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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

روایتی که ذیالً خدمتتان ارائه شده؛ جهت بحثِ روایی روزهای دوشنبه میباشد .شمارههای
ابتدای هر روایت ،مطابق شمارههای ترجمهی «نهج الفصاحه» جناب آقای ابوالقاسم پاینده
میباشد.
 -2892مَنْ أَحَّبَ دُنْيَاهُ أَضَرَ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أَحَّبَ آخِرَتَهُ أَضَرَ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا یَبْقَى عَلَى مَا یَفْنَى.
هرکه دنيا را دوست دارد آخرت خود را زیان زند و هرکه آخرت را دوست دارد به دنياى
خویش زیان زند ،پس آنچه را باقی است بر آنچه فانی است ترجيح دهيد.
 -2882مَنِ ابْتُلِیَ فَصَبَرَ وَ أُعْطِیَ فَشَكَرَ وَ ظَلَمَ فَغَفَرَ وَ ظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ قَالُوا مَا بَالُهُ قَالَ أُولئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون
هرکه مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شكر کند و ظلم بيند و ببخشد و ظلم کند و
آمرزش طلبد آنان در امانند و آنها هدایت یافتگانند.
 -1223من زهد فی الدّنيا علّمه اللَه بال تعلّم و جعله بصيرا.
هر که از دنيا بگذرد خدایش بدون تعليم علم اش آموزد و بصيرت دهد.
 -1213من کرامة المؤمن على اللَه تعالى نقاء ثوبه و رضاه باليسير
از لوازم حرمت مؤمن نزد خدا است که جامهاش پاکيزه باشد و به اندك خشنود گردد.
 -2898من أذلّ نفسه فی طاعة اللَه فهو أعزّ ممّن تعزّز بمعصية اللَه
هرکه خویشتن را در اطاعت خدا خوار کند از کسى که به معصيت خدا عزّت جسته باشد
عزیزتر است.
 -1239مَنِ انْقَطَعَ رَجَاهُ مِمَا فَاتَ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِیَ بِمَا رَزَقَهُ اللَهُ قَرَتْ عَيْنُه
هرکه از نابودشده اميد ببرد راحت شود و هرکه به قسمت خدا راضى شود آسوده گردد.
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 -2899من أحسن فيما بينه و بين اللَه کفاه اللَه ما بينه و بين النّاس و من أصلح سریرته أصلح
اللَه عالنيته.
هرکه رابطهی خویش را با خدا نيك کند خدا رابطه وى با مردم نيك کند و کسى که باطن
خویش به صالح آرد خدا ظاهر وى به صالح آرد.
 -2891مَنْ أَحَّبَ لِلَهِ وَ أَبْغَضَ لِلَهِ وَ أَعْطَى لِلَه و منع للَه فَقَدِ اسْتَكْمَل اإلیمان.
هرکه براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا کند و براى خدا منع
کند به کمال ایمان رسيده است.
 -1321نصف ما یحفر المّتی من القبور من العين و المعدة.
نصف قبرها که براى امت من حفر مىشود از چشم بد و پرخورى است.
« -1391النّيّة الحسنة تدخل صاحبها الجنّة»
نيت خوب ،صاحّب خویش را به بهشت مىبرد.
« -2983مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِينِ تَقِي مِيتَةَ السَوْء»
عطا به مستمندان از مرگِ بد جلوگيرى میکند.
 -2892مَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَهِ عِنْدَه .اگر کسى بخواهد که بداند ،در نزد
خداوند چه دارد ،باید بنگرد خداوند در نزد او چه دارد.
 -2921من سرّه أن یجد طعم اإلیمان فليحّبّ المرء ال یحبّه إلّا للَه تعالى.
هر که دوست دارد حالوت ایمان بچشد افراد را فقط براى خدا دوست دارد.
 -2991من یشته کرامة اآلخرة یدع زینة الدّنيا.
هر که حرمت آخرت خواهد زینت دنيا رها کند.
 -2993أَرْبَعَةٌ مِنْ کُنُوزِ الْبِرِ کِتْمَانُ الْحَاجَةِ وَ کِتْمَانُ الصَدَقَةِ وَ کِتْمَانُ الْمَرَضِ وَ کِتْمَانُ الْمُصِيبَة.
چهار چيز از ذخائر نيكیها است« :پنهانداشتن حاجت و نياز» و «پنهانداشتن صدقه» و
«پنهانداشتن بيمارى» و «پنهانداشتن مصيبت و گرفتارى».
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 -2929من أعطى حظّه من الرّفق فقد أعطی حظّه من خير الدّنيا و اآلخرة.
هر که را از مالیمت نصيبى دادند نصيّب وى را از خير دنيا و آخرت دادهاند.
 -2939مَنْ أَصْبَحَ لَا یَنْوِی ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ لَهُ ما جنى
هر که صبح کند و قصد ستم کسى نداشته باشد گناهانش بخشيده شود.
 -928ان اهلل ینهكم عن قيل و قال
خداوند شما را از گفتگوهاى بيهوده نهى کرده است.
 -933إِنَ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَيْلِ وَ صَائِمِ النَهَار
مؤمن بوسيله خوش خلقى اش به مقام نماز شّب گزار و روزه دار ميرسد.
 -932إنّ حسن الخلق ليذیّب الخطيئة کما تذیّب الشّمس الجليد.
خوش اخالقى گناه را محو میکند چنانکه آفتاب یخ را آب مىکند.
 -2989مَنْ یَصْبِرْ عَلَى الرَزِیَةِ یُعَوِضْهُ اللَه وَ مَنْ کَظَمَ الْغَيْظَ یَأْجُرُهُ اللَهُ .هرکه بر مصيبت صبر
کند خدایش عوض دهد و هرکه خشم خویش بخورد خدایش پاداش دهد.
 -2989من أحّبّ أن یكون أغنى النّاس فليكن بما فی ید اللَه أوثق منه بما فی یده.
هرکه دوست دارد از همهی مردم بىنيازتر باشد ،اعتماد وى به آنچه نزد خدا است از آنچه به
دست خویش دارد بيشتر باشد.
 -2993مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ عَوْرَةً سَتَرَ اللَهُ عَوْرَتَهُ یَوْمَ الْقِيَامَة
هرکه پردهپوش برادر خویش شود خدا در دنيا و آخرت پردهپوشى وى کند.
 -2992و َمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأِ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ
هر که تقوائى ندارد که به خلوت او را از معصيت خدا باز دارد ،خدا به اعمال وى اعتنا نكند.
 -2993من نظر إلى أخيه نظر مودّة لم یكن فی قلبه إحنة لم یطرف حتّى یغفر اللَه ما تقدّم من
ذنبه
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هرکه به چشم مهربانى به برادر خویش نظر کند که کينه در دل وى نباشد از آن پيش که دیده
برگيرد خداوند همهی گناهان گذشتهی وى را آمرزیده باشد.
 -2999ما من ساعة تمرّ بابن آدم لم یذکر اللَه فيها إلّا حسر عليها یوم القيامة.
ساعتى بىذکر خداى بر آدميزاد نگذرد مگر روز قيامت بر آن حسرت خورد.
 -2982ما من مسلم ینظر إلی امرأة أوّل رمقة ثمّ یغضّ بصره إلّا أحدث اللَه تعالى له عبادة یجد
حالوتها فی قلبه.
هر مسلمانى که یك بار به زنى بنگرد آنگاه چشم از او باز دارد خداىِ واالیش با عبادتى انس
دهد که لذت آن را در قلّب خویش احساس کند.
 -2923مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَه .هرکه حدّ خویش بداند هالك نشود.
 -2912مثل المؤمن کالبيت الخرب فی الظّاهر فإذا دخلته وجدته مونقا و مثل الفاجر کمثل
القبر المشرّف المجصّص یعجّب من رآه و جوفه ممتلئ نتنا.
حكایت مؤمن چون خانهاى است به ظاهر خراب که چون وارد آن شوى ببينى پاکيزه است ،و
حكایتِ بدکار ،چون قبر مرتفع گچکارى است ،بيننده را به شگفت آرد و باطن آن از عفونت پر
است.
 -3امام صادق  فرمودند :یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَكُونَ فِيهِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقُورٌ عِنْدَ الْهَزَاهِزِ
صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ شَكُورٌ عِنْدَ الرَخَاءِ قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَهُ لَا یَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا یَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ
فِی تَعَّبٍ وَ النَاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ إِنَ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمَ وَزِیرُهُ وَ الصَبْرَ أَمِيرُ جُنُودِهِ وَ الرِفْقَ
أَخُوهُ وَ اللِينَ وَالِدُه
شایسته است براى مؤمن که هشت خصلت داشته باشد؟ در پيشامدهاى لرزاننده آرام باشد ،در
بال شكيبا ،در ارزانى قانع بدان چه خدایش روزى کرده ،به دشمنان هم ستم نكند ،بر دوستان
تحميل ننماید ،تنش را رنج دهد تا مردم از او در آسایش باشند .دانش ،دوست مؤمن است .حلم،
وزیر او است .صبر ،فرماندهی لشكرش .رفق ،برادرش .نرمش ،پدرش.
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 -2رسول خدا میفرمایند« :أَفْضَلُ النَاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا
بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَغَ لَهَا فَهُوَ لَا یُبَالِی عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى یُسْرٍ» 3.بهترین مردم آن
کسی است که عاشق عبادت باشد و آن را در آغوش بكشد و با قلبش آن را دوست داشته باشد و
با بدنش با آن همراه باشد و خود را برای آن از مشغلهها فارغ نماید ،چنين کسی دیگر نگران
نيست که روزش به سختی بگذرد یا به آسانی.
 -1هر عمل خيری ،دری است به سوی بهشت
 -3قَالَ رَسُولُ اللَهِ  :إنَ السَخَآءَ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَةِ ،لَهَا أَغْصَانٌ مُتَدَلِيَةٌ فِی الدُنْيَا؛ فَمَنْ
کَانَ سَخِيًا تَعَلَقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ،فَسَاقَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إلَی الْجَنَةِ .وَالْبُخْلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ النَارِ،
لَهَا أَغْصَانٌ مُتَدَلِيَةٌ فِی الدُنْيَا؛ فَمَنْ کَانَ بَخِيالً تَعَلَقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ،فَسَاقَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إلَی النَارِ.
«رسول اللّه گفتند :سخاوت ،درختی است از درختان بهشت که شاخههائی دارد که همه
در دنيا آویزان شدهاند؛ و بنابراین هرکس با سخاوت باشد ،خود را به شاخهای از شاخههایش
آویزان کردهاست ،و آن شاخه او را به سوی بهشت میکشد .و بخل ،درختی است از
درختهای آتش که شاخههائی دارد که همه در دنيا آویزان شدهاند؛ و هرکس بخيل باشد خود
را به شاخهای از شاخههایش آویزان کرده است ،و آن شاخه او را به سوی آتش خواهد کشيد».
 -2نصيحت امام باقر به یزید جعفی .أَنَهُ قَالَ لَهُ یَا جَابِرُ اغْتَننِمْ مِننْ أَهْنلِ زَمَانِنكَ خَمْسناً إِنْ
ك َو إِنْ
ل َق ْولُن َ
م ُی ْقبَن ْ
ت لَن ْ
م ُتشَنا َو ْر َو ِإ ْن ُقلْن َ
ت لَن ْ
م ُت ْف َت َق ْد َو ِإ ْن شَن ِه ْد َ
ت َل ْ
ف َو ِإ ْن ِغ ْب َ
م ُت ْع َر ْ
ت َل ْ
ض ْر َ
ح َ
َ
خَطَبْتَ لَمْ تُزَوَجْ وَ أُوصِيكَ بِخَمْسٍ إِنْ ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِنمْ وَ إِنْ خَنانُوكَ فَلَنا تَخُننْ وَ إِنْ کُنذِبْتَ فَلَنا
تَغْضَّبْ وَ إِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ وَ إِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ وَ فَكِرْ فِيمَا قِيلَ فِيكَ فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَا
قِيلَ فِيكَ فَسُقُوطُكَ مِنْ عَيْنِ اللَهِ جَلَ وَ عَزَ عِنْدَ غَضَبِكَ مِنَ الْحَقِ أَعْظَمُ عَلَيْكَ مُصِيبَةً مِمَنا خِفْنتَ
مِنْ سُقُوطِكَ مِنْ أَعْيُنِ النَاسِ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَى خِلَافِ مَا قِيلَ فِيكَ فَثَوَابٌ اکْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ یَتْعَنّبَ
3
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بَدَنُكَ وَ اعْلَمْ بِأَنَكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيّاً حَتَى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَ قَالُوا إِنَكَ رَجُلُ سَوْءٍ لَمْ
یَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَ لَوْ قَالُوا إِنَكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ یَسُرَكَ ذَلِكَ وَ لَكِننِ اعْنرِضْ نَفْسَنكَ عَلَنى مَنا فِنی
کِتَابِ اللَهِ فَإِنْ کُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ زَاهِداً فِی تَزْهِيدِهِ رَاغِباً فِی تَرْغِيبِهِ خَائِفاً مِنْ تَخْوِیفِهِ فَاثْبُتْ وَ أَبْشِنرْ
فَإِنَهُ لَا یَضُرُكَ مَا قِيلَ فِيكَ وَ إِنْ کُنْتَ مُبَایِناً لِلْقُرْآنِ فَمَنا ذَا الَنذِی یَغُنرُكَ مِننْ نَفْسِنكَ إِنَ الْمُنؤْمِنَ
مَعْنِیٌ بِمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ لِيَغْلِبَهَا عَلَى هَوَاهَا فَمَرَةً یُقِيمُ أَوَدَهَا وَ یُخَالِفُ هَوَاهَا فِی مَحَبَةِ اللَهِ وَ مَرَةً تَصْرَعُهُ
نَفْسُهُ فَيَتَبِعُ هَوَاهَا فَيَنْعَشُهُ اللَهُ فَيَنْتَعِشُ وَ یُقِيلُ اللَهُ عَثْرَتَهُ فَيَتَذَکَرُ وَ یَفْزَعُ إِلَى التَوْبَنةِ وَ الْمَخَافَنةِ فَيَنزْدَادُ
بَصِيرَةً وَ مَعْرِفَةً لِمَا زِیدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَ ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ یَقُولُ إِنَ الَذِینَ اتَقَنوْا إِذا مَسَنهُمْ طنائِفٌ مِننَ
الشَيْطانِ تَذَکَرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ یَا جَابِرُ اسْتَكْثِرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اللَهِ قَلِيلَ الرِزْقِ تَخَلُصاً إِلَنى الشُنكْرِ وَ
اسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِكَ کَثِيرَ الطَاعَةِ لِلَهِ إِزْرَاءً عَلَى النَفْسِ وَ تَعَرُضاً لِلْعَفْوِ وَ ادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَنرِ
بِحَاضِرِ الْعِلْمِ وَ اسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ وَ تَحَرَزْ فِی خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَةِ
التَيَقُظِ وَ اسْتَجْلِّبْ شِدَةَ التَيَقُظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ وَ احْذَرْ خَفِیَ التَزَیُنِ بِحَاضِنرِ الْحَيَناةِ وَ تَنوَقَ مُجَازَفَنةَ
الْهَوَى بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَ قِفْ عِنْدَ غَلَبَةِ الْهَوَى بِاسْتِرْشَاءِ الْعِلْمِ وَ اسْتَبْقِ خَنالِصَ الْأَعْمَنالِ لِيَنوْمِ الْجَنزَاءِ وَ
انْزِلْ سَاحَةَ الْقَنَاعَةِ بِاتِقَاءِ الْحِرْصِ وَ ادْفَعْ عَظِيمَ الْحِنرْصِ بِإِیثَنارِ الْقَنَاعَنةِ وَ اسْنتَجْلِّبْ حَلَناوَةَ الزَهَنادَةِ
بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَ اقْطَعْ أَسْبَابَ الطَمَعِ بِبَرْدِ الْيَأْسِ وَ سُدَ سَبِيلَ الْعُجّْبِ بِمَعْرِفَةِ النَفْسِ وَ تَخَلَصْ إِلَى رَاحَنةِ
