
1     www.i20.ir 
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 18، ص: 1قلب سليم، ج

 []جلد اوّل

 مقدمه

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْامّيّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ 

اياتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كانُوا 

 1.مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَاللٍ مُبِينٍ

بيت از صريح آيات متعدد قرآن مجيد و اخبار اهل

شود كه پروردگار عالم دو السالم استفاده مىعليهم 

امر مهم را هدف اساسى و برنامه تبليغى و مأموريت 

رسمى فرستادگان خود قرار داده و آن دو عبارتند 

 .»تعليم و تزكيه« از

تعليم و تزكيه در حقيقت در مسير يك هدف 

تر قرار دارند كه »كمال انسانيّت« باشد. اين اساسى

دو الزم و ملزوم يكديگر بوده و با هم ارتباطى 

 
 .2مجعه/  -(1)  1
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تنگاتنگ دارند. و اين دو، راه رسيدن به كمال 

باشند اينك مناسب است درباره اين دو انسانيت مى

 واژه توضيحى كوتاه ارائه دهيم:

مقصود از تعليم كه برنامه تبليغى  عليم«:»ت -1

فرستادگان آسمانى است چنانچه از نص قرآن 

 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ شود:مجيد استفاده مى

دانش قرآن و راز آفرينش )علم كتاب تشريعى و 

تكوينى( است. انسان سعادت خواه بايد قرآن را ياد 

كه  -ات توحيدشبگيرد، بخواند و عمل كند. از آي

درباره يگانگى خداوند، اسماء، صفات و افعال او 

اصول اعتقاديش را محكم نمايد، از آيات  -باشدمى

به  -كنندكه او امر و نواهى را بيان مى -احكامش

اعمالش استحكام بخشيده؛ واجبات را عمل نموده و 

 محرمّات را ترك نمايد.

______________________________ 
 .2معه/ ج -(1)
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 19، ص: 1قلب سليم، ج

كه به زندگى پس از مرگ  /-از آيات معادش

درس گرفته و شوق به بهشت و ترس از  -پردازدمى

دوزخ او را به كارهاى نيك واداشته و از زشتيها و 

 پليديها به دور دارد.

از آيات حكمتى قرآن آنچه را از حسّ، پنهان است 

كجا آمده و به درك نموده و به راستى بفهمد از 

اند و رود، او و ساير آفريدگان چرا آمدهكجا مى

روند و غرض از اين سير طوالنى و تحوالت چرا مى

موجودات چيست؟ و اين مطلبى است كه در سراسر 

 قرآن مجيد، پاسخ آن آمده است.

مرحله دوّم برنامه تبليغى و مأموريت  »تزكيه«: -2

يل اخالقى و پيغمبران، پاك كردن مردمان از رذا

زشتيهاى نفس و به تعبير ديگر، مساعد كردن زمينه 

براى بارور شدن عمل و اعتقاد است. بديهى است 
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اگر بهترين تخمها را با آبيارى مرتب ولى در زمين 

نامساعد بكارند، نه تنها نفعى ندارد بلكه خود آن 

اند؛ اين است كه گفتيم تخم را هم از كف داده

الوه بر تعليم، چيز ديگرى نيز برنامه پيغمبران، ع

« يعنى آمادگى نفس براى تزكيهباشد و آن »مى

بارور شدن اعتقاد و عمل است و بايد تعليم با تزكيه 

 همراه باشد تا هدف اصلى، تأمين گردد.

اگر بيمارى اندرون برطرف نگردد، آنچه اسباب 

هدايت از جهت تعليمى است، نتيجه عكس دارد؛ 

گردد. چنانچه از نصّ آيات قرآن مجيد استفاده مى

 فرمايد:درباره منافقين مى

»در دلهاى آنان بيمارى است پس خداوند )با 

فرستادن آيات و اتمام حجت( بر بيمارى آنان 

 2افزايد«.مى

 
2  (1)-\i ... ًِفى قُ ُلوِبىىْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّهُ َمَرضا\E /(10،) بقره. 
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رستاديم از قرآن آنچه شفا و رحمت براى »و ف

مؤمنان است و )لكن همين آيات قرآنى( زياد 

 3كند بر ستمگران چيزى جز زيان«.نمى

از مطالب قبل، دانسته شد، تعليم آيات مربوط به دو 

 «حكمتشود؛ يكى »جهت مى

______________________________ 
، )بقره/ اللَّهُ مَرَضاً ... فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ -(1)

10.) 

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ  -(2)

 (.82، )اسراء/ وَال يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ الَّا خَساراً

 20، ص: 1قلب سليم، ج

كه همان راز آفرينش و امورى كه مربوط به اعتقاد 

« معرفت حقبه مبدأ و معاد است و به تعبير ديگر »

« كه عبارت از حالل بيان احكامگر »باشد. و ديمى

 
3  (2)-\i  ًْْيَ االَّ َخسارا نىْْيَ َوال يَزىْيُد الظَّالىمى فاءٌ َوَرْْحَةٌ لىْلُمْؤمى َن اْلُقْرانى ما ُهَو شى  .(82،) اسراء/ E\َونُ َنزُِّل مى
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و حرام است و براى درست شدن زمينه جهت بارور 

شدن اعتقاد و عمل كه نتيجه تعليم است، برنامه 

« دنبال بيرون و اندرونتزكيه را هم در دو مرحله »

فرموده است؛ يعنى براى پاك شدن نفس و بارور 

شدن اعتقاد و عمل، الزم است موانع برطرف شود؛ 

عنى خار و خاشاكى كه سبب ازبين رفتن اثرهمين ي

نيز مربوط به اعتقاد وعمل است، پاك گردد وآن

 باشد.اعضا وقلب مى

كه همان ترك گناهان كبيره  -چنانكه تزكيه افعال

است و تا شخص از همه كباير پرهيز نكند نبايد 

انتظار داشته باشد اعمالش سودمند شود؛ چنانچه 

فرمايد: »تنها از د مىصريحاً در قرآن مجي

شرط هدايت  -4شود«.پرهيزگاران پذيرفته مى

شمرده شده؛ تزكيه نفس و پاكى اندرون را نيز شرط 

فرمايد: »كسانى كه هدايت و سعادت دانسته و مى

 
4  (1)-\i  َْي َن ا ْلُمتَّقى َا يَ َتَقبَُّل اللَُّه مى  .(27،) مائده/ E\... إىَّنَّ
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ايمان آوردند و ايمانشان را به ستم نپوشاندند، براى 

 5ايشان است امنيت و ايشانند راه يافتگان«.

با وجود رذائل اخالقى در اندرون بنابراين، 

رسد؛ شخصى، هر چند مؤمن باشد، او به جايى نمى

 زيرا »ايمانش را با ستم پوشانيده است«.

فرمايد: »كسى كه بخل نفسش و در جاى ديگر مى

 6را جلوگيرى كند، ايشانند رستگاران«.

فهميم اگر خداى نكرده شخصى بخيل پس مى

ست هرچند مؤمن باشد؛ باشد، از رستگارى به دور ا

چنانچه مضمون روايت است: »مؤمن بخيل به آتش 

 نزديكتر از كافر سخى است«.

شود تا رذايل از مطالب فوق، به خوبى دانسته مى

اخالقى زدوده نشود، كمال انسانيت و نجات 

 گردد.حقيقى، نصيب نمى

 
5  (2)-\i  َْيَ ْلبىُسوْا إىميَنُهم بىظُْلٍم أْولئَك ََلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَّذىيَن ءَاَمُنواْ وَل\E /(82،) انعام. 
6  (3)-\i  َهى فَُأْولئَك ُهُم ا ْلُمْفلىُحون  .(9،) حشر/ E\... َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسى
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______________________________ 
 (.27، )مائده/ اللَّهُ مِنَ ا لْمُتَّقِينَ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ -(1)

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمنَهُم بِظُلْمٍ أوْلئكَ  -(2)

 (.82، )انعام/ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

، ... وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلئكَ هُمُ ا لْمُفْلِحُونَ -(3)

 (.9)حشر/ 

 21، ص: 1يم، جقلب سل

برنامه تعليم و تزكيه پيغمبران را بايد جانشينانشان 

دنبال نمايند و در زمان فعلى كه زمان غيبت امام 

است، اين برنامه سنگين و مقدس بر دوش مجتهدين 

و  7وارسته و فقهاى عادل است؛ چنانچه از »آيه نَفْر«

شود؛ يعنى اين دو جهت استفاده مى 8روايات وارده

از فقاهت و عدالت، برنامه تعليم و تزكيه مردم 

 گردد.دانسته مى

 
7  (1)-\i  ُرواْ َكآفًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر مى ُنوَن لىيَنفى ْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ ن ُكّل فىْرقٍَة ّمْنُهْم طَآئىَفةٌ لَّيَتَفقَُّهوْا ِفى الّدينى َوَما َكاَن اْلُمْؤمى  .(122،) توبه/ E\َولىيُنذىُرواْ قَ ْوَمُهْم إىَذا َرَجُعواْ إىلَْيهى
 .(88/ 2راْلنوار » ... من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه، خمالفا على هواه ...« و روايات ديگر،) حبا-(2)  8
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بنابراين، جانشين امام بايد كسى باشد كه در علم 

اصول عقايد، به سرحدّ يقين و كمال رسيده باشد تا 

مردم را صاحب يقين به معارف نمايد و به احكام 

مردم را به وظايف دينى الهى هم كاملًا وارد بوده، 

آشنا سازد. ديگر آنكه از لحاظ تهذيب نفس و 

برطرف كردن رذايل اخالقى به قسمى منزّه و 

وارسته شده باشد كه اصلًا وجودش منشأ تهذيب 

ديگران گردد تا خلق از گفتار و كردار او آن 

 طورى كه شايسته است، بهره ببرند.

حضرت آية اللَّه جاى بسى خوشبختى است كه »

« تالش فراوان نموده و درموضوع مورد دستغيب

« گناهان كبيرههاى »بحث دو كتاب ارزنده به نام

 اند.« را به رشته تحرير در آوردهقلب سليمو »

اى جامع و كه تا كنون نوشته -در كتاب نخست

 -مرتّب در اين زمينه به فارسى ديده نشده است
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مردم را به حالل و حرام آشنا نموده و تمامى 

 اند.گناهان كبيره را در آن بر شمرده

در كتاب دوّم، راه تزكيه و تهذيب نفس و دورى از 

 اند.رذائل اخالقى و گناهان قلبى را به آنان آموخته

اينجانب خرسندم كه تنظيم مطالب و تدوين 

 .امعناوين دو كتاب فوق را به انجام رسانده

دانم اين نكته را متذكّر شوم: اينك وظيفه خود مى

خوانندگان عزيزى كه به اين مطالب عالقه مندند، 

وظيفه دارند هر يك در حد توان خود دوستان و 

 آشنايان را از اين

______________________________ 
رَ مِن وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَ -(1)

وَلِيُنذِرُواْ كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدّينِ

 (.122، )توبه/ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
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»... من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً  -(2)

لدينه، مخالفا على هواه ...« و روايات ديگر، 

 (.88/ 2راألنوار )بحا

 22، ص: 1قلب سليم، ج

آثار ارزنده آگاه نموده و آنان را در عمل به مطالب 

آن، تشويق نمايند تا به وظيفه دينى و وجدانى خود 

عمل كرده باشند؛ چرا كه اين كار، امر به معروف و 

نهى از منكر است. و نيز بايد از ناشرين اين گونه 

ا آنان تشويق به ادامه كتابها قدردانى به عمل آيد ت

 خدمت شوند.

« است كه در دو جلد قلب سليمكتاب حاضر »

 تنظيم گرديد.

و هدف اساسى آن راهنمايى مردم به تزكيه و 

باشد كه اين پاك سرشتى با دورى تهذيب نفس مى

 پذيرد.از رذايل اخالقى تحقق مى
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 سيد محمد هاشم دستغيب

 

 1351آذرماه  17مطابق  92تهران: اول ذيقعده 

 

 23، ص: 1قلب سليم، ج

 

 گناه قلب

 

بر هر عاقلى پوشيده نيست كه انسان، داراى بدنى 

است و روانى، ظاهرى و باطنى و كردارهاى نيك 

و زشتش نيز بر دو قسم است؛ كارهايى كه به وسيله 

دهد مانند: نماز، روزه، حج، انفاق بدنش انجام مى

و مانند: شرابخوارى، قماربازى، زناكارى. قسم ديگر 

كند و در آن چيزهايى است كه به دل كسب مى

http://www.i20.ir/


13      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

دهد؛ مانند: ايمان، محبت، خوف، رجاء، جاى مى

 رضا. و مانند: كفر، نفاق، بغض، كبر و ريا.

چنانكه كردارهاى ناپسندى كه به وسيله بدن انجام 

شود و مورد نهى خداوند است، شناختن و داده مى

پرهيز از آنها بر هر فردى واجب است، همچنين 

و مورد نهى  كندچيزهايى كه به دل كسب مى

حضرت آفريدگار است بايد آنها را بشناسد و از آنها 

 بپرهيزد و بكوشد كه دلش به آنها مبتال نشود.

 قرآن و گناهان قلبى

در چندين جاى قرآن مجيد، پروردگار، مسلمانان 

را از گناهان قلبى ترسانيده، از آن جمله در سوره 

فرمايد: »خداوند از آنچه دلهايتان كسب بقره مى

 9كرده شما را بازخواست خواهد فرمود«.

 
9  (1)-\i ... َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم ذُُكم ِبى  .(225،) بقره/ E\... َولكىن يُ َؤاخى
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و در همين سوره از كسى كه كتمان شهادت كرده، 

 10فرمايد.تعبير به گناهكار دل مى

______________________________ 
، )بقره/ ... وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ... -(1)

225.) 

(2)- « 

 (.283... فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ...«، )بقره/ 

 24، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »آنچه در دلهايتان است )مانند: و نيز مى

كفر، نفاق، ريا و ...( چه آنها را آشكار سازيد و چه 

پوشيده داريد، خداوند شما را به آنها محاسبه 

 11فرمايد«.مى

 
10  (2)-« 

ٌ قَ ْلُبُه ...«،) بقره/      .(283... فَإىنَُّه َءاِثى
11 \i\-( 1)iُ  َْبُكم بىهى اللَّهُ ...... إىْن تُ ْبُدواْ م ُكْم أَْو ُُتُْفوُه َُيَاسى  E\(.284،) بقره/ E\اِفى أَنُفسى
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ه درستى كه گوش فرمايد: »بو در سوره اسراء مى

باشند و چشم و دل همه آنها مورد بازخواست مى

)يعنى گوش از آنچه شنيده، چشم از آنچه ديده و 

 12دل از آنچه در خود جاى داده(«.

فرمايد: »كسانى كه دوست دارند و در سوره نور مى

كارهاى زشت درباره اهل ايمان فاش گردد از 

 13براى ايشان عذاب دردناكى است«.

در اين آيه، همان دوستى فاش شدن زشتيها را كه و 

امر قلبى است گناه و سزاوار عذاب دانسته است و 

فرمايد: »رها كنيد گناه آشكار و در سوره انعام مى

اند يعنى بعضى از مفسرين فرموده 14پنهان آن را«.

دل گناهانى كه محل آن بدن و گناهانى كه جايش

 است.

 
12 \i\-( 2)iُ  ْمَع َوا ْلَبَصَر َوا ْلُفَؤاَد ُكلُّ أْولئَك َكاَن َعْنهُ َمُسواًل  E\(.36،) اسراء/ E\... إىنَّ السَّ
13 \i\-( 3)iُ  َُشة يَع اْلفحى  E\(.19،) نور/ E\ِفى الَّذىيَن ءَاَمُنواْ ََلُْم َعَذاٌب أَلىيٌم ... إىنَّ الَّذىيَن َيُىبُّوَن َأن َتشى
14 \( 4iُ)- /ِثْى َوبَاطىَنُه ...«،) انعام َر اْْلى  E\(.120» َوَذُروْا ظهى
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ه، ضمن شماره گناهان ساير آيات و روايات وارد

 شود.قلب، ذكر مى

 گناه قلب يا بيمارى دل

در چندين جاى قرآن مجيد، گناه قلب را بيمارى 

فرمايد: دل دانسته، از آن جمله در سوره بقره مى

»در دلهاى آنها )يعنى منافقين( يك نوع بيمارى 

 15افزايد«.است پس خداوند بر بيماريشان مى

 بهشت جاى انسانهاى سالم است

چنانچه دلى را كه از انواع گناهها و بيماريها پاك 

 ، آن را »قلب سليم« و سببباشد

______________________________ 
... إِنْ تُبْدُواْ مَافِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ  -(1)

 (.284، )بقره/ اللَّهُ ...

 
15 \i\-( 5)iُ ... ًِفى قُ ُلوِبىىم مََّرٌض فَ زَاَدُهُم اللَُّه َمَرضا\E /(.10،) بقره\E 
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... إِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ أوْلئكَ كَانَ  -(2)

 (.36، )اسراء/ عَنْهُ مَسُولًا

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ  -(3)

 (.19، )نور/ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ...

 (.120نَهُ ...«، )انعام/ »وَذَرُواْ ظهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِ -(4)

، )بقره/ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ... -(5)

10.) 

 25، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »روز سعادت دانسته و در سوره شعراء مى

قيامت مال و فرزندان سودى نخواهد داشت مگر 

؛ يعنى امور 16كسى كه خداى را بيابد با قلب سالم«

عتبارى دنيوى مانند مال تنها به كار حيات دنيوى ا

»دل  خورد، اما براى زندگانى پس از مرگ تنهامى

 
16 \i\-( 1)iُ  ٍيَ ْوَم اَليَنَفُع َماٌل َواَل بَ ُنوَن* إىالَّ َمْن أََتى اللََّه بىَقْلٍب َسلىيم\E /(.89 -88،) شعراء\E 
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خورد و شخص از آن است كه به درد مى سالم«

 برد.بهره مى

است؛ يعنى  17»دارالسالم« اصلًا يكى از نامهاى بهشت

خانه افرادى كه از هر بيمارى و آلودگى سالم 

اند بايد انى كه به گناهان آلودهباشند، بنابراين، كس

آنقدر در بيمارستان جهنم بمانند تا از آن آلودگيها 

پاك شده و شفا بيابند، آن وقت بتوانند به بهشت 

وارد گردند مگر بيماريهايى كه هيچ قابليت عالج 

نداشته باشد؛ مانند: كفر، نفاق، بغض خدا و دوستان 

ندانخانه خدا، چنين بيمارانى بايد هميشه در آن ز

 بمانند.

 بيمارى قلب چيست؟

همانطورى كه بدن انسان را سالمتى و بيمارى 

است، دل را نيز سالمتى و بيمارى است؛ سالمتى تن 

در اين است كه تمام اجزاى آن درست و در جاى 
 

17 \i\-( 2)iُ  َلمى عىنَد َرِبّىْم َوُهو  E\(.127،) انعام/ E\ َولىيُُّهم ...ََلُْم َداُر السَّ
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خود خاصيت و اثرى كه براى آن آفريده شده 

است از آن بروز كند و بيماريش در نقص عضوى از 

اش باشد و نتيجهآن و از بين رفتن خاصيتش مى

اراحتى و سخت شدن زندگى است، سالمتى دل ن

در آن است كه تمام خواص و آثار انسانيت از آن 

ظاهر گردد به اينكه نسبت به معارف و حقايق و 

عقايد حقه، داراى يقين و اطمينان باشد و نيز از 

 تمام خويهاى زشت و حيوانى پاك باشد.

و مرض دل در ريب و انكار و شك و حيرت و 

مورد و حقد نى بيجا و بيم و اميد بىدوستى و دشم

و حسد و بخل و غيره است به تفصيلى كه در اين 

آيد و تمام اين بيماريها برخالف فطرت كتاب مى

 اولى انسان است.

فرمايد: »بدن حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 آدمى شش حالت دارد: سالمت،
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______________________________ 
ايَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ يَوْمَ لَ -(1)

 (.89 -88، )شعراء/ سَلِيمٍ

، )انعام/ لَهُمْ دَارُ السَّلمِ عِندَ رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم ... -(2)

127.) 

 26، ص: 1قلب سليم، ج

مرض، مرگ، حيات، خواب و بيدارى. جان انسانى 

 لت است:نيز داراى اين شش حا

حيات، جان علم و مرگش جهل است، مرضش شك 

باشد، خوابش غفلت و و ترديد و سالمتيش يقين مى

 18بيداريش حفظ و مراقبت است«.

فرمايد: »زينهار كه فقر و تهيدستى از جمله و نيز مى

تر از تهيدستى، بيمارى بدن است بالهاست و سخت

ينهار تر از بيمارى بدن، بيمارى دل است؛ زو سخت

 
18  \( 1iُ)-يقينها ونومها غفلتها ويقظتها   » ان للجسم سّتة احوال: الصحة واملرض واملوت واحلياة والنوم واليقظة. وكذلك الروح فحياهتا علمها وموهتا جهلها ومرضها شّكها وصحتها

 E\(.40/ 61حفظها«،) حباراْلنوار 
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كه فراوانى مال از نعمتهاست و برتر از آن، سالمتى 

بدن و برتر از آن، پرهيزگارى دل است«؛ يعنى 

 19پاكى از انواع آلودگيها و گناهان.

 بزرگى بيمارى دل

همانطورى كه هرگاه عضوى از بدن بيمار شود، 

برد و زندگى بر او انسان در اثر فشار درد، رنج مى

شود، همچنين هرگاه به يكى از سخت مى

بيماريهاى دل )گناهان قلبى( مبتال شود، عالوه بر 

بالهاى پس از مرگ كه در شرع از آنها خبر داده 

ر شده، در همين زندگى دنيا در رنج و تعب به س

برد و به قدرى در فشار دردهاى نفسانى قرار مى

دهد و حاضر گيرد تا آنجا كه تن به مرگ مىمى

؛ مثلًا چنانكه درد دندان، 20شود خودكشى كندمى

برد و هر لذتى را از كام و خوشيها را از خاطر مى

 
19 \( 2iُ)- ََّن ا» االَوإىن ْن مرض اْلَبَدنى َمَرُض اْلَقْلبى االواّن مى َن اْلفاقَةى َمَرُض اْلَبَدنى َواَشدُّ مى َن اْلَبالءى اْلفاقَُة َواَشدُّ مى ْن مى ة اْلَبَدنى َواْفَضُل مى حَّ ن َسَعةى اْلمالى صى ْلنَِّعم َسَعُة اْلَمالى َواْفَضُل مى

«،) هنج َحةى اْلَبَدنى تَ َقوى اْلَقْلبى  E\(.1270/ 381غه فيض/ قصاراحلكم البالصى
20 \( 3iُ)- رواج يافته و آمار آن مهه ساله رو به فزوىن است، عموماً ناشى از بيمارى روان شود كه خودكشيهاىي كه در بْي افراد بشر خصوصاً نسل جواناز اين بيان دانسته مى

 E\شود.در اين كتاب ذكر مى است و راه جلوگريى آن منحصراً در حفظ سالمىت دل است به تفصيلى كه
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سازد، اندازد و زندگى را ناگوار مىدل مى

ساير  همچنين درد جهل، كبر، حسد، خودبينى و

 بيماريهاى نفسانى همين آثار را دارد؛

______________________________ 
»ان للجسم ستّة احوال: الصحة والمرض  -(1)

والموت والحياة والنوم واليقظة. وكذلك الروح 

فحياتها علمها وموتها جهلها ومرضها شكّها وصحتها 

يقينها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها«، )بحاراألنوار 

61/ 40.) 

»االوَإِنَّ مِنَ الْبَالءِ الْفاقَةُ وَاشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ  -(2)

الْبَدَنِ وَاشَدُّ مِنْ مرض الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ االوانّ مِنَ 

الْنِّعَم سَعَةُ الْمَالِ وَافْضَلُ مِن سَعَةِ الْمالِ صِحَّة الْبَدَنِ 

البالغه وى الْقَلْبِ«، )نهجوَافْضَلُ مِنْ صِحَةِ الْبَدَنِ تَقَ

 (.1270/ 381فيض/ قصارالحكم 

شود كه خودكشيهايى از اين بيان دانسته مى -(3)

رواج يافته كه در بين افراد بشر خصوصاً نسل جوان
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و آمار آن همه ساله رو به فزونى است، عموماً ناشى 

از بيمارى روان است و راه جلوگيرى آن منحصراً 

ل است به تفصيلى كه در اين در حفظ سالمتى د

 شود.كتاب ذكر مى

 27، ص: 1قلب سليم، ج

برد و خواب از چنانچه شخص حسود، رنج مى

پيچد براى اينكه پرد و به خود مىچشمش مى

اى ديگرى نعمتى به دست آورده يا به مقامى و رتبه

سوزد و منتظر برطرف رسيده و در اين آتش مى

باً به مراد نرسيده با شدن آن نعمت از اوست و غال

ميرد و به تجربه و علم ثابت همين آتش حسرت مى

شده كه بيماريهاى روانى موجب رنجورى بدن و 

گردد؛ زيرا دردهاى درونى بر بيمارى جسم مى

هاى حياتى بدن، اثر روى اعصاب و دستگاه

گذارد و در نتيجه اجزاى كارخانه تن، وظايف مى
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و همين، سبب هر  دهندخود را درست انجام نمى

 بيمارى است.

 گناه بدن از بيمارى دل است

هاى زبان و چون »دل«، سلطان تن است و گفته

هاى تمام كردارهاى اختيارى، وابسته به خواسته

دل است، آشكار است كه هرگاه دل، بيمار باشد، 

گيرد از اين گفتارها و كردارها طبق آن انجام مى

است كه گفتارش ناهنجار و كردارش نارواست و 

 تمام برخالف فطرت انسانى و ضدّ صراط مستقيم

ديانت خواهد بود. خالصه، هرگناهى از شخصى 

باشد پس بر هر زند در اثر بيمارى دلش مىسرمى

فردى عقلًا و شرعاً واجب است در معالجه بيمارى 

دلش بكوشد و در نگهدارى سالمتى دل، بيش از 

 سالمتى تن اهميت دهد:
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بد بود تن چه دل 

 تباه بود
 

ظلم لشكر ز ضعف 

 شاه بود

 

فرمايد: »صاحبان اميرالمؤمنين عليه السالم مى

بينند اهل دنيا را كه مرگ بدنهايشان را معرفت مى

شمارند و ايشان، مرگ دلهايشان را بزرگ مى

اند كه در ؛ زيرا دانسته21دانند«تر مىبزرگتر و سخت

مرگ تن، محروم شدن از خوشيهاى چند روز دنيا 

ت، ولى در آن هم آلوده به هزاران ناراحتى اس

مرگ دل، محروميت از سعادتهاى هميشگى و 

لذتهاى خالص ابدى و باز ماندن از حيات پاكيزه 

 انسانيت در دنيا و آخرت است.

______________________________ 
»يَرَونَ اهْلَ الدُّنْيا يُعظِّموُنَ مَوْتَ اجْسادِهِمْ  -(1)

 
21 \( 1iُ)-ْم«،) هنج ْم َوُهْم اَشدُّ اْعظاماً لىَمْوتى قُلُوبى اْحيائىهى نْيا يُعظِّمُوَن َمْوَت اْجسادىهى  E\(.726/ 221البالغه فيض/ خطبه » يَ َروَن اْهَل الدُّ
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البالغه ائِهِمْ«، )نهجوَهُمْ اشَدُّ اعْظاماً لِمَوْتِ قُلوُبِ احْي

 (.726/ 221فيض/ خطبه 

 28، ص: 1قلب سليم، ج

بنابراين، بيمارى روان را آسان نتوان شمرد و نبايد 

مسامحه در عالج آن را روا دانست همانطور كه 

مسامحه در معالجه بيمارى تن عقلًا روا نيست چون 

كشد، مسامحه در بيمارى دل به طريق به مرگ مى

ر نيست چون منتهى به بدبختى هميشگى اولى سزاوا

 شود.مى

 بدبختى جامعه از بيمارى دل است

پس از دقت در پيدا كردن منشأ انواع فسادهاى 

شود كه هرفتنه روزافزون اجتماع بشرى، دانسته مى

و فساد و خيانت و جنايتى از هركس ديده شود، 

سببش يك نوع بيمارى روانى است كه او را وادار 

ر غيرانسانى نموده است، انواع تبهكاريها، به كردا
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بندوبارى و انحرافهاى خونريزيها، دزديها، بى

جنسى، آلودگيها به انواع فحشا، اعتياد به الكل و 

ها و مواد مخدر، برهم خوردن اساس خانواده

جداييها و قساوتها و خشونتها و خودكشيها و غيره، 

ت است. تمام در اثر ناسالمى روان و كمبود انساني

بر عهده زمامداران است كه درباره بهداشت روانى 

بشر اقدامات سودمندى كنند بيش از بهداشت 

جسمى. در حالى كه براى سالمتى بدن، سازمانهاى 

هاى طبى و وسيع، بيمارستانها، درمانگاهها، دانشكده

اند، چه هاى داروسازى تأسيس كردهكارخانه

كوشند تا بشر سازمانهايى كه براى كشف دارويى مى

را از رنج درد جسمى رهايى بخشند )البته اين كارها 

بسيار خوب و بجاست( ولى چرا از دردهاى روانى 

و مفاسد اخالقى كه هميشه بشر از آن در شكنجه 

خبرند؟ چرا براى جلوگيرى از مرگ است بى

دارند؟ بلكه دانسته يا ندانسته انسانيت، قدمى برنمى
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اتى كه دارند در به هم زدن با انواع وسايل تبليغ

سالمتى روانها و از بين بردن اخالق انسانى و خفه 

كردن جامعه بشرى در منجالب شهوات و هوسرانيها 

 كنند.بندوباريها كوشش مىو بى

 اى از بيمارى قلبىحسد، نمونه

ها آمده بود كه پزشكان سوئيس گروهى در روزنامه

 اند كه به درمانتشكيل داده

 29، ص: 1سليم، ج قلب

« بپردازند و اين نشانه اين است بيمارى حسادت»

كه پزشكان، بيمارى حسادت را در عداد بيماريهايى 

كند و دانند كه سالمت بشر را تهديد مىمى

همانطور كه براى درمان و معالجه سل و سرطان 

« هم مرض حسادتكوشند، در راه برانداختن »مى

 ند.ادامن همت بر كمر بسته
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دانيم اين پزشكان چگونه و با چه وسيله كار ما نمى

كنند و آيا در اين كار، توفيق خود را آغاز مى

حاصل خواهند كرد يا نه، هرچه باشد همين كه اين 

فكر مقدس به وجود آمده، مايه اميدوارى است. 

بشر، ساليان دراز است »بيمارى حسد« را شناخته 

داند ده است و نمىولى راه درمان آن را پيدا نكر

با چه دارويى اين مرض خانمانسوز و خانه برانداز، 

هاى شرايع و شود، حتى تعاليم و توصيهدرمان مى

اديان هم در اين راه عملى مؤثر انجام نداده است. 

دستورهاى اخالقى نيز كارى از پيش نبرده و 

بشريت پيوسته از وجود اين آتش كه در ضمير و 

كشد، آسيب و رنج زبانه مىوجود حسد پيشگان، 

 ديده است.

به عقيده ما »حسادت« از سرطان خطرناكتر است؛ 

زيرا »سرطان« در سال صدها نفر را به هالكت 

تواند در يك لحظه ميليونها رساند و »حسد« مىمى
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نفر از مردم دنيا را نابود كند. بيشترين حوادث 

بارگى، رنگ و بو تاريخى كه از جنگ و جنگ

مولود حسادت بود. اسكندر مقدونى از آن  گرفته،

مردمى بود كه خويى پلنگى داشته و پيوسته با ديده 

عصر خود نگاه حسد در كشورهاى ديگر هم

كرده و يكى از علل لشكركشى او به ايران وجود مى

گويند وقتى كه تخت همين حس حسادت بود. مى

جمشيد را آتش زده بود و آتش از در و ديوار كاخ 

كشيد، اسكندر در حالى كه از خوردن مى ه مىزبان

خنديد و اين خشم مست بود، با خشمى نشاطآميز مى

را كه با لبخندهاى مستانه توأم بود، پرتوى از آتش 

اند كه هميشه در دلش روشن بوده حسد او خوانده

 است.

درباره »هيتلر« كه در جنگ جهانى دوم دست به 

كه مردى بسيار  اندآن كشتار و فجايع زد، نوشته

توانست رنگ لباس ديگران حسود بوده حتى نمى

http://www.i20.ir/


31      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

نمود، تحمل را كه گاهى به نظرش زيبا جلوه مى

كند به هر صورتى كه ممكن بود لباسى را كه مورد 

برد. در يكى حسادت او قرار گرفته بود، از ميان مى

 توانم ببينمهايش گفته بود: »من نمىاز مصاحبه

 30، ص: 1قلب سليم، ج

 شوم و جوانها بيايند جاى مرا بگيرند«.پير مى

كه تخصص او در نوشتن مسائل  -يكى از نويسندگان

معتقد است علت آنكه هيتلر دست  -تاريخى است

به اين همه كشتار زد، همان حسادت او بوده و او با 

اين شدت عمل، آتش حسادت خود را خاموش 

 22ساخت.مى

 ين مقالهنظرى به ا

جاى خوشوقتى است كه جمعى از دانشمندان 

اند سوئيس، يكى از بيماريهاى روانى بشر را دانسته

 
22 \( 1iُ)-  1348دمياه  8، مورخ 3363نقل در مقاله روزنامه پاريس، مشاره.\E 

http://www.i20.ir/


32      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

لكن بايد بدانند كه معالجه قطعى آن و ساير 

اند، از عهده بشر بيرون بيماريهايى كه هنوز نشناخته

است و تنها خداوندى كه به پنهان و آشكار، 

آن، مراجعه به داند و درمان قطعى داناست، مى

طبيب روحانى و نسخه كتاب آسمانى يعنى قرآن 

مجيد است كه در آن، داروى هر درد روانى 

 ]موجود[ است.

ديگر اينكه نوشته است تعاليم شرايع و اديان در راه 

عالج حسد، عملى مؤثر انجام نداده. اگر منظورش 

اند اين است كه مردمان به آن تعاليم عمل ننموده

ند، درست است وگرنه در تعاليم قرآن تا شفا ياب

مجيد، نقصى و قصورى نيست. كدام فرد مسلمان 

خواست از علوم قرآن دانا شود و به تمام دستورش 

عمل كند آنگاه بيماريهاى روانيش شفا نيافته باشد؟ 

آنچه از انحرافات و بيماريهاى روانى كه در 
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شود تمام از سرپيچى از مسلمانان ديده مى

 قرآن مجيد است.دستورات 

هرچه هست از 

اندام قامت ناساز بى

 ما است

 

ورنه تشريف تو بر 

باالى كس كوتاه 

 نيست

 

 سالمتى تن و روان

براى نگهدارى سالمتى تن، رعايت امورى چند 

الزم است از آن جمله اجزاى زايدى كه همراه 

اش تنها براى بدن در رحم مادر تكوين شده و فايده

 همان مدتى است كه در رحم

______________________________ 
، 3363نقل در مقاله روزنامه پاريس، شماره  -(1)

 .1348ديماه  8مورخ 

 31، ص: 1يم، جقلب سل
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بوده و پس از بيرون آمدن، جز زيان، چيزى ندارد 

« يعنى سلىو بنابراين، بايد آنها را جدا كرد مانند »

« سرّهپوست نازكى كه بدن جنين را پوشانيده و »

« يعنى پوستى كه به وسيله ختنه قلفهيعنى ناف و »

بايد جدا شود كه اگر اين اجزا جدا نشود، سالمتى 

 طراست.تن در خ

همچنين روان انسانى در اول تكوين و تعلقش به 

بدن، صفاتى چند با او است كه براى حكمتهايى 

چند يا براى صرف در موارد خاصى كه به نفع انسان 

شود؛ يعنى مواردى كه عقل و شرع تعيين تمام مى

كند به او داده شده؛ مانند: جهل، حرص، بخل، 

و به هريك از اين  ظلم، عجله، مجادله و مانند اينها

بيماريهايى كه از اول همراه انسان است در قرآن 

مجيد اشاره شده؛ چنانچه فرموده است: »انسان 

 23بسيار ستمگر و نادان است«.

 
23 \i\-( 1)iُ  إىنَّهُ َكاَن ظَُلوماً َجُهواًل ...\E /(.72،) احزاب\E 
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 24و فرموده: »انسان، حريص خلق شده است«.

و: »كسى كه بخل نفس او نگهداشته شود، پس 

 25ايشانند رستگاران«.

 26و: »انسان از شتاب آفريده شده«.

تر و: »آدمى از همه آفريدگان، جدل كننده

 27است«.

و نيز انسان را در قرآن مجيد به اوصاف رذيله ياد 

)بسيار  قتور )بسيار ناسپاس(. كفور فرموده؛ مانند:

 جزوع نااميد از رحمت خدا(. )بسيار يؤس بخيل(.

)بسيار شتاب كننده( و كافر را  عجول )بسيار ناشكيبا(.

كر و كور و گنگ و بدتر از چهارپايان ياد فرموده 

و مانند اينها از انواع بيماريهاى روحى كه  28است.

در قرآن مجيد ذكر شده و راه معالجه آنها به تفصيل 

 
24 \i\-( 2)iُ  ًنسَن ُخلىَق َهُلوعا  E\(.19،) معارج/ E\إىنَّ ا ْْلى
25 \i\-( 3)iُ  َهى فَأُولئَك ُهُم ا ْلُمْفلىُحون  E\(.9،) حشر/ E\... َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسى
26 \i\-( 4)iُ  ْن نسُن مى  E\(.37،) انبياء/ E\َعَجٍل ... ُخلىَق اْْلى
27 \i\-( 5)iُ  ْنسُن َأْكثََر َشى  E\(.54،) كهف/ E\ٍء َجَداًل ... وََكاَن اْْلى
28 \i\-( 6)iُ  َمُّ اْلُبْكُم الَّذىيَن اَليَ ْعقىُلون َوآّب عىنَد اللَّهى الصُّ  E\(.22؛) انفال/ E\إىنَّ َشرَّ الدَّ
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بايد دانست آيد و به طور اجمال در اين كتاب مى

 كه هريك از

______________________________ 
 (.72، )احزاب/ ... إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا -(1)

 (.19، )معارج/ إِنَّ ا لْإِنسنَ خُلِقَ هَلُوعاً -(2)

، ... وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلئكَ هُمُ ا لْمُفْلِحُونَ -(3)

 (.9)حشر/ 

 (.37، )انبياء/ لْإِنسنُ مِنْ عَجَلٍ ...خُلِقَ ا -(4)

 (.54، )كهف/ ءٍ جَدَلًا... وَكَانَ الْإِنسنُ أَكْثَرَ شَىْ -(5)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ  -(6)

 (.22؛ )انفال/ لَايَعْقِلُونَ

 32، ص: 1قلب سليم، ج

اين صفات را در هرموردى كه عقل و شرع تعيين 

اى كه روا دانست بايد صرف كرد و به همان اندازه
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كرد و در غير آن بايد مجاهده نموده خوددارى 

ا صفت بخل نسبت به مال، در مواردى كه كرد؛ مثلً

كند بايد شرع مقدس مصرف در آن را نهى مى

بخيل بود و نگذاشت حتى يك درهم مالش هم در 

حرام و بيجا صرف شود. نسبت به وقت بايد بخيل 

بود كه يك آن در حرام صرف نشود تا برسد به 

آنجايى كه يك آن وقتش هدر رود، پس صفت 

اند تا از صرف عمر ى قرار دادهبخل را در نهاد آدم

و داراييش در غير خشنودى پروردگار، بخيل و در 

 راه خشنودى او سخى و جواد باشد.

تو را تيشه دادند كه 

 هيزم كنى
 

ندادند كه بر فرق 

 مردم زنى

 

 نگهدارى تن از پليديها

از چيزهايى كه براى سالمتى تن بايد رعايت شود، 

برطرف كردن و از بين بردن چركها و ناخنها و 
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اى كه موهاى زيادى بدن است. توضيح آنكه تغذيه

كند، آنچه را كه قابل است جزء بدن انسان مى

شود و زيادتى آن مقدارى به صورت بول و مى

رود و مقدارى به صورت عرق از مدفوع بيرون مى

گردد و مقدارى هم به صورت ناخن بدن خارج مى

پوشاند و راه و مو و چركهايى كه پوست بدن را مى

آيد و بايد دست گيرد، درمىتنفس جلدى را مى

اى يك بار زيادتى ناخن را بريد و موهاى كم هفته

عانه و زير بغل را برطرف ساخت و چركهاى بدنى 

المتى بدن را با كيسه و صابون از بين برد وگرنه س

 گيرد.در خطر قرار مى

همچنين بايد پاكيزگى جامه و مسكن و هوا و غذا 

 از انواع آلودگيها رعايت شود.

 روان را هم بايد از پليديها نگهداشت
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براى نگهدارى سالمتى روان نيز بايد انسان از 

چيزهايى كه سبب بيمارى روانى مانند مرض غفلت 

راى جلوگيرى از شود، بپرهيزد و بو قساوت مى

پيدايش آنها به داروهايى كه در قرآن مجيد 

 يادآورى شده، مداوا نمايد؛ مثلًا آدمى در اثر ابتال

 33، ص: 1قلب سليم، ج

به تدبير بدن و تأمين وسايل آسايش آن ناچار است 

به امور مادى مشغول باشد و خواسته يا نخواسته او 

ديش باز را از ياد خدا و آخرت يعنى زيستگاه اب

 دارد:مى

؛ 29»مگر مردانى كه خدا از آنها تعريف فرموده

آنهايى كه داد و ستدشان آنان را از ياد خدا باز 

دارد«. البته ايشان خيلى كمند و اكثر مردم بر نمى

گونه سرگرميها به مرض غفلت و قساوت مبتال اثر اين

اش داروهايى در قرآن مجيد شوند و براى چارهمى
 

29 \i\-( 1)iُ  ْم يهى تُ ْلهى رٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ذىْكرى اللَّهى ... رىَجاٌل الَّ  E\(.37،) نور/ E\ِتى
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شده كه از همه مهمتر، نمازهاى پنجگانه  يادآورى

 30فرمايد: »نماز را براى ياد خدا برپا دار«.است؛ مى

 دستورات قرآن، درمان دردهاست

بيند يا به [ بايد سعى كند آنچه به چشمش مى]انسان

خورد و همچنين ساير اعضايش برايش گوشش مى

ضرر روانى نداشته باشد و تعيين مضر بودن بعضى 

چيزها به نظر عقل سالم و شرع مقدس است. به طور 

كلى آنچه در شرع اسالم بيان شده از دستوراتى كه 

ز گردد، تمام، بايد به آن عمل شود يا از آن پرهي

براى جلوگيرى از پيدايش بيمارى روانى يا شفا 

يافتن از بيمارى موجود است يا براى پيشرفت روان 

 در كماالت انسانى است.

 
30 \i\-( 2)iُ أَقىمى الصََّلواَة لىذىْكرىى ...\E /(.14،) طه\E 
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خالصه، دين الهى براى اصالح روانها و سالمتى 

دلهاست كه به آن خوشبختى مادى و روحى انسان 

 رسد.تأمين و به خوشى مطلق در هر دو عالم مى

 عالجه روان، كار انسان مادى نيستم

تواند آن را بيماريهاى تن، چيزى است كه بشر مى

به حواس خود درك كند و بفهمد و داروهاى آن 

را كه خداوند در همين عالم ماده قرار داده است 

به كوشش و تجربه دريابد، امّا بيماريهاى روانى 

چنانچه اصل روان از عالم غيب و ماوراى طبيعت و 

 ماده

______________________________ 
، رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تِجرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ... -(1)

 (.37)نور/ 

 (.14، )طه/ ... أَقِمِ الصَّلَواةَ لِذِكْرِى -(2)

 34، ص: 1قلب سليم، ج
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است، بيماريهايش نيز مادى نيست كه بشر معمولى 

بتواند آنها را بفهمد يا داروهايش را كشف كند و 

كامل بر سازمان مرموز نفسانى انسان از عهده  احاطه

بشر خارج است و جز سازنده آن )خدايى كه داناى 

پنهان و آشكار است( كسى را از اسرار نفسانى و 

 داروهاى روحانى، آگهى نيست.

خداوند هم جمعى از افراد بشر را برگزيد و ايشان 

را از اين اسرار، آگهى داد و به عنوان طبيبان 

راهنمايان مردمان گردانيد و ساالر ايشان روحانى 

را خاتم انبياء محمد بن عبداللَّه صلى اهلل عليه و آله 

و بر بشر به فرستادن او منت  31و سلم قرار داد.

گذارد و فرمود: »هر آينه خداوند بر مؤمنين منت 

نهاد گاهى كه فرستاد در بين ايشان پيغمبرى را از 

 
31 \E\( 1)iُ 

 دليل و رهنماى خاص و عامند  در اين ره انبيا چون ساربانند -

 مهو اول مهو آخر در اين كار   برايشان سيد ما گشته ساالر 
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خواند رايشان مىجنس خودشان كه آيات خدا را ب

 32كند«.و ايشان را پاكيزه مى

همان پاكى دلها از انواع  »تزكيه« مراد از

آلودگيهاى روانى است كه در اين كتاب ذكر 

گردد و از اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

شود كه غرض از بعثت پيغمبران، روشن شدن مى

دلهاست به نور دانش و پاك شدن از انواع 

دارا شدن ملكات فاضله انسانيت، چنانچه  آلودگيها و

خودش فرموده: »براى تمام كردن اخالق نيكو 

 33ام«.فرستاده شده

 بخشدقرآن، زندگى مى

الشأن كتابى فرستاد كه ]خداوند[ با اين پيغمبر عظيم

دستورات طبّى و روحانى آن حياتبخش روانها و 

فرمايد: »اى كسانى كه زنده كننده دلهاست، مى

 
32 \i\-( 2)iُ  ْم َءايتىهى َويُ َز ْم يَ ْتُلواْ َعلَْيهى هى ْم َرُسواًل ّمْن أَنُفسى نىَْي إىْذ بَ َعَث فىيهى ْم ...َلَقْد َمنَّ اللَّهُ َعَلى ا ْلُمْؤمى  E\(.164،) آل عمران/ E\ّكيهى
33 \( 3iُ)- (.372/ 70» بعثت المتم مكارم االخالق«،) حباراْلنوار\E 
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مان آورديد! اجابت كنيد خدا و رسولش را اي

تان خوانند به آنچه زندههنگامى كه شما را مى

 34سازد«.

______________________________ 
(1) 

 

در اين ره انبيا  -

 چون ساربانند
 

دليل و رهنماى 

 خاص و عامند

برايشان سيد ما گشته 

 ساالر
 

همو اول همو آخر 

 در اين كار

 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا  -(2)

، )آل مّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايتِهِ وَيُزَكّيهِمْ ...

 (.164عمران/ 

 
34 \i\-( 4)iُ ... يُبوْا لىلَّهى َولىلرَُّسولى إىَذا َدَعاُكْم لىَما َُيْيىيُكْم  E\(.24،) انفال/ E\يأَي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنوْا اْسَتجى
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/ 70»بعثت التمم مكارم االخالق«، )بحاراألنوار  -(3)

372.) 

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا  -(4)

 (.24، )انفال/ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ...

 35، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »آيا كسى كه مرده بود پس ما او و نيز مى

 3536(2و  1را زنده كرديم«. )

فرمايد: »كسى كه از مرد و زن با داشتن ايمان، و مى

كار نيك كند پس ما او را به يك زندگى پاكيزه 

 37زنده خواهيم كرد«.

خالصه، دلهايى كه به سبب كفر و نفاق مرده بود به 

وسيله برهانهاى محكم و دليلهاى آشكار در قرآن 

 
35 \i\-( 1) 1iُ ... ُأََو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحَيْينه\E /(.122،) انعام\E 
36 \E\( 2)iُ 

 آنكه ندارد به خدا اشتغال  ى كه كيستزنده دال مرده ندان -2

  () سعدى 
37 \i\-( 3)iُ ... فَ َلُنْحيىَينَّهُ َحَيواًة طَّيَبًة ...\E /(.97،) حنل\E 
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مجيد، ايمان را كه حيات حقيقى است دارا 

آن است شفاى بيماريهاى شوند، پس قرمى

فرمايد: »براى اهل ؛ چنانچه خودش مى38درونى

 39ايمان رهنما و شفابخش است«.

فرستيم از قرآن آنچه شفابخش و رحمت و: »فرو مى

 40براى اهل ايمان است«.

است چون بيماريهاى روانى پيروان  شفا »قرآن«،

است چون دلهاى  رحمت كند وخود را درمان مى

بخشد پيروان خود را سالمت، صحت و استقامت مى

تا به كسب اخالق فاضله بپردازند و از زندگى 

 مند شوند.انسانيت بهره

 پاسخ يك شبهه

كنند گناهان بعضى در اثر كمى دانش خيال مى

گويند راختيارى و مىقلبى، امورى است غي
 

38 \i\-( 4)iُ ... َفآءٌ ّلَما ِفى الصُُّدورى  E\(.57،) يونس/ E\... َوشى
39 \i\-( 5)iُ ... ٌَفآء  E\(.44،) فصلت/ E\... ُقْل ُهَو لىلَّذىيَن ءَاَمُنواْ ُهًدى َوشى
40 \i\-( 6)iُ ... نىَْي فآءٌ َوَرْْحَةٌ لّْلُمْؤمى َن ا ْلُقْرءَانى َما ُهَو شى  E\(.82،) اسراء/ E\َون َُنّزُل مى

http://www.i20.ir/


47      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

جلوگيرى از آنها از توانايى بشر بيرون است، 

بنابراين، مورد تكليف و مؤاخذه الهى نيست، و 

اند اينها امورى است اخالقى و بعضى ديگر گفته

 حرمت شرعى آن معلوم نيست.

گوينده اين حرف خيال كرده است گناهان قلبى 

 هاى ناروايى است كههمان خاطره

______________________________ 
 (.122، )انعام/ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ ... -1( 1)

(2) 

 

زنده دال مرده  -2

 ندانى كه كيست
 

آنكه ندارد به خدا 

 اشتغال

 

 )سعدى(
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 (.97، )نحل/ ... فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً ... -(3)

 (.57، )يونس/ ... وَشِفَآءٌ لّمَا فِى الصُّدُورِ ... -(4)

، ... قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ... -(5)

 (.44)فصلت/ 

وَنُنَزّلُ مِنَ ا لْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفآءٌ وَرَحْمَةٌ  -(6)

 (.82، )اسراء/ مُؤْمِنِينَ ...لّلْ

 36، ص: 1قلب سليم، ج

شود آنها را گذرد و نمىاختيار به دل انسان مىبى

به خود راه نداد و بدون ترديد اينها مورد تكليف و 

 بازخواست نخواهد بود.

در حالى كه گناهان قلبى غير از خطورات است 

بلكه امور ثابتى است كه جايش دل است و شخص 

تواند آنها را در دل خود جا ندهد يا اگر باشد مى

بينيد شخص رون كند؛ مثلًا شما مىاز دلش بي
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مسلمانى در مغازه شرابفروشى ايستاده، به دلتان 

خواهد گذرد اين شخص شرابخوار است و مىمى

شراب بخرد، اين خاطره البته بدون اراده شماست 

توانيد اين خاطره ناروا را در لكن پس از آن مى

دل جا دهيد و به آن شخص، بدبين شده، او را 

يد و در اين حال به گناه قلبى كه همان فاسق بدان

ايد؛ چنانكه گمان بد به مسلمان است مبتال شده

توانيد فوراً آن خاطره را از شيطان دانسته و كار مى

مسلمان را حمل به صحت كنيد يعنى بگوييد شايد 

خواهد ببيند و مثل كار ديگرى دارد و كسى را مى

 آن و چيزى در دل خود جا ندهيد.

بينيد به اى در شخصى مىا نعمت تازهيا مثلً

گذرد چرا اين نعمت به او رسيده، اگر خاطرتان مى

فوراً اين خاطره را از شيطان دانستيد و به نور ايمان 

و دانش از خود دور كرده و با خود گفتيد اين 

نعمت را خدا به او داده و چنين صالح دانسته و 
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ت مثل آن ايراد به كار خدا كفر است و او قادر اس

يا بهتر از آن را به من بدهد، در اينجا چيزى بر شما 

نيست و آن خاطره بخشوده شده است. اما اگر آن 

خاطره را در دل جاى داده و آرزوى گرفته شدن 

آن نعمت را از آن بيچاره در دل نگهداشتيد در اين 

 ايد.حال به گناه قلبى كه »حسد« است مبتال شده

ا رفتار كسى ناراحت شده آزار يا مثلًا از گفتار ي

توانيد آن را بينيد، در اين حال با اينكه مىمى

ناديده گرفته و ببخشيد يا تالفى به مثل كنيد، اگر 

دشمنيش را در دل جاى داده در مقام تالفى كردن 

ايد برآييد مبتال به گناه به باالتر از آنچه از او ديده

 ايد.قلبى حقد و كينه مسلمان شده

بينيد در هريك از اين سه مثال، سوء نچه مىچنا

ظن، حسد و حقد، چيزهايى است كه در دل، ثابت 

است و )حدوثاً و بقاءً( تحت اختيار است يعنى 

تواند نگذارد در دلش جا بگيرد و پس از شخص مى

http://www.i20.ir/


51      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

تواند برطرفش سازد، اما خاطره پيدايش آن مى

 نخستين

 37، ص: 1قلب سليم، ج

باشد چون اختيارى نيست، گناهى هرچند كفرآميز 

 ندارد.

 ترس از وسوسه، ايمان است

در »اصول كافى« است كه در زمان رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم شيطان مردى را وسوسه 

كرد و گفت چه كسى تو را آفريده؟ گفت خدا. 

شيطان گفت خدا را كه آفريده است؟ آن مرد از 

ت ناراحت شد و نزد اين وسوسه و خاطره ناروا سخ

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و گفت 

هالك شدم، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

؛ 41در پاسخ فرمود: »به خدا اين محض ايمان است«

 
41  \( 1iُ)-    هاى ناروا بازخواسىت نيست و براى چاره آن ذكر» ال اله اال اللَّه« و در روايت ديگر» ؛ چند روايت نقل كرده كه در خاطره425و    424، ص  2در اصول كاِف جلد

 E\آمنا باللَّه ورسوله وال حول وال قوة اال باللَّه« دستور داده شده است.
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يعنى همين ترس از هالكت براى اين خاطره نابجا، 

 دليل ايمان و عين ايمان است.

لبى همان امور بنابراين، روشن شد كه گناهان ق

ثابتى است كه به اختيار انسان است نه خاطره. و 

دليل فقهى براى اثبات حرمت شرعى هريك در 

 شود.اين كتاب در جاى خودش يادآورى مى

 اى از تحصيل قلب سالم نيستچاره

معالجه بيماريهاى روانى و تحصيل قلب سالم نه 

 چيزى است كه عاقل آن را آسان بگيرد و يا از آن

نظر كند و چون براى به دست آوردنش بايد صرف

زحمت بكشد و جهاد نفس نمايد و از بعضى خوشيها 

بگذرد نبايد دست از آن بردارد بلكه بايد متوجه 

هاى بزرگ و مقامات باال كه براى زندگى فايده

پاكيزه انسانيت است بود و براى رسيدن به آن 

 شود:درجات، رنجها آسان و سختيها راحت مى
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رنج راحت دان 

چون مقصد شد 

 بزرگ

 
گرد گله توتياى 

 چشم گرگ

 

صاحب قلب سليم تا در دنياست با كمال امن و 

برد و رنجهاى خشنودى از پروردگارش به سر مى

نمايد و عالم ماده را به لذتهاى روحانى، جبران مى

 وقتى كه از اينجا

______________________________ 
؛ چند 425و  424، ص 2در اصول كافى جلد  -(1)

وا هاى نارروايت نقل كرده كه در خاطره

بازخواستى نيست و براى چاره آن ذكر »ال اله اال 

اللَّه« و در روايت ديگر »آمنا باللَّه ورسوله وال حول 

 وال قوة اال باللَّه« دستور داده شده است.

 38، ص: 1قلب سليم، ج
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رفت، به يك زندگى سراسر خوشى و سرور و 

نعمتهايى كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى 

رسد و به يك سى نگذشته مىنشنيده و به دل ك

رسد كه هرچه هروقت بخواهد سلطنت حقيقى مى

فرمايد: »چون به شود چنانچه در قرآن مىفوراً مى

بهشت بنگرى نعمتها )كه در وصف نگنجد( و 

 42بينى«.پادشاهى بزرگى را مى

 خبرى انسانشگفتى از بى

چقدر جاى شگفتى است كه انسان براى سالمتى تن 

كند و از از بيماريهاى بدن، كوششها مىو رهايى 

صرف دارايى و خوردن داروهاى تلخ و جراحى و 

غيره پرهيز و دريغ ندارد ولى براى سالمتى دل و 

شفاى بيماريهاى روانش كه هزاران مرتبه باالتر 

كند و خبرهاى خدا و رسول از است، جنبش نمى

بيمارى و درمانش را نديده و نشنيده گرفته با 

 
42 \i\-( 1)iُ  َْيَت َِثَّ رَأَْيَت نَعىيًما َوُمْلًكا َكبىريًاَوإىَذا َرأ\E /(.20،) دهر\E 
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سازد برد، مىيى كه در دنيا از آن بيماريها مىرنجها

و عذابهايى كه در آخرت براى او آماده شده است 

هاى خدا بيند يا باور ندارد، آيا گفتهاز خود دور مى

و پيغمبر به اندازه گفته يك دكتر ايجاد احتمال 

ضرر در او نكرده است؛ يعنى بگويد شايد اين 

و تا وقت،  بيماريهاى هالك كننده درست باشد

باقى است در معالجه آنها بكوشد؛ چون جلوگيرى 

از زيان بزرگ هرچند محتمل باشد عقلًا واجب 

 است:

تو را يزدان همى 

گويد كه در دوران 

 مخور باده

 

تو را ترسا همى 

گويد كه در صفرا 

 مخور حلوا

ز بهر دين نه 

بگذارى حرام از 

 گفته يزدان

 
ز بهر تن تو بگذارى 

 حالل از گفته ترسا
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واى از ساعت مرگ كه پرده غفلت برداشته شود و 

آدمى خودش و بيماريهايش را دريابد و راه چاره 

را بسته ببيند! آنگاه هرچه ناله كند و افسوس خورد 

 43ه ندارد.ها كردم، فايدكه در محضر پروردگار چه

______________________________ 
، )دهر/ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا -(1)

20.) 

، مَا فَرَّطتُ فِى جَنبِ اللَّهِ ... عَلَى ... يحَسْرَتَى -(2)

 (.56)زمر/ 

 39، ص: 1قلب سليم، ج

 نسخه تنها درمان نيست

بعضى از مسلمانان تنها به گفتن شهادتين و اقرار به 

اينكه قرآن كتاب آسمانى و دينى اوست اكتفا كرده 

كنند بدون اينكه با و آن را در خانه نگهدارى مى

 
43 \i\-( 2)iُ َما فَ رَّطُت ِفى َجنبى اللَّهى ... َعَلى ... ََيْسرََتى\E /(.56،) زمر\E 
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اش را به كار تدبّر آن را بخوانند و دستورات عاليه

 بندند در حالى كه اگر چنين كارى را با بيمارى

اى كه دكتر كرد يعنى نسخهجسمى خودش مى

گذاشت بدون اينكه اى مىنوشته در جيبش يا گوشه

دوا را بخرد و به كار بندد، آن وقت دل خوش 

ام، يقيناً اين ام و نسخه گرفتهكرد كه دكتر رفتهمى

رفتار دور از خرد، مورد سرزنش عقال و وجدان 

 گرفت.خودش قرارمى

 فر نيستبيمارى قلبى تنها، ك

بعضى ديگر از مسلمانان عالوه بر آنچه ذكر شد، به 

اى از دستورات قرآن مجيد )مانند نماز و روزه( پاره

مغز و جان آنها قناعت كنند و به صورت بىعمل مى

گيرند، نموده و ساير دستورات قرآن را ناديده مى

دانند به آن وقت خود را صاحب قلب سليم هم مى

ها و عقوبتهايى كه براى بيماران خيال اينكه عذاب
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روانى است درباره كفار است و با اين ترتيب، مغرور 

 مانند.گشته در جهل مركب مى

سبب اين پندار نادرست اين است كه خيال 

كنند بيمارى دل تنها همان كفر است در حالى مى

كه كفر يكى از بيماريهاى روحى است و جز آن 

مجيد از  بيماريهاى ديگرى است كه قرآن

 دستورات معالجه آنها پر است.

براى اينكه روشن شود بيمارى دل با ايمان جمع 

شود؛ يعنى ممكن است شخصى كافر نباشد ولى مى

به بيماريهاى ديگر روانى مبتال باشد توجه به اين دو 

آيه شريفه كافى است: »اگر بازداشته نشوند منافقين 

 44..«.و كسانى كه در دلهايشان بيمارى است .

گويند كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و: »مى

 45و كافران ...«.

 
44 \i\-( 1)iُ  ُفوَن ِفى ُقوَن َوالَّذىيَن ِفى قُ ُلوِبىىم مََّرٌض َوا ْلُمْرجى  E\(.60،) احزاب/ E\ا ْلَمدىيَنةى ... لَّئن َلَّْ يَنَتهى ا ْلُمنفى
45 \i\-( 2)iُ  َذا َمَثاًل ...... َولىَيُقوَل الَّذىيَن ِفى  E\(.31،) مدثر/ E\قُ ُلوِبىىم مََّرٌض َوا ْلكفىُروَن َماَذ آ أَرَاَد اللَّهُ ِبى
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______________________________ 
لَّئن لَّمْ يَنتَهِ ا لْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ  -(1)

 (.60، )احزاب/ وَا لْمُرْجِفُونَ فِى ا لْمَدِينَةِ ...

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَا لْكفِرُونَ ... وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِى -(2)

 (.31، )مدثر/ مَاذَ آ أَرَادَ اللَّهُ بِهذَا مَثَلًا ...

 40، ص: 1ليم، جقلب س

بينيد مسلمانانى را كه در در اين دو آيه چنانچه مى

دلهايشان مرض است از كافران و منافقان جدا ذكر 

 فرموده است.

ثباتى كدام مسلمان است كه از مرض »تلوّن« و بى

در راه بندگى و ميل به باطل و پيروى هواى نفس 

پاك شده باشد در حالى كه اين بيمارى يكى از 

فرمايد: »ايمان واع شرك است؛ چنانكه مىان
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آورند بيشتر از مردمان به خدا مگر اينكه ايشان نمى

 46شرك آورندگانند«.

و از حضرت امام باقر عليه السالم مروى است كه 

شرك در اين آيه مراد »شرك در اطاعت« است؛ 

پرستد، شيطان يعنى با آنكه خدا را به وحدانيت مى

د و او را در ارتكاب گناهان، كنرا نيز اطاعت مى

نمايد. و از حضرت صادق عليه فرمانبردارى مى

السالم است كه اهل اين آيه بيش از دو ثلث از 

 47مردمند.

كيست كه از بيماريهاى حسد، بخل، كينه، كبر، 

حرص و غيره پاك باشد؟ پس بر هرمسلمانى واجب 

است كه بيماريهاى روانى را كه در قرآن مجيد ذكر 

ه ياد بگيرد و به دستورات آن از بيانات اهل بيت شد

عليهم السالم با بيانى كه علماى اسالم از هردو 

 
46 \i\-( 1)iُ  َُن َأْكثَرُُهم بىاللَّهى إىالَّ َوُهم مُّْشرىُكون  E\(.106،) يوسف/ E\َوَما يُ ْؤمى
47 \( 2iُ)- (.412/ 2» ... اهل هذه االية ... هم اكثر من ثلثى الناس«،) كاِف\E 
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اند عمل كند پيش از اينكه هنگام تدارك گرفته

 بگذرد.

 ايمانى يا جهل حقيقى و سرگردانىبى

دلى كه از نور ايمان خالى باشد، بيماريهايى دارد 

ى، كرى و كه قرآن مجيد از آن تعبير به كور

كند يعنى گوش دلشان از شنيدن حق، مى 48گنگى

كر و زبانشان از گفتن حق، گنگ و چشمشان از 

فرمايد: »كسى كه ديدن حق، كور است. و نيز مى

در دنيا چشم )دلش از ديدن حق( كور باشد پس او 

 و از اين آيه و 49در آخرت، كور خواهد بود«.

______________________________ 
، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ -(1)

 (.106)يوسف/ 

 
48 \i\-( 3)iُ  َُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌى فَ ُهْم اَليَ ْعقىُلون ...\E /(.171،) بقره\E 
49 \i\-( 4)iُ رَةى أَْعَمى َوَمن َكاَن ِفى هذىهى أَْعَمى  E\(.72؛) اسراء/ E\... فَ ُهَو ِفى ا ْْلَخى
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»... اهل هذه االية ... هم اكثر من ثلثى  -(2)

 (.412/ 2الناس«، )كافى 

 (.171، )بقره/ ... صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُونَ -(3)

 فَهُوَ فِى ا لْأَخِرَةِ أَعْمَى وَمَن كَانَ فِى هذِهِ أَعْمَى -(4)

 (.72؛ )اسراء/ ...

 41، ص: 1قلب سليم، ج

شود كه »در آخرت برونها آيات ديگر دانسته مى

مانند درونها خواهد بود« چنانچه صريحاً 

 50فرمايد.مى

پس كسى كه در دنيا آيات خدا را به چشم دل نديد 

و حق را باور نداشت و به آن دلبستگى پيدا نكرد، 

در آخرت هم نعمتهاى خدا را نخواهد ديد؛ يعنى 

ه در دنيا سخن حق چشمى ندارد كه ببيند و كسى ك

 
50 \i\-( 1)iُ  َُرآئر  E\(.9،) طارق/ E\يَ ْوَم تُ ْبَلى السَّ
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را به گوش دل نشنيد و آن را نپذيرفت، فردا 

 هاى دلكش بهشت و بهشتيان را نخواهد شنيد.نغمه

، »مهر 51و نيز چنين دلهاى خالى از ايمان را »بيمار«

، »چرك گرفته 53، »بسته شده«52كرده شده«

ياد فرموده است »و ايشان را رديف  54شده«

 56ها دانسته است«.هو بدترين جنبند 55جانوران

 تر استكافر از حيوان پست

خداوند بشر را به دادن قوه و استعدادى كه بتواند 

حق را ببيند و بشنود و بپذيرد بر حيوانات برترى 

داد و كسى كه اين قوه را هدر داد، از مقام انسانيت 

 محروم و در همان حدّ بهيميت باقى است.

است كه: »اگر در دعاى نخستين صحيفه سجاديه 

بشر خدا را نشناسد و او را منعم نداند و نعمتهاى او 
 

51 \i\-( 2)iُ ... ِفى قُ ُلوِبىىم مََّرٌض\E /(.10،) بقره\E 
52 \i\-( 3)iُ قُ ُلوِبىىمْ  ... َفطُبىَع َعَلى\E(.3قون/ ،) مناف\E 
53 \i\-( 4)iُ قُ ُلوٍب أَقْ َفاَُلَآ ... ... أَْم َعَلى\E /(.24،) حممد\E 
54 \i\-( 5)iُ  ُبونَ  َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى  E\(.14،) مطففْي/ E\قُ ُلوِبىىم مَّا َكانُوْا َيْكسى
55 \i\-( 6)iُ ... ُّاْولَئَك َكاْْلَْنعمى َبْل ُهْم َأَضل ...\E /(.179،) اعراف\E 
56 \i\-( 7)iُ ... َْوآّب عىنَد اللَّهى الَّذىيَن َكَفُروا  E\(.55؛) انفال/ E\إىنَّ َشرَّ الدَّ
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را صرف كند ولى شكر او را بجا نياورد، هرآينه از 

مقام شامخ انسانيت بيرون رفته و در حد چهارپايان 

 57قرار گرفته است«.

______________________________ 
 (.9، )طارق/ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئرُ -(1)

 (.10، )بقره/ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ... -(2)

 (.3، )منافقون/ قُلُوبِهِمْ ... فَطُبِعَ عَلَى -(3)

 (.24، )محمد/ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ... ... أَمْ عَلَى -(4)

، قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى -(5)

 (.14)مطففين/ 

، )اعراف/ لَئكَ كَالْأَنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ...... اوْ -(6)

179.) 

 
57 \( 8iُ)- ْن ُحُدودى االْنسانىيَّةى ال «،) صحيفه سجاديه/ E\اْن ُهْم االَّ َكااْلْنعامى َبْل ُهْم اَضلُّ َسبياًل  i\َحدِّ اْلَبهيميَّةى َفكانوُا َكما َوَصَف ِف حُمَْكمى كىتابىهى:» َوَلوْكانُوا َكذلىَك ََلََرُجوا مى

 E\دعاى اول(.
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؛ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ... -(7)

 (.55)انفال/ 

»وَلَوْكانُوا كَذلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ االنْسانِيَّةِ  -(8)

 كَمِ كِتابِهِ:حَدِّ اْلبَهيميَّةِ فَكانوُا كَما وَصَفَ فى مُحْالى

«، )صحيفه انْ هُمْ الَّا كَالْانْعامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ سَبيلًا

 سجاديه/ دعاى اول(.

 42، ص: 1قلب سليم، ج

 مردگان حقيقى

ايمانان را مردگان ياد فرموده، نيز قرآن مجيد بى

توانى حق را به كسانى كه فرمايد: »تو نمىمى

ش دلشان از مردگانند بشنوانى و كسانى را كه گو

دعوت حق كر است هنگامى كه روى دل خود را 

 58اند«.از حق برگردانده

 
58 \i\-( 1)iُ  ُع َعآَء إىَذا َولَّْواْ ُمْدبىرىينَ  اْلَمْوَتى إىنََّك اَلُتْسمى ُع الصُّمَّ الدُّ  E\(.80،) َّنل/ E\َواَل ُتْسمى
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بايد دانست كه ايمان براى روان، به منزله غذاى 

مناسب براى بدن است همانطور كه اگر غذاى بدن 

شود و نرسد، تمام قواى نباتى و حيوانى، ضعيف مى

ميرد، همچنين افتد تا باألخره شخص مىاز كار مى

ايمان، به بيماريهاى روانى دچار و در نتيجه روان بى

گى پاكيزه و جهت انسانيتش ضعيف و از زند

گردد تا جايى كه از عالم بهره مىروحانى بى

انسانيت افتاده به هالكت هميشگى و مرگ 

 شود.جاودانى مبتال مى

 مرگ روان، ابتداى شكنجه

ميان مرگ تن و مرگ روان، خيلى فرق است؛ 

مرگ تن، پايان گرفتاريها و رنجهايى است كه از 

غى كه از قفس رسد؛ همانند مرناحيه تن به انسان مى

پرد، ولى مرگ روان، ابتداى رنج بردن بيرون مى

از بيماريهايى كه دارد و گرفتار شدن به خويهاى 

زشتى است كه كسب كرده است؛ چنانچه 
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ميرد و نيست فرمايد: »سپس در آنجا نمىمى

شود )به شود )تا ديگر رنجى نبرد( و نه زنده مىنمى

 59مند گردد(«.زندگى انسانى تا از آثار آن بهره

فرمايد: »آيا كسى كه مرده بود )به واسطه نيز مى

نداشتن ايمان( پس او را به حيات ايمان و هدايت 

زنده كرديم و برايش نورى )يعنى علمى كه زاييده 

ايمان است( قرار داديم تا با آن ميان مردم راه 

برود، مانند كسى است كه در تاريكيهاى )نادانى و 

 60شدنى نيست«.ايمانى( مانده از آن بيرون بى

______________________________ 
وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا  إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى -(1)

 (.80، )نمل/ وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ

 (.13، )اعلى/ ثُمَّ لَايَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى -(2)

 
59 \i\-( 2)iُ  َي  E\(.13،) اعلى/ E\ُِثَّ اَلمَيُوُت فىيَها َواَل ََيْ
60 \i\-( 3)iُ  َّى بىهى ِفى الن َارىٍج ّمْنَها ...َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَْينهُ َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيْشى  E\(.122،) انعام/ E\اسى َكَمن مَّثَُلُه ِفى الظُُّلمتى لَْيَس ِبى
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نهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْ -(3)

فِى النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا 

 (.122، )انعام/ ...

 43، ص: 1قلب سليم، ج

و: »هركس از مرد و زن كار نيك كند و مؤمن باشد 

 61او را زندگى نيكو دهيم«.

وبى دانسته از اين آيات شريفه و نظاير آن به خ

شود كه انسانى را جز زندگى حيوانى، زندگى مى

پاكيزه ديگرى است كه بايد آن را به دست آورد و 

تعبير شده است  االيمان«»روح در روايات از آن به

و صاحب آن هميشه در امنيت و سالمتى كه با ترس 

و بيم آميخته نيست و در خوشبختى و سرورى كه 

 نيست خواهد بود.ناپايان و از بين رفتنى 

 
61 \i\-( 1)iُ َل صلىحاً ّمن ذََكٍر أَْو أُنَثى ٌن فَ َلُنْحيىَينَُّه َحَيواًة طَّيَبًة ... َمْن َعمى  E\(.97،) حنل/ E\َوُهَو ُمْؤمى
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هاى تابناك خود غرق شادى و آرى چرا از انديشه

بيند و سرور نباشد در حالى كه چيزهايى مى

فهمد كه ديگران از ديدن و شنيدن شنود و مىمى

و فهميدن آن ناتوانند. صاحب حيات انسانيت در 

دنيا و آخرت در درياى دوستى خداوند خود غرق 

 سند است.و به نزديكى به درگاه او خر

 تراز خوك و بوزينه زشت

چنانكه گذشت، در قيامت، درون بر بيرون چيره 

شود و هركس به صورت ملكوتى خودش مى

شود؛ كسانى كه در دنيا خراب و پر از محشور مى

صفات حيوانى باشند و از عالم انسانيت ساقط و فاقد 

اند، در قيامت از جمال روح ايمان و حيات پاكيزه

ترين صورتها برانگيخته حروم و به زشتحقيقى، م

 :62شوند؛ چنانچه در روايتى رسيدهمى

 
62 \( 2iُ)-(.901/ 2اليقْي/ حمدث فيض ندها القردة واَلنازير«،) علم» َُيشر بعُض الناس على صور َيسن ع\E 
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ايمان در محشر به شكلهايى محشور »مردمان بى

شوند كه ميمون و خوك نسبت به آنها مى

 63زيباست«.

 رنج براى كافر در دو جهان

گوييد براى اهل ايمان در اگر كسى بپرسد شما مى

هردو سرا زندگى پاكيزه است و مؤمن هميشه در 

ناز و نعمت و خوشبختى و سرور است و جز او 

 هميشه در رنج و بال و

______________________________ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صلِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى -(1)

 (.97، )نحل/ نَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً ...فَلَنُحْيِيَ

»يُحشر بعضُ الناس على صور يحسن عندها  -(2)

/ 2اليقين/ محدث فيض القردة والخنازير«، )علم

901.) 

 
63 \( 3iُ)-  /82براى تفصيل به كتاب معاد از سخنان مؤلف حمرتم مراجعه شود/ چاپ دوم.\E 
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براى تفصيل به كتاب معاد از سخنان مؤلف  -(3)

 .82محترم مراجعه شود/ چاپ دوم/ 

 44، ص: 1قلب سليم، ج

اسير هواى نفس و در بدبختى و اندوه است در 

بينيم بسيارى از اهل ايمان در دنيا حالى كه مى

گرفتار انواع رنجها و سختيها هستند و برعكس، 

ايمانها در خوشى و كامرانى به سر بسيارى از بى

 برند؟مى

گاه اندوه و ناراحتيهاى عالم پاسخ اين است كه هيچ

يابد و آنچه از اه نمىطبيعت به گلزار دل مؤمن ر

بيند، همه بر جسد اوست و سختيها و رنجها مى

جانش از هر آفتى در امان است؛ چنانچه در قرآن 

فرمايد: »براى ايشان است ايمنى و ايشان مجيد مى

 64هدايت يافتگانند«.

 
64 \i\-( 1)iُ  َْهَتُدون  E\(.82،) انعام/ E\... اْولئَك ََلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّ
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مؤمن در دنيا آرزويى جز خشنودى پروردگارش 

خدا  ندارد تا دچار ناكامى و نامرادى گردد؛ »چون

را سرپرست خود و ديگران دانسته و او را به قدرت 

و حكمت و مهربانى شناخته و خود را بنده و او را 

 65موال پذيرفته است«.

گاه دل مؤمن در پيشآمدهاى ناگوار، پس هيچ

دچار اضطراب و تپش نخواهد شد و به واسطه 

ايمانش، خداوند، سكوت و آرامش در دلش 

 66افكند.مى

 ال پايدار استمؤمن در ب

كند و از پا هميشه مؤمن در برابر بالها پايدارى مى

افتد؛ چون دانسته است كه آن بال را حكمتى نمى

شود و به خدايش اميدوار است كه به نفعش تمام مى

 
65 \i\-( 2)iُ  ََلُمْ  َمْوَل الَّذىيَن ءَاَمُنوْا َوَأنَّ ا ْلكفىرىيَن اَلَمْوَل َذالىَك بىَأنَّ اللََّه\E /(.11،) حممد\E 
66 \i\-( 3)iُ ... نىَْي كىيَنَة ِفى قُ ُلوبى ا ْلُمْؤمى  E\(.4،) فتح/ E\ُهَو الَّذىى أَنَزَل السَّ
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است كه آن را برطرف سازد يا در برابر، تالفيهايى 

 كند كه آن رنج در برابرش چيزى نباشد.

رمايد: »اى اهل ايمان! اگر شما فدر سوره نساء مى

بريد و در زحمت و ناراحتيد آنهايى كه رنج مى

برند و ناراحتند ايمان ندارند نيز مانند شما رنج مى

)با اين تفاوت كه( شما از خداوند اميد داريد چيزى 

را )نجات از بال و آمرزش و پاداش را( كه آنها 

 اميدى ندارند )و در ظلمت نوميدى و سرگردانى

 67گرفتارند(«.

______________________________ 
 (.82، )انعام/ ... اوْلئكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ -(1)

ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ا  -(2)

 (.11، )محمد/ لَهُمْ لْكفِرِينَ لَامَوْلَى

 
67 \i\-( 4)iُ  َن اللَّهى َمااَليَ ْرُجوَن ...... إىْن َتُكونُوْا تَْأَلُموَن فَإىن َُّهْم يَْأَلُموَن َكَما  \E،E\تَْأَلُموَن َوتَ ْرُجوَن مى

   .(104) نساء/ 
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، هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ا لْمُؤْمِنِينَ ... -(3)

 (.4)فتح/ 

... إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ  -(4)

 ،وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالَايَرْجُونَ ...

______________________________ 
 (.104)نساء/ 

 45، ص: 1م، جقلب سلي

 اى مخوفقلب كافر، ويرانه

چنانكه بالها و سختيها به دل مؤمن راه ندارد و تنها 

گيرد، خوشيهايى كه به جسد و ظاهرش را مى

سازد رسد، ظاهرشان را خوش مىايمانان مىبى

اى است كه به اين ولى دلشان وحشتكده ويرانه

اى است كه به شود و ظلمتكدهچيزها آباد نمى

شهوات روشن نخواهد شد و در تپش و اضطرابى 

 است كه به آنها قرار نخواهد گرفت.
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در حقيقت، اين شهوات، سرپوشى است بر روى دل 

پر از وحشتشان كه با اين سرگرمى از دردهاى 

خبر بمانند و عجب آنكه اين شهوات، درونى بى

كند تاريكى و وحشت و ويرانى دلشان را زيادتر مى

همند، واى از هنگامى كه اين سرگرميها فو خود نمى

از بين برود، آن وقت دل ويران و وحشتناك خود 

 را دريابند.

فرمايد: »تو )در دنيا( در در قرآن مجيد مى

خبرى از اين روز بودى پس برداشتيم پوشش و بى

غفلت را از پيش ديده تو )تا آنچه از تو پنهان بود، 

روز تيزبين برايت آشكار گردد( پس ديده تو ام

 68ديدى(«.است )در ديدن آنچه نمى

 رنج كافر پايان ندارد

ايمان به سرگرميها دست در همين دنيا وقتى كه بى

نيابد و هدف تيرهاى بال شده از تهيدستى و بيمارى 
 

68 \i\-( 1)iُ  ٌلََّقْد ُكنَت ِفى َغْفَلٍة ّمْن هَذا َفَكَشْفَنا َعنَك غىطَآَءَك فَ َبَصُرَك ا ْلَيْوَم َحدىيد\E /(.22،) ق\E 
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و چيرگى دشمن و غيره سر در گريبان خود فرو 

ايمانى و تكيه نداشتن برد، از تاريكى نوميدى و بى

بار، ملول ز خود و جهان و زندگى نكبتبه خدا ا

گشايد تا جايى كه تن به شود و زبان به گله مىمى

كند به خيال اينكه دهد و خودكشى مىمرگ مى

كند و به مرگ از رنج برهد، در حالى كه اشتباه مى

شود بلكه هميشه با اين وضع تن، نيست نمى

وحشتناك دلش خواهد بود و برايش رهايى نيست؛ 

»كسى كه از ياد خدا روگرداند او را زندگى  زيرا

 69تنگ خواهد بود«.

______________________________ 
لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مّنْ هذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ  -(1)

 (.22، )ق/ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ا لْيَوْمَ حَدِيدٌ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا  -(2)

 (.124، )طه/ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ا لْقِيمَةِ أَعْمَى

 
69 \i\-( 2)iُ َوَمْن أَْعَرَض َعن ذىْكرىى فَإىنَّ لَهُ َمعىيَشًة َضنًكا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم ا ْلقىيَمةى أَْعَمى\E /(.124،) طه\E 
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 46، ص: 1قلب سليم، ج

و: »كسى كه در دنيا دلش به نور ايمان روشن نشد، 

 70در عوالم بعد، از روشنايى نصيبى نخواهد داشت«.

 خوشى دنيا همراه ناماليمات

ايمان هرچند در دنيا به ظاهر، خوش خص بىش

 باشد ليكن باطنش در فشار و اضطراب است؛ زيرا

رسد و آرزوهاى بشر به تمام آرزوهايش نمى اولًا:

هم كه پايان ندارد بلكه به واسطه مزاحمات به صد 

رسد اين است كه هميشه يك آرزوهايش نيز نمى

در آتش محروميت و سختى مبارزه با مزاحمات 

ترسد آنچه داراست از زوال آن مى ثانياً: سوزد.مى

و چون داراييهاى مادى در معرض نيستى است با 

مرگ صاحبش يا از بين رفتن آن بينشان جدايى 

 افتد.مى

 
70 \i\-)( 1iُ ... ُسوْا نُورًا ُعواْ َوَرآءَُكْم فَاْلَتمى  E\(.13،) حديد/ E\... قىيَل اْرجى
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تنها ايمان به خدا و روز جزاست كه دل را به آنچه 

كند و از نيستى دنيايش ترسى داراست شاد مى

داند اكنون بهتر از دنيا و آنچه در ندارد؛ چون مى

اوست يعنى ايمان به خدا دارد و نسبت به آخرت 

 71وش است.هم به فضل و كرم خداوند دلخ

 در كسب ايمان بكوشيم

شود كه تمام از آنچه گذشت به خوبى دانسته مى

خوشبختى انسان در دنيا و آخرت در سالمتى 

ايمانى است چنانچه تمام روانش از بيمارى بى

ايمانى است پس بدبختى در دوسرا در بيمارى بى

الزم است بيش از هرچيز در به دست آوردن و 

شيم كه با روشن شدن دل به نور زيادتى ايمان بكو

يابد ايمان، بسيارى از بيماريها خود به خود شفا مى

ايمانى كه خود و دل خود را از بيمارى مهلك بى

 
71 \i\-( 2)iُ ... ُْقْل بىَفْضلى اللَّهى َوبىَرْْحَتىهى فَبىَذالىَك فَ ْلَيْفَرُحوا\E /(.58،) يونس\E 
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سبب پيدايش يا زيادتى بيماريهاى روانى ديگر 

 است، سالمتى بخشيم.

______________________________ 
، لْتَمِسُواْ نُورًا ...... قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَا -(1)

 (.13)حديد/ 

، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ... -(2)

 (.58)يونس/ 

 47، ص: 1قلب سليم، ج

در »تفسير صافى« از حضرت صادق عليه السالم 

ضمن تفسير آيةالكرسى روايت كرده آنجا كه 

يى است، كه فرمايد: »خداوند سرپرست آنهامى

ايمان آوردند، آنها را از تاريكيها به روشنى بيرون 

 نمايد«.مى
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حضرت فرمود: »يعنى از تاريكيهاى گناهان به 

روشنايى توبه و آمرزش«، پس اساس كار، »ايمان« 

 شود ...است و به بركت آن، آلودگيها پاك مى

 مقصود از ايمان، مرتبه يقين است

ايمانى كه وسيله پاكى از  ناگفته نماند كه مراد از

بيماريهاى دل است همان يقين به مراتب توحيد و 

معاد است. كسى كه به نور يقين، خود و ديگران را 

آفريده و بنده پروردگار دانست و آنچه در دست 

هركه هست عاريه و همه را مال او ديد و دانست 

كه برگشت همه به عالم جزاست، ديگر براى چنين 

سد، حرص، عداوت، موردى شخصى، بخل، ح

ندارد؛ چون با تابش نور يقين، ديگر تاريكى اين 

رود و اگر از اينها اثرى باشد بيماريها از بين مى

 شود يقين نبوده يا بسيار ضعيف بوده است.معلوم مى

 نتيجه بحث و مقدمه
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پس طالب قلب سليم و خواستار سعادت دنيا و 

ساس اعتقادات را كه ا »يقين« آخرت، بايد تحصيل

و چاره بسيارى از بيماريهاست، بر هر خواسته ديگر 

مقدم بدارد و منظور ما از ذكر اين مقدمه، روشن 

كردن خواننده عزيز به اهميت »يقين« بود و لذا 

بخش عقايد را كه اساس آن »يقين« است بر بخش 

داريم و اينك به يارى خداوند »اخالق« مقدم مى

مانى يعنى كفر، نفاق، شرك، ايمتعال بيماريهاى بى

شك و چاره آن و راه به دست آوردن يقين را 

شويم و سپس در بخش دوم در اخالق يادآور مى

 كنيم.بحث مى

**** 

 

 48، ص: 1قلب سليم، ج

 ]بخش عقايد[

http://www.i20.ir/


82      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 بيمارى كفر -1

 

به معناى باور نداشتن و نپذيرفتن چيزى  »كفر«

است كه فطرت نخستين انسانى و عقل صريح، آن را 

داند و آن بيند و پذيرفتنش را الزم مىحق مى

ايمان به خدا و پيغمبران و روز جزاست؛ زيرا هر 

فهمد كه او و ساير موجودات را پديد عاقلى مى

كمت اى است دانا و توانا و پس از تدبر در حآورنده

كند كه اگر زندگى، تنها همين آفريدگار، يقين مى

باشد و به مرگ نيست شود، آفريدن، بيهوده است 

پس چون خدا حكيم است، زندگى ديگرى خواهد 

شود و هر بود كه در آن، سعادت افراد، ظاهر مى

 رسد.كس به پاداش كارش مى

كند كه خداى حكيم، بشر را مُهمل نيز يقين مى

اهنمايانى از جنس او براى روشن نگذاشته و ر
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ساختن راه رستگاريش فرستاده است. خالصه اعتقاد 

به توحيد و نبوت و معاد، فطرى بشر و حكم بديهى 

 عقل اوست.

كسى كه منكر اين سه موضوع بديهى شد، به 

بدترين بيماريهاى روانى دچار شده كه اگر به 

و همين حال بماند، سرانجام از عالم انسانيت ساقط 

 هميشه در هالكت است.

»بيمارى كفر« براى روان انسان مانند فساد دستگاه 

هاضمه است در جسد كه آب روان و غذا از گلو 

رود و يا اگر رفت و داخل معده شد، پايين نمى

معده آن را نپذيرد و برگرداند. و اين مرضى است 

افتد كه اگر چاره نشود، تمام قواى بدن از كار مى

يرد. همچنين اگر كسى بر بيمارى كفر مو شخص مى

 مستمر باشد و از عناد و لجاج دست برندارد،

 49، ص: 1قلب سليم، ج
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خداوند هم به پاداش كفرش »بيمارى او را زيادتر 

در حقيقت چيزى را كه خود خواسته  72فرمايد«.مى

دهند و »به همان راهى كه برگزيده و به به او مى

 73رند«.بآن رو آورده، او را مى

چنانچه »كسى كه ايمان را پذيرفت و طالب 

هدايت شد، خداوند هم هدايتش را بيشتر و نور 

تا هر حقى را بشناسد و  74كند«ايمانش را زيادتر مى

 به آن بگرود و از هرباطلى فرار نمايد.

 كورى مطلق دل

كه  كورى مطلق دل است چنانچه سرانجام كفر،

واند جدا كند و درست تديگر حق را از باطل نمى

فهمد، از حقيقت انسانى كه همان را از نادرست نمى

دانش و فهم حقايق اشيا است سقوط و جزء 

چهارپايان شده است و ديگر اميد هيچ خيرى به او 

 
72 \i\-( 1)iُ ... ًفَ زَاَدُهُم اللَُّه َمَرضا ...\E /(.10،) بقره\E 
73 \i\-( 2)iُ  نُ َوّلهى َماتَ َوّل ... ...\E /(.115،) نساء\E 
74 \i\-( 3)iُ ... َوالَّذىيَن اْهَتَدْواْ زَاَدُهْم ُهًدى\E /(.17،) حممد\E 
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اش افزوده رود و ساير بيماريهاى نهانى و روانىنمى

فهمد كه درمان گردد؛ زيرا ديگر دردى را نمىمى

شناسد تا از آن بپرهيزد. قوه نمىكند و شرى را 

تميز از او گرفته شده، بيمارى دل را باور ندارد تا 

 چاره آن را بجويد.

 كفر با جهل

بر دو قسم است: »كفر با جهل و كفر با علم«.  »كفر«

كافر جاهل آن است كه نخواسته حق را بفهمد و 

بشناسد و آن را نشناخته، منكر شود و نپذيرد؛ مانند 

ها( كه منكر مبدأ و بسيارى از دهريه )ماترياليست

گويند از كجا خدايى باشد، سراى معادند و مى

ت در اين آخرتى باشد؟ آدمى مانند ساير حيوانا

كند و به مرگ براى هميشه عالم چندى زيست مى

شود و كارهايش را كيفر و پاداشى نيست نيست مى

 و قرآن مجيد آنها را
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______________________________ 
 (.10، )بقره/ ... فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ... -(1)

 (.115، )نساء/ ... ... نُوَلّهِ مَاتَوَلّى -(2)

 (.17، )محمد/ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى ... -(3)

 50، ص: 1قلب سليم، ج

 

 75»پيروان پندار و گمان خوانده است«.

نيز مانند كسانى كه در محيط كفر بودند و به پيروى 

از پيشينيان يا كسانى كه آنها را دانشمند 

پنداشتند، ندانسته منكر حق شدند و در قرآن از مى

فرمايد: »به درستى كه ما يافتيم قول ايشان مى

اى و همان رويه آنها را پدران خود را بر طريقه

 76كنيم«.دنبال مى

 
75 \i\-( 1)iُ ... َّإىْن يَ تَّبىُعوَن إىالَّ الظَّن ...\E /(.23،) جنم\E 
76 \i\-( 2)iُ ْقَتُدونَ  أُمٍَّة َوإىنَّا َعلى ... إىنَّا َوَجْدنَآ َءابَآءَنَا َعَلى م مُّ  E\(.23،) زخرف/ E\ءَاثرىهى
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 كفر با دانش

شناسد لكن چون كفر با علم آن است كه حق را مى

برخالف ميل و خواهش نفس اوست آن را 

پذيرد، يا چون داراى كبر و حسد است آن را نمى

كوشد آن را غير حق نشان دهد و كند و مىردّ مى

كند همان هواى نفس يا كبر و حسد، وادارش مى

صى هايى بتراشد تا زير بار حق نرود؛ مانند شخبهانه

داند كه جز كه ناصح مهربانى او را اندرز دهد و مى

خواهد، ولى چون اندرز خير و صالحش را نمى

كند و اندرزش برخالف ميل اوست با او ستيزه مى

 پذيرد.را نمى

 شونددينها دانسته منكر مىبى

دينها. با اينكه از اين قسم است كفر بسيارى از بى

وجدانشان حق بودن اعتقاد به خدا و روز جزا را 

پذيرد، چگونه وجدانشان نپذيرد كه دستگاه مى
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بزرگ آفرينش را آفريدگارى است دانا و توانا و 

پذيرد كه به بينا و شنوا يا اينكه بشر وجدانش مى

همين چند  شود؟ و زندگى او بهمرگ، نيست مى

اى بيش نيست، پايان روز دنيا كه بازيچه

 77پذيرد؟مى

______________________________ 
 (.23، )نجم/ ... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ... -(1)

ءَاثرِهِم  أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى ... إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى -(2)

 (.23، )زخرف/ مُّقْتَدُونَ

در شرح حال »استالين« نخست وزير سابق  -(3)

اند گاهى كه در بعضى امور سياسى شوروى نوشته

رفت و از شد بر سر قبر لنين مىبيچاره و حيران مى

شد. با اينكه كرد و مشكلش حل مىاو استمداد مى

ظاهراً اعتقاد به مذهب و آخرت نداشت اما بقاى 

 
77  \( 3iُ)-  كرد استمداد مىرفت و از او  شد بر سر قرب لنْي مىاند گاهى كه در بعضى امور سياسى بيچاره و حريان مىدر شرح حال» استالْي« خنست وزير سابق شوروى نوشته

 E\شد. با اينكه ظاهراً اعتقاد به مذهب و آخرت نداشت اما بقاى روح پس از مرگ به حكم وجدان و فطرت برايش معلوم بوده است.و مشكلش حل مى
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برايش  روح پس از مرگ به حكم وجدان و فطرت

 معلوم بوده است.

 51، ص: 1قلب سليم، ج

بيند كه اگر حق را بپذيرد به ناچار به بلى چون مى

حكم دين و ترس از خدا و روز جزا بايد دست از 

بندوباريها بردارد و رفتار و گفتار خود را كنترل بى

كند و اين برخالف ميل نفس اوست كه خواهان 

جاست كه زير بار بندوبارى است از اينآزادى و بى

رود و با شبهات واهى و تسويالت شيطانى حق نمى

خواهد باطلش را درست جلوه دهد و خود را مى

 خوشدل سازد.

فرمايد: در قرآن مجيد درباره اين قسم اشخاص مى

»آيات خدا را انكار كنند با آنكه در دل به آن يقين 

 78دارند، از روى ستمگرى و گردنكشى«.

 
78 \i\-( 1)iُ ... َا َواْستَْيَقَنْتَهآ أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا  E\(.14،) َّنل/ E\َوَجَحُدوْا ِبى
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 يهود مدينه مشركين مكه و

مانند »مشركين مكه« كه حضرت محمّد بن عبداللَّه 

شناختند و صلى اهلل عليه و آله و سلم را خوب مى

يقين داشتند كه راستگو و عاقل است و قرآن مجيد 

كالم بشر نيست لكن كبر و نخوت و حسادت آنها را 

بر آن داشت كه پيغمبرش را نپذيرند و او را به 

ديوانگى متهم ساختند و با او  دروغگويى و سحر و

 ها كردند.جنگها و ستيزه

نيز مانند »يهود« كه چون خود را فرزندان اسحاق 

دانستند و پيغمبرى و سيادت الهى را خاص خود مى

توانستند ببينند از نسل اسماعيل پنداشتند و نمىمى

پيغمبرى برگزيده شود، از اين راه پيغمبرى 

او ستيزه نمودند با اينكه  حضرتش را نپذيرفتند و با

دانستند برحق است و پيغمبرى آن حضرت به مى

قدرى برايشان آشكار بود كه بسيارى از آنها در 

دانستند كه هجرتگاه مدينه مانده بودند؛ چون مى
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آن حضرت مدينه خواهد بود و در جنگها خدا را 

شان خواندند تا پيروزى بهرهبه آن حضرت مى

رآن مجيد )پيش از هجرت گردد؛ چنانكه در ق

فرمايد: »يهود در آرزوى رسول خدا به مدينه( مى

بردند پيروزى بر كفار به وسيله حضرتش به سر مى

پس چون آنچه را شناخته بودند نزدشان آمد، بدان 

 79كافر شدند پس لعنت خدا بر كافران باد«.

______________________________ 
، تَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ...وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْ -(1)

 (.14)نمل/ 

... وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ  -(2)

ى فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْبِهِ

 (.89، )بقره/ لْكفِرِينَ

 52، ص: 1قلب سليم، ج

 
79 \i\-( 2)iُ  ا َجآَءُهم مَّا َعرَفُواْ َكَفُرواْبىهى ن قَ ْبُل َيْسَتْفتىُحوَن َعَلى الَّذىيَن َكَفُروْا فَ َلمَّ  E\(.89،) بقره/ E\ى فَ َلْعَنةُ اللَّهى َعَلى ا ْلكفىرىينَ ... وََكانُوْا مى
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پس از تشريف آوردنش به مدينه، رشك و حسد و 

 ن بياورند.كبر، آنها را نگذاشت ايما

 مجازات دنيوى

همانطورى كه اشاره شد، اگر بيمارى كفر، چاره 

كشاند و به جايى نشود به هالكت انسانيت مى

گونه اندرزى به كارش رسد كه ديگر هيچمى

خورد: »برايش يكسان است چه او را اندرز نمى

؛ چون ديگر دلى نمانده، چشم و 80بدهى يا نه«

 درز شنو باشد.گوش بصيرتى ندارد كه ان

اينجا بايد يادآور بود كه كورى و كرى و بند شدن 

راه دل كه در قرآن مجيد خداوند به خود نسبت 

داده و فرموده خداوند به ايشان اين معامله را 

فرموده است اين كار در برابر استمرارشان بر كفر و 

 
80 \i\-( 1)iُ  ْْم َءأَنَذْرتَ ُهْم أَْم َلَْ تُنذىْرُهْم اَليُ ؤ ُنونَ ... َسَوآءٌ َعلَْيهى  E\(.6،) بقره/ E\مى
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فرمايد: »به سبب مجازات الهى است، چنانچه مى

 81يشان را مهر كرد«.كفرشان خداوند دلها

و: »چون از ايمان به خدا رو گرداندند، خداوند هم 

 82دلهايشان را برگردانيد«.

خالصه مطلب آنكه: خداوند در ابتدا بر دلى مهر 

نخواهد زد و چشم دلى را كور و گوش دلى را كر 

فرمايد مگر وقتى كه شخص به سوء اختيار نمى

ناد و خودش چنين بخواهد؛ يعنى بر كفر و ع

لجاجش ادامه دهد و با حق، ستيزه كند، آن وقت 

افزايد تا جايى كه است كه خداوند بيماريش را مى

شود و در حقيقت يك نوع راه دلش بكلى بسته مى

عذاب روحانى است كه در همين دنيا به آن معذب 

 شوند.مى

 دو چشم باطن و دو چشم ظاهر

 
81 \i\-( 2)iُ ... ْم  E\(.155،) نساء/ E\... َبْل طََبَع اللَّهُ َعلَْيَها بىُكْفرىهى
82 \i\-( 3)iُ ... ا زَاُغواْ أَزَاَغ اللَُّه قُ ُلوبَ ُهْم  E\(.5،) صف/ E\... فَ َلمَّ
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بايد دانست كه كرى و كورى و مهر شدن دل، امور 

مجازى و اعتبارى نيست بلكه امورى است واقعى 

كه هم اكنون در نهاد شخص ثابت است. و تحقيق 

 مطلب آن است كه

______________________________ 
... سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  -(1)

 (.6، )بقره/ لَايُؤْمِنُونَ

 (.155، )نساء/ ... بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ... -(2)

 (.5، )صف/ ... فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ... -(3)

 53، ص: 1قلب سليم، ج

همانطور كه انسان در بدنش چشم و گوش و دل 

اين  دارد، در باطنش نيز هر سه موجود است و به

مطلب در اخبار مستفيضه تصريح شده است از آن 

فرمايد: »هر جمله حضرت سجاد عليه السالم مى

اى چهار چشم دارد؛ دو چشم در باطن دارد كه بنده

http://www.i20.ir/


95      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

به آنها كار آخرتش را و دو چشم در ظاهر كه به آنها 

اى بيند، هرگاه خداوند به بندهكار دنيايش را مى

شم باطنش را باز اراده خيرى فرمايد آن دو چ

بيند و فرمايد، پس آنچه از حس، پنهان است مىمى

 83گذارد«.اگر خيرش را نخواهد او را به خود وامى

 اشكال و پاسخ آن

گوييد كسى كه بر اگر پرسيده شود كه شما مى

كفرش ثابت بماند تا بميرد اينك كور و كر باطنى 

است و در قيامت ظاهرش مطابق باطنش كور و كر 

شود و اين مخالف است با آيه: »بخوان انگيخته مى

شود كور نيست بلكه ، پس معلوم مى84نامه عملت را«

همچنين  تواند بخواند. وچشم ديدن دارد كه مى

آيه شريفه: »هنگامى كه گنهكاران سرهاشان به زير 

گويند پروردگارا است نزد پروردگارشان و مى

 
83 \( 1iُ)- ُر ِبى : َعْينانى يُ ْبصى ُر ِبىىما اْمَر ُدنْياُه فَاَذا اراَد اللَُّه َعزَّوجلَّ بىْعبٍد َخرْياً فَ َتَح َلُه العَ » اال انَّ لْلَعْبد اْربَ َعَة اْعُْيٍ رَتىهى َوَعْينانى يُ ْبصى ْينْيى اللََّتْْيى ِف قَ ْلبىهى فَاْبَصَر ِبىىَما الَغْيب َواذا ما امَر آخى

ا فيه«،) توحيد صدوق/ باب قضا  E\(.367و قدر/  اراَد َغرْيَ ذلىَك تَ َرَك اْلَقْلَب ِبى
84 \i\-( 2)iُ ... اقْ رَأْ كىَتاَبَك\E /(.14،) اسراء\E 
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ديديم )آنچه را در دنيا به آن ايمان نياورديم( و 

شنيديم امر تو را )يعنى حاضريم به اطاعت اوامرت( 

، 85پس ما را به دنيا برگردان تا كار نيك كنيم ...«

 شنوند.بينند و هم مىهم مى شود كهپس معلوم مى

گوييم به اعتبار مواقف قيامت، فرق در پاسخ مى

اى بينا كند؛ در برخى از آنها كور و كر و در پارهمى

و شنوايند؛ چنانچه در بعضى مواقف »دهانشان را 

 و 86كنند«مهر مى

______________________________ 
نٍ: عَيْنانِ يُبْصِرُ بِهما امرَ »اال انَّ للْعَبْد ارْبَعَةَ اعْيُ -(1)

آخِرَتِهِ وَعَيْنانِ يُبْصِرُ بِهِما امْرَ دُنْياهُ فَاذَا ارادَ اللَّهُ 

عَزَّوجلَّ بِعْبدٍ خَيْراً فَتَحَ لَهُ العَيْنينِ اللَّتَيْنِ فى قَلْبِهِ 

فَابْصَرَ بِهِمَا الغَيْب وَاذا ارادَ غَيْرَ ذلِكَ تَرَكَ الْقَلْبَ بِما 

 (.367«، )توحيد صدوق/ باب قضا و قدر/ فيه

 
85 \i\-( 3)iُ  ْْعَنا نَ ْعَمل ْعَنا فَاْرجى ْم عىنَد َرِبّىْم رَب ََّنآ أَْبَصْرنَا َوَسَى هى  E\(.12،) سجده/ E\صلىًحا ...... إىذى ا ْلُمْجرىُموَن نَاكىُسواْ رُُءوسى
86 \i\-( 4)iُ  َْْم ... تىُم َعلىا ْلَيْوَم خن هى  E\(.65،) يس/ E\أَفْ َواهى
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 (.14، )اسراء/ اقْرَأْ كِتَابَكَ ... -(2)

... إِذِ ا لْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ رَبَّنَآ  -(3)

 (.12، )سجده/ صلِحًا ...أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ

 (.65، )يس/ أَفْوَاهِهِمْ ... ىا لْيَوْمَ نَخْتِمُ عَل -(4)

 54، ص: 1قلب سليم، ج

اى مواقف توانند سخن بگويند و در پارهنمى

 87»اجازه سخن گفتن دارند«.

 كورى و كرى از نعمت خدا

توان گفت كه كورى و كرى آنها نسبت به آثار مى

پايان خداوند است كه براى رحمت و نعمتهاى بى

فرموده است، پس كفار، اهل ايمان و تقوا تدارك 

بينند و بهشت و نعمتهاى آن و بهشتيان را نمى

هاى دلرباى بهشتى را نخواهند شنيد و مقامات نغمه

و درجات روحانى را نخواهند ديد، خالصه، 
 

87 \i\-( 1)iُ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى  E\(.27،) صافات/ E\بَ ْعٍض يَ َتَسآَءلُونَ  َوأَق ْ
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همانطور كه در دنيا از ديدن خوشبختى، كور و از 

شنيدن حق، كر بودند، فردا هم از ديدن و شنيدن 

ت و خوشى آنها است و فهميدن آنچه سعاد

اند و در برابرش آنچه موجب بدبختى و بهرهبى

 فهمند.شنوند و مىبينند و مىآزارشان است مى

 اجتماع را دريابيد

شايد به ذهن شما بيايد كه چرا اين قدر درباره اين 

كنم در حالى كه خوانندگان موضوع، پافشارى مى

معاد اين كتاب و نظايرش، مسلمانند و به مبدأ و 

دينى كه معتقدند، چون سيل بنيانكن كفر و بى

امروز سراسر اجتماع ما را گرفته و مخصوصاً نسل 

كند و به انواع و اقسام تبليغات، جديد را تهديد مى

برند، بنابراين، نهال ايمان را از دل جوانان ما مى

الزم است هرفردى از ما تا آنجا كه بتواند با بيان و 

جه براى تبليغات صحيح، بكوشد و قلم يا تأمين بود

نگذارد جوانان ما را از راه به در ببرند و آنهايى را 
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اند از راه دلسوزى برگرداند، كه فريب خورده

هرجور بشود بايد او را از بيمارى مهلكى كه بدان 

اش را به شرحى كه گرفتار است آگاهانيد و چاره

شود، يادآورى كرد، مگر آن اينك ذكر مى

 ايى كه ديگر راه دلشان بسته شده و اندرزبدبخته

______________________________ 
، )صافات/ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى -(1)

27.) 

 55، ص: 1قلب سليم، ج

 خورد.به كارشان نمى

 چاره كفر به مبدأ و معاد

كافر به مبدأ و معاد يعنى كسى كه با جرأت، خود را 

گويد جهان را خدايى توانا و دانا رسوا نموده و مى

نيست و پيغمبرى بين خدا و مردم وجود ندارد و 
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هايش برسد سراى ديگرى كه بشر به سزاى كرده

 نيست.

از آنجايى كه اين شخص، به بيمارى جهل مركب 

داند و نادانى نمى داند كهگرفتار است؛ يعنى نمى

است كه خود را دانا پنداشته، كور باطنى است كه 

خود را روشنفكر شناخته، مغرورى است كه در 

نهايت نفهمى خود را زيرك انگاشته و خالصه 

بيمارى است كه طبيبان روحى از درمانش درمانده 

اگر  -خبريشو جز آگاه كردنش به نادانى و بى

 چاره نيست. -بپذيرد

و را متنبّه كرد كه حق را ندانسته و خداى را بايد ا

نشناخته و عالم پاداش را نفهميده، نه اينكه حق را 

اى و حال تو به اصطالح عدم دانسته و منكر شده

دانى كه خدا العلم است نه علم به عدم؛ يعنى نمى

دانى كه نيست؛ مانند نيست و آخرتى، نه اينكه مى

المتابى نيست، كور مادرزادى كه بگويد آفتاب ع
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بايد به او گفت تو آفتاب درخشنده را نديده و 

 خبرم.شناسم و بىنشناخته بلكه بايد بگويى نمى

در حقيقت، گفتار منكرين حق، رسوا كننده نادانى 

؛ چنانچه مؤمن، فهم و 88و جهل مركب آنها است

كند و به اقرار به شهادتين، دانش خود را بيان مى

 رساند.ش را مىكمال و شناسايى خود

 در حال شك و ترديد

چون شخص منكر، گرفتار خودبينى و خودخواهى 

و جهل مركب است، بايد پرده غفلتش را برداشت 

و او را به حالش آشنا كرد كه اينك در حال شك و 

 ترديد هستى و اگر

 
88 \E\( 1)iُ 

 كه دو چشمم روشن و ناُمرمد است  مادح خورشيد مداح خود است -

 كه دو چشمم كور و تاريك و بد است  ذم خورشيد جهان ذم خود است

  مولوى 
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______________________________ 
(1) 

 

مادح خورشيد  -

 مداح خود است
 

م روشن كه دو چشم

 و نامُرمد است

ذم خورشيد جهان 

 ذم خود است
 

كه دو چشمم كور و 

 تاريك و بد است

 

 

 مولوى

 

 

 56، ص: 1قلب سليم، ج
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به عقل و وجدانت مراجعه كنى، آيا احتمال 

دهى كه شايد دينداران درست بگويند و نمى

دهى دينان به خطا رفته باشند؟ آيا احتمال نمىبى

جهان را آفريدگارى دانا و توانا باشد، رستاخيز و 

سراى پاداشى باشد و خالصه فرموده پيغمبران 

 درست باشد؟

گويد و دروغ مىاگر پاسخ منفى داد، يقين بدانيد 

خواهد راهنمايى بشود، او را بايد به خودش نمى

واگذاشت و اگر انصاف داد و راست گفت كه بلى 

 دهد بايد به او ]مطلب ذيل را[ گفت:احتمال مى

 نيافتن، دليل نبودن نيست

دهى آيا از خرد دور نيست چيزى را كه احتمال مى

ص شايد درست باشد بگويى نادرست است؟ آيا شخ

تواند ادعا كند نيستى چيزى را كه هستيش شاك مى

داند يا انكار كند هستى چيزى را كه نيستيش را نمى
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داند؟ اين قاعده عقلى است كه »نيافتن را نمى

؛ چون ممكن 89شود«چيزى دليل بر نبودن آن نمى

 است باشد و تو آن را نيافته باشى.

اى دارد و پس از جستجو آن را كسى كه گمشده

 تواند بگويد اصلًا نيست؟نيافت، آيا مى

بلكه بايد بگويد شايد باشد ولى من دست به آن پيدا 

 نكردم.

 تابش نور ايمان -روزنه اميد

اگر شخص منكر، اين حقيقت را درك كرد، پرده 

غفلت و جهل مركّبش دريده شده و روزنه دلش 

براى تابش نور ايمان و علم گشوده گرديده است؛ 

ين دانش به شك و ترديد خود است كه زيرا هم

شود؛ چون انسان به مبدأ تحقيق و جستجويش مى

حسب فطرت تشنه كمال و دانش است، جنبش 

 
89 \( 1iُ)- .عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود\E 
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كند تا از شك به گمان و از گمان به علم و سپس مى

اليقين و حق اليقين، عينبه مراتب يقين يعنى علم

اليقين كه اعلى مراتب كمال انسانيت است برسد، 

يق الهى شامل حالش شده در طلب، كوتاه اگر توف

 90نيايد و موانع را برطرف سازد.

______________________________ 
 عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود. -(1)

(2) 

 

 
90 \E\( 2)iُ 

وين عجب ظنى است در تو اى   -

 مهين
 پرد ببستان يقْيكه َّنى  

 زند اندر تزايد بال و پرمى  هرگمان تشنه يقْي است اى پسر

 ... مر يقْي را علم او پويا شود   چون رسد در علم پس پرپا شود

 وان يقْي جوياى ديد است و عيان  علم جوياى يقْي باشد بدان

  مولوى 
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وين عجب ظنى  -

 است در تو اى مهين
 

پرد ببستان كه نمى

 يقين

هرگمان تشنه يقين 

 است اى پسر
 

زند اندر تزايد مى

 بال و پر

چون رسد در علم 

 پس پرپا شود
 

مر يقين را علم او 

 ... پويا شود

علم جوياى يقين 

 باشد بدان
 

وان يقين جوياى 

 ديد است و عيان

 

 

 مولوى

 

 

 57، ص: 1قلب سليم، ج
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 فرق شعور انسان و حيوان

در حقيقت همين التفات به حال خود و تصديق به 

جهل و شك خويش، نخستين طليعه انسانيت و پرواز 

از مقام حيوانيت است؛ زيرا شعور حيوانى، ضعيف و 

خبر و به اصطالح بسيط است؛ يعنى از حال خود بى

از شعور و عدم شعور خود به چيزى با خبر نيست، 

انسانى قوى و به اصطالح مركب است؛  ولى ادراك

فهمد كه چيزى را دانسته يا ندانسته است. يعنى مى

و همچنين حيوان، چيزى را كه نفهميده در مقام 

فهميدن آن هم نيست، ولى انسان است كه در صدد 

فهميدن و زياد كردن دانش خود است، پس فرق 

شعور حيوانى و انسانى دو چيز شد؛ يكى بسيط بودن 

حدوديت شعور حيوانى و مركب بودن و قابليت و م

 زياد شدن شعور انسانى.

 كفار مانند حيوانات و درندگانند
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شود كه منكرين حق از اين بيان به خوبى دانسته مى

هرگاه جهل و شك خود را نفهميدند و در مقام 

تحصيل دانش و زياد كردن آن برنيامدند، از حدود 

از اينجاست كه در  اند،شعور حيوانى تجاوز نكرده

چند جاى از قرآن ايشان را مانند جانوران دانسته 

فرمايد: »و كافران از نعمتهاى خداوند است و مى

خورند مانند خوردن چهارپايان برند و مىبهره مى

شناسند و نه غرض از آن و نه نعمت )كه نه نعمت مى

دهنده را( بلكه پست تر از حيواناتند. )چون منكر 

شوند و از اينجا است كه( سرانجام، مى نعمت نيز

 91آتش جايگاه آنهاست«.

و )مثل يهود كه تورات به آنها داده شد و به آن 

 عمل نكردند( »مانند درازگوشى

 
91 \i\-( 1)iُ  ُْم  E\(.12،) حممد/ E\... َوالَّذىيَن َكَفُروْا يَ َتَمتَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل ا َْلنْ َعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى َلَّ
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______________________________ 
... وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ  -(1)

 (.12، )محمد/ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْا لَأنْعَامُ وَ

 58، ص: 1قلب سليم، ج

؛ و هرگاه 92است كه كتابهاى پر از علم بار آن باشد«

منكر حق در مقام ستيزه و جنگ با حق درآمد: 

؛ 93»مانند درندگان است«؛ يعنى باطنش درنده است

و اگر اهل مكر و نيرنگ شد: »در باطن شيطانى 

؛ و در زمره 94است و پس از مرگ با شياطين

 آنهاست«.

 چاره كفر در آيات قرآن

آنچه از معالجه كفر، ذكر شد، چيزى است كه در 

بيت آيات بسيارى از قرآن مجيد و روايات اهل

عليهم السالم ذكر شده، چند مورد از آنها يادآورى 

 
92 \i\-( 1)iُ ... ُل َأْسَفارًا  E\(.5،) مجعه/ E\... َكَمَثلى ا حلْىَمارى ََيْمى
93 \i\-( 2)iُ ... َفَمثَُلُه َكَمَثلى ا ْلَكْلب ...\E /(.176،) اعراف\E 
94 \i\-( 3)iُ ... نسى َوا ْلْىّن َْي اْْلى  E\(.112،) انعام/ E\... َشيطى
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فرمايد: »گفتند )اهل عناد و انكار( شود. مىمى

زندگانى نيست مگر همين زندگى دنيايمان، 

شويم )يعنى بعضى از ما ميريم و زنده مىمى

شوند يا اينكه از نخست، ميرند و برخى متولد مىمى

ايم و پس از آن زندگى جان و مردهنطفه بى

كند ما را مگر گذشت زمان يابيم( و هالك نمىمى

و گردش روزگار )يعنى خدايى كه زندگى دهنده 

و گيرنده باشد، وجود ندارد( ايشان را بر اين گفتار 

گونه ت( هيچاعتبار كه انكار خدا و آخرت اس)بى

دانشى نيست )و انكار چيزى ندانسته و نشناخته، 

برخالف حكم عقل و وجدان است( نيستند ايشان 

 95جز صاحبان گمان و پندار«.

اين آيه اشاره به جهل مركب است و نسبت به بعض 

ديگر كه جهل بسيط دارند؛ يعنى برخى از منكرين 

گفته  فرمايد: »و چوندانند، مىكه اقرار دارند نمى

 
95 \i\-( 4)iُ  ْن ْهُر َوَما ََلُم بىذالىَك مى نْ َيا ََّنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهلىُكَنآ إىالَّ الدَّ َى إىالَّ َحَياتُ َنا الدُّ  E\(.24،) جاثيه/ E\ عىْلٍم إىْن ُهْم إىالَّ َيظُنُّونَ َوقَالُواْ َماهى
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شود وعده خداوند حق است و در قيامت شكى 

دانيم قيامت چيست؟ گمان نيست، گوييد ما نمى

بريم به قيامت مگر گمان بردنى )و بيش از نمى

 پندارى چيزى نداريم( و ما صاحبان يقين

______________________________ 
 (.5معه/ ، )ج... كَمَثَلِ ا لْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ... -(1)

 (.176، )اعراف/ ... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ا لْكَلْب ... -(2)

 (.112، )انعام/ ... شَيطِينَ الْإِنسِ وَا لْجِنّ ... -(3)

وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا  -(4)

نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذالِكَ مِ

 (.24، )جاثيه/ يَظُنُّونَ

 59، ص: 1قلب سليم، ج

 96به قيامت نيستيم«.

 
96 \i\-( 1)iُ  َّاَعُة إىن نَُّظنُّ إىال ا نَْدرىى َما السَّ اَعُة اَلرَْيَب فىيَها قُ ْلُتم مَّ ُْستَْيقىنىْيَ َوإىَذا قىيَل إىنَّ َوْعَد اللَّهى َحقٌّ َوالسَّ  E\(.32،) جاثيه/ E\ ظَنًّا َوَما حَنُْن ِبى
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»بلكه تكذيب نمودند و انكار كردند چيزى را كه 

است. ندانستند و حقيقت آن به ايشان نرسيده

همچنين منكرينى كه پيش ازاينها بودند )ندانسته 

 97حق راتكذيب كردند(«.

يست شد دانش آنها در آخرت )يعنى دانش »بلكه ن

آنها در ماديات و تا سرحد آخرت است( بلكه ايشان 

نسبت به آخرت در شك و حيرتند بلكه از اعتقاد به 

 98آخرت كوردالنند«.

كنيد دانشى داريد اگر و: »مگر به آنچه انكار مى

داريد برهان خود را نشانمان دهيد، شما تنها از 

د )و جز حدس چيزى كنيگمان پيروى مى

 99گوييد«.دانيد( و دروغ مىنمى

شود كه بايد منكر را از امثال اين آيات دانسته مى

 [ گفت.به جهل و شك او آشنا كرد و سپس ]چنين

 
97 \i\-( 2)iُ  ََْا َل بُوْا ِبى هى َيُىيطُوْا بىعى َبْل َكذَّ ْم ...ْلمى ن قَ ْبلىهى َب الَّذىيَن مى ا يَْأهتىىْم تَْأوىيُلهُ َكَذالىَك َكذَّ  E\(.39،) يونس/ E\ى َوَلمَّ
98 \i\-( 3)iُ  َرَةى َبْل ُهْم ِفى َشّك ّمْنَها َبْل ُهم ّمْنَها َعُمون  E\(.66،) َّنل/ E\َبلى ادَّاَرَك عىْلُمُهْم ِفى اْْلَخى
99 \i\-( 4)iُ  ْعىندَُكْم ّمْن عىْلٍم فَ ُتْخرىُجوُه لََنآ إىْن تَ تَّبىُعوَن إىالَّ الظَّنَّ َوإىْن أَنُتْم إىالَّ َُتُْرُصونَ  ... ُقْل َهل\E /(.148،) انعام\E 
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 دفع ضرر محتمل عقلى است

چون شناختن خدا وپيغمبر و آخرت، امورى است 

هميشگى كه در ندانستن آنها زيان بزرگ و هالكت

امور شايد ايندهى كهمىوتو احتمالاست

بالهاى طاقت باشد ودر نتيجه گرفتار ايندرست

فرسا شوى، پس به حكم عقل، دفع ضررمحتمل 

عقلًا فرسا باشد، واجب است پسهرگاه طاقت

دانشها ندارى؛ چنانچه در قرآن اينعذرى درترك 

 فرمايد:مجيد مى

»آيا گمان ندارند كه برانگيخته خواهند شد براى 

 100روز بزرگى )يعنى قيامت(«.

يعنى هرچند علم به قيامت ندارند، همين گناه )يا 

 احتمال( به حكم عقل كافى است

______________________________ 
عْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَ -(1)

 
100 \i\-( 5)iُ  ٍَأاَل َيُظنُّ أْولَئَك أَ ن َُّهم مَّْبُعوثُوَن* لىَيْوٍم َعظىيم\E /(.5 -4،) مطففْي\E 
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قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ 

 (.32، )جاثيه/ بِمُسْتَيْقِنِينَ

ى وَلَمَّا يَأْتِهِمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِبَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ -(2)

، )يونس/ تَأْوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...

39.) 

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكّ  -(3)

 (.66، )نمل/ مّنْهَا بَلْ هُم مّنْهَا عَمُونَ

... قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِنْ  -(4)

 (.148، )انعام/ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

، أَلَا يَظُنُّ أوْلَئكَ أَ نَّهُم مَّبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ -(5)

 (.5 -4)مطففين/ 

 60، ص: 1قلب سليم، ج

در لزوم دانستن آنچه در ندانستن آن زيان بزرگى 

است )و در پرهيز از آنچه انجام دادنش موجب 
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فروشى در مورد آيه عذاب است و از آن جمله كم

 شريفه(.

 امام صادق )ع( و زنديق

زنديقى به نام »عبدالملك« خدمت حضرت صادق 

دانى عليه السالم رسيد، حضرت به او فرمود: آيا مى

 را زير و زبرى است؟زمين 

 گفت: آرى.

 اى؟فرمود: زير زمين رفته

 عرض كرد: نه.

 دانى زير زمين چيست؟فرمود: پس مى

 دانم ولى به گمانم چيزى نيست.گفت: نمى

 اى؟فرمود: به آسمان باال رفته

 عرض كرد: نه.
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فرمود: از تو شگفتى است كه نه به خاور رسيده و نه 

به باختر، نه به زيرزمين فرو شده و نه به آسمان باال 

اى تا بفهمى آفريده رفته و نه به آنجا گذر كرده

دارند و تو منكر هرچه در آنها است، هستى آيا 

 شود؟خردمند چيزى را كه نداند، منكر مى

من چنين سخن  كس مانند تو بازنديق گفت: هيچ

 نگفته ]بود[.

فرمود: پس تو در اين شك دارى شايد كه باشد و 

 شايد نباشد.

زنديق به شك خود اعتراف نمود و گفت شايد 

همينطور باشد. وقتى كه به شك خود دانا شد، امام 

عليه السالم شروع به تعليم او فرمود و او را امر به 

رد؛ تفكر در نظم دستگاه آفرينش و بزرگى آن ك
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شود تا آن شخص اهل چنانكه به تفصيل ذكر مى

 .101ايمان و يكى از داعيان الهى شد

______________________________ 
 .334، ص 2احتجاج طبرسى، ج  -(1)

 61، ص: 1قلب سليم، ج

كنيد امام نخست او را متوجه چنانكه مالحظه مى

فرمايد، وقتى كه از جهل مركب بيرون جهلش مى

 فرمايد.را تعليم مى آمد، او

 شجره طيبه و خبيثه

»آيا نديدى چگونه خداوند مثلى زده و آن كلمه 

و ساير عقايد حقه( به مانند  ال اله اال اللَّهپاكيزه )

اى است كه بيخ آن در زمين پابرجا درخت پاكيزه

هاى برومند آن به باال كشيده شده، ميوه و شاخه

دهد فرمايد مى خود را هر وقتى كه خداوند حكم

 
101 \( 1iُ)-  334، ص 2احتجاج طربسى، ج.\E 
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فرمايد خداوند مثلها را براى مردمان، و بيان مى

شايد آگاه شوند و مثل كلمه ناپاك )كلمه كفر، 

شرك و انكار ساير عقايد حقه( مانند درخت ناپاكى 

است كه از روى زمين كنده شده آن را آرامشى 

 102اى در هوا( ...«.نيست )نه بُنى در زمين و نه شاخه

 هاى درخت ايمانها و برگها و ميوهشاخه

پس هركس دلش به نور ايمان و توحيد روشن شد، 

داند اين اصل را فرعهايى است كه الزمه آن مى

است، از آن جمله ايمان به پيامبران بويژه آخرين 

آنها حضرت محمّد بن عبداللَّه صلى اهلل عليه و آله 

آن  و سلم و قبول واليت دوازده نفر اوصياى

حضرت عليهم السالم و ايمان به آخرت و آنچه خبر 

 داده است از قيامت و بهشت و دوزخ.

 
102 \i\-( 1)iُ  ٍُْي بىإىْذنى رَبّ َها َوَيْضرىُب اللَُّه اْْلَْمثَاَل لىلنَّاسى َلَعلَُّهْم يَ تَ َأَلَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكلىَمًة طَيَّبًة َكَشَجرٍَة طَّيَبٍة َأْصُلَها ثَابىٌت َوفَ ْرع * تُ ْؤتىى ُأُكَلَها ُكلَّ حى َمآءى ُروَن* َها ِفى السَّ ذَكَّ

ن قَ رَارٍ  ن فَ ْوقى اْْلَْرضى َماََلَا مى  E\(.26و  25، 24،) ابراهيم/ E\َوَمَثُل َكلىَمٍة َخبىيَثٍة َكَشَجرٍَة َخبىيثٍَة اْجتُثَّْت مى
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از آن جمله است دارا شدن اخالق فاضله و ملكات 

حسنه مانند: سخاوت، عفت، شجاعت، عدالت، 

بردبارى، شكيبايى، خشنودى از خدا و واگذارى 

 كارهايش به او.

آن درخت  خالصه كارهاى نيكش به منزله برگهاى

 است.

خيرات و بركات و رحمتهايى كه نتيجه و آثار ايمان 

رسد و هم و اخالق و رفتار او است، دايماً به او مى

شود و هم ديگران از وجود مند مىخودش بهره

 چنين شخص،

______________________________ 
ةً كَشَجَرَةٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَ -(1)

طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ* تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ 

حِينٍ بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ 

يَتَذَكَّرُونَ* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ 
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و  25، 24، )ابراهيم/ الْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَارٍ مِن فَوْقِ

26.) 

 62، ص: 1قلب سليم، ج

برند. خالصه، هميشه مورد بركات و ها مىبهره

 مصدر خير است كه ميوه آن درخت همين است.

 هاى كفررشته

چنانچه هرگاه تاريكى كفر و شركِ به خدا، دلى را 

كند از آن جمله انكار هايى پيدا مىفروگرفت، شعبه

رسالت و واليت و قيامت و ثواب و عقاب و از آن 

جمله حرص به دنيا و بخل و حسادت، ستم، خيانت، 

جنايت و ساير اخالق پست و از آن جمله گفتارها و 

ر، و اخالق زشت و كردارهاى ناشايسته و نتيجه كف

كردارهاى ناپسندش جز زيان براى خود و ديگران 

ها و برگها چيزى ندارد و به ترتيب مانند همان شاخه

باشد. و چون كفر امر هاى درخت ناپاك مىو ميوه
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دانشى( است، عدمى است يعنى همان جهل )بى

پس نه اصلى دارد و نه فرعى تا ثمره وجودى كه 

 ه باشد.انواع خيرات است داشت

 همه جا در برابر هم

شود كه ايمان و از اين بيانات به خوبى دانسته مى

كفر، ضد يكديگر و در همه مقامات برابر يكديگرند؛ 

يعنى در مقام علم و قبول، مقام اخالق و ملكات و 

مقام اعمال و نتايج و آثار؛ يعنى ايمان عين علم و 

د كفر عين جهل، قبول حق از فروع ايمان و ر

كردن آن، از فروع كفر است؛ چنانچه شكر نعمت 

هاى ايمان و كفران نعمت از كفر، بردبارى از شاخه

و سخاوت و دليرى و غيره از ايمان و حرص و بخل 

و حسد از كفر و خالصه تمام اعمال صالحه از 

برگهاى ايمان است، چنانكه كردار زشت از توابع 

 كفر است.
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 زندسرنمى از مؤمن بدى و از كافر نيكى

اگر پرسيده شود كه بنابراين، از كافر جز شر و از 

بينيم زند در حالى كه مامىمؤمن جز خير، سرنمى

ايمان، شرورى ازبعضى كفار، خيراتى وازبرخى اهل

 شود!صادر مى

 63، ص: 1قلب سليم، ج

گاه خير حقيقى از كافر پاسخ اين است كه هيچ

شود به صورت مىزند و آنچه از آنها ديده سرنمى

 خير است؛ مثلًا انفاق و بذل مال وقتى خير است كه

آن مال را از راه مشروع به دست آورده باشد.  اوّلًا:

در مواردى كه عقل و شرع آن را بپسندد  ثانياً: و

 كماً و كيفاً صرف نمايد؛ يعنى اسراف و تبذير نكند و

غرضش تنها خداوند باشد، پس اگر براى  ثالثاً:

تى مال يا شهرت يا ثناى خلق باشد، در حقيقت زياد

معامله كرده نه اينكه خيرى از او سرزده است. و 
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سازد يا كند يا بيمارستان مىكافرى كه انفاق مى

نمايد، هرسه شرط يا يكى از آنها كارخانه تأسيس مى

را حتماً فاقد است؛ مثلًا برامكه از اموال مسلمين و 

كردند آنگاه مى المال خزينه خود را پربيت

دادند كه صدهزار و دويست هزار به شاعرى مى

قصيده در مدح آنها گفته است تا مقام وزراتشان 

توان كار نيك و تثبيت شود، آيا اين انفاق را مى

 103خير شمرد؟

شود، پس شرّ حقيقى اما شرّى كه از مؤمن ديده مى

نيست؛ يعنى از روى انكار خدا و حساب روز جزا سر 

است بلكه تصادفاً و از روى غلبه هوا و هوس  نزده

و وسوسه شيطان بوده و همان ايمانش او را از اين 

سازد و در مقام تالفى و كردار، سخت پشيمان مى

 آيد.تدارك برمى

 
103 \( 1iُ)- فرمايد يا بالىي را از او دور يا عذابش را در آخرت ُتفيف فضل خود مالش را زيادتر مىشود، خداوند بهصورت، كار خري ازاو صادرمىناگفته َّناند كافرى كه به

 E\سوزد.ول َّنىدرجهنم است، طائى رسيده كهدرباره حامتماند؛ چنانچهَّنىبدون پاداشدهد. خالصه، عملشمى
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در صورتى كه شرورى از او سر زند و از كردارهاى 

ناروايش ناراحت نشود و پشيمان نگردد تا در مقام 

شود از كسانى آيد، معلوم مىتالفى و تدارك بر

است كه ايمان در دلش هنوز جاى نگرفته و تنها بر 

 زبان اوست.

فرمايد: »اعراب گفتند ايمان در سوره حجرات مى

ايم، بگو ايمان ايم و به خدا گرويدهآورده

ايم و هنوز ايد ولكن بگوييد اسالم آوردهنياورده

 104ايمان در دلهاى شما وارد نشده است«.

______________________________ 
صورت، كار خير ازاو ناگفته نماند كافرى كه به -(1)

فضل خود مالش را زيادتر شود، خداوند بهصادرمى

فرمايد يا باليى را از او دور يا عذابش را در مى

بدون دهد. خالصه، عملشآخرت تخفيف مى

 
104 \i\-( 2)iُ  ْميُن ِفى قُ ُلوبىُكم ا َيْدُخلى ا ْْلى ُنوْا َولكىن ُقولُواْ َأْسَلْمَنا َوَلمَّ ْ تُ ْؤمى  E\(.14،) حجرات/ E\ ...قَاَلتى ا ْْلَْعرَاُب ءَاَمنَّا ُقل َلَّ
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طائى رسيده درباره حاتمماند؛ چنانچهنمىپاداش

 سوزد.درجهنم است، ولى نمىكه

قَالَتِ ا لْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلكِن قُولُواْ  -(2)

، )حجرات/ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ا لْإِيمنُ فِى قُلُوبِكُمْ ...

14.) 

 64، ص: 1قلب سليم، ج

 انكار رسالت پيغمبران

معناى كفر به مبدأ و معاد و عالج آن گذشت، قسم 

الت پيغمبران است مانند ديگر از كفر، انكار رس

اى هستند در هند، خدا را قبول برهمائيها كه طايفه

گويند عقل بشرى در تشخيص و دارند ولى مى

 تعيين راه خوشبختى خودش كافى است.

بايد به آنها گفت شما در اين انكارتان برخالف عقل 

ايد؛ زيرا شما يقين و وجدان خود رفتار كرده

گويند و حتماً نداريد كه پيغمبران دروغ مى
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دهيد آنچه را از خوشبختى و بدبختى احتمال مى

اند و آثار اعمال نيك و زشت او و بشر خبر داده

اند، شايد اش را كه در سراى ديگر روشن ساختهآتيه

درست و مطابق واقع باشد و شما براى اينكه زير بار 

تكاليف الهى نرويد و به هوا و هوس خود رفتار 

بند و بار باشيد، ندانسته رسالت انبيا را منكر كرده، بى

ايد. )و در پيش روشن شد انكار چيزى را كه به شده

آن علمى نيست برخالف حكم قطعى عقل است( و 

انكارش را پذيرفت، آنگاه دليلهاى  چون بيجا بودن

عقلى كه بر صحت و لزوم رسالت پيغمبران است و 

باشد، بايد بر او در كتابهاى علم كالم موجود مى

و در اينجا توجه به اين آيه شريفه  105عرضه داشت

 ما را كافى است:

»خداى را چنانچه سزاوار شناختن است نشناختند 

 106ى نفرستاده«.كه گفتند خدا بر هيچ بشرى چيز

 
105 \( 1iُ)- وحدين مراجعه شود.اليقْي عالمه جملسى و كفاية املبراى دانسنت ادله نبوت عامه به كتاب حق\E 
106 \i\-( 2)iُ ٍء ...َبَشٍر ّمن َشىْ  َوَماَقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرىهى إىْذ قَالُواْ َمآأَنَزَل اللَّهُ َعلى\E /(.91،) انعام\E 
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 اندبه راستى خدا را نشناخته

گويند خداوند پيغمبرى نفرستاده در كسانى كه مى

اند، خدايى كه حقيقت خداى را به حكمت نشناخته

هر چه بشر به آن نيازمند بوده به او داده است آيا 

از فرستادن راهنمايى كه او را به غرض از آفرينش 

ا از بدبختى به او اش رآشنا سازد و راه خوشبختى

اش با خبرش سازد، مضايقه فرموده بنمايد و از آتيه

 است؟ در حالى كه نياز به چنين

______________________________ 
براى دانستن ادله نبوت عامه به كتاب  -(1)

اليقين عالمه مجلسى و كفاية الموحدين مراجعه حق

 شود.

دْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَ -(2)

 (.91، )انعام/ ءٍ ...بَشَرٍ مّن شَىْ عَلى

 65، ص: 1قلب سليم، ج
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راهنمايى براى بشر از هر خير ديگرى بيشتر است، 

آيا نياز بشر به ناخنهاى انگشتان يا ابروى باالى چشم 

 يا چيزهايى ديگر بيش از نياز به راهنماست؟

 وجود به بركت مربى اطالع از عالم

بشرى كه خداوند به او استعدادى داده كه اگر 

تواند در مقام دانش مربى روحانى داشته باشد مى

به عالم وجود احاطه پيدا كند و حقايق اشيا را 

بشناسد و از عالم ملك و ملكوت باخبر شود و در 

اليقين برسد و شناختن پروردگار جهان به مقام حق

اجد كماالت انسانى و فضايل در مقام عمل، و

اخالقى شود، آيا از فرستادن يك نفر مربى الهى 

نهايت خود فرمايد تا او را از چشمه علم بىدريغ مى

 مند كند.بهره

 عقل، محدود و تابع غريزه است
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آيا درست است كه بگوييم عقل تنها كافى است در 

فهمد كه ادراكات عقليش حالى كه هر عاقلى مى

پايان است و در مقام و مجهوالتش بىمحدود 

ها و خويهاى حيوانى تشخيص خير و شر، اسير غريزه

و گرفتار عادات و رسوم و هوس پيروى از ديگران 

شود چه است به طورى كه دچار اشتباه و ترديد مى

پندارد. خيرهايى را كه شر و شرهايى را كه خير مى

گ بكلى از اين باالتر، عقل بشرى از عالم پس از مر

خبر است و چيزهايى را كه براى سعادت بى

شناسد تا در اينجا زندگانى ديگرش الزم دارد نمى

تدارك نمايد و اگر خداوند جهان به وسيله 

فرستاده خود، او را آگهى ندهد و وسيله تأمين 

سعادت حيات ديگرش را در دسترسش قرار ندهد، 

و ظلمى آشكار است و ساحت كبرياى او از هر ستم 

 زشتى پاك است.
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بيند خالصه، چنانچه چشم در تاريكى چيزى را نمى

دهد تا روشنايى نباشد، همچنين و تشخيص نمى

عقل انسانى در تشخيص خير و شر به تنهايى ناتوان 

است چنانچه ذكر شد و محتاج به نور شرع و 

 هاى الهى است.فرستاده

 66، ص: 1قلب سليم، ج

 ء محمد بن عبداللَّه )ص(األنبياانكار رسالت خاتم

منكرين نبوت پيغمبر اسالم صلى اهلل عليه و آله و 

سلم مانند يهود و نصارا نيز برخالف حكم عقل و 

كنند و اگر اهل انصاف باشند وجدان خود رفتار مى

و تعصب و عناد و پيروى از ديگران، كور و كرشان 

نكرده باشد، تذكر به اين آيه از قرآن مجيد كافى 

 است:

خواندى و كتابى نمى »و تو قبل از نزول قرآن

نوشتى به دستت تا اينكه تبهكاران و كجروان به نمى
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هاى او شك افتند )و بگويند اين قرآن همان دانسته

 107است كه از كتابها ياد گرفته است(«.

و چون پيش از نزول قرآن، نه كتابى خوانده و نه 

گونه قلمى به دست گرفته است، پس جاى هيچ

 ده خدا است.شكى نيست كه او فرستا

به ضرورت تاريخ، پيغمبر اسالم مكتب نرفت و 

استادى نديد و پيوسته در مكه بوده بجز دو سفر به 

شام، يكى قبل از بلوغش به اتفاق عمويش جناب 

سالگى به اتفاق ميسره  25ابوطالب و ديگرى در سن 

براى تجارت جهت مخدره خديجه و حاالت 

نبود و امّى گاه از اهل مكه پوشيده حضرتش هيچ

سواد( بودنش بر همه آشكار بود. آنگاه كتابى از )بى

نزد پروردگارش بياورد كه تمام معارف الهى و 

اخالق فاضله و قوانين و احكام فرعى در عبادات و 

معامالت و سياسات و اجتماعات را در بر دارد. به 

 
107 \i\-( 1)iُ  ن قَ ْبلىهى ْرتَ َوَما ُكنَت تَ ْتُلواْ مى ينىَك إىًذا الَّ ن كىَتاٍب َواَل َُتُطُُّه بىَيمى  E\(.48،) عنكبوت/ E\اَب اْلُمْبطىُلونَ ى مى
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عالوه مشتمل بر پيشگوييهايى است كه مطابق آن 

از جهت فصاحت و بالغت، واقع گرديده است و 

تمام بلغاى عالم را براى خود خاضع ساخته است 

 108شود ...گونه اختالفى در آن ديده نمىوهيچ

نگار من كه به مكتب 

 نرفت و خط ننوشت
 

به غمزه مسأله آموز 

 109صد مدرس شد

 

اش را به چهار عالوه معجزات حضرتش كه شماره

 110اند.هزار شمرده

______________________________ 
ى مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ -(1)

 (.48، )عنكبوت/ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 
108 \( 2iُ)- .براى دانسنت تفصيل وجوه اعجاز قرآن به كتب كالم و تفاسري به خصوص جلد اول امليزان مراجعه شود\E 
109 \( 3iُ)- .حافظ\E 
110 \( 4iُ)-  حبار وانيس االعالم و جلد دّوم حيات القلوب جملسى مراجعه شود. 6به جلد\E 
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ز قرآن به براى دانستن تفصيل وجوه اعجا -(2)

كتب كالم و تفاسير به خصوص جلد اول الميزان 

 مراجعه شود.

 حافظ. -(3)

بحار وانيس االعالم و جلد دوّم حيات  6به جلد  -(4)

 القلوب مجلسى مراجعه شود.

 67، ص: 1قلب سليم، ج

 انكار واليت و امامت

گانه يعنى حضرات اميرالمؤمنين على امامان دوازده

و حسن و حسين و على و محمدو جعفر و موسى و 

على و محمد و على و حسن و مهدى عليهم السالم 

عباس به واسطه اميه و بنىكه خلفاى ستمگر بنى

حسادت و حب رياست، مسلمانان را وادار به انكار 

واليت  امامت ايشان نمودند و براى چاره شك در
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كه صدها حديث از عامه  111بايد به كتابهاى مربوطه

اند، مراجعه شود. و چون غرض اشاره نقل كرده

مختصرى به عالج شك و ترديد است، حديث مسلّم 

شويم كه رسول خدا نزد شيعه و سنى را يادآور مى

صلى اهلل عليه و آله و سلم در چند مورد فرمود: »من 

گذارم؛ قرآن و ا را مىدر بين شما دو چيز گرانبه

بيتم مادامى كه به اين دو چسبيده باشيد )يعنى اهل

 112شويد«.پيرو هردو باشيد( هرگز گمراه نمى

در كتاب غايةالمرام  113اين حديث را سيد بحرانى

 82روايت و از طريق خاصه به  39از طريق عامه به 

 روايت نقل كرده است.

ل خدا صلى اهلل نيز احاديثى كه سنى و شيعه از رسو

اند در اسامى ائمه و عليه و آله و سلم نقل كرده

صفات ايشان و اينكه دوازدهمى آنها مهدى )عج( 

 
111 \( 1iُ)- اِف سيد مرتضى و طرائف سيد بن طاووس) عرىب( و كفايةاملوحدين) فارسى( و ...ش\E 
112 \( 2iُ)- (.357/ 9» اىّن تارك فيكم الثقلْي كتاب اللَّه وعرتتى أهل بييت ان متسكتم ِبما لن تضلوا ...«،) احقاق احلق\E 
113 \( 3iُ)-  313/ 29غاية املرام/ باب.\E 
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است كه غيبت طوالنى دارد و در مدت غيبتش چه 

شود و پس از ظهورش جهان را پر از ها برپا مىفتنه

كند پس از آنكه از ستم و جور پر عدل و داد مى

زار حديث در اين موضوع شده باشد، بيش از ه

 وارد شده است، به كتاب مزبور مراجعه شود.

______________________________ 
شافى سيد مرتضى و طرائف سيد بن طاووس  -(1)

 )عربى( و كفايةالموحدين )فارسى( و ...

»انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتى  -(2)

.«، )احقاق أهل بيتي ان تمسكتم بهما لن تضلوا ..

 (.357/ 9الحق 

 .313/ 29غاية المرام/ باب  -(3)

 68، ص: 1قلب سليم، ج

 

 نفاق -2
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ترين بيماريهاى بزرگترين گناهان قلبى و سخت

روانى كه صاحبش را از عالم انسانيت بكلى ساقط 

ترين سازد و جزء شياطين بلكه مركزش پستمى

يد باشد. در قرآن مجدركات است، »نفاق« مى

ترين دركات »جاى ايشان را در قعر جهنم و پايين

پس عذاب منافقين از  114آتش معين فرموده است«

باشد چون نفاق، بدترين انواع كفار نيز بيشتر مى

 كفر است.

مندى از آثار دنيوى، ديندارى »منافق« براى بهره

دهد در خود را در گفتار و كردار ديندار نشان مى

ار نيست؛ مثلًا به زبان شهادتين حالى كه در دل ديند

گويد و قرآن و حق بودن قيامت را اقرار مى

نمايد در حالى كه آنها را باور نداشته و به دل مى

گويند به زبانشان نپذيرفته بلكه منكر آنها است: »مى

 
114 \i\-( 1)iُ  ََن النَّارى ...إىنَّ ا ْلُمن ْركى اْْلَْسَفلى مى َْي ِفى الدَّ  E\(.145،) نساء/ E\افىقى
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يا براى جلب  115چيزى را كه در دلشان نيست«

رود، خواند، حج مىدلهاى مردم جلو آنها نماز مى

دهد تا او را به ديندارى بشناسند و مدح دقه مىص

 و ثنايش كنند تا مورد اعتماد واقع شود.

بنابراين، در منافق عالوه بر كفرها، دروغ، خدعه 

)نيرنگ( و استهزا جمع شده است، به خدا و رسول 

و اهل ايمان دروغ گفته و نيرنگ زده و حق را 

مسخره كرده است؛ يعنى در حقيقت به خودش 

وغ گفته و نيرنگ زده و خودش را مسخره كرده در

 است به

______________________________ 
، إِنَّ ا لْمُنَافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ... -(1)

 (.145)نساء/ 

، )فتح/ ... يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ... -(2)

11.) 

 
115 \i\-( 2)iُ ... ا لَْيَس ِفى قُ ُلوِبىىْم م مَّ َنتىهى  E\(.11،) فتح/ E\... يَ ُقولُوَن بىأَْلسى
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 69، ص: 1قلب سليم، ج

تفصيلى كه در قرآن مجيد ذكر شده و بيان 

 116شود.مى

 انواع نفاق

»نفاق« يعنى دورويى، مخالفت ظاهر و باطن، يعنى 

ظاهرش ايمان و باطنش كفر، ظاهرش نيك و 

باطنش زشت و آن بر سه قسم است: »نفاق با خدا 

 در اصل ايمان و نفاق با خدا در لوازم و فروع ايمان

 و نفاق با مردمان«.

 نفاق با خدا در اصل ايمان -الف

[ در دل، خدا و آخرت را باور ندارد ولى در ]منافق

ظاهر خود را نزد مسلمانان صاحب ايمان وانمود 

 
116 \( 1iُ)- و آياتى كه در سوره بقره و آل عمران و نساء و توبه و ساير موارد  براى دانسنت پسىت منافقْي و صفات رذيله و سخىت عذابشان در آخرت به تفسري سوره منافقون

 E\درباره منافقْي ذكر شده مراجعه شود.
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شود كند تا از احكام اسالم كه به نفعش تمام مىمى

 مانند طهارت، ازدواج، ارث و غيره برخوردار شود.

فرمايد: »و در سوره بقره درباره چنين افرادى مى

ند به خدا و روز جزا گويبرخى از مردمند كه مى

 117ايم در حالى كه ايمان ندارند«.ايمان آورده

كنند »و هنگامى كه به مؤمنين برخورد مى

ايم و چون با شيطانهاى خود گويند ايمان آوردهمى

گويند ما با شماييم كنند مى)يعنى كفار( خلوت مى

 118همانا، )مؤمنين را( مسخره كنندگانيم ...«.

اتب نفاق است كه باالتر از آن و اين بدترين مر

متصور نيست و عذاب چنين منافقى در آخرت از 

كفار نيز بيشتر است و هرگز نجاتى برايش نخواهد 

بود و در قرآن مجيد از پستى آنها و سختى عذابشان 

 
117 \i\-( 2)iُ  َنىْي ُْؤمى رى َوَماُهم ِبى َن النَّاسى َمن يَ ُقوُل ءَاَمنَّا بىاللَّهى َوبىاْلَيْومى ا ْْلَخى  E\(.8،) بقره/ E\َومى
118 \i\-( 3)iُ َا حَنُْن ُمْسَتْهزىُءونَ  لَّذىيَن ءَاَمُنواْ قَاُلواْ ءَاَمنَّا َوإىَذا َخَلْواْ إىَل َوإىَذا َلُقوْا ا ْم قَالُواْ إىنَّا َمَعُكْم إىَّنَّ ينىهى  E\(.14،) بقره/ E\َشيطى

http://www.i20.ir/


140     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

و لزوم بيزارى از آنها زياد ذكر شده است و جمعيت 

 اينها

______________________________ 
دانستن پستى منافقين و صفات رذيله و  براى -(1)

سختى عذابشان در آخرت به تفسير سوره منافقون و 

آياتى كه در سوره بقره و آل عمران و نساء و توبه 

 و ساير موارد درباره منافقين ذكر شده مراجعه شود.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ا لْأَخِرِ  -(2)

 (.8، )بقره/ مَاهُم بِمُؤْمِنِينَوَ

 وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى -(3)

، )بقره/ شَيطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

14.) 

 70، ص: 1قلب سليم، ج

اميه از آنها مانند بنى اىميان مسلمين زياد بلكه پاره

 كردند.مىسالها بر مسلمين حكومت
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به هرحال، هرگاه نفاق چنين منافقى از گفتار و 

كردارش آشكار شد، مانند »يزيد بن معاويه« برائت 

از او و لعنش در حال زندگى و مرگش بر هر 

مسلمانى واجب است و به راستى زيان اين دسته از 

 ر بيشتر بوده است.منافقين براى اسالم از كفا

 تقيه و اقسام آن

نفاق با خدا چنانچه دانسته شد به معناى پنهان 

داشتن كفر باطن و تظاهر به ديندارى كردن است 

 هاى ديندارى برخوردار شود، ولىتا از بهره

دانند كه عقل و شرع آن را واجب مى اى«»تقيه

عكس نفاق است؛ يعنى پنهان داشتن ايمان قلبى از 

منكرين حق تا از زيان مالى يا آبرويى يا جانى در 

امان بماند، در صورتى كه براى دين، نفعى نداشته 

باشد، يعنى اگر عقيده قلبى خود را فاش سازد، 

ينكه برند بدون اريزند يا مالش را مىخونش را مى

http://www.i20.ir/


142     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

به حال دين نفعى داشته باشد، در اين حال تقيه 

 كردن واجب است.

اگر اظهار حق كردن سبب تقويت حق گردد، 

جناب  ترك تقيه مستحب است مانند تقيه نكردن

 و غيرهم. ميثم تمار و ابوذر غفارى و حجر بن عدى

هرگاه تقيه كردن يعنى پنهان داشتن حق و اظهار 

رفتن و پايمال شدن حق  نكردن آن، سبب از بين

شود، در اين صورت، تقيه حرام و ترك آن واجب 

است چنانچه حضرت سيدالشهداء عليه السالم تقيه 

 نفرمود و حق را آشكار فرمود.

»واجب، مستحب،  بر سه قسم است: تقيه خالصه،

 .حرام )ممكن است مكروه و مباح هم متصور شود(«

 كندتقيه با نفاق فرق مى

گفته شد دانسته گرديد كه تقيه كردن در  از آنچه

صورت وجوب و جواز آن، نفاق نيست بلكه عكس 
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باشد و آن است و بلكه به حكم عقل الزم و نيك مى

كسى كه در مورد لزوم، تقيه نكند، عقلًا او را سرزنش 

كنند؛ زيرا هدردادن نفس و به هالكت انداختن مى

جان خود بدون هيچ نفعى جز سفاهت چيزى 

 يست.ن

 71، ص: 1قلب سليم، ج

در شرع مقدس اسالم هم تنها در مواقع ترس بر 

جان يا عرض يا مال، دستور داده كه حق را پنهان 

دارند و در پنهانى به آن عمل نمايند و در قرآن 

 108و سوره شانزده آيه  27مجيد در سوره سوم آيه 

بيت عليهم اين موضوع بيان شده و در روايات اهل

بر اين مطلب تأكيد فراوان گرديده كه از  السالم

 بحث ما بيرون است.

 نفاق با خدا در لوازم و فروع ايمان -ب
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[ ايمان ضعيفى به خدا و روز جزا يعنى ]شخص منافق

دارد ولى از لوازم آن چيزى در او نيست يا بسيار 

كند كه آنها را ضعيف است، اما به دروغ ادعا مى

از قيامت و حساب و ميزان دارد؛ مثلًا هيچ ترسى 

كند اعمال و آتش جهنم در او نيست لكن ادعا مى

ترسم، از روز قيامت و حساب آن كه از خدا مى

باكى در گناه ترسناكم و شاهد دروغگو بودنش بى

كردن است؛ زيرا كسى كه از خوراك مسمومى 

كند، همچنين كسى ترسيد به آن دست دراز نمى

بيم داشت، هرگز در  كه از عدل و مؤاخذه الهى

شود. و لذا از بزرگى نقل پروا، نمىگناه كردن بى

ترسى شده است كه اگر از تو بپرسند آيا از خدا مى

ترسم، در جواب ساكت باش؛ زيرا اگر بگويى نمى

به آنچه خداوند از مجازات روز قيامت خبر داده 

ترسم باز دروغ اى و اگر بگويى مىاست كافر شده
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را نشانه ترس از خداوند فرار از گناه اى؛ زيگفته

 است.

 گناه نه از روى قلدرى

لكن حق مطلب اين است كه اهل ايمان خدا را 

دانند و از قهرش، ترسان و از حاضر و ناظر مى

گاه از روى قلدرى و عدلش، هراسانند، لذا هيچ

زند، انكار مجازات الهى، گناهى از ايشان سرنمى

ند از روى غلبه نفس و شيطان كنبلكه اگر گناهى مى

و مغرور شدن به حلم الهى است و دليلش پشيمانى 

 بعد و سعى در توبه و تدارك است.

ايمانى نيست بلى خالصه، صدور گناه دليل بر بى

 ايمانى است.پشيمان نشدن از گناه نشانه بى

از حضرت باقر عليه السالم مروى است: »كسى كه 

 كارهاى نيكش او را شاد و گناهانش

 72، ص: 1قلب سليم، ج
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 119ناراحتش كند، صاحب ايمان است«.

حمزه، امام سجاد عليه السالم عرض و در دعاى ابى

كند: »خداوندا! تو را از روى انكار و سبك مى

ناه شمردن فرمانت و آسان گرفتن مجازاتت، گ

نكردم، بلكه غلبه هواى نفس و بدبختى و كمك 

 120كردن شقاوتم، موجب معصيت گرديد و ...«.

 انفاق، نشانه اميد به خدا

از جمله موارد نفاق با خدا در لوازم ايمان، ادعاى 

رجاى به خداست از كسى كه در دل اميدى به 

گويد من خدا ندارد يا بسيار ضعيف است؛ يعنى مى

اميدوارم در حالى كه دروغ به خداى خود 

گويد و از بذل عمر و مال در راه خدا دريغ مى

دارد مثل اينكه خرج كردن در راه خدا را ضررى 

پندارد و اميدى ندارد كه خدا در دنيا و آخرت مى

 
119 \( 1iُ)- (.232/ 2» َمْن َسرّتُه َحسنته وساءَته سيئته فهو مؤمن«،) اصول كاِف\E 
120  \( 2iُ)- َك حْْيَ َعَصْيُتَك َوانَا برىبوبيَّتَك جاحٌد َوال اَلْمرىَك ُمْسَتخفٌّ َوال لُعُقوبَتىَك ُمَتَعرٌِّض َوال لى َوَغَلَبىن َهواَى   َوعيدَك ُمَتهاوىٌن لْكن َخطيَئٌة َعَرَضْت َوسوََّلْت ل نَ ْفسى» اَلى َلَْ اْعصى

ْقوتى َواعاَنىن  رتُْ  َوغّرىن  َعلَيها شى  E\َك املُْرخى على ...«،) دعاى ابوْحزه مثال(.سى
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به او عوض دهد، در حالى كه اگر اميد به خدا 

داشت از بذل جان در راه خدا نيز دريغ نداشت و 

غير خدا هرچند درهم ناقابلى، از معامله با 

 كرد.خوددارى مى

خالصه، چنانچه دليل ترسيدن از خدا پرهيز از گناه 

و توبه كردن است، نشانه اميد به ثوابهاى الهى سعى 

باشد؛ چنانچه در معامالت دنيوى چه در طاعات مى

كشد؛ چون اميد بهره مادى دارد زحمتها كه مى

چه كارها كه  حتّى اگر پاى پول در ميان باشد

 شود.گفتنى و نوشتنى نيست مرتكب مى

 ادعاى مقامات روحانى

از آن جمله است ادعاى مقام زهد در دنيا در حالى 

كه دلش از دوستى دنيا خالى نيست و ادعاى مقام 

توكل به خدا و شكر و رضا و تسليم و محبت حضرت 

 آفريدگار، در
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______________________________ 
»مَنْ سَرّتُه حَسنته وساءَته سيئته فهو مؤمن«،  -(1)

 (.232/ 2)اصول كافى 

»الهى لَمْ اعْصِكَ حيْنَ عَصَيْتُكَ وَانَا برِبوبيَّتكَ  -(2)

جاحدٌ وَال لَامْرِكَ مُسْتَخفٌّ وَال لعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَال 

ى لِوَعيدكَ مُتَهاوِنٌ لكْن خَطيئَةٌ عَرَضَتْ وَسوَّلَتْ ل

 وَغرّنى عَلَيها شِقْوتى وَغَلَبَنى هَواىَ وَاعانَنى نَفْسى

 سِتْرُكَ المُرْخى على ...«، )دعاى ابوحمزه ثمالى(.

