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نامهی اخالقى و عرفانى امام خمینی

به فرزندش سیّد احمد

بسم اهلل ارّحمن ارّحیم
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمين ،و الصَّالةُ َو السَّالمُ عَلى مُحَمَّ ٍد وَ آلِ ِه الطّاهِرينَ ،وَ لَعْنَةُ
اللَّه عَلى أعْدائِهِمْ اجْمَعين .أَشْهَدُ انْ ال الهَ الّا اللَّهُ وَحْدَهُ ال شَريکَ لَهُ ،وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسولُهُ ،وَ أَنَّ عَليّاً أَميرَ الْمُؤمنينَ وَ اوالدَهُ الْمَعصومينَ صلواتُ اللَّه
عليهِمْ خُلَفاؤُهُ ،وَ أَنَّ ما جاءَ به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله حقٌّ ،و أنَّ القبر و
ن فى القبور.
النشور و الجنّة و النار حقٌّ ،وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَ ْ

وصیتى است از پدرى پیّ که عمّى به بطارت گذرانده و توشهاى بّاى
زندگى ابدى بّنداشته و قدمى خارص بّاى خداوند منان نگذاشته و از هواهاى
نفسانى و وساوس شیطانى نجات نیافته ،رکن از فضل و کّم خداوند کّیم
مأیوس نیست و به عفو و عطوفت او دل بسته و همین تنها زاد راه او است ،به
فّزندى که از نعمت جوانى بّخوردار است و فّصت بّاى تهذیب نفس و خدمت
به خلق خدا در دست دارد و امید است چنانچه پدر پیّش از او راضى است
خداوند بزرگ از او راضى باشد و توفیق خدمت به محّومان که شایستگان ملتند
و مورد سفارش اسالمند ،هّ چه بیشتّ به او مّحمت فّماید.
فّزندم ،احمد خمینى -رَزَقَک اهلل هِدایَته !-جهان چه ازرى و ابدى باشد یا
نه و چه سلسلههاى موجودات غیّ متناهى باشند یا نه ،همه فقیّند چون هستىْ،
ذاتى آنان نیست.
اگّ با احاطه عقلى جمیع سلسلههاى غیّ متناهى را بنگّى آواى فقّ ذاتى
و احتیاج در وجود و کمال آنها به وجودى که بارذات موجود است و کماالتْ،
ذاتى آن است ،مىشنوى ،و اگّ به مخاطبه عقلى خطاب به سلسلههاى فقیّ
بارذات نمایى که «اى موجودات فقیّ چه کسى قادر است رفع احتیاج شما را
نماید؟» همه با زبان فطّت هم صدا فّیاد مىزنند که ما محتاجیم به موجودى
که خود همچون ما فقیّ نباشد در هستى و کمال هستى؛ و این فطّت نیز از
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و به احمد ،پسّم وصیت مىکنم که با ارحام و اقّباء خود خصوصاً خواهّان
و بّادر و خواهّزادگان ،با مهّ و محبت و صلح و صفا و ایثار و مّاعات رفتار
کند .و به همه فّزندانم وصیت مىکنم که با هم یک دل و یک جهت باشند و
با مهّ و صفا رفتار نمایند و همه در راه خداوند و بندگان محّوم او قدم بّدارند
که خیّ و عافیت دنیا و آخّت در آن است .و به نور چشمى ،حسین وصیت
مىکنم که از اشتغال به تحصیل علوم شّعیه غفلت نکند و استعدادى را که
خداوند به او مّحمت فّموده ضایع نکند و با مادر و خواهّ خود با مهّ و صفا
عمل کند و دنیا را سبک شمارد و در جوانى راه مستقیم عبودیت را پیش گیّد.
و آخّین وصیتم به احمد آن است که فّزندان خود را خوب تّبیت کند و
از کودکى با اسالم عزیز آشنا کند و مادر محتّم مهّبانشان را مّاعات کند و
خدمتگزار همه فامیل و همه متعلقان خود باشد .سالم خداوند بّ همه صارحان.
و از همه اقّباء خصوصاً فّزندانم تمنا دارم که مّا از تقصیّ و قصورى که درباره
آنان کّدم و اگّ ظلمى نمودم ببخشند و از خداوند بّایم طلب مغفّت و رحمت

کنند ،انَّهُ ارْحَمُ الرَّاحِمين .و از خداوند منان عاجزانه مىخواهم که بستگان مّا

در راه سعادت و استقامت توفیق مّحمت فّماید و آنان را به رحمت واسعه خود
غّیق نماید و اسالم و مسلمین را قدرت بخشد و دست مستکبّان و ابّقدرتان
ظارم را از ستمکارى قطع فّماید.

وَ السَّالمُ وَ الصَّالةُ عَلى رَسُولِ اللَّهِ خاتَمِ النَّبيِّين وَ عَلى آلِهِ الْ َم ْعصُومينَ ،وَ لَعنةُ