النَفْسِ بِصِحَةِ التَفْوِیضِ وَ اطْلُّبْ رَاحَةَ الْبَدَنِ بِإِجْمَامِ الْقَلّْبِ وَ تَخَلَصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقَلّْبِ بِقِلَةِ الْخَطَإِ وَ
تَعَرَضْ لِرِقَةِ الْقَلّْبِ بِكَثْرَةِ الذِکْرِ فِی الْخَلَوَاتِ وَ اسْتَجْلِّبْ نُورَ الْقَلّْبِ بِدَوَامِ الْحُزْنِ وَ تَحَرَزْ مِنْ إِبْلِيسَ
بِالْخَوْفِ الصَادِقِ وَ إِیَاكَ وَ الرَجَاءَ الْكَاذِبَ فَإِنَهُ یُوقِعُكَ فِی الْخَوْفِ الصَادِقِ وَ تَزَیَنْ لِلَهِ عَزَ وَ جَنلَ
بِالصِدْقِ فِی الْأَعْمَالِ وَ تَحَبَّبْ إِلَيْهِ بِتَعْجِيلِ الِانْتِقَالِ وَ إِیَاكَ وَ التَسْوِیفَ فَإِنَهُ بَحْرٌ یَغْرَقُ فِيهِ الْهَلْكَنى وَ
إِیَاكَ وَ الْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلّْبِ وَ إِیَاكَ وَ التَوَانِیَ فِيمَا لَا عُذْرَ لَكَ فِيهِ فَإِلَيْهِ یَلْجَأُ النَادِمُونَ وَ
اسْتَرْجِعْ سَالِفَ الذُنُوبِ بِشِدَةِ النَدَمِ وَ کَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ تَعَرَضْ لِلرَحْمَةِ وَ عَفْوِ اللَهِ بِحُسْنِ الْمُرَاجَعَةِ وَ
ك ِر
م الشُن ْ
ص ِإلَنى َعظِني ِ
خلَن ْ
م َو َت َ
ص الن ُدعَا ِء َو ا ْل ُمنَاجَنا ِة فِنی ال ُظلَن ِ
جعَن ِة ِبخَنا ِل ِ
ن ا ْل ُمرَا َ
ح ْس ِ
ن َعلَى ُ
ا ْس َت ِع ْ
بِاسْتِكْثَارِ قَلِيلِ الرِزْقِ وَ اسْتِقْلَالِ کَثِيرِ الطَاعَةِ وَ اسْتَجْلِّبْ زِیَادَةَ النِعَمِ بِعَظِيمِ الشُكْرِ وَ تَوَسَلْ إِلَى عَظِنيمِ
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الشُكْرِ بِخَوْفِ زَوَالِ النِعَمِ وَ اطْلُّبْ بَقَاءَ الْعِزِ بِإِمَاتَةِ الطَمَعِ وَ ادْفَعْ ذُلَ الطَمَعِ بِعِزِ الْيَأْسِ وَ اسْتَجْلِّبْ عِنزَ
الْيَأْسِ بِبُعْدِ الْهِمَةِ وَ تَزَوَدْ مِنَ الدُنْيَا بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَ بَادِرْ بِانْتِهَازِ الْبَغِيَةِ عِنْدَ إِمْكَنانِ الْفُرْصَنةِ وَ لَنا إِمْكَنانَ
کَالْأَیَامِ الْخَالِيَةِ مَعَ صِحَةِ الْأَبْدَانِ وَ إِیَاكَ وَ الثِقَةَ بِغَيْرِ الْمَأْمُونِ فَنإِنَ لِلشَنرِ ضَنرَاوَةً کَضَنرَاوَةِ الْغِنذَاءِ وَ
اعْلَمْ أَنَهُ لَا عِلْمَ کَطَلَّبِ السَلَامَةِ وَ لَا سَلَامَةَ کَسَنلَامَةِ الْقَلْنّبِ وَ لَنا عَقَنلَ کَمُخَالَفَنةِ الْهَنوَى وَ لَنا خَنوْفَ
کَخَوْفٍ حَاجِزٍ وَ لَا رَجَاءَ کَرَجَاءٍ مُعِينٍ وَ لَا فَقْرَ کَفَقْرِ الْقَلّْبِ وَ لَا غِنَى کَغِنَى النَفْسِ وَ لَنا قُنوَةَ کَغَلَبَنةِ
الْهَوَى وَ لَا نُورَ کَنُورِ الْيَقِينِ وَ لَا یَقِينَ کَاسْتِصْغَارِكَ الدُنْيَا وَ لَا مَعْرِفَةَ کَمَعْرِفَتِكَ بِنَفْسِكَ وَ لَنا نِعْمَنةَ
کَالْعَافِيَةِ وَ لَا عَافِيَةَ کَمُسَاعَدَةِ التَوْفِيقِ وَ لَا شَرَفَ کَبُعْدِ الْهِمَنةِ وَ لَنا زُهْندَ کَقَصْنرِ الْأَمَنلِ وَ لَنا حِنرْصَ
کَالْمُنَافَسَةِ فِی الدَرَجَاتِ وَ لَا عَدْلَ کَالْإِنْصَافِ وَ لَا تَعَدِیَ کَالْجَوْرِ وَ لَنا جَنوْرَ کَمُوَافَقَنةِ الْهَنوَى وَ لَنا
طَاعَةَ کَأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَا خَوْفَ کَالْحُزْنِ وَ لَا مُصِيبَةَ کَعَدَمِ الْعَقْلِ وَ لَا عَدَمَ عَقْلٍ کَقِلَةِ الْيَقِينِ وَ لَا قِلَةَ
یَقِينٍ کَفَقْدِ الْخَوْفِ وَ لَا فَقْدَ خَوْفٍ کَقِلَةِ الْحُزْنِ عَلَى فَقْدِ الْخَوْفِ وَ لَا مُصِيبَةَ کَاسْتِهَانَتِكَ بِالذَنّْبِ وَ
رِضَاكَ بِالْحَالَةِ الَتِی أَنْتَ عَلَيْهَا وَ لَا فَضِنيلَةَ کَالْجِهَنادِ وَ لَنا جِهَنادَ کَمُجَاهَندَةِ الْهَنوَى وَ لَنا قُنوَةَ کَنرَدِ
الْغَضَّبِ وَ لَا مَعْصِيَةَ کَحُّبِ الْبَقَاءِ وَ لَا ذُلَ کَذُلِ الطَمَعِ وَ إِیَاكَ وَ التَفْنرِیطَ عِنْندَ إِمْكَنانِ الْفُرْصَنةِ فَإِنَنهُ
مَيْدَانٌ یَجْرِی لِأَهْلِهِ بِالْخُسْرَان
فرمود :اى جابر! از مردم عصر خویش پنج کنردار را غنيمنت شنمار -3 :اگنر حضنور ینافتى
شناخته نشوى -2 .و آنگاه که از ميانشان رفتنى ،از تنو نپرسنند -1 .و چنون در مينانشنان باشنى،
جویاى نظرت نشوند -3 .و اگر پيشنهادى دهى نپذیرند -2 .و اگر دخترى از آنان خواهى ،ندهند.
و تو را به پنج سخن ،پند مىدهم -3 :اگر ستم دیدى ،ستم مكن -2 .و چون به تو خيانت کردنند،
جوابشان را با خيانت مده -1 .اگر تو دروغ پنداشته شوى ،برافروخته مشو -3 .و اگر بنه نكنوئى
یاد شدى ،خوشحال مشو -2 .و چون به بدى یاد شدى بىصبرى مكن ،و در گفتار مردم نسبت به
خودت ،تأمل کن .اگر آن را در خود مشاهده کردى ،پس مصيبت افتادن تو از نظر خداى بزرگ
و توانا ،به سبّب برافروختگى تو از حقيقت ،مصيبتى گرانتر است از ترس اینکنه از چشنم منردم
بيفتى .و اگر بر خالف گفتار مردم بودى ،پس پاداشى است که بدون زحمت صناحّبشندهاى .و
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آگاه باش که تو دوستدار ما محسوب نخواهى شد تا که اگر تمام مردم شهرت یك صدا بگوینند
که تو مرد بدى هستى ،این گفته دلت را نفشارد و چون گفتند تو مرد نيكنوئى هسنتى ،مسنرورت
نكند .ولى خویش را در منظر کتاب خدا عرضه بدار اگر رهرو راه قرآنى ،از آنچه نمىخواهدت
مىپرهيزى ،به آنچه نيكو مىدارد ،مشتاقى و از تهدیدش بيمناکى؛ پس ثابت قدم بناش و بشنارت
باد تو را که به راستى آن سخنان که در مورد تو گفتهاند ضررى به تو نزند .و اگر به دور از قرآنى
پس به کدامين چيز ،افتخار مىکنى؟! به درستى که مؤمن به پيكار با نفس خنویش عناینت بسنيار
دارد تا بر خواسته نفسش تسلط یابد .زمانى ،کجى نفس را راست کند و به سبّب دلبستگى به خدا
با خواسته نفسانى به مخالفت برخيزد و زمانى دیگر ،نفس او را بر زمين افكند .پس مطيع خواسنته
نفسش شود ،آنگاه خدا ،او را بر پاى دارد پس به پنا خينزد و خندا از او درگنذرد و او از خنواب
غفلت بيدار شود و به توبه و بيم [از خدا] روى آرد تا روشن بينى و آگاهى را افزون کند ،چرا که
ترسش افزون شده است .و این بدان سبّب است که خداوند مىفرماید« :در حقيقت کسانى کنه از
خدا پروا دارند چون وسوسهاى از جانّب شيطان به ایشان رسد خدا را به یاد آورند و به ناگناه بيننا
شوند»
اى جابر! روزى اندك خدا را براى خویش بسيار بدان تا از عهده شكرش به درآئى ،طاعت
بسيارت را براى خدا ،ناچيز شمار تا نفس را خوار بدارى و خویش را شایسته گذشت گردانى،
بالى رسيده را با دانش حاضر خویش دور ساز .دانش حاضر را همراه کردار خالصانه به کار گير.
با هوشيارى بسيار ،کردار خالصت را از خود فراموشى بزرگ حفظ کن .هوشيارى بسيار را با
بيمى راستين به دست آور ،از زرق و برق برقآساى این دنيا کناره گير .با چراغ اندیشه از
زیادهخواهى اميالت ،بپرهيز ،هنگام هجوم خواستههاى دلت ،با رهپویى دانش ،باز ایست .کردار
خالص را براى روز پاداش به جاى بگذار .با دورى از طمع در پيشگاه قناعت ،سكنى گزین ،با
برگزیدن کم خواهى ،زیادهخواهى بزرگ را دور ساز ،لذت پارسائى را با کوتاه کردن آرزو ،به
دست آور ،با نوميدى از مردم ،راههاى طمع را مسدود ساز راه خودبزرگبينى را با خودشناسى