 73، ص: 1قلب سليم، ج

حالى كه تكيه و قوت قلبش اسباب مادى است و در 

پايان خداوند نيست و در مقام شكر نعمتهاى بى

ناراضى  سختيها و پيشامدهاى ناگوار از خدا

 121است.

بايد دانست كه اين قسم از نفاق با قسم اول فرق 

كند؛ زيرا در اين قسم ايمان به خدا و روز جزا مى
 

121 \( 1iُ)-  السعاده نراقى مراجعه شود.براى دانسنت تفصيل اين مقامات، به كتاِباى اخالقى مانند معراج\E 
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هرچند ضعيف باشد، دارد و اگر با آن بميرد، حتماً 

از هالكت ابدى رسته و در عذاب نخواهد ماند، 

لكن پس از كشيدن رنجها و چشيدن سختيها و بالها 

واسطه نفاقى كه داشته از م بهو پس از نجات ه

 درجات و مقامات اهل صدق، محروم خواهد بود.

 نفاق با خدا در عبادات -ج

نفاق با خدا در انواع عبادات از واجبات و مستحبات 

بدنى و مالى مانند نماز، روزه، زكات، خمس، امر به 

معروف و نهى از منكر و غير اينها به اينكه عبادتى را 

انجام دهد در حالى كه تمام داعى يا به نام خدا 

جزء داعى و تحرك او در اين عمل، جلوه دادن و 

اظهار ديندارى براى مردم است تا آبرو و منزلتى 

 پيدا كند.

چنين شخصى در قيامت به چهار اسم نامبرده 

شود: »غادر، فاجر، كافر و خاسر«؛ يعنى نيرنگ مى
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لش بر طبق زننده، گنهكار، كفرآورنده، زيانكار و عم

آيات و اخبار رسيده حرام و باطل است و در 

آخرت معذب خواهد بود مگر اينكه توبه كند و 

گذشته را تالفى نمايد و تفصيل اين مطلب در كتاب 

 گناهان كبيره نوشته شده است.

برد اى از گناهان است كه ايمان را از بين مىپاره

ايمان شود و كسى كه بىو موجب نفاق قلبى مى

بميرد هرگز برايش رستگارى نيست از آن جمله 

رياكارى است، چنانچه در ضمن حديث مفصلى از 

امام صادق عليه السالم به اين مطلب تصريح شده و 

چون در كتاب گناهان كبيره ذكر شده، اينجا تكرار 

؛ مانند گناه قتل نفس و ترك نماز و 122شودنمى

بعضى از  زكات و حج و نيز بهتان و امور ديگر كه به

آنها در روايات اشاره شده مانند شاد شدن از 

 سالم اللَّه عليه. -مصيبت حضرت سيدالشهداء

 
122 \( 2iُ)- (.141/ 6» ... من خيادع اللَّه خيدعه وخيلع من االميان ...«،) حمجة البيضاء\E 
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______________________________ 
براى دانستن تفصيل اين مقامات، به كتابهاى  -(1)

 السعاده نراقى مراجعه شود.اخالقى مانند معراج

االيمان  »... من يخادع اللَّه يخدعه ويخلع من -(2)

 (.141/ 6...«، )محجة البيضاء 

 74، ص: 1قلب سليم، ج

در بحاراألنوار ضمن حديث طوالنى در خبر دادن 

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم از شهادت امام 

فرمايد: »مثل اين است حسين عليه السالم چنين مى

بينم حسين و قتلگاه و قبر او را و به اسيرهايى كه مى

نگرم در حالى كه سر بريده ها سوارند مىكه بر شتر

برند! به خدا پسرم حسين را براى يزيد هديه مى

سوگند هركس سر حسين عليه السالم را ببيند و 

دلشاد شود، خداوند بين دل و زبانش جدايى 
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؛ يعنى اسالم تنها به زبانش 123خواهد انداخت«

 خواهد بود و دلش در ظلمت كفر است.

آورد »بخل كردن از از جمله گناهانى كه نفاق مى

نفقات واجب است )از زكات و غير آن(«، چنانچه 

فرمايد: »و برخى از ايشان در سوره توبه مى

اند كه با خداوند عهد كرده بودند )منافقين( كسانى

خود به ما مالى عطا كند، حتماً اگر خداوند از كرم 

دهيم و از شايستگان و نيكوكاران خواهيم زكات مى

بود و چون خداوند از كرم خود به ايشان مالى داد، 

بخل ورزيده، روى گردانيدند در حالى كه اعراض 

اى كننده بودند، خداوند به سزاى اين خلف وعده

گفتند، در دلهايشان نفاق كه كردند و دروغ مى

اخت تا روزى كه ديدارش كنند )يعنى هنگام اند

 124ميرند(«.مرگ، به نفاق مى

 
123 \( 1iُ)- ّاملطايا وقد اهدى رأس ولدى احلسْي إل يزيد لعنة اللَّه، فواللَّه ما ينظر احد ال رأس  أنظر إليه وإل مصرعه ومدفنه ِبا وكَأىّن انظر على الّسبايا على أقتاب» ... وكَأىن

خالف اللَّه بْي قلبه ولسانه وعذبه اللَّه عذاباً اليماً ...«،) حباراْلنوار   E\(.248/ 44احلسْي ويفرح إالَّ
124 \( 2iُ)-  سوره توبه. براى شرح و تفسري به كتاب گناهان كبريه، ِبش ندادن زكات مراجعه شود. 77و  76آيات\E 
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 نفاق با مردم -د

[ يعنى دورويى و دوزبانى؛ در حضور ]نفاق با مردم

كند و به او اظهار كسى او را مدح و ستايش مى

نمايد و در غيابش دوستى و نيك خواهى مى

كند و در برخالف آن است؛ يعنى او را مذمت مى

آيد يا اينكه ميان دو نفر صدد اذيت و آزارش برمى

اند آمد و شد كند و با هريك در كه با هم دشمن

دشمنى ديگرى موافقت نمايد و او را بر عداوت 

ديگرى تحسين نمايد و چنين وانمود كند كه او را 

 در دشمنى با آن شخص يارى كننده است.

______________________________ 
كأَنّى أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بها »... و -(1)

المطايا وقد وكأَنّى انظر على السّبايا على أقتاب

اهدى رأس ولدى الحسين إلى يزيد لعنة اللَّه، فواللَّه 

ما ينظر احد الى رأس الحسين ويفرح إلَّاخالف اللَّه 
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بين قلبه ولسانه وعذبه اللَّه عذاباً اليماً ...«، 

 (.248/ 44)بحاراألنوار 

سوره توبه. براى شرح و تفسير  77و  76آيات  -(2)

به كتاب گناهان كبيره، بخش ندادن زكات مراجعه 

 شود.

 75، ص: 1قلب سليم، ج

ناگفته نماند كه اگر با هريك از اين دو نفر تنها 

اظهار دوستى كند بدون اينكه در دشمنى با ديگرى 

انچه موافقت و تحريكى داشته باشد، نفاق نيست؛ چن

اگر با شخص پست و شرير در حضورش اظهار 

دوستى و موافقت كند در حالى كه در دلش چنين 

نيست تا از شرش محفوظ بماند، نفاق نيست بلكه از 

موارد تقيّه است كه در بعضى موارد واجب نيز 

 باشد.مى

 بدترين مردمان در روز قيامت
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مردى درب خانه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم اجازه شرفيابى خواست، حضرت فرمود 

اش دهيد كه بد مردى است؛ چون آن اجازه

شخص وارد شد حضرت به نرمى با او سخن فرمود 

تا آنجا كه حاضران گمان كردند آن شخص را نزد 

آن حضرت قدر و منزلتى است؛ وقتى بيرون رفت، 

ست چنين فرمودى و چون داخل عرض كردند نخ

شد با او چنين رفتار فرمودى؟ فرمود: »بدترين 

مردم روز قيامت كسى است كه مردم براى 

نگهدارى خود از شرّش او را اكرام و احترام 

 125نمايند«.

از بعضى صحابه منقول است كه ما بر روى كسانى 

كرديم در حالى كه دلهاى چند بشاشت و خرمى مى

 كرد.عنت مىما برايشان ل

 تقيه غير از چاپلوسى است

 
125 \( 1iُ)- 319/ 2السعاده نراقى/ جامع.\E 
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چنانچه ذكر شد اين طور سلوك تنها در صورت 

خطر ضرر از ناحيه آن شرير جايز است، امّا آنچه از 

شود كه به واسطه پستى يا بيشتر مردمان ديده مى

ضعف نفس يا طمع يا توهمهاى نابجا با مردم بناى 

 دورويى گذاشته، ايشان را به سخنانى ستايش

كنند كه اصلًا در دلشان از حقيقت اين كلمات مى

خبرى نيست و شايد ضد آن باشد و آن را حسن 

نامند، نفاق قطعى دارى و مدارا مىسلوك و مردم

 و حرام است.

______________________________ 
 .319/ 2السعاده نراقى/ جامع -(1)

 76، ص: 1قلب سليم، ج

 دورويى در رديف شرك

فرمايد: »از امور حتمى لمؤمنين عليه السالم مىاميرا

الهى كه در دستگاه ثواب و عقاب و خشنودى و 
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پذير نيست، اين است كه ناخشنودى خداوند تخلف

بنده را بهره نيست هرچند بكوشد و كار خود را 

درست كند هرگاه از دنيا برود و خدا را با يكى از 

ه به آنها اين خصلتها مالقات كند در حالى كه آلود

 باشد و از آن توبه نكرده باشد.

در عبادتهاى واجب براى خدا شريك قرار داده 

باشد، غيظ خود را به هالك نفس )خود يا ديگرى( 

شفا داده باشد، كار زشت ديگرى را فاش كند، براى 

رسيدن به مال يا مقام، بدعتى در دين گذارد، با 

انى مردمان به دورويى برخورد كند يا به دو زب

 126ميانشان راه رود«.

 
126 \( 1iُ)- َْن َعزائم اللَّهى ِفى الذِّْكر احلَْكيم الَّىت َعلَْيها يُثيُب ويُعاقىُب َوََلا يَ ْرضى َوَيْسَخُط انَّه ال يَ ْنف نْيا اَلقىياً رَّبَُّه  -َواْن َأْجَهَد نَ ْفَسُه َواْخَلَص فىْعَلهُ  -ُع َعْبداً » ... انَّ مى َن اْلدُّ اْن خيَّْرَُج مى

ْن هذىهى  الكى نَ فْ ِبْصَلٍة مى ْن عىباَدتىهى اْو َيْشفَى َغْيظَُه ِبى رَتََض َعلْيه مى ْنها: اْن ُيْشرىَك بىاللَّه فيَما اف ْ َح حاَجًة اَل النَّاسى  اَْلصالى ََل يَ ُتْب مى ٍس) نفسه خ ل( اْو يَ ُعرَّ بَأْمر فعلُه غريَُه اْو َيْسَتْنجى
ْم بَلىسانَ ْْيى ...«،) هنج البالغه فيض، خطبه بىاْظهارى بىْدَعٍة ِفى دينهى اْو يَ ْلَقى النَّا  E\(.474، ص 152َس بىَوْجَهْْيى اْو مَيْشى فيهى

  185يا شرح مال فتح اللَّه، خطبه  125البالغه عالمه خوئى، خطبه براى دانسنت شرح اين پنج خصلت به شرح هنج
دوزباىن را در رديف شرك قرار داده و اگر فرماييد حضرت در اين خطبه، دوروىي و مراجعه شود؛ چنانچه مالحظه مى

بدون توبه از دنيا برود آن را از گناهان آمرزيده نشدىن مشرده است، پس بر هركس الزم است در حال خود بنگرد اگر 
  .در او از اين صفاتست تا هنوز وقت باقى است، توبه و خود را اصالح كند
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اى فرمايد: »بد بندهحضرت باقر عليه السالم مى

اى كه عيبجو و بدگو و آبرو بر يا طعنه است بنده

شود با يك زننده و مسخره كننده باشد؛ رو به رو مى

كند به روى ديگر رو )دوستى( و پشت مى

 127)دشمنى(«.

»ثالثٌ قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: 

من كنَّ فيه كان منافقاً وان صام وصلّى وزعم انه 

مسلم: من اذا ائتمن خان واذا حدث كذب واذا وعد 

 .128أخْلَفَ ...«

______________________________ 
»... انَّ مِنْ عَزائم اللَّهِ فِى الذِّكْر الْحَكيم الَّتى  -(1)

خَطُ انَّه ال يَنْفَعُ عَلَيْها يُثيبُ ويُعاقِبُ وَلَها يَرْضى وَيَسْ

انْ يَّخْرُجَ مِنَ  -وَانْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَاخْلَصَ فِعْلَهُ -عَبْداً

الْدُّنْيا لَاقِياً رَّبَّهُ بخصْلَةٍ مِنْ هذِهِ الْخصالِ لَم يَتُبْ مِنْها: 

انْ يُشْرِكَ بِاللَّه فيمَا افْتَرَضَ عَليْه مِنْ عِبادَتِهِ اوْ يَشْفىَ 

 
127 \( 2iُ)-(.203/ 75ه ويدبر بآخر«،) حباراْلنوار » بئس العبد عبد مهزة ملزة يقبل بوج\E 
128 \( 3iُ)-  باب ِف اصول الكفر و أركانه.291و  290/ 2اصول كاِف ،\E 
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هَالكِ نَفْسٍ )نفسه خ ل( اوْ يَعُرَّ بأَمْر فعلهُ غيرَهُ غَيْظَهُ بِ

اوْ يَسْتَنْجِحَ حاجَةً الَى النَّاسِ بِاظْهارِ بِدْعَةٍ فِى دينهِ اوْ 

يَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ اوْ يَمْشى فيهِمْ بَلِسانَيْنِ ...«، )نهج 

 (.474، ص 152البالغه فيض، خطبه 

براى دانستن شرح اين پنج خصلت به شرح 

يا شرح مال فتح  125البالغه عالمه خوئى، خطبه نهج

مراجعه شود؛ چنانچه مالحظه  185اللَّه، خطبه 

فرماييد حضرت در اين خطبه، دورويى و مى

دوزبانى را در رديف شرك قرار داده و اگر بدون 

 توبه از دنيا برود آن را از گناهان آمرزيده نشدنى

شمرده است، پس بر هركس الزم است در حال 

خود بنگرد اگر در او از اين صفاتست تا هنوز وقت 

 باقى است، توبه و خود را اصالح كند.

»بئس العبد عبد همزة لمزة يقبل بوجه ويدبر  -(2)

 (.203/ 75بآخر«، )بحاراألنوار 
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، باب فى اصول 291و  290/ 2اصول كافى  -(3)

 الكفر و أركانه.

 77، ص: 1قلب سليم، ج

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: سه 

خصلت در هر كه باشد منافق است اگرچه نماز 

 گيرد و گمان كند مسلمان است:بخواند و روزه 

هرگاه با  -2كسى كه خيانت در امانت كند.  -1

 مردم سخن گويد دروغ گويد.

 اى دهد وفا نكند«.چون وعده -3

كنيد اين سه چيز نفاق با مردم چنانچه مالحظه مى

 است.

عن السجاد عليه السالم: »... ان الذنوب الّتى ترد 

ة والنفاق مع االخوان الدعاء سوء النية وخبث السرير

وترك التصديق باالجابة وتأخير الصلوات 
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اللَّه بالبرّ المفروضات عن اوقاتها وترك التقرب الى

 .129والصدقة واستعمال البذاء والفحش فى القول«

امام سجاد عليه السالم فرمود: »گناهانى كه مانع از 

اجابت دعاست: بد نيّتى )يعنى نيّت براى خدا 

باطنى )خويهاى زشت داشتن( و نفاق  نبودن( و بد

با برادران دينى و اجابت خدا را باور نداشتن و 

نمازهاى واجبه را از وقتشان عقب انداختن و براى 

تقرب به خدا كار نيك نكردن و صدقه ندادن و 

 حيا و بدزبان بودن«.بى

در اين حديث نفاق با برادران را از گناهانى كه 

ده. چون بحث نفاق در مانع اجابت دعاست نامبر

كتاب گناهان كبيره ضمن بحث از ريا، مكر، غيبت 

 شود.ذكر شده اينجا به همين مقدار اكتفا مى

 عذاب نفاق بسته به مقدار آن است

 
129 \( 1iُ)-  نُوب(.271صدوق/ معاىن االخبار، ص  E\) تفسري الذُّ
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چنانكه قبلًا نيز اشاره شد هريك از نفاق با خدا و 

خلق را مراتب و درجاتى است كه به اعتبار آن، 

شود؛ مثلًا نفاق با مىحرمت و عقوبت نفاق متفاوت 

اش اظهار ايمان به زبان و انكار به خدا مرتبه شديده

قلب است كه اگر با چنين حالى بميرد، هميشه در 

 دوزخ و عذابش از كفار نيز بيشتر است.

مرتبه بعدش اظهار ايمان و يقين به زبان كردن در 

 حالى كه در دل شاك باشد، چنين

______________________________ 
)تفسير  271صدوق/ معانى االخبار، ص  -(1)

 الذُّنُوب(.

 78، ص: 1قلب سليم، ج

ايمان بميرد، هميشه در جهنم است شخصى اگر بى

 لكن عذابش مانند منكر نخواهد بود.
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مرتبه بعد ايمان به زبان و دل هردو است لكن در 

دهد و ريا عبادتش براى خدا شريك قرار مى

اگر با ايمان بميرد هميشه در كند، چنين شخص مى

ماند بلكه به واسطه ايمانش عاقبت نجات آتش نمى

رود ولى مدت عذابش در برزخ و يافته به بهشت مى

 ماندنش در دوزخ تابع مقدار رياكارى اوست.

 عدل خدا، شفاعت و توبه

[ ريايى كه كرده يا در واجبات بوده يا در ]انسان

كيفيت و خصوصيت  مستحبّات، در اصل عمل يا در

آن مثلًا اصل نماز را براى خدا بجا آورده ولى در 

بين آن ريا اظهار خشوع كرده يا در تمام نماز و نيز 

ممكن است در تمام مدت عمرش رياكار بوده يا در 

بعض آن به هرحال شكى نيست كه عدل الهى در 

كار است و هركس به مقدار گناهش معذب خواهد 

د به فضل خودش با او معامله بود مگر اينكه خداون
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فرمايد و به شفاعت محمّد و آل محمّد صلى اهلل 

 عليه و آله و سلم او را نجات بخشد.

توبه بميرد، پس نيز عذاب در صورتى است كه بى

اگر موفق به توبه صادقه شود، واجباتى كه از روى 

ريا بجا آورده دومرتبه انجام دهد و خرابيهاى خود 

ذابى ندارد و در پيش گذشت كه را اصالح كند ع

رياكار اگر مصر و مستمر در ريا باشد با ايمان مردنش 

مشكل است چنانچه گناهانى كه موجب نفاق قلبى 

 است در صورت اصرار و استمرار است.

ناگفته نماند كه كمترين مراتب نفاق با خدا در مقام 

عبادت، آن است كه خشوع بدن در عبادت بيشتر از 

اشد؛ چنانچه روايتى به همين مضمون خشوع دل ب

از پيغمبراكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم رسيده 

 130است.

 
130 \( 1iُ)- االميان والكفر(.تاب/ ك396/ 2» ما زاد ُخشوْع اَْلسد َعلى ما ِفى الَقلب َفهو عىندنا نفاٌق«،) اصول كاِف\E 
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______________________________ 
»ما زاد خُشوعْ الجَسد عَلى ما فِى القَلب فَهو  -(1)

االيمان / كتاب396/ 2عِندنا نفاقٌ«، )اصول كافى 

 والكفر(.

 79، ص: 1قلب سليم، ج

 مراتب نفاق در توبه

نفاق با خدا در لوازم ايمان هم مراتبى دارد كه 

اى تفصيل آنها موجب طول كالم است و تنها به پاره

 شود:از مراتب نفاق در مقام توبه اشاره مى

هرگاه شخص بگويد از گناهانم پشيمانم و توبه 

كردم و به زبان هم استغفار نمايد در حالى كه 

برنداشته  پشيمانى قلبى ندارد و از گناهان هم دست

و بر آنها مصر و مستمر است. چنين شخصى به 

 بدترين مراتب نفاق در مقام توبه مبتالست.
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فرمود: »و آن كس كه حضرت رضا عليه السالم مى

از گناهش آمرزش جويد و باز گناه كند مانند 

 131مسخره كننده پروردگارش باشد«.

 ندامت قلبى تنها براى خدا

كه گناه را ترك كرده  مرتبه پس از آن، كسى است

ولى ندامت قلبى ندارد. اگر بگويد توبه كردم 

دروغ گفته؛ زيرا حقيقت توبه پشيمانى قلبى از گناه 

است و مثل همين شخص است كسى كه از گناهى 

كه كرده به راستى پشيمان است لكن نه براى خدا 

بلكه به جهت نكبت و ضررهاى دنيوى كه به او 

ا گناهى را كرده براى بدنش رسد، مثلًرسيده يا مى

ضرر داشته يا آبرويش ريخته شده يا مبتال به زندان 

 »استغفراللَّه« و عقوبتهاى حكومتى شده اگر بگويد

 از اين جهت منافق و دروغگوست.

 
131 \( 1iُ)-ن ذنٍب َويَفعله َكاملستهزى  E\/ كتاب الدعاء(.504/ 2ء بربّه«،) اصول كاِف » ... َواملُسَتغفُر مى
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تر از اين، كسى است كه گناه را ترك مرتبه پايين

كرده و از كردار خود نيز سخت پشيمان است ولى 

ى گرفتار شدن به عذاب آخرت غصه و اندوهش برا

 و محروميت از ثواب الهى است.

توبه چنين شخصى و عذرخواهيش به درگاه 

خداوند مانند شخص ظالم و جنايتكارى است كه از 

خواهند او را طرف حكومت او را تعقيب كرده مى

به زندان برده عقوبت كنند، به ناچار به نزد مظلوم 

طلبد و مىكند و پوزش آمده و عذرخواهى مى

 خواهد خشنودىمى

______________________________ 
ء »... وَالمُستَغفرُ مِن ذنبٍ وَيَفعله كَالمستهزى -(1)

 / كتاب الدعاء(.504/ 2بربّه«، )اصول كافى 

 80، ص: 1قلب سليم، ج
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او را جلب كند تا از شر حكومت نجات يابد در 

ت حالى كه اگر تعقيب حكومت و ترس از عقوب

نبود، كارى به مظلوم نداشت. خالصه، اين پوزش 

خواهى حقيقى از جنايت نيست بلكه مكرى است 

براى رهايى از چنگال عقوبت و كسى كه تنها از 

هايش از گناه پشيمان است و ترس دوزخ و شكنجه

از پروردگارش براى رهايى از آتش پوزش 

رود، شد به جهنم نمىخواهد اگر مطمئن مىمى

شد، خود را گنهكار كرد و پشيمان هم نمىىتوبه نم

دانست، عذرخواهى چنين شخصى، ظاهرى نمى

 اى از نفاق است.است نه حقيقى و در حقيقت مرتبه

به اين مطلب محقق طوسى و عالمه حلى در 

اند كه تجريداالعتقاد و شرح آن تصريح فرموده

خالصه ترجمه آن چنين است: »كسى كه گناهى 

ى زشتى كارش كه معصيت خدا را كرده بايد برا

كرده است پشيمان باشد وگرنه توبه نيست )مثل 
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كسى كه از گناه توبه كند براى سالمتى بدن يا 

حفظ آبرويش در ميان مردمان ...( و ترس از آتش 

تنها هم اگر باشد توبه نيست و همچنين كسى كه 

واجبى را ترك كرده اگر پشيمانيش تنها از جهت 

اب و مبتال شدن به عقاب ترك باشد محروميت از ثو

)پس اگر پشيمانى براى مخالفت با امر خدا بوده و 

 132عزم بر تدارك داشته باشد توبه صحيح است(«.

 بخشدخداوند به فضلش مى

اين مطلب هرچند صحيح و قابل تشكيك نيست ولى 

اميد از فضل الهى آن است كه آنهايى كه تنها از 

واب، پشيمان باشند و ترس عذاب و محروميت از ث

توبه كنند هرگاه عازم بر ترك در آينده و تدارك 

گذشته باشند، خداوند به فضلش توبه آنها را بپذيرد 

ترسيدند يعنى آتش جهنم و آنها را از آنچه مى

 
132 \( 1iُ)- /(.306» ويندم على القبيح لقبحه واال ... انتفت وخوف النار ان كان الغاية فكذلك وكذا االخالل بالواجب«،) ِتريد االعتقاد\E 
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رهايى بخشد و به آنچه اميدوار بودند يعنى به بهشت 

 برساند.

هان مراتب نفاق با مردمان در بحث مكر از كتاب گنا

 كبيره نوشته شده و مجملًا بايد

______________________________ 
»ويندم على القبيح لقبحه واال ... انتفت وخوف  -(1)

النار ان كان الغاية فكذلك وكذا االخالل 

 (.306بالواجب«، )تجريد االعتقاد/ 

 81، ص: 1قلب سليم، ج

اش بيشتر باشد دانست هر نفاقى كه زيان و مفسده

عقوبتش هم بيشتر است چيزى كه مهم است راه 

 عالج نفاق و ريشه كن كردن آن است.

 چاره نفاق با خدا

منافق يعنى كسى كه ظاهرش را با ايمان يا تقوا و 

اخالص آراسته ولى در باطن جز ظلمت كفر و 

http://www.i20.ir/


171     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ين رفتارش شرك چيزى ندارد، بايد بداند كه در ا

سودى نكرده و جز به خودش به كسى زيانى 

نرسانده است؛ زيرا پروردگار جهان كه داناى 

آشكار و نهان است هرگز او را به خاطر ظاهر 

اش جزء اهل صدق قرار نخواهد داد بلكه فريبنده

او را براى خباثت باطنش و تظاهر به صالحش به 

ا فرستد و در حقيقت باسفل السافلين جهنم مى

خودش دروغ گفته و با خودش نيرنگ زده: »با 

زنند در حالى كه نيرنگ خدا و مؤمنين نيرنگ مى

 133فهمند«.زنند مگر با خودشان و نمىنمى

 زنند؟چگونه به خود نيرنگ مى

مثلًا با نبودن ايمان در دل، به زبان اظهار ايمان 

كند تا از آثار دنيوى آن كه طهارت بدن و نكاح مى

اشد و چيزهاى ديگرى كه ازاحكام ظاهر وارث ب

مند شود و اگر آخرتى نيز باشد اسالم است بهره

 
133 \i\-( 1)iُ  َخُيدىُعوَن اللََّه َوالَّذىيَن ءَاَمُنوْا َوَما خَيَْدُعوَن إىالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرون\E /(.9،) بقره\E 
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جزء مؤمنين محسوب شود يا رياكارى كه عباداتى 

دهد به خيال اينكه در دنيا نزد مردم انجام مى

آبرومند و در آخرت ثواب داشته باشد و در اين 

داند در رفتار خود را زيرك و زرنگ و سودمند مى

لى كه در اين رفتار احمقانه و خيال فاسدش حا

خود را فريب داده است؛ زيرا در عالم ديگر كه 

عالم ظهور حقيقت و كشف باطن است جز ظلمت 

كفر و شرك چيزى ندارد و آنچه را كه به خيال 

خودش از خيرات و حسنات و عبادات ريايى انجام 

بيند؛ زيرا حسنه، عمل داده همه را جزء سيئاتش مى

لص است كه تنها براى خدا باشد و اگر جز خدا خا

را به طور استقالل يا تشريك در نظر داشته جزء 

 شود.گناهانش شمرده مى

______________________________ 
يُخدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا  -(1)

 (.9، )بقره/ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
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 82، ص: 1قلب سليم، ج

 هاى ظاهرى نتيجه نيرنگ نيستبهره

برد مانند هايى كه از اظهار اسالم مىدر دنيا بهره

طهارت بدن و نكاح و ارث، اينها از آثار اسالم 

ظاهرى اوست نه از آثار نفاق و نيرنگش؛ چون 

شارع اسالم براى حكمتهايى چند اين احكام را 

ه است بدون تفتيش از براى اسالم ظاهرى قرار داد

كند باطن اشخاص؛ يعنى كسى كه اظهار اسالم مى

تا دروغ او كشف نشده، طاهر و در نكاح و ارث با 

ساير مسلمانان برابر است هرچند واقعاً دروغ بگويد 

 و مسلمانان ندانند.

آثار ديگر مادى يعنى زياد كردن ثروت و رسيدن 

 بايد دانست به جاه و مقام در اثر نيرنگ و رياكارى،

شود و شخص دروغ در بيشتر اوقات كشف مى اوّلًا:
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قلوب مردم به  ثانياً: .134رسددروغگو به مراد نمى

دست خداست و تا او نخواهد دلهاى مردم فريبش 

گيرند. و خورند و تحت تأثيرش قرار نمىرا نمى

اگر مشيت الهى باشد كه مردم فريبش را بخورند، 

تى كه به او داده شده تا به بايد بداند كه اين مهل

هايش برسد، خود نيرنگى است از اى از خواستهپاره

طرف خداى تعالى در برابر نيرنگ او؛ زيرا خيال 

كند كه اين مهلت به نفع او است در حالى كه مى

 شود.به زيانش تمام مى

 زيان آخرت و دنيا

[ نسبت به آخرتش هرچه بيشتر در دنيا زيرا ]انسان

زند و بر ظلمت دلش و ابد بيشتر نيرنگ مىمهلت ي

 
134 \( 1iُ)- تش را به سوى خود خواندند ها نوشتند و قاصدها نزدحضرت سيدالشهداء عليه السالم فرستادند و حضر براى َّنونه در حاالت منافقْي كوفه توجه شود كه دعوتنامه

خواستند از زير بار يزيد و شاميان كنيم در حال كه درد دين نداشتند بلكه مىكه ما جز تو امام و هادى ندارمي و چنانچه نياىي فرداى قيامت در حضور جدت از تو شكايت مى
ها، سند و چون ابن زياد وارد كوفه شد و زمام امور را به دست گرفت و به دادن مال و وعدهبريون رفته كوفه را مقر خالفت قرار دهند و بدين وسيله به جاه و مال دنيوى بر 

رسند، دست از يارى حضرتش برداشتند بلكه به جنگ آن بزرگوار رفتند هاى دروىن آهنا را تأمْي كرد و دانستند كه به وسيله حسْي عليه السالم به آرزوهاى مادى خود َّنىخواسته
 E\ن خود را فاش ساختند و شكر خدا را كه به آرزوهاى مادى خود هم نرسيدند.و دروغگو بود

http://www.i20.ir/


175     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

افزايد، اما نسبت به دنيايش استحقاق عقوبتش مى

 مال و مقامى

______________________________ 
براى نمونه در حاالت منافقين كوفه توجه شود  -(1)

ها نوشتند و قاصدها نزدحضرت كه دعوتنامه

ا به سيدالشهداء عليه السالم فرستادند و حضرتش ر

سوى خود خواندند كه ما جز تو امام و هادى 

نداريم و چنانچه نيايى فرداى قيامت در حضور 

كنيم در حالى كه درد دين جدت از تو شكايت مى

خواستند از زير بار يزيد و شاميان نداشتند بلكه مى

بيرون رفته كوفه را مقر خالفت قرار دهند و بدين 

و چون ابن زياد وسيله به جاه و مال دنيوى برسند 

وارد كوفه شد و زمام امور را به دست گرفت و به 

هاى درونى آنها را ها، خواستهدادن مال و وعده

تأمين كرد و دانستند كه به وسيله حسين عليه السالم 

رسند، دست از يارى به آرزوهاى مادى خود نمى
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حضرتش برداشتند بلكه به جنگ آن بزرگوار رفتند 

د را فاش ساختند و شكر خدا را و دروغگو بودن خو

 كه به آرزوهاى مادى خود هم نرسيدند.

 83، ص: 1قلب سليم، ج

 

رسد جز عذاب و بال در كه در اثر نيرنگش بدان مى

همين عالم چيزى ديگر برايش نيست و آنچه را كه 

براى خوشى و راحتى به دست آورده جز وبال و 

نكبت چيزى از آن بهره نخواهد داشت و اين معنا 

ايمان روشن است كه هرچند ان بىدر ثروتمند

ظاهرشان در فراخى و وسعت و راحتى به نظر 

رسد ولى در باطن در نهايت فشار و تنگى هستند مى

و هميشه گرفتار مزاحمات و از آتش حرص و حسد 

و بخل و آزار خود و مزاحمين در سوز و گدازند و 

به اين مطلب در سوره توبه اشاره شده است 
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ال و اوالد منافقين تو را به شگفت فرمايد: »امومى

خواهد به اين نياورد جز اين نيست كه خداوند مى

وسيله آنها را در زندگى دنيا عذاب كند و جانشان 

 135به حال كفر درآيد«.

از اين بيان دانسته شد كه مراد از خدعه الهى كه 

جزاى خدعه منافقين است همان مهلت دادنشان و 

رسيدن به آرزوهاى فاسدشان است؛ زيرا حقيقت 

خدعه )نيرنگ( ضرر و شر رساندن به غير است در 

صورت نفع و خير و آشكار است كه مهلت دادن و 

به رسيدن به مراد، ظاهرش خير و نفع ولى حقيقتش 

 شود.زيانش تمام مى

فرمايد: »منافقين با خدا نيرنگ در سوره نساء مى

زنند در حالى كه خدا به ايشان نيرنگ زده و مى

ايستند و ايستند از روى كسالت مىوقتى به نماز مى

 
135 \i\-( 1)iُ  َ نْ َيا َوت َا ِفى احْلََيواةى الدُّ َا يُرىيُد اللَُّه لىُيَعّذبَ ُهم ِبى ْبَك أَْمَواَُلُْم َواَل َأْولُدُهْم إىَّنَّ  E\(.55،) توبه/ E\أَنُفُسُهْم َوُهْم كفىرونَ ْزَهقَ َفاَل تُ ْعجى
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كنند خداوند را دهند و ياد نمىبه مردم نمايش مى

 136مگر اندكى«.

خود از قبيل آميز يعنى منافقين با كارهاى نفاق

اظهار اسالم و نزديك شدن به مؤمنين و حضور در 

مجالس عمومى ايشان و نماز خواندن با كسالت و 

سختى براى نمايش به آنها و كمى ياد خدا 

خواهند خدا و پيغمبر و مؤمنين را گول بزنند و مى

فهمند با اين كارها آنها را بدوشند در حالى كه نمى

عمالشان به خود واگذاشته آن كسى كه ايشان را با ا

خداست و اين خود نيرنگى است كه به وسيله آن 

كندو اين نيرنگى كه منافقين به مجازاتشان مى

اند عيناً نيرنگى است كه خدا خيال خود به خدا زده

 به ايشان زده است. براى

______________________________ 
فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  -(1)

 
136 \i\-( 2)iُ  ُْعوَن اللََّه َوُهَو خدىُعُهم َْي خُيدى قى  E\(.142،) نساء/ E\يُ َرآُءوَن النَّاَس َواَليَْذُكُروَن اللََّه إىالَّ قَلىياًل   َوإىَذا قَاُمواْ إىَل الصََّلوةى قَاُموْا ُكَساَل إىنَّ ا ْلُمنفى
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أَنفُسُهُمْ وَهُمْ لِيُعَذّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

 (.55، )توبه/ كفِرونَ

إِنَّ ا لْمُنفِقِينَ يُخدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خدِعُهُمْ وَإِذَا  -(2)

يُرَآءُونَ النَّاسَ  ى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَىقَامُواْ إِلَ

 (.142، )نساء/ وَلَايَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

 84، ص: 1قلب سليم، ج

كشف اين حقيقت و تشبيه معقول به محسوس به اين 

 [ توجه شود:داستان ]ذيل

 مشترى گِلخوار و عطار

اى خريد گويند شخصى معتاد به گلخوارى بود، بر

شكر به عطارى مراجعه كرد، وزنه عطار از گل بود، 

آن را در كفه ترازو گذاشت و رفت شكر بياورد، 

مشترى گلخوار از رفتن عطار خوشحال شد و از 

وزنه گل شروع به خوردن كرد. عطار فهميد و عمداً 

معطل شد، در اين حال مشترى از دير كرد عطار 
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و نيرنگ خوشحال است و به خيال خودش با ا

شود باك و عمداً معطل مىزند و عطار هم بىمى

داند كه مشترى بدبخت به خودش نيرنگ چون مى

 137شود.زند و از مقدار شكر كمتر نصيبش مىمى

 
137 \E\( 1)iُ 

 ... تا خرد ابلوج قند خاص زفت   پيش عطارى يكى گلخوار رفت -

 سخنتكّلف ىبهست نيكو ىب   گفت عطار اى جوان ابلوج من

 گر تو را ميل شكر به خريدنست  ليك گل سنگ ترازوى من است

 سنگ ميزان هرچه خواهد باش گو  گفت هستم در مهمى قند جو 

 ... سنگ چبود گل نكوتر از زراست  گفت با خود پيش آنكه گلخور است

 اين به و به گل مرا قوت دلست   گرندارى سنگ و سنگت از گلست 

 او به جاى سنگ آن گل را هناد   اندر آن كفه ترازو زاعتداد

 شكستهم به قدر آن شكر را مى   پس براى كفه ديگر به دست

 مشرتى را منتظر آجنا نشاند   چون نبودش تيشه او دير ماند 

 گل از او پوشيده دزديدن گرفت  رويش آن سو بود گلخور ناشگفت

 چشم او بر من فتد از امتحان   ترس ترسان كه نيايد ناگهان 

 كه فزونرت دزد از اين اى روى زرد  ديد عطار آن و خود مشغول كرد

 خورى رو كه هم از هپلوى خود مى   برى گر بدزدى وز گل من مى 

 من مهى ترسم كه تو كمرت خورى   تو مهى ترسى زمن ليك ازخرى 
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______________________________ 
(1) 

 

پيش عطارى يكى  -

 گلخوار رفت
 

تا خرد ابلوج قند 

 ... خاص زفت

گفت عطار اى 

 جوان ابلوج من
 

تكلّف هست نيكو بى

 سخنبى

ليك گل سنگ 

 ترازوى من است
 

گر تو را ميل شكر به 

 خريدنست

گفت هستم در 

 مهمى قند جو
 

سنگ ميزان هرچه 

 خواهد باش گو

 

 پس بداىن كاْحق و غافل كه بود   چون ببيىن تو شكر را ز آزمود

  مولوى 

پندارد و در واقع فريب خورده و زيان كرده چنانچه در اين داستان، مشرتى اْحق، خود را سود برنده و نرينگ زننده مى
است ودر است، مهچنْي منافقى كه به خيال خودش سودى برده و نرينگ زده در واقع زيان كرده ونرينگ زده شده

  دساعت مرگ، اين واقعيت برايش كشف خواهد ش

  .خودش به كسى زياىن وارد نياورده است كه جز به 
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گفت با خود پيش 

 آنكه گلخور است
 

سنگ چبود گل 

 ... نكوتر از زراست

گرندارى سنگ و 

 سنگت از گلست
 

اين به و به گل مرا 

 قوت دلست

اندر آن كفه ترازو 

 زاعتداد
 

او به جاى سنگ آن 

 گل را نهاد

پس براى كفه ديگر 

 به دست
 

هم به قدر آن شكر 

 شكسترا مى

چون نبودش تيشه او 

 دير ماند
 

مشترى را منتظر 

 آنجا نشاند

رويش آن سو بود 

 گلخور ناشگفت
 

گل از او پوشيده 

 دزديدن گرفت

ترس ترسان كه نيايد 

 ناگهان
 

چشم او بر من فتد از 

 امتحان

ديد عطار آن و خود 

 مشغول كرد
 

كه فزونتر دزد از 

 اين اى روى زرد
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گر بدزدى وز گل 

 برىمن مى
 

رو كه هم از پهلوى 

 خورىخود مى

تو همى ترسى زمن 

 ليك ازخرى
 

من همى ترسم كه 

 تو كمتر خورى

چون ببينى تو شكر 

 را ز آزمود
 

پس بدانى كاحمق و 

 غافل كه بود

 

 

 مولوى

 

چنانچه در اين داستان، مشترى احمق، خود را سود 

پندارد و در واقع فريب برنده و نيرنگ زننده مى

خورده و زيان كرده است، همچنين منافقى كه به 

خيال خودش سودى برده و نيرنگ زده در واقع 
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است ودر ساعت زيان كرده ونيرنگ زده شده

 مرگ، اين واقعيت برايش كشف خواهد شد

______________________________ 
 كه جز به خودش به كسى زيانى وارد نياورده است.

 85، ص: 1قلب سليم، ج

 توبه از نفاق

اينك كه بزرگى گناه نفاق و شدت عذاب و 

زيانكارى منافق دانسته شد، به حكم عقل، واجب 

فورى است كه شخص منافق از نفاق خود توبه كند 

ايمانى يا ضعف ايمان است پس و چون نفاق از بى

بايد از كفر و شرك خود پشيمان شده در صدد 

به تفصيلى كه ذكر  -تحصيل ايمان و توحيد

ش نمايد و به زينت صدق و اخالص كوش -شودمى

خود را آراسته كرده ظاهر و باطن خود را يكى 

 سازد:
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ظاهر و باطن اگر 

 باشد يكى
 

نيست كس را در 

 نجات او شكى

 

مند گردد؛ تا از مقامات و درجات صادقين بهره

چنانچه در قرآن مجيد پس از ذكر عذابهاى منافقين 

ه توبه كنند و خودشان فرمايد: »... مگر كسانى كمى

را اصالح نمايند و به خدا بچسبند و دينشان را براى 

اند خدا اصالح و خالص نمايند اينان همراه مؤمنين

و خداوند به زودى به مؤمنين پاداش بزرگى 

 138دهد«.مى

در اين آيه براى توبه از نفاق، اوصاف متعدد و 

 هاى نفاق جز به ايندشوارى ذكر فرموده كه ريشه

 شود بدين قرار:اوصاف خشك نمى

 شرايط بازگشت از نفاق

 
138 \i\-( 1)iُ  َنىْي نىَْي َأْجرًا َعظىيًماإىالَّ الَّذىيَن تَابُواْ َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُموْا بىاللَّهى َوَأْخَلُصواْ دىيَنُهْم لىلَّهى فَأْولئَك َمَع اْلُمْؤمى  E\(.146،) نساء/ E\ َوَسْوَف يُ ْؤتى اللَّهُ ا ْلُمْؤمى
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يعنى رجوع از كفر و شرك به ايمان به  توبه: -اوّل

 پرستى او.خدا و يگانه

يعنى توبه تنها كافى نيست مگر در  اصالح: -دوّم

صورتى كه خود و اعمالشان را كه به فساد 

 اند، اصالح نمايند.گراييده

يعنى اصالح هم سودى ندارد  اعتصام به حق: -سوّم

مگر اينكه به خدا اعتصام جويند يعنى از كتاب خدا 

و سنت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم پيروى 

ى خدا نيست مگر راهى كه كنند؛ زيرا راهى به سو

 خودش معين فرموده است.

______________________________ 
إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ  -(1)

وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأوْلئكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ 

 (.146، )نساء/ عَظِيمًا يُؤْتِ اللَّهُ ا لْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

 86، ص: 1قلب سليم، ج
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يعنى اعتصام به خدا در صورتى  اخالص: -چهارم

نافع ا ست كه دينشان را براى خدا خالص كنند؛ 

زيرا شرك، ظلمى است نابخشودنى و تا اين 

چهارمرتبه را كه در آيه شريفه بيان شده به خوبى 

 انجام ندهد از بيمارى نفاق شفا نيافته است.

 تر استاش سختگناهان قلبى چاره

اهان قلبى كه جايش سرّ اين مطلب آن است كه گن

اش تر و چارهذات انسان است مانند نفاق، سخت

گيرد تر است از گناهانى كه با جسم انجام مىمشكل

مانند زنا و سرقت؛ زيرا در گناهان جسمى همان 

حسرت و پشيمانى حقيقى و در مثل سرقت پس 

دادن مال به صاحبش در پاكى از آن گناه كافى 

ها كافى و غيبت كه است نظير دروغ كه ندامت تن

بايد صاحبش را نيز خشنود كند و معلوم است كه 

هرچه پشيمانى و سوزش دل از گناه بيشتر باشد، 

 شود.پاكتر مى
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ولى در گناه قلبى مانند نفاق، حسرت و پشيمانى تنها 

كافى نيست و تاريكى دل به اين ترتيب برطرف 

نشدنى است مگر اينكه مراحلى را كه در آيه شريفه 

كر شده طى كند آنگاه است كه بيمارى دلش شفا ذ

يافته و نسبت به اين جهت قلبش سالم گرديده 

 است.

مثلًا كسى كه چندى از عمرش در رياكارى بوده و 

الحال برقى از معدن رحمت جهيده است تا خود 

را زيانكار ديده و بزرگى گناهش را شناخته و سخت 

مانى حسرتناك و پشيمان گرديده است، اين پشي

كند و بيمارى دلش را شفا تنها او را پاك نمى

دهد بلكه واجب است حالش را اصالح كرده نمى

به  -هاى شجره خبيثه شرك رابه اين بيان كه ريشه

كه در اول كتاب گناهان كبيره نوشته شده تفصيلى

از دل خود  -شودو در بحث آتيه به آن اشاره مى

از حضرت بزدايد و به وسيله تفكر و خواستن 
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آفريدگار دل خود را به نور توحيد روشن سازد تا 

جايى كه يقين كند كه مؤثر و مدبر در عالم وجود 

جالله كسى نيست و تمام زوال او جلَجز ذات بى

مراتب وجود مقهور اويند و اين هم كافى نيست 

بلكه بايد از همان راهى كه پروردگار مقرر فرموده 

شود و آن انجام  به او اعتصام جويد و نزديك

واجبات و ترك محرمات است، بنابراين، بايد تمام 

 عباداتى كه به سبب ريا

 87، ص: 1قلب سليم، ج

باطل و فاسد بوده، همه را دوباره انجام دهد و اين 

اعتصام هم در صورتى نافع است كه در عباداتى كه 

كند و ساير عباداتى كه بعداً انجام قضا و اعاده مى

 اخالص باشد. دهد بامى

 چاره از اخالص نيست
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بنابراين، انسان تا اهل اخالص نشود از بيمارى نفاق 

رها نشده و شفا نيافته است. و براى مخلص شدن 

بايد جز نماز جماعت و پرداخت زكات واجب و 

حج كه دستور رسيده آنها را آشكارا انجام دهند، 

ساير عبادات را مدتى پنهان از خلق انجام دهد، 

خصوصاً انفاقهاى مالى را طورى بدهد كه جز خدا 

كسى نفهمد تا به تدريج اقتضاى رياكارى و نمايش 

به خلق از دلش بيرون رود تا به جايى برسد كه 

كدام مدح و ذم خلق در نظرش مساوى باشد و هيچ

 در او اثرى نگذارد.

 اخفاء عمل و اخالص

نجهاى فرمايد: »از گاميرالمؤمنين عليه السالم مى

بهشت، پنهان داشتن عمل و شكيبايى بر ناماليمات و 

 139پوشيده داشتن مصيبتهاست«.

 
139 \( 1iُ)- (.404/ 1» من كنوز اْلّنة اخفاء العمل والّصرب على الّرزايا وكتمان املصائب«،) سفينةالبحار\E 
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و از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است: 

تر انجام داده شود از عبادت »هر عبادتى كه پنهان

آشكار اجرش بيشتر بلكه پاداشش به هفتاد مرتبه 

 140افزون است«.

دهد كه دست نهان مى»و كسى كه صدقه را چنان پ

داند كه دست راست او چه داده است چپ او نمى

دهد، از كسانى يعنى در نهايت پنهانى صدقه مى

اند[ كه در پناه عرش خداوندند در شمرده ]شده

 141روزى كه جز پناه او پناهى نيست«.

______________________________ 
ى »من كنوز الجنّة اخفاء العمل والصّبر عل -(1)

 (.404/ 1الرّزايا وكتمان المصائب«، )سفينةالبحار 

 
140 \( 2iُ)- (.404/ 1» اعظم العبادة اجراً اخفاها، اّن فضل عمل السّر على عمل اْلهر سبعون ضعفًا«،) سفينةالبحار\E 
141 \( 3iُ)- لم:» سبعة يظّلهم اللَّه تعال ِف ظّل عرشه يوم ال ظّل االظلُّه إماٌم عادٌل وشابٌّ نشأ ِف عبادة اللَّه عّزوجّل ورجل قلبه متعلق قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و س

يناه ورجل دعته امرئة ذات حسب ومجال فاضت عباملسجد اذا خرج منه حىت يعود اليه ورجالن كانا ِف طاعة اللَّه عّزوجّل فاجتمعا على ذلك وتفرّقا ورجل ذكر اللَّه عّزوجّل خاليًا ف
 E\(.595/ 1فقال اىن اخاف اللَّه تعال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تصدق بيمينه«،) سفينةالبحار 
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»اعظم العبادة اجراً اخفاها، انّ فضل عمل السرّ  -(2)

/ 1على عمل الجهر سبعون ضعفاً«، )سفينةالبحار 

404.) 

قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:  -(3)

»سبعة يظلّهم اللَّه تعالى فى ظلّ عرشه يوم ال ظلّ 

ه إمامٌ عادلٌ وشابٌّ نشأ فى عبادة اللَّه عزّوجلّ االظلُّ

ورجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود 

اليه ورجالن كانا فى طاعة اللَّه عزّوجلّ فاجتمعا على 

ذلك وتفرّقا ورجل ذكر اللَّه عزّوجلّ خالياً ففاضت 

عيناه ورجل دعته امرئة ذات حسب وجمال فقال 

لى ورجل تصدق بصدقة فاخفاها انى اخاف اللَّه تعا

/ 1حتى ال تعلم شماله ما تصدق بيمينه«، )سفينةالبحار 

595.) 

 88، ص: 1قلب سليم، ج
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رسد تا اينكه دوست »و بنده به حقيقت اخالص نمى

ندارد ستايش شود بر كارى كه براى خدا كرده 

 142است«.

شود مرد تمام ذر فرمود: »اى اباذر! دانا نمىو به ابى

دانايى را تا گاهى كه مردمان را بمانند شتران بيند 

)يعنى هنگام عبادت، بشر و شتر برايش يكسان باشد( 

چنانكه هنگام عبادتش اگر شترى نزدش باشد هيچ 

كند، تأثيرى در او ندارد و حال او را دگرگون نمى

دش باشد و او را ببيند اثرى همچنين اگر بشرى نز

در او نگذارد و بود و نبود او مساوى باشد، پس به 

گردد و نفس خود را )در برابر خدا( در خود برمى

 143بيند«.نهايت پستى مى

پس اگر حالش طورى است كه به واسطه ديدن 

تر انجام مردمان، كوشش او بيشتر و عملش را نيك

 
142 \( 1iُ)- ْ(.500/ 1ء من عمله للَّه«،) سفينةالبحار » ... وما بلغ عبد حقيقة االخالص حىت ال َيب ان َيمد على شى\E 
143 \( 2iُ)- يرجع هو ال نفسه فيكون اعظم » يا اباذر! ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى الناس امثال االباعر فال َيفل بوجودهم وال يغريه ذلك كما ال يغريه وجود بعري عنده ِث

 E\(.500/ 1حاقرَلا«،) سفينةالبحار 
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و گرفتار شرك  شود هنوز جاهلدهد، معلوم مىمى

و ريا است و خداى را به ربوبيت و قاهريت و 

 ديگران را به عبوديت و مقهوريت نشناخته است.

شود كه مراد از از اين بيان، به خوبى دانسته مى

اينكه مردمان را مانند شتران بيند اين است كه 

چنانچه هيچ از حضور و ديدن شتر عبادتش را 

ديدن بشرى او را اى ندارد، همچنين از مالحظه

مالحظه نداشته باشد نه اينكه بر مردمان تكبر كند و 

خود را انسان و ديگران را شتر پندارد و لذا در آخر 

گردد و خود را فرمايد پس به خود برمىحديث مى

يابد. و حضرت سجاد عليه السالم نيز در تر مىپست

ترين مناجات، »خود را كوچكترين كوچكها و پست

 144نامد«.مانند ذره يا كمتر از آن مىپستها و 

______________________________ 
»... وما بلغ عبد حقيقة االخالص حتى ال يحب  -(1)

 
144 \( 3iُ)- َرَّةى أوُدوهَنا«،) صحيفه سجاديه/ دعاى عرفه(.» َوانَا بَ ْعُد اَقلُّ ااْلقلَِّْي َواذلُّ ااْلذ ْثُل الذَّ  E\ّلَْي َومى
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/ 1ء من عمله للَّه«، )سفينةالبحار ان يحمد على شىْ

500.) 

»يا اباذر! ال يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى  -(2)

وال يغيره الناس امثال االباعر فال يحفل بوجودهم 

ذلك كما ال يغيره وجود بعير عنده ثم يرجع هو الى 

 (.500/ 1نفسه فيكون اعظم حاقرلها«، )سفينةالبحار 

»وَانَا بَعْدُ اقَلُّ الْاقلِّينَ وَاذلُّ الْاذَلّينَ وَمِثْلُ الذَّرَّةِ  -(3)

 أودُونَها«، )صحيفه سجاديه/ دعاى عرفه(.

 89، ص: 1قلب سليم، ج

 با مردم درمان نفاق

از بيماريهاى روانى كه اكثر مردم امروز را آلوده 

ساخته، نفاق با يكديگر است كه در اثر غلبه ماديگرى 

ايمانى به خدا و فراموش كردن مقام انسانيت و بى

خبرى از سراى جاودانى، اين خوى شيطانى و بى

اند و در دلها رسوخ يافته و همه به آن عادت كرده
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واسطه اين خوى پليد از يكديگر چه رنجها كه به

 بينند.برند و چه سختيها و ناراحتيها كه مىمى

زندگى انسانى كه بايد با انس و الفت باشد به 

وحشت و نفرت از يكديگر مبدل شده است. اجتماع 

بشرى كه بايد با همكارى و دوستى با يكديگر باشد 

به عكس شده همه با تنافر و تضاد و رقابت نابجا و 

برند و در برخورد با حشت از يكديگر به سر مىو

يكديگر مانند برخورد چهارپايان بلكه درندگان در 

مقام شكار يكديگر و نيرنگ زدن و ربودن مال هم 

هستند و به مانند شياطين در ظاهر، اظهار موافقت و 

 در باطن در صدد زيان يكديگرند.

 صدق و صفا از بين رفته و به جايش دروغ و خيانت

و نقض عهد جايگزين شده است، چنان حس 

خودخواهى بر افراد غالب شده كه هركس راحتى 

خواهد، ثروتمندى خود و زحمت ديگرى را مى

طلبد، آبروى خود خود و تهيدستى ديگران را مى
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جويد و هيچ در نظر آبرويى ديگران را مىو بى

 گيرد كه:نمى

آدم اعضاى بنى

 يكديگرند
 

كه در آفرينش ز 

 يك گوهرند

چو عضوى به درد 

 آورد روزگار
 

دگر عضوها را نماند 

 قرار

توكز محنت ديگران 

 غمىبى
 

نشايد كه نامت نهند 

 145آدمى

 

 نفاق در دولتها

جاى تأسف است كه امروز دول بزرگ، خود را 

كنند پرچمدار بشريت و طرفدار عدالت معرفى مى

و كشورهاى كوچك را مجبور به پيروى خود 

نمايند، از آن طرف براى حفظ كيان خود و پر مى

 
145 \( 1iُ)- سعدى\E 
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هاى خويش، آتش جنگ را در نمودن خزينه

هاى كنند و اسلحهكشورهاى كوچك روشن مى

فروشند و در ظاهر، اظهار ا مىزيادى خود را به آنه

 دوستى و

______________________________ 
 سعدى -(1)

 90، ص: 1قلب سليم، ج

كنند و در باطن در مقام موافقت با كشورى مى

دوشيدن و ربودن ثروت و باركشى از آن هستند، 

كنند ولى به وفاى آن پايبند نيستند و اسم عهد مى

گذارند. اين است اين نفاق را »سياست« مى

 اى از نفاق اجتماعات كنونى بشرى.نمونه

 همه گرفتار نفاق خود يا ديگران هستند

اما نفاقهاى فردى يعنى نفاق زن و شوهر، پدر و 

فرزند، برادر و خواهر، رحم با رحم، همسايه با 
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همسايه، فروشنده با خريدار، استاد با شاگرد ... به 

يكديگر كه اساس طورى كه حسن ظن و اعتماد به 

زندگى بشرى است از بين رفته و هرفردى از نفاق 

برد چنانچه ديگرى هم از نفاق او ديگرى رنجها مى

در شكنجه است و اگر اندكى از اهل ايمان يافت 

شوند كه اهل نفاق نيستند و ديگران از آنها در رنج 

و ناراحتى نباشند، خود آن بيچارگان، گرفتار 

 ند.شكنجه اهل نفاق هست

پس بر هرفردى الزم است نخست بيمارى نفاق خود 

هاى اين شجره خبيثه را عالج و دلش را از ريشه

خالى كند و به نور صدق و صفا و اخالص روشن 

تواند در اصالح ديگران سازد و بعد تا آنجا كه مى

بكوشد و زيانهاى دنيوى و اخروى نفاق را گوشزد 

 نمايد.

 زيان دنيوى نفاق
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خواهد از كند و مىكسى كه با ديگرى نفاق مى

دروغ و نيرنگ خود از او سودى ببرد بايد بداند كه 

شود و در نتيجه جز دروغ، فروغ ندارد و كشف مى

اعتنايى به گفتار و كردارش اعتمادى و بىبى

سودى نخواهد برد و چنانچه خداوند او را مهلت 

دوخته كند دهد و رسوا نشود و از راه نفاق ثروتى ان

اى ندارد و سپس روز قيامت در از آن ثروت بهره

شود يعنى معادل آنچه دادگاه عدل الهى تالفى مى

دهند و اگر ربوده از حسناتش به مظلوم مى

اى ندارد گناهان مظلوم را بر دوش او حسنه

نهند. و اگر غرض از دروغ و نيرنگش زيان مى

تجربه رساندن به ديگرى است بايد بداند كه به 

رسيده است غالباً زيان نيرنگ به همان نيرنگ زننده 

رسد چنانچه صريح قرآن مجيد است كه »احاطه مى

 كند مكر بد مگر بهنمى

 91، ص: 1قلب سليم، ج
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اى ؛ يعنى نيرنگ هر نيرنگ زننده146اهل آن«

گيرد و هرچه درباره كسى خودش را فرو مى

ثال عرب بيند و در امانديشيده درباره خودش مى

رسيده: »هركه براى برادر مؤمن چاهى كند 

و مضمون آن در شعر  147سرنگون در آن افتد«

 فارسى چنين است:

  بد مكن كه بد بينى
چه مكن كه خود 

 افتى

 

و در اين موضوع داستانهايى در تواريخ عرب و 

عجم ثبت است. براى تنوّع مطالب كتاب ]ذيلًا[ 

 شود:ذكر مى 148طرف«داستانى از كتاب »مُستَ

 حسادت وزير او را به كشتن داد

 
146 \i\-( 1)iُ  ّيُئ إىالَّ بىَأْهلىهى  E\(.43،) فاطر/ E\ى ...... َواَل َيَىيُق ا ْلَمْكُر السَّ
147 \( 2iُ)- (.232، ص 2» من حفر الخيه جباً وقع فيه متكبًا«،) تفسري جوامع اْلامع، ج\E 
148 \( 3iُ)-  402و  401/ 1املستطرف ِف كّل فنٍّ مستظرف.\E 
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مرد عربى بر معتصم خليفه عباسى وارد شد و به 

واسطه كماالتى كه خليفه از او ديد، او را مقرّب و 

نديم خود گردانيد تا جايى كه بدون اذن گرفتن، 

شد. وزير معتصم كه مردى به حرم خليفه داخل مى

حسود بود به مقام آن مرد عرب نزد خليفه حسد برد 

ده بماند مرا از و با خود گفت اگر اين مرد عرب زن

گيرد، پس اندازد و مقام مرا مىچشم خليفه مى

ظاهراً با او راه دوستى باز نمود تا روزى او را به 

منزل خود دعوت كرد و سير زياد در طعام كرده به 

او خورانيد و بعد به او گفت: با اين گند دهان نزد 

 آيد!!خليفه نروى كه از گند سير، خيلى بدش مى

ها نزد خليفه رفت و گفت اين مرد عرب پس وزير تن

گويد دهان خليفه متعفن است و من از گند مى

دهانش در زحمت هستم، خليفه سخت برآشفت 

عرب را طلبيد، عرب بيچاره از ترس آنكه مبادا 

خليفه از بوى گند سيرى كه خورده اذيت شود، 
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آستين به دهان گرفت و نشست، خليفه گمان كرد 

است و اين عرب بينى خود كه حرف وزير درست 

اى را گرفته تا گند دهان خليفه را نشنود، پس نامه

به بعض عمالش نوشت كه به محض رسيدن نامه بايد 

گردن حامل را بزنى، نامه را به آن عرب داد و گفت 

 نزد فالنى ببر و زود جوابش را بياور.

______________________________ 
، )فاطر/ ى ...مَكْرُ السَّيّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ... وَلَا يَحِيقُ ا لْ -(1)

43.) 

»من حفر الخيه جباً وقع فيه متكباً«، )تفسير  -(2)

 (.322، ص 2جوامع الجامع، ج 

 .402و  401/ 1المستطرف فى كلّ فنٍّ مستظرف  -(3)

 92، ص: 1قلب سليم، ج

عرب نامه را گرفت وقتى درب قصر رسيد وزير او 

براى روى، گفت نامه خليفهكجا مى را ديد پرسيد
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اى است وزير گمان كردخليفه پول وجايزهفالنى

براى عرب حواله كرده، گفت من دوهزار اشرفى 

دهم نامه را به من بده تا برسانم و هرچه به تو مى

پذيرفت باشد. عربدر آن حواله كرده براى من

را او داد و اشرفيها را گرفت. وزير، نامه ونامه را به

به عامل داد و او بالفاصله سرش را بريد پس از چند 

روز خليفه از حال وزير پرسش كرد كه كيفيت 

كشته شدنش را به او خبر دادند، عرب را طلبيد و او 

قصه خود را نقل كرد، خليفه گفت خدا بكشد حسد 

را كه باعث قتل وزير شد، بعد منصب وزارت را به 

 آن عرب داد.

 زيان معنوى نفاق

آنچه از آيات و اخبار درباره نفاق ذكر شد در 

رسانيدن زيان معنوى نفاق كافى است و در اينجا 

 شود.نكته مهمى يادآورى مى
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رسد و نيك و بد را آدمى از وقتى كه به شعور مى

دهد بر سر چهارراهى قرار از يكديگر تميز مى

گرفته است تا كداميك را انتخاب كند. راههايى كه 

ه سوى چهارپايان، درندگان، ديوان يا او را ب

 كشاند، بدين تفصيل:فرشتگان مى

اگر آدمى از نخست، راه و روش خود را پيروى از 

شهوت شكم و ارضاى غريزه جنسى و مقدمات آن 

قرار داد و عقل و شرع و خدا و آخرت را پشت سر 

انداخت و تمام همت و جنبش او تكميل اين دو 

شود با اين هارپايان يكى مىجهت شد، در نتيجه با چ

اند و چنين آدمى فرق كه بهائم حيوان عالم جسم

حيوان عالم جان و چنانچه بهيمه را در عالم جسم 

كند، مالكى است كه هنگام نافرمانى او را شكنجه مى

چنين آدمى را نيز در آخرت صاحبى است كه 

ها و عذابها همان مالك دوزخ باشد و او را شكنجه

 ود.خواهد نم
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 صفات رذيله در نتيجه شهوترانى

نيز كسى كه شأنش شهوترانى شد، صفات پستى در 

شود مانند حرص، بخل، حسد، او قهراً پيدا مى

گرى و ... براى هريك از خباثت، چاپلوسى، بيهوده

هايى خواهد داشت اينها پس از مرگ شكنجه

شرحى كه برد بههايى كه دردنيا مى)عالوه برشكنجه

 (.گذشت

 93، ص: 1قلب سليم، ج

 خوكها و ميمونها به صورت آدمى

گويد[ به امام صادق عليه السالم عرض ابوبصير ]مى

كردم ما را چه برترى بر مخالفين )غيرشيعه( است به 

بينم كه از ما خدا سوگند بعضى از ايشان را مى

تر و خوش تر و در زندگى از ما پرنعمتراحت

 به بهشت بيشتر اميد دارند. حالتر است و از ما هم
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امام صادق عليه السالم جواب نفرمود تا به نزديكى 

مكه معظمه رسيديم و ديديم كه مردمان با ناله خدا 

خوانند. امام عليه السالم فرمود چه بسيارند ناله را مى

كنندگان و چه كمند حج گزاران، به خدايى كه 

غمبرى محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم را به پي

برگزيد و روحش را به زودى به بهشت برد، حج را 

 پذيرد.جز از تو و اصحابت )يعنى شيعيان( نمى

ابوبصير گويد امام عليه السالم دست خود را بر 

صورت من كشيد نگاه كردم ديدم بيشتر مردمان به 

اند جز يك مرد، پس صورت خوك و خر و بوزينه

كمى را به  يعنى تنها عدد بسيار 149از مرد ديگر

 صورت آدمى ديدم:

هركه تو بينى نه همه 

 آدمند
 

اكثرشان گاو و خر 

 دمندبى

 
149  \( 1iُ)- الرجل منهم أرخى باال وأنعم عيشاً وأحسن حااًل وأطمع ِف اْلّنة ...«،) بصري عن الصادق عليه السالم قال: قلت له: مافّضلنا على من خالفنا فواللَّه إىّن ْلرى» عن اىب

 E\(.29/ 27حباراْلنوار 
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 درندگان و خويهاى آنها

[ راه درندگان را گرفت و عقل و شرع را اگر ]انسان

كنار گذاشت و در برخورد با ديگران با دست و پا 

و زبان آزار رسانيد به طورى كه مردم آزارى خوى 

اى در عالم جهان خواهد بود و البته او شد، درّنده

از اين رويّه درندگى، خويهاى زشتى در او به 

ب، استهزا و تحقير آيد مانند: تكبّر، عجوجود مى

مردم و اراده شرّ و شهوت و ستمگرى و بدزبانى و 

حس كينه و انتقامجويى و مانند اينها. و از اينجاست 

روايتى از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

نقل شده كه: »دوزخيان در دوزخ مانند سگان صدا 

و چنانچه براى خاموش شدن و رد  150كنند«.مى

 زنندخوارى او را نهيب مى كردن سگ از روى

 
150 \( 2iُ)-(،»... 281/ 8حباراْلنوار  » ... ان اهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكالب.)\E 
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______________________________ 
بصير عن الصادق عليه السالم قال: »عن ابى -(1)

قلت له: مافضّلنا على من خالفنا فواللَّه إنّى 

الرجل منهم أرخى باال وأنعم عيشاً وأحسن حالًا ألرى

 (.29/ 27وأطمع فى الجّنة ...«، )بحاراألنوار 

اهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى »... ان  -(2)

 (.281/ 8الكالب ...«، )بحاراألنوار 

 94، ص: 1قلب سليم، ج

گويند( همچنين به دوزخيان نيز همين )و چخ مى

كنند چنانچه نص قرآن مجيد خطاب را مى

 151است.

 شيطانهاى انسى

[ رويّه شياطين را پيشه خود ساخت يعنى اگر ]انسان

و بندگى خدا سرپيچى كرد و منكر  از فرمانبردارى

 
151 \i\-( 1)iُ  قَاَل اْخُسوْا فىيَها َواَل ُتَكّلُمونى\E /(.108،) مؤمنون\E 

http://www.i20.ir/


210     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

خدا و آخرت شد و مستبد و متكبر زندگى كرد و 

بازى و كالهبردارى و خيانت را نيرنگ زدن و حقه

در گفتار و كردارش شعار خود قرار داد و خالصه 

مانند شياطين جز شر چيزى از او سر نزد، در نتيجه 

شيطانى از طايفه بشر خواهد بود كه پس از مرگش 

و در  152شودشياطين جنى محشور و ملحق مىبا 

قرآن مجيد هر دو دسته يعنى شياطين انس و جن 

 153[ ذكر فرموده است.را رديف ]هم

 راه انسانيت باالتر از فرشتگان

يعنى شهوت  154[ راه آدميت را برگزيدو اگر ]انسان

 و خشم خود را تابع عقل و شرع

 
152 \i\-( 2)iُ  نسى َوا ْلْى َْي اْْلى ى بَ ْعُضُهْم إىَل ... َشيطى  E\(.112،) انعام/ E\بَ ْعٍض ُزْخُرَف ا ْلَقْولى ُغُرورًا ... ّن يُوحى
153 \i\-( 3)iُ ... نسى  E\(.128،) انعام/ E\... ميَْعَشَر ا ْلْىّن َقدى اْسَتْكثَْرمُت ّمَن اْْلى
154 \E\-( 4)iُ 

 تنه مهْي لباس زيبا است نشان آدمي  تن آدمى شريف است به جان آدميت 

 چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت  چشم است وزبان وگوش و بيىن اگر آدمى به 

خور و خواب و خشم وشهوت شغب است و  
 جهل و ظلمت

 حيوان خرب ندارد ز جهان آدميت 
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______________________________ 
 (.108، )مؤمنون/ قَالَ اخْسُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلّمُونِ -(1)

 ... شَيطِينَ الْإِنسِ وَا لْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى -(2)

 (.112، )انعام/ بَعْضٍ زُخْرُفَ ا لْقَوْلِ غُرُورًا ...

، ... يمَعْشَرَ ا لْجِنّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مّنَ الْإِنسِ ... -(3)

 (.128)انعام/ 

(4)- 

 

تن آدمى شريف 

 است به جان آدميت
 

نه همين لباس زيبا 

 است نشان آدميت

 

 كه مهان سخن بگويد به زبان آدميت  به حقيقت آدمى باشد وگرنه مرغ باشد 

 بدرآى تا ببيىن طريان آدميت  طريان مرغ ديدى، تو ز پاى بند شهوت

 كه فرشته ره ندارد به مكان آدميت  مگر آدمى نبودى كه اسري ديو ماندى 

 مهه عمر زنده باشى به روان آدميت  اگر اين درنده خوئى ز طبيعتت ِبريد

 است مكان آدميت بنگر كه تا چه حد  رسد آدمى به جاىي كه به جز خدا نبيند

  «» سعدى شريازى 
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چشم اگر آدمى به

است وزبان وگوش 

 و بينى

 
چه ميان نقش ديوار 

 و ميان آدميت

خور و خواب و 

خشم وشهوت شغب 

ت و جهل و اس

 ظلمت

 
حيوان خبر ندارد ز 

 جهان آدميت

به حقيقت آدمى 

باشد وگرنه مرغ 

 باشد

 

كه همان سخن 

بگويد به زبان 

 آدميت

طيران مرغ ديدى، 

 تو ز پاى بند شهوت
 

بدرآى تا ببينى 

 طيران آدميت

مگر آدمى نبودى 

 كه اسير ديو ماندى
 

كه فرشته ره ندارد 

 به مكان آدميت
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اگر اين درنده 

خوئى ز طبيعتت 

 بميرد

 
همه عمر زنده باشى 

 به روان آدميت

رسد آدمى به جايى 

 كه به جز خدا نبيند
 

بنگر كه تا چه حد 

 است مكان آدميت

 

 

 »سعدى شيرازى«

 

 

 95، ص: 1قلب سليم، ج

قرار داد و در نتيجه، داراى كماالت پاكدامنى، 

قناعت، زهد، آرامش، تقوا، حيا، شجاعت، سخاوت، 

 شود.بردبارى، عفو و مانند اينها مى

http://www.i20.ir/


214     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

نيز راه شيطنت كه استكبار و فريبكارى است، ترك 

و راه انسانيت كه بندگى، خداشناسى، صدق، صفا و 

پيمايد، در نتيجه داراى صفات اخالص است مى

ماليه دانش، تواضع، صبر، شكر، رضا، تسليم، ك

شود تا جايى دوستى، خيرخواهى و خير رسانى مى

 شود:كه از فرشته باالتر بلكه فرشته، خدمتگذار او مى

بار ديگر از ملك 

 پرّان شوم
 

آنچه اندر وهم نايد 

 آن شوم

 

 مگر حقيقت چه زيان دارد؟

از آنچه گذشت معلوم گرديد كه نفاق، راه شيطنت 

و صدق، راه انسانيت است. چه زيانكارى از اين 

تواند به زندگى شرافتمندانه باالتر كه انسان مى

»انسانيت« در دنيا ادامه دهد و در آخرت هم در 

عالم اعلى كه سراسر بهجت و سرور است اوج گيرد، 
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رها كرده و راه ولى اين راه را به سوء اختيار خود، 

حيوانيت و شيطنت كه پر از نكبت و زحمت است 

برگزيند و پس از مرگ هم با ديوان در غل و زنجير 

 آتشين، هماغوش باشد.

آيا بشر از زندگى با صدق و صفا چه زيانى ديده كه 

آن را رها كرده ]و[ راه نفاق در پيش گرفته است؟ 

 ت.و مصداق حقيقى »خسرالدنيا واالخره« شده اس

 ترك نفاق و مراتب آن

ها و انواع پنهانى است ناگفته نماند كه نفاق را ريشه

 كه غالباً به آن التفاتى نيست و

 96، ص: 1قلب سليم، ج

كسى كه طالب پاكى مطلق از اين بيمارى است و 

خواهد اهل صدق شود، بايد به گفتار و كردار مى

عليه  صدّيقين كه در رأس آنها آل محمّد صلى اهلل

و آله و سلم هستند رجوع كند و عمل ايشان را 
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سرمشق و نمونه كار خود قرار دهد كه چگونه از 

كردند حتى چيزى كه قصد جدى به نفاق فرار مى

كردند كه مبادا زبان و دل آن نداشتند اظهار نمى

آنها يكى نباشد. براى نمونه در اينجا به يك حديث 

 شود:اكتفا مى

 تتعارف بدون حقيق

مردى از دوستان حضرت صادق عليه السالم بر آن 

حضرت وارد شد و اسماعيل فرزند آن حضرت نيز 

در خدمتش بود. آن مرد سالم كرد و نزد حضرت 

نشست وقتى كه آن حضرت از آنجا برگشت، آن 

مرد نيز همراه آن حضرت برگشت. چون امام عليه 

 السالم به در خانه رسيد، داخل خانه شد و آن مرد

را در همانجا گذاشت. اسماعيل گفت: »اى پدر! 

چرا به آن مرد اظهار نكردى )تعارف نكردى( داخل 

خواستم كه داخل خانه شود. خانه شود؟ فرمود نمى

شد )يعنى عرض كرد آن مرد نيز به خانه داخل نمى
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كرديد بهتر بود گرچه او داخل خانه شما تعارف مى

ندارم كه  شد( فرمود: فرزندم! من خوشما نمى

 155خداوند مرا اظهار كننده برخالف واقع بنويسد

)يعنى چيزى را بگويم كه قصد جدّى به آن 

 ندارم(«.

اين است نمونه راه صدق و صديقان پس كسى كه 

هاى خواهد در عالم صدق، گام نهد و از ريشهمى

نفاق رهايى يابد بايد كاملًا خود را كنترل كند 

ا كه به دل منكر است مخصوصاً زبان را و چيزى ر

به زبان نياورد مگر در مقام تقيه به شرحى كه 

 گذشت.

______________________________ 
أكره ان يكتبنى  »... قال عليه السالم: يا بنىّ إِنى -(1)

(. در المنجد 457/ 75اللَّه عَرّاضا«، )بحاراألنوار 

»عرض« را كه در اين روايت وارد شده است )اين 

 
155 \( 1iُ)- (. در املنجد» عرض« را كه در اين روايت وارد شده است) اين طور( معنا 457/ 75أكره ان يكتبىن اللَّه َعرّاضا«،) حباراْلنوار  » ... قال عليه السالم: يا بىّن إىىن

 E\كند:» فعله عرضا اى من دون روية وقصد«.مى

http://www.i20.ir/


218     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

كند: »فعله عرضا اى من دون روية عنا مىطور( م

 وقصد«.

 97، ص: 1قلب سليم، ج

 

 شرك -3

 

راست كه او را ازراهانسانىازبيماريهاى دل

كند »شرك« است؛ يعنى براى حضرت مىمنحرف

آفريدگار انبازى قرار دهد كه گناهى است غيرقابل 

آمرزش و بزرگى اين گناه و انواع آن در جلد 

اهان كبيره ذكر شده، چيزى كه در اين نخستين گن

مقام بايد يادآورى شود، سختى اين بيمارى براى 

روان انسانى است كه منشأ هر بدبختى است و در 

قرآن مجيد آياتى چند رسيده كه براى روشن 
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شدن بزرگى و سختى اين بيمارى يادآورى 

 شود.مى

فرمايد: »و كسى كه به خدا در سوره حج مى

مشرك شود پس گويا از آسمان افتاده و هالك 

ربايند )و شده پس مرغان )مردارخوار( او را مى

خورند( يا اينكه باد او را در قطعه قطعه كرده مى

 156افكند«.جايى دور از فريادرسى مى

 از اوج توحيد به حضيض شرك

را از مقام شامخ يعنى كسى كه مشرك شد خود 

انسانيت و آسمان با عظمت توحيد كه قلعه محكم 

الهى است، سقوط داده و شيطان او را ربوده در 

اندازد دورترين دركات دورى از رحمت خدا مى

و او را هالك ساخته در هواها و هوسها و آرزوهاى 

 كند.نافرجام اسيرش مى

 
156 \i\-( 1)iُ  ََّيقٍ ... َوَمن ُيْشرىْك بىاللَّهى َفَكأَ َّن َمآءى فَ َتْخَطُفهُ الطَّرْيُ أَْو تَ ْهوىى بىهى الرّيُح ِفى َمَكاٍن َسحى َن السَّ  E\(.31،) حج/ E\ا َخرَّ مى
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خالصه هركس از اوج توحيد به حضيض شرك 

اهاى نفس او را پريشان و پايمال سازد يا افتد، هو

باد وسوسه شيطان او را در وادى گمراهى افكند و 

 نابودش كند.

______________________________ 
... وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَ نَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ  -(1)

، نٍ سَحِيقٍفَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّيحُ فِى مَكَا

 (.31)حج/ 

 98، ص: 1قلب سليم، ج

 يكتا بينى و يكتا پرستى، مقام انسانيّت است

توضيح مطلب آنكه: انسان كه اشرف آفريدگان 

است، مقام شامخ و شأن و شرفش در بستگى تمام به 

حضرت آفريدگار است؛ به اينكه خود را بنده او 

شناسد و همه چيز خود را از او داند و فروتنى و 

ذلّتش تنها در برابر پيشگاه با عظمت او باشد و تمام 
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يكسان بيند و ها را با خود در جهت بندگى آفريده

خدا را منعم و موالى خود و تمامى كائنات شناخته 

و هيچ مخلوقى را مستقل در تأثير نداند، البته منظور 

اين نيست كه دنبال سبب نرود بلكه بايد سببيّت 

اسباب و بروز و خاصيت همه را از خدا بداند مثلًا 

هنگام بيمارى بايد به طبيب مراجعه كند و در 

استعمال كند لكن شفا را از خدا  صورت لزوم، دوا

بداند چون اگر آفريدگار دوا به آن اثر نبخشد 

محال است اثرى داشته باشد چنانچه اگر او 

نخواهد، طبيب هرگز تشخيص بيمارى را نتواند 

 داد.

پس بايد خود و جميع مخلوقات را در شؤون 

زندگى وابسته و نيازمند به خدا شناسد و يقين داشته 

ورنده و برنده و بخشنده و گيرنده و باشد كه آ

نگهدارنده و عطا كننده و نجات دهنده او و ديگران 
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»اشهد ان ال اله اال  خداست و بس و به يقين گويد:

 .اللَّه وحده ال شريك له فله الملك وله الحمد«

اين است مقام شامخ انسانيت كه يكتابين و 

ذليل يكتاپرست باشد، پس اگر انسانى خود را اسير و 

مخلوقى )جماد، نبات، حيوان، انسان و فرشته( نمايد 

و براى آن خاضع و خاشع و فرمانبردار شود و خود 

را نيازمند او داند، آشكار است كه چنين بشرى 

چطور خود را از مقام شامخ انسانيت كه برترين 

مراتب هستى است ساقط و به مرتبه پستى مثل 

يش ذليل شده تر بستگى يافته و براخودش يا پست

است در حالى كه آن مرتبه، مانند خودش فقير و 

گونه عاجز و ذليل و نيازمند به خداست و هيچ

 استقاللى ندارد.

 ناتوانى از آفريدن پشه و ...
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فرمايد: »اى مردمان! مثلى زده در آيه ديگر مى

شده )براى پرستش معبودهاى باطل از آن جمله 

يقت بر شما آشكار بتها( پس بشنويد آن را )تا حق

 شود( جز اين نيست آنان

 99، ص: 1قلب سليم، ج

آفرينند خوانيد هرگز نمىرا كه بجز از خداوند مى

مگسى را با كوچكى آن، گرچه همه با يكديگر جمع 

شوند )و براى آفريدن مگس، يكديگر را يارى كنند( 

و اگر از ايشان، مگس چيزى را بربايد نتوانند آن را 

)آنچه مگس از ايشان ربايد، نتوانند پس برهانند 

گرفت( طالب و مطلوب )بت و مگس يا بالعكس عابد 

 157و معبود باطل( هردو ناتوان و سست و عاجزند«.

يعنى در مقام ايجاد، از آفريدن مگسى ناتوان و در 

مقام تدبير، از پس گرفتن چيزى كه مگسى از آنها 

 
157 \i\-( 1)iُ  َن ُدونى اللَّهى َلْن خَيُْلُقوْا ذُبَابًا و ُعوْا لَُه إىنَّ الَّذىيَن َتْدُعوَن مى ْنُه َضُعَف الطَّالىُب يأَي َُّها النَّاُس ُضرىَب َمَثٌل فَاْسَتمى َيْسَتنقىُذوُه مى بَاُب َشْيًئا الَّ َلوىاْجَتَمُعوْا لَُه َوإىن َيْسلُْبُهُم الذُّ

 E\(.73،) حج/ E\َواْلَمْطُلوبُ 
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چنين  ربوده عاجزند، آيا سزاوار است بشر براى

 معبودهايى خاشع و ذليل شود؟!

فرمايد: »قريش، حضرت صادق عليه السالم مى

بتهايى را كه اطراف كعبه نصب شده بود با مشك و 

فرمايد خداوند كردند تا اينكه مىعنبر آلوده مى

مگس سبز رنگ كه داراى چهار بال بود بر بتها مسلط 

بودند رفرمود كه تمامى مشك و عنبرها را از آنها مى

 158خوردند«.و مى

 اقسام معبودهاى باطل

چيزهايى كه بشر را از خداوند عالم بازداشته و به 

خود مشغول ساخته و به اغواى شياطين، آنها را در 

پرستش، شريك آفريدگار جهان قرار داده بسيار و 

به طور كلى يا از سنخ جماد است يا نبات يا حيوان 

 
158 \( 2iُ)-  ،به نقل از كاِف. 390/ 3تفسري صاِف\E 
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انواع هريك از اين يا بشر يا جن و فرشته و شرح 

 شود.امور طوالنى است و اجمالًا به هريك اشاره مى

اما معبودهاى باطل از سنخ جماد مانند بتهايى كه از 

چوب تراشيده شده يا از سنگ يا از جسم ديگر 

ساخته شده و به طال و نقره و ساير جواهرات آرايش 

داده شده و به شكلهاى مختلف آماده گرديده مانند 

يى كه به نام ستارگان آسمان درست كرده و هيكلها

اند و بشر جاهل در برابر در پرستشگاهها نصب نموده

 آنها كه ساخته خود اوست و فاقد

______________________________ 
يأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ  -(1)

يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِاجْتَمَعُواْ لَهُ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ 

وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ 

 (.73، )حج/ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

 به نقل از كافى. 390/ 3تفسير صافى،  -(2)
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 100، ص: 1قلب سليم، ج

آورد حس و شعور است، سر تعظيم و ادب فرود مى

 طلبد.گاه خود قرار داده و حاجت مىو آنها را تكيه

حضرت ابراهيم عليه السالم به بت پرستان قوم خود 

پرستيد آن چيزى را )از سنگ و گفت: »آيا مى

تراشيد )يعنى چوب و غير آن( كه به دست خود مى

چگونه به حكم عقل صحيح است انسان ساخته 

خودش را بپرستد؟( و خداوند آفريدگار شما و 

يعنى سنگ و چوب و جواهرات  159ساخته شماست«

ريده اوست. و آيات قرآن مجيد در نكوهش همه آف

 و سرزنش بت پرستى زياد است.

 ترنيايش در برابر آفريده پست

چون بديهى است كه انسان از حيوان اشرف و 

حيوان از نبات و نبات از جماد اشرف است، پس 

 
159 \i\-( 1)iُ»ُتوَن* َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن  E\(.96و  95،) صافات E\» ... أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنحى
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فروتنى انسان در برابر جمادى كه حس و جنبش و 

ن شعورى ندارد به طورى كه خود را محتاج آ

بداند برخالف حكم قطعى عقل است؛ زيرا انسان در 

اين حال خود را به چندين مرتبه تنزل داده و خود 

 تر كرده است.را از جماد پست

 هاى واهى در پرستش بتهابهانه

برخى براى درست جلوه دادن اين روش فاسد، 

اند از آن جمله گويند: ما هاى شيطانى كردهمغالطه

تها خالق و رازق نيستند ليكن دانيم كه اين بمى

چون بشر را به آفريدگار جهان راهى نيست به ناچار 

صورت او يا صورت ملك مقرب او را از اين اجسام 

كنيم تا ما را به آفريدگار ساخته و آن را پرستش مى

جهان نزديك سازند؛ زيرا تعظيم صورت شخص، 

تعظيم خود اوست! و در قرآن مجيد اين بهانه واهى 

از قول بت پرستها نقل فرموده است كه: را 
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پرستيم آنها را )يعنى بتها و معبودهاى باطل را( »نمى

 160مگر براى اينكه ما را به خداوند نزديك سازند«.

______________________________ 
»... أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا  -(1)

 (.96و  95، )صافات تَعْمَلُونَ«

، )زمر/ ... ... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى -(2)

3.) 

 101، ص: 1قلب سليم، ج

 خدا نزديك است و جسم نيست

نادرست بودن اين مطلب نزد هركس آشكار است؛ 

به حكم عقل و فطرت و به اخبار پيغمبران،  اوّلًا: زيرا

خدا به آفريده خود از هركس و هرچيز نزديكتر 

پروردگار عالم جسم نيست تا صورتى  ثانياً: است و

داشته باشد بلكه آفريننده جسم است پس اين 

 
160 \i\-( 2)iُ َما نَ ْعُبُدُهْم إىالَّ لىُيَقرّبُونَآ إىَل اللَّهى زُْلَفى ... ...\E /(.3،) زمر\E 
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صورتى كه به عنوان فرشته يا خداوند يا به عنوان 

كنند، همه ساخته روحانيت ستارگان درست مى

وهم و خيال بشرى است كه به اغواى شياطين  شده

اند و بدين وسيله درست كرده و بدانها سرگرم شده

اند و براى اين كار خود خبر گرديدهاز خداوند بى

گونه سند عقلى و حجت الهى ندارند؛ چنانچه هيچ

 در قرآن مجيد مكرر بيان شده است.

 پرستش عناصر اربعه

نخ جماد كه زاييده ديگر از معبودهاى باطل از س

اوهام و خياالت بشرى است كه به اغواى شياطين 

اند عناصر اربعه يعنى »آب و آتش و به آنها گراييده

 خاك و هواست«.

گروهى از بشر، »آتش« را پرستند و آن را قديم 

هاى خداوند است دانند و گويند بزرگترين آفريده

 كه بايد آن را بندگى كرد.
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پرستند و آن را موجود را مى گروهى ديگر، »هوا«

تعالى را از آن دانند و حقيقت حقحقيقى مى

 نگذرانند.

دسته ديگر »آب« را و برخى ديگر »خاك« را خدا 

طلبند و آن را قديم خوانند و از آن نياز مى

دانند و خرافى بودن اين عقايد سخيف از آنچه مى

 درباره بتها گفته شد، آشكار است.

 ستاره پرستها آفتاب و ماه و

گروهى ديگر از سنخ جمادات، »آفتاب« را 

گويند ملكى است بزرگ و صاحب پرستند و مىمى

عقل و نفس و آن را سرور فرشتگان و پادشاه زمين 

دانند و پرستش آن را واجب و الزم و آسمان مى

 شمارند.مى

 102، ص: 1قلب سليم، ج
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د گروهى ديگر گويند »آفتاب« حق مطلق و خداون

برحق است و پيدايش موجودات از او و ما او را 

شنويم و انسان بينيم اما از مجردات اسمى مىمى

 شنود.بيند گرود نه آنچه را كه مىبايد به آنچه مى

پرستند و آن را ملكى گروهى ديگر »ماه« را مى

ها دانند و نيز زردشتىاى بزرگ مىعظيم و فرشته

ارد« را ستايش »ستاره زهره، مريخ، زحل و عط

كنند و تمثال آنها را در پرستشگاهها و منازل مى

 كنند!!خود نقش نموده در برابرش نيايش مى

 ها و ماه با زمين يكى استتكوين ستاره

در اين دوره از زمان كه پاى بشر به كره ماه رسيده، 

به خوبى دانسته گرديده است كه خورشيد و ماه و 

هستند كه در اصل ماده ساير كواكب، همه اجسامى 

باشند و هيچ مزيت معنوى تكوين با زمين يكى مى

به زمين ندارند و جهالت بشرى كه در برابر آنها 
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طلبد، به خوبى آشكار شود و نياز مىخاشع مى

 شود.مى

 خرافات در اثر دورى از حقيقت

بلى، دورى از مكتب اسالم و قرآن مجيد، بشر را 

جايى كه گروهى در هند، دچار خرافات نموده تا 

پرستند!!! و برخى »گاو« را »آالت تناسلى« را مى

گويند عبادت وقتى درست نمايند و مىستايش مى

است كه صورت با بول گاو شسته شود! و گاهى كه 

خواهد بول كند، دستها را از آن پر كرده گاو مى

كنند! و طايفه مالند و عبادت مىبه صورت خود مى

ها گاوان را مالئكه همراهند و صابئىمجوس گويند 

دانند مالئكه را دختران خدا و مؤثر در حوادث مى

 كنند.و براى خدا همسرى از طايفه جن تصور مى

 پرستند.و طايفه ديگر جن را مى

 درخت پرستها و طايفه ثنويّه
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نخل مقدسى در نجران بوده كه نذرها را به صورت 

 آويختند.سالح و پارچه و لباس بر آن مى

 103، ص: 1قلب سليم، ج

نويسد: »درختى است در در كتاب انيس االعالم مى

كنار »نهر كنكاى هندوستان« كه برگهاى آن دايماً 

در حركت منظم است و هر دقيقه شصت مرتبه 

ند آن درخت را كند و مشركين هحركت مى

 نمايند«.ستايش و آن نهر را تقديس و پرستش مى

طايفه ثنويه گويند جهان را دو مبدأ است يكى 

»يزدان« كه عاقل و مصدر خيرات است و دومى 

 »اهريمن« كه سفيه و مبدأ شرور است.

 يگانگى خدا، فطرى بشر است

اهل تحقيق گويند كه تمام اصناف مشركين قايل به 

آفريدگار جهانند يعنى جز فرقه دهريه و وحدانيت 

هاى بشر كه خدايى قايلند طبيعى مسلكها ساير فرقه
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دانند و چنانچه اصل اعتقاد به خدا او را يگانه مى

فطرى بشر است همچنين اعتقاد به يگانگى او نيز 

فطرى انسان است و همه گويند خداى بزرگ يكى 

ش و است و آنچه را كه اصناف مشركين مورد پرست

اند آنها را خدايان كوچك ستايش خود قرار داده

دانند و آنها را منعم و يا مظهر و صورت آنها مى

اند و به وهم باطل خود دادرس خود خيال كرده

گويند بشر را به خداى بزرگ راهى نيست و بايد 

خداهاى كوچك را مورد پرستش قرار داد چنانچه 

 گذشت.

 تششرك در مقام فعل، اطاعت و پرس

به تعبير ديگر، همه در توحيد ذاتى و صفاتى حق 

زوال تعالى متفق هستند و همه گويند ذات بى

اش را همتا و انبازى خداوند عالم و صفات كماليه

نيست لكن در توحيد افعالى يعنى شؤون ربوبيت و 

الوهيت و خالصه خدايى كردن، براى خداوند 
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مقام  اند چنانچه درعالم شريكهايى قرار داده

اطاعت و تسليم بالشرط كه تنها در برابر حضرت 

اند آفريدگار بايد چنين باشند، شريكهايى پذيرفته

چنانچه در مقام پرستش و ستايش كه بايد تنها در 

برابر خداوند انجام داد در برابر مخلوق انجام 

 دهند.مى

 104، ص: 1قلب سليم، ج

 اقسام شرك

 الف: شرك جلى

شاره شد از اصناف مشركين همه از آنچه به آن ا

انواع شرك جلى است و مشرك )به طور وصف( 

در اصطالح قرآن مجيد بر بت پرستها اطالق 

كتاب و اهل اسالم به شود ولى شركهاى اهلمى

شود كه به آنها شود سبب نمىتفصيلى كه ذكر مى

شود شرك مشرك گفته شود بلكه به آنها گفته مى
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است بين شرك وصفى و  ورزيدند، )خالصه فرق

شود كفر شرك فعلى مثلًا به تارك حج گفته مى

شود كافر شد( پس مشركين ورزيد ولى گفته نمى

كسانى هستند كه شرك جلى دارند و آن قايل 

شدن به خدايان كوچك و پرستش بتها است به 

 تفصيلى كه گذشت.

 ب: شرك خفى

اما شرك خفى، شركهاى اهل كتاب است؛ يعنى 

و نصارا و همچنين مجوس بنابر قول جمعى از يهود 

محققين و شهادت روايات بر اينكه آنها را نيز 

اند و از پيغمبرى بوده و كتاب آسمانى داشته

 ميانشان برداشته شده است.

و شرك اهل كتاب از وجوهى است از آن جمله 

و قول  161است قول يهود كه عُزير پسر خداست

 
161 \( 1iُ)-خوانند ومهان است كه دين يهود را ِتديد َّنود و تورات را پس از آنكه در واقعه ِبت نصر » ُعزير« نام مهان شخصى است كه يهود او را به زبان عربى» عزرا« مى

 E\ رفت، دوباره آن را به صورت كتاىب به رشته حترير درآورد.پادشاه بابل و تسخري بالد يهود و ويران َّنودن معابد و سوزاندن كتاِباى ايشان بكلى از بْي
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يعنى در حالى كه نصارا به توحيد در تثليث؛ 

 آفريدگار جهان يكى

______________________________ 
نام همان شخصى است كه يهود او را  »عُزير« -(1)

خوانند وهمان است كه مى »عزرا« به زبان عبرى

دين يهود را تجديد نمود و تورات را پس از آنكه 

در واقعه بخت نصر پادشاه بابل و تسخير بالد يهود و 

نمودن معابد و سوزاندن كتابهاى ايشان بكلى ويران 

از بين رفت، دوباره آن را به صورت كتابى به رشته 

 تحرير درآورد.

 

آرى ِبت نصر، مردان يهود را كشت و زنان و كودكان و مشىت از ضعفاى ايشان را به بابل برد و نزديك يك قرن در  
ى شفاعت  بابل ماندند تا آنكه بابل به دست كورش پادشاه ايران فتح شد و عزرا نزد وى رفته و براى يهوديان تبعيد

َّنود. چون نزد كورش حمرتم بود، تقاضايش پذيرفته شد و اجازه داد يهود به بالد خود بازگردند و توراتشان از نو نوشته  
اى نگارش پيش از ميالد، جمموعه 457هاى تورات بكلى از بْي رفته بود، عزرا در حدود سال شود و با اينكه نسخه 

   .نتشر ساختداد و به نام» تورات« در ميان يهود م

پيش از ميالد باز   161گرچه مهْي جمموعه هم درزمان انتيوكس پادشاه سوريه وفاتح بالد يهود؛ يعىن درحدود سال 
هاى تورات جمموعه عزرا را يافته و سوزاندند، لكن يهود  ها را گشتند و نسخهبكلى از بْي رفت و مأمورين وى متام خانه 

ايشان به فلسطْي شد، او را تعظيم َّنوده و به مهْي منظور او را پسر خدا ناميدند به مهان جهت كه عزرا وسيله برگشت  
و حال اين نامگذارى مانند نامگذارى مسيحيان است كه عيسى عليه السالم را پسر خدا ناميده و پرتوى از جوهر  

خوانند، بر ام، پسر خدايش مىدانند و يا اينكه جهت احرت ربوبيت در او قايلند و يا او را مشتق از خدا و با خدا مى
  .ما معلوم نيست 
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آرى بخت نصر، مردان يهود را كشت و زنان و 

كودكان و مشتى از ضعفاى ايشان را به بابل برد و 

نزديك يك قرن در بابل ماندند تا آنكه بابل به 

تح شد و عزرا نزد وى دست كورش پادشاه ايران ف

رفته و براى يهوديان تبعيدى شفاعت نمود. چون 

نزد كورش محترم بود، تقاضايش پذيرفته شد و 

اجازه داد يهود به بالد خود بازگردند و توراتشان 

هاى تورات بكلى از از نو نوشته شود و با اينكه نسخه

پيش از  457بين رفته بود، عزرا در حدود سال 

اى نگارش داد و به نام »تورات« در ميالد، مجموعه

 ميان يهود منتشر ساخت.

______________________________ 
گرچه همين مجموعه هم درزمان انتيوكس پادشاه 

 161سوريه وفاتح بالد يهود؛ يعنى درحدود سال 

پيش از ميالد باز بكلى از بين رفت و مأمورين وى 

ت مجموعه هاى توراها را گشتند و نسخهتمام خانه
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عزرا را يافته و سوزاندند، لكن يهود به همان جهت 

كه عزرا وسيله برگشت ايشان به فلسطين شد، او را 

تعظيم نموده و به همين منظور او را پسر خدا 

ناميدند و حال اين نامگذارى مانند نامگذارى 

مسيحيان است كه عيسى عليه السالم را پسر خدا 

يت در او قايلند و يا ناميده و پرتوى از جوهر ربوب

دانند و يا اينكه جهت او را مشتق از خدا و با خدا مى

 خوانند، بر ما معلوم نيست.احترام، پسر خدايش مى

 105، ص: 1قلب سليم، ج

است، سه تاست؛ يعنى خدا و پسرش عيسى و 

ونيزبت پرستها و  162القدس هرسه يكى است.روح

 
162 \( 1iُ)- اند گرچه به معناى يگانگى خداوند است. و خالصه آنچه در اين باره گفتهمراد اصلى از تثليث در وحدت حمفوظ داشنت عقيده پسر خدا بودن عيسى در عْي

نيم ثالثه است و مراد از اقنوم صفىت است كه ظهور و بروز و ِتلى يك شئ براى غري خود با آن گردد آن است كه ذات احديت ذات واحدى است كه داراى اقامعقول برَّنى
باشد. اقنوم علم، كلمه. و اقنوم حيات، گريد در عْي آنكه صفت غريموصوف چيز ديگرى نيست و اقانيم ثلثه عبارت از اقنوم وجود و اقنوم علم و اقنوم حيات مىصورت مى
 E\روح است.

القدس اقنوم باشد كه اب اقنوم وجود و ابن اقنوم علم و كلمه و روح القدس مىنيم ثلثه مهان اب و ابن و روح اين اقا
حياتند. و به عبارت ديگر منظور آن است كه» ابن« كه مهان كلمه و اقنوم علم است از نزد اب و پدر خود كه اقنوم  

  .شده است  القدس كه اقنوم حيات است نازلوجود است به مهراهى روح 

اند ليكن در تفسري و شرح اين امجال به طورى با يكديگر اختالف اين بود امجال آنچه در بيان تثليث در وحدت گفته
كرده و مذاهب خمتلفه در بينشان پيدا شده كه مشاره آهنا شايد از هفتاد بگذرد و در حال كه اصل تثليث در وحدت 
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باشند بودائيهاى هند قايل به وحدت در تثليث مى

اند اين مذهب نصارا از بت بلكه اهل تحقيق گفته

 163پرستان گرفته شده است.

______________________________ 
مراد اصلى از تثليث در وحدت محفوظ  -(1)

يگانگى داشتن عقيده پسر خدا بودن عيسى در عين

اند و خالصه آنچه در اين باره گفتهخداوند است. 

گردد آن است كه گرچه به معناى معقولى برنمى

ذات احديت ذات واحدى است كه داراى اقانيم 

ثالثه است و مراد از اقنوم صفتى است كه ظهور و 

بروز و تجلى يك شئ براى غير خود با آن صورت 

گيرد در عين آنكه صفت غيرموصوف چيز مى

 

گويند بايد تعبداً پذيرفت و بايد چنْي كنند ليكن مىه نامعقول آن تصديق مىحرِف است نامعقول و برخى از آهنا هم ب
  .معتقد بود

براى شرح بيشرت از عقايد نصارا و رد آهنا به كتاب» انيس االعالم« مراجعه شود و در تفسري امليزان، ذيل آيه هشتاد از  
  .سوره آل عمران در اين باره حبث جامع و نافعى ذكر شده است

163  \( 2iُ)-  بينيم بزرگرتين نويسد: هنگامى كه ديده را به مملكت هند بدوزمي مىدر» تفسري امليزان« از كتاب خرافات تأليف» دوان« نقل َّنوده است كه صاحب كتاب مزبور مى
 E\و مشهورترين روش عبادتى آهنا مهان تثليث يعىن سه بودن خداى واحد است؛ اقنوم سه گانه نزد آنان؛

 ..........   
دانند. برمها نزد آنان اب و ويشنو، ابن باشد. آنان عقيده دارند كه اين اقنوم متحد بوده از هم جداىي ندارند و به گمان خود آن سه را خداى واحد مى» برمها و يشنو و سيوا« مى

 E\القدس است.و سيوا روح 
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نيم ثلثه عبارت از اقنوم وجود و ديگرى نيست و اقا

باشد. اقنوم علم، كلمه. اقنوم علم و اقنوم حيات مى

 و اقنوم حيات، روح است.

القدس اين اقانيم ثلثه همان اب و ابن و روح

باشد كه اب اقنوم وجود و ابن اقنوم علم و كلمه مى

القدس اقنوم حياتند. و به عبارت ديگر منظور و روح

آن است كه »ابن« كه همان كلمه و اقنوم علم است 

از نزد اب و پدر خود كه اقنوم وجود است به 

ست نازل القدس كه اقنوم حيات اهمراهى روح

 شده است.

اين بود اجمال آنچه در بيان تثليث در وحدت 

اند ليكن در تفسير و شرح اين اجمال به طورى گفته

با يكديگر اختالف كرده و مذاهب مختلفه در بينشان 

پيدا شده كه شماره آنها شايد از هفتاد بگذرد و در 

حالى كه اصل تثليث در وحدت حرفى است 

ها هم به نامعقولى آن تصديق نامعقول و برخى از آن
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گويند بايد تعبداً پذيرفت و بايد كنند ليكن مىمى

 چنين معتقد بود.

براى شرح بيشتر از عقايد نصارا و رد آنها به كتاب 

»انيس االعالم« مراجعه شود و در تفسير الميزان، 

ذيل آيه هشتاد از سوره آل عمران در اين باره 

 ت.بحث جامع و نافعى ذكر شده اس

در »تفسير الميزان« از كتاب خرافات تأليف  -(2)

»دوان« نقل نموده است كه صاحب كتاب مزبور 

نويسد: هنگامى كه ديده را به مملكت هند مى

بينيم بزرگترين و مشهورترين روش بدوزيم مى

عبادتى آنها همان تثليث يعنى سه بودن خداى 

 واحد است؛ اقنوم سه گانه نزد آنان؛

.......... 

______________________________ 
باشد. آنان عقيده دارند »برهما و يشنو و سيوا« مى
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كه اين اقنوم متحد بوده از هم جدايى ندارند و به 

دانند. برهما گمان خود آن سه را خداى واحد مى

 القدس است.نزد آنان اب و ويشنو، ابن و سيوا روح

 106، ص: 1قلب سليم، ج

 نيز مشركندغالت و مفوضه 

گويند نيز مانند »طايفه غالت« از مسلمانان كه مى

تدبير و خلق و رزق به دست حضرت على بن 

طالب عليه السالم است! و »طايفه مفوضه« ابى

گويند به حضرات ائمه عليهم السالم واگذار شده مى

است و ظاهر است كه ايشان حضرت على عليه 

، براى السالم را در شؤون الوهيت و ربوبيت

 اند.خداوند عالم شريك قرار داده

 تربيت كننده خدا، اطاعت هم براى خدا

 از جمله شركهاى اهل كتاب، شرك در مقام

است. توضيح مطلب آن است كه چنانكه  »اطاعت«
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العالمين است؛ يعنى دست پروردگار عالم، رب

تربيت او با بشر و ساير آفريدگان است و همه را به 

رساند و از وقتى كه بشر در رحم مى كمال اليقشان

رود شود تا وقتى كه از اين عالم مىمادر تكوين مى

يك لحظه از تربيت تكوينى او غفلت نشده و 

نخواهد شد و همچنين است در عوالم پس از مرگ 

 االبد.الى

بنابراين، بشر هم بايد در تربيت روحانى و معنوى 

جز  خود كه وابسته به افعال اختيارى اوست

پروردگار عالم كسى را ربّ خود قرار ندهد و تنها 

مطيع فرمان خدا باشد و پيروى از اوامر ديگرى 

يعنى هواى نفس يا شيطان يا بشرى مانند خود 

ننمايد. پس كسى كه جز خدا را فرمان برد، آن 

مطاع را شريك خداوند در الوهيت و ربوبيت قرار 

فرمايد: داده است؛ چنانچه درباره هواپرستان مى
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»آيا ديدى كسى را كه ميل نفس خود را خداى 

 164خود قرار داده است؟«.

فرمايد: »گمراهان، و درباره پيروان شيطان مى

شياطين را فرمانده و سرپرست خود قرار دادند به 

 165جاى خداوند«.

______________________________ 
 (.23، )جاثيه/ ...أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَلهُ  -(1)

، ... إِنَّهُمُ اتَّخَذُواْ الشَّيطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ ... -(2)

 (.30)اعراف/ 

 107، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »آيا با شما اى فرزندان آدم! پيمان و نيز مى

نبستم كه شيطان را نپرستيد )و از او اطاعت 

 166نكنيد(«.

 
164 \i\-( 1)iُ ... ُأَفَ َرءَْيَت َمنى اُتَََّذ إىَلَُه َهَوله\E (، /23جاثيه.)\E 
165 \i\-( 2)iُ ... ن ُدونى اللَّهى َْي َأْولىَيآَء مى يطى  E\(.30،) اعراف/ E\... إىن َُّهُم اُتََُّذوْا الشَّ
166 \i\-( 1)iُ ... ْيطَن تَ ْعُبُدواْ الشَّ  E\(.60،) يس/ E\َأَلَْ أَْعَهْد إىلَْيُكْم يَبىنى ءَاَدَم َأن الَّ
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و درباره كسانى كه بشرى مثل خود را ربّ خود 

فرمايد: اند در اطاعت و فرمانبردارى، مىقرار داده

» )يهود و نصارا( گرفتند دانايان و ترسايان خود را 

ز خداوند را و مسيح پسر مريم را، در پروردگاران ج

حالى كه دستور نداشتند مگر اينكه معبودى تنها را 

بپرستند كه جز او معبودى نيست و او از آنچه برايش 

 167پندارند پاك است«.شريك مى

شود كسى كه به از اين آيات به خوبى دانسته مى

جاى خداوند عالم مطاعى و فرمانده الزم االطاعه 

بگيرد پس او را ربّ و إله و معبود خود  براى خود

 قرار داده است.

 كردندحالل خدا را حرام و حرام را حالل مى

گويد از حضرت صادق عليه السالم از »ابوبصير« مى

فرمايد: »يهود و معناى قول خداوند پرسيدم كه مى

نصارا دانشمندان و عابدان خود را در برابر خداوند، 
 

167 \i\-( 2)iُ  َُرواْ إىالَّ لىَيْعُبُدواْ إىَلًا َواحى اُتََُّذواْ َأْحَبار يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَمآ أُمى ا ُيْشرىُكونَ ُهْم َورُْهبَنُهْم أَْربَابًا ّمن ُدونى اللَّهى َواْلَمسى إىلَه إىالَّ ُهَو ُسْبحَنُه َعمَّ  E\(.31،) توبه/ E\ًدا الَّ
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در پاسخ فرمود به خدا  168«پروردگار خود گرفتند

اين دانشمندان و عابدان آنها را به پرستش خودشان 

خواندند آنها دعوت نكردند و اگر هم مى

پذيرفتند ولى به نظر خودشان حرام خدا را نمى

براى آنان حالل و حالل خدا را براى آنها حرام 

كردند و آنها ندانسته و نفهميده ايشان را از اين راه 

ند. و نيز فرمود: »كسى كه اطاعت كند پرستش كرد

امر كسى را در معصيت پروردگار پس او را پرستيده 

 169است«.

______________________________ 
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِى ءَادَمَ أَن لَّاتَعْبُدُواْ الشَّيْطنَ  -(1)

 (.60، )يس/ ...

 
168 \( 3iُ)-ملا اجابوهم ولكن احلوا َلم حرامًا وحرموا عليهم حالال فعبدوهم من حيث ال م ولو دعوهم ال عبادة انفسهم» ... فقال: اما واللَّه ما دعوهم ال عبادة انفسه

 E\/ باب الشرك(.398/ 2يشعرون«،) كاِف 
169 \( 4iُ)- باب الشرك(.398/ 2» من أطاع رجاًل ِف معصية فقد عبده«،) كاِف /\E 
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اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبنَهُمْ أَرْبَابًا مّن دُونِ اللَّهِ  -(2)

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلهًا وَاحِدًا 

 (.31، )توبه/ لَّا هُوَ سُبْحنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَلَّاإِلهَ إِ

»... فقال: اما واللَّه ما دعوهم الى عبادة انفسهم  -(3)

لما اجابوهم ولكن ولو دعوهم الى عبادة انفسهم

احلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حالال فعبدوهم من 

 / باب الشرك(.398/ 2حيث ال يشعرون«، )كافى 

رجلًا فى معصية فقد عبده«، )كافى »من أطاع  -(4)

 / باب الشرك(.398/ 2

 108، ص: 1قلب سليم، ج

 پيروى علماى باطل نيز شرك است

نيز مانند بعضى فرق اسالم كه اطاعت علماى خود 

را در بيان احكام الهى و تعيين حالل و حرام واجب 

دانند با اينكه ايشان از روى ميل شخصى خود مى

 كنند.حالل و حرام را تعيين مى
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از »ابوحنيفه« نقل شده است كه گفته است: رسول 

 خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در اين مورد چنين

گويم. پس اينها فرموده و من )برخالف او( چنين مى

هم علماى خود را ربّ خود گرفته و در لزوم 

 اند.اطاعت، شريك خداوند عالم قرار داده

 مرجع شيعه بايد هواى نفس نداشته باشد

اند اگر پرسيده شود شيعه اثنى عشرى هم چنين

يعنى اطاعت علماى خود را الزم و تقليد از آنها را 

دانند، پاسخ اين ر تعيين احكام الهى، واجب مىد

كنند مگر از فقيهى كه از است كه اماميه تقليد نمى

هواى نفس خالى باشد و هر حكمى كه بيان 

كند، مستند به قرآن مجيد و اخبار ائمه معصومين مى

عليهم السالم باشد، به عالوه اطاعت از او هم مستند 

م است به اين بيان به اطاعت از خدا و پيغمبر و اما

 كه:
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چون خداوند اطاعت اولوااالمر را كه ائمه 

اند واجب فرموده و آنها هم در مثل گانهدوازده

اند، پس زمان ما اطاعت از فقيه عادل را امر فرموده

اطاعت از او اطاعت از امام عليه السالم و پيغمبر 

صلى اهلل عليه و آله و سلم است و اطاعت ايشان هم 

خداست و تفصيل اين مطلب در بحث اطاعت 

شرك گناهان كبيره گذشت و نيز تذكر داده شد 

كه فرمانبردارى زن از شوهر و فرزند از پدر و مادر 

چون به امر خداوند است، شرك در اطاعت نيست 

 بلكه عين اطاعت از خداوند است.

 شرك در مقام پرستش

شرك در مقام پرستش و بندگى خداوند كه ممكن 

اهل كتاب و مسلمانان به آن مبتال شوند مانند است 

پرستند به اعتقاد نصارا كه مسيح عليه السالم را مى

 اينكه پسر خدا بلكه عين
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 109، ص: 1قلب سليم، ج

خداست و مانند غالت كه على عليه السالم را 

پرستند به اعتقاد اينكه در شؤون الوهيت شريك مى

ه مرشد خود را خداوند است و مانند بعض صوفيه ك

پرستند به خيال اينكه با خداوند متحد است يا مى

خداوند در او حلول كرده است و نيز مانند ريا در 

 عبادت است به شرحى كه گذشت.

 بايد معناى بندگى را دانست

براى شناختن انواع شركهاى خفى، در مقام بندگى، 

بايد معناى بنده و بندگى دانسته گردد، پس گوييم 

اقلى پس از تفكر و تدبّر در هستى خود و ديگر هرع

فهمد كه اصل زندگى و آثار و لوازم آفريدگان مى

كس از آن، همه از حضرت آفريدگار است و هيچ

خود، هيچ ندارد و همه در جميع شؤون وابسته به 

بيند همه آن حضرتند و آنچه در خود و ديگران مى
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و مملوك داند پس او و همه، ملك را از خداوند مى

و بنده حقيقى آفريدگارند: »نيست در آسمانها و 

 170زمين كسى مگر اينكه بنده پروردگار عالم است«.

و چون خود را به نيستى و فقر ذاتى و نيازمندى از 

هرجهت و عجز و ذلت ديد و خداوند را به هستى 

نيازى ذاتى و توانايى و عزت شناخت، مطلق و بى

و را رها كند، هيچ به طورى كه اگر يك لحظه ا

خواهد بود، پس در هر آن، خود را در برابر موال و 

بيند و به حكم عقل مالك خود ذليل و نيازمند مى

بايد در هر آن ذلت و نيازمندى خود را به مواليش 

اظهار كند و اين اظهار تذلل را عبادت )پرستيدن( 

پايان گويند، براى اينكه حق موال و سپاس نعمت بى

تواند ادا كند )هرچند از عهده ا آنجا كه مىاو را ت

آيد( تا مبادا او را به خود واگذارد و آن برنمى

 نعمتهايش را از او ببرد.

 
170 \i\-( 1)iُ مَواتى َوا ْْلَْرضى إىالَّ ءَاتىى الرَّْْحنى َعْبًدا  E\(.93،) مرمي/ E\إىْن ُكلُّ َمن ِفى السَّ
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 بنده هم بايد هميشه در عبادت باشد

چنانچه خداوند، منعم و دايم الربوبيه است، بنده هم 

بايد دايم العبوديه باشد؛ يعنى حق خداوند است كه 

او را بندگى كنند و پرستش نمايند  بندگانش هميشه

 و برعهده بندگان

______________________________ 
إِنْ كُلُّ مَن فِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِى  -(1)

 (.93، )مريم/ الرَّحْمنِ عَبْدًا

 110، ص: 1قلب سليم، ج

است كه در برابر نعمتهاى هميشگى و بادوام او دايماً 

بپرستند، لكن خداوند كريم اولًا بندگان خود او را 

را در چگونگى پرستش حيران و سرگردان وا 

اكرم صلى اهلل عليه و آله نگذاشت و به وسيله رسول

و سلم چگونگى عبادات را بيان فرموده و از اينكه 

اى درست كند كسى به خيال و وهم خود طريقه
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را براى عبادت پروردگار عالم، نهى فرموده و آن 

 بدعت و حرام دانست.

ديگر آنكه امر را بر بندگان خود سهل و آسان 

روز فرمود؛ چنانچه از عبادات بدنى، تنها در شبانه

هفده ركعت نماز و در سال يك ماه روزه و در عمر 

يك مرتبه حج و از عبادات مالى زكات و خمس را 

تر با كمال سهولت واجب فرموده است. و عجب

شهاى اينكه در برابر همين جزئى عبادت چه پادا

بزرگى قرار داده است و اداى واجبات را يگانه 

وسيله قرب به حضرتش معرفى فرموده و سعى در 

نوافل و مستحبّات را طريق زيادتى قرب و ارتفاع 

درجات خبر داده است لكن شرط صحت و قبولى 

، پس 171و تأثير هرعبادتى را اخالص خوانده است

اگر در عبادتى چه واجب و چه مستحب، عالوه بر 

بندگى خداوند، جلب نظر خلق و مدح و ثناى آنها 

 
171 \i\-( 1)iُ  ى َأَحًدا... َواَل ُيْشرىْك بىعىَباَدةى رَبّهى\E /(.110،) كهف\E 
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هم جزء نيتش باشد آن عبادت باطل، بلكه حرام و 

 شود.اش شمرده مىجزء گناهان كبيره

 به شرطى كه بنده ديگرى نباشد

مطلب مهمى كه بايد در اين مقام يادآورى شود 

پروردگار كريم غفلت بندگان را از اينكه گفته شد 

عبادت و ياد او در غير اوقاتى كه براى عبادت تعيين 

فرموده، بخشيده است و ضررى ندارد در صورتى 

كه در اوقات ديگر، ديگرى را نپرستد و بنده و 

مملوك ديگرى نباشد، بنابراين، كسى كه از صبح تا 

ظهر بنده هواى نفس و مملوك شيطان است، 

كه اگر صورت باطنى خود را ببيند طورى به

خواهد ديد كه هنگام انجام گناه در برابر خنزير 

شهوت و كلب غضب در حال ركوع و سجود 

 و چون ظهر شود در مسجد 172است

 
172 \E\( 2)iُ 

 وى خدايان تو خداى آزار  اى هواهاى تو خدا انگيز -

http://www.i20.ir/


256     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

______________________________ 
 (.110، )كهف/ ى أَحَدًا... وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ -(1)

(2) 

 

تو  اى هواهاى -

 خدا انگيز
 

وى خدايان تو 

 خداى آزار

 

 ره رها كرده اى از آىن گم  

 علم كز تو تو را نبستاند   اى از آىن خوارعز ندانسته

 غول باشد نه عاَل آنكه از او   جهل از آن علم به بود صدبار 

 ده بود آن نه دل كه اندر وى   بشنوى گفت و نشنوى كردار

 كى درآيد فرشته تا نكىن   گاو و خر باشد و ضياع و عقار

 افسرى كان نه دين هند بر سر   سگ ز در دور و صورت از ديوار

 سائق و قائد صراط اللَّه  خواهش افسر مشار و خواه افسار

   به ز قرآن مدان و به ز اخبار 

   «» سنائى

 زانكه آن بت مار و اين بت اژدهاست   مادر بتها بت نفس شماست

  «» مولوى 
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_____________________________
_ 

 

ره رها 

كرده 

اى از 

آنى 

 گم

  اى از آنى خوارعز ندانسته

علم 

كز تو 

تو را 

 نبستاند

  جهل از آن علم به بود صدبار

غول 

باشد 

نه 

عالم 

آنكه 

 از او
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  بشنوى گفت و نشنوى كردار

ده 

بود 

آن نه 

دل 

كه 

اندر 

 وى

  گاو و خر باشد و ضياع و عقار

كى 

درآيد 

فرشته 

تا 

 نكنى

  سگ ز در دور و صورت از ديوار

افس

رى 

كان 

نه 
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دين 

نهد بر 

 سر

  خواهش افسر شمار و خواه افسار

سائق 

و قائد 

صراط 

 اللَّه

   به ز قرآن مدان و به ز اخبار

 

 »سنائى«

 

مادر بتها بت نفس 

 شماست
 

زانكه آن بت مار و 

 اين بت اژدهاست
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 »مولوى«

 111، ص: 1قلب سليم، ج

 

حاضر شود براى اينكه خدا را بپرستد، هرچند اگر 

نماز را صحيح و خالص انجام دهد، تكليف نماز از 

او ساقط و از اين جهت مؤاخذه ندارد لكن چون 

در مقام بندگى راستگو نيست و مبتال به شرك است 

طان است و يعنى گاهى بنده نفس و هوا و شي

باشد، پروردگار عالم اى هم بنده خداوند مىلحظه

پذيرد و هرگز او را جزء بندگان بنده مشرك نمى

 دهد.خالص خود قرار نمى

خالصه، نماز چنين شخص مقبول و مورد پسند 

رساند پروردگار نيست و او را به درجات قرب نمى
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فرمايد: »تنها خداوند و صريحاً در قرآن مجيد مى

 173پذيرد«.پرهيزگاران مى از

 هواپرستى در حال خداپرستى

 گويد:مسلمانى كه شبانه روز ده مرتبه در نماز مى

پرستم، در يعنى پروردگارا! تنها تو را مى اياك نعبد

حالى كه غالباً بلكه دايماً در مقام پرستش نفس و هوا 

و شيطان است و خود را دانسته يا ندانسته اسير و 

ذليل و بنده شهوات و هوا و هوسهاى نفسانى و 

آرزوهاى شيطانى قرار داده و در برابر آنها خاشع و 

 كمطيع و تسليم است به طورى كه ي

______________________________ 
 (.27، )مائده/ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ا لْمُتَّقِينَ -(1)

 112، ص: 1قلب سليم، ج

 
173 \i\-( 1)iُ  َْي َن ا ْلُمتَّقى َا يَ َتَقبَُّل اللَّهُ مى  E\(.27،) مائده/ E\... إىَّنَّ
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، بلكه در 174كندلحظه از پيروى آنها خوددارى نمى

 اى كه سرگرمهمان چند دقيقه

 
174 \( 1iُ)- [ چگونه براى مال دنياخاضع و ذليل و اسريند و براى به دست آوردن و نگهدارى و زياد كردن آن، چه براى توضيح مطلب به حاالت مال پرستان توجه شود] كه

شوند تا جاىي كه كشيها كه مرتكب مىگذارند و چه حقكنند و چه حقوقى را كه ضايع مىبينند چه خيانتها كه مىكشند و ناراحتيها كه مىبرند و پستيها كه مىرجنها كه مى
كنند. از اينجا است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:» تعس عبد الدرهم والدينار؛ يعىن هالك باد جان عزيز بلكه از جان عزيزتر؛ يعىن دين خود را فداى آن مى

 E\يا هالك شد بنده مال دنيا«.

نشمندى به سلطان وقتش داد چون به او اعرتاض كرد كه چرا مرا تعظيم نكردى؟ دانشمند گفت: چه پاسخ نيكوىي دا
سلطان منم؛ زيرا بر چيزى كه تو بنده و مملوك او هسىت من حكومت و سلطنت دارم يعىن تو اسري و ذليل مال و مقامى  

   .و من از هردو آزادم

بسيار و شواهد تارخيى افزون از مشار است براى َّنونه داستان شرح خشوع و تذلل بشر مال پرست در برابر مال دنيا 
  :شودشريح، قاضى كوفه يادآورى مى

زياد به او اصرار كرد گاهى كه از او خواستند به قتل حضرت اباعبداللَّه عليه السالم فتوا دهد، حاضر نشد و چون ابن
  !فتواىي دهم؟قلمدانش را بر سر خود زد كه خون جارى شد و گفت: چگونه چنْي 

شب هنگام، ابن زياد برايش مال فراوان و بدره فرستاد، صبح به داراالماره آمد و گفت: ديشب پس از تدبرهاى زياد  
  !دانستم كه جنگ با حسْي عليه السالم واجب است؛ زيرا اراده فساد و خروج بر خليفه وقت) يزيد( را دارد!

شد و زمان معاويه از آن  ل كوفه سال هيجده كرور درهم در آن ذخريه مىاملانويسد: بيتدر كتاب» جواهرالكالم« مى
زياد ملعون متام آنچه در اين چند سال  برداشته نشد تا وقىت كه حضرت سيدالشهداء عليه السالم عازم كربال گرديد. ابن

  .هاى آهنا پخش كردذخريه شده بود بْي لشكريان كربال و سركرده

بن جندب« از اصحاب پيغمرب صلى اهلل عليه و آله و سلم است. معاويه به او گفت: منرب رو   َّنونه ديگر، كار» َسرة 
َن النَّاسى َمن َيْشرىى نَ ْفَسُه ابْ َتَغآَء َمْرَضاتى    : و به مردم بگو از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود آيه َومى

تل على عليه السالم است) با اينكه قطعاً اين آيه در شأن حضرت امرياملؤمنْي ( درباره ابن ملجم قا207،) بقره/  اللَّهى ...
   .عليه السالم نازل شده است(

ُد اللََّه َعَلى : و بگو آيه نْ َيا َوُيْشهى ُبَك قَ ْولُُه ِفى ا حْلََيوةى الدُّ َن النَّاسى َمن يُ ْعجى (.  204،) بقره/ َماِفى قَ ْلبىهى َوُهَو أََلدُّ ا َلْىَصامى  َومى
دهم،] او[ نپذيرفت، اين مبلغ را دوبرابر كرد، در شأن على عليه السالم است و در مقابل يكصدهزار درهم به تو مى 

پذيرفت!! و در» حتفة االحباب« است كه چهارصد هزار درهم گرفت و به منرب رفت و آن دروغ بزرگ را گفت، چه  
  :خوب گفته

 ..........   
\E\i\ُs\iُ زادىاقبال كهسيم ندامن كه بهاى\z  كز مهر تو فرزند كشد كينه ز مادر\z معشوق سالطيىن و حمبوب اساطْي\z آسايش سلطاىن و آرايش لشكر\z  ياد تو زاهد ىب

 z\E\E\E\عشق تو واعظ ننهد پاى به منربىب  z\نكند روى به حمراب

http://www.i20.ir/


263     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

______________________________ 
براى توضيح مطلب به حاالت مال پرستان  -(1)

[ چگونه براى مال دنياخاضع و ذليل توجه شود ]كه

و اسيرند و براى به دست آوردن و نگهدارى و زياد 

برند و پستيها كه كردن آن، چه رنجها كه مى

بينند چه خيانتها كه كشند و ناراحتيها كه مىمى

گذارند و چه ند و چه حقوقى را كه ضايع مىكنمى

شوند تا جايى كه جان كشيها كه مرتكب مىحق

عزيز بلكه از جان عزيزتر؛ يعنى دين خود را فداى 

كنند. از اينجا است كه رسول خدا صلى اهلل آن مى

عليه و آله و سلم فرمود: »تعس عبد الدرهم والدينار؛ 

 دنيا«. يعنى هالك باد يا هالك شد بنده مال

چه پاسخ نيكويى دانشمندى به سلطان وقتش داد 

چون به او اعتراض كرد كه چرا مرا تعظيم نكردى؟ 

دانشمند گفت: سلطان منم؛ زيرا بر چيزى كه تو 

بنده و مملوك او هستى من حكومت و سلطنت 
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دارم يعنى تو اسير و ذليل مال و مقامى و من از 

 هردو آزادم.

ال پرست در برابر مال شرح خشوع و تذلل بشر م

دنيا بسيار و شواهد تاريخى افزون از شمار است 

براى نمونه داستان شريح، قاضى كوفه يادآورى 

 شود:مى

گاهى كه از او خواستند به قتل حضرت اباعبداللَّه 

زياد به عليه السالم فتوا دهد، حاضر نشد و چون ابن

او اصرار كرد قلمدانش را بر سر خود زد كه خون 

 جارى شد و گفت: چگونه چنين فتوايى دهم؟!

شب هنگام، ابن زياد برايش مال فراوان و بدره 

فرستاد، صبح به داراالماره آمد و گفت: ديشب پس 

از تدبرهاى زياد دانستم كه جنگ با حسين عليه 

السالم واجب است؛ زيرا اراده فساد و خروج بر 

 خليفه وقت )يزيد( را دارد!!
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المال نويسد: بيتالكالم« مىدر كتاب »جواهر

كوفه سالى هيجده كرور درهم در آن ذخيره 

شد و زمان معاويه از آن برداشته نشد تا وقتى كه مى

حضرت سيدالشهداء عليه السالم عازم كربال گرديد. 

زياد ملعون تمام آنچه در اين چند سال ذخيره ابن

هاى آنها شده بود بين لشكريان كربال و سركرده

 رد.پخش ك

نمونه ديگر، كار »سمرة بن جندب« از اصحاب 

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم است. معاويه به او 

گفت: منبر رو و به مردم بگو از رسول خدا صلى 

وَمِنَ  اهلل عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود آيه:

ه/ ، )بقرالنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ...

( درباره ابن ملجم قاتل على عليه السالم است 207

)با اينكه قطعاً اين آيه در شأن حضرت اميرالمؤمنين 

 عليه السالم نازل شده است(.
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ا لْحَيَوةِ  و بگو آيه:

، دُّ ا لْخِصَامِمَافِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى

(. در شأن على عليه السالم است و در 204)بقره/ 

دهم، ]او[ مقابل يكصدهزار درهم به تو مى

نپذيرفت، اين مبلغ را دوبرابر كرد، پذيرفت!! و در 

»تحفة االحباب« است كه چهارصد هزار درهم 

گرفت و به منبر رفت و آن دروغ بزرگ را گفت، 

 چه خوب گفته:

.......... 

______________________________ 
 

سيم ندانم كه اى

 زادىاقبال كهبه
 

كز مهر تو فرزند 

 كشد كينه ز مادر

معشوق سالطينى و 

 محبوب اساطين
 

آسايش سلطانى و 

 آرايش لشكر
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ياد تو زاهد نكند بى

 روى به محراب
 

عشق تو واعظ بى

 ننهد پاى به منبر

 

 

 113، ص: 1قلب سليم، ج

نماز است دلش از ياد خدا غافل و در ياد همان 

 ايّاكَ نَعْبُدُ هوسرانيهاست و مخاطب او در گفتن

اى همان آرزوها و شهواتست، به راستى چنين بنده

مشرك، بلكه خالص در بندگى شيطان و سزاوار 

 175خذالن بلكه نيران است.
 

175 \( 1iُ)- جوامع السنن:152رالعلوم رْحه اهلل در الدرةالنجفيه/ نيكو فرموده سيد حببراسىت چه /\E 

 شركاً وكذباً واتباع العادة  واحذر لدى التخصيص بالعبادة

 فانت عبد َلواك تعبد   اياك من قول به تفند 

كنم برتس از اينكه مشرك و دروغگو و بنده عادهتاى خود  گوىي پروردگارا تنها تو را بندگى مى يعىن در حال َّناز كه مى 
باشى؛  باشى، برتس و برحذر باش از اينكه به دروغ بگوىي من تنها بنده تو هستم در حال كه بنده هواى نفس خود مى 

روى بندگان است به طورى كه اگر صدها مرتبه بنده غريخدا شود   چيزى كه سبب دَلوشى است باز بودن در توبه به 
  .پذيرندپس پشيمان شده و ِبواهد بنده خالص او شود او را مى 

 پرسىت باز آگر كافر و گرب و بت   باز آ باز آ هرآنچه هستى باز آ 
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 اى برابر است؟آيا بنده يكى با بنده عده

خداوند در قرآن مجيد »كسى را كه اسير نفس و 

زند به هوا و پيرو آرزوهاى شيطانى است، مَثَل مى

هاى الى متعدد دارد )كه سليقهغالم مشتركى كه مو

مختلف و ميلهاى متضاد دارند و غالم بيچاره، گرفتار 

و مجبور به اطاعت از همه آنها است( و كسى كه 

موحد و تنها خداپرست و مطيع آفريدگار است نه 

ديگرى، مثل غالم خاصى است كه يك موال بيشتر 

و چنين  176ندارد و سر و كارش با يك نفر است ...«.

اى در كمال آسايش است »يك يار پسنديده هبند

 كن چو يك دل دارى«.

______________________________ 
نيكو فرموده سيد بحرالعلوم رحمه براستى چه -(1)

 / جوامع السنن:152اهلل در الدرةالنجفيه/ 

 

 صد بار اگر توبه شكسىت باز آ   اين درگه ما درگه نوميدى نيست 

  .و تفصيل توبه در آخر كتاب گناهان كبريه ذكر شده است اللهم اجعلنا من التوابْي
176 \i\-( 2)iُ  لىلَّهى َبْل َأْكثَرُُهْم اَليَ ْعَلُمونَ َضَرَب اللَُّه َمَثاًل رَُّجاًل فىيهى ُشرََكآءُ ُمَتشكىُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما لَّرُجٍل َهْل َيْسَتوىيَانى َمَثاًلا حلَْْمُد\E /(.29،) زمر\E 
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واحذر لدى 

 التخصيص بالعبادة
 

شركاً وكذباً واتباع 

 العادة

اياك من قول به 

 تفند
 

فانت عبد لهواك 

 تعبد

 

گويى پروردگارا تنها تو يعنى در حال نماز كه مى

كنم بترس از اينكه مشرك و دروغگو را بندگى مى

و بنده عادتهاى خود باشى، بترس و برحذر باش از 

اينكه به دروغ بگويى من تنها بنده تو هستم در 

باشى؛ چيزى كه حالى كه بنده هواى نفس خود مى

روى  سبب دلخوشى است باز بودن در توبه به

بندگان است به طورى كه اگر صدها مرتبه بنده 

غيرخدا شود پس پشيمان شده و بخواهد بنده 

 پذيرند.خالص او شود او را مى
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باز آ باز آ هرآنچه 

 هستى باز آ
 

گر كافر و گبر و 

 پرستى باز آبت

اين درگه ما درگه 

 نوميدى نيست
 

صد بار اگر توبه 

 شكستى باز آ

 

و تفصيل توبه در آخر كتاب گناهان كبيره ذكر 

 شده است اللهم اجعلنا من التوابين.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشكِسُونَ وَرَجُلًا  -(2)

سَلَمًا لّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًاا لْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ 

 (.29، )زمر/ لَايَعْلَمُونَ

 114، ص: 1قلب سليم، ج

 پرستىپايدارى در يگانه
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به راستى كسى كه از پرستش و فرمانبردارى 

پروردگار عالم سرپيچى كند و از شيطان و هواى 

نفس خود بندگى نمايد در آن حال از توحيد كه 

اساس دين اسالم بر آن است بيرون رفته و از آنچه 

( ال اله اال اللَّه اشهد ان گفته و پذيرفته بود )يعنى

رويگردان شده است، از اينجاست كه در قرآن 

 فرمايد:مجيد مى

»كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست و بس )و 

اى قرار ندادند( شريكى براى او در هيچ مرحله

سپس بر اين گفتار ايستادند )و تا ساعت مرگ از آن 

برنگشتند( پس در ساعت مرگشان مالئكه به آنها نازل 

دهند كه از عذاب نترسيد كه و ايشان را مژده مى

به ثوابهاى الهى  عذابى براى شما نيست و از نرسيدن

اندوهگين مباشيد و شاد باشيد به آن بهشتى كه به 

 177شما وعده داده شده بود«.

 
177 \i\-( 1)iُ  َُم ا ْلَملئكةُ َأالَّ َُتَافُوْا َواَل حَتْز ُروْا بىاْْلَنَّةى الَّىتى ُكنُتْم تُوَعُدونَ إىنَّ الَّذىيَن قَالُواْ رَب َُّنا اللَُّه ُِثَّ اْسَتقُموْا تَ َتَنزَُّل َعَلْيهى  E\(.30،) فصّلت/ E\نُواْ َوأَْبشى
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در تفسير منهج از سفيان بن عبداللَّه ثقفى نقل شده 

كه گفت از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

پرسيدم كه مرا به خصلتى راهنمايى فرما تا به آن 

و تنها پروردگار متمسك شوم. حضرت فرمود: »بگ

من خداوند است« پس بر اين گفتار ثابت و مستقيم 

اللَّه! خطرناكترين چيزى كه از باش. گفتم يا رسول

آن بايد كناره بود چيست؟ آن حضرت زبان مبارك 

»اينكه زبان خود را  خود را گرفت و فرمود:

 .نگهدارى«

 اى از پايدارى در خداپرستىنمونه

بن قيس« در نبرد با روميان اسير  »عبداللَّه بن حذافة

شد، به او گفتند نصرانى شو تا آزاد شوى، نپذيرفت، 

پس روغن زيت در ديگ بزرگى به جوش آوردند 

و يك نفر اسير مسلمانى را آورده و بر او نصرانى 

شدن را پيشنهاد كردند، نپذيرفت، در پيش چشم 

عبداللَّه او را در زيت جوش آمده انداختند، تمام 
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شت بدنش از استخوانهايش جدا شده و گو

 استخوانهايش نمايان گشت.

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ  -(1)

تِى ا لْمَلئكةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّ

 (.30، )فصلّت/ كُنتُمْ تُوعَدُونَ

 115، ص: 1قلب سليم، ج

براى بار دوم نصرانى شدن را به عبداللَّه پيشنهاد 

كردند، باز نپذيرفت، گفتند او را در زيت اندازيد، 

عبداللَّه گريه كرد، گفتند عبداللَّه جزع كرد و گريه 

نمود، بزرگ نصارا گفت او را برگردانيد، چون نزد 

آمد گفت گريه من نه براى اين شكنجه و كشته  او

شدن است بلكه براى اين است كه چرا يك جان 

شوم؟ بيشتر ندارم و در راه خدا يك مرتبه شهيد مى

آرزو داشتم به شماره موهاى بدنم جان داشتم و 
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گرديدم و در راه خدا شدم و باز زنده مىكشته مى

 شدم.كشته مى

شگفت آورد و دوست بزرگ نصارا را حال او به 

داشت او را آزاد كند، گفت سر مرا ببوس تا تو را 

آزاد كنم، نپذيرفت. گفت اسالم را رها كن و 

دهم و تمام نصرانى شو! من دخترم را به تو مى

كنم، باز نپذيرفت. گفت: داراييم را با تو تقسيم مى

پس سر مرا ببوس تا تو را به همراه هشتاد نفر از 

آزاد كنم، اين را پذيرفت و به مدينه مسلمانان اسير 

گفتند سر بازگشت. مسلمانان به مزاح به او مى

گفت به همين كافرى را بوسيدى؟ عبداللَّه مى

بوسيدن، خداوند هشتاد نفر مسلمان را از اسيرى 

 178آزادى بخشيد«.

 شرك در استعانت به اسباب

 
178 \( 1iُ)- 128/ 2 سفينةالبحار.\E 
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از شركهاى متداول بين اهل توحيد، شرك در 

اسباب است يعنى اسباب را مستقل در  استعانت به

تأثير بداند. توضيح مطلب آنكه آفريدگار جهان، 

عالم وجود را بر پايه اسباب بنا نهاده يعنى پيدايش 

هرچيزى را به چيز ديگر مستند فرموده مثلًا پيدايش 

فرزند را به جمع شدن زن و مرد و شرايط ديگر 

كردن مقرر فرموده است، پيدايش ثروت را در كار 

 و شفا يافتن بيمار را در مداوا نمودن و ساير چيزها.

آنگاه بشر براى رسيدن به منفعتى يا نجات از ضررى 

شود و چون به مقصود به اسباب آن پناهنده مى

داند در حالى كه رسيد، آن را از همان سبب مى

واقعاً نفع رساننده و نجات دهنده خداوند است به 

ت خواهد دانست كه تمام وسيله اسباب و پس از دق

سببها آفريده شده و ساخته آفريدگار جهان است و 

تأثير آنها هم از اوست و ظهور اثر از آنها متوقف بر 

 خواست و اذن اوست.
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______________________________ 
 .128/ 2سفينةالبحار  -(1)

 116، ص: 1قلب سليم، ج

صاحب معرفت و بصيرت، به يقين دانسته كه مالك 

 179نفع و ضرّ، خداست و بس.

براى تثبيت و محكم شدن توحيد افعالى و نجات از 

روزى ده مرتبه اين مرتبه از شرك، مؤمن بايد شبانه

يعنى پروردگارا! تنها  وَايّاكَ نَسْتَعينْ در نماز بگويد

جويم )در رسيدن به هر خير و نجات از تو يارى مى

چسبم از هر شر دنيوى و اخروى و به هر سببى مى

به تو است و همين است معناى  به امر تو و اميد،

 توكل بر پروردگار كه از لوازم ايمان است.

 اميد تأثير به مسبب نه سبب

 
179 \i\-( 1)iُ ... َُماَشآءَاللَّه ى نَ ْفًعا َواَلَضرًّا إىالَّ أَْملىُك لىَنْفسى  E\(.188،) اعراف/ E\ُقل الَّ
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زيرا »توكل« ترك اسباب كردن نيست بلكه آن 

اش امرى قلبى است؛ يعنى قوت قلب و اميد و تكيه

در جلب منفعت و نجات از ضرر، تنها پروردگار باشد 

ت كه سنت الهى بر و تمسك به اسباب براى اين اس

اين جارى شده كه تربيت بندگان و اصالح 

 كارهاى آنها را از مجارى اسباب قرار داده است.

كند بايد پس عاقل دست به هر سببى كه دراز مى

نظرش به سازنده و آفريننده و قيوم آن سبب باشد 

و انتظار اثر از طرف آفريننده آن سبب داشته باشد 

اهد اثر پيدا نخواهد شد و بداند كه اگر او نخو

چنانچه اگر او بخواهد به وسيله آن سبب يا سبب 

برد يا بدون هيچ سببى، ديگرى كه گمانش را نمى

فرمايد و در جلد نخستين آن منظور را عملى مى

»گناهان كبيره« اين مطلب به تفصيل تذكر داده 

 180شده است.

 
180 \E\( 2)iُ 
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______________________________ 
، لِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّامَاشَآءَاللَّهُ ...قُل لَّاأَمْ -(1)

 (.188)اعراف/ 

(2) 

 

 طالبان را زير اين ارزق تتق  سنتى بنهاد و اسباب و طرق  -

 گاه قدرت خارق سنت شود   بيشرت احوال بر سنت رود 

 باز كرده خرق عادت معجزه   سنت و عادت هناده با مزه 

 قدرت از عزل سبب معزول نيست  سبب گر عزِبا موصول نيست ىب

 ليك عزل آن مسبب ظن مرب   اى گرفتار سبب بريون مپر 

 قدرت مطلق سببها بردرد  هرچه خواهد آن مسبب آورد 

 تا بداند طالىب جسنت مراد  ليك اغلب بر سبب راند نفاد 

 آيد پديدپس سبب در راه مى   جويدمريد؟رهچون سبب نبود چه 

 كه نه هر ديدار صنعش را سزاست  هاست اين سببها بر نظرها پرده

 تا حجب را بركند از بيخ و بن  اى بايد سبب سوراخ كنديده

 هرزه بيند جهد و اسباب دكان   تا مسبب بيند اندر المكان 

 نيست اسباب و وسائط اى پدر  رسد هر خري و شراز مسبب مى 

 تا ِباند دور غفلت چندگاه  جز خيال منعقد بر شاهراه

  مولوى 
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سنتى بنهاد و  -

 اسباب و طرق
 

طالبان را زير اين 

 ارزق تتق

بيشتر احوال بر سنت 

 رود
 

گاه قدرت خارق 

 سنت شود

سنت و عادت نهاده 

 با مزه
 

باز كرده خرق 

 عادت معجزه

سبب گر عزبما بى

 موصول نيست
 

قدرت از عزل سبب 

 معزول نيست

اى گرفتار سبب 

 بيرون مپر
 

ليك عزل آن مسبب 

 ظن مبر

هرچه خواهد آن 

 مسبب آورد
 

قدرت مطلق سببها 

 بردرد

ليك اغلب بر سبب 

 راند نفاد
 

تا بداند طالبى 

 جستن مراد
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چون سبب نبود 

 دمريد؟جويرهچه
 

پس سبب در راه 

 آيد پديدمى

اين سببها بر نظرها 

 هاستپرده
 

كه نه هر ديدار 

 صنعش را سزاست

اى بايد سبب ديده

 سوراخ كن
 

تا حجب را بركند از 

 بيخ و بن

تا مسبب بيند اندر 

 المكان
 

هرزه بيند جهد و 

 اسباب دكان

رسد هر از مسبب مى

 خير و شر
 

نيست اسباب و 

 وسائط اى پدر

جز خيال منعقد بر 

 شاهراه
 

تا بماند دور غفلت 

 چندگاه

 

 

 مولوى
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 117، ص: 1قلب سليم، ج

 سوگند به مخلوق هم شرك است

»زراره« گويد: از حضرت باقر عليه السالم از تفسير 

آورند بيشترشان مگر اينكه آيه شريفه: »و ايمان نمى

، پرسيدم، فرمود: »از اين شرك است، 181مشركند«

گفتن شخص به ديگرى: نه چنين است به جان تو 

يعنى براى تأكيد مطلب به جان  182سوگند«

 مخلوقى سوگند خوردن، از شرك است.

ز همان حضرت مروى است كه شرك در اين نيز ا

آيه مراد شرك در اطاعت است )نه عبادت يعنى 

اگر كسى اطاعت ديگرى را در معصيت خدا بكند، 

 
181 \i\-( 1)iُ  َُن َأْكثَرُُهم بىاللَّهى إىالَّ َوُهم مُّْشرىُكون  E\(.106يوسف/  ،)E\َوَما يُ ْؤمى
182 \( 2iُ)-  (.90/ ح 199/ 2قال عليه السالم:» من ذلك قول الرجل: ال وحياتك«،) تفسري عياشى\E 
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مشرك شده است( و نيز از شرك است گفتن 

 شخص: »نه به خدا و به جان فالنى سوگند«.

نيز از شرك است گفتن اينكه: »اگر خدا و فالنى 

 183شد«.مىنبود، چنين و چنان 

بيان شرك بودن سوگند به مخلوق )هركه باشد( 

اين است كه چون در سوگند خوردن بايد به 

صاحب عظمت و بزرگى سوگند خورد و شكى 

نيست كه بزرگ حقيقى خداست و بس و آفريده 

)هركس كه باشد( از خودش هيچ ندارد و جز 

العالمين هيچ كس سزاوار بزرگداشت و تعظيم رب

پس وقتى كه سوگند به مخلوقى يا  بالذات نيست

خدا و مخلوقى هردو بخورد براى پروردگار، در 

 تعظيم، شريك قرار داده است.

 
183 \( 3iُ)-  (.93/ ح 199/ 2قال عليه السالم:» شرك طاعة؛ قال الرجل ال واللَّه وفالن ولو ال اللَّه لو كلت فالن ...«،) تفسري عياشى\E 
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______________________________ 
، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ -(1)

 (.106)يوسف/ 

ال  قال عليه السالم: »من ذلك قول الرجل: -(2)

 (.90/ ح 199/ 2وحياتك«، )تفسير عياشى 

قال عليه السالم: »شرك طاعة؛ قال الرجل ال  -(3)

واللَّه وفالن ولو ال اللَّه لو كلت فالن ...«، )تفسير 

 (.93/ ح 199/ 2عياشى 

 118، ص: 1قلب سليم، ج

 سوگند به غيرخدا حرام نيست

ناگفته نماند كه سوگند خوردن به مخلوق هركه 

اشد چون شرك در اطاعت و عبادت نيست و تنها ب

شرك در تعظيم خداوند است، حرام نيست و بنابر 

 -الرحمهعليه -تحقيق، جايز است. و شيخ طوسى

روايات وارده را حمل بر كراهت فرموده است و 
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فرمايد: »مكروه است سوگند خوردن به غيرخدا مى

انند مانند سوگند به مخلوقات مثل پيغمبر و كعبه و م

كعبه و همچنين سوگند به پدران مانند اينكه بگويد: 

قسم به حق پدرم يا پدرانم و مانند اينها همه مكروه 

 184است«.

روايت شده كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم فرموده: »به پدران خود و به بتها سوگند 

نخوريد و قسم نخوريد مگر به پروردگار و به او هم 

 گر وقتى كه راستگو باشيد«.قسم نخوريد م

و روايت شده است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم شنيدند كه عمر به پدرش سوگند خورد، 

فرمود: »خداوند شما را از سوگند خوردن به 

 پدرانتان نهى فرموده است«.

و روايت شده است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم فرمود: »هركس به غير خدا قسم بخورد 
 

184 \( 1iُ)-  191/ 6مبسوط/ كتاب اميان/ ح.\E 
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د شريك قرار داده است«. و در پس براى خداون

بعضى روايات است كه فرمود: »به پروردگار، كافر 

شده است«. البته اين شرك و كفر در صورتى است 

كه قسم خورنده براى مخلوقى كه به او قسم خورده 

عظمتى مانند عظمت پروردگار معتقد باشد كه در 

اين حال شرك و كفر حقيقى و حرام است، ولى 

را در عظمت مانند خدا نداند بلكه  اگر آن مخلوق

شأن و بزرگى او را عطاى خداوند شناسد؛ مانند 

كسى كه به شأن و بزرگى حضرت على عليه السالم 

خورد در حالى كه معتقد است كه سوگند مى

بزرگى آن حضرت از خداوند است اين كفر و 

شرك، حرام نيست بلى مكروه است چون روايات 

 مزبور رسيده است.

 پرستى در گفتار و كردارين يگانهتمر

شايد حكمت نهى از سوگند به مخلوق، تمرين اهل 

توحيد است به اينكه كاملًا مراقب گفتار و رفتار خود 
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باشند و از هر حرف يا كردارى كه بوى شرك 

 دهد،مى

______________________________ 
 .191/ 6مبسوط/ كتاب ايمان/ ح  -(1)

 119، ص: 1قلب سليم، ج

خوددارى كنند تا در مقام توحيد قدم ثابتى داشته 

باشند؛ چنانچه براى تأكيد و تثبيت توحيد در 

استعانت، از چيز خواستن از مخلوق نهى شده است 

 مگر هنگام ضرورت.

فرمايد: »مبغوض بودن سؤال »محقق اردبيلى« مى

خداوند عقلًا و شرعاً مسلم است و روايت شده  از غير

جمعى از اصحاب رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم از آن حضرت خواستند ضامن بهشت رفتنشان 

شود، آن حضرت ضمانت فرمود به شرطى كه از جز 

خدا چيزى نخواهند و آنها پذيرفتند تا جايى كه 
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ا شد سوار بودند و تازيانه از دست آنهگاه مى

گفتند آن را به افتاد به كسى كه پياده بود نمىمى

شدند و تازيانه را من ده بلكه خود پياده مى

شدند و هرگاه تشنه داشتند و سوار مىبرمى

خواستند شدند از كسى كه نزديك آب بود، نمىمى

 185رفتند«.بلكه خود مى

خالصه، مكروه بودن سؤالى از مخلوقى به طور كلى 

ورت براى محكم شدن اساس توحيد مگر هنگام ضر

پرستى است كه يگانه راه سعادت و منزلت و يگانه

 انسانى است.

 ايمان را با ستم نپوشانيد

فرمايد: »آنان كه ايمان آوردند و در سوره انعام مى

نپوشانيدند ايمانشان را به ستم، ايشانند كه برايشان 

 186.امان از عذاب الهى است و ايشانند راه يافتگان«

 
185 \( 1iُ)-  /6زبدة البيان.\E 
186 \i\-( 2)iُ  َالَّذىيَن َءاَمُنوْا َو َلَْ يَ ْلبىُسواْ إىميَنُهم بىظُْلٍم اْولئَك ََلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدون\E /(.82،) انعام\E 
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»ظلم« را انواعى است، از همه بزرگتر »شرك« 

 است؛ چنانچه فرموده است:

چه  187»به درستى كه شرك، ستم بزرگى است«.

اش برساند ستمى از اين باالتر كه موال خيرى به بنده

حيا در يا شرى از او دور سازد آنگاه آن بنده بى

حضور موال آن را از او نديده و به دروغ آن را به 

رى چون خودش نسبت دهد، آيا ظلمى بزرگتر ديگ

 از پوشانيدن چنين حقى هست؟

______________________________ 
 .6زبدة البيان/  -(1)

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ لَمْ يَلْبِسُواْ إِيمنَهُم بِظُلْمٍ اوْلئكَ  -(2)

 (.82، )انعام/ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

 (.13، )لقمان/ ... إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -(3)

 120، ص: 1قلب سليم، ج

 
187 \i\-( 3)iُ  ٌإىنَّ الّشْرَك َلظُْلٌم َعظىيم ...\E /(.13،) لقمان\E 
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پس هركس سبب را مستقل در تأثير دانست و 

پايان او را االسباب و نعمتهاى بىحضرت مسبب

ناديده گرفت و به جاى مدح و حمد و سپاس 

اسباب و اظهار عجز و تملق هميشگى او سرگرم ثناى

دش شد، البته چنين كسى از از بندگانى چون خو

ميزان عدل بيرون و ستمگر است و سزاوار انواع 

باشد و اگر حاالت نخستين خود كه عقوبتها مى

اى بود و هيچ نداشت و عطاهاى الهى را نطفه

گونه شكى ديد، در ستمگر بودن خود هيچمى

 188نداشت.
 

188 \( 1iُ)- كه در ابتدا غالم سلطان بود و در اثر زيركى و فداكارى، مقربرتين افراد نزد سلطان شد به طورى كه مورد حسادت اند: اياز  در حاالت سلطان حممود غزنوى نوشته
و در  داد و خودش مهيشه اول روز تنها داخل آن شده و پس از مقدار توقف، بريون آمدهاى داشته كه مهيشه بسته و مقفل و كسى را در آن راه َّنىوزرا و درباريان گرديد، حجره

واهر و نقود بسيار از خزينه مشا َّنود. دو نفر از وزرا كه مهيشه در مقام اين بودند كه اياز را از نظر سلطان بيندازند و به او بدبينش سازند، به سلطان گفتند: اياز جرا قفل مى
آيد دهد و قفلها بر آن زده. سلطان به شك افتاد و گفت فردا كه اياز نزد من مىَّنى كند و كسى را به آن حجره راهاش مجع كرده، مهه روزه اول آجنا سركشى مىدزديده و در حجره

ه اياز شدند، قفل را شكستند چون در مشا برويد قفل را شكسته در را باز كنيد هرچه جواهر و نقود يافتيد بياوريد. فردا در مهان وقت مجعى با بيل و كلنگ و جوال، روانه حجر 
چيزى نيافتند،  جز پوستْي كهنه و كفش كهنه نيافتند. گفتند براى اين پوستْي و كفش كهنه نبايد اين قفلها باشد، البد جواهرات را دفن كرده هرچه كندندآن وارد شدند چيزى 

ود را بر قدمهاى اياز انداختند. اياز پس مهه خجالت زده برگشتند و به سلطان آشكار شد دروغ حسودان و سعايت كنندگان، سلطان گفت بايد اياز از مشا راضى شود. مهه خ
رفىت تا مورد سوء ظن تنها در آن مى  گفت: اختيار با سلطان است. سلطان هم از آهنا عفو َّنود. بعد سلطان از اياز پرسيد سبب چه بود كه حجره خال را مقفل َّنوده و مهه روزه

ام از آجنا كه نفس، مهْي پوستْي و كفش چيزى نداشتم و از مرْحت سلطان صاحب مهه چيز شدهديگران شدى؟ گفت: اى سلطان! پيش از غالمى تو هتيدست بودم و جز 
كنم تا مغرور نشوم و بدامن هرچه دارم از سلطان شود، آن پوستْي و چارق كه لباس پيش از غالمى من است در اين حجره ضبط َّنودم و مهه روزه آن را نگاه مىسركش و ياغى مى

 E\است.