اللَّه عَلى أعْدائِهِمْ اجْمَعينَ الى َيوْمِ الدّين.
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پسّم! چند جمله هم در احوال شخصى و خانوادگى بگویم و پُّگویى را
خاتمه دهم:
بزرگ تّین وصیت من به تو فّزند عزیز ،سفارش مادر بسیار وفادار تو است.
حقوق بسیار مادرها را نمىتوان شمّد و نمىتوان به حق ادا کّد .یک شبِ مادر
نسبت به فّزندش از سالها عمّ پدر متعهد ارزندهتّ است .تجسم عطوفت و
رحمت در دیدگان نورانى مادر ،بارقه رحمت و عطوفت رب ارعارمین است.
خداوند تبارک و تعارى قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیت خود آمیخته
آن گونه که وصف آن را کس نتوان کّد و به شناخت کسى جز مادران درنیاید
و این رحمت ال یزال است که مادران را تحملى چون عّش در مقابل رنجها و
زحمتها از حال استقّار نطفه در رحم و طول حمل و وقت زائیدن و از نوزادى
تا به آخّ ،مّحمت فّموده؛ رنجهایى که پدران یک شب آن را تحمل نکنند و
از آن عاجز هستند .این که در حدیث آمده است که «بهشت زیّ قدمهاى مادران
است» 1یک حقیقت است و این که با این تعبیّ رطیف آمده است بّاى بزرگى
عظمت آن است و هشیارى به فّزندان است که سعادت و جنت را در زیّ قدم
آنان و خاک پاى مبارک آنان جستجو کنید و حّمت آنان را نزدیک حّمت حق
تعارى نگهدارید و رضا و خشنودى پّوردگار سبحان را در رضا و خشنودى
مادران جستجو کنید .مادران گّچه همه نمونهاند رکن بعض آنان از ویژگىهاى
خاصى بّخوردارند و من در طول زندگى با مادر محتّم تو و خاطّاتى که از او-
در شبهایى که با اطفال خود مىگذراند و در روزها نیز -دارم ،او را داراى این
ویژگىها یافتم .اینک به تو اى فّزند و به سایّ فّزندانم وصیت مىکنم که
کوشش کنید در خدمت به او و در تحصیل رضایت او پس از مّگ من ،همان
گونه که او را از شماها راضى مىبینم در حال زندگى و پس از من بیشتّ در
خدمتش بکوشید.
 .1قال رسول اهلل "ص " :ارجنه تحت اقدام االمهات .کنزارعمال .45433/471 :17
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 1فطّت توحید از
خود آنان نیست
خداوند است و مخلوقات فقیّ بارذات مبدل نمىشوند به غنى بارذات و امکان
ندارد چنین تبدیلى .و چون بارذات فقیّ و محتاجند جز غنى بارذات ،کسى رفع
فقّ آنان را نخواهد کّد .و این فقّ که الزم ذاتى آنان است همیشگى است ،چه
این سلسله ابدى باشد یا نباشد ،ازرى باشد یا نباشد ،و از هیچ کس جز او
کارگشایى نخواهد شد و هّ کس هّ کمال و جمارى دارد از خود نیست بلکه
جلوه کمال و جمال اوست.
 2در هّ چیز و هّ
فعل و هّ گفتار و کّدار صادق است و هّ کس این حقیقت را دریابد و ذوق
کند ،به کسى جز او دل نبندد و از کسى جز او حاجت نخواهد.
سعى کن در خلوات ،در این بارقه ارهى فکّ کنى ،و به طفل قلبت تلقین
کن و تکّار کن تا به زبان آید و در ملک و ملکوت وجودت این جلوه خودنمایى
کند ،و به غنى مطلق بپیوند تا از هّ کس جز او غنى شوى ،و از او توفیق وصول
بخواه تا تو را از همه کس و خودى خودت ببّد و تشّیف حضور دهد و اذن
دخول.
پسّ عزیزم او -جل و عال -اول و آخّ و ظاهّ و باطن است
 3أَ يَکُونُ ِلغَيْ ِرکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَکَ حَتَّى يَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرُ
لَکَ ،مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ الى دَليلٍ يَدُلُّ عَلَيْکَ و مَتى بَعُ ْدتَ حَتّى تَکُونَ اآلثارُ
هِىَ الّتي تُوصِلُ الَيْکَ ،عَمِيَتْ عَيْنٌ ال تَراکَ عَلَيْها

رَقِيباً4.

 .1سوره روم ،آیه  :33فطّت ارهی که مّدم را بّ آن آفّید ،آفّینش خدا را دگّگونی نیست.
 .2سوره انفال ،آیه  :11و "ای پیامبّ" هنگامی که تو تیّ افکندی ،نه تو ،بلکه خدا افکند.
 .3سوره حدید ،آیه  :3اوست اول و آخّ و پیدا و پنهان.
 .4آیا ممکن است بّای غیّ تو از ظهور نصیبی باشد که بّای تو نیست ،تا آن که او وسیلهی
ظهور تو گّدد؟! کی غایب بودهای که نیازمند بّهان باشی تا به تو دالرت کند؟ و کی دور
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غایب نبودهاى که تمنا کنم تّا پنهان نئى ز دیده که پیدا کنم تّا
او ظاهّ است و هّ ظهورى ظهور اوست و ما خود حجاب هستیم .انانیت و
انیت ماست که ما را محجوب نموده« ،تو خود حجاب خودى حافظ از میان
بّخیز» 1به او پناه ببّیم و از او -تبارک و تعارى -با تضّع و ابتهال بخواهیم که

ما را از حجابها نجات دهد :إلهى هَبْ لى َکمالَ االنْقِطاعِ الَيْکَ ،وَ انِرْ أَبْصارَ
قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها الَيْکَ حَتّى تَخْرِقَ أَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ الى مَعْ ِدنِ
الْعَظَمَةَِ ،و تَصِيرَ ارْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِکَ ،الهى وَ اجْعَلْنى مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَأَجابَکَ َو
الحَظْتَهُ فَصَعِقَ

ِلجَاللِکَ2.

پسّم! ما هنوز در قید حجابهاى ظلمانى هستیم و پس از آنها حجابهاى
نور است ،و ما محجوبان هنوز اندر خم یک کوچهایم.
پسّم! سعى کن اگّ از اهل مقامات معنوى نیستى انکار مقامات روحانى و
عّفانى را نکنى که از بزرگ تّین حیلههاى شیطان و نفس اماره که انسان را از
تمام مدارج انسانى و مقامات روحانى بازمىدارد ،وادارى اوست به انکار و احیاناً
به استهزاى سلوک إرى اهلل که منجّ به خصومت و ضدیت با آن شود و آنچه
تمام انبیاى عظام -صلوات اهلل علیهم -و اوریاى کّام -سالم اهلل علیهم -و کتب

