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سخن�ناشر

مـالزم  الـی اهلل  کـه در طـی طریـق  آرزومندنـد  کـوی محبـوب همـواره  و سـالکان  مشـتاقان 
معلمـی ربانـی و اسـتادی راه رفتـه باشـند؛ تـا از انفـاس روحانـی اش حیـات تـازه گیرنـد و در 
کوره راه هـای سیروسـلوک دستگیرشـان باشـد؛ از خرمـن وجـود اسـتاد خوشـه چینی کننـد و 

چـون پروانـه ای دور شـمع وجـودش بگردنـد؛ بسـوزند و خویـش را بسـازند.
؟هر؟ یکـی از آن اسـاتید  ، آیت الحـق حـاج شـیخ علـی سـعادت پرور در روزگار معاصـر
ربانـی بـود. ایشـان سـالیان متمـادی از محضـر عالمـه طباطبایی؟هر؟ بهره هـای وافر برده و 
منـازل سـلوک را طـی کـرده بـود؛ به نحـوی کـه مرحـوم عالمـه در همـان زمـان حیـات خویـش 

گردان را بـر عهده ایشـان قـرار می داد. تربیـت شـا
کـه رسـالت اصلـی خـود را تبییـن و  موسسـه جلـوه نـور علـوی؟ع؟ ایـن افتخـار را دارد 
یـج آثـار  یـج مکتـب علمـی و تربیتـی عالمـه طباطبایـی؟هر؟ قـرار داده و در نشـر و ترو ترو

؟هر؟ بکوشـد. آیـت اهلل سـعادت پرور گردان  به ویـژه شـا ایـن مکتـب،  اسـاتید 
بگـو بیـا  حدیثـی  و  بپـرس  بـرو  رمـزی  جان پرور اسـت قصه ارباب معرفت  
می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو11 حافظ گرت به مجلس او راه می دهند  

، تألیف اسـتاد ارجمند، آیت اهلل محمدحسـین رخشـاد اسـت که توفیق درک  اثر حاضر
محضر تنی چند از بزرگان سیروسلوک، از جمله عالمه طباطبایی، آیت اهلل بهجت و آیت اهلل 
؟مهر؟ را داشـته اسـت. معظم له در این اثر رهیافت و برداشـت حضور خود در  سـعادت پرور
؟هر؟ را با قلم رسـای خویش با اضافات و ملحقاتی بر ارقام  جلسـات آیت اهلل سـعادت پرور
سـطور آورده اسـت؛ که شـامل 25۰ جلسـه و حاصل سـالیان متمادی شـرکت در محضر آن 
یت شـرح آیات،  گون معرفتـی با محور بزرگـوار می باشـد. ایـن کتـاب مشـتمل بر مباحـث گونا

1. ديوان حافظ، تصحیح قدسی، غزل415
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احادیـث حضـرات معصومیـن؟مهع؟ و اشـعار اسـت و با رویکرد سـلوکی و بیانـی لطیف ایراد 
شده که با ذوق و قریحه مؤلف محترم مزین به اشعار عرفای بزرگی همچون خواجه حافظ 
گشـته اسـت. ... نیـز  کاشـانی، شـمس مغربـی و طوطـی همدانـی؟مهر؟ و شـیرازی، فیـض 
بنـا بـر فرمایـش مؤلـف ارجمنـد، ایـن اقدامـات از سـوی مؤسسـه جلـوه نـور علـوی؟ع؟ 

پیرامـون ایـن اثـر انجـام گرفـت:
... ؛ ی متون عربی، از جمله آیات، روایات و مستندساز  .1

