِخِرين یِف ِصْدٍق 

 «.  آینداگن آوازه نیکو گذارو  راى من در زيمیان» ؛1

جُهْم مِْن رجمْحجتِنجا وج  وج : آوازه خواهد ساختآنان را  لند .6 ْبنجا ل انج ِصْدٍق  وجهج جُهْم لِسج لْنجا ل عج جج
لِّیاً  عج

و از رمحت خویش  ه آنان ارزاین داشتیم و ذکر خریِ  لندى » ؛2
 «. رایشان قرار دادیم

، سنگی  ترازوی حسابگریی چزیهای دیگر در کنار آمرزش،  هشت، سهل و
 ت.آخر مور دنیا وت انات وکفایسج حج اعمال  ا 

 آیهءمضمون  . وپایانیبکامل راه ت ابلّته و ستا مفعز تکلیف حدّ  ینها درا

266 ِزيدٌ  وج ْينجا مج ج دلج

 .شودیم شاملرا  مقامات ءههم 3

راه تهذیب و شناخت نفس رایه پر خس و خار، دراز و پیم »: ای. نوشته5
 ...«.در پیم است

رویح  رای انسان  ه عنوان مقّدمه، نیازمند  ۀشدن هر ملکتر گفتیم که گشودهپیش
همنی،  واین راه آنها را پشت رس  گذارد  هایی است که فرد  اید درها و حتّمل سخیترياضت
 .شدن ملاکت است که انفتاح حقییق و مطلوب روح را در خود داردگشودهب موج

رغبیت در خوراک، پوشاک، خوردن، آشامیدن، از همنی روست که ما  ه زهد و یب
 .ایمگفنت فرمان داده شدهخوا یدن و سخن

                                                        

 .84 ءآیه. شعراء، 1

 .50 ءآیه. مريم، 2

ها وج  اهل  هشت فرماید: ۀکه دربار قاف است ۀمبارک ۀسور 35 ءآیه. اشاره  ه مضمون 3 هاُءونج فِیهج جشج ا ی جُهم ما ْينجها  ل ج دلج
ِزيدٌ   مرتجم(.«)  هستتر زيهمونو پیش ما فز جا دارندهرچه خبواهند در آن»؛  مج
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 زهد قليبصول ا
نزی  ر آن تعلّق ن ااویلا وصاحلهمه  ۀسریاعدت و مطلب گرچه درست است و ن یا
 :شودتر است و در چند مطلب خالصه یمهمبسیار از آن مزهد قليب ویل ، گرفته

 .چه از دستت رود اندوهگنی نشویچه  ه تو داده شود شادمان نگردی و  ر آنز آنا .1

 .بستیگ  ه دنیا در دل خود رایه نگذاری رای دل .2

 خود، مد ّری دارد. ه چزیی نیندییش که  .3

 .ی او هرچه  اشد رایض  ایشقضاه تسلیم و   سبحانخداوند مر در  را ر ا .4

 .سبحان ناتواین در  را ر خداوند و تذلّ ه اعرتاف   .5

 و امور دیگر. ...

است؛  رضوري ازر تاکه فر ل، ن رضوريارّیات دیگجتربه از استفاددر کنار اینها 
ویل قطعاً در ... اه استرین ا درن ااویلا وصاحل تایّ ن جتربارت دیگایّ جتربمنظور ما از 
آمده است: روایات ز ا ریخ اهمیت، پندی و اندرزی است؛ در شد یا یبا  مهم هر عمز،

 1از نادانان!: گفت؟ ت از که آموخیت: حکمگفته شده لقمان حکیم  

مضمون حدیث امام )«گردد...دانش،  ه بسیار آموخنت حاصل نیم»: اینوشته .1
 (. قصاد

،  ه معنای دست روی دست گذاشنت و سلوك صالح ین مطلب، در سطوح خمتلفا

                                                        

اْلههالء،  مهن: قهال، مهت احلکمهةممهن تعلّ : سئل لقمان احلکیم» . اصل این نقل قول از لقمان حکیم چننی است: 1
از لقمان حکیم پرسیدند: حکمت را از که آمهوخیت؟ گفهت: از نادانهان؛ ههراگه »؛ « ت منهم عیباً جتنبتهما رأیلکّ 

در ) لگسهتان  اب دومکه ابلّته در زبان فاریس این مضمون را سعدی در « عییب در آنان دیدم از آن پرهزی کردم
ههر چهه  ؛اد اناز یب :گفت ؟ه آموخیتادب از ک :لقمان را گفتند» (  ه این صورت آورده است: اخالق درویشان

 مرتجم(.«)از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهزی کردم
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 .ای پوچ و غلط استنشسنت نیست؛ که این، اندیشه مراحل معنويحتّقق  انتظار ه 

اي »:  ه من فرمود است که حُضت امام صادق قلن العزيزمیرس  ن عبد از
شده است زيو داعی من  رسنوشت از پیش تعینی:  کن؛ مبادا  گوییداع !میرس

جایاگیه است که جز  ا داع و   -عّز و جّل  -خداوندد ز نیقنی ه، تأثریی ندارد 
ای دهانش را  بندد و از خدا چزیی اگر  نده و آیدخواسنت از او،  ه دست نیم

! اي میرس خنواهد چزیی نصیبش خنواهد شد؛ پس خبواه تا مورد عطا واقع گردی.
زودی  ر کوبنده گشوده خواهد که  هشود جز اینده نیمیقنی هیم دری کوبی ه
 مضمونو  از « جنایت نیست جز  ا عمل و حرکیت زياز سوی  نده  و رمحیت زياز سوی خدا » و 1«شد

چگونه  ا اعمال کم و حقری امید داريد  ه  هشت  لند و اعیل » این روایت که:
ا فجلْیجْعمج  و این آیه:« دست یا ید؟ ذج اِملُونج لِِمْثِل هج ِل الْعج

 رای این زيپاداش   اید » ؛2
رجُسوهُلُ وجالُْمْؤِمُنونج  و«کوشنداگن  کوشند لجُکْم وج مج جى اهللاُ عج ریج لُوا فجسج وج قُِل اْعمج

و  گو: » ؛3
و مؤمنان در کردار شما  شخدا و پیامرب یقیناً خواهید   کنید، که زيهر اکرى یم

 تا آخر.«... خواهند نگریست

،  ه این راه آورد خواستم تا مرا یاری کردهدیرزماین از خدا یاری یم»: اینوشته .6
ام، در آن اوان از نبودن استاد و راهنمای ویل  ا توّجه  ه کوتایه و رسپییچ ذایت

 «. ردم...سوزی که  توانم در این عرصه از وی پریوی کنم رنج یمدل

                                                        

نْ  . 1 ِزيزِ  عج ْبِداجلْعج ِ   ِْن  عج نْ  ُمیجرسِّ ِِب  عج
ج
: عبداهللأ !  یجا :قجالج ِِل  » قجالج ُ ْمهرج قجهْد فُهِرغج  تجُقهْل إِنا  وج الج   اُْدعُ ُمیجرسِّ

ج
 .ِمْنههُ   اجأْل

ْنِلجةً   -عّز و جّل  - اهللِعْندج   إِنا  لجةٍ   ُتنجاُل   الج   مج
ج
ْسأ جوْ  ؛إاِلا  ِمج نا   وج ل

ج
ْبهداً  أ هدا  عج جهمْ  وج  فجهاهُ   سج ْل  ل

ج
جْسهأ جهمْ  ی   ُيْعهطج  ل

یْئاً  ْل  ؛شج !  یجا .ُتْعطج   فجسج ُ عُ    جاٍب   ِمنْ  إِناُه لجیْسج ُمیجرسِّ نْ  یُوِشُك   إاِلا   ُيْقرج
ج
هاِحبِهِ  ُيْفهتجحج   أ الشهایف یف رشح اصهول  «)لِصج

 (.4، ص 7، ج الاکیف
 .61 ءآیه. صاّفات، 2

 .105 ءآیه. توبه، 3
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دارای کوتایه ذایت نبوده، سپاس  ای نه از این ناحیه و نه از هیم ناحیهانساین میه
انج  و اکمل است؛ تامتش خلقپرورداگر جهانیان را که  لجْقنجا اأْلِنْسج ْد خج ِن  یِف لجقج ْحسج

ج
أ

ْقِويمٍ  تج

 و)قصور(  نارسایی و« راسیت انسان را در نیکوترين اعتدال آفريدیمه » ؛1
و شایستیگ و ستحقاق ااست یا در خواست و اراده، یا در عمل یا در  کوتایه )تقصری(
 حش نیست.یوضجمال ت کنوناامثال اینها که 

سوزی که  توانم در این عرصه از نبودن استاد و راهنمای دل»: اینوشته .7
 ...«. ردماز وی پریوی کنم رنج یم

یت را دارند و  ه جان خودم که رسیدن  ه حمُض و شاک متأّسفانه افراد زيادی این
نقل  7که از حُضت امام صادقزداید؛ چراراین و اندوه را یمرا نو، قلب دیدار  ا استاد

عرضه گويید؟ نشینید و از ما سخن یمآیا دور هم یم»: شده است که فرمود
من چننی جمالیس را دوست دارم. امر ما را زنده کنید؛  داشت: آری. فرمود:
یاد کند که امر ما را زنده  دارد. ای فضیل! هر کس از ما خداوند رمحت کند آن

یا نزد او از ما یادی شود و از چشمانش  ه قدر  ال مگیس اشک  ریون  یاید، 
 2«.های روی آب دريا  اشدکف ۀآمرزد گرچه  ه اندازخداوند گناهانش را یم

چگونه  اشد حال شما ».اماز همنی مشلک رنج  ردهشخصاً ها د من نزی خیز وقتوخ
 .«را نیا یداگه که در یپِ چرااگه  اشید و آن آن

                                                        

 .4 ءآیه. تنی، 1
ثُونج . » 2 ْلُِسونج وج حُتجدِّ اكج  :قجالج  ؟جتج ْم ُجِعلُْت فِدج ها إِنا  :قجالج  .نجعج ِحبُّهج

ُ
هالِسج أ جج نجها؛ تِلْكج اجلْمج ْمرج

ج
ْحُیوا أ

ج
ْحیجها فجهرجِحمج اجهللاُ ، فجهأ

ج
هْن أ  مج

نجا ْمرج
ج
ْیُل!  یجا .أ ج فُضج ُ ُذنُوبجُه وج ل رج اجهللاُ هلج فج نجاِح اجَّلُّ جاِب غج ْینِِه ِمْثُل جج جج ِمْن عج رج هُ فجخج ْو ُذکِْرنجا ِعْندج

ج
نجا أ رج ْن ذجکج ج مج هثج ْْ

ج
نجهْت أ ْو اکج

بجِد اجبْلجْحرِ   (.410، ص5، ج وسائل«)ِمْن زج
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 ؟رو شویمبهستاد روا با نبودنه چگون

 شود:هایی از چند مرحله تشکیل یمحالترويایی درست  ا چننی 
 ت کرده است.قسم ه حالت تنهایی که خداوند  یترضا تسلیم و .1

و  ه که ااست  سبحانهای خدای یت از نعمتنعمکه همنی تنهایی دانسنت این .2
 ت داناتر است.رمح و تمصلح

-ستمدیار که موجب دوری از ت است؛ چراعبادکه همنی تنهایی سنت ایندان .3

 است. نگرا

 .اذاکر و هامعاِن داع جسنت ازیاری .4

 ه آن گرایش قلب ه، هرچه فقرکه در این دو -روایات جسنت از متون یاری .5
 . -کند و ذهن آن را  پسندد سودمند است

 خدایخلق  درر فکّ ت  ا جهان هسیت، يس وآفايقآیات انفُ جسنت ازیاری .6
 .ت استعباد  هرت از یک سالر تفکّ  که  اشد؛ که ساعیت  ایبز هر سبحان ا

شود؛  ر گفتارها و رفتارهایی که از دیگران صادر یمهمه گرفنت از تعرب .7
 اساس همان حکمیت که از لقمان حکیم نقل کردیم.

اش ده از دیگران شنیده شود، خواه گويندیفاصکه ت حّق جسنت ازسخن یاری .8
 .مایه ه حلاظ اجتمایع فرودست  اشد یا گران

پایان و زالیل است یب ۀاست که مچش سبحان خدایکتاب اینها که گفتیم در کنار 
 1اگه آبش را نتوانند کشید.کشنداگن هیمچایه است که آب 7 ه تعبری امریاملؤمننی

                                                        

 ، 189 هقههرآن کههه شههبیه  ههه ایههن مههنت  اشههد در خطبهه ۀدربههار نهههج ابلالغهههدر  ؤمننی. تعبههری امریاملهه1
و حبر ال ینفهه املسهتنفون »...دکرت صبیح صالح چننی آمده است:  ۀتصحیح شد هنسخ هنهج ابلالغاز  315ص 

 يیههاچشمهاکم، آبش را تمام نتواند کشید و تشنه گریانِ ست که  هرها يیدريا... »؛ « ، و عیون ال ینضبها املاحتون
 مرتجم(.«)است که از آن کم نتوانند کرد
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 ۀریها گرچه  یش از نیاز انسان رسشار از سخنان و سکتاب»: اینوشته .8
 «.که کتاب ساکت استمعصومان: هستند، ویل خنست این

- هویل ی خود گويایند حمتواا مضمون و   هک لها ساکت نیستند باکتعزيزم! 

 . اشندهای مورد نیاز فرد نیمهجنبهمه گوی پاسخ ،حالهر

آمده زندیگ است گرد ۀپس انسان ناچار از ترسیم سبک و شیو»: اینوشته .9
 «.ارترين!از  رترين و زساو

نیاز  ه آن،  ۀنشان و استرضوري اَياد توان ظرفّیت  رای نفس،  یش از حّد 
صورت، واجب است فوری ایندر. خطورات ناپسند است ایضعف احساس کسالت یا 

هر عمز که خود را  ه آن مقّید کرده کنار  گذارد هرچند هدف از آن بسیار مهم  وده 
ان  ر نفس خود فشار نیاورد که  ه آن مرحله  رسد؛ که  هرت است از آاغز چند.  ل اشد
آوردن زياد  ر نفس، اگه ممکن است فشار. تقّید، پیش از اَياد کسالتترك یع  

. داندنیم سبحان کیس جز خدای ارها ی آنحمتواعواریض در یپ داشته  اشد که نتایج و 
 ارد.ما را از هرچه  دی و لغزش است در پناه خود ناگه دهمه خداوند 

 التسکدفع هایی  رای اگم
 :توان آن را  ا چند چزی دفع کردگر چننی حالیت پیش آمد یما

 گردش.ا داستان یمطالعة مانند ح رّ فج مُ  الف: پرداخنت  ه یک امر دنیوی

 .شود تقّ وم ورید ات یغفلب: آرامش داییم حیّت اگر موجب 

 نا  ر ، دیگر ذکر ه  ذکرى یا از، بادیت  ه عبادت دیگرعوضعّیت از تغیری ج: 
 .آنر تنفّ ده  اشد نه و نفس که عبادت یا ذکر دوم مورد میل و رغبت این

اخری شما  ه دستم رسید که  ا  نامهها در میان این نگراین»: ایدنوشته .10
-که مرا فرا یم -و شاید ناخودآاگه از سوی شما  -خود پیایم آورده  ود 

 ...«.یاورمخواند تا در این زمینه  ه شما پناه  
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 ار اى سبحانشایسته است، نه  ه من و من خد اى سبحان ردن  ه خدعزيزم! پناه
ن، پیش از ای و  اشمن ارت دیگسبب هدایگويم اگر مرا توفیق داده  اشد که سپاس یم

هایی ها و لغزش ا این امید که از اشتباه، که  ه صالح آنها  اشد  ه صالح من استآن
 ام درگذشته  اشد.که در آنها افتاده

-پذیرد نه  ا نامهدیدار صورت یم  ا تنها معنوي تتربیحال، قبالً هم گفتم که هر ه

سخ  ندارد یت  ا دیدار و همنسب ناگری هر اندازه هم سودمند، هیم ناگری؛ زيرا نامه
 پذیر نیست.ین امر اماکنا که متأّسفانه

 یش ن اکناگری نبوده، امز نامهنوع ان ای جز این مقدار یا ایحال، گويا چارههر ه
 از این نیست.

چه امیدوارم چزیی را در این  اره از من دريغ نداری که آن»: اینوشته .11
گزارم و خداوند توان دريافتنش را  ه من ارزاین داشت سپاسش یم

چه را که نمایم و آنپاداشش را و  لکه  یشرت از آن را مسئلت یم
 «.جويم...او مدد و یاری یمحتّملش را نداشتم از 

 روشن کنم:ا جا خوب است دو مطلب ردر این

جسنت از خدای سبحان  دان اشاره کردی همان است که یاری ۀچه دربارآن: یکم
خداوندا !  ه ما حتّمل حقیقیت را که  ه » گويد:جا که یمدر داعها هم آمده است؛ آن
از رسیدن ما چه دست ما را  ه آن و» و در ادامه گويد: «ما شناساندی عنایت فرما
 1«. ه آن کوتاه مانده  رسان

 ر دو ق یحقا ای از در  را ر پارهطاقیتحساس ضعف و کما ای: عدم حتّمل دوم
 گونه است:

                                                        

موجهود  مفاتیح اْلنهانشود و در آاغز یم« اللّهّم إیّن أفتتُح اثلاناءج حبمدک...» . فرازهایی از داعی افتتاح که  ا عبارت  1
 است.
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چه در صفحة قبل  ه آن ز آنا  عیضیا ل تأمّ که  ا اندیک خفیف،  سنگی : الف
 شود.اشاره کردیم زایل یم

ت حقیقه رويارویی  ا هر کاست؛ چرارضوري ت معرفمر ا ی  درسنگمقدار ین اوجود 
که هیم ثقل این، این ر نا  رای نفس  ه جهیت از جهات دارای ثقل و سنگی  است.ي اهتاز

رو، مطالب ایناز. ّلّک منقطع شودست که تربیت  هاو  اری متوّجه نفس نشود  ه این معن
رضر  گوينده و نه شنیدنش از سوی شنونده سنگی  از این دست، نه  یانش از سوی

 است. سلوك صالحمعمول در  این یک روّيه و  نیادی  ندارد

کردنش بسیار سخت است و چه بسا که عواریض ه  رطرفي کسنگی  شدید: ب
سپس انکار  و سخنانکار آن  ر شنونده، خنست،  آثار از نزی در یپ داشته  اشد؛

ذه .اگیه هم  مناقشاته  شدن تا مّدیت لوشغمسوم  ۀدر مرحل و سخن استصاحب
و این همه در صوریت  آثار دیگری دارد که خداوند متعال ما را از آنها در امان  دارد

 .حّق اش  ر است و گوينده حّق است که آن مطلب سنگنی، 

 هچ جایز نیست؛ اّماضعیف آوردن چننی مطالیب در  را ر اشخاص زبانابلّته  ه
بسیار متفاوت است و  ر گوينده یا لف در اشخاص خمتمر ین ا؟ ااست ضعیفکیس 

، دّ جِ رود  ه نویسنده است که در  را ر کساین که احتمال ضعف و ناتواین در آنها یم
را راعیت کند وگرنه هر دو طرف  ا هم در ایفای وظیفه، در  را ر خداوند  احتیاط
 افتند.سخیت یمسبحان  ه

از کتاب  االعتاکفمرا  ه تعلیقات خود  ر کتاب »: .  و این سخنت که گفیت12
ارجاع دادید که  ا تأّسف فراوان هرگز نتوانستم آن تعلیقات و نه  ضحةالفتاوی الوا

 «.حیّت منت آن کتاب را  ه دست  یاورم

گمان  و دی ندارديات زرضوردست یافتنت  ر آن مطالب، گرچه  هرت است ویل 
که شاید  لز آن آاگیه نداشته  اشید در آنها  اشد، کنم چزیهای زيادی که شما انیم
جا  رایتان  چننی مطالیب در آن نباشد؛  ا خود اندیشیدم که آن مطالب را ایناصالً 

انتقادی وقیت مفید  نکتهکه دانسنت  نویسم ویل دیدم رضوریت ندارد . افزون  ر این
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ن هم اینک آن کتاب را خواهد  ود که شما از منت اصز آاگیه داشته  اشید و خود م
توانید  ا  رادر زيد در ای از آن هم فراهم نیست ویل شما یمنسخه تهّیهندارم و اماکن 

 ای از آن کتاب آاگیه داشته  اشد.این  اره صحبت کنید شاید او از وجود نسخه

 عبادي ءمهاز  رنارى های دیگخبش
امید و آرزويم همه و  -خواهمطوالین از شما یم مقّدمهپس از این »: ایگفته .13

-که سبک زندیگ مرا ترسیم کنید؛ یع  همان شیوه و سبک زندیگ -این است

 «.ای که  رای خود در پیش گرفتید

جا که میان است؛ آن ممکنغریر گید ىامعنه  و ممکن این  رنامه  ه یک معنا 
  فاصله نفيس اجتمايع، معنوي و ۀاگنهای خمتلفش موانع سهاصل  رنامه و خبش

خداوند  ۀگسرتدنعمت  رمحت وتوانند از چزیی که هست این موانع، نیم. اندازدیم
 توانم  گويم این است: یمفعالً چه آن، این رجلوگریی کنند.  نا تعایل تبارك و

این حبث گفتیم  ه دّقت مورد توّجه  حاشیهچه را در خبش شمارة سه در آن .1
 قرار  ده.

ه گفتیم نزی  ه دّقت مورد توّجه قرار  ده؛ چچه را در خبش شمارة چهار آن .2
 .قليب اشد یا  ِند  عمز

چه را در خبش شمارة هشت )دو صفحة قبل( گفتیم نزی  ه دّقت مورد آن .3
 .توّجه قرار  ده

رکعت نماز در  51ه خواندن الزتام  گرتواین  رایت  ایق ماند  رترين عمل، ا .4
و اگر ممکن  ود دو یا ، زانههای روهنافلنمازهای واجب و یعين  روز است؛

 یا استغفارهایت را نزی  ه جهت هسجد وسه روز در هفته را نزی روزه  گری 
 زياد کن.اً تنسب، شکر

ا در آور که آنها درهای رسیدن  ه خد :نامعصومدر پناه  آشاکرا اخود رقلب  .5
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او هستند؛ دستاويزهای استواری که از هم گسسته نگردند و علم  انزناخ و
آن  زرگواران را  ا داعهای مطلوب مورد خطاب  و هایی که کج نشوندستون

های که همیگ دروازه :فاطمة زهرا مریاملؤمننی وويژه امام حسنی، اقرار  ده  ه
 آنان  اد.  ههم ر  اخدسالم جناتند که 

که اگر » ت از اونرص یید ودرخواست کمک و تأ و سبحان  ر خداوند توّك  .6
ات مرا در مبارزه  ا اگر یاری و»، « ودماکران یمانز زياات نبود یاری

 1«....پناه رها سازدنفس و شیطان یب

 هشدار
 :دارمحال، تو را از دو چزی  رحذر یمعنیدر

 تش تکلیف نک . قاطخود  یش از توان و  نفسکنم که  ر یمر اکرت: یکم 

 سبحان خدایت عظم هکنگردی جب عُ که هرگز از عبادت خویش دچار نی: ادوم
 آفريداگن  توانند ادا کنند چه رسد  ه تش را همهعباد حّق بیس فراتر از آن است که 

تر از آن ش بیس گسرتدهنعمت . وعطا شده  اشد رچه که  ه او توانايیه یخملوق واحد
یی آن را در ثنایم هکه تر از اینلش جلیاوصاف و است که هیم شکری آن را فرا گرید

است، پس چگونه ممکن  جالهل جّل  او طافز الاهایش شلکهمه در پرستش  و  ر کشد
که از است همان لطف را  ه او تقدیم کرد گويا چزی مستقّز است؛ چه رسد  ه این

 چننی اکری شادمان شود و یا دچار خودپسندی گردد.

                                                        

لجهعج  مجهنْ  للُّههمجّ یهاا»د: شهوگونه آاغز یماست که این مفاتیح اْلناندر  ای از داعی صباح امریاملؤمننی. این اله1 دج
باِح  ُِنْطِق تجبجلُّجهِ لِسانج  لجيِن »فرمایهد: یم -که درود خداونهد  هر او  هاد-جا که آن حُضت تا آن« ... الصجّ هذج إِْن خج وج

ِب وجاحلِرْ  ْیُث الجّصج جيِن ِخْذالنُكج إیِل حج َكج ْد وج ْیطاِن، فجقج بجِة الجّْفِس وجالشجّ و اگهر یهاری تهو در »؛ « ...مهانِ نجرْصُكج ِعْندج حُمارج
 «.سپارد ااکیمرنج و ن ههمان یاری نکردنت مرا   یقنی،  هدهنمرا واهناگم جنگ  ا نفس و شیطان 
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ب یتترزندیگ خود مطرح کردی  ا همان  نامهرا  ه عنوان  رها اینک االیت که آن
 دی  رریس خواهم کرد:که آور
های یومّیه، خواندن نمازهای واجب یومّیه در وقت، خواندن نافله»: که گفیتاین .1

 «.نمازهای مستحب دیگر...

رکعت روزانه را کم کرده،  یشرت  ه  51ه اعتقاد من، نمازهای افزون  ر  
تر توضیح داده شد  رپدازيد  ا تالوت قرآن و زيارات  ه همان معنایی که پیش

 این رشط که هیم یک از این اعمال از حّد توان فراتر نرود.

 هایی خبوانم؟باکت چه
هایی که کتابترين اکر  رای من کسب دانش است: نوع اصز»: که گفیتاین .2

 «....آنها اولوّيت دارد، ناگرش و تأیلف مطالعه
 اند:ترينشان در این عرصه دو گونههمگوناگوین دارند که مانواع  هاباکت

 یایب  ه فرهنگ، مورد مطالعه قرار چه تنها  ا هدف دستآن: نوع یکم
که این نوع در  اال ردن فرهنگ شخص و ، کیم داشته  اشد صبغة دیينگرید گرچه یم

 از نقص نیست مگر یلاخ سلوك صالحدر راه  ويل است،فید کردن دیگران م افرهنگ
 از دو جهت:

 هم هست. رضوريت که در بسیاری از اوقات، رتاحاس رای پُرکردن اوقات فراغت و : الف
 ؛ -گرچه از زبان نادانان-یتحکموجوی پندی یا کردن در جست: مطالعهب
 که انسان خود را گول نزند. نا  ر این، شودکه در هر چزیی پندی یافت یمچرا

ه پردازد که  آنها یم مطالعهچه انسان  رای تقّرب  ه خدای متعال  ه آن: نوع دوم
ه خبار ائّمه کهای اباکت، هنهج ابلالغسبحان،  یاخدکتاب  :چندین صورت است

حترير در  رشتهرغبیت  ه دنیا  ه و یبزهد هایی که در با، کتهستندعظ امو ۀدربردارند
ی اهبا، کتهای آنانو رشح عبادتن اصاحل ه و رسگذشتسری هایبا، کتاندآمده

 است؛شدید ها نزی نیازمند  ه احتیاط نه کتابگوینا مطالعه یلو ...عرفان سلوك و
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ها مطالب بسیاری که در این کتاببسیاری از آنها  یم دارم؛ چرا هز مطالعاخود من 
 هست که از طاقت  ریون است.

 يترضورجلب و جذب دیگران  ه این راه  ه آن اشاره کردی؛  ۀچه دربارآناّما 
 ۀئّیاتش جلب ک ؛  لکه  طالن این اکر دربارجزهمه راه  ا ن یاندارد که دیگران را  ه 

ست چه رسد  ه  ابسیاری از مردم حیّت آنان که در مسری هدایت نزی هستند  دیيه
 آنان که خبواهند تازه  ه این راه اگم نهند.

اموری فراتر از توانش بس که چه بسا ممکن است  همنی طالن در استدالل  ر این 
 شويم.اکران همراه وی از زيان ر وی  ار کنیم و خود نزی  ه 

اگر خداوند  ا دستان »: فرمود  عيل ه   اخدرسول است که  آری، درست
چه از رشق تا ای از  نداگن خویش را هدایت کند  رایت  هرت است از آنتو  نده

د قج فج  هُ فسج نج  فج رج ن عج مج »مضمون ه   نزی تنهاحقیق  تهدای و 1.«تا دغرب، آفتاب  ر آن یم
شود و شمرده یم يتهدای، معهاج دین و ۀ دربارمناسیب ۀاست، ویل هر اندیش «هبا رج  فج رج عج 
حال، هر ه اش توّقع داشت.فکري اجتمايع وید از هیم کیس فراتر از سطح فرهنیگ، بان

 تو خود  ه این امور آاگیه.
و یافنت در آنها  ا ذکر قلیب استفاده از اوقات فراغت و آرامش»: که گفیتاین .3

 «.نفس ۀزباین و تفّکر و حماسب
نسبت  ه ذکر ذکر قليب  -شخص من ۀ ه جترب -کهنیا جز، درست است اکمالً 
نفس که نسبت  ه ذکر زباین  ر ی  رخوردار است؛ چرا یشرت تاهمی و وّيتاولزباین از 
 تر است.خبشوَّّلتتر آسان

  ر تو بشورد.ه قرار نده؛ زيرا ممکن است اسبخیز هم نفس خود را مورد حم

                                                        

ْن  . »1
ج ج  اهلل يجْهِدي ألج یْكج  یلعج ْبداً  یجدج هرْیٌ  اجهللاِ  ِعبجهادِ  ِمْن  عج جهكج   خج ِ   ل هارِق هْمُس ِمهْن مجشج لجْیهِه اجلشا لجعجهْت عج ها طج ا إیِلج ِمما هج

ا ارِبِهج
غج  (.215، ص 1، ج )حبار االنوار« مج
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 رفتارت درون خانواده
اینها  ه همه کردن از رضورّيات زندیگ: خوردن، آشامیدن و خواب: کم»: گفیت .4

 «.روی در خرجمزیان ممکن و میانه

قطعاً  اید در امور مربوط روی در خرج میانه ، ویلاست درست حتّمل حدّ اینها در همه 
چه تو مكّف  ه آن آنف  ه مكّ را آنان عضای خانواده نشود؛ زيمل ااش  ه خودت  اشد و

 کنند.ای را درک نیمچه تو  ه درک آن نایل شدهآن ههم وای نیستند شده

دسیت  ا خانواده در صورت تمّکن مایل مستحب است و تا که گشادهافزون  ر این
 نرسد چزیی مانع از آن نیست. تبذیر ف و ه حّد ارسا

کردن آنان  ه راه ه مرصف کمرت اگر  ا هدف نزدیکدادن اعضای خانواده  اعدت، آری
ْهلِیُکمْ  آیهناک،  ه مصداق داشنت آنها از انواع موارد شبههسلوک و دور

ج
ُکْم وجأ نُفسج

ج
 1؛قُوا أ

 حال، امری  رتر است.هر ه... «يداگه دارخودتان و کسانتان را از آتش ن»

 «.دهدجا روی یمچه در آنآن گریینشی   ا خانواده. یپامور ّلّک: هم»: گفیت .5

ش فیوظا یادا حسن حال وه امر خانواده، انسان را از اشتغال   زساوار نیست که
 تر  یان شد  از دارد... .پیشه ی کحدود در

ة که در حبث مطالعاست؛ چنان مفیداین اکر در هناگم رضورت اسرتاحت، ، آری
 ندارد. اِتنافنزی م لساِن ذکر قليب واکر،  ا  نیاچراکه ، گفتیمب اکت

های سنجش رفتار ّلّک خود  ا قرآن در هناگم تالوت آن و نزی  ا دیداگه»: گفیت .6
 ...«.معصومان: 

زساوار است این عمل  ه صورت پیوسته اجنام شود و میانگنی آن، یک ساعت در 
یک کتاب نزی نگران نشو که در هر  ار مطالعه،  مطالعههر روز  اشد و از تکرار 

                                                        

  .6 ءآیه. حتريم، 1
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 یی خوایه دید که در  ار پیشنی از تو پنهان مانده  ود.چزیها

اش چنان است که گويا یافنت  ه قلب سلیم؛ همان قلیب که دارندهدست»: گفیت .7
کند و مند است و دوزخ را مشاهده یمهایش  هره یند و از نعمت هشت را یم

 «.کشد...در آن عذاب یم

 یان  قلب سلیمی معناجا  ه عنوان نچه در ایتر توضیح دادیم، آنچه پیشطبق آن
ه   -ویل ، مّدت از نتایج آن  اشدکردی گرچه ممکن است در درازمّدت یا کوتاه

کردن خایل: ز الها دارد؛رى  دیگه معاینک لمعنای قلب سلیم نبوده،  -مطا ق تدالل
ران در ورزی  ه دیگکردن دل از کینهخایل: بستیگ  ه آن. دیگردل دنیا و ّب حُ دل از 

خداوند متعال  طااعت قليبچه غری از رکردن دل از هخایل: . دیگرشخيص جهت منافع
ای از آنها را در توضیح شمارة چهار از همنی حبث و نزی در جاهای دیگر  اشد که پاره
  یان داشتیم.

 «.هاها و نصیحتآداب معارشت ّلّک و سفارش»: گفیت .8

هستند و هیم یک  مستحب خبیش واجب وا ده، خبیش از آنهو  رضوري ،آداباین 
عوار  مُّض  ه دین در یپ  -العیاذ  اهلل -که عدم ترجیح ندارد مگر این جنبهاز آنها 

 داشته  اشد.

تر آن را :  ه ذهنم آمد که شاید پیشنامعصوماینک این حدیث رشيف از حُضات 
سه که اینمگر مؤمن نباشد  مؤمن،»: دیده  اشید که فرمود 7از حُضت امام رضا

از  از پیامربش و خصلیت خصلیت از پرورداگرش، خصلیت  اشد: وار خصلت د
عّز و  - وندخدا؛ دارى استرازنگه اّما خصلیت که از پرورداگر اوست:؛ امامش
جز * خداوند آاگه  ه غیب است و کیس را  ر غیب آاگه نکند» فرماید:  -جّل 

؛ مدارا و سازاگرى  ا مردم است رب:ت و روش پیامو اّما سنّ 1«رسویل را که  پسندد

                                                        

 .26 -25های ، آیهجن. 1
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 فرموده است: ،داده فرمانمدارا  ا مردم ش را  ه پیامرب  -عّز و جّل  -خداوند  که
ت امامش صرب است و و اّما سنّ  1«خویب فرمان دهگذشت را پیش گری و  ه»

 2«.حایلدسیت و سخت در حال تنگییشکیبا

کساین همه اش  رای من و تو و الهاست که پریوی از اله اخبار مباریکز ن اای و
  و سلوک را دارند بسیار رضوری است.ریکه آهنگ پیمودن راه س

 حدود جهاد اصغر
 «.جهاد اصغر  ا مراحل خمتلف آن  ر حسب رشایط و مقتضیات»: گفیت .9

 از  3ست ویل زساوار نیست که تو را از جهاد اکربمهم ابسیار ود  خحدّ  درجهاد اصغر 
 دار جهاد اکرب است.اد اصغر وامهج اهمیت ثواب و ه اعتقاد من  و نددارد یا اغفل ک

 هره شد، نزد خداوند هیم ّلّک تیه و یبهجنبة جهاد اکرب   ازجهاد اصغر حال اگر 
 های دنیوی اجنام شود.ارزیش خنواهد داشت؛ مانند مواردی که جنگ و مبارزه  ا انگزیه

کیس را از خودسازی و جهاد اکرب  از دارد که اگر جهاد و مبارزه خبواهد نیا غر 
جهاد است مگر در حالیت که مبارز  ه این  اور دست یا د که در  دشدیف سّ جای تأ
مورد نظر را  ه دست آورده است و در این صورت است  نتیجه ه پریوزی رسیده، اکرب 

                                                        

 .199 ءآیه، اعراف. 1
الٍ  . »2 یتا یجُکونج فِیِه ثجالجُث ِخصج بِّهِه وج ُسهناٌة ِمهْن نجبِیِّهِه وج ُسهناٌة ِمهْن وج  :الج یجُکوُن اجلُْمْؤِمُن ُمْؤِمناً حج ها  ؛یِلِّههِ ُسناٌة ِمهْن رج ما

ج
فجأ

بِّهِ  ناُة ِمْن رج اُن رِسِّه اجلسُّ ْیِب فجال:  -عّز و جّل  - اهللُ قجالج  ؛ِفجِکْتمج هِن اِْرتجیضه ُيْظِهُر یلعج  اعلُِم اجلْغج داً * إاِلّ مج حج
ج
ْیبِِه أ غج

ناُة ِمنْ  ِمْن رجُسولٍ  ا اجلسُّ ما
ج
ارجاةُ اجلاهاِس  نجبِیِّهِ  وج أ هرج   -عهّز و جهّل  - فجهإِنا اجهللاج  ؛فجُمدج مج

ج
ارجاةِ اجلاهاِس   نجبِیاههُ  أ  ُِمهدج

الج  ُمْر  ِالُْعْرِف ُخِذاجلْعج  :فجقج
ْ
هرْبُ  «ْفوج وج أ یِلِّهِه فجالصا ناُة ِمْن وج ا اجلسُّ ما

ج
ه وج أ سهاءِ وجاجلضا

ْ
الشهایف یف رشح اصهول «) اءِ رّ هیِف اجبْلجأ

 (. 321 - 320، ص6، ج الاکیف

  ریوین  ا دشمنان خدا و جهاد اکرب مبارزه  ا نفس است)مرتجم(. ۀد اصغر مبارز. منظور از جها3
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اقدام نماید؛  چون پیامربان و اوصیا  ه هدایت آنانتواند متوّجه  ه مردم شده، همکه یم
 حال اکمل نشده است.هراین مرحله  ه طّ چزیی که هست، 

 آخرين سفارش
های خمتلف ذکر شده)پیش از خواب و پس حالت ۀچه دربارراعیت آن»: گفیت  .10

 «.از آن و...(

چه گذشت، ممکن است  رای نفس آنة ه در کنار همادعیّ ین اتقّید  ه خواندن 
ظرفّیت و پذیرش داشته  اشد خوب نفس  ی کهحدّ  در، دشوار و سنگنی  اشد. آری

است که  ه قصد حصول نتایج وضیع آنها و نزی رسیدن  ه ثواب و پادایش که  رای این 
 اعمال وعده داده شده، خوانده شود.

 در کنار مطلب فوق خوش دارم  ه دو مطلب دیگر نزی اشاره کنم:

دج : یکم ث اکرب و اصغر  وده، سیع کن همیشه در حال طهارت از هر دو نوع حج
ث را  الفاصله پس از اَيادش رفع ک .  شابلّته فضل هک-ن اماکدر صورت  و 1حدج

نزی  مويلعم جناسات یعينث بج خج ز ا تطهار  ر یقا ره وامه -تر از حالت قبل استپاینی
فشار رویح ا ی، چون  یماریهمرضورت  ایش ابلّته در صورت اماکن و  ه غری از موارد 

 .ّملعدم حتو 

تنها  ه قصد رسگریم  ه رادیو و تلويزيون گوش و چشم نسپاری؛ ن سیع ک: دوم
پرداخنت  ه خانواده و  کتب و مطالعهکه در صورت نیاز  ه رسگریم و تفريح، چرا

امثال اینها اکیف است و  و (جهاد اصغرخوردن و آشامیدن و پرداخنت  ه امر مبارزه )
شود چه از آن صادر یمگر آنحیّت انزی بشود يون زلويمل رادیو وتاشست که نیزسوار 

                                                        

. حدث اصغر چزیی است که وضو را  اطل کند و حدث اکرب چزیی است که موجب جنا ت شهود و  هرای رفهع آن 1
  اید غسل کرد)مرتجم(.
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 .حرامشد چه رسد  ه ا  حالل

- پرداخنت  ه مطالب حالل رسانه،  ا نیّیت فراتر از رسگریم اشاکیل ندارد؛ چنانویل

ه و پندی ا موعظت یعرب وجویدر جستا ین اناامور مسلمتوّجه  ه قصد ه   ه اگرک
کننده نزی چننی نیّیت نداشته ده  اشد یا خپشخپش ش ۀچه  ه قصد القای موعظ - اشد 
همه ؛ ویل این سمانآ وزمنی  رد سبحان ت خداوندخلق سیمواآاگیه از ن ای - اشد 
  از دارد.جهاد اکرب  ندی  ه ای  اشد که شخص را از پایگونهنباید  ه

ه،  ه رو شدروبه ا قليبت رویح یمشالک ا آینده، ا یحال گر در ادانم ویل شاید نیم
 خدای حسن توفیقه   -که نادان نارسایی هستم-ارسال آن  رای من  یندییش من 

  ه رفع یا جلوگریی از پیرشفت آن شوم.ق وفّ ، متعایل

ی را  رایم خمترصهای مشیلک نیست که هر از اگیه پرسش: گويمجا یمدر این و
  فرسیت.

اماکن تکرار آنها  یشرت ها کمرت  اشد ها و نامهحال، تا وقیت که پرسشهر ه و
 است.

 .واحلمد هلل رب العاملنی
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 دوم ءمهنا
 بسم اهلل الرمحن الرحیم

پیامربان و همه محد و سپاس از آِن پرورداگر جهانیان است و درود و سالم  ر 
شده و لعن و نفرين  ر شیاطنی جّن و گِر هدایتپیشوایان هدایتهمه فرستاداگن و 

 انس و دوستانشان.

 ما  ه شماحمّبت 
های شما  ه دستم رسید و دیدنش را بسیار سّید و موالی من! توضیحات و راهنمایی

ويژه پس از غیبیت غنیمت شمردم؛ بسیار مشتاق  ودم تا از تراوشات قلیم شما آاگه شوم  ه
 های شما را در آن نامه دريافت کردم و از خداوند متعال نسبتاً طوالین. من راهنمایی

 تان موّفق  دارد. های کتیب و شفایهسفارشهمه ه ما را  ه اجرای آنها و نزی خواهم کیم

و حمّبت و والیت ما  ه یاری خدا نسبت  ه  -اعیل اّما، حمّبت قلیب من  ه جناب
 ه خاطر شخص نیست تا ترس آن  اشد که  ه  -و آل طاهرينش   پیامرب گرایم

کردن مفهوم فراگری عبادت پیادهرشک  رسد و چگونه چننی  اشد که ما  ه  درجه
دیگر است و کنیم که یکی از اهّم مصادیقش رفع  ندیگ مردم نسبت  ه یکدعوت یم

که  عیض از آنان  عیض دیگر را  ه جای اهلل تعایل  ه خدایی  گریند. و حمّبت میان این
ودید که فرماعیل چنانما جز حمّبیت خالص  رای خدا و در راه خدا نیست؛ زيرا جناب

رایه  رای علم و از این طريق  ه سوی خداوند سبحان و یکی از رهربان ما در 
 رسیدن  ه حّق متعال هستید.

تأثری  مّیةاالسال ةیف احلیا ئّمةدور اال های شما  ر کتاب رسورم! توضیحات گران
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ای از پژوهش در های تازهآن، افق ۀزسایی در تشويق و ترغیب من داشته،  ه وسیل ه
رو، ساختار آن کتاب را از نو  نیان نهادم تا مطا ق  ا اینا رم گشوده شد؛ از ر

-مالحظات مفیدی  اشد که  یان داشتید و امیدوارم اجازه  فرمایید مالحظات جناب

اعیل را که  رای پژوهش رضوری است و در صوریت که رشایط تقّیه از  نی رفت  ا ذکر 
ه شما خرب  دهم که این حبث در وقیت که آن را نام در آن درج کنم و خوش دارم تا  

رو، کمرت در رشح و توضیح یا ثبت ایننوشتم تنها  رای تثبیت نقاط اصز  ود و ازیم
آن  ه شیلک که مشاهده فرمودید تأثری  هایده ورود کردم؛ چراکه کمبود منا ع نزی در تهیّ 

هدی:  گرید  ۀپیمودن راه ائمّ خواهم در دنیا دست ما را در داشت. از خداوند متعال یم
و در آخرت ما را  ا آنان حمشور گرداند که او صاحب اختیار هر خریی است و ما را  ا 
نییّت خالصانه در کسب خشنودی خویش در راه خدمت  ه اسالم و مسلمانان موفّق 

ور و نیکو یاوری است.   دارد که او نیکو رسج

ن حبث ثبت کردم تا هراگه که فرصت های بسیاری را در جای جای ایمن یادداشت
دست داد کتاب را  ا توّجه  ه آنها  ازنوییس کنم؛  عیض از مطالب نزی هست که چننی 

خویب توضیح نماید من نتوانستم منظور و مقصود خود را از درج آنها در کتاب  هیم
نظرّيات  کنم تاجا تکرار یمدهم و نزی مطالب دیگری که آنها را  ا این توضیح در این

ر  ۀاعیل را  ه  هان های جنابگران جدید خبواهم؛ چراکه خملصانه امیدوارم از  ۀاین عج
های جدید  ه  نده دريغ نفرموده، مرا  ه مباحث نوين راهنمایی کرده، اندیشه ۀارائ

گویی فرمایید؛ حیّت اگر مسائز را نرپسیده  اشم خود پیشاپیش آنها را مطرح و پاسخ
از  -یا د و شما دريایی که آبش را نتوان کشید های من پایان یما و اندیشههزيرا پرسش

-و موجب رشف و سعادت من خواهد  ود. چنان -کوزه همان  رون تراود که در اوست

کردم نزد شما شاگردی یم که در مبحث نقش ائّمه و مباحث دیگر نزد مرحوم سّید
 نزی غیایب شاگردی کنم.

امامان جز حُضت حّجت،  یعیت از ظالیم  ر همه    ودم که من  ر این  اور معرت .1
گردن داشتند؛ این، مضمون حدییث است که اینک منبعش را  ه خاطر ندارم تا عنی 
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-املؤمننی در  یعت ظاهری ه جز در مورد امری -متنش را نقل کنم، ویل این  یعت 

-ای زندیگگر کشیدن نیست،  لکه  ه معن ه معنای دست  ر دست یک ستم -اش

توان این معنا گر است و روایت دیگری هست که یمحکومت ستم ۀکردن در سای
از  27،  اب الغیبه، حدیث اصول اکیفرا از آن  رداشت کرد؛ در کتاب احلّجه از 

-کند درقائم، قیام یم»نقل کرده است که فرمود:  هشام  ن سالم از امام صادق

 1«.و  یعیت نیست که  ر گردن او هیم عهد و پیمانحایل

که  ا اجازه که امایم در زمان حیاِت اماِم پیش از خود، ساکت  اشد،  ا ایناین .2
ای از وظایف  رپدازد منافایت ندارد و چندین تن از و فرمان پدرش  ه اجنام پاره
اند؛ مانند واگذاری رسیدیگ  ه امر یکی از سائالن  ه امامان چننی اکری کرده
کردن ( یا واگذارکتاب االحتجاج  ه انتخاب سائل )یکی از دو فرزندش 

، کتاب احلّجه، ا واب اکیف)   ه امام اکظم  ریخ از امور توّسط امام صادق
از آن آاگیه  الصوص یلع االمامه( و این  ه جهت مصلحیت است که امام

اسالیم  رضب سکه مسئله ه  که امام  اقر این، چه اشاکیل دارد ردارد؛  نا
 زمان حیات پدرش و  ه فرمان ایشان اقدام کرده  اشد. در

درخواست  از حُضت امام حسن عسکری 2چه بسا که صاحب طربستان .3
کرده  اشد که حکومت را در دست  گرید و امام این درخواست را رد کرده 

خوش نداشتند  –که شما در توضیح فرمودید  اشد؛ زيرا آن  زرگواران چنان
   اد  نا کنند؛ یع  خود را  ه خطر  یندازند.دولت خود را در مسری

                                                        

ائِمُ  يجُقومُ . » 1 ٍد ِف  اجلْقج حج
ج
ْهدٌ  وج لجیْسج أِل ةٌ  وج الج  ُعُنِقِه عج ْقٌد وج الج بجْیعج  «. عج

 ـه270ت )وفها طالهبِباسماعیل  ن حسن  ن زيد  ن حسن  ن حسن  ن عهيل  هن اد  ن حسن  ن زيد  ن حممّ . 2
در  هجری در زمان امامت حُضهت امهام حسهن عسهکری250.( معروف  ه صاحب طربستان؛ وی در سال 

در طربستان قیام کرده، تشکیل حکومهت دادنهد طربستان قیام کرد و دولت تشکیل داد.  ه کسان دیگری که 
  اشد همنی است )مرتجم(. که معارص  ا امام حسن عسکرینزی صاحب طربستان گفته شده، ویل آن
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گويم: چه بسا  ه این دیلل که این فرضّیه )دعوت او از امام  رای یم
 حکومت یا پرهزی امام از خطر( جز حسن ظّن دیلل دیگری ندارد.

مبارزه  ۀانقال یان علوی از امام وقِت خود اجازهمه که رغم فقدان نص  ر این ه .4
از جّدش   چه بسا که  توان سخ  را که حُضت امام حسنیگرفته  اشند، ویل

نقل کرده است  ه عنوان یک اذن اعم  لکه در حدود و رشایط  رسول خدا
 هر کس سلطان »جا که فرمود: خاّّص حکم  ه وجوب رشیع تلیّق کرد؛ آن

«... گر وارد کندگری را  بیند و  ر او نشورد... وی را در جایاگه آن ستمستم
حکم  ۀاست که چون کیس دربار گر چننی روایایت، سخن امام سّجاددی ۀوننم

اگر رهرب »همرایه  ا قیام خمتار از ایشان پرسید پاسیخ  ه این مضمون  ه او فرمود: 
یع  این «  وداش واجب  ود تأیید و یاریحبیش نزی یم ۀاین قیام، یک  رد

 دارد.مسئله از بس که روشن است نیاز  ه کسب اجازه ن

خواند شخص یقنی حمّمد  ن ا راهیم که ا والرسایا مردم را  ه سوی او فرا یم ه .5
او »خملیص  ود و حُضت رضا او را  رای یارِس خادم چننی توصیف فرموده که: 

دیلز نزی  ر عدم حسن نّیت ا والرسایا نداريم اّما روایایت  1؛« یت من  وداز اهل
این کتاب  ۀ ه آنها اعتماد ندارم؛ زيرا نویسند آمده من مقاتل الطابلینیکه در 

  ه آرای زيدیه گرایش داشته و جانبدارانه سخن گفته است.

گويد: حمّمد پرس عبداهللِ حمض، همان مهدی است ضعیف هستند روایایت که یم .6
اندیک پس از نقل این روایات، این نسبت را از او  مقاتل الطابلینی ۀو نویسند

                                                        

قفیسه را دیهدم گويها خواب اعلم در  عر  کردم:  ه حُضت رضا گويد:یارس خادم یم». اصل حدیث این است: 1
ته شهدا یاگر خواب تو تعبهری فرمود: ایشانها شکست. فتاد و شیشها نااگه آن قفس ؛که هفده شیشه در آن  ود

چنهدی  مهرید.یمکند و سهپس یمت نحکومد که  یش از هفده روز رکقیام خواهد د مردى از خاندان من  اش
 «عمهر نکهرد و مهرد ترکرد و هفده روز  یش قیامرایا در کوفه ههمرایه ا والسه د  ن ا راهیم  حممّ  نگذشت که

 (.370، ح257، ص8، ج الاکیف ضةرو)
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تر از این  وده که چننی افاکر رش عبداهللِ حمض نزی واالمقامنیف کرده است و پد
در روزهایی که  ای که امام صادقمنحریف  ه او نسبت داده شود؛ نامه

اند گويای سالمت راه این شخص عبداهلل در زندان منصور  ود  ه او نوشته
نسبت  ه  یعت مردم  ا او موضع خمالف  که امام صادقاست. اّما این

ند  ه جهت تقّیه از حضور منصور و سّفاح در میان حارضان در جلسه گرفت
که امام از  وده است که این دو تن،  عدها  ه خالفت رسیدند؛ افزون  ر این
 1پیش  ه عدم موّفقّیت و پریوزی عبداهلل حمض و پرسانش علم داشتند.

                                                        

-یهک رويهداد تهاريیخ شهناخته ۀدربار از مرحوم شهید صدر دام ظله که پرسش نویسندة حمرتم.  ا توّجه  ه این 1

ای رو، خالصههاینشده میان آنها  وده، طبیعتاً  رای خواننداگین که از آن رويداد آاگیه ندارند نامفهوم است. از
 شود:ن حمرتم عرضه یماز این روایت  ه خواننداگ

 هههایی  ههر ضههّد آنههان  ههه وقههوع پیوسههت کههه یکههی از اراكن مهههم آن امّیههه قیههامهههای پایههاین دولههت  هه در سههال
 ههها دخالههت مسههتقیم داشههتند: تههر در ایههن قیههامهاشههم  ودنههد و در میههان  هه  هاشههم دو گههروه  ههیش هه 
سهجاد، امهام  هاقر و امهام صهادق:  ودنهد  هه  که حُضات امام عّباس؛ ویل اوالد امام حسنیحسن و     

ای شده در پرسش  هاال در جلسههکردند؛ مطلب مطرحصورت مستقیم در این مبارزات مسلّحانه دخالت نیم
روی داده است که  زراگن از فرزندان امام حسن که عبداهلل  ن حسن  ن حسن و دو پرسش حمّمهد و ا هراهیم 

اس مانند ا وجعفر منصور دوانییق و ا والعّباس سّفاح، فرزندان زيد  ن یلع  هن عبّ  ودند در کنار  زراگین از   
را نزی  ه آن جلسه فرا خوانده  ودند؛ رشح ایهن  عبداهلل  ن عّباس در آن حضور داشته، حُضت امام صادق

قطهب  ۀنوشهت حاْلهرائج و اْلهرائاز کتهاب  حبار االنوارجا نقل اند که در اینجلسه را منا ع خمتلیف نقل کرده
حمّمهد  هن عهيل  ،هاشم در ا وا اجتماع کردند از آن الهروایت شده که گرویه از   آورم: ادلین راوندی را یم

  ودنهد ا هراهیم و حمّمهد فرزنهدش دو و حسهن  هن عبداهللّ  و دوانییق منصور ا وجعفر و عّباس  ن  ن عبداهللّ 
. کننهد امّیه(  یعهتدر صورت پریوزی نهضت و شکست   ) ه عنوان خلیفة آینده  یك نفر  ا داشتند تصمیم
چهون آن  .فرسهتادند قصهاد حُضهت رو، پهیشایهن)قائم( است؛ از زيحمّمد  مهدى پرسم این گفت: عبداهللّ 
 مههدى کهه کنهیم  یعت خواهیم  ا حمّمد  ن عبداهللّ يم :گفتند اید؟ راى چه اع شده» ند:فرمود نددمآحُضت 

هناگم این امر نرسهیده و او مههدی نیسهت. چننی اکرى را نکنید که  فرمود: صادق حُضت .است حمّمد آل
 هه جهای  انو  رادرها و فرزندانش این لکه  گذاشت فرمود:یم سّفاح ا والعّباس ۀشان روى که دستحایلو در
 لکهه  ،خنواهد رسهیدتو و دو فرزندت ه  زيخالفت    :فرمود نموده،  ه عبداهللّ  اگه روآن رسند.يمه خالفت  شما 
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وری آروایات دیگری نزی در منا ع شیعه هست که گفتارها و رفتارهای رشم
که  اید آنها را یا  ر تقّیه  1دهدرا  ه حمّمد و عییس  ن زيد و غری آنها نسبت یم

( که 594، ح325هست )ص روضه اکیفرواییت هم در  2محل کرد یا کنار گذاشت.
 ائّمه: را از آن  رداشت کرد. ۀسالم حمّمد  ن عبداهلل حمض دربار ۀتوان عقیدیم

ئّمه بسته نشد؛ زيرا همان اسباب و عوامز  اب قیام و انقالب در عرص پس از ا .7
ود است و غیبت شد در هر عرص و زماین موجکه در عرص ائّمه موجب قیام یم

دعوت  ه رضایت آل حمّمد چزیی را عو  خنواهد کرد؛  امام یا نبودن مسئله
این، وقیت   رکه نایب امام که همان ویل فقیه  اشد همیشه وجود دارد.  ناچرا

ها و انقال ات خملصانه، مؤثّر واقع شده است  اید ه در غیاب قیامغیاب ائمّ 
 علّت این امر را  ه دو اعمل  ازگرداند:

 های فردی.اجتمایع نزد علما و تمرکز  ر ایده ۀیکم: سقوط تدريیج اندیش

های آاگه و  یدار مردیم که وضعّیت فاسد موجود و دوم: عدم وجود پایاگه
که فساد آن وضعّیت، چندان روشن و حایلرک کنند، درنیاز  ه تغیری آن را د

چون دولت عثماین یا های حاکم، همويژه که دولتکننده نبوده است؛  هقانع

                                                                                                                                  

حرکهت  رخاسهت و از جها سهپس  رسند و این دو فرزندت کشته خواهنهد شهد.مقام حکومت يمه اس  عبّ   
خهدا ه  ه :عبدالعزيز  ن یلع گفهت کشد.او را يم )منصور دوانییق(ه آن کس که رداى زرد پوشید :کرده فرمود

 ق شهدندآن چند نفهر متفهرّ زي ا این سخنان  دم. منصور  واو  ه دست ن شدهشاهد کشتاز دنیا نرفتم مگر قسم 
، 47، ج حبهار االنهوار«) مفهتا گر تواقعّیه ،ىآر :فرمهود ؟رسهمخالفهت يمه آیا مهن  ه :منصور از امام پرسید و
 ()مرتجم(.120ص

 ، کتاب احلّجه آمده است. اصول اکیف. مانند رواییت که در 1

-یعت  ا پرس عبهداهلل حمهض جلهوگریی کهرد و خهرب از کشهتهاز   که در پاوریق قبل نوشتم امام صادق. چنان 2

عهر  کهرد: تهو ایهن  جا عبداهلل حمض  هه امهام صهادقشدن آنها داد. در روایت مورد نظر نویسنده در این
 گویی... کهه نویسهنده، صهّحت ایهن روایهت را زيهر سهؤال من و فرزندانم از روی حسادت یم ۀسخنان را دربار

  رد)مرتجم(.یم
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 دولت صفوی، مّدیع اسالم و خالفت نزی  ودند.

 ه معنای « ... رتسمشدن از کشتهاگر »که فرمود:  توجیه سخن امام رضا .8
شدن  رتسم، قاعدتاً چننی ترس یا از کشتهمورد نظر ما چننی است: اگر من 

کردن افاکر عمویم نسبت  ه  زدیل،  اید مرا از خمالفت  ا حکومت و  یدار
امر  ه معروف و نیه از منکر  از دارد؛ در نتیجه،  ۀاحنراف آن و اجنام وظیف

شدن  یشرت حکومت در جور و ستم؛ همنی امر خود کمیک خواهد شد  ه غرق
-ایندر«. ادیب پیشه خواهد کردرا از کیفر در امان  بیند یبو کیس که خود »

صورت، شاید من خود از قربانیان همنی جور و ستم حکومت شوم؛ پس خودم 
 1ام. ر ضّد خود اقدام کرده

رشیع  ه عنوان   رای کساین غری از ائّمه« خلفا»و  «خالفت» ۀ ردن واژاکر ه .9
اص یا حالیت متداول در میان مردم زماین خ ۀیک اصطالح، ذهن را  ه یک دور

 ريم  ه معنای اعرتاف اکر یمکه ما آن را در این معنا  هکند، ویل اینمنتقل یم

                                                        

  :نقههل شهههده چنههنی اسهههت عیههون اخبهههار الرضههااز  حبهههار االنههوارکههه در ل ایههن روایهههت چنههان. اصهه 1
توّقهف کهرده،  هر ایهن  که  ر امامت حُضت امام اکظهم-واقیفپریوان مذهب گرویه از  ويد:ا ومرسوق گ» 

ه عهيل از ال -کردندرا انکار یم چنان زنده و اغیب است و امامت امام رضا اور  ودند که آن حُضت هم
 سعید مهاکرى خهدمت حُضهتحسنی  ن عمران و حسنی  ن ایب ،ارحمّمد  ن اسحاق  ن عمّ  ،محزه  طائ  ن ایب
 از دنیها رفهت. :فرمهود ما را از وضهع پهدر خهود آاگه کهن. ،فدایت شوم :محزه گفتعيل  ن ایب. رسیدند  7رضا
 پهدرانك از یه کهه ههیم ییگهويم شهما سهخ  :گفهت .رام ؟ فرمود:ردک دوخجانشنی چه کیس را  :کرد عر 
و پهدر   ههرتين جهدّ  :فرمهود چننی آشهاکرا نگفتنهد.آن را  -گرفته تا دیگران طالباز عيل  ن ایب -تاگرایم
 هر جهان )حکومت هارون( از اینها  :محزه گفتیلع  ن ایب است.  را فرمودهسخ چننی  م رسول خدااگرایم

ا وهلهب خهدمت  یروز ؛امدهکهرك کمهخهون خهود رَينت   ه رتسم  شدناز کشتهاگر  :فرمود؟ تریسخود نيم
مهن ه م اگهر از جانهب تهو  ه اشهگو دروغ :او فرموده   پیغمرب اکرم .آن جناب را تهدید کرد ،پیغمرب رسیده

 ۀنشهان خنسهتنیاینهك مهن نهزی  ؛اظهار نمود اى  ود که پیغمرب اکرمنی معجزهخنستاین  .دواى وارد شخدشه
، 49، ج حبهار االنهوار)«دواى وارد شهمهن خدشههه اگر از جانب هارون   اشم گو دروغ :کنمظهار يمرا ا مامامت
 ()مرتجم(.114ص
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هایی چون ائّمه یا اکر  ردن واژهو اقرار ما  ه چننی حمتوا و مدلویل نیست؛ زيرا  ه
 امریاملؤمننی احیاناً  رای خلفای عّبایس در همرایه ظاهری  ا اهل سّنت 

گر معنای متداول در میان ما  اشد. از این  اب است سخن تواند  یاننیم
که در یکی از دیدارهای خود  ا منصور دوانییق یا امام  حُضت امام صادق

اکر رفته است و اگر ای  ههناگم خواستاگری دخرت مأمون، چننی واژه جواد
ما نزی  اید  ا هدف  اکرگریی چننی الفایظ از سویاین از  اب تقّیه  وده،  ه

که گفتیم و از چنان -های اهل سّنت  وده  اشد و  ه هیم رویکردن دلنزدیک
  ه معنای ایمان ما  ه آن مدلول و حمتوای این الفاظ نیست. -آیدحبث هم  ریم

کساین که  ه  ۀدربار شده از حُضت امریاملؤمننیدر توضیح سخن نقل  .10
خداوند » ند  اشند فرمود:  یت: پایلاحاکم اسالم  ر اساس غری مذهب اه

این سخن  ۀاعیل دربارجناب« کندآنها را  ا رمحت خود وارد  هشت یم
یع  تنها  ا رمحتش و نه  ه استحقاق خودشان و این ظاهر روایات »فرمودید: 

اصل است؛ ویل نظر علمای ما  ه خصوص متأّخران )مانند اکشف الغطا در 
رمحت  ۀ( اشاره  ه این دارد که آنها، هم  ه واسطزیاناملو طباطبایئ در  الشیعه

تر از ای پاینیشوند ویل  ا درجهالیه و هم  ه استحقاق خودشان وارد  هشت یم
آیا این سخن آنان از روی تقّیه صادر «  یت: کساین مانند آنها در پریوان اهل

 شده است یا از روایات استفاده شده؟
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 مشعل دوم
 ن الرحیمبسم اهلل الرمح

اهلل پرورداگر جهانیان است و درود خداوند  ر  هرتين  شایستهمحد و سپاس تنها 
 خاندان او  اد.همه اش و آفريده

 داريد.سالم و رمحت و  راكت خداوند  ر شما و  ر کساین که دوستشان یم

 پیوند قلیب
رچند  ه حلاظ ه -های شماصربانه  ه انتظار نامهعجبا  ه این پیوند قلیب که مرا یب

 دارد تا  ا رسیدن نامه، از چند چزی  اخرب شوم:وا یم -معنوی سنگنی

 ودنتان از چناگل روباهان و این نعمیت است از آن اله: از سالمیت شما و درامان
 آورم.جا یمکه تا ا د شکرش را  ه

گماین وشو خ -امیرغم نقص و ناتواین و خواریلع -دیگر: ا راز حمّبت شما  ه  نده 
 هایم در  را ر خداوند سبحان است و گریمترين دلشما  ه من که این از  زرگ

هایی که خداوند  ر من مّنت نهاده، دیگران را نسبت  ه من حال، از نعمتعنیدر
ِْهمْ فرماید: گمان کرده است؛ خداوند یمخوش نج الااِس تجْهوِي إیِلج ةً ِمّ ْفئِدج

ج
ْل أ پس » 1؛فجاْجعج

و این در  ریخ از تفاسری چننی « هاى  ریخ از مردم را  ه سوى آنان گرایش دهلد
                                                        

 .37 ءآیه. ا راهیم، 1
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 تفسری شده است که مردم آنها را دوست  دارند.

که: دانش رسشار شما و مزیان تالیش که در سطوح خمتلف عقز، نفیس دیگر این
اوندی  ر های خدشود و این نزی از نعمتدهید  رایم  یشرت آشاکر یمو رویح اجنام یم

است. سپاس خداوندی را که ما را  ه این امر هدایت   - لکه حیّت  رای دیگران -شما 
نشدین که همان وجود ما در فرمود... و آیا جز این است که این، فرصیت است تکرار

کم خبیش از آن را  ه دنیا، دار عبادت و تکامل است؟ و اگر این چند روزه، یا دست
ْرُکم  حرست و پشیماین  ر آن دريغ خواهیم خورد که: زيان،  بازيم در روز ِمّ جْم ُنعج ل وج

ج
أ

اءجُکُم الاِذیرُ  رج وججج کا ُر فِیِه مجن تجذج کا تجذج ا يج ما

مگر شما را زيآن قدر  عمر دراز ندادیم که » ؛1
و زيآیا   راى شما  ؟گرفتهر کس که  اید در آن عربت گرید، عربت یم

... ای اکش چه در حضور خدا کوتایه ورزيدميغا  ر آنرد« ... هشداردهنده نیامد؟
ب را  ه تو وا مطل ۀکردیم. دیگر فهم  یقّ چه کردیم یمگشتیم و اکرهایی جز آن از یم
 .نهم که مشت نمونه خروار است...یم

گويم که امیدوارم رسآاغزی حال، خدا را  ر این حسن دیدار سپاس یمهر ه
ام کند و نزد خود و نزد تو ان  اشد و او در این راه یاریخملصانه  رای پرورداگر سبح

 نزدیکم گرداند که هر توفییق  ه دست اوست.

 کم  ه دو مطلب اشاره کنم:شدن در جزئّیات، دستخوش دارم پیش از وارد

های پیشینتان نبوده، بسیار های این  ار شما هیم شبیه  ه پرسشیکم: پرسش
که فرزاناگن اهل دیانت آنها را درک کنند چه تر از آنیقتر از آنهاست؛  لکه عمعمیق

گويم که ستودن کیس پیش رویش اکری رسایی نیمرسد  ه دیگران. این را از رس مدَيه
 است بسیار ناپسند و از آن نیه شده است؛ ویل جز این نیست که این موهبت:

این اکر   ر توست؛ اوست که اسباب -عّز و جّل  -های خداوندالف: از نعمت

                                                        

 .37 ءآیهفاطر،  .1
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ل و تفّض داین و چه را نیمداین، و تو را آموخت آنکه یمرا  رایت فراهم آورد چنان
 .خدا  ر تو همواره  زرگ  ود

-ها  ر گردن تو این است که این  ار دانش را یبترين مسئویّلتب: از  زرگ

اگه که مردم  ه سوی اش  رساین؛ آنشایبه، خنست  ه اهلش و سپس  ه آفريننده
 پا خزیند.رورداگر جهانیان  هپ

-ای، دانیش را خواستهکه تو در این چند پرسیش که  رایم نوشتهجان الکم این

یا پیغمرب  ب،مقرّ  تهحتّمل آن را ندارد جز فرش کهآور سخت و سخیتای بیس 
 است. را  ه ایمان آزموده شاى که خدا دلیا  نده مرسل،

ه  ریخ از آنها  ر شخیص سنگنی حقایق نزی دارای سطوح خمتلیف هستند ک
آیند. سنگی   ر نفس نزی اگه دارای عوار  آیند و  ر شخیص دیگر سنگنی نیمیم

ناخوشایندی  رای فرد یا حیّت  رای دیگران خواهد  ود؛ پس تصادیف یا از رس خبل و 
کردند؛ حُضت های خاص خود را کتمان یمدريغ نیست که اگه، ائّمه: دانش

های های شنوا و سینهکه گوشنزی در الکیم  ه کمیل از این امریاملؤمننی
 یا د لگه کرده است.ناگهبان  رای دانش خود نیم

کنم این است که مبادا  ا ترين مسئویّلیت که من اینک احساس یمپس  زرگ
ويژه که اکری در  را ر خدای سبحان  یندازم.  های خودم و تو را  ه زيان یان لکمه
شود و ممکن است هر کیس آنها را خبواند و در آنها تد ّر و ب نوشته یماین مطال

 تأّمل کند و در نهایت، خنستنی نااکم این میدان من خواهم  ود.

آید و تنها  ا ناگری  ه دست نیمدانم تربیت معنوی  ا نامهجا که من یمتا آن
 ر حسب  سخ ، آن هم  ه صورت تدريیج و ُکنددیدار چهره  ه چهره و هم

شود که این هم در رشایط فعز متأّسفانه و قا لّیت گوينده و شنونده حاصل یم
 صد متأّسفانه ممکن نیست.

کنم  رایت سنگنی و ثقیل نویسم که گمان نیمحال، چزیهایی  رایت یمعنیدر
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تر نوشتیم چه پیشکه کیس را از آن  اخرب نک  و  ر حسب آن اشد  ه رشط این
شخص تو در  را ر خدای سبحان است. در غری این صورت،  ۀیت  رعهداین مسئویلّ 

ها  ر که  رترين درودها و سالم -کننداگن ارسار آل حمّمدهم من و هم تو از افشا
شمرده خواهیم شد و و  ه اعقبیت دچار خواهیم شد ضّد آن چزیی که  -آنان  اد 

ش در گفتار و رفتار ناگه امید و آرزویش را داريم. خداوند ما را از خطا و لغز
 دارد که اعمال صالح تنها  ه دست اوست.

های تو را یکی جویی از خدا و توّك  ر او، پاسخ پرسشجا  ه  عد،  ا یاریاز این
 پس از دیگری  ا خّط خودم خواهم داد.

  آن را از یاد من نربد، تا  ه و جز شیطان، زيکیسآه. مطلب دوم را فراموش کردم... 
 . اشمیادش 

زماین پیشنی  ۀمفهوم جتربه در فرهنگ اسالیم است که در  ره ۀدوم: دربار
 اکمالً آشاکر  ود، ویل در این زمان که  ه شما گفتم فهمش آسان نیست.

 آیا اسالم یک تز است؟
 اکنون خوش دارم در ضمن چند نکته این مطلب را  یشرت توضیح دهم:

ا و  ارها از که من  ارهگردد؛ چرایم خنست  ه من  از درجهیکم: این اشاکل در 
تز  ا  هآورد  ه عنوان تزی اعدالنه و اکمل تعبری کردم و واژ اسالیم که رسول خدا

کند. خداوند گفتارها و رفتارهای اشتباه ما را  ر ما خود معنای جتربه را محل یم
 (. االمام املهدی عةموسو بخشد )رجوع کن  ه 

ه و اکمل  ود آیا معقول است که تز یا جتربه  اشد؟  لکه دوم: رشيعت هراگه اعدالن
حّقانّیت آن از پیش تضمنی شده، از سوی حکییم آاگه نازل شده است و اگر کیس در این 

 این حبث  ریون است و نیازمند  ه حبث دیگری است. ۀمطلب شک داشته  اشد از دایر

لکه  رای حتمیل  ر فرد و تر نزی گفتیم که رشيعت  رای جتربه نیامده،  سوم: پیش
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جامعه است؛ یع   ر آنها واجب است از آن اطاعت کنند وگرنه خود را در معر  
 عذاب دردناک قرار خواهند داد.

شود که حکومت در دست معصوم  اشد پیشنی صوریت را شامل یم ۀچهارم: دو فقر
 ده است.و نزی اوصیا و وکیالن آنها که در نصوص رشیع  ر رهربی آنها ترصيح ش

زودی اشاره های دیگر که  ه  ریخ از آنها  هپنجم: همان دو فقره شامل حالت
چه هست همان تز یا رو، ممکن است در مقام عمل، آناینشود؛ ازخواهیم داشت نیم
تواند صورت، مادام که احتمال نقص وجود داشته  اشد، رشيعت نیماینجتربه  اشد. در
 لکه نیازمند  ه جتربه و منطبق  ر رشایط زير خواهد  ود:شده  وده،  از پیش تضمنی

 درآمدن فتاوای جمتهد معنّی.اجرادر سطح اجتهاد ظّ  در زمان غیبت؛ مانند  ه .1

چون یک وقیت که گرویه از مردم که معصوم نیستند خبواهند رشيعت را هم .2
قیق صورت، اکر آنها هرچه هم داینحزب یا چزیی مانند آن پیاده کنند. در

ِلجنُظرج  اشد  از جتربه و تز است و قا لّیت  رای امتحان اعم الیه را دارد؛ 
لُونج  ْیفج تجْعمج کج

 «.کنیدتا  نگريم چگونه رفتار یم»؛1

جتربه و تز  ر رشيعت  ۀتر  ر آن اشاکل کردیم تطبیق ایدمطلب مهیّم که پیش
 حتت رهربی معصوم است که این واضح ابلطالن است. ۀاعدالن

 جزئّیات نامه
ای را که قصد  یان پردازم و هر الهجا  ه  عد  ه یاری خدا  ه جزئّیات یماز این

 ای مشّخص خواهم کرد:آن دارم  ا شماره ۀنظرم را دربار

اعیل ...  ه خاطر شخص نیست تا ترس آن حمّبت قلیب من  ه جناب»ای: نوشته .1

                                                        

 .14 ءآیه. یونس، 1
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 «.رشک  رسد... درجه اشد که  ه 

-چه مرا  ر آن سخن واشما  دون شک سخن حیّق است ویل آن عزيزم! این سخن

 داشت چند چزی  ود:

پندارم  ه آن الفات نداريد؛ که کردن توّجه شما  ه چزیی که یماز آن اله: جلب
 رساند.تذّکر مؤمنان را سود یم

ی هاهای دی  و حیّت رهربیهای علمّیه، بسیاری از رهربیکه: در حوزهاز آن اله این
کنند و  ه خود را تقدیس یم ۀ ازِ اجتمایع، چننی مرسوم  وده است که رهرب و صاحب اید

-دهند  لکه متأّسفانه اگه خود آن رهرب و صاحب اندیشه نزی آن تقدیساو اهمیت خاّّص یم

دارای فکر دیِ  اعدی،  ۀکند و این امر گرچه شاید رضر و زياین  رای جامعها را  اور یم
که  ودن این روش را آشاکر خواهد ساخت چناند ویل کیم دّقت،  اطل و رشکنداشته  اش

 تو نزی از آن همنی گونه تعبری کردی؛ جزاک اهلل خریاً.

اعیل را که  رای پژوهش امیدوارم اجازه  فرمایید مالحظات جناب»ای: نوشته .2
 «.م...که رشایط تقّیه زایل شد  ا ذکر نام در آن درج کنرضوری است و درصوریت

 ناقا ز از من  ه توست. این هدیه

حیّت اگر مسائز را نرپسیده  اشم خود پیشاپیش آنها را مطرح و »ای: نوشته .3
 «.گویی فرمایید...پاسخ

طلبد اجا ت این خواسته های عمییق نزی یمهای تو که پاسخ ا توّجه  ه عمق پرسش
حال، این پرسش است هریم و  هکه در آاغز این سخنان نزی گفتنماید؛ چناندشوار یم

 انگزید.که پاسخ را  ر یم

 ابلّته من در حّد اماکنات خود در خدمت هستم. واحلمد هلل رّب العاملنی.

امامان جز حُضت حّجت، همه من  ر این  اور معرت   ودم که »ای: نوشته .4
 «. یعیت از ظالیم  ر گردن داشتند...
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حکم تقّیه،  ه حلاظ رشیع مردود است سکوت چه  ا توّجه  ه وجود  ه فهم من، آن
 هست  ه حلاظ اخالیق تکلییف  رعهده آمدن  ا حکومت است، چزیی کهظاهری و راه
ای  ا حکومت موجود کنار  یاید که این ويژیگ در حُضت آید که تا اندازهامام یم
راه کند  لکه از روز والدتش در گری سازش نیمنیست؛ زيرا او  ا هیم ستم حّجت

 مبارزه و قیام قرار دارد.

-که امایم در زمان حیاِت اماِم پیش از خود، ساکت  اشد،  ا ایناین»ای: نوشته .5

 «.ای از وظایف  رپدازد منافایت نداردکه ...  ه اجنام پاره

کردن فضل این امر تنها  ه دیلل تأْید  ر جایاگه اجتمایع آن امام زي عدی  و آشاکر
که او زمام امر امامت و والیت را در مقیاس کم یا نه  رای این او در میان مردم است

 زياد در دست  گرید و  ر این  اورم که روایات در این زمینه روشن و واضح هستند.

اسالیم در  ۀرضب سکّ مسئلهچه اشاکیل دارد که امام  اقر  ه »ای: نوشته .6
 «.زمان حیات پدرش و  ه فرمان ایشان اقدام کرده  اشد؟

 حال وجود دارد؛ گرچه  ر خالف دريافت فکری من است؛ زيرا:هر احتمال  ه این

 الف: اگر  نا  ه دعوت از سوی حکومت  ود قاعدتاً  اید پدر را دعوت 
 کردند نه پرس را.یم

شد کردن اکر  ه پرس در روایات وارد یمب:  اید مانند چننی اکری یع  واگذار
جا در چه در آنحال،  ا توّجه  ه آنهردارد.  هکه چننی موردی در روایات وجود ن

 رشح این مطلب  یان داشتیم حّل این مطلب آسان خواهد  ود.

چه بسا که صاحب طربستان از حُضت امام حسن عسکری »ای: نوشته .7
درخواست کرده  اشد که حکومت را در دست  گرید و امام این درخواست را 

 «.رد کرده  اشد...

 شده، رواییت را  ه یاد ندارم که داّل  ر آن  اشد و نه حیّت این امر اثبات ن
اید و حیّت اگر درست هم  اشد  ه چند دیلل خود ذکر کرده هچه را که شما در نامآن
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 کرده امام آن درخواست را رد کند:مصلحت اقتضا یم

؛  الف: عدم پذیرش فرماندهان طربستان نسبت  ه  یعت  ا امام عسکری
، که  ه پس از موافقت و پذیرش این خواسته توّسط امام عسکریکنتیجه این

گریی آنها از قدرت  ه نفع امام داد، احتمال کنارهایشان را در معر  خطر قرار یم
 بسیار کم و  عید  ود.

کردند. در آن حکومت زندیگ یم ۀب: عدم پذیرش مردیم که حتت سیطر
ورد نظر امام نسبت  ه مردم بسیار حمور معدالت نامهنتیجه، همرایه آنان  ا  ر
که تربیت فرهنیگ و نفساین آن حایلتوانست  عید نباشد در عید  ود و چگونه یم

 مردم ضعیف و ناچزی  ود.

زیستند  ر هیم در آن یم ای که امام حسن عسکریج: رشایط تقّیه
ا گری پوشیده نیست؛ در نتیجه، آن حُضت  ا پذیرش این خواسته، خود رپژوهش

خنست،  درجهشد؛ در داد؛ یع  سیبل و هدف دشمنان یمدر مسری تند اد قرار یم
سوم،  درجهدوم، مردم غریمعتقد  ه مذهب تشّیع و در  درجهدستاگه خالفت، در 
 اکر  الد.امریان و حاکمان طمع

 و اسباب و علل دیگر... .

ّدش رسول از ج چه بسا که  توان سخ  را که حُضت امام حسنی»ای: نوشته .8
نقل کرده است  ه عنوان یک اذن اعم  لکه در حدود و رشایط خاّّص  خدا

 «. گری را...هرکس سلطان ستم»جا که فرمود: حکم  ه وجوب رشیع تلیّق کرد؛ آن

 عزيزم! این مطلب:

-ای که نسبتگونهالف:  ه حلاظ فقیه نیازمند  ه حجّیِت سندی است؛  ه

 دادنش  ه امام قطیع  اشد.

کننده نزی  ه اتّکای همنی اذن اعم قیام کرده، هدفش  ه که آن انقالباین ب:
شوند و حسابشان هایشان حمشور یمهیم وجه، رسیدن  ه دنیا نباشد. همه  ر نّیت
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 ایشان است نه کس دیگر. ۀتنها  ر آفرينند

شما  ه قید حدود و رشایط خاص اکیف است در اماکن مناقشه در  ۀاشار
است « احتمال نتیجه»تريِن این حدود، که از روشنن موارد؛ چرابسیاری از ای

حال، هرها منتیف  وده است.  هو این احتمال قطعاً در بسیاری از این حرکت
 گماین از زيریک است.خوش

 الرسایا مردم را  ه سوی او فرا  یقنی حمّمد  ن ا راهیم که ا و ه»ای: نوشته .9
 «.خواند شخص خملیص  ود...یم

رو، اگر توانسیت اخالص وی و اخالص اینگردد؛ ازاین  ه حتقیقات تو  از یم
 ا والرسایا را ثا ت ک  خیز هم خوب است.

گماین  ه حال، ظاهراً دريافت تو  ا دريافت من متفاوت است؛ تو در خوشهر ه
یدوارم انقال یان آن روزاگر مایل  ه  رخورد  از هسیت و من مایل  ه  رخورد بسته و ام
 که هیم کدام از ما  ه یاری خدای تعایل در رسیدن  ه هدف نلغزيده  اشیم.

گويد: حمّمد پرس عبداهللِ حمض، همان مهدی است روایایت که یم»ای: نوشته .10
 «.ضعیفند...

که منبع اصز این اّداع، حایلمنظور شما این است که او اّداعی مهدوّيت داشت؛ در
ت. حال اگر  تواین  ا تکیه  ر منا ع تاريیخ ساحت او و پدرش را اس مقاتل الطابلینیکتاب 

 حال، منا ع در این زمینه بسیار اندک است.هراز این اتّهام مربّا ک  خوب است؛ در

نسبت  ه  یعت مردم  ا او موضع خمالف  که امام صادقاّما این»ای: نوشته .11
ن حارضان در جلسه گرفتند  ه جهت تقّیه از حضور منصور و سّفاح در میا

 «. وده است...

 ا این  ود که  یعت  ا او )حمّمد نفس زکّیه( چگونه  یعیت  خمالفت امام صادق
است؟ یع  او حیّق ندارد که کیس  ا او  یعت کند؟ او که مهدی نبود و در جایی که 

حضور دارد  ه هیم وجه حّق امامت نداشت؛ چننی  ود که امام در  امام صادق
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او نزی خرب دادند تا حّجیت  ۀحال از آیندعنیّیه، اّداعی امامت او را رد کرده، دربلاس تق
  ر دیگران  اشد که حمّمد و پدرش هم در میان آنها  ودند.

روایات دیگری نزی در منا ع شیعه هست که گفتارها و رفتارهای »ای: نوشته .12
 «.هد...دآوری را  ه حمّمد و عییس  ن زيد و غری آنها نسبت یمرشم

اگر چننی روایایت مورد وثوق و اطمینان  وده،  ه حّد تظافر نزی رسیده  اشد چرا  ه 
که ما دوستان حقیقتیم نه اشخاص، امیدوارم از این آنها عمل و استناد نکنیم؛ چرا

اند که در میان آنها کساین  ودهگماین مطلق  ه اصحاب ائّمه: دست  رداری؛ چراخوش
انگشتان  اند: همهتر و در مثل نزی گفتهملنزی کساین اکمل و اک تر وناقص و ناقص

 دست  ه یک اندازه نیستند. 

سالم حمّمد  ن  ۀتوان عقیدهست که یم اکیف ضهرورواییت هم در »ای: نوشته .13
 «.ائّمه:  را از آن  رداشت کرد... ۀعبداهلل حمض دربار

ظ دالیل نیازمند  ه  رریس این روایت و مانند آن هم  ه حلاظ سندی و هم  ه حلا
این  رریس هم  هقدر خوب است که نتیجدقیق در پرتو جمموع روایات هستند. ابلّته چه

 خری  اشد.

 «. اب قیام و انقالب در عرص پس از ائّمه بسته نشد...»ای: نوشته .14

تر،  ه قطعاً منظور شما قیام  ه حلاظ تئوری و نظری است چون دو سطر پاینی
اید، اّما انسداد نظری عمز اعرتاف کرده، توجیهایت  رای آن  یان داشته شدن راهبسته

 تر است.کند  ه صّحت نزدیکدر حّد فتوای جمتهدی که در این زمینه حتقیق یم

 «.اجتمایع نزد علما... هسقوط تدريیج اندیش»ای: نوشته .15

 این مطلب  ا افزودن چند مطلب در کنار آن، درست است:

اکر  ۀظهور عدالت در آینده، اراد ۀاید زماین طوالین، ۀدر یک  از یقنی،الف:  ه
خوایه  ه عنوان که  ه جنبش عدالتکرد؛ چرادر جهت حتّقق عدالت را سست یم

 شد.اعمز زاید  ر تکلیف ناگه یم
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های دور و دراز همواره اهداف دنیوی و و َّّلت دوسیت و ب: در طول نسل
ورزيدند  رای اکم شد و اگر  ه امری اهتام یمطلیب دیرزماین  ر مردم حراحت

 گماردن  ر اصول اعتقادی!دیگر  ود نه هّمتضّدیت  ا یک

اگر  ر جان خویش  یمناک »که فرمود:  توجیه سخن امام رضا»ای: نوشته .16
 «.شدن  رتسم... ه معنای مورد نظر ما چننی است: اگر من از کشته«  ودم

جا  یان داشتیم مقایسه شود ا تفسریی که ما در آنجا  الزم است نظر شما در این
که و من اکنون آن تفسری را اکمالً  ه یاد ندارم تا دقیقاً  ه این موضوع  رپدازم چه این

پرداخنت  ه این حبث نیازمند  ه آاگیه از جمموع روایت  ه صورت اکمل است؛ ابلّته اگر 
های آیت،  ا توّجه  ه این موارد ر نامهپس در صورت تمایل، د 1روایت افزون  ر این  اشد.

 جا  ود نزی یادآور شويد.پرسش را تکرار کرده، موضویع را که شاهد مطلب در آن

زي رای غریائّمه  یک اصطالح « خلفا»و « خالفت» ۀ ردن واژاکر ه»ای: نوشته .17
 «.است و  ه معنای اعرتاف و اقرار ما  ه چننی حمتوا و مدلویل نیست...

خلیفه  رای این افراد، اعرتاف  ه ردن واژاکرهم این نبوده و نیست که  ه منظور من
ج را در  ر دارد. حقییق در  را ر خداوند سبحان  ه عدالت آن خالفت های  اطل و ُمعوج

 ردن این لفظ توّسط مردم  رای آن افراد، اکر لکه منظور من تنها این  ود که از  ه
ساز است؛ زيرا جذب مفاهیم شود و این مشلکاقع یمچننی اعرتایف  ه صورت ظاهری و

هایشان نزی حساب العملشّدت متفاوت  وده، عکسدانید  هکه یمتوّسط مردم چنان
 که این اکر  رای آوردن  ه اینرو، عذراین ی  است. ازنشده و غریقا ل پیش

فرمودید هرچند که دیگر )تأیلف قلوب( چنانهای عموم مردم  ه یککردن دلنزدیک
تواند متقاعد کننده  اشد ویل نزد عموم مردم معروف و شناخته شده نیست آیا  اید یم

 خود راه  یفتیم و آن را  ه تک تک مردم تفهیم کنیم؟! ۀ ه دنبال نوشت

                                                        

 اکمل این روایت را آوردم)مرتجم(. ۀ. در پاوریق مربوط  ه این پرسش، ترجم1
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 اینک شایسته است در حّد  اور ظاهرِی عمز، مباحث را  ه دو خبش تقسیم کنیم:

ای از مباحث چون پارهعموم مردم است هم یک خبش که در آن، روی سخن  ا
امامت و خبیش از مباحث تفسری و قسمیت از مباحث عقاید و مباحیث از این دست. در 

 تواند از  اب تعبریی دیپلماتیک توجیه داشته  اشد.چننی حاالیت تعبری  ه خالفت یم

ه ویل خبش دیگری نزی هست که تنها  رای فهم حقیقت است و چننی توجییه  
 هیم وجه در آن راه ندارد.

رمحت الیه و هم  ه  هنظر علمای ما اشاره  ه این دارد که آنها، هم  ه واسط» .18
 «. تر...ای پاینیشوند ویل  ا درجهاستحقاق خودشان وارد  هشت یم

چنان که نفس عزيزم! در این مسئله اصالً جمایل  رای جدل نیست؛ زيرا هم
را  تیّ دو واقع دیما  ا جانیدر اآنان نزی چننی است؛ اشخاص نزد ما متفاوت است نزد 

 :ميریدر نظر  گ

 شود. یت قبول نیمکه هیم عمز  دون والیت اهلالف: این

که قارص )کیس که  ه غریعمد کوتایه کرده  اشد( اصالً مستحّق ب: این
عقوبت و کیفر نیست.  عیض از مسلمانان غریشیعه نزی حمّبت و احرتام  ه 

 یت ت را در دل دارند و چه بسا که قارص  اشند و هیم دشم   ا اهل یاهل
أنُه -ندارند )ناصیب نیستند(. روشن است که رمحت خداوند لا شج چنان  -جج

گرید و در سوزاندن چننی اشخاّص گسرتده است که همه چزی را در  ر یم
صوریت،  یشرتين هیم مصلحت شخیص هم  رای خودشان نیست... درچننی

شوند و این از داد ممکن از مردم  ا رمحت خداوندی داخل  هشت یمتع
شود: شیطان نزی چشم طمع  دان دارد. چه گسرتدیگ رمحت اوست که گفته یم

 خوب پرورداگری است خدای ما جّل جالهل.
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 سوم نامهء:  فصل دوم

 ئیاتو جز ريفتعا اکرب جهاد
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

که رورداگر جهانیان است و محد و سپاس او را زساست چنانسپاس خدای را که پ
شکوه ذات پاک و سلطنت  شایستهکه شمار است. سپاس او را چنانمحدی یب شایسته

همه آن است و درود و سالم  ر  شایستهعظیم اوست. سپاس او را  ه هرچه که 
خاندان پاکش و  ر  خبش ایشان و رسور آنان، حمّمد وويژه پایانپیامربان و رسوالن،  ه

 خداوند. شایستهشهیدان و صّدیقان و  نداگن همه 

 سالم و رمحت و  راكت خداوند  ر شما  اد.

جا که دارم که: راست گفت خداوند  زرگ  لند مرتبه آنپس از این، عرضه یم
وا نِْعمجتج فرمود:  إِْن تجُعدُّ ا اهللِ وج د، و اگر نعمت خدا را شماره کنی» 1؛ال حُتُْصوهج
آن  ۀاز ال و گوتر از خداست؟چه کیس راست و «توانید آن را  ه شمار درآوريدنیم

                                                        

 .34 آیه. ا راهیم، 1
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ها این است که قلب شما را  ه من متوّجه ساخت و  رایم در آن جایی  از کرد؛ نعمت
که شما و من از اهل این حدیث هایش طمع من است در ایننعمیت که از کمرتين  هره

ای را دوست  دارد حمّبتش را در چون خدا  نده»: دجا که فرمایرشيف  اشیم؛ آن
چه را که در  ریخ از روایات این ا راز احساسات شما آن و« اندازددل مؤمنان یم

 ها آمده است، در دل من مورد تأْید قرار های صادقانه در دلتبادل دوسیت ۀدربار
امام فر  ن حمّمد جع ه حُضت : گويدمسعد  ن الیسع جا که دهد؛ از آن اله آنیم

دارم. آن حُضت ْلیت  ه خدا سوگند من تو را دوست یم: عرضه داشتم صادق
راست گفیت ای ا ابرش! از قلب خود  رپس که در قلب من »درنگ کرده، فرمود: 

چه در قلب توست آاگه ینک قلب من مرا از آنا قدر از حمّبت توست.چه
خواهم که ما را از این حمّبیت که از او یم گزارم وپس تنها خدای را سپاس یم 1«.ساخت

ای نیست ما را اش سایهمند گرداند و در روزی که جز سایهخالصانه  رای اوست  هره
 خود  گرید. ۀدر زير سای

تان تان  ه حقری و نگراینمندیگزاری خود را از عالقهاینک ناگزيرم مراتب سپاس
های دوستانش را که از ن قلب  زریگ که دلاین است آ وام ا راز  دارم  رای سالمیت

 ر من زساست که  ونوشند در خود جای داده است جوشان دانشش آب یم ۀچشم
ترين از  زرگ -که ناداین حقری و تقصریاكرم-گماین شما نسبت  ه حقریعالقه و خوش

، ورغر، جبعُ خواهیم که ما را از هایم در  را ر خدای سبحان  اشد. از او یمگریمدل
را  رای ا م نّیاتاست در امان داشته، اعمال  ۀکنندطلا چه ری و هر آنريااک، خرافت

 ت است.واهل مغفر ااهل تقو دارد که او  خالصاش ذات خبشنده

ام توصیف کنم م را از دريافت پاسخ شما  ه نامهوررُس توانم شادماین و ورم! نیمرس
کنم. در همنی حال که جانم میل  ه گريه ه یمها  ه آن ناگکه  ارها آن را خوانده، مّدت

 کند:دارد ویل قلب سختم  ه دو سبب از  ارش قطرات اشکم دريغ یم

                                                        

قْ . »1  جا تج یجادج
ج
ا لجكج ِف  برِْشٍ  أ ما ْل قجلْبجكج عج دْ  قجليِْب  سج يِن  ِمْن ُحبِّكج فجقج ْعلجمج

ج
ا ِِل ِف قجلْبِكج  قجليِْب  أ ما  (. 652، ص2، ج)اکیف«عج
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 زياد میان وضع فعز ما و صوریت که  اید در رفتار خود  ۀفاصل :یکم
اعیل  ر ای از جزئّیات آن  ه لطف قلم جنابآن  اشیم؛ اموری که پاره ۀکنندمنعکس

 شایستهجا یادآور شوم که زساوار و چننی  ر من است در اینهم، دشوما آشاکر یم
 هایتان  ر و از پاسخ -ایدای که در این چند نامه از من ترسیم کردهچهره
هایی را که  ه تصّور یا م که حیّت خبیش از مسئویّلتنبوده، خود را چننی نیم  -دهآییم

 هام هم اشم؛ من  ه هیم روی نتوانسته شما حتّمل آن را دارم جز اندیک  ر دوش کشیده
که ام را در عمل پیاده کنم چه رسد  ه اموری فراتر از آنها؛ چراچه  رایتان نوشتهآن

کردن چزیی دیگر؛ از اینها گذشته، ما کجا و سالمت گفنت چزیی است و عملسخن
 گرداند.قبول یم شایستهعمل است و آن را  ۀ رنددر نّیت؟ که  اال

 از چننی نوا غ  -ما راه از ال و -ما که خود را ۀشانس  د جامع: دوم
چون ای حمروم ساخته زمام رهربی خود را  ه دست کساین سرپده است که العادهوقهف

از خدای  در زمنی فساد نماید و کِشت و نسل را نا ود سازد و تاکوشد یمرياسیت یا د 
د و  ا ما همان کند که  رایمان پسندیده خواهیم که حق را  ه اهلش  از گردانمتعال یم
 آن است. شایستهو خود 

 گشیت  اصول اکفکتاب زمان  ا رسیدن پاسخ شما، من در هم من! موالي
ائّمه، از کمبود کساین که توان محل دانش ایشان را داشته، امنی  ر  ۀزدم و لگیم

 چه را که من آنهمه ارسارشان  اشند مرا  ه فکر واداشت و دانستم که اگر شما 
 خود داريد در اختیارم  رسّ  هچصندوقچه در دهید و تمام آنخواهم  ه من نیمیم
پروایی، طبیعت حقری  اشد و صرب و یب و عجلهگذاريد معذوريد و صد ابلّته که نیم

 داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد.اندییش، طبیعت شما؛ و خدا نیک یماعقبت

نظر و چند پرسش دارم که  ریخ از آنها ّلّک است و  ریخ د نقطه نده چن ورم!رس
 اشد و  ه خواست خدا آنها را در دو عنوان ذیل مرتّب یمنفس تنها مربوط  ه شناخت 

 خواهم کرد:
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 نفس شناخت: یکم
-ام که  ریخ سخنان را  ارها یمخویش مالحظه کرده عميل ۀخالل جتربمن در 

ای  رای گذارد و هیم انگزیهی در من نیمریتأث یلو -دشوه من گفته یم  ای -شنوم 
شنوم و ناگهان خود  ینم ویل یک  ار دیگر همان سخن را یمکردن آن در خود نیمپیاده

 ینم و در راه یا م و نفس و روح خود را چنان  ا آن آمیخته یمرا در تعامل  ا آن یم
است دو اعمل موجب  روز این تا جایی که  رای من روشن شده  1کوشماجرای آن یم
 شوند:حالت یم

گویی او  ه نیازهای مردم؛ و چه زیان پاسخوم نویسندها اخالص گوينده یالف: 
-آنا امّ کز دل  ر آید الجرم  ر دل نشیند ن سخ: اندکه گفتهسخن حیّق است این

 چه تنها از زبان  رون آید از گوش فراتر نتواند رفت.

 احساس نیاز او. اِن ول فیض اليه وتوفیق ربّ حتمّ در استعداد شخص ب: 

مینان زمام رهربی خود را  ه دست شما بسپارم و طتوانم  ا ایم یکمة کتندر پرتو 
در اجنام این اکر عجله و اشتیاق  ه خرج دهم؛ زيرا شما جتّسم عمز چزیهایی هستید 

شود  صادر یملیبق ازه این هم و داريدچه که اظهار یمنویسید  لکه  یشرت آنکه یم
روست که خود را حتت تأثری  اینگويد و  ا آن در تعامل است و ازچه یمه آنمؤمن  

گریسنت از  ۀکنید در آستانچه  ه من القا یمیا م تا  دان حد که از آنسخنان شما یم
کنم که آورم و  ه دراگهش خملصانه داع یمجا یمخدا را  ه شکر وگریم شوق قرار یم

خداوندا!  ه ما حتّمل حقیقیت را که  ه »را  گرید و حتّمل آنها را  ه من  دهد؛  دستم
از رسیدن  ه آن کوتاه مانده ما چه دست ما را  ه آن وما شناساندی عنایت فرما 

                                                        

 هه توفیهق  -که انسان در هر  ار مطالعهه، هایی است؛ چراها و حبثچننی کتاب ۀ. این یکی از فواید تکرار مطالع1
  یا د.ای یمخود را در  را ر مطلب تازه -خداوندی 
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شکر خدا که خود را در اجرای  ریخ از مطالیب که در آنها آمده است شتا ان  1« رسان
 ه و جدید نبود.آنها  رایم تازهمه یافتم گرچه 

 ۀتوانم  ه شما اطمینان  دهم و سنگی  این  ار را از شاندوم یم نکتهو در پرتو 
که گویی، چزیی فراتر از طاقتم  ر من حتمیل کنید؛ چراشما  ردارم که مبادا در پاسخ

که توفیق خداوندی همراهم گردد و  ه هدایت خداوند سبحان این حقری پیش از این
 ه  -رو،ایناجنام اکری در من اَياد شود، اقدام  ه اکری خنواهم کرد؛ از احساس نیاز  ه
از  ا ت حتمیل  یش از حّد توان، نگراین وجود ندارد که  نده  ه خود  -نظر قارص حقری

معارف دهم وگرنه چه بسا  از شود نیممطالیب را که  ه من القا یمهمه عمل  ه  ۀاجاز
حال، عنیگذرم و درها هست و من از کنار آنها یميبه که در کتابغر وعلومعمیق 

ويژه اعمل دوم از شده در  اال و  هیاد اعملدو سبب ه ه  ک اییمعنه   -هیم تأثری منیف
 ت از جانب خداوند است.عصم ر من نگذاشته است و  هللا مدحب -آن  یم داريد

 زهایش تاگر
چه اتّفایق  وازه را  ه خود گرفت؟ های ما این گرایش تدانم چگونه نامهراسیت نیم ه

چه مرا  دان راهنمایی کردید و دستم را گرفتید و  ه آن راه  رایم افتاد که توانستم  ه آن
من نبود  لکه،  نامهچه این را  ه شما اهلام کرد  ه گمان من آن، کشاندید نایل گردم

اسباب  ۀکنندآمادیگ اشخاص، مهّیاحسب درجة این لطف و هدایت الیه  ود که  ر 
ها در وقت مناسب  رای ورود  ه مناسب شما از روزنه ۀچننی استفاداست؛ همتکامل 

ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاءنفس انسان و شناخت آن  ا خنستنی ناگه. 

این فضل » ؛2
واكن فضل اهلل علیك عظیماً ، «دهدخداست. آن را  ه هرکه خبواهد یم

و خدا » ؛3

                                                        

  موجود است. مفاتیح اْلنانای از داعی افتتاح، از داعهای ماه مبارک رمضان است که در . این اله1
  .4 آیه. اعه، 2
  . 113 آیه. نساء، 3
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 «.گر داناستگشایش

 -که در نوع خود تازه است-شما نامهدانستید که اعیل خود یمپیداست که جناب
رو، اینوجوهایی نوزا خواهد گردید. ازجستو گرایانههای آرمانسبب اَياد پرسش

مشالکت قلیب و نفیس  نده است که همه  ۀآشاکرا گفتم که دانش شما در  ر گریند
 زرگوار  ۀاعیل عطا فرماید که او خبشندنابخداوند  هرتين پاداش نیکواكران را  ه ج

جویی از او، این شما و این مسائل و پس  ا توّك  ر خداوند متعال و  ا یاری، است
 مشالکت حقری.