بودهای تا آثار «مخلوقات» وسیله رسیدن به تو باشند ،کورباد چشمی که تو را مّاقب خود
نبیند .اقبال االعمال .343 :
 .1دیوان حافظ.
 .2بارارها بّیدگی کامل «از تعلقات» را بّای توجه به خودت ارزانیم فّما ،و چشم درهایمان را
به فّوغ نظّ کّدن به خودت روشن گّدان ،تا دیدگان دل ،پّده های نور را دریده و به معدن
عظمت و جالل بّسد ،و جانهایمان به عز قدس توتعلق یابند.ارها ،مّا در شمار آنان قّار ده که
صدا زدی پس پاسخت داد و نیم نگاهی به آنان کّدی پس در بّابّ جالل تو مدهوش شدند.
اقبال االعمال .781 :
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و از امور مهمى که الزم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بندگان خدا،
خصوصاً محّومان و مستمندان که در جامعهها مظلوم و بىپناهند ،هّ چه توان
دارى در خدمت اینان -که بهتّین زاد راه تو است و از بهتّین خدمتها به
خداى تعارى و اسالم عزیز است -به کار بّ و هّ چه توانى در خدمت مظلومان
و حمایت آنان در مقابل مستکبّان و ظارمان کوشش کن .دخارت در امور
سیاسى سارم و اجتماعى یک وظیفه است در این حکومت اسالمى ،و کمک به
متصدیان امّ و دورت مّدان وفادار به جمهورى اسالمى نیز یک وظیفه اسالمى-
انسانى -ملى است که امیدوارم ملت شّیف و بیدار از آن غفلت نکنند و همان
گونه که تا کنون در صحنه حاضّ بودند و هستند و با کمک آنان حکومت
اسالمى و جمهورى مىتوانست استقّار و استدامه پیدا کند از این پس نسل
حاضّ و نسلهاى آینده با وفادارى بّ آن و پشتیبانى از آن ،هّ چه بیشتّ
استقّار یابد و ادامه داشته باشد .و همه باید بدانیم که تا بّ عهد خداوند تعارى
باقى باشیم خداوند از ما پشتیبانى مىفّماید و همان گونه که تا کنون
توطئههاى تبهکاران داخل و خارج را به طور معجزهآسا خنثى فّموده ،از این
پس إن شاء ارله تعارى با تأییدات خود خنثى خواهد فّمود.
و امید است ارتش معظم و سپاه پاسداران عزیز و بسیج و سایّ نیّوهاى
نظامى و انتظامى و مّدمى طعم شیّین استقالل و خّوج از اسارت ابّقدرتهاى
عارم خوار را چشیده باشند و آزادى خود را از اسارت اجنبىها بّ هّ چیز و هّ
زندگى مّفه تّجیح داده و عار وابستگى به قدرتهاى شیطانى را بّ دوش
خویش نکشیده و در میدان مّدانگى و فّزانگى مّگ سّخ شّافتمندانه در راه
هدف و خدا را بّ زندگى ننگین تّجیح داده و راه انبیاء عظام و اوریاى معظم-
علیهم سالم ارله و صلواته -را انتخاب نمایند .از خداوند متعال عاجزانه خواستارم
که این شور و شعف و عشق و عالقه مّد و زن و بچه و بزرگ ملت عزیز را هّ
چه بیشتّ و آنان را در راه خداى بزرگ هّ چه بیشتّ پایدار فّماید و اسالم عزیز
و احکام نورانى آن را در جهان گستّش دهند.
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و امثال آن ،که در عین حال که شفاعت ثابت است رکن نصیب چه اشخاصى
و چه گّوهى و با چه شّایطى و در چه وقت شامل حال مىشود ،امّى است
که نمىتوان انسان را مغّور و جّى کند .امید به شفاعت داریم رکن این امید
باید ما را به سوى اطاعت حق تعارى کشاند ،نه معصیت.
پسّم! سعى کن که با حق ارناس از این جهان رخت نبندى که کار بسیار
مشکل مىشود.
سّ و کار انسان با خداى تعارى که ارحم ارّاحمین است بسیار سهلتّ است
تا سّ و کار با انسانها .به خداوند تعارى پناه مىبّم از گّفتارى خود و تو و
مؤمنین در حقوق مّدم و سّ و کار با انسانهاى گّفتار .و این نه به آن معنى
است که در حقوق ارله و معاصى سهل انگارى کنى ،اگّ آنچه از ظاهّ بعض
آیات کّیمه استفاده مىشود در نظّ گّفته شود ،مصیبت بسیار افزون مىشود
و نجات اهل معصیت به وسیله شفاعت ،به گذشت مّحلههاى طوالنى انجام
مىگیّد.
تجسم اخالق و اعمال و روازم آنها و مالزمه آنها با انسان ،از ما بعد موت تا
قیامت کبّى و از آن به بعد تا تنزیه و قطع رابطه به وسیله شدتها و عذابها
در بّازخ و جهنم و عدم امکان ربط با شفیع و شمول شفاعت امّى است که
احتمال آن کمّ انسان را مىشکند و مؤمنان را به فکّ اصالح به طور جدى
مىاندازد .هیچ کس نمىتواند ادعا کند که قطع به خالف این احتمال دارد مگّ
آنکه شیطان نفسش چنان بّ او مسلط باشد و با او بازى کند و راه حق را بّ او
ببندد که او را منکّ روشن و تاریک کند .و چنین کوردالن بسیار هستند .خداوند
منان ما را از شّ خودمان حفظ فّماید.
وصیت من به تو اى فّزندم آن است که مگذار خداى نخواسته فّصت از
دستت بّود و در اصالح اخالق و کّدار خود بکوش هّ چند با تحمل زحمت و
ریاضت ،و از عالقه به دنیاى فانى بکاه و در دو راهىهایى که بّایت پیش آید
راه حق را انتخاب کن و از باطل بگّیز و شیطان نفس را از خود بّان.
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آسمانى خصوصاً قّآن کّیم کتاب جاوید انسانساز ،بّاى آن به وجود آمدهاند
در نطفه خفه شود.
قّآن این کتاب معّفة اهلل و طّیق سلوک به او ،با دست دوستان جاهل از
طّیق خود به انحّاف و انزوا کشیده شد و آراى انحّافى و تفسیّهاى به رأى
که آن همه ائمه اسالم -علیهم ارسالم -از آن نهى فّمودند ،در آن راه یافت و
هّ کس با نفسانیت خود در آن تصّف نمود .این کتاب عزیز در محیطى و
عصّى نازل شد که تاریک تّین محیط و عقب افتاده تّین مّدم در آن زندگى
مىکّدند و به دست کسى و قلب ارهى کسى نازل شد که زندگى خود را در آن
محیط ادامه مىداد ،و در آن حقایق و معارفى است که در جهان آن روز -چه
رسد به محیط نزول آن -سابقه نداشت و باالتّین و بزرگ تّین معجزه آن
همین است .آن مسائل بزرگ عّفانى که در یونان و نزد فالسفه آن سابقه نداشت
و کتب ارسطو و افالطون بزرگ تّین فالسفه آن عصّها از رسیدن به آن عاجز
بودند ،و حتى فالسفه اسالم که در مهد قّآن کّیم بزرگ شدند و از آن
استفادهها نمودند به آیاتى که صّاحت زنده بودن همه موجودات جهان را ذکّ
کّده ،آن آیات را تأویل مىکنند ،و عّفاى بزرگ اسالم که از آن ذکّ مىکنند
همه از اسالم اخذ نموده و از قّآن کّیم گّفتهاند ،و مسائل عّفانى به آن نحو
که در قّآن کّیم است در کتاب دیگّ نیست.
و اینها معجزه رسول اکّم است که با مبدأ وحى آن طور آشنایى دارد که
اسّار وجود را بّاى او بازگو مىنماید و خود با عّوج به قله کمال انسانیت حقایق
را آشکارا و بدون هیچ حجاب مىبیند و در عین حال در تمام ابعاد انسانیت و
1
مّاحل وجود ،حضور دارد و مظهّ اعالى
مىباشد ،و مىخواهد همه انسانها به آن بّسند و چون نّسیدهاند گویى رنج
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 1اشاره رطیفهاى به آن باشد و شاید
مىبّد ،و شاید
ما اوذی نبی مثل ما اوذیت 2نیز مّبوط به همین معنى باشد.
آنان که به این مقام یا شبیه به آن رسیدهاند اعتزال از خلق و انزوا اختیار
نمىکنند ،بلکه مأمور به آشنا نمودن و آشتى دادن گمّاهان ،با این جلوهها
هستند ،اگّ چه کم توفیق یافتهاند .و آنان که با رسیدن به بعض مقامات و
نوشیدن جّعهاى از خود بىخود شدند و در صعق باقى ماندهاند گّچه به
کماالتى بزرگ راه یافتهاند رکن به کمال مطلوب نّسیدهاند .موسى کلیم-
صلوات [ارله] و سالمه علیه -که از تجلى حق به حال صعق افتاد با عنایت خاصه
افاقه یافت و مأمور خدمت شد ،و رسول ارله خاتم با رسیدن به مّتبه عارى
انسانیت و آنچه در وهم کس نیاید ،به مظهّیت اسم جامع اعظم با خطاب
 3مأمور هدایت شد.
پسّ عزیزم! آنچه اشاره کّدم با آن که خود ،هیچم و از هیچْ هیچ تّ ،بّاى
آن است که اگّ به جایى نّسیدى انکار مقامات معنوى و معارف ارهى را نکنى
و از کسانى باشى که دوستدار صارحین و عارفین باشى هّ چند از آنان نیستى
و با دشمنى دوستان خداى متعال از این جهان رخت نبندى.
فّزندم! با قّآن این بزرگ کتاب معّفت آشنا شو اگّ چه با قّائت آن؛ و
راهى از آن به سوى محبوب باز کن و تصور نکن که قّائت بدون معّفت اثّى
ندارد که این وسوسه شیطان است .آخّ ،این کتاب از طّف محبوب است بّاى
تو و بّاى همه کس ،و نامه محبوبْ محبوب است اگّ چه عاشق و محب مفاد
آن را نداند و با این انگیزه حب محبوب که کمال مطلوب است به سّاغت آید

