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ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎﻋﺪی

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﮐﺮم ﺷﻔﺎﺋﯽ

ﻢ
ﺑِﺴـﻢ ٱﻟﻪ ٱﻟـﺮﺣﻤﻦ ٱﻟـ ﺮﺣﻴ 
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻮار اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،و آﻧﺎن را از راﻫﻬﺎی ﺷﻬﻮات داﺷﺘﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ .ﻓﯿﺾ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ،و از ﻃﺮق ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه .ﺻﺮاﺣﯽ ﻣﯽ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،و آﻧﻬﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮق وﺻﻞ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮدان

ﻧﻤﻮده .ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد و او را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻣﻮرﺷﺎن را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮد و
ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن زدود .ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن را از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﭘﺎک ﮐﺮد ،و ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن را از اﻧﻮار اﺳﺮار ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت
ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻧﻤﻮد؛ و درود ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ﮐﻤﺎﻻت در وﺟﻮد او ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ،اﻋﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ؐ و
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اوﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺎدات وﻻﯾﺘﻨﺪ.
و ﺑﻌﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوا ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن از ﻣﻀﺎﻣﲔ ﮔﻔﺘﺎر آل رﺳﻮلؐ اﻟﺘﻘﺎط و
اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ روﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻓﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺘﺤﺼﲔ ﻓﯽ ﺻﻔﺎت

اﻟﻌﺎرﻓﲔ« ﻧﺎﻣﯿﺪم ،و ﻣﺪار آن را ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﻗﺮار دادم.

ﻗﻄﺐ اول
در اﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺰﻟﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن را ﺷﺮح داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻋﺰﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎﻟﮏ ،از ﻏﲑ ﺧﺪا رو ﮔﺮدان ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب اﻟﻬﯽ او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ،و در ﻏﺎرﮐﻮه ﯾﺎ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻧﺰوا آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﺮدم ﻓﺮارﮐﻨﺪ ،از ﺧﻠﻖ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﻢ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺨﺴﺘﲔ اﺳﺖ ،و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻋﺰﻟﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﲑد ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻓﻀﻮﻻت و زر و زﯾﻮر
دﻧﯿﻮی و اﻣﻮر ﺷﻬﻮاﻧﯽ آن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮای ﻧﻔﺲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﯾﻪ از اوﺻﺎف ﻣﺮدم ﻋﺎرف اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدی از از اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺟﺘﯽ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه .ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻄﻠﺒﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دو ﻏﻼم دارم ﮐﻪ ﻫﺮ دو آﻗﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن دو ﻧﻔﺮ ﻏﻼم ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮص و ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ،ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد در آوردم و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﲑه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ آﻧﻬﺎ
را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪم و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد در آورﻧﺪ.

ﮐﺴﯽ از ذاﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﻢ و از ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺎره ﺑﮕﲑم؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎدﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ دﺳﺖ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮدارم و ﺑﻪ زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﺟﻮاب داد :ﻫﺮﮔﺎه در
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدی و از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺧﺪا دور ﺳﺎزد ،اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدی.

اﺑﻦ ﻓﻬﺪﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺰﻟﺖ ،ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮار از ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺟﻞ و ﻋﻼﺳﺖ ،ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دل را ﮐﺎﻣﻼ از ﺷﻬﻮات دﻧﯿﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﻪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،آن ﻃﻮری

١

ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮔﺮداﮔﺮد او را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮدهﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ را از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﻪ وﺻﻞ ﺟﻨﺎب اﻟﻬﯽ او ﻧﺎﯾﻞ
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ،از ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺧﺪا ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻋﺒﺎدت در ﻧﻈﺮ او اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ رﻧﮕﺮزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎرﭼﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭼﺮﺑﯽ را
از آن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮای رﻧﮓ ﺷﻮد و ﺟﻠﻮه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ را از ﺧﻮد دورﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﻮر ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺎراﯾﺪ و از ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ و
ﺖ ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﺮای او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺎت و اﺧﻼط ﻣﻀﺮه را دور ﺳﺎزد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ ،ﻧﺨﺴ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺎﺳﯽ او اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح او و ﻏﺬاﯾﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و داروی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺪه را ﺗﻨﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد رﻧﮕﺮز ،ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ را از آن دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را در زﺧﻢ رﻧﮓ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و رﻧﮓ
ﺛﺎﺑﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻼ و ﺑﺮﻗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮص و ﻏﻀﺐ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﻧﮕﺮدد ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮار اﻟﻬﯽ را ﻧﺪارد ،و اﺷﺮاﻓﺎﺗﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪو ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺑﻮﺑﯽ را

ﻧﺪارد.

در رواﯾﺖ وارد ﺷﺪه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان وﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻦ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪﻫﺪ ،و روزش را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺐ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﯿﻢ ﻣﺮا در دل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻦ دﺳﺖ از ﺷﻬﻮات ﺑﺮدارد.
ﺑﺎری! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رذاﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای رﺿﺎی
او ﺑﺮدارد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ،ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات در اﻧﺴﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

ﻋﺒﺎدت ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺻﺪای ﻗﺮآن ﺧﻮان و دﻋﺎﺧﻮان ﺑﺪش ﻣﯽآﯾﺪ
و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ آن را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ دردﻧﺎک ﮐﻪ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ دﻫﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﮐﻪ ﻣﺰه آب ﺧﻮﺷﮕﻮار را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮآن و دﻋﺎ رو ﮔﺮدان اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؐ ﻓﺮﻣﻮده :ﯾﺎران ﻣﻦ! ﺑﺮای ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﻼﺷﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ آدم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ
اﺛﺮ درد ﺑﺴﯿﺎرﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﻃﻌﺎم ﮔﻮارا و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،آدم دﻧﯿﺎدار ﻫﻢ

از ﻋﺒﺎدت ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﭼﻮن ﻣﺰه ﻇﺎﻫﺮی دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ دﻧﺪان ﻃﻤﻊ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﻣﺰه و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آن ﺷﻨﯿﺪﺳﺘﻢ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻋﻮر

ﺑﺎر ﺳﺎﻻری در اﻓﺘﺪ از ﺳﺘﻮر

ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮓ دﻧﯿﺎدار را

ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎک ﮔﻮر
ﺳﻌﺪی

ای ﺣﻮارﯾﻮن ﻣﻦ! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺳﻮار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ و آﺧﻮرش را ﮐﺎه و
ﺟﻮ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﻟﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ او ﺳﻮار
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ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﲔ دل آدﻣﯽ ﻫﺮﮔﺎه از ﯾﺎد ﻣﺮگ ،رﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا وادار ﻧﺸﻮد ،ﻗﺴﺎوت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽرود.
ای ﻣﻠﮏ زاده اﻗﻠﯿﻢ وﺟﻮد

ﭘﺪرت ﺧﯿﻞ ﻣﻠﮏ را ﻣﺴﺠﻮد

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﺧﺲ ﺑﺎﺷﯽ

ﺑﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎﮐﺲ ﺑﺎﺷﯽ

از ﻫﻤﻪ ﺑﮕﺴﻞ و ﺑﺎ او ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﻨﻪ از ﺑﻨﺪﮔﯽاش ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ آزاد ﺷﻮی

ﺑﻪ ﻏﻢ ﺑﻨﺪﮔﯽاش ﺷﺎد ﺷﻮی

ﺑﻨﺪهای ﺷﻮ ،ز دو ﮐﻮن آزاده

ﻟﻮﺣﯽ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎده

ﺗﺨﺘﮕﺎه ﻗﺪﻣﺖ ﮔﻮی زﻣﲔ

ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻦ

ﺟﺎﻣﯽ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﺮت داوود ؑ وﺣﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ای داوود! ﯾﺎران ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﻮاﻧﯽ و
ﺣﻈﺎﺋﻆ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دورﮐﻦ و آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﱰﺳﺎن ،زﯾﺮا دﻟﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﻮاﻧﯽ
دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﲔ ﻋﻼﻗﻪ ،ﻋﻘﻠﻬﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻓﯿﻮﺿﺎت اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺪﯾﺜﯽ وارد ﺷﺪه :ﮐﺴﯽ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻆ ﻧﻔﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﲑوی ﺷﻬﻮت ﺑﺨﻮرد ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻌﻤﺖ
ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﺐ او از اﻧﻮار ﺣﮑﻤﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدد.