رهنمودهایی سلوکی و اخالقی ..........................................................

32

ببند .با نيك سپارى امور به خداى ،به راحتى خویشتن دست یاب ،راحتى تن را در آسایش دل
بجوى ،با کاهش اشتباه به آسوده دلى دست یاب ،با یاد بسيار خداى در تنهائى خویش ،نرم دلى
را به دست آر ،با اندوه پایدار ،روشن دلى را صاحّب شو ،با هراسى راستين ،از ابليس دورى
گزین .مباد تو را که اميدى نابجا داشته باشى که به درستى تو را در هراسى راستين واگذارد ،با
کردارى صادقانه ،خویش را براى خداى جليل و عزیز ،آراسته نما.
با شتاب در رهسپارى  ،دوستى خدا را بجوى .مباد تو را که به تأخير اندازى .پس به راستى که
هالكشدگان در این دریا غرقه شوند .مبادا غفلتورزى که در آن سنگدلى باشد .مبادا آنجا که
عذرى ندارى سستى نمایى که پشيمانان بدان جا پناه برند .با پشيمانى سخت و بخششطلبى بسيار،
از گناهان پيشين ،بازگرد .با بازگشتى نيكو ،خویش را در مسير نسيم رحمت و بخشش خداى
قرار ده .براى بازگشت نيكو از دعاى خالص و زمزمههاى نيمه شّبها ،مددخواه ،با زیاد انگارى
روزى اندك و اندك شمردن فرمانبردارى بسيار ،به شكرگزارى بزرگ دست یاب ،فزونى نعمت
را با سپاس بسيار به کف آر.
با هراس از کف رفتن نعمت ،به سپاس بزرگ نائل شو ،با کشتن زیاده خواهى ،سرافرازى
پيوسته را بجوى ،ذلّت زیاده خواهى را با عزت نوميدى [از مردم] دور ساز .عزت نوميدى [از
مردم را] در سایه همت بلند فراهم ساز ،با کوتاهى آرزو ،از این سرا ،توشه بردار ،در هر فرصتى
براى نزدیك شدن به هدف تالش نما ،هيچ فرصتى نيكوتر از روزهاى فراغت همراه با تندرستى
نيست .مبادا بدان چه اطمينان ندارى اعتماد کنى ،به درستى که براى بدى اعتيادى است چون
عادت انسان به غذا .آگاه شو که به تحقيق هيچ دانشى چون سالمتجوئى نيست ،نه سالمتى
همچون سالمت دل ،نه خردى همچون مخالفت با خواسته نفس ،نه بيمى چون بيم بازدارنده [از
عصيان] ،نه اميدى همچون اميد یارى رساننده ،نه فقرى همچون فقر دل ،نه بىنيازىاى همچون
بىنيازى دل ،نه نيروئى همچون پيروزى بر خواستههاى نفس ،نه نورى همچون نور یقين ،نه یقينى
همچون خرد انگاشتن دنيا ،نه شناختى همچون خودشناسى ،نه نعمتى همچون سالمتى ،نه
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سالمتىاى همچون یارى رسانى توفيق ،نه شرافتى همچون بلند همتى ،نه دورى گزیدن از دنيا
همچون کوتاهى آرزو ،و نه حرصى مانند همنفسى (مسابقه) در درجات [اخروى] ،نه عدلى
همچون انصاف ،نه تجاوزى همچون ستم ،نه ستمى همچون موافقت با خواستههاى نفس ،نه
طاعتى همچون برپاداشتن واجبات ،نه هراسى همچون اندوه ،نه مصيبتى همچون نادانى ،نه
نادانىاى همچون کم باورى ،نه کم باورىاى همچون ناترسى ،نه ناترسىاى همچون کم اندوهى
بر بىهراسى ،نه بالیى همچون ناچيز انگاشتن عصيان و رضایت به آن گونه که هستى ،نه نيكوئى
همچون جهاد ،نه جهادى همچون پيكار با نفس ،نه نيروئى همچون فرو بردن خشم ،نه عصيانى
همچون دلبستگى به زندگى پایدار ،و نه ذلّتى همچون خوارى زیادهخواهى نيست .زنهارا کم
کارى هنگام فرصت؛ به راستى که فرصت عرصهاى است که براى اهلش زیان بار خواهد بود.
 « -9أَنَ امْرَأَةَ أَیُوبَ  قَالَتْ لَهُ یَوْماً لَوْ دَعَوْتَ اللَهَ أَنْ یَشْفِيَكَ فَقَالَ وَیْحَكِ کُنَا فِی النَعْمَاءِ
سَبْعِينَ عَاماً فَهَلُمَ نَصْبِرْ فِی الضَرَاءِ مِثْلَهَا  2».همسر حضرت ایوب به او گفت :چرا خدا را نخواندى
که ترا شفا بدهد؟ فرمود :واى بر تو ،هفتاد سال در ناز و نعمت بودم بيا به همان اندازه در بال و
گرفتارى صبور باشيم.
 -9ان شابا من المحبين سال الشبلی عن الصبر ،فقال :ای الصبر اشد؟ فقال :الصبر هلل؟ فقال :ال.
فقال :الصبر باهلل؟ فقال :ال .فقال :الصبر على اهلل؟ فقال :ال .فقال :الصبر فی اهلل؟ فقال :ال .فقال :الصبر
مع اهلل؟ فقال :ال .فقال :ویحك فای؟ فقال :الصبر عن اهلل .فشهق الشبلی ،فخر مغشيا عليه.
حضرت امام خمينی میفرمایند :بر ما است که بطور اجمال این مراتّب را که در این عبارت
است ،شرح کنيم :أمّا صبر للَه ،از مقامات نازلهی سالكين است که از خود و آمال نفسانيّه منسلخ
شدند ،و مهاجرت الى اللَه کردند .پس در این انسالخ هر چه بكنند ،براى حق است؛ نه براى
خود .و مادامى که انسان در جلباب نفسانيّت و حجاب خودى است ،تمام حرکات و سكنات و
 -قطب الدين راوندى ،الدعوات  ،ص561 :
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مناسك و عباداتش براى خود است؛ حق تعالى و توحيد و اطاعت او را هم براى خود مىخواهد.
و مادامى که انسان در بيت نفس است و قدمش قدم سير به باطن خود است ،مهاجر الى اللَه
نيست ،و مسافر و سالك نيست؛ مانند سير در بلد مىماند که هرچه از گوشه بلد به گوشه دیگر
سير شود ،سفر محقق نشود .پس تا خروج از بيت نفس و بيرون رفتن از انانيّت نباشد ،سفر الى
اللَه و هجرت به سوى او محقق نشود ،و پيش اهل معرفت ،تمام ریاضاتش ریاضت باطل است .و
چون خروج از بيت محقَق شد ،سالك شود ،و صبر در این مقام صبر للَه است.
و امّا صبر باللَه را دو مقام است :یكى براى سالك ثابت است ،و یكى براى اهل صَحْو بعد
المَحْو .و در این جا مراد مقام اوّل است ،و آن عبارت از آن است که سالك پس از خروج از
بيت و هجرت الى اللَه مشاهده کند که تمام حرکات و سكناتش به حول و قوّه خدا است ،و
خودش دخالت در چيزى ندارد ،پس صبر خود را چون هر چيز خود ،باللَه داند .و این غير از
اعتقاد یا برهان است ،بلكه مشاهده به عيان است؛ زیرا که اعتقاد و برهان راجع به اهل حجاب
است.
و امّا مقام دوّم که راجع به اهل صَحْو است؛ آن پس از آن است که طى مقامات سلوك شد،
و منتهى به فناء کلّى و محو مطلق گردید ،پس به عنایت حقتعالى ارجاع به مملكت خودش
کردند براى دستگيرى از افتادگان .در این مقام ،وجود او و شئون وجودیّه او حقّانى شده ،و تمام
حرکات و سكناتش در این مقام باللَه است؛ یعنى به وجود حقّانى است .پس او در این مقام عَينُ
اللَه و اذُن اللَه و یدُ اللَه است «عَلىٌ عَيْنُ اللَهِ وَ اذُنُ اللَهِ وَ یَدُ اللَهِ».1
امّا صبر على اللَه و آن پس از تمكين این مقام است؛ یعنى مقام صبر باللَه به معنى اوّلش .پس
سالك چون خود را از مطلق تصرفات برىّ و عارى دید ،و تمام واردات را از حق تعالى دید و
متصرّفى در خود و عالَم جز او ندید ،پس صبر او صبر على اللَه شود؛ بلكه تمام بليّات و مصيبات
 اشاره است به اين فرمايش أمير المؤمنين و مولى الموّحِدين عليّ بن أبي طالب(عليهما السالم)« :أنَا عَيْنُ اللَهِ ،وَ أنَا يَدُ اللَهِ ،وَ أنَا جَنْبُ اللَهِ،وَ أنَا بابُ اللَهِ» من چشم خدا ،دست خدا ،جنب خدا و باب خدا هستم (.اصول كافى ،ج  ،5ص .)55
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را جلوههاى اسماء و صفات بيند .و همان طور که اهل حجاب بر بليّات صبر کنند ،اینان بر خدا و
شئون اسمائيه یا ذاتيه او صبر کنند.
و امّا صبر فى اللَه؛ پس آن از براى اهل حضور است که مشاهده جمال اسمائى کردند .پس
در آن مشاهدات و جلوات هر چه صبر کنند و دل را از استهالك و اضمحالل نگه دارند ،صبر
فى اللَه است.
و امّا صبر مع اللَه؛ پس آن براى مشاهدین جمال ذات است که از مقام مشاهده جمال
اسمائى بيرون رفته و به مشاهده ذاتى رسيدهاند .آنها هر چه در این جلوات صبر کنند و
خودنگهدار شوند ،صبر مع اللَه است .و پس از این ،مقام استهالك و فناء است که اسم و رسمى
از سالك و صبر و سلوك نيست.
و امّا صبر عن اللَه؛ پس آن صبر مشتاقين و محبوبين جمال است که پس از ارجاع آنها به
مملكت خود ناچار باید صبر کنند ،و از جمال جميل براى اطاعت خود او محجوب باشند ،و این
اشقّ مراتّب صبر است .و شاید یك معنى «ما اوذِیَ نَبِیٌ مِثْلَ ما اوذِیْتُ» 3همين باشد؛ زیرا هر چه
محبّت و عشق زیادتر باشد ،صبر بر مفارقت بيشتر است؛ چنانچه على نيز گویند« :وَ هَبْنِی
صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ ،فَكَيْفَ أصْبِرُ عَلى فِراقِكَ»» و چون دست کوتاه ما محجوبان از دراز کردن
به شاخسار بلند مقامات اولياء قاصر است ،بيش از این زبان درازى روا نيست.