اى بود فراموش نكند تا آنچه را اش كه نطفه گنديدهل اين داستان آن است كه انسان هم بايد حالت اوليهغرض از نق
آٍء َدافىقٍ  :دارد از خود نبيند و مهه را عطاى پروردگار داند ن مَّ مَّ ُخلىَق* ُخلىَق مى نسُن مى (. بايد  6و  5،) طارق/ فَ ْلَينظُرى ا ْْلى

  .از نطفه مىن، قطره آب جهنده آفريده شده انسان ببيند از چه آفريده شده

 اى طمطراقى در جهان افكنده   اىكرمكى و از قذر آگنده
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______________________________ 
اند: غزنوى نوشته در حاالت سلطان محمود -(1)

اياز كه در ابتدا غالم سلطان بود و در اثر زيركى و 

فداكارى، مقربترين افراد نزد سلطان شد به طورى 

كه مورد حسادت وزرا و درباريان گرديد، 

اى داشته كه هميشه بسته و مقفل و كسى را حجره

داد و خودش هميشه اول روز تنها در آن راه نمى

مقدار توقف، بيرون آمده  داخل آن شده و پس از

نمود. دو نفر از وزرا كه هميشه در و در را قفل مى

مقام اين بودند كه اياز را از نظر سلطان بيندازند و 
 

 اى اياز آن پوستْي را ياد آر   از مىن بودى مىن را واگذار 

 پوستْي و چارقش آوخيته   آن اياز از زيركى انگيخته 

 ... چارقت اينست منگر در عال  رود هر روز در حجره خال مى

 ... بردعقل از سر، شرم از دل مى   زانكه هسىت سخت مسىت آورد 

 كه چرا آدم شود بر من رئيس  شد عز ازيلى از اين مسىت بليس 

سزاوار است اين مجله از تعقيبات َّناز عصر فراموش نشده و مكرر خوانده شود:» اللهم ما بنا من نعمة فمنك ال اله  
اال انت استغفرك واتوب اليك؛ يعىن خداوندا! هرچه نعمت دارمي از تو است، نيست معبودى جز تو، طلب آمرزش  

  .َّنامي به سوى تو«كنم از تو و بازگشت مى مى

َهَديْ َتُه ... َو] انَا[ اْلَفقرُي   رَب َّْيَتُه ... َوانَا الّضالُّ الَّذى  ! انَا الصَّغرُي الَّذى اين فقرات از دعاى ابوْحزه:» َسيِّدى و مهچنْي 
   .َكثَّْرَتُه ...«  اْغَنْيَتُه ... َوانَا اْلَقليُل الَّذى  الَّذى 
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به او بدبينش سازند، به سلطان گفتند: اياز جواهر و 

اش نقود بسيار از خزينه شما دزديده و در حجره

و كند جمع كرده، همه روزه اول آنجا سركشى مى

دهد و قفلها بر آن كسى را به آن حجره راه نمى

زده. سلطان به شك افتاد و گفت فردا كه اياز نزد 

آيد شما برويد قفل را شكسته در را باز كنيد من مى

هرچه جواهر و نقود يافتيد بياوريد. فردا در همان 

وقت جمعى با بيل و كلنگ و جوال، روانه حجره 

ن در آن وارد شدند اياز شدند، قفل را شكستند چو

چيزى جز پوستين كهنه و كفش كهنه نيافتند. گفتند 

براى اين پوستين و كفش كهنه نبايد اين قفلها باشد، 

البد جواهرات را دفن كرده هرچه كندند چيزى 

نيافتند، پس همه خجالت زده برگشتند و به سلطان 

آشكار شد دروغ حسودان و سعايت كنندگان، 

از شما راضى شود. همه خود  سلطان گفت بايد اياز

را بر قدمهاى اياز انداختند. اياز گفت: اختيار با 
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سلطان است. سلطان هم از آنها عفو نمود. بعد 

سلطان از اياز پرسيد سبب چه بود كه حجره خالى 

رفتى تا را مقفل نموده و همه روزه تنها در آن مى

مورد سوء ظن ديگران شدى؟ گفت: اى سلطان! 

مى تو تهيدست بودم و جز همين پيش از غال

پوستين و كفش چيزى نداشتم و از مرحمت سلطان 

ام از آنجا كه نفس، سركش و صاحب همه چيز شده

شود، آن پوستين و چارق كه لباس پيش ياغى مى

از غالمى من است در اين حجره ضبط نمودم و 

كنم تا مغرور نشوم و بدانم همه روزه آن را نگاه مى

 سلطان است. هرچه دارم از

غرض از نقل اين داستان آن است كه انسان هم 

اى بود اش كه نطفه گنديدهبايد حالت اوليه

فراموش نكند تا آنچه را دارد از خود نبيند و همه 

فَلْيَنظُرِ ا لْإِنسنُ مِمَّ خُلِقَ*  را عطاى پروردگار داند:

ببيند (. بايد انسان 6و  5، )طارق/ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ
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از چه آفريده شده از نطفه منى، قطره آب جهنده 

 آفريده شده.

 

كرمكى و از قذر 

 اىآگنده
 

طمطراقى در جهان 

 اىافكنده

از منى بودى منى را 

 واگذار
 

اى اياز آن پوستين 

 را ياد آر

آن اياز از زيركى 

 انگيخته
 

پوستين و چارقش 

 آويخته

رود هر روز در مى

 حجره خال
 

چارقت اينست منگر 

 ... در عال

زانكه هستى سخت 

 مستى آورد
 

عقل از سر، شرم از 

 ... برددل مى

شد عز ازيلى از اين 

 مستى بليس
 

كه چرا آدم شود بر 

 من رئيس
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سزاوار است اين جمله از تعقيبات نماز عصر 

فراموش نشده و مكرر خوانده شود: »اللهم ما بنا من 

نعمة فمنك ال اله اال انت استغفرك واتوب اليك؛ 

يعنى خداوندا! هرچه نعمت داريم از تو است، 

كنم از تو و نيست معبودى جز تو، طلب آمرزش مى

 نمايم به سوى تو«.بازگشت مى

! اين فقرات از دعاى ابوحمزه: »سَيِّدىو همچنين 

هَدَيْتَهُ ... وَ  رَبَّيْتَهُ ... وَانَا الضّالُّ الَّذى انَا الصَّغيرُ الَّذى

 كَثَّرْتَهُ ...«. اغْنَيْتَهُ ... وَانَا الْقَليلُ الَّذى ]انَا[ الْفَقيرُ الَّذى

 121، ص: 1قلب سليم، ج

 راحتىمؤمنين در گرفتارى و مشركين در 

فرمايد: »و زمانى كه در دريا در سوره عنكبوت مى

سوار كشتى شوند )و گرفتار تالطم و موجهاى 

وحشتناك دريا شوند و خود را در حال غرق شدن 
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و هالكت ببينند( در آن حال، خداوند را از روى 

دانند كه جز او نجات خوانند )يعنى مىاخالص مى

ا را نجات داد اى نيست( و چون خداوند آنهدهنده

)و به خشكى رسيدند، خداى را فراموش كرده( 

دهند تا اينكه كفران نمايند براى او شريك قرار مى

نعمت نجاتى كه به آنها داديم و تا اينكه چند روزى 

از نعمتهاى دنيوى برخوردار باشند پس زود است 

كه بدانند )كفر و شرك خود را و ببينند آثار وخيم 

 189آن را(«.

 وشى نعمت و شرك در رفاهفرام

فرمايد: »و چون به انسان سختى در سوره زمر مى

خواند )مانند بيمارى و تهيدستى( برسد، مى

پروردگارش را در حالى كه تنها به او رجوع كرده 

و اميد از غير او بريده پس چون خداوند به او 

نعمتى داد )و از سختى نجاتش بخشيد( فراموش 

 
189 \i\-( 1)iُ  َْآ ءَاتَ ْينُهمْ فَإىَذا رَكىُبواْ ِفى اْلُفْلكى َدَعوُا ا جَنَّلُهْم إىَل اْلرَبّ إىَذا ُهْم ُيْشرىُكوَن* لىَيْكُفُرواْ ِبى َْي لَهُ الّديَن فَ َلمَّ  E\(.66 -65،) عنكبوت/ E\َولىيََتَمتَُّعواْ َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ   اللََّه خُمْلىصى
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كه خدا را براى نجات از آن كند آن سختى را مى

دهد تا خواند و براى خداوند همتايانى قرار مىمى

 اينكه

______________________________ 
فَإِذَا رَكِبُواْ فِى الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ  -(1)

رُواْ الدّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ* لِيَكْفُ

 -65، )عنكبوت/ بِمَآ ءَاتَيْنهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

66.) 

 122، ص: 1قلب سليم، ج

گمراه شود )يا گمراه كند( از راه خدا، بگو مدت 

اندكى در دنيا از كفرت برخوردار باش! جز اين 

 190نيست كه تو اهل آتشى«.

 بيند نه از خدانعمت را از خود مى

 
190 \i\-( 1)iُ نسَن ُضرٌّ َدَعا رَبَُّه ُمنىيًبا ن قَ ْبُل َوَجَعَل لىلَّهى أَنَداًدا لّيُ  َوإىَذا َمسَّ ا ْْلى َى َما َكاَن يَْدُعوْا إىلَْيهى مى لَّ َعن َسبىيلىهى إىلَْيهى ُِثَّ إىَذا َخوََّلُه نىْعَمًة ّمْنُه َنسى ْن ى ُقْل مَتَتَّْع بىُكْفرىَك قَلىياًل إىنََّك ضى مى

 E\(.8،) زمر/ E\َأْصحبى النَّارى 
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فرمايد: »هرگاه انسان را نيز در همين سوره مى

خواند و چون او را سختى و پريشانى برسد ما را مى

نعمتى عطا كنيم )و از رنج و محنت نجاتش بخشيم( 

گويد جز اين نيست آن چيزى كه به من رسيده بر 

 اثر دانشى است كه داشتم )يعنى آن نعمت در اثر

دانش و هوش و زيركى خودم بود نه از طرف 

خداوند در حالى كه آن نعمت از خداوند و براى 

كند و آن را از امتحان به او داده شده، آيا شكر مى

بيند يا اينكه كفران نموده و آن را از خدا مى

داند( بلكه آن نعمت، امتحان بوده است خودش مى

 191دانند«.ولكن بيشترشان نمى

 ت خداستهمه، نعم

گويد هوش من، دانايى من، بدبخت انسانى كه مى

توانايى من يا دانايى و توانايى فالن و بهمان سبب 

رسيدن من به اين نعمتها گرديد در حالى كه اگر 

 
191 \i\-( 2)iُ َآ أُوتىيُتُه َعَلى فَإىَذا َمسَّ ا نَّا قَاَل إىَّنَّ نسَن ُضرٌّ َدَعانَا ُِثَّ إىَذا َخوَّْلنهُ نىْعَمًة مى َى فىْتَنٌة َولكىنَّ َأْكثََرُهْم اَليَ ْعَلُمونَ  ْْلى  E\(.49،) زمر/ E\عىْلٍم َبْل هى
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دانست كه تمام اين داناييها و كرد مىتفكر مى

تواناييها همه عاريه و از جمله عطاهاى پروردگار 

رساند اسباب مىجهانيان است كه غالباً به وسيله 

 چنانچه گذشت.

 شرمسارى هنگام كشف حقيقت

واى بر انسان از وقتى كه شب تاريك نادانى و 

 پندارهاى نادرستش به مرگ و آفتاب

______________________________ 
وَإِذَا مَسَّ ا لْإِنسنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  -(1)

مَةً مّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ خَوَّلَهُ نِعْ

ى قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا لِلَّهِ أَندَادًا لّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ

 (.8، )زمر/ إِنَّكَ مِنْ أَصْحبِ النَّارِ

نِعْمَةً  فَإِذَا مَسَّ ا لْإِنسنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنهُ -(2)

عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ  مِنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى

 (.49، )زمر/ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ
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 123، ص: 1قلب سليم، ج

حقيقت قيامت كه طليعه آن هنگام مرگ است، 

پنداشت ببيند روشن گردد و آنچه را ربّ و مؤثر مى

 ديگر نبود.جز پندارى نادرست چيز 

است كه هنگام كشف حقيقت حالتى  192در حديث

دهد كه آرزو از شرمسارى به انسان دست مى

كند زودتر در گودالى از دوزخ جاى گيرد و از مى

 193آن شرمسارى نجات يابد.

 گرديمدوباره تنها برمى

 
192 \( 1iُ)-   292/ 3كفاية املوحدين.\E 
193  \( 2iُ)-  اش شد به طورى كه اطبا از معاْلهعالقه و مقرب درگاه او بود. بدون سابقه سخت بيمار شد و مهه روزه بر بيماريش افزوده مى خليفه عباسى را غالمى بود كه مورد

 E\مأيوس و عاجز شدند.

طبيىب حاذق حدس زد كه بيماريش بايد سبب رواىن داشته باشد لذا تنها با او صحبت كرد تا سبب بيماريش را كشف  
كرد كه چند نفر از دمشنان سلطان، غالم را تطميع و حتريك كردند تا سم داخل شراب كند و به سلطان َّنايد، غالم اقرار  

  .دهد

غالم گفت: شراب مسموم را به سلطان دادم اتفاقاً. فهميد و خنورد و از آن روز احسان و انعام مرا زيادتر كرده و من  
به مرگ منتهى خواهد شد.) سبزوارى/ مصابيح القلوب/ از شدت شرمسارى بيمار شدم و بيمارى من عالجى ندارد و 

   .(35فصل 

فرموده و ديده و حلم مىواى بر انسان از روزى كه بفهمد پروردگارش مهيشه با او بوده و متام خيانتها و گناهانش را مى 
   .افزوده ..بر انعامش مى
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فرمايد: »شما تك تك ]خداوند[ در سوره انعام مى

ايد و تان پيش ما آمدهچنانكه نخستين بار آفريديم

آنچه را به شما عطا كرديم پشت سر گذاشتيد و 

پنداشتيد در )عبادت( شما هايتان را كه مىواسطه

بينم، روابط شما گسيخته و آنچه شريكند با شما نمى

 194پنداشتيد نابود شده است«.مى

نويسد: در »تفسير الميزان« در شرح آيه چنين مى

 دهد ازآيه شريفه خبر مى

______________________________ 
 .292/ 3كفاية الموحدين  -(1)

خليفه عباسى را غالمى بود كه مورد عالقه و  -(2)

مقرب درگاه او بود. بدون سابقه سخت بيمار شد و 

طورى كه  شد بههمه روزه بر بيماريش افزوده مى

 اش مأيوس و عاجز شدند.اطبا از معالجه

 
194 \i\-( 3)iُ ْئُتُمونَا فُ رَاَدى َمَعُكْم ُشَفَعآءَُكُم الَّذىيَن َزَعْمُتْم أَن َُّهْم فىيُكْم ُشرَكؤُاْ َلَقد ت ََّقطََّع بَ ْيَنُكْم َوَضلَّ َعنُكم  ورىُكْم َوَمانَ َرىَكَما َخَلْقنُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتَ رَْكُتم مَّا َخوَّْلنُكْم َوَرآَء ُظهُ   َوَلَقْد جى

 E\(.94،) انعام/ E\مَّاُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ 
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طبيبى حاذق حدس زد كه بيماريش بايد سبب 

روانى داشته باشد لذا تنها با او صحبت كرد تا سبب 

بيماريش را كشف نمايد، غالم اقرار كرد كه چند نفر 

از دشمنان سلطان، غالم را تطميع و تحريك كردند 

 دهد. تا سم داخل شراب كند و به سلطان

غالم گفت: شراب مسموم را به سلطان دادم اتفاقاً. 

فهميد و نخورد و از آن روز احسان و انعام مرا 

زيادتر كرده و من از شدت شرمسارى بيمار شدم و 

بيمارى من عالجى ندارد و به مرگ منتهى خواهد 

 (.35شد. )سبزوارى/ مصابيح القلوب/ فصل 

وردگارش واى بر انسان از روزى كه بفهمد پر

هميشه با او بوده و تمام خيانتها و گناهانش را 

افزوده فرموده و بر انعامش مىديده و حلم مىمى

... 

http://www.i20.ir/


302     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

كَمَا خَلَقْنكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى -(3)

مَعَكُمْ  وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَى

مُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكؤُاْ لَقَد تَّقَطَّعَ شُفَعَآءَكُ

 (.94، )انعام/ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ

 124، ص: 1قلب سليم، ج

حقيقت زندگى انسان در نشأت آخرت و آن روزى 

كه با مردن، بر پروردگار خود وارد شده و حقيقت 

فهمد كه او فقط مدبر به تدبير ته، مىامر را درياف

تعالى چيزى الهى بوده و خواهد بود و جز حق

كرده و هرچه را كه خيال زندگى او را اداره نمى

كرده كه در تدبير امر او مؤثر است چه اموالى مى

پنداشته و چه اوالدى كه وسيله زندگى خويش مى

كرده و چه همسران كه يار و مددكارش خيال مى

دانسته ويشاوندان كه پشت و پناه خود مىو خ

كدام در تدبير زندگى او اثر نداشته و پندار هيچ

اى بيش نبوده، همچنين شفاعت خواهى وى خرافه
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از اربابى بجز خدا كه به شريك قرار دادن براى 

 شد سراسر پندار بوده است.خدا منجر مى

 كندخضوع براى اسباب منحرف مى

اجزاى عالم است كه مانند  آرى، انسان جزئى از

همه آن اجزا در تحت تدبير الهى متوجه غايتى 

است كه خداوند برايش معين و مقدّر فرموده است 

و هيچ موجودى از موجودات عالم دخالت و 

حكومت در تدبير او ندارد و اسبابى هم كه به حسب 

رسند، آثارشان همه از خداى ظاهر، موثر به نظر مى

يك از آنها مستقل در تأثير نيستند، تعالى است و هيچ

اما چه بايد كرد كه انسان وقتى در برابر زينتهاى 

ظاهرى و مادى زندگى و اين علل و اسباب صورى 

گيرد، يكباره دل به آن لذايذ داده و همه قرار مى

چسبد و قهراً در برابر آنها به آن علل و اسباب مى

ه خاضع گشته و همين خضوع، او را از توجه ب

دارد و رفته االسباب و آفريدگار آنها باز مىمسبب
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پندارد به رفته آن اسباب را مستقل در تأثير مى

گذارد، جز طورى كه ديگر هيچ همّى برايش نمى

اينكه با خضوع در برابر آنها لذايذ مادى خود را 

تأمين كند و همه عمر خود را به سرگرمى با اين 

و حقيقت غافل  اوهام سپرى ساخته و بكلى از حق

اى بماند، آرى »اين زندگى دنيا جز لهو و بازيچه

 195نيست«.

______________________________ 
، وَمَا هذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ... -(1)

 (.64)عنكبوت/ 

 125، ص: 1قلب سليم، ج

 شودكند، خودش فراموش مىخدا را فراموش مى

اين حقيقتى است كه قرآن از روى آن پرده 

برداشته و به عبارات گوناگون آن را گوشزد بشر 

فرمايد: »خدا را فرموده است، از آن جمله مى
 

195 \i\-( 1)iُ ... نْ َيآ إىالَّ ََلٌْو َوَلعىٌب  E\(.64عنكبوت/  ،)E\َوَما هذىهى احْلََيوُة الدُّ
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فراموش كردند خداوند هم در عوض خودشان را 

 196از يادشان برد، ايشان همانا فاسقانند«.

با فرا رسيدن مرگ و جدا شدن جان از كالبد، 

شود؛ ارتباطش با تمامى اسباب و علل مادى قطع مى

چون همه ارتباط آنها با بدن بود وقتى بدنى نماند 

قهراً آن ارتباط از بين خواهد رفت، آن وقت است 

بيند آن استقاللى كه براى علل و كه به عيان مى

طل بوده و با اسباب در دنيا قايل بود، خيالى با

فهمد كه تدبير او در آغاز و فرجام بصيرت تمام مى

به دست پروردگارش بوده و جز او رب ديگرى 

 نداشته و مؤثرى در كارهايش نبوده است.

اشاره است  وَلَقَدْ جِئتُمُونا فُرادى پس اينكه فرمود:

بيان  وَتَرَكتُمْ ما خَوَّلناكُم به حقيقت امر و جمله

اسباب و عللى است كه انسان را در  بطالن سببيت

ساخت. طول زندگيش از ياد پروردگارش غافل مى

 
196 \i\-( 1)iُ  َُقون  E\(.19،) حشر/ E\... َنُسوْا اللََّه فَأَنَسلُهْم أَنُفَسُهْم اْولَئَك ُهُم ا ْلفسى
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علت و جهت انقطاع  لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ و اينكه فرمود:

انسان را از اسباب و سقوط آن اسباب را از استقالل 

در سببيت بيان كرده و حاصل آن بيان اين است 

ايى است كه كه سبب آن، انكشاف بطالن پنداره

 كرده است.آدمى را در دنيا به خود سرگرم مى

شود كه اين آرى حقيقت امر براى او روشن مى

اسباب، اوهامى بيش نيستند كه آدمى را به خود 

پنداشته سرگرم كرده و آنها را داراى اثر مستقل مى

 است.

 بيشتر قرآن در توحيد افعالى است

شود كه قسمت پس از مراجعه به قرآن دانسته مى

معظم آن راجع به توحيد افعالى و نكوهش بشر از 

اينكه در افعال الهى و شؤون ربوبيت شريكهايى 

 براى خدا قرار داده است
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______________________________ 
... نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ اوْلَئكَ هُمُ ا  -(1)

 (.19، )حشر/ لْفسِقُونَ

 126، ص: 1جقلب سليم، 

باشد؛ زيرا توحيد ذاتى مورد قبول همه ملل مى

عالم جز دهريين است و چنانچه گذشت، توحيد 

الهى، فطرى بشر و تاكنون شنيده نشده كه عاقلى 

گفته باشد آفريدگار جهان هستى متعدد است پس 

هرچه شرك است از ناحيه ربوبيت الهى و عبوديت 

 بشر است.

 دپايه دين را محكمتر كني

بنابراين، بر هر مسلمانى واجب است كه اصل اولى 

اعتقادى اسالمى يعنى توحيد راكه پايه و اساس 

دين يعنى سعادت دنيا و آخرت است محكم نمايد و 

 به يقين بداند.
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چنانچه اصل آفرينش و افاضه حيات از حضرت 

آفريدگار است، همچنين بقا و استمرار حيات و 

نى جان دهنده او است انقطاع آن هم از اوست؛ يع

وچنانكه:  يُحيى وُيُميتُ ميراننده هم اوست

»آفريدن كار اوست، روزى دادن و زياد وكمى آن 

 197هم از اوست«.

 198و همچنين: »سربلندى و پستى، هر دو از اوست«.

 199چنانچه: »ثروتمندى و تهيدستى هم از اوست«.

فرزندى هم از خداوند و: »نيز فرزندارى و بى

 200است«.

و: »سيرى و گرسنگى و سيرابى و تشنگى و تندرستى 

 201و بيمارى همه از اوست«.

 
197 \i\-( 1)iُ ... ُر  E\(.26،) رعد/ E\اللَّهُ يَ ْبُسُط الّرْزَق لىَمن َيَشآءُ َويَ ْقدى
198 \i\-( 2)iُ  ََشآءُ بىَيدىَك ا َْلَرْيُ ...... َوتُعىزُّ َمن َتَشآُء َوُتذىلُّ َمن ت\E(.26عمران/ ،) آل\E 
199 \i\-( 3)iُ  ىَن  E\(.48،) جنم/ E\َوأَ نَُّه ُهَو َأْغىَن َوأَق ْ
200 \i\-( 4)iُ َعقىيًما ... ءُ ... يَ َهُب لىَمن َيَشآءُ إىنثًا َويَ َهُب لىَمن َيَشآءُ الذُُّكوَر* َأْو يُ َزّوُجُهْم ذُْكرَانًا َوإىنثًا َوََيَْعُل َمن َيَشآ\E(.50و  49 /،) شورى\E 
201 \i\-( 5)iُ  ْيى * َوإىَذا َمرىْضُت فَ ُهَو َيْشفى ْيى  E\(.80و  79،) شعراء/ E\َوالَّذىى ُهَو يُْطعىُمىنى َوَيْسقى
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و: »هر رنجى و باليى و سختى يا نجات از آنها همه 

 202از خداوند است«.

 و خالصه، هرچيزى كه به انسان برسد همه از اوست

 .بِيَدِهِ الْخَير

»خوشبختى و بدبختى، رهيابى و گمراهى، از 

 203خداست«.

______________________________ 
، )رعد/ اللَّهُ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ... -(1)

26.) 

لُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ا لْخَيْرُ ... وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِ -(2)

 (.26عمران/ ، )آل...

 (.48، )نجم/ وَأَ نَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى -(3)

 
202 \i\-( 6)iُ  َرْيٍ َفاَل َف لَهُ إىالَّ ُهَو َوإىْن يُرىْدَك ِبى  E\(.107،) يونس/ E\ى ... رَآدَّ لىَفْضلىهى ... َوإىن مَيَْسْسَك اللَُّه بىُضّر َفاَل َكاشى
203 \i\-( 7)iُ ... ُلُّ َمن َيَشآءُ َويَ ْهدىى َمن َيَشآء  E\(.8،) فاطر/ E\... ُيضى
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... يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ  -(4)

الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ 

 (.50و  49 /، )شورىعَقِيمًا ...

وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ  -(5)

 (.80و  79، )شعراء/ يَشْفِينِ

... وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ  -(6)

 (.107، )يونس/ ى ...وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ

، )فاطر/ ... يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ... -(7)

8.) 

 127، ص: 1قلب سليم، ج

نعام و لطف يعنى هركس هدايت شد به واسطه ا

خداوند است؛ چنانچه هركس گمراه شد به واسطه 

خذالن )به خود واگذاشتن( اوست؛ چنانچه حاالت 
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عارض بر نفس انسانى مانند »غم و شادى نيز از 

 204خداست«.

بالجمله، بايد دانست كه در ملك خداوند هيچ 

آيد )هرچند در كوچكى مانند پيدا امرى پديد نمى

روييدن علفى در صحرايى  شدن برگى بر درختى يا

يا افتادن آن باشد( مگر اينكه به علم و اذن و قضا و 

 205خواست حضرت آفريدگار جهان است.

 نبايد به چيز اندك قانع بود

اقرار زبانى به توحيد خداوند و اعتقاد اجمالى به 

آن هرچند كافى است و اگر به واسطه گناهان از 

يرد، حتماً اهل بين نرود و با همان عقيده قلبى بم

نجات است لكن شخص عاقل نبايد به اين حد قانع 

بايد بكوشد تا امر ثابتى نصيب او  اوّلًا: شود بلكه

گردد؛ يعنى توحيد خداوند، وجدانى و مشهود او 

 
204 \i\-( 1)iُ َوأَ نَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى\E /(.43،) جنم\E 
205 \i\-( 2)iُ ... ن َوَرَقٍة إىالَّ يَ ْعَلُمَها  E\(.59،) انعام/ E\... َوَما َتْسُقُط مى
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شود و دلش به نور توحيد به طورى روشن شود كه 

بكوشد تا اين  ثانياً: گاه خاموشى نداشته باشد وهيچ

د و براى رسيدن به اين منظور، رعايت نور، زياد شو

»ترك هواپرستى و مراقبت  دو چيز ضرورى است:

 به اين شرح: در توحيد«

 هواپرستى با توحيد منافات دارد

ترك هواپرستى و مداومت بر بندگى؛ يعنى اطاعت 

اوامر و نواهى الهى به طورى كه واجبى از او فوت 

نشود و حرامى هم از او سر نزند و به مقدار تواناييش 

 در عمل به مستحبات و ترك مكروهات كوشا باشد.

گاه اهل توحيد بايد دانست كه آدم هواپرست هيچ

بيند و را مستقل مى نخواهد شد؛ زيرا او دايماً خود

جلوه خود و رسيدن به هوسهاى خويش را خواستار 

 است. چنين شخصى
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______________________________ 
 (.43، )نجم/ وَأَ نَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى -(1)

 (.59، )انعام/ ... وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ... -(2)

 128: ، ص1قلب سليم، ج

جويد؟ بيند يا خشنودى او را مىكى خداى را مى

به عبارت ديگر: انسان تا چيزى را جداً طالب نباشد 

رسد، آدم هواپرست كى طالب توحيد به آن نمى

 خداست تا به او داده شود؟

خواهد هوسها و تنها آنچه را كه به راستى مى

اى از آنها باشد كه به پارهآرزوهاى نفسانيش مى

 رسد.مى

 مراقبت در توحيد نسبت به گفتار و كردار

]و[ بايد كاملًا مراقب كردار و گفتار خويش باشد كه 

از جاده راست توحيد، يك آن هم دور نيفتد؛ يعنى 

از هرچه در آن بوى استقالل خود يا سبب ديگرى 

http://www.i20.ir/


314     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

و عزل خداوند از ربوبيت است بپرهيزد؛ مثلًا اگر 

كار نيكى از او سر زد به خود نبالد بلكه آن را از 

ى نگذارد بلكه خود را خداوند بداند و بر كسى منت

مجراى خير حضرت آفريدگار بيند؛ چنانچه اگر 

خيرى از كسى به او رسيد از او چاپلوسى نكند بلكه 

شكر خدا كند و از سبب هم سپاسگزار باشد، چون 

 به وسيله آن، خدا به او خيرى رسانيده است.

اگر شرى به كسى رسانيد يا شر كسى به او رسيد 

كار بوده و از استحقاق خود  بداند خذالن الهى در

بترسد و به پروردگار ملتجى شود و از او رفع آن 

گاه دعوى شر و اصالح كار را بخواهد و هيچ

استقالل نكند؛ يعنى نگويد من چنين و چنان كردم 

يا خواهم كرد و اگر پاى من در كار نبود چنين و 

شد من فالن را ثروتمند و بَهمان را نجات چنان مى

مانند اينها از ادعاى مقام ربوبيت بلكه در دادم و 

قرآن مجيد دستور فرموده كه: »نگوييد فردا چنين 
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كنم مگر اينكه بگوييد اگر خدا كارى را مى

 206بخواهد«.

 اميد به خدا و ترس از گناه

اش دانايى و گاه تكيه و اميد قلبى]و[ نيز هيچ

توانايى خودش يا ديگرى نباشد و تنها اميدش 

پايان خداوندش باشد؛ چنانچه نبايد از بى قدرت

 هيچ شرّى و پيشامد ناگوارى

______________________________ 
ءٍإِنّى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا* إِلَّا أَن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْ -(1)

 (.24 -23، )كهف/ يَشَآءَ اللَّهُ ...

 129، ص: 1قلب سليم، ج

ا ترسش از اين باشد كه بترسد و ناراحت گردد و تنه

نكند به واسطه استحقاقش مورد خذالن خداوند 

قرار گيرد و شرّى به او رسد يا شرّ رسيده را برطرف 

 
206 \i\-( 1)iُ  ٍْءإىىّن فَاعىٌل َذالىَك َغًدا* إىالَّ َأن َيَشآَء اللَّهُ ...َواَل تَ ُقوَلنَّ لىَشْاى\E /(.24 -23،) كهف\E 
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نفرمايد و براى توضيح اين مطلب در مورد كوچكى 

براى شرك در بيم و اميد كه در روايت رسيده 

شود تا موارد بزرگتر به خوبى دانسته يادآورى مى

 گردد.

 ر از راه رفتن مورچهپنهانت

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »شرك به خدا از 

راه رفتن مورچه )يعنى از صداى حركت مور( 

دهد پنهانتر است )و انسان براى خدا شريك قرار مى

فهمد مگر به دقت بسيار( و از اين در حالى كه نمى

شرك است برگرداندن انگشترى براى يادآورى 

 207كارى كه دارد«.

شود انسان براى انجام كارى از خانه بيرون گاه مى

ترسد آن كار را فراموش كند، رود و چون مىمى

گرداند به طورى كه نگين آن انگشتر خود را برمى

كف دست قرار گيرد يا ريسمانى به انگشت خود 
 

207 \( 1iُ)-(.378/ 1ليه السالم منه حتويل اَلامت ليذَكر احلاجة وشبه هذا«،) سفينة البحار من دبيب النمل و قال ع » إنَّ الّشرك اخفى\E 
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بندد به اميد اينكه چشمش به وضع انگشترى يا مى

يد و انجام ريسمان كه بيفتد آن كار به نظرش بيا

 دهد.

البته گرداندن انگشتر يا بستن ريسمان يا گذاشتن 

عالمت، به تنهايى شرك و مضر نيست، چيزى كه 

شرك است تمام اميد بدان داشتن در يادآورى آن 

باشد در حالى كه شخص موحّد بايد در تمام كار مى

كارها تنها اميدش به خدا باشد هرچند يادآورى 

بداند كه اگر خدا نخواهد  فالن كار جزئى باشد و

يادش بيايد، گرداندن انگشتر و مانند آن هم موجب 

 يادآوريش نخواهد شد.

 اگر نظر به خدا باشد شرك نيست

خالصه، اگر انگشترى را برگرداند به اميد اينكه 

 هرگاه چشمش به آن افتد پروردگار

http://www.i20.ir/


318     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

______________________________ 
ن دبيب النمل و قال عليه م »إنَّ الشّرك اخفى -(1)

السالم منه تحويل الخاتم ليذكَر الحاجة وشبه هذا«، 

 (.378/ 1)سفينة البحار 

 130، ص: 1قلب سليم، ج

او را يادآورى به آن كار فرمايد، شرك نيست؛ مانند 

تمسك به اسباب ديگر كه اميد دارد خداوند به 

م وسيله فالن سبب او را به مقصود برساند و اگر هنگا

برگرداندن انگشترى، خداى را فراموش كند و 

برگرداندن انگشترى را سبب مستقل در يادآورى 

ببيند وتمام اميدش دريادآورى، آن باشد؛ پس در 

 آن حال براى خداوند شريكى قرار داده است.

 فال بد زدن هم از شرك است

يعنى فال بد زدن و اعتقاد به آن  »طيره« مورد دوم

ر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم آن است كه پيغمب
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؛ يعنى كسى كه 208را شرك به خداوند دانسته است

در نظام عالم فال بد را منشأ اثر بداند در مقام 

توحيد افعالى براى خداوند شريك قرار داده است 

 و از آن حضرت مروى است:

رود »اگر كسى به علت فال بد از راهى كه مى

منصرف شود، با اين  برگردد و از تصميم خود

كردارش، براى خداوند شريكى قرار داده 

 209است«.

و از حضرت صادق عليه السالم رسيده كه پيغمبر 

صلى اهلل عليه و آله و سلم فرموده: »توكل به 

؛ يعنى گناه 210دارد«خداوند، گناه فال بد را برمى

شوم شمردن چيزهايى را كه از فال بد زدن به آنها 

 دارد.برمىنهى شده است، 

 معناى فال بد و علت شرك بودن آن

 
208 \( 1iُ)-(.665و  664/ 2من َرَجَعْتُه الطرية عن حاجته فقد اشرك«،) حيوةاحليوان  -» الطرية شرك\E 
209 \( 2iُ)-(.665و  466/ 2من َرَجَعْتُه الطرية عن حاجته فقد اشرك«،) حيوةاحليوان  -» الطرية شرك\E 
210 \( 3iُ)- /(.236/ ح 170» كفارة الطرية التوكل«،) روضة الكاِف\E 
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امورى كه خداوند منشأ و سبب چيزى قرار نداده و 

بشر از روى وهم و خيال و پندار نادرست خود آنها 

را سبب مستقل براى بروز خير يا شر بيند و به پندار 

 »تطير« نادرست خود ترتيب اثر دهد، اين پندار را

گويند كه در حقيقت شريك براى خدا قرار داده 

يزان عقلى كارى را خواست از روى ماست؛ مثلًا مى

اى كرد، اگر انجام دهد خودش يا ديگرى عطسه

اين عطسه را سبب شومى آن كار پنداشت و آن را 

از اين جهت ترك كرد، اين همان تطيّر و شرك 

 است.

______________________________ 
من رَجَعَتْهُ الطيرة عن حاجته  -»الطيرة شرك -(1)

 (.665و  664/ 2فقد اشرك«، )حيوةالحيوان 

من رَجَعَتْهُ الطيرة عن حاجته  -»الطيرة شرك -(2)

 (.665و  664/ 2فقد اشرك«، )حيوةالحيوان 
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/ 170»كفارة الطيرة التوكل«، )روضة الكافى/  -(3)

 (.236ح 

 131، ص: 1قلب سليم، ج

 سه، رحمت و شاهد صدق است نه صبرعط

اين پندار غلط طورى شايع شده كه بسيارى از 

اند و گاهى كه مردم نام عطسه را »صبر« گذاشته

گويند صبر آمد و دنبال اين كسى عطسه نمايد مى

كار نبايد رفت در حالى كه عطسه عقلًا و شرعاً منشأ 

هيچ امرى نيست، بلى شرعاً نشانه رحمت و عافيت 

اى است سه كننده است و نيز شاهد صدق گفتهعط

كه در آن حال گفته شده يا تصميمى است كه در 

 آن حال گرفته شده بود.

 ساعت نحس هم از خرافات است

همچنين مانند كسى كه اوضاع فلكى و حركات 

كواكب را در حوادث مؤثر ببيند و رسيدن به سود 
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خواهد و زيان را از آنها شناسد و كارى را كه مى

انجام دهد اگر به پندار خودش يا به گفته ديگرى 

آن ساعت را نحس شمرد و آن كار را ترك نمود، 

شرك خواهد بود؛ چنانچه اگر بداند سود و زيان 

به دست تواناى آفريدگار است و به وسيله دعا و 

صدقه از خدا كمك بجويد و به آن كار اقدام نمايد 

 نخواهد رسيد.توحيد است و جز خير به او چيزى 

 حركت اميرالمؤمنين )ع( به سوى نهروان

هنگامى كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم عازم 

حركت به سوى نهروان براى جنگ خوارج گرديد، 

ترسم »عفيف بن قيس« گفت يا اميرالمؤمنين! مى

اگر در اين ساعت حركت فرمايى، پيروز نگردى و 

گويم؛ نجوم مى به مراد نرسى و اين را از روى علم

چون اوضاع فلكى داللت بر ضعف حال مسلمانان 

 دارد و ستاره ايشان در هبوط است.
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امام عليه السالم فرمود: »اى عفيف! آيا گمان 

نمايى به ساعتى كه هركس در برى كه راه مىمى

ترسانى از آن سفر كند، بدى از او دور شود و مى

به او ساعتى كه هركس در آن حركت كند، زيانى 

رسد؟ پس هركس تو را در اين سخنان تصديق كند 

قرآن را تكذيب نموده )كه فرمود نفع و ضرر از 

شود( و چنين خداست و جز خدا نداند فردا چه مى

كسى از يارى خواستن به خدا در رسيدن به نفع و 

 نياز شده است و كسى كهدورى از شر، بى

 132، ص: 1قلب سليم، ج

و به كار بندد بايد حمد و ثناى تو سخن تو را بشنود 

را كند نه پروردگارش را؛ زيرا تو به گمان خود، او 

را به ساعتى كه در آن به خير رسيده و از زيان 

 211اى.رهيده، رهنماييش كرده

 
211 \( 1iُ)- 78البالغه، فيض االسالم، خطبه هنج.\E 
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 همان ساعت رفت و پيروز شد

بالجمله، امام عليه السالم به سخن عفيف اعتنايى 

به نام خدا و نفرمود و به اصحاب خويش فرمود: »

يارى او حركت كنيد و از خداى تعالى كمك 

طلبيد«. پس در همان ساعت متوجه خوارج شد و 

بر ايشان پيروز گرديد به طورى كه جز نه نفر كه 

فرار كردند، بقيه هالك شدند و از اصحاب آن 

حضرت كمتر از اين عدد كشته گرديد؛ چنانچه 

 حضرتش از پيش خبر داده بود.

 و نشستن بوم و عدد سيزدهآواى كالغ 

]و[ مانند »عطسه« كه گذشت، خرافات ديگرى در 

بين عوام رايج است كه فال بد زدن و موثر دانستن 

آنها هم از شرك است؛ نظير شنيدن صداى كالغ يا 

نشستن جغد )بوم( پشت بام يا برخورد كردن به عدد 

سيزده يا پرواز پرنده از سمت راست يا چپ هنگام 
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برخورد با شخص معلول هنگام بيرون رفتن سفر يا 

از خانه يا مانند آمدن يا رفتن ميهمان يا عيادت بيمار 

در شبهاى يكشنبه و چهارشنبه كه بعضى از عوام اين 

 دانند.امور موهوم را سبب بروز حوادث ناگوار مى

 خوش قدمى يا بدقدمى هم خرافه ديگر

 است]

د و در آن منزل خراى مى[ نيز مانند كسى كه خانه

آورد و كند يا فرزندى مىكند يا ازدواجى مىمى

شود، آن مصيبت را از خانه سپس دچار مصيبتى مى

گويد اين خانه بيند و مىنو يا زن يا فرزند تازه مى

 يا زن يا بچه »بدقدم« است! چنانچه اگر

______________________________ 
 .78به البالغه، فيض االسالم، خطنهج -(1)

 133، ص: 1قلب سليم، ج
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بيند و اى به او برسد آن را از همينها مىخير تازه

گويد خانه خوش قدم يا عروس و بچه با قدمى مى

 است.

[ پايبند به اين اوهام و نظايرش بايد بداند ]شخص

كه تمام اينها شرك است و با توحيد حضرت 

پروردگار منافات دارد؛ چون مالك نفع و ضرّ و خير 

 و شرّ، خداست.

 تجربه سبب درستى تطير نيست

اگر پايبندِ به اين خرافات بگويد ما اين اعتقاد را از 

ايم؛ مثلًا هرگاه برخالف روى تجربه پيدا كرده

عطسه كه بايد صبر كرد، دنبال آن كار رفتيم، دچار 

 بال و نكبت شديم و همچنين چيزهاى ديگر.

اين ادعا كليت ندارد؛ يعنى  اوّلًا: پاسخ اين است كه

هروقت برخالف  اين طور نيست كه هركس در

عطسه كارى كرده باشد، دچار باليى شده و بنده 
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صدها مرتبه برخالف عمل كرده و با توكل به 

ام انجام خواستهپروردگار كارى را هم كه مى

 ام و هيچ پيشامد ناگوارى نديدم.داده

اگر پيشامد ناگوارى هم پيش آيد، يقيناً ربطى  ثانياً:

ربوط به امور به عطسه و نظايرش ندارد بلكه م

شد ديگرى است كه به سبب آن، اين پيشامد مى

 كرد يا نه.خواه كسى عطسه مى

 نحوست با خود شماست

داستان سه نفر از رسوالن الهى ذكر  »يس« در سوره

شده كه به شهر »انطاكيه« وارد شدند و مردمان را 

به خداپرستى و ديندارى و تدارك معاد 

به جاى پذيرفتن نداى  خواندند. مردمان آنجا،مى

ما به شما فال  انَّا تَطَيّرنا بِكُم نجاتبخش آنها، گفتند:

شماريم كه به زنيم و مقدم شما را شوم مىبد مى

سبب شما دچار نكبت و بدبختى شويم. ايشان در 
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نحوست و شومى با  طائركُمْ مَعَكُمْ پاسخشان گفتند:

و خود شماست؛ يعنى در ضميرتان و عقايد باطل 

خويهاى ناپسندتان است كه به واسطه آنها در 

 گيريد.بدبختى و نحوست قرار مى

 134، ص: 1قلب سليم، ج

به هرحال، تمام فال بدها جز خرافه چيز ديگر 

نيست و منشأ اثرى جز ناراحتى روانى و عقده 

درونى شخص پايبند به آنها و باور كننده آنها نيست 

گرى نخواهد و جز نكبتهاى اين عقده، اثر دي

 داشت.

 اعتنايى به آنآسان گرفتن فال بد و بى

فرمايد: »فال بد زدن حضرت صادق عليه السالم مى

تابع قرار داد خود انسان است؛ اگر آن را آسان 
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بگيرى آسان و اگر آن را به چيزى نگيرى، چيزى 

 212نيست«.

و چون اصحاب رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

ما گرفتار طيره هستيم يعنى بدون سلم عرض كردند 

زنيم، فرمود: »هرگاه به چيزى اختيار فال بد مى

تطير و فال بد زدى، رد شو و به آن اعتنايى مكن و 

 213پابند آن مباش«.

 سفر در چهارشنبه و دعاى رسيده

مروى است: »كسى كه روز چهارشنبه براى انجام 

سفر يا كار ديگر بيرون رود و اعتنايى به گفته فال 

گويند چهارشنبه روز بد زنندگان نكند )كه مى

شود نحسى است( از هرباليى و نكبتى نگهداشته مى

 214فرمايد«.و خداوند حاجتش را روا مى

 
212 \( 1iُ)- (.235/ حديث 171و  170» الطرية على ما ِتعلها ان هونتها هتونت ... وان َل ِتعلها شيئاً َل تكن شيئًا«،) روضة الكاِف\E 
213 \( 2iُ)- (.102/ 2» اذا تطريت فامض«،) سفينةالبحار\E 
214 \( 3iُ)- (.102/ 2» من خرج يوم االربعاء ال يدور خالفاً على اهل الطرية وقى من كل آفة وعوِف من كل عاهة وقضى اللَّه له حاجته«،) سفينةالبحار\E 
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از حضرت رضا عليه السالم مروى است كه در آن 

»اعتصمت بك يا رب! من  حال اين دعا را بخواند:

 215.شرّ ما اجد فى نفسى فاعصمنى من ذلك«

 فال نيك، خوب و مطلوب است

ناگفته نماند كه فال نيك زدن خوب و مطلوب 

است. پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

 »خداوند

______________________________ 
جعلها ان هونتها تهونت ... وان »الطيرة على ما ت -(1)

و  170لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً«، )روضة الكافى 

 (.235/ حديث 171

 (.102/ 2»اذا تطيرت فامض«، )سفينةالبحار  -(2)

 
215 \( 4iُ)-  103/ 2سفينةالبحار.\E 
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»من خرج يوم االربعاء ال يدور خالفاً على اهل  -(3)

الطيرة وقى من كل آفة وعوفى من كل عاهة 

 (.102/ 2ينةالبحار وقضى اللَّه له حاجته«، )سف

 .103/ 2سفينةالبحار  -(4)

 135، ص: 1قلب سليم، ج

 216دارد«.فال نيك را دوست مى

تفاّل به خير آن است كه شخص به مناسبت ديدن 

شخصى يا شنيدن نامى و مانند آن اميد فرج و 

شادى در او پيدا شود، مثل اينكه با نصراللَّه يا 

شود آن را به فال نيك اللَّه نامى همسفر مىفتح

گويد ان شاء اللَّه پيروزى با ما است. گيرد و مىمى

ون »سهيل بن و مروى است كه در غزوه حديبيه چ

عمرو« بر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

 
216 \( 1iُ)-»(.340/ 2،) سفينةالبحار » ان اللَّه َيب الفال احلسن\E 
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؛ يعنى كار سهل امرناوارد شد، آن حضرت فرمود: »

 ما آسان شد«.

 چرا فال بد از شرك و فال نيك از ايمان است

سبب اينكه فال بد ناپسند و شرك است و فال نيك 

پسنديده و ايمان است اين است كه شخصى كه فال 

ر آن حال از خداوند عالم بريده و تنها زند دبد مى

داند ولى كسى آن امر موهوم را مؤثر در بدى مى

كه به مناسبت امرى، حسن ظنّ و اميدش به 

شود بدون اينكه آن امر را مؤثر پروردگار زياد مى

 بداند، البته عين ايمان و توحيد است.

 خالصه و نتيجه بحث

شخص موحّد بايد در رسيدن به هر خير و نفعى و 

در فرار و نجات از هر شرّ و ضررى تمام اميدش به 

پروردگارش باشد و اسباب را مسخر اراده خدا 

بداند و در تمسك به آنها منتظر مشيت و اراده الهى 
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باشد؛ چنانچه اگر اسباب را مستقل در تأثير دانست 

ش آنها شد براى و به آنها تكيه نمود و تنها اميد

خداوند شريكهايى قرار داده و بدتر از اين مؤثر 

دانستن امورى است كه پروردگار در آنها هيچ 

اثرى قرار نداده است؛ مانند امور موهومى كه به 

 شود.آن فال بد زده مى

 شوندشيعه با توسل به ائمه )ع( مشرك نمى

از آنچه در معناى شرك در استعانت به اسباب ذكر 

 گردد كه آنچه، دانسته مىشد

______________________________ 
/ 2»ان اللَّه يحب الفال الحسن«، )سفينةالبحار  -(1)

340.) 

 136، ص: 1قلب سليم، ج

خبران )مثل طايفه وهابى( نسبت به برخى از بى

گويند اينها مشركند؛ زيرا شيعه جسارت كرده و مى
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نها استعانت پرستند و از آامامان خود را مى

جويند و به شفاعتشان اميدوارند، خالف واقع مى

 است.

گوييم براى توضيح بيشتر در پاسخ اين تهمت مى

گاه براى خدا عشرى هيچطايفه اماميه و شيعه اثنى

اند و اهل توحيد حقيقى، آنها شريكى قرار نداده

هستند و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و 

يهم السالم را مخلوق و بندگان مقرب دوازده امام عل

دانند و پرستش غيرخدا را درگاه پروردگار مى

شمارند. و آنچه را شنيده يا شرك و حرام مى

كنند به ايد كه شيعيان از ايشان اطاعت مىديده

و نيز از  217سبب امر پروردگار به اطاعت آنهاست.

روى دليلهاى قطعى ثابت شده كه ايشان دوازده نفر 

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم هستند و  وصى

 
217 \i\-( 1)iُ ... نُكْم يُعوْا الرَُّسوَل َوأُْولى اْْلَْمرى مى  E\(59،) نساء/ E\... َأطىيُعوْا اللََّه وَأطى

  .( 7،) حشر/ ... َوَمآ َءاتَلُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهلُكْم َعْنُه فَانَتُهوْا ...
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اطاعت از آنها مورد امر رسول خدا صلى اهلل عليه 

 و آله و سلم و اطاعت پيغمبر هم اطاعت خداست.

 زيارت، غير از پرستش است

اما خضوع و خشوع شيعيان در برابر اين دوازده نور 

پاك و بزرگداشت قبور متبركه ايشان و رفتن به 

كدام پرستش آنها شان هيچاهد شريفهزيارت مش

نيست بلكه ادب و تواضعى است در برابر مقرّبان 

 درگاه الهى.

چنانكه تواضع بندگان در برابر پروردگار عقلًا 

واجب است همچنين در برابر كسانى كه برگزيده 

خدايند عقلًا واجب است و شكى نيست كه تواضع 

چنانكه  با آنها از آن جهت عين تواضع با خداست؛

كبر با آنها كبر با خداست »حبّ محبوب خدا حب 

خداست«. و عالوه در قرآن مجيد امر شده كه در 

برابر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ادب و 
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فرمايد: »اى تواضع كنند و در سوره حجرات مى

كسانى كه ايمان آورديد! صداهاى خود را باالى 

ن گفتن با آن صداى پيغمبر بلند نكنيد و در سخ

 218حضرت آواز خود را بلند نكنيد ...«.

فرمايد: »قرار ندهيد خواندن رسول و همچنين مى

 خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را مانند خواندن

______________________________ 
... أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ  -(1)

 (59)نساء/  ،مِنكُمْ ...

... وَمَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ 

 (.7، )حشر/ ...

... لَاتَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىّ وَلَا  -(2)

 (.2، )حجرات/ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ ...

 137، ص: 1قلب سليم، ج

 
218 \i\-( 2)iُ  َْواَل َِتَْهُروْا لَُه بىاْلَقْولى ...... اَلتَ ْرفَ ُعوا ّ  E\(.2،) حجرات/ E\ َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوتى النَّىبى
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؛ يعنى پيغمبر صلى اهلل 219يگرى را«برخى از شما د

عليه و آله و سلم را با ادب و احترام بخوانيد )مثلًا 

بگوييد يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم!( و 

فرمايد: »و يارى كنيد و بزرگ داريد همچنين مى

 220رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را«.

 از روى دليلهاى محكم ثابت است كه دوازده امام

با رسول خدا يكى هستند و نور واحدند و چنانچه 

بزرگداشت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم واجب 

 است، تعظيم ايشان نيز واجب است.

 آيا بزرگداشت حكام و ثروتمندان شرك نيست؟

گويند جاى شگفتى است از آنهايى كه به شيعه مى

اين ادب و تواضع شما در برابر رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله و سلم و ائمه شرك است در حالى 

كه خودشان در برابر سالطين و حكام بلكه 

 
219 \i\-( 1)iُ ... ُكم بَ ْعًضا َِتَْعُلوْا ُدَعآَء الرَُّسولى بَ ْيَنُكْم َكُدَعآءى بَ ْعضى  E\(.63،) نور/ E\الَّ
220 \i\-( 2)iُ ... َوتُ َعّزُروُه َوتُ َوقّ ُروُه ...\E /(.9،) فتح\E 
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نمايند ثروتمندانشان بيش از اينها ادب و تواضع مى

رند، با شماو باز خود را موحد و شيعه را مشرك مى

اينكه تواضع شيعه به امر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

و سلم و تواضع آنها مورد نهى آن حضرت است؛ 

چنانچه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

مروى است: »كسى كه به ثروتمندى برخورد كند 

و با زبان و بدن برايش فروتنى كند )از جهت 

ز بين ثروتش( دوسوم دينش را خداوند ا

 221برد«.مى

شود كه اگر عالوه از اين حديث چنين معلوم مى

زبان و بدن با دل هم براى ثروتش خاضع شود، 

رود. بلى اگر با ثروتمند از تمام دينش از دست مى

جهت اسالم و دينش يا جهت ديگرى جز ثروتش 

فروتنى كند، بسيار خوب است؛ زيرا تواضع در برابر 

 داست.دين، تواضع در برابر خ

 
221 \( 3iُ)- واژه وضع(.668/ 2» من اتى غنياً فتواضع لغنائه ذهب اللَّه بثلثى دينه«،) سفينةالبحار /\E 
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 شفاعت خواستن با خدا دانستن دوتاست

اما استعانت و توسّل به بزرگان دين براى رسيدن به 

 مقاصد دنيوى و اخروى و طلب

______________________________ 
لَّاتَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم  -(1)

 (.63، )نور/ بَعْضًا ...

 (.9، )فتح/ تُعَزّرُوهُ وَتُوَقّرُوهُ ...... وَ -(2)

»من اتى غنياً فتواضع لغنائه ذهب اللَّه بثلثى  -(3)

 / واژه وضع(.668/ 2دينه«، )سفينةالبحار 

 138، ص: 1قلب سليم، ج

شفاعت كردن از آنها در نجات از خطرات مادى و 

معنوى؛ بر كسانى كه با شيعه معاشرت دارند پوشيده 

شود نفر هم از عوام شيعه يافت نمىنيست كه يك 

كه امامان را خدا بداند ياآنها را مستقلّ در تأثير 

شناسد و عموم شيعه، امامان را صاحبان قدرت الهى 
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دانند؛ يعنى خداوند به آنها توانايى داده كه مى

اى را بلند و هر توانند به اذن خدا هر افتادهمى

به منزل اى را گرفتارى را نجات و هر وامانده

رسانند و توسّل به آنها مانند توسل بيمار است به 

طبيب يا دارويى كه خداوند در آن شفا قرار داده 

خورد و شفا را از خدا است، پس دوا را مى

خواهد و وقتى كه خوب شد شفا را از خدا مى

بيند نه از دوا، همچنين شيعيان هم مقام آل مى

اند و به ا شناختهمحمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم ر

شوند و مقصود خود را هم از آنها متوسّل مى

جويند و به يقين خداوند به بركت و واسطه آنها مى

دانند كه توانايى ايشان از خداست و شفاعت مى

كردنشان هم بسته به رضا و اذن خداست و استغاثه 

و تضرّع و التجا به ايشان هنگام نياز مانند شخصى 

ن مقصر است پس كسى را كه است كه نزد سلطا

گيرد و دست به آبرويى نزد سلطان دارد در نظر مى
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شود كه عفو او را از سلطان بخواهد و دامنش مى

 222همچنين مقاصد ديگر.

 
222 \( 1iُ)- بيت عليهم السالم و قضاى حوايج ذكر َّنوده و براى تنوع در مطالب كتاب، حمدث بزرگوار عراقى در كتاب» دارالسالم« حكايات متعددى راجع به توسل به اهل

 E\كنيم:يك َّنونه از آن را كه مشتمل بر فوايد كثريى است، اينجا نقل مى

ن است كه شخص ثقه عادل مال عبداحلسْي خوانسارى كه از  چنْي است:» معجزه پنجم آ 539در آخر صفحه 
داشت جماورين كربالى معال و به» تربت پيچ« معروف بود كه حتصيل تربت از مواضع شريفه كرده به آداب مأثوره برمى

قات  َّنود، آن را حكايت كرد و بيان آن اين است كه در اوايل اوقات جماورت، او را در جملسى مال و به زوار عطا مى 
كردم و چون در او حالت صالح و تقوا ديدم و دانستم كه ساَلاست كه موفق به جماورت شده و مالزمت حرم مطهر  
َّنوده، از او خواستم كه از غرايب كرامات و معجزات، آنچه خود مشاهده كرده ذكر َّنايد. از مجله غرايىب كه او ذكر  

ندى در بعض قراى» جاپلق« كه از توابع شهر بروجرد است َّنود آن بود كه گفت مسقط الرأس من» خوانسار« و چ
توقف كردم تا آنكه شوق جماورت قرب مطهر حسْي عليه السالم در من حادث شد در وقىت كه هوا سرد و مقدمات 
سفر غريموجود بود، پس دو سر االغ حتصيل كردم بر يكى از آهنا يك زوج قره سبد كه از براى ْحل انگور حممل وار بر  

  اَّنايند بار كردم و چند نفر اطفال كوچك كه يكى از آهنا» حسن« نام دارد در آهنار استوار مى ْح

 ..........   
 E\گذاشتم و بر ديگر حلاف انداخته زوجه خود را بر آن سوار كرده به َست بروجرد روانه شدم كه از آجنا با زوار به سوى مقصود روانه گردم.

َّنود، بر اين عزم وارده  « نام كه مالى آن ده بود و به من مهرباىن و اظهار مالطفت مىاتفاقًا مردى» مال حممد جعفر
مطلع گرديده بيامد و در مقام ممانعت برآمد كه هوا سرد است و زاد و راحله هم ندارى و با وجود اين حال اين كار از  

ن كه مأيوس گرديد و با دست خود بر زمْي  طريقه عقال دور است. از او اصرار در منع و از من انكار از امتناع تا آ
ها را خواهى كشت، اين خط و اين روز را از خاطر مده. اين سخن گفت و  روى لكن اين بچه خطى كشيده گفت مى 

برگرديد و ما هم روانه شدمي تا آنكه به فضل خدا و توجه عزيز زهرا مهگى ساَل و صحيح وارد كربال گرديدمي و چندى 
گذشت تا آنكه زوار آن واليت به زيارت آمدند و چند نفر هم از اهل آن ده كه يكى از آهنا مهشريه    هم بر اين واقعه

باشند  زاده مال حممد جعفر مذكور بود با آهنا بود من با خود گفتم كه خوب است اين چند نفر را كه از اهل آن ده مى 
گى و گذران هم دارمي و خط مال حممد جعفر بر ما مهماىن كنم تا ببينند كه عالوه بر آنكه مهگى ساَل هستيم، زند 

راست نيامده، َلذا رفتم و ايشان را از براى غذاى صبح دعوت كردم و با خود به منزل برده سفره انداختم و غذاىي كه 
يان  آماده َّنوده بودمي حاضر كردم) سرگرم( مكامله و مؤاكله شدمي ناگاه حسن نام مذكور كه اكرب اوالد من بود و در م

كرد از پله بام باال رفته و از باالى بام آويزان شده بود كه ما را متاشا كند كه از بام طبقه سوم ساقط  حياط بازى مى 
گرديد و به حمض سقوط، روح از بدنش مفارقت َّنود و ِبرد، مقدمات كار به عكس مطلوب نتيجه داد و عيش و سرور  

يدم سر و پا برهنه به سوى حرم حسْي عليه السالم روانه گرديدم و در  به حزن و اندوه مبدل شد؛ چون اين حالت را د
ورود عرض كردم: السالم عليك يا وارث عيسى روح اللَّه! و خود را به باب ضريح مطهر چسبانيدم و شال از كمر خود 
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ض كردم كه نشد  گشوده يك سر آن را به قفل و سر ديگر را به گردن بسته و به آواز بلند صيحه زدم و گريستم و عر 
و به حق مادرت زهرا خنواهد شد كه خود را راضى كنم بر آنكه خط مال حممد جعفر بر من راست آيد و سخن او بر  

  .كرسى نشيند نشد و خنواهد شد

خدام و زوار و اهل حرم بر گرد من مجع آمدند و از حالت من متعجب گرديدند و از سبب عروض اين حالت پرسيدند 
پرسيدند و ند، كه چه باعث شده و بعضى گمان جنون كردند و هريك از ديگرى سبب و باعث مى و جواىب نشنيد

دانستند تا آنكه بعضى از مهسايگان كه اهل علم بود آمد كه مرا از براى ْحل جنازه بربد و واقعه را از او استفسار  َّنى
امر لسان موعظه و نصيحت گشود كه آخوند!   َّنودند و باعث را فهميدند و آن شخص مهسايه به نزد من آمد و در اول

  درابردارمي مادرش خو شود بياتا برومي واين طفل ميتتو مردداناىي هسىت، مرده عادتاً زنده َّنى

كند، هرقدر موعظه كرد مفيد نيفتاد. آخر لسان مالمت گشوده و حضار هم موافقت كردند و من از غايت  را هالك مى 
  .آزاريدگفتم مرا به خود واگذاريد من كه به مشا كارى ندارم چرا عبث مرا مىحتسر برايشان تغري كردم و  

دارمي. اين رومي جنازه را برمى گذارمي و مىچون اين بشنيدند بر من ِبنديدند و با خود گفتند كه او را به حال خود وامى
الت من زياده بر اول منقلب گرديد بگفتند و از حرم مطهر خارج شدند و از مشاهده اين امر و استماع اين سخن، ح

و گريه و جزع من ديگر بار اشتداد يافت. آواز برآوردم و صياح و ناله را بلند كردم و عرض َّنودم كه به حق مادرت  
شوم تا آنكه خداوند جامن را بستاند يا آنكه فرزندم  دارم و از حرمت خارج َّنىزهرا عليها السالم دست از ضرَيت برَّنى

زدم تا آنكه روز قريب به نصف شد  كردم و بر سر مى من رساند. اين بگفتم و گريبان چاك زدم و فرياد مى حسن را به 
و ظهر نزديك گرديد ناگهان آواز ضجه و هلهله از ميان صحن مطهر و ايوان بلند گرديد و اهل حرم كه در اطراف من 

نستم كه چه واقع شده تا آنكه ديدم كه مردم داخل در مواضع ديگر بودند در اثر آن صداها بريون دويدند و من ندا
شوند و ازدحامى عام و اجتماعى دارند چون خوب نظر كردم فرزندم حسن را ديدم كه آن شخص مهسايه  حرم مى

آيد و با مجعى از زنان و مهسايگان با حال صلوات فرستادن داخل  ناصح يك دست او را گرفته و مادرش از دنبال مى 
چون او را مشاهده كردم خود را به زمْي انداخته و سنگ ضريح را بوسيده سجده شكر جبا آوردم بعد از  حرم گرديدند 

آن فرزند خود را در بغل كشيده چشم او را بوسيدم، پس چگونگى حال را از مهراهان پرسيدم آن شخص مهسايه، 
را بردارمي و پس از تغسيل و تكفْي، دفن    مذكور َّنود كه بعد از آن كه از تو مأيوس شدمي مصلحت در آن ديدمي كه او

َّناييم و به خاك سپارمي، َلذا او را در خارج شهر به مغسل برده، برهنه كردمي و طاسى آب پركرده بر سر او رخيتيم 
مالد پس سر خود را حركت داده عطسه كرد و  كند گويا كسى آن را مى هاى دماغ او را ديدمي كه حركت مى ناگهان پره 
اى كه بيدار شود چون اين حالت را ديدمي از براى آسودگى تو و اظهار اعجاز اين بزرگوار، لباس  انند خفته بنشست م

  .بر بدن او استوار كرده او را به جهت زيارت حرم و مژده به تو اينجا آوردمي«

هجرى    1300، سال  االولمجادى   26ديدم و اآلن هم كه روز مجعه  مؤلف گويد:» حسن مذكور را بعد از آن مكرر مى 
  .باشد اگرچه والد اومال عبداحلسْي مذكور مدتى است وفات كرده«باشد، مستصحب احليوة مى مى
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______________________________ 
محدث بزرگوار عراقى در كتاب »دارالسالم«  -(1)

بيت عليهم حكايات متعددى راجع به توسل به اهل

لسالم و قضاى حوايج ذكر نموده و براى تنوع در ا

مطالب كتاب، يك نمونه از آن را كه مشتمل بر 

 كنيم:فوايد كثيرى است، اينجا نقل مى

چنين است: »معجزه پنجم آن  539در آخر صفحه 

است كه شخص ثقه عادل مال عبدالحسين 

خوانسارى كه از مجاورين كربالى معال و به »تربت 

پيچ« معروف بود كه تحصيل تربت از مواضع شريفه 

داشت و به زوار عطا كرده به آداب مأثوره برمى

نمود، آن را حكايت كرد و بيان آن اين است مى

ر اوايل اوقات مجاورت، او را در مجلسى كه د

مالقات كردم و چون در او حالت صالح و تقوا 

ديدم و دانستم كه سالهاست كه موفق به مجاورت 

شده و مالزمت حرم مطهر نموده، از او خواستم كه 
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از غرايب كرامات و معجزات، آنچه خود مشاهده 

كرده ذكر نمايد. از جمله غرايبى كه او ذكر نمود 

بود كه گفت مسقط الرأس من »خوانسار« و  آن

چندى در بعض قراى »جاپلق« كه از توابع شهر 

بروجرد است توقف كردم تا آنكه شوق مجاورت 

قبر مطهر حسين عليه السالم در من حادث شد در 

وقتى كه هوا سرد و مقدمات سفر غيرموجود بود، 

پس دو سر االغ تحصيل كردم بر يكى از آنها يك 

سبد كه از براى حمل انگور محمل وار بر زوج قره 

نمايند بار كردم و چند نفر اطفال حمار استوار مى

 كوچك كه يكى از آنها »حسن« نام دارد در آنها

.......... 

______________________________ 
گذاشتم و بر ديگر لحاف انداخته زوجه خود را بر 

از آن سوار كرده به سمت بروجرد روانه شدم كه 

 آنجا با زوار به سوى مقصود روانه گردم.
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اتفاقاً مردى »مال محمد جعفر« نام كه مالى آن ده 

نمود، بر بود و به من مهربانى و اظهار مالطفت مى

اين عزم وارده مطلع گرديده بيامد و در مقام 

ممانعت برآمد كه هوا سرد است و زاد و راحله هم 

ز طريقه عقال ندارى و با وجود اين حال اين كار ا

دور است. از او اصرار در منع و از من انكار از امتناع 

تا آن كه مأيوس گرديد و با دست خود بر زمين 

ها را روى لكن اين بچهخطى كشيده گفت مى

خواهى كشت، اين خط و اين روز را از خاطر مده. 

اين سخن گفت و برگرديد و ما هم روانه شديم تا 

عزيز زهرا همگى سالم و  آنكه به فضل خدا و توجه

صحيح وارد كربال گرديديم و چندى هم بر اين 

واقعه گذشت تا آنكه زوار آن واليت به زيارت 

آمدند و چند نفر هم از اهل آن ده كه يكى از آنها 

همشيره زاده مال محمد جعفر مذكور بود با آنها بود 

من با خود گفتم كه خوب است اين چند نفر را كه 
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باشند مهمانى كنم تا ببينند كه ه مىاز اهل آن د

عالوه بر آنكه همگى سالم هستيم، زندگى و گذران 

هم داريم و خط مال محمد جعفر بر ما راست نيامده، 

لهذا رفتم و ايشان را از براى غذاى صبح دعوت 

كردم و با خود به منزل برده سفره انداختم و 

غذايى كه آماده نموده بوديم حاضر كردم 

مكالمه و مؤاكله شديم ناگاه حسن نام  )سرگرم(

مذكور كه اكبر اوالد من بود و در ميان حياط بازى 

كرد از پله بام باال رفته و از باالى بام آويزان مى

شده بود كه ما را تماشا كند كه از بام طبقه سوم 

ساقط گرديد و به محض سقوط، روح از بدنش 

طلوب مفارقت نمود و بمرد، مقدمات كار به عكس م

نتيجه داد و عيش و سرور به حزن و اندوه مبدل 

شد؛ چون اين حالت را ديدم سر و پا برهنه به سوى 

حرم حسين عليه السالم روانه گرديدم و در ورود 

عرض كردم: السالم عليك يا وارث عيسى روح اللَّه! 
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و خود را به باب ضريح مطهر چسبانيدم و شال از 

ه قفل و سر ديگر كمر خود گشوده يك سر آن را ب

را به گردن بسته و به آواز بلند صيحه زدم و گريستم 

و عرض كردم كه نشد و به حق مادرت زهرا 

نخواهد شد كه خود را راضى كنم بر آنكه خط مال 

محمد جعفر بر من راست آيد و سخن او بر كرسى 

 نشيند نشد و نخواهد شد.

خدام و زوار و اهل حرم بر گرد من جمع آمدند و 

از حالت من متعجب گرديدند و از سبب عروض 

اين حالت پرسيدند و جوابى نشنيدند، كه چه باعث 

شده و بعضى گمان جنون كردند و هريك از 

دانستند تا پرسيدند و نمىديگرى سبب و باعث مى

آنكه بعضى از همسايگان كه اهل علم بود آمد كه 

تفسار مرا از براى حمل جنازه ببرد و واقعه را از او اس

نمودند و باعث را فهميدند و آن شخص همسايه به 

نزد من آمد و در اول امر لسان موعظه و نصيحت 
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گشود كه آخوند! تو مرددانايى هستى، مرده عادتاً 

رابرداريم شود بياتا برويم واين طفل ميتزنده نمى

 مادرش خود

كند، هرقدر موعظه كرد مفيد نيفتاد. را هالك مى

ت گشوده و حضار هم موافقت آخر لسان مالم

كردند و من از غايت تحسر برايشان تغير كردم و 

گفتم مرا به خود واگذاريد من كه به شما كارى 

 آزاريد.ندارم چرا عبث مرا مى

چون اين بشنيدند بر من بخنديدند و با خود گفتند 

رويم گذاريم و مىكه او را به حال خود وامى

گفتند و از حرم مطهر داريم. اين بجنازه را برمى

خارج شدند و از مشاهده اين امر و استماع اين 

سخن، حالت من زياده بر اول منقلب گرديد و 

گريه و جزع من ديگر بار اشتداد يافت. آواز 

برآوردم و صياح و ناله را بلند كردم و عرض نمودم 

كه به حق مادرت زهرا عليها السالم دست از 
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شوم تا ت خارج نمىدارم و از حرمضريحت برنمى

آنكه خداوند جانم را بستاند يا آنكه فرزندم حسن را 

به من رساند. اين بگفتم و گريبان چاك زدم و فرياد 

زدم تا آنكه روز قريب به نصف كردم و بر سر مىمى

شد و ظهر نزديك گرديد ناگهان آواز ضجه و هلهله 

از ميان صحن مطهر و ايوان بلند گرديد و اهل حرم 

در اطراف من در مواضع ديگر بودند در اثر آن كه 

صداها بيرون دويدند و من ندانستم كه چه واقع 

شوند و شده تا آنكه ديدم كه مردم داخل حرم مى

ازدحامى عام و اجتماعى دارند چون خوب نظر 

كردم فرزندم حسن را ديدم كه آن شخص همسايه 

ناصح يك دست او را گرفته و مادرش از دنبال 

د و با جمعى از زنان و همسايگان با حال آيمى

صلوات فرستادن داخل حرم گرديدند چون او را 

مشاهده كردم خود را به زمين انداخته و سنگ 

ضريح را بوسيده سجده شكر بجا آوردم بعد از آن 
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فرزند خود را در بغل كشيده چشم او را بوسيدم، 

پس چگونگى حال را از همراهان پرسيدم آن 

، مذكور نمود كه بعد از آن كه از تو شخص همسايه

مأيوس شديم مصلحت در آن ديديم كه او را 

برداريم و پس از تغسيل و تكفين، دفن نماييم و به 

خاك سپاريم، لهذا او را در خارج شهر به مغسل 

برده، برهنه كرديم و طاسى آب پركرده بر سر او 

هاى دماغ او را ديديم كه ريختيم ناگهان پره

مالد پس سر كند گويا كسى آن را مىحركت مى

خود را حركت داده عطسه كرد و بنشست مانند 

اى كه بيدار شود چون اين حالت را ديديم از خفته

براى آسودگى تو و اظهار اعجاز اين بزرگوار، لباس 

بر بدن او استوار كرده او را به جهت زيارت حرم و 

 مژده به تو اينجا آورديم«.

مذكور را بعد از آن مكرر  مؤلف گويد: »حسن

 26ديدم و اآلن هم كه روز جمعه مى
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باشد، هجرى مى 1300االولى، سال جمادى

باشد اگرچه والد اومال مستصحب الحيوة مى

 عبدالحسين مذكور مدتى است وفات كرده«.

 140، ص: 1قلب سليم، ج

 موضوع شفاعت در قرآن مجيد

هربانتر و اگر گويند خداوند به بندگانش از همه م

نزديكتر است و حاجتى به شفاعت ديگرى نيست، 

پاسخهاى اين شبهه از آيات و روايات بسيار است 

 تنها دو آيه از

 141، ص: 1قلب سليم، ج

 شود:قرآن مجيد يادآورى مى

فرمايد: »و اگر ايشان هنگامى در »سوره نساء« مى

كه بر خود ستم نمودند و گنهكار شدند به حضرت 

خواستند و تو بيامدند، پس از خدا آمرزش مى
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم هم بر ايشان 

خواست، خداى را )شفاعت نموده و( آمرزش مى

 223.يافتند«پذيرنده توبه و مهربان به خود مى

از اين آيه شريفه، منصب شفاعت رسول خدا صلى 

 گردد.اهلل عليه و آله و سلم به خوبى دانسته مى

 استغفار پيغمبر )ص( پس از رحلت

الصادقين از حضرت اميرالمؤمنين در تفسير منهج

عليه السالم منقول است كه فرموده: چون 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از دنيا رحلت رسول

رموده و او را دفن كرديم، سه روز از اين واقعه ف

گذشت، اعرابيى بيامد و بر سر قبر آن حضرت 

گفت يا كرد و مىنشست و خاك بر سر مى

اللَّه! آنچه گفتى شنيديم و بدان گرويديم و رسول

ليكن حقّ آنچه از جانب خداى تعالى براى ما 

 
223 \i\-( 1)iُ  ْيًمااللََّه تَ وَّا ... َوَلْو أَن َُّهْم إىذ ظََّلُموْا أَنُفَسُهْم َجآُءوَك فَاْسَتْغَفُروْا اللََّه َواْسَتْغَفَر ََلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا  E\(.64،) نساء/ E\بًا رَّحى
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تعالى در اين كتابى كه آوردى، بجا نياورديم و حق

 براى ما آوردى فرموده:

يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و  224... وَلَوْ انَّهُمْ ...

ام و نزد تو كه رسول سلم من بر خود ستم كرده

 ام كه براى من استغفار كنى.خدايى آمده

؛ قد غفراللَّه لكاز قبر آن حضرت آواز برآمد كه: »

 يعنى خدا تو را آمرزيد«.

اين صدا رااهل مسجد ودرروايت ديگرى است كه

 شنيدند وهمه را به گريه درآورد.

 كنديعقوب براى پسرانش استغفار مى

چون خيانت برادران يوسف عليه السالم آشكار شد، 

خود را روى دست و پاى يعقوب انداختند و گفتند: 

ان آمرزش بخواه »اى پدر ما! براى ما از پروردگارم

 كه ما گنهكاريم«.

 
224 \( 2iُ)-  /64نساء.\E 
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يعقوب گفت: »به زودى برايتان از پروردگارم 

 جويم كه خداى منآمرزش مى

______________________________ 
... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ  -(1)

، دُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًااللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَ

 (.64)نساء/ 

 .64نساء/  -(2)

 142، ص: 1قلب سليم، ج

 225بسيار آمرزنده و مهربان است«.

نويسد: »وقت استغفار براى آنها در تفسير منهج مى

را سحر شب جمعه قرار داد و نقل نموده كه زياده 

از بيست سال در هر شب جمعه هنگام سحر، 

كرد تا در عقب او صف را امر مىفرزندان 

كرد و آنها كشيدند و او برايشان دعا و استغفار مىمى

 
225 \i\-( 1)iُ  َْْي* قَاَل َسْوَف َأْسَتْغفىُر َلُكْم َرىّب إىنَّهُ ُهَو ال يمُ قَالُوْا يأَبَانَا اْسَتْغفىْر لََنا ُذ نُوبَ َنآ إىنَّا ُكنَّا خطى  E\(.98 -97،) يوسف/ E\َغُفوُر الرَّحى
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گفتند تا پس از بيست سال، توبه ايشان آمين مى

 پذيرفته شد«.

شود كه موضوع از اين آيه نيز به خوبى دانسته مى

 شفاعت در تمام اديان الهى بوده است.

 آنها اظهار شرافت بزرگان و خضوع مردم براى

اما حكمتهاى تشريع شفاعت: از آن جمله اظهار 

شرف و مقام بزرگان دين نزد پروردگار است تا 

از  اوّلًا: مردم در برابر آنها انقياد و خضوع كنند تا

هاى فراوان معنوى روحانيت و نورانيت ايشان بهره

 ثانياً: ببرند و عالوه به حاجات و مقصود خود برسند و

اند از اوامر و نواهى فرموده آنچه را كه ايشان

 خداوند، اطاعت كنند.

شكى نيست كسى كه اميد شفاعت از رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم و اوصياى او دارد حتماً 

براى اطاعت آنها خاضع است و اگر مخالفت 
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كلفتى اعتنايى و گردنامرشان را كند از روى بى

نخواهد بود بلكه در اثر غلبه هوا و نفس است و 

 شود و بهچنين كسى باألخره موفق به توبه مى

 يابد.شفاعت ايشان نجات مى

 عالج بيمارى شرك

شود از از وقتى كه بشر داراى شعور و ادراك مى

اش هر خير و نفعى كه در روى حس و تجربه

پرورش و حيات مادى او يا ديگرى مؤثر است آن 

بيند و طور استقالل مىرا از سبب خاص مادى به

همچنين نجات و خالصى از هر شر و ضررى را هم 

 از سببى

______________________________ 
قَالُواْ يأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُ نُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خطِينَ* قَالَ  -(1)

، )يوسف/ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

97- 98.) 
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 143، ص: 1قلب سليم، ج

پندارد؛ مثلًا سيرى را از انواع خوردنيها و خاص مى

سيرابى را از آشاميدنيها و نگهدارى بدن را از سرما 

و گرما از پوشيدنيها و ثروتمندى را از تالش و 

كوشش و تهيدستى را از تنبلى و رهايى از درد و 

بيمارى را از طبيب و دارو تا جايى كه اصل حيات 

پندارد و به طور كلى و مرگ را هم از ماديات مى

بيند مثلًا هرامرى را وابسته به سبب خاصى مى

روييدن گياه را از آب و آفتاب، پيدايش شب و روز 

طور محسوس( يا از گردش را از گردش آفتاب )به

 داند.زمين مى

تا وقتى كه به حد كمال و رشد فكرى رسد و نور 

عقل در او تابش كند پس نيستى و حدوث ذاتى و 

فهمد خود و تمام اجزاى جهان هستى را مى وصفى

و نادرست بودن پندارهاى گذشته را درك 

 نمايد.مى
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كند و حاالت نخستين خود را مثلًا نظرى به خود مى

گذراند تا وقتى كه در رحم مادر و پيش از نظر مى

اى در بدن پدر بود كه دست از آن ذرات پراكنده

شكل نطفه از او  آورى و بهتواناى الهى آنها را جمع

جدا كرده و پيش از آن ذرات پراكنده در خاك و 

آب و هوا و آتش بود كه باز دست قدرت الهى آنها 

را جمع و به شكل خوردنيها مانند حبوبات و 

سبزيجات و همچنين مشروبات درآورد و جزء بدن 

پدر و مادر نموده و عين همين جريان را در بدن 

بيند و از جهان مى پدر و مادر بلكه جميع اجزاى

 گويد:روى تحقيق مى

اى همه هستى ز تو 

 پيدا شده
 

خاك ضعيف از تو 

 226توانا شده

 
226 \E\( 1)iُ 

 پرتوى از بود تو بود مهه   د تو وجود همهاى ز وجو -

 غري تو و صنع تو موجود نيست   نيست كن و هست كن هست و نيست 

 عرصه غربا ز تو پرياسته   صفحه خضرا ز تو آراسته 
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يعنى خود و همه افراد بشر را همان مشتى خاك 

 بيند كه دست تواناى الهى آن رامى

______________________________ 
(1) 

 

اى ز وجود تو  -

 وجود همه
 

پرتوى از بود تو بود 

 همه

نيست كن و هست 

 كن هست و نيست
 

غير تو و صنع تو 

 موجود نيست

 

 لوح عدم نقش وجود از تو يافت  غيب ازل نور شهود از تو يافت 

 پرتو خورشيد درخشان ز تو   روشىن لعل بدخشان ز تو 

 ربط ده خيل حدوث و قدم  نور ده ظلمتيان عدم

 پرتوى از عكس رخت ماه و مهر  جنبشى از حبر وجودت سپهر

 اى از عسكر ملكت ملكشحنه  اى از دفرت صنعت فلك نقطه

   «» نراقى
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صفحه خضرا ز تو 

 آراسته
 

عرصه غبرا ز تو 

 پيراسته

غيب ازل نور شهود 

 از تو يافت
 

لوح عدم نقش 

 وجود از تو يافت

روشنى لعل بدخشان 

 ز تو
 

پرتو خورشيد 

 درخشان ز تو

  نور ده ظلمتيان عدم
ربط ده خيل 

 حدوث و قدم

جنبشى از بحر 

 وجودت سپهر
 

پرتوى از عكس 

 رخت ماه و مهر

اى از دفتر نقطه

 صنعت فلك
 

اى از عسكر شحنه

 ملكت ملك

 

 

 »نراقى«
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 144، ص: 1قلب سليم، ج

پرورش داده تا اينكه موجودى دانا، توانا، شنوا، 

فرمايد: گويا و ... قرار داد؛ چنانچه در سوره دهر مى

»زمانى از روزگار گذشت كه انسان چيزى نبود كه 

 از او يادى كنند.

ما آفريديم انسان را از نطفه آميخته شده )زن و مرد 

يم پس او را شنوا و بينا در رحم( تا او را آزمايش كن

 227قرار داديم«.

همچنين پس از تدبّر در تمام اجزاى جهان هستى 

شناسد و پس از تحليل آنها همه را امور معدوم مى

كه خداوند لباس هستى به آنها بخشيده و پرورششان 

 شوند.داده تا به اين صورت ديده مى

 
227 \i\-( 1)iُ ن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن َّبْ  َهْل أََتى نسَن مى ْهرى ََلْ َيُكن َشًيا مَّْذُكوراً* إىنَّا َخَلْقَنا ا ْْلى ٌْي ّمَن الدَّ نسنى حى رياً َعَلى ا ْْلى يعاً َبصى  E\(.2 -1،) دهر/ E\َتلىيهى َفَجَعْلنُه َسَى
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 اثر هرموجودى از خداست

چون انسان عاقل به طور واضح فهميد كه خود 

اى چون ه شده آفريدهآفريننده خودش يا آفريد

ها از حضرت خودش نيست و خود و تمام آفريده

آفريدگارند پس آثار وجودى )كماالت ثانوى( 

هريك از آنها هم از خودشان نيست بلكه هر اثرى 

از هرموجودى سر زند، آن هم از خداست؛ زيرا 

ظهور اثر، متوقف بر اصل هستى مؤثر است و چون 

 از خداست: اصل هستى از خداست پس اثر هم

ذات نايافته از هستى 

 بخش
 

كى تواند كه شود 

 هستى بخش؟

خشك ابرى كه بود 

 ز آب تهى
 

نايد از وى صفت 

 آب دهى

 

 تأثير اسباب، حدوثاً و بقائاً از خداست
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علل و معلوالت و اسباب و مسببات را منكر نيستيم. 

توان گرمى آتش و سوزاندن آن را چگونه مى

نپذيرفت يا ترى و خنكى آب را قبول نكرد يا اثر 

خوراك را در سيرى و دارو را در از بين بردن 

بيمارى انكار كرد؟ چيزى كه هست منكر استقالل 

چنانچه گوييم اين اشياء در تأثير هستيم؛ يعنى مى

اصل چيزها از خداست، تأثير آنها هم از خداست و 

چنانچه بقا و استمرار اصل چيزها از خداست، ظهور 

 آثار آنها هم وابسته به خدا و

______________________________ 
عَلَى ا لْإِنسنِ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن  هَلْ أَتَى -(1)

نَا ا لْإِنسنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ شَيًا مَّذْكُوراً* إِنَّا خَلَقْ

 (.2 -1، )دهر/ فَجَعَلْنهُ سَمِيعاً بَصِيراً

 145، ص: 1قلب سليم، ج

متوقف برخواست اوست؛ مثلًا اگر سوزاندن آتش 

را نخواهد محال است از آن ديده شود چنانچه 
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آتش برافروخته شده نمروديان، سوزشى از آن پيدا 

عكس بر حضرت ابراهيم خنك و سالم نشد و بر

 گرديد.

»منزه است آن خدايى كه مالك همه اشياست، 

پادشاهى همه چيزها به دست قدرت اوست و 

 228بازگشت همه به سوى اوست«.

جمله ذرات زمين و 

 آسمان
 

لشگر حقند گاه 

 امتحان

بادراديدى كه با 

 عادان چه كرد؟
 

آب را ديدى كه در 

 طوفان چه كرد؟

آنچه بر فرعون زد 

 آب بحر كين
 

وآنچه با قارون 

 نمودست اين زمين

وآنچه آن بابيل با 

 آن پيل كرد
 

وآنچه پشه كله 

 نمرود خورد

 
228 \i\-( 1)iُ  ٍء َوإىلَْيهى تُ ْرَجُعونَ ُكّل َشىْ ى َمَلُكوُت  َفُسْبحَن الَّذىى بىَيدىهى\E /(.83،) يس\E 
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وآنكه سنگ 

انداخت داودى به 

 دست

 
گشت ششصد پاره و 

 لشكر شكست

باريد بر سنگ مى

 اعداى لوط
 

تا كه در آب سيه 

 229خوردند غوط

 

 بشر در امور تكوينى، اختيارى ندارد

بايد دانست كه بشر در كارهاى ارادى و اختياريش 

هم مستقلّ و »تمام علت« نيست بلكه متوقف بر 

خواست و اذن خداست. توضيح مطلب آنكه اختيار 

مانند جهاز تنفس  نداشتن بشر در امور تكوينى خود

و دستگاههاى هاضمه و تغذيه و تنميه و مولده و 

مانند اينها آشكار و همچنين است در امور تكوينى 

 
229 \( 2iُ)-  كتاب گناهان كبريه« مراجعه شود.. براى شرح بيشرت به حبث» شرك و يأس228مولوى، مثنوى معنوى، دفرت چهارم، ص\E 
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شود؛ مانند بيمارى و تندرستى، كه بر او عارض مى

عزت و ذلت، بال و عافيت، ناتوانى و توانايى، جوانى 

 و پيرى و غير اينها.

 تدر امور اختيارى مشروط به اذن خداس

اما امورى كه وابسته به اراده و خواست خود انسان 

شود و اگر نخواست، است؛ يعنى اگر خواست، مى

شود؛ مانند به زبان حرف زدن، به چشم ديدن، نمى

 به گوش

______________________________ 
ءٍ وَإِلَيْهِ ى مَلَكُوتُ كُلّ شَىْفَسُبْحنَ الَّذِى بِيَدِهِ -(1)

 (.83، )يس/ تُرْجَعُونَ

. 228مولوى، مثنوى معنوى، دفتر چهارم، ص  -(2)

كتاب براى شرح بيشتر به بحث »شرك و يأس

 گناهان كبيره« مراجعه شود.

 146، ص: 1قلب سليم، ج

http://www.i20.ir/


367     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ارها، به پا شنيدن، به دست دادن يا گرفتن يا ساير ك

رفتن يا آمدن و مانند اينها، تمام، متوقف بر ادامه 

توانايى است كه خداوند به او دهد؛ مثلًا تكلّم او تا 

حدى است كه توانايى الهى با او باشد و آن لحظه 

كه توانايى الهى با او نباشد، زبان هيچ جنبشى 

نخواهد داشت و همچنين ساير امور اختياريش؛ 

اش هم بسته به همان خواست و اراده عالوه بر اينكه

فرمايد: »و خواست و اراده خداست چنانكه مى

خواهيد چيزى را مگر هنگامى كه خداوند؛ نمى

 230پروردگار جهانيان، آن را بخواهد«.

 تصميم، متوقف بر خواست خداست

از اينجاست كه وظيفه هرمسلمانى است كه تصميم 

آن را متوقف بر گيرد بايد و عزمى كه بر كارى مى

؛ ان شاء اللَّهمشيّت و خواست خدا كند و بگويد »

كنم«. و در يعنى اگر خدا بخواهد فالن كار را مى

 
230 \i\-( 1)iُ  َْي  E\(.29،) تكوير/ E\َوَما َتَشآُءوَن إىالَّ َأن َيَشآَء اللَُّه َربُّ ا ْلعَلمى
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قرآن مجيد صريحاً اين موضوع تذكر داده شده 

كنم مگر اينكه است: »نگوييد فردا چنين كارى مى

 231بگوييد اگر خدا بخواهد«.

بشر خالصه، اگر خواست الهى نباشد، خواست 

 پذير نخواهد بود.تحقق

 خداى را به فسخ عزيمتها شناختم

البالغه است از موال جمله مشهورى از نهج

اميرالمؤمنين عليه السالم كه: »خداوند سبحان و 

شود به درهم شكستن عزمها و بزرگ شناخته مى

 ها«.بازكردن بسته

و در كتاب »غرر و درر« اين جمله نيز افزوده دارد: 

طرف كردن گرفتاريها از كسى كه نيتش را »و بر

 232پاك گرداند )و كليه امور را از جانب او داند(«.

 
231 \i\-( 2)iُ  ٍْءإىىّن فَاعىٌل َذالىَك َغًدا* إىالَّ َأن َيَشآَء اللَّهُ ...َواَل تَ ُقوَلنَّ لىَشْاى\E /(.24و  23،) كهف\E 
232 \( 3iُ)-(،»ْن اْخَلَص النِّيََّة  E\(.30، حديث 500، ص 2كتاب غرراحلكم و دررالكلم، ج   » ُعرىَف اللَّهُ ُسْبحانَه بىَفْسخى اْلَعزائىمى َوَحلِّ اْلُعُقودى وََكْشفى اْلَبليَّةى َعمَّ
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يعنى از جمله دليلها براى شناختن خداوند از بين 

شود كه هاست. چه بسيار واقع مىبردن تصميم

شخص عازم بر انجام يا ترك كارى است، ناگاه از 

 شود وآن منصرف مى

______________________________ 
، وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ا لْعلَمِينَ -(1)

 (.29)تكوير/ 

ءٍإِنّى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا* إِلَّا أَن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْ -(2)

 (.24و  23، )كهف/ يَشَآءَ اللَّهُ ...

»عُرِفَ اللَّهُ سُبْحانَه بِفَسْخِ الْعَزائِمِ وَحَلِّ الْعُقُودِ  -(3)

وَكَشْفِ الْبَليَّةِ عَمَّنْ اخْلَصَ النِّيَّةَ«، )كتاب غررالحكم 

 (.30، حديث 500، ص 2و دررالكلم، ج 

 147، ص: 1قلب سليم، ج

چون اين فسخ عزيمت حتماً سببى دارد، دانسته 

شود كه يك قدرت ]ما[ فوقى است كه محيط مى
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بربشر است تاجايى كه عزيمتهاى اوهم تابع اراده 

بشر مقهور اوست. ونيز ازجمله اوست و از هرجهت

كار شود مىبسيار ديدهاست كهخداوند اينداليل

افتد يا در سختى شود و در گره مىبركسى بسته مى

شود و همينكه به درگاه خدا از و باليى واقع مى

گره آورد وازاو گشايش آنروى خلوص نيت رومى

 فرمايد.طلبد، امر او را اصالح مىو رفع آن بال را مى

 رهايى حسن مثنى و دعاى فرج

: »وليد شوداى از تاريخ ذكر مىبراى نمونه قضيه

بن عبدالملك مروان« به »صالح بن عبداللَّه 

 -كه از طرف وليد، حاكم مدينه بود -المرّى«

نوشت كه: بايد حسن فرزند حضرت مجتبى عليه 

السالم را كه در زندان آن ملعون بود، بيرون آورى 

 و در مسجد رسول خدا پانصد تازيانه بزنى.
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ورد و »صالح« آن بزرگوار را از زندان به مسجد آ

مردم جمع شدند آنگاه بر منبر رفت تا نامه وليد را 

 بخواند و سپس حكم را اجرا كند.

العابدين در اين حال، حضرت على بن الحسين زين

عليه السالم وارد مسجد شدند و مردم برايشان راه 

دادند تا خود را به جانب حسن مثنى رسانيد و 

بخوان! فرمود: اى پسرعم! خداى را به دعاء الكرب 

گفت آن دعا كدام است؟ حضرت تعليمش فرمود و 

خواند تا صالح برگشت و حسن اين دعا را مكرر مى

از خواندن نامه فارغ شد و از منبر به زير آمد تا آن 

حكم را اجرا كند، ناگاه گفت به نظرم حسن مظلوم 

باشد فعلًا در اجراى حكم وليد بايد صبر كرد تا ثانياً 

كنم چون با خليفه مكاتبه كرد در به خليفه مراجعه 

پاسخش نوشت او را از زندان آزاد كن و صالح، 

 233حسن را آزاد كرد.

 
233 \( 1iُ)-لعظيم واحلمدللَّه رب العاملْي«،) » ال اله اال اللَّه احلليم الكرمي. ال اله اال اللَّه العلى العظيم سبحان اللَّه رب السموات السبع ورب االرضْي السبع ورب العرش ا

 E\(.456/ 2سفينةالبحار 
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______________________________ 
»ال اله اال اللَّه الحليم الكريم. ال اله اال اللَّه العلى  -(1)

العظيم سبحان اللَّه رب السموات السبع ورب 

يم والحمدللَّه رب االرضين السبع ورب العرش العظ

 (.456/ 2العالمين«، )سفينةالبحار 

 148، ص: 1قلب سليم، ج

 حايل شدن خدا بين دل و شخص

مانند اين داستان بسيار و افزون از شمار است بلكه 

هر آدمى در مدت عمرش هزاران مرتبه فسخ 

عزيمت و بازشدن گره از كار و شكستن تصميم 

برايش پيش آمده است، بنابراين، بايد به يقين 

دانست كه دل او و همه بشر تحت تصرف و تسخير 

و تربيت حضرت آفريدگار است؛ چنانچه خودش 

يد: »و بدانيد كه خداوند ميان شخص و فرمامى
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و آشكار است كه از موارد  234شود«.دلش حايل مى

 حايل شدن خدا، همان فسخ عزيمتهاست.

 همه در همه جهات نيازمند به خدايند

اگر انسان عاقل در وضع هستى خود و ديگران تفكر 

كند، به يقين خواهد دانست كه تمام شؤون هستى 

اراده كردن و خواستنش، همه او از نفس كشيدن تا 

وابسته به خداست و از خود هيچ شأنى و استقاللى 

فرمايد: »اى مردم شما همه به ندارد؛ چنانچه مى

نياز مطلق و خدا نيازمنديد و خداوند است كه بى

؛ يعنى بشر به حسب ذات و صفات و 235ستوده است«

افعال در همه لحظات، در دنيا و آخرت وابسته و 

 نيازمند به خداست.

 شوداگر فهميد ديگر مغرور نمى

 
234 \i\-( 1)iُ . ى ..... َواْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه ََيُوُل بَ ْْيَ اْلَمْرءى َوقَ ْلبىهى\E /(.24،) انفال\E 
235 \i\-( 2)iُ  ُيد ُّ ا حلَْمى  E\(.15،) فاطر/ E\يأَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَآءُ إىَل اللَّهى َواللَّهُ ُهَو اْلَغىنى
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اگر اين مطلب براى كسى به خوبى آشكار گرديد، 

داند نورى است كه خدا ديگر ايمانى كه دارد مى

در دلش روشن فرموده است. اگر كار نيكى از او 

فهمد تأييد و توفيق الهى با او بوده. اگر زد، مى سر

اش گرديده اى بهرهملكه فاضله و خوى پسنديده

آن هم تزكيه الهى است كه به او عطا فرموده و 

شود و همچنين ساير نعمتها، پس به خود مغرور نمى

ترسد در اثر كفران، نعمت از او بالد بلكه مىنمى

ك و نفاق يا ساير گرفته شود. و نيز اگر كفر و شر

خويهاى ناپسند در او باشد يا كار بد و گناهى از او 

 سر زند يا نعمتى از او گرفته

______________________________ 
، ى ...... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ -(1)

 (.24)انفال/ 

قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِىُّ يأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ -(2)

 (.15، )فاطر/ ا لْحَمِيدُ
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 149، ص: 1قلب سليم، ج

داند همه در اثر خذالن )به خود شود، مى

واگذارى( الهى بوده است كه چون ناقابل و 

ناسزاوار بوده و به او عطايى نشده است. پس بايد به 

رم خود يأس راه ندهد بلكه در رحمت و ك

خداوندى را بكوبد و نيازمندى خود را اظهار كند 

و بداند اگر دست برندارد محرومش نخواهد 

 فرمود.

 پس الزم است بفهمد

چيزى كه مهم است اين است كه انسان، بيچارگى 

و نيازمندى خود را در جميع امور تكوينى و 

اختيارى بفهمد و خود را به مملوكيت و مربوبيت و 

 يت و قاهريت بشناسد.خداى را به مالك

تواند دلش را به نور ايمان روشن كند »آيا انسان مى

در حالى كه تنها )نور و خير( در خزاين الهى 
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تواند نفس خود را از انواع ، آيا مى236است؟«

آلودگيها پاك كند در حالى كه تنها »پاك كننده 

هاى تواند نگذارد خاطره، آيا مى237خداست؟«

د يا تصميم بد را از خودش دور ناروا بر دلش بگذر

كند؟ جز خدا كيست كه بتواند بين او و دلش حايل 

 شود؟

 تو بر بيچارگى ما ببخشاى

اكنون اى خواننده عزيز! اگر درد دين داشته باشى 

ها و و بترسى كه مرگت برسد در حالى كه از رشته

هاى پنهان شرك و نفاق كه از راه رفتن ريشه

تر در شب تاريك پنهانمورچه روى سنگ صاف 

است پاك نشده باشى، بايد در آنچه در اين بحث 

گفته شد زياد تأمل كرده ميزان توحيد را بشناسى و 

دست از دعاهايى كه از اهل بيت عليهم السالم 

رسيده برندارى كه در آنها معارف الهى و مراسم 
 

236 \( 1iُ)- ِّاَْلرَْيُ ياَرب َ ْن اْيَن لى ْن عىْندىَك ...«،) دعاى ابوْحزه مثال(.» مى  E\ َوال يُوَجُد االَّ مى
237 \i\-( 2)iُ ... َُبلى اللَُّه يُ زَّكى َمن َيَشآء ...\E /(.49،) نساء\E 
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نياز دراز نموده بندگى است. دست نياز به درگاه بى

بيماريهاى قلبى از شرك و نفاق و غيره  و از او دفع

را بخواهيم بويژه دعاهاى صحيفه سجّاديه كه زبور 

 238آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم است:

______________________________ 
»مِنْ ايْنَ لِىَ الْخَيْرُ يارَبِّ وَال يُوجَدُ الَّا مِنْ  -(1)

 .عِنْدِكَ ...«، )دعاى ابوحمزه ثمالى(

 (.49، )نساء/ ... بَلِ اللَّهُ يُزَكّى مَن يَشَآءُ ... -(2)

»... سُبْحانَكَ نَحْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذينَ اوْجَبْتَ  -(3)

اجابَتَهُمْ وَاهْلُ السُّوءِ الَّذينَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنْهُمْ«، 

 (.10)صحيفه سجاديه/ دعاى 

 150، ص: 1قلب سليم، ج

 

 
238 \( 3iُ)- َوءى الَّذيَن َوَعْدَت اْلك  E\(.10ْشَف َعْنُهْم«،) صحيفه سجاديه/ دعاى » ... ُسْبحاَنَك حَنُْن اْلُمْضطَرُّوَن الَّذيَن اْوَجْبَت اجابَ َتُهْم َواْهُل السُّ

http://www.i20.ir/


378     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ايم و همه بيچاره

 مانده بر جاى
 

تو بر بيچارگى ما 

 ببخشاى

 

 دعاى جوشن كبير و عرفه براى توحيد

از جمله دعاهايى كه ممارست آن براى توحيد نافع 

است به شرطى كه در معانى آن تأمل و تدبر شود 

[ عرفه حضرت »دعاى جوشن كبير و ]دعاى

سيدالشهداء عليه السالم« است كه از اول تا آخر 

و شؤون الهى و مراسم  مشتمل بر توحيد افعالى

اى از فقرات آن بندگى است و چون ذكر پاره

موجب طول كالم است خواننده عزيز خود به آن 

 مراجعه نمايد.

همين جا بحث را به نام حضرت سيدالشهداء عليه 

السالم كه مظهر رحمت واسعه الهى است پايان 

دهيم به اميد آنكه از بركات حضرتش خداوند مى

http://www.i20.ir/


379     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

رحمتش شستشويى داده و از انواع ما را به آب 

 239آلودگيهاى معنوى پاك فرمايد.

______________________________ 
(1) 

 

خدايا! رحمتت  -

 درياى عام است
 

اى ما وز آنجا قطره

 را تمام است

اگر آاليش خلق 

 گنهكار
 

فروشوئى در آن 

 دريا به يكبار

نگردد تيره آن دريا 

 زمانى
 

ولى روشن شود كار 

 جهانى

 
 

239 \E\( 1)iُ 

 اى ما را متام است وز آجنا قطره  خدايا! رحمتت درياى عام است -

 فروشوئى در آن دريا به يكبار   اگر آاليش خلق گنهكار 

 ول روشن شود كار جهاىن   نگردد تريه آن دريا زماىن 
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 151، ص: 1قلب سليم، ج

 

 شك -4

 

 شك چيست؟

شك به معناى تساوى احتمال هست و نيست چيزى 

يا احتمال درستى و نادرستى مطلبى است. اگر 

احتمال هست و نيست را مانند دو كفه ترازو تصور 

كنيم، سه حالت دارد: يا هردو كاملًا برابر باشند يا 

تر و كفه ديگر كمى باالتر يا يك كفه كمى پايين

 لًا باال باشد.يك كفه كاملًا پايين و كفه ديگر كام

هرگاه احتمال هست و نيست چيزى يا درستى و 

نادرستى مطلبى مورد توجه قرار گيرد، نسبت به اين 
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شود: يا هردو احتمال احتمال سه قسم تصور مى

گويند يا برابر است كه آن را »شك و ترديد« مى

چربد، در اين صورت آن را يك احتمال مى

خوانند و ى»احتمال راجح و مظنون )گمان(« م

دانند. مقابل آن را »احتمال مرجوح و موهوم« مى

صورت سوم آن است كه يك احتمال كاملًا متعين 

باشد به طورى كه اصلًا در مقابلش احتمالى نيست 

مثلًا بود يا درستى آن مطلب نزدش مسلم و يقين 

باشد به طورى كه نبود و نادرستى آن را هيچ 

لم و يقين دهد اين حالت را عاحتمال نمى

 خوانند.مى

پس »شك« حالت حيرت، ترديد، دودلى و 

 سرگردانى است.

 شك، نشانه بيمارى دل
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نشانه سالمتى دل انسانى آن است كه در ثبوت حق 

و درستى آن و نيستى باطل و نادرستى آن كاملًا 

عالم و مطمئن باشد؛ چنانچه نشانه بيمارى آن ترديد 

 و حيرت در

 152: ، ص1قلب سليم، ج

 حقانيت حق و بطالن باطل است.

به راستى دلى كه از نور دانش و معرفت حق و 

ايمان و اطمينان به او خالى باشد، از عالم انسانيت 

بهره و به زندگى فرو افتاده و از زندگى پاكيزه بى

كند؛ مثل چنين بيمارى پست حيوانى زيست مى

مانند كورى است كه آنچه نزدش موجود است 

 بيند، در آن ترديد و شك دارد.مىچون ن

كسى كه فطرت و وجدانش و برهان و عقلش به آن 

شاهد و گواه است اگر در آن شك كند حتماً چشم 

بهره است و دلش كور و از نعمت بصيرت بى
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اش به حكم شرع و عقل اين است مهمترين وظيفه

 كه در چاره بيمارى شكّش بكوشد.

 سخنى در بيمارى شك

فرمايد: »كسانى كه در دلهايشان يم مىقرآن كر

بيمارى است )شك، نفاق ...(، آيات الهى، پليدى 

ميرند در حالى نمايد و مى)شك( آنها را زيادتر مى

 240كه كافرانند«.

چنانچه همان آيات در دلهاى سالم، نور معرفت و 

سازد مانند بوى عطر كه در بصيرتشان را زيادتر مى

شخص سالم موجب فرح و نشاط و مقوى دماغ و 

قوه ادراك است، ولى در شخص مبتال به زكام، 

 موجب ناراحتى و زيادتى بيمارى است:

باران كه در لطافت 

 طبعش خالف نيست
 

در باغ الله رويد و 

 241زار خسدر شوره

 
240 \i\-( 1)iُ  ا الَّذىيَن ِفى قُ ُلوِبىىم مََّرٌض فَ زَاَدتْ ُهْم رىْجًسا إىَل ْم َوَماتُواْ َوُهْم كفىُرونَ  َوأَمَّ هى  E\(.125،) توبه/ E\رىْجسى
241 \( 2iُ)- .سعدى\E 
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و از حضرت صادق عليه السالم در تفسير اين آيه 

 مروى است كه: معناى آن اين است كه:

 242شود«.»شكى بر شك آنها افزوده مى

______________________________ 
 ا إِلَىوَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسً -(1)

 (.125، )توبه/ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كفِرُونَ

 سعدى. -(2)

عن الصادق عليه السالم قال: »شكاً الى شكهم«،  -(3)

 (.118/ 2)تفسير عياشى 

 153، ص: 1قلب سليم، ج

 دل سالم جز خدا در او نيست

از حضرت صادق عليه السالم از معناى اين آيه 

شريفه پرسيده شد: »روز قيامت مال و پسران سودى 
 

242 \( 3iُ)-  (.118/ 2عن الصادق عليه السالم قال:» شكاً ال شكهم«،) تفسري عياشى\E 
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دهد مگر كسى كه خداى را با دل سالم بيايد«، نمى

فرمود: »دل سالم آن دلى است كه نزد خدا آيد و 

جز او در آن نباشد، پس فرمود هردلى كه در آن 

شرك يا شك باشد پس آن ساقط و هالك 

 243«.است

 قلق در دين، زيان دو جهانى

فرمايد[: »و از مردمان كسى ]و نيز قرآن مجيد مى

است كه خداى را بر طرفى از دين و بركنارى از 

پرستد )يعنى برخى از مسلمانان مسلمانى مى

ايمانشان به خدا و رسول و قيامت، ايمان قلبى و 

اعتقاد يقينى و تصديق علمى نيست بلكه در حال 

تند و اسالم را كه پذيرفتند تنها از نظر مادى شك هس

است( پس اگر خيرى به او رسد )از مال و سالمتى 

در جبهه جنگ و ساير آرزوهاى مادى( بر دين 

ماند و اگر آزمايشى )مانند تهيدستى و ثابت مى
 

243 \( 1iُ)- شرك او شك فهو ساقط  سألته عن قوله اللَّه عزوجل:» اال من اتى اللَّه بقلب سليم، قال: القلب السليم الذى يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قال: وكل قلب فيه
 E\/ باب اخالص(.16/ 2...«،) كاِف 
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بيمارى( برايش پيش آيد دست از دين برداشته به 

 گردد.حال نخستين برمى

براى چنين كسى است )چون زيان دنيا و آخرت 

در دنيا پست و گرفتار و در آخرت در شكنجه 

 244خواهد بود( اين است زيانكارى آشكار«.

نويسد: »از مردمان كسى هست در »تفسير منهج« مى

پرستد خداى را به وحدانيت بر طرفى و كه مى

كناره از آن نه در وسط آن يعنى مضطرب و متردد 

ى بر آن نداشته باشد و به باشد از دين اسالم و ثبات

واسطه نداشتن علمى به حقيقت آن، به كمتر 

اى از دين منحرف شود و بر كناره آن ايستاده شبهه

 به دل قوى در ميان آن نيامده است.

______________________________ 
سألته عن قوله اللَّه عزوجل: »اال من اتى اللَّه  -(1)

الذى يلقى ربه وليس  بقلب سليم، قال: القلب السليم
 

244 \i\-( 2)iُ َن النَّاسى َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى هى  ى َوإىْن َأَصابَ ْتُه فىْتَنٌة انَقَلَب َعَلى َأَصابَُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بىهى َحْرٍف فَإىنْ  َومى رََة َذالىَك ُهَو اَْلُْسرَاُن اْلُمبىْيُ َوْجهى نْ َيا َواْْلَخى َر الدُّ ،) حج/ E\ى َخسى
11.)\E 
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فيه احد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك او شك 

 / باب اخالص(.16/ 2فهو ساقط ...«، )كافى 

حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى -(2)

ى وَجْهِهِ ى وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىخَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

، سِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُخَ

 (.11)حج/ 

 154، ص: 1قلب سليم، ج

اين مثلى است از براى اضطراب و قلق ايشان در 

دين خود بدون سكون و طمأنينه در آن مانند كسى 

كه بر كناره لشگرگاهى ايستاده باشد و منتظر اين 

، ايشان را دريابد مطمئن است كه اگر فتح و ظفر

شده و دلش آرميده در ميان آن لشكر درآيد و با 

ايشان در غنيمت شريك شود و اگر شكست خورد، 

 بگريزد«.فرار را برقرار ترجيح دهد و از ايشان
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در »تفسير ابوالفتوح« گويد: »اين آيه در شأن 

جماعتى از اعراب است كه به مدينه آمدند و ايمان 

مجزى؛ يعنى به زبان اظهار ايمان  آوردند ايمان

كردند نه به دل و اعتقاد قلبى علمى نداشتند، آنگه 

اگر ايشان را نكبتى و نقصان مالى و آفتى و بيمارى 

نرسيدى و مالشان زياد شدى و اسبان ايشان بچه 

نيكو آوردى و زنان، پسران زاييدندى گفتندى اين 

دى محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم مبارك مر

است و اين دين او حق است و ما را بر اين دين 

بودن صواب است و اگر برخالف اين بودى يعنى 

هواى مدينه ايشان را موافق نيامدى و بيمار 

شدندى و چهارپايان ايشان بمردندى، بگفتندى اين 

محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم نامبارك مردى 

اين دين  است و اين دين او اصلى ندارد و ما تا در

 245ايم جز زيان و نكبت نيست ما را چيزى«.آمده

 
245 \( 1iُ)-  دند به لشكريان يزيد كه حاالتى شبيه اعراب منافق مدينه داشتند، بياناتى فرمودند هجرى كه حضرت سيدالشهداء عليه السالم وارد كربال ش 61روز دوم حمرم سال

 E\باشد) طالبْي به كتب مقاتل مراجعه فرمايند(.كه تأييد آيه شريفه مذكور مى
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از اين آيه شريفه به خوبى دانسته گرديد كه زيان 

دنيا و آخرت براى اهل شك و ترديد است؛ چنانچه 

از آيه پيش دانسته شد كه شك، پليدى حقيقى براى 

انسان است و واجب است خود را از اين آلودگى 

 ينت دهد.پاك و به نور دانش توحيد ز

 شك نكنيد تا كافر شويد

اش حضرت اميرالمؤمنين على عليه السالم در خطبه

فرمود: »ترديد به خود راه ندهيد تا به شك افتيد و 

 246شك نكنيد تا كافر شويد«.

»ال  »مجلسى« فرموده: »شايد مقصود از جمله

 هايىدورى جستن از شبهه ترتابوا«

______________________________ 
هجرى كه حضرت  61روز دوم محرم سال  -(1)

سيدالشهداء عليه السالم وارد كربال شدند به لشكريان 

يزيد كه حاالتى شبيه اعراب منافق مدينه داشتند، 
 

246 \( 2iُ)-   باب الشك(.399/ 2 كان امرياملؤمنْي عليه السالم يقول ِف خطبته:» ال ترتابوا فتشّكوا وال تشّكوا فتكفروا«،) اصول كاِف /\E 

http://www.i20.ir/


390     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

باشد بياناتى فرمودند كه تأييد آيه شريفه مذكور مى

 )طالبين به كتب مقاتل مراجعه فرمايند(.

كان اميرالمؤمنين عليه السالم يقول فى  -(2)

خطبته: »ال ترتابوا فتشكّوا وال تشكّوا فتكفروا«، 

 / باب الشك(.399/ 2)اصول كافى 

 155، ص: 1قلب سليم، ج

اندازد يا مقصود، است كه انسان را در شك مى

نارضايتى به قضاى خداست كه آن هم موجب شك 

 شود يا ترديدى كه مقدمه شك است«.مى

 شكاك، كافر واقعى است

»محمد بن مسلم« گويد: »من نزد امام صادق عليه 

السالم نشسته بودم، سمت چپ آن حضرت و زراره 

طرف راستش نشسته بود و ابوبصير وارد شد و عرض 

كرد يا اباعبداللَّه! درباره كسى كه در خدا شك 

فرمايى؟ فرمود: كافر است. گفت دارد چه مى
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صلى اهلل عليه و آله و سلم اگر خدا درباره رسول

شك داشت؟ فرمود: كافر است. سپس رو به زراره 

 كرده فرمود:

 247شود در صورتى كه انكار نمايد«.همانا كافر مى

در اين دو حديث، امام عليه السالم شك )در خدا و 

رسول( را كفر دانسته؛ يعنى اگر با حالت شك بميرد 

كافر مرده است و اينكه در آخر حديث فرموده كفر 

او در صورتى است كه ظاهراً انكار خدا و رسول 

كند، شايد اشاره به اين باشد كه شخص شاك اگر 

خود را ظاهر  ظاهراً اقرار به شهادتين كند و شك

نسازد هرچند واقعاً كافر است لكن در ظاهر مسلمان 

است و مسلمين بايد با او معامله مسلمانى كنند و اگر 

ظاهراً هم انكار شهادتين كرد در ظاهر هم كافر 

است؛ چنانچه صريح روايت رسيده از حضرت 

 
247 \( 1iُ)-  عليه و آله و سلم؟ فقال: كافر.  قال ابوبصري:» يا اباعبداللَّه عليه السالم! ما تقول فيمن شك ِف اللَّه؟ فقال: كافر يا اباحممد! قال: فشك ِف رسول اللَّه صلى اهلل

 E\باب الشك(. /399/ 2قال: ِث التفت ال زرارة فقال: إَّنا يكفر اذا جحد«،) اصول كاِف 
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صادق عليه السالم است: »كسى كه در خدا و 

 248پيغمبرش شك كند، كافر است«.

 شاك در آتش و اعمال نيكش هدر است

فرمايد: »به راستى حضرت صادق عليه السالم مى

 249شك و گناه در آتش است«.

و: »هركس به فطرت توحيد و از پدر و مادر 

 خداپرست زاييده شود آنگاه در خدا

______________________________ 
! ما تقول قال ابوبصير: »يا اباعبداللَّه عليه السالم -(1)

فيمن شك فى اللَّه؟ فقال: كافر يا ابامحمد! قال: 

فشك فى رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم؟ 

فقال: كافر. قال: ثم التفت الى زرارة فقال: إنما يكفر 

 / باب الشك(.399/ 2اذا جحد«، )اصول كافى 

 
248 \( 2iُ)- باب كفر(.127/ 72» من شك ِف اللَّه وِف رسوله فهو كافر«،) حباراْلنوار /\E 
249 \( 3iُ)- باب الشك(.400/ 2» ان الشك واملعصية ِف النار«،) اصول كاِف /\E 
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»من شك فى اللَّه وفى رسوله فهو كافر«،  -(2)

 / باب كفر(.127/ 72)بحاراألنوار 

»ان الشك والمعصية فى النار«، )اصول كافى  -(3)

 / باب الشك(.400/ 2

 156، ص: 1قلب سليم، ج

 250شك كند، هرگز به خير بازنگردد«.

و: »هركس شك كند يا گمان برد پس بر آن شك 

 251يا گمان بماند خدا عمل او را هدر دهد«.

فرمايد: »با شك و انكار حضرت باقر عليه السالم مى

 252هيچ عملى سودمند نيست«.

 
250 \( 1iُ)- باب الشك(.400/ 2» من شك ِف اللَّه بعد مولده على الفطرة َل يفئ ال خري ابدًا«،) اصول كاِف /\E 
251 \( 2iُ)- باب الشك(.400/ 2» من شك او ظن فاقام على احدمها احبط اللَّه عمله ...«،) اصول كاِف /\E 
252 \( 3iُ)-  باب الشك(.400/ 2عن اىب جعفر عليه السالم:» ال ينفع مع الشك واْلحود عمل«،) اصول كاِف /\E 
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و: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم در هر روز از 

شك و شرك و حميت و غضب و ستم و حسد به 

 253برد«.پروردگار پناه مى

و آيات و روايات درباره نكوهش شك و هالكت 

 شاك بسيار است.

 براى شاكهالكت هميشگى 

چيزى كه مسلم و ضرورى است آن است كه اگر 

ايمان از دنيا انسان با شك و گمان بميرد؛ يعنى بى

برود و علم و دانش به پروردگار را با خود نبرد، 

براى او هالكت هميشگى است و هرگز نجاتى 

نخواهد يافت و اگر اخالق رذيله و كردارهاى ناروا 

هم رهايى ندارد؛ هم داشته باشد از عذاب آنها 

چنانچه اگر با ايمان به خدا و علم به او از اين عالم 

برود هالكت و عذاب هميشگى برايش نخواهد بود 

 
253 \( 4iُ)- للَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم يتعوذ ِف كل يوم من ست: من الشك والشرك واحلمية والغضب والبغى واحلسد«،) حباراْلنوار عنه عليه السالم قال:» كان رسول ا
72 /126.)\E 
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ماند و براى ايمانان كسى در دوزخ نمىو جز بى

اخالق رذيله و كردارهاى نارواى آنها يا در همين 

شوند يا اينكه دنيا موفق به توبه و اصالح خود مى

رسد؛ يا پس از ان دين به فريادش مىشفاعت بزرگ

گرفتارى و شكنجه در برزخ و مواقف ديگر به 

مقدارى كه پاك شود و خدا به آن داناتر است 

ماند و عاقبت نجات يافته و به بهشت نزد اهل مى

 رود.ايمان مى

______________________________ 
»من شك فى اللَّه بعد مولده على الفطرة لم  -(1)

/ باب 400/ 2الى خير ابداً«، )اصول كافى يفئ 

 الشك(.

»من شك او ظن فاقام على احدهما احبط اللَّه  -(2)

 / باب الشك(.400/ 2عمله ...«، )اصول كافى 

عن ابى جعفر عليه السالم: »ال ينفع مع الشك  -(3)

 / باب الشك(.400/ 2والجحود عمل«، )اصول كافى 
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ان رسول اللَّه صلى اهلل عنه عليه السالم قال: »ك -(4)

عليه و آله و سلم يتعوذ فى كل يوم من ست: من 

الشك والشرك والحمية والغضب والبغى والحسد«، 

 (.126/ 72)بحاراألنوار 

 157، ص: 1قلب سليم، ج

 سازدبا كرم خدا هم مى

ميرد چرا ايمان مىاگر پرسيده شود انسانى كه بى

پايان آن محروم بماند با از بهشت و نعمتهاى بى

اينكه خداوند، كريم و رحيم است، اگر تمام بشر را 

به بهشت ببرد براى او ضررى ندارد و چيزى از ملك 

شود و از توانايى او بيرون نيست؛ چنانچه او كم نمى

د چيزى بر ملكش افزوده اگر همه را به جهنم فرست

 شود.نمى

 پاسخ
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هاى ايمان از بهرهاين است كه محروميت بى

آخرتى به واسطه نداشتن قوه ادراك آن 

مندى انسان از هرچيز، نعمتهاست، بديهى است بهره

متوقف بر ادراك آن است؛ مثلًا اگر خرى را لباس 

فاخر پوشند و در كاخى كه به انواع زينتها آراسته 

اى كه از انواع خوردنيها و د وارد كنند و سفرهباشن

نوشيدنيها پر باشد بر او عرضه دارند، آيا اين االغ از 

مندى دارد؟ و آيا اين رفتار صحيح است؟ آن بهره

قطعاً جواب آن منفى است، بلكه سزاوار حكمت 

حقيقى و گذاشتن هرچيزى به جاى خويش اين 

ا روحشان است كه ارواح لطيف با بدنهاى مناسب ب

تر از سنگ كافران در بهشت و نفوس غليظ و سخت

ايمانان با همان بدنهاى مناسب با باطنشان در و بى

 دوزخ جاى كنند.

 راه بهشت و اراده آخرت
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نيز گوييم بهشت را راهى است كه اگر كسى از آن 

راه برود به آن خواهد رسيد؛ چنانچه دوزخ، پس 

شود به ت آيا مىاگر كسى راه دوزخ را گرفت و رف

توان گفت او آن نرسد؟ به بهشت نرسيدنش را مى

اند؟ مثلًا اگر كسى تخم حنظل را محروم ساخته

توان گفت كاشت و از آن ميوه تلخ نصيبش شد، مى

 اند؟.او را از ميوه شيرين محروم داشته

نيز گوييم رسيدن انسان به هرچيزى بسته به 

بطلبد، كسى  خواست و اراده اوست كه آن چيز را

كه ايمان به پروردگار نداشت قرب او را نخواسته تا 

مند شود، بهشتى را باور بدان برسد و از آن بهره

نداشته تا آن را بخواهد و بطلبد و در نتيجه به آن 

 برسد.

 158، ص: 1قلب سليم، ج
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فرمايد: »و كسى كه نعمتهاى در قرآن مجيد مى

آن بكوشد،  آخرتى را بخواهد و براى رسيدن به

شان پاداش داده خواهد پس ايشانند كه كوشش

 254شد«.

 هاى آخرت انتقامجويى نيستشكنجه

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه عذاب و 

گرفتارى مجرمين در برابر كردارهاى زشتشان از 

باب تشفى غيظ و انتقامجويى نيست بلكه از جهت 

ترتب مسببات بر اسباب است؛ مثلًا اثر عدل و انصاف، 

در نور و رحمت بودن در عالم ديگر است؛ چنانچه 

 اثر ظلم در شكنجه و ناراحتى بودن است.

 ايمانان معذورند؟آيا بى

ايمانان در برابر شبهه ديگر اين است كه عذابهاى بى

مورد است؛ زيرا آنها خداى را گناهانشان بى

 
254 \i\-( 1)iُ رََة َوَسَعى ٌن فَاْولئَك َكاَن َسْعُيُهم مَّْشُكورًا َوَمْن أَرَاَد ا ْْلَخى  E\(.19 ،) اسراء/E\ََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤمى
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اند تا از نافرمانى او پرهيز كنند؛ مثلًا اگر نشناخته

طور ناشناس، چندى در سلطانى با لباس عادى و به

نام ادبى و دشبين مردمان باشد و از آنها انواع بى

ادبيهاى آنها انتقام ببيند اگر بخواهد در برابر بى

بگيرد و تالفى نمايد، قطعاً برخالف عدل است و 

خواهند گفت ما معذور بوديم چون سلطان را 

 نشناختيم.

 خدا بر هيچ عاقلى پوشيده نيست

گاه خبر از خدا هيچپاسخ اين است كه جاهل و بى

ناخته نشده معذور نيست و تشبيه به سلطانى كه ش

غلط است؛ زيرا خداوند بر هيچ انسان عاقل پوشيده 

نيست. اگر عاقلى او را نشناخته براى اين است كه 

بهره نخواسته او را بشناسد، بلى اگر از نعمت عقل بى

باشد معذور است وگرنه عاقلى كه براى اثبات 

شود، چيزى به يك دليل قطعى عقلى مطمئن مى
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داوندى كه ستارگان نمايد در خچگونه شك مى

 هاى باران و برگهاىآسمان و دانه

______________________________ 
لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  وَمَنْ أَرَادَ ا لْأَخِرَةَ وَسَعَى -(1)

 (.19، )اسراء/ فَاوْلئكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

 159، ص: 1قلب سليم، ج

گان دريا و صحرا و درختان و جانوران و جنبند

هرچه لباس هستى پوشيده همه بر كمال دانش و 

 توانايى او گواهند:

هرگياهى كه از 

 زمين رويد
 

وحده ال شريك له 

 گويد

 

*** 
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برگ درختان سبز 

 در نظر هوشيار
 

هر ورقش دفترى 

است معرفت 

 كردگار

 

شود تشكيك كرد، جز درباره درباره هرچيز مى

گونه شكى نيست: »آيا در خداوند كه جاى هيچ

خداوندى كه پديد آوردنده آسمانها و زمين 

 255باشد شكى است؟!«.مى

 پس اينها كيستند؟

اگر بپرسيد چگونه در خداوند تعالى جاى شكى و 

بينيم بيشتر افراد بشر ترديدى نيست در حالى كه مى

در خدا شك دارند، بلكه صاحبان يقين و اطمينان 

و قرآن  256بسيار كمند و همچنين درباره قيامت

گونه شكى در آن نيست فرمايد هيچنيز مى 257مجيد

 
255 \i\-( 1)iُ ... مواتى َواْْلَْرضى  E\(.10،) ابراهيم/ E\... َأِفى اللَّهى َشكٌّ فَاطىرى السَّ
256 \i\-( 2)iُ ... رَْيَب فىيَها اَعَة ءَاتىَيٌة الَّ  E\(.7،) حج/ E\َوَأنَّ السَّ
257 \i\-( 3)iُ ... َْي  E\(.2ره/ ،) بقE\َذالىَك ا ْلكىتُب اَلرَْيَب فىيهى ُهًدى لّْلُمتَّقى
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قيامت و جز دينها در در حالى كه بسيارى از بى

 مسلمين همه در قرآن شك دارند.

 بيندشبكور آفتاب را نمى

پاسخ اين است كه بلى خدا و قيامت و قرآن هر سه 

اند به طورى كه صاحبان فطرت عين حق و حقيقت

سليم و عقل صريح، شك در آنها را سزاوار 

دانند؛ چنانچه صاحب چشمى كه آفتاب را نمى

داند اما كسانى كه مىبيند شك در آن را روا نمى

در اين سه حقيقت شك دارند به بيمارى روانى 

گرفتارند؛ يعنى فطرت نخستين خود را از دست 

اند و تيرهاى شهوات و هوا و هوس و داده

تقليدهاى باطل، چشم دلشان را كور ساخته 

طورى كه نتوانند حقيقت را ببينند مانند كورى يا به

طلوع آفتاب محبوسى در زندان تاريك كه در 

 كند.شك مى
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______________________________ 
، ... أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ... -(1)

 (.10)ابراهيم/ 

 (.7، )حج/ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا ... -(2)

، قِينَ ...ذَالِكَ ا لْكِتبُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتَّ -(3)

 (.2)بقره/ 

 160، ص: 1قلب سليم، ج

خالصه، شك و ريب )دودلى( و اضطراب )نداشتن 

 اطمينان( همه در اين افراد است نه حق.

 كنندخود را به صورت سرگرم مى

اگر در احوال اهل شك دقت شود، دانسته 

گردد كه شكشان در اثر اين است كه مى

گر به راستى خواهند حق را بشناسند؛ چون انمى

طالب شناسايى حق بودند و در اجزاى جهان 

هاى نگريستند و نشانهآفرينش به ديده عبرت مى
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گاه كردند، هيچحكمت و قدرت را در آنها نظر مى

 ماندند.در شك نمى

اهل شك مانند جماعتى هستند كه چون كتابى كه 

در آن مطالب جالب و مضامين عالى با خط زيبا و 

ت به دستشان رسد، برخى از ايشان چاپ مرغوب اس

سرگرم نظر كردن به زيبايى خط و كاغذ و چاپ 

اى هم مشغول خواندن و گردند و پارهآن مى

 شوند.دانستن مطالب آن مى

 كتاب آفرينش را درست بنگريد

اهل يقين مانند كسانى هستند كه از ديدن و 

خواندن آن كتاب، بزرگى مقام علمى صاحب 

فهمند كه كنند و توانايى او را مىمىكتاب را تدبر 

چگونه مطالب عالى را در قالب الفاظ، ظاهر ساخته 

 و قدرت بيان و قلم خود را آشكار نموده است:
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به نزد آنكه جانش 

 در تجلى است
 

همه عالم كتاب حق 

 تعالى است

عرض اعراب و 

جوهر چون 

 حروفست

 
مراتب همچو آيات 

 وقوفست

از او هر عالمى چون 

 سوره خاص
 

يكى زان فاتحه و 

 آن ديگر اخالص

 

 خداشناسى به جاى كيهان شناسى

امروزه بشر در شناسايى اجزاى جهان آفرينش، 

برد و مال و عمر را صرف كند و رنجها مىتالشها مى

كند اما در شناسايى آفريننده جهان، آن مى

 ى ندارد بلكه به فكر آنكوشش

 161، ص: 1قلب سليم، ج
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افتد؛ مثلًا در رسيدن به كره ماه و شناسايى هم نمى

هاى بردارى از آن، چه هزينهوضع آن و بهره

برند كنند و چه رنجها كه مىسنگينى كه صرف مى

دهند، ولى در شناختن و چه تلفاتى كه مى

آفريدگار كره ماه و به حركت درآورنده آن با اين 

را نظم شگفت، حاضر نيست مقدارى از عمر خود 

 صرف كند.

به همين جهت است كه دانشهاى امروزى، 

تواند خوشبختى اجتماع و آسايش حقيقى او را نمى

تأمين كند؛ چون مرز دانش بشرى فعلًا همان 

 رسد.ها شده و به آفريننده آنها نمىآفريده

»پس رو گردان از كسى كه از ياد ما )آفريدگار 

 هاى مادىجهان( رويگردان است و جز بهره

خواهد، اين است مقدار زندگى دنيا چيزى نمى

 258دانش اينها«.

 
258 \i\-( 1)iُ  َّنْ َيا* َذالىَك َمْبَلُغُهْم ّمن ا ْلعىْلمى ... فََأْعرىْض َعن مَّن تَ َول ا حْلََيوَة الدُّ  E\(.30و  29،) جنم/ E\َعن ذىْكرىنَا وَلَْ يُرىْد إالَّ
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 خبرى از سازندهپيشرفت علم تشريح و بى

مثلًا در علم طب و تشريح بدن و تشخيص انواع 

بيماريها و مداواى آنها پيشرفت شايانى بهره بشر شده 

ولى درباره سازنده و درست كننده آن دستگاه 

ندارند و دانش  عجيب و تركيب كننده آن خبرى

ايشان تا حد خداست و از خدا و آنچه راجع به 

خبرى چيزى ندارند؛ اوست جز جهل و شك و بى

يعنى از شناسايى خداوند جهان آفرين و اسما و 

صفات او و همچنين مالئكه كه لشكريان الهى و در 

غيب و ملكوت اين عالمند و از شناسايى پيغمبران و 

س از مرگ و ايستگاه كتابهاى آسمانى و زندگى پ

هميشگى انسان كه به سزاى كردارهايش و عقايدش 

 خبر و در حيرت و اضطرابند.رسد كاملًا بىمى

»بلكه دانش ايشان درباره زندگى پس از مرگ 

شان درباره زندگى نيست )و تمام شده و تنها دانش

مادى و زودگذر دنيوى است( بلكه اينها از حيات 
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و حيرتند بلكه از آن  ديگر انسانى در ترديد

 259كورانند«.

______________________________ 
عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّاا  فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى -(1)

 29، )نجم/ لْحَيَوةَ الدُّنْيَا* ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مّن ا لْعِلْمِ ...

 (.30و 

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكّ  -(2)

 (.66، )نمل/ مّنْهَا بَلْ هُم مّنْهَا عَمُونَ

 162، ص: 1قلب سليم، ج

يعنى ديگر اميدى نيست كه از شك بيرون آمده به 

 آن زندگى دانا و بينا شوند.

 رويم؟چرا دنبال خداشناسى نمى

ا مرز خداست و در خدا چرا بيشتر مردم دانششان ت

گردد دانشى ندارند؟ آيا واقعاً و آنچه به او برمى

 
259 \i\-( 2)iُ  ْرَةى َبْل ُهْم ِفى َشّك ّمْنَها َبل  E\(.66،) َّنل/ E\ ُهم ّمْنَها َعُمونَ َبلى ادَّاَرَك عىْلُمُهْم ِفى اْْلَخى
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توانايى به دست آوردن دانش به خدا را ندارند؟ يا 

جويند و طور كه دانستن آفريده را مىاينكه آن

طلبند؟ و اگر توانايى كنند، آن را نمىتعقيب مى

 طلبند؟دارند چرا آن را نمى

اسخ صريحى براى آن اينها پرسشها نيست كه پ

رسد اين است كه به توان داد، آنچه به نظر مىمى

شود گفت انسان از شناسايى وجه نمىهيچ

آفريدگار خود ناتوان است در حالى كه اصل 

آفرينش او و اعطاى نور عقل به او براى رسيدن به 

دانش حقيقى و معرفت حضرت آفريدگار و 

حكم عقل و مندى از مقام قرب به اوست و به بهره

صريح قرآن مجيد، خداوند همه چيز را براى انسان 

و انسان را براى معرفت و رسيدن به مقام بندگى 

 آفريده است.

 پستى همت و قناعت به بهره مادى
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اما چرا بشر دنبال شناسايى حق نرفته و در اين راه 

برد؟ تنها سبب آن پستى همت و قناعت رنجى نمى

ست؛ يعنى براى رسيدن به كردن به لذتهاى مادى ا

هاى مادى و آنچه وابسته به آنها است يعنى بهره

ثروت و مقام در تحصيل دانشهاى مادى )دانش همه 

چيز جز خدا و آنچه راجع به اوست( كوشش 

كند و چون در معرفت خدا و بندگى او مى

گونه حظّ مادّى و لذّت حيوانى نيست، دنبال هيچ

يد و به حال جهل جورود و آن را نمىآن نمى

 ماند.مى

نه تنها در خداپرستى لذت مادّى نيست بلكه بايد از 

بندوبارى و خودخواهى وخودپرستى دست بى

گردن نهاده وكاملًا برداشته وطوق بندگى خدا رابه

 مطيع فرمان اوباشد.

اين مقامى است كه جز صاحبان همتهاى بلند و 

 هاى افراد بشر،ها و نخبهبرجسته
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 163، ص: 1سليم، جقلب 

 شوند.مشترى آن نمى

خواهد گاهى كه در دنياست به »بلكه آدمى مى

 260گنهكارى بگذراند«.

 نمونه تاريخى از همتهاى بلند

دوازده نفر از سربازان اسالم اسير روميها شدند و 

آنها را به مركز كشور نزد امپراطور بردند، امپراطور 

كرد كه ر مىدر هيئت و شكل و اخالق ايشان فك

چگونه مردمى هستند كه با نيروى اندك و شماره 

 شوند؟ به ايشان گفت:كم همه جا پيروز مى

سربازان مرا تربيت كنيد تا مانند شما شوند و در 

 دهم.مقابل، حقوق بسيارى به شما مى

 
260 \i\-( 1)iُ  ُنسُن لىَيْفُجَر أََماَمه  E\(.5،) قيامت/ E\َبْل يُرىيُد ا ْْلى

http://www.i20.ir/


413     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

دهد كه به شما كمك گفتند: دين به ما اجازه نمى

 كنيم و اين آيه را خواندند:

»پروردگارا! به وسيله نعمتهايى كه به من عطا 

فرمودى هرگز از گنهكاران پشتيبانى نخواهم 

 261كرد«.

امپراطور دستور داد آنها را به كليسا برند و 

دخترهاى زيبا را نشانشان داده بر آنها عرضه كنند 

گر به دخترها اظهار ميل كردند، وعده وصل ا

اند بدهند به شرطى كه آنچه را پيشنهاد به آنها كرده

 بپذيرند.

ايشان را به كليسا وارد كردند چون چشمشان به 

دختران زيبا افتاد چشمها را به زير افكنده گفتند 

 اينجا شهوتخانه است نه پرستشگاه.

 
261 \i\-( 2)iُ  َْي ريًا لّْلُمْجرىمى َآ أَنْ َعْمَت َعَلىَّ فَ َلْن َأُكوَن َظهى  E\(.17،) قصص/ E\... َرّب ِبى
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خترها ميلى پيدا به امپراطور خبر دادند كه آنها به د

 نكردند و از آنها رو گردانيدند.

گفت: به ايشان بگوييد اگر پيشنهاد مرا نپذيريد شما 

 كشم.را مى

همه با خوشحالى گفتند: آرزوى ما كشته شدن در 

راه خداست؛ زيرا پيغمبر ما فرموده اگر در بستر 

بميريد ممكن است به بهشت برويد و ممكن است 

نرويد ولى اگر در راه خدا كشته شويد، حتماً اهل 

 بهشت خواهيد بود.

______________________________ 
 (.5، )قيامت/ فْجُرَ أَمَامَهُبَلْ يُرِيدُ ا لْإِنسنُ لِيَ -(1)

... رَبّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا  -(2)

 (.17، )قصص/ لّلْمُجْرِمِينَ

 164، ص: 1قلب سليم، ج

 مال و مقام و شهوت و تهديد
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خواننده عزيز خوب تأمل نما در شهامت و فتوت و 

زده نفر استقامت بر صراط توحيد و بندگى اين دوا

كه چگونه مال و مقام و رياست و غريزه جنسى كه 

هريك از اين سه به تنهايى كافى است كه اشخاص 

پست همت و ضعيف االراده را ذليل و تسليم كند، 

چگونه اين رادمردان را نتوانست از پا درآورد و از 

راه بندگى حق باز دارد براى كشته شدن حاضر 

و مسلمين خيانت  شدند ولى حاضر نشدند به اسالم

 كنند؛ چون در حقيقت خيانت به خداست.

از اين بيانات معلوم شد كه چرا مشترى حق و 

 خداشناسى و خداپرستى كم است.

 لذت روحانى به مراتب باالتر است

بايد دانست هرچند در شناسايى و بندگى خدا لذت 

اى ترك مادى و حيوانى نيست بلكه بايد تا اندازه

ه غيرمشروع( نيز كرد لكن در برابر لذات )از را
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هاى روحانى به طور بهتر و لذتهاى معنوى و بهره

زيادتر و كاملتر است تا آنجا كه اگر بزرگترين 

لذتهاى مادى را بر او عرضه بدارند، نخواهد 

 پذيرفت:

اگر لذت ترك لذت 

 بدانى
 

دگر لذت نفس لذت 

 نخوانى

 

چنانچه اگر انواع ناكاميها و نامراديها و سختيها به او 

روى آورد، همان لذت معرفت و بندگى، آنها را 

 جبران خواهد نمود.

و چون غرض از اين كتاب نفع عمومى است به 

جاى ذكر برهانهاى عقلى بر قوت و تقدم لذات 

[ ذكر روحى بر لذات مادى، داستان تاريخى ]ذيل

 شود.مى

 كندرد ولى قرائت را رها نمىخوتير مى

http://www.i20.ir/


417     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

هايى كه رسول خدا صلى اهلل عليه در يكى از غزوه

و آله و سلم همراه لشگر اسالم بود، شبى پاسبانى 

لشكر را بر عهده »عمار بن ياسر و عباد بن بشر« 

 گذاشت. آن دو نفر چنين قرار دادند كه

 165، ص: 1قلب سليم، ج

از نصف شب تا  تا نصف شب، پاسبانى نوبت عباد و

صبح به عهده عمار باشد. عمار خوابيد و عباد بيدار 

بود و مشغول نماز شد. يك نفر يهودى قصد لشكر 

اسالم كرد تا آنها را در شب غافلگير كند و پيغمبر 

صلى اهلل عليه و آله و سلم را بكشد. از دور ديد در 

ميان لشكر يك نفر فقط ايستاده و بقيه خوابند و 

اريك بود، ندانست انسان است يا حيوان چون هوا ت

يا درخت يا چيز ديگر. پس تيرى به سوى او 

انداخت و آن تير بر بدن عباد نشست و نماز را قطع 

نكرد. تير ديگر به سوى او انداخت و بر بدنش نشست 

باز نماز را رها نكرد. تير سوم را رها نمود و بر بدن 
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ر را بيدار عباد نشست، پس نماز را مختصر كرده عما

نمود. عمار ديد تيرهايى بر بدن عباد نشسته و خون 

زيادى از او رفته با عتاب به او گفت چرا در همان 

 تير نخستين مرا بيدار نكردى؟

خواندم گفت: اى عمار! در نماز سوره كهف را مى

ترسيدم و دوست نداشتم آن را رها كنم و اگر نمى

خدا صلى  دشمن مرا از پاى درآورده و به رسول

اهلل عليه و آله و سلم برسد و من در پاسبانى تقصير 

گاه از تمام كردن نماز و خواندن كرده باشم هيچ

داشتم هرچند به تمام سوره كهف دست برنمى

شد، پس هردو حركت كردند قيمت جانم تمام مى

 262و دشمن را از لشكر اسالم دور كردند.

 نگاهى به جانبازان كربال

 
262 \( 1iُ)-  144/ 2سفينة البحار.\E 
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خواننده عزيز در لذت روحانى نماز تدبر كن 

چگونه بر زخمهاى پيكان چيره بوده بلكه بر رفتن 

 جان.

و اگر بيشتر بخواهى بدانى كه چقدر لذت بندگى 

نيرومند است، در حاالت اصحاب حضرت 

سيدالشهداء عليه السالم دقت نما كه به راستى 

ز مال و مقام و عيال و آور است؛ چگونه احيرت

اوالد دست برداشتند و با كمال اختيار از لذات 

مادى گذشتند و انواع بالها و سختيها را با بهجت و 

 سرور به جان خريدند؟!

______________________________ 
 .144/ 2سفينة البحار  -(1)

 166، ص: 1قلب سليم، ج
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آيا شوخى »بُرير« را در شب عاشورا نشنيدى؟ 

گفت: »هرگز در عمرم مثل امشب دلشاد و خرّم مى

 دانم فردا جايم در بهشت است«.نيستم چون مى

اى آيا حاالت »عابس« را در روز عاشورا تدبر كرده

كه زره و كالهخود را از سر و تن افكند و عريان 

دين مرتبه خود را به درياى لشكر زد؟ با اينكه چن

حضرت به آنها اجازه داد كه برگردند ولى ايشان 

دست برنداشتند و برخى از آنها مانند غالم سياه 

براى رفتن به ميدان جنگ و كشته شدن از آن 

 كرد و زبان حال همه اين بود:حضرت، التماس مى

شاها من ار به عرش 

 رسانم سرير فضل
 

مملوك اين جنابم و 

 محتاج اين درم

بركنم دل از تو و گر 

 بردارم از تو مهر
 

اين مهر بر كه افكنم 

 اين دل كجا برم؟
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 دانش مادى مؤيد خداپرستى است

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه انسان از رسيدن 

به مقام معرفت و خداپرستى نبايد كوتاهى كند بلكه 

همراه تحصيل دانشهاى مادى در رسيدن به معرفت 

الهى نيز كوشا باشد و نه تنها اين دو دانش با هم 

منافاتى ندارند بلكه دانشهاى مادى مؤيد 

، ذكر خداشناسى است چنانچه در بحث عالج شك

 شود.مى

بايد دانست كه غرض از ايجاد آسمانها و زمين و 

فرستادن پيغمبران و كتابهاى آسمانى، رسيدن بشر 

به مقام معرفت و عبوديت است و در اين مقام به دو 

 شود:آيه از قرآن مجيد اشاره مى

 آفرينش براى خداشناسى

http://www.i20.ir/


422     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

»خداوند است كه آفريد هفت آسمانها را و از 

 انند آن )يعنى هفت زمينم 263زمين

______________________________ 
در كتاب »الهيئة واالسالم« شهرستانى گويد:  -(1)

هفتگانه منظومه مراد از هفت زمين، همان سيارات

شمسى )زمين، زهره، عطارد، مشترى، مريخ، 

ارانوس، زحل( و هفت آسمان همان كره بخارى 

اين آيه بيان محيط به هريك از هفت زمين است و 

 منظومه شمسى ماست و

______________________________ 
چون عدد مفهوم ندارد؛ مثلًا اگر كسى بگويد دو 

عدد اسب دارم كه چنين و چنان است، داللت 

كند كه اسب ديگرى ندارد، بلكه ممكن است نمى

 
263 \( 1iُ)- مشرتى، مريخ، ارانوس، زحل( و هفت هفتگانه منظومه مشسى) زمْي، زهره، عطارددر كتاب» اَليئة واالسالم« شهرستاىن گويد: مراد از هفت زمْي، مهان سيارات ،

 E\آَسان مهان كره ِبارى حميط به هريك از هفت زمْي است و اين آيه بيان منظومه مشسى ماست و

كند كه اسب  چون عدد مفهوم ندارد؛ مثاًل اگر كسى بگويد دو عدد اسب دارم كه چنْي و چنان است، داللت َّنى
هم داشته باشد، پس منافاتى ندارد با بودن ميليوهنا زمْي و آَساهناى   ديگرى ندارد، بلكه ممكن است صد اسب ديگر

آهنا و هزاران منظومه در جهان آفرينش كه بگويند هفت آَسان و هفت زمْي، براى مزيد اطالع به كتاب مزبور مراجعه  
  .شود
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صد اسب ديگر هم داشته باشد، پس منافاتى ندارد 

آسمانهاى آنها و هزاران  با بودن ميليونها زمين و

منظومه در جهان آفرينش كه بگويند هفت آسمان 

و هفت زمين، براى مزيد اطالع به كتاب مزبور 

 مراجعه شود.

 167، ص: 1قلب سليم، ج

آيد حكم پروردگار در بين آسمانها آفريد( فرود مى

و زمينها )كارها به تقدير و تدبير او ساخته و پرداخته 

گردد و از امر اوست زندگى و مرگ، توانگرى مى

و درويشى، تنگى و فراخى، بيمارى و تندرستى و 

مانند اينها( تا شما بدانيد كه خداوند بر همه چيز 

 264ست«.توانا و به همه چيز دانا

يعنى غرض از ايجاد هفت آسمان و هفت زمين و 

تمام تدبيرات الهى در آن، شناسايى شما اى گروه 

 
264  \i\-( 1)iُ  ْثَلُهنَّ يَ تََنزَُّل ا ْْلَْمُر بَ ْيَنُهنَّ لىَتْعَلُمواْ َأنَّ ا َن ا ْْلَْرضى مى  E\(.12،) طالق/  E\ٍء عىْلًماٍء َقدىيٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط بىُكّل َشىْ ُكّل َشىْ   للََّه َعَلىاللَّهُ الَّذىى َخَلَق َسْبَع ََسَواٍت َومى
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باشد كه خدايتان را به توانايى و دانايى بشر! مى

 پايان بشناسيد.بى

 آفرينش جن و بشر براى پرستش

»و نيافريدم جن و بشر را مگر براى اينكه مرا 

 265بپرستند«.

م بندگى برسند كه در آن سلطنت الهى يعنى به مقا

است و غرض از ايجاد، رسيدن بشر است به مقام علم 

و عمل كه به منزله دوبال است براى او كه به آن 

دو قوه به عالم اعلى اوج گيرد و به مقامات و 

درجاتى كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى 

 كس نگذشته برسند.نشنيده و به دل هيچ

مارى شك و جهل و لزوم اينك كه سختى بي

تحصيل دانش و يقين دانسته گرديد بايد راه درمان 

 آن تذكر داده شود.

 
265 \i\-( 2)iُ  َنَس إىالَّ لىَيْعُبُدونى َوم  E\(.56،) ذاريات/ E\آ َخَلْقُت ا ْلْىنَّ َوا ْْلى
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 درمان شك و رسيدن به يقين

ايمان به خدا يعنى شناختن حق و گرويدن به او 

 چيزى نيست كه از خارج وجود

______________________________ 
 وَمِنَ ا لْأَرْضِ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَموَاتٍ -(1)

كُلّ  مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ا لْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى

، ءٍ عِلْمًاءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَىْشَىْ

 (.12)طالق/ 

، وَمَآ خَلَقْتُ ا لْجِنَّ وَا لْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ -(2)

 (.56اريات/ )ذ

 168، ص: 1قلب سليم، ج

انسانى از راه حواس مانند چشم و گوش وارد قلب 

و درون او گردد، بلكه امرى است تكوينى و فطرى 

كه همزمان با ايجاد بشر به او داده شده است و 

نيروى زياد كردن آن به او عطا شده به طورى كه 
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تواند به بركت پيروى شرع و مواظبت از مى

ين دستورات الهى به مقام »يقين« برسد بلكه آخر

 آيد.درجات آن را دارا شود به تفصيلى كه مى

 نيروى برق در اجسام

اين فطرت و قدرت بر خداشناسى در نهاد بشرى 

مانند جريان كهربا است در اجسام؛ چنانكه به دست 

بردارى از آن آوردن برق موجود در اجسام و بهره

متوقف بر اسباب و وسايل علمى و تجربى است كه 

آيد، همچنين ظهور نور علم ست نمىبدون آنها به د

و ايمان كه در فطرت و نهاد بشر نهفته است و 

مندى از آن متوقف بر امورى است كه اگر بهره

انسانى در تحصيل آنها بكوشد آن نور ظاهر و رو به 

زيادتى است تا به نهايت درجه يقين رسيده از آن 

كامياب گردد و اگر در آن امور مسامحه كند آن 

طرى رو به كمى گذاشته تا جايى كه بكلى نور ف

 گردد.نابود مى
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 پاكى از آلودگيها

آن امورى كه ظهور نور فطرت متوقف بر آن است 

به طور كلى و بيان اجمالى دو چيز است: »تخليه و 

تحليه«؛ »تخليه« يعنى دل را از انواع آلودگيها كه 

از هوسرانى و كارهاى حيوانى و شيطانى و خالصه 

شى حق پيدا شده و نور فطرت به آن پوشيده فرامو

گرديده و آيينه دل را زنگار زده، پاك سازد به 

 آيد.تفصيلى كه مى

»تحليه« يعنى به وسيله فكر و ذكر، نور فطرت را 

 شود.تقويت نمايد به تفصيلى كه ذكر مى

 فطرى بودن ايمان

»پس راست گردان روى خود را براى دين حق 

 و اسالم است يعنى)كه همان توحيد 

 169، ص: 1قلب سليم، ج
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بر دين حق روى آور و بدان متوجه باش( در حالى 

هاى ديگر رويگردان باشى و به همان كه از طريقه

راه راست پابرجا باش )مالزم باش و پيروى نما( 

خلقت خداوند كه بشر را بر آن آفريده است )و 

تن خداوند مراد از فطرة اللَّه همان توانايى بر شناخ

و يگانگى او و پيروى از لوازم توحيد كه همان دين 

اسالم است و اين قدرت را خداوند در نهاد بشر 

پذيرد )يا اينكه خلقت آفريده است( دگرگونى نمى

و فطرت الهى را نبايد تغيير داد؛ يعنى بر طريقه 

توحيد و دين اسالم بايد پابرجا بود( اين دين 

ولكن بيشتر مردمان راست و راه مستقيم است 

 266دانند.نمى

 پذيردخلقت خدا دگرگونى نمى

توضيح مطلب آنكه آفريدگار جهان هرموجودى را 

كه آفريده، از جماد و نبات و حيوان و غير آنها، 

 
266 \i\-( 1)iُ  َْلقى اللَّهى َذالىَك  E\(.30،) روم/ E\ اَليَ ْعَلُمونَ الّديُن اْلَقّيُم َولكىنَّ َأْكثََر النَّاسى فَأَقىْم َوْجَهَك لىلّدينى َحنىيًفا فىْطَرَت اللَّهى الَّىتى َفطََر النَّاَس َعلَْيَها اَلتَ ْبدىيَل َلى
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توانايى تكامل يعنى رسيدن به كمال مناسب 

خودش و حركت به سوى آن را در او آفريده به 

ن محال است؛ طورى كه تبديل و دگرگونى در آ

مثلًا در دانه گندم توانايى آفريده كه نزد فراهم 

شدن اسباب يعنى ريخته شدن در خاك و رسيدن 

آب به آن شكافته گردد، نيمى از آن ريشه و در 

زمين ثابت و نيم ديگر بيرون آمده و شاخ و برگى 

شود، سپس چند برابر خود را تحويل دهد و اين 

يافت يعنى دانه گندم  گاه تغييرى نخواهدرويّه هيچ

دهد يا مثلًا نطفه هرگز عدس يا جو تحويل نمى

حيوانى اگر در رحم قرار گرفت بايد تدريجاً 

تكميل شود تا به صورت همان حيوانى كه از او جدا 

 گاه حيوان ديگرى نخواهد شد.شده درآيد و هيچ

 استقامت در راه فطرت، كمال بشر است

ال او در نظم دادن اما انسان از آنجايى كه كم

 حيات مادى دنيوى و تأمين
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______________________________ 
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ  -(1)

النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدّينُ الْقَيّمُ 

 (.30، )روم/ لَمُونَوَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْ

 170، ص: 1قلب سليم، ج

آسايش زندگى جاودانى و مقامات روحانى است و 

رسد مگر وقتى كه بر راه راست به اين كمال نمى

توحيد و پيروى از دين خدا پابرجا باشد پس 

 خداوند توانايى اين كمال را در نهاد بشر آفريد.

قتى و چون رسيدن بشر به كمال مناسب انسانى و

است كه با اختيار و ميل خودش آن قدرت خداداد 

را آشكار سازد و به سوى كمالش حركت كند تا 

صاحب ايمان و معرفت و خويهاى انسانى گردد، 

پس پر ظاهر است كه پابرجا بودن بر راه توحيد و 

بندگى پروردگار برخالف ميل حيوانى است و 
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نظر كردن از آن نياز به همت عالى دارد؛ صرف

 نانكه گذشت.چ

خالصه هر موجودى رسيدن به كمال مناسبش، نزد 

فراهم شدن اسباب، حتمى است و در انسان سبب 

عمده آن »خواست« خود اوست و غالباً به حد 

خواهد« تا شود و انسانيت را »نمىحيوانى قانع مى

به آن برسد و تمام مواعظ و تذكرات الهى و 

ندنهاى از بزرگان دين و بشارتهاى ثواب و ترسا

عقاب براى پيدا شدن »خواست و اراده« انسان 

 است كه به كمال برسد.

شود جواب از اين پرسش كه از اين بيان دانسته مى

اگر ايمان به خدا فطرى بشرى است، پس چرا بيشتر 

اش اين افراد بشر ايمان به خدا ندارند؟ و خالصه

»در انسان ظهور فطرت بسته به اراده  شد كه

 .اوست«
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 شناسداگر راستى بخواهد حتماً مى

هرانسانى كه اين خواست در او پيدا شود؛ يعنى به 

راستى بخواهد خداشناس شود و بر آن خواست 

ثابت بماند، قطعاً خواهد شناخت، چه اشخاصى كه 

مدتها گرفتار خودبينى و پندارهاى ناروايى كه 

نفس و شيطان به آنها القا كرده بودند و به خيال 

بافتند و به اين د برهانهايى بر انكار خدا مىخو

شدند تا جايى كه جهان بزرگ پندارها دلخوش مى

آفرينش را بدون پديد آورنده و خودرو و 

پنداشتند و مقام شامخ انسانيت را سرپرست مىبى

انكار نموده و او را حيوانى كه به حد كمال رسيده 

 يعنى شاخ و دم و پشم

 171، ص: 1قلب سليم، ج

او ريخته و از چهار دست و پا راه رفتن ترقى كرده 

رود و خالصه از حالت ميمونى، خود با دو پا راه مى
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به خود باالتر رفته تا به اين صورت رسيده خيال 

خردان هم چون اين كردند و بسيارى از بىمى

بندوبارى و شهوترانى پندار نادرست موافق با بى

ود را بر ماديت و است پذيرفته و اساس كردار خ

حيوانيت گذاردند و هنوز هم اكثريت بشر را اين 

 دهند.دسته تشكيل مى

 وجدانشان بيدار شد

لكن همان اشخاصى كه پرچمدار اين راه نادرست 

بودند چون از مستى غرور به هوش آمدند و در 

خود فرو رفتند، همان شعور باطنى و وجدان آنها 

آگاهشان كرد و نادرست بودن پندارهايشان را 

برايشان آشكار نمود و براى نمونه نامهاى چند نفر از 

 شود:آنها ياد مى

 دشوداروين الهى مى -1
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صاحب فرضيه مشهور تبدل انواع »شارلز روبرت 

داروين«، با كسى كه الحادهاى برخى از طبيعيون 

قرنهاى اخير از او گرفته شده و مؤسس مكتب 

پرهياهوى »داروينيسم« است، بنا به نقل »جان 

كلوور مونسا« نويسنده معروف آمريكايى، عاقبت در 

باطن،  برابر فشار نيروها و احساسهاى فطرى و شعور

زانو زده در اواخر عمرش نسبت به فلسفه خود 

بدبين و به نيروى ازلى و ابدى الهى معترف شده و 

به گفته »بخنر« دانشمند آلمانى در كتاب 

هايى كه به دوستان خود االنواع« ضمن نامه»اصل

نوشت از آن جمله چنين اعتراف كرده است: مى

»محال است عقل رشيد با ديدن اين نظام و 

هماهنگى شگفت جهان بگويد دنيا مبدأ متعال و 

 آفريدگار مدبرى ندارد«.

 شاگرد به دنبال استاد -2
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فيلسوف مشهور آلمانى »رئينگ« كه نخست از 

 پيروان جدى داروين و مخالف

 172، ص: 1قلب سليم، ج

خداپرستان بوده، بر اثر فشار مداوم، همين احساس 

، عاقبت به مقدس درونى؛ يعنى فطرت و وجدانش

تأليف كتابى به نام »دنيا مخلوق است« دست زده و 

با يقين و خضوع تمام، اعتراف كرده است كه جهان 

 را آفريدگار و خدايى است.