ترجمه آیات، روایات و دیگر عبارات عربی؛  .2
تخصیص عنوان به هر جلسه؛  .3

ی- فنی متن؛ ویرایش صور  .4
فصل بندی مطالب؛ که در ادامه شرح آن می آید.  .5

یـت مطالـب مرتبـط با آغاز سـلوک و موضوعاتی  �آسـتانه�سـلوک؛ بـا محور فصـل�اول:�در
همچـون اصـالح و تهذیـب نفـس، عبودیـت و بندگی، مراقبه و محاسـبه، تقوا و مراتب آن؛
�لـوازم�سـلوک؛ پیرامـون لـوازم سـلوک الی اهلل و مباحثـی ماننـد ذکـر و  فصـل�دوم:�شـرایط�و
یـاد خـدا، نمـاز شـب و تهجـد، صمـت و جـوع، صبـر و اسـتقامت، تـوکل و تسـلیم، و ذکـر 

برخـی از موانـع سـلوک؛
همچـون  خـاص،  ایـام  مراقبـۀ  پیرامـون  توصیه هایـی  سـلوک؛  نفحـات� سـوم:� فصـل�

کلیمـی(؛ )اربعیـن  ذی حجـه  و  رمضـان  شـعبان،  رجـب،  ماه هـای 
فصـل�چهـارم:�پایـان�سـلوک؛ پیرامـون مطالبـی همچـون فطـرت توحیـدی، و معرفـت 

کامـل؛ یـت و لقـای الهـی و توحیـد حقیقـی و  ی، رو الهـی، فقـر و نـدار
فصل�پنجم:�ندای�ملکوت؛ شامل شرح احادیث قدسی مرتبط با فصل های قبل؛

از حضـرات معصومیـن؟مهع؟  روایاتـی  فصـل�ششـم:�صاحبـان�ملکـوت؛ شـامل شـرح 
، نفحـات و پایـان سـلوک؛ دربـاره آغـاز

بـا  ی  شـیراز حافـظ  خواجـه  از  ابیاتـی  شـرح  بـر  مشـتمل  ملکـوت؛  ترنـم� هفتـم:� فصـل�
سـلوکی؛ و  معرفتـی  یکـرد  رو

عالمـه  توسـط  شـده  مطـرح  متنـوع  مطالـب  شـامل  ملکـوت؛  سـالکان� هشـتم:� فصـل�
ایشـان. محضـر  از  پرسـش هایی  و  طباطبایـی؟هر؟ 

در پایـان بـر خـود الزم می دانیـم از زحمات جناب حجت االسـالم محمد عبادی فر که 
مسـئولیت راهبـری ایـن پـروژه را در مؤسسـه عهـده دار بودنـد قدردانـی نماییـم. امیـد اسـت 
ایـن اثـر مـورد رضـای صاحـب اصلـی و اسـتاد کل، حضـرت امـام زمـان؟جع؟ قـرار گیـرد. 
مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی؟ع؟

آبان ماه 14۰۰
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مقدمه
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َ
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َ
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َ
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ی! آر

دارد و مسایی  کدالن صبح  پا با  ، صفایـــی دارد33هرکه  دلـــش از پرتـــو اســـرار

حمـد و سـتایش و سـپاس خـدای منـان را کـه بـه ایـن بنـده، توفیـق درک حضـور 
محضـر شـریف عالمانـی ربانـی را دربرهـه ای از حیـات عطـا نمـود. مـا از خـود هیـچ 
یـم از نکاتـی اسـت کـه مرحـوم عالمـه طباطبایـی؟هر؟ بـه آن هـا  یـم و هـر چـه دار ندار
ی از مطالب است و مرحوم عالمه طباطبایی؟هر؟  اشاره کرده که راهگشای بسیار

یم. یـم از مرحـوم سـیدعلی آقای قاضـی؟هر؟ دار نیـز می فرمودنـد: مـا هـر چـه دار
و  یادداشـت ها  از  مجموعـه ای  اسـت،  محتـرم  خواننـدگان  ی  فـرارو کـه  کتابـی 
نیـز  مطالبـی برگرفتـه از مجالـس اخالقی-عرفانـی در محضـر فقیـه خبیـر و عـارف 