ﺣﮑﯿﻢ و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ:
اول :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دوم :از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ او اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻋﺪه اﻓﺮاد دارای
ﺻﻔﺎت وﯾﮋهای ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ انﺷﺎءاﻟﻪ اوﺻﺎﻓﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻧﺪازهای از ﺧﻠﻖ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
و

ﻋﻮی اﻟﺬﺋﺐ ﻓﺎﺳﺘﺎﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﺬﺋﺐ اذ ﻋﻮی

ﺻﻮت

اﻧﺴﺎن

ﻓﮑﺪت

اﻃﲑ

در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ از ﺧﻠﻖ رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای ﮔﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺪای او ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪه و دل ﺑﺪان ﺧﻮش داﺷﺘﻢ .ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺻﺪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،از ﻃﻨﲔ ﺻﺪای
اوﮐﻪ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﭘﺮوازﮐﻨﻢ و ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻤﻞ دار ﻋﺰﻟﺖ ﻧﺸﲔ

ﻗﺪﻣﻬﺎی

ﭼﻮ ﺑﺎدﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن و ﭼﺎﻻک ﭘﻮ

ﭼﻮ ﺳﻨﮕﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮ

ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﮕﺮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ آب

ﻓﺮو ﺷﻮﯾﺪ از ﭼﺸﻤﺸﺎن ﮐﺤﻞ ﺧﻮاب

ﺷﺐ و روز در ﺑﺤﺮ ﺳﻮدا و ﺳﻮز

ﻧﺪاﻧﻨﺪ ز آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺷﺐ ز روز

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻌﺮه ﮐﻮﻫﯽ ز ﺟﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺧﺎﮐﯽ

دم

آﺗﺸﲔ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ در زﻧﻨﺪ

ﺳﻌﺪی

ﺳﻮم :ﻫﯿﺒﺖ و ﺗﺮﺳﯽ از آﻧﻬﺎ در دل ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ آدم دﻧﯿﺎدار و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺳﺨﻨﯽ
از دﻧﯿﺎ و زر و زﯾﻮر آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد و در ﺑﺮاﺑﺮ او اوﺻﺎف ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر دﻧﯿﻮﯾﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺑﺎری! ﻋﺎرف ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻤﺎن ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻪای از ﺣﺎﻻت او را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻃﻮری
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻧﻔﺲ او ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،ارادهاش ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ او ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺷﻬﻮاﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
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اوﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﲔ ﺣﺎﱃ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﺐ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ آن ﻗﯿﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﻤﱪ اﮐﺮم ؐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﻬﺎی ﺧﻮد وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽدﯾﺪ ﭘﺮدهﻫﺎی اﻟﻮان و

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ در اﻃﺎق آوﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭘﺮده را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دورﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد دﻧﯿﺎ و زر و زﯾﻮر ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ.

ﻗﻄﺐ ﺛﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻠﻖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﻮد وﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ و از
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺄذون اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر درﺑﺎره ﻋﺰﻟﺖ و اذن در آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اول :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﲑ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق

ؑ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آن ﻣﺄﻣﻮرم

ﻧﻤﯽﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺑﺮﻓﺮازﮐﻮﻫﯽ ﺟﺎی ﺑﮕﲑم ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻧﻪ آﻧﻬﺎ از
اﺣﻮال ﻣﻦ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دوم :اﺑﻦ ﺑﮑﲑ از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ؑ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ! ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎروای ﻣﺮدم ﮐﻪ از وی ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او
را دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل وی زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺟﺎی ﺑﮕﲑد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪا ﺑدازد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽاﺻﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎل وی ﺿﺮری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺳﻮم :ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪه آدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮاد وﻟﻮ ﺑﺮ ﻓﺮازﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد.
ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎز آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺿﺮری ﻧﺪارد آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ازﮔﯿﺎه زﻣﲔ ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود.
ﭘﻨﺠﻢ :اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از رﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺗﺎ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﺷﻨﯿﺪم

ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪ

درﺧﺖ اﺛﺮی از آﺑﺎداﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن از ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮرد.
ﺷﺸﻢ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ؐ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :آری! ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺒﺶ را ﺑﮕﲑد و ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ
اﻧﺪام ﺧﻮد راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺳﻮار ﺷﻮد و در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار در آﯾﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑدازد ﺗﺎ
ﺑﻤﲑد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ او ﺑﻌﺪ از اوﱃ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری!
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺑﺪﮐﺎران اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا

ﺑدازد و دﺳﺘﻮرات او را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :آری! ﻓﺮﻣﻮد:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذات اﻗﺪس اﻟﻬﯽ را وﺳﯿﻠﻪ
ارﺗﺰاق ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮده ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
٤

ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑرواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪه
ﮔﻮﺷﻪﮔﲑی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺒﺎّ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺮدم او را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
اﺣﱰاﻣﯽ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﲔ از ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﱪ اﺳﺖ.

ﻫﺸﺘﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دﯾﻠﻢ ﮔﻔﺖ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪهای ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺗﻮ را

ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺗﻮ اﺣﱰام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ای ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ! ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل رﺳﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮدم اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﺎن را در ﺧﻮر
ﺻﻼح ﺣﺎﻟﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و رﺳﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ از اﻧﻈﺎر ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا را ﺑﻪ رﺳﻮل ﻇﺎﻫﺮی
ﺧﻮاﻧﺪی ،از رﺳﻮﻻن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺑﱪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ.
ﻧﻬﻢ :ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﻮﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻆ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮده و ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ روﺷﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻧﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد او ﺑﻮده و دﻗﯿﻘﻪای

از ﺑﻨﺪﮔﯽ او دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد ،و ﺑﻪ اﻧﺪازهای از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم دور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او
اﺷﺎره ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روزی او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻔﺎف ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ از ﻣﺮدن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﯿﺰی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اوﮐﻤﻨﺪ.
ﮔﺪاﯾﺎن

از

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

دﻣﺎدم

ﺷﺮاب

اﻟﻢ

ﺑﻪ

ﻧﻔﻮر

ﺳﻼﻃﲔ

ﻋﺰت

اﻧﺪر ﮔﺪاﯾﯽ

درﮐﺸﻨﺪ

و ﮔﺮ

ﺗﻠﺦ

ﺣﯽ

ﻣﻨﺎزل

ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻢ

ﻧﻪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﺻﱪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎد اوﺳﺖ
ﮔﺪاﯾﺎن

اﻣﯿﺪش

ﺑﯿﻨﻨﺪ

دم

ﺻﺒﻮر
درﮐﺸﻨﺪ

ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺖ دوﺳﺖ

ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺘﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ

ﮐﺮده

ﭘﯽ

ﮐﻪ ﭼﻮن آب ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ درﻧﺪ
ﺳﻌﺪی

دﻫﻢ :ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ؑ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ

ﺑﯿﺸﱰ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺎل او ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آرزوی ﻣﻘﺎم او را دارﻧﺪ ،ﻣﺮد ﺳﺒﮑﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺣﻆ واﻓﺮی
دارد ،و در ﻧﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و ذات اﻗﺪس اﻟﻬﯽ روزی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻔﺎف ﺑﺮای او
ﻣﻘﺘﺪر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﺎ روزﮔﺎرش ﺳی ﺷﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽﻣﲑد ﻣﺎﻟﯿﻪای ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﻣﲑاﺛﯽ از او ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺑﮕﺮﯾﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ،ﭘﺮواﻧﻪ وار اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪاﮔﺮد ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺨﻨﯽ از
ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ؛ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺴﺎد آن وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺮدم

را ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن »اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﻣﺸﺒﮏ ﺳﺎﺧﺖ« ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑدازﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟ ﻪ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﲔ زﻣﺎﻧﯽ را درک ﮐﺮدم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﲔ ،و زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ و ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻟﻬﯽ
ﺑداز ،و ﻧﻮاﻫﯽ او را ﺗﺮک ﮐﻦ ،و ﺑﻪ اﻣﻮر وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑداز ،و از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﻦ.

دوازدﻫﻢ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ؑ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد
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و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﺎﻟﯿﻪاش را ﺻﺮف در راه ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ،و دﯾﻨﺶ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﻣﺮدم
ﮐﻨﺎرهﮔﲑی ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺰدﻫﻢ  :ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮده :از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪهاش اﺣﺘﺠﺎج

ﻣﯽﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را ﮔﻤﻨﺎم ﻗﺮار دادم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ
ﺑدازی؟

ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ در ﺿﻤﻦ وﺻﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث ﻓﺮﻣﻮده :ﯾﺎ ﺣﻔﺺ! ﻫﻤﻮاره دم
ﺑﺎش و ﺳﺮﻣﺒﺎش ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﱪ.
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﻓﺮﻣﻮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺒﺎدت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎدت آﺷﮑﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽدارد.

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﯾﺎﺑﻦ رﺳﻮل اﻟ ﻪ ؐ! ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎ .ﻓﺮﻣﻮد:

دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻦ ،ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎ .ﻓﺮﻣﻮد :از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻨﺎره ﺑﮕﲑ .ﻋﺮض
ﮐﺮد :زﯾﺎده ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺗﺬﮐﺮه ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر و ﺑﺮﺧﯽ ازﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ در ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ ؑ اﺳﻼم آورده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺖ او از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
در روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﺑﻮر را از ارﺑﻌﲔ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ

ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺧﺎدم ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد ؑ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﮑﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وﮐﺘﺎب اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﺻﺎدق اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﺮوف ،ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺮوف ﺧﺮﺑﻮذ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ دو
از اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻔﺪﻫﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮده :درﺑﺎره آدﻣﯽ ﻫﻤﲔ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را درﺑﺎره اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﻧﯿﻮی ﻣﺸﺎرﺑﺎﻟﺒﻨﺎن
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﲑﻧﺪ و او را در ﻣﺸﺎورات ﺧﻮد داﺧﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺰﻟﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺼﻤﺖ و
ﻃﻬﺎرت ﺑﻮده ،ﻗﻄﺐ ﺛﺎﻧﯽ را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻗﻄﺐ ﺛﺎﻟﺚ
اﯾﻦ ﻗﻄﺐ در ﻓﻮاﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوای از ﺧﻠﻖ اﺳﺖ.
اول :ﻋﺰﻟﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻨﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن را درک ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ را از ﺷﻬﺮت در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم دوﺳﺖﺗﺮ ﺑﺪارد ،و داراﯾﯽ اﻧﺪک در ﻧﻈﺮ او ازﮐﺜﺮت آن ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم :ﻋﺰﻟﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻬﱰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،از رﯾﺎ ﭘﺎک

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮد :زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪه آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮاز ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ،روزﮔﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را ﺑﮕﲑد.
آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺰدش ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ؟ از رﯾﺎ ﮐﺎری اﺣﱰازﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺳﻮم :اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺰوی از آزار ﺧﻠﻖ در اﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﻨﺶ را از ﮐﻠﯿﻪ آﺳﯿﺒﻬﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؑ ﻓﺮﻣﻮده :زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﯾﻨﺶ را از دﺳﺘﱪد ﺣﻮادث ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ،

ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه دﯾﮕﺮ ،و از ﻏﺎری ﺑﻪ ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎل او ﻣﺴﺎوی روﺑﺎه و ﺑﭽﻪﻫﺎی
آن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰوﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯽزﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﮕﺮ از آﻣﯿﺰش ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟ ﻪ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ازدواج ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ اﯾﻨﮏ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آری! ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آن
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اوﺳﺖ »ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺎن از او ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ و او
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺷﺎﻧﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺑﯿﻔﺘﺪ« و اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻼﮐﺖ او ﺑﻪ دﺳﺖ زن و ﻓﺮزﻧﺪ اوﺳﺖ ،و اﮔﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﻮدی او ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اوﺳﺖ .ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎرج از ﻃﺎﻗﺖ و ﺳﺮزﻧﺶﻫﺎی زن و ﻓﺮزﻧﺪ و
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر را ﭼﻨﺎن ﺑﺮ وی ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺻﺪق رﺳﻮل اﻟﻪ ؑ! اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ،واﻗﻌﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻤﱰ روزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺳﺘﻮن واﻗﻌﺎت

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺼﺎدف ،ﺗﺼﺎدم و ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪهای ﺑﯽﻧﻮا در آﻣﺪه.
ﭼﻬﺎرم :ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺮض و آﺑﺮوی ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﭘﺮده ﺑﺮ روی ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ اوﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،و
ﺑﺎر ﺳﻨﮕﲔ ﻣﮑﺎﻓﺎت از دوﺷﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺬار اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی راﻫﺐ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای راﻫﺐ! ﭼﺮا از دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ وﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﺟﻮان! اﮔﺮ ﻣﺰه ﺷﲑﯾﻦ وﺣﺪت و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدی ،ﺑﻪ آن اﻟﻔﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﺮدی .ای ﺟﻮاﻧﺎن! ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎس ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و اﻧﺪازهای وﺣﺪت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ دارد ﮐﻪ
ﭘﺎی ﮐﻤﱰ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل آن ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای راﻫﺐ! ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ آدﻣﯽ ازﮔﻮﺷﻪﮔﲑی ﻣﯽﮔﲑد
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :از ﻣﺪارا ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم در اﻣﺎن اﺳﺖ و ﺷﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪو ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻣﺮدم را ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدم .در ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﺷﺘﯿﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و اﮔﺮﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ،ازﮐﺮده ﻣﻦ در ﮔﺬرد ،و ﭼﻮن ﻣﻦ از او ﺟﺪا
ﺷﻮم ،او از ﻣﻦ ﻗﻄﻊ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺷﻮد ،از ﺣﺸﻤﺖ او در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪم

ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﲔ اﻓﺮادی ﮐﻤﺎل اﺣﻤﻘﯽ اﺳﺖ.

ﭘﻨﺠﻢ :اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺰوی ،از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ،و از ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮﺋﺸﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﻼﻣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ در اﻧﺰوای
از آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻓﺮود ﻧﻤﯽآﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﻫﻤﮑﺎری

ﻧﻤﺎﯾﯽ و از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ روی زﻣﲔ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮ ﻓﺮاز زﻣﲔ ﮔﺎم ﺑﺮدارد
ﻣﯽﻟﻐﺰد و ﺑﻪ زﻣﲔ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
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ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای راﻫﺐ! ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ راﻫﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪای
آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ از ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎﱃﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در زﻣﲔ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی او را ﺷﮑﺮﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪﻫﺎی او ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﻀﺮت او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ،و از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺷﺪه آﻣﻮزش ﻃﻠﺒﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﮓ ﮔﺰﻧﺪهای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻣﺤﺒﻮس داﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻧﮕﺰم و آﻧﺎن از ﺷﺮ ﻣﻦ در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :ﻋﺰﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻤﻮل و اﻧﺰوا ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮد ،ﺣﺎﮐﯽ ازﮐﻤﺎل ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی اوﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﺰت و ﺑﺰﮔﻮاری در ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و

ﺷﺎﯾﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻏﺮض اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ

را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻗﺪم در ﺳﺮاﭼﻪ ﺧﻤﻮل ﮔﺬاردی و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪی ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺰﺑﻮره را در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوری ،و اﮔﺮ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﻢ از آن اﺛﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در
ﺧﻠﻮت ﮐﻪ در اﻏﯿﺎر را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎوری .اﮔﺮ از ﺧﻠﻮت ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدی،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ ،و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ آدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و در ﺑﻪ روی دﯾﮕﺮان ﺑﺒﻨﺪد.
ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ؑ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺳی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ او ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺣﺪﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
داﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آر و ز دﺷﻤﻦ ﺑﮕﺴﻞ

ﻣﺮد ﯾﺰدان ﺷﻮ و اﯾﻤﻦ ﮔﺬر از اﻫﺮﻣﻨﺎن

ﮐﻤﱰ از ذره ﻧﺌﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ﻣﻬﺮ ﺑﻮرز

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﯽ ﭼﺮخ زﻧﺎن

ﭘﲑ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺶ ﻣﺎ ﮐﻪ رواﻧﺶ ﺧﻮش ﺑﺎد

ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ از ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﺎن
ﺣﺎﻓﻆ

ﻫﻔﺘﻢ :اﻧﺰوا ﻋﻤﺮی آﺳﻮده از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻤﺮ را در ﻣﺤﺎل
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،و از اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و ﻓﮑﺮﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﻮاره آﯾﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ،از واﻗﻌﺎت
دﻧﯿﺎ ﻋﱪت ﺑﮕﲑد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑدازد.
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و داو اول ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺗﻮان زد

اﻫﻞ ﻧﻈﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ در ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ

ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮی ﺑﯿﺎن ﺗﻮان زد

ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ داد ﺳﺨﻦ ﺗﻮان داد

ﺣﺎﻓﻆ
از ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎری ﺳﺒﺐ ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮدی وﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدی ،و ﭼﻪ ﻗﺪر
در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺎﺑﺮی!

ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﭘﺮوردﮔﺎرم؛ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻢ ذات اﻗﺪس او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﻼوت ﮐﺘﺎب او ﻣﯽﭘﺮدازم و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ او ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
دﯾﮕﺮی ﮔﻮﯾﺪ :در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدی رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ راه ﮔﺬارده و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد روان
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ او از اﯾﻦ و آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ وی اﺛﺮ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﯿﺶ آﻣﺪم و
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ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ وی ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮم ،دﯾﺪم ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﺒﺎض وﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در وﺟﻨﺎﺗﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪ.ﮔﻔﺘﻢ :از ﻇﺎﻫﺮت ﭼﻨﺎن
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ.ﮔﻔﺖ :آری! ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدی.ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،واﻫﻤﻪ و ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪاری ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دزد ﯾﺎ ﭼﻨﮕﺎل دارﻧﺪهای
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺗﻮ ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻪ او ﯾﺎر ﻫﻤﮥ ﺑﯽﮐﺴﺎن اﺳﺖ،

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﺎر و ﻫﻤﻨﺸﲔ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﮐﻪ از رﻫﺮوان ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﺪارﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و روی از ﻫﻤﻪﺟﺎ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ .ﻣﻮﻗﻊ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ،ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺘﻪ ،ﺳﻼم ﮐﺮدم »و« در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :دﯾﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪای ،ﻣﻮﻗﻊ را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ از
ﺧﺮﻣﻦ ﻓﯿﻮﺿﺎت ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮﮔﲑم.ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ ازﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮوی ،ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻬﱰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ از ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ .ﻣﻦ

ﮐﻪ او را ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﺎراﺣﺖ دﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﱃ از ﻣﺤﻀﺮ ﺗﻮ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮی.ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا! ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﱪ ،و ﻣﺤﻠﺖ
را از ﻣﺮدم ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪار ،و زﺑﺎﻧﺖ را از ﻏﲑ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻦ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺆﻣﻦ از ﺧﺪا
آﻣﺮزش ﺑﻄﻠﺐ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮادر! از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻇﻬﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺾ اﺣﱰام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﺣﱰاز ﮐﻦ ،زﯾﺮا اﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن روز ﺗﻮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه آن روز ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮدی ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت زﯾﺎﻧﮑﺎر
ﺷﺪهای.
ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻋﺰم ﺳﻔﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از راه ﺑﲑاﻫﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ راﻫﺒﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ :ای راﻫﺐ! راه از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
راﻫﺐ ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﺮد .آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺮض او ﭼﯿﺴﺖ.ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای راﻫﺐ! ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾﻢ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ را ﻣﯽدﻫﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ زﯾﺎده از اﻧﺪازه وﻗﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﲑﯾﺪ ،زﯾﺮا روز ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻋﻤﺮی ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ﻋﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﺮدم
ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺎ ﻧﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ .آن ﻋﺪه
از ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ راه آﺧﺮﺗﺘﺎن ﺗﻮﺷﻪ
ﺳﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ راه را
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺮد.