 شودرومين مادى هم الهى مى -3

فيلسوف ديگرى به نام »رومين انگليسى« كه از 

معتقدين سرسخت به مبانى ماترياليسم بوده، عاقبت 

مرموز شعور باطن و فطرت، او را  همان نيروى

واداشت تا بگويد: »تمام مبانى علمى و فلسفى من 

در باب پديدار شدن جهان از ماده بالشعور باطل 

است و وجود جهان نيز بدون صانع متعال و حكيم 
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مقتدر كه احساس درونم به تحقق او گواه و 

كند، محال حكمتهاى آفرينش او را تصديق مى

 جهان حق است«. است و آفريدگار

 زندفارادى هم زانو مى -4

فيلسوف و محقق علوم طبيعى و فيزيك و شيمى؛ 

»ميكائيل فارادى انگليسى« كه جهان را جز مزج و 

پنداشت تركيبهاى اتفاقى از مواد، چيزى ديگر نمى

و به خداوند حكيم مدبر معتقد نبود و تمامى عمرش 

در يكى در تحقيقات فيزيكى و شيميايى صرف شد، 

مسيحى كه در بستر بيمارى  1867از روزهاى سال 

افتاده بود، در پاسخ يكى از دوستانش كه از او 

پرسيد: »فارادى! به چه تحقيق و نظريه 

 انديشى؟«، چنين گفت:مى

كنم. اى فكر نمى»خداى را شكر كه به هيچ نظريه

سايم و من به پيشگاه خداوند پيشانى مسكنت مى

http://www.i20.ir/


437     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

زنم، تنها به او كه فطرت ه زمين مىزانوى اعتراف ب

من و احساس و شعور باطنم و همه نظامات علوم، 

انديشم. من دهند، مىوجود او را شهادت مى

شناسم و اطمينان دارم كه خداى خود را مى

ام تقصيرات و الطائالت مرا به انكسار و عجز و توبه

 267خواهد بخشيد«.

______________________________ 
نقل از كتاب جاهليت و اسالم/ تأليف يحيى  -(1)

 )با اندكى اختالف در نقل(. 306نورى/ صفحه 

 173، ص: 1قلب سليم، ج

 توحيد، اسالم و خداشناسى، فطرى است

در »اصول كافى، كتاب ايمان و كفر«، پنج حديث 

از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم نقل 

 
267 \( 1iُ)-  با اندكى اختالف در نقل(.306نقل از كتاب جاهليت و اسالم/ تأليف َيي نورى/ صفحه (\E 
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م »فطرة اللَّه« را به كرده و در آنها امام عليه السال

 معناى توحيد و اسالم تفسير فرموده است.

در توحيد صدوق از حضرت باقر عليه السالم روايت 

كرده كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

فرمود: »هر نوزادى از بشر بر فطرت زاييده 

 268شود؛ يعنى بر معرفت خداوند«.مى

 فريادرس در جايى كه فريادرسى نيست

در تفسير امام حسن عسكرى عليه السالم است كه 

شخصى از حضرت صادق عليه السالم راه 

خداشناسى را پرسيد، امام فرمود: »اى بنده خدا! 

 اى؟«.آيا سوار كشتى شده

 گفت: بلى.

 
268 \( 1iُ)- /(.331» ُكلُّ َمْولوٍد يُولد َعَلى اْلفىْطرَةى يَ ْعىن َعَلى اْلَمْعرَفةى ...«،) توحيد صدوق\E 
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فرمود: »آيا كشتى كه در آن سوار بودى شكسته 

شده در جايى كه كشتى ديگرى نبوده و شنا كردن 

 اشته؟«.هم سودى ند

 گفت: بلى.

فرمود: »آيا در آن حال دلت متوجه شده كه كسى 

 تواند تو را نجات دهد؟«.هست كه مى

 گفت: بلى.

فرمود: »آن كس كه دلت در آن حال به او متوجّه 

تواند نجات دهد، شده همان خداوندست كه مى

اى نباشد و فريادرسى كند گاهى كه نجات دهنده

 جايى كه فريادرسى نباشد«.

 علم خداشناسى بيرون نيست

اسرائيل! حضرت مسيح عليه السالم فرمود: »اى بنى

 النگوييد علم در آسمان است هركه با
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______________________________ 
»كُلُّ مَوْلودٍ يُولد عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْنى عَلَى  -(1)

 (.331الْمَعْرفَةِ ...«، )توحيد صدوق/ 

 174، ص: 1قلب سليم، ج

رود آن را بياورد و نه در زير زمين است هركه 

آورد و نه پشت درياهاست پايين رود آن را مى

ود آن را بياورد، بلكه علم در هركس از دريا رد ش

دلهاى شما است، به آداب روحانيّين مؤدب شويد و 

خويهاى راستان را بگيريد تا دانش در دلهايتان 

 269آشكار شود«.

فرمايد: »علم به و حضرت صادق عليه السالم مى

تحصيل دانش از ديگرى نيست بلكه آن نورى است 

ى شود در دل كسى كه خدا رهنمايكه روشن مى

 270او را بخواهد«.

 
269 \( 1iُ)-م اسرائيل! ال تقولوا العلم ِف السماء من يصعد يأتى به وال ِف ُتوم االرض من ينزل يأتى به وال من وراءى البحر من يعرب يأتى به. العليه السالم يا بىن » قال املسيح عل

 E\سائى(.مجهور احجمبول ِف قلوبكم تأدبوا بآداب الروحانيْي وُتلقوا باخالق الصديقْي يظهر العلم ِف قلوبكم«،) اجمللى/ ابن اىب 
270 \( 2iُ)-(.225/ 1العلم بالتعلم اَّنا هو نور يقع ِف قلب من يريد اللَّه ان يهديه«،) حباراْلنوار » ليس\E 
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ظاهراً مراد از اين علم، علوم كسبى نيست بلكه 

ايمان به خدا و معرفت اسما و صفات و آنچه راجع 

 باشد.به اوست مى

 چرا تفكر در ذات نهى شده؟

آنچه ذكر شد كه ايمان به خدا و شناسايى او فطرى 

بشر است، مراد يقين به اين مطلب است كه 

ت و دانا و تواناست. اما آفريدگار همه يكى اس

شناسايى ذات و حقيقت خداوند از عهده بشر و ساير 

ها بيرون بلكه محال است مخلوق از ذات آفريده

خالق باخبر شود؛ زيرا معناى شناسايى ذات، احاطه 

بر اوست و محال است كه مخلوق بر خالق احاطه 

 271پيدا كند بلكه »آفريدگار، محيط بر همه است«.

 
271 \i\-( 3)iُ  ْيطٌ ... َأاَل إىنَّهُ بىُكّل َشى  E\(.54،) فصلت/ E\ٍء حمُّى
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ت كه در شرع مقدس، تفكر در ذات از اينجاس

خداوند نهى شده و تفكّر در افعال و نعمتهاى او كه 

 موجب معرفت او شود، واجب گرديده است.

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »در دستگاه آفرينش 

خداوند سخن گوييد و درباره ذات خداوند دم فرو 

بنديد؛ زيرا گفتگو در ذات خداوند جز سرگردانى 

 272چيزى نيفزايد«. سخنگو،

______________________________ 
اسرائيل! ال »قال المسيح عليه السالم يا بنى -(1)

تقولوا العلم فى السماء من يصعد يأتى به وال فى 

تخوم االرض من ينزل يأتى به وال من وراءِ البحر 

من يعبر يأتى به. العلم مجبول فى قلوبكم تأدبوا 

لقوا باخالق الصديقين يظهر بآداب الروحانيين وتخ

جمهور العلم فى قلوبكم«، )المجلى/ ابن ابى

 احسائى(.

 
272 \( 4iُ)- باب هنى(.92/ 1ه ال يزداد صاحبه االحترياً«،) كاِف اللَّ اللَّه فان الكالم ِف خلق اللَّه وال تتكلموا ِف » تكلموا ِف /\E 
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العلم بالتعلم انما هو نور يقع فى قلب من »ليس -(2)

 (.225/ 1يريد اللَّه ان يهديه«، )بحاراألنوار 

 (.54، )فصلت/ ءٍ مُّحِيطٌ... أَلَا إِنَّهُ بِكُلّ شَىْ -(3)

اللَّه فان خلق اللَّه وال تتكلموا فى»تكلموا فى -(4)

/ 1اللَّه ال يزداد صاحبه االتحيراً«، )كافى الكالم فى

 / باب نهى(.92

 175، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »هركس در و حضرت صادق عليه السالم مى

 273ه چگونه است، هالك گردد«.خدا بينديشد ك

چه اشخاصى كه براى دانستن اين امر محال كه 

شناسايى حقيقت و ذات پروردگار عالم است، 

انديشه كردند و چون به جايى نرسيدند در شكّ 

افتادند بلكه به الحاد گراييدند؛ يعنى گفتند چون 

 ذات خدا را نشناختيم پس اصلًا خدا نيست.

 
273 \( 1iُ)- باب هنى(.93/ 1» من نظر ِف اللَّه كيف هو؟ هلك«،) كاِف /\E 
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 ناشناخته شد؟ شود منكر چيزآيا مى

انديشه شما در ذات خدا غلط  اوّلًا: بايد به آنها گفت

و طلب محال است؛ زيرا آفريده، هرگز محيط به 

اگر شما ذات حق را  ثانياً: شود. وآفريدگار نمى

گرديد؟ در حالى كه نشناختيد چگونه منكر او مى

ذات و حقيقت بسيارى از موجودات را نشناخته و 

آنها را منكر نيستيد؛ مثلًا تاكنون حقيقت نور را 

ايد و كيفيت نشناخته و حقيقت امواج را ندانسته

ايد و قوه مفكّره و ساير قواى باطن ديدن را نفهميده

خبريد؛ چنانكه اريد، ولى از حقيقت آن بىرا باور د

اگر كسى به شما بگويد: اى كسى كه فهم ندارى، 

گويى: از كجا شوى و مىعقل ندارى! ناراحت مى

من عقل ندارم؟ اگر بگويد: چون من حقيقت عقل 

 پذيرى؟ام، آيا اين جواب را مىرا نشناخته

 چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟
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رى كه حقيقت بسيارى از موجودات را بالجمله بش

نشناخته ولى آنها را به واسطه آثارشان باور دارد، 

چگونه متوقع است كه ذات آفريدگار اين 

موجودات ناشناخته را بشناسد و چون نشناسد منكر 

 او گردد؟

خبر و تهى مغز كه اى بىاز اينها بدتر دسته

مان توان به خداى ناديده ايگويند: »چگونه مىمى

آورد؟«، بايد به آنها گفت عقل و حافظه و فهم و 

 ساير قواى درونى شما

______________________________ 
/ 1»من نظر فى اللَّه كيف هو؟ هلك«، )كافى  -(1)

 / باب نهى(.93

 176، ص: 1قلب سليم، ج
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بيند و همچنين چون نه خود و نه ديگرى آن را مى

يد مانند هوا بايد آاجسام لطيفى كه به چشم نمى

 شود.منكر آنها شد با اينكه آثارشان مشاهده مى

 بين استچشم سر، مادّه

بايد به آنها فهمانيد كه ديد چشم انسانى تا مرز 

جسمانيات و مركبات است، آن هم به شرط اينكه 

مانند هوا لطيف نباشد. جايى كه اين چشم از ديدن 

طمع  تواندجسم لطيف ناتوان است چگونه مى

ديدن پروردگارى را بكند كه لطيف مطلق و پديد 

آورنده اجسام لطيف و كثيف است و همه جا حاضر 

و بر همه چيز محيط و قوام سراسر جهان هستى به 

 اوست.

خالصه انسان بايد اندازه ديد خود را بداند تا فوق 

 آن را منكر نشود و به آثار، او را بشناسد:
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گر بديدى چشم 

 احيوان شاه ر
 

پس بديدى گاو و 

 خر اللَّه را

گر نبودى حسّ 

 ديگر مر تو را
 

جز حس حيوان ز 

 بيرون هوا

آدم مكرّم پس بنى

 كى بدى
 

كى به حس مشترك 

 محرم شدى

 

 داستانى از معامله بهلول با ابوحنيفه

گويند روزى »ابوحنيفه« در محضر اصحابش گفت: 

جعفر بن محمّد الصادق عليه السالم كلماتى گفته كه 

مرا به شگفتى آورده است. گويد: »خداوند در دنيا 

شود چيزى شود«، چگونه مىو آخرت ديده نمى

 موجود باشد و ديده نشود؟
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سوزد« و حال آنكه »و شيطان در قيامت به آتش مى

تش است و شئ به چيزى كه از آن شيطان از آ

 شود.آفريده شده است، معذب نمى

و كارهاى بندگان مستند به خود آنها است و حال 

آنكه در قرآن است كه تمام افعال مستند به خداوند 

 274است.

______________________________ 
شود كه »ابوحنيفه« از اين داستان معلوم مى -(1)

شود و شيطان به ديده مىگفته خدا در آخرت مى

 سوزد و جبرى مذهب هم بوده است.آتش نمى

 177، ص: 1قلب سليم، ج

بهلول در مجلس حاضر بود، كلوخى برداشت و 

برسر ابوحنيفه زد كه سرش شكست و خون جارى 

 شد و فرار كرد.

 
274 \( 1iُ)- سوزد و جربى مذهب هم بوده است.شود و شيطان به آتش َّنىگفته خدا در آخرت ديده مىشود كه» ابوحنيفه« مىاز اين داستان معلوم مى\E 
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ابوحنيفه به حاكم وقت شكايت برد، بهلول را حاضر 

 سيدند.كردند و سبب اين كار را از او پر

گفت: ابوحنيفه به امام صادق عليه السالم در سه 

مسأله ايراد كرد و من به اين كلوخ كه بر سرش زدم 

گويد جواب هرسه ايرادش را دادم؛ يكى اينكه مى

شود چيزى موجود باشد و ديده نشود، اكنون نمى

ام. خوب مدعى است من سرش را به درد آورده

شود ده نمىدرد سرش را نشانم دهد و چون دي

 گويد و دردى نيست.شود دروغ مىمعلوم مى

گويد چون شيطان از آتش آفريده ديگر آنكه مى

سوزد، اين كلوخ، شده است پس به آتش نمى

خاك است و ابوحنيفه هم از خاك است، پس نبايد 

 او را آزارى برساند.

گويد بشر در كارهايش اختيارى ندارد و جبر نيز مى

تن سر هم كار خداست نه من، است پس اين شكس
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كند؟ و حاكم بهلول را پس چرا از من شكايت مى

 آزاد كرد.

 انحراف برخى از دانشمندان طبيعى

اين مطلب يعنى نديدن و نيافتن چيزى نشانه نبودن 

آن چيز نيست )عدم الوجدان ال يدلّ على عدم 

الوجود( با اينكه از بديهيات و ضروريات عقلى است 

اى از دانشمندان علوم طبيعى كه در قرون دسته

گذشته به واسطه تحليل و تجزيه و تركيب ماده، 

و آورى به دست آوردند خواص و آثار شگفت

انگيزى انجام صنايع و اكتشافات و اختراعات حيرت

دادند لكن چنان مغرور پندارهاى خود شدند كه 

برخالف حكم قطعى عقلى كه گذشت، گفتند جهان 

هستى منحصر به عالم ماده است كه ما فهميديم و 

منكر عالم غيب و ماوراى طبيعت شدند و روح و 

طبيعت را مالئكه و جن و غير اينها از امور ماوراى 

باور نكردنى شمردند و جهان بزرگ هستى را غير 
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مرتبط به خداى دانا و توانا كه مجرّد و منزّه از مادّه 

و ماديات ادّعا كردند و با اين ادّعا خود را در بين 

 عقالى جهان رسوا و مفتضح ساختند.

 178، ص: 1قلب سليم، ج

 اى در مقابل اقيانوسدانش ما قطره

كه بيشتر دانشمندان علوم طبيعى بويژه شكر خدا را 

هاى غرور و عصر حاضر )قرن بيستم( اين پرده

پندارهاى غلط را از روى فطرت و شعور باطن 

برداشته و در برابر بزرگى و توانايى و حكمت 

پايان خداوند عالم، سر تعظيم فرود آورده و به بى

بقاى روح پس از مرگ و عالم پاداش، اعتراف 

گويند: »دانشهاى ما مانند قطره است و دارند و مى

 پايان«.مجهوالتمان مانند اقيانوس بزرگ و بى

 مانند تصورات مورچه و سيم تلفن
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بيست نفر از دانشمندان  275در »تفسير طنطاوى«

برد كه هم به خدا و بزرگ علوم طبيعى را نام مى

روح و آخرت اعتراف دارند و بعضى از آنها مانند 

ليسى« كه بزرگترين فيلسوف اين قرن و »اسپنسر انگ

هايى استاد »ايلى دوسيون« بوده كتابها و مقاله

 اند كه نقل آنها موجب طول كالم است.نوشته

قسمتى از مقاله مفصّل »لورد اوليفر  161در صفحه 

گويد: لورج انگليسى« را نقل كرده تا اينكه مى

نسبت اطالع بشر از موجودات ماوراى طبيعت 

ح( همان نسبت اطالع مورچه است از زندگى )اروا

 انسان.

گذرد و به اى از پاى چوب تلفن مىمثلًا مورچه

بيند ولى خبر ندارد مقدار ديد چشمش چوب را مى

اين چوب وسيله نصب سيم تلفن و آن وسيله ارتباط 

 
275 \( 1iُ)-  48/ 2جزء.\E 
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بشرهاى شهرى با شهر ديگر است. همچنين ما هم از 

 عوالم غيب خبر نداريم.

ل دائرةالمعارف »فريد وجدى« و غير در جلد اوّ

آن بسيارى از دانشمندان علوم طبيعى را كه الهى 

 هستند، نامبرده است.

 رونددانش و اقرار به خدا با هم پيش مى

»هرشل انگليسى« از بزرگان دانشمندان هيئت 

 گويد: »به هر نسبت كه دامنهمى

______________________________ 
 .48/ 2جزء  -(1)

 179، ص: 1قلب سليم، ج

علم توسعه پيدا كند، براهين تابناك و نيرومند بر 

پايان افزوده وجود خالق ازلى و صاحب قدرت بى

شود؛ زيرا دانشمندان زمين شناسى و رياضى و مى

فلكى و طبيعى دست به دست هم داده و تخت علم 
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اند و اين تخت همان را محكم و استوار ساخته

 يگانه است«. عرش عظمت خداى

 نيروى هميشگى، فوق انسان

گويد؛ ما از عالمه اجتماعى »هربرت اسپنسر« مى

كنيم ميان اين همه اسرار كه هرچه بيشتر تحقيق مى

افزايد، يك حقيقت واضح بر غموض و ابهام آن مى

كنيم و آن حقيقت اين است و قطعى را درك مى

دارد كه فوق انسان، يك نيروى ازلى و ابدى وجود 

 اند.كه همگى اشيا از او پديد آمده

 تناسب كائنات و بزرگى آفريدگار

گويد: »لينه« دانشمند فيزيولوژى فرانسوى مى

داند »همانا كه خداى ازلى بزرگ كه همه چيز مى

تواند به وسيله بدايع صنع خود بر من و همه كار مى

چنان تجلى كرد كه مدهوش و سرگشته شدم؛ زيرا 

و چه حكمتها و چه ابداعها كه او در  چه قدرتها
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مصنوعات خود از كوچكترين تا بزرگترين آنها به 

 وديعت نهاده است«.

گويد: آن منافعى سپس همين دانشمند بزرگ مى

رسد بهترين گواه بر عظمت كه از كائنات به ما مى

رحمت خدايى است كه آنها را مسخر ما ساخته 

ا از حكمت است همانطور كه جمال و تناسب آنه

كند و حفظ موجودات از پهناورش حكايت مى

تالش و فساد همچنين تجدّد و تحوّل آنها به جاللت 

 كند«.و به عظمت آن خدا اقرار مى

 هاى مختصر از ديگر دانشمندانگفته

نويسد: عالمه »فونتتل« در دائرةالمعارف خود مى

»اهميت علوم طبيعى تنها در آن نيست كه سوز 

نشاند بلكه بزرگترين عقلهاى ما را فرو مىاشتياق 

 اهميت آن علوم اين

 180، ص: 1قلب سليم، ج
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سازد است كه عقول ما را به خالق عالم متوجه مى

و روحمان را به احساسات اعجاب و اجالل نسبت به 

 آرايد«.ذات مقدس او مى

گويد: » ]خداوند[ »پاسكال« فيلسوف معروف مى

است كه مركزش در همه  پايانىخالق كره بى

 جاست و محيطش مكانى ندارد«.

گويد: »هيچ چيز جز عقيده و باز همين فيلسوف مى

به خدا، سوز درون و تشنگى روح ما را فرو 

 نشاند«.نمى

اى كه در انكار خالق گفته گويد: »كلمه»المنه« مى

 سوزاند«.شود، لب گوينده خود را مى

گويد: »جستجو از چيزى غير از خدا و بيرون نيز مى

 از ذات او جستجو از عدم محض است«.
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گويد: »خدا همان خورشيد »لوكوردين« مى

اى است كه اشعه جاودانيش موجودات را مدد يگانه

 بخشد«.و حيات مى

گويد: »خدا داناى همه چيز و متصرف در »فيو« مى

همه چيز است و به عنوان پروردگار مطلق همه چيز 

 كند«.را تدبير و اداره مى

گويد: »خدا همان ناموس ازلى ثابت »جوردن« مى

است كه همگى كائنات، وجود و ترقى خود را از او 

 گيرند«.مى

ه اقتصادى دائرةالمعارف قرن نوزدهم از عالم

 كند كه گفت:»پرودن« نقل مى

»خدا، آن حقيقتى است كه به ادراك و وصف در 

گنجد ولى با وجود اين، وجودش ضرورى و نمى

 غيرقابل ادارك است«.
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گويد: »پيش از آنكه عقول ما، نيز همين فيلسوف مى

وجود خدا را كشف كنند، دلهاى ما را به وجود او 

 اند«.گواهى داده

گويد: تين« شاعر و نويسنده بزرگ فرانسه مى»المار

اى است »دلى كه از خدا تهى باشد مانند محكمه

 276كه از قاضى تهى باشد«.

______________________________ 
 .354نقل از فرهنگ قصص قرآن/  -(1)

 181، ص: 1قلب سليم، ج

اى از اعتقادات دانشمندان آنچه نقل شد نمونه

ز نقل آن، توجه جوانان عزيز غربى بود. و غرض ا

برند و آنها را است كه از دانشهاى ايشان بهره مى

دانند، بدانند كه خود ايشان در اعتقاد به بزرگ مى

 خدا و ايمان به پروردگار، مقرّ و معترف هستند.

 
276 \( 1iُ)-  /354نقل از فرهنگ قصص قرآن.\E 
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 تخليه، پاك كردن آلودگيهاست

»تخليه« يعنى خالى نمودن خود از آنچه مانع 

كردن آيينه دل است از  خداشناسى است و پاك

كدورتها و آلودگيهاى معنوى كه اهم آنها خودبينى 

است يعنى خود را مستقل ببيند و به تخيّالت و 

موهومات و پندارهاى ناروا كه از راه تقليد به دست 

اى از خواص آورده دلخوش بدارد و همينكه پاره

بعضى اشياء را دانست خود را دانشمند شمرد در 

هايش نسبت هايش با نادانستهت دانستهحالى كه نسب

 متناهى با نامتناهى است.

تواند خود را دانشمند بشمرد در چگونه كسى مى

ترين چيزها و باالترين دانشها حالى كه از بديهى

خبر است؟ آيا جز غرور يعنى خدا و خداشناسى بى

و جهل مركّب چيزى ديگر در اوست؟ يعنى 

 277داند.داند كه نمىداند و نمىنمى

 
277 \E\( 1)iُ 
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 چاره خودبينى

بايد پى در پى در بيچارگى و عدم استقالل )به 

حسب ذات و صفات و افعال( بينديشد مثلًا عقبگرد 

كند و حاالت پيشين خود را از هنگامى كه ذرات 

پراكنده در عناصر بود و سپس در پشت پدر و رحم 

مادر و بعد گهواره تا وقتى كه به حد رشد رسيد و 

آنگاه آتيه خود را هم با دقت تدبّر كند وضع فعلى، 

تا ساعت مرگ و پس از آن گور تا وقتى كه دوباره 

به صورت خاك و ذرات پراكنده نخستين درآيد: 

 »از خاك شما را آفريديم و در

______________________________ 
(1) 

 

 

 در جهل مركب ابدالدهر ِباند  آن كس كه نداند و نداند كه نداند  -

   .مطالىب راجع به جهل مركب در اوايل كتاب) مبحث عالج كفر( ذكر شده به آجنا رجوع شود
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آن كس كه نداند  -

 و نداند كه نداند
 

در جهل مركب 

 ابدالدهر بماند

 

مطالبى راجع به جهل مركب در اوايل كتاب 

 )مبحث عالج كفر( ذكر شده به آنجا رجوع شود.

 182، ص: 1قلب سليم، ج

گردانيم و براى بار ديگر شما را از خاك خاك برمى

 278آوريم«.بيرون مى

پس از آن در حال فعلى خود تأمل كند و ببيند 

چگونه زندگى و مرگ، تندرستى و بيمارى، توانايى 

و ناتوانى، جوانى و پيرى، عزت و ذلت و جميع 

شؤونش به اختيار خودش نيست يعنى تابع اراده و 

بود، تا جايى كه فهم و خواست او نخواهد 

اش هم به ميل او نيست چه مطلبهايى كه حافظه

 
278 \i\-( 1)iُ ْنَها خُنْرىُجُكْم تَارًَة ُأْخَرى ْنَها َخَلْقنُكْم َوفىيَها نُعىيدُُكْم َومى  E\(.55،) طه/ E\مى
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رسد و چه آرزوى دانستن آنها را دارد و به آن نمى

امورى كه دانسته بود و از خاطرش محو شده و 

 آيد.كوشد به يادش نمىهرچه مى

خالصه بايد بيچارگى و كوتاهى و نيستى خود را از 

يشتر پى به عجز و هرجهت بفهمد و هراندازه كه ب

نقص خود ببرد براى شناسايى آفريننده خود و همه 

 شود.تر مىنهايت او آمادهو دانايى و توانايى بى

 خودشناسى و خداشناسى

اى از اهل تحقيق حديث از اينجاست كه پاره

مشهور نبوى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »هركسى 

 279ه«خود را شناخت هرآينه پروردگارش را شناخت

اند: »هركس خود را به حدوث اين طور معنا كرده

)تازه پيدا شده( و فنا و زوال، شناخت، پروردگار 

خود را به قدم )هميشگى( و بقا و دوام شناخته است، 

هركس خود را به بيچارگى و ناتوانى و نادانى 
 

279 \( 2iُ)- (.99/ 61» من عرف نفسه فقد عرف ربَّه«،) حباراْلنوار\E 
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شناخت، پروردگارش را به قوه و توانايى و دانايى 

ود را آفريده و شناسد، هركس خنهايت مىبى

تربيت شده و روزى داده شده شناخت، 

پروردگارش را آفريننده و تربيت كننده و روزى 

 داند و هكذا«.دهنده مى

شود كه اين مطلب پس از دقت و تأمل واضح مى

مسلّم است؛ زيرا عاقل وقتى كه دانست پيدايش تن 

و روان او و تربيت و تدبيرش از خود يا ديگرى مثل 

داند كه آفريننده و ت، به يقين مىخودش نيس

تربيت دهنده و تدبير كننده تن و روان او و 

همچنين ربّ و مدبّر همه اجزاى عالم وجود، 

 آفريدگار است و بس.

______________________________ 
مِنْهَا خَلَقْنكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً  -(1)

 (.55، )طه/ أُخْرَى
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»من عرف نفسه فقد عرف ربَّه«، )بحاراألنوار  -(2)

61 /99.) 

 183، ص: 1قلب سليم، ج

 

كسى كه بخواهد در شناسايى پروردگار، راسخ شود 

بايد در اين مطلبى كه ذكر شد زياد تفكر كند و 

خواندن مناجات حضرت اميرالمؤمنين عليه 

و تأمّل در معانى آن براى اين منظور مفيد  280السالم

 281است.

 خود را مبين كه رستى

شرح بيشترى درباره بيمارى خودبينى در بحث كبر 

و عجب اين كتاب به يارى خداوند متعال ذكر 

شود و مجملًا بايد دانست كه تا انسانى خود را مى

 
280 \( 1iُ)- اْلنان ضمن اعمال مسجد كوفه نقل شده است.در مفاتيح\E 
281 \( 2iُ)- ؟ َمْوالى! َمْوالى! اْنَت اْلباقىشود:» ... َمْوالَى! َمْوالَى! اْنَت احلَّْى َوانَا اْلَميُِّت َوهَ بعضى از فقرات آن يادآورى مى َوَهل يَ ْرَحُم  َوانَا اْلفاىن  ل يَ ْرَحُم اْلَميِّت االَّ احلَْىُّ

ائىُم. َمْوالى! َمْوالى! اْنَت ااالَّ اْلباقى اْلفاىن  ائُم َوانَا اْلزَّائىُل َوَهل يَ ْرَحُم اْلزَّائىَل االَّ اْلدَّ ُق َوانَا اْلَمْرُزوُق َوَهل يَ ْرَحُم املَْرُزوَق االَّ الرَّازُق؟ ...«.) مفاتيح اْلنان، لرَّازى ؟ َمْوالى! َمْوالى! انَت الدَّ
 E\، چاپ نشر حممد(.815در اعمال مسجد بزرگ كوفه، ص 
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پندارد و تنها هستى خود سرپرست مىمستقل و بى

تواند قدمى گذارد در عالم معرفت نمى بيند،را مى

و هرگاه به نور عقل و تفكّر، عدم استقالل خود را 

دانست آنگاه حجاب اعظم از روى نور فطرتش 

برداشته شده و در كمال روشنى پروردگارش را 

گرود، تو خود حجاب خودى شناسد و به او مىمى

 حافظ از ميان برخيز«:

تا فضل و علم بينى 

 شينىمعرفت نبى
 

ات بگويم يك نكته

خود را مبين كه 

 رستى

 

 هوسرانيها و آرزوهاى واهى مانع خداشناسى است

به طور كلى هوسرانيها و پيروى از آرزوهاى 

شيطانى و افراط در لذّات حيوانى مانند پرخورى و 

پرخوابى و پرگويى، عموماً حجابهايى است كه 
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خبر پوشنده نور فطرت انسانى است و از ياد خدا بى

كننده و موجب بيمارى دل و روان است و افراط 

شد، آور بادر بعض اين امور اگر براى بدن زيان

 زيانى كه عقلًا به آن اعتنا كنند، حرام وگرنه مكروه

______________________________ 
الجنان ضمن اعمال مسجد كوفه نقل در مفاتيح -(1)

 شده است.

شود: »... بعضى از فقرات آن يادآورى مى -(2)

مَوْالىَ! مَواْلىَ! انْتَ الْحَىّ وَانَا الْمَيِّتُ وَهَل يَرْحَمُ 

وَانَا  مَيِّت الَّا الْحَىُّ؟ مَوْالى! مَوْالى! انْتَ الْباقىالْ

؟ مَواْلى! مَوْالى! الَّا الْباقى وَهَل يَرْحَمُ الْفانى الْفانى

انتَ الدَّائمُ وَانَا الْزَّائِلُ وَهَل يَرْحَمُ الْزَّائِلَ الَّا الْدَّائِمُ. 

رْزُوقُ وَهَل يَرْحَمُ مَوْالى! مَواْلى! انْتَ الرَّازِقُ وَانَا الْمَ

المَرْزُوقَ الَّا الرَّازقُ؟ ...«. )مفاتيح الجنان، در اعمال 

 ، چاپ نشر محمد(.815مسجد بزرگ كوفه، ص 

 184، ص: 1قلب سليم، ج
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فرمايد: »نگاه است. حضرت صادق عليه السالم مى

ناروا تير زهرآلودى است از تيرهاى شيطان و چه 

 282بسيار نگاهى كه پشيمانى درازى در پى دارد«.

جايى كه يك نگاه ناروا، تير زهرآلود شيطان است 

خورد، گناهان كه به دل و روان نگاه كننده مى

كنند؟ يا چه مىباالتر و بزرگتر، با دل و روان آدمى 

كسى كه از بامداد تا شب هنگام مرتباً به گناه نگاه 

شود؟ آيا گردد چقدر دلش بيمار مىناروا آلوده مى

پس از اين همه خرابيها و آلودگيها چگونه نور 

افتد؟ و چگونه با فطرت طلوع كرده به ياد خدا مى

تواند حقيقت را دريابد و حق را دل تيرخورده مى

 ى را بشناسد؟ببيند و خدا

چشم آلوده نظر از 

 رخ جانان دور است
 

بر رخ او نظر از آينه 

 پاك انداز

 

 
282 \( 1iُ)- (.596/ 2» النظر سهم من سهام ابليس مسموم وكم من نظرة اورثت حسرة طويلة«،) سفينةالبحار\E 
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مگر لطف حق شامل حال شود و حالت حسرت و 

پشيمانى پيدا شده، آتش حسرت كثافتهاى دل را 

 بسوزاند و به آب توبه دل را شستشويى دهد.

غسل در اشك زدم 

كاهل طريقت 

 گويند

 

پاك شو اوّل و پس 

ديده بر آن پاك 

 انداز

 

زند هرچند خالصه، هرگناهى كه از انسان سرمى

مان اندازه نور فطرتش را صغيره باشد به ه

زند و بين او و پوشاند و آيينه دلش را زنگ مىمى

گردد و ادراكش يعنى شناختن خدا حجاب مى

 اندازد.فاصله مى

شواهد اين مطلب از آيات و روايات بسيار است از 

فرمايد: »نه چنين آن جمله در »سوره مطففين« مى

ايشان است بلكه چركين كرده و زنگ زده بر دلهاى 

http://www.i20.ir/


469     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

آورند )يعنى گناهانشان بر گناهانى كه بجا مى

زده و از دلهايشان چيره شده و آن را سياه و زنگ

پذيرفتن حق بازداشته است( جز اين نيست كه 

ايشان در اين روز )از شناسايى پروردگارشان( 

محجوب و از رسيدن به رحمت و ثواب او 

 283محرومند«.

______________________________ 
»النظر سهم من سهام ابليس مسموم وكم من  -(1)

 (.596/ 2نظرة اورثت حسرة طويلة«، )سفينةالبحار 

قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ* كَلَّا  كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى -(2)

و  14، )مطففين/ إِنَّهُمْ عَن رَّبّهِمْ يَوْمَئذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

15.) 

 185، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد: »پس عاقبت مى 10نيز در »سوره روم« آيه 

و سرانجام كسانى كه بدى كردند و گناهكار شدند 
 

283 \i\-( 2)iُ   َُبوَن* َكالَّ إىن َُّهْم َعن رَِّبّىْم يَ ْوَمئٍذ لََّمْحُجوبُونَ  ْل رَاَن َعَلىَكالَّ ب  E\(.15و  14،) مطففْي/ E\قُ ُلوِبىىم مَّا َكانُوْا َيْكسى
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اين شد كه به آيات خدا تكذيب كردند و به آنها 

سخريّه نمودند يعنى در اثر گناهكارى دلهايشان 

تاريك شده و زنگ گرفته و در نتيجه به جاى ايمان 

 284«.به آيات الهيّه به آنها كافر شدند

از امام باقر عليه السالم مروى است كه فرمود: »هيچ 

بنده مؤمن نباشد مگر اينكه در دل او نقطه سفيدى 

هست )همان نور توحيد كه فطرت اوست( چون 

گناه كند، نقطه سياهى در ميان آن پيدا شود و 

چون توبه كند آن سياهى زايل شود و اگر بر گناه 

تا آنكه تمام  مداومت كند، آن سياهى زياد شود

نقطه سفيدى را بپوشاند و هرگاه آن سفيدى 

پوشيده شد، صاحب او هرگز به خير روى نياورد و 

گرد كار خير نگردد و هميشه در گناهكارى باشد و 

 
284 \i\-( 1)iُ وَأى َا َيْسَتْهزى  ُِثَّ َكاَن عقىَبَة الَّذىيَن َأُسوْا السُّ بُوْا بَايتى اللَّهى وََكانُواْ ِبى  E\(.10،) روم/ E\ُءونَ َأن َكذَّ
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 كَلّا بَلْ رانَ عَلى اين است معناى قول خداوند:

 285.قُلُوبِهِم مَّا كانُوا يَكسِبُون

فرمايد: امام صادق عليه السالم فرمود: پدرم مى

تر براى دل از گناه نيست به راستى »چيزى تباه كن

كند شود و پيوسته گناه مىدل با گناه هماغوش مى

تا اينكه ظلمت گناه بر دل چيره شده آن را 

اى كه وارونه شود و ديگر سرنگون سازد مانند كاسه

هكار طورى چيزى در آن نماند، همچنين دل گنا

شود كه ديگر مطلب حقى در آن جاى مى

پذيرد و حقى را باور گيرد و پندى را نمىنمى

 286كند«.نمى

______________________________ 
أَن كَذَّبُواْ  ثُمَّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُواْ السُّوأَى -(1)

 (.10، )روم/ بَايتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ

 
285  \( 2iُ)-[: ما من عبد اال وِف قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنباً خرج ِف النكتة نكتة سوداء، فان تاب، ذهب ذلك السواد وان متادى ِف الذنوب ] قال» عن الباقر عليه السالم ان

بُونَ   َكالَّ َبْل راَن َعلى  i\ري ابدا وهو قول اللَّه عّزوجّل:زاد ذلك السواد حىّت يغطى البياض فاذا] ت[ البياض َل يرجع صاحبه ال خ  E\(.273/  2«،) كاِف/  E\قُ ُلوِبىىْم ما كانُوا َيْكسى
286  \( 3iُ)-   تغلب عليه فيصري اعاله ء افسد للقلب من خطيئة، إن القلب ليواقع اَلطيئة فما تزال به حىت عبداللَّه عليه السالم قال:» كان اىب عليه السالم يقول: ما من شىعن اىب 

 E\/ باب الذنوب(.268/ 2اسفله«،) اصول كاِف 
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[: ما من عبد اال »عن الباقر عليه السالم ان ]قال -(2)

وفى قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنباً خرج فى النكتة 

نكتة سوداء، فان تاب، ذهب ذلك السواد وان 

تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطى 

البياض فاذا ]ت[ البياض لم يرجع صاحبه الى خير 

قُلُوبِهِمْ  كَلَّا بَلْ رانَ عَلى زّوجلّ:ابدا وهو قول اللَّه ع

 (.273/ 2«، )كافى/ ما كانُوا يَكْسِبوُنَ

عبداللَّه عليه السالم قال: »كان ابى عليه عن ابى -(3)

ء افسد للقلب من خطيئة، إن السالم يقول: ما من شى

القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه 

/ باب 268/ 2ول كافى فيصير اعاله اسفله«، )اص

 الذنوب(.

 186، ص: 1قلب سليم، ج

 دردناكترين دردها براى دل
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فرمايد: »هيچ حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

دردى براى دل از گناهان، دردناكتر نيست و هيچ 

تر نيست و بدانچه گذشته بس ترسى از مرگ، سخت

است براى انديشه و مرگ بس است براى پند و 

 287ز«.اندر

ترسم؛ پيروى نيز فرمود: »همانا از دو چيز بر شما مى

راستى از از هوا و درازى آرزو. امّا پيروى هوا به

دارد و اما درازى آرزو پس آخرت را از حق باز مى

 288برد«.ياد مى

 گذاردتو پيدايى ولى آرزوها نمى

امام سجاد عليه السالم نيز در دعاى »ابوحمزه 

اى كند: »و به راستى كوچ كنندهثمالى« عرض مى

به سوى تو اى پروردگار من! راهش نزديك است 

)زيرا راه خدا راه دل است و شكى نيست كه 

 
287 \( 1iُ)- باب الذنوب(.275/ 2» الوجع اوجع للقلوب من الذنوب وال خوف اشد من املوت وكفى ِبا سلف تفكراً وكفى باملوت واعظًا«،) كاِف /\E 
288 \( 2iُ)-باب اتباع 336و  335/ 2ما اتباع اَلوى فانه يصد عن احلق واما طول االمل فينسى االخرة«،) اصول كاِف » اَّنا اخاف عليكم اثنتْي اتباع اَلوى وطول االمل ا /

 E\اَلوى(.
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اى كه قيام و قوامش به آفريدگارش آفريده

باشد، آفريدگارش به او از هركه و هرچه مى

ها و باشد( و به راستى تو از آفريدهنزديكتر مى

گر اينكه كردارهاى نارواى بندگانت پنهان نيستى م

بندگانت آنها را از تو محجوب داشته يا آرزوهاى 

واهى آنها را به خود سرگرم و از تو بازداشته 

 289است«.

و خالصه، اعمال و آمال يعنى كردارها و آرزوها 

گذارد تو را بين تو و بندگانت حجاب شده و نمى

 ببينند و بشناسند.

يار نزديكتر از من به 

 من است
 

وين عجبتر كه من از 

 وى دورم

 

______________________________ 
»الوجع اوجع للقلوب من الذنوب وال خوف  -(1)

 
289 \( 3iُ)-َك ااّل اْن حَتُْجَبُهُم اْلْعماُل) االم ُب َعْن َخْلقى َل الْيَك قَريُب اْلَمساَفةى َوانََّك ال حَتَْتجى  E\ْحزه مثال( ....ال( ُدوَنك«) دعاى اىب » ... َوانَّ اْلرَّاحى
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اشد من الموت وكفى بما سلف تفكراً وكفى بالموت 

 / باب الذنوب(.275/ 2واعظاً«، )كافى 

»انما اخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول  -(2)

االمل اما اتباع الهوى فانه يصد عن الحق واما طول 

/ 336و  335/ 2االمل فينسى االخرة«، )اصول كافى 

 باب اتباع الهوى(.

»... وَانَّ الْرَّاحِلَ اليْكَ قَريبُ الْمَسافَةِ وَانَّكَ ال  -(3)

تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ الّا انْ تَحْجُبَهُمُ األعْمالُ )االمال( 

 حمزه ثمالى( ....دُونَك« )دعاى ابى

 187، ص: 1قلب سليم، ج

 گذارند به ياد خدا بيفتيمسرگرميها نمى

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه بزرگترين مانع 

بين بنده و خدا و گرويدن به او، خودبينى و 

هواپرستى و شهوترانى بلكه تمام گناهان جسمى و 
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قلبى، همه حجاب و مانع از آشنايى دل با حضرت 

 آفريدگار است.

اگر در حال اجتماع كنونى دقّت شود دانسته 

و دورى از خدا كه ايمانى گردد كه اين بىمى

سرتاسر اجتماع را فراگرفته علتش همان اشاعه فحشا 

و منكرات و پيروى از شهوات و انواع سرگرميها 

يعنى از ياد برنده خدا و آخرت است مانند سينماها 

انگيز، به طورى كه از هرطرف و ساير مناظر شهوت

انسان رو كند جز اسباب غفلت چيزى به چشم 

رسد و تمام مردم همّتشان نمىخورد و به گوش نمى

تحصيل زندگى اشرافى و تجمّالت و تشريفات زايد 

اندوزى و مقام طلبى است. و سودجويى و ثروت

همه در جوش و خروشند ولى هدفى جز رسيدن به 

 آرزوهاى دنيوى و واهى ندارند.

 ايمراه را گم كرده
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در خرّمى و شاديند هنگامى كه به آرزوى مادى 

ندوهگين و ناالنند وقتى كه زيان دنيوى برسند و ا

ببينند. در ياد و گفتگوى همه چيزند جز ياد خدا، 

در راه رسيدن به آرزوهاى مادى كوشايند و رنجها 

برند امّا در راه معنويت و رسيدن به مقام انسانيت مى

گويا خبرى ندارند. از فقدان هرچيز ناالنند جز از 

زيانى دلهره  فقدان صفات آدميت، از هر خطرى و

كنند جز از خطر گناه و زيانهاى دارند و فرار مى

آخرتى، براى ثروتمندى و افزودن مال دنيا كاملًا 

هشيار و مراقبند ولى براى ثروت باقى و سرمايه 

خبر و به فكر آن حقيقى كه ايمان است بكلى بى

ايمان افتند كه نكند كم شود يا از بين برود و بىنمى

 بميرند.

آور آنكه همه با اين وضعشان كه گفته شد از شگفت

كنند و از بيماريهاى فشار زندگى ناالن و شكوه مى

روانى و بدنى سخت در عذابند، نه تنها بيمارستانها 
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اند بلكه براى تيمارستانها جاى خالى را پر كرده

اند و مرتباً بر تعداد بيماران افزوده نگذاشته

دارند و انى برنمىگردد و باز دست از راه شيطمى

 كنند و يادى از خدا كه درمان درد همهتوبه نمى

 188، ص: 1قلب سليم، ج

است نكرده تزلزل و اضطراب و ناراحتيهاى درونى 

كنند تا در وادى خود را به ياد پروردگار چاره نمى

 290امن قرار گيرند.

 باردوره نكبت

به راستى حاالت بشر امروز همان است كه 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »به راستى در 

ايد كه خير در آن رو به برچيده اى واقع شدهدوره

دن و از بين رفتن است و شر در آن رو به آمدن ش

و زياد شدن است. طمع شيطان در هالكت مردم و 

 
290 \i\-( 1)iُ  َُأاَل بىذىْكرى اللَّهى َتْطمئنُّ اْلُقُلوب ...\E /(.28،) رعد\E 
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گمراهى آنها رو به فزونى است، پس اين زمانى 

است كه ذخيره و ساز شيطان قوى شده و مكر او 

بيشتر مردم را فراگرفته است و شكارش براى او 

درست شده است )يعنى مردم براى شكار شيطان 

اند به طورى كه با كمال آسانى آنها را م شدهتسلي

كند( چشم خود را در هرجا خواهى بينداز صيد مى

بينى جز تهيدستى كه از فقر، در رنج و غصه آيا مى

و حسرت است و به بردبارى و قناعت و اميد به 

كند )يعنى ثوابهاى آخرتى خود را راحت نمى

توانگرى بينى مگر تهيدستى كه بردبار نيست( يا نمى

را كه نعمت خدا را به كفران بدل كرده )يعنى 

آورند داران اين زمان شكر توانگرى را بجا نمىمال

كه مال را در راه خشنودى خدا صرف كنند و از 

بينى بخيلى را كه تهيدستان دستگيرى نمايند( يا مى

ندادن حق خدا را از داراييش، زياد شدن مال و 

بينى گردنكشى را مى ثروتمندى قرار داده است يا
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كند گويا در كه از فرمانبرى حق سرپيچى مى

گوش او از شنيدن و پذيرفتن اندرزها و پندها 

 291گرانى و كرى است«.

شود و به راستى با يك بررسى اجمالى، آشكار مى

كه عمده اجتماع امروزى از اين چهار گروه تشكيل 

ه(، شده: تهيدستان ناراضى و جزوع )بسيار ناله كنند

توانگران ناسپاس، بخيالن حريص و كسانى كه از 

 بندگى خدا رو گردانند.

______________________________ 
 (.28، )رعد/ ... أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئنُّ الْقُلُوبُ -(1)

 .152البالغه/ خطبه نهج -(2)

 189، ص: 1قلب سليم، ج

 آيا بايد از اجتماع كناره گرفت؟

 
291 \( 2iُ)- 152البالغه/ خطبه هنج.\E 
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اگر پرسيده شود كه در چنين اجتماعى كه موانع 

خداشناسى از شمار افزون است اگر كسى بخواهد 

خداجو شود و به مقام يقين برسد و آخرت خود را 

 تأمين نمايد چه كند؟

آيا بايد از اجتماع بيرون رفته و به تنهايى زندگى 

اشته تمام لذتها را كند و دست از كسب و كار برد

رها نمايد؟ يا به دنبال مدعيان مقام ارشاد از 

 هاى صوفيه بدود؟فرقه

 شرور نفس و تنهايى بيشتر است

پاسخ اين است كه راه خداشناسى و رسيدن به مقام 

انسانيت چنين نيست و عقل و شرع اين رويه را ناروا 

دانند. آيا ايمان و دانش و كسب فضايل در مى

ممكن است بهره كسى شود؟ آيا كسى كه از  تنهايى

گزيند ديگر شرور اجتماع فرار كرده تنهايى را برمى

از شرور در امان است؟ در حالى كه سرچشمه شرّها 
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كه نفس و شيطانست هميشه با اوست و تا پاك نشود 

زند آيد( جز شرّ از او سرنمى)به تفصيلى كه مى

 هرچند به ظاهر كار نيك باشد.

ز و روزه گر نما

 فرمايدتمى
 

نفس مكّار است 

 فكرى بايدت

 

بلكه همان اختيار تنهايى اگر از روى ميل نفس باشد 

 عين شرّ است.

حذر از پيروى نفس 

 كه در راه خدا
 

تر از اين مردم افكن

 غول بيابانى نيست

 

 نماز جماعت و حج، شعار اسالم

روزى است هاى الهى، نماز شبانهبزرگترين فريضه

كه بايد با اجتماع خوانده شود و در »سوره بقره« 

فرمايد: »با نمازگزاران نماز صريحاً دستور مى
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و پس از آن حج است كه بايد در  292بخوانيد«

موسم مخصوص در اجتماع انجام گيرد و اگر خوب 

 دقّت شود از

______________________________ 
 (.43، )بقره/ ... وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ -(1)

 190، ص: 1قلب سليم، ج

شود كه در تنهايى هرگز اجتماع خيراتى پيدا مى

 بهره شخص نخواهد شد.

نيز پيروى كردن از مدعى ارشاد جز زيانكارى و 

گمراهى سودى ندارد؛ زيرا آن مدعى كه خود 

هنوز به مقام يقين نرسيده بلكه اسير نفس و خواهان 

مقام و شهرت و زيادى پيروان و مريدان است 

تواند ديگرى را ارشاد كند و از قيد نفس چگونه مى

 آزاد سازد: »كورى عصا كش كور دگر شود«.

 
292 \i\-( 1)iُ  ََوارَْكُعواْ َمَع الرَّاكىعىْي ...\E /(.43،) بقره\E 

http://www.i20.ir/


484     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 پس چه بايد كرد؟

بايد دانست كه پروردگار عليم و حكيم كه درد و 

داند، به وسيله پيغمبر و درمان بندگانش را بهتر مى

جانشينانش راه نجات را روشن فرموده و بندگان را 

مهمل نگذاشته است، بلكه براى آنها دستوراتى داده 

هايى معين فرموده است به طورى كه براى و وظيفه

كند يا گويد يا نگاهى كه مىه مىهرحرفى ك

رود يا برد يا جايى كه مىاى كه فرومىلقمه

كند و خالصه نشيند يا به كسى كه برخورد مىمى

براى هر حركت و سكونى، حكمى از احكام پنجگانه 

)حرام، واجب، مكروه، مستحب و مباح( بيان شده تا 

جايى كه براى تخليه، احكام متعددى معين فرموده 

 هاى عملى موجود است.در رسالهكه 

 ياد گرفتن و به كار بستن احكام دين
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بنابراين، وظيفه همه است كه از نعمت دين 

مند شود، به اينكه قدردانى كرده و از آن بهره

نخست احكام دين را ياد بگيرد )البته در ابتدا آنچه 

مورد ابتال است( و بعد خود را وا دارد تا به آنچه 

كند يعنى واجبى از او فوت نشود و  دانسته عمل

حرامى از او سر نزند و تا اندازه تواناييش در انجام 

 مستحبات و ترك مكروهات، كوتاهى نكند.

به يقين كسى كه در امر دين، دانا شد و به آن عمل 

كرد، با بودن در همين اجتماع كثيف آلودگى پيدا 

كند بلكه آلودگيهايى كه در نفس اوست پاك نمى

شود و »تزكيه نفس به اكسير شرع قطعى است« ىم

بلكه جز به بركت كيمياگرى شرع راهى براى 

 تزكيه

 191، ص: 1قلب سليم، ج
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نفس نيست و تفصيل اين مطلب موجب طول كالم 

 شود:است. براى نمونه ]ذيلًا[ چند حكم ذكر مى

 روزپنج مرتبه شستشو در شبانه

انه در پنج وقت است مثلًا از احكام الهى، نماز پنجگ

)صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا( كسى كه بر آنها 

مواظبت كرده در اول وقت با رعايت آداب و 

شرايطش بجا آورد، خصوصاً با جماعت، از 

آلودگيهايى كه در بين اين اوقات از اجتماع به او 

 گردد.رسيده پاك مى

از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى است: 

ل مواظبت كننده بر اوقات نماز پنجگانه، مَثَل »مَثَ

روز پنج مرتبه بدن خود را كسى است كه در شبانه

 در آب شستشو دهد«.

شود؟ همچنين آيا در بدن او ديگر كثافتى ديده مى

 است قلب نمازگزار.
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 هرحكمى اثر ويژه خود را داراست

و مانند نماز است روزه، زكات، حج و ساير واجبات 

يك را اثرى است در تزكيه نفس و مداواى كه هر

بيمارى دل كه در ديگرى نيست به طورى كه اگر 

تمام واجبات را بجاآورد جز يك واجب، از 

خاصيت آن واجب محروم و به همان اندازه به 

بيمارى دل گرفتار و در شكنجه خواهد بود و 

 كند.چيز آن را جبران نمىهيچ

ى از بيمارى چنانچه در ترك هر حرامى جلوگير

دل و آلودگى روان و گرفتار نشدن به عذاب 

 آخرتى است.

 كندياد مرگ، دل را پاك مى

در بجا آوردن هر مستحبى نيز اثرى در تزكيه نفس 

است كه در مستحب ديگر نيست و نيز موجب ثواب 
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و اجر آخرتى است و در ترك آن محروميت 

 جبران ناپذير است؛

 192، ص: 1قلب سليم، ج

لًا از مستحباتى كه از تزكيه نفس و برطرف كردن مث

 موانع خداشناسى است زياد ياد مرگ كردن است.

هاى حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم كه در خطبه

اى است آورى شده كمتر خطبهالبالغه جمعدر نهج

كه آن حضرت سفارش ياد مرگ نفرموده باشد، از 

 فرمايد:آن جمله مى

شما را كه از مردن، زياد ياد كنم »و سفارش مى

كنيد و غفلت خود را از آن كم كنيد چگونه از ياد 

خبر باشيد در حالى كه او شما را از ياد چيزى بى

رسد و مهلت هم برد و به شما حتماً مىنمى

 293دهد؟ ...«.نمى

 
293 \( 1iُ)-ا لَْيَس يُ ْغفىُلُكْم ...«،) صبحى صاحل  E\(.188البالغه/ خطبه / هنج» َواوصيُكْم بىذىْكرى اْلَمْوت َوْاقاللى اْلَغْفَلةى َعْنهُ وََكْيَف َغْفلَُتُكْم َعمَّ
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اى آن حضرت به عامل خود در در ضمن در نامه

فرمايد: »زياد بكر«، چنين مىمصر، »محمد بن ابى

كنيد ياد كردن مرگ را هنگامى كه نفستان 

خواهد شما را به شهوات بكشاند )و اگر در آن مى

شويد( و حال ياد مرگ كنيد بر نفس چيره مى

مرگ براى اندرز دادن بس است. و رسول خدا 

 عليه و آله و سلم غالباً اصحاب خود را به صلى اهلل

فرمود: »كه زياد ياد ياد كردن مرگ سفارش مى

مرگ كنيد؛ زيرا آن شكننده لذّتهاى نفس و 

 294بازدارنده شما از شهوات است«.

حضرت باقر عليه السالم فرمود: از رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله و سلم پرسش شد: داناتر و زيركترين 

افراد مؤمنين كيست؟، فرمود: »هركدام بيشتر ياد 

 
294 \( 2iُ)- رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم كثرياً ما يوصى اصحابه بذكر » ... فاكثروا ذكر املوت عندما تنازعكم اليه انفسكم من الشهوات وكفى باملوت واعظاً وكان

 E\(.264/ 71املوت فيقول: اكثروا ذكر املوت فانه هادم اللذات حايل بينكم وبْي الشهوات«،) حباراْلنوار 
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مرگ كنند و زيادتر براى زندگى پس از مرگ 

 295تأمين زاد كنند و براى آن آماده باشند«.

ت خواص و آثار ياد مرگ كردن در بحث قساو

 شود.قلب و چاره آن ذكر مى

______________________________ 
»وَاوصيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْت وَاْقاللِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ  -(1)

وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ ...«، )صبحى صالح/ 

 (.188البالغه/ خطبه نهج

م اليه »... فاكثروا ذكر الموت عندما تنازعك -(2)

انفسكم من الشهوات وكفى بالموت واعظاً وكان 

رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم كثيراً ما يوصى 

اصحابه بذكر الموت فيقول: اكثروا ذكر الموت فانه 

هادم اللذات حايل بينكم وبين الشهوات«، 

 (.264/ 71)بحاراألنوار 

 
295 \( 3iُ)-(.126/ 6موت واشدهم استعداداً له«،) حباراْلنوار » سئل رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم اّى املؤمنْي اكيس؟ قال: اكثرهم ذكراً لل\E 
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لم »سئل رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و س -(3)

اىّ المؤمنين اكيس؟ قال: اكثرهم ذكراً للموت 

 (.126/ 6واشدهم استعداداً له«، )بحاراألنوار 

 193، ص: 1قلب سليم، ج

 خواب و خورت زمرحله عشق دور كرد

پرهيز از مكروهات هم براى جلوگيرى از آلودگى 

روان و بيمارى دل آدمى است به طورى كه اگر 

ى در روانش مكروهى بجا آورد، اثر نارواي

گذارد )البته نه به مقدار اثر حرام( و نيز موجب مى

باشد مثلًا از كم شدن اجر و ثواب آخرتى هم مى

جمله مكروهات، پرخورى و در حال سيرى، چيز 

خوردن است )در صورتى كه ضرر معتدّ به نداشته 

باشد( و پرخوابى و پرگويى باشد وگرنه حرام مى

شد وگرنه يك )در صورتى كه سخن حرام نبا

اش هم حرام است( در »سوره اعراف« كلمه
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فرمايد: »بخوريد و بياشاميد و اسراف مى

روى( نكنيد جز اين نيست كه خداوند اسراف )زياده

 296دارد«.كنندگان را دوست نمى

فرمايد: »خداوند هر حضرت صادق عليه السالم مى

 297دارد«.پرخور و پرخوابى را دشمن مى

فرمايد: »بر تو هلل عليه و آله و سلم مىپيغمبر صلى ا

باد به خاموشى زياد؛ زيرا سكوت، دور كننده شيطان 

 298است و يارى كننده تو است بر دينداريت«.

روى در خوردن و روايات در نكوهش زياده

خوابيدن و پرگويى بيهوده و همچنين در ستايش 

ميانه روى در هر سه بسيار است مجملًا بايد دانست 

روى در هرسه )خفتن، خوردن، گفتن( ميانهكه 

براى تزكيه نفس و نظافت دل و طلوع نور فطرت، 

 
296 \i\-( 1)iُ  َوَُكُلواْ َواْشرَبُوْا َواَلُتْسرىفُواْ إىنَّهُ اَلَيُىبُّ ا ْلُمْسرىفىْي ...\E /(.31،) اعراف\E 
297 \( 2iُ)- /( با اختالف.100/ 1» ان اللَّه يبغض كل اكول نئوم«،) جمموعه ورّام\E 
298 \( 3iُ)- (.50/ 2بطول الصمت فانه مطردة للشيطان وعون لك على امر دينك«،) سفينةالبحار » عليك\E 
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تأثير بسزايى دارد و عالوه بر اين، تجربه و وجدان، 

 بزرگتر گواهى است بر درستى اين گفتار.

 نياز وقت سحر و لذت مناجات

خواننده عزيز آزمايش كن و شبى در خورد و 

برخيز و چند ركعت نماز  خواب، اقتصاد كن و سحر

بخوان و با پروردگارت راز و نياز نما و به يك شب 

 و دو شب اكتفا مكن

______________________________ 
... وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَايُحِبُّ ا  -(1)

 (.31، )اعراف/ لْمُسْرِفِينَ

»ان اللَّه يبغض كل اكول نئوم«، )مجموعه  -(2)

 ( با اختالف.100/ 1ورّام/ 

»عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان  -(3)

 (.50/ 2وعون لك على امر دينك«، )سفينةالبحار 

 194، ص: 1قلب سليم، ج
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بلكه آن را عادت خود قرار ده آنگاه قرب 

و را آفريدگارت را خواهى دانست و شيرينى ياد ا

خواهى چشيد و مقامات روحانى را تا حدّى 

 خواهى فهميد:

اندكى صرفه بكن 

 در خواب و خور
 

ارمغان بهر مالقاتش 

 ببر

شور قليل النوم ممّا 

 يهجعون
 

باش در اسحار از 

 يستغفرون

 

 هاى مؤمندارى، اسلحهدارى و روزهشب زنده

فرمايد: »بين بنده و حضرت صادق عليه السالم مى

اى تاريكتر و ترسناكتر از نفس و هوا خدا هيچ پرده

)يعنى ميلها و خواهشهاى باطل نفس( نيست و براى 

از بين بردن اين دو )يعنى روحانى شدن و از قيد 

اى مانند احتياج به سوى خدا هوا آزاد شدن( وسيله

فعلًا محتاج به خدا ببيند(  )يعنى خود را ذاتاً وصفةً و
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و خشوع براى خدا و گرسنگى در روز و بيدارى در 

 299شب، نيست«.

حذر از پيروى نفس 

 كه در راه خدا
 

تر از اين مردم افكن

 غول بيابانى نيست

 

 ارزدسخت است ولى مى

تزكيه نفس يعنى پاك كردن خود از انواع 

آلودگيهاى معنوى بر طبق دستور شرع مقدس كه 

اجمالًا به آن اشاره شد، هرچند بسيار دشوار و بر 

نفس گران است ولى چون تنها راه خوشبختى و 

و يگانه وسيله رسيدن به حيات پاكيزه  300رستگارى

، پس بايد زحمت كشيد و رنجها برد 301انسانى است

 
299 \( 1iُ)-وع واْلوع والّظماء بالنهار » ... وال حجاب اعظم واوحش بْي العبد وبْي الّرب من النفس واَلوى وليس لقتلهما ِف قطعهما سالح وآلة مثل االفتقار ال اللَّه واَلش

 E\(.603/ 2،) سفينةالبحار والسهر بالليل ...«
300 \i\-( 2)iُ لَها  E\(.9،) مشس/ E\َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّ
301 \i\-( 3)iُ ... فَ َلُنْحيىَينَّهُ َحَيواًة طَّيَبًة ...\E /(.97،) حنل\E 
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تا نفس تزكيه شده به دست آيد. به اميد اينكه به 

 خوشبختى هميشگى رسيد:

نابرده رنج گنج ميسّر 

 شودنمى
 

مزد آن گرفت جان 

 برادر كه كار كرد

 

______________________________ 
»... وال حجاب اعظم واوحش بين العبد وبين  -(1)

الرّب من النفس والهوى وليس لقتلهما فى قطعهما 

سالح وآلة مثل االفتقار الى اللَّه والخشوع والجوع 

/ 2والظّماء بالنهار والسهر بالليل ...«، )سفينةالبحار 

603.) 

 (.9، )شمس/ لهَاقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ -(2)

 (.97، )نحل/ ... فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً ... -(3)

 195، ص: 1قلب سليم، ج
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شود منديهايى كه نصيب انسان مىالبته از آن بهره

از حيات طيّبه انسانى و ثوابهاى الهى، تمام 

ناراحتيهايى كه ديده و رنجهايى كه كشيده است 

 302شود.جبران مى

 ه به فكر و ذكرتحلي

پس از برطرف كردن موانع خداشناسى بايد به دو 

 چيز مداومت نمايد: »فكر و ذكر«.

فرمايد: »به درستى كه در »سوره آل عمران« مى

در آفرينش آسمانها )و كواكبى كه بر سر ما سايه 

اند با آن همه اسرار و شگفتيها( و )در افكنده

نيم با اين كآفرينش( زمين )كه بر آن زندگى مى

هاى شگفت( و در كوتاهى و بلندى همه آفريده

ها و دليلهاى ناپذير( نشانهشب و روز )با نظم تخلف

خداوندى است براى صاحبان خرد و انديشه، آنان 

كنند در حال ايستادن و نشستن و كه خدا را ياد مى
 

302 \i\-( 1)iُ   َآ َأْسَلْفُتْم ِفى ا ْْلَيَّامى ا َْلَالىَيةى  E\(.24 ،) حاقه/E\ُكُلواْ َواْشرَبُواْ َهنىَيا ِبى
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هنگام خوابيدن )و استراحت كردن؛ يعنى در همه 

در كيفيت آفرينش آسمانها  حاالت به ياد خدايند( و

فهمند وسيله تفكر مىكنند )و بهو زمين انديشه مى

كه جهان بزرگ آفرينش، بيهوده خلق نشده بلكه 

براى غرض مهمى است و آن رسيدن انسان است به 

مقام معرفت و بندگى و در نتيجه رسيدن به سعادت 

گويند پروردگارا! اين جهان هميشگى( پس مى

ده نيافريدى و تو پاكى )از اينكه كار آفرينش را بيهو

بيهوده كنى( پس ما بندگانت را از سختى آتش 

نگهدار )و به راه معرفت و بندگى راهنمايى فرما و 

 303ثابت بدار(«.

 انديشه در آفرينش آسمانها و زمين

كنند كه »آيا ايشان در نفسهاى خود انديشه نمى

خداوند )اين جهان پهناور آفرينش( آسمانها و زمين 

 
303 \i\-( 2)iُ  َالَّذىيَن َيْذُكُرون * ُْولى اْْلَْلببى مَواتى َواْْلَْرضى َواْختىلفى الَّْيلى َوالنََّهارى اَليٍت ْلِّ مَواتى َواْْلَْرضى رَب ََّنا  اللََّه قىيًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى إىنَّ ِفى َخْلقى السَّ ُروَن ِفى َخْلقى السَّ ُجُنوِبىىْم َويَ َتَفكَّ

َنا َعَذاَب النَّارى مَ   E\(.191 -190،) آل عمران/ E\اَخَلْقَت هَذا بطىاًل ُسْبحَنَك َفقى
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را )و آنچه در بين آنهاست( نيافريده است مگر به 

 حق )براى

______________________________ 
، لِيَةِكُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ا لْأَيَّامِ ا لْخَا -(1)

 (.24)حاقه/ 

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلفِ الَّيْلِ  -(2)

وَالنَّهَارِ لَايتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْببِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا 

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّموَاتِ  وَقُعُودًا وَعَلَى

نَا مَاخَلَقْتَ هذَا بطِلًا سُبْحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ وَالْأَرْضِ رَبَّ

 (.191 -190، )آل عمران/ النَّارِ

 196، ص: 1قلب سليم، ج

نتيجه ثابت و زوال ناپذير( و مدتى كه )در علم 

خداوندى( معين است )و چون اجل عالم رسيد، 

نيست و نابود شده و سرانجامش عالم آخرت است 

و به درستى كه بيشتر مردمان  باشد(كه فناناپذير مى
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به ديدار پروردگارشان در سراى آخرت و رسيدن 

 304به پاداش كردارهايشان كافرند«.

 پيشرفت دنيوى و عقبگرد معنوى

خواننده عزيز! خوب در اين آيه شريفه تأمل نما: 

»اينها به كار خويش در دنيا دانا و بينايند، ظاهر 

باطن آن و دانند و از زندگانى دنيا را مى

 305خبرانند«.سرانجامش و خالصه ]از[ آخرت، بى

آيا اكثريت بشر امروز غير اين هستند كه دانشهايشان 

همه راجع به عالم دنياست و زندگى مادى و كمتر 

انگيزى موضوعى است كه در آن پيشرفت شگفت

 نكرده باشد؟

شناسى به مثلًا در علم كشاورزى، درختكارى، گياه

 اند.راستى به حد كمال رسيده

 
304 \i\-( 1)iُ  ٍمَواتى َواْْلَْرَض َوَما بَ ْيَنُهَمآ إىالَّ بىاحلَّْق َوَأَجل م مَّا َخَلَق اللَّهُ السَّ هى ُروْا ِفى أَنُفسى  E\(.8) روم/ E\النَّاسى بىلىَقآءى َرِبّىْم َلكفىُرونَ   مَُّسّمًى َوإىنَّ َكثىريًا ّمنَ أَوَلَْ يَ َتَفكَّ
305 \i\-( 2)iُ  َرَةى ُهْم غفىُلون نْ َيا َوُهْم َعنى اْْلَخى رًا ّمَن احْلََيواةى الدُّ  E\(.7،) روم/ E\يَ ْعَلُموَن ظهى
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در علم طب و جراحى و راه تشخيص درد و دواى 

انگيز نموده تا جايى بدن انسانى، پيشرفتهاى شگفت

كنند و در صنعت كه قلب را جراحى يا تبديل مى

و اختراع و تأمين وسايل زندگى اين عالم چيزها 

اند كه پيش از اين به خيالشان و يافته دانسته

گذشت تا چه رسد باور كنند، تا جايى كه از نمى

اند و از مسافت زمين گذشته و فضا را تسخير كرده

 هزار كيلومتر گذشته به كره ماه قدم گذاشتند. 322

ولى متأسفانه با اين همه دانشهايى كه از ظاهر اين 

پديدآورنده  اند، از باطن وجهان به دست آورده

آن خبرى ندارند و فنا و زوال اين عالم را باور 

ندارند با اينكه محققين همين دوره دانسته و 

اند كه زمين را اجل و عمرى است كه چون به گفته

اند گردد و گفتهآن برسد نابود و متالشى مى

 منظومه شمسى ما در سنين پيرى است.
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______________________________ 
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِى أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّموَاتِ  -(1)

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقّ وَأَجَلٍ مُّسَمّىً وَإِنَّ كَثِيرًا 

 (.8)روم/  مّنَ النَّاسِ بِلِقَآءِ رَبّهِمْ لَكفِرُونَ

نْيَا وَهُمْ عَنِ يَعْلَمُونَ ظهِرًا مّنَ الْحَيَواةِ الدُّ -(2)

 (.7، )روم/ الْأَخِرَةِ هُمْ غفِلُونَ

 197، ص: 1قلب سليم، ج

از همه ظاهرتر، فناى هرفردى است كه اينجا 

كس ماندنى نيست ولى اصلًا اين معنا به دل آنها هيچ

 كند تا به فكر زندگى پس از مرگ بيفتند.اثر نمى

 پس جهان ديگرى در پيش است

كنند كه آفرينش اين جهانى كه سراسر نيز تفكر نمى

آن حكمت است براى غرض مهم و نتيجه ثابتى 

است و آن اين است كه اين جهان فانى را يك 

جهان باقى در پيش است تا انسانهايى كه از زندگى 
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آور اين جهان، رهايى يافتند به آن جهان سرسام

وارد شده به تمام خوشى برسند؛ يعنى به يك 

راحتى برسند كه هيچ ناراحتى در پى نداشته باشد 

و به لذّتى كه هيچ ناكامى و سرورى كه هيچ 

 اندوهى با آن نباشد.

 جهان آفرينش براى معرفت حق

خالصه مطلب، بشر بايد در دستگاه آفرينش از 

تا  306آسمانها و آنچه در آن است بنگرد و تفكّر كند

آفرينش، بداند خلقت هر جزء كوچكى از اجزاى 

داراى غرض و حكمتى است پس همه جهان 

 آفرينش هم براى غرض مهمى است.

براى پيدا كردن آن غرض مهم پس از مراجعه به 

كلمات خداوند و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

 شود كه:بيت او عليهم السالم فهميده مىسلم و اهل

 
306 \i\-( 1)iُ ... مَواتى َواْْلَْرضى  E\(.101،) يونس/ E\ُقلى انظُُروْا َماَذا ِفى السَّ
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 جهان آفرينش براى انسان و انسان نيز براى شناسايى

خدا و بندگيش آفريده شده است و معرفت و 

عبوديت به منزله دوبال براى اوج گرفتن به مقام 

علوى و رسيدن به زندگانى پاكيزه انسانى است كه 

در آن است لذتها و بهجتهايى كه چشمى نديده و 

كس : »هيچ307گوشى نشنيده و به دلى نگذشته است

متهايى اند برايشان از نعنداند كه چه ذخيره كرده

كه موجب روشنى چشم است، پاداش آنچه عمل 

 308كردند«.

 
307 \i\-( 2)iُ ... َا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن آ أُْخفىَى ََلُم ّمن قُ رَّةى أَْعُْيٍ َجزَآًء ِبى  E\(.17،) سجده/ E\َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّ
308 \( 3iُ)-  فرمايد:شأن انسان را در عاَل هسىت و مقامى كه بايد به آن برسد خوب بيان مى -الرْحهعليه -شيخ ِباىي\E 

 وى زبده عاَل كون و مكان   كان اى مركز دائره ام

 خورشيد مظاهر الهوتى  تو شاه جواهر ناسوتى 

 در چاه طبيعت تن ماىن؟   تا كى ز عالئق جسماىن 

 قانع به خزف ز در عدىن؟  تا چند به تربيت بدىن؟

 اى يوسف مصر برآى از چاه  صد ملك زِبر تو چشم به راه 

 سلطان سرير شهود شوى   تا وال مصر وجود شوى 

 به زخارف عاَل حس مغرور   زمعارف عاَل عقلى دور 

 پيوسته به َلو و لعب دلشاد   از موطن اصلى نارى ياد
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______________________________ 
، قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِى السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ ... -(1)

 (.101)يونس/ 

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً  -(2)

 (.17، )سجده/ مَلُونَ ...بِمَا كَانُواْ يَعْ

شأن انسان را در  -الرحمهعليه -شيخ بهايى -(3)

عالم هستى و مقامى كه بايد به آن برسد خوب بيان 

 فرمايد:مى

 

اى مركز دائره 

 امكان
 

وى زبده عالم كون 

 و مكان

تو شاه جواهر 

 ناسوتى
 

خورشيد مظاهر 

 الهوتى

 

 به چه دل بسته و به كه هم نفسى؟  يك دم به خود آى و ببْي چه كسى؟
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تا كى ز عالئق 

 جسمانى
 

در چاه طبيعت تن 

 مانى؟

تا چند به تربيت 

 بدنى؟
 

قانع به خزف ز در 

 عدنى؟

صد ملك زبهر تو 

 چشم به راه
 

اى يوسف مصر 

 برآى از چاه

تا والى مصر وجود 

 شوى
 

سلطان سرير شهود 

 شوى

زمعارف عالم عقلى 

 دور
 

به زخارف عالم حس 

 مغرور

از موطن اصلى نارى 

 ياد
 

پيوسته به لهو و لعب 

 دلشاد

يك دم به خود آى 

 و ببين چه كسى؟
 

به چه دل بسته و به 

 كه هم نفسى؟
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 198، ص: 1قلب سليم، ج

و به عبارت ديگر: غرض خداوند از ايجاد انسان و 

 آفرينش جهان فانى و باقى:

هر ساختن صفات جمالى يعنى بالذات ظا اوّلًا:

پايان و فضل وجود و كرم خداوند است قدرت بى

كه كمال آنها در مورد نيكان و صاحبان ايمان از 

بشر در عالم آخرت آشكار خواهد شد و آنچه در 

 دنياست براى نمونه است.

و بالعرض ظهور صفات جاللى حق يعنى عدل  ثانياً:

حقيقى و قهر شديد خداوند است كه در مورد اشرار 

شود )و توضيح بيشترى و كفّار از افراد بشر آشكار مى

 شود(.براى اين مطلب در محل مناسبى ذكر مى

آيات قرآنى در امر به تفكر و تعقل و نظر كردن و 

شد، كفايت  تدبّر نمودن، بسيار است و در آنچه ذكر

 است.
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 انديشه در آفرينش، بهترين عبادت است

فرمود: »آگاه ساز دلت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 را با انديشه نمودن )نبّه بالتفكّر(«.

فرمايد: »بهترين و حضرت صادق عليه السالم مى

 309عبادتها ادامه فكر در خدا و قدرت اوست«.

فرمايد: »عبادت، و حضرت رضا عليه السالم مى

 زيادتى نماز و روزه نيست، جز اين نيست

______________________________ 
»أَفْضَلُ الْعِبادَةِ إدْمانُ الْتَّفَكُرِ فِى اللَّه وَفِى  -(1)

 / باب التفكر(.55/ 2قُدْرَتِهِ«، )اصول كافى 

 199، ص: 1قلب سليم، ج

 310ر در كار خداوند است«.كه عبادت تفكّ

 
309 \( 1iُ)- باب التفكر(.55/ 2» أَْفَضُل اْلعىباَدةى إْدماُن اْلتََّفُكرى ِفى اللَّه َوِفى ُقْدرَتىهى«،) اصول كاِف /\E 
310 \( 1iُ)- َا اْلعىباَدُة اْلتََّفُكُر ِفى أْمرىاللَّهى َعّزوَجّل«،) اصول كاِف ، إَّنَّ  E\باب التفكر(./ 55/ 2» لَْيَس اْلعىبادة َكْثرََة الصَّلوةى َوالصَّْومى
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نيز از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: 

ذر انديشه كردن و عبرت گرفتن »بيشتر عبادت ابى

 بود«.

فرمود: »يك ساعت انديشه كردن بهتر و حضرت مى

از يك سال عبادت كردن است جز اين نيست كه 

 311گيرند«.صاحبان عقل و انديشه پند مى

شاره به اين باشد كه يك ساعت شايد اين حديث ا

شود معرفتى انديشه كردن در صنع الهى، گاه مى

شود كه از يك سال عبادت بدون اش مىبهره

 رسيد.انديشه به آن معرفت نمى

فرمايد: »و اگر حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

در توانايى بزرگ و نعمت سترگ خدا 

اشناسى( گمان به راه راست )خدانديشيدند بىمى

هاى دوزخ گشتند و از شكنجهبرمى

 
311 \( 2iُ)- (.327/ 71و  431/ 22تفكر ساعة خري من عبادة سنة اَّنا يتذكر اولوا االلباب«،) حباراْلنوار  -ذر رْحةاللَّه التفكر واالعتبار» كان اكثر عبادة اىب\E 
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فهميدند پشت اين عالم ؛ يعنى مى312هراسيدند«مى

سراى جزا و ثواب و عقاب است و از آن 

 ترسيدند.مى

 هاى گوناگون انديشهرشته

فرمايد: »انديشه نيز حضرت امير عليه السالم مى

 313دارد«.كردن، به نيكويى و به كار بستن آن وامى

فرمايد: رحمه اهلل در شرح اين حديث مى مجلسى

»تفكّرى كه در اين حديث رسيده شامل همه اقسام 

هاى درست است؛ مانند: انديشه در بزرگى انديشه

 خدا كه انسان را به ترس و

______________________________ 
 »لَيْسَ الْعِبادة كَثْرَةَ الصَّلوةِ وَالصَّوْمِ، إنَّمَا الْعِبادَةُ -(1)

/ 55/ 2الْتَّفَكُرُ فِى أمْرِاللَّهِ عَزّوجَلّ«، )اصول كافى 

 باب التفكر(.

 
312 \( 3iُ)-رُوا ِفى َعظيم اْلُقْدرَةى َوَجسيمى اْلنِّْعَمة لََرَجُعوا اَل ا  E\(.185البالغه/ خطبه لطَّريق وخافُواَعذاَب احْلَريق ...«،) صبحى صاحل/ هنج» َوَلْو َفكَّ
313 \( 4iُ)- ََواْلَعَملى بىهى«،) اصول كاِف »] إن ّ  E\/ باب التفكر(.55/ 2[ التََّفُكر يَْدُعو اَل اْلربى
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ذر رحمةاللَّه التفكر »كان اكثر عبادة ابى -(2)

تفكر ساعة خير من عبادة سنة انما يتذكر  -واالعتبار

 (.327/ 71و  431/ 22اولوا االلباب«، )بحاراألنوار 

قُدْرَةِ وَجَسيمِ الْنِّعْمَة »وَلَوْ فَكَّروُا فِى عَظيم الْ -(3)

لَرَجَعُوا الَى الطَّريق وخافُواعَذابَ الْحَريق ...«، 

 (.185البالغه/ خطبه )صبحى صالح/ نهج

[ التَّفَكُر يَدْعُو الَى الْبِرّ وَالْعَمَلِ بِهِ«، )اصول » ]إنَ -(4)

 / باب التفكر(.55/ 2كافى 

 200، ص: 1قلب سليم، ج

دارد و مانند انديشه در از بين رفتن اطاعت او وا مى

گيرى دنيا و لذتهاى آن كه انسان را به ترك و كناره

دارد و مانند تفكّر در سرانجام مردمان از آن وامى

خوبى كه در گذشته بودند، انسان را به پيروى از 

دارد و مانند انديشه در آثار و كردار آنان وامى

دكرداران كه موجب پرهيز انجام گنهكاران و ب
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شود و همچنين تفكّر در كردن از كار آنها مى

عيبهاى نفس و آفات آن كه موجب توجّه به اصالح 

شود و مانند تفكّر در اسرار عبادات و آن مى

شود آن را به وجه بهتر هدفهاى آن كه سبب مى

بياورد و مانند فكر كردن در درجات عالى آخرت 

دارد و مانند فكر در آن وامى كه انسان را به تحصيل

احكام و مسائل شرعى كه انسان را به عمل كردن به 

خواند و همچنين تفكر در خويهاى پسنديده آن مى

كه انسان را به تحصيل و آراسته شدن به آن 

 خواند«.مى

 پيشينيان كجايند؟

»حسن صيقل« گويد: »به حضرت صادق عليه السالم 

كنند )از رسول ت مىعرض كردم اينكه مردم رواي

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم( كه انديشه كردن 

دارى بهتر است، يك ساعت از يك شب زنده

 چگونه فكرى است؟«.
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[ امام عليه السالم فرمود: »به ويرانه يا به خانه ]كه

گذرد پس بگويد كجايند آنها كه در تو نشيمن مى

شده  داشتند؟ كجايند آنها كه تو را ساختند؟ چه

 گويى؟است تو را كه سخن نمى

 314اند(«.)سخنگو در تو نيست و همه رفته

از آنچه گذشت، برترى انديشه و مراتب و انواع آن 

شود و چون تنها وسيله معرفت خداوند، دانسته مى

طور مختصر يادآورى تفكّر است، راه فكر كردن، به

 شود.مى

 راه انديشه و خداشناسى

بيند از كوچك و هرموجودى را كه انسان مى

 بزرگ بايد جهت آيت )نشانه و دليل

______________________________ 
»قال سَأَلت أباعَبْدِاللَّهِ عليه السالم عَمَّا يَرْوِى  -(1)

 
314  \( 1iُ)- َّا يَ ْروىى النَّاُس أن ارى » قال َسأَلت أباَعْبدىاللَّهى عليه السالم َعمَّ ُر؟ قاَل عليه السالم: مَيُرُّ بىاَْلَرىبَة أْو بىالدَّ ن قىيام لَْيلٍة قُ ْلُت: َكْيَف يَ َتَفكَّ َر ساَعٍة َخرْيٌ مى  فَ َيُقوُل: أْيَن ساكىُنوَك؟  تَ َفكُّ

؟«،) كاِف   E\/ باب التفكر(.54/ 2أْيَن بانُوَك؟ ما] با[ ُلكى ال تَ َتَكلَّمْيى
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النَّاسُ أنَّ تَفَكُّرَ ساعَةٍ خَيْرٌ مِن قِيام لَيْلةٍ قُلْتُ: كَيْفَ 

يَتَفَكَّرُ؟ قالَ عليه السالم: يَمُرُّ بِالْخَرِبَة أوْ بِالدَّارِ فَيَقُولُ: 

كَ؟ ما ]با[ لُكِ ال تَتَكَلَّمينِ؟«، أيْنَ ساكِنُوكَ؟ أيْنَ بانُو

 / باب التفكر(.54/ 2)كافى 

 201، ص: 1قلب سليم، ج

 

به اينكه انديشه  315ودخدا( بودن آن را متوجّه ش

اى دارد، اى، پديدآورندهنمايد كه هرپديده

خواهد و چون در اى مىاى جنبانندههرجنبنده

بيند، هرموجودى حكمت و غرض و منفعتهايى مى

فهمد كه صاحب عالم داراى اراده و دانايى پس مى

نهايت است، خصوصاً با انديشه در و توانايى بى

 
315 \( 1iُ)- (كه از بزرگرتين1778 -1694» ولرت« مشهورترين فالسفه و نويسندگان فرانسه )نويسد:» [ است در كتاب خود) قاموس فلسفى( مىعقول بشرى به مشار] رفته

مدارك و مشاعر عمومى اين است كه مطالعه و دقت خود را تنها در نظام آفرينش حمصور نسازمي بلكه ترين روشها براى پرورش راه طبيعى براى رسيدن به معرفت خدا و شايسته
 E\اند، متوجه كنيم«.خاطر و ذهن خود را به مقاصد و حكمتهاىي كه هريك از موجودات براى آن آفريده شده

رسم دهد ناچار به آن نتيجه مى مى  نگرم كه عقربك آن، اوقات خمتلف را نشاننويسد:» من چون در ساعىت مىباز مى 
تواند اوقات كه قطعاً عقل و فكرى، چرخهاى اين دستگاه را مرتب ساخته است كه در اثر آن نظم و ترتيب عقربك مى 

گريم كه قطعاً عقلى، اين اعضا و اجزا نگرم چنْي نتيجه مىو ساعات را معْي كند. و مهچنْي وقىت در اعضاى بدن مى
   .(356ظم ساخته و براى زندگى آماده كرده است ...«،) فرهنگ قرآن/ و جهازها را من
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انايى و تواناييند موجوداتى كه داراى اراده و د

 مانند حيوانات يا باالتر؛ انسان.

اى آيا انسانى كه داراى اراده و شعور است و پديده

هاى جهان آفرينش، پديد آورنده است از پديده

اين انسان فاقد اراده و شعور است؟! در حالى كه 

اى است از اين اراده و شعور انسان نيز پديده

 آفريدگار جهان هستى.

 به چرخهاى يك ساعتنگاهى 

هاى مثلًا ساعتى كه مشتمل بر چرخها و پيچ و مهره

دار ها و صفحه شمارهفراوان است تا برسد به عقربه

آن كه در هر جزء كوچك يا بزرگ آن خاصيتى 

كند و كارخانه است كه اگر نباشد، ساعت كار نمى

تواند بگويد اين ساعت شود، آيا عاقلى مىلنگ مى

ده و چرخها و ساير اجزايش روى خودش پيدا ش

توان گفت سازنده هم ريخته شده است؟! آيا مى
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آن داراى اراده و شعور نبوده است؟ هرگز چنين 

شود بلكه هر عاقلى از ديدن كارخانه چيزى نمى

كند كه ساعت و خاصيتهاى اجزاى آن يقين مى

 سازنده آن داراى حيات و اراده و

______________________________ 
»ولتر« مشهورترين فالسفه و نويسندگان فرانسه  -(1)

عقول بشرى به شمار ( كه از بزرگترين1778 -1694)

[ است در كتاب خود )قاموس فلسفى( ]رفته

نويسد: »راه طبيعى براى رسيدن به معرفت خدا مى

ترين روشها براى پرورش مدارك و مشاعر و شايسته

خود را تنها در عمومى اين است كه مطالعه و دقت 

نظام آفرينش محصور نسازيم بلكه خاطر و ذهن 

خود را به مقاصد و حكمتهايى كه هريك از 

 اند، متوجه كنيم«.موجودات براى آن آفريده شده

نگرم كه نويسد: »من چون در ساعتى مىباز مى

دهد ناچار به عقربك آن، اوقات مختلف را نشان مى
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و فكرى، چرخهاى  رسم كه قطعاً عقلآن نتيجه مى

اين دستگاه را مرتب ساخته است كه در اثر آن نظم 

تواند اوقات و ساعات را معين و ترتيب عقربك مى

نگرم كند. و همچنين وقتى در اعضاى بدن مى

گيرم كه قطعاً عقلى، اين اعضا و چنين نتيجه مى

اجزا و جهازها را منظم ساخته و براى زندگى آماده 

 (.356رهنگ قرآن/ كرده است ...«، )ف

 202، ص: 1قلب سليم، ج

گونه شعور و توانايى بوده است و در اين حكم هيچ

 ترديدى نخواهد داشت.

 آيا دستگاههاى بدن كمتر از يك ساعت است؟

اينك گوييم بدن انسان با آن همه دستگاههاى 

انگيزى كه در آن است مانند دستگاه غاذيه، حيرت

فيه خون )قلب(، كبد، هاضمه، ناميه، مولده، تص

كليه، بينايى، شنوايى، و از همه عجيبتر دستگاه مغز 
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و محل ادراكات و ... آيا كمتر از كارخانه يك 

ساعت است؟ آيا نبايد انسان عاقل از ديدن آن يقين 

كند كه سازنده اين بدن، صاحب اراده و شعور و 

نهايت است در حالى كه همان ساعت و توانايى بى

گر بشر، آنها هم آفريده شده پروردگار مصنوعات دي

عالم است: »خداوند آفريننده شما و كارهاى 

؛ زيرا هرچيزى كه ساخته شده دست 316شماست«

هاى بشر است اجزاى اصلى آن همان آفريده شده

خداست و اراده و فهم و شعور و توانايى سازنده 

 آن، همه آفريده شده خداست.

 نگاه از روى عادت نه عبرت!

لى چيزى كه هست چون انسان زمانى كه از مادر ب

كند و موجودات شود و بينايى پيدا مىزاييده مى

بيند، قوه تميز و عقل ندارد كه اين جهان را مى

رسد سازنده آنها را بشناسد و چون به حدّ عقل مى

 
316 \i\-( 1)iُ  ََواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلون\E /(.96،) صافات\E 
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در اثر اينكه چندين سال همه روزه اين موجودات 

ديگر ديده بدون اينكه عبرت بگيرد، را مى

موجودى برايش بزرگى و اهميت و نشانه دانايى و 

 نهايت خداوندى را ندارد.توانايى بى

اى شاهد اين مطلب اين است كه اگر موجود تازه

 گويد:كه نديده، ببيند فوراً مى

بزرگ است خداوند، چه آفريده شگفتى  اكبر«»اللَّه

آورتر دارد!! در حالى كه آفرينش خودش شگفت

 است.

لجمله وظيفه انسانى پس از رسيدن به حدّ عقل آن با

بيند جهت آيت است كه هرموجودى را كه مى

بودن آن را متوجه باشد و آن را نشانه توانايى و 

 دانايى خداوند بداند:

______________________________ 
 (.96، )صافات/ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ -(1)
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 203، ص: 1قلب سليم، ج

هاى )قدرت و حكمت و توحيد »و چه بسيار نشانه

خداوند( كه در آسمانها و زمين است بر آنها 

گذرند در حالى كه ايشان از آنها روى مى

نظر و از انديشه كردن در آنها صرف 317گردانانند«.

كنند تا به وسيله آنها خدا را بشناسند. بايد در مى

كتاب آفرينش به دقت بررسى كرد تا به بزرگى و 

 يگانگى صاحب آن دانا گرديد.

به نزد آنكه جانش 

 در تجلّى است
 

همه عالم كتاب حق 

 تعالى است

 

 توحيد مُفَضَّل را بخوانيد

يى و تمرين انديشه در آيات الهى، كتاب براى آشنا

شريف »توحيد مفضّل« كه فرمايشات امام صادق 

عليه السالم در ضمن چهار مجلس است و در بيان 
 

317 \i\-( 1)iُ  َمَواتى َواْْلَْرضى مَيُرُّوَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعرىُضون  E\(.105،) يوسف/ E\وََكأَيّن ّمْن َءايٍَة ِفى السَّ
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آيات خدا در آسمان و زمين و آنچه در آن است و 

هاى توانايى و دانايى خداوند در آفرينش بيان نشانه

ب آن باشد، مخصوصاً مطالعه كنيد و از مطالبشر مى

 مند گرديد.بهره

در اينجا براى زيادتى بصيرت در راه انديشه چند 

 شود:داستان كوتاه يادآورى مى

 داستان سلطان كافر و وزير الهى -1

گويند در زمان پيش، سلطانى بود طبيعى و كافر، 

وزيرى داشت الهى و موحّد. وقتى وزير براى 

ند، كراهنمايى و انديشه كردن سلطان تدبيرى مى

دهد در قسمتى از بيابان غيرمسكونى، دستور مى

ساختمان باشكوهى بنا كنند و در آن انواع درختها 

و گلها غرس نمايند، پس از پايان آن، روزى به قصد 

گذرند چون به آن شكار با سلطان از آن راه مى
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كند و رسند، سلطان اظهار حيرت مىساختمان مى

 ت؟پرسد اين بنا را كى ساخته اسمى

 ام.ام و ساختمانى نديدهمن از اينجا زياد گذشته

درست شده باشد وزيرگفت: ممكن است خودش

 بدون اينكه مهندس و بنايى داشته باشد.

______________________________ 
وَكَأَيّن مّنْ ءَايَةٍ فِى السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ  -(1)

 (.105، )يوسف/ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

 204، ص: 1قلب سليم، ج

سلطان گفت: مگر چنين چيزى ممكن است؟! گفت 

آرى اينجا چون مجراى سيل است ممكن است 

ر سيل كه آمده سنگها را از كوهها جدا كرده و د

راه غلطيده و ساييده شده، اينجا كه رسيده روى 

هم قرار گرفته و گلها هم روى هم ريخته شده و در 

عبور آب از جنگلها درختانى جدا شده و در راه در 
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اثر تماس با زمين تراشيده شده و بر روى اين 

ساختمان قرار گرفته و مقدارى هم در زمين اينجا 

 است. فرو رفته و درخت گل و رياحين شده

سلطان گفت هيچ عاقلى اين حرف را از تو نخواهد 

پذيرفت، اين دستگاه ساختمان، به زبان حال 

گويد مرا مهندس و بناى با شعور و با كمالى مى

ساخته است و بايد تحقيق كنى چه كسى اينجا 

 چنين تأسيسى كرده است؟!

تواند بپذيرد گوييد: عاقل نمىوزير گفت: شما مى

نى بدون سازنده باشعور و اراده و چنين ساختما

توانايى خودش پيدا شده، آيا اين ساختمان، مهمتر 

از ساختمان بدن من و شما و ساير افراد بشر و 

حيوانات و بعد انواع نباتات است؟ و خالصه جهان 

انگيزى كه مشاهده آفرينش با اين نظم شگفت

تواند بگويد خود به خود پيدا شود آيا عاقلى مىمى

ه است و آن را علت و سرپرستى كه صاحب شد
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نهايت باشد نيست؟ با اين بيان اراده و دانايى بى

لطيف، سلطان را وادار به انديشه كردن نمود تا نور 

 فطرتش طالع و الهى و خداپرست شد.

 گفتگوى على بن ميثم با مرد ملحد -2

»على بن ميثم« از علماى شيعه و همزمان مأمون 

عباسى بوده است. شيخ مفيد نقل فرموده كه: روزى 

على بن ميثم بر حسن بن سهل وزير مأمون وارد 

دينها و گرديد در حالى كه يكى از مالحده )بى

منكرين خدا( در پهلوى حسن نشسته بود و مردم به 

داشتند مىكردند و او را گرامى او زياد احترام مى

دادند. على بن ميثم و گوش به سخنان باطله او مى

را سخت ناراحت كرد پس گفت: امروز چيز عجيبى 

ديدم. گفتند چه ديدى؟ گفت امروز كنار دجله 

ديدم يك كشتى بدون مالح )ناخدا و كشتيبان( 

طرف دجله به آن طرف مردم را سوار كرده از اين
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سوار كرده رساند. از آن طرف هم مردمى را مى

 اين طرف

 205، ص: 1قلب سليم، ج

 كند در حالى كه كشتيبان نداشت.پياده مى

آن مرد ملحد گفت: اى وزير! گوش به حرف اين 

شخص نده؛ زيرا عقل خود را از دست داده و 

ديوانه شده است. وزير گفت: چرا؟ ملحد گفت: 

گويد كشتى كه چوب و جماد است و عقل و مى

يى ندارد، مردم را به خودى خود جوشعور و چاره

 دهد.بدون كشتيبان از آب عبور مى

على بن ميثم رو به آن ملحد نموده گفت: چگونه 

است كه حركت منظم كشتى را بدون كشتيبان 

خوانى دانى و مرا از گفتن آن ديوانه مىمحال مى

ولى حركت منظم آفتاب و زمين و ساير كرات 

ه سرتاسر حكمت و آسمانى با موجودات در آنها ك
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نظم است بدون سرپرست و پروردگار دانستن را 

 خوانى؟دانى و خود را عاقل مىمحال نمى

آن ملحد شرمسار و تسليم گرديد و دانسته شد كه 

داستان ساختگى كشتى، وسيله هدايت او بوده 

 318است.

 سفيده و زرده تخم مرغ

»ابوشاكر ديصانى« كه مردى زنديق و منكر خدا 

! بر امام صادق عليه السالم وارد شد و گفت اى بود

 جعفر بن محمّد! مرا به پروردگارم راهنمايى كن.

اى در آنجا بود حضرت فرمود: بنشين و نشست. بچه

كرد، حضرت فرمود: بچه! و با تخم مرغى بازى مى

 اين تخم را به من بده.

بچه آن تخم مرغ را داد. پس به ديصانى فرمود: 

تخم مرغ را كه مانند قلعه محكمى  نگاه كن اين

 
318 \( 1iُ)-  /237حمّدث قمى رْحه اهلل/ نقل از كتاب حتفةاالحباب.\E 
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است و پوست ضخيم و محكمى آن را پوشانيده و 

در زير آن پوسته نازكيست و در داخل آن سفيده 

روانى است كه )مانند نقره است( وسط آن زرده 

مايع )مانند طال( موجود است نه زرده داخل سفيده 

شود و نه سفيده داخل زرده، نه چيزى داخل مى

و نه چيزى از داخل آن بيرون  گرددآن مى

شود و معلوم نيست كه از داخل آن حيوان نر مى

آيد يا ماده و چون شكافته گرديد بيرون مى

 اى مانند طاووس به رنگهاىجوجه

______________________________ 
محدّث قمى رحمه اهلل/ نقل از كتاب  -(1)

 .237تحفةاالحباب/ 

 206، ص: 1قلب سليم، ج

اگون كه در پرهاى اوست، از ميان آن بيرون گون

 آيد.مى
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اى ديصانى! آيا براى پيدايش اين تخم مرغ با 

اى اى دانا و آفرينندهچنين خصوصيتى تدبير كننده

 دانى يا اينكه خود به خود پيدا شده؟توانا مى

ابوشاكر ديصانى سر به زير انداخت و مدتى انديشه 

 كرد ناگاه سربرداشت و گفت:

؛ گواهى اشهد ان ال اله الّا اللَّه وحده ال شريك له ...»

دهم بر يگانگى خداوند عالم كه شريكى ندارد و مى

دهم كه محمّد صلى اهلل عليه و آله و گواهى مى

سلم بنده و فرستاده اوست و تو پيشوا و حجت خدا 

اى كه داشتم توبه بر مردم هستى و من از آن عقيده

 319كنم«.مى

 پايان استدا بىكلمات خ

هاى خدا و ناگفته پيداست: »اگر بنا شود نشانه

هاى يكتايى او به رشته تحرير درآيد، گواه

 
319 \( 1iُ)-  باب اثبات الصانع(.32و  31/ 3حباراْلنوار (\E 

http://www.i20.ir/


529     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

شود، قلمها تمام و اگردرختهاقلم ودرياها مركب

كلمات و آيات الهى پذيرند ولىدرياها پايان مى

اى است ؛ زيرا هرموجودى كلمه320شود«تمام نمى

از كلمات الهى كه گواهى دهنده بر دانايى و 

توانايى و يگانگى آفريننده خود و نامتناهى بودن او 

 باشد:وصفاتش مى

برگ درختان سبز 

 در نظر هوشيار
 

هر ورقش دفتريست 

 معرفت كردگار

 

 قدرت فوقى در كار است

خواننده عزيز! خوب در حاالت خود و ديگران 

تأمل كن چه بسيار كارهايى كه بشر قصد جدى 

براى انجام دادن آن دارد و به فاصله كمى آن قصد 

شود و چه بسيار امورى كه بر ترك آن نيست مى

شود. چه كارهايى كه قصد جدى دارد و نمى
 

320 \i\-2)( iُ  ْْئَناِبىىث َداًدا ّلَكلىمتى َرىّب لََنفىَد ا ْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد َكلىمُت َرىّب َوَلْو جى  E\(.109،) كهف/ E\ى َمَدًدالىهى ُقل لَّْو َكاَن ا ْلَبْحُر مى
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مقدمات آن را فراهم كرده به طورى كه رسيدن 

يدايش آن امر قطعى است لكن واقع نتيجه و پ

شود. آيا اين شود، بلكه گاهى ضد آن واقع مىنمى

فسخها و نقضها و مخالفتها شاهد بزرگى بر قدرت 

فوق و قاهر پروردگار عالميان نيست؟ چنانچه در 

 بحث شرك گذشت.

______________________________ 
 (.)باب اثبات الصانع 32و  31/ 3بحاراألنوار  -(1)

قُل لَّوْ كَانَ ا لْبَحْرُ مِدَادًا لّكَلِمتِ رَبّى لَنَفِدَ ا  -(2)

، ى مَدَدًالْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمتُ رَبّى وَلَوْ جِئْنَابِمِثْلِهِ

 (.109)كهف/ 

 207، ص: 1قلب سليم، ج

 

اگر محوّل حال 

 جهانيان نه قضاست
 

چرا مجارى احوال 

 برخالف رضا است
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هزار نقش برآرد 

 زمانه و نبود
 

يكى چنانچه در 

 آئينه تصور ما است

كسى ز چون و چرا 

 دم همى نيارد زد
 

كه نقش بند حوادث 

وراى چون و 

 چراست

 

براى مزيد بصيرت به چند داستان مشهور دينى 

 شود.اشاره مى

 بيندشداد بهشتى كه ساخت نمى -1

خالصه داستان »شداد« به تفصيلى كه در تواريخ 

ثبت است از اين قرار است كه: به فرمان او شهرى 

ساختند كه اطرافش چهل فرسخ بود و ساختمانهاى 

آن خشتى از طال و خشتى از نقره و درختانى ترتيب 

 ها،داده بود از زر سرخ و سيم سفيد و به جاى ميوه

جواهر به كار برده بود و به جاى سنگريزه در جويها 

 لؤلؤ و مرجان ريختند.
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چون پايان يافتن و آمادگى آن را به شدّاد خبر 

دادند براى استراحت در آن )و افتتاح آن( حركت 

كرد، ولى پيش از آنكه در آن گام گذارد، اجلش 

 رسيد و مرد.

 كند ولى ...اسرائيل را تعقيب مىبنى -2

فرعون با ششصد هزار نفر، حضرت موسى عليه 

اسرائيل را تعقيب كرد تا آنها را بگيرد السالم و بنى

و شكنجه دهد و چيره شدنش برايشان به نظر، قطعى 

رسيد؛ چون به رود نيل رسيد از همان دوازده مى

اسرائيل باز شد و عبور كردند راهى كه براى بنى

مه آنها در فرعون با لشكرش وارد شدند و چون ه

اين راهها قرار گرفتند به امر خداوند آبها بر آنها 

 ريخته شد و همه غرق شدند.

 نمرود، ابرهه و حضرت سليمان -3
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»نمرود« به قصد كشتن حضرت ابراهيم عليه السالم 

آن حضرت را در آتش افروخته افكند ولى ابراهيم 

نسوخت و به سالمت بيرون آمد و عاقبت خودش به 

 ناتوانترينوسيله 

 208، ص: 1قلب سليم، ج

 ها يعنى »پشه« مرد.آفريده

»ابرهه« با لشكر بسيار و فيلهاى جنگى به قصد خراب 

كردن كعبه معظمه رو به مكه آمد ولى به مقصود 

نرسيد و خداوند ابابيل )پرستو( را فرستاد كه با 

هريك، سه دانه ريگ بود و بر آنها انداختند و همه 

 ختند.را هالك سا

حضرت سليمان عليه السالم يك روز فرمود: »امروز 

خواهم راحت باشم، كسى به من مراجعه نكند« مى

و )سپس( پشت بام قصر رفت و بر عصا تكيه نمود. در 

 الموت جان او را گرفت.همان حال ملك
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 209، ص: 1قلب سليم، ج

 

 ذكر )ياد خدا كردن( -5

 

 بيفتيد با ديدن آفريده به ياد آفريدگار

 يعنى ياد خدا كردن بر دو قسم است: »ذكر«

 . ذكر واجب در سه مورد است:»واجب و مستحب«

هنگام مشاهده آفريدگان، بايد پديد آورنده  اوّل:

پايان و ديگر آنها را ياد كند و توانايى و حكمت بى

پايانش را صفات كمالى او را بشناسد و نعمتهاى بى

 در دل جاى دهد.از او ببيند و دوستيش را 

چون خداى را شناخت و دوست داشت و به او 

گرويد، آنگاه دوام اين حالت مستحب است يعنى 

بيند خدا را نزد آن ياد كند و به هر هرچه را مى
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كند آن را از خدا بداند و در نعمتى برخورد مى

 هيچ حالى خدا را فراموش ننمايد.

نچه در اين مرتبه از ذكر، افضل عبادات است؛ چنا

»باب تفكر« ذكر شد و در چند آيه از قرآن مجيد 

به اين مرتبه از ذكر اشاره فرموده از آن جمله: » 

كنند )صاحبان خرد و انديشه آنانند كه( ياد مى

خداوند را )در تمام حاالت( از ايستادن و نشستن و 

؛ يعنى در هيچ حالى خدا را 321استراحت كردن«

 ياد اويند. كنند و هميشه بهفراموش نمى

فرمايد: »پس ياد كنيد نعمتهاى خداوند را و نيز مى

 322و از فساد كنندگان در زمين نباشيد«.

______________________________ 
جُنُوبِهِمْ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى -(1)

 (.191عمران/ ، )آل...

 
321 \i\-( 1)iُ ُجُنوِبىىْم ... الَّذىيَن يَْذُكُروَن اللََّه قىيًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى\E(.191عمران/ ،) آل\E 
322 \i\-( 2)iُ  َدىين  E\(.74،) اعراف/ E\... فَاذُْكُرواْ َءااَل َء اللَّهى َواَلتَ ْعَثْوْا ِفى اْْلَْرضى ُمْفسى
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اذْكُرُواْ ءَالَا ءَ اللَّهِ وَلَاتَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ ... فَ -(2)

 (.74، )اعراف/ مُفْسِدِينَ

 210، ص: 1قلب سليم، ج

و در اين آيه شريفه اشاره است به اين كه صالح در 

ياد خداست چنانكه فساد در فراموشى اوست. و 

فرمايد: »هنگامى كه اعمال حج پايان همچنين مى

يافت )با كوشش و جديت( به ياد خدا بپردازيد 

 323مانند ياد كردنتان از پدرانتان يا شديدتر«.

 ستخدا را ياد كردن سزاوارتر از ياد پدر ا

پيش از اسالم، اعراب پس از اعمال حج، چند 

ماندند و با بيانات گوناگون از شعر روزى در منى مى

كردند، خداوند در و نثر به پدرانشان افتخار مى

فرمايد كه: برابر اين كار نكوهيده دستور مى

مسلمانان پس از پايان مراسم حج به ياد خدا سرگرم 

 
323 \i\-( 1)iُ ... َكُكْم فَاذُْكُروْا اللََّه َكذىْكرىُكْم ءَابَآءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذىْكرًا نسى  E\(.200،) بقره/ E\فَإىَذا َقَضْيُتم مَّ
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ا متذكر شوند و صفات پايان او رشوند و نعمتهاى بى

كمالى او را يادآور شوند باالتر از ياد كردن اعراب 

از پدرانشان؛ زيرا پدر جز وسيله تربيت و پرورش 

چيز ديگرى به فرزندش نرسانده در حالى كه در 

اين جهت هم مسخّر حضرت آفريدگار بوده و در 

حقيقت همين پرورش هم مانند ساير نعمتهاى بيرون 

ز خداوند است، پس بايد هميشه خدا از شمار، همه ا

را ياد كرده و او را ستايش نمود و به او باليد و 

اميدوار بود: »و خدا را ياد كنيد چنانكه شما را 

؛ يعنى خداى را در 324راهنمايى فرموده است«

نعمت هدايت كه از نعمتهاى معنوى است فراموش 

 نكنيد و آن را از خدا بدانيد.

فت در زمين )براى تجارت و »چون نماز، پايان يا

كسب و كار( پراكنده شويد و از فضل خدا بجوييد 

 
324 \i\-( 2)iُ ... َواذُْكُروُه َكَما َهَدلُكْم ...\E /(.199،) بقره\E 
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)يعنى طلب روزى خود از خدا كنيد به وسيله كار( 

 325و خداوند را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد«.

 دوام ياد خدا نزد هر نعمت

______________________________ 
اذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَ -(1)

 (.200، )بقره/ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ...

 (.199، )بقره/ ... وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلكُمْ ... -(2)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَواةُ فَانتَشِرُواْ فِى ا لْأَرْضِ وَابْتَغُواْ  -(3)

،  كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَمِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ

 (.10)جمعه/ 

 211، ص: 1قلب سليم، ج

بالجمله ياد خداوند نزد نعمتهاى او تا آنجا كه وسيله 

معرفت و محبت و ايمان به او شود، واجب است، 

اما دوام ذكر نزد هر نعمتى مستحب و موجب قرب 

 
325 \i\-( 3)iُ  َن َفْضلى اللَّهى َواذُْكُروْا اللََّه َكثىريًا لَّع ُروْا ِفى ا ْْلَْرضى َوابْ َتُغوْا مى َيتى الصََّلواُة فَانَتشى  E\(.10،) مجعه/ E\لَُّكْم تُ ْفلىُحونَ فَإىَذا ُقضى
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بردارى از مقام شاكرين است، لكن او است و بهره

يد دانست كه دوام ياد خدا نزد هرنعمتى، خيلى با

مشكل و از عهده نوع بشر بيرون است؛ زيرا نعمتهاى 

و  326الهى درباره هرفردى افزون از شمار است

 غفلتهاى غيراختيارى انسان هم بسيار.

 در هر نَفَسى دو نعمت موجود

مثلًا يكى از نعمتهاى الهى »دستگاه تنفس« است كه 

مرتبه به آسانى نفس  24000بيش از در شبانه روز 

كشد در حالى كه قسمت مهم آن در خواب مى

است و در بيدارى هم اشتغاالت او مانع است كه 

التفات به اين نعمت داشته باشد و اين مطلب را 

 سعدى شيرازى خوب بيان كرده است:

 
326 \i\-( 1)iُ ... وْا نىْعَمَت اللَّهى اَلحُتُْصوَهآ  E\(.34،) ابراهيم/ E\... َوإىْن تَ ُعدُّ
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رود ممدّ حيات است و چون »هر نفسى كه فرو مى

گردد مفرّح ذات، پس در هر نفسى دو نعمت برمى

 موجود و بر هر نعمتى شكرى الزم«:

از دست و زبان كه 

 برآيد؟
 

كز عهده شكرش به 

 در آيد

بنده همان به كه ز 

 تقصير خويش
 

عذر به درگاه خدا 

 آورد

ورنه سزاوار 

 خداونديش
 

كس نتواند كه بجاى 

 327آورد

ما نتوانيم وصف 

 حمد تو گفتن
 

با همه كر و بيان 

 عالم باال

 

 خودشان فراموش شدند

چنانكه زيادى ياد خدا موجب زيادتى معرفت و 

محبت و خوشبختى دو جهان است، در برابرش 
 

327 \( 2iُ)- گلستان  -سعدى\E 
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فراموشى خدا، موجب بدبختى و محروميت و 

فراموشى خود است؛ يعنى چون خدا را فراموش 

كند و در نتيجه در كرد، خودش را نيز فراموش مى

مقام تحصيل سعادت خود كه ايمان و عمل صالح 

»و نباشيد مانند كسانى كه خداى  آيد:است برنمى

را فراموش كردند )يعنى خداى را نشناختند و بر 

 نعمتهايش سپاسگزارى ننمودند و

______________________________ 
، )ابراهيم/ ... وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَآ ... -(1)

34.) 

 گلستان -سعدى -(2)

 212، ص: 1قلب سليم، ج

او را نپرستيدند و فرمانش نبردند( پس خداوند آنها 

؛ يعنى از 328را به فراموشى خودشان مبتاليشان كرد«

 دنيا بهره آخرتى برنداشتند.
 

328 \i\-( 1)iُ ... َواَل َتُكونُواْ َكالَّذىيَن َنُسوْا اللََّه فَأَنَسلُهْم أَنُفَسُهْم\E /(.19،) حشر\E 
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 فهمداز خود، جز بدن نمى

توضيح مطلب آنكه: به برهانهاى عقلى و نقلى ثابت 

است كه حقيقت انسان همان روان اوست و بدن به 

كارهاى اوست و جنبشهاى تن  منزله مركب و وسيله

همه از اوست و به فساد و مرگ تن، روح از آن 

شود و در عالم گيرد ولى نيست نمىفاصله مى

ملكوت باقى و ابدى است و به آثار كارهاى خيرى 

مند است كه به وسيله تن انجام داده هميشه بهره

چنانكه اگر كارهاى شرى انجام داده هميشه در رنج 

 است.

كه در دنيا خدا را فراموش كرد و او را  انسانى

نشناخت و به او نگرويد، در نتيجه ذات و حقيقت 

كند و خود را تنها همان خود را هم فراموش مى

تن و زندگيش را همان زندگى مادى چند روز دنيا 

پندارد به طورى كه مرگ را نيستى حقيقت مى

كند و در نتيجه تمام كوشش او، خود خيال مى
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حيات مادى و سالمتى تن است به طورى كه تأمين 

از كوچكترين چيزى كه با سالمتى تنش مزاحمت 

كند ولى از چيزهايى كه )گناهان( دارد پرهيز مى

برد پرهيزى ندارد، اگر سالمتى روانش را از بين مى

كوشد به وسيله به مختصر بيمارى دچار شود، مى

ل دكتر و دوا يا جراحى آن را عالج كند و از بذ

مال و وقت هيچ دريغ ندارد، ولى براى بيمارى 

روانش كه هزاران سال بايد در عالم برزخ براى آن 

گرفتار و از آن در رنج و شكنجه خواهد بود اعتنايى 

 ندارد.

آشكار است كه اينها همه در نتيجه فراموشى ذات 

 است كه اثر فراموشى خداست.

ا نكند، گوييم كه اگر تن بيمار شد آن را مداونمى

بلكه بايد آن را عالج كند تا به وسيله بدن سالم 

بتواند كارهاى نيك كند ولى در بيمارى روانش 

بايد هزاران مرتبه بيشتر اهميت دهد و آشكار است 
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شود كه انسانى ذات خودش را اين كار وقتى مى

بشناسد و فراموشش نكند و آن هم در صورتى است 

 ر داشته باشد:كه پروردگارش را بشناسد و درنظ

______________________________ 
، وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ ... -(1)

 (.19)حشر/ 

 213، ص: 1قلب سليم، ج

 

در زمين مردمان 

 خانه مكن
 

كار خود كن كار 

 بيگانه مكن

كيست بيگانه تن 

 خاكى تو
 

كز براى اوست 

 غمناكى تو

تا تو تن را چرب و 

 دهىشيرين مى
 

جوهر جان را نبينى 

 فربهى

گر ميان مشك تن را 

 جا شود
 

روز مردن گند او 

 پيدا شود
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مشگ را بر تن مزن 

 بر دل بمال
 

مشگ چبود نام پاك 

 ذوالجالل

اى برادر! تو همين 

 اىانديشه
 

مابقى تو استخوان و 

 اىريشه

گر گلست انديشه تو 

 گلشنى
 

ور بود خارى تو 

 329هيمه گلخنى

 

 ياد خدا نزد واجبات و محرمات

مورد دوم از مواردى كه ياد خدا واجب است 

هنگامى است كه به واجبى يا حرامى برخورد كند، 

بايد خداى را يادآورد و آن واجب را انجام يا 

حرام را ترك نمايد؛ مثلًا ماه مبارك رمضان، روزه 

را ترك نكند، موسم حج اگر شرايط وجوب در او 

 جمع شده باشد، حج را بجاى آورد، سر سال اگر

زكات يا خمس بر او واجب شده باشد فوراً ادا كند؛ 

 
329 \( 1iُ)- مثنوى، معنوى. -مولوى\E 
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هنگام رسيدن بال و مصيبت خدا را ياد كند و بر آن 

بال شكيبا باشد و دل خود را به اميد رسيدن به 

پاداش آرامش دهد و اگر به مستحبّى برخورد كرد 

به مقدار تواناييش خداى را ياد كند و آن مستحب 

د با مسلمانان ابتدا به را انجام دهد، مثلًا در برخور

سالم كردن را ترك نكند و اگر به او سالم كردند 

جواب آن را حتماً بايد بدهد يا صله رحم، اگر 

شود طورى است كه در تركش عرفاً قطع رحم مى

واجب است مثلًا مريض است او را عيادت كند، 

گرفتار است رفع گرفتاريش نمايد و در غير اين 

و مسامحه در آن سزاوار صورت، صله رحم مستحب 

 نيست.

همچنين در برخورد به هر حرامى بايد آن را ترك 

كند و خداى را فراموش ننمايد و در برخورد به 

تواند مسامحه نكند و آن را مكروهات هم تا مى

ترك نمايد؛ مثلًا اگر نظر حرامى پيش آيد خداى 
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را ياد كند و چشم از آن بپوشد، اگر آواز حرامى 

 نگيرداست گوش 

______________________________ 
 مثنوى، معنوى. -مولوى -(1)

 214، ص: 1قلب سليم، ج

يا از آن فرار نمايد، اگر مال حرامى است آن را 

تصرف نكند، اگر كلمه حرامى است آن را بر زبان 

جارى نسازد. خالصه در هيچ حالى خداى را 

 فراموش ننمايد يعنى او را فرمانبردارى كند.

و اين است مراد از ذكر كثير كه در قرآن مجيد 

مكرّر فرموده: »زياد ياد خدا كنيد« و در چند 

روايت، امام عليه السالم همين مطلب را بيان 

 فرموده است.

 ترين كارهابهترين و سخت
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حضرت صادق عليه السالم فرمود: »بهترين اعمال )و 

ترين چيزى( كه خداوند بر در روايت ديگر سخت

ندگانش واجب فرموده، سه چيز است. و بنا به ب

روايت ديگر امتحان نشده مؤمن به چيزى كه 

 تر باشد بر او از سه چيز:سخت

: يعنى با مردم با انصاف رفتار »انصاف با مردم« -1

كنى. نپسندى براى آنها چيزى مگر آنچه براى خود 

 پسندى.مى

: يعنى با برادر دينى در مال همدردى »مواسات« -2

كردن؛ اگر تهيدست باشد بذل مال كند، اگر بيمار 

 است به همچنين.

: نه اينكه زبان به »سبحان »ياد خدا در هر حال« -3

اللَّه و الحمدللَّه وال اله الّا اللَّه واللَّه اكبر« بگردد 

)هرچند اين هم ذكر است( لكن منظور اين است 

يزى برخورد كردى كه خدا فرموده كه اگر به چ
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آن را بجاى آور، انجام دهى و اگر فرموده ترك 

 330كنى، آن را رها نمايى«.

و به همين مضمون چهار حديث در اصول كافى 

 نقل شده است.

______________________________ 
»سَيِّدُ االعْمالِ ثَالثَةٌ: إنْصافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ  -(1)

ءٍ إلَّارَضيتَ لَهُمْ مِثْلَهُ وَمُواساتك بِشَىْ تَرْضىحَتَّى ال

كُلِّ حالٍ لَيْسَ سُبْحانَ  الْأخَ فِى الْمالِ وذكْرُ اللَّهِ عَلى

اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ وَال الهَ إلَّا اللَّهُ وَاللَّه أكْبَرُ فَقَطُّ وَلكِنْ 

 بِهِ أخَذْتَ بِهِ أو ءٌ أمَرَاللَّهُ عزَّوجلَّإذا وَرَدَ عَلَيْكَ شَىْ

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ تَرَكْتَهُ«، ءٌ نَهَىإذا وَرَدَ عَلَيْكَ شَىْ

 / باب االنصاف والعدل(.144/ 2)اصول كافى 

 215، ص: 1قلب سليم، ج

 مهمترين اقسام ذكر

 
330  \( 1iُ)-  «َك َحىتَّ التَ ْرضى ْن نَ ْفسى ْثَلهُ َوُمواساتك اْْلَخ ِفى اْلمالى وذْكُر اللَّهى َعلىبىَشىْ   َسيُِّد االْعمالى َثالثٌَة: إْنصاُف النَّاسى مى َرضيَت ََلُْم مى ُكلِّ حاٍل لَْيَس ُسْبحاَن اللَّهى َواحلَْْمُدللَّهى   ٍء إالَّ

/ باب االنصاف 144/ 2اللَُّه َعزََّوَجلَّ َعْنُه تَ رَْكَتُه«،) اصول كاِف ٌء نَ َهىٌء أَمرَاللَُّه عزَّوجلَّ بىهى أَخْذَت بىهى أو إذا َوَرَد َعلَْيَك َشىْ  فَ َقطُّ َولكىْن إذا َوَرَد َعَلْيَك َشىْ َوال الَه إالَّ اللَُّه َواللَّه أْكرَبُ 
 E\والعدل(.
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بنابراين اهميت اين مرتبه از ذكر خدا به خوبى 

دانسته شد، بلكه اگر مالحظه حالل و حرام در گفتار 

و كردار نباشد عبادت بدنى و ذكرهاى زبانى هم يا 

فايده است و اين مطلب در اول فايده يا كمبى

كتاب گناهان كبيره بيان شده و در اينجا تذكر به 

داوند تنها از اين آيه شريفه كافى است كه: »خ

 331پذيرد«.پرهيزگاران مى

 مراقبه همين است

اين مرتبه از ذكر يعنى خداى را در هرحال حاضر 

و ناظر دانستن و از پيروى دستوراتش سرپيچى 

نكردن همان مراقبه است كه تنها وسيله نجات از هر 

 اى است.مهلكه و رسيدن به هردرجه

شه رقيب يعنى چنانكه حقتعالى بر بندگانش همي

)نگاهدار( است و بر گفتار و كردارهاى آنها 

نگهبانانى از مالئكه گماشته كه همه را ثبت نمايند، 
 

331 \i\-( 1)iُ  َا يَ َتَقبَُّل اللَّهُ مى ْيَ ... إىَّنَّ  E\(.27،) مائده/ E\َن ا ْلُمتَّقى
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همچنين بنده هم حضور او را مراقب و مواظب 

 باشد و در محضرش گناهى نكند.

اينك براى تنوع در مطالب كتاب، چند داستان از 

 شود:مراقبه ذكر مى

 زليخااى از داستان يوسف و نكته

گويند هنگامى كه زليخا حضرت يوسف عليه  -1

السالم را در حجره خلوت نگاهداشت ناگاه مقنعه را 

از سر برداشته و بر روى بتى كه در حجره نصب بود، 

انداخت يوسف عليه السالم سبب آن را پرسيد. 

زليخا گفت چون خواستم با تو گالويز شوم از بت 

آن را پوشيدم  خجالت كشيدم و از آن حيا كردم و

 كه مرا نبيند.

يوسف عليه السالم فرمود تو از حضور جمادى كه 

كنى و من از ساخته شده دست بشر است حيا مى

حضور آفريدگار جهان حيا نكنم؟! پس از او فرار 
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كرد و در نتيجه بچه در گهواره بپاكدامنى او 

شهادت داد و عاقبت هم به مقام سلطنت رسيد و 

 مشروع زليخا هم به طور

______________________________ 
 (.27، )مائده/ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ا لْمُتَّقِينَ -(1)

 216، ص: 1قلب سليم، ج

 332به وصال او رسيد به تفصيلى كه در قرآن است.

 مرغ را زنده برگردانيد

بعضى از بزرگان يكى از شاگردانش را بيش از 

ديگران مورد عنايت و تربيت قرار داده بود. سبب 

آن را پرسيدند فرمود بر شما آشكار خواهد شد. 

روزى به هريك از شاگردانش مرغى داد و گفت 

اين مرغ را در حالى كه كسى تو را نبيند ذبح كن 

ى و بياور. همه رفتند و هريك مرغ خود را در جا

 
332 \( 1iُ)- .احياء العلوم\E 
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خلوتى كشتند و آوردند ولى آن شاگرد محترم 

مرغ را زنده آورد. استاد سبب آن را پرسيد. گفت 

شما امر كرديد مرغ را در جايى كه كسى مرا نبيند 

ذبح كنم، من هرجا رفتم خدا را حاضر و ناظر 

 333ديدم.

اش سبب تقدم او بر استاد گفت: اين حال مراقبه

 334ديگران است.

 ا ابن عمرگفتگوى چوپان ب

گويند وقتى ابن عمر به غالمى كه گوسفندانى را 

چرانيد برخورد كرد و به او گفت يك گوسفند مى

به من بفروش. چوپان گفت مال من نيست و مالك 

هم چنين اذنى به من نداده است. ابن عمر گفت 

گوسفند را به من بفروش و پول آن را براى خودت 

فند را گرگ بردار و به مالك خود بگو آن گوس

 
333 \( 2iُ)-  /206فخر رازى/ لوامع البينات.\E 
334 \( 3iُ)-  /206فخر رازى/ لوامع البينات.\E 
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ربوده. چوپان گفت »فاين اللَّه؛ پس خدا 

كجاست؟«؛ يعنى اگر مالك من نيست خدا كه 

 حاضر و ناظر است.

اين مراقبه چوپان در ابن عمر اثر كرد به طورى كه 

نزد مالك آن غالم رفت و او را خريد و آزاد كرد 

و بعد همان گله گوسفندان را هم از همان مالك 

م آزاد شده بخشيد و بعد از اين خريد و به آن غال

كرد و ابن عمر هميشه اين كلمه چوپان را تكرار مى

 335گفت »فاين اللَّه«.مى

______________________________ 
 احياء العلوم. -(1)

 .206فخر رازى/ لوامع البينات/  -(2)

 .206فخر رازى/ لوامع البينات/  -(3)

 .206فخر رازى/ لوامع البينات/  -(4)

 
335 \( 4iُ)-  /206فخر رازى/ لوامع البينات.\E 
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 217، ص: 1قلب سليم، ج

 دهدجعبه را تحويل مى

هنگامى كه مسلمين وارد مدائن شدند و هرچه 

اى آورى كردند، مردى آمد و جعبهتوانستند جمع

در دست داشت و آن را تحويل انبار داد. مسلمانان 

شك داشتند كه آن جعبه چيست؛ چون مانند آن را 

ده بودند. از آورنده پرسيدند آيا چيزى از آن ندي

اى؟ پاسخ داد اگر ايمان به خدا نداشتم و برداشته

دانستم اين جعبه را براى خدا را حاضر و ناظر نمى

آوردم. از هويت او پرسيدند، گفت به خدا شما نمى

كنم مبادا ستايشم سوگند! خودم را معرفى نمى

يفه خود شد. از كنيد، دنبال او رفتند تا داخل طا

»عامر بن  مشخصات او سؤال كردند معلوم شد او

 336است. عبد قيس«

 
336 \( 1iُ)-  16/ 4طربى/ تاريخ.\E 
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 ذكر واجب زبان، نماز است

است و واجب  »ذكر لسانى« قسم سوم از ذكر خدا،

آن همان نمازهاى واجب؛ يعنى نمازهاى پنجگانه 

شبانه روز و نماز ميت و طواف و قضاهاى خود يا 

هاى عملى موجود والدين به تفصيلى كه در رساله

 است.

اهميت نماز و بزرگى ثواب آن و سختى عقوبتهاى 

 ترك آن در كتاب گناهان كبيره ذكر شده است.

زبانى همان نماز واجبى دليل بر اينكه ذكر واجب 

فرمايد: »اى است؛ اين است كه در سوره جمعه مى

[ گرويديد هرگاه بانگ كسانى كه ]به سوى ايمان

نماز در روز جمعه بلند شود، پس شتاب كنيد به 

، و در سوره 337سوى ذكر خدا« كه همان نماز است

 
337 \i\-( 2)iُ  ن يَ ْومى ا ْْلُُمَعةى فَاْسَعْواْ إىَل  E\(.9،) مجعه/ E\ذىْكرى اللَّهى ... يأَي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنوْا إىَذا نُودىَى لىلصََّلواةى مى
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فرمايد: »و برپادار نماز را براى ياد طه نيز مى

 338من«.

______________________________ 
 .16/ 4طبرى/ تاريخ  -(1)

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِن يَوْمِ ا  -(2)

 (.9، )جمعه/ ذِكْرِ اللَّهِ ... لْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى

 (.14، )طه/ ... وَأَقِمِ الصَّلَواةَ لِذِكْرِى -(3)

 218ص:  ،1قلب سليم، ج

 تسبيحات اربعه، دعا و صلوات

)يعنى  تهليل ذكر مستحب را نيز انواعى است:

 شهادت به يگانگى خداوند(.

)گواهى به پاكى خداوند  تسبيح )ثنا گفتن(. تحميد

)شهادت به بزرگى خدا دادن( و  تكبير دادن(.

وال اله اال »سبحان اللَّه والحمد للَّه مختصر آنها جمله
 

338 \i\-( 3)iُ َوأَقىمى الصََّلواَة لىذىْكرىى ...\E /(.14،) طه\E 
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»وال حول وال قوة اال  و نيز گفتن: اللَّه واللَّه اكبر«

 باشد.مى باللَّه«

و نيز از ذكر خداست و دعا و مناجات با حضرت 

الحاجات چنانچه از دعاست صلوات بر محمّد قاضى

و آل او و نيز تالوت قرآن مجيد از ذكر خداوند 

 است.

 هرچه بيشتر، بهترذكر خدا 

بايد دانست كه براى ذكر پروردگار حدى نيست و 

مند هرچه بيشتر به آن مشغول شود، بيشتر بهره

 شود.مى

فرمايد: »اى كسانى كه در »سوره احزاب« مى

گرويديد خداوند را ياد كنيد بسيار يادكردنى و او 

 339را بامداد و پسين، تسبيح نماييد«.

 
339 \i\-( 1)iُ ياًل يأَي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنوْا ا  E\(.42 -41،) احزاب/ E\ذُْكُروْا اللََّه ذىْكرًا َكثىريًا* َوَسّبُحوُه ُبْكرًَة َوَأصى
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روايات فضيلت ذكر را نقل در »كتاب عدةالداعى« 

كرده و براى رعايت اختصار نقل نگرديد و همين 

جمله براى اهميت آن كافى است كه بدانيم 

رستگارى هميشگى و سعادت حقيقى انسان به 

شود چنانچه زيادتى ذكر خداوند تأمين مى

فرمايد: »خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار مى

 340شويد«.

م انواع نمازهاى مستحبى و از اهل بيت عليهم السال

دعاها و مناجات و اقسام ذكرها به مقدارى رسيده 

كه اگر كسى بخواهد در همه ساعات شب و روز به 

تواند. خداوند توفيق ذكر خدا سرگرم باشد مى

 بردارى عنايت فرمايد.بهره

______________________________ 
يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا*  -(1)

 (.42 -41، )احزاب/ وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

 
340 \i\-( 2)iُ  ََواذُْكُرواْ اللََّه َكثىريًا لََّعلَُّكْم تُ ْفلىُحون ...\E /(.10،) مجعه\E 
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، )جمعه/ ... وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -(2)

10.) 

 219، ص: 1قلب سليم، ج

 نماز شب و رسيدن به مقام محمود

ه نماند كه در بين نمازهاى مستحب از همه با ناگفت

تر و با اثرتر، »نوافل يوميه« است. خصوصاً فضيلت

»نافله شب« كه يازده ركعت و وقت آن نصف دوم 

شب تا طلوع فجر است و آيات و روايات درباره 

فضيلت سحرخيزى و نماز شب و استغفار در سحر 

 بسيار است و خالصه هركس به هرمقامى كه رسيده

؛ چنانچه از آيه شريفه 341به بركت سحرخيزى بوده

اى از شب را شود: »و پارهاين مطلب استفاده مى

بيدار باش به نماز خواندن و اين واجبى است )زايد 

بر نمازهاى يوميه( براى تو، اميد است كه 

 
341 \( 1iُ)- هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ از مين دعاى شب و ورد سحرى بود\E 

http://www.i20.ir/


561     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

؛ يعنى 342پروردگارت تو را به مقام محمود بپا دارد«

ستايش كنند و مقامى كه در آن تمام مردم تو را 

 آن مقام شفاعت كبراست.

شود كه نماز شب تنها بر از اين آيه استفاده مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم واجب بوده 

و بر امتش براى آسان كردن كار بر آنها واجب 

نشده بلكه مستحب مؤكد است؛ يعنى اگر شب را تا 

صبح بخوابند و نماز شب را ترك كنند عذابى 

ناپذير ندارند بلكه برايشان آن محروميتهاى جبران 

است از رسيدن به مقامات و درجات كه اساس آنها 

 شيعه آل محمّد شدن است.

 روايات و تأكيد بر نماز شب

فرمايد: »از شيعيان ما حضرت صادق عليه السالم مى

 343خواند«.نيست كسى كه نماز شب نمى

 
342 \i\-( 2)iُ  ْد بىهى َن الَّْيلى فَ َتَهجَّ  E\(.79اسرائيل/ ،) بىن E\َأن يَ ْبَعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا ى نَافىَلًة لََّك َعَسىَومى
343 \( 3iُ)-(.162/ 87يل«،) حباراْلنوار » ليس من شيعتنا من َل يصل صلوة الل\E 
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فرمايد: »كسى كه ايمان حضرت باقر عليه السالم مى

ايد شب را روز كند مگر به خدا و روز جزا دارد نب

و در توقيع مبارك  344اينكه نماز شب را بخواند«.

 حضرت حجة بن الحسن

______________________________ 
هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ از يمن  -(1)

 دعاى شب و ورد سحرى بود

عَثَكَ أَن يَبْ ى نَافِلَةً لَّكَ عَسَىوَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ -(2)

 (.79اسرائيل/ ، )بنىرَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

»ليس من شيعتنا من لم يصل صلوة الليل«،  -(3)

 (.162/ 87)بحاراألنوار 

»من كان يؤمن باللَّه واليوم االخر فال يبيتن  -(4)

 (.105/ 87االبوتر«، )بحاراألنوار 

 220، ص: 1قلب سليم، ج

 
344 \( 4iُ)- (.105/ 87» من كان يؤمن باللَّه واليوم االخر فال يبينت االبوتر«،) حباراْلنوار\E 
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به ابن بابويه سه  -شريفاللَّه تعالى فرجه العجل -

 فرمايد كه بر تو باد به نماز شبمرتبه تأكيد مى

 345.»وعليك بصلوة الليل«

 ستايدقرآن مجيد، سحرخيزان را مى

خداوند كريم سحرخيزى و نماز شب را در چند 

جاى از قرآن مجيد ستوده است از آن جمله: »اهل 

د كننايمان پهلوهاى خود را از خوابگاهها خالى مى

خوانند خيزند(، مى)و براى نماز شب برمى

پروردگارشان را از روى ترس از قهر و اميد به لطف 

دهند، پس ايم مىو ثواب او و از آنچه به آنها داده

داند كسى آنچه از نعمتها و مقامهايى كه چشمها نمى

كند براى آنها در نهانى )يعنى در غيب را روشن مى

يره شده است( به پاداش اين عالم كه براى آنها ذخ

 
345 \( 1iُ)-  162/ 87حباراْلنوار.\E 
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)كه از آن جمله سحرخيزى و  346اندكردهآنچه مى

 نماز شب است(«.

فرمايد: »آيا كسى كه كافر شده در جاى ديگر مى

به خداوند، برابر است با كسى كه )خدا را شناخته و 

به آخرت ايمان آورده( در اوقات شب به بندگى و 

اطاعت او ايستاده و در حال سجده و ايستاده او را 

ترسد و خواند در حالى كه از عذاب آخرت مىمى

بگو آيا  به رحمت پروردگارش اميدوار است؛

مساوى هستند كسانى كه )به خدا و آخرت( دانا 

دانند؟ جز اين نيست كه باشند و كسانى كه نمىمى

 347اند«.شوند كسانى كه داراى عقلپندپذير مى

شود كه از اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

خواندن نماز شب و زارى كردن به درگاه خداوند 

معرفت و خردمندى  از روى بيم و اميد، نشانه علم و

 
346  \i\-( 2)iُ   ََّا    تَ َتَجاِف عى َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوممى َا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ُجُنوبُ ُهْم َعنى اْلَمَضاجى َى ََلُم ّمن قُ رَّةى أَْعُْيٍ َجَزآًء ِبى آ أُْخفى ُقوَن* َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّ  -16،) سجده/  E\َرَزْقنُهْم يُنفى
17.)\E 
347  \i\-( 3)iُ    رََة َويَ ْرُجواْ َرْْحََة ًدا َوَقآئًما ََيَْذُر ا ْْلَخى ُر أُْوُلواْ ا ْْلَْلببى رَبّهى أَمَّْن ُهَو قنىٌت ءَانَآَء الَّْيلى َساجى َا يَ َتذَكَّ  E\(.9،) زمر/ E\ى ُقْل َهْل َيْسَتوىى الَّذىيَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذىيَن اَليَ ْعَلُموَن إىَّنَّ
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اعتنايى به آن، نشانه است، چنانچه ترك و بى

 خردى است.خبرى و بىبى

______________________________ 
 .162/ 87بحاراألنوار  -(1)

جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  تَتَجَافَى -(2)

خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنهُمْ يُنفِقُونَ* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ 

، أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

 (.17 -16)سجده/ 

انَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئمًا يَحْذَرُ ا أَمَّنْ هُوَ قنِتٌ ءَ -(3)

ى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ لْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ

، يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ا لْأَلْببِ

 (.9)زمر/ 

 221، ص: 1قلب سليم، ج
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هر آن كس از 

 ى داردحقيقت بو
 

به بيدارى شب او 

 خوى دارد

 

»جز اين نيست كه پرهيز كنندگان از شرك و گناه 

ها )در قيامت( خواهند بود. در بوستانها و چشمه

گيرندگانند آنچه را پروردگارشان به آنها عطا 

فرمايد. ايشان پيش از اين )در دنيا( نيكوكار مى

يشتر شب خوابيدند )يعنى ببودند، اندكى از شب مى

بردند( و در سحرگاهان را به بندگى به سر مى

جستند )هميشه خود را در انجام وظيفه آمرزش مى

بندگى در پيشگاه خداوند مقصّر ديده و در سحرها 

خواستند( و در مالهاى از حضرتش آمرزش مى

اى است براى نيازمندى كه سؤال ايشان بهره

 348كند«.كند و نيازمندى كه سؤال نمىمى

 
348  \i\-( 1)iُ   َذىيَن َمآ َءاتَلُهْم رَب ُُّهْم إىن َُّهْم َكانُواْ قَ ْبَل ذ َْي ِفى َجنٍت َوُعُيوٍن* َءاخى نىَْي* َكانُواْ قَلىياًل ّمَن الَّْيلى َما يَ ْهَجُعوَن* َوبىاْْلَْسَحارى ُهْم َيْسَتْغفىُروَن* َوِفى أَْمَواَلىىمْ إىنَّ ا ْلُمتَّقى  َحقٌّ الىَك حُمْسى

آئلى َوا ْلَمْحُرومى   E\(.19 -15،) ذاريات/ E\لّلسَّ
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عالمه مجلسى رحمه اهلل در جلد هيجده بحاراألنوار 

پس از نقل آيات قرآنى در فضيلت نماز شب بيش 

از هفتاد حديث نقل نموده و ما اينجا فقط به ذكر 

 كنيم.يك روايت اكتفا مى

 خاصيت براى نماز شب 26

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »نماز 

دوستى مالئكه و  شب سبب خشنودى پروردگار و

سنت پيغمبران و سبب نور معرفت و اصل ايمان و 

راحتى بدنها و كراهيت شيطان و وسيله پيروزى بر 

دشمنان و موجب اجابت دعا و پذيرفته شدن اعمال 

و زيادتى روزى و شفيع ميان صاحب خود و 

الموت و چراغ و فرش قبر و پاسخگو از نكير و ملك

صاحب خود در  منكر و مونس و زيارت كننده

قبرش تا روز قيامت است و چون روز قيامت شود 

اى است از رحمت بر سر صاحبش و تاج است سايه

بر سرش و پوشش است بر تنش و نورى است در 
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اى است بين او و آتش و حجتى جلوش و پرده

 است براى او نزد پروردگار و

______________________________ 
ينَ فِى جَنتٍ وَعُيُونٍ* ءَاخِذِينَ مَآ إِنَّ ا لْمُتَّقِ -(1)

ءَاتَلهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُواْ 

قَلِيلًا مّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* 

 -15، )ذاريات/ وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لّلسَّآئلِ وَا لْمَحْرُومِ

19.) 

 222، ص: 1قلب سليم، ج

سبب سنگينى حسنات و وسيله عبور از صراط و كليد 

 درب بهشت است«.

خاصيت براى نماز شب ذكر  26در اين حديث 

شده كه از همه مهمتر نور معرفت است. پس كسى 

كه خواهان معرفت و مقام يقين است، بايد از 
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نكرده بلكه بر بيدارى در سحر و نماز شب مسامحه 

 آن مداومت كند تا ان شاء اللَّه به مقصود برسد.

 كيفيت نماز شب

هشت ركعت به نيت نماز شب به صورت چهار تا دو 

اى كه بخواهد، پس از آن دو ركعتى به هر سوره

ركعت به نيّت »شفع« و پس از سالم، يك ركعت به 

نيّت »وتر« بخواند و اگر مجال باشد در قنوت وتر 

اد يا صد مرتبه استغفار يا سيصد مرتبه »العفو«، و هفت

آمرزش جويى براى چهل مؤمن بسيار خوب است 

بيت عليهم السالم بويژه و دعاهاى رسيده از اهل

از صحيفه سجاديه و دعاهايى كه در جلد  32دعاى 

هيجده بحاراألنوار نقل شده، رستگارى بزرگى 

 349است، خداوند همه را موفق بدارد.

 
349 \E\( 1)iُ 

 !انرخ اندر خاك ماليد، اى عزيز   چو خواهد شد رخ اندر خاك ريزان  -

 فرو ريزد دو رخ چون برگ گل پاك  برانديشيد از آن ساعت كه در خاك

http://www.i20.ir/


570     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

______________________________ 
(1) 

 

 

 نه رخ در پيش او بر خاك ماليد   در آن ساعت نه بتوانيد ناليد

 شبان روزى بدينسان حضرتى هست   كنون بارى مشا را قدرتى هست 

 مگر سوز دل و آه سحرگاه   خنواهد بود با تو هيچ مهراه

 مگر شايسته اسرار گردى   خمسب اى دوست تا بيدار گردى 

 مگر بيدار گرداىن خرد را  برو با گور افكن خواب خود را 

 برآمد صبح پريى و تو خفته  اال اى روز و شب در خواب رفته

 دلت را غافل و آشفته گريد؟  ترسى كه مرگت خفته گريد؟ َّنى

 عزيزان و وفاداران برفتند  تو در خواىب و بيداران برفتند

 كه دارى اميىن و تندرسىت   مكن در وقت صبح اى دوست سسىت 

 چو آيد صبحگه آنگاه ِبشند   هر آن خلعت كز آن درگاه ِبشند

 كه بسيارى دمد صبح و تو در خاك  برآر از سينه پرخون دمى پاك 

 گوى غم ديرينه دل باز مى   زبان بگشا و با حق راز ميگوى 

 نياز خويش با حق عرضه دارى   زهى لذت كه در شبهاى تارى 

 گهى در گريه و گه در َّنازى   گشاده پيش او دست نيازى 

 خالئق خفته تو باشى و او بس   ننازى تو كه در پيش چنان كس 

 ز خود دور و بدو نزديك بودن  شا با حق شب تاريك بودنخو 
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چو خواهد شد  -

رخ اندر خاك 

 ريزان

 
رخ اندر خاك 

 !ماليد، اى عزيزان

برانديشيد از آن 

 ساعت كه در خاك
 

فرو ريزد دو رخ 

چون برگ گل 

 پاك

در آن ساعت نه 

 بتوانيد ناليد
 

نه رخ در پيش او بر 

 خاك ماليد

كنون بارى شما را 

 قدرتى هست
 

شبان روزى بدينسان 

 حضرتى هست

نخواهد بود با تو 

 هيچ همراه
 

مگر سوز دل و آه 

 سحرگاه

مخسب اى دوست تا 

 بيدار گردى
 

مگر شايسته اسرار 

 گردى

برو با گور افكن 

 خواب خود را
 

مگر بيدار گردانى 

 خرد را
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اال اى روز و شب در 

 خواب رفته
 

برآمد صبح پيرى و 

 تو خفته

ترسى كه نمى

 مرگت خفته گيرد؟
 

دلت را غافل و 

 آشفته گيرد؟

تو در خوابى و 

 بيداران برفتند
 

عزيزان و وفاداران 

 برفتند

مكن در وقت صبح 

 اى دوست سستى
 

كه دارى ايمنى و 

 تندرستى

هر آن خلعت كز 

 آن درگاه بخشند
 

چو آيد صبحگه 

 آنگاه بخشند

برآر از سينه پرخون 

 دمى پاك
 

كه بسيارى دمد 

 صبح و تو در خاك

زبان بگشا و با حق 

 راز ميگوى
 

غم ديرينه دل باز 

 گوىمى

زهى لذت كه در 

 شبهاى تارى
 

نياز خويش با حق 

 عرضه دارى
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گشاده پيش او دست 

 نيازى
 

گهى در گريه و گه 

 در نمازى

ننازى تو كه در پيش 

 چنان كس
 

خالئق خفته تو باشى 

 و او بس

خوشا با حق شب 

 تاريك بودن
 

ز خود دور و بدو 

 نزديك بودن

 

 

 223، ص: 1قلب سليم، ج

 مراتب ايمان و كمى يقين

يك درجه  ايمانحضرت رضا عليه السالم فرمود: »

يك درجه باالى  پرهيزگارى باالى اسالم است و

يك درجه باالى پرهيزكارى  يقين ايمان است و

است و بين مردم چيزى كمتر از يقين تقسيم نشده 

 است«.
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 راوى از امام عليه السالم پرسيد: يقين كدام است؟

سليم شدن براى فرمود: »توكل كردن بر خدا و ت

خدا و خشنودى به خواست خدا و واگذارى كار 

 350خود به خدا«.

مجلسى رحمه اهلل در شرح اين حديث از بعض 

محققين چنين نقل نموده است: »دانش و بندگى، 

شنوى از بينى يا مىدو گوهرى است كه آنچه مى

كتابهاى دينى و بيانات دانشمندان و اندرزهاى 

و است بلكه آمدن پيغمبران پندگويان براى اين د

و فرستاده شدن كتابهاى آسمانى براى اين دو 

است، بلكه آفرينش آسمانها و زمين و آنچه در 

آنهاست براى اين دو است«. و بس است براى 

دانستن شرافت علم، آيه شريفه: »خداوندى كه 

هفت آسمانها را آفريد و از زمين مثل آنها را و 

 
350 \( 1iُ)-شئ اليقْي؟ قال: التوكل على  » ... واالميان فوقه بدرجة والتقوى فوق االميان بدرجة واليقْي فوق التقوى بدرجة وَل يقسم بْي الّناس شئ اقل من اليقْي قال قلت فأى

 E\ر واالميان(./ كتاب الكف52/ 2والرضا بقضاء اللَّه والتفويض ال اللَّه ...«،) اصول كاِف اللَّه والتسليم للَّه
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آيد تا بدانيد كه خدا بر امرش در بين آنها فرومى

 351هرچيز تواناست و به همه چيز داناست«.

)در اين آيه شريفه غرض از ايجاد عالم را دانش به 

پايان او بيان خدا و پى بردن به علم و توانايى بى

فرموده چنانچه گذشت( و بس است در شرافت 

 »عبادت«، آيه شريفه:

______________________________ 
. وااليمان فوقه بدرجة والتقوى فوق ».. -(1)

االيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة ولم 

يقسم بين النّاس شئ اقل من اليقين قال قلت فأى 

شئ اليقين؟ قال: التوكل على اللَّه والتسليم 

والرضا بقضاء اللَّه والتفويض الى اللَّه ...«، )اصول للَّه

 / كتاب الكفر وااليمان(.52/ 2كافى 

اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَموَاتٍ وَمِنَ ا لْأَرْضِ  -(2)

كُلّ  مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ا لْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى

 
351  \i\-( 2)iُ  ْثَلُهنَّ يَ تََنزَُّل ا ْْلَْمُر بَ ْيَنُهنَّ لىَتْعَلُمواْ َأنَّ ا َن ا ْْلَْرضى مى  E\(.12،) طالق/  E\ٍء عىْلًماٍء َقدىيٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط بىُكّل َشىْ ُكّل َشىْ   للََّه َعَلىاللَّهُ الَّذىى َخَلَق َسْبَع ََسَواٍت َومى
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، ءٍ عِلْمًاءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَىْشَىْ

 (.12)طالق/ 

 224، ص: 1قلب سليم، ج

و نيافريدم جن و بشر را مگر براى اينكه مرا »

اند يعنى الزم و )و علم و عبادت با هم 352بپرستند«

ملزوم و سبب و مسبّب يكديگرند؛ چون دانش سبب 

زيادتى بندگى و بندگى سبب زيادتى دانش است( 

و مراد از »علم« همان دين است يعنى شناختن خدا 

ى كتاب و مالئكه كه واسطه وحى اويند و شناساي

خدا؛ يعنى قرآن و شناسايى روز جزا چنانچه 

 354و .... 353خودش فرموده است

است؛ زيرا ايمان، همان  علم به ايمان و مرجع

تصديق به شئ است آن طورى كه واقع اوست و 

 
352 \i\-( 1)iُ  نَس إىالَّ لىَيْعُبُدونى  E\(.56،) ذاريات/ E\َوَمآ َخَلْقُت ا ْلْىنَّ َوا ْْلى
353 \i\-( 2)iُ  ُنوَن ُكلٌّ ءَاَمَن باللَّهى َوَملئَكتىهى ن رَّبّهى َوا ْلُمْؤمى َآ أُنزىَل إىلَْيهى مى  E\(.852،) بقره/ E\ى ...ى َوُرُسلىهى ى وَُكتُبىهى َءاَمَن الرَُّسوُل ِبى
354 \i\-( 3)iُ  ُنوْا بىاللَّهى َوَرُسولىهى ن قَ ْبُل َوَمن َيْكُفْر بىاللَّهى َوَملَئَكتىهى َرُسولىهى  ى َواْلكىتبى الَّذىى نَ زََّل َعَلىيأي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنوْا ءَامى رى ى َوا ْلَيْومى اْْلَخى ى َوُرسلىهى ى وَُكتُبىهى ى َوا ْلكىتبى الَّذىى أَنَزَل مى

 E\(.136،) نساء/ E\فَ َقْد َضلَّ َضلاًل بَعىيًدا
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الزمه تصديق به شئ تصوّر آن است و اين تصوّر و 

 تصديق همان علم است.

و كفر مقابل ايمان و به معناى پوشيدن حق و باور 

 نداشتن آن است و مرجع كفر، جهل است.

و ايمان در شرع، مختص باور داشتن اين پنج چيزى 

ت كه ذكر شد )خدا، مالئكه، كتب آسمانى، اس

پيغمبران و روز جزا( پس علم به آنها واجب 

و منظور از فرمايش پيغمبر صلى اهلل عليه و  355است.

آله و سلم: »دانشجويى بر هر مرد و زن مسلمانى 

همين است. »البته هركس به  356واجب است«

؛ زيرا براى علم و ايمان مراتبى 357اندازه تواناييش«

است در قوّت و ضعف و درجاتى است در كمى و 

زيادى كه بعضى باالتر از بعضى است؛ چنانچه اخبار 

 كثيره بر آن داللت دارد.

 
355 \( 4iُ)- نىب، اميان به وصى است.گانه جزء اعتقاد به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است؛ چون الزمه اميان بهاعتقاد به امامان دوازده\E 
356 \( 5iُ)- (.15/ 108» طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«،) حباراْلنوار\E 
357 \i\-( 6)iُ ... اَلُيَكّلُف اللَُّه نَ ْفًسا إىالَّ ُوْسَعَها\E /(.286،) بقره\E 
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______________________________ 
، وَمَآ خَلَقْتُ ا لْجِنَّ وَا لْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ -(1)

 (.56)ذاريات/ 

زِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ وَا لْمُؤْمِنُونَ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُن -(2)

، ى ...ى وَرُسُلِهِى وَكُتُبِهِكُلٌّ ءَامَنَ باللَّهِ وَمَلئكَتِهِ

 (.285)بقره/ 

ى يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -(3)

لَّذِى ى وَا لْكِتبِ ارَسُولِهِ وَالْكِتبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى

ى ى وَكُتُبِهِأَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَئكَتِهِ

، )نساء/ ى وَا لْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا بَعِيدًاوَرُسلِهِ

136.) 

گانه جزء اعتقاد به اعتقاد به امامان دوازده -(4)

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است؛ چون 

 نبى، ايمان به وصى است.ايمان به الزمه
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»طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«،  -(5)

 (.15/ 108)بحاراألنوار 

 (.286، )بقره/ لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... -(6)

 225، ص: 1قلب سليم، ج

اين براى آن است كه ايمان به مقدار علمى است 

باشد و آن نورى است كه كه به آن حيات دل مى

شود به واسطه برداشته شدن در قلب روشن مى

حجاب بين بنده و پروردگارش؛ چنانچه فرموده: 

»خداوند سرپرست كسانى است كه ايمان آوردند، 

 358كشاند«.آنها را از تاريكيها به سوى روشنى مى

مرده بود پس اورازنده كرديم وبه و: »آياكسى كه

او داديم نورى كه با آن در بين مردم حركت 

نمايد، مانند كسى است كه در تاريكيهاست و از آنها 

 359بيرون شدنى نيست«.

 
358 \i\-( 1)iُ ... الَّذىيَن ءَاَمُنوْا خُيْرىُجُهم ّمَن الظُُّلمتى إىَل النُّورى ُّ  E\(.257بقره/  ،)E\... اللَُّه َولى
359 \i\-( 2)iُ  ى بىهى َارىٍج ّمْنَها ...َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَْينهُ َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيْشى  E\(.122،) انعام/ E\ى ِفى النَّاسى َكَمن مَّثَُلُه ِفى الظُُّلمتى لَْيَس ِبى
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و از امام صادق عليه السالم است كه: »دانش فرا 

گرفتن، به زيادتى درس خواندن نيست، بلكه، نورى 

خواهد او را د در دل كسى كه مىاست كه خداون

 360كند«.راهنمايى فرمايد روشن مى

و اين نور مانند نورهاى ديگر قوى و ضعيف و كم و 

 زياد دارد؛ چنانچه فرموده:

»چون خوانده شود برايشان آيات خدا، ايمانشان را 

 361كند«.زيادتر مى

 362و: »بگو پروردگارا! دانش مرا زياده فرما«.

حجاب برداشته شود، اين نور زيادتر  و هر اندازه

گردد تا تر مىتر و كاملگردد و ايمان قوىمى

گيرد پس شرح صدر جايى كه همه دل را نور مى

فهمد و آنچه شود و حقايق اشيا را مىنصيبش مى

غيب است )ماوراى ماده و طبيعت( بر او آشكار 
 

360 \( 3iُ)- (.167ِف قلب من يريد أن يهديه«،) منيةاملريد، شهيدثاىن/ » ليس العلم بكثرة التعلم اَّنا هو نور يقذفه اللَّه\E 
361 \i\-( 4)iُ ... ُهْم إىميًنا ْم َءايُتهُ زَاَدت ْ  E\(.2،) انفال/ E\... َوإىَذا تُلىَيْت َعلَْيهى
362 \i\-( 5)iُ َوُقل رَّّب زىْدىنى عىْلًما ...\E /(.114،) طه\E 
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بيند، پس به شود و هرچيزى را به جاى خود مىمى

نور و شرح صدرش، راستگويى انبيا در آنچه مقدار 

شود. اند اجمالًا و تفصيلًا بر او هويدا مىخبر داده

 پس در دلش داعيه )ميل و اراده( عمل به

______________________________ 
... اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مّنَ الظُّلُمتِ  -(1)

 (.257قره/ ، )بإِلَى النُّورِ ...

أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى  -(2)

ى فِى النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ بِهِ

 (.122، )انعام/ مّنْهَا ...