2

« -9رَأْسُ طَاعَةِ اللَهِ الرِضَا بِمَا صَنَعَ اللَهُ فِيمَا أَحَّبَ الْعَبْدُ وَ فِيمَا کَرِهَ وَ لَمْ یَصْنَعِ اللَهُ بِعَبْدٍ شَيْئاً إِلَا وَ
هُوَ خَيْرٌ لَه»(9امالى الطوسى ج  3ص  ).222واالترین طاعت خداوند خوشنودى از مقدرات خداوند است و
آنچه خدا براى بندگانش مقدر کرده مورد عالقه او باشد چه خوشش بياید و یا نياید ،و خداوند
هر چه براى بندگان خود مقرر کرده همهاش خير است.

 هيچ پيامبرى مانند من ،أذيَت نشد (.بحار األنوار ،ج  ، 3ص  ،16باب  ،3ح .)512

 -شرح حدیث جنود عقل و جهل ،متن ،ص338 :

 -9بحار األنوار  ،ج ،99ص318 :
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« -8أَوَلُ مَنْ یُدْعَى إِلَى الْجَنَةِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ الَذِینَ یَحْمَدُونَ اللَهَ تَعَالَى عَلَى کُلِ حَال» 9نخستين
کسانى که روز قيامت به طرف بهشت خوانده مىشوند کسانى هستند که در هر حال خدا را
سپاسگزارند.
« -32اعْبُدِ اللَهَ کَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ یَرَاك»

9

« -33إِنَ الْإِیمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السُلَمِ یُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ فَلَا یَقُولَنَ صَاحِّبُ الِاثْنَيْنِ
لِصَاحِّبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَیْءٍ حَتَى یَنْتَهِیَ إِلَى الْعَاشِرِ فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ
فَوْقَكَ وَ إِذَا رَأَیْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرِفْقٍ وَ لَا تَحْمِلَنَ عَلَيْهِ مَا لَا یُطِيقُ
فَتَكْسِرَهُ -فَإِنَ مَنْ کَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُه»

8

به راستى ایمان ده درجه است چون نردبان پله به پله از آن باال روند نباید آنكه دو پله باال
است به آنكه یك پله باال است بگوید :تو چيزى نيستى تا برسد به آنكه در پله دهم است تو کسى
را که از خودت پائينتر است دور نينداز تا آنكه باالتر از تو است تو را دور نيندازد و چون دیدى
کسى از تو یك درجه پائين است او را به نرمى به سوى خود باال بر و بر او بار مكن آنچه را تاب
نيارد تا او را بشكنى زیرا هر کس مؤمنى را بشكند بر او است که شكست او را ببندد و جبران
کند.
 -32سدیرگوید :امام باقر  به من فرمود «:إِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَازِلَ مِنْهُمْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ
عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثٍ وَ مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسٍ وَ مِنْهُمْ عَلَى سِتٍ وَ مِنْهُمْ عَلَى
سَبْعٍ فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلَى صَاحِّبِ الْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ لَمْ یَقْوَ وَ عَلَى صَاحِّبِ الثِنْتَيْنِ ثَلَاثاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَى
صَاحِّبِ الثَلَاثِ أَرْبَعاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَى صَاحِّبِ الْأَرْبَعِ خَمْساً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَى صَاحِّبِ الْخَمْسِ سِتّاً لَمْ یَقْوَ
وَ عَلَى صَاحِّبِ السِتِ سَبْعاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَى هَذِهِ الدَرَجَات»
 -9مجموعة ورام(تنبيه الخواطر) ،ج ،3ص212 :
 -9إرشاد القلوب إلى الصواب ،ج ،3ص329 :
 -8الكافی ،ج ،2ص32 :
 -32الكافی ،ج ،2ص32 :
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به راستى مؤمنان مراتبى دارند ،یكى باشد که یك درجه دارد و یكى دو درجه و یكى سه
درجه و یكى چهار درجه و یكى پنج درجه و یكى شش درجه و یكى هفت درجه و اگر تو
بروى که به صاحّب یك درجه دو درجه تحميل کنى توانا ندارد و اگر بر صاحّب دو درجه سه
درجه عرضه کنى توانا ندارد و صاحّب سه درجه چهار درجه را توانا ندارد و صاحّب چهار درجه
پنج درجه را توانا ندارد و صاحّب پنج درجه شش درجه را توانا ندارد و صاحّب شش درجه
هفت درجه را توانا ندارد و همه درجات بر این وضع باشند.
« -31الْمُؤْمِنُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ کَالْجَمَلِ الْأَنِفِ إِذَا قِيدَ انْقَادَ وَ إِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخ»

33

مؤمنان آسان و نرمند چون نره شترى که از بينى مهار است و رام است اگر او را بكشند منقاد
است.
« -33المؤمن هيّن ليّن حتّى تخاله من اللّيّن أحمق 32».مؤمن نرمخو و مالیمست تا آنجا که از
نرمخوئى احمقش پندارى .و نيز حضرت میفرمایند« :الْمُؤْمِنُ هَيِنٌ لَيِنٌ سَمِحٌ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ وَ
الْكَافِرُ فَظٌ غَلِيظٌ لَهُ خُلُقٌ سَيِئٌ وَ فِيهِ جَبَرِیَةٌ» 31:مؤمن نرم و مالیم و بخشنده مىباشد و حسن خلق
دارد ،ولى کافر تندخو و خشن و بد اخالق مىباشد و تكبر مىکند.
 « -32مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللَهُ عِلْمَ مَا لَمْ یَعْلَم» 33کسى که عمل کند به آنچه علم به آن دارد
عالم مىکند خداى تعالى او را به آنچه علم ندارد
« -39مِنَ الْمُرُوَةِ احْتِمَالُ جِنَایَاتِ الْإِخْوَان» از مروّتست تحمّلکردن لغزش برادران و
تالفىنكردن آن است.

( تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص)322 :

 الكافی ،ج ،2ص213 : -32نهج الفصاحة  ،ص993 :
 -31بحار األنوار  ،ج ،99ص183 :
 : -33قطّب راوندى ،الخرائج و الجرائح ،ج ،1ص3229 :
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 -39پيمودن راه حق کار دل است نه کار عقل .راهنمایت هميشه دلت باشد نه سری که باالی
شانههایت است .از کسانی باش که به نفس خود آگاهند ،نه از کسانی که نفس خود را نادیده
میگيرند.
 -39در این زندگانی اگر تك و تنها در گوشهی انزوا بمانی و فقط پژواك صدای خود را
بشنوی ،نمیتوانی حقيقت را کشف کنی ،فقط در آینهی انسانی دیگر است که میتوانی خودت
را کامل ببينی.
 -38هيچگاه نوميد مشو .اگر همهی درها هم به رویت بسته شوند ،سرانجام او کوره راهی
مخفی را که از چشم همه پنهان مانده ،به رویت باز می کند .حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش
نباشی ،بدان که در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد.
 -22صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشيدن نيست .به معنای آینده نگر بودن است .صبر
چيست؟ به تيغ نگریستن و گل را پيش چشم مجسم کردن است ،به شّب نگریستن و روز را در
خيال دیدن است .عاشقانِ خدا صبر را همچون شهد شيرین به کام می کشند و هضم می کنند.
می دانند زمان الزم است تا هالل ماه به بدر کامل بدل شود.
 -23خدا هرلحظه در حال کامل کردنِ ماست ،چه از درون و چه از بيرون .هر کدام ما اثر
هنریِ ناتمامی است .هر حادثه ای که تجربه می کنيم ،هر مخاطره ای که پشت سر میگذاریم،
برای رفع نواقصمان طرح ریزی شده است .پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می پردازد ،زیرا
اثری که انسان نام دارد در پی کمال است.
 -22به هر کدام ما صفاتی جدا گانه عطا شده است .اگر خدا می خواست همه عينا مثل هم
باشند ،بدون شك همه را مثل هم می آفرید .محترم نشمردن اختالف ها و تحميل عقاید صحيح
خود به دیگران بی احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا.
 -21اندیشيدن به پایانِ راه کاری بيهوده است .وظيفه تو فقط اندیشيدن به نخستين گامی است
که بر می داری .ادامه اش خود به خود می آید.
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 -23فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد .هرگاه بتوانيم یكی را بدون چشمداشت و
حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشيم ،در اصل در بهشتيم .هرگاه با یكی منازعه کنيم و به
نفرت و حسد و کين آلوده شویم ،با سر به جهنم افتاده ایم.
 -22برای نزدیكشدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت .هر انسانی به شكلی نرمشدن را فرا
میگيرد .بعضیها حادثهای را پشت سر میگذراند ،بعضیها مرضی کشنده را؛ بعضیها درد فراق
میکشند ،بعضیها درد از دست دادن مال .همگی بالهای ناگهانی را پشت سر میگذاریم،
بالهایی که فرصتی فراهم میآورند برای نرمکردن سختیهای قلّب .بعضیهایمان حكمت این
بالیا را درك میکنيم و نرم میشویم ،بعضیهایمان اما افسوس که سختتر از پيش میشویم.
 -29از حيله و دسيسه نترس .اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمهای به تو بزنند ،خدا
هم برای آنان دام میگسترد .چاه کن اول خودش ته چاه است .این نظام بر جزا استوار است .نه
یك ذره خير ،بیجزا میماند ،نه یك ذره شر .تا او نخواهد برگی از درخت نمی افتد .فقط به این
ایمان بياور.
 -29نيایش شهيد حسن باقری را با شما در ميان میگذارم تا مالحظه شود ما در این مسير تا
کجاها به خدای واسع رجوع داشتهایم .در کتاب «مالقات در فكّه» آمده است« :قرارگاه کربال
عالوه بر چهار تيپ از ارتش ،شش تيپ از سپاه ،شامل محمّد رسول اهلل ،ولی عصر ،عاشورا،
کربال ،فجر و بدر را تحت امر قرارگاه نصر قرار داد - .قرارگاه نصر همان قرارگاهی است که خود شهيد

حسن باقری مسئولش است 22 -اردیبهشت  93علی صياد شيرازی به قرارگاه نصر رفت و از طرف
قرارگاه کربال طرح بستن عقبه دشمن در شلمچه و تكميل محاصره خرمشهر به آن قرارگاه ابالغ
شد .برخی فرماندهان به دليل کمبود نيرو نسبت به طرح اعتراض یا تردید داشتند .حسن باقری به
فرماندهان اميدواری داد و گفت نگران نباشيد خدا کمك مان میکند .راهی پيدا میکنيم .پس از
آن چراغها را خاموش کردند و در تاریكی روضهی امام حسين و دعای توسل خواندند.
حسن ایستاد و بلند بلند گفت :خدایا مردم و امام منتظرند .چهطور جواب شهدا را بدهيم؟ هر

رهنمودهایی سلوکی و اخالقی ..........................................................

39

کاری بلد بودیم انجام دادیم .هر چه در چنتهمان بود رو کردیم .هرچه راهكار بود بررسی کردیم.
از ما دیگر بر نمیآید .هيچ کدام ادعایی نداریم .پيروزی دست توست .گفت :خدایا به ارادهی
تو از فردا شناسایی میرویم .تا حاال هم به ارادهی تو بوده .شاید در گوشهای از ذهنمان بود که
پيروزی مال ماست ،این را هم امشّب دور میاندازیم .خدایا به آبروی اینهمه بسيجی که این جا
شهيد شدند خودت کمكمان کن .گریه و زاری فضای قرارگاه را عوض کرد .از آن راز و
نيازهایی بود که خدا دوست دارد بندهاش به او التماس کند .عجيّبترین جلسهای بود که تا آن
روز در عمليات خرمشهر داشتيم .حرفهای حسن باقری آن شّب روی جمع از جمله فرماندهان
ارتش تاثير زیادی گذاشت و همه گریه کردند».
 -29وقتی آن شهيد بزرگوار یعنی حاج قاسم سليمانی میگوید« :رزمندهها! یادگاران جنگ!
یكی از شئون عاقبت بهخيری ،نسبت شما با جمهوری اسالمی و انقالب است .واهلل واهلل واهلل از
مهمترین شئون عاقبت بهخيری این است .واهلل واهلل واهلل از مهمترین شئون عاقبت بهخيری رابطهی
قلبی و دلی و حقيقی ما با این حكيمی است که امروز سُكّان انقالب را بهدست دارد .در قيامت
خواهيم دید مهمترین محور محاسبه ،این است».
جملهی فوق خبر از آن میدهد که اگر به بنياد خود به عنوان اصلِ هستیمان گوش فرا دهيم،
مییابيم آنچه ما را تكان میدهد و به سمت و سویی میبرد ،همان راهی است که باید طی کنيم
و همهچيزِ ما به آن راه بستگی دارد ،کافی است آن راه را بيابيم و در آن باقی بمانيم .آیا آن راه
در این تاریخ ،انقالب اسالمی و رابطهی قلبی و دلی و حقيقی با نایّب امام یعنی رهبر انقالب
نيست؟ که به گفتهی سيد شهدای مقاومت ،شهيد حاج قاسم سليمانی راهِ نجات ما در دنيا و
آخرت است؟
 -28چگونه مورچهها به سوی النهی خود میروند؛ مسلماً سرشان را زیر نمیاندازند و مستقيم
به النهشان بروند ،کمی از این طرف میروند و کمی از آن طرف ،نمیدانم چرا این کار را
میکنند .چون اگر جای النهشان را نمیدانستند چرا باالخره به النهشان میرسند و اگر هم جای
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آن را میدانند و میدانند کجا بروند ،چرا این طرف آن طرف میروند؟ این چيز عجيبی است در
این عالم .مورچهها به ما نشان میدهند این پوسته گندمی که به دهان گرفتهاند و میخواهند برای
زمستان ذخيره کنند را انتخاب کردهاند ولی مستقيم به سوی النه نمیرود ،گویا این هم یك
قاعده ای است در این عالم برای بعضی از وقایعی که باید اتفاق بيفتد که گاهی اميد به مسيری
ببندیم و بعد به تجربه متوجه شویم از آن مسير ،بوی مقصد به مشام نمیرسد و متوجه مسير
دیگری میشویم و از دالر آمریكا به یوروی اروپا دل میبندیم ولی تكویناً نظام عالم برخالف
ارادهی جزئی ما ،ما را با بنبست دیگری روبهرو میکند تا باالخره خداوند ما را در مسيری قرار
دهد که تقدیر این ملت بود.گویا خداوند این طور در صحنه حاضر میشود تا باالخره ما را به
سوی مأمنی که از آنِ ما است بفرستد ،یعنی به سوی افقی که انقالب اسالمی پيش روی ما
گذاشته است ،تا انتخاب های اصيل خود را در راستای نظر به رحمت واسعه الهی شكل دهيم که
آن افق توأم با اخالق و دلسوزی نسبت به هم باشد و ما فعالً هنوز در مسير خود ،بنبستها را
تجربه میکنيم و بحمداللّه متوجه هستيم هيچکدام از این مسيرها ،بوی مقصد را نمیدهند.
 -12وقتی نحوهی بودن انقالب تقدیر ملت ما بود ،پس ما را فرا میگيرد و عالَم ما میشود و
عالَم برافراشتهای که افق تاریخی ما را معنا میکند .هرکس از این عالَم بيرون است ،مزهی انقالب
اسالمی را نمیچشد تا مزهی زندگی در این دوران را بچشد ،ولی آنهایی که مانع این حوالت
تاریخیاند با این تقدیر به نزاع برمیخيزند .این نزاع ،نزاع با تانك و توپ نيست ،نزاعی است که
با مقاومت ما بر عهدی که نسبت به انقالب اسالمی داریم شكل میگيرد و موجّب میشود تا
انقالب به بلوغ خود برسد ،ولی در هر حال مانع سادهای نيست .کافی است ما راه خودمان را
برویم و بر آن عهد پایدار بمانيم .حضرت محمد هيچوقت ابتدا به هيچ جنگی نكردند.
آنوقت هم که برای فتح مكه رفتند ،به همانهایی که چند جنگ را بر مسلمانان تحميل کردند،
امان دادند و همه را عفو کردند .در رابطه با دفاع مقدسِ هشتساله این صدام حسين بود که به ما
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حمله کرد ،وگرنه ما با مقاومت بر تقدیر تاریخی خود راه خود را میرفتيم .از موانع انقالب نيز
باید با پایداری بر عهدی که نسبت به انقالب داریم ،عبور کنيم.
 . -13احساس حضور تاریخی ،کاری میکند که شما نه در گذشته باشيد و نه در آیندهای که
آرزوهای دنيایی برای انسانها میسازد .انسان در این حالت در «زمانِ باقی» مستقر میشود« .زمان
فانی» یعنی آنچه همواره در حالِ گذر است و کسی که در زمان فانی زندگی میکند در
ناکجاآباد زندگی میکند .برعكسِ زندگی در زمان باقی که گذشته و آینده ندارد ،به خودی
خود یك تاریخ است .اگر شما با امام حسين وارد جبههی مقابله با کفر و استكبار شدید،
همان امام حسينی که به ظاهر به لحاظ زمان فانی ،در گذشته است ،در پيش شما است .آیندهتان
هم ادامهی امام حسين است .دیگر مفهوم گذشته و مفهوم حال و مفهوم آینده در ميان نيست.
 -12آیندهی اصيل معنایش این است که حتی میشود بنیقریظه را هم که داخل مدینه با آن
قلعههای محكم جا خوش کردهاند ،شكست داد ،از آن جهت که از پشت به ما ضربه زدند و
خيانت نمودند .ولی چون مسلمانان اصيلترین آینده را آیندهی توحيدی دیدند به بهترین نحو
خطر جنگ احزاب را از سر گذراندند و ما امروز نيز با «اکنونی اصيل» رو به سوی آیندهی خود
داریم و وقتی انسان در «اکنونِ اصيل» خود قرار بگيرد ،آیندهی او نيز اصيل خواهد بود و انقالب
اسالمی با چنين هویتی به اهدافی که پيش رو دارد دست مییابد .انقالب اسالمی نحوهای از
زندگی در این دوران است که به مدد الهی باید به عالَم نشان داده شود و از این جهت باید در
ارائهی زبان آن دقت گردد.
 -33این است معنای سعه و وسعت اسالم
باسمه تعالی
مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ يَوْمَ عَرَفَهًَْ عَلَي الْحُسَيْنِبْنِعَلِيٍ وَ أَقْدَاحُ السَوِيقِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ بَيْنَ يَدَیْ
أَصْحَابِهِ وَ الْمَصَاحِفُ فِي حُجُورِهِمْ وَ هُمْ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَهًٍْ فَأَجَابَنِي فَخَرَجْتُ
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فَدَخَلْتُ عَلَي الْحَسَنِبْنِعَلِيٍ وَ النَاسُ يَدْخُلُونَ عَلَي مَوَائِدَ مَوْضُوعَهًٍْ عَلَيْهَا طَعَامٌ عَتِيدٌ فَيَأْکُلُونَ وَ
يَحْمِلُونَ فَرَآنِي وَ قَدْ تَغَيَرْتُ فَقَالَ يَا مَسْرُوقُ لِمَ لَا تَأْکُلُ فَقُلْتُ يَا سَيِدِی أَنَا صَائِمٌ وَ أَنَا أَذْکُرُ شَيْئاً
فَقَالَ اذْکُرْ مَا بَدَا لَکَ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَهِ أَنْ تَكُونُوا مُخْتَلِفِينَ دَخَلْتُ عَلَي الْحُسَيْنِ فَرَأَيْتُهُ يَنْتَظِرُ
الْإِفْطَارَ وَ دَخَلْتُ عَلَيْکَ وَ أَنْتَ عَلَي هَذِهِ الصِفَهًِْ وَ الْحَالِ فَضَمَنِي إِلَي صَدْرِهِ وَ قَالَ يَا ابْنَ الْأَشْرَسِ أَ
مَا عَلِمْتَ أَنَ اللَهَ تَعَالَي نَدَبَنَا لِسِيَاسَهًِْ الْأُمَهًِْ وَ لَوِ اجْتَمَعْنَا عَلَي شَيْءٍ مَا وَسِعَكُمْ غَيْرُهُ إِنیي أَفْطَرْتُ
لِمُفْطِرِکُمْ وَ صَامَ أَخِي لِصُوَامِكُمْ إِلَي أَنْ قَالَ وَ أَهْلُ الْحَقَائِقِ الَذِينَ نَادَتِ النَاسُ بِنَادِيهِمْ وَ هُمُ الرُسُلُ
وَ الْأَئِمَهًُْ کَانُوا عَلَي حَالٍ وَاحِدٍ عَلَي النَحْوِ الَذِی أَرَادُوهُ مِنْهُمْ فَكَانَ سُلَيْمَانُبْنُدَاوُدَ فِي مُلْكِهِ
مَا سَخَرَ اللَهُ لَهُ مِنَ الْجِنی وَ الْإِنْسِ وَ الطَيْرِ مُجَاهِداً مُكَابِداً فِي أَمْرِ اللَهِ وَ طَاعَتِهِ فَقَالَ تَعَالَي وَ وَهَبْنا
لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ وَ قَالَ لِأَيُوبَ فِي سُقْمِهِ وَ دُودِهِ وَ جُهْدِهِ إِنَا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ
الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ وَ هَكَذَ ا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْحَقَائِقِ أَنْ يَكُونُوا لِسَيِدِهِمْ فِي السَرَاءِ وَ الضَرَاءِ وَ الشِدَهًِْ وَ
الرَخَاءِ عَلَي الْحَالِ الَذِی يَرْضَاهُ مِنْهُمْ

(.مستدرك الوسایل ،ج ،9ص)229

مسروق میگوید :روز عرفه نزد امام حسين رسيدم درحالیکه سر سفره نشسته بودند و
کاسههای سویق جلوی رویشان بود و قرآن برروی دامنشان و منتظر بودند تا افطار کنند .در مورد
مسئلهای از ایشان سؤال کردم و ایشان جواب دادند .از پيش ایشان رفتم و نزد امام حسن
رسيدم درحالیکه مردم به سفرههایی که بر روی آن غذاهای مهيّا و آماده گذاشته شده بود وارد
میشدند و از آن غذا میخوردند و با خود میبردند [من که این اختالف حال بين دو برادر را
دیدم] حالم تغيير کرد و امام حسن مرا دیدند و فرمود« :ای مسروق! چرا نمیخوری»؟ گفتم:
ای سرور من! روزه هستم ،آیا میتوانم چيزی را یادآوری کنم؟ فرمود« :آنچه برایت اتّفاق افتاده
را بگو» .گفتم« :پناه میبرم به خداوند که شما دو برادر با هم فرق داشته باشيد .من نزد امام
حسين رفته بودم و دیدم که منتظر وقت افطار نشستهاند ،امّا نزد شما آمدم و شما را در این
اوضاع و احوال دیدم» .امام حسن مرا در آغوش گرفت و فرمودند :ای ابناشرس! مگر
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نمی دانی که خداوند ما را برای تدبير امور امّت تشویق فرموده است؟ و اگر هر دوی ما بر یك
حال باشيم ،توسعه و آزادی عمل از شما گرفته میشود من افطار میکنم تا حجّتی برای
افطارکنندگان شما باشم و برادرم روزه است تا حجّتی برای روزهداران شما باشد .اهل حقيقت
کسانی هستند که مردم را به سمت منادیان واقعی دعوت کنند و آنها فرستادگان و امامانی هستند
که همه در یك حال مشترك هستند به نحوی که شما از آنها میخواهيد.
حال مالحظه کنيد اسالمی که اولياء معصوم در مقابل ما میگشایند ،چه وسعتی دارد و چگونه
هرکس با احواالت مختلف میتواند در رجوع به آن اسالم ،خود را ذیل امام معصوم بيابد و
احساس دینداری بكند در عين آنکه میبيند راهِ او با راه برادرِ ایمانیاش از جهاتی متفاوت است.
و این است معنای اسالم و سعهی دینی.
 -13دَخَلَ مُحَمَدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الّزُهْرِیُ عَلَى عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ «عليه السّالم» وَ هُوَ کَئِيبٌ
حَّزِينٌ فَقَالَ لَهُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ«عليه السّالم» مَا بَالُکَ مَغْمُوماً؟ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَهِ غُمُومٌ وَ هُمُومٌ
تَتَوَالَى عَلَيَ لِمَا امْتُحِنْتُ بِهِ مِنْ جِهَةِ حُسَادِ نِعَمِي وَ الطَامِعِينَ فِيَ وَ مِمَنْ أَرْجُو وَ مِمَنْ أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ
فَيُخْلِفُ ظَنیي فَقَالَ لَهُ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ ع احْفَظْ عَلَيْکَ لِسَانَکَ تَمْلِکْ بِهِ إِخْوَانَکَ قَالَ الّزُهْرِیُ يَا
ابْنَ رَسُولِ اللَهِ إِنیي أُحْسِنُ إِلَيْهِمْ بِمَا يَبْدُرُ مِنْ کَلَامِي قَالَ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ ع هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِيَاكَ
أَنْ تُعْجَبَ مِنْ نَفْسِکَ بِذَلِکَ وَ إِيَاكَ أَنْ تَتَكَلَمَ بِمَا يَسْبِقُ إِلَى الْقُلُوبِ إِنْكَارُهُ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَكَ
اعْتِذَارُهُ فَلَيْسَ کُلُ مَنْ تُسْمِعَهُ شَرّاً يُمْكِنُکَ أَنْ تُوَسِعَهُ عُذْراً ثُمَ قَالَ يَا زُهْرِیُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُهُ مِنْ
أَکْمَلِ مَا فِيهِ کَانَ هَلَاکُهُ مِنْ أَيْسَرِ مَا فِيهِ ثُمَ قَالَ يَا زُهْرِیُ أَمَا عَلَيْکَ أَنْ تَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْکَ
بِمَنّْزِلَةِ أَهْلِ بَيْتِکَ فَتَجْعَلَ کَبِيرَهُمْ بِمَنّْزِلَةِ وَالِدِكَ وَ تَجْعَلَ صَغِيرَهُمْ بِمَنّْزِلَةِ وَلَدِكَ وَ تَجْعَلَ تِرْبَکَ مِنْهُمْ
بِمَنّْزِلَةِ أَخِيکَ؟ فَأَیَ هَؤُلَاءِ تُحِبُ أَنْ تَظْلِمَ وَ أَیُ هَؤُلَاءِ تُحِبُ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِ وَ أَیُ هَؤُلَاءِ تُحِبُ أَنْ
تَهْتِکَ سِتْرَهُ وَ إِنْ عَرَضَ لَکَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَهُ بِأَنَ لَکَ فَضْلًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَانْظُرْ إِنْ کَانَ
أَکْبَرَ مِنْکَ فَقُلْ قَدْ سَبَقَنِي بِالْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَالِحِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنیي وَ إِنْ کَانَ أَصْغَرَ مِنْکَ فَقُلْ قَدْ
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سَبَقْتُهُ بِالْمَعَاصِي وَ الذُنُوبِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنیي وَ إِنْ کَانَ تِرْبَکَ فَقُلْ أَنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ ذَنْبِي وَ فِي شَکٍ
مِنْ أَمْرِهِ فَمَا لِي أَدَعُ يَقِينِي لِشَكیي وَ إِنْ رَأَيْتَ الْمُسْلِمِينَ يُعَظیمُونَکَ وَ يُوَقیرُونَکَ وَ يُبَجِلُونَکَ فَقُلْ
هَذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بِهِ وَ إِنْ رَأَيْتَ مِنْهُمْ جَفَاءً وَ انْقِبَاضاً فَقُلْ هَذَا لِذَنْبٍ أَحْدَثْتُهُ فَإِنَکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ
سَهَلَ اللَهُ عَلَيْکَ عَيْشَکَ وَ کَثُرَ أَصْدِقَاؤُك وَ فَرِحْتَ بِمَا يَكُونُ مِنْ بِریهِمْ وَ لَمْ تَأْسَفْ عَلَى مَا يَكُونُ
مِنْ جَفَائِهِمْ وَ اعْلَمْ أَنَ أَکْرَمَ النَاسِ عَلَى النَاسِ مَنْ کَانَ خَيْرُهُ عَلَيْهِمْ فَائِضاً -وَ کَانَ عَنْهُمْ مُسْتَغْنِياً
مُتَعَفیفاً وَ أَکْرَمَ النَاسِ بَعْدَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ کَانَ مُتَعَفیفاً وَ إِنْ کَانَ إِلَيْهِمْ مُحْتَاجاً فَإِنَمَا أَهْلُ الدُنْيَا يَتَعَقَبُونَ
الْأَمْوَالَ فَمَنْ لَمْ يُّزَاحِمْهُمْ فِيمَا يَتَعَقَبُونَهُ کَرُمَ عَلَيْهِمْ وَ مَنْ لَمْ يُّزَاحِمْهُمْ فِيهَا وَ مَكَنَهُمْ مِنْ بَعْضِهَا کَانَ
أَعَّزَ وَ أَکْرَمَ

( اإلحتجاج على أهل اللجاج ،ج ،2ص)023 :

امام باقر«عليه السالم» مي فرمايند:ابن شهاب زهرىّ بر امام سجّاد «عليه السّالم» وارد شد در
حالى که بسيار محّزون و غمبار بود ،پدرم بدو فرمود :تو را چه شده که اين چنين محّزونى؟!
گفت :اى زاده رسول خدا ،غمها و غصّههايى است که پيوسته از جهت حسودان بر نعمت و
طمعكاران در موقعيّتم بر من وارد مىشود ،تا جايى که ديگر به هيچ کس اعتماد ندارم.
حضرت سجّاد عليه السّالم فرمودند :زبانت را حفظ کن تا دوستانت را بدست آورى.
زهرىّ گفت :اى زاده رسول خدا ،من در کمال خوش زبانى با اينان رفتار مىکنم.
حضرت فرمود :هيهات هيهات! مبادا مبتال به عجب شوى ،و نكند کالمى گويى که مخالف دلشان
باشد ،هر چند عذر آن نّزد تو باشد ،چون تو قادر نخواهى بود به تمام مخالفين خود عذرت را
بنمايى و حرف را روشن کنى.
سپس فرمود :اى زهرىّ ،کسى که از نظر عقل به کمال نرسيده ،زودتر به وادى هالکت مىافتد.
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زهرىّ! چرا أهل اسالم را همچو أهل و خانواده خود نمىبينى؛ که بّزرگشان را همچون پدر ،و
کوچكشان را همچون فرزند ،و همسانشان را همچون برادر در نظر بگيرى ،در اين صورت
بكداميک از ايشان حاضرى ستم کنى ،يا نفرين نموده يا آبرويش را ببرى؟!!.
اگر مبتال به وسوسه ابليس شدى که تو از ديگران برترى ،ببين اگر آن بّزرگتر از تو بود بگو :او
پيش از من أهل ايمان شده و کردار صالحش بيشتر از من است .و اگر کوچكتر از تو بود بگو :من
بيش از او مرتكب معصيت شدهام پس او بهتر از من است .و اگر همسان تو بود بگو :من به گناه
خود يقين دارم ولى در باره او شکّ دارم ،چرا يقين خود را با شکّ عوض کنم.
اگر ديدى أهل اسالم تو را تعظيم مىکنند و مورد احترام خود قرار مىدهند بگو:
اين فضل را آنان قائلند ،و اگر از اينان ستم و ناراحتى به تو رسيد بگو :اين بخاطر گناهى است
که مرتكب شدهام .که اگر تو اين گونه رفتار کنى خداوند زندگى را بر تو آسان گرفته و دوستانت
را بسيار مىنمايد ،و از اعمال نيک اينان خوشحال شده و بهيچ وجه از ستم اينان تأسّف نخواهى
خورد .و بدان که کريمترين فرد بر مردم کسى است که خيرش بسيار و از اينان بىنياز بوده و
عفيف باشد ،و پس از او کسى است که عفيف باشد هر چند بديشان نيازمند باشد ،زيرا أهل دنيا
به اموال خود عشق مىورزند ،پس هر که مّزاحم معشوقه اينان نشود بر ايشان کرم کرده ،و هر که
عالوه بر عدم مّزاحمت چيّزى به اموالشان نيّز اضافه کند عّزيّزتر و کريمتر بر ايشان مىباشد.

