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  )قسمت دوم(  عجب و غرورـ 8     عوامل غفلت        18غفلت ـ
  :بنا به فرموده علماء، رضوان اللّه عليهم، عبارت است» عجب«شرح ـ 5

از بزرگ شمردن عمل صالح و كثير شمردن آن و مسرور شدن و ابتهـاج نمـودن بـه         
  . آن، و غنج و دالل كردن است به واسطه آن، و خود را از حد تقصير خارج دانستن است

 اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنى كردن از براى خداى تعـالى و شـكر ذات               و
  . مقدس حق كردن بر اين توفيق و طلب زياده كردن عجب نيست و ممدوح است

  :و بدان كه از براى عجب چنانچه در حديث شريف اشاره فرموده درجاتى استـ 6
ابل آن، عجب به كفر و شرك       درجه اول عجب به ايمان و معارف حقه است، و در مق           

  .و عقايد باطله است
درجه دوم عجب به ملكات فاضله و صفات حميده است، و در مقابـل آن، عجـب بـه                   

  .سيئات اخالق و قبايح ملكات است
درجه سوم عجب به اعمال صالحه و افعال حسنه است، و در ازاء آن، عجب به اعمال                 

  ـ حديث سوم 61 ص) اربعين حديث(ديثچهل ح        .قبيحه و افعال ناهنجار است
  :  فرمودالسالم عليهحضرت صادق ـ 7

عجب و تمام عجب از كسى است كه به سبب اعمال و عباداتش خودبينى پيدا كند،                
پس كـسى كـه بـه سـبب     . داند كه عاقبت امر و انجام كارش چگونه خواهد بود   و او نمى  

ز راه هـدايت و سـعادت منحـرف و          طور مـسلم ا    هحاالت و اعمال خويش به خود ببالد؛ ب       
گمراه گشته و چيزى را كه اهليت ندارد ادعا كرده است؛ و هر كه امرى را كه سزاوار آن                   
نيست و بر خالف حقيقت دعوى نمايد؛ دروغگو خواهد بود، اگر چـه دعـوى او در دل و                   

و نخست چيزى كه به يك شخص مبـتال بـه            .نهان بوده و مدت و مهلت به او داده شود         
بينـى اسـت از او گرفتـه         چه وسيله عجب و خود     ست كه آن   ا شود اين  ودبينى وارد مى  خ

شود تا به عجز و حقارت خود آگاه گشته و در باره خود به ايـن معنـى كـه عـاجز و                        مى
ناتوان است شهادت بدهد، و در اين صورت حجت خدا براى او تمام خواهد شـد، چنـان                  

ب فرع دانه كفر است، كه در زمينه نفاق نمـو و            و عج . طور شد  كه عاقبت امر ابليس اين    
هاى  هاى آن جهالت است، و برگ      شود، و شاخه   رشد پيدا كرده، و با آب ظلم سيراب مى        

پس كسى كه با صـفت عجـب        . آن ضاللت است، و ميوه آن لعنت و خلود در آتش است           
 نتيجـه آن    متصف گرديد؛ البته تخم كفر را كاشته، و با زراعت و كشاورزى نفاق، ناچـار              

 81 صه؛مصباح الشريع .گرفتارى و آتش خواهد بود
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  :  فرمودوسلم آله و عليه اللَّه رسول خدا صلىـ 8

السالم نشسته بـود كـه ناگـاه شـيطان سـوى او آمـد و كـاله دراز                  زمانى موسى عليه  
الـسالم رسـيد، كالهـش را برداشـت و           سر داشت، چون نزديك موسى عليه     ه  رنگارنگى ب 

  .او سالم كرده ايستاد و بخدمت موسى 
  تو كيستى؟: موسى گفت

  . من شيطانم:گفت
  .ات كند  خدا آواره-!شيطان توئى؟: موسى گفت
  .خاطر منزلتى كه نزد خدا دارىه تو سالم كنم به ام ب من آمده: شيطان گفت

  اين كاله چيست؟: او فرموده موسى عليه السالم ب
هاى مختلف كاله نمودار     گويا رنگ (ربايم   يوسيله اين كاله دل آدميزاد را م      ه  ب: گفت

  ).هاى دنيا و عقايد فاسد و اديان باطل بوده است شهوات و زينت
من خبر ده از گناهى كه چون آدميزاد مرتكـب شـود بـر او مـسلط                 ه  ب: موسى گفت 

  شوى؟ 
هنگامى كه او را از خود خوش آيد و عملش را زياد شمارد و گنـاهش                 :شيطان گفت 
  . شوددر نظرش كوچك