»ليس العلم بكثرة التعلم انما هو نور يقذفه اللَّه  -(3)

ديه«، )منيةالمريد، فى قلب من يريد أن يه

 (.167شهيدثانى/ 

، ... وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمنًا ... -(4)

 (.2)انفال/ 
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 (.114، )طه/ ... وَقُل رَّبّ زِدْنِى عِلْمًا -(5)

 226، ص: 1قلب سليم، ج

هرچه به آن دستور داده شده و پرهيز از هرچه از 

گردد )يعنى ملكه پرهيزگارى آن نهى شده پيدا مى

شود( پس نور معرفتش با نورهاى اخالق را دارا مى

شود؛ چنانچه نيك و خويهاى پسنديده افزوده مى

فرمود: »نورشان در پيش رو و طرفهاى راست ايشان 

 363دود«.مى

 364همچنين فرموده: »نور بر نور«.

و هر عبادتى كه درست انجام دهد قلب را صفايى 

آن را آماده افاضه نور و شرح صدر و دهد و مى

نمايد و اين نور او را به عبادت معرفت و يقين مى

دارد كه آن هم موجب نور و شرح صدر ديگر وامى

تر گردد و بيشتر و معرفت زيادتر و يقين قوى

 
363 \i\-( 1)iُ ْم ...بَ ْْيَ  ... نُورُُهْم َيْسَعى ْم َوبىَأمْينىهى  E\(.8،) حترمي/ E\أَْيدىيهى
364 \i\-( 2)iُ نُوٍر ... ... نُّوٌر َعَلى\E /(.35،) نور\E 
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همچنين تا آنجا كه خدا خواهد و شواهد اين 

 مطلب از قرآن مجيد و اخبار، بسيار است.

ته شد دانسته گرديد پس بدان كه چون آنچه گف

هايى است كه با شكها اوايل درجات ايمان تصديق

ها آميخته است با اختالف مراتبش و ممكن و شبهه

است كه با شرك هم آلوده باشد؛ چنانچه فرموده: 

آورند بيشترشان مگر اينكه »و ايمان به خدا نمى

هاى ايمان غالباً تعبير و از اين مرتبه 365اند«.مشرك

شود؛ چنانچه فرمود: »اعراب گفتند به »اسالم« مى

ايمان آورديم بگو ايمان نداريد ولكن بگوييد اسالم 

آورديم و هنوز ايمان در دلهايتان جا نگرفته 

 366است«.

و اواسط درجات ايمان، تصديقهايى است كه از 

د: »آنان كه هرشك و شبهه پاك باشد چنانچه فرمو

 
365 \i\-( 3)iُ  َُن َأْكثَرُُهم بىاللَّهى إىالَّ َوُهم مُّْشرىُكون  E\(.106،) يوسف/ E\َوَما يُ ْؤمى
366 \i\-( 4)iُ  ْ ميُن ِفى قُ ُلوبىُكْم ...قَاَلتى ا ْْلَْعرَاُب ءَاَمنَّا ُقل َلَّ ا َيْدُخلى ا ْْلى ُنوْا َولكىن ُقولُواْ َأْسَلْمَنا َوَلمَّ  E\(.14،) حجرات/ E\تُ ْؤمى
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ايمان به خدا و رسولش دارند و سپس هيچ ريب و 

 367شكى نداشته باشند«.

______________________________ 
، بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمنِهِمْ ... ... نُورُهُمْ يَسْعَى -(1)

 (.8)تحريم/ 

 (.35، )نور/ نُورٍ ... ... نُّورٌ عَلَى -(2)

، كْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَوَمَا يُؤْمِنُ أَ -(3)

 (.106)يوسف/ 

قَالَتِ ا لْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلكِن قُولُواْ  -(4)

، )حجرات/ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ا لْإِيمنُ فِى قُلُوبِكُمْ ...

14.) 

ى ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ رَسُولِهِ... الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ -(5)

 (.15، )حجرات/ ...

 227، ص: 1قلب سليم، ج

 
367 \i\-( 5)iُ  ى ُِثَّ ََلْ يَ ْرتَابُوْا ...... الَّذىيَن ءَاَمُنوْا بىاللَّهى َوَرُسولىهى\E /(.15،) حجرات\E 
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و بيشتر اطالق ايمان بر اين درجه از ايمان است 

چنانچه فرموده: »جز اين نيست مؤمنين كسانى 

هستند كه هرگاه خداوند ياد كرده شود دلهايشان 

ترسان شود و هرگاه آيات خدا بر آنها خوانده شود 

انشان زياده گردد و بر پروردگارشان توكّل ايم

 368كنند«.مى

اواخر درجات ايمان، همان تصديقهاى خالى از 

شك و شبهه است لكن به اضافه كشف و شهود و 

ذوق و عيان )يعنى ديدن به چشم دل و به ذايقه 

دل( و محبت كامل به حضرت آفريدگار و شوق تام 

خداوند به حضرتش چنانچه فرموده: »اين مؤمنين 

دارد و اينها هم خدا را دوست دوستشان مى

دارند. در برابر اهل ايمان ذليالن )فروتنان( و مى

در برابر كافران عزيزانند و در راه خدا از مالمت 

 
368 \i\-( 1)iُ  َُّنوَن ال َا اْلُمْؤمى ْم َءايُتُه زَاَدتْ ُهْم إىميًنا َوَعَلىإىَّنَّ َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإىَذا تُلىَيْت َعلَْيهى ُلونَ  ذىيَن إىَذا ذُكىَر اللَُّه َوجى  E\(.2،) انفال/ E\َرِبّىْم يَ َتوَكَّ
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كسى باك ندارند، اين است فضل خدا كه به 

 369دهد ...«.هركس خواست مى

شود؛ از اين مرتبه از ايمان به »ايقان« تعبير مى

، 370نچه فرموده: »ايشان به آخرت يقين دارند«چنا

شود، رسول چنانچه از آن تعبير به احسان هم مى

 خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:

»احسان آن است كه خدا را بپرستى مثل اينكه او 

 371بينى«.را مى

و به اين سه مرتبه از ايمان كه ذكر شد، در اين آيه 

 شريفه اشاره شده است:

اند، اند و كار نيك كرده»بر كسانى كه ايمان آورده

گناه و حرجى نيست در آنچه پيش از اين از 

اند، البته وقتى كه پرهيز كرده و محرمات خورده

ايمان آورند و كار نيك كنند آنگاه پرهيز كرده و 
 

369 \i\-( 2)iُ  نىَْي أَعىزٍَّة َعَلى ا ْلكفىرى بُّونَهُ أَذىلٍَّة َعَلى ا ْلُمْؤمى ُدوَن ِفى َسبىيلى اللَّهى َواَلخَيَافُوَن َلْوَمَة اَلئٍم َذالىَك َفْضُل اللَّهى يُ ْؤتىيهى َمن َيَشآُء ...... َيُىبُُّهْم َوَيُى  E\(.54،) مائده/ E\يَن َُيهى
370 \i\-( 3)iُ  َرَةى ُهْم يُوقىُنون  E\(.4،) بقره/ E\... َوبىاْْلَخى
371 \( 4iُ)-(.313/ 67نوار » االحسان ان تعبد اللَّه كانك تراه«،) حباراْل\E 
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ايمان آورند سپس پرهيز كرده و نيكوكارى كنند و 

 372«.داردخداوند نيكوكاران را دوست مى

______________________________ 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ  -(1)

 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمنًا وَعَلَى

 (.2، )انفال/ رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

هُ أَذِلَّةٍ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ ... يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ -(2)

عَلَى ا لْكفِرِينَ يُجهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَايَخَافُونَ 

، )مائده/ لَوْمَةَ لَائمٍ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ...

54.) 

 (.4، )بقره/ ... وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -(3)

سان ان تعبد اللَّه كانك تراه«، »االح -(4)

 (.313/ 67)بحاراألنوار 

 
372  \i\-( 5)iُ    ُْلوا ُلواْ الصلىحتى ُجَناٌح فىيَما َطعىُمواْ إىَذا َماات ََّقوْا وَّءَاَمُنوْا َوَعمى نىْيَ لَْيَس َعَلى الَّذىيَن ءَاَمُنواْ َوَعمى ،) مائده/ E\الصلىحتى ُِثَّ ات ََّقواْ َوَءاَمُنواْ ُِثَّ ات ََّقوْا وََّأْحَسُنوْا َواللَّهُ َيُىبُّ ا ْلُمْحسى
93.)\E 
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لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ  -(5)

فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَااتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ثُمَّ 

اللَّهُ يُحِبُّ ا اتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَ

 (.93، )مائده/ لْمُحْسِنِينَ

 228، ص: 1قلب سليم، ج

و چنانچه ايمان را سه درجه است به تفصيلى كه 

ذكر شد همچنين كفر هم در مقابل ايمان سه مرتبه 

است كه در آيه شريفه به آن اشاره شده است: 

»آنان كه ايمان آوردند سپس كافر شدند پس ايمان 

آورده سپس كافر شدند و سپس بر كفر خود 

ان آمرزد و راهنماييشافزودند، خداوند آنها را نمى

 373فرمايد«.نمى

پس نسبت احسان و يقين به ايمان مانند نسبت ايمان 

 به اسالم است.

 
373 \i\-( 1)iُ  َيُكنى اللَّهُ لى ْ  E\(.137،) نساء/ E\َيْغفىَر ََلُْم َواَللىَيْهدىيَ ُهْم َسبىياًل إىنَّ الَّذىيَن ءَاَمُنوْا ُِثَّ َكَفُرواْ ُِثَّ ءَاَمُنوْا ُِثَّ َكَفُرواْ ُِثَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا َلَّ
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و از براى يقين سه مرتبه است؛ »علم اليقين، عين 

اليقين و حق اليقين«؛ چنانچه در اين آيات به آنها 

و فرق بين اين سه مرتبه به  374375اشاره شده است

)به ديدن  يقينعلم ال شود: مثلًاذكر مثالى آشكار مى

 رود( علم به بودن آتش است. ودودى كه باال مى

 حق اليقين ديدن جرم آتش است. و اليقينعين

سوخته شدن به آتش است و باالتر از اين سه، 

اى نيست و قابل زياد شدن هم نيست؛ چنانچه مرتبه

 اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:

 376شود«مى»اگر پرده كنار رود، يقين من زياد ن

 )پايان فرمايش مجلسى رحمه اهلل(

 كفر هم سه مرتبه دارد

برابر سه درجه »ايمانى« كه ذكر شد، »كفر« هم سه 

 مرتبه دارد:

 
374 \i\-( 2)iُ   ْيى ْيى َكالَّ َلْو تَ ْعَلُموَن عىْلَم ا ْلَيقى يَم* ُِثَّ َلرَتَُون ََّها َعْْيَ ا ْلَيقى  E\(.7 -5،) تكاثر/ E\* َلرَتَُونَّ ا ْلَْحى
375 \i\-( 3)iُ  ْيى  E\(.95،) واقعه/ E\إىنَّ هَذا ََلَُو َحقُّ ا ْلَيقى
376 \( 4iُ)- ،َف الغطاءُ َما ازددُت يقينًا«،) حباراْلنوار  E\(.153/ 40» َلو كشى
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شك و ترديد و وسوسه در يكى از اصول  مرتبه اوّل:

پنجگانه )خدا، رسول، مالئكه، قرآن و آخرت( است 

فرمايد: »دلهايشان به چنانچه در قرآن مجيد مى

شك افتاد، پس ايشان در شك خويش 

 377سرگردانند«.

______________________________ 
مَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَا -(1)

ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ 

 (.137، )نساء/ سَبِيلًا

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ا لْيَقِينِ* لَتَرَوُنَّ ا لْجَحِيمَ*  -(2)

 (.7 -5 ، )تكاثر/ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ا لْيَقِينِ

 (.95، )واقعه/ إِنَّ هذَا لَهُوَ حَقُّ ا لْيَقِينِ -(3)

»لَو كشِفَ الغطاءُ مَا ازددتُ يقيناً«، )بحاراألنوار،  -(4)

40 /153.) 

 
377 \i\-( 5)iُ  ْْم يَ رَتَدَُّدونَ ... َوار  E\(.45،) توبه/ E\تَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم ِفى رَيْبىهى
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، ... وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ -(5)

 (.45)توبه/ 

 229، ص: 1قلب سليم، ج

نكار است؛ يعنى با اينكه نسبت به حق ا مرتبه دوّم:

فهمد، شك دارد و درستى و نادرستى آن را نمى

شود؛ چنانچه در قرآن مجيد تذكر منكر هم مى

فرمايد: »و آنانكه به آخرت ايمان ندارند، مى

دلهايشان انكار كننده است و ايشان تكبر 

و بيشتر اطالق كافر بر اين مرتبه  378كنندگانند«.

 است.

دشمنى با حق است؛ يعنى عالوه بر شك  سوّم: مرتبه

خواهد آن كند و مىو انكارش، با حق مخاصمه مى

فرمايد: را باطل جلوه داده از بين برد؛ چنانچه مى

كنند سرنگون »آنانكه با خدا و رسولش دشمنى مى

شوند؛ چنانكه سرنگون شدند آنانكه پيش از ايشان 
 

378 \i\-( 1)iُ  َُون ْسَتْكربى رَةى قُ ُلوبُ ُهم مُّْنكىرٌَة َوُهم مُّ ُنوَن بىاْْلَخى  E\(.22،) حنل/ E\... فَالَّذىيَن اَليُ ْؤمى
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و براى  هاى روشنبودند و فروفرستاديم نشانه

. و چنانچه 379كافران عذابى است خوار كننده«

تفاوت درجات سعادت و ثواب آخرت به اعتبار 

درجات ايمان است كه ذكر شد، همچنين تفاوت 

دركات شقاوت و عذاب آخرت به اعتبار مراتب كفر 

 است.

در هريك از اين سه مرتبه اگر ظاهر موافق باطن 

باشد؛ يعنى گفتار و كردارش مطابق شك يا انكار يا 

ر است و اگر ظاهرش دشمنى باطنى او باشد، كاف

 برخالف باطن باشد منافق است.

پس »نفاق« هم سه مرتبه دارد: اظهار ايمان با شك 

درون، تصديق به حق با انكار قلبى، اظهار دوستى با 

حق با دشمنى باطنى و عذاب مرتبه سوم 

 
379 \i\-( 2)iُ  ُْم َوَقْد أَنزَْلَنآ ءَايتٍ   إىنَّ الَّذىيَن َُيَآدُّوَن اللََّه َوَرُسولَه ن قَ ْبلىهى ْيٌ ُكبىُتواْ َكَما ُكبىَت الَّذىيَن مى  E\(.5،) جمادله/ E\بَ ّينٍت َولىْلكفىرىيَن َعَذاٌب مُّهى
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ترين دركات اش پايينترين عذابها و دركه»سخت

 380است«.

 اى از اهل يقيننمونه

»اسحاق بن عمار« گويد شنيدم از حضرت صادق 

عليه السالم كه فرمود: رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 آله و سلم

______________________________ 
... فَالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُم  -(1)

 (.22 ، )نحل/مُّسْتَكْبِرُونَ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ  -(2)

بَيّنتٍ وَلِلْكفِرِينَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايتٍ

 (.5، )مجادله/ عَذَابٌ مُّهِينٌ

، ..إِنَّ ا لْمُنفِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ . -(3)

 (.145)نساء/ 

 
380 \i\-( 3)iُ ... َن النَّارى ْركى اْْلَْسَفلى مى َْي ِفى الدَّ قى  E\(.145،) نساء/ E\إىنَّ ا ْلُمنفى
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 230، ص: 1قلب سليم، ج

نماز بامداد را با مردم گزارد و به جوانى در مسجد 

زد و سر به زير داشت، رنگش نگريست كه چرت مى

هايش به گودى فرو رفته زرد و تنش الغر و ديده

 بود.

عليه و آله و سلم به او  پس رسول خدا صلى اهلل

 فرمود: اى فالنى! چگونه بامداد كردى؟

 گفت: يا رسول اللَّه! در حال يقين صبح نمودم.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم از گفته او در 

شگفت شد و به او فرمود براى هر يقين حقيقتى 

 است، حقيقت يقين تو چيست؟

ين من است در پاسخ گفت يا رسول اللَّه! همان يق

خوابى كه مرا اندوهناك كرده و شبم را به بى

كشيده و روز گرمم را به تحمل تشنگى )از روزه( 

جانم از دنيا و آنچه درآن است به تنگ آمده و 
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بينم عرش روگردان است تا آنجا كه گويا مى

پروردگارم براى بررسى حساب مردم برپاست و 

، گويا به اند و من در ميان آنهايمهمه محشور شده

نگرم كه در نعمتند و در بهشت با هم اهل بهشت مى

اند و گويا به كنند و بر پشتيها تكيه زدهتعارف مى

اند و كنم كه در آن زير شكنجهدوزخيان نگاه مى

كشند گويا من هم اكنون نعره آتش دوزخ فرياد مى

 انداز است.شنوم كه در گوشم طنينرا مى

و آله و سلم به اصحابش  رسول خدا صلى اهلل عليه

اى است كه خداوند دلش را به فرمود: »اين بنده

نور ايمان روشن فرموده«. سپس به او فرمود: 

بدانچه بر آنى بچسب )كه خطر دارد( عرض كرد يا 

رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم برايم دعا 

 بفرماييد كه در خدمت شما شربت شهادت نوشم.
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 عليه و آله و سلم برايش دعا فرمود پيغمبر صلى اهلل

و درنگى نكرد تا در يكى از غزوات پيغمبر به جبهه 

 381جهاد رفته، نهمين نفرى بود كه شهيد شد.

 شودچشم و گوش و زبان، خدايى مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود در 

شب معراج از پروردگارم مقام مؤمن را نزد او 

پرسيدم تا اينكه فرمود: »و تقرّب نجويد هيچ 

تر باشد اى به من، به عملى كه دوست داشتنىبنده

ام و براستى كه نزد من، از آنچه بر او واجب كرده

 يكىبا عمل به نافله )مستحبات( به من نزد

______________________________ 
/ كتاب االيمان والكفر/ باب 2اصول كافى  -(1)

 .2/ حديث 53حقيقة االيمان واليقين/ 

 231، ص: 1قلب سليم، ج

 
381 \( 1iُ)-  2/ حديث 53/ كتاب االميان والكفر/ باب حقيقة االميان واليقْي/ 2اصول كاِف.\E 
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جويد تا آنجا كه دوستش دارم و چون دوستش 

داشتم پس گوش او شوم كه با آن بشنود و چشم او 

ا آن گويا شوم كه با آن ببيند و زبانش شوم كه ب

شود و دستش شوم كه با آن برگيرد، اگر بخواندم 

 382پاسخش گويم و اگر از من بخواهد به او بخشم«.

 اندصوفيه به گمراهى افتاده

مجلسى رحمه اهلل در شرح اين حديث گويد شيخ 

بهائى گفته است اين از حديثهاى درست است و با 

اندك تفاوتى ميان خاصه و عامه مشهور است و 

 رات اين حديث را شرح داده است.فق

در معناى جمله »سمعه الذى يسمع به« گويد برخى 

از صوفيان و معتقدين حلول و اتّحاد به ظاهر اين 

عبارتها چنگ زده و به گمراهى افتاده و ديگران را 

اند، تا اينكه گويد براى اين عبارتها هم گمراه ساخته

مجاز كه معانى عقل پسندى است بر روش استعاره و 
 

382 \( 1iُ)-  8و  7/ ضمن حديث 352/ كتاب االميان والكفر/ باب من اذى املسلمْي/ 2اصول كاِف.\E 
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در حديث و قرآن شايع است و با عقايد اهل ايمان 

 مخالف نيست.

پس وجوهى كه بزرگان در معناى حديث بيان 

اند و آنچه به نظر خودش رسيده بيان فرموده كرده

است و براى رعايت اختصار، تنها معنايى كه از شيخ 

 شود.بهائى نقل نموده، اينجا ذكر مى

 ننددااند، مىآنانكه چشيده

»شيخ بهائى« فرموده است: »صاحبدالن را در اينجا 

اى است. سخنان بلندپايه و اشارات نهان و گرانمايه

نكاتى كه اهل ذوق فهمند و بوى خوشش بر جانها 

نشيند و استخوان پوسيده تن ها را زنده كند و بدان 

راه نبرد جز كسى كه رياضتهاى جانكاه كشيده و تن 

از جام معرفت آنها به مجاهده اخالقى داده تا 

نوشيده و مطلب آنها را فهميده. و آنكه اين رموز 
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نفهمد و به اين كنوز معرفت دست نيابد و جز 

 مندى از لذتهاى پست تن، كارىبهره

______________________________ 
/ كتاب االيمان والكفر/ باب من 2اصول كافى  -(1)

 .8و  7/ ضمن حديث 352اذى المسلمين/ 

 232، ص: 1سليم، ج قلب

نداشته، چون اين سخنان شنود در خطر بزرگى 

افتد و به پرتگاه حلول و اتحاد و الحاد سرازير شود 

 تعالى اللَّه عن ذلك علواً كبيراً.

و ما در اينجا سخنى آريم كه آسان توان فهميد، 

 گوييم:

 كنايه از كمال دوستى و نزديكى

ب به خداست و »اين تعبيرات براى مبالغه در قر

شرح تسلط محبت است بر ظاهر و باطن و نهان و 

داند( اين است عيان بنده و مقصود )خدا بهتر مى
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كه چون بنده خود را دوست دارم، او را به مقام 

اش را انس كشم و در عالم قدس آرم و انديشه

يكسره به عالم ملكوت غرقه كنم و حواسش را به 

ش و چشمش تصرف خود گيرم تا به منزله گو

 «.383شوم

روايات در درجات ايمان و مقامات اهل يقين و 

فضايل آن بسيار است، كسانى كه مايلند به كتاب 

 »االيمان والكفر اصول كافى« مراجعه نمايند.

غرض تذكّر خواننده عزيز است كه در هرحدّى و 

اى از ايمان است به آن قانع نشود و طالب مرتبه

[ طىّ سه مرتبه آن گردد و بهمقام يقين و ]و موفّق 

براى تشويق خوانندگان برخى از آثار و بركات 

مقام يقين كه در كلمات ائمّه معصومين عليهم السالم 

به آنها اشاره شده است به طور خالصه يادآورى 

 شود.مى

 
383 \( 1iُ)-  416 -415اْلربعون حديثا، احلديث اَلامس و الثالثون، ص.\E 
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 آثار بزرگ براى يقين

اگر كسى مورد لطف حضرت آفريدگار شود و نور 

يد به طورى كه تمام دلش يقين بر دلش افاضه فرما

شود و در هايش برطرف مىرا بگيرد، همه رذيله

گردد: »ايشانند برابرش به هرخوى نيكى متّصف مى

كسانى كه خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل 

 384فرمايد«.مى

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »يقين، بنده را به 

 آورىهرمقام بلند و ارجمند و شگفت

______________________________ 
األربعون حديثا، الحديث الخامس و الثالثون،  -(1)

 .416 -415ص 

، )فرقان/ ... فَاوْلئكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنتٍ ... -(2)

70.) 

 
384 \i\-( 2)iُ  َي َُبّدُل اللَّهُ َسَياهتىىْم َحَسنٍت ...... فَاْولئك \E /(.70،) فرقان\E 
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 233، ص: 1، جقلب سليم

رساند، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از مى

بزرگى مقام يقين چنين خبر داد هنگامى كه گفته 

رفت، فرمود: شد عيسى عليه السالم روى آب راه مى

شد در هوا راه اگر يقين او زياد )زيادتر( مى

 385رفت«.مى

و در مقدمه اين كتاب روايتى از حضرت رضا عليه 

م نقل شده كه فرمود: »از آثار يقين، دارا شدن السال

 توكّل و رضا و تسليم و تفويض است«.

 هاى يقينكمى آرزو، اخالص و زهد نشانه

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود كوتاهى آرزوهاى 

دنيوى و اخالص در عمل )كه تنها براى خدا باشد 

 386هايى از يقين است«.و بس( و زهد در دنيا، نشانه

 
385 \( 1iُ)-شأن اليقْي حْي ذكر عنده ان عيسى بن مرمي عليه » اليقْي يوصل العبد ال كل حال سىن ومقام عجيب كذلك اخرب رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم عن عظم

 E\(.734/ 2ينه ملشى ِف اَلواء«،) سفينة البحار السالم كان ميشى على املاء فقال لوزاد يق
386 \( 2iُ)- ،»نْيا  E\(.10970/ حديث 452/ 6) شرح غرر قال امرياملؤمنْي عليه السالم:» ُيْسَتَدلُّ َعَلى اْلَيقْيى بىَقْصرى ْاَْلَملى َواْخالصى اْلَعَملى َوالزُّْهدى ِفى الدُّ
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و نيز از آن حضرت مروى است كه: »صبر، زهد، 

 صدق و رضا ثمره يقين است«.

يعنى درخت پاكيزه »يقين« در هر دلى غرس شد، 

 اين صفات فاضله و ملكات پسنديده است. اشميوه

 خوشى در يقين و اندوه در شك

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »خداوند به 

عدلش خوشى و آسايش را در يقين و رضا قرار داده 

 387و غصه و اندوه را در شك و سخط«.

داند كه همه توضيح مطلب آنكه صاحب يقين مى

دگار است و كارها به دست تواناى حضرت آفري

هرچه واقع نشده او نخواسته و هرچه واقع شده او 

 خواسته است. و نيز

______________________________ 
»اليقين يوصل العبد الى كل حال سنى ومقام  -(1)

 
387 \( 3iُ)-(.57/ 2طه جعل الروح والراحة ِف اليقْي والرضا وجعل اَلّم واحلزن ِف الشك والسخط«،) كاِف » ... ان اللَّه تعال بعدله وقس\E 
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عجيب كذلك اخبر رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله 

شأن اليقين حين ذكر عنده ان عيسى و سلم عن عظم

السالم كان يمشى على الماء فقال بن مريم عليه 

/ 2لوزاد يقينه لمشى فى الهواء«، )سفينة البحار 

734.) 

قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »يُسْتَدَلُّ عَلَى  -(2)

الْيَقينِ بِقَصْرِ اْألَمَلِ وَاخْالصِ الْعَمَلِ وَالزُّهْدِ فِى 

 (.10970/ حديث 452/ 6الدُّنْيا«، )شرح غرر 

ان اللَّه تعالى بعدله وقسطه جعل الروح »...  -(3)

والراحة فى اليقين والرضا وجعل الهمّ والحزن فى 

 (.57/ 2الشك والسخط«، )كافى 

 234، ص: 1قلب سليم، ج

پروردگار را به حكمت و رأفت شناخته است، پس 

در برابر هرچه ميل و خواست نفسانيش بود واقع 

! واقع گويد اى كاشنشده، اندوهى ندارد و نمى
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شده بود؛ چنانچه در برابر آنچه واقع شده از امورى 

كه برخالف ميل و رغبت نفس او بود حسرتى ندارد 

 گويد اى كاش! واقع شده بود.و نمى

رسد مصيبتى در زمين و نه در نفسهاى شما مگر »نمى

اينكه پيش از آنكه آن را واقع سازيم در لوح 

لوح  محفوظ ثبت و مقدّر است و اين ثبت در

برخداوند آسان است تا اينكه اندوهناك نشويد بر 

آنچه از شما فوت شده و شادمان نگرديد به آنچه به 

دارد هر متكبر شما داده شده و خداوند دوست نمى

 388فخر كننده را«.

 بيند تا ناز كندخود را نمى

شود كه اهل يقين از اين آيه شريفه دانسته مى

سيده يا از دستشان رفته چنانكه از هرچه به آنها نر

شوند، از هرچه به آنها رسيده نيز اندوهناك نمى

 
388 \i\-( 1)iُ  َُكْم إىالَّ ِفى كىتٍب ّمن قَ ْبلى َأن ن َّرْبَأََهآ إىنَّ َذالىك يَبٍة ِفى ا ْْلَْرضى َواَل ِفى أَنُفسى صى ن مُّ رٌي* ّلَكْياَل َمآ َأَصاَب مى َآ َءاتلُكْم َواللَُّه   تَْأَسْوْا َعَلىَعَلى اللَّهى َيسى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوْا ِبى

بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ   E\(.23 -22،) حديد/ E\اَلَيُى
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گردند و تكبر و ناز به آنها هم شادمان نمى

اند و آنچه نمايند؛ زيرا خود را بنده حق شناختهنمى

دانند و هيچ استقاللى دارند همه را ملك او مى

 بينند تا كِبرى يا نازى داشته باشند.براى خود نمى

 آرامش در همه حال ويژه اهل يقين است

نيز صاحب يقين در هر پيشامد ناگوارى و حادثه 

سختى، وحشت و اضطراب درون ندارد؛ زيرا خود 

داند و هيچ را تنها نديده و كارها را همه از خدا مى

دهد بلكه در كمال امن و پريشانى به خود راه نمى

ا براى او قرار، منتظر است كه پروردگار دانا و توان

 چه خواهد و چه كند.

داند جز خواسته خدا چيزى در عالم چون مى

 شود و خواست او هم جز به خير ونمى

______________________________ 
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ  -(1)
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عَلَى اللَّهِ الِكَإِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَ

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتلكُمْ  يَسِيرٌ* لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى

 (.23 -22، )حديد/ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

 235، ص: 1قلب سليم، ج

گيرد، هيچ نگرانى و ناراحتى به صالح تعلّق نمى

دهد و در اين حال است كه بيمارى خود راه نمى

و تندرستى، عزت و ذلت، ثروتمندى و تهيدستى، 

برترى و پستى، ستايش و بدگويى مردم، زندگى و 

مرگ ... برايش يكسان است و به راستى آسايش و 

 آرامش واقعى در دنيا و آخرت براى اهل يقين

است و بس: »ايشانند كه برايشان امن است و ايشانند 

 389يافتگان«.راه

»خداست كه آرامش را در دلهاى مؤمنين فرستاد تا 

 390بر ايمانشان افزوده شود«.

 
389 \i\-( 1)iُ  َْهَتُدون  E\(.82،) انعام/ E\... اْولئَك ََلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّ
390 \i\-( 2)iُ ... ْم نىَْي لىَيْزَداُدواْ إىميًنا مََّع إىمينىهى كىيَنَة ِفى قُ ُلوبى ا ْلُمْؤمى  E\(.4،) فتح/ E\ُهَو الَّذىى أَنَزَل السَّ
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و بالجمله، سكون و قرار و امنيّت و خوشى دل از 

آثار يقين است؛ چنانچه وحشت و اضطراب و 

 ناراحتى و اندوه از آثار »شكّ« است.

 ترسد و به خدا اميدوار استتنها از خدا مى

اى نيز صاحب يقين اميد و طمعى به هيچ آفريده

اى نيز بيمى در او نيست و ندارد و از هيچ آفريده

تنها ترسش از گناهانش است؛ چنانچه اميدش نيز 

 باشد.تنها به بخشش و فضل پروردگارش مى

جنگ با »آنان كه مردم به آنها گفتند دشمن آماده 

شماست پس از آنها بترسيد، پس زياد شد ايمانشان 

و گفتند خدا ما را بس است و خوب وكيلى است، 

ايشان رو به نعمت و فضل الهى آوردند و با 

گونه بدى رو به رو نشدند و خشنودى خداى هيچ

http://www.i20.ir/


609     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

را پيروى كردند و خدا داراى فضل بزرگى 

 391است«.

 ارزش عمل، به يقين است

كه مقامات و درجات آخرت به اعتبار  بايد دانست

 مقام يقين و مراتب آن است و

______________________________ 
 (.82، )انعام/ ... اوْلئكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ -(1)

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ا لْمُؤْمِنِينَ  -(2)

 (.4، )فتح/  إِيمنِهِمْ ...لِيَزْدَادُواْ إِيمنًا مَّعَ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ  -(3)

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ا 

لْوَكِيلُ* فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ 

، وءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍسُ

 (.174 -173عمران/ )آل

 
391 \i\-( 3)iُ  َُواَن نَقلَُبوْا بىنىْعَمٍة ّمَن اللَّهى َوَفْضٍل َلَّْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َوات ََّبُعوْا رىضْ إىنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إىميًنا َوقَالُوْا َحْسبَُنا اللَُّه َونىْعَم ا ْلوَكىيُل* فَا الَّذىيَن قَاَل ََلُُم النَّاس

 E\(.174 -173عمران/ ،) آلE\اللَّهى َواللَّهُ ُذو َفْضٍل َعظىيمٍ 
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 236، ص: 1قلب سليم، ج

باشد؛ يعنى اجر و ثواب عبادات نيز به اعتبار يقين مى

هراندازه يقين عبادت كننده بيشتر، پاداش و ارزش 

 عملش فزونتر است.

»كردار پيوسته حضرت صادق عليه السالم فرمود: 

اندك از روى يقين، نزد خداوند از كردار بسيار 

 392يقين، بهتر است«.بى

نيز فرمود كه اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بنده 

مزه ايمان را نچشد تا بداند كه آنچه به او رسيده 

چيزى نبوده كه از او بگذرد و به او نرسد؛ يعنى 

حتمى و تقدير الهى بوده و آنچه به او نرسيده، 

نرسيدنى بوده؛ يعنى حتمى و مقدر الهى اين بوده 

بخش همان خداست و بداند كه زيانبخش و سود

اى نتواند سود و ؛ يعنى هيچ آفريده393عزّوجلّ«

 
392 \( 1iُ)- (.3/ باب فضل اليقْي/ حديث 57/ 2» ان العمل الدائم القليل على اليقْي افضل عنداللَّه من العمل الكثري على غري يقْي«،) كاِف\E 
393 \( 2iُ)-(.7/ حديث 58/ 2وان الضار النافع هو اللَّه عّزوجّل«،) كاِف  يكن ليصيبه» ال َيد عبد طعم االميان حىت يعلم ان ما اصابه َل يكن ليخطئه وان ما اخطأه َل\E 
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زيانى برساند؛ چون آفريده شده، قدرت و استقالل 

ندارد. همانطورى كه ذاتش از خداست تواناييش 

 هم از خداست.

 خواب عالم از عبادت به بود

اميرالمؤمنين عليه السالم شنيد مردى از حروريّه 

)خوارج نهروان( را كه مشغول نماز شب و قرآن 

خواندن بود، حضرت فرمود: »خوابيدن با يقين بهتر 

 394از نماز خواندن با شك در حق است«.

آيات و روايات در فضيلت ايمان و اهل آن و 

شرافت علم و اهل آن، بيشترش راجع به يقين است، 

ز اينجاست كه پيغمبران و بزرگان دين اين مقام ا

 نمودند.را از خداوند مسئلت مى

______________________________ 
»ان العمل الدائم القليل على اليقين افضل  -(1)

 
394 \( 3iُ)-البالغه/ قصار احلكم/ » َسع امرياملؤمنْي عليه السالم رجال من احلرورية يتهجد ويقرأ فقال عليه السالم نوم على يقْي خري من صلوة ِف شك«،) صبحى صاحل/ هنج
97.)\E 
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/ 2عنداللَّه من العمل الكثير على غير يقين«، )كافى 

 (.3/ باب فضل اليقين/ حديث 57

مان حتى يعلم ان ما »ال يجد عبد طعم االي -(2)

يكن ليصيبه اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطأه لم

/ 58/ 2وان الضار النافع هو اللَّه عزّوجلّ«، )كافى 

 (.7حديث 

»سمع اميرالمؤمنين عليه السالم رجال من  -(3)

الحرورية يتهجد ويقرأ فقال عليه السالم نوم على 

يقين خير من صلوة فى شك«، )صبحى صالح/ 

 (.97البالغه/ قصار الحكم/ نهج

 237، ص: 1قلب سليم، ج

 دعاهاى بزرگان در طلب يقين

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »سه چيز را 

پيغمبران از هم نسخه گرفتند و به يكديگر رساندند 

از آدم تا رسيد به پيغمبر خاتم صلى اهلل عليه و آله 
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اند: خوفرمود مىو سلم كه هميشه هرگاه بامداد مى

خدايا! به راستى من از تو خواهان ايمان دلنشينم 

)كه هميشه در دلم ثابت بماند( و يقينى واقع بينانه 

تا بدانم كه به من نرسد جز آنچه تو بر من نوشتى و 

 395ام كردى خشنودم فرما«.مرا بدانچه بهره

و كلينى رحمه اهلل فرموده بعضى اصحاب اين جمله 

ه است: »تا دوست ندارم را بر دعاى مزبور افزود

زودتر شدن آنچه تو عقب اندازى و نه عقب افتادن 

آنچه تو پيش اندازى، اى خداى زنده! اى خداى 

پاينده! به رحمت تو دادرسى كنم كار مرا اصالح 

فرما و مرا به خودم هرگز وامگذار تا به يك چشم به 

 396هم زدن و درود خدا بر محمّد و آل او باد!«.

دا صلى اهلل عليه و آله و سلم هميشه نيز رسول خ

خواندند: »خدايا! نصيب من فرما اين دعا را مى

 
395  \( 1iُ)-ْن آَدَم عليه السالم َحىتَّ َوَصْلَن إل   » َثالٌث تَناَسَخَها ُر بىهى قَ ْلب   اْلَنْبياُء مى َويَقيناً   َرُسولى اللَّهى صلى اهلل عليه و آله و سلم كاَن إذا أْصَبَح يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ إىّن اْسَئُلَك إميانَاً تُباشى

«،) اصول كاِف  ن َوَرضِّ  إالَّ ما َكَتْبَت ل  أْعَلَم انَُّه ال ُيصيُبىن  َحىّت   E\(.10/ كتاب الدعا/ حديث 524/ 2ِبا قسمت لى
396 \( 2iُ)- َّْلَت يا َحىُّ يا قَ يُّوُم بىَرْْحَتىَك أْسَتغيُث اْصلىْح لى َشأين ُكلَّهُ  » َحىت ْرَت َوال تَأخرَي ما َعجَّ بَّ تَ ْعجيَل ما أخَّ ى  َوال َتكىْلىن ال احى حُمََمٍد  داً َوَصلَّى اللَُّه َعلىَطْرَفَة َعْْيٍ أبَ  اَل نَ ْفسى

 E\(.524/ 2وآلىهى«،) كاِف 
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ترس از حضرتت را، ترسى كه به سبب آن گناه 

نكنم و روزى من فرما از فرمانبريت آنچه را كه 

وسيله رسيدن به رضاى حضرتت باشد. و به من ده 

از نور يقين آنچه سبب شود مصيبتهاى دنيا بر من 

مند فرما به گردد. خداوندا! ما را بهرهآسان 

ايم و گوشهاى ما و چشمهاى ما و قوّت ما تا زنده

هريك از آنها را وارث ما قرار ده )يعنى تا نفس آخر 

چشم و گوش و نيروى مرا باقى بدار تا از آنها بهره 

ببرم( و خونخواهى ما را بر عهده ستم كننده بر ما 

رى فرما و مصيبت ما را قرار ده و ما را بر دشمنان يا

در دين ما قرار نده و نه دنيا را بزرگتر همّ و مقصد 

ما و نه اندازه دانش ما و مسلّط مفرما بر ما كسى را 

 كند بهكه بر ما رحم نمى

______________________________ 
»ثَالثٌ تَناسَخَهَا األَنْبياءُ مِنْ آدَمَ عليه السالم  -(1)

رَسُولِ اللَّهِ صلى اهلل عليه و آله و  لىحَتَّى وَصَلْنَ إ
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سلم كانَ إذا أصْبَحَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنّى اسْئَلُكَ إيمانَاً 

إلَّا ما  أعْلَمَ انَّهُ ال يُصيبُنى وَيَقيناً حَتّى تُباشِرُ بِهِ قَلْبي

/ 2بما قسمت لِى«، )اصول كافى  وَرَضِّني كَتَبْتَ لى

 (.10ث / كتاب الدعا/ حدي524

ال احِبَّ تَعْجيلَ ما أخَّرْتَ وَال تَأخيرَ ما  »حَتَّى -(2)

عَجَّلْتَ يا حَىُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغيثُ اصْلِحْ لِى 

طَرْفَةَ عَيْنٍ أبَداً وَصَلَّى  الَى نَفْسِى شَأني كُلَّهُ وَال تَكِلْنى

 (.524/ 2مُحَمَدٍ وآلِهِ«، )كافى  اللَّهُ عَلى

 238، ص: 1قلب سليم، ج

 397ترين رحم كنندگان!«.رحمتت اى رحيم

اين دعا را در مفاتيح، ضمن اعمال شب نيمه شعبان 

ذكر نموده است و مداومت بر اين دو دعا و دعاى 

 
397 \( 1iُ)-عنا باَساعنا وابصارنا وقوتنا » اللهم اقسم لنا من خشيتك ما َيول بيننا وبْي معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقْي ما يهون به علينا مصيبات الدنيا ومت

ينا من ال يرْحنا«،) واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال ِتعل مصيبتنا ِف ديننا وال ِتعل الدنيا اكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علما احييتنا واجعله الوارث منا 
 E\(.160و  159/ 1عوال اللئال 
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بسيار  398مكارم االخالق صحيفه سجاديه عليه السالم

 نافع است.

 سفارشهاى ششگانه حضرت باقر )ع( به جابر

حضرت باقر عليه السالم دستوراتى به »جابر جعفى« 

دهد كه كه از شيعيان ويژه آن حضرت بود، مى

چون راه خوشبختى دو جهان و گمشده هرعاقلى 

 شود:است با توضيح بيشترى بيان مى

»خالص كن )يا خالص كن( خود را براى  -1

رسيدن به راحتى خود، به درستى تفويض )كار 

به خدا واگذاشتن و چيزى  خود را جزئى و كلّى

نخواستن جز آنچه خدا خواسته، عبارت از تفويض 

 .است(«

پايان است هاى هربشرى بىاز آنجايى كه خواسته

باشد به و عالم مادّه تنگ و سراى مزاحمت مى

 
398 \( 2iُ)- ْ(.20َيقْيى ...«،) صحيفه سجاديه/ دعاؤه ِف مكارم االخالق/ ش » ... َوبَ لِّْغ بىامياىن اْكَمَل ااْلميانى َواْجَعْل يَقيىن اْفَضَل ال\E 
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طورى كه هرانسانى به هزار يك آرزوهايش 

رسد، بنابراين، آسايش حقيقى براى بشر محال نمى

اينكه به نور معرفت به »مقام  قطعى است، مگر

تفويض« برسد؛ يعنى آرزوهاى نفس را رها كرده، 

نخواهد جز آنچه خداى دانا و حكيم برايش 

خواسته و به آنچه رسيده دلخوش باشد و از آنچه 

به او نرسيده يعنى خدا نخواسته ناراحت نباشد 

 چنانچه گذشت.

______________________________ 
سم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين »اللهم اق -(1)

معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين 

ما يهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا 

وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل 

ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال تجعل 

لدنيا اكبر همنا وال مبلغ مصيبتنا فى ديننا وال تجعل ا
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علمنا وال تسلط علينا من ال يرحمنا«، )عوالى اللئالى 

 (.160و  159/ 1

»... وَبَلِّغْ بِايمانى اكْمَلَ الْايمانِ وَاجْعَلْ يَقينى  -(2)

افْضَلَ الْيَقينِ ...«، )صحيفه سجاديه/ دعاؤه فى مكارم 

 (.20االخالق/ ش 

 239، ص: 1قلب سليم، ج

در حديث نبوى مشهور است كه: »ابتداى دانش، 

شناسايى خدا و پايانش واگذارى كار به او 

 :399است«

كار خود گر به خدا 

 بازگذارى حافظ
 

اى بسا عيش كه با 

بخت خدا داده 

 كنى

 

 بنده را با »خواست« چكار؟

 
399 \( 1iُ)- /(.150/ 23» اول العلم معرفة اْلبار وآخر العلم تفويض االمر اليه«،) الذريعه، آقا بزرگ هتراىن\E 

http://www.i20.ir/


619     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

از بزرگى نقل شده كه سبب بيدارى او از خواب 

لت و كوشش در تحصيل معرفت و بندگى، كالم غف

غالمى بود. روزى در بازار برده فروشان غالمى را 

ديد و خواست آن را بخرد، پس نزد او آمد و گفت 

 نام تو چيست؟

 غالم گفت: هرچه بخوانى.

 پرسيد: تو را بخرم؟

 گفت: اگر بخواهى.

 پرسيد: خوراك تو چيست؟ گفت: هرچه بخورانى.

 پرسيد: لباست چيست؟

گفت: هرچه بپوشانى، از مسكنش پرسيد گفت هرجا 

 كه جا دهى.

گفت اى غالم! اين چه جوابهايى است كه 

 دهى؟مى
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غالم گفت: آقا! غالم را با خواست چكار؟ آن 

شخص متنبّه شد و بر سر خود زد و گفت اى كاش 

 در عمرم يك روز با موالى حقيقيم اين طور بودم.

 آسايش خيال موجب راحتى تن است

»و طلب كن راحتى تن را به جمع نمودن دل  -2

 .از تفرقه«

ه هر انسانى كه به دنيا حريص شد و براى رسيدن ب

آرزوها و هوسها فعاليت بيش از اندازه كرد، از 

شود و نعمت آسايش محروم و اعصابش كوبيده مى

 در نتيجه دستگاه

______________________________ 
»اول العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض  -(1)

 (.150/ 23االمر اليه«، )الذريعه، آقا بزرگ تهرانى/ 

 240، ص: 1قلب سليم، ج
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افتد زحمت مىهاضمه وساير دستگاههاى تنش به

شود. براى ايستند و تن، رنجور مىوازكار، بازمى

سالمتى و راحتى تن هيچ دارويى بهتر از بيرون 

 آمدن از »تفرقه« نيست.

 با كم كردن گناه، آسايش خيال را تأمين كن

»و خالص شو براى جمع كردن دل به كمى  -3

 .خطا«

هر نكبتى و ناراحتى به انسان پوشيده نيست كه 

رسد در اثر گناه است؛ چنانچه در حال كسانى مى

كه به بيمارى حرص، بخل، حسد، حقد، كبر، 

سوءظن و حب دنيا گرفتارند اگر دقت كنيد اين 

 شود.مطلب به خوبى آشكار مى

برند و چه ناراحتيها چنين اشخاصى چه رنجها كه مى

كه به آن دچارند  هايى كه از اين نكبتهاو شكنجه

كنند تا جايى كه به مرگ خود راضى تحمل مى
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شوندو در چندجاى اين كتاب به اين موضوع مى

 اشاره شده است.

 آوردياد خدا در تنهايى، رقت قلب مى

»و برسان خود را به رقت قلب به وسيله زياد ياد  -4

 .ها«خدا كردن در تنهايى

ب ذكر اهميت رقّت قلب در بخش دوم اين كتا

شود و بزرگترين وسيله براى رسيدن به آن، در مى

تنهايى ياد خدا كردن است بويژه در حالت سجده، 

چنانچه مروى است: »كسى كه در جايى كه ديگرى 

او را نبيند به سجده رفته، خدا را بخواند و گريان 

 400كند«.شود، شيطان از دست او ناله مى

است: »نزديكترين  نيز از امام باقر عليه السالم مروى

حاالت بنده با پروردگارش گاهى است كه در 

 401سجده، گريان باشد«.

 
400 \( 1iُ)-  /32صدوق رْحه اهلل/ ثواب االعمال.\E 
401 \( 2iُ)- .مهان\E 
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______________________________ 
 .32صدوق رحمه اهلل/ ثواب االعمال/  -(1)

 همان. -(2)

 241، ص: 1قلب سليم، ج

چنانچه در قرآن مجيد است: »پس سجده كن و 

 402نزديك شو«.

 كنداندوه، قلب را نورانى مى

»و برسان خود را به نور قلب به وسيله دوام  -5

 .حزن«

اش [ وسيلهيعنى براى رسيدن به نور دل بهتر ]ين

دوام اندوه قلب است و مراد از آن طلب نور يقين 

باشد مانند مادرى كه فرزند عزيز خود را گم مى

كرده و هميشه دلش به ياد او و در جستجوى او و 

رسيدن به اوست، همچنين شخص مؤمن بايد 

 
402 \i\-( 1)iُ  َْواْسُجْد َواقْ رَتىب ...\E /(،» سجده واجبه«.9،) علق\E 
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مه هميشه در جستجو و رسيدن به نور يقين بوده ه

همتش وصال آن باشد و تا به آن نرسيده به هيچ 

چيز آرام نگيرد و اين حالت نشانه اهل آخرت بودن 

است؛ چنانچه نشانه اهل دنيا بودن اين است كه 

هرگاه به آرزوى مادى خود رسد، دلخوش شده 

هيچ غم و حزنى در دلش نيست جز رسيدن به 

 هوسى ديگر از هوسهايش.

نيا و اطمينان پيدا كردن »خشنود شدن به زندگى د

 403به آن«.

 اندوه را بايد پنهان داشت

ناگفته نماند حزن بر امر آخرت از عبادات قلبى 

است؛ چنانچه مروى است: »هرگاه خداوند اراده 

اى از اش داشته باشد در دلش نائحهبندهخير به

، بنابراين، نبايد حزن قلبى خود 404افكند«حزن مى

 
403 \i\-( 2)iُ ... َا نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا ِبى  E\(.7،) يونس/ E\... َوَرُضوْا بىاحْلََيواةى الدُّ
404 \( 3iُ)-(، بااختالف.155احلزن«،) عدةالداعى/ قلبه نائحة منِف » اذا اراداللَّه بعبٍد خرياً جعل\E 

http://www.i20.ir/


625     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

كند مبادا ريا شود و به گناه شرك را بر مردم آشكار 

مبتال گردد، بلكه بايد ظاهرش برخالف باطنش باشد؛ 

دلش پراز اندوه آخرت وظاهرش شادمان يعنى

اش باشد؛ چنانچه رسيده: »مؤمن شاديش در چهره

 405باشد و اندوهش در دلش«.مى

______________________________ 
 (، »سجده واجبه«.9لق/ ، )ع... وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ -(1)

، ... وَرَضُواْ بِالْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا ... -(2)

 (.7)يونس/ 

قلبه نائحة فى»اذا اراداللَّه بعبدٍ خيراً جعل -(3)

 (، بااختالف.155الحزن«، )عدةالداعى/ من

هِ ...«، »المُؤمِنُ بُشْرُهُ فِى وَجْهِهِ، وَحُزْنُهُ فِى قَلْبِ -(4)

 (.325البالغه/ قصار االسالم/ نهج)فيض

 242، ص: 1قلب سليم، ج

 
405 \( 4iُ)-هى، َوُحْزنُُه ِفى قَ ْلبىهى ...«،) فيض ُن ُبْشرُُه ِفى َوْجهى  E\(.325البالغه/ قصار االسالم/ هنج» املُؤمى
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 از خدا بترس تا گرفتار شيطان نشوى

»و پرهيز كن از شر شيطان به درستى ترس از  -6

 406.خداوند«

ترسد يعنى كسى كه به راستى در دلش از خدا مى

گاه فريب اهريمن سوزد، هيچو به آتش خوف مى

خورد و در نتيجه، به آتش شياطين هم متأثر را نمى

نخواهد شد. شرح بيشتر و تفصيل اين مطلب در 

 آيد.بخش دوم مى

 معناى يقين را بهتر بدانيم

درجات »يقين« كه تنها راه خوشبختى و رسيدن به 

باشد، نورى است است و آرزوى همه بزرگان مى

كه از طرف حضرت آفريدگار در دل روشن 

شود و به سبب آن، حق و واقع بر انسان روشن مى

شود، به قسمى كه اگر مخالف شده بدان معتقد مى

 
406  \( 1iُ)- َلطأ وتعرَّض لرقة القلب ا  قال عليه السالم ْلابر اْلعفى:» ... وُتلص ال راحة النفس بصحة التفويض واطلب راحة البدن بامجام القلب وُتلص ال امجام القلب بقلة

 E\(.164/ 78بكثرة الذكر ِف اَللوات واستجلب نورالقلب بدوام احلزن وحترز من ابليس باَلوف الصادق ...«،) حباراْلنوار 
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حق صدها شبهه و وسوسه كند در او هيچ اثر نكند 

ببيند و او را متزلزل نسازد؛ مانند كسى كه از دور 

دود و جرقه آتش بلند است و يقين كند در آن خانه 

تواند او را از كس نمىآتش است در اين حال هيچ

 اين اعتقاد باز دارد.

 لوازم يقين از يقين جدا نيست

نيز به سبب آن نور كه در دل انسانى روشن فرمود، 

آثار و لوازم آنچه را كه شناخته و بدان گرويده 

د كسى كه از دور ببيند از شود ماننپيدا مى

اى كه وسايل زندگيش در آن است، دود و حجره

اش كند حجرهشود و يقين مىشعله آتش بلند مى

آتش گرفته، الزمه اين يقين اين است كه در 

خاموش كردن آتش شتاب كند، اگر هيچ حركتى 

 نكند و اعتنايى

______________________________ 
لجابر الجعفى: »... وتخلص الى  قال عليه السالم -(1)
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راحة النفس بصحة التفويض واطلب راحة البدن 

باجمام القلب وتخلص الى اجمام القلب بقلة الخطأ 

وتعرَّض لرقة القلب بكثرة الذكر فى الخلوات 

واستجلب نورالقلب بدوام الحزن وتحرز من ابليس 

 (.164/ 78بالخوف الصادق ...«، )بحاراألنوار 

 243، ص: 1ج قلب سليم،

شود يا غفلت او را گرفته يا به ننمايد دانسته مى

سوزاند از اش را نمىاى كه آتش اثاثيهواسطه شبهه

 كند.جا حركت نمى

 اگر غفلت و واهمه بر يقين چيره نشود

اى در شب تاريك نيز مانند كسى كه از جنازه مرده

در حجره در بسته وحشت دارد در حالى كه يقين 

آيد و حركتى ندارد. دارد كه از مرده كارى برنمى

اگر زنده بود از او ترس نداشت حال كه مرده 

 ترسد؟چگونه از او مى
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اش بر قوه عقل شود كه قوه واهمهپس دانسته مى

تواند به لوازم يقين خود كه از مىاو غالب شده و ن

 آن جمله نترسيدن از مرده است ملتزم شود.

شايد جمله »ويقيناً صادقاً« كه در آخر دعاى 

حمزه« است اشاره باشد به يقينى كه همراه »ابى

 آثار و لوازمش باشد.

 الزمه يقين به صفات خدا

مثلًا يقين به اينكه خداوند دانا و بيناست و هميشه و 

اش شرم اش حاضر و ناظر است، الزمهمه جا با بندهه

از حضور او و ترك هرچه خالف ادب و بندگى 

باشد؛ چنانچه الزمه يقين به توانايى است، مى

پايانش توكل بر اوست در همه كارها و نترسيدن بى

از غير او. و الزمه يقين به رازقيتش، اندوه روزى 

ينكه همه نخوردن است؛ چنانچه الزمه يقين به ا

امور به تقدير و تدبير اوست و جز حكمت و 
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فرمايد صبر و رضا مصلحت بندگان چيزى مقدر نمى

و تسليم و تفويض و ترك حرص و بخل است و 

 شود.همچنين يقينهاى ديگر كه به آن اشاره مى

 مقام شرح صدر، نور خدايى

به اين نور يقين در چند جا از قرآن مجيد اشاره 

 يا كسى كه خداوندشده است: »آ

 244، ص: 1قلب سليم، ج

اش را براى پذيرفتن اسالم گشايش داده و او سينه

قرين نورى از پروردگارش شده )مثل ديگران 

 .407است(؟«

اش كرديم و »آيا كسى كه مرده بود پس زنده

برايش نورى قرار داديم )كه به آن حق را ببيند و 

به آن بگرود( كه به كمك آن ميان مردم راه 

 
407 \i\-( 1)iُ ْسلمى فَ ُهَو َعَلى  E\(.22،) زمر/ E\نُوٍر ّمن رَّبّهى ... أََفَمن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه لىْْلى
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رود مانند كسى است كه در تاريكيهاست كه از مى

 408آن بيرون شدنى نيست؟«.

»هركه را كه خدا بخواهد راهنمايى فرمايد، 

تن اسالم بگشايد و هركس را اش را براى پذيرفسينه

بخواهد گمراه كند )او را به خود واگذارد( 

خواهد اش را تنگ و سخت نموده گويى مىسينه

به آسمان باال رود )پذيرفتن حق برايش در سختى 

مانند به آسمان باال رفتن است( بدينسان خداوند بر 

 409نهد«.آورند ناپاكى مىكسانى كه ايمان نمى

 صدر هاى شرحنشانه

هنگامى كه اين آيه شريفه نازل شد، از رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم پرسيدند شرح صدر 

چيست؟ فرمود: نورى است كه خدا در دل مؤمن 

 
408 \i\-( 2)iُ  ى بىهى َارىٍج ّمْنَها ...َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَْينهُ َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيْشى  E\(.122،) انعام/ E\ى ِفى النَّاسى َكَمن مَّثَُلُه ِفى الظُُّلمتى لَْيَس ِبى
409 \i\-( 3)iُ  ُْسلمى َوَمن ي َمآءى َكَذالىَك ََيَْعُل اللَّهُ الّرْجسَ َفَمن يُرىدى اللَّهُ َأن يَ ْهدىيَهُ َيْشرَْح َصْدرَُه لىْْلى عَُّد ِفى السَّ َا َيصَّ لَُّه ََيَْعْل َصْدرَُه َضّيًقا َحَرًجا َكَأَّنَّ ُنونَ رىْد َأن ُيضى ،) E\ َعَلى الَّذىيَن اَليُ ْؤمى

 E\(.125انعام/ 
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شود )براى اش گشاد و باز مىاندازد پس سينهمى

 پذيرفتن حق(.

اى هست كه بدان پرسيدند: آيا براى اين نور، نشانه

 شناخته شود؟

ود: »آرى، ميل و رجوع به سوى آخرت و خالى فرم

شدن دل از دوستى دنيا و تدارك سفر آخرت پيش 

از رسيدن مرگ )به كوشش در توبه و اخالص 

 410عمل(«.

______________________________ 
نُورٍ مّن  أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلمِ فَهُوَ عَلَى -(1)

 .(22، )زمر/ رَّبّهِ ...

أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى  -(2)

ى فِى النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ بِهِ

 (.122، )انعام/ مّنْهَا ...

 
410 \( 4iُ)-ن شرح الصدر ما هو؟ فقال نور يقذفه اللَّه ِف قلب املؤمن فينشرح له صدره وينفسح. قالوا » ... ملا نزلت هذه االية سئل رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم ع

 E\از سوره انعام(. 125/ ذيل آيه 363/ 4البيان فهل لذلك امارة يعرف ِبا؟ فقال نعم االنابة ال داراَللود والتجاِف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل نزول املوت«،) جممع
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فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلمِ  -(3)

أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا  وَمَن يُرِدْ

يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرّجْسَ عَلَى 

 (.125، )انعام/ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ

»... لما نزلت هذه االية سئل رسول اللَّه صلى  -(4)

هو؟ فقال  اهلل عليه و آله و سلم عن شرح الصدر ما

نور يقذفه اللَّه فى قلب المؤمن فينشرح له صدره 

وينفسح. قالوا فهل لذلك امارة يعرف بها؟ فقال نعم 

االنابة الى دارالخلود والتجافى عن دار الغرور 

البيان واالستعداد للموت قبل نزول الموت«، )مجمع

 از سوره انعام(. 125/ ذيل آيه 363/ 4

 245، ص: 1قلب سليم، ج

 شود جبر باشد؟يا مىآ

از اين آيات شريفه كه نور يقين و شرح صدر و 

هدايت از خداست و همچنين تاريكى و ضيق صدر 
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و گمراهى كافر از خداست، ممكن است در ذهن 

خواننده »شبهه جبر« وارد گردد و بگويد بنابراين، 

مؤمن سزاوار مقام و درجه نيست چنانچه كافر هم 

باشد؛ چون هدايت سزاوار عقوبت و شكنجه نمى

ؤمن و گمراهى كافر به دست خودشان نبوده م

است، ديگر آنكه گمراه كردن كافر برخالف عدل 

است و خالصه اين مطلب موافق مذهب جبر است 

و برخالف وجدان قطعى و عقل صريح و دليلهاى 

نقلى است. لذا الزم است معناى هدايت به طور 

 اختصار بيان شود تا دانسته گردد كه جبر نيست.

 وينى براى همه استهدايت تك

»راهنمايى« كه از افعال خداوند است بر دو جور 

؛ هدايت تكوينى الهى »تكوينى و تشريعى« است:

ها را آن است كه خداوند حكيم همه انواع آفريده

راهنمايى فرموده به راه رسيدن به كمال و ظهور 

خاصيتشان و راه به دست آوردن سود و فرار از 
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زيان و نگهدارى خود و اين هدايت را در نهادشان 

همزمان با آفريدنشان قرار داده است؛ چنانچه پس 

نمو انواع گياهها و ظهور خاصيت  از دقت در رشد و

آنها و تأمل در بدن حيوانات و كيفيت توالد و 

تناسل آنها و تدارك مسكن و طلب آذوقه و آشكار 

كردن خاصيتشان مانند »عسل ساختن و خانه سازى 

 شود.زنبور عسل«، به خوبى دانسته مى

اشاره به اين مرتبه از هدايت است آيه شريفه: 

است هرچيزى را )از انواع  »خداوندى كه داده

ها( صورتى كه )اليق حال و موافق كمال آفريده

آن بوده و مطابق منفعتى كه به آن وابسته است( 

سپس راهنمايى فرمود )و شناسا كرد او را به 

بردارى آن و نگهدارى و رسيدن به چگونگى بهره

 411كمال به وجه اختيار يا طبع(«.

 
411 \i\-)( 1iُ ٍء َخْلَقُه ُِثَّ َهَدىُكلَّ َشىْ   ... ا لَّذىى أَْعَطى\E /(.50،) طه\E 
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______________________________ 
، )طه/ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىكُلَّ شَىْ ... ا لَّذِى أَعْطَى -(1)

50.) 

 246، ص: 1قلب سليم، ج

و »خداوندى كه تقدير فرموده، پس راهنمايى 

 412كرد«.

 هدايت تشريعى عامه و خاصه

هدايت تشريعى الهى در امورى است كه بايد به 

كننده اختيار و اراده بشر انجام گيرد و تأمين 

سعادت حقيقى و زندگى پس از مرگ اوست و آن 

امور عبارت است از اعتقادات حقه و اعمال نيك كه 

آمدن پيغمبران و امر و نهى و بپا شدن قيامت و 

 ثواب و عقاب همه براى آنهاست.

 »عامه و خاصه«؛ اين قسم هدايت بر دو جور است

 
412 \i\-( 1)iُ َر فَ َهَدى  E\(.3،) اعلى/ E\َوالَّذىى َقدَّ
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ه به معناى راهنمايى و نشان دادن را هدايت عامّه

خواهد خود نجات و سعادت است؛ مثلًا فقيرى مى

نياز شود، شما را به شخص كريمى برساند تا بى

آدرس صحيح و نشانه درست منزل و زمان مالقات 

كنيد به طورى كه اگر آن كريم را برايش بيان مى

 به همان نشانه برود به مقصود خواهد رسيد.

ه و آن است كه تنها به بيان نشان هدايت خاصّه

راهنمايى قناعت نكنيد بلكه به همراه او رفته دستش 

را بگيريد و به مقصودش برسانيد و در راه اميد او را 

به رسيدن به مقصود تقويت و در سختيهاى راه، او 

 را يارى كنيد.

فطريات، پيمبران و كتابهاى آسمانى، هدايت عامه 

 است

 همان است كه در فطرت و نهاد بشر »هدايت عامه«

قرار داده و با فرستادن پيغمبران و كتابهاى آسمانى 
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آن را آشكارتر ساخته و حجت خود را به خلق تمام 

 فرموده است.

به عبارت ديگر: تمام اعتقادات حقه و تشخيص 

اعمال نيك و ميل به آنها را فطرى بشر ساخته آنگاه 

پيغمبر و كتاب را براى تفصيل و بيان آن فطريات 

 ه بهفرستاده و اشار

______________________________ 
 (.3، )اعلى/ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى -(1)

 247، ص: 1قلب سليم، ج

اين مرتبه از هدايت است آيه شريفه: »ما راه را 

نشان داديم خواه سپاسگزار شود )و راهپيمايى كند( 

 413يا كفران )نعمت هدايت( نمايد«.

و همچنين آيه شريفه: »و راهنمايى نموديم انسان را 

 414دو راه خير و شرّ«.

 
413 \i\-( 1)iُ بىيَل إىمَّا َشاكىرًا َوإىمَّا َكُفورًا  E\(.3،) دهر) انسان(/ E\إىنَّا َهَديْنُه السَّ
414 \i\-( 2)iُ  َوَهَديْنُه النَّْجَدْينى\E /(.10،) بلد\E 
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اين قسم هدايت نسبت به عموم بشر به طور تساوى 

ا بر همه خلق تمام است و واقع شده و حجت خد

آنهايى كه راهپيمايى نكردند و به نجات و سعادت 

نرسيدند عذرى ندارند، مگر آنهايى كه به حسب 

آفرينش دچار كمبود عقلى باشند، يا بيان رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و كتاب او اصلًا به 

آنها نرسيده باشد. اين دو طايفه معذورند و چون 

بر آنها تمام نشده معذب نخواهند بود  حجت الهى

اش با آنها معامله و خداوند به رحمت واسعه

 فرمايد.مى

اين دو دسته را جاهل قاصر )نادان كوتاه( و ديگران 

كه هدايت را نپذيرفتند جاهل مقصر )كوتاهى 

 شود.كننده( گويند كه از آنها بازخواست مى

ز قرآن شود آياتى اپس از اين مقدمه دانسته مى

مجيد كه در آنها فرموده: »كافرين، فاسقين، 

فرمايد«، مراد ظالمين ... را خداوند هدايت نمى
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هاى هدايت خاص و مرتبه دوم است كه از شعبه

 باشد و زايد بر عدل است.فضل الهى مى

 هدايت خاصه پس از پذيرفتن هدايت عامه است

اى هدايت نخستين را پذيرفت و ايمان هرگاه بنده

آورد؛ پروردگار، او را مورد الطاف خود قرار داده 

هاى فرمايد و از وسوسهو با توفيقات خود يارى مى

كند تا جايى كه دلش را به نور ابليس نگهدارى مى

يقين روشن كند و شرح صدرش دهد و در برابر، 

ذيرفت بلكه آن را اى هدايت نخستين را نپاگر بنده

انكار نمود، خداوند هم به جزاى انكارش او را به 

دهد و دلش را گذارد و توفيقش نمىخودش وا مى

 مهر كرده در ظلمات نادانى و

______________________________ 
، )دهر إِنَّا هَدَيْنهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا -(1)

 (.3)انسان(/ 
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 (.10، )بلد/ وَهَدَيْنهُ النَّجْدَيْنِ -(2)

 248، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد تا جايى كه اصلًا حق خبرى رهايش مىبى

هاى را نبيند و آن را نجويد و دلش مركز وسوسه

ابليس شود، اين است معناى اضالل )گمراه كردن( 

 خدا و هدايتش.

دارد خداوند كسانى را كه ايمان »استوار مى

د )هدايت نخستين را پذيرفتند( به گفتار آوردن

استوار )عقايد حقه( در دنيا و آخرت و گمراه 

فرمايد ستمگران را )كسانى كه هدايت نخستين مى

 415كند«.را نپذيرفتند( و خداوند هرچه بخواهد مى

و: »آنان كه هدايت الهى را پذيرفتند خداوند هم 

هدايتشان را زياده فرموده و به ايشان 

 416دهد«.زگاريشان را مىپرهي

 
415 \i\-( 1)iُ  نْ َيا َوِفى َْي َويَ ْفَعُل اللَُّه َماَيَشآءُ يُ ثَّبُت اللَُّه الَّذىيَن ءَاَمُنوْا بىاْلَقْولى الثَّابىتى ِفى احْلََيواةى الدُّ لُّ اللَّهُ الظلىمى رَةى َوُيضى  E\(.27،) ابراهيم/ E\ اْْلَخى
416 \i\-( 2)iُ  َْوالَّذىيَن اْهَتَدْواْ زَاَدُهْم ُهًدى َوءَاتَلُهْم تَ ْقَوَلُم\E /(.17،) حمّمد\E 
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و: »كسى كه به خداوند ايمان آورد، خداوند هم 

 417فرمايد«.دلش را هدايت مى

و: »آنانكه ايمان آوردند و كارهاى نيك كردند، 

پروردگارشان ايشان را به ايمانشان هدايت 

 418فرمايد«.مى

و: »كسانى كه در راه ما بكوشند ما هم آنها را به 

راههاى خويش هدايت كنيم و خداوند با 

 419نيكوكاران است«.

و: »كسى را كه خداوند هدايتش را بخواهد براى 

 و ... 420دهد«.پذيرفتن اسالم شرح صدرش مى

 پاداش پذيرفتن و كيفر انكار كردن حق

ه خوبى پس از دقت در اين آيات و نظاير آن ب

شود كه زيادتى ايمان و نور يقين و شرح دانسته مى

 
417 \i\-( 3)iُ ... ُن بىاللَّهى يَ ْهدى قَ ْلَبه  E\(.11تغابن/ ،) E\... َوَمن يُ ْؤمى
418 \i\-( 4)iُ ... ْم ْم رَب ُُّهم بىإىمينىهى ُلواْ الصلىحتى يَ ْهدىيهى  E\(.9،) يونس/ E\إىنَّ الَّذىيَن ءَاَمُنوْا َوَعمى
419 \i\-( 5)iُ  َنىْي  E\(.69،) عنكبوت/ E\َوالَّذىيَن جَهُدوْا فىيَنا لََنْهدىيَ نَُّهْم ُسبُلََنآ َوإىنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحسى
420 \i\-( 6)iُ ... ْسلمى  E\(.125،) انعام/ E\َفَمن يُرىدى اللَّهُ َأن يَ ْهدىيَُه َيْشرَْح َصْدرَُه لىْْلى
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صدر و ساير توفيقات و الطاف معنوى و خالصه 

 »هدايت خاصه الهى« در

______________________________ 
يُثَبّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى  -(1)

ةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظلِمِينَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَفِى الْأَخِرَ

 (.27، )ابراهيم/ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَايَشَآءُ

، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَلهُمْ تَقْوَلهُمْ -(2)

 (.17)محمّد/ 

 (.11، )تغابن/ ... وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ... -(3)

امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم إِنَّ الَّذِينَ ءَ -(4)

 (.9، )يونس/ بِإِيمنِهِمْ ...

وَالَّذِينَ جهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَآ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  -(5)

 (.69، )عنكبوت/ الْمُحْسِنِينَ

، لِلْإِسْلمِ ...فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ  -(6)

 (.125)انعام/ 
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 249، ص: 1قلب سليم، ج

مرتبه پس از هدايت نخستين است كه عمومى است 

و در حقيقت همه آنها پاداش تسليم شدن در برابر 

 حق و ايمان آوردن است.

چنانچه در برابرش ضيق صدر، تاريكى دل، كورى 

هاى شيطانى و باطن، اضطراب درونى وسوسه

خالصه اضالل الهى همه پس از انكار حق و 

باشد؛ چنانچه نپذيرفتن آن است و كيفر آن مى

كند خداوند مگر فرمايد: »و گمراه نمىخودش مى

 421فاسقان را«.

فرمايد خداوند كافران و: »اين چنين گمراه مى

 422را«.

 423كند خداوند ستمگران را«.و: »گمراه مى

 
421 \i\-( 1)iُ  لُّ بىهى ْيَ ... َوَما ُيضى قى  E\(.26،) بقره/ E\ى إىالَّ ا ْلفسى
422 \i\-( 2)iُ  َلُّ اللَّهُ ا ْلكفىرىين  E\(.74،) غافر/ E\... َكَذالىَك ُيضى
423 \i\-( 3)iُ ... َْي لُّ اللَُّه الظلىمى  E\(27،) ابراهيم/ E\... َوُيضى
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و: »خداوند گروه ستمگران را راهنمايى 

 424فرمايد«.نمى

و: »اين )عذاب بزرگ براى كافران( براى اين 

است كه برگزيدند زندگى دنيا را بر آخرت و 

 425كند كافران را«.خداوند هدايت نمى

آورند و: »كسانى كه به آيات خداوند ايمان نمى

شان فرمايد و بر ايخداوند هم ايشان را هدايت نمى

 426عذاب دردناكى است«.

فرمايد دروغگوى بسيار و: »خداوند راهنمايى نمى

 و ... 427ناسپاس را«.

اين آيات شريفه و غيرها صريح است كه هدايت 

خاصه و گمراه )واگذارى( الهى بدون جهت و 

جزايى نيست و تا استعداد و طلب حقيقى نباشد 

 
424 \i\-( 4)iُ  َْي  E\(.19،) توبه/ E\َواللَُّه اَليَ ْهدىى اْلَقْوَم الظلىمى
425 \i\-( 5)iُ رَةى َوَأنَّ اللََّه اَليَ ْهدىى ا نْ َيا َعَلى ا ْْلَخى  E\(.107،) حنل/ E\ْلَقْوَم ا ْلكفىرىينَ  َذالىَك بىأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوْا ا حْلََيواَة الدُّ
426 \i\-( 6)iُ  ٌُم اللَّهُ َوََلُْم َعَذاٌب أَلىيم ُنوَن بَايتى اللَّهى اَليَ ْهدىيهى  E\(.104،) حنل/ E\إىنَّ الَّذىيَن اَليُ ْؤمى
427 \i\-( 7)iُ  ٌٌب َكفَّار  E\(.3،) زمر/ E\... إىنَّ اللََّه اَليَ ْهدىى َمْن ُهَو كذى
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دايت اى از مراتب هشود؛ يعنى اگر بنده مرتبهنمى

نخستين را كه به همه داده شده پذيرفت، براى 

اى از مراتب هدايت دوم )خاصه( عطاى مرتبه

 شود.آماده مى

______________________________ 
 (.26، )بقره/ ى إِلَّا ا لْفسِقِينَ... وَمَا يُضِلُّ بِهِ -(1)

 (.74، )غافر/ ... كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ا لْكفِرِينَ -(2)

 (27، )ابراهيم/ ... وَيُضِلُّ اللَّهُ الظلِمِينَ ... -(3)

 (.19، )توبه/ وَاللَّهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظلِمِينَ -(4)

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ ا لْحَيَواةَ الدُّنْيَا عَلَى ا  -(5)

، )نحل/ لْأَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى ا لْقَوْمَ ا لْكفِرِينَ

107.) 

إِنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ لَايَهْدِيهِمُ اللَّهُ  -(6)

 (.104، )نحل/ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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، )زمر/ ... إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى مَنْ هُوَ كذِبٌ كَفَّارٌ -(7)

3.) 

 250، ص: 1قلب سليم، ج

 تخليه و تحليه، فكر و ذكر مقدمه مقصود

اگر به آنچه درباره چاره بيمارى شك ذكر شد، از 

تخليه و تحليه، فكر و ذكر عمل بشود آمادگى كامل 

شود براى افاضه باالترين مراتب هدايت پيدا مى

 خاصه و آن عطاى نور يقين و مراتب آن است.

خالصه هرچه بنده متوجه آن شده و استعدادش را 

همان را پيدا كرده و خواسته حقيقى او شده است، 

اش درجات هدايت دهند اگر خواستهبه او مى

برند و اگر دركات گمراهى است، است بااليش مى

 برند.پايينش مى
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»هريك از اينها و آنها )دنيا خواهان و آخرت 

جويان( را كمك دهيم از بخشش پروردگارت و 

 428نيست بخشش پروردگارت باز داشته شده«.

هدايت با پيغمبر  و: »هركس پس از آشكار شدن راه

فاصله گيرد و به مخالفت پردازد و راهى جز راه 

مؤمنين بپيمايد ما هم در آن راهى كه برگزيده 

ياريش دهيم و به جهنمش دراندازيم و بد جايى 

 429است جهنم«.

مجارى يقين يعنى امورى كه بايد به آنها يقين 

 داشت

در بحثهاى گذشته وجوب تحصيل يقين و مقام و 

و آثار و مراتب آن و راه رسيدن به آن ذكر  بزرگى

شده و نيز گفته شد كه بايد يقين، صادق و تام باشد 

 
428 \i\-)( 1iُ  ْن َعطَآءى رَّبَك َوَما َكاَن َعطَآءُ رَّبَك حَمْظُورًا  E\(.20،) اسراء/ E\ُكالًّ َّنُّىدُّ هُؤاَل ءى َوهُؤاَل ءى مى
429 \i\-( 2)iُ لَهُ ا َْلَُدى َ ن بَ ْعدى َماتَ َبْيَّ نىَْي نُ َولّهى َماتَ َولَّ  َوَمن ُيَشاقىقى الرَُّسوَل مى ريًاَوُنْصلىهى  َويَ تَّبىْع َغرْيَ َسبىيلى ا ْلُمْؤمى  E\(.115،) نساء/ E\ى َجَهنََّم َوَسآَءْت َمصى
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به طورى كه نور آن تمام دل را بگيرد و آثار آن 

 در دل آشكار شود.

حال بايد دانست به چه چيزهايى بايد يقين داشت، 

پس گوييم تمام امور اعتقاديه كه در قرآن مجيد و 

دانستن و يقين به آنها امر شده،  سنت قطعيّه به

واجب است تحصيل يقين به آنها و در اين كتاب به 

آنها اشاره شده است و در اين مقام براى يادآورى 

 شود:خواننده عزيز به طور فهرست ذكر مى

______________________________ 
وَمَا كَانَ كُلًّا نُّمِدُّ هؤُلَا ءِ وَهؤُلَا ءِ مِنْ عَطَآءِ رَبّكَ  -(1)

 (.20، )اسراء/ عَطَآءُ رَبّكَ مَحْظُورًا

 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ ا لْهُدَى -(2)

ى وَنُصْلِهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ا لْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَاتَوَلَّى

 (.115، )نساء/ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

 251، ص: 1ج قلب سليم،
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 . توحيد ذاتى1

الوجود كه تمام يعنى يقين به آنكه حضرت واجب

جهات آفرينش، آفريده شده اوست و همه به او قائم 

و وابسته است يكى است به تفصيلى كه در بحث 

 شرك گذشت:

؛ »بايد بدانى كه خدا 430فَاعْلَمْ أَ نَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ ...

 شريك ندارد«.

 . توحيد صفاتى2

يقين به اينكه تمام صفات كماليه مانند دانايى، 

شنوايى، بينايى، گويايى، ازلى و ابدى است. هر 

كمالى كه برگشت آن به علم و قدرت او باشد، همه 

ءٍ ... هُوَ بِكُلّ شَىْ جالله استعين ذات مقدس او جل

 وند به هرچيزى داناست«.؛ »خدا431عَلِيمٌ

 
430 \( 1iُ)-  /)19حممد) ص.\E 
431 \( 2iُ)-  /3حديد.\E 
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؛ »خداوند بر همه 432ءٍ قَدِيرٌكُلّ شَىْ ... وَهُوَ عَلَى

 چيز توانا است«.

؛ »همانا خدا شنوا و بينا 433... إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا لْبَصِيرُ

داند است«، يعنى تمام ديدنيها و شنيدنيها را مى

 بدون نياز به چشم و گوش مانند آدمى.

؛ »خداوند با موسى 434تَكْلِيمًا مَ اللَّهُ مُوسَى... وَكَلَّ

سخن گفت )يعنى ايجاد سخن كرد بدون نياز به 

 آلت آن يعنى زبان مانند آدميان(«.

؛ »و توكل نما 435وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىّ الَّذِى لَايَمُوتُ ...

ميرد، هميشه بوده و اى كه هرگز نمىبر زنده

 خواهد بود«.

اينكه آنچه از صفات كماليه الهيّه در آفريده ويقين به

 هاست همه عطاى اوست.شده

 
432 \( 3iُ)-  /2حديد.\E 
433 \( 4iُ)-  /1اسراء.\E 
434 \( 5iُ)-  /164نساء.\E 
435 \( 6iُ)-  /58فرقان.\E 
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اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ 

ريد پس ؛ »خداست كه شما را از سستى آف436قُوَّةً ...

قرار داد پس از سستى براى شما قوّت را )يعنى هر 

 چه توانايى است از خداست(«.

______________________________ 
 .19محمد )ص(/  -(1)

 .3حديد/  -(2)

 .2حديد/  -(3)

 .1اسراء/  -(4)

 .164نساء/  -(5)

 .58فرقان/  -(6)

 .54روم/  -(7)

 252، ص: 1قلب سليم، ج

 
436 \( 7iُ)-  /54روم.\E 

http://www.i20.ir/


653     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

؛ »پس قرار داديم انسان را 437... فَجَعَلْنهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

 شنوا و بينا«.

؛ »خداى مهربان انسان را سخن 438عَلَّمَهُ ا لْبَيَانَ

 گفتن آموخت«.

و خالصه اصل حيات و شؤون و كماالت مراتب آن 

اى بخشش شده همه پرتو و عطاى كه به هر آفريده

 جالله است.لذات جلّحىّ با

نيز بايد يقين داشت به اينكه هرنوع نقصى و ضعفى 

كه در آفريده شدگان هست در خداوند نيست؛ مثلًا 

جسم نيست، از چيزى تركيب نشده و از اين رو به 

شود و مكان ندارد بلكه چشم حيوانى ديده نمى

 مكان آفرين است.

اى نيست، خواب و محل عروض هيچ حادثه

و سستى كه از لوازم جسم است در او راه خستگى 

 
437 \( 1iُ)-  /2دهر.\E 
438 \( 2iُ)-  /4الرْحن.\E 
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جالله تصور ندارد. و خالصه هيچ نوع نياز در او جل

شود صفات شود و از اينجاست كه دانسته مىنمى

الهى حد و نهايت ندارد؛ مثلًا نتوان گفت توانايى و 

 دانايى خداوند تا فالن حد و اندازه است.

ى كرد و پس از يقين به توحيد صفات الهى بايد سع

كه اين يقين، صادق يعنى راست و درست شود به 

اينكه نورش در دل جاى گيرد و بر واهمه و خيال 

غالب شود سپس آثار آشكار گردد؛ مثلًا كسى كه به 

نهايت و يقين خداى را به دانايى و توانايى بى

اش بر او مهربان بر بندگان شناخت، پس بايد تكيه

د و از آنچه براى باشد و بيم و اميدش به او باش

اش خواسته راضى باشد؛ چنانچه الزمه يقين به بنده

اينكه خداى را مكان نيست و همه جا با آفريده 

باشد حيا از حضور خداوند است در شدگان مى

جلوت و خلوت، پس گناه و خالف ادب بندگى 

 نبايد از او سر زند.
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ا باشيد خدا با ؛ »هرج439... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ...

شما است«، چنانچه الزمه يقين به اينكه عزت و علو 

و عظمت و كبريايى از صفات مختصه خداوندى 

باشد آن است كه براى خود و براى هيچيك از مى

آفريده شدگان عزت و بزرگى نداند و نبيند پس 

 اگر

______________________________ 
 .2دهر/  -(1)

 .4الرحمن/  -(2)

 .4حديد/  -(3)

 253، ص: 1قلب سليم، ج

اى از كبر در دلش باشد با يقين مزبور منافات ذرّه

دارد بلكه بايد هميشه و در همه حال و با همه 

 متواضع باشد.

 
439 \( 3iُ)-  /4حديد.\E 
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وَلَهُ ا لْكِبْرِيَآءُ فِى السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا 

؛ »تنها براى خداست بزرگى و برترى در 440لْحَكِيمُ

آسمانها و زمين و تنها اوست صاحب عزت و 

 حكمت«.

 . توحيد افعالى3

يعنى به يقين بداند هرچه در جهان آفرينش لباس 

هرآفريده آشكار  هستى پوشيده و هر خاصيتى از

اى در آنها پيدا شود، شده بلكه هرحالتى و عارضه

همه از خداوند است؛ مثلًا گياهى كه سر از زمين 

آورد خدا او را نمودار كرده، شكل و زيباييش درمى

از خداوند است، بوى خوشش از خداست، خاصيت 

سيرى يا شفا كه از خوردن آن در بدن حيوان و 

 خداست. شود ازانسان پيدا مى

زنبور عسل، اصل پيدايش او از خداست، هوش و 

اش و نشستن روى گياه تميزش در ساختمان خانه
 

440 \( 1iُ)-  /37جاثيه.\E 
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معطر و عسل دادنش از خداست و همچنين اثر عسل 

در بدن و شفا يافتن از بعضى امراض هم در شرايط 

مخصوصه آن هم از خداست، بدن انسان چنانكه 

هور اصل خلقت و تركيب عجيب آن از خداست، ظ

 خاصيت هر عضوى از آن هم از خداست.

حاالت عارضه بر آن مانند خواب و بيدارى، صحت 

و بيمارى، حزن و شادى، خنده و گريه، ثروت و 

تهيدستى، عزت و ذلت، ظفر و شكست، ترس و 

امنيت، سيرى و گرسنگى، تميز خوبى و بدى، قوه و 

سستى و غير اينها همه از خداست تا جايى كه افعال 

ياريه يعنى كارهايى كه بشر به اختيار و اراده اخت

دهد مانند راه رفتن، نشستن، خودش انجام مى

سخن گفتن، خواندن، نوشتن، خوردن، آشاميدن، 

پوشيدن و بنايى و خياطى و ساير كارهاى ارادى 

همه آنها وابسته به ادامه قدرت و اراده و مشيت 

د خداوند است. و خالصه هركارى را كه بشر بخواه
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انجام بدهد وابستگى دارد به اينكه خداوند ادامه 

حيات و توانايى به او بدهد و آن كار مطابق مشيّت 

 و خواست خدا باشد وگرنه آن كار

______________________________ 
 .37جاثيه/  -(1)

 254، ص: 1قلب سليم، ج

شدنى نخواهد بود و خالصه خالق جميع كائنات و 

عوارض و حاالت، خداوند است؛ چنانچه رازق و 

روزى دهنده همه خداست. و نيز حيات و ممات 

همه از خداست و در كوچكترين تصرفى در جهان 

هستى براى او شريكى نيست و همگى به اذن و 

الملك( مشيّت و اراده و قضا و قدر اوست )بيده

دشاهى و تصرف به طور كلى در جهان يعنى پا

 آفرينش تنها به دست تواناى خداوند است.

 و اما يقين صادق به توحيد افعالى:
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پس كسى كه به يقين دانست همه چيز از خداست 

رسد اگر به تفصيلى كه گذشت، پس آنچه به او مى

ماليم با اوست؛ يعنى نعمت است، بايد شكرگزار 

 پروردگارش باشد:

 441.بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ...وَمَا 

و اگر ناماليم است بايد صابر باشد؛ زيرا كار خدا 

حكمت و مصلحت نيست و اين بال آزمايشى بى

 است.

؛ »وآزمايش 442... وَنَبْلُوكُم بِالشَّرّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ...

 شما رابه بدى و خوبى«.كنيممى

ى باشد يا موجب ثوابى و چه بسا اين بال كفاره گناه

گردد و خالصه هرباليى به هركس در اين جهان 

 برسد تالفى و جبران خواهد شد.

 
441 \( 1iُ)-  /53حنل.\E 
442 \( 2iُ)-  /35انبياء.\E 
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ءٍ مّنَ ا لْخَوْفِ وَا لْجُوعِ وَنَقْصٍ مّنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصبِرِينَ* الَّذِينَ إِذَ 

صِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* آ أَصبَتْهُم مُّ

اوْلئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَّبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاوْلَئكَ هُمُ 

كنيم شما را به چيزى ؛ »و آزمايش مى443ا لْمُهْتَدُونَ

از ترس و گرسنگى و كاهشى از مالها و جانها و 

دگان. آنان كه هرگاه ها و مژده ده به صبر كننميوه

پيشامد ناماليمى به ايشان رسد گويند ما ملك 

خداييم و به سوى او بازگردندگانيم. ايشانند كه 

صلوات و رحمت پروردگارشان برايشان است و 

 همان هدايت يافتگانند«.

نيز كسى كه به يقين دانست كه رازق، خداست و به 

 حكم عقل و صريح قرآن مجيد

______________________________ 
 .53نحل/  -(1)

 
443 \( 3iُ)-  /157 -155بقره.\E 
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 .35انبياء/  -(2)

 .157 -155بقره/  -(3)

 255، ص: 1قلب سليم، ج

اى بر عهده پروردگار دريافت كه روزى هر جنبنده

 جهان است:

؛ »و 444وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ...

اى در زمين مگر بر خداست روزى نيست جنبنده

 او«.

و چنانى كه اصل روزى از خداست همچنين تقسيم 

بندى و كم و زياد آن بر حسب مصالح روزى 

 خواران هم از خداست.

؛ »ما قسمت كرديم 445عِيشَتَهُمْ ...... نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّ

بين ايشان معيشت ايشان را« )و الزمه اين يقين، 

 
444 \( 1iُ)-  /6هود.\E 
445 \( 2iُ)-  /32زخرف.\E 
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حريص نبودن و عجول نبودن در طلب روزى 

است و قانع شدن به آنچه به او رسيده و اندوهناك 

نبودن به آنچه به او نرسيده و غم آتيه نداشتن است 

و نسبت به كسانى كه سهم آنها از روزى بيشتر 

، حسادت نداشتن و در هيچ حال غضبناك رسيده

 نشدن است(.

نيز كسى كه به يقين دانست كه رسيدن هركس به 

هرخيرى و خالصى از هر شرى همه از خداست و 

اسباب همه مسخّر و مقهور اراده حضرت آفريدگار 

است، پس الزمه آن دوام حاالت انقطاع الى اللَّه 

تى، است؛ يعنى در هيچ حالتى و براى هيچ حاج

براى هيچ سببى، ذليل و خاضع نگردد و دست نياز 

نياز دراز نكند و جز خداى جز به درگاه حضرت بى

كند تنها به اميد را نخواند و به هرسببى كه رو مى

األسباب باشد و در انتظار ظهور حضرت مسبب

 خواسته و اراده پروردگار باشد.

http://www.i20.ir/


663     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

تنها نيز الزمه يقين به اينكه منعم در جهان آفرينش 

خداست و بس، آن است كه در دل او غير از محبت 

اى پروردگار و آثار قدرت او، دوستى هيچ آفريده

به طور استقالل نباشد؛ هرچه را كه دوست دارد از 

جهت اين باشد كه آثار قدرت و نعمت حضرت 

 جالله است:منعم جلّ

به جهان خرم از آنم 

كه جهان خرم از 

 اوست

 

عاشقم بر همه عالم 

كه همه عالم از 

 اوست

 

______________________________ 
 .6هود/  -(1)

 .32زخرف/  -(2)

 256، ص: 1قلب سليم، ج
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آنچه گفته شد از آثار توحيد صفاتى و افعالى براى 

نمونه و يادآورى بوده و آنچه كه نوشته نشد به نور 

فطرت و دل روشن خواننده عزيز و دقت او در 

 آيات قرآن مجيد واگذار گرديد.

 . يقين به عدل4

پس از يقين به توحيد افعالى، بايد يقين داشت به 

است؛ يعنى  »عادل« اينكه خداوند در تمام افعالش

به مقدار ذرّه و كمتر از آن، ظلم و ناروا در عالم 

تكوين و عالم تكليف نبوده و نخواهد بود. اما در 

اى هرچه قابليت و عالم تكوين پس هر آفريده شده

خواست به او عطا استعداد داشت و به زبان حال مى

 .446وَءَاتَلكُم مّن كُلّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ... شده است:

آنكه هفت اقليم عالم 

 را نهاد
 

هركسى را هرچه 

 اليق بود داد

 
446 \( 1iُ)-  /34سوره ابراهيم.\E 
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آن دو شاخ گاو اگر 

 خر داشتى
 

آدمى را نزد خود 

 نگذاشتى

گربه مسكين اگر پر 

 داشتى
 

تخم گنجشك از 

 زمين برداشتى

 

انسان را در كارهايش  اوّلًا: و اما در عالم تكليف پس

قادر مختار قرار داد كه در راه خير و شر توانا و آزاد 

تكاليفى كه بر عهده انسان از پيمودن  ثانياً: باشد. و

راه خير به وسيله پيغمبر قرار داد، تماماً كمتر از 

طاقت انسان است و تكليفى كه انجام آن از عهده 

آثار اعمال در  ثالثاً: انسانى بيرون باشد نفرموده. و

بشر؛ يعنى ثواب و عقاب يا مزد بر اطاعت و زجر بر 

مخالفت، كمال عدل را ظاهر فرمود، تا جايى كه 

 اش هم حساب خواهد شد.عمل انسانى كمتر از ذره
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فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 

اى كارخيرى قدارذرّه؛ »هركس به م447ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

اى مقدار ذرّهرا خواهد ديد وهركس بهكرده آن

كار شرى انجام داده آن را خواهد ديد«، بلكه به 

هاى فضل داده يعنى بيش از اهل ايمان و عده

استحقاق به آنها اجر خواهد داد، بلكه بدون حساب 

 مرحمت خواهد كرد.

______________________________ 
 .34براهيم/ سوره ا -(1)

 .8 -7زلزال/  -(2)

 257، ص: 1قلب سليم، ج

؛ »جز 448... إِنَّمَا يُوَفَّى الصبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

اين نيست كه پاداش داده شوند شكيبايان مزد 

 شمار«.خويش را بى

 
447 \( 2iُ)-  /8 -7زلزال.\E 
448 \( 1iُ)-  /10زمر.\E 
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 . توحيد در اطاعت و عبادت5

يعنى يقين به اينكه سزاوار اطاعت و فرمانبرى و 

عبادت و پرستش جز خداوند كسى نيست و الزمه 

اى اطاعت اين يقين آن است كه از هيچ آفريده

نكند بجز آنهايى كه خدا به آن امر فرموده؛ مانند 

اطاعت از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم و امام و 

ر به تفصيلى كه نايب امام و اطاعت والدين و شوه

در كتاب گناهان كبيره ذكر شده؛ چنانچه الزمه 

يقين به توحيد در عبادت ترك پرستش 

ايست به طور استقالل به تفصيلى كه در هرآفريده

بحث شرك گذشت. يا به طور شركت به تفصيلى 

 كه در بحث رياى گناهان كبيره ذكر شده است.

؛ »خداوند امر فرمود 449يَّاهُ ...... أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِ

 كه جز او را نپرستيد«.

 
449 \( 2iُ)-  /40يوسف.\E 
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پس بايد بنده خالص خدا باشد و معناى اخالص در 

 عبوديت در بحث شرك، گذشت.

از آنچه گفته شد از آثار يقين صادق، به خوبى 

شود كه اخالق فاضله و ملكات حسنه كه دانسته مى

صيل آنها آنها از عبادات قلبيّه و از لوازم ايمان و تح

بر همه واجب است )مانند خوف، رجا، حيا، تواضع، 

خشوع، صبر، شكر، قناعت، محبت، توكل، رضا، 

تسليم، اخالص و مانند اينها( همه شاخه و برگ 

شجره طيّبه يقين است به طورى كه اگر يقين صادق 

به توحيد در دلى استوار شود و نورش همه دل را 

گردد؛ و آشكار مىبگيرد، تمام اين صفات حسنه در ا

حيايى، باكى، نااميدى، بىچنانچه ضد آنها يعنى بى

كبر، قساوت، جزع، كفران، حرص، عداوت، 

هواپرستى و مانند اينها همه شاخه و برگ شجره 

 خبيثه كفر است.
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و از اينجاست كه در اين كتاب تأكيد بسيار شده در 

لزوم تحصيل يقين صادق به اميد اينكه خواننده 

عزيز آنچه را گفته شده عمل كند و آرام نشده تا به 

 يقين صادق برسد و از

______________________________ 
 .10زمر/  -(1)

 .40يوسف/  -(2)

 258، ص: 1قلب سليم، ج

 

بركت آن اخالق فاضله كه سعادت دنيا و درجات 

ست دارا شده و از رذايل پاكيزه آخرت او در آنها

گردد. و در اين كتاب به هريك از اين اخالق حسنه 

اشاره شده است و اگر خواننده طالب اطالع 

بيشترى بر آنها باشد به كتاب »محجة البيضاء« تأليف 
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السعاده« تأليف نراقى و مانند آن از فيض يا »معراج

 كتابهاى اخالق مراجعه نمايد.

 ت. يقين به نبو6

پس از يقين به اينكه خداوند، حكيم است، به طورى 

حكمت كه كوچكترين جزئى از جهان آفرينش بى

كند و و بدون غرض آفريده نشده و سپس تفكر مى

بيند كه نتيجه و غايت از خلقت آنچه در زمين مى

است، انسان است و امّا نتيجه و غرض از خلقت 

شد به انسان پس اگر همين حيات محدود مادى با

طورى كه از خاك خلق شود و سپس در خاك 

نيست گردد، واقعاً خلقت او عبث و بيهوده و لغو 

خواهد بود، بلكه بزرگتر ظلمى بر او واقع شده؛ زيرا 

از لوازم حيات مادى انسان انواع مزاحمات و 

بيماريها و سختيهاست؛ چنانچه در بحثهاى گذشته به 

 اين مطلب اشاره شد.
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كند بر اينكه قطعاً بشر را حيات ن مىپس »عقل« يقي

جاودانى در پيش است و به مرگ، نيست نخواهد 

شد و در آن جهان ابدى تمام سعادت او كه غرض 

فهمد از ايجاد اوست آشكار خواهد شد، سپس مى

كه براى دانستن تفصيل حيات ابدى و راه رسيدن 

به سعادت هميشگى، بر خداوند است كه يك نفر از 

ر را به آن عالم ابدى آشنا سازد و از علم افراد بش

خود او را دانا فرمايد تا ساير افراد بشر را راهنمايى 

كند و آنها را از راه سعادتشان آگاهى دهد و ضمناً 

براى نظم حيات اجتماعى بشرى قانونهايى براى آنها 

 قرار دهد و بر آنها حكومت الهى نمايد.

دق گفتار او و يقين نيز براى اطمينان افراد بشر به ص

اى از به اينكه از طرف خداوند است، بايد رشته

قدرت غيرمتناهى الهى به او باشد كه ساير افراد بشر 

از مثل آن عاجز باشند؛ يعنى داراى معجزه باشد و 

پس از دانستن آنچه ذكر شد و رجوع به قرآن 
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مجيد و دانستن معجزه بودن آن به بيانى كه در 

 شودته شد، به يقين دانسته مىبحث عالج كفر گف

 259، ص: 1قلب سليم، ج

كه حضرت محمّد بن عبداللَّه صلى اهلل عليه و آله و 

سلم پيغمبر برحق و رسول خدا بوده و هرچه 

فرموده همه صادق و به هرچه امر كرده اطاعت او 

واجب است. و از جمله خبرهايى كه در قرآن 

مجيد و سنت متواتر قطعى بدان تصريح فرموده آن 

 است كه او آخر پيغمبران است و پس از او خدا

رسولى نخواهد فرستاد و آنچه را بشر تا قيامت به 

دانستن آن نيازمند است، بيان فرموده است. و الزمه 

محمّد صلى اهلل از حضرتكه پساين يقين آن است

عليه و آله و سلم اگر بشرى ادعاى پيغمبرى كند و 

رسد و مردم بگويد بر من از طرف خدا وحى مى

وغگو و باطل است و بايد تابع من شوند، به يقين در

اگر در اثر رياضات باطله و يادگرفتن بعض علوم 
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غريبه كارهاى عجيب و غريب از او ديده شود يا از 

امور نهانى خبرهايى دهد قطعاً سحر و از شياطين 

است و اگر توانايى باشد براى جلوگيرى از فسادش 

 واجب است كشتن او.

 . امامت7

نقليه كه در بحث  پس از مراجعه به ادله عقليه و

اند )به كتاب »كفايت امامت، علما ذكر نموده

الموحدين« مراجعه شود( و مراجعه به روايات 

شود كه اوصياى متواتره قطعيه به يقين دانسته مى

رسول خدا دوازده نفرند كه دوازدهمين آنها يعنى 

حضرت مهدى بن حسن عسكرى عليهما السالم را 

هر زمان كه صالح  خداوند عمر طوالنى داده تا

دانست او را ظاهر فرمايد و زمين را از عدالت پر 

سازد و امامت آن بزرگوار متصل به قيامت است. و 

نيز هريك از اين دوازده امام عليهم السالم عالوه بر 

اتفاق تمام فرق اسالم بر فضيلت و علم و ورع آنها 
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همه داراى معجزات قاهرات بودند كه در كتابها 

)به كتاب »مدينةالمعاجر« مراجعه شود(. ثبت است 

و الزمه يقين به امامت آن بزرگواران يقين به صدق 

آنهاست و اينكه گفتار آنها همان گفتار رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم است چنانى كه گفته 

 خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از خداست.رسول

پس آنچه را كه ثابت و قطعى باشد، از فرمايشات 

آنها واجب است پذيرفتن و اطاعت آن و از آن 

اللَّه تعالى عجل -جمله است اخبار به ظهور مهدى

پس از غيبت طوالنى به تفصيلى كه  -فرجه الشريف

در كتب روايات ثبت است و براى اهل يقين حضور 

 و

 260، ص: 1قلب سليم، ج

 اللَّهُمَّ عَجّل فَرَجَه. وى است،غيبت امام مسا

 . برزخ8
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... وَمِن  يعنى حيات انسانى از ساعت مرگ تا قيامت:

؛ »پس از مرگ 450يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَرَآئهِم بَرْزَخٌ إِلَى

 شوند«.ايشان برزخ است تا روزى كه برانگيخته مى

ت و نابود بايد به يقين بداند كه انسان با مرگ، نيس

شود و مرگ انسان همان جدايى بين روان و نمى

باشد و بدن است و قطع كلى عالقه روح از تن مى

پس از اين جدايى، كالبد در خاك فاسد و متالشى 

شود و روح در همان جدايى با و در آخر خاك مى

بدن لطيفى است كه در شكل و صورت مانند همين 

به چشم  كالبد جسمانى است و از شدت لطافت

 شود.حيوانى ديده نمى

و بايد يقين داشت به اينكه پس از مرگ از عقايد و 

اعمال پرسشهايى خواهد شد و بايد جوابهاى آنها را 

آماده داشت و امّا دانستن كيفيّت و تفصيل آن الزم 

 نيست.
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الجمله ثواب و نيز بايد يقين داشت كه در برزخ فى

كردارش  عقاب هست؛ يعنى از آثار عقايد و

مندى دارد تا برسد به قيامت كبرا و ثواب كلى بهره

الهى و بهشت جاودانى يا نعوذباللَّه به عذاب 

هميشگى و بسيارى از مؤمنين كه كردارهاى 

اند به همان عذاب برزخى حساب ناروايى داشته

شود به طورى كه در قيامت هيچ آنها تسويه مى

در كتاب  گرفتارى ندارند و تفصيل گزارشات برزخ

 »معاد« نوشته شده به آنجا مراجعه شود.

و الزمه يقين مزبور، سعى در تحكيم عقايد حقه 

كردن به طورى كه در دل جاى گرفته باشد تا 

هنگام پرسش گنگ و حيران نباشند. و نيز با شتاب 

هرچه بيشتر و به هرعمل خيرى از واجبات و 

مستحبات دست اندازد و خالصه از كشت كارى 

ى حيات پس از مرگ خود يك لحظه فارغ برا

ننشيند چون وقت ضيق و هنگام درو نزديك است؛ 
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هايش جز زيرا فاصله بين انسان و برداشت نتيجه

مرگ چيزى نيست و آن هم در هرلحظه انسانى را 

 كند.تهديد مى

______________________________ 
 .100مؤمنون/  -(1)

 261، ص: 1قلب سليم، ج

 . يقين به قيامت9

يعنى روزى كه اولين و آخرين افراد بشر برانگيخته 

شوند، روزى كه آفتاب و ماهتاب شده و جمع مى

را ديگر نورى نيست، روزى كه كوهها در اثر 

هاى پى در پى خُرد و مانند رمل، نرم زلزله

شود، گردد، روزى كه زمين و آسمان عوض مىمى

ى كه يك دسته با كمال امنيت و شادى و روز

سفيدرويى نامه عملشان به دست راست است، دسته 
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ديگر در نهايت شدت و اضطراب و اندوه و سياه 

 رويى، نامه عملشان به دست چپ آنهاست.

اجمالًا روزى است كه خداوند عالم آن را بزرگ 

ياد فرموده و به طورى است كه بزرگان دين از ياد 

شدند و و غمگين و گريان و ناالن مى آن ترسناك

به راستى هردل بيدارى اوصاف آن روز را در قرآن 

مجيد بخواند و دقت كند آرامش و قرار از او گرفته 

برد و از هول شود و دل از دنيا و شهوات آن مىمى

 شود.آن روز به خداوند پناهنده مى

شود هيچ دانستن اينكه قيامت چه وقت برپا مى

لزومى ندارد و همچنين دانستن بعض خصوصيات و 

كيفيات آن را نه الزم است و نه نافع، بلكه پرسش 

آنها بيجاست؛ زيرا از علوم مختصه خداوند است، 

بلى مواقف آن روز كه در قرآن مجيد به آن 

تصريح شده الزم است دانستن بلكه واجب است 

ن به آن. و آن مواقف عبارت است از ميزان، يقي
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صراط، حساب، شفاعت، بهشت و دوزخ چنانچه ذكر 

 خواهد شد.

 . ميزان10

؛ »و سنجش در قيامت 451وَا لْوَزْنُ يَوْمَئذٍ ا لْحَقُّ ...

 حق و ثابت است«.

ها واجب است يقين به اينكه در قيامت تمام عقيده

فردى سنجيده و خلقها و گفتارها و كردارهاى هر

شود؛ يعنى مقدار ارزش درستيهايش و پستى و مى

استحقاق عقوبت نادرستيهايش و در صورت اختالط، 

شود كه كدام يك درستى و نادرستى سنجيده مى

 بيشتر است.

مسأله ميزان در قيامت، مكرر در قرآن مجيد بيان 

 شده و اما كيفيت ميزان، چگونه
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______________________________ 
 .8اعراف/  -(1)

 262، ص: 1قلب سليم، ج

اعمال سنجيده و به چه وسيله اين بررسى انجام 

گيرد، پس دانستن آن هيچ لزومى ندارد و چون مى

در قرآن و سنت قطعى، بيانى نشده، پرسش از آن 

هم بيجا است. چيزى كه واجب است همانا بررسى 

دقيق كردن هرفردى است به اعمال خودش و 

و اخالق و گفتار و كردارش را با ميزان قرآن عقايد 

و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم بسنجد. و نيز 

پيش از آنكه در موقف ميزان حاضرش كنند، در دنيا 

اى گناهانش را دقيقاً در نظر گيرد و از هريك توبه

 كه پاك كننده آن باشد انجام دهد.

ا در »تفسير منهج« است كه: »روزى رسول خد

فَمَن  صلى اهلل عليه و آله و سلم اين آيه را خواند:
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يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 

 ، اعرابى حاضر بود گفت:452شَرًّا يَرَهُ

يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! آيا خداى 

و بر آن عقاب كند در قيامت به مثقال ذرّه اعتبار مى

 فرمايد؟مى

 رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: بلى.

گفت: اعرابى برخاست گريان و ناالن و مى

»واسوأتاه! وافضيحتاه!؛ اى واى از رسوايى! اى 

 واى از بدى و زشتى من«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: دل 

زيرا نشانه ايمان اعرابى از ايمان با خبر شده است؛ 

و يقين به ميزان الهى در قيامت همانا به فكر گناه و 

رسوايى آن روز افتادن است نه پرسشهاى بيهوده 

مانند پرسش از اينكه نامه عمل از چه جنس است و 
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شود كنند و چگونه مىمالئكه به چه وسيله ثبت مى

تمام گفتارها و كردارهاى شخص ثبت شود؟ غافل 

ا از امور ملكوتى است و از ادراك از اينكه اينه

بشرى دور است و بايد اجمالًا به آن ايمان آورد و 

آنچه را پروردگار خبر داده است بدان يقين داشت 

و سعى كند بر اينكه گناهانش كه در نامه عملش ثبت 

دهند و بايد بخواند پاك است و فردا به دستش مى

 شود به وسيله توبه از آنها.

 . صراط11

جب است يقين به اينكه در قيامت جسرى به روى وا

 شود وجهنم گذارده مى

______________________________ 
 .8 -7زلزله/  -(1)

 263، ص: 1قلب سليم، ج
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عموم خاليق بايد از آن بگذرند؛ هركه جهنمى 

شود و است از آن جسر به دوزخ سرنگون مى

به گذرد تا هركس بهشتى است از آن به سالمت مى

بهشت برسد و عبور از آن مختلف است؛ گروهى 

مانند برق جهنده و گروهى ديگر مانند باد گذرند و 

گروه ديگر مانند دويدن اسب، گروه ديگر مانند 

پياده و گروه ديگر با دست و پا و گروه ديگر مانند 

بچه، خود را به زمين كشند و خدا صراط را براى 

ريك مؤمنين عريض و براى گناهكاران با

گرداند و هموارى و ناهموارى آن و تاريكى و مى

 روشنى آن بر حسب حاالت گذرندگان است.

هاى محشر بر روى و در روايات ذكر شده كه عقبه

باشد كه مى »عقبه مِرصاد« صراط است و اهم آنها

در آن از مظالم يعنى ظلمهاى مردمان به يكديگر 

گردد و در شود و عدل الهى آشكار مىبررسى مى

روايات چنين ذكر شده كه از گناهان مظلوم به 
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مقدار ظلمى كه به او شده برداشته و بر عهده ظالم 

گذارند و يا از حسنات ظالم اگر داشته باشد به مى

اشته و به مظلوم داده مقدار ظلمى كه كرده برد

شود و بعضى از اهل ايمان كه در اين عقبه مى

وامانده شوند خداوند از فضل خود صاحب حق را 

 راضى فرموده و آن مؤمن را نجات خواهد داد.

 . كوثر و شفاعت12

و آن نهرى است در  »كوثر« واجب است يقين به

بهشت يا حوضى است در محشر كه طولش به قدر 

مابين ايله بصره و صنعاى يمن است، آبش سفيدتر 

از شير و شيرينتر از عسل و خوشبوتر از مشك است، 

اش ياقوت و مرجان و زبرجد است. سنگريزه

قدحهايى اطراف آن به عدد ستارگان گذارده 

به مشام  است و بوى عطر آن از هزار سال راه

رسد و هركس از آن آب بياشامد، سيراب مى

كند از برد كه آرزو مىشود و چنان لذتى مىمى
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نزد آن به جاى ديگر نرود و آن نهر متعلق به رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است و ساقى آن 

اميرالمؤمنين عليه السالم است و جز دوستان آل 

م براى ديگران از محمّد صلى اهلل عليه و آله و سل

 اى نيست.آن بهره

، واجب است يقين به اينكه حضرت »شفاعت« و اما

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه عليهم 

 السالم

 264، ص: 1قلب سليم، ج

در قيامت كسانى را از اهل ايمان كه با دين حق 

اى وامانده و گرفتارند باشند و به واسطه گناه كبيره

 كنند.ها شفاعت مىاز آن

خواهند پس او را يعنى نجات او را از خداوند مى

رسانند؛ چنانكه در حديث گرفته و به بهشت مى

 متواتر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:
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؛ »ذخيره »ادَّخرت شفاعتى الهل الكبائر من امتى«

ام شفاعت خود را براى آنهايى كه گناه كبيره كرده

 از امتم«. اندكرده

اند مستفاد از روايات است كه و بعض علما فرموده

شفاعت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه 

 عليهم السالم پنج قسم است:

شفاعت آنها براى خالصى از هول محشر و در  -الف

 اين شفاعت تمام امتها بهره خواهند برد.

ه شفاعت آنها درباره بعضى از اهل ايمان ك -ب

 حساب به بهشت روند.بى

شفاعت آنها در برداشته شدن عذاب از مؤمنين  -ج

 اند.كه به سبب گناه كبيره مستحق عذاب شده

شفاعت آنها در بيرون آوردن از آتش، مؤمنينى  -د

 اند.را كه به سبب گناهان در جهنم افتاده
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شفاعت آنها در بلند كردن مقام و درجه مؤمنى  -ه

 است. كه مقامش پايين

و بايد دانست كه در آيات و روايات براى چند 

طايفه شفاعت ثابت است؛ يعنى خداوند به آنها اذن 

اند پيغمبران، دهد از آن جملهدر شفاعت مى

 شهيدان، مالئكه، علما و مؤمنين كامل.

ناگفته نماند كه اعتقاد به شفاعت موجب غرور و 

ان خبرشود؛ چنانچه بعض بىجرأت بر گناه نمى

اند كه هركس در هر زمانى هرنوع گناهى گفته

داشته و هر اندازه كه باشد بدون هيچ عذابى 

شفاعت به او خواهد رسيد تا سبب جرأت بر گناه 

شرط قطعى رسيدن شفاعت  اوّلًا: كارى شود، بلكه

آن است كه با ايمان و دين حق مرده باشد و كيست 

رد، كه يقين داشته باشد كه با ايمان خواهد م

خصوصاً با آنچه در قرآن و اخبار به آن اشاره شده 
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بند و بارى سبب زوال باكى و بىكه گناهكارى و بى

 شود.ايمان و مردن با كفر مى

 265، ص: 1قلب سليم، ج

شود كه در اثر زيادى گناه در اوايل گاه مى و ثانياً:

رسد بلكه پس از مواقف قيامت شفاعت به او نمى

رنج و عذاب شفاعت به او برسد تا  سالها بودن در

جايى كه پس از سالها بودن در جهنم به وسيله 

شفاعت از آن خالص شود و خالصه اميد شفاعت 

موجب تقويت رجاى به رحمت الهى با خوف 

است؛ يعنى خوف از نرسيدن شفاعت به او و از اينجا 

است كه امر شده از پروردگار بخواهيد تا شفاعت 

 به شما برسد:

 .اللهمَّ ارزقنا شفاعة محمّد وآل محمّد«»

 . بهشت13

http://www.i20.ir/


689     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

واجب است يقين به اينكه پروردگار از براى اهل 

اى كه سزاوار بزرگى اوست ايمان مهمانخانه

تدارك فرموده و در انواع پذيراييها از خوراكيها و 

آشاميدنيها و پوشيدنيها و ديدنيها و شنيدنيها و 

انند لقاى بزرگان مناكحه و انواع لذات روحيه م

است كه در رأس آنها حضرات محمّد صلى اهلل عليه 

باشند مهيا و آله و سلم و آل محمد عليهم السالم مى

شده به تفصيلى كه در قرآن مجيد و روايات بيان 

شده و اين نعمتها و لذتها طورى است كه هيچ 

چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و خالصه هيچ 

ياست ادراك نكرده و بشرى مادام كه در دن

نخواهد فهميد چگونه است و از اينجاست كه 

پرسش از حقيقت بهشت و مكان آن و بعض 

خصوصيات آن بيجاست؛ زيرا برتر از ادراك بشر 

است و تا به آن نرسد حقيقت آن را نتوان درك 

 كرد.
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توان بلى چند مطلب است راجع به بهشت كه مى

ره شده و مختصراً فهميد و در قرآن مجيد به آنها اشا

شود: يكى آنكه بدون نقل شواهد تذكر داده مى

بهشت ابدى است يعنى هرمؤمنى كه در بهشت 

جايش دادند براى توقف او در بهشت مدت و نهايت 

 نيست بلكه هميشگى است و از او گرفته نخواهد شد.

ديگر آنكه در بهشت هيچ تضاد و تناكر يافت 

اما در  حسب حاالت،شود، نه در ذوات و نه به نمى

، پس تمام بهشتيان همه با هم مالئم و در كمال ذوات

محبت و انس هستند، به طورى كه خوشى و ناز و 

نعمت هريك عين خوشى ديگرى است تا جايى كه 

از لذات روحيه بهشتيان تالقى و مقابلگى و مصاحبت 

 يكديگر است، خالصه يك نفرى

 266، ص: 1قلب سليم، ج
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ينان ناماليم باشد در بهشت ديده نخواهد كه با همنش

 شد.

پس بهشتيان از اول ورودشان در  و اما در حاالت:

بهشت در فرح و سرور و شادى هستند و يك لحظه 

غم و غصه عارض آنها نخواهد شد و نيز از همان 

اول داراى قوه و قدرتند كه يك آن ضعف و سستى 

در  ندارد، در حالت جوانى هستند كه پيرى ندارد

صحت و سالمتى هستند كه بيمارى ندارد، هميشه 

در ناز و نعمت و تماميتى هستند كه هيچ نوع نيازى 

و نقصى ندارند در عزتى هستند كه هيچ ذلتى 

ندارند و خالصه در حياتى هستند كه هيچ موتى 

 كند.آنها را تهديد نمى

نيز سلطنتى بالعزل دارند كه سلطنت تمام كره 

دشاهى بهشتيان هيچ است؛ زيرا زمين نسبت به پا

سلطان دنيوى هر لحظه خطر عزل و بيمارى و 

كند و نيز به هزار يك از مرگ او را تهديد مى
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ميرد ولى هايش نرسيده ناكام مىآرزوها و اراده

اى از سلطنت الهى است سلطنت بهشتيان كه نمونه

باشد و در هرلحظه هرچه ابدى و بدون مزاحم مى

اش هزار سازد، غرفهواهد مقرّر مىاراده كند و بخ

در دارد مالئكه با كسب اجازه از هردرى بر او وارد 

گويند و اگر بخواهد تمام شده تحيّت و تهنيت مى

بهشتيان را ضيافت كند توانايى دارد وسعه پادشاهى 

بهشتيان در روايات به تفصيل ذكر شده و كافى است 

 ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَإِذَا رَأَيْتَ دقت در اين آيه شريفه

؛ »زمانى كه ببينى بهشت را نعمت 453وَمُلْكًا كَبِيرًا

فراوان و پادشاهى بزرگى را خواهى ديد )در حالى 

كه در قرآن مجيد حيات دنيا و پادشاهى آن را 

 نسبت به آخرت لهو و لعب بيان فرموده است(«.

 
453 \( 1iُ)-  /20دهر.\E 
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نيز در بهشت، نعمتها و لذتهايش مكرر و يكنواخت 

اى و نيست، بلكه هرلحظه اگر بخواهد نعمت تازه

 اى است.حدهنمايش فرحبخش على

نيز در هر جمعه هركس هرچه دارد هفتاد برابر 

شود و نيز لذتهايش هيچ نوع المى ندارد؛ يعنى مى

هروقت بخواهد ميل به خوردن و آشاميدن و 

تواند به هاى فرحبخش شنيدن مىمهمواقعه و نغ

طور دوام مشغول باشد بدون اينكه گرسنگى يا 

 تشنگى

______________________________ 
 .20دهر/  -(1)

 267، ص: 1قلب سليم، ج

اشتهايى و خستگى عارض آنها شود، درد معده و بى

و سستى ندارد و هيچ نوع قاذورات و كثافات در 
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ه مو و ناخن بر بدنها ديده آنها نيست تا جايى ك

 شود چون همه نعمتها خالص و لطيف است.نمى

نيز تمام موجودات بهشتى از پرتو حيات تامه و 

حقيقيه بهشتيان همه داراى شعورند تا جايى كه 

گويند و برگهاى مرغان بهشتى با بهشتيان سخن مى

درختان هنگام وزيدن نسيم بهشتى، به حركت آمده 

فرحبخش آنها به تسبيح و حمد هاى و از نغمه

 كنند.آفريدگار دلهاى بهشتيان را غرق شادى مى

خيلى دوست دارم بيشتر، از اوصاف بهشت بنويسم؛ 

وار نوشتن است، به چون بنابر اختصار و فهرست

شود ولى خواننده عزيز همين مقدار قناعت مى

»شنيدن كى بود مانند ديدن« سعى كنى چند 

تى خود را آماده رسيدن به روزى كه در دنيا هس

اين ضيافتخانه حضرت پروردگار كن يعنى از 

هرنوع آلودگى و كثافت كارى و انواع گناهان 

پرهيز نما و به انواع طاعات و عبادات روح خود را 
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قوت ده و آيينه دل را صيقل زن و محبت خدا و 

دوستانش را در آن جاى ده و بدين وسيله به او 

اك شو و تا در محل پاك با نزديك شو! و خالصه پ

پاكان محشور شوى، بندگى خدا كن تا به پادشاهى 

 خدايى رسى، غالم او باش تا خواجه مطلق شوى.

 . دوزخ14

واجب است يقين به دوزخ در سراى آخرت و آن 

پايان كه در آن انواع رنجها و گودالى است بى

ها و سختيهايى كه بيرون از ادراك بشرى شكنجه

تفصيلى كه در قرآن مجيد و روايات ذكر است به 

شده و آن در برابر بهشت كه مهمانخانه الهى بوده 

زندانخانه خدايى است براى متمردين و گردنكشان 

 جن و انس.

نيز در برابر بهشت كه »دارالسالم« و محل لطيفان و 

دالن و پاكان است، دوزخ، بيمارستانى است كه نرم
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سالمهاست؛ يعنى افرادى محل غليظها و سنگدلها و نا

 كه بيمارى

 268، ص: 1قلب سليم، ج

قلبى آنها هيچ قابل درمان نباشد و آنها كسانى 

اند، به هستند كه با كفر و عناد و دشمنى با حق مرده

حكم الهى كه قرار دادن هرچيزى به جاى مناسب 

اوست بايد هميشه در بيمارستان بمانند و چون از 

بايد مالك دوزخ بر آنها مسلط انسانيت هيچ ندارند 

باشد و آنهايى كه بيماريشان قابل عالج باشد و آنها 

اند كه ايمان به حق در دلشان باشد لكن قلب كسانى

سليم ندارند يعنى به بيمارى قلبى و خويهاى 

حيوانى و كردارهاى غيرانسانى گرفتارند و خالصه 

گناهكارند بايد هريك به مقدار پاك شدن از آن 

دگيها در دوزخ بمانند مگر اينكه پيش از رسيدن آلو

به آن مقدارى كه عدل الهى برايش مقرر داشته 

شفاعت به او رسد و او را پاك كرده به بهشت رساند 
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و بايد دانست آنچه در حاالت بهشتيان گفته شد، ضد 

آن براى دوزخيان است هميشه در گرسنگى و 

دنيا بلكه  برند نه مانند گرسنگى درتشنگى به سر مى

چنان در فشار است كه براى عالج آن به خوردن 

شود و براى آرامش درد تشنگى به زقوم حاضر مى

آشاميدن حميم )آب جوشان دوزخ( تن در 

دهد و از جهت مكان، چنان در فشارند مانند مى

فشار ميخ كوبيده شده در ديوار و چنان در تاريكى 

در غصه  بينند و چنانهستند كه دست خود را نمى

برند كه بيرون از ادراك و حسرت و ذلتى به سر مى

ها در دوزخ بشريت است. و خالصه انواع شكنجه

است و در قرآن مجيد و روايات بيان شده طورى 

است كه اگر خواننده آنها دل پاكى خالى از 

قساوت داشته باشد، موها بر بدنش راست شود، 

ه پوست بدنش به لرزش آيد، دلش از جاى كند

گردد و از اينجاست كه بزرگان دين هنگام 
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زدند، گريان و ناالن يادآورى آنها صيحه مى

شدند و گاهى غش كرده، مدهوش مى

گرديدند و اين حاالت آن بزرگواران موجب مى

 طول كالم است.

نيز بايد دانست در دوزخ عالوه بر عذابهاى جسمانى 

چند نوع عذاب روحى است كه اشدّ از جسمانيست 

 [ يكى ]از آنها[ يأس از نجات است.]كه

توضيح مطلب آنكه گناهكارانى كه بايد به دوزخ 

روند اگر در دل آنها ايمان به خدا جاى دارد 

اى باشد پس آنها را در طبقه هرچند به مقدار ذره

 اول دوزخ )كه حبس موقت

 269، ص: 1قلب سليم، ج

 دهند تا پس از گذشتن مقدارى كهاست( جاى مى

بايد بمانند آنها را بيرون بياورند و آنها را كه يك 

ذره هم ايمان به خدا در دلشان نيست در طبقات 
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پايين )حبس ابدى( جاى دهند و آنها شش طبقه 

تر و استحقاق عقوبتش بيشتر است است و هركه شقى

تر است تا اسفل السافلين كه جاى در طبقه پايين

فردى در طبقه منافقين است و پس از جاى دادن هر

مناسب با او درهاى هفت طبقه به روى آنها بسته و 

كنند به طورى كه همه آنها شود و ندا مىمقفل مى

بشنوند: اينجا حبس ابدى است و كسى بيرون 

آمدنى نيست. اثر اين ندا در دوزخيان بيش از همه 

 عذابهاست.

ديگر موضوع، تضاد و تناكرى است كه بين 

همه آنها با يكديگر دشمنند و دوزخيان است؛ يعنى 

در تالقى با هم كارشان فحاشى و دشنام دادن و 

مالمت و سرزنش است چه زخم زبانها كه از شياطين 

شنوند تا جايى كه و مالك دوزخ و مأمورين آن مى

كنند بلكه از ترس ها و سختيها ناله نمىاز شكنجه

 هاست.شماتتها كه اثرش در روانشان بيش از شكنجه
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يگر موضوع، حسرتهاى دوزخيان است گاهى كه د

بينند بهشتيان و درجات آنها و محروميتهاى مى

فهمند كه در آن حال، آتشهاى خودشان را مى

هايى كند بيش از شكنجهحسرت، دلشان را كباب مى

 كه داشتند.

اگر گفته شود يقين به امور اعتقاديه مزبور در نهايت 

كمتر كسى به  سختى و اشكال است به طورى كه

رسد، پس آنهايى كه اهل ايمانند لكن مقام يقين مى

اند حالشان در آخرت چگونه به مقام يقين نرسيده

 است؟

در جواب گوييم امور اعتقاديه كه واجب است 

يقين به آنها و در تحت چهارده عنوان ذكر شد، 

دليلها و برهانهاى عقلى و نقلى بر آنها در اين كتاب 

ز راه رسيدن به مقام يقين به آنها هم ذكر شده و ني

ذكر شده كه اگر كسى راه و روش خود را مطابق 

آنچه در اين كتاب از قرآن و اخبار نوشته شده قرار 
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دهد، قطعاً به مقام يقين خواهد رسيد، بلى عمل 

كردن به اين دستورات گران است و همان جهاد 

م خدا صلى اهلل عليه و آله و سلاكبر است كه رسول

 فرمود.

 270، ص: 1قلب سليم، ج

 خواننده عزيز بداند:

نابرده رنج گنج ميسر 

 شودنمى
 

مزد آن گرفت جان 

 برادر كه كار كرد

 

ديندارى و خداپرستى، با هواپرستى جمع 

 شود.نمى

دنيا به مراد خواهى 

 و دين درست
 

اين هردو نخواهد 

شد نه فلك بنده 

 تست
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و تا آنجا كه خدا يارى فرموده سعى شده است كه 

مطالب با بيان ساده نوشته شود تا عموم، آنها را 

بفهمند و بر خواننده عزيز است كه مطالبى كه نوشته 

شود، با دقت و شده و در بحثهاى آتيه نوشته مى

نفهمد از اهل علم اى را كه مكرر بخواند و هر جمله

پرسش نمايد تا راه سعادت و نجات خود را بيابد، 

آنگاه راه و روش خود را بر طبق آنها قرار دهد و 

بر زحمت و مشقت و ناراحتى و ناخوشى نفس بسازد 

به اميد رسيدن به آسايش ابدى به تفصيلى كه 

 گذشت:

؛ 454حَةً طَويلةًاعْقَبَتْهُم را [قَصِيْرَهً] صَبَروُا أَيامَاً قَليلةً»

يعنى اهل ايمان روزهايى كه در دنيا هستند بر رنج 

كنند، برابرش راحت مخالفت نفس صبر مى

 نهايت به آنها خواهد رسيد«.بى

 
454 \( 1iُ)- 193البالغه صبحى الصاحل، خطبه ، هنج612، ص 184البالغه فيض االسالم، خطبه هنج.\E 
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و اما پرسش از حاالت آنهايى كه به مقام يقين 

اند، در جهان پس از مرگ هرچند از نرسيده

شود لكن بحثهاى گذشته جواب آن دانسته مى

چون مطلب مهم و دانستن آن الزم است؛ در اينجا 

 شود.با بيانى روشنتر يادآورى مى

 قبلًا بايد سه جمله كوتاه را در نظر داشت

جه و سختيهاى آخرتى را مراتبى نجات از شكن -الف

است: نجات از خلود در دوزخ )زندان حبس ابد(. 

نجات از دخول در طبقه اول دوزخ )حبس موقت(. 

نجات از هولها و واماندگيها و ماندنهاى در موقفهاى 

 هاى برزخى،قيامت، نجات از رنجها و شكنجه

______________________________ 
، 612، ص 184االسالم، خطبه البالغه فيض نهج -(1)

 .193البالغه صبحى الصالح، خطبه نهج

 271، ص: 1قلب سليم، ج
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نجات از هر ناراحتى و ناماليمى از ساعت مرگ تا 

 ابد.

ثواب و عقاب انسانى در جهان پس از مرگ از  -ب

 سه ناحيه است:

عقايد او يعنى چيزهايى كه باور داشته و دل  اوّل:

 به آنها بسته و به آنها گرويده و پايبند شده است.

اخالق و خويها و عادتها و خوبيهايى كه جايش  دوّم:

 دل انسانى است به تفصيلى كه در اين كتاب است.

گفتارها و كردارهاى روزمرّه او كه به وسيله  سوّم:

 دهد.بدن انجام مى

ها و سختيهاى آدمى در طور كلى شكنجهبه  -ج

جهان پس از مرگ در صورتى است كه مقصّر باشد 

نه قاصر )قاصر يعنى كوتاه، مقصر يعنى كوتاهى 

كننده، مثلًا كسى كه قامتش يك متر است به چيزى 

كه در دومترى است دسترسى ندارد لكن كسى كه 

http://www.i20.ir/


705     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

قامتش دومتر است اگر بنشيند و بگويد دسترسى به 

زى كه در دو مترى است ندارم به او آن چي

گويند تو مقصرى يعنى خودت را كوتاه مى

توانى برخيزى و آن چيز را اى چون مىكرده

بردارى. خالصه كسى كه هيچ دسترسى به حق 

كند و ندارد، »قاصر« است و كسى كه مسامحه مى

 رود تا بيابد، »مقصر« است(.دنبال آن نمى

، گوييم نجات از خلود پس از دانستن اين سه مطلب

دوزخ براى كسى است كه در دنيا خداوند جهان 

آفرين را شناخت و به اين دانش جازم شد و در 

دلش جاى داد و به او گرويد و بعد با اين ايمان 

قلبى به خدا بميرد. و خالصه با شك وظن و دودلى 

نسبت به پروردگارش نباشد بلكه با جزم و اطمينان 

ارد كه آفريننده او و همه آفريده به اينكه خدايى د

شدگان است و با عالقه قلبيّه به او بميرد، اگر به 

سبب تقصيرهايش در عقايد ديگر و در اخالقش و 
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هاى فراوان شود تا باألخره كردارش گرفتار شكنجه

به دوزخ افتد در آن ماندنى نخواهد بود و در چند 

 جا از قرآن مجيد تصريح شده به اينكه خلود در

آتش دوزخ براى كسى است كه در ايمان به خدا 

تقصير كرده )نه قصور يعنى اگر در اثر كمبود عقل 

ايمان بوده عذابى ندارد( و فطرت خدا داده را بى

كه ايمان به خداست ضايع ساخته و منكر خدا شده 

و قلدرى و سركشى كرده است. و خالصه قصور، در 

 منكر خدا تصور

 272، ص: 1قلب سليم، ج

شود، بلكه هركس منكر خداست مقصر است؛ نمى

زيرا جز طغيان نفس و سركشى از اينكه خود را 

آفريده شده و بنده و مقهور خدا ديدن مانعى براى 

 باشد نيست.ايمان به خدا كه فطرى هربشرى مى
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و اما نسبت به ساير عقايد مزبوره كه يقين به آنها 

رسيدن واجب است چنانچه گفته شد پس اگر در ن

به مقام يقين يا جزم به آنها اگر مكلّف تقصير كرده 

و كوتاهى نموده معذّب خواهد بود و اگر قاصر 

بوده، عذابى ندارد، مانند آنهايى كه در خارج از 

برند و از اوّل عمر تا كشورهاى اسالمى به سر مى

آخر اسم محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم و قرآن 

ه گوش آنها نرسيده يا اگر و ساير عقايد مزبوره ب

اند توانايى تحقيق و رسيدن به جزم و اعتقاد شنيده

به آنها را نداشتند يا اگر داشتند و مشغول تحقيق 

بودند مرگ آنها رسيده، تمام اين افراد از ناحيه 

 نداشتن عقايد حقه عذابى ندارند.

و اما عذاب از ناحيه داشتن خويهاى نارواى حيوانى 

ين جهت مانند نداشتن ايمان به خدا پس چون در ا

شود، معذب خواهد بود؛ زيرا قصور تصور نمى

پيدايش هر خلق ناروايى در انسان به سبب تكرار 
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كارهاى نارواست پس آن خلق نتيجه كسب 

خودش هست و نيز خلقى كه در انسان پيدا شد 

تواند به وسيله ترك كارهاى ناروا آن را انسانى مى

ا خوى حسادت، پيدايش آن در از بين ببرد؛ مثلً

انسان و رسوخ آن سبب تكرار حسدورزيهاست؛ 

چنانچه اگر حسدورزى را بكلى ترك كند، آن 

 شود.خوى شيطانى زايل مى

و اما عذاب از ناحيه گفتارها و كردارهاى ناروا. پس 

در هركدام مقصر بوده عذاب دارد و در هركدام 

نكه قاصر بوده عذابى ندارد، توضيح مطلب آ

بسيارى از گفتارها و كردارها حرام است و هر 

انسانى كه كمبود عقلى نداشته باشد زشتى آن را 

فهمد مانند شراب، قمار، زنا، لواط، دزدى، ظلم، مى

خيانت و جنايت پس در برابر آنها معذّب خواهد 

بود، هرچند حرمت آنها از طرف دين الهى به 

وايى كه گوشش نرسيده باشد و اما كردارهاى نار
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خبر است و عقل عادى بشرى از ضرر و فساد آن بى

از طرف دين هم به گوش او نرسيده بدون تقصيرى 

شود؛ زيرا در اين ندانستن، پس بر آنها معذب نمى

 به حكم عدل

 273، ص: 1قلب سليم، ج

الهى تا حجت خدايى بر كسى تمام نباشد عذاب 

 شود.نمى

اره قاصرها كه اگر ناگفته نماند آنچه گفته شد درب

از ناحيه عقايد حقه قصورى داشته باشند عذاب 

ندارند، در صورتى است كه از روى تقصير، عقايد 

فاسده نداشته باشند و اال معذّب خواهند بود و نيز 

اى كه فاقد است از مقامات و آثار حسنه عقايد حقه

باشد و نيز چنانى كه در برابر كردارهاى محروم مى

روى قصور ترك كرده استحقاق عذاب  نيكى كه از

ندارد همچنين استحقاق ثواب هم ندارد و البته اين 
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قاعده از روى ميزان عدل است ولى خداوند كريم 

را فضلهاست، ممكن است به فضلش قاصرها را از 

مند فرمايد چنانى كه با اهل بعض مراتب ثواب بهره

ايمان فضلها دارد از آن جمله هرگاه مؤمن عازم 

ود بر كار خيرى و مانع پيدا شود از انجام آن، ش

پروردگار كريم ثواب آن كار خير نكرده را به او 

ى إِنَّ اللَّهَ ... وَسَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ فرمايد:عنايت مى

؛ »از خداوند بخواهيد از 455ءٍ عَلِيمًاكَانَ بِكُلّ شَىْ

ملنا )اللهمَّ عا فضلش، خداوند به همه چيز داناست«،

 بفضلك(.

 با بزرگان دين باشيد

از آنجايى كه هر خير و رحمت و فيضى از مبدأ 

جالله به هركس برسد به وسيله ائمه فياض جل

معصومين از آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

باشد و است و اين مطلب نزد اماميه از مسلميات مى

 
455 \( 1iُ)-  /32نساء.\E 
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تفصيل آن با مراجعه به فقرات زيارت جامعه به 

گردد، بنابراين بر كسى كه بى آشكار مىخو

خواهان نور يقين است الزم است كه قرب معنوى 

و اتصال روحانى و ربط قلبى را با آل محمّد صلى 

 اهلل عليه و آله و سلم زياد كند.

چون قلب تزكيه شده او محاذى آن انوار الهى قرار 

شود همانند گيرد، قطعاً محل آن انوار واقع مى

ر آفتاب در آئينه صيقلى شده كه در انعكاس نو

 برابرش قرار گيرد.

از اينجاست كه در قرآن مجيد امر شده كه با 

 بزرگان دين ربط معنوى داشته باشيد،

______________________________ 
 .32نساء/  -(1)

 274، ص: 1قلب سليم، ج
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فرمايد: »اى كسانى كه به خدا ايمان ]خداوند[ مى

آورديد پرهيز كنيد از مخالفت خدا و با راستگويان 

 ؛ يعنى با كسانى كه اهل صدق هستند.456باشيد«

 صدق در مراتب ششگانه

مراد از معيت با صادقين )با راستگويان باشيد( 

موافقت و متابعت است و مراد از صدق، تمام مراتب 

دق است؛ يعنى صدق در: گفتار، كردار، ششگانه ص

عزم، وفاى به عهد، تساوى ظاهر و باطن، و صدق در 

مقامات دين به تفصيلى كه در ضمن تفسير »سوره 

 457قمر« ذكر شده است.

 پس بايد معصوم باشند

چون در اين آيه شريفه امر به پيروى از صادقين 

شده، پس يقيناً بايد معصوم باشند؛ زيرا كسى كه 

ايزالخطاست امر به پيروى او عقلًا درست نيست و ج

 
456 \i\-( 1)iُ  َيأَ ي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنواْ ات َُّقوْا اللََّه وَُكونُوْا َمَع الصدىقىْي\E /(.119،) توبه\E 
457 \( 2iُ)-  »تأليف اينجانب مراجعه فرماييد.به كتاب» حقائقى از قرآن\E 
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اين مطلب را »فخر رازى« در تفسير خود پذيرفته 

گويد: »مسلم است كه مراد از صادقين، است و مى

باشند و يقيناً هميشه در بين امت، معصومين مى

معصوم هست تا مردم از او پيروى كنند لكن چون 

امت شناسيم پس مراد جميع ما معصوم را نمى

 است«.

 پاسخ كالم فخر رازى

در پاسخ او گوييم شيعه دوازده امامى، معصوم را 

اند به واسطه رواياتى كه متواتراً از رسول شناخته

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم رسيده و برهانهاى 

عقلى و نقلى كه در بحث امامت ذكر شده، 

حضرت على  معصومين دوازده نفرند، نخستين آنها

اللَّه عجل -حضرت مهدى و آخرشان بيطالببن ا

است كه اينك زنده و به  -تعالى فرجه الشريف

واسطه مصالحى، از انظار پنهان است و زمانى 
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خواهد رسيد كه آن بزرگوار ظاهر شده، زمين را 

 از داد پر سازد.

______________________________ 
واْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ يأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُ -(1)

 (.119، )توبه/ الصدِقِينَ

به كتاب »حقائقى از قرآن« تأليف اينجانب  -(2)

 مراجعه فرماييد.

 275، ص: 1قلب سليم، ج

 شناساندپيغمبر، صادقين را مى

در »تفسير نورالثقلين و تفسير برهان« رواياتى نقل 

صادقين« نموده كه در آنها تصريح شده كه مراد از »

باشند، از آن جمله در اين آيه شريفه، معصومين مى

در تفسير صافى از اكمال نقل نموده كه 

اميرالمؤمنين عليه السالم در ايام خالفت عثمان در 

ميان جمعى از مهاجرين و انصار فرموده: »شما را به 
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خدا سوگند! آيا چنين نبود كه وقتى اين آيه نازل 

اللَّه! اين آيه عمومى شد، سلمان گفت: يا رسول 

 است يا ويژه افرادى است؟ پس فرمود:

اما مأمورين )به پيروى از صادقين( پس همه 

پس ويژه برادرم )على بن  صادقين اند امامؤمنين

ابيطالب عليه السالم( و اوصياى من پس از اوست تا 

 روز قيامت؟ )مهاجرين و انصار( گفتند: آرى.

 به كشتى نجات بچسبيد

از جمله احاديث صحيح و مسلم بين شيعه و سنى، 

 :458فرمايش پيغمبر است كه

»مَثَل اهل بيت من كشتى نوح است، هركس به آن 

ار شد و هركس از آن رو گردانيد، چسبيد، رستگ

 459غرق گرديد«.

 
458 \( 1iُ)- (.631/ 2» مثل اهل بيىت كسفينة نوح من متسك ِبا جنى ومن ُتلف عنها غرق«،) سفينةالبحار\E 
459 \( 2iُ)- .براى آشنا شدن به سند و تواتر اين حديث به كتاب» غاية املرام« تأليف سيد هاشم حبراىن مراجعه شود\E 
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شكى نيست كه مراد از تمسك به اهل بيت عليهم 

السالم همان اتصال روحانى است كه به بركت 

 شود.موافقت و متابعت و دوستى حاصل مى

 دوستى اهل بيت )ع( براى خودتان است

آيات قرآن مجيد و روايات متواتره كه در آن 

واليت آل محمّد صلى اهلل عليه و دوستى و قبول 

مندى خلق از آن آله و سلم واجب شده براى بهره

بزرگان است كه از همه مهمتر افاضه نور يقين 

 باشد.مى

______________________________ 
»مثل اهل بيتى كسفينة نوح من تمسك بها  -(1)

 (.631/ 2نجى ومن تخلف عنها غرق«، )سفينةالبحار 

براى آشنا شدن به سند و تواتر اين حديث به  -(2)

كتاب »غاية المرام« تأليف سيد هاشم بحرانى 

 مراجعه شود.
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 276، ص: 1قلب سليم، ج

»بگو آنچه از شما از اجر خواستم )وجوب مودت 

 460مندى خود شماست«.نزديكانم( براى بهره

»كسى كه فرمانبردارى كند از خدا و پيغمبرش پس 

با كسانى كه خداوند نعمت داده است به ايشانند 

آنها از پيغمبران و راستگويان و شهيدان و 

 461نيكوكاران و خوب رفيقانى هستند«.

شود كه نتيجه از اين آيه شريفه به خوبى فهميده مى

دوستى و پيروى و تسليم )پذيرفتن واليت آل 

محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم( اتصال روحانى با 

ين است كه اثر مهم آن رسيدن به مقام بزرگان د

 باشد.يقين مى

 خواهيم با شما باشيماز خدا مى

 
460 \i\-( 1)iُ  َسأَْلُتُكم ّمْن َأْجٍر فَ ُهَو َلُكْم ...... َما\E /(.47،) سبأ\E 
461 \i\-( 2)iُ  َُّْي َوالش م ّمَن النَّبىّْيَ َوالّصّديقى عى اللََّه َوالرَُّسوَل فَاْولئَك َمَع الَّذىيَن أَنْ َعَم اللَّهُ َعَلْيهى َْي َوَحُسَن اْولَئَك َرفىيًقاَوَمن يُطى  E\(.69،) نساء/ E\َهَدآءى َوالصلىحى

http://www.i20.ir/


718     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

خوانيم: »از خداوندى كه مرا در زيارت عاشورا مى

به شناسايى شما و دوستان شما گرامى داشت و 

روزى من كرد، بيزارى از دشمنان شما را 

خواهم كه مرا با شما بگرداند در دنيا و مى

 462آخرت«.

و به اين مضمون )يعنى بودن با آل محمّد صلى اهلل 

عليه و آله و سلم و اتصال روحانى به آنها( در 

 زيارات و دعاها بسيار است.

 معناى معيت از كتاب شفاء الصدور

در كتاب »شفاء الصدور« در شرح اين جمله چنين 

 )با هم بودن( بر سه قسم است: معيّت نگاشته است:

كه عبارت از احاطه به وجود  اوّل: معيت قيّوميّه

 ء است به طورى كه انفكاكشى

 
462 \( 3iُ)- ْْن اْعدائُكْم َأن َْعرىفَتىُكْم َوَمْعرىَفة اْولىيائىُكْم َوَرَزَقىنى اْلرَبائََة مى رَةى ...«،) مفاتيح/ زيارت عاشورا(.» ... فَاْسَئُل اللََّه الذى اْكَرَمىن ِبى نْيا َوااْلخى  E\ ََيَْعَلىن َمَعُكْم ِفى اْلدُّ
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______________________________ 
 (.47بأ/ ، )س... مَا سَأَلْتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ... -(1)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاوْلئكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  -(2)

اللَّهُ عَلَيْهِم مّنَ النَّبِيّنَ وَالصّدّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ 

 (.69، )نساء/ وَالصلِحِينَ وَحَسُنَ اوْلَئكَ رَفِيقًا

كُمْ وَمَعْرِفَة »... فَاسْئَلُ اللَّهَ الذى اكْرَمَنى بِمَعْرِفَتِ -(3)

اوْلِيائِكُمْ وَرَزَقَنِى الْبَرائَةَ مِنْ اعْدائكُمْ أَنْ يَجْعَلَنى 

مَعَكُمْ فِى الْدُّنْيا وَالْاخِرَةِ ...«، )مفاتيح/ زيارت 

 عاشورا(.

 277، ص: 1قلب سليم، ج

او از او محال باشد، به اين معنا كه اگر مقيم رفع 

نابود شود و اين عالقه اقامت از او كند، نيست و 

 .وهو معكم اينما كنتم معيت خداست با خلق

 نظامى گفته و خوب سروده:
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زيرنشين علمت 

 كائنات
 

ما به تو قائم چو تو 

 قائم به ذات

 

كه عبارت از همراهى و  دوّم: معيت مصاحبت است

انضمام دو شئ با يكديگر باشد به حسب جسمانيّت 

چنانچه انسانى را با انسانى جمع كنند يا خطى با 

 خطّى ضمّ نمايند.

كه عبارت از موافقت در  سوّم: معيت روحانيه است

اخالق و اطوار و مشابهت در رفتار و كردار باشد و 

است و آنچه عموم اين معيّت بسيار قليل االتفاق 

مطلوب سائل است اين است كه خداى تعالى او را 

با اهل بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم به 

معيّت روحانيه در دنيا و آخرت برساند و اين معنا 

شود كه نفس در مراتب كماالت ترقى بجز اين نمى

كند و دفع رذايل از خود نمايد و زنگ شقاوت به 

ينه دل بزدايد تا به حسب صيقل علم و عمل از آي
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مرتبه از ظالل مقدسه آن انوار متأللئه شود و آن 

وقت البته به درجه معيّت رسد قهراً، پس روح اين 

سنخيت البته معيّت، آن معيت اولى است و آن بى

 صورت نگيرد.

و چون مقدمه اين كار واليت آن ذوات قدسيه و 

بعت بعد انوار الهيه است به حقيقت واليت و تمام متا

از اظهار آن درجه، مناسب شد كه خداى را به حق 

اى ياد كند كه خود كرامتى است بزرگ و وسيله

اى است عظيم براى نيل اين مقام و صفت جماليه

است كه ذكرش موجب تحريك سلسله اجابت 

است و از خداى اين مقام را مسئلت نمايد و به اين 

ت و برائت مالحظه »فاى تفريع« را بعد از ذكر والي

آورد و صفت »اكرام به معرفت« را براى خداى 

تعالى اثبات نمود تا موجب جلب امثال آن شرف و 

اعطاى اشباه آن كرامت باشد. )پايان نقل از كتاب 

 شفاء الصدور(.
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 اينها آثار و لوازم معيت است

آنچه را محقق مزبور در بيان معيّت روحانى ذكر 

 اى از لوازم و آثارفرمود، بيان پاره

 278، ص: 1قلب سليم، ج

آن مقام است و اما حقيقت و ساير آثار آن؛ پس، از 

اند باالتر ادراك آنهايى كه به آن مقام نرسيده

 است.

نيز رسيدن به چنين مقامى كسبى نيست بلكه موهب 

چيزى كه از طرف بنده است كه  خدايى است و

خود را آماده سازد به تزكيه؛ يعنى تخليه و تحليه و 

فكر و ذكر به شرحى كه گذشت و شدت طلب و 

 آيد.دوام التجا به شرحى كه مى

 دوستى مؤمن كامل هم ...
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نيز آيات و رواياتى كه در آنها امر به مودت و واليت 

مندى رهبراى به 463مؤمن كامل و شيعه خالص شده

از نور يقين آنهاست؛ چون مؤمن كامل نهايت 

اتصال را به آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

دارد و متصل به مؤمن هم در اثر مصاحبت و عالقه 

دوستى و اداى حقوق برادر ايمانى، با او ربط 

كند، متصل به متصل هم متصل روحانى پيدا مى

ى اهلل است، پس اتصال روحانى به آل محمد صل

 شود.عليه و آله و سلم نصيب او مى

______________________________ 
از آن جمله در عيون اخبار الرضا عليه السالم  -(1)

 
463 \( 1iُ)-  و در خصال نظري آن از حضرت صادق عليه السالم است؛  121از آن مجله در عيون اخبار الرضا عليه السالم باب ماكتب للمأمون من حمض االميان، صفحه

لى منهاج نبيهم وَل يغريوا وَل يبدلوا مثل سلمان رسيده:» وَيب الوالية الولياء آل حممد صلى اهلل عليه و آله و سلم الذين مضوا ع 68، حباراْلنوار، صفحه 7چنانچه در جلد 
نصارى وخزمية بن ثابت ذى ذر الغفارى واملقداد بن االسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليماىن وأىب اَليثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن صامت واىب ايوب االالفارسى واىب 

 E\(.263/ 68عنهم والوالية التباعهم واشياعهم واملهتدين ِبديهم السالكْي منهاجهم رضوان اللَّه عليهم ورْحته«،) حباراْلنوار  الشهادتْي واىب سعيد اَلدرى وامثاَلم رضى اللَّه

اند؛ حضرت رضا عليه السالم فرمود: واجب است دوسىت آهناىي كه دوستان آل حممد صلى اهلل عليه و آله و سلم بوده
اهلل عليه و آله و سلم بودند تا از دنيا رفتند و سنت و طريقه رسول خدا صلى اهلل  آهناىي كه بر طريقه رسول خدا صلى 

عليه و آله و سلم را تغيري و تبديل ندادند مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفه، ابواَليثم، سهل بن حنيف، عباده  
هنا راضى باد. و نيز واجب است دوسىت آهنا كه  و ابوايوب، خزميه، ابوسعيد و آهنا كه مانند آهنا بودند خداوند از مهه آ

تابع و پريو نامربدگانند و هدايت شدگان به مهان هدايت آهنا و روندگان راهى كه آهنا رفتند. رضوان و رْحت خداوند 
   .بر مهه آهنا باد
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 121باب ماكتب للمأمون من محض االيمان، صفحه 

و در خصال نظير آن از حضرت صادق عليه السالم 

 68، بحاراألنوار، صفحه 7است؛ چنانچه در جلد 

رسيده: »ويجب الوالية الولياء آل محمد صلى اهلل 

نهاج نبيهم ولم عليه و آله و سلم الذين مضوا على م

ذر يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسى وابى

الغفارى والمقداد بن االسود وعمار بن ياسر وحذيفة 

بن اليمانى وأبى الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف 

وعبادة بن صامت وابى ايوب االنصارى وخزيمة بن 

ثابت ذى الشهادتين وابى سعيد الخدرى وامثالهم 

م والوالية التباعهم واشياعهم رضى اللَّه عنه

والمهتدين بهديهم السالكين منهاجهم رضوان اللَّه 

 (.263/ 68عليهم ورحمته«، )بحاراألنوار 

حضرت رضا عليه السالم فرمود: واجب است دوستى 

آنهايى كه دوستان آل محمد صلى اهلل عليه و آله و 

اند؛ آنهايى كه بر طريقه رسول خدا صلى سلم بوده
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عليه و آله و سلم بودند تا از دنيا رفتند و سنت و اهلل 

طريقه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را تغيير 

و تبديل ندادند مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، 

حذيفه، ابوالهيثم، سهل بن حنيف، عباده و ابوايوب، 

خزيمه، ابوسعيد و آنها كه مانند آنها بودند خداوند 

اضى باد. و نيز واجب است دوستى آنها از همه آنها ر

كه تابع و پيرو نامبردگانند و هدايت شدگان به 

همان هدايت آنها و روندگان راهى كه آنها رفتند. 

 رضوان و رحمت خداوند بر همه آنها باد.

 279، ص: 1قلب سليم، ج

 گفتگوى حضرت صادق )ع( با غالمش

رگاه حضرت صادق عليه السالم را غالمى بود كه ه

رفت، آن غالم آن حضرت سواره به مسجد مى

رفت و وقتى كه از استر پياده همراه آن حضرت مى
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شد، آن غالم استر را گشت و داخل مسجد مىمى

 داشت تا آن جناب مراجعت نمايد.نگاه مى

اتفاقاً در يكى از روزها كه آن غالم بر در مسجد 

سافر از نشسته و استر را نگاه داشته بود، چند نفر م

اهل خراسان پيدا شدند، يكى از آنها رو كرد به 

غالم و گفت ميل دارى كه از آقاى خود حضرت 

صادق عليه السالم خواهش كنى كه مرا مكان تو 

قرار دهد و من غالم او باشم و به جاى تو بمانم و 

مالم را به تو دهم و من مال بسيار از هرگونه دارم 

قبض كن و من به جاى  تو برو آن مالها را براى خود

مانم، غالم گفت از آقاى خود خواهش تو اينجا مى

 كنم.مى

پس رفت خدمت حضرت صادق عليه السالم و 

دانى خدمت مرا نسبت عرض كرد فدايت شوم! مى

تعالى به خودت و طول خدمتم را پس هرگاه حق
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چيزى را براى من رسانيده باشد، شما منع آن 

 خواهيد كرد؟

من آن را به تو خواهم داد از نزد  حضرت فرمود

كنم تو را؟ پس غالم خودم و از غير خودم منع مى

قصه آن مرد خراسانى را با خود براى آن جناب 

اى ميل شدهحكايت كرد، حضرت فرمود: اگر تو بى

در خدمت ما و آن مرد رغبت كرده در خدمت ما، 

قبول كرديم ما او را و فرستاديم تو را، پس غالم 

 كرد به رفتن.پشت 

حضرت او را طلبيد و فرمود به جهت طول خدمت 

تو در نزديك ما يك نصيحتى تو را بنمايم آن وقت 

مختارى در كار خود و آن نصيحت اين است كه 

چون روز قيامت شود حضرت رسول صلى اهلل عليه 

و آله و سلم آويخته و چسبيده باشد به نور اللَّه و 

آويخته باشد به رسول خدا اميرالمؤمنين عليه السالم 

صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السالم 
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آويخته باشند به اميرالمؤمنين عليه السالم و شيعيان 

ما پس داخل شوند درجايى كه ما آويخته باشند به

ماداخل شويم و وارد شوند آنجايى كه ما وارد 

 شويم.

غالم چون اين را شنيد عرض كرد من از خدمت 

روم و در خدمت شما خواهم بود، ا جايى نمىشم

كنم آخرت را بر دنيا و بيرون رفت به اختيار مى

 سوى آن مرد.

 280، ص: 1قلب سليم، ج

مرد خراسانى گفت اى غالم! بيرون آمدى از نزد 

حضرت صادق عليه السالم به غير آن رويى كه با آن 

خدمت آن حضرت رفتى؟ غالم كالم آن حضرت 

نقل كرد و او را برد خدمت آن حضرت،  را براى او

حضرت قبول فرمود والى او را و امر فرمود كه 

 464هزار اشرفى به غالم دادند.
 

464 \( 1iُ)-  حاالت اصحاب حضرت صادق عليه السالم.2منتهى االمال /\E 
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 پس دانسته شد كه متّصل به متّصل، متّصل است.

 بيزارى از كفار، دورى از تاريكى آنهاست

چنانچه آيات و رواياتى كه در آنها از دوستى و 

فاق و جهل و عناد نهى عالقمندى با اهل شك و ن

شده بلكه دستور به بيزارى از آنها داده شده است 

براى اين است كه مؤمن از تيرگى و كدورت 

باطنى آنها محفوظ بماند و بالجمله اگر مصاحبت و 

صداقت و عالقه قلبى با اهل يقين نصيب شود، اميد 

هرخيرى در آن خواهد بود و در نتيجه به مقام 

 يقين خواهد رسيد.

 كندصفات رفيق در شخص اثر مى

مسلم و وجدانى است كه نفس انسانى آثار و كماالت 

گيرد مثلًا اگر شما ببينيد مصاحب و رفيق خود را مى

همسفرتان كه رفيق صميمى است از سفرى كه در 

پيش داريد دلهره دارد و ترسان و لرزان است و 
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پيوسته در مقام تدارك آذوقه راه است و براى 

كند، قطعاً از شر دزدان، اسلحه تدارك مىنجات 

شود و شما هم دوش به در شما هم ترس پيدا مى

 آييد.دوش او در صدد تحصيل آذوقه برمى

همچنين اگر رفيقى داشتيد كه از سفر آخرت 

سخت ترسناك است و دايماً به فكر تهيه توشه براى 

باشد، پس در شما هم ترسى پيدا اين سفر مهيب مى

كه به فكر اين سفر هولناك و تهيه زاد آن شود مى

برآييد و همين طور است اگر رفيقتان صاحب 

توكل يا ساير صفات كماليه باشد شما هم از اين 

شويد؛ چنانچه در برابرش اگر مند مىصفات بهره

 رفيق

______________________________ 
/ حاالت اصحاب حضرت صادق 2منتهى االمال  -(1)

 عليه السالم.

 281، ص: 1قلب سليم، ج
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كند اگر شما اهل غفلت باشد شما را هم غافل مى

بخيل و حريص باشد شما را هم مثل خودش خواهد 

 465كرد.

 با ياد كنندگان خدا باش

اى از آيات و روايات براى تأكيد مطلب به پاره

»وادار خودت را به شكيبايى با شود: اشاره مى

خوانند پروردگارشان را در بامداد و كسانى كه مى

خواهند )رضاى( او را و چشمت را از پسين و مى

 466ايشان برمگردان«.

 
465 \E\( 1)iُ 

 رسيد از دست حمبوىب به دستم  در حمام روزىگلى خوشبو  -

 كه از بوى دالويز تو مستم  بدو گفتم كه مشكى يا عبريى 

 وليكن مدتى با گل نشستم   بگفتا من گلى ناچيز بودم

 وگرنه من مهان خاكم كه هستم  كمال مهنشْي در من اثر كرد

** * 
 از قامت آن سنبل رعنا شنوى   هر بوى كه از مشك و قزنفل شنوى 

466 \i\-( 2)iُ  ّْى يُرىيُدوَن َوْجَههُ َواَل تَ ْعُدَعْيَناَك َعن ْ نَ ْفَسَك َمَع الَّذىيَن َيْدُعوَن رَب َُّهم بىاْلَغَدواةى َوا ْلَعشى  E\(.28،) كهف/ E\ُهْم ...َواْصربى
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اميرالمؤمنين عليه السالم به فرزندش محمد حنفيه 

منديهاى شخص، وصيت فرمود كه: »بهترين بهره

همنشين نيك است، با اهل خير همنشين باش از آنها 

 467خواهى شد«.

و نيز فرمود لقمان به فرزندش كه: »فرزندم مصاحب 

دانشمندان باش و با آنها همنشينى كن و ايشان را 

ارت نما اميد است مانند آنها شده هايشان زيدر خانه

 468پس از علما شوى«.

نيز فرمود: »همنشينى كن با دانشمندان تا خوشبخت 

 شوى، همنشينى كن با

______________________________ 
(1) 

 

 
467 \( 3iُ)-(.385/ 4رء قرين صاحل، جالس اهل اَلري تكن منهم«،) من الَيضره الفقيه » ومن خري حظِّ امل\E 
468 \( 4iُ)- ئد/ چاپ مطبعة عن على عليه السالم قال:» ان لقمان قال البنه يا بىن صاحب العلماء وجالسهم وزرهم ِف بيوهتم لعلك ان تشبههم فتكون منهم«،) كنزالفوا

 E\(.214املصطفوى/ 
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گلى خوشبو در  -

 حمام روزى
 

رسيد از دست 

 محبوبى به دستم

بدو گفتم كه مشكى 

 يا عبيرى
 

تو  كه از بوى دالويز

 مستم

بگفتا من گلى ناچيز 

 بودم
 

وليكن مدتى با گل 

 نشستم

كمال همنشين در 

 من اثر كرد
 

وگرنه من همان 

 خاكم كه هستم

 

*** 

هر بوى كه از مشك 

 و قزنفل شنوى
 

از قامت آن سنبل 

 رعنا شنوى
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وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَواةِ  -(2)

، وَا لْعَشِىّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ ...

 (.28)كهف/ 

»ومن خير حظِّ المرء قرين صالح، جالس اهل  -(3)

 (.385/ 4الخير تكن منهم«، )من اليحضره الفقيه 

السالم قال: »ان لقمان قال البنه عن على عليه  -(4)

يا بنى صاحب العلماء وجالسهم وزرهم فى بيوتهم 

لعلك ان تشبههم فتكون منهم«، )كنزالفوائد/ چاپ 

 (.214مطبعة المصطفوى/ 

 282، ص: 1قلب سليم، ج

دانشمندان تا دانشت زياد شود، با بردباران همنشينى 

( كن تا بردباريت زياد شود با تهيدست )بردبار

 469همنشينى كن تا سپاسگزاريت زياد شود«.

 همنشينى با صاحبان عقل و دين

 
469 \( 1iُ)-ْلماً. جالىسى اْلُفَقراَء ت َ » جالس ا  E\(.357و  356/ 3ْزَدْد ُشْكراً.«،) غرراحلكم ْلُعَلماَء َتسَعْد. قال عليه السالم جالىَس اْلُعَلماَء تَزَدد عْلماً. جالىسى احْلُلماَء تَزَدْد حى
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 نيز فرمود:

»صحبت نيكوكاران سبب اهل خير شدن است 

گذرد و بوى آن را با همچون باد كه بر عطر مى

 470آورد«.خود مى

»بر تو باد به نزديك شدن به صاحبان عقل و 

 471دين«.

»معاشرت كردن با صاحبان برتريها، زندگى 

 472دلهاست«.

تر به هر »هيچ چيز مانند همصحبتى نيكان، رساننده

 473تر از هرشرى نيست«.خير و نجات دهنده

فرمايد: »برادرى و حضرت صادق عليه السالم مى

دوستى پرهيزگاران را بجوى هرچند در تاريكيهاى 

 
470 \( 2iُ)- /ُب اَْلرَْيَ َكالرّيحى اذا َمرَّْت بىالطّيبى َْحََلْت طيبًا«،) غرراحلكم  E\(.202/ 4» ُصْحَبةُ ااْلْخيار ُتْكسى
471 \( 3iُ)- ُقارَنة ذىى اْلَعْقلى والّدينى ...«،) شرح غرراحلكم  E\(.291/ 4» َعَلْيَك ِبى
472 \( 4iُ)- ْرَُة َذوىى اْلَفضائىلى َحيوُة ال «.) شرح غرر احلكم، ج » ُمعاشى  E\(.126، ص 6قُلوبى
473 \( 5iُ)-ْن ُصْحَبةى ااْلْخيارى«،) غرراحلكم، » لَْيَس َشى ْن شرٍّ مى رَْيٍ َواجْنى مى  E\(.87/ 5ءٌ اْدعى َلى
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وى ايشان زمين باشد و هرچند عمرت را در جستج

 474تباه كنى«.

حمزه حضرت سجاد عليه السالم هم در دعاى ابى

فرمايد: »شايد مرا در مجالس دانشمندان چنين مى

 نيافتى پس به خودم واگذارم كردى«.

توفيقات وتمام شود كهجمله دانسته مىازاين

 475يقين است.سعادت درمجالست اهل

______________________________ 
»جالس الْعُلَماءَ تَسعَدْ. قال عليه السالم جالِسَ  -(1)

الْعُلَماءَ تَزدَد علْماً. جالِسِ الْحُلماءَ تَزدَدْ حِلْماً. جالِسِ 

 (.357و  356/ 3الْفُقَراءَ تَزْدَدْ شُكْراً.«، )غررالحكم 

كَالرّيحِ اذا مَرَّتْ  »صُحْبَةُ الْاخْيار تُكْسِبُ الْخَيْرَ -(2)

 (.202/ 4بِالطّيبِ حَمَلَتْ طيباً«، )غررالحكم/ 

 
474 \( 6iُ)- (.282، ص 74» واطلب مواخاة االتقياء ولو ِف ظلمات االرض وان افنَيت عمرك ِف طلبهم«،) حباراالنوار، ج\E 
475 \( 7iُ)- .به روايات وارده در فضيلت حضور نزد عاَل مراجعه شود\E 
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»عَلَيْكَ بِمُقارَنة ذِى الْعَقْلِ والدّينِ ...«، )شرح  -(3)

 (.291/ 4غررالحكم 

»مُعاشِرَةُ ذَوِى الْفَضائِلِ حَيوةُ الْقلُوبِ«. )شرح  -(4)

 (.126، ص 6غرر الحكم، ج 

عى لِخَيْرٍ وَانْجى مِنْ شرٍّ مِنْ ءٌ ادْ»لَيْسَ شَى -(5)

 (.87/ 5صُحْبَةِ الْاخْيارِ«، )غررالحكم، 

»واطلب مواخاة االتقياء ولو فى ظلمات  -(6)

االرض وان افنيَت عمرك فى طلبهم«، )بحاراالنوار، 

 (.282، ص 74ج 

به روايات وارده در فضيلت حضور نزد عالم  -(7)

 مراجعه شود.

 283، ص: 1قلب سليم، ج

 اى بسا! ابليس آدم رو كه هست
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روايات در اين مقام بسيار و در آنچه گفته شد 

هاى كفايت است، چيزى كه مهم است دانستن نشانه

اهل يقين است تا به آنها ايشان را بيابيد و از 

شان كسب فيض كنيد؛ زيرا مدعى مقام همنشينى

علم و يقين بسيار است و چه اشخاصى كه خود غرق 

يهاى نادانى و خودبينى هستند و با اين حال، تاريك

 اند.مدعى ارشاد و هدايت

هاى اهل يقين را دانست تا در بنابراين، بايد نشانه

 دام شيادان نيفتاد.

 هاى اهل يقيننشانه

حضرت على عليه السالم فرمود: »نزد هر عالمى 

ننشينيد مگر اينكه شما را از پنج چيز دور كند و به 

 بخواند:پنج چيز 

شما را از شك و ترديد و حيرت نجات بخشد  -الف

 و به يقين برساند.
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 شما را از تكبر كردن منع و به تواضع وادارد. -ب

 شما را از ريا كردن دور و به اخالص بخواند. -ج

شما را از دشمنى با بندگان خدا بازدارد و به  -د

 خيرخواهى آنها وادارد.

شما را از دوستى دنيا و ميل به آن بازداشته به  -ه

 476رغبتى آن بخواند«.بى

 دعوت به حال نه زبان تنها

ناگفته نماند كه مراد از دعوت به يقين و تواضع و 

اخالص و زهد و نصيحت، دعوت كردن به زبان تنها 

نتيجه است بلكه يست؛ زيرا دعوت به زبان تنها، بىن

دهد؛ چون كسى كه ديگرى را نتيجه به عكس مى

خواند ولى به زبان، به يقين و تواضع و اخالص مى

 
476 \( 1iُ)-العداوة ال النصيحة ومن  » ال ِتلسوا عند كل عاَل االعاَل يدعوكم من اَلمس ال اَلمس: من الشك ال اليقْي ومن الكرب ال التواضع ومن الريا ال االخالص ومن

 E\(.205/ 1 الرغبة ال الزهد«،) حباراْلنوار
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به حسب كردار و حال، اهل رشك و ريا و كبر و 

 عداوت و حب دنيا باشد اين مفاسد در آن

______________________________ 
جلسوا عند كل عالم االعالم يدعوكم من »ال ت -(1)

الخمس الى الخمس: من الشك الى اليقين ومن 

الكبر الى التواضع ومن الريا الى االخالص ومن 

العداوة الى النصيحة ومن الرغبة الى الزهد«، 

 (.205/ 1)بحاراألنوار 

 284، ص: 1قلب سليم، ج

گويد اگر درست ديگرى بيشتر خواهد شد؛ زيرا مى

 خودش چنين نبود.بود 

و اگر اين مطلب را نفهمد همان تاريكى شك و ريا 

و كبرش در مصاحب بيچاره اثر خواهد گذاشت، 

پس مراد به دعوت در اين حديث به محاسن مزبور 

است به وسيله گفتار و كردار و به بركت نورانيت 
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باطنش يعنى قلبش تا مصاحب خود را متأثر كند به 

به اين مطلب در حديث  آن آثار مزبور، چنانچه

 ديگر اشاره شده.

 اندازدديدارش به ياد خدا مى

حواريون از حضرت مسيح عليه السالم پرسيدند با 

چه كس همنشينى كنيم؟ فرمود: »كسى كه 

ديدارش شما را به ياد خدا اندازد )يعنى نور يقين 

او تاريكيهاى اوهام و خياالت واهى و غفالت شما را 

پس زند و فطرت شما را كه ياد خداست آشكار 

سازد( و سخن گفتنش دانشتان را زياد كند و 

دارش شما را به آخرت مايل كند )مانند مسافر كر

غافلى كه ببيند همسفرش سخت در مقام تدارك 

توشه راه است او هم به فكر خود افتد و در تهيه زاد 

 477راه بكوشد(«.

 
477 \( 1iُ)-،»(.39/ 1) اصول كاِف » ... قالت احلواريّون لعيسى يا روح اللَّه! من جنالس؟ قال من يذكركم اللَّه رؤيته ويزيد ِف علمكم منطقه ويرغبكم ِف االخرة عمله\E 
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 همنشينى يك مجلس بهتر از عبادت سال

فرمايد: »مجلسى كه حضرت باقر عليه السالم مى

اعتماد دارم  بنشينم در آن با كسى كه به دينش

 478)اعتمادم به آن( از يك سال عبادت بيشتر است«.

فرمايد: حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

»مصاحبت با عالم و متابعت از او كردن، دين 

شود و اطاعت از خداست كه بدان پرستيده مى

عالم سبب جمع كردن نيكيها و از بين بردن گناهان 

ين و برترى آنها اى است براى مؤمناست و ذخيره

در دنيا و اجر جميل و رحمت آنهاست در 

 479آخرت«.

______________________________ 
»... قالت الحواريّون لعيسى يا روح اللَّه! من  -(1)

نجالس؟ قال من يذكركم اللَّه رؤيته ويزيد فى 

 
478 \( 2iُ)- (.39/ 1» ... جمللس اجلسه ال من اثق به اوثق ِف نفسى من عمل سنة«،) كاِف\E 
479 \( 3iُ)-م ومجيل بعد مماهتم«،) كاِف » ... اعلموا أّن صحبة العاَل واتباعه دين يدان اللَّه به وطاعته مكسبة للحسنات ممحات للسيئات وذخرية للمؤمنْي ورفعة فيهم ِف حياهت

1 /188.)\E 
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علمكم منطقه ويرغبكم فى االخرة عمله«، )اصول 

 (.39/ 1كافى 

»... لمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق فى  -(2)

 (.39/ 1نفسى من عمل سنة«، )كافى 

»... اعلموا أنّ صحبة العالم واتباعه دين يدان  -(3)

اللَّه به وطاعته مكسبة للحسنات ممحات للسيئات 

وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم فى حياتهم وجميل 

 (.188/ 1بعد مماتهم«، )كافى 

 285، ص: 1قلب سليم، ج

نويسد: »مراد از عالم در اينجا يا امام در وافى مى

معصوم است يا هرعالمى كه به علم خود عمل 

 نمايد«.

چنانچه گذشت عالمى كه به علم خود عمل كند و 

از هواى نفس گذشته به ائمه معصومين عليهم السالم 
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اتصال روحانى پيدا كرده باشد، مصاحبت با او 

 ه السالم است.مصاحبت با امام علي

 صورت دوستان هنگام مرگ

فرمايد: رسول خدا اميرالمؤمنين عليه السالم مى

صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »بنگريد با كه 

ميرد شنويد؛ زيرا كسى نمىگوييد و مىسخن مى

شان مگر اينكه مصاحبينش هنگام مرگ صورت مثاليه

ودند كند اگر ايشان از نيكها بنزدش جلوه مى

صورتهاى مثالى نيك و اگر از بدان بودند آن صور 

ميرد مگر اينكه هنگام مثاليه هم بد است و كسى نمى

بيند، يعنى صورت مثاليه من هم مرگش مرا مى

 480هست«.

 سراى وصال عشاق

 
480 \( 1iُ)- اللَّه ان كانوا خياراً فخياراً وان كانوا شراراً فشراراً وليس احد ميوت اال متثلت له عند  » ... انظروا من حتادثون؟ فإنه ليس من احد ينزل به املوت االمثل له اصحابه ال

 E\(.638/ 2موته«،) كاِف 
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مؤيد اين حديث، روايت ديگرى است كه »انس 

بن مالك« نقل كرده: »روزى اعرابى در مسجد 

هلل عليه و آله و سلم آمد و از رسول پيغمبر صلى ا

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم پرسيد قيامت كى بر 

 شود؟پا مى

اى؟ گفت: نماز فرمود: براى قيامت چه آماده كرده

و روزه زيادى ندارم و جز واجباتم، دستم تهى است 

دارم، فرمود: هركس مگر اين كه تو را دوست مى

 481شود«.حشور مىبا هركه دوستى داشت با او م

______________________________ 
»... انظروا من تحادثون؟ فإنه ليس من احد  -(1)

ينزل به الموت االمثل له اصحابه الى اللَّه ان كانوا 

خياراً فخياراً وان كانوا شراراً فشراراً وليس احد 

 (.638/ 2يموت اال تمثلت له عند موته«، )كافى 

 
481 \( 2iُ)- (.81/ 69» ََيُْشُر املرء مع من احب«،) حباراْلنوار\E 
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/ 69رء مع من احب«، )بحاراألنوار »يَحْشُرُ الم -(2)

81.) 

 286، ص: 1قلب سليم، ج

و در حديث ديگر است: »هركس چيزى را دوست 

 482شود هرچند سنگى باشد«.داشت با او محشور مى

 از هر گوهرى كميابتر و گرانتر

به راستى اهل يقين كه داراى اوصاف مزبور باشند، 

اند بويژه در هميشه عزيزالوجود و كمياب بوده

 زمان ما.

دى شيخ با چراغ 

همى گشت گرد 

 شهر

 
كز ديو و دد ملولم و 

 انسانم آرزو است

گفتم كه يافت مى 

 ايم مانشود گشته
 

گفت آنكه يافت مى 

 نشود آنم آرزو است

 
482 \( 1iُ)-.)من احب شيئاً حشره اللَّه معه ولو كان حجراً«،) سفينةالبحار/ لغت حب «\E 
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»زن صاحب يقين از مرد صاحب يقين عزيزتر 

تر( و مرد با يقين عزيزتر از ياقوت )كميابتر و قيمتى

)مراد از مؤمن در اين روايت شريفه  483سرخ است

 مؤمن كامل است(«.

ابوبصير گويد كه حضرت صادق عليه السالم به من 

اى است )از درجات و مقامات( فرمود: »اسالم درجه

اى است باالتر از گفتم بلى، فرمود: و ايمان درجه

 اسالم. گفتم: بلى.

فرمود: و تقوا به يك درجه باالتر از ايمان. گفتم: 

بلى. فرمود: و يقين يك درجه برتر از تقواست. 

. فرمود: پس چيزى كمتر از يقين به مردم گفتم: بلى

نرسيده )يعنى يقين در بين مردم از هرچيز كمتر 

ترين درجات است( و جز اين نيست كه شما به پست

 
483 \( 2iُ)-  َن اْلكىرْبيتى اَْلْْحَرى ...«،) كاِف ُن أََعزُّ مى نى َواْلُمْؤمى َن اْلُمؤمى َنةُ أََعزُّ مى  E\/ باب قلة عدد املؤمنْي(.242/ 2قال عليه السالم:» اْلُمْؤمى
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اسالم بستگى داريد و بترسيد از اينكه ناگهان از 

 484دست شما بيرون رود«.

خوب توجه فرماييد كه امام عليه السالم به مثل 

 د: بترس از اينكه مختصرفرمايبصير مىابى

______________________________ 
»من احب شيئاً حشره اللَّه معه ولو كان حجراً«،  -(1)

 )سفينةالبحار/ لغت حب(.

قال عليه السالم: »الْمُؤْمِنَةُ أَعَزُّ مِنَ الْمُؤمِنِ  -(2)

/ 2وَالْمُؤْمِنُ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْريتِ األَحْمَرِ ...«، )كافى 

 / باب قلة عدد المؤمنين(.242

... قال عليه السالم: »فَما أوُتِىَ الْنَّاسُ أَقَلَّ مِنَ  -(3)

الْيَقْين وَإِنَّما تَمَسَّكْتُمْ بِأدْنىَ اإلِسْالمِ فَإِيَّاكُمْ أن يَنْفَلِتَ 

 (.4/ ح 52/ 2مِنْ ايْديكُمْ«، )كافى 

 287، ص: 1قلب سليم، ج

 
484 \( 3iُ)-  ْسالمى فَإىيَّاُكْم ْكُتْم بىأْدىَن اْلى ا مَتَسَّ َن اْلَيْقْي َوإىَّنَّ ْن اْيديُكْم«،) كاِف ... قال عليه السالم:» َفما أُوتىَى اْلنَّاُس أََقلَّ مى  E\(.4/ ح 52/ 2أن يَ ْنَفلىَت مى
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، پس امثال ما چقدر ايمانت از دستت بيرون رود

بايد بترسيم و دايماً به خداوند بناليم كه ما را 

»يا  نگهدارد و هميشه ورد زبانمان دعاى غريق باشد:

اللَّه! يا رحمن! يا رحيم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى 

 .على دينك«

على بن جعفر عليه السالم گويد: از حضرت رضا عليه 

هركس به واليت ما فرمود: »نه السالم شنيدم كه مى

قايل باشد مؤمن است )يعنى همه آنها كه شيعه 

شوند مؤمن كامل و صاحب يقين خوانده مى

نيستند( بلكه آنها سبب انس و آسايش صاحبان ايمان 

 485اند«.و يقين

 همه اصحاب گمراه شدند بجز سه نفر

»حمران بن اعين« گويد به حضرت باقر عليه السالم 

عرض كردم فدايت شوم! چقدر ما )يعنى شيعيان( 

كم هستيم به طورى كه اگر همه ما بر گوسفندى 
 

485 \( 1iُ)- ُناً َولكىْن ُجعىل نَْي«،) كاِف » لَْيَس ُكلُّ َمْن قاَل بىوىاليَتىنا ُمؤمى  E\(.7/ باب قلة عدد املؤمنْي/ حديث 244/ 2وا اْنساً لىْلُمْؤمى

http://www.i20.ir/


750     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

كنيم )يعنى يك جمع شويم آن را تمام نمى

كند و زياد هم گوسفند طبخ شده همه ما را سير مى

 آيد چون تعداد شيعه كم است(.مى

تر تو را خبر گويم، : »از اين شگفتامام فرمود

جماعت مهاجر و انصار پس از رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم منحرف شدند و از حق برگشتند 

 مگر سه نفر )سلمان، ابوذر و مقداد(«.

 »حمران« گويد گفتم: حال عمّار چگونه بود؟

فرمود: »خدا عمار را رحمت كناد، با امام خود 

 راه حق شهيد گشت«. بيعت كرد و در

پس پيش خودم گفتم مقامى برتر از شهادت نيست 

پس امام عليه السالم به من نظر كرد و فرمود: »شايد 

اى كه عمار مانند آن سه نفر است؟ نه چنين پنداشته

 486است«.

 
486 \( 2iُ)-   /كتاب االميان والكفر/ باب قلت عدد املؤمنْي.244/ 2كاِف ،\E 
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 مقداد، دارنده قلب پوالدين

در روايت ديگر است كه حضرت باقر عليه السالم 

ز رسول خدا صلى اهلل عليه و فرمود: »مردم پس ا

 آله و سلم از

______________________________ 
»لَيْسَ كُلُّ مَنْ قالَ بِوِاليَتِنا مُؤمِناً وَلكِنْ جُعِلُوا  -(1)

/ باب قلة عدد 244/ 2انْساً لِلْمُؤْمِنينَ«، )كافى 

 (.7المؤمنين/ حديث 

ت ، كتاب االيمان والكفر/ باب قل244/ 2كافى/  -(2)

 عدد المؤمنين.

 288، ص: 1قلب سليم، ج

 حق برگشتند مگر سه نفر: سلمان، ابوذر و مقداد«.

راوى پرسيد: عمّار چگونه بود؟ فرمود: »او هم از 

حق برگشت لكن توبه كرد و به حق پيوست. پس 

فرمود: اگر كسى را بخواهى كه هيچ شك نكرده و 
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چيزى بر دلش نگذشت پس آن مقداد است، اما 

مان، پس بر دلش گذشت كه اميرالمؤمنين عليه سل

داند اگر آن را بخواند مردم السالم اسم اعظم را مى

شوند )يعنى در دل خود اعتراض هالك مى

مختصرى به آن حضرت داشت كه چرا نفرين 

كند( و اما ابوذر پس اميرالمؤمنين عليه السالم نمى

به او امر به سكوت فرمود و اينكه به سرزنش 

مان اعتنا نكند پس سخن گفت: )يعنى تقيه مردم

 نكرد و حال آن كه امر به تقيه داشت(«.

 اهل يقين و اطاعت امر امام )ع(

»مأمون رقى« گفت در خدمت آقايم حضرت 

صادق عليه السالم بودم كه وارد شد »سهل بن حسن 

خراسانى«، سالم كرد بر آن حضرت و نشست و 

گفت يا بن رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! 

از براى شماست رأفت و رحمت و شما اهلبيت 

امامتيد چه مانع است شما را كه از حق خود بنشينى 
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يابى از شيعيانت صدهزار نفر كه مقابلت آنكه مى به

 شمشير بزنند.

حضرت فرمود: »بنشين اى خراسانى! پس فرمود: 

اى حنفيه! تنور را گرم كن«، پس آن كنيز تنور را 

گرم كرد كه مانند آتش سرخ شد و باالى آن سفيد 

 گرديد آنگاه فرمود:

»اى خراسانى! برخيز و در تنور بنشين«. مرد 

اللَّه انى عرض كرد اى آقاى من! يابن رسولخراس

صلى اهلل عليه و آله و سلم! مرا به آتش عذاب مكن 

 و از من بگذر خدا از تو بگذرد.

فرمود: »از تو گذشتم. پس در اين حال بوديم كه 

»هارون مكى« وارد شد و نعلين خود را به انگشت 

سبّابه گرفته بود، عرض كرد: »السالم عليك يابن 

 اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم!«.رسول
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حضرت فرمود: »نعلين را از دستت بينداز و در تنور 

بنشين«. راوى گفت هارون نعلين را از دست 

انداخت و در تنور نشست و حضرت رو به مرد 

خراسانى كرد و شروع نمود با او حديث خراسان 

 كند.گفتن مانند كسى كه آن را مشاهده مى

اى خراسانى! برخيز و نظر كن به پس فرمود: »

 داخل تنور«.

گفت برخاستم و در تنور نظر كردم ديدم هارون را 

 كه چهار زانو نشسته آنگاه از

 289، ص: 1قلب سليم، ج

 تنور بيرون آمد و بر ما سالم كرد.

حضرت فرمود: »در خراسان چند نفر مثل اين مرد 

 هست؟«.

 گفت: به خدا قسم يك نفر هم نيست!
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بينى كنيم در زمانى كه نمىفرمود: »ما خروج نمى

در آن پنج نفر كه ياور ما باشند، ما داناتريم به وقت 

 487خروج«.

 هاى ديگر اهل يقيننشانه

بايد آثار يقين به امور اعتقاديه از او آشكار شود و 

صدق يقين او دانسته گردد و در بحث مجارى يقين، 

آثار يقين صادق به تفصيل گفته شد و در اين مقام 

طور اختصار يادآورى چند مورد مهم آن به

 شود.مى

 . اعتقاد به توحيد افعالى واجب است1

ى يقين داشته از آن جمله توحيد افعالى است يعن

باشد كه تمام اجزاى جهان آفرينش چنانكه اصل 

هستى آنها از خداست، آثار و خواص موجود آنها 

هم از خداست؛ مانند سردى و ترى آب و گرمى و 

 
487 \( 1iُ)-  معجزات حضرت صادق عليه السالم.2منتهى اآلمال /\E 
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خشكى آتش و روشنايى و حرارت نور آفتاب و 

 همچنين آثار ساير مركبات.

بلكه افعال اختيارى بشر هم چون متوقف بر اذن و 

و قضاى الهى است از اين جهت مستند به خواست 

خداست؛ يعنى چنانكه برگ از درخت بدون اذن 

اى و مشيت و علم الهى نخواهد افتاد، همچنين كلمه

از دهان انسان بدون علم و اذن خداوند بيرون 

 آيد.نمى

 يقين صادق به توحيد افعالى

شرح توحيد افعالى در بحث شرك گذشت، در 

شد كه الزم است يقين صادق به  اينجا بايد متذكر

اين توحيد پيدا كرد كه در صدها آيه از قرآن 

 مجيد به آن امر شده است و
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______________________________ 
/ معجزات حضرت صادق عليه 2منتهى اآلمال  -(1)

 السالم.

 290، ص: 1قلب سليم، ج

اگر كسى به راستى توحيد افعالى را دانست و دلش 

ين به آن روشن شد، توكّلش بر خدا به نور يق

خواهد شد و بس، در برابر قضاى پروردگارش 

راضى و تسليم و به بركت آن نور، از شر خشم و 

حقد و حسد و بدخلقى محفوظ و در برابرش از 

مند نعمت آسايش و دوستى و حسن خلق بهره

 گردد؛ چنانچه گذشت.مى

 اى بر خداست. روزى هرآفريده2

است يقين به اينكه خداوند روزى  از آن جمله

بندگان را بر عهده گرفته است؛ چنانچه فرموده: 
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اى مگر اينكه روزيش برعهده »نيست جنبنده

 488خداوند است«.

بايد انسان يقين داشته باشد كه روزى مقدّرش به او 

اى جلو آن را نتواند خواهد رسيد و هيچ آفريده

بگيرد. اگر اين يقين صادق شد؛ يعنى به راستى 

دلش به نور يقين روشن گشت و تيرگى واهمه را از 

شود و بر بين برد، از شرور حرص نگهداشته مى

دد؛ چنانچه گرچيزى كه به او نرسيده اسفناك نمى

 پيش از اين گذشت.

 . يقين به ثواب و عقاب3

از آن جمله است يقين به ثواب و عقاب كه در برابر 

 عقايد و گفتارها و كردارهاى همه، پاداشهايى است:

 
488 \i\-( 1)iُ  َّن َدآبٍَّة ِفى اْْلَْرضى إىال  E\(.6،) هود/ E\َعَلى اللَّهى رىْزقُ َها ... َوَما مى
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اى كردار نيكى كند آن »پس هركس هموزن ذره

اى كردار را خواهد ديد و هركس هموزن ذره

 489«.زشتى كند آن را نيز خواهد ديد

و به يقين بداند كه نسبت ثواب به طاعات مثل نسبت 

سيرى به نان است؛ يعنى چنانكه شخص گرسنه 

خواهان نان است و دريافتن آن حريص و آن را 

باشد، طالب ثواب الهى هم در طاعات، نگهدار مى

حريص و در حفظ آنها كوشا است. و نسبت عقاب 

چنانكه از را به گناهان نسبت سموم به هالكت داند؛ 

 كند،اى فرار مىهر سمى و جانور كشنده

______________________________ 
، وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... -(1)

 (.6)هود/ 

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ  -(2)

 (.8 -7، )زلزال/ ا يَرَهُمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ

 
489 \i\-( 2)iُ  ُْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَه ْثَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَُه* َوَمن يَ ْعَمْل مى  E\(.8 -7،) زلزال/ E\َفَمن يَ ْعَمْل مى
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 291، ص: 1قلب سليم، ج

از هرگناهى بپرهيزد. و خالصه هرگاه دل، به نور 

يقين روشن گردد نسبت به طاعات كوشا و حريص 

شود؛ چنانكه از گناهان سخت در پرهيز است و مى

هميشه مراقب گفتار و كردار خود است كه مبادا 

 هالك شود.

هراندازه اين نور يقين بيشتر دل را بگيرد، اين 

 گردد.حرص و پرهيز بيشتر مى

 . خداى دانا با ماست4

ديگر يقين به اينكه خداوند هميشه و در همه جا و 

در همه حال با بنده است و محيط بر اوست: »او با 

و هيچ چيز از پنهان و  490شما است هرجا كه باشيد«

ها داند خيانت ديدهآشكار از او مخفى نيست: »مى

 491كنيد«.را و آنچه در دلها پنهان مى

 
490 \i\-( 1)iُ ... َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم ...\E /(.4،) حديد\E 
491 \i\-( 2)iُ  ُُدور  E\(.19،) غافر/ E\يَ ْعَلُم َخآئَنَة اْْلَْعُْيى َوَما ُُتْفىى الصُّ
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د هر مسلمانى مسلم است لكن بايد اين مطلب نز

 يقين صادق به آن داشت به تفصيلى كه ذكر شد.

نتيجه يقين به آن اين است كه ديگر خلوت و 

جمعيت برايش يكسان است و هميشه خود را در 

محضر سلطان حقيقى و ملك به حق دانا و بينا و 

بيند و در هرحال از هر حركتى تواناى مطلق مى

داند در پرهيز است و چون مى كه خالف ادب باشد

كه باطنش نزد خداوند آشكار است در اصالح باطن 

خود بيش از اصالح ظاهرش براى مردمان 

 كوشد.مى

 كندپاها را هم دراز نمى

در حاالت »محقق اردبيلى« نقل شده چهل سال 

آخر عمرش در خلوت و جلوت، پاهاى خود را 

بب آن دراز نكرد، حتى هنگام خوابيدن و چون س
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فرمود: »چون در محضر پرسيدند مىرا مى

 كشم«.پروردگارم، خجالت مى

و اين مطلب در حاالت چند نفر ديگر نيز نقل شده 

 است.

در حاالت ديگرى است كه در بستر مرگ 

 گفتگذاشت پايش را دراز كنند و مىنمى

______________________________ 
 (.4، )حديد/ مَا كُنتُمْ ... ... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ -(1)

، )غافر/ يَعْلَمُ خَآئنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ -(2)

19.) 

 292، ص: 1قلب سليم، ج

ادبى نكردم عمرى است در محضر پروردگارم بى

ادبى كنم و خواهم بميرم چگونه بىالحال كه مى

چون در حال احتضار پايش را به قبله نمودند 
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ت طلبيد و گفت پروردگارا چون در اين حال معذر

 امر تو است راضى شدم.

داده و از ديگرى نقل شده كه صداى بلند نمى

گفته صداى بلند در محضر سلطان حقيقى خالف مى

 ادب است.

خواننده گرامى! حال اين بزرگان را قياس كن با 

كسانى كه در محضر پروردگار عالميان حرفهاى 

آيد و از زشت و ناروا و ناسزا از دهانشان بيرون مى

 اينجا تفاوت اهل يقين و ديگران را بفهم.

 استغفار معصومين از ترك ادب

از آنچه ذكر شد مطلب مهم ديگرى نيز دانسته 

ى تنوع در مطالب كتاب آن را هم گردد، برامى

كنيم هرچند بيرون از بحث ماست و آن ذكر مى

موضوع گناه معصومين و آنچه از سوز و گداز و ناله 

و استغفارشان به ما رسيده است با اينكه قطعاً 
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هاى ايشان براى گناهند، پس مقدارى از نالهبى

سرگرميهاى خود به امور مباح كه الزم بوده مانند 

ن و خوابيدن بوده كه اشتغال به اين امور را خورد

ديدند و العالمين خالف ادب مىدر محضر رب

چون براى رعايت جنبه بشريت ناچار از آنها بودند، 

طلبيدند؛ چنانچه از جمله فقرات لذا معذرت مى

مناجات حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم به نقل 

 ابودرداء اين است:

دانستم هنگام غفلتهايم از حضور تو و »اى كاش! مى

پرخوابيم حالم چگونه است آيا تو نظر رحمت را از 

 492نگرى«.اى يا به نظر لطف به من مىمن برداشته

و نيز مقدارى از اين ناله و استغفارها براى حاالتى 

بود كه در آن استغراق تام نبوده است؛ يعنى 

ار باشد به توجهى كه مناسب حضرت آفريدگ

 
492 \( 1iُ)- (.421، ص 100» ليت شعري ابغفاليت معرض أنت عىّن أم ناظر إّل«،) حباراالنوار، ج\E 
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خود شده جز به خدا اصلًا طورى كه از خود بى

 توجهى نداشته است.

______________________________ 
»ليت شعري ابغفالتي معرض أنت عنّى أم ناظر  -(1)

 (.421، ص 100إلىّ«، )بحاراالنوار، ج 

 293، ص: 1قلب سليم، ج

حضرت سيّدالشهداء عليه السالم در دعاى عرفه 

كند: »كسى كه خوبيهايش بدى است، عرض مى

 493پس چگونه بديهايش بد نباشد«.

گفت: فرزندش حضرت سجاد عليه السالم هم مى

بينم مرا به منزل »پس توشه راهم كم است نمى

برساند، آيا براى كمى توشه بگريم يا براى درازى 

 494راه؟«.

 هاى درخت يقينخويهاى پسنديده شاخه

 
493 \( 1iُ)-مفاتيح اْلنان(. -اى امام حسْي عليه السالم در روز عرفه» ... َمْن كاَنْت حَماسُنهُ َمساوى َفَكْيَف ال َتُكوَن َمساويهى َمساوىى ...«،) دع\E 
494 \( 2iُ)- (.198، ص 99» فزادى قليل ال اراه مبّلغاً أللزّاد أبكي أم لبعد مسافىت«،) حباراالنوار ج\E 
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تعالى، در هر دلى ضور حقو اين نور يقين به ح

روشن شود، صفات كمالى »حيا، بيم، اميد، 

شود و اين دلشكستگى، خشوع و ...« در او پيدا مى

اخالق نيك هم موجب انواع طاعات و عبادات 

 گردد.مى

در حقيقت، يقين در هريك از موارد مذكوره مانند 

هاى آن و درختى است كه اخالق حميده شاخه

كه آثار آن اخالق نيك است، طاعات و عبادات 

 باشد.هاى آن مىبرگها و ميوه

از اين بيان به خوبى دانسته شد كه اساس تمام 

 است. »يقين« خيرات و سعادات،

 از مصاحبت با ناجنس احتراز كنيد

اش شد، كسى كه سعادت همنشينى با اهل يقين بهره

 مند شود.بايد قدردانى كند و از آن بهره
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دى از آن، پرهيز از مصاحبت اهل منشرط بهره

جهل و شك و وسوسه است، همچنين كسى كه اهل 

يقين را نيافت، بايد از مصاحبت ضدّ ايشان فرار 

 كند.

صحبت نيكانت گر 

 نبود نصيب
 

بارى از همصحبت 

 گريزبد مى

 

______________________________ 
»... مَنْ كانَتْ مَحاسنُهُ مَساوى فَكَيْفَ ال تَكُونَ  -(1)

مَساويهِ مَساوِى ...«، )دعاى امام حسين عليه السالم 

 مفاتيح الجنان(. -در روز عرفه

»فزادى قليل ال اراه مبلّغاً أللزّاد أبكي أم لبعد  -(2)

 (.198، ص 99مسافتى«، )بحاراالنوار ج 

 294، ص: 1قلب سليم، ج
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ا مصاحبت آنها بر جهل و شك و ساير عيبهايش زير

اى از عيبها را كه نداشت دارا افزايد بلكه پارهمى

شود و از اينجاست كه در آيات و روايات از مى

 همنشينى جهال و اشرار نهى شده است.

 اهل غفلت شما را متأثر نكنند

»پس بردبارى كن كه وعده خداوند حق است، 

قدر( نسازد تو را كسانى وزن و بىپس خفيف )بى

 495كه اهل يقين نيستند«.

شود كه از اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

همنشينى كسانى كه يقين ندارند موجب حقارت و 

شود و در نتيجه او را از مقام پستى شخص مى

انسانيت و درجات رفيع روحانيت و آثار بزرگ 

از  سازد. پس صبر بر تنهايى بهتربهره مىيقين بى

 يقين است.مصاحبت بى

 
495 \i\-( 1)iُ  َفَّنََّك الَّذىيَن اَليُوقىُنون ْ إىنَّ َوْعَد اللَّهى َحقٌّ َواَل َيْسَتخى  E\(.60روم/ ،) E\فَاْصربى
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»و پيروى مكن كسى كه دلش را از ياد خودمان 

غافل ساختيم )يعنى توفيق ياد خود را از او گرفته 

و گرفتار خذالنش كرديم به سبب استحقاقش( و 

پيروى كرده است هواى نفس خود را و كارش 

 496تجاوز كارى است«.

 »تو را باز ندارد از قيامت كسى كه به آن ايمان

نياورده و هواى خود را پيروى كرده، پس هالك 

 497شوى«.

)يعنى  498»پس منشين بعد ازياد با گروه ستمگران

 خبرند با آنان منشين(«.كسانى كه ازياد خدا بى

 خبران دورى كن و گرنه از آنهايىاز بى

در وصيّت اميرالمؤمنين عليه السالم به فرزندش 

 چنين است: »دورى كن از اهل شرّ و از

 
496 \i\-( 2)iُ ْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ذىْكرىنَا َوات ََّبَع َهَولهُ وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا  E\(.28،) كهف/ E\... َواَلُتطى
497 \i\-( 3)iُ َا َوات ََّبَع َهَولهُ فَ رَتَْدى ُن ِبى يُ ْؤمى نََّك َعْنَها َمن الَّ  E\(.16،) طه/ E\َفاَل َيُصدَّ
498 \i\-( 4)iُ ْيَ  ... َفاَلتَ ْقُعْد بَ ْعَد الذّْكَرى  E\(.68،) انعام/ E\َمَع ا ْلَقْومى الظلىمى
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______________________________ 
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ  -(1)

 (.60، )روم/ لَايُوقِنُونَ

بَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ ... وَلَاتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْ -(2)

 (.28، )كهف/ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّايُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ  -(3)

 (.16، )طه/ فَتَرْدَى

، مَعَ ا لْقَوْمِ الظلِمِينَ ... فَلَاتَقْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَى -(4)

 (.68)انعام/ 

 295، ص: 1قلب سليم، ج

دارد به هركه تو را از ياد خدا و ياد مرگ بازمى

وسيله گفتارهاى فريبنده و بى سر و ته خود )و اگر 

 499شوى«.از آنها دور نشدى( از آنها مى

 
499 \( 1iُ)- ،385/ 4» بائن اهل الشر ومن يصدك عن ذكر اللَّه عزوجل وذكر املوت باالباطيل املزخرفة واالراجيف امللفقه تكن منهم«، من ال َيضره الفقيه.\E 
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فرمايد: »به هر چيزى حضرت صادق عليه السالم مى

كه براى دينت سودى ندارد اعتنايى مكن و در 

همنشينى با آن ميل نكن به درستى كه هرچه جز 

 500خدا، از بين رفتنى است و عاقبت ندارد«.

و از سخنان على عليه السالم است: »پرهيز كن از 

معاشرت بدان، به درستى كه اينها مانند آتشند كه 

 501سوزاند«.ا[ مىشان ]انسان رهمنشينى

كند و: »از كسى كه عيبهاى مردمان را بازرسى مى

دورى كن به درستى كه همنشين ايشان از آنها 

 502است«.

و: »از دوستى با دروغگو بپرهيز؛ زيرا چيزى كه دور 

است بر تو نزديك و نزديك را بر تو دور 

 503كند«.مى

 
500 \( 2iُ)- 51االسناد/ چاپ جديد/ ماسوى اللَّه تبارك وتعال مضمحل وخيم عاقبته«،) قرب كل يفيدك منفعة ِف دينك فال تعتدن به وال ترغنب ِف صحبته فان كل» انظر ال /
 E\(.167ش 
501 \( 3iُ)- (.289/ 2» ايَّاَك َوُمعاَشرََة ااْلْشرارى فَان َُّهْم َكالنَّارى ُمباَشَرهُتا حُترق«،) شرح غرر\E 
502 \( 4iُ)-ْنُهْم«،) شرح غرر/  » ايَّاَك َوُمعاَشرََة ُمَتتَبىعى ُبُهْم مى  E\(.291/ 2ُعُيوب اْلنَّاسى فَانَُّه ََلْ َيْسَلْم ُمصاحى
503 \( 5iُ)- (.292/ 2» ايَّاَك َوُمصاَدَقَة اْلَكّذابى فَانَُّه يُ َقرُِّب َعلَْيَك اْلَبعيَد َوي َُبعَِّد َعلَْيَك اْلَقريَب«،) شرح غرر\E 
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 و: »بپرهيز از همنشينى گنهكاران؛ زيرا كسى كه به

 504كارى خشنود باشد مانند بجاآورنده آن است«.

ترين آنها و: »بدترين برادرانت و فريب دهنده

 كسى است كه تو را به دنيا سرگرم

______________________________ 
»بائن اهل الشر ومن يصدك عن ذكر اللَّه  -(1)

عزوجل وذكر الموت باالباطيل المزخرفة 

م«، من ال يحضره الفقيه، واالراجيف الملفقه تكن منه

4 /385. 

»انظر الى كل يفيدك منفعة فى دينك فال  -(2)

ماسوى اللَّه تعتدن به وال ترغبن فى صحبته فان كل

تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته«، 

 (.167/ ش 51االسناد/ چاپ جديد/ )قرب

 
504 \( 6iُ)- لى َمَعُهْم«،) شرح غرر اخى ْعلى قْوٍم َكالدَّ ى بىفى  E\(.306/ 2» ايَّاَك َوُمصاَحَبَة اْهل اْلُفُسوقى فَانَّ اْلراضى
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اشَرَتُها »ايَّاكَ وَمُعاشَرَةَ الْاشْرارِ فَانَّهُمْ كَالنَّارِ مُب -(3)

 (.289/ 2تُحرق«، )شرح غرر 

عُيُوب الْنَّاسِ فَانَّهُ لَمْ  »ايَّاكَ وَمُعاشَرَةَ مُتَتَبِعى -(4)

 (.291/ 2يَسْلَمْ مُصاحِبُهُمْ مِنْهُمْ«، )شرح غرر/ 

»ايَّاكَ وَمُصادَقَةَ الْكَذّابِ فَانَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ  -(5)

 (.292/ 2الْبَعيدَ وَيُبَعِّدَ عَلَيْكَ الْقَريبَ«، )شرح غرر 

»ايَّاكَ وَمُصاحَبَةَ اهْل الْفُسُوقِ فَانَّ الْراضِى  -(6)

 (.306/ 2بِفِعْلِ قوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ«، )شرح غرر 

 296، ص: 1قلب سليم، ج

 505كند و از آخرت باز دارد«.

و: »همنشينى با بدان كسب شر كردن است مانند 

بادى كه از مردار بگذرد بوى گند با خود 

 506بردارد«.

 
505 \( 1iُ)- َلة«،) شرح َلةى واَْلاَك َعنى اآلجى ُهْم َلَك َمْن اْغراَك بىاْلعاجى  E\(.174/ 4غرر/ » َشرُّاْخوانىَك َواغشَّ
506 \2( iُ)- /ى َْحََلْت نَتىنًا«،) شرح غرر رَّ َكالرِّيىح إذا َمرَّْت بىالنَّنتى ُب الشَّ  E\(.205/ 4» ُصْحَبةُ ااْلشرارى ُتْكسى
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و: »همنشينى با دنيا پرستان، فراموشى دهنده ايمان 

 507و كشاننده به فرمانبردارى شيطان است«.

 508خرد است«.»و از بزرگترين بالها همنشينى با بى

ندش امام باقر عليه حضرت سجاد عليه السالم به فرز

السالم فرمود: »با پنج طايفه همنشينى مكن و با آنها 

سخن مگو و دوستى مكن در هيچ راهى، آنها 

دروغگو، فاسق، احمق، قطع كننده رحم و 

 و مفاسد هريك را بيان فرموده است«. 509اند«بخيل

 شودنابرده رنج گنج ميسر نمى

تر رود و چنانكه مقامهاى مادّى و دنيوى هرچه باال

تر باشد زحمت و رنج رسيدن به آن نيز بيشتر با ارج

است؛ مثلًا زحمت رسيدن به رياست بر دهكده يا 

 
507 \( 3iُ)- شرح غرر (،» ْيطانى نْيا َمْنساٌة لىاْلميان قائىَدٌة اَل طاَعةى الشَّ  E\(.147/ 6» جُماَلَسُة أبْناءى اْلدُّ
508 \( 4iُ)- ْن اْعَظمى اْلَبالءى«،) شرح غرر ل مى  E\(.129/ 6» ُمصاَحَبُة اْْلاهى
509 \( 5iُ)- (.376/ 2» يا بىن! انظر مخسة فال تصاحبهم وال حتادثهم وال ترافقهم ِف طريق ...«،) كاِف\E 
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بخش نسبت به زحمت رياست بر شهر يا استان يا 

 كشورى قابل مقايسه نيست.

همچنين كسى كه همّتش رسيدن به مقام يقين و 

ساير مقامات روحانى و همنشينى باآل محمّد صلى 

 عليه و آله و سلم است، بايد بداند كه بدون اهلل

 آيد.زحمت و رنج به دست نمى

مقامات دنيوى ممكن است گاهى بدون رنج به 

 انسان برسد، اما مقامات آخرتى

______________________________ 
»شَرُّاخْوانِكَ وَاغشَّهُمْ لَكَ مَنْ اغْراكَ بِالْعاجِلَةِ  -(1)

 (.174/ 4غرر/ لَة«، )شرحوالْهاكَ عَنِ اآلجِ

»صُحْبَةُ الْاشرارِ تُكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيِح إذا مَرَّتْ  -(2)

 (.205/ 4بِالنَّتِنِ حَمَلَتْ نَتِناً«، )شرح غرر/ 

»مُجالَسَةُ أبْناءِ الْدُّنْيا مَنْساةٌ لِلْايمان قائِدَةٌ الَى  -(3)

 (.147/ 6طاعَةِ الشَّيْطانِ«، )شرح غرر 
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»مُصاحَبَةُ الْجاهِل مِنْ اعْظَمِ الْبَالءِ«، )شرح غرر  -(4)

6 /129.) 

»يا بنى! انظر خمسة فال تصاحبهم وال تحادثهم  -(5)

 (.376/ 2وال ترافقهم فى طريق ...«، )كافى 

 297، ص: 1قلب سليم، ج

طور نيست و بدون سعى و كوشش، نصيب كسى اين

ه: شود )مگر خدا بخواهد( چنانچه فرمودنمى

»نيست براى انسان مگر آنچه را كوشيده و حتماً 

 510كوششش را خواهد ديد«.

و: »كسى كه آخرت را بخواهد و براى آن بكوشد 

در حالى كه با ايمان باشد، پس ايشانند كه 

 511شان پاداش داده شده است«.كوشش

 
510 \i\-( 1)iُ نسنى إىالَّ َما َسَعى  E\(.40 -39،) جنم/ E\ى* َوَأنَّ َسْعَيهُ َسْوَف يُ رَ َوَأن لَّْيَس لىْْلى
511 \i\-( 2)iُ رََة َوَسَعى ٌن فَأْولئَك َكاَن َسْعُيُهم مَّْشُكورًا َوَمْن أَرَاَد ا ْْلَخى  E\(.19،) اسراء/ E\ََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤمى
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و: »و كسانى كه بكوشند در راه ما البته آنها را به 

راههاى خودمان راهنمايى كنيم و خداوند با 

 512نيكوكاران است«.

و آيات و روايات در اينكه بدون مجاهده كسى به 

 رسد، بسيار است.درجات آخرتى نمى

 پس بايد با نفس جهاد كرد

بنابراين، بايد خوشى و آسايش را براى عالم باقى 

گذارد و اين مدّت اندكى را كه در عالم فانى است 

بر رنج و محنت مخالفت نفس و هواهاى آن 

بردبارى كند و از شهوات حيوانى و لذتهاى نفسانى 

بايد دورى كند، بلكه از لذّتهاى مباح هم كه بيش 

از مقدار الزم است، بايد صرف نظر نمود؛ زيرا فرو 

اموشى آخرت رفتن در آنها موجب انس به دنيا و فر

است كه در نتيجه از تدارك توشه سفر آخرت باز 

ماند تا جايى كه به دنيا دلخوش شده مانند كسى مى
 

512 \i\-( 3)iُ  ْنىْيَ َوالَّذىيَن جَهُدوْا فىيَنا لََنْهدىيَ نَُّهْم ُسبُلََنآ َوإىنَّ اللََّه َلَمَع ال  E\(.69،) عنكبوت/ E\ُمْحسى

http://www.i20.ir/


778     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

كه مسافر نيست و عالم ديگرى نداشته و آن را باور 

ندارد خواهد شد: »آيا به زندگى دنيا در عوض 

 513آخرت خشنود شديد؟ ...«.

 سخنانى از پيشواى مجاهدين

 -و پيشواى متقين اميرالمؤمنينسرور مجاهدين 

 فرمايد:مى -صلوات اللَّه عليه

______________________________ 
* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسنِ إِلَّا مَا سَعَى -(1)

 (.40 -39، )نجم/ يُرَى

مِنٌ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْ وَمَنْ أَرَادَ ا لْأَخِرَةَ وَسَعَى -(2)

 (.19، )اسراء/ فَأوْلئكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

وَالَّذِينَ جهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَآ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  -(3)

 (.69، )عنكبوت/ الْمُحْسِنِينَ

 
513 \i\-( 4)iُ ... رَةى َن اْْلَخى نْ َيا مى يُتم بىاحْلََيوةى الدُّ  E\(.38،) توبه/ E\... أََرضى
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، )توبه/ ... أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ ... -(4)

38.) 

 298، ص: 1ب سليم، جقل

»بهترين جهادها، جهاد با نفس است از ميلهاى آن و 

 514بازداشتن او است از خوشيهاى دنيا«.

»اوّل حكمت، ترك خوشيهاست و آخرآن دشمن 

 515داشتن هرچه ازبين رفتنى است«.

»بر هر دلى كه به دنيا فريفته شده حرام است ملكه 

 516تقوا در آن جاى گيرد«.

»اساس تمام آفتها )نكبتها و بالها( فرو رفتن در 

)و دويدن براى رسيدن به  517خوشيهاى دنيا است

 آنها(«.

 
514 \( 1iُ)- نْيا«،) شرح اتى اْلدُّ هاُد النَّْفسى َعنى اَْلَوى َوفىطاُمها َعنى َلذَّ  E\(.445/ 2غرر » اْفَضُل اْلْىهادى جى
515 \( 2iُ)- َّشرح غرر » او (» رها َمْقُت اْلفانىياتى اتى وآخى  E\(.480/ 2ُل احلْىْكَمةى تَ ْرُك الَلذَّ
516 \( 3iُ)-نْيا اْن َيْسُكَنُه التَّقْوى  » َحرَام َعَلى  E\(.405/ 3«،) غرر ُكلِّ قَ ْلٍب ُمَتَولٍِّه بىالدُّ
517 \( 4iُ)- غرر (،»  E\(.51/ 4» رَأُس ااْلفاتى اْلَولَُه بىاللَّّذاتى
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»در شگفتم از كسى كه بد عاقبتى خوشيهاى دنيا را 

 518كند«.دانسته چگونه عفت نفس را پيشه نمى

و به راستى اگر عاقلى در عواقب وخيم خوشيهاى 

دنيا تدبر كند؛ يعنى در پرخورى خوراكهاى لذيذ 

و افراط در امور جنسى و حرص در جمع مال و 

جويى و در حاالت كسانى كه رياست طلبى و شهرت

روش آنها چنين بود و به چه نكبتهايى دچار شدند 

 كند.ر مىنظاگر راستى تدبر شود از تمام اينها صرف

 اندازدپرده رنگين به ياد دنيا مى

اى كه بر آن نقشهايى بود بر در خانه پيغمبر »پرده

آويزان بود، به يكى از همسرانش فرمود اين را از 

نگرم به ياد نظر من پنهان كن؛ زيرا هرگاه به آن مى

 افتم«.دنيا و زينتهايش مى

 
518 \( 5iُ)- اتى َكْيَف اليَعىُف«،) غرر ْبُت لىَمْن َعَرَف سوَء عواقىب اللَّذَّ  E\(.337/ 4» َعجى
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»آرى، از دنيا به دلش رويگردان شد و يادش را از 

 رانيد و دوستنفس خود مى

______________________________ 
»افْضَلُ الْجِهادِ جِهادُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوى وَفِطامُها  -(1)

 (.445/ 2غرر عَنِ لَذَّاتِ الْدُّنْيا«، )شرح

»اوَّلُ الْحِكْمَةِ تَرْكُ اللَذَّاتِ وآخِرها مَقْتُ  -(2)

 (.480/ 2الْفانِياتِ« )شرح غرر 

لِّهٍ بِالدُّنْيا انْ يَسْكُنَهُ كُلِّ قَلْبٍ مُتَوَ »حَرَام عَلَى -(3)

 (.405/ 3«، )غرر التَّقوْى

 (.51/ 4»رَأسُ الْافاتِ الْوَلَهُ بِاللَّذّاتِ«، )غرر  -(4)

»عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ سوءَ عواقِب اللَّذَّاتِ كَيْفَ  -(5)

 (.337/ 4اليَعِفُ«، )غرر 

 299، ص: 1قلب سليم، ج

http://www.i20.ir/


782     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ان شود تا از آن لباس داشت زينت دنيا از نظرش پنه

و اثاث فاخر تهيه نكند و آن را قرارگاه خود نداند 

 .519و اميد ماندن در آن نداشته باشد ...«

 به دست خود عقل را خراب كردن

: »هركس سه 520حضرت صادق عليه السالم فرمود

چيز را بر سه چيز ديگر چيره سازد، پس مانند اين 

كرده است. است كه به دست خود عقلش را خراب 

كسى كه نور تفكر خود را خاموش و تاريك سازد، 

به سبب درازى آرزويش )يعنى درازى آرزو سبب 

تاريكى دل و محروميّت از نور تفكّر است( و كسى 

كه حكمت و دانايى خويش را به سبب سخنان 

بيهوده از بين ببرد )سخنان بيهوده سبب محروميت 

ر عبرت از حكمت است( و كسى كه خاموش كند نو

اش )پيروى از خود را به سبب شهوات نفسانيه

 
519 \( 1iُ)- البالغه/ در وصف حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم.هنج\E 
520 \( 2iُ)-ا أعاَن َعلى » َمْن َسلََّط َثالثاً َعلى ره بىُطولى َهْدمى َعْقلىهى: مَ  َثالٍث َفَكأَّنَّ ْكَمتىهْن أْظَلَم نُوَر تَ َفكُّ هى َوأْطَفَأ نُوَر عىرْبَتىه أَملىهى َوحَما طَرائىَف حى ا  بُفُضولى َكالمى هى َفَكأَّنَّ بىَشَهواتى نَ ْفسى

 E\ب عقل و جهل(./ كتا17/ 1َهْدمى َعْقله َوَمْن َهَدَم َعْقَلهُ اْفَسَد َعلَْيهى ديَنهُ َو ُدنْياُه«،) كاِف  أعاَن َهواُه َعلى
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شهوات مانع از عبرت گرفتن است( پس مثل اين 

است كه عقل خود را ضايع ساخته و كسى كه عقلش 

را ضايع ساخت، دين و دنياى خود را تباه كرده 

 521است«.

 شودخداپرستى با هواپرستى نمى

غرض تذكر، خواننده است كه با هواپرستى و 

رسد و اگر پيروى از خواهشهاى نفس به مقصد نمى

خيال كند بدون جهاد با نفس و مخالفت هوا، به 

رسد، خيالى مقامات روحانى و درجات آخرت مى

 واهى و آرزويى باطل و برخالف نصّ

______________________________ 
حضرت رسول اكرم  البالغه/ در وصفنهج -(1)

 صلى اهلل عليه و آله و سلم.

 ثَالثٍ فَكَأنَّما أعانَ عَلى »مَنْ سَلَّطَ ثَالثاً عَلى -(2)

أمَلِهِ وَمَحا هَدْمِ عَقْلِهِ: مَنْ أظْلَمَ نُورَ تَفَكُّره بِطُولِ
 

521 \( 3iُ)- شود.بقيه آيات و روايات در حبث دوسىت دنيا در ِبش دوم اين كتاب يادآورى مى\E 
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 بفُضُولِ كَالمِهِ وَأطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِه طَرائِفَ حِكْمَتِه

هَدْمِ عَقْله وَمَنْ  سِهِ فَكَأنَّما أعانَ هَواهُ عَلىبِشَهَواتِ نَفْ

/ 17/ 1هَدَمَ عَقْلَهُ افْسَدَ عَلَيْهِ دينَهُ وَ دُنْياهُ«، )كافى 

 كتاب عقل و جهل(.

بقيه آيات و روايات در بحث دوستى دنيا در  -(3)

 شود.بخش دوم اين كتاب يادآورى مى

 300، ص: 1قلب سليم، ج

م عقل است؛ زيرا خداپرستى و قرآن مجيد و حك

 شوند.هواپرستى ضد يكديگرند و جمع نمى

 اگر بنده بود رفتارش چنين نبود

در كتاب »مجالس المؤمنين« و غير آن در حاالت 

اند كه روزى حضرت موسى »بشر حافى« نقل نموده

فرمود؛ چون بن جعفر عليه السالم در بغداد عبور مى

طرب و آوازه خوانى به در خانه بشر رسيد، صداى 

اش بيرون شد، بلند بود. در آن حال كنيزى از خانه
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حضرت پرسيدند صاحب اين خانه بنده است يا 

آزاد؟ عرض كرد آزاد است و داراى غالمان 

 باشد.مى

ازبندگى خدا( آزاد است )يعنىفرمود: »بلىحضرت

 بود، رفتارش چنين نبود«.واگربنده

شر از او پرسيد با كه كنيز چون به خانه برگشت، ب

گفتى، كنيز گفت شخصى چنين و چنان سخن مى

 گفت.

بشر با پاى برهنه دنبال آن حضرت دويد و به دست 

 .»از بندگان خدا شد« آن حضرت توبه كرد و

 تنها با بندگى خشنودى خدا است

اى كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم ضمن خطبه

 فرمود:قسمتى از آن قبلًا نقل شد، مى
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ورعى و گنهكارى، بندوبارى و بى»آيا با اين بى

خواهيد به جوار قدس خداوندى برسيد و مى

عزيزترين دوستانش گرديد؟ نه، شما كجا و قرب او 

شود از بهشتش )تا ]كجا[! خداوند فريب داده نمى

قيقت تقوا نباشد كسى به بهشت نرود( و به رضاى ح

او نتوان رسيد مگر به وسيله اطاعت و بندگى كردن 

 522او«.

______________________________ 
»... افَبهذا تُريدُونَ أنْ تُجاوروا اللَّهَ فى دارِ  -(1)

للَّهُ قُدْسِهِ وَتَكُونوا اعَزَّ اوْلِيائِهِ عِنْدَهُ؟ هَيْهاتَ اليُخْدَعُ ا

عَنْ جَنَّتِهِ وَ التُنالُ مَرْضاتِهِ الَّا بِطاعَتِهِ ...«، )صبحى 

 (.129البالغه/ خطبه صالح/ نهج

 301، ص: 1قلب سليم، ج

 در بند هواى نفس و مرد آزاد

 
522  \( 1iُ)- َّهى َوَتُكونوا اَعزَّ اْولىيائىهى عىْنَدُه؟ َهْيهاَت الخُيْدَُع الل البالغه/ َو التُناُل َمْرضاتىهى االَّ بىطاَعتىهى ...«،) صبحى صاحل/ هنج  هُ َعْن َجنَّتىهى » ... افَبهذا تُريُدوَن أْن ُِتاوروا اللََّه ِف دارى قُْدسى

 E\(.129خطبه 

http://www.i20.ir/


787     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

»آيا ديدى كسى كه هواى نفسش را خدايش گرفته 

 523]بود[«.

هواپرستى آن است كه حركت و سكون اعضا و 

بق ميل نفس باشد؛ مثلًا تا ميل به ديدن جوارح بر ط

صورتى كرد، فوراً چشم به آن اندازد هرچند حرام 

 باشد.

و تا ميل به شنيدن سخنى نمود، فوراً گوش بگيرد 

بدون اينكه حالل و حرام آن را در نظر بگيرد. و تا 

چيزى را خواست، فوراً دست به آن دراز كند، يا 

طورى كه مقصدى را خواست به سوى آن برود، به

اگر كسى بگويد چرا چنين و چنان كردى، 

و گويد »دلم خواست! ميلم بود!« يعنى مطيع مى

 برده هوا هستم، هرچه بخواهد همان را خواهانم.

[ خداپرستى آن است كه حاكم در وجودش ]ولى

خدا باشد؛ به چيزى ننگرد مگر اينكه رضاى خدا 
 

523 \i\-( 1)iُ ... ُأَفَ َرءَْيَت َمنى اُتَََّذ إىَلَُه َهَوله\E /(.23،) جاثيه\E 

http://www.i20.ir/


788     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

باشد. به سخنى گوش فرا ندهد، مگر اذن خدا باشد. 

دست به چيزى دراز نكند، مگر اينكه او خواهد. به 

به طورى  جايى نرود مگر محلى كه پسند او باشد

كه اگر از او بپرسند چرا چنين و چنان كردى؟ 

و اگر بپرسند چرا چنين و  »امر خدا بود« بگويد

 »نهى خدا بود«. چنان نكردى؟ بگويد

 موانع تحصيل يقين

بسيار  -كه مقصد است -چنانچه گذشت، مقام يقين

بزرگ و گرانبهاست، بنابراين، موانع رسيدن به آن 

بدون مجاهده در برطرف  هم سخت و زياد است و

توان ساختن و از بين بردن آنها چگونه به مقصد مى

رسيد، براى دانستن موانع اين راه چند سطر شعرى 

كه گفته شده و در آنها به طور خالصه و اجمال، 

شود تا در ذهن خواننده موانع ذكر شده، نوشته مى

 جاى گيرد.

http://www.i20.ir/


789     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

موانع تا نگردانى ز 

 خود دور
 

درون خانه دل 

 نايدت نور

 

______________________________ 
 (.23، )جاثيه/ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَلهُ ... -(1)

 302، ص: 1قلب سليم، ج

 

موانع چون در اين 

 عالم چهار است
 

طهارت كردن از 

 وى هم چهار است

نخستين پاكى 

 524ازاحداث
 525وانجاس

 
وز  526دور از معصيت

 527شرّ وسواس

 
524 \( 1iُ)- .حدث اصغر موجبات و نواقض وضو مانند بول و غائط. و حدث اكرب، موجبات غسل چون جنابت است\E 
525 \( 2iُ)- .انواع جناسات: بول، غائط، مىن، خون، مردار، سگ، خوك، مسكر مايع و كافر است\E 
526 \( 3iُ)-.معصيت« به معناى ترك واجب يا فعل حرام است به تفصيلى كه در كتاب» گناهان كبريه« ذكر شده است «\E 
527 \( 4iُ)- عقايد و چه در فروع عملى، مثل وسوسه در َّناز كه بايد به آهنا اعتنا نكند تا از شرش خالص  گذارد چه در اصولهاى نارواىي كه شيطان بر دل آدمى مىخاطره

 E\شود و اگر از آهنا پريوى كند، هالك خواهد شد.
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سوم پاكى ز اخالق 

 است 528ذميمه
 

كه با وى آدمى 

 همچون بهيمه است

 529چهارم پاكى سر
 است از غير

 
كه اينجا منتهى 

 گرددت سيرمى

هر آنكو كرد حاصل 

 اين طهارت
 

شكّ سزاوار شود بى

 مناجات

چو ذاتت گشت 

پاك از اين همه 

 شين

 
نمازت گردد آنگه 

 530قرةالعين

 

خالصه تمام اين موانع، همان هواپرستى است و در 

بحث شرك در عبوديت به اين مطلب اشاره شد و 

 شود.در اينجا به چند روايت ديگر اشاره مى

 
528 \( 5iُ)- شود.به تفصيلى كه در كتب اخالقى مانند» معراج السعاده« ذكر شده و در ِبش دوم اين كتاب مهمات آن ذكر مى\E 
529 \( 6iُ)- اال وجهه« و از  يعىن در دل جز حق تعال نباشد و اين در وقىت است كه سزاوار علقه و حمبت را تنها خدا داند و جز او را باطل شناخته باشد» كل شئ هالك

 E\ترين شعر عرب در جاهليت شعر لبيد است:رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى است كه راست

 .«وكل نعيم ال حمالة زائل   باطلاال كل شئ ما خال ّللاَ  »

530 \( 7iُ)- .اشاره است به فرمايش نبوى صلى اهلل عليه و آله و سلم» قرة عيىن ِف الصلوة« است\E 
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 ترين دشمنان، هواى نفس استدشمن

فرمايد: »بترسيد و حضرت صادق عليه السالم مى

پرهيز كنيد هواهايتان را چنانكه از دشمنانتان 

تر براى مردان از پرهيزيد، هيچ چيز دشمنمى

 پيروى هواهايشان و نتيجه

______________________________ 
حدث اصغر موجبات و نواقض وضو مانند بول  -(1)

غسل چون جنابت و غائط. و حدث اكبر، موجبات 

 است.

انواع نجاسات: بول، غائط، منى، خون، مردار،  -(2)

 سگ، خوك، مسكر مايع و كافر است.

»معصيت« به معناى ترك واجب يا فعل حرام  -(3)

است به تفصيلى كه در كتاب »گناهان كبيره« ذكر 

 شده است.
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هاى ناروايى كه شيطان بر دل آدمى خاطره -(4)

ول عقايد و چه در فروع گذارد چه در اصمى

عملى، مثل وسوسه در نماز كه بايد به آنها اعتنا نكند 

تا از شرش خالص شود و اگر از آنها پيروى كند، 

 هالك خواهد شد.

به تفصيلى كه در كتب اخالقى مانند »معراج  -(5)

السعاده« ذكر شده و در بخش دوم اين كتاب 

 شود.مهمات آن ذكر مى

ز حق تعالى نباشد و اين در يعنى در دل ج -(6)

وقتى است كه سزاوار علقه و محبت را تنها خدا 

داند و جز او را باطل شناخته باشد »كل شئ هالك 

اال وجهه« و از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

ترين شعر عرب در سلم مروى است كه راست

 جاهليت شعر لبيد است:
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اال كل شئ ما خال »

 اللَّه باطل
 

نعيم ال محالة  وكل

 .«زائل

 

اشاره است به فرمايش نبوى صلى اهلل عليه و  -(7)

 آله و سلم »قرة عينى فى الصلوة« است.

 303، ص: 1قلب سليم، ج

 531زبانهايشان نيست«.

»وامگذار نفس را با ميلهايش؛ زيرا هواهايش در 

باشد و دردش، رها كردنش با هالكتش مى

هواهايش و دارويش، باز داشتنش از ميلهايش 

 532باشد«.مى

»دورترين حاالت بنده از خداوند هنگامى است كه 

 533همّتى جز شكم و فرجش نداشته باشد«.

 
531 \( 1iُ)-ْم«،) كاِف  ءٌ أْعدى» احذرُوا أْهوائكْم َكما حَتَْذروَن اْعداَئُكْم فَ َلْيَس َشى َنتىهى ْم َوَحصائىدى أْلسى ن اتِّباعى أْهوائىهى  E\/ باب اتباع اَلوى(.335/ 2للرىجالى مى
532 \( 2iُ)- ا تَ ْهوى ْفسى َوما تَ ْهوى[ َرداها َوتَ ْرَك اْلنَّ » الَتدََع اْلنَّْفَس َوَهواها فَإنَّ َهواها] ف  E\/ باب اتباع اَلوى(.336/ 2َدواؤها«،) كاِف  أَذاها وََكّف اْلنَّْفسى َعمَّ
533 \( 3iُ)- ُه إالَّ َبطُْنُه َو فَ ْرُجُه«،) كاِف َن اللَّهى َعزَّ و َجلَّ إذا ََلْ يَ ُهمُّ  E\يها(./ باب حب الدنيا واحلرص عل319/ 2» أبْ َعُد ما َيُكوُن اْلَعْبُد مى
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 سلطنت حقيقى، بندگى خداست

پس بر طالب سعادت حتم است كه طوق بندگى 

پروردگارش را به گردن انداخته و خود را كنترل 

كند، يعنى تمام حركات و سكونش را بر طبق 

او  »مقام« خواست خدا قرار دهد تا بندگى خدا

شود، وقتى كه چنين شد به سلطنت حقيقى رسيده 

 534شود«.است؛ يعنى »هرچه اراده كند واقع مى

از بندگى خداوند فرار كرده به خيال  و كسى كه

خواهد آزاد زندگى كند و موافق واهى خود مى

ميلش رفتار نمايد، بايد بداند اگر از بندگى خدا 

شود، فرار كرد به بندگى نفس و شيطان گرفتار مى

 چنانچه در »بحث شرك« گذشت:

هركه گريزد ز 

 خراجات شاه
 

باركش غول بيابان 

 شود

 
534 \i\-( 4)iُ ... ََلُم مَّا َيَشآُءوَن فىيَها\E /(.35،) ق\E 

http://www.i20.ir/


795     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 

 سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسى

اينك بخش نخستين اين كتاب را با جمالتى كه 

 دهيم:نتيجه نهايى اين بحثهاست خاتمه مى

______________________________ 
»احذروُا أهْوائكمْ كَما تَحْذَرونَ اعْدائَكُمْ فَلَيْسَ  -(1)

وَحَصائِدِ  للرِجالِ مِن اتِّباعِ أهْوائِهِمْ ءٌ أعْدىشَى

 / باب اتباع الهوى(.335/ 2ألْسِنَتِهِمْ«، )كافى 

[ رَداها »التَدَعَ الْنَّفْسَ وَهَواها فَإنَّ هَواها ]في -(2)

أَذاها وَكَفّ الْنَّفْسِ عَمَّا  وَتَرْكَ الْنَّفْسِ وَما تَهْوى

 / باب اتباع الهوى(.336/ 2دَواؤها«، )كافى  تَهْوى

يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ إذا لَمْ »أبْعَدُ ما  -(3)

/ باب حب 319/ 2يَهُمُّهُ إلَّا بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ«، )كافى 

 الدنيا والحرص عليها(.

 (.35، )ق/ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ... -(4)
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 304، ص: 1قلب سليم، ج

بايد در دل جز خدا نباشد؛ يعنى از هيچ موجودى 

كس اميد نداشته باشد و از هر كم و نترسد و به هيچ

زيادى پروايى نداشته باشد، بجز دوستى او به هيچ 

اى عالقه قلبى به طور استقالل نداشته باشد؛ آفريده

دارد آن را هم يعنى اگر چيزى را هم دوست مى

اشد و اين مطلب براى دوستى با خدا دوستدار ب

يعنى از همه كس و همه چيز بريده شدن و تنها به 

پروردگار خود تعلق داشتن در چند جا از قرآن 

 مجيد تذكر داده شده است از آن جمله:

؛ در تفسير منهج گويد: يعنى و 535... وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

بريده شو از جميع خلقان و توجه كن به سوى 

عت و عبادت بريدنى كامل؛ يعنى خداوند به طا

نفس خود را از انديشه ماسوى، مجرد ساز و بالكلّيه 

روى دل خود را به او آور و از اينجاست كه 

 
535 \( 1iُ)-  /8مزمل.\E 
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 به اسم -سالم اللَّه عليها -حضرت فاطمه زهرا

ناميده شده چه او بالكليه از ماسوى منقطع  »بتول«

بود و در جميع اوقات ليل و نهار به وظايف طاعات 

 عبادات اشتغال داشت.و 

كه به معناى انقطاع )بريدن( به طور  »تبتيل« مراد از

باشد، آن است كه انسانى كلى به سوى خداوند مى

از خودش و از همه كس و همه چيز و همه جا دل 

ببرد و تنها به آفريدگار جهان دل بندد؛ يعنى اولًا 

هاى( نفس حظوظ )يعنى ميلها و خواهشها و خواسته

ا رها كند و به آنچه كه پروردگارش داده و خود ر

 دهد، دلشاد باشد.مى

اگر هنوز اسير نفس است و نتوانسته دست از  ثانياً:

حظوظ نفس بردارد پس در رسيدن به آرزوها اميد 

اى نداشته باشد و حالت اوّليّه و طمع به هيچ آفريده

همه را كه مشتى خاك بوده و حالت آخر آنها كه 

 باز مشتى خاك خواهد بود، در نظر گيرد.

http://www.i20.ir/


798     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

آنگاه اين توانايى جزئى موقت را كه در اشيا 

بيند از ذات آنها نداند بلكه همه را از آفريننده مى

آنها كه اصل هستى آنها از او و وابسته به اوست 

شناسد. و خالصه همه را بيكاره داند كه استقاللى از 

خود ندارند پس به يقين بداند در رسيدن به 

هرآرزويى بايد نظرش به حضرت آفريدگار باشد، 

از همان سبب  رسداگر او بخواهد به آرزويش مى

عادى يا بدون سبب و اگر او نخواهد به آرزويش 

پندارد مؤثّر رسيدنى نيست و به هر سببى كه مى

 اى نخواهد گرفت.است هرچه خاشع شود نتيجه

پس در رسيدن به هر نفعى بايد از هر سببى بريده 

 شود و دل با پروردگار بندد و از

______________________________ 
 .8مل/ مز -(1)

 305، ص: 1قلب سليم، ج
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او بخواهد. و همچنين در موقع هر ضرر و شرّى از 

هيچ صاحب شرّى بيم نداشته باشد و همه را مقهور 

شناسد به طورى كه اگر او  -جل شأنه -رب االرباب

رسد و اگر او بخواهد آن شرّ و ضرر به شخص مى

نخواهد، نتواند كارى كرد و از اينجاست كه 

ال فرمايد: »رالمؤمنين عليه السالم مىحضرت امي

يرجونّ احد منكم الّا ربّه وال يخافنَّ احد منكم الّا 

؛ نبايد هيچ يك از شما اميد به غير خدا داشته 536ذنبه

يك از باشد و تنها اميدتان به خدا باشد و نبايد هيچ

شما ترسى داشته باشد جز از گناهش يعنى از خالف 

ى با پروردگار كه از شما ادب و خالف وظيفه بندگ

صادر شده از آن بترسيد كه مبادا به سبب آن خدا 

شما را ادب كند و شرّى و ضررى به شما رسد. و 

خالصه معناى »تبتيل« بريدن عالقه دل از غير خدا 

و بستگى و خشوع آن تنها به حضرت آفريدگار است 

 
536 \( 1iُ)- 82البالغه صبحى صاحل/ قصار احلكم/ هنج.\E 
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و اگر اين حالت نصيب شود، دعا مستجاب خواهد 

 شاعر: بود و به قول

اى يكدله صد دله 

 دل يكدله كن
 

مهر دگران را ز دل 

 خود يله كن

يك لحظه به 

 اخالص بيا بر در ما
 

گر كام تو برنيامد 

 آنگه گله كن

 

قال ابوعبداللَّه عليه السالم: »اذا اراد احدكم ان ال 

يسئل ربّه شيئاً اال اعطاه فلييأس من النّاس كلّهم وال 

يكون له رجاء الّا من عنداللَّه فان عرف اللَّه ذلك من 

قلبه لم يسئله شيئاً الّا اعطاه فحاسبوا نفسكم قبل ان 

 537.تحاسبوا«

اه يكى از شما امام صادق عليه السالم فرمود: »هرگ

بخواهد كه هرچه از خدا طلبد به او عطا فرمايد، 

پس از تمام مردمان بريده و نااميد شود و در دلش 

 
537 \( 2iُ)-  /149لئال االخبار.\E 
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اى نباشد جز به آفريدگار و اميدى به هيچ آفريده

هرگاه خداوند دل او را از همه خالى و به او 

فرمايد اميدوار ديد، هرچه از خدا خواهد عطا مى

سى كنيد پيش از آنكه به پس حساب خود را برر

 حساب شما برسند«.

اين انقطاع الى اللَّه همان اضطرار الى اللَّه است كه 

 در قرآن مجيد وعده اجابت بر آن داده و فرموده:

 538.أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ...

______________________________ 
 .82صبحى صالح/ قصار الحكم/  البالغهنهج -(1)

 .149لئالى االخبار/  -(2)

 .62نمل/  -(3)

 306، ص: 1قلب سليم، ج

 
538 \( 3iُ)-  /62َّنل.\E 
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كند بيچاره را گاهى كه »آن كيست كه اجابت مى

 گشايد رنج و بدى را«.خواندش و مى

ناگفته نماند كه اين حالت انقطاع و اضطرار الى اللَّه 

و مرتبه  را مراتبى است به اعتبار درجات معرفت

شود عاليه آن در معصوم است و از اينجا دانسته مى

عجل اللَّه تعالى  -جهت اينكه از القاب امام زمان

است و در »دعاى ندبه«  »مضطرّ« -فرجه الشريف

؛ كجاست اين المضطر الذى يُجاب اذا دعااست: »

آن آقايى كه از همه بريده و تنها مضطر به سوى 

واند اجابتش خداست كه هرگاه خدا را بخ

 فرمايد«.مى

نحن كند: »و امام سجاد عليه السالم عرض مى

؛ ما بيچارگانيم 539المضطرّون الذين وعدت اجابتهم

)دادرس و فريادرس و نجات بخشى جز تو نداريم( 

 اى«.كه اجابت دعاشان را واجب كرده

 
539 \( 1iُ)-  62، ص 10صحيفه سجاديّه، دعاء.\E 
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اميرالمؤمنين عليه السالم در دعاى كميل عرض 

من لى غيرك اسئله كشف ضرى والنظر كند: »مى

؛ كيست جز تو براى من كه از او بخواهم فى امرى

 رم را«.رفع درماندگى و گرفتاريم و اصالح كا

 كند:در »مناجات شعبانيه« عرض مى

؛ خدايا! به من الهى! هب لى كمال االنقطاع اليك»

بخش كمال بريدگى از غير تو و بستگى به خودت 

 را«.

پروردگارا! به مقام محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

و آل محمّد عليهم السالم ما را از مقام انقطاع 

شود كه اى عنايت فرما. و از اينجا دانسته مىبهره

ايم و به بهرهاللَّه بىامثال ما كه از انقطاع الى

اى حجابهاى ظلمانى مبتالييم پروردگار كريم پاره

فرمايد و به آرزوها كه مستجاب مىاز دعاهاى ما را 

رساند، فضل بزرگى است كه هايمان مىو خواسته
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به بركت توسّل به محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

شود وگرنه و آل محمّد عليهم السالم به ما عنايت مى

 دعاى ما قابل اجابت نيست.

از كتاب »رونق  540در كتاب »گلزار اكبرى«

ل كرده است كه: »مرد المجالس نيشابورى« نق

بازرگانى در كوفه، دين بسيارى داشت و از ترس 

 اشمطالبه طلبكاران در خانه

______________________________ 
 .62، ص 10صحيفه سجاديّه، دعاء  -(1)

 .147ص  -(2)

 307، ص: 1قلب سليم، ج

پنهان شد و بيرون نيامد تا اينكه نيمه شبى از 

سمت مسجد در طرف كوفه  اش درآمد و بهخانه

رفت و مشغول نماز و راز و نياز به درگاه حضرت 

 
540 \( 2iُ)-  147ص.\E 
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نياز شد و اداى دين خود را از پروردگار بى

طلبيد، در همان وقت تاجر ثروتمندى كه مال مى

ات فراوانى داشت در خواب به او گفتند بيرون خانه

مردى است كه از دين خود به خداوند شكايت 

او را ادا كن. بيدار شد، وضو كند، برخيز و دين مى

گرفت، دو ركعت نماز خواند و خوابيد. باز همان 

ندا را شنيد تا در مرتبه سوم برخاست و هزار درهم 

اش شد و مهار آن را با خود برداشت و سوار بر ناقه

رها كرد و گفت آن كسى كه در خواب چنين 

امرى به من فرمود، مرا به آن شخص خواهد 

هاى كوفه ه خودش در كوچهرسانيد، پس ناق

گذشت تا در آن مسجد رسيد، توقف كرد، تاجر مى

پياده شد، دَرِ مسجد آمد صداى گريه و ناله شنيد، 

داخل مسجد شد، آمد نزد آن شخص و گفت: 

دعايت مستجاب شد، سر بردار. پس هزار درهم را 

به او داد و گفت دين خود را به آن ادا كن و بر 
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و هرگاه اين وجه تمام شد و باز عيال خود نفقه نما 

محتاج باشى، اسم من فالن، محل تجارتم فالنجا، 

ام فالن محل است، به من مراجعه كن تا باز به خانه

 تو ]دينار[ بدهم.

پذيرم آن مرد مسكين گفت اين وجه را از تو مى

دانم عطاى پروردگارم است لكن باز اگر چون مى

گفت: پس به كه  آيم. تاجرمحتاج شدم نزد تو نمى

كنى؟ گفت به همان كسى كه امشب به مراجعه مى

او عرض حاجت كردم و تو را او فرستاد تا كارم 

خواهم درست شد، باز هم اگر محتاج شوم از او مى

 تا تو را يا مثل تو را بفرستد و كارم را اصالح نمايد«.

غرض از نقل اين حكايت بيان حالت انقطاع الى 

 شود.ر آن حال، حاجت روا مىاللَّه است كه د

إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ا 

لْمَلئكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ 
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لدُّنْيَا وَفِى ا تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ا لْحَيَواةِ ا

لْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا 

 541.تَدَّعُونَ* نُزُلًا مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

______________________________ 
 .32 -30فصلت/  -(1)

 308، ص: 1قلب سليم، ج

»به راستى آنان كه گفتند رب ما خداوند است، پس 

بر اين قول پايدار ماندند مالئكه بر ايشان نازل 

گويد نترسيد شود )هنگام مرگ( و به ايشان مىمى

دار نباشيد )كه آتيه شما روشن و بسى و غصه

فرحبخش است( و شاد باشيد به بهشتى كه وعده 

حيات دنيا  داده شديد، ماييم ياران و ياوران شما در

و در سراى آخرت و در آخرت براى شماست آنچه 

نفسهاى شما بدان ميل داشته باشد و براى شماست 

 
541 \( 1iُ)-  /32 -30فصلت.\E 
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هرچه بخواهيد، آنچه گفته شد انعام و پيش كشى 

 است از طرف پروردگار آمرزنده مهربان«.

قسمتى از اين دو آيه در بحث شرك نقل گرديد و 

ننده عزيز غرض از تكرار آن در اين مقام تذكر خوا

و اينكه تنها به  »ربنا اللَّه ثم استقاموا« است به جمله:

مراد نيست، بلكه مقصود  »ربنا اللَّه« زبان بگويد

تصديق به حقيقت و معناى اين كالم است. توضيح 

به معناى پرورش دهنده و  »رب« مطلب آنكه:

يعنى نه من  »ربنا« تربيت كننده است و اينكه فرمود

ت و پرورش دهنده من و تمام اجزاى تنها بلكه تربي

 جهان آفرينش، خداوند است.

و چون جمله اسميّه و تقديم خبر بر مبدأ داللت بر 

شود: »تنها خداوند كند، معنا چنين مىانحصار مى

هاست كه آفرينش است كه رب همه ما آفريده شده

 ما و پرورش ما و همه چيز ما از اوست«.
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ن حقيقتى كه دانسته و يافته يعنى بر اي »ثم استقاموا«

و بر آن تصديق كرده، استوار و پايدار باشد؛ يعنى 

در همه وقت و همه جا و همه حال تا ساعت مرگ 

بر اين عقيده قلبيه ثابت بماند و تنها براى رب تعالى، 

خاضع و خاشع و ذليل باشد و در برابر هركس و 

ناكسى به خاك ذلت نيفتد و براى رسيدن به نفعى 

نجات از ضررى دست نياز جز به درگاه  يا

دراز نكند و از هيچ  -جاللهجل -نيازىبى

اى تملق نگويد و به راستى هر چيزى را كه آفريده

اى از كمال و وجود دارد همه را از خداوند و بهره

به او نسبت دهد، خلقت عالم و روزى خوران و 

زنده كردن و ميراندن آنان و شفاى بيماران و 

عزت و خالصه، دادن و ندادن و همه چيز  ثروت و

را از او شناسد و در نتيجه توكل )اعتماد و تكيه( او 

با رب تعالى باشد و خضوع و تذلل را به پروردگار 

 خود انحصار دهد و جز براى او نسبت به
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 309، ص: 1قلب سليم، ج

اى به هيچ وجه ذليل نشود و اميدوار هيچ آفريده

مناك جز از غضب او نباشد و جز به رحمت او و بي

طمع جز به آنچه در نزد اوست نبندد و سر جز بر 

 آستان مقدّس او نسايد.

و خالصه، هم در ناحيه علم و هم در ناحيه عمل، 

خود رابراى خدا خالص كند، اين است معناى 

»اوَّلُ  آنچه حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:

مَعْرِفَتِهِ التَّصْديِقُ بِهِ وَكَمالُ  الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمالُ

التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيْدُهُ وَكَمالُ تَوْحِيده اإلخْالصُ لَهُ 

.»...542 

»اوّلين قدم به سوى شناسايى دين، شناخت خداوند 

است و كسى كه خداى را نشناخته هنوز قدم در 

ساحت دين نگذاشته و تمام و كمال شناخت 

و و گرويدن به او و خشوع براى خداوند، ايمان به ا
 

542 \( 1iُ)- 23البالغه فيض االسالم، خطبه اّول، ص هنج.\E 
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اوست و كمال و تمامى ايمان به خدا، يكتا دانستن 

او و تنها پرستش او و طاعت از اوست و تمامى يكتا 

دانستن او خالص كردن خود است در علم از براى 

 او )به تفصيلى كه ذكر شد(«.

 543»سيد بن طاووس« در كتاب »فالح السائل«

اش سوار بود و آمد ر ناقهفرمايد: »يك نفر اعرابى ب

دَرِ مسجدالحرام و پياده شد و گفت خدايا! اين ناقه 

و آنچه بر آن است در حفظ تو و امانت نزد تو باشد، 

پس داخل مسجدالحرام شد و طواف كرد و نماز 

اش را نديد، خواند و بيرون شد از مسجد پس ناقه

ايستاد سر به آسمان بلند نمود و گفت: پروردگارا! 

قه را از من ندزديدند بلكه از تو دزديدند؛ چون نا

ام را رها اگر اميدم به حفظ و حراست تو نبود، ناقه

خواهم، ام را از تو مىكردم، من ناقه و توشهنمى

چون به تو سپرده بودم و مكرّر مانند اين كلمات 

 
543 \( 2iُ)-  273ص.\E 
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گفت و مردم از حالش و سخنانش در تعجب مى

ه دست يك نفر بودند، ناگاه ديدند ناقه زمامش ب

آيد، چون نزديك شد ديدند دست است و مى

ديگرش بريده شده، پس ناقه اعرابى را داد و گفت 

ات را بگير كه من خيرى از آن نديدم. گفت ناقه

مگر چه شده؟ آن مرد گفت چون ناقه را دزديدم 

و بر آن سوار شدم، پشت كوه )ابوقيس( كه رسيدم 

ندانستم از  ناگاه اسب سوارى جلو من پيدا شد،

زمين آمد يا از آسمان، پس مرا به فشار پياده كرد و 

 دستم را بريد و فرمود بايد ناقه را به صاحبش

______________________________ 
 .23البالغه فيض االسالم، خطبه اوّل، ص نهج -(1)

 .273ص  -(2)

 310، ص: 1قلب سليم، ج

 ات را آوردم«.برسانى، به ناچار ناقه
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اى است از غرض از نقل اين داستان بيان نمونه

»ربنا  معناى انقطاع الى اللَّه و استقامت بر حقيقت

و اينكه بايد در جميع امور، اميد و تكيه به  اللَّه«

پروردگار باشد و همه چيزش را از او خواهان 

 544باشد.

ت در نهايت صعوبت ناگفته نماند كه اين استقام

است مگر آن را پروردگار خودش عنايت فرمايد، 

بنابراين، بايد آن را هم از خودش خواست و هرگاه 

در اثر غفالت از صراط عبوديت منحرف شود به 

وسيله توبه و انابه باز به صراط مستقيم توحيد و 

 عبوديت قرار گيرد:

 
544 \E\( 1)iُ 

دست حاجت چو برى پيش خداوندى   -

 بر
 كه كرميست و رحيمست وغفوراست وودود 

 مهه در ذكر مناجات و قيامند و قعود  از ثرى تا به ثريا به عبوديت او 

 مقصودهيچ خواهنده از اين در نرود ىب   پايانكرمش نامتناهى نعمش ىب 
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ى وَيَعْفُواْ عَنِ وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

 545.السَّيَاتِ ...

پذيرد توبه را از بندگانش و »خداست كه مى

 گذرد از بديها«.درمى

______________________________ 
(1) 

 

دست حاجت چو  -

برى پيش خداوندى 

 بر

 

كه كريمست و 

رحيمست 

 وغفوراست وودود

از ثرى تا به ثريا به 

 عبوديت او
 

همه در ذكر مناجات 

 و قيامند و قعود

كرمش نامتناهى 

 پاياننعمش بى
 

هيچ خواهنده از 

اين در نرود 

 مقصودبى
 

545 \( 2iُ)- 25 /شورى.\E 
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 .25 /شورى -(2)

 311، ص: 1قلب سليم، ج

 []بخش اخالق

 . قساوت1

 

 مقدمه

 قلب سليم هدف آفرينش

آيا انسان موجودى است مادى و به مرگ، نيست و 

 شود، يا اينكه بشر را حياتى است جاودانى؟نابود مى

غرض از آفرينش انسان چيست و كمال و سعادت او 

 در چيست و راه رسيدن به كمالش كدام است؟
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اينها پرسشهايى است كه جوابهايش از مطالب 

شرده گذشته اين كتاب دانسته شده است و به طور ف

گوييم انسان در ابتدا مادى است و از خاك آفريده 

شده و نطفه و علقه و مضغه بوده لكن پس از تكميل 

ساختمان بدن، روح، قلب، نفس در او پديد آمده و 

شود تنها بدن خاكى آنچه به مرگ دگرگون مى

اوست لكن روح و حقيقت او ابدى و باقى و 

 فناناپذير است.

باشد فرينش او، تكاملش مىو اما غرض و هدف از آ

كه به باالترين كماالت يعنى قرب حضرت آفريدگار 

مند گردد كه از آن جهان برسد و از بركات آن بهره

جمله حيات طيّبه تامه انسانيت است كه هيچ موتى 

نخواهد داشت و سلطنت و نفوذ مشيتى است كه 

عزلى ندارد و دوام بهجت و سرورى است كه 

اهد داشت، دانش، ادراكى اندوهى در پى نخو

 است كه ديگر مجهولى ندارد ...
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 312، ص: 1قلب سليم، ج

بنابراين، وظيفه آدمى آن است كه در مدت عمليات 

مادى و تعلق روان به بدن، سعى كند هرگونه 

آلودگى و آاليشى كه مناسب جوار حضرت 

آفريدگار نيست برطرف نمايد و از هر شرّى بركنار 

و به هر خيرى به مقدار طاقت مزين گردد تا به قرب 

 546خداوند جاى گيرد.

 مصراط توحيد، راه قلب سلي

خالصه كسى كه در اين عالم قلب سليم تدارك 

كرد، پس از مرگ جاذبه لطف او را به مقام قرب 

حضرت آفريدگار خواهد رسانيد و كسى كه با قلب 

سقيم برود، نهيب قهر الهى او را از مقام قرب دور 

كرده و به جايى كه به حكم عدل مناسب اوست و 

 براى خود آماده كرده قرار خواهد گرفت.

 
546 \i\-( 1)iُ  ٍر ْقَتدى ْدٍق عىنَد َملىيٍك مُّ  E\(.55،) قمر/ E\ِفى َمْقَعدى صى
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صراط مستقيم و راه راستى كه از پيمودن آن قلب 

شود و در نتيجه به مقام قرب سليم نصيب مى

رسد صراط توحيد است به طورى كه اگر كسى مى

در توحيد صفاتى و افعالى به تفصيلى كه گفته شد 

به حد يقين برسد و در مقام عبوديت استقامت ورزد 

و اليق اى پاك و به هر فضيلتى مزيّن از هررذيله

 مقام قرب خواهد شد.

، 547مثلًا كسى كه يقين كرد عزت، مال خداست

گاه از مخلوق، طلب عزت نخواهد كرد و از هيچ

كند و اين رو براى طلب منزلت نزد خلق، ريا نمى

گويد و به شود از مخلوق تملق نمىمشرك نمى

 افكند.آفريده طمع نمى

ديگر ، 548و كسى كه يقين كرد قدرت مال خداست

اش بيند، از اين روى تكيههيچ سببى را مستقل نمى

 
547 \i\-( 2)iُ ... يًعا  E\(.10،) فاطر/ E\َمن َكاَن يُرىيُد ا ْلعىزََّة فللَّهى ا ْلعىزَُّة مجَى
548 \i\-( 3)iُ ... يًعا  E\(.165،) بقره/ E\... َأنَّ الُقوَّة لىلَّهى مجَى
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ترسد جز از قهر او و اميد ندارد خداوند است، نمى

 جز به لطف او.

كسى كه دانست كبريايى و بزرگوارى ويژه 

خداست، ديگر عُجب و كبر ندارد و كسى كه تمام 

امور را به تقدير و تدبير خدا شناخت، ديگر حسادت 

 ظت ونخواهد داشت، غل

______________________________ 
 (.55، )قمر/ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ -(1)

، )فاطر/ مَن كَانَ يُرِيدُ ا لْعِزَّةَ فللَّهِ ا لْعِزَّةُ جَمِيعًا ... -(2)

10.) 

 (.165، )بقره/ ... أَنَّ القُوَّة لِلَّهِ جَمِيعًا ... -(3)

 313، ص: 1قلب سليم، ج

قساوت ندارد، خوشبين به خود و بدبين به ديگران 

نيست، در انفاق آنچه خدا به او داده بخل 

 ورزد.نمى
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 تهذيب نفس را اهميت دهيد

خالصه اگر آنچه در باب توحيد و عبوديت گفته 

شد، كسى در نظر گيرد و راه و روش خود قرار دهد 

و به راستى و درستى در عبوديت استقامت داشته 

باشد »قلب سليم« نصيبش خواهد شد و به مقصد 

اصلى كه قرب حضرت آفريدگار است، نايل 

 شود.مى

روانى و بنابراين، ديگر الزم نيست ساير بيماريهاى 

رذايل اخالقى و درمان آنها شرح داده شود لكن به 

 اى از مهمات آنها بايد شرح داده شود.دو سبب پاره

يكى آنكه آنها امورى هستند كه خدا و رسول به 

اند و بر اند و از آنها نهى فرمودهآنها اهميت داده

آنها وعده عذاب داده و مسلمانان را برحذر 

 مسلمانى است كه:اند و وظيفه هرداشته
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ها و »آنان كه بپوشند آنچه را فرستاديم از نشانه

راهنماييها پس از آنكه براى مردم در كتاب بيانش 

 549كرديم آنان را خدا و لعن كنندگان لعن كنند«.

دوّم آنكه: چون بيشتر مسلمانان اين امور را تنها 

رذايل اخالقى پنداشته و ازاله آنها را ممدوح عقلى 

اند و غافل از اينكه اينها حسن عرفى دانستهو مست

عالوه بر حكم عقل مورد حكم شرعى است و 

موجب استحقاق ثواب و عقاب است و در هركس 

برد؛ چنانچه باشد او را به دركات جحيم فرو مى

هركس از آنها پاك شد و به ضد آنها كه فضايل 

است متصف گرديد به درجات عاليه جنان فائز 

 خواهد شد.

 يا گناهانى كه جايش دل است حرام نيست؟آ

 
549 \i\-( 1)iُ َن ا ْلَبيّنتى َوا َْلَُدى ن بَ عْ  إىنَّ الَّذىيَن َيْكُتُموَن َمآ أَنزَْلَنا مى  E\(.159،) بقره/ E\دى َمابَ يَّنهُ لىلنَّاسى ِفى ا ْلكىتبى أْولئَك يَ ْلَعُنُهُم اللَُّه َويَ ْلَعُنُهُم اللعىُنونَ مى
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شود اين بعضى از اهل علم چون به آنها گفته مى

 امور حرام شرعى و گناه و موجب

______________________________ 
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ا لْبَيّنتِ وَا لْهُدَى -(1)

ى ا لْكِتبِ أوْلئكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ مِن بَعْدِ مَابَيَّنهُ لِلنَّاسِ فِ

 (.159، )بقره/ وَيَلْعَنُهُمُ اللعِنُونَ

 314، ص: 1قلب سليم، ج

عقاب است، گويد: گناه تا به مرحله عمل نيايد، 

عقاب ندارد و تنها بودن اين امور در دل تا وقتى 

كه به بدن و جوارح گناهى نكند چيزى بر او نيست، 

غافل از اينكه گناهى كه تا عمل خارجى نداشته 

باشد، چيزى بر او نيست، مراد، خاطره گناهان 

بازى و زنا، اى است؛ مانند شرابخوارى، قمارجارحه

اما امورى كه اصلًا جاى آنها تنها درون آدمى است 

مثل سوءظن يا عُجب يا حقد همان بودنش در دل 
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و استمرار و بقاى آن گناه است و در هرلحظه بر او 

 واجب است آن را از دل دور سازد.

و تكرار اين مطلب براى تأكيد در اهميت دادن به 

ى است كه عقلًا گناهان قلبى كه همان رذايل اخالق

و شرعاً واجب است پاكى از آنها و اين تزكيه و 

تهذيب غرض و نتيجه بعثت پيغمبران است چنانچه 

؛ »وَيُزَكيهم فرمايد:در سوره جمعه، آيه دوم مى

 يعنى و تا پاك سازد ايشان را«.

در سوره والشمس پس از هشت مرتبه قسم ياد 

ه نفس فرمايد حتماً رستگار شد كسى ككردن، مى

خود را از آلودگيها پاك ساخت و قطعاً نوميد و 

بهره گشت، كسى كه نفس خود را آلوده و بى

 گمراه ساخت.

 شودقصد قربت از دلِ آلوده نمى
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نيز گوييم تمام عبادات شرعى از واجب و مستحب، 

شرط صحت آنها قصد قربت است؛ يعنى آدمى آنها 

آورد و را براى رسيدن به قرب پروردگار به جاى 

ها و آلودگيهاى درونى در سابق گفتيم اين رذيله

آدمى، مناسب قرب حضرت آفريدگار نيست؛ يعنى 

با آنها به قرب نخواهد رسيد و آن عبادت، او را به 

 رساند.جايى نمى

مثلًا كسى كه به »بيمارى عُجب« مبتال باشد، هر 

اللَّه بگذراند عبادتى كه بجا آورد و به دل قربة الى

حقيقت او را از خدا دور به خودش نزديكش  در

كند؛ زيرا تا خودبين است محال است خدا بين مى

شود، يا شخص رياكار هرچند به خاطر بگذراند اين 

آورم، در حقيقت عمل را براى قرب به خدا بجا مى

كند نه به خالق يا كسى كه او را به خلق نزديك مى

اند ان فرمودهبه واسطه ابتال به آنچه خدا و رسول بي

 به ديگران برساند چنانچه
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 315، ص: 1قلب سليم، ج

 فرمايد:در قرآن مجيد مى

بيمارى قساوت قلب، فرسنگها از پروردگارش دور 

است چه كند با اين حال اگر عبادتى انجام دهد به 

خيال نزديكى با خدا، اثر خواهد داشت؟ يا كسى 

كه دلش آلوده به حقد يا حسد يا لبريز از دوستى 

اش در اين حاالت انتقامجويى يا دنياست و خواسته

هوسهاى  ذلت محسود يا نزديك شدن و رسيدن به

دنيوى است، پس اگر با اين حاالت به زبان يا خاطر 

بگذراند كه فالن عبادت را براى رسيدن به قرب 

آورم آيا به قرب الهى رسيده در حالى خدا بجا مى

اش چيز ديگرى است و نيت صادقه كه خواسته

ندارد و در بحث اخالص اين كتاب مفصلًا آمده 

 است.

http://www.i20.ir/


826     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ه در اين بخش اخالق بنابراين بحثهايى ك نتيجه:

شود، با دقت خوانده شود و به آن عمل گفته مى

شود و اين بحثها را از فقه جدا ندانند بلكه در مورد 

 هريك تكليف شرعى و حكم الهى را بشناسند.

 316، ص: 1قلب سليم، ج

 

 لزوم عالج بيمارى قساوت قلب

 

از جمله بيماريهاى روانى و گناهان قلبى كه عقلًا و 

رعاً عالج آن واجب است »بيمارى قساوت قلب ش

)سنگدلى و سختى دل(« است. و عالوه بر اينكه 

خود قساوت بيمارى و ناسالمى دل انسان است، 

سبب بيماريهاى ديگرى است كه به آنها اشاره 

خواهد شد. و نيز سبب انحراف انسانى است از 

صراط مستقيم عبوديت در گفتار وكردارش و براى 
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ختى اين بيمارى و بزرگى اين گناه روانى دانستن س

و آثار وخيمه آن، چند آيه از قرآن مجيد يادآورى 

اش را براى شود: »آيا كسى كه خداوند سينهمى

پذيرفتن اسالم باز و وسيع كرده پس با نور معرفتى 

بيند و در دل كه پروردگارش به او داده حق را مى

بسته دهد مانند كسى است كه دلش خود جاى مى

ويل كه در و از پذيرش حق، سخت باشد، پس چاه

قعر جهنم است يا شدّت و سختى عذاب براى 

جماعتى است كه دلهايشان از پذيرش ياد خدا 

سخت است، اين سنگدالن در گمراهى هويدا و 

 550آشكارند كه گمراهى آنها پوشيده نيست«.

معناى شرح صدر در بخش عقايد گفته شد و با دقت 

بزرگى گناه قساوت  »فويل للقاسية قلوبهم« در جمله

 شود.به خوبى دانسته مى

 
550 \i\-( 1)iُ ْسلمى فَ ُهَو َعَلى َيةى قُ ُلوبُ ُهم ّمن ذىْكرى اللَّهى أوْ  أََفَمن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه لىْْلى  E\(.22،) زمر/ E\لئَك ِفى َضلٍل مُّبىْيٍ نُوٍر ّمن رَّبّهى فَ َوْيٌل لّْلقسى
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______________________________ 
نُورٍ مّن  أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلمِ فَهُوَ عَلَى -(1)

رَّبّهِ فَوَيْلٌ لّلْقسِيَةِ قُلُوبُهُم مّن ذِكْرِ اللَّهِ أوْلئكَ فِى ضَللٍ 

 (.22)زمر/ ، مُّبِينٍ

 317، ص: 1قلب سليم، ج

 خارج شدن از دين به جهت قساوت قلب

»آيا نيامده وقت آن كه ايمان آورندگان به زبان، 

دلهايشان نرم شود و بترسند براى ياد خدا و قرآن 

مجيد كه از طرف حق نازل شده و نبوده باشند 

مانند آنان كه پيش از اين كتاب آسمانى به آنها 

يهود و نصارا( پس دراز شد برايشان زمان داده شد )

)يعنى عمر دراز يافته و آرزوهاى دور پيش گرفته، 

يا دراز شد زمان فترت ميان ايشان و پيغمبرانشان( 

پس سخت شد دلهايشان و در آن اثر خشوع نماند 

پس روى به گناه آوردند و دين و شريعت خود را 

اند ارجرها كردند و بسيارى از ايشان از دين خود خ
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و تارك احكام كتاب، به جهت زيادتى قساوت 

 551[«.]قلب

شود از دقت در اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

كه واجب است بر هرمسلمانى اينكه بيمارى قساوت 

و سختى دل خود را عالج كند و سعى كند در نرمى 

و خشوع دلش و اسالمى را كه پذيرفته )يعنى بر 

عقايد حقه را اقرار كرده و  زبانش شهادتين و ساير

دستورات آن را مانند روزه، نماز و حج عمل كرده 

و بدين وسيله بدنش طاهر و از ساير احكام وضعيه 

مندى دارد( واجب اسالم مانند نكاح و ارث بهره

است به اين حد قانع نشود؛ يعنى تنها اسالم بر زبان 

و جوارح او نباشد بلكه بايد ياد خدا و خشوع و 

س از او اميد به او و حقيقت قرآن و آنچه را خبر تر

داده از گزارشات جهان پس از مرگ امورى باشد 

كه در دلش جاى گيرد تا از درجات و سعادتهاى 

 
551 \i\-( 1)iُ َن ا حلَّْق َواَل َيُكونُواْ َكا ُم ا ْْلََمُد فَ َقَستْ َأَلَْ يَْأنى لىلَّذىيَن َءاَمُنوْا َأن َُتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم لىذىْكرى اللَّهى َوَما نَ َزَل مى ن قَ ْبُل َفطَاَل َعلَْيهى قُ ُلوبُ ُهْم وََكثىرٌي ّمْنُهْم  لَّذىيَن أُوتُوْا ا ْلكىتَب مى

ُقونَ   E\(.16،) حديد/ E\فسى
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مند دنيويّه و اخرويه كه براى اهل ايمان است بهره

 گردد.

 بايد ايمان در دل جا بگيرد

تنها به عبارت ديگر: اگر عقايد اسالم و دستورات آن 

بر ظاهر شخص يعنى بدن او باشد و بكلى دلش از 

خبر و بيم و اميد به خدا و ترس از خدا و آخرت بى

 روز جزا در دلش

______________________________ 
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ  -(1)

ا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ا اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ا لْحَقّ وَلَ

لْكِتبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ا لْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ 

 (.16، )حديد/ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ

 318، ص: 1قلب سليم، ج

نباشد و جز حب دنيا و تعلق به اسباب و طلب 

شهوات چيز ديگر در دل او يافت نگردد، چنين 
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شخصى تنها از احكام وضعيّه ظاهريّه اسالم كه گفته 

مندى دارد و اگر با همين حالت بميرد در شد بهره

مندى نخواهد داشت جهان پس از مرگ، هيچ بهره

يز، تر از هرچو در هالكت ابدى است، پس واجب

سعى در اصالح دل و عالج قساوت و غلظت و 

سختى آن است تا ايمان در آن جاى گيرد و اگر 

ايمان در دل قرار گرفت به هركمى كه باشد و با 

آن بميرد يقيناً اهل نجات و از درجات و مقامات 

مند خواهد بود و اگر كسى بخواهد اهل ايمان بهره

اى ه نشانهبداند آيا ايمان در دلش جاى گرفته يا ن

براى اولين مرتبه آن از حضرت باقر عليه السالم 

 رسيده است.

 نشانه نخستين درجه ايمان

امام عليه السالم چنين فرمود: »كسى كه اگر گناهى 

از او سر زد بدش آيد و قلباً پشيمان گردد و خود را 

سرزنش كند و اگر عبادتى از او سر زد، دلشاد گردد 
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اى كرده، پس چنين ملهكه با پروردگارش معا

شود خوف شخصى اهل ايمان است چون معلوم مى

 552و رجا به خدا در دل او جا گرفته است«.

و از »ابن مسعود« نقل شده است كه گفت فاصله 

بين مسلمانى ما يعنى پذيرفتن ما اسالم را و نزول 

اين آيه شريفه )گذشته( چهار سال بود؛ يعنى پس از 

اسالم را و عمل به دستورات  چهار سال از قبول ما

آن، پروردگار به ما امر فرمود كه بايد دلهاى شما 

براى خدا و قرآن خاشع باشد، نه تنها بدن شما و از 

 بيمارى قساوت برحذر باشيد.

و براى اينكه مسلمانان از عالج بيمارى قساوت 

مأيوس نباشند و بدانند كه خدا قادر است آنها را از 

دهد و دلهاى مرده را زنده كند و اين بيمارى شفا 

قساوت را به نرمى و رقت تبديل سازد، در آيه بعد 

 فرمايد:از آن مى

 
552 \( 1iُ)- (.303/ 67» َمن ساَءته سيّئته وَسرّته َحَسنته َفهو ُمؤمن«،) حباراْلنوار\E 
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كند زمين را )يعنى »و بدانيد كه خداوند زنده مى

 در فصل بهار( بعد از آنكه مرده

______________________________ 
 »مَن ساءَته سيّئته وسَرّته حَسَنته فَهو مُؤمن«، -(1)

 (.303/ 67)بحاراألنوار 

 319، ص: 1قلب سليم، ج

كند زمين بودند )در فصل زمستان( و زنده مى

دلهاى مرده را به نور معرفت. و نيز زمين را كه از 

پر شدن ظلم و جور، اهل آن حيات حقيقى نداشتند 

كند به نور عدل به وسيله قائم آل اش مىزنده

فرجه  اللَّه تعالىعجل -محمّد حضرت مهدى

و ما نشانهايى از زنده كردن مردگان بيان  -الشريف

و در كتب تفاسير  553كرديم تا مگر شما دريابيد«

داستانهايى از اشخاصى كه از شنيدن اين آيه 

 
553 \i\-( 1)iُ  َُا َقْد بَ يَّنَّا َلُكُم ا ْْلَيتى َلَعلَّك  E\(.17،) حديد/ E\ْم تَ ْعقىُلونَ اْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َُيْىى ا ْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهتى
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دلهايشان براى خدا خاشع گرديده و تائب شدند 

 نقل شده است.

 كندمالك دينار توبه مى

ه از البيان« است كاز آن جمله در »تفسير روح

»مالك بن دينار« پرسش شد از سبب توبه كردن و 

رو به خدا آوردنش، در جواب گفت: من در اول 

عمر، لشكرى و شرابخوار بودم، كنيزى خريدم و 

ام شد و خداوند از او به من سخت مورد عالقه

فرزندى داد و مهرش همه روزه در دلم افزوده 

دار شد و چون راه افتاد، سخت او را دوستمى

شدم و الفت و انس زيادى به من داشت و من هم 

گرفتم كه با او. و هرگاه ظرف شراب را به دست مى

ريخت گرفت و بر لباسم مىبياشامم از دستم مى

چون دوسال شد از دنيا رفت از مرگش سخت دلم 

قرار شد، در شب جمعه شعبان شراب دار و بىغصه

ديدم خوردم و نماز عشا را نخوانده خوابيدم، پس 
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گويا اهل قبرستانها بيرون آمده و همه محشور 

اند و من با ايشانم پس از پشت، صدايى شنيدم شده

چون نگاه كردم ديدم افعى سياه بزرگى كه بزرگتر 

شود دهان باز كرده رو به من به از آن تصوّر نمى

آيد، پس با شدّت هول و هراس از سرعت مى

مرا دنبال كردم و او هم به سرعت جلوش فرار مى

روى خوش بويى را كرد. در راه پير خوشمى

ديدم، سالم كردم، جوابم داد، گفتم به فريادم رس 

و مرا پناه ده. گفت در برابر اين افعى ناتوانم، لكن 

 به سرعت برو اميدست خداوند اسباب نجات تو

______________________________ 
لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا  -(1)

 (.17، )حديد/ لَكُمُ ا لْأَيتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

 320، ص: 1قلب سليم، ج

كردم تا رسيدم را فراهم كند، پس به تندى فرار مى

به يك منزلى از منازل قيامت و از آنجا طبقات 
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جهنم و اهل آن را ديدم نزديك بود كه از ترس 

اى خود را در جهنم اندازم صداى زنندهافعى 

گفت برگرد كه تو اهل اينجا نيستى، پس از اين 

صدا دلم آرام شد و برگشتم، ديدم افعى هم 

نمايد تا رسيدم به همان پير، برگشت و مرا دنبال مى

پير! از تو خواستم كه مرا پناه دهى و تو گفتم اى

لكن اعتنايى نكردى، پير گريست و گفت من ناتوانم 

برو به سمت اين كوه كه در آن امانتهاى مسلمانان 

است، اگر تو هم امانتى داشته باشى تو را يارى 

خواهد كرد؛ چون به آن كوه نظر كردم ديدم در 

هايى هاست كه جلو آنها پردهها و غرفهآن حجره

ها از طالى سرخ كه با افتاده و درهاى آن خانه

دويدم به سمت ياقوت و دُرّ زينت داده شده، پس 

كرد، چون آن كوه، و افعى هم مرا دنبال مى

ها را عقب زنيد، نزديك شدم، ملكى فرياد زد پرده

درها را باز كنيد و بيرون آييد، شايد اين بيچاره در 
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بين شما امانتى داشته باشد كه او را از شر دشمن 

هايى كه صورتهايشان پناه دهد، پس دويدم بچه

بيرون آمدند و افعى هم نزديك  مانند ماه تابان بود

اى فرياد كرد همه بياييد من رسيد، حيران شدم بچه

كه دشمن به او نزديك شد، دسته دسته بيرون 

آمدند ناگاه دخترم كه مرده بود ديدم چون مرا 

ديد گريست و گفت به خدا اين پدر من است، پس 

دست چپش را در دست راست من گذاشت و به 

ى اشاره كرد و افعى برگشت دست راست به آن افع

و فرار نمود پس مرا نشانيد و در دامنم نشست و به 

أَلَمْ يَأْنِ  دست راست بر ريشم زد و گفت اى پدر!

؛ پس 554لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ...

دانيد؟ گريستم و گفتم دخترم شما قرآن مجيد را مى

 بهتر از شما به قرآن داناييم.گفت اى پدر! ما 

 
554 \( 1iُ)-  /16حديد.\E 
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گفتم مرا آگاهى ده از اين افعى كه چه بود. گفت 

كردار زشت تو بود كه آن را تقويت كرده بودى 

خواست تو را به جهنم فرستد. گفتم آن پير كه و مى

بود؟ گفت كردارهاى نيك تو بود كه خودت آن 

را ناتوان كرده بودى )يعنى كردار زشتت زياد و 

كردار  كردار نيكت كم بود( به طورى كه در برابر

زشت تو نتوانست تو را يارى كند. گفتم دخترم شما 

كنيد؟ گفت ماها اطفال در اين كوه چه مى

 ايم ومسلمانانيم كه در كودكى از دنيا به اينجا آمده

______________________________ 
 .16حديد/  -(1)

 321، ص: 1قلب سليم، ج

راه چشم به خداوند ما را اينجا جاى داده تا قيامت

پدر و مادريم كه بيايند نزد ما و از آنها شفاعت كنيم، 

پس با فزع بيدار شدم و شرب خمر و ساير گناهان 
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را بكلى ترك كردم و به سوى خداوند توبه نمودم، 

 اين است سبب توبه من:

سر از جيب غفلت 

 برآور كنون
 

كه فردا نمانى به 

 خجلت نگون

كنون بايد اى خفته 

 بيدار بود
 

چو مرگ اندر آرد 

 زخوابت چه سود

زهجران طفلى كه 

 در خاك رفت
 

چه نالى كه پاك 

 آمد و پاك رفت

 

تو پاك آمدى 

 برحذر باش و پاك
 

كه ننگ است ناپاك 

 رفتن به خاك

 

 نكات جالبى از اين داستان

شود كه روايات از اين داستان، سه مطلب دانسته مى

 دهد.و داستانهايى بر صحت آنها گواهى مى
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روند، اطالعاتشان نفوس بشرى كه از دنيا مى اوّل:

در برزخ قابل قياس با دنيا نيست تا جايى كه همه 

فهمند و دانند و قرآن مجيد را بهتر مىلغات را مى

ا نهان است، نزد آنها بسيارى از امور كه بر اهل دني

آشكار است: »چشم تو اى انسان امروز يعنى در 

؛ يعنى آنچه را در 555قيامت تيزبين و تندبين است«

دانستى امروز بر تو آشكار ديدى و نمىدنيا نمى

 است.

مسأله تجسم اعمال يعنى كردارهاى نيك و  دوّم:

زشت انسانى پس از مرگ به صورتهاى مناسبه، آن 

 كردارها نزد انسان حاضر و به او متصل است:

»روزى كه )قيامت( هركس كارهاى خوب و بد 

خود را حاضر شده نزد خود بيند و آرزو كند كاش! 

ميان او و كار بدش زمان زيادى جدايى بود و 

ترساند و برحذر را از عذاب خود مى خداوند شما

 
555 \i\-( 1)iُ  ٌفَ َبَصُرَك ا ْلَيْوَم َحدىيد ...\E /(.22،) ق\E 
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دارد و خداوند در حق بندگان خود مهربان مى

 556است«.

______________________________ 
 (.22، )ق/ ... فَبَصَرُكَ ا لْيَوْمَ حَدِيدٌ -(1)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا  -(2)

تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا  وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوءٍ

عمران/ ، )آلوَيُحَذّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

30.) 

 322، ص: 1قلب سليم، ج

ترساند كند و مىو از مهر اوست كه آنها را با خبر مى

نها تا آلوده به كارهاى زشت نشوند و در نتيجه به آ

 معذب نگردند.

هاى مسلمانان كه در مسأله شفاعت كردن بچه سوّم:

اند از پدران و مادران خود و روايات كودكى مرده

 
556 \i\-( 2)iُ  ُن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ْيَنَها َوبَ ْيَنه َلْت مى َضرًا َوَماَعمى ْن َخرْيٍ حمُّْ َلْت مى  E\(.30عمران/ ،) آلE\ أََمًدا بَعىيًدا َوَُيَّذرُُكُم اللَُّه نَ ْفَسهُ َواللَّهُ َرُءوٌف بىاْلعىَبادى يَ ْوَم ِتَىُد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّاَعمى
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اى از داستانهاى اين مطلب در باب سوم از و پاره

االخبار« نقل گرديده، به آنجا مراجعه كتاب »لئالى

 شود.

 شود؟خشوع چيست و چطور پيدا مى

آيه  شايد خواننده عزيز از شنيدن و خواندن اين

شريفه دوست دارد معناى خشوع دل براى خدا را 

بداند، پس حقيقت خشوع به طور اختصار ذكر 

شود، وقتى كه هرانسانى از ديگرى دوچيز را مى

فهمد؛ يكى عظمت و قدرت و توانايى او را و مى

ديگر انعامها و احسانهاى پى در پى او را، درباره اين 

از آن شخص، پس از التفات به عظمت، هيبتى 

گردد چنانچه از التفات بزرگ در دلش پديدار مى

شود و به احسانهاى او محبتى از او در دلش پيدا مى

گردد كه از جمع هردو، حالتى در دل هويدا مى

گويند، پس خشوع، تذلل و آن را خشوع مى

كوچكى ممزوج با محبت است در برابر منعم 
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دستگاه بزرگوار؛ مثلًا غالم سلطان مقتدرى كه تمام 

و جاللش از اوست، هرگاه برابر سلطان قرار گيرد، 

از درك عظمت و قدرت او هيبتى و از درك 

انعامهايش محبتى در دلش پديد آمده، پس با دلى 

شود و چون خاشع و بدنى خاضع با او مواجه مى

اين مطلب دانسته شد، گوييم صاحب معرفت؛ يعنى 

را به  كسى كه خود را به حقارت و نيستى و خداى

عظمت و هستى مطلق شناخت، بلكه قدرت و 

عظمت را در جهان آفرينش منحصر به او دانست و 

جميع اجزاى عالم هستى را ناتوان و مقهور او ديد، 

پس هيبت خدا در دلش ظاهر شود؛ چنانچه از 

شمار پروردگار درباره خودش و ديدن نعمتهاى بى

ديگران و اينكه جز او منعمى نيست، محبت 

وردگار در دل او جاى گرفته پس در آن حال پر

براى اظهار عبوديت خود و اداى شكر انعامهاى او 

شود و با منعم برپا ايستاده و به نماز مشغول مى
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كند و الشأن خود، مخاطبه و مناجات مىعظيم

 نمايد:وسيله خود را رستگار مىبدين

 323، ص: 1قلب سليم، ج

ه در نمازشان با »رستگار شدند صاحبان ايمان ك

 557خشوع هستند«.

از آنچه گفته شد، دانسته گرديد كسى كه هنوز 

براى خود يا مخلوقى ديگر بزرگى و توانايى و 

شمار پروردگار را پندارد يا نعمتهاى بىعظمت مى

كند از رسيدن از خود يا از مخلوقى ديگر تصور مى

به مقام خشوع براى حضرت آفريدگار محروم 

بيند و براى عبارت ديگر: تا خود را مىاست. و به 

پندارد و نعمتها را خود شأنى و بزرگى و توانايى مى

از خودش يا مخلوق ديگرى به طور استقالل خيال 

 نصيب است.كند، از حقيقت ايمان و آثار آن بىمى

 
557 \i\-( 1)iُ  َُعون ُنوَن* الَّذىيَن ُهْم ِفى َصاَلهتىىْم خشى  E\(.2 -1،) مؤمنون/ E\َقْد أفْ َلَح اْلُمْؤمى
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 تر استدلهايى كه از سنگ سخت

»پس سخت گشت دلهاى شما اى يهود! بعد از اين 

ى پس دلهاى شما مانند سنگ است در آيات اله

تر است از سنگ. در سختى و درشتى يا سخت

قساوت جز اين نيست كه بعضى از سنگها روان 

گردد از آن جويهاى بزرگ و بعض ديگر از مى

شود و سنگها كه نهرها از آن نجوشد باز شكافته مى

آيد و بعضى از سنگها از خالل آن آب بيرون مى

نگى كه از قلّه كوهها در اثر زلزله هاى س)يعنى قطعه

يا آتش فشانها يا ريزش بارانها يا در اثر آب شدن 

يخهايى كه در زمستان در خالل آنها توليد شده پس 

از گرم شدن هوا و آب شدن يخها آن سنگها به 

شود( از ترس و هيبت امر پروردگار پايين رانده مى

هيبت  افتند )و اينكه فرمود از ترس وبه پايين مى

افتد براى آن است كه تمام اسباب امر خدا مى

گردد و طبيعى منتهى به ذات آفريدگار جهان مى
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نيز ملكوت تمام اشياء داراى شعور و ادراك است 

و اين مطلب در محل خود ثابت شده است( و 

 558خداوند از كردارهاى شما غافل نيست«.

______________________________ 
قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ  -(1)

 (.2 -1، )مؤمنون/ خشِعُونَ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ  -(2)

رُ مِنْهُ الْأَنْهرُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ا لْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ا لْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 

، )بقره/ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

74.) 

 324، ص: 1قلب سليم، ج

 بعض مفسرين در شرح اين آيه شريفه چنين بيان

تر از سنگ خاراست؛ نه اند: اين دلها سختنموده

 
558 \i\-( 2)iُ  َنْ ُِثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكم ّمن بَ ْعدى ذ ْنهُ اْْلَهْنُر َوإىنَّ مى ُر مى َن ا حلْىَجارَةى َلَما يَ َتَفجَّ َى َكاحلْىَجارَةى َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإىنَّ مى ْنَها َلَما يَ ْهبىُط مى الىَك َفهى ْنهُ ا ْلَمآءُ َوإىنَّ مى قَُّق فَ َيْخرُُج مى ْن َها َلَما َيشَّ

ا  E\(.74،) بقره/ E\تَ ْعَمُلونَ  َخْشَيةى اللَّهى َوَما اللَُّه بىغفىٍل َعمَّ
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پذيراى حق و نه داراى حيات معنوى و كمال 

جوشد، عقلى است، نه از درونش عواطف خير مى

نه پند و حكمت و عبرت از راه گوش و چشم به 

يابد، نه اش راه مىضمير و وجدان خشك و مرده

در مقابل عظمت و قدرت و آيات محسوس سرفرود 

رد با آنكه سنگهاى سربرافراشته كوهستان در آومى

ريزد، برابر قدرت و قهر آيات خداوند فرو مى

دار از تر بودن دلهاى قساوتخالصه سبب سخت

 سنگ سه چيز است.

 تر از سنگ است؟چرا قساوت دلهايشان سخت

جوشد و از دل و باطن سنگها چه بسا آب مى -1

يه، جوشش شود ولى اين قلوب قاسنهرها جارى مى

 درونى ندارد.

شود و سنگ از تأثير عوامل خلقت، شكافته مى -2

آيد ولى مواعظ و عبرتها به از آن آب بيرون مى
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يابد و از آن خيرى ترشح دلهاى اينان راه نمى

 كند.نمى

آورند سنگها در برابر قهر خداوند، سر فرود مى -3

ولى دلهاى اينان در برابر عظمت و آيات حق 

كند، اين سختى دلهاى مردمى تا اين نمىخضوع 

حدّ از جهت سرشت آنها نيست، بلكه آثار اعمال 

آنهاست كه دلهاى قابل خود را از قابليت انداخته 

و نتايج اعمال اين سنگ دلها آتشها خواهد بود و 

 خداوند از كردار آنها غافل نخواهد بود.

 چرا هنگام عذاب، تضرع نكردند؟

يم پيغمبرانى به سوى امتهايى كه »و هرآينه فرستاد

زيستند، پس به منظور اينكه شايد روى قبل از تو مى

تضرع به درگاه ما آورند، آنان را به سختيها و 

گرفتاريهاى گوناگون گرفتيم، پس چرا وقتى 

عذاب ما را ديدند، تضرّع نكردند ولكن دلهايشان 
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شان را بر ايشان سخت شد و شيطان عمل زشت

 559زينت داد«.

______________________________ 
أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنهُم  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى -(1)

بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ* فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم 

نُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْط

 (.43 -42، )انعام/ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

 325، ص: 1قلب سليم، ج

قساوت قلب به معناى سنگدلى مقابل نرم دلى است؛ 

به اينكه آدمى چنان سخت دل شود كه از مشاهده 

مناظر رقت بار و از شنيدن سخنانى كه معمولًا 

كند، متأثر نشود، بنابراين معناى شنونده را متأثر مى

شود كه خداوند و آيه شريفه چنين مىاين د

پيغمبرانى را در امم سابقه فرستاد و آنها امت خود 

را به توحيد خداوند و تضرع به درگاه او و توبه به 
 

559 \i\-( 1)iُ  ْيطُن َماَكانُوْا َضرَُّعوْا َولكىن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َوزَيََّن ََلُُم الشَّ أَُمٍم ّمن قَ ْبلىَك فََأَخْذهنُم بىاْلَبْأَسآءى َوالضَّرَّآءى َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن* فَ َلْواَل إىْذ َجآَءُهم بَْأُسَنا تَ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنآ إىَل
 E\(.43 -42،) انعام/ E\يَ ْعَمُلونَ 
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ساختند و خداوند آنها را به سوى او متذكر مى

ها انواع شدّتها؛ مانند فقر و قحطى و انواع بدحالى

اشد كه با مانند مرض و غلبه دشمن مبتال كرد، ب

حُسن اختيار به درگاه خدا سر فرود آورند و 

هاى دلهايشان نرم شده از خوردن فريب جلوه

شيطان و تكيه و ميل به اسباب ظاهريّه روگردانند 

ولى زحمات انبيا به جايى نرسيده و آنها در برابر 

پروردگار سر فرود نياوردند بلكه اشتغال به مال دنيا، 

د و شيطان هم عمل دلهايشان را سنگين نمو

شان را در نظرشان جلوه داده ياد خداى را زشت

 از دلهايشان ببرد.

به عبارت ديگر: در اين دو آيه و دو آيه بعد، 

خداوند براى پيغمبرش رفتار خود را با امتهايى كه 

فرمايد كه اند ذكر نموده و مىپيش از وى بوده

 پيغمبرانى براى آنها فرستاديم و براى نرم شدن

دلهاى آنها و آماده شدنشان براى پذيرش دعوت 

http://www.i20.ir/


851     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

پيغمبران به توحيد خداوند سبحان و تضرع و توبه 

به درگاه او، آنها را به انواع شدّتها و محنتها و رنجها 

مبتال كرديم لكن آنها در مواقع برخورد با ناماليمات 

ها و بليّات هم به سوى پروردگار خود و ناراحتى

ابرش تذلّل ننمودند و رجوع نكردند و در بر

دلهايشان تحت تأثير قرار نگرفت و همچنان سرگرم 

عمليات شيطانى خود شدند يعنى كارهايى كه آنها 

داشت به اسباب ظاهريه اعتماد را از ياد خدا بازمى

نمودند خيال كردند كه اصالح امورشان همه 

 بستگى به آن اسباب دارد.

هم درهاى وقتى كارشان به اينجا رسيد، خداوند 

همه نعمتها را برايشان گشود تا اينكه آنها به اين 

نياز از خداوند نعمتها شاد شدند و ديگر خود را بى

ديدند، پس ناگاه از جايى كه احتمالش را 

دادند، عذاب بر آنها نازل كرديم پس آنگاه نمى

 ايشان فرومانده

http://www.i20.ir/


852     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 326، ص: 1قلب سليم، ج

و خاموش شدند پس بريده شد دنباله گروهى كه 

 ظلم كردند و ستايش براى خداوند عالميان است.

اسرائيل پيمانى را كه از ايشان »به جهت شكستن بنى

گرفته بوديم )به اينكه نماز را برپا دارند و زكات 

دهند و از پيغمبران اطاعت كنند( رانديم ايشان را 

ايشان را بسيار  از رحمت خود و گردانديم دلهاى

 560سخت بر سبيل عقوبت«.

شد يعنى الطافى كه به وسيله آنها دلهايشان نرم مى

از آنها بازداشتيم و به خودشان واگذاشتيم و توفيق 

و لطف خود را از ايشان سلب كرديم تا اينكه 

قلوبشان رسوخ تام در سختى يافته اصلًا متأثر نشدند 

 .از مشاهده آيات و استماع تخويفات

 سخت دلى و سهو، خاطره شيطان است

 
560 \i\-( 1)iُ ... َيًة م ّميثَقُهْم َلَعنُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قسى هى  E\(.13،) مائده/ E\فَبىَما نَ ْقضى
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »انسان را دو 

اى از طرف شيطان و خاطره در دل باشد؛ خاطره

اى از طرف فرشتگان؛ خاطره فرشته، رقت و خاطره

فهم است )يعنى ميل به كارهايى كه سبب نرمى دل 

و فهميدن حق است( و خاطره شيطان، سخت دلى 

و سهو است )يعنى ميل به چيزهايى كه موجب 

ت دلى و نفهميدن حق و ترك آن است( پس سخ

قساوت خوى شيطان است كه بايد آن را برطرف 

 561ساخت«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند به موسى 

عليه السالم فرمود: در دنيا آرزوى خود را دراز مكن 

كه دلت سخت خواهد شد و سخت دل از من دور 

 رسد.؛ يعنى به رحمت خدا نمى562است«

 
561 \( 2iُ)- ،»حترمي 76د/ باب جها 11) وسائل ج قال امرياملؤمنْي عليه السالم:» ملّتان: ملّة من الشيطان وملّة من امللك فلّمة امللك الرّقة والفهم وملّة الشيطان السهو والقسوة /

 E\(.337قسوة القلب/ 
562 \( 3iُ)-حترمي قسوة 76/ باب 11والقاسى القلب مىّن بعيد«،) وسائل جهاد/ » قال: فيما ناجى اللَّه به موسى عليه السالم يا موسى ال تطول ِف الدنيا املك فيقسو قلبك /

 E\(.336القلب/ 
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______________________________ 
، فَبِمَا نَقْضِهِم مّيثقَهُمْ لَعَنهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قسِيَةً ... -(1)

 (.13)مائده/ 

قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »لمّتان: لمّة من  -(2)

الشيطان ولمّة من الملك فلمّة الملك الرقّة والفهم 

جهاد/  11وسائل ج ولمّة الشيطان السهو والقسوة«، )

 (.337/ تحريم قسوة القلب/ 76باب 

»قال: فيما ناجى اللَّه به موسى عليه السالم يا  -(3)

والقاسى موسى ال تطول فى الدنيا املك فيقسو قلبك

/ تحريم 76/ باب 11القلب منّى بعيد«، )وسائل جهاد/ 

 (.336قسوة القلب/ 

 327، ص: 1قلب سليم، ج

عليه و آله و سلم فرمود: »از رسول خدا صلى اهلل 

شقاوت است خشكى چشم )يعنى گريان نشدن از 
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آنچه سزاوار گريستن بر آن است( و سخت دلى و 

 563حرص زياد در طلب دنيا و اصرار بر گناه«.

 سخنانى از پيشوايان درباره قساوت

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند اجابت نكند 

 564با قساوت«.دعا را از روى دل سخت و 

امام باقر عليه السالم فرمود: »مبتال و گرفتار نشده 

بنده به عقوبتى بزرگتر از سخت دلى؛ )يعنى بنده 

در اثر گناه به بزرگترين عقاب الهى كه سخت دلى 

 565شود(«.است مبتال مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»دورترين مردمان از خداوند شخص سخت دل 

 566است«.

 
563 \( 1iُ)-حترمي قسوة القلب/ 76/ باب 6/ جهاد 11لقلب، وشّدة احلرص ِف طلب الّدنيا واالصرار على الذنب«،) وسائل ج » قال: من الشقاء مجود العْي، وقسوة ا /

337.)\E 
564 \( 2iُ)- كتاب الدعاء(.474/ 2» قال إّن اللَّه عّزوجّل ال يستجيب دعاء بظهر قلب قاس«،) كاِف /\E 
565 \( 3iُ)- (.93/ 12قوبة اعظم من قسوة القلب«،) مستدرك/ عن الباقر عليه السالم قال:» ما ضرب عبد بع\E 
566 \( 4iُ)-  (.93/ حترمي قسوة القلب/ 76/ جهاد/ باب 12عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» ان ابعد الناس من اللَّه القاسى القلب«،) مستدرك\E 
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امام سجاد عليه السالم فرمود: »و از گناهانى كه از 

 567شود سختى دلهاست«.ريزش باران مانع مى

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند رحمت را 

در دلهاى رحيم دالن خلق خود قرار داده پس 

دالن بطلبيد و از حاجتهاى خود را از رحيم

 دالن نخواهيد جز اين نيست كهسخت

______________________________ 
»قال: من الشقاء جمود العين، وقسوة القلب،  -(1)

وشدّة الحرص فى طلب الدّنيا واالصرار على 

/ تحريم 76/ باب 6/ جهاد 11الذنب«، )وسائل ج 

 (.337قسوة القلب/ 

»قال إنّ اللَّه عزّوجلّ ال يستجيب دعاء بظهر  -(2)

 / كتاب الدعاء(.474/ 2قلب قاس«، )كافى 

 
567 \( 5iُ)- ىت حتبس غيث السماء: جور احلكام ِف القضاء ال ان قال وقساوة القلوب على اهل الفقر عن زين العابدين عليه السالم:» انه قال ِف حديث طويل والذنوب ال

 E\(.96حترمي قسوة القلب/  76/ جهاد/ باب 12والفاقة«،) مستدرك/ 
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السالم قال: »ما ضرب عبد بعقوبة عن الباقر عليه  -(3)

 (.93/ 12اعظم من قسوة القلب«، )مستدرك/ 

عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ان ابعد  -(4)

/ جهاد/ 12الناس من اللَّه القاسى القلب«، )مستدرك 

 (.93/ تحريم قسوة القلب/ 76باب 

عن زين العابدين عليه السالم: »انه قال فى  -(5)

ل والذنوب التى تحبس غيث السماء: حديث طوي

جور الحكام فى القضاء الى ان قال وقساوة القلوب 

/ جهاد/ باب 12على اهل الفقر والفاقة«، )مستدرك/ 

 (.96تحريم قسوة القلب/  76

 328، ص: 1قلب سليم، ج

خداوند آنها را مورد غضب خود قرار داده 

 568است«.

 
568 \( 1iُ)-  وال تطلبوها من القاسية قلوِبم فان اللَّه تبارك وتعال عن جعفر بن حممد عليه السالم:» ان اللَّه تبارك وتعال جعل الرْحة ِف قلوب رْحاء خلقه فاطلبوا احلوائج منهم

 E\(.96/ 12احل غضبه ِبم«،) مستدرك/ 
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گترين حضرت على عليه السالم فرمود: »از بزر

 569شقاوتها قساوت دل است«.

و در اين موضوع روايت بسيار و آنچه نقل شد، 

 كفايت است.

 معناى قلب و قساوت آن

هرچند دانستن معناى قلب غيرضرورى است و آنچه 

الزم است دانستن صفات و انواع بيماريهاى آن و 

سعى در عالج و اصالح آن است لكن شايد خواننده 

ن را اجمالًا بشناسد، پس گوييم عزيز دوست دارد آ

 شود:قلب بر دو معنا اطالق مى

قطعه گوشت صنوبرى شكلى است كه در  اوّل:

وسط سينه، سمت چپ قرار دارد و در جوف آن 

چهار حجره است كه دستگاه تصفيه خون را تشكيل 

دهد و خون تصفيه شده از آن به تمام بدن مى

 
569 \( 2iُ)- (.96/ 76/ جهاد/ باب 12» قال امرياملؤمنْي عليه السالم:» من اعظم الشقاوة القساوة«،) مستدرك\E 
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ليد شده شود و نيز روح بخارى در آن توپخش مى

شود و و از آن همراه خون به تمام بدن پخش مى

 بهائم با انسان در داشتن آن شريكند.

از براى قلب معناى ديگرى است و آن لطيفه  دوّم:

اى است كه به اين قلب ربانيّه و جوهر روحانيّه

جسمانى كه در معناى اول گفته شد، تعلق دارد و 

گويند و  اين لطيفه را گاهى نفس و روح و انسان

اوست دانا و شناسا و توانا و اوست مورد تكليفهاى 

الهى. و ثواب و عقاب براى اوست و در كيفيّت تعلق 

او به اين قلب جسمانى عقلًا حيرانند كه آيا از قبيل 

تعلق شخص به مكانى است كه در آن جاى گرفته 

يا جور ديگر است. به هرحال آنچه در قرآن مجيد 

برده شده، همان معناى دوم  و روايات نام »قلب«

اند كه مراد است. و بعضى از اهل معرفت فرموده

براى قلب معناى سومى است كه در بسيارى از 

 آيات و روايات مراد
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______________________________ 
عن جعفر بن محمد عليه السالم: »ان اللَّه  -(1)

تبارك وتعالى جعل الرحمة فى قلوب رحماء خلقه 

الحوائج منهم وال تطلبوها من القاسية قلوبهم  فاطلبوا

فان اللَّه تبارك وتعالى احل غضبه بهم«، )مستدرك/ 

12 /96.) 

»قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »من اعظم  -(2)

/ 76/ جهاد/ باب 12الشقاوة القساوة«، )مستدرك 

96.) 

 329، ص: 1قلب سليم، ج

اتب روح اى است از مراز قلب آن است و آن مرتبه

انسانى كه در وسط و برزخ روح و قلب جسمانى 

است؛ يعنى نه مانند روح مجرد و لطيف مطلق است 

و نه مانند قلب جسمانى مادى و كثيف است، بلكه 

صورت و شكلى است كه باطن و غيب اين قلب 

مادى است و امور معنوى مانند ايمان در آن داخل 
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حاالت شود و همان است محل يا از آن خارج مى

نفسانى؛ مانند: خوف، رجا، حبّ، حيا، شرمسارى، غم 

و شادى و آثار آن در اين قلب جسمانى آشكار 

گردد مانند حالت اضطراب و تپش قلب جسمانى مى

هنگام پيدايش ترس شديد در قلب معنوى؛ زيرا بين 

قلب جسمانى و معنوى ارتباط و مناسبت تام است و 

شد از قلب در اين ظاهراً همين معناى سومى اراده 

 حديث.

 دلها چهار قسم است

 امام باقر عليه السالم فرمود: دلها چهار قسم است:

دلى كه در آن نفاق و ايمان هردو است پس اگر  -1

هنگام مرگ، صاحب آن دل با نفاق باشد هالك 

 شده و اگر با ايمان باشد در نجات است.

 دلى كه وارونه است و آن دل مشرك است. -2
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دلى كه چركين و زنگ زده و بسته است و آن  -3

 دل منافق است.

ؤمنين فروزنده وپاك است و آن دل مدلى كه -4

است كه مانند چراغى فروزان در آن است اگر 

او نعمت دهد سپاسگزار است و اگر بر خداوند به

 570نمايد.اوبال بفرستد صبر مى

 مكتوبى از كتاب مكاتيب

گويد:  »قلب« از مكاتيب در معناى 263در مكتوب 

 استفسار فرموده بودند كه

______________________________ 
جعفر عليه السالم: »قال ان القلوب عن ابى -(1)

اربعة: قلب فيه نفاق وايمان، و قلب منكوس، و قلب 

فقلت: مااألزهر؟ قال:  /-مطبوع، و قلب ازهر اجرد

فاما المطبوع فقلب المنافق واما  /-فيه كهيئة السراج
 

570 \( 1iُ)-  فقلت: مااْلزهر؟ قال: فيه كهيئة  /-نفاق واميان، و قلب منكوس، و قلب مطبوع، و قلب ازهر اجرد جعفر عليه السالم:» قال ان القلوب اربعة: قلب فيهعن اىب
ذى فمن ميشى مكّبا ...« فاما القلب الفاما املطبوع فقلب املنافق واما اْلزهر فقلب املؤمن إن اعطاه شكر وان ابتاله صرب واما املنكوس فقلب املشرك، ِثّ قرء هذه اآلية:» ا  /-السراج

/ كتاب االميان والكفر/ باب ِف ظلمة قلب 423و  422/ 2فيه اميان و نفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان ادرك احدهم اجله على نفاقه هلك وان ادركه على اميانه جنا،) كاِف 
 E\املنافق(.
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بتاله صبر األزهر فقلب المؤمن إن اعطاه شكر وان ا

واما المنكوس فقلب المشرك، ثمّ قرء هذه اآلية: 

»افمن يمشى مكبّا ...« فاما القلب الذى فيه ايمان و 

نفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان ادرك احدهم 

اجله على نفاقه هلك وان ادركه على ايمانه نجا، 

/ كتاب االيمان والكفر/ باب فى 423و  422/ 2)كافى 

 (.ظلمة قلب المنافق

 330، ص: 1قلب سليم، ج

»روح« چيست و »قلب« چيست و چه نسبت است 

ميان اينها؟ جواب: اى روحم به تو اميدوار! اى دلم 

مهرت را خريدار! به صفات دل و روح موصوف 

شدن خوب است حكايت ايشان شنيدن چه سود 

بلكه شايد مضرّت دهد براى آنكه مبادا انديشه سامع 

بَل كَذَّبُوا بِمالَم  ند كهبه آن نرسد و تكذيب ك

 آنگاه هرگز رستگار نشود. يُحِيطُوا بِعِلْمِه
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ذلك از امتثال احبّه صدق چاره نيست. دو كلمه مع

نويسد گمان را در تصديق آن نيكو مختصر مى

دارند و آن، آن است كه حقيقت انسان ميان دو 

جهان واقع است؛ يكى جهان يگانگى كه آنجا همه 

قرب و نور در نور و وصل در وصل و  قرب است در

ديگر  وَما امْرُنا إِلَّا واحِدَة آن را »عالم امر« گويند كه

عالم به يگانگى كه آنجا همه بُعد است در بُعد و 

ظلمت در ظلمت و هجران در هجران و آن را 

 اال لَهُ الْخَلْق وَالْامْر قال اللَّه تَعالى »عالم خلق« نامند

از عالم امر كه با انسان همراه و روح ذكرى است 

اند. و »نفس« ذكرى است از عالم خلق كه كرده

اند و هردو راجعند با مرجعى الهى، قرين وى ساخته

يكى سرّ لطف اوست قائم به جمال او و ديگرى سرّ 

قهر اوست قائم به جالل او و آنچه راجع به انسان 

است »قلب« است كه ميان اصبعين لطف و قهر جا 

از اين جهت خداى را عزوجل از قلب اسمى  دارد
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 وَنَفَختُ فِيْهِ مِن رُوحِى نيست، اما از روح هست كه

و چون  وَيُحَذركُمُ اللَّه نَفْسه و از نفس هست كه

تركيب انسان به موت از هم فرو ريزد هريك از 

با  ء يَرْجع الى اصْلِه«»كُلُّ شَى روح ونفس به حكم

حقيقت انسان و قلب كهجهان خويش رجوع كند 

يك كند كه در مدت مصاحبت است مشايعت آن

او كرده ورنگ الفت و انس با او داشته واقبال به

جهان وحدت اوگرفته، اگرروحانى شده باروح به

رود و به نور قرب وسرور وصل فائز گردد وروح را 

به تبعيّت او نيز لذّتى باشد، اما با لذّات نه براى 

گشته بانفس ت نيايد واگر نفسانىلذّت ازلذّآنكه

عالم كثرت افتد و به ظلمت بُعد وغصّه هجران به

مبتال شود، نفس رابه تبعيّت اوالمى باشد اما با لذّات 

 نه براى آنكه الم از الم نيايد.

تا اينكه گويد: نفوس و ابدان آن كسان كه ارواح و 

قلوب ايشان در جهان وحدت است با خويش همراه 
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اى ثبوت عالقه و ارواح و ابدان آن كسان كه برد بر

نفوس و قلوب ايشان در جهان كثرت است به جهان 

 كثرت پيوندد براى ثبوت عالقه از

 331، ص: 1قلب سليم، ج

موضع عالقه و آن روز عالم امر دارالسرور گردد و 

 571جنات نعيم و عالم خلق، دار البوار و عذاب اليم.

 و حكيم سنائى چنين گفته است:

دل آن كس كه 

 گشت بر تن شاه
 

بود آسوده ملك از 

 او و سپاه

بد بود تن چه دل 

 تباه بود
 

ظلم لشكر ز ضعف 

 شاه بود

اين چنين پرخلل 

 دلى كه تراست
 

دد و ديوند با توزين 

 دل راست

 
571 \( 1iُ)- .نقل از خزينة اْلواهر هناوندى\E 

http://www.i20.ir/


867     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

پاره گوشت نام دل 

 كردى
 

دل تحقيق را بحل 

 كردى

اينكه دل نام 

 اى به مجازكرده
 

رو به پيش سگان 

 كوى انداز

از تن و نفس و عقل 

 و جان بگذر
 

در ره او دلى به 

 دست آور

آن چنان دل كه 

 وقت پيچاپيچ
 

خدا  اندر او جز

 نيابى هيچ

دل يكى منظريست 

 ربّانى
 

خانه ديو را چه دل 

 خوانى

از در نفس تا به كعبه 

 دل
 

عاشقان را هزار و 

 يك منزل

 

 دلهاى نرم و دلهاى آلوده به گناه
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»خداى را در زمين ظرفى است كه محبوبتر آنها 

نزد خداوند آن است كه صفا داشته باشد و كدر 

و آن طرف  572نباشد و رقيق يعنى نرم باشد

دلهاست«. و ظاهر آن است كه قلب در اين حديث 

كه تعبير از آن به »ظرف« شده، همان معناى سوّمى 

 است.

فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود: »پدرم مى

چيزى مانند گناه، دل را خراب نكند جز اين نيست 

شود تا شود و زياد مىكه دل از گناه آلوده مى

[ وارونه گيرد پس ]دلاينكه تمام دل را مى

 573شود«.مى

______________________________ 
 نقل از خزينة الجواهر نهاوندى. -(1)

 
572 \( 2iُ)- (.60/ 70وصلب وهى القلوب ...«،) حباراْلنوار آنية ِف االرض فاحبها ال اللَّه ماصفامنها ورقّ آله و سلم:» ان للَّه قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و\E 
573  \( 3iُ)-  ب عليه فيصري اعاله اسفله«،) القلب ليواقع اَلطيئة فما تزال به حىت تغلخطيئة انء افسد للقلب منكان اىب عليه السالم يقول ماشىوعن ابيعبداللَّه عليه السالم:» قال

 E\/ باب الذنوب(.268/ 2كاِف 
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قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ان  -(2)

آنية فى االرض فاحبها الى اللَّه ماصفامنها للَّه

 (.60/ 70وصلب وهى القلوب ...«، )بحاراألنوار ورقّ

كان ابى عليه وعن ابيعبداللَّه عليه السالم: »قال -(3)

القلب خطيئة انء افسد للقلب منالسالم يقول ماشى

ع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير ليواق

 / باب الذنوب(.268/ 2اعاله اسفله«، )كافى 

 332، ص: 1قلب سليم، ج

 قساوت چيست؟

به معناى سختى و سفتى است و آن يك  »قساوت«

نوع بيمارى و انحراف از استقامت است كه بر دل 

شود و در آن حال حق را انسانى عارض مى

شود؛ يعنى ذليل و ى آن خاشع نمىپذيرد و برانمى

گردد و خشوع براى حق كه منقاد و تسليم آن نمى

شود و نيز حقيقت ايمان است در آن يافت نمى
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بخشد و نيز مناظر اندرز و انذار در آن اثرى نمى

درمانى آور مانند آه مظلوم و ناله يتيم و بىرقت

دردمندان و درماندگى و پريشانى تهيدستان، هيچ 

كند و آنها را گذارد و ترحمى نمىى در او نمىاثر

ناديده و نشنيده گرفته و مانند حيوانى از آنها 

گذرد و پس از دقت در آيات قرآن مجيد و مى

شود رواياتى كه ذكر گرديد، به خوبى دانسته مى

كه بيمارى قساوت، گناه بزرگى است براى دل 

انسانى و واجب فورى است توبه از آن و سعى در 

شود خصوصاً با عالج آن به تفصيلى كه ذكر مى

ايمانى و مالحظه آنكه قساوت قلب سبب بى

 محروميّت از آثار عظيمه خشوع براى حق است.

 قساوت قلب منشأ گناهان بسيار

پروايى از سفر باكى و بى[ سبب بىنيز ]قساوت قلب

اعتنايى به گرفتاريهاى مواقف قيامت آخرت و بى

شمار است؛ مانند ب گناهان كبيره بىاست. و نيز سب
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قطع رحم و درمانده و بيچاره را يارى نكردن و فقير 

را محروم كردن و يتيم را سرپرستى ننمودن و از 

قهر و عذاب الهى نترسيدن و از انتقامهاى نهانى 

باك بودن. و در حقيقت تقوا )يعنى پروا خداوند بى

خالف داشتن و پرهيز از گناه نمودن و از هرچه 

بندگى است و موجب گرفتارى اخروى است 

ترسناك بودن به طورى كه اين پروا و پرهيز و 

ترس، خوى و عادت و زايل نشدنى باشد( با قساوت 

شود پس براى تحصيل ملكه تقوا دل پيدا نمى

واجب است سعى در عالج آن. و نيز بايد دانست 

كه بيمارى قساوت امر تكوينى نيست؛ يعنى انسان با 

شود بلكه امر كسبى است؛ يمارى قساوت خلق نمىب

 يعنى در اثر گفتارها و

 333، ص: 1قلب سليم، ج
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اى شود و پارهكردارهاى ناروايش به آن مبتال مى

از امورى كه موجب اين بيمارى است و در روايات 

 به آنها اشاره شده، ذكر خواهد گرديد.

 قساوت قابل عالج و داراى مراتب است

نيز بايد دانست كه »بيمارى قساوت«، قابل عالج 

است؛ چنانكه ذكر خواهد شد و پس از عالج و 

آن، ممكن است باز عود كند و انسانى  برطرف شدن

به آن مبتال گردد و غرض از اين تذكر آن است كه 

خواننده عزيز مغرور نشود و خيال نكند كه از اين 

قساوت را مراتبى  اوّلًا: بيمارى در امان است؛ زيرا

است و شايد اآلن به بعضى از مراتب آن مبتال باشد. 

ابتالى به آن  بايد خود را در معرض خطر ثانياً: و

پروايى و گرفتار بداند؛ چون ممكن است در اثر بى

شدن به بعضى از اسباب قساوت به آن مبتال گردد و 

از اينجاست كه امامان ما عليهم السالم به ما امر 
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اند كه مراقب دل خود باشيد و اگر در آن فرموده

 از قساوت چيزى ديديد، عالجش كنيد.

 يدحاالت دلتان را مواظب باش

شحّام )ابواسامه( گويد: من با امام صادق عليه السالم 

هم كجاوه بودم به من فرمود: »قرآن بخوان. من 

اى از قرآن را آغاز نمودم و آن را خواندم. سوره

حضرت رقت كرد و گريست پس فرمود: اى ابا 

اسامه! دلهاى خود را رعايت كنيد به ياد خدا )يعنى 

وساوس شيطان حفظ كنيد( دلهايتان را با ياد خدا از 

و از دست برد شيطان برحذر باشيد؛ زيرا بر قلب، 

دهد كه حاالت و ساعتهاى ترديد از بامداد رخ مى

در آن ساعتها نه ايمان در آن است و نه كفر و مانند 

پارچه كهنه يا استخوان پوسيده گردد )يعنى چنانكه 

پارچه كهنه يا استخوان پوسيده قيمتى ندارد و قابل 

انتفاع نيست، دل انسانى هم در آن ساعات، قيمتى 

ندارد يا اينكه چنانكه پارچه كهنه و استخوان 
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گردد، اى پاره و متالشى مىپوسيده به اندك اشاره

دل هم در آن ساعات به كوچكترين وسوسه و شبهه 

گرايد( اى ابااسامه! نه شيطان از ايمان به كفر مى

دى و از خوب اين است كه بسا دلت را وارسى كر

 و بدش چيزى نيافتى و

 334، ص: 1قلب سليم، ج

ندانستى كه دلت كجاست؟ من به آن حضرت 

ام و عرض كردم: آرى من به اين وضع دچار شده

شوند. فرمود: آرى دانم كه مردم هم دچار مىمى

 كسى از آن بركنار نيست.

پس فرمود: هرگاه چنين شد ياد خداوند عزّوجل 

كنيد و از دستبرد شيطان برحذر باشيد؛ زيرا چون 

اى خير خواهد، ايمان به دلش خداوند براى بنده

افكند و اگر جز آن خواهد، جز آن در دلش افتد. 
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گفتم قربانت! جز آنچه باشد؟ فرمود: هرگاه كفر او 

 574را خواهد، كفر در دلش افتد«.