ﻣﺮد راﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺸﻤﲔ ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ

داد :ﺟﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ،ﻟﺒﺎس ﻏﻤﻨﺎﮐﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ اﻧﺪوﻫﻨﺎکﺗﺮم.ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺰوﻧﯽ و از دﯾﮕﺮان
اﻧﺪوه ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب داد :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دام ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدم و در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮ آن ﭼﲑه
ﮔﺮدﯾﺪم؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ آن اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﻢ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﱳ ﮐﺮد.ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب داد :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم ،اﯾﻨﮏ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای
ﮐﻤﯽ زاد و ﺗﻮﺷﻪ و دوری راه و ﺳﺨﺘﯽ ﻋﻘﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻓﺮاز آن ﺑﺮآﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻪ از آن
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻌﺮ ﻣﱰﻧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ:
ﯾﺎ

ﺑﺎﮐﯿﺎً

ﯾﻄﻮی

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

ﺑﺎﻟﻪ ﻫﻞ ﺗﺪری ﻣﮑﺎن ﻧﺰوﻟﮑﺎ

ﻋﻤﺮه
٩

ﻓﯽ ﺣﻔﺮۃ ﻟﺒﻠﯽ ﻟﻄﻮل ﺣﻠﻮﻟﮑﺎ

ﺷﻤﺮ و ﻗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻄّﮏ ﻓﯽ اﻟﺜﺮی

ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ و اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﻋﻤﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ راه دﻧﯿﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! آﯾﺎ اﻃﻼع داری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه

ﺗﻮﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﻮر در آﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺮس و داﻣﻦ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ
ﺑﺰن و درازی اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎور و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑداز.
اﻣﲑاﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ؑ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد در ﻧﮑﻮﻫﺶ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﻤﺎﻧﺎ دﻧﯿﺎ ﺳﻪ روز ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ :روزی ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و روزی ﮐﻪ ﺗﻮ در آﻧﯽ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎری و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮرات ﻻزﻣﻪ آن ﮐﺎرﮐﻨﯽ ،و روزی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﻣﺎل ﺗﻮﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ادراک ﻧﮑﺮده،

ﺑﺎر ﺳﻔﺮ آﺧﺮت را ﺑﺒﻨﺪی.

ﺑﺎز ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﱰی ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ :روزﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺎدﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ دار اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن آب ﻧﻬﺮ زود
ﮔﺬر اﺳﺖ.
ﮐﺎﯾﻦ اﺷﺎرت ز ﺟﻬﺎن ﮔﺬران ﻣﺎ را ﺑﺲ

ﺑﻨﺸﲔ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮی و ﮔﺬر ﻋﻤﺮ ﺑﺒﲔ

و اﻣﺮوزِ ﺗﻮ ،دوﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی از ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وداع ﻧﮑﺮده ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ

از وی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻦ ،و اﻣﺎ ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺟﺰ آرزوﯾﯽ ﺑﯿﺶ از آن در دﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺎری! اﮔﺮ دﯾﺮوز ﺗﻮﮔﺬﺷﺖ و رﻓﺖ ،از آن ﺣﮑﻤﺘﯽ آﻣﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﮔﺬر اﺳﺖ و روزﮔﺎر اﻫﻞ وﻓﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻇﺎﻫﺮی آن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
آن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺗﻮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زودی اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﮐﻮچ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز دﺳﺖ ﺗﻮ از داﻣﻦ وی ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪه ،زاده و ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد را از آن ﺑﮕﲑ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی
از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻦ.

اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ
آرزوی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮی ،و اﻧﺪوه ﻓﺮدا ﺑﺮ اﻣﺮوزت ﺑﺎر ﻣﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ و ﻏﻢ اﻣﺮوزت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻓﺮدا
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺪوه ﻓﺮداﯾﺖ را ﺑﺎرﮔﺮدن اﻣﺮوزت ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ ﺣﺰن
و اﻧﺪوه و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺧﻮد اﻓﺰوده و ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و زﺣﻤﺎت ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه را در ﯾﮏ روز ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﻪای؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺪوه ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ و ﮐﺎرت ﺑﯿﺸﱰ و ﺗﻌﺐ و رﻧﺠﺖ ﻓﺮاوانﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ

اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ آرزو و آرﻣﺎﻧﺖ اﻓﺰونﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﻋﻤﻠﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه دﻟﺖ را از ﻫﻤﻪ
آرزوﻫﺎی ﺧﺎﱃ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮدی وﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﯿﻔﮑﻨﺪی ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ آن روز
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ.
آﯾﺪش

آزﻣﻮدی ﮐﺎﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪش

آرزو

ﺑﮕﺬار

ﺗﺎ

رﺣﻢ

ﭼﻮ ﻧﺘﺎﻧﯽ ﺟﺴﺖ ﭘﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰﯾﻦ

ﺗﺎ روی از ﺣﺒﺲ در ﮔﻠﺸﻦ ﯾﻘﲔ

دم ﺑﻪ دم ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﯽﺷﻮی

داد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و داور ای ﻏﻮی

ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﯽ ﮔﺬارد آﻓﺘﺎب

ور ﺑﺒﻨﺪی ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ز اﺣﺘﺠﺎب

ﻣﻮﻟﻮی
آرزوی اﻣﺮوز ﺗﻮ از دو ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ زﯾﺎن آور اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوزت را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﲑ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺰن
و اﻧﺪوه ﺧﻮد اﻓﺰودی.
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ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدی دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺎﻋﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه ،و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ
در آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﱃ.
اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه ،از ﺳﺴﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ درد و رﻧﺠﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؛ زﯾﺮا از ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﺛﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه و از آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﱪی ﻧﺪاری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ از ﻣﻨﺰل ﺗﻮﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ آن
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﮐﺮام و اﻋﺰاز ﺗﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دوش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻤﺎل اﺣﱰام را ﺑﻪ ﺟﺎی آوری ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻬﻤﺎن
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهای ﺗﺪارک ﻧﻤﺎﯾﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪه و آﻧﭽﻪ را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدهای
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻦ وﮐﺎر آﯾﻨﺪهای را رو ﺑﻪ راه ﺑﻨﻤﺎ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش روز ﺣﺎﺿﺮت را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺷﻬﻮات ﺳی ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ وﮔﺮﻓﺘﺎری دو روز ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد
را ﻣﺼﺮوف آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﺮدی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزی در آورﯾﻢ و ﺗﻮ را در آن روز زﻧﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﻓﺎت ﺧﻮد را ﺗﺪارک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺨﺶ دوم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در آن روز ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑدازد ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻬﱰ از آن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﻬﺎ را در دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎری! ای ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮ! ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داری و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪ ،ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و

ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرت ﺑﺪاﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز دﻧﯿﺎ از ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن و ﻋﺰﯾﺰان
ﺧﻮد دوﺳﺖﺗﺮ ﺑﺪاری؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮای آزادی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﯽ وﮔﺮدن از زﯾﺮ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﻫﻤﲔ ﻏﻨﯿﻤﺖ دان ﺟﻮاﻧﯽ ای ﭘﺴﺮ

ﺳﺮ ﻓﺮو آور ﺑﮑﻦ ﺧﺸﺖ و ﻣﺪر

ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺎﯾﺎم ﭘﲑی در رﺳﺪ

ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﻨﺪد ﺑﻪ ﺣﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺪ

ﺧﺎک ﺷﻮره ﮔﺮدد و رﯾﺰان و ﺳﺴﺖ

ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻮره ﻧﺒﺎت ﺧﻮش ﻧﺮﺳﺖ

اﺑﺮوان ﭼﻮن ﭘﺎردم زﯾﺮ آﻣﺪه

ﭼﺸﻢ را ﻧﻢ آﻣﺪه ﺗﺎ دی ﺷﺪه

از ﺗﺸﻨﺞ رو ﭼﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﻮﺳﻤﺎر

رﻓﺘﻪ ﻧﻄﻖ ﻃﻌﻢ و دﻧﺪاﻧﻬﺎ ز ﮐﺎر

ﻢ ﻣﺮﮐﻮب ﺳﺴﺖ
ﺑﺮ ﺳﺮ ره زاد ﮐ 

ﻏﻢ ﻗﻮی دل ﺗﻨﮓ و ﺗﻦ ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ،ﮐﺎرر ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن ﺷﺪه

دل ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ ﻧﺎﻻن ﺷﺪه

ﻋﻤﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﺳﻌﯽ ﺑﺎﻃﻞ راه دور

ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻫﻞ دل ﺳﯿﻪ ﺟﺎن ﻧﺎﺻﺒﻮر

او ز ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ﻧﺎﻣﻨﺘﻔﻊ

آب زور و آب ﺷﻬﻮت ﻣﻨﻘﻄﻊ

ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﻟﺮز ﻟﺮزان ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺮگ

ﻣﻮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺮف از ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ

ﻣﻮﻟﻮی
ﻫﺸﺘﻢ :ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد از ﻋﺒﺎدت دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺑﮕﲑد.
اﺑﻮﺑﺼﲑ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺎ
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آدﻣﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای اﻧﺰوا ﺑﮕﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
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ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﻣﲔ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺧﺮاﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﺧﯿﺰ،
روز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ .ﻋﺮض ﮐﺮد :ﯾﺎ روح اﻟﻪ! دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ اﻫﻞ آن واﮔﺬارد .ﻣﺮا ﺑﺎ آن
ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد آرام ﺑﮕﲑﮐﻪ راﺣﺘﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﺖ.

از ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :دﻧﯿﺎ ازﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ازﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از آن ﺑﺮدارد.
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﺧﺮت ازﮐﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ازﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺑﺮآﯾﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ :دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﺮابﺗﺮ از آن ،دل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ آن ﺑﮑﻮﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮏ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻧﺼﯿﺐ دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
زودی ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ.
اﺑﻦ ﯾﻤﲔ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺗﻮ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰان ﻓﺮح ﻧﻔﺰاﯾﺪ دل ﺗﻮ را

ﭼﻮن ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮار

آن ﺑﻪ ﮐﺰ آن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎﯾﺪ دل ﺗﻮ را

ﻋﻘﻞ ﮐﻦ

ﮐﺰ ﺑﻨﺪ ﻏﻢ ﺟﺰ او ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ دل ﺗﻮ را

ﺧﺮد

از زﻧﮓ ﺣﺮص ﮐﺲ ﻧﺰاﯾﺪ دل ﺗﻮ را

ور ﻣﻠﮏ ﮐﺎﺋﻨﺎت ز دﺳﺘﺖ ﺑﺮون رود

ﻗﺎﻧﻊ

ﺷﻮ

ﺟﺰ

ﺻﯿﻘﻞ

و

ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻗﻨﺎﻋﺖ

ﭘﲑ

اﺳﺘﺎد

و

ﻫﺎن ﺗﺎ ﻏﻤﺶ ز ﺟﺎن ﻧﺮﺑﺎﯾﺪ دل ﺗﻮ را

اﺑﻦ ﯾﻤﲔ

ﻧﻬﻢ :اﻧﺰوا ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.

اﻣﲑ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎن ؑ ﻓﺮﻣﻮد :زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در آن زﻣﺎن دارای ده ﺟﺰء اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺰء آن
در اﻧﺰوا وﮔﻮﺷﻪﮔﲑی از ﻣﺮدم ،و ﯾﮏ ﺟﺰء آن در ﺳﮑﻮت و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدهای و از ﺟﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺷﻬﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ
و ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎد ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ درﺟﺎت رﻓﯿﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ و در ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻢ اﻧﺰوا ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ از دار و ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻗﺎن اﺳﺖ

در

ﻋﺰﻟﺖ

ﻧﱪد

ﺗﺎ

رزق

ﮐﺎﻧﺪه رزق ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎن اﺳﺖ

ﻋﻤﺮ اﮔﺮ ﺑﻬﺮ رزق ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ

رزق ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻬﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ

ﺣﻮاﻟﻪ

رزق

ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺪار رزق ﯾﺰدان اﺳﺖ

ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ز روزی ده ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ

ﻧﭙﺬﯾﺮد
ﻣﻮر

را

ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ

ز

ﮐﺲ

روزی

اﻧﺪوه

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ
دﻫﻢ :ﻣﻨﺰوی از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﱰ و ﺣﺎﻟﺶ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ؑ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ؑ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻓﺮاد آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ
اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﺪ.

ﯾﺎزدﻫﻢ :آدم ﻣﻨﺰوی ﻫﻤﻮاره راﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ؑ ذﯾﻞ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮره ﻓﺮﻣﻮد :و آن زﻣﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ از ﻣﻮﻣﻦ
ﮔﻤﻨﺎم وﮔﻮﺷﻪﻧﺸﲔ ،دﯾﮕﺮان از ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮﮔﻮاه
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ از او ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﻮﯾﺎی اﺣﻮال او ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
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ﭼﺮاﻏﻬﺎی راه ﻫﺪاﯾﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎدت .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل درﻫﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ را از آﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﺎن اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوازدﻫﻢ :اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﻪ ﮔﲑ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد.

رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و از
ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎﻧﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻧﺎن ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و اﮔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎره ﮔﲑﻧﺪ و ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺪی از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
زﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﮐﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ داﻣﺎدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺳﯿﺰدﻫﻢ :اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺰوی اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :آری ﻓﺮﻣﻮد :اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﺮد م

ﮔﺮدآﻟﻮد ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دو داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪان ﻫﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ

رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻗﺴﻤﺸﺎن را رد ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻣﻨﺰوﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاﯾﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﻤﻮاره ﺑﻨﺪه ﻣﻮﻣﻦ از دﻧﯿﺎ و اﻫﻞ آن ﺑﺮﮐﻨﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل او
را ﻣﻮرد ﻣﻨّﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،دﻧﯿﺎ و اﻫﻞ آن در ﻧﻈﺮ وی ﻧﺎﭼﯿﺰﻧﺪ و ﺣﮑﻢ
ﻣﺮدارﮔﻨﺪﯾﺪهای را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ.

ﺳﻌﺪان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺑﻨﺪه ﺧﺪا از روزﯾﻬﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی و ﺳﺮور و ﻧﺸﺎط آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دارد ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن اﺛﺮ ﺷﮏ از دل او ﺑﲑون
رﻓﺖ ،دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ ﭘﺮ ﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
در ﺻﺪد ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺰﻟﺖ او را رﻓﯿﻊ ﻣﯽﺳﺎزد و او را ﺷﻬﺮه آﻓﺎق ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ؑ ﻓﺮﻣﻮده :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻮر ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :اﻧﺰوا ،راه ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و وﺻﻮل ﺑﺪان را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؑ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺳﺎﻣﻪ! ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ راه ﺣﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوری و زﻧﻬﺎر ﺑﻪ زﯾﻮر و زر
دﻧﯿﺎ و ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی ﻓﺎﻧﯽ آن و ﺳﺮ ﺳﺒﺰی ﻇﺎﻫﺮی آن و ﺳﺮور و ﻧﺸﺎط آن ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮی.
اﺳﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :راه آﺳﺎن و ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ را ﭘﯿﻤﻮده ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺪار
ﺧﻮاﺑﯽ در ﺷﺐ و ﺗﺸﻨﮕﯽ در روزﻫﺎی ﮔﺮم ،ﺧﻮدداری از ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی و ﭘﲑوی ﻧﮑﺮدن از ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و دوری

ﮐﺮدن از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ.

ای اﺳﺎﻣﻪ! ﻣﺒﺎدا از روزه ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﯾﯽ؛ زﯾﺮا روزه ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻘﺮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ ﺑﻬﱰ
از ﺑﻮی دﻫﺎن روزه دار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪا از ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻣﺎﺳﻮای او ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺟﮕﺮ ﺗﺸﻨﻪ از ﻣﺮگ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ درﺟﺎت ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و
ﺷﻬﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺮدی.

١٣

ای اﺳﺎﻣﻪ! از ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﻮداری ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ اوﺳﺖ و ﻫﺮ
ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮔﺬارد ،ﺣﺴﻨﻪای در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﯿﺌﻪای از آن ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻪ درﺟﺎت او اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪا ﺑﻪ او روی ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺠﺪه آﻣﺪ ﮐﻨﺪن ﺧﺸﺖ ﻟﺰب

ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺑﯽ ﮐﻪ و اﺳﺠﺪ و اﻗﱰب

ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮار ﻋﺎﱃ ﮐﺮدن اﺳﺖ

ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺳﺮ ﻓﺮو آوردن اﺳﺖ

ﺳﺠﺪه ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﺑﺮ آب ﺣﯿﺎت

ﺗﺎ ﻧﯿﺎﯾﯽ زﯾﻦ ﺗﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺠﺎت

ای ﺧﻨﮏ آن را ﮐﻪ او اﯾﺎم ﭘﯿﺶ

ﻣﻐﺘﻨﻢ داﻧﺪ ﮔﺬارد وام ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻮﻟﻮی

ای اﺳﺎﻣﻪ! ﻣﺒﺎدا از ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯽ؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار دﯾﻦ ﻣﺒﲔ اﺳﻼم و
ﺳﺘﻮن ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﺎخ ﺑﺰرگ آن اﺳﺖ.
ای اﺳﺎﻣﻪ! ﺑﱰس از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮی؛ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻫﯿﺪه و ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﺳﺮو
ﮐﺎر دارﻧﺪ ،و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا آب ﺷﺪه ،و ﺟﮕﺮﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﻮزان ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﻪ
ﮐﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﮔﺮدﯾﺪه ،و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ،و ﭼﺸﻢ از ﻏﲑ ﺧﺪا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻮق دﯾﺪار او از ﻫﻤﮕﺎن دﯾﺪه ﺑﺮ
ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ دﯾﺪه اﻟﻬﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ؐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری آن ﺟﻨﺎب اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ از ﻫﯿﺒﺖ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﯾﻨﺪ ،و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺗﺎزهای از ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻀﺮت رب اﻟﻌﺰه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎل در آورده .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﺮت ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و آه
ﺳﺮدی ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :آه! آه! وای ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ از ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻌﺎن ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ! ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ را

از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را از آن ﻧﻈﺮ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﲑوان ﺧﺪا و دوﺳﺘﺎن او ﻣﺒﻐﻮض دﯾﮕﺮان واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﮐﺎران ،ﻣﺤﺒﻮب آﻧﺎن.
ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ آن روز ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﺳﻼم آن روز ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﺪارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﯾﺐ دور از
وﻃﻦ اﺳﺖ.

آن روزﮔﺎر از اﺳﻼم ﺟﺰ اﺳﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﲑ از رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم اﻓﺮاد ﻣﻄﯿﻊ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد راﻧﺪه و ﻋﺬاب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﻦ ﻗﻮﯾﻢ اﺳﻼم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ زر و زﯾﻮر دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده،
دﺳﺖ از آﺧﺮت و ﻧﻌﯿﻢ آن ﮐﺸﯿﺪه ،و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
روﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﺎم و و ﺷﺮاب ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎﱃ ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﯾﻮر و زﯾﻨﺖ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺧﻮد را

ﻣﺎﻧﻨﺪ زنﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮدار آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ زر و زﯾﻮر ﻇﺎﻫﺮی

١٤

اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪازهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﺒﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و در آن
روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺟﺎه و ﺟﻼل و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ »روزﮔﺎر« ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺸﺎن از ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر
زرد ﺷﺪه ،ﭘﺸﺘﺸﺎن از ﻗﯿﺎم زﯾﺎد دو ﺗﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،از روزه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺸﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه ،از ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻔﺴﺸﺎن را را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ او اﺷﺘﯿﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎرﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ وﮔﻔﺘﺎر ﺻﺪﻗﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﺸﺎن را
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده و رﻓﯿﻖ ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪﮐﻪ ﻗﺮآن
را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ و زﯾﻨﺖ اﻟﻬﯽ و روزی او را ﮐﻪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺬارده ،ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺣﺮام ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.

ای اﺳﺎﻣﻪ! اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎه و ﺟﻼﻟﺶ از دﯾﮕﺮان ﻧﺰد ﺧﺪا زﯾﺎدﺗﺮ و ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﯿﺸﱰ و
اﺣﱰاﻣﺶ اﻓﺰونﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺰون و ﻣﻐﻤﻮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ
داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻋﺪه ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ای اﺳﺎﻣﻪ! اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ﭘﯽ ﻧﱪدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻘﻌﻪﻫﺎی زﻣﲔ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل

رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺤﺮاﺑﻬﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،از دوری آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ و زاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﯾﺖ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،ﮔﻨﺞ ﮔﺮاﻧﺒﺎر و ذﺧﲑهای ذی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺪان .ﺷﺎﯾﺪ از
ﺑﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن از ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی دﻧﯿﺎ و ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی آﺧﺮت ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ؛ و زﻧﻬﺎر از ﭘﲑوی اﯾﺸﺎن
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮی و راﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻘﺮﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻟﻐﺰش

ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﻓﺘﺎده و زﯾﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮی.

ای اﺳﺎﻣﻪ! ﻣﺒﺎدا ﻃﻮری رﻓﺘﺎرﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﺪهای ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﻮش اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ» .ﻣﻦ
ﮔﻮش اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪارم ﻟﻤﻦ ﺗﻘﻮل؟«
اﺑﻦ ﻓﻬﺪﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﻪای از آن ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻨﻤﻮدم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺎت دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ،ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ذﯾﻼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد :روزی ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻧﺪوه ﻣﻦ در ﭼﯿﺴﺖ و درﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق دارم؟ اﺻﺤﺎب ﻋﺮض

ﮐﺮدﻧﺪ :از آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﭼﻘﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻧﺪوه و ﻓﮑﺮ و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺷﻮﯾﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ آه ﺳﻮزﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :آه!
ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮادران ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ! اﺑﻮذر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎران ﻣﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮادران ﻣﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﻤﱪان
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺤﺾ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،و ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ،و در راه ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮد را در
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ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺧﻮار و ﺑﯽﻣﻘﺪار ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﻬﻮات دﻧﯿﺎ و زر و زﯾﻮر آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ دور اﻓﺘﺎدﮔﺎن از
وﻃﻦ در ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از ﺧﻮف آﺗﺶ و ﺷﻮق ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﻮاره اوﻗﺎت
ﻣﺤﺰوﻧﻨﺪ.ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دارد ﭘﯽ ﺑﱪد؟ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﮕﯽ

ﻧﺪارد و ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺎ اوﺻﺎﻓﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪی ،ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻫﯿﭻ ﭘﺪری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﺮادری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش آن اﻧﺪازه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
آه! ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ!
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ،رﻧﺞ دﻧﯿﺎ را ازﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد
را از ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ آﺧﺮت ﻧﺠﺎت داده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان
ﺧﺮاﻣﯿﺪهاﻧﺪ.

اﺑﺎذرا! ﺑﺎ ﺧﱪ ﺑﺎش ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺪه ،ﺛﻮاب ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ رزم ﺑﺪر
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
اﺑﺎذرا! اﯾﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد،
ﺛﻮاب ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ روزش را ﺑﻪ روزه و ﺷﺒﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.

ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ دارم وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮم.

ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻤﲑد ،ﺑﺮ اﺛﺮ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻋﺮض ﮐﺮدم آری.
ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺎذرا! ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻣﺤﱰﻣﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از رﻧﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺟﺮ ﭼﻬﻞ ﺣﺞ و ﭼﻬﻞ ﻋﻤﺮه و ﭼﻬﻞ ﮐﺎرزار در راه ﺧﺪا و آزادی ﭼﻬﻞ ﺑﻨﺪه از ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ؑ را در ﻧﺎﻣﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.

از اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮد وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺑﻮذر ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﱪ ؐ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺎل ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ و اﮐﺮام
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ« اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.اﺑﻮذر ﻋﺮض ﮐﺮد :آری!
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﺮ آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﺤﺼﯿﻞ آن

ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻋﺪم اﻗﺪام وی ﺑﺎ ﺧﱪ ﺷﻮﻧﺪ و او را ﮐﻪ در ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ،ﮐﻨﺪی ﮐﺮده
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او اﻓﺴﺮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه ،آه ﺳﺮدی از دل ﭘﺮ درد ﺑﺮﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ آﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،دوﻫﺰار ﻫﺰار ﺣﺴﻨﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻫﺰار ﻫﺰار ﺳﯿﺌﻪ از ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد
و دو ﻫﺰار ﻫﺰار درﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :آری!
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ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﯽ آﻧﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺎداش ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮک ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در رﮐﺎب ﻣﻦ ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻋﺮض ﮐﺮدم :آری! زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد و ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺬارده و آه ﮐﺸﺪ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن
ﺑﺮای او دﻟﺴﻮزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﮕﺮﯾﻨﺪ .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮال ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺧﺪای ﻣﺎ و آﻗﺎی ﻣﺎ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دوﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ زﻣﲔ ﮔﺬارده و از رﻧﺞ درد ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ؟
ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ! وﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺻﺪد
آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮدم.

ﻣﻼﺋﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ،ﺷﺪت و رﻧﺠﯽ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻮر دوران و ﻫﺮ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﺳﻬﻞﺗﺮ از ﺑﻌﺪ ﺣﻖ و ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ

رﻧﺞ و درد و ﺟﻮع و ﻓﻘﺮ اﯾﻦ دﯾﺎر

ﺻﻌﺐ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﻓﺮاق و ﺑﻌﺪ ﯾﺎر

ز آﻧﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬرد و آن ﻧﮕﺬرد

دوﻟﺖ آن دارد ﮐﻪ ﺟﺎن آ ﮔﻪ ﺑﻮد
ﻣﻮﻟﻮی

ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﱪی از ﭘﯿﻤﱪان ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﺰم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺰﻫﮑﺎران را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ او ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ،و ﻫﻤﲔ
دوﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﺮآﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را آرزو ﮐﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ .ای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ارﺟﻤﻨﺪی و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﻮدم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهام از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ و ﺑﺮای ﺑﻨﺪهام از ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﮐﺴﺐ
ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﻬﱰ و ﻧﺎﻓﻊﺗﺮم ،و ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ او را ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و اﻧﺪوﻫﯽ ﺑﺮ او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ،رﺳﻮل اﮐﺮمؐ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن و آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ!

اﺑﺎذرا! اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ازاﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و
اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻤﺮ ﻧﻮح در ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺷﻮد.
ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن از زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت و اﻧﺰوای رﻫﺒﺎﻧﺎن و ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺟﻤﻌﯽ در ﻏﺎرﻫﺎی آن،
روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻮام و ﺧﻮاص ﺑﻮده.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺮت آن ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده وﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﺷﺨﺎص ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺘﯽ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺸﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻋﱪت
دﯾﮕﺮان ﺑﻮده .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺎﺑﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ آن را در ﮐﺸﮑﻮل ﯾﺎدﮐﺮده ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،و ذﯾﻼ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺾ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮم ﻋﺎﺑﺪ را ﮐﻪ از ﺳﺮودهﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﻢ:
ﻋﺎﺑﺪی در ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪ ﻣﻘﯿﻢ

در ﺑﻦ ﻏﺎری ﭼﻮ اﺻﺤﺎب رﻗﯿﻢ

روی دل از ﻏﲑ ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ

ﮔﻨﺞ ﻋﺰت را ز ﻋﺰﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺻﯿﺎم

ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪش وﻗﺖ ﺷﺎم

روزﻫﺎ

ﻣﯽﺑﻮد

ﻣﺸﻐﻮل

ﻧﺼﻒ آن ﺷﺎﻣﺶ ﺑﺪ و ﻧﯿﻤﯽ ﺳﺤﻮر

وز ﻗﻨﺎﻋﺖ داﺷﺖ در دل ﺻﺪ ﺳﺮور
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ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﻮال ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ

ﻧﺎﻣﺪی از ﮐﻮه ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮی دﺷﺖ

از ﻗﻀﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪ آن رﻏﯿﻒ

ﺷﺪ ز ﺟﻮع آن ﭘﺎرﺳﺎ زار و ﻧﺤﯿﻒ

ﮐﺮد ﻣﻐﺮب را ادا و آﻧﮕﻪ ﻋﺸﺎ

دل ﭘﺮ از وﺳﻮاس و در ﻓﮑﺮ ﻋﺸﺎ

ﺻﺒﺢ ﭼﻮن ﺷﺪ زان ﻣﻘﺎم دﻟﭙﺬﯾﺮ

ﺑﻬﺮ ﻗﻮﺗﯽ آﻣﺪ آن ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ

ﺑﻮد ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺮب آن ﺟﺒﻞ

اﻫﻞ آن ﻗﺮﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﱪ و دﻏﻞ

ﺳﺘﺎد

ﮔﱪ او را ﯾﮏ دو ﻧﺎن ﺟﻮ ﺑﺪاد

ﻋﺎﺑﺪ آن ﻧﺎن ﺑﺴﺘﺪ و ﺷﮑﺮش ﺑﮕﻔﺖ

وز وﺻﻮل ﻃﻌﻤﻪاش ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮕﻔﺖ

دﻟﲑ

ﺷﻌﲑ

ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻮد از ﺑﻬﺮ ﻗﻮﺗﺶ اﺿﻄﺮاب

ﻋﺎﺑﺪ
ﮐﺮد

آﻣﺪ

ﺑﺮ

آﻫﻨﮓ

در ﮔﱪی
ﺧﻮد

ﻣﻘﺎم

ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺐ ﻧﻪ ﺧﻮاب

ﺗﺎ ﮐﻨﺪ

در ﺳﺮای ﮔﱪ ﺑﺪ ﮔﺮﮔﲔ ﺳﮕﯽ

اﻓﻄﺎر

ﺑﺮ

ﺧﺒﺰ

ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻮع اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و رﮔﯽ

ﭘﯿﺶ او ﮔﺮ ﺧﻂ ﭘﺮﮔﺎری ﮐﺸﯽ

ﺷﮑﻞ ﻧﺎن ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻤﲑد از ﺧﻮﺷﯽ

ﺑﺮ زﺑﺎن ﮔﺮ ﺑﮕﺬرد ﻟﻔﻆ ﺧﱪ

ﺧﺒﺰ ﭘﻨﺪارد رود ﻫﻮﺷﺶ ز ﺳﺮ

ﮐﻠﺐ در دﻧﺒﺎل ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺖ

از ﭘﯽ او رﻓﺖ و رﺧﺖ او ﮔﺮﻓﺖ

زان دو ﻧﺎن ﻋﺎﺑﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺸﺶ ﻓﮑﻨﺪ

ﭘﺲ روان ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ زو ﮔﺰﻧﺪ

ﺳﮓ ﺑﺨﻮرد آن ﻧﺎن و از ﭘﯽ آﻣﺪش

ﺗﺎ

آزاردش

ﮐﻠﺐ آن ﻧﺎن دﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮرد

ﭘﺲ روان ﮔﺮدﯾﺪ از دﻧﺒﺎل ﻣﺮد

ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺎﯾﻪ از ﭘﯽ او ﻣﯽدوﯾﺪ

ﻋﻒ ﻋﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و رﺧﺘﺶ ﻣﯽدرﯾﺪ

ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا

ﻣﻦ ﺳﮕﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪم ﺑﯽﺣﯿﺎ

ﺻﺎﺣﺐ ﻏﲑ دو ﻧﺎن ﺟﻮ ﻧﺪاد

و آن دو را ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺪی ای ﮐﺞ ﻧﻬﺎد

دﯾﮕﺮم از ﭘﯽ دوﯾﺪن ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ

و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﺧﺘﻢ درﯾﺪن ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ

ﻫﺴﺖ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﺻﻐﲑ

ﭘﲑ

ﻋﺎﺑﺪ آن ﻧﺎن دﮔﺮ دادش روان

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪش

را

ﻣﮕﺮ

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﺬاﺑﺶ در اﻣﺎن

ﺳﮓ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ آﻣﺪﮐﻪ ای ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺎل
ﺷﺒﺎﻧﯽ

ﺑﺎر

دﮔﺮ

ﺑﯽﺣﯿﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻤﺎل

ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻣﺴﮑﻨﻢ

وﯾﺮاﻧﮥ

اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻪاش

را

ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻢ

اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ

ﻣﯽدﻫﺪ

ﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ از ﻟﻄﻒ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ

ﮔﺎه

ﮔﺎه از ﯾﺎدش رود اﻃﻌﺎم ﻣﻦ

از ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺗﻠﺦ ﮔﺮدد ﮐﺎم ﻣﻦ

روزﮔﺎری ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮان

ﻧﻪ ز ﻧﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻪ ز اﺳﺘﺨﻮان

ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ درﮔﺎه او ﭘﺮوردهام

رو

ﻧﺎوردهام

ﻫﺴﺖ ﮐﺎرم ﺑﺮ در اﯾﻦ ﭘﲑ ﮔﱪ

ﮔﺎه ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ او ﮔﺎه ﺻﱪ

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﺒﯽ ﻧﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ

در ﺑﻨﺎی ﺻﱪ ﺗﻮ آﻣﺪ ﺷﮑﺴﺖ

ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﯽ

ﺑﺸﺘﺎﻓﺘﯽ

ﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﱪ ﮐﻬﻦ

از

در

رزاق

رو

ﻣﺸﺖ

ﮔﱪ

ﻧﺎن ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﻬﺮ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﻦ

ﺑﺮ

ﺑﻪ

درﮔﺎه

در ﮔﱪی

روان

ﺑﻬﺮ ﻧﺎﻧﯽ دوﺳﺖ را ﺑﮕﺬاﺷﺘﯽ

ﮐﺮدهای

ﻣﺮد ﻋﺎﺑﺪ زﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪ

دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ زد و ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪ

ﺧﻮد ﺑﺪه اﻧﺼﺎف ای ﻣﺮد ﮔﺰﯾﻦ

ﺑﺎ

دﮔﺮ

دﺷﻤﻦ

او

آﺷﺘﯽ

ﺑﯽﺣﯿﺎﺗﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺒﲔ
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ای ﺳﮓ ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﲑ

اﯾﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ از ﺳﮓ آن ﮔﱪ ﭘﲑ

ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ از ﺻﱪ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ دری

ﺳﮓ ﮔﺮﮔﲔ ﮔﱪان ﮐﻤﱰی

از

اﺑﺎذرا! اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ اوﺻﺎف آﻧﺎن را ﯾﺎدﮐﻨﻢ .ﻋﺮض ﮐﺮدم :آری! ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ارزش آن از ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻪ ﺣﺎل او ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،دوﺳﺖﺗﺮ دارم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﮕﺬارد و ﺑﻤﲑد ،ﭘﺎداش ﮐﺴﯽ را دارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﯿﻎ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﺟﺮﮐﺴﯽ را
دارد ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﺑﻤﲑد و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﺑﻤﲑد ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ازﮔﺮﻓﺘﺎری ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ او
را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در آﯾﺪ.

اﺑﺎذرا! ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺗﻘﺼﲑﮐﺎر و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر در ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،از ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار ﺑﮕﲑﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده و

ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد.
ﺳﭙﺲ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ؐ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻘﺼﲑﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﻬﱰ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﲑ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺎذرا! ﺧﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻃﺸﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺻﺪﻗﻪ ،و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺸﺎن ﺟﻬﺎد ،و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در

ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻄﺎﯾﺎی اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﺑﺎذرا! ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن

اﺷﺘﯿﺎق دارم.
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬارد و از ﮐﻤﺎل اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا! آﻧﺎن را
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻦ و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﭼﲑه ﺳﺎز ،و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻮارﺷﺎن ﻣﮕﺮدان .ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن
روﺷﻦ ﻓﺮﻣﺎ؛ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آورد:
»اﻻ ان اوﻟﯿﺎءاﻟﻪ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن«؛ ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و

اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﻬﻮده ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻏﺬای ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎک ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺧﻮد
را ﺑﻪ روزه و ﻧﻤﺎز ﻋﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎد! اوﺻﺎف ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻻت اوﻟﯿﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﻮاص ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا دارای ﭼﻨﲔ اوﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :آری! اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ،ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و

دﯾﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﻤﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺸﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﻪ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻟﻬﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﲑون روﻧﺪ» ،از ﺷﺪت« ﺧﻮﻓﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا دارﻧﺪ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی
ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﻬﺸﺖ دارﻧﺪ ،در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران وﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎرهﮔﲑی ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻨﺎن رﻫﱪان ﻫﺪاﯾﺖ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻮﻣﻦ را ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه

ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر از او ﺻﺎدر ﺷﻮد.
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ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎری ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دﯾﺪه ﻣﺮدم دور
ﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻮن روزه ﺑﮕﲑد ،ﮔﻮﯾﯿﺎ ﺳی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺗﲑ ﮐﯿﻨﻪ و ﺷﻤﺸﲑ ﻋﺪوات دﺷﻤﻦ را از ﺧﻮد دور
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب ﺧﺪا رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

از رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪای از ﯾﺎد ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ او را ﺑﻪ ﺳﻮال از ﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺪون اراده،
ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻮی از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻮی از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن دوﺳﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻦ و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻢ زﻣﲔ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
وﺟﻮدﺷﺎن از اراده ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ را درﺑﺎره اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ذﮐﺮﮐﺮده ،و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎرهای از اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎره
ﻧﮑﻮﻫﺶ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽآورم.
رﺳﻮل ﺧﺪاؐ ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎرﯾﻬﺎﺳﺖ.
اﺳﺖ

ﻫﺮﮐﻪ در دوﺳﺘﯽاش ﺣﲑان اﺳﺖ

ﺣﺐ

دﻧﯿﺎ

ﺳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن

ز آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد

ﺣﺐ دﻧﯿﺎ ﺳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﯽ

و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺪ از دﻧﯿﺎ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ؑ
ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و زﯾﻮر و زر آن ﺗﮑﯿﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑهای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﺬار ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ؐ ﺑﻪ ﻣﺮدی اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد دﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ؐ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﻨﺪهی ﺗﻮ از ﺑﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ .ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﻮﺳﯽ! اﮔﺮ
آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺳﺮش ﺑﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﲑون آﯾﺪ و دو دﺳﺘﺶ را آن اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ،ﺑﻪ

زﯾﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ازﮐﺮدهﻫﺎی او ﻧﻤﯽﮔﺬرم ،زﯾﺮا او دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ اﺳﺖ.

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ :ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ،دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﲑزن ﮐﺒﻮد ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮش ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻧﯿﺶ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ از ﺟﻠﻮ ﻣﺮدم ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﲑ زن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا! او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ و اﻃﻼﻋﯽ از ﺣﺎل او ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﲑزن ﻫﻤﺎن
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪان ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎدت
ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ» .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن« ﮐﯿﻨﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدادﯾﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دوزخ
ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﭘﲑوان و ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﲑوان و ﻫﻢ ﻗﺪﻣﺎن آن را ﺑﻪ وی ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ روح ﻣﺮدی از ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺒﺾ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﺮوج دادﻧﺪ .در راه ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردﮐﻪ اﻧﻮاع زﯾﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد» .وﺻﻒ آن زن ﭼﻨﲔ اﺳﺖ
ﮐﻪ« ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ او ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ او را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺎم دﱃ از او ﺑﺮﮔﲑد،
و ﭼﻮن او ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت را دارا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻮن رو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم

ﺑﻪ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و آن ،ﭘﲑ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪی اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ
ﮐﺒﻮدی دارد ﮐﻪ آب آورده و دﻣﺎدم آب از اﻃﺮاف آن ﻣﯽرﯾﺰد .آن ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده و
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ﮔﻔﺖ :از ﺷﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮم .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮی و از ﺷﺮ ﻣﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از زر و زﯾﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺮداری .آن ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮﮐﯽ
ﻫﺴﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﲑزن ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪی ﮐﻪ اﻧﻮاع زﯾﻨﺘﻬﺎ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺷﻮﻫﺮﮔﺮﻓﺘﻪای؟
ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻋﺪدﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻮﻫﺮان ﺗﻮ ﻣﺮدﻧﺪ ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﯽ؟
ﻋﺮض ﮐﺮد! ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻢ.
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮان ﺗﻮ! ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﻮﻫﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﻋﱪت ﻧﻤﯽﮔﲑﻧﺪ؟ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﯾﮏ ﯾﮏ آﻧﻬﺎ را از دم ﺗﯿﻎ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪی ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺗﻮ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ!
ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﯾﻐﺮک وﺟﻬﻬﺎ
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و ﻟﺘﻨﺪﻣﻦ اذا راﯾﺖ ﻗﻔﺎﻫﺎ

ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش دﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺐ داده! ﺑﻪ زودی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه
از ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
دل ﻣﻨﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﯽ و اﺳﺒﺎب او

زآﻧﮑﻪ از وی ﮐﺲ وﻓﺎداری ﻧﺪﯾﺪ

ﮐﺲ ﻋﺴﻞ ﺑﯽﻧﯿﺶ از اﯾﻦ دﮐﺎن ﻧﺨﻮرد

ﮐﺲ رﻃﺐ ﺑﯽﺧﺎر از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن ﻧﭽﯿﺪ

ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﺑﺮ وی ﻧﻬﺎد

ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪم ﺧﺼﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮورﯾﺪ

ﭼﻮن اﻧﺪام اﻓﺮوﺧﺖ ﺑﺎدش در دﻣﯿﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺎﻣﯽ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮﻓﺮوﺧﺖ

ﺣﺎﻓﻆ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :روزی ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری

ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد .از دور ﺧﺮﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮا ﭘﺎ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ .زﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن آن دﯾﺪ.
از آن در ﮔﺬﺷﺖ .ﻏﺎرﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻏﺎر رﻓﺖ و ﺷﲑی را در آن دﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ؑ دﺳﺖ ﺑﺮ
روی آن ﮔﺬارد و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار دادی ،ﺑﻪ ﻏﲑ از ﻣﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را در ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﻌﲔ ﻓﺮﻣﻮدم و ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﻮرﯾﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدم آﻓﺮﯾﺪهام،
در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ و ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﮐﻪ ﻫﺮ روز آن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﻮ

وﻟﯿﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎدی دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﻫﺪ و اﻧﺰوا ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﻨﺪ.

وای ﺑﺮ دﻧﯿﺎ دار! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻣﲑد و دﻧﯿﺎ در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارد؟ ﺑﺪان ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮار
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ای رﻫﺎ ﮐﺮده ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯽ از ﭘﯽ اﻧﺠﲑﮐﯽ

ﺣﻮر را از دﺳﺖ داده از ﭘﯽ ﮐﻢ ﭘﲑﮐﯽ

ﭘﲑﮐﯽ ﮔﻨﺪه دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺪ ﭼﻨﮓ و ﺟﻠﺐ

ﺳﺮ ﻓﺮو ﮐﺮده ز ﺑﺎﻣﯽ ﺗﺎ در اﻓﺘﺪ زﯾﺮﮐﯽ

ﻏﻤﺰه ﮐﻢ ﭘﲑﮐﯽ زد ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﲑﮐﯽ

ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﯽدراﻧﻢ ﺣﯿﻒ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮا
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻢ ﭘﲑک ﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻮﺳﮏ ﺑﯽﭼﺎﺷﻨﯽ

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺘﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎز و ﮔﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﲑﮐﯽ

ﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎن ﺟﻤﺎل او ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﺎزهای

ﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎن وﻓﺎی آن ﺳﻠﯿﻄﻪ ﺷﲑﮐﯽ

ﻧﯽ ﺧﻤﺶ ﮐﻦ ﮐﻢ ده ﭘﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺲ ﻗﻮی اﺳﺖ

ﻣﯽﮐﺸﺪ زﻧﺠﲑ ﻣﻬﺮش ﺑﯽﻣﺪد زﻧﺠﲑﮐﯽ

او ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﯽ ﺧﻨﺪد ﮐﻪ اﺑﻠﻪ ﻣﲑﮐﯽ

ﻣﲑﮐﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﲑ او ﮔﺮو ﮐﺮده ﮐﻤﺮ

رو ﭼﻮ ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﺗﻦ ﺳﯿﻪ ﭼﻮن ﻗﲑﮐﯽ

ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ اﺟﻞ ﭼﺸﻤﺖ ،ورا
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ﻣﯽﮔﺮدد!
وای ﺑﺮ ﻣﻐﺮوران! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﮐﺮاﻫﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺪاﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ! وای ﺑﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺘﺶ دﻧﯿﺎ و ﺑﺰﻫﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ اوﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ؑ وﺣﯽ ﮐﺮد :ای ﻣﻮﺳﯽ! ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران؟
دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ و ﻏﻤﺖ را از آن ﻓﺎرغ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ .دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﺮای ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﻣﻦ دﻧﯿﺎ را ﭼﺸﻢداﺷﺖ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻗﺮار دادم ﺗﺎ داد
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه را از او ﺑﮕﲑم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد :از روزی ﮐﻪ ﺧﺪا دﻧﯿﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و آن را ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺪان ﻧﻈﺮی

ﻧﻔﺮﻣﻮده .ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺷﻮد ،دﻧﯿﺎ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار

ﺑﺪه .ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻧﺎﭼﯿﺰ! ﻣﻦ در دﻧﯿﺎ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدم ﺗﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻢ ،اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
راﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ داﻣﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮوﻫﯽ وارد ﺻﺤﺮای ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﻣﮑﻪاﻧﺪ و ﺧﺪا اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری! ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺎه اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﻃﻌﻤﻪ

ﺧﻮد ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﲑوی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد در ﻣﯽآوردﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ؐ از دﻧﯿﺎ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﻧﮕﺬارد و ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮد.
روزی ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ را دﯾﺪﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﮔﭻ اﻧﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮگ را ازﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﺘﺎب زدهﺗﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺎری را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارم .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ،از آن ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﻣﺴﺎزﯾﺪ.
ﻫﺴﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﺜﺎل ﻗﻨﻄﺮهای
ﭼﻮن در او ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻪ

ﻣﺰاری

زﯾﺎرﺗﺶ

ﻣﮑﻨﯿﺪ

ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﻋﻤﺎرﺗﺶ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﺟﺎﻣﯽ

اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ؑ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ ﮔﺬﺷﱳ و ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﺎﻟﻢ
آﺧﺮت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻬﻮاره ،ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮔﺬرﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﻞ و ﻟﺤﺪ ،دوﻣﲔ ﮔﺬرﮔﺎه آن اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺬرﮔﺎه
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ دو ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﺪهای ﻧﯿﻤﯽ از آن ﭘﻞ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺛﻠﺚ از آن را
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﺪهای ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﯿﺸﱰ از آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺐ
را ﺑﻪ روز ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ ﮐﻪ آﻣﺪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ز ﺷﻮر

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪش رﻓﱳ ﺑﻪ ﮔﻮر

در ره ﻋﻘﺒﯽ اﺳﺖ دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﭘﻠﯽ

ﺑﯽ ﺑﻘﺎ ﺟﺎﯾﯽ و وﯾﺮان ﻣﻨﺰﱃ

ﻧﺰد اﻫﻞ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺳﭙﻨﺞ

ﻫﺴﺖ ﭼﻮن وﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﱃ ز ﮔﻨﺞ

ﺑﺮگ ره ﺳﺎز و ﻣﺸﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﯿﻢ

دل ﻣﻨﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻞ ﭘﺮ ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ
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دور ﺑﺎش از دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه

ز آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺎر و ﺟﺎﻫﺖ ﻫﺴﺖ ﭼﺎه

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﯿﺴﺖ زﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﯾﺰ

از ﮔﺪا و ﺷﺎه و از ﺑﺮﻧﺎ و ﭘﲑ

در اﯾﻨﺠﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ازﮔﺮد آوری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﯾﺎداﺷﺖ ﮐﺮدﯾﻢ،
ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺸﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺷﺎره آورد .از ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ
اﺳﺖ وﮔﺮه ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ .اوﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ آﻧﺎن را
از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ و درود ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﻤﱪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﻻن و
ﻣﺤﱰمﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎک و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎد؛ آﻣﲔ!
ﺑﺤﻤﺪاﻟﻪ و اﻟﻤﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺤﺼﲔ اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ.
در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢١ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١در ﺟﻮار روﺿﻪ رﺿﻮﯾﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ آﻻف اﻟﺜﻨﺎء و اﻟﺘﺤﯿﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
و اﻧﺎ اﻟﺤﻘﲑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ اﻟﺴﺎﻋﺪی اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ.
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