و پیّان به یک گونه نزدیک است .کدام جوان مىتواند اطمینان حاصل کند که
به پیّى مىرسد و کدام انسان از حوادث دهّ مصون است؟ حوادث روزانه به
جوانان نزدیکتّ است.
پسّم! فّصت را از دست مده و در جوانى خود را اصالح کن .پیّان نیز باید
بدانند که تا در این عارم هستند مىتوانند جبّان تبهکارىها و معصیتها را
بکنند و اگّ از این جا منتقل شدند کار از دست آنان خارج است .دل بستن به
شفاعت اوریاء -علیهم ارسالم -و تجّى در معاصى از خدعههاى بزرگ شیطانى
است .شما به حاالت آنان که دل به شفاعتشان بسته و از خدا بىخبّ شده و به
معاصى جّأت مىکنید بنگّید ،نارهها و گّیهها و دعاها و سوز و گدازهاى آنان
را ببینید و عبّت بگیّید .در حدیث است که حضّت صادق -علیه سالم ارله-
در اواخّ عمّ ،بستگان و فّزندان خود را احضار نمود و قّیب به این مضمون به
آنان فّمود که« :فّدا با عمل باید در محضّ خداوند بّوید و گمان نکنید بستگى
شما به من فایده دارد».
عالوه بّ آن احتمال دارد که شفاعت نصیب آنان شود که با شفیع ارتباط
معنویشان حاصل باشد و رابطه ارهى با آنان طورى باشد که استعداد بّاى نائل
شدن به شفاعت داشته باشند و اگّ این امّ در این عارم حاصل نشود شاید بعد
از تصفیهها و تزکیهها در عذابهاى بّزخ ،بلکه جهنم ،الیق شفاعت شوند و خدا
دانا است که اَمَدِ آنان تا چه اندازه است.
عالوه بّ آن ،آیاتى در قّآن کّیم درباره شفاعت وارد شده است که با توجه
به آنها نمىتوان بّاى انسان آرامش پیدا شود ،خداوند مىفّماید:

 .1سوره طه ،آیه  :2-1طه "ای طاهّ و ای رسول " ما قّآن را بّ تو فّو نفّستادیم که به
مشقت بیفتی.
 .2هیچ پیامبّی آن گونه که من اذیت شدم آزار ندید .ارجامع ارصغیّ .144 :2
 .3سوره مدثّ ،آیه  :2-1ای جامه به خود پیچیده ،بّخیز و بیم بده.

 .1سوره بقّه ،آیه  :255چه کسی ،جز به فّمان او ،می تواند در پیشگاهش به شفاعت بّخیزد.
 .2سوره انبیا ،آیه  :28و هّگز شفاعت نمی کنند مگّ آنان را که مورد رضایت "خدا" هستند.

5

»2

 1و مىفّماید:

18

ایام ضعف پیّى و کهورت که قدرت اصالح از دست رفته و ریشه هواها و معاصى
در تمام ارکان وجود نفوذ کّده و شاخه دوانده و تو را از ریاقت محضّ او -جل
و عال -انداخته و کار از کار گذشته ،چه بهتّ که این چند روز آخّ عمّ از دنیا
استفاده هّ چه بیشتّ کنى.
و گاه با ما پیّان نیز مانند شما جوانان عمل مىکند ،به شما مىگوید شما
جوانید و در این فصل جوانى وقت تمتع و رذات است ،اکنون مطابق شهوات
خود رفتار کن ،ان شاء اهلل در اواخّ عمّ راه توبه و باب رحمت خداوند باز است
و خداوند ارحم ارّاحمین است ،و هّ چه گناهان بزرگتّ و بیشتّ باشد پشیمانى
و رجوع به حق در آخّ عمّ زیادتّ و توجه به خداى تعارى بیشتّ و اتصال به
او -جل و عال -افزونتّ خواهد بود ،چه بسیار مّدم بودهاند که در جوانى
بهّههاى جوانى را بّده و در ایام پیّى تتمه عمّ را با عبادت و ذکّ و دعا و
زیارت ائمه -علیهم ارسالم -و توسل به شفاعت آنان گذرانده و سعادتمند از دنیا
رفتهاند .به ما پیّان نیز از این وسوسهها مىشود که معلوم نیست به این زودى
بمیّى ،فّصت باقى است ،چند روز آخّ عمّ توبه کن ،عالوه باب شفاعت
پیامبّ -صلى اهلل علیه و آره -باز است و موال امیّ ارمؤمنین -علیه ارسالم-
نخواهد گذاشت دوستانش را عذاب کنند و در وقت مّدن او را خواهى دید و از
تو دستگیّى خواهد کّد و از این مقورههاى فّاوان که به گوش انسان مىخواند.
پسّم! اکنون با تو که جوانى صحبت مىکنم .باید توجه کنى که بّاى جوانان
توبه آسانتّ و اصالح نفس و تّبیت باطن سّیعتّ مىتواند باشد .در پیّان
هواهاى نفسانى و جاه طلبى و مال دوستى و خود بزرگبینى بسیار افزونتّ از
جوانان است ،روح جوانان رطیف است و انعطافپذیّ و آن قدر که در پیّان حب
نفس و حب دنیا است ،در جوانان نیست .جوان مىتواند با آسانى نسبى خود را
از شّ نفس اماره رها سازد و به معنویات گّایش پیدا کند .در جلسات موعظه
و اخالق آن قدر که جوانان تحت تأثیّ واقع مىشوند ،پیّان نمىشوند .جوانان
متوجه باشند و گول وسوسههاى نفسانى و شیطانى را نخورند .مّگ به جوانان
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و شاید دستت گیّد .ما اگّ در تمام رحظات عمّ به شکّانه این که قّآن کتاب
ما است به سجده رویم از عهده بّنیامدهایم.
پسّم! دعاها و مناجاتهایى که از ائمه معصومین -علیهم ارسالم -به ما
رسیده است بزرگ تّین راهنماهاى آشنایى با او -جل و عال -است و واالتّین
راهگشاى عبودیت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بّ معارف ارهى و
وسیله انس با او است و ره آورد خاندان وحى است و نمونهاى از حال اصحاب
قلوب و ارباب سلوک است .وسوسههاى بىخبّان تو را از تمسک به آنها ،و اگّ
توانى از انس با آنها ،غافل نکند .ما اگّ تمام عمّ به شکّانه آنکه این وارستگان
و واصالن به حق ،ائمه ما و راه نمایان مایند به نیایش بّخیزیم از عهده
بّنخواهیم آمد.
از وصیتها[ى] من که در آستان مّگ ،و نفسهاى آخّ را مىکشم به تو
که از نعمت جوانى بّخوردارى ،آن است که معاشّان خود و دوستان خویش را
از اشخاص وارسته و متعهد و متوجه به معنویات و آنان که به حب دنیا و زخارف
آن گّایش ندارند و از مال و منال به اندازه کفایت و حد متعارف پا بیّون
نمىگذارند و مجارس و محافلشان آروده به گناه نیست و از اخالق کّیمه
بّخوردارند ،انتخاب کن که تأثیّ معاشّت در دو طّف صالح و فساد اجتناب
ناپذیّ است ،و سعى کن از مجارسى که انسان را از یاد خدا غافل مىکند پّهیز
نمایى که با خو گّفتن به این مجارس ممکن است از انسان سلب توفیق شود،
که خود مصیبتى است جبّان ناپذیّ.
بدان که در انسان -اگّ نگویم در هّ موجود -به حسب فطّت ،حب به کمال
مطلق است و حب به وصول به کمال مطلق ،و این حب محال است از او جدا
شود و کمال مطلق محال است دو باشد و مکّر باشد ،و کمال مطلق ،حق -جل
و عال -است ،همه او را مىخواهند و درباخته به اویند گّچه خود نمىدانند و
در حجب ظلمت و نورند و با این حجب ،پندارند چیزهاى دیگّ مىخواهند و به
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هّ کمال یا جمال یا قدرت یا مکانت که رسیدند به آن حد قانع نیستند و
گمشده خود را در آن نمىیابند.
قدرتمندان و ابّقدرتان به هّ قدرتى بّسند دنبال قدرت فوق آن مىگّدند،
و علم طلبان به هّ مّتبه از علم بّسند ما فوق آن را مىخواهند و گمشده خود
را که خود غافل از آنند در آن نمىیابند .اگّ به قدرت طلبان ،قدرت تسلط و
تصّف در همه عارم مادى ،از زمینها و منظومههاى شمسى و کهکشانها و هّ
آنچه فوق آنها است ،بدهند و بگویند« :قدرت دیگّى فوق اینها و عارمى یا
عوارمى دیگّ فّاتّ از اینها است ،آیا مىخواهى به آنها بّسى؟» محال است
تمناى آن را نداشته باشند ،بلکه به رسان فطّت مىگویند« :اى کاش به آنها
نیز دست یابیم!» .و به همین گونه است طارب علوم ،بلکه اگّ شک کند که مقام
دیگّى -فوق آنچه دارد -هست ،فطّت مطلق جوى او گوید« :اى کاش بود و
من هم قدرت تصّف در آن داشتم ،یا سعه علم من آن را نیز شامل بود!».
آنچه همه را مطمئن مىکند و آتش فّوزان نفس سّکش و زیادت طلب را
خاموش مىنماید وصول به او است ،و ذکّ حقیقى او -جل و عال -چون جلوه او
است استغّاق در آن آرامش بخش است.
 1گویى فّماید:
توجه توجه! به ذکّ او فّو رو ،تا قلبت که سّگشته و حیّت زده از این سو به
آن سو و از این شاخه به آن شاخه پّواز مىکند طمأنینه حاصل کند.
پس اى فّزند عزیزم! که خداوند تو را با ذکّ خود مطمئن ارقلب فّماید،
نصیحت و وصیت پدر سّگشته و حیّت زدهات را بشنو و به این در و آن در
بّاى رسیدن به مقام و شهّت و آنچه مورد شهوات نفسانیه است مزن ،که به
هّ چه بّسى از نّسیدن به ما فوق او متأثّ مىشوى و حسّت باالتّ را مىبّى
و ناراحتىهاى روحیت افزون مىشود؛ اگّ گویى :تو خود چّا به خود این
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و علوم رسمى مزرعه وصول به مقصودند ،چنانچه عبادات نیز عبورگاه به سوى
او -جل و عال -است ،نماز باالتّین عبادات و معّاج مؤمن است و همه از اوست
و به سوى اوست .مىخواهى بگو :تمامى معّوفها پلههایى است از نّدبان وصول
به او -جل و عال -و همه منکّات بازدارندگان راه وصول هستند و عارم همه
سّگشته او و پّوانه جمال جمیل اویند.
واى کاش که ما از خواب بّخیزیم و در اول منزل که یقظه است وارد شویم؛
واى کاش که او -جل و عال -با عنایات خفیه خود از ما دستگیّى فّماید و به
خود و جمال جمیلش رهنمود فّماید؛ واى کاش که این اسب سّکش چموش
نفس ،آرام شود و از کّسى انکار فّود آید؛ واى کاش این محموره سنگین را
زمین مىگذاشتیم و سبکبارتّ رو به سوى او مىکّدیم؛ واى کاش که چون
پّوانه در شمع جمال او مىسوختیم و دم در نمىآوردیم؛ واى کاش که یک
گام به قدم فطّت بّمىداشتیم و این قدر پاى به فّق فطّت نمىگذاشتیم واى
کاشهاى بسیار دیگّ که من در پیّى و در آستان مّگ از آنها یاد مىکنم و
دستّسى به جایى ندارم.
و تو اى فّزندم ،از جوانى خود استفاده کن و با یاد او -جل و عال -و محبت
به او و رجوع به فطّت اهلل بزیست و عمّ را بگذران .و این یاد محبوب هیچ
منافات با فعاریتهاى سیاسى و اجتماعى در خدمت به دین او و بندگان او ندارد
بلکه تو را در راه او اعانت مىکند ،ورى بدان که خدعههاى نفس اماره و شیطان
داخلى و خارجى زیاد است و چه بسا انسان را با اسم خدا و اسم خدمت به خلق
خدا از خدا بازمىدارد و به سوى خود و آمال خود سوق مىدهد.
مّاقبت و محاسبه نفس در تشخیص راه خودخواهى و خداخواهى از جمله
منازل سارکان است .خداوند ما و شما را در آن توفیق دهد .و چه بسا شیطان
باطنى با ما پیّان به گونهاى و با شما جوانان به گونه دیگّى خدعه کند.
با ما پیّان با سالح یأس از حضور و یاد حاضّ بّاند که هان از شماها گذشته
و شماها اصالح شدنى نیستید و ایام جوانى که وقت کشت و درو بود رفت و در
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با مّده ندارید ،و نیست این مگّ بّاى آنکه علم شما را قلب شما باور نکّده،
ایمان به آن در شما حاصل نشده ،رکن مّدهشوران که با تکّار عمل باورشان
آمده با آرامش خاطّ با آنان خلوت مىکنند.
و فیلسوفان با بّاهین عقلیه ثابت مىکنند حضور حق تعارى را در هّ جا،
رکن تا آنچه عقل با بّهان ثابت نموده ،به دل نّسد و قلب به آن ایمان نیاورد،
ادب حضور به جا نیاورند ،و آنان که حضور حق تعارى را به دل رساندند و ایمان
به آن آوردهاند گّچه با بّهان سّ و کار نداشته باشند ادب حضور به جا آورند
و از آنچه با حضور موال منافات دارد اجتناب کنند .پس علوم رسمى هّ چند
فلسفه و علم توحید خود حجابند و هّ چه بیشتّ شوند حجاب غلیظتّ و افزونتّ
گّدد.
و چنانچه مىدانیم و مىبینیم رسان دعوت انبیاء -علیهم ارسالم و اوریاى
خُلَّص سالم اهلل علیهم رسان فلسفه و بّهان رایج نیست بلکه آنان با جان و دل
مّدم کار دارند و نتایج بّاهین را به قلب بندگان خدا مىرسانند و آنان را از
درون جان و دل هدایت مىنمایند .و مىخواهى بگو :فالسفه و اهل بّاهین
حجابها را افزون کنند و انبیاء -علیهم ارسالم -و اصحاب دل کوشش در رفع
حجاب کنند ،رهذا تّبیتشدگان اینان ،مؤمنان و دل باختگانند و تّبیتشدگان
و شاگّدان آنان ،اصحاب بّهان و قیل و قارند و با دل و جان ،سّ و کار ندارند.
و آنچه گفتم به آن معنى نیست که به فلسفه و علوم بّهانى و عقلى نپّداز
و از علوم استدالرى روى گّدان که این خیانت به عقل و استدالل و فلسفه است،
بلکه به آن معنى است که فلسفه و استدالل راهى است بّاى وصول به مقصد
اصلى و نباید تو را از مقصد و مقصود و محبوبْ محجوب کند ،یا بگو این علوم
عبورگاه به سوى مقصد هستند و خود مقصد نیستند و دنیا مزرعه آخّت است1

 .1الدّنيا مزرعة االخرة .عواری ارالری .77/271 :1
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نصیحت را نکنى؟ گویم :انْظُرْ إلى ما قال ،ال إلى مَنْ قال 1این حّف صحیح است،

اگّ چه از مجنونى یا مفتونى صادر شود ،در قّآن کّیم پس از آن که مىفّماید:
«آنچه مصیبت در زمین و در نفوس شما وارد مىشود قبلًا ثبت است در کتاب»2
گوید:
 3انسان
در این عارم در معّض تحوالت است ،گاهى مصیبتهایى بّ او وارد مىشود و
گاهى دنیا به او رو مىآورد و به مقام و جاه و مال [و] منال و قدرت و نعمت
مىرسد و این هّ دو پایدار نیست ،نه آن کم و کاستىها و مصیبتها تو را
محزون کند که عنان صبّ از دستت بّود ،که گاه شود آنچه مصیبت و کمبود
است بّاى تو خیّ و صالح باشد:
 4و در اقبال
دنیا و رسیدن به آنچه شهوات اقتضا مىکند خود را مباز و تکبّ و فخّ بّ بندگان
خدا مکن که بسا باشد که آنچه را خیّ مىدانى شّ باشد بّاى تو.
پسّم! آنچه مورد نکوهش و سّمایه و اساس شقاوتها و بدبختىها و
هالکتها و رأس تمام خطاها و خطیئهها است حب دنیا است که از حب نفس
نشأت مىگیّد .عارم ملک مورد نکوهش نیست بلکه مظهّ حق و مقام ربوبیت
او است و مهبط مالئکة ارله و مسجد و تّبیت گاه انبیا و اوریا -علیهم سالم اهلل-
است و عبادتگاه صُلحا و محل جلوه حق بّ قلوب شیفتگان محبوب حقیقى ،و
حب به آن اگّ ناشى از حب به خدا باشد و به عنوان جلوه او -جل و عال -باشد،
مطلوب و موجب کمال است و اگّ ناشى از حب به نفس باشد رأس همه
" .1به گفته بنگّ ،نه به گوینده " .غّرارحکم و دررارکلم .11/334 :1
 .2سوره حدید ،آیه  :22ما اصاب من مصیبه فی االرض و ال فی انفسکم اال فی کتاب من قبل
ان نبّاها.
 .3سوره حدید ،آیه  :23تا هّگز بّ آنچه از دست شما رود درتنگ نشوید ،و به آنچه به شما
رسد درشاد نگّدید وخداوند دوستدار هیچ متکبّ و خودستایی نیست.
 .4سوره بقّه ،آیه  :217چه بسا چیزی را ناگوار شمارید در حاری که بّای شما خیّ است.
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خطیئهها است ،پس دنیاى مذموم در خود تو است ،عالقهها و دربستگىها به
غیّ صاحب دل موجب سقوط است .همه مخارفتها با خدا و ابتال به معصیتها
و جنایتها و خیانتها از حب خود است ،که حب دنیا و زخارف آن و حب مقام
و جاه و مال و منال از آن نشأت مىگیّد در عین حال که هیچ درى به غیّ
صاحب دل به حسب فطّت بستگى نتواند داشت رکن این حجابهاى ظلمانى
و نورانى که ما را و همه را از صاحب دل غافل دارد و به گمان و اشتباه خود،
غیّ صاحب دل را دردار مىداند ،ظلمات فوق ظلمات است .ما و امثال ما به
حجابها [ى] نورانى نّسیدیم و در حجابهاى ظلمانى اسیّ هستیم .آنکه
گوید :هَبْ لى کَمالَ االنْقِطاعِ الَيْکَ وَ انِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها الَيْکَ حَتّى
تَخْرِقَ أَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ الى مَ ْعدِنِ الْعَظَمَة از حجابهاى ظلمانى