  : فرمودوسلم آله و عليه اللَّه رسول خدا صلىـ 9
گنهكاران را مژده بده و صديقان      ! اى داود : السالم فرمود  داود عليه ه  خداى عز و جل ب    

  را بترسان، ) راستگويان و درست كرداران(
  ! چگونه گنهكاران را مژده دهم و صديقان را بترسانم: كرد داود عرض

گـذرم   پذيرم و از گناه درمي     ان را مژده بده كه من توبه را مي        گنهكار! اى داود : فرمود
پاى ه  ى نيست كه ب   ا اعمال خويش خودبين نشوند، زيرا بنده     ه  و صديقان را بترسان كه ب     

و سـزاوار عـذاب، زيـرا از نظـر عـدالت و حـساب               (كه هالك باشد     حسابش كشم جز آن   
  .)هاى او برابرى نكند عبادات بنده با شكر يكى از نعمت

 314 ؛ ص2 ؛ ج)  اإلسالمية- ط (الكافي 
  : السالم، رساند كه فرموده است در امالى صدوق سند به اميرالمؤمنين، عليهـ 10

  ».كسى كه راه يابد در او عجب، هالك شود«  يعنى  من دخله العجب هلك
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: الـسالم، رسـاند كـه فرمـود      در خصال سند به حضرت صادق، عليه  شيخ صدوق ـ  11

اگر در سه چيز چيره گردم به پسر آدم باكى ندارم از هر چه بكند، زيـرا                 : شيطان گويد «
  : ها قبول نشود از او كه آن

  وقتى كه بسيار شمارد عمل خود را، 
  و فراموش كند گناه خود را، 

  ». و راه يابد در او عجب
  : در حديث كافى استـ 12

الّذنب خيـر للمـؤمن مـن العجـب، و لـوال إّن الّله علم أّن : عن أبي عبد الّله، عليه السالم، قال
  . ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب أبدا

  :گفت امام صادق، عليه السالم«يعنى 
گاه  همانا خدا دانست كه گناه بهتر است براى مؤمن از عجب، و اگر نه اين بود هيچ                «

  » .كرد مؤمن را مبتال به گناهى نمى
  » االْزِدياد اإلْعجاب يمنع «ـ13

 718؛ ؛ ص) للصبحي صالح(غة    نهج البال 

َها َو ُحبَ ـ  14 ْعَجاَب بِنَـْفِسَك َو الثـَِّقَة ِبَما يـُْعِجُبَك ِمنـْ ْطَراِء فَِإنَّ َذِلَك ِمـْن َأْوثَـِق   َو ِإيَّاَك َو اْإلِ اْإلِ
     فـَُرِص الشَّْيطَاِن ِفي نـَْفِسِه لَِيْمَحَق َما َيُكوُن ِمْن ِإْحَساِن اْلُمْحِسِنين

و بپرهيز از خود پسنديدن، و به خودپـسندى مطمـئن بـودن، و سـتايش را دوسـت          
هاى شيطان است تا بتازد، و كرده نيكوكـاران را           ها همه از بهترين فرصت     داشتن كه اين  

  444: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . نابود سازد
    اْلُعْجبِ   ِمنَ  َال َوْحَدَة َأْوَحشُ ـ 15

  .تر از عجب نيست ناك هيچ تنهايي وحشت
 6تحف العقول ؛ النص ؛ ص
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  مفاسد عجبـ 16
بلكـه انـسان معجـب در       . يكى از مفاسد آن كوچك شمردن معاصى است       

گاه  آيد و خود را پاك و پاكيزه پندارد و هيچ     صدد اصالح نفس خويش بر نمى     
پـرده عجـب و حجـاب       . افتد كه خود را از لوث معاصى پاك كند         در فكر نمى  
و ايـن مـصيبتى     . هاى خود را ببيند    ى مانع شود از آنكه بدي     پسند غليظ خود 

است كه انسان را از جميع كماالت باز دارد و به انواع نواقص مبتال كند و كار                 
  .انسان را منجر كند به هالك ابد و اطباء نفوس را عاجز كند از عالج

و اين سبب شـود كـه       . كه اعتماد بر نفس و بر اعمال خود كند         و ديگر آن  
نسان جاهل بيچاره خود را از حق تعالى مستغنى داند و توجه به فضل حـق                ا

كه او را اجر     تعالى نكند، و حق تعالى را ملزم داند به عقل كوچك خود به اين             
و گمان كند كه اگر با عدل هم با او رفتار شود مـستحق ثـواب                . و ثواب دهد  

  . است
ارت بنگـرد و اعمـال      كه به بندگان خدا با نظر حقـ        و از مفاسد ديگرش آن    

و ايـن نيـز يكـى از        . مردم را ناچيز شمارد، گرچه از اعمال خودش بهتر باشد         
  .طرق هالك انسان و خار طريق اوست

 اگـر   زيرا كه انسان نوعـاً    . كه انسان را به ريا وادار كند       و از مفاسد ديگر آن    
رد و  اعمالش را ناچيز شمارد و اخالقش را فاسد داند و ايمانش را قابل نـشما              

معجب نباشد به ذات و صفات و اعمال خويش، بلكه خود و همه چيز خود را                
: ها را در معرض نمايش بـر نيـاورد و خودنمـايى نكنـد              زشت و پليد داند، آن    

ولى چون خود را كامل ديد و اعمال        . متاع فاسد زشت را به بازار مكاره نبرند       
  .را قابل، در صدد جلوه برآيد و خود فروش گردد
  69ص ) اربعين حديث(حديثچهل 
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  كنند كه اهل فساد نيز گاهى عجب به فساد مى  فصل در اينـ17

اهل كفر و نفاق و مشركين و ملحدين و صـاحبان اخـالق زشـت و ملكـات پـست و اهـل                        
معصيت و نافرمانى گاهى كارشان به جايى رسد كه بـه آن كفـر و زندقـه خـويش يـا سـيئات                       

خود را به واسـطه آن داراى روح آزاد         ! كنند و ابتهاج نمايند   اخالق و موبقات اعمال خود عجب       
خارج از تقليد و غير معتقد به موهومات شمارند و خويشتن را داراى شهامت و مردانگى دانند،                 
و ايمان به خدا را از موهومات و تعبد به شرايع را از كوچكى فكر تصور كنند، و اخالق حسنه و   

بيچارگى شمارند، و اعمال حـسنه و مناسـك و عبـادات را از              ملكات فاضله را از ضعف نفس و        
خود را بـه واسـطه آن روح آزاد غيـر معتقـد بـه               . ضعف ادراك و نقصان مشاعر محسوب كنند      

خصال زشت ناهنجـار در دل آنهـا        . دانند موهومات بى اعتناى به شرايع مستحق مدح و ثنا مى         
 آن پر شده، در نظرشان زينت پيدا كرده ريشه كرده و مأنوس به آنها شده، چشم و گوششان از

يكـى از   «: آنها را كمال پندارند، چنانچه در اين حديث شريف اشاره به آن شده آنجا كه فرمود               
و ايـن  » .درجات آن اين است كه زينت پيدا كند از براى بنده بدى عملش و آن را نيكو ببينـد            

كه در    كما اين » 8/فاطر«.  فَرآه حسناً    سوء عمله  أَ فَمنْ زينَ لَه   : اشاره است به قول خداى تعالى     
: اشاره است به قـول خـداى تعـالى        » .كند كند كه نيكو عمل مى     گمان مى «: فرمايد آنجا كه مى  

سبونَ أَنَّ            . قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِاألَخْسرينَ أَعماالً     حـي م نْيا و هـيوةِ الـدفي الح مهيعالّذينَ ضَلَّ س  م هـ
وم        . يحسنُونَ صنْعاً  يـ م لَهـ فـال نُقـيم ممـالُهأَع بِطَـتفَح هقائل و هِمبر ياتĤِالَّذيِنَ كَفَرُوا ب لئكأُو

در كارها، چه كسانى هستند؟   ) مردم(آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين        «: بگو. [القيامةِ وزناً 
پندارند كار نيـك انجـام       شده با اين حال، مى    ) و نابود (ى دنيا گم    آنها كه تالشهايشان در زندگ    

آنها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كافر شدند به همين جهت،               » !دهند مى
! هـا برپـا نخـواهيم كـرد        از ايـن رو روز قيامـت، ميزانـى بـراى آن           ! اعمالشان حبط و نابود شد    

داننـد   م كه جاهل و بيخبرند و خود را عـالم و مطلـع مـى        اين دسته از مرد   ] )103/105/كهف(
اطبـاى نفـوس از عـالج آنهـا عاجزنـد و دعـوت و               . انـد  ترين خاليق  ترين مردم و بدبخت    بيچاره

هـا بـه برهـان گـوش         ايـن . دهـد  كند، بلكه گـاهى نتيجـه عكـس مـى          نصيحت در آنها اثر نمى    
بايد به  . بندند حكما و موعظه علما مى    دهند، چشم و گوش خود را از هدايت انبيا و برهان             نمى

كشد، و از كفر به عجب  خدا پناه برد از شرّ نفس و مكايد آن كه انسان را از معصيت به كفر مى
  .كشد به كفر مى