 حدود جهاد اکرب
ز ا عما انسان ی رفتارهانبهجهمه  ۀدر  رگریندجهاد اکرب مطا ق  ا فهم من،  .1
 ه خود را  خاص جینتا و جهاداین سه جنبه، ز ا دامکهر  و است ظاهري قليب و، رويح
ت، قناع، زهدمانند قليب ، جهاد اکرب عبادات ظاهريمانند جهاد اکرب ظاهري  دارد.
گرچه ، ت استخشوع وخشیّ چون هم -ا نفيسی -رويح اکرب جهاد و ،صرب و تبّ حم
است  سنف ا ا جهاد یجهاد اکرب ن امهگرید که در  ر یمعنوان واحد  اینها را یکهمه 
داخل  بحانت و فرمانربداری از خدای سطاع ه طور ّلّک هر  - ه فهم قارص حقری -و
نباشد و چه بسا که  فعيل تجماهدهای يژیگواست گرچه دارای جهاد ین ضمن ا در
مانند  ن واناامور مسلمه   هجّ و، تطلب علممانند )هم  اشد مشتهیات نفس  ا فق اوم
رشط جهاد  خنستنی هروند ک ه شمار یم ل صالحاعما کم ازکه اینها دستچراها( این
 است. اکرب

سخن شما  ر من آشاکر شد این است که شما نظری فقرات  چه از  عیض ازآن ويل
کنم تا ناگیه جا نقل یماعیل را اینرو، خبیش از سخن جناباینغری از این داريد؛ از

چه تنها  ا آن: نوع یکم»: ا فرمودیدهانواع کتاب ۀدوباره  ه آنها  یندازيم. شما دربار
که این ، کیم داشته  اشد صبغة دیينشود گرچه یایب  ه فرهنگ مطالعه یمهدف دست

سلوك در راه  ويل استفید کردن دیگران منوع در  اال ردن فرهنگ شخص و  افرهنگ
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 «. از نقص نیستیلاخ صالح

یا هر کس دیگری را از  جهاد و مبارزه امر مهیّم است ویل زساوار نیست تو را»
است مگر در حالیت که جماهِد  دشدیف سّ خودسازی و جهاد اکرب  از دارد و جای تأ
مورد  نتیجه ه پریوزی رسیده، جهاد اکرب جهاد اصغر،  ه این  اور دست یا د که در 

تواند متوّجه  ه مردم شده، نظر را  ه دست آورده است و در این صورت است که یم
این مرحله  طّ ربان و اوصیا  ه هدایت آنان اقدام نماید؛ چزیی که هست چون پیامهم

 «. ه هر حال اکمل نشده است

: زمان  ه جهاد اکرب و اصغر( فرمودیدها )پرداخنت هممشغویلدلتعدد  ۀدربار و
است  مطلوبآنها خوب و همه که این حالت در  یشرت موارد،  لکه در رغم اینیلع»

ای است که خود  دان الفات یافته و عالقه  رای شما همان نکتهویل  هرتين حالت 
ای طوالین است که اگه ممکن است کوتاه گردد و داريد؛ یع  جهاد اکرب و این مرحله

گمان  ایش که  ا رمحت و رضوان خود تو را  ه او خوش و اید  ه خدای سبحان امیدوار 
راه  ه نتیجه  رساند که گرچه این همه،  ترينترين زمان و از آساندريا د و در کوتاه

تنها  ه دست اوست ویل اگیه شده است که  ریخ از این نتایج جز  ا گذشت سایلاین 
چزیی که هست یأس از رمحت . اندچون پانزده یا  یست سال یا  یشرت حاصل نشدههم

ست دکه ت عنایت او شایسته نیست؛  ا علم  ه اینرسع فضل وز اخداوند و ناامیدی 
که ای دراز است. غر  اینکنندهجربان واکر هبوت یاری او همواره  ه سوی هر و ترمح
ای حال، این دوران همیشیگ نبوده، شخص پس از پشت رس نهادن آن،  ه مرحلههر ه
 مهم وکه  ه نتایج پس از این رسد که دیگر نیازی  ه زمحت بسیار خنواهد داشت ویم

تر اشاره کردیم در این وقت است که توّجه یافتنش که پیشروش  دست یافت و چنان
 «.اکرهای دیگر درست خواهد  ود جهاد اصغر و ه 

 ؟چیست جهاد اکرب
آیا  ؟ وجزئّیات آن کدام است وحدود و چیستجهاد اکرب در این صورت  اید دید 
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حله شود یا نه؟ تا در این مراکرها را نزی شامل یمة  قیّ  طلب علم و جهاد اصغر و
اینها  اشد جز همه از جهاد اکرب غری گر ا و  هرتين اکر  رای من تنها توّجه  ه آن  اشد

 ؟ وتوان کرددر اوقات فراغت؛ پس در طول مّدت جماهده زي ا نفس  چه اکرهایی یم
اجنام  لماسیت نیّ ا   سیایس( که ۀ)مبارزجهاد اصغر چگونه ممکن است پرداخنت  ه 

اهداف که یا پس از این؟  اشد جهاد اکربمانع از  دیين هایباکت مطالعهشود یا 
؟ خواهد داشت اییمعن  ه عنوان یک اکر جدید چهطلب علم شده  اشد ق قّ حم حقیق

یافنت  ه نتایج شدن در جهاد اکرب و دستپس از پریوزانسان دارد که  اییمعن چه و
پس از فرد که يج ینتا چننی ومورد نظر متوّجه  ه مردم شده،  ه هدایت آنها  رپدازد؟ 

-جا ه ها وگرفنت  ا آننسا رسوخ ملاکت و آیا؟ رسد چه هستندل  ه آنها یمسا چندین

ز ا که ذکر کردید هايیمرمحتیافنت  ه یا دست؟ مشّقت بسیار هستنددون  ها آوردن آن
ُ نُوراً يجْمِِش  ِِه : اله لْنجا هلج عج الااِس  یِف وججج

ید آوردیم تا در پرتو و  راى او نورى پد» ؛1
لِّیاً ، «آن، در میان مردم راه  رود انج ِصْدٍق عج جُهْم لِسج لْنجا ل عج وججج

و ذکر خریِ  لندى » ؛2
انِِهمْ ، « رایشان قرار دادیم ْيمج

ج
بِأ یِْدیِهْم وج

ج
جْسیعج نُوُرُهْم بجنْیج أ ی

نورشان پیشاپیششان و » ؛3
 ؟چزیهای دیگر ۀ ه عالوا ی ؟مر دو  ا هه ای « ه جانب راستشان دوان است

که زند و من حسب فرمان شما  لکه چنانچنان در ذهن من دور یمها همین پرسشا
کنم امید و آرزويم  ه خدای سبحان و  ه شما را چند اره مطالعه یم نامهآن است  شایسته

ن را های خمتلف آشماست تا نقاط مبهم آن را روشن کرده، ا عاد و جزئّیات موضوع و جنبه
الی  هکه من از الاید  ه حقری  یاموزيد؛ چراروشن کرده، از اسباب رشدی که آموخته

کنم که  ریخ از مطالب را که دوست نداريد در آنها وارد سخنانتان چننی احساس یم
خواهم مرا از زنید. از خدا یمنها در حول و حوش آنها دور یمت وداريد شويد پنهان یم

                                                        

 .122 آیه. انعام، 1
 .50آیه . مريم، 2
 .12 آیه. حدید، 3
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های پیشنی آنها  عد را داشته، ازطريق پرسشمرحلة که شایستیگ پذیرش  کساین قرار  دهد
را درک کنم نه آنان که  ه دیلل ناتواین از فهم و درک و عدم توفیق حتّمل این معارف، 

گر است و او نیکو رسور و نیکو یاوری است و خداوند تنها هدایت و شوندمنکر آنها یم
 را بس  اشد. هر کس  ر خدا توّك کند خداوند او

 فتملت ندرتکه دیگران  ه این و های حقریها درنامهسبک نوين پرسش ۀ. دربار2
 و ها را آشاکرکه زيبایی اري سپاس خداوند -ستا ه م اخدفضل  ازن یا وشوند یمها آن

فرمایید که خطاب  ه  نده فرمودید که  ه دو دیلل این سخن را یم -ها را پوشاندزشیت
ها  ر گردن تو این است که این  ار ترين مسئویّلتاز  زرگ: استن یایکی از آنها 
اگه که مردم  ه آن»اش  رساین؛ شایبه، خنست  ه اهلش و سپس  ه آفرينندهدانش را یب

هاچه مسئویّلت نایحال پرسش این است که «. پا خزیندسوی پرورداگر جهانیان  ه
 ؟چگونه ادا کرد و آنها را  اید نسبت  ه چه کساین و؟ هستند

 ؟ت چیستجناه ار
پوسیت که از ترس خدا  ه لرزه درآید سپس  خاشع و قلیبتواند . سالک چگونه یم3

-دادن، رامچون رياضتنزی همها یا این،  ا یاد خدای متعال نرم گردد  ه دست  یاورد

  اانفس ت  نتیجة جماهدکه این هر دو ای است؛ چراکردن و مهار نفس، خود اکر تازه
 هستند. اليه تطريق تربی درجهاد اکرب 

ما را جمبور  ه  ،ناوزائر شی   ا خانواده، دوستان و نزدیکاننشود که هم. اگه یم4
کند ای یمهای ناپسند و در اوقات غفلت، مشارکت در ماکملات  یهودهشنیدن حرف

از  -غیبت چونهم  - ها از آن عیضکه پرداخنت  ه آنها شایسته نبوده، چه بسا که 
 ؟ت یافتجناچگونه  اید  ؟ وسخنان حرام  اشند. راه حل چیست

 ه جز  -هاستخانههمه در زيون ويتله شلک شیطان  جدید، ورود عرص  تمشالک زا. 5
ری که رهایی از ما -معدود کساین که خدای سبحان از لغزش ناگهشان داشته است ۀخان

-هایی یماگه  عیض جمبور  ه حضور در ماکنکه هایی را اَياد کرده است؛ چراآن، دشواری
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نشی   ا خانواده که اعدتاً شب هناگم مثالً هناگم هم»جا هست شوند که تلويزيون در آن
حیّت اگر فر  کنیم که ما  ه آن ناگه نکنیم و  ه صدایش  و« شود و مانند اینهااجنام یم

خود را  ه چزی دیگری  و -سیع ما هم همنی است تعالی ماه یاری خد  هک -گوش نسپاريم
مشغول کنیم ویل نفس  ودن ما در جایی که تلويزيون در آن روشن است اکر ناپسندی 

خود درگری شويم و ابلّته اگه  لکه در  ۀشود که همواره  ا خانواداست و همنی امر موجب یم
-رام یمويژه در موارد حکردن تلويزيون  ه یشرت موارد این امر منجر  ه پذیرش و خاموش

ای از وقت خود  ه که  ه اختصاص پاره ا توّجه  ه این -گزين مناسب نبودن جاییلاجنامد و
این مشلک  ۀدربار، شوداین عمل یماستمرار  ندی آنان  ه از پاینع ام -اندآن اعدت کرده

 ؟هایی داريدو راهنمایی ارشاداتچه 

 های سودمندکتاب
های سودمند در وده، نام  ریخ از کتابشد اگر مرا یاری فرمچه خوب یم. 6

  و قرآن کريم زغری ا ا پرورداگرش را انسان  ۀرا ط و  یداری وخودسازی 
حتف و  اصول اکف، هوسائل الشیع، هنهج ابلالغچون همحدیيث  ۀهای عمدکتاب
اویلا  ۀسری یان  هایی دربردارندةفرمودید چه کتابیم وکردید  رایم ذکر یم العقول
های موجود نزد من بسیار که کتابت آنان در این زمینه هستند؛ چراایّ نی وجتربصاحل

 اعیل.پیشنی حُضت هنام و 1مامقاِن الرشاد ةمرآاندک ویل بسیار مفید هستند مانند 

ست که اقدام  ه آنها  ر ما واجب است و اوری مامصادیق جهاد اصغر  . یکی از7
جوانان همه ای که ما و موضع ما در  را ر وظیفهتوان  ه تأخریشان انداخت؛ مانند نیم

                                                        

عبهداهلل مامقهاین، مشهتمل  اهلل شهیخیةمرحوم آ ۀنوشت و األوالد يةو اَّلر حبةاألإیل  صیةالرشاد ف الو ةمرآ. کتاب 1
رش حمّمدحسنی  ه راه سهری و سهلوک هاست که آن را در موعظه و راهنمایی پس  ر آداب و سنن و ماکرم اخالیق

-شهود  ههه یماخالیق آن مرحوم است و در کتاب حارض در چند مورد از آن نام  رد ۀنامنوشته،  ه نویع وصّیت

 این کتاب است)مرتجم(. ۀهای اعم شهید صدر خمتص  ه توضیح دربارخنست از نامه هويژه نام
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که خداوند متعال مگر آنان 1شويمرو یمالحصیز از دانشاگه  ا آن روبه پس از فارغ
آیا در  ؟ و اره چه  اید  اشدچزیی دیگر  رایشان مقّدر کرده  اشد؛ حال موضع ما دراین

اهلل در ابلّته  نده حبمد ؟اگر هست رشایط آن چیست ؟ وه هستتقیّ این زمینه، جای 
ن قليب وتطبیق یناطم رای ا ويلاین زمینه از جانب پرورداگرم  ه این امر  ینا هستم 

 اکربرا تا پایان جهاد جهاد اصغر  اید »عمل خود  ا این اله از سخنتان که فرمودید: 
 پرسم.یم«  ه تأخری انداخت

توان همواره  ه آنها ق چگونه یمهای خودسازی و اخال.  ا توّجه  ه فراواین کتاب8
، هااندشه ۀزبدکه رسید م  ه نظر ست؟یاکر چ نیاجنام ا یراه  را ني؟  هرتمراجعه کرد
 ه در پرتو آن، که انسان دستورالعمز گرد آورم را در  ترين امورها و اسایسراهنمایی

ای از کرد نامهچزیی که این ایده را  ه من اهلام  واز خویشنت مراقبت کند طور مداوم 
چه در این که  ر حسب آن( اکف هروض)یانش  ود شیع ه  امام صادق حُضت

 قبز نامهخواندند و اگر خاستند این نامه را یمروایت آمده، هراگه که  رای نماز  ر یم
نیاز ساخته، جای آن این زمینه مرا یبدر  ستتوانیمتا این حد جممل و خمترص نبود شما 

مفید  کتایبتا حّدی در این زمینه،  الرشاد ةمرآتوانم  گويم که کتاب یم ورا  گرید 
 نظر شما چیست؟... است

 ویمعم نکات: دوم
جا  یاورم یا آنها را تا وقیت که  ه خواست تردید داشتم که این نکات را در این

حّداکثی از  ۀخدا دیداری دیگر دست دهد  ه تأخری  یندازم. فهم حقری در استفاد
ای در مگر من جز طلبه و کندخنست حمدود یم ۀاعیل انتخاب مرا  ه گزينود جنابوج

                                                        

که در آن زمان، جنهگ  ها اههوری اسهالیم ایهران  هه شهدیدترين حایل. منظور رفنت  ه خدمت رسبازی است در1
 کهههه نامهههه  هههه دسهههت مقامهههات دولهههت  یفتهههد صهههورت در جريهههان  هههود و مههها از تهههرس ایهههن

 توانستیم این را آشاکرا  یان کنیم)نارش(.نیم
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نقل است که  دانش تشنه است؛ از امام صادق ۀوجوی دانشم و جويندجست
از طریف  و 1«مال ۀعلم و تشن ۀاند که سریاب نگردند: تشندو تشنه»فرمود: 
 مسئلهس از پرداخنت  ه که پدیدم؛ چراکردن چننی مسائز را مناسب نیممطرح

دست آخر از فهم خود پریوی  وای شده است گونه مسائل حاشیهشناخت نفس، این
میدوارم که  ا این اکر، مرتکب گفتار و رفتار  یهوده نشده  اشم و اگر سودی واکردم 

-که زمحت شما را زياد یمموجب زياین هم نباشد جز این -اهلل شاء ان -در آن نیست

 اختیار  ا شماست اگر خواستید پاسخ  گويید و ( ویلست الهمواره در ن مؤم )وکند 
 اگر خنواستید پاسخ آن را  ه وقت دیگری که خدا خبواهد وا گذاريد.

 تروایین تفسری ا
ا...»: که فرمودند 7رضافرمایش حُضت امام  ۀ. خواستم دربار1 لجْیهج جْو ِخْفُت عج اگهر  هر » ؛«ل

ادامهه حهدیث ضیحات آن اّطالاعیت داشته  اشم  ا این جزئّیات و تو مناسبت و« آن  رتسم...
امامهت خهود را آشهاکر کهرده  مهام رضهار وقیت که ا: دچننی استندارد و اصل روایت این

اگهر  هر آن »: رمودفتریس؟  ود،  ه ایشان عر  شد: آیا از اینها )حکومت(  ر جان خود نیم
ههای ائّمهه  ها توطئهه ۀجها در مقهام  یهان مبهارزآن« ام رتسم آنان را در کشنت خود یاری کهرده

کردن آنها  ر حسب رشایط و تشويق مردم  ه امهر  هه معهروف و نهیه از حکومت و رسوا
و مرگ کیسه را نزدیهک و نهه  اجلکه امر  ه معروف و نیه از منکر نه منکر و  یان این

ایههات حکومههت در  را ههر جنسهکوت یقینههاً  وکننههد ی را از او دور یمهو روزی کسه رزق
دیهداگن گران در ستم  ر مظلومان و سهتمخاّّص  رسد کمک  ه آن ستم حدّ گر که  ه ستم

زيدر معنهای  احتمهال چنهد وت را رد کهردم ظاهر روایه اخذ  جا ر آن، دشمرده خواهد شد
مراد امام این است که اگر از حکومت  رتسهم آنهان را در : سخن امام  ذکر کردم؛ از اله

ترسهیدم، جمبهور  هه یهاری آن اگر از حکومهت یم: کهدیگر این ام.اری کردهکشنت خود ی
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-دیگهر ایهن کهردم.ترسیدم حکومت را یاری یماگر  ر جان خود یم: کهشوم. دیگر اینیم

ت چنان ضعیف  اشهد کهه احتمهال فروپهایش آن دولاگر  -کنیمظاهر ه اخذ   اگر -: که
 اشد شهاید ایشهان از  قويویل اگر حکومت   رود امام  ه فروپایش آن کمک خواهد کرد؛

 کرده است.این اکر ناتوان  وده، یا تقّیه حکم  ه سکوت یم

جا  یاورم این است ت که وادارم کرده آن را در اینظاهر روایاز  امّ من ا اقصنفهم 
گرفت و از زندیگ جامعه کناره یم داشت می  آزار حکومت  ر جان خوداز که اگر امام 

کردن افاکر داریرا از خمالفت  ا حکومت و  او  دیم  اه  زدیل ایترس  نی چنقاعدتاً که 
از منکر  از دارد؛ در  امر  ه معروف و نیه ۀفیوظ ینسبت  ه احنراف آن و ادا عمویم
و  -شدن  یشرت حکومت در جور و ستمشد  ه غرق یمامر خود کمیک نیهم جه،ینت

خود  ،صورتنیدراو  -خواهد کرد شهیپ ادیبیب ندیدر امان  ب فریرا از ک خودکه  کیس
 خود اقدام کرده  ر ضدّ  شخودصورت،  ود و دراینیمجور و ستم  نیهم انیاز قرباناو 

شوراند و حکومت را که اگر افاکر عمویم را  ر ضّد حکومت یم ود؛  ه خالف این
ویل چننی  ه  -داندخدا  هرت یم -شدکرد گرچه شاید مورد تعّر  هم واقع  یممهار یم
 شد.خود عمل کرده  ود اقدام  ر ضّد خود شمرده نیم ۀرسد که چون  ه وظیفنظر یم

 درخواست رشح حال
کردنش  یم انگزید و از افشاهاست مرا  ریمدیگری نزی دارم که مّدت هخواست .3

و صربی  رایم نماند  ه خود جرئت داده،  که چارهدارم ویل اینک پس از این
علما  نامهنویسم. حقری بسیار مشتاق  ه شناخت زندیگتان یمآن را  رای

های بسیاری در این زمینه  رریس تبار آنان  وده، کتاب ن وندیشمنداوا
قلیب میان ما شلک گرفت خیز زود  ه  ۀاز وقیت این را ط ومطالعه کردم 

شما را مطالعه کنم  نامهرس داشتم رفتم تا زندیگرساغ منا یع که در دست
-شما دست نیافتم؛ تنها زندیگ ۀیل دست خایل  از گشتم و  ه چزیی دربارو

که  ریخ نزی رشح -های مشهور این خاندان رات  چند از شخصّیت نامه
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 دلج ،معارف الرجال یافتم؛ از اله پدر مرحومتان در کتاب -کوتایه  ود
د . حال اگر لطیف  فرمایی صدر  د اسماعیلسیّ رشح حال ضمن در ل، اوّ 

ثبت و  ه  اید؛ تاريیخ کهحقری که  ه تاريخ کرده ۀخدمیت ارزنده نه  ه  ند
- زراگن و افتخارآفرينان خود اهتمام یم ۀهرچه از خرد و الکن دربارضبط 

توانید از این اکر خودداری کنید و در صورت تمایل تنها ورزد. ابلّته شما یم
 اشد بسنده کنید. این رشح   ا اشاره  ه مواردی که منافایت  ا تقّیه نداشته

 عليم ورشد ، تودّل : تاريخ تواند مشتمل  ر این نکات اسایس  اشدحال یم
 ه همراه تاريخ و نام کساین که آنها را صادر ، اجازات عليم یدادِب، اسات
 نویس و مانند اینها.چاپ شده و دست، آثار عليم اندکرده
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 سوممشعل 

 پاسخ شهید صدر
 

 لرمحن الرحیمبسم اهلل ا

اهلل پرورداگر جهانیان است؛ همو که خبشنده و مهربان  شایستهمحد و سپاس تنها 
جويیم. ما را  ه پرستیم و تنها از تو مدد یماست؛ خداونداگر روز جزاست؛ تنها تو را یم

اش حمّمد مصطیف و خاندان راه راست هدایت کن و درود خداوند  ر  هرتين آفريده
 پاکش  اد.

 و رمحت و  راكت خداوند  ر شما  اد. سالم

کنم که  اید از ورود در تعارفایت که اگه منجر  ه لغزش اینک چننی احساس یم
میان ما نزی که اینک  همزیان عالق ۀکه از حبث دربارگردان شوم؛ چه اینگردد روییم

 دستاويزی حمکم و ناگسست  شده است.

هایت، از واردشدن در پاسخ  ه پرسش  اید مستقیم  ر رس اصل مطلب  روم و پیش
که تر خوش نداشتم  ه آنها  رپدازم درحایلاز سه مطلب اسایس سخن  گويم که پیش

 رای سالک در امر سلوکِ صالح، اهمیت بسیاری دارند؛آن سه مطلب عبارتند از: 
 که  ه قدر اماکن از آنها خواهم گفت: اهدافو  قلب، نفس

 نفس و قلب
های دهنده  ه  دی است، مصدر تبایهداین که نفس، فرمان؛ یماّما سخن از نفس
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 فردی و ایع و راه نفوذ شیطان  ه انسان.

ترين چزیهایی که از گذشته تا  ه که، یکی از مهمچه اکنون اهمیت دارد اینآن 
ِّهِ حال در ذهن من تأثری نهاده، این سخن خدای متعال است:  ب امج رج

قج افج مج ْن خج ا مج ما
ج
 وجأ

ِن الْهجوجى نجیهج الاْفسج عج وجى*  وج
ْ
أ جناةج ِِهج الْمج

ْ
فجإِنا اْل

ا کیس که از ایستادن در  را ر و امّ » ؛1
پس جایاگه او همان *  پرورداگرش هراسید و نفس خود را از هوس  از داشت

 «. هشت است

و فهم من از این آیه این است که  ر هر فردی واجب است نفس خود را از هر هوا 
هویس  از دارد حیّت اگر در مباحات  اشد ابلّته مادام که تقّیه خالف آن را اقتضا 

چه طاقتش را ندارد و نزی تقّیه از نفس است؛ یع  عدم حتمیل آن ۀنکند؛ منظورم تیقّ 
 از دیگران  ه حفظ ظاهر در  رخورد  ا آنها.

ى  ه سو»و اغز را آسلوك صالح که فردي  ۀدربارروایات ز ا ریخ  رد من! موالي
ای چننی آاغز هدن یا فرد خداوند  ا چننی :  آمده استمضموین چننی «گريزدیم اخد
-یمل وشغهای خود مشناساند و او چنان  ه عیباو یمه ش را  عیوب نفسکند که یم

 شناساند.گردد، سپس درد و دوای دنیا را  ه او یمدیگران فارغ یمعیوب  زا هشود ک

 ود، فرد از همان آاغز اکر،  ه سوی خدا و طاعت او ب نفس نیماگر همنی عیو و
این تنها نفس است که حمّبت دنیا و آمال و آرزوهایش و پریوی از  و آوردروی یم

-شیطان و کرنش در  را ر خملوق و بسیاری از این دست را پیش چشمانش زينت یم

از اعلم ملکوت نصییب خنواهد  اینها ناگه دارد و فرد را هرگز هدهد؛ خداوند ما را از هم
نقل شده  رو، از پیامرب اکرماینز. ااینها از لوح دلش پاک شود که همه ود جز این
رگ مین همان وا «که  مریيد مریيد پیش از آن» 2؛«واوتُ مُ ن تج اج  بلج وا قج وتُ مُ »: است که
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 یشان.هانبهج و اشاکلهمه ا   هاَّّلت شهوات وها، سهو رگ ماست؛ یعين معنوي

ُوو هستند پس  ه همان آخر دنیا و»: نقل است کهعییس  ز حُضتا و ت دو هج
چننی ، 1«اندازه که یکی از آن دو خرسند شود دیگری خشمگنی خواهد شد

انسان ها زياد شود و  ر اندیشه و رفتار شهوتکه هرچه  «روح»و  «هارنفس امّ » است
ه عکس این کچه این. گردید ی خاموش و متالیش خواهدرويح و جنبهه یا د، سیطر

ا تتقويت خواهد شد؛  رويح جنبهکمرت شود، شهوات رچه هحالت نزی درست است و 
شن ور ،رويح جنبه، ای  رسد که خامویش و مرگ اکمل شهوات، حاصل شده ه مرحله

شاید در سخناین که پس از  وداند یم سبحانکه خدای ه گوننماه، و درخشان گردد
رو، آن مطالب را اینن مطلب از وضوح  یشرتی  رخوردار شود. ازاین خواهد آمد ای

 مالحظه کن که شایسته نیست از دستت  رود.

تا وقیت حالت  -، کم  اشد یا بسیارنفسیت از سوی رغبهرگونه خواسته و  یقنی ه
زساوار است  ا آنها خمالفت  -تقّیه که  ه آن اشاره کردیم اقتضای آن را نداشته  اشد

 نار گذاشته شوند.شده، ک

نزدیک  ه این مضمون « آنان» ه خاطر دارم که در یکی از منا ع آمده: یکی از
خود خواستم که در سلوک  ه سوی خدا  ا من موافق و همراه  نفسگفته است: از 

ها شود، ویل نپذیرفت. من نزی یک سال تمام از آب حمرومش کردم. شاید در کتاب
ترين دشمن»  یایب که در احادیث نزی آمده است:های بسیاری از این دست مثال

 2«.دشمن تو، نفس توست که در میان دو پهلوی تو جای گرفته است

ت رشيع ا  مطا ق «هایضتاري»ساخنت  عیض از چه اکنون اهمیت دارد پیادهآن
 و -ایگوش از هر  یهوده ان وداشنت زبناگه، تعبادداری  رای زندهشب: چونهم است؛

                                                        

 .98، ص وّرام عةجممو. 1
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 حدّ  در -ای اکسنت از خوردن و آشامیدنتا اندازه: چننیهم ؛ -هایارند  یهودهچه بس
پیشنی  یان کردیم و  نامهدر کنار همان مواردی که در ،  -ای که گفتیمهتقیّ همان 

 اکنون نیازی  ه  یان  یش از اینها نیست.

 قلب
الل و اهمیت ای از استقی است که تا اندازهوجودرا در روح، قلب ؛ پس قلبو اّما 

کند ابلّته منظور از قلب، این عضو ماّدی که خون را در  دن توزيع یم  رخوردار است؛
شود که وقیت انسان اندوهگنی یمعشق و کینه است؛ چنانمرکز  نیست؛  لکه منظور،

کند یا گردد احساس غم یممرتکب معصییت یم - ه معنای مناسب  ا سطح خود -یا
 شود.دچار شوک یم

اهداف نزی  اید گفت: شایسته نیست انسان در راه سلوک صالح اگم  گذارد  ۀاردرب
تعداد سبحان  خدایفضل ویل هدیف را دنبال نکند. چزیی که هست، شما خود  ه 

 دانید.ه را یماهداف صاحلقا ل توّجیه از 

کنند همان است که آن را  ه گوزشد یمفرد سالك  ه  ناواعظکه  هدفخنستنی 
زیان عملکرد مه  هایی که نامند؛ پدیدهیم 1«کیژاراسایکولوهای پپدیده»وز زبان امر

ه  ای را که  رای خود  رگزيده پیاده کند که تا چه اندازه توانسته  رنامهسالک و این
 شوند. ر وی آشاکر یمتدريج 

در یِپ  آن این است که نقطة ضعفاین تا حّد زيادی درست است ویل  ه نظر من تنها 
 یشان اویلا ر زب و قرآن جمید درسبحان خداوند  کهنیا نی اموری  ودن، یع  پس ازچن

هدف را اموری از این دست قراردادن،  ه  ،تر را  یان داشته استهمبسیار  لندتر و ماهدایف 
طلیب ها  ودن، دنیا ه حسب فهم من در یپ این پدیده وناداین است  ۀهمیت و غلبحنوی دون

                                                        

 شههنایس(  ههه تفصههیل توضههیح پاراسههایکولوژی )فههرا روان ۀدربههار 21. پههیش از ایههن، در پههاوریق صههفحة 1
 ام)مرتجم(.داده
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فضل حال اگر از  چون دنیاست.ش در دوری از اهداف حقییق الیه، هماست و تأثری
فوق  یتنعماجرای  رنامه، چزیی از آن دست اهداف نزی حاصل شد خالل  خداوندی در

 رای تعایل جا که خدای گر چزیی از آن حاصل نشد رمحیت است افزوده؛ آنا و ت استنعم
 اش  از دارد.ا و  ندیگاش مقّدر نکرده است چزیی او را از یاد خد نده

 :از این قرارنداهداف مهم  نا راین، 

 ؛سبحان یت خدایرضاکسب  .1

 ؛قلب سلیمیایب  ه دست .2

 ؛توحید خالص .3

 : . یتاهل توالی .4

از آن آاگه است و آن را  ه صالح  سبحان که خدای اییمعناینها،  ه همان همه ابلّته 
 جود دارد.خدا و ۀداند نه معنایی که در ذهن  ندخود یم ۀ ند

شدن ذکر خری او،  لندآوازه  ا، یفرد رای نور از قبیل قراردادن اهداف دیگر ا مّ ا
افاضات  ا دیگر اهداف، از  ساقی گرچه همه از اهداف درست هستند ویل در

 خواهد خبشید. ۀهستند که پرورداگر هراگه مصلحت  داند  ه  ند های وااليیتومرمح

ج : دکه سخن خدااننمیف خم دلج ِزيدٌ وج ، «  هستتر زيهمو پیش ما فزون»؛ یع : ْينجا مج
 شود.یمشامل را مقامات  مراحل وهمه 

 پردازم:شما یم ههای نامحال  ه خبش

ی در ریتأث یلو -شوده من گفته یما ی -شنوم ریخ سخنان را  ارها یم»: ایدنوشته
 ینم ویل یک  ار دیگر کردن آن در خود نیمای  رای پیادهگذارد و هیم انگزیهمن نیم

یا م... تا جایی که  رای من شنوم و ناگهان خود را در تعامل  ا آن یمهمان سخن را یم
 «.شوندروشن شده است دو اعمل موجب  روز این حالت یم

این است: از  -افزون  ر تفسری دوم شما -ترين تفسری  رای این رويداد ه نظرم مهم
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، فهم خاّّص توّجه شخص را  ه خود جلب کرده، نعمیت جا که مصلحیت اقتضا کردهآن
شود که تا پیش از آن چننی اقتضایی نداشته است همان فهم  ر او  رایش حاصل یم

 .ی  ر گردنش خواهد  ود«تکلیف»کردن  ه آن، است و عمل« حّجت»

 چه از دل  رآیدآن
آید الجرم  ر دل کز دل  رن سخ: اندکه گفتهو چه سخن حیّق است این»: ایدنوشته
 «.چه تنها از زبان  رون آید از گوش فراتر نتواند رفتآنا امّ نشیند، 

این راه،  ا هر کس سخن : سالك گفتهمواره  ه من یم« فهم»یکی از اهل  عزيزم!
. من  ر بجمرّ است و هم صحیح ین، هم ا و  گويد سخنش مورد قبول واقع خواهد شد

-وندی دربردارندة پاسخاو توفیق خدفضل ه ر  تفکّ  ۀون حنیا افزایم که:این سخن یم

 ۀوحنکه حایلدر. است نقطة مطلوبرسیدن  ه هر  وه شبه هردفع گویی  ه هر پرسش، 
ز ا ریخ  در  را را مّ ا سودمند است؛ نانمتدیّ  رای حجم  االیی از ان چننزی همر اعم تفکّ 
 هچ: ماند؛  رای نمونهخ  از یماز پاسآیات وروایات ز ابسیاری د اعدتتفسری  وها پرسش
یک از  هست که پوستش از ترس خدا  ه لرزه درآید؟ یا کدامن انة متدیّ اعمّ  کیس از

ا  ی ؟ یدیگر مهربانانند و آنان را در رکوع و سجود یمآنانند که در میان یک
بسیاری  و کدامینشان از آنانند که خدایشان از ایشان خرسند و ایشان از او خشنود؟

 از اینها.غری 

ى امعنکدام است؟ کريس  ن عرش ومیافرق چیست؟  « یماردیل»ى امثالً: معنیا 
 بسیاری از دیگر اصطالحات چیست؟ يف ورشك خج پرسیت و شیطان

 را  ا رواییتهراگه  و کردیم رای اندیشیدن در این امور تالیش نیم گذشتهن ازمما در 
چننی ن ایعين معصوم ش اشاکل دارد؛سندتیم: گففهمیدیم، یمیافتیم که نیم یممضموین

 ةُ دا ا مانند  -یافتیم  دور از ذهن یممضموینای را  ا که اگر آیهاند؛ چه اینچزیی نگفته
 
ج
 ز این قبیل اکرها.ا وکردیم محل یم «يمادّ »ى امعنترين آن را  ر نزدیک - ر األ

هایشان رها کنیم اکمالً تمتدیّنان که  اید آنان را در غفل ۀاکر ما نسبت  ه اعمّ 
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چننی  سبحان خداوندى رضوان  ه سوسلوك صالح  وجود علم و  ا ... ویلدرست  ود
 تواند درست  اشد.اکری نیم

توانم  ه شما اطمینان  دهم و سنگی  این  ار را از دوم یم نکتهدر پرتو  و»: ایدنوشته
 ...«.ز طاقتم  ر من حتمیل کنیدگویی، چزیی فراتر اشما  ردارم که مبادا در پاسخ هشان

خواهم که صد در صد دیداگه شما هرچه  اشد حمرتم است و از خدا یم عزيزم!
چه را که کند جز آنا يمقتضمن آشاکرا اتکلیف رشيع  ویل... درست هم  اشد

موجب  -امکه  ارها گفتهچنان -دیزاسخنان ا امّ  ، ودهم نگويممناسب تشخیص یم
هم گوينده و هم شنونده؛ پس اگر شما  ه اعتبار احراز توفیق رّباین : است طرفنیزيان 

حال،  نده  ر هردر  ر خود  یم نداريد ويل ... تبارک و تعایل یا از روی حسن ظّن  ه او
 خویشنت  یمناکم.

ام و تصمیم دارم آن را ادامه دهم نزی جز  ا سخیت  اب این حبث را هم که  از کرده
 طلبم... . اره پوزش یموده است. پس چندینتمام از سوی من نب

امیدوار  ه فیض و احسانش  ۀ ندسبحان  خداوند و است فرجلکید حال، صرب هر ه
گرداند و اگر من سبب این خری نباشم چون حکمت و رمحتش اقتضا کند را ناامید نیم

 گمارد که او صاحب اختیار هر توفییق است.سبب دیگری  رایش یم

 های عرفاینویسنداگن کتابتعّجب از ن
های عرفاین و و تعّجب من نه اکنون  لکه از گذشته نزی از نویسنداگن کتاب

 گردد که چگونه  اراند افزون یمهای خود آوردهحقایق دشواری که در کتاب
 ابلّته آنها  هرت  وخواهند کشید؟  سبحان آن را در  را ر خداوند مسئویّلت

که شما این و یل تکلیف من  ا تکلیف ایشان فرق دارددانستند که چه کنند ویم
های تفسریتواند کنید، یمها در خود احساس نیمهیم تأثری منیف از مطالب آن کتاب

ها روی باکتاست که آن ن یاترين آنها در مقام عمل، خمتلیف داشته  اشد که مهم
-دهند ویل نامهسخن  ا عموم داشته، کیس را  ه صورت خاص مورد خطاب قرار نیم
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-نویسد  رای شما حکم دستورالعمل دارد و درهایی را که این ناتوان نادان  ه شما یم

 هرحال، احتیاط راه جنات است.

شود  چون خطای آدم« خطایی»راه، مرتکب رو، شایسته نیست سالک این ازاین
لم آل ع کوشید از آن خبورد که درخت آدم که از درخيت تفسری فیض اکشاِن  ر  نا
خداوند متعال تنها  ه این دیلل او را از خوردن آن نیه فرموده  ود که  و  ود حمّمد

 حتّملش نسبت  ه آن اندک  ود و عجله در این اکر لزویم نداشت.

این خوردن  ه رشد دست یافت و...  ۀ ود و از آن خورد و  ه واسط لوعج او ویل
ا ْوآُتُهمج ا سج جُهمج ْت ل  جدج

 «.یشان آشاکر شدهارشماگه» ؛1

 ه جان خودم که این اگم نزی  ه مانند همان اگم خواهد  ود  دون خوردن گندیم یا 
 سییب یا مانند اینها... .

 دره کنیاگری آدم شد؛ از آن اله ویل کم نبود پیامدهایی که از این اکر دامن
 ازات شدوری از  هشت جمد هبوط و  ا کهاین ای، شدتحرّی ش معورت ت پوشاندنکیفیّ 
تا  ه مّدت چهل سال گريه و زاری نکرد گناهش  -روایات  عیض نا  ر  -هکنیا و

پس این همه  اید ما را پند دهد که در هیم اکری پیش از رسیدن وقتش . خبشیده نشد
را از ج یه نتاک سبحان ت خداوندرمحاست از ل احم وعجله و شتاب  ه خرج ندهیم 

 زيزم!ع ي یندازد ا ریتأخآن  ه  وقت

 شمول جهاد اکرب
 انسان ی رفتارهانبهج ههم ۀدربرگریندجهاد اکرب مطا ق  ا فهم من »: ایدنوشته

 «.است... ظاهري قليب و، رويحز ا عما

-است و اندیک پیشنفس  ا جهاد  -آمدهنص حدیث نبوي  ه درکچنان -جهاد اکرب

                                                        

  .22 آیه. اعراف، 1
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 تر کیم از جزئّیات آن را روشن کردیم.

 زندیگ یهاجنبه هاین جهاد نسبت  ه هم عدم شمول ر  حدیث نبوي داّل همنی 
نظایم است و از حُضت جهاد اصغر جهاد ، حدیثهمنی نص ه  که دیلل ه این   است

سپایه را  ه جنگ فرستاد؛  پیامرب اکرم»: روایت است که امام جعفر صادق
خوش آمدند گرویه که اینک جهاد : وقیت که آنها از جنگ  ازگشتند فرمود

ایشان  ه جا مانده است.  ۀتری  رعهداند و جهاد  زرگرا  ه پایان  ردهکوچک 
پس . «نفس ا : جهاد فرمود؟ تر کدام استگرزجهاد   !یا رسول اهلل گفته شد:

هم  ود پس  ا  نظايمجهاد  شاملشد های زندیگ یمجنبه ههم جهاد اکرب شاملاگر 
-تر از جنگ، هماموری پاینیچه رسد  ه ؟ آیدمضمون این حدیث چگونه جور در یم

 مانند آن. معروف وه ر  چون ام

چه  ه ماند جز در حدود آن ایق نیم)ظاهري( شما  ۀ ه گفتجهاد اکرب صورت، دراین
 گرداین از دنیا  ینجامد.مبارزه  ا نفس یع  رفتارهایی در جهت مهار شهوات و روی مسئله

 یاد دارم  ه این اشاره کردم که: هر های پیشینم نزی چندان که  هدر  عیض از نامه
است، ویل اهمیتش تنها نایش از این جهاد اصغر سطوح، همه که در حایلعنییت درطاع

ی آن، هامهار هوس نفس وخوارکردن ي  ه معنا «جهاد اکرب»است که تا چه حد صفت 
رنه گ. واست -جّل  عّز و -انسان  ه خداوندحقیق  ۀکننددر آن  اشد که این نزدیک
  ه خود خنواهد گرفت. اکملهرگز  دون این اعمل، شلک 

جهاد آن را  پیامرب اکرم -نهمحسب فهم قارص ه   -جاست کهاز همنی: گويمیم
 ه در آن جنگ، نّیت مبارزه  ا نفس خود را دخیل نکرده  ودند.صحا نامید؛ چون اصغر 

ساین  ه جهاد اکرب های رفتار و سلوک انجنبههمه پس اگر منظور شما از  ازگشت 
زه  ا اربم از ستقلها ناگیه میل اگر  ه آن جنبه. ودرست است ین... ااین معنا  اشد

 ی در آنها خنواهد  ود.جهاد اکربداشته  اشیم طبیعتاً نفس 

از ... هم موافق استنفس  که عمل  ه آنها  ا میل و رغبت یتداابعطااعت و  ۀدربارا مّ ا
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حال شدم. این ق خداوند  ه این مسئله توّجه کردید خیز خوشکه حبمداهلل و  ه توفیاین
ای است که حمّل لغزش بسیاری شده است و از مراحل رشک خیف و پنهان است که مسئله

 فهم و شناختش بسیار سخت است چه رسد  ه دفع و مبارزه  ا آن.

 چه گذشت آشاکر شد که نفس این فکر نزی حیّت اگر  ه همنی مقدار  ایقاز آن
 ا تکیه  ر رمحت پرورداگر  -ی در آن نبوده،  لکه اگر فرد «جهاد اکرب» ماند هیم 
سلوك راه در دهد و پر و  ال یمرا « هارنفس امّ » ه جربان آن اقدام نکند تنها  -سبحان
 آفرين است.زيان صالح

مقاصد  رای  -دانسته یا ندانسته -فردکه  يیاهعتا: طاست معروف «ناصاحل»نزد 
ثواب و پاداش او از آن اعمال خواهد  ود و  ثواب، تنها مقاصددهد همان  اجنام یم معیّ 

پس وقیت در روز قیامت در اِزای آنها طلب پاداش کند پاسخ . دیگری خنواهد داشت
 یا،  ه جای آوردی  رای جتارت و  ه آن رسیدی و پاداش خود را گرفیت : حجشنودیم

نماز شب خواندی  رای فرایخ رزق و ، آن رسیدی ه  ونوشیت تا مشهور شوی  کتاب
روزی و  ه پاداش خود دست یافیت و همنی ثواب توست و استحقاق پاداش دیگری 

 مؤمن خواهد  ود؟ ۀصورت، در آن روز چه حرسیت  رای  نددراین. نداری

همنی عناوين، پوچ و  یهوده  ۀمؤمنان  ه  هان بسیار روشن است که  یشرت اکرهای
صورت، چه خجالیت خواهد  ود در آن روز  نده را در  را ر و دراین خواهد شد
خود قلب  تسالمپس شایسته است که فرد، خالصانه و  ا تُّضع و زاری، . پرورداگرش

سوی خود را  ه او ه  کمال انقطاع  کهنیا واز خدای سبحان خبواهد  پنهانرشك را از 
  بخشد که هر توفییق  ه دست اوست.

 بامطالعة کت
صبغة شود گرچه یایب  ه فرهنگ مطالعه یمچه تنها  ا هدف دستآن»: ایدنوشته
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کردن فرهنگ اکه این نوع در  اال ردن فرهنگ شخص و ، کیم داشته  اشد دیين
 1...«. از نقص نیستیلاخ سلوك صالحدر راه  ويل است،فید دیگران م

رهنگ گرچه کتاب دی  یایب  ه فتنها  ا هدف دستب ادر مطالعة کتنقص یادشده 
همنی مطلیب : ز آن الها تواند داشته  اشد؛هم  اشد، نه یک دیلل  لکه چند دیلل یم

 رود.است که چند سطر پیش  یان داشتیم که ثواب و پاداش عمل از  نی یم
ي  ندیاپ سلوك و ازدارنده از  -«هتقیّ » ه استثنای حالت  - این اکر: کهدیگر این

 ورداگر است.در  را ر پرفرد 
 .استتکامل مطلوب در سلوك  وقفه  ه سوییبسری  ۀکنندر متوّقفاک نی: اکهدیگر این

است و چه  ج مطلوبینتادر حصول  ریتأخه  ه معنای امور  الُضوراین  همه و
 فراتر از این. يفأسّ ت

سخ   ه « و کمال فهم»هایم  ودم یکی از اهل وقیت در حال نوشنت یکی از کتاب
 ه اکر پرحجیم  رپدازد که ثواب کم و انسان چرا »مود  ه این مضمون که: من فر

حجیم  رپدازد که ثواب رسيع و فراواین اندیک داشته  اشد؛ آیا  هرت نیست  ه عمل کم
 -دیينهای طبیعتاً کتاب - باف کتیلتأیکم  ۀ رایش  ه  ار  یاورد؟ منظورش از دست

 ۀهای غریدی ؛ مقصود وی از دست ه کتابو چه رسد  کتاب ه ود چه رسد  ه مطالع
  ود. هاامثال این و)خودسازی( قلب  نفس ومربوط  ه طااعت دوم اّما، پرداخنت  ه 

ی «متدیّنان» نا راین، شایسته است که چننی مطالعایت  رای اهلش  ماند که همانا 
 های سلوک صالح و جهاد اکرب.از گرایش« اغفل»هستند 
و پیش از آن گفتیم  رداشت درست و اسایس از عباریت که در جا چه در ایناز آن
 پیشنی من نقل کردی روشن شد. نامهخود از  نامه

                                                        

اسهت کهه  پیشهنی شههید صهدر ۀنویسندة گهرایم آمهده ویل در اصهل خبیشه از نهام ۀ. این عبارت، گرچه در نام1
ههایی خهایل چننی کتاب هدوم خود  ا نقل جمّدد آن، توضیح خواسته است که: چرا مطالع ۀندة گرایم در نامنویس

 جا دیلل این نقص را  یان فرموده است)مرتجم(.در این از نقص نیست؟ و شهید صدر



 105  .......................................................................... ایت جهاد اکربهن

 جهاد اکرب تنهای
 قلب وانسان  ه حلاظ  جهاد اکربای  لند یا کوتاه از یقنی پس از گذشت دوره ه
هرگز  «مباح یدنیا»کند و دیگر پرداخنت  ه ت و استقرار یماخویش احساس ثب نفس

 ش خوار گشته استنفسش مهار شده، شهوات زيرا ؛...ای  ه او خنواهد رسانیدزيان عمده
ز این ا سبحان خدایلطف   ازگشت است ویل قا لگرچه در هر حلظه نفس هواهای  و

یع : خود  « ر تو پناه آوردم» گويیم:از این  اب است که یم. اکر جلوگریی خواهد کرد
 هاگه  نداگن در  را ر پرورداگرشان است؛ که در داع نزی و پناملجأ خداوند تنها 

 «.مرا  ه حالت  دی که از آن  ریونم کشیدی داخل نگردان و»گويیم: یم

 «جهاد اصغر» پرداخنت  ه، است که چون این احساس ثبات حاصل شدن یمقصود ا
را  فاکیت اکمالً فرصکه امري ناپذیر است؛ زيان آن، کوچک ویل اجتناب،  وده ممکن
 سازد. رای او فراهم یم جهاداین  ۀ رای ادام

حال، زساوار نیست که حصول این حالت ثبات و استقرار موجب شود که درعنی
ای دهانهفرد ه هراگه ( کانتهایب) ، چایه است عمیقنفسکه فرد خود را گول  زند؛ چرا

ای که اژدهایی افسانهچون  ای. یا دگشوده یمدیگری را دهان ۀ ندد دهاناز آن را یم
ا مگر روزی ... ترويدکند  ه جای آن هفت رِس دیگر یمرسش را قطع یمفرد هراگه 

اِن  اريدن گرید؛« ترمح اران » یاید که در آن  ْیطج ْنُکْم رِْجزج الشا يُْذِهبج عج ُکْم  ِِه وج رج هِّ یِلُطج
امج  ْقدج
ج
يُثجبِّتج  ِِه اأْل ج قُلُوبُِکْم وج بِطج یلعج ْ لرِیج وج

شیطان  هو وسوسشما را دهد  شووتا شست» ؛1
او  هک، هاتان را استوار سازدهاتان را قوى گرداند و قدمکند و دل را از شما دور

 «.و  رد ار استر گزاسپاس

پیشینم نقل کردی دوباره  ا این دیداگه خبوان تا آن را از  نامهحاال عباریت را که از 
جهاد » ازمقدار تکلیف فرد نده سیع خواهم کرد من نزی در آی. این جنبه دريایب

                                                        

  .11 آیه. انفال، 1
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  یان کنم.« کرباجهاد »رة را در خالل دو «اصغر

اینها  اشد جز در اوقات فراغت؛ پس در همه از جهاد اکرب غری گر ا و»: ایدنوشته
 «.؟توان کردطول مّدت جماهده زي ا نفس  چه اکرهایی یم

 ه کیس  تنسبزئّیات آن چیست و ججهاد اکرب چه گذشت روشن شد که از آن
چه گفتیم مزیان ارتباط جهاد اصغر که دوست دارد آن را آاغز کند کدام است و از آن

 شود. ا جهاد اکرب روشن یم

در طول مّدت جماهده زي ا نفس  وقت خود را  ا چه : هکش تو سماند این پریم
 ؟اکرهایی پر کند

 کند و  ه خواری هار یمرا منفس  ست؛ا جماهدهو مشغول  ه خوِد : اگويمیم
 و ،شهوات منجر  ه خامویشي کند؛ مرگیمسری  «معنويرگ م»در طلب  وکشاند یم

 اره از دلش چه در آن است  ه یکآن دنیا وت اهمیرسد که از این نقطه  ه جایی یم
 لندش  ه اهداف  یا آب  ی   ُزی در  را ر خردیل ۀکه دنیا  ه انداز ندد؛ چرارخت  ریم

 آید.اب نیمحس

ای است که  ه اعتقاد  رنامه ۀپیش از آن، دربردارند نامهحساب، این نامه و  ااین
 من  رای آاغز جهاد مطلوب، اکیف است.

حیّت اگر  ه « نادیده اناگشته نشود»داری هر اگیم که ای عزيز!  ه سوی هدف  ریم و
ْوِطئاً یُِغیُظ  ای غذا یا خاراندن رس  اشدتأخریانداخنت رشبیت آب یا وعده ونج مج

ُ
أ ال يجطج وج

الِح ٌل صج مج جُهْم  ِِه عج ُدوٍّ نجْیالً إاِلا ُکتِبج ل ال يجنجالُونج ِمْن عج ارج وج الُْکفا

قدیم که اکفران را و » ؛1
که عمل صالیح خشمگنی سازد  رندارند یا  ه دشمن دستربدى نزنند، مگر آن

 کنیم.در این آیه همان نفس اّماره را  رداشت یم اکفران ۀو ما از لکم.. «. رایشان نوشته شود

                                                        

 .120آیه . توبه، 1
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 ه هر دو معنایی که « تقّیه»کنم که شایسته است اینها در حدود یمر اکر تیلو
 گذشت  اشد.

رسد ل  ه آنها یمسا پس از چندینفرد که يج ینتاچننی  و» :یدنوشتکه اینا امّ  .1
 «.؟چه هستند
ش را  ا واهدافرسد خود یم «مطلوب»تردید تا جایی  ه یب: فرد کهکوتاه سخن آن

لجیْسج سازد که خداوند  رایش خواسته و  رگزيده  اشد: یمق قّ نتایج عظیمش حمهمه 
ءٌ  ْ ْمِر َشج

ج
لجكج ِمنج اأْل

ْمرج لُکاُه «. هیم یك از این اکرها در اختیار تو نیست» ؛1
ج
قُْل إِنا اأْل

ج «  ه دست خداست همهاکرها،  رشتهگو: رس » 2؛هلل ُونج  اهللوجیلعج َكِّ ِ الُْمتجوج
كا فجلْیجتجوج

 ؛3
ْسُبُه إِنا اهللاج  جالُِغ «  کنندو مؤمنان  اید تنها  ر خدا توّك » ُهوج حج ج اهللاِ فج ْ یلعج كا تجوج ْن يج مج وج

ٍء قجْدرا ْ عجلج اهللاُ للُِکِّ َشج ِ قجْد جج ْمرِه
ج
أ

 و هر کس  ر خدا توّك کند، کفایت امرش را» ؛4
ای رساند و خدا  رای هر چزیی اندازهکند؛ خداوند فرمان خود را  ه اجنام یمیم

 .جالهل جّل شمار؛ ست و عطایایش یبرضاالو رسيعا و. «!قرار داده است

زند و من حسب فرمان چنان در ذهن من دور یمها همین پرسشا»:ایدنوشته .2
 «.کنمره مطالعه یمشما را چند ا نامهآن است  شایستهکه شما  لکه چنان

 هایی در ذهن شما اَياد شود؛آری، این اقتضای طبیعت حال است که چننی پرسش
مطالب  «سنگی »  ازها نایشپرسش نیاپیدایش  گری نشويد اگر  گويم از من دلویل

«  ريمو  ه خدا پناه یم»چنان سنگی  که تهدید  ه ويراین کند نه  ویلهمان نامه است، 
 اشد دیگر شایسته نیست که  اى سبحانخده   متوّجه ا قلب و نّیتش فرد که مادام و 

 حتت تأثری چون م  واقع گردد.

                                                        

 .128 آیه.آل عمران، 1
 .154 آیه. همان، 2
 .12 ه، آی. ا راهیم3
 .3 آیه. طالق، 4
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پس از احراز یعين است؛  «دتعبُّ » راهجهاد اکرب  جالب توّجه است که  دانید: راه
چون و چرا اطاعت امرشود؛  دون که اکری در راه نزدیکی خالصانه  ه خداست این
 ر است فرد سالک در این راه، خود را از اّما و اگرها  رهاند. رو، زساواازاین

تر از مطالب ها سنگنیکنم که  عیض از مطالب موجود در این نامه ی  یمپیش
خواهم که تو را  رای حتّمل و رسیدن  ه اهداف آنها های قبل  اشد و از خدا یمنامه

 توفیق دهد که او  ر هر چزیی تواناست.

هایی که چه در این خبش از این نامه نوشتم پاسخ پرسشلب  اال، از آندر کنار مطا
 شما هست نزی روشن شد. هدر این فقره از نام

های ما... خطاب  ه  نده ها در نامهسبک نوين پرسش ۀدربار» :ایدنوشته .3
 ...«.فرماییدفرمودید:  ه دو دیلل این سخن را یم

.. نتوانسته منظورم را  ه شما انتقال دهد. که من در آن نامه نوشتمعباريت پیداست 
این نیست جز  ه  .. و. تر هم سا قه داشته که واژاگنم نایاب شوند و عباراتم نارساپیش

 ام و تنها خدا مرا کفایت است... .سبب ناتواین و نارسایی ذایت

-ا  ههای شمجا  ه این مضمون  ه شما گفتم: پرسشکه  ه یاد دارم در آنچنان م!موالی

فرموده است و جز ل تفّض گرید که خداوند آن را  ه شما یقنی از دانیش رسچشمه یم
خن را نگفتم تا تنها تو سن ای .. و. شودیکتایان برشّيت کیس متوّجه و متلفت  ه آنها نیم

 را ستاییش کرده  اشم،  لکه این سخن )یع : این ستایش خاص( را  ه دو دیلل  یان داشتم:

- یش از این)یعين:  های عظیم  ر گردن توستمسئویّلتز ا ،علمین ا کهنیایکی 

ش اهل  هخالص  را ناب ون تا آ ( استمسئویّلیت و یتحجّ یت  اشد مزيّ یا لطف که 
 ه  امریاملؤمننیدر سخن  ( ویع : هر کس که قا لّیت حتّمل آن را دارد، ) رساین
لطفاً  ه آن  «دهندسانان خود یم ه هم آن )دانش( را و»: آمده است که مضمون  ه اینکمیل 

 یا د.جا  ا آموخنت حتّقق یمخطبه مراجعه کنید و دادن در این
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 قلب خاشع
پوسیت که از ترس خدا  ه لرزه  خاشع و قلیبتواند سالک چگونه یم» :ایدنوشته .4

 «. ه دست  یاورد درآید سپس  ا یاد خدای متعال نرم گردد

ه  آن،  ثالاین حالت و ام و است «جهاد اکرب»ج ینتااز  نیاکه خود نزی گفتید چنان
حالیت است که خداوند  ه دادن آن،  ر هر کس از  نداگنش که خبواهد مّنت  اصطالح

فهمیم این است که وقیت گناهان شخص  که ما  رای این حالت یمسبیباّما  نهد؛یم
آمدنشان در  زرگشوند از رشمساری و قباحت آنها و پیش چشمش اااالً حارض یم

نظرش همراه  ا تأّسف عمیق و عزم  ر ترک آنها در آینده حالت چندش و لرزیش در 
 کند.پوست خود احساس یم

ترين حالت  نده  ه پرورداگرش وقیت است که در حال است که نزدیک روایتدر 
اگر از چزیی ترسیدی، یا »: فرمود بصریو  ه ا امام صادق، افتدسجده  ه گريه یم

اوست تمجید و ستایش کن و  ر  شایستهکه حاجیت داشیت خنست خدا را چنان
رِس  ۀاگه حاجت خبواه و اشیک  ريز گرچه  ه اندازدرود  فرست؛ آن پیامرب

 -ترين حالت  نده  ه پرورداگریقنی نزدیکفرمود:  هیم مگیس  اشد؛ پدرم
ازامام رى ت دیگروای در و 1«.گريان  اشد ۀکنندوقیت است که سجده -جّل  عّز و
وقیت پوستت  ه کشش و لرزه درآمد و اشک در »: است که فرمود صادق

 2«.ایچشمت حلقه زد این حالت را قدر  دان که  ه مقصود رسیده
ما را جمبور  ه  شی   ا خانواده، دوستان و ...نهمشود که اگه یم» :ایدنوشته .5

                                                        

ْهلُهُه وج . »1
ج
ا ُهوج أ مج لجْیِه کج ثِْن عج

ج
ْدهُ وج أ جِّ   ِاهللاِ فجمج

ْ
أ ا فجا ْدج ًة تُِريُدهج اجج ْو حج

ج
ْمراً یجُکوُن أ

ج
ج  إِْن ِخْفتج أ هلِّ یلعج وج تجبجهایکج  اجلاهيِبِّ  صج
جوْ  ِس اجَّلُّ جاِب  وج ل

ْ
ِِب  إِنا ؛ ِمْثلج رجأ

ج
نج  أ هاِجٌد يجهْبِ   :يجُقوُل  اکج ْبُد ِمنج اجلهرابِّ وج ُههوج سج ا یجُکوُن اجلْعج ْقرجبج مج

ج
الشهایف یف «) إِنا أ

 (.27، ص 7، ج رشح اصول الاکیف
ْینجاكج وج وجِجلج قجلُْبكج . »2 عجْت عج مج كج وج دج را ِجدْلُ عج ْد قُِصدج قجْصُدكج  فجُدونجكج ُدونجكج  إِذجا اِْقشج  (.20، ص7همان، ج «)فجقج
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ای کت در ماکملات  یهودههای ناپسند و در اوقات غفلت، مشارشنیدن حرف
 «.کند که پرداخنت  ه آنها شایسته نیستیم

ت شما در آن شارکمعدم   ه رشط «حفظ ظاهر»در حدود ین حالت و مانند آن ا
از حُضت  و «جسمت در جماورت آنان و دلت از آنان  رکنار»، اکرهای حرام جایز است

 ازاغفالن  اشد  درو اگرچه »است که فرمود:  ناف مؤمنیصدرتو نامری مؤمنا
 2دّقت کنید.« از» ه « در»بط از ف روتغیری حر  ه 1«شودهوشیاران نوشته یم

شما نزی ، نزی هست زيونويتلدر  را ر  ین روش و مانند آن، موضع اسایس و درستا
  کوشید که در وقت خپش صداهای حرام، ویل اید، ه نظر درسیت در این زمینه رسیده

 ۀکه  اید  کوشید  ه مناظر جلب توّجه کنندچه این ؛..اشد .صدای تلويزيون  از نب
 ناک  ه زنان.دنیا ناگه نکنید چه رسد  ه ناگه شبهه

ست که اقدام  ه آنها  ر ما واجب اوری مامصادیق جهاد اصغر  یکی از»:ایدنوشته .6
ای که ما و توان  ه تأخریشان انداخت؛ مانند موضع ما در  را ر وظیفهاست و نیم

 «.شويم...رو یم هالحصیز از دانشاگه  ا آن رو جوانان پس از فارغ همه

خود  ۀک  چون افراد خانوادیممنکر از  نيهیا معروف ه   کساین را که امر عزيزم!
در انسان، اگه  و ه امر خانواده هستند  «مبتال» ،حق راه نِ سالاککه بسیاری از  بشمار
 ه همان مزیان که  ه وی  «خانواده»دهد که را یم شود که  ه او این حس واقع یمحایل
کند و این امر  اعث تأّسف بسیار و خشم وی رساند  ه زيان وی نزی عمل یمسود یم
ویل طویل خنواهد کشید که  ه احساس دیگری دست خواهد یافت که . گرددیم

  مربوط  ه عوار ها وتشاکی، هاالا ت  رصرب  و «خدا راه در»رسیدیگ  ه امر خانواده 
ت؛ سا «جهاد اکرب»یقنی، خبیش از  ه - ه قضای الیه رضا تسلیم و ه رشط  -آن نزی

                                                        

افِلنِیج  إِن. »1 نج ِف اجلْغج اکِِرينج  اکج  (.160، ص 2، ج نهج ابلالغه«)ُکتِبج ِمنج اجَّلا
« از»اغفهالن اسهت، ویل « در میهان»در من اَّلاکهرين اسهت؛ یعه  « من»در یف الغافلنی و حرف « یف». منظور حرف 2

 آید و تفاوت میان این دو حرف بسیار است.هوشیاران  ه حساب یم
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ای نیست که جرعه»: فرمود حدییث از ا ومحزه رسیده است که گفت: امام صادق
خشیم  هتر  اشد از جرعحمبوب -عّز و جّل  -انسان آن را فرو  رد و نزد خداوند 
 1«.آن را فروبرد؛  ه شکیبایی یا  ه  رد اری که چون در دلش  ه جنبش درآید

 جهاد اصغر سّد راه شدِن 
در رشایطی خاص، خود از مصادیق جهاد اصغر ه   خواهد  ود که توّجه مهیّم  نکته
کننده و نیافته، رسگرمدر نفس  مستقّز  تاهمی کهن رشط یاه  شود؛ ویل یمجهاد اکرب 
پشیماین خنواهد  ود؛ منظورم  ربادرفنت  و تحرس گرنه جز. ونشود جهاد اکربمانع از 

تر نزی  رانگزی خواهد  ود و پیشخبش عظییم از ثواب و پاداش است که طبیعتاً تأّسف
  دان اشاره رفت.

-یم يی«هاهمظلم» و هامسئویّلتمتحّمل جهاد اصغر  راهفرد در که تازه چه رسد  ه این
 شاید از  و کنندحساس نیمآنها را ا ،در دین «ت صری»گردد که جز صاحبان 

که دادن نیاپیشنی  دان اشاره کردیم:  نامهترين و کمرتين آنها همان  اشد که در آسان
-اوست و مسئویّلت  رظلم   ه وی، «ت استهدایراه در که » فرديمسئویّلیت کمرت از سطح 

اکری ن ی: اجا گفتیم کهو آن گردداو حمسوب یم ه ظلم دادن  ه او  یش از حّدش نزی  از 
 های دنیا و آخرت یاری فرماید.خداوند ما را در ترس.. است بسیار دشوار و ترسناک.

تر آید که قرارگرفنت در سطیح پاینیپیش یم «یتحال»ى حق  ه سوسالك اگه  رای و
در جهاد اصغر ین چزیی است که همیشه ا و کندنگران یماً جدّ خود او را  درجهاز 

 ويل تر هستند؛کردن کساین است که از تو پاینیاصغر تربیت دهد؛ چون جهادروی یم
 است.جهاد اکربخدا خود  هرادر  این امر حتّملای عزيز! 

                                                        

ا ِمْن ُجرْ . »1 ةٍ مج ا عج راُعهج با إیِلج اجهللاِ  يجتججج حج
ج
ْبُد أ هْیٍظ   -عّز و جّل  -اجلْعج هِة غج ها ِعْنهدج  ِمْن ُجْرعج راُعهج ها ِف قجلْبِهِه  يجتججج ِدهج تجرجدُّ

ا حِبِلْمٍ  رْبٍ وج إِما
ا  ِصج  (.151، ص 5، ج الشایف یف رشح اصول الاکیف«) إِما
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تنها  رای  جهاد اکربپیش از جهاد اصغر هرحال، سفارشم  ه قدری تأخری در  ه
ز ا و تریخود آاگهرشيع  تکلیفه  و ت و احساسات خودت  ود مصلحت و راعیت
 امیدوارم که  ه تو در هیم حال زياین نرسد.تعایل  ك وتبار خدای

 هدزُ  هایباکت زياد  ه ءهراجعم
 های خودسازی و اخالق چگونه  ا توّجه  ه فراواین کتاب» :ایدنوشته .7

 «.؟توان همواره  ه آنها مراجعه کردیم

چندان مناسب نیست؛ زيرا اگه موجب تزهید  ر وتذکّ  هایباکت  ه یمیمراجعة دا
کردن گونه هم نباشد افراط در مراجعهحیّت اگر این. شودز امور سخت و مشلک یم رو

کنم؛ هرحال، من  ه افراط در این اکر سفارش نیم ه.  ه آنها در عمل، اکر دشواری است
گرچه یک یا دو صفحه  است،رضوري ز ا یا  یشرضوري ه اْلملیف  هاآن مطالعه ویل
حوصلیگ در فرد پیدا شد احساس خستیگ یا یب  ه رشیط که هر وقت، روز  اشددر 
هراگه حال رغبت و پذیرش در وی اَياد شد دوباره  ه  و درنگ کتاب را  بنددیب

 آن  ازگردد. مطالعه

هست سخن  -قرآن کريمز  عد ا - هابادر کت هرتين مطالیب که  یقنی ه
 پذیر که آنت را  ه خود جلب کرد آن را  نظر که رواییت : است؛ پس هرنامعصوم

. ويل که در آاغز این نامه نزی  ه این مطلب اشاره کردمست؛ چنان«پیام خدا  ه تو»
 آن را  رای وقت دیگری  گذار.. .. چه معنای ژریف از آن  رایت حاصل نیامدهرآن

ام و اکنون که از آن پرسیدی، متأّسفانه قبالً آن را ندیدهالرشاد ةمرآکتاب  امّ ا و
 آن  دهم. ۀاطیع دربارتوانم نظر قنیم

 امام رضا تتفسری روای
جْو ِخْفُت »: که فرمودند رضافرمایش حُضت امام  ۀخواستم دربار»:ایدنوشته .8 ل
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ا... لجْیهج  «.و توضیحات آن اّطالاعیت داشته  اشم مناسبت و« اگر  ر آن  رتسم...»« عج

 ، دارایآن کريمقر: چه رسد  ه ائّمه ويژه سخنانقطعاً بسیاری ازسخنان  ه عزيزم!
حسب و هر کس  ه  هستند درست و معاین متفاویت هستند که تعدادی از آنها وجوه
 ااگر همراه   - رداشتش  وکند خود از آنها  رداشت یم اِننفس عقيل و، يرهنگفطح س

اکر در  و رای خودش روشن و حّجت است  -احنراف ا  -العیاذ  اهلل - اشد نهاخالص 
ایم نیست؛ ه آموختهحوزة علمیّ که از اي هقواعد اعمّ  اقتضائاتس این عرصه،  ر اسا

مشّخیص داشته، معنای دیگری زاید  ر  ى واحدامعنای هال یالفظ  که هردایر  ر این
 آن نداشته  اشد.

لجْیهِ : است که فرماید تعایل سخن خدای: این امرمثال  ا ُذکِرج اْسُم اهللاِ عج فجُكُوا ِمما

 ؛1
جا که معنای آن ،«   ر آن  رده شده است خبوريدنام خدا زي ه هناگم ذ ح چهاز آن»

است تا خوردن ذ ح وقت  رد «بسم اهلل الرمحن الرحیم»گفنت وجوب اعم فقیه این آیه، 
گفنت بسم اهلل  بی نزی دارد که استحباردیگى ا. معنشود حاللشده گوشت حیوان ذ ح
 در آاغز هر غذاست.

و « مومن شفاست ۀخوردنیم»است؛ یع : « فاءشِ  نِ ؤمِ المُ  ؤرُ سُ » روایِت ر: دیگمثال 
ى ا. معنخورده عبارت از چزیی است که از خوردین و آشامیدین کیس زياد  یایدنیم

رفتار و گفتار و  است از راهنفس مؤمن  ر معنوي  ریأثآن، ت: و دیگری هم دارد
 خبش است.شفا حتماً ی دیگر که هاچزی وش اتيّ نظر

ا» رد سؤال  سخن امام رضازيمودر  لجْیهج جْو ِخْفُت عج ا ُکْنُت  ل لجْیهج نزی  ه همنی « ُمِعیناً  عج
 ارائه کنیم. سلويك و فردي ، اجتمايعاییمعنتوانیم  رای آن، یم ام شلک است و

کردید و جز آن نیست و تکرارش  ذکرن است که شما ى اجتمايع همااا معنامّ 
 مفید است. سبحان راه خدایدر  «جهاد اصغر»کنم و این معنا در تشويق  ر نیم

                                                        

 .118 آیه. انعام، 1
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گر  ر جان خود  یم : اکهتر است ایننزدیکفهم دنیوي  ه  هکى فردي اا معنامّ 
-یمطول مسری  و هار توحشهای طااعت،  ر نفس خود از دشواری ع :)ی داشتم
-قدام کردهاو در یاری  ا دشمنانم  نفس خود ( علیه-کنندیم ریعبت کهچنان -ترسیدم

راحیت و  ا این اکر، نفسم در زماین که نیازمند  ها شود؛ زير رعکس یمر اک :)یعين ام
 پشیماین خواهد شد(. و تحرسخوش ثواب است، دست

 خدایى  ه سون سلوك صالح سالاک رای مناسب معنای  یعينى سلويك اا معنمّ ا
شدن مبتال ترس از :)یعين گر  ر نفس خود  یم داشته  اشم: ااین است کهتعایل  تبارك و

یقنی  اید خود را  ر ضّد  ه ،(هایشو خشم و جمازاتغضب نفس  ه دوری از خدا و 
که پیش چنان .(یش را مهار کرده، امیالش را  ُکشمها)یعين: شهوتنفسم یاری کنم 

ای  ود از این در  یان معنای مرگ معنوی گذشت و این همان معنای اسایس و اصز
نش را تا وقت دیگری که معاین  یانات سا ق نزد شما روشن شود  ه کوشیدم  یاکه یم

 تأخری  یندازم.

 معنوي ۀچهر
 ...«.انگزیدهاست مرا  ر یمدیگری نزی دارم که مّدت ۀخواست» :ایدنوشته .9

 مگر من کیستم و چه اهمییت دارم؟.. ؟.اچر و چگونه.. خواهید؟.رشح حال مرا یم
 ه خاطر آن همه نییک که از پیش در حّقم روا  خدایا! مرا  ه کرم آاغزينت و»

جُملِْئتج ِمْنُهْم و  1«!کريمداشیت  بخش ای  ل ْتج ِمْنُهْم فِرجاراً وج یلا جوج لجْیِهْم ل لجْعتج عج جِو اطا  ل
تافیت و از یافیت، گريزان روى از آنها  ریمالع یماگر  ر حال آنان اّط » ؛2 ُرْعباً 

 «.شدىیم   آنها آْنده از  یمةزيمشاهد

                                                        

ِمكج  » . فرازی از داعی کمیل:1 رج اءِ کج ْبيِن اِل ْتِدج الِِف  ِرِّكج ِِب  هج  «. وج سج
 .18 آیه. کهف، 2
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دنیایی یا ماّدی  ۀ هرت است و قا ل مقایسه  ا چهرسان معنوی ان ۀقطعاً شناخت چهر
 ام سیاه است و در نزد خالق و خملوق پست و حقری.من ابلّته هر دو چهره و او نیست

که یقنی پس از این ه. شناخت من از شما: توّجه کن معنوي ۀ  رای چهرمثایل ه 
شوم همنی آاگیه مرا از دانسنت دیگر شما آاگه یمجتمايع ا و رويحمن از سطح علیم، 

دارد تا در م مرا بسیار وا یمنفسهرچند که . کندنیاز یمجزئّیات زندیگ شخیص شما یب
-گونه قانع یمم را این. ويل نفسآوردن یک قطعه عکس جدید از شما  اشمدستیپِ  ه

 است. «جهاد اکرب»زکردن همنی میل و رغبت نزی خبیش اکنم که مهار

 رشح حال شخیص من 
حّق شما  ر گردنم  یش از این است و اینها موجب خنواهد شد تا امر شما  ،لحاهر ه

 شما را رد کنم. ۀرا  ه جا نیاورم و خواست
 جری قمریه 1362 سال(  پیامربد الیم روزل )ربیع االوّ  من در هفدهم م!موالی

 یالدی  ه دنیا آمدم.م 1943 1سال( حتويلز سومنی روز پس ا) سارم 23 ا ق  اطم
 دارو میالدی1957ملبّس  ه بلاس دین شده،  ه سال  جری قمریه 1373در سال 
 آن در نرش اجنمن توّسط د ری ورودی کهامتحان  در قبویلشده، پس از ة فقه دانشکد
 جا حتصیل کردم. ه عمل آمد پنج سال در آن رمظفّ  رضاحمّمد مرحوم شیخ روزاگر

ز آن نزد چندین نفر خواندم ا  عد ة فقه ودکشدن  ه دانشرا پیش از واردسطوح 
شیخ صدرا  د حمّمدتق حکیم حفظه اهلل وسیّ  ، د صدرسّ ،  ترينشان پدرمهمم که

  ودند.  ادکويب
-یةد آزن را فقه اهلل خويئ ویةآ اهلل صدر ویةد آزن را استدالِل )خارج( اصول هایدرس

                                                        

 1322میالدی، مصهادف  ها سهه شهنبه دوم فهروردین  1943مارس  23. منظور ایشان حتويل سال شمیس است؛ یع  1
  اشد)مرتجم(.شمیس یم



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 116

 حتصیل کردم. 1 ریکه از یادش نیم «...» اهللیةوآ -مّدت کیم -اهلل حکیم یةآ، اهلل صدر
: دارم که نام  ریخ از آنها تا نامعصوماز  (حدیث)«تروای» ۀاجاز از چندین نفر نزی

اق د عبدالرزّ د حسن اْلرسان، سیّ ، سیّ پدرم: جایی که  ه خاطر دارم از این قرار است
تا کنون  رایم پیش نیامده که  ویل؛ اغ حسنی خاديمآد یّ س و م، دکرت حسنی حمفوظاملقرّ 

 ای  رای کیس صادر کرده  اشم.خودم چننی اجازه
 طهراِن گشیخ آاغ  زرای است که از رواییت که دارم اجازه ۀاّما  االترين اجاز

 د حسن صدر صاحبسیّ ایشان مستقیم از  هصادر شده است ک يعةاَّلرصاحب 
 های سندکند و این دو تن دارای نقل یم مستدركشیخ نوري صاحب  و تکملة
  اشند.: یمنامعصوماز  اعِل ل ومفّص 
اجتهادی دست  ۀگويم که من  ه هیم اجازیم -آشاکرا -اجتهاد،  ۀاجاز ۀدربارا مّ ا

خاّّص که در  هاکنون  ه سبب مهارت و جترب. ويل   ه دنبال این هم نبودماصالً نیافتم و 
واخر ادر  2«دسیّ »این  اور من  ا ظاهر الکم  و خود هستماجتهاد ه عتقد   ینم مخود یم

 شود.رش نزی تأیید یممع
 :که  ه یاد دارم هشت عنوان استچنان مفاتیلتأ

 ؛اعالن حقوق االنسان یفنظرات  .1
 ؛ من عقائد االسالم شعةأ .2
 ؛ االسالم یف حلةمصا احلج و فلسفة .3
 .منهجه ،صعوباته ،وجوده :القانون االساليم .4

یل پس از و های پراکنده هستند،اندیشه ۀکوچک دربردارنداً تنسب ن چهار کتابای
 عةموسومشغول  ه تأیلف ( هفتاد میالدی ۀدهاواسط شصت تا  ۀدهل یاوا از) این دوره

                                                        

 است. شهید صدر  ه حُضت امام مخی  ۀجا اشار. در این1
 است. شهید سّید حمّمد اقر صدر. منظورشان 2
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 شدم که چهار جدل از آن منترش شده است: االمام املهدي

 ؛الصغرى الغیبةتاريخ  .1
 ؛الکربى الغیبةتاريخ  .2
 ؛ظهورتاريخ ما  عد ال .3
 .ي وادلیينایلوم املوعود  نی الفکر املاّد  .4

نویس هم ندارم. دیگری حیّت  ه صورت دست ۀ ه جز این هشت جدل کتاب، هیم اکر آماد
  اشد.ت نیماهمیدر آن حّد از  ويل ی هستدمتعدّ  ناقص هایباکت وها گرچه پژوهش

-یان یافته، پاکپا االمام املهدي عةموسو  پنجم ازجدل ۀنویس اّویلّ دست، آری

 آیهکه  ه فهم تاکنون  ه اتمام نرسیده، چون پس از اینویل نویس آن آاغز شده است، 
 ٌتِید یِْه رجقِیٌب عج ج ا یجلِْفُظ ِمْن قجْوٍل إاِلا دلج مج

آورد مگر نیم هیم سخ  را  ه لفظ در» ؛1
نوشنت آن  ۀنایل آمدم از ادام«  کندکه مراقیب آماده نزد او زيآن را ضبط یماین

 منرصف شدم.

 نرپداختمى معنّی دیگر «عمل»  ه« سّید»من جز پریوی از تمام گفتارها و رفتارهای 
 دیگری را ۀو نه هیم شیو «علما»مسلك   تنهازيکرد که ت يمنصیحهمواره مرا  وا که

 الهمان منو ر  متافیلتأ ومن نزی در همان سمت و سو  ایق ماند  هاندیش در پیش گریم؛
 ترضور و شیخو قلب عیوب نفس و  ه خداوندیتوفیق که  ه ه شد تا اینناگشت

 ه توّجه پیدا کردم.ناحیاز این تکامل 

اتّفاق افتاد و در همان وقت بسیاری از  «دسیّ »خوِد ن ادر زماین توّجه پیداکردن 
 «همباهل»درخواست من آنها از  یکی ازحیّت  ا من  ه حماّجه  رخاستند  «آاگه» یفضال
 م احرت ه روشم ا ه کتنها کيسید شا. که طبیعتاً من از این اکر خودداری کردم کرد

                                                        

  .18 آیه. ق، 1
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 ود که خداوند  هرتين  «دسیّ » دوکرد خآن را تا حّد قا ل توّجیه درک یم وگذاشت يم
  ه او عنایت فرماید. پاداش نیکواكران را 

شنی که در های پیهای کنوین من نزی اینک در قالب این چند نامه و نامهاندیشه
چه در  رم که سخنانم  ا آنپس  ه خدا پناه یم.  اشداعیل هست یمرس جنابدست
اجتمایع یا فقیه یا  هکه سخنانم نزی حبمداهلل از ناحی.. گذرد خمالف  اشد.قلبم یم

 رویح فراوان هستند.

گرچه  دانم پرورداگرم در آینده چه رسنوشیت  رایم مقّدر خواهد کرد؟دیگر نیم
-های مردم و آناکریام از گناهان و زشتوی عمر طوالین هم ندارم تا مگر آاگیهآرز

 شوند ادامه نیا د.چه از فسق و فجور مرتکب یم

جِو کنم که: یمر در پایاِن این رشح حاِل کوتاه این سخن خدای متعال را تکرا ل
جُملِْئتج  ل ْتج ِمْنُهْم فِرجاًرا وج یلا جوج لجْیِهْم ل لجْعتج عج ِمْنُهْم رُْعًبا اطا

 ،یافیتالع یماّط  اگر  ر حال آنان» ؛1
 و «شدىیم آْنده از  یم ایشان  ةتافیت و از زيمشاهدگريزان روى از آنها  ریم

هایی از من  روز خداوندا! اگر نییک»: گويمکه در داع آمده است من نزی یمچنان
یی از من رسزده و هازشیت گرا وکرده است از فضل توست و تو را  ر من مّنت 

 2«.رسوایم ساخته است از عدالت توست و حجّتت  رمن تمام

 تفسری موضویع و تفسری ترتییب
ى امعنه   هکیا ظاهري  سادهى ا: معنشود ه دو نوع تقسیم یمتفسری » :ایدنوشته .10

 3«.آید و دیگر، تفسری  ه معنای پیچیده و دشوار آنه تفسری  ه حساب نیملکم

                                                        

 . 18. کهف، آیة 1
 در روز عرفه . 7. فرازی از داعی حُضت امام حسنی2

اهلل العظهیم یهةرت آهحضه ۀههای مرحهوم شههید صهدر  هه فرازههایی از نهامپاسخ هجا تا پایان این فصل هم. از این3
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 ا  اشد:معناز این دو  پیچیده، یکیى امعنز ا نظورمممکن است 

تفسری در مقا ل  مانند اینها و «الکيم»، تارييخ، زوایة فقيهز اپیچیده : تفسری یکم
 شود.ای که یادآور چننی مسائز نیمساده

  - ه تعبری  ریخ از مفرّسان -ای «ويژه»ا ی «رويح»تفسری یعين  هدپیچی: تفسری دوم
 پردازند.تاً  ه آن یمن اعدامفرّس  که «تفسری ظاهري»ن کريم در مقا ل قرآ «هانتفسری صوفی»

: دارد که  گويیمما را وا یم اشنوع اندیشه د وسیّ زندیگ  «ظاهر»ن م حسب فهم ه 
در  مقا ل قراردادن پیچیده کهایلح. دروی از تفسری پیچیده معنای یکم است مراد
حیّت  -ا اره و دهددوم،  یشرت سوق یم ما را  ه معنای سخن شمادر  «ظاهري»مقا ل 

کمال  ای ازهناسب مرحلم فهيم هر ،یقنی ه: اشاره کردیم که -چندی پیش از این نامه
- ر او یم یتحجّ است و نسبت  ه آن فرد صادق و رويح فرد  اجتمايع و ،عقيل، نفيس

ان چند و آن نتوان دست یافت« قعر»چنان است که  ه قرآن کريم گرچه ا و  اشد
 : را  دان راه نیست.ناعقول معصومدارد که جز  «ایويژه»معاِن 

ا : فرمایدبس است ما را در این  اره سخن خدای متعال که یم فجراْطنجا ِف الِکتجاِب مج
ءٍ  ْ ِمن َشج

ه  که ما حایلدر«. ایمما هیم چزیى را در کتاب فروگذار نکرده» ؛1
 دّقت کنید. یا یم؛ یشرت چزیها را در قرآن نیمحسب ظاهر 

 حتلیل ع یرتییب تاست و نه ه موضويع کدر تفسری  نوين وی ۀشیو» :ایدنوشته .11
 «. ردیت که از آن رنج یمو مشالک ّیتواقع

 ه دو نظرّيه دارم:فقراین  ۀمن دربار

 هرتی فکر ها در بسیاری از وقت گرچه ّیتواقع ر تفسری گذاری پایه کهنی: ایکم

                                                                                                                                  

دیگهری اسهت  هیشنی این کتاب نبوده،  لکه در پاسخ نامشده در صفحات پیاد همربوط  ه نام دام ظله یعقویب
 آمده است)مرتجم(. الشهید صدر اثلاین کما أعرفهکه منت آن، در کتاب دیگری از معّظٌم هل  ه نام: 

 .18 آیه. کهف، 1
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ویل  اید دانست  داشته است یا نه؟ ی قصدنزی چننید سیّ آیا خود  مدانمن نیم واست 
فعيل ازای  هکه بسیاری از آیات قرآن فاقد ماممکن نیست همواره صادق  اشد؛ چراه ک

 لکه  قرآن  ر واقعّییت  ریوین و موجود تطبیق شودهمه چننی نیست که : هستند یا  گو
 ل شده است.درازش ناز تاريخدر طول  تبرشيّ همه  رای 

خاص بسیاری وين اعن ۀتبدیل  ه پژوهش دربار «موضويع»تفسریروش : دوم
 قواننی تاريخ، ابلّته پژوهیش قرآِن، و در ۀخواهد شد؛ مثالً: پژوهش دربار

صورت، دیگر تفسری  ه معناى رشح و  یان مفاهیم قرآن خنواهد  ود  لکه در این این
چون حبث از اعجاز یا اسباب د داشت همشباهت خواه «علوم قرآن»حال  یشرت  ه 

 خواهد گردید.تفسری حیّت از این حد نزی دورتر از معنای  هک،  لمانند اینها ل ونزو

را چون آیات قرآن کريم که منظور از تفسری موضویع این  اشد که مگر این
 ندرج یی  ه حساب آوريم که هرکدام از آنها حتت عنوان معّی  ماههجمموع
آنها  اشد همه  ۀکه آیات قرآن در  رگریندایناحراز در هر دو صورت، ویل  شود؛یم

 ،هنکرد ذکرعنواین را  ساقط شود یعينها سهواً  از این عنوان عیضشاید . سخت است
این شیوه روشن ا ه تفاوتش   کروش معمويل  ا تفسریخالف ه .  نکنیم شریفست

 اکری آماده کرده  وده است.الت چه راهدانم مرحوم سّید  رای رفع این اشاکنیم. است

است که چندان اعتقادی  ه  بحیثنزول م زمان ماکن ویا لة ترتیب نزول ئا مسامّ 
که زيان این حبث را  یش از سود آن دانسته، نه نیازی  ه آن هست و نه چرا آن ندارم؛

 اند یار کرده یشرت اخباری که در این  اره ذک یعين گریی آن وجود دارد؛دیلز  رای یپ
 .ضعیف املستند هستند یاضعیف السند 

ایم و  دییه است که ما قرآن کريم را  ه همنی صوریت که هست از ائّمه گرفته
نیاز این مباحث یبهمه سّنت صحیح قطیع آن را در  ر گرفته است و همنی امر ما را از 

-زرگ  ا مصحیفیر، یگد شیلکه   ه همنی شلک  وده  اشد یا واقع نزول چه در . کندیم

  وده یا نبوده  اشد. د عيلزن از اینر ت

ا یزمان  ر آیات دیلل معتربى  ریخدر  آید که در اندک مواردی اگیه پیش یم،آری
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زاويه از این  - من، این موارد مقرّصِ  نظر قارصِ ه  و  وارد شده استنزول  ا سببیماکن 
ی است که ممکن است این موردتنها  -ه را داردمضمون آی شدن  رهقرينّیت صالحکه 

 اکر  یاید.مباحث  ه

از این جهت  هرت است عذر مرا در نرپداخنت  ه این مسئله  پذیريد که پیشاپیش 
 دارم.مراتب سپاس خود را از این اکر ا راز یم

 ای مالحظات  رپدازم:در پایان دوست دارم  ه پاره

 شنایس(دانش پاراسایکولوژی )فرا روان
بحث یک م 1يژسایکولوپیشنی خود آورده  ودید که موضوع پارا نامهر : دیکم
-شده در این زمینه بسیارند همهای نوشتهابکتکه چننی نیست و حایلدر، نوين است

کتاب  زرگ  هک االنسان روح ال جسدکتاب  و ما وراء العالم االثریيچون کتاب 
. چزیهای دیگر و هیپنوتزیم ۀدرباردي عدّ مت هایباکت وخود است  در  اب مهیّم  و

ها در دانش ۀشمارآوردن این مهارت در زمرو  هي ژاراسایکولونهایتاً جعل اصطالح پ
 چزی جدیدی است.« علوم» جمله

 دخبت چننی توفییق داد وگرنه  هدانم چه شد که خداوند سبحان  ه این جامعنیم
  ممنوع شده  ود...!!ّلّک های پیشنی  ه دیلل پرداخنت  ه خرافات  هکتاب ههم

 «هقیّ تج »پیشنی نیازمند  ه  نامهچون الزم  ه یادآوری نیست که این نامه نزی هم: دوم
-تمام تالش خود را  ه. ن استاهالافتادن  ه دست نا از دارینگه اکف واکری و پنهان

خود  که آنها  ه جز اندیک که خداوند در پناهها از آن  اخرب نشوند؛ چرااکر  رب که زن
 ندارند. ارجهاد اکرب  حتّمل وناگهشان داشته ظرفّیت 

                                                        

 کهههه یکهههی از سلسهههله آثهههار  2ج ، حهههدیث الهههروح مهههع الشههههید الصهههدر. مههها ایهههن مبحهههث را در کتهههاب  1
 اث علیم شهید صدر ثاین است منترش کردیم.نشده از مریرههمنتش
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 األحداث یف العالم املعارص فلسفةای  ه کتاب اشاره
 ه همراه این مطلب، پژوهیش را  رایتان فرستادم که در زماین نه چندان دور : سوم

 ۀآن را نوشته، خوش داشتم شما نزی از آنها  ا خرب  اشید؛ این پژوهش  ه فلسف
که گرچه  1،نتایج مبحث یکم ۀای دربارپردازد و ضمیمهدها در جهان معارص یمرويدا

حال، عنی اشد، ویل در دیين اتممسلّ  و اتواضحاعیل از شاید خبیش از آن  رای جناب
 امیدوارم اصل این ایده نسبتاً نو و تازه  اشد.

شار پیدا کند. ابلّته تر از این نامه و امثال آن انتتواند گسرتدهاین پژوهش یمالطبع  
رو،  کوشید که آن را مسائل ساده نزی متفاوت است. ازاین ۀحتّمل، حیّت دربار هآستان

 نامهآن را  ه همراه  ه ه دّقت مالحظه کنید. امیدوارم صفحات این پژوهش و ضمیم
 2گزار خواهم شد. عدی خود  ه من  ازگردانید که بسیار سپاس

 و ناگه دارد مکرویه از هر ویت خویش قرار دهد اعر حفظ وخداوند شما را مورد 
او  ر هر ه  رساند ک اطن  ظاهر وداريد و  ه آن راغب هستید در  ه هرچه دوست یم

 چزی تواناست و  ه اجا ت شایسته.

خری  یداع ت ازدر مظان اجا را ذیلل  ضعیِف  ۀکنم که تو نزی این  ندگمان نیم
 آن را خواستم قبول سبحانخری کردم و از خدای حمروم داری که من نزی  رایت داعی 

های میان قلب های ما فاصله انداخته،گونه که میان  دنخداوند آن، دلم  ا توست و

                                                        

 فلسهفةیف  رةنظهنشده از شهید صدر ثاین  ها عنهوان مریاث علیم منترش ۀ. این مباحث نزی در کتاب سوم از سلسل 1
 منترش شده است. األحداث

اهلل العظیم یعقویب دام ظله پهژوهش را  هه همهراه نکهات مهورد نظهر خهود کهه یةکه حُضت آ. پس از این 2
 ازپس فرستاد آن مرحوم کهه از قهدرت  حجم اصل مقاهل  ود  رای مرحوم شهید صدر ۀقريباً  ه اندازت

قلم ایشان در شگفت شده  ود از وی خواست تا نظريّات خود را  ا اصل مقهاهل اداغم کهرده،  هه صهورت 
 فلسهفة یف ةنظهراهلل العظهیم یعقهویب دام ظلهه در مقّدمهه کتهاب یهةیک کتاب تدوين کند. حُضهت آ

 اند.  ه این نکته اشاره کرده األحداث
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 ا هم  شرفیع عظمتجایاگه  رمحت و ارستقرّل احمما و شما را در  وما جدایی نیندازد 
 او  ر هر چزی تواناست.ه گرد آورد ک

 .واحلمد هلل رب العاملنی
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 چهارم  ءمهنا:  فصل سوم

 درنّیت اخالص 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

سپاس خدای را که پرورداگر جهانیان است و درود و سالم  ر رسور ما و پیامرب ما، 
 حمّمد و خاندان پاکش.

تر از مطالب پیشینتان مطالب اخریتان  ه دستم رسید که  ه حق، سنگنی عد:  و
ای از امید  ه رويم گسرتده ۀز آرامش و اطمینان کرده، درواز ود ویل قلبم را رسشار ا

حال و دلم را شاد که اهداف را  ه من شناساند و این امر، مرا بسیار خوشگشود؛ چرا
سوختم و ها پیش در آتش شوق رسیدن  ه  ریخ از امور یمکه از مّدتساخت؛ چرا

های راه هداف  ه دستم رسید تا نشانهکه این ایافتم تا اینرایه  رای رسیدن  ه آنها نیم
 را  ه من  نمایاند؛ از اله در موارد زير:

آوردن اخالص در نّیت خویش همواره در حال ترس و شک از فراهمن نساا .1
ْل : کردم که فرمایدیمل مّ أته آیة کريممن بسیار در این  و است قُْل هج

ِی االً اَّلا ْعمج
ج
ِينج أ ْخرسج

ج
ْعُیُهْم نُنجبُِّئُکْم  ِاأْل لا سج ُهْم  یِف نج ضج نا

ج
ُبونج أ ْسج ْنیجا وجُهْم َيج جیجاةِ ادلُّ

ْ
احل

َُيِْسُنونج ُصْنعاً 

 *اکرترين مردم آاگه گردانم؟ گو: آیا شما را از زيان» ؛1

                                                        

 .104 - 103های . کهف، آیه1
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ششان در زندیگ دنیا  ه هدر رفته و خود تالاند که   کساینزيآنان
رسنوشت : الم این  ود کهزبان ح و «دهندپندارند که اکر خوب اجنام یمیم

ما چگونه خواهد  ود اگر در صف حساب  ر پرورداگر خویش عرضه شويم 
گردد؛ نصب عمل مزیان چون روزی که آفريده شدیم و یّکه و تنها هم

 روندهای ناخالص  ه هدر یمنّیتسبب خود را  بینیم که  ه  اعمالناگهان 
ایم و پشیماین در آن اجنام دادهکردیم چه اکرهای خویب که ما گمان یمحایلدر

 تواند نّیت نسان رو، هرچند اازاین هناگم هرگز ما را سودی خنواهد رساند.
چه در اندرون تا حّدی خالص کند، ویل از آن -خود رحسب تصوّ  ه  -خود را

توّجه خواهد ماند که هزارتوی نفس و امیال آن را گذرد اغفل و یبنفسش یم
 و تر استشناسد که او از رگ گردن  ه ما نزدیککیس جز آفريداگرش نیم

هاست. در عربت ما بس است رسگذشت مردی که ار و پنهاینرسدانای او ا
که او همواره در طول این مّدت در صف نماز یس سال خود را از نو خواند؛ چرا

خواند و یک روز  ه دیلز دیر رسیده، در صف دوم  ه اّول ااعت، نماز یم
تاد و در نفسش اندیک احساس رشم کرد که  ه سبب نماز در صف نماز ایس

دوم از فضیلتش اکسته شده است و دانست که نفسش از نماز در صف اوّل 
  رده، عملش آمیخته  ه ريا  وده است.َّّلت یم

گونه های حالیت  اشد که خداوند اینتازه ممکن است این، یکی از جنبه
ِینج : توصیفش کرده است بِِّهْم وجاَّلا ناُهْم إیِلج رج

ج
ا آتجْوا وجقُلُوُبُهْم وجِجلجٌة أ یُْؤتُونج مج

رجاِجُعونج 

 دهند، ند زيدر راه خدا  یمرچه را داو کساین که آن» ؛1
دانند  که  ه سوى پرورداگرشان هایشان ترسان است زيو یمکه دلحایلدر

 -ینی خودپا هدر درج -ست کن امممفهوم در پرتو این  و « ازخواهند گشت
 هایی از معاین زير را دريا یم:جنبه

                                                        

 .60 آیه. مؤمنون، 1
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ُ ى امعنیکی  ربج ْْ
ج
نج اللاهِه أ رِْضوجاٌن ِمّ تربودن خشنودی و را؛ یع :  زرگ وج

که تو پس از هرایس چرا ت؛خرآ  هشت هایتنعمت  ه نسبرضایت خداوند 
 یایب  ه رضایت و خشنودی خدایدرسیِت راه خود و در یپ آن، دستپیوسته،  ه 

ست؛ جدای از ام حتّملاین، معنای مناسب  ا  و ک سبحان اطمینان پیدا یم
 چون سخن حُضتفهم و درک ما  ریون است هم همعاین دیگری که از حیط

یِِّدى وج »: فرمایدکه یم یلع د العارفنیسیّ  امریاملؤمننی و ْب  یا اِلیه وج سج هج فج
ذا ِكج فج  ُْت یلعج عج ربج یّب صج ْوالىج وج رج ْیفج اجْصرِبُ یلعج فِراقِكج مج گریم که ای خدای » ؛1« کج

من! و رسور و موالی من! و ای پرورداگرم!  ر عذا ت صبوری کنم، ویل 
 «. چگونه سوز فراقت را تاب خواهم آورد؟

: را که پس از ائّمه سفارش که ل -را اعیلسفارش حُضتى امعندیگری 
مب   - دان دست یافتم هشیعوسائل ال ازکتاب اْلهاد شما در  نامهخواندن 

در کنار  ،در جهاد اکرب ر  ه تأخریانداخنت اکرهای دیگر تا هناگم پریوزی 
زيرا اجنام اعمال  نزسد؛ خوفرا جز مؤمن که  ماندن همان ترس و واهمه، ایق

 و تحرسهایی مشوب و آمیخته  ه اهداف غریخدایی تنها و عبادات  ا نّیت
این اً تعی، طباگه که وقت پشیماین نباشدشت؛ آنپشیماین  ه دنبال خواهد دا

 قا ل قیاس خنواهد  ود. جهاد اکرب و پاداش اندک  ا اجر

-چه و او: ؛ آل و نسبت  ه پیامرب خالص توالی اکمل و ه توّسل ق تیاشا .2

: در اندرون ة اطهارس ائمّ مقدّ های قدر  رایم درناک  ود که در کنار رضيح
 ایست جایی که یم توّسل و تمّسیک  اشم؛چنان شاهد فقدان جان خود 
   ودم.یم خالص تایع معاِن والی ر  مستحُض

در هناگیم که  ه نماز یا  تاحساس َّّلت مناجا ه خالص وفقدان توجّ چننی هم .3
 ایستادم.داع یم

                                                        

 . فرازی از داعی کمیل.1
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فروتنان در  را ر حق و مانند  ن وامؤمن، نپرهزیاگرادر اوصاف من بسیار  .4
فتم: آیا رایه هست تا من نزی آراسته  ه صفات آنان گکردم و یمآنان دّقت یم

شد تا ما را از آنان  مندی از هدایت خداوندی خواهیمشوم و آیا موّفق  ه  هره
 ایشان حمشورمان  دارد؟ ۀقرار دهد و در زمر

یافنت  ه آنها حبمداهلل ت صریکه نبودنشان عیب است و -این اهداف واالهمه 
 نامهاعیل در دو رتهکه حضرى دیگاهداف  و -ر این راه استها دتعایل از خنستنی اگم

خود  شایستهچه خداوند  ه  نداگن پیشنی خود و غری آنها  یان فرمودید؛ از قبیل آن
هّمت و هدف انسان قرار گرفته، در طلب آن دست  ۀوعده داده،  ایسته است که وجه

امیدوارش را ناامید خنواهد  ۀتُّضع و زاری  ه دراگه او  ردارد؛ که خداوند هرگز  ند
هامان که از بس اعمال زشت ما زناگر  ر دل-آن نباشیم شایستهگرچه ما ، ساخت

 تمنّ  جود و فضل وه   -هایش عزيز  ادکه نام-ویل او،  -طور هم هستنشانده، همنی
 آن است. شایستهاش،  زرگواری و

-د و راهنمایی حُضتچنان رهنی مّنت هدایت خداوند متعال و ممنون ارشامن هم

یا م و  رای جربان  زرگواريتان چزیی جز آن را یم  راكت ثار واعیل هستم که همواره آ
ام ت ندارم که تاکنون چننی کرده و  ه خواست خدا تا زندهجا ستا در مظانّ کردن داع

از  اب مزاح  و فرماید قبولخواهم یم -جّل  عّز و -چننی خواهم کرد و از خداوند
شما را  ر هر کس  در داعاگیه  من -ت استمؤمن عبادکه مزاح -: کنمعر  یم

آورم که دیگران را حیّت پدر دارم،  لکه در جاهایی شما را در خاطر یمدیگری مقّدم یم
 ترسم مبتال  ه اعق وادلین شوم!آورم تا جایی که یمو مادرم را  ه خاطر نیم

 ها را  ه خدمتتان عرضه  دارم:رسشجا خوش دارم که  ریخ از مالحظات و پدر این

 های نفسنرینگ
ش را  ه طريیق از پیمودن راه حق، یا از صاحباگه  هاست ک نینفس اهای از نرینگ .1
 است؛ یعين اطل  و اندرونش  اطنیل حق و شظاهردارد که  از یم خرويامفید  ر اکره
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ترين ز روشناسازد؛ جدا یم ندی ، ازدینرا از راه و انسان جويد یمحق  ۀه وسیل را  اطل 
 مانند اینهاست. جناسات وز  اریتطه ااعدة وضو و وسواس وه   ا تالاین امر، مصادیق 

 ه اجنام اکر مفیدی : انسان کهنمونة گذشته است این از ترقیعمکه ر دیگ نمونة
-راسخ که خبیش از ناداین اّمت را زدوده، اعتقاداتش را تأیلف کتاِبکند مانند اقدام یم

کردن او دهد  رای منرصفه که  ه  دی فرمان یمارامّ جاست که نفس کند؛ اینتر یم
و فدااکری  رای آن  کند و مثالً سنگی  اکر و لزوم حتّمل زمحتاز تصمیمش اقدام یم
کند از راه آورد و چون این اقدامات  ه نتیجه نرسید سیع یمرا پیش چشمش یم

هدیف کتاب ین تأیلف اتو از ه اندازد کیمتصّور و را  ه این دیگری او را گمراه کند و ا
-مانند اینها نداری؛ در غرور و و فرویشفخر ي وا نفع مادّ چه بس و مقام و تشهرجز 

ها مربّاست، ویل او فريب از این انگزیه -در حّد جماهدتش  ا نفس خویش -که او حایل
در  یلشود؛ وکتاب منرصف یمتأیلف گويد و از خورد و این ندای نفس را پاسخ یمیم

وی در این جماهده شکست خورده، دعوت هوای نفس را پاسخ مثبت داده،  ت،حقیق
حال کرده است؛ زيرا زيان یک اعلم را خوشا لیس خود حمروم و  ثمرات فکراّمت را از 

 اهللج  دج بِ ا عُ مج »: است که فرمود از پیامرب اکرم  رای شیطان  یشرت از هزار اع د است؛
 ِ   ءٍ ِشج ب

ج
لِْف اعج ِدٍ لج   وج ینِ ادلِّ  یِف  قهٍ ْن فِ مِ  لج ْفضج أ

ج
اِن ِمْن أ ْیطج ج اجلشا دُّ یلعج شج

ج
ِقیٌه وجاِحٌد أ اٌد  وج  فج ٍء ِعمج ْ للُِکِّ َشج

یِن اجلِْفْقهُ  ا اجدلِّ ذج اُد هج چون فقه و فهم در دین عبادت خداوند  ه چزیی هم» ؛1«وج ِعمج
تر است و هر چزیی را ان از هزار اع د سختنشده و یک فقیه در  را ر شیط

رو،  ر چننی شخیص است که این ازاین«. ستوین است و ستون این دین فقه است
 توّك   خالص گرداند سپس  ر خدامعقویلها را از خود رانده، نّیتش را در حّد هوسوس

اغش های فاسدی  ه رسگمان  وده، مادام که واقعاً چنان انگزیهکرده،  ر وی خوش
 نیامده اکر را ترک نکند.

سند ه عيل  ن ا راهیم  است رواییت است رسیده از مقام ین مناسب ااز مواردی که 

                                                        

 .1، ج ابلیضاء املحجة. 1
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قرآن چون که : عرضه داشتم  اقرجعفر  ه حُضت ا و: که گفتبصری وا  ازصحیح 
تو  ا این : گويد ه رساغم آمده، یمشیطان کنم خوانم و صدایم را  ه تالوتش  لند یمیم
قرآن را  ا قرائیت  ! احمّمدااي : امام فرمود ک .ات و مردم ريااکری یمر نزد خانوادهاک

ات  رسان و صدایت را  ه حلن متوّسط تالوت کن و صدایت را  ه گوش خانواده
خوش قرآن در لگو چبرخان که خداوند صدای خویش را که  ه حترير در لگو 

 1.«دارد گردد دوست یم

شود این است که نباید چننی یت در خصوص سخن ما استفاده یمچه از این رواآن
دفع چه  رای آناذ اَّت ای جز وظیفهانسان   ر وهایی مانع اجنام اکر انسان شود هوسوس
که در آاغز این نامه -ها نیستهبیشاهمه تش از نیّ کردن خالص والزم است امور ین ا

نباید مانع از اقدام  ه قدر ممکن و  نزی  ه دشواری این امر اشاره شد ویل سخیت اکر
 ازخوف  مقا لِ که در جایز نیست؛ چراعمل مفید کشیدن از این دست و -میسور شود

ن امزی اگر و ذات خداوند نزی هست ه  حسن ظنّ  رجا و پرهزی از او، تعایل و خدای
بسنجند نباید هیم یک  ر دیگری رجحان و  رتری در قلب مؤمن را رجا  خوف و
  پدرم»: آمده که فرمود 7مام صادقا از رسیدهدر حدیث ه کچنان  اشد؛ داشته
: نور که در دلش دو نور استمؤم  نیست مگر این ۀیقنی هیم  ندفرمود:  هیم
 2«شود نه این از آن  یشرت خواهد  ود و نه آن از اینوزن اگر  که نور رجا ف ووخ
 خویش است. ۀ ند حسن ظنّ نزد تعایل  خدای و

  :م یان داشت هدفرا  ا دو مطلب  نیامن 

 ه از نظر شما در این  اب.استفادو  اعیلحُضت ه ه یک نظريّ  هارائ .1

                                                        

1 .: ِِب  جِصرٍی قجالج
ج
ْن أ رٍ  عج ْعفج ِِب جج

ج
ُت  اإِذ»:  قُلُْت أِل

ْ
ْويِت  اجلُْقْرآنج  قجرجأ اءجِِن اجل فجرجفجْعُت  ِِه صج اُن جج ْیطج ا . شا هذج ها تُهرجاِ   ِهج : إِنامج الج فجقج

: یجا  ! قجالج ْهلجكج وج اجلااسج
ج
ٍد اأ ، فجهإِنا اجهللاج !  جا حُمجما هْوتجكج هْع  ِهالُْقْرآِن صج ْهلجهكج وج رججِّ

ج
، تُْسِمُع أ تجنْیِ لِْقرجاءج

ا بجنْیج اج ةً مج  قِرجاءج
ْ
 -اِْقرجأ

ج   -عّز و جّل 
ْ
ْوتج اجحل عُ َُيِبُّ اجلصا نج یُرججا  ، کتاب فضل القرآن(.616، ص 2، ج اصول اکیف«) تجرِْجیعاً   ِهِ  سج

 . 94، ص5، ج الشایف یف رشح أصول الاکیف.  2
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 انتقادی  رای رضای خدا
 اإلمام املهدی عةموسو هایگریی تأیلف جمموعه کتابانتقاد از عدم یپ

اعیل که پس از شنیدن سخن خدای تعایل کردن مطلب  ر شخص جنابپیاده .2
تِیدٌ د: که فرمای یِْه رجقِیٌب عج ج ا یجلِْفُظ ِمْن قجْوٍل إاِلا دلج مج

 ه لب نراند سخ  را » ؛1
 عةموسوهای تأیلف جمموعه کتاب« که نزد اوست نگهباین آمادهجز آن

شما  ه خود  مقاماجازه  دهید در  را ر  -را رها کردید. اإلمام املهدی
در جهت  تعایل و ی خدایاعرتایض  رای رضا ینا کهجرئت انتقاد  دهم؛ 

فهم ابلّته شاید در این اکر رّسی  اشد  ریون از  -است.ن اناصالح مسلمم
را حق شما این  ومن یا چزیی که من تاب حتّملش را نداشته  اشم قارص 

داريد که اصالح جامعه را  ه قیمت نا ودی خود خنواهید و قطعاً شما  ا نظر 
ای  ود که ناگهان  این عقدهویل یدخود داناتر هست تکلیفه  صائب خویش 

وجوی راه جنات در رس  از کرد و من در  را ر شما جز شاگردی در جست
 . -تعایل شاءاهللان -نیستماِن ربّ  را ر اعلیم 

کند این است که یم دقیقنهایت افزاید و آن را یبچه  ر پیچیدیگ این مشلک یمآن
 ،تعایل پرورداگر تنعمشادی از  ای سندیخودپمیان ، لیرذا ل ویاضفخّط فاصل میان 

 ۀچننی است فاصل و تفضیل دویم واست  ترذیل یلاوّ  جز  ه  اريکی مویی نیست.
 .الیه هایتنعمازگوکردن   ات ريامیان 
ه است ک نیانقل شده  دسیّ چه از مرحوم آن ۀت عر  کنم: از المناسبه  
م داشت آن را  دون نام نویسنده نوشت تصمیرا  2در اقتصادسگ خود گرانکتاب وقیت 

ها را از نّیت خود دور کرده،  ه هبیشایا  ه نام گرویه از علما  ه چاپ  رساند تا 
 ت نایل آید.اخالص در نیّ 

                                                        

 .18 آیه. ق، 1
 است)مرتجم(. مرحوم شهید سّید حمّمد اقر صدر تهنوش اقتصاُدنا. منظور، کتاب مشهور 2
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 اخالق حتصیل هایشیوه
-هدف نفس وت رياض ه عنوان رویش در اکتساب اخالق های حتصیل و شیوه .2

و  361 -354 ، ص1ج ، طباطبا هعالم املزیانتفسری در  چهآن خالصه - آن ايه
 سه شیوه است:( آمده 375 - 370ص

آوردن صفات پسندیده دست ا هدف  ه ایننفس تعدیل ملاکت اصالح والف: 
 اور و عين آید؛ ی ه دست یمعمل  علم وو ستایش زيبا، که این مهم، از دو راه 

 عمل  هدر ر تکراکه چننی صفیت خوب و نیکوست و مداومت و ه ایناذاعن  
رو، یافته در جان او تبدیل شود؛ ازاین خورسآن تا جایی که  ه یک ملکه و حالت 

کند که  زدیل تنها لقنی  اید  ه خود تانسان  ت،ملکة شجاعآوردن دست رای  ه
چه موجب آید که ترس  ر دل و جانش تسلّط یا د؛ از طریف آندر صوریت پدید یم

یکی از و ترجیح  سان استیک شوقوع دمع وقوع و شود احتمالترس یم
ح مساوي  طرفنی ناشایسته، در انسان اعقل چننی حالیت  ر   وده، قبیح دون ُمرججِّ

 نتیجه زساوار نیست از چزیی  رتسد.

 ه ر اقدام کرّ کرده،  ه صورت م نیلقحال اگر انسان این سخن را  ه خود ت
 زدیل از وی زایل خواهد  ُجنب و ۀموارد ترسناک کند  ه تدريج رذیلورود در 

 فضایل و رذایل نزی اکر  ه همنی صورت است.همه شد؛ در مورد 

ک نزی یژاراسایکولوپ هایپدیدهحتصیل تالش در جهت : خواهم  گويمیم
 از اهداف آن است. ونی شیوه ضمن همدر خل اد

خنست در هدف و اغیت متفاوت  ۀکه  ا شیوع یارباب رشا و انبیا ۀب: شیو
کمال است؛ یع  انسان  حقیقت سعادکه هدف این شیوه و مسلک، ااست؛ چر
 و تسعاد واقعدر ه کخروي خری اُ رسیدن  ه  و خداوندی آیات ا وه خدایمان  
مردم  له، این دو شیوه از این  اب که کمال مطلوب در د زناست نه تنها در کمال 
 دارند.تشا ه است  حیث عمل ازانسان ت فضیلهر دو، 
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بسیار سخن رفته است؛  خروياُ و اهداف اغیات ز تعایل ا خدای در الکم
 :سبحان چون این سخن خدایهم

 اٍب رْیِ ِحسج
ْجرجُهْم  ِغج

ج
ا ُِرونج أ یفا الصا ا یُوج إِنامج

تردید، شکیبایان پاداش یب» ؛1
اٌب و  «حساب زيو   ه تمام خواهند یافتخود را یب ذج جُهْم عج الِِمنیج ل إِنا الظا

یِل 
ج
 .هامانند این و «اکران عذایب پردرد خواهند داشتستمیقنی  ه» ؛2مٌ أ

شود؛ مانند این سخن یملحق دیگری از آیات نزی م ه ه این خبش، گون
ْبِل متعایل:  خدای نُفِسُکْم إاِلا ِف کِتجاٍب ِمّن قج

ج
الج ِف أ ْرِ  وج

ج
ابج ِمن مُِّصیبجٍة ِف اأْل صج

ج
ا أ

ا هج
ج
رْبجأ ن نا

ج
جِسریٌ إِنا  أ ج اللاهِه ی ذجلِكج یلعج

-نجاهیم مصیبیت نه در زمنی و نه در » ؛3
که آن را پدید آوريم، که پیش از آنآن هاى شما زي ه شما  نرسد، مگر

اندوه و ترك  ه  هن آیای، « در کتایب است. این زياکر   ر خدا آسان است
شک پیش د یبچه  اید  رای انسان پیش  یایکه آنکند؛ چرایمت ودعشادماین 

چه  نا نیست  رای انسان روی دهد  ه هیم وجه روی خنواهد خواهد آمد و آن
الزم و قطیع هستند، پس شادی قدر  و قضا داد؛ زيرا رويدادها همه مستند  ه

امور  ه همه  ه خدایی که زمام  مؤمنانساین  از فایده  وده،و یب لغوو اندوه، 
  اشد.دست اوست زساوار نیم

ا  است  علم و اتصف ه حلاظ انسان  تتربی هکخمصوص قرآن کريم  ۀج: شیو
-اخالیق  ایق نیم لیرذا  رای ها موضویعکه در کنار آنمعاریف  علوم واکرگریی  ه

 .دفع  ا نهرفع   ا هرذیل هایتصفکردن لیزا دیگر تعباره   ماند؛

ت اغیخدا اجنام شود غری  ه این صورت که هر اکری  ا هدف و نّیت 

                                                        

  .10 آیه. زمر، 1
  .22 آیه. ا راهیم، 2
  .22 آیه، . حدید3
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است یا حصول مطلوب خود آن در  یتعزّ از آن، یا طمع رسیدن  ه  طلوبم
إِنا : فرمایديمسبحان  خداوند یلو ترسد؛امنّیت در  را ر نریویی که از آن یم

ِیًعا ةج لِلاهِه اج الِْعزا

ةج : در جای دیگر و «عّزت، همه از آِن خداست» ؛1 نا الُْقوا
ج
أ

ِیًعا لِلاهِه اج

 علیمچننی   هحال اگر کیس « ریوزيها  از آِن خداستتمام ن» ؛2
ترس  ماند، نهیم هسمع ريا و  رای موضویعهم هست  رسد دیگر نه حق که 
رو، اگر این ازاین ش.غری  ر کاتّ ا واعتماد ه او و ن غری، نه امید  ه اخدغری  از
لوح ه  رای انسان یقی  شوند هر صفت ناپسند و کردار ناصوایب را از قضیّ دو 

 صفاتشويند و نفس او را در تقا ل  ا آن صفات،  ه زيور وجود انسان یم
یافنت از خداوند متعال تعزّ  و ى الیهاتقوآرایند؛ صفایت چون یم کريمة اليه

 .اليه اِنِ ربّ  تهیب و نیازییب جربوت، و صفات دیگری چون مناعت،

 یاویلا و اِنربّ  یعلما ،صالحز  نداگن اشماری همنی شیوه، تعداد یب
 اهدا کرده است. انساِن ۀجامع را  ه بمقرّ 

ت فضیلدر این شیوه، هدف، رسیدن  ه رضایت و خشنودی خداوند  رای کسب 
 این سخن موارد زير است:نقل از هدف من  واست  انساِن

 .عرفان زمینهدر  1مؤلف ۀاز جترب هاستفادالف: 

  رای گسرتش های لکیدی  ه عنوان رسآاغزی این ويژیگاذ اَّت ب: 
 های عمز.یایب  ه خبش قا ل توّجیه از جنبهآن، پس از دست نظريهای جنبه

تفسری تفصیيل »بحث های قبز در ضمن مج: پیش از این در یکی از نامه
 ه حضورتان عرضه  «ر اساليمات تصوّ یّ لکّ  قواعد و»عنوان ه   ایهفقر «قرآن کريم
توان آنها را  ه عنوان ای  ود که یمهت کريماع آیا ز آن،ا مدوقصه مکداشته  ودم 

                                                        

  .65 آیه. یونس، 1
  .165 آیه.  قره، 2
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 علوم و ه حساب آورد؛ یع  از راه عميل  نفيس و، سلوك قليب ه  رایقاعد و دیلل
 نااطمین و ز آرامشا هاییحالتشوند یا ه ارائه یمآیات کريم که در این معاریف

وک را  ر شدن  ه آنها سلافزایند و آراستهکه تالوت این آیات  ر جان انسان یم
خبشد و این، تا حّد زيادی  ا مراد اش را  ه آن استحاکم یم ندیسالک آسان و پای

 دوم نزی  ۀشیوکسب اخالق در  رای علم مطلوب ز طباطبا  ا ۀمرحوم عالم
 است. عميل جنبه ت درممارسسان تمرين و جا که  هخواین دارد؛ آنهم

جا صحیح واقع شده، ذکرش در اینشخص من مؤثّر  در نفسکه ي اهآیات کريمز ا
 ۀو نزی آی احلمد هلل رب العاملنیاست، دیگری  بسم اهلل الرمحن الرحیماست یکی 

 ًدا ٍء إِِنِّ فجاِعٌل ذجلِكج غج ْ ال تجُقولجنا لِِشج اءج اهللاُ *وج جشج ْن ی
ج
و زنهار در مورد چزیى » ؛1 إاِلا أ
ثجُل  ۀو آی« که خدا خبواهدمگر آن * مگوى که من آن را فردا اجنام خواهم داد مج

ج  ْوهجنج ابْلُُیوِت بلج
ج
إِنا أ ْت  جیْتاً وج جذج ُبوِت اَتا ْنکج ثجِل الْعج مج ْویِلجاءج کج

ج
جُذوا ِمْن ُدوِن اهللاِ أ

ِینج اَتا ْیُت اَّلا
ُبوِت  ْنکج الْعج

چون اند، همداستان کساین که غری از خدا دوستاین اختیار کرده» ؛2
اى  راى خویش ساخته و در حقیقت ت که زي ا آب دهان خود  خانهعنکبوت اس

ال  چننیهم«.  عنکبوت است ةها همان خانترين خانهسست -دانستنداگر یم - وج
ُکُم الاارُ  تجمجسا لجُموا فج ِینج ظج ُنوا إیِلج اَّلا تجْرکج

اند متمایل و  ه کساین که ستم کرده» ؛3
 .هاآن غریه و سنن اهلیّ چون مانند اینها هم و« رسد   ه شما یممشويد که آتش زيدوزخ

توان در همنی تراز قرار داد؛ مانند سخ  منقول ه نزی  ریخ را یمن احادیث رشيفیاماز 
ناكج  اهللاُْعُبِد »: که فرمود از پیامرب اکرم

ج
أ جمْ  تجرجاهُ  کج خدا را » 4؛«فجإِناُه یجرجاكج  تجرجاهُ  تجُکنْ  فجإِْن ل

                                                        

 .24 - 23های . کهف، آیه1
 .41 آیه. عنکبوت، 2
 .113 آیه. هود، 3
ضهمن  مهاکرم االخهالق. در پایهان کتهاب 75، ص 74، ج حبار االنوار،  ه نقل از: 237، صةآداب الصلو. امام مخی ، 4

  ه ا اذر.  های پیامرب اکرمسفارش
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 «. یند ی  او تو را یمکه اگر تو او را نیم ی ؛ چه اینت گويا که او را یمچنان  رپس

ِر »: چه نقل شده که خداوند متعال  ه یکی از پیامربانش فرمودآن و ْنُظْر إیِلج ِصغج الج تج
جِطیئجِة وج 

ْ
 رْبِ ْنُظْر إیِلج کِ ااجْل

ِ  هُ ْهتج اجج مجْن وج  اءِ يج  ه جربوت   ه کوچیک گناهت ناگه نکن،» 1؛«اهج  
 «.ایکیس  نگر در  را رش چنان گنایه کرده

ْعِصیجِة اجهللاِ »: که فرمود امام حسنی سخن و ْمراً  ِمج
ج
لج أ اوج ْن حج ا یجرُْجو مج ْفوجتج لِمج

ج
نج أ وج  اکج

عج  رْسج
ج
ا أ رُ  لِمج ْذج هرکه خبواهد از راه نافرماین خدا  ه چزیی  رسد امیدش ناامید » 2؛«َيج

 «.هراسد زودتر  ه رساغش خواهد آمدیم چه از آنشده و آن

جمِِه » :اهلل رجُسوُل  قجالج »: که فرمود روایت وارده از امام صادق و ْوِضعج الکج ى مج
ج
مجْن رجأ

لِهِ  مج جُمهُ  قجلا  ِمْن عج ا يجْعنِیهِ  الکج فرمود: هر کس جایاگه سخن  رسول خدا» ؛3«إاِلا فِیمج
 «.خواهد شد جز در موارد لزوم عملش  بیند سخنش اندک هخویش را در نام

اِِل »: که فرمود سخن رسول خدا و اِِل مج مج مج ا وج  ،يجُقوُل اِْبُن آدج الِكج إاِلا مج ْل لجكج ِمْن مج هج
 
ج
ْقتج فجأ دا وْ ضج مْ تجصج

ج
ْفنجْیتج أ

ج
لْتج فجأ ْج

ج
ْو أ
ج
 ْلجْیتج  لجبِْستج  ْیتج أ

ج
گويد: مال فرزند آدم همواره یم» ؛4«فجأ

ا مال تو جز همان است که انفاق کردی و گذشیت، یا خوردی و من، مال من؛ آی
 «.از میان  ردی و یا پوشیدی و کهنه ساخیت؟

شد اگر لطف فرموده، ارزيایب خود از این ایده، یا اگر نیاز  ه اضافات چه خوب یم
 و هآیات کريمفرمایید اعیل توصیه یمای دارد  یان فرمایید. اصالً آیا جنابیا تکمله

ت ثرااا ای را که از طريق آنها حتريکات عمییق در من حاصل شده یهدیث رشيفاحا
آوری کنم تا همواره آنها را  ه یاد داشته،  ه اعخاّّص در من  ه جا گذاشته است 

                                                        

 .59، ص 7، ج ابلیضاء املحجة،  ه نقل از: 221، ص ةالیب و العرتمن هدی . 1
 .284، ص حتف العقول . 2
 .537، ص 8، ج الشیعةوسائل  . 3
 .42، ص 6، ج ابلیضاء املحجة . 4
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جهت فرامویش، از  راكت آنها حمروم نشده، در هناگم نیاز  ه افزایش یا جتدید روحّیه، 
 جیم؟رفتار خود را  ا این معیار بسن

هایی که موجب خشنودی عبادتهمه ست که همواره نسبت  ه رضوري ا. آیا 3
شک و تردید  ۀشود  ا دیددر آنها مشاهده نیموضوح ه آثار جهاد اکرب  شود و نفس یم

 وده، تصمیم جّدی  ر سوء  یاهتنیّ از  هانآ تهذیباگر درصدد حیّت نگریسته شود؟ 
اهتمام ، طلب علماکرهایی چون ؟ نها داشته  اشیماز آ اى تعایلخد  ه تقربقصد  ۀاراد
؛ که قصد صلة رحمتوان خویش، یا  ۀنیاز مردم در انداز  رآوردن ،ناناامور مسلمه  

-کم ما چننی یمدارد یا دستشدن  ه خدا ما را  ه اجنام آنها وا یمقربت و نزدیک

نیست، نّیت ما را  پنداريم و شاید خداوندی که در آسمان و زمنی چزیی  ر او پوشیده
 دیگری دانسته  اشد. ۀ ه گون

دارد از این جهت است که ما که گفتم قصد نزدیکی  ه خدا ما را  ه آن وا یماین
شويم؛ در مقا ل، اکرهای خری دیگری هم هناگم اجنام آن اکرها خوش و شادمان یم

اینها نسبت  ه  همهدهیم آیا هست که آنها را  دون هیم زمحیت و از رس اعدت اجنام یم
آیا منبع  ؟ وشودشود  ه نقصان ثواب مبتال یمعبادایت که  ه همرایه جهاد اکرب اجنام یم

است که در وقت قليب آن ا است یسوء ه ارة  نفس امّ ، همان رسورآن شادماین و 
احساس ناراحیت و  -شود ه معنای اعم که شامل ترک اویل هم یم -ارتکاب گناه 

 ؟کندنگراین یم

 . کدام روش  رای رسیدن  ه ثواب ادای نماز در وقت فضیلت  هرت است:4
ز ا ریخدر   هکچنان -نقل تاريخخواندن آنها؟ زيرا همجداکردن نماز ظهر از عرص یا  ا

چهار یا شش رکعت از  است که پیامرب اکرمن یا -نزی آمده فقيه یاههموسوع
ه را  ه همراه نماز ة نافل قیّ  ند سپسآورد ه جا یمفريضة ظهر از  عد را نافلة عرص 
انداخنت میان فاصله کهنر ای  افزون، آوردند ه جا یم اذان عرص ر وقتعرص د

 ه  -اگر دیلل رشیع  ر افضلّیت این اکر وجود داشته  اشد -نمازهای ظهر و عرص
 تر است.یا همان مبارزه  ا نفس نزدیکجهاد اکرب 
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 چهارم مشعل

 پاسخ شهید صدر
 م اهلل الرمحن الرحیمبس

است پرورداگر جهانیان؛ همو که خبشنده و هلل ا شایستهسپاس و ستایش تنها 
-پرستیم و تنها از تو مدد یممهربان است و صاحب اختیار روز واپسنی. تنها تو را یم

 جويیم؛ ما را  ه راه راست رهنمون گردان.

پیشینیان  ۀدهندنش؛ پایانالرسوور پیامربان و رس خلق و ر  هرتيِن سالم درود و  و
فالش و آاغزگر آینداگن و گواه و ناگهبان  ر این همه. و درود  ر خاندان پاک و فرخنده

 و آنان که تا روز  ازپسنی از ایشان پریوی کنند.

خدا و نزی در  خلقو  سبحان خدای در  را ر قرّص مُ  قارصِ چه  گويد این  رسورم!
ایه پای رفنت از وی ستانده، تقصری وی را زساوار که کوتحایلدر خویش؟نفس  را ر 

های نا ودی سوق داده است تا وی را عتاب و نکوهش ساخته، نفسش او را  ه پرتاگه
ه سبحان   خدای. ترين نا ودشونداگن گردانداش سستدر  را ر خالق و پروراننده

-آورم و چنانهایی که من  رایت پیش یمخویش تو را یاری کند از نارحیت حسن توفیق

رسشکستیگ من در  را ر  ۀشوم که این خود مایپیرشفتت نیم ۀکه  اید و شاید مای
 ای  رای رضای او  ه شمار آور که شنوای  یناست.تو اینها را صدقه. توست

 اخد  رادر  رتواضع 
آوردن اخالص در نّیت خویش همواره در حال ترس و شک از فراهمن نساا»: ایدنوشته .1

ْل نُنجبُِّئُکْم : کردم که فرمایدیمل مّ أته آیة کريمبسیار در این  من و است قُْل هج
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االً  ْعمج
ج
ينج أ ِ ْخرسج

ج
... ِاأْل

 ««....اکرترين مردم آاگه گردانم؟ گو: آیا شما را از زيان» ؛1

های دراز که کم و در طول عمری که از من گذشته است؛ در این سال !مرسور 
ام خود را هراگه آیات عذاب و کیفر الیه را مرور کرده چنان ادامه دارد یش هم

ام خود را یکی از گويد دیدههراگه آیایت را از اکفران سخن یم وام مستحّق آنها دانسته
 ام.آنان،  لکه  دتر از آنها  ه شمار آورده

 ود و پس از پدر و ن ااعرفور رس فرزند هک امام حسنیرسورم! حُضت 
 فرماید؟چه یم هعرف یدر داعی ایشان، و موال دسیّ  رادرش 

-و تیه در فقرنباشم  فقریپس چگونه  امينیازو یب در غنا مفقریکه  منم !اليه

 2ام؟و ناداین در جهلام پس چگونه نادان نباشم  داناییعنیم که نادانم در نم وام؟ دسیت

هایش  دی هایش  دی است چگونهکه خویبآن !اليهفرماید:  از در همان داع یم
پوچ و  شیهااعدّ  یش نیست پس چگونه ا هايیاعدّ ا شقیحقاکه  دی نباشد؟ و آن
 دروغنی نباشد؟

چننی  گری رضوری است و چون اماماکر انا هتوبهقلب  هردر ینها ارسورم! 
از آن  م نزی این سخنان را اماگويد فرومایاگین چون مرا چه رسد؟ جز این نیست که یم

 لندی جایاگه الیه، از مانند ما بیس  و تعظم ۀدربار تشمعرفد که افق داررو  یان یم
 فراتر است.

 اخد: رسول شده است قلن حُضت امام حمّمد اقر ازحدیث قديس در 
مبادا که اهل عمل  ه جهت ثواب و پاداش »: فرماید تعایل تبارك و خدای: فرمود

آنها کوشیده، خود را خسته که اگر من،  ر اعمال خود اعتماد و تکیه کنند؛ چرا
کرده، عمر خویش را  ر رس عبادت من  گذارند،  از هم کوتایه کرده،  ه ُکنه و 

                                                        

  .103 آیه. کهف، 1
 موجود است. مفاتیح اْلناندر روز عرفه که در  . فرازی از داعی حُضت امام حسنی2
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گونه که توّقع دارند نعمت و کرامتم در  هشت اصل عبادت من خنواهند رسید آن
شامل حالشان شود و در جوارم  ه درجات رفیع و واال  ار یا ند.  لکه آنها  اید 

ماد کنند و  ه فضل من چشم امید داشته  اشند و  ه حسن ظّن  ه رمحت من اعت
صورت، رمحتم دستشان را خواهد گرفت و نسبت  ه من اطمینان ورزند که دراین

گرید چون خشنودی و رضوان من  ه ایشان رسید عفو و خبششم آنان را در  ر یم
ُم الّرامحینم و این نام را ازاین  1.«امنهادهرو  ر خود که من، اهلل و اجرحج

همه رسد که و جایاگیه یم مقام ه انسان اگیه  روزی یکی از اویلا  ه من گفت:
  یند.حسنات خود را گناه یمهمه عبادات خود را در آن جایاگه معصیت و نافرماین و 

هستند که عبادات ن ناهما -دهندپندارند اکر خوب اجنام یمکه یم آنان-یقنی ه
پاداش  عتوقّ خود  طااعتورزند و در  را ر دارند و  ر آنها تأْید یمیم «مدا قج مُ »خود را 

ن امعصومو  سبحانعبادات خود  ر خدای  ۀنیکو دارند.  لکه  عیض از آنان  ه واسط
از  دترين جنایات است. من خود از « خواص»گذارند و این عمل از دیداگه مّنت نزی یم

 ام.های بسیاری دیدهن و دیگر اقشار نمونهاین قماش افراد در میان  ازاريان، روحانیا

رسعت چنان مبتال زيرا اکفران  ه ان؛اکفراست نه ن نامؤمتنها  رای  «پشیماین»ا مّ ا
 نمؤم رند ویل شوند که هر چزی دیگری را از یاد یمهای سخِت جهّنم یم ه عذاب

عمل  وده  ۀه خانگزد که چرا زندیگ خود را در دنیا کهمواره لب  ه دندان پشیماین یم
چون چاکویک از دستانش جهیده و جز  ر این است  ه هدر داده، فرصت حیات هم

چه که این مؤمن  ه آن دست یافته  دییه است آن اندک ثواب، نایل نگشته است؟
چه در آن است و در  اشد هرچند سرتگ و عظیم هم که  اشد در  را ر دنیا و آن

 چون پر اکیه  یش خنواهد  ود. یند همه چشم یمچه از مقامات اویلا  مقا ل آن

شود تا  داند که خود را از ابلّته این مقامات، اندک زماین  ه چشم مؤمن آورده یم

                                                        

 .95 - 94، ص 5، ج اصول الاکیف الشایف یف رشح.  1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 140

جا که وی حتّمل دیدن آنها را ندارد پس از چه چزیهایی حمروم کرده است ویل از آن
 شوند.ْلیت از  را ر چشمانش پنهان یم

 یتعربپندی و 
در عربت ما بس است رسگذشت مردی که نماز یس سال خود را از » :ایدنوشته .2

 «.نو خواند...

 و یتکلیف ظاهراین مرد قائل هستم، ویل او میان  رکه  رای اکاحرتايم در کمال 
 ا وجود  واست  ییلف ظاهراتکنماز از . ، خلط کرده استتکلیف اخاليق خاص

در این مسئله دخیل  ريا جب وعُ  ای «رشك خيف»نبوده، جب کردنش واقضا قصد قربت،
وجوب  ئتجريان اصل  راو در صورت شک در وجوب یا عدم وجوب قضا،   اشدنیم
 دارد.را  ر یم قضا

خود را  ا  عمرکردن نمازهایش، گذارم  ا قضا ه او یمه کاحرتايم رغم د یلعرمن ای
این اکر  ه عبادت  اجنام اکری که نیازی  ه اجنامش نداشته،  ه هدر داده، اگر  ه جای

 ود و شاید یکی از تر یمپرداخت  ه خداوند سبحان نزدیکتری یماکمل تر وهمم
 هایش در قیامت  ر همنی عمل  اشد.پشیماین

دیگر مالقات کردند؛ یکی حال دیگری را پرسید. دو نفر  ا یک: این مطلبمثال 
ه او را دید و همان پرسش هستم پس از چند سال دوبار «تسلیم»وی پاسخ داد: در مقام 

چزیی مانند آن. آن  ای «رضا»در مقام  را تکرار کرد و آ ن مرد این  ار در پاسخ گفت:
گريزد! پس مبادا که این مقامات تو را از  ه سوی خدا یمع يرسمرد گفت: چه تند و 

 گرفنت  ه سوی جلب رضایت و تقّرب  ه خداوند کريم  از دارد.رسعت

ُ ى امعن» :ایدنوشته .3 ربج ْْ
ج
نج اللاهِه أ رِْضوجاٌن ِمّ تربودن خشنودی و  زرگرا؛ یع :  وج

 «...«.تخرآ  هشت هایتنعمت  ه نسبرضایت خداوند 

 درجة» اانهم. شما داشته  اشد خالف مراد ممکن است معنایی  ر تعبارین ا
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 وت اسعبد  رای مقدار مناسب ه تعایل   تبارك و از سوی خداوند لطیف عطا و « هشیت
اگه ممکن است آن «و نعمت دنیوی عطا»ارزیش نیست، ویل داین چزی کمکه یمچنان

غش نباشند تاريکی و ناخالیص گذرد در صوریت که صاف و یبکه از قلب و نفس یم
  ه  ار  یاورند.

 «.ک ...که تو پس از هرایس پیوسته ... اطمینان پیدا یمچرا»: ایدنوشته .4

داین و خداوند نزی در کتاب کريم خود که یمچنان -اننیاطمین نیست که اجز 
 کهمقدار  هشت، مگر  ه آن   ا نه... شودیمصل اح اخدذکر ا  تنها  -ترصيح فرموده

 حاصل آید. تعایل تبارك و خداوند ذکر

خود  ۀاز  ندتعایل  که خداینی: از آن الهااست؛ معن دارای چندلة رضوان ئا مسمّ ا و
چه در آن آنهمه  وز  هشت ر اتزگ است عظیم  ییعطا معنوي و مقایم هشود؛ کیم راِض

: نزی از آن اله است داند جز کیس که طعمش را چشیده  اشد.است و حّق این مقام را نیم
-خبشد و آنها از خدای سبحان رایض یمرا  ه  نداگن خود یمرضا حالت تعایل  خدای کهنیا

 «پسندمچناین که من یم» وتخدایا!  ؛(هایش خشنودندادهدهمه اکرها و همه از  :)یعينشوند 
ْنهُ  پس مرا نزی چنان کن که تو  پسندی. رجُضوا عج ْنُهْم وج ِِضج اللاهُه عج  .1را

ست جدای از معاین دیگری که از ام حتّملاین، معنای مناسب  ا  و»: ایدنوشته .5
 «.فهم و درک ما  ریون است... حیطه

که  ه زبان چرا امید نباش؛نا وتالش کن تا آن را  فهیم ن اى سبحاخد  ر توّك   ا
 عریب آشاکری است.

: را که ائّمه سفارش که لرا  اعیلسفارش حُضتى امعنکه  دیگر این»: ایدنوشته .6
 «. دان دست یافتم... هوسائل الشیع ازکتاب اْلهاد شما در  نامهپس از خواندن 

روایایت از موارد هدایت و تأیید خداوند  کردن  ه چننیگونه امور و دست پیدااین
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سالک در مسری صالح است؛ تا  ریخ از آیات خویش را  ه او  نمایاند و تا  ۀنسبت  ه  ند
 تأْیدی  اشد  ر صّحت سلوک و نزی حّجیت  اشد  ر وی تا مبادا  ا آن اندک خمالفیت ورزد.

 «....در جهاد اکربم پریوزی مب   ر  ه تأخریانداخنت اکرهای دیگر تا هناگ»: ایدنوشته .7

او که  م؟نفس که مرا یاری تواند کرد؟گر تو مرا یاری نرساین پس کیست آنا !اليه
اگر در  و که ناتواناین چون من هستند.ا هم هندشمن من است. خانواده و دوستانم؟ آ
دشواری و  ورطهیقنی مرا  ه ات مرا تنها گذارد؛  هاکرزار من  ا نفس و شیطان یاری

 در نتیجه، کمک و یاری تنها  اید از سوی خدا  اشد و نه غری.. نااکیم سوق خوایه داد

هایی مشوب و آمیخته  ه اهداف زيرا اجنام اعمال و عبادات  ا نّیت»: ایدنوشته .8
اگه که وقت پشیماین پشیماین  ه دنبال خواهد داشت آن و تحرسغریخدایی تنها 

 «.قا ل قیاس خنواهد  ود... جهاد اکرب ندک  او پاداش ا اجراین اً تعی، طبنباشد

انسان  ه  ويل شود؛اجر و پادایش  ه کیس داده نیمجهاد اکرب هرگز در  را ر  عزيزم!
یقنی  ه پرورداگرش خواهد رسید.مقامات  و خویش تانسانیّ  تحقیق آن  ه هوسیل

 اکمز حمّل  ،فسن نه «روح»کند تا را  ا هدایت خویش ذوب یم هاهبیشا ههمجهاد اکرب 
 دانم متوّجه منظورم شدی یا نه؟نیم. واقع گرددافاضات علیا  رای 

ُنوا َُيْرُِجُهْم  اهللُ   هستندق عی یحقا هنیستند،  لک «ثواب» ،ن افاضاتای ِینج آمج يِلُّ اَّلا وج
 الُّورِ 

اِت إیِلج لُمج ِمنج الظُّ

را از اند. آنان خداوند رسور کساین است که ایمان آورده» ؛1
 «. ردها  ه سوى روشنایی  ه در یمتاريکي

یافنت  ه ت صریکه نبودنشان عیب است و -این اهداف واالهمه »: ایدنوشته .9
که رى دیگاهداف  و-ها در این راه استآنها حبمداهلل تعایل از خنستنی اگم

 «.پیشنی خود و غری آنها  یان فرمودید... نامهاعیل در دو حُضت

 خداوند، درست و  ه جا نوشتید. حسانا فضل وه  این مطالب را  ههم.. .حسنتا
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 شهید صدر هایناگواری
گرچه که ما ، امیدوارش را ناامید خنواهد ساخت ۀخداوند هرگز  ند»: ایدنوشته .10

-هامان نشانده، همنیکه از بس اعمال زشت ما زناگر  ر دل آن نباشیم شایسته

  «.طور هم هست...

رو شدم شکر و هایی که  ا آنها روبهسبحان را  ر ناگواریمن خداوند  عزيزم!
هایی که زناگرها را ناگواری... هایی که شما  ه آنها  رخنوردیدگويم؛ ناگواریسپاس یم

که پرورداگرم زدودنش بسیار دشوارتر است جز آني که زناگر.. کند.دوچندان یم
 م:کنای از آنها اشاره یمجا  ه پارهدر این. خبواهد

، نه از این  اب که آنها روحاین هستند شدنم در میان روحانیان...وارد: ز آن الها
نیستم  لکه از این  اب که من از آنها خلق و خوی تکرّب و ف سّ من از این  اب متأ

-را  ه خود  گریم که این صفات، دشمن فرعنت استکبار ودر یپِ آن،  وخود رتربی  

 احلند.ترين دشمنان در راه سلوک ص

علمّیه  ۀ از نه تنها از این جهت که حوز.. ه.در حوزة علمیّ واردشدنم : ز آن الها
که از این جهت که مبادا واردشدن در حوزه، این توّهم را در من اَياد کند  ل .،..است

که دارای شایستیگ علیم و قدرت فکری شده،  ه سطیح از دانش که  ه آن رسیده یا 
را  که اندیک پیش، سخن امام حسنیایلح، دررایض شومممکن است  ه آن  رسم 

در ام پس چگونه نادان نباشم  داناییعنیم که نادانم در نم»شنیدیم که فرمود: 
 1«.ام؟و ناداین جهل

ها ی آنمداوات رضورهای معنوی و که نسبتاً دیر متوّجه  یماریاین: ز آن الها
های  زرگ خته شود  از دیر است و از نعمتکه ابلّته هر وقت هم  ه این اکر پردا شدم

سن کم و  ره آاغزين زندیگ در خود را سلوك صالح حقیق  ر هر فرد این است که 
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دلش کمرت زناگر ، کمرت گناه کردهت: ساويژیگ ن چندی يداراه خویش آاغز کند ک
 حلارم جهاد اکرب و ت  یشرتی  رای، فرصدارد تدابع ت  یشرتی  رای، فرصگرفته
ترشدن اراده آن در پری و ضعیفن  ودفیضع و جوانارادة   ودنی، قواز آن دارد  عد

 هرچه سن  االتر  رود.

چنان رهنی مّنت هدایت خداوند متعال و ممنون ارشاد و من هم»: ایدنوشته .11
 «.اعیل هستم...راهنمایی حُضت

 ر من نهاد که تو، مّنِت این نعمت عظیم را  ۀکه  ه واسط ارن ااعملیر ورداگرپ سپاس
 هر عطایی است. شایستهاو 

ت ، حقیقکساین هستم که طريق هدایتم شدندهمه دار خود مّنت نوبهمن نزی  ه 
ترين آنها دو نفر  ودند که هر اقدام کردند که مهم این است که چند نفر  ه تربیت من

 در او شناسم که چننی نعمیتکیس را جز خودم نیم و خود  هرتين  ودند رشتهکدام در 
  رتريِن خلق  ود.ظاهري  ود که در علم د صدر : سیّ یکی از آن دو تن. گرد آمده  اشد

کنم و او تا جایی دومنی شخص کیس  ود که  یان نامش را  ه وقت دیگری موکول یم
گويم  هرتيِن خلق، منظورم که یمدانم  هرتيِن خلق، در مراتب یقنی  ود. اینکه من یم

ام فراموش و این دو نفر را تا زنده ن نسل هستند غری از اماممردم موجود در ای
 خنواهم کرد،  لکه امیدوارم پس از مرگم نزی آن نفر دوم شفاعتم کنند.

 نفسهای از نرینگ
ر هش را از راه حق یا از صاحباگه  هاست ک نینفس اهای از نرینگ»: ایدنوشته  .12

 «.دارد...از رایه  از یم خروياُ مفید  اکر

ش رنوع نگ شخص و «حال»  ه ها موکولآن غریبسیاری از  امور واین همه  !موررس
 ود عملش  شحالمطا ق  شعملحال اگر .  اشدو پرورداگرش یم وا نایمة را ط  ه وی

هراگه  و خواهد داشت یرگیدحال این  ود  غری اگر و است ثوابدرست و مستوجب 
ج  حج ریِّ غج  ما هُ اللا » داد؛ که خداوند اراده کند، حال او را تغیری خواهد ِ ا الج  إ

  یلج
ج
؛ «الٍ حج  نِ حسج أ
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 «.خداوندا! حال ما را  هرتين حال  گردان»

اى  ه خد تعباد و تاحتیاط در طهار نا راین، اگیه حال فرد این است که  ا 
این امر  رپدازد تقّربش  ه خدا ه صورت، هرچه  یشرت  اینجبويد؛ درب تقرّ  سبحان

 و تحرس ه آن امور موجباشتغال  ست که  اچننی شحالهم  اگیه  یشرت است.
دارد و نزد اهلش روشن تر  از یم االتر و نزدیک ۀپشیماین اوست؛ چون او را از مرحل

 ای نیست.اکر پسندیده «رسپییچ از حال»است که اگه 

خواهد  ش طالن عبادت نا راین، شخص اّول، اگر احتیاط را ترک کند اگه  ه 
همان در  ه چزیی است که ف مكّ زيرا او  دستاوردی  رای او خنواهد داشت؛ واجنامید 
اکر عمل کند در  را ر پرورداگر گناهاحتیاط که دویم اگر  ه آن چه این ه  اشد؛مرحل

بنِیج »ست که معلوم اخواهد  ود و  را یِّئجاُت اجلُْمقج  ْرجارِ سج
ج
نجاُت اجأْل سج ا رار حسنات »؛ «حج

 «.استمقّربان  ناگناه (،مردان)راد

است ن یا ه حال فرد ند آن نزی چننی است؛ اگیه نما تأیلف کتاب مفید و ۀدربار
یل اگیه ممکن و شان  یفزایدهدایتشان اکسته،  ر که  ه مردم سود رسانده، از گمرایه

چننی ممکن هم است حال شخص چنان  اشد که همان عمل او را از یاد خدا  از دارد.
ای  اشد که  اید هدایت را  ه خدا واگذار کند نه  ه شخص خود؛ نهگواست حال او  ه

که حال وی چنان  اشد که یا این 1همانا تو هر کس را که خواسیت هدایت نتواین کرد.
- از ممکن است حال او مقتیض خودداری و  اید  ه قصور و کوتایه نفس خود  نگرد

یا حال ، را  ه آنها نیازی نیست های دنیوی و اُخروی  اشد که اوکردن از مسئویّلت
یا  و اکرهایی را داشته  اشد که  ه حلاظ ثواب در اولوّيت هستند اشتغال  ه ترضوروی 
 وطلیب جاهت، اسباب شهرگرداین از هرگونه و رویاعرا  که حال وی مقتیض این

                                                        

لجهه قصص کهه فرمهود: ۀمبارک ۀسور 56 آیه. اشاره  ه سخن خدای متعال در 1 ْحبجْبهتج وج
ج
هْن أ  ِکنا إِناهكج الج تجْههِدي مج

اءُ  مجن يجْهِدي اللاههج  جشج ْعلجُم  ِالُْمْهتجِدینج وجُهوج  ی
ج
تهواین راهنمهایی که ، در حقیقت، تو هر کهه را دوسهت دارى نیم»؛ أ

 «.یافتاگن داناتر استکند و او  ه راهیلکن خداست که هر که را خبواهد راهنمایی یم
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 است. يفع مادّ انم

در  یقیناً ه ک لاست، مأجور  معذور و -شاءاهللان -هر کدام از اینها  !مرسور
عهده دارد گمان لغزش است و  که  ه حسب آن حال  هتکلییف حال و ا  خمالفت
 هالکت. ورطهداین افتادن در که یماش چناننتیجه

 ِ  ؟یع کیستاقوم اعل
وی در این  تدر حقیق لکنشود کتاب منرصف یمتأیلف از »: ایدنوشته .13

ثمرات داده، اّمت را از  جماهده شکست خورده، دعوت هوای نفس را پاسخ مثبت
حال کرده است؛ زيرا زيان یک اعلم  رای را خوشا لیس خود حمروم و  فکر

 «.شیطان  یشرت از هزار اع د است...

زيان یک اعلم  رای شیطان د: فرمایکه یمحدیث ین امراد از اعلم در  م!موالی
 وزدر ر»: مودکه فر ز پیامرب اکرما یا حدیث نقل شده،  یشرت از هزار اع د است

ت سه قیامز ودر ر»: که فرمودیا این و؛ «سنجندن یمدایشهجوهر قلم دانشمندان را  ا خون  تقیام
دیگر روایات از این  و 1«شهدا...سپس ، و دانشمندان علماسپس ، پیامربان: کنندتن شفاعت یم

تعبری م ن در علاراسخاز آنها  ه  قرآن کريمدست، تنها دانشمندان رّباین هستند که 
 عالمة حيّل توان گفت سخن ؛  هرتين چزیی که در نقد ایشان یمعلمااین ا مّ ا . وکندیم
 کتاب  اگر نبود: است که قنیفخراملحقّ پرسش  ه 

ج
 حسنیمام ا تزيار و نیلفج أ

 پدرت را  ه دو نیم کرده  ود.ر کم «افتو» سنگی   ار

خود تفسری  رأيه  را قرآن هر کس داین که که تو  هرت یم،  لافتونه تنها : گويمیم
کنیم و یمقرآن کريم استنتاج هایی را از اندیشهما چه بسا که  ، وشده است كهال کند
پنداريم  ه سود جامعه است، ویل شاید چننی نباشد و چزیی مانع از این حالت یم

                                                        

 .16 - 15، ص 1، ج ابلیضاء املحجة .1
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رشیع که این امر جز  ۀحّجت همه جانب ۀخنواهد  ود جز حتصیل اطمینان  ه وسیل
شایسته نیست  ریخ از مؤمنان را که ، آری. آیدای اندیک از مردمان یاگنه پیش نیم ر

 از این امور اغفل هستند نسبت  ه این مسائل حّساس کرد.
که  چه در نظر دارد  نویسدگریيم که نویسندة مورد نظر ما  اید آننتیجه یم
 تهدایسبب   رای هر چزیی سبیب قرار داده است و چننی کساین سبحانخداوند 

-گروه تمنرب حسیين سبب هدای ی: خطبا رای نمونه مردم هستند؛طبقات  ی ازداعدت

  اره داستان جالیب دارم:دراین. هایی از مردم هستند
 اشد، خطیب  1یکی از سخرنانان که  ه احتمال قوی جّد شما جناب شیخ یعقویب

-آمد مردم  ه او یمیم ود و هر وقت از منرب پاینی  نائیين اهللیةجملس حُضت آ

؛ یع  : غفر اهلل لكگفت ه او یم شیخ نائیين احسنت. ویل، ب اهلل انفاسك: طیّ گفتند
 اهللیةوی پس از چندی عّلت این سخن را از ایشان جويا شد. آ. خدا تو را  یامرزد

 یت: تو مطالب بسیاری را  ه اهل: در پاسخ  ه این مضمون  ه وی فرمود نائیين
 خبیش از آنها ل ومج تج حُم  ایرهاپ ،ظّ  هستند،  ریخ قطيع که  عیض از آنها  دیهت یمنسب
در پاسخ وی  ه این . شیخ یعقويب من  رای تو از این جهت است استغفار !موهوم
 اگر در حنی ذکر مصیبت قید کنم که این مطلب ظّ ، آن اً قطع: عرضه داشت مضمون

 ست دیگر کیس گريه خنواهد کرد! مطلب حمتمل و آن دیگری موهوم و جعز ا
هر کس »فرماید: شده در رواییت است که یمتوصیفحال  ،شیخ یعقويب «حال» یقنی ه

حال مورد شیخ نائیين  «حال»یل و « گريد یا  گرياند یا خود را  ه گريه  زند  هشت  ر او واجب است
ا یجلِْفُظ ِمْن قجوْ فرماید: اشاره در قرآن جمید است که یم تِیدٌ مج یِْه رجقِیٌب عج ج ٍل إاِلا دلج

هیم » ؛1
و «  کندکه مراقیب آماده نزد او زيآن را ضبط یمآورد مگر اینسخ  را  ه لفظ درنیم

دو نفر ن یاقطعاً  جایز نیست. اکمل «ِت حجّ » دون  : یتاهلدادن چزیی  ه رو، نسبتایناز
 .مأجور -شاءاهللان-سبحاندر  را ر خداوند  و ندمعذورهر دو 

                                                        

  .18 آیه. ق، 1
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های فاسدی  ه رساغش نیامده اکر را مادام که واقعاً چنان انگزیه»: ایدنوشته .14
 «.ترک نکند...

جهاد تأخریانداخنت ات توصیة  هنماید که در آاغز نامهاین سخن از تو عجیب یم
 یاروایت  نیال د ا ای!حق دانستهرا درست و  هدر جهاد اکرب تا هناگم پریوزی  رصغا
چه از زبان  ه درآید از دل  رآید الجرم  ر دل نشیند و آن چهنآ: ای کهشنیدهرا  لثج مج 

 ا زبانش سخن جهاد اکرب اند که فرد تا پیش از راست گفته و از دو گوش فراتر نرود؛
 گويد و پس از آن  ا قلبش.یم

عيل  ن از  است رواییت است رسیدهمقام ین مناسب ااز مواردی که »: ایدنوشته .15
عرضه  7 اقرجعفر  ه حُضت ا و: که گفت بصریوا  ازسند صحیح ه یم  ا راه
 ه شیطان کنم خوانم و صدایم را  ه تالوتش  لند یمیمقرآن چون که : داشتم

 و «...ک ات و مردم ريااکری یمتو  ا این اکر نزد خانواده: گويدرساغم آمده، یم
 از روایت.  عد لباطم

  ع حال شخص ات مفهم همن که ابلّته قارص فهم  نا  رروایت   معنای این
ا وبصری را تنها از آن جهت  ه کشیدن و  لندکردن  ،: امام اشد این است کهیم

 رای او و  مصلحیت دانست در این اکریمکه فرمان داد قرآن صدایش در هناگم تالوت 
 ست.اشیطان  هایهوسوس ود که این از عتقد او  ه اشتباه م ویلاو هست  ۀخانواد

ويژه در  ه... است فیدم واجب ن روایت در تصحیح عباداِت یاکه افزون  ر این
 هایی  ر نفس فشار  یاورند.حالیت که چننی وسوسه

تواین  ر اساس آن خود توست و یم مناسب حالتنها روایت تو از  فهم ،حالهر ه
 اهد داد.خوغیری این حال را گرچه پس از مّدیت ت سبحانخداوند  .. وک .عمل 

 رجا خوف و
بسنجند نباید هیم یک  ر در قلب مؤمن را رجا  ن خوف وامزی اگر»: ایدنوشته .16

 «.دیگری رجحان و  رتری داشته  اشد...
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ه حسب فهم قارص وارد شده  رجا در قلب مؤمن  تساوي خوف و ۀروایایت که دربار
 از کند؛یط یم رااسالم ز  عد ا دومدرجة است که مؤمين ه   وصصمن، خم رّص قج مُ و 
یک اسالم  !اي ا ا حمّمد»:  ه من فرمود حُضت امام صادق: است که قلنبصری وا 

: عرضه داشتم .استاسالم  عد از ایمان درجة  و: فرمود آری.: عرضه داشتم .ه استدرج

پس  یقنی درجة و: فرمود آری.: عرضه داشتم است.ایمان پس از  درجة اتقو: فرمود آری.
،  رای مردم کمرت از یقنی در نظر گرفته نشده: فرمود آری.: ضه داشتمعر است.تقواز 
اید ترين مرحله که اسالم است چنگ زدهیل جز این نیست که شما  ه پاینیو

پس ایمان در این مرتبه،  1«.پس  ه هوش  اشید که همنی هم از دست شما نرود
 مناسب  ا آن مطلب است.

که اگه ممکن چنان ود اولوّيت  ا حال اوست؛کیس جور دیگر  حال   از هم اگر ویل
های خدا  ر وی و تنعم گراین زا ای، شاعمال زا ااست خوف  ر وی غلبه داشته  اشد ی

کمبود شکرش در  را ر آنها. اگیه هم ممکن است حالت رجا  ر او غلبه داشته  اشد یا 
همواره از  خدا رمحت کهاز این ای، ه او  حسن ظنّ از روی ا ی، الیه ترمحه طمع  از رس 

 چزیهای دیگر.ا یى حمّمدي، اعظم تطمع شفاع ه  یا، خشمش جلوتر است

ن اناصالح مسلمدر جهت م تعایل و انتقادی  رای رضای خدای ینا»: ایدنوشته .17
ا اعیل که پس از شنیدن سخن خدای تعایل که فرماید: است  ر شخص جناب مج
یِْه رج  ج تِیدٌ یجلِْفُظ ِمْن قجْوٍل إاِلا دلج که نزد  ه لب نراند سخ  را جز آن» ؛2 قِیٌب عج
 اإلمام املهدی عةموسوهای ، نوشنت جمموعه کتاب«اوست نگهباین آماده

                                                        

نْ . 1 ِِب  عج
ج
:  جِصریٍ  أ   ِِل  قجهالج » قجهالج

ج
ْبهدِ   ُهوأ  جها یجها : اهلل عج

ج
هٍد! أ إْلِْسهالجمُ  حُمجما

هةٌ  اج رججج همْ  :قُلْهُت : قجهالج  .دج هاُن  :قجهالج  .نجعج یمج إْلِ
وج اج

ج  إْلِْسالجمِ  یلعج
ةٌ  اج رججج مْ  :قُلُْت  :قجالج  .دج ةٌ  :قجالج  .نجعج رججج اِن دج یمج إْلِ

ج اج مْ  :قُلُْت  :قجالج  .وج اجلاْقوجى یلعج ج اجلاْقهوجى وج اجیْلجِقهنیُ  :قجهالج  .نجعج  یلعج
ةٌ  رججج همْ  :قُلْهُت  :قجالج  .دج قجهلا  :قجهالج  .نجعج

ج
ويِتج اجلاهاُس أ

ُ
ها أ ْدینج  ِمهنج  فجمج

ج
هْکُتْم  ِهأ ها تجمجسا إْلِْسهالجمِ  اجیْلجِقهنِی وج إِنامج

ْن  فجإِیاهاُکمْ  اج
ج
أ

لِتج  یِْدیُکمْ  ِمنْ  يجْنفج
ج
 (.71، ص 5، ج الشایف یف رشح اصول الاکیف«) أ

 .18 آیه. ق، 2
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  «.را رها کردید

کريمه  ۀکه  ه جز این آیپاسخ این سخن از مطالب پیشنی آشاکر شد مضافاً  ه این
ام  ه های گذشتهاشتم که در نامهکه  ه آن اشاره کردی دالیل دیگری نزی  رای اکرم د

ناگرش کتاب اکتفا  ه ثواب اندک و  هادام هکه الزم ریخ از آنها اشاره کردم؛ مانند این
خداوند  -اگر نجفجیس  ایق  اشد -دانم پس از این، نیم. شدن از ثواب  یشرت  ودحمروم

 حالخداوندا! » .سبحان  ا تغیری این حالت من،  ه چه نعمیت  ر من مّنت خواهد نهاد
مرا  ه دريافت آن حقیقیت که مورد  خداوندا!». «ها تغیری دهحال ه  هرتين ا ما ر

 «.اختالف واقع شده هدایت کن

 ای که رس  از کردعقده
را داريد که اصالح جامعه را  ه قیمت نا ودی خود حق شما این »: ایدنوشته .18

 ویل ود داناتر هستیدخ تکلیفه  خنواهید و قطعاً شما  ا نظر صائب خویش 
 «.ای  ود که ناگهان رس  از کرد...این عقده

  یفزایی؛  قارص مقرّص هایی  ر این عزيزم! امیدوارم  ر گشودن چننی عقده
ها را از  رادر خویش است و زشیتة یینمؤمن آ»: فرموده است رسول اهلل کهچرا

هایش را یا که خویبنه این، دکنایش راهنمایی یمهعیبو را  ه یعين: ا 1،«زدایدوی یم
 اش را  ه او نشان  دهد.دنیایی ۀمقام و مرتب

ها  ر انبویه از عیوب و گناهان حقری اّطالع ناگریزودی  ا افزایش این نامه ه
های خوایه یافت و خدا و  نداگن مؤمنش زساوارترين کسان  ه پوشیدن عیب

 ر تو این است که  رایم خریخوایه و حّق من : خودماین ۀه زبان ساد  ویل دیگرانند؛
 ری من نزی این حق را ای یمها فایدهگونه که تو از این ماکتبهسوزی ک ؛ پس هماندل

                                                        

ِخیهِ  اجلُْمْؤِمنُ . »1
ج
ذجى ِمْرآةُ أ

ج
ْنُه اجأْل  (.548، ص 11،  ج وسائل،  ه نقل از: 349ص  ،ةمن هدی الیب و العرت«)یُِمیُط عج
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 ای  ربم.خود فایده نوبهدارم که در این میان  ه 

کند یم دقیقنهایت افزاید و آن را یبچه  ر پیچیدیگ این مشلک یمآن»: ایدنوشته .19
شادی از  ای خودپسندیمیان ، لیرذا ل ویاضفاصل میان این است که خّط ف

 دویم، واست  ترذیل ،یلاوّ  جز  ه  اريکی مویی نیست؛ ،تعایل پرورداگر تنعم
 «....الیه هایتنعمازگوکردن   اتريا  هچننی است فاصل و تفضیل

 «حال»که ممکن است کیس جز این. است گفتید بسیاردرست ازفرین ه در اچآن
چه  ه شما داده است   آن ه زيسبب»شده: رد اه وکنی: اه،  گويدداشترى دیگ

 حیّت شاملای است که نه تنها شامل امور دنیوی  لکه گونهه  «شادماین نکنید
 1«.یاد توغری ه  خواهم  ه سبب هر َّّلیت خداوندا! از تو آمرزش یم». شودو عبادت هم یمطااعت 

-چه از اهل ذوق فهمیده یماین متفاوت دارد و آناّما داست 2،الیه هایتنعمازگوکردن  

این عمل در هر سطیح که  اشد ه کاچر چه  ه آن اشاره کردی است؛شود معنایی غری از آن
 حقییق است.اهداف  ه سوی ری سج شدن شدن دستاوردها و ُکندکم موجب ريا و

ه خبواهند دیگران است ک تهدایو آن،  شودا یماستثنتنها یک حالت از این مطلب 
چه از ائّمه نقل شده که فضایل تمام آن و دیگر انتقال دهند حال ه حایل  کیس را از

 شود.کردند همه  ر این معنا محل یمخود را  ازگو یم

آمدن طال و که وقیت کرامِت  ریون اره، داستان جالیب هم دارم و آن ایندراین
که -ن مطلب را  رای استاد خود ای پیش آمد، س ارد یيلمقدّ جواهر از چاه  رای 

 ازگو کرد. استاد در پاسخش فرمود: حاال چرا این را  -اْلن اسمش را فراموش کردم

                                                        

 . 7. فرازی از مناجات اَّلاکرين امام سجاد1
ْث . چون در قرآن کريم  ه صورت امر دستور داده کهه: 2 هِدّ ِّهكج فجحج ب هِة رج ها  ِنِْعمج ما

ج
ههای پهرورداگرت را و نعمهت»؛ وجأ

های خداوند که مورد امر و پسهند خداونهد این پرسش اَياد شده که مرز میان  ازگوکردن نعمت«  ازگو کن
 متعال است  ا ريا و خودنمایی که عمز ناپسند و مذموم است در کجاست؟ )مرتجم(.
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اگر  رای این  ازگو کردی که من مقام تو را  دانم که من  دون نقل این  نقل کردی؟
ن مطلب نزی از مقام تو آاگهم و اگر هدفت تنها ا راز  لندی مقام و کرامت  ود که ای

 عمل جایز نیست.

تر نزی داشته  اشد که در آینده معنایی عمیق الیه هایتنعمازگوکردن  ابلّته شاید 
 خدا  ه آن خواهیم پرداخت.فضل  ه 

  طباطبا ءمهعال ا 
ت رياض ه عنوان رویش در اکتساب اخالق های حتصیل و شیوه»: ایدنوشته .20

، 1 ، ج طباطبا هعالم ناملزیاتفسری در  چهآن هص)خال آن ايههدف نفس و
 آن. ما  عد و «...(آمده 375  - 370و ص 361 -354 ص

و تفسریش  املزیانتفسری    صاحب طباطبا ۀاحرتایم که  رای عالم  ا همه م!موالی
در  کمدست.  وده  اشدرياضات  اهل قلوب و کنم ایشان ازقائل هستم گمان نیم

 تفسری املزیانرو، تکیه  ر ته است؛ ازاینجز موارد اندیک  ه این امورنرپداخ شتفسری
  است.امر ضعییف رای این امور تکیه  ر 

شود که مربوط  ه اگیه از  ریخ لکماتش  رای انسان  عیض از معاین روشن یم، آری
که اگه از قرآن کريم یا از اخبار و جهات مناسب  ا  عیض حاالت خاص است؛ چنان

 فهمیم.بیل را یمبسیاری از امور، چزیهایی از این ق

 - 354 ، ص1 ، ج طباطبا ۀعالم املزیانتفسری در  چهآن خالصه»: ایدنوشته .21
 ا  ایننفس تعدیل ملاکت اصالح و. 1سه شیوه است:  آمده، 375 - 370و ص 361

 «.آوردن صفات پسندیده و ستایش زيبا...دستهدف  ه

ک  ه جایی است که سال ۀآوردن ستایش، رسیدن  نددستقطعاً منظورتان از  ه
  رم  ه خدا از هر منظور دیگر.پناه یم واو را ستایش کند سبحان  یاخد

عمل  علم و طريق...آمده، که از دو املزیانتفسری در  چهآن هصخال»: ایدنوشته .22
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 «.که چننی صفیت خوب و نیکوست...ه ایناذاعن   اور و عين شود؛ یحاصل یم

که هدف، سالم  ماند و  رای این ب و نیکوستکه چننی صفیت خوه ایناذاعن  در 
 ه این پیدا کرد که آن عمل، انسان را  ه اذاعن  درست در نظر گرفته شود خنست  اید

اگر  یل. ورساند و مطا ق  ا تکلیِف مناسب  ا مقام و حال آن فرد هستهدف یم
ه رااش -آیدت  ر یمظاهر عبار که ازچنان -خود  اشداعمال ز ا «یترضا» ،مقصود

کردیم که این مطلب خود گناه و خیانیت در حّق خویشنت در راه رسیدن  ه رضایت 
 است. سبحانخدای 

آوردن دسترو،  رای  ه...آمده، ازایناملزیانتفسری در  چهآن هصخال»: ایدنوشته .23
کند که  زدیل تنها در صوریت حاصل لقنی  اید  ه خود تانسان  ت،ملکة شجاع

 «.دل و جانش تسلّط یا د...شود که ترس  ر یم

ت تنها  ه عنوان یک مثال است، ویل دو امر مهم در این حتصیل ملکة شجاعطبعاً 
 : مثال وجود ندارد

 .جیسبحان در حتصیل نتا  ر خدای : توّك یکم

د جمرّ زيرا  کردن آن؛ رای پاک عميل هایرياضت ۀجمبورکردن نفس  ه وسیل: دوم
چننی مطالیب داللت  و  رای رسیدن  ه مقصود اکیف نیستهرگز   ه نفس،تلقنی  واهلام 

 است. جمالین در ا 1ایشان مقام ودن  ر پاینی

 مفاخر اویلا
در خل ادک نزی یژاراسایکولوپ هایپدیدهحتصیل تالش در جهت »: ایدنوشته .24

 «.از اهداف آن است... ونی شیوه ضمن هم

نیازمند  مقدار اکیف نبوده،ن یاکه  گفتیم کیژاراسایکولوهای پدر را طه  ا پدیده
  ه چندین  را ر اینهاست.

قبل،  ه  نامهدر : ای هست که اشاره  ه آن در این مورد خوب استجا ایدهدر این
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یع ارزش چنداین واقاکستم؛ زيرا در  را ر اهداف اسایس و  ها ین پدیدها اهمیتز احق 
 ودن، عنی  هاشدن از این پدیدهروشن است که تنها در یپِ اثبات وجود و آاگه و ندارند
 پشیماین است. و تحرس

شود که  ریخ از آنها شمرده یمقنی ی لها یاویلا اتراختاف هایی هست که ازآری، چزی
، وضوز یبا ووضتشخیص اشخاص  ا، شده یا نه فجرکه طلوع فهمیدن این: کنمیمذکر را 

گرفنت تعرب و رداگنم دیدن، ی آننّیت چهره از تاريکنورا شناختاعيم، ز د اسیّ تشخیص 
ر رسج که چنان فرشتاگن؛تسبیح  شنیدن، گر از  زراگن  اشندااز آنها ا استفاده ی از آنها وج
ر هستندصداهایی که گوش» فرموده است: هنهج ابلالغن در ااعرف  1«ها از شنیدن آنها کج
 های دیگری که اویلا خود شناخت  یشرتی از آنها دارند.توانایی و

ْنُظُروا  :ها نزی جلب کنم اره، شایسته است توّجه شما را  ه این آیهرایند جْم يج ل وج
ج
 یِف أ

بِ 
لُُهْم فج جج

ج
جبج أ ْن یجُکونج قجِد اْقرتج

ج
ْن عجیسج أ

ج
ٍء وجأ ْ لجقج اهللاُ ِمْن َشج ا خج مج ْرِ  وج

ج
اوجاِت وجاأْل مج لجُکوِت السا يِّ مج

ج
أ

هُ یُْؤمُِنونج  ِدیٍث بجْعدج حج

ها و زمنی و هر چزیى که خدا ر ملکوت آسمانآیا د» ؛2
که شاید هناگم مرگشان نزدیك شده  اشد؟ پس اند و اینآفريده است ننگریسته

عاً ِمنج اللاْیِل  «.آورند؟ ه کدام سخن،  عد از قرآن ایمان یم ْغِشیجْت وُُجوُهُهْم قِطج
ُ
ا أ نامج
ج
أ کج

ج «. ز شِب تار پوشیده شده استاى اهایشان  ا پارهگویی چهره» 3؛ ُمْظلِماً  وجیلعج

                                                        

در ایهن الهه،  هرت امریاملهؤمننیه حضهاشباح که ۀ ه نام خطب 91 ه؛ فرازی از خطب160، ص 1، ج نهج ابلالغه. 1
جْسهتجکُّ»فرمایهد: در وصف صدای فرشتاگن یم ِي ت اعُ  الهراِجیِج اَّلا ْسهمج

ج
جا  ۀاز مهادّ  رججهیج؛ «ِمْنهُه اأْل در اصهل  هه  رج

جستجکُّمعنای لرزش و ارتعاش است و  کا ۀاز مادّ  ت کهردن اسهت کهه در  هاب در اصل  ه معنای بسنت و قفهل سج
رافتعال  ه م ههای حقری منظور از رجیج، ارتعاشات، امهواج یها فهراكنس ۀرو،  ه عقیداینآید؛ ازشدن یمعنای کج

امهواج »شهود و  هه آن، شهنوایی گهوش انسهان خهارج یم ۀصویت است که اگر از حّد معی   االتر  رود از آستان
 گويند گويا گوش از شنیدن آنها بسته شده است)مرتجم(. یم« مافوق صوت

 .185 آیهعراف، . ا2
 .27 آیه. یونس، 3
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اُهمْ  ً بِِسیمج اٌل يجْعرِفُونج الُکّ ْعرجاِف رِجج
ج
و  ر اعراف، مرداین هستند که هر یك زياز آن » 1؛ اأْل

 و آیات دیگر.« شناسند  را از سیمایشان یمدو دسته

که ...آمده، این دو شیوه از این  اب املزیانتفسری در  چهآن هصخال»: ایدنوشته .25
 «.دارند...تشا ه است  حیث عمل ازانسان ت فضیلکمال مطلوب در هر دو، 

ُوو  ا یکابلّته چننی نیست و این دو شیوه، هم یکی  شدین نیستنداعدیگر چون هج
 ت.آخردیگری نماد  وست دنیانماد 

 درست «حلمدر کنار علم »ط ى متوسّ امعنه   «نفس»در  تحتصیل فضیلگونه این
 متفاوت است. ایلع  ه مراتبصعود  مسئلهّلّک  ا  همطلب  است، ویل این

شود؛ مانند این یملحق دیگری از آیات نزی م ه ه این خبش، گون»: ایدنوشته .26
 هاى شما نجاهیم مصیبیت نه در زمنی و نه در »تعایل:  سخن خدای

که آن را پدید آوريم، در کتایب که پیش از آنزي  ه شما  نرسد، مگر آن
 آن. ما  عد و...« «ین زياکر   ر خدا آسان استاست. ا

 ه تکامل وک ستانسان ا خداداد «اختیار»پویش از در صورت چشم ینهاامة هابلّته 
 دیگر امور وی  ه آن است. حتّمل مسئویّلت و عقاب و ثواب و

ت اغیخدا اجنام شود، غری ه این صورت که هر اکری  ا هدف و نّیت »: ایدنوشته .27
 اشد یا حصول امنّیت در  را ر مطلوب آن در  یتعزّ یا رسیدن  ه از آن  مطلوب

 آن. ما  عد و «ترسدنریویی که از آن یم

 ضعف وظهار ا و رجا حتصیل خوف وشما مطلیب درست در  نامهاین پاراگراف از 
منا ع  ، ویلآید ه حساب یم امور اسايساست و از  سبحان در  را ر خداوند تذلّ 
ای جز نا ودی آن ماند که چارهیمیق ادر نفس  اوت و  داعقبیت نزی  رای شقرى دیگ

                                                        

 .46 آیه. اعراف، 1
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ه  رای انسان یقی  قضیّ اگر این دو : نیست و مطلب چنان نیست که ایشان  فرماید
 شويند.شوند هر صفت ناپسند و کردار ناصوایب را از لوح وجود انسان یم

ناپسند و  ه  رای انسان یقی  شوند هر صفتقضیّ اگر این دو »: ایدنوشته .28
شويند و نفس او را در تقا ل  ا آن کردار ناصوایب را از لوح وجود انسان یم

-تعزّ  و ى الیهاتقوآرایند؛ صفایت چون یم کريمة اليه صفاتصفات،  ه زيور 
 «.یافنت از خداوند متعال و صفات دیگر...

اوار فرموده، خود نزی از آن آاگه است؛ پس زس ضهافرا خداوند متعال ا تعزّ ین ا
ا خد ۀدن  که ل دنیوی آن  ا زندیگ انسان همراه شود؛ جنبهای از نیست که هیم نشانه

 تر است.تلیفض اتر  اشد،  متواضع وتر ذیللهرچه 

 تروای
خداوند متعال  ه »: نقل شده است که فرمود از حُضت امام حمّمد اقرحدیث در 

-تو را از میان خلق خود  ه هم داین چراآیا یم: ویح کرد و فرمود مویس  ن عمران

 نداگنم را زير و رو کردم و : فرمود پرورداگر! اي نه،: گفت ؟ مویسسخ   رگزيدم
اگه که در آن !اي مویستر نسبت  ه خود نیافتم. در میان آنان از تو خوارتر و ذیلل

 1«.سودیپرداخیت دو طرف صورت خود را  ه خاک یم را رم  ه نیایش یم

- ه» :فرمودشنیدم که یم 7از حُضت امام صادق: وارد استار  ن عمّ  ةيمعاو از و
 ر  نداگن خدا هستند که هر کس تواضع ورزد  موّك  رشتهدو ف نسماآ در یقنی

                                                        

ْویحج اجهللاُ تجعجایلج إیِلج . 1
ج
هالجيِم ُدونج :» ُمویسج  أ ْیُتكج  ِکج فج  تجْدرِي لِمج اِْصهطج

ج
لْهِق  أ ! یجها :قجهالج  ! الج یجها رجبِّ : قجهالج  ؟خج إِِنِّ  ُمهویسج

رج 
ج
ْهراً بِلجْطٍن فجلجهْم أ ذجلا  قجلاْبُت ِعبجاِدي ظج

ج
جاِب  ؛ِمْنهكج  نجْفسهاً  ِِل  أ ج اجلهرتُّ یْكج یلعج هدا هْعتج خج هلاْیتج وجضج  املحجهة )«إِناهكج إِذجا صج

 (.346، ص 1، ج ابلیضاء
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 1«.کنندکند او را پست یم تکرّب  رند و هر کس یم شأن او را  اال

 تعزّ طلب  خداوند تعزّ آنها از »: آمده است نامؤمننزی در  یان اوصاف  در داع
 ندارند. تعایل تبارك و خداوند تعزّ  از مستقل یتعزّ آنها  رای خود یعين  «کنندیم

در این شیوه، هدف، رسیدن  ه رضایت و خشنودی خداوند  رای »: ایدنوشته .29
 این سخن موارد زير است:نقل از هدف من  واست  انساِنت فضیلکسب 

 .«....عرفان هزمیندر  فمؤلّ  هاز جترب هاستفاد .1

مقام است نه  «اصحاب یمنی» مقامآن، حتصیل  هجینت ويل است عرفان صحیح این
مقام تاً  اید طبیعدارد  سبحان ی خداوندعطاه طمع  که چشم  یفرد یلو. «نابمقرّ »

 گرفته  اشد.هدف را ن امقربّ 

شد اگر لطف فرموده، ارزيایب خود را از این ایده، یا اگر چه خوب یم»: ایدنوشته .30
 «.ای دارد  یان فرمایید...اضافات یا تکمله نیاز  ه

  دو مالحظه در آن است:ویلخویب است  ۀاید این

ه را جمموعچه این  کند؛ یش از توانش حتمیل یم یفیتکل ر خواننده،  هکنی: ایکم
مسئویّلت صورت،  ار دراین. نویس خبواند یا پس از چاپ مطالعه کند ه صورت دست

 کند.و از همان جایی که توّقع رسیدن  ه ثواب دارد سقوط یم افتدیمف مؤلّ  ر گردن 

 اکیفت انسان تربی رای  تسنّ  مضامنی در کتاب وکردن این مرور کهنی: ادوم
 مضمون ورا فراموش کرده  اشیم  ه حالت  نهاآفعل لامطالب گرچه  ن یااست؛ زيرا 

یت نعم و ترمح ود،که اگیه فرامویش خافزون  ر این. هستند در نفس موجود هملک
 کند.دچار نیمق اکلیف ما ال یطانسان را  ه ت اگهها آن راستمرار تذکّ است؛ زيرا 
بان مؤمن  ه ز و دفاصمحل  ر ت -بان دنیوي ه ز -جهاد اکرب  راهاویل در  نا راین، 

                                                        

اهُ وج مجنْ . »1 عج رجفجعج ْن تجوجاضج نْیِ  ِالِْعبجاِد فجمج
ج َكا نْیِ ُموج

لجکج نا مج
ج
ج  أ ربا اهُ  تجکج عج  (.166، ص 5، ج الشایف یف رشح اصول اکیف)  «وجضج
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 رّباین است. توفیق عطا ومحل  ر 

ایی که موجب هعبادتهمه ست که همواره نسبت  ه رضوري اآیا »: ایدنوشته .31
شود  ا در آنها مشاهده نیموضوح ه آثار جهاد اکرب  شود و خشنودی نفس یم

 «.شک و تردید نگریسته شود؟... ۀدید

-های پیشنی داده شده است. ازاین ند پاسخپاسخ  ه این خبش از مطلب شما در  ند

 .کنمیمرو، تطبیق آن را  ه هوش شما و اکر شما را نزی  ه خداوند سبحان واگذار 

 خواندن دو نمازجدا
 کدام روش  رای رسیدن  ه ثواب ادای نماز در وقت فضیلت  هرت است:»: ایدنوشته

 «.خواندن آنها ؟...کردن نماز ظهر از عرص یا  اهمجدا

مّدیت در گذشته تصّور من چننی و حال من مقتیض این  ود که نمازها را  م!موالی
که رواییت را یافتم مب   ر ا این. تنماز را دريا مهر  توقت فضیلجدا خبوانم تا جدا
: است که گفت قلن ،ناقد اِس ا ن عبّ  از  دارد؛ معیّ کردن میان دو نماز اثر که اعاین

اموالم از دست رفت و دوستانم از دورم پراکنده شدند؛ از این امر  ه نزد امام 
-اع کن که آنعرص  وظهر میان نماز » شاکیت  ردم؛  ه من فرمود: حمّمد اقر

نقل است که   امریاملؤمننی از حُضت و 1«داری خوایه دیدچه را دوست یم
من نزی پس از دیدن این دو  2،«کنددو نماز روزی را زياد یمن میااع »: فرمود

 . روایت، دو نماز را پشت رسهم اقامه کردم

هستیم و  «هشیع» ظاهر ۀهرحال، نماز از تکایلف ظاهری است و ما نزی در مرتب ه
حفظ ظاهر  موجب ،اعرو، این ازاین. دو نماز استن ایماع ما مذهب  هایاز نشانه

                                                        

 .227، ص 5، ج وسائلو  387، ص 3، ج اکیف. 1
 .333، ص 82االنوار، ج  حبارو  خصاِل صدوق،  ه نقل از: 36، ص و اْلمع  نی الفريضتنی ةحول الصلو. 2
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قبول والء حقیق نماز  ه حلاظ رفع تکلیف جُمزی است، ویل جز  ا  اطن در ا امّ است؛ 
ه کوقيت شد و اّول وقت نماز نزی راعیت گردید، دیگر ق قّ آن والء حم گرا وخنواهد شد 
چه نیکو رواییت  و -شود چندان مهم خنواهد  ود. در روایت استآن ادا یم نماز در
که  امریاملؤمننی از پدر  زرگوارش از حُضت از حُضت امام صادق:  -است
خود را زيدر  ۀاگنمادام که فرزند آدم نمازهای پنج: فرمود خدا رسول» فرمود:

اگه که نماز خود را نوقت  خبواند شیطان از او ترسان و  یمناک است، ویل آ
  1«.کندضایع کرد  ر وی جرئت یافته، او را در گناهان  زرگ داخل یم

از . توانم  فهممتر است را نیمنزدیکجهاد کردن دو نماز  ه جدا»: که گفیتاینا امّ  و
 : ذکر است جز دو مطلب  ایق نمانده است شایستهچه آن

 . دست من نرسیده است کنون  هتا الرشاد ةمرآکتاب  کهنی: ایکم

موضوع  ه نسبت ن یاابلّته ، عمز من در هیم خصوص عدم مشارکت در: دوم
شدن کنون در سری فکری من واردجالب است که تا حتّوالت فکری من در تغیری است؛

 . شودمعّی  یافت نیم رشتهدر هیم 

 حزيبزندیگ 
ن ایم قا تره را  ه معاج، «حزيبزندیگ »خنستنی چزیی که  رایم آشاکر شد این  ود که 

همنی چزیی که جامعه .  ... ما: گويندنزی یم آنها و ما: گويندکشاند؛ اینها یمیماحزاب 
 .ایمهای تلیخ از آن داشتههاست زير  ار سنگنی آن کمر خم کرده است و جتربهسال

در  رد، ویل های فردی را از  نی یماند گرایش حزیب منّیتاست که گفته درست
نفوس امر، نسبت  ه  ینا و کندرا چند  را ر یم حزيب وهای گرویه عو  منّیت

                                                        

انُ  الج یجزجاُل . »1 ْیطج ائِباً  اجلشا هإِ  هج
جْمهسج لِهوجْقتِِهنا فج

ْ
الجةج اجْل زا اجلصا ا صج مج ذجِعراً ِمْنُه مج لجهُه ِف اِل ِْن آدج ْدخج

ج
لجْیهِه فجأ  عج

ج
جأ ُهنا اِْجهرتج هیاعج ذجا ضج

ائِمِ   .230، ص ثواب االعمال و عقاب االعمالشیخ صدوق، «)اجلْعجظج
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 . هنوز اکمل نشده، قطیع و  دییه استها آن تهذیب تطهری و کهاي هناقص

 ۀگسرتش دامن وگرا  وده و هستم تاً درونعیطب که من هموارهنیر: امطلب دیگ
شدنم  ه چننی الزتامایت  ندپایرو، همنیپسندم؛ ازروا ط خود در جامعه را نیم

کند که حتّمل آنها را ندارم و ُحسن اجنام آنها را مسئویّلت و مشالکیت را  ر من  ار یم
 .  ینمدر خود نیم

های من حّساس  ود و نسبت  ه این فّعایّلت تشدّ  ه پدرم کهنایر: دیگامر 
در همان زمان . و را  بخشایدخداوند ا کنم؛ماجراهایی  ا او دارم که هرگز فراموش نیم

از همنی جهت در .  ه حلاظ خانوادیگ و اجتمایع بسیار  ه وادلین خود وابسته  ودم
 .را  یامرزد مؤمنات ن وامؤمن هخداوند مرا و او را و هم ر  ودم.ضطراا

که حایلدانستم درعنیکه یمد؛ اینو جهاد اکرب توّجه من  ه   اره، سخن پایاین دراین
است که نباید  ر آنها  ناقصشود، ویل هداییت واقیع شمرده یم تهدای ین اکرهااهمه 

-است ویل  ه مفیدشدن در این مرحله گرچه  رای عموم مردم فوقّ مت واکتفا کرد 

 و تحرسماندن در این مرحله موجب رو، متوّقفازاین هرحال، آنها غری من هستند؛
هایی از سوی ظلمشاهد  کهن  ر ایناست افزو سبحان اگه خدایپشیماین در پیش

دیگر و نزی ام که  ه یکبسیاری از رهروان این راه از سطوح  اال تا سطوح پاینی  وده
 . ما  گذرد هاند که خداوند از رس تقصریات هم ه دیگران ظلم کرده

 شاید  رای تو ،حالهایی از رس درد  ود که ناگهان  ریون زد و درهرای یا ناهلاین ناهل
 . تریخود آاگه تکلیفه  نفیع داشته  اشد و ابلّته تو نزی  ه مقدار تقّیدی که داری 

که ام؛ چه ایناید نزد خود ناگه داشتهرشح حایل را که  رای خود ذکر کرده نم
را  «االحداث فلسفةف  ةنظر »پژوهیش  ۀ هایتان را در نقد و  رریس مقالنکات گران
 جزاك اهلل خریاً.  ت  ود.حمبّ پر خملص و قلیبرآمده از ام که مطالیب  ناگه داشته

 : همنی مقاهل دو نکته دارم هدر زمینويل 

شّدت از نایایب منا ع حتقیق در رنج هستم و چه بسا اشتباهات  هن که منی: ایکم
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که من  یشرت مسائل را در این مشلک پیش آمده است؛ چراجة ینت که در پژوهِش
یل اگر  نا  ه انتشار آنها  اشد و ام؛یه  ر حافظه  ه پیش  ردهها  ا تکشناخت تاريخ

 .نیازمند  ه زمحیت دیگر است

مرا  ا افزودن نکات دقییق که  مندم که شما تکمیل این مقاهلبسیار عالقه: دوم
حال . عهده  گریيد تا مباحث  ه تکامل  رسداید و  عدها نزی خواهید نوشت  هنوشته
ای از مقاهل را  ه هنسخهستید  ه صورت کتیب اّطالع دهید تا   ه این امر ِضاراگر 

 ازنوییس آن  سبحان وندا ر خد توّك تا  ا  نمل کاارسهمراه نکات مورد اشاره  رایتان 
 .  رایتان آرزوی موّفقّیت و پاداش فراوان دارم. که شایسته است آاغز کنیدرا چنان

 .احلمد هلل رب العاملنی

 ارادمتند پاینده باد.ان برای این دتجوو
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 پنجم ءنامه:  فصل چهارم

 نفسعیوب 
 

 سم اهلل الرمحن الرحیم

سپاس خدای را که پرورداگر جهانیان است و درود و سالم  ر پیامربش حمّمد و 
 خاندان پاکش  اد.

 تاريخ  ینصفحات ا

یافته و خ ورس تاريیخگرد اّولنی دیدار ماست؛ سالخنستنی  1یارجذي قعدة ماه 
فرخنده و مبارک از  ایهمرحلمن؛ زيرا رسآاغز  ۀنشدین در حافظای فراموشخاطره
ترين که این دو در این دنیا جمبوبروشن  ةشیو اند مانیاز روح ا  ود؛ آْندهمن  زندیگ

را تاريخ  ینت اصفحا -رويح فشارهایحلظات  در -اگیه. چزیها در قلب من است
ترين ترين و نمناکنازک مخاطر آورم و  رزنم خاطرات شریينش را  ه یاد یمورق یم
را تعایل  یاخد تنعم تعظمالی آنها  زریگ واز ال ه ووزد ام یمکه شناخته ییاهمینس

                                                        

 شمیس. 1365میالدی و  1986هجری قمری مطا ق  ا  1406سال  ۀ. ماه ذی قعد1
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 ر  شمارشیب ياهتسلسلة نعمده، شما را  ر هان تمنّ جا که  ر من کنم؛ آناحساس یم
 ۀکه گوينداگن،  ر آستانود که شکر در  را رش ناتوان است؛ پس منّه است آنمن افز
 خنستنیر تذکّ  ،عظیمهای این نعمت اش راه نیا ند.  رای دانسنت یکی از جنبهثناگویی
 ه  -آزادفقه   ه تدعو و -خمتلف شهرهای درثبوت هالل ای که در موضوع نامه

 روا ط ما در آن روزها  لکه شناخت ما از که حمُضتان فرستادم اکیف است؛ درحایل
چه  ه خود نگرفته  ود. آنرا  دیجد کردیرو نیهنوز ا چننی عمیق نشده،دیگر اینیک
توان آنها را جز  ه توفیق و هدایت آمدن این را طه را آسان کرد اموری  ود که نیمپدید
 .کردمنشان یمشد آشاکرا  یاه مانع نیمتقیّ کرد؛ اموری که اگر  تفسریالیه 

روی کرده  اشم و چه جا در  یان احساسات خود زيادهآید که تا همنیچننی  ریم
چزیی  اشد که آاگیه از آن ان شاید در این می، ویل بسا که این  یانات  ر شما گران آید

 . حال کندشما را خوش

 : شومها یمها و پرسشدیداگه یان ، وارد مقّدمهز این ا پس ورم!رس

هایم و اَياد فواصل زماین طوالین میان آنها شما را میدوارم تأخری در فرستادن نامها .1
 : اندز آن اله، ات شما نزی  اشدیاضشود مورد رچه موجب این امر یمنگران نکن؛ زيرا آن

 . های پیشنیاعیل در نامهکردن اوامر جنابالف: پیاده

 . ها هستدر آن نامه عميل نظري واظ چه  ه حلآنهمه آوردن دستب: تالش  رای  ه

 ها، پاسیخ  رای ج: شاید  توانم از طريق مطالب موجود در این نامه
آید  یا م و این همان چزیی است که نو  رایم پیش یم ههایی که نوای از پرسشپاره

 . مرا  ه آن سفارش فرمودید

 . های شما هر از اگیهنامه مطالعه ۀچندین  ارتکرار د: 

 . های تازهشدن مسائل و پرسش ـه: پیدا

های شما تأثری مهیّم در نامه کهنیاخواند در نوشنت فرا یمتعجیل از طرف دیگر مرا  ه 
جتدید نیازمند  هک ار ماهیّ حور و دهدپیوند یم رصاط مستقیمگذارد که مرا  ه جانم یم
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ای شما در کنار َّّلت رویح که ه رد؛ این نقیش است که نامهپیوسته است  اال یم مستمر و
چننی فواید فراواین که هم، کندکنم و چزیهای دیگر ایفا یم ه همنی سبب از آن احساس یم

پیش  پیامرب اکرماصحاب اندازد که  رای کنم که مرا  ه یاد حالیت یماز آنها حاصل یم
 ودند  معصومُض جا که وقیت در حمآن : ؛ائّمه رای اصحاب رى دیگ تروایدر  ای آمد؛یم

شدند و چون از یم ایماِن خالصگرایش  ه دنیا پیدا کرده، از دنیا  ریون رفته، وارد فضاهای 
-چه را در خود داشت نمایان یمشدند ظرف وجودشان دوباره آنآن  زرگواران جدا یم

 .که پرورداگرم چزی دیگری خبواهدساخت جز آن

محران  ن  ودم که   اقرت امامحُضد ز: ناست که گفتسالم  ن مستنری  از
وقیت که خواست  رخزید و  رود  ه   ر ایشان وارد شد و مطالیب از ایشان پرسید.اعنی 

عرضه داشت: خداوند عمر رشيفتان را دراز و ما را از  رکت وجودتان  امام  اقر
ما  هایرويم دلمند فرماید. خدمتتان عر  کنم که وقیت ما از نزد شما  ریون یم هره

رقیق و روح و جانمان از زينداشنت  دنیا تسّز یافته، مال و اموایل را که در دست مردم 
ویل وقیت که از نزد شما رفته،  ا مردم و جتّار معارشت ، شودمقدار یم ینیم  رایمان یبیم
   .شويمدوست یمکنیم دنیایم

 ه  حمّمد دانید که اصحاب حُضت » :در پاسخ او فرمود حُضت امام  اقر
گرفتار آمده نفاق که  ه ترسیم از اینیم !اهلل: یا رسولایشان عرضه داشتند

هراگه نزد تو هستیم و : گفتند؟ چرا چننی خویف داريد : اشیم. آن حُضت فرمود
ترسیم و دنیا را فراموش کرده، ک ، یمداده، در امر دین ترغیبمان یم رذکّ  ه ما ت
 ینیم و تا دان که گويا آخرت و  هشت را  ه چشم یمشويم چنرغبت یم ه آن یب

رويم و وارد این نزد تو هستیم این حالت ادامه دارد؛ ویل چون از نزد تو  ریون یم
 ینیم نزدیک  ويیم و اهل و عیال خود را یمها شده، فرزندان خود را یمخانه

ایم؛ آیا  نبودهاست از حایل  ه حال دیگر  رگردیم؛ گويا اصالً در آن حالت پیشنی
 اخد؟ رسول که این حال ما، نشان از دورویی و نفاق  اشد یم نداری از این

های شیطان است که شما را  ه دوسیت دنیا ترغیب هرگز،  لکه این اگم: فرمود
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ماندید فرشتاگن  ا شما دست کند.  ه خدا سوگند اگر  ر همان حال  ایق یمیم
  1«.رفتید...دادند و  ر روی آب راه یمیم

خداوند و سپس  قدر قضا وصورت، تعینی زمان فرستادن نامه، خنست تا ع دراین
 . است که امیدوارم مورد پسند و موافقت شما نزی قرار گریداي هموازنین اتا ع 

-شده  ود، پس از اینر اتکرجزئّیات آن بسیار  و «حاالت»در سخنان شما حبث  .2

کم فهم دستا ی -هایی که  یان داشتید دريافتمه مثالشما از آن را از را مقصودکه 
شود تا در چگونه معنّی یمشخص  «حال»دانم که اینک نیم -نمایدقارصم چننی یم

 ا آن را  ه نفس خود مناسب  یغذاشدن آمادیگ  رای آن حال، نتیجه، در صورت پیدا
مر ناپسندی است، ا« حال»در مورد خودم اکنون که دانستم خمالفت  ا اقل ال دهد؟ 
چه را مناسب آن حال است  ر خود حتمیل خودم را بشناسم تا  توانم آن «حال»چگونه 

 . کنم؟ امیدوارم لطف فرموده، این مطلب را  یان فرمایید

 -گریی و تعدیل شهوات و غرائز نفسپیش»اخری خود فرمودید که:  نامهدر  .3
-ایش نداشته،  لکه تنها تمرين و آمادهپاد ثواب و هیم -لطبیعتاً غرایز و شهوات حال

جهاد اکرب هرگز در  را ر »: است؛ منت الکمتان این  ود ق اليهیحتّمل حقاسازی  رای 
 تانسانیّ  تحقیق آن  ه هوسیلانسان  ه ويل شود؛اجر و پادایش  ه کیس داده نیم

 «.پرورداگرش خواهد رسیدمقامات  و خویش

                                                        

رٍ  قجالج . 1 ْعفج  ُوجج
ج
ابج »:  أ ْصحج

ج
ا إِنا أ مج

ج
جُههْم: وج لِهمج ! اجهللاِ  رجُسهولج  ا: یجهاقجهالُو 6اجهللاِ  رجُسولِ  أ هالج ل : فجقج ، قجهالج هاقج لجْینجها اجلِّفج جهاُف عج خنج
جافُونج ذجلِكج  ناا  :قجالُوا ؟َتج

ج
أ یتا کج ا حج ْنیجا وج زجِهْدنجا فِیهج جِسینجا اجدلُّ ْرتجنجا ُروِّْعنجا وج وجِجلْنجا ن کا كج فجذج هایُِن اجْْلِخهإِناا إِذجا ُکناا ِعْندج ةج ُنعج رج

جناةج  وج 
ْ
ْينجها اج  اجلاارج  وج  اجْل

ج
ْوالجدج وج رجأ

ج
هِمْمنجا اجأْل هِذهِ اجبْلُُیهوتج وج شج لْنجها هج رجْجنجا ِمْن ِعْنهِدكج وج دجخج ، فجإِذجا خج كج ُْن ِعْندج لِْعیجهالج وج وج حنج

ْهلج 
ج
لج   اجأْل جاِل اجلايِت ُکناا عج

ْ
ِن اجحل لج عج ْن حُنجوا

ج
اُد أ ، یجکج الج لجْینجها وج اجلْمج هاُف عج  فجتجخج

ج
ٍء أ ْ ج َشج جْم نجُکهْن یلعج ناا ل

ج
أ یتا کج كج وج حج ا ِعْندج ْیهج

اقج  ا اجلِّفج ذج ْن یجُکونج هج
ج
جُهمْ  .أ الج ل ا ِمْن ُخُطوجاِت :   اجهلل رجُسوُل  فجقج ذج ا هج انِ  الکج هْیطج جهْو  اجلشا ْنیجها، وج اجهللاِ ل بجهناُکْم ِف اجدلُّ لجرُیجغِّ

ناُکْم تجدُ 
ج
هأ هُکْم  ِهج ْنُفسج

ج
هْفُتْم أ جاِل اجلايِت وجصج

ْ
ْنُتْم ِعْنِدي ِف اجحل

ج
ا وج أ لجْیهج جاِل اجلايِت تجُکونُونج عج

ْ
ج اجحل ْتُکُم وُمونج یلعج هافجحج جصج ا ل

اءِ  ج اجلْمج یُْتْم یلعج شج ُة وج مج  (.557 - 558، ص 6، ج )الشایف یف رشح اصول الاکیف«...اجلْمجالجئِکج
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ال کريمة  هدر رشح آی تر از آن، کهپیش نامهویل من از  ارج وج ْوِطئاً یُِغیُظ الُْکفا ونج مج
ُ
أ ال يجطج وج

الِح ٌل صج مج جُهْم  ِِه عج ُدوٍّ نجْیالً إاِلا ُکتِبج ل يجنجالُونج ِمْن عج

 قدیم که اکفران را خشمگنی سازد  رو » ؛1
 «که عمل صالیح  رایشان نوشته شودندارند یا  ه دشمن دستربدى نزنند، مگر آن

حیّت اگر  ه  ،نفس ا جهاد هر عمز در  هکای را دريافت کردم دید، معنای ويژهفرمو
 خمصوص  ر هر اکر کوچک یا  زریگ ثوایب تأخریانداخنت رشبیت آب یا خاراندن رس  اشد
یع :  - اشد گذاری درستاین نام گرا -هست و اینها در کنار آن اجر و پاداش ّلّک است

از  هم در آیه موجود است که نفس اليه؛ دیلل حقایق حتّمل رای  سازی روحپاداش آماده
 حال، کدام یک از دو فهم من درست است؟... دشمن است مصادیق آشاکرترين 

  واالمعاِن 

 «فهم» زا پس جهاد اکرب وشما در  اب  نامهام  ه خنستنی همراجعدر هناگم  .4
گیِ  آن، اندک یافتم. رغم سنمطالیب که در نامه آمده را یلع ،زهد قليب تاهمی
قرار دهم   رریس اره مورد دراینرا و احادیث رشيف قرآن  یاتتا آ  ر آن شدم ،نی نا را

دست  عموم طااعت قليبهم در این زمینه و هم در  ،مفیدي جمموعهکه در نتیجه  ه 
 : نهاآ ۀ ندی  ه آنها یاری فرماید؛ از الخواهم ما را در پاییمتعایل  یافتم که از خدای

ْنیجا تعایل:  سخن خدای جیجاةِ ادلُّ
ْ
ةج احل ْزوجاجاً ِمْنُهْم زجْهرج

ج
تاْعنجا  ِِه أ ا مج ْینجْیكج إیِلج مج نج عج ال تجُمدا وج

ْبیقج 
ج
رْیٌ وجأ بِّكج خج رِْزُق رج ُهْم فِیِه وج

ِلجْفتِنج

چه اصنایف از ایشان را از و زنهار  ه سوى آن» ؛2
ور زندیگ دنیاست تا ایشان را در آن  یازماییم، آن  رخوردار کردیم زيو فقط  زي
 . «  روزِى پرورداگر تو  هرت و پایدارتر استدیداگن خود مدوز و زي دان که

ْنُفِسُکْم إاِل ِف کِتجاٍب ِمْن تعایل:  و سخن خدای
ج
ال ِف أ ْرِ  وج

ج
ابج ِمْن ُمِصیبجٍة ِف األ صج

ج
ا أ مج

                                                        

 .120 ه. توبه، آی1
 .131 آیه. طه، 2
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ج  ا إِنا ذجلِكج یلعج هج
ج
رْبجأ ْن نج

ج
ْبِل أ جِسرٌی قج ا آتجاُکمْ *   اهللاِ ی ال تجْفرجُحوا  ِمج ا فجاتجُکْم وج ج مج ْوا یلعج سج

ْ
ْیال تجأ لِکج

 ؛1
که هاى شما زي ه شما  نرسد، مگر آنهیم مصیبیت نه در زمنی و نه در نفس»

تا * که آن را پدید آوريم، در کتایب است. این زياکر   ر خدا آسان استپیش از آن
چه  ه شما داده   آنشما رفته اندوهگنی نشويد و  ه زيسببچه از دست  ر آن

 . «است شادماین نکنید

معاِن آن دارای  ههم ابلّته هک- سّجادمام ا ماکرم االخالق یداعخبیش از  در
که مرا در ای  اال نرب مگر اینمرا در نزد مردم درجه و»آمده است:  -ژریف است

حاصل مکن جز  ظاهر یت درعزّ  رایم  و اندرونم  ه همان مقدار پاینی آوری
  2.«صل آوریاح مد نفسزنو  اطن  ه همان اندازه در  یتذلّ که این

 هایتپس کرامت»نزی آمده است:  سّجادمام الشاکرين ا تمناجادر خبیش از 
هایت چنان فراوانند که و نعمت شمارند که زبانم از شمارش آنها ناتوانبس یب

چه رسد که آنها را  ه شماره آورم؛ پس  کوتاه است فهمم از درک آنها قارص و
که شکرم  ر نعمتت خود نعمیت چگونه شکر و سپاس آن را  ه جا آورم درحایل

است و نیازمند شکری دیگر؛ پس هر زمان که  گويم: تو را سپاس،  ر من الزم 
 3.«آید که دوباره  گويم: تو را سپاسیم

افکندی و نه  ریأخدر چزیی را که  ه تل تعجینپسندم تا » یی نزی آمده:داعدر 

                                                        

 .23 - 22های . حدید، آیه1
ههًة إاِلا . »2 رججج ْطتجههيِن ِعْنههدج نجْفيِسهه وج الج تجههْرفجْعيِن ِف اجلاههاِس دج طج ثْتج ِِل ِذلاههًة  حج ْحههدج

ج
ههاِهراً إاِلا أ هها، وج الج حُتْههِدْث ِِل ِعههّزاً ظج ِمْثلجهج

ا ِعْندج نجْفيِس   جاِطنجةً  رِهج دج  .« ِقج
ا . »3 ِ فجآالجُؤكج اج هائ هِن اِْستِْقصج ا، فجْضهالً عج ْن إِْدرجاکِهج ٌة قجرُصج فجْهيِم عج ثرِیج اُؤكج کج ا، وج نجْعمج ائِهج ْن إِْحصج اِِن عج ُعفج لِسج ْیهفج ٌة ضج ا، فجکج هج

ْکِر وج ُشْکرِي إِیااكج  ا  يجْفتجِقُر إیِلج  ِِل  ِتجْحِصیِل اجلشُّ يلج بج عج جْمُد وججج
ْ
ا قُلُْت لجكج اجحل جْمدُ ُشْکٍر، فجُكامج

ْ
قُولج لجكج اجحل

ج
ْن أ
ج
لِكج أ  .« َِّلج
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  1.«ورزيدی لیعجچه را که در آن تآنتأخری 

ه، از آنها مأثور ۀاديعّ  و هاحادیث رشيفه، آیات کريم که از معاین وااليیها اینغری  و
 . لربيزاست

هایی از آنها که اندیک پیش نمونه- هاحادیث مأثور و هآیات کريمین انماند که یف خم
 فرویشفخر، حسد، جبعُ چون هم ل قليبیرذاکردن  رای نا ود مهیّم اکر راه -ارائه شد

چون پارسایی، احساس سسیت و  زیفضاده، کمیک است در آراسنت دل  ه و غرور  و
 و تحقوق ربوبیّ حیّت خبیش از  یاداو ناتواین در عجز ه اعرتاف   تواضع و کوتایه،

 . تواجبات عبودیّ 

-هصخال -موضوعاین  ۀنامه دربارچون خنستنیهم -لخواهشمندم در صورت تمای
صورت، مرا  ه های مورد نظر را در این  اب  یان فرمایید و در غریایناز رسفصل ای

ارشاد فرمایید که آن را در این زمینه نرايق حمّمدمهدی مویل  جامع السعاداتکتاب 
 . خواهمو یاری از خدا یم توفیقیافتم و  عمیق مفید و

 ا آنها  اً که خودتان شخصسلوك صالح خود  ه  ریخ از موانع راه   یان رشح حالدر  .5
رو شدید اشاره داشتید و من آنها را در خودم مؤثّر یافتم؛ زيرا من خودم  ه  ریخ از روبه

آنها و موارد دیگری شبیه  ه آنها مبتال  ودم و همنی امر مرا وا داشت تا از شما خبواهم 
آوريد ذکر فرمایید؛ هایم  ه دست یمهوش خود و مدد الیه از میان نامه را که  ا میهاعیب
فُوا»: است که امریاملؤمننیکه از چرا لاُموا ُتْعرج انِهِ  تجکج ْتج لِسج ُْبوٌء حتج ْرءج خمج سخن »؛ « فجإِنا اجلْمج

   .«که انسان در زير زبانش پنهان است گويید تا شناخته شويد؛ چرا

وگو، نامه  اشد نزی ما مشمول فرمایش آن حُضت رتباط و گفتا هحال اگر وسیل
ّلّک خود را که در تناسب  ا حال  هایعیبممکن است  ریخ از  کمشويم. دستیم
ما را در رهایی از آنها یاری  سبحان ام مانع این راه هستند ذکر کنم شاید خداوندفعز

                                                        

ِحبا . »1
ُ
یتا الج أ ا تجْعِجیلج  حج ْرتج  مج خا

ج
ِخریج  أ

ْ
ا وج الج تجأ لْتج  مج جا  «.عج
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طريق  درسری پاک نگرداند ل یارذ و، گناهان عیوبخویش را از  نسان نفسکند که تا ا
 . شدن  ه او  ر وی آسان و میرّس خنواهد شدو نزدیک سبحان ه خداوند  بقرّ ت

 رم این است که در حضور من از دیگران از اله چزیهایی که من از آن رنج یم .6
هایی که خود من خماطب هستم و حیای مذموم یا همان ويژه وقتشود  هغیبت یم

های نفساین مرا از رّد یا دیگر وسوسه -کنم مذموم استعرتاف یمکه ا-روییکم
 دارد؛کنند یا ترک جملس  از یمسخن طرف مقا ل یا دفاع از کیس که از او غیبت یم

 رای کیس که استغفار نکردن  ا گوينده در آن ماکمله و آیا انکار قلیب و همرایه
 ه  7امریاملؤمننی ه، سخن حُضتکند؟ در این زمینکفایت یم، ت واقع شدهبیغمورد 

گوش خود را »: جا که فرمودآزارد؛ آنشنید مرا یمکیس که غیبت کس دیگری را یم
که این شخص، پلیدترين چزیهایی را که در  دار؛ چرانّه از شنیدن این سخن م

  1.«ريزدظرف او  وده در نظر آورده، در ظرف تو یم

 سمات ی داع أخذم

د حمسن سیّ اهلل العظیم یة رایم نقل کرده است که مرحوم آیکی از معتمدان  .7
 ۀاعیل دربارنظر جناب کردند؛داعی سمات اشاکل یم انتساب صّحت در حکیم
ام که علمای طور ّلّک دیدهابلّته  نده  ه و مداومت  ر خواندن این داع چیست؟ قرائت
که در همان درصوریت 2نندکتسامح  رخورد یم  ا و مستحّبات ُسننج  ۀادّل  در مورد ما

                                                        

ا. »1 ْخبجِث مج
ج
رج إیِلج أ ا فجإِناُه نجظج ذج ْن ِمْثِل هج ْمعجكج عج ئِهِ  ِف  نجزِّْه سج هُ  واِعج ْفرجغج

ج
ئِكج  ِف  فجأ  .«واِعج

جساُمح در ادّل  ۀای است  ه نام قاعده قاعده. در فقه شیع2 ؛  ه این معنا که رشع مقهّدس در داللهت دیلهل  هر  ۀت ُسننج
کند؛  نا راین، در صهورت پهذیرش ایهن قاعهده، گریی نیموجوب و حرمت سخت ۀکراهت و استحباب  ه انداز

عیف  هود )نهه متهواتر  هود و اگر رواییت در داللت  ر وجوب یا حرمت وارد شد ویل سند یا داللت آن روایت ض
توان در حکم  ه وجوب یا حرمت آن عمل  هه چنهنی روایهیت اسهتدالل کهرد، نه خرب واحد حّجت( گرچه نیم

جسهاُمح در ادّل  ۀتواند در استحباب یا کراهت آن عمل مورد استدالل قرار گرید. دیلهل قاعهدکم یمویل دست  ۀت
، روایایت است که در  اب هیجدهم از ا و آمهده،  هه  وسهائل الشهیعهاب مقّدمات عبادات از جدل اّول کتاب ُسننج



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 172

-نهایت حّساسّیت را از خود نشان یم 1جعز  ودن یا نبودن احادیث ِحسبِه ۀموقع دربار

آیا تنها  ر   اره چیست؟اعیل در این جناب توجیه است؟ تناقضدهند آیا این چزیی جز 
 آن هَيراو  رومشه یت: نسبتش  ه اهل -مقصناو فهم در پرت -مواردی تمرکز کنم که

 ؟ توانم گرفتژریف را از آن  ه یاری یم« فهم» ورسد  زرگواران از آن  ه مشام یم

های پیشینتان لطف کرده و مرا  ه آن راهنمایی چه در نامهآیا اضافه  ر آن .8
 ۀسری کننداگن در این راه  اشد وریس ا ناسب دیگری هست که م عميل ۀسریفرمودید 
 داشته  اشد؟ها  ر آن متودام وجنام اسفارش  ه  -در صورت وجود آمادیگ الزم -علما

های کتاب مطالعهروم و تقريباً از که کمرت از خانه  ریون یمزيرا من  ا توّجه  ه این
 ام وقت فراغتم زياد شده است.ها نزی خسته شدهعمویم دی  و دیگر کتاب

مرا خبشیده،  خواهشمندمخواهم و پوزش یمادب  ۀئاسااعیل  ا ت از حمُض جناب .9
گرچه امیدم این  وده و  تان؛اوامر وها ریخ سفارش از  چننی  رای رسپییچحالل کنید هم

 اید فراتر نگذارم.ّلّک که  رایم ترسیم فرمودهحدود هست که هرگز پا از 

ای از گناهان شده  ودم  ه یاد من که در گذشته  ر خالف ادب، مرتکب پاره
اعیل عرضه داشتم و پیشینم خطاب  ه جناب نامه  که در خود را در سخدِب اآوردم ِب

جا که اعیل  ه آن نامه،  ه زشیت سخن خود یپ  ردم؛ آنپس از مراجعه  ه پاسخ حُضت
را جويا شوم. حلن  االمام املهدی عةموسودر یپ این  ودم تا دیلل عدم تکمیل کتاب 

-سد  ه کیس چون حُضتخطاب  ه مردم اعدی نبود چه ر شایستهسخنم در آن نامه، 

 دانم چگونه چننی کردم!اعیل که من او را چننی خطاب کنم و نیم

 که این امر،  ه غرور، جسارت، ناداین و قصور من  از ویل گذشته از این
گردد این خواست خدا  ود که عیب پنهانم را رسوا کرد که مصلحت من در این اکر یم

                                                                                                                                  

خبارِ مجن  جلجغ»
 معروف هستند)مرتجم(.« اج

. ِحسبِه یا امور ِحسبّیه مواردی است که  ا حقوق مردم یها حهق الّهاس رس و اکر دارد و در چنهنی مهواردی نهایهت 1
 گرید)مرتجم(.ات مورد مساحمه قرار نیمترين ضعیف در سند و داللت روایشود و کوچکاحتیاط راعیت یم
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شّدت دردها اجنام شد؛  دتر از آن،  رخورد  ه ود؛ زيرا این کشف در  را ر طبیب این 
-چون آینه، عیباعیل  ود که از من خواسته  ودید همآرام جناب ۀمتواضعانه و طريق

-ای که از شما یمهای زينداشته تان را تذّکر دهم و از من خواستید تا در  را ر استفاده

اکرِ مقرّص، جاِی گنهکه جاها عو  شده، مِن  رم  ه شما استفاده  رسانم! مثل این
نعمِت  زرگوار هستم و شما جای من! خدایا!... چه عظیم است  رد اری تو و شمای ویل

  نداگن مؤمنت  ر مقرّصان ناداین چون ما.

چه گذشت؛  رای شما اجر جزيل و  رای خود خبشش و گذشت آنهمه از خدا  ر 
 رم.خواهم و دوباره از حمُض شما عذرخوایه و طلب خبشش دایم

 ه  خطابخواندید که  د شخیصزنرا فقه آمده  ود که شما ن اسا قت نامه دودر  .10 
که فرمودید نزد استادی که خنواستید چه این 1،کنید نده فرمودید هرگز فراموشش نیم

حال اگر این استاد ... یافتیدتربیت نامش را تا  ه وقتش فاش کنید  ه صورت ويژه 
ا  اشد است من نزی امیدوار خواهم  ود  ه این امر موّفق اخالق، همان استاد فقه شم

آاگیه از مطالب زيادی  شایستهاعیل را دانم که این همرایه درازمّدت، جناب اشم و یم
شّدت نسبت زنداگین آن  زرگوار کرده است و این همان چزیی است که من  ه ۀاز سری

   ه اّطالع از آن مشتاق هستم.

ويژه در روز والدت ایشان که های خمتلف  ه ه مناسبت چه بسا مطالیب را که
 کنمشود دنبال یمگفته یم 2«جاآن»است و در  زهرامصادف  ا روز والدت حُضت 

های من این تالشهمه  لکه مطالب مورد نظرم در این زمینه را  ه دست  یاورم؛ ویل 
 نتیجه  وده است.یب

شدن مردم  ه گریی از فريفتهوده،  رای پیشآید که این مسئله اتّفایق نبچننی  ریم

                                                        

  ودند. . و ایشان حُضت امام مخی 1

ها  ه دست مهأموران صهدام  یفتهد از رفت که این نامه. منظور رادیو اهوری اسالیم ایران است و چون  یم آن یم2
 ترصيح  ه آن خودداری شده.
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پرسیت شدن  ه رشک و شخصمبتال -العیاذ  اهلل -آن،  نتیجهشخصّیت افراد  اشد که 
های خواهم حاجتم را که شناخت جنبهاست. اینک خنست از خدا و سپس از شما یم

اف خود اگه مرا از الطخمتلف زندیگ و شخصّیت آن استاد است  رآورده کنید که هیم
 اید. هره نساختهیب

 سیايس  تمشارکزگشت  ه ا 

: کنمو عر  یم« اکری»اعیل در هیم جنابمشارکت عدم  مسئلهگردیم  ه  از یم .11
اموری که  یان فرمودید  ه  1،عمل مناسب هقیام   وجوب عیينِ  ر  افتوآیا پس از صدور 

 ر هر » ۀه آن فتوا  ا الاعیل پوشیده نیست کاکیف است؟ از حُضتعذر رشيع عنوان 
حال، در پاسختان هیم توّجیه  ه جایاگه رأی و شود درعنیآاغز یم« مسلماین... واجب است

دارم از آن آاگه فتوای مرحوم سّید در مواضعتان نکردید؛ این چزیی است که دوست یم
ن  ه شاگردانتان است م تتربی رای شما جهاد اصغر ست که ن ایاتان عذر گرا .. وشوم.
خواب از چشمانم  دسیّ مرحوم  تدعونکردن اجا ت: کنمخود و آشاکرا عر  یم نوبه

را یاری نکردند احساس ذّلت و عذاب وجدان  چون کساین که حسنیربوده، دقیقاً هم
کنم که من در آن زمان  ه حلاظ ایماین در آن آمادیگ نبودم که آن اعرتاف یم... کنمیم

نزی نبوده، فتوایش را   کشم و در ثاین مقدّل مرحوم سّیدوش مسئویّلت  زرگ را  ر د
 توفیقری و ا ه ی ویل اینک -داشته  اشد موضوعدر اثري  دو مطلبن یا گرا -نشنیده  ودم
آید که این آمادیگ،  ر یم چننی ويلکنم آمادیگ این اکر را دارم حساس يمتعایل اخدای 

آمده دیگر  رای پشیماین دیر است و دست ه رفنت موقعّیتدیرهناگم و پس از ازدست
ما از  توبهآیا  رای ، پیشینتان فرمودید اینک حکم تغیری کرده است نامهکه در چنان

چه خداوند روزيتان کرده  ر ما نزی از آن...   ینید؟آن کوتایه و عدم یاری رایه یم

                                                        

ر پیش از شهادت ایشان اسهت کهه  ها صهدای خهود ایشهان اهلل سّید حمّمد اقر صدیةشهید آ ۀ. اشاره  ه آخرين  یاین1
فرماید:  ر هر مسلماین در عراق و  ر هر عرایق  ریون از عراق واجب است هر اکری کهه ضبط شده و در آن یم

 مبارزه اجنام دهد... . ۀآید  رای اداماز دستش  ر یم
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اره در ما زنده رفته را دوبهایمان را آرامش خبشد و امید ازدستفرو ريزيد تا دل
 اری است که احساساتم را ام اگر  گويم: این خنستنیرازی را افشا نکرده گرداند.
سوز دل ۀدهندرهرب و راهنما و مشورتتعایل خدای  فضله  که من کنم؛ چراا راز یم

 . امخود را در شما یافته

د مطلب که چن 1 ه دستم رسید الرشاد ةمرآکتاب  ۀاعیل دربارمالحظات جناب* 
   :کردرا  ه من اهلام یم

-خویش است؛ از او یمرصاط مستقیم یت ما  ه هدا  ر ما، اليه زرگ  تنعمالف: 

 . مسری در آن، توفیق داده، یاری فرماید ۀخواهیم که ما را  رای ادام

 . خداوند سبحانامتناِه ب: امید فراوان  ه عطایای ن

 ۀود که این نکات، دربردارنددر مالحظات شما  ر آن کتاب چننی آمده   ج:
هایی از این لطفاً نمونه، را در یپ دارد نابمقرّ  درجهاست که رسیدن  ه  یمواعظ نادر

 در 7امریاملؤمننیحُضت  خطبهآیا  کهاین مثالً را  یان فرمایید؛  ها ع آنانم یاعظ موا
  از این قبیل است؟ قنیمتّ  اتصف

های اعیل مطالب خود را تنها  ه پرسشابایم و جنای که ما در پیش گرفتهشیوه د:
های که پرسشُکند و دیراثری است؛ چرا ۀفرمایید شیوشده از سوی  نده حمدود یممطرح
دیگر پیوند مه آنها را  ا یکلکحقییق ى امعنه ري  وحمارزش و پراکنده  وده، هدیف من کم
 اری است که شما آاغز  ه است. این خنستنیمن دهد؛ زيرا  رآمده از سطح فکر و حال نیم

فرمایید که پاسخ پرسش مستقییم از سوی من نبوده، رسشار از معاین ناگرش مطالیب یم
این مطلب  هک لهای پیشنی شما دارای معاین ژرف نبوده، که پاسخژرف است؛ ابلّته نه این

ننی مقدار من چهای یبکه چگونه پرسشاز این معجبتر است و من در از آنها سنگنی
دیگری  ۀخواهم از این رهگذر خواستمن یم... ويل کرده است اَياد هایی را معلومات گران

شده از سوی حقری، خود های مطرحکه شما افزون  ر پاسخ پرسشرا مطرح کنم و آن این

                                                        

 های عمویم موجود است.خنست از نامه ۀ. این مالحظات در نام1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 176

چه را  نده و آن ۀويژه که سطح اندیشمطالیب را افاضه  فرمایید  ه  ییا تدانزی  ه صورت 
 .شناسیدن مناسب است یمکه  رای آ

شونداگن  تههای تربی ه نظر قارص حقری، مرّبیان الیه هرگز در  را ر هجوم پرسش
 استعداد مناسيبکه خود نزی هراگه فرصت و  لمانند خویش در حّد یک مدافع  ایق نیم

دهید؛ اعیل اجنام یمکنند و این همان اکری است که حُضتیمهجوم اقدام  ه  را  یا ند
خود سازيد؛ امری  افاضاتشويد تا مرا غرق در های من وارد یم شما از راه پرسشیلو

ها و اشاکالت من، آاغز دادن که از دید این نادان مغرور، اضافه  ر پاسخ  ه پرسش
نند خنستنی ما  وده است؛ من ه صورت جدااگنه از سوی شما  ه معلومات ای از پاره

 .های دراز قانون اسایِس کردار من خواهد  ودتکه تا مدّ جهاد اکرب  ۀنامه دربار

که  ه خود اعیل است؛  ار دیگر از اینگریی  ا نظر صائب حُضتدر نهایت، تصمیم
 . خواهمجرئت داده، پیشنهادی  ه حمُضتان ارائه کردم پوزش یم

پیشینتان حامل افتخار  زریگ  ود که مرا  دان مفتخر ساختید و تکمیل  نامه .13
را  ه حقری پیشنهاد فرمودید که « االحداث ف العالم املعارص فلسفة»پژوهیش  ۀمقال

گرایی فکری که در این اکر هست نهایت آرزوی  نده است؛ ابلّته  ه حلاظ پیوند و هم
رو، خدای تعایل را  ر این مّنیت که  ر من نهاد شاکرم و از شما سپاس فراوان دارم ازاین

کنم کیس تدريج تا این مقام رساندید و گمان نیمقدم و  هه که دستم را گرفتید و قدم
 .چننی پیشنهادی را رد یا در پذیرش آن تردید کند

که اگر شما آن  دانم و آن این ۀتنها یک چزی هست که دوست دارم نظرتان را دربار
را  موافق  اشید پس از ارسال مقاهل  رای  نده،  الفاصله اکر  ر روی آن را آاغز نکنم آن

 ةف احلیا ئمةدور االچون کتاب رسعت  ه پایان نربم؛  لکه قدری این اکر را هم ه
ای را که  ه ذهنم  ه تأخری  یندازم و در طول این مّدت، مالحظات و اضافات تازه میةاالسال
گردد گریم نزی  ه چند چزی  از یمکه این روش را در پیش یمرسد یادداشت کنم، ابلّته اینیم
 : ز الها ؛... اشداعیل یمهای جنابنصایح و سفارش نتیجه یشرت آنها که 

دادن  ه تأخریانداخنت امثال این اکرها و اولوّيتکه  ه« امدهفهمی»گونه الف: این
 .ای  رخوردار استاز اهمیت ويژهمقتضیات جهاد اکرب 
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ت  رای پژوهش در وضعیّ مطلوب و منا ع مصادر  ه اکمل ریس دستعدم  ب:
 . کنوین  ه دیلل وجود رشایط ويژه

 . های نو و مطالب افزودهزدن حبث  ا اندیشهپیوند ج:

لطفاً در صورت موافقت، مقاهل را ارسال فرمایید که موجب تشّکر و لطیف  ر این 
 . شاگرد ناچزیتان خواهد  ود

یاکن، خواهیم فروتِ  فروتنان، اخالص  اورمندان، همرایه  ا نخداوندا! از تو یم
یافنت یافنت  ه  هشت و جناتعزم  ر هر اکر نیک و سعادت، سالمت از هر گناه، دست

 .از دوزخ را
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 پنجممشعل 

 پاسخ شهید صدر

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 
  گری است. ر خدا کردم و او مرا بس است و نیکو محایت توّك 

  دیدارشوق 

پرورداگر جهانیان را  ه سنگی   سپاس و خداوند  ر تو  اد  راكت وت رمح سالم و
سازد،  ه اش را آْنده یمشود و جهان هسیتچه  ا قلمش ناگشته یمدرازای آن عرش و

 آفريداگن،  رشاهد  ش،خلقدرود خدا  ر  هرتيِن  و ش؛ة رمحترتسات و گقولخمد اعدت
د مؤيا  منصورِ مّواج،  يایرپاکِ پاکزیه، د پرنور هدایت، غرادهنده، چ یم ۀدهندترابش

کننداگن  ر دشمنان و غصبیم یدا تلعن ، وشطاهرينپاک و آل   ر ى اجمد وامصطف
 نی.  ازپس روزقیام  تا همینک ازآخرين  لنی واوّ ز ن اشاحقوق

 ار از پندارم روزی  ر من  گذرد که چندیننیم من! مواليو ای فرزند ن مموالي 
 : نشود و این  ه چند دیلل استتنگت تو یادی نکنم و دلم  ه سويت پر نکشد و دل

جمازاً  نه تاً وحقیق ،فعلتو  العقيل  قليب وگرچه دیدار  دیدارت؛: شوق ز الها
 . ستا حاصل

ت عزّ  و ه یاری  رایت که خداوند تو را داع  دنیا، و های النگراین  رایت از : دیگر
 . خویش از میان این  الها پریوزمند  ه در آورد قدرت و

های خود تکایلف سنگی   ر تو ننهاده، تو را  ه اموری که در  ا نامه: کهینادیگر 
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سوگند ار عزيز جبّ خدای  تعزّ  ه  ، ویلدین و دنیایت دشوار  اشد مكّف نساخته  اشم
 ینعایشفخداوندا! اگر » گويد:که اکر چنان است که در زيارت رشيف جامعه یم

-ع خود قرار یمشفعییقنی آنها را تم  هیافش:  ه تو یم یتهلا حمّمد وتر از نزدیک

 .وجود نداردرصاط مستقیم چننی چزیی نشدین  وده،  یش از یک ك یل«. دادم

رو،  ه حالیت که در پذیر است و ازاینپایان متناِه و« کمال»: اّما کیس که  گويد
که اکران است که خداوند، آن دسته از   نداگنش را آن است بسنده کند قطعاً از زيان

افزایش در رتبه داده  ۀوعد جويای آخرت  اشند و  رای رسیدن  ه آن تالش کنند»
-یتش نیمهدارا سپاس که ما را  ه این امر رهنمون گشت و اگر ي پس خداوند .«است

   .یافتیم ود هرگز راه  دان نیم

آوردنشان موجب زبان ردن  اشد و  هشاید گفنت این سخنان  ه تو زيره  ه کرمان
آمد؛ پس کند الجرم  ه زبان و قلم خواهد چه در دل غلیان یمهرحال، آنزش، ویل  هپو

 .است ناصا رپیشه کن و  رد ار  اش که خدا  ا صرب 

جز تو کیس در قلب من   وددرست یم سبحان خدایغری  رای شوق اگر عشق و 
 :این است این جایاگه را نداشت و این ا یات  که از قدیم  ه یادم مانده شاهد  ر

 «.عزيزم!  ه ماکن از من دور افتادی ویل  ه ماکنت، در خاطرم نزدیکی»

یا وقتش نشده که چشمانم نزی  ه آام نه  ه چشمم؛ رسیده لتاوصمن در پندارم  ه »
 «دیدار تو روشن شود؟

 : نشسته که این مقدار از آن را از  ر دارم مقلبها  ر نزی در  ریخ از مناسبتا یات  این

 «.پس خود را از هرچه غری تو خایل خواهم کرد در کنار مين گرا م!بیبح»

 «.ام دیدار توستترين چزی  رای من در تمام زندیگمهمکه چرا»

خربِ ناداین خواهد گفت: تو را چه ام  یمارم کند یباگر عشقت که  ه آن امید بسته»
 «شود؟یم
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  سالاکن د رسو

تاريخ دیگری را که در  ۀقصیدرسید   ه فکرم ،راشعاین اقل ن تمناسبه  
ری 22/2/1403 ام رسوده «حینصا»عنوان ه صالح   حقیق در سلوك قمری در تشويق  ه سج

-جا  یاورم. گرچه اینها نسبت  ه تو رصفاً  رای اّطالع است و چزیی  ر تو نیمدر این

 : افزاید؛ که اکر تو  ه پرورداگر جهانیان واگذار شده است

راه هدایت را آاغز کن که کیس در این راه ناری  نه و رفنت در شاهآرزوها را ک»
 «.نلغزيد و درمانده نگردید

و شکوه را روشن و درخشان ساز که پرتو این مشعل شکوه، جمد  یهامشعل»
 «.خاموش خنواهد شد

بشتاب و  دان چنگ  زن هر جا و در  تفرصو زيباترين  ترين ه سوی این  زرگ»
 «.شدنزد هر کس که  ا

ها و زانوها در هایمان را فرا گریند و ساقهای نیسیت رسزمنیکه  اتالقپیش از آن»
 «.آنها فرو روند

اگه که پشیماین، سوگمندانه دل را فرا گرید که چرا از  دگفتار در  را ر گذشیت آن»
  1«.که روزی کرده  ود درنگذشتم

یدارم نزدیک شد اندوهم را و  رای د چرا آن دم که شریي  نسیم  ا من دست داد»
 «. ه فرامویش نسرپدم؟

-جویی خانهنپوشیدم، چرا رها نگشتم و  ه دلها چرا  ه گشادیگ، چشم از  دی»

 «.نشینان ننشستم؟

گزيدند و اندوه و غّصه در های سیاه مرا یمها آْنده شده، افیعکه از چرکچندان»

                                                        

 ن  یت و چهار  یت  عدی حدیث دل است.. ای1
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 «.رَيتنددلم یم

 های  ایلده و رس  ر اوج روختند و اکخها  ر افپس  ر رس راهم رشاره»
 «.کن ساختندام را ریشهکشیده

اگه که  رای اگه که عنان اختیار  ه دست او  اشد و آننه چننی است رسم رفنت، آن»
 «.جهیدن عرصه را  پاید

و درد  و جرب زدن اکر خری را پست و حقری مشمار و از  یدادیک چشم  رهم»
 «.مده یماری،  ییم  ه دل راه 

صعود کن که هدایت یافیت و فرصت را مغتنم بشمار و نسیم  اد صبا را که  ه »
 «.سوی این دِل تفتیده وزيده است

منشان را  ر  لندای جایاگهش  زرگ -کم  اشد یا زياد-پس اسباب و عوامل»
 «.سبیب خواهد  ود

 «.خواهد آوردتر  اشد خریی را که در یپ آن است  یشرت  ه دست هرچه ناگواری سخت و»

 «.تا  دون رنج  ه آروزی خود  ریس و در مقامات  اال  ا جنیبان راحت گزي »

جگرم! که بسا دل نازیک که  ۀرو شدن  ا مشالکت سست نشو ای پار هو از رو»
 «.سخیت  ه  ار آورجد

شادی که  ۀزدین که لغزش  ه دنبال آورد و چه بسیار خند رهمو چه بسیار چشم»
 «.ن زایداندوه از آ

های را  ا گدازه که مکرشان ندکناسهای شب که در ترییگشیاطنی و چه بسیار »
 «.اندآتش رَيته

یت از جنس  رد اری پایان نپذیرد که منتسب  ه یاری مکرما   جز ناشمکر»
 «.خداوند  اشد

 «.جا و ناشایسیت  وده  اشدک  یبچه یماکر را بسنج، مباد که آن جوانبهمه پس »
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 «.خوایه  ه آمال و آرزوها و مراتب مورد نظر  ریس فضا را بسنجاگه که یمدر آنو »

ت را  ه خود لمیاا فکر و قلب وکه تو امروز در دنیایی هسیت پر زق و  رق که »
 «.کندجلب یم

 «.آوردزهر است و  ر راغبان خویش  ال فرود یمتوي دنیایی که  رای جوينداگن خود حم»

 ال و سخیت از  و تذلّ  ار است و هجعافکه  ه اندیشه درآید ش  یش از آناحوال»
 «. اردآن یم

و در طعم ت خوشسا ییورداوست که در او ادر  کهآن چزیی نیست همه اینها »
 «.رَيتهجام

 «.گرفنت انسان  ه مقامات  االستجز این نیست که دردش جلوگریی از اوج و»

دّقت  ر آن تمرکز دهد و اش را  هاندیشهاگه که از این عمل آنفرد  ازداشنت  و»
 «.قصد اجنامش را داشته  اشد

های تریّق  اال رود یا آن نور پنهان شکوه و عظمت اوج گرید و از پلّه ۀتا  ر آستان»
 «.را مشاهده کند

چننی فردی را که  ه سوی  اال جهیده،  ۀکه نااگه دنیا آرزوهایش را  ر  اد داده، اراد»
 «.سازدد یم نیاسست و یب

سازد و هر را  ه شب تریه،  لندی را  ه پسیت و شّفافّیت را  ه کدورت  دل یمنور »
 «.کندامیدی را ناامید یم

اگه که راه  ر وی بسته شد جز آن عقز که از پس  ه کدامنی عقل آرزو کند آن»
 «.رس وی ربوده شده است

وقیت  ه هّمت آن مقام پر کدامنی هّمت او را  ه آن مقصد واال نزدیک دارد  و»
 «.شکوه نزدیک هم نشده است

پس حال خود را از دنیایی که رّش و فساد از آن پیداست  از گردان  ه حایل که در »
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 «.وجوی آینجست

 ه پای شوق اگم در راه نه،  لندای اوج را هدف  گری، نور را فضای خویش ساز  و»
 «.خویش ۀدغدغ شکوه را و

را فضای حرکت سازی که مال  هدف ورا  سهوا  رگزي ، مباد که راه پسیت ر»
 «.دلت را از غّصه  پوشاند

 هره و در دهد مگر از نعمت عقل یبنیم حیرجچننی انتخایب را هیم ترازویی ت»
 «.باضطرا

 «.شودسوزان آتش نزدیک یم شعلهمها ا  ه مگر کیس که از سوز تب  ه هذیان آمده، یا یب»

غرقه در اوهام؛ و تو ای جگرگوشه! دیگر کودک نیسیت و نه  دل است و یایا سنگ»
 «.کیس که  لغزد

روند ها و  الها یمکن تا  بی  که چگونه اندوه دل ک   ه جّدیت چه یمپس آن»
 «.شوندو دور یم

سازی و ُدّر و طال را آوری یا زيورهایی که یمو  نگر اینک مایل را که گرد یم»
 «. ی ؟چگونه یم

نگری اگر در راه پیرشفت  ه  اال ها را چگونه یمِس افتاده در غواغی شهوتنف»
 «. رایت موجب رنج گردد؟

اش اگر راه پر پیم و خم پیرشفت  ه نگری دل را  ا واالترين وظیفهچگونه یم»
 «.سوی اوج کمال را در پیش نگرید؟

چشم را  نگریچگونه یم؟!  نگری دست را اگر اکری ستودین نکندچگونه یم»
 «.ننگرد یبیعجااگر  ه 

 «.ندارد؟اال وافالك نگری چهره را اگر هرگز روی  ه رایه  ر فراز چگونه یم»

  «.کند  بند تا سالم  ماند، آراسته و  الدهدل را  ر اندویه که  ا آن زیست یم ۀدرواز»
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 «.نآ دزندر  ایننور هایسفرموجبات  ویت است گسرتده عزّ یت، سالمچننی  ۀدر سای»

راه هر کس که در راهشان امید خری و  وبشتاب  ه سویش که راه پیامربان است »
 «.جنا ت دارد

-آلوداگن و پییسناگريم از تبها را یمچه اگه  دان، دفرت  دخبیتاین است راه، نه آن»

  «.گرفتاگن

ر قد اند این هدف را  اال  دان و این رتبه رااز آن صعود کردهاویلاء اهلل رایه که »
 «. دان

 «.مند شده استطلبش از آن  هرهمقدار  اشد  ه  یتمعرف علم وهرکه را  و»

دیگر  وآن در میان نورها  ه واالیی گراید  شأن صاحباین است راه، رایه که »
  «.اندجهانیان  ه  اد رفته

ها از آمده بشتاب که عمرت در میان رنجپس تأخری نکن و  ه سوی فرصت پیش»
 «.دست رفت

آن، از خستیگ و فرسودیگ  فضله  ای که گر  هره نداشتهتهدای عقزآیا هرگز از »
 «.راه تریس نداشته  ایش؟

آن معرب پر شکوه رغبت  آیا قلیب تپنده نداری و دسیت که هرگز  ه فروتر از»
 «.نداشته  اشد؟

اگه پر ای تا  ه آن جایگشته امهیّ ای و  که هدایت یافتهاکمزکه تویی آن چه این»
 «.شکوه نزدیک شوی

 «.تو عضو ناقیص نیسیت که غريبانه راه وادی ستم و اندوه را در پیش گریی»

پس بشتاب  ه سوی شکویه که از  رایش آفريده شدی و هر رایه جز آن را »
 «.رتبه ترک کنهرچند  ه ظاهر اعیل

ش را انسانخدا اگه که که این راه، راه پرورداگر من است پر جالل  اد خالقش آنچرا»
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 «.سازدسبیب یم

کن ای هدایت شده! تا  ه آن عمل ک  و آن را  ا چزیی تبدیل  حفظسخنم را »
 «.نکن هرچند سخت  اشد

شنود و  رترينشان را چون آیب گوارا سخنان زيبا را یمهمه که  یس  اشن کچو و»
 «.نوشدهای ناب یماز رسچشمه

رود تا  ا استواری  ه آن شناسد و یمترين اکرها را یمکه اعدالنه یسون کچ»
 «.کند جلبی  ه آن نور رپدازد و 

این است آن هداییت که خداوند تأیید و  ه مقامات واال رهنمونش کند و دیگر »
 «.روندیم هراهجهانیان  ه یب

که روایایت در نکوهش رسودن و خواندن شعر و آیایت در مذّمت شاعران رغم اینیلع
دانید که یمیا م؛ زيرا من نزی چنانای یممیان خود و این قصیده پیوند و را طهام، ویل یافته

چننی گراییش دارم و قصد ندارم آن را  ه  اد دهم نهایتاً شاید خداوند سبحان مرا  ه تثبیت 
 های دیگر. آن توفیق دهد و نزی توفیق استغفار از این لغزش و لغزش

  روا ط قیتعم

 ۀهای ما شیوک  که نامهر چندین نامه  ه این مطلب اشاره یم ینم که دیم عزيزم!
ها  ر تو و  ر من است و  ر ترين نعمتاز  زرگن یا وای  ه خود گرفته است تازه

ویل دوست دارم  ه این ، شناسدها آنان را یمدیگراین غری از ما که تنها دانای غیب
 یا  هرت است  گويم «علمم»م و نکته اشاره کنم که من از هر جهت در خدمت تو هست

در خدمت توست و زساوار نیست جز  ه  -چون در عنی دانایی جاهل و نادانم -«جهلم»
های معرفت انساین، زمینههمه تو در  ۀدربار نم ومقدار مصلحت از تو پنهان  ماند 

 .اکر خواهم بستتمام تالشم را  ه

 موالي آری،، ن عمق نبوده استکنون  ه ایچننی اشاره داشیت که روا ط ما تاهم
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ما در گذشته از نوع اّول  ودیم تا  و هستند اهللیف  ز  رادرانغری ا ،دین رادران در  من!
ای است از که خداوند توفیقمان داد و از نوع دوم شدیم و میان این دو نوع فاصلهاین

کردن تفاوت ست و شمارهاکیف ا اااالً اندازه  یناتا  وثجری تا ثرّيا؛ پنبه کجا و آهن کجا؟ 
خود توست و اگر ممکن نشد همنی حتّوالت قلیب که  ۀمیان این دو شلک را طه،  رعهد

 . ایم اکیف استما در خود احساس کرده

 ند صفحه و سطر  ه  ند ۀاینک امیدوارم توفیق  یا م و  دون نیاز  ه ذکر شمار
 :تو  ه ترتیب پاسخ دهم نامه

هایم و اَياد فواصل زماین میدوارم تأخری در فرستادن نامها»: اینوشته :خنستنی فراز
 . «...طوالین میان آنها شما را نگران نکند

ای از شما دريافت کنم دارم هر روز نامهخود دوست یممن که اینرغم یلع م!موالی
است، ویل  صد درستدراید نزی ابلّته صداسباب این امر نوشته ۀچه دربارآنهمه  و

دانید که یمیپ نامه چناندرزيرا ارسال یپ آورم؛های شما را  ا تأخری  ه شمار نیمنامه
است که هر کس جهاد اکربي سازی روش پیادهخالف  خاريج و ة داخيل وخالف تقیّ 

 ه  ار هم شك  دون  و نشستنش را داردثمرامید  ه سبحانخدای نعمت  فضل وه  
ا هم خواهد نشست نشسته است و همواره بِّهج ا ُُكا ِحنٍی  ِإِْذِن رج لجهج ُْ

ُ
تُْؤيِت أ

اش را میوه» ؛1
چزیی که هست این تکامل اگه  ه صورت  ؛«دهدهر دم  ه اذن پرورداگرش یم
اهمیت و  لکه « عبد»  اره  ه سوی اهداف و اگر همتدريیج است نه جهش یک

 تخالف حکم رضورت این امر را دريا د خواهد دانست که رسیدن دفیع  ه اهداف،
است و چه بسا که موجب پیدایش اموری  ریون از طاقت عبد  تخالف رمح که ل
خود را در حال توّسل و  ۀدارد که همواره  ندست یمود سبحان خدای کهنیا و شود
تو نزی  اید ای عزيز! . اوست فیض عطا و ه سوی خود  بیند که در آرزوی  عتُضّ 

که  از همو خود  ه تو یاد اهداف د تو را  ه بسیار دست  ه داع  رداری که خداون

                                                        

 .25 آیه. ا راهیم، 1
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 .چننی دستور دادمریّب من نزی مرا این. خواهد داد  رساند

 «. ردپیوسته است  اال یم جتدید مستمر ونیازمند  هک ار امروحّیه و»: که نوشیتاّما این

-: نزی ایننا، حیّت معصوماعالی از ایمان هم که  اشند درجهدر هر ن امؤمنهمه 

هیم شب »: روایت شده است که فرمود ننی هستند؛ از حُضت امام صادقچ
زيراوی گويد:  عرضه  «.در آن شادماننداویلاء اهلل که ای نیست جز ایناعه
 6خدارسول  شودهراگه شب اعه یم»: فرمود یت شوم چرا و  ه چه علّت؟: فداداشتم

-روم و  از نیم  ا آنان یمروند و من نزیه:  ه همراه او یمائمّ رود و  ه عرش یم

 اشم و اگر چننی نباشد دانیش که از آن سفر دريافت کرده  علیما  گردم مگر 
 .استمستمر  أیید و یاریتز غری اابلّته  ینا و 1«.پذیردکه در نزد من است پایان یم

 شدند ظرف وجودشان دوباره و چون از آن  زرگواران جدا یم»: اینوشته
 .«ساختود داشت نمایان یمچه را در خآن

رسد که جّو دنیوی که او را احاطه کرده است  ه هر صوریت ای یمهمرتباگه فرد  ه 
کردن تواند او را از ذکر جدا کند گرچه این حالت طبیعتاً  ا تمرکز و اعکه  اشد نیم

 . چننی  ایشخواهم که تو نزی اینیمعيل عظیم ز خدای ا و شودفکر و حواس  یشرت یم

  خود را بشناسم؟ حال چگونه

شود تا در نتیجه، در چگونه معنّی یمشخص  «حال»دانم که نیم»: اینوشته: ز دومفرا
 . «... ا آن را  ه نفس خود  دهد؟مناسب  یغذاشدن استعداد  رای آن حال صورت پیدا

-هرا ط در:  گوا ی نیکویی است که  نده در  را ر خدای خود تصف !اي موال «حال»
                                                        

نْ . 1 ْبِد اجهلل عج ِِب عج
ج
ا ِمنْ » :قجالج   أ ْلجةِ  مج ةٍ  یلج اكج قجهالج إِذجا  إاِلا  ُاُعج ْیهفج ذجلِهكج ُجِعلْهُت فِهدج وٌر قُلُْت کج ا رُسُ ْویِلجاءِ اجهللاِ فِیهج

ج
وج أِل

نج  ْلجةُ  اکج ةِ  یلج ُُمعج
ْ
ةُ  اجلْعجْرشج وج وجایفج   وُل اجهللرجسُ  وجایفج  اجْل ئِما

ج
رِْجهعُ  :اجأْل

ج
ها أ ُهْم فجمج عج ْیُت مج ادٍ  وج وجافج جهْو الج  إاِلا  ِِعلْهٍم ُمْسهتجفج وج ل

ا ِعْنِدي جِفدج مج  ()مرتجم(.254، ص 1، ج اصول الاکیف )«ذجلِكج لج
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-یم و عرفان اخالق شود؛ چزیی که هست علماییمصف تّ  ا موالی خود  ه آن م اش
و عمل  استعداد در تغیری و تبدیل است و  ر حسب دوام نبوده، قا ل حال: گويند

آورم که  ه یاد یمپیشنی من چنان نامه آورد،شخص، اگه او را  اال  رده، اگه پاینی یم
 .  ه این معنا  وده است های بسیاری از حالِ مثال حمتوي

 تصف ،حالگر : اگويندیم -ترصيح کرده جامع السعادات درنرايق که چنان -نزی
 و ثا ت روحّیة یا نفساِن  «هملک» ودن خارج و تبدیل  ه حالشود از الزم فرد  م ویدا

حال و عدم قا لّیت زوال  و ملکه، قا لّیت زوال حال میان گردد.  نا راین، فرقراسخ یم
 . ملکه است

-شود؛ چرارا شامل یم «حال» ،«بنیرا قج المُ  ئاُت یِّ  رار سج االج  ناُت سج حج » الطبع تعبری مشهورِ 

عنی کند آن را خویش نظر یم ه حال سا قخود، چون   احوال لوُّ حتدر فرد که 
که درحایل کندرا  ر جناتش از آن حال شکر یمتعایل  خدای و  یند دی یم و «تمعصی»

آورده است؛ عبادات  ه شمار یم طااعت وآن وقت، حال خود را از  هرتين  قطعاً در
خداوندا! مرا در حالت  دی »: فرموده است مضمون یناقريب  ه داع  در رو،ازاین

 حمّرمات همنی  «اموع» بت  هنسو  دی سوء  ینا و «که از آن جناتم دادی داخل نکن
 االتر  پاینی است؛ چون  ا احوال الاحو و نسبت  ه صاحبان احوال، ّلّک است اعدي

پذیر  ه زوال «حال» از خروج -که از مطلب پیش روشن شدچنان   -و سنجیده شود
 .ناپذیر استراسخ و زوال «ملکة»

وجدان جزئّیاتش  ه همه ا  آن را فرد است که  سبحان یای خداوندعطانزی از حال 
یسه  ا مقاکه ارزش آن تنها  ا چراتواند آن را ارزيایب کند؛ نیم ویلکند احساس یم

که چرا فرد  ا دیگران غریممکن  لکه ممنوع است؛ ۀشود و مقایسدیگران آشاکر یم
مهم  ای است که خداوند متعال  ر اعمال دیگران آوَيته است.این اکر، دريدن پرده

که دیگر را داشته  اشد حال  ه یل ز حاخروج ا و «پیرشفت»ع توقّ  ارهومهاین است که 
وندا! حتّمل اخد»تر است. ملاک و در نزد خداوند سبحان و حکمت و رمحت او  هرت

خبیش از حقیقت را که  ه ما شناساندی عطایمان فرما و ما را  ه آن خبش که 
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 .«دست ما از آن کوتاه مانده  رسان

رو، حایل که در طاقت و توان یک متفاوتند؛ ازاین« احوال»حتّملنزی در نفوس 
از  داع جاست که دراین زاممکن است در طاقت و توان دیگران نباشد؛  شخص هست

تکلیف فراتر از طاقت  ه خدا پناه  رده شده است گرچه آن تکلیف  ه خودی حتمیل 
 . وده  اشد حقخود، 

 «حال»ترجیح ندارد ه کاین نشود و آیم مطلب دیگری نزی  ر مطلب فوق مرتتّب
دانیم آیا طاقت آن حال یا طاقت نتایج آن یم؛ زيرا نیمخبواه سبحان  را از خدای معیّ 

این است که هرچه را خداوند مصلحت  داند  را داريم یا نه؛  لکه درخواست درست
اش  ه ما  ا مهرباین پدر و مادر قا ل از ما  ه خودمان داناتر و مهرباینو ا هک، خبواهیم

 . مقایسه نیست

که تو اع حال مانده است و آن این  ایق منفسدیگر نزی در  ۀساد نکتهیک 
اع است؛ چون  الف اصطالحای؛ ابلّته این اشتباه نیست ویل خمرا نوشته )حاالت(

در دنیا  درفرد است که ي ي احوال متغرّی  ه معنا هت است کحال ۀواژث سالم اع مؤنّ 
که اّما احواِل . پریی و.. ین،واج ،ىنیازیب ،فقر رد؛ مانند سالمیت،  یماری، آنها  ه رس یم

 و «تحال» آید نهیم «حال» ۀوده،  ا واژ  رکّ ذج مُ کند نسبت  ه پرورداگر خود اَّتاذ یمفرد 
 . «حاالت»شود نه بسته یماع  «احوال» ۀ ا واژ رو،ازاین

قطعاً خمالفت  ا حال، اکر ناپسندی است و این مطلب : ه هم  ایق مانده استلئمسیک 
 و دیگران از تقّیهنفس، ز ا تقّیه: آن معاِنهمه ه   هتقیّ رشایط  مگر در اکمالً درست است

است و حال  ا  «خمالفت»وجوب  «اخاليق»حکم رشيع در چننی صوریت، ن، گرامز ستا تقّیه
 ه خمالفت حال خود رایض  -درهرحال -نفسآید؛ زيرا  ه حساب یم جهاد اکرباین خود از 

 . خواهد  ود جهاد اکرب «خمالفت  ا حال» ال حماهلخنواهد شد پس 

 وده، از آن اغفل نفس  تقّیهخواهم  ه تو تذّکر  دهم که مراقب از این راه یم
 هایی را که نفس  رایش  ه وجود اگه مشالکت و سخیت ،صاحب حالزيرا  ؛..نشوی.
آورد احساس نکرده،  لکه  ه دیلل شتایب که  رای رسیدن  ه مراتب  اال دارد یم
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و فشار زياد  ر نفس  که این اصالً درست نیستدارد درحایلدوست یماستمرار آن را 
 ريم؛ پس  ه کننده از اهداف،  لکه اگه مهلک  اشد و  ه خدا پناه یمتواند دوریم

اش را قطع کند. این که خداوند یاریوحاشا کن تا خدا  ر تو رحم کند رحم خودت 
 .داد ه آن فرمان یمنزی از چزیهایی  ود که استاد و مریّب من، مرا 

 مقّربان   هشت

گریی و تعدیل شهوات اخری خود فرمودید که پیش نامهدر : اینوشته: سومنی فراز
پادایش نداشته،  لکه تنها  ثواب و هیم -لطبیعتاً غرائز و شهوات حال -و غرائز نفس
 . «...است ق اليهیحتّمل حقاسازی  رای تمرين و آماده

 ویل تفاوت  زرگ و غریقا ل  ست؛عطا و «وابث»اینها  همه عزيز! يا
 ثواب. تا ن ثواب ایای هست ممقایسه

گفنت  ا کیس سخن از وقیت در هناگم سخن: جا داستان کوتایه هستاین
آیا در آخرت نزی : او گفتم ه  شّدت تأیید کرد. ه میان آمد او آن مطلب را  هحورالعنی 

   ود؟مانند دنیا مبتال  ه شهوت جنیس خواهیم 

 شایستهآیا توّقع داری خدا را تنها  ه این دیلل که : وی پاسیخ  ه این مضمون داد
 ؟! چه کیس  ه این مقام دست خواهد یافت عبادت است عبادت کنیم؟

گوشت پرنداگن » است؛ خوردن «ثواب»حورالعنی  ا  «بسرتیهم» یقنی ه م!موالی
ها بسیار اندک  وده،  لکه عنی اینهمه ویل  ست،ثواب انزی  «هر قدر که خبواهند
 عقيل و»است  ه اعلم عظییماگر  ا  هشت مقّربان مقایسه شود ک عذاب و سخط است

ترين مردم  ه که من نادانچه این، کنمذکر توانم جزئّیات آن را نیماْلن  و «رويح
 . آن هستم مضمونجزئّیات 

 لکه ، کنندعبادت یمنیست که مردم در یپ آنند و  رای رسیدن  ه آن ثواِب این 
 که اینک  ا آنها زندیگ یاِت حیّت مادّ ست اشیاهمه این ثواب، رسیدن  ه حقیقت 

کند و این تغیری جز  ا اینها تغیری یمهمه صورت، دیداگه فرد نسبت  ه و دراین، کنندیم
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 : دو اعمل حاصل خنواهد شد

 . دنیایی است هایخواستههمه  شهوات وگرداین از یکی از سوی عبد: که روی

 سبحان،  ر  نده است؛ نفیس که خدای واال ن نفِس که گشودا: دیگری از سوی خد
 .ش شایستیگ خبشیده استقدسرسیدن  ه جایاگه  وخود  معرفتآن را  رای 

 رایت  -اگر استحقاق تربیت را داشته  اشند -از مطالیب که در تربیت دیگران
اگه، مصلحت در این است که از همان  مفید است این است که فرد متوّجه  اشد که

جهاد اکرب که اااالً  ه او گفته شود که  ل آاغز اکر  ه این جزئّیات ترصيح نشود،
است و هیم   اشد درستاعم ثواب  یمعناشود که اگر منظور ما یم «ثواب»وجب م

و حورالعنی بسرتی  ا عبارت از همثواب که  گويیم  ه خالف این،  ر آن نیست یغبار
 .امثال آن است

بسرتی  ا هم واست  «اعلم عظیم» نامهتنها  ،: ثوابکه اگر  گويیمچه این
 . ایمو امثال آن نیست سخن درسیت گفته حورالعنی

 هشت است که ف یوصت درقرآن کريم آیات ظاهر ماند مروری  ر چزیی که یم
اینک نیازی  و ه همنی امور استثواب منحرص  شاید از آنها چننی استنباط شود که 
 .  ه پاسخ تفصیز  ه این شبهه نیست

  رای یا  گوهل ظاهر  رای اا هنتظاهر قرآِن  ینا این د اااالً  کهنیااست ف اک
تأويل  ه  ابلّته پس از قرآِن را مضامنی همنی «املقّربان» اّما است،« یمنی اصحاب»

 یقنی ه»: که فرمودنقل شده است  خدا  اره از رسولدارند؛ دراین ُعلیا  هشت
ام که را آماده کرده خود چزیهايی صالحخدای متعال فرموده است:  رای  نداگن 
 اکش  1«ده استرکر وخط ه  ر قلب برشیننه چشیم دیده، نه گویش شنیده و 

بسیاری از مردم خطور کرده  هکه  ر قلب و اندیشالعنی بسرتی  ا حوردانستم همیم

                                                        

ههاحِلنِیج »:يجُقههوُل  إِنا اجهلل. 1 ْدُت لِِعبجههاِديج اجلصا ْعههدج
ج
هها الج  أ ههمج جشج ج قجلْههِب ب ههرج یلعج طج ههِمعجْت وج الج خج ُذٌن سج

ُ
ْت وج الج أ

ج
ههنْیٌ رجأ  «رٍ ه عج

 (.198، ص 8، ج حباراالنوار،  ه نقل از : چهل حدیث،  ) امام مخی 
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 شده در این حدیث  اشد؟ هشت توصیفتواند همان است چگونه یم

ای که  ه آن اشاره کردید چننی نوشته  ودم که هر آورم در نامهکه  ه یاد یمچنان
 دون »در نوشیدن آب، یا خاراندن رس تأخری چون عمز در راستای جهاد اکرب هم

دادن   دون پاداش نماندن  ه معنای داین که و اینک یمت و «پاداش و ثواب خنواهد ماند
دیگری ى امعنه   که،  لفهمند نیستمردم یمه ک معنایی مانه ر آن عمل  ه ثواب 

را خواهد داشت؛ اثر منی ه در این  اشد مندرجهرچه  و ترعیوس و ترعيرس است واالتر،
 ْنیثج

ُ
ْو أ
ج
ٍر أ ِمٍل ِمْنُکْم ِمْن ذجکج لج اعج مج ِضیُع عج

ُ
ِنِّ ال أ

ج
أ

ا من عمل هیم صاحب عمز از شم» ؛1
 . «کنمرا، از مرد یا زن، تباه نیم

 جهاد اکرب وشما در  اب  نامهام  ه خنستنی همراجعدر هناگم »: اینوشته: چهارمنی فراز
رغم سنگیِ  آن، اندک یافتم؛ مطالیب که در نامه آمده را یلعزهد قليب  تاهمی «فهم» زا پس
 . «...قرار دهم  رریس اره مورد در این را و احادیث رشيف قرآن  یاترفتم تا آ ،نی نا را

است و شکور او ه دهد ک خری یجزاخود  ارها امتناِه ی نایعطاخداوند تو را از 
آوری کردی اکر بسیار خویب کردی که این متون را اع، بان است و توانارو مه  رد ار

؛ و هایی که مستعد این امر هستندمند شويم هم تمام نسلکه هم من و تو از آنها  هره
همه است و در قرآن کريم ت و آیا ت یت عصماهلچرا چننی نباشد که جوشیده از 

اگر کوتایه  و شان نیستحکمتچون  یتحکمت دانیش چون دانش آنان و برشيّ جهان 
شناسیم و ایم یا مقام و الکمشان را نیممانده فلاغی  اشد از ماست که از آنها قصورو 

 این رشته رس دراز دارد!

 لزتم م و اش  ه هوش 

که آن این و اینک  اید تو را از چزیی  ر حذر  دارم که خایل از اهمیت نیست ویل
 و از پیچیدیگ نیست یلاخ اشد که یم «فلسيف»هایی پرسشتوي حم نصوص رشيفاگه 

                                                        

 .195 آیه. آل عمران، 1
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است تسلیم تام نسبت  ه این موارد، اظهار ناداین در کنار  «لمعالعکس»من در ح یرجت
 . استوارند عدل حق واکمالً  ر  -در حقیقت خود -یایتچننی رواه کنیاه  

هایی از من داشته  ایش شاید اگیه  توانم پاسخش را  دهم و اّما اگر چننی پرسش
کن و نه  ر غری او ای عزيز! و  توّك اگیه هم  ه دالیل خمتلف نتوانم؛ پس تنها  ر خدا 

از آنان مباش که دانش را از تنها از او یاری خبواه و گرچه من در خدمتت هستم، ویل 
 . ه تو نزی چننی  ایشک ، حاشاگويندجويند و اعملان را ترک یمنادانان یم

هاست در فکر ات خواسیت چزیی است که من مّدتچه در این فراز از نامهآناّما 
 . ارسال آن  رایت هستم

  وعميل ندی تو  ه دو چزی شایسته است: یکی و پای : الزتامکهش اینحاصل
 دیگری قلیب.

ز ا فسّ در تأعين یسبحان  خدایخوف فراوان است یا از  ۀخنست گریاّما عميل: 
ه ک 7مصائب امام حسنیدر اندوه از ا ی ها واز آن «تسالم» ه  شوق و هاعیب وگناهان 

 . «ت استامّ  ت اب جنا وخداوندی واسعة  ترمح»

و فراهم  اشد  لکه شاید همواره دانم که گريه چزیی نیست که همواره مهّیا یم ابلّته
آن وجود داشته  اشد و ثانیاً در صورت اماکن  «قصد»دست ندهد، ویل همنی که اّوالً 

 گریی شود هم اکیف است.در اوقات خلوت و صفای دل  ه صورت مستمر یپ

 ن  بیعةر از  راحدیث رشيیفهای نسبتاً طوالین است؛ دومنی اکر پسندیده سجده
خواهم که در از تو یم: عرضه داشت خاطر دارم که  ه پیامرب اکرم در يملا کعب سُ 

  1«های بسیارت در این اکر یاری کن ا سجده امر»: رمودف  هشت همراهت  اشم.

ْیُتكج »: خوانده شودسجود در حال  مأثور یداعچننی شایسته است این هم صج اليه عج
ْخرجسْ 
ج تِكج ألج جْو ِشْئتج وج ِعزا اِِن وج ل تِكج  ِلِسج جْو ِشْئتج وج ِعزا ِي وج ل رصج

ْیُتكج  ِبج صج ْهتجيِن  تجيِن وج عج مج ْیُتكج  لجکج صج وج عج
صج  ناْعتجيِن وج عج تِكج لجکج جْو ِشْئتج وج ِعزا ْیُتكج بِیجِدي وج ل صج ْمتجيِن وج عج ْصمج

ج تِكج ألج جْو ِشْئتج وج ِعزا ْميِع وج ل ْیُتكج بِسج

                                                        

 .534، ص 1، ج کشاف القناع.   هویت، 1
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تِكج  جْو ِشْئتج وج ِعزا ْیُتكج جِبجِمیِع  ِرِْجيِل وج ل صج ْمتجيِن وج عج قج تِكج لجعج جْو ِشْئتج وج ِعزا ْريِج وج ل ْیُتكج  ِفج صج ْمتجيِن وج عج جذج  ْلج
زجاُؤكج ِمينِّ یا کريم ا جج ذج ا وج لجیْسج هج يلج ا عج ْمتج  ِهج ْنعج

ج
وجارِيِح اجلايِت أ تو را  ا زبانم معصیت ! اخداوند؛ «جج

  ا چشمم تو را معصیت کردم، ؛کردىالل یممرا  خواسیت ه عّزتت اگر یمویل  کردم،
 ه عّزتت و  کردم تو را نافرماین ا گوشم  ؛ساخیتخواسیت کورم یم ه عّزتت اگر یماّما 

اگر که   ه عّزتتو  م گناه کردمان ا دست نمودی؛کر یممرا خواسیت اگر یمسوگند 
 ه عّزتت اگر و  متفگناه ر ه راه  ا پایم  ؛کردىخواسیت دستانم را خشك یمیم
 ه عّزتت اگر ویل  گناه کردم، امجنیس  ا آلت ؛ساخیتگریم یمخواسیت زمنییم
که همه اعضایی  کردم، تو را نافرماین ا تمام اعضایم  من نمودی؛خواسیت عقیمم یمیم

سپس هزار « ای کريم! پاداش تو این نبود که من کردم! خداى من ند؛هست نعمت تو
 ....العفو ،العفو :گوییمرتبه یم

 ،: توّك  ر چهار صفت است کمدستقليب الزتامات ، اّما  ود عميلاینها الزتامات 
هر قدر که ذکر مستمر  عطا( ونکردن در طلب عجلهى امعنه )   رد اری ،رضا
 .  -است ذکر قليبمنظور طبعاً  -داشته  اشدن اماک

سیت این است که  داین هر هآن  حتّمل ه  اچارنکه در این صورت  مسئویّلیت ویل
-ه قرار یماسبافاکرش نزی مورد حم و است قليب اشد گناهانش نزی  قليب شتکس طااع

ج رج ذن فج که خداوند ااش از این  ا ت  یشرت خواهد  ود مگر ایناندوه و نگراین وگرید 
که  قليب و طااعت عميلشاید در آن  و گشاییش حاصل کند و فرج خود ۀند داده،  ر 
شدن زایل ۀت و شّدت این اندوه یا مایحدّ و تسکی   ر ف یفر گرفت َتاقر شارهد امور

 . خداوند متعال  اشد ۀنسیب آن  ه فرمان و اجاز

که سلوك صالح خود  ه  ریخ از موانع راه  در  یان رشح حال»: اینوشته: پنجمنی فراز
 . «...ا در خودم مؤثّر یافتمرو شدید اشاره داشتید و من آنها ر ا آنها روبه اً خودتان شخص

، ام که در آاغز این فراز ذکر شده را  ه گزاف و مبالغه ذکر نکردهیعموان عزيز! يا
 ه داشتم.رااش ست که  ه آنا اثرکه  ه چندین سبب  وده است که یکی از آنها همنی  ل
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 دو داستان
ز این دستور هایت را  رشمارم، ناچارم اعیبچه از من خواسیت که آن ۀدرباراّما 

 7حُضت امام صادق نقل است که گفت: ازحليب ز حدیث انافرماین کنم؛ که در 
یا هناگیم که زنان را ملس »: پرسیدم که فرماید -جّل  و عزّ  -سخن خداوند ۀدربار

بسرتی منظور خداوند از ملس آمزیش و هم: رمودف کردید زي اید غسل کنید 
رو، از این ازاین دارد.ن را دوست یمپوشیده است و پوشانید خداوند ویل، است

 1«. ريد نام نربده استکه شما نام یمعمل چنان

فرامویش یا مانند اینها  رای مصالیح که اینک نیازی  ه  یا تغفلتا جایی که اگه  ه 
کند؛ جال چگونه  یان مفّصل آنها نیست گناهان را از صاحبانشان نزی پنهان یم

    ه دنبال گناه دیگران خود را  ه هالکت  یندازد؟ضعیف ناداین چون من  ا گشنت

که شاید این دو داستان که در زماین که توان گفت اینچه در این  اره یمآنهمه 
 من در یپ حتصیل مطلوب  ودم  ر من گذشته است  رای شما نزی مفید واقع شود:

  شهید صدر ثاِنگریی خنستنی دست

گری گران مرا دستشمیس ستم 1353 یالدی/م 1974وقیت در سال : داستان خنست
کردند و پانزده روز در  ازداشت نگه داشتند چه در داخل زندان و چه پس از آزادی 

این جريان  -لمالععکس -روزاگر سخیت  ر من گذشت، ویل  ه فضل خداوند سبحان
م چه داشتآنهمه رفته، در اندرون خود از رشيف در زندیگ من این شد که  ه حرم 

خانوادیگ و مانند  ،ماِل ،شأن اجتمايع ،عليمامتیازات دنیوی، همه دست شستم و از 
که ام؛ چراکردم که من اصالً هیم اکری نکرده سااحساندیک  عد ويل اینها گذشتم، 

                                                        

نِ . 1 جلجيِبِّ  عج
ْ
نْ  اجحل ِِب  عج

ج
ْبدِ  أ  » :قجالج  اجهلل  عج

ج
أ ْن قجْوِل سج هالج :  -عّز و جّل  - اهللْلُُه عج ، فجقج ْسُتُم اجلنِّسهاءج ْو المج

ج
هاعُ  :أ ِمج

ْ
 ،ُههوج اجْل

ترٌِی َُيِبُّ  اهللوج لجِکنا  ونج  سج مُّ ا تُسج مج مِّ کج رْتج فجلجْم یُسج  (.133، ص 2، ج وسائل الشیعه«)اجلسا
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 که خوِد همنی ل «ام!خلیفه خبشیده هاز کیس»اند: که در مثل گفتهاینها را چنانهمه 
 .تر است تا  ه عبادتدیک ه گناه نز «کشیدندست»

اگه خداوند را  از کردم تا جایاگه خودم را در پیشقرآن کريم روزی : ستان دوماد
کهف  ۀسورخودم را  بینم؛ این آیه از  ۀخدا دربار «نظر» -تعبری دنیويه   -ا یسبحان 
ا يجْعُبُدونج إاِل : درآمد که مج ْلُُموُهْم وج ج إِِذ اْعزتج ُووا إیِلج  اهللوج

ْ
بُُّکْم ِمْن فجأ ْهِف یجنْرُشْ لجُکْم رج  الْکج

ْمِرُکْم ِمْرفجقاً 
ج
یِّْئ لجُکْم ِمْن أ يُهج رجمْحجتِِه وج

چه که جز خدا و چون از آنها و از آن» ؛1
پرستند کناره گرفتید، پس  ه اغر پناه جويید، تا پرورداگرتان از رمحت خود  ر یم

 . «راهم سازدشما  گسرتاند و  راى شما در اکرتان گشاییش ف

-که نیمکردم جز اینآن روز خود درک یم حسب حاله  های این آیه را خبشة مه

حرم این  ود که  ه ؟ خواهد  ه آن پناه  ربماست که آیه از من یم «اغر» دانستم این کدام
 ا   اد رفتم شاید دری از این معنا  ر من گشوده گردد؛سالم که  ر ساکن آن حرم علوي 
ْل نجْفيِس  ما هُ اللّ »: رسیدم کردم تا  ه این خبش از سخن امام آاغز « اهللامنی» تزيار فجاْجعج

ائِكج  ضج ، رجاِضیجًة  ِقج رِكج دج ئِناًة  ِقج قوي  «حدس» هحلظآن  رد!« يمرِ ا کج یج »: فرمایدجا که یمتا آن «ُمْطمج
دم را  ه  ه من دست داد که آن اغری که  ر من واجب است داخل آن شوم این است که خو

سوای آنها دور کنم. این مطلب را  ا مریّب شده در این زيارت  یارایم و از مااین اوصاف ذکر
 و موالی خود در میان گذاشتم و او نزی درسیت آن را تأیید فرمود.

مرا در هیم یک از اینها  واوست  ۀسعوا رمحت ویای خدا عطا ه ازمهها م! اینموالی
که من نه نه مرا دخالیت هرچند اندک  اشد درحایل نیست و چگومستقّز دخالت 

 اختیار سود و زيان خویش را دارم و نه اختیار حیایت، نه مریگ و نه رستاخزیی را.

 رم این است که در از اله چزیهایی که من از آن رنج یم»: اینوشته: ششمنی فراز
 . «...اطب هستمهایی که خود من خمويژه وقتشود  هحضور من از دیگران غیبت یم

                                                        

 .16 آیه. کهف، 1
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حتّمل اصل  و «حفظ ظاهر» ا  وافقضع تو  رای دفع غیبت  اید ممو عزيز! يا
 یشرت مردم رساغ  زا هک-های معنّی شنونداگن و حارضانويژیگوجود دیگران  اشد و  ا 

اگر اگیه فرصت  ، ویلاست اکف مانند آن که گفتید اکمالً  انکار قليب وهمان  -داريم
ويژه اگر کیس که مورد غیبت واقع این دست داد،  هرت است  ه  رای اکری  یش از

واقع شده، عواطف و مهرباین تو نسبت  ه او  مظلومشده، در این  دگویی،  ه ِجد، 
  رانگیخته شده  اشد.

 حیا مذموم»: ایجا که نوشتهست؛ آنامانده  يقا از این فراز، یک عبارت دیگر 
ز حیا ااگر  یلو اشد،  تطاع ازحیا که  ین در صوریت درست استاآری، ، «است
که حالت لرزیش از آن در  سبحان  اشد، در  را ر خدای و تقصری از قصور یا، تمعصی

  1.نیست درست شودانسان اَياد یم

 سمات  یداع ازدفاع 

اهلل یةیکی از معتمدان  رایم نقل کرده است که مرحوم آ»: اینوشته: هفتمنی فراز
نظر  کردند؛داعی سمات اشاکل یم انتساب صّحت در 1حکیمد حمسن سیّ العظیم 
 . «...و مداوت  ر خواندن این داع چیست؟ قرائت ۀاعیل دربارجناب

گويیم و از سخن یم« قواعد»کرد  ر اساس در پاسخ  ه این پرسش از یک روی
 در  ،قواعدر اساس   .احوال مسلك اهل قلوب و کرد دیگر  ر اساسروی
که  لاست؛  حکیماهلل یةاست، حق  ا آف یجلیل ضع یداعت این ایسند روکه این
 مویس و ازداع ام که چون در این  یشرت از این را نزی شنیده «تاهل غفل» ریخ  از

 ۀاست! گويا که روش و سری 2ارسائیلیاتمشتمل  ر  آنها یاد کرده پس غری اسحاق و

                                                        

 اش رشم و آذرم گفتههههه و از نههههوع پسههههندیده رویی. در فههههاریس  ههههه حیهههها از نههههوع ناپسههههندش کههههم1
 شود)مرتجم(.یم

سهاخته و .  ریخ روایات جعز که توّسهط  عیضه از یهودیهان و مسهیحیان کهه در عرصه صهحا ه مسهلمان شهدند 2
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ود را  ه دروغ  ه آنها و رشيعتشان پیامربان نزی مانند راه و روش این یهودیاین که خ
 شمارند مذموم  و ناپسند است.منتسب یم

 ه  «مطلوبّیت  ه رجای»را  این است که داعی سمات «قواعد مقتضاى»هرحال،  ه
 معترب  ر آن اقامه شده است قرائت کنیم. «حّجت»که  حقیق ورود قصد

ام چننی کساین را یافتهگويیم افراد خاص سخن یم «ۀويژ»مسلك  گر  ر اساساّما ا
شداگین پرسند. معتقدم آنها خود را غرقگردند و از آن نیمکه اصالً  ه دنبال سند نیم

چنانند  «عميل»ناحیة زنند.  نا راین، آنها از ای چنگ یمپارهپندارند که  ه هر َتتهیم
ن م و تند: هسنامعصومز ا هة وارداخبار حکمیّ  و هادعیّ همه صّحت که گويا معتقد  ه 

از این داعی جلیل گرایش عظیم معّی  را در  را ر خداوند سبحان فهمیدم و شاید 
 خداوند تو را نزی در آینده  ه فهم آن موّفق کند.

که  ه آن اشاره  «تناقض» مسئلهمطالب این فراز داده شد  ه جز همه جا پاسخ تا این
 1.کرده  ودی، ویل اینک نیازی  ه ورود  ه آن مطلب نیست

  سودمند هایباکت

های پیشینتان لطف کرده و چه در نامهآیا اضافه  ر آن»: اینوشته: هشتمنی فراز
کننداگن در ریس ا ناسب دیگری هست که م عميل ۀسریمرا  ه آن راهنمایی فرمودید 

 . «...این راه  اشد

                                                                                                                                  

جها کهه های روایی اسالم نزی درج گردیده اسهت و از آننسبت داده شده، در کتاب پرداخته،  ه پیامرب اکرم
 ارسائیهل پرداختهه شههده،  هه آنهها ارسائیلیههات ه  یههان تهاريخ و مسهائل مربههوط  هه قهوم  هه در آنهها  یشهرت  ه

 گويند)مرتجم(.یم

-. منظور، تناقض در رفتار علما در  رخورد همراه  ا تسامح  ا روایات ُسهننج از یهک سهو و  رخهورد دقیهق و سهخت1

پاوریق همان صفحه توضیح حقهری در ایهن گریانه  ا روایات ِحسبه از سوی دیگر است که خواننداگن حمرتم در 
 اند)مرتجم(. اره را مطالعه فرموده
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 ام.توضیح داده اکیف در این  اره ۀتا جایی که  ه خاطر دارم در پاسخ فراز چهارم  ه انداز

مفهویم از حال تو  نتیجهها نزی خرب خویب  ود که شدنت از کتابو اّما خسته
 داشت که در اثر ممارست  ر جهاد اکرب  ه دست آمده است.

مطلیب نوشیت  جامع السعاداتکتاب  ۀآن فقره که دربار ۀابلّته من فراموش کردم دربار
آن در اخالق و سری و سلوک و  ۀویسندتوضیح  دهم؛ این کتاب بسیار جلیل است و ن

اهداف مطلوب  رای اهل حال صاحب نظر  وده،  ه این معنا خود از علمای اعملنی  وده، 
 چزیی که هست این کتای مشتمل  ر جزئّیات مفّصل و مطالب زاید و طوالین است.

 رای  -امها نزی دیدهکه در دیگر کتابچنان -پرداخنت  ه این طول و تفصیل
شده در اندرون که اندک حقایق پنهانهاست؛ یع   رای اینپاشیدن  ه چشمسرتخاک

چنان کتاب جز  رای مستحّقانش  ه چشم نیاید و اغفل وقیت این کتاب را خبواند هم
کتاب  ه توفیق خداوند  مطالعهاغفل  ماند و کیس که شایستیگ الزم را دارد در حنی 

صدراملتأهّلنی  ۀنوشت اسفار اربعه. من کتاب تدريج ملتفت آن حقایق شودسبحان  ه
ام و خود آنها ا ن عریب را  ر همنی منوال یافته ۀنوشت فتوحات مکّیهشریازی و کتاب 

 اند.ها  ه این مطلب اشاره کردهاین کتاب مقّدمهنزی در 
 ودن رسد که  ه دیلل طوالینیم« حال» اور من این است که: اگه فرد  ه سطیح از 

که او رساند؛ چرانزی یم« زيان»رساند  لکه اگه نه تنها کتاب  ه وی سودی نیممطالب 
این کتاب  مطالعهموجود در آن را ندارد. ویل من امیدوارم « حقایق»طاقت و حتّمل 

که  تواین چه از فضل الیه توّقع دارم اینجلیل  رای شما هیم زياین نداشته  اشد و آن
 چی  ک .شوی خوشهها یماز  ریخ حقایق که متوّجه آن

-خواهم و پوزش یمادب  ۀئاسااعیل  ا ت از حمُض جناب»ای: نهمنی فراز: نوشته

گرچه امیدم این  وده و هست که هرگز پا از  خواهشمندم مرا خبشیده، حالل کنید ...
 «.اید فراتر نگذارم... ّلّک که  رایم ترسیم فرمودهحدود 

 «است ساقط آداب دوستانن ایدر م»ای که ل را نشنیدهموالیم! ای عزيز! آیا این مث
م گفته تقصری قصور و نقص واکری هستم که هرچه از نادان گنه ۀمگر من جز  ند و
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 شود زساوار آنم؟

تو هرگز سخن ناروایی گفته  ایش که نیازمند  ه این همه عذرخوایه  هک حاشا ویل
طور  ه و خود از تو عذر خبواهم نوبه ه  دارد که وده  اشد و این عذرخوایه تو مرا وا یم

شود یم اليهیای عطاگناهان اگه موجب دورشدن از  ریخ  «تاهمی»ّلّک تمرکز بسیار  ر 
 اند.همرتبتر از این که بیس مهم

از این  ا ت رسزنیش  ر تو خطور  -اگههیم -من قلبدر ه ست کهد ااش سبحانخدای 
و اهتمام  ه منافع عمویم پرسیش را ا راز داشته  ودی  از رس عالقه نهانزی ت وت، نکرده است

جالب است  ، ویلت مردم است آشاکر شده  ودهدایکیس که خواستار  « یدار»ذهن که در 
خود در  را ر خداوند سبحان سلويك از بسیاری از اعمال  -شاید از روی ناداین -من که

احساس گناه نکرده،  اصالً  آن کتاب نوشنت ترك تأیلف و ۀکنم، درباراحساس گناه یم
 من! موالياین حال من است ، ّلّک راحت استخیالم از این  اب  ه

 ل شهید صدر اوّ در کنار 

 د شخیصزنرا فقه آمده  ود که شما ن اسا قت نامه دودر »: اینوشته: دهمنی فراز
 .«...کنید ه  نده فرمودید هرگز فراموشش نیم خطابخواندید که 

د الصدر السّی » عنوانحتت  هصفح د هشتادودح ای دراهلمق نم: کهخنست این
را از  دسیّ زندیگ  ۀام و پدیدکه من شناختم( نوشتهسّیِد صدر چنان«)کما اعرفه
مه سلّ  - « د حسن قبنچي(سیّ »آن را  ه  حترير در آورده، رشتهش  ه شهادت تاوالدت 
ای  رای خود،  ه ایشان نسخه ءهتوانید از ایشان گرفته پس از تهیّ ام یمداده -اهلل

ام که  ه این اّطالاعت نیاز من آن مقاهل را  ه درخواست ایشان نوشته 1 ازگردانید.
 ای از آن نزد وی  اشد.داشت و  اید همیشه نسخه

                                                        

پذیر نبود از طريق  ریخ از  انوان فامیل سیع کردم تها آن نسهخه را . چون در آن روزاگر دیدار  ا آقای قبنیج اماکن1
 ت آن مقاهل چه شد.دانم پس از فوت ایشان که خدایش  یامرزد رسنوش ه دست  یاورم، ویل موّفق نشدم و نیم
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اکمل و فراگری نیست و چون  ه اعتماد حافظه  :یعيناست؛  ناقصآن مقاهل نزی ابلّته 
 رويدادها را در آن  ه یاد نیاوردم.از نوشته شده، تاريِخ دقیِق  ریخ 

آن پاسخ  ۀهایتان دربارکه مقاهل را  ه دست آوردید آمادیگ دارم  ه پرسشپس از این
 دهم و اگر عمری  ایق  ود چزیهایی  ر آن  یفزایم.

-نیم در آن روز مطرح نبود. «ويژه»مفاهیم اخاليق ز ا یربسیا مفهوم و ینا م!موالی

 و بطاّل قطعاً  ، ویلدانست یا  ه آنها  اور نداشتن مفاهیم را نیماید : شخص سیّ گويم
توّسط او در سطح  مطرح تتربی لکه  کرد؛ان خود را  ا این مفاهیم تربیت نیمحمبّ 

 ،مفاهیمین ل امتکفّ که آیا  ه ایندون نظر  ود   «دیين اجتمايع و»اهداف  مفاهیم و
 رسیده است یا نه؟ اِنتکامل نفس ه  دوخ

هرگز اعم و فراگری  «ويژه» تتربید هم این اکر  رای ایشان اماکن نداشت؛ چون شای
 مردم از فرهیختاگن گرفته تا عوام را شامل شود وجود ندارد.همه که نبوده، اماکن این

 ز اشخاص مورد اعتمادا ریخ پس از وفات ایشان نزی چزیی شبیه  ه همنی عذر را از 
 از ایشان شنیدم. نقل ه 

رو  اشد که  رایت در نظر گر نتواین آن مقاهل را  ه دست  یاوری شاید ازاینااّما 
رسد یمذهن ای از آن  ه  اشد که اگه  ارقه یردیگسبب اجتمايع  ای، گرفته نشده  اشد

 جا نیازی  ه ترشيح آن نیست.و در این

 سیايس رهای اک در تمشارک

اعیل در هیم جنابمشارکت عدم  همسئلگردیم  ه  از یم» :اینوشته: یازدهمنی فراز
 ،عمل مناسب هقیام   وجوب عیينِ  ر  افتوآیا پس از صدور : کنمو عر  یم «اکری»

 . «...اکیف است؟عذر رشيع اموری که  یان فرمودید  ه عنوان 

آورم که از فتوایی  ا این  ه یاد نیم و را نشنیدم وجوب عیينچننی  نم م!موالی
، است معلوم مفهوم وضع من در  را ر مرحوم سّید نزی مو مضمون خربدار شده  اشم.

را در پیش  گری که  مستقل ی: مسلك علما ه من فرمود -نقل  ه مضمون -همو هک ل
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گرا نیاز دارند  ه دانشمندان مستقل نزی گونه که  ه دانشمندان عملمردم همان
 نیازمندند؟

 فهم قارصِ  حدّ  در - ه تکلیف تو ت، اّما نسبمن حدود تکلیف رشيعدر  نای
 :توانم  گويماین چند نکته را یم -ممقرّص 

اینک جز  رای کساین که پس از فوت ایشان  ر تقلیدش  ان فتوای: کهخنست این
 .  ایق هستند حّجت نیست

-است؛ زيرا رشایط کنوین، اَيابغریمعقول ا در رشایط کنوین ن فتوای: که دوم این

کند که فکر چننی اکری  ه ذهن هم خطور نیمچنان است ظیمای بسیار عهتقیّ  ۀکنند
 ر این  اور  ود که  -اشهای فکریدوره  عیضدر  -مرحوم که خدایش  یامرزد ن آ و

رشایط تقّیه پایان یافته است، ویل اعرتاف  ه این  اور نه تنها  رای من  لکه  رای هیم 
 فقییه ممکن نیست.

داريم و آن حفظ و حراست از افراد و گرچه در رشایط کنوین ما تکلیف مشّخیص 
 که در اخبار آمده، دژ استوار مؤمن است.عقاید ما  ر اساس تقّیه است که تقّیه، چنان

های این  ود که قدرت  ر رس ما  یاید  الیکی از عوامز که سبب شد تا این 
ا  بینند ی «آسیب»ه شیع ۀممکن است از نایح فهمیدند که «تمسیحیّ  و یهود»جهاین 

- ایست این ااعت را ریشهصورت، یمدراین.. آرایم شوند.شیعیان موجب آشوب و نا

جا که از آن ، وشکستندکردند و آنان را  ه حلاظ فرهنیگ و اقتصادی درهم یمکن یم
های شد  اید این کشورها را دچار جنگشیعه  یشرت در عراق، ایران و بلنان یافت یم

کن کنند یب خود، آنها را  ا دست خودشان ریشه نوبها  ه کردند تاساس یمساختیگ یب
های جهاین شود که بلاس حقوق برش و پاسداری که گناه این جنایت متوّجه قدرتآن

 اند.از صلح را  ه تن کرده

 و -جّل  عّز و -که از دیگر اسباب این  ال، دوری ما از یاد واقیع خداوندچه این
چه  -کرد ّلّک آنهاستمنظورم روی -شعائر دی  ما همهاگه که : است؛ آن یتاهل
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شخیص  اشد یا عمویم، جز  ا هدف رسیدن  ه دنیا اجنام نشد که خود  ه این امر از 
ّلّک در فرهنیگ که از سوی تر هسیت و این نبود جز  ه آن سبب که ما  همن آاگه

ورها و عقاید شدیم؛ تا دشمنانمان  ر ما وارد شده  ود غرق در تمّدن، مدرنیته و حیّت  ا
دانستیم و  معروفرا منکر جایی که دشمنان را دوست پنداشتیم و دوستان را دشمن و 

 .معروف منکر

  داستاین که خواندم

ام که نام آن کتاب را  ه جا  ه یاد داستاین افتادم که آن را در کتایب خواندهدر این
تزاری وارد مرزهای ایران شده  ۀدر زماین که ارتش رویسه ک مضمونیاد ندارم  ه این 

 رفت.یم  ود یع  تقريباً حدود صد سال پیش، کیس  ه زيارت حُضت امام رضا

ها یا روستاهای  نی راه فرود آمدیم، وقیت در یکی از منل: گويدداستان یموي ار
 خدارسول  خیمهه  رپا شده است و یکی از آنها خیمدر خواب دیدم گويا چهارده 

داخل آن خیمه شده، عرضه داشتم: حواییج دارم که خوش دارم خدمت شما است. من 
  جا که تو  ه زيارت امام رضادر پاسخ من فرمود: از آن پیامرب عرضه  دارم.

  رو و حاجتت را از وی خبواه. وا خیمهروی  ه یم

رفته، آن حُضت را در آن نشسته یافتم؛ من نزی در  امام رضا ۀمن  ه خیم
شستم و عر  کردم: حواییج دارم که خوش دارم آنها را  ر شما عرضه  دارم.  را رش ن

 : عرضه داشتم، آری: رمودف

 ام. یماری یرقان که مّدیت است  ه آن مبتال شده: شفاي خنست

 . -که راوی آن را ذکر نکرده است-خاّّص  ت: حاجدوم

 . (ایران ه  هش روسیشدن ارت)وارد  ال ین: دفع اسوم

ای قضای خداوند سبحان  ر  قای  یماری که تا زنده: اّما اسخ من فرمودامام در پ
یل حاجیت که داری  رآورده ، وآن تعلّق گرفته است و رایه  رای شفای آن نیست
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زایل  تعایل ه یاری خدایرسع وقت  زودی و در ا ه ال ین اّما ا و -شاءاهللان -است
-ان -کنیدشعائر و عزاداری ما را  رپا یم که تا شما در یاد ما هستید وخواهد شد؛ چرا

 در امنّیت و در دژ استواری در  را ر  ال هستید. -شاءاهلل تعایل

چه از آن پس اگر یاد و ذکر و شعائر آن  زرگواران از ما  ريده شود و آن: گويمیم
  ایق  ماند  ا هدف و نّیت دنیای دون اجنام شود حال ما چگونه خواهد  ود؟

 هستیم امام حسن دتر از زمان  یطیرشا در ما

 رشایطی بسیار  دتر از رشایطی  ه رس  در معارص ۀام که ما در جامع ارها گفته
 را جمبور  ه مصاحله  ا معاويه کرد. حسن  ريم که امامیم

یقنی هر فرد مؤم  تنها  ا نظایم که اینک  ر رس اکر است مواجه نیست،  لکه  ه
ای واقیع  ا آن فایده ۀدانستم در مواجهاکش یم و روستروبههای جهاین قدرتهمه  ا 

 کناین اکر جز نا ودی و ریشه ۀویل فاید،  ودصورت، اکر آسان یمهست که درآن
های شیعه( نیست. خرب )ملّتاز همه جا یب ۀچاردفاِع یبپناهِ یبشدن این ااعت یب

ک فرد را  ه دنبال خنواهد داشت هرچه که  اشد تنها شهادت ی «جنبش»رو، این ازاین
 واز فرزندان قوم و تبار خود را  ه مریاث خواهد نهاد  هانولییم و صدها تشهاد لکه 

ت از محایخود و  دینیاد خود و ل حفظ کفّ که متسبحان  خداوند ۀاراد چزیی جز
 دوم. هنکت ین. اتواند کردخویش است از این امر جلوگریی نیم ۀخان

گرچه  ه صورت -توتکلیف فعيل جا که  ه اعتقاد من از آن: سوم نکتهاّما 
-ای که پیشهاعمّ  تقّیه ه دو جهت روگرداین از این اندیشه است یکی از  اب  -موّقت

ک  و  از که اینک تو در آن سری یمجهاد اکربي تر  ه آن اشاره کردیم و دوم از  اب 
ت  ه این ناحیه است و  ه  رای کیس که ملتفجهاد اصغر  ۀ: وظیفتر گذشت کهپیش

 ورزد پس از اجنام جهاد اکرب خواهد  ود.آن اهتمام یم

جهاد رو، هر وقت که رشایط زيتقّیه   ه صورت ّلّک یا جزیئ تغیری کرد و فرایند ازاین
در آن  اتتکلیف رشيعتواین  ه این فکر  یفیت که آیا اگه یمنزی  ه ثمر نشست آناکرب 
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 هست یا نه.« اکری»وقت پیوسنت  ه هرگونه 

ین تعمیم اچه گفتم  ه معنای خوش دارم  ه این نکته نزی توّجه دهم که آن
خود را  حسابخود  هاگه پرورداگر و جامعدر پیش یفرد هر، نبوده ن ه دیگراتکلیف 
که در فکر جهاد اکرب نیستند و توانایی پیوسنت  ه اکرهای خاص آنانشك ن و د. دارد

-این اکر را درست نیمترك آنان  ه  تنصیحاند، نزی مقاومت ورزيده کنونرا دارند و تا

 ۀ ندی  ه همان اکرها پسندیده است ابلّته  ا راعیت تیقّ  رای آنان پای که لیا م؛ 
 سنگنی تا روزی که این احوال کم و  یش تغیری کند.

من نه اْلن و نه هیم وقت دیگر حق ندارم  رای کیس که از من چزیی نرپسیده 
 غری سائل ونسخه  پیچم و  ه  یان قواعد تفصیز  رپدازم و از پیش خود  اری  ر دوش 

اکری حیّت اگر  ه  چننی، ريزی نکرده  اشد گذارم که از پیش  رایش  رنامه سائل
یقنی  رای کساین غری از من یا اوضاع و رشایطی غری از  اشد  ه هم درست دیينحلاظ 

 الش  ا حال من متفاوت  اشد.یا کیس که ح اوضاع کنوین است

 نامهای دیدم که  ا توّجه  ه سخنت در از این که  گذريم در این فراز یازدهم اله
تو  ه  پیشنی  ه این مضمون نوشته  ودی که: نامهپیشنی معنایش را نفهمیدم؛ در 

تربیت گرویه از دانشجويان دانشاگه و امثال آنها اقدام کردی و تکلیفت در این 
هایی اَياد شده است. آیا این ها و پاسخدر اطراف این سخن پرسش. روشن استزمینه 

 ۀکنندپس چگونه میان این عمل را  ا رشایط اَياب، جز یک عمل اسالیم مهم است
این چزیی  1؟ک دیگر اع یم ۀتقّیه از یک سو و انکار پیوستنت  ه هر اکری از نایح

                                                        

شهده، منظهور ایشهان اصهالً تربیهت یهاد هدر ذیهل آن مطلهب در نامه دام ظلهه .  ا توّجه  هه پهاوریق مؤلّهف حمهرتم1
-رسپهییچ از خهدمت اجبهاری رسبهازی  هوده کهه پهس از فهارغ ۀدانشجويان نبوده،  لکه سؤال ایشان دربهار

واین  ود و از طریف رفنت آنهها  هه رسبهازی مسهتلزم هر ج هالحصیز از دانشاگه، از دید دولت  عث عراق وظیف
 هرای اجتنهاب  دام ظلهه اهلل العظیم یعقویبیةرت آهاعزام  ه جبهه و جنگ  ا اهوری اسالیم ایران  ود و حض

منظور ایشان را جهور دیگهری متوّجهه  کردند ویل مرحوم شهید صدراز این اکر  ه صورت خمفیانه زندیگ یم
 اند)مرتجم(.خنان معّظٌم هل اظهار تعّجب کردهشده، از تناقض در س
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ل آخر را و ابلّته که تو آزاد هسیت که  ر ويژه سؤاکنم  هاست که آن را درک نیم
 حسب مصالح پاسخ این پرسش را  دیه یا ندیه.

در این فراز از نامه چند مطلب دیگر نزی  ود که دوست داشتم آنها را نزی مورد 
شود و چندان کننده شدن این نامه یم رریس قرار دهم، ویل موجب طوالین و خسته

 شدن است. قا ل روشنهم نبوده، از مطالب پیشنی رضوري

 ؟ چه کساین هستندصحاب یمنی ا

در مالحظات شما  ر آن کتاب »: اینوشته« ج» ۀدر مطلب شمار: دوازدهمنی فراز
 درجهاست که رسیدن  ه  یمواعظ نادر ۀچننی آمده  ود که این نکات، دربردارند

 .«...را  یان فرمایید ها ع آنانم یاعظ هایی از این موالطفاً نمونه، را در یپ دارد 1نابمقرّ 

-حال،  ه  ریخ نمونهدرعنی داین این موارد چندان گسرتده نیست.که یمابلّته چنان

 های این امر در منت مالحظاتم  ر کتاب اشاره شده است.

ورزند نوشته نشود  ه یاری کساین که از علم خبل یم ۀکه نامم در زمر  رای اینویل
 :کنمها اشاره یممونهخدای تعایل  ه  ریخ از این ن

  شیطان و هایهوسوس نهفاسّ را متأاصحاب یمنی  کهنی: ااز آن اله
مقّربان ّلّک از که چننی حاالیت یا  هدرحایل. کندشّدت  ه خود مشغول یمین  هشهواهای گزیهان

 . است شیطانیاورشان در  را ر  وو یاد خداوند ذکر   رای سبیباست یا همان هم، منقطع 

 هایی کشف را از روی نشانهقلب  تاصحاب یمنی سالم کهنی: از آن الها
گويند: سالمت دیگران و اگر قدری  االتر  روند یم ۀ ودن قلب از کنییلاخکنند: یم

 ودن آن از اعرتا   ر قضا و قدر الیه است که این هم مقام عظییم است؛ دل، خایل

                                                        

 ارتقهها  مقّربههان ۀ ههه مرتههب ایلمههنیاصههحاب ۀاکرهههایی اسههت کههه سههالاکن را از مرتههب. منظههور ایشههان راه1
 دهد)مرتجم(.یم
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قلب شدن لوشغم: عدم ز الهادارند. ى ردیگتفاسری ویل مقّربان،  رای سالمت دل 
 تفسریهای دیگری که خداوند  ه آنها داناتر است. تعایل و خدایغری ذکر ه  

 اهتمام  ظاهري هایعبادته اصحاب یمنی   کهاین :های آناناز دیگر تفاوت
دارند و اگر قدری یم «میقدت»اگه خداوند عبادات خود را  ه پیش احیاناً ورزند و یم
ویل  شمارند که این بسیار مقام خویب است؛اهمیت یمتر روند عبادات خود را کم اال

خود  هاست و این جز  ه واسط قليب تطاع صل عبادت،ایا ند که چننی در یممقّربان 
 ر خدا و سرپدن  شود و راه رسیدن  ه آن، توّك حاصل نیم جالهل او جّل  هخدا و از ناحی

امور دیگری نزی  رای آنها حاصل شود که خداوند اکر  ه دست اوست و ممکن است 
  ه آنها داناتر است.

 و مفاتیح اْلنانه که در عرفدر روز  امام حسنی یداعاز اینها گذشته در 
است موارد زيادی از این قبیل هست پس آن را خبوان و در آن موجود  های دیگرکتاب

 تفّکر کن.

اعیل ایم و جنابه ما در پیش گرفتهای کشیوه»: اینوشته« د» ۀدر مطلب شمار 
ُکند  ۀفرمایید شیوشده از سوی  نده حمدود یمهای مطرحمطالب خود را تنها  ه پرسش

ه مرکزي  ارزش و پراکنده  وده، هدیف های من کمکه پرسشاثری است؛ چراو دیر
 . «...دهددیگر پیوند نیممه آنها را  ا یکلکحقییق ى امعن

تو  ۀپیوست آن، در اجا ت این خواست ۀضمیم اضافهم این نامه  ه امیدوار م!موالی
ام را از گناه و رشمساری اگر  یشرت از آن خواسته  ایش،  اید که چهرهاّما  اکیف  اشد؛

 زبان آوردنش ناتوانم.در  را رت  پوشانم؛ زيرا از  ه

هر کس  ترين و  رترين راه  رای شناخت سطح معرفت و حال و نیازیقنی روشن ه
 مانا سخن و پرسش اوست.ه

ناچزی در تالشش  رای  ۀهای تو مشعل هدایت است  رای این نویسندرو، پرسشازاین
. آنها  ه مقدار نیاز ههم چیدن حروف و گذاشنت آنها در جای مناسب خویش و ارائکنار

ن ما ای است که در مّدت زماین که در این زمینه اکمالً اکیف است در میاپس این شیوه
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 جريان داشته است  ه همراه  ریخ اضافات ساده که  ه ذهن من خطور کرده است.

اکمز  ا  هجمموع های پراکنده  اشند  لکه اینهاپندارم که اینها پرسشمن چننی نیم
 -واین د زا مر کداه جهاد اکرب، و : جهاد اصغر وشّخص هستندم و هدف معلومدو 
 . ی خاص  ه خود را دارندهاروش و اعدقو -داینکه یمچنان

 دون جهاد اکرب  ۀام دربارنامهز این گذشته من  ر این  اور نیستم که در خنستنیا
-پذیرش تو را از نامه و ترغبکه میل و ام مگر پس از اینمقّدمه آاغزگر این اکر  وده

این من در پاسخ آن نوشته شده  ود دانستم و اگر چننی نبود اصالً متعّر   های که نام
جْو  گويمهایش سپاس یمشدم ویل خداوند چننی خواست و او را  ر نعمتمقوهل نیم قُْل ل

فجال تجْعِقلُونج 
ج
ْبلِِه أ ِْثُت فِیُکْم ُعُمراً ِمْن قج ْد بلج ْدرجاُکْم  ِِه فجقج

ج
ال أ لجْیُکْم وج ا تجلجْوتُُه عج اءج اهللاُ مج شج

 ؛1
واندم و زيخدا  شما را  دان آاگه خخواست آن را  ر شما نیمگو: اگر خدا یم »

ام. آیا   آن، روزاگرى در میان شما  ه رس  ردهگردانید. قطعاً پیش از زيآوردننیم
  «.کنید؟فکر نیم

چه آن ۀین را از آن جهت گفتم تا تأْید  یشرتی  اشد  ر رضورت رازداری دربارا
زندیگ خودم نقل کردم که در که از  «هاییداستان»ويژه ای  هتاکنون در این نامه خوانده

که خرب مرگم  ه تو  ینم که آن را  رای دیگران نقل ک  مگر پس از آنخود هیم رغبیت نیم
  ند  ایش که خدا جزای خریت دهد.امیدوارم  ه این مطلب پای. رسیده  اشد

  آن است شایستهکه سپاس خدا را چنان

 ثقل معنويه کنم که آن را خوش دارم در مطلب پیش رو  ه مفهویم اشار :نکته
 مسئلهاین سنگی  مربوط  ه چند  هک لنبوده، مفاهیم ه  وص صاین خم و نامندیم

یا تریس  «علج طا ول مُ هج »است و دیگری  «ذکر»  آنها یکیاهمّ است که  و رويحمعنوی 
که شاید در  ریخ مسائل دیگر نزی  اشد  لکه در اثر احواالت مرگ حاصل یم شود، 

                                                        

 .16 آیه. یونس، 1
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آیند؛ مانند نماز، روزه و سطح پاینی سنگنی یمنفوس تر هستند ویل  ر ساده اً تنسبکه 
 آمد. ه ایمان و توحید که  ر طبقات خاّّص از جامعه گران یم دعوت پیامربان

 که  ر این مطلب داللت دارند: اّما آیایت

1.  ًلجْیكج قجْوالً ثجِقیال ُنلِْق عج إِناا سج

 ار و گفتارى گرانزودى  ر تدر حقیقت ما  ه» ؛1
 «.کنیمالقا یم

2.  جاِشِعنیج
ْ
ج اْل ةٌ إاِل یلعج برِیج ا لجکج إِناهج وج

گران )نماز و روزه( راسیت این زياکر  و  ه» ؛2
 «.است، مگر  ر فروتنان

3.  ْکُر ِ َّلج ُ  اهللوج ربج ْْ
ج
أ

 «.و قطعاً یاد خدا  االتر است» ؛3

4.  ُّد شج
ج
ْقوجُم قِیالً إِنا نجاِشئجةج اللاْیِل ِِهج أ

ج
وجْطئاً وجأ

قطعاً  رخاسنت شب، رجنش  یشرت » ؛4
 «.تر است  راستنیو گفتار زيدر آن هناگم

5.  تجْذکرِیِي  ِآیاِت ايِم وج قج لجْیُکْم مج رُبج عج نج کج اهللإِْن اکج

اگر ماندن من  !اى قوم من» 5
 «.تما گران آمده اس؛دادن من  ه آیات خدا،  ر شزيدر میان شما  و اندرز

 . آیات دیگری که االن در خاطر ندارم و

که سنگنی را سبک، دور را نزدیک، راه تعایل  سبحانه ویل این تنها خداوند است و
گماین ا خوش پس ما . گرددپرده رهنمون یمانسان را  ه حقیقت آشاکر و یب ورا کوتاه 

 است. کريم گرشگذشت خود  ه ما  نگرد که او گشای و تنظر رمحامیدواريم که او  ا 

                                                        

 .5 آیه. مزمل، 1
 .45 یه.  قره، آ2
 .45 یه. عنکبوت، آ3
 .6 یه. مّزمل، آ4
 .71 یه. یونس، آ5
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 ششم ءنامه:  فصل پنجم

 ذکر
 بسم اهلل الرمحن الرحیم

سپاس خدای را  ر نعمت هدایت  ه دینش و این توفیق که  ه راه خود دعوت کرد و 
کننده  ه درود و سالم و رمحت و  راكت خداوند  ر  رترين خلقش حمّمد که دعوت

 ر جهانیان  رانگیخته شد و  ر خاندان کننده  ر او که چون رمحیت سویش  ود و داللت
 نیکواكرش همان رادمردان  رگزيده.

  . راكته اهلل و محةالسالم علیکم ور

شما رسید و مرا رسشار از احساسات کرد که تنها اندیک از آن اکیف است تا  هرسورم! نام
 شده نبودید آنگوی تصدیقاعیل راستنادان مقرّصی چون مرا غرق کند و اگر جناب

از نسبت یم اعیل را بیس فراتر از خطا در که جنابحایلدادم درسخنان را  ه مبالغه و جمج
اکر  رم. دانم و چزیی در دست ندارم تا در پاسخ حمّبتتان  هگفتار و لغزش در رفتار یم

و صاحب کريم  ۀخبشندو ا هگذارم کوا یم -جّل  عّز و -رو، پاداشتان را  ه خداوندازاین
 ر من است  يتحجّ  و ر من  -جّل  عّز و -است؛ از طریف نعمت  زریگ از خداوند فضل عظیم

-خداوند ما را  ر طاعت خویش و پای، کنمگويم یا کفران یمتا مرا  یازماید که شکر یم

  ندی  ر عبادتش یاری کند که او  رترين رسپرست و  هرتين یاور است.

 : پردازمیم حظاتها و مال ریخ از پرسش هاینک  ه عرض

توان  ه راه يژیگ  رای کساین که یموچند  «الرشاد ةمرآ»در مالحظات شما  ر  .1
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دیگری نزی  هایسلوک صالح هدایتشان کرد ذکر شده است، آیا افزون  ر آنها ويژیگ
توانیم هایی در کیس یافت شد آیا ما یماگر چننی ويژیگ ؟ و رای چننی کساین هست

ابلّته  ه خدا  -دعوتش  ه سری و سلوک  اشیم ۀکنندآاغز دون درخواست از سوی او، 
که از رفتار یا چنان - رم که مِن ناداِن مقرّص،  توانم سبب کمال دیگران  اشمپناه یم
 فهمم،  اید منتظر  اشیم تا او خودش از ما درخواست کند؟اعیل  ا ما یمجناب

 ر من واجب است  دانمنیماغبلاً  ويلشوم، یمذکر قليب  ه ق وفّ م تحلظات غفل در هاگ .2
 محدداده، ر تذکّ که خود را چه چزیی را ذکر کنم یا چه معاین را در خاطر  یاورم جز این

 سبحان های خداوندنشانه  عیض درا ی جا آورم هایش  هتنعم ریخ از را  ر تعایل  خدای
 ورا  یان فرمایید  ذکر قليب هایاز نمونه ریخ چه خوب است لطف فرموده، ، اندیشه کنم

 پیایپ  ه صورت پراکنده  یاوريد. نامهتعدادشان زياد است در چند  گرا

چننی فرمودید کیس که طااعتش قلیب  اشد گناهانش نزی قلیب است، آیا هم .3
قد اراده  ر قليب  اتخطورآیا  ؟ وفرماییدهایی  رای این گناهان ذکر یمنمونه که هنوز عج

 ؟ آیندت  ه حساب یممعصیت نزی آنها تعلّق نگرفته اس

در الکم شما  «مستقل» یعلما و «اعملنی» یح علماصطالدر چند مورد دو ا .4
 آمده است دقیقاً منظور از این دو دسته چیست؟

 ام،که  ه دست آوردهنفس  تربیت تهذیب و هدر زمینيص َتّص  هایباکتاز  .5
این  ۀاشد آیا مطلیب یا نقدی دربار یم ربا د عبداهلل شُ سیّ  هنوشت «االخالق»کتاب 

 کتاب در خاطر داريد؟

گرفت، سلوك سری و  اخالق و هایباکتتوان  ر نویسنداگن از ایرادایت که یم .6
کنند یم ثبتهایشان است که در کتاب وينتم  راکمل  توجود حجّ  عدم مرااعت

-هم رسیده مات اعِلمقاشود  ه که از الکمشان آشاکر یما چنانهریخ از آن که درحایل

: فرمایدکه یم-جّل  عّز و -خداوندن سخ ؟ واند چه توجییه  رای این مطلب هست
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 ٌتِید یِْه رجقِیٌب عج ج ا یجلِْفُظ ِمْن قجْوٍل إاِل دلج مج

که د مگر اینیآنیم ه لفظ در هیم سخ  » ؛1
 . «ستمراقیب آماده نزد او

از درسیت راه و روش خود سلوك و کننده در راه سری ریسکه  ای هستآیا نشانه .7
 مطمنئ شود؟

فتاوایی هست که در زندیگ  ا آنها رس و اکر داريم  يیخواهلل  یةآة عملیّ  رساهلدر  .8
و نیاز  ه توضیح دارند چه خوب است اگر فروت   ه خرج داده، آنها را که  ه رشح زير 

 دادید:هستند  رایم توضیح یم

 است یا جماز؟ یعينم زالسقوط  ساقط است آیا این سفرو عرص در  ظهر ۀنافل الف:
 ست یا اگر کیس خواند هم اشاکیل ندارد؟جب اخنواندن آن نوافل وا

خود که  ا ى افتاوکردن  عیض از رسد که  ریخ از فقیهان از آشاکر ه نظر یم ب:
اهل  تطهاره حکم  از آن اله است  مردم سازاگر نیست واهمه دارند؛ ةق اعمّ اذم
اهل  ع ی -آنها: گفتکند استادش در رس درس یمه نقل یمشیخ مغنی هکچنانب، کتا
هستند، ویل در عمل از ترس  رخورد   پاکحسب ادهّل ر  و   ه صورت تئوری -کتاب
  اهلل خویییةمن این حالت را در دو مسئله در فتاوای آ و هستند جنسمردم 

 احساس کردم:

که دانند و اینن قول  ه جناست را مشلک یمایشا دومس متنجّ شدن جنسدر : یکم
 کتاب از ، فقه االمام جعفر الصادقاملنتخبةاملسائل )دیلز  ر آن وجود ندارد 

آیا  اید فر  کنیم  شود؛اجتناب اند که  اید از آن کردهحتیاط حال، ادرعنی( النقیح
ر دومشان مب  نظران و نظنظر اّولشان مب   ر عدم دیلل  ر جناست خطاب  ه صاحب

 و ا فتوا  وده است؟  الاس گریی از خمالفت عوام ر لزوم اجتناب و احتیاط،  رای پیش
 ایم عمل کنیم؟توانیم  ه قول خنست گرچه  ه اشاره آن را فهمیدهآیا  نا راین، یم

                                                        

 .18 آیه، . ق1
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آنها هستند و  جناست قائل  همشهور »: رمایدفیماهل کتاب  تجناس ۀدربار: دوم
  اشدیماحتیاط استحباِب جا که این احتیاط ملحق  ه فتواست از آن «این احوط است

احالة این است که چننی احتیایط  ه معنای مشهور  ( ومنهاج الصاحلنی هم)مقدّ 
-را یما وفتصاحبان  مراجع تقلید ودیگر است؛ من نزی سه تن از جمتهد مقدّل  ه یک 

شیخ حمّمدرضا  ،د حمسن امنیسیّ  شناسم که قائل  ه طهارت و پایک اهل کتاب هستند:
آیا رجوع در این ( فقه االمام جعفر الصادقد صدرادلین صدر )سیّ  آل یاسنی و

اهل کتاب  تجناسه قول  زيرا  مسئله  ه یکی از این سه تن  رای من جایز است؟
و اگر  کندمشالکت بسیاری اَياد یم 1کنیم رای ما که در کنار مسیحیان زندیگ یم

معترب  دوم ل وس اوّ متنجّ  هاست آنها شويم آیا در چننی جناسیت نزی مسئلقائل  ه جن
 است یا در تغایر  ا دیگر اعیان جنسه، تنها  اید از عنی اجتناب شود؟

شدن نُه سال قمری مالک ، تمامظاهري احاکم رشيعه   دخرتتکلیف آیا در  ج:
 -شودسالیگ آشاکر یماز نُهکه در روزاگر ما دیرتر - لوغ هایشدن نشانهاست یا آشاکر

ایشان  توان قول دوم را از آن استظهار کرد؛ام که یمیافته  اهلل خویییةمن مت  از آ و
 ا اا راهیماز حُضت : کند که گفتنقل یماج عبدالرمحن  ن حجّ ای از صحیحه
ند؟ دخرتبچّه پرسیدم که چه موقع زساوار است موی رس خود را از ناحمرم  پوشا ۀدربار

رسش را : فرمود؟ است که در نماز رس خود را  پوشاندجب اوو از چه وقت  ر وی 
حفظه  -اهلل خویی یةآ. نپوشاند مگر وقیت که زي ه اعدت ماهانه  از نماز حمروم شود

حجاب  ر چننی ب روش  داللت  ر عدم وجواند: این روایت  هدر ادامه نوشته -اهلل
 2اش آاغز نشده است.مویش مادام که اعدت ماهانه کردندخرتی دارد و جواز آشاکر

پیشنی فرمودید: دو نفر  ر تربیت شما ارشاف داشتند: یکی مرحوم سّید  هدر نام .9
او فرمودید که  ه  االترين  ۀز دیگری آشاکرا نام نربدید، ویل دربارا و زيحمّمد اقر صدر 

 اشد که از او  ه عنوان مریّب  کنم این شخص همان کیسمراتب یقنی رسیده  ود و گمان یم

                                                        

 کردم که مسیحیان در آن زياد  ودند.ای از  غداد زندیگ یم. من در آن روزاگر در منطقه1

 . 88، ص 1، کتاب الاکح، ج الوثیق ةمباین العرو. حمّمدتیق خویی، 2
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 یا «چننی گفتمریّب من  ه من این» جا که فرمودید:اید؛ آنکردهمن و موالی من یاد یم
امیدوارم درست حدس زده  اشم، ویل من هم از یادکردن  «م مرا چننی فرمان دادموالی»

هایی از سریه و بهام  ه دنبال جنقبز نامهکنم و این همان کیس است که در نامش تقّیه یم
 واست  زندیگ او  ودم و گفتم که روز میالد او مصادف  ا روز میالد حُضت زهرا

پردازند. ابلّته  نده قصد داشتم در شخیص او نیم نامهجا چندان  ه  یان زندیگ رادران در آن
را نزی از شما خبواهم، ویل شما از  های  عدی رشح حال و زندیگ مرحوم سّیدنامه
خواست من در این نامه چننی  رداشت کردید که  ه دنبال زندیگ و رشح حال مرحوم در

اید ارجاع دادید، ویل من درخواست ای که در این زمینه نوشتهصدر هستم و مرا  ه مقاهل
جا هست و های سّیدی است که در آنکنم که رشح حال و ويژیگخود را دوباره تکرار یم
  1و تأییدش کند.خداوند او را حفظ فرموده 

 زندیگ ظاهری مرحوم سّید زيحمّمد اقر صدر  ۀای که درباردر خصوص آن مقاهل .10
نپذیرفت که آن را در قبانيج که  ه من خرب رسیده، آقای اید نزی  اید عر  کنم چناننوشته

اختیار من قرار دهد ابلّته شاید  ه این دیلل که  ه من اطمینان اکمل نداشت و در این 
 هم  ا ایشان است. درهرصورت، اختیار  ا شماست.حق ایط سخت تقّیه، رش

 مفریط حسن ظنّ دار تربیت ااعیت هستم از که فکر کردید من عهدهاین .11
است که نسبت  ه  نده داريد پس  اید  ه این نکته توّجه دهم تا مصداق این آیه 

ِینج يجْفرجحُ  فرماید:نباشم که یم ا اَّلا نبج ْسج لُوا فجال ال حتج جْم يجْفعج ا ل ُدوا  ِمج ْن َُيْمج
ج
َُيِبُّونج أ تجْوا وج

ج
ا أ ونج  ِمج

یِلمٌ 
ج
اٌب أ ذج جُهْم عج ل اِب وج ذج ٍة مِنج الْعج ازج فج بجناُهْم  ِمج ْسج حتج

چه ابلّته گمان مرب کساین که  دان» ؛2
اند مورد ستایش قرار چه نکردهکنند و دوست دارند  ه آناند شادماین یمکرده
  عذایب دردناك ند، قطعاً گمان مرب که  راى آنان جنایت از عذاب است، زيکهگری

 . «خواهند داشت

                                                        

 جا نزی اهوری اسالیم ایران  ود.. منظور من حُضت امام مخی  و آن1

 .188 آیه. آل عمران، 2
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  ر -فرماییدیمضه افچه شما  ه  نده اه کمک آن  سبحان و خدایفضل ه   -ابلّته
 تأثری نیستم.دوستان یب و خویشان از یتااع

من چننی  ۀه دربارابلّته  نده درصدد  رآمدم تا  بینم کدام سخنم موجب شده ک
حدود تقّیه نسبت  ه اقدام  ۀ ه یاد آوردم این در اثر سؤالم درباراخریاً فکری  کنید و 
من و عموم جوانان پس از  رشيعتکلیف  ه عنوان مصادیق جهاد اصغر  ه  ریخ از 

شدن  ود مگر کیس که خداوند چزی دیگری  رایش رقم زده  اشد که الحصیلفارغ
خود  ه  ۀچون اعضای خانوادگونه دادید که آنان را همسخم را ایندر همان موقع پا

های  رخورد  ا خانواده و جماهدت در حتّمل آن سخن  ه شمار آورم سپس از سخیت
میان آوردید که من در آن هناگم متوّجه ربط پاسخ شما  ا پرسش خودم نشدم و اینک 

 دارم:یم فهمم که منظور شما چه  وده، حال معرو حبمداهلل یم

نوع  رخورد  ا خانواده  زرگواری فرموده،  یان داشتید رزیق  ود  ۀچه دربارآن الف:
 .که ناخواسته نصیب من شد

خدمت رسبازی  ۀکنم که منظور من سؤال دربارپرسش خود را دوباره تکرار یم ب:
گران و ستم نهادن  ه فرماناین اکر گردن ۀپرسیت  نامیم و الزم ود که  هرت است آن را  ت

 ردار هست یا نه و اگر هست که این اکر اصالً تقّیهمقا له  ا اسالم و اهل اسالم است؛ این
یا جمایل  رای تقّیه ؟ طور ّلّک زير  ار آن نرويمآیا از همان آاغز  ه؟ حدود تقّیه در آن چیست

 در آن هست و حّدی دارد که  اید از آن فراتر نرويم؟

 ه  فرماق تصدّ در این ساعت  ر من  و درود فرست آل حمّمد حمّمد وخداوندا!  ر 
ام را سامان آشفتیگ، امورم را گرد آورد، رمحیت از سوی خود که قلبم را هدایت کند

آن،  ار سنگینم  ۀرويم را سفید گرداند، مقامم را گرایم دارد، رمحیت که  ه واسط، خبشد
و مرا در  ایق عمر در امان  ام  یامرزیتر کردهرا از دوشم  رداری، گناهاین را که پیش

کند چه تو را از من خرسند یمال، مرا در فرمانربداری خود و آنواین احهمه در  داری،
را  ا  هرتين اکرها  ه پایان رسانده، پاداشم از آن را  هشت قرار  معمل نامهاکر گریی،  ه
هایی که  ه من ارزاین داشیت در استفاده از نعمت گرداین و ناصاحلمرا رهرو راه ، دیه
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 و هیم نعمیت را از من  ازپس نستاین و که  ا صاحلان چننی کردیام ک  چنانیاری
زبان دشمنان و حسودانم  و هرگز مرا  ه  دی و رّشی که از آن جنات داری  رنگرداین

آین مرا نهادین یا کمرت و  یشرت از  رهمهرگز حیّت چشم ورا  ه  دگویی از من  از ننمایی 
   !یا رب العاملنی ه حال خود وا مگذاری 

را  ه من  نما تا از آن حق درود فرست و حّقانّیت آل حمّمد  حمّمد وخداوندا!  ر 
حق و  اطل را  ر من مشتبه نساز  و را تا از آن دوری گزينم  اطل ن طالپریوی کنم و 

وای مرا تا ع طاعت مبادا یب نور هدایتت پریو هوای نفس خود گردم  لکه میل و ه
جا که حق مورد مرا در آن وخویش گردان و رضایت خویش را از نفس من  از ستان 

گردد  ه فرمان خود  ه حقیقت راهنمایی کن که تو هر کس را که اختالف واقع یم
صّز اهلل یلع  ...  رمحتك یا ارحم الرامحنی، وخبوایه  ه راه راست هدایت خوایه کرد

 یبنی الطاهرين. آهل الط حمّمد و

رسورم! در پایان، اشتیاق پیوسته و داعی خالص مرا پذیرا  اش و  ه این شاگرد 
-ناچزیت توّجه کن؛ همو که  ر وی تفّضل کرده، تربیت، راهنمایی و پرورشش را  ه آن

 دار شدی.چه در دو دنیا سعادتمندش کند عهده

  راكته. اهلل و رمحة والسالم علیکم و
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 مشعل ششم

 خ شهید صدرپاس
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

 مهربان. ۀسپاس خدا را؛ پرورداگر جهانیان و خبشند

  خاندان پاکش. حمّمد ودرود خدا  ر رسور ما  و

 خداوند  ر شما  اد.  راكت و ترمح سالم و

اندیشم و  یم آن دارم که در جهاد اصغر تو و حال تو یم هاین چندروزه  ه تو و نام
، اگیه «حال»که خود را  ه اکری فراتر از توان خود تکلیف ک ؛ چرا یا جهاد اکرب

ای که فرد را قانع کرده، او را  ه اجنام اکری گونهدارد؛  هانسان را  ه چننی اکری وا یم
خوش آاگه در یپ آن، متحّمل عوار  و پیامدهایی شده، دستدارد که ناخودوا یم

نست چننی نباشد و  هرت  ود  ه خود رحم کرده، تواکه یمگردد، درحایلپشیماین یم
ْن ُتْغِمُضوا : نزی فرموده سبحانمطا ق تقّیه رفتار کند؛ خداوند 

ج
جْسُتْم  ِآِخِذیِه إاِل أ ل وج

فِیهِ 

است و  اعم آیه، و مضمون «گرفتیدپویش نیمکه آن را جز  ا چشمدرحایل» ؛1
 شود.همه چزی یم شامل

ای عمل در نیامده،  هرت است نامه ۀاندیشه هنوز  ه مرحل  ا خود اندیشیدم گرچه این
ای از تو دريافت کردم که در آن  ه من خرب داد  نامهویلدر این  اره  رایت  فرستم، 

                                                        

 .267 آیة.  قره، 1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 218

 . ند هسیت و امیدوارم همواره این امر را در نظر داشته  ایشه پایرشط تقیّ حبمداهلل  ه 

از احساسات کرد که تنها اندیک از آن شما رسید و مرا رسشار  هنام»: اینوشته .1
 . «اکیف است تا نادان مقرّصی چون مرا غرق کند

دانم آیا قادر تو چند پاسخ دارد و نیم ه رادرم در راه خدا و موالیم! این فراز از نام
 آنها  رپدازم یا نه: هخواهم  ود اینک  ه هم

 (قدا صج ق مُ صادِ ) شدهگوی تصدیقکه  ه من روا داشیت و مرا راست : حسن ظيّن یکم
 نشداگهالكخداوندی نبود از حسن توفیق دانسیت بسیار  یش از استحقاق من است و اگر 

 هایش در شاکیت از نفس خود تمناجادر یکی از  م که حُضت امام سّجاد ودیم
های هالکت و آورم که مرا  ه راهخداوندا!  ه تو از نفیس شاکیت یم»: فرمایدیم

اندازد، آمال و آروزهایش دور و دراز و شاند و مرا  ه آساین از چشم تو یمکنا ودی یم
اگر خریی  ه او رسد، دست از  ذل و خبشش  اش بسیار است. یماری و ناهنجاری

 1«.کند...تایب یم ندد و اگر رّشی دامنش را  گرید، یبفرو یم

ار و لغزش در فراتر از خطا در گفت - ه تعبری خود -پس شایسته نیست که مرا
   ه خطا و لغزش گرفتارم.الً معکه من ،  لرفتار  داِن

 ۀدر راه خدا  ه رتب  -عّز و جّل  -و عنایت خداوند فضل ه  کیس که : دوم
و چه  -شود؛  رادر واقیع انسان استوی در راه حق یم« همراه»رسد و  رادری دی  یم

من چزیی  نامهب موجود در آن در مطال و -بسا  رادری که مادرت او را نزاییده است
 . -اهلل تعایلشاءنا -فراتر از این سطح نبوده است

یب کجا  ا  رادری و پدری و فرزندی معنوی  جسج و جایاگه  رادری و پدر و فرزندی ن
 : قا ل مقایسه است و شاعر نزی گفته است

                                                        

جْسلُُك ِِب .» 1 الِكج  ت سج ا اجلشا  مج هج سا ِل، إِْن مج مج
ج
ِويلجةج اجأْل ةج اجلِْعلجِل طج ثرِیج الٍِك، کج نج هج ْهوج

ج
كج أ ليُِن ِعْندج ْعج الِِك، وج جتج هج عُ هاجلْمج ْزج  ...«.رُّ جتج
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 «. ه زير کشید را رشيفا وهلِب  ،رشكکه درحایل  را  اال  رد سلمان فاریسمقام  ،اسالم»

یب خطاب  ه حُضت نوح ۀخداوند متعال نزی دربار جسج  ۀدربار نسبت خانوادیگ ن
الٍِح  :پرسش فرماید رْیُ صج ٌل غج مج ْهلِكج إِناُه عج

ج
إِناُه لجیْسج ِمْن أ

او در حقیقت از  !اى نوح» ؛1
 «.ان تو نیست، او کردارى ناشایسته استخاند

 تعرب

کرد و من آن را  استفادهتوان از آن که در این زمینه یمنزی هست  «یتعرب»درس : سوم
 ود خودم را نزد او روسیاه کنم که اگر کس دیگری  ه جز تو یمدر حایل  رای تو  ازگو یم

 هاست.تر از این حرفتر و قلب تو پاکتو گسرتده نفسدانم که یم، ويل کرده  ودم

ش نیازمند مراحل تربیتاز  ریخ در  ،سلوكراه  «سالِك »: کهمطلب این هصخال
خسته  ای «حمتُض»نفس ی ار های این اکر شلک تريننروش زا و ق استيوتش و انگزیه»
 ای فکري ای رويح ۀنايحگریم  یا د تا چه از  «آغوش» است کهن یسلوك ا تمشالک از
 . ی دیگر  ه او پناه  ربدهاچزی

ربیتش را داشته  اشیم  ر هر کیس که قصد ت - طور ّلّک ه  –ه ایدن یا معتقدم
 و «قليب» تتربیاگر این تعبری درست  اشد  ا اشد یاجتمايع  ته تربیکند چیمق یتطب
 دارم تو در تربیت دیگران این مطلب را نادیده  گریی.ن  اور 

قبز پیش از آاغز  ه ذکر  ریخ از عواطف و احساساتم مطلیب  نامهدر : چهارم
دادیگ  ود تو در شوق و دل های متعال کیس شایستاگر جز خد: گفتم  ه این مضمون که

پندارم تو از فهم معنای خاص این گويم و نیمآاغز فهرست  ودی؛ این را  ه گزاف نیم
 دالن است.سخن ناتوان  ایش که از سخنان صاحب

 های کساین که قصد هدایتشان را داری پرسیدی.که از ويژیگاّما این

                                                        

 .46 آیه. هود، 1
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های مردم عقل و هاقلبها، نفسّخص ندارد؛ زيرا ین سؤال یک پاسخ مشا م!موالی
رو، اکری دیگر بسیار متفاوت هستند. ازاین ا یک - شودالحظه هر سه  اید  ا هم م -

بس دشوار است که کیس )مریّب( خطر کرده،  ا روکردن دست خود در  را ر دیگران 
و سطوح بسیار ها جويان(، عوار  و پیامدهایش را که ممکن است در زمینه)تربیت

  ريم.اینها  ه خدا پناه یمهمه و متفاویت  اشد نزی متحّمل گردد که از تلف خم

  ا -گر  ا یاری خدا آن را بشناسندا -رافراد ااستحقاق  ،اهل یقنییقنی  زراگن  ه
 دهند؛و مطالب مناسب آنان را در اختیارشان قرار یم دهندت تشخیص یم صریچشم 
 .حسن توفیقتريم تا  ه چنان  ه خطر و احنراف نزدیکهمدر این عرصه ا م یلو

ها یکی دو مورد پیش که  ه مشّیت الیه  ه صورت تصادیف در طول سالمگر این
 تربیت ود اقدام  ه  یقی و  روشن)استحقاق(  یاید و اگر چننی چزیی حاصل شد و 

 . چننی کیس اشاکیل ندارد

 ناردیگ  ا تو ءهرا ط

گذرد  ا هیجان تام  رای وی یم قلب عقل ورد هرچه را در داوست یمانسان د
دیگران  ازگو کند تا از یک سو فشارها را از نفس خود اکهش داده، از سوی دیگر 

 سبیب  رای جنات دیگران  اشد.

اکهش فشارهای رویح از خود ، اّما ویل این دو سبب هر دو نادرست هستند
تر ، واالمقامنادرجة صا ر درفرد  اشد آن تر ه هرچه فشار سنگنی،  لکنبوده رضوري
دادن دیگران نزی  ه ت، جنااست «جهاد اکرب»یکی از مصادیق  مهاین  و خواهد  ود

 ندارد: يترضوردالیل زير در این مرحله 

این اکر، ممکن است در صورت عدم اسحقاق طرف مقا ل  ه جای هدایت،  الف:
 موجب گمرایه و نا ودی او شود.

 (. هایشان وا گذاريدمردم را  ر غفلت)شهور: مضمون م :ب
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-،  ه او یم« ه من رحم کنید»گويند: فرشتاگن عذاب در پاسخ جمرماین که یم : ج

که ارحم الرامحنی  ر تو رحم نکرده چگونه  ر تو رحم کنیم درحایل»گويند: 
 است.صادق ین سخن، در بسیاری از موارد ا و« است

 .است  رای این اکر  اشدهای دیگری که ممکن سببو  -

 قليب تتربی

 ه  «اجتمايع» تتربیدر امر تربیت، ّلّک تکلیف  -در رشایط تقّیه - نا راین، اْلن
 تاّما تربی شود؛نامیده یم ي اساليم یداره ک، استد صحیح یعقاهمراه آموزش لکّّیات 

که اناست؛ چن تعایل و خواست خدای تمشیّ  و واگذار  ه اصوة خويژ ،نفوس قلوب و
ءٌ : فرماید ْ ْمِر َشج

ج
لجیْسج لجكج ِمنج األ

 . «هیم یك از این اکرها در اختیار تو نیست» ؛1

اق تربیت را ندارد ستحقدر  را ر کیس که ا «هتقیّ »تا فراموش نکردم این را  گويم که 
که او درخواست در این زمینه میان این و  ه این است که اکر تربیت قلیب  ا وی آاغز نشود

که اگر یکی از آنها از ما درخواست کرد او را تربیت رده یا نکرده  اشد فریق نیست؛ چراک
و  ه او چننی  کنیم  ر ما واجب است از وی تقّیه کرده، از اجا ت درخواستش طفره  رويم

ابلّته  -یقیناً  ر تو جز راعیت واجبات و حمّرمات مقّرر در رشع اسالم واجب نیست:  گويیم
 ایم.راست هم گفته و -مناسبه صورت  مطلب  حرش ه همراه 

 ر ف توقّ ش متربیت کیس پیدا کردیم اقدام  ه  استحقاق   هیقنی که اگر چه این
خودش  فهمد قصد تربیت معّی  نسبت  ه او  کهنیدون اابلّته   -درخواست او نیست

ای است وگرنه شایسته هکنیم که طبعاً اندیشاو آاغز یم ه لکه خنست از اندیش -داريم
 شد.اصالً مستحّق تربیت نیم

ه شود که اگر شخیص اعدت  ه اکر حرایم داشته، یا الحظم ستجب ااوچننی هم

                                                        

 .128 آیه.آل عمران، 1
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چننی تربییت ق قاتحاین شخص اس -کند گناه یا واجبش هرچه  اشدواجیب را ترک یم
 را ندارد،  لکه  یشرت از این... . تو خود حدیث مفّصل خبوان از این جممل.

 ذکر قليب رُصوج 

 ويل اغبلاً شوم، یمذکر قليب  ه ق وفّ م تحلظات غفل در هاگ»: اینوشته -
 . «... ر من واجب است چه چزیی را ذکر کنم دانمنیم

تعایل خدای  تنعمشادی را در جانم  رانگیخت؛ زيرا داللت  ر مزیان  این پرسش،
  ر تو دارد.

زيادی  معنويو سنگی   «ثقل»ليبذکر قه کنم که اشارش دارم وخالً: اوّ  م!موالی
نزی  «تغفل»نامیم؛ رو، اگیه  رای راحت نفس که ما آن را تقّیه از خود یمدارد و ازاین
 اجنام  ریخ مثالً  یا  ه مطالعه چون اشتغالهم عمدي است حیّت اگر  ه سبیب رضوري

 از اکرهای خانه  اشد.

 ه  سبحان خدایلطف  ه هایی است که رياضت ترين زرگ از ،ذکرگونه ینا
 . شود االتر منتیه یممقامات  مدارج و

آوردن مضمون یکی از ذهن،  هذکر قليب نواعا از  رترين یقنی ه من! موالي
 و «ذواالنتقام»و  «شدیدالعقاب»قبیل  ازعين داّل  ر رمحت خداوند است؛ ی اسنحُ  یاسما

 . ....  اشدشکور و، غفور، حلیم، رحیم، عظیمامثال آنها نبوده، از قبیل 

احلس   اسماءز رى ادیگ جمموعهمضمون در آفرينش خملوقات که  ه ر تفکّ سپس 
 .گرددمثال آنها  از یما ان ومنّ ، انحنّ ، معطي، منعم، رمد ّ  ،رازق، خالقچون هم

 حسن ظنّ  تقصری و، ناداین، گناه، قصوراز  شخالق در  را رفرد در جایاگه ر تفکّ سپس 
 .مانند اینهاست سبحان و ت خداینعم لطف و حمّل او که این تعایل و وتبارك خدای  ه 

 ات کند؛ خداوند کند؟ خداوند یاریآیا این مقدار  رای تو کفایت یم
 .ات کندیاری
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 قليب کیفر

هایی کیس که طااعتش قلیب  اشد گناهانش نزی قلیب است آیا نمونه»: اینوشته .3
 . «...فرمایید رای این گناهان ذکر یم

-من از ترس رسایت گناه از قلیب  ه قلب دیگر، از  یان نمونه  رای این من! موالي

هایی  رای آن  ه دست نمونه ،قلب مراجعه  ه خودِ  ، ویلکنمگونه گناهان خودداری یم
، نبوده ى قواعدامقتض ه  معصیت ایى اعم امعنه   این گناهان، نافرماین ودهد یم

-است؛ زيرا کساین که عبادت -اصوخ - از گناهانویل  دون شک خبشیده شده،

گذرد مورد چه در قلبش یمهایشان ظاهری است گناهانش هم ظاهری است و  ر آن
های قلیب دارد گناهان قلیب نزی داشته، کیس که عبادتاّما شود؛  ازخواست واقع نیم

 ظاهری  اشد.  رد گناهانش تنهارا ندارد که وقیت از عبادات  اط   هره یمحق این 

م جهنّ  شود آتشیم -مفهوم -های قلیبعقوبت و کیفری که  رای معصیت، آری
گونه گناهان است لکن  رای آن ظاهري ه گناهان  وصصنیست که آن کیفر، خم

فرموده توّجه  سّجادچه حُضت امام  ه آن ستف ااک هست؛ رىدیگ هایعقوبت
جالی عطایا و  ۀکنندرمکدّ  و هاهفتن ۀها  ارورکنندها و گمانشكهمانا »: کنیم
 ما را  ه لطف و رمحت خود از اینها ناگه دارد. هخداوند متعال هم 1،«ها هستندنعمت

نویسم و پرده از چه هایی را  رای تو یمقدر عجیب است که من چه اندیشهچه
ا  ا پیشینم  ه تو گفتم که این مطالب ر هکه در نامدارم درحایلارساری  رایت  ر یم

تواند آن را خبواند توان منتقل کرد؛ زيرا نامه، جز مت  که هر کیس یمناگری نیمنامه
صورت، این مسائل اینک  رعهده و مسئویّلت تو منتقل شده که خداوند نیست. دراین

 کنم تو در راعیت این مطلب کوتایه ک .مشمول رمحتت قرار دهد و گمان هم نیم

                                                        

ُنههونج . »1 ههُکوكج وج اجلظُّ جههوجاقِحُ  فجههإِنا اجلشُّ ِ  ل نجههائِِح وج اجلِْمههننج ههْفِو اجلْمج ٌة لِصج رج ههدِّ ، وج ُمکج ِ لِْفههنتج
فههرازی از مناجههات هفتم)مناجههات «)اج

 (. امام سجاد ةعرش مخسةاملطیعنی( از مناجات 
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 علمای اعملنیى امعن

در )مستقل(  یعلما ( ونی)اعمل یح علماصطالدر چند مورد دو ا»: ایوشتهن .4
 . «...الکم شما آمده است، دقیقاً منظور از این دو دسته چیست؟

  رند.اکر یمدو معنا دارد که هر کدام را گرویه از مردم  هاعملنی  یعلما من! موالي

گرا  ها دانشمنداین زيعملاین وکنند عمل یم جهاد اصغرکه  ه  یی: علمایکم ىامعن
ت و اصالح جامعه خود را  ه تربیهستند که رصف نظر از اصالح نفوس، در اکر 

 اندازند.زمحت یم

)مبارزه  ا نفس( هستند و اینها دانشمنداین جهاد اکرب  ه  اعمل ی: علمادومى امعن
کشیدن خود و هم دیگران را در راه  ریونهم  -اگر این تعبری درست  اشد -هستند که

ها  ه سوی اعلم نور و هدایتشان  ه رصاط مستقیم  ه آنها از جهان ظلمات و تاريکی
 اندازند.زمحت و مشّقت یم

که چه این پذیرند؛را یم یکمى امعنتنها  «ي اساليم یدار» هفیطا نا راین، 
ین که دایم وت وپذیرند دوم را یمى امعنکساین که  ه آنها گرایش دارند تنها  و «هصوفیّ »

و اکتفا  ه یکی از دو معنا درست نیست و هر دو عرصه و جمال، ممکن اختصاص 
های خاص يژیگو و طایرش اشند و هر کدام از آنها  اصالحه تکلیف اليه  است حمّل 

  ه خود را دارند.

 آید منظور من در نامه، همان معنای دوم  ود که که  ه یاد من یمابلّته چنان
توّجه  دهم که این معنا هم در کنار معنای یکم صادق و درست است خواستم تو را یم

 شنایس و  ه آن توّجه داری.و چننی دريافته  ودم که تو خود معنای یکم را یم

ه یک  مربوط  اییمعناین  و ندارد وجود «مستقل یعلما»   ه عنوانیحصطالااّما 
اکنون همان عبارت را نزی در خاطر  و های پیشنی من است و نه  یشرتت در نامهعبار

است اشاکیل ندارد که عنی رضوري ندارم تا معنای مشّخیص را  ه تو ارائه کنم و اگر 
 عبارت را  رایم  نوییس تا معنایش را توضیح  دهم.
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  اخالق  هایباکت

که  ه دست نفس  تربیت جمال تهذیب ودر يص َتّص  هایباکتاز »: ایشتهون .5
 اشد آیا مطلیب یا نقدی یم ربا د عبداهلل شُ سیّ  ۀنوشت «االخالق»ب کتا ام،آورده
 .«...این کتاب در خاطر داريد؟ ۀدربار

نداشته، حیّت  ه صورت تصادیف نزی  ه کتاب این  ۀجامیع دربار ۀمن اید م!موالی
 احرتامرغم یلع -کنم مؤلّف آنگمان نیم يلام وآن  ر خنورده ۀاّطالاعت اکیف دربار

 .  ه شمار آید مقاماتصاحبان  اص ووخاز  - رایش قائل هستم ي کهدزيا

نبوده، کیس که آن را خبواند شاید  شکتابه از عدم اماکن استفاداین  ه معنای ويل 
 ت یت عصماهليژه اگر روایایت از وای از آن  ه چنگ  یاورد  ه تواند مطالب ارزنده

کیس که  ساب» طور ّلّک  ه ، وده شده  اشددا رشحاکیف نزی  ۀدر آن ذکر شده،  ه انداز
 .«تر استاست  ه سوی کیس که از او فقیهحامل فقه 

سلوك سری و  اخالق و هایباکتتوان  ر نویسنداگن از ایرادایت که یم»: اینوشته .6
 . «...کنندیم ثبتهایشان است که در کتاب وينتم  راکمل  توجود حجّ  عدم مرااعتگرفت 

ویل  ه ، امم  ه آن اشاره کردهسا قهای است که در یکی از نامه اییمعنن اهم ینا
یا یم هرچه مقام یکی از این است که ما یم نی، مهم اآورم چه موقع و چرایاد نیم

شوند ابلّته آنها  ه تر یمرغبتیب  یتسند  رای روایات اهل ۀرود در ارائعلما  االتر یم
 . توان اکر آنها را  ر  دی محل کردکه نیم یثتکلیف خود داناترند و از این ح

  راستدالل  در -آنها ا غرییاص وخ از -چه یکی از اهل ذوق ا مراجعه  ه آن ستف ااک
که کند تصويری ااایل از این نوع نگرش پیدا کنیم؛ مانند اینیک روایت  یان یمصّحت 
 در ا اسلوب امریاملؤمننیی، است داع اعِلین ا ۀا هلجی، است نور داراین الکم یاگويند: یم

 آن است و چزیهای دیگر.ب استصّحت ان  ر داّل  هنهج ابلالغ
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 خواص در سری و سلوکضمانت 

از درسیت راه و سلوك کننده در راه سری و ریسکه  ای هستآیا نشانه»: اینوشته .7
 . «...روش خود مطمنئ شود؟

و در این راه  پریس نه عوامخواص یم ۀشیو ۀطبعاً دربار وت ! ام رادر خدايی و مموالی
 چندین ضمانت هست:

 پیامربان است. ۀاین شیو: یکم

 و ترروشن، است و این ناصاحل علما و، مرسلنی، عموماً مسلك انبیاشیوه ن یا
 -هنهج ابلالغهمه  هک ست  رای ماا ف، اک اشد مثالاز آن است که نیازمند  ه  ترآشاکر
رغبیت  ه دنیا شويق  ه یبتاین شیوه است؛ مانند   ر ، داّل اکراآش -کم  یشرتشدستا ی

و رشح حال زهد  وفرماین ان شیطان وو نزدیکی  ه عبادت و آخرت و  رحذربودن از 
 ه الگوگریی از آنها و مطالب دیگر.امر  پارسایی پیامربان: و 

ا تأّسف شدید، که   رمتأخّ  یعلماای از هوجود طبقاین شیوه، چزیی نیست جز مقا ل  در
رغم اختالف سطوحشان ما یلع ۀی گذشتعلماکه  ه اینعلم  اکنند   ه این شیوه امر نیم

 اند و کرامات بسیاری از آنها روایت شده است.صدها سال  ر آن منوال عمل کرده

ک  هم  رای خود عذری داشته که تو آنها را رسزنش یمن ارمتأخّ شاید این ا امّ 
های پیشنی رشح دادم،  ه چزیهای دیگری که در  ریخ نامهمضافاً  طور ّلّک  ه و اشند 

گناهان مردم و یب مباالیت آنها نسبت  ه رشيعت، مّدت کوتایه است که همواره رو  ه 
ترين سطح استحقاق  رای تربیت ويژه و  االترين است و این امر آنان را در پاینیتزاید 

مردم از تربیت  ات که الزم آمده است لدهد، سطح رضورت  رای تربیت عمویم قرار یم
ّلّک هیم اّطالیع نداشته  اشند  لکه همان آن  ه ۀای دربارويژه و حامالن هر اندیشه

 یداری هم  رایشان زياد و  یشرت از حتّمل آنان است؛ پس   گوا ی «ویمعم» تتربی
نان مفید واقع زساوار نیست که از همان تربیت عمویم نزی جز  ه مقداری که  رای آ

ین موجودرو  ه اکهش نهاده،  «اصوخ»د اعدجاست که تاز این وشود  ه آنها داده شود 
صالح دار ، عرصه  رای اهل ظاهر  از شده است تا تنها میداناز آنها نزی عزلت گزيده



 227  .......................................................... و سلوک خواص ريضامنت در س

 کنند.ت مردماین  اشد که در دنائت و تبایه افراط یمهدای رای 

تربیت ويژه  ۀشیوعدم تأیید خن این است که نظورم از این سمصورت، دراین
 و شودکوتایه در آن نیما ی نقصآن یا وجود  عدم صّحت، دیلل  ر رمتأخّ  یعلماتوّسط 

 رعکس نزی  رسیم حیّت اگر طبق مضمون  نتیجهاگر محل  ر صّحت نباشد شاید  ه 
 روایت  رای عمل آنها هفتاد عذر نزی  رتاشیم.

 مورد اطمینان. : مريّب دوم

ای  رخوردار  اشد مریّب  اید  ه مقدار اکیف مورد اطمینان  وده، از چنان شایستیگ
ر ن قدماسالک ه اش را  ه او واگذار کند؛ وکه سالک  تواند  ر او تکیه کرده، آینده

رفیع  اد  شجاللکه  -، و  رای رضای اوسبحان مریّب وابسته است که او  ه خداوند ه 
  رسد. یلدرجات اع و مقامات رفیع ه  اا  رگزيده تاین شیوه یا آن شیوه ر -

  ر سخن اوانطباق ام ترين تضمی  که من از موال و مریّب خود گرفتهیقنی، آشاکر ه
کردم يم اسحسفرمود من خود را  ه آن نیازمند اچه او  ه من یممن  ود و هر آن حال
 کرد.حل یممن و مانند آنها را  ا عقيلی ا قليبی نفيست مشالک وا و

 ضدّ ام اکمالً  ر هنفس اّمارکه کنم: و آن اینه گنایه را نزی از تو کتمان نیم  اعرتاف
و رسپییچ از دستورهایش و دورشدن از او و اکسنت از د تمرّ همواره  ر  وموالیم  ود 

 ه حساب  «هانیضمت»که من اینها را نزی از آن نه این، ورزيداهمیت الکمش ارصار یم
کند شناختم که جز  ه  اطل گرایش پیدا نیمخود را یم نفسوردم  لکه چون من آیم

از فرمان موالیم و اکسنت از شأن او چون مطلوب نفس من است  اطل ي پس رسپیچ
 است که خدا این نفس را  کشد.

 .رويح هایپدیده: سوم

-نامهکه ما در فرد  رای خود ( ژیکاراسایکولوپرويح)های ز پدیدها ریخظهور  

 های گذشته تعدادی از آنها را  ر شمردیم.

آن و کنم ه یمرااشدهد رویح که  رای فرد روی یم ۀترين پدیدجا  ه سادهدر این
 و م نیستهآن  فعر  رقادر هیم دخالیت در آن نداشته، فرد است که قلب  در «اندوه»
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-یا پس از اَياد،  هکرد اگر چننی نبود از آاغز غم و اندوه را در قلب خود اَياد نیم

 کرد.رسعت آن را زایل یم

لت  ر دالاست؛ زيرا  اليه هایتنعماش اگه از دشواریرغم غم و اندوه، یلع همنی
او  حسن تد ری و اليهگریی عنایت نتخاب  هرتين گزينه و یپلزوم ا وا خطآاگیه از 
 خلق عموماً.همه  ووصاً فرد خصدارد  رای 

  افتاوز ا توضیح  عیض

 . «...فتاوایی هست که در زندیگ  ا آنها رس و اکر داريم و نیاز  ه توضیح دارند»: اینوشته .8

 مطالب این سؤال دو نکته دارم: ۀدربار

ین چه حریف ، ا«چه خوب است اگر فروت   ه خرج داده»: که گفیتاین: یکم
رساندن هدیفا ومن غری از این، چزی دیگری هم هست؟  تکلیف و گر اکرم ؟!! واست

تر است؛ پس فروت  کجای این اکر م نزدیکآخرت و دنیا و قلب نفس و  ه دیگران  ه
 من! موالي پس جز این نیست که این فروت  از جانب شما  وده است گرید؟قرار یم

شما آمده، ظاهراً از الکم مرحوم آقای خویی نبوده،  نامه یشرت سخناین که در : دوم
روش  ه است یا شاید از الکم خودتان و من نتوانستم  هشیخ حمّمدجواد مغنیالکم 

است  رریس مطلوب چه هرحال، آن ه. تشخیص دهم کدام سخن از کدام شخص است
 .اجنام خواهم داد سبحان خدای لطفحمتوای سخن و پاسخ  ه آن است که  ه یاری و 

ساقط ر امگر ا و آن است سقوط امر  ه یمعنا ه ظهرين  ۀسقوط نافل من! موالي
ِ  ورٌ أمُ مج »شد دیگر اجنام  این سخن  یمعنا و 1ماحنو ترشيع حرمعنایی ندارد مگر  ه  «ه 

 نافله در سفر الزم است نه جُماز.سقوط است که ن یا روش ه 

                                                        

. ترّشِع حرام، یع  مكّف از پیش خود چزیی را که در رشع وارد نشهده اجنهام داده،  هه رشع نسهبت دههد و توّقهع 1
گذاری تنهها در ّلّک  اطل است و ترشيع حرام نام دارد؛ چون ترشيع و قانوند که این فرایند  هپاداش داشته  اش

 احنصار شارع مقّدس است نه عموم مكّفان)مرتجم(.
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هم  و نظرياشاکیل اکمالً وارد است و چون هم  ه حلاظ  ،اموعترس از  مسئلهواّما 
 و عوام کمبود ۀزيرا در سلیق، آن کوتاه آمدتوان از درست است و نیم عميل ه حلاظ 
 ه یک شخص شکست  -احیاناً  -تواند رحم که یمشور و هیجاین یب وهست احنراف 

های دی  یا اعملان مشهور  اشد شکست سخیت وارد کند و اگر آن شخص از شخصّیت
پناه  عوار  و خطرات چندی  اشد که از آنها  ه خدا ۀتواند دربردارندشخصّیت او یم

 صورت، افاکر عمویم نریویی است که  اید درهرحال در نظر گرفته شود. ريم. دراینیم

 رای نمونه، فر  کن اگر کیس خبواهد قرآین  ه غری قرائت مشهور از دیگر 
ها را تغیری اگنه یا غری آنها یا  ه ترتیب نزول چاپ کند یا خبواهد نام سورههای دهقرائت
 از نیش زبان ، ویلهرگز؟ ا  ا هم اجنام دهد آیا اکر حرایم کرده استاینها رهمه دهد یا 

 کننداگن از طبقات خمتلف مردم، زندیگ از او سلب خواهد شد.مردم و فراواین رسزنش

 گرایش یاددزاز ا گرییدیگری هم دارد و آن پیش همعتربدانسنت افاکر عمویم  هان
درست است و  «افتو»که رغم اینرو، یلعازاین ناک است.ها شبهیحرام آنها  ه اکرهای 
-کنند؛ چون یمآن را آشاکرا  یان نیم علماشود ویل ترشدن اکر مردم یمموجب آسان

مثایل که اْلن در ذهنم هست  دانند که مردم عوام از آنها سوء استفاده خواهند کرد؛
ه شدقل کردن گِردی صورت و دو کف دست در حجاب زنان است که نآشاکرجواز 

دانستند  ا سوء گفتند؛ زيرا یمآن  ودند، ویل آشاکرا نیم جواز ه  لائق علمابسیاری از 
ای  رای آشاکرکردن موی رس و ساعد دستان آنها خواهد شد و اکر عوام،  هانه ۀاستفاد

  ه حرام خواهد کشید.

 را  ه کدام یک از دو دیلل «اهل کتاب تطهار» مسئلهدانم که آقای خویی  نیمویل
  اال کتمان کرده است؟

 «...هستند جنسویل در عمل از ترس  رخورد مردم »: که گفیتگذشته از اینها، این
تواند  کند این است که فتوای خود یم فقیهزيرا نهایت اکری که یک  درست نیست؛

پس اگر آن ُمفیت، ، که آشاکرا خالف فتوای خود را اعالم کندرا کتمان کند نه این
ه   افتوت را اعالم کرده، هم دروغ گفته، هم جناسوا  ه فتده ویل و  تارطهه عتقد  م
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 داده که خداوند ما را از اینها در پناه خود ناگه دارد. خدا محکغری 

احساس  اهلل خویییةمن این حالت را در دو مسئله در فتاوای آ»: که نوشیتاین
گرچه سیاق الکمت  غنیه،م کنم این سخن از خودت  اشد نه از شیخگمان یم ،«کردم

 مقتیض انتساب سخن  ه اوست.

 . «شوداجتناب اند که  اید از آن کردهحتیاط حال، ادرعنی»: که نوشیتاین

 دارد:تفسری کم دو یا دست چندیناحتیاط ین امن!  موالي

ن اکث ایم مشهور رأي یعينمشهور )که رأی این، تر نزی هستنیه متک: یکم
تر  اشد. که شاید نظر اکثّيت  ه صّحت نزدیکسته است؛ چرارا معترب دانفقها( 
 رو، وقیت فتوا خمالف  ا مشهور  ود خمالف  ا احتیاط است.ازاین

دهد و ما  ه عنوان جمتهد  ه افاکر عمویم اهمیت یمه کنیا تر است،سطیح هک: دوم
یا احتیاط؛ من  ه کنیم حال فتوا  اشد عمز  ه نظر او عمل یم ۀمقدّلان، تنها از نایح

نسبت  ه  -آقای خویی که مراجعه کردم دیدم احتیاط «منهاج الصاحلنی»کتاب 
 نظري حبث در آن کتاب، احتیاط وجويب  ود، چون همراه  ا فتوا نبود؛ اّما -دوم متنّجس

علیم  ربد )شاگرد در  ۀمربوط  ه خود جمتهد است یا کیس که خبواهد از او استفاد
 در مقام عمل(. الکس درس نه مقدّل 

چه دیدم این  ود در چایپ که در اختیار من است آن ،اهل کتاب تجناس ۀدرباراّما 
دیلل  ه مشهور، معنایش  ۀکنم که احالگمان نیم و ستنده جب جنسااحتیاط وکه  ه 

احتیاط  فقهانظر  ریخ از  ۀکه از زاویارجاع مقدّل  ه مرجع دیگر  اشد مگر این
 ا  رساند.واجب چننی معنایی ر

 لائق آقای حکیم و آقای صدر اضافه ه  یی که من  ر شمردم فقهاین : اگويمیم
شده حیّت در یک مسئله  ودند منتیه تقلید ا تدایی از مرجع فوتاهل کتاب  تطهاره  

 هم جایز نیست.

  رای تو در این مسئله یکی از دو اکر است:عميل اکر راه
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دانم هسیت ز آقای صدر هسیت که ابلّته دقیقاً نیماگر هنوز  ایق  ر تقلیدت ا: یکم
هرحال، شده  ایش،  ه يیخوآقای  قدّل ماْلن آید که هایت  ر یمیا نه و گرچه از حرف

از  ایاگر طبق نظر آقای خویی در جواز تقلید از مّیت،  ه تقلید آقای صدر  ایق مانده
آنها  ه فتوای او عمل کرده  درف مكّ در مسائز که تقلید مّیت   رجواز  قا  ۀزاوی

گر در زمان حیاتش  ه این فتوای او ا -تواین  ه فتوای آقای صدر عمل ک اکنون هم یم
 . -عمل کرده  ایش

  شاید رشایط این روش  رایت فراهم نباشد  ه چند دیلل:ویل

 . شاید الّکً از تقلید ایشان عدول کرده  ایش.1

 فتوایش اّطالع نداشیت.. شاید در زمان حیات ایشان از این 2

 جواز  قا  ر تقلید مّیت از کیس غری از آقای خویی تقلید کرده  ایش. مسئله. شاید در 3

ای نداشته  ایش ها راه دیگری  رای تو هست که اگر در آن مناقشهدر این صورت
 شاید  تواند مشكت را حل کند.

 کندمی ف را مبّرامکلّ ة ذمّ از او  تقلیدکه خود و این اعالن مرجعیّت آغاز

رجوع سطور این  ۀنویسندحقری ین اکه  ریخ از مردم  ه آن این ر: واکر دیگهار
گریی از ین اکر، پیشا خرويا دنیوي وشالکت رغم ماند و یلعکرده و از او تقلید کرده

 آنان در وسع من نبوده است و خداوند در این اکر ما را یاری فرماید.

حال اگر حّجت رشیع در ، است هل کتابا ذاِت تعالً طهارفمن ى افتوهرحال،  ه
 تواین  ه این فتوا عمل ک .عمل  ه فتوای من  ر تو تمام  اشد یم

و  دانندیم قمريآن را نُه سال  يیخوآقای  مشهور ودخرت، تکلیف سّن  ۀدرباراّما 
 زی یک امرناج عبدالرمحن  ن حجّ  ۀصحیحکنند. آوردن ّلّک حلاظ نیمرا  هجنيس  رشد
ت، تنها  رای رواییک  -داینکه یمچنان -گردد و از یم حبث فقيهاست که  ه نظري 
پس سن ، مانند اینها و هصصِّ خُمج  و هِض عارِ ة مُ ادلّ ه  ه مراجعا اکیف نیست مگر پس از فتو

 مان نُه سال است.ه عميل ۀتکلیف دخرت از نایح
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عدم تکلیف و او را در طول سال دهم  ویل من دخرت را تا پایان ده سال قمری  ایق  ر
 سالیگ است.هتکلیف در نُ احتیاط استحباِب یل مقتضای ، ودانمئت یمصل  راجمرای ا

  گويدسخن یم امام مخیيناز شهید صدر 

پیشنی فرمودید: دو نفر  ر تربیت شما ارشاف داشتند: یکی  نامهدر »: اینوشته .9
او فرمودید  ۀیگری آشاکرا نام نربدید ویل دربارز دا و مرحوم سّید زيحمّمد اقر صدر 

کنم این شخص همان کیس  اشد که که  ه  االترين مراتب یقنی رسیده  ود و گمان یم
 . «... ایدکردهاز او  ه عنوان مریّب من و موالی من یاد یم

-رجاخ، سبحان خدایفضل ه   ي حق ومن  ه سو و طريقمن و موالي ا، آری

  ود. هاقلب نفوس و نامالیمات ات دنیا وشهو ام ازکننده

او چند سال پیش  هک لنیست؛ «  امام مخی »ای که تو پنداشته( مرد ین)ا او ویل
 ه نبوده است.حوزة علمیّ  ه منتسب از دنیا رفته است و اصالً 

اش وست دارم از او که سایهد و -پنداشیتکه او را مریّب من یم «آن مرد»، آری
 ویلزيادی  ود عرفاِن  مقام رويح و و هدرجدارای  -ا این عنوان یاد کنممستدام  اد  

 1چزی قا ل توّجیه از این مطالب را در اختیار ما قرار نداد.

که من ک  درحایلرشح حال و زندیگ او از من سؤال یم ۀاست که دربارن یعجیب ا
ّطالاعت نیستم و از زندیگ متأّسفانه قادر  ه پاسخ این سؤال نیستم چون من از منا ع این ا

از  و «ماکسب»که چند سال در درس دانم؛ جز اینظاهری ایشان  یشرت از تو چزیی نیم
 .ایشان رشکت کردم -خارج -در درس خیاراتمبحث ل اوّ  تاماکسب آاغز مبحث 

 توانم در این  اره  گويم این است که:چه یمعجالاً آن

                                                        

است که  ه سبب رشایط سهخت تقّیهه در آن زمهان  1حُضت امام مخی « آن مرد»جا منظور شهید صدر از . در این1
 توانست در نامه از او آشاکرا نام  ربد.نیم)زمان جنگ ایران و عراق( 



 233  .................................................... دیگويشهيد صدر از امام مخيني سخن م

 وده است که   شیخ عبدالکريم حائري از شاگردان خاص قم شخصّیت درن یا .1
دانم نزد کس دیگری و تا جایی که من یم جاستآنة س حوزة علمیّ مؤسّ گويند یم

 درس خنوانده است.

 . ود اساليم از زمان جواین مشتاق اصالحات اجتمایع .2

شاه از سوی جهاد گریی او و شاگردان و همراهانش در دستو «شاه» جرياناتش  ا .3
 زحوادث مفّص اینها ... و  «هترکی» ش  هتبعیداز آن و   عد و «مصدق» انقالِب از قبل 

 دانم.است که تاريخ و جزئّیات آنها را نیم

کنم از شما  است که گمان یمحوادیث هجمموعکه اْلن...  تا عراق وآمدنش  ه  .4
 . ها خبش شده استهمه در رسانه پوشیده نبوده،

رسید نیمحوزوي موروث  خّط ز  ود، ویل  ه ژرفای وروی در درس خود اندیشه .5
شیخ حمّمداکظم خراساِن صاحب  وده، پس از وی،  ث شیخ مرتیض انصارياریمکه 
، يید ا والقاسم خوسیّ دیگران، پس از او  شیخ حمّمدحسنی نائیين و، پس از او کفایه

که -فاضلشاز شاگردان متعّدد و  ریخ پس از او  و صدرحمّمد اقر د سیّ  پس از او
 .  -پنج نفر هستندا ی سه تقريباً  آنها ۀخنب

های طوالین درس، یع  در آاغز و پایان سال وی قبل و  عد از  عیض از تعطیز .6
اع اخاليق  جنبه و اجتمايع جنبهها میان و در آن سخرناین کردحتصیز سخرناین یم

کرد ّلّک حوزه ا را نقص رویکرد که آنهکرد و در هر دو جنبه،  ر مسائز تمرکز یمیم
 کند. اصالحها را توانست آن نقیصههایی که یمنزی طرح اندیشه ودانست یم

چون ها آمده است هموی دارای تأیلفایت است و نزی نامش در  عیض از کتاب .7
 طهراِن. گشیخ آاغ  زرهای  ریخ از کتاب

گریی کند ممکن جا را یپآن رادیو ۀهای فرستندو  رنامه دفهم  فاريساگر کیس  .8
هایی در معّریف  عیض از اساتید یا است خبیش از رشح حال او را  ه ويژه وقیت که  رنامه
 کنند  ه دست  یاورد.شاگردانش یا  عیض از دوستانش و از این قبیل، خپش یم
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 زندیگ ظاهری مرحوم سّید زيحمّمد اقر ۀای که دربارآن مقاهل ۀدربار»: اینوشته .10
قبانيج که  ه من خرب رسیده، آقای اید نزی  اید عر  کنم چناننوشته  صدر 

 . «...نپذیرفت که آن را در اختیار من قرار دهد

 در این  اره دو نکته دارم:

تواند  ه این فکر کند که چه کیس خرب آن مقاهل را  ه تو یمقباچني آقای : یکم
مقاهل خودش این خرب را  ه  ۀد که نویسندکه مستقیم  ه او گفته شویا این؟ داده است

ای  ر مورد اطمینان  ودن شما تواند نشانهما داده و همنی خربداربودن شما قطعاً یم
 . داندخود را  هرت یم تکلیف اشد و او 

جا  رایت تکرار کنم یا آن را که خبواهم مطالب آن مقاهل را  رای ایناین: دوم
ا خودم آن را گرچه  ا واسطه از آقای قبانیچ پس  گریم  رایت اکمالً  ازنوییس کنم ی
کردم ویل در آن داشتم  رایت ارسال یمدیگری از آن یم ۀ رایم سخت است و اگر نسخ

 دوم را خالف تقّیه یافتم. ۀزمان داشنت نسخ

هستیم دانسنت رشح حال این  1طور ّلّک  ه نظر من تا وقیت که در تاريکی شب ه
ای  رای تو دارد اّما وقیت که صبح رس  رآورد اکر بسیار آسان خواهد  زراگن چه فایده

 شد و دیگر نیازی  ه این تکلّفات خنواهد  ود.

 حسن ظنّ دار تربیت ااعیت هستم، از که فکر کردید من عهدهاین»: اینوشته .11
 . «...است که نسبت  ه  نده داريد مفریط

 . یا خدمت  ُت نیست خدمت پرچم ۀدر این فراز سؤایل جز دربار

همنی ، دهدچننی موضویع نظر نیم ۀّلّک هیم فقییه در این روزها دربار ۀاز نایح

                                                        

-جا مرحوم شهید صدر  ه انبویه ستم اشاره دارد که آن نظام معدوم  ر جامعه حتمیل کهرده  هود کهه شهبیه. در این1

 ترين چزی  ه شب تریه  ود.
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توانم او را از این اکر نیه کنم رود و من نیم ه آموزش نظایم یم 1بس که پرس خودم
 که نگفتم: نه! چه رسد  ه دیگران.گونه نهایت چزیی که  وده  ه او نگفتم: آری؛ همان

شدید است و عمل  ه آن فتوا نزی  ا توان  ۀادادن در این  اره، خمالف  ا تیقّ فتو خودِ 
 مردم خمالف است.

را : فالن مؤمن  گويد شخیص ه  ظالیمخوانیم که اگر ما در فقه یم:  رای نمونه
کشنت آن مؤمن  رای این شخص ، کشمصورت، خودت را یم  کش که در غری این

شدن مقّدم  دارد و  ه آن ظالم  گويد: مرا  کش، در کشته جایز نبوده،  اید خودش را
 کشم.چون من او را نیم

چون این روزهای ما در ای همويژه در رشایط آشفتهآیا عمل  ه امثال این فتوا  ه
 توان دیگران هست.

که کمرت  رای رغم اینکنم یلعمکّرر تو را داع یم ! منعزيز و موالدر پایان ای 
کنم که داعیم  رای تو داع  رای خودم است و ادای کنم، ویل احساس یممردم داع یم

ام درست  ه یاد  یاورد  ه نیا ت از تو دجی  است که  ر گردن من است و اگر حافظه
 احلمد هلل رب العاملنی.  و زيارت کردم.امنی اهلل  تزياره  را  امریاملؤمننیحُضت 

عیوب  ابلّته و ر  یشرتی دوباره مطالعه کنیددوم را  ا دّقت و تفکّ  هخواهشمندم نام
 ناگریش و غریناگریش آن را  ر من  بخشید.

                                                        

 . منظور ایشان پرس  زرگشان مرحوم سّید مصطیف است.1
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 هفتم ءنامه:  فصل ششم

 قساوت قلب
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

مهربان، صاحب اختیار روز واپسنی؛ و  ۀسپاس خدای را پرورداگر جهانیان، خبشند
پیامربان و همه اش و  ر ر خاندان پاک و پاکزیهسالم و درود خداوند  ر ا والقاسم حمّمد و  

 دشمنان ایشان.همه شهیدان و صّدیقان و لعنت همیشیگ  ر همه فرستاداگن خدا و 

  راكته  اهلل و محةر والسالم علیکم 

ای  رایتان  فرستم؛ دقیقاً از وقیت که متوّجه خیز قبل از اینها تالش کردم تا نامه
یشنی خود فرمودید اگر ما  رای گرفتارنشدن خودمان و های پشدم در یکی از نامه

اعیل کشیدن از این راه و مسلک را داريم  ه جنابشما  ه خطری یا مشیلک قصد پا پس
داند که این عبارت چه تکان سخیت  ه من داد که یمتعایل اعالم کنیم. فقط خدای 

   : ه پرورداگر خود پناهنده شده،  ه زبان حال عرضه داشتم

-که  ه توحیدت ایمان آوردم و پس از آنخداوندا! آیا زساوار است پس از آن»

ام  ه  اور که قلبم از معرفتت آْنده شد و زبانم  ه ذکرت گويا گردید و اندیشه
ات اقرار کردم؛  بینم که  ه عشقت رسید و صادقانه و خاضعانه  ه خداوندی

تر از آین که دست تو گرایمرگز چننی مباد، که ... هدیهآتش دوزخت کیفرم یم
ات را از ات را دور گرداین، پناه دادهات را ضایع، یا  ه نزدیک فراخواندهپرورده
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خوش  ال یا آن را که  ر او رمحت آورده، امرش را کفایت نمودی دست خود  راین
 مّنیت  ر وی گذاری، ای پرورداگر جهانیان!و این همه یب آن  ود که  1«گرداین

-ای  رایتان نوشته  ودم قطعاً از احساسایت که قلبم را یمهمان زمان نامهاگر در 

ال  :هآمد ویل اینک که  ه مقتضای آیشدید؛ زيرا  ه صداقت از دل  ر یمفرشد آاگه یم
ج
أ

نِئُّ الُْقلُوُب   ِِذْکِر اهللاِ تجْطمج

آن شور فرو نشسته و « دل آرام گرید  ه یاد خدای» ؛2
آن حال  ۀکنندپندارم که واژاگن  توانند توصیفیمن گراییده، اضطرا م  ه خامویش

این  -ه نکرده  اشممبالغ میدوارما و - اشند؛ ویل کمرتين چزیی که از آن  توان گفت
اگه که  ود آن حسنیمام ا تاصحاب جدّ چون احساسات است که آن حالت، هم

 ه ... اش  ردارند یاری  یعت از گردنشان  رداشت و  ه آنان پیشنهاد فرمود دست از
نظر شما آیا کیس که اندیک از عقل و هدایت  هره داشته  اشد و خداوند  رایش خری 
خواسته  اشد انتخایب جز انتخاب آنان خواهد داشت گرچه  ا ُهرم و سوزش تشنیگ و 

شدن و دردهایش همراه  اشد؛ زيرا انتخاب آنان و پیامدهای شمشری و خشونت کشته
چه از دیف است که زساوار است انسان در راه رسیدن  ه آن  کوشد و آنآن، تنها ه

 آید  ر رس آن  گذارد.خرد و الکن از دستش  ر یم

دانم که سبب دانم چه چزی مرا  یشرت حتت تأثری قرار داد فقط این را یمدقیقاً نیم
 -امناداِن و ، کوتاِهنقص،  ه دیلل ناتواِن - روز این حالت در من این  ود که خود را

 -العیاذ  اهلل -ترسیدم نکند که چننی شود و منپنداشتم و یمدر معر  این سخن یم
قدر پشیمان خواهم شد و از در آن هناگم چه واز نیل  ه سعادت این مسلک حمروم 

                                                        

يبِّ . » 1 یِِّدي وج رج جيِه وج سج لجْیهِه قجلْهيِب  یجا إِل هوجى عج ها اِْنطج ِِب  ِنجارِكج بجْعدج تجوِْحیِدكج وج بجْعهدج مج  تُرجاكج ُمعجذِّ
ج
ْعرِفجتِهكج وج  ِمهنْ  أ جِههجج  ِهِه  مج ل

اِِن  ِمریِي ِذْکرِكج  ِمنْ  لِسج هُ ضج دج اِضهعاً لُِرُبوبِیاتِهكج هج  ِمنْ  وج اِْعتجقج ِ  خج نْهتج ُحبِّهكج وج بجْعهدج ِصهْدِق اِْعهرِتجاِف وج ُداعج
ج
ْیهجهاتج أ

رجمُ  ْْ
ج
یِّعج  ِمنْ  أ ْن تُضج

ج
دج  مجنْ  أ ْو ُتبجعِّ

ج
بایْتجُه أ هدج  مجنْ  رج ِّ ْو ترُشج

ج
ْدنجیْتجُه أ

ج
هلِّمج إیِلج اجبْلجهالجءِ  مجهنْ  أ ْو تُسج

ج
ْيتجهُه أ ْیتجهُه وج رجمِحْتجههُ  مجهنْ  آوج فج  کج

 فرازی از داعی کمیل(.«)

 .28 ۀ. رعد، آی2
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 رای اهل آن تعایل  چه خدایکه اندیک از آنخشم و حرست خواهم مرد پس از آن
از همان ...  ودم  ش را احساس کرده َينتا آثار و ت رکافته، فراهم کرده است اّطالع ی

هایش روزافزون هایش عزيز و نعمتنام -تر از آن نزی خداوند را کهزمان و  لکه پیش
مرا  ر نفسم و  وخواندم که دستم را گرفته  ه مسلک صاحلان  کشاند  ه داع یم - اد

چه را از حقیقت  ه من کند و حتّمل آنام داشته یاری هایی که ارزاین ر  هرتين نعمت
چه دستم از آن کوتاه مانده  رساند که او  هرتين شناسانده عطایم فرموده، مرا  ه آن

 موال و  هرتين یاور است.

 صطالحچند اتوضیح 

هایی را که  رایم پیش  ریخ نکات و پرسش «اعطيف» مقّدمهپس از این  ورم!رس
نظراتتان ه این امید که  ا پاسخ  ه آنها و  یان نقطه  دارمه یمعرضآمده  ه حمُضتان 

 موجب آرامشم شويد:

ه ها  یا سنگی  دیدیم؛ یکی از آن« ثقل»در چندین نامه معناهای خمتلیف از  .1
دانیم مگر شما  یش از حّد  ر نفس  ود که تا حّدی این معنا را یمى حتمیل امعن

این سخنان در مثل  است کهثقل معنوي  دوم، مطلب  یشرتی در این  اب داشته  اشید
   :آمده تعایلخدای 

 ًدُّ وجْطئا شج
ج
 و 1«،  یشرت استداریزنده قطعاً رنج شب» ؛إِنا نجاِشئجةج اللاْیِل ِِهج أ

  ًلجْیكج قجْوالً ثجِقیال ُنلِْق عج سج

 ار القا زودى  ر تو گفتارى گراندر حقیقت ما  ه» ؛2
 ؟  داردیجینتا آثار وسنگی  چیست و چه  این نوع از ثقل و «.کنیمیم

ت  ا مناجا آورد که انسان را از شریي  ه  ار یمقلب  تقساو چه چزیهایی .2

                                                        

 .6 ۀ. مّزمل، آی1
 .5 ۀ. همان، آی2
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 توان زناگر از دل پاک کرد؟چگونه یم ؟ وکندپرورداگرش حمروم یم

ست که همواره در میان دو ا درست -مسلك ه عنوان یک اصل ّلّک در این  -آیا .3
ويژه اگر دیلز  ر انتخاب یکی  ر نفس دشوارتر است انتخاب کنیم  ه اکر، آن را که

از آن دو نداشته  اشیم؟ مثالً در نوع نشسنت میان دوزانو و چهارزانو، دوزانو را که 
تر است انتخاب کرده، چهارزانو نشسنت را ترک کنیم، ابلّته در این مورد دیلل سخت

نقل شده است که  خدارسول  یان اوصافدر   وخاص  ر انتخاب دوزانو وجود دارد 
جا این مثال را  رای تطبیق  ر ما در این و ایشان هرگز  ه حالت چهارزانو دیده نشدند

 اصل ّلّک آوردیم.

َُيجاِهُدونج ِف : فرمایدجا که یمآن تعایلآیا از  اب معاین خاص، میان سخن خدای  .4
بِیِل اللاههِ  ا فرماید:جا که یمآن و« ندکندر راه خدا جهاد یم»؛ سج ُدوا فِینج اهج ِینج جج ؛ وجاَّلا

موردی که جهاد در سبیل یا راه خدا مطرح شده  ع ی« کنندکساین که  رای ما جهاد یم»
 تفاویت هست؟ حال و پاداش و تحیث نیّ دوم که جهاد  رای خدا هست از  ۀو آی

است،  لکه انتظار تواند احساس کند که  رای مرگ آماده چگونه کیس یم .5
 خداوند  یقنی ه» :فرمود خدا رسول شده است کهنقل کشد؛ چون مرگ را یم

ام که نه چشیم آنها رادیده، م چزیهایی آماده کردهصاحل رای  نداگن : فرمایدیم
نزی از  ريااشع اره، دراین 1«.نه گویش شنیده و نه  ر قلب برشی خطور کرده است

معاِن نقل شده که دارای  السعاداتجامع در کتاب  شاعر فیلسوف حافظ شریازي
اعیل چندین ام خود جنابت عر  کنم که دیدهمناسبه    لندی در این زمینه است.
که خدا آن روز را نیاورد و ما را از  راكت وجودتان حمروم - ار آرزوی مرگ کردید

  ر شما نیست.تعایل  خدایفضل این جز از  و -نسازد

                                                        

هاحِلنِیج  » :إِنا اجهللاج يجُقوُل . 1 ْدُت لِِعبجهاِديج اجلصا ْعهدج
ج
ه أ جشج ج قجلْهِب ب هرج یلعج طج هِمعجْت وج الج خج ُذٌن سج

ُ
ْت وج الج أ

ج
هنْیٌ رجأ ها الج عج چههل «)رٍ همج

 (.198، ص 8، ج حبار االنوار،  ه نقل از: 41، ص حدیث
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اید قلب انسان از حمّبت غری خدای تعایل خایل  اشد،  ا وجود دوسیِت که  آیا این .6
حساسات خود نسبت  ه  رادران اگر چننی است، ا ودیگران در دل، در تعار  است 

 دی  را چه  نامیم؟

 . چیست« صاحلنی یاویلا» یبااکتس تعصم و «: ائّمه و انبیا»ذاِت  تن عصمایمفرق  .7

  لکمایت ؛ازجمج کنیم نه  تحقیق ر محل را مقام تواضع  : درائّمه چگونه لکمات .8
 ه دراگهت اکرهای زشت و » :فرمایدجا که یمآن  سّجادم اماچون سخن هم

 1؟«خلق، کیس چون من گنایه نکرده استهمه ام و در میان پسیت آورده

از نظر رصف  ،تعایل  ه خدایحقیق  فعيِل  ِت قربدر این راه، سالك  ه گمانم نّیت  .9
کیفر است؛ گرچه اینها خود  ه  اب وذعز ا گرییرسیدن یا نرسیدن  ه ثواب یا پیش

گرید که رو روزه یم نا راین، سالک ازاین آید.خود در عمل  ه عبادت  ه دست یم
است؛ تعایل  ه سوی رسیدن  ه نزدیکی و قربت  ه خدای اکرب روزه، اگیم در راه جهاد 

.. اعمال او.همه صورت، همنی ه و قرآن اگم دیگری استخواند چون تالوت یا قرآن یم
 ست؟ا آیا این پندار من درست

اگر خدا خبواهد پس از  ستکن امممسلك ین ج اینتا»قبز فرمودید:  نامهدر  .10
این مّدیت است که سالک  رای فراگرفنت کیّم ... شودق قّ پانزده سال یا  یشرت یا کمرت حم

ای جدیدی چزی تازه نامهکه در هر چرا - ه آن نیاز دارد؛های این مسلک و کییف خبش
گرفنت دو یا سه  رای اَياد توانایی  رای روزهمثالً  -شوداز جزئّیات این مسلک پیدا یم
 «.گرفنت دو یا سه روز در ماه آاغز کندروز در هفته  اید خنست از روزه

 ایهتقا لیّ  وها تعدادحسب اسیایب  ه این توانایی،  رسالک  رای دست: گويمیم
 -مثالً  -، نیاز  ه زماین دارد که اگه طوالین و اگه کوتاه استسبحان خدایتوفیق  و خود

تاج حم قدر قضا و ر ار در تسلیم  رضا وشدن  ه صفت آراسته ۀ رای رسیدن  ه مرتب

                                                        

اٍل قِبجاٍح رجِدیاةٍ . » 1 ْعمج
ج
تجْیُت  ِأ

ج
ا ِف  أ رجى فجمج ِجنجایجيِت   جج ج ٌق لْ خج  اجلْوج  (.352،ص9، ج مستدرک الوسائل«) کج
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 طوالین است.مّدیت 

خبش از  سازی یک یا چنداگر پیاده: آید کهدیگری در یم از این سخن پرسش
اجزای این راه،  رای کیس مّدیت  ه تأخری افتاد آیا این تأخری، سری و سلوکش را  ه خطر 

افتد و این فاصله اندازد؟ منظورم این است که میان علم تا عمل او مّدیت فاصله یمیم
تواند مانیع در راه جهاد اکرب  اشد؛  ه عبارت دیگر آیا  ر سالک واجب است که یم

 الفاصله پشت رس هم یط کند؟مراحل را  

 ود و تنها  رای خواندن هشت رکعت ضیق  رای ادای اکمل نماز شب وقت  گرا .11
استغفار،  تبهمر هفتاد -شب یا  رای خواندن نماز وتر و مستحّبات قنوت آن ۀنافل

 کنیم؟عمل کرد  ه کدام یک کفایت یم-... تطلب حاج عفو، داع ور الا  دویست

ر طول روز چه مزیان از وقت را  ه خواندن قرآن و داعهای مناسب است د .12
 ه اختصاص دهیم؟مأثور

گذاری چه ین نامفلسفة ا و آن مضمونچگونه شلک گرفته؟  «عرفان»ح صطالا .13
 ، تصّوف را رد علماام که چون دیده؟ هستف تصوّ  و میان عرفان فریق وده؟ چه 

های مسلک پیشنی یکی از  دی نامهدر  شما و دانندیم فارکنند و آن را نویع احنیم
 . فرمودید ه  یانمعااصالح ج اصالح فرد ومیان  تصّوف را جدایی

)یس  وجود دارد اوقات معنّی در  خاّص  هایهسور تتالودر تشويق  ه  احادییث .14
 تتالوهم هست که تشويق  ه  ...( احادییثوظهر ز نماز صبح، جنم قبل ااز نماز  عد 
دارد؛ مانند: حدیث ل ختم جدید وّ ه ا  ختمیک وصل آخر  و ختم ه صورتقرآن  

ِل»  1«.حالُّ الُمرحتج

                                                        

ِهُل »پرسید: کدام عمل  رتر است؟ فرمود:  . در روایت است که شخیص از حُضت امام سجاد1 جهالُّ اجلُْمْرحتج
ْ
 هه »؛ «اجحل

جهاتُِم اجلْ »عرضه داشت: این  ه چه معناست؟ فرمهود: «. ای که کوچ کندمقصد رسیده
ْ
کهه چهون آن»؛ « ُمْفتجهتِحُ اجْل

 مرتجم(.«)قرآن را ختم کند دوباره از نو آاغز کند
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قرآن تشويق  رای کساین است که ل ة اوّ دستاحادیث رسد که چننی  ه ذهن من یم
را رها کرده  اشند، ویل کساین که  ا قرآن در ارتباط هستند روش دوم  رای آنها 

دو روش فضیلتش  یشرت است؟ روش دوم؟ یا یک از این حال، کدام.. مستحب است.
ه   -لة اوّ دستاحادیث  ندی  ه کنم که پاینیم؟ کتمان روش دوم  ا مرااعت روش اّول

 .کننده استخسته -هر روزهسبب تکرار 

  : یتهل ه ااعمال  کردنیههد

عيل  ن کنند: از یمدعوت :  یتاهل ه اعمال  یاهداهست که  ه  احادییث .15
کردن ختم ۀپدرم از جّد شما دربار: عر  کردم احلسنوا  است که  ه قله نمغری

 ماه رو د: عرضه داشت .در هر شب» : شما  ه او فرمودجدّ قرآن در هر شب پرسید، 
 هر قدر  توانم.، آری: پدرم پاسخ داد .نزی رمضان ماه رد:  شما فرمودجدّ  ؟رمضان

داد و من نزی پس از پدرم همنی روش پدرم در هر ماه رمضان چهل ختم قرآن اجنام یم
را ادامه دادم ابلّته  ه فراخور نشاط یا کسالت و نزی گرفتاری یا فراغت از آن تعداد 

رسول شود یک ختم را  رای پس چون روز عید فطر یم خوانم.کمرت یا زيادتر یم
سپس  رای هر یک از ،  فاطمهو دیگری را  رای  عيلدیگری را  رای ،  خدا
دهم و این اکر را از رسم و یک ختم نزی  رای شما قرار یمتا  ه شخص شما یم  :هائمّ 

؟ چه پادایش  ر این عمل من مرتتّب است 1دهم؛وقیت  ه این حال در آمدم اجنام یم
: گفتم،  رای تو در  را ر این عمل، آن است که در روز قیامت  ا آنها  ایش: فرمود
 2«.آری: سه  ار فرمود؟  ر این اکر  رای من استچننی پادایش در  را !اهلل اکرب

                                                        

 شدن و معرفت  ه مقام ائّمه:  اشد)مرتجم(.. شاید منظور او از این حال، شیعه1

نْ . »2 يِلِّ  عج ةِ   ْنِ  عج نْ  اجلُْمِغریج ِن  عج جسج
ْ
ِِب اجحل

ج
ُ إِنا  :قجالج  أ ِِب  قُلُْت هلج

ج
لج  أ

ج
أ كج  سج هدا ه 7 جج هْتمِ عج ُ  اجلُْقهْرآنِ  ْن خج هالج هلج ْلجهٍة فجقج ِف ُُكِّ یلج

ْهرِ  ِف  هانج  شج مجضج نج  رج ْعتج فجهاکج ها اِْسهتجطج هْل فِیهِه مج ِِب  قجهالج اِْفعج
ج
هًة ِف  أ ْتمج ْربجِعهنیج خج

ج
ْتُِمهُه أ هْهرِ  َيج هانج  شج مجضج تجْمُتهُه  رج ُثهما خج

ِِب  بجْعههدج 
ج
ْصههُت وج إِنا  أ هها نجقج هها زِْدُت وج ُربامج ههيِل فجههإِذجا فجُربامج ههاِط وج کجسج جشج ههْدرِ فجههرجاِِل وج ُشههُغيِل وج ن

ج قج هها یجُکههوُن ذجلِههكج یلعج مج
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امام احادیث دیگری نزی در تشويق  ه اهدای ثواب  ه مرداگن است: از حُضت 
حیّت از یک چزی کوچک نزی بسیار مّیت  اناهم» نقل شده که فرمود: 7صادق

-شود چنان خوشکه  رایش یم یاستغفار و ا طلب رمحت ، مّیت شودشادمان یم

 از از آن  و 1«.شوندحال یمدد که زنداگن از دريافت هدیه خوشگرحال یم
   ه جا  یاوردصالیح عملای هر مسلماین  ه نیا ت از مرده» :حُضت است که

   2«.رسددوبرا رش  رای خودش نوشته شده، منفعتش  ه آن مّیت نزی یم

همه ا کند تقطعاً در هر دو دسته روایت، ثواب زيادی هست که ما را ترغیب یم
 ه یکی از این دو  -یافنتهرچند ناقص  اشد  ه امید قبول و  رکت -اکرهای خود را
-آن؟ توانیم میان این دو روش اع کنیمپرسش این است که چگونه یم. راه هدیه کنیم

حقری آمده این است که: فهم قارص  اره  ه کردن دراین پاینیوچه پس از چند ار  اال
 یت: هدیه کنم و ثواب این اهدا را  ه مرداگن هدیه را  ه اهلاعمال همه  هرت است 

-نمایم و ابلّته اختیار توزيع ثواب میان من و مرداگن را  ه خدای سبحان واگذارم؛ چرا

 یت عصمت: هستیم. که همه نیازمند و حمتاج  ه رمحت و آمرزش او و شفاعت اهل
 شما در این  اب چه راهنمایی داريد؟

 ؟ حبث، آیا اهدای ثواب  ه کساین که زنده هستند جایز است ت اینمناسبه  

                                                                                                                                  

نج  لُْت  اجلِْفْطرِ  یجْومُ  اکج عج ِ  جج ًة وج  6 رجُسوِل اجهللاِ  ل ْتمج الجمُ  خج ا السا لجْیهج ةج عج اِطمج ًة وج  لِفج ْتمج ةِ  خج ئِما
ج
لجْیِهمُ  لِْْل هالجمُ  عج هیتا  السا هًة حج ْتمج خج

لِكج اِْنتج  جهكج  ِهذج لِكج قجهالج ل ٍء ِِل  ِهذج ْ يُّ َشج
ج
جهاِل فجهأ

ْ
هِذهِ اجحل ُت ِف هج ةً ُمْنهُذ رِصْ جهكج وجاِحهدج ُْت ل هریا ْهِه فجصج ْیُت إیِلج ْن تجُکهونج  هج

ج
أ

ُهمْ  عج ةِ  یجْومج  مج رااٍت  اجلِْقیجامج ْم ثجالجثج مج لِكج قجالج نجعج ُ فجيِل  ِذج ربج ْْ
ج
، الفقههو شهریازی،  5، ص 95 ، جحبار االنهوار«) قُلُْت اجهللاُ أ

 (.600، ص االصول،  ه نقل از:  373 - 372، ص 94ج 
یِّتج . »1 نا اجلْمج

ج
حُ  أ ها يجْفرج مج ُ کج ارِ هلج

ِم وج اجالِْستِْغفج جحُّ ِدیاهةِ   ِالرتا ُّ  ِالْهج ُح اجلْهُّج ْههِ  يجْفهرج ى إیِلج و   308، ص 85، ج حبهار االنهوار«)ُتْههدج
 (.1073، صةمیاالخالق و اْلداب االسال

هعج  نیج مِ ْسهلِ الْمُ  نج مِ  لج مِ ْن عج مج . »2 ه الً مج ه اً احِل صج   ٍت یِّهْن مج عج
ج
  اهللُ  فج ْضهعج أ

ج
هنج  وج  هُ ْجهرج أ ) االخهالق و اْلداب «تج یِّهالْمج  هِ  ِه اهللُ  عج فج

 (.110، صمیةاالسال
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 ّلّک و مورد نیاز  ود که در راه کشیدن  ار سنگنی مالحظایت واین سؤاالت 
های جهاد اکرب پرداخنت  ه آنها یم تواند موجب رفع خستیگ و  ه عنوان مسئویّلت

 زنگ تفريح  اشد.

ان کنم که مرا در  اب تقلید در ُضتحم ناچارم تشّکر و امتنان وافر خود را تقدیم .1
 ا شناخیت که  نده از شك  دون  و احاکم رشیع، دعوت  ه رجوع  ه خودتان فرمودید

یقنی ای است که  هاعیل و مسئلهجناب ۀاز نایحعظیم  تواضیعاعیل دارم این جناب
از روی  این احوال،همه اعیل سخت  وده، جز این نیست که  ا اظهار آن بسیار  ر جناب

لطف و مرمحت  ه حقری این مطلب را  ه  نده عرضه فرمودید و شک ندارم که این از 
ْیتج إِْذ ،آن  ودید ۀواسطکه شما ت سضعیف ا ۀر این  ندتعایل  رمحت خدای  مج ا رج مج وج

یمج  لجِکنا اهللاج رج ْیتج وج مج رج

  افکندى، تو نیفکندى، و چون زيريگ  ه سوى آنان» ؛1
 . دارد مصداق چند ترمحین ا و. «ند لکه خدا افک

چون جناست اهل کتاب و اجتناب از متنّجس الف: این اکر، در  عیض از مسائل هم
 دارد.ام  ر یمدوم تکلیف دشواری را از شانه

 اشد و این همان چزیی است که یم 1دسیّ  امتداد خّط شما اجتهادي  خّط ب: 
مرا از پریوی  «تغفل» 1ن مرحوممشتاق سری در آن هستم و اگر در زمان حیات آ

 ایشان حمروم داشت، اینک آن فرصت در وجود شما تکرار شده است.

های عمویم و خصوّص که اعدتاً در رساهلمسائل  ۀدربارسؤال  استفسار و اماکنج: 
 اعیل  رای من فراهم خنواهد شد.که این امر جز  ا تقلید از جناب شودعملّیه نوشته نیم

دهد  یش از یک مرجع و یک مقدّل که ما را  ه هم پیوند یماي ه ط رایقنی ه د:
ت در سفری دور و دراز  ه سوی خداوند هدای و ت، آموزشتربی ۀ لکه را ط.. است.

 متعال است.

                                                        

 .17 ۀ. انفال، آی1
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که از آاغز تکلیفم از - يیخو از آقای انتقال تقلیدم دارم یقنیحال که درعنی
این مطلب از سوی شما  ه  نده  هیلل عرضاعیل  ه د ه جناب  -امایشان تقلید کرده

اماکن این اکر  ۀخوش دارم دربار «ليبقج  نِئا طمج یِلج »صددرصد جایز است، ویل از  اب 
در  اب تقلید از اعلم مرا مستفید فرمایید، زيرا چننی   مطا ق  ا فتوای آقای خویی

 پندارم که این اکر منوط  ه حکم ایشان  اشد.یم

یایب  ه فتاوای خود را خصوصاً در تان استداع دارم کیفّیت دستکه از حمُضچه این
 منهاج »مسائل طهارت، نماز، روزه و مخس  یان فرمایید که آیا ارجاع  ه کتاب 

ممکن است؟  مورد اختالف مسائل  رداری ازکیپ  ا «املنتخبة املسائل»  یا «الصاحلنی
-خود  رای من عالمت ۀی عمزّ ها ه این صورت که این دو کتاب را مطا ق  ا رساهل

گذاری فرمایید و من کتاب را پس از گرفنت کیپ دوباره  ه شما  از گردانم. الزم است 
اعیل در آن که فتاوای جناب «اتنائاستفتا » ۀای از رسال ه اّطالع  رسانم که نسخه

ای از این کتاب درج شده  اشد نزد من نبوده،  لکه تاکنون از وجود چننی نسخه
اعیل که ریس  نده  ه فتاوای جنابو یا هر راه حّل دیگری  رای دست امّطالع نداشتها

 دانید.تر یمخودتان مناسب

ا م اتئاستفتا - نباشدمانیعاگر از طرف شما  -دوست دارم که  ه شما اعالم کنم؛
ید ای پیش  یاتازه مسئلههای ما نداشته  اشد؛  لکه هراگه ناگری ه این نامه یطارتبا

 استفتا مربوط  ه آن را  ه یاری خداوند متعال  ه حمُض ارسال خواهم کرد.

گفته که رشایط پیش-فرمایید کسان دیگری راکه آیا موافقت یمدیگر این نکته
 اعیل دعوت کنم یا نه؟ ه تقلید از جناب -در آنها موجود  اشد

 فلسفة» ۀمقال ۀاررا که درب ایتازهاضافات  مالحظات و ه پیوست این نامه،  .2
-کنم و  ا هوشمندی و زيریکام را ارسال یمدر  ریخ از اوقات غفلت نوشته« االحداث

 تان خواهید فهمید که:

ها  رگرفته از منا ع  وده، پیش از تعینی شلک و ز پاراگرافا  عیضمنت  الف:
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 اعیل است.چگونیگ استفاده از آنها در انتظار  رریس و نظر جناب

 است که آنها را  ا دخل و ترّصف در منت اصز حیثابم خالصهها آن  از عیض ب:
 ام. ازنوییس کرده

 ریخ دیگر از آنها نزی مطالیب است که  ه همراه نکات مورد نظر در حبث اصز ذکر  ج:
ای از آنها دسته و رشح و بسط آنها درج شده است اضافات وجا  ریخ شده است، ویل این

 اینها در هناگم تدوين نهایی، مرتّب و تعدیل خواهند شد.همه هستند که متشا ه نزی 

 تر  ود.َتّصیص ما نزدیک رشتهدر امور اسالیم رشح و بسط  یشرتی دادیم چون  ه  د:

 کنم:تنها  ه ذکر نام  ریخ از منا ع و مآخذ این توضیحات بسنده یمالع ّط  رای ا

 . ف ظالل القرآن یک:

 . من داخلها ةحصوننا مهدددو: 

  (.املثل العلیا ف اإلسالم ال ف)حبمدون سه:

 . العالم االساليم جهةو چهار:

 . العريب کوييت  جمله چند شماره از پنج:

وقت منظورم تفاوت دقیق  -گر تفاوت دقیق وقت رشیع دو شهر را دانستیما .3
يم آیا اگر اوقات رشیع یکی از دو شهر را  ه دست  یاور -در دو شهر استاذان ظهر 

توانیم همان تفاوت یقی   نی اذان ظهر دو شهر را  ه وقت نماز صبح و مغرب نزی یم
 تعمیم دهیم؟

   ؟چیستفقیه ت ط والیایرش

گونه که  ه  یش از آیا ممکن است مردم همان ؟ ورشایط والیت فقیه چیست .4
ش کنند  ه  یش از یک ویل فقیه رجوع کنند و آیا فتواییک مرجع تقلید رجوع یم

 آور است. دون اخذ رأی از مرجع تقلید خاص، الزام
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هایی را که  ه  نده خواهشمندم  ه دالیز که در زير خواهم آورد اجازه دهید پاسخ .5
 خّط خوتان پیش خودم ناگه دارم: رداری نکرده، عنی آن را  ا دستدهید نسخهیم

کند که از شما یم ها  یشرت است، چون این احساس را تقويتاثر این نامه الف:
 صادر شده است.

عمویم و خصوّص  تقّیه ه حلاظ  -اهلل تعایلشاءان -های شمانوشتهدست ب:
-داری یمنگه ممرحوم جدّ های نوشتهدستضمن تضمنی شده هستند؛ زيرا من آنها را 

ای پیش  یاید از مسئویّلت آنها رها هستم و کنم و  ا این اکر اگر خدای نکرده حادثه
 رسد.شود دست ناحمریم  ه آنها نیم از این  اب که در جای حمفویظ نگه داشته یمنزی

 و« االحداث فلسفة» ۀچون مقالهایتان را همنوشته نده عمالً ناچارم  ریخ از دست ج:
 دیگر تفکیک کنم.توضیحات آن نزد خود ناگه دارم تا منا ع دو کتاب را از یک

 ه همراه این نامه یک عکس  -اهلل تعایلشاءان -کنم که ا رشمندیگ عر  یم .6
شما  العاّط ام که جدید از این شاگرد حقریتان خواهید یافت که چند روز پیش گرفته

دیدم که از آن  اعث افتخار حقری است و دور از عدل و انصاف  لکه دور از ادب یم
ه  دون تعارف چه هستم در ذهن شما از من نقش بسته  اشد؛ ابلتّ تصويری غری از آن

ام و  ه تصويری از شما نزی دست پیدا اعیل را از نزدیک ندیدهکنون جناب نده نزی تا
پس اگر صالح دانستید که گرچه پس از مّدیت  ر  نده مّنت نهاده، تصويری . امنکرده

اعیل  از گردانم؛ گرچه از جنا تان  ه  نده مرمحت فرمایید تا پس از مّدیت  ه حُضت
های یاداگری مرحوم پدربزرگم  هرت ها و عکسنوشتهی از آن در میان دستدارنگه

 اعیل است.است و درهرحال، اختیار  ا حُضت

فرستم و خداوند سبحان شاهد در پایان، تمّنای وصل و عشق سوزانم را  ه سويتان یم
در ترين آرزوهای من است که های شما و شوق دیدارتان از  زرگکه نامهاست  ر این

حرماِن این جدایی و   اشد؛ جهاد اکربکنم و شاید این، اگم  زریگ در راه آن زندیگ یم ۀسای
چه در نزد خدا است  هرت آن کهنیاه ا  م یقنی اگر نبود ، وکه اینک  ا آن دست  ه گريبانیم

چه خدای سبحان  رای ما رقم زده  اشد خری ما در آن است هرگز و مانداگرتر است و آن
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که دست  ه داع  رداريم و ای نداريم جز اینرا سودی خنواهد داد و چارهما و صبوری صرب 
-آور رمحت و اهلهایش عظیم  اد الجا  ريم و پیامهایش عزيز و نعمت ه دراگهش که نام

 آنها  اد، توّسل جويیم.همه  یت عصمت که درود خداوند  ر 

  . راكته اهلل و محةر ووالسالم علیکم 
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 ل هفتممشع

 پاسخ شهید صدر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

  ر خاندان پاکش. ودرود خدا  ر رسور خلقش  وسپاس خدا را ؛ پرورداگر جهانیان 

 کردم و او مرا بس است و نیکو کفیز. توّك  ر خدا 

 داريد.خداوند  ر شما و  ر هرکه دوستش یم  راكت و ترمح سالم و

ای مونس جان و دلم که خداوند عّزتت دهد و گرایم  رادرم در راه خدا!  و مموالی
 دارد و تمام خری را  ه تو ارزاین دارد که هر توفییق  ه دست اوست.

چون تو آاغز کنم که خدا  هرتين پاداش نیکواكران را  ه تو ام را همناچارم نامه 
 عنایت کند.

  نوشتهدل

اینک تو  ه سبب این من نزی در گذشته  ه مسائز از همنی دست که  م!موالی
ام؛ نه تنها  ه یک شلک و نه در یک سطح ای گرفتار آمده ه آن دچار شده قرّص جاهل مُ 

 کنم:که اینک هر دو مورد را  رایت نقل یم

شصت میالدی  هدر اواسط دهاجتمايع،  -ساليمدر سطح آاگیِه ا: سطح یکم
خصوص من گفت: اگر مرا داشت در  ۀیکی از علمای آاگه که حّق اظهار نظر دربار

ین ا ۀف نتیجیوصدر ت. وي شیده شود چننی و چنان خواهد شدف کااحنر  هد حمّمد سیّ 
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 احنراف  یش از دو اله که اینک آنها را  ه یاد ندارم چزیی نگفت.

 هموعظجز  یقصد ، وي وده صّحت ر حممول  -اهلل تعایلشاءان -سخن آن شخص
ر من و هم مستوجب پاداش خداوند است، نداشت که هم موجب تشکّ  «نماییاهر»و 

ای از اماکن احنراف در من منتیه مرا مّدیت طوالین  ه فکر واداشت که او چه نشانه
 من گفته است. ۀای ندیده،  ه چه حیّق این سخن را درباردیده است و اگر چننی نشانه

هایش  ردم؛ دوراین که یکی از ويژیگ ه رس یم «تغفل» در آن زمان من در دوران
 ۀر، دانش و حیّت خودنمایی است گرچه این خصلت در من  ه اندازاک «نمایش دادن»

حال، ناراحیت من از این مطلب یل درعنی، ودیگران آن تمرکز رو  ه فزوین را نداشت
دیرزماین  ایق  ود تا رساجنام  ه فوت آن مرد  زرگ منتیه شد؛ سپس  ه سلک اهل دل 

نظرم افتاد و دانستم که اگر توفیق خداوندی نباشد  گرويدم و اهمیت آن سخن از
 هرحال، منظور آن مرد این نبود!!ای قا لّیت احنراف را دارد؛  هنفسم در هر حلظه

رو که این یکی از اگر چننی تعبریی درست  اشد؛ ازآن يژه؛و طح: سسطح دوم
وی حدود .. کند. ود که خداوند  ه واالیی خود واالیش  «مموالی» م نزدتربیتهای خبش

و چه  گفنت  ا خود حمروم ساختدو هفته  ا من قطع را طه کرد و مرا از دیدار و سخن
در حال رشد و تثبیت  «حال»رست در وقیت که ؟! دگذشت  ر من در طول این دو هفته

 رخاسته از خشم و نفرت نبوده،  لکه تنها از  -عوذ  اهللن -واقعنگراین من در  ابلّته.  ود
تعدادی  ود که در من  رای دوری از رمحت و نزدیکی  ه خشم خدا وجود  اب اس

که اگر حسن ظّن  ه خدای تبارک و تعایل نباشد نه در آن زمان که در داشت چه این
 هر زمان دیگری نزی مستعّد آن هستم.

منی حالت ه هیشبه چزیی   -امدانم و نه خواستهگونه که نه من یم دان -تو نزی
 رای تعال  مسبحانِ  یی را خداوندهاتیّ موقعداین چننی که یمچنان يلو ی؛ادچار شده

تو  ه یاری خدا از این آزمایش  ده است وکر یزير رنامهآزمایش و امتحان  نداگن 
نگراین و پریشاین که در  یان تو  ود همان اسباب چه از زيرا آن ای؛پریوزمندانه گذشته

 اوار است  ر زبان جاری شود.هایی زساست که در چننی موقعّیت
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 ي اساليم  یدار خّط 

یا م که  ه حلاظ تو را چننی یم -متوهّ  شاید هم از روی -دید من ۀزاوي ازاّما 
دیه و  دون شک حق هم  ا تئوری و عمز  ه خِطّ  یداری اسالیم اهمیت  یشرتی یم

یایب؛ لک دواگنیگ یمگرید یا میان دو مسجهاد اکرب در تو  اال یم جنبه، توست ویل اگه
-تر یافته، چشم  ه آن دوخته، دل  ه آن سرپدهیع  مسلک اّول را پر شورتر و ثمرخبش

-خود را در یب -در صورت احساس تکلیف رشیع -گذر ممکن استای و از این ره

 گریی  ه سوی جهاد اصغر خمتار  داین.نیازی از جهاد اکرب و گرایش و جهت

ای روش  تمام دريافتهّلّک از میان رفته است؛ زيرا تو  ه هنزد من احتمال ین ا ویل
که انسان  اید پیش از پرداخنت  ه اصالح دیگران،  اید خنست  ه اصالح نفس 

  خویشنت  رپدازد که شاعر نزی گفته است:

 خود آاغز کن و از گمرایه  ازش دار که چون از گمرایه  از ایستاد نفساز »
 «.حکیم خوایه  ود

 ت،ه حکمکاست و آن اینکن آن مم فهمواالیی دارد که  ۀويژى امعنشعر  یت ین ا
 شدن نفس از آن، خواهد آمد.شدن گمرایه و پاکو تنها پس از راندها هنت

یقنی چزیی در  ه: آنان که تربیتم را  رعهده گرفتند  ه من گفتند  رادرم! و موال
 جا که را ر نیست؛ آننساِن ی ااالوهدف او نزی  ا  نجاحیّت که  لآسمان و زمنی 

اگه که خداوند ترين چزی نزد انسان نفس و جان اوست؛ پس آنو خاص يزترينعز
فرماید: عزيزترين چزیی که داری  ه من یم -نیاز از جهانیان استکه خود یب-سبحان

فرماید: این جان را چه دهد: این جان مرا  گری و خداوند  ه او یم ده،  نده پاسخ یم
-کیس  ه تو عطا کرده است؟ چزی دیگری که من  ه تو نداده  اشم  ه من  ده. دراین

 تواند کرد؟صورت، این عبد چه یم

 - اشد قنید املتّ سیّ  ی ماکه  ه خاطر دارم گويا از سخنان موالچنان -در مقام عمل نزی
خواهد  خویش را  ه علم و دانش  دیه، خبیش از خود را  ه توهمه اگر : گويدت یمحکم
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اّما  و «دّقت کن»ورود  ه این وادی است  ۀهسیت، فقط اجازهمه گذشنت از : گويمیم، داد
گذارد  ه دیلل عدم ظرفّیت و حتّمل که علم، تنها خبیش از خود را در اختیار او یمینا

ِمِه إِ  حمدود  ر غری حمدود حمال است؛ ۀاوست؛ چون احاط
ٍء ِمْن ِعلْ ْ ال َُيِیُطونج بِِشج ا وج ال  ِمج

اءج   «.یا ندچه خبواهد، احاطه نیمو  ه چزیى از علم او، جز  ه آن» 1؛شج

تنها در صوریت مسلك جهاد اکرب در چارچوب جهاد اصغر منظورم این است که 
در ز جا نج مُ  فعيِل  تکلیف رشيعِ ه جهاد اصغر قیام  است که پرداخنت  ه  درست

 ه صورت نمایش و  -داینیمه کانچن - اشد نه در صوریت کهاصطالح علم اصول 
 گذراین یا در طلب دنیا و مافیها  اشد.وقت

 جهاددو ن ایماع 

 و ان خنواهد  ودسآ مسئویّلیت ،جهادز ا شلکدو ین ان ایممسئویّلت اع  نا راین، 
شایسته نیست پرداخنت  ه هر دو، که  ه معنای دواگنیگ در شخصّیت یا در هدف 

تمام هّمتت را  ر آن ، یعين قرار ده واحد یتهمّ  تت راهمّ د است:  اشد؛ در حکمت نزی وار
همه در جهاد اصغر داین که یمهدف و عمل در راه رسیدن  ه آن متمرکز کن؛ درحایل

اگه، ا ی، اهمیت یافته، یکی از اکربردهاجهاد اکرب خبیش از  ۀسطوح آن، تنها در سای
رو، این را ه شود که ازهمنیاشاره است  ه این نکتف ، اکآن است ماتمقدّ یکی از 
مشالکت و نامالیمایت که در جنگ و همه رغم اند و دیگری را  هتر نامیدهجهاد  زرگ

 تر.رويارویی  ا دشمن  ریوین هست، جهاد اصغر یا کوچک

ات تری از نامهچه مرا  ه این سخن واداشت این  ود که امروز دیدم خبش  زرگآن
تر آن را  ه جهاد اکرب اختصاص دادی و اگر خبش کوچکو  «جهاد اصغر» را  ه
هرحال،  ه.. ام درست یاری کند آن را نزی حتت عنوان زنگ تفريح آورده  ودی.حافظه

من  رای ادای تکلیف در  را ر خداوند سبحان مسئویّلتت را  ه تو گوزشد کردم؛ 

                                                        

 .255 ۀ.  قره، آی1
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 رو، عذر مرا  پذیر.ازاین

احسایس و چه  مقّدمهشادمان شدم؛ چه آن  ات  ود نزی بسیارچه در نامهاز آن
جا که  ه شیلک ملموس داللت  ر پیرشفتت مطالیب که پس از آن نوشته  ودی؛ از آن
که از دیدن چه این. گويمشکر یم شلطف فضل وداشت که از این  ا ت خداوند را  ر 

-ایناندازه شادمان شدم و آن را  دون عکیس که لطف کردی و از خودت فرستادی یب

که از تو اجازه خواسته  اشم نزد خود ناگه خواهم داشت. این تصوير،  رایم بسیار  ا 
که عکس یکی از عزيزان من است و خداوند  هرتين جزای ارزش است؛ چرا

 نیکواكران را  ه تو عنایت فرماید.

  اطن هیینآ ،هچهر

کنم تا در جا ثبت ای هست که دوست دارم آن را همنیابلّته در این عکس نکته
توان  ا  صریت آن نکته که یم. این مورد و موارد دیگر مورد استفاده قرار گرید

گرفته شده نه  تغفل ۀحلظعکس در  نیاموشاکفانه  ه آن دست یافت این است که 
است و  ا تفاوت  اطن صددرصد   اطن ۀزيرا چهره، آینی ؛هتوجّ  -و حال -ۀحلظدر 

عکس دريافت  ۀتوان از مشاهداین را یم. ماندنیمکند و  ه یک حال  ایق تغیری یم
 فهم آن ممکن است. که در دیدار حضوری نزی چنان

  سّید حمّمد اقر صدر شدن نفت توّسط شهید ر تأیید مّز اعرتا  

که در آن ابلّته این اکر در عرف جامعه تا حّدی یک اکر اعدی  ود؛ از آن اله این
رو، وقیت کردن نفت را تأیید کنند. ازاینتا جريان مّز  آوردندزمان  ه علما فشار یم
خود را در این  اب صادر کرد اکر ایشان  رای من و بسیاری دیگر  ۀشهید صدر اّطالیع

هرحال، من نزد ایشان رفتم و  رانگزی  ود.  هدانستیم سؤالکه رشایط ایشان را نیم
چرا این اکر را کردید؟ ایشان نزی ناگیه از روی استفهام  ه ایشان انداختم؛ یع  که 
 که جمبور  ودم.ناگیه آْنده از درماندیگ  ه من انداخت؛ یع  این
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داستاین در ذهنم هست که یکی از پزشاکن ماهر  ه یک تا لوی نقایش که از 
 ۀیک زن کشیده شده،  ه دیوار آوَيته  ود ناگه کرد و گفت: این زن در اثر محل ۀچهر

دست داده است و چون در تفّحص حال آن زن  رآمدند تشخیص  قلیب جان خود را از
 آن پزشک را درست یافتند و چزیهای دیگری از این دست.

کند و  ه وگو تو را نگران یمموالی من! دیگر بس است که همنی مقدار گفت
 پردازم:هایت یمپاسخ پرسش

 عرفاِن  حاتصطالا

یا سنگی  دیدیم ... این « ثقل» در چندین نامه معناهای خمتلیف از»: پرسش یکم
  «.؟ داردیجینتا آثار ونوع از ثقل و سنگی  چیست و چه 

 ه عنوان  پیشینم، نامه رددارد  ثقل معنوي ت  رلالدرا که آیات  نیامن! موالي 
 . نقل کردم انسان  رامور  ریخ  سنگی  خود مب   ر ياعصّحت ادّ  ر شاهدى 

که  ه خاطر چنان - وا معن نه دو از آنها داشتمرو، قصد واحد و مشرتیک ازاین
 چهار آیه  ودند نه دو آیه. نهاآ -دارم

مان ه حسبه اعلم   در هرثقل ست که ن ایاکنم اضافه جا خواهم در اینچه یمآن
یا یم که  رای هر کدام از ناگه کنیم یماعلم الهوت  جربوت وهمه اعلم است و چون  ه 

از آنها ثقل و سنگی  خاص  ه خودش موجود است؛  نا راین،  آنها یا  گو در هر کدام
ثقل  ویل ،جسمهر مقدار وزن یع    است؛زینو لك )اعلم اجسام( ثقلِ اعلم مُ  درثقل 
است و این همان  تنیگ و اضطراب نفس موجبات همان( نفوس اعلم) ملکوت اعلم  در

 رجربوت )اعلم عقول( ه اعلم در. ثقل است که مورد نظر ما  ود معنای اصطالیح ثقل
فرد آن، فراتر از سطح  ۀجانبو دريافت همه اماکن فهمکه  است ى دقیقامعن یامفهوم 
آموز الکس اّول ا تدایی یا د ریستان کتاب است که دانشن یا آن ۀادمثال س و است
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 است 1«علج طا هول مُ »که از جنس جز  ه اینا راعلم الهوت،  در. ثقل الکس ششم را خبواند
جاست از این و رسدیم کمال انساِن ه مراتِب واالی عبد که  هاگنکرد؛ آ ن  یانتوایمن

روش   ه فرد  رسد  رای مّدیت طوالین از وی که عطای خداوندی  هکه اگه، پیش از آن
 حمجوب و پوشیده خواهد شد.

از  اب پرخوری و پرخوایب  ه معنای اعم است که ن یا من! : مواليدوم پرسش
ا : فرماید تعایل تر است؛ خدایابلّته پرخوری مهم شودامل غفلت نزی یمش يُّهج

ج
فجلْیجْنُظْر أ

اماً  عج ْزَكج طج
ج
أ

-خوراک ع ، ی«تری دارندتا  نگرد کدام یک از آنها غذای پاکزیه» ؛2

عثمان خود  ه  نامهدر  مریاملؤمننیا. و ندارد  رگزيندقلب  ر  منيفتأثری هایی را که 
چه ناک  ود رها کن و از آنچه از آن طعام  ر تو شبههپس آن»: فرمود ف ن حنی
 تر گذشت.چه پیشتا پایان آن 3«.اش یقنی داشیت تناول کن ه پایک

 قلب ت ات قساوجبمو

ت مناجا آورد که انسان را از شریي  ه  ار یمقلب  تقساو چه چزیهایی»: اینوشته
 . «توان زناگر از دل پاک کرد؟ه یمچگون ؟ وکند ا پرورداگرش حمروم یم

ترين راه ترين و آسانروشن و استوري طهارت در خوراک  رای طهارت دل، رض
اهلل بسم و -یا حدّ ت -کردن از مزیان خوراک استممکن  رای جربان مسئله، کم

 -هلقم اگر ممکن  ود پیش از هر که،  لغذا نوع ه پیش از هر،  لکگفنت پیش از غذا
 ه  ان، مضافاً زب قلب و  او شکر خداوند پس از غذا محد  و -ه نبودتقیّ مورد  اگریعين 

در کنار این موارد، اصغر،  ل جهاد اکرب و: در طونامعصومیادآوری گرسنیگ و تشنیگ 

                                                        

لج هول مُ . »1 اعمهال  هه  هقرب و  رزخ و قیامت و عرضه از اوضاعالع  ا اّط و از مرگ  پسیع  دهلره و وحشیت که « عطا
 )مرتجم(. دشویمپیدا   رای مّیتخداوند 

 .19 ۀ. کهف، آی2
لجْیكج . »3 ا اِْشتجبجهج عج نجْل ِمْنهُ  ِعلُْمُه فجالِْفْظهُ  فجمج ْنتج  ِِطیِب وُُجوِهِه فج ْيقج

ج
ا أ  (.70، ص3، نهج ابلالغه)« وج مج
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 ه؛قهو  اقال وآورد مانند یمقلب یا تاريکی  تواقس هایی کهخوردِن ریخ از ب انتجا
خداوندا! من از هر َّّلیت که »، شودصل اح از آن یَّّلت شدید هر غذایی که چننیهم

 «.نمکیم رااستغفاز غری ذکر تو حاصل شود 

کردن قساوت و دادن آن  ه دو یا سه جرعه نزی در کمآشامیدن آب و تقلیلکم
 ها مؤثّر است.ها و آشامیدینتاريکی قلب نایش از  ریخ خوردین

: فرمایدمتعال است که یم  ر این مطلب در کنار جتربه، سخن خداونددیلل 
 ًُهورا اًء طج اءِ مج مج ْلجا ِمنج السا نْزج
ج
وجأ

آیة  در ، و«کننده نازل کردیمو از آسمان آیب پاک» ؛1
انِ  ر دیگ ْیطج ْنُکْم رِْجزج الشا يُْذِهبج عج ُکْم  ِِه وج رج هِّ یِلُطج

و آیب از آسمان  رایتان فرستاد، تا » ؛2
 ر ؟ است اکفآیا این . «شیطان را از شما دور سازد شما را  ا آن پاک کند و پلیدی

 کن که تو را بس است.توّك خدا 

  خدا ا  کردنتدب خلوا

ست که همواره ا درست -مسلك ه عنوان یک اصل ّلّک در این  -آیا»: سوم پرسش
 . «...در میان دو اکر، آن را که  ر نفس دشوارتر است انتخاب کنیم

ابلّته در صوریت که شّدت و دشواری آن عمل  ر  این مطلب اکمالً درست است
صورت، ترک نفس  ه حّدی نرسد که  ه حلاظ رشیع از اولوّيت ساقط شود که دراین

این در موردی است که جای  تر طبیعتاً  هرت است وآن عمل و پرداخنت  ه اکری آسان
 تر است.تر زساوارتقّیه نباشد وگرنه در صورت تقّیه نزی انتقال  ه اکر آسان

کردید ای موال و حبیبم!  شاره ه آن ا نشسنت چهارزانو یا دوزانو که  رای نمونهاّما 
 گويم: اره دو مطلب را  ه تو یممن دراین و است مهم

                                                        

 .48 ه. فرقان، آی1
 .11 هانفال، آی. 2
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خود را در فرد ه کرده است که اگذکر هایش در یکی از کتاب: شیخ سزبواري یکم
اگه پرورداگر،  ه رسم ادب در پیشکند و پایش را احساس یم -عّز و جّل  - را ر خداوند

 . کنداست دراز نیم ناناظرتريِن  زرگه کتعایل  تبارك و

که نامش در خاطرم -نه چندان دور ۀاز نسل گذشتعلما از یکی از : دوم
نقل شده است که کیس  ر او وارد شد و دید که او در اتاق خمصوص خود در  -نیست

ا بلاس رسیم و اکمل  ریوین نشسته است نه  ا که کیس هم نزد او نیست  خانه درحایل
پاسخ داده  ود که:  -طبق این نقل -وی: این اکر پرسیدسبب رو، از ازاین بلاس خانیگ؛

  رای احرتام  ه خودم.

  ه پرورداگرم.احرتام   رای: گويم ه تعبری دیگر یم

 رت استخود  ه آن اشاره کردی نزی  ه همنی صو نامهنشست  که در  ۀرسورم! حنو
نزی هرگز در حالت چهارزانو دیده نشده  اکرم ه همنی دیلل  اشد که پیامربشاید   و

 است.

 تفسری عرفاِن 
 جا که آن تعایلآیا از  اب معاین خاص، میان سخن خدای »: چهارم پرسش

بِیِل اللاهه  :فرمایدیم  رماید:فجا که یمآن و« کننددر راه خدا جهاد یم»؛ َُيجاِهُدونج ِف سج
ُدوا فِینجا اهج ِینج جج  . «؟تفاویت هست« ... کنندکساین که  رای ما جهاد یم»؛ وجاَّلا

 از ود متعدّ  در سطوح طرق خمتلف وه  است ن ممکالکم اهلل جمید   رادرم! و مموالی
 توان این دو فهم را مطرح کرد: ه عنوان یک تئوری یم ویل یده شود،فهمگوناگون  یزوایا

در  و وجود دارد لفظ سبیل اهلل خنست ۀآياست؛ زيرا در واحد ه آیهر دو  از : مرادیکم
ا   :در آن فرمودهتعایل  دوم نزی همنی طور است؛ چون خدای ۀآي ُدوا فِینج اهج ِینج جج وجاَّلا

ُهْم ُسُبلجنجا نا جْهِديج  و کنیم؛ یع : کساین را که در راه ما جهاد کنند  ه ُسُبل خود راهنمایی یملج
 است.اهلل ه شده که همان ضافا« نا»است و  ه ضمری متكّم بیل اع سج  ،لُسبُ روشن است که 
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چزیی فراتر از جهاد مدارج کمال   ه حلاظ خنست ۀآيدر جهاد ز مراد ا کهنی: ادوم
کساین را که در راه خدا جهاد کنند خدا : فرمایددوم یم ۀدوم  اشد؛ زيرا در آی ۀدر آی

اّول مستقیم در  ۀکه دستهد کرد تا  ه راه خدا وارد شودند درحایلآنان را هدایت خوا
 راه خدا هستند.

 رگمآمادیگ  رای 

 . «؟تواند احساس کند که  رای مرگ آماده استچگونه کیس یم»: پنجم پرسش

اّما  قّوت دارد؛ نقطهچند  ضعف و نقطهکردن چند  آرزوی مرگ عزيزم! و مموالی
   :ش این است کهنقاط ضعف

خداوند است؛ که  قدر قضا ورا ر  در عدم تسلیم  ۀاکر دربردارند نی: ایکم
 وقوع  پیوندد.ه مشّیتش  ر این است که مرگ این شخص در زمان دیگری  

ت کماالیایب  ه موجب عدم دست استغفار و و تقطع عباد ۀدربردارند: دوم
 مرگ قطع  ریس است و  ا ودن قا ل دست یشرتی است که تنها در صورت زنده

 اینهاست.همه شدن آرزوی قطعطبعاً  آرزوی مرگ وشود یم

 ش نزی از این قرار است:تنقاط قوّ 

-داند در صورت  ایقیمانسان گناهاین است که انقطاع  ۀآرزو دربردارند نی: ایکم

رود گناهانم من که هرچه سّنم  االتر یم يِ او -،ماندن در دنیا  ه آنها گرفتار خواهد شد
شده، حمرومّیت از گرفتاری  ه گناهاین که گذشته و آینده را شامل -شودتر یمدارادامه

  آن نیست  ه همراه خواهد داشت.ستحّق یاری متمرکز خداوندی را که فرد م

 . گرددیم شدید نفسو تنگنای وجب ضیق است که م یاییقطع  ال ۀدربردارند: دوم

از این امور الع دم اّط آنان و ع اِنم نفسیجرادوری از گناهان و  ۀدربردارند: سوم
 است.نفس  یتراحه، موجب ف اْلملاست که خود 

در تعایل  ها و مقامایت است که خدای ه پاداشوصول رسيع  ۀدربردارند: چهارم
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 خود فراهم کرده است. ۀت  رای  نددار آخر

 یکم. نقطهرسد  ه ويژه ضعف نیم نقطهقّوت  ه پای آن دو  نقطهویل این چهار 

دفع ز گناهان ا تعصمو طلب داع   وتوّك خنستنی از آنها  ا ، این چهار نقطهاّما  و
 خداوند است. یایعطا از دواست که ختاج صربي حم، دویم و سویم و شودیم

الّکً اشتباه و غلط است؛ زيرا تفاوت روش  است میان مقایم که اگر چهاریم اّما  و
 که اگر عمری دراز داشته  اشم آن را  ه دست اْلن  مریم  ه آن خواهم رسید و مقایم

تر  اشد  ا یاری خدا مقام انسان که روشن است هرچه عمر طوالینخواهم آورد؛ چرا
 یایب  ه مقام  االتر مقتیض آروزی طول عمر است.رود و طمع  ه دست االتر یم

رست آرزوی مرگ  ود که گفتیم  رای عبد د ۀجا گفتیم دربارچه تا اینآنهمه 
نیست آرزوی مرگ کند،  لکه  اید تنها رایض  ه چزیی  اشد که خداوند آن را  رایش 

 پسندد؛ اگر زندیگ  ود زندیگ و اگر مرگ  ود مرگ.یم

آمادیگ  رای مرگ و در انتظار آن  ودن چزیی است که  ر زندیگ خواص غلبه اّما 
از مرگ اغبلاً وم مردم شود؛ زيرا عم آنان شمرده یمزصاهای داشته،  لکه از ويژیگ
هرگز یقی  را چون »: فرموده است یلع نپرهزیاگرا وررسغفلت دارند تا جایی که 

ا رو  ه چشم  ه خود  همرگ را از فاصل اصوخ ویل. «تر  ه شک ندیدممرگ شبیه
کشید هیم تضمی  نیست که  تواند نفس ن نفس چوانسان  و شمارندتر یمنزدیک

  عدی را  کشد.

زيد  ن کنزیی از  « ن زيد مةاسا» که  اید آن را  داین آمده کهروایاِت  ریخ  در
این خرب را شنید  ماهه خريداری کرد. چون رسول خدا ه صد دینار یکثا ت 
ُبونج ِمنْ أ»: فرمود ةج  الج تجْعجج امج سج

ُ
ْهرٍ  أ ِي إیِلج شج ةج  إِنا  ، اجلُْمْشرتج امج سج

ُ
لِ  أ مج

ج
ِويُل اجأْل ِي ، لجطج نجْفيِس بِیجِدهِ وج اجَّلا

نجْنُت  ْینجايج إاِلا ظج رجفجْت عج ا طج نا  مج
ج
ْرِِف وج  أ ا الج یجلْتجِقیجاِن حیّت يجْقبِضج اجهللاُ ُرويِح وج الج رجفجْعُت طج يتج ْفرج شج

ِنِّ وج 
ج
نجْنُت أ ماهه کنید که چزیى را  ا مهلت یكنیم تعّجبسامه آیا از اُ » 1؛« ... هعُ اِض ظج

                                                        

 .412، ص4، جاحیاء علوم ادلینو  271، ص1، جتنبیه اْلواطر،  ه نقل از: احلقائق یف حماسن االخالق. 1
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سامه داراى آرزوى دراز است و سوگند  ه آن کیس که جان اُ همانا که  خرد؟یم
پندارم هنوز دو پلکم که یمزنم مگر آنمن چشم  رهم نیم من در دست اوست،
ممکن است خداوند قبض روحم فرماید و  ه سویی   ه یك دیگر نرسیده،

 که چشم از آن سوى  ردارم،پندارم که پیش از آنکه یمنگرم مگر ایننیم
 سبحانه و ت خداوندقدرشناخت و معرفت  ۀاین همه از نایح. «...است  مریمممکن 
او از سوی دیگر است که  ۀشدهریذخ یایعطا انتظار فضل و و ت او از یک سو،سلطن

 مرگ پیش از موعد اجل فرا  رسد. هوقیت ک در هر حلظه ممکن است  ه انسان  رسد؛

 تعایل  عشق  ه خدای

ید قلب انسان از حمّبت غری خدای تعایل خایل  اشد  ا که  اآیا این»: ششم پرسش
 .«؟وجود دوسیت دیگران در دل در تعار  است

 یان آن  اْلن وقتاست که  یقیعم دارای پاسخ من و  رادرم! این پرسشموالي 
 خبواه که تو را  ه آن  رساند. سبحاناز خدای  نیست

که خداوند ما را  ه  است که دوسیت کساینن یااست اْلن ممکن که   پاسیخویل
خداوندا! »ت آنان فرمان داده در واقع از روی دوسیت و حمّبت  ه خداست بّ دوسیت و حم

دارند و حمّبت هر اکری را ام کن و حمّبت آنان را که تو را دوست یمحمّبتت را روزی
 «.کندکه مرا  ه قرب تو نزدیک یم

 رادران  حمّبت  ها یصاحلنی  یار اویلدیگا ین امعصومدر این حمّبت، میان حمّبت  ه 
 دی  تفاویت نیست.

اگه است که ه عشق خدا،  رای کیس حاصل شد آنقلب  اکمل د تفرُّ یل اگر حالت و
 خداوند او را  ه آن پاسخ عمییق که  ه آن اشاره کردیم هدایت خواهد کرد.

  تعصمدر  اب  سخ 
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 ی)اویلا یبااکتس تعصم و( : ائّمه و ذاِت )انبیا تن عصمایمفرق »: هفتم پرسش
 . «؟چیست صاحلنی(

تر رسد که زساوار است پاسخ  ه این پرسش  ه قواعد نزدیک ه نظر یم من! موالي
این ن ایمفرق تری از آن حبث کرد؛  اشد تا فهم ويژه و خاص تا  توان  ه شلک گسرتده

 : شوددر چند چزی پدیدار یم عصمتدو 

، فرامویش است و اخطز ا تعصم ۀند، دربردارواجب تعصم کهنی: ایکم
  چننی نیست.یبااکتس تعصمکه درحایل

 تعصماست، ویل ا ويح الیه یدد م اهلام و ۀ، دربردارندواجبت عصم کهنی: ادوم
  چننی نیست.یبااکتس

که دیگران درحایل. یا گرایش  ه گناه هم نیست احنطاط، واجبت عصمدر : سوم
 ه آنها ا قلب یاحنطاط نفس ، ویل اگیه احساس گرچه در عمل مبتال  ه گناه نشوند

 گریند گرچه اجنامش ندهند.دهد تا جایی که در معر  گناه قرار یمدست یم

شده نصب  رای هر کیس که از سوی خداوند  رای هدایت  واجبت : عصمچهارم
گويند وقیت یم و تعصمنوع دیگر از خالف ه ،  است دیلل قطيع ثا ت  ا اشد 

 ای در  را ر درياست.و این قطره منظورشان همنی استعصمت واجب، 

 ه:فلسفة تواضع ائمّ 

 . «از؟جمج کنیم نه  تحقیق ر محل  ،مقام تواضع: را در ائّمه چگونه لکمات»: هشتم پرسش

این  ۀدربار -جادر آن -دیروز دیدم یکی از خطباحسن توفیق   یا ازدیفاصت
 ه آورده  ود:کرد و  رای توجیه آن چهار وجموضوع حبث یم

 داشتند.آنان این سخنان را  رای تعلیم و آموزش  ه مردم  یان یم: یکموجه 

تواند در  ریخ از داعها درست  اشد، ویل در داعهای دیگر درست این توجیه یم
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 کند.ت یممناجاتنهایی  ا پرورداگر خود  ه امامجا که نیست؛ آن

- یان یم  -عّز و جّل  -ر  را ر خداوندآنان این سخنان را از رس تواضع د: دوموجه 

 نزی شنیده  ودم.« دسیّ »از مرحوم من را وجه ین . اداشتند

تواند دروغ را توجیه کند و فردی ویل این وجه نزی درست نیست؛ زيرا تواضع نیم
 اکرم.اکر نیست  رای تواضع  گويد من گناهکه گناه

صفات  و اليه تعظمداشتند که آنان این سخنان را از آن رو  یان یم: سوموجه 
 ینند و در  رداری از آنها را  رایشان میرّس فرموده است یمرا که خداوند پرده يیالوا

اکر  ه این حال است که خود را هرچند در مراتب  االی طاعت قرار داشته  اشند گناه
 آورند.حساب یم

 اال  ه او اشاره که در خطیب آن  وشنیدم  «مموالی»است که از وجيه ن امه ینا
 . دانستیم ناقحمقّ  علما وکردم نزی این وجه را مورد قبول دیگر 

اشاره دارند که در اثر يج ینتا آثار وضيع وآنها  ا  یان این مطالب  ه : چهارموجه 
 آیند.گناهان پدید یم

یت هاخداوندا! گناهاین را  ر من  بخش که نعمت»: خوانیمیم کمیل یل داعاوّ که در چنان
از گناهان است و گناهان دیگر نزی   عیض ها از نتایج؛ پس تغیری نعمت«دهندرا تغیری یم

  ه همنی صورت.

های ائّمه این وجه را خود آن خطیب پذیرفته  ود و  ر خبش اندیک از مناجات
 است ویل  ر  یشرت آنها منطبق نیست.نطبق م

 گو  یا ،اواز عات توقّ شرت شود  یفرد  هایمسئویّلتدانیم که هرچه یم: پنجموجه 
شدنش  ه گناه نزی  ه همان مزیان چننی احتمال گرفتارشود. هموظایف او نزی  یشرت یم

 ْرجارِ »اند: رو، گفتهرود و ازهمنی اال یم
ج
نجاُت اجأْل سج بنِیج  حج را یِّئجاُت اجلُْمقج اکرهای خوب »؛ «سج

جم دج سج العالِم فج  دج سج اذا فج »: ه شدهگفت و «شودرادمردان  ر مقّربان گناه شمرده یم ؛ «العال
 «.اگر اعلیِم فاسد شود اعلجیم فاسد خواهد شد»
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 هایمسئویّلتز ا: نامعصوم هایمسئویّلتچننی  دییه و آشاکر است که هم
جاست که  رای از این. تر استخالیق فراتر و  زرگهمه دیگران  لکه از مسئویّلت 
دانستیم  و شود که معادل  ا سطح و مسئویّلت خودشان استآنان نویع از گناه پیدا یم

هیم انساین  ه طور مطلق  و از گناهان اعّمه است نه از گناهان خاّصه اتنه تعصم که
چننی در نزد معصومان که گناهاین خمصوص  ه خود دارد. هموجود ندارد مگر این

 توان رسید.نزی نیم ششکر ده،  هونیافت   خداوند امری دست حّق ادای  هکه ودمسلّم  

 است؛ ا واب استغفار یکی از دوخ -هرچه فراوان هم  اشد -شکر پس کمبود در
ج »: فرمایدجایی که یم مانند چننی است؛که امور دیگری نزی اینچه این قجْد ُجْرُت یلعج

رِ  ْيُل  نجْفيِس ِف اجلاظج ا اجلْوج ا فجلجهج جهج جمْ  ل ا تجْغِفرْ  إِْن ل جهج هم  ه نفس خود  ر من در توجّ ! اخدای»؛ «ل
پس توّجه آن  «پس اى واى  ر نفس من اگر تو او را نیامرزى خویش ستم کردم،

 . - ه آن داناتر است ای که خودگونه ه-حُضت در احساس گناه  ه نفس خودش  وده 

ءتعایل: چننی است سخن خدای هم ْ ْمِر َشج
ج
لجیْسج لجكج ِمنج األ

گونه اختیاری هیم» ؛1
که شاید این ، «عفو اکفران، یا مؤمنان فراری از جنگ،(  رای تو نیست ۀ)دربار

 اره اکری کرده  ود دراینر وخط رو صادر شده  اشد که در ذهن پیامرب یان ازاین
ْحبجْبت: سخن خداوند که نزی ، و کند

ج
ْن أ إِناكج ال تجْهِدي مج

تواین کیس را که تو نیم» ؛2
 اینها.غری  و. «دوست داری هدایت ک 

خلق، همه و در میان » نزی هست که از فرمایش آن حُضت که فرمود: ريدیگى امعن
 ر  «مموالی»است که  مفهویماین  ورسد  ه ذهن یم «کیس چون من گنایه نکرده است

کرد و در آن وقت  ر من گران آمد و شاید  ر تو نزی گران و ثقیل  اشد پس از یمد یْآن تأ
ات کرده، رّشی را آید روزیی که در آن است و خریی را که پس از آن یمخدا خبواه خری

                                                        

 .128 ه.آل عمران، آی1
 .56 ه. قصص، آی2
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 آید از تو دفع گرداند.که در آن است و رّشی را که پس از آن یم

همیشه خود را  دترين خلق خدا احساس فرد شایسته است ه: کمطلب این حاصل
 امن روایت دیدهمن در این زمینه چندی. خالیق  دتر از او نیستهمه کند که در میان 

  اره توجیهایت ارائه کرده است.نزی دراین مموالی و

که ایشان این مفهوم را  یان داشت و دوباره  ه خدمتش رسیدم عر  پس از این
ای که  ر من اثبات شده که من گونهکردم: افاکر  دی  ه ذهن من خطور کرده است  ه

  دترين خلق هستم.

منتیه راه دیگری هم هست و آن  ه مقداری ، ستدرست ا راه همنی:  ه من فرمود
 یش از این مطلب را  ، ویلشناسدخداوند یم سلطان ت وعزّ  و تعظماست که فرد از 
  رایم رشح نداد.

خود را نسبت  ه شخص  ،فردکه هست و آن اینروایات توجیه سویم هم در 
اکر از من گناه گونه بسنجد که: اگر او در ظاهر  یشاین -هر کیس که  اشد -يدیگر

شاید من  ومن نیست نفس  قلب ونیکویی  اشد که در جهات است ویل شاید در او 
 !!  د و ناشایسیت در خود داشته  اشم که او از آنها مربّاستجهات 

 ر این زمینه  ود.د وجوه ممکناینها 

 ن سالاکت نیّ 

تعایل   ه خدای حقیق فعيِل  ِت قربدر این راه، سالك  ه گمان من نّیت »: نهم پرسش
 . «؟ستاآیا این پندار من درست .. است.

ا ینفس  ا عنوان جهاد سیع کن در نّیت عبادات مانند نماز و روزه  ای عزيز!
 -یت خداوندرضاورد مکه این اکر، گرچه مانند اینها را داخل نک ؛ چرا جهاد اکرب و
است. پس همان نّیت اط احتی ا  خمالف ،تنیّ کردنش در  اشد ویل واردیم -عّز و جّل 

 ات  یان کردی قطعاً اکیف است.شدن  ه خدا که در نامهقربت و نزدیک
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 جنبه ودن خود را از عبادي و ستا غری عباديکه ذاتشان   ه اکرهایی ت، نسبآری
 حتّمل تشنیگ و گرسنیگ در یا امرسا ی مارگحتّمل کنند؛ مانند کسب یمنفس  ا جهاد 
  است.طبییعمانند اینها نّیت مبارزه  ا نفس در آنها داری و حالت روزهغری 

کرده و از  امرمرا  ه آن تعایل خوانم که خداوند رو، نماز یمایناز نمن! م موالي
سبب تکامل و فرمانربداری امتثال  و من اطاعت و امتثال این امر را خواسته است

مرا  جّل جالهل کمالچون او ه ک،  لخودخوایه نیستقبیل  نزی ازتکامل است و این 
 . خواستار است

شود که من  رای چزیی که  ه نفع خودم هست  ا چگونه یم: م گفتمموالیمن  ه 
 است. ناصاحل اویلا و، انبیاهمه مسلك  ین: اپاسخ داد؟ نفسم مبارزه کنم

 ن است که گفتم.هما درستجواب  -منحسب فهم قارص  ه  -ویل

  ی الیهعطا ندی نماز

 . «...یا  ر سالک واجب است که مراحل را  الفاصله پشت رس هم یط کند؟آ»: دهم پرسش

طور مشّخص گرچه مّدت پانزده سال را گفتم ویل آن را  ه نم م!موالیعزيزترين 
مد  ینجال وط هر قدر  هعطا  انتظارنظورم این  ود که مّدت م وتعینی نکردم 

اگه ممکن  که،  لراه نداشته اخد ترمح دریأس زيرا  نیست؛ شدن از آن زساوارسوأیم
های سال طول  کشد ویل اگه نزی ممکن است  ه حسب حکمت و مصلحت است سال

مقدار چه در این امر مؤثّر است آن ودر چند روز  لکه در چند ثانیه حاصل گردد 
 امور دیگر است. مقدار حتّمل و، عطا

چه من ا زياد؟ ویل آندانم آیا منظور پرسش تو این  ود که این مّدت کم است ینیم
این  من! اي موالي هرگز، داینرا اندک یم تمدّ فهمیدم این  ود که این  پرسشل اوّ از 

ها آشاکر شده، ظاهر که از نامه مفاهییم ر ف توقّ که مچه این، ت معّی  نداردعطا مدّ 
 سخن تو نزی  ر آن داللت دارد نیست.
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ترين این است که  ه حلاظ ظاهر نادانمردمااال، وجود چه گفتم  ه من  ر آن دیلل
 رترين خلق خدا  از اطن  قلب ودر ويل شوند ترين آنها شمرده یمخلق خدا یا از نادان

  وده،  یشرتين قرب و کرامت را در نزد او دارند.

 از این امر هست. مهیّم های نشنی نمونههب  ادیاعردر ا

شخص  االتر از خود را  ه  که  ه هیم وجه شایسته نیست کیسمطلب دیگر این
 ه همان اندازه ، آیدت یمحکم عدل و یاتضمقه عطا  که چشم حسد ناگه کند؛ چرا

اند و کم یا دیگر مربوط و وابستهامور  ا یکهمه  ، وترمح و تفوعط که  ه مقتضای
 یست.کن نشدن آنها مم زياد

در  -است امریاملؤمننی یعطا ازن یا معتقدکه م-ت نزی آمده استحکمدر 
. تر از خود  نگر و در امور اخروی  ه  االتر از خود ناگه کنامور دنیوی  ه افراد پاینی

 خود  نگر. فوق ام ه  اطن خود و در  دونما ه ظاهر در :  گوا ی

است که  ه من داده اي هظاهريّ  تنعمو شکر محد  رای  ،ادون ظاهري ه ماّما نظر 
 مقامتالش در راه رسیدن  ه  ۀ رای اَياد انگزی اطين  ق ه مافو. و نظر شده ویل  ه او نه

ى امعن ینا و کنون  ه آن مقام نرسیده استاخود که تنفس  شمردنریحقو نزی  وا
 ت است.داحسز غری ا یردیگ

 تداحس ۀاست دربردارند حمدود چون ی رفاه ظاهریقنی ه: فرمایدیم شیخ سزبواري
 کنیم.د تو و  ه همنی سبب  ر رس آن نزاع یمچون این چزی یا نزد من است یا نز است؛

که  ه من رمحيت همنی ن چو مربّاست؛حسد ز ااست  حمدودنا چوناّما   اط  یعطا
همه چزی  که ل  و مرزی نبوده،حدّ را اليه  ترمح ه تو هم  رسد و  تسکن ارسیده مم

 شود.را شامل یم

در : تأخری کهخش ایناست و پاسسؤال ین ضمن ادر مندرج نزی  یردیگ پرسشاّما 
 لکه این امر ، نیست تا آن را افتادن در خطر یا گناه بشمارند خود فرد  ه اختیار عطا

در نهایت این احتمال ، ت اوستحکم و تحسب مصلح ه دست خدای سبحان و  ر 
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اگر  که فرددیگری خطرناک  اشد و آن این جنبههست که اگه ممکن است این امر از 
شود و حال که  ه متعّدد نباشد، رسیدن عطا  ه او دچار تأخری نیم گرفتار  ه گناهان

  ودنش دارد.تأخری افتاده نشان از گرفتار

 از  استغفار، ويل خضوع ومنتیه این تنها یک احتمال است و مستدیع افزودن  ر 
اسباب  که لگناهان نیست،  یسبب زياده  تنها عطا در  ریتأخ زيرا نیست؛ قطيع هم
 نزی دارد. ضعف نفسچون همرى دیگ

 این است: راختصدیگری نزی فهمیدم که پاسخ آن  ه ا ۀگونرا  ه ین پرسشمن ا
جویی در نباشد؛ زيرا این اکر  ا اصل تعجیل و سبقتنفس ز ة اتقیّ در آن،  گرا آری،

 اکرهای خری خمالف است.

خواندن   ود و تنها  رایضیق  رای ادای اکمل نماز شب وقت  گرا»: ازدهمی پرسش
کرد کفایت یم شب یا خواندن نماز وتر و مستحّبات قنوت آن  ... ۀهشت رکعت نافل
 . «کنیم؟عمل  ه کدام یک 

قاهر  را ر  ِت  یشرتی درذلّ  خشوع و، هتوجّ من! این را  رگزين که نمازت از  موالي
من هست  احرتامکه مورد در عنی این -شيلك -این امور، اّما  رخوردار شود عظیم

این  ۀاست که دربردارندي زاو اکمل نم تامپس، نماز . نقش  زریگ در این میان ندارند
 .سجود رکوع وها  اشد نه زيادی ويژیگ

د، اُحُ مانند کوه  اهنماز  عیضه: نقل شده ک مضموننزی  ه این  ز پیامرب اکرما
 گندم است. ۀدان ۀ ریخ  ه انداز رتقال و عیض مانند یک پ

 وتر رضوريز انمقنوت گويند در چه یمدارم اشاره کنم که آن جا دوستدر این
وجب وص اگر مخص ه ، نیست رضوريویل ، داردح یرجاست گرچه در مقام عمل ت

همراه  اشد ه توجّ  ُحسن نا راین، اکتفا  ه مقدار کمرتی که  ا . خستیگ و کسالت شود
 ز عمل بسیاری که  دون توّجه  اشد  هرت است.ا

 اصل نماز شب مستحب است.: فرموددر پاسخ چننی پرسیش یم «دسیّ » مرحوم
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مناسب است در طول روز چه مزیان از وقت را  ه خواندن قرآن و »:دوازدهم پرسش
 «.ه اختصاص دهیم؟مأثورداعهای 

خوانم و خود قرآن،  ه افراد دستور داده روزانه دو جزء قرآن یم نمن! مموالي  
میرّسبودن هم چزیی است که . قرآن را تالوت کننداست هر قدر  رایشان میرّس  ود 

 یشرتين قرآن  ئتقراحاصل شد ایع وجوه پس اگر میرّسبودن از ، دارد  اطن ظاهر و
حیّت مقدار کیم از خودگذشتیگ در این راه هم مانیع  و داردسالك ت را  رای رضور

ا نویع از انواع ندارد، ویل اگر قرائت قرآن نیاز  ه ازخودگذشتیگ بسیاری داشت یا  
صورت، تقّیه در تضاد  ود این  دان معناست که قرائت قرآن میرّس نیست و دراین

 است.ارجح ترک قرائت 

 ح عرفان صطالامنشأ 

 . «...آن چیست؟ مضمونچگونه شلک گرفته،  «عرفان»ح صطالا»: سزیدهم پرسش

سبحان  وندخدا تمعرف از آن،د وقصم و آیدت یممعرفز عرفان امن!  ويل و موال
 که خدا را  ه وارد است که آنان مرداین هستند 7امام منتظر یاران ۀدربار است. تعالم
   .اندش شناختهمعرفت حقِّ 

-کیس که پرسید آیا پرورداگرت را دیده در پاسخ هنهج ابلالغ حُضت امری نزی در

 » ای؟ فرموده:
ج
 فج أ
ج
  ا الج ُد مج ْعبُ أ

ج
ِ  ونُ یُ الْعُ  اهُ رج تج  ْن الج کِ لج ى؟! وج رج أ  هُ کُ ْدرِ ْن تُ کِ لج ، وج انِ یج الْعِ  ةِ دج اهج شج مُ  

ِ قج حِبج  وُب لُ الْقُ  ها  ه پرستم که ندیده  اشم؟! ویل چشمآیا چزیی را یم» 1؛«انِ یمج اإلِ  قِ ائ
ها  ا حقایق ایمان  ینند؛  لکه دل ینند او را نیمگونه که چزیهای دیگر را یمآن

 .« یننداو را یم

ها  ا حقایق  ینند دلها  ا دیدی اعدی نیمی را که چشمکه چگونه چزیاّما این

                                                        

 .99، ص 2، ج نهج ابلالغه. 1
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 جا جمال پرداخنت مفّصل  ه آن نیست. ینند، مطلیب است که اینایمان یم

و  ت استى معرف ه سوسلوك  ،فتصوّ چننی است که  هصوفیّ خود د زنمن!  موالي
ی ها ه واژه شد آن شخص، اعرف است و صفتش عرفان، که صلاحاگه که معرفت آن
ررس امریاملؤمننیشود و حُضت اع بسته یم فارج عُ  ن وااعرف  . است نااعرف وج

منظورشان  وشود حاصل نیم تطريقجز از راه سلوك که  دعتقدنه مفمتصوّ منتیه 
کند، دوم  ر  تربیاست که خنست، سالک را ت  معیّ  «شیخ»  هانتساب از طريقت 

ه او حتويل   را «هخرق» چهارم،  دهدزه اجوصول او  ه معرفت شهادت دهد، سوم  ه او ا
 ۀام که چهار  ار یع  از چهار طريق صوفّیه، خرق عیض از آنها خوانده ۀدربار ودهد 

 ه  -گويم که آن خرقه شاید از پشمیم. حتويل گرفته  ود خود را از حُضت خُض
 .شدن آنها  ه صوفّیه نزی از همنی آمده  اشد افته شده، نامیده -عریب صوف

 اشد؛  رضوري تتفصیالاین که بود عتقد ننزی م «مموالی»و نیستم عتقد ماّما من 
-ای را که دوست یممقامات جمیده و هصفات محید سبحان که ممکن است خدایچرا

جاست که  عیض از و از این  بخشدفرد ای  ه هخرق و هو اجاز تطريقهیم دون دارد  
شود زيرا هیم دیلز در ظاهر رشيعت یافت نیم دانند؛یم منحرف ا رانهآظاهر  یعلما

 تاهمیای از منتیه  عیض از آنها دارای درجه، یت داشته  اشدلدال که  ر این تفصیالت
چه  دان خودشان  ه آن ونماید آنان سخت یم ۀو خدشه دربارطعن هستند که مقام  و
 ترند.د آاگهعتقدنم

 همعااصالح ج اصالح فرد و

ه کردی من در رااشه را که  ه آن معاصالح جا اصالح فرد و نایم جدايیاّما  و
که آنها  یان داشتم؛ چرا -ي اساليم یدار -رفکّ گذر تهایم از رهنامه پیشنی ۀمرحل
و  یدار قصد وايع کند و انسان اصالح خود را  د نفسخواهتنها یمصوِف  دمعتقدن
 ه را دارد.معااصالح ج

دو ن یااکر : آن چه  گويم ۀدانم دربارود که نیمای  این سخن ناخواسته: گويمیم
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 :ویلخود را دارد د اصالح قصصوِف دسته هر دو اشتباه است؛ 

 در زخُب کند؛ چون هیم مردم آرزو یمهمه  شناسد  رایرا که یمخریي هر  ،الً اوّ 
زيرا ، شود ه خود مشغول یمسلوك ر وقت د ویل نیست؛سبحان  خداوند ترمح

 و در آن وقت این است.مقتضای تکلیف ا

-ت دیگران یمتربیرسد رشوع  ه ت یممعرف ه  ش  ه پایان رسیده،سلوکوقیت  ،ثانیاً 

، تاريخما در طول  و دارد دااعتقکه خود  دان  اییمعنه   همعا: اصالح جیا  گو کند.
 سازی تعداد زيادی از طاّلب یافتیم. در اکر تربیت وآمادهشیویخ آنان را

ه را ندارد؛ زيرا معااصالح ج، در واقع قصد وايعننی است و فرد دوم نزی چ ۀدست
دیگران اصالح ست که ن اشور، کرداگر چننی قصدی داشت خنست از خود آاغز یم

آن  ۀتواند دهندچزیی است نیمفاقد که اگر کیس است؛ چراحمال خود  دون اصالح 
است؛ آنان که ن اغفالز ه اداند کنیاز از اصالح یمخود را یب نفس گراّما ا اشد. 
 دهند.پندارند اکر نیک اجنام یمکنند و خود یممدام حتريکشان یمشیاطنی 

خداوند خود . های فراوان دارد اره شاخهاین تازه اندیک از بسیار  ود و سخن دراین
داند که رسالت و عطای تر است و خود یم ه خلق خویش از هر کس دیگری آاگه

-نیم و در اکر خدا هیم دخالیت نیست -ه  اشیمکره -را ام و خویش را کجا  گذارد

 خواهم  یش از این  ه تفصیل این مطلب  رپدازم.

 اوقات معنّی در  خاّص  هایهسور تتالودر تشويق  ه  احادییث»: چهاردهم پرسش
 . «...وجود دارد

 است ج خاّّص ینتا رسیدن  هن تضمّ ، ممعنّی  هایهسوره قرائت امر   م!موالی و  رادر
جا که معصومان: از آن. آیدها  ه شمار یمآن سوره وضيع آثار از - ه تعبری  ریخ -که
 تاّما تالو کردند؛خواستند آنان را  ه این اکر امر یمیان خود یمشیعرا  رای ج ینتااین 

رچه  یشرت این اکر را اجنام فرد ه وخود را دارد ثواب خاص  ه صورت ّلّک قرآن کريم 
 صورت، زساوارت نشود که دراینلمالرت است مادام که موجب کسالت و  دهد  ه
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 است. نفسز ا تقّیهخالف ها است  ا درنگ و تأّمل اجنام شود، زيرا این حالت

 )ختمرو، اگر فرد در یپ آن آثار وضیع نباشد قرائت قرآن  ه صورت اکمل ازاین
  رایش اکیف است.( قرآن

 اعمال  یهداا

 .«...کنندیمدعوت :  یتاهل ه اعمال  یاهداهست که  ه  حادییثا»: پانزدهم پرسش

در  ویل اهدا است؛ هداییااز هر افضل :  یتاهل ه اعمال  یاهدا من! موالي
شود و نّیت اهدا در حنی اجنام آنها و در واجبات پس از اتمام عمل اجنام یمات مستحبّ 

 است. در واجبات در حنی اجنام عمل، خمالف  ا احتیاط واجب

کنید سپس  ه اموات و گذشتاگن : آاغز یم یتاهلشما در اهدا نزی که  ه  ۀشیو
هدیه  مریاملؤمننیمن یک ختم قرآن را  ه ا: فرمودیم پدرم. بسیار خوب است

را  ار دیگر  ه آن  دوم یثواب اهدا مؤمنات و اموات مؤمننی وکنم سپس  ه یم
-است که صورت  ایب ینا و رودآید و یممنی صورت تا ا د یمهثواب  ه  و حُضت

های  اره فکر کند شلککه اگر کیس دراینشود چنانهای گوناگوین از آن پیدا یم
 خمتلیف از آن پیدا خواهد شد.

ک  از که گفیت اختیار توزيع ثواب میان تو و مرداگن را  ه خدا واگذار یمایناّما 
هر شلک که  اشد  ه معنای این نیست  سطح فقیه تو  عید  ود؛ چون اهدای ثواب  ه

 گریند و  ه دیگران  دهند  لکه مضمون این عمل این است که  «فاعل»که ثواب را از 
گرینده  دهد  دون کننده را  ه هدیهکنند مانند ثواب هدیهاز رمحت خدا درخواست یم

 دهنده کم شود.که از ثواب هدیهاین

-گويند: پس  رای خودم چه یمنوم که یمشاست که از بسیاری یم نییب ااعجز ا

که  ل عطا و رمحت الیه اصالً درست نیست؛ ۀیل این سخن  ا توّجه  ه گسرت؟ وماند
 .ثواب اهدا : ثواب عمل وخواهد  ود ثوابدهنده، دارای دو ههدی
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ین پرسش نزی از شما اطرح ؟ ین پرسش که آیا اهدا  ه اشخاص زنده جایز استاّما ا
: اّطالع داشته نامعصومشما از  ریخ روایات اهدای اعمال  ه  عجیب است شاید

ام که طواف یا من نّیت کرده: گويددر چند مورد از این روایات راوی  ه امام یم،  اشید
چه  ، اوست زنده  وده استخماطب که  اً امایمتعیطبچزی دیگری را  ه شما هدیه کنم؛ 

یع   (واالموات منهم االحیاء) ؤمناتو م که روشن است اهدای ثواب  ه مؤمننیاین
ایم چه را که شنیدهو آن است و  دون اشاکل اکمالً متعارف آنها امری ۀزنده و مرد

قضا شده است که این اکر را  ۀتوان  ه نیا ت از زنداگن  ه جا آورد تنها نماز و روزنیم
 توان اجنام داد.جز پس از مرگ آن شخص نیم

 سیدیم خداوند ما را از هر لغزیش ناگه دارد.ر «یحتفري»های  ه پرسش

گفته در فرمایید کسان دیگری را که رشایط پیشآیا موافقت یم»: یکم پرسش
 «.اعیل دعوت کنم یا نه؟آنها موجود  اشد را  ه تقلید از جناب

کس دیگر را  ه رجوع در تقلید،  ه خودم دعوت نه تو و نه هیم نم ی من!موال و  رادر
داشتند سکوت مواره موضع من در  را ر دیگران که این امر را  ر من عرضه یمنکردم و ه
 و اّما اجازه و رضایت خودش  اشدا که واجب نیست تقلید از کیس  ويژه این وده است؛  ه

-اگر تو حّجیت  ر این اکر احساس یم: پیشنی  ه این صورت  ود نامهموضعم در  را ر تو در 

 تواین چننی ک .فراهم شده است یم رأي تو در ک  و رشایط

 م علج اج   ه هنماییار

رشط  ۀويژه دربار ه. ت رسیده استفعلیّ هرگز نگفتم که این رشایط در تو  ه اّما 
 که هرگز چننی چزیی را  ه احدی خنواهم گفت. «اعلمّیت»

 دهم این است:پاسیخ که من  ه چننی پرسیش یم خالصه

ترين آنها سه یا پنج همم و است « دسیّ » در شاگردان منحرص -روزام - اعلمّیتیقنی ه
 آیا این  رای تو اکیف است؟. دهم که من هم یکی از آنها هستمنفر هستند و من شهادت یم
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 یقنی ه و  ر طبق قواعد چننی چزیی نیستاهل کتاب،  تاّما جناس من! موالي
نزی  اجتنابر   یدکّ ؤماحتیاط استحباِب نیست که  شیّک  ، ویلدرست است ذاِت تطهار

 موجود است.

اختالفاِت جا ای، ویل در اینگرچه درست اندیشیده، من اجتهادي خّط  ۀدرباراّما 
 هست که زساوار نیست از تو پنهان  ماند و  ر این  اورم که پنهان نزی نیست.

، دارم اطن  ه  نظر  یشرت نسبت  ه ایشان سبحان خدایفضل ه ن  م: ز آن الها
  ه خودم چه دیگران. چه نسبت

ه دارم مگر هناگیم اعمّ ت و گرایش را  ه دخالت در امور رغب کمرتين نم: دیگر
که امیدوارم که پرورداگرم چننی خنواهد؛ چرا وکند  اقتضاچننی  ،زجا نج مُ که تکلیف 

 در این امر، مسئویّلیت بس گران است که من حتّمل آن را ندارم.

آید چننی  ر یم ، ويلامنکردهز ااحر چننی اکرهایی خود را  رای تقا لیّ  نم: دیگر
-یم «فهم»ابلّته یکی از اهل ، کرده  ودز ااحریت را در خود قا لیّ چننی  1که آن مرحوم

توانم خود را ارزيایب کنم چگونه خواهم توانست دیگران را  ه نقد و که نیمين م: گفت
  رریس  نشینم.

 آنها نیست.و مطالب دیگری که نیازی  ه  رشمردن 

 هعملیّ  رساهلفراهم است و اّما  و پرسش از حُضت آقای خویی اماکن استفسار
 رس.ایشان در دست

که  جدل اّول آخر  تا تکتاب زاكدارم از  «منهاج الصاحلنی»  ر ایهتعلیقمن نزی 
رشيع  ر تو تمام شد  ه من خرب  ده شاید  توانم آن  اگر تصمیم خود را گرفیت و حّجت

 1ایت  فرستم.را  ر

                                                        

 منترش شده است. 1شهید صدر ثاین ۀآثار منترشنشد ۀ. این تعلیقه در کتاب چهارم از دور1
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اکری نسبتاً ُکند است و  تزاكاز آاغز تا کتاب ل اوّ دل ج  رتعلیق دادن دامهاّما ا
نامالیمات یاری همه خداوند مرا در  را ر  شود؛وری من نزی یمد و «تغفل»وجب م

اگر خداوند  قای  -این اکر ویلکنم،  کرتکه آن را  مدارد نقصمن  ،حالهر ه. کند
 بستیگ دارد. نامؤمنز ا ریخ  ی ه تقاضا -را رقم زده  اشدعمرم در این دنیا 

-هنسخکه اّما  رای شما مفید خنواهد  ود مگر این روشن و آشاکرى هافتوا  رتعلیق 
 -خدا اعلم است -را  ه دست آورده  اشید که ابلّته اگر هّمت کنیدکتاب ای از این 

 شاید هم توانستید.

، داینکه خود  هرت یم «اطمینان» ا فر  وجود ع، موضوراهنمایی دیگران  ه این اّما 
گويم کنم و نیمخود در این مورد سکوت یم نوبهمن  ه  و  ه خود شماستموکول 

 مانیع از جانب من  رای این امر نیست؛ خداوندا! شاهد  اش!

ه است و من  ه آن رایض تقیّ  ا اً خمالف جدّ  « ریون»طور ّلّک درزکردن این خرب  ه  ه
 نشنی هستم.خانه ۀچاریب تنها -نزد آنها -من وم نیست

ای از که من دیگران را اگر نسخهجز این،  استر معقویلاک ،اتئاستمرار استفتا
دوباره از مسائز که تم سرایض نی و امرا در اختیار داشتند  ه همان حواهل دادهتعلیقات 

من در هناگم  ۀظدر آن کتاب هست از من سؤال شود؛ زيرا اگیه ممکن است حاف
گویی یاری نکند ویل مادام که کتاب در اختیار تو نیست از این قاعده مستث  پاسخ

 هسیت تا کتاب را  ه دست  یاوری.

 پاسخش در جای خود خواهد آمد؛ وقیت که آن مطالب را  رریس کرده  اشم.: دوم پرسش

توانیم همان . یمآیا .. گر تفاوت دقیق وقت رشیع دو شهر را دانستیما»: پرسش سوم
 .«...تفاوت را تعمیم دهیم؟

 .دنمشا ه  اشجغرافیایی عر  گر در ، اآری



 275  ........................................................................ والیت فقيه طیرشا

 فقیه  تط والیایرش

 .؟ ...رشایط والیت فقیه چیست»: چهارم پرسش

 که پرداخنت آن  ا این شتاب خوب نیست. ین استطوال حبیث تط والییرشا

 است.  اطل ردوتهد هجمچون تقلید از چند هم يلّ وج   ه  یش از یکاّما رجوع 
العیاذ  -غیری در رشایطت جز در هناگمجمتهد که رجوع  ه  یش از یک  نا راین، چنان

 ه رجوع از او جایز نیست اعلم شدن جمتهد دیگری یا پیدا حصول فسقمانند  - اهلل
و اگر چند نفر ویل فقیه وجود   اشدنزی جایز نیم فقیهت والی  یش از یک نفر در

 او زندیگ  ۀست مكّف  ه کیس رجوع کند که در حکومت و سیطرداشت واجب ا
حال اگر هیم یک از علما دارای حکومت و سیطره نبود ویّل امر او، همان . کندیم

  اشد.مرجع تقلیدش یم

  «.آیا فتوای ویل امر،  دون کسب نظر از مرجع تقلید، نافذ است یا نه؟»: که گفیتایناّما 

 است. جتهادت و ایوال ۀدو حوز نمیا زیماعدم تاین پرسش نایش از 

هرکدام  و استاجتهاد استنباط  ۀوزح وه امور اعمّ شامل  توالی ۀکه حوزچرا
 در کنار دیگری جاری است. تعار  دون 

کنند؛ دیگر تعار  یمآید که این دو  ر اساس قاعده  ا یکاگه تصادفاً پیش یم ویل
. داندیمحرام آن را  «مرجع»جنام اکری  دهد که فرمان  ه اوجوب  ه  « امرويلّ »که چنان

دیين  ۀمفسدموجب  کهنیاتقلید واجب است مگر مرجع  ه رجوع حایل، درچننی
 شود.گریی از آن حیّت ارتکاب حرام نزی جماز یمای که  رای پیش زریگ شود؛ مفسده

نکرده،  دهید نسخه  رداریهایی را که  ه  نده یماجازه دهید پاسخ»: پنجم پرسش
 . «...خّط خودتان پیش خودم ناگه دارمعنی آن را  ا دست

یقنی در روح و جان من از خودم مورد که تو  هدانم چه پاسیخ  دهم؛ چرانیم
اگر خداوند چزیی را اراده کرد و اسبابش را فراهم ساخت تو نزی  ویل تر هسیت،اطمینان
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 دیه. ریتغیخداوند را  قدر قضا و خنوایه توانست

ز خارج اویل اگر  ه صورت غریعمدی و ، است قطيع «خاص»ة تقیّ یقنی راعیت  ه
که  رای کیس که از مسائل ،  لنیست مهمخالف آن عمل شد هم چندان اختیار 

است  ة اعمتقیّ چه مهم است مّطلع  اشد این هم نویع رزق و روزی مقّدر است، ویل آن
مقدار حال ،  اشدخودت یم  هموکول  سبحان تو در  را ر خداوندتکلیف  و

را در نظر  گری اگر که خیز کم  ود یا  ه یاری خدا اصالً نبود هر  -خّط  -احتماالت
 اکری خواسیت  کن.

از این شاگرد حقریتان « جدید» ه همراه این نامه یک عکس »: ششم پرسش
 . «خواهید یافت

 ود پاسخ آن را  چون این مسئله از اهمیت  اال و تأثری رویح پربرکیت  رخوردار
این عکس که آن را و صاحبش را  ۀچه دربارزودتر در آاغز نامه دادم، گرچه  ا آن

 هدارم نوشتم آزارت دادم؛ که اکر من آزردن است و اکر تو خبشش و سعدوست یم
 ه دنبال  اند:گفته قدیم هرحال، ازخدا  هرتين جزای نیکواكران را  ه تو  دهد؛  ه، صدر

نزی وارد  امام  اقرز . او را  گرياند نه دنبال کیس که تو را خبنداندکیس  رو که ت
ْن ُيْبِکیكج »: است ش   مجنْ  وج ُهوج لجكج نجاِصٌح وج الج تجتابِعْ  اِتابِْع مج از کیس  »؛ « یُْضِحُکكج وج ُهوج لجكج اغج

که تو را و پریوى مکن از آن سوز تو  اشدیل دلگرياند و پریوى کن که تو را 
ای اکر عجییب که  ا من پیدا کرده ۀدر این را ط و« اکر  اشد ا تو فريب یلخبنداند و

 کنم.تو را  ه خدا واگذار یم

عکیس که از من خواسیت  هرتين  یان همان مثل معروف است که: آواز  ۀدرباراّما 
تالش خواهم کرد پیش از فرستادن این نامه یک  دهل شنیدن از دور خوش است!

 گریم و آن را  ه همراه این نامه  فرستم تا اکمالً جدید  «يموکنی» ۀی از چهرعکس فور
که آن نیسیت در عنی این ۀو رسيع  اشد ابلّته شما نیازمند  ه سفارش  ه تقّیه دربار

 جماز هسیت عکس را نزد خود ناگه داری.
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ر د ادلینمرحوم شیخ قاسم حمييدر این زمینه، دو  یت شعر  ه یادم آمد که 
 هایش زير عکس خود نوشته  ود:یکی از کتاب

 «. ام از پس مرگمن است؛ ظهور و جتّز دوباره ۀاین عکس وجود دوبار»

 «.را رمطهّ  نامهکنم این ا يماهد دالن را، پس  ه تو هرتين یاداگر است پاکزیه»

 . خدایش  یامرزد. ، خوب استحالیاد مرگ درهر و

  دهد و  ه نور و لطف خود تأییدت نموده، در پایان خداوند تو را جزای خری
چه آرزویش را داری  رساند  ه آن ورا  ه تو عطا کند نشأتنی  تعزّ ت دارين و سعاد
 .   ه دست اوستتوفییق هره ک

 . و تشّکر مرا  پذیر تقدیر و هاحرتامات فائق، تحمبّ  شوق و

 احلمد هلل رب العاملنی.  و م. ردن این نامه  رای شما شکرگزارپایانسن توفیق حُ خدا را  ر 
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 هشتم ءنامه:  فصل هفتم

  ا اصالح خوى شنت آاغز کنیم
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

سپاس خدای را پرورداگر جهانیان و سالم  ر  رترين پیامربان و فرستاداگن خدا 
 هپیامربان و فرستاداگن و هم هاش و  ر همحمّمد و  ر خاندان پاک و پاکزیها والقاسم 

 دشمنان ایشان.همه شهیدان و صّدیقان و شهیدان و صاحلان و  زیاری از 

 پیشینتان  نویسم: همطالب نام زا  عیض ۀخوش دارم خنست چند نکته دربار ورم!رس

ف این را  نمایاند ویل هرگز  ه جهاد اصغر خال هگرچه شاید بسیار نوشتنم در زمین .1
که من اکمالً  ه چرا سلوک در این راه اهمیت نداده و خنواهم داد؛ ۀدازانهیم چزیی  ه 

 ر کساین که  ه این ، اولوّيت این سلوک و رجحان و  رتری آن  ر هر اکر دیگر  اور داشته
الحظات  ر مباحث در طول ناگرش این م اکر توّجه و الفایت ندارند متأّسف و دردمندم.

اعیل احساس اندوه شدیدی داشتم که مقاومت در  را ر همنی احساس را نزی اگیم در جناب
که خبیش از وقت خود را  ه ناگرش مالحظاتم  ر این هاین راه  ه حساب آوردم و انگزی

زماین پس از نماز عشا که  ۀمطالب شما اختصاص دادم این  ود که دوست داشتم از فاصل
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وگوهای  یهوده، نشی   ا خانواده قرار داده  ودم  ه جای پرداخنت  ه گفت رای همآن را 
مالحظات و ناگرش این  اخبارگریی  رداری کنم؛ اکرهایی از قبیل  یپ رای اکرهای مفید  هره

 و امور دیگری نزی هست که اهمییت کمرت از این سبب ندارد.

انسان پیش از اقدام  ه هر اکر که کنم که من اینک  ه رضورت اینتکرار یم
 اید  ه اصالح نفس خود  -هرچند دارای فواید و دستاوردهای مثبت  اشد -دیگر

ام که تا انسان موّفق  ه ترمیم شاکف حاصل  ه وجدان دريافته که ل رخزید  اور دارم؛ 
دهد نشود دیگر اکرهای او هیم ارزیش ها فرمان یمخود که  ه  دی ۀاز نفس اّمار

اکراین شود رو، نباید درصدد اصالح دیگران  رآید مبادا از زياناهد داشت و ازاینخنو
-شود ویل خود را از نیکواكران یمهایشان در زندیگ دنیا ضایع و ناپیدا یمکه کوشش

دور  » ۀتواند دیلز  اشد  ر ترک  ازنگری جزوهمنی موضع من نزی یم... پندارند
حال که هم  اور دارم چننی  ازنگری مورد نیاز درعنی« میةاالسال ةاحلیا ف ئمةاال

ترجیح دادم که اکر را  ه زماین که يل است و هم بسیار  ه این اکر مشتاق هستم، و
 خداوند متعال صالح  داند موکول کنم.

ّلّک را مطرح کردم اعمز که موجب این  قيه وهای فهناگیم که من  ریخ پرسش .2
تواند ها یمگونه پرسشکه ایننت این احاکم  ود و دیگر ایناکر شد، یکی نیاز  ه دانس

 ۀکنندهایی تسهیلاگه ه عنوان اسرتاحتجهاد اکرب های مربوط  ه پرسشضمن در 
درک و دريافت اکمل مطالب  اشند؛ زيرا تمرکز پیوسته و ژرف در جريان سخن، 

 شود.ی  و خستیگ یمگریندیگ اکمل مطلب را اکهش داده، در نتیجه، اگه منجر  ه سنگ
کنند ویل های ّلّک نقش اصز را در جربان این مشلک ایفا یمروست که این پرسشازاین

 اصز طرح آنهاست. ۀها انگزیدر عمل، نیاز  ه پاسخ این پرسش

-خّط نامهداشنت اصل دستاعیل دایر  ر اماکن نگهپس از آاگیه از پاسخ جناب .3

ها دیدم اصز نامه ۀ ردن نسخ رداری و ازبنیدر نسخههای شما نزد خود، مصلحت را 
رو، آستنی هّمت  اال زده، تر است؛ ازاینکه گرچه  رایم سخت، ویل  ه احتیاط نزدیک

وسیله  این اکر را  ه اجنام رساندم و خدا را  ر ُحسن توفیق و مساعدت شاکرم.  دین
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 اعیل را از این امر  ا خرب کنم.خواستم جناب

از رفنت در یپ کیس  ر یامتأثّ رم مرا چننی مپنداريد که از سخنان پیشینتان امیدوا
دیرزماین است که در آرزوی چننی حایل  ،عکسکه  ر لکه مرا  گرياند ناخرسندم؛ 

کننده، مرا  فريبد و گرمکردنم  ه سخنان دلخوشکه  یم آن داشتم دلام؛ چرا وده
-خواستم  ه شما  گويم. اینک  ه  یان پرسشاین مطلیب  ود که یم. اخالصم را  رباید

 :مپردازهایم یم

این راه  ۀتنهایی  رای پويند وت عزل مساجد ودر اعتاکف کنم که یمس سااح .1 
کنیم چه چزیی را تاريکی که در آن زندیگ یم ۀاست؛ در این دور رضوري بسیار
 گزين این اکر تشخیص یم دهید؟جای

   رمت رنج یمغفلز ا

ام؛ از پراکندیگ ذهن و عدم تمرکز در طول اجنام ن همواره از غفلت رنج  ردهم .2 
پیشینتان چننی دريافتم که  یشرتين  نامهعبادات مانند نماز و تالوت قرآن؛ و از 

ويژه خوردن و خوا یدن  همباحات در ي رو، زيادهقلبغفلت  و تواقساعمل  رای 
اعیل عرضه کنم تا  رای اکسنت از  ه جنابخود از این امور را  ۀخوش دارم  هر است؛

مزیان آنها یا  یان عوامل دیگری که در این موضوع مؤثّر هستند مرا راهنمایی فرمایید 
این امر در آینده ثمر خواهد  نتیجهیا اگر در حّد طبییع هست نزی تأیید فرمایید که 

 داد.

حُضت  اند؛:  ه آن سفارش کردهنامعصومخوردن در حّدی است که  ۀدربار
ا » :فرمود حسن ه فرزندش  مریاملؤمننیا جْستجْغيِن  ِهج اٍل ت ْربجعج ِخصج

ج
لُِّمكج أ عج

ُ
 الج أ

ج
أ

نِ  بِّ  عج الج  جزج  اجلطِّ قج ائِعٌ  :قجالج  .فج نْتج جج
ج
اِم إاِلا وج أ عج ج اجلطا ْلِْس یلعج نْتج  ، الج جتج

ج
اِم إاِلا وج أ عج ِن اجلطا وج الج تجُقْم عج

جْشتجِهیهِ  ْضغج  وج  ،ت وِِّد اجلْمج جالجءِ  ،جج
ْ
ج اجْل كج یلعج ا اِْستجْغنجْیتج  ؛وج إِذجا نِْمتج فجاْعرِْ  نجْفسج ذج لْتج هج فجإِذجا اِْستجْعمج
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نِ  بِّ  عج نیاز آنها از طب یب ۀواسطه م که  یاموزتو نه چند خصلت  آیا » 1؛«اجلطِّ
تا هنوز  ،نیغذا منش ۀ ر سفرى دتا گرسنه نش :فرمود .چرا اشت:د هعرض شوى؟
چون خواسیت  خوب جبو، خوراک را ر،غذا  ردا خوردن دارى دست ازه   میل

 «.شوىنیاز يماکر بسیت از طب یبهچون این چهار را   خبوایب قضاى حاجت کن،

ا»: نقل است که فرمود از امام صادق و جْمُت  مج ًة إیِلج فجيِم ألنهِّی  ؛قجطُّ  اَِتا ْعُت لُْقمج ا رجفج مج
را  ه سوی دهانم  ایلقمهزيرا  م؛نشد  ه سوء هاضمه دچارهرگز » 2؛«ُت یْ ما سج إاِلا 

 . «مزبان راند  ررا که نام خدا اینجز نربدم 

خوراک  اید  ه آن اندازه  اشد  تیّ کمّ  که: جامع السعاداتنزی این سخن صاحب 
  از دارد. که تو را از گرسنیگ رهایی خبشد ویل چندان سنگنی نباشد که تو را از عبادت

 . هفت ساعت در روزتقريباً که پزشیک تعینی کرده خواب چناناّما 

 قليب  هایيژیگو

را ر  در  یترضاو تسلیم ، صربچون هایی همتوانم از وجود ويژیگچگونه یم .3 
س اساحای اگیه نسبت  ه مسئله مثالً  در خود اطمینان پیدا کنم؟ اليه یقضا

کشد که سپس  ه مدد و توفیق خداوندی طویل نیم کنمیم ناخرسندی و عدم رضایت
آورم تغیری را در مواضع خود ها جمّهز شده، آنها را در ذهن یمآن ويژیگ چون  ه مقّدمات

 ر  اتّصاف من  ه این صفات است یا  ر عدم این حالت، دیلل کنم؛ آیایم احساس
 حمدود؟  ه شلک ویل عکس

 ندازه است؟اراه تا چه  آن در این مقدار ودادن هصدقنقش  .4 

                                                        

 .409، ص 16، ج وسائل الشیعه .1
 .491ص  همان،. 2
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 - ر آنان  اد اخدرضوان  هک- 6اخداصحاب رسول پندارم که  ریخ از چننی یم .5
اگر موّفقّیت آنها در جهاد اکرب دوام و استمرار  ویلاند اهل این سری و سلوک  وده

نی نج حُ جنگ ن هایی چوقدمان در معرکه ثا تآنها در میان  نام نشدنرداوداشته است، 
  کنیم؟ ریفسونه تچگ ار

ٍة فجِمنج  است؛تعایل  ا از خدایهتنعمهمه که  یستن شیّک  .6  ا  ُِکْم ِمْن نِْعمج مج وج
اهلل

شده، آنها را  ه غری فلاغ ،انسان ، ویل«و هر نعمیت که داريد از خداست»؛1
هم مانند  هاییت. نعمکنداصالً  ه این مسئله توّجیه نیما دهد یت یمنسبخدای تعایل 

-دراین. پرده معلوم است که از جانب خداستهست که آشاکر و یبداع  تستجا ا

 العمل ما چه  اشد؟صورت، واجب است عکس

  الاکن  ه سوی خداسهایی  رای نشانه

خبیش، از صّحت های اطمینانقبل از شما خواستم تا نشانه نامهتر که در پیش .7 
 ه دنبال دالیز  ودم که فرد سالک از طريق سری سالک در این راه  ه من ارائه فرمایید 

آنها  ه تأْید دريا د در مسری درست  وده، از آن منحرف نشده است. وگرنه اصل راه و 
اهداف آن  ه صورت ّلّک چزیی نیست که در درسیت و واالیی آن شیّک وجود داشته 

ل از آن فراتر نتایج حاص  لندی مقام و عظمت ۀکنند اشد و احادیث داّل  ر آن و  یان
 کنم:از حّد شمارش است.  ا این مقّدمه دوباره همان سؤال را تکرار یم

هایی یا  هرت  گويیم نتاییج جانیب وجود دارد که بشود درسیت سلوک در آیا نشانه
پیشنی شما چننی  رداشت کردم که یکی از  نامهاز ؟ این مسری را از آنها کشف کرد

ز  روز هرگونه اختالیل در پیمودن این راه است که  نا  ر ها، احساس اندوه ااین نشانه

                                                        

 .53 ه. حنل، آی1



 285  ...................................................... خدا یسالکان به سو یبرا یینشاهنها

  اشد.کند متفاوت یمسطوح خمتلیف که سالک عمالً در آن سری یم

گریم من شد و آن این گرچه در این جمال  یاین داشتید که موجب شادماین و دل
 و اشد اش یمريزی خدای سبحان  رای  ندهمالحظه  ود که اینها همه خبیش از  رنامه

 این احساس زياندوه  من تا چه اندازه درست است. دانمیمن

شدم که موجب هبوط من  معامالت رسيمدر این مّدت، من مبتال  ه  ریخ از  .8 
 امثال این حاالت چیست؟ ۀراه چار، شده است اتمعنويّ در 

 نفس  تهداف رياضا

آوردن و فعلّیتگرفنت،  هرایتخاست مانند: درا ا دنیويینفس  تاهداف رياض .9 
و نزدیکی  بقرّ است مانند: تا اخروي و ی پنهان.رويح  پذیرساخنت نریوهایانعطاف

کردن نفس های عمز  رای رامآیا این دو هدف در رياضتتعایل.  حقییق  ه خدای
 هستند؟ شرتكرسکش م

 در آنهانفس دادن  ه جز رنجهدیف اکرهایی است که  ،ايیهمرج  ج  ۀ رای نمونه، در شیو
وجود دارد نفس دادن  ه چننی  رای رنجهای اینرياضت زینسلوك صالح آیا در ، نیست
 اکه کیس خود را  دون هیم توجیه رشیع در معر  رسما یا گرما قرار دهد؟ یمثل این
رجیض و در ضمن اجنام خبش ه سخیت های انداخنت نفس در این مسلک،  ه صورت عج

نکردن از مشتهیات و که یکی از آنها اطاعت رسدخمتلف راه سلوک،  ه اجنام یم
 هواهای نفساین است.

 است؟ شکر ن محد وایم فریقچه عميل  نظري و ه حلاظ  .10

کنیم درسیت یا نادرسیت اعتقادات، ربطی  ه رهایی که در واقع مشاهده یمچنان .11 
 ا وخد تبّ حمچون هم اليه فیوضات عرفاِنشدن نریوهای آن ندارد؛ ویل آیا روح و آزاد

صّحت یادآوردن نقص و نیازمندی خود  ه او نزی ربطی  ه گریسنت از ترس او، یا  ه
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چون جا که در آثار  ریخ از منحرفان در عقیده )غریشیعه( همندارد؟ از آن اتاعتقاد
-توان گفت: آیا یم ه تعبری دیگر یم و  ینیمیم را عرفاِن لند معاِن غّزایل یا ا ن عریب 

 شخص و یتاعقبخوش  ر -از قبیل حمّبت، گريه و شوق -عرفاِنه این مظاهر توان  
 کرد؟ استداللوی  هاصّحت ر

حات صطالز اا  عیض تحقیقیافتید خواهشمندم  مناسبرا  «حال»وقت و گر ا .12 
 فرمایید.  یانرا  رایم جذب  وه ماکشفچون همعرفاِن 

شده از سوی  نده مطرح هایکه ممکن است  ریخ از پرسشدر پایان از این
ناگری  ه من آموخته است که هیم نامه ۀخواهم؛ زيرا جتربعجیب  نماید پوزش یم

ای  اشد که هزار  اب از آن پرسیش را کوچک نشمارم بسا که آن پرسش، دروازه
نشسنت پرسیدم و ناگهان  ا  ۀقبل تنها  رای نمونه از حنو نامهکه در چنان گشوده شود.
-رو شدم که اگیم  لند در جتّسم تعامل  ا خداوند سبحان  ود؛ تعامز  دانپاسیخ روبه

  ینیم.سان که گويا او را  ه چشم یم

 حدیث قديس 

که آن را از امور قديس  حدییث ه پایان  رم؛ حدیيث  ام را  ا عطروست دارم نامهد
از   النوارحبار اشمارم؛ خبیش از یک حدیث که در انگزی در راه این سلوک یموسوسه
سه   ادست آورد او را ه ى مرا  سندرخهر کس »: نقل شده است دیليم ارشاد

هرگز ذکرى که  د،مزینیاناداین  ا آن هرگز معرفیت که  :گردانمهمراه خصلت 
 ر عشق آفريداگنم را  هرگز عشق ،آنوجود  که  ا و عشیق دمزیایفرامویش  ا آن ن

ه ش را  دل چشم ؛دارمیم شد دوستيزرو عشق نم ه پس هراگه ؛ ندگزير نمن  
در تاريکی شب و  ،پوشیدهنرا از او دراگهم  انخاّص  گشوده،م جربوتجالل و 
 ا آنان  ه، ا آفريداگنم قطع شد شگويم که سخنیمسخن چنان  روز  ا او ییروشنا
از و او را رسانم یم شه گوشفرشتاگنم را  سخن و  مسخن گشته،نشنی نهم
 ر و آزرم بلاس رشم ؛ چندان ماهاز مردم پنهان داشتسازم که  ا خرب یم ییرازها

اگم  ردارد  ر زمنی  چون ؛رشم کنند یاز وهمه پوشانم که مردم یماندامش 



 287  ............................................................................. حدیث قديس

 هشت و  نهنماند  نهانم چزیى  ر او پده صریتو   آاگیهرا  شدل ؛آمرزيده  اشد
 هراساز هول و  وروز قیامت و از گذرد چه  ر مردم يمدوزخ. و او را از آننه 

 ینوایان و کشیدنم از حساب چگونیگ زآاگه کنم و ا ورود  ر آن جهان
وى   ر رای پرسش نکری و منکر اگه که در آن ؛دانایان و نادانانو ثروتمندان 
ى مرگ و تاريکی قرب ها غّص ت  ه خواب ناز در آورم شگوروی را در فرود آیند 

عمل را  رایش  رپا دارم و که مزیان اگه نآو حلد و  یم روز قیامت را نبیند تا 
زيو  و وی آن را آشاکرام دهدست راستش  ه او را   نامه ز کنم وعملش را  ا نامه

واسطه  ا ِبو رتجیم قرار ندهم هیم من خود و او ایدر م سپسخبواند  دوم رشم  
 است.من ان حمبّ هاى اینها که گفته شد نشانه او سخن گويم.
ار  دزنده چنان را  ت دنرا نزی؛  تزبان کن وود را یکی ت خهمّ  !اي امحد

 منیادکدر  کنمناعتنایی د وهر کس از من اغفل شنشود که اغفل ز گرکه ه
 1«.خواهد شد؟نا ود وادی هالک و 

  . راكته اهلل و محةر السالم علیکم و و

                                                        

الٍ . »1 لِْزُمُه ثجالجثج ِخصج
ُ
اِ  أ ِملج  ِرِضج ْن عج فُُه ُشْکراً  :فجمج رِّ عج

ُ
جْهُل  الج َُيجالُِطهُ  أ

ْ
جباهةً  ،الج َُيجالُِطهُه اجلنِّْسهیجانُ  وج ِذْکراً  ،اجْل یُهْؤثُِر  الج  وج حمج

جبا  جبايِت حمج ج حمج ْخلُوقنِیج یلعج ْحبجبُْتهُ  ،ةج اجلْمج
ج
بايِن أ حج

ج
هالجِِل  ،فجإِذجا أ نْیج قجلْبِهِه إیِلج جج ْفتجُح عج

ج
لْهِق  ،وج أ هةج خج اصا لجْیهِه خج ْخهيِف عج

ُ
 ،فجهالج أ

نجاوج 
ُ
ج دِ أ ْخلُهوقنِیج وج جُمجال ِدیُثُه ِمنج اجلْمج ِطعج حج یتا يجْنقج ارِ حج

ْیِل وج نُورِ اجلاهج
ُههمْ یِه ِف ُظلجِم اجللا عج هُتُه مج جمج  ،سج جيِم وج الکج ْسهِمُعُه الکج

ُ
وج أ

يِت  لِْق  ،مجالجئِکج ْن خج تُُه عج ْ رتج ِي سج ا اجَّلا فُُه اجلرسِّ رِّ عج
ُ
جلْهُق لُکُُّههمْ  ،وج أ

ْ
جْسهتجُِّج ِمْنهُه اجْل هیتا ی جیجاءج حج

ْ
لْبُِسُه اجحل

ُ
ج  ،وج أ ه یلعج وج يجْمِِشج

 ُ ْغُفوراً هلج ْرِ  مج
ج
ْجعجلج قج  ،اجأْل

ج
ناٍة وج  الج  وج  ،لْبجُه وجاِعیاً وج  جِصریاً وج أ یْئجاً ِمْن جج لجْیِه َشء شج ْخيِف عج

ُ
ها يجُمهرُّ  ،نجهارٍ  الج  أ فجهُه  ِمج رِّ عج

ُ
وج أ

ج اجلااِس ِف  ةِ  یجْومِ  یلعج ةِ  اجلِْقیجامج ْوِل وج اجلِشدا ُ  ،ِمنج اجلْهج
ْ
رجاءج وج اجْل ْغنِیجاءج وج اجلُْفقج

ج
اِسُب  ِِه اجأْل حج

ُ
ا أ هاءج وج مج هالج وج اجلُْعلجمج نجوِّ  ،ها

ُ
ِف  هُ ُمهوج أ

لجْیهِ  نِْزُل عج
ُ
رْبِهِ وج أ راً  قج ال ُمْنکج

ج
جْسأ لجهعِ  الج  وج  ،هُ ی هْولج اجلُْمطا هرْبِ وج اجللاْحهِد وج هج

هةج اجلْقج هْوِت وج ُظلْمج ما اجلْمج ُ  ،یجرجى غج نِْصهبج هلج
ج
هیتا أ حج

ُ ِدیوجانجهُ  نرُْشج هلج
ج
نُْشوراً ُثهما ُثما  ،ِمزیجانجُه وج أ  مج

ُ
یجْقرجأ ُع کِتجا جُه ِف یجِمینِِه فج ضج

ج
هُل  جیْهيِن وج  جیْنجهُه تجرُْاجانهاً  الج   أ ْجعج

ج
اُت  ،أ هِذهِ ِصهفج فجهج

مْحجدُ  یجا .اجلُْمِحبِّنیج 
ج
ّماً وجاِحداً  أ ْل هجماكج هج انوج  ،اِْجعج انجكج لِسج ْل لِسج ّیهاً  ،وجاِحداً اً اْجعج نجكج حج ْل  جدج  جهداً  الج  وج اِْجعج

ج
هْن وج  ،تجْغُفهْل أ مج

ينِّ  ُل ْغفُ يج  لجكج  الج  عج يِّ وجاٍد هج
ج
 جاِِل  ِأ

ُ
 - 175، ص 6، ج املهزیان،  هه نقهل از:  43 - 42، ص ةمن هدی الیب و العهرت«) أ

176.) 
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 مشعل هشتم

 پاسخ شهید صدر
 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

کنم که از جود و کرامتت  ه اکر د و سپاس تو آاغز یمخداوندا! سخن را  ا مح
کننده  ه نمایی.  ر پیامربت درود فرست که  هرتين خلق توست و دعوت صحیح راه

اش که دهنده و  ر خاندان پاک و پاکزیهحیّق که از آِن توست، همان بشارت و  یم
 پلیدی را از آنان دور کرده، پاک و مطّهرشان ساخیت.

 شددلم شاد 

دارد که  ها میان ما ادامهناگریگزار خدای سبحان  اشم که این نامهقدر  اید سپاسچه
نزی عميل  ۀنايحز ، اهای خداوند است که نهایتش را کیس جز او ندانداین خود از نعمت

و نس اُ این ماکتبات، نفيس  ریثتأ. شودآشاکر یم وقتآن در همان  رويحِ  نفيس و ریثتأ
-رويح ریثتأ، هایم  رایتان همراه استتنیگاست که همواره  ا یادتان و دل شويقفرونشاندن 

: تر از  عیض از آنها شنیدم کهپیش است. قليبپیوند  نویعحصول  اّما تکامل و اش
مفید فایده است چه رسد مؤمن حیّت یاد : یا  گو سترويح ا ۀدیفادارای مؤمن یادکردن از 

 رای او نزی چننی است.ناگری  نامه.  ه حضور در حمُضش

بسته  وده،  ه آن  اور داشته، دالیل که دانستم تا چه اندازه  ه جهاد اکرب دلاّما این
خواهم ز خدای سبحان یما دانید واقعاً دلم را شاد کرد.شمار یمپرداخنت  ه جهاد اکرب را یب

 ییق  ه دست اوستفضل خود را  ر تو مستدام  دارد و نعمتش را  ر تو تمام کند که هر توف
کنم عمر تو را دراز گرداند تا پس از یط این مرحله، فرصت پرداخنت  ه جهاد و داع یم

 چه اعتقادت و تکلیفت در آن زمان اقتضا کرد پیدا ک .اصغر را نزی  ر حسب آن
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   انپرهزیاگر وررس سخنى امعن

مردم  ۀدسرتگور حضاگر » ه خاطرم آمد که فرمود:  اینک سخ  از رسور پرهزیاگران
پیماین که   ودنیم وشد  ر من تمام نیم یاوریار و ود زيرشیع   ا وج تحجّ  ه،دنبو

آرام نگریند؛ دیده اکر و گرسنیگ ستمسریى ستم در  را ر اتگرفته  دانایانخداوند از 
جام ه را  امر ن ایپایان یقنی نهادم و  هکوهانش يمه خالفت را    شرتزيهر آینه مهار

نهادم تا  ه مانند دوران خلفای پیشنی مردم را وا یمم )یع  کردب يمنش سریايآاغز
-یتان را زيکه  رای رسیدن  ه آن رس از پا نیمدنیااگه  ود که این آن زندیگ کنند(

 1«.یافتیدی یم ز ۀارتر از عطسمقدیبشناسید  نزد من 

است که اگر تکلیف و  ر این  اور  -که سالم خدا  ر او  اد-در این  یان، آن حُضت
شد روگرداین از اکرهای حضور یاران و یاوران  ر ایشان منّجز نیم ۀحّجت رشیع  ه واسط

دانند؛ اموری که اکرهای دنیا در تر یمدنیوی و پرداخنت  ه امور آخریت را  هرت و اعقالنه
، ن وجودانگشرت در  یایان است  لکه این عدم است و آ ۀچون قطره در دريا و حلق  را رش

الل». این تاريکی و آن نور، این گمرایه و آن حقیقت جقِّ إاِل الضا
ْ
اذجا بجْعدج احل مج  ا این » 2؛«فج

 «.؟حال،  عد از حق، چه چزیی جز گمرایه وجود دارد

ای که نیاز جامعه از آن تفسری گونهکه فرمود: اگر حضور مردم نبود یع   هاّما این
و قیام حّجت رشیع نزی  ه خودی خود اکیف نیست  لکه شود و حضور تنها اکیف نیست 

  اید  ا وجود یاران و یاوران تثبیت شود.

گرفنت حکومت دست ه مریاملؤمننیاین رشایط  رای أهمه شدن رو،  ا اعازاین

                                                        

ِة  ِوُُجوِد اجلاارِصِ » .1 ُجا
ْ
، وج قِیجاُم اجحل جارِضِ

ْ
جْو الج ُحُضوُر اجحل ذج اجهللاُ  ،ل خج

ج
ا أ ِب وج مج هغج هالٍِم وج الج سج هِة ظج ج کِظا وا یلعج ارُّ الا ُيقج

ج
اءِ أ ج اجلُْعلجمج  یلعج

ْظلُومٍ  ها ،مج لِهج وا
ج
ِس أ
ْ
هأ ها  ِکج ْیُت آِخرجهج هقج جسج ها وج ل رِبِهج

ج اغج ها یلعج ْبلجهج ْیُت حج لْقج
ج هدج ِعْنهِدي  ،ألج ْزهج

ج
هِذهِ أ ْیهُتْم ُدْنیجهاُکْم هج لْفج

ج وج ألج
ْنٍ  ِمنْ  ِةعج ْفطج  (.36 - 37، ص 1، ج غهنهج ابلال «) عج

 .32 آیه. یونس، 2
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دنیا ّلّک از  ود که  هن یاویل اگرنه . وگردیدواجب  رای مصلحت جامعه  ر آن حُضت 
این شرت را  ه کوهانش  یندازد تا  ه هر جا که خواست  رود و هیم رو  گرداند و مهار 

 لطف و ترمحمنتیه ، تر حقییق، نزد او مهّیا  وداهمییت  ه آن ندهد؛ زيرا امر مهم
-اش گذاشتخداوندی  ر اّمت  ود که تکلیف امر ما و الفات  ه سوی ما را  رعهده

 نعمت.و سپاس خدا را  ر این  -که سالم خدا  ر او  اد

کرده که وجود یاران و یاوران را احساس یم -که سالم خدا  ر او  اد-آن حُضت
کند؛  ودن یاور را احساس یمفایدهگويد؛ پس چه  گويد کیس که نبودن یا یبچننی یم

اگه که از اسب  ه زمنی افتاد: آن  ه پرسش یلع اکرب چون سخن حسنیهم
 ه یاری خبواین و و تو را پاسخ نگويند و سخت است  ر جّد و پدرت که آنان را »

 1«.از آنان مدد جبویی و تو را مددرساندن نتوانند

-اکری ستمدر دفع طمع سبحان یاخد ۀاراد ر  را ردتواند نیمامام عظیم وقیت این 

چه  گويد کیس مانند من که ناداین، ناتواین، کوتایه و تقصری خود را ، گران مفید  اشد
ها، یقنی خدا را آاغزها، پایان ه»  در  عیض از اخبار آمده است:کند ویلاحساس یم

آیند و  ه های زجنری از یپ هم یمچون دانهیپ و مّتصز هست که همدراهداف و امور یپ
چه هست این است که خداوند آنهمه شوند و رضورت و ناچار  ه خری منتیه یم

نجرجاهُ قجِريباً  ؛خواهدمتعال از ما اندیک صبوری و پایداری یم ْونجُه  جِعیداً وج ُهْم یجرج إِنا

آنها » ؛2
 «. ینیمو ما آن را نزدیک یم*   ینندآن روز را دور یم

 قليب ندوهى اامعن

رو، دوست پرداخیت؛ ازاین شدیداندوه  ۀات  ه مقولنامهل یاوادر  م!موالی و  رادر
 دارم قسمیت از آن را توضیح دهم.

                                                        

رام1  .260، ص ، مقتل احلسنی. ُمقج
 .7 - 6های . معارج، آیه2
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اگه ممکن است حال وی ، تواند  ه نسبت حال فرد متفاوت  اشداندوه قلیب یمن ای
 که چنان - ر آنصرب  واندوه  حتّمل اشد؛ یع   «مقاومت»که گفیت  ر اساس چنان
 -استمقبول  و پسندیده  ه حایلکجهاد اکرب، این عمل از  نآوردحساب ه و -مفهمیم
 .  -اهلل تعایلشاءان

ت در  را ر  ریخ اعمال عقوب عموماً نویعهست که ویل حالت دیگری از اندوه نزی 
 نیا و او نیست یترضاکه مورد  است؛ اعمایل تعایل یاظاهری یا  اط   نداگن خد

ابلّته ما این را . استفوري  رسيع وخدای سبحان، ( ونِ کُ یج ن فج )کُ  ه قدرت  کیفر
ی که مشغول  ه آن توّجه خداوند  ه  نده است تا از اکر  د اغبلاً  ویلنامیم عقوبت یم

رو، هرچه این اندوه ازاین  ازگردد؛ صواب ۀجاداست  از ایستد و دست نگه دارد و  ه 
 تر خواهد  ود.کیفر،  زرگ وشدیدتر  اشد هشدار، مؤّکدتر 

مواره ه من مسلكرو، از زماین که موالیم مرا  ا این اندوه آشنا کرد تا کنون ازاین
راه فراری از فرد گر ، اآری.  رداشت از آن نزی همنی استترين فهم و همنی  وده و موّجه

 و تسلیم کردن آن نیافت؛ صربآن یا از اکری که مقتیض آن است یا رایه  رای  رطرف
 شود.در  را ر آن، در جهاد اکرب مندرج یم

 ا این تفاصیل، تو  اید  ا هوش و فراست خود این افاکر را  ر جهاد اصغری که 
ما را در همه ات  ه آن اشاره کردی تطبیق ک ؛ خداوند  و در نامهمشغول  ه آن هسیت

 پناه خود  گرید و از عذاِب ُکشنده  از دارد.

از حالت پیش است و آن نکوشیدن  رای رفع  عمتفرّ هم هست که رى دیگ تحال
اعرتاف  ه گناه یا ا راز رضایت  ه کیفر خداوند  ۀاندوه از خود است که اگه یا  ا انگزی

حان یا ا راز تسلیم در  را ر مقّدرات او یا راعیت ادب در حمُضش و مانند اینها سب
آن اندوه چندان  ر نفس گران حتّمل این اکر در صوریت جایز است که . گریدصورت یم

 و سخت نباشد که زدودن آن، رجحان پیدا کند.

رند متأّسف و  ر کساین که  ه این اکر )جهاد اکرب(  توّجه و الفایت ندا»: نوشتید
 «.دردمندم
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لجْیِهْم : است تعایل سخن خدای ینا ْل عج ِّ  ُننج
ْ
أ جشج ال یجُکونُوا ُمْؤِمننِیج إِْن ن

ج
كج أ لاكج  جاِخٌع نجْفسج لجعج

اِضِعنیج  ا خج جهج ْعنجاُقُهْم ل
ج
لاْت أ اءِ آیجًة فجظج مج ِمنج السا

خوایه جان خود را از شّدت اندوه گویی یم» ؛1
اگر ما اراده کنیم، از آسمان  ر * آورندکه آنها ایمان نیمخاطر این هاز دست دیه  

 «.هایشان در  را ر آن خاضع گرددکنیم که گردنای نازل یمآنان آیه

لجْقُت وجِحیدا : فرموده و ْن خج مج ْريِن وج ْمُدوداً * ذج االً مج ُ مج لُْت هلج عج بجننِیج ُشُهوداً * وججج ْن * وج
ج
ُع أ ُثما يجْطمج

زِي
ج
همان کیس که  رای او * ام واگذارمرا  ا کیس که او را خود  ه تنهایی آفريده» ؛2دج أ

و * و فرزنداین که همواره نزد او )و در خدمت او( هستند* ای قرار دادممال گسرتده
 از هم طمع دارد که  ر او * وسایل زندیگ را از هر نظر  رای وی فراهم ساختم

 وهرچند اندک  اشد در راه حق موجب زيان است دنیا وین از ه فزطمع  رو، نزایا. « یفزایم
تر از آنها  ه چننی طمیع گرفتار پاینی و «صحاب یمنیا»چه بسا که متأّسفانه کساین از 

 دهند.پندارند اکر نیکویی اجنام یمرسانند و یمآمدند؛ آنان  ه خود زيان یم

ْحبجْبتج إِناكج ال : نزی چننی است این سخن خدا که فرماید
ج
ْن أ تجْهِدي مج

تو » ؛3
 آیات دیگری از این دست. و «تواین کیس را که دوست داری هدایت ک نیم

و ( میةاالسال  ةف احلیا ئمةدور اال)تأیلف ارزشمندت  ۀچه درباراّما آن م!موالی
گریی آن در عنی میل و رغبتت  ه این اکر نوشیت را  رای رضای خدا و اگیم در ترک یپ
جهاد اکرب  ه شمار آور و  دون شک ثواب تو در این اکر  یشرت از من است در  مسری

رسد از نوشنت که من در آن زمان دلچرا 4زماین که تأیلف کتاب خود را ترک کردم؛

                                                        

 .4 - 3های . شعراء، آیه1
 .14 -11های . مّدثر، آیه2
 .56 ه. قصص، آی3
 هه ایهن پیشهنی  ۀدر نهام 1است که جنابشان 7االمام املهدی عةموسو. منظور ایشان خودداری از تکمیل کتابشان 4

 مطلب اشاره کردند.
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  وده، از این  ا ت متأّسف نبودم.

ّلّک را مطرح کردم اعمز که  قيه وهای فهناگیم که من  ریخ پرسش»: اینوشته
گونه که اینین اکر شد یکی نیاز  ه دانسنت این احاکم  ود و دیگر اینموجب ا
هایی اگه ه عنوان اسرتاحتجهاد اکرب های مربوط  ه پرسشضمن تواند در ها یمپرسش
 . «...درک و دريافت اکمل مطالب  اشند ۀکنندتسهیل

کردید های فقیه نقیش را که  ه آن اشاره جا که پرسشاین سخن حیّق است؛ آن
 ایفا کنند و آاگیه از پاسخ آنها نزی در عمل مفید فایده خواهد  ود.

گونه ای  رای اینکه کیس از چنان فایدهتنها یک نکته در ذهن من است و آن این
هایی گويد که غرق در جهاد اکرب شده  اشد و طرح چننی پرسشها سخن یمپرسش

دیگری  رای اسرتاحت نداشته  اشد و در  آید که راه رای او وقیت اسرتاحت  ه شمار یم
رود؛ زيرا اسرتاحت این صورت است که اسرتاحتش نزی طاعت و عبادت  ه شمار یم

یایب  ه پاسخ آن است و از طرف دیگر، دستمطلوب نزی اگر  یش از حد نباشد 
 یا د.در نتیجه، از دو جنبه  ه مطلوب دست یم، ستمطلوب اها نزی پرسش

کردن همبالغمورد  رای اسرتاحت داشته  اشد   یش از یکفرد ه ک درصوریتویل
خواهد ( فريب نفس یا شیطانتسويل ) یش از  اب وکمه یبنقطین ا تاهمیدر ي و
-که خداوند تو را در قبال آن مرا  بخش رصاحت و  ه خدا پناه  رب شیطانپس از   ود.

 دهد. خریک  پاداش چه از من حتّمل یم

های مبارزه  ا ای از راهکه نام از شیطان  رده شد دوست دارم  ه پاره ه مناسبت این
یایب  ر آنها از که مرور و دستشیطان که در ذکر حکیم )قرآن( آمده الفات دهم؛ چرا

ِینج تعایل:  مانند سخن خدای. آسان استر اسیبقرآن کريم  ج اَّلا اٌن یلعج ُ ُسلْطج إِناُه لجیْسج هلج
ج  ُنوا وجیلعج ُونج  آمج َكا بِِّهْم يجتجوج رج

،  ر کساین که ایمان دارند و  ر شیطانکه  ستاننی چ» ؛1

                                                        

 .99 آیه. حنل، 1
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که شایسته است در  ردیگآیات   عیض و «کنند، تسلّطی نداردپرورداگرشان توّك یم
خود را  ه زمحت  یندازی و تا حّد اماکن نفس  هاداللت و اندیشدین در استخراج آنها

  .خود را منحرص  ه این اکر ک

داشنت اصل اعیل دایر  ر اماکن نگهپس از آاگیه از پاسخ جناب»: که نوشیتاین اّما و
اصز  ۀ ردن نسخ نی رداری و ازهای شما نزد خود، مصلح را در نسخهخّط نامهدست
 . «...ها دیدمنامه

تنها . خداوند شما را از جانب من جزای خری دهد و همواره موفّق و مؤّيد  اشید
 اشد.  سمقدّ  یاسما آیات وکه ممکن است در آن صفحات ای که هست اینهنکت

ای که ُعرفاً مستلزم اهانت  اشد جایز نیست، گونه نا راین، احمای آنها  ا سوزاندن یا  ه
 ای که جوهر پاک شود  هرت است.گونهکردن یا شسنت آنها  ا آب  هريز لکه ريز

امیدوارم مرا چننی مپنداريد که از سخنان »: پایاین این پاراگراف ۀالاّما 
پیشینم چزیی نوشته  اشم که موجب  نامهآید که در در خاطرم نیم «...رمتأثّ پیشینتان 

چننی هّمت  لندی را در تو رساغ دارم  ،حالهر هويل این پاسخ از طرف شما شده  اشد، 
ام؛ خداوند تو ملس کردهو چرا چننی نپندارم که انصاف تو را در  رخورد  ا خودم اکمالً 

را  ر نامالیمات روزاگر یاری دهد و  الهای ظاهر و  اطن را از تو  گرداند که او  ه 
 : پردازمهایت یماجا ت زساوار است. اینک  ه پاسخ پرسش

 سلوك در  تعزل نقش

 ۀتنهایی  رای پويند وت عزل مساجد ودر اعتاکف کنم که یمس سااح»: پرسیدی .1
 .«...است رضوري اراین راه بسی

تا  و بسیاری استد یفوا حالهل ا و دلاهل را  رای  تعزل  رادرم! ومن موالي 
رود و تو خود  دون  ه شمار یماعظم طااعت  زماین که جهاد اکرب  ه ثمر ننشسته از

 تواین این فواید را شماره ک .یاری من نزی یم
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طور مطلق گزيدن  هاز عزلتاعتاکف  وده یا  ۀدانم پرسش تو از فقط دربارنیم
 گریی از دیگران است.ای که اعتاکف هم همان عزلت و گوشهپرسیده

داین است که خود  هرت یمحقیق اگر پرسشت از اعتاکف در مساجد  ه معنای 
ِ » ه مصداق  و اماکن این اکر وجود ندارد ِ  عمالُ ا االج مج نا ا تعایل صدق  اگر خدای «اتیّ الّ  

دارد  داند شاید همان اجر و پادایش را که را دوست یماعتاکف که اینکیس را در  تنیّ 
 رود  ه وی عطا کند.از آن عمل توّقع یم

 ینم: یکی همان نیّیت که در  اال گزي  جز دو اکر نیممن  رای عمل اعتاکف جای
 الْمج  دُ ْسجِ مج » یان داشتم و دیگر مضموین که در حدیث وارد شده که فرمود: 

ج
؛ «اهج یْتُ  ج  ةِ ْرأ

که مرد نزی اگه در رشایط اجتمایع خاّّص  ا دانسنت این« اوست ۀمسجد زن خان»
رساند که نه تویش  رایش  ماند و نه شود که او را  ه این حّد از ناتواین یمواقع یم
طور زيرا وجه اغلب در زنان  ه شود؛صورت است که تبدیل  ه زن یم و در این.. تواین.

گر  ه همنی ستم ۀمؤمن نزی در جامع، مرد است ۀسیطر و کرنش در  را ر سنّیت، ناتواین
نشی   ا قصد قربت است خانهمسجد و اعتاکفش  اشحالت است و  ا این وضع، خانه

 مقصود است.همه داری نزی  رایش فراهم است و این، و اماکن روزه

 ذهنکندیگ راپ و تسباب غفلا

ام؛ از پراکندیگ ذهن و عدم تمرکز در نج  ردهمن همواره از غفلت ر»: پرسیدی .2
 . «...طول اجنام عبادات مانند نماز و تالوت قرآن

هر کس دو رکعت »: خواندم کهرا یم سخرب مقدّ پیش از این، این  م!وحبیب مموالی
-ای  ه جز خدای متعال نداشته  اشد از آن نماز  هنماز  گزارد و در آن هیم اندیشه
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و شوق  -شبیه این عبارت ای -1«.شود که گويا از مادر زاده شده استای خارج یمگونه
وافری داشتم که چننی نمازی  ه جا  یاورم و تالش بسیاری هم در این راه کردم ویل  ه 

پس از آن دانستم که این مقصود حاصل خنواهد شد مگر پس از  االرفنت . نتیجه نرسیدم
 دست  ه حتّمزکم ضعف نفس و  ا ك اغبلاً . اّما فرد سالنسیب در مدارج  االی کمال

 گردد.ها  ر وی یمگريبان است و همنی امر موجب  روز امثال این حالت

 لکه قساوت قلب که ، نیست قلب تواقس نایش از ،رکزمعدم تمن  حسب فهمه  
رغبیت  ه شود؛ از اله یب ريم موجب  روز حاالت دیگری یماز آن  ه خدا پناه یم

 العیاذ  اهلل. اکرنبسنت آن؛  ها ی هظموعشنیدن 

-چرا  ندارد؛لزویمات در خواب و خوراک  ندیپایمقدار  ا وجود این، پرداخنت  ه 

قساوت قلب از من پرسیدی و من پاسخ آن پرسش را دادم،  ۀپیشنی دربار نامهکه در 
ی چه اینک از آن شاکیت داری نایش از آن نیست  لکه نایش از همنی امورآن ویل

 است که در  اال  ه آن اشاره کردم.

 است رضوريزمندی  ه خواب و خوراک انی

خواب  حاصل از یتراح، فهمیدن این مطلب رضوری است که چه مقدار حالدرهر
خود را : نفس یا  گو و خوراک الزم است تا انسان  ه  ندیگ و عبادت خدا قیام کند

های عبادت تن در دهد و ساکت کرده،  ه آن اسرتاحیت  دهد تا  ه دیگر سخیت
 رسپییچ نکند.

مرا  ه آن  ، -القديس رّسه اهلل قّدس -«موالیم»است که  ماِنطعام هز مقدار این ا و
طور اکمل آن را اجرا کنم آن هم در تشويق کرده و من جز در موارد نادری نتوانستم  ه

                                                        

ِ ا مج یهِ فِ  رُ ذکُ یج  الج  نیِ تج کعج  رج زا ن صج مج . » 1  إ
  تهُ دلج ا وج مج ا کج مج نهُ مِ  جج رج  خج ایلج عج تج  اهللُ  الا

ُ
 «.هُ مُّ أ
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 رنامه،  ا تأّسف  نهایت حایل که در آن روزاگر در آن  ودم؛ اّما  رای مداومت  ر این
 تر از حتّمل آن  وده است.ناتوان شدید، نفسم بيس

 تسلیم  صرب و

در  یترضاو تسلیم ، صربچون هایی همتوانم از وجود ويژیگچگونه یم»: پرسیدی .3
 . «...در خود اطمینان پیدا کنم؟ اليه یقضارا ر  

-د این را درک یمشود خود فراست که وقیت حاصل یمامر وجداِن  م! این یکموالی

روش  کند و از عبارت تو  هکند و اگر از  نی  رود خود فرد نداشتنش را احساس یم
 :نزی آمده است قرآن کريمدر . ک آید که آن را در خود  ه وجدان احساس یم ریم

 ٌة ْفِسِه  جِصریج ج نج اُن یلعج  «. لکه انسان خودش از وضع خود آاگه است» ؛1  جِل األِنْسج

 ز الها هاییتحکم اسباب وها  ه دیلل وجود دادن این ويژیگازدستاحیانا ّته ابل
- ا هدف  رگشت فرد  ه سوی پرورداگر و آمرزشیعين شود؛ حاصل یم «امتحان»

نزی در چند جا  ه مانند این مورد اشاره شده قرآن کريم در ، خواسنت از گناهان خود
که من آنها را در  و سودمندتر است تا ایناست که اگر خودت آنها را مرور ک   هرت

 جا  رایت  نویسم.این

چنان همرضا  مقدار تسلیم وو از خدای سبحان بسیار جای امیدواری است که 
طور ّلّک هرچه  اال  ود تا جایی که  ه عون و قّوت خداوندی اکمل و فراگری شود؛  ه

د، حصول این مطلب  یشرت و نفس در اثر جهاد اکرب  یشرت شکسته شود یا  گو  مری
 تر خواهد شد.آسان

جا دوست دارم  ه فرق میان دو حالت تسلیم و رضا اشاره کنم؛ چون این دو در این
کند که همان پذیرش خدا خنست از مقام تسلیم آاغز یم ۀ ه یک معنا نیستند؛  ند

                                                        

 .14 ه. قیامت، آی1
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ت و گران آید و گرچه حتّمل آن نامالیمات  ر وی سخچزیهایی است که  رایش پیش یم
-یمرضا پذیرد سپس  ه مقام نایش شده یم  -عّز و جّل  -است، اّما چون از امر خداوند

عشق  ه آنهاست؛ یع  نفس او نه تنها از  وها و  الها نداشنت سخیترسد که ناخوش
رغم سخیت و دشواری آن امور،  ه آنها میل و آن نامالیمات کراهت ندارد،  لکه یلع

  هفرد سپس ،  یندیم رويح اليه و ۀنايحز اآنها را  ۀدیفا  ه روش گرایش دارد؛ زيرا 
گونه سخیت و دشواری در این رسد که در آن مقام اصالً متوّجه هیمیم یردیگمقام 

احوال دنیا همه  صّحت و و  یماری ،غ  فقر و،  الآسایش و  که لشود، مشالکت نیم
    گری و  رو تا آخر.. شودسان یمدر نظرش یک

 تکامل  و تتربیدر  دادنهاثر صدق

 . «..ندازه است؟.اآن در این راه تا چه  مقدار ودادن هصدقنقش »: پرسیدی .4

تجثْبِیتاً ِمْن : فرمودهتعایل  خداوند اِت اهللاِ وج ْرضج اءج مج جُهُم ا ْتِغج ْموجال
ج
ِینج ُيْنِفُقونج أ ثجُل اَّلا مج وج

ْنُفِسِهمْ 
ج
أ

ثجل زيصدقات» ؛1 ساین که اموال خویش را  راى طلب خشنودى خدا   کو مج
تثبیت ه صدق نتیجه نا راین،  ه نّص این آیه، . «کنندو استوارى روحشان انفاق یم

 است. حق ر زيراه و اعتقاد  نفس 

پویش از ترين چزی  رای سالک در موقعّیت موجود اوست؛ یع   ا چشماین، مهم و
 که  ه هدف خود رسیده  اشد یا نه.این

ی دارد که از دعدّ متوضيع  آثاره صدق ر این دارد که ت لدال، ادهّل که  ه اینمضافاً 
قجةج وج ِصلجةج »: نقل است که فرمود6اخدرسول  از است؛ طول عمر آنها ۀال دج إِنا اجلصا
یجارج  اجلراِحمِ  رجاِن اجدلِّ مِّ ارِ  ُتعج ْعمج

ج
اِن ِف اجأْل دادن شهرها را دقهکردن و صیقنی نییک ه» 2؛«وج تجِزيدج

                                                        

 .256 ه قره،آی .1
 .17، ح 119، ص 96، ج حبار االنوار،  ه نقل از: 545، ص االربعون حدیثا. 2
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شود. نزی از یم دفع  ال رزق و توسعچننی موجب هم «.کنندآ اد و عمرها را زياد یم
ْقرج وج »: فرموده قل است کن آن حُضت قجُة يجْنِفیجاِن اجلْفج دج اِن ِف اجلُْعُمرِ  اجلْرِبُّ وج اجلصا اِن  یجِزيدج وج یجْدفجعج

ْوءٍ  نیج ْبعِ سج  دادن فقر را دور کرده، عمرها را زياد و از صدقه کردن ونییک» 1؛«ِمیتجةج سج
پس اگر توانستیم معاین معنوی این نتایج را  «.کنندهفتادگونه مرگ  د جلوگریی یم

 درک کنیم صدقه دارای حقییق عظییم است.

در کنار این مطلب خوش دارم  ه این نکته نزی توّجه دهم که صدقه دارای معاین 
خود را نزی  آثار معنوي معنوي هصدق دییه است که . معنوی خاص  ه خود نزی هست

 : کنمذکر یمدر یپ خواهد داشت که دو مورد از آنها را 

شدن حاجات معنوی کیس که نیازمند  ه عّزت است یا پس از  رآورده: یکم
 گردد.گمرایه  ه دنبال هدایت است یا پس از ناداین در یپ پاسخ پرسیش یم

گذشنت نهایت ازخود»که   -عّز و جّل  - رای خداونددادن نفس خود ه: صدقدوم
-نفس، حسب تفسری؛ یع   ه «گریدرا یم صدقات»تعایل  خدای و «و خبشش است جود

-رو، قرباینازاین. ستاندهایی را که در اثر جهاد اکرب  ه حّد مرگ رسیده از جماهدان یم

چه از طریف آن ويل شّدت دشوارزيرا اکری است  ه است؛ عظیمکردن نفس اکری بس 
-نیم «سوءه   ۀنفس اّمار»شود چندان  زرگ نیست؛ زيرا چزیی جز در این راه داده یم

دهد و توّقع دارد  هرتين ترين چزیی که دارد در راه خدا یمپستانسان رو،  اشد. ازاین
های این ترازوی عجیب که  نگر  ه کرانه. چزیی را که نزد خداست  ه دست آورد

که این گرفنت  ا علم  ه این. کشدرمحت و نعمت او را  ه رخ یم ۀیّم از گسرتمه جنبه
نیاز از اعملیان و این نزی خود و آن دادن هر دو  ه سود و منفعت  نده است و خداوند یب

 اوست. هدیگری از رمحت واسع جنبه

                                                        

 . همان.1
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  اهللصحاب رسولا

 ر  اخدرضوان  هک- 6اخداصحاب رسول پندارم که  عیض از چننی یم»: پرسیدی .5
اگر موّفقّیت آنها در جهاد اکرب دوام و  ویلاند اهل این سری و سلوک  وده -آنان  اد

جنگ ن هایی چوقدمان در معرکهثا تآنها در میان  نام نشدنرداواستمرار داشته است 
 . «...کنیم؟ ریفسچگونه ت را حننی

نها راه سلوک را در پیش  ر این نیست که آف متوقّ ین پرسش ا رادر و موالیم! 
گرفته  اشند یا نه و در صورت اّول یا در آن  ه موّفقّیت رسیده  اشند یا نه؛ چون 

اند نزی از مشارکت داشته  امریاملؤمننی و ها  ا پیامرب اکرممردماین که در جنگ
ماندن نفس در اش  ایقکه نتیجه-اگر این سادیگ و ای  ودنداین ناحیه، مردمان ساده
داد؛ پیش آمد روی نیم اخدرسول چه پس از وفات نبود، آن -احنراف و آلودیگ است

 و پیامرب اکرم ا غزوات پس در هردوصورت، این پرسش وجود دارد که چرا آنها در 
 های پس از آن حُضت رشکت نکردند.جنگ

 کم دو پاسخ دارد:این پرسش دست

خود در چند جنگ رشکت کرده دارد که آنها  ه حسب توان : احتمال پاسخ یکم
توان  ه یقنی  اشند، ویل در تاريخ نقل نشده  اشد و چون چننی احتمایل وجود دارد نیم

 استدالل کرد.

 هرحال، توفیق شهادت پیدا نکردند.چزیی که هست آنها  ه

سپس حتت ارشاف حُضت  پیامرب اکرمحتت ارشاف این افراد خنست : پاسخ دوم
 شده از خودطلب هایتیلّ ئومس اعمال وهمه و روشن است که   ودند امریاملؤمننی

خواه ، ت این دو  زرگوار واگذار کرده  ودندلاعد و تحکمحالشان را  ه  مناسب و
ّلّک از اعتبار ساقط شده، موردی پرسش  هن یادر جنگ  اشد یا غری آن، پس حضور 

 ماند. رای آن  ایق نیم

این نکته نزی توّجه شود که تسامح آشاکری در در کنار این مطلب شایسته است  ه 
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-قدمان در معرکهثا تآنها در میان  نام نشدنرداو»جا که گفیت: منت پرسش وجود دارد؛ آن

دانیم مسلمانان قطعاً در که یمدرحایل «کنیم؟ ریفسرا چگونه تحننی جنگ ن هایی چو
راد در همه یا  عیض از آن جنیگ شکست خنوردند، پس پرسش مهم  اید این  اشد که این اف

 یل پرسش از ثبات قدم آنها در جنگ اصالً وارد نیست.و ها رشکت داشتند یا نه؟جنگ

پرده معلوم هست که آشاکر و یبداع  تاستجا هم مانند  هاییتنعم»: پرسیدی .6
 . «العمل ما چه  اشد؟صورت، واجب است عکسدراین. است که از جانب خداست

ا یُْؤِمُن است؛ رشك خيف از انواع تعایل  تبارك وخداوند غری   ه تنعم دادنتنسب مج وج
ُکونج  ُُهْم  ِاهللاِ إاِل وجُهْم ُمرْشِ

ثج ْْ
ج
أ

که زي ا او آورند جز اینو  یشرتشان  ه خدا ایمان نیم» ؛1
 رود.ب از میان نیمانتوحید این رشک جز  ا آمدن  و. «گریندچزیى را  رشيك یم

ّلّک متوّجه این امر نباشد ممکن است از چند سبب نایش شده  ه که کیساین اامّ 
 ترين آنها  ر حسب فهم من دو سبب است: اشد که مهم

يِّنْ : های خداوندینگریسنت  ه نعمت درتسامح  و ت: غفلیکی
ج
أ کج  ِف  آیجةٍ  ِمنْ  وج

اوجاِت  مج رْ  السا
ج
ا ُمْعرُِضونج وجاأل ْنهج ا وجُهْم عج لجْیهج ونج عج ِ  يجُمرُّ

-ها در آسمانو چه بسیار نشانه» ؛2

. «گردانندکه از آنها روى  ریمگذرند درحایلها و زمنی است که  ر آنها یم
 رتر و  هرت  جنبهکه  تدقّ  اماکن الفات واست که ارد طبیعتاً چننی رسزنیش وقیت و

 این قضّیه است وجود داشته  اشد.

ها  ه حلاظ فراواین، یا  ه حلاظ زيرا اگیه نعمت ؛عدم حتّملکوتایه و : دیگری
تواند در سطح مورد نظر و  ه صورت ای هستند که فرد نیمگونهظرافت و پنهاین  ه

: فرموده است سبحان ه فراواین، خدای  تنسبرو، ازاین. جانبه آنها را درک کندهمه

                                                        

 .106 ه. یوسف، آی1
 .105 ه. همان، آی2
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ا وا نِْعمجتج اهللاِ ال حُتُْصوهج إِْن تجُعدُّ وج

توانید آن اره کنید، نیمو اگر نعمت خدا را شم» ؛1
 کردن آنها را نداريد.شما قا لّیت و ظرفّیت شماره ع :ی. «را  ه شمار درآوريد

 : ه ایشان فرمود در سخ  منسوب مؤمنان امری نزی حُضت و پنهاین ت  ه ظرافتنسب

 انهوشتزیفهم از پنهاین  ه  که*سترانهان خدای پهای چه بسا لطف»
 2«.نیاید

ها را یا  گو:  عیض از آنها را  ه جهت آشاکری یا  ا مدد توفیق ه نعمتوقیت کاّما  
آن  العمز در  را ر آنها داشته  اشیم؛خداوندی شناختیم  ر ما واجب است چه عکس

: فرماید تعایل خدای تواند  اشد موالی من!العمل جز شکر چزی دیگری نیمعکس
 ُ وجاْشُکُروا هلج

ها را  ه یکی از مظاهر شکر این است که نعمت «.و او را شکر گزاريد» ؛3
هر کس  اور داشته » :هآمده است ک مضمون ه این  قريبدر خربی ، او نسبت دهیم
ها از جانب خداوند است پیش از آن که شکر کند از شاکران  اشد که نعمت

شود و کیس که  داند گنایه که کرده در  را ر خداوند  وده است پیش نوشته یم
اظهار عجز و ناتواین از شکر نعمت  4«.غفار از مستغفران نوشته خواهد شداز است

آید که در واقع چننی نزی نزی از انواع شکر،  لکه از  رترين انواع شکر  ه شمار یم

                                                        

 .34 ه. ا راهیم، آی1
یّفٍ . »2 ْم هلِِل ِمْن لُطْهٍف خج یکِ          فجکج ْهِم اَّلا ْن فج قُّ ِخفاهُ عج  «.یجدُّ
 .17 ه. عنکبوت، آی3
  مج لِ ا عج إذج  ْبدج إنجّ العج . »4

ج
هِف  بج تِهکُ  هُ انج ْبحج ُسه اهللِ  نج ِمه ةج ْعمج نجّ الِّ أ   ْبهلج قج  ينج رِ اکِ  الشا

ج
ج أ   مج لِها عج إذج ، وج رج ْشهکُ ْن ی

ج
  نْهبج نجّ اَّلا أ

ج
هأ  اهللِ  امُ مج

  ْبلج قج  ينج رِ ْغفِ ستج الْمُ  نج مِ  بج تِ کُ  هُ انج ْبحج سُ 
ج
ج أ ،  هاب شهکر، ص 2، ج اصهول اکیف،  هه نقهل از:  فقه االخهالق«) رج ْغفِ ْستج ْن ی

فوق نقل  هه مضهمون  هوده، مهنت حهدیث  کنم که روایت؛ توّجه خواننداگن را  ه این نکته جلب یم15، ح 96
ةٍ »در آدرس فوق چننی است:  اصول اکیفپانزدهم  اب شکر در  لجْیِه  ِنِْعمج مج اجهللاُ عج ْنعج

ج
ْن أ لْبِههِ  مج ا  ِقج رجفجهج داى  فجعج

ج
هْد أ فجقج

ا ادا هر کس  ا قلب خویش بشناسد که نعمت را خدا  هه او داده اسهت  هه یقهنی شهکر آن نعمهت را »؛ «ُشْکرجهج
 مرتجم(.«)کرده است
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چه خداوند  ه حُضت در آن»: نقل است که فرمود مام صادقاز حُضت ا. هست
که حّق آن است  ه جا نمرا چنا شکر !اي مویسویح کرد آمده  ود:  7مویس
پرورداگرا! چگونه حّق شکر تو را  ه جا آورم : مویس عرضه داشت  یاور.
که آن شکر نزی خود نعمیت است که  ر من که هیم شکری نیست جز آندرحایل

مرا  ه جا آوردی که دانسیت  شکر کنیا !: اي مویسفرمود؟ ایارزاین داشته
  1«.همان شکر نزی نعمیت از من است

ظهار ناتواین  ه این معنا نیست که کیس همان مقدار از شکر را که ن ایا بلّتها
است و زساوار شکر ه  ها زيرا تداوم نعمت درهرحال  رایش ممکن است ترک کند؛

  اکه های خداوند از اجنام شکر مأیوس شود؛ چرانیست کیس در  را ر فراواین نعمت
شایسته است هر اندازه که شکرش زياد  اشد  ،آری. رسدیمحتّقق  ه  يمطلوب و ،توّك 

 از هم  ه ناچزیبودن آن اعرتاف کند و رس تسلیم فرود آورد که شکر وی هرگز 
این مضمون در داعهای  ه، ک را ری کند امتناِهن هایتنعمخنواهد توانست  ا آن 
 بسیاری نزی وارد است.

 رويح های پدیده

گويیم نتاییج جانیب وجود دارد که بشود درسیت هایی یا  هرت  آیا نشانه»: پرسیدی .7
 . «...؟سلوک در این مسری را از آنها کشف کرد

 پردازيم: رای پاسخ  ه این پرسش چند سطح وجود دارد که ما  ه دو مورد از آنها یم

که شده نزد نفس چنانپیمودن این راه  ا دّقت در قواعد شناخته: سطح خنست

                                                        

نْ . 1 ِِب  عج
ج
ْبدِ  أ ْویحج اجهللاُ » :قجالج  اهلل عج

ج
ا أ !  یجها ُمویسج  إیِلج   -عّز و جّل  -فِیمج هقا ُشهْکرِيُمهویسج هالج یجها  .اُْشهُکْريِن حج فجقج

ْیفج : رجبِّ  ْشُکُركج  وج کج
ج
قا ُشْکرِكج وج لجیْسج ِمنْ  أ ْشُکُركج  ُشْکرٍ  حج

ج
نْ  أ

ج
ا  ِِه إاِلا وج أ هيلج ْنعجْمتج  ِِه عج

ج
اجْْلنج  !ُمهویسج  یجها : قجهالج  ؟تج أ

نا ذجلِكج ِمينِّ 
ج
لِْمتج أ ْرتجيِن ِحنیج عج کج  (.133، ص 5، ج الشایف یف رشح اصول الاکیف«) شج
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ا در اجنامشان کوتایه کرد  ه آن قواعد  از گشته، آنها را هراگه از آنها منحرف شد ی
 هر فرد  اط  و یظاهرپیاده کند و این در سلوک جسیم و رویح یا  ه تعبری دیگر 

ّلّک ن قواعد چوهمدرسیت سری و سلوک از این ناحیه  ۀاست. پس نشانوجداِن  یامر
-تواند حاصلهر کیس یم مات، وحمرّ خودداری از  واجبات واست؛ مانند اجنام  ظاهري

 نبودن آن را در خود  داند. ودن یا حاصل

که  رای قواعدي چزیی که هست ، نزی از این قاعده مستثنا نیست سالكشخص 
شخص سالک وجود دارد نسبت  ه قواعد ّلّک و عمویم دیگران، از دّقت و جزئّیات 

  یشرتی  رخوردار است.

 ای يکمتافزیي رویح و  ه اصطالح،های آشاکرشدن  عیض از پدیده: سطح دوم
خود را تشويق کرده،  ر  ۀآنها  ند ۀوسیلکه خداوند  ه، اموري ک استیژاراسایکولوپ
قبالً پیدایش حالت اندوه را  ه عنوان . افزایدخود یم رصاط مستقیم  ر قدمش تاثب

 سبحانپرورداگر  قدرت لطف وهای رویح ذکر کردم که آشاکرا  ر یکی از آن پدیده
   داین.زین ارها آن زوال تکیفیّ  ینتوایماینک . داللت دارد

من حالت  قلبزنم؛ کیس مرا ستایش کرد و در چند مثال  رایت یم من! موالي
، و ستایش را دارم استحقاق مدحمن  ود که  لَتیّ از  َشناخوشایندی پیدا شد گويا نا

: فرمایداد آوردم که یمرا  ه ی املؤمننیمتوّجه شدم و سخن امریا خدفضل ه  ویل 
چه گويند مؤاخذه مکن و  مرا  هرت از آنام یمچه دربارهخداوندا! زيمرا  ه آن»

و  ر حسب  1«.خربند  یامرزپندارند قرار ده و گناهانم را که آنان از آن یبآنان یم
 چه در قلبم پدید آمده  ود فوری زایل شد.فهم خود این لکمات را  ر زبان آوردم و آن

ْنُهْم  هرشيف هزماین آی: دیگر ۀحادث یک ْعرِْ  عج
ج
ُوُضونج ِف آیجاتِنجا فجأ ِینج َيج یْتج اَّلا

ج
ا رجأ إِذج وج

ْوِم  عج الْقج ْکرجى مج اُن فجال تجْقُعْد بجْعدج اَّلِّ ْیطج ا یُنِْسیجناكج الشا إِما ِ وج رْیِه ِدیٍث غج ُوُضوا ِف حج یتا َيج حج

                                                        

ا يجُقولُونج وج زياجللاُهما . »1 اِخْذِِن  ِمج ها  الج تُؤج لج ِمما ْفضج
ج
ليِْن أ ها الج يجْعلجُمهونج وج اِْغِفهْر ِِل  يجُظنُّهونج  اِْجعج ، ص 1، ج نههج ابلالغهه«) مج

 شهید صدر نیست، ویل در منبع هست)مرتجم(. ۀ(. خبش داخل قاّلب در منت و در تراه، در نام303
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الِِمنیج  الظا

روند از   در آیات ما فرو یمساین زي ه قصد َتطئهو چون  بی  ک» ؛1
ایشان روى  رتاب، تا در سخ  غری از آن درآیند؛ و اگر شیطان تو را زيدر این 

را خواندم « اکر منشنی   ه فرامویش انداخت، پس از توّجه، زيدیگر   ا قوم ستم اره
د و تالش کردم و مطلیب از ذهنم گذشت که در اثر آن، اندوه شدیدی  رایم حاصل ش
چه را آن موقع، آن -. ه وسایل خمتلف آن اندوه را از خودم دور کنم ویل موّفق نشدم

رو،  ه تفسری مراجعه کردم، طبیعتاً ازاین . -تر  رای تو گفتم  ه یاد نداشتمکه پیش
مورد نظر در تفسری چاپ شده  ود و من خنست، آیه را که  ه صورت اکمل تا انتها  ۀآی

که قرائت آیه اکمل شد نداشتم از روی تفسری تا  ه انتها خواندم و  ه حمض این ه یاد 
 ّلّک زایل گردید.چه در قلبم پدید آمده  ود  هآنهمه 

در کنار اینها امور دیگری نزی هست که زساوار نیست از تو که در طريق سلوک 
: یا  گو وییگپیش: دیگر. هصادقرؤياهای : حصول ز آن اله. اهسیت پنهان  ماند

اوصاف ز ا : احساس  عیضدیگر، شوقوع پیش از -گرچه  ه ااال-یک چزیاحساس 
گویی چون -یا تاريکی آنه چهرنور مردم پنهان است؛ مانند دیدن  ۀاعمّ که  ر  واقيع
فجر  ۀحیاحساس را ایه رمضان. یا خروج مااحساس دخول یا  -های شب تریه استپاره
  هشیت است. هایهَيرا زا اند:ه از سالاکن گفت عیض که صادق

شدن چشم  صریت  ر نامند که گشودهچه آن را کشف یمآن: چننی از آن اله استهم
خودش سخ   ه این مضمون  ه من  ۀریّب من در هناگم سلوکم دربار. مجهان دیگر است

 توانست مرداگن راشد و یمفرمود که در  عیض از روزهای سلوکش چشم  صریتش  از یم
 )یع : ارواح آنها را( و نزی جّنیان را  بیند، تسبیح فرشتاگن را بشنود و... .

شده، در نتیجه  ه  معامالت رسيمدر این مّدت من مبتال  ه  عیض از »: پرسیدی .8
 . «..امثال این حاالت چیست؟. ۀراه چار، مبتال گشتم اتمعنويّ هبوط در 

                                                        

 .68 ۀ. انعام، آی1
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کردن مادام که تقّیه در اکر  اشد کمای از این تأثریات نیست و موالی من! چاره
از دیگران؛ یع  احساس نیاز آنها یا ارصار آنها  ر  ۀاین تأثریات زساوار نیست؛ چه تیقّ 

-که  ه احتمال قوی حتّمل نتایج حاصله از رهااز خود؛ چنان ۀشخص سالک، یا تیقّ 

 شاکل تقّیه.پذیر نباشد و چه هر شلک دیگری از اگونه امور دنیوی اماکنکردن این

 است.ع تُضّ  و هانا ویل اگر چننی تأثریی پیدا شد  هرتين درمان  رای آن، 

 نفس  تاهداف رياض

-گرفنت،  هرایتخاست؛ مانند: درا ا دنیويینفس  تاهداف رياض»: . پرسیدی9

است؛ مانند: ا اخروي ی پنهان.رويح  پذیرساخنت نریوهایآوردن و انعطاففعلّیت
های عمز  رای آیا این دو هدف در رياضتتعایل.  یق  ه خدایو نزدیکی حقی بقرّ ت
 . «هستند؟ شرتكکردن نفس رسکش مرام

 ه  در  را ر نفس و کشنت آن : مقاومت گوا ینفس  ا جهاد من!  موالي و درا ر
تواند از این  نا راین، هر کس یم خریات رویح هستند.همه  ۀصورت مطلق، درواز

 ینیم این اندیشه اااالً نزد بسیاری جاست که یمد و از اینای داشته  اشخریات  هره
آنها موجود است  ه استثنای مذهب یهود که من چننی همه از مذاهب اگر نگويم 

گرایی آنان  یش از هر چزی شبیه  ه ماّدیفعيل  دینچزیی را در دین آنان ندیدم،  لکه 
سّنت از و در میان اهل دشهورنم رويح هایرياضت ه ن یایدا و ن وااّما مسیحی است؛

-های خود یممسلمانان نزی صوفّیه نزی همنی اعتقاد را دارند و در عمل نزی  ه خواسته

 ر  تى برشيّ حقیق اعالرسند نه  ه هدف خواهند یمچه خود یمابلّته  ه آن. رسند
 کردند.: آن را درک یمنا که معصومّیيتواقعآن حسب 

های خود متوّقف شده، چزیی فراتر یس در مرز خواستهبسیار جای تأّسف است که ک
دانسته و  ه همان مقدار اکتفا حد ترين  ه نهایی «واصل»خود را  و از آن را درک نکند

 خداوندی در پاسخ پرسش یازدهم توضیح  یشرتی در این  اره خواهم داد. توفیقا   کند و

شوند سته افراد  ه آن نایل یمچه این دآید آنگونه که از عبارت شما هم  ریمهمان
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 ن اعلم ایلع وایم  -ا  رزيخیوسطي  -اییمعن هک لیک امر دنیایی و ماّدی رصف نبوده، 
فراتر از درک هست که هر کیس از این  اعلمیا  ه تعبری دیگر، چندین . است اعلم ادین

د یب کندارد و  ه آن گرایش دارد از آن طلب یمچه را که خودش دوست یماشخاص آن
 که  ه معنای اکمل  ه اعلم ایلع رسیده  اشد.آن

ام و نه آن را در نه شنیده ارهدیف هیم دون دادن  ه نفس  ه خودی خود و  رنجاّما 
چه بسا که در مکتب  جرجهمایی که  ه آن اشاره کردی نزی . یا موجدان خود معقول یم

 کنند.ا کتمان یمدانند و از مهدف پنهاین  رای این اکر  اشد که خود یم

   ترشيعروش 

تواند دادن  ه خود یمپرسیش که در پایان این پاراگراف مطرح کردی که رنجاّما 
! اي موالپاسخش این است که . جایز استخالل عبادات مستقل هم  اشد یا تنها در 

سلوک ما که مسلمان هستیم نزی  ۀو در شیو هر دوی اینها ممکن و هر دو مؤثّر است
آن ترک نماز  ۀهایی که منجر  ه اجنام حمّرمات شود مانند اکری که الزمرياضت ه جز 
 ماندن در جناست یا مانند اینها  اشد چزیی از این قاعده مستث  نیست.یا  ایق

سلوک  رای سالاکن متدیّن  ۀچه  ه عنوان شیوطور ّلّک آنچزیی که هست  ه
است؛ زيرا اگر  «تحقیق»  هول وص رای  «ترشيع»توصیه شده است سلوک از طريق 

 ود خداوند متعال  ه آن شاره کرده و ما را  ه اجنامش فرمان چزیی از رشيعت  هرت یم
دهد ها فرمان یماو از رس حکمت و رمحتش همواره  ه  هرتين و نیکوترين راهه ک دادیم

رْبِ وجالصا  اینها فرموده است:همه و  ا توجه  ه  ِعیُنوا  ِالصا
ةِ وجاْستج از شکیبایی و نماز »؛ الج

 . اینهاغری  و «یارى جويید

حال اگر کیس حتّمل  یشرتی داشت و خواست زودتر  ه نتیجه  رسد یا خواست 
-تواند رياضتصورت، یمغری از هدف ایلع  ه امور رویح وُسطی نزی دست یا د دراین

 اکر  ندد.های دیگری غری از منهج رشيعت مقّدس را  ه



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 308

گرچه از  -داینکه یمچنان -رشيعت ۀو شیومنهج  اید دانست که  این را نزی
تدريج و  ه مزیان  ه شود ویل منحرص  ه آنها نبوده،اعّمه آاغز یم واجبات و حمّرمات

چه آنهمه رو، وقیت که فرد  ه رود؛ ازاینارتقای ادراک و مقاومت فرد،  االتر یم
 ستحقاق ارتقا  ه مقام  عدی را پیدا او  ود عمل کرد ا ۀ النسبه  ه مقامش  رعهد

پس محد و سپاس  که رمحت خداوند در این حال از او  ه تأخری  یفتد.حاشا  و کندیم
 . شنعمت رمحت وخدای را  ر 

م قدّ اینک  ه دیلل ارتباط تناگتنگ پرسش نهم  ا پرسش یازدهم پاسخ  ه آن را م
 دارم و پرسش دهم را  عد از آن پاسخ خواهم داد.یم

 فیوضات اليه 

 . «...ربطی دارد؟ اتصّحت اعتقاد ه  اليه فیوضات عرفاِنآیا »: پرسیدی .11

روشن شد که نریوی  از پاسخ پیشنی ، ویل درست استل اااالً سطر اوّ ت در عبارت
 لکه ، مهم و واالستهدف آن خالف نریویی  ر تاً طبیع اطل،  ۀ در کنار عقیدرویح

مانند تسخری جن و چون هم ا جانيبی «سطیوُ »م رويحعوالیایب  ه حیّت  رخالف دست
 جا  رای او حاصل شود.جا و آنآن نزی هست که ممکن است از این

تعبری کردی خنست اليه  فیوضات عرفاِن االترين هدف که تو اااالً از آن  ه اّما 
 ه نباشد حیّت قلب ت و پایک سالمه صف  متّ شود؛ زيرا کیس که از قلب سلیم آاغز یم

لِیم»ای از آن هدف واقیع نزی دست خنواهد یافت: گوشه لٍْب سج یتج اللاههج  ِقج
ج
ْن أ مگر »؛ «إاِلا مج

 ر قلب سلیم اّول  اید عنوان  درجهپس در  «کیس که دیل پاك  ه سوى خدا  یاورد
 دوم  ر وی صادق آید که آن قلب پاک را  ه نزد خدا جّل  درجهکند تا در صدق او 

 است. جالهل آورده

ام مرا  ه آن سفارش جا خوب است تو را  ه مطلیب سفارش کنم که موال و مریّب در این
خواست مرا  ه مطالب این خبش راهنمایی کند این اکر را  ا زبان اگه که او یمکرده است: آن
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 تمناجایکی، : : ارجاع داد یتاهل خود اجنام نداد،  لکه مرا  ه دو داعی رشيف مروی از
ملحق  یداع دیگری و شودآاغز یم مفاتیح اْلنان 156 صفحه که ازشعبان  ۀیمن ردمروي 

 . از همان کتاب 271هصفح عرفه در روز امام حسنی یداعه  

 طور ّلّک این را  ه، ه دانسیتعقید در منحرفکساین زياز ُعرفا  که آنها را  ۀدربار اّما
 یتوالا  جز  طور مشّخص ه ای جز از راه درست،هدف ایلع یایب  ه دانیم که دستیم
پس هر کیس که  ه این  آن نیست. هآنها رایه    دونفرزندانش ممکن نبوده،  و عيل

چزیی که هست شاید در . یقنی از همنی راه  ه آن دست یافته استهدف دست یافته،  ه
نزدیک ن واصالتوانسته این راز را جز  رای شدید از جامعه و نزدیکانش  وده و نیم ۀتیقّ 

یالِن ، گاِلغزّ ، عريبا نتعدادی از این افراد مانند  ۀو ما دربار  ه خود آشاکر کند و الغری؛
 دهیم.اختالیف که میانشان هست همنی احتمال را یمهمه دیگران  ا  و فار ا ن و

شخص هرچه که  اشد اگر نسبت  ه  ۀابلّته این امر غریممکن نیست و عقید
 -ص داشته، واقعاً میل و گرایشش  ه سوی او  اشد خداونداخال -عّز و جّل  -خداوند
 ه ُحسن توفیق خود او را  ه مسری درست کشانده، از آن مسری  ه هدف  -عّز و جّل 

کند ابلّته منظورم تغیری در این هناگم است که روح و شخصّیتش تغیری یم. رساندیم
 .ذاتست نه تغیری در ا صفاتدر 

شود؛ کساین سلمانان  لکه شامل پیش از اسالم نزی یمکه این مطلب شامل غریم ل
هدف  رای رسیدن  ه اخالص حقیق بسیاری دیگر مانند او که  ى راهب واریحُبج چون 
 روی کردی. از ایست که زياده !. اي قلمدر آنها موجود  وده استحقیق 

 شکر  محد و

 شکر. ن محد وایم: فرق خ  ه پرسش دهماسپ

 شود.یمشکر  زا مصدایقنیست؛  لکه اگه  کرشُ  ،محد من! مواليد فرزن یا ومن موالي 
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 جا که  نا راین، آن. استاليه  تمعاِن عظم از اییمحد معنمن،  حسب فهمر  
ُ »: فرمایدیم ُ » فرماید:مانند جایی است که یم «مداحلج  هلج چزیی نزدیک  ه  ای «الکربياء هلج

توان از آن در لغت تعبری کرد؛ د، ویل نیمتوان درک کراین و تفاوت میان این دو را یم
 .کرشُ همنی معناست نه  ه معنای   ه «احلمد هلل رب العاملنی» ۀ ا این حساب، ال

پذیری حصول است؛ منظورم از مّنتانفعاِل  پذیریمّنتا راز عبارت از کر اّما شُ 
حالت پذیرش انفعال منظورم از  اظهار و  یان و ،ا رازنعمت در نزد فرد، منظورم از 

که نعمت و مّنت از سوی دیگری است نه صدور نعمت از سوی او  ه دیگری؛ زيرا آن
عّز و  -خداوند شوددر یماصگزاری  نداگن خطاب  ه او نعمت و مّنت از وی و سپاس

 پذیری  نداگن، انفعایل است.است؛ پس مّنت  -جّل 

 ا راز ویل واست، شکر درجات ای از هدرجپذیری دروین نزی ابلّته احساس مّنت
چزیی است که  ه ل تکفّ ما هنت تلغکه چرا است؛ى لغوي شکر امعن ،الکمآن  ا  اظهار
 گذرد.چه در درون ذهن یمآید نه آنزبان یم

ه  عیض از آنها را ک ه دارددرجچندین شکر واقيع ست که ن ایاچزیی که هست 
 : کنمجا  رایت ذکر یمدر این

  ه تانتساب نعم حساس: اچننیهم. که گذشتامتنان  دروینس حسا: ااز اله
 آن. حقیق فاعل

 .شکر واقيعی اداقصور و ناتواین از  حساس: انزی

 و الکیم. : شکر لفظياز آن اله و

 .قصد شکره  داشت او و  زرگ اي تعظیم ه معنرب العاملنی  در  را ر: محد دیگر

های که شلکچه این، ودخواهد  شکر  از مصادیق محد مصدایقصورت، دراین
که اگیه گريه نزی آید و چه اینداشت و ستایش نزی شکر  ه شمار یمدیگری از  زرگ

 از انواع شکر است و  ه همنی ترتیب چزیهای دیگر.
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 حات عرفاِن صطالا

را جذب  وه ماکشفچون همحات عرفاِن صطالز اا ریخ  تحقیق»: پرسیدی .12
  «....فرمایید  یان رایم 

ناسب رشح تو را م ، ويل حالیا ماین اکر را در خود یم حال ن وقت وم م!یموال
 یا م.این دو اصطالح خاص نیماکمل 

ت سالمکه  ا  عیض از درجات کشف مطالیب گفتیم و این ۀتر دربارابلّته ما پیش
نه چشیم دیده، نه گویش شنیده و »شود که ی حاصل یمامور ،نفس یصفا قلب و

 «.خطور کرده  اشد نه  ر قلب برشی

جا که مان است که یکی از دو داعیی که قبالً نام  ردم آمده است؛ آناّما جذب ه
و  ه مسلك و خداوندا! حقایق مقّربان دراگهت را در جانم  نشان » :فرمایدیم

ه کريم ۀآيرا  ه این جذب  ریخ از سالاکن نزی  1«.ساز مجمذوبان رهسپار ۀطريق
ِ   دانند که:مربوط یم ْرِضیاةً ا بِِّك رجاِضیجًة مج ْرِجيِع إیِلج رج

خشنود و خداپسند  ه سوى » ؛2
خداوند تو را خشنود و خداپسند  ه هدفت  رساند که او  ر هر . «پرورداگرت  ازگرد
 چزیی تواناست.

شده های مطرحکه ممکن است  ریخ از پرسشدر پایان از این»: که نوشیتایناّما 
 «..خواهم..اید پوزش یماز سوی  نده عجیب  نم

هایت نشان از حسن نّیت، هایت چزی عجییب نیافتم  لکه پرسشمن در پرسش
ژرفای فکر و پیرشفت در حال تو دارد؛ پس خداوند متعال را  ر این نعمت محد و 

                                                        

ائِقِ . »1 ْقيِن حِبجقج قِّ جيِه حج ْهلِ  إِل
ج
ْسلجكج  أ جْذِب  اجلُْقْرِب وج اُْسلُْك ِِب مج

ْ
ْهِل اجْل

ج
در  یهایش حُضهت امهام حسهنیای از نالهه«)أ

 صحرای عرفات()مرتجم(.

 .28 ه. فجر، آی2
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ای از من آشاکر شد، از فضل توست و خداوندا! اگر نیکویی)گزارم سپاس یم
ای از من  ه ظهور رسید، از جانب زشیت و  دیمّنتت  ر گردن من است و اگر 

 (. من و  ه عدالت توست و تو را حّجت و  رهان  ر من تمام است

 از  عیضکه است،  ل از حدّ  شی  ،یاآموخته ناگرینامه ۀچه که از جترباّما آن
آنها در عمل مورد نظر  وده است و شاید من همیشه در کنار منت و سیاق ظاهری 

و من  نیاز نیسیتام که در واقع بسیار مهم است و از آنها یبطالیب گنجاندههایم منامه
جاست که در  عیض از از همنی. کنمابلّته  ا اّطالع تو از آنها گرچه ناخودآاگه اکتفا یم

ک  معاین های پیشینم را  ازخواین یمک  که چون  ریخ از نامههایت اشاره یمنامه
چون . آوریتر فهمیده  ودی  ه دست یمچه پیشت  ه آنتری نسبتر و تازهعمیق
نتایج آن  که ل  اره.شدین تدريیج است نه دفیع و  ه یکشدن هزار  اب، گشودهگشوده
ارزش است هزار در  را ر شود تا  ه هزار  رسد و چه یبزياد یمتدريج ها  هاندیشه

ان شعبارتنزی از آن  ؤمننیاملریامحُضت ا ی م. موالنهایت الیهعطایای عظیم و یب
 گفت. ا مردم  ه مزیان عقل و فهم آنها سخن یم ویلکمرت از این را اراده نفرموده، 

ای  رایت ات آوردهرا که در پایان نامهحدیيث دوست دارم در پایان، یکی از فقرات 
 «هقلّ وج و ا»حال، است، ویل درعنیاحادیث  تريناین حدیث از واال . ابلّتهتوضیح  دهم

! در داللت  ر این امر اکیف است اشاره  ه این نکته در آاغز اي حبیباین  اب نیست. 
 کیس کهحسب تفسری: ه یعين   «هر کس  ه رضایت من عمل کند» حدیث که فرماید:

را خنستنی  -عّز و جّل  -خداوند یترضا «اصوخ»که درحایل. ت من  اشدرضای شهدف
 دانند.دی یمهای  عاصز و آاغزی  ر اگم اگم

سوزی و رمحت، اکمالً دهم و از رس دلحارض، من  ه شما اهمیت زيادی یمدرحال
سوزی و رمحت، مورد در خدمت هستم تو نزی ای موالیم! لطف کن و مرا از رس دل

 اهمیت قرار  ده.

داری مشتاق و ناتوان که  ر تو در آاغز و پایان و آشاکر و نهان از دوستسالم  و
. او  ر هر چزیی تواناسته ک خواهداعیت دارد و از خدا دیدارت را یمامید  ه د
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چه از حق  ه ما شناساندی تاب و حتّمل خداوندا! حال ما را  هرتين حال  گردان و آن
های ما آن را نزی  ه ما عطا کن و ما را  ه آن مقدار از آن که  دان نرسیدیم  رسان؛ دل

 یند و خری دو دنیا را و هرچه که ه گويا تو را یمکرا چنان کن که از تو  رتسد چنان
 ما  نمایان که هر توفییق  ه دست توست.همه چشمانمان را روشن گرداند  ه 

یقنی از  ود  هاکرانم و اگر رمحتت نیمخدایی جز تو نیست که مّنیه و من از ستم
  ودم.نا ودشداگن گمراه یم

 احلمد هلل رب العاملنی.  و

 ود پاینده  مان.خ خملص رای 
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 نهم ءهنام:  صل هشتمف

 اکنهاى سالغم
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
سپاس خدای را پرورداگر جهانیان و سالم  ر  رترين پیامربان و فرستاداگن خدا 

پیامربان و لعنت دایم و  زیاری همه اش و  ر ا والقاسم حمّمد و  ر خاندان پاک و پاکزیه
 خمالفان ایشان.دشمنان و همه از 

 خداوند  ر شما  اد.  راكت و ترمح سالم و

رسد و های پیشنی  ا تأخری  یشرتی  ه دستتان یماین نامه نسبت  ه نامه من! دسیّ 
تر و هایی بس سنگنیشاید همنی دوری از شما کیفر و عقوبیت  رای من  اشد و عقوبت

 نتیجهام گويا خود حتمیل کرده تر در انتظارم و این همه را من خود، ناخواسته  رسخت
نزی  ديعدّ متاسباب های این مسلک  وده، که مستقیم دورشدنم از  عیض مواد و خبش

در این  نم سبب ضعف نفسمن و  عیض دیگر  ه  ۀداشته است؛  عیض  ریون از اراد
کردن این سلوک در من همواره نفس خود را میان جزر و مد در پیاده ورشایط است 
ام خّط تصاعدی خود را در این راه  رای تاکنون نتوانسته وکنم ساس یمنوسان اح

رنگ  -هایم پیدا  اشدمّدیت طوالین حفظ کنم و شاید این حالت از صفحات نامه
هدایت  ه چننی سلویک  شایستهرو، خود را ازاین -دهد از رس ضمریرخساره خرب یم

جْوال فجْضُل اهللاِ  یق خنواهند یافت؛های  زرگ  ر آن توفیا م که جز صاحبان  هرهنیم ل وج
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یکج ِمْنُکمْ  ا زج رجمْحجُتُه مج لجْیُکْم وج  جداً  عج
ج
ٍد أ حج
ج
خدا  ر شما نبود،  و اگر فضل و رمحت»؛ مِْن أ
از  -ای پرورداگر! -پس» یت استحقیقاین  و «شدهرگز هیم کس از شما پاك نیم

 . «ید که کرمت رازسد و از تو همان آام را یمچه پسیتآید آن من

اعیل  ود قبل رخ داد دیدار چهره  ه چهره  ا جناب ۀخبیش که در دورتنها رويداد مرّست
اتّفاق افتاد که من  ه رضورِت  -که همواره آ ادان  اد- ار در نزدیک منل شماکه چندین

جا رفت و آمد داشتم. چزیی که هست اکری،  رای اجنام  عیض از معامالت رسیم  ه آن
ای هم شده  ر شما سالم کنم؛  ا چنان شوق عظیم دیدار نتوانستم پیش  یایم و حیّت  ه اشاره

در میان ما، تعّجب  رانگزی است که در چننی موقعّییت نتوانم دهان  از کنم و  ا شما سخ  
گردد؛ ابلّته  ه ترين اعمل در این امر  ه الزتام شدید شما  ه تقّیه  از یم گويم.  زرگ

جا نداشتید و ثانیاً، اید؛ زيرا اّوالً، انتظار  ودنم را در آناعیل مرا نشناختهمال قوی جناباحت
ام در پشت عینک پنهان شده  ود و عکیس که از خودم  رایتان فرستادم  دون عینک چهره

گذشته  ود که نزدیک  هاعين  اری که شما را  ه این ترتیب دیدم ظهر آخر  وده است.
 گشتید.ه شما را دیدم که  ه خانه  از یمانمسجد حنّ 

هایم را  ه حمُضتان ارائه ای از پرسشرسورم! حال امیدوارم اجازه  فرمایید تا پاره
یت است تا کیس فرص ویلکننده  اشد، هایی که گمان دارم طوالین و خستهکنم؛ پرسش

-اگرتان و من همای  اشد در نزد پروردای معنوی  ر وی دهید تا توشهرا یافته، صدقه

 های پُر آب  اشم که در  یا ان از تشنیگ جان دهد.چون شرتی  ا  اری از مشک

  يیکشکول شیخ  ها

هایی از تفسری عرفاین کردم نشانهرا مطالعه یم 1يیشیخ  ها کشکولوقیت کتاب  .1 
اگر خواسیت مواهب الیه  ر تو : جا که گويددر آن یافتم؛ از آن اله آن قرآن کريم

رجاءِ وارد شود خود را  ه واقع نسبت  ه خدا فقری  دان که فرموده:  قجاُت لِلُْفقج دج ا الصا ؛ إِنامج
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تعایل: این سخن خدای  ۀدربار و« جز این نیست که صدقه از  رای فقریان است»
ا ٌة ِمْثلُهج یِّئج یِّئجٍة سج زجاُء سج وججج

یسته شا اناگفته: هم، «جزاى  دى، مانند آن  دى استو » ؛1
است که  دی را  ا خبشش و درگذشنت از آن عمل پاسخ دهند و اگر  نا  اشد چننی 
. نکنند و اکر  ه جزا  رسد  اید آن جزا، امری  د و ناگوار در سطح همان  دی  اشد

تا « و این سخن خایل از نسییم عرفاین نیست...»نویسد: سپس در رشح این نکته یم
د فراینقرآن که چرا آمد حل کرد؛ اینیار  رایم پیش یمآخر. این تفسری مشیلک را که بس

ِن  جتاوز نامیده است: و تعّدی -استمرشوع  حّق یک ه ک-رامثل ه  مقا له  مج فج
لجْیُکمْ  ى عج ا اْعتجدج لجْیِه  ِِمْثِل مج لجْیُکْم فجاْعتجُدوا عج ى عج پس هر کس  ر شما تعّدى » 2؛اْعتجدج

روش  نیمصادیق ا از و «رده،  ر او تعّدى کنیدگونه که  ر شما تعّدى ککرد، همان
 ایهصدق اره  ود که کشنت نفس، پیشینتان دراین نامهويژه، سخن شما در تفسریي 
 کند.است و خداوند صدقات را از مردمان دريافت یم معنوي

اِجراً   تعایل: سخن خدای ۀدربار کشکولتفسری چننی است  ُْرْج ِمْن  جیْتِِه ُمهج ْن َيج مج  وج
ُفوراً رجِحیماً  نج اهللاُ غج اكج ج اهللاِ وج ْجرُهُ یلعج

ج
ْد وجقجعج أ ْوُت فجقج رجُسوهِلِ ُثما یُْدرِْکُه الْمج إیِلج اهللاِ وج

و هر کس » ؛3
اش  ه درآید، سپس مرگش زي ه قصد  مهاجرت در راه خدا و پیامرب او، از خانه

یع  اگر کیس ، «بان استمهر ۀرسد، پاداش او قطعاً  ر خداست و خدا آمرزند در
خود را  رای رضای خدا از هر چزی دیگری خایل و جمّرد کند و از این روستا که اهلش 

اگر در  ؛سوءه   ۀراّمامشتهیات نفس  فاِن و یدنیاز  ااکرند هجرت کند، یعينستم
 است. ى تعایلو پاداشش  ر خدا اجراین دوران سلوک  مرید  ۀمیان

یا م بسیاری در آن یماثر وجود دارد؟ زيرا من تفسری ین ل اامثی ا را یمصدر آیا: گويمیم
 این امور از نتایج سلوک این راه است؟ استنباط تقدرو آیا  شودو ناخودآاگه وارد قلب یم

                                                        

 .40 ه. شورا، آی1
 .194  ه.  قره، آی2
 .100 ه. نساء، آی3
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ُروا تعایل:  این سخن خدای ۀدربار .2 کا اِن تجذج ْیطج ائٌِف ِمنج الشا ُهْم طج سا ْوا إِذجا مج ِینج اتاقج إِنا اَّلا
ونج  فجإِذجا ُهْم ُمْبرِصُ

اى در حقیقت، کساین که زياز خدا  پروا دارند، چون وسوسه» ؛1
چه چزیی را  ه یاد  « ینا شوند ناهناگ ؛از جانب شیطان  دیشان رسد  ه یاد آورند

  ینند؟آورند و چه چزیی را یمیم

، تشلقخچگونیگ  أ آن،منش و صلگفتید: از ادوست داشتم اکش از روح  رایم یم .3
 آن. سعادت و  دخبیت اش واش از آن، آیندهسپس جدایی دن چگونیگ ارتباطش  ا 

 ؟ است یا متعّدد نفس انساِن واحدآیا 

، هنفس اّمارمانند  شوند؛ ر آن  ار یم خمتلیفیکی است و صفات  انساِنآیا نفس  .4
ه  ر حسب تالش ی هستند کدمتعدّ  هایا نفسی، همرضیّ  هراضیّ  ۀ، نفس مطمنئّ هامنفس لوّ 

 یز  ر قول اّول هست؟ دالیا دو کوشش فرد، یکی از آنها  ر دیگری رجحان و  رتری یم
قلب خود را  ا »: آمده حسن ه پرسش امام  عيل حُضت که در وصّیتچنان

 -نفسهمان  ای -قلب نا راین، «. موعظه زنده  دار و آن را  ا زهد و پارسایی  ُکش
 ه  امریکه در پاسخ حُضت چنان دوم هست ۀنظریّ  یز هم  ردالیکی است. 

چهار نفس وجود »فرماید: یمنفس  ۀشود که در پاسخ پرسش وی درباراستفاده یم کمیل
: یا پرسیدم عيل امریاملؤمننیحُضت ا ی مموال از»: شده قلنکمیل  ن زياد  از ؛«دارد

خوایه کدام یک از یم !اي کمیل :رمودف خواهم نفسم را  ه من بشناساین.یم !امریاملؤمننی
مگر نفس ما  یشرت از یک نفس  من! مواليعرضه داشتم:  هایت را  ه تو بشناسانم؟نفس
نفس  نباتیه،  هنامینفس : نفس انساین چهار نفس است !اي کمیل :رمود؟ فاست
-و  رای هر کدام از این نفس اهلّیه، هو نفس لکّیّ  قدسّیه هنفس ناطق حیوانّیه، ۀحيّس 

                                                        

 .201 ه. اعراف، آی1
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  1.«...ها پنج قّوه و دو ويژیگ است

 دست  ه حتّمزکم ضعف نفس و  ا فرد سالك اغبلاً »: پیشنی فرمودید نامهدر  .5
 ضعف امتحایناست که این الفات ز قبل ا تا حال قیاس آیا این در  «گريبان است
ا آورده است تکیس که نتایج این سلوک را  ه دست   ه تنسبدر قیاس ا  رای او  اشد ی

 امری طبییع  اشد.

آیا این سخن معنا و مفهوم  2«کنیدکمرت  رای مردم داع یم»: چننی فرمودیدهم .6 
 ای خمصوص  ه خود شماست؟معّی  دارد یا مسئله

که من در رشح حال درحایل، های ادعّیه نیستدر کتاب سیيف کبریچرا داعی  .7
کرد و ایشان از کساین یم تواظب مهر شب  ر قرائت این داع هخواندم کد حبرالعلوم سیّ 

 داع چه جایاگیه دارد؟ ینا ا این مقّدمه، ، گریداست که مورد پریوی قرار یم

  آن تأثری علم طلسمات و  

 و هاحرز ۀچننی نظرتان دربارهم، آن تأثری طلسمات وعلم  ۀنظر شما دربار .8 
 چیست؟ها آن وضيع آثار

یات قرآن شماره کرده،  ه تعدادی از آنها دست موارد مقا له  ا شیطان را در آ .9 
آنها  دانم و نزی  ۀخواهم آنها را  ه اّطالع شما  رسانم و نظر شما را درباریافتم یم

 کند  فرمایید:که چه چزیهایی فایده و تأثری آنها را زياد یماین ۀمعلومایت دربار

ْنج تعایل:   ردن  ه خدایه یا پناهاستعاذالف:  ا يج إِما اِن نجْزٌغ فجاْستجِعْذ وج ْیطج ناكج مِنج الشا غج
لِیمٌ  ِمیٌع عج  ِاهللاِ إِناُه سج

اى  ه تو رسد،  ه خدا پناه  جر، زيرا و اگر از شیطان وسوسه» ؛3

                                                        

 .85، ص 58، ج االنوار حبار،  ه نقل از: 363، ص احلقائق یف حماسن األخالق. فیض اکشاین،  1
 از پایاین مشعل ششم  یان فرمود)مرتجم(.. این عبارت را مرحوم شهید صدر در فر2

 .200 ه. اعراف ، آی3
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 «.او شنواى داناست

إِ   ر:تذکّ ب: 
ُروا فج کا اِن تجذج ْیطج ائٌِف ِمنج الشا ُهْم طج سا ا مج ْوا إِذج ِینج اتاقج ونج إِنا اَّلا ذجا ُهْم ُمْبرِصُ

 ؛1
، پس )تذّکر( اى از شیطان  ه آنان رسد زيخداى را  یاد کنندکساین که پرهزیاگرى کردند چون وسوسه»
 «.اگه  ینایان  اشندآن

ْاجِعنیج : انهلصاخ تعبودیّ ج:  
ج
ْغِويجناُهْم أ

ُ
أل ْرِ  وج

ج
جُهْم ِف األ ا ل يِّننج زج

ُ
ْيتجيِن أل ْغوج

ج
ا أ *  قجالج رجبِّ  ِمج

كج ِمْنُهُم الُْمْخلجِصنیج  إاِل ِعبجادج

که مرا گمراه ساخیت، من  ه سبب آن !گفت: پرورداگرا» ؛2
*  آرایم و همه را گمراه خواهم ساختزيهم گناهانشان را  در زمنی  رایشان یم
ِ  و ،«مگر  نداگن خالص تو از میان آنان را اٌن إ ْیِهْم ُسلْطج

لج ِن إِنا ِعبجاِدي لجیْسج لجكج عج ال مج
اوِينج 
بجعجكج مِنج الْغج اتا

در حقیقت، تو را  ر  نداگن من تسلّطی نیست، مگر کساین » ؛3
 «.از گمراهان که تو را پریوى کنند

ُونج :  ر او توّك  ا وه خدایمان   د: َكا بِِّهْم يجتجوج ج رج ُنوا وجیلعج ِینج آمج ج اَّلا اٌن یلعج ُ ُسلْطج إِناُه لجیْسج هلج

 ؛4
کنند،  یماند و  ر پرورداگرشان توّك او را  ر کساین که ایمان آوردهچرا که »

 «.تسلّطی نیست

 ودن فیضعمانند  ؛موضوع  ا مرتبطمفاهیم شود درک  ریخ از ه یمضاف ه اینها ا
کند در قیامت او را رها یم واست نسان او دشمن آشاکر اه کنیا شیطان وو مکر کید 

-تزين ر انسان ندارد و تنها اکر او  که او هیم تسلّطیینجويد و او از او  زیاری یم
کند چون  ر انسان تسلّط پیدا کرد اکری یمه کنیا واست  اطل  حق  ا نتخآمی ودادن 

 تا یاد خدا را فراموش کند.

                                                        

 .201 ه. همان، آی1
 .40 - 39های . حجر، آیه2
 .42 . همان، آیه3
 .99 ه. حنل، آی4
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رسیدن سایه  ه دو هفتم شاخص و تأخری  ۀاز نماز ظهر  ه اندازظهر  هنافلتأخری  .10
قدر است یا چهار هفتم است. مّدت تقريیب این اندازه چه عرص از نماز عرص ۀنافل

  چگونه  اید آن را  دانم؟

نمازهای واجب در طول سال را  رایم ت اجدول دقیق اوقچه خوب است اگر 
  رداری  ه یاری خدا آن را  ه شما  ازگردانم. فرستید تا پس از نسخه

 الرشاد ةکتاب مرآ ۀدربار 

 ه حسب فهم ژرف، آینه همان »: فرمودید 1الرشاد ةمرآکتاب  ۀدر توضیحتان دربار .11 
ش قدسرسیدن  ه حمُض  وخود  معرفتی انساین است که خالقش آن را  رای روح واال

 فرمایید. توضیح رشح وتقاضا دارم لطف فرموده، این عبارت را  «آفريده است...

   اعمال تنیّ 

ا) یا دم یمقوا تنیّ ا ا  هنت ،اعمالهمه  یست کهن شیّک  .12  مج اُل  ِالِّیااِت  إِنا ْعمج
ج
از  .(اجأْل

از اکرها یا راعیت ُعرف جامعه است یا تعارفات  ما در اجنام  عیض ۀطرف دیگر، انگزی
- ه دیدار یکا کمک  ه دیگران ی دادن یاههدیرویی و خجالت؛ اکرهایی چون یا کم

دادیم از چننی اجنام یماى تعایل خد ب  هتقرّ دیگر رفنت در حایل که اگر آنها را  ا قصد 
اجنام این اکرها همان چزیهایی است  ۀکنم که انگزیحساس یمويل ایت خایل نبود، فرص

کوشم نفسم را  ه اجبار قانع کنم که قصد قربت را نزی در خبیش از که نام  ردم و یم
ن مسئله ای هاست که گفتم وصز من همانا ۀنگزیادانم یم کهنای  ا گنجاند  شنّیت

در راه ه ک نریویی وقت و اعمال وشدن چننی عیضادهد؛ آه از بسیار جان مرا رنج یم
 اکر رفته است.آنها  ه

 -استفاده و پیرشفت من از این راه ۀدر کنار انگزی -ها میان ما نزیناگریهمنی نامه
ای تنها از این  اب است که دوست دارم  ا شما ارتباط داشته  اشم که چه بسا  ر

چیست؟ در  این موضوع ۀ اشد. راهنمایی شما دربارغری مرشوع  هدیفسالک این راه، 

                                                        

 های اعم است که در پایان این کتاب آمده)مرتجم(.اّول از نامه ه. منظور نام1
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خواندم که  ریخ از اعرفان  زرگ تا نّیت  ربا د عبداهلل شُ سیّ  ۀنوشت «االخالق »کتاب 
 کردند.شد از اجنام آن اکر خودداری یمخملصانه  رایشان در اجنام اکری حاصل نیم

  هاستخارعتقاد  ه ا

گونه  وده ه هستم و روشم همیشه ایناستخاره   عتقادضعف امن مبتال  ه  .13 
و چون تصمیم گرفیت » کنماست که وقیت  ه اجنام اکری متقاعد شدم  ه آن اقدام یم

آن  هو اگر دريافتم که آن اکر  ه مصلحت نیست یا از ادام « کن ر خدا توّك 
کرده  لیحتمهایی  ر من روش، سخیتاین  کنم ویلاحساس ناراحیت کردم آن را ترک یم

است که شاید اگر  ا استخاره  ر من اثبات شده  ود که آن اکر  ه مصلحت نبوده، دچار 
 شدم.يمنها آن دشواری

تر کنم و آیا این امر در  ه موّفقّیت رسیدن چگونه ایمان خود  ه استخاره را عمیق
 ستخارها نوع -آن تأثری دارد هنتیج است و چه عوامز در موّفقّیتر ؤثّ استخاره م هنتیج
 کیس که استخاره را ایمان  هدرج آن؟ صاحب تنیّ  ؟حیسبشد یا تقرآن  ا  اکه 
که کدام یک از آن دو  رای سلوک توان میان دو اکر و اینآیا یم و -تا آخر... گرید؟یم

 تر است از استخاره استفاده کرد؟مناسب

 واخواندم که ف مؤلّ رشح حال ضمن  ،يی هاشیخ  کشکولکتاب  مقّدمه در .14 
آْنده از کتاِب چننی  یست کهن شیّک  وه نزی دارد سّجادی ۀصحیف ر  عرفاِن یتفسری

پذیر است و شما قبالً آن اماکن هآیا این کتاب  ه چاپ رسیده و تهیّ ، است قیمعاِن عم
 اید؟از این امر اّطالع پیدا کرده

کم  ه نّیت و عزم نه  ه عمل و جزم دستدر پایان از خداوند قادر متعال اگر 
 وخود استوارمان  دارد  دین ر  وخواهم که ما را  رای خود خالص گرداند ه یمخملصان
ای از دیگران  ر ما نگذارد و ما را  ر طاعت خود و دوام عبادتش زدین سلطه رهمچشم

 قضاه   راِضما را کند و  بانتخاها را  رای ما امورمان  هرتينهمه در  ویاری رساند 
است و نیکو رسپرست و  نهسج حج خود گرداند که او صاحب اختیار هر  ردج قج ه   مطمنئ و

  هرتين یار و یاور.
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 مشعل نهم

 پاسخ شهید صدر
  ه نستعنی  بسم اهلل الرمحن الرحیم و

  داريد.آنان که دوستشان یمهمه خداوند  ر شما و  ر   راكت و ترمح سالم و

گونه که دیگر رساند هماناگه که ما را  ه یکنیکویش آننعمت   ر سپاس خدا را
نا ود سازد هر که را که مانیع  ر رس این راه است و  ه او  و های ما را  ه هم رساندنامه

چه را که مستحّق آن است  نمایاند که او دارد آندر جانش و در آنان که دوستشان یم
 . است حکیمدادگر 

  کنخودت را معّریف 

-من! اگر خیا ان  ه من  رخوردی مانیع از سوی من نیست که چند دقیقه موالي

ای جلو  یایی و خود را  ه من معّریف ک ، ویل  اید  رخورد من و تو  ه صورت اکمالً 
که  ا تو که در خاطرت  اشد که ممکن است من اکمالً از ایناعدی  اشد، افزون  ر این

رسعت منتقل  ه این مطلب نشوم گرچه از این  ه  عد  رخورد کنم اغفل  اشم و  ه
سپارم؛ خداوند مرا از دیدارت حمروم ندارد که توفیق احتمال دیدار  ا تو را  ه ذهنم یم

  ه دست اوست.

 -ات ه نظرم  هرتين عباریت که  تواین خود را  ا آن  ه من بشناساین همان نام دواگنه
 نی خود چندان خوش ۀگرچه  از هم  ه حافظ  ه همراه لقب  اشد، -نام و نام پدر

 هرتين  ونیستم. امیدوارم خداوند آشنایانم را در  را ر رفتارهای ناشایستم یاری کند 
 پاداش نیکواكران را  ه آنان عنایت فرماید.
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 اید گفت:  شیتاد شکوهاز آن ات که در آاغز نامهدنیا  ۀمن! دربار موالي و  رادر
وجود دنیا الزم است. حکمت موجب  -هللامدحب -خداوندی در نظام حکمت و رمحت

گردد که  ه عطا و شود که انسان در  الهای نسیب واقع شود و رمحت موجب یماین یم
یافت  خنواهد  ود و پاداش نیکو دست یا د و اگر آن حکمت نباشد این رمحت دست

رمحت  ۀاز اساس خانصورت، دنیا اگر دنیا نباشد آن حکمت پیاده خنواهد شد؛ دراین
 «.و مؤمنان را بشارت دِه»است. 

   تعباد  ررکز مت

رکز متواجب نیست که در  سبحان خداوندى رضوان  ه سوسالك من!  ر  موالي
ها و این مشغله.  ماند که حتّمل این حالت را جز اندیک ندارندذکر  و تعباد ر مستمر 

رانش و خزییش نو ى  ه سونسان جتدید نشاط انعمت  ۀمشالکت دنیوی نزی دربردارند
 است. سلوكاز 

-یمکمال ز ا مقایمدانم این خزیش نو یا  گو: هر خزیش نوي   ه جا که من یمتا آن
صورت، دراین .رسد واالتر از مقایم که این فرد پیش از آن مشغله، در آن  وده است

 ویلاهد  ود، در نوسان خو -درست  اشدتعبری ین ا اگر -تآخر ن دنیا وایمفرد این 
همه خواهم که و یمت زا» گریدش را در  ر یموقتهمه شود تا یماد يز تدريج ه شآخرت

 . تا آخر« ...اوقاتم را  ه ذکر و یادت آ ادان گرداین

   قليب تعباد

وقت انسان این نیست که او  ه استمرار مشغول انواع همه دربرگرفنت  ابلّته معنای
همانا »های قلیب است د،  لکه منظورم عبادتهای ظاهری  اشخمتلف عبادت

اگه پس آن «کندهای شما ناگه یمنگرد،  لکه  ه دلهای شما نیمخداوند  ه صورت
که خداوند سبحان دانست در قلیب  هرتين توّجه و رضا و عشق و سالمت وجود دارد، 
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ا داشته  اشد اگر آن فرد حتّمل این حالت ر و همنی از  رترين و واالترين عبادات است
-در غریاین و تواند  ه صورت مستمر  ایق  مانددر کنار حسن توفیق خداوندی یم

 شود.صورت، اگه غفلت از این حاالت  ر وی حاکم یم

سالک است  «حال»ي تغیری اعنطور ّلّک  ه مشدن  ه اکرهای دنیایی نه  هپس مشغول
 که سالکژه پس از آنوي؛  همقام مطلوبز رسیدن  ه اشدن سو نه موجب مأیو

 لکه ، خداوندی را شناخته استآیات  ت وقدر ت،نعم ت،رمحهای خمتلیف از صورت
اشتغال  ه دنیا تغیریی ناپایدار در حال سالک است که اگر  دون اختیار وی و از 

ت است و اگر  ه اختیار سالک رمح و تحکمجانب خدا پیش آمده  اشد از  اب همان 
 .استغفاره و انا جمال پیش آمده  اشد 

   گفت؟ریّب من چه یمم

ممکن است عطایی : کردهمواره تأْید یم -که رضوان خداوند  ر او  اد-مریّب من
خرب است؛ اّما آمدن عطا از این که او خود از آن یب ر فرد سالک وارد شود درحایل

ند  ه پوشاکه خداوند آن را از سالک یمجهت است که وقت آمدنش رسیده، اّما این
 ی  یا این دیلل است که شاید اگر او از این عطای الیه  ا خرب شود حالت خود زرگ

 پیامدهای سوء دیگری  رایش حاصل شود.

ام خّط تصاعدی خود را در این راه  رای مّدیت تاکنون نتوانسته»: که نوشیتایناّما 
افظت از این چه تاکنون گفتیم  اید گفت: حمرصف نظر از آن ،«طوالین حفظ کنم
چه خبواهد  ه هر که آن»خالق است که  ۀخملوق، که  رعهد ۀدستاورد، نه  رعهد
اعتماد شود یمل ایزچزیی که از فرد  ينآخر و «دهدگونه که خبواهد یمخبواهد هر آن
ولج وج الج »که از  دیهّیات دین این سخن ماست که: اوست؛ درحایل تانانیّ  ه نفس و  الج حج
ةج إاِلا   «.هیم توش و تواین جز  ه نریوی اهلل نیست»؛ «  ِاللاههِ قُوا

 پردازم:ها یمحال  ه پاسخ پرسش
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  يیشیخ  ها کشکول

هایی از کردم نشانهرا مطالعه یم يیشیخ  ها کشکولوقیت کتاب »: پرسیدی .1
 . «...را در آن یافتم قرآن کريمتفسری عرفاین 

 : گفته شاعر کهنیا !اي موال

 رند و خود از تشنیگ زير آن  ار های پر آب یمشرتاین که در صحرا مشک سان ه»
  1«.مریندیم

که صحرا دارای معنایی بس خاص،  زرگ و تمثیز از زندیگ اغفالن است؛ چرا
-تغفلن هماشرتان نزی  ؛شهوات یدنیاخداوند است،  ترمح تیه از یدنیانمادی از 

 - ه خداونده قليب توجّ  و تمعنويّ ز مرگ روح زداگنند و مردن از تشنیگ نزی تمثیز ا
در  ایتیعين هد که آب  ر پشت آنان محل شده است؛در آنان است درحایل -عّز و جّل 

حال، در غفلت از اینها چسبیده  ه آنهاست ویل درعنی تروح معنويّ نزدیکی آنها و 
رِسُ  و ملتفت  ه چزیهای دیگرند و در نهایت از آنان خواهند  ودکه ُهْم ِف خج نُفسج

ج
وا أ

ونج  ادِلُ نامج خج هج حاشا از ، «حقیقت نفس خویشنت را  اخته، در جهّنم مانداگرانند»؛ جج
تر از تو مهربان»: فرمایدیم امری، گونه  اشدکه اینتعایل  تبارك واو  ه  حسن ظنّ 

 .«ات را از خود  رایندادهات را تباه گرداین و پناهپروردهآین که دست

کند و کیس که ناخودآاگه عطا دیگری نزی صدق یم ۀگونیه این مطلب  هاگ، آری
مرید و او خرب از وجود آب  ر پشت خود، از تشنیگ یمکه آن شرت یب ه او رسیده، چنان

. جا همان نرسیدن  ه معنوّيت مطلوب استجهل خویش است و قتل در این ۀکشت
 خداوند همواره ما را در رمحت خود قرار دهد.

                                                        

ْ         ءْ امج ا الظا لْهج ْقتُ يج  اءِ ْحرج  الصا ِف  یِس لْعِ اکج . »1 اءُ وجال ا قج فجوْ  مج ْ  ُظُهورِهج  «. ُموُل حمج
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ام وی خبش اّول از زندیگ فهمیده کشکول صاحب يیشیخ  هاکه از رشح حال نانچ
خود را  ه حتصیل گذراند، خبش میاین عمر خود را  ه سیاحت و تأیلف سرپی کرد و در 

ورزيد؛ تا جایی خبش پایاین عمر خود اعریف  ود که  ه امر آخرت خود اهتمایم ويژه یم
وی در این . پانزده روز  ریون نیامد تا از دنیا رفت خود شد و ۀوارد خان: که گفته شده

ز آن اله . ادهدانگزیی دارد که خرب از روح واالی معنوی او یمدوران اشعار شگفت
 اشعاری است که همواره در خاطر دارم:

 «.اید نیست چزیی جز وسوسهچه آموختهه!*آنمدرساید در که سکونت گزيدهقوم  اي»

 «.ذکرتان چزیی است جز یاد آن حبیب* دانید که نیست شما را در آخرت هیم نصیب اگر»

 «.ای قوم! از لوح دل و جان خود  هشويید*هر دانیش را که در آخرت از آن سودی جنويید»

 وده است،  «ناغفال»های او چننی  رآید که او از گرچه شاید از بسیاری از کتاب
که خدا روح پاکش را  ن جدا شده، از ذاکران گردیداغفال ۀویل در پایان عمر از زمر

 مقّدس گرداند.

 معاِن عرفاِن 

چون دیگر معاین عرفاین است که هم ۀاندیک از مطالب پراکند ۀوی دربردارند کشکول
همنی مقدار از معاین عرفاین . ادیب و اجتمایع لگچنی کرده و در این کتاب گرد آورده است

خورد، گزين شده،  ا آن پیوند یمقرار گرید در آن جای ستحقمنزی اگر در اختیار قلیب 
از همنی  -که خود  رایم نوشتهچنان -همنی تو را بس که مبدأ هدایت  رادر و موالیم ...

وی چند  یت از اشعار واال و شکوهمند این کتاب را  رایم لگچنی . کتاب جلیل  وده است
 فان در آاغز یک قصیده:از آن اله است سخن  ریخ از اعر. کرده است

شوند و ها  دان زنده یمانگزی است*که قلبای دلهای عشق تو را راَيهنسیم»
  «.کنندزیست یم

چون  هستند؛ دیگران نزی از آن اله  ن فار  واد یقصاتا جایی که در خاطر دارم 
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 ام.خدا  یش از ده سال پیش این کتاب را مرور کردهفضل من  ه 

قلب ه ا فرعون  یفرعون ه تفسری قلب  یی که اکنون  ه یاد دارم از اله چزیها
ِ : است در سخن خدای متعال که فرمود غج إ ْونج إِناُه طج ْب إیِلج فِْرعج ْذهج

 ه سوى فرعون » ؛1
ا عقل یروح جا موسای که خماطب در این«  رو که او  ه رسکیش  رخاسته است

لا  است؛ ِّناً لجعج ُ قجْوالً یلج ْیشج قُوال هلج ْو َيج
ج
ُر أ کا ُه يجتجذج

و  ا او سخ  نرم گويید، شاید که » ؛2
یل و من تالش  رای اصالح اوست، حسب فهم ر  «سخن نرم» و «پند پذیرد یا  رتسد

ب القلوب جّل مقلّ ا راز عجز و ناتواین از اصالح او و واگزاردن این اکر  ه  «قول فصل»
 است. جالهل

ترسم تو را  ه آنها راهنمایی کنم؛ چون است، ویل من یم يددّ ین جنبه، دارای منا ع متعا
شاید  رای تو سنگنی  اشد یا موجب شود تکلییف  رای نفس خود اَياد ک  که طاقت آن 

ترين اکر، واگذارکردن اعقالنه، رسدمن یم مقرّص  فهم قارصِ  ه  چه نا راین، طبق آن را ندارد.
- ه دستش یم وقت مناسبدر فرد هر ناسب م ۀوظیف کهنیا است؛ اليه تحکماکر  ه 

روی  وقت مناسبدر فرد مناسب دیدار  کهانام چنه کردهرباین را همواره جتن م و رسد
حسن اکنون همنی مقدار اکیف است که ، پس سپاس خدای را  ر نیکویی نعمتش. دهدیم
 تر ک .خود  ه حسن راعیت و عنایت خداوند متعال را عمیق ظنّ 

های پیش هم آن را  ه تو دیگری هم هست که در خاطر دارم در نامه نکتهم! موالی
فهم رسد که یممعنوي ای از کمال ام و ااال آن این است که اگه فرد  ه مرتبهاعالم کرده

کند و این مورد هم از آن موارد است و هرچه عطایای فرد پیدا یم تسنّ  کتاب وای از زهات
 شود؛ آیا این مقدار در پاسخ پرسش اّول اکیف است؟رت یم یشرت شود فهم او نزی  یش

                                                        

 .24 ه. طه، آی1
 .44 ه. همان، آی2
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 تفسری عرفاِن 

اِن تعایل:  سخن خدای ۀدربار: پرسیدی .2 ْیطج ائٌِف ِمنج الشا ُهْم طج ا مجسا ْوا إِذج ِینج اتاقج إِنا اَّلا
ونج  ُروا فجإِذجا ُهْم ُمْبرِصُ کا تجذج

در حقیقت، کساین که زياز خدا  پروا دارند، چون » ؛1
 «. ینا شوند ناهناگ ؛اى از جانب شیطان  دیشان رسد  ه یاد آورندسوسهو

ه  آنها را  زا  عیضاست که فهم ز ا درجایتدیگری دارای  ۀآيچون هر ه همآیین ا
 کنیم: یان یم حسب اماکن

-دآوری،  هاو نافرماین، منظور از ی عصیان ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها

گماشنت  ه سوی تهمّ شدن، منظور از  ینا و داوندخ تطاعا ترضوریادآوردن 
 جایاگهشان در امر اطاعت. تشخیص: یا  گو جایاگهشان است، یا دیدن اطاعت

یادآوردن منظور از یادآوری،  ه ،اویلترک  ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 از آلودیگ است. منظور از  یناشدن، طهارت و حال خود

یادآوردن منظور از یادآوری،  ه ،سواس قلبو ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 است. قلبت سالم رای معنوي منظور از  یناشدن  ینایی  و  -عّز و جّل  -مدد خداوند

 خدا ذکر  ه منظور از یادآوری، الفات غفلت، ،شیطان ۀمنظور از وسوس: ز الها
 ذات است. در منظور از  یناشدن دیدن حالت عبودیّت و

قدار در پاسخ  ه این پرسش اکیف است؟ ابلّته تو را  رای رسیدن  ه مقامات آیا این م
 یا م؛ خداوند سبحان این مقام را  ه تو  بخشد. اال  لند پرواز یم

 . ...اصل، منشأ و چگونیگ خلقت روح پرسیدی ۀدربار .3

ز خواهم زيرا این مقوهل  یش ادادن  ه این پرسش عذر یم ا کمال رشمندیگ از پاسخ
من یا هر کس دیگری از خلق  ۀحد ژرف و گسرتده است و شاید خداوند  ه واسط

 این امر را  ر تو  گشاید که هر توفییق  ه دست اوست. ۀخود درواز

                                                        

 .201 ۀ. اعراف، آی1
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 روح انساِن  توحد

 . «...؟ شوند ر آن  ار یم خمتلیفیکی است و صفات  انساِنآیا نفس »: پرسیدی .4

؛ «یوج القُ  ا ُُكُّ هج تِ حدج  وج یِف  فُس الا »: نویسداش یممهمنظو در 1ق سزبواريحمقّ  من! موالي
 «.قواستهمه خود منشأ  وحدت در عنینفس »

 رای نمونه، سکنجبنی یک چزی است، . حال متعّددپس نفس، واحد است و درعنی
دارای  ،نفساگر این تعبری درست  اشد، . حال، مرّکب از رسکه و شکر استویل درعنی

-چهاراگنه نفوس اّما. نزویل بسیار فراوان است که  ه شماره نیایندنریوهای صعودی و 

همان  هاینشئه تغرّی   ه اعتبار  ه آنها اشاره فرمود تنها 7املّتقنیمویل ای که حُضت
تر گذشت و مناسب  ا آن هست و پیش رویح ای را واحد است که هر نشئه نفس

است؛ پس  و الهوت جربوت ت،ناسوت، ملکو ۀچهار نشئ هانشئه دانسیت که تعداد
گشایش و:  گ ای، پایاین لیا ونفس عُ  ه انسان رسیدن صل ا چننی است وروح نزی این

اگه است که و آن ستا هئنش اعلم و در آن شو: وجود گ اسوی آن، یه روح   ۀدرواز
-شناسد آنچه را که گویش نشنیده و یمشنود آنچه را که چشیم ندیده، یم یند آنیم

هرچه که  اشد از این قلب که چرا را که  ر قلب برشی خطور نکرده است؛چه 
تر که پاینی ۀگسرتدیگ خود  ه مرحلهمه تر است و ممکن نیست مقام  االتر  ا پاینی

 عنی ضییق و تنیگ است  رسد.

   ضعف نفس

  افرد سالك اغبلا » پیشینم پرسیدی که در آن گفته  ودم: نامهاز مطلیب در  .5
 . «... دست  ه گريبان استحتّمزکم فس وضعف ن

 ضعفچنان در تا وقیت که خداوند خنواسته قوی  اشد، همنفس  من! حبیب موال و
همان است  سلوكحال  پیش از آن اّما ضعف چه پس از آن؛ حال سلوك و پیش ازه چ است؛

کنند و  ه یم عزج جج ترين  ال جا که از کوچککنیم؛ آنیم که از مردم اغفل بسیار مشاهده
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 چزی نزد آنان است. ترينوببحم چه در آن استآن دنیا وکه  عجباافتند و الماس یم

چه پیش از سلوک  ود  ه این است که افزون  ر آنحال سلوك ش پس از اّما ضعف
صاحبش را سست کرده، او را در  ۀشود و اراداز ظاهر و  اطن عبادات خسته یم

دهد که رس خود را  ه درد نیاورد و آسایش  ه او فرمان یماندازد و اهدافش  ه شک یم
ینا  قجاتجلجُهُم اللاههُ  و راحیت اختیار کند؛

ج
ان  کشد؛ چگونه زياز یشخدا»؛ یُْؤفجُکونج أ

  «.؟!شوند   ازگردانده یمحق

 در، حیّت امرا  رایت توصیف کردهاشاکل ضعف از  ریخ  ه یاد دارم که در گذشته، 
چه وقت زایل ضعف که این  ندفهميمن ا، اعرفآری. اشگسرتدیگهمه ا  جانب عقل 

 گردد.یم اکمل تقدره ل  یتبد ،حسن توفیق  اشده، 

 .«...کنمکمرت  رای مردم داع یم»:  اره پرسیدی که گفته  ودمدراین .6

اگر در نزد بسیاری از  ه گناه است اب اعرتاف   از ین سخناکه خنست این م!موالی
 گناه شمرده شود و اعرتاف  ه گناه نزی یکی از اسباب آمرزش.مردم 

من، اصل این حال، حسب فهم قارص   ه و! ي موالمن است ا «حال» این کهنیا مود
کردن، اندک خمالفیت  ا این داعکه  خداوند است قدر قضا وه رضا   تسلیم ون امه

  زنم.  اره حرفخواهم  یش از این درایننیم امور را در  ر دارد؛

 سیيف  یداع

 . « ...های ادعّیه نیستدر کتاب سیيف کبریچرا داعی »: پرسیدی .7

که  رادر و تا این، اندیک داشتمالع جلیل اّط ی داعاز این  شخصاً خود من  م!موالی
خّط خود آن را  رایم نوشت و هنوز هم آن نسخه را در لطف کرد و  ا دست... موالیم

 وند  ه او  هرتين پاداش نیکواكران را عنایت فرماید.میان اکغذهایم دارم و خدا

هست که مانع از انتشار عمویم آن در  داعدو نکته در این ، من حسب فهم ه 
 های ادعّیه شده است:کتاب
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 رای نمونه، حاج شیخ عّباس  ؛حسب قواعد متداوله   ش: ضعف سندیکم نکته
های متنی  اشند را انتخاب نکرده  ه جز داعهایی که دارای سند مفاتیح اْلنانقیم در 

توانست این داع و مانند آن را که سندهای ضعیف دارند در این است پس چگونه یم
 کتاب  یاورد.

دیگران  ه صورت وجداین )دريافت قلیب(  د حبرالعلوم وسیّ چون هم «اصوخ»اّما 
بِّ  آن را دريافته  ودند صّحت جقُّ ِمْن رج

ْ
ناُه احل

ج
یجْعلجُمونج أ ِهمْ فج

دانند که آن، مؤمنان یم» ؛1
 «.حیّق از سوی پرورداگرشان است

های واالست که  یشرت آنها از تدالل ا  مضامی  ۀداع دربردارندن ی: ادوم نکته
و ن ا واصالین ااعرف االتر  وده، جز  رای  اصوخ بسیاری از که ل ومحتّمل عم حدّ 
 یافشامردم ن ایاین داع در م ۀانتشار نسخصورت، دراین. نیستناسب انشان مموایل
 آن است. اهلغری  در میان تحکم

 ه عنوان مثایل  ر این مطلب اکیف است که من از زماین که منت این داعی جلیل را 
خوانم؛ گونه که مثالً داعی صباح را یمام سیع نکردم آن را خبوانم آن ه دست آورده

این منت ارسال گرچه  ین هستم.کنم کمرت و حقریتر از اچون  الوجدان احساس یم
. کرد؛ پس وای  ر من از ترک آنتوّسط آن  رادر و موال مرا  ه قرائتش تشويق یم

 خداوند هر خریی را  ه ما بشناساند و از هر رّشی دورمان  دارد.

  طلسمات  علم ۀنظرم دربار

 ۀرچننی نظرتان درباهم، آن تأثری طلسمات وعلم  ۀنظر شما دربار»: پرسیدی .8
 .«چیست؟ها آن وضيع آثار و هاحرز

ویل  ا ، ام  عیض از اینها دارای تأثری عمز هستندکه من یافتهچنان !اي موال

                                                        

 .26 ه.  قره، آی1



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 332

چون نرینگ و شعبده بسیاری امور دیگر که تنها در صورت شبیه  ه آنها هستند هم
ین حتّمل یافنت  ه آنها جز  ا حتّمل مقّدمایت که نفس انسادر ثاین دست واند آمیخته شده

همانا مقدار »رو، در حدیث آمده است که: ازاین و پذیر نیستآنها را ندارد اماکن
 . «نیافت اثر است و بسیارش دستاندک از آن )طلسمات( یب

ام این است که این چه من  ه وجدان دريافته و نزی از موال و مریّب خود آموختهویل آن
که اکر و زندیگ خود قراردادن اکر درسیت نیست؛ چرا امور و رسیدن  ه تأثریات آنها را هدف

از هدف واقیع و آن حقیقیت است که انسان  رای آن آفريده شده است و  ۀدورکنند
کند. ابلّته من  ه شدن  ه آنها انسان را از یاد خدا و تمرکز  ر عبادت او دور یممشغول

یان این دو امر را اع کنند: حسب فهم خود دو شخصّیت مهم را رساغ دارم که توانستند م
یکی شیخ  هایی و دیگری سّید حبرالعلوم؛ ویل من یقنی دارم که آن دو  زرگوار نزی رسیدن 

دادند. اکیف است  رای ما  ه هدف حقییق حیات انساین را  ر هر اکر دیگری ترجیح یم
ردان شد، حیّت گچه در آن است رویکه شیخ  هایی در پایان عمرش از دنیا و آندانسنت این

از همنی قوانی  که چه بسیار در طول عمر خود در عراق و ایران آنها را پیاده کرده  ود و 
 تر و واالتر نمود.پایاین زندیگ خود را منحرص در هدیف مهم ۀ ره

چه دارم اّطالاعت هیم دسیت در این امور ندارم و آن عميل من  ه حلاظحال، هر ه
ُ ال اندیک است که  کند که گرسنیگ را نزی  ر نه تنها سری نیم وعن جُ  مِ غيِن یُ ال  وج  نُ سمِ ی

 کردن نتواند.طرف

 پژوهشت در آیات قرآن  رای مقا له  ا شیطان پرسیدی. ۀدربار .9

 معلول. جنبهشود و اگیه از عّلت حاصل یم جنبهدوری از شیطان اگیه از  م!موالی

 شیطان  ه او نرسد. ه حایل در آید که دست : فرد علّت یع  جنبه

اگر شیطان  ر کیس دست یافت چگونه  تواند خود را از رش او  :معلول یع  جنبه
 خالص کند؟

قرآن  وجوی آنند، خبش اّول است.در جست« خواص»چه مهم است و سالاکن از آن



 333  ................................................................ علم  طلسامت ۀنظرم دربار

تا جایی که  ه خاطر دارم در همنی  اره، . اّما  ه  یان هر دو خبش پرداخته استکريم 
که آن را خطاب  ه فرزندش تأیلف  املحجةکشف  در کتابد  ن طاووس یّ سم ومرح

 . اّول پرداخته است جنبهفرموده،  ه  یان 

 طور خالصه از این قرار است:اّول در سالک الزم است  ه جنبهصفایت که  رای 

كج مِْنُهُم الُْمْخلجِصنیج  ؛: اخالصالف إاِل ِعبجادج

   .«مگر  نداگن خملصت را» ؛1

بجعجكج ِمنج  ت؛عبودیّ  ندیگ و : دوم ِن اتا اٌن إاِل مج لجْیِهْم ُسلْطج إِنا ِعبجاِدي لجیْسج لجكج عج
اوِينج  الْغج

 ر  نداگنم تسلّط خنوایه یافت؛ مگر گمراهاین که از تو پریوی » ؛2
انٌ  «.کنندیم لجْیِهْم ُسلْطج جكج عج إِنا ِعبجاِدي لجیْسج ل

من،  ای  ر  نداگنتو هرگز سلطه» ؛3
 . «خنوایه یافت

ُونج   ؛: توّك سوم َكا تجوج بِِّهْم يج ج رج  . «کنندو  ر پرورداگرشان توك یم» 4؛وجیلعج

 :شودزير خالصه یم صفات در آراستیگ  ه دوم جنبهاّما 

لِیمٌ   ردن  ه خدا؛ه یا پناه: استعاذالف ِمیٌع عج فجاْستجِعْذ  ِاهللاِ إِناُه سج

 ه خدا پناه  ر؛ » ؛5
 . «که او شنونده و داناست

ونج  افتادن؛یادو  ه ر: تذکّ دوم ُروا فجإِذجا ُهْم ُمْبرِصُ کا  ه یاد )خدا و پاداش و » 6؛تجذج
 . «گردند ینند و( ناگهان  ینا یمافتند؛ و )در پرتو یاد او، راه حق را یمکیفر او( یم

                                                        

 .40 ه. حجر، آی1
 .42 ه. همان، آی2
 .65 ه. ارساء،آی3
 .2 ه. انفال، آی4
 .200 ه. اعراف ، آی5
 .201 ه. همان، آی6
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ز حضور و اقدام  ه پس اشیطان و راندن طرد توّك  ر خدا در ، یعين : توّك سوم
 . «کنندو  ر پرورداگرشان توّك یم» فريب؛

را احاطه کرده،  ه همراه او  برشفراد شیطان اغلب ادارد که آشاکرا  یان یمقرآن 
ُروا کند؛یم صعود اتقو همرتبتا حیّت  کا اِن تجذج ْیطج ائٌِف ِمنج الشا ُهْم طج سا ا مج ْوا إِذج ِینج اتاقج إِنا اَّلا

 ؛1
های شیطان شوند،  ه یاد )خدا و پاداش و اگران هناگیم که گرفتار وسوسهپرهزی»

 ر . است  نا راین، شیطان  ا سلوک سالک تا مراحل پایاین همراه «.افتندکیفر او( یم
 جويیم.کنیم و از وی مدد یمیم توّك  اخد

نور  ه که رستارسجلیلهرحال، خداوند  ه تو جزای خری دهد که  ا ذکر این آیات  ه
 ت است هم  ه خود و هم  ه من فایده رساندی.معرف و

 چگونیگ شناخت آن پرسیدی. شاخص و هسای تقرييبت مدّ  ۀدربار .10

 رود: رای شناخت این امر یکی از دو روش  ه اکر یم م!موالی

 پایش آن. شاخص واکربردن خود  ه: روش یکم

اکر؛ مثالً ساعیت را  رای  درنظرگرفنت یک مّدت تقريیب ذه   رای این: روش دوم
 2هفتِم سوم و چهارم شاخص در نظر  گرید.دو

 املسائل الواضحةآن را در رشح  ر کتاب  وای که خودم دارم یدهحسب اویل  ر 
قا ل توّجیه  رای ذکر و داع  نشیند همنی  ۀدو نماز  ه اندازن ایدر مفرد  گرا امنوشته

 ه حلاظ فتوا  هرحال،و  ه افل آن اکیف استو نو عرص توقت فضیل رای یقنی  ه دخول 
تواین در عمل، نمازهای ظهر، عرص و نوافل آنها را رضوري نیست و تو یم اینهاهمه 

                                                        

 . همان.1

کهه توّسهط -حماسهبات دقیهق ۀشهده از  رنهامهای اوقات رشیع  ه چاپ رساندیم اسهتخراججدول ۀ. ما کتایب دربار2
در آن کتاب آمده است که مّدت زمان رسیدن سهایه  هه دوهفهتم از شهاخص  -مهندس عماد اهلالیل تهّیه شده
  یش از وقت مذکور است.
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 پشت رس هم در اّول وقت  ه جا  یاوری گرچه فضیلتش از حالت پیشنی کمرت است.

 چننی جدویل چزیی تهّیه، رشیع کردی جدول اوقاتاز من درخواست ارسال اّما 
-حماسبه و  ه ۀحنو ۀاست که من حدود شش سال یا  یشرت است در یپ آنم و دربار

این اکر و مورد  ۀه خربک- 1حاج مهدي الکیشوان آوردن اوقات دقیق آن  ادست
 ه مناقشه پرداختم، ویل او از هماکری  ا من در این طرح خودداری کرد؛  -اطمینان  ود

اّما  کنم تو عددها را در آن  گذار،رایت آماده یممن جدول را  : تا جایی که  ه او گفتم
-از سایل  ه سال دیگر تغیری یمه: اوقات سخنش این  ود ک مضمونوی نپذیرفت و 

امسال ساعت پنج صبح  اشد چننی نیست  ۀکنند؛ مثالً اگر طلوع فجر در اّول فوری
چننی  تهّیهو، رکه حتماً در سال آینده نزی در همان روز در همان ساعت  اشد. ازاین

 ای دارد؟ جدویل چه فایده

حال، اوقات آن تقريیب  وده، خودم نزی تالش کردم چننی جدویل  نویسم، ویل درعنی
 دارای دو نقص عمده خواهد  ود:

 .تساع تنظیمل: اوّ 

 .دانندجتربه یم فقط اکرشناسان  این را ه اکل وقت. اوّ تعینی دقیق : مود

کنم و شاید در یع هر روز را  رای همان روز تعینی یماوقات رشاْلن  نم ،حالهر ه
کم دانم یا دستکه یمرغم اینگریم و نماز را یلع یشرت اوقات نزی جانب احتیاط را یم

-دهم ممکن است فضیلت اّول وقت را از دست  دهم قدری  ا تأخری یماحتمال یم

نمازی که نسبتاً  ا تأخری : که مضمونام  ه این  اره رواییت نزی پیدا کردهدراین. خوانم
  ادا شود  هرت از نماز مشکویک است که نداین وقت آن داخل شده یا نه.

ی  ه حسب فهم ژرف، آینه همان روح واال»: از این سخنم توضیح خواسیت که .11
 . «...انساین است

است و در عذرخوایه من از پاسخ ملحق ات ین پرسش نزی  ه پرسش سوم از نامها
 است. مشرتكن  ا آ
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  خيف رشك

 پرسیدی.اعمال  تنیّ  ۀدربار .12

جز  دهد.حال خویش را یم ۀتوّجه تو  ه این مطلب خوب است و مژد م!حبیب موال و
 وند است  ر تو که تفّضز است عظیم.اخدفضل این نیست که این از 

پنهان نیست که اغلب مردم  ا آن زندیگ  ایرشك خيف جز همان  نیا من! موالي
 وجُهْم ُمرْشُِکونج  کنند؛یم

ُُهْم  ِاهللاِ إاِلا ثج ْْ
ج
ا یُْؤِمُن أ مج وج

و  یشرت آنها که مّدیع ایمان  ه » ؛1
 . «خدا هستند، مرشکند

ایمان  ۀمرتب درحیّت  ،رشكست که این ن ایاشود ه ظاهر یمکريم ۀآيچه از این آن
آیه را  رای تأْید  که پیش از ایمان است؛اسالم  ۀمرتباست چه رسد  ه موجود 

  یشرت، مکّرر خبوان.

حاصل شود که قليب شود که خلوص ناب  رای حالت وقیت زایل یمن ست که ایمعلوم ا
 خواهد  ود.نتيف شود که احتمال هر رشیک  ا آن متوحید خاليص  هستحق افاض ا آن، مفرد 

قط  رای حیّت مرشک هم نیستند؛  لکه فقط و فاغلب اهل دنیا یقنی  ه من! موالي
ه   ه حلاظ اخالیق  این و کنندکنند و اصالً خدا را در اکر خود رشيک نزی نیماکر یم دنیا
. کندّلّک ساقط یمچون سلطنت خداوند  ر اعمال  نداگن را  ه. استا تعطیل یاحلاد  ۀمنل

ان حال اگر اندک توفییق  رای انس. خداوند متعال ما را از هرگونه دوری از خود ناگه دارد
 خمتلف هایتنسبه دنیا   و خدان اینّیت خود را میعين  شود؛یم« ُمرِشک»حاصل شد تازه 
این  اش را وکند اگیه رسکهمثالً اگیه شکِر سکنجبنی را زيادتر یم. گرداندمشرتک یم

 .توحید خالصآمدن  احالت از نّیت انسان  ر طرف خنواهد شد مگر  

طور حمض و شود که  ریخ از اکرهای خود را  هّفق یماگیه فرد  ا توفیق خداوند مو، آری

                                                        

 .106 ه. یوسف، آی1
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ای هم اکرهایش چننی نیست و چاره ۀاّما  قّ  اجنام دهد، -عّز و جّل  -خالص  رای خدای
 هایی است که  اید از آن بسیار استغفار کرد.نیست و این امر نزد اهل حال از مصیبت

همه تا نیّتت را پاک ک  که ها، موالی من  کوش منی نامههدر  «رشك» ۀدرباراّما 
تو از این ماکتبات گرفته تا ُحّب مؤمن، تا  رآوردن نیاز شوق من  ه تو  ۀاینها از استفاد

ويژه در مبحث جهاد اصغر و تا اگیه یا در  یشرت اوقات  هرساندن من  ه تو اگهتا فایده
 رای خدا همه از خدای سبحان هستند و چه چزیی است که وخود جهاد اصغر، همه
 نیست؟ پناه  ر خدا.

    من  ه استخاره ایمان دارم

 . «...تر کنم؟چگونه ایمان خود  ه استخاره را عمیق»: پرسیدی .13

 حیسبت ا  ۀاستخار ایمان دارم؛ چه استخاره انواعهمه ه   ن شخصاً م م!حبیب و  رادرم
 االترين آنها  و حیسبمان تترين آنها هشاید پاینی الرقاع، وذات ۀیا استخار قرآن ویا  ا 

است؛ منّه  اد خداوندی که حق ه ناطق  همواره ه ک  اشد قرآن،طلب گشایش اکر از 
 خود قرار داد.کتاب کريم هرچه خری است در 

است و استخاره  ا  معترب ۀادّل  دارایالرقاع ذات ۀاستخار قرآن وه   رهاخاّما است
ت، ویل دیلل اصز اعتبار آن،  ه غری از گرچه  ر طبق قاعده، دیللش ضعیف اس حیسبت

که خداوند کیس را که  ه جتربه اثبات شده، اطمینان و اعتماد  ه خداست و ایناین
پس اگر کیس از این ناحیه  دهد.سوزی کرده فريب نیمکه از او درخواست یاری و دل

این سخن  ، مشمولان نبودهمسلمخداوند شک کند  ا حکمتی تا قدریعلم در 
لُونج : خواهد  ود که تعایلای خد ا تجْعمج ثرِیاً ِمما نا اهللاج ال يجْعلجُم کج

ج
نجنُْتْم أ لجِکْن ظج وج

 لکه » ؛1
 «.دانددهید نیمکردید که خداوند بسیاری از اعمایل را که اجنام یمشما گمان یم

                                                        

 .22 ه. فّصلت، آی1
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 وحسن ظن وزيادتر  سبحاناعتمادش  ه خدای  یقنی انسان وتاً هرچه عیطب
 تری منتیه خواهد شد.روشن نتیجهو در عمل  ه ا ۀراخر خدا  یشرت  اشد است  شتوَّك 

-استخاره  رای هر اکر مشلک یا رسدرگم» ؛«اْلریة للک امر مشلک»اند: که گفتهدیگر این

 ۀدربار.  اشند ا اخرويیح دنیوي رجِّ مُ شود که دارای اموری نیممل اشو «ای استکننده
 ه حلاظ  احتمالاگر دو ، کنیمهمنی قاعده را پیاده یماستخاره در سری و سلوک نزی 

 پذیر است.ناماکاستخاره  ا قرآن کريم  دن ود مساوياهمیت 

 . «؟ه داردسّجادی ۀصحیف ر تفسری عرفاِن  يیشیخ  هاآیا »: پرسیدی .14

نداشته، آن را ندیده و هیم خربی از آن کتاب ز این ا ذهين ۀ قاسمن هیم  م!موالی
سّجادیه منحرص  ه این  زرگوار نیست اکیف است  ۀنتیه تفسری عرفاین صحیفندارم؛ م

نی شریازي، : صدراملتأهلّ چونوجویی  کنیم؛ کساین همدر تأیلفات غری ایشان جست
های توان حیّت در کتابیم ه،  لکبسیاری کسان دیگر ق سزبواري وا ن عريب، حمقّ 

-زيرا اگیه در آنها نزی یافت یم رف گشت؛ژ معمویل  ا گرایش دی  نزی  ه دنبال معاِن

شوند یا ناخودآاگه و تصادیف از زبان و قلم نویسنداگن آنها  ه در رفته، مشتاقان و 
 کنند.های آینده نزی تصادفاً آنها را پیدا یمراغبان چننی معناهایی در نسل

 دادن  ه آنها کوتایههایت  ه پایان رسید و من در پاسخکه پرسشپس از این
بسیاری داشتم دوست دارم مطلیب را تذّکر دهم که مّدیت است همواره در ذهنم  وده، 

 منتظر  ودم تا در خنستنی فرصت آن را  ا تو مطرح کنم.

 فیدمکتاب دو 

امللل  رایت مفید  اشد؛ ابلّته سم  نیصهیونی ۀهست که  رای نوشنت دربار کتابدو 
ِ  ا اج » ۀنوشت تاريخ شعيب دانم؛ یکی کتابمن فقط عنوان آنها را یم :  یردیگ و«  انا

آمريکا و ملّت یهود( که نام  ۀ)کنگر الکونغرس االمريکي والشعب ایلهودي
 شناسم.اش را نیمنویسنده
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اعّییت یهودیان  نسبتگرچه : اماز کتاب اّول مضمون این عبارت را نقل کرده
   یشرت از این است.درصد  یشرت نیست ویل تأثری آنان خیز ه سهحدایاالت متّ 

« شیخ امحد  هادِل»ام اگر  گويم که من این دو کتاب را از رازی را از تو پنهان نکرده
تواین این تو یم هکاست  نی، مهم امطرح کرده  ود شناختم زيونويتلکه در بحيث در م
، دارد ای از آنها را در اختیارهه نسخ ود ک نیا شظاهر الکمها را از او خبوایه چون کتاب

-ها یا قرائتخانهتواین آنها را از کتابکه یمچه این که نایم از من  ربی؛ابلّته  دون این

 کنم در  ازار یافت شوند.های عمویم  ه امانت  گریی ویل گمان نیمخانه

ارزشمندی که  رایم فرستادی  ۀدانم چرا فراموش کردم که در آاغز نامه از هدینیم
این ذهن ناقص خطااکر مرا!! و این نبود جز از رِس  زرگواری  تشّکر کنم، خدا  کشد

مقدار تو را جزای خری اکر یبذایت و شخصّیت خانوادیگ تو که خداوند از جانب این گنه
 دهد که عطا  ه دست اوست.

دیده  ودم و  رای  ه  ازار  «علوم» هجملّ اخری  ۀمن تبلیغات این کتاب را در شمار
دم که خداوند  ه دست تو آن را  رایم فرستاد پس او را  ر کشیآمدنش انتظار یم
 گويم.لطفش سپاس یم

علم اند: است که از آن اله دهی ه چاپ رس نهیزم نیدر ا زین یگرید یهاکتاب
ارسار مثلث کتاب  ،عرص اْلوارقکتاب:  نیچن، هم سةالساد سةاحلا ،الفس
آن  متیقچون  ویل ،امدهیدور آن را د خواب که مّدیت نه چندان ۀدربار و کتایب  رمودا

االنسان کتاب  ، االتر نهایا ههم ازم و ديررا خنآن نمود نسبت  ه حجمش گران یم
منترش شده  یجدلو سه ی، دوجدل یجدل کیاست که در سه حجم:  روح ال جسد

 .است دهشچاپ  مفصل االنسان روح ال جسد حتت عنوان: ریاخ ۀنسخ کهاست 

 ۀکه درصدد پژوهش دربار را یها  وده، افرادگونه کتابنیا ریگهمواره یپ من
 نیه اک؛ چراکنمآنها سفارش یم ه ه مطالع زیهستند ن جهان هسیت رویحِ  یهاجنبه
خود  ۀهمواره در هر شمار زین علوم جمله ؛هستند ییگرای ا مادّ  تخمالفدر ها کتاب
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 نهیزم نیدر ا مطالیب ۀدندربردار که کندمنترش یم یکولوژیپاراسا ۀدربار یامقاهل
بسط  یدر راستا کنمکه احساس یماست  یاديز یهاتالشنزی هست، اینها در کنار 

در تا  شودیم باله دنجملّ  نیدر اهای موجود در این زمینه، و جربان اکسیت مسائل رویح
 یریگجهتکه  ژهيو ه ؛دشکآن را  ه نقد   ،ستادهیدر جامعه ا ییگرای را ر هجوم مادّ 

 .کندیم دییتأ ار طرف مقا ل زین رسیم

 ندیکه  یه است خداوند. پس منّ سوزاندرا نیم مزیههمه  ،آتش :اندگفته منتیه
 سبحان اهلل رب العاملنی. .کندیم تیخمتلف محا تخود را  ه دست دشمنانش از جها

 را. انی! و سپاس خداونداگر جهانستیقلم  از ا یا پس

 اهلل و  راكته. محةو ر کمیعل السالم و
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 دهم ءهنام:  فصل نهم

 وداع اعرف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

که او را سپاس بسیاری شاید، درخور سپاس و ستایش پرورداگر جهانیان را، چنان
-سنگش، و درود  ر پیامربش، درودی که نه شمارهشکوهمند و فرمانروایی گران ۀجلو

نهاییت و نه زمانش را انتهایی  اشد؛ درودی که آاغزش افزایش اش را پایاین، نه مّدتش را 
یا د و انتهایش را پایاین نباشد؛ درودی که موجب خشنودی آنان شود و حّق حمّمد و 
خاندانش را ادا کند و  ه جا آورد؛  ه حول و نریوی تو ای پرورداگر جهانیان! و درودی 

 او  اد. ۀ ر خاندان پاک و پاکزی

 و  راكت خداوند  ر شما  اد.سالم و رمحت 

 سّید و موال و راهنمایم!

ام  ا شما قطع شود چه حایل ناگریگفتم: اگر روزی نامهپیش از این  ا خود یم
های ای که غذای روح من  ود و موجب دوام یکی از جنبهناگریخواهم داشت؟ نامه
ت قا ل توّجیه حمروم از حال، این اتّفاق افتاد و من خود را مدّ ام؛  ااینرضوری زندیگ
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این را طه یافتم، ویل خدا شاهد است که در طول این مّدت، در زيارت  ودم یا در حال 
اعیل از داع یا در نماز  ودم و یا در حال تفّکر، جز در اندک مواردی همواره جناب

ناسب زیستم و از آن شریي   ه تها یمخاطرم پنهان نبودید و همواره  ا شریيِ  آن نامه
گرفتم. اگر  ر یم -عّز و جّل  -هایی از عظمت َّّلت قرب  ه خداوندفکر ناتوانم اندیشه

تقّرب  ه کساین که  ه خداوند منتسب هستند و نسییم از خداوند  ر آنها وزيده است 
 ای را  ه  ار آورد.چننی نتیجه

تم یکی  رای شما تر دو نامه نزی نوشابلّته همواره در نّیت ماکتبه  ا شما  ودم و پیش
اش؛ ویل  ه دیلز عطف اخری زندیگ نقطهو دیگری  رای  رادر زيد  ه مناسبت 

چه از من  ه تأخری افتاد و شاید آن»استخاره مانع از فرستادن آن نامه  رای شما شد 
در خالل این روزها نزی «. همان  رایم خری  اشد؛ چون تو  ه اعقبت امور آاگیه

رسید و مرا  یش از پیش  ر رس شوق  1اخریتان نامهکه تا ایندرصدد این اکر  ودم 
 نوشنت نامه  رایتان آورد.

اینک دوست دارم  ه  عیض از نکایت که در آن  ود  رپدازم و امیدوارم که خداوند 
 سبحان مرا  ا عصمت و یاری و توفیق خود مدد فرماید:

 هایم را  رای رضای خدا  ه تأخری انداختمپژوهش
که شّدت اکهش دادم؛ چرایشرت اکرهای پژوهیش خود را در علوم ظاهری  ه. من  1

اهمیت است و  ه ِجد  اور دارم هر چزیی اگر حمتوایش از نتایج جهاد اکرب تیه  اشد یب

                                                        

ههای اعم پهنجم از نامهه ۀاین کتاب است که  ه عنهوان نهام ۀه آن اشاره دارند آخرين نامای که مؤلّف حمرتم  . نامه1
شهید صدر آمده است؛ گويا چون مّدیت ماکتبات میان ایشان و حُضت مؤلّف قطهع شهده  هود شههید  زرگهوار 

ار پشهیماین فرستند و در مشعل دهم  ا توّجه  ه حهال معنهوی مؤلّهف از فرسهتادن آن اظههای  ه ایشان یمنامه
ایهن نامهه  ۀکهنم خواننهداگن حمهرتم خنسهت آن نامهه را مطالعهه کهرده، سهپس  هه مطهالعکردند؛ پیشهنهاد یم
  رپدازند)مرتجم(.
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کردنش اویل از اجنام آن است و اجنامش اویل  ه استغفار و طلب خبشش  نا راین، ترک
چه بسا طاعیت که  نا نهادم و حالیت که استوار خداوندا! »تا انتظار اجر و پاداش؛ 

ساختم که عدالت اعتمادم  ر آنها را ويران کرد  لکه، فضل تو مرا از آن  از 
که: چون من نفس خود را در وقت اجنام چنان اکرهایی این اّوالً. دوم این 1«داشت

و حیّت  کردن  همان و رشح و توضیح مطلیب دیگر  ودممشغول  ه نوشنت فالن، حذف
ای جدید، یا اصالح طریح پیشنی در امان نبودم و در حال نماز از فکرکردن  ه ایده

خنست  رای دريافت  ۀچون مرحلکه من فکر خود را همفکرم مشغول  ود درحایل
کم در این رو، تصمیم گرفتم دستخواستم. ازایناکمل نتایج جهاد اکرب، آزاد یم

شود و های مرا شامل یمفّعایّلتهمه  ردارم و این مطلب ها دست مرحله، از آن فّعایّلت
صهیونیسم هم جزو آنهاست که چند مایه هست  ه آنها  ۀطبعاً پژوهش دربار

اعیل نوشتم و اعالم داشتم ام؛ دقیقاً از زماین که مالحظات پیشنی را  ه جنابنرپداخته
همه همنی دیلل، کنم و  ه که در حنی نوشنت آن مطالب احساس اندوه شدیدی یم

ای  ه آنها افزوده شده  اشد بسیار اندک هایم  ه حال تعلیق درآمد و اگر چزی تازهطرح
این پژوهش نزی  ۀکه منا ع مهیّم دربارو  عیض از آنها تنها در ذهن من  وده است چنان

در چهار جدل، که در یکی از « عجاج نويهض» ه دستم رسیده است؛ از اله کتایب از 
های صهیونیسیت و در جدلهای دیگر تاريخ یهود و متون اکمز از پروتکلآنها 

 آنهاست.همه این اسناد و مسائل مربوط  ه  ۀای دربارمسیحّیت و ایده
من درست  وده، دیلز قا ل قبول در  را ر انتظارایت  اشد که  ۀامیدوارم که این اید

خدای تعایل و از شما طلب  اتمام یا تکمیل این  رنامه داشتید؛ از ۀاز من دربار
 پویش دارم.خبشش و چشم

-شکسنت مؤمن، جربان را  ر شکننده واجب یم»که فرموده  ودید: این ۀ. دربار2

                                                        

ْم ِمنْ . »1 جيِه کج ا إِل ٍة  جنجْیُتهج اعج ها فجْضهلُكج  طج قجهالجيِن ِمْنهج
ج
ْدلُكج  جْل أ ا عج لجْیهج اِدي عج مج اِْعتِمج دج ا هج یاْدُتهج الجٍة شج فهرازی از داعی )«وج حج

 در روز عرفه(. 7امام حسنی
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یا م و فضل و سپاس و من در پرتو فهم نارسایم مشیلک در این حد  رای خود نیم 1؛«کند
کردی یت هدایتم نیمخواسام را یمخداوندا! اگر خواری»مّنت خدا را  ر این نعمت؛ 

و چه شریين است این لکمات و « خبشیدیخواسیت اعفیتم نیمام را یمو اگر رسوایی
 ريزد.چه آرامش  زریگ  ر قلب فرو یم

کردم نزی  ر همان منوال در ادای ّلّک و جزیئ اعمال ظاهری که پیش از این ادا یم
ای غری مناسبیت توفیق عمل تازه اگه که خداوند  ه مناسبیت یا دریبوسا ق هستم و اگه
صورت، وقت خود را رصف افزایم و در غریاینکند چزیی  ر آن یم ه من عطا یم

هایی که یا کتاب جامع السعاداتچون کنم؛ همهای تهذیب نفس یمکتاب مطالعه
 مطالعهکه  کشکول شیخ  هاییچون  عیض از این دست مطالب در آنها آمده  اشد هم

ا موجب  روز توّجهات قلیب مهیّم در من شده است و  ه احتمال قريب  ه هاین کتاب
ام ترين ثمرایت که از سلوک  ه حسب فهم نارسای خودم  ه دست آوردهیقنی از مهم

شدن چراغ قرمز  رایم در هناگم حدوث گنایه ظاهری یا  اط  توّجه یا  ه قویل روشن
 است. است و این خنستنی اگم در راه چاره و درمان

چون  رنامه  نام  رنامه  ر آن  گذارم خواهمابلّته نیم -من نامهکه در  رچه این
 عیض چزیهای  - ینمدهد و آن را مناسب  ا نفس خود نیم ندی یممعنای نظام و پای

                                                        

ای که در پاوریق پیشنی  هه آن اشهاره کهردم  هه خبیشه از آن . اشاره  ه حدییث است که مرحوم شهید صدر در نامه1
فرماید: اگر کیس مطالب سهنگی   هه کیسه کهه حتّملهش را نهدارد  گويهد و جا که یماستناد کرده است؛ آن

ر او واجب اسهت کهه خهودش نهزی آن شکسهت را جهربان کنهد. مهنت حهدیث موجب شکست فکری او شود  
  ه مهن فرمهود: 7امام صادق گويد:یس عبدالعزيز قراطیآمده چننی است:  44، ص 2، ج در اصول اکیفکه چنان
 رکهه دآن ابهادم ؛رونهدیمه از آن  هاال پلّ هچون نرد ان پلّ که ایمان ده درجه است که راسیت ه  !اى عبدالعزيز»
کیسه را کهه از  پس ؛دهم ۀتا پّل و چننی است تو ایمان ندارى  ل است  گويد:وّ ا ۀپّل  درکه است  ه آن دوم ۀپّل 
د و چهون دیهدى کیسه از تهو یهك نکنه نیچنهتو نزی  ا تا  االتر از تو ایماین نکن مّتهم  ه یبتر است پاینی وت

 هار  ینهدارد  هر وآن را حتّمهل چزیی که ر و یاو  است  ا مالیمت و نریم او را  ه سوى خود  اال تردرجه پاینی
را جهربان شکسهت هرکس مؤم  را بشهکند  هر او الزم اسهت کهه آن که راچ ست؛شکخوایه او را  کهمکن 
 مرتجم(.«)کند
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 ضحةالفتاوی الواهای عمویم از آن اله کتاب کتاب مطالعهدیگر هم هست مانند 
جا که پیش از آن آوردنش  ه دستم رسید؛ آندستی  هکه پس از اشتیاق فراوان  را

های گریی  رنامهچننی  عیض از اکرهای رضوری و یپافتخار آشنایی  ا آن را نداشتم هم
های اصز است و الزم جا هست که این یکی از  رنامهرادیویی که مربوط  ه مردم آن

 «.گمان  اش و نرپسخوش» ود این را حتماً تذّکر  دهم و اّما  ه جز اینها 

 اگنهامور سه

 1روگرداین مریّب از شاگرد خویش است ۀکنند. آن سه چزیی که فرمودید: توجیه3
تر از آن این است که عمالً هیم یک از آن سه اکمالً درست و  ه حق است و صحیح

اکمل  ۀاین نسبت  ه حالت قطع را ط -ای مریّب من! -شود، ویلامر در من یافت نیم
 ن استاد و شاگرد  است.زيمیا

چه اکنون شاهد آن هستیم نزی رسایت موّقت و آن ۀاّما آیا این امور  ه قطع را ط
دانم چرا؟ آیا شوم و نیمناگری زي ا شما  سوق داده یمکند؛ زيرا من  ه سوی ترک نامهیم

چون  اید  ه همنی مقداری که  ه من القا شده بسنده کنم و خود را  رای مطالب 
دادن نامه و حمتوای آن مرا  ه کوشش و که ترتیب آماده سازم؟ یا  رای این یشرت

که از زيبا نوییس و آراسنت سخن دارد؟ یا  رای ایناشتغال ذه  و تفّکر بسیاری وا یم
و انشاء مطلب  ه  هرتين ترتییب که از من ساخته است  از داشته شوم؛ چون هوای 

ترين که زيباترين از سوی من نزی در واقع زشت ماند  -نفسم طالب این امور است؟
 یا  اید نفسم از این َّّلت  زرگ حمروم شود؟ یا علّت دیگری دارد؟ -است!

زمان  ا هرحال، من  ا این اهلام هماهنگ شدم و این حتّول در زندیگ  رادر زيد نزی هم ه
ن ارتباط  ا این  رادر ام را  ر این اکر تشدید کرد؛ چودروین ۀاین تصمیم اَياد شد و اراد

که او از جزئّیات پذیر نبود و طبعاً  دون اینعزيز جز  ه دشواری و  ا وسایل جدید اماکن

                                                        

 آمده است)مرتجم(.« تربییت ۀیک قاعد». این مطلب هم در همان نامه که در پاوریق پیش گفتم حتت عنوان 1
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اعیل جناب ۀماند که طبق فرموداّطالع داشته  اشد، آیا پس از این، لزویم  ر شاگرد  ایق یم
 گری موضوع  اشد و از قطع ارتباط موّقت یا دایم  رپهزید.چنان یپهم

شما که لطف کردید  نامه.  ه دیلل رشایط بسیار سخیت که  رادر زيد را در  ر گرفت، 4
را  رایم فرستادید بسیار دیر و دقیقاً در روز  افق ه( جملّ 10/2/66) 1987نیسان  30 ۀو شمار
های  عدی آوردن شمارهدست(  ه دستم رسید؛ این امر موجب شد  ه6/4/1366) 27/6

رو شود  ه عالوه که رفت و آمد من  ه  ریون از م هست  ا دشواری روبهجمّله، که هفتیگ ه
شدن از منل  از داشته و در منل نزی  ه همان سبیب که  رادر زيد و  رادر... را از خارج

پیش اااالً  ه آن اشاره کردم بسیار کم و در حّد رضورت است ابلّته من نسبت  ه آن  هنام
توانم  ا آزادی اکمل رفت و آمد کنم، یشرتی  رخوردار هستم و یمدو  رادر، از آزادی عمل  

هرحال، من در حّد توان و  ه توفیق خداوند سبحان،  ه ویل راعیت احتیاط واجب است؛  ه
 دنبال این چند شماره جمّله خواهم گشت.

نزدیک  ه  ۀها زدم و چند شمارخانه ود گشیت در  عیض از کتاب 6/  30امروز که 
 اريخ را پیدا کردم و تالش خواهم کرد  قّیه را نزی پیدا کنم.این ت

 تفسری سخن سّید
چه حقری قصد  یان آن را اعیل  ود اّما آنحُضت نامهجا مطالب مربوط  ه تا این
 که:دارم این

که پایان میهماین حقییق خداوند -در روز عید فطر . حُضت امام مخی 1
زندیگ  شایستهترک شهوات ماّدی تو را »ن مضمون که:  یانایت فرمود  ه ای -سبحان  ود

 زندیگ در اعلم مافوق مثال  شایستهدر اعلم مثال و ترک شهوات روحاین و عقالین 
کم اگر مانیع نیست ممکن است این عبارت را  رایم تفسری فرمایید یا دست«. کندیم
 هایی  رای این شهوات روحاین و عقالین ذکر نمایید.مثال

 - ودنش  اشددارناگری میان ما اگر  نا  ه مایهاز اله نامه -ونه اکر فکری. هرگ2
دارد؛ مرا  ه زمحت انداخته، ناگرش اّویّله، ويرایش و  ازنوییس آن فکرم را مشغول یم
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شدن قلم  اشد یا رضوریت که از  اب جاریکنم مگر اینرو، اقدام  ه این اکر نیمازاین
 ند.مرا  ه این اکر وادار ک

های لفظی ام خایل از هرگونه مبالغه و آرایه. تالش کردم جز حق نگويم و نامه3
گويم و اگر جز این  ود شأن طبییع انسان  اشد. اگر چننی  ود که خدا را شکر یم

اعیل ضعیف حقری، جز این نیست و از دراگه خداوند سبحان طلب خبشش و از جناب
 کنم.عذرخوایه یم

ه از موارد اشاکل خایل نیست خواهشمندم لطف فرموده، شیّک نیست که نام
اعیل هر زيبایی هستید و اگر نظر جناب شایستهاعیل اشاکالت را تذّکر  دهید که جناب

 عکس این  ود اختیار  ا خودتان است.

کنم و دوری و کنم که: رسورم! شما را فراموش نیمدر پایان سخنم را تکرار یم
اکهد که اعیل نیممن  ه جناب ۀقلیب خالصان ۀی از عالقای، چزیقطع ارتباط نامه

شما دستاويز استواری ناگسست  هستید و چگونه چننی چزیی  ر این را طه اعر  
و   ه رضای او و دوسیت پیامرب که  ر عشق  ه خدای سبحان و رسیدنشود درحایل

 اش  نا شده و استوار گشته است.خاندان پاک و پاکزیه

طاهرين را در سامرا، اکظمنی و کربال اجنام دادم؛  ۀا ت از شما زيارت ائمّ  نده  ه نی
عمویم، از این امر حمروم  اشید  ۀکردم که شما  ه دیلل رشایط سخِت تیقّ چون فکر یم

 رشتهمن داريد  ه جا آورده،  ۀو تا  دین وسیله سهم اندیک از حّق  زریگ را که  رعهد
جا هست که در کتاب ای در اینم؛ ویل مسئلهتر کرده  اشارتباطمان را حمکم

ای  ه توان از آاغز نّیت،  ه نیا ت از شخص زندهخواندم نماز را نیم ضحةالفتاوی الوا
 جا آورد،  لکه  اید در پایان نماز ثواب آن را  ه قصد رجا  ه او اهدا کرد و گمان 

 کرده  اشید.های پیشنی نقل اعیل نزی چننی نظری را در نامهکنم جنابیم

که من ای  رای ا راز احساسات و عواطف  دل کنم؛ چراام را  ه صحنهخواهم نامهنیم
آوردن آنها ناتوانم؛ نزی از این  اب که خود را غرق در کشیدن و در قالب لکماتتصويراز  ه

 پرسید: آیا او 7 یت: از حُضت امام اکظمیا م. یکی از دوستان اهلعواطف رسشار شما یم
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 ه مقدار حمّبتت  ه من »دارد؟ آن حُضت پاسیخ  ه این مضمون  ه وی داد: را دوست یم
اعیل نزی صورت، جنابدراین«. دارمناگه کن؛ من نزی تو را  ه همان مقدار دوست یم

سازيد توانید از روی عواطف رشيف و احساسات جوشاین که مرا غرق در آن یمیم
دارم  ه دست آوريد  لکه بت  ه شما در دل، پنهان یم رآوردی از مزیان عواطیف که نس

 افتخارم  ه ارتباط  ا شما  یشرت است. ۀاحساسات من  ه انداز

 رم که آن را  ا آن آاغز کردم؛ محد و ستایش ام را  ا همان چزیی  ه پایان یمنامه
هایی که یکی از آنها میرسکردن دیدار پرورداگر نعمت خبش نیکوکردار،  ر نعمت

آنان که همه  ر »که خود فرمودید: شماست و نزی  ا سالیم  ر شما و چنان ۀدوبار
هایم از قلیب که در کنارتان اّما در  دین  ه دور از و  ا اهدای شوق« داريددوستشان یم
همه خواهیم از شما و از یم -مرتبه  ادهایش  لندکه نام-کند و از اوشما  زندیگ یم

را  گرداند و هر مانیع را که از رسیدن  ه  هرتين آرزوهایشان از  رادران هر ناروایی 
دارد از آنان دفع گرداند و  ه کرم و فضلش تقدیر ما رمحتش  ازشان یم ۀخوان گسرتد

اش مقّرر گرداند  ردن از دیدارش در زير سایهآمدن در جایاگه رمحتش و َّّلترا گرد
-یی و نعمیت  ه دست اوست و او رحمای نیست؛ هر نیکواش سایهروزی که جز سایه

 آوران است.آورترين رحم

 و سالم و رمحت و  راكت خداوند  ر شما  اد.
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 مشعل دهم

 پاسخ شهید صدر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

 اعتماد ما  ر خدا و در هر سخیت و آساییش توّك ما  ر اوست.

 خداوند  ر شما.  راكت و ترمح سالم و

ا و موالی عزيزتر از جان و قلبم! که خداوند  ه عّزت خود  رادرم در راه خد
ترين راه  ه ترين مّدت و آسانعزيزش دارد و از عطایایش  ه او اعطا کند و در کوتاه

 اوجش  رساند که هر توفییق  ه دست اوست و  ر هر چزیی تواناست.

  خطاها

اعرتاف کنم و و از  اخریم نامهخوش دارم در آاغز،  ه خطا و اشتباه خود در ارسال 
 کنم.خدای سبحان از این اکر و از هر لغزش و اشتباهم که چه بسیارند استغفار یم

تو معایب و اشتباهات آن نامه را در  نامهکه در پرتو چه در توان من است اینآن
 ترينشان اینها هستند:چند مورد خالصه کنم که مهم

نفس و هم  ا روح من موافق  ود و اشتباه یکم: رشک خیف؛ زيرا این رشک هم  ا 
 تنها  رای روحم نبود، یا  گو: هم موافق  ا هدف دنیوی  ود و هم هدف اخروی.

یا م و عشیق است که نهانش اّما هدف نفیس همان شویق است که  ه آن دست یم
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 ام از او  ه درازا کشیده است.دارم نسبت  ه این  رادر عزيزی که دورییم

ای وجداین است که در روح و قلبم  ا اّطالع دادن  ه خواستهسخهدف رویح اّما پا
یا م و کننده  ه خدا و دورکننده از دشمنان اوست آن را یماز هر چزیی که نزدیک

 دون شک، دیدار؛  لکه کمرت از دیدار، همنی نتیجه را خواهد داد و انسان را گرچه  ه 
در دريای تاريکی جنات شدن صورت موّقت، از احساس دوری و غربت و غرق

 گويم.خواهد داد.  یش از این چزیی نیم

زا  -کننده  ه خدااخروی نزدیک جنبه ود تنها همان اگر آن نامه، تنها  رای روحم یم عج
و »چننی نبود  لکه خملوط و مشرتک میان این و آن  ود. در آن وجود داشت، ویل این -اِسُمه

نکردن فس و شیطان مرا تنها گذارد، این یاریاگر یاری تو در هناگم مبارزه  ا ن
 «.سرپدخواهد دست رنج و حرمان ه نکردنت مرا  ماً همان یارىمسلّ 

اشتباه دوم: این نامه چندین نفر را  ه زمحت انداخت که  رای رساندنش رنج سفر و 
زمحات دیگری را  ر خود هموار کنند که تو خود  هرت از آنها خرب داری و این اکر از 

 شده از ارسال نامه  ا آن  را ر نبوده است.سوی من ظلیم  ه آنها  ود که اهداف یاد

گرفت و در  را ر های متعّدد حّق تو را نادیده یماشتباه سوم: این نامه از جنبه
 زد:عطای الیه که  ه سوی تو آمده خود را  ه ناداین یم

تو « حال»که رد درحایلککه تو را  ه اقدام در جهاد اصغر تکلیف یمالف: این
 مناسب ترک آن  ود.

تو مقتیض ذکر « حال»که  از کرد درحایلکه تو را  ه دادن پاسخ تکلیف یمب: این
اکمز از آن  هدایم تا رس حّد اماکن و اعرا  از اکرهای دیگر  ود. خداوند تو را  ه مرتب

  رساند که اختیار توفیق  ه دست اوست.

پردازم  رای جربان این دو تو یم نامه ه پاسخ جزئّیات  این نامه وقیت هدر ادام
 اکری خواهم داد.اشاکل، راه

هرحال، من از این گناه و گناهان دیگری که مرتکب شده یا اشتباهات دیگری  ه
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کنم تا کنم و  دون تعارف، از تو عذرخوایه نیمام  ه دراگه خدا استغفار یمکه کرده
استغفار خالق را  ا استغفار از خملوق خملوط نکنم. دوباره در دام رشک نیفتم و 

 جا چننی اقتضا کرده است.من تا این ۀاندیش

 عیض از  ۀرسد دربارچه را که  ه فکر سست و نارسایم یماینک دوست دارم آن
 ات  ود  یان کنم:مطالیب که در نامه

داناترين،  که-عّز و جّل  -خداوند ۀما در  را ر ارادهمه موالیم! زساوار است 
ترين است جّل جالهل، دستان خود را  ه عالمت تسلیم  اال  ربيم. ترين و رحیمحکیم

 گويیم  ه هرچه او خبواهد از رشایط تقّیه و مشالکت روزاگر.آمد یمپس خوش

آید و از طریف، گوار است این نامالیمات؛ چون از سوی او یمو چه شریين و خوش
ناگری میان من و تو نزی از همنی نزی هست. قطع نامهسبب رسیدن  ه ساحت قدس او 

 خواهد.گونه  اشد که او یم اب است؛ پس  گذار همان

 مثایل  رای تو
 ۀیقنی را طداین؛  هارتباط تو  ا من  ه این عنوان که مرا مریّب خود یم ۀاّما دربار

ویی  رای تو تواند الگیم -که خداوند روح پاکش را مقّدس گرداند-«موالیم»من  ا 
جا که پس از ارتباط دایم و متمرکز  ه مّدت اکیف، احساس کردم که او از من  اشد؛ آن
گردان شده، مرا رها کرده است. شاید این  ه خاطر نقص، ناتواین، ناداین،کوتایه و روی

یا گناهان من  وده  اشد. شاهدم این است که من تالش کردم  ه هر صورت که شده او 
گران شدی و من معلومات خود  ه این مضمون  ه او گفتم: چرا از من روی را  بینم و

را از چه کیس  گریم؟ پاسخ داد: معلوماتت را از کیس  گری که زساوار است از او 
رسید « عطایی»نمود، ویل  گریی. این پاسخ او در آن زمان در ذهن من تا حّدی جممل یم

 ون  ه محد الیه در حال پیرشفت دایم است.و حقیقت را  ه من فهماند و آن فهم تاکن

دار فاین را وداع گفت  پس از این مقّدمه چند مایه  یشرت طول نکشید که آن  زرگ
 او را از دست دادیم. -اش را از دست  دهدکه ا ر  ارنده-زده چون زمنِی خشیکو ما هم
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قیت که مانیع از این  اید مثایل  رای تو  اشد و این جدایی و قطع ارتباط نزی تا و
ارتباط وجود دارد  اید درست  اشد؛ روشن است که اسباب جدایی در مورد  نده و 

 اعیل  ا موردی که میان من و موالیم  ود متفاوت است.جناب

اکمل هم نیست و رضری ندارد چند مایه یا سایل  ۀابلّته مقصود من، قطع را ط
 :گويدکم در ارتباط  اشیم. شاعر یم ار دستیک

کنیم چه بسا یادآوری که دورافتاداگن را که ما شما را یاد یمما را یاد کنید چنان»
 «.کند ه هم نزدیک یم

 مثایل دیگر
میالدی اگیه  60 ههای دهکه در سالجا مثال دیگری  ه یادم آمد و آن ایندر این
ن حکیم از دنیا اهلل العظیم سّید حمسیةکرد اگر از قضا آام  ه من تلقنی یمنفس اّماره

جای بیس  -و چگونه زندیگ کنیم؟ 1ما چه خواهد شد ۀ رود وضعّیت درآمد ماهان
شدن که خدا شاهد است وفات ایشان هیم تأثریی  ه حلاظ کممهم این -تعّجب است

ام اگر  گويم  ه مزیان قا ل توّجیه درآمد ما نداشت،  لکه سخ   ه گزاف نگفته
 ر سبیب از  نی رفت ویل مسّبب همواره هست.رو، اگ یشرت هم شد. ازاین

ی خود  ه همنی قدر اکتفا کردم که در را  ه رويم  از کرد و «موال»رو، من از ازاین
 ه فضل خدای سبحان  ه راه رهنمونم شد؛ اّما وصول عمز نه  ه دست اوست نه  ه 
را دست من،  لکه  ه دست کیس است که لکید هر چزیی  ه دست اوست. پس خدا م
کفایت است و این  اید مثایل  رای تو  اشد. پس تالش نکن که از تعّمق در این 

 «.من در استفاده از این واژه دّقت کن ۀ ه زبان گزند»مطلب کوتایه ک  

                                                        

است  هه صهورت ماهانهه )شههرّيه( میهان  وجوهات رشیع مؤمنان را که سهم امام زمان یم. چون مرحوم حک1
 کردند)مرتجم(.طاّلب تقسیم یم
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تو پاسخ ندهم، ویل ارصار نفسم  نامهها  ه  گذريم؛ من فکر کردم  ا توّجه  ه واسطه
دادن درهرحال، مرا  ه این اکر لحت در پاسخو انتظار روشن تو  رای پاسخ و وجود مص

 وا داشت. و احلمد هلل رب العاملنی.

  رای سود دیگران  ه خود زيان نرسان 
شّدت اکهش من  یشرت اکرهای پژوهیش خود را در علوم ظاهری  ه». نوشته  ودی: 1

- اشد یبکه  ه ِجد  اور دارم هر چزیی اگر حمتوایش از نتایج جهاد اکرب تیه دادم، چرا

 ... «.اهمیت است

که من نزی وقیت تأیلفاتم را ترک کردم از این خرب بسیار شاد شدم اکیف است این
 ام.چننی حالیت را جتربه کرده

اگه که تکلیف رشیِع فعز، کند و تا آنگونه  اش که حال تو اقتضا یمتو نزی همان
ران  ه خود زيان  رای سود دیگ -که در رشایط کنوین نکرده است-اقتضا نکند

ترين اکر است که فرد،  رترين عبادیت را نرسان.  نا راین، بسیار منطیق  لکه رضوری
شناسد  رای و تکامل در راه رسیدن  ه او یم -عّز و جّل  -که در راه  ندیگ خداوند
صورت، وقیت پشیمان تر را کنار  گذارد که در غریاینپاینی هخود  رگزيند و مرتب

 دیگر نه جای پشیماین هست و نه راه گريزی. خواهد شد که

های دی  نزدیک  ه کتاب ۀپیشنی من  ر اساس این فکر  ود که تو اْلن یا در آیند نامه
گرداین تو از این امور و رسیدنت  ه این مرحله را نیازمند هسیت و پیش خود احتمال روی

زای نیکواكران عطا فرماید و دادم؛ پس خوش  اش و شادمان که خداوند تو را  هرتين جنیم
 مسلک اهل حال را  ه تو شناساند ۀسپاس خداوند را آن صاحب فضل عظیم، که شیو

 اکِرجاِت ثرِیًا وجاَّلا اکِِرينج اللاههج کج وجاَّلا

«. کنندو مردان و زناین که خدا را فراوان یاد یم» ؛1

                                                        

 .35 ۀ. احزاب، آی1
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کند ه آن گرایش پیدا یمات  تکامز ۀچه ضمریت و شیورو، از حال خود و از آنازاین
 خواهم.اشتباه، پوزش یم هپریوی کن. من  از هم از تقصری خود در فرستادن آن نام

 پرسیدی.« شود...شکسنت مؤمن موجب جربان  رای او یم»که گفته  ودم: این ۀ. دربار2

اویلای او  ه عّزتش عّزتمند »خداوند عّزتت را پایدار و رشافتت را افزون کند که 
 از خود عّزت مستقّز ندارند. -العیاذ  اهلل -و« وندشیم

 عربت
آن را »چه من در آن نامه آوردم از این  اب  ود که منت وارد در روایات: اّما آن

ّلّک است که  ر مصادیق بسیاری منطبق  ۀیک قاعد« شکسیت و جربانش  ر توست
گردد و  دون شک، خوِد شود،  لکه  ایب است که از آن،  یش از هزار  اب گشوده یمیم

چون یقنی همشود،  هکه موجب صالح و شایستیگ یمسلوک و حال نزی در عنی این
دیگر اکرها و رفتارها امتحاین  رای انسان است و از احتمال لغزش و اشتباه خایل 

ای در دارندهنبوده، جز لطف خدای تبارک و تعایل و تأیید و توفیق او، حافظ و نگه
 نیست. را ر آنها 

از لغزش و اشتباه در این  ۀدارندگويیم: حافظ و نگهو اگر  ه سبب ناگه کنیم یم
اُموا  ندی و استقامت شدید؛راه، یکی: تمرکز، پای بُّنجا اللاهُه ُثما اْستجقج ِینج قجالُوا رج إِنا اَّلا

 ؛1
 و دیگری:« سپس ایستادیگ کردند« استاهلل پرورداگر ما »کساین که گفتند: »

ن   اشد؛اعمال تا نهایت اماکن و  دون استثنا یمهمه  رریس دقیق 
ج
جْسُتم  ِآِخِذیِه إاِلا أ ل وج

ُتْغِمُضوا فِیهِ 

که خود شما هم حارض نیستید آنها را  پذیريد، مگر از درحایل» ؛2
کردن راه و و در نهایت خداوند است که توفیق پیدا« پویش زيو ناچارى روى چشم

                                                        

 .267 ه.  قره، آی1
 .13 ه. احقاف، آی2
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 کند.طا یماکر درست را ع

ها را  ر ای از ارسار را  ر تو عرضه داشتم و  ریخ از رياضتکه پارهمن پس از این
دانم که یمتو حتمیل کردم چگونه حق خواهم داشت از تو روی  رگردانم؟ درحایل

-ای که در نفس انسان است، نمونههای آب شور و مارهای گزندهاغرهای تاريک، چاه

م است؛  لکه این عنی جهّنم معنوی است و  ه نظر من این ای کوچک و عمز از جهنّ 
 کردن شکستیگ نقل کردی.جربان ۀمصدایق  رای حدییث است که دربار

 ۀکنندجا  ه دست  یاوريم این است که جربانتوانیم در اینویل عربیت که یم
هر  ۀکنندشکستیگ من نیستم؛ که من ضعیِف ذیلِل نیازمندی هستم؛  لکه جربان

خبیِش خود را  ر رو، نعمتسیت خداوند توانای عزيز متعال است جّل جالهل. ازاینشک
که در کنار آن، احساس ات خبشید چندانتو آاغز کرد و از عطایای خود توشه

شکست و  ا وجودآن، احساس نقص و کمبود نک  و گرچه من اغیبم، او حارض است 
ت و اگر من نادانم، او داناست؛ پس اکیف است و اگر من نارسا و ناتوانم، او قادر و تواناس

تو را خداوندی که یکی است و هیم رشيک و انبازی ندارد و همو نزی مرا اکیف است 
 و چه خوب وکیز است.

 خواینهایی که یمکتاب
داین؛ ویل در حّد اّطالاعت حمدود خواین خودت  هرت یمهایی که یمکتاب ۀاّما دربار

 جمموعهو کتاب  خصالو  معاین األخباری شیخ صدوق مانند هامن،  عیض از کتاب
ّرام پربار شما  ۀخانقطب راوندی... اگر در کتاب ۀنوشت اْلرائج و اْلرائحو کتاب  وج

 یت: آ ادتر خواهد  ود و پیش خانه در عمل  ه اخبار وروایات اهلپیدا شود این کتاب
گر از رواییت فهم عمیق و ژرف پیدا ام که اهایم  ه شما گفتهاز این در یکی از نامه

کردی  ه همان عمل کن که آن پیام خداوند سبحان و متعال  ه سوی توست. خمیف 
 تواین کرد.نماند که طّب نفس و قلب را نزی در همنی سطح پیدا یم

کنم از آنها اّطالع داشته فرستم که گمان نیم ه همراه این نامه دو کتاب  رای تو یم
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کننده  ه سلوک  ه سّنت است و هردو، هدایتآن دو شییع و دیگری از اهل  ایش؛ یکی از
سوی خدای سبحان هستند؛ پس نیازهای خود را از این دو کتاب  رآورده کن. آن کتاب 
سّ  شامل مطالب مهیّم است که ممکن است قا ل حتّمل نباشد؛ اگر حتّمل آنها را داشیت 

کر کن و اگر حتّمل آن را نداشیت خواندن آن خداوند سبحان را  ر این نعمت نیکو ش
کتاب را تا وقیت که خداوند متعال خبواهد  ه تأخری انداخته، دانیش که در آن است را  ه 

 اهلش واگذار؛ ویل  ه گمان من و  ه یاری خدا تو اهل حتّمل این مطالب هسیت.

شاگرد خویش  روگرداین مریّب از ۀکنندآن سه چزیی که فرمودید توجیه». نوشیت: 3
تر از آن این است که عمالً هیم یک از آن است، اکمالً درست و  ه حق است و صحیح

 «.شود...سه امر در من یافت نیم

است و اکمالً درست هم هست. « حال»ناگری نوشیت همان ترک نامه ۀچه دربارآن
ن  ه او شدن این حالت استغفار کردم و حسن ظّن مدر آاغز همنی نامه هم از  رعکس
 این است که مرا خواهد خبشید.

پردازی و رسد این است که هیم نیازی  ه عبارتچه اکنون  ه ذهن یممنتیه آن
چه مهم است رساندن کردن نامه نیست. آننویسهای ادیب و حیّت پاک ردن آرایهاکر ه

در مفهوم  ه خواننده است که فراتر از این امور ظاهری است و سالک، واجب است 
نامه را خوش نیاید یا  ر وی  ۀرغبت و پارسا  اشد حیّت اگر گریندگونه امور یباین

نامه خواهد  ود  ۀخشم گرید که همنی امور موجب اجر و پاداش  یشرت  رای نویسند
در  ریخ از افراد موجب پیامدهای دیگری  رای نویسنده شود که این اکر که مگر این

 چننی نیست.طور اعدی این ه

نوییس فکر نوییس،  ازنوییس و زيبا ی  من چندان  ه خوش ه همنی خاطر است که یم
دانم و معلوم است که روسیایه نزد کنم و این اکر را موجب روسیایه نزد خالق نیمنیم

 گويد ای حبیبم!خملوق  هرت از روسیایه نزد خالق است؛ حاِل من،  ه من چننی یم

و مسلک جدیدش که خدا در آن  -سالمتش  دارد که خدا-اّما از  رادر زيد
که  رادر ... و من را موّفقش  دارد سخن  ه میان آوردی.  ه اعتقاد من، وی پس از این
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 ه اتّفاق، موافق  ا صّحت آن مسلک دانست  ه این  اور رسید؛  ه عالوه، دالیز نزی  ر 
عقیده چگونه  دون  دانید که ایناین امر در رشيعت مقّدس وجود داشت و خود یم

رياضت و  دون داشنت استاد و مریّب،  ه  رادر .... رسید؛ پس سپاس خدا را  ر حسن 
 مؤمنان.همه مّنتش  ر 

- ه خواهم  ه تو  گويم شاید از  اب زيره ای( که اْلن یمموالیم! این چزیی )ایده

ْر فجإِنا فرماید:  ردن  اشد، ویل خداوند متعال یمکرمان  ْکرجى وجذجکِّ عُ  اَِّلّ الُْمْؤمِننِیج  تجنفج

 ؛1
که تا تذّکری  اشد  ه این«.  مؤمنان را سود خبشدیادآوری ، که کن آوریدیاو »

آن از حافظه نزی  ۀتر شناخته شده  وده است؛ منتیه  رانگیخنت دوباراینها پیش
 سودمند است و حسبنا اهلل و نعم الوکیل.

 دو گرایش
متأّخران و  زراگن ما از گذشتاگن و حارضان که از این عجب است از رسوران ما از 

که تعداد قا ل توّجیه از علمای اند؛ درحایلمسلک )سری و سلوک معنوی( روی گردانده
چون مقّدس ارد یز، سّید حبرالعلوم، شیخ امحد  ن فهد حّز، نرایق )پدر و هم 4سا ق ما

 اند.م دیگر  ر آن روّيه میش کردهناپرس(، سّید  ن طاووس و دانشمندان مشهور و گم

اند دیگری را ترجیح داده ۀ عیض از متفّکران از دانشمندان متأّخر، گرایش و طريق
است که  ه جان خودم مسلک  ر حیّق است؛ زيرا  2« یداری اسالیم»و آن، مسلک 

                                                        

 .55 ه. ذاريات، آی1
سهری و سهلوک و ههای علمّیهه، یکهی گهرایش  هه . منظور مرحوم شهید صهدر از پیداشهدن دو گهرایش در حهوزه2

خودسازی است که اولوّيت اصز را  ه اخالق، عرفان و صعود  ه مدارج اعیل معنوّيت در شخص اعلِهم سهالک 
گهران که آن اعلم خبواهد در مسری اصالح جامعه و مبارزه  ا احنرافات و قیام در  را هر سهتمدهد فارغ از اینیم

دوم از اهمیهت اسهت؛ ویل گهرایش دوم کهه  ۀت در درجو استعمارگران اقدایم  کند یا نکند کهه آن اقهداما
کند این است که فارغ از سری و سلوک عرفاین و رسهیدن یها نرسهیدن تعبری یم  یداری اسالیمایشان از آن  ه 

ههای  ه آن مقامات اعیل، اعملاین تربیت شوند که  توانند دین مردم را حفظ کنند و در  را هر شهبهات و آسهیب
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کساین است که همه گرایی و استعمار و هدایت مضمون آن مشتمل  ر جنگ  ا ماّدی
اند؛ این گرایش و اکرهایی أثری این افاکر قرار گرفته،  ه راه آنان منحرف شدهحتت ت

این دسته از متفّکران شده، زساوار است اعرتاف کنیم  همانند آن، تبدیل  ه تنها مشغل
آمدن چننی نتاییج نه دستتواند در  هآن، هرگز نیم ۀ ه معنای ويژ« سری و سلوک»که 

 د فایده واقع شود.در حال و نه در آینده مفی

دانند و گويا در ضمن این روش اعالم منتیه آنها  یداری اسالیم را پایان اکر یم
دارند که فراتررفنت از این حّد جایز نبوده، جتاوز  ر حدود خداست و رسنوشیت جر یم

زيان و خرسان آشاکر ندارد؛ ویل  اید دانست که این گرایش اگرچه  ر حّق است، ویل 
دیگر آن، را جز مسلک سری و سلوک ويژه،  هراه است و نیم هت تا میانموجب تربی

واقیع سالک،  ه آن هدف حقییق است که  رای آن  ه رعهده خنواهد گرفت که رسانند
 آفريده شده است.

(، در این  یان چننی مضموین را در نظر داشته که  رپا  امام مخی «)جاآن»سّیِد 
ای  رای صالح که نفس اَياد حکومت اسالیم، جز مقّدمهاسالیم صالح،  ل ۀداشنت جامع

 حقییق و نرش فهم عمیق از دین نیست تا  یشرتين تعداد از مردم  ه هدف حقییق  رسند.

ایی آرزویش را دارد؛ خداوند متعال گويم: این هدیف است که هر سالکِ ایِلج اهلل یم
جناةج فرماید: یم

ْ
ْ  قِیلج اْدُخِل اْل لجيِن ِمنج  * تج قجْويِم يجْعلجُمونج قجالج یجا یلج عج يِبّ وججج رج ِِل رج فج ا غج  ِمج

ِمنیج  الُْمْکرج

که  *تندنسداگفته شد:  ه  هشت درآی. گفت: ای اکش قوم من یم» ؛1
 «.یافتاگن قرارم دادپرورداگرم مرا آمرزيد و از کرامت

ها در صوریت  ه اعتقاد من  یداری اسالیم و جهاد اصغر در هر سطح که  اشد تن

                                                                                                                                  

گران و استعمارگران و دشمنان اسالم قیام و انقالب کنند؛ حهال اگهر در فاع، و در  را ر ستماجتمایع از دین د
مقامات سری و سلوک و عرفان و معنوّيت هم  ه جایاگه واالیی رسیدند چه  هرت، ویل اولوّيت و اهمیهت اسهایس 

 است)مرتجم(.   یداری اسالیم ۀ رای آنان همان جنب

 .27 - 26های . یس، آیه1
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سازی عمز جهاد اکرب یع : درست و موجب استحقاق اجر و پاداش است که پیاده
انداخنت آن در راه خدا  اشد؛ نه طلب رياست و شهرت حیّت زمحتمبارزه  ا نفس و  ه

ینج اگر  ر حق  اشد؛ زيرا خداوند متعال فرموده است:  ِ ا لَِّلا لُهج ْعج ةُ جنج اُر اْْلِخرج الج  تِلْكج ادلا
اًدا الج فجسج ْرِ  وج

ج
اقِبجُة لِلُْمتاِقنیج  یُِريُدونج ُعلُوًّا ِف اأْل وجالْعج

آن رساى آخرت را  راى کساین » ؛1
  از آِن دهیم که در زمنی خواستار  رترى و فساد نیستند و فرجام زيخوشقرار یم

یع  حیّت  جویی را در کنار فساد قرار داده است،جا که  رتری؛ آن«پرهزیاگران است
هایی که فساد در آن نباشد؛ که  عیض از افراد حیّت انبیا و اویلا نزی اگیه جویی رتری

جویی  دون فساد گونه  رتریممکن است  ر حسب تکلیف رشیع مبتال  ه این
 ام.ای اکیف در این زمینه دادههای پیشینم نظرّيهبشوند و من در نامه

 ضحةمن  ر کتاب الفتاوی الوا هتعلیق
 ۀتوانم نظریّ یم 2را در اختیار داری ضحةالفتاوی الواای از کتاب چون شما نسخه
من  ه آن رسیده است در اختیار تو  گذارم که « حال»چه آن ۀنسبتاً روش  را دربار

کشیدن از هر کوشیش  رای ارضای فهم ماّدی جدید  رای کسب آن و سپس دست
 منافات است.چزیی است که  ه هر معنایی  ا آن در 

کردم، در نزد من  ود خبیش از آن را  رای تو نقل یم الفتاویاگر تعلیقاتم  ر کتاب 
توانم مضمون ّلّک رس من نیست؛ چزیی که هست من یمویل آن تعلیقات اْلن در دست

 عیض از تعلیقات را  رایت خالصه کنم. اینک قصد دارم دو تعلیقه از آن تعلیقات را 
 خاتمه در فهم عبادات است نقل کنم: که مربوط  ه خبش

                                                        

 .83 هقصص، آی .1
اهلل یهةیکهم و پاسهخ آن اسهت کهه در آن زمهان آ ۀشده میهان اسهتاد و شهاگرد در نهام دل  و . اشاره  ه مطالب ردّ 2

فایهده دانسهته رو، شههید صهدر ههم ذکهر تعلیقهات را یبالعظیم یعقویب آن کتاب را در دست نداشتند و ازاین
  ودند)مرتجم(.
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یکم: در ارزيایب ّلّک آن مقّدمه که در آن گفته  ودم: اّوالً، مؤلّف این  ۀتعلیق
اروپایی و  رگرداندن اکفران  ه اسالم ذکر کرده که این  ۀسخن را در مبارزه  ا اندیش

حمتوی  تواندهدیف  ر حّق است. سپس گفتم: و اگر چننی نباشد چگونه این مبحث یم
الوثیق، شیطان، روز قیامت، ةچون رصاط مستقیم، عروذکر مفاهیم اسایس اسالم هم

قلب سلیم، خمالفت  ا هوای نفس و چزیهای دیگر نباشد؟ پس اگر مزیان تمرکز و 
مفاهیم  مقّدمهتأْید  ر این امور را در قرآن جمید دانستیم خواهیم شناخت که چگونه 

 گرفته است. خود را از دین استوار اسالم

یف سبیل »کند که در آن از معنای دوم: مؤلّف فصز از این خاتمه را ذکر یم ۀتعلیق
« یف سبیل الاس»سخن گفته، آن را  ه معنای خدمت  ه جامعه و در نتیجه « اهلل

آورد که: چرا در راه خدا و کند و سخن خداوند متعال را شاهد یمتفسری یم
 ل  ه مضمون.کنید؟ نقمستضعفان قیام نیم

یا « یف سبیل اهلل»گويیم: که یم اره، این است که  دانیم اینترين ایده دراینروشن
عمز دارای یک معنا هستند؛ ما نماز، روزه، جهاد  جنبه، از «ایل اهلل بةً قُر»گويیم: یم

واهیم دهیم، ویل اگر خباجنام یم« ایل اهلل بةً قُر»و « یف سبیل اهلل»اصغر و امثال اینها را 
شود نه در ، یع : در راه مردم یم«یف سبیل الاس»تفسری مؤلّف را  پذیريم نماز ما نزی 

صورت، زساوار است که خداوند نزی در قیامت  ه ما  فرماید: اجر و راه خدا! دراین
-پاداش خود را از از همان کیس  گری که  رایش اکر کردی. آیا جناب مؤلّف، رایض یم

است  ه این معنا در  یاید؟ خواهشمندم « یف سبیل اهلل»عبادایت که شود که نماز و 
  رای تأْید  یشرت  ه منت کتاب مراجعه کنید.

چه در این آیه، مورد نظر است تنها همان سبیل همان تعلیقه نوشتم: آن ۀدر ادام
اهلل است؛ زيرا تنها او کمال حقییق و منعم حقییق است، اّما عمل ما  رای 

تنها  رای این است که ما و آنها در دنیا و آخرت  ه خری رسیده،  ه ما و « مستضعفان»
 دیگر سود  رسد.آنها در کنار یک

خواهد  ود و « رِشک»چه در این آیه  ه آن فرمان داده شده از مصادیق وگرنه آن
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حاشا از قرآن کريم که در حمتوایش چزیی جز توحید ناب  وده  اشد. ابلّته این سطر 
 ا در آن تعلیقه ننوشتم؛ زيرا سطح معّی  را  رای آن در نظر داشتم.اخری ر

چه را  رای من رو، آندانم. ازایناّما  رای تو این را نوشتم؛ چون تو را مانند خودم یم
راه  هدهم که چگونه جريان  یداری اسالیم انسان را تا نیمآشاکر شده  رایت رشح یم

 .رساند نه تا پایان و هدف نهایییم

ابلّته این سخن  اید از کساین که جريان  یداری اسالیم در تکامل و اصالح آنان 
این را  کن، وگرنه ممکن است  ۀمفید است پوشیده  ماند پس خواهشمندم مالحظ

 انسان در  را ر پرورداگر خود ندانسته خود را  ه هالکت  یندازد.

 شهید صدر اّول و سلوک خاص
 اسفار اربعهو عمیق صدراملتأهّلنی شریازی در کتاب  که از مطالب ژرفپس از آن

آاگیه پیدا کردم از این مطلب سخت  ه تعّجب افتادم که چگونه ممکن است کیس 
خویب درک کرده، ویل شخصّیت و نظرّياتش دگرگون نشده  اشد؛ ابلّته این مطالب را  ه

دند ویل از آن پریوی فهمیرا یم اسفار اربعهشناسم که من دو نفر از نزدیکانم را یم
  )شهید صدر اّول(  ود ضحةالفتاوی الوانکردند؛ یکی از آنها مرحوم سّید مؤلّف زي

 خوانده  ود. ایرا نزد شیخ صدرای  ادکوبه اسفارکه در زمان حتصیلش 

کند این است که جناب مؤلّف منتیه چزیی که اْلن مطلب را  رای من آسان یم
نها از راه سری و سلوک خاص دور نبوده،  لکه  ه آن رفت نه توقیت که از دنیا یم

از ایشان  ا وی همراه  ودم و وقیت مردیم  1نزدیک نزی  ود و من شخصاً پس از رفع حرص
ماندم مباحث شدند و تنها من در نزد ایشان یمایشان  ودند کم یم«  ریوین»که در 

داشتیم؛ در ی هم من  یان یمامیان ما آاغز شده، چند لکمه ایشان و چند لکمه« موعظه»

                                                        

 ت از شهید سّید حمّمد اقر  رداشته و دیدار مردم  ا ایشان آزاد شده  ود.. اشاره  ه زماین است که حمدودیّ 1
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شب و روزم شده است.  ۀهمان زمان  ه خدمتشان عر  کردم: این موعظه، توش
حال، این آمادیگ را نداشت ایشان نزی  ا کمال احرتام سخنم را تأیید فرمود ویل درعنی

که  ه صورت عل  در میان مردم  لکه حیّت در میان خواص و نزدیکانش این اکر را 
تر  ود که رضوان خداوند  ر او  اد. داد آاگهچه اجنام یمد و او خود  ه آناجنام  ده

 «.خداوند مرا از رّش این الکم ناگهاین که گفتم و سپس آن را فرو خوردم ناگه دارد»

چه که من شخصاً  ه جا )ایران( هستند آناّما نسبت  ه آشنایی شما  ا کساین که آن
 ست:دهم تنها دو چزی اآن اهمیت یم

شود که اگه منجر  ه موّفقّیت، اگه شکست هایی که هر از اگیه اجنام یمیکی: هجوم
 شده، اگه پیامدهایی نزی در  ر دارد.

  ا امام مخی 
جاست )امام آنتر هم  اشد این است که سّیدی که در دیگری: که شاید مهم

های خود نکایت از فهم عرفاین خویب  رخوردار است و در سخرناین درجه( از  1مخی 
الی سخنانش  ربایم و  هها را از الکوشم آن نکتهدارد و من یماین دست را  یان یم
کنم فهمم؛ اّما گمان نیمشنوم و یمها را  ه زبان او )فاریس( یمابلّته من آن سخرناین

 گشا  اشد؛ چون معموالً مرتاانعریب سخنان او چندان در این  اب راه ۀشنیدن ترجم
 یداری »کوشند  ر آنها بلایس اجتمایع از جنس کنند یا یماین نکات را یا تراه نیم

های عرفاین آن  کاهند و من این  پوشانند و تا  یشرتين حّد ممکن از جنبه« اسالیم
 دانم.اکر را  ه حسب  اور و اعتقاد خود، مجسخ آن سخنان یم

این یا  یشرت آنها یک یا چند اله از دانم ایشان در آاغز هر سخرنتا جایی که من یم
جنگ و  ۀفرماید. سپس وارد حببوحمطالیب که در این زمینه سودمند  اشد  یان یم

پردازد، این را از داخز خود یم ۀشود یا  ه ّح یکی از مشالکت جبهجهان سیاست یم
 مرایه ک .گويم که  ه این نکات توّجه داشته  ایش تا  تواین  ا این امر هاین  اب یم
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 را نزی  ه  الوسائلکتاب  -که فراموش کنمپیش از این -چننی خوش دارمهم
ای از آن را در اختیار هایی که پیش از این معّریف کردم اضافه کنم، اگر نسخهکتاب

عبادات در جدل اّول آن و ا واب آداب معارشت از  مقّدمهويژه ا واب داشته  اشید.  ه
این کتاب حواهل همه هشتم و روشن است که من تو را  ه  کتاب حج در اواخر جدل

 لکه  ه آن مقدار که مناسب  ا حال توست و آن را  رای حالت قلیب و سلویک  1ندادم،
 داین.خود سودمند یم

شما که  نامه ه دیلل رشایط بسیار سخیت که  رادر زيد را در  ر گرفت، ». نوشیت: 4
را  رایم فرستادید بسیار دیر و دقیقاً  افق  هجملّ  1987نیسان  30 ۀلطف کردید و شمار

های  عدی جملّه، آوردن شمارهدست ه دستم رسید؛ این امر موجب شد  ه 27/6در روز 
 «.رو شود...که هفتیگ هم هست  ا دشواری روبه

که چه پیش از این در این مورد گفتم  یفزایم  ه جز اینتوانم چزیی  ر آنمن نیم
اخری جملّه نزد من موجود است، ویل  ا وقت  رادر زيد و رشایط  ۀچند شمارداند خدا یم

داین  ه معنای واقیع رضوری نیست و که یمکه اکر هم چناناو چه کنم درحایل
 درهرحال، اختیار  ا خود توست.

 دیگر  ایق ماند که پس از پرسش چهارم مطرح کرده  ودی: مسئلهچند 

ل کردی و تفسری آن را خواسیت و من در حّد اماکن در ويژه مطلیب که از سّید نق ه
 خدمت هستم.

دنیا  رای اهل آخرت حرام » یت: وارد شده است که فرمود: موالی من! از اهل
 2«.اهلل!است و آخرت  رای اهل دنیا و این هردو  رای اهل

                                                        

 یسهت جهدل  مرحوم شهیخ ُحهّر اعمهز ۀنوشت يعةإیل حتصیل مسائل الرش لشیعةوسائل ا. ناگفته نماند که کتاب 1
 است که روایات مورد استناد در فتاوای فقیه در آن گردآوری شده است)مرتجم(.

ْنیجا حج . »2 ْهلِ اجدلُّ
ج
ج أ ةُ  رجاٌم یلعج ةِ وج اجْْلِخرج ْهلِ  اجْْلِخرج

ج
ج أ رجاٌم یلعج ْنیجا حج هانِ  اجدلُّ رجامج ها مجعهاً حج ْههلِ  وج ُهمج

ج
ج أ ، 4، ج عهوایل الهآلیل«) اجهللاِ  یلعج
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ت رو، وقیت انسان شهوااهلل، مقّربان؛ ازایناهل آخرت اصحاب یمنی هستند و اهل
گردان شود اهل دنیوی خود را ترک کند و از دنیا و هرچه و هرکه در آن است روی

شود و اعلم مثایل که از آن سخن گفته است  هشت آنان آخرت یا از اصحاب یمنی یم
 آن خواهم گفت. ۀاست که  عداً دربار

ساحت اهلل و مقّربان گردان شويم از اهلاگه که هم از دنیا و هم از آخرت رویو آن
ْقتجِدرٍ   قدسش خواهیم شد. لِیٍك مُّ  «.نزد فرمانروایی توانا»؛ ِعندج مج

 شهوات روح و عقل
چون جسم، که روح و عقل نزی همتعبری  ه شهوات روحاین و عقالین یع  افزون  ر این

دارای نیازهایی هستند و  رآوردن اکمل نیاز و اشباع هر کدام از آنها در مسلک مقّربان 
ها و اکرهایی از قبیل احضار جن و شنیدن صدای يان است؛ فرورفنت در رياضتموجب ز

تر از حّد مطلوب و کمرت از هدف مورد فرشتاگن و مانند اینها که بسیار هم هستند پاینی
نظر است و  رای کیس که چشم طمع  ه مراتب و مقامات مقّربان دارد درست نیست که 

که یقنی در آینده پشیمان خواهد شد؛ چرا کرد  هدر این مرحله توّقف کند و اگر چننی
او ُکند و « وصول»صورت شود و دراینزودی در اثر این توّقف، قطع یمتکامل وی  ه

 ضعیف شده، در این هناگم است که پشیماین سودی خنواهد داشت.

چنان ادامه خواهد یافت و  ر ماند این است که شهوت عقل همای که یمنکته
که توحید اکمل در نزد فرد حاصل شود. باع خود ارصار خواهد ورزيد تا اینرضورت اش

ِن الُْملُْك ایْلجْومج  یش از این چزیی خنواهم گفت مگر این سخن خدا که فرماید:  لِلاهِه  لِّمج
ارِ 
ها الْوجاِحِد الْقج

 «.ارقهّ  ۀخداوند یاگن کیست؟  از آنِ  امروز فرمانروایی از آنِ » ؛1

                                                                                                                                  

 (.119ص 
 .16 ه. اغفر، آی1
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 اعلم مثال
 ه صورت  اسفار اربعهو اّما اعلم مثال که ایشان )امام مخی (  ه آن اشاره کرده، در 

مرشوح  یان شده است؛ ااال این اندیشه این است که اعلم مثال صوریت  دون ماّده 
ترين چزی  ه آن، در دنیا تصوير حاصل در آینه؛ و نزی از  ریخ جهات، است و شبیه

کند؛ زيرا تو در خواب چزیها را  رپا و شاهده یمتصاويری که انسان در خواب م
چون مواّد دنیوی ندارند، ویل این حنوه وجود، واقیع ای هم ی ، ویل ماّدهمتحّرک یم

ظلماین پست است، پس  هشت  ۀاست  لکه رشافت و تأْیدش  یشرت از این اعلم مادّ 
 اهلل اعلم!اصحاب یمنی از این قبیل است؛ حال  هشت مقّربان چگونه  اشد، 

هایش جا رسید  ه یادم آمد سخ  از ا ن عریب در یکی از کتابسخن که  ه این
از این جهت  ه  -عظمت و واالیی شأنشهمه  ا  -الُمنتجیهج  ةُ ِسدرج یقنی  ه»نویسد: که یم

ای حمکم ُکنار هسته ۀدرخت ِسدر یا درخت ُکنار تشبیه شده است که در داخل میو
گويم: این خود، یک نقص است و ، یم«دن است و نه قا ل هضماست که نه قا ل خور

، حمدود  وده،  ه درجات  اال خنواهد رسید؛  ةُ ِسدرج  ۀصورت، کمال آن شجردراین الُمنتجیهج
 تازه تکلیف ُکنارهای  دون هسته چه خواهد  ود؟!

 خواین در آنها تفّکر ک .که این عبارات را یمخوب است  یشرت از آن

آنها پرسیدی؛ پس از  ۀاّما آن سه چزیی که  عد از این پرسش دربار گذريم؛ 
ای راجع  ه آنها ندارم؛ ام دیگر نکتهجا گفتهتوضیحایت که از آاغز این نامه تا  ه این

ات هستم. پس دادن  ه نامه ی  که امر تو را اطاعت کرده، مشغول پاسخدر عمل هم یم
 نم.کخدا را  ر این توفیق اعیل شکر یم

 پایاِن نامه
 من دو نکته  ایق مانده که زساوار نیست از آنها  گذرم: نامهتو و  نامهدر پایاِن 

-اکر و الکن و قلب گنهیکم: از خداوند سبحان امید دارم و  ا زبان گنه نکته
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کنم که تو را در  را ر زمحات زيارت مشاهد مرّشفه و اکر و ذیللم  ه دراگهش داع یم
ی که  ه نیا ت از من  ه جا آوردی سپاس گويد و اجر و پاداش و ااماکن مقّدسه

عطایت را دوچندان کند که من اینک از آنها حمروم هستم، ویل نه  ه صورت مطلق 
 توانم  ه زيارت اکظمنی و کربال مرّشف شوم. ار یم لکه سایل یک

دانم که ودم یمام و ابلّته خسال است که زيارت نکردهاّما سامرا را اکنون حوایل ده
که مقتضای حتّمل این رنج خود، عبادیت  یش از زيارت است اگر نیّتم خوب  اشد چنان

هاست و در این مضمون رواییت نزی حسن ظّن  ه خدای سبحان است که اعمال  ه نّیت
اجنام عبادیت کند و از اجنامش ناتوان شود یا  یمار  ۀوارد شده است که: اگر مؤم  اراد

 شلک دیگری  رایش پیش  یاید خداوند ثوابش را  ه او خواهد داد.شود یا م

این همه در صوریت است که من استحقاق آن را داشته  اشم و وای  ر من، 
ام و  ر استحقاق از کجا  رای من حاصل شود؟ که من  ر نفس خود جنایت روا داشته

ام و جز  ه رمحت و دهام و از پیشوایان و اویلای خود دور افتاپرورداگرم جرئت کرده
 حسن ظّن  ه او هیم امیدی ندارم.

در این مورد که اگر کیس  ضحةالفتاوی الوافتوایی از کتاب  ۀدوم: دربار نکته
 ای نّیت کند درست نیست... تا آخر.نماز را  رای شخص زنده

نماز قضا درست است که توّسط فرد زنده  ۀدر حّد علم من این مطلب تنها دربار
چه درست است تنها این است که فرد زنده  رای د زنده غریمرشوع است و آن رای فر

کردن کردن ثواب نماز مستحیّب  ه زنده یا داعمرده نماز قضا  ه جا آورد و اّما هدیه
دادن یا هر چزی دیگری از این دست  ه نّیت فرد زنده کردن و صدقه رای او یا زيارت

عمل، چزیی کم شود  ه آن  ۀدهنداز ثواب اجنامکه مرشوع و درست است و  دون این
گويند که دیگر نیازی  ه رسد؛ روایات نزی همنی را یمشخص مورد نظر هم ثواب یم

 جا نیست.ذکر آن روایات در این

نماز قضا  ۀمراجعه کن شاید عبارتش فقط دربار الفتاویشما دوباره  ه کتاب 
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هرحال، ننی چزیی را گفته  اشم.  ه اشد و سخت است تصّور این مطلب که من هم چ
تواند موجب اختالف مطلب چندان مهیّم نیست و مسئله، نسبتاً روشن است و نیم

 نظر میان ما  اشد.

جا که نام یکی از دو کتایب کنم الزم  ه تذّکر  اشد از آناز اینها گذشته گمان نیم
د و ستایش تصّوف هست است و در آن مطالیب در تأیی الصّوفرا که  رایت فرستادم  

ام و تصّوف  یان کرده ۀ اید  ه خاطر داشته  ایش که من قبالً نظر خودم را دربار
جا که خداوند سبحان  ه ما نریوی نیازی  ه تکرار آن نیست. چزیی که هست از آن

حیّق گفتند  اید آن را از  ۀتشخیص حّق از  اطل را عنایت فرموده است اگر آنها هم لکم
که همنی  رخورد را نسبت  ه رفت و دیگر سخنانشان را کنار گذاشت چنانایشان گ
 دیگری نزی داريم. ۀهر طبق

 سخنان پایاین
 ام را پیش از  یان این لکمات  ه پایان  رم:در پایان زساوار نیست نامه

نریو و توش و توان و قدرت و دانایی و اطاعتت همه در  را ر خداوند سبحان از 
دشمنان ظاهری و  اط  و از هر همه شو و در  را ر خداوند سبحان از جمّرد و خایل 

نافرماین و رسکیش که شده یا خواهد شد ا راز  زیاری کن و ا راز ناتواین از فهم اکمل 
-جاآوردن شکر اکمل آنها و اعرتاف  ه کوتایهات از  ههایش و در نتیجه، ناتوایننعمت

کش کن و پیش -که نامش عزيز  اد- ه او ات در اطاعت اکمل از ذات مقّدسش را
 ه حسن ظّنت  ه او و گسرتدیگ رمحتش که  ر خشم و غضبش پییش گرفته است 

 این امور  ا توفیق خود تأیید فرماید.همه دست توّسل  زن که تو را در 

اش را  ه دراگه او رود و ناداینمثالً کیس که از علم خود در  را ر خدا  ریون یم
کند که از علم اش را تبدیل  ه علیم یمکند خداوند سبحان ناداینکش یمپیش

خودش  ه مراتب اعال و ارشف  اشد و کیس که از قدرت خود اعری شود و  ه دراگه 
کند که از خداوند ناتواین  یاورد خداوند عجز و ضعف او را  دل  ه چنان قدریت یم
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 ور تا آخر.قّوت قبز او  ه مراتب اعال و ارشف  اشد و همنی ط

ایم ما ایمان آورده !ورداگراپر»گويند: خداوند ما را از آنان قرار دهد که یم
آنان شکیبایان و * گناهان ما را  یامرز و ما را از عذاب دوزخ در امان  دار

و از آنان  1«گويان و فرمانربداران و خبشنداگن و استغفارگران سحراگهانندراست
در حقیقت  ه سوى  که دندهیماکر شایسته اجنام  کند ویمتوبه قرار دهد که: 
 ا  ،دهند و چون  ر لغو  گذرندکه گوایه دروغ نیم کساین*دنگردخدا  ازیم
ر داده شوند، کر کّ که چون  ه آیات پرورداگرشان تذ کساین*گذرند زرگوارى یم

مرسان و  ه ما از ه !گويند: پرورداگراکه یم کساین*افتندنیم هاروى آن ر و کور 
روش  چشمان زيما   اشد و ما را پیشواى پرهزیاگران  ۀفرزندانمان آن ده که ماي

زيهاى  هشت را  پاداش که صرب کردند، غرفهاینانند که  ه پاس آن*گردان
جا، جاودانه در آن*جا  ا سالم و درود مواجه خواهند شدخواهند یافت و در آن

 راست گفت خدای  زرگ و  لند مرتبه. 2«.خواهند ماند. چه خوش قراراگه و مقایم

 و احلمد هلل رب العاملنی.

  قایتان  رای این خملص  ایق  اد.

                                                        

 .17 - 16های . آل عمران، آیه1
 .76 - 71های . فرقان، آیه2
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  صدر يدعامِّ شه ىهانامه
 
 

 نامهههایی که پاسخ نامه
دیگری یا در نقد و  هرریس 

ای کهه مهن پرسش یا نظرّيه
 رای ایشان فرستاده  اشم یها 

توانههد هههایی کههه یمالههه
تقّز  ههوده موضههواعت مسهه
  اشد نیست.



 371  ............................................................................. یانیسخنان پا

 



 هاى عارفانمشعل ......................................................................... 372

 
 

 یکم ءهنام

 الرشاد ةکتاب مرآ ۀای دربارنظرّيه
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 

 توَكُت یلع اهلل رب العاملنی

اکمل این کتاب جز در طول چندین روز  ه پایان نرسد، ویل  ه  مطالعهکردم فکر یم
ساعت  ه پایان  ردم؛ زيرا فضل خداوند سبحان خود را چنان یافتم که آن را در طول چند 
موجود در آن  اال  ود و قلب  ۀشوق و رغبتم نسبت  ه آن فراوان و سطح حکمت و موعظ

پژمرده را جز موعظه زنده خنواهد کرد و نزی  ه این دیلل که این کتاب  ۀزناگرگرفت ۀمرد
 آنان  اد.همه  یت رمحت  ود که سالم خدا  ر مواعظ اهل ۀدربردارند

حسب فهم کوتاه نارسای من، این کتاب  ه حسب ظاهرش و  ه حسب موالیم!  ه 
توانم  گويم: هدیف که  رای آن  ه تأیلف درآمده است کتایب در سطح متوّسط است؛ یم

خواهد شد و « اصحاب یمنی»کیس که در دامن این کتاب پرورش پیدا کند حتماً از 
 رساند جز مقداری بسیار « مقّربان»هایی که سالک را  ه درجات الغری و اّما حکمت

 شود.اندک آن هم  دون تأْید و تمرکز  ر آنها یافت نیم

کتاب از این مطلب  ۀ ه گمان من  ه دو دیلل که در خود کتاب هم آمده، نویسند
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 خویب آاگه  وده است: ه

-که خود مؤلّف در حاشیه اشاره دارد  ه اینتر نزی هست ایندیلل یکم: که روشن

شوند و روشن است که او خود نامیده یم الکمال ةمرآسوم این کتاب،  که جدل دوم و
 تفاوت قائل شده است. کمالو  رشدمیان 

 نوبههای عمییق از نویسنده رس زده است که  ه دیلل دوم: در این کتاب اندیشه
که حّق و سطح فهم آنها سودمند است؛ ویل اگر آنها را چنان« اصحاب یمنی»خود  رای 
های ترين مثال  ر این امر، نامرک کنند  االتر از ایشان است و شاید روشنآنهاست د
کمال و آن آینه،  ر  ۀرشد و آین ۀ؛ آینالکمال ةمرآو  الرشاد ةمرآها  اشد: این کتاب

حسب فهم اعدی خواننده، قاعدتاً همنی کتاب است که حقایق مهیّم را  رای خواننده 
اش یق: آینه روح واالی انسان است که آفرينندهکند. ویل  ر حسب فهم عمآشاکر یم

آن را  رای معرفت و شناخت خود و رسیدن  ه  اراگه قدس خویش آفريده است و گمان 
 پنهان مانده  اشد. کنم این نکته از نویسندهنیم

 اصحاب یمنی
که فقیهان و خملصان از اصحاب یقنی، اصحاب یمنی  زراگنند؛ اکیف است  رای ما این ه

-اند و من در یکی از نامهکه روایت  ه آن ترصيح دارد از اصحاب یمنی  ودهئّمه: چنانا

-ام، ویل آنها طعم  هشت مقّربان را نه چشیدند و نه یمهای پیشینم  ه این اشاره کرده

 که پرورداگرم  رای  ریخ از آنها چزیی خبواهد.توانستند چبشند مگر این

کند و دی  آن را نمایندیگ یم هجنبمّیه از عل ۀگرایش عمویم جامعه، که حوز
های این هزاران نفر از حوزه در کنار هزاران نفر از کسبه و جتّار متدیّن و صالح، نمونه

قرش هستند نزی نهایِت افتخارشان این است که از اصحاب یمنی  اشند؛ یع   ا پریوی 
 ه  هرتين وجه، خود را از داری از نفس خود از تعایلم این کتاب جلیل و صیانت و نگه

آور دیگری که  ا توّجه  ه آن، پویش از واقعّیت تأّسفاصحاب یمنی کنند. ابلّته  ا چشم
رسیدن بسیاری از آنان  ه این مقام مشلک است و آن، مزیان اشتغال آنها  ه دنیا و 
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یمنی توانند از اصحاب دانید. پس چگونه یمگناهان و عیویب است که شما خود  هرت یم
  اشند چه رسد  ه مقامات  االتر؟

ْهلِ »در حدیث رشيف نزی وارد است: 
ج
ج أ رجاٌم یلعج ْنیجا حج ةُ  اجدلُّ ةِ وج اجْْلِخرج ج  اجْْلِخرج رجاٌم یلعج حج

ْهلِ 
ج
ْنیجا أ انِ  اجدلُّ رجامج عاً حج ا مج ْهلِ  وج ُهمج

ج
ج أ دنیا  رای اهل آخرت حرام است و آخرت » 1؛«اجهللاِ  یلعج

و هر اله از این االت،  ایب است که « اهلل!ا و این هرد و  رای اهل رای اهل دنی
 شود. هزار  اب از آن  از یم

 های متوّسط اندیشه
یا اصحاب یمنی « وسط هطبق»ها و  اورها که در ادامه دوست دارم از  ریخ اندیشه

 هایی  یاورم: ه آنها  اور و توّجه دارند نمونه

 رد و این در نزد آنها و نزی در جز یک کفن  ا خود نیم گويند هر کساز اله: یم
یا یم که او نزد من و شما از واضحات است؛ ویل اگر ناگه عمییق  ه مسئله  یندازيم یم

نه « جاآن»شود و در دارد؛ زيرا کفن  ا جسد او دفن یمحیّت کفنش را نزی  ا خود  ر نیم
 جسدی دارد و نه کف .

 ه احرتام فقه و فقهاست. این نزی نزد ما و شما از  دیهّیات است؛  و از آن اله: تشويق
ای خواهیم یافت که در خاطر هیم تر از این  نگريم قطعاً علم و فقه را معایناّما اگر عمیق
 گنجد و آن علم حقییق است که رسیدن  ه آن از انسان خواسته شده است.فقییه نیم

فرماید: فقه و فهم انسان اکمل رواییت که یم بس است ما را  رای تأیید این مطلب،
اهمیت شده، از شود مگر زماین که سه صفت در او  اشد: مردم در نظرش یبنیم

کند و  ه گردد؛ معاین متعّددی از آیات قرآن کريم دريافت یممعارشت  ا آنها  زیار یم
ری نفس کند و  یش از هر کس و هر چزی دیگنفس خود  یش از هر چزی توّجه یم

                                                        

 .119، ص 4، ج عوایل الآلیل. 1
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دهد )ابلّته نقل  ه معنا  ود(. حال این معاین خود را مورد عتاب و رسزنش قرار یم
شناسید چه ای که آن را یمعلمّیه ۀشده  ا افاکر حوزتربیت« فقیهان»نسبت  ه نفوس 

 نسبیت دارد؟ و اْلن نیازی  ه کشف آن نیست.

جان خودم که این، رایه از آن اله: ترغیب  ه داعها و استغفار لفظی و اعدی.  ه 
معّی  از مقامات الیه  رسد و اگر  درجهتواند  ه سالم است و فرد سالک  دون آن نیم

 اناگری آنها را ترک کند از گمراهان خواهد  ود.اعتنایی یا سهلاز روی یب

ویل اگه ممکن است سالک خود را در مقایم  یا د که  یشرت عبادات و داعهایش 
یا سوء ظّن « حفظ ظاهر»ارتبایط  ه زبان نداشته  اشد جز  رای جمّرِد قلیب  وده، هیم 

کم ثواب نیسیت، دست« مقّربان» ه نفس خود چنان که  ا خود  گويد: تو که از 
 های درست.اصحاب یمنی را  ه دست  یاور و امثال این انگزیه

خودش مقایسه های  االتر از این یک نوع نگرش  ه این کتاب  ود اگر آن را  ا کتاب
آن ارائه  ۀتر از آن نزی حتلیز دربارهای پاینیآن  ا کتاب ۀکنیم. اینک دوست دارم  ا مقایس

ها را دانسته که او این موعظهاین کتاب را  رای پرسش تأیلف کرده است و یم 1کنم. مؤّلف
اگن کتابش تواند تعینی کند که خوانندای نیمفهمد و مستحّق آنهاست؛ ویل هیم نویسندهیم

های آینده چه کساین هستند و اگر حفاظت خداوند سبحان نبود این کتاب در طول نسل
 کننداگن و مقرّصان ضایع و نا ود شده  ود.در دستان کوتایه

-هایی از مردم سخت و سنگنی خواهد  ود و مكّفاین کتاب در آینده  رای گروه

شده در آن شایسته خنواهد های مطرحهآن یا پریوی از اندیش ههم مطالعهکردن آنها  ه 
ای از کردن پارهها فراتر از توان آنهاست و آنان نیازمند  ه یطکه آن اندیشه ود؛ چرا

 درجات کمال هستند تا آن مطالب را  فهمند و در عمل پیاده سازند.

 ۀاغلب ۀهای مردم این است که اغبلاً در نزد آنها ملکاین گروه ۀ هرتين نمون
ری از حمّرمات رصيح و قیام  ه واجبات رصيح )یع : تکایلف اعم ظاهری( وجود خوددا

کنند چه رسد  ه چی  و مانند اینها پرهزی نیمکه از دروغ، غیبت و سخنندارد؛ چه این
تر و  االتر هستند. حیّت اگر همنی افراد  ه حلاظ چزیهایی که  ه حلاظ رشیع از اینها مهم
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 ۀشدحّق غصب»معتقد  وده، دفاع از «  یداری»این  اشد که  ه اجتمایع و دی  از کس
 اند که از گناه خودداری کنند.را دوست  دارند، ویل  ه این حّد از تکامل نرسیده« اسالیم

آری، اگر نزد فردی از این دسته یا از دستجات دیگر اجتمایع آن ملکه حاصل شود، 
 ظرفّیتش وجود خواهد داشت. ۀکتاب  ه انداز ای از حقایق اینیایب او  ه پارهاماکن دست

ای یافنت  ه چننی ملکهچننی دوست دارم  ه این نکته اشاره کنم که دستهم
های پیشنی خود رجوع کند و منایف  ا این نیست که اگیه این شخص  ه اعدت

کند و شّدت ناراحت شده، استغفار یممرتکب حرایم شود، ویل معموالً پس از آن،  ه
ای از کمال و مطالب کردن مرحلهحالت از وی زایل خنواهد شد مگر پس از یط این

 کردن آن است.این کتاب متکّفل زایل

من  ا خود اندیشیده  ودم که ممکن است تعلیقایت  ر  ریخ از مطالب و موضواعت 
میسور  ه فضل و هدایت خداوند سبحان  ۀشده در این کتاب  نویسم و  ه اندازمطرح
 تر  ه آن مطالب  رپدازم، ویل  ه چند دیلل از این اکر منرصف شدم:میققدری ع

. شاید این مطالب  رای شما سنگنی  اشد و من  رای اکری که نیازی  ه آن 1
 نیست خود را  ه خطر انداخته  اشم.

توان  ر آنها تکیه ام که یمها را مطرح کردههای پیشینم  ریخ از ایده. در نامه2
 نویسم.چه در همنی نامه یمآن ۀک آنها این راه را یط کرد ابلّته  ه عالوکرد و  ه کم

که خداوند  هرتين پاداش -ادب  ه مؤلّف کتاب  ۀ. در این اکر نویع اسائ3
هایی  ود که در کتابش ذکر کرده و من حتّمل و موعظه -نیکواكران را  ه او عطا فرماید

 مسئویّلت و پیامدهای آن را نداشتم.

 شد در دو سطح اجنام شود: ود یمرم اگر  نا  ه چننی اکری یم ه نظ

 های موجود در کتاب.ترکردن اندیشهاّول، همان طور که اشاره کردم عمیق

دادن  ه افاکر مؤلّف  رای کساین که قا لّیت درک و فهم درست دوم: رشح و بسط
-بری دیگر، نویع سادهفهم آن مطالب هستند.  ه تع شایستهو اکمل آنها را ندارند، ویل 
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آوردن سطح مطلب  ه سطح  ریخ از خواننداگن. ابلّته چننی رشیح کردن و پاینی
خواهند  ه هدایت این کتاب دست پیدا  یشرت  ه صورت شفایه  رای کساین که یم

 ینید و شود و این نسبت  ه شما و کساین که آنها را مستحّق این اکر یمکنند اجنام یم
پذیر است. خداوند  ه شما اعم از هدایت آنها وجود ندارد اماکن ۀتیقّ مانیع از جهت 

  هرتين پاداش نیکواكران را عطا فرماید.

 گزاری را از خملصتان پذیرا  اشید.ترين سپاسخالصانه
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 دوم ءهنام

 های رویحپدیده
 

 بسمه تعایل

 

 پس از عر  حتّیت:

شود موجب ت خپش یمجهان غیب  که از کوي«زياعلم الغیب» نامهشاید  ر
رو که  ه محِد الیه، هایی در ذهن شنونداگنش شده  اشد؛ ازاینشدن پرسش رانگیخته

-شود؛ ازاینهای رویح  ه وفور در آن یافت یمموارد خارق اعدت و غریطبییع و پدیده

ایماین کمک  جنبهذهن و دل از  ۀرو، خوش داشتم که  ه  عیض از مطالب که  ه تصیف
 ره کنم.کند اشایم

ها اثبات قطیع و آشاکر وجود اعلم روح یا گونه پدیدهاین ۀترين فایدیکم: اسایس
کنند و گرایان، وجود آن را قاطعانه نیف یمماوراء الطبیعه یا متافزیيک است که ماّدی

روشن است که هرچه چننی رويدادهایی  یشرت شود اطمینان و آرامش نسبت  ه 
 تر خواهد شد.گریی از آن آسانو نتیجهصّحت وجود آن اعلم  یشرت 

توان اااالً های رویح هستند که یمتعدادی از سبب نتیجههایی دوم: چننی پدیده
  ه  عیض از آنها اشاره کرد:

اکر روح مرداگن و  عیض دیگر  نتیجهها؛  عیض اکر جن نتیجهها  عیض از این پدیده
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آید و اگیه  ر خود  ه وجود یم ه، اگیه خوداکر خود انسان هستند و این مورد اخری نتیجه
 شوند.انسان یم ۀشدن نریوهای پیچیدهای رویح که موجب آزاداثر ممارست فرد در رياضت

 اّما تفسری فلسیف و عرفاین این فرایند در این جمال قا ل رشح و توضیح نیست.

ن یا  گو روح سوم: در مطالیب که پیش از این نوشتم اااالً توضیح دادم که انسا
-آنهمه انساین دارای نریوهای عظییم است که جز اندیک از آنها کشف نشده است و 

ای در  را ر دريا چه پنهان مانده تنها قطرهچه در این عرصه  ه ظهور رسیده در  را ر آن
جا  ه تقسیم عوالم  اال که در تکوين آفرينش انسان نقش دارند اشاره هستند و آن
که اگر نریوهای رویح فرد آزاد شود عجاییب گذارد در اینشیّک  ایق نیمکردم که هیم 

 از او  روز خواهد کرد.

های رياضت ۀوسیلسازی نریوهای رویح، رسیدن فرد  هچهارم: از اله عوامل آزاد
 االی ایمان و یقنی است و بسیاری از این حوادث از اویلا دیده  درجهرویح و غری آنها  ه 

 دارد:نتیه دو گرایش است که آنان را از پرداخنت زياد  ه این امور  از یمشده است، م

 پویش  ر الطاف الیه که از آن  رخوردارند.. حفظ ظاهر و پرده1

 ۀنکردن در امور آفريداگنش  دون اراد. واگذاشنت اکر خداوند  ه او و دخالت2
 خداوند متعال.

-های رویح و هدفرسیدن  ه پدیده ترين و  رترين راه  رایهرحال، این درست ه

 های دیگر است.

های رویح نزی اصالً متوّقف  ر ایمان اشخاص نیستند و پنجم:  عیض از این پدیده
ترين کنند و روشنهای رویح و مانند آن  ه آنها دست پیدا یممردم از راه رياضت

 هوسیلِغّیبات(  ههای این اکر، ِسحر و تسخری جن و خربدادن از امور پنهاین )مج نمونه
فر است. هوسیلجن یا  ه  جج

ها و دو طرفه میان قدرت  ر اجنام این پدیده ۀششم: مطلقاً هیم دیلز  ر وجود را ط
هاست توان گفت هر کس که دارای این تواناییداشنت ایمان وجود ندارد؛  نا راین، نیم
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 ه که  ه درجکه هر مؤم مؤمن هم هست. آری،  رعکس آن درست است و آن این
 شود.ها یا  عیض از آنها نزد او یافت یماعیل ایمان  رسد قطعاً این پدیده

چننی  نماید که  عیض  - ه حلاظ ذویق و نه  رهاین و استدالیل -آری، ممکن است
ای از صفای روح و پایک دل است و این چزیی است ها نیازمند  ه درجهاز این پدیده

 رود.یم -که در مطلب پنجم گفتیمغری از آنان -شخاصکه احتمال وجودش در این ا

و همنی احتمال  رای ما اکیف است، چون وقیت پای احتمال  ه میان آمد استدالل  ه 
تر گفتیم که هیم دیلز  ر تالزم تام میان ایمان و افتد و اندیک پیشآن مطلب از اکر یم
 این امور نیست.

ويژه کوداکن قلب صاف و خالص  اشند  ه تازه ممکن است همنی افراد نزی دارای
 ۀوجو  رای یافنت عقیدکم جستکه دستشان از رسیدن  ه حق کوتاه است یا دست

 حق در میان عقاید برشی هنوز  ر آنها واجب نشده است.

 آیند؟وجود یمها چگونه  هاین پدیه
ااعت پیدا ها تنها نزد این آید که چرا این پدیدههفتم: اگیه این پرسش پیش یم

 های دیگری از برش؟شود نه گروهیم

 توان داد:پاسخ این پرسش را در دو سطح یم

پردازند؛ طبعاً سبب پیدایش این های رویح یمسطح یکم:  عیض از آنها  ه رياضت
 ها است.توانایی در آنها همان رياضت

ن؛ اینها ويژه کوداکپردازند و  ههایی نیمسطح دوم: کساین که  ه چنان رياضت
که خواهد قدرت خود را در آنها آشاکر کند؛ چراکساین هستند که خداوند متعال یم

ای از اعلم غیب و شهادت را نه  ه تعایل نه برش و نه غری برش از هرگونه آفريده اری
یک شلک،  لکه متفاوت آفريده است؛ یکی هوشمند و دیگری کودن، آن یکی سفیه 

نشدین( و دیگری چاق )الغرنشدین(؛ یکی الغر )چاق و دیگری دیوانه؛ این یکی
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گری، یکی پر رسوصدا و رو و دیگری عبوس، یکی اجتمایع و دیگری گوشهخنده
های اینها  رای آشاکرکردن قدرتش در خملوقاتش  ا شلکهمه دیگری ساکت و آرام ... 

 گوناگون  وده است.

از توانایی رویح  رای  -چزیی گفتم:-رو،  ه  عیض از افراد چزیی داده استازهمنی
 آشاکرکردن و اظهار قدرتش  ر چننی خلقیت.

افراد از این توانایی  رخوردار همه که اگر تواند اعم  اشد؛ چراطبعاً چننی چزیی نیم
 یا د. اشند امور  ه فسادی خطرناک گرایش یم

ويژه ود  هشها مفهوم یمگونه پدیدههایی که  رای وجود اینهشتم: از اله مصلحت
حّجت و  رهان الیه  ر راه حق و  ر ضّد این جريان  ۀدر این عرص ماّدی منحرف، اقام

و این از  - لکه  ازگردند -، - لکه ْلیت  یندیشند - رانداز استگر خانمانويران
 رمحت خدای سبحان  ر این دسته از ا نای برش است.

الیه ایمان ندارند  لکه تالش کرده ها نه تنها  ه این حّجت نهم: این دسته از انسان
گونه نریوهای عظیم را در خدمت منافع نظایم و جتاری غریانساین خود کنند اینو یم

 اکر  ندند.و در نتیجه، پشتیباین از اهداف کفرآلود خود  ه

خبواهند یا  -این امر رشتهکه رس خبتانه توفیق، رفیق راهشان نیست؛ چراویل خوش
ْعجلج اللاهُه  ت و خواست خداوند سبحان متعال مربوط است ه مشیّ  -خنواهند لجن َيج وج

بِیاًل  ج الُْمْؤمِننِیج سج فِِرينج یلعج لِلْاکج

و خداوند هرگز اکفران را  ر مؤمنان تسلّطی نداده » ؛1
همواره  رای آنان پیچیده  وده، توان تفسری و  -داینکه یمچنان -هاو این پدیده« است

 اند.نداشتهتکثری آنها را 

اند و ها در  را ر ما  ودهساحران و امثال آنان هزاران سال است در میان انسان

                                                        

 .141 ۀ. نساء، آی1
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اِحُرونج  ای از مشّیت واقیع خداوند را تغیری دهند کهاند ذّرهنتوانسته الج ُيْفلُِح السا  1؛وج
توان رسنوشت این اشخاص را  ر و یم« شوندکه جادوگران رستاگر نیمو حال آن»

 شت پیشینیانشان محل کرد.رسنو

های خود فرق میان معجزه و اکرهایی از این دست را توضیح دهم: در  عیض از کتاب
قواننی  ۀکنندغریطبییع و نقض ۀجا که اگر معجزه را تنها وجود یک پدیدایم؛ آنداده

طبیعت  دانیم، این اکرها نزی در عمل معجزه هستند؛ ویل اگر منظور ما از معجزه یک 
گونه اکرها اصالً معجزه غریماّدی  اشد که داللت  ر صدق نبّوت  اشد، این ۀیدپد

 اره حبث کردیم و اکنون جایی  رای این طور مفّصل دراینگذشته  ه نامهنیستند. ما در 
ها ندارد آنها را ریس  ه آن نوشتهحبث نیست. ابلّته من آمادیگ دارم که اگر کیس دست

 ریس  ه آنها  رایش غریممکن  اشد.که واقعاً دستایندوباره  نویسم؛  ه رشط 

های یازدهم: زساوار نیست  ه خاطر کیس خطور کند که  ه صاحبان چننی قدرت
ها را آرزو کند. این مطلب نزی در  ورزد؛ یع  داشنت آن قدرت« حسد»ای خارق العاده
 دو سطح است:

ر الیه در ا نتخاب کیس که این توان را  ه سطح یکم: تسلیم و رضا  ه فرمان و قجدج
 او خبشیده است.

 هکه چننی پرسیش حمّل خدشرسد که از حکمت این امر سؤال کنیم؛ چراما را نیم
ما خواهد  ود. ویل اگر چننی پرسیش در ذهن کیس پیش آمد بس « ایمان»آشاکر در 

يم؛ اکیف است که  داند ما و اطرافیان ما تاب حتّمل این اکرها را نداراست  رای او این
یا خودحموری اَياد شود تا از « ُعجب»که  رای یکی از ما در اثر این قدرت حالت

 شداگن قرار گرید.و لعنت« دورشداگن»

سطح دوم: خداوند متعال گرچه اینک این نریو و قدرت را  ه ما نداده، ویل اماکن 

                                                        

 .77 ه. یونس، آی1



 383  ......................................................... ند؟یآيچگونه هبوجود م هاهیپد نیا

یه جز این نداريم ریس  ه آن را در سطوح اعیل  رای ما قرار داده است؛ پس ما رادست
 که در صورت تمایل، مراحل رسیدن  ه آنها را یط کنیم.

گويم: روشن است که راه رسیدن  ه چننی سطیح  رای ما در چارچوب تکلیف رشیع، یم
 شود و هیم راه دیگری  رای آن نیست.های تقوا و یقنی خالصه یمتنها در صعود از پلّه

 رنامه )اعلم الغیب( از کويت، حوادیث روی دوازدهم: مواردی پیش آمده که در این 
ها را افشا و واقعّیت آنان را آشاکر کرده است که  ا داده است که ذهنّیت اروپایی

حیوانات  ۀاند متفاوت است؛ اکرهایی مانند حماکمظاهری که آنها  رای خود ساخته
مالحظه  ها و اکرهای دیگر. خواهشمند است این امور را نزیانسان ۀمانند حماکم

  فرمایید که در راه ایمان سودمند است.

همه کويیت اختصاص نداشته، شامل  نامهچه گفتم رصفاً  ه این  رآنهمه مالحظه: 
شنود و ابلّته العاده از هر منبیع یمهای خارقپدیده ۀشود که انسان دربارمطالیب هم یم

کند که اینها اهده یماگر لطف الیه شامل حالش شده  اشد از خود یا از دیگران مش
-شدنش  رای خود فرد نعمت و تقويت ایمان  ههمه نعمت است؛ دیدنش نعمت، حاصل

 آن نزی نعمت است. خداوند نعمتش را  ر شما زياد گرداند و شما را  ایق  دارد. هوسیل

خوب است کساین که شما  ه آنها اطمینان داريد و توان حتّمل دارند از این مطالب 
 آاگه شوند.
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 سوم ءهنام

 شکر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 توَّكت یلع اهلل و هو حسیب و نعم الوکیل.

 سالم و رمحت و  راكت خداوند  ر شما  اد.

شما  ر آن داللت داشت مرا  ه حتسنی وا  نامهچه  ه عّزت پرورداگرم سوگند آن
رو، ازاین داشت و آن وجود فهم جامع و پیوسته  ه حلاظ نظری و عمز در شماست.

هرچه توانسیت شکر خدا را  ر این نعمت  یش از پیش  ه جا  یاور و از فضل و احسان 
  رد ارِ عزيِز حکیم است. ۀاو  یشرت خبواه که او بسیار شکرکنند

مراحل و مقامات است و  رای آن همه داین منطبق  ر که یماّما افزوین نعمت، چنان
 حّد و مرزی نیست.

ها  ه نعمت»داین  رای دوام نعمت، رضوری است که: که یمانو شکر نزی  از چن
 و  دون شکر احتمال قطع آنها وجود دارد.« یا ندشکر دوام یم

ْرُتْم  آنها عطای نعمت  یشرت است هشکر، آثار فراواین دارد که از ال کج لجنِئ شج
ناُکمْ  زِيدج

ج این است که خداوند و از آن اله، « افزایماگر شکر کردید  ر شما یم»؛ ألج
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ر، چناناش یمرا  ه یاد  نده که خود اندازد که شکر، نویع ذکر است و ذکر موجب تذکُّ
ْذُکْرُکمْ ذات سبحانش فرموده: 

ج
 «.مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم»؛ فجاْذُکُرويِن أ

ای »فرماید: یم در حدیث قدیس  ه حُضت عییس  -عّز و جّل  -خداوند
خود مرا یاد کن تا در نفسم تو را یاد کنم، در میان اعّیت عییس! در نفس 

مرا یاد کن تا من نزی در میان ایع  هرت از اع آدمیان تو را یاد  «فرشتاگن»
هایت مرا یاد کن و  دان که کنم. ای عییس! قلب خود را نرم کن و در خلوت

نده  اش حال، زشادی من در این است که خود را در دل من جا ک  و  ااین
 1«.مبادا که از مرداگن  ایش

شکر مصادیق بسیاری دارد؛ از آن اله شکر زباین و شکر و محد قلیب است؛ از آن 
است  اله، یقنی  ه انتساب نعمت  ه خداوند متعال است؛ از حُضت امریاملؤمننی

چون  نده  داند که این نعمت از خداوند سبحان است »که  ه این مضمون فرمود: 
شود و اگر  داند که این که شکری کرده  اشد از شاکران نوشته یماز آن یش 

که استغفار کند گناه را در  را ر خداوند سبحان مرتکب شده است پیش از آن
 2«.شوداز استغفارکننداگن نوشته یم

 شکر اکمل
تواند  ه شکر اکمل این را نزی  اید  داین که  ه چندین سبب  دییه، کیس نیم

 دست یا د:  -عّز و جّل  -خداوند

                                                        

ه! یجها. » 1 مِ  ِعییسج ِ اجْْلدج
ه ج هرْیٍ ِمهْن مج

ٍ خج
ه ج ْذُکهْركج ِف مج

ج
لجئِهكج أ ْذُکهْركج ِف نجْفيِسه وج اُْذُکههْريِن ِف مج

ج
 . یِّههنیج اُْذُکهْريِن ِف نجْفِسهكج أ

جلجوج  !ِعییسج  یجا
ْ
ِثْ ِذْکرِي ِف اجْل ْْ

ج
لِْن ِِل قجلْبجكج وج أ

ج
نْ أ

ج
ورِي أ نا رُسُ

ج
ا  اِت وج اِْعلجْم أ ّیهاً وج الج  ُتبجْصبِصج إِِلج وج ُکهْن ِف ذجلِهكج حج

یِّتاً   (.52، ص 7، ج الشایف یف رشح اصول الاکیف«) تجُکْن مج
 .15، ح 96،  اب شکر، ص 2، ج اصول اکیف،  ه نقل از:  140، ص 1، ج فقه األخالق. 2
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 یش از آن است که  ه شماره درآید؛  -جّل جالهل -که نعمت خداونداز اله این
 تواند شکر این همه نعمت را  ه جا  یاورد؟صورت، آیا  نده یمدراین

که امام که شکر نعمت، خود نیازمند  ه شکر دیگری است؛ چناندیگر این
که  ر  تم: تو را سپاس، واجب آمد  ر منهر  ار که گف»فرموده است:  7سّجاد

صورت، شکِر نامتنایه نزی دراین«. همنی توفیق نزی دوباره  گويم: تو را سپاس
 حّق خداوند سبحان، نیست چه رسد  ه شکر حمدود. ۀاداکنند

گويم: اگر من  ا فرمود: من خطاب  ه خدای تبارک و تعایل یمو مریّب من یم« موال»
ای  را ری هایی که  ر من خبشیدهتو را شکر کنم هرگز  ا نعمت خملوقاتت هزبان هم
 توانم کرد.نیم

منظور: هرچه در توان داری در شکرگزاری  یشرت  کویش در افزایش نعمت 
 ای اکید خواهد داشت. رایت فایده

 در وصّیت خود  ه یلع که پیامرب اکرمموالیم! تو زنداین زندان دنیایی، چنان
پس آن خبش از  1«.ای یلع! دنیا زندان مؤمن و  هشت اکفران است»فرموده است: 

تواین آن را تغیری دیه نمود آشاکری از این حقیقت است. موالی من تو که نیم« حال»
تواند رشایط طاعت را  رای نفس خود فراهم کند فرمود: انسان تا خدا خنواهد نیمیم

 دهد.و راه جنات قرار یم خود فرج ۀکه این امر  ه دست خداست و  رای  ند

 «.خداوندا! مرا از قید و  ند اسارتم  رهان»در داع نزی چننی مضموین آمده که: 

 قیدها و لکیدها
ات از قید و قیدها چند شلک دارند،  ریخ ظاهری و  ریخ  اط  و تو در نامه

 و  اید که ناگهت« هیم اکری در اختیار تو نیست» ندهای ظاهری شاکیت داشیت که 
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 تنها  ه خداوند سبحان  اشد تا راه جنایت  رایت در نظر  گرید و  ند از تو  گشاید.

از چند جهت متشلّک از تسلیم « لکیدها»ترين ترين و آساندر این راه جنات، روشن
 در  را ر حکمت خداوند است:

پس چگونه »که هرچه هست تنها حکمت و مصلحت است؛ یکم: دانسنت این
 «.که  ه تو  رپا شده استحالم خوش نباشد 

یافت که نسبت  ه رشایط فعز تو زيرا اگر خداوند متعال رشایط دیگری را یم
که او از هر کس داد؛ چرا یشرت  ه مصلحتت  ود حتماً تو را در آن رشایط قرار یم

تر است تا تو او را؛ تر است؛  لکه او تو را طالبدیگری نسبت  ه تو داناتر و مهربان
 ، از وسعت رمحت و نعمتش.واعجبا

دوم: تسلیم قلیب و نفیس در  را ر این رشایط؛ چون تا وقیت که وابسته  ه خواست و 
مشّیت خداوند تبارک و تعایل است حمبوب و مطلوب ما نزی هست. ممکن است کیس 

آن  رآییم؛ ویل چننی  ۀتوانیم از عهد گويد: اگر ما حال ظاهری خود را تغیری  دهیم یم
ترين حال  ا حال کنوین ما  ه حلاظ نفیس و قلیب مناسب - ه تأْید - لکهنیست 

الج گويد: حالت عقز و رویح ماست؛ چون قانون الیه در آن جريان دارد که یم
ا هج لُِّف اللاهُه نجْفًسا إاِلا وُْسعج یُکج

«. کندخداوند کیس را  یش از توانش تکلیف نیم» ؛1
کردم خطر درنداگن و گرما را در صحرا عبادت یم -جّل عّز و  -شاید اگر من خداوند

رو، خداوند سبحان  ه حکمت خود  ا توانستم کرد؛ ازاینو رسمای شدید را حتّمل نیم
اَياد این رشایط، اماکن حتّمل ما را در کنار ژرفای طاعت و کثت ذکری که از ما 

 خواسته، تضمنی کرده است.

 ه همان مقدار ممکن از جهاد اکرب   ه حسب فهم من، اگر نفس، ضمن عمل
های خداوند  ه او خواهد رسید؛ یا رشایط تغیری خواهد تقويت شد، چزیی از خبشش
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ای خواهد شد یا  رداشت او از طاعت در خوش تغیریی ریشهکرد، یا فهم او دست
 خالل اجنام آن  ه صورت مطلوب، عمیق و ژرف خواهد شد و  ه همنی ترتیب.

ن سا قه نداشته که من  ا کیس  ا این روش سخن  گويم. پس خدای موالیم! تاکنو
سبحان را شکر کن  ر این نعمیت که  ه من و تو داده است و در این سخنان، عمیق 

ای  اشد که  ه یاری و لطف خداوند تبارک و تعایل درهای شو که شاید دروازه
 دیگری از آن  ر تو گشوده شود.

 سخن ويژه
 ر این است که سخنان ويژه را تفسری نکرده،  ه حال خود  دانم اعدت خواصیم
نهند تا هر مقدار از آن را که خداوند خبواهد  رای شنونده  از کند؛ تا نه گوينده و یم

رو، درک و چه  ریون از حّد حتّمل است در نیفتند و ازاینآن ورطهنه شنونده  ه 
را در نظر « قاعده»کند. تو نزی این ای اکمالً متناسب رشد یمگونهدريافت شنونده  ه

اش شامل های نیاز آن را پیاده ک ؛ چون  ه مفهوم گسرتدهداشته  اش تا در زمان
 شود.اصحاب یمنی نزی یم

همه توانم توضییح  دهم و تأْید کنم که از ای من یمرغم وجود چننی قاعدهاّما  ه
تر است و احلان  رای تو شایستههای صدوم از گزينه ۀاین مقّدمات روشن شد که گزين

هرحال، تا مّدت معّی   رای تو در نظر گرفته شده است؛ یع  تا آن همان است که  ه
دیگری که در آن  ۀهناگم که خداوند  ا  ازکردن قیدها  ر تو مّنت  گذارد و  ه گزين

 ر است.خلق داناتهمه ات کند که او  ه من و تو و زمان  رای تو  هرت  اشد راهنمایی

تر هسیت، توانم  گويم که تو خود  ه زندیگ و رشایط خود آاگهموالی من! من چه یم
تکلیف ظاهری، چزیی جز تکایلف ّلّک اسالم  ا واجبات و  هطور ّلّک از زاويویل  ه

 ریخ از مستحّبات  - ا راعیت طاعت و تقّیه -حمّرماتش وجود ندارد. حال اگر توانسیت
 م  ده. خداوند تو را یاری کند. خداوند تو را یاری کند.را اجنام  دیه، اجنا
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 تکلیف  اط 
تکلیف  اط   رترين تکایلف  رای تو  رحسب فهم نارسای من،  ۀاّما از زاوی

تکایلف قلیب وجداین است که ممکن نیست ريا آن را احاطه کند و تقّیه  ه آن  رسد 
ا وحمّمد رساج نقل است که  ه  اینها تقريباً مفهوم صرب است؛ ازهمه اع  نقطهو 

نسبت صرب  ه »نقل کرد که فرمود:  7صورت مرفوعه از یلع  ن احلسنی امام سّجاد
 1«.ایمان نسبت رس  ه  دن است و کیس که صرب نداشته  اشد ایمان ندارد

کردن این صرب نزی  ه این است که تا نفسش  ه فغان نیامده، یا فشاری از پیاده
چند چزی را مطلقاً کتمان کند و پوشیده  دارد: کتمان فقر، کتمان   ریون  ر وی نباشد

 یماری، کتمان خستیگ، کتمان خشم، کتمان شادماین، کتمان گرسنیگ، کتمان تشنیگ، 
 های دنیوی و ابلّته کتمان ارسار.کتمان نیاز  ه خواب و دیگر نیازمندی

حرکت  از دارد؛ زيرا  تو را از« حفظ ظاهر» ندی زياد  ه و زساوار نیست که پای
شود،  لکه  ر سالک است  ردن جهاد اکرب یمحفظ ظاهر  ه معنای اعم، منجر  ه ازبنی

 کند.«مدیرّيت»که  ا فهم و دّقت، میان اکرهای خود و فهم دیگران 

اکستم و  رای این اکر دو موالی من! پیش از اینها که حایل داشتم از خوردن یم
 طرح داشتم:

 گو هستم.کمم حتّمل زيپرخوری را  ندارد و من در این مطلب راستکه شیکم: این

شّدت فقری که اگر  ر فر   هخواهم نفس خود را اعدت  دهم تا اینکه یمدوم: این
 خوردن اعدت داشته  اشم!!شدم  ه کم

آلودیگ که های دیگری هم هست؛ مانند حتّمل تشنیگ یا خوابدر کنار اینها رياضت

                                                        

رْبُ . »1 انِ  ِمنج  اجلصا یمج إْلِ
ْنِلجةِ  اج ِس   ِمج

ْ
دِ  ِمنج  اجلراأ جسج

ْ
نْ  اجْل هرْبج  الج  فجمج ُ  صج هانج  الج  هلج ُ إِیمج ، ص 5، ج الشهایف یف رشح اصهول الهاکیف«)  هلج

119.) 
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« فريیبعوام» جنبهترين اشخاص نسبت  ه فرد اکمالً در خصوص نزدیک تواند حیّت یم
  ه خود  گرید.

 هرتی  رایت خواهد  نتیجههرحال، هر قدر  تواین در این امور پیرشفت ک   ه
وجُخلِقج رسه ضعف و ناتواین است )طور اکمل از خدا کمک خبواه که انسان یکداشت؛  ه

ِعیًفا اُن ضج نسج تواند  رود و  ا دستان کوتاه خود  ه جنگ این دريای مّواج نیم(. وی  ا اإْلِ
را ندارد. « نفس»انداخنت  ا این اژدهای ترسناک سالحش توان پنجهدستان خایل و یب

جز این نیست که قدرت تنها از جانب خدای تبارک و تعایل است و اگر  داند که 
حق شتا ان است  اش صادق و  ا خلوص نّیت و در سلوک خویش  ه سوی نده

 زساوارترين کس  ه لطف  ر اوست.

 ات را حفظ کن زندیگ ظاهری
ات در حّدی که شود که حفظ زندیگ ظاهری ا توّجه  ه مطالیب که گفتیم روشن یم

چون روا ط خانوادیگ، دریس، اقتصادی و پذیر است؛ همدر اسالم جایز است اماکن
 های دیگر.فّعایّلت

هایم تر در یکی از نامهنزی در حدودی جایز است و پیشاطاعت از پدر و مادر 
نهادن  ه این تکلیف آید، گرچه گردنگفتم که این خود، از جهاد اکرب  ه شمار یم
ويژه که پدر و مادرش  ویی از این سلوک و  رای سالک اهل حال، بس دشوار است؛  ه

  اشند. این حال نربده

یار شدیدتر است، ویل  ر حسب فهم من، صورت، سخیت اطاعت از آنها بسدراین
این خود، جهادی فراتر از جهاد اکرب است، حیّت اگر فرد در این راه جمبور  ه خمالفت  ا 

إِن حال خود نزی شود. ابلّته پس از الفات  ه این سخن خدای تعایل که فرماید:  وج



 391  ................................................................................. دو داستان

اكج لِترُْشِكج ِِب مجا لجیْسج لجكج  ِِه ِعلٌْم فجالج تُ  دج اهج اجج ِطْعُهمج

)پدر و مادر( و اگر آن دو » ؛1
 کوشند که تو چزیى را که  دان آاگه نیسیت رشيك من قرار دیه، اطاعتشان 

 ، چه رسد  ه غری آنها.«مکن

ای است که  ه تعبری اهل این عرصه خوایه در جهاد اکرب مسئلهافزون مسئلهاّما 
چه مورد نظر من  ود آن دارای مشلک است؛ زيرا  ه این صورت که شما مطرح کردید

که اگه کند و این در مسلک سالاکن وارد نشده است؛ چه ایناماکن عمل پیدا نیم
تکلیف ماالیطاق نزی هست و آن در مسلک اعرفان وارد نشده است؛  ۀدربردارند

چه خداوند از لطف خود  نا راین، از خداوند یاری خبواه که  ا وضع موجود خود و آن
اکِِرينج  اشته اکتفا ک  ر تو ارزاین د ُکن ِمّنج الشا ا آتجیُْتكج وج فجُخْذ مج

چه را  ه تو پس آن» ؛2
، یع  زياده  ر آن را خنواه و این خطاب  ه «گزاران  اشام فرا گری و از سپاسداده

 داند.است و مّدت این فرمان تا زماین است که خداوند متعال یم حُضت مویس

 -دیگران امری رضوری و  لکه  االتر از رضوری است داشنت  اموالیم! را طه
که گفتم  ر هر فردی الزم است که ؛ ویل چنان -مگر در مورد کساین که خدا خنواهد

این اکر را طبق ضوا ط اسالم اجنام دهد و اگر تو خوش داری اگیم فراتر از این  گذاری 
 کنم:دو داستان در این  اب  رایت ذکر یم

 دو داستان
نشست و از مظاهر  ر َتیت از طال یم ن اّول: روایت شده که سلیمان نیبداستا

مند  ود و  ا مردم از وزيران گرفته تا حمکومان را طه داشت، دنیا چننی و چنان  هره
هایی که شاید «ترک اویل»کرد تمام شب را از ترسویل چون در شب  ا خود خلوت یم

                                                        

 .8 هآی . عنکبوت،1
 .144 ه. اعراف، آی2
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کرد تا جایی که  ه عنوان یکی از ی یمدر طول روز مرتکب شده  اشد  ه گريه سرپ
چننی حُضت  رتر تاريخ نامش در کنار حُضت آدم و یعقوب، هم ۀپنج گريه کنند

قرار گرفت؛  -ها نثار آنان  ادکه  رترين درودها و سالم-سّجاد و حُضت زهرا
 که او پیامرب  ود و افعال او جز طاعت و  ندیگ خدا چزیی نبود.درصوریت

دانم پس از یک هفته یا یک ماه ها پیش یکی از دوستانم را نیممّدت داستان دوم:
مالقات کردم و  ه او گفتم: رسورم! خیز مشتاق دیدارت  ودم، ویل پس از آن،  رای 

 که در احاکم ظاهری اسالم ، دو رکعت نماز خواندم؛ درحایلاستغفار از همنی اله
 .شد آن اله را محل  ر جماز و مبالغه کردیم

اگر روا ط تو  ا دیگران در این سطح و مانند آن است چه در سطح اعم و چه در 
سطح خاص اشاکیل در آن نیست تا وقیت که خداوند  رای تو در اکرت گشایش و جنایت 

 مقّرر  دارد.

ّلّک در  ر این گمان مباش که شنیدن صدای زن  ه« صدای حرام»اّما نسبت  ه شنیدن 
رو، اگر چننی این در صوریت است که همراه  ا شهوت  اشد؛ ازاین اسالم حرام است،  لکه

چزیی ناخواسته اتّفاق افتاد در دل یا اگر ممکن  ود  ه زبان از شیطان رجیم  ه خدا پناه  رب 
ولج وج ال »)استعاذه( و  گو:  ةج ال حج -کردن  رنامهتلويزيون نزی امر  ه روشن ۀدربار«. إاّل  اهلل قُوا

، قطعاً امر  ه منکر و امر  ه منکر حرام است و رسپییچ از چننی فرماین های حرام آن
 واجب؛ حیّت اگر این اکر موجب رجنش و ناراحیت امرکننداگن شود.

عزيزم! هرگز اسباب واردشدن خود و دیگران در حرام نباش هرچند این اکر  رایت گران 
 خداوند سبحان معذور خوایه  ود. تمام شود و اگر دیگری آن اکر را اجنام  دهد تو در  را ر

-اشاره  ه سؤال سوم  ایق ماند: موالی من! سالک را در راه خدا مالمت هیم مالمت

قجلْبُُه دارد، ویل در ظاهر چننی نیست؛ ای در  اطن از راه  از نیمکننده رِهج وج ْْ
ُ
ْن أ إاِلا مج
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انِ  یمج نِئ   ِاإْلِ ُمْطمج

اند زيکه  ا زبان، اظهار ار کردهمگر کیس که او را  ه زور واد» ؛1
خصوّص، یع  تقّیه در  هو تقیّ « کفر کند، اّما  قلبش  ه ایمان مطمنئ است

داین اقتضای حفظ ظاهر  ا آنان را دارد و که یم رخورد  ا نزدیکان و دوستان چنان
ن کشیدن خویش از رّش آناگران نزی اقتضای  ریونعمویم یع  تقّیه در  را ر ستم ۀتیقّ 

شدن تقّیه نرسیده است تا وقیت که خداوند سبحان فرمان فرج و هنوز زمان  رداشته
شدن خبیش از را صادر فرماید، اّما حکم  رداشته اهلل قّیةحقییق  ه دست حُضت 

 تقّیه اگر چننی تعبریی درست  اشد موکول  ه زمان همان تقّیه است.

                                                        

 .106 ۀ. حنل، آی1
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 چهارم ءهنام

 رشایط انسان ءهفسلف
  الرمحن الرحیمبسم اهلل

کند دوست داشته  اشد. این که انسان رشایطی را که در آن زندیگ یماین ۀ. دربار1 
که این رشایط و هر رشایطی را مسئله در حقیقت خایل از رشح و جزئّیات نیست؛ چرا

دهیم و اگیه  ه خدا؛ و هر دو نسبت در فلسفه، دارای اگه  ه انسان یا جامعه نسبت یم
ّلّک یت است. اگر رشایط را  ه جامعه نسبت  دهیم رشایطی مهلک و  هتوجیه درس
 اشد؛ یع  رشایط، رشایط احنراف و فساد است که نایش از ناداین افراد نادرست یم

های زندیگ، ارتکاب گناهان و فهم های نادرست آنان در مصلحتجامعه، انتخاب
فاوت حال افراد است. زندیگ دنیوی و اخروی  ه حسب ت ۀاشتباهشان از آیند

در ارتکاب آن اکرهای حرام و افراد حالیت،  ه نسبت مشارکیت که هرکدام از درچننی
 .رسزنش متوّجه خود آنهاست غریمقبول دارند

نسبت دهیم که ما را زنده کرده،  رحسب  -عّز و جّل  -اّما اگر رشایط را  ه خداوند
کند. اگه  ا آنها  ا عدل رفتار یمحکمت و مصلحت خویش، اگه  ا  نداگنش  ا رمحت و 

فرد در  را ر مشّیت و خواست خداوند سبحان متفاوت است؛ حال « حالِ »هرحال،  ه
اگر از حّد متعاریف که مردم در اعرتا  و تمّرد  ر قضا و قدر الیه دارند و تقريباً  ه 

که مستحّق  که چرا  ال آمد؟ یا مگر ما چه کردیماین -شوداستمرار از آنها تکرار یم
فرد، حال تسلیم و « حالِ »های صالح دست یافتیم فراتر رفتیم و  ه حال - ال شدیم؟

ها و احساس دشواریهمه رغم شود. چننی شخیص یلعرضا  ه قضا و قدر خداوند یم
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 گردد. ه رنج و نگراین  ه زيباترين حتّمل و صرب آراسته یم

ت که نفس او قانع و قلب او خرسند  رتر از این مرتبه، مقام رضاست؛  ه این صور
نویسد و اگیه و رایض  ه هر چزیی است که خداوند سبحان از خری و رّش  رای او یم

رسد که موجب سود عشق  ه واقعّیت معاش خود یم ۀاین رضایت و خرسندی  ه مرحل
شد فر  کرد که  رای او و ثواب و موجب تکامل اوست. چه اگر حالت دیگری را یم

 ود، خداوند که  ر هر چزی چه اکنون در آن است  رتر و  هرت یمص از آناین شخ
یا چگونه حالم »فرماید: گزيد. معصوم در داع یمتواناست قطعاً همان را  رای او  ر یم
 1«.خوش نباشد که  ه تو  رپا شده است

-این همان عشق است و این حالت تنها  ا یاری خدا و ُحسن توفیق او حاصل یم

شود و توّك و ُحسن توفیق نزی  ا توّك  ر خدا و واگذارکردن اکرها  ه او حاصل یمشود 
آید. دادن  ه آن  ه دست یمگرداین از دنیا و کمرت اهمیتو تفويض نزی  ا قدری روی

آید و این اکسنت گرداین نزی  ا آرامش و اکسنت از حرص و آز نفس  ه دست یماین روی
 که قبالً  یان کردم.های رویح نزی  ا رياضت

 حوصلیگکم
حوصلیگ و جهاد اکرب: خنست زساوار است این را  دانیم که هر سطیح از . کم2

جا که در خنستنی درجات اسالم از رضورّيات ایمان واجبات و حمّرمات خود را دارد؛ آن
که او را داخل در حال معنوی کند تا اینشود و  ه همراه فرد صعود یمدین آاغز یم

خاّّص کند که تکایلف خمصوص  ه خود را دارد؛ یع : خمصوص  ه آن سطح از ایمان 
 و همنی روند در سری تکامز او استمرار دارد.

رسد  ر کند و  ه  اور یمتکایلیف را که احساس یمهمه مهم این است که انسان 

                                                        

ْحوجاِِل .»1
ج
ْیفج الج حُتِْسُن أ ْم کج

ج
ْت  أ  در روز عرفه(. ای از داعی حُضت امام حسنیاله)«وج  ِكج قجامج
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نه، اگیه وی واجب است یا اجنامش  رای او رجحان دارد  ه دّقت پیاده کند.  رای نمو
هایی هم دهد همواره  ا وضو  اشد؛ طبیعتاً  رههکند که بسیار ترجیح یماحساس یم

 گرید چننی احسایس را ندارد.هست که  ه تبع سطیح که در آن قرار یم

حوصلیگ  ه او دست زدیگ و یبمهم این است که هراگه نسبت  ه طاعیت حالت دل
نفس خود فشار  یاورد و  ر آن عبادت کند که  ر داد مسلک جهاد اکرب اقتضا یم

استمرار ورزد، ویل اگر نفس انسان  ه تناوب او را  ه ترک طاعت وسوسه کند 
 تکلیف جهاد اکرب چه خواهد شد؟

این تا حّد زيادی درست است و تفاوت میان این جماهدان و دیگران در همنی 
 -س گرداندکه خداوند روح پاکش را مقدّ -چه موالیماست؛ چزیی که هست آن

شود حوصلیگ که موجب  روز پیامدهایی یمهمواره مرا از  روز حالت کسالت و یب
خود، منبع رّش است و در هناگم فشار  ۀکه نفس  ه طبیعت اّویلّ داشت؛ چرا رحذر یم

این امر  ۀممکن است اموری از وی  روز کند که اعقبت خویش نداشته  اشد و نشان
کنند. پس چون اکر کیس  ه این ر ناخوشایند خطور یماین است که در ذهن فرد افاک

 مرحله  ینجامد ممکن است یکی از دو چزی  رای او پیش  یاید:

یکم:  ه دنبال  روز این خطورات ذهِ  ناخوشایند، درصدد اکسنت از آنها  رآمده، 
دارد و جويد و عدم رضایت خود از آنها را اعالم یم ه خدا پناه  رده و از آنها  زیاری یم

 کند.کردن و دفع رّش آنها  ر خدا توّك یمصحیح در زایل ۀگون ه

عبادت خود را تغیریداده  ه عبادت دیگری که نزد نفسش مطلوب  ۀامر دوم: شیو
دهد که همنی تغیری در چننی زمان و ماکن عبادت خود را تغیری یمپردازد. هم اشد یم

-گو: راحیت نسیب آن است؛ اگر این دو راهکردن نفس یا  عمل، تا حّدی موجب ساکت

 -های اندک نفس مفید هستندکه در  یشرت موارد کسالت-اکر، مفید واقع شدند
دهد، ویل اگر مفید واقع نشدند الزم است مّدیت  ه عبادی خود را ادامه یم نامه ر

ی جنگ  ارها»اگه که اش مشغول شود تا آناسرتاحت پناه  ربد و  ه اکرهای دنیایی
 «.سنگنی خود را  ر زمنی نهد
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 های پاکدل
های پاک دارند دل نشی   ا کساین که دلهای پاک: همنشی   ا اهل دل. هم3

های  اط  و ظاهری یاری کند و او را تا حّد بسیار زيادی  ر طاعتانسان را پاک یم
اگر در  اب ها ساکت  ماند،  لکه حیّت نشنیخواهد کرد. حیّت اگر انسان در این هم

ها که در نزد آنان ذکر خدا کند و نعمتمباحات دنیوی سخن  گويد؛ چه رسد  ه این
های الیه را  رشمارد که افضل و  رترين نوع سخن است و خود، یکی از و آیت

نشینید و آیا  ا هم یم»نقل است که فرمود:  7مقاصد واالست. از حُضت امام صادق
گونه جمالس را من این :فرمود .فداى تو شوم ،آرى :ید؟ گفتمکنگو يموگفت

کنید، خداوند رمحت کند کساین را که امر ما  زندهپس امر ما را  ؛دارمدوست يم
که از ما یاد کند یا زياست  کیس زيشخص   ترينتفضیلپس  ا ند. داريم زندهرا 

مگیس اشك  ریون آید،  رِ پج ۀاندازه نزد وى از ما یاد شود و از چشمانش  
که  ه حسب  1«آمرزداوند گناهان او را اگرچه  یشرت از کف درياها  اشد یمخد

 کردن دل است.تأويل،  ه معنای زنده

. کسالت نفس رایه  ه سوی تکامل است: هر فردی کسالت خاص  ه خود را 4
شود و خداوند کريم آن نوع کسالت را دارد که صرب و حتّمل وی در  را ر آن کم یم

دوم نسبت  ه  هخنست اهمیتش نسبت  ه دنیا و در درج هکند تا در درج ر او وارد یم
سوم  ه ضعف و ناتواین خود در  را ر آفريداگرش شهادت  هخودش کم شود و در درج

اینها  هچهارم  ا خضوع و زاری  ه سوی او توّجه کند... تا آخر؛ و هم هدهد و در درج
 های خدا هستند.نعمت

                                                        

ثُونج .» 1 ْلُِسونج وج حُتجدِّ اكج  :قجالج  ؟جتج ْم ُجِعلُْت فِدج ا :قجالج  .نجعج ِحبُّهج
ُ
الِسج أ جج نجا ،إِنا تِلْكج اجلْمج ْمرج

ج
ْحُیوا أ

ج
نجها  ،فجأ ْمرج

ج
ْحیجها أ

ج
هْن أ رجِحهمج اجهللاُ مج

 فج 
ج
ُل أ ْینِهِ  ْفضج جج ِمْن عج رج هُ فجخج ْو ُذکِْرنجا ِعْندج

ج
نجا أ رج ْن ذجکج رج  مج فج نجاِح اجَّلُّ جاِب غج بجهِد  ِمْثُل جج ج ِمهْن زج ثج ْْ

ج
نجْت أ جْو اکج ُ ُذنُوبجُه وج ل اجهللاُ هلج

 ،  اب استحباب اجتماع االخوان و حمادثتهم(.410ص  ،5، ج الوسائل«) اجبْلجْحرِ 
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 وجدان
 ن چند معنا  رداشت کرد:توان از وجدا. یم5

اند و آن ندایی اخالیق در انسان الف: معنایی که دانشمندان علم منطق و علم الکم فهمیده
 کند.ستاید و در هناگم نافرماین رسزنش و نکوهشش یماست که در وقت طاعت او را یم

ک رش ۀابلّته این معنای مشهور وجدان است، ویل ای موالی من! این معنا دربردارند
که  اید مورد ستایش قرار خدا، آن ۀخیف است؛ زيرا در صورت اجنام طاعت و عبادیت از  ند

خداوندا! اگر ُحسن و نییک از من »مطیع، که حُضت پرورداگر است؛  ۀگرید نه این  ند
و اگر  1« ه ظهور رسیده، همه از فضل توست و از آن سبب تو را  ر من مّنیت است

ط وجدان، احساس راحیت و خویش از ادای مسئویّلیت سنگنی مقصود از ستودن نفس توسّ 
ای  اشد؛ این تنها یک احساس دنیوی رصف است؛ نه  یشرت و نه کمرت، اگر در آن، جذ ه

 یا مرتبه های پیش از آن  اشد.« اصحاب یمنی»دی  و مناسب  ا  عیض از مراتب 

پنهان یا  جنبهدرون یا طور ّلّک از وجدان، ب: معنای دیگر وجدان این است که  ه
 اطن انسان را  فهمیم و این معنای اعیّم است که هیم سو گریی یا الفایت  ه قا لّیت یا 

 معّی  در نفس ندارد. ۀملک

واالی معّی  از درجات نفس را  فهمیم که  هکه از وجدان درجاینمعنای دیگر ج: 
یِفّ )پنهان( یا اجخیفج  نامند که در صورت تر( یم)پنهاندانشمندان علم عرفان آن را خج
آنها حمّبت است؛  هشود که از الگشایش، مرکز بسیاری از عطایای معنوی الیه یم

چه شود  یش از آنجا که فرد دوستدار و اعشق خداوند و دوستدار آفريداگن او یمآن
 دارد.وادلین و فرزندان خود را  لکه خویشنت خویش را دوست یم

 ترين راه  ه مراتب کمال  رساند.ترين و آسانما را  ا رسيع خواهیماز خدا یم

                                                        

 . امام حسنی ۀای از داعی عرف. اله1
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 پنجم ءهنام

 چه  رای سالک شایسته استآن
 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 توّك  ر خدا کردم و او مرا بس است و  هرتين وکیل.

سالم و رمحت و  راكت خدا  ر شما  اد ای  رادرم و موالیم و عزيزم! که خداوند او 
اش که  ه ستم نگراید محایت و  ه ش که  ه خواری نگراید عزيز،  ه پادشایهرا  ه عّزت

هر آرزویی است و  ر  ۀچشمانش که خواب  دانها راه نیا د حراستش کند و او  رآورند
 هر چزیی توانا.

پس از مّدیت دراز خواستم دوباره  ا  رادر عزيزم جتدید پیماین کنم شاید شویق که 
کنم تو و هر کیس که او را دلم  رساند. آرزو یم ۀ ه خواستنسبت  ه او دارم مرا 

داری  ه یاری و عّزت و قدرت خدای متعال در زيباترين الطاف و سالمیت دوست یم
داريد، سخنم منحرص  ه گويم: هر که او را دوست یماکمل و شادی وافر  اشید. وقیت یم
شود،  لکه ین و اسالیم یم رادران و خواهران ایماهمه خویشان نیست،  لکه شامل 

ممکن است شامل  عیض از خویشاوندان نشود، اگر عدم گرایش شما  ه آنان،  رای 
گذرد از هر کس ها یمچه در دلرضای خداوند تبارک و تعایل  اشد؛ و خداوند  ه آن

 تر است.دیگری آاگه

ای نزی نکته ام در کنار جتدید پیمانم  ا شما  هموالی من! خوش داشتم در این نامه
دانم، ویل پس از آن احساس تنهایی اشاره کنم؛ جتدید پیماین که گرچه آن را بسیار نیم

که انسان  ه تعبری موال خنواهم کرد هرچند زيدوری شما   ر من سخت و گران آید؛ چرا
که چه این« دنیاست ۀ ند»فرمود،  امریاملؤمننی که  ه فرزندش امام حسن جمتیب
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ها و زجنریهای آشاکر و پنهان خویش است و همه در این امر گرواگن غلاسری رشایط و 
دیگر سانند هرچند در مزیان سنگی  زجنری و سخیت اسارت، اندک تفاویت  ا یکیک

 داشته  اشند و سخن در این  اب گوناگون است.

هایی اشاره کنم که در زندیگ هرحال، دوست دارم در این نامه،  ه  عیض از نکته ه
شما اهمیت دارد شاید خبیش از مسئویّلتم را در  را ر  رادر و موالیم  ظاهری و  اط 

 که احرتام بسیاری  رایش قائل هستم ادا کرده  اشم.



 401  ............................................... فلسفة األحداث یکتاب نظرة ف یبرا یمنابع

 
 

األحداث فلسفةیف  ةنظرمنا یع  رای کتاب   

  )ناگیه  ه فلسفهء رويدادها(
ه  ه دنبال نسبت  ه زندیگ ظاهری تو آخرين چزیی که  ه یاد دارم این است ک

-منا یع ضّد صهیونیسیت  رای پژهش خود  ودی؛ من نزی همیشه و پیوسته در جست

 وجو و در اوقات نیاز  ه یادت  ودم.

شود را که در قربس منترش یم افق  جملهرو،  ه پیوست این نامه، یک شماره از ازاین
 نظور تو مفید است:ام که  رای م رایت فرستادم که در دو خبش از آن، مطالیب را یافته

آید قسمت اّول از یک که چننی  ر یم« ایلهودی تاجراً »ای  ه عنوان: خبش یکم: مقاهل
جمّله منترش خواهد شد و این دسته مقاالت  ۀهای آینددسته مقاالت  اشد که در یط شماره

 ر  هاای از متون و اسناد داّل  ر اثرگذاری صهیونیستپاره ۀ ه نظر من  اید دربردارند
 دادن و خیانت رواداشنت آنان نسبت  ه مردم جهان  اشد.جهان و چگونیگ فريب

های  عدی این جملّه را  ه دست  یاوری تا این مباحث  ه این امید که تو نزی  تواین شماره
آوردن آنها  ه اکر دستچه در توانم  اشد  رای  همن آن ۀدر نزد تو تکمیل شود و از نایح

 هرحال، احتمال این اکر چندان زياد نیست.فرستم؛ ویل  هها را  رایت یمخواهم بست و آن

 ارها یو املوسادخبش دوم: در این جملّه، آگیه تبلیغ کتایب است  ا عنوان 
داین که در  ریون از عراق والدیمری میخائیلوف و یم ۀهای موساد( نوشت)تروریست

هرحال، شود؛ ویل  هن یافت نیمای از آچاپ و منترش شده، در  ازارهای ما نسخه
ای از آن را  ه وجو و  رد اری نسخهامیدوارم  تواین  ه یاری خداوند سبحان و  ا جست

تازیگ منترش  اره این را در نظر  گریی که کتاب  هدست  یاوری.  ه نظرم  اید دراین
اینها  ه نظر همه رود. منتیه  ا آوردنش یمدستشده و طبعاً توّقع مّدیت انتظار  رای  ه
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وجو را آید مضمون کتاب  رای پژوهش تو بسیار حیایت است و ارزش این جستیم
 جملّه. ۀدارد. این دربار

گریی مواردی  رپدازی که آمريکا  ه چننی خواهشمندم در میان اخبار  ه یپهم
ل نفع ارسائیل اکر کرده است و آنها را  ا نام اشخاص و تاريخ یادداشت ک  که حاص

های کرنش آمريکا در  را ر جمموع این حتقیق، دريای پرباری خواهد شد از نشانه
 ارسائیل تا رس حّد پرستش و  ندیگ.

منبع دیگری نزی هست که در این زمینه  ه تو کمک خواهد کرد که من قبالً هم 
را توانم آن فصل از آن ای از آن در دست دارم و یم ه آن اشاره کردم، ویل اکنون نسخه

 ۀنویسند ۀنوشت ایلوم املوعودآید  رایت مشّخص کنم. نام این کتاب که  ه اکر تو یم
است که در  808 صفحهتا  737 صفحه اشد و خبش مورد نظر، از این نامه زيخودم  یم

)آینی یهود و ماجرای اسریان  ا ز و...(  صفحات  یشرت  ه تاريخ حُضت مویس این
 پرداخته شده است.

زساوار است  ه این نکته توّجه کنیم که این کتاب یا  هرت  گويم خبش  جادر این
سوم از آن، یک واحد اکمل و غری قا ل جتزيه است که حمتوی یک تئوری اکمل و 

 تاريخ برشی است از گذشته تا آینده.همه مستدل  رای 

- رنامه»و این خبش که  ه آن اشاره کردم خبیش از مباحث این تئوری است که 

 نام دارد.« ی ّلّک الیه  رای تکامل برشّيتريز

گذشته از اینها شاید در مبحث  عد از آن نزی مطالیب را  یایب که مورد نیاز تو 
است گرچه پرداختنم در  تاريخ زندیگ حُضت مسیح ۀکه آن خبش دربار اشد؛ چرا

 و جز شیطان»ارسائیل در آن دوران، کیم ضعیف است این خبش  ه مواضع قوم   
 «.کیس مرا از یادآوری آن  ه فرامویش وادار نساخت

اینها مطالیب مربوط  ه جهاد اصغر تو  ود که خداوند سبحان در هر دو جهاد اکرب و 
اصغر توفیقت دهد و تو را در دو دنیا سعادتمند گرداند و دو دشواری ظاهر و  اطن را  ر تو 
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ارسایی و در عنی هر دو ناداین، تو را از داین در عنی کوتایه و نکه یمآسان سازد و من چنان
دیگر پیوند داده که  ه مدد ای ما را  ه یک رم و چگونه فراموشت کنم که رشتهخاطر نیم

خداوندی آن را انفاکیک نیست و چگونه فراموشت کنم که در  را ر اوضاع رویح تو و 
 م.کنام احساس مسئویّلت یمحقاییق که  رایت از آنها پرده  رداشته

 تربییت ۀیک قاعد
 -ظاهری  اشد یا  اط  -ای  رای هر امر تربییت است؛ زيرا هر تربییت،و این قاعده

های رویح، عقز یا قلیب ناخوشایندی  اشد؛ ویل العملممکن است دارای عکس
که اهمیت و تمرکز و های تربیت دوم از تربیت خنستنی  یشرت است مگر اینآسیب

که کیس اصالً حتت تربیت شما قرار نگرفته  دهند. درصوریت توفیق دست  ه دست هم
چه  ه  اشد یا حقیقیت را از شما دريافت نکرده  اشد شما در  را ر خداوند  نا  ر آن
العمل  دی آن اشاره خواهم کرد نسبت  ه آن فرد مسئویّلیت خنواهید داشت چه عکس

ای از حقایق بیت تو قرار گرفت یا پارهدر او اَياد شده  اشد یا نه؛ اّما اگر فردی حتت تر
العمل ناخوشایندی  ه جا را  ه او  یان داشیت و این امر در او هرگونه نتیجه و عکس

گذاشت جایاگه تو در  را ر خداوند سبحان همان است که در حدیث رشيف آمده که: 
 ه آیا  دون توفیق خداوندی قادر « خودت آن را شکسیت پس جربانش نزی  ا توست»

 جربان خوایه  ود؟

کنم: اصل این مطلب در تربیت ظاهری یا تربیت  اط  هیم تفاویت تکرار یم
تر است؛ زيرا تربیت  اط  تر و دقیقندارد؛ منتیه در تربیت  اط  دشوارتر، طوالین

تر و  ه حلاظ جایاگه، )معنوی(  ه حلاظ هدف، واالتر و  ه حلاظ موضوع، رشيف
 تر از روحش هست!؟انسان را کیاین مهم تر است و آیاگرایم

نزی این حق خواهد  ود که در سه صورت،  -یا هرکس دیگری -از آن سو،  رای تو
 ای روگردان شوی:از کیس که تربیتش را  رعهده گرفته

که  ه فضل خداوند  ه هدف مورد نظر  رسد و تو نزی  ه فضل الیه سبب یک: این
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 رسیدن وی  ه آن هدف  وده  ایش.

ای گونهمعنّی  ه او اطمینان داشته  ایش،  ه هطور ّلّک یا از یک زاويکه  هدو: این
که مطمنئ شوی پیامدهای  دی  رای او پیش خنواهد آمد و  ا توّجه  ه این اطمینان، 

 کردن او مانیع خنواهد داشت.رها

سه: اگر دو مورد  اال حاصل نبود ویل کس دیگری وجود داشت که در  را ر 
داوند متعال  تواند این مسئویّلت را  رعهده  گرید و تو  ه آن شخص اطمینان داشته خ

او اعتماد ک  یا انتقال آن شاگرد  ه مریّب دیگر  ۀ ایش و  ه ُحسن تربیت و موعظ
اگه خداوند که عذر تو در پیشاراده و اختیار تو نبوده  اشد چنان حیطهاصالً در 

 سبحان از هر جهت موّجه  اشد.

دانم  ر معلّم و متعلّم الزم است فهمم و یمکه من یمها چناناّما در غری این صورت
اگه خداوند سبحان گری موضوع  وده،  ه آن هّمت گمارند وگرنه هر دو در پیشکه یپ

 کم متعّلم از تکامل حمروم خواهد شد. ه خطر خواهند افتاد و دست

 وداع دوستان
که در این رشایط، هنوز کنم؛ چرااس مسئویّلت یمرو، در  را ر تو احسازاین 

هرحال، فوق را در مورد تو احراز کنم.  ه ۀاگنام وجود هیم کدام از رشایط سهتوانسته
گذارد کرد ما یمرشایط عمویم تقّیه میان ما حاکم است و  دترين تأثریات را  ر عمل

شود یم امانیت نزد او ضایع نیمسپارم که هو من تو را ای  رادر عزيزم!  ه خداوندی یم
 کنم.و هر وقت که  توانم  رایت داعی خری یم

 و چه عربت نیکویی است در شعر شاعر که گفت:

 «. ر تو  یمناکم از ناگهم و از خودم و از تو و از زمان و ماکنت»

هایی چه شاعر در این  یت گفته و چزیهای دیگر، همه موارد  ال و امتحانآنهمه 
مرتبه از آنها خدا جز  ا ُحسن توفیق خداوند عزيز گرایم ۀیک فرد یا  نداست که 
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 رسبلند  ه در خنواهد آمد.

ای ناتوان و که من جز  ندهخواهم و مگر نه ایننوییس چه یمدیگر از این زياده
پیامدهایی همه اش در رنج است: نفس، دنیا و شیطان.  ا اگنهمقرّصم که از دشمان سه

که در پنهان و فضل آشاکر خداوند مانیع  ر رس راه آنها نیست؟ و چنانکه جز لطف 
، جایاگهم  ه هگفتم نهانم شایسته شدکه  ا خود راگه ه»داعی رشيف فرموده: 

را سست پایم  که  پیش آمدمشیلک رایم است کننداگن نزدیک گشته جایاگه توبه
مرا از دراگهت  شاید !رسورم فاصله انداخت؛و میان من و خدمت  ه تو  کرد

 تا آخر. 1«...اىنموده طردمرانده، از خدمتت 

 و عطایت را در کیشزجنری  هاگر مرا   !خدایا»فرماید: سپس در فراز دیگری یم
و آرزويم را از عفو تو  ريدامیدم را از تو خنواهم  ُ ... دارى میان مردم از من  از

رفت، من فراواین عطایت را تت از قلبم  ریون خنواهد  از خنواهم گرداند و حمبّ 
 ه عّزت  !اى آقاى من من! خداى»و پس از این فراز فرماید:  2«فراموش خنواهم کرد

جويم یمجویی ک ، من تو را  ه عفوت یپو جاللت سوگند، اگر مرا  ه گناهانم یپ
و اگر  ه دوزخم  منخوایمفرا  ، من تو را  ه کرمت کم تعقیب او اگر مرا  ه پسیت

 3«.یقنی اهل دوزخ را از عشق سوزانم  ه تو آاگه خواهم ساخت   ه یفک

                                                        

زجالجهْت قجه. »1
ج
هْت یِل  جلِیاهٌة أ رجضج ْلیِِس عج جالِِس الاواابنِیج جمج یِت وج قجُربج ِمْن جمج ِيرج ْت رسج حج

لج ا قُلُْت قجْد صج الجهْت  جیْهِ  وج لُکامج یِم وج حج دج
اْیتجهِ   تِکجبجنْیج ِخْدمج  تِکج حنج هْن ِخهْدمج هرجْدتجِ  وج عج هْن  جا ِهکج طج لاکج عج یِِّدی لجعج  فهرازی از داعی امهام سهجاد«)...سج

 ثمایل(. ۀمعروف  ه داعی ا ومحز

ادِ . »2 ْشهج
ج
یْبجکج ِمْن بجنْیِ اأْل نجْعتجِ  سج اِد وج مج

ْصفج
ج
نْتجِ   ِاأْل جْو قجرج جیِه ل هایِئ ... إِل ْعهُت رججج ا قجطج ْفهِو مج ِمیِز لِلْعج

ْ
ْفهُت تجهأ ج  ِمْنهکج وج مجها رصج

یجاِدیجکج ِعْنِدی
ج
نیْسج أ

ج
نجا ال أ

ج
جج ُحبُّکج ِمْن قجلیِْب أ رج ْنکج وج ال خج معهروف  هه داعی  فرازی از داعی امام سهجاد«)عج

 ثمایل(. ۀا ومحز

جیِه . »3 ْتجِ   ِهُذنُ إِل هابلج اللِهکج لجهنِئْ طج تِکج وج جج یِِّدی وج ِعزا ابِلجناهکج وج سج طج
ُ ْتجِ   ِلُهْؤیِم ألج هابلج ْفهِوکج وج لجهنِئْ طج ابِلجناهکج  ِعج طج

ُ ویِب ألج
 الاارِ حِبیُبِّ لجکج

ْهلج
ج
نا أ ْخرِبج

ُ لْتجِ  الاارج ألج ْدخج
ج
ِمکج،وج لجنِئْ أ رج معهروف  هه داعی  فرازی از داعی امام سجاد«)... ِکج
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، دستمتیه یگردر عنی توان! من که خدایا»فرماید: و در داعیی دیگر یم
پس  در عنی دانایی نادانم،من که  !خدایا؟ دست نباشمتیه امدسیتونه در تیهچگ

 !خدایا»فرماید: راز یمو پس از این ف 1«؟نباشم نادان امچگونه در عنی ناداین
و ؟ نباشد هایش زشیتپس چگونه زشیت هایش زشیت  وده،که زيباییکیس
 2«اع نباشد؟اعهایش ادّ چگونه ادّ  بوده،ن  یش ییاعهایش ادّ گوییکه حقیقتکیس

 چه در این داع فرموده است.تا پایان آن

سن توفیق  ه حُ ه آاغز  اگر رمحت تو از  !خدایا»فرماید: نزی در داعی دیگری یم
و  جنگ  ا نفس ۀو اگر در هناگم»فرماید: جا که یمتا آن 3«...آمدرساغ من نیم
دست رنج و ه همان یارى نکردنت مرا   یقنی ه  ه دادم نرسدشیطان یارى تو 

 4«.سرپدخواهد حرمان 

هوا و هوس  پس چه  د مرکیب است این مرکب»فرماید: سپس کیم  عد از آن یم
هاى گمان گریجلوهو پس واى  ر این نفس است؛  ر آن سوار شده  که نفس من

  5«.جایش اطل و آرزوهاى یب

خدایا! اگر  ه گناهانم نظر  یندازم ناامید »فرماید: و  از در داعی دیگری یم
                                                                                                                                  

 ثمایل(. ۀا ومحز

قریُ . »1 ُههوالً یف اِلهیه اجنهجا الْفج هوُن جج ُْ ْیهفج ال اج اِههُل یف ِعلْهیم فجکج
ْ
وُن فجقریاً یف فجْقرى اِلهیه اجنهجا اْل ُْ ْیفج ال اج  یف ِغناىج فجکج

ْهز  (. امام حسنی ۀفرازی از داعی عرف«)...جج
ْن اکنجهْت حج  اِلهیه. »2 مج ْیفج ال تجُکوُن مجساويِه مجساوِىج وج اِسُنُه مجساوِىج فجکج ْن اکنجْت حمج ْیهفج ال تجُکهوُن مج قایُِقهُه دجاعوِىج فجکج

 (. امام حسنی ۀفرازی از داعی عرف«)...دجاعويِه دجاعوِىج 
جْم تجبْتجِدئِْ   . »3  (. فرازی از داعی صباح حُضت  امریاملؤمننی...«)الرجمّْحجُة ِمْنكج حِبُْسِن الجّْوفیقِ  اِلیه اِْن ل
لج  نجرْصُكج ِعْندج حُما. »4 ذج ْیطانِ وج اِْن خج بجِة الجّْفِسوجالشجّ  (.  فرازی از داعی صباح حُضت  امریاملؤمننی«)...رج
ْت . »5 ِطیجُّة الجیِّت اْمتجطج لجْت هلجها ُظُنونُهها وج ُمناهها فجبِئْسج الْمج هوجّ واها فجواههاً هلجها ملِها سج فهرازی از داعی صهباح «)...نجْفیس ِمْن هج

 (. حُضت  امریاملؤمننی
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 ه سوى  !خدایا»و در داعی دیگر: « افتمشوم و اگر  ه رمحتت  نگرم  ه طمع یمیم
ن که مرا همواره  ه  دى وادارد و  ه سوى گناه شتا ا تو شاکیت آورم از نفیس

 ؛درازى کندو  ه موجبات خشمت دست ورزدیمهایت حرص  ه نافرماِناست؛ 
ترين صورت پسته کشاند و  شود یمنجر  ه هالکت یمم هایی کهمرا  ه راه

  1«.آوردیمنا ودشداگن درم 

 ودشداگن،  لکه از  دترين گماین  ه خدا نباشد از ناو اگر ُحسن ظّن و خوش
جا رواییت است که  ه خاطرم آمد شاید من از اهل آن نا ودشداگن خواهم  ود و در این

در » اشم مگر خداوند چزی دیگری خواسته  اشد و مضمون آن روایت چیننی است: 
گويد: خداوندا! من دهند کیس را  ه دوزخ  یندازند. وی یمروز حمرش فرمان یم

دیه مرا  ه آتش تو گمان خویش داشتم؛ حال چگونه فرمان یمدر دنیا  ه 
یقنی این شخص حیّت فرماید:  ه یندارند؟ خداوند سبحان  ه فرشتاگنش یم

گمان نبوده است؛ ویل شما همنی دروغش را زدین در دنیا  ه من خوش رهمچشم
 «.عمل  پوشید و  ه  هشت داخلش کنید ۀجام

راه وحشتناک و سنگیِ   ار مسئویّلت و چرییگ هوا و  آه از کیم زاد و توشه و این
 هوس  ر نفس.

ْینجا ِمْن ِعبجادِنجا)خداوند متعال فرموده است: فج ِینج اْصطج ْثنجا الِْکتجابج اَّلا ْورج
ج
الٌِم  ۖ   ُثما أ فجِمْنُهْم ظج

جرْیجاِت 
ْ
ا ٌِق  ِاْل ِمْنُهْم سج ْقتجِصٌد وج مِْنُهم مُّ جْفِسِه وج کتاب را  ه آن  نداگن خود سپس این » 2؛(ِلّ

اکرند که زيآنان را   رگزيده  ودیم،  ه مریاث دادیم؛ پس  ریخ از آنان  ر خود ستم
-رو و  ریخ از آنان در اکرهاى نیك  ه فرمان خدا پیشو  ریخ از ایشان میانه

                                                        

ْكج . »1 ةً اِلیه ایِلج جطیئجهِة ُمبهاِدرج
ْ
ةً وجایِلج اْل واءِ اجّمهارج هةً   اجْشُکو نجْفساً  ِالسُّ ِطكج ُمتجعجرِّضج هخج لِسج هًة وج عاصهیكج ُمولجعج بِمج جْسهلُُك یب  ؛ وج ت

هالِِك   مجسالِكج  نج هالٍِك  ،الْمج كج اجْهوج ْعجلُ  ِعْندج جتج  (. امام سجاد ۀفرازی از مناجات مخس عرش«)...وج
 .32 ه. فاطر، آی2
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-ستم ۀاگمان  ه اکرهای نیک  اشم، ویل در رأس سلسلخواهم از پیشو من یم« اگمند

 خواهم خنواهم شد.که یمخود هستم... و جز  ه رمحت و لطف او هرگز چنان اکران  ر

ُر  وای  ر من از روز حرست و پشیماین؛ آن دم که  ه من  گويند: کا ا يجتجذج ْرُکم ما ِمّ جْم ُنعج ل وج
ج
أ

ُکُم الاِذیرُ  اءج رج وججج کا الِِمنیج ِمن ناِصریٍ   فِیِه مجن تجذج ا لِلظا ر شما را زيآن قدر  عمر مگ»؛ فجُذوقُوا فجمج
گرفت؛ و زيآیا   راى دراز ندادیم که هر کس که  اید در آن عربت گرید، عربت یم

 «.گران یاورى نیستشما هشداردهنده نیامد؟ پس چبشید که  راى ستم

ها و ات؛ و این چزیی است که آسمانگریی ه تو پناه یم  رم از خشمت و انتقام و سخت
ای ناتوانم، خوار ستایی خنواهند داشت. پس چگونه  اشم من که  ندهزمنی در  را رش تاب ای

که از خود نه نریویی دارد و نه تواین... و اختیار سود و مسکنی، مستمند و حقری و پست؛ آن
شدنش  ه دست خودش نیست؛ پس  ه چه چزی خود و زيان و مرگ و زندیگ و  رانگیخته

ام را یادآور شوم و از یاد خداونداگرم نی  ندیگ بالم و  ه کدام عملم تکیه کنم و کدام
 صورت، وای  ر من؛ وای  ر من.گردان گردم که دراینروی

خاصّیت، اکرگر تنبل و خطااکر مقرّص است که رمحت موالیم! این صدای وجدان یب
 خداوند و داعی صاحلان را امید بسته است.

 خواهم.شدن سخن پوزش یمدرازا کشیدهاز  ه

 اهلل و  راكته. محةر، اال  اهلل العز العظیم. و السالم علیکم و ةحول و ال قوّ و ال  

 و  رای این خملص  ایق  ماین.
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