کنــد، پــس او هدایــت یافتــه )و بــه مقصــد رســیده اســت(،  1. األعــراف، 178؛ »هرکــه را خــدا راهبــری و هدایــت 
گمــراه نمایــد، پــس هرگــز بــرای او مربــی و راهنمايــی نخواهــی یافــت«. و هرکــه را 

کان و صالحــان، انســان  را بــه  2. الکافــی، ج1، ص20؛ »همنشــینی و مصاحبــت و نیــز محافــل و مجالــس پــا
کــی و صــاح و اصــاح وا مــی دارد«.. نیکــی و پا

3. ديوان پروين اعتصامی، مثنویات، تمثیات و مقطعات، نکته ای چند.
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؟ق؟ می باشـد. ایـن مجموعـه  ، حضـرت آیـت اهلل سـعادت پرور کبیـر بصیـر و مفسـر 
یاضـت، مراقبـت و مجاهـدت می باشـد  کـه حاصـل عمـر پرتـالش و نیـز تحقیـق، ر
ارائـۀ حقایـق معـارف و نـکات نـاب اخالقـی -عرفانـی بـر مبنـای کتـاب و سـنت و 
بـه ظاهـر در  کتـاب هرچنـد  بـه ارمغـان آورده اسـت. مطالـب  را  عتـرت نبـوی؟مهع؟ 
مـواردی بـدون ترتیـب بـه نظـر می رسـد، ولی در مجمـوع، بر محور توحیـد و به منظور 
هدایـت عزیـزان خواننـده، بـه خصـوص طـالب گرامـی، در ُبعـد عقایـد و تخلـق بـه 
اخـالق الهـی در رفتـار و کـردار و گفتـار نگاشـته شـده اسـت؛ لـذا انتظـار مـی رود بـه 
هنـگام مطالعـه، بـا تأمـل بیشـتر بـرای تقویـت خـود در زمینـۀ معـارف و نیـز اصالح و 
ی شـود. تهذیـب نفـس،  از آنهـا اسـتفاده، و از مطالعـۀ سـطحی و معمولـی خـوددار

آنچه شایان ذکر است اینکه:
کتـاب بـرای جمعـی از فضـالی سـطح عالـی حـوزه مطـرح شـده  اواًل، مباحـث 
کـه هـدف اصلـی از ایـراد آنهـا، افزایـش بصیـرت و تقویـت و توجـه بیشـتر در ُبعـد 
و  آداب  ویـژه  بـه  بـه دسـتورات دیـن  تعبـد  و  راه سیروسـلوک  از  کـه  معارفـی اسـت 
ی از سـیره حضرات  سـنن شـرع مبیـن و متابعـت سـنت سیدالمرسـلین؟ص؟ و پیـرو
معصومیـن؟مهع؟ بـا مجاهـدت و مراقبـه حاصـل می گـردد؛ بنابرایـن از طـرح عناویـن 
و  دیدگاه هـا  بیـان  و  بحـث  جوانـب  شـرح  و  مبسـوط  صـورت  بـه  موضوعـات  و 
ی شـده اسـت. البته مطالب آورده شـده می تواند  اسـتدالل بر قبول یا رد آن خوددار
ره توشـه ای بـرای تمامـی سـطوح باشـد و عـدم اسـتفاده همـگان از همـه مباحـث، 

ی دیگـر اقشـار و طبقـات نخواهـد شـد. مانـع از بهره بـردار
گزینشـی از جلسـات حکیمانـه و بیانـات  ثانیـًا، عناویـن یادشـده بـه صـورت 

توحیـدی و عارفانـه حضـرت اسـتاد فرزانـه انتخـاب شـده اسـت.
ثالثـا، چنان کـه یـاد شـد، در طـرح هـر عنـوان و یـا آیـه و یـا موضـوع، همـه جوانـب 
در آن اسـتقصا نشـده اسـت، بلکـه تتمـه آن در جاهـای دیگر طـرح گردیده و نکاتی 
آمـده اسـت؛ لـذا قضـاوت در مـورد امـور یادشـده و تحصیـل نظـر نