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 شرح انتظار/  4

 رح 
ر                  1ا

   الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
اسـت و   ياو راه يرا به سو يرا كه با هر ذره همراه و هر دل يو مول

 ابـد يتا ب ديدارد در دل بجو نيمؤمن يها خصوصاً به دل تيو عنا تينظر ترب
ـ جـذب گـردد و ا   تيبشناسد و به جنس ديخارج چون ظهور فرما كه در  ني

باشد و عمل را هـم بـر وفـق     ديانتظار در دل كه همراه با انتظار در خارج با
ـ عل اهللا صلوات محمدظفر انتساب قائم آل  قيخود را ال دينما يمول يرضا  هي
  2.بوده و هست عهيش يربم نيدر او ظاهر شود بهتر ياريو استعداد  ندگردا

هم  نيمؤمن يموال. باشد مي نيمؤمن يفكر، در مورد موال ديفرما مي
اللَّــُه َولِــيُّ الَّــذيَن ٓاَمُنــوا . خداونــد اســت ،3 اللَّــُه َولِــيُّ اْلُمــْؤِمنين ي هيــطبــق آ

ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت إَِلى النُّور
مؤمنان اسـت كـه آنهـا را از     يخداوند ول ،4

خداونـد را،  بايد در دلش مؤمن . برد ها بيرون آورده و به سمت نور مي تاريكي
نـدارد،   تيجسـم  ؛خداونـد اسـت   ست،يشخص ناصالتاً  يولم. ديبجو ،را يمول
خدا هستند  نيتاز نورا يا جلوههم  ا،ياول ا،يتمام بزرگان، انب ، وليدارد نيتنورا

ها و  آسمان خداوند نورِ ،5 َو اْلأَْرضماواِت ـاللَُّه نُوُر السَّ  :ديفرما كه خداوند مي
نـور   اسـت، بلكـه او   نيهـا و زمـ   ي آسـمان  كننده روشناينكه نه  ،است نيزم

                                                                          
 .ش . ه 2/12/1386تاريخ  ،شب جمعه.  1
 .30-28 صص، ش 1376، تهران، 7حاج شيخ محمد حسن صالح عليشاه، چ  پندصالح،.  2
 . 68عمران، آيه  سوره آل.  3
 .257سوره بقره، آيه .  4
 .35سوره نور، آيه .  5



 5/  )قسمت سوم( شرح رساله شريفه پندصالح

  .و زمين است ها وجود آسمان تيواقع و
باشد كـه   دواريام وهمواره منتظر  ي قلبي بايدجستجو نيدر اسالك 

 مطلـب  نيـ ا .كند يو از نور خودش او را نوران ديبگشا شيبرا يا چهيدر يمول
 وسيمأنبايد  يا لهأمس چياز هو  يحالت چيدر هاو است كه  نيي ا دهنده نشان
اجر  كي ييبه تنها ،خداوند ريو خ يبه بزرگ ديام .دباش دواريام بلكه بايد باشد

  . كند است كه باآلخره خداوند انتظار او را برآورده مي نياست و پاداشش هم ا
انتظـار در   كيـ . انتظار را داشته باشد نيا ديالبته در عالم خارج هم با

 ،خودش كه همان نـور خداونـد اسـت    نيتنورا اداشته باشد كه امام ببايد دل 
حاضر بودن در زمـان ظهـور    قيتوفبه او كه اگر خداوند  ،دلش ظاهر شود در

 تيكه جنسـ  يمعن نيا هب ،داد بتواند امام را بشناسدرا  زخارجي امام زمان
 يبـا اشخاصـ  بسيار اتفـاق افتـاده كـه     .هم داشته باشدا جذب شدن به امام ر

چنـان بـا   ولـي   مينيب آنها را مياول بار  يكه ممكن است برا ماي هبرخورد كرد
ـ  هها با هـم بـود   سالانگار كه  ميشو ميهم گرم   يوقتـ  تيوضـع  نيهمـ . ماي

بـه  امـام كـه ظـاهر شـد      نـد يگو است كه مـي  يا همان جاذبه ،باشد دتريشد
اگـر  كه  ييمثل آهنربا ،شوند جاذبه جمع مي نيا يها همجنس ي آن، واسطه
ـ كـه   يخـ يي م قطعـه  اي يي آهن براده ره ،حركت بدهندآن را  هـزار   نيدر ب

را امام  تيجاذب نيا. كند جذب ميي آنها را به خودش  باشد همه گريآشغال د
  .كند كه مؤمنان را به خود جذب مي هم دارد

شد ثواب  دايظهور امام در دل پ قيتوف اگر ليثواب دارد و كي ،انتظار
 ،ا اصللّوا ؛كند ميي با امام همجنس جاديدر او ادارد، چرا كه  يگريو ارزش د

  .است امام در خارجكلّي ظهور 



  شرح صحبت و صلوات/  6
 رح 

وات              1ت   و ص
   الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 

باشـد   سالك بايد نعمت منعم را در نظر داشته شاكر و سپاسـگزار 
مخصوصاً نعمت هدايت و ايمـان را قـدردان و واسـطه فـيض را از دل دور     

 صبه صلوات بر پيغمبـر  خداوند يكتاست امر يدر نماز كه بندگ حتّيندارد 
 لطيفه ايمـاني  يبراو آل او شده كه دستور توسل است و اين طلب رحمت 

ـ  ا ت ست كه از آن حضرت در دل پيروان اوست و وصل نمودن آن بـه حقيق
و واسطه  توسلتيمن و  ييه و ياد بزرگان و نام بردن زندگان آنها برامحمد

  .هر روز ممدوح است ،قرار دادن
رفتگان از اركان سلوك  و مصاحبت با اولياء يا به امر آنها با ساير راه

ه مصاحبت آنهـا انسـان را   كست  ييازدياد دانا موجبسالك و  و كمك سير
 يارشان بر دانش افزايد و كردارشان آرزومند سـرا د خدا اندازد و گفته ياب

  2.ستا آنها رحمت يسازد و نظر به علماء عبادت و رفتن به سو يجاودان
سـالك بايـد نعمـت مـنعم را درنظـر      « :ندا همبحث فرموداين در اول 

  .»داشته شاكر و سپاسگزار باشد
. باشـد  ،كه خداوند داده است يبايد شاكر و سپاسگزار هر نعمتسالك 
ر اْلَمْخلُـوْق َلـْم کَمـْن َلـْم َيْشـ: كننـد  اغلـب نقـل مـي   كـه   اي در مورد جملـه 

                                                                          
و دوره دوم  .ش. ه  27/6/1376 و 6/6/1376 خيتـار هاي جمعه، تلفيـق دوره اول   جلسات فقري شب.  1

 .ش.  ه 16/12/1386 تاريخ
 .32-31 صص ،پندصالح.  2



 7/  )قسمت سوم( شرح رساله شريفه پندصالح

كـه بـه    ياز هر خير يارزگ سو سپا يارزشكرگتوان گفت  مي ،راْلَخالِقکَيشْ 
كـه   يخير براي اينكه .ينه واجب شرع ؛استاخالقي واجب  ،رسد يانسان م

ـ و ،است ما مثل خود يبشرطرف از  رسد يبه ما مدر ظاهر  ه بـا   يل بـه   توجـ
اين خيـر   ،ستتودست ه خير ب ،1اْلَخْيـر کبَِيدِ گوييم  خطاب به خدا مياينكه 

در واقـع ايـن    .كنيم يم تشكّر در ظاهرما . استدر واقع از طرف خداوند آمده 
  .است ينعم واقعاز م تشكّر

 يظـاهر  يهـا  نعمتهمين  ، كه خدا به ما داده يهاي نعمتظاهرترين 
نعمت هـم   ترين يكه مخف ـ ظاهريمهمترين نعمت  .ميينب ياست كه همه م

و  ياز بدو كوچكخداوند كه  يين نعمتاول. همين نعمت حيات است ـ باشد مي
البتـه   .است، نفس كشـيدن اسـت   به او داده ،آيد يم كه طفل به دنيا ياز وقت

 يهـر نفسـ  «: يبه قول سعد .شود يم توجهبعداً م ،آن وقت توجه نداردانسان 
پـس در هـر   ، ح ذاتمفـرّ  آيـد  يممد حيات است و چون بر مـ  رود يفرو مكه 
نفس وقتي كه  2.»واجب يشكري دو نعمت موجود است و بر هر نعمت ينفس
 ياگـر جلـو   .دهـد  يخداوند به ما جان مـ ، رود يمداخل بدن  و هوا كشيم يم

 آيـد  ين مـ وبيـر نفـس   يوقتبنابراين  .شويم يرا بگيريم خفه مكشيدن نفس 
اگر نگذارند نفس بيرون بيايد باز  كمااينكه ؛دهد ييك بار ديگر جان مند خداو

اسـت  بار به ما نعمت داده  هر نفس دو خداوند دربنابراين  .شويم يهم خفه م
آن  دنبالبه اين دليل سعدي به . باشيم »جان«نعمت و بايد هميشه شكرگزار 

                                                                          
 .26عمران، آيه  سوره آل.  1
 .1، صش1385تصحيح مظاهر مصفّا، انتشارات روزنه، تهران،   ،سعدي كلّيات.  2



  شرح صحبت و صلوات/  8
  :گويد يم مطلب

    از دســـــت و زبـــــان كـــــه برآيـــــد   
 1درآيـــده شـــكرش بـــ  ي كـــز عهـــده   

ـکْعَملُـوا ٓاَل داُوَد ُشـإِ  :افزايد و مي  ،2ورکرًا َو َقليـٌل ِمـْن ِعبـاِدَي الشَّ
شـكر   :كـه فرمايـد   مي ـ ندكه خاندان پيغمبر بود ـ داود خطاب به آلخداوند 

در هـر  «آن مقدمـه كـه   از ارند و زاز بندگان من شكرگ يكم ي عده كه كنيد
معلوم است چـه   ،»واجب يشكر يهر نعمت دو نعمت موجود است و بر ينفس
  .؛ آل داود هستند كه شكرگزارنددنبياور جااين شكر را ب دنتوان يم انيكس

كـه  از وقتي  ،ل حياتاز او. ي استحيات ظاهر براياين شكر نعمت 
راه اينكـه   .نعم بر كف دسـت بگـذاريم  طفل هستيم بايد اين جان را در راه م

، مـال  مال خودش استجان، به هر جهت  .است يبحث ديگر ،چيستمنعم 
 ،كـه داريـم   مينعاين مكه هم توجه كنيم  بايد به اين نكته يول .جانان است

 يدستور بدهد كه از اموالتـان صـدقات   خواهد يم يآنقدر بزرگوار است كه وقت
َه  :گويـد  يم ،صدقه بدهيدكند كه  حكم نمي ،بدهيد ذي ُيْقـِرُض اللَـّ َمـْن َذا الَـّ

آيا خداوند محتاج به قرض  .بدهدنيكو كيست كه به من قرض ، 3َحَسناَقْرضاً 
خواهـد دسـتور    مـي  ييـا وقتـ  . اسـت خودش داده  ، اوهر چه ما داريم است؟
 يكه اين جان و مال گويد ينم ،جان و مال را در راه خدا مصرف كنيدكه  دهد

 :كـه  گويـد  يم ،د و در راه من مصرف كنيديرا كه من دادم دركف دست بگير
                                                                          

 .1ص  ، گلستان،سعدي كلّيات.  1
 .13سوره سبا، آيه .  2
 .11و سوره حديد، آيه  245آيه   سوره بقره،.  3



 9/  )قسمت سوم( شرح رساله شريفه پندصالح

َه  ؛به شما بدهمرا اينكه بهشت به ازاي  خرم يمن جان و مال شما را م إِنَّ اللَـّ

أَنَّ َلُهـُم اْلَجنَّـةَ   اْشَترى ْنُفَسـُهْم َو أَْمـواَلُهْم بـِ خريـد و  ايـن   1.ِمـَن اْلُمـْؤِمنيَن أَ
  .گويند يبيعت ماصطالحاً را فروش 

نعم را  و اگـر مـا شـكر آ   نعم اسـت  خداوند م يها ياينها بزرگوار ن مـ
خودمـان اسـت كـه     ياين بـرا ولي  .كند بكنيم يا نكنيم، چيزي از ما كم نمي

 ي قاعدهاين  ،عادت كنيمبه شكرگزاري اينكه  يبه همين حساب برا .بفهميم
كـه از   يكسـ  ،اْلَخـالِق رکر اْلَمْخلُوْق َلْم َيْشـکَمْن َلْم َيشْ : اند را گفته رمشهو
 .كند تشكّر تواند ينكند از خداوند هم نم رتشكّ ،كه به او كمك كرده يمخلوق

انس و الفت بين  يمبنا تواند يم ،ظاهراً كوچك در اين عبارت ي همين قاعده
  .نعمت جان؛ استجسماني اين يك نعمت  .باشدها  انسانهمه 

تاز لحاظ . نعمت ايمان است ،منعمت دوكه  يايمانتوفيق هم  معنوي
ْلَحْمُد لِلَِّه الَّذي َهدانا لِهذا َو ما أَ  :يميگو يم ما .شكر دارد ،خداوند به ما داده

ِذي َجَعَلَنـا أَ  :گـوييم  مـي  يا 2.نَّا لَِنْهَتِدَي َلْو لا أَْن َهداَنا اللَّهُ ک ِه الَـّ ْلَحْمـُد لِلَـّ

ةُ َيِة أَِميِر اْلُمْؤِمِنين وَ يَن بَِوَلاکِمنِ  اْلُمَتَمسِّ  ايمان از  ،خداوند زددر ن 3.شاْلأَئِمَّ
َو   ُهـَو ُيْحيـي: فرمايـد  است؛ با اينكـه خداونـد در قـرآن مـي     ان هم مهمترج

حيات بخشـيدن  ي براي نعمت ول ،ميراند يو م كند ياوست كه زنده م ،4ُيميت
ـ  ،اينكه ما را متوجه ايمـان كـرده   براي اما گذارد يبه ما منّت نم مـا منّـت   ه ب

                                                                          
  .111سوره توبه، آيه .  1
 .43آيه  سوره اعراف،.  2
 .464ش، ص  1367ابن طاوس، دار الكتب اسالميه، تهران،  سيد، االعمال اقبال.  3
 . 8و سوره دخان، آيه  56آيه  ، سوره يونس،158سوره اعراف، آيه .  4



  شرح صحبت و صلوات/  10
  :فرمايد يم و گذارد يم

ُه َيُمـنُّ کَتُمنُّوا َعَلـيَّ إِْسـلامَ ْسَلُموا ُقْل لاأَْن أَ  کَيُمنُّوَن َعَليْ  ْم َبـِل اللَـّ

ـ اينهـا   :گويد يخطاب به پيغمبر مخداوند  1.ْم لِْلٕايمانکْم أَْن َهداکَعَليْ  ر تـو  ب
منّـت  بـراي اسـالمتان بـر مـن     بگو شما  ،كه مسلمان شدند گذارند يمنّت م
هـدايت  ايمـان  سـمت  بـه  كـه شـما را    گـذارد  يخدا بر شما منّت م ،نگذاريد
   .است كرده

بعـد   .ديشـو  ميو تسل دياوريب مانيا ،كرده كه به اسالم تيشما را هدا
در اسـالم آوردنتـان    بوديد؛ يعنـي  2ْنُتْم صاِدقينکُ إِْن  و ديكرد دايپ قياگر توف
اسـالم   ،دنيـ چر يبه اصطالح نان و آب و بـرا  يبرااينكه نه  ـ بوديدصادق 

  3.كند يم تيهم هدا مانيبه اخداوند شما را  ـ دياوريب
در برابر  يكستا . نداز هم جدا نيستاينها  ؛ايمان اسالم است لِقدم او

شما مسلمان  ييعن؛ تسليم است ياسالم به معن .نباشد ايمان نداردتسليم  حقّ
اعـراب  بعضي در مورد ، چنانكه شما نشان داده راه ايمان را بو خداوند شديد 

ـا کـْعراُب ٓاَمنَّـا ُقـْل َلـْم ُتْؤِمُنـوا َو لقاَلِت اْلأَ : فرمايد يم وا أَْسـَلْمنا َو َلمَّ ْن ُقولـُ

ـ   ياين تنها نعمت 4.مکُقلُـوبِ   َيْدُخِل اْلٕايماُن في مـا منّـت    راست كه خداونـد ب
 يايمان راهنمـاي  يكه شما را به سوگذاشتم منّت  ابر شم :گويد يمو گذاشته 

                                                                          
 .17سوره حجرات، آيه .  1
 .17سوره حجرات، آيه .  2
ُه َيُمـنُّ َعَلـيْ  مُ کإِْسـَلامَ     واْ َعلـىَ ـَتُمنُّ قُل لَّا أَْن أَْسَلُمواْ  کَ َيُمنُّوَن َعَليْ : 17سوره حجرات، آيه .  3    مُ کأَْن َهـَدئ   مُ کَبـِل اللَـّ

 . ِدِقيننُتْم َصاکُ لِْلايَماِن إِن 
ايد، بلكـه بگوييـد    ايم؛ بگو ايمان نياورده ايمان آورده: گويند آن اعراب به تو مي: 14سوره حجرات، آيه .  4

 .هاي شما نشده است ايم و هنوز ايمان داخل دل اسالم آورده
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وعـده را از   نيالبته خداوند ا 1.رستادف يغمبريپ تانيخود شما برا نياز ب. كردم
آمـد، بـه او    نيآدم به زم حضرتوقتي . داد نانشيآدم و جانش ل به حضرتاو

مـن   تيهـدا  راه نيـ كه به ا يفرستم و هر كس مي تيداه انيتمن برا: فرمود
طور بـه  نيآدم و هم مژده را به حضرت نيا 2.بخشم آورد گناهش را مي مانيا

 .ميباشـ ايمـان   مينعمـت عظـ   نيـ شـكرگزار ا  ديـ مـا با . داد غمبرانيي پ همه
  :كهاين است نعمت اين از  يشكرگزار
وخداوند انگور . كنيم استفادهبطور صحيح و درست  ،الً از آن نعمتاو 
ـ   مي از انگور و خرما استفاده يكي. است دهيخرما را آفر  يكند و مشـروب الكل

ـ  ؛كنـد  مصرف مي طانينعمت خدا را در راه ش و سازد مي انگـور و   يكـ ي يول
بـه دوسـتان    و آورد مـي هم اش  خانواده يخورد، برا ميبراي سالمتي خرما را 

 حيي صـح  استفاده نيا. كنند همه استفاده مي و خالصه دهد مينيز  نيمؤمن و
  .از نعمت است
  . ميكه نعمت را داده، فراموش نكن يآن كسثانياً 
 ،نعمـت  يارزرگشـك . ل بايد شـكرگزار ايـن نعمـت باشـيم    قدم اودر 

 يذكـر بـه  هميشه  .ياد خداوند باشيمه پس همواره ب. ستا ها باالترين نعمت
. رعايـت كنـيم   اسـت، كه خداوند به مـا داده   يدستورات .نيمكه داريم توجه ك

ايـن   .است، رعايت كنيمداده به ما را كه به اعتبار اين ايمان  يالاقل دستورات
 .نياز اسـت  يخداوند ب .ندارد ينياز ما يارزخداوند به شكرگ .است يشكرگزار

                                                                          
  .ولاً ِمْن أَنُْفِسِهمْ لََقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى الُْمْؤِمنيَن إِْذ َبَعَث فيِهْم َرسُ  :164عمران، آيه  سوره آل.  1
ا َيأْتَِينَّ قُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها  :38سوره بقره، آيه .  2 مَّ لـاُهْم َخْوٌف َعَلـْيِهْم وَ داَي َفلـاْم ِمنِّي ُهـدًى َفَمـْن َتِبـَع ُهـکُ َجميعاً َفٕاِ

 . َيْحَزنُون
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همه چيز اوست كه  ؛بايد از خدا بخواهيم خواهيم يهر چه مپس  ،ما را آفريده

  .ردندا يو نياز دهد يبه ما م
مـا درك  جسـماني  است كه اصالً به حـواس   يالوجود خداوند واجب

 ص؟ توسط پيغمبردهد يمبه ما  ياين ايمان را توسط چه كسپس  .شود ينم
چون  و فيض هستند ي واسطهتر از خداوند،  ي پايين در مرتبهآنها  .ههو ائم

 .دنبر يم يا بهره ،از ثواب آن ايمان ،فيض هستند از ثواب آن فيض ي واسطه
ْن َلُه َنصـيٌب ِمْنهـا َو کَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة يَ : فرمايد مي قرآنخداوند در 

َئًة يَ   يدر كار خير وسـاطت  ياگر كس ،1ْفٌل ِمْنهـاکَلُه  نْ کَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيِّ
 سـهم از آن  ،در كـار شـرّ كنـد    يو هر كس وسـاطت  برد يبكند از آن ثواب م

ه    شهر كدام از رفتار اگر  .برد يم ما آن قدر خوب باشد كـه ديگـران را متوجـ
لـق خـوش را   خوب و خُ يخصوصيات اخالقي  اين انسان همهكند كه چطور 

ـ  ،دارد و بـدين وسـيله    ييـد و از فقرا هسـتيد ه بشـوند كـه درويـش    بعد متوج
 تر در اين صورت شما هم در يك سطح پايين ،دبنبياراه را د و نبشو ييراهنما
آدم بايد شكرگزار  .دارد يچون واسطه، سطوح مختلف ؛فيض هستيد ي واسطه

اگر رفتارمان خوب باشد يك ثـواب از  بنابراين  .فيض هم باشد ي اين واسطه
ــريم يفتــار خــوب مــآن ر  يديگــر و يــك ثــواب هــم از اينكــه شــخص  ب

  .بشود راهنمايي
حتّي در نماز كه بندگي خداونـد يكتاسـت   «: فرمايند اين است كه مي
ل اسـت   صامر به صلوات بر پيغمبر خداونـد  » .و آل او شده كه دستور توسـ

                                                                          
 . 85سوره نساء، آيه .  1
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 ت كردهمحبي ماست انجام دهيم، به ما  شكرگزاري را كه وظيفه نكهيا يبرا
 وصـلوات   غمبـر يدر نمـاز بـر پ  : فرمودهرا ساده قرار داده، اين كار راه انجام  و

  .ديدرود بفرست
در واقـع مثـل   . ما را به نماز امـر كـرده اسـت   بار در روز،  پنجخداوند 

ـ   نيبار در روز، در ا پنجكه به ما وقت داده كه  يبزرگ او ي  خانـه  هسـاعات ب
 چنـد  هـر  ؛كند در را باز مي ميداشت قيفاگر تو .رويم مي اش خانه برويم، ما درِ

اش  خانـه  درِ ديـ با مينداشـت  قياگر هم توف ند،يبب ما را يي كوتاه لحظهبراي 
لحظه هم شـده در را بـاز    كيكه  ميبخواهاز او ! ميما آمد مييبگو و مينيبنش
 ي در را باز كند، لحظهاو  ـ ميداشته باش قيشاءاهللا توف نا ـ كه يا لحظه. كند
گـر   جلوه غمبريرا در وجود آل پ مانينعمت اخداوند . است يكرگزارش ليتكم
َة ِفي اْلُقْربـىـااْلمَ ْم َعَلْيِه أَْجرًا إِلَّ کُ لاأَْسَئلُ  :ديفرما مي غمبريپ. كرده ي  همه 1. َودَّ

 تيهدا و ييما شما را راهنما :ما خطاب به مردم گفتند كه غمبريو پ غمبرانيپ
. اجـر مـا بـا خداسـت     م،يخواه نمي يز شما اجرا تيهدا نيا يو برا ميكن مي
: فرمـود  يا هيـ آ كيـ  ردشـد كـه   پس چطـور  . را فرمود نيما هم هم غمبريپ

َة ِفي اْلُقْربـىـاْلمَ اْم َعَلْيِه أَْجرًا إِلَّ کُ لاأَْسَئلُ  جز  خواهم نمي يمن از شما اجر ، َودَّ
ْم کُ أَْلتُ ماَسـ :فرموده اسـت كـه   يگريد ي هي؟ جواب را در آتيب مودت به اهل

آن اجـر   ،خـواهم  مـي  از شما تيهدا يبرا ياگر من اجر ،2مُکـِمْن أَْجٍر َفُهَو لَ 
َة فـِى اْلُقْربـىمـن كـه    يعنـ ي. خـود شماسـت   يهم برا بـا   يدوسـت « ،اْلَمـَودَّ

                                                                          
 .23سوره شوري، آيه .  1
 .47سوره سبا، آيه .  2
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نـه   سـت؛ شما يبـرا  ياجر نيز يدوست نيخود ا ،خواهم اجر ميرا » متيب اهل
ـ  ايـ است ه رحلت كرد غمبريپوقتي كه . من يبرا ياجر در زمـان خـود    يحتّ

چـه چيـزي عايـد     م،يكنب »نيحس نيحس« يا »يلع يعل«ما  نكهيا ،حضرت
اين آيه را نازل كـرده   شود لياجر ما تكم نكهيا ي؟ خداوند براشود مبر ميغپي

ـدصلوات كه  نيهمدر . است ٍد َو ٓاِل ُمَحمَّ هم نعمـت  ، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
 شياسـت، بـرا   غمبـر يپو ايمـان،   تينعمـت هـدا   چون مظهر .هست تيهدا

  .يمفرست مي صلوات
اهللا است  رسولهمانطور كه گفته شد اول  ي فيض در درجه ي واسطه

بر پيغمبر صلوات  ،اند بعد از حمد خداوند گفته ،بدهند دتاينكه ما را عا يو برا
كـه  مبر ذكر شده و در نماز كه عبادتي اسـت  غدر قرآن صلوات بر پي .ديبفرست

. اند در آن بايد به سوي خدا برويم و فقط به او توجه كنيم، دستور صلوات داده
ايـن اسـت كـه     .فيض بودنـد  ي واسطه يشانبعد از پيغمبر هم ائمه و اوالد ا
نظـر شـيعه    كـه از  ؛آل پيغمبر را اضافه كنند ،دستور داده شده كه در صلوات

  .ز استفرستادن صلوات بر پيغمبر و آل او از واجبات نما
 هسـتند به اين كار مند  عالقه ها يشافعدر ميان اهل سنّت، گويا فقط 

البته شايد شافعي هم جرأت  .را هم بياورند محّمد ٓالدانند كه  و مستحب مي
را ذكر كنيم؛ چون مشهور  محّمد  ٓالنكرده كه صراحتاً بگويد كه در نماز بايد 

ق رَساير ف. مجازاتش كنندخواستند  شده بود شافعي رافضي و شيعه شده و مي
ذكــر بــدون اگــر  منتهــاصــلوات را بفرســتيم، بهتــر اســت  گوينــد يهــم مــ

  .باشد بهتر است صمحمد آل
و ما با كمـال صـراحت و شـجاعت    ماست اعتقاد آنچه كه مورد  يول
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شـاءاهللا   ان .رستيمف ميدر نماز صلوات بر پيغمبر  اين است كهدهيم  انجام مي
توسل به اين واسـطه  خداوند . م از صميم قلب باشدفرستي صلواتي هم كه مي

آن باالهـا را  كه  نداريم يمعنو ديدو ين است يما پا ديد ؛ وليخواسته استرا 
 يما همين دست آورند يم يخوب يغذا يوقت .بينم يهمين جلو را م ،نگاه كنيم

 مچشـ  .ميبين يكه اين نعمت را فراهم كرده نم يخداوند، بينم يكه آورده م را
 ،را ديـديم  نعمـت عادت كنـيم هـر وقـت     نكهآ يبرا .ما آنقدر دوربين نيست

 ي واسـطه  ييعنـ  ؛فـيض  ي واسـطه نـام  گفته است كـه   ،باشيمآن شكرگزار 
َنـا َبَشـ: پيغمبر فرمـود ( بشر استخود يك كه را ايمان  نعمت در  )1مکٌر ِمـْثلُ ـأَ
اســم رديــف  هــم ،كــه مخصــوص عبــادت بــه درگــاه خداونــد اســت نمــاز 

  .بياوريم داوندخ
آن واسـطه قـرار دادن   در واقـع هـم   سـت  هاين صلوات كه در نماز 

ايمان را فـراهم كـرده    جباتموكه  خداوندشكر به درگاه بزرگوار است و هم 
بـه زبـان حـال    بـه زبـان بيـاوريم،    در مقابل خداوند بدون اينكـه  است يعني 

 .آورد درود بفرسـت ما  يپيغمبر كه نعمت ايمان را برااين خدايا بر  يميگو يم
دعـا بـراي خودمـان    در واقع بزرگ و سرورمان هست، ولي  يدعا براصلوات 

  .هم هست
كســي ســؤال كــرده بــود كــه چــرا مــا بــه پيغمبــر صــلوات و درود  

اقرار به اينكـه  . فرستيم؟ فرستادن صلوات در واقع آمدن به درگاه خداست مي
مثـل  . توسـت  خـاص ي  يم كـه بنـده  محمدات هستيم، پيرو  ما پيرو اين بنده

                                                                          
 .  6و سوره فصلّت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
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كـس مـرا    گوييـد فـالن   خواهيد پيش بزرگي برويد، مـي  اينكه وقتي شما مي

. اظهـار آشـنايي و ارادت اسـت   » كس مرا فرسـتاده  فالن«اين . فرستاده است
صلوات غير از همان شكرگزاري، اظهـار ارادتـي بـه پيغمبـر در نـزد خداونـد       

ي دوستان و  را در جرگه خدايا ما نعمت هدايت را سپاسگزاريم و ما: كه است
  .ت حساب كنپيغمبرارادتمندان و پيروان 

اسم پدر  قرآنكه خداوند در  هستند فيض، پدر و مادرديگر ي  واسطه
شكر مـن و   ،1کَو لِوالَِديْ   ْر ليکأَِن اشْ  :خودش آورده اسم و مادر را به دنبال

َه َو اْعُبـُدوَن إِلَّ لاتَ : فرمايـد  و يا در جاي ديگر مي .مادر را بجا بياوريد پدر و اللَـّ

ــَدْيِن إِْحســانا ــ  بــي کلُِتْشــرِ  کَو إِْن جاَهــدا 2.بِاْلوالِ ــْيَس َل ــٌم  کمــا َل ــِه ِعْل بِ

 ي،به من شـرك بـورز   كهاگر پدر و مادرت خواستند : فقط گفته ،3ُتِطْعُهماَفلا
جـا خداونـد    رهمنظور اينكه  .كن تديگر اطاع يجاها ولي ؛شان نكن اطاعت
پدر سفارش به شكر از  آن، دنباله كرده برا خودش شكر و عبادت به توصيه 

حيـات   ي خلقـت و واسـطه   ي چـون واسـطه   ؟چـرا . است هم كردهو مادر را 
ـ  آنهـا بـه ظـاهر    . پدر و مادر هسـتند  ـ به صورت ظاهر ـ ما وجـود  ه مـا را ب

   .خالق ماستخداوند البته واضح است كه  ؛اند آورده
در درجـات   ي،بـه هـر صـورت    ي،چيـز هر  ي،كس هربه همين ترتيب 

 حـقّ و دارد  يبـر مـا منّتـ    ،باشـد بـراي مـا    يكه واسطه فيض ،تر پايين يخيل
 رکر اْلَمْخلُـوْق َلـْم َيْشـکَمْن َلْم َيشْ : گويند ياينجاست كه م .دارد يارزشكرگ

                                                                          
 .14سوره لقمان، آيه .  1
 .به جز خداوند را نپرستيد و به والدين خود احسان كنيد:  83سوره بقره، آيه .  2
 . 8سوره عنكبوت، آيه .  3
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 دهـد  يبه شما مـ كسي را كه  ينعمتشكر عادت كنيد به اينكه  يوقت .اْلَخالِق
ـ    خ توجهم ،بكنيد شـكر او را   و نعمـت را خـالق داده   االترينواهيـد شـد كـه ب

  .خواهيد كرد
رفتگان از اركان سلوك  و مصاحبت با اولياء يا به امر آنها با ساير راه

ه مصاحبت آنهـا انسـان را   كست  ييازدياد دانا موجبسالك و  و كمك سير
 يسـرا ياد خدا اندازد و گفتارشان بر دانش افزايد و كردارشان آرزومنـد   هب

  1.ستا آنها رحمت يسازد و نظر به علماء عبادت و رفتن به سو يجاودان
ـ زبـان  فرمودند، از  نجايادر كه  »صحبت« ي كلمه  يبـه فارسـ   يعرب

بلكه در متفاوت نشده،  يشمعناالبته  .متفاوت شده ي آنمعن يمختصر و آمده
 اطـالق شـده   يعني گفتگو، ؛صحبت قياز مصاد يكزبان فارسي منحصر به ي

گفتگـو، كـالم، حـرف زدن     بيشتر به معناي »صحبت« يفارسزبان در . است
 يبه معنا »صحبت« يدر عرب. دارد يعيوس يمعنا يدر عرب يولرود،  بكار مي

از لـوازم و   يكيبه اصطالح  يا اتاز مشتقّ يكي. است همراه بودن ومعاشرت 
 بـه اسـت كـه مـا     نيـ ا. كردن اسـت گفتگو  ،يعربزبان در  »صحبت«توابع 

 يكسـ  يعنـ ي يصـحاب  .گوييم مي» صاهللا رسول يصحاب« پيغمبرهمنشينان 
. به معناي گفتگـوي صـرف   »صحبت«نه  است؛ كه با رسول مصاحبت داشته

 ،دنديرا درك كردنـد و حضـوراً بـه خـدمتش رسـ      غمبريكه زمان پ يا صحابه
 ده،يرا كه خداوند آفر يالبته نعمات .نصيبشان شده است يو نعمت بزرگ قيتوف
مـن  «: ديـ فرما مـي  غمبـر يپ ،نيـ به جبـران ا  حتّي .است نيي مؤمن همه يابر

                                                                          
 .32-31 ص، صپندصالح.  1
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از صــحابه  يبعضــ .»دارمدوســت  يلــيمــان را خآخرالزّ نيمــؤمن و نيمســلم
 :فرمودنـد  .رسند و نمي دنديآنها كه نرس م،يرس ما كه خدمت شما مي :دنديپرس

ــ « ــه هم ــدل نيب ــت دارم  لي ــا را دوس ــي . آنه ــرا م ــما م ــنيب ش ــانيو ا دي  م
 دايپ نيزامثال ابوجهل  ديدند را مي پيغمبري كه مردم انيدر مالبته  ـ ديرآو مي
 نيا ».را دارند ادمن هستند و همان اعتق رويو پ دنديآنها مرا ند يول ـ شود مي

  .مژده داده است غمبريست كه پبراي ما ينعمت بزرگ
: اند كـه  نقل فرموده ععيسي از حضرت صاكرم پيغمبردر خبري 

ـ   ،ديدن او ين باشيد كهبا كسي همنش« صـحبت   آورد؛يـاد خـدا   ه انسـان را ب
 آخـرت ما را بـه يـاد   ش او، و عمل كنداضافه  تان بر فهم و دانش او،با  كردن
 دابـه يـاد خـ   را انسـان   ،و ديـدن او  يمسلماً نشستن با چنـين كسـ   1.»اندازد
دانش  ،صحبت رسيدي  مرحله بهسالك اگر  .كه كمال مطلوب است اندازد مي
ه از كـردارش م  ،بيشتر شدبا او اگر معاشرت  .شود يضافه مااو  روز جـزا   توجـ
 يالبته وقت ؛خدا و مؤمنين بسيار خوب است ياوليا معاشرت با پس .شويم يم
ممكن اسـت  . منظور ديدار ايماني استمعاشرت و ديدار با مؤمنين،  يميگو يم

ايمان  يقلمرو نكرده خارج از يديدارتان خدا يول ويدبر يديدن مؤمنه شما ب
 .با مؤمن ثواب دارد يديدار ايمان .نيست يديدار ايماناين در آن صورت  ؛باشد

بـه مجـالس   بيشـتر   دتواني يكه تا ماست فراوان شده  ي اين است كه توصيه
ي  تجربـه  .را خواهيـد بـرد  فايـده   اينكـه احيانـاً هـر سـه     يبرافقري بياييد؛ 

                                                                          
: 39، ص 1، ج 3العلم، حديث كتاب فضل ش،  1365كليني، دارالكتب السالميه، تهران، ، اصول كافي.  1

َه ُرْؤَيُتـُه َو َيِزيـُد ِفـي ِعْلمِ کُ رُ کِّ َمـْن ُيـذَ  :َقـالَ  ؟َيا ُروَح اللَِّه َمْن نَُجـالِسُ  :َقالَِت الَْحَواِريُّوَن لِِعيَسى ْم َمْنِطُقـُه َو ُکـُم اللَـّ
بُ   .ْم ِفي اْلآِخَرِة َعَملُهُ کُ ُيَرغِّ
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بريم بيشـتر از   مي ـ ساعت ا دوتساعت  يك ـ تاهكو مدتدر اين كه  معنوي
نمـاز   ،كنـيم  يخودمان مـ  كه به يتوجه .هاي بسيار طوالني ديگر است زمان
چيز از هم  و خواهيم يم يهمه با هم چيزو اينكه  ،خوانيم يكه م جمعي دسته
  .ما نعمت خواهد بود يبراهمه  ،گيريم يياد م

 يبه سو و رفتناست علما عبادت  بهنظر  :كه است در خبرچنين هم
نُوٌر َيْقِذفُُه اللَُّه  اْلِعْلمُ كه داشت  توجهالبته بايد  .رحمت است دارد وثواب  آنها

كـه   يكسـ هـر  اسـت كـه خداونـد در قلـب      يعلم نور ،1ِفي َقْلِب َمْن َيشاء
ْثَرِة التََّعلُّمکَلْيَس اْلِعْلُم بِ  :استآمده ديگر  يجا .كند يالقا م ،بخواهد

علم به  ،2
كه در اينجـا  م عالاين  ،بنابراين. بلكه نور است ،واندن زياد نيستآموزش و خ
 يا يك دان يك فيزيك؛ نيست كه فقط درس خوانده باشد يمعال ذكر كرديم،

 يعلمـ  .خود دانشمند اسـت  ي در رشتهو فراوان درس خوانده هم دان  رياضي
 ،بــا او رحمــت اســت نعبـادت و نشســت  ي آن هدارنــد يكـه رفــتن بــه ســو 

  .استرسيده آن است كه دل به  يعلم
دو چيـز يـا    ي به رابطـه  يآشنايمعموالً علم در علوم ظاهري، معناي 

ايـن سـؤال را مطـرح     فيزيك يعلما ،در گذشتهمثالً  .ي استبه امر يآشناي
گفتنـد   هـا  ي؟ بعضـ بينم يرا مچطور اين جسم من  ؟يت چيستؤر :كه كردند

كند و دوباره به  برخورد ميجسم به  ،شود يخارج م شخصاز چشم  ينور :كه
عـالم   ،گفت يهر كه اين را مو بود نظريه رايج ها اين  تمد .گردد يمبرچشم 

                                                                          
 .16ق، ص  1400االعلمي المطبوعات،  امام صادق ع، مؤسسه الشريعة، مصباح.  1
ليس العلم بکثرة التعلم إنما  :140، ص  67ج  ق، 1404مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت،  ،بحاراالنوار.  2

 .هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه
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 به چشـم مـا  و  آيد يمجسم از مستقيم  ينور .نيست اينطور :گفتند هابعد .بود

نـور مـوج    :بعـد گفتنـد   .عالم بود ،گفت يرا منظر هر كه اين  كند؛ برخورد مي
بعـد   .عالم بود، گفت يهر كه اين را م؛ حاال يستمستقيم ن و به صورت است
اسـت كـه هـر روز در تغييـر      يعلم ،پس اين علم .است مادينور  :كه ندگفت

 .مـا بايـد دنبـال ايـن علـم هـم بـرويم        باشـد، كـم   آن نه اينكه شأن .است
يناْطلُُبوا اْلِعْلَم وَ  :ندا هفرمود َلْو بِالصِّ

 يهـر دانشـ  مـا بايـد بـه دنبـال      ييعن ،1
آن  .نيسـت  مـادي  آن دانـش  ،كند يكه دل ما را روشن م يدانش يول .ويمبر

  .داردجا دل درون است كه  يعلم
منظور از  ،علما عبادت است يرفتن به سواند  منظور اينكه وقتي گفته

هـم ايـن    ياين علم ظاهري  البته فايده .نيست ياين علم ظاهرآن، عالم به 
ي مهم هم  ولي بايد به اين نكته. است عروج يبه سو ينردبانكه مانند است 

  :توجه داشت كه
    تيــــغ دادن دركــــف زنگــــي مســــت   

ــم    ــد عل ــه افت ــه ك ــ ،ب ــادان را ب ــته ن  2 دس
اسـت   كه ساخته شده يهاي مثل تمام سالح ؛باشد رّاين علم ممكن است مض

 ،اگر ما دنبال اين علم هسـتيم  .بكار برودهم مفيد در راه ممكن است و البته 
 يدرك و علم واقعـ  ي واسطهصرفاً  ياد خدا باشيم و اين راه هر قدم ب بايد در

   .بدهيمخودمان قرار 

                                                                          
 .177، ص 1، ج بحاراالنوار . 1
 .332 تي، بچهارمدفتر ، ش 1386 تهران، روزنه، ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  2
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روابـط زن و   ؛اسـت  يروابط خانوادگ ،»صحبت«از موارد خاص  ييك
ـ نَ ي بخصوص اگر همه فقير باشند كه گذشته از جنبه .شوهر و فرزندان ي،بس 

بايد توجه كرد به اينكه هر  .ستندهم با هم برادر و خواهر ه يايمان ي از جنبه
 قـرآن وقتـي خداونـد در    .يت دارنـد مسـئول نسـبت بـه هـم     يدو در همنشين
َو َلُهـنَّ ِمْثـُل : فرمايـد  يمـ  آن به دنبال ،دهد يها م زن يبرا يهاي دستورالعمل

اْلَمْعُروف حقوقي كه تا اينجا در مورد مردهـا ذكـر شـد، در     1.الَّذي َعَلْيِهنَّ بـِ
هـر   .است يمساو ،در معاشرتشان  روابط ييعن .كند ق ميمورد زنان هم صد
اُمـوَن َعَلـى النِّسـاءِ  :فرمايـد  در قرآن مـي  .دو مثل هم هستند جـاُل َقوَّ الرِّ

در  ،2
هک :دارد يديگر يجا اميَن بِاْلِقْسـِط ُشـَهداَء لِلَـّ وا َقـوَّ ديگـر   ييـك جـا   3.ونـُ

اميَن لِلَِّه ُشَهداَء بِالْ ک: فرموده است آن  .ام جمع قائمه استقو 4.ِقْسـطونُوا َقوَّ
در كه را  اي تمام بار پردهدر وسط چادرهاي بزرگ است و كه  محكميستون 
 .ام اسـت آن قـو  جمـع  و گوينـد  يقائمـه مـ   بر آن متّكي است،، زنند يچادر م

 .دوش مرد باشـد ه ب يبار زندگ ي آيات اخير منظور اين است كه بايد همه در
البتـه ممكـن    .بر زن نداردگذاشتن هيچ منّت  حقّ ديگر .ستي او اين وظيفه

نكـرده اگـر    يخـدا  ؛ وشان رفتار بكنند يا نكننـد  است كه هر كدام به وظيفه
هـم خـالف شـرع و اخـالق      ،ريزنـد  يهم اساس خـانواده را بهـم مـ    ،نكنند
  .ندا هكرد رفتار

                                                                          
 .228سوره بقره، آيه .  1
 .34سوره نساء، آيه .  2
 .135سوره نساء، آيه .  3
  . 8سوره مائده، آيه .  4
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 درفرزندان هم نسـبت بـه پـدر و مـا     .هستندهم فرزندان  ،در خانواده

ابتدا امـر  خداوند  ي قرآنچند جاهمانطور كه قبالً گفته شد در  .رنددا يوظايف
در جـايي  . اسـت ذكر كـرده  را و بالفاصله پدر و مادر  كردهعبادت خودش به 

خدايا : گفتهاز قول فرزند  ،1َصـغيرا  ما َربَّيانيکَربِّ اْرَحْمُهما : فرمايد هم مي
 ومـرا تربيـت    ينكه در كوچكاي يبرا ،رحم كن ممادربه پدر و  ،آنها را بيامرز
َديْ   ْر ليکأَِن اشْ : فرمايد يديگر م يجا .بزرگ كردند إَِلـيَّ اْلَمصـير کَو لِوالـِ

2 ،
  .شكر من و شكر پدر و مادر را بجا بياوريد

بر پدر و مـادر و وظـايف ابـوين     فرزندراجع به حقوق  قرآنگرچه در 
علّـت هـم ايـن     .اسـت ذكر شده  يفراوانمطالب  ،در اخبار يول يامده،ن يچيز

جانداران اين  ي در همه .مند هستند هاست كه پدر و مادر فطرتاً به فرزند عالق
كـه بـه    كنـد  تربيت مي يفرزندان را طور يانسان ي جامعه. بينيد يله را مأمس

كـه بـه حـال     هسـتند  يباشـند و كمتـر پـدر و مـادر     منـد  هپدر و مادر عالق
ـ  كننـد  يمادر را رها مـ  كه پدر و يفرزندان يول .ندنتوجه نك انشانفرزند  يخيل

اگر . استاين است كه بيشتر راجع به اين قسمت توصيه شده  .هستندفراوان 
و بيعت كرده شده ف شرّميعني  ؛هر چند نفرشان از فقرا باشند اينها ياي  همه
مصـاحب   ييعنـ  ؛ستهقهراً بين آنها  اند دستور دادهكه  احبتاين مص ،باشند
   .ون اينكه اراده كنندبد ،هستند يقهر

ها اين است كه به وظـايف خودشـان    خانوادهبيشتر بهم خوردن علّت 

                                                                          
 .24سوره اسراء، آيه .  1
 .14سوره لقمان، آيه .  2
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ـ    طـرفش وظيفـه   خواهـد  يم يهر كس .توجه ندارند  ياش را انجـام بدهـد ول
ي  فـه از وظي غيـر  .اش را انجـام ندهـد و ايـن صـحيح نيسـت      خودش وظيفه

  .وجود داردهم  ياز لحاظ اخالق يوظايف ي،شرع



 شرح آداب خدمت/  24

 رح 
ت             د   1آداب 

   الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 
راه رفتگـان از اركـان    ريبه امر آنهـا بـا سـا    اي اءيو مصاحبت با اول

كـه مصـاحبت آنهـا     سـت ييدانا اديسالك و موجب ازد ريسلوك و كمك س
ـ خدا انـدازد و گفتارشـان بـر دانـش افزا     اديانسان را به  و كردارشـان   دي
آنهـا   يسازد و نظر به علما عبادت و رفتن بـه سـو   يجاودان يآرزومند سرا
  2.ترحمت اس
 ي يا به قرينه قرآنيا عين دستورالعمل  ،ندا هكه مرقوم فرمود يلبامط
مثـل خـود    يبشـر  پيغمبر را يودآن اعراب ب ،زمان پيغمبر مثالً در .آن است

كـه شـبان   مولـوي   مثنويدر و شبان  يمثل همان داستان موس. دانستند يم
 :خدايا گفت يم

َنـا َبَشـٌر ِمـْثلُ  :فرمودايشان خود  ند، چنانچهبشر بود پيغمبرالبته  ، 4مْ کأَ
ـ  من بشري مثل شما هستم، رفيقشـان بـا پيغمبـر صـحبت     آنهـا ماننـد    يول

را همـديگر  ينكه شـما  خواندن پيغمبر مثل ا«: فرمود قرآناز اينرو . كردند يم
                                                                          

ــب  .  1 ــري شـ ــات فقـ ــق دوره اول    جلسـ ــه، تلفيـ ــاي جمعـ ــارهـ و  10/7/1376و  3/7/1376 خيتـ
 .ش . ه 15/1/1387و  8/1/1387و  23/12/1386و دوره دوم تاريخ . ش . ه 17/7/1376

 .32 ، صپندصالح.  2
 .1723بيت ، دومدفتر  ،يمعنو يمثنو . 3
 .110سوره كهف، آيه .  4

ــاكرت   ــن چـ ــوم مـ ــا شـ ــايي تـ ــو كجـ     تـ
ــرَت    ـ ــانه سـ ــنم شــ ــت دوزم كــ  3 چارقــ
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 پيغمبـر در  دم آمدند يمدر مورد كساني كه ديگر  يجادر  1.»نباشدصدا بزنيد 
 يتحجـرات صـدا   يكه از ورا يآنهاي«: نازل شد قرآن ي آيه ،زدند يصدا مرا 
 بـديهي ما  يشايد برااين امور  2.»ادب ندارند يا عقل ندارند ، اكثرشانزنند يم

. ص اسـت اشـخ اآن  ي نمايانگر روحيـه اين امر  .بودنآن روزگار در  يباشد ول
كـه   ييت شخصمعلوم است به اهم ،زند يحجرات صدا م ياز ورا يكس يوقت

 ،تا خود پيغمبر بيايـد  ندبايستاگر : فرمايد قرآن مي. استنبرده  يپ زند يصدا م
  3.نزد ايشان بروند بهتر استآن وقت 
. هسـتند  نيمـؤمن خدا  يايمختلف گفته است كه اول اتيدر آ قرآن در

ـ      هك يمانيا ي هر درجه نيمؤمن خداونـد   يداشته باشـند بـه همـان انـدازه ول
 محسـوب هـم   عيخداوند ضمناً در درگاه خداوند شـف  يول. شوند يمحسوب م

 تيرا هـدا  گـران يكـه د  سـتند ين يكسـان فقـط  خـدا   ياياول نيبنابرا. شود يم
چـه بـا   ، نيمـؤمن بـه   البهرح. داشته باشند خاص ي اجازهاينكه  كنند و يا مي

نيكــه بــا مــؤمنانــد  توصــيه كــرده يگــريمــؤمن چــه بــا عبــارت د عبــارت 
  .دنكن معاشرت

چگونـه امـر   كـه  ي اين شود درباره اي مطرح مي اصوالً مسأله در اينجا
و احترام را  اهميتاين  .دهد يبه شخص م يو احترام اهميت ،بيعت و واليت

 »برادران مـن «عنوان بكار بردن با ول ي ا در درجه پندصالح ي رسالهمتن در 
 ، مـا بعد از بيعت .كنند ؛ چنانكه هر فصل را با اين عنوان آغاز مياند نشان داده

                                                                          
 ...َتْجَعلُوا ُدعاَء الرَُّسوِل َبْيَنکْم کُدعاِء َبْعِضکْم َبْعضالا : 63سوره نور، آيه .  1
 .َيْعِقلُونراِء الُْحُجراِت أَکَثُرُهْم لاإِنَّ الَّذيَن ُيناُدونَک ِمْن وَ :  4يه سوره حجرات، آ.  2
 . اَن َخْيراً لَُهمکَو لَْو أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج إِلَْيِهْم لَ :  5سوره حجرات، آيه .  3
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 رابرادران ديگر  يست كه سرپرسته يبرادر بزرگتر امنته ؛همه با هم برادريم
صـورت   ياعمـال  ،اعتقـاد اسـاس ايـن    بـر  .نكته استيك اين  .به عهده دارد

هيچ يك از شأن بنابراين  ،همه با هم برابريمما ديگر اينكه ي  هنكت .گيرد مي
ــر  ــرادران ديگ ــد را ب ــريم دســتنباي ــم بگي ــ. ك ــادم م ــد يي  يا در جلســه آي

 ؛همه با هـم بـرادريم   ،ما بيعت كرديم يوقت :عليشاه فرمودند محبوب حضرت
 ،خـودش مصـافحه كنـد    يدسـت با فقير پهلو با من،مصافحه  نيتهر كدام به 

آن وحـدت   ي دهنـده  اين نشان. استن است كه با من مصافحه كرده مثل اي
  .و اينكه ما همه از يك ريشه هستيم است اي ريشه

احتـرام بزرگـان محفـوظ    مستلزم آن است كه امر  ديگر، اين ازطرف
همه به هم يت، صميم، ضمن يك خانواده و در يك منزل همانطوريكه. بماند

مرحـوم   .الزم اسـت فقـرا   ي همـه  يبراام احتر اين، رعايت گذارند ياحترام م
 ،عليشـاه  صـالح  يمرحـوم آقـا   ،نورعليشـاه  يمرحوم آقا ،عليشاه سلطان يآقا

اينهـا وصـيت    ي همـه  ،عليشاه محبوب يمرحوم آقا ،رضاعليشاه يمرحوم آقا
نـد كـه   ا هاقوام خودشان را نصـحيت كـرد   فرزندان و ،اند و در وصيتشان كرده

م بـر  هيچكدام مقـد  ،در مجالس حتّينگهدارد و  تر را بزرگ حترامتر ا كوچك
 مرحـوم حـاج  ام و آن در مـورد   ديدهفقط يك استثنا من  .برادر بزرگتر ننشيند

 مرحوم حاج آقـاي سـعادتي  . ي استسعادت يآقا مرحوم حاج ي وسلطان يآقا
بزرگتـر  از عموي خودشـان   يبودند ولمرحوم حاج آقاي سلطاني  ي برادرزاده

 ندا هخودشان نوشتاما  .رفتند يدر مجالس جلوتر مق آن دستور، قهراً طب .بودند
از  يكسـ  :به من گفتنـد و ه شدند نورعليشاه متوج ييك جا مرحوم آقا در كه

و ديگر در مجالس  يسلطان يحاج آقا ،آن تاريخ از .گيرد يعمويش سبقت نم
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ـ اين است كه منظور  .گرفتند قرار مي يسعادت يحاج آقا رم بمقدجاها   يرادرب
البتـه   .خـود  يبـه جـا  نيز سبقت و بودن  تر يقديم آن احترامِو  ،خود يبه جا
 ،مجاز هسـتند كه  يا به هر درجه ،مجاز هستندي فقري  در سلسلهكه  يآنهاي

كـه   يا بـه احتـرام آن اجـازه    ـ و احترام آنها هم نداز سايرين يك قدم جلوتر
  .ه برادريماز ساير جهات همولي  ه شود؛بايد نگهداشت ـ دارند

 شداريـ اسـت كـه د   نيا اند براي مؤمن فرمودهكه  يعاليم اي صفات
و كـردارش شـما را    ديـ فزايگفتارش بر دانش شما ب ندازد،يخدا ب اديشما را به 
  .كندراهنمايي 

و خدمت هـر يـك رسـيد     .نفس از معاشر نقش پذيرد و رنگ گيرد
را منظور و واسطه  يامر خداي ي جههنبايد تفاوت مراتب در نظر گيرد بلكه وِ

 1.در اجتماع آنها حفظ مراتب و تفاوت درجات ملحوظ شود يفيض داند ول

كـه همـان    ياشخاصبا مصاحبت ؛ يعني آنهابا مصاحبت  :نديفرما يم
شـما  خدا اندازد، گفتارشان بـر دانـش    اديانسان را به ، دنداررا  يمانيصفات ا

 ،شـان داريبعـد از گفتـار و د   .سازد يجاودان يو كردارشان آرزومند سرا ديافزا
و ديگر است  يجهان، جهان نيكه بعد از ا دهد يم اديكردارشان هم به انسان 

  .شخص با آن جهان در ارتباط است نيا
البته  ؛2عبادت است منظر كردن به عال :كهآمده است اخبار  يدر بعض

؛اشـد را حفظ كـرده ب  معلوماتيداشته باشد و  يفقط علم ظاهر نكهيم نه اعال 

                                                                          
 .33 ، صپندصالح.  1
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و  ديـ انسان مف يراعالم ب نيا داريد .ي داشته باشدعلم لدن ي وعلم واقعبلكه 
 ديـ در نظـر دار  يوقتـ . عـالم خـودش رحمـت اسـت    براي ديـدن ايـن   رفتن 

چه در عمل چه در  ـ ريكار خه آن ـبدام ـاقوقتي  د،يانجام بده يكين كار كه
نـد  ا هست كه فرمـود ا نيا. دارد يشما اجر يبراهمان شروع  د،يكن يم ـ زبان
ُة اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَمِله :كه نِيَّ

كـه   يكسـ . است نيت مؤمن از عملش بهتر ،1
آن انجـام  ثواب دارد و اگر به سمت  كي ،ريخ تيخود آن ن كند، يم ريخ تين

  . داردهم  يم، اجر دوبرودكار 
 يامكانات خواهد يدلش م يانفاق است ول حقّخودش مست يمثالً كس

او ثواب دارد و اگر  يبرا تين نيكمك كند، خود ا انازمنديبه ن ه باشد تاداشت
امكـان  او كه اگر  داند يمچون امكان را از او گرفته باشد،  نياخودش خداوند 

ـ  . قائل است شيآن ثواب را هم برا كرد، يداشت عمل م هـم   ياز لحـاظ روان
كـه او را   يزيچ يعني واهد،خ يم زهيانگ كاوالً يكه هر اقدام انسان  ميدان يم

 يبـرا  كنـد  يكـه مـ   يحركتـ بداند كه  خواهد يهدف م كثانياً يتكان دهد و 
هـر دو  كه قصد كـار خيـر دارد،   شخص  نيرسد؟ و در ا ميبه كجا و  ستيچ

انجـام  ايـن كـار را   است كه بتوانـد   يفكر تيفعال كي تين خود. هستچيز 
 و بزرگـان  داريـ به داين نيت  فرمايند با مي. هستهم حركت به نوعي بدهد، 

  . علما برود داريد
همه مثل هـم   ي،شخص يها در معاشرت نيمؤمن :ندا هفرموددر ادامه 

از لحـاظ صـورت ظـاهر و رفتـار     ايشـان  ، صغمبـر يدر زمان خود پ. هستند
                                                                          

 . 84، ص 2، ج الكافي.  1
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ا   .تندنداشـ  نـد، در جمع آنهـا بود  يوقت ،نيمؤمن ريبا سا يفرق چيه يظاهر امـ
 نيبنـابرا . گرفت يسبقت نم غمبريكس بر پ چيه ،دندخوان ينماز م هنگامي كه
َنـا َبَشـٌر ِمـْثلُ  :ندفرمود غمبريپ نكهيبه اعتبار ا إَِلـيَّ   ْم ُيـوحىکأَ

مثـل  ايشـان   ،1
بـا   يالبتـه وقتـ   .ميور رفتـار كنـ  طـ  نيهم ديما هم با ،ندكرد يرفتار م گرانيد

نهـا اعطـا   يك درجه و مـوهبتي بـه آ   م،يكن يبرخورد م خيمشا و ايبزرگان، اول
بايـد   ياجتمـاع  يدر زنـدگ  و در معاشـرت البتـه  . است يكيكه در همه  شده

ت مـزاحم   گـاه  چيها ه قواعد و نظم نيا. باشدحاكم  ييها قواعد و نظم معنويـ 
ـ   يوقتـ  د،يـ نيب يكه م يبزرگان نيهم يعني ؛شود ينم صـورت   هدر اجتماعنـد ب

 سـي كچـه   م اسـت و مقـد  سـي كچـه  كـه   كننـد  يمرا اين  تيرعا ياجتماع
ا  ،اسـت  رمؤخّ ت در مقـام   امـ نيـ ا يا بـه انـدازه  . هسـتند  يكـ يهمـه   معنويـ 
بـديهي   هياول نيدر ذهن مسلم ـ مثل هم هستند نيمؤمن ي كه همه ـ لهأمس

در صورت  يعني ؛همان روش را داشتند غمبريهم بعد از پ نيخيش حتّيبود كه 
آمـده   يخـارج  ياز كشـورها  يريسفوقتي  بطوريكهظاهر داخل مردم بودند، 

 :ديپرسـ  ).آن وقـت  يحكومت اسالم سئير يعني فهيخل( نديرا بب فهيخلتا بود 
گروهـي   ديـ دو آمـد  او بـه مسـجد    .در مسـجد  :گفت يكيكجاست؟  فهيخل

. داشـتند  يخاصنه لباس  بر سر و يشان نه تاجهيچكدامند، نگاه كرد ا هنشست
 يكار ام، فهيمن خل :تزمان عمر بود، عمر گف د؟يهست فهيخل كدامتان :ديپرس
  . او با تعجب از وضعيت ساده عمر، پيغامش را رساند ؟يدار

كـه   ،يب بـدو اعرا حتّيبود كه  يا به اندازهسادگي و يكي بودن  نيا
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و شايد به همين  ـ و نه اجدادشان بودند دهيگذشته را د غمبرانيپنه خودشان 
بلنـد حـرف    بلند غمبريپ اب و كردند يرا بلند م شانيصدا ـ كردند يم غلو دليل

ايـن موضـوع   . كردنـد  يبروند، را نمـ راه جلوتر  غمبريپ نكهيا تيرعا و زدند يم
 نيـ كـه در ا  دانسـتند  ينمرا آداب است بلكه آنها  بودهن نيتسوء يرواحتماالً 
ي  نحـوه  نيفرسـتاد و بـه مـؤمن    ياتيخداوند هم آچنانكه قبالً گفتيم موضوع 

  .داد ادرا ي پيغمبرسخن گفتن با 
در ذهـن مـردم    برابـري مسـلمانان   ي لهأمس نيا يا ندازهبه ابهرحال 

له كـه چـرا   أمسـ  نيافهم البته . اشتباه هم شده بودند نيبود كه دچار اعادي 
بـه دل  مسأله، بايد  نيابراي تشخيص  .ستيمشكل ن، رفتار كرد ديباگونه دو

نـوان  هـر وقـت بـه ع   هـاي آن وقـت    مسـلمان   مـثالً . نـد كننگـاه  شان خود
 يروابـط ظـاهر  يـا   ماليمثالً حساب  ـ كردند يمصحبت  غمبريبا پ بشر كي

 ؛كردنـد  يرفتـار مـ   يانسان معمول كيمثل  غمبريدر آن صورت با پ ـ داشتند
كـه از   دانستند يم ،بكنند غمبرياز پ يسؤال خواستند يكه م يالبته با ادب و وقت

ايـن را داشـتند   احساس  باال در ارتباط است،عالم كه با  كنند يسؤال مكسي 
 ؛در ارتبـاط اسـت   بيـ شخص با عالم غ نيكه ا كنند يصحبت م يسبا ك كه

خودبخـود  بنـابراين  . كنـد  يهر وقت خداوند مصلحت بداند، به او القا مـ يعني 
و است كه مسلمان  يمحكم مانيادليل اين حالت، . دكردن يم دايحالت ادب پ

  . داشته باشد ديبامؤمن 
 يمجازين احترام خاصي  فرمايند كه همه مقدمات ميبا توجه به اين 

 چه ـ فيض هستند ي چون واسطه ،شوند يمالقات مآنها وقتي تك  تك .دارند
بايـد  ، رسـانند  يمـ  يفيضـ و به هر صورت  ـ ، يا فيض ارشاديفيض دستگير
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م را خودشـان تقـد   ،همه بـا هـم هسـتند    يوقت يول .احترام آنها را نگهداشت
نـد كـه مشـايخ    ا هجا مرقوم فرمـود  مهدر اجازات ه كمااينكه ؛كنند يرعايت م

كه آقايان مشايخ تشريف دارنـد   يدر جلسات بينيد لذا مي .م بدارندرا مقد يقبل
بايـد رعايـت   مـا هـم   م را همين تقد .م استمقد يچه كس دانند يخودشان م

 .نيمك
ه را بپاك و باطن  ،بثث و خُدح يصورت را از هر پليد تواند يتا مو 

در حضور آنها  ،حقيقت آنها را شفيع قرار داده ،زيور محبت و اخالص بيارايد
  1.به و توجه و حضور دل بيفزايدقبر مرا

 .داشـت بدن را بايـد هميشـه پـاك نگه    .بدن است ،صورتمنظور از 
 حتّـي  .تميز باشـد يعني انسان بايد  ؛است يرفع يدر اينجا پاك يپاكمنظور از 
بايد بدن  ،چون جمعه روز اجتماع مسلمين است :اند ه گفتهغسل جمعدر مورد 

باطن را هم بـا اخـالص    اما. نباشدديگران تميز باشد كه موجب اذيت و آزار 
ديدار به  حتّييا  رود يبه مجلس م يوقتبه اين نحو كه  ؛داشتبايد پاك نگه

ن مـأذوني و مشـايخ  بـه ديـدار   يـا   ،رود يمـ مين و متقد يقديم ياز فقرا ييك
، ببـرد  يبه قصد اينكه فيض معنو ييعن .ت داشته باشدني خلوصرود، بايد  مي

بـر  «: نباشـد كـه  مواظب باشد مصداق آن شعر  ،صورت ا در غير اينلّوا برود؛
 ي بخواهد فـيض و بهـره   نيت با خلوص .»آنكه خويش را بر ما زد ،خويش زد

حضـور قلـب   تـا  ه كند دل آنها استفادو از حضور آنها و از باطن  .ببرد يمعنو
 .شودخودش هم بيشتر فراهم  يبرا
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تا حال اختيار دارد خود  محبتدر رسيدن حضور آنها از تظاهرات و 
را نگهدارد خصوصاً كه مورد ايراد اغيار باشد و بهانه ايراد و حسـد فـراهم   

 1.نسازد

اسـت كـه بتوانـد بـر      نيـ ا يقو مؤمنِ ،ممتحن مؤمنِ اتياز خصوص
 ،خـودش  ي خـارج از اراده  و البته اگر مسلط نبود ؛باشد حاالت خودش مسلط

ـ  سـت، ين يجـ رَكرد، بر او ح يزيآم محبت يها تظاهرات و جلوه بـه هـر    يول
  .هستهميشه  رسد،ب گرانيبه د يضرر كهجهت احتمال آن

اگـر ظـاهر    ،كـه در درون اسـت   يحركتهر حاالت جذبه و انگيزه و 
درون  ي كـه محرّ ي هكه قـو  شتدانگهرا بايد حاالت اين  .شود يبشود تمام م

 ،شـود  يظـاهر مـ  حركاتي در رفتـار  صورت ه كه ب يكحرّمهمان  ييعن ؛باشد
از اختيـار   يالبته گـاه  .دارد واحركت ه قلب و دل شما را بهمان محرّك بايد 

اين كوشش را بايد  .آورددربه اختيار آن را كند كه  يبايد سع ، وليخارج است
به صورت يك  يدرون ي كهمحرّ ي هآنكه آن قو ييك :ليلبه دو د ،حتماً بكنيم
ـ    بلكـه   ،هدر نرود يحركت بدن مثـل   ؛تبـديل شـود   يبـه يـك حركـت درون

اگـر   ،كـه سـوپاپ دارد   ييا هر ماشين ،بخار يا همين ديگ زودپز يها ماشين
طور اگر اين سـوپاپ بـاز    همين. رود يمبيرون را باز كنند آن نيرو آن سوپاپ 

و  رود يمـ ، بيرون جوشد يكه در درون شما به حالت جذبه م ييبشود آن نيرو
و ايـن   شود يتان بيشتر م اراده ي هقو ،و كنترل يخوددار با يول .شود يم يته

ايـن كـار   . دهيـد  ميبه قصد اطاعت امر انجام  چون ؛است ياله ي هدارا ،اراده
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ما را ش ،كهمان محرِّ ،و همان حركتگردد  يتان قو اراده شود كه موجب مي
  .بردببه جلو 

 يديگـر  يحاالت هيچ كس برا ؛دارد يهر كس حال دليل دوم اينكه
كـه ايـن را    يكسـ و نيست و چـه بسـا قابـل درك هـم نباشـد       تحملقابل 
كه ايـن   گيرد يايراد م ـ ممكن است درويش هم باشد حتّي ـ كند ينم درك

ـ  .شـود  يهم موجب حسد م اً؟ بعضستحركات چي ل كـه خيـا   ييـن معنـ  ه اب
بـراي  حـال جذبـه   و ايـن هيجـان و ظهـور     .مهم اسـت  يخيل هااين كنند يم

! م؟ينـدار  يحاالت نيپس چرا ما چن :كه پرسند يم چنانكه مهم است ها بعضي
 ي در همـه  براي رفع اين سؤال، مؤمن بايـد ! ؟ميا عقب ماندهدر اين راه ما آيا 

هـم حسـد    آداب ظـاهر بشـود و   تيرعاتا هم  ؛ط باشداحوال بر خودش مسلّ
  :ياست كه به قول سعد يزيحسد چ. زدينگيرا برن گرانيد

بـر او   يخسـارت  و داي هبه او نزد يگونه ضرر چيهشما  نكهيابا  حسود
خنجـر از  يل بدون دل نديگو يبا شما بد است، به قول مشهور م د،اي هوارد نكرد
 ريتفسـ  مثنويهم در  يكه مولو يثيبا آن حدموضوع  نيالبته ا زند، يپشت م

كه  يآن كس شرّاز زنهار  ،2هياِتَّق ِمن َشرِّ َمن َاحَسنت اِلَ : دارد يكرده، مناسبت
مـن  . خودش مـا را نگهـدارد   خداوند. باشخودت مواظب  ،يكردنيكي به او 
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 ميصراط مسـتق  ايخدا ، يعني َراَط اْلُمْسـَتِقيماْهِدَنا الصِّ : ميگو يماوقات  يگاه
 نيـ شـاءاهللا ا  نا. ببـر  ريـ بگخـودت مـرا    ستم،يمن اهلش ن ،يده يرا نشان م
  .ما را قبول كند ي خواسته

 .شوداز اين تظاهرات پرهيز كرد  يبايد سعداليل مذكور به 
رعايت آداب صورت هم تا به اختيار است داشته باشـد مـثالً تـا    و 
كوبد و صدا بلند ننمايد و تقدم نجويـد و در نشسـتن تـا بتوانـد     بشود در ن

نشستن را طول ندهد كـه   و د كه ببينديننش يروبرو نشيند و اگر نشود طور
در  معمـول و مرسـوم   جز به حدو باشد كه الزم شود  يمگر كار دآور مالل

اول نشستن به ديگران توجه ننمايد نه بطوريكه مورد ايـراد يـا افسـردگي    
و پشت به كسي ننشيند خصوصاً به مـؤمن مگـر در مجـامع    . يگران گرددد

 1.تعلّم و ضرورت

اند دستوراتي كامالً بـديهي   مطالبي را كه در اين بخش مطرح فرموده
شـود و   هـا هـم رعايـت مـي     و طبيعي است كه در آداب معمولي روابط انسان

  .ستهم آمده ه قرآنكه در است  يهمان دستورات بعضي از آنها
كـه   ييهـا  مـثالً صـبح   ؛در نكوبـد  خاص جز در مواقعفرمايند كه  مي

اينكـه   يبـرا  ،دننـ در نزموقـع   بـي   بيايند و ينبايد ساعت معي ،داريماي  جلسه
خودتـان را بـه   ، زنيـد  يدر مموقع  بيشما كه  .باشد ياسباب زحمت ديگران م

 وابخـ  و هم يك بشر است او .كند بگذاريد زندگي ميكه آنجا  يشخص يجا
  .ندا هجزئيات اين امر را فرمود. داردخود را  يزندگ واستراحت  و
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 ،اگـر در روبـرو جـا بـود بنشـيند اگـر نـه        نشـيند  يهم كـه مـ   يوقت
در كـه  يـد  ا هچـون ديـد   .ببيندبزرگ مجلس را بنشيند كه  يجاي المقدور حتّي
ه اينكـ  يبـرا  .كنند يهمه به گوينده نگاه م ،در منابر حتّيها  سخنراني ي همه
؛كند ينگاه هم اثر م خود ذلـك   مـع . دادگوش به مطالب راديو از  شود يا ملّوا

و بلنـد شـود   طوالني نشسـته اسـت    مدتهم اگر  .مزاحم ديگران باشدنبايد 
  .دارد يزيادخودش ثواب  ،اين ايثار .بدهد يجايش را به ديگر
ـ   ،مجلس بود در يكه بزرگ يوقت اند هگفتهمچنين  ه به ديگـران توج

ننشـيند كـه    يمثالً طور ؛هم نبايد بكندبه ديگري  يادب يب يول ،نكند اصخ
توهين  و يادب ياين ب .باشد يپشتش به ديگر ،من باشد يرو اينكه روبه يبرا

گويد؛ چون او هم اين حالت وي  البته آن شخص چيزي نمي. ستا به ديگري
مثـل   يردمگـر مـوا  كند، اما اصوالً اين كـار درسـتي نيسـت،     را احساس مي
 يلّـا در مواقـع معمـول   وا ،كه همه بايد پشت بـه هـم بنشـينند   مجلس فقري 

بـه او  هـم  پشـتش   .نگران و ناراحت نباشد شا ييپهلونفر بنشيند كه  يطور
اسـت   رهمين طـو  .ستهدر او هم  يايمان ي اينكه همان لطيفه يبرا ،نباشد

رعايت اين امر . دنباشكسي پايتان رو به  خوابيد يكه م يوقت يميگو يكه ما م
  .است مؤثّر يخيل در ديگران داباز لحاظ آ

صف رو بـه  يك طبق  ديمجلس فقرا، با ها، شيدر مجلس درواصوالً 
ـ  ولـي در برخـي    .يگريپشت به د نهطرف نشست و  كي قـول   همجـالس، ب

نشسـتن بـه نحـو    معمـول   بطـور ا لّنشستن اشكال ندارد، وا يمشهور مسجد
 كمااينكه. كرد تيرعاامر را  نيابايد و  ستين حيصحردن به ديگري ك پشت

به  ديشانه با نديگو يم حجدر  يعني ؛شده است تيرعا نيهم هم حجدر آداب 
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اگر رو به كعبه باشد، پشـتش  رو به او، و نه اهللا باشد و نه كج باشد  تيطرف ب
 .شـود  شود و اگر رو به مقامات باشد، پشتش به خانه مـي  به ساير مقامات مي

 ،كـرد  تيرعا يدر مجالس فقر ديحالت را با نيهم. برود قيطر نيبه هم ديبا
كـه   ديديهـا هـم شـن    در داسـتان  .خداسـت  گاهيدل مؤمن جابا اين توجه كه 

كـه دور   ديـ آسمان كرد دبه نگاه او ! مرا طواف كن :كهبه كسي گفت  يعارف
! نـه  ،كنند مياو  يجسم بشرطواف  نكهينه ا. كنند يدارند طواف م آن بزرگوار
 ي خـدا  خانـه  ي را هم به منزلـه دل كه در دل اوست، آن  تيوال طواف شأن
خـود خداونـد    يخداست، ول ي كعبه خانه ي خانه مييگو يما م. است قرار داده

ـ ياحتـرام مـؤمن خ   نيبنـابرا . من است ي دل مؤمن خانه :فرموده است كه  يل
  .الزم و واجب است

در  ،شـده   دادهكـه   ييها ملدستورالع نيا شتريبهمانطور كه گفته شد 
ِه لا: ، مثـل اسـت  يخاص هاي سورهقرآن بخصوص در  ُموا َبـْيَن َيـَدِي اللَـّ ُتَقـدِّ

به بزرگان، و در  اياست  غمبريخطاب به پ ،دارد يهر جا خطاب قرآن 1. َوَرُسـولِه
 غمبـر يپ ديـ گو يمـ . دهد يم ادشانيو  كند يخطاب م نيمؤمن ي به همه نجايا

داشـته   واسيرودر يقول همالحظه كند، ب ديشا داند ير شما مچون خود را براد
  .دهد يدستورات را م نيندارد و به شما ا واسيخداوند رودر يول ،ديباشد، نگو

 اديـ مجلـس   و يـا  غمبريبه مجلس پ يوقت :ديفرما يدر همان سوره م
 ،نكردنـد  يا اگر اشاره اي دينيهر جا اشاره كردند همان جا بنش د،يخدا وارد شد

 يمخصوصـ  يجـا  دربـا فشـار    هـا  ياينكـه بعضـ  . دينيجا بود بنشـ  كه هر جا
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و بـه  پيـدا كنـد   مجلس در  ديكه با يغلط است و آن حالت معنو ،نندينش يم
آمـده   هيـ بـاز در همـان آ  . رود يمـ در او از بـين   ،ده كنمطالب گفته شده توج

 رغمبـ يچـون حـاال كـه پ    ـ بزرگ مجلس يعنياشاره كردند؛  غمبريپ يوقت كه
شاءاهللا خداوند بـه   نا ؛ديوسعت دهو  ديكن يآنجا را خال ،اشاره كردند ـ ستين

  1.شما وسعت بدهد
 .ديـ نكن غمبريپ يرا بلندتر از صدا تانيصدا :ديفرما يهمان سوره م در

مبادا كه : ديفرما يم نجايا يول ،دانند ياست كه قاعدتاً همه م يآداباز هم  نيا
 نياگر چن! مهم است اينقدر رعايت اين مسأله 2.اعمال شما باطل شود ي همه
غرور در ممكن است كند،  غمبريپ يدارا بلندتر از ص يشصدا يعنيكند  يكار
 ؛شـود  يشد اعمالش ساقط مـ  دايپدر او نكرده غرور  ييشود و اگر خدا داياو پ
  .خورد يبه درد نم گريآنچه كرده د يعني

از  ريـ غ غمبـر يپبدانيد  ،ديزن يصدا مكه را  غمبريپ :ديفرما يم همچنين
َنا َبَشٌر ِمْثلُ  ديفرما يم غمبريخود پوقتي البته  3؛خود شماست  يبه جا نيا ،مْ کأَ

إَِلـيَّ   ُيوحى ديفرما مي در ادامه ي، ولاست خود
 ياز شماست، بـرا  ريغ غمبريپ 4

  .به او داده است را يبط وحهم تيو شخص اقتيلخداوند  نكهيا
اسـت،   يهيساده و بـد  امورينوشته،  نجايدر اكه  يدستورات نيتمام ا

 نيا .ممكن است انسان دچار اشتباه بشودهم  يهيساده و بد يزهايچ در يول
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 .َتْشُعُرونَط أَْعَمالُکْم َو أَنُتْم َلاْحبَ أَن تَ  َبْعِضکْم لَِبْعضٍ 
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  . تكرار كردند نجاياست كه در ا
و هوشيار باشد كه آنچه بشنود دريابد و به آن رفتـار كنـد و آنچـه    

ـ     هشنيد نمون در زده ه اش در وجود خود پيدا كند كه آنچـه فرماينـد شـايد ب
  1.باشند كه ديوار خبردار شود

 ح،يهـا، نصـا   ، دستورالعملشود يمجالس گفته م نيفرمودند آنچه در ا
مسلّم است ما كـه  . است يهيبد امر كيهم  نيا. يدت گوش دههمه را با دقّ

البتـه  . باشـد  يكه حواسمان به چـا  ميامدين يچانوشيدن  يبرا م،يآمد نجايا
 يم كه وقتيآمد نيا يبراما  ياست ولمفيد  يرفع خستگ يبرا نوشيدن چاي
است كه  ييزهايچ همانو آن  مياضافه داشته باش يزيچ م،يرو ياز مجلس م

عنوان ه ب شود يكامل و حواس جمع به آنچه گفته م دقّتبا  نيبنابرا. ميديشن
اگـر   نـد يكنـد، بب  خودش نگاهبايد به . كند توجه يو دستورالعمل اله حتينص

انجام بدهد توانسته خوشحال شود و شكر كند كه  دهد يام مانجدستورات را 
تصـميم بـه    نـد، يب يدر خودش م يجاها قصور ينكرده در بعض ييو اگر خدا

 نيپربـارتر  ديـ مجالس ذكـر كـه فرمودنـد، با    نيبنابرا. گيردآن قصور جبران 
 ،كنـد  ينمـ  نيكه انسان را سنگ يبار. يمعنواز نظر پربار البته مجلس باشد، 

 ي همه ميشاءاهللا بتوان ان .دهد يم حو به او رو كند يكه انسان را سبك م يبار
  .ميبدهدستورات را انجام  نيا

، سـعي كنيـد   شـود  يداده مـ  كلّيدستورات ي ديگر اينكه وقتي  نكته
همه را انجام دهيد، ولي اگر حتّي يك بخش آن انجام نشـود، ممكـن اسـت    
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و  يتربيـت فقـر   ي،الس فقـر مجالحمدهللا  .همان بخش مربوط به شما باشد
غالباً از هر جهت در جامعـه   فقراو دهد  ميامالً ياد كرا  ياجتماع يآداب زندگ
 .مآهن آبديده شـوي  ،دعا كرديم كه همانطورياميدوارم  .شوند يم ينمونه تلق
هم در عالم صغير و هم در  امام؛ ظهور يآماده برا و ي،به آداب اسالم مؤدب
  .كبيرعالم 

 :فرمايند يملس در آداب مج
حـواس   يو سخن با ديگران ننمايد مخصوصاً كه موجـب پراكنـدگ  

شود و نجوا جز به الزم نكند، آنچه الزم داند پرسد و زياد نپرسد و سؤال را 
 1.جلب افاضه نمايد و در بين سخن، سخن نگويد يبرا

آداب خـدمت و آداب مصـاحبت و حضـور در     اتيـ جزئ بخش نيدر ا
 يبـرا فقط كه  آيند ي ميبه مجلس يند كه وقتا هكر فرمودخدا را ذ اديمجالس 

 شـود  يكه گفته مـ  يه مجلس و سخنانمتوج ديرا باخود حواس  ،خداست ادي
محك سخنان حاالت خودشان را با آن  يعن؛ يرنديو از آن سخنان پند گكنند 

تمـام   و و رفتـار را بـا آن منطبـق كننـد     رنـد يپذبست، ا ريبزنند و آنچه پندپذ
  .ندنترك ك برد، يم نيرا از ب توجه اكند ي ميكه حواس را پرت  يتموجبا

اگـر بـا   . كننـد  يم يدر دست باز حيتسببا مثالً  ؛زيچ نيتر يجزئ حتّي
 نجـا يآمـده ا را  يذكر كي. خالف است نيكه ا ديگو يدارد ذكر م حيتسب نيا

نـه   .خـورد  يكدام به درد نمـ چيه د،يگو يخودش مرا هم  يذكر كيبشنود، 
 يبـاز  يجا نجايكه ا كند يمبازي  حيتسببا اگر و  .دينه آنكه بگو ،كه بشنودآن
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امر خـدا را   ايآ: ديفرما يم يگرينه، در مورد د وردم نيخداوند هم در ا. ستين
  .ديريگ يم يبه باز

اسـت كـه    نيـ ا يمجموعاً بـرا  ياست، ول يدستورات جزئ نهايتمام ا
حواسش جمـع باشـد،    خواهد ياوقات انسان م يليچون خ .نكند يبدن سركش

در مورد نشستن نيـز   .كند يم يبدن سركش ياقتضااو نيز به  .گذارد يبدن نم
 جـا  نيكتـر ينشد در نزداگر ميسر  ند،يتا جا هست روبرو نش كه فرموده بودند

كه خـودش ناراحـت    نديبنش يوجه نه به نحو چيبه ه ،در نشستن يول. باشد
در نظـم   ، اينهاخالصه. باشد گرانيم دباشد و حواسش جمع نباشد و نه مزاح

 ي اگر در همـه  ي كوچكزهايچ نيهم يول ،ظاهر كوچك است به ييزهايچ
  . شوند يم منظّمجوامع اجرا بشود، جوامع همه 

در مـورد  . بايـد رعايـت شـود    ياست كه در مجلس عموم ياينها آداب
ارهاي ، براي كپيغمبرن زمان يمسلماوقات  يبعض .هست قرآندر  يآيات انجو

ذيَن ٓاَمُنـوا إِذا َتنـاَجْيُتْم : فرمايد مي قرآنكه  كردند يم انجوخالف  يَُّهـا الَـّ يـا أَ

ْثِم َو اْلُعْدواِن َو َمْعِصَيِة الرَُّسولِ  غالـب اوقـات    اين نجواهـا  1.َفلا َتَتناَجْوا بِاْلإِ
ـ  كنايـه يـا   يـك   .اين بود كه مشركين مؤمنين را اذّيـت كننـد   يبرا  ااشـاره ب

  إِنََّمـا النَّْجـوىآيه  .بشوند احتكه ديگران نار كردند يمهم به چشم  ي گوشه

ْيطان اند اين آيـه   گفته البته در مورد خواب بد هم. به آن مربوط است ِمَن الشَّ
ِهْم   إِنََّما النَّْجوى :را بخوانيد ذيَن ٓاَمُنـوا َو َلـْيَس بِضـارِّ ْيطاِن لَِيْحُزَن الَـّ ِمَن الشَّ
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ْذِن اللَِّه َو َعلَ ـابِ ْيئاً إِلَّ ـشَ   ،زيـاد شـد   انجـو  يوقت 1.ِل اْلُمْؤِمُنـونکى اللَِّه َفْلَيَتوَ ـإِ
 ااين آيه هيچكس نجـو نزول بعد از  .صدقه بدهيد اآمد كه قبل از نجو يا آيه

عاطل و باطـل   ياينكه يك حكم اله يبرا عيعل .چون خرج داشت نكرد؛
ايـن را  ؛ كرد اخدمت حضرت نجو داد و يا نماند و حتماً اجرا شده باشد صدقه

شايد بشود چنين استنباط كـرد   .آيه نسخ شداين بعد  .اند نوشتهمورخان همه 
ـ كه اين   ياحكـام اسـالم   يچقـدر بـه اجـرا    عيآيه آمد كه نشان بدهد عل
  .تمند اس عالقه

مگـر اينكـه كـار الزم و     ؛دينكن انجو كهاست  نيبه هر جهت حكم ا
و بـه ديگـران هـم     بـوده  هيـ ريامور خ يبراا يمربوط به همان وقت  يضرور
 .دينكن انجو د،ييآ يذكر م يدر مجالس هم كه برا .نداشته باشد يارتباط

دل نكنـد   يند سؤال را بـرا ا فرموده. استپرسش  ،ديگر ي لهأمس جـ .
ـ در البته فرق جدل با تحقيق اين است كه  .بفهمد يسؤال كند كه چيز جل د

ـ  ،آن را ثابـت كنـد   خواهـد  يطور شـده مـ   هر گرفته و را يقبالً تصميم  يول
ممكـن   باز. پرسد يم ،ل استكبرايش مش يموارددرك تحقيق اين است كه 

 .ندارد ياين مانع .كند يميك سؤال ديگر آن وقت  ،است نفهمد
نزد اولياء ننمايد مگر  يبد ديگران ذكر نكند مخصوصاً سعايت مؤمن

ـ     يوزدر صورت سؤال و اقتضا مقام از نظر دلس جـواب   يكـه بـه بيـان نيك
 2.گويد
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مؤمن را  كي صيو نقا بياست كه ذكر معا نيند اا هكه فرمود يمطلب
فقـري  كـه در مجلـس    اولهستند از همـان   ها يبعض. ديينگو نيمؤمن شيپ
. ننـد يب يرا نم انسنشحولي  نند،يب يرا م گرانيد يها بيع ي همه نند،ينش يم

 ي دارد، نصـفه  بكـه آ  يوانيـ از ل :متداول است كه امروز يا انهيثَل عاممبنابر 
 نيـ فكـر كننـد ا   ديـ با. ننـد يب يرا نمـ  آن رپ ي نصفهاما  نند،يب يرا م ي آنخال

در او  بيـ ع هشـتاد اگـر شـما   كنيد  طور داوري مينيكه در مورد او ا يشخص
را رفع كرد،  بشيعصد كوشش ولي با . داشت بيع قبالً صدوهشتاد د،ينيب يم

تـا  هشتاد  نيكه ا ديو بعد كمكش كن دينيببرا تا صد شما آن . ندهما تاهشتاد 
كـه   شـود مثالً براي وصلت سؤال  مواردي خاصدر اگر البته  .را هم رفع كند

سـؤال   كـه جـوابِ   يآن وقت به اختصار، همـان قـدر   اند، اين خانواده چگونه
  .پاسخ دهندباشد، 

تـوان بيـان    يمـ  يلمفص يها شرح ،دستوراتاين هر يك از  در مورد
بعضـي از   كه استنقل شده اطهار اخبار فراوان  ي از ائمه كرد و در مورد آنها

دارد كـه اگـر    يوجه مشتركي اينها  همه. استذكر شده  يكاف اصولدر آنها 
 .دهد يو انجام م گيرد يدستورات را به سهولت ياد ماين تمام  ،اشددر انسان ب

 اسـت؛  »مل عمل مؤمن بر صـحت ح« به اصطالح فقهي ياتكلّاين از  ييك
ي اخالقـي آنهـا    و بـه جنبـه   نـداريم  يآن كـار  يفقهـ اصطالحات ا به منته
ي حمل عمـل   بنابر قاعده. دارندقوي هم  يجنبه اخالقپردازيم براي اينها  مي

نظـر شـما درسـت     بـه كـه   ياگر ديديد برادرتان احياناً كارمؤمن بر صحت، 
ـ  ، دارد يمنظورفرض كنيد كه او  ،دهد ينيست انجام م دارد ياسـتنباط خاص ،
 ،از منكر اين نيست كه حمله كنيـد  ينه .به او حمله نكنيد .دانيد كه شما نمي
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 ،خـورد  يهمين كه پيوند واليـت بـه كسـ    .صحبت كنيدبلكه در خلوت با او 
است اشتباه، خطا  ممكن .ستهباشد داشته ديگر اميد و احتمال اينكه نجات 

چهارده نفرند  ييعن ،چهارده معصوم يميگو ياينكه ما م .گناه هم بكند حتّييا 
 .شوند ينسيان م و همه كم و بيش دچار خطا، گناه يمابق ،كه معصوم هستند

  .يك اصل استنيز اين 
سـت كـه   ه و كردارها هاگفتار يخيل ،پندصالحدر مورد جمالت اخير 

 باشد داشته يهدفيا چنان و داشته باشد  توجهبدون اينكه خود شخص  شايد
زمان پيغمبر هـم  دشمنان اسالم در  ـ شود يو آزار م يگرفتار انموجب هزار

: فرمايد يم قرآن ي آيه. شايعه است و آن ـ كردند ياستفاده ماز همين طريق 
 ييك. نكن يپيرو يرا كه يقين ندار يچيز ،1بِِه ِعْلمٌ  کلا َتْقُف ما َلْيَس لَ  وَ 

 يامـروز بـرا   يكه در دنيا ياز وسايل .نقل آن مطلب است ،ها كردن ياز پيرو
را مطمـئن نباشـيد    يتـا چيـز   .ايجاد شايعه است كنند يماستفاده لطمه زدن 

و غالبـاً   شـود  ياينكه شايعه به همين طريق منتشر مـ  يبرا .هرگز نقل نكنيد
در تـاريخ اسـالم شـايعه    . اسـالم اسـت   اندشمن ي اين شايعات غلط از ناحيه

و  اسـت  كشته شده صاحد شايعه شد كه پيغمبردر جنگ . سابقه دارد يخيل
البتـه قصـد    .كشته شد محمد :كه شيطان فرياد زد كههست اخبار  يبعضدر 

 راايـن بـود كـه مسـلمين      ،كنندگان و شايعه ـ شيطان باشدكه  ـ آن گوينده
كه قلـب   يا اندازه ربه ه اما. و اين كار نشد خداوند نخواست يد ولنسست كن

 يگناهش به گردن كس ،اشد و در جنگ سست شده باشدتكان خورده ب يكس
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  .رده باشداست كه اين شايعه را شنيده و منتشر ك
هـر  و را بشـنود   يا شـايعه  ياگـر كسـ  كـه  حساب كرده بودند زماني 

آن را چهار ساعت جمعيت دنيـا  الي در حدود سه ، دو نفر بگويد بهساعت  ربع
از  يو به همين دليل خيل دشو يزودتر پخش م يشايعه از خبر رسم. شنود يم

 .اندازنـد  يشايعه راه م ،بكنند يكار خواهند يجهان كه م يتبليغات يها دستگاه
  .را نقل نكنيد يا يد هيچ شايعها هبنابراين تا تحقيق نكرد

ـ   ياديگر سعايت  ي لهأمس  يكـردن فقيـر   يبه اصطالح عاميانـه چغل
اينكه به هـر جهـت    يبرا. است نزد بزرگان يپيش فقير ديگر و به طريق اول

 ؛غيبت نزديـك اسـت   هسعايت بمعناي . شود يچركين م يدل شنونده مقدار
 ،ندارد ينظر كهكند  صحبتي ميقصد و غرض  بي تغيبدر با اين تفاوت كه 

 يبنابراين همان حرمتـ  .اين است كه طرف را بدبين كند در سعايت نظر يول
 يا هست و همـان اجـازه  در سعايت هم  يبه طريق اول ،باشد كه در غيبت مي

 تغيبـ  ـ فالن امر مثالً ـ يدادند كه گفتند در چنين مورد مورد غيبتكه در 
 يكسـ   مـثالً كـه   يبـدين معنـ  . صادق استدر اينجا هم  ،شود يمحسوب نم

شما در اينجا اگر  .كند يبا شما مشورت مو شريك بشود  يبا ديگر خواهد يم
كن است بين آنهـا اخـتالف پيـدا    نيست و مم يكه آدم سالم شناسيد ياو را م
 بينيد ييا م .اوست يراهنماي يبرازيرا  ؛شود ينم ييد غيبت تلقياگر بگو ،شود
ت  شما دارد، يمشاركتقصد  يكس و  كـار ايـن  شـويد   مـي خيـر موجـب    با نيـ

پيش ممكن است بين آنها اختالف  چون بعداً ؛با هم انجام ندهندرا  همكاري
سـعايت در   .كـار را نكنيـد   اينشما  ،عات را دارممن اين اطال يديگو يم .بيايد

 .گناه دارد يضرار به ديگرقصد ا به يول .ندارد ياين حد مانع
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 ي بـا دل آلـوده و انديشـه    و و مصافحه كه نمايد تجديد عهد دانـد 
در مصـافحه هـم    .تقليـد خواهـد بـود    ،ر نيستيسدل م يپراكنده كه صفا

 رعايـت نمايـد كـه اسـباب زحمـت     ه مقتضيات نموده حد اعتدال را ظمالح
 1.نمايد يداردر يا اذيت شود خوكه موجب تكد ينگردد و از كردار و گفتار

و  دو نفـر از اخـوان  بدين شرح كه وقتي  ؛مصافحه يادبود بيعت است
انـد   كه همين بيعت را انجام داده آورند يبه ياد م ،كنند يبا هم مصافحه م فقرا

يـا  كه دو فقير با هم  يوقتاست طور  همين .رنددا يو در مقابل خداوند تعهدات
اينكـه   يبرا ،كند ينم ياز اين جهت فرق .كنند يبزرگان مصافحه م با يكي از

هـم ديديـد همـه جـا      پندصـالح در  .بيعـت انجـام شـد همـه بـرادريم      يوقت
سـاير   يسرپرسـت كـه  يك برادر بزرگتـر اسـت   البته  .برادران من :فرمايند يم

  .داردبرادران را به عهده 
باشد  يبيعت است بايد در حال يچون مصافحه يادآور طرف ديگر،از 
يـك عمـل    ي بدون اشـتياق بـه منزلـه    .اشتياق داشته باشدبه آن كه انسان 

در  و باشـد  هم مـي  بلكه مضرّ ،نه تنها اثر ندارد .ندارد يو اثر شود يم يتقليد
  .شود يكاسته مآن از اُبهت و عظمت نظر شخص 

چـون   بايد باشـد؟ ها چقدر  تعداد مصافحهشود كه  ممكن است سؤال
در  .شـود  يمقتضيات بـدن بـر مـا تحميـل مـ      ؛ما در بند بدن هستيم ي همه

 يكبـار يـا دوبـار در هفتـه،     مـثالً  ؛دكررعايت هم را مسأله  اينمصافحه بايد 
  .داردو حال به موقعيت  يبستگ
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خـدمت   يوقتـ  سدارند كه فاطمه قبولدر اخبار هست و همه هم 
حضـرت هـم دسـت فاطمـه را      .ديبوسـ  يدست پدر را م شد، يم ابيپدر شرف

دسـت  و  شـدند  يحضـرت هـم خـم مـ    آيـا  چگونه بود؟ امر  نيا. دنديبوس يم
ــ حضــرت ــه را م ــ يفاطم ــه ؟دنديبوس ــه! ن ــان لحظ ــه  يا در هم ــه فاطم ك

بـه   يعنـ ي ؛دنديبوسـ  يحضرت هم دسـت او را مـ   د،يبوس يحضرت را م دست
  .مياست كه كرد يعتيب ادبوديمصافحه  نيپس ا. صورت مصافحه بود

 مطلب چه به صورت دسـتور  انيچه به صورت ب هست يفراوان اتيآ
 ايـ البتـه هـر كـس بـه دن    . ديـ نسبت به خداوند تعهـد دار كند  يادآوري ميكه 
 ونياصـالً وجـودش مـد    .خداونـد اسـت   ونيمـد  ـ ايدن يدر هر جا ـ ديآ يم

عناد نباشد  ياز رو شان يتوجه ياگر ب .ندارند توجه ها يليخ يول .خداوند است
ه نيـز بـه ايـن موضـوع      هـا  يليخ. ندارد يخداوند با آنها كار بـه   ؛دارنـد  توجـ
امـر  بـار   نيچنـد  ننديب يمو  خوانند يرا م قرآن اتيآچون  .نيخصوص مسلم

ذيَن : فرمايـد  مثالً مي. مطرح كرده است را شتعهداتو فرموده ذكر را  عتيب الَـّ

با خدا بسـتند، بعـد از    يكه عهد يكسان ،1 َيْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ميثاِقـه
  . كنند يآنكه بستند، نقض م

 يتعهـد بـا هـم   مسـتقل   دو وجـود  يعنيچه؟ عهد  يعنيبستن  عهد
 فيوظا نهايبفهم كه ايعني  است؛ به بشر استقالل داده نجايخداوند ا. اند كرده
  .است گرفته عتين وقت از او بو آ ،توست

ْنُفَسُهْم َو أَْمواَلُهْم   إِنَّ اللََّه اْشَترى :كه ديفرما يم قرآن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن أَ
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بِأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّـة
لغـت  بينـيم   مـي  خـرد،  يمـ جان و مـال مـؤمنين را   خداوند  ،1

. مييگـو  يكـه مـا مـ   است  اي»يمشتر« كه همان را به كار برده »يداريخر«
ه  فهيوظ نيكه به ا يكسان. بهشت ست؟يچ متشيق نيـ بكننـد، دنبـال ا   توجـ 

 عـت يبـا ائمـه ب   .اسـت  در زمان ائمه هـم بـوده   عتيب .كنند عتيهستند كه ب
 عـت يحضـرت ب  نـدگان يبا نماولي  است، نشده دهيشن بيبا امام غا .كردند يم
دوران با امـام بودنـد، مـا هـم كـه در       عتينه تنها آنها موظف به ب .كردند يم
هـر روز در  رسم شـده  عهد كه  يدعا. مهستي عتيموظف به ب م،يهست بتيغ

 يعهد: ديگو يماست كه  بيخطاب به حضرت غا خوانند،ب ونيزيتلوراديو و 
 نيـ ا م؟يبسـت  يما عهد كجا 2.است يخودش باق ي عهدهبه  م،يكه با تو بست
ان عهـد  رفـت بـا امـام زمـ     يك خواند، يم ويراد اي ونيزيتلو يپا شخصي كه
با خود طرف  اي د،يفروش يم اي ديخر يم يلكشما م .ه استدو نفر ،بست؟ عهد

 نيـ به شما ا ديآ يمالك م ليوك .ديفرست يم ليوك اي د،يكن يمعامله برخورد م
ص، دو نفـر كـه   اشـخ ابه هر جهت خـود  . خرد يم اي فروشد يلك را مثالً مم

  .ستا عتيب يمعنا نيا كنند،  يم عتيدارند ب تيصالح
تاريخ صدر اسالم در چندين مورد به آن نقدر مهم است كه در آ عتيب

ـ مهـم كـه    طالـب  ابي بن يعل امامدر كتاب از جمله . اشاره شده است ق حقّ
هـا   بعد از جنگ جمـل كـه كشـته   : داستان كرده نياشاره به ا ،نوشتهي مصر

مجروح  وليزنده  يكه اگر كس رفت يها راه م كشته نيدر ب يكيافتاده بودند، 
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طلحه . بود نيمجروح نيطلحه در ب. ببرد درمانش كند ؛باشد او را نجات دهد
 يوقتـ . بـود  دهيشـن  زهـا يچ يليخ .بود غمبريپ ي كار بدش، از صحابهبا وجود 
طلحـه را هـم    .رفت او هم آنجا! ايب: زد شيصدا رود، يراه م يكي ديطلحه د
 يهسـت  يتو از قشون عل :گفت. اسالم بود ابقاز بزرگان س .شناختند يهمه م

دسـتش را  . جلو اوريدستت را ب :گفت. ياز قشون عل :از قشون جمل؟ گفت اي
 در واقع توبـه  يعني ؛كنم يم عتيب ديبا تو تجد يعل يندگيبه نما :گرفت گفت

اسـت   مطلـب  نيمنظور ا يول. دانم ينه، نم ايحاال خدا قبول كرده باشد . كرد
تجديد مصافحه هم . يبا عل كنم يم عتيب ديتجد ،رميم يمن دارم م: گفت كه

  .است بيعت
جمـع   كـه حـواسِ   مياقدام به مصافحه بكنـ بايد  يدر صورت نيبنابرا

 عتيمصافحه مثل ب نكهيا يبرا ؛ميمصافحه را بدان نيا تياهم و ميداشته باش
كـه او   ديكنمصافحه ب يند كه با كسا ههم گفت ليدل نياست و به هم يديجد

كـه   ديايب ادشي نكهيا يبرا. است را كرده عتيب نيهم ااست، او  شيهم درو
شما هم  د؟يايب ادشي ه چيزينكرده، چ عتيكه ب كسي يول. بيعت كرده است

. ديـ آ يمـ  ادتاني تان عتيب د،يكن يمصافحه موقتي كرده  عتياو ب نكهيدر اثر ا
مصـافحه   ديـ و بـه صـورت تقل   ديـ بده اديز اهميتاست كه به مصافحه  نيا

. همه مثـل هـم هسـتند    د،يهم كه مصافحه كرد نيك از مؤمنيا هر ب. دينكن
  .سندفْنَ كيمثل مؤمنان  ،1َواِحَدة کَنْفساْلُمْؤِمُنوَن 

دو وقتي  روحي و معنوي دارد؛ كهكه از لحاظ  يمصافحه غير از آثار
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اسـت كـه    ييـادآور بيعتـ   شود، بينشان بيشتر ميلفت نس و اُنفر دست دادند اُ
مصافحه فقط با فقرا بايد انجام  :گويند يمين جهت است كه مايم و به ه كرده

بايـد   يبا كسـ زيرا  ؛مصافحه كردتوان با غيرفقرا  نمي يبه صورت فقرشود و 
بعـد از اينكـه    .مصافحه كرد كه او هم همين بيعت را كرده و يادآور آن باشد

سـت  كه بيعت گرفتـه ا  يآن برادر امنته ،شويم يبيعت انجام شد همه برادر م
هـم بـه اعتبـار     از اينـرو . ا همه برادر هستيملّمثل برادر ارشد خانواده است وا

فـيض را بايـد در    ي ارشديت آن برادر و هم به اعتبار اينكـه گفتـيم واسـطه   
بايـد  . مالحظه حال او را كردمصافحه با برادر ارشد، بايد در مورد  ،داشت نظر
خـواب، غـذا،   محتـاج   :يمما اسير مقتضيات تن هسـت  ي ه داشت كه همهتوج

اينها را بايـد رعايـت    .طاقت دارد ينمعي ر، بدن ما يك مقداهستيماستراحت 
 :فرمودنـد كـه   مـي عليشـاه   محبوب حضرتكه به همين حساب هم بود  .كرد

ت اينكـه  به ني ـ همه ما برادريم و هر كدام كه با برادر ديگرش مصافحه كند
اگر هم آن اثر نباشد  .را خواهد داشت همان اثر ـ كند يدارد با من مصافحه م

و مـن هـم حـاال همـين خـواهش را       كند ياثر را ايجاد مآن فرمايش ايشان 
يـك   ،اينكه توفيق داشته باشم كه بتوانم با همه مصافحه كنم يبرا .كنم يم

هـر وقـت   . هم وقـت باشـد  ديگران  يمصافحه نكنيد كه برابا من بار بيشتر 
 .خودتـان مصـافحه كنيـد    يرگرديد با پهلـو دسـت  پيدا كرديد ب يحالت اشتياق
مصـافحه  ي  بـه منزلـه   بـا فقيـر كنـار دسـتي،    اشـتياق   بـا  ي فحههمان مصا

  .است من با
اسباب مزاحمـت فـراهم نيـاورد بلكـه از      يو تا بشود در امور دنيو

باطن بزرگان در هر كار همت بخواهد و مدد جويد كه زودتر به مقصود رسد 
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ـ      و درباره برادران به آنهـا   يدل و زبان دعـا كنـد و خيرخـواه باشـد و ترقّ
 1.بخواهد را

البته . قرار ندهددرويشي را هدف  ويكه امر دنياست  ايناصل ديگر 
 يرا بچرخانيم، ولخود كنيم، امرار معاش كنيم، خانواده  يدر دنيا زندگ يدباما 

 ،كرديم بيعت يوقتهم به همين دليل  .دنيا را هدف قرار ندهيم يدنيا و زندگ
داشته باشـيم   يتوقع امر معنوبايد  .نداشته باشيم ياز اين بيعت توقع امر ماد

  .ما را در خودش غرق نكند مادي يها و گرفتاري
اصالح ظاهرتـان را از  : عليشاه فرمودند صالح حضرتكه  آيد ييادم م

اگـر در دسـتورات    ييعنـ . تان را از ظاهر مـا  باطن ما بخواهيد و اصالح باطن
يـد و  يشـفاهاً بگو  ،يد وقت بگيريديبيا ،اصالح بشود خواهيد يم ،داريد يكالاش

 ي لهأكه مربـوط بـه مسـ   را  ييو چيزها يالت زندگكمش يول .دستور بگيريد
قبـول  اگر خداوند مصلحت بداند  .در دل از ما بخواهيد، و بيعت نيست يتوال
 يگرفتـار كردن بيان اينكه  يبرا .كند يمصلحت نداند قبول نماگر و  كند يم

دل  يوقتـ : البتـه يـك فايـده دارد    ؛نـدارد  يا فايـده  ،جز ناراحت كـردن شما 
اين همه گرفتـاري اگـر    يول .است مؤثّر شاءاهللا انبشكند و دعا كند  يدرويش

خودتان كمرتـان   يِشما هر كدام در گرفتار ؟شود يچه م ،شود باربر يك دل 
 ير خم را بـه گـردن ديگـر   خواهيد بار هزارها كم وقت مي آن است، خم شده
  .شود يم تأثّرماو هم به هر جهت  ؟بيندازيد

ل كامـروز مشـ  . دور اسـت  يمعنـو  ي هم هست كه از جنبه ييكارها
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 .صـبر كـرد   و تحملمدارا و  يبايد مقدار .دنيا وجود دارد ي در همه ياقتصاد
ي، ل مـاد كخبر شدند فالن برادرشـان مشـ   يهمه فقراست كه وقت ي وظيفه

لش را كمشـ  تواننـد  يچند نفر بنشينند و ببينند چگونه مـ  ،دارد ييدنيامالي و 
ـ و البته دعا . آيد يچون اين كار از آنها برم. حل كنند  يخواستن خوب است ول
 ياگر برادرانشان گرفتار كهو اخوان است كه بكوشند  اساير فقر ي اين وظيفه

  .هللاشاءا ، انآنها را رفع كنند يگرفتار توانند يتا م ،دارند



  كتمان سرّشرح /  52
 رح 

ّر                1مان 
   الرَّحيم الرَّْحمنِ  اللَّهِ  بِْسمِ 

  برادران من
 امر واليت و طريقت راجع به قلب است نه جوارح و بسته بـه سـرّ  

است نه سر و سينه به سينه رسيده و در كتب نوشته نشده و اصول آن بـه  
و چون اثر در امر  .ددتر گر پنهان شودلفظ در نيايد بلكه آنچه گفته و نوشته 

ديانـت را   ارو اسر .نوشته نتيجه نبخشد ست عمل برا و فرمان شخص ولي
بايد محفوظ داشت خصوصاً آنچه را امر به كتمان شده و در عهده گرفتـه و  

پيـر از آن گـذر    يچون بايد به پيرو ،حاالت و عقايد آنچه بر دل وارد شد از
آورد و آن حال را بعد از گذشتن از آن  نبايد به زبان ،نمايد و قدم فراتر نهد
 2.نبايد مأخذ قرار دهد

ند و در طريق هستند توجه دارند كه امـر  ا هكه بيعت كرد يهمه آنهاي
ظـاهر عبـادات مربـوط بـه اعضـاء      . ندارد يبستگجسماني طريقت به اعضاء 

 ، نمـاز دارد كـه اگـر آن رعايـت را نكنـيم     يشكل خاصصورت و نماز  .است
پـاك   ،لبـاس بايـد   .رو به قبله ايسـتاد و وضو گرفت بايد  مثالً. درست نيست

طور، روزه هم مربوط بـه اعضـاء و جـوارح     همينهم  وزهر .باشد و امثال اينها
به  ،اين عبادات يبهره بردن از معنا ييعن ،اما امر واليت و طريقت. بدن است

                                                                          
ــب  .  1 ــري ش ــات فق ــق دوره اول    جلس ــه، تلفي ــاي جمع ــاره ــاي  خيت و  24/7/1376، 17/7/1376ه

 .ش.  ه 29/1/1387و  22/1/1387هاي  ريخو دوره دوم تا. ش . ه 1/8/1376
 .36-35ص ، صپندصالح.  2
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ف يوظـا ايـن اسـت كـه عبـادات و      ؛دارد يبه دل بستگ ،ندارد ياعضاء بستگ
و شـرايط و   تـا بـه نمـاز نايسـتيم     .دارد طريقـت آداب بر  يم زمانتقد يشرع

كـه معـراج مـؤمن     احكامش را رعايت كامل نكنيم، حالت معنوي خاص نماز
ـ  .شود يحاصل نم ،است آن رعايـت   ييعنـ  ؛دارد يم معنـو طريقـت تقـد   يول

يت بـه  امر طريقت و وال .اين است كه به اين معنا برسيم يصورت ظاهر برا
كـه از  اسـت   يچيـز  سرّ ؛دارد يبستگ رّاست به س رّسچون  .دارد يدل بستگ

  .پنهان است انديگر
البتـه  . ديـ مـا را نگهدار  نـد سـرِّ  ا هكه فرمودنقل شده اخبار از ائمه  در
در آن . ه اسـت از امـروز بـود   تـر  عيوسـ در آن زمان بسـيار   »ما سرِّ«منظور از 

مسـأله  بزرگانشـان   .ساعده را قبـول نداشـت   يبن  فهيقي س واقعه عه،يش ،خيتار
ا عـوام اگـر مـ     ،كردنـد  را اظهار مي صپيغمبرجانشيني  موجـب   گفتنـد  يامـ

گفتند  عجعفرصادق نقل از حضرتبه  يا هعد نكهيا كما. شد يمجازاتشان م
هـر  : فرمـود  عياز پدرانش كه علو وي كه صادق فرموده است از پدرش، 

 نيمعلوم اسـت كـه چنـ   . زنم يگردنش را م بدهد، حيمرا بر ابوبكر ترج يكس
ه نكـرد  ريآنها را تحق عيممكن است عل. دروغ است ددر هر جا باش يخبر
ــود و  ــا ب ــا آنه ــدب ــه باش ــ  ي، ول ــز چن ــزي را  نيهرگ ــودهچي ــت نفرم . اس

مـن   كه دياگر خود جعفرصادق به شما بگو :فرمودند عجعفرصادق حضرت
كه به مـا گفتـه،    يچون آن كس !نه :گفتند د؟يكن ينگفتم، باور م چيزي نيچن

گفـتن  . ميكنـ  يما قبول نم ديصادق هم بگوجعفراگر خود  .است يآدم مطمئن
 يول. خطرناك بود ، در آن اياممييگو يكه امروز ما آشكار م عهيش دياصول عقا

 يتشـيع آزاد  ي و جامعـه  رفت يم يرو به آزاد ياجتماعاوضاع كه  طور نيهم
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 ،فرمـوده بودنـد  امر بـه كتمـان آن   سرّ كه  نيا ي دامنه كرد، يم دايپ يشتريب

  .شد يكمتر م
. شـود  يما درك نم يحواس ظاهر باقاعدتاً كه است  يسرّ مطلبپس 

 و اســت ياختصاصــ ريو آنچــه در آن مســ دل شــخص بــا خداونــد ي رابطــه
  .، سرّ استاختصاص به خودش دارد

حتّـي   يـا  ،1قـاْلَخَلائِ  اسِ اللَِّه بَِعَدِد أَْنفَ  إَِلى الطُُّرقُ در حديث آمده كه 
 ؛خدا به تعداد مردم است يطريق به سو. هم نقل شده است قـاْلَخَلائـِ َاْنُفسِ 

هـاي  ايـن راه وجـه اشـتراك    .خدا دارد يبه سو يهر كس راه خاص  خـاص، 
ـ  صك به واليت پيغمبـر تمس ايـن وجـه    .اسـت  شيائمـه هـد   و يو عل
ممكـن اسـت راه    .دارنـد  يراه و طريق خاصيك اما هر  .همه است كمشتر

بـه هـر جهـت     لـي داشـته باشـد و   يگـر يد بـا راه  ييهـا  تفـاوت  يك سالك
الً اچرا كه . ديبگوبه ديگري  ديخودش را نبا راهينحوه خودخـواه  كي نياو 

يعني است،  به طرف دهيعق ليعالوه مثل تحمه و ب شود يم يتلّقاز جانب او 
شـود   ايـن كـار باعـث مـي    . درست اسـت فقط همين راه  ميگو يمن م نكهيا

انسان بـا   يشخص ي رابطه ي،سرّ بطور اساس پس. كند دايركود پخودش هم 
  .است خداوند

 يبه قـول بعضـ   اي( فرستاد نيرا به زمو حوا كه آدم هنگامي خداوند 
ر داد تـذكّ بـه او  نكته را  اين ند،آمد نيبه زم يبنا به امر اله و آنها )كرد ديتبع

ه  آدم و حـوا   .شـما تـذكّر دادم  من كه به  ،يدردخطا ك انخودت شماكه  متوجـ
                                                                          

 .137، ص  64، ج بحاراالنوار.  1
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ْنُفَسـنا: عرض كردند شدند و َربَّنـا َظَلْمنـا أَ
مـا خودمـان بـه خودمـان ظلـم       ،1

بـه آنهـا   ذكر توبه را  نيخودش ااما . ديرا بخش نهاآ ،خداوند در پاداش. ميكرد
ـ  .كننـد  بود كه رو به اوياد داده  نهاآبه  شكرده بود، خود نيتلق بـه هـر    يول

 دهـم،  نشان مـي  شمابه خودم  يبه سو يراه و دميبخش شما را جهت فرمود
از من است و به سمت  ،كند بيرا تعق تيكه آن هدا يكس ،2 َفَمْن َتِبَع ُهـداي

ل   ي جنبـه همان شخص است و  يبرا تيآن هدا .ديآ يمن م بـه  اسـت  توسـ
  .باشد قتيطر ي كه جنبه تيوال

وقتي  .استاز فرد ديگري مستقل  فردهر ه از اينرو در پيمودن اين را
فردفرد  يعنيكند،  تيتبع من تيكه از هدا يكس ، َع ُهدايـَفَمْن َتبِ  :فرمايد مي

 يكـه بشـر را بـه سـو     يتيهـدا  ، َع ُهـدايـَفَمْن َتِبـ نيالبته ا. مورد نظر است
َفَمـْن : نفرمـود . باشـد شده  است كه از جانب خدا داده يتيهدا برد، يخداوند م

كه من را  يتيآن هدا ، َع ُهدايـَفَمْن َتبِ  :فرمود. يداَع هـَفَمْن َتبِ  اي ةدايَع هِ ـَتبِ 
از انحـاء از   ياست، بـه نحـو   ياله يكه به سو يتيپس هدا. كند تيدادم تبع

  .داده شود ديجانب خدا با
. و طريقت داشـتند  تيوال ي هم جنبه ونبوت  ي هم جنبه ياله اءيانب
مـا،   ي كه خداوند فرمـود توسـط ائمـه    يتيآن هدا مان،خرالزّآ غمبريو بعد از پ

دادند و  ميتعلرا و ذكر خدا  ادي قيطرارائه شد و آن بزرگواران  هامام دوازده
در نزد ماسـت، اثـر    يكه به صورت ذكر قلب تيهدا نيدر ا ،نيبنابرا. دهند يم

                                                                          
 .23سوره اعراف، آيه .  1
 .36سوره بقره، آيه .  2
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 ميمسـتق ريغ ينحـو  است كه از جانب خداونـد بـه   يقتو نياو  كند، يجلوه م

 اءيـ اولبـا   ولـي  در ارتبـاط بـود   ميبطور مستق اءيالبته خداوند با انبآمده باشد؛ 
   .نبود چنين

كه مـأمور   ياز كس ريآن سرّ و به اصطالح آن ذكر را، اگر غ ،نيبنابرا
داده شـود اثـرش را   مـأمور  همـان  جانـب  اگـر از   يول .است، بدهد، اثر ندارد

  .شود ينم، در غير اين صورت شود يم  َفَمْن َتِبَع ُهدايچون مشمول  .كند يم
در كتـب عرفـا    است، چنانكه سينه رسيده به سينهبه سوي خدا طريق 

ـ گوينـد   فوايد ذكر قلبي، ذكر خفي، را مي  يذكـر خفـ  گوينـد خـود    نمـي  يول
كه در نوشته از اين امور قلبي آنچه  .رود يماز بين اينكه اثرش  يبرا چيست،

كه  ـ آيداگر به نوشته در ،رسيده ينهس به سينه چون از قديم .رود ياثرش مآيد 
البته ممكـن   .دهد يآن حالت معنويش را خود به خود از دست م ـ آيد يدر نم

برايش پيـدا   ييك حالت معنو ،در آن بخواند و در اثر تفكّرِآن را  ياست كس
اسـت   يكس ي جازهذكر در اآن اثر  .نيست يدر خود آن نوشته اثر يبشود ول

ـ اوسـت وا  ي اثـر در گفتـه   .اسـت  به دادن ذكـر كه مجاز   كلمـات ي  همـه ا لّ
  .هستند هم مثل

 يبزرگ به شهر ياز عرفا ياست كه يكهاي عرفاني آمده  هتذكردر 
آن  .بدهتعليم  يو گفت كه به من ذكررسيد  يخدمت و ييك زن روسپ ،آمد

بعـد كـه آن عـارف     الچنـد سـ   .رفـت او هم  .»فاحشه برو يا« :عارف گفت
بزرگـوار  الـدعوة و   مسـتجاب  ياينجا زندر كه گفتند  ،به آن شهر آمد اًمجدد

عـارف رفـت و ديـد همـان زن     آن  .جويند يل مكه به او توسكند  زندگي مي
كه به من  ياز همان ذكر: گفت ي؟تو از كجا به اين مقام رسيد: گفت .است
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ا همان عبـارت ر من  .»فاحشه برو يا« :يگفت: گفت ؟يچه ذكر :گفت .يداد
ـ كه  ،»فاحشه برو يا« :فتمگقدر تكرار كردم و  آن مـن در اثـر    يفاحشه درون

  .تو رفت ي گفته
ـ وا دهنـد  ياست كه م يا اثر در آن دستور و اجازهاينكه  منظور اگـر  ا لّ

دعا خوب است نه اينكـه بـد   البته خواندن ( از شب تا صبح دعا بخواند يكس
 شمثل اينكه دل ؛كند يش اثر نمقدر در دل اينو  شود يخسته مباالخره  )باشد
شـود   جان و روحش خوانـده مـي  در  .شود يوارد درونش نمو دعا است  عايق

 ،دعاها هم بايد با اجـازه باشـد   :ندا هاين هم كه گفت .شود ينمدر آن وارد  يول
اجازه داد يا دستور  يكه بزرگ يآن اثر .شودمنظور اين است كه آن اثر بيشتر 

 ؛كه اين كلمات در درونش اثر كنـد  شود يوانيد موجب مداد كه اين دعا را بخ
هم دارد كه  يجهات ديگر ،اثر .نداشته باشد يا غير از آن شايد چندان اثرلّوا

  .شدخواهد گفته به موقع 
 ياسرار را بايد نگهداشت به خصوص آن چيـز كه ند ا هفرموددر اينجا 

از سـالكان ذكـري    به هر يك .سپرده شده استدر دل انسان به امانت را كه 
ممكن است  يكس .ذكر همان سرّ است. داردخود او اند كه اختصاص به  گفته

است كه به شـما   يبه هر جهت امانت .نيست كه نگويم يفكر كند اينكه چيز
 .سپرده شده و آن امانت مختص شماست

آمـد،  از عرفـا   يخـدمت يكـ  شخصـي  ام كه  گفتهقبالً اين داستان را 
آن را  يطاقت نگهدار: كه ايشان گفتند ،را به من بياموز يگفت كه اسرار اله

اَسـرار  : كـه اصرار كـرد  بعد و  جلساتطور  همينديگر آمد و  يا جلسه .يندار
به  ،قفل نبود يول ،كه درش بسته بودرا  يا جعبه ايشان .را به من بياموز ياله
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فـالن  تحويـل  نشـاني  گفتند اين را ببر آن طرف رود نيل به فالن و  دادنداو 

او جعبه را گرفت  .چون مربوط به تو نيست ،رش را هم باز نكند .شخص بده
شد كه داخل اين جعبه چيست؟ باالخره  مي سهدر بين راه مرتب وسو .و رفت

آن شخص نزد . پريد و رفت .بود آن يك گنجشك داخل .در جعبه را باز كرد
ط مسـلّ  خـودت  كـه ايـن قـدر بـر    تو  :عارف به او گفتآن . برگشت شاستاد
  ؟يرا نگهدار ياسرار الهخواهي  مي ي،يك گنجشك را نگهداري كه نيست

و بـه اصـطالح    محرمانـه  و سـپرده شـده  بـه مـا   آنچه  منظور اينكه
هـر   ،خداونـد  يسلوك به سو ريدر مس .كنيم يبايد نگهدار، است ياختصاص

كـه   يمعنـ  نيـ به ا. جزء همان اسرار استهم حاالت  نيا .دارد يحاالتكس 
ـ  يكه برارا  يحاالت دينبا اوالً اثـرش  چـرا كـه   . ديـ بگو ديـ آ يمـ  شيسالك پ
ـ  اسـت،  ميگفـت گنـاه عظـ    شود ينم. ف استتخلّ كي نيا اًيثان رود، يم  يول

حتّـي در   نكهيكماا. آن حال از بين برودكه اثر  شود يو موجب م ستف اتخلّ
ـ  يا از نحوه ريكه خودش اثر دارد، غ ياگر امر يامور ظاهر ه كـار  كه گفتند ب

  . افتد ياز اثر م م،يببر
بـه فكـر    ينازل شـد، چنـد نفـر    ينّ و سلوم يقوم موسبراي  يوقت

 گرانيكه به د ميكن يانبار م ورا جمع  ينّ و سلوم نيگفتند ا. تجارت افتادند
كـه   ديـ را جمع كرد، صبح كه باز كرد د ينّ و سلوم يهر كس يول. ميبفروش

 سپرند، يمبه كسي كه را  يذكر سلوكي، در حاالت. است فاسد شده ومتعفن 
  .افتد ياجرا شود، از اثر ماند،  دستور دادهكه  ياز آن طرز ريهر گاه به غ

با كه و از سنخ چيزهايي است  ديآ ينم بانبه ز يقتياصوالً مسايل طر
بـه   د،يـ كن فيرا تعري نيريشاگر بخواهيد مزه شما . شود يحواس درك م ريغ
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تـرش   زيفالن چ اياست،  نيريش زيفالن چگويند  ميوقتي  يول ديآ ينمزبان 
منظور شـما را   ،ستيچ يترش و ستيچ ينيريش م،يدان يخود ما م چوناست، 

و اگر بخواهند بـه نوشـته    ديآ ينم شتنبه نو يو ترش ينيريش يول. فهميم مي
جهـت اسـت كـه     نيـ به ا. كند يرا فاسد م يا عده اي شود يفاسد م اي اورنديب

. اسـت  دهيرس نهيس به نهيس نهايا .»بود نهينبود هر آنچه در س يدرس« :اند گفته
 نيجانشـ  ميـ دار نيقـ ي و مييگـو  يمـا مـ  . اسـت  طـور  نيهم همـ  عتيشر در
ـ  و عحسـن امام  ،عيعل نياست، جانش عيعل ،صغمبريپ از . آخـر  يال

ميـان  در  .انـد  گفته نيعموم مسلم نكهي؟ از ااست حاصل شدهيقين  نيكجا ا
كـه داده   يو اجازات نهيس به نهيس مسايلِ نيهمهم از ه عد كي نيعموم مسلم

را قبـول  يكـي  چطـور آن   انـد،  ي آنها سخن گفتـه  و درباره ارندشده، اطالع د
گويند دستورات قلبي  نيست؟ يا مي درست :گوييد ولي اين يكي را مي يدكن يم
ا ؟ كتـاب ر است نوشتهچه كسي كتاب را  نيا. باشدنوشته شده در كتاب  ديبا

يمعلـوم شـد، كسـ   موضوعي مردم، هاي  گفتهاز  و رف مردمبعد از آنكه از ع 
  . نوشته است

 دارها،يــمجــالس، د: شــده كــه فرمودنــد تيــصــادق روا از حضــرت
كـه   شـود  يف فقرا، گفته متشرّ ي جهت در جلسه نيبه هم. است نيطرف سرِّ
. همـان شـخص اسـت   مخـتص خـود    انـات يجر نيمجلس سرّ است و ا نيا

 ياز لحـاظ كسـ  و هـم  جلسه سرّ است  نيا و مرشد، رياز لحاظ پهم  نيبنابرا
طالب همراه  ،كه بنا به امر يو كس ليدلرِيپ لحاظاز شود و هم  ميف كه مشرّ
 يسـرّ تلقـ   ،ستاجلسه  نيآنچه راجع به ا نيبنابرا. جلسه سرّ است نيباشد، ا

را  نيردند كه اامر ك بلكه چون است يا العاده امر خارق كي نكهينه ا ،شود يم
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  .ديينگواش  درباره و چيزي ديدار سرّ نگه
كه  شود يم دايپسالك  ياست كه برا ياسرار حاالت نياز اديگر  يكي

  :است حياش هم صح همه
ــي  ــت مـ ــه از دوسـ ــت  آنچـ ــد خوبسـ    رسـ

 گــر همــه ســنگ و گــر همــه چــوب اســت   
 .آيـد  يشخص پيش م ياست كه برا يحاالتحفظ  ،اسرارحفظ بعد از 

حـال زودگـذر    .عرفان يك حال داريـم و يـك مقـام   صطالحات رايج در ادر 
حال مطالعـه نـدارم، حـال رفـتن      گوييم االن مي مثالً ؛رود يو م آيد يم ،است

 ،اما مقـام . هستم در اين وضعيتحالت و اآلن در اين  ييعن .فالن جا را ندارم
 يرات الهبه مقد يرضامثالً . ايستاده است است كه سالك در آنجا جايگاهي

به هر دليلـي   يدر حالت ييعن بيايدپيش انسان  يغالباً ممكن است حالش برا
اين حالت  يول هرچه پيش آمد بگويد رضا هستم و بدهد ياله يرضا به قضا

 ،در اين حالـت باشـد   ميشهمقام اين است كه ه يول .گذراست ،رود ياز بين م
نبايد  كه گذراست التحا بهاين است كه  .داشب ياله يبه قضا يضاهميشه ر
مقامات هم به دستور پير اگر در آن مقام واقع شد كوشش در مورد  .تكيه كرد

نبايـد دل   آيـد  يم يشكه پي حاالت بنابراين به. برود يكند كه به مقام باالتر
 يدر ارادت مولو .كننده هم باشد اين حاالت ممكن است ناراحت يگاه. ببندد

در آن بـاره  هـا هـم    ندارد و داسـتان  يدكه هيچ كس تردي يبه شمس تبريز
  :گويد يم يهمين مولوولي  ،اند گفته

ــد   ــدم اميــ ــار ببريــ ــزاران بــ ــد هــ     صــ
ــه   ــد  ،از شــمس ؟از ك ــاور كني ــن ب ــن ز م  اي
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نبايد بـه آن   ،در حاالت نبايد توقف كرد. آيد يم يحال اينطور يگاه
شـما   ،لمثـا به عنوان  .ايستددر همان حال ب د واشخوش ب اگر خوش بود دل

 يجـاي در بين راه  .افتيد يبا ماشين راه مو از اينجا به مشهد برويد خواهيد  مي
ـ  ايستيد يم... آب، درخت، سبزه و يجوبا  ،خوش آب و هوا يخيل آيـا در   يول

 .داريـد  يمقصـد  .برويـد  مشـهد بـه   خواهيـد  يشما م. خير مانيد؟ يمهمانجا 
راهتان ادامه  و به رويد يو م يدشو يسوار مولي  ،بريد يم ياينجا لذّتتوقّف  در
چهل فرسخ  كه رسيد يم بين شاهرود و سبزوار ،رفتيد كه جلو يكم .دهيد مي
مـا كـه    ؟است ي خشك و بدياينجا چه جاپرسيد كه  ولي آيا مي .است كوير
سـؤال  آيـا ايـن    !مانديم يهمان جا م يكاشك، آنجا داشتيم يخوب ين جااچن

مراحل و منازل در بين راه  هااين .د استتان مشه شما هدف !صحيح است؟ نه
يد ينه در آن حال بمانيد و بگو .اين منازل است ي حاالت شما به منزله .است

راهتـان   .و نه در اين حال نگران و ناراحت باشيد خواهيم يما همان حال را م
 ي، تـا قلبياد خدا، ذكر  از كه داده شدهرا  يدستوراتتمام  ييعن ؛را ادامه بدهيد

 ،ل به پيغمبـر و دوازده امـام  توس ،ل به بزرگانتوس ي،شرعظاهري ورات دست
منــاطق خــوش بــاز بــه  و شــويداز ايــن كــوير رد  تــا همــه را ادامــه بدهيــد

  .برسيد هوا و آب
 يبـه ديگـر  نبايـد  حال را آن كه هستيد  يدر هر حالديگر، از طرف 

ـ    مـثالً . ردتحميل انـواع و اقسـام دا   .تحميل كنيد  بـراي  يا هاگـر حالـت جذب
تـوان   مـي د وشـ  يمزاحم ديگـر شخص پيش آيد و آن را چنان بروز دهد كه 

  .تحميل حال استاين كار گفت 
را  پيشـرفتش دارد كـه   يحـالت  ييكـ . متفاوت است يحاالت هم خيل
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صـحيح   خودش يبراحالت اين  ،بيند يمداشتن و عمل خود در فعاليت صرفاً 
ايـن هـم درسـت     ،دانـد  يخدا مـ  چيز را از مهدارد كه ه يحالتديگري . است
ه كند كـه  بايد توج داند يمخود كه همه چيز را در فعاليت  ياما آن كس .است

و است كـه خداونـد بـه او داده     ياست و توفيق ياراده الهبه خود اين فعاليت 
ه    ،دانـد  ياز خداونـد مـ  را آن هم كه همه چيز  .ار باشدزشكرگبايد  بايـد توجـ

فعاليـت كـن كـه     ،كوشـش كـن   ن،وند گفته كار كـ كه خود خداداشته باشد 
 :گويد اين است كه حافظ مي .نباشد يموجب تنبل

ــد     ــش دهن ــه كوش ــه ب ــالش ن ــه وص    گرچ
ــوش     ــواني بكــ ــه تــ ــبش هرچــ  در طلــ

صحبت كنند، حتماً هر كـدام  با هم دو حال مختلف صاحبان اين اگر 
ت، مثـل منـازل   حاالت اساند كه اينها  از اينرو گفته. كند يم ريرا تكف يگريد

وقـت هـم    چيو هـ  بـه كسـي بگوييـد    قافله يبه راهنماجز  دينبا و راه است
  .ديبه آن حال نداشته باش يدلبستگ

 يكـه چـرا مـا حـال    آيـد   پيش مـي  ها يبعضدر اينجا اين سؤال براي 
 ه اسـت شـد  شيدرودر پاسخ بايد گفت اگر كسي براي داشتن حال،  م؟يندار

كـار كنـد، اطاعـت     يشيدرو يبرا ديبا شيودر .ستين نجايا يشكه اصالً جا
حـال مثـل مهمـان اسـت،     . رديآمد همان را بپـذ  شيكه پهم  يكند، هر حال

 گـر يد. رود يمـ  ،هسـت  يمـدت  ،يكن يم ييرايپذ ، از اوديآ يمبر شما  يمهمان
  .ديبه آن حال نداشته باش يدلبستگ

مـا  . حـاال نـداريم   و ميداشـت  يحال يوقت كيما  نديگو يم مهي بعض
باشـد  اينطـور  اگـر  . حـال يـافتن   ينه بـرا  ،ميكن يم يبندگ م،يكن يعبادت م
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مواد مخدر اسـتعمال   كنند دايپ يبه قول خودشان حال براي اينكه هم نامعتاد
، انـد  آنچـه را كـه گفتـه   درويش است كه  نيدر ا يشيكمال درو! نه .كنند مي

ما هـم  ت، اس يامر اله. چشم يقدمش رو ،هم كه آمد يهر حال .اطاعت كند
بدهـد،   رييـ كه خـود خداونـد خواسـت آن را تغ    يتا وقت ميريپذ يآن حال را م

  .شاءاهللا ان

 :فرمايند يكتمان سرّ مموضوع دنباله 
و بايد حفظ حال و ايمان و جان و مال مسلمين را در رفتار و گفتـار  
خود منظور دارد و مستوحش از اوثق برادران بوده بار خود را بر ديگران كه 

مرتبه او نيستند نگذارد كه ابوذر آنچه را كه در دل سلمان بود ندانست و در 
نبايد گفتار  فتاز بزرگان اگر در دل يا يو نمايش باطن .دانست يم ينبايست

 يفطر ،غلوآميز از او سر زند و مبادا از اطاعت سرپيچد و اين تقيه و كتمان
رياضت و مجاهده  ،سخود بر خالف ميل نف يو رويه بزرگان بوده و نگهدار

ـ  يو تربيت است و اقتدار بر نفس و استقامت و عزم اراده را قو و  .كنـد  يم
نفـس   يموجب ذلّت و سست اند دهكتمان عزّت آورد و عكس آنكه اذاعه نامي

  .و زوال اثر است
سـرّ خـود دريـغ     ،و امر بزرگان دين را بايد محترم شمرد و از غير

ـ  ،داشت و حتّي درمورد عدم لزوم ـ  رف را هـم بايـد قـبالً     يت و آمـد و داراي
ه غيـر مـورد   و موارد تقي .جان و مال را حفظ نمود و پوشيده و پنهان داشت

ترويج اسالم و دفـاع از   يمنكر است كه برا زا يجهاد و امر به معروف و نه
و گذشت از خود و جان و مـال را در   .يمسلمين است به امر در زمان مقتض

ترويج اسالم و ديانت داشتن غير حفظ ايمان و جان حفظ و  يراه خدا و برا
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 1.خود و مؤمنين است يو مال و آبرو

 يعني ،شاهيعل صالح ، دستورات حضرتپندصالحاست از كتاب  يقسمت
سـال  باشد كه در  ديبا اي ،هست آنطوريكهآنچه هست،  انيهم دستور و هم ب

وز هـم بـه   البته هنـ است و  شده ميتنظ شيسال پ هفتاد يعني يشمس 1317
 صيبه تشـخ  شهيكه هم ياتياجتماع، مقتض اتيو مقتض ستي ات خود باقوق

و مثل ايـن اسـت   در آن داده شود  يريينكرده كه تغ ضابزرگ وقت است، اقت
  .فرمايند كه ايشان حيات دارند و خودشان دارند اين مطالب را مي

درك در راه سلوك چيزهـايي را  . دييحاالت خود را نگو: قبالً فرمودند
است كـه در   نيا »مقام«گويند اما  مي» حال«كنيم كه گذرا است و به آن  مي

به . ميشو يكار م ي ادامه ي آماده و ميكن ياستراحت م م،اي هستاديا ييجاراه در 
 يمقـام معنـو  كسـي كـه در   گفت مگر به  ديكس نبا چيرا به ه نآهر جهت 

  .كه حقّ دارد بپرسد و حقّ دارد بدانداست  يباالتر
 يانصـار  عبـداهللا  به جابربن صرسول حضرت روزي نمونهبه عنوان 

سالم مـرا   ي،ديرسكه به او  د،يد يمرا خواه انفرزند نسل پنجمتو : فرمودند
بود كـه حضـرت بـه او     ياد از بزرگانسج جابر در زمان حضرت. به او برسان

زنـد  فربـه وجـود    يا در جلسهيك روز جابر . كردند يمبسيار ت و احترام محب
بـه   غمبريگفت كه پجابر . پي برد )باقر كه هنوز كودك بودند حضرت( شانيا

اد هم خبر سج حضرت. فرزند برسانم نيرا به ا شانيكه سالم ا اند همن فرمود
 شادتيـ عبـه   خواستند ياد مسج شده بود، حضرت ضيجابر مر يوقت. داشتند
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بعد از  .برويم رجاب ادتيعبه  ايفرمودند ب عببرند، به فرزندشان باقر فيتشر
البتـه او   ؟يا چگونـه  :حضـرت فرمودنـد   ،يمتـداول و عرفـ   يها يپرس احوال

 ؟يدر چه حال يعنيبدنت چگونه است؟  نكهينه اي، ا چگونه نيكه ا ديفهم يم
. دهـد  يمقامش را نشـان مـ   كه گفترا  ييزهايچجابر  ؟يهستي در چه مقام
را از  يفقـر و نـادار   ،ترا از سـالم  يمـار يهستم كـه ب  يدر حال :عرض كرد

اد اشــاره ســج حضــرت. دوســت دارم شــتريرا از شــهرت ب يثــروت، گمنــام
 نيـ بـاقر كـه كـودك بـود، ا     ل جابر خطاب به حضرتهم از او ديشا( كردند

د، بـر حسـب   اشـ اد گفتـه ب سج بود، اگر هم خطاب به حضرتگفته را سخن 
: كه كردند فرمودنـد  يت و احترامباقر بعد از محب حضرت )بود شانيا ي اشاره

اگر خداوند به ما سالمت داد، همـان  . ميستين ياينطور تيب ما اهل! جابر يول
اگـر فقـر داد، فقـر را    . ميداد، همان را دوست دار يمارياگر ب. ميرا دوست دار
 هيچكدامخدا  يها داده نيدر ب .مياگر غنا داد غنا را دوست دار .ميدوست دار

  .ميده ينم حيترجرا بر ديگري 
معصـوم   ياز كـودك  يعنـ ي، بودند معصوم هائمه مييگو يم يوقتما 

ـ  غمبريپ يو معنو يآنچه فرمودند از دهان وارث ظاهر. بودند  داست كه خداون
كـه   سـت ينفـس ن  ياز هوا ،1 َو ما َيْنِطُق َعِن اْلَهـوى: فرموده استاش  درباره

 يمقـام هـر  كـه در  امـر اسـت    نيـ دهنـده ا  نشـان قـول   نيا. گويد سخن مي
  . دينيحاالت مختلفه را بب تا ديمقام رد شوآن از  د،يتوقف نكن ديهست كه

 آيد ي سالك پيش ميكه برا يمقامات ايند كه حاالت ا هفرمود نجايادر 
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 ميدر دوران قـد  نديگو يم. است بيغر گرانيد يچون برا د،ينگو گرانيبه د

كـه برگشـت    يوقت. فرستادبراي مأموريتي به هندوستان را  رشيوز يپادشاه
كـه آتـش    دميـ د يگفـت مرغـ   ؟يديـ د آنجادر  يبيعج زيچه چ دياز او پرس

. به او برخـورد  يليخ ؟يهست ييگفتند عجب دروغگو دنديهمه خند. خورد يم
مـن دروغ   ريـ شترمرغ آورد كه نشان بدهد كـه نخ  كو يبه هندوستان رفت 

ات  هزحمت بر عهـد همه  نيكه ا ييگو مي يپادشاه گفت چرا حرف. ميگو ينم
هـم   يدر مـورد حـاالت فقـر   داسـتان   نيـ ا ؟قبولش نكنند گرانيو دبگذارد 
  . است صادق

بـر   شـود،  يمـ  يچند نفـر  اي يفقرا، دو نفر نيكه ب ييها بحث شتريب
 يكي. در حالت بسط استو ديگري در حالت قبض  يكي. همين اساس است

 نـد يب يمـ  يرگيدو ي اله ي ارادهبه بكند جز  تواند ينم يكار چيكه ه نديب يم
 هيچكـدام  نهـا يا. كنـد  يمـ  تيـ كـن، فعال  تيـ اينطور فعال فرمودهكه خداوند 

دچـار اشـتباه    يگـر يآن د نكـه يا يبـرا  ند،يبگو يگريبه د ديحاالتشان را نبا
 ايـ  شـود  يمـ  نيدارد بـدب  يگريكه حال دكسي به  ابه اين نحو كه ي شود يم

  .قاصر استكه از آنچه  شتريب ند،يب يخودش را قاصر م
 گذشـت،  يسلمان مدل آنچه در از اگر اباذر : در حديث آمده است كه

كـه اگـر خبـر داشـت او را     نقـل شـده   حتّـي  . كرد يم ريخبر داشت او را تكف
 )اباذر و سـلمان ( هر دو نكهيا يبرا .ستيمسلّم نروايت دوم  يول 1.كشت يم

 .ندبـه هـر دو لطـف داشـت     صغمبريبودند كه پ يبزرگوار اريبس ي ابهاز صح
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بزرگوار يسلمان مرد. بود گرد ابانيب. نداشتذخاير دنيا به  ا،يه به دنابوذر توج 
 ي  بـه انـدازه   كـنم،  يكار مـ  روم يمن صبح م فتگ يابوذر م. بود ونياز روحان
فردا هـم خـدا    گذرانم، يروزم را مگردم و  برميدرآوردم،  يروز كه مزدهمان 

 يگفـت بـرا   يمـ . نداشـت ذخيره  فردا هم ي به اندازه. مثل امروز خواهد كرد
ا  . مبشـو  ام نباشد كـه نگـران امـوال خـود     در خانه چيزي خواهم يم نكهيا امـ

در  رهيذخ شهيهفته، ده روز هم كيمثالً  ي فرمود كه من به اندازه ميسلمان 
دو حالت ظـاهراً   نيا .منزل دارم، كه هرگز نگران نباشم فردا چه خواهم كرد

 يكنند ول ردرا  يگريهر كدام ممكن است د آن كه بنا بر مخالف هم هستند
 يعنـ يدو بزرگـوار   نيـ بـود و ا  صغمبريپ ي و عالقه دييهر دو حال، مورد تأ

خودشان و از ارادتمنـدان خـاص    كينزد اريهم از دوستان بس سلمانابوذر و 
حـاالت خـود را بـه     ديـ نباسـالك  : نـد يفرما ياست كه م نيا. بودند عيعل
  .ديبگو يگريد

كـه بايـد   كـه دسـتور داده شـده     ييچيزهـا  ز موارد و مصاديقا ييك
ايـن اصـل    .ستماتقيه جزء دين  :اند تقيه است كه ائمه فرموده ،كتمان بشود

قرار گرفته است ت نّاهل سمورد انتقاد در مورد شيعه آنقدر مشخص بوده كه 
ه را ابـداع كـرده اسـت         شيعه، گويند يم چنانكه تـا  شـيعه دوازده امـامي، تقيـ
ه يعنـ  گوينـد   آنهـا بـه اشـتباه مـي    . اي براي تنبلي خودشان باشد بهانه يتقيـ 
 يعصـب  يهـا ارومثل دولي ائمه است،  از دستورات خاص يكي هيتق .ييدورو

از اگـر   يالزم است ول ،دستور داده پزشككه  يمشخص ي كه به اندازهاست 
ه، ائمـه دسـتور   كه خداونـد دسـتور داد  هم  يا هيتق .آن تجاوز كنند، سم است

ِقيَّـَة ِديِنـي َو ِديـُن : صادق فرمودنـد  حضرت نكهيكماا. است يضرور ،دادند التَّ
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 هيدر چند مورد تقالبته فرمودند . پدران من است نيمن و د نيد ،هيتق ،1ٓاَبائِي

وقتي از منكر و در مورد خون،  يجهاد و امر به معروف و نه ، مثلوجود ندارد
  .كرد هيتق ديادر خطر است نب يجان كس

از تقيه نشـان داده شـده و در صـدر     يموارددر داستان انبيا  قرآندر 
  .اسالم هم موارد تقيه بوده است

همچـون   ينـام بزرگـان   يام ول ياسر را بارها تكرار كرده داستان عمار
ار و  . ك و تيمن خوب اسـت عمار هر چه هم گفته بشود ولو به عنوان تبرّ عمـ

 صرسول كه حضرت يامه در ايرش سميه هر سه در مكّو ماد رپدرش ياس
ـ   .مسـلمان شـدند   ،به مدينه مهاجرت فرمـوده بودنـد   ه اينهـا را  مشـركين مكّ

هرچه ابوسفيان بـه   .بالل غالم ابوسفيان بود. كردند يو مجازات م گرفتند يم
نوك زبـانش را بريدنـد    .احد، احد، احد :گفت يم ،ها را ببر اسم بت گفت ياو م
در روزي  .گرفـت  يزبانش مـ  ييعن ؛بودشده الكن  كار، الل بر اثر همينب هك

خريـد و   يبالل را بزنند ابوبكر آمد و او را با قيمت گزاف خواستند يكه م يحال
ياسـر  بـه  . ارباب و بنده برادر شدند، با آزاد شدن باللبه اين ترتيب  ؛آزاد كرد

شـالقش زدنـد و    آنقـدر  .گـوش نـداد  . يبجو يتبرّ صگفتند از محمدهم 
زنش سـميه   .اولين شهيد در اسالم ياسر بود .كردند تا كشته شد اش شكنجه

آميز او را شكنجه كردند تـا او هـم شـهيد     را هم آنقدر زدند و با اعمال توهين
خواستند او  يپدر و مادرش زير شكنجه كشته شدند وقت ديد يعمار كه م .شد

خواهنـد   به ايـن ترتيـب مـي    كافران نكه اي ددر اين فكر بو ،را شكنجه كنند
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صورت ظـاهر   به .ماند ينم يباق ييك مسلمانان را بكشند و ديگر مسلمان يك
 كهاز موارد تقيه است يكي اين  .آزادش كردند، لذا جست يتبرّ صاز پيغمبر

ـ بعـد از آنكـه    .اند نوشتهداستانش را خين مور بـه مدينـه   ، آزاد كردنـد ار را عم
 يمن چنـين كـار   :فتگ ،رسيدرسول  به خدمت حضرت يوقت .مهاجرت كرد

آيا دلت  يزد يآن وقت كه اين حرف را م: فرمودند .زدم يكردم و چنين حرف
حضـرت   .با آن حرف همراه بود؟ قسم خورد كـه هرگـز دل از تـو برنگـرفتم    

در  يكـه آيـات   ي؛همان كار را بكنـ  يباز هم اگر گرفتار شد يجازم: فرمودند
ِه إِلَّاَمـکَ َمـْن  :شـد نـازل  مورد عمار  ِه ِمـْن َبْعـِد إيمانـِ ِرَه َو َقْلُبـُه ْکـْن أُ ـَفـَر بِاللَـّ

  1. ُمْطَمِئنٌّ بِاْلٕايمان
را  يموس كه حضرتاست همسر فرعون  يكي از موارد تقيه در قرآن

آمـده   قـرآن بود كه اسمش در  يزن بزرگوار و مؤمن اوبزرگ كرد،  يدر كودك
ـ  كه در قشـون فرعـون بـود    ين مؤمنآ اي. كرد يم هيتقولي  است  يوقتـ  يول

را اعـدام كنـد، او گفـت چـرا      يگفتند كه موس  نمردم جمع شدند و به فرعو
آنجا چون جـان  در . آشكار شد مانشياو به اين ترتيب  د؟يزن يم يحرف نيچن

  .نداشت يمعن هيبود، تق خطر در يموس حضرت
ــه قــرآنمــورد ديگــر كــه در  ــه عنــوان تقي ــد شــمرده ب داســتان  ،ان

زد  يتهمـت دزد  بنيـامين برادرش كه به  يوقتآن  .است عيوسف حضرت
 يدزداو دارد والّــا معلــوم بــود كــه نگهــاينكــه بــرادر را نــزد خــودش  يبــرا
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  .است نكرده

كـه   يزمـان  .اسـت  عابراهيم حضرت ،است قرآنكه در  ديگرمورد 
ـ  بيـرون  به عبادت  يابراهيم گفتند بيا برا تبه حضرپرستان  بت  رويم،شـهر ب

َفَنَظـَر َنْظـَرًة فـِى  :، بيمارممن مريضم: گفتحضرت نگاهي به ستارگان كرد و 

خواسـت   مـي و بيمار نبـود   عابراهيمكه  يدر حال .1 َسِقيم   َفَقاَل إِنىّ  النُُّجومِ 
يـك  هـم  ايـن   .ها را بشكند تبر بردارد و بتتا خلوت شود شهر همه بروند و 

  .مريضم :گفت ،آنكه مريض باشد وندخدا ب مورد تقيه است كه پيغمبرِ
در همچنـين  و آمده  قرآندر  .مورد ديگر داستان اصحاب كهف است

ناچـار  بـه   ،از درباريان شـاه بودنـد   آنها اند كه چون اغلب اخبار و تواريخ آورده
آنقدر دلشان بـه تنـگ    يزمان .رفتند يحفظ جان خودشان به عبادتگاه م يبرا

  .رج و در غاري پنهان شدنداز شهر خاديگر با همآمد كه 
مسـلمين  يـا ديگـر   حفظ جان و مال خود و  يبرا يبنابراين تقيه وقت

ولـي  ) يگفـت واجـب شـرع    شود ينم( موارد يباشد نه تنها جايز بلكه در خيل
   .ستماچون ائمه فرمودند جزء دين  .الزم است

ندارند و تقيه  طاقت ها يبعضولي حاالت مختلف است چنانكه اصوالً 
ار    ؛داننـد  يرا در تقيه م حتمصلهم  ها ضيبع ديـد  يكـه مـ  زمـاني  مثـل عمـ 

بلكه براي اينكه يك نفـر  از ترس جانش نه  .برند ياز بين مدارند  مسلمين را
و چه در  يعمار چه در جوان .از بين نرود، تقيه كرد ـ يعني خودش ـ مسلمان
در زمان . ودب عيين در خدمت علفّصاو در جنگ  .كرد يجنگ م يحال پير
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ه  از آنهـا   ييك .دو نفر را گرفتند و تحت فشار قرار دادند شاز ائمه ييك تقيـ
اين مـژده را   .رفت كشته شد و به بهشتو تقيه نكرد  يديگر .كرد و آزاد شد

 يول .رود به بهشت مي شود يو كشته م كند ينم كه تقيه يكسكه اند  هم داده
اسـت، عملـش    كـرده تور امام رفتار به دس، چون كرده كه تقيههم  يآن كس

  .مقبول است
مصاديق تقيه در اخبار  وتقيه مسلّماً جزء دين است و بايد رعايت كرد 

ند مربوط به زمان خود ا هتقيه كه فرمود يها از مصداقبرخي  يول. استآمده 
 يتعـد امامـان  و نسـبت بـه    نـد ظـالم بود حاكمان دوران ائمه  رد .ائمه است

هـاي آن در زمـان    يكي از مثـال . بود دوران آن يبراخصوصاً  هتقي .كردند مي
  .ديديكه داستانش را بارها شن بود نيقطي بن يعل هائمه

ه  صادق  حضرتباقر يا  حضرت ـ   در مورد تقيـ از  يفرمودنـد كـه خيل
بيعت در زمان پيغمبر برقرار . دهيد يما را به كشتن م كنيد يشماها كه تقيه نم

ـ  ييكـ : بوددو نوع  و آن بر بود كـه حضـرت حكومـت     يوقتـ  يه يعنـ در مكّ
احكـام در   بينيد ياست و م يمكّ يها سوره غالباً قرآنآخر  يها سوره. نداشت

هر كـس بـه پيغمبـر    . اصول عقايد و اخالق است عموماً .بسيار كم استآنها 
حضـرت بـه   وقتي  اًبعد .بود يو ايمان يك ماسال .مسلمان بود ،آورد يايمان م

حكومـت از مـردم اعتقـاد     .حكومـت تشـكيل دادنـد    ،رت كردنـد مدينه مهاج
حضرت بـه اعتبـار   ، بنابراين .خواهد ياطاعت از قانون م ،خواهد يقانون نم به

ايـن  از ند بايد ا كه تابع حكومت يكسان :گفتند ييس حكومت بودند مئاينكه ر
ان ايش .باشد خواست يدلشان هر چه م درتشان و حاال ني. قوانين اطاعت كنند

 شـود  يمـ ولي آيـا   ،با حضرت بيعت كردهم ابوسفيان حتّي . گرفتند يبيعت م
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جگرخـوار   گفـت ايمـان آورد؟ هنـد    شـود  يبـود؟ مـ   يمسلمان واقعـ او گفت 
به  ـ اگر آن را به وضع مقررات امروز تشبيه كنيم ـ اين بيعت. بيعت كرد هم

ي تقاضـا  ناز ايـرا  ييـك نفـر خـارج   مـثالً  . قبول تابعيت دولت بودي  منزله
 ي اين به منزلـه  .آيد يماو به ايران و  كنند يقبول ممسئوالن  ،كند يتابعيت م

بودند و به پيغمبر به عنوان راسخ را كه در اعتقاداتشان  ياما كسان. بيعت است
 يبيعـت ايمـان   گرفتند يكه م يبيعت ايمان آورده بودند، وتسليم شده  يپيغمبر

 رحلـت بعـد از  . كم بـود  يخيل دبودن كردها كه اين بيعت ر بود و تعداد كساني
هـم ذكـر   اخبار پنج نفر، هفت نفر تا هفده نفـر   يبعضدر ( پيغمبر جز سه نفر

دستور پيغمبـر را   ييعن ؛هفده نفر، همه مرتد شدند يميگو يحاال م) شده است
كه فقط اين هفده نفر ليـاقتش را داشـتند بيعـت     يپس اين بيعت .اجرا نكردند

ب بـه  صـ بود كه بعد از پيغمبـر هـم ايـن من    عيعل رأسشدر بود و  يايمان
و بيعـت   نشـين بـود   وپـنج سـال خانـه    بيسـت  عيعل. ل شدمحو عيعل

كـه   ديـده بودنـد  خلفـا هـم   . گرفت يمايماني بيعت  گرفت ولي حكومتي نمي
 يغيـر از بيعـت ايمـان    يكه بيعت اسالم دانستند ينم( گرفته يم يپيغمبر بيعت

هر دو نوع  اش، ساله پنج در زمان حكومتآن حضرت  .گرفتند يبيعت م )است
ايـن بيعـت    .گرفـت  مي يساير اوقات فقط بيعت ايمان يول .گرفت ميبيعت را 

   .نسخ نشد يايمان
َه اْشـَترى :يـد فرما يمـ  قرآنآيه در  ْنُفَسـُهْم َو   إِنَّ اللَـّ ِمـَن اْلُمـْؤِمنيَن أَ

أَْمواَلُهْم بِأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّـةَ 
 در مقابل چه خرد يد مال و جان مؤمنين را مخداون ،1
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خريـد و  . بهشـت اسـت  در مقابـل بهشـت، قيمـتش     ،بِأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ ؟ چيزي
هم مثل خريد و فـروش   بيعت. گويند يبيع معربي را در لغت  يفروش معمول

حتّي در زمان غيبت هم نسـخ   يدر هيچ زمان .گرفتند يائمه هم بيعت م. است
بـا  اجـازه نـدارد   چون انسان  .است يهنوز هم باق .است يباق نشده و هميشه

مثـل   ؛از بين رفت يا نرفت و اسالم قرآنميل و سليقه خود بگويد كه احكام 
به پيغمبـر   قرآناز آيات  يدر يك يا آنكه. است گفتند نسخ شدهزماني كه  حج

ون نرويد و بير 1هايتان بمانيد بگو در خانه يتها كه به زن شود يدستور داده م
منين عايشـه حركـت كـرد و بـه     ؤالمـ  ماُ رسـول،  حضـرت رحلـت  بعد از  ولي

لمه هم كه از زنان بزرگوار الس ماُ .برويماز خانه بيرون لمه گفت بيا با هم الس ماُ
 ؟يادت رفته كه به ما گفتند در خانه بمـانيم  قرآنمگر آيه  :گفت ،حضرت بود

   .است عت هم نسخ نشدهآيه بي ،منظور. است آيه كه نسخ نشده
البته چون تحت فشار خلفا بودند اگر  .گرفتند يائمه معصومين بيعت م

ايشـان را  و  كردنـد  يمـ  يتعـد  گيـرد  يكـه امـام بيعـت مـ     فهميدند يخلفا م
 .اسـت حكـومتي  كه اين بيعت غير از آن بيعـت   فهميدند يآنها نم .كشتند يم

 عجعفرصـادق  بـه حضـرت   نمودرا ساقط  اميه يبن يابومسلم وقتكمااينكه 
اگر منظورشـان   .حضرت رد كردند .كردداد و تقاضاي بيعت پيشنهاد خالفت 
. رد كردنـد آن را  آمـد و  شـان  خانـه بـه  كه خود خالفت  وداز بيعت خالفت ب

خليفه  ي،اسالمحقيقي  يبه معنا، چون آنها سالطين يمبايد بگوي البته ـ خلفا
افـرادي   .چيسـت  گرفتند، يم اخف مه دركه ائبيعتي  اين فهميدند ينم ـ نبودند

                                                                          
 .ُبُيوتُِکنَّ   َو َقْرَن في:  33سوره احزاب، آيه .  1
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ل يـ اواتـا  . شدند، كارشان در خفا بود نيز كه از طرف ائمه مأمور اخذ بيعت مي

كـامالً  شان هـم  ي ايزمان وليعهد .ن وضعيت بوديهم عرضا زمان حضرت
اين اسـت كـه    .داشته باشند يا هيچ كار محرمانه توانستند ينمكه روشن بود 

ـ   .ار دادنداختيكرخي معروف شيخ به  ـ  يراو هم بـه س بـا اجـازه   كـه   يطقَس
  .گرفتند يمايماني به نيابت از حضرت بيعت و  عامام

ــتان ــا از ف داس ــارهاه ــه   ييش ــر ائم ــه ب ــد از   ، ك ــوص بع ــه خص ب
 و كـرد  يايـن راز را فـاش مـ    ياگـر كسـ   .فراوان استبود  ،عرضا حضرت

 يكه بعض ـ رسيد يم فابه گوش خلاين امر من با امام بيعت كردم و  گفت يم
. دادنـد  يده و تحت فشـار قـرار مـ   كرائمه را احضار آنها  ـ رسيد يمواقع هم م

منصور شـنيده   .كرد حضارصادق را ا حضرت ي عباسي، خليفه يك بار منصور
حضـرت  هنگامي كه  يول ،ايشان را بكشد خواست .گيرند يبود ايشان بيعت م

رت را بغـل كـرد و   حضـ  .تشريف آوردند، به عكس بلند شد و اسـتقبال كـرد  
 :صادق فرمودند ؟ حضرتيخواه يچه ماز من تعارف كرد و نشاند و گفت كه 

حضرت تشـريف   يوقت .پيش تو بيايم ينخواه كه اصالً خواهم يفقط از تو م
آمـد ديـدم    عصـادق  يچطـور شـد؟ گفـت وقتـ    : از منصور پرسيدند ،بردند
اگر جـز ايـن    ته وگرفدر دهان ن خود را باز كرده و تخت من را اده ياژدهاي
  .اين تصرف واليت است .بلعد يبكنم من را با تخت م يكار

لـش  شـرط او  :دارد يشروط امنته .اصل تقيه هميشه هست بهرحال،
جان كسي در خطـر  اثر تقيه  ثانياً اگر در .نباشدمعتقد ور طاين است كه دل آن

ه در مـورد جهـ    ثالثاً .ز نيستيجا ،ريخته شود يخونباشد يا  بـه   اد و امـر تقيـ
 يجلـو نبايـد  تقيه . جايز نيست ـ شان البته با شرايط ـ از منكر يمعروف و نه
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 يامر حرامـ  ،نبايد به عنوان تقيه ييعن ؛از منكر را بگيرد يامر به معروف و نه
  .اين تقيه نيست .دنبده ياللد يا حكم به حرمت امر حنرا ترويج كن

بر شيعيان واجـب   ،ان غيبتدر زممعتقديم،  يانما شيعدر مورد جهاد 
ها هـم كـه حكـم جهـاد      زن يحتّي برا .دفاع هميشه واجب است ينيست ول
 يو اجتمـاع  يجمع بطور دستههم نه فقط دفاع  .حكم دفاع وجود دارد ،نيست
در مقابل دفاع از جان و مال و  ياگر كس ؛ستههم  يشخصبه صورت بلكه 

بـه ايـن طريـق تقريبـاً      .رداجر شـهيد دا  ،ناموس خود يا برادرش كشته بشود
به ما تلقين كنند كه دفاع از جان و مال خـود و ديگـران   را  يند الزاما هخواست

  .الزم است
بـه   يداشـته و بسـتگ   يخودش شرايط اعاست؟ دف ياما دفاع چطور

يـك نفـر   در مقابـل  مسـلح   ينفر يـا گروهـ  چند فرض كنيد  .مقتضيات دارد
وقتـي بـه   يـا  . شـود  چون حريف نمي ندبزاو هم دفاع اين نيست كه  .آيند مي

بايد برود اسـلحه بيـاورد و بـا شـير     در مقام دفاع  ،كند يحمله م يشيركسي 
اسـت و   يشرعاز آن  يمقدار هست كهدر دفاع  يبه هرجهت شرايط .فتددراُ

  .هم برحسب درك عقل است يمقدار
آيـا   .طور تابع شرايطي اسـت  هم همين از منكر يامر به معروف و نه

منكر اسـت و   حقّ دارد بگويد فالن امر معروف است و يا فالن امر يسهر ك
كند؟ اين است كه در تشـخيص امـر بـه    به آن را وادار  يبعد هم به زور كس

بنـابراين   ؛بايد اوالً معروف و منكر را بشناسد :اند گفته ،از منكر يمعروف و نه
رفتـار او  مخـالف   ياو داشـت يـا رفتـار    ي مخالف عقيـده  يا هر كس عقيده

بعد هـم بـه زور او را    ،منكر استعقيده يا رفتار، بگويد اين  تواند ينم ،داشت
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 شناسيم، ميها را ما  از معروف يخيل .بايد معروف و منكر را بشناسد .وادار كند

شـخص  اگـر  و  دارد يجـات از منكـر در  يبايد بدانيم امر به معروف و نهـ  يول
عـام   اه رمضان روزه شكسـتن در مـأل  م در مثالً .قدرت داشت بايد الزام كند

كار درست  ،كند مي يجلوگيراز آن حكومت ، حال اگر منكر استو گناه دارد 
 كـه مسـلماً  هم اين منكر  و زور و قدرت داردحكومت  .كند مي يو بسيار خوب
رمضـان و در   هدر مـا  ،از روزه گرفتن معذور هـم باشـد   يولو كس.  منكر است

رجهـت بايـد   ه بـه  .ايـن منكـر اسـت    .ا آب بنوشـد عام نبايد غذا بخورد ي مأل
اين است كه امـر   .مؤثّر باشدبايد اش  بعد هم گفته .معروف و منكر را بشناسد
 ،نسبت به فرزنـدانش يـك نحـوه قـدرت دارد     يپدر .به معروف درجات دارد

اخـم كنـد،   بـه او  ديـد   را يمنكـر  ياش اين است كه وقتـ  ترين درجه ضعيف
ه . ندك ييروبرگرداند، ترشرو ه   ام بعضـاً  مـن ديـده   هـا  در مورد تربيت بچـ بچـ

ايـن كـار در    .خندنـد  پدر و مادر به عمل او مـي  ،كند مي يكار خالف يكوچك
 ياخمـ بايـد   گوينـد  يبه او نمـ  يمضرّ است، الاقل اگر چيز يتربيت بچه خيل

را ديدنـد   يمنكر يوقت .است جتماعهمين حالت هم در ا .بكنند كه او بفهمد
  .تشويقش نكنند ،رفع كنند، اگر نه توانند ياگر م. نايستند به تماشا

 ياز منكر اسـت، درجـات ديگـر    ياز امر به معروف و نه ياين درجات
نكنـد   يبـا عمـل خـودش بـا منكـر همراهـ       يكسـ مثـل اينكـه    ستههم 

بكنـد البتـه در اينجـا هـم تشـخيص منكـر و معـروف         يمعروف همراه با و
  .است لكمش

له نيسـت،  أكه صددرصد مربوط به ايـن مسـ   استنقل شده  يداستان
از صـحابه خـاص    ييكـ  .خـوب اسـت  ذكر آن  ،روشن شدن ذهن يبرا يول
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ـ ج .ل بوداجم فّانص عكاظم حضرت از وسـايل  شـتر، در قـديم    يل يعنـ م
ـ  ييآنها .حمل و نقل شتر بود عهـده  ه كه شتر داشتند وظيفه حمل و نقل را ب

ــ ــفّان. تندداش ــو   ص ــن ب ــارش اي ــم ك ــال ه ــدمت  . دجم ــد خ ــك روز آم ي
 ،شـتر از مـن خواسـته    الرشـيد صـد   هـارون  :عـرض كـرد   عكاظم حضرت

آيـا   .را بجا آورده و برگـردد  حجه رفته و اعمال خواهد با اطرافيانش به مكّ مي
 وفبداند اگر ايـن كـار معـر    خواست يماو من بكنم؟  كه است ياين كار خوب

 :حضـرت فرمودنـد   .كنـد  ينه ،حضرت به او امر كند و اگر منكر است ،است
اينكـه   يبـرا  ،كردنـد  يائمه اين كار را مـ  ،اوقات يخيل ـ نظر خودت چيست؟

ر و تعقّتفكّ ي هقوا لّل ارادتمندان و شيعيان را به كار بيندازند و تمرين بدهند وا
 ،تاس يبه نظر من كار خوب :عرض كرد ـ بفهمند يفور توانستند يخودشان م

ال ؤحضرت از او سـ  .و عبادت است امر واجب ،حجه و اينكه زيارت مكّ يبرا
اش بـه   كه كرايه خواهد يدلت م يده اين شترها را كرايه مي يتو وقت :كردند

: فرمودنـد  .معلوم است :تو پولش را بدهد؟ گفته الرشيد ب تو برگردد و هارون
ـ     كه هارون خواهد يدلت م ه بـرود و برگـردد كـه    الرشيد بـه سـالمت بـه مكّ
پس همين قـدر كـه دلـت     :فرمودند .معلوم است :ا بدهد؟ گفتتو ر يشترها

صـورت   بـدين  .ندهآنها را  ،بنابراين. بماند اين منكر است يظلم باق خواهد يم
تشـخيص معـروف و منكـر    اينكـه  منظور . كردند يشيعيان را تربيت مامامان 

 . است يله بسيار مهمأمس
اسـت   عتبار شخصبه ا شود يكه داده م يسرّ دستورات كتمانمورد در 

اختصاص به اين دستورات دهند و  چون شخص تعهد كرده به او دستور مي و
زيـرا   .رود ياگر بگويد اثـر آن از بـين مـ    .را بگويدها آنلذا نبايد  ،خودش دارد
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آمـده  در اخبـار  حتّـي   .كه به او داده شده اختصاص به خـودش دارد  يدستور

منظـور  (خودت را  يطال ، يعني1کو َمـذَهب کو َذهابَ  کاُسُتر َذَهبَ است كه 
پنهـان  . مـذهب خـودت را پنهـان بـدار     وآمدت را و رفت ،)از طال ثروت است

 . ي كنيرياكاراينكه نه  يي؛الزم نيست بگو اينكه يداشتن يعن
. كنـد  ايجـاد مـي   يت قلب و اراده قـو قوسرّ، كتمان از جهت تربيتي 

تشنه و گرسـنه  شخص رغم اينكه ياز فوايد روزه هم همين است كه عل ييك
ـ  .كنـد  يت اراده پيـدا مـ  قو .دارد يخودش را نگه م ياست ول  لـق،  زبـانِ  يول

 يبـرا  يت قلب و فكـر در اثـر خـوددار   قو .آورد يم يسست ،اند بطوريكه گفته
  .شود يانسان پيدا م
و امامـان  خدا و رسـول   يضرْتقيه را آنطور كه م شاءاهللا ما بتوانيم ان

بكند و  خواهد يهر كار م يهر كس نكهيا يبهانه برا هيقت واست انجام بدهيم 
ـ تق ديبگو ام نشـود  كـرده  هي .ـ تق صيالً تشـخ او ـ يخ هي بـه   .سـت ينراحـت   يل

است كه در دفاع از حقّ و عدالت در مقابـل   يجهاد بزرگ )بنابر روايت( عالوه
 ؛يماق نشـو فو ن ي، رياكاريباز تقيه دچار حقّه ي به بهانه .كنند مي ظلم و ستم
ت خيـر   يكه خدا يمثالً در حال نـداريم در ايـن    ينكرده اعتقاد نداريم يا نيـ

 يتقيه بـرا  .اين تقيه نيست ،است حاضر بشويم يمجلس كه مجلس ذكر اله
  .مسلمين است يحفظ جان و مال و آبرو

                                                                          
 . 51ش، ص  1363، باقري بيدهندي، قم، نشر روح، گنج حكمت يا احاديث منظوم.  1
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ن و فات    خال 
من واقعـي را  ؤصفات و اخالق م ،خواننده توجهدر خاتمه براي ازدياد 

ــه ــاب ك ــر   ناي ــت احم ــر از كبري ــول و   ات ــدا و رس ــات خ ــت و از فرمايش س
ست به جاي خالصه آنچـه تـا اينجـا     ا شالموالي و ساير موالي مولي حضرت

كيد و تذكر أنويسم كه در اين مورد تكرار هم مطلوب و براي ت مي ،نوشته شد
  : ستا

خالص، و دل خاشع، و تن خاضـع   نيتست، خداخواه و خداجو، منؤم
آاليش و كردارش  اش بي دوستي. پايش از راه بيرون نرود، و بر راه نلغزد .دارد
خود ترسـان و   به خود پرداخته، به ديگران نپردازد، و از خود بر. غش باشد بي

اش عبـرت، خاموشـي    نگاهش به معرفت، بهـره . ديگران از او در امان باشند
رد بـا پايـداري، و   دانايي را با بردباري، و خ. ستاحكمت، گفتارش حقيقت  او

و هنگام نيكـي كـردن   . و مهرباني دارد گذشت با توانايي، و شجاعت با نرمي 
پايـان كـار را بسـنجد و در    . شادان، و از بدي پشيمان، و بر خود ترسان باشد

جويد، و  ةها پافشاري كند، و در هر حال و هر كار ياري از صبر و صلو سختي
  .رگ آن را فراهم سازدآماده و مهياي مرگ باشد، و ساز و ب

نيكي صرف نمايد و سـفارش بـه    سرمايه عمر را بيهوده نگذراند و در
ش بر شهوت چيره باشد، و گذشتش بر خشم، و دوسـتي بـر   ئحيا .نيكي نمايد

كينه، و قناعت بر آز، جامه مانند مردم پوشد، در ميان آنها زندگاني كند، و دل 
، و كار امروز به فردا نيندازد، و در دنيا به آنها نبندد و در كار بندگي شتاب كند

روي كند، و از معصيت خود را نگاه دارد، زيـانش بـه كسـي نرسـد، بـه       ميانه
بدكننــده بــر خــود نيكــي كنــد، و بــا آن كــس كــه از او بگســلد بپيونــدد و  
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ال از كسي نكند، و درخواست ديگران را رد نكند، ؤكننده را ببخشد، س محروم
ياز نبرد، و نيـاز نيازمنـدان را بـرآورد، انصـاف نخواهـد و      ن روي نياز جز به بي

انصاف دهد، خود را از لغزش نگاه دارد و هميشه مقصـر شـمارد، و از لغـزش    
  .كشيدگان باشد ديگران درگذرد، دشمن ستمگري و يار ستم

و  ،از سردي مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكنـد، و عـذر پـذيرد   
. نگردد، از بدگويي اندوه به خود راه ندهـد  عيب پوشد، از چاپلوسي مردم شاد

و در شادي آنها شاد و بـه گرفتـاري آنهـا انـدوهناك      ،منين يكدل باشدؤبا م
و اگر نتواند . اگر تواند به همراهي چاره انديشد و دل آنها را خوش سازد .گردد

براي آنها خواهد آنچه براي خـود خواهـد و بـر    . از خدا درخواست چاره نمايد
من قهر نكند و پنـد در پنهـان دهـد، و    ؤاز م .سندد آنچه بر خود پسنددآنها پ

  .نيكي آنها در آشكار و پنهان خواهد
. به روي آوردن دنيا خشنود نگـردد و از رفـتن آن انـدوهگين نشـود    

لغزش را تكرار نكند، تا نپرسند نگويـد  . همت بلند دارد، به عادات بد خو نكند
كـردارش گـواه گفتـارش باشـد، از تـدبير      و چون گويد كم و سنجيده گويد، 

زندگاني فروگذار نكند، از فريب و دورويي و دروغ بـر كنـار باشـد، و خـود را     
بزرگ نشمارد و ديگران را پست نبيند، كسـي را سـرزنش نكنـد و بـا مـردم      
نستيزد، و با زنان كم نشيند ولي به آنها مهربان باشـد و دلشـان خـوش دارد،    

چيني نزد كسان ننمايـد در   ، صدا را بلند نكند، سخندل همسايه را بدست آرد
اصالح كوشد، در حكم از درستي نگذرد، ستم روا ندارد، در خنـده پـرده حيـا    

الغيـب همـه نمايـد،     ندرد، دركارها شتاب نكند نام مردم به بدي نبـرد، حفـظ  
زدگـان و يـار    دشنام ندهد، دوست دانا گزيند و از يار بد بپرهيـزد، يـاور سـتم    
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ي خشـنود ي مردم را بـر  خشنودرگان و ناتوانان باشد، با درويشان نشيند و آوا
خدا نگزيند، و به مال و جان و انـدام در همراهـي كوتـاهي نكنـد، او را كـه      
خواندند بپذيرد، بر دوستان به ديدار سـالم كنـد، در كـار مشـورت نمايـد، در      

عاله كـه نـاروا   الج حقّالزحمه و  حقّمشورت خيانت نكند، رشوت نگيرد، گرچه 
در اين مضامين بـا سـنجيدن خـود و كردارمـان      دقّتچه  نيست ستاند و اگر

سـت، نبايـد دسـت از    اپايان و فضلش فـراوان   نااميدي آورد ولي كرم خدا بي
  :اش را نتوان گذاشت طلب داشت و آنچه به تمام نتوان دريافت همه

ــد   ــش دهنـ ــه بكوشـ ــالش نـ ــه وصـ    گرچـ
 در طلــــبش آنچــــه تــــواني بكــــوش     

بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كـردار را بـر آن سـنجيد و    
  :نياز پوزش خواست روزگار ديده با نياز از درگاه بي خود را گناهكار و تبه

   بنــده همــان بــه كــه ز تقصــير خــويش     
ــدا آورد    ــاه خــــ ــه درگــــ ــذر بــــ  عــــ

   ورنـــــــه ســــــــزاوار خداونــــــــديش 
 كــــــس نتوانــــــد كــــــه بجــــــا آورد  

اميد كه به همه دوستان حال بندگي و نيازمندي بخشد و آنچه پسند 
  .مولي است موفق دارد
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ن وری   ب ناو ح یوات  ه پندصا ر   رح رسا 

ت   لاّو  س

شـرح داليـل بقـاي روح و    * شرح فكر و تحقيـق  * شرح مقدمه * 
  .منينؤم خالصه صفات* تجرّد نفس و عالم آخرت 

ت دّوم   س

  .منينؤخالصه صفات م*  فكرشرح *  ذكرشرح *  ايمانشرح * 
  
***  

ي ايـن جـزوات، مسـتقل از هـر سـازمان يـا        با توجه به آنكـه تهيـه  
اسـت جهـت    خواهشـمند   گيـرد،  ي خيريه و يا انتشاراتي صورت مـي  مؤسسه

  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن سفارش جزوات، فقط با شماره
***  

بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثيـر ايـن جـزوه توفيـق خـدمت مـالي       
  .شود اند، سپاسگزاري مي داشته

  