 ايش مجلسى و فيض در اين حديثفرم

گويد: يعنى  »نكت كفرا« مرحوم مجلسى درمعناى

چون سزاوار شد كه خداوند لطف خود را از او 

دريغ داشت، شيطان بر دلش مسلط شود و هرچه 

خواهد در آن افكند و اسناد آن به خدا مجاز است؛ 

زيرا منع لطف خداوند سبب شد كه در دام شيطان 

در اين حديث  »نكث« فيض گويد افتد. و مرحوم

به معناى شكستن پيمان ايمان به شك است و در 

است و آن به معناى چوب را  »نكت« هابعض نسخه

محكم به زمين زدن است كه اثرش آشكار شود و 

شود و چنين مى »واحذروا النكت« بنابراين، معناى

 
574 \( 1iُ)- امه ارعوا قلوبكم بذكراللَّه اسامة قال: زاملت اباعبداللَّه عليه السالم قال:» فقال ل اقرأ) قال( فافتتحت سورة من القرآن فقرأهتا فرق وبكى، ِث قال: يا أبا اس» عن اىب

كفر شبه اَلرقة البالية والعظم النخر. يا اباسامة! أليس رِبا تفقدت قلبك فال عزوجل واحذروا النكت فانه ياتى على القلب تارات او ساعات الشك من صباح ليس فيه اميان وال  
ذلك فاذكروا اللَّه عزوجل واحذروا النكت  تذكر به خريا وال شراً وال تدرى اين هو؟ قال: قلت له بلى انه ليصيبىن وأراه يصيب الناس. قال: اجل ليس يعرى منه أحد. قال: فاذا كان

/ حديث 147ه كاِف/ د خرياً نكت امياناً واذا اراد به غري ذلك نكت غري ذلك قال قلت ما غري ذلك جعلت فداك) ما هو( قال اذا اراد كفراً نكت كفراً«،) روضفانه اذا اراد بعب
188.)\E 
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بترسيد از اينكه بعد از اين حالت اثر كفر در دل 

 يرد و آشكار شود.شما جاى گ

 آنها كه ايمانشان عاريت است

در كتاب »االيمان والكفر اصول كافى، باب سهو 

 القلب« چهار حديث نقل شده

______________________________ 
اسامة قال: زاملت اباعبداللَّه عليه »عن ابى -(1)

السالم قال: »فقال لى اقرأ )قال( فافتتحت سورة من 

ها فرق وبكى، ثم قال: يا أبا اسامه ارعوا القرآن فقرأت

قلوبكم بذكراللَّه عزوجل واحذروا النكت فانه ياتى 

على القلب تارات او ساعات الشك من صباح ليس 

فيه ايمان وال كفر شبه الخرقة البالية والعظم النخر. 

يا اباسامة! أليس ربما تفقدت قلبك فال تذكر به خيرا 

قال: قلت له بلى انه  وال شراً وال تدرى اين هو؟

ليصيبنى وأراه يصيب الناس. قال: اجل ليس يعرى 

منه أحد. قال: فاذا كان ذلك فاذكروا اللَّه عزوجل 
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واحذروا النكت فانه اذا اراد بعبد خيراً نكت ايماناً 

واذا اراد به غير ذلك نكت غير ذلك قال قلت ما 

غير ذلك جعلت فداك )ما هو( قال اذا اراد كفراً 

 (.188/ حديث 147كفراً«، )روضه كافى/  نكت

 335، ص: 1قلب سليم، ج

كه مضمون آنها همان است كه در اين حديث ذكر 

المعارين« از امام صادق عليه السالم شد. و در »باب

»يعنى راستى بنده بامداد مؤمن  575نقل كرده است

باشد و شامگاه كافر و بامداد كافر و شام مؤمن باشد 

ند كه ايمان را به عاريت دارند و سپس و مردمى باش

نامند، پس فرمود  معارين از آنها گرفته شود و آنها را

فالنى از آنهاست )ظاهراً فالن، اشاره به ابوالخطاب 

است كه در آغاز كار به ظاهر از اصحاب امام صادق 

عليه السالم بود و سپس برگشت و بدعتها آغاز نمود 

 و مورد لعن امام گرديد(«.
 

575 \( 1iُ)-باب 418/ 2ويسّمون املعارين ِث قال فالٌن منهم«،) اصول كاِف اْلميان ِث يسلبونه » إنَّ العبد يصبح مؤمنًا وميسى كافرًا ويصبح كافرًا وميسى مؤمنًا وقوم يعارون /
 E\املعارين(.
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در همين باب از امام صادق عليه السالم نقل كرده: 

»راستى خدا پيغمبران را به سرشت نبوّت آفريده و 

گردند و اوصيا را به سرشت وصايت هرگز برنمى

گردند و برخى از مؤمنين را آفريده و هرگز برنمى

گردند و به سرشت ايمان آفريده و هرگز برنمى

د و هرگاه دعا برخى باشند كه ايمان به عاريت دارن

 576كند و در دعا اصرار ورزد با ايمان بميرد«.

 بودن و رفتن ايمان به سبب كار انسان است

گويد در  »فاذا هو دعا ...« مرحوم مجلسى در شرح

اين تعبير تشويق به دعا است براى حسن عاقبت و 

كجرو نشدن، چنانچه شيوه مردمان خوب پيش از ما 

لت دارد كه بقاى ايمان بوده است و اين حديث دال

و رفتن آن به سبب كار خود انسان است؛ زيرا او به 

شود و يا سبب كارهاى خود، سزاوار توفيق مى

گردد. و خالصه توفيقى مىسزاوار خذالن و بى
 

576  \( 2iُ)-ميان فال يرتُدون أبداً ومنهم من اعري اْلميان » إّن اللَّه جبل النبّيْي على نبوَّهتم فال يرتُدون أبداً وجبل اْلوصياء على وصاياهم فال يرتُدون ابداً وجبل بعض املؤمنْي على اال
 E\/ باب املعارين(.419/ 2رية فإذا هو دعا واحلّ ِف الدعاء، مات على اْلميان«،) اصول كاِف عا
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گفتار در اينجا اين است كه هركدام از ايمان و كفر 

گاهى ثابت و تغييرناپذير است و گاهى قابل زوال؛ 

ه دل به حد كامل روشن شود و رخنه زيرا بسا ك

 ايمانى در آنبى

______________________________ 
»إنَّ العبد يصبح مؤمناً ويمسى كافراً ويصبح  -(1)

اإليمان ثم يسلبونه كافراً ويمسى مؤمناً وقوم يعارون

ويسمّون المعارين ثم قال فالنٌ منهم«، )اصول كافى 

 / باب المعارين(.418/ 2

»إنّ اللَّه جبل النبيّين على نبوَّتهم فال يرتدُون  -(2)

أبداً وجبل األوصياء على وصاياهم فال يرتدُون ابداً 

وجبل بعض المؤمنين على االيمان فال يرتدُون أبداً 

ومنهم من اعير اإليمان عارية فإذا هو دعا والحّ فى 

/ 419/ 2الدعاء، مات على اإليمان«، )اصول كافى 

 .باب المعارين(

 336، ص: 1قلب سليم، ج
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نماند و هرحقى در آن پابرجا گردد و اگر سخت 

تيره و تار گردد كفرش ثابت شود و هرچه باطل 

است در آن جاى گيرد و اگر ميانه حال باشد و 

تاريك و روشن، در حال لرزش ميان ايمان و كفر 

است اگر تيرگى غالب آيد به كفر گرايد و اگر 

 روشنى فزايد مؤمن بماند و چنين دلى از ايمان به

شود و بايد روى به خدا آرد كفر دست به دست مى

و به درگاه او زارى كند و دعا كند و بكوشد تا مبادا 

 ايمان بميرد.ايمانش از دست رود و بى

 پذيردحاالت قلب دگرگونى مى

»حمران بن اعين« خدمت امام باقر عليه السالم 

مشرف شد و چيزهايى از امام عليه السالم پرسيد و 

چون خواست برخيزد به امام گفت: خدا عمر شما 

مند سازد كه را دراز كند و ما را به وجود شما بهره

رسيم و از نزد شما بيرون ما خدمت شما مى

ا از دنيا شود و نفوس مرويم تا دل ما نرم مىنمى
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يابد و آنچه از مال و دارايى در تسلى و آرامش مى

دست مردم است، نزد ما خوار و آسان شود؛ يعنى 

شود، تمام همّ ما سعادت باقى و سراى آخرت مى

رويم، پيش مردم و سپس از نزد شما كه بيرون مى

 شويم.تجار، دنيا دوست مى

لهاست پس امام عليه السالم در پاسخ فرمود: »همانا د

كه گاهى سخت و سركش باشد و گاهى هموار و 

 577راهوار«.

سپس امام باقر عليه السالم فرمود: »اصحاب رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم گفتند يا رسول اللَّه! 

ما از نفاق بر خود ترس داريم. پيغمبر صلى اهلل عليه 

و آله و سلم فرمود: چرا از آن ترس داريد؟ گفتند 

در خدمت شما هستيم و شما به ما يادآورى  چون تا

كنيد از خدا كنيد و ما را به آخرت تشويق مىمى

كنيم و در آن ترسيم و دنيا را فراموش مىمى

 
577 \( 1iُ)-  باب ِف تنقل احوال القلب(.424/ 2فقال ابوجعفر عليه السالم:» اَّّنا هى القلوب مرة تعصب ومرة تسهل«،) اصول كاِف /\E 
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شويم تا آنجا كه گويا آخرت را به رغبت مىبى

نگريم و هم بهشت و دوزخ را تا نزد شما چشم مى

رويم و در هستيم و چون از نزد شما بيرون مى

آييم و بوى فرزندان هاى خود درمىانهخ

نگريم، شنويم و نانخواران و خانواده را مىمى

 نزديك است از آن حالتى كه در نزد شما داشتيم

______________________________ 
فقال ابوجعفر عليه السالم: »انّما هى القلوب  -(1)

/ باب 424/ 2مرة تعصب ومرة تسهل«، )اصول كافى 

 احوال القلب(.فى تنقل 

 337، ص: 1قلب سليم، ج

برگرديم تا آنجا كه گويا هيچ عقيده و ايمانى 

نداريم، آيا شما هم از اينكه اين تغيير وضع نفاق 

 باشد بر ما ترس داريد؟«.
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در پاسخ آنها 

فرمود: »اين نفاق نيست اين بددليها نيرنگهاى 

به وسيله آنها شما را به دنيا تشويق شيطان است كه 

كند. به خدا سوگند! اگر شما بر همان حالى كه مى

مانديد هرآينه براى خود شرح داديد پيوسته مى

دادند و به روى آب راه ها با شما دست مىفرشته

كنيد و از خدا رفتيد و اگر نبود كه شما گناه مىمى

خواهيد هرآينه خداوند خلقى را آمرزش مى

آفريد تا گناه كنند و سپس از خدا آمرزش مى

خواهند و خدا آنها را بيامرزد )و بدين وسيله 

غفاريت پروردگار آشكار گردد( به راستى مؤمن 

پذير و بسيار توبه كننده است آيا نشنيدى قول فتنه

فرمايد: راستى خداوند دوست خداى را كه مى

يزه دارد بسيار توبه كنندگان را و دوست دارد پاك
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شوندگان را و فرموده است از پروردگار خود 

 578آمرزش خواهيد و به او بازگشت كنيد«.

 آنچه اندر وهم نايد آن شوم

حديث گويد ازبراى سير »مجلسى« درشرح اين

 سوى خدا منزلهاست:روح انسانى به

عالم  -3عالم تخيالت.  -2عالم محسوسات.  -1

منزل چهارم  عالم معقوالت و در اين -4موهومات. 

شود و امتياز دارد است كه از ساير حيوانات جدا مى

و در اين منزل چيزها بيند كه از عالم حس و خيال 

و وهم بيرون است و در آنجا جان اشيا و حقايق آنها 

را بيند و براى آن مراتب و زمينه پهناورى است كه 

آغازش عالم انسان و انجامش عالم فرشتگان است 

و برتر از آن و آن معراج بشر و اعال علّيين بلكه باالتر 

 اوست؛ چنانچه سه

 
578 \( 1iُ)- نيا واللَّه لوتدومون على احلالة الىت وصفتم انفسكم ِبا لصافحتكم  فقال َلم رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:» كاّل اّن هذه خطوات الشيطان فريّغبكم ِف الدُّ

إنَّ  i\املؤمن مفنّت توَّاب أما َسعت قول اللَّه عزَّ و جلَّ:[ َلم إنَّ املالئكة ومشيتم على املاء ولوال أّنكم تذنبون فتستغفرون اللَّه، َللق اللَّه خلقاً حىت يذنبوا ِث يستغفروا اللَّه فيغفر] اللَّه
 E\/ باب تنقل احوال القلب(.424/ 2وقال:» استغفروا رّبكم ِث توبوا اليه«،) اصول كاِف  E\اللَّه َيبُّ الّتوَّابْي و َيبُّ املتطّهرين
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______________________________ 
فقال لهم رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:  -(1)

»كلّا انّ هذه خطوات الشيطان فيرغّبكم فى الدُّنيا 

واللَّه لوتدومون على الحالة التى وصفتم انفسكم بها 

ئكة ومشيتم على الماء ولوال أنّكم لصافحتكم المال

تذنبون فتستغفرون اللَّه، لخلق اللَّه خلقاً حتى يذنبوا 

[ لهم إنَّ المؤمن مفتّن ثم يستغفروا اللَّه فيغفر ]اللَّه

إنَّ اللَّه يحبُّ  توَّاب أما سمعت قول اللَّه عزَّ و جلَّ:

 وقال: »استغفروا ربّكم التّوَّابين و يحبُّ المتطهّرين

/ باب تنقل 424/ 2ثم توبوا اليه«، )اصول كافى 

 احوال القلب(.

 338، ص: 1قلب سليم، ج

السافلين اوست و بزرگترين اسباب منزل اوّل اسفل

معراج او بريدن عالقه است از دنيا و اعراض از آن 

است به تمامى و پاييدن بر اين حال است كه سبب 

اليقين رسيدن به حالت شريفى است كه مرتبه عين
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است و براى او در اين مرتبه توانايى بر كارهاى 

غريب و عجيبى است به اذن خداوند مانند دست 

ها و راه رفتن روى آب و هوا و ديگر دادن با فرشته

آنها و از اينجا دانسته شد كه كرامت و كارهاى برتر 

از عادت از اولياى خدا مورد انكار نيست؛ چنانچه 

 اند.برخى از علما پنداشته

 گفتار مازندرانى در شرح حديث

محقق بزرگوار »ملّا محمّد صالح مازندرانى )متوفى 

(« در شرح اين حديث مطالب با ارزشى بيان 1081

شود: »حمران« چون اش نقل مىنموده و خالصه

حال خود را در خلوت مطابق حالش در حضور 

امام عليه السالم نديد، بر خود ترسيد و خيال كرد 

دليل بر نفاق اوست و گمان كرد همان رقت و  اين

خشوع و ايمانى كه در حضور امام عليه السالم دارد 

هنگام اندرز امام عليه السالم بايد در همه جا و در 

تمام حاالت داشته باشد تا اهل صدق باشد، پس امام 
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عليه السالم او را پاسخ داد به اينكه دلها گاهى سخت 

آسان است و هميشه  است از پذيرش حق و گاهى

يكنواخت نيست، پس هرگاه سخت شد از حق پشت 

رسد و چون سهل و نرم كرده و به حالت پستى مى

اى رومى شود، رو به حق آورده و به حالت شريفه

آورد و سبب آن اين است كه طريق الهى در 

خلقت انسان آن است كه كار او را در وسط عالم 

به اينكه مالئكه را  مالئكه و عالم شياطين قرار داده

شود و طورى آفريده كه جز خير از آنها صادر نمى

يك لحظه غفلت ندارد و دائماً به ياد خداوندند. و 

شياطين را متمكن در شرّ قرار داده به طورى كه 

افتند و آدمى را طورى يك لحظه به ياد خدا نمى

آفريده كه متمكن از خير و شرّ هردو است و گاهى 

تواند به وسيله ذاكر خداست بلى مى غافل و گاهى

كسب و مجاهده يك طرفى شود و مانند مالئكه 

غفلت هيچ نداشته باشد و اين پرسش حمران دليل 
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است بر اينكه مجالست و مصاحبت صاحبان يقين و 

برد و به ياد خدا و آخرت نيكوكاران، غفلت را مى

اندازد و خطرات نفس و وساوس شيطان را ردّ مى

 وكند مى

 339، ص: 1قلب سليم، ج

از اينجاست كه در روايات تأكيد شده به مصاحبت 

صادقين و صالحين خصوصاً امامان عليهم السالم )در 

بحث يقين به اين مطلب اشاره شد( تا اينكه گويد 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در پاسخ 

اصحاب خود فرموده: نه چنين است كه اختالف 

اق باشد؛ زيرا شما در يك وقت با حاالت شما نف

ايمان متذكّر هستيد و در وقت ديگر به واسطه 

 كنيد.وسوسه شيطان غافل شده ميل به دنيا پيدا مى

ايمانى و غفلت دائمى و اما منافق پس او در بى

يكنواخت است و بسى آشكار است، تفاوت بين 
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كسى كه ايمان دارد و در اثر وسوسه شيطان غافل 

س غفلت خود را به ذكر خدا جبران شده و سپ

 آيد.كند، با كسى كه اصلًا از غفلت بيرون نمىمى

و هرچند اگر كسى بتواند دوام حضور پيدا كند و 

قلبش با پروردگارش در تمام حاالت يكنواخت 

اى كه در اين روايت ذكر شده باشد به مقامات عاليه

خواهد رسيد، لكن كسانى كه حال آنها مختلف 

است و غفلت خود را به ذكر و گناه را به توبه 

ى كنند آنها هم خوبند بلكه حكمت الهجبران مى

مقتضى است كه بيشتر خلق چنين باشند تا غفّاريت 

و توابيت و لطف و رحمت و حكمتهاى ديگر الهى 

آشكار گردد و از اينجاست كه در آخر حديث براى 

تسليت گنهكاران و بشارت توبه كنندگان رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »گناه و توبه 

د خلقى را بعد از آن از شما صادر نشود خداون

 آفريند كه چنين باشند«.مى
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ناگفته نماند كه گناه و غفلت مطلوب و پسند 

خداوند نيست بلكه مطلوب و مقصود توبه و رجوع 

پايان پس از گناه است كه در آن حكمتهاى بى

است و اهمّ آنها قرب حضرت آفريدگار است؛ زيرا 

قرب به خداوند ميسر نخواهد شد جز به عجز و 

خشوع و احتقار بنابراين، اگر عبادتى براى انكسار و 

عابدى موجب خودپسندى و عجب و غرورش شود 

آن عبادت او را از خدايش فرسنگها دور كرده و 

اگر گناهى سبب شود كه گنهكار شكسته و سر به زير 

و شرمسار و از روى زارى و نياز به درگاه خداى 

د نياز رو آورد آن گناه وسيله قرب او شود ماننبى

آدم ابوالبشر كه پس از صدور ترك اولى چندين 

 سال گريان و ناالن رو

 340، ص: 1قلب سليم، ج

به خدا آورد تا اينكه برگزيده درگاه الهى گرديد و 

 به »مقام اجتبا« و نبوّت رسيد.
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و خالصه وظيفه آن است كه بنده سعى كند گناه از 

گناه  او سر نزند و غفلت او را نگيرد و اگر مبتال به

شود، بد دل نگردد و از راه توبه و انابه، دَرِ رحمت 

را بكوبد، تا ابواب خزائن الهى بر او گشوده گردد 

انَّ اللَّه  و در نتيجه محبوب خدا شود چنانچه فرمود:

 .يُحِبُّ التَّوابِين

شود و در روايات به چيزهايى كه سبب قساوت مى

 شود.آنها اشاره شده، به طور اختصار يادآورى مى

 . گناه، بزرگترين سبب قساوت1

هرگناهى كه از انسانى سر زند قساوت و تيرگى دل 

 او را خواهد افزود مگر اينكه زود از آن توبه كند.

دار تاميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »دلها قساو

 579نشد مگر به سبب بسيارى گناهان«.

 
579 \( 1iُ)- ،(.81/ 1» وما قست القلوب اال لكثرة الذنوب«،) علل الشرايع\E 
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اى نيست : »هيچ بنده580امام باقر عليه السالم فرمود

جز آنكه در دلش نقطه سفيدى است و هرگاه 

گناهى كند در آن نقطه سياهى پديدار شود، اگر 

توبه كند آن سياهى برود و اگر دنبال گناه رود، 

سياهى بيفزايد تا آنجا كه همه سفيدى دل را 

فروگيرد و چون اين سفيدى از سياهى گناهان 

پوشيده شود، ديگر صاحب آن دل سياه هرگز به 

خوبى و صالح برنگردد و اين است فرموده 

خداوند: بلكه كردارهاى ايشان چركين و سياه 

كرده است دلهايشان را )ظاهراً مراد از نقطه سفيدى 

اى است پيش از آلودگى به گناه كه در دل هر بنده

ن فطرت اوّليه كه همراه تكوين اوست كه به هما

 مقتضاى آن ياد پروردگار خود و ياد حيات

 
580 \( 2iُ)-  د وإن متادى ِف جعفر عليه السالم قال:] قال:[» ما من عبد اال وِف قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبًاخرج ِف النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواعن اىب

ً وهو قول ا / 2«،) كاِف E\َكالَّ َبْل رَان َعلى قُ ُلوِبىىْم ما كانُوا َيْكسُبون  i\للَّه عّزوجّل:الذنوب زاد ذلك السواد حىّت يغّطى البياض فاذا تغّطى البياض َل يرجع صاحبه ال خري ابدا
 E\(.20/ باب الذنوب/ ح 273
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______________________________ 
»وما قست القلوب اال لكثرة الذنوب«، )علل  -(1)

 (.81/ 1الشرايع، 

جعفر عليه السالم قال: ]قال:[ »ما من عن ابى -(2)

ذنب ذنباًخرج فى عبد اال وفى قلبه نكتة بيضاء فاذا ا

النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وإن 

تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطّى 

البياض فاذا تغطّى البياض لم يرجع صاحبه الى خير 

كَلَّا بَلْ رَان عَلى قُلُوبِهِمْ  ابداً وهو قول اللَّه عزّوجلّ:

لذنوب/ ح / باب ا273/ 2«، )كافى ما كانُوا يَكْسبُون

20.) 

 341، ص: 1قلب سليم، ج

 

جاودانى و جهان پس از مرگ است و در بخش 

 عقايد اين كتاب به اين مطلب اشاره شد(«.
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 آورد. آرزوها هم قساوت مى2

طول امل يعنى آرزوها و خواهشهاى دنيوى و 

هاى نفسانى كه براى رسيدن به آنها خواسته

شود. و نيز زمان نهايت پيدا مىهاى بىخواسته

ها درازى الزم است كه به آنها برسد و اين خواسته

حجابهاى تاريكى است كه روى دل انسانى را 

پوشانده به طورى كه نه از خداى خود يادى 

خواهد و نه رضاى او را نه قرب او را مى كند ومى

كند طلبد و نه جهان پس از مرگ خود را ياد مىمى

و نه براى آسايش ابدى و تأمين حيات جاودانى 

كوشد و دود و مىكند، مىخود سعى و كوشش مى

خروشد لكن تنها براى رسيدن به خواسته نفسانى مى

و  اساس و مشكوك دنيوىو تأمين حيات فانى و بى

چيز مانند گردد كه هيچاگر دقت شود دانسته مى
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آرزوهاى شهوانى و خواهشهاى شيطانى و هوسهاى 

 581كند.نفسانى دل انسانى را سخت و تيره و تار نمى

و به راستى بين پروردگار و بندگانش حجابى جز 

همان آرزوهاى نفسانى نيست و شواهد اين مطلب 

 شود.ه يك حديث قناعت مىبسيار است، تنها ب

حضرت على عليه السالم فرمود: »ترسناكتر چيزى 

ترسم دو چيز است: يكى هواپرستى و كه بر شما مى

ديگر درازى آرزو؛ امّا پيروى از هواى نفس پس 

دارد از پيروى حق و اما درازى آرزو، پس بازمى

 582اندازد«.انسان را از آخرت به فراموشى مى

 آورد. پرخورى هم سنگدلى مى3

روى نكنيد، به راستى »بخوريد و بياشاميد لكن زياده

 كه خداوند اسراف كنندگان را

 
581 \( 1iُ)-.)ُجَبُهُم االْعمال ُدوَنَك«،) دعاى اىب ْحزه مثال ُب َعْن َخْلقَك االَّ اْن حَتْ  E\» َوانََّك ال حَتَْتجى
582 \( 2iُ)- :رََة«،)  َوطوُل ْااَل َمل فَامَّا اتِّباُع اَْلَوى ... انَّ اخوَف ما اخاُف َعلَْيُكْم اثْنانى اتّباُع اَْلََوى» قال امرياملؤمنْي عليه السالم ى ْاالخى ا طُوُل ْاَْلَمل فَ يُْنسى فَ َيُصدُّ َعنى احلَْقِّ َوامَّ

 E\(.42البالغه/ خطبه صبحى صاحل/ هنج
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______________________________ 
»وَانَّكَ ال تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقكَ الَّا انْ تَحْجُبَهُمُ  -(1)

 االعْمال دُونَكَ«، )دعاى ابى حمزه ثمالى(.

ميرالمؤمنين عليه السالم: ... انَّ اخوفَ ما »قال ا -(2)

وَطولُ اْلَا مَل فَامَّا  اخافُ عَلَيْكُمْ اثْنانِ اتّباعُ الْهَوَى

فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَامَّا طُولُ اْألَمَل فَيُنْسِى  اتِّباعُ الْهَوى

 (.42البالغه/ خطبه اْالخِرَةَ«، )صبحى صالح/ نهج

 342، ص: 1قلب سليم، ج

 583دوست ندارد«.

حديث در مذمت و نهى از  22، 584در وسائل الشيعه

پرخورى نقل كرده. و در كتاب مستدرك الوسائل 

حديث ديگر نقل نموده و براى رعايت اختصار  37

از نقل آنها خوددارى و به نقل چند حديث از آنها 

 شود:قناعت مى

 
583 \i\-( 1)iُ  ُبُّ ا ْلُمْسرىفىْيَ ... ُكُلواْ َواْشرَبُوْا َواَلت  E\(.31،) اعراف/ E\ْسرىُفواْ إىنَُّه اَلَيُى
584 \( 2iُ)-.)كتاب االطعمة/ ابواب آداب املائدة/ باب اول و باب دوم (\E 
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امام صادق عليه السالم فرمود: »نزديكترين حاالت 

ده از خداوند زمانى است كه شكم او سبك باشد بن

ترين حاالت بنده نزد خداوند، از طعام و مبغوض

 585وقتى است كه شكمش از طعام پر شده باشد«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

رانيد دلها را به زياد خوردن و آشاميدن؛ زيرا »نمى

د آبش ميرد مانند زراعتى كه بيش از حدلها مى

 586دهند«.

در شب معراج خداوند به رسول خود فرمود: 

 »دشمن دار دنيا و اهل دنيا را«.

 پرسيد: اهل دنيا كيانند؟

فرمود: »هركه زياد باشد خوراكش و خوابش و 

 اش«.خنده

 
585 \( 3iُ)-  (.405، ص 16بطنه«،) وسايل الشيعه، ج عبداللَّه عليه السالم:» اقرب ما يكون العبد من اللَّه اذا خف بطنه وابغض ما يكون العبد ال اللَّه اذا امتال عن اىب\E 
586 \( 4iُ)- ص 66ملاء«،) حباراالنوار، ج عن رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال:» ال متيتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلوب متوت كالزُروع اذا كثر عليها ا ،

331.)\E 

http://www.i20.ir/


898     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»هركس زياد خوردن و آشاميدن خوى او شود، 

 587دار خواهد شد«.دلش قساوت

حضرت على عليه السالم فرمود: »بپرهيزيد از 

پرخورى كه آن سبب قساوت دل و كسل كننده از 

 588نماز و خراب كننده بدن است«.

______________________________ 
... كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَايُحِبُّ ا  -(1)

 (.31، )اعراف/ لْمُسْرِفِينَ

)كتاب االطعمة/ ابواب آداب المائدة/ باب اول  -(2)

 و باب دوم(.

عبداللَّه عليه السالم: »اقرب ما يكون عن ابى -(3)

العبد من اللَّه اذا خف بطنه وابغض ما يكون العبد 

 
587 \( 5iُ)- رابى َقسى عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم  E\.2776، ش 573قَ ْلُبُه«.) هنج الفصاحه، ص  قال:» َمْن تَ َعوََّد َكْثرََة اْلطَّعامى َوالشَّ
588 \( 6iُ)-  َا َمْقساٌة لْلَقْلبى َمْكَسَلةٌ َعنى اْلصَّلوةى َمْفَسَدٌة لىْلج  E\(.324، ص 2 َسدى«.) شرح غرر، ج وقال امرياملؤمنْي عليه السالم:» ايّاُكْم واْلبْطَنَة فَاهنَّ
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، ص 16اللَّه اذا امتال بطنه«، )وسايل الشيعه، ج  الى

405.) 

عن رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال:  -(4)

»ال تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلوب 

تموت كالزرُوع اذا كثر عليها الماء«، )بحاراالنوار، ج 

 (.331، ص 66

سلم قال: »مَنْ  عن النبى صلى اهلل عليه و آله و -(5)

قَلْبُهُ«. )نهج  تَعَوَّدَ كَثْرَةَ الْطَّعامِ وَالشَّرابِ قَسى

 .2776، ش 573الفصاحه، ص 

وقال اميرالمؤمنين عليه السالم: »ايّاكُمْ والْبطْنَةَ  -(6)

فَانَّها مَقْساةٌ للْقَلْبِ مَكْسَلَةٌ عَنِ الْصَّلوةِ مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ«. 

 (.324ص  ،2)شرح غرر، ج 

 343، ص: 1قلب سليم، ج

و بايد دانست كه پرخورى و چيز خوردن و 

آور براى آشاميدن هنگام سيرى و سيرابى اگر زيان
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بدن باشد، حرام و چنانچه زيانى نداشته باشد، 

 مكروه است.

 ميزان پرخورى نسبى است

نيز پرخورى را ميزان كلى نيست كه گفته شود اگر 

فالن مقدار طعام خورده شود، پرخورى است بلكه 

دنها و مزاجها و حاالت است؛ مثلًا فالن مقدار تابع ب

خوراكى براى شخصى پرخورى است در حالى كه 

براى ديگرى پرخورى نيست، بلكه متوسط. و نيز 

گوييم شايد جهت اينكه پرخورى موجب قساوت 

شود آن است كه اگر خوراك بيش از حد دل مى

الزم وارد معده شود، دستگاه هاضمه در تعب قرار 

گيرد و و وظيفه هضم، درست انجام نمى گيردمى

شود و آن خوراكى فاسد يعنى جزء بدن نمى

گردد و خون كه جوهره همان موجب تقويت نمى

خوراك فاسد است با كثافت و غلظت در قلب 

جاى گرفته و از آن بخار غليظ )روح بخارى( 
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متصاعد شده و چون قلب معنوى و حقيقى انسان با 

انى كمال رابطه و اتحاد اين قلب صنوبرى و جسم

دارد؛ چنانچه گفته شد قلب معنوى هم سخت و 

شود و شايد به همين مالحظه دار مىسفت و قساوت

باشد حديثى كه از كتاب »علل الشرايع« در كيفيت 

؛ زيرا يبوست زياد، سبب 589تركيب انسان نقل شده

خرابى دستگاه هاضمه و آن موجب فساد و غلظت 

ت و قساوت قلب معنوى خون و آن موجب غلظ

 است.

و نيز شايد به همين جهت باشد حديثى كه از 

 »دعوات راوندى« است:

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»طعامى كه خورديد آن را هضم كنيد به ياد خدا 

 
589 \( 1iُ)- (.145/ 3» فان مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة«،) نورى/ دارالسالم\E 
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و نماز و بالفاصله پس از خوردن طعام نخوابيد كه 

 590گيرد«.دلهاى شما قساوت مى

______________________________ 
»فان مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة«،  -(1)

 (.145/ 3)نورى/ دارالسالم 

النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »اذيبوا عن -(2)

طعامكم بذكر اللَّه والصلوة وال تناموا عليها فتقسو 

 (.267/ 62قلوبكم«، )بحاراالنوار، 

 344، ص: 1قلب سليم، ج

ناگفته نماند آنچه گفته شد از اينكه پرخورى 

موجب قساوت است، پرخورى از حالل است و اما 

 آن هم موجب قساوت است. طعام حرام، يك لقمه

در وسائل الشيعه، كتاب االطعمه، باب كراهة  مژده:

است كه اميرالمؤمنين عليه السالم به  591الشبع
 

590 \( 2iُ)- (.267/ 62النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» اذيبوا طعامكم بذكر اللَّه والصلوة وال تناموا عليها فتقسو قلوبكم«،) حباراالنوار، عن\E 
591 \( 1iُ)- ام ااّلوانت نْي عليه السالم:» للحسن عليه السالم اال اعلمك اربع خصال تستغىن ِبا عن الطّب؟ فقال: بلى يا امرياملؤمنْي. قال: ال ِتلس على الطعقال امرياملؤم

د املضغ واذا َّنت فاعرض نفسك على اَلالء واذا استعملت هذه استغينت عن الطب«.)  E\(.187/ 76حباراالنوار  جايع وال تقم عن الطعام ااّل وأنت تشتهيه وجوِّ
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فرزندش امام حسن عليه السالم فرمود: »چهار 

دهم كه به وسيله آنها از طب خصلت يادت مى

شوى: منشين براى چيز خوردن جز در نياز مىبى

ى. و برمخيز از خوردن جز در حالى كه گرسنه باش

حالى كه هنوز ميل به آن داشته باشى و طعام را در 

دهان، خوب و زياد جويده آنگاه فروبرش و هنگام 

التخليه خود را از فضوالت خالى خواب، در بيت

 نياز شوى«.كن؛ چون به اينها عمل كنى، از طب بى

 . پرگويى اگر سخن حرام نباشد4

مانند دروغ، غيبت، تهمت،  سخن اگر حرام باشد؛

سخن چينى، آبروريزى و كشف سرّ مؤمن. هر 

سخنى كه موجب فتنه و فساد باشد البته يك كالم 

آن هم موجب قساوت است و اما سخنى كه حرام 

نباشد و نيز واجب و مستحب هم نباشد و هيچ نفعى 

نداشته باشد، پس آن مباح است لكن زيادى آن 

 مكروه و موجب قساوت است.
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امام صادق عليه السالم فرمود: عيسى عليه السالم 

فرمود: زياد سخن نگوييد در غير ذكر خداوند مى

كنند در غير ذكر خدا به راستى آنانكه پرگويى مى

دار است لكن خودشان دلهايشان قساوت

 592دانند«.نمى

امام صادق عليه السالم فرمود كه: »شنيدم از پدرم 

 م شخص، تركفرمود: از نيكى اسالمى

______________________________ 
قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »للحسن عليه  -(1)

السالم اال اعلمك اربع خصال تستغنى بها عن الطبّ؟ 

فقال: بلى يا اميرالمؤمنين. قال: ال تجلس على 

الطعام الّاوانت جايع وال تقم عن الطعام الّا وأنت 

نمت فاعرض نفسك على  تشتهيه وجوِّد المضغ واذا

الخالء واذا استعملت هذه استغينت عن الطب«. 

 (.187/ 76)بحاراالنوار 

 
592 \( 2iُ)- [ قاسية قلوِبم ولكن ال ] ِف غري ذكراللَّهالذين يكثرون الكالمعبداللَّه عليه السالم قال: كان املسيح عليه السالم يقول ال تكثروا الكالم ِف غري ذكر اللَّه فان» عن اىب

 E\(.144/ 3يعلمون«،) دارالسالم 
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عبداللَّه عليه السالم قال: كان المسيح »عن ابى -(2)

عليه السالم يقول ال تكثروا الكالم فى غير ذكر اللَّه 

[ قاسية الذين يكثرون الكالم ]فى غير ذكراللَّهفان

 (.144/ 3لمون«، )دارالسالم قلوبهم ولكن ال يع

 345، ص: 1قلب سليم، ج

كردنش سخنان بيهوده است و چيزى كه نفعى 

 593برايش ندارد«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم گذشت بر 

گفت شكر گريست و مىزنى كه براى فرزندش مى

خداى را كه شهيد مرد )به درجه عاليه و نجات كلى 

 عليه و آله و سلم فرمود: خدا صلى اهللرسيد( رسول

گويى شايد فرزندت »اى زن! چگونه چنين مى

كرده در انفاق زيادى از داراييش در راه بخل مى

؛ يعنى 594داشته«خدا و سخن زيادى را نگاه نمى

 
593 \( 1iُ)-  (.150/ 1قال قال اىب:» من حسن اسالم املرء تركه ماال يعنيه«،) حباراالنوار\E 
594  \( 2iُ)-  صلى اهلل عليه و آله و سلم كفى ايتها » انَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم مرَّ على امرأة وهى تبكى على ولدها و تقول: احلمدللَّه مات شهيداًفقال رسول اللَّه

 E\(.29المرأة فلعله كان يبخل ِبا ال يضره و يقول فيما اليعينه َل«،) مستدرك الوسائل/ كتاب الزكاة/ ا
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بخل از انفاق، زيادتى از دارايى و نگاه داشتن زبان 

را از سخن زياده و بيهوده دو چيزى است كه 

نسان به درجه عاليه و نرسيدن به موجب نرسيدن ا

 شود.نجات كلى از ساعت مرگ مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

اى تا اينكه شود ايمان بنده»راست و درست نمى

دلش راست و درست شود و دلش راست و درست 

 595شود تا اينكه زبانش راست و درست شود«.نمى

 . پرخوابى5

هر انسانى در شبانه روز بايد مقدارى خواب رود تا 

ه گردد براى رفع خستگى از بدنش شود و آماد

ادامه فعاليت و چنانچه از مقدار الزم بيشتر بخوابد، 

گردد )چنانچه دار مىبدنش فاسد و قلبش قساوت

 در بحث پرخورى گفته شد(.

 
595 \( 3iُ)- .»وفيه قال صلى اهلل عليه و آله و سلم: ال يستقيم اميان عبد حىت يستقيم قلبه و ال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه\E 
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است كه:  596از امام صادق عليه السالم روايت شده

 »خواب زياد از آب زياد خوردن است و

______________________________ 
قال قال ابى: »من حسن اسالم المرء تركه ماال  -(1)

 (.150/ 1يعنيه«، )بحاراالنوار 

»انَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم مرَّ  -(2)

على امرأة وهى تبكى على ولدها و تقول: الحمدللَّه 

له و مات شهيداًفقال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آ

سلم كفى ايتها االمرأة فلعله كان يبخل بما ال يضره 

و يقول فيما اليعينه لم«، )مستدرك الوسائل/ كتاب 

 (.29الزكاة/ 

وفيه قال صلى اهلل عليه و آله و سلم: ال يستقيم  -(3)

ايمان عبد حتى يستقيم قلبه و ال يستقيم قلبه حتى 

 يستقيم لسانه«.

 
596  \( 4iُ)-   ة النوم يتولد من كثرة الشرب وكثرة الشرب يتولد من كثرةالشبع ومها يثقالن النفس عن الطاعة و يقسيان القلب عن التفكر واَلشوع«،) عن الصادق عليه السالم:» وكثر

 E\(.189، ص 76حباراالنوار، ج 

http://www.i20.ir/


908     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

»وكثرة النوم يتولد  عن الصادق عليه السالم: -(4)

من كثرة الشرب وكثرة الشرب يتولد من كثرةالشبع 

وهما يثقالن النفس عن الطاعة و يقسيان القلب عن 

 (.189، ص 76التفكر والخشوع«، )بحاراالنوار، ج 

 346، ص: 1قلب سليم، ج

كند آن از خوراك زياد است و هر دو سنگين مى

كند دل مىدار نفس را از طاعت و عبادت و قساوت

 را از تفكر )در معارف الهيّه و امور اخروى(«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »خواب زياد، دين و 

 597برد«.دنياى شخص را از بين مى

و نيز فرمود: »خداوند دشمن دارد زياد خواب 

 598كار بودن را«.رفتن و زياد بى

 
597 \( 1iُ)- نيا«،) حباراالنوار، ج » عن اىب ين والدُّ  E\(.180ص ، 76عبداللَّه عليه السالم قال: َكثرة النوم مذهبة للدِّ
598 \( 2iُ)- (.180، ص 76» عن الصادق عليه السالم قال: إنَّ اللَّه يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ«،) حباراالنوار ج\E 
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بسيارى خور و 

كشد ضرر گرداند نفس را و مىب فاسد مىخوا

 599را«.

زيرا هردو موجب سستى و كسالت از طاعات و 

عبادات و نشاط در آنها است و موجب ضايع شدن 

خبرى از سفر آخرتند و كافى اوقات و غفلت و بى

است همينها در كشيدن آنها مضرت را با وجود 

 مضرتهاى بدنى كه در هريك از آنهاست.

اند: خواب زياد، سبب علم طب گفتهو بزرگان 

سستى و ضعف قوى و برودت و رطوبت بدن و زياد 

شدن بلغم و كم شدن حرارت غريزيه است و هريك 

 از اينها موجب پيدايش چندين مرض است.

 خواب الزم چه مقدار است؟

 
599 \( 3iُ)-  دانى النَّْفس َوَِتْلُبانى املََضرََّة«،) غرراالمدى  E\(.596 / ش4قال امرياملؤمنْي عليه السالم:» َكْثرَُة ْاالْكلى َواْلنَّْومى تُ ْفسى
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»محدث فيض« در كتاب »منهاج النجاة« نقل نموده 

ساعت  كه در شبانه روز بايد ثلث آن كه هشت

اند به مقدار ربع است، خوابيد. و بعض اطبا گفته

يعنى شش ساعت در اغلب طبايع كافى است و اگر 

شود و سودا غالب باشد به كمتر از اين هم اكتفا مى

حق آن است كه براى آن ميزان كلى نيست و به 

اختالف اشخاص از حيث سن و مقدار اشتغال و 

س بايد فعاليت و كار كردن تفاوت دارد. هرك

 طبيب خود باشد و به مقدارى كه رفع

______________________________ 
عبداللَّه عليه السالم قال: كَثرة النوم »عن ابى -(1)

، ص 76مذهبة للدِّين والدُّنيا«، )بحاراالنوار، ج 

180.) 

»عن الصادق عليه السالم قال: إنَّ اللَّه يبغض  -(2)

، ص 76)بحاراالنوار ج كثرة النوم وكثرة الفراغ«، 

180.) 
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قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »كَثْرَةُ اْالكْلِ  -(3)

وَالْنَّوْمِ تُفْسِدانِ النَّفْس وَتَجْلُبانِ المَضَرَّةَ«، 

 (.596/ ش 4)غرراالمدى 

 347، ص: 1قلب سليم، ج

خستگى و ناراحتى بدن شود، استراحت كند و 

خواب رود و براى دانستن آداب خوابيدن و 

مطالب راجعه به آن به كتاب »دارالسالم نورى« 

 مراجعه شود.

 . ثروتمندى زياد6

: »به راستى كه 600اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود

كند )زيرا كسى مال زياد، دين شخص را فاسد مى

كه همّ او جمع مال و حفظ و زيادتى آن شد، ديگر 

در مقام تحصيل ايمان و عمل صالح و زياد كردن 

توشه سفر آخرت نخواهد بود و نيز اداى حقوق 

 
600 \( 1iُ)- (.145/ 3» عن امرياملؤمنْي عليه السالم قال: وان كثرة املال مفسدة للدين مقساة للقلوب«،) نورى، دارالسالم\E 
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كند، پس دين خود را خدا را از ثروت خود نمى

 خراب كرده است(«.

دى مال، قساوت دهنده دلهاست )زيرا و نيز زيا

مند شد و همّ او زيادتى هنگامى كه دل به مال عالقه

شود به طورى كه براى ثروت شد دلش سخت مى

شود؛ يعنى خود را بنده پروردگارش خاشع نمى

بيند. و نيز به ياد جهان پس عاجز و محتاج به او نمى

ان افتد. و نيز به تهيدستان و گرفتاراز مرگش نمى

 نمايد(.ترحم و رقت نمى

و آيات و روايات در مذمت كسانى كه همت آنها 

زيادتى ثروت است، بسيار و نقل آنها موجب طول 

كالم است و بايد دانست زيادتى ثروت كه مذمت 

شده و موجب قساوت و شقاوت است، ثروتمندى با 

بخل از انفاق است و اگر ثروت با سخاوت جمع 

حتكار نكند و روى هم نگذارد شود؛ يعنى ثروت را ا

بلكه از يك دست بگيرد و با دست ديگر بدهد، 
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چنين ثروتى ممدوح و موجب زيادى رقت و 

 سعادتمندى شخص است.

مال را كز بهر دين 

 باشى حمول
 

نعم مال صالحٌ گفتش 

 (رسول )ص

 

 . غفلت7

امام باقر عليه السالم به جابر جعفى فرمود: »و پرهيز 

 601كن از غفلت كه در غفلت، قساوت قلب است«.

______________________________ 
»عن اميرالمؤمنين عليه السالم قال: وان كثرة  -(1)

المال مفسدة للدين مقساة للقلوب«، )نورى، 

 (.145/ 3دارالسالم 

ا يكون قساوة القلب«، »واياك والغفلة ففيه -(2)

 (.146/ 3)نورى/ دارالسالم 

 
601 \( 2iُ)- (.146/ 3» واياك والغفلة ففيها يكون قساوة القلب«،) نورى/ دارالسالم\E 

http://www.i20.ir/


914     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 348، ص: 1قلب سليم، ج

»ما براى دوزخ، خلق بسيارى از جن و انس 

آفريديم ايشان را دلهايى است كه با آن حق را 

بينند و فهمند و چشمهايى است كه حق را نمىنمى

شنوند، اينان مانند گوشهايى است كه حق را نمى

گمراهتر از ستوران و ايشانند كه از  چهارپايانند بلكه

 602حق و راه حق ناآگاهند«.

در اين آيه شريفه خداوند غفلت را سبب كورى و 

كرى و نافهمى و سقوط از مقام انسانيت و مانده به 

حدّ حيوانيت و در نتيجه هبوط در دركات دوزخ 

 بيان فرموده است.

 بنديد؟پس كى بار سفر مى

سالم داخل بازار بصره شد، ديد اميرالمؤمنين عليه ال

مردم سرگرم خريد و فروشند، پس امام سخت 

 
602 \i\-( 1)iُ َهنََّم َكثىريًا يَ  َوَلَقْد َذرَْأ نَا ْلَى َا َوََلُْم ءَاَذاٌن الَّ ُروَن ِبى يُ ْبصى َا َوََلُْم أَْعُْيٌ الَّ يَ ْفَقُهوَن ِبى نسى ََلُْم قُ ُلوٌب الَّ َآ أْولبىَك َكاْْلَْنعمى َبْل ُهْم َأَضلُّ أْولبىَك ُهُم ا ّمَن ا ْلْىّن َواْْلى ْسَمُعوَن ِبى

 E\(.179) اعراف/ E\ْلغفىُلونَ 
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گريست و فرمود: »اى بندگان دنيا! و اى كارگران 

اهل دنيا! هرگاه شما روزها مشغول سوگند خوردن 

و سوداگرى باشيد و شبها در بسترهايتان خواب 

هاى دنيويّه و خوابتان از باشيد و در بين معامله

اشيد، پس چه زمان توشه براى سفر آخرت غافل ب

كنيد و به فكر معاد خود آخرت خود مهيّا مى

 603افتيد«.مى

: 604خداوند به حضرت موسى عليه السالم فرمود

»شاد مشو به فراوانى مال و ترك مكن ياد مرا در 

هرحال به راستى مال فراوان به فراموشى 

اندازد گناهان را و ياد من نكردن، دلها را مى

 كند«.دار مىوتقسا

______________________________ 
وَلَقَدْ ذَرَأْ نَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ ا لْجِنّ وَالْإِنسِ لَهُمْ  -(1)

 
603 \( 2iُ)- االخرة تغفلون فمىت ِتهزون الزاد فراشكم تنامون وِف خالل ذلك عن» فبكى بكاء شديدًا ِث قال: يا عبيد الدنيا وعمال اهلها! اذا كنتم بالنهار حتلفون وبالليل ِف

 E\(.674/ 1وتفكرون«،) سفينةالبحار 
604  \( 3iُ)-حال فان كثرة املال تنسى الذنوب وترك ذكرى يقسى القلوب ...«،) نورى/ كلفرح بكثرة املال وال تدع ذكرى على» اوحى اللَّه تبارك وتعال ال موسى عليه السالم ال ت

 E\(.146/ 3دارالسالم 
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قُلُوبٌ لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ 

ءَاذَانٌ لَّايَسْمَعُونَ بِهَآ أوْلبِكَ كَالْأَنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

 (.179ف/ )اعرا أوْلبِكَ هُمُ ا لْغفِلُونَ

»فبكى بكاء شديداً ثم قال: يا عبيد الدنيا  -(2)

وعمال اهلها! اذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل 

االخرة فراشكم تنامون وفى خالل ذلك عنفى

تغفلون فمتى تجهزون الزاد وتفكرون«، 

 (.674/ 1)سفينةالبحار 

»اوحى اللَّه تبارك وتعالى الى موسى عليه  -(3)

رح بكثرة المال وال تدع ذكرى السالم ال تف

حال فان كثرة المال تنسى الذنوب وترك كلعلى

/ 3ذكرى يقسى القلوب ...«، )نورى/ دارالسالم 

146.) 

 349، ص: 1قلب سليم، ج
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اى به غفلت 

گذرانيده همه عمر 

 عزيز

 

تا چه دارى و چه 

كردى عملت كو 

 وكدام

توشه آخرتت 

چيست در اين راه 

 دراز

 
كه تو را موى سفيد 

 از اجل آورد پيام

توانى كه فرشته مى

 شوى از علم و عمل
 

ليك از همّت دون 

 اى باد دو دامساخته

چون شوى همره 

حوران بهشتى كه 

 تورا

 
همه در آب و گياه 

 است نظر چون انعام

جهد آن كن كه 

نمانى ز سعادت 

 محروم

 

ود ساز كه كار خ

اينجا دو سه روزى 

 است مقام

 

 غفلت چيست؟
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به معناى ناآگاهى و در ياد نبودن است؛  »غفلت«

به معناى آگاهى و در ياد بودن است  »ذكر« چنانچه

و چون غفلت مقابل ذكر است، پس معناى ذكر خدا 

شود تا معناى غفلت از خدا و و آخرت گفته مى

آخرت كه برابر آن است دانسته گردد. ذكر خدا 

يعنى انسانى به نور عقلش آگاه شده و بفهمد كه 

الشأنى است دانا و بينا آفريده شده خداوند عظيم

وپرورش دهنده اوست وخودش وهمه  وتوانا

چيزش از اوست و همچنين تمام اجزاى جهان 

آفرينش آفريده او و تربيت شده اوست و خالصه 

هرچه هستى است از اوست و اين آگاهى همان 

ايمان به خداست چنانچه غفلت و ناآگاهى از اين 

به طورى كه اگر اين  605معانى كفر حقيقى است

ن حالت بميرد با كفر مرده غفلت مستمر شود و با آ

 است.

 
605 \( 1iُ)- مستور است و به  مراد از» كفر« در اين مقام كفر لغوى است كه به معناى سرت يعىن پوشاندن است. وظاهر است كه دل غافل از پروردگار در آن حال از خدا

 E\ياد هركه و هرچه هست او آشكار است و خدا هنان است لكن كفر ظاهرى و اصطالحى نيست يعىن مسلمان است و احكام اسالم بر او جارى است.
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______________________________ 
مراد از »كفر« در اين مقام كفر لغوى است كه  -(1)

به معناى ستر يعنى پوشاندن است. وظاهر است كه 

دل غافل از پروردگار در آن حال از خدا مستور 

است و به ياد هركه و هرچه هست او آشكار است و 

كفر ظاهرى و اصطالحى نيست  خدا نهان است لكن

 يعنى مسلمان است و احكام اسالم بر او جارى است.

 350، ص: 1قلب سليم، ج

 

هر آنكو غافل از 

 حق يك زمان است
 

در آن دم كافر است 

 اما نهان است

اگر اين غافلى 

 پيوسته بودى
 

دَرِ اسالم بر وى بسته 

 بودى

 

و نيز اگر اين حالت كفر مستمر شود، دل را قساوت 

گردد به طورى كه گيرد و نافهم و كور و كر مىمى
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ديگر به ياد خدا نخواهد افتاد و براى اينكه اين 

حالت كفر مستمر نشود، شبانه روز پنج مرتبه ياد خدا 

واجب شده كه همان نماز صبح و ظهر و عصر و 

از خداوند در  مغرب و عشاست تا به بركت آگاهى

اين پنج وقت، غفلتهايى كه در بين واقع شده، دل 

 دار نكند.را قساوت

 اگر نه روى دل اندر برابرت دارم ...

لكن بايد دانست كه اين نمازها هنگامى عالج غفلتها 

گردد كه با آگاهى شود و مانع از قساوت مىمى

)حضور قلب( انجام گيرد و اين نمازهاى با آگاهى 

كند، ولى اگر آن عالج ساعتهاى غفلت را مىتنها 

ساعتها به سبب غفلت آلوده به گناه شد نماز تنها 

كند بلكه بايد به وسيله عالج آن آلودگى را نمى

اى كه پاك كننده آن گناه است دل را از آن توبه

آلودگى عالج كند پس براى آلوده نشدن و 
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اگر الذكر شود و دار نگرديدن دل بايد دائمقساوت

 ساعتى غافل شود ساعت ديگر ذاكر شود.

 بايد هميشه به ياد خدا بود

و در اينجا براى دوام ذكر، شرح مختصرى 

شود اگر تنها نشسته است آگاه باشد كه يادآورى مى

خداوند حاضر است و با اوست يعنى آن كسى كه 

او را از مشتى خاك آفريده و اآلن بر بساط آماده 

رود آگاه ه است، اگر راه مىشده او )زمين( نشست

رود. باشد كه با توانايى خدا داده بر بساط او راه مى

گويد آگاه باشد كه با زبان اگر با كسى سخن مى

آفريده شده خدا و با توانايى اوست كه آنچه در 

سازد. و نيز آگاه باشد دو نفر نهان دارد آشكار مى

د كه خدا سومى آنهاست و اگر چهار نفرند، خداون

 606پنجمى آنهاست و هكذا.

 
606 \i\-( 1)iُ ن جنََّْوى مَوا تى َوَماِفى ا ْْلَْرضى َما َيُكوُن مى  E\(.7،) جمادله/ E\لَثٍة إىالَّ ُهَو رَابىُعُهْم َواَل مَخَْسٍة إىالَّ ُهَو َسادىُسُهْم ...ثَ  َأَلَْ تَ َر َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َماِفى السَّ
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______________________________ 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّموَا تِ وَمَافِى ا  -(1)

ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا  لْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى

 (.7، )مجادله/ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ...

 351، ص: 1قلب سليم، ج

و نيز در سخن گفتن به جاى خودستايى و ستايش 

از مخلوقى، آيات خداوند و شواهد حكمت او را 

اى از گويا شود و به جاى شكايت از نرسيدن به پاره

پايان خداوند آرزوهاى نفسانى از نعمتهاى بى

 607درباره خويش و درباره خلق سخن گويد.

زند است خود و آنها را اگر در خانه با زن و فر

آفريده پروردگار داند و آنها را نعمت و وسيله انس 

 
607  \( 1iُ)-   نشستم امام ابوهاشم جعفرى گويد: هتيدست شدم و سخت در فشار بودم رفتم خدمت حضرت امام على النقى اَلادى عليه السالم تا از حاَل شكايت كنم؛ چون

 E\خواهى شكرگزارى كىن؟ پس در خود فرو رفتم و ندانستم چه بگومي.اى اباهاشم! كدام نعمت خدا را مى عليه السالم فرمود

فقال عليه السالم:» رزقك االميان فحرم به بدنك على النار ورزقك العافية فاعانتك على الطاعة ورزقك القنوع فصانك  
تواىن اطاعت و  يافىت و سالمىت به تو داد به سبب آن مى  عن التبذل ...؛ يعىن خدا اميانت داد كه با آن از آتش جنات 

عبادت كىن و قناعت به تو داد پس از آبروريزى حمفوظ شدى اى اباهاشم! من ابتدا به تو چنْي گفتم چون دانستم 
ه  (. خالص129/  50خواهى از خداى خود شكايت كىن«. پس امام عليه السالم صد دينار به او دادند،) حباراْلنوار  مى

  .مشار پروردگار را ناديده گرفتنبايد به واسطه بعضى نامراديها نعمتهاى ىب
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و يار و معين از طرف خدا شناسد، اگر از خانه بيرون 

رود و از پى كسب و كار و تحصيل و معاش سعى مى

كند آگاه باشد كه با توانايى و مدد خداوندى و مى

 كند تا آن روزى رابراى اطاعت از امر او تالش مى

كه خدايش مقدر و مقرر داشته به دستش برسد اگر 

نشيند، خوردنيها و آشاميدنيها و نزد سفره طعام مى

كيفيّت آفريده شدن آنها و خواص و منافع آنها و 

لذات انسانى از آنها و بعد كيفيّت هضم و جزء بدن 

و موجب قوّت تن شدن آنها را آگاه باشد و همه را 

و هرگاه ساعتى بر او  از پروردگار حكيم خود داند

بگذرد و ناآگاهى فوراً به وسيله ذكر زبانى آگاهى 

دل را تجديد كند؛ يعنى استغفار كند از غفلت 

اش و شكر كند بر نعمتى كه از آن ناآگاه گذشته

 608بود.

 
608 \( 2iُ)-رفتيم تا نزديك بازار رسيدمي ناگاه امام عليه السالم پياده شد و به سجده رفت و طول داد؛ » معاوية بن وهب« گويد: مهراه امام صادق عليه السالم در مدينه مى

تم قربانت! سبب سجده چه بود؟ فرمود: ياد كردم نعمت خداى را بر خودم پس سجده شكر كردم. گفتم: آقا! نزديك بازار است و مردم درآمد چون سر از سجده برداشت گف
 E\(.82/ 11و شد هستند. فرمود: كسى مرا نديد،) حباراْلنوار 
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______________________________ 
ابوهاشم جعفرى گويد: تهيدست شدم و  -(1)

ت حضرت امام على سخت در فشار بودم رفتم خدم

النقى الهادى عليه السالم تا از حالم شكايت كنم؛ 

چون نشستم امام عليه السالم فرمود اى اباهاشم! 

خواهى شكرگزارى كنى؟ كدام نعمت خدا را مى

 پس در خود فرو رفتم و ندانستم چه بگويم.

فقال عليه السالم: »رزقك االيمان فحرم به بدنك 

فاعانتك على الطاعة  على النار ورزقك العافية

ورزقك القنوع فصانك عن التبذل ...؛ يعنى خدا 

ايمانت داد كه با آن از آتش نجات يافتى و سالمتى 

توانى اطاعت و عبادت به تو داد به سبب آن مى

كنى و قناعت به تو داد پس از آبروريزى محفوظ 

شدى اى اباهاشم! من ابتدا به تو چنين گفتم چون 

از خداى خود شكايت كنى«.  خواهىدانستم مى

پس امام عليه السالم صد دينار به او دادند، 
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(. خالصه نبايد به واسطه بعضى 129/ 50)بحاراألنوار 

شمار پروردگار را ناديده نامراديها نعمتهاى بى

 گرفت.

»معاوية بن وهب« گويد: همراه امام صادق  -(2)

رفتيم تا نزديك بازار عليه السالم در مدينه مى

رسيديم ناگاه امام عليه السالم پياده شد و به سجده 

رفت و طول داد؛ چون سر از سجده برداشت گفتم 

قربانت! سبب سجده چه بود؟ فرمود: ياد كردم 

نعمت خداى را بر خودم پس سجده شكر كردم. 

گفتم: آقا! نزديك بازار است و مردم درآمد و شد 

 (.82/ 11 هستند. فرمود: كسى مرا نديد، )بحاراألنوار

 352، ص: 1قلب سليم، ج

مثلًا اگر از طعام خوردن ناآگاه بود و آخر كار آگاه 

. و در خبر »الحمدللَّه من اوّله الى آخره« شد بگويد:

است هرگاه حضرت موسى بن جعفر عليه السالم 
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رفت و شكر كرد، به سجده مىنعمتى را ياد مى

نمود. و از دعاى امام سجاد عليه السالم است: مى

»آگاهى ده مرا براى يادت در ساعتهاى ناآگاهى و 

قرار ده مرا از آنهايى كه هميشه از تو آگاه و به 

شكند و ناآگاه را نمى يادت است و پيمان بندگى تو

و غفلت از ياد مرگ نيز غفلت  609از شكر تو نيست«

 گفته خواهد شد.

 . پنج چيز را بايد ترك كرد8

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »پنج 

 دهد:چيز است كه دلها را قساوت مى

 گناه پشت سر گناه. -1

 همسايگى با احمق )نابخرد(. -2

 فسى با زنان.زياد هم ن -3

 
609 \( 1iُ)-(.98واليغفل عن شكرك«،) صحيفه سجاديه/  » ونبهىن لذكرك ِف اوقات الغفلة واجعلىن ممن يدمي ذكرك وال ينقض عهدك\E 
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 در مدّت درازى تنها در خانه ماندن. -4

 نشستن با مردگان. -5

گفته شد يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! 

 مردگان كيانند؟

گذران سركشى پس او مرده فرمود: »هربنده خوش

است و هركس براى حيات پس از مرگش كار 

 610كند پس او مرده است«.نمى

زنده دال مرده ندانى 

 كه كيست
 

آن كه ندارد به خدا 

 اشتغال

 

______________________________ 
»ونبهنى لذكرك فى اوقات الغفلة واجعلنى  -(1)

 
610 \( 2iُ)-  الذنب وجماراة االْحق عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» مخس تقسى القلوب قيل وما هن يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال ترادف الذنب على

الوحدة واْللوس مع املوتى قيل وما هى املوتى يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال كل عبد مرتف فهو ميت وكثرة منافسة النساء وطول مالزمة املنزل على سبيل االنفراد و 
 E\(.146، ص 3وكل من ال يعمل الخرته فهو ميت«،) دارالسالم ج 
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ممن يديم ذكرك وال ينقض عهدك واليغفل عن 

 (.98شكرك«، )صحيفه سجاديه/ 

عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »خمس  -(2)

تقسى القلوب قيل وما هن يا رسول اللَّه صلى اهلل 

عليه و آله و سلم قال ترادف الذنب على الذنب 

حمق وكثرة منافسة النساء وطول مالزمة ومجاراة اال

المنزل على سبيل االنفراد والوحدة والجلوس مع 

الموتى قيل وما هى الموتى يا رسول اللَّه صلى اهلل 

عليه و آله و سلم قال كل عبد مترف فهو ميت وكل 

، ص 3من ال يعمل الخرته فهو ميت«، )دارالسالم ج 

146.) 

 353، ص: 1قلب سليم، ج

 چيز ديگر بايد ترك شود. سه 9

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »سه چيز است كه 
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دهد: گوش دادن به لهو و دنبال دل را قساوت مى

 611صيد رفتن و درب خانه سلطان رفتن«.

 طلبى. راحت10

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »سه 

آورد: دوستى خواب و دوستى اوت مىچيز قس

 612راحتى و دوستى خوراك«.

 . نظر به بخيل11

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »نگاه كردن به 

 613دهد«.شخص بخيل دل را قساوت مى

 . جزارى12

امام صادق عليه السالم فرمود: »كسى كه سر بريدن 

 614رود«.حيوانات شغل او باشد رحمت از دلش مى

 
611 \( 1iُ)-  و وطلب الصيد واتيان باب السلطان«.استماع اللهوصية النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم؛» ثلثةيقسْي القلبالفقيه ِف ِف\E 
612 \( 2iُ)-  (.147/ 3عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» ثالث تورث القسوة: حب النوم وحب الراحة وحب االكل«،) دارالسالم\E 
613 \( 3iُ)-  (.147/ 3عن امرياملؤمنْي عليه السالم:» النظر ال البخيل يقسى القلب«،) دارالسالم\E 
614 \4( iُ)-  عبداللَّه عليه السالم:» ان اْلزار تسلب منه الرْحة«.ِف الكاِف عن اىب\E 
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 قساوت تا به مرتبه حرمت نرسد مكروه است

ناگفته نماند آنچه گفته شد از اسباب قساوت قلب، 

بيشتر آنها مكروهات است و بر آنها عذاب آخرتى 

نيست، لكن تا جايى كه موجب مرتبه شديده قساوت 

 نشود.

توضيح مطلب آنكه براى قساوت دل، مراتب و 

 انواعى است تا برسد به مرتبه

______________________________ 
وصية النبى صلى اهلل عليه و آله و الفقيه فىفى -(1)

استماع اللهو وطلب الصيد سلم؛ »ثلثةيقسين القلب

 واتيان باب السلطان«.

عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ثالث  -(2)

تورث القسوة: حب النوم وحب الراحة وحب 

 (.147/ 3االكل«، )دارالسالم 
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عن اميرالمؤمنين عليه السالم: »النظر الى  -(3)

 (.147/ 3البخيل يقسى القلب«، )دارالسالم 

عبداللَّه عليه السالم: »ان فى الكافى عن ابى -(4)

 الجزار تسلب منه الرحمة«.

 354، ص: 1قلب سليم، ج

شديده آن يعنى به قدرى سخت شود كه ايمان به 

خدا و روز جزا را نپذيرد و خاشع نگردد و به قدرى 

حجابهاى تاريك، دل را بپوشاند كه حق را نبيند و 

ترين مناظر هيچ اندرزى در او اثر نبخشد و سخت

آور، دلش را تكان ندهد و ترحم و رقت ننمايد رقت

د تا جايى كه و اين مرتبه شديده هم مراتبى دار

مانند دلهاى لشكر يزيد از ديدن طفل عطشان 

ماهه و اضطرابش به روى دست پدر، رقت شش

نكردند و آن همه اندرزهاى آتشين حضرت 

سيدالشهداء عليه السالم و اصحابش به دلهايشان 
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اثرى نكرد و هنگامى كه حمله به مدينه رسول خدا 

ا را غارت هصلى اهلل عليه و آله و سلم كردند و خانه

كردند، بچه شيرخوارى كه در گهواره بود در مى

حضور پدر و مادرش نيزه در او فروكرده و بلندش 

 كردند و به ديوارش كوفتند.

و نيز مانند قساوت »ابن زياد و حجاج« و بسيارى از 

و خالصه امور مذكوره  -لعنهم اللَّه -اميهرؤساى بنى

دن پرده اى از قساوت و افتاهرچه موجب مرتبه

تاريكى بر روى دل است لكن تا جايى كه موجب 

مرتبه شديده نشده حرام نيستند و عقابى بر آنها 

نيست و هرگاه موجب مرتبه شديده مزبور شدند 

حرام و ترك آنها واجب و نيز هر كسى كه به مرتبه 

شديده قساوت مبتال شد عقلًا و شرعاً بر او واجب 

به تفصيلى كه است عالج آن و برطرف ساختن آن 

 شود.ذكر مى
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بنابراين، كسى كه درد دين دارد و تمام سعادت 

خود را در رقت قلب و در ايمان و خشوع براى 

خدا و روز جزا و تأمين حيات ابدى در جوار 

پروردگار و اولياى شريعتى حضرت محمد و آل 

محمد عليهم السالم دانست بايد به مقدار تواناييش 

پرهيز نمايد تا رقت و صفاى  از تمام امور مزبوره

دلش محفوظ ماند؛ زيرا اگر مسامحه كند و بگويد 

باك در ارتكاب آنها اينها كه حرام نيست و بى

گردد، رقت دلش تدريجاً كم شده و كم كم سخت 

شود تا نعوذباللَّه به مرتبه شديد شقاوت و تاريك مى

گردد و عالج آن در و قساوت كه ذكر شد، مبتال مى

سختى و اشكال است. خصوصاً اگر عمرش از  نهايت

چهل سال گذشته باشد و اگر مرگش در اين حال 

ايمانى مرده و هيچ اميد نجاتى برايش برسد با بى

 نيست.

 355، ص: 1قلب سليم، ج
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اينكه آدمى از زمانى كه به حد شعور  توضيح مطلب:

رسد، فورى چهل سالگى به طورى كه و ادراك مى

غيير آن در نهايت سختى و اشكال پس از سن چهل ت

است مانند درختى )نونهالى( كه تا هنوز به مرور 

دار نشده هرنوع كجى اگر در آن پيدا زمان كنده

شود به آسانى قابل اصالح است و به وسيله تكيه 

شود لكن اگر به همان حالت كجى مستقيم مى

دار دار گردد، سختى استقامتبزرگ شود و كنده

است و از اينجاست كه حضرت صادق شدنش آشكار 

عليه السالم فرمود: »بنده در وسعت است تا چهل 

سالگى او و چون به سنّ چهل رسد خداوند به 

الكاتبين كه مأمور ثبت اعمال او شد، كرام

فرمايد من به بنده خود عمر دادم )يعنى مى

مقدارى كه در آن به كمال برسد( از اين به بعد بر 

د و مواظب او باشيد و كم و زياد گيرى كنياو سخت
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عملش و كوچك و بزرگ كردارش را بر او 

 615بنويسيد«.

اللَّه جزائرى« فرموده شايد مراد از اين »سيد نعمت

سختگيرى چنين باشد؛ چون پيش از چهل سالگى 

اگر بنده گناهى كند تا هفت ساعت او را مهلت 

ولى نويسند دهد و اگر توبه نكرد، آنگاه بر او مىمى

 پس از سن چهل، اين مهلت نخواهد بود.

و از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى 

ها كند اى چهل سالهاست كه ملكى هر شب ندا مى

آنچه در اين مدت براى آخرت خود كشت 

ايد از كردارهايتان به تحقيق نزديك شد كرده

 616بردارى از حاصل آنها.خرمن آنها و بهره

 
615  \( 1iُ)-  ئكته اىن قد عمرت عبدى عمراً] وقد قال ابوعبداللَّه عليه السالم:» ان العبد لفى فسحة من امره ما بينه وبْي اربعْي سنة فاذا بلغ اربعْي سنة اوحى اللَّه عزوجل ال مال

 E\(.545 /2[ فغلظا وشددا وحتفظا عليه واكتبا عليه قليل عمله وكثريه وصغريه وكبريه«،) صدوق/ خصال طال
616  \( 2iُ)-   جهه وقال باىب وجه ال يفلح«،) قال النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» ابناء االربعْي زرع قد دىن حصاده. اقول وروى اذا بلغ الرجل اربعْي سنة وَل يتب مسح ابليس و

 E\(.504/ 1سفينةالبحار 

 مزن دست و پا كآبت از سرگذشت  چو دوران عمر از چهل درگذشت

 شبت روز شد ديده بركن زخواب  چو شيبت درآمد بر وى شباب
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______________________________ 
قال ابوعبداللَّه عليه السالم: »ان العبد لفى  -(1)

فسحة من امره ما بينه وبين اربعين سنة فاذا بلغ 

اربعين سنة اوحى اللَّه عزوجل الى مالئكته انى قد 

[ فغلظا وشددا وتحفظا عمرت عبدى عمراً ]وقد طال

ه«، عليه واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبير

 (.545/ 2)صدوق/ خصال 

قال النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ابناء  -(2)

االربعين زرع قد دنى حصاده. اقول وروى اذا بلغ 

الرجل اربعين سنة ولم يتب مسح ابليس وجهه وقال 

 (.504/ 1بابى وجه ال يفلح«، )سفينةالبحار 

 

 

 به َلو و لعب زندگاىن گذشت   دريغا كه فصل جواىن گذشت 

 زحق دور ماندمي و عاطل شدمي   دريغا كه مشغول باطل شدمي 

 كه كارى نكردى و شد روزگار   خوش گفت با كودك آموزگار چه

   () سعدى 
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چو دوران عمر از 

 چهل درگذشت
 

مزن دست و پا 

 كآبت از سرگذشت

چو شيبت درآمد بر 

 وى شباب
 

شبت روز شد ديده 

 بركن زخواب

دريغا كه فصل 

 جوانى گذشت
 

به لهو و لعب 

 زندگانى گذشت

دريغا كه مشغول 

 باطل شديم
 

زحق دور مانديم و 

 عاطل شديم

خوش گفت با چه

 كودك آموزگار
 

كه كارى نكردى و 

 شد روزگار

 

 

 )سعدى(
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 356، ص: 1قلب سليم، ج

نيز مروى است كسى كه عمرش به چهل رسد و اهل 

توبه نشود، شيطان صورتش را مسح كند و گويد 

 پدرم فداى كسى كه رستگارى ندارد.

در جلد سوم بحاراألنوار از خصال و امالى روايت 

 كرده رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:

»روز قيامت بنده از جايش حركت نكند تا از چهار 

سش جواب دهد: از عمرش كه در چه تمامش پر

كرده. از جوانيش كه در چه به پيرى رسانيده. و از 

داراييش كه از كجا آورده و در چه خرج كرده. و 

 617از دوستى ما اهلبيت عليهم السالم«.

فرماييد خصوص اين حديث چنانچه مالحظه مى

نعمت جوانى مورد پرسش خواهد شد، پس اى 

وانى را بدان و چنانكه در عافيت جوان عزيز! قدر ج

 
617 \( 1iُ)- ه وعن ماله من اين كسبه وفيما قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:» ال تزول قدما عبد يوم القيمة حىت يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابال

 E\(.180/ 71البيت«،) حباراْلنوار انفقه وعن حبنا اهل
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و سالمتى بدن خود و حفظ آن ساعتى هستى و 

كنى و پرهيزها دارى همچنين در غفلت نمى

سالمتى روان خود بايد سخت كوشا باشى و از 

درمان قساوت و ساير بيماريهايى كه در اين كتاب 

تذكر داده شده، سستى و مسامحه روا ندارى و 

ى درمان آنها در نهايت بدانى كه پس از سن جوان

 سختى است؛ چنانكه گفته شد.

ناگفته نماند كسى كه جوانى او با غفلت گذشته و 

بيماريهاى روانش متراكم شده تا به سنّ چهل رسيد، 

نبايد از درمان خود مأيوس شود و از مجاهده و 

 كوشش در درمان خود نبايد دست بردارد؛ زيرا

ى پس از چهل اگر درمان بيماريهاى روان اولًا:

سالگى هرچه سخت و مشكل باشد لكن محال نيست 

اى در هرمشكلى و سختى ثانياً: بلكه ممكن است.

جنب توانايى خداوند، سهل و آسان است. اگر 

وار به پروردگار خود پناهنده شود و بنده، بيچاره
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دردهايش را به او عرضه دارد و درمان خود را از 

صادق و ثابت  او خواهد و در اين طلب جدى و

باشد شكّى نيست كه خداوند كريم او را محروم 

 نخواهد فرمود:

______________________________ 
قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ال  -(1)

تزول قدما عبد يوم القيمة حتى يسأل عن اربع: عن 

عمره فيما افناه وشبابه فيما اباله وعن ماله من اين 

البيت«، )بحاراألنوار كسبه وفيما انفقه وعن حبنا اهل

71 /180.) 

 357، ص: 1قلب سليم، ج

 

نيامد در اين در 

 رخواهكسى عذ
 

كه سيل ندامت 

 شستن گناه

 

 درمان قساوت
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از آنچه گفته شد، بزرگانى گناه قساوت و سختى 

بيمارى غلظت دل و لزوم سعى در درمان آن به 

خوبى دانسته شد. و نيز دانسته شد كه بر هر انسان 

عاقلى الزم است سرى به دل خود زند اگر در آن 

از اين بيمارى و انحراف از فطرت اوليه چيزى ديد 

 فوراً در مقام معالجه آن برآيد.

 ت درمان قساوتكيفي

اول بايد سعى كند در ترك دوازده امورى كه از 

روايات ذكر گرديده و بعد عمل كند به آنچه در 

روايات براى درمان قساوت ذكر شده است. اما 

 ترك امور مذكوره:

پس با توجه به اثر سوء و آثار حسنه ترك آنها اگر 

تواند با سهولت آنها را ترك كند جز همت كند مى

ب آمال و آرزوهاى نفسانى كه نجات از آنها حجا

هاى بسيار دشوار است؛ زيرا از اول شعورش خواسته
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مادى و آرزوهاى نفسانى دلش را مشغول داشته و 

تمام همّ و سعى او در رسيدن به آنها بوده و روز به 

شود، حال چطور روز بر تعداد آنها افزوده مى

يش شود آنها را از دل جدا كرد و به جامى

هاى روحانى و آرزوهاى اخروى جاى داد. خواسته

سالها جز تأمين حيات مادى و تحصيل عيش و نوش 

دنيوى و ثروتمندان و مقام و منزلت روى خاك 

تواند تبديل آرزويى نداشته چگونه به آسانى مى

شود به طورى كه جز تأمين حيات جاودانى و 

ثروتمندى معنوى و مقامات روحانى و عيش 

و تنها  618اى نداشته باشدآرزويى و خواسته اخروى،

راه خالص و نجات از شر آنان، تفكر زياد در فنا و 

 
618 \E\( 1)iُ 

چشمى بجو كه هر سوى روى خدا   -

 ببينى 
 زانرو كه كور چشمى است روى خدا نديدن 

 ها دريدنعمر ديگر ببايد اين پرده  عمرى چو پرده بستيم بر ديده خدا بْي

 كاين بوده قصد خالق از بنده آفريدن  حتصيل معرفت كن تا بندگى بداىن
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زوال دنيا يعنى حيات مادى است تا جايى كه هرچه 

 به چشم او خورد

______________________________ 
(1) 

 

چشمى بجو كه هر  -

سوى روى خدا 

 ببينى

 

زانرو كه كور 

چشمى است روى 

 يدنخدا ند

عمرى چو پرده 

بستيم بر ديده خدا 

 بين

 
عمر ديگر ببايد اين 

 ها دريدنپرده

تحصيل معرفت كن 

 تا بندگى بدانى
 

كاين بوده قصد 

خالق از بنده 

 آفريدن
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 358، ص: 1قلب سليم، ج

تا به گوش او رسيد، فوراً زوال آن را متوجه شود. 

و نيز مرگ خود را از هرچه نزديكتر ببيند تا جايى 

كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

گذارم كه اميد فرو بردنش »لقمه در دهن نمى

گذارم كه اميد باز داشته باشم، چشم بر هم نمى

 شدنش داشته باشم«.

 بردرا مىياد مرگ غفلت 

: »رسول خدا 619امام محمّد باقر عليه السالم فرمود

صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: مرگ! مرگ! 

)يعنى برحذر باشيد يا اينكه ياد كنيد مرگ را( و 

اى از مرگ نيست، مرگ آمد با آنچه در چاره

 
619 \( 1iُ)-  ّروح والرّاحة والكرّة املباركة ال جعفر عليه السالم:» قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: املوَت! املوَت! أال والبّد من املوت، جاء املوت ِبا فيه، جاء بالعن اىب

بالشقوة والندامة وبالكرّة اَلاسرة ال نار حامية الهل دارالغرور، الذين كان َلا سعيهم وفيها رغبتهم   جّنة عالية ْلهل داراَللود، الّذين كان َلا سعيهم وفيها رغبتهم، وجاء املوت ِبا فيه
ب االجل وراء قاوة جاء اْلمل بْي العينْي، وذهقال: وقال: اذا استحّقت والية اللَّه والّسعادة جاء اْلجل بْي العينْي، وذهب اْلمل وراء الّظهر، واذا استحّقت واليُة الشيطان والشَّ 

، باب ذكراملوت و انّه ال 194، ص 13، ج الظهر قال: وسئل رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم أّى املؤمنْي أكيس؟ فقال: أكثرهم ذكراً للموت وأشّدهم له استعداداً«،) واِف
 E\(.14بّدمنه، ح 
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اوست، آمد با روح و راحت و رجوع با بركت به 

ى اهل آخرت، آنان سوى بوستان بلندمرتبه از برا

شان براى حيات ابدى و جهان پس از كه كوشش

شان سراى مرگ بوده و ميل و آرزو و خواسته

آخرت بوده و آمد مرگ با آنچه در آن است با 

آور به شقاوت و ندامت و حسرت و با رجوع زيان

سوى آتش سوزان براى اهل دنيا آنان كه 

 شان براى آن بود و ميل و آرزوشان دركوشش

 همان بود«.

و فرمود: »هرگاه الزم و ثابت شود واليت خداوند 

و سعادتمندى براى كسى، مرگ جلوى دو چشم او 

گيرد )يعنى و آرزوهاى دنيويّه پشت سر او جاى مى

نشانه كسى كه در واليت خداوند و سعادتمند شده 

كند و بر عمرش آن است كه مرگ را فراموش نمى

انيه التفات و رغبت تكيه ندارد و به شهوات نفس

ندارد( و هرگاه واليت شيطان و شقاوتمندى براى 
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كسى الزم شود، آرزوهاى دنيويّه جلوى چشمش و 

 گيردمرگ پشت سرش جاى مى

______________________________ 
جعفر عليه السالم: »قال رسول اللَّه عن ابى -(1)

البدّ صلى اهلل عليه و آله و سلم: الموتَ! الموتَ! أال و

من الموت، جاء الموت بما فيه، جاء بالرّوح والرّاحة 

والكرّة المباركة الى جنّة عالية ألهل دارالخلود، 

الذّين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم، وجاء الموت بما 

فيه بالشقوة والندامة وبالكرّة الخاسرة الى نار حامية 

الهل دارالغرور، الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم 

ال: وقال: اذا استحقّت والية اللَّه والسّعادة جاء ق

األجل بين العينين، وذهب األمل وراء الظّهر، واذا 

استحقّت واليةُ الشيطان والشَّقاوة جاء األمل بين 

العينين، وذهب االجل وراء الظهر قال: وسئل رسول 

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم أىّ المؤمنين أكيس؟ 

ذكراً للموت وأشدّهم له استعداداً«، فقال: أكثرهم 
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، باب ذكرالموت و انّه ال 194، ص 13)وافى، ج 

 (.14بدّمنه، ح 

 359، ص: 1قلب سليم، ج

كند و جز رسيدن بيند و ياد نمى)يعنى مرگ را نمى

هاى نفسانى و امورى كه راجع به حيات به خواسته

 اى ندارد(«.دنيوى است خواسته

امام باقر عليه السالم فرمود: »و از رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله و سلم پرسش شد كدام يك از 

مؤمنين زيركتر و داناتر است؟ فرمود: آن كه بيش 

كند و بيش از همه تدارك سفر از همه ياد مرگ مى

 نمايد«.آخرت مى

 بكرقسمتى از نامه على )ع( به محمد بن ابى

آسمانى؛ اميرالمؤمنين عليه  طبيب روحانى و هادى

 بكرمحمّد ابن ابى السالم در مكتوب طوالنى براى
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زمانى كه از طرف آن حضرت استاندار  620نوشت

مصر بود، امر فرمود كه بر اهل مصر بخواند، 

فرمايد: »اى بندگان! برحذر باشيد از مرگ و از مى

سختيهاى آن و تهيّه كنيد وسايل راحتى و آسايش 

رسد با امر ، به راستى ناگهان به شما مىنزد آن را

بزرگى، يا به خيرى كه ديگر شرى با او نيست 

آيد و يا به شرّى كه ديگر خيرى با آن نيست )تا مى

فرمايد:( پس هنگامى كه نفسهاى شما اينكه مى

خواهد، زياد ياد مرگ شهوات نفسانيه را از شما مى

 كنيد، مرگ در اندرز دادن كافى است«.

سول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم اصحاب و ر

كرد به ياد مرگ كردن و خود را زياد سفارش مى

فرمود: »زياد ياد مرگ كنيد؛ زيرا ياد مرگ مى

 
620 \( 1iُ)- عدته فانه يفجأكم بامر عظيم ِبري اليكون معه شر ابداً وبشر ال يكون معه عباداللَّه! املوت وسكرته واعدوالهبكر:» يا » وِف كتاب على عليه السالم ال حممد بن اىب

وا ذكر املوت اللَّه كثريا ما يوصى اصحابه بذكر املوت فيقول اكثر خري ابدا ال ان قال فاكثروا ذكر املوت عند ما تنازعكم اليه انفسكم من الشهوات وكفى باملوت واعظا وكان رسول
مته وغربته ان القرب يقول كل يوم: انابيت فانه هادم اللذات حائل بينكم وبْي الشهوات يا عباداللَّه ما بعد املوت ملن ال يغفر له اشد من املوت، القرب فاحذروا ضيقه وضنكه وظل

 E\(.218/ 6ر النار ...«،) حباراْلنوار الغربة، انابيت الرتاب، انابيت الوحشة ... والقرب روضة من رياض اْلنة وحفرة من حف
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كردن شكننده لذات نفسانى و مانع از ميلهاى 

 حيوانى است«.

______________________________ 
»وفى كتاب على عليه السالم الى محمد بن  -(1)

عدته بكر: »يا عباداللَّه! الموت وسكرته واعدوالهبىا

فانه يفجأكم بامر عظيم بخير اليكون معه شر ابداً 

وبشر ال يكون معه خير ابدا الى ان قال فاكثروا ذكر 

الموت عند ما تنازعكم اليه انفسكم من الشهوات 

اللَّه كثيرا ما وكفى بالموت واعظا وكان رسول

ت فيقول اكثروا ذكر يوصى اصحابه بذكر المو

الموت فانه هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات 

يا عباداللَّه ما بعد الموت لمن ال يغفر له اشد من 

الموت، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته 

ان القبر يقول كل يوم: انابيت الغربة، انابيت التراب، 

 انابيت الوحشة ... والقبر روضة من رياض الجنة

 (.218/ 6وحفرة من حفر النار ...«، )بحاراألنوار 
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 360، ص: 1قلب سليم، ج

»اى بندگان خدا! كسى كه آمرزش به او نرسيده، 

حالت پس از مرگش بدتر است از حالت مرگش، 

در حذر باشيد از قبر و تنگى و سختى و تاريكى و 

گويد منم خانه تنهايى آن به راستى قبر هر روز مى

انه خاك، منم خانه وحشت؛ و قبر غربت، منم خ

)يعنى جايگاه انسانى پس از مرگ( يا بوستانى است 

از بوستانهاى بهشت و يا گودالى است از گودالهاى 

 آتش«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »ياد مرگ، شهوات 

كند و دل را هاى غفلت را مىميراند و ريشهرا مى

ا نرم دارد و خوى رهاى خدا قوى مىبه وعده

 621نمايد«.مى

 اين همه سفارش درباره ياد مرگ

 
621 \( 1iُ)-  (.149/ 3وقال الصادق عليه السالم:» ذكر املوت مييت الشهوات ويقلع منابت الغفلة ويقوى القلب ِبواعد اللَّه ويرق الطبع«،) نورى/ دارالسالم\E 
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ها و مكتوبهاى خواننده عزيز! اگر به خطبه

البالغه و غير آن اميرالمؤمنين عليه السالم كه در نهج

يابى كه در بيشتر آنها موجود است مراجعه كنى، مى

هاى جهان پس سفارش فرموده به ياد مرگ و عقبه

نيا و اگر بنا شود آيات از مرگ و تدبر در فناى د

قرآن مجيد و روايات معصومين عليهم السالم كه در 

آورى شود خود كتاب اين موضوع است جمع

مستقل و بزرگى خواهد شد، لذا از نقل آنها 

نظر نموده و تنها دعاى چهلم از صحيفه صرف

شود به اميد سجاديه عليه السالم با ترجمه نقل مى

آن را بخواند و در معناى اينكه خواننده عزيز مكرر 

آن دقت كند و راه و روش سعادت خود را بيابد و 

 بدين وسيله از بيمارى قساوت محفوظ بماند.

»وَكانَ مِنْ دُعائِهِ عليه السالم اذا نُعِى الَيْهِ مَيِّتٌ اوْ 

 ذَكَرَ الْمَوْتَ«:
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»و از دعاى امام سجاد عليه السالم است هنگامى كه 

رسيد و يا ياد مرگ خبر مرگ كسى به او مى

 كرد«:مى

 .مُحَمَّد وَآلِهِ. وَاكْفِنا طُولَ الْامَل« »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى

»بارخدايا! بر محمّد و آل او درود فرست. و ما را از 

 آرزوى دراز بازدار«.

______________________________ 
وقال الصادق عليه السالم: »ذكر الموت يميت  -(1)

الشهوات ويقلع منابت الغفلة ويقوى القلب بمواعد 

 (.149/ 3اللَّه ويرق الطبع«، )نورى/ دارالسالم 

 361، ص: 1قلب سليم، ج

 .»وَقَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّى ال نؤمِّلَ«

آرزوى ما را كوتاه  »و با كردار راست و درست،

 كن تا اينكه آرزو نكنيم«.
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 »اسْتِتْمامَ ساعَةٍ بَعْدِ سْاعَةٍ وَلَا اسْتيفاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ«.

»تمام كردن ساعتى را پس از ساعتى. و دريافتن 

 روزى را پس از روزى«.

 .»وَلَا اتِّصالَ نَفَسٍ بِنَفْسٍ وَال لُحُوقَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ«

يوستگى نفسى را به نفسى. و نه در پى آمدن »و نه پ

 گامى در پى گامى«.

 .»وَسَّلمْنا مِنْ غُرورِهِ وامِنَّا مِنْ شُرُورِهِ«

گزند دار و از »و ما را از فريب آرزو سالمت و بى

 بديهايش ايمن فرما«.

 .»وَانْصِبِ الْمَوْتَ بَيْنَ ايْدينا نَصْباً«

»و مرگ را در جلو ما برپا دار كه يك لحظه از آن 

 غافل نشويم«.

 .»وَال تَجْعَلْ ذِكْرَنا لَهُ غِبّاً«
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»و ياد كردن ما آن را روزى پس از غفلت از آن 

 در روز يا روزهايى قرار مده«.

عَمَلًا نَسْتَبْطِئ مَعَهُ »وَاجْعَلْ لَنا منْ صالِح اْلَاعْمال 

 .وَشْكِ اللَّحاقِ بِكَ« الْمَصيرَ الَيْكَ وَنَحْرِصُ لَهُ عَلى

»و قرار ده از براى ما از اعمال شايسته عملى را كه 

با آن بازگشت به سوى تو را دير شماريم و بر زود 

 رسيدن به رحمت تو حرص داشته باشيم«.

 .نَأنَسُ بِهِ« ا الَّذى»حَتَّى يَكُونَ الْموتُ مَأنَسَنَ

»تا اينكه مرگ براى ما جاى انس و آرامش باشد كه 

 با آن انس گيريم«.

نُحبُّ الدُّنُوَّ  »وَمَألَفَنَا الَّذىِ نَشْتاقُ الَيْهِ وَحآمَّتَنَا الَّتى

 .مِنْها«
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»و جاى الفت و دوستى باشد كه به سوى آن شوق 

كه نزديك داشته باشيم و خويشاوند نزديكى باشد 

 شدن به آن را دوست داريم«.

 .»فَاذا اورَدْتَهُ عَلَيْنا وَانْزَلْتزهُ بِنا فَاسْعِدْنا بِهِ زائراً«

»پس هرگاه آن را بر ما حاضر نمودى و بر ما واقع 

 بخت گردان«.ساختى ما را به زيارت آن نيك

 362، ص: 1قلب سليم، ج

 .ضِيافَتِهِ«»وانِسْنا بِهِ قادِماً وَال تُشْقِنا بِ

»و ما را به قدوم آن انس ده و ما را به مهمانى آن 

 بدبخت مكن«.

 .»وَال تُخْزِنا بِزِيارَتِهِ وَاجْعَلْهُ باباً مِنْ ابْوابِ مَغْفِرَتِكَ«

»و از ديدارش خوار و ذليل مفرما و آن را درى از 

 درهاى آمرزش خود قرار ده«.
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»وَمِفْتاحاً مِنْ مَفاتيح رَحْمَتِكَ امْتنا مُهْتَدينَ غَيْرَ 

 .ضّآلينَ«

»و كليدى از كليدهاى رحمت خويش گردان. 

بميران ما را در حالى كه هدايت شدگان باشيم ]و 

 از[ گمراهان نباشيم«.

نَ غَيْرَ مُسْتَكْرِهينَ تآئبينَ غَيْرَ عاصينَ واَل »طائعيِ

 .مُصرِّينَ«

»فرمانبرانى كه كراهت نداشته باشيم، توبه 

كنندگانى كه گناه نكنيم و اصرار و ايستادگى بر 

 گناه نداشته باشيم«.

»يا ضامِنَ جَزاءِ الْمُحْسِنينَ وَمُسْتَصْلِحَ عَمَلِ 

 .الْمُفْسِدينَ«

ش نيكوكاران! و اى خواهان صالح »اى ضامن پادا

 كار تبهكاران«.
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 داروى دردتان را به كار بريد

ناگفته نماند چنانكه شخص مريض از طبيب جسمانى 

گيرد و آن شود و نسخه دارو از او مىدار مىمنت

خورد بلكه تا داروى تلخ و ناگوار را با عجله مى

شود براى جراحى و قطع جايى كه حاضر مى

كشد براى تحصيل دنش رنجها رامىعضوى ازب

 سالمتى بدنش.

دار بزرگان دين باشد همچنين انسان عاقل بايد منت

و داروى ياد مرگ و فناى دنيا را كه تعليم 

اند بپذيرد و به كار ببندد، هرچند ياد مرگ فرموده

تلخ و بر نفس گران و تا بتواند از آن گريزان است 

خود درست  تا جايى كه انواع سرگرميها براى

كند كه به ياد مرگ نيفتد، لكن چون سالمتى مى

روان و دل و سعادتمندى او وابسته به آن است بايد 

اين دارو را به كار برد و اگر نفس با اغواى شيطان 

گويد: »بنابراين، بايد انسان هميشه منتظر 

http://www.i20.ir/


958     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

الموت باشد و به دنبال كسب و كار نرود و از ملك

دنيا هيچ بهره نبرد و تنها نعمتها و خوشيهاى عالم 

رسد يا اى بيفتد منتظر باشد اآلن مرگش مىگوشه

 لحظه ديگر و اين رويه برخالف عقل و شرع است«.

 363، ص: 1قلب سليم، ج

در جواب گوييم حاشا و كال كه مؤمن به خدا و 

قرآن و محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم و آل 

محمّد عليهم السالم و به روز جزا حالش چنين باشد 

بلكه در حالى كه مرگ و فناى دنيا هميشه جلو چشم 

اوست به دنبال كسب و كار و تالش معاش خود و 

، عمرش را رود و يك لحظه به بيكارىاش مىعايله

كند، لكن تمام جنبش و كوششهايش از تلف نمى

روى اطاعت امر موالى اوست نه از براى حظ نفس 

و رسيدن به آرزوهاى نفسانى، مانند كسى كه خيال 

كند قرارگاهش دنيا است و براى حيات ديگرى مى

خلق نشده است و نيز از نعمتها و لذتهاى اين عالم 
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به اينكه اين همه برد، لكن با التفات بهره مى

هايى است از اصل نعمت و كمال لذت كه نمونه

پروردگار كريم در جهان پس از مرگ براى اهل 

 622ايمان تدارك فرموده است.

 پاسخ حضرت باقر )ع( به ابن منكدر

»محمّد بن منكدر« گويد: روز تابستانى در ساعت 

بسيار گرمى امام باقر عليه السالم راديدم كه نفس 

ريزان، به همراه دو غالمش به سمت عرقزنان، 

 623رفت.اى بيرون مدينه مىناحيه

با خود گفتم او را اندرزى دهم پس آن نادان به 

امام عليه السالم عرض كرد: بزرگى از بزرگان 

قريش با چنين حالت و در چنين ساعت در طلب 

دنيا باشد؟ اگر مرگ شما در اينجا برسد چه كار 

 كنيد؟!!مى

 
622 \i\-( 1)iُ  ٍْء إىالَّ عىنَدنَا َخَزآئُنهُ َوإىْن ّمن َشى\E /(.21،) حجر\E 
623 \( 2iُ)- اى كه داشتند يا براى كارى ديگر كه راجع به امر معيشت بوده است.رفتند براى اصالح مزرعهشايد امام عليه السالم مى\E 
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ليه السالم فرمود: »به خدا سوگند! اگر مرگ امام ع

من در اين حال بيايد آمده است در حالى كه من 

ام ام كه بازداشتهمشغول طاعتى از طاعت خدا بوده

خود را از حاجت به تو و مردم و من وقتى از آمدن 

مرگ ترسانم كه فرا رسد مرا در حالتى كه در 

 624معصيت و نافرمانى خداوند بوده باشم«.

______________________________ 
 (.21، )حجر/ ءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئنُهُوَإِنْ مّن شَىْ -(1)

رفتند براى اصالح شايد امام عليه السالم مى -(2)

اى كه داشتند يا براى كارى ديگر كه راجع مزرعه

 به امر معيشت بوده است.

)باب مكارم اخالقه و  287/ 46بحاراالنوار  -(3)

 سيرته(.

 364، ص: 1قلب سليم، ج

 
624 \( 3iُ)-  باب مكارم اخالقه و سريته(.287/ 46حباراالنوار (\E 
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 اسامه آرزويش دراز است

 مروى است كه »اسامة بن زيد« كنيزى خريد به

مبلغ يك صد دينار كه پس از يك ماه ثمن او را 

بپردازد و چون اين معامله را رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم شنيد، فرمود: »آيا از اسامه تعجب 

كنيد كه كنيزى خريده به مدّت يك ماهه كه نمى

ثمن او را بدهد؟ به راستى اسامه طول امل 

 625دارد«.

ئن باشد كه تا يك ماه يعنى انسان عاقل نبايد مطم

ديگر حتماً در دنياست و اين مبلغ را خواهد 

اى كه مدّت پرداخت، پس تا بتواند معامله يا وعده

دارد انجام ندهد و اگر خواست انجام دهد، 

احتمال رسيدن مرگ را پيش از آن مدت بدهد، 

پس راه اداى دين را تعيين كند و وصيت به آن را 

 فراموش ننمايد.

 
625 \( 1iُ)-  30/ 1سفينةالبحار.\E 
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 ام؟فردا زندهآيا تا 

روزى طرف عصر به اميرالمؤمنين عليه السالم خبر 

 دادند كه مقدارى مال رسيده است.

امام عليه السالم فرمود: »آن را بين فقرا تقسيم كنيد. 

 كنيم«.گفتند روز، گذشته است براى فردا تقسيم مى

شويد كه من امام عليه السالم فرمود: »شما ضامن مى

 م«.تا فردا زنده باش

 گفتند: يا اميرالمؤمنين! اين امر به دست ما نيست.

فرمود: »پس تأخير نيندازيد و همين وقت تقسيم 

كنيد«، پس چراغ افروختند و همان شب تقسيم 

 كردند.

 حيا از خداوند به چيست؟
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به اباذر 

 : »آيا دوست دارى داخل بهشت شوى؟«.626فرمود

______________________________ 
 .30/ 1سفينةالبحار  -(1)

رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: »يا قال -(2)

اباذر! أتحب أن تَدخل الجنَّة؟ قلت: نعم فداك ابى 

وامى! قال: فَاقْصر مِن األمل وَاجعْل الْموت نصب 

ة عَينيك واستح مِن اللَّه حقَّ الحياء ...«، )عين الحيو

 (.82/ 2مجلسى/ چاپ جديد 

 365، ص: 1قلب سليم، ج

 گفت: بلى پدر و مادرم به قربانت!

فرمود: »كم كن و كوتاه نما آرزوهاى دنيوى و 

هاى نفسانى را و مرگ را جلو چشمانت قرار خواسته

 
626 \( 2iُ)- ن اْلمل َواجعْ قال ح ل اْلموت نصب َعينيك واسترسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:» يا اباذر! أحتب أن َتدخل اْلنَّة؟ قلت: نعم فداك اىب وامى! قال: فَاْقصر مى

ن اللَّه حقَّ احلياء ...«،) عْي احليوة جملسى/ چاپ جديد   E\(.82/ 2مى
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ده كه پيوسته به ياد مرگ باشى و از خداوند حيا 

 كن چنانكه سزاوار حيا داشتن است«.

 ابوذر گفت: يا رسول اللَّه! همه ما از خدا حيا داريم.

فرمود: »حيا داشتن چنين نيست و لكن حيا از 

خداوند آن است كه فراموش نكنى قبر و پوسيدن 

و كهنه شدن در قبر را و فراموش نكنى جوف و 

آنچه در جوف است )يعنى شكم و فرج را از حرام 

در سر  و شبهه نگاه دارى( و فراموش نكنى آنچه

است )چشم و گوش و زبان و خيال خود را از 

معصيت باز دارى و به طاعت مصروف گردانى( و 

كسى كه كرامت و بزرگى آخرت را خواهد، بايد 

كه زينت دنيا را ترك نمايد، پس هرگاه چنين باشى 

رسى و دوست اى ابوذر! به درجه واليت الهى مى

 گردى«.خدا مى

 ص(اندرزهاى سودمند پيغمبر )
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »اى 

ابوذر! اگر ببينى مرگ خود و به تندى آمدنش را 

رو به تو، دشمن خواهى داشت آرزوهاى دور و 

دراز خود را و فريب آن را نخواهى خورد. اى 

اباذر! در دنيا مانند غريبى باش كه به غربت گرفتار 

ابدى، جهان  است و وطن يعنى ايستگاه و آرامگاه

پس از مرگ تو است يا بوده باش مانند مسافرى كه 

در منزلى فرود آيد و قصد اقامت ننمايد و خود را 

از اصحاب قبور شمار و قبر را منزل خود دان و در 

تعمير و آبادانى آن همت بگمار. اى اباذر! چون 

صبح كنى در خاطر خود فكر شام را راه مده و شام 

مكن و چون شام كنى، خيال  را از عمر خود حساب

صبح و انديشه آن را در خاطر مگذران و از صحت 

خود پيش از بيمارى توشه بگير و از زندگى پيش از 

 627بردار«.مردن، بهره

 
627 \( 1iُ)- نيا غريب او كعابر سبيل وعد قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:» يا اباذر! لو نظرت ال االجل ومسرية ال بغضت االمل وغروره. يا اباذر! كن كانك ِف الد

اباذر! اذا اصبحت فال حتدث نفسك باملساء واذا امسيت فال حتدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك«،) نفسك من اصحاب القبور يا 
 E\(.75/ 74حباراالنوار/ 
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______________________________ 
قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: »يا  -(1)

ضت االمل اباذر! لو نظرت الى االجل ومسيرة ال بغ

وغروره. يا اباذر! كن كانك فى الدنيا غريب او 

كعابر سبيل وعد نفسك من اصحاب القبور يا اباذر! 

اذا اصبحت فال تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت 

فال تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل 

/ 74سقمك ومن حياتك قبل موتك«، )بحاراالنوار/ 

75.) 

 366، ص: 1قلب سليم، ج

ل راه عبرت را به حضرت داوود )ع( نشان حزقي

 دهدمى

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه چون 

از حضرت داوود عليه السالم ترك اولى صادر شد، 

چهل روز در سجده ماند و سر از سجده 

داشت، مگر وقت نماز تا آنكه پيشانيش شكافته برنمى
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شد و خون از چشمانش جارى گرديد. بعد از چهل 

خواهى؟ آيا داوود! چه مىز ندا به او رسيد اىرو

اى تا تو را آب اى تا تو را سير كنيم؟ آيا تشنهگرسنه

دهيم؟ يا عريانى تا تو را بپوشانيم؟ يا ترسانى تا تو را 

 ايمن گردانيم؟

گفت پروردگارا! چگونه ترسان نباشم و حال آنكه 

دانم تو خداوند عادلى و ظلم ظالمان از تو مى

 گذرد.نمى

 خداوند به او وحى فرمود: اى داوود! توبه كن.

پس روزى داوود به جانب صحرا رفت و »زبور« 

خواند، خواند و هرگاه آن حضرت زبور مىمى

ماند اى نمىهيچ سنگى و درختى و كوهى و پرنده

كرد مگر اينكه با داوود در فغان و ناله همراهى مى

غارى بود كه  تا اينكه به كوهى رسيد و بر آن كوه

جاى داشت.  »حزقيل« در آنجا پيغمبر عابدى به نام
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حزقيل چون صداى كوهها و حيوانات را شنيد، 

دانست حضرت داوود است. پس داوود گفت: اى 

 دهى باال بيايم؟حزقيل! رخصت مى

گفت نه تو گناهكارى. داوود گريست. به حزقيل 

وحى رسيد كه داوود را سرزنش نكن بر ترك 

او و از من طلب كن عافيت را كه هركس را  اوالى

من به خودش واگذارم، البته به خطايى مبتال 

شود. پس حزقيل دست داوود را گرفت و به نزد مى

 خود برد.

داوود گفت: اى حزقيل! هرگز اراده گناهى 

 اى؟كرده

 گفت: نه.

 گفت: هرگز عُجب در تو پيدا شده؟

 367، ص: 1قلب سليم، ج
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 گفت: نه.

گفت: هرگز ميل به دنيا و شهوات آن در خاطرت 

 گذشته؟

 گفت: بلى.

 كنى؟پرسيد آن را به چه عالج مى

شوم و از گفت: به اندرون اين شكاف داخل مى

 گيرم.آنچه در آنجاست عبرت مى

داوود با او داخل آن شكاف شد ديد كه تختى از 

آهن گذاشته است و بر روى آن استخوانهاى 

پوسيده است و لوحى از آهن نزد آن تخت 

گذاشته است. داوود لوح را خواند نوشته بود من 

»ارواى بن شلم« هزار سال پادشاهى كردم و هزار 

شهر بنا نمودم و هزار دختر را بكارت بردم و آخر 

ن اين شد كه خاك، فرش من و سنگ، بالش كار م
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گاه من و مار و مور، همسايگان من است، پس و تكيه

 628كسى كه مرا ببيند فريب دنيا نخورد.

غرض از نقل اين حديث آن است كه مؤمن عاقل 

هنگام هيجان شهوات و ميلهاى نفسانى، زود به وسيله 

 ياد مرگ جلو آنها را بگيرد.

 گزارشى از دوزخ، درمان قساوت

در »منازل اآلخرة« به سند صحيح از ابوبصير منقول 

است كه به خدمت امام جعفر صادق عليه السالم 

ول خدا صلى اهلل عليه و عرض كردم: اى فرزند رس

آله و سلم! مرا بترسان از عذاب الهى كه دلم بسيار 

قساوت به هم رسانيده است. امام فرمود: »اى 

ابومحمّد! آماده باش براى زندگى دور و دراز كه 

زندگى آخرت است و آن را نهايت نيست و فكر آن 

زندگانى را بكن و تهيه آن را درست بنما به درستى 

روزى به نزد حضرت رسول صلى اهلل  كه جبرئيل
 

628 \( 1iُ)-  /153جملسى/ عْي احليوة.\E 
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عليه و آله و سلم آمد كه روترش كرده و آثار اندوه 

آمد اش ظاهر بود و پيش از آن هرگاه مىدر چهره

متبسم و خندان بود. رسول خدا فرمود: اى 

جبرئيل! چرا امروز چنين غضبناك و محزون 

اى؟ جبرئيل گفت: امروز دمهايى را كه بر آمده

 دميدند از دست گذاشتند.آتش جهنم مى

رسول خدا فرمود: دمهاى آتش جهنم چيست؟ 

گفت اى محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم! خداوند 

 امر

______________________________ 
 .153مجلسى/ عين الحيوة/  -(1)

 368، ص: 1قلب سليم، ج

فرمود: هزار سال بر آتش جهنم دميدند تا سفيد شد، 

يگر دميدند تا سرخ شد، پس هزار پس هزار سال د

سال ديگر دميدند تا سياه شد، اكنون سياه است و 
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اى از ضريع )عرق اهل جهنم كه تاريك و اگر قطره

از چرك فرجهاى زناكاران است كه در ديگهاى 

جهنم جوشيده و به جاى آب به اهل جهنم 

خورانند( در آبهاى دنيا بريزند، جميع اهل دنيا مى

ند و اگر يك حلقه از زنجيرى كه از گندش بمير

گذارند هفتاد ذرع است و بر گردن اهل جهنم مى

بر دنيا بگذارند، از گرمى آن تمام دنيا بگدازند و 

اگر پيراهنى از پيراهنهاى جهنميان در ميان زمين 

و آسمان بياويزند اهل دنيا از بوى گند آن هالك 

 شوند؛ چون جبرئيل اينها را بيان كرد، رسول خدا

صلى اهلل عليه و آله و سلم و جبرئيل هردو به گريه 

آمدند، پس حق تعالى ملكى فرستاد به سوى ايشان 

فرمايد رساند و مىكه پروردگارتان شما را سالم مى

كه من شما را ايمن گردانيدم از اينكه گناهى كنيد 

تا مستوجب عذاب من شويد، بعد از آن هرگاه 
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يد، متبسم رسجبرئيل به خدمت آن حضرت مى

 بود«.

پس امام صادق عليه السالم فرمود: »در آن روز اهل 

فهمند و اهل آتش، بزرگى و سختى عذاب را مى

بهشت، بزرگى و راحتى بهشت و نعمتهاى آن را 

شوند، دانند و چون اهل جهنم داخل جهنم مىمى

كنند تا خود را به باالى جهنم هفتاد سال سعى مى

رسند، خزنه ر جهنم مىرسانند؛ چون به كنامى

كوبند تا به جهنم گرزهاى آهن بر كله ايشان مى

گردند و چون پوستهاى ايشان به قعر جهنم برمى

آتش سوخته گردد، پوست تازه به بدنشان بپوشانند 

تا عذاب در ايشان بيشتر اثر كند، پس امام عليه 

السالم به ابوبصير فرمود: آنچه تو را گفتم كافى 

ساوت دلت كم شد؟( گفت مرا بس است؟ )يعنى ق

 است و كافى است«.
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غرض از نقل اين حديث آن است كه خواننده 

عزيز! مراقب دل خود باشد چنانچه قساوتى ديد 

رجوع كند به طبيب روحانى و چون در اين اوان 

كه زمان غيبت كبراست امام ما از نظرها غايب و 

دسترسى به آن حضرت نيست و نيز مؤمن كاملى كه 

تواند مرض قلب را تشخيص دهد و از عهده درمان ب

آن برآيد مانند كبريت احمر است، پس بايد به 

بيت وحى عليهم السالم قرآن مجيد و كلمات اهل

كه به حمداللَّه در دسترس همه است، رجوع كرد 

 و شفاى دل را از آنها طلبيد.

 369، ص: 1قلب سليم، ج

 كندمهربانى با يتيم، دل را نرم مى

: 629رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود

»هركدام از شما كه از قساوت دلش ناراضى و 

 
629 \( 1iُ)-رأسه يلْي قلبه باذن اللَّه عزوجل فان لليتيم حقًا«،) نورى ليدن يتيمًا فيالطفه وليمسح» قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: من انكر منكم قساوة قلبه ف

 E\(.149/ 3دارالسالم 

   .» وروى انه قال: يقعده على خوانه وميسح رأسه يلْي قلبه«،) مهان مدرك(

http://www.i20.ir/


975     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

ناراحت شد، بايد يتيمى را نزديك شده و با او 

مهربانى كند و دست بر سرش كشد كه دل او به 

شود؛ زيرا براى يتيم حقى است. و اذن خدا نرم مى

طعام  در روايت ديگر است كه هركه يتيم را بر سفره

خود نشاند و دست مهر بر سرش كشد دل او نرم 

شود. و نيز مروى است كه شخصى به رسول خدا مى

صلى اهلل عليه و آله و سلم از قساوت دلش شكايت 

 كرد، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:

»هرگاه بخواهى دلت نرم شود، پس اطعام كن 

 مسكين را و دست بر سر يتيم بكش«.

 كندهايى كه دل را نرم مىبوبات و ميوهح

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى 

كه پيغمبرى از پيغمبران به خداوند از  630است

 

ساوة قلبه فقال: اذا اردت أن » وِف مشكاة االنوار للطربسى روى ان رجاًل شكى ال النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم ق
  .(149/  3يلْي قلبك فاطعم املسكْي وامسح رأس اليتيم«،) نورى دارالسالم 

630  \( 2iُ)-ُمرَّقومك   عزوجل قساوة قلوب قومه فاوحى اللَّه اليه وهو ِف مصاله انْ » ِف مكارم االخالق للطربسى عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم شكى نىب من اْلنبياء ال اللَّه
 E\(.149/ 3ان يأكلوا العدس فانه يرق القلب ويدمع العْي«،) نورى، دارالسالم 
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قساوت دلهاى قومش شكايت كرد، پس در حالى كه 

در محل نمازش بود، خداوند به او وحى فرمود كه 

وادار قومت را به خوردن عدس كه آن دل را نرم 

 كند«.اشك چشم را زياد مىو 

و روايات در اينكه »عدس« موجب رقت قلب است، 

شود كه باشد و از بعض آنها فهميده مىبسيار مى

 مراد از عدس، »نخود« است.

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى 

است كه فرمود: »هركه دوست دارد دلش نرم شود 

 631پس ادامه دهد خوردن انجير را«.

______________________________ 
»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:  -(1)

من انكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيالطفه 

رأسه يلين قلبه باذن اللَّه عزوجل فان لليتيم وليمسح

 (.149/ 3حقاً«، )نورى دارالسالم 

 
631 \( 3iُ)-  (.442/ 2عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» من احب ان يرق قلبه فليدمن اكل البلس يعىن التْي«،) سفينةالبحار\E 
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 »وروى انه قال: يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين

 قلبه«، )همان مدرك(.

»وفى مشكاة االنوار للطبرسى روى ان رجلًا شكى 

الى النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم قساوة قلبه 

فقال: اذا اردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين 

 (.149/ 3وامسح رأس اليتيم«، )نورى دارالسالم 

»فى مكارم االخالق للطبرسى عن النبى صلى  -(2)

اهلل عليه و آله و سلم شكى نبى من األنبياء الى 

عزوجل قساوة قلوب قومه فاوحى اللَّه اليه وهو اللَّه

فى مصاله انْ مُرَّقومك ان يأكلوا العدس فانه يرق 

 (.149/ 3القلب ويدمع العين«، )نورى، دارالسالم 

عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »من  -(3)

احب ان يرق قلبه فليدمن اكل البلس يعنى التين«، 

 (.442/ 2)سفينةالبحار 

 370، ص: 1قلب سليم، ج
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و در روايات از خوردن نان جو و سركه و انگور 

سياه و زيتون و انار مدح فراوانى شده و اينكه 

انچه از خوردن آنها موجب نورانيت دل است چن

زياد خوردن گوشت مذمت شده است و براى مزيد 

اطالع به كتاب االطعمه واالشربه از وسائل الشيعه 

 مراجعه شود.

امام باقر عليه السالم در وصيّتى كه به جابر نمود، 

: »طلب كن رقت دل را به زياد ياد خدا 632فرمود

 كردن در خلوتها«.

مروى  از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم

كه: »سفيدى و روشنايى دل در چهار  633است

خصلت است: عيادت كردن از مريض و تشييع 

جنازه كردن و كفن براى مردگان خريدن و بدهى 

 مسلمانى را پرداختن«.

 
632 \( 1iُ)-(. متام حديث و شرح آن در آخر ِبش عقايد 441/ 2اَللوات«،) سفينةالبحار بكثرة الذكر ِف ... وتعرض لرّقة القلبابوجعفر عليه السالم ِف وصية ْلابر: » قال

 E\نوشته شد.
633  \( 2iُ)-    (،»442/  2نةالبحار سفيعن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» بياض القلب ِف اربع خصال: ِف عيادة املريض واتباع اْلنائزوشراء اكفان املوتى ودفع القرض.)\E 
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اند در خاتمه مثلى را كه بعض حكما بيان كرده

شود تا خواننده عزيز در آن خوب يادآورى مى

 رد.دقت كند و در خاطر خود بسپا

 مثلى از زندگى آدمى و مصيبتهايش

ام مردى را فيل مستى در قفا »بلوهر« گفت: شنيده

شتافت تا گريخت و فيل از پى او مىبود و او مى

آنكه به او رسيد، آن مرد بيچاره شد و چاهى ديد 

كه دو شاخه در كنار آن روييده بود، خود را در 

آن چاه انداخت و آن دو چوب به دست گرفت 

كه در قعر چاه نيفتد، ناگاه ديد در بيخ آن دو شاخه 

دو موش بزرگ يكى سفيد و ديگرى سياه مشغول 

هاى آن دو شاخه هستند، نظر در به جويدن ريشه

قعر چاه كرد ديد اژدهايى دهان گشوده است كه 

هرگاه بيفتد او را فرو برد و در نزديك خود چهار 

ه و افعى ديد كه از سوراخهاى خود سردرآورد
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آماده نيش زدن به او هستند؛ چون سر باال كرد، ديد 

 سر آن دو شاخه

______________________________ 
ابوجعفر عليه السالم فى وصية لجابر: ... »قال -(1)

الخلوات«، بكثرة الذكر فىوتعرض لرّقة القلب

(. تمام حديث و شرح آن در 441/ 2)سفينةالبحار 

 د.آخر بخش عقايد نوشته ش

عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »بياض  -(2)

القلب فى اربع خصال: فى عيادة المريض واتباع 

الجنائزوشراء اكفان الموتى ودفع القرض«، 

 (.442/ 2)سفينةالبحار 

 371، ص: 1قلب سليم، ج

اندكى از عسل آلوده است پس به ليسيدن آن عسل 

آن افعيها و مشغول شد و لذت شيرينى آن، او را از 

 از افتادن در دهان آن اژدها غافل ساخت.
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اى عزيز! آن چاه، دنياست كه پر است از آفتها و 

بالها و مصيبتها. و آن دو شاخ، عمر آدمى است و 

آن دو موش روز و شب است كه عمر آدمى را 

 634كند و آن چهار افعى، اخالطپيوسته قطع مى

باشند ده مىاند كه به منزله زهرهاى كشنچهارگانه

داند چه )صفرا، سودا، بلغم و خون( كه آدمى نمى

آيند كه صاحب خود را هالك وقت به هيجان مى

كنند و آن اژدها مرگ است كه در راه انسان و 

منتظر اوست. و آن عسل كه فريفته آن شده بود و 

با همه آلودگيش او را از همه آنچه ذكر شد غافل 

نعمتها و عيشهاى ساخته بود، لذتها، خواهشها، 

 دنياست.

 گفتگوى ذوالقرنين با قومى شگفت

 
634 \E\-( 1)iُ 

 چند روزى شوند با هم خوش  چهار طبع مخالف سركش 

 جان شريين برآيد از قالب   چون يكى زين چهار شد غالب 
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اند كه »ذوالقرنين« پس از در بعضى آثار نقل كرده

گشودن شهرها در خاور و باختر همچنان روى در 

شهرها نهاد و همى گشت و گروه گروه را دعوت 

همى كرد تا به قومى رسيد كه همه همرنگ و 

نديده و در همسان بودند در سيرت و طريقت پس

اخالق و اعمال شايسته، بر يكديگر مهربان و كلمه 

ايشان يكسان، نه قاضى شان به كار بود و نه داور و 

همه بر يكديگر مشفق چون پدر و برادر، نه يكى 

درويش و يكى توانگر يا يكى شريف و يكى وضيع، 

بلكه همه يكسان بودند و برابر، در طبعشان جنگ نه 

نه در كردارشان زشت نه و و در گفتارشان فحش 

در ميانشان بدخوى و جلف و جفاكار نه؛ عمرشان 

دراز ولى آرزوهايشان كوتاه بود و بر در خانه 

گورها كنده بودند تا پيوسته در آن نگرند و ساز 

رفتن سازند و سراهاى ايشان را در نبود، ذوالقرنين 

چون آنان را بديد در كار ايشان خيره بماند و 
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م! شما چه قوميد كه در شرق و غرب گفت: اى قو

 بگشتم مانند شما گروه نديدم و چون

______________________________ 
(1)- 

 

چهار طبع مخالف 

 سركش
 

چند روزى شوند با 

 هم خوش

چون يكى زين 

 چهار شد غالب
 

جان شيرين برآيد از 

 قالب

 

 

 372، ص: 1قلب سليم، ج

سيرت و اخالق شما هيچ سيرت و اخالق نپسنديدم، 

مرا از كار و حال خويش خبر كنيد و هرچه پرسم 
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مرا جواب دهيد: نخست آنكه چرا نزديك سراهاى 

 ايد؟خويش گورها كنده

گفتند: تا پيوسته مرگ به ياد داريم و چون ما را 

 بازگشت آنجا خواهد بود دل بر آن نهيم.

پرسيد: چون است كه بر سراى شما در نيست و 

 حجاب و قفل و بست نه؟

گفتند: چون در ميان ما جز امين و مؤمن نيست و 

 كس را از كس ترس و بيم نه.هيچ

پرسيد: چون است كه در ميان شما امير و قاضى 

 نيست؟

گفتند: از بهر آنكه در طبع ما جنگ و ستم نيست تا 

 به پاسبان و امير و قاضى نياز داشته باشيم.

پرسيد: اين موافقت شما به ظاهر و نزديكى دلهاى 

 شما به باطن از كجا خواسته؟
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گفتند: كينه و حسد و خشم و دشمنى از دل بيرون 

كرديم تا موافق يكديگر گشتيم و دوست يكديگر 

 شديم.

پرسيد: چون است عمرهاى شما دراز دادند و عمر 

 ديگران را كوتاه؟

گفتند: از آنكه به حق كوشيم و حق گوييم و از حق 

 درنگذريم و به عدل و راستى زندگى كنيم.

پرسيد: چون است كه شما را به روزگار آفت نرسد 

 رسد؟چنانكه به ديگر مردم مى

را به گفتند: از اينكه هرچه پيش آيد جز خداى 

 635پشتى نگيريم.

غرض از نقل اين داستان آنكه اين قوم سعادتمند 

هايشان قرار داده چگونه قبرهاى بستگان را دَرِ خانه

بودند تا هنگام از خانه درآمدن و برگشتن از ياد 

 
635 \( 1iُ)-  .كشف االسرار، سوره كهف\E 
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مرگ غافل نشوند و بدين وسيله دلهايشان نرم و 

 شان شود:آمال آنها كم و توفيق هرخيرى بهره

تو است  خاك من و

 كه باد شمال
 

بردش سوى مى

 يمين و شمال

مالك فى الخيمة 

 مستلقياً
 

قد نهض القوم 

 وشدّوا الرحال

 

______________________________ 
 كشف االسرار، سوره كهف. -(1)

 373، ص: 1قلب سليم، ج

 

عمر به افسوس برفت 

 آنچه رفت
 

ديگرش از دست 

 مده بر محال

قد وعرالمسلك يا 

 ذاالفتى
 

افلح من هيّأ 

 زادالمآل
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بس كه در آغوش 

 لحد بگذرد
 

بر من و تو روز و 

 شب و ماه و سال

  التك تغترُّ بمعمورة
ها الهدم يعقب

 اواالنتقال

گر به مثل جام جم 

 است آدمى
 

سنگ اجل بشكندش 

 چون سفال

لوكشف التربة عن 

 بدرهم
 

لم تر الّا كد قيق 

 الهالل

بس كه در اين 

 خاك ممزّق شده
 

صورت خوبان بديع 

 الجمال

اندرس الرّسم به 

 طول الزمان
 

وانتخر العظم به 

 طول الليال

اى كه درونت به 

 گنه تيره شد
 

ترسمت آئينه نگيرد 

 صقال

مالك تعصى ومنادى 

 القبول
 

من قبل الحقّ ينادى 

 تعال
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زنده دل مرده 

 ندانى كه كيست
 

آنكه ندارد به خدا 

 اشتغال

عزّ كريم احد ال 

 يزول
 

جلّ قديمُ صمد 

 اليزال

 

در پايان بحث قساوت، براى تتميم بحث، ساير 

اوت شمرده شده امورى كه در روايات از اسباب قس

 شود:به طور اختصار يادآورى مى

 همّ دنيا -1

»كسى كه از رسيدن به سختيها و ناماليمات و از 

نرسيدن به آرزوى دنيويه غصّه دارد، اندوهناك 

شود و بر اين اندوه ثابت بماند، مبتال به »قساوت« 

 شود.مى

فرمايد: »تا حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

هاى دنيا خالى كنيد؛ توانيد دل خود را از غصّهمى
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دار زيرا كسى كه دنيا مورد همّ او شود، دلش قساوت

شود و فقر بين دو چشم اوست؛ يعنى هميشه مى

)تفصيل مطلب در  636بيند«.خودش را نيازمند مى

 بحث حب دنيا گفته خواهد شد(.

______________________________ 
»تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فانه من  -(1)

بين عينيه«، كانت الدنيا همته قسى قلبه وكان فقره

 (.5/ 1)لئالى االخبار 

 374، ص: 1قلب سليم، ج

 اميدوار بودن به وعده الهى -2

زياد غصّه روزى خوردن و براى وسايل زندگى 

آور است؛ ناك شدن، قساوتدنيوى زياد اندوه

چنانچه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به 

و حضرت صادق  637اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود

 
636 \( 1iُ)-(.5/ 1بْي عينيه«،) لئال االخبار » تفرغوا من مهوم الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا مهته قسى قلبه وكان فقره\E 
637 \( 1iُ)- .لئال االخبار\E 
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دار عليه السالم فرمود: »كسى كه بر روزى غصّه

؛ زيرا غصّه او 638شود«شود، گناه بر او نوشته مى

گواه بر اين است كه وعده الهى را در رسانيدن 

 ام آفريده شدگان نپذيرفته است.رزق به تم

 خفق النعال )صداى كفشها( -3

كسى كه اتباع و پيروانى به دست آورد و آنها را به 

دنبال خود اندازد و جلو آنها راه رود، به »قساوت« 

مبتال خواهد شد. اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: 

تر به دلهاى مردان مانند صداى »چيزى ضرر زننده

 639دنبال ايشان نيست«. كفشها به

حضرت صادق عليه السالم فرموده: »به خدا سوگند! 

كه صداى )تق و تق( كفشهاى دنبال مردى بلند 

نشود جز اينكه خود هالك شود و ديگران را هم 

 640هالك كند«.

 
638 \( 2iُ)-  (.519/ 1قال الصادق عليه السالم:» من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة«،) سفينةالبحار\E 
639 \( 3iُ)-  (.6/ 1االخبار قال امرياملؤمنْي عليه السالم:» ما ارى شيئاً اضر بقلوب الرجال من خفق النعال ...«،) لئال\E 
640 \( 4iُ)- باب طلب الرئاسة(.297/ 2ت النعال خلف الرجل اال هلك واهلك«،) اصول كاِف قال الصادق عليه السالم:» فواللَّه ما خفق /\E 
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 خنده -4

آورد؛ چنانچه رسول خدا زياد خنديدن قساوت مى

موده. و در ذر فرصلى اهلل عليه و آله و سلم به ابى

 حديث ديگر فرموده: »ميراننده دل است«.

و در حديث ديگر فرموده: »محو كننده ايمان 

 است«.

و حضرت باقر عليه السالم فرمود: »پس از قهقه 

 641)خنده صدادار( بگو اللهم ال تمقتنى«.

______________________________ 
 لئالى االخبار. -(1)

م: »من اهتم لرزقه كتب قال الصادق عليه السال -(2)

 (.519/ 1عليه خطيئة«، )سفينةالبحار 

 
641 \( 5iُ)- .وقال الصادق عليه  قال النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» كثرة الضحك يقسى القلب. وقال صلى اهلل عليه و آله و سلم اياك وكثرة الضحك فانه مييت القلب

 E\(.69/ باب 2/ كتاب احلج. مستدرك الوسائل/ 81ان حمواً«،) وسائل الشيعة/ باب السالم وكثرة الضحك ميحو االمي
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قال اميرالمؤمنين عليه السالم: »ما ارى شيئاً  -(3)

اضر بقلوب الرجال من خفق النعال ...«، 

 (.6/ 1االخبار )لئالى

قال الصادق عليه السالم: »فواللَّه ما خفقت  -(4)

النعال خلف الرجل اال هلك واهلك«، )اصول 

 / باب طلب الرئاسة(.297/ 2ى كاف

قال النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »كثرة  -(5)

الضحك يقسى القلب. وقال صلى اهلل عليه و آله و 

سلم اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب. وقال 

الصادق عليه السالم وكثرة الضحك يمحو االيمان 

/ كتاب الحج. 81محواً«، )وسائل الشيعة/ باب 

 (.69/ باب 2مستدرك الوسائل/ 

 375، ص: 1ليم، جقلب س

 خاك ريختن در قبر خويشاوندان -5
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در كافى و تهذيب از امام صادق عليه السالم از 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم روايت نموده 

 كه فرمود:

كنم شما را از اينكه خاك بر خويشاوندان »نهى مى

خودتان بريزيد؛ زيرا موجب قساوت در قلب 

دار شد، از شود و هركه دلش قساوتمى

پروردگارش دور است )يعنى هنگامى كه خويشاوند 

را در قبر گذاردند براى خاك ريختن و پر كردن 

 642قبر، شركت نكنند(«.

 ترك نشستن با علما -6

در مجلس عالم ربانى كه ديدنش او را به كسى كه 

ياد خدا و آخرت اندازد و از گفتارش بر ايمان و 

دانش او افزوده شود و از كردارش شوق عمل 

صالح در او پديدار گردد، حاضر نشود، قهراً جهالت 

 
642 \( 1iُ)- 1د من ربه«،) هتذيب عن النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم فقال:» اهنا كم ان تطرحوا الرتاب على ذوى ارحام فان ذلك يورث القسوة ِف القلب ومن قسا قلبه بع /

 E\(.928/ كتاب الطهارة/ ش 319

http://www.i20.ir/


994     www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

دار نموده و مورد خذالن و غفلت، قلب او را قساوت

عليه از رسول خدا صلى اهلل  643شود.الهى واقع مى

و آله و سلم روايت شده: »اگر چهل روز بر مؤمن 

دار بگذرد و همنشين با علما نشود، دلش قساوت

 644كند«.گردد و بر گناهان كبيره جرئت پيدا مى

[ براى درمان قساوت به اين چند داستان كوتاه ]ذيل

 دقت فرماييد.

 دادندبا بيمارى و مرگ، خود را اندرز مى

اند: همه از اهل مراقبه نوشته در حاالت يكى -الف

روزه اول وقت پيش از رفتن دنبال كار، از سه محل 

 كرد:بازديد مى

كرده يا به بيمارستان از بيمارى عيادت مى -1

 رفته و به نفس خود خطابمى

 
643 \( 2iُ)- ْن جَمالىسى اْلُعَلماء َفَخْذلَتىن  E\...«،) دعاى ابوْحزه مشال(. » ... اْو لَعلََّك فَ َقْدتىن مى
644 \( 3iُ)-(.6/ 1 االخبار » قال صلى اهلل عليه و آله و سلم: يا على! اذا اتى على املؤمن اربعون صباحاً وَل َيلس العلماء قسى قلبه وجرء على الكبائر«،) لئال\E 
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______________________________ 
عن النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم فقال: »انها  -(1)

وا التراب على ذوى ارحام فان ذلك كم ان تطرح

يورث القسوة فى القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه«، 

 (.928/ كتاب الطهارة/ ش 319/ 1)تهذيب 

»... اوْ لعَلَّكَ فَقَدْتنى مِنْ مَجالِسِ الْعُلَماء  -(2)

 ...«، )دعاى ابوحمزه شمالى(. فَخَذْلتَنى

على! اذا  »قال صلى اهلل عليه و آله و سلم: يا -(3)

اتى على المؤمن اربعون صباحاً ولم يجلس العلماء 

 (.6/ 1قسى قلبه وجرء على الكبائر«، )لئالى االخبار 

 376، ص: 1قلب سليم، ج

كرده كه پيش از آنكه مانند او اسير بستر بيمارى مى

شوى و از كار بيفتى سعى كن كار خيرى از تو سر 

 زند.
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كرده يا اى مىجنازهرفته يا تشييع قبرستان مى -2

گفته تا كه رفته و به خود مىزيارت قبر مؤمنى مى

رسد كارى بكن، پيش از آن كز تو نيايد دستت مى

 هيچ كار.

محلّى كه خيانتكاران و جنايتكاران را سياست  -3

دادند، ديدن كردند يا به زندان جاى مىمى

گفته به تو هم اگر خدا عفّت كرده و به خود مىمى

ندهد و به يارى او ترك گناه نكنى به چنين  نفس

 باليى مبتال خواهى شد.

 انداختاز آتش دنيا خود را به ياد دوزخ مى

در حاالت مرحوم »مال مهدى مازندرانى«  -ب

اند: هرگاه در خود قساوت قلب حس نوشته

برد تا در نمود، فرزند و خادمش را همراه مىمى

صحرايى كه كسى نباشد، پس هيزم و خار فراوانى 

نمود زد و سرش را برهنه مىجمع نموده آتش مى
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فرمود نبايد هيچ مالحظه پدرى و به فرزندش مى

نصف ريش مرا تو بگير و نصف ديگر را  كنى، بلكه

خادم و مرا به مانند جنايتكارى كه مستحق آتش 

است رو به اين آتش بكشانيد تا حرارت آتش به من 

رسد و از موقف حساب در قيامت و راندن و 

كشاندن گناهكاران را به دوزخ ياد كنم و به من 

چنين و چنان گوييد و به من بگوييد: اين آتشى 

 اى.ودت به دست خود افروختهاست كه خ

 قبر كندن براى خود

در حاالت »خواجه ربيع بن خثيم« و غير او  -ج

اند: در خانه قبرى درست كرده بود، هرگاه نوشته

كرده، داخل آن قبر شده در خود قساوت حسّ مى

رَبِّ ارْجِعُون  گفت:خوابيد و مكرر مىو در آن مى

كرد سپس به خود و گريه مى لعلّى اعمَلُ صالِحاً

نگفته برخيز و بار سفر  »كلّا« گفت اى ربيع! به تومى

 آخرت ببند.
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 377، ص: 1قلب سليم، ج

 غلتيدن در برابر آفتاب سوزان

در »امالى صدوق« است كه روزى رسول خدا  -د

صلى اهلل عليه و آله و سلم در سايه درختى نشسته 

و  بودند و هوا بسيار گرم بود ناگاه شخصى آمد

هاى خود را كند و در آن زمين برابر آفتاب جامه

غلتيد؛ گاهى پشت، گاهى شكم، گاهى سوزان مى

گفت اى ماليد و مىپيشانى خود را بر زمين مى

تر است و نفس! بچش كه عذاب الهى از اين عظيم

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به او نظر 

و  هاى خود را پوشيدفرمود و چون جامهمى

خواست مراجعت كند، رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم او را طلبيد و فرمود: »چه چيز تو را بر 

 اين كار ]وا[ داشت«.
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عرض كرد: خوف خداوند و به نفس خود اين 

گرمى را چشانيدم كه بداند عذاب الهى كه از اين 

 تر است تاب آن را ندارد.سخت

سلم فرمود: »از  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و

اى آنچه سزاوار ترسيدن است و خدا ترسيده

 پروردگار به تو با مالئكه مباهات فرمود«.

پس به اصحاب فرمود: »نزديك اين مرد رويد تا 

براى شما دعا كند«. و چون از او طلب دعا كردند، 

گفت: خداوندا! جمع فرما امر همه را به هدايت و 

تقوا را توشه ما گردان و بازگشت ما را بهشت 

 گردان.

 378، ص: 1قلب سليم، ج

 

 . ريا2
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 رياء«» از جمله بيماريهاى روانى و گناهان قلبى

است كه توبه از آن و پاك كردن آلودگى دل از 

آن واجب است و تا قلب انسانى از اين بيمارى سالم 

نشود در دارالسالم )بهشت( راهى ندارد پس بايد 

 معناى ريا و حقيقت آن و راه درمان را دانست.

در بحث شرك گناهان كبيره معناى ريا و حرام 

طل كننده عمل بودن عمل ريايى و گناه كبيره و با

بودنش ذكر گرديد و در اين مقام بايد دانست ريا 

به تنهايى بيمارى روان و گناه قلبى است و چون 

رياى قلبى حرام است، عمل ريايى هم حرام 

باشد. و به عبارت ديگر حرام بودن عمل ريايى مى

به سبب حرام بودن رياى قلبى است بنابراين، بايد 

بيمارى قلبى و حرام  حقيقت ريا، بيان شود و بعد

 بودنش روشن گردد.
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 حقيقت ريا

اگر خواسته درونى كسى اين باشد كه به وسيله 

انجام دادن عبادتى از واجبات و مستحبات بدنى يا 

مالى )مانند نماز، روزه، حج و مانند زكات، خمس، 

انفاقهاى مستحب( نزد مردم آبرومند شود و اعتبار 

رست و ديندارى پيدا كند و مردم او را آدم د

بشناسند و بدين وسيله به مقاصد شوم دنيوى خود از 

زيادتى ثروت و مقام و منصب برسد اين خواسته و 

 ميل قلبى و اراده، رياست.

هرچند اين بيان براى روشن شدن مطلب كافى 

 است، لكن چون دانستن آن بسيار

 379، ص: 1قلب سليم، ج

ال بيان ضرورى است، براى روشنتر شدن، چند مث

 شود:مى
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كسى كه خواسته درونيش ثروتمندى و منصب و 

رياست و شهوات دنيوى است و انجام دادن 

عمليات و كارهاى خير را در آشكار وسيله به آن 

بيند، همين شخص رياى قلبى دارد و هر آرزوها مى

دهد چون محرك و داعى او عبادتى كه انجام مى

مل ريايى و همان غرض نفسانى است؛ آن عبادت، ع

حرام و باطل است هرچند به زبان بگويد يا به خاطر 

بگذراند كه اين عبادت را قربة الى اللَّه انجام 

 دهم.مى

 خواندندابن زياد و حجاج هم نماز مى

اى جز شهوت و مثلًا »ابن زياد« ملعون كه خواسته

رياست و تقرب به يزيد براى رسيدن به اين 

تا جايى كه زير بار  ها منظورى نداشتخواسته

بزرگترين جنايت يعنى كشتن پسر پيغمبر صلى اهلل 

عليه و آله و سلم و اسارت ذريه آن سرور رفت، در 

خواند و همين مسجد جامع كوفه نماز جماعت مى
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رفت و مردم را اندرز روزهاى جمعه به منبر مى

خواند. شكى نيست كه اين داد و نماز جمعه مىمى

هار مسلمانى و تثبيت حكومت بر كارهايش براى اظ

 مسلمانان بوده است.

بدتر از او »حجاج« ملعون در همين مسجد نمازها 

هاى رفت و خطابهها منبر مىخواند، جمعهمى

كرد و مردم را از عذاب الهى آتشين ايراد مى

گناه با چه هزار بىترساند در حالى كه سىمى

جرمشان هايى در زندانش بودند كه بيشتر شكنجه

 طالب عليه السالم بوده است.دوستى على بن ابى

گفته هيچ لذتى براى من مانند چنين ملعونى كه مى

كشتن انسانى در برابرم و دست پا زدنش نيست، در 

اين ظاهرسازيهايش داراى رياى قلبى است و تمام 

عباداتش جز رياكارى نبوده هرچند به زبان يا دلش 

لَّه« لكن در حقيقت تقرب گذرانده »قربة الى المى
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هاى نفسانى و آرزوهاى شيطانيش به همان خواسته

 بوده است.

 شهرت طلبى انگيزه ريا

نيز كسى كه خواسته درونيش شهرت باشد؛ يعنى 

 خواهد نامش بر زبانها و قلمهامى

 380، ص: 1قلب سليم، ج

به مدح و ثنا برده شود و با اين خواسته، مالى را در 

آشكار به مصرف واجب يا مستحب از امور خيريه 

 رساند.مى

چنين شخصى اهل ريا و انفاقهايش هراندازه باشد، 

حرام و باطل و رياكارى است هرچند به زبان يا 

خاطر بگذراند »قربة الى اللَّه«، اين انفاقش وسيله 

فسش كه همان شهرت است تقرب به خواسته ن

باشد نه تقرب به خدا؛ يعنى پيش خدا اين كارش مى

 ارزشى ندارد.
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انگيزه شهرت در نفس انسان كه به وسيله آن عبادات 

كنند، به و كارهاى نيك را وسيله رسيدن به آن مى

قدرى در انسان زياد است كه حتى شهرت پس از 

خواهد و براى رسيدن به اين هدف مرگش را مى

شيطانى، بناى خيرى، بنياد و نامش را بر آن نقش 

نگارد، نويسد و اسمش را مىكند يا كتابى مىمى

غافل از آنكه پس از مرگش، شهرت داشتن و نامش 

را به مدح و ثنا بردن براى او هيچ نفعى ندارد؛ نه 

 دنيوى و نه اخروى.

اما مدح دنيوى كه ندارد چون خودش در اين عالم 

بدن هم كه مركب او بود خاك شده ماده نيست و 

است و نفع اخروى هم ندارد؛ چون تعارفات و مدح 

و ثناى يكديگر جز دل خوشى موقت از موهومات 

 هيچ اثرى در عالم معنا و حقيقت ندارد.

 اگر قصد قربت باشد
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هاى بلى اگر كسى به آخرت يقين دارد و از عقبه

ا پس از مرگ، سخت دلهره دارد و اساس خيرى بن

كند يا كتابى كند و نامش را بر آن نقش مىمى

نويسد، به آرزوى اينكه نگارد و اسمش را مىمى

شايد پس از مرگش صاحبدلى بيايد و از اين اساس 

اى برد پس صاحب آن نام را ياد كند و نجاتش بهره

را از روى صدق و جدّ از خدا بخواهد، بسيار خوب 

است و غالباً است لكن اين طور بودن بسيار مشكل 

شود؛ يعنى خواسته حقيقى شهرت است و مشتبه مى

آنچه گفته شد هوس است و چيزى است كه براى 

 گذراند.آرامش وجدان خود به خاطر مى

از اينجاست كه حضرت صادق عليه السالم فرمود: 

 »شرك )يعنى ريا( از حركت كردن و

 381، ص: 1قلب سليم، ج
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 645راه رفتن مورچه پنهانتر است«.

چه بسيار افرادى كه اهل ريا و رياكارند و خود 

 دانند.نمى

 مسجد هارونى يا بناى شهرت

الرشيد« در بغداد مسجدى گويند وقتى »هارون

ساخته بود و نامش را بر آن نقش كرده بودند، 

روزى براى بررسى به آن مسجد آمده بود. بهلول 

اى؟ خليفه گفت: خانه خدا رسيد و گفت: چه ساخته

ام. بهلول گفت: امر كن نامت را پاك بنا كرده

اك كنند و به جايش نام مرا بنويسند. خليفه غضبن

 ام نام تو را بنويسم؟شد و گفت: من ساخته

گويى خانه خدا؟ خليفه بهلول گفت: پس چرا مى

 گفت: پس چه بگويم؟ گفت:

 بگو خانه خودم.

 
645 \( 1iُ)- (.697/ 1» ان الشرك اخفى من دبيب النمل«،) سفينةالبحار\E 
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يعنى بنايى كه براى شهرت شخصى است نام آن را 

خانه خدا گذاشتن غلط است؛ چون براى خدا 

 نيست.

 منبر و تدريس هم به نيت است

استه درونيش جلوه دادن نفس نيز كسى كه خو

خود و كمال فروشى و خودنمايى و زياد شدن 

ها تدريس اتباع و پيروان است و با همين خواسته

علوم دينى كند يا منبر رود و تحقيقات دينى كند يا 

كتاب بنويسد يا امر به معروف و نهى از منكر نمايد 

هرچند پيش از شروع به اين كارها بر زبان يا دل 

ند كه اين كار را براى خدا و تقرب به او و بگذرا

دهم، اهل ريا و رياكار تحصيل رضاى او انجام مى

است و معذب خواهد بود؛ زيرا تمام اين اعمالش 

كه به ظاهر عبادت و اطاعت امر خداست؛ چون به 

هاى نفسانى است، تقرب منظور رسيدن به خواسته

به شيطان است نه خدا، به دست آوردن خشنودى 
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تر آنكه به اين رياكارى خلق است نه خالق و عجب

 و گناه بزرگ خود هم خرسند است.

»زيانكارترين مردمان كسانى هستند كه كوشش و 

 رنج آنها در اين جهان باطل و تباه

______________________________ 
»ان الشرك اخفى من دبيب النمل«،  -(1)

 (.697/ 1)سفينةالبحار 

 382، ص: 1قلب سليم، ج

 646كنند«.پندارند كه كار نيكو مىگشت و آنها مى

و نشانه رياكار بودن چنين شخصى حالت اوست 

وقتى كه پيروانش كم شوند يا مريد ديگرى شوند، 

به درس ديگرى روند و پاى منبر ديگرى بنشينند، 

مدح ديگرى كنند، جزء جلسه ديگرى شوند، پس 

د به واسطه آن است كه به اگر ناراحت شود بدان

 
646 \i\-( 1)iُ  ُنوَن ُصنْ ُقْل َهْل نُ َنبُّئُكم بى نْ َيا َوُهْم ََيَْسُبوَن أَن َُّهْم َُيْسى  E\(.104 -103،) كهف/ E\ًعااْْلَْخَسرىيَن أَْعماًل* ا لَّذىيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفى ا حْلََيواةى الدُّ
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اى كه خواسته نفسانيش نرسيده و از رياكارى نتيجه

خواسته محروم شده و لذا ناراحت گرديده مى

 است.

از آنچه گفته شد دانسته شد كه حقيقت ريا همان 

خواستن منزلت و اعتبار و آبرومندى نزد مردم 

 است به وسيله انجام دادن عبادت. و به عبارت ديگر:

تقرب جويى به خلق است از عمل عبادى ريا 

 چنانكه خلوص، خواستن تقرب به خالق است و بس.

 مقدمات، اختيارى نيست

نيز دانسته شد كه نيت در عبادت نه آن است كه به 

زبان بگويد يا به خاطر بگذراند كه اين عمل را تنها 

آورم، بلكه نيت در عبادت آن براى خدا بجا مى

 به خدا عبادت را انجام دهد.است كه براى تقرب 

توضيح مطلب آنكه: هر فعل اختيارى كه از انسان 

زند، نخست ميل و رغبت و خواستن آن چيز سر مى
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گيرد، به اعتبار نفعى كه دارد در دلش جاى مى

كند كه آنگاه براى رسيدن به آن منفعت اراده مى

آن كار را انجام دهد؛ مثلًا كسى كه تشنه است ميل 

گيرد؛ چون به آن خوردن در دلش جاى مىبه آب 

شود و چون ميل به آب در دلش تشنگى برطرف مى

كند كه ظرف آب را جاى گرفت، فوراً اراده مى

 آشامد.بردارد و آن را بياشامد و بالفاصله مى

در اين مثال، رفع تشنگى غرض و داعى و محرّك 

 اراده است. و به عبارت ديگر:

______________________________ 
قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْملًا* ا لَّذِينَ ضَلَّ  -(1)

سَعْيُهُمْ فِى ا لْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ 

 (.104 -103، )كهف/ عًايُحْسِنُونَ صُنْ

 383، ص: 1قلب سليم، ج
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صدور فعل اختيارى بدون ميل و اراده آن محال 

است؛ يعنى حركت كردن بدن را بخواهد تا بدن 

حركت كند و كارى انجام گيرد و پيدا شدن اراده 

كارى بدون ميل و خواست آن محال است؛ يعنى 

آن  بايد خواستن آن كار در دلش پيدا شود تا انجام

را اراده كند و پيدا شدن اراده و خواست بدون 

خواست نفع آن محال است؛ يعنى نفع چيزى را 

خواهد سپس خواهد پس انجام دادن آن را مىمى

دهد اين است حقيقت كند و انجامش مىاراده مى

 نيّت.

 تصور فايده و ميل به آن، اراده و انجام

ه حال گوييم هرگاه مؤمن در دلش ميل قرب ب

حضرت آفريدگار يا رسيدن به ثوابها يا نجات از 

عذابهاى آخرتى يا تحصيل رضايت پروردگار يا 

اطاعت امر او پيدا شود )مثلًا در بذل فالن مقدار از 

مالش در مصرفى كه امر فرموده( سپس اراده كرد 
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و آن عبادت را انجام داد، اين عبادت با مقصد قربت 

شهرت و مدح  و اخالص است و اگر در دلش ميل

خلق پيدا شد به طورى كه آن را خواست و رسيدن 

به اين غرض را در بذل فالن مقدار از مالش در 

فالن مصرف خير تصور كرد و سپس اراده كرد و 

انفاق نمود، اين عمل ريايى و شيطانى است هرچند 

كنم براى هنگام انفاق به دلش بگذراند كه انفاق مى

 رضاى خدا.

 را دوباره خواندنماز سى ساله 

يكى از عبّاد، سى سال نمازش را در صف اول به 

جماعت خوانده بود، روزى نتوانست اول وقت 

حاضر شود، وقتى رسيد كه جايش ديگرى نماز 

خواند، به ناچار در صف آخر نماز خواند؛ چون مى

مردم از نماز فارغ شدند او را ديدند خجل و 

 ف ديدند.ناراحت شد كه مردم او را در آخر ص
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اش پس متوجه شد كه تمام نمازهاى سى ساله

آلوده به ريا بوده و در باطنش منظورش اين بوده 

كه مردم او را هميشه در صف اول ببينند تا بدين 

اش وسيله او را ستايش كنند پس نمازهاى سى ساله

 را قضا نمود.

 384، ص: 1قلب سليم، ج

پيش از و به راستى لطف خدا شامل حالش شده كه 

 مرگ خرابى عمل خود رافهميده است.

 نيت، ساختگى نيست

ناگفته نماند تفصيلى كه ذكر شد، بيان واقعيت نيت 

بود و پيدايش آن و بايد دانست كه نيت به تصنع و 

شود تا مقدارى از زمان الزم ساختگى درست نمى

داشته باشد بلكه آنى است و در كمتر از چشم به هم 

ت ميل و اراده حاصل شود و آن گذاشتن ممكن اس

ميل اگر رحمانى باشد عبادت كرده و اگر شيطانى 
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باشد معصيت نموده است علّت اينكه بعضى از مردم 

شوند براى آن است كه به وسوسه در نيت مبتال مى

اند و از نيت را به صنع يعنى گذراندن بخاطر دانسته

مطالب گذشته دانسته شد كه گذراندن بخاطر نيت 

ست و هيچ اثرى در درستى و نادرستى عمل ني

ندارد تا جايى كه اگر كسى با داعى الهى سرگرم 

عمل شود و در اثناى خاطره شيطانى برايش پيدا 

كنند بينند و مدح مىشود مثل اينكه مردم مرا مى

اين خاطره اگر در دل اثر نكند؛ يعنى داعى و 

محرك نشود و زود بگذرد هيچ ضررى ندارد 

اگر از اين خاطره بدش بيايد و بفهمد خصوصاً 

شيطان است لكن اگر خداى نكرده داعى شد، عمل 

 كند.را باطل مى

 پس بايد نيت را درست كرد

اينك كه دانسته شد درستى و نادرستى و زيبايى و 

زشتى عمل وابستگى تام به نيت دارد، پس اهمّ 
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واجبات تصحيح نيت است به اينكه بكوشد ميل و 

هاى دلش رحمانى باشد و راه آن هم خواسته

تقويت ايمان است و اگر خواسته شيطانى در دلش 

آن  پيدا شود آن را پيروى نكند و به نيروى ايمان از

 بگذرد و اراده عمل براى رسيدن به آن ننمايد.

فرمايد: »... تا از اينجاست كه در قرآن مجيد مى

آزمايش كند شما را خداوند كه كدامتان كردارش 

فرمايد كداميك كردارش و نمى 647نيكوتر است«

 بيشتر است؛ زيرا

______________________________ 
 (.2، )ملك/ مْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُ -(1)

 385، ص: 1قلب سليم، ج

ميزان ثواب و درجات، حسن عمل است از حيث 

دارا بودن شرايط صحت و قبول، نه فراوانى تنها 

 هرچند فاسد باشد.
 

647 \i\-( 1)iُ ... لىَيْبُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ...\E /(.2،) ملك\E 

http://www.i20.ir/


1017      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 ريا، بيمارى دل است

در مقدمه كتاب گفته شد كه بيمارى تن آن است 

يده شده، كه عضوى از بدن كه براى خاصيتى آفر

طورى شود كه آن خاصيّت از آن عضو برود مثلًا 

سالمتى چشم در ديدن شكلها و رنگها و تشخيص 

آنهاست تا اندازه معينى و بيمارى آن در نديدن 

آنهاست تا مراتب نابينايى، همچنين دل انسانى را 

كه خدا آفريد از جمله خاصيتهاى آن ديدن 

و باطل و واقعيات و حقايق اشيا و تميز بين حق 

گرويدن به حق است؛ مثلًا چشم ظاهرى )حيوانى( 

بيند و ظواهر حيات مادى و زرق و برق آن را مى

ثباتى و چشم دل انسانى، زود گذشت آن و بى

ناپايدارى حاالت آن و ناراحتيها و رنجهايى كه از 

بيند و نيز بطالن حيات مادّى و لوازم آن است مى

جهان پس از مرگ حقيقت و ثبات حيات روحانى و 

فهمد و همچنين حق بودن آفريدگار انسانى را مى
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و اينكه تمام اجزاى جهان آفرينش وابسته به اوست 

كند كه برگى از درختى تا جايى كه يقين پيدا مى

افتد و بطالن آفريده بدون اذن و خواست او نمى

شود كه هيچ استقاللى از ها برايش ثابت مىشده

كه به خودى خود نتوانند  خود ندارند تا جايى

قدمى بردارند، سخنى گويند، چشمى برهم 

 گذارند.

از آنچه گفته شد بيمارى دل رياكار به خوبى آشكار 

شود؛ زيرا كسى كه خواسته دلش شهرت نزد مى

مردمان و مدح و ثناى آنها و آبرومندى نزد آنهاست 

اعتبارى و شود چشم دلش كور است و بىمعلوم مى

آنها را نديده و آن را خواسته و نيز ثبات ارزشى بى

و بزرگى و پرارزشى حيات آخرتى را ندانسته و از 

اين روى ميل و آرزو خواسته اخروى در دلش 

ناپديد گشته و نيز چشم دلش نديده كه مخلوقى از 

او كارى ساخته نيست تا جايى كه تمام بشر اگر 
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جمع شوند و بخواهند كسى را عزيز كنند يا از 

تى نجاتش دهند تا خدا نخواهد محال است و سخ

اگر بخواهد كسى را ذليل و گرفتار كنند تا خدا 

 نخواهد نتوانند، هنوز چشم دلش نديده.

 386، ص: 1قلب سليم، ج

 او هم مثل تو، بيچاره و ناتوان است

دهد اين بشرى كه براى قرب به او عبادتى انجام مى

مشت  كند، همانو زحمت و مشقت تحمل مى

خاكى است كه دست قدرت الهى آن را دانا و توانا 

طور عاريه و موقت و پس از و بينا فرموده البته به

 گردد.اندك زمانى به حال نخستين برمى

بيند كه در برابر بشر آيا دل سالم انسانى سزاوار مى

عاجز ذليلى مانند خودش خاشع و ذليل شود و 

براى جلب رضايت او و رسيدن به غرض شيطانى و 

منفعت موهوم دنيوى، عبادتى انجام دهد و آن 
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اى كه بايد با پروردگارش كند با مخلوق معامله

 عاجزى انجام دهد؟

مارى دل و كورى چشم البته چنين شخصى به بي

 بصيرت و انحراف از فطرت نخستين مبتالست.

كسى كه خداى را كه همه جا حاضر و بر همه 

محيط و چيره و سلطان مطلق است، نبيند و تنها بشر 

مخلوق و مقهورى را كه چشم ظاهرش ديده ببيند 

فرمايد: همان كوردل است كه در قرآن مجيد مى

هاى ا از دين نشانه»آيا آنان در زمين نگشتند )ت

قدرت و حكمت خداى را بشناسند و از فنا و زوال 

دنيا عبرت گيرند و دل به آن نبندند و از حاالت 

گذشتگان، ذلت و مقهوريت بشر را براى خداوند 

بدانند پس تنها از خدا ترسند و به او بگروند( تا 

دلهايى داشته باشند كه به آن هشيارى دريابند يا 

نان راست و درست را بشنوند؛ جز گوشهايى كه سخ
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اين نيست كه چشمهاى سرشان نابينا نيست بلكه دلها 

 648كه در سينه دارند كور و نابيناست«.