گذشته است شیطان که در مقابل امّ خدا ایستاد و به آدم خضوع نکّد ،در
حجاب ظلمانى خود بزرگبینى بود و
 1گویان از ساحت
ربوبى مّدود شد ،و ما نیز تا در حجاب خودى هستیم و خودبین و خودخواه
هستیم ،شیطانى هستیم و از محضّ رحمان مطّود ،و چه مشکل است شکستن
این بت بزرگ که مادر بتها است!
و ما تا خاضع او و فّمانبّدار او هستیم خاضع بّاى خدا و فّمانبّدار او -جل
و عال -نیستیم و تا این بت شکسته نشود حجابهاى ظلمانى دریده و بّداشته
نشود .اول باید بدانیم که حجاب چیست که اگّ ندانیم ،نخواهیم توانست درصدد
رفعش -یا ال اقل تضعیفش -بّآییم و یا ال اقل هّ روز به غلظت و قوت آن
نیفزاییم .در حدیثى است که «بعض اصحاب رسول اهلل -صلى اهلل علیه و آره-
خدمت ایشان بودند صدایى به گوششان رسید ،سؤال کّدند :چه صدایى است؟
فّمودند :صداى سنگى بود که هفتاد سال قبل ،از رب جهنم حّکت کّده بود
 .1مّا از آتش آفّیدی و من از او بّتّم .اشاره است به آیه  ،12سوره اعّاف.
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این حجاب را بّداریم و آنچه مقتضاى فطّت اهلل است بیابیم .در سابق ،از این
مقوره شمهاى گفتم ،اکنون اشارتى به آن مىرود که کمک به رفع این حجاب
مىکند.
ما به فطّت ارهى عشق به کمال مطلق داریم و از این عشق ،عشق به مطلق
کمال که آثار کمال مطلق است خواهى نخواهى داریم ،و الزمه این فطّت گّیز
از نقص مطلق که الزمهاش گّیز از مطلق نقص است نیز داریم .پس ما خود هّ
چند ندانیم و نفهمیم عاشق حق تعارى که کمال مطلق است و عاشق آثار او که
جلوه کمال مطلق است مىباشیم ،و با هّ کس و هّ چه دشمنى داریم و از هّ
چه و هّ کس گّیز داریم نه کمال مطلق است و نه مطلق کمال ،بلکه نقص
مطلق است یا مطلق نقص که در طّف مقابل است و نقیض آن است ،و نقیض
کمالْ عدم آن است .و چون در حجاب هستیم در تشخیص گمّاهیم و اگّ
حجاب بّخیزد آنچه از او -جل و عال -است محبوب است و آنچه مبغوض است
از او نیست ،پس موجود نیست.
و بدان که در تعبیّات نسبت به مقابالت مسامحات است و مطلب فوق هّ
چند موافق بّهان متین است و موافق نظّ عّفانى و شناخت است و در قّآن
کّیم به آن اشارت رفته است رکن باور کّدن و ایمان به آن بسیار مشکل است
و منکّان بسیار زیادند و مؤمنان بسیار کم ،و حتى آنان که از طّیق بّهان این
حقیقت را ثابت مىدانند کمتّ به آن باور دارند و مؤمن هستند ،و ایمان به
امثال این حقایق حاصل نشود مگّ با مجاهدت و تفکّ و تلقین.
و شاید خود این مدعى که بعض امور بّهانى مىتواند مورد باور و ایمان
نباشد ،به نظّ مشکل باشد یا بىپایه ،ورى باید دانست که امّى است وجدانى و
در قّآن کّیم به آن اشارت رفته است مثل آیات کّیمه سوره تکاثّ .و اما
وجدان ،شما مىدانید که مّدگان هیچ حّکتى ندارند و نمىتوانند به شما آسیب
رسانند و هزاران مّده به قدر یک مگس فعاریت ندارند و در این عارم پس از
مّگ و قبل از روز نشور زنده نخواهند شد ،رکن قدرت آرام خوابیدن ،به تنهایى
14

 1و خداوند تعارى مىفّماید
 2و بدین انگیزه و نیز انگیزه سابق ،تمام حدود و قصاص و تعزیّات از طّف
ارحم ارّاحمین رحمتى است بّ مّتکب و رحمتى است بّ جامعه .از این مّحله
بگذرم.
پسّم! اگّ مىتوانى با تفکّ و تلقین نظّ خود را نسبت به همه موجودات به
ویژه انسانها نظّ رحمت و محبت کن ،مگّ نه این است که کافه موجودات از
جهات عدیده که به احصا در نیاید مورد رحمت پّوردگار عارمیان مىباشند،
مگّ نه آنکه وجود حیات و تمام بّکات و آثار آن از رحمتها و موهبتهاى ارهى
است بّ موجودات ،و گفتهاند :کلُّ موجودٍ مرحومٌ 3مگّ موجودى ممکن اروجود

امکان دارد که از خود ،به نفسه ،چیزى داشته باشد یا موجودى مثل خود ممکن
اروجود به او چیزى داده باشد ،در این صورت رحمت رحمانیه است که جهان
شمول است .مگّ خداوند که رب ارعارمین است و تّبیت او جهان شمول است
تّبیتش جلوه رحمت نیست ،مگّ رحمت و تّبیت بدون عنایت و ارطاف جهان
شمول مىشود .پس آنچه و آن کس که مورد عنایات و ارطاف و محبتهاى
ارهى است چّا مورد محبت ما نباشد؟ و اگّ نباشد این نقصى نیست بّاى ما؟ و
کوتاهبینى و کوتاه نظّى نیست؟
هان! من پیّ شدم و نتوانستم این نقیصه و سایّ نقیصههاى بىشمار را از
خود بزدایم ،تو جوانى و به رحمت و ملکوت حق نزدیکتّى ،سعى کن این
نقیصه را از خود بزدایى .خداوند تبارک تو را و همه را و ما را توفیق آن دهد که
 .1سوره نوح ،آیه  :21-27و نوح عّض کّد :خدایا هیچ یک از کافّان را در روی زمین زنده
مگذار ،اگّ آنها راباقی گذاری بندگانت را گمّاه می کنند و فّزندی جز فاجّ و کافّ به دنیا
نمی آورند.
 .2سوره بقّه ،آیه  :133و با آنان "کافّان " جهاد کنید تا فسادی باقی نماند.
 .3هّ موجودی مشمول رحمت خداوند است .فصوص ارحکم  ،118 :1فص زکّیاویه.
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و حال به قعّ جهنم رسید ،آن گاه مطلع شدند که کافّى هفتاد ساره مّده
است» 1.اگّ حدیث صادر شده باشد ،شاید آن بعض از اهل حال بوده یا با تصّف
رسول خدا -صلى اهلل علیه و آره -به گوششان رسیده ،بّاى تنبیه غافالن و
هوشیار جاهالن ،اگّ هم حدیث -که ارفاظش را یاد ندارم -صادر نشده باشد
رکن مطلب همین است ،ما یک عمّ رو به جهنم سیّ مىکنیم و یک عمّ نماز-
که بزرگ تّین یادگاه خداى متعال است -پشت به حق و خانه او -جل و عال-
و رو به خود و خانه نفس به جا مىآوریم و چه دردناک است که نماز ما که باید
معّاج ما باشد و ما را به سوى او و بهشت رقاى او بّد به سوى خود ما و تبعیدگاه
جهنم بّد.
پسّم! این اشارتها نه بّاى آن است که امثال من و شما راهى بّاى معّفت
اهلل و عبادت اهلل به آن گونه که حق او است ،پیدا کنیم با آن که از اعّف
موجودات به حق تعارى و حق عبادت و بندگى او -جل و عال -نقل شده است:
ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ وَ ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ 2بلکه بّاى آن است که عجز

خویش را بفهمیم و ناچیزى خود را درک کنیم و خاک بّ فّق انانیت و انیت
خود ریزیم بلکه از سّکشى این غول بکاهیم ،باشد که توفیق یابیم مهارى و
رگامى بّ او زنیم ،که از خطّ عظیمى که جان را یادش مىسوزاند ،رهایى یابیم.
و هان! آن خطّ که در رحظات آخّ جدایى از این عارم و کوچ به سوى
جایگاه ابدى است ،آن است که آن کس که مبتال به حب نفس است و دنبال
آن حب دنیا -با ابعاد مختلف آن -است که در حال احتضار و کوچ بعض امور
بّ انسان ممکن است کشف شود و دریابد که مأمور خداوند او را از محبوب و
معشوق او جدا مىکند ،با دشمنى خدا و غضب و نفّت از او -جل و عال -کوچ
 .1علم اریقین  ،1332 :2مسند احمد بن حنبل.311 :2 ،
 .2آن چنانکه حق معّفت تو است ،تو را نشناختیم و آنگونه که حق عبادت تو است ،تو را
عبادت نکّدیم .مّآه ارعقول .147 :8
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کند و این عاقبت و پیآمد حب نفس و دنیا است و در روایات اشارت به آن شده
است .شخصى متعبد و مورد وثوق نقل مىکّد که «بّ بارین محتضّى رفتم و
او گفت :ظلمى را که خدا بّ من مىکند هیچ کس نکّده ،او مّا از این بچههایم
که با خون دل پّورش دادم مىخواهد جدا کند .و من بّخاستم و رفتم و او
جان داد» شاید بعض عبارات که نقل کّدم اختالف مختصّى با آنچه آن عارم
متعبد گفتند داشته باشد ،در هّ صورت آنچه گفتم اگّ احتمال صحت هم
داشته باشد ،به قدرى مهم است که انسان باید بّاى چاره آن فکّى بکند.
ما اگّ ساعتى تفکّ کنیم در موجودات عارم ،که خود نیز از آنهاییم و بیابیم
که هیچ موجودى از خود چیزى ندارد و آنچه به او و همه رسیده ،ارطافى است
ارهى و موهبتهایى است عاریت ،و ارطافى که خداوند منان به ما فّموده چه
قبل از آمدن ما به دنیا و چه در حال زیستن از طفوریت تا آخّ عمّ و چه پس
از مّگ به واسطه هدایت کنندگانى که مأمور هدایت ما بودهاند ،شاید بارقهاى
از حب او -جل و عال -که محجوب از آن هستیم در ما پیدا شود و پوچى و
بىمحتوایى خود را دریابیم و راهى به سوى او -جل و عال -بّاى ما باز شود یا
ال اقل از کفّ جحودى نجات یابیم و انکار معارف ارهى و جلوههاى رحمانى را
بّاى خود مقامى محسوب نکنیم و به آن افتخار نکنیم که تا ابد محبوس در
چاه ویل خود خواهى و خودبینى شویم.
در نقلى است که «خداوند تعارى به یکى از انبیاى خود خطاب کّد که یکى
را که از خود بدتّ مىدانى به ما عّضه کن ،و او الشه مّدار حمارى را چند قدم
کشاند که عّضه کند و پشیمان شد خطاب شد که اگّ آورده بودى از مقام خود
سقوط کّده بودى» .من نمىدانم که این نقل اصلى دارد یا نه ،رکن در آن مقام
که اوریا هستند شاید نظّ به بّتّىِ خود سقوط آورد که آن خودبینى و
خودخواهى است ،اگّ چه به این گونه.
راستى چّا پیمبّ خاتم -صلى اهلل علیه و آره و سلم -از ایمان نیاوردن
مشّکان آن گونه تأسف و تأثّ جان فّسا داشت که مخاطب شد به خطاب
11

 1جز آن که به همه بندگان
خدا عشق مىورزید و عشق به خدا عشق به جلوههاى او است .او از حجابهاى
ظلمانى خودبینىها و خودخواهىهاى منحّفان که منجّ به شقاوت آنان و
منتهى به عذاب اریم جهنم که ساخته و پّداخته اعمال آنان است رنج مىبّد
و سعادت همه را مىخواست؛ چنانچه بّاى سعادت همه مبعوث شده بود و
مشّکان و منحّفان کوردل با او که بّاى نجات آنان آمده بود دشمنى مىکّدند.
ما و تو اگّ توفیق یابیم که بارقهاى از این عشق به جلوههاى حق که در
اوریاى او است در خود ایجاد کنیم و خیّ همه را بخواهیم به یک مّتبه از کمال
مطلوب رسیدهایم.
خداوند تعارى درهاى مّده ما را به فیض رحمت خود و رحمت بّگزیده خود
که رحمةً رلعارمین است حیات بخشد.
و اهل معّفت مىدانند که شدت بّ کفار که از صفات مؤمنین است و قتال
با آنان نیز رحمتى است و از ارطاف خفیه حق است ،و کفار و اشقیا در هّ رحظه
که بّ آنان مىگذرد بّ عذاب آنان که از خودشان است افزایش کیفى و کمى
إرى ما ال نهایة ره حاصل مىشود .پس قتل آنان که اصالحپذیّ نیستند رحمتى
است در صورت غضب و نعمتى است در صورت نقمت ،عالوه بّ آن رحمتى
است بّ جامعه ،زیّا عضوى که جامعه را به فساد کشاند چون عضوى است در
بدن انسان که اگّ قطع نشود او را به هالکت کشاند.
و این همان است که نوح نبى اهلل -صلوات اهلل و سالمه علیه -از خداوند
تعارى خواست

 .1سوره کهف ،آیه " :7ای رسول نزدیک است که اگّ امت به قّآن ایمان نیاوردند جان عزیزت
را از شدت حزن وتاسف بّ آنان هالک سازی ".
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