بينند و از حاالت يعنى اگر آيات خدا را نمى

گيرند نه از كورى چشم گذشتگان عبرت نمى

سرايشان است بلكه از كورى چشم دلهايشان 

 باشد.مى

 حرام بودن ريا

اى از آيات و در كتاب »گناهان كبيره«، پاره

 روايات بر كبيره بودن گناه ريا ذكر شد

______________________________ 
أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ  -(1)

رُ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى الْأَبْص

 (.46، )حج/ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ

 387، ص: 1قلب سليم، ج

 
648 \i\-( 1)iُ  َ َا فَإىن ََّها اَلت َآ َأْو ءَاَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبى ريُوْا ِفى اْْلَْرضى فَ َتُكوَن ََلُْم قُ ُلوٌب يَ ْعقىُلوَن ِبى ُدورى  ْعَمى اْْلَْبصُر َولكىن تَ ْعَمى اْلُقُلوبُ أَفَ َلْم َيسى  E\(.46،) حج/ E\الَّىتى ِفى الصُّ
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شود. در اى ديگر از آنها اشاره مىو در اينجا به پاره

فرمايد: »اى كسانى كه ايمان آورديد سوره بقره مى

صدقات )بذل مال در راه خير( خود را با منّت 

گذاشتن و آزار رسانيدن به گيرنده، باطل نكنيد 

مانند كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم 

واپسين ايمان ندارد و كند و به خدا و روز انفاق مى

مَثَل آن رياكار مثل سنگ صافى است كه بر آن 

خاكى بوده و باران سختى بدان رسيده، آن را 

بردارى از صاف به جاى گذاشته، اينان توانايى بهره

اند ندارند و خداوند گروه آنچه فراهم آورده

 649فرمايد«.كافران را رهبرى نمى

 قابليت محل، شرط اثر است

ه معناى مثل آنكه حال رياكار در عمل ريايى خالص

و پاداش آن مانند حال سنگ صافى است كه خاك 

روى آن را پوشانيده باشد و باران فراوانى بر آن 
 

649 \i\-( 1)iُ رى َفَمثَُلهُ َكَمَثلى َصْفَواٍن َعلَْيهى   يأَي َُّها الَّذىيَن ءَاَمُنوْا اَلتُ ْبطىُلوْا َصَدقتىُكم بىاْلَمّن َواْْلََذى ُن بىاللَّهى َوالَيْومى اْْلَخى َصْلًدا   تُ رَاٌب فََأَصابَهُ َوابىٌل فَ رَتََكهُ َكالَّذىى يُنفىُق َمالَهُ رىئَآَء النَّاسى َواَليُ ْؤمى
يَ ْقدىُروَن َعَلى  E\(.264،) بقره/ E\ٍء مّمَّا َكَسُبوْا َواللَُّه اَليَ ْهدىى ا ْلَقْوَم ا ْلكفىرىينَ َشىْ  الَّ
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ريزش كند، همان بارانى كه سبب روييده شدن 

گياه است، ولى خاك هنگام ريزش باران شسته 

كند و شود و سنگ هم آب را جذب نمىمى

م گياه را پرورش دهد، پس باران و تواند تخنمى

همچنين خاك گرچه از اسباب نموّ گياه است ولى 

چون روى سنگ صاف قرار گرفته و محل قابليت 

 بخشد.اى نمىندارد، نتيجه

حال رياكار نيز چنين است و انفاق هم گرچه از 

باشد، ولى در صورتى كه اسباب اجر و ثواب مى

ثوابى بر عملش  انفاق كننده منظورش خدا نباشد،

نخواهد بود چون استعداد آن را ندارد و دلش قابل 

رحمت و كرامت نيست و به عبارت ديگر كارى 

 براى خدا نكرده تا توقع ثواب از او را داشته باشد.

پس از دقت در اين آيه شريفه به خوبى دانسته 

شود كه عمل ريايى مبغوض خدا و حرام و فاسد مى
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واجبى بود مانند نماز و  و باطل است و اگر عمل

 روزه و حج و صدقات، اعاده آن واجب است.

______________________________ 
يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُبْطِلُواْ صَدَقتِكُم بِالْمَنّ  -(1)

كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللَّهِ  وَالْأَذَى

الْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاليَوْمِ 

ءٍ مّمَّا كَسَبُواْ شَىْ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّايَقْدِرُونَ عَلَى

 (.264، )بقره/ وَاللَّهُ لَايَهْدِى ا لْقَوْمَ ا لْكفِرِينَ

 388، ص: 1قلب سليم، ج

كار ايمان به خدا نيز آيه شريفه صريح است كه ريا

و روز جزا ندارد؛ زيرا اگر خداى را حاضر و ناظر 

هاى او را به پاداشهاى بزرگ در دانست و وعدهمى

داشت، البته دنيا و آخرت در برابر انفاق باور مى

كرد و ثواب اخروى را اختيار براى خدا انفاق مى

نمود و در انفاق، ريا و سالوس و خودنمايى مى

 كرد.نمى
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 وَال يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِر شايد مراد از جملهو 

اين باشد كه رياكار در حالى كه ريا در دلش 

باشد، ايمان به خدا و روز جزا در دلش نيست، مى

بنابراين، ممكن است موقع عمل ديگر مانند نماز، 

اخالص در دلش باشد و در آن حال ايمان به خدا 

ست و خالصه شكى نيست كه و روز جزا هم يقيناً ه

 ريا، شرك خفى و كفر حقيقى است.

 مزد نزد كسى است كه برايش كار كرده

امام صادق عليه السالم به »عبّاد بن كثير« فرمود: 

»واى بر تو اى عباد! مبادا خودنمايى كنى؛ زيرا 

هركه براى جز خدا كار كند خدايش به كسى 

 650واگذارد كه براى او كار كرده است«.

نيز فرمود: »هر ريايى شرك است جز اين نيست 

هركه براى مردم كار كند، ثوابش به عهده مردم 

 
650 \( 1iُ)- َل لىَغرْيى اللَّهى َو َل لَُه«،) اصول كاِف  َكَلهُ اللَُّه ال » َويْ َلَك يا ُعبَّاُد! إىيَّاَك َوالرِّياء فَإىنَّهُ َمْن َعمى  E\/ باب الرياء(.293/ 2َمْن َعمى
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است و هركه براى خدا كار كند، ثوابش بر 

 651خداست«.

نيز فرمود: »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

فرمود: راستى فرشته كردار بنده را در حالى كه شاد 

ن حسناتش را باال برد، برد و چوبه آن است باال مى

فرمايد: آنها را در دفتر خداى عزوجل مى

بدكرداران ثبت كنيد براى اينكه در اين اعمال، 

 652قصد رضاى مرا نداشته«.

 هاى رياكارنشانه

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مروى است كه: 

 »رياكار و خودنما را سه نشانه است:

______________________________ 
»وَيْلَكَ يا عُبَّادُ! إِيَّاكَ وَالرِّياء فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ  -(1)

 
651 \( 2iُ)- ََّل للَّهى كاَن ثَوابُُه َعَلى الل َل لىلنَّاسى كاَن ثَوابُُه َعَلى النَّاسى َوَمْن َعمى ْرٌك إىنَّهُ َمْن َعمى  E\/ باب الرياء(.293/ 2هى«،) اصول كاِف » ُكلُّ رىياٍء شى
652  \3( iُ)-ََسناتىهى يَ ُقوُل اللَّه عزَّوجلَّ: اْجَعُلوها ِف جاً بىهى فَاذا َصعىَد حبى ٍْي إنَُّه لَْيَس إيّاَى، اراَدِبا«،) اصول كاِف    » إنَّ اْلملَك لََيْصُعد بىَعَمل اْلَعْبدى ُمْبَتهى جِّ  E\/ باب الرياء(.295/ 2سى
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/ 2مَنْ عَمِلَ لَهُ«، )اصول كافى  اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ الى

 / باب الرياء(.293

»كُلُّ رِياءٍ شِرْكٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كانَ ثَوابُهُ  -(2)

عَلَى النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ للَّهِ كانَ ثَوابُهُ عَلَى اللَّهِ«، 

 / باب الرياء(.293/ 2)اصول كافى 

»إنَّ الْملكَ لَيَصْعُد بِعَمَل الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَاذا  -(3)

صَعِدَ بِحَسَناتِهِ يَقُولُ اللَّه عزَّوجلَّ: اجْعَلُوها فى سِجِّينٍ 

/ باب 295/ 2إنَّهُ لَيْسَ إيّاىَ، ارادَبها«، )اصول كافى 

 الرياء(.

 389، ص: 1قلب سليم، ج

هنگامى كه در برابر مردم باشد، نشاط به عبادت 

دارد و چون تنها باشد كسل و تنبل است و دوست 

كارهايش او را ستايش كنند و به او  دارد در تمام

 653آفرين گويند«.

 
653 \( 1iُ)-بُّ أْن َُيَْمَد ِف : يَ ْنَشُط إذا » ثالُث َعالماٍت للُمرائى  E\/ باب الرّياء(.295/ 2مَجيع امورىهى«،) اصول كاِف  ارأى النَّاَس َوَيْكَسُل اذا كاَن وْحَدُه َو َيُى
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بايد دانست كه اين سه نشانه بنابر غالب است؛ يعنى 

شود ها در رياكاران است و گاه مىبيشتر اين نشانه

ها باشد لكن رياكار نباشد؛ مانند يكى از اين نشانه

اينكه كسى در تنهايى رغبت به عبادت در او نيست؛ 

وارد شد و ديد همه مشغول  چون در اجتماعى

عبادت ومناجات هستند، ميل ورغبت دراو پيدا 

كند ياديد همه شود ودر عبادت شركت مىمى

كند درخيرى شركت كردند اوهم شركت مى

شرطى كه ديدن و نديدن مردم برايش يكسان به

مردم اورابر آن عبادت ستايش باشد ونخواهد كه

 شد رياكار نيست.كنند، اگر چنين

 تنها عمل خالص پذيرفته است

نيز از همان حضرت مروى است كه خداوند 

 فرمايد: »من بهتر شريكم،عزوجل مى
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هركه با من ديگرى را شريك كند در كارى كه 

كند از او نپذيرم )و همه را به آن شريك مى

 654واگذارم( جز همانچه خالص براى من باشد«.

مايد آنچه فرمايد: »هركه به مردم وانهمچنين مى

دارد و در نهانى بدانچه خدا بد را خدا دوست مى

دارد با خدا مبارزه كند خداى را مالقات كند مى

؛ يعنى كسى كه 655در حالى كه او را دشمن دارد«

خود را به مردم اهل عبادت نشان دهد و در نهانى 

 دارد.اهل معصيت باشد خدا او را دشمن مى

كند آنكه از شما نيز از آن حضرت رسيده: »چه مى

كند و كردار بدش را نهان كار خوبش را فاش مى

گردد و حساب خود را سازد، آيا به خود برنمىمى

 كند تا بداند كهنمى

______________________________ 
: يَنْشَطُ إذا ارأى النَّاسَ »ثالثُ عَالماتٍ للمُرائى -(1)

 
654 \( 2iُ)-َبْلهُ إىالَّ ما   َغريى ِف  » يَ ُقول قاَل اللَّهُ َعزَّ َوَجلَّ انَا َخرْيُ َشريٍك َمْن اْشَرَك َمعى َلهُ ََلْ أَق ْ  E\/ باب الرياء(.295/ 2خالصًا«،) اصول كاِف  كاَن ل َعَمل َعمى
655 \( 3iُ)-ا َكرىَههُ لقَى اللََّه َوُهَو ماقىٌت لَُه«،) اصول بُّ اللَُّه َوباَرز اللََّه ِبى  E\/ باب الرياء(.295/ 2كاِف » َمْن اْظَهَر لىلنَّاسى ما َيُى
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جَميع  أنْ يُحْمَدَ فىوَيَكْسَلُ اذا كانَ وحْدَهُ وَ يُحِبُّ 

 / باب الرّياء(.295/ 2امورِهِ«، )اصول كافى 

»يَقُول قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انَا خَيْرُ شَريكٍ مَنْ  -(2)

عَمَل عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا ما كانَ  غَيرى فى اشْرَكَ مَعى

 / باب الرياء(.295/ 2خالصاً«، )اصول كافى  لى

 اظْهَرَ لِلنَّاسِ ما يُحِبُّ اللَّهُ وَبارَز اللَّهَ بِما »مَنْ -(3)

/ 295/ 2كافى كَرِهَهُ لقىَ اللَّهَ وَهُوَ ماقِتٌ لَهُ«، )اصول

 باب الرياء(.

 390، ص: 1قلب سليم، ج

فرمايد بلكه انسان نبايد چنين باشد با اينكه خدا مى

به خود بيناست به راستى هرگاه نهان انسان درست 

 656آشكار و عيان او نيرومند خواهد شد«.شد 

كند خالصه معناى حديث اين است كه چكار مى

يكى از شما گاهى كه به ظاهر عبادتى انجام 
 

656 \( 1iُ)-َر ُحْسن هى فَ َيْعَلُم َأنَّ ذلىَك لَْيَس َكذلىَك َواللَّهُ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: اً َوُيسرَّ َشْيئاً أَلَْيَس يَ ْرَجُع ال » ما َيْصَنُع اَحدُُكْم اْن يُْظهى ْنساُن َعلى i\نَ ْفسى هى بصريَة َبلى اْْلى ريَرَة  E\نَ ْفسى إىنَّ السَّ
ْت َقوىَيتى اْلَعالنىَيُة«،) اصول كاِف   E\/ باب الرّياء(.295/ 2إىذا َصحَّ
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دهد و نيت زشت و ريا در نهان اوست و آن را مى

دارد؟ آيا به خودش يعنى وجدانش پنهان مى

كند كه بداند اين كارش عبادت خدا رجوع نمى

رمايد انسان بر خودش بيناست، به فنيست؟ خدا مى

راستى اگر نيت درست شد؛ يعنى خدايى شد ظاهر 

هم در خوبى نيرومند خواهد شد، ديگر نيازى به 

تظاهر و خودنمايى نيست بلكه ظاهر هم در كمال 

 گردد.شود و مورد پسند دلها مىخوبى مى

 شيوع ريا در آخرالزمان

ا صلى نيز از آن حضرت مروى است كه رسول خد

اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »زود است كه زمانى 

براى مردم بيايد كه باطنشان بد گردد و ظاهرشان 

خوب شود براى طمع در دنيا آنچه را نزد 

پروردگارشان است به كار خود بجويند )ثواب خدا 

را نخواهند و براى آن كار نكنند، دينداريشان 

نباشد( خودنمايى باشد و از روى ترس از خدا 
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خداوند همه را به كيفر كردارشان بگيرد و چون 

 657غريقى او را بخواند و براى آنها اجابت نكند«.

مجلسى رحمه اهلل گويد: دور نيست كه مراد به 

 -عقاب در اين حديث غايب شدن امام زمان

باشد و به راستى هرچه بر سر شيعه  -اللَّه فرجهعجل

بلكه عموم مسلمين بيايد از نبودن آن حضرت است 

 در بين مردم.

______________________________ 
 حُسْناً وَيُسرَّ شَيْئاً »ما يَصْنَعُ احَدُكُمْ انْ يُظْهِرَ -(1)

نَفْسِهِ فَيَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَذلِكَ  أَلَيْسَ يَرْجَعُ الى

إِنَّ  نَفْسِهِ بصيرَة بَلِ الْإِنْسانُ عَلى وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:

/ 2السَّريرَةَ إِذا صَحَّتْ قَوِيَتِ الْعَالنِيَةُ«، )اصول كافى 

 ./ باب الرّياء(295

»قال عليه السالم قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه  -(2)

و آله و سلم: سَيَاْتى عَلَى الْنَّاس زَمانٌ تَخْبِثُ فيه 
 

657 \( 2iُ)- ُنْيا ال يُريُدوَن بىهى ما عىْنَد » قال عليه السالم قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: َسَياْتى َعَلى اْلنَّاس َزماٌن َُتْبىُث فيه َسرائىرُُهْم َوحَتْس ُن فيه َعالنَيُتُهْم َطَمعاً ِفى الدُّ
ُهُم اللَّهُ بىعىقاٍب فَ َيْدُعونَُه َدعاَء اْلَغريقى َفال َيْسَتجيُب ََلُْم«،) اصول كاِف َرِبِّىْم َيُكوُن ديْ ُنُهْم رىياًء ال خُيالىطُهُ   E\/ باب الرياء(.296/ 2ْم َخْوٌف يَ ُعمَّ
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سَرائِرُهُمْ وَتَحْسُنُ فيه عَالنيَتُهُمْ طَمَعاً فِى الدُّنْيا ال 

يُريدُونَ بِهِ ما عِنْدَ رَبِّهِمْ يَكُونُ ديْنُهُمْ رِياءً ال يُخالِطُهُمْ 

وْفٌ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقابٍ فَيَدْعُونَهُ دَعاءَ الْغَريقِ فَال خَ

 / باب الرياء(.296/ 2يَسْتَجيبُ لَهُمْ«، )اصول كافى 

 391، ص: 1قلب سليم، ج

 

 . سمعه3

 

 اى از روايات و همچنين كلمات فقها،در پاره

با ريا ذكر شده و مراد از »سمعه« آن است  »سمعه«

ملى بجا آورد به اين نيت كه خلق كه شخصى ع

بشنوند و بدين وسيله نزد آنها آبرومند شود و اين از 

انواع رياست؛ زيرا كسى كه قصدش تقرب به خلق 

و رضايتمندى آنها باشد و با اين نيت، عملى انجام 

دهد، رياكار است؛ خواه آن عمل را در حضور 
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يا  خلق بجا آورد تا اينكه ببينند يا اينكه بشنوند و

اينكه خودش عملش را براى مردم بگويد يا به وسيله 

 كسى كه آن عمل را ديده به گوش مردم برساند.

فرمايد: »تزكيه نفس نكنيد )يعنى در قرآن مجيد مى

خودستايى ننماييد و نگوييد من پاكم از هرگناهى 

و آلودگى، من صاحب فضيلت و تقوايم، من اهل 

را مانند خود  عبادتم، چنين و چنان كردم، كسى

نديدم، من كار بزرگى انجام دادم، من حسد و بخل 

و كبر ندارم، من داراى سخاوت، شجاعت، اخالص 

و غيره هستم و مانند اين رجز خوانيها و دروغ 

گوييهاى نفس( خدا بهتر از همه صاحب تقوا )و 

 658شناسد«.مخلص( را مى

 كه همچون صدف سر به خود در برى

از امام باقر عليه السالم روايت  در »تفسير صافى«

كرده است كه فرمود: »خودستايى و ثناخوانى نكند 
 

658 \i\-( 1)iُ َنى ات ََّقى واْ أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبى  E\(.32،) جنم/ E\... َفاَل تُ زَكُّ
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كسى از شما به زيادتى نماز و روزه و زكات و 

 كارهايش؛ زيرا خدا داناتر

______________________________ 
، )نجم/ ... فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -(1)

32.) 

 392، ص: 1قلب سليم، ج

 :659است به كسى كه تقوا ورزد و مخلص باشد«

همان به گر آبستن 

 گوهرى
 

كه همچون صدف 

 سر به خود در برى

اگر مشك خالص 

 ندارى مگوى
 

وگر هست خود 

 فاش گردد به بوى

منه آب زرجان من 

 در پشيز
 

كه صراف دانا نگيرد 

 به چيز

 

 
659 \( 1iُ)-(.94/ 5وته وصيامه وزكاته ونسكه الن اللَّه عزوجل اعلم ِبن اتقى منكم«،) تفسري صاِف » ال يفتخر احدكم بكثرة صل\E 
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نيز روايت كرده است كه معناى اين آيه از امام 

 صادق عليه السالم پرسيده شد، امام فرمود:

»گفتن انسان است كه ديشب نماز خواندم، ديروز 

 روزه گرفتم و مانند اينها«.

شد سپس فرمود: »گروهى بودند روز كه مى

 گفتند شب گذشته نماز خوانديم.مى

لمؤمنين عليه روز گذشته روزه بوديم، پس اميرا

خوابم و اگر در السالم فرمود: من در شب و روز مى

 خوابم«.بين اين دو بتوانم باز مى

شايد مراد از اينكه شب و روز در خوابم اين باشد 

كه آن حضرت عبادتهاى خود را در شبانه روز در 

برابر عظمت خداوند و استحقاق او آن طورى كه 

له خواب دانسته سزاوار است هيچ و ناچيز و به منز

 است.

 در ضرورت، ذكر نعمت خدا تزكيه نيست
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ناگفته نماند بعضى از صفات خوبى كه در انسان 

است يا كار خوبى كه انجام داده، نقل كردن آنها 

هنگام ضرورت، گناهى ندارد؛ زيرا در نقل آنها از 

روى ناچارى تزكيه نفس نيست بلكه بيان واقعيات 

است كه ضرورت او را وادار كرده كه آنها را ذكر 

م كه فرمود: يوسف عليه السالنمايد؛ مانند حضرت

 ؛ من بسيار نگهدارنده ودانا هستم«.انّى حفيظ عليم»

وأنالكم ناصح و حضرت صالح عليه السالم فرمود: »

 ؛ من براى شما اندرز دهنده امانتدار هستم«.امين

اند و او در و مانند كسى كه تهمت خيانت بر او بسته

 پاسخ و دفاع از خود، امانتداريهايش را نقل كند.

______________________________ 
»ال يفتخر احدكم بكثرة صلوته وصيامه وزكاته  -(1)

ونسكه الن اللَّه عزوجل اعلم بمن اتقى منكم«، 

 (.94/ 5)تفسير صافى 
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 393، ص: 1قلب سليم، ج

نيز اگر كسى راستى براى شكرگزارى صفت خوبى 

اش فرموده، كه خدا به او داده يا توفيقى كه بهره

بيان كند و بگويد خدا مرا حلم داده،  خوب است

توفيق روزه داده به شرطى كه قصدش تزكيه نفس 

شود نيّت، نباشد، مانعى ندارد؛ زيرا گاه مى

خودستايى است و چون نزد عقال زشت است آن را 

خواهد خود را كند مثلًا مىبه طرز خوبى ادا مى

الدعوه معرّفى كند و به آن فخر نمايد مستجاب

د من هرگاه از خدا چيزى خواستم فوراً گويمى

 انجام گرفته است.

بلى اگر واقعاً قصدش بيان نعمت و فضل خدا باشد 

و بگويد هرگاه از خدا چيزى خواستم بر من منّت 

گذاشته و بدون استحقاق مرحمت فرموده، خوب 

 است.
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 كردعابدى كه سمعه مى

اسرائيل عابدى بود از خداوند مروى است در بنى

سئلت نمود و گفت پروردگارا! حالم نزد تو چگونه م

است؟ آيا خير است تا زياد كنم در خير خود، يا شرّ 

است تا اينكه پيش از رسيدن مرگ، توبه كنم و خود 

 را اصالح نمايم؟

اى به او گفت تو پس، از طرف خداوند، خبر دهنده

را نزد خدا خيرى نيست. گفت پروردگارا! عمل من 

چه شد؟ به او گفت چون هرگاه عمل خيرى 

ساختى پس كردى مردم را از آن باخبر مىمى

ات از نيست براى تو از خيرت جز همان دلخوشى

 660باخبر شدن مردم از كار نيكت.

 سمعه هم از شرك است

 
660 \( 1iُ)-  /455سفينة البحار.\E 
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امام صادق عليه السالم در تفسير آيه شريفه: »هركه 

اميدوار لقاى پروردگارش باشد، پس بايد كار خوب 

كند و شريك نكند در عبادت پروردگارش، كسى 

 ، فرمود: »مردى661را«

______________________________ 
 .455سفينة البحار/  -(1)

ى فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا هِ... فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّ -(2)

 (.110، )كهف/ ى أَحَدًاصلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ

 394، ص: 1قلب سليم، ج

كند ولى مقصودش خشنودى خدا كار ثوابى مى

خواهد نزد مردم خوب شمرده شود نيست بلكه مى

و ثنايش كنند، دوست دارد كه مردم آن را بشنوند 

ر عبادت پروردگارش شريك اين كسى است كه د

اى نيست كه نهانى گرفته، سپس فرمود: هيچ بنده

اش را نگويد( كار خيرى كند )يا نيّت حسنه خالصانه
 

661 \i\-( 2)iُ  ى َأَحًداى فَ ْلَيْعَمْل َعَماًل صلىًحا َواَل ُيْشرىْك بىعىَباَدةى رَبّهى ... َفَمن َكاَن يَ ْرُجواْ لىَقآَء رَبّهى\E /(.110،) كهف\E 
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و روزگار بگذرد تا اينكه خدا كار خيرش را آشكار 

اش سازد )و آنچه در قصدش از ثناى خلق نبود بهره

اى نيست كه كار بدى در نهان شود( و هيچ بنده

ا نيّت ريايى داشته باشد و توبه نكند و مصرّ كند )ي

باشد( و روزگار بگذرد تا آنكه خدا كار بدش را 

 662آشكار سازد«.

حضرت رضا عليه السالم مى فرمايد: »كار كنيد نه 

براى خودنمايى و شهرت؛ زيرا هركه براى جز خدا 

كارى كند، خدايش بدان كسى واگذارد كه براى 

كارى نكند جز آنكه  كساو كار كرده است، هيچ

خدا عوض كارش را به او برگرداند اگر خوب باشد 

 663خوب و اگر بد باشد، بد«.

 كمتر از آنچه خواهد جلوه كند

 
662  \( 1iُ)- ْا َيْطُلُب تَ زْكىَيَة النَّاسى َيْشَتهى أن َن اْلثَّوابى ال َيْطُلُب بىهى َوْجَه اللَّهى إَّنَّ  E\(.294/  2ُيْسمع بىهى اْلنَّاَس َفهَذا الَّذى أَشَرَك بىعىباَدةى رَبِّه ...«،) اصول كاِف    » الرَُّجُل يَ ْعَمُل َشْيئاً مى
663  \( 2iُ)- ََل لىَغرْيى اللَّهى وََكَلُه اللَُّه ال » اْعَملُوا لىغ «،) اصول كاِف   رْي رياٍء َوال َْسَعة فَإنَُّه َمْن َعمى َل اَحٌد َعَماًل االَّ َرَداُه اللَّه اْن َخرْيَاً َفَخرْيٌ َواْن شرّاً َفَشرٌّ َل َوَْيََك! ما َعمى / 294/  2ما َعمى

 E\باب الرياء(.
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فرمايد: »هركه در كار حضرت صادق عليه السالم مى

اندكى از خود رضاى خدا را جويد خداوند آن را 

بيش از آنچه خواهد بسيار كند و هركه به خاطر 

مردم كار بسيارى كند و خود را به رنج رضاى 

خوابى كشد، خدا نخواهد جز آنكه آن اندازد و بى

 664را در چشم هركس شنود، كم جلوه دهد«.

______________________________ 
»الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْثَّوابِ ال يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ  -(1)

 النَّاسِ يَشْتَهى أنْ يُسْمع بِهِ اللَّهِ إنَّما يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ

الْنَّاسَ فَهذَا الَّذى أشَرَكَ بِعِبادَةِ رَبِّه ...«، )اصول 

 (.294/ 2كافى 

»اعْمَلوُا لِغَيْر رياءٍ وَال سمْعَة فَإنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ  -(2)

ما عَمِلَ وَيْحَكَ! ما عَمِلَ احَدٌ عَمَلًا  اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ الى

الَّا رَدَاهُ اللَّه انْ خَيْرَاً فَخَيْرٌ وَانْ شرّاً فَشَرٌّ«، )اصول 

 / باب الرياء(.294/ 2كافى 

 
664 \( 3iُ)- َْن َعَملىهى ِفى  » َمْن اراَد اللَّه َّا اراَد َوَمْن اراَد النَّاَس بىاْلَكثري مى ْن َعَملىهى اْظَهَر اللَُّه لَُه أْكثََر ممى ْن لَْيلىهى أىَب اللَُّه عزَّوجلَّ االَّ َأْن يقلَِّلُه ِفى عزَّوجلَّ بىاْلَقليل مى ْن َبَدنىهى َوَسَهٍر مى  تَ َعٍب مى

َعُه«،) اصول كاِف   E\/ باب الرياء(.296 /2َعْْي َمْن َسَى

http://www.i20.ir/


1043      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

رادَ اللَّهَ عزَّوجلَّ بِالْقَليل مِنْ عَمَلِهِ اظْهَرَ »مَنْ ا -(3)

اللَّهُ لَهُ أكْثَرَ مِمَّا ارادَ وَمَنْ ارادَ النَّاسَ بِالْكَثير مِنْ عَمَلِهِ 

فِى تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ وَسَهَرٍ مِنْ لَيْلِهِ أبَى اللَّهُ عزَّوجلَّ الَّا 

/ 296/ 2اصول كافى أَنْ يقلِّلَهُ فِى عَيْن مَنْ سَمِعَهُ«، )

 باب الرياء(.

 395، ص: 1قلب سليم، ج

 تر استنگهدارى از اصل عمل سخت

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »نگهدارى كار خير 

تر است، راوى پرسيد از خود كار خير سخت

نگهدارى از كار خير چيست؟ امام عليه السالم 

كند و خرجى در راه خداى اى مىفرمود: مرد صله

نمايد و ثواب كار خيرى در شريك مىيگانه و بى

سپس شود، نهانى )كه زياد است( براى او نوشته مى

كند و اظهار آن را براى مردم يادآورى مى

شود نمايد، پس از دفتر كار خير نهانى محو مىمى
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گردد، مجدداً آن و در دفتر كار خير آشكار ثبت مى

شود )هيچ كند از آن دفتر هم محو مىرا اظهار مى

ثوابى ندارد( و يك عمل ريايى و خودنمايى براى 

 665شود«.او نوشته مى

 عمل، مبطل نيست ريا پس از

از آنچه گفته شد، دانسته گرديد كه اگر ريا و سمعه 

از اول يا در بين عمل باشد به طورى كه شروع يا 

تمام عمل با نيّت ريايى باشد، بر چنين عملى ثوابى 

نيست بلكه حرام و موجب عقاب است و نيز باطل 

است؛ يعنى اگر عمل واجبى بود اعاده آن با نيّت 

دا واجب است و هرگاه هنگام عمل با تقرّب به خ

نيّت خدايى بود و هيچ نظرى به خلق نداشت لكن 

پس ار فراغت براى خودنمايى و طلب منزلت نزد 

خلق، آن را براى مردم يادآورى كرد ثواب آن 

شود و اگر اين يادآورى را تكرار كرد، عمل كم مى
 

665 \( 1iُ)- َلٍة ُل الرَُّجُل بىصى ؟ قاَل: َيصى . قاَل: َوَما ااْلْبقاُء َعَلى اْلَعَملى َن اْلَعَملى رُها فَ ُتْكَتُب َلُه » ااْلْبقاُء َعَلى اْلَعَملى َأَشدُّ مى ً ُِثَّ يُذَكِّ رّا َويُ ْنفىُق نَ َفَقًة للَّهى َوْحَدُه اَلَشريَك لَُه َفُكتىَب لَُه سى
رُها فَ ُتْمحى َعالنىَيًة، ُِثَّ   E\/ باب الرياء(.296/ 2َوُتْكَتُب َلُه رياًء«،) اصول كاِف  يُذَكِّ

http://www.i20.ir/


1045      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

رود و آن عمل، ثواب آن عمل بكلّى از بين مى

 شود.شود يعنى سزاوار عقاب مىمى ريايى ثبت

و آيا اين رياى پس از عمل خالص، موجب بطالن 

اش واجب شود، تا اگر واجب بود، اعادهآن مى

باشد؟ بنابر اقوا اعاده واجب نيست و البته شكى 

 نيست كه احتياط به اعاده كردن خوب است.

______________________________ 
الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ. قالَ: وَمَا »الْابْقاءُ عَلَى  -(1)

الْابْقاءُ عَلَى الْعَمَلِ؟ قالَ: يَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَيُنْفِقُ 

نَفَقَةً للَّهِ وَحْدَهُ لَاشَريكَ لَهُ فَكُتِبَ لَهُ سِرّاً ثُمَّ يُذَكِّرُها 

كْتَبُ لَهُ وَتُ فَتُكْتَبُ لَهُ عَالنِيَةً، ثُمَّ يُذَكِّرُها فَتُمْحى

 / باب الرياء(.296/ 2رياءً«، )اصول كافى 

 396، ص: 1قلب سليم، ج

 بردثوابش را كم يا از بين مى
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شود روايت مزبور را حمل بر احباط )يعنى از مى

بين بردن ثواب( كرد خصوصاً به شهادت فرمايش 

؛ فتمحىفرمايد: »حضرت باقر عليه السالم كه مى

ظاهر است در محو شدن شود« كه يعنى محو مى

شود. و پس از اثبات كه با معناى احباط مطابق مى

»فتكتب له  شايد مراد از فرمايش امام عليه السالم

اين باشد كه پس از اينكه صدقه پنهانش را  عالنيةً«

ذكر كرد، از ارزش صدقه پنهانى )كه خيلى زيادتر 

از صدقه آشكار است( آن را محو كرده و برايش 

شود، قه آشكار كه كمتر است نوشته مىثواب صد

سپس دومرتبه كه يادآورى كرد ثواب صدقه آشكار 

»فتكتب له  شود، ولىهم از نامه عملش محو مى

كند كه آن عمل باطل است يعنى داللت نمى رياء«

اگر واجب بود بايد دوباره انجام دهد بلكه به از بين 

 666رفتن ثواب، معناى اين جمله نزديكتر است«.

 
666 \( 1iُ)-  477 -476/ 3ترمجه مصباح اَلدى.\E 
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 خوش آمدن تنها، سمعه و ريا نيست

زراره گويد به امام باقر عليه السالم گفتم مردى كار 

بيند و اين صاحب كند و ديگرى او را مىخيرى مى

شود، كار از اينكه آن شخص او را ديد، شاد مى

فرمود: »عيبى ندارد و باكى نيست، كسى نيست مگر 

ار خوبى اينكه دوست دارد كه ميان مردم براى او ك

ظاهر شود به شرط اينكه قصد او در اين كار خير، 

خودنمايى و جلب توجّه و رضايت مردم نباشد؛ 

يعنى سبب اقدام او به آن كار، قرب به مردم 

 667نباشد«.

بنابراين حديث، اگر كسى كار خيرى براى خدا 

انجام داد و بدون يادآورى خودش، مردم از آن با 

مردم باخبر شده و خبر شدند و چون دانست كه 

 كنند شاد شود اين شادى ضررى ندارد.مدحش مى

 
667 \( 2iُ)- ْى رُُّه ذلىَك؟ َفقاَل: ال بَْأَس » قاَل َسَئْلُتُه َعنى الرَُّجل يَ ْعَمُل الشَّ َن اَْلَرْيى فَ رَياُه اْنساٌن فَ ُيسى بُّ اْن َيْظَهَر َلُه ِفى النَّاسى اَْلَرْيُ اذا َلَْ َيُكْن َصَنَع ذلىَك َء مى ْن اَحٍد االَّ َوُهَو َيُى ما مى

 E\/ باب الرياء(.297/ 2لىذلىَك«،) اصول كاِف 
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______________________________ 
 .477 -476/ 3ترجمه مصباح الهدى  -(1)

ءَ مِنَ الْخَيْرِ »قالَ سَئَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل يَعْمَلُ الشَّىْ -(2)

مِنْ احَدٍ الَّا فَيَراهُ انْسانٌ فَيُسِرُّهُ ذلِكَ؟ فَقالَ: ال بَأْسَ ما 

وَهُوَ يُحِبُّ انْ يَظْهَرَ لَهُ فِى النَّاسِ الْخَيْرُ اذا لَمْ يَكُنْ 

/ باب 297/ 2صَنَعَ ذلِكَ لِذلِكَ«، )اصول كافى 

 الرياء(.

 397، ص: 1قلب سليم، ج

 حقيقت اخالص باالتر از اينهاست

لكن روايتى از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

رسد تا سلم است كه: »بنده به حقيقت اخالص نمى

گاهى كه ستايش كردن مردم را دوست نداشته 

 668باشد بر كارى كه براى خدا انجام داده است«.

 
668 \( 1iُ)-(.223ء من عمل اللَّه«،) عدةالداعى/ » ما بَ َلَغ َعْبد َحقيَقة االخالص حىت ال َيب ان َيمد على شى\E 
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البيان« نقل كرده: مردى نزد در »تفسير مجمع

گفت: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و 

كنم و آنها را تنها دهم و صله رحم مىمن صدقه مى

دهم پس از آن مردم باخبر براى خدا انجام مى

كنند و از من ستايش شوند و مرا ياد مىمى

نمايد و كند و دلشاد مىنمايند و مرا خوش مىمى

 گيرد.خودبينى مرا مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ساكت شد و 

ود. پس اين آيه نازل شد: »و شرك چيزى نفرم

 669نياورد به پرستش پروردگارش احدى را«.

يعنى اين سرور به مدح خلق نسبت به كارى كه 

براى خدا انجام داده شرك در عبادت است و 

 مورد نهى خداست.

از اينجاست كه مستحبّ است بر كسى كه 

اى در راه خدا بدهد خودش خواهد صدقهمى
 

669 \i\-( 2)iُ  ى َأَحًدا... َواَل ُيْشرىْك بىعىَباَدةى رَبّهى\E /(.110،) كهف\E 
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ندهد بلكه به يك نفر امينى بدهد كه او به مستحق 

و را برساند؛ چون اگر خودش بدهد، شايد گيرنده ا

تعظيم كند و مدح نمايد و ثناخوانش شود و او 

دلشاد گردد و آن خوش شدن به ثناى خلق با 

 اخالص منافى است.

 جمع بين اين روايات

صاحب »عدةالداعى« در جمع اين دو روايت و 

روايت زراره فرموده: شاد شدن از باخبر شدن 

مردم از كار نيك شخص دو نوع است: گاهى 

 جميل الهى سرورش براى ستر

______________________________ 
»ما بَلَغَ عَبْد حَقيقَة االخالص حتى ال يحب ان  -(1)

ء من عمل اللَّه«، )عدةالداعى/ يحمد على شى

223.) 

 (.110، )كهف/ ى أَحَدًا... وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ -(2)
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 398، ص: 1قلب سليم، ج

ان داشته و نيكيهايش را است كه زشتيهايش را پنه

آشكار فرموده و از اينكه در دنيا نيكيهايش را فاش 

شود كه در آخرت هم چنين فرموده، اميدوار مى

شود از اينكه كسانى كه از كار باشد. يا اينكه شاد مى

نيكش باخبر شدند آنها هم در اين كار خير شركت 

خواهند كرد و بدين وسيله موفّقيت نصيبشان 

ا اينكه شاديش براى آن است كه آنهايى شود يمى

كه با خبر شدند ديگر به سوء ظنّ درباره او مبتال 

شوند پس شادى در اين موارد خوب است و نمى

 سمعه نيست.

و گاهى شاديش براى آن است كه چون مردم از 

ستايند و انتظار نيكوكاريش باخبر شدند او را مى

را به پاكى  تعظيم و تكريم را از آنها دارد كه او

بستايند، اين شادى، ريا و سمعه است و همان است 
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كه در روايت شريفه شرك و منافى به اخالص ياد 

 شده است.

 ريا مطلقا مبطل عمل و حرام است

از آنچه گفته شد حكم ريا پس از عمل دانسته شد و 

اما ريا از اول عمل يا در بين آن، چنانچه گفته شد 

[ واجب بود، اعاده آن فعلعمل باطل است و اگر ]

آن الزم است خواه ريا تمام داعى باشد مثل اينكه 

از اول عمل، تنها تقرّب به خلق او را وادار به عمل 

نموده باشد يا اينكه در اثناى عمل شخصى رسيد و 

براى نمايش و تقرب به او آن عمل را به پايان رساند 

ه خدا و خواه ريا جزء داعى باشد مثل اينكه تقرّب ب

و خلق هردو را خواهان باشد و براى رسيدن به 

هردو، آن عمل را انجام دهد؛ خواه ريا جزء 

استقاللى باشد يا تبعى كه در هردو صورت عمل 

باطل است )استقاللى آن است كه اگر جهت ريايى 

آورد و تبعى آن است كه نباشد آن عمل را بجا نمى
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انجام  اگر جهت ريايى نبود آن عمل را براى خدا

داد( و اگر ريا به جزئى از اجزاى واجب نمود مى

شود اگر هرچند بنابراقوى اصل عمل باطل مى

مانند نماز باشد لكن احتياط در آن است كه آن 

جزء را براى خدا اعاده كند و بعد اصل نماز را هم 

اعاده كند و اگر مانند قرائت و اذان و اقامه باشد 

 يا نموده اعاده كند.بايد همان آيه يا بندى كه ر

 399، ص: 1قلب سليم، ج

خواند لكن از و اگر اصل نماز را براى خدا مى

كند مثل اينكه نماز را در جهت مكان و زمان ريا مى

مسجد يا اول وقت از روى ريا بخواند آن هم باطل 

و اعاده اصل نماز واجب است و همچنين است اگر 

ل نماز را در اوصاف عمل، ريا كند مثل اينكه اص

خواند لكن آن را به جماعت از روى براى خدا مى

خواند و مثل اينكه قرائت و ذكر در نماز را ريا مى
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با تأنّى و خشوع از روى ريا بخواند در اين مورد 

 هم نماز باطل و اعاده آن واجب است.

 درمان ريا

به طور كلّى درمان ريا مانند ديگر بيماريهاى قلبى، 

كوشش در رسيدن به درجه يقين  تقويت ايمان و

است؛ چنانچه در بحث يقين دانسته شد كه اگر 

كسى به درجه يقين رسيد، همان نور يقين، تاريكيها 

و آلودگيها و ناسالميهاى قلب او را اصالح و از 

هرجهت سالمتى دلش تأمين خواهد شد. و در اين 

 شود:مقام خصوص اين مطلب يادآورى مى

ه حضور خداوند، در دلش كسى كه نور يقين ب

روشن شود، پس خدا را در همه جا و در همه حال، 

حاضر و ناظر ديد به طورى كه ظاهر و باطن بنده 

نزد او آشكار است چگونه در حضور او عبادت او را 

دهد؟ مثلًا اگر سلطان با به منظور مخلوقى انجام مى
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غالمش وارد شود و شخصى به منظور تكريم غالم و 

ه او جلو سلطان برخيزد و ادب كند لكن تقرّب ب

رويش به غالم باشد آيا چنين كارى از عاقل 

زند؟ مگر اينكه واقعاً سلطان را نبيند پس به سرمى

 غالم تقرّب جويد.

همچنين محال است كسى خدا را حاضر بيند پس 

در حضورش براى تقرّب به مخلوقى، عبادتى انجام 

قين به حضور دهد و جز در حال غفلت و نبودن ي

 خداوند چنين گناهى نخواهد كرد.

به  -نيز كسى كه نور يقين به توحيد صفاتى و افعالى

دلش را روشن ساخت و به  -تفصيلى كه ذكر شد

اى استقاللى ندارد و يقين دانست كه هيچ آفريده

اى بدون اذن و خواست هركارى از هرآفريده

خداوند محال است به طورى كه اگر تمام بشر به 

 كمك
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 400، ص: 1قلب سليم، ج

رى انجام دهند تا آن كار مطابق هم بخواهند كا

اذن و صالحديد خداوند نباشد، انجام نخواهد 

گرفت؛ چنانكه اگر خداوند انجام كارى را بخواهد 

تمام بشر با هم شوند نتوانند مانع شد و چنين خداى 

را تواناى مطلق و مخلوق را عاجز مطلق ديد چگونه 

براى تقرّب و جلب رضايت مخلوقى عبادتى انجام 

 دهد؟مى

 يك شب عبادت براى يك سگ

گويند شبى نادانى به مسجدى رفت كه در مكان 

خلوت آن شب را تا بامداد به عبادت و مناجات با 

پروردگارش به پايان برساند، نيمه شب صدايى شنيد 

به نظرش رسيد كه آدمى است مانند او براى عبادت 

به مسجد آمده و چون تاريك بود او را نديد پس 

ن احساس بر تظاهر به خشوع در عبادت و گريه از اي
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در مناجات افزود و در دلش شاد بود كه اين شخص 

حاالتش را در آن شب براى مردم گزارش خواهد 

 شود.داد و بدين وسيله آبرومند مى

چون بامداد شده و هوا روشن گرديد، ديد صاحب 

صدا سگى بوده كه چون در مسجد باز بوده وارد 

اى خزيده است، پس آه حسرت از هشده و در گوش

سينه كشيد و بر خود مالمت كرد اى بدبخت! 

شعورى خود را در رنج چگونه براى حيوان بى

خوابى و مشقت عبادت انداختى! اى كاش! در بى

 ات خوابيده و به مسجد نيامده بودى.خانه

 پشيمانى هنگام مرگ

خواننده عزيز! بداند كه حال رياكاران پس از 

مانند حال حسرت بامداد اين بدبخت است؛  مرگ

يعنى هنگامى كه تاريكيهاى عالم طبيعت به وسيله 

مرگ تن از روى ادراك انسانى برداشته شد و 
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آفتاب حقيقت طلوع كرد و دانست كه تواناى به 

حقّ خداست و ناتوان مطلق آفريده شدگانند، پس 

فهمد كه در آن حال زيانكاريهاى خود را مى

شد و از آن اى ناتوانها خاشع و ذليل مىچگونه بر

كسى كه همه تواناييها از آن اوست و همه خلق در 

تمام حاالت و تمام عوالم به او نيازمندند چگونه 

 رويگردان بود:

 401، ص: 1قلب سليم، ج

 

كليد در دوزخ است 

 آن نماز
 

كه در چشم مردم 

 گذارى دراز

اگر جز به حق 

 اترود جادهمى
 

در آتش فشانند 

 اتسجّاده

 

 كند زودتر به دوزخ رودآرزو مى
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در روايت است كه در قيامت هنگام كشف حقيقت، 

گناهكاران از شدّت حسرت و سختى ندامت، آرزو 

كنند زودتر به دوزخ روند و بيش از آنچه مى

اند از آتش شرمسارى در موقف بررسى چشيده

 اعمال، نمانند.

هاى تاريك و چون اهل يقين پيش از مرگ، پرده

داشته شده جهالت و غفلت از روى چشم دل آنها بر

و تمام آفريده شدگان را عاجز و ناتوان ديدند، 

اى خاشع و ذليل گاه براى آفريده شدههيچ

 شوند.نمى

 كننداهل يقين مقرب را مبعّد نمى

نيز چون اهل يقين بطالن دنيا و حق بودن آخرت 

پايانى را دانستند، در گذرا بودن حيات مادّى و بى

ناختند و دانستند و بزرگى زندگى پس از مرگ را ش

گاه به غرض ، هيچ670كه »آخرت هرآينه بهتر است«
 

670 \i\-( 1)iُ رَُة َخرْيٌ َوأَبْ َقى  E\(.17،) اعلى/ E\َوا ْْلَخى
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مادّى يعنى رسيدن به مال و جاه و شهرت و ساير 

شهوات، عبادتى انجام نخواهند داد؛ زيرا عبادتى را 

هاى كه وسيله رسيدن به سعادت ابدى و بهره

اند، چگونه وسيله رسيدن به روحانى شناخته

ه جز وهم و خيال خوشيهاى زودگذر نفسانى ك

دهند و در نتيجه به هالكت و چيزى نيست قرار مى

 نهايت مبتال گردند؟عقوبت بى

 تابش يقين، درمان قطعى

از آنچه گفته شد، دانسته گرديد كه تنها درمان 

و تا به آن  تابش نور يقين در دل است قطعى ريا،

نرسد، در خطر ريا است هرچند خود نداند؛ چنانچه 

 اگر اهل يقين شد،

______________________________ 
 (.17، )اعلى/ وَا لْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى -(1)

 402، ص: 1قلب سليم، ج
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اى رياكارى از شرابخوارى و از هرگناه كبيره

اگر  بيند وتر مىتر و عقوبتش را سختزشت

بخواهد بداند آيا به مقام يقين رسيده تا از ريا 

محفوظ باشد يا نه، پس اگر حالش طورى است كه 

بشر و شتر نزدش برابر است؛ يعنى چه صدها بشر 

عملش را ببيند يا صدها شتر، هيچ تفاوتى برايش 

نداشته باشد، معلوم است كه به مقام يقين رسيده؛ 

ش را ببينند زيرا همانطورى كه اگر شترها عمل

شادى ندارد همچنين از ديدن بشرها هم شادى 

ندارد؛ چون به يقين دانسته كه بشر هم مانند شتر، 

استقاللى ندارد و از خودش به تنهايى كارى ساخته 

ها مانند نيست تا خواست الهى چه باشد، دلها و اراده

 همه اجزاى آفرينش، مسخّر اويند.

از رسول خدا  در »بحث نفاق« اين كتاب، حديثى

صلى اهلل عليه و آله و سلم نقل شد كه فرمود: »فقيه 

)دانا( كسى است كه بشر و شتر برايش تفاوتى نداشته 
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باشد؛ يعنى ديدن بشر در عملش اثرى نكند چنانى 

كه ديدن شتر برايش اثرى ندارد نه اينكه خود را 

بزرگ و مردم را كوچكتر از خود پندارد«. و در 

تر و كه: »خود را از همه ذليلآخر روايت است 

 تر داند«.پست

 عبادت پنهانى، محفوظتر است

كسى كه هنوز به »مقام يقين« نرسيده تا مدح و ذمّ 

خلق برايش اثرى نداشته باشد و بشر و شتر در ديدن 

اش آن است كه اعمالش برايش برابر باشد وظيفه

جز عباداتى كه دستور رسيده آنها را در آشكار 

م دهند مانند نماز جماعت، حجّ، زكات واجب انجا

گيرد؛ مانند و عباداتى كه قهراً در آشكار انجام مى

جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و تجهيز ميّت، 

بايد ساير عباداتش را از واجبات و مستحبّات، در 

طورى كه جز خدا كسى نبيند و نهانى انجام دهد به

ويد تا گاهى كه به بعد از عمل آن را براى كسى نگ
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بركت اخالصهايش خداوند به او نور يقين عنايت 

فرمايد كه پس از آن هرعملى را در آشكار انجام 

دهد از ريا محفوظ است و در بحث نفاق اين كتاب 

 اهميّت و فضيلت عبادت نهانى از خلق ذكر شد.

 403، ص: 1قلب سليم، ج

 بايد براى اخالص كوشيد

م كه اجماع جميع علما بر از احكام ضرورى اسال

آن است »لزوم اخالص در عبادت است« به طورى 

كه شرط صحت و قبولى هرعبادتى اخالص در نيّت 

آن است بلكه تحقّق عبادت وابسته به »اخالص« در 

اخالص مانند نيّت است به طورى كه عبادت بى

جان است كه خاصيتّى جز كثافت و كالبد بى

الص هم جز بار سنگينى اخعفونت ندارد، عبادت بى

و رنج و عقوبت صاحبش خاصيتى ندارد و آيات و 
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روايات در لزوم اخالص در عبادات فراوان است، 

 شود.تنها به نقل چند آيه و روايت شريفه قناعت مى

 مأموريت براى اخالص

»بگو به درستى كه نماز و عبادت و زندگى و مرگ 

ندارد و  من از آن پروردگار جهانيان است، شريكى

 671باشم«.من بدين كار مأمورم و نخستين مسلم مى

در اين آيه شريفه خداوند به پيغمبر صلى اهلل عليه 

فرمايد: »به مردم بگو كه من نماز و و آله و سلم مى

تمامى عبادات و زندگى و تمام شؤون آن كه به من 

مربوط است )از اعمال، اوصاف، افعال و تركها( و 

با هرچه از آن كه به من مربوط  همچنين مرگم را

است )و آن امورى است كه پس از مرگ از زندگى 

گيرد چنانكه رسول خدا صلى اهلل دنيا سرچشمه مى

 عليه و آله و سلم فرموده:

 
671 \i\-( 1)iُ  ْرُت َوأَنَا َْي* اَلَشرىيَك لَهُ َوبىَذالىَك أُمى ْيَ ُقْل إىنَّ َصاَلتىى َوُنُسكىى َوحَمَْياَى َومَمَاتىى لىلَّهى َرّب ا ْلعَلمى  E\(.163 -162،) انعام/ E\َأوَُّل ا ْلُمْسلىمى
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ميريد( همه را كنيد، مىآنچنان كه زندگى مى

براى خدا قرار دادم بدون اينكه كسى را در آنها 

در جميع شؤون خود شريك او بدانم. و خالصه من 

اى هستم تنها براى خدا در زندگى و مرگم، بنده

سوى او متوجّه نمودم وروى خود راتنها به

كنم واز چيزى روى چيزى رادنبال نمىهيچ

گردانم مگر براى او، در مسير زندگيم قدمى برنمى

گذارم جز دارم و به سوى مرگ قدمى نمىبرنمى

ان است و مالك براى او، چه پروردگار همه عالمي

گونه پرستش مأمور همه و مدبّر همه است. من بدين

ام و نخستين كسى كه تسليم خواسته او شود و شده

آن عبوديّت به تمام معنا را از هر باب و جهتى كه 

 از او خواسته، قبول نمايد، خودم هستم«.

______________________________ 
وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبّ  قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى -(1)
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ا لْعلَمِينَ* لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ا 

 (.163 -162، )انعام/ لْمُسْلِمِينَ

 404، ص: 1قلب سليم، ج

وَمَحْياىَ  وَنُسُكى انَّ صَلَوتى پس مراد از جمله

اين است كه آن حضرت اخالص  للَّهِ وَمَماتى

بندگى خود را در نماز و عبادات ديگر و زندگى و 

مرگ اظهار كند. و يا اين است كه در همه اين 

 672چهار چيز انشاء )عقد قلب( نمايد.

 شوداحكامى كه از اين آيه استفاده مى

در »كنزالعرفان« است كه اين آيه شريفه دليل بر 

 چند حكم است:

وجوب اخالص در عبادت خداوند و جايز  -1

نبودن شريك قرار دادن با خدا در عبادت به طور 

كلّى؛ خواه شرك آشكار باشد مانند پرستش بتها و 

 
672 \( 1iُ)- .نقل از تفسري امليزان\E 
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ها و نظير آنها، يا شرك نهانى باشد مانند ريا ستاره

صد ثواب هم با اخالص منافات بلكه باالتر از اين، ق

 673دارد.

اخالص در عبادت از احكام مسلّم اسالم است كه  -2

بر عهده هرمسلمانى است و هرمسلمانى مأمور به 

 .»وأنَا اوّل المسلمين« اخالص است؛ چون فرموده:

صحّت نماز و هرعبادتى موقوف بر شناخت خدا  -3

ن او و و يگانه دانستن او و پروردگار همه عالم بود

اينكه ايجاد و تربيت همه موجودات با اوست و 

الزمه اين معرفت، قادر و عالم و حكيم دانستن 

اوست و از اينجاست كه عبادت كافر باطل است 

بلكه عبادت كسى كه ايمان قلبى به آنچه گفته شد 

 ندارد، باطل است هرچند به ظاهر مسلمان باشد.

 
673 \( 2iُ)- هيم گفت كه قصد ثواب با اخالص منافاتى ندارد.ان شاء اللَّه به زودى خوا\E 
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بادت بايد براى در اين آيه اشاره است به اينكه ع -4

»ربّ  شكر نعمت ايجاد و تربيت باشد چون فرموده:

 .العالمين«

جايز نيست هيچيك از اين چهار چيز كه در اين  -5

آيه ذكر شده به غير خدا نسبت داده شود نه به طور 

استقالل و نه به طور شركت؛ يعنى نماز و عبادات 

تنها براى خدا باشد؛ چنانچه حيات و ممات را هم 

»ال  ها از خدا بايد دانست و دليل اين حكم جملهتن

 باشد.مى شريك له«

در اين آيه آگاهى است به عظمت و بزرگوارى  -6

 خداوند و اينكه خدا است كه

______________________________ 
 نقل از تفسير الميزان. -(1)

ان شاء اللَّه به زودى خواهيم گفت كه قصد  -(2)

 افاتى ندارد.ثواب با اخالص من
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 405، ص: 1قلب سليم، ج

 سزاوار پرستش است و اهليّت آن را دارد.

 قصد قربت يعنى اخالص در عبادت

اند از طرف خداوند مگر براى »و امر كرده نشده

اينكه پرستش كنند خداوند را در حالى كه خالص 

 674كننده باشد براى خدا دين خود را«.

در »كنزالعرفان« گويد: »اخالص« در اين آيه 

همان »قصد قربت« است كه شرط صحّت 

 هرعبادتى است.

و به صريح آيه شريفه امر خدا به عبادت با اخالص 

اخالص مورد امر است به طور حصر پس عبادت بى

 نيست پس باطل است.

 
674 \i\-( 1)iُ ... َْي َلهُ الّديَن ُرواْ إىالَّ لىَيْعُبُدوْا اللََّه خُمْلىصى  E\(.5،) بّينه/ E\َوَمآ أُمى
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»پس خداوند را پرستش كن در حالى كه با اخالص 

 675باشى«.

يه هم »عبادت« با »اخالص« مورد امر در اين آ

 است.

»و پروردگارت امر فرموده به امر حتمى و حكم 

 676فرموده به اينكه پرستش نكنيد مگر او را«.

يعنى واجب فرموده كه تنها او را بپرستيد و غير او 

را پرستش نكنيد پس عبادت خدا به تنهايى واجب 

 است.

قبولى و و كافى است در اثبات لزوم اخالص در 

صحت عمل، دقت در آخرين آيه سوره كهف: 

شريك است پس »چون خداوند شما يگانه و بى

هركس رسيدن به ثواب و كرامتهاى پروردگارش 

 
675 \i\-( 2)iُ ... فَاْعُبدى اللََّه خُمْلىًصا ...\E /(.2،) زمر\E 
676 \i\-( 3)iُ ُدواْ إىالَّ إىيَّاهُ رَبَُّك َأالَّ تَ ْعبُ  َوَقَضى\E /(.23،) اسراء\E 
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را خواهان است، بايد كار نيك انجام دهد و نبايد 

 677در پرستش پروردگارش كسى را شريك كند«.

______________________________ 
، واْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ...وَمَآ أُمِرُ -(1)

 (.5)بيّنه/ 

 (.2، )زمر/ ... فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا ... -(2)

 (.23، )اسراء/ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى -(3)

ى فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا ... فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ -(4)

 (.110، )كهف/ ى أَحَدًاصلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ

 406، ص: 1قلب سليم، ج

 

 
677 \i\-( 4)iُ  ى َأَحًداى فَ ْلَيْعَمْل َعَماًل صلىًحا َواَل ُيْشرىْك بىعىَباَدةى رَبّهى ... َفَمن َكاَن يَ ْرُجواْ لىَقآَء رَبّهى\E /(.110،) كهف\E 
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نياز دانستن با و ظاهر است كه خدا را يگانه و بى

ت؛ زيرا اگر خدا يگانه است پرستش غير او منافى اس

 پس معبود هم يگانه است.

 تر از خود عمل استاخالص در عمل مشكل

اما رواياتى كه از آنها وجوب اخالص دانسته 

شود و اينكه شرط پذيرفته شدن بلكه صحت مى

باشد از تواتر باالتر و از شماره هرعبادتى اخالص مى

اهان اى از آنها در كتاب »گنفزون است. پاره

كبيره« نقل شد و در اين مقام به نقل يك روايت 

 شود.اكتفا مى

امام صادق عليه السالم در معناى آيه شريفه: »تا 

خداوند شما را بيازمايد كه كداميك كردار بهترى 

فرمود: »مقصود از كردار بهتر كردار  678داريد«

تر است، درستى بيشتر نيست ولى كردار درست

 
678 \i\-( 1)iُ ... لىَيْبُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ...\E /(.2،) ملك\E 
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كردار ترس از خداست و درستى نيك و كردار 

 نيك است«.

سپس فرمود: »كردارى را تا به آخر پاك و با 

تر اخالص نگه داشتن از خود آن كردار سخت

است. كردار پاك آن است كه مقصودت از آن 

خداوند عزوجل نباشد، نيت، بهتر ستايش احدى جز 

 است از كردار بلكه همين نيت عمل است«.

بعد از آن اين آيه را خواند: »بگو هركس عمل 

كند بر شاكله خود يعنى بر نيت خود عمل مى

 679كند«.مى

مندى از عمل، و خالصه اين روايت آنكه ميزان بهره

درستى نيت آن عمل است و ميزان درستى نيت، 

ست كه واقعاً منظورى جز خدا نداشته اخالص ا

 باشد، بنابراين »نيت«، جان عمل است.

 
679 \( 2iُ)- صابَُة َخْشَيُة اللَّهى َوالنِّيَُّة الصَّادىَقُة َواحلََْسَنُة. ُِثَّ  » قاَل: لَْيَس يَ ْعىن َا اْْلى َن اْلَعَملى َواْلَعَمُل اْكثَُر َعماًل َولكىْن اْصَوُبُكْم َعماًل َوإىَّنَّ ْبقاُء َعَلى اْلَعَملى َحىتَّ خَيُْلَص َأَشدُّ مى  قال: اْلى

دَ  اَْلالىُص الَّذى َى اْلَعَمُل ُِثَّ َتالال تُريُد َأْن ََيْمى َن اْلَعَملى أال َوالّنيََّة هى  ( يَعن84،) اسراء/  E\ىَشاكىَلتىهى   ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى i\ قَ ْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ:َك َعَلْيهى َأَحٌد إىالَّ اللَّهُ َعزَّ َوَجلَّ َوالنِّيَُّة أَْفَضُل مى
 E\خالص(./ باب اال16/ 2على نىيَّتىهى«،) اصول كاِف 
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______________________________ 
 (.2، )ملك/ ... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... -(1)

اكْثَرُ عَملًا وَلكِنْ اصْوَبُكُمْ عَملًا  »قالَ: لَيْسَ يَعْنى -(2)

وَإِنَّمَا الْإِصابَةُ خَشْيَةُ اللَّهِ وَالنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ وَالْحَسَنَةُ. ثُمَّ 

قال: اإلِبْقاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ 

ال تُريدُ أَنْ يَحْمِدَكَ عَلَيْهِ  وَالْعَمَلُ الْخالِصُ الَّذى

أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أال وَالنّيَّةَ 

 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى هِىَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَال قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ:

ل ( يَعني على نِيَّتِهِ«، )اصو84، )اسراء/ ىشَاكِلَتِهِ

 / باب االخالص(.16/ 2كافى 

 407، ص: 1قلب سليم، ج

 اخالص در نيت چيست؟

آنچه در معناى »ريا« گفته شد اگر خواننده عزيز 

دقت كند، حقيقت نيت و اخالص در آن بر او 
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روشن خواهد شد و براى اينكه مطلب روشنتر شود، 

 شود:خالصه آن تكرار مى

كار است؛ مثلًا نيت همان عزم و اراده و قصد انجام 

كند، به قصد مسجد رو به به قصد بازار حركت مى

ريزد، به رود، به قصد وضو آب به صورت مىآن مى

ايستد، به قصد روزه، سحرى قصد نماز، رو به قبله مى

 خورد و هكذا.مى

و از آنجايى كه انسان عاقل هشيار بايد غرض و نفعى 

را براى را از كارى بخواهد تا قصد انجام آن كار 

رسيدن به آن غرض بنمايد. و به عبارت ديگر: بدون 

غرض قصد كارى نخواهد كرد مگر اينكه سفيه و 

بيهوده كار باشد؛ مثلًا شخص عاقل تا نفعى در رفتن 

به بازار نبيند و آن را نخواهد، قصد بازار نخواهد 

كرد، تا نفعى در خوردن چيزى نبيند و نخواهد، 

 د.كنقصد خوردن آن را نمى
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از اين بيان دانسته شد كه غرض، سبب نيت است به 

شود و بنابراين، طورى كه بدون آن نيت پيدا نمى

توان گفت حقيقت »نيت« همان »غرض« است مى

و  680داردكه شخص را به اراده انجام كار وا مى

اينكه در روايات وارد شده نيت بايد صادقه و خالصه 

ض و نفعى كه باشد مراد همان غرض است؛ يعنى غر

دارد بايد خواسته دل است و انسانى را به عمل وامى

درست شود؛ يعنى حقيقتاً خواسته دل باشد و خالص 

از غير خدا باشد؛ يعنى منظور و خواسته دلش از آن 

 عمل تنها خدا باشد.

؛ 681انّما االعمال بالنياتاند: »و نيز اينكه فرموده

 يعنى كردارها تابع قصدهاست«،

______________________________ 
و اين از باب تسميه مسبب است به اسم سبب و  -(1)

 
680 \( 1iُ)- ء مهان علت اوست و چون داعى و غرض سبب، برانگيخته شدن هرشىو اين از باب تسميه مسبب است به اسم سبب و در علم معقول ثابت شده كه حقيقت

داعى و غرض اراده شود چنانچه در روايات شده  توان حقيقت نيت دانست و بر آن اطالق كرد؛ يعىن» نيت« گفته شود و از آننيت و اراده فعل است، پس مهان غرض را مى
 E\است.

681 \( 2iُ)- موجود است. 6و  5وسائل الشيعه، باب  -اين چند روايت در كتاب الطهارة\E 
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ء همان هرشىدر علم معقول ثابت شده كه حقيقت

علت اوست و چون داعى و غرض سبب، برانگيخته 

شدن نيت و اراده فعل است، پس همان غرض را 

توان حقيقت نيت دانست و بر آن اطالق كرد؛ مى

شود و از آن داعى و غرض اراده يعنى »نيت« گفته 

 شود چنانچه در روايات شده است.

وسائل  -اين چند روايت در كتاب الطهارة -(2)

 موجود است. 6و  5الشيعه، باب 

 408، ص: 1قلب سليم، ج

منظور اين است كه اگر غرض از كردار، خدا باشد، 

 خوب وگرنه بد است.

؛ براى هر شخص لكلّ امرئ مانوىاند: »نيز فرموده

همان نيت اوست«؛ يعنى همان غرض، خواسته 

اوست، اگر واقعاً قرب به خدا خواسته او بود از آن 

شود و اگر خواسته درونش عمل، به خدا نزديك مى
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از آن عمل، به خلق نزديك قرب به خلق بود 

هاى ديگر نفسانى يا شيطانى شود و اگر خواستهمى

 شود.بود، به همانها نزديك مى

؛ نيست عمل جز 682ال عمل اال بالنيّةاند: »نيز فرموده

به نيّت«؛ يعنى عمل صحيح و مقبول، بستگى به 

غرض از آن عمل دارد اگر به غرض خدايى انجام 

ست وگرنه باطل و هيچ داده صحيح و پذيرفته ا

 است.

؛ نيت 683نية المؤمن خير من عملهاند: »نيز فرموده

 مؤمن از كارش بهتر است«.

توان گفت مراد از نيت در اين حديث مانند مى

آنچه نقل شد، همان غرض است و چون غرض 

دهد قرب پروردگار مؤمن از عبادتى كه انجام مى

و رسيدن به رضاى اوست و البته عبادتى كه انجام 

 
682 \( 1iُ)-  378فقه الرضاء، ص.\E 
683 \( 2iُ)- .عالمه جملسى در مرآت العقول ده وجه در معناى اين حديث از علما نقل كرده است\E 
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داده ثواب و اجر دارد لكن آنچه در برابر غرض كه 

رسد، يعنى قرب و حقيقت نيت اوست به آن مى

ى خداوند قطعاً بهتر و باالتر است از آنچه در رضا

دهند؛ چنانچه فرموده: »و برابر عملش به او مى

خشنودى خداوند از مؤمنين از بهشت و نعمتهايش 

آيد( و تر است )كه به وصف نمىبزرگتر و ارزنده

 684اين رضايت خدا همان رستگارى بزرگ است«

 باشد.كه از رستگارى بهشت رفتن بزرگتر مى

 نعمتهاى روحانى بهشت

روايت شده است كه در بهشت سه نعمت روحانى 

است كه باالتر و بزرگتر از تمام نعمتهاى بهشت 

»همسايگى با  و ديگر »خلود« است؛ يكى نعمت

 محمّد و آل

______________________________ 
 .378فقه الرضاء، ص  -(1)

 
684 \i\-)( 3iُ  َُورىْضَواٌن ّمَن اللَّهى َأْكرَبُ َذالىَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظىيم\E /(.72،) توبه\E 
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ر عالمه مجلسى در مرآت العقول ده وجه د -(2)

 معناى اين حديث از علما نقل كرده است.

، وَرِضْوَانٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -(3)

 (.72)توبه/ 

 409، ص: 1قلب سليم، ج

»رضوان  و سوم محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم«

. و به راستى آن ساعتى كه روح پاك مؤمن خدا«

شود در حالى كه به با قلب سليم وارد بهشت مى

فهمد كه خدا هم پروردگارش دلخوش است و مى

از او راضى است، آن حظّ و لذت به وصف 

 »رضى اللَّه عنهم ورضوا عنه«. گنجدنمى

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه مراد از اخالص 

در غرض است؛ يعنى خواسته دل در نيت، اخالص 

و غرض و داعى و سبب اراده كردن انسانى به عمل، 

تنها خدا باشد، پس اگر جز غرض الهى، غرض 
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ديگرى هم باشد كه سبب حركت انسانى شده براى 

 عبادت خالص نيست و باطل و مردود است.

 شود.براى توضيح مطلب، چند مثال ذكر مى

 كندغرضهاى فاسد، عمل را باطل مى

اگر كسى »جنب« شده باشد و هوا هم سرد است و 

دوست دارد گرم شود پس به غرض رفع جنابت و 

گرم شدن بدن، آب گرم بر بدن بريزد، اين غسل 

باطل است ولى اگر نخست آب بر بدن بريزد و پس 

از گرم شدن بدن فقط براى غسل شستشو كند، 

ماز صحيح است يا اينكه تكبير يا ذكر ديگرى را در ن

گويد لكن آن را بلند راستى به غرض امر به آن مى

گويد براى اعالم غير؛ مثلًا در جماعت است و مى

امام در ركوع منتظر رسيدن اوست پس براى اينكه 

امام بداند كه او به جماعت تكبير را بلند بگويد يا 

اينكه براى التفات امام به سهوى كه كرده يا 
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و در تمام موارد اگر  فهماندن مطلبى را به ديگرى.

اصل ذكر براى اطاعت امر باشد و بلند گفتن آن 

 براى غرض صحيحى باشد، ضررى ندارد.

دهد غرضش اگر كسى اعمال حج را كه انجام مى

هم اداى واجب الهى و هم سياحت و تفريح و تفرج 

 باشد، حجش باطل است.

اگر كسى زكات، خمس، كفاره، صدقه مستحبه انفاق 

ض )يعنى وادار كننده او بر اين انفاق( دو كند و غر

چيز باشد يكى اداى تكليف و امتثال امر خدا و ديگر 

ستايش كردن گيرنده يا مردم از او و تعظيم و تكريم 

آنها؛ يا اينكه كارى دارد كه بايد گيرنده يا ديگران 

آن را انجام دهند و اين انفاق را وسيله آن كار قرار 

 طل و مردوداست.دهد، اين انفاق بامى

خواهد از شر آن نيز هرگاه متاع خرابى دارد و مى

 خالص شود آن را در راه خدا
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 410، ص: 1قلب سليم، ج

كند، شكى در بطالن عملش نيست و آنچه انفاق مى

گفته شد ضمائم مباح است و اگر ضميمه داعى امر 

پس  -به تفصيلى كه گذشت -حرامى باشد؛ مانند ريا

 ن عمل، حرام و سزاوار عقوبت است.عالوه بر بطال

 ضميمه مباح تبعى، مفسد نيست

هاى مباحى كه گفته شد، در ناگفته نماند ضميمه

صورتى موجب بطالن عمل است كه به راستى جزء 

داعى باشد ولى اگر جزء داعى به هيچ وجه نباشد 

و تنها جنباننده به عمل همان غرض خدايى است و 

ض باشد ضررى ندارد و ضميمه يك امر تبعى مح

 شود.براى توضيح چند مثال ذكر مى

خواهيد وضو بگيريدو همان غرض خدايى شما مى

دارد ضمناً به فرزند خود شما را به وضو گرفتن وامى

گوييد بيا وضو گرفتن را ياد بگير. يا اينكه مى
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خواهيد نماز بخوانيد و همان امر الهى شما را به مى

تواند نماز بخواند به كسى كه نمىنماز واداشته ضمناً 

خواهيد ياد دهيد يا اينكه واقعاً در و نزد شماست مى

خواهيد نماز بخوانيد ضمناً فالن شخص مسجد مى

را هم ببينيد چون با او كار داريد. و خالصه به طور 

كلى بايد جنباننده شخص براى عبادت تنها غرض 

خدايى باشد و اگر غرض ديگرى او را حركت 

د، باطل است تا جايى كه شيخ بهائى فرموده اگر ده

عادت، كسى را به عبادت واداشت آن هم باطل 

است؛ يعنى اگر اطاعت امر خدا او را نجنباند و تنها 

چيزى را كه عادت به آن كرده از روى همان 

 عادت انجام دهد باطل است.

براى دانستن عمل خالص از غيرخالص و اثر آن به 

 »احياء العلوم« دقت نماييد.اين داستان از 

 بت شكنى براى نفس يا خدا
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اسرائيل عابدى بود كه تمام وقت عمرش در بنى

شد، او را گفتند كه در فالن محل صرف عبادت مى

پرستند، درختى است كه گروهى از مردم آن را مى

 عابد براى خدا غيرت

 411، ص: 1قلب سليم، ج

كرده و تبر را برداشت و قصد آن درخت كرد كه 

آن را از ريشه بكند، شيطان به صورت مرد پيرى به 

نزدش آمد و گفت چه قصد دارى؟ عابد گفت 

خواهم درخت را از ريشه قطع كنم تا پرستش مى

غيرخدا نشود، شيطان گفت اگر خدا اين درخت را 

 بريده خواستى پيغمبرش را فرستادى تا آن را ببرد،

 تو را به اين چه كار است؟

عابد سخن او را نشنيد پس شيطان به او درآويخت 

 و پس از زد و خورد عابد ابليس را بر زمين كوفت.
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ابليس گفت: مرا رها كن تا با تو سخنى گويم كه تو 

را نفع بخشد. از كندن اين درخت دست بردار چه 

معلوم نيست كه در كندن آن تو را ثوابى باشد و 

از اين كار برگردى من هرشب دو درهم به تو اگر 

رسانم و تو آن را به فقرا برسان تا ثواب يقينى مى

 برايت باشد و نفعى به مردم از تو رسيده است.

عابد گفت: چون صالح من و نفع فقرا در اين است 

 پذيرم.از تو مى

اش برگشت، آن شب ابليس دو درهم پس به خانه

حال شد و آن را به فقرا به او رساند و عابد خوش

رساند، شب ديگر هرچه انتظار كشيد از درهم 

خبرى نشد، روز ديگر با حالت غضب بر آن پيرمرد 

كه او را فريب داده تبر برداشت و پاى آن درخت 

آمد ابليس به همان صورت دو روز پيش نزدش 

خواهم درخت را ريشه كن حاضر شد و گفت مى

توانايى نيست. كنم. ابليس گفت: تو را چنين 
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باألخره با هم گالويز شدند در اين دفعه شيطان عابد 

را بر زمين كوفت، عابد سخت در شگفت شد به 

ناچار از خود ابليس پرسش كرد كه چه شد آن روز 

تو در دست من به مانند گنجشكى بودى و تو را بر 

 زمين زدم و امروز به عكس شده؟

اين بود ابليس گفت: جهت غالب شدن در آن روز 

كه تو در آن روز براى خدا غيرت كردى و 

غضبناك شدى و خواستى درخت را ريشه كن كنى 

تا كسى آن را نپرستد ولى امروز براى نرسيدن دو 

خواهى درهم غضبناك شدى و به اين غرض مى

درخت را بكنى و البته نتوانى چون آن روز براى 

خدا خالص بودى و خدا هم يار و ياور تو بود، 

روز براى هواى نفس است از اين روى خوار و ام

 ذليلى.

 412، ص: 1قلب سليم، ج
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 يك ضربت بهتر از عبادت جن و انس

در اين روايت دقت كنيد: »محدّث جزائرى« در 

»انوار نعمانية« گويد حديث روايت شده از رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم كه: »ضربت زدن 

على عليه السالم در روز جنگ خندق به عمروبن 

عبدود و كشتن او به آن ضربت، بهتر است از عبادت 

 685جن و انس تا روز قيامت«.

فيض بلكه نزديك به تواتر است و اين حديث مست

شود يك ضربت بهتر باشد اند چگونه مىبعضى گفته

از عبادتهاى جنّ و انس تا روز قيامت؟ علماى شيعه 

اند كه چون آن حضرت در كشتن در جواب گفته

آن ملعون مخلص بود و هيچ منظورى نداشت جز 

رضاى خداوند و نخواست شجاعت خود را ظاهر 

شجاع روزگار بود و به راستى  سازد )چون عمرو،

نبرد با او و غالب شدن بر او فخرى بود كه نظير 

 
685 \( 1iُ)- (.32، ص 3» ضربة على يوم اَلندق افضل من عبادة الثقلْي«،) حاكم، مستدرك، ج\E 
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شد و نداشت؛ زيرا آن ملعون با هزارشجاع برابر مى

گرديد( و چون آن حضرت نظرى بر آنها غالب مى

به اين جهت نداشت و تنها خدا در نظرش بود، 

اخالص آن حضرت در اين ضربت سبب اين 

 فضيلت گرديد.

 ى آموز اخالص عملاز عل

مؤيد اين مطلب يعنى اخالص آن حضرت آن است 

اش كه چون عمرو را بر زمين انداخت و بر سينه

نشست، قدرى تأمل كرد، مسلمانان فرياد كردند و 

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم به على گفتند يا رسول

 عليه السالم بفرما در كشتن عمرو شتاب كند.

هلل عليه و آله و سلم فرمود: كار رسول خدا صلى ا

به على عليه السالم نداشته باشيد او در كار خود 

داناتر است و چون سر عمرو را نزد رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم آورد، رسول خدا صلى 
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اهلل عليه و آله و سلم فرمود: يا على عليه السالم! در 

 كشتن عمرو مسامحه كردى و شتاب ننمودى؟

ت يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! چون گف

 او را بر زمين انداختم به من ناسزا گفت

______________________________ 
»ضربة على يوم الخندق افضل من عبادة  -(1)

 (.32، ص 3الثقلين«، )حاكم، مستدرك، ج 

 413، ص: 1قلب سليم، ج

آن حال و من خشمناك شدم، ترسيدم اگر او را در 

بكشم براى ناسزايى كه به من گفته كشته باشم لذا 

توقف كردم تا غيظم فرو نشست آنگاه او را براى 

 خدا كشتم.

اند بعضى از علماى عامه در بيان حديث مزبور گفته

چون اسالم در آن روز تنها در مدينه بود و اگر 

شد اساس اسالم از بين عمرو در آن روز غالب مى
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ى است عبادت جن و انس تا قيامت رفت و بديهمى

فرع، بر بقاى اسالم است و چون اميرالمؤمنين عليه 

السالم سبب بقاى اصل اسالم شد پس عمل آن 

حضرت اصل است و عبادتها تا قيامت فرع و شرافت 

 686اصل بر فرع بديهى است.

 . مراتب اخالص1

نخستين مرتبه اخالص آن است كه غرض از 

جب يا مستحب، رسيدن به اطاعت، امر الهى وا

 
686 \E\( 1)iُ 

 شري حق را دان منزّه از دغل  از على آموز اخالص عمل -

 زود مششريى برآورد و شتافت   در غزا بر هپلواىن دست يافت 

 ... افتخار هر نىب و هر ول   او خدو انداخت بر روى على عليه السالم

 ... كرد او اندر غزايش كاهلى  در زمان انداخت مششري آن على عليه السالم 

 ... از چه افكندى مرا بگذاشىت  گفت بر من تيغ تيز افراشىت

 كه به هنگام نربد اى هپلوان  گفت امرياملؤمنْي با آن جوان

 نفس جنبيد و تبه شد خوى من   انداخىت بر روى من چون خدو

 شركت اندر كار حق نبود روا   نيم ِبر حق شد و نيمى هوا 

  مولوى 
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ثوابهايى باشد كه خداوند براى اطاعت كنندگان 

وعده داده است. و به عبارت ديگر: خدايش را 

پرستد و به اطاعت امر او به اميد آنكه خداوند مى

هايى كه به مطيعين داده به او مرحمت وعده

فرمايد؛ خواه ثواب اخروى را از خداوند اميد 

يا ثواب دنيوى مانند طلب  داشته باشد مانند بهشت

توسعه رزق از نماز شب يا آمدن باران از نماز باران 

يا رسيدن به حاجت دنيوى از خواندن نماز حاجت 

كه در تمام اين موارد، هرگاه نماز بخواند براى 

 اطاعت امر خداوند كه معصوم فرموده اين نماز را

______________________________ 
(1) 

 

موز از على آ -

 اخالص عمل
 

شير حق را دان منزّه 

 از دغل
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در غزا بر پهلوانى 

 دست يافت
 

زود شمشيرى 

 برآورد و شتافت

او خدو انداخت بر 

روى على عليه 

 السالم

 
افتخار هر نبى و هر 

 ... ولى

در زمان انداخت 

شمشير آن على عليه 

 السالم

 
كرد او اندر غزايش 

 ... كاهلى

گفت بر من تيغ تيز 

 افراشتى
 

از چه افكندى مرا 

 ... بگذاشتى

گفت اميرالمؤمنين 

 با آن جوان
 

كه به هنگام نبرد اى 

 پهلوان

چون خدو انداختى 

 بر روى من
 

نفس جنبيد و تبه شد 

 خوى من

نيم بهر حق شد و 

 نيمى هوا
 

شركت اندر كار 

 حق نبود روا
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 مولوى

 

 

 414، ص: 1قلب سليم، ج

بخوان كه چنين اجر و ثوابها دارد، البته صحيح 

است هرچند غرض و داعى بر اطاعت امر خدا شوق 

رسيدن به ثوابى است كه بر اين عمل داده شده يا 

باشد. پرهيز از عذابى است كه بر ترك آن مى

خالصه شوق ثواب يا ترس از عقاب اگر سبب شود 

ه كه انسان چيزى را كه خداوند به آن امر فرمود

اطاعت كند و بجا آورد صحيح و منافى با اخالص 

 نيست.

http://www.i20.ir/


1095      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

 اگر غرض، تنها اطاعت امر باشد

صحت هرعبادتى چه واجب و چه مستحب وقتى 

است كه جنباننده انسانى براى انجام آن تنها 

اطاعت امر باشد؛ يعنى چون خداوند به آن امر 

فرموده بجا آورد و اگر جنباننده انسانى به سوى 

هايى دنيوى و نفسانى مانند ريا و ضميمه عمل، امر

 كه ذكر شده باشد، باطل است.

پس اگر تنها اطاعت امر داعى بر عمل شد صحيح 

است و چون اطاعت امر خدا را خاصيتها و منافعى 

است كه در شرع خبر داده شده پس هريك از آن 

خاصيتها اگر سبب شود كه انسان براى اطاعت 

اصيت برسد صحيح است خداحاضر شود تا به آن خ

و به همان اثر خواهد رسيد؛ مثلًا شخص فقيرى كه 

شنود كه در شرع امر طالب توسعه رزق است مى

فرموده به خواندن يازده ركعت نماز در نصف آخر 

توسعه شب تا طلوع فجر و فرموده اين عمل موجب
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توسعه رزق شوق رسيدن بهاست بهرزق

د و پرستش خوانگيرد وآن نماز را مىوضومى

كند پروردگارش را البته صحيح و به آنچه از مى

 خدا اميد داشته خواهد رسيد.

ها و منزلهاى برزخ و قيامت و ديگرى سختى عقبه

شدت عذاب دوزخ و تفكر در اين حاالت او را 

سخت ترسناك ساخته و دلهره پيدا كرده و 

زده شده و شنيده كه امام عليه السالم وحشت

شب نورى است در قبر و برزخ و  فرمود: »نماز

قيامت و صراط و سپرى است از آتش«، پس 

خواند به خيزد در آن وقت شب و نماز مىبرمى

اميد آنكه خدا او را نجات بخشد، البته نمازش 

عبادت خداست؛ چون به قصد اطاعت امر و نماز 

خوانده و به آن اميدى كه به خدا داشته از اين 

 تيها خواهد رسيد.اطاعت يعنى نجات از سخ

 415، ص: 1قلب سليم، ج
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ديگرى به ياد بهشت و ثوابهاى آخرتى و بخششهاى 

گردد و چون افتد و سخت مشتاق آنها مىالهى مى

شنيده كه اگر كسى اطاعت امر خدا كند و نماز 

شب بخواند به چنين و چنان از ثوابهاى الهى 

رسد. به اميد رسيدن به آن ثوابها حاضر به مى

اعت آن امر و پرستيدن خدا به چيزى كه امر اط

 شود.فرموده است مى

 غرضها در اطاعت، گوناگون است

از اين بيان دانسته شد كه حاالت اشخاص در غرض 

آنها از اطاعت امر پروردگار مختلف است بلكه يك 

نفر هم به حسب اوقات، حاالت گوناگون پيدا 

كند چنانكه شوق به ثواب و ترس از عقاب هم مى

مراتبى دارد؛ مثلًا گاهى شوق به بهشت دارد از 

جهت نعمتهاى عجيبى كه خدا وعده داده از 

ردنيها، آشاميدنيها، ديدنيها، شنيدنيها، كاخها، خو

 حورها و ...
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كند از جهت اينكه و گاهى شوق پيدا مى

خانه خداست كه با قدرت و كرامت مهمان

فرمايد و گاهى پايانش از بهشتيان پذيرايى مىبى

كند از جهت اينكه آنجا مجمع اخيار شوق پيدا مى

ت كه در رأس و ابرار و پيغمبران و تمام خوبان اس

 همه محمّد و آل اويند.

ها و رنجها نسبت به دوزخ نيز گاهى از انواع شكنجه

شود و گاهى و بالهاى آنها ترسناك و وحشتناك مى

از جهت اينكه آنجا محلّ غضب و سخط آفريدگار 

كند و گاهى از جهت اينكه است دلهره پيدا مى

أس مجمع كفّار و فجّار و اشرار و اشقياست كه در ر

آنها شياطين و دشمنان آل محمّدند و گاهى از 

جهت محروميّت از كرامتها و لطفهاى الهى است كه 

زده از آن جمله مالقات خوبان است حسرت

شود چنانچه در دعاى كميل، اميرالمؤمنين عليه مى

 كند:السالم عرض مى
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»اگر مرا به دوزخ فرستى گيرم بتوانم بر عذاب تو 

توانم بر فراقت و گونه مىشكيبايى كنم لكن چ

دورى از دوستانت شكيبايى كنم و گيرم بتوانم بر 

توانم سوزش آتش قهرت صبر كنم لكن چگونه مى

بر محروميّت از كرامتها و لطفهايت درباره بهشتيان 

 687صبر نمايم«.

______________________________ 
اصْبِرُ  عَذابِكَ فَكَيْفَ... صَبَرْتُ عَلى »فَهَبْنى -(1)

صَبَرْتُ عَلى حَرِّنارِكَ فَكَيْفَ  فراقكَ وَهَبْنىعَلى

 اصْبِرُ عَنِ الْنَّظَرِ الَى كَرامَتِكَ ...«، )دعاى كميل(.

 416، ص: 1قلب سليم، ج

رسيدن به ثواب و ترس از عقاب، غرض صحيحى 

 است

غرض از طول كالم در اين مقام پاسخ كسانى است 

اگر عبادت به غرض ثواب يا اند كه كه گمان كرده
 

687 \( 1iُ)- َعلى... َصرَبُْت َعلى » فَ َهْبىن ُ ُ َعنى اْلنَّظَرى اَل َكراَمتىَك ...«،) دعاى كميل(. فراقَك َوَهْبىن َعذابىَك َفَكْيَف اْصربى  E\َصرَبُْت َعلى َحرِّنارىَك َفَكْيَف اْصربى
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ترس از عقاب باشد صحيح نيست و از آنچه گفته شد 

به خوبى دانسته شد كه مناط صحّت عبادت، اطاعت 

امر پروردگار است به غرض رسيدن به نفعى كه بر 

 688آن وعده داده شده است.

ناگفته نماند هرگاه ميل به ثواب داعى بر اطاعت 

س عمل شود البتّه امر خدا نشود بلكه داعى بر نف

باطل است و به آن ثواب و غرض كه بر اطاعت امر 

است نخواهد رسيد؛ مثلًا هرگاه كسى ميل به توسعه 

رزق داعى او شود بر خواندن نماز شب نه بر اطاعت 

خواند كه در امر خدا به نماز شب؛ يعنى نمازى مى

برابرش به توسعه رزق برسد و نماز را از قبيل معاوضه 

هاى دنيويش قرار دهد البتّه باطل و هو معامل

نتيجه خواهد بود؛ زيرا اطاعت امر خدا را نكرده بى

بلكه اطاعت نفس خود كرده و عبادت خدا را نكرده 

بلكه نفسش را پرستيده و رضايت خدا را نطلبيده 
 

688 \( 1iُ)- بيند شود و چون آن را در اطاعت امر خدا مىىن خواسته ِبشت يا فرار از دوزخ پيدا مىتوان گفت كه اين مسأله از باب داعى بر داعى است يعىن در انساو مى
دهد. خالصه، كاِف است در صحت عبادت كه به داعى اطاعت امر موال جبا آورده شود هرچند آن داعى با اطاعت شود پس عبادت را اجنام مىخواسته اطاعت در او پيدا مى

 E\عقاب پيدا شده باشد. هم از ميل به ثواب يا خوف از
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بلكه رضايت نفس خود را خواسته است و فهم اين 

 مطلب، دقت زيادى الزم دارد.

 ت نباشد باطل استاگر قصد اطاع

آنچه از شهيد اوّل و علّامه حلّى و ابن طاووس و 

اند اگر جمعى ديگر از فقها نقل شده كه فرموده

عبادت تنها از روى رسيدن به ثواب يا فرار از عقاب 

باشد باطل است، ظاهراً مقصودشان صورتى است 

دارد كه كه گفته شد مثلًا ترس از عذاب، او را وامى

دارد فقرا بدهد يا شوق بهشت او را وامىمبلغى به 

 مبلغى به سادات بدهد مانند معامله؛ يعنى

______________________________ 
توان گفت كه اين مسأله از باب داعى بر و مى -(1)

داعى است يعنى در انسانى خواسته بهشت يا فرار از 

شود و چون آن را در اطاعت امر دوزخ پيدا مى

شود پس د خواسته اطاعت در او پيدا مىبينخدا مى

دهد. خالصه، كافى است در عبادت را انجام مى
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صحت عبادت كه به داعى اطاعت امر موال بجا 

آورده شود هرچند آن داعى با اطاعت هم از ميل 

 به ثواب يا خوف از عقاب پيدا شده باشد.

 417، ص: 1قلب سليم، ج

باطل است؛ زيرا  خرد، البتّهبهشت را به اين مبلغ مى

بهشت براى عبادت كنندگان و فرمانبرداران امر 

پروردگار است و اين شخص به ميل خودش كارى 

 انجام داده و اطاعت امر دلش را كرده است.

بلى اگر شوق به بهشت او را وادارد كه از امر 

پروردگارش به زكات و خمس اطاعت كند پس، از 

به مواردى  مالش آن مقدارى كه خدا حكم فرموده

كه امر فرموده بدون ريا و سمعه و غرض شيطانى و 

مرض نفسانى برساند، البتّه صحيح است و عبادتى 

انجام داده و به همان اميدى كه از پروردگارش در 

 اين اطاعت داشته، خواهد رسيد.
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خالصه، اگر داعى و غرض، ثوابى باشد كه بر 

اطاعت خداست به طورى كه آن غرض او را به 

طاعت وادارد به همان نحوى كه امر شده، درست ا

و مأجور است و اگر داعى بر نفس عمل شود از پيش 

خود باطل و همان است كه فقهاى بزرگ به بطالن 

 اند.آن فتوا داده

 . عبادت به داعى شكرگزارى2

مرتبه اوّل كه عبادت كردن از روى شوق به ثواب 

 -يا فرار از عقاب است هرچند صحيح و مأجور است

لكن سزاوار است انسانى از  -به شرحى كه گذشت

خودخواهى و خودبينى بيرون آيد و از حظوظ 

پايان نفسانى دست بردارد و تفكّرى در نعمتهاى بى

قواى پروردگار خود كند، تأمّلى در اجزاى بدن و 

ادراكى و باالتر از همه نعمت عقلى كه به او 

مرحمت فرموده است، بنمايد. چه خوب گفته 

رود ممّد حيات سعدى شيرازى؛ هرنفسى كه فرومى
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گردد مفرّح ذات، پس در هر است و چون برمى

 نفسى دو نعمت موجود و بر هر نعمتى شكرى الزم:

از دست و زبان كه 

 برآيد
 

كز عهده شكرش به 

 يددرآ

 

بنده همان به كه 

 زتقصير خويش
 

عذر به درگاه خدا 

 آورد

ورنه سزاوار 

 خداونديش
 

كس نتواند كه بجا 

 689آورد

 

رساند نيز مالحظه كند روزى مستمرى كه به او مى

 و دستگاههايى كه مسخّر اويند:

______________________________ 
 سعدى، گلستان. -(1)

 
689 \( 1iُ)- .سعدى، گلستان\E 
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 418، ص: 1قلب سليم، ج

 

ابر و باد و مه 

خورشيد و فلك در 

 كارند

 

تا تو نانى به كف 

آرى و به غفلت 

 نخورى

همه از بهر تو 

 ردارسرگشته و فرمانب
 

شرط انصاف نباشد 

 690كه تو فرمان نبرى

 

نيز قدرى در نعمتهاى معنوى تدبّر كند چگونه او را 

حيران و سرگردان نگذاشت بلكه او را هدايت 

فرموده، پيغمبر فرستاد، امام را به او شناسانيد و 

دستوراتى كه سعادت ابدى او را تأمين كند برايش 

 فرستاد.

نيز مالحظه كند توفيقات و تأييدات افزون از شمار 

در پوششها و عفوها و مهلتهاى  او را و نيز دقت كند

 
690 \( 1iُ)- .سعدى، گلستان\E 
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اندازه او و به راستى »هرفردى الهى از گناهان بى

اش اگر بخواهد نعمتهاى او را بشمارد از عهده

 691بيرون است«.

 شكر نعمت به حكم عقل

سپس به عقل و وجدان خود رجوع كند ببيند آيا 

سزاوار است اين همه نعمتهاى افزون از شمار را 

كوچك و ناديده گيرد و منعم خود را فراموش 

نمايد و او را نپرستد و برايش خاضع و خاشع نگردد؟ 

مندى و در حالى كه تمام فرمانهايش براى بهره

ه سعادتمندى خود بنده است اگر يك هزارم بلك

يك ميليونيم نعمتهايى كه خدا به او عطا فرموده 

اش بشرى مانند خودش به او احسان كند آيا معامله

با او چگونه است در حالى كه هراحسانى به وسيله 

هركس به انسان رسد آن هم از خداست و در بحث 

 توحيد افعالى به اين مطلب اشاره شد.

 
691 \i\-( 2)iُ ... وْا نىْعَمَت اللَّهى اَلحُتُْصوَهآ  E\(.34،) ابراهيم/ E\... َوإىْن تَ ُعدُّ
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هم  و به راستى اگر ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ

نبود عقلًا پرستش چنين منعمى واجب بود كه از او 

فرمانبردارى كنند در مقابل احسانها و انعامهاى 

پايانش وعذرخواهى وپوزش طلبى ازناسپاسيها بى

 است.وكفرانهايى كه ازروى تقصير ياقصور نموده

از اينجاست كه در قرآن مجيد اين حكم عقلى را 

 مكرّر يادآورى فرموده است:

______________________________ 
 سعدى، گلستان. -(1)

، )ابراهيم/ ... وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَآ ... -(2)

34.) 

 419، ص: 1قلب سليم، ج
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»پس مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم و مرا سپاس 

داريد و در )باره( من ناسپاس نباشيد و كفران نعمت 

 692نكنيد«.

»پس نعمتهاى خدا را ياد آوريد و در زمين به فساد 

 693و تباهى نرويد«.

و بيش از هفتاد آيه از قرآن مجيد درباره 

شكرگزارى از پروردگار يادآورى شده و به راستى 

اگر سعادت شكرگزارى طريقه كسى شد و اساس 

عبادت و اطاعت از خدا را بر پايه سپاسگزارى و به 

آن غرض انجام دهد از مقامات عالى قرب به خدا 

هاى و دوستى او و اخالص و تسليم و رضا بهره

رگ نصيبش خواهد شد و نيز او را از هرگناهى بز

نگهدارنده خواهد بود: »و به زودى سپاسگزاران را 

 694پاداش دهيم«.

 
692 \i\-( 1)iُ  فَاذُْكُروىنى أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا لى َواَل َتْكُفُرونى\E /(.152،) بقره\E 
693 \i\-( 2)iُ  َدىين  E\(.74،) اعراف/ E\... فَاذُْكُرواْ َءااَل َء اللَّهى َواَلتَ ْعَثْوْا ِفى اْْلَْرضى ُمْفسى
694 \i\-( 3)iُ  ََوَسَنْجزىى الشكىرىين ...\E /(.145،) آل عمران\E 
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و كسى كه خواسته درونى و ميل نهانى و آرزوى 

قلبى او سپاسگزارى از پروردگارش باشد به طورى 

كه داعى او به عبادت شود؛ يعنى آن ميل قلبى او 

دارد، پس عالوه بر ثوابى را به عبادت و اطاعت وا

كه در برابر عمل اوست كه به طور احسن به او 

خواهند داد از درجه و مقامى كه خداوند براى 

 مند خواهد بود.شاكرين مقرّر فرموده بهره

 . عبادت به داعى قرب به خدا3

همه چيزى و هرگاه بنده حقارت و ناتوانى و بى

ظمت و توانايى نيازمندى خود را ببيند و در برابر، ع

نيازى و بزرگوارى و كرامت نهايت و بىبى

پروردگار را بفهمد، در دلش آرزوى قرب به او پيدا 

شود كه به بركت قرب او، عجزها و نقصها و مى

نيازمنديهايش برطرف شود؛ يعنى همه آنها به 

نيازى بدل شود پس خواسته توانايى و كاملى و بى

به عبادت و اطاعت قلبيش كه قرب به خداست او را 
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وادارد چون تنها وسيله قرب به خدا همان عبادت 

و اطاعت است و كسى كه داعى او به عبادت، قرب 

به خدا شود، پس عالوه بر ثواب و مزدى كه براى 

آن عبادت است و به او خواهند داد از بركات قرب 

هاى گنجد بهرهآفريدگار كه به وصف در نمى

 شود.بزرگ نصيبش مى

______________________________ 
، فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ -(1)

 (.152)بقره/ 

... فَاذْكُرُواْ ءَالَا ءَ اللَّهِ وَلَاتَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ  -(2)

 (.74، )اعراف/ مُفْسِدِينَ

 (.145، )آل عمران/ ... وَسَنَجْزِى الشكِرِينَ -(3)

 420، ص: 1قلب سليم، ج

 قرب به حسب مرتبه و كمال
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براى دانستن معناى قرب خداوند آنچه را عالمه 

الحيات« نقل نموده بيان مجلسى رحمه اهلل در »عين

 شود:مى

قرب به خدا نزديكى زمانى و مكانى نيست؛ زيرا 

خداوند از زمان و مكان منزه است و قرب الهى را 

معانى بسيار است به بيان دو معنا در اين رساله قناعت 

شود يكى قرب به حسب مرتبه و كمال است؛ مى

الوجود كامل من جميع يعنى چون حضرت واجب

و  الجهات است و نقص در ذات و صفات او نيست

ممكن تمام نقص و عجز و ناتمامى است از اين 

جهت نهايت تقابل و تباين در ميان واجب و ممكن 

حاصل است و هرگاه يك نقص از نقايص ممكن 

الوجودى ازاله گردد و از فياض مطلق كمالى از 

الجمله به كماالت بر او افاضه شود او را نزديكى فى

در  رساند چنانچه اگر دو كس با يكديگرهم مى

گويند اين دو اخالق تضاد و تباين داشته باشند مى
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نفر از يكديگر بسيار دورند و اگر يكى از ايشان 

گويند كه او اخالق ديگرى را كسب كند مى

اى به آن ديگرى نزديك شد اگرچه صفات پاره

واجب و ممكن را به يكديگر ربطى نيست و كماالت 

شبيه ممكن به صدهزار نقص آميخته است اما بالت

رساند كه از آن يك نوع آشنايى و ارتباط به هم مى

شود؛ چون عبادات ظاهره لطف به قرب تعبير مى

است در عبادات باطنه و هرعبادتى موجب كمالى 

است در نفس، پس ممكن است كه در عبادت منظور 

آدمى تحصيل اين امر باشد و درجات مراتب اين 

شاء اللَّه  قرب نامتناهى است و تفصيل اين معنا ان

 شود.در مقام ديگر بيان مى

 قرب به حسب ياد و دوستى

معناى ديگر قرب به حسب تذكر و محبت و 

مصاحبت معنوى است؛ چنانچه اگر كسى در مشرق 

باشد و دوستى از او در مغرب باشد و پيوسته اين 
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دوست در ذكر محبوب خود باشد و از خاطر او 

او نمايد و به اعضا محو نشود و به زبان نشر كماالت 

و جوارح مشغول كارهاى او باشد به حسب قرب 

 معنوى به او نزديكتر است از بيگانه يا دشمنى كه

 421، ص: 1قلب سليم، ج

در پهلوى او نشسته باشد و ظاهر است كه از كثرت 

 شود:عبادت و ذكر اين معنا حاصل مى

 »گر در يمنى چو با منى پيش منى«.

 ى حيا. عبادت از رو4

اى دلش به نور ايمان روشن شده باشد هرگاه بنده

و خوبى عبادت و طاعت و زشتى نافرمانى و معصيت 

را فهميده باشد و در مقام معرفت به درجه كمال 

جا و همه حال خدا را رسيده و هميشه در همه

حاضر و بر خود ناظر بيند به طورى كه بداند 

است، نهانيهاى درونش بر پروردگارش آشكار 
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عظمت و جالل الهى بر دلش جلوه نموده پس 

هميشه از پروردگارش در حياست اين حيا از حضور 

حق تعالى از هرگناهى او را مانع است و او را به 

هراطاعتى داعى است به طورى كه اگر بر فرض به 

او گفته شود و بداند كه اهل عذاب نيست و قطعاً 

نافرمانى و  بهشتى است باز همان حيا مانع اوست از

 كارى و اين مطلب بسى آشكار است.زشت

هرگاه انسان با حضور بنده عاجزى مانند خودش از 

كند چگونه با كارهاى زشت و ناروا خوددارى مى

حضور آفريدگار از كارهاى زشت و نافرمانى حيا 

كند؟! بلى در حال غفلت از حضور حق بسى نمى

انسان  حيايى كه ازنافرمانى و زشت كارى و بى

زند اينجاست كه بايد بر غفلتهاى خود سرمى

ها ناله كرد و از خداوند غفار حيايىگريست و از بى

 و ستار پوزشها طلبيد.

 . عبادت از روى محبت5
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اى به وسيله مجاهدات نفسانى و تفكر هرگاه بنده

زياد در فناى دنيا، دوستى شهوات حيوانى و 

و از بيمارى  آرزوهاى نفسانى از دل بيرون شود

خودخواهى و خودپرستى خالص شود و نيز به 

بركت كثرت عبادت با سعى در اخالص مورد لطف 

و محبت حضرت آفريدگار شود پس خداوند دلش 

را محل تابش نور محبت خود قرار دهد تا محب و 

محبوب او گردد و »خدا ايشان را دوست دارد و 

 ايشان هم خداى را دوست

 422: ، ص1قلب سليم، ج

و مقام محبت، اعلى درجه مقامات انسانى  695دارند«

 و نهايت آرزوى عارفان است.

و چون دل، سلطان بدن است و تمام حركات 

اختيارى تن به امر و خواسته اوست پس دلى كه 

جز دوستى خدا حب ديگرى و خواسته چيزى در 
 

695 \i\-( 1)iُ ... ُبُّونَه  E\(.54،) مائده/ E\... َيُىبُُّهْم َوَيُى
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آن نيست، جنبشهاى چشم و گوش و زبان و دست و 

پاى او همه از روى دوستى خواهد بود خصوصاً 

دار خدا حركات عبادتش، يعنى كسى كه دوست

ع و خشوع براى او و شد پرستش او، خضو

فرمانبردارى از او را با لذّات دوست دارد تا جايى 

كه ياد خدا به عبادت و فرمانبردارى، در كام او از 

عسل شيرينتر است و لذت و سرور و آرامش و 

آسايش دلش، در ياد خداست و حال او هنگام ياد 

خدا حال ماهى در آب است چنانچه گاه غفلتش 

ن از آب است: »اى آقاى من! مانند حال ماهى بيرو

به ياد تو دل من زنده است و به راز گفتن با تو آتش 

 696ام«.ترس خود را خنك ساخته

 آرامش دل، عشق به عبادت

»آنان كه ايمان آوردند و دلهايشان به ياد خدا 

آرامش يافته، همانا به ياد خدا دلها آرام 

 
696 \( 2iُ)- ْحزه مثال(....«،) دعاى اىب  » ... يا َموالى! بىذىْكرىَك عاَش قَ ْلىب َوِبُناجاتىَك بَ رَّْدُت اََلَ اَْلَْوفى َعىّن\E 
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دار و خالصه هركس خداى را دوست 697گيرد«مى

دوست دارد كه زبانش جز به ياد او سخنى  شد

نگويد و به گوشش جز صحبت او چيزى نرسد و به 

چشمش جز آيات او نخورد و دست و پايش جز 

 براى فرمانبردارى او نجنبد.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»بهترين مردم كسى است كه عاشق عبادت است 

( و آن را در نهايت به عبادت دارد)دوستى بى

آغوش كشد و از دل دوست دارد و با تن به آن 

درآميزد و خود را براى انجام آن فارغ سازد، 

اوست كه باك ندارد در دنيا سختى كشد يا در رفاه 

 698و آسايش باشد«.

______________________________ 
 (.54، )مائده/ ... يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... -(1)

 
697 \i\-( 3)iُ  ُالَّذىيَن ءَاَمُنوْا َوَتْطَمئنُّ قُ ُلوبُ ُهم بىذىْكرى اللَّهى َأاَل بىذىْكرى اللَّهى َتْطمنبُّ اْلُقُلوب ...\E /(.28،) رعد\E 
698 \( 4iُ)-باب 83/ 2ى عسرام على يسر«،) اصول كاِف عشق العبادة فعانقها واحبها بقلبه وباشرها جبسده وتفرغ َلافهو اليبال على ما اصبح من الدنيا علالناس من» افضل /

 E\العبادة(.
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»... يا مَوالى! بِذِكْرِكَ عاشَ قَلْبى وَبمُناجاتِكَ  -(2)

حمزه ...«، )دعاى ابى بَرَّدْتُ الَمَ الْخَوْفِ عَنّى

 ثمالى(.

... الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا  -(3)

 (.28، )رعد/ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمبنُّ الْقُلُوبُ

عشق العبادة فعانقها واحبها الناس منافضل» -(4)

بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لهافهو اليبالى على ما 

اصبح من الدنيا على عسرام على يسر«، )اصول كافى 

 / باب العبادة(.83/ 2

 423، ص: 1قلب سليم، ج

 عاشق خدا نظرى به ثواب ندارد

كسى كه دوستى خدا در دلش جاى گرفت و 

عاشق شد ديگر نظرى به ثواب و  بندگى كردن را

پاداش عمل ندارد تا جايى كه بر فرض اگر يقين 

برند و پاداشى بر عمل ندارد كند او را به بهشت نمى
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دارد بلكه اگر او را دست از عبادت و طاعت برنمى

به دوزخ برند باز حبّ خدا كه جزء ذات و حقيقت 

او شده با اوست چنانچه امام سجاد عليه السالم 

 فرمايد:ىم

»اى خداى من! اگر مرا در غلها و زنجيرها ببندى 

و پيش ديده مردمان مرا از عطايت محروم دارى و 

ديده بندگانت را متوجّه رسواييهاى من گردانى و 

بفرمايى مرا به آتش برند و ميان من و نيكان جدايى 

برم و ديده اميدم را به اندازى، اميدم را از تو نمى

گردانم و دوستى تو از دلم بيرون عفو تو برنمى

كنم و نخواهد شد، من نعمتهاى تو را فراموش نمى

پوششهاى تو را )از زشتيهايم( در دنيا از ياد 

 699برم«.نمى

 
699 \( 1iُ)- َْن بَ ْْيى االْشهادى َوَدلَْلَت َعلى َفضاحى ُعُيوَن العبادى َوام ْنَك َوما اَل النَّار َو ُحْلَت بَ ْيىن َو بْي ْااَلْبرار ما َقَطْعُت رَ ْرَت ىب » اَلى! َلْو قَ رَنْ َتىن بْااَلْصفادى َوَمَنْعَتىن َسْيَبَك مى جائى مى

ْن قَ ْلىب انا ال اْنسى  E\ْحزه مثال(.َوسرْتََك َعَلّى ِف دارى الّدنْيا ...«،) دعاى اىب  اياديَك عْندى َصرَْفُت تأميلى لىْلَعْفوى َعْنَك َو الَخرََج ُحبَُّك مى
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»اى خدايى كه چشانيدى دوستان خود را شيرينى 

انس گرفتن با تو، پس برپا ايستادند نزد تو در حالى 

 700كه تملّق گويان از تو هستند«.

 از سلطان كى نظر بر الشه مردار دارد؟ب

نيز دوست خدا چنانى كه عبادت و طاعت را 

دوستدار است از غفلت و معصيت سخت بيزار است 

و گناه را دشمن دارد و در كامش از حنظل تلختر 

است به طورى كه اگر بر فرض يقين كند كه بر 

كند، كنند باز خود را آلوده نمىگناه عذابش نمى

 و پستى آن را فهميده است. چون زشتى

______________________________ 
»الهى! لَوْ قَرَنْتَنى باْلَاصْفادِ وَمَنَعْتَنى سَيْبَكَ مِنْ  -(1)

بَيْنِ االشْهادِ وَدَلَلْتَ عَلى فَضاحى عُيُونَ العبادِ وَامَرْتَ 

الىَ النَّار وَ حُلْتَ بَيْنى وَ بين اْلَاْبرار ما قَطَعْتُ بى

جائى مِنْكَ وَما صَرَفْتُ تأميلى لِلْعَفْوِ عَنْكَ وَ الخَرَجَ رَ

 
700 \( 2iُ)-رفه(.» يا من اذاق احبائه حالوة املؤانسة فقاموا بْي يديه متملقْي«،) دعاى ع\E 
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وَستْرَكَ  اياديكَ عنْدى حُبُّكَ مِنْ قَلْبى انا ال انْسى

 حمزه ثمالى(.عَلَىّ فى دارِ الدّنْيا ...«، )دعاى ابى

»يا من اذاق احبائه حالوة المؤانسة فقاموا بين  -(2)

 يديه متملقين«، )دعاى عرفه(.

 424، ص: 1قلب سليم، ج

در حقيقت دوست خدا قلبش از هربيمارى شفا يافته 

و كاملًا سالم شده است خصوصاً از جهت ذايقه يعنى 

شيرينى ياد خدا و عبادت را چشيده و تلخى گناه را 

درك كرده است برعكس دوستداران دنيا كه ذايقه 

دلشان از فطرت انسانى منحرف شده و جز لذّات 

اند و كام خود نى لذّتى درك نكردهخسيسه حيوا

كنند و از را به ذكر دنيا و شهوات آن شيرين مى

نمايند و از ياد خدا مشاركت با حيوانات افتخار مى

و سراى آخرت گريزانند و خود را به سرگرميهاى 

سازند: »و گاهى كه نام خدا دنيا سرگرم و غافل مى
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ايمان  به تنهايى برده شود دلهاى آنان كه به آخرت

اند برنجد و هرگاه ياد شود آنانكه جز اويند نياورده

 701ناگاه ايشان شادمان شوند«.

 شوندها شناخته مىبه اين نشانه

آنچه ذكر شد كه دوستان خدا عبادت را دوست و 

كنند، خود دارند و ترك مىگناه را دشمن مى

شوند. اى براى آنهاست كه به آن شناخته مىنشانه

كه حضرت موسى عليه السالم گفت:  702روايت شده

»پروردگارا! چگونه بتوانم آن را كه دوست دارى 

 از آنكه دشمن دارى بشناسم؟«.

اى را دوست دارم دو خداوند فرمود: »هرگاه بنده

 دهم«.نشانه در او قرار مى

 
701 \i\-( 1)iُ  ن ُدونى رَةى َوإىَذا ذُكىَر الَّذىيَن مى ُنوَن بىاْْلَخى ُرونَ هى َوإىَذا ذُكىَر اللَّهُ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَّذىيَن اَليُ ْؤمى  E\(.45،) زمر/ E\ى إىَذا ُهْم َيْسَتْبشى
702 \( 2iُ)-ن اعرف من احببت ممن ابغضت؟ قال تعال: يا موسى عليه السالم! اذا احببت عبداً جعلت فيه عالمتْي. » روى ان موسى عليه السالم قال: يا رب! كيف ميكنىن ا

 E\وسخطى«،) لوامع البينات(. قال موسى: يا رب! وما مها؟ قال يا موسى! اذا احببت عبداً اَلمته ذكرى لكى اذكره ِف ملكوت السماء وعصمته حمارمى لئالَيل عليه عقاىب 
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موسى گفت: »پروردگارا! آن دو نشانه كدام 

 است؟«.

ا به او الهام خداوند فرمود: »يكى آنكه ياد خودم ر

نمايم تا ياد من كند و من هم در برابرش در مى

كنم. ديگر آنكه او را از ملكوت آسمان او را ياد مى

دارم تا عذاب و سخط من به او گناه بازمى

 703نرسد«.

______________________________ 
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ  -(1)

ى إِذَا هُمْ ايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِلَ

 (.45، )زمر/ يَسْتَبْشِرُونَ

»روى ان موسى عليه السالم قال: يا رب! كيف  -(2)

يمكننى ان اعرف من احببت ممن ابغضت؟ قال 

تعالى: يا موسى عليه السالم! اذا احببت عبداً جعلت 

ال موسى: يا رب! وما هما؟ قال يا فيه عالمتين. ق

 
703 \( 3iُ)- ها و آثار آن به كتاب معراج السعاده مراجعه شود.حمبت و نشانهبراى دانسنت بزرگى مقام\E 

http://www.i20.ir/


1124      www.i20.ir 

 مولف شهيد دستغيب ره 1قلب سليم، ج

موسى! اذا احببت عبداً الهمته ذكرى لكى اذكره 

فى ملكوت السماء وعصمته محارمى لئاليحل عليه 

 عقابى وسخطى«، )لوامع البينات(.

ها و محبت و نشانهبراى دانستن بزرگى مقام -(3)

 آثار آن به كتاب معراج السعاده مراجعه شود.

 425: ، ص1قلب سليم، ج

 پرستش آزاد مردان

عبادت از روى محبّت حضرت آفريدگار اگر نصيب 

ترين مراتب اخالص است؛ چنانچه از شود، شريف

حضرت صادق عليه السالم رسيده: »عبادت 

كنندگان سه گروهند؛ گروهى خدا را از ترس 

هاست )كه از ترس پرستند، اين عبادت بندهمى

هى خدا را به برند( و گروبازخواست، فرمان مى

پرستند، پس اين عبادت مزدوران طمع ثواب مى

كنند( و گروهى خدا است )كه براى مزد، كار مى
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پرستند، پس اين عبادت را براى دوستى او مى

 704هاست و بهترين عبادت است«.آزاده

 شمارندبهشت و دوزخ را كوچك نمى

ناگفته نماند آنچه گفته شد از حال دوستان خدا كه 

ت و اطاعتشان براى رسيدن به بهشت و فرار از عباد

دوزخ نيست خيال نشود كه آنها بهشت را كوچك 

پندارند. بهشتى كه شمارند و دوزخ را ناچيز مىمى

خدا آفريده و آن را بزرگ ناميده: »و هرگاه ببينى 

بهشت را ببينى نعمت فراوان و پادشاهى بزرگ 

 705را«.

چك بدانند شود دوستان خدا آن را كوآيا مى

بهشتى را كه خداوند بندگانش را به آن دعوت 

فرموده كه پيشى گيريد به سوى آن: »و بشتابيد به 

سوى آمرزش از پروردگار خود و بهشتى كه پهناى 

 
704 \( 1iُ)- َعىباَدُة ْاْلجراءى. َوقَ ْوٌم َعَبدوا اللََّه عزَّوجلَّ ُحّباً لَُه فَتىْلَك طََلَب الثَّوابى فَتىْلَك  َتعال » اْلُعبَّاد َثالثٌَة قَ ْوٌم َعَبُدوا اللََّه عزَّوجلَّ َخوفاً، فَتىلَك عىباَدُة اْلَعبيد. َوقْوٌم َعَبدوا اللََّه تَباَرَك و

َى اْفَضُل اْلعىباَدةى«،) اصول كاِف   E\/ باب العبادة(.84/ 2عباَدُة ْاْلْحرارى َوهى
705 \i\-( 2)iُ َوإىَذا َرأَْيَت َِثَّ رَأَْيَت نَعىيًما َوُمْلًكا َكبىريًا\E /(.20،) دهر\E 
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آن آسمانها و زمينهاست آماده شده است براى 

 706پرهيزگاران«.

باشند و آن را آيا دوستان خدا به آن شايق نمى

وه بر اينكه بهشت محلّ كرامت و خواهند؟ عالنمى

تجليّات انوار جمال الهى است و همچنين دوزخى 

را كه زندانخانه و محلّ قهر خود قرار داده و 

بندگان را از آن برحذر داشته: »اين دوزخ است 

 كه خداوند بندگان

______________________________ 
هَ عزَّوجلَّ خَوفاً، »الْعُبَّاد ثَالثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّ -(1)

 فَتِلكَ عِبادَةُ الْعَبيد. وَقوْمٌ عَبَدوا اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى

طَلَبَ الثَّوابِ فَتِلْكَ عِبادَةُ اْألجراءِ. وَقَوْمٌ عَبَدوا اللَّهَ 

عزَّوجلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْكَ عبادَةُ اْألحْرارِ وَهِىَ افْضَلُ 

 / باب العبادة(.84/ 2الْعِبادَةِ«، )اصول كافى 

 
706 \i\-( 3)iُ  ْيَ  َوَسارىُعواْ إىَل ْت لىْلُمتَّقى مَواُت واْْلَْرُض أُعىدَّ  E\(.133،) آل عمران/ E\َمْغفىرٍَة ّمن رَّّبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
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، )دهر/ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا -(2)

20.) 

مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  وَسَارِعُواْ إِلَى -(3)

، )آل عمران/ السَّموَاتُ والْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

133.) 

 426، ص: 1قلب سليم، ج

ترساند اى بندگان من! پس خود را از آن مى

 707بترسيد«.

شوق بهشت و ترس از دوزخ است كه ناله دوستان 

خدا را بلند كرده و اشكهايشان را ريزان و دلهايشان 

را بريان ساخته است: »اگر نبود اجلى كه خدا بر 

ايشان مقرر داشته و تا آن نرسد بايد در دنيا باشند، 

يك چشم برهم زدن جانهايشان در كالبدهايشان 

 
707 \i\-( 1)iُ  ى عىَباَدُه يعىَبادى فَات َُّقونى ... َذالىَك خُيَّوُف اللَّهُ بىهى\E /(.16،) زمر\E 
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واب و ترس از گرفت به سبب شوق به ثقرار نمى

 708عقاب«.

چيزى كه هست صاحب معرفت و محبّت كه شوق 

ها به بهشت او از ديگران بيشتر است نه از جهت بهره

و لذتهاى نفسانى است بلكه چون بهشت محلّ 

العالمين و مقام قرب و كرامتها و الطاف حضرت ربّ

مخاطبه با اوست. و نيز ترس شديدشان از دوزخ كه 

هاى آن است است نه تنها از شكنجه از ديگران بيشتر

بلكه از جهت اينكه محلّ قهر خدا و دورى از او و 

 هجران از اولياى اوست.

 مثالى جالب براى تقريب مطلب

شود: هرگاه براى روشن شدن مطلب مثالى ذكر مى

سلطان جماعتى را بر خوان احسان خود دعوت 

 كند و آنها با شوق حركت كنند و بر خوان سلطان

 
708 \( 2iُ)- ْم طَْرَفَة َعْْيٍ َشْوقاً اَل اْلثَّ » َوَلْو ْ اْجسادىهى َن اْلعىقابى ...«،) هنجاَل ْااَلَجُل الَّذى َكَتَب اللَّهُ َعَلْيهْم ََلْ َتْسَتقىرَّ اْرواُحُهْم ِفى ، 184البالغه فيض االسالم، خطبه واب َوَخْوفاً مى

 E\) خطبه مهام(.193. صبحى صاحل، خطبه 612ص 
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اى گدا صفت حاضر شوند، آنها بر سه گروهند: دسته

پرست كه شوقشان به اين است كه از خوان و شكم

فراوان، شكمى پر كنند. دسته ديگر به شوق اينكه 

در خوان سلطان نعمتهايى است كه جاى ديگر 

نيست و در خانه او پذيرايى شاهانه است. گروه 

تنها ديگر صاحبان خرد و همت بلندند كه شوقشان 

نسبت آن خوان به سلطان است كه آنجا از لذت 

قرب به سلطان و مصاحبت و مالطفت و مكالمه با او 

 709شوند.مند مىبهره

______________________________ 
، ى عِبَادَهُ يعِبَادِ فَاتَّقُونِ... ذَالِكَ يُخَوّفُ اللَّهُ بِهِ -(1)

 (.16)زمر/ 

الَّذى كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ  »وَلَوْ لَا اْلَاجَلُ -(2)

ارْواحُهُمْ فِىْ اجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً الَى الْثَّواب 

البالغه فيض االسالم، وَخَوْفاً مِنَ الْعِقابِ ...«، )نهج

 
709 \( 3iُ)- شود تفاوت لذات ِبشتيان به اعتبار مراتب حمبت و معرفت آهناست.ن مثال به خوىب دانسته مىاز اي\E 
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 193. صبحى صالح، خطبه 612، ص 184خطبه 

 )خطبه همام(.

شود تفاوت ه مىاز اين مثال به خوبى دانست -(3)

لذات بهشتيان به اعتبار مراتب محبت و معرفت 

 آنهاست.

 427، ص: 1قلب سليم، ج

و همچنين اگر سلطان يك نفر عادى را زندان كند 

آن شخص تنها از سختى زندان در رنج است و 

هرگاه يك نفر صاحب خرد و مقام مانند وزيرش را 

را غضب كند و به زندان فرستد، آن بيچاره رنجى 

كه از سخط سلطان و دورى از او و تنزّل مقامش 

برد قابل قياس با سختى خود زندان نيست بلكه مى

تمام ناراحتى او در زندان همان خشم سلطان بر او 

 ست.

 هواى سلطنتم بود بندگى تو كردم
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پس از دانستن اين مثال گويم اهل معرفت و محبّت 

وزخ زياد با اينكه شوقشان به بهشت و ترسشان از د

است لكن داعى آنها بر عبادت و اطاعت خداوند 

همان محبّت است به تفصيلى كه گذشت و خدا را 

اند كه غالم او شدن و فرمانبردارى او چنان شناخته

طورى كه مورد قبول حضرتش گردد بر سلطنت به

كنند و عزت خود عالم ترجيح دارد و بدان فخر مى

اوليا على مرتضى  بينند چنانچه سروررا در آن مى

كند: »خداوندا! بس است در عليه السالم عرض مى

عزت من كه بنده تو باشم و بس است در فخرم كه 

تو پروردگارم باشى. تو آن طورى كه من دوست 

دارى دارم هستى پس مرا آن طورى كه دوست مى

 710قرار ده«.

 . عبادت كاملين در محبت و معرفت6

 
710 \( 1iُ)-بَّ فَاْجَعْلىن  عزّاً اْن اُكْوَن َلَك َعْبداً وََكفى ىب  » اَلى َكفى َ ربّاً اْنَت َكما احى «،) مفاتيح اْلنان/ ثالث ك  ىبى َفْخراً اْن َتُكْوَن لى لمات من موالنا على عليه السالم َكما حُتبُّ

 E\چاپ نشر حممد(. 281ِف املناجات/ 
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اليقين هرگاه بنده در معرفت پروردگار عالم از علم

اليقين رسيد و اسما و صفات جمال گذشت و به حق

و جالل او را آن طورى كه سزاوار است شناخت و 

مندى به خدا به درجه اعلى در جهت محبّت و عالقه

شود، رسيد، آنگاه است كه از آن به »عشق« تعبير مى

فرمانبردارى از او كه خدا را سزاوار پرستيدن و 

داند و از اين رو هميشه آماده پرستش و مى

فرمانبردارى است و اين مقامى است بس بلند كه 

 عقول جزئى

______________________________ 
 عزّاً انْ اكُوْنَ لَكَ عَبْداً وَكَفى بى »الهى كَفى -(1)

  فَاجْعَلْنىبِى فَخْراً انْ تَكُوْنَ لِىَ ربّاً انْتَ كَما احِبَّ

كَما تُحبُّ«، )مفاتيح الجنان/ ثالث كلمات من موالنا 

چاپ نشر  281على عليه السالم فى المناجات/ 

 محمد(.

 428، ص: 1قلب سليم، ج
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از درك آن ناتوان و زبان و قلم از شرح آن عاجز 

است و جز صاحب عقل كلّى مانند سرور عارفين 

احب اين مقام اميرالمؤمنين عليه السالم كه خود ص

است، ديگران را از آن مقام خبرى نيست و تنها على 

تواند بگويد: »خدايا! تو را عليه السالم است كه مى

پرستش نكردم از ترس آتش دوزخ تو و نه از روى 

طمع در بهشت تو بلكه تو را سزاوار پرستيدن يافتم 

 پس تو را پرستيدم«.

ص را و از آنجا كه هريك از اين شش درجه اخال

شمارى است، ممكن است كه گفته شد، مراتب بى

اى از مراتب درجه آخر بعضى از صديقين به مرتبه

 نيز برسند.

 اندرزى الزم

از آنچه در بحث نيّت و اخالص گفته شد، به خوبى 

دانسته گرديد كه سعادتهاى حيات آخرت همه 
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راجع به صدق و اخالص نيّت است تا جايى كه 

امت بر طبق نيتهاى آنهاست و حشر خاليق در قي

نهايت آن به اعتبار دخول در بهشت و درجات بى

شمار نيّتهاست چنانچه سبب خلود در مراتب بى

بهشت هم نيّت است، بنابراين، خواننده عزيز! بايد 

اين بحث را مكرر با دقت بخواند تا بداند و بعد به 

دانستن تنها قانع نشود، بلكه سعى در تصحيح نيّت 

 كند و بدان اهميت دهد. خود

صحت و حسن و صدق و كمال اخالص نيت گاهى 

است كه تمام روى دل با خدا باشد چنانچه 

فرمايد: »هركسى رويش را به خدا آورد و مى

نيكوكار باشد پس براى اوست اجرش نزد 

پروردگارش و ترسى برايشان نيست و اندوهگين 

 711نشوند«.

 
711 \i\-( 1)iُ ْم َواَل ُهْم ََيْزَنُونَ  بَ َلى ٌن فَ َلُه َأْجرُُه عىنَد رَبّهى َواَل َخْوٌف َعَلْيهى  E\(.112،) بقره/ E\َمْن َأْسَلَم َوْجَههُ لىلَّهى َوُهَو حُمْسى
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م كند روى خود را به فرمايد: »و آنكه تسليو نيز مى

سوى خدا و نيكوكار باشد همانا چسبيد و پناه جست 

 به دستاويزى محكم و استوار و به سوى خداست

______________________________ 
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ  بَلَى -(1)

، )بقره/ ا هُمْ يَحْزَنُونَعِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ

112.) 

 429، ص: 1قلب سليم، ج

 712فرجام كارها«.

فرمايد )ابراهيم گفت( »متوجه ساختم روى و نيز مى

دلم را )من رو آوردم( به كسى كه آسمانها و زمين 

را آفريده در حالى كه ميانه رو هستم و از شرك 

 713آورندگان نيستم«.

 
712 \i\-( 1)iُ  ٌَن فَ َقدى اْسَتْمَسَك بىاْلُعْرَوةى اْلُوثْ َقىَوَمن ُيْسلىْم و  E\(.22،) لقمان/ E\َوإىَل اللَّهى عقىَبةُ اْلُُمورى  ْجَههُ إىَل اللَّهى َوُهَو حُمْسى
713 \i\-( 2)iُ  َّن ا ْلُمْشرىكىْيَ  اىن مَواتى َواْْلَْرَض َحنىيًفا َوَمآ أَنَا مى َى لىلَّذىى َفَطَر السَّ ْهُت َوْجهى  E\(.79،) انعام/ E\َوجَّ
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و آيات قرآن مجيد در اينكه بايد روى دل به خدا 

 باشد، فراوان و در آنچه نقل شد، كفايت است.

 چگونه است؟ توجه به خدا

چيزى كه مهم است دانستن معنا و حقيقت روى دل 

به خدا بودن است، پس گوييم دل انسانى مانند آينه 

يك روست كه در آن نقشها و شكلها و صورتها ديده 

شود و در پشت آن هيچ نمايشى نيست پس اگر مى

تمام روى دل انسان به دنيا شد، در آن جز وساوس 

هاى نفسانى و شهوات تهشيطانى و هوسها و خواس

هاى دنيوى چيزى ديگر پيدا نخواهد حيوانى، بهره

شد و تمام جنبشها و كارهايش براى رسيدن به همان 

است كه در دلش بوده و اگر تمام روى به خدا باشد 

هاى خدايى چيز ديگر نيست در آن جز خواسته

يعنى تمام آرزويش تحصيل رضاى خدا و قرب به 

ين حيات ابدى است به تفصيلى او و بندگى و تأم

كه در بيان مراتب اخالص گفته شد. و خالصه 
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همين روى دل به خدا شدن معناى دوستى و 

راستى و خلوص نيت است و البته روى دل به خدا 

اش شمارى دارد باالترين مرتبهبودن هم مراتب بى

آن است كه تمام روى دل در تمام حاالت رو به 

عصومين عليهم السالم است و خدا باشد و اين مقام م

مراتب ديگر به مقدار مواجه بودن دل و زمان 

شود يك صدم مواجهه است تا جايى كه گاه مى

دل با خداست و بقيه رو به دنياست چنانچه گاه 

گذرد چند لحظه دل مواجه روز مىشود شبانهمى

 خدا بوده و بقيه رو به دنياست.

______________________________ 
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ  -(1)

، وَإِلَى اللَّهِ عقِبَةُ األُمُورِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

 (.22)لقمان/ 

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَاتِ  انّى -(2)

 (.79، )انعام/ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ا لْمُشْرِكِينَ
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 430، ص: 1قلب سليم، ج

 هاى دل ميزان استخواسته

ميزان براى شناختن اينكه چه مقدار روى دل به 

هاى دل است، اگر خداست همان خواسته

اى رحمانى و آرزوهاى آخرتى در آن هخواسته

بيشتر است، پس صاحب آن دل از اصحاب يمين و 

هاى اميد خير در او بسيار است و اگر وسوسه

شيطانى و هوسهاى نفسانى بيشتر است پس از 

اصحاب شمال و كارش دشوار است و بايد به آنچه 

در بحث قساوت گفته شد با كم كردن آمال و 

اى دلش را اصالح كند تا آرزوهاى دنيوى انحرافه

هنگامى كه مستقيم گردد و با حق مواجه شود و به 

راستى سر در كار خود درآوردن و وضع حال خود 

را ديدن بسيار خفى و مشكل است؛ زيرا نفس و 

خواهند كه انسان بيچاره عيب خود را شيطان نمى

بفهمد و در مقام اصالح خود برآيد و به همين جهت 
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صلى اهلل عليه و آله و سلم  خدااست كه رسول

ترين دشمنانت نفس تو است« مگر فرمود: »دشمن

اينكه انسانى بكوشد و بخروشد و با خداى خود بنالد 

و از او بصيرت و هدايت خواهد تا به نور هدايتش 

در ظلمتكده دلش انحرافهاى خود را از صراط 

 مستقيم ببيند پس در مقام عالج آن برآيد.

 خواهديرش را مىآن را كه خدا خ

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

اى اراده خير فرمايد »هرگاه خداوند به بنده

نيكيهايش را از نظرش دور كند تا مغرور نشود و 

زشتيهايش را جلوش قرار دهد )تا فراموشش نكند و 

آنها را اصالح نمايد( و از همنشينى با كسانى كه از 

 «.714بد دل كند تا با آنها ننشيند ياد خدا روگردانند

رسد كه ناگفته نماند كه اين نور توفيق گاهى مى

انسان مغرور به خود نباشد و به آن نقصى كه دارد 
 

714 \( 1iُ)-(.361، ص 1ينة البحار، ج » إذا أراد اللَُّه بىعبٍد َخرياً ََلا عن حماسنه َو َجعل مساويه َبْي َعيينه و َكرَّهه جُمالسة املُعرضْي َعن ذىكر اللَّهى«،) سف\E 
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اى از اخالص است راضى نباشد؛ يعنى در هرمرتبه

نظر به مراتب باالتر كند تا خود را اهل اخالص 

يا نداند و مخلص نخواند و همچنانكه دوستداران دن

نگرند و ثروت خود را هميشه به باالتر از خود مى

 كنند كه ثروتپندارند و دائماً تالش مىهيچ مى

______________________________ 
»إذا أراد اللَّهُ بِعبدٍ خَيراً لَها عن محاسنه وَ جَعل  -(1)

مساويه بَين عَيينه و كَرَّهه مُجالسة المُعرضين عَن ذِكر 

 (.361، ص 1ينة البحار، ج اللَّهِ«، )سف

 431، ص: 1قلب سليم، ج

را زياد كرده و به باالتر از خود رسند و به هيچ 

شوند، همچنين حدّى قانع و واقف و راضى نمى

دوستان خدا هم هميشه به مراتب عاليه اخالص در 

نگرند و خود را در اخالص و عبادت و طاعت مى

به درگاه الهى بينند و خود را ورزى مقصّر مىمحبّت
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شرمسار و سر به زير و گنهكار و دست خالى 

 دانند:مى

چگونه سر ز خجالت 

 برآورم بر دوست
 

كه خدمتى بسزا 

 برنيامد از دستم

فداى دوست 

نكرديم عمر و مال 

 دريغ

 
كه كار عشق زما 

 آيداينقدر نمى

 

و در حقيقت هركه خود را مخلص ديد، پس عمل 

خود را بزرگ ديده و هركه عمل خود را بزرگ 

و  -شود كه اهل اخالص نيستديد، دانسته مى

چنانچه گفته شد و در »بحث عُجب« هم گفته 

ارزش اعمال به مقدار مراتب اخالص  -خواهد شد

 در نيّت و صدق و محبّت است.

 مسائلى درباره اخالص
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است كه دانستن آنها  »اخالص« چند مسأله درباره

 ضرورى است:

 احراز اخالص از اول عمل واجب است -1مسأله 

چون شرط شرعى صحت و قبولى هر عبادتى 

به  -واجب يا مستحب، اخالص در نيّت آن است

پس واجب است پيش از  -تفصيلى كه گذشت

شروع به عمل، يقين به اخالص نيّت خود در بجا 

 دن آن عمل داشته باشد.آور

بايد است، پسنماز، طهارتمانند اينكه شرط صحت

پيش ازشروع به نماز، يقين به طهارت داشته و با آن 

يقين نماز بخواند و چنانكه اگر در طهارت خود 

شك دارد )بدون يقين به طهارت سابق( و با آن 

حال شك نماز بخواند، نمازش باطل است، 

خود شك دارد و با آن  همچنين اگر در اخالص

 شك نماز يا عبادت ديگرى انجام دهد، باطل است.
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مثلًا اگر پيش از شروع به نماز، روزه، حج، انفاق يا 

 عبادت ديگر، يقين دارد كه

 432، ص: 1قلب سليم، ج

جنباننده او براى اين عبادت، تنها خداست و ديدن 

و نديدن خلق برايش يكسان است و دوستى مدح و 

ثناى خلق بر آن عمل هيچ در دلش نيست پس آن 

عبادت را انجام دهد كه صحيح و قبول است و اگر 

پس از رجوع به خود دانست كه عالوه بر اطاعت 

ر امر خدا ديدن خلق هم جزء خواسته درونى او ب

آن عمل است پس انجام آن عبادت با آن حال 

حرام است هرچند آن كار مستحب باشد و اگر 

حيران شد و در خواسته درونى خود به شك افتاد 

كه آيا جز اطاعت امر، نفسش ديدن مردم اين عمل 

خواهد يا نه؟ پس بر او واجب است كه را هم مى

آن عمل را در نهانى از خلق انجام دهد يا اينكه 
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بر كند تا شكش از بين برود و يقين به اخالص ص

 خود كند.

هاى ديگر غير از ريا هم واجب همچنين در ضميمه

است يقين به اخالص نيّت از آنها؛ مثلًا اگر هنگام 

وضو يا غسل با آب گرم يقين دارد كه منظورى جز 

گيرد اطاعت امر ندارد و اينكه با آب گرم وضو مى

شود يا سرد ناراحت مىبراى اين است كه با آب 

جز آن آبى نيست، پس عملش صحيح است و اگر 

يقين دارد كه عالوه بر اطاعت امر، گرم شدن بدن 

هم به وسيله آن وضو يا غسل جزء خواسته اوست، 

عملش باطل است چنانكه گذشت و اگر شك كند، 

بايد با آب سرد وضو بگيرد يا اوّل بدن را گرم كند 

 و بعد وضو بگيرد.

 يد به وسوسه اعتنا نكردبا
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ناگفته نماند آنچه گفته شد از اينكه بايد عمل را 

ترك كند، اگر در »اخالص« خود شك دارد، در 

صورتى است كه واقعاً در نيّت حقيقى و خواسته 

درونى خود شك داشته باشد، ولى اگر از قبيل 

هاى نفسانى باشد نبايد به وسوسه شيطانى و خاطره

 آن اعتنايى كرد.

شود انسانى به راستى توضيح مطلب آنكه: گاه مى

كند كه براى اطاعت امر خدا فالن عبادت ميل مى

را انجام دهد و هيچ منظور درونى واقعاً ندارد، لكن 

شيطان براى جلوگيرى از آن عمل و محروم شدن 

گذراند، شايد منظور تو از ثواب آن به خاطرش مى

ديدن  ديدن خلق و مدح آنهاست يا منظورت

ضميمه است، پس در اين صورت نبايد عمل را 

ترك كند بلكه بايد به درون خود رجوع كند و 

 اى جز خدااطمينان پيدا كند كه خواسته

 433، ص: 1قلب سليم، ج
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ندارد و بودن يا نبودن ضميمه برايش برابر است و 

ن است و بايد ديدن يا نديدن مردم برايش يكسا

استعاذه كند يعنى از شرّ شيطان به خدا پناه برد و از 

خدا حفظ اخالص و زيادتى آن را بخواهد و با 

 توكّل به او عمل را انجام دهد.

خالصه، نبايد به واسطه وسوسه در اخالص از 

اطاعت امر خدا روگرداند و شيطان را بر خود 

مسلّط كند و به فرمانبردارى از او شادش سازد و 

بداند كه ترك عمل به وسوسه شيطانى در اخالص، 

خود از كيدهاى آن ملعون است مانند اينكه به 

گذراند اگر اين عبادت را انجام خاطر انسان مى

افتند و ادى، مردم در غيبت كردن تو مىد

گويند فالنى رياكار است، پس عمل را به اين مى

 كند.قصد كه او را رياكار نخوانند ترك مى
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گذراند اگر اين عمل را نيز مانند اينكه به خاطر مى

شوى و اين خود بجا آورى مشهور به خوبى مى

نقص درجه تو نزد خداست و در تمام اين موارد 

شيطان محروميّت از عمل خير است و انسان  نظر

عاقلى كه نيّت خود را درست كرده و مدح و ذمّ 

ها خلق نزدش مساوى شده نبايد به اين وسوسه

اعتنايى كند و اينكه پيش از شروع به هركار خيرى، 

امر به استعاذه شدن براى جلوگيرى از وساوس 

 شيطانى است.

شك داشته بلى اگر به راستى در اصل نيت خود 

باشد و نداند كه جز داعى الهى غرض نفسانى 

ديگرى هم در كار است در آن حال بايد عمل را 

ترك كند و در اخالص نيت بكوشد آنگاه عمل را 

 انجام دهد مانند اين داستان.

 حكايت شيخ بهائى و مال عبداللَّه شوشترى
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در كتاب »مستدرك الوسائل« نقل نموده، روزى 

وند »مال عبداللَّه شوشترى« به خانه محقق متقى آخ

شيخ بهائى براى زيارتش رفتند و پس از گذشتن 

ساعتى، صداى اذان نماز بلند شد، شيخ بهائى به 

آخوند گفت همينجا نماز بخوانيد تا به شما اقتدا 

 كنيم و از فضيلت جماعت با شما بهره بريم.

آخوند جواب نداد و قدرى تأمل كرد. بعد، 

اش ز جماعت را نپذيرفت و به خانهخواندن نما

برگشت. يكى از دوستان آخوند به او گفت با اينكه 

دهيد چه شما نماز اول وقت را هميشه اهميّت مى

شد كه آن را در خانه شيخ ترك كرديد؟ آخوند 

 در جوابش

 434، ص: 1قلب سليم، ج

فرمود: به خود رجوع كردم ديدم اقتدا كردن شيخ 

گذارد و مرا خوش بهائى به من در من اثر مى
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آيد و طورى نيستم كه برايم تفاوتى نداشته مى

 باشد.

 اى از اخالص مقدس اردبيلىنمونه

اين سعى در اخالص كه در آخوند مزبور بود، از 

بركات استادش »محقق اردبيلى« است؛ چنانچه در 

اب »قصص العلماء«، تنكابنى گويد: آخوند مال كت

عبداللَّه چون از مقدس اردبيلى مسأله سؤال 

خواند، اردبيلى كرد كه در آن مباحثه مىمى

فرمود باشد تا مراجعه كنم، سپس شد، مىساكت مى

گرفت و از نجف خارج شده به دست آخوند را مى

شدند، رفت چون تنها مىالسالم« مىسمت »وادى

گفت آن مسأله را بياور، پس اردبيلى در دبيلى مىار

كرد و جواب اطراف آن، بحث و تحقيق مى

 گفت.مى
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گفت چرا شما در همانجا اين تحقيق مالعبداللَّه مى

را بيان ننموديد؟ اردبيلى گفت چون آنجا جماعتى 

شنيدند و شايد كه سبب بودند كه گفتگوى ما را مى

من يا شما براى نمايش شد و نقصان من و يا شما مى

شديم اى بر ديگرى مىعلم خود به آنها طالب غلبه

و اين خود منافى با اخالص است و در اينجا جز 

 خدا كسى با ما نيست و از رياكارى در امانيم.

 شك در اخالص نبايد موجب ترك عمل شود

از آنچه گفته شد به خوبى دانسته گرديد كه با شك 

نبايد شروع به عمل و عبادت در اخالص )نه وسوسه( 

كرد بلكه بايد آن عبادت را در نهانى كه اطمينان به 

اخالص دارد، انجام دهد يا اگر در آشكارا 

خواهد انجام دهد يا اينكه عبادتى است كه جز مى

گيرد مانند »امر به معروف و در آشكار انجام نمى

نهى از منكر كردن«، جاهل به دين را راهنمايى 

بر رفتن، موعظه نمودن، نماز جماعت كردن، من
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خواندن و مانند اينها، پس بايد پيش از شروع به 

به تفصيلى كه  -عمل در اخالص نيت خود بكوشد

و پس از اطمينان به  -در بحث درمان ريا ذكر شد

اينكه داعى او تنها رحمانى است نه شيطانى، به آن 

 عبادت شروع نمايد.

يله ترك عمل خالصه، شك در اخالص نبايد وس

گردد خصوصاً در واجبات كه ترك آنها حرام است 

بلكه در آنها سعى در اخالص نيت به مقدار 

استطاعت واجب است يعنى اگر پيش از عمل 

واجب مانند امر به معروف به اندازه توانايى، سعى 

 در اخالص

 435، ص: 1قلب سليم، ج

داند آيا جز داعى نيت كرد باز حيران است و نمى

رحمانى، نفسانى هم هست يا نه؟ در اين صورت بايد 

واجب را بجا آورد و صحيح است خصوصاً اگر واقعاً 
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از رياكارى بدش بيايد كه در اين حال خود 

شاهدى است كه جز وسوسه چيزى نيست و گفته 

 شد كه به وسوسه نبايد اعتنايى كرد.

 در كتمان معصيت هم نبايد ريا كرد -2مسأله 

معصيت مانند اظهار طاعت نبايد ريا كرد، در كتمان 

توضيح مسأله آنكه: اگر كسى در نهانى عبادتى يا كار 

خيرى انجام داده پس اگر به قصد طلب منزلت و 

آبرومندى پيش مردم آن را اظهار كند؛ مثلًا بگويد 

فالن مبلغ را به فالن فقير دادم، شب گذشته مشغول 

به تفصيلى  -تنماز و مناجات بودم و غيره حرام اس

بلى اگر واقعاً غرض از نقل و اظهار  -كه گذشت

عمل تنها شكر خدا بر توفيقى كه به او مرحمت 

فرموده باشد يا تشويق ديگرى باشد كه او هم در 

آن كار خير شركت كند ضررى ندارد، همچنين 

اگر كسى گناه خود را از مردمان پنهان بدارد براى 

مردم كم نشود و مدح  اينكه از اعتبار و منزلتش نزد
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و ثناى خلق از او بازداشته نگردد، رياكار خواهد 

بود؛ زيرا طلب منزلت پيش مردم كرده به نهان 

داشتن گناهش و به عبارت ديگر، خود را اهل ورع 

و تقوا و ترسناك از خدا جلوه داده به پنهان داشتن 

 گناهش.

و هرگاه نهان داشتن گناه براى جلوه دادن پاكى 

واى خود نباشد، ريا حرام نيست بلكه اگر به و تق

شود گناه خود را از غرضهاى صحيحى كه گفته مى

اى موارد واجب خلق پنهان دارد، خوب و در پاره

 است.

 اغراض خوب براى پنهان داشتن گناه

چون دانسته كه خداوند ستّارالعيوب است و  -1

دوست دارد كه گناه كسى آشكار نشود، از اين روى 

دارد و شاهد صدق اين حال ناه خود را پنهان مىگ

وقتى است كه اين شخص دوست ندارد گناه هيچ 
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مسلمانى آشكار شود مانند خودش كه براى خدا 

دوست ندارد گناهش آشكار شود و به اين جهت 

 آن را نهان داشته است.

چون دانسته كه اگر گناه خود را آشكار كند،  -2

 او مردم در غيبت و بدگويى از

 436، ص: 1قلب سليم، ج

افتند و عالوه موجب تفرقه و پراكندگى مى

شود به طورى كه ديگر موفق به حضور حواسش مى

شود يا اينكه به سبب كشف آن قلب در عبادت نمى

گردد يا اينكه اگر اى خيرات محروم مىگناه از پاره

كنند از مردمان از گناهش باخبر شوند اذيتش مى

 كند.ه خود را آشكار نمىروى گنااين

چون صاحب صفت كريمه حياست از كشف  -3م 

گردد و براى جلوگيرى شدن گناهش شرمنده مى
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سازد از شرمسارى نزد مردمان، گناه خود را نهان مى

 و البته صفت حيا عقلًا و شرعاً پسنديده است.

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مروى 

ى از ايمان است و خدا ااست كه »حيا« شعبه

دارد. ليكن چنين شخصى صاحب حيا را دوست مى

از رسوايى نزد خدا بايد شرمسارتر باشد و اصلًا گناه 

 نكند.

بالجمله، كسانى كه گناه خود را روى حيا از مردم 

باكى كه گناه حياى بىكنند يقيناً از آن بىنهان مى

 كند، بهتر است.خود را آشكار مى

نسته اگر ديگرى از گناهش باخبر شود، چون دا -4

رود و آن را كوچك بزرگى گناه از نظرش مى

شود؛ مثلًا بيند و مانند او به آن گناه آلوده مىمى

هرگاه اهل خانه خبر شوند كه پدر يا بزرگ و 

خواند يا ماه رمضان عمداً سرپرست آنها نماز نمى
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ر خورد، در اهل خانه اثگيرد يا شراب مىروزه نمى

گذارد و شايد آنها هم به اين گناه آلوده شوند مى

و همچنين هر بزرگترى نسبت به زيردستش بايد اگر 

گناهى دارد از او پنهان كند به همين قصد، تا سبب 

 جرأت او بر آن گناه نشود.

 تنها ريا در عبادات حرام است -3مسأله 

آنچه گفته شد از بزرگى گناه ريا، مراد رياى در 

ت است كه شخص به وسيله عمل عبادتى عبادا

واجبى يا مستحبى، منزلت نزد خلق را بخواهد و 

اگر عمل غيرعبادتى را وسيله تقرّب به خلق قرار 

دهد هرچند حرمت شرعى آن ثابت نيست لكن 

پوشيده نيست كه اگر كسى راه و روش خود را 

رياكارى قرار دهد برخالف صراط مستقيم عبوديت 

را قرار داده و اگر مستمر شود  و توحيد روش خود

 ماند.از رسيدن به مقام يقين بازمى
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نيز كسى كه طريقه رياكارى را در پيش گرفته در 

عبادتهايش هم رياكارى خواهد نمود بنابراين، راه 

احتياط آن است كه از هرنوع رياكارى پرهيز 

 نمايد.

اكارى ذكر شد در كتاب »گناهان كبيره« انواع ري

و چون دانستن آنها ضرورى است و شايد خواننده 

عزيز آن كتاب را نداشته باشد، در اينجا براى تتميم 

 شود.بحث ريا، به آنها اشاره مى

 شودامورى كه به آن ريا مى

بعضى از اهل تحقيق براى تعيين چيزهايى كه به 

آنها ممكن است رياكارى شود، چنين بيان 

 اند:نموده

شود پنج چيز است: »بدن، امورى كه به آنها ريا مى

زىّ )پوشش و شكل(، قول )گفتار(، عمل )كردار(، 
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اتباع و ساير امور خارجى و هريك از آنها يا به 

روى )يعنى جهت وجهه دنيوى است يا به وجهه اخ

 عبادت است(.

 ريا به بدن به وجهه دينى -1

[ به اين است كه بدن ]ريا به بدن به وجهه دينى

خود را ضعيف و نحيف نشان مردم بدهد تا گمان 

كنند ناتوانى و زردى رخسار و خشكى لبهايش به 

سبب خوف از خدا و زيادى روزه و بيدارى شب به 

عبادت و اندوه آخرت است و چون وقتش مستغرق 

امر آخرت است ديگر به اصالح موهاى بدن و 

رسد و چنين دوست دارد كه مردم فت تن نمىنظا

او را به صفت زهد و ديندارى و ترس از خدا 

بشناسند و به آنها ستايش شود تا خوش شود، بدن 

 دهد.خود را چنين نمايش مى
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و ريا به بدن به جهت دنيوى، پس به جلوه دادن 

فربهى و زيبايى و خوشگلى و نظافت و قوّت اعضاى 

نيا تا به وسيله اين نمايش او بدن است براى اهل د

 را ستايش كنند و بر او آفرين گويند.

 ريا به هيئت و شكل به جهت دينى -2

[ به اين است كه ]ريا به هيئت و شكل به جهت دينى

 شارب را بتراشد و ريش را

 438، ص: 1قلب سليم، ج

رها كند كه دانسته شود به آداب و سنن شرع مقيّد 

فتن سر به زير اندازد، آهسته است، هنگام راه ر

حركت كند، آثار سجده در پيشانى ظاهر سازد، 

لباس زبر و كهنه و پاره پوشد و لباس خود را نشويد 

و اين كارها را بكند براى اينكه خود را زاهد و عابد 

نمايش دهد يا عبا و عمامه پوشد تا خود را جزء اهل 

د علم جلوه دهد و مورد ستايش و احترام خلق شو
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يا اينكه عمامه را بزرگتر كند تا مورد نظرها گردد 

در حالى كه از علم دين بهره ندارد و در اين 

رياكارى چنان راسخ شده كه اگر بخواهند زىّ او 

خواهند او را را تغيير دهند، مانند اين است كه مى

ترسد كه مردم بگويند اهل دنيا بكشند چون مى

 شده از طريقه اهل علم برگشته.

و رياى به زىّ به جهت دنيوى به اين است كه 

كند لباسهاى نفيس و پرقيمت كه جلب نظر خلق مى

بپوشد، اتومبيل آخرين سيستم سوار شود، ساختمان 

اش را طورى بنمايد كه مورد منزل و اثاثيه خانه

نظرها واقع شود و اين نمايشها براى اين باشد كه 

 يش كنند.نزد مردم بزرگ شمرده شود و او را ستا

 ريا به قول به جهت دينى -3

[ به اين است كه مردم را ]ريا به قول به جهت دينى

اندرز دهد و از سختى امر آخرت بترساند و به 
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بهشت شايقشان كند در حالى كه در دلش نه از ترس 

خدا و آخرت خبرى است و نه از شوق به ثواب و 

و معانى بهشت اثرى. و نيز آيات و روايات را بخواند 

آنها را حفظ كند تا هنگام سخن گفتن، فضيلت خود 

را نمايش دهد يا اينكه امر به معروف و نهى از منكر 

كند در حالى كه خودش تارك معروف و فاعل 

منكر است. و در حضور مخلوق، زبانش را به ذكر 

سازد در حالى كه دلش از ياد خدا خدا مشغول مى

واند تا شناخته خغافل است. قرآن را با حزن مى

شود كه اهل خوف و حزن است براى منكرات 

كند تا به تعصّب در دين شناخته اظهار خشم مى

نمايد بر اين كه: مردم شود، اظهار غصّه و حسرت مى

بد شدند، گنهكار شدند، كسى به فكر آخرت خود 

 نيست و مانند اينها.

با اين كه امورى كه به آنها ممكن است مورد نظر و 

نمايد، ه و احترام خلق شود براى خود ادّعا مىتوج
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گويد فالن مقدار از قرآن و حديث از حفظ مى

 دارم و معانى مشكل

 439، ص: 1قلب سليم، ج

دانم، فالن عالم و فالن استاد مشهور را آنها را مى

ها گرفتم، فالن ام و از علومشان بهرهخدمت كرده

ستم. در بحث، عالم فالن مسأله را نفهميد و من دان

كند تا زيادتى علم و اطالع خود را مجادله مى

شمار نمايش دهد و رياى به قول به جهت دين بى

 است و آنچه گفته شد براى نمونه بود.

و اما رياى به قول به جهت دنيوى از تاريخ و 

جغرافياى كشورها و حاالت مردمان و گذشتگان 

آرايى  گيرد تا هنگام سخن، مجلسزياد در نظر مى

و خودنمايى كند. و نيز از اشعار و امثال حفظ كند 

و آنها را بگويد، در عبارت پردازى كوشا باشد تا 

بدين وسيله دلها را تسخير كند و احسنت و آفرين 
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خلق را بخرد يا اينكه در مقام مدح كسى برآيد به 

قصداينكه او هم از او ستايش كند و به راستى رياى 

 دنيوى بسيار است.به قول هم در امور 

 ريا به عمل به جهت دينى -4

[ مانند اينكه ركوع و ]ريا به عمل به جهت دينى

سجود نمازش را براى نمايش به خلق طول بدهد، 

در حال قيام طورى بايستد كه بفهماند با حضور 

قلب و خشوع دل است و به روزه گرفتن و رفتن به 

اهل تقوا حج و انفاقهاى واجب يا مستحب، خود را 

جلوه دهد، در نشستن و برخاستن، راه رفتن و نظر 

كند كه خود را اهل صالح كردن طورى رفتار مى

 و سداد نمايش دهد.

و اما رياى اهل دنيا به »عمل« مانند اينكه متكبرانه 

راه رود تا خلق او را به بزرگى شناسند يا اينكه با 

تواضع مردم احترام كند و كوچكى نمايد تا او را به 
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ستايش كنند يا اينكه مال فراوانى در ميهمانيها و 

كند صرف مواردى كه نظرهاى خلق را جلب مى

نمايد تا اينكه خلق او را به ثروتمندى و سخاوت مى

بشناسند يا اينكه نمايش دهد از ديگران ثروتمندتر 

 است.

 ريا به اتباع و ساير امور خارجى به جهت دينى -5

[ ساير امور خارجى به جهت دينى ]ريا به اتباع و

مانند اينكه سعى كند شاگردانى و مريدانى داشته 

باشد تا خودرا به وسيله آنها به خلق جلوه دهد و 

خود را بزرگ و پناهگاه دينى نمايش دهد يا اينكه 

به مجلس علما و زهاد آمد و شد كند تا آنها هم با 

 او رفت و

 440، ص: 1قلب سليم، ج

د و بدين وسيله خود را مورد اعتماد دينى آمد نماين

علما و تبرّك زهّاد جلوه دهد كه من كسى هستم 
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كه فالن عالم يا فالن زاهد با من رفيق است و به 

 آيند.خانه من مى

و اين رياى به اتباع را حدى نيست تا جايى كه به 

خواهد مورد شود بلكه مىشهر خودش هم قانع نمى

 كه كشورهاى ديگر نيز بشود.توجه مردمان شهرها بل

و امّا رياى به اتباع و اصحاب دنيوى مانند اينكه 

دهد و نوكرها و خدمتگذارانى براى خود قرار مى

اندازند تا خلق او را به آنها را در دنبال خود مى

دهد و بزرگى بشناسند يا دسته و حزبى تشكيل مى

سازد يا با صاحبان مناصب جمعى را پيرو خود مى

كند تا مردم او ومتى، رفاقت و آمد و رفت مىحك

را صاحب نفوذ دانسته در مشكالت خود به او مراجعه 

 كنند و از او تملق بگويند.

 اگر نيّت درست شد عبادت است
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ناگفته نماند آنچه از رياهاى دنيوى گفته شد هرگاه 

شخص با ايمان، آنها را به مقدارى كه در شرع تعيين 

شده و به غرض امر خدا انجام دهد، »عبادت« است 

و از آخرت خواهد بود؛ مثلًا اگر منظورش اطاعت 

امر شارع به نظافت بدن و لباس باشد و به همان نظر 

ظور نمايش به خلق، خود را نظيف كند نه به من

عبادتى انجام داده يا به منظور امر شارع به اظهار 

اى نعمت خدا داده و حفظ آبرومندى، خانه و اثاثيه

كند نه براى كه مناسب شأن اوست تهيه مى

خودنمايى به خلق، آن هم عبادتى است كه انجام 

 داده و همچنين موارد ديگر.

 جلد اول »پايان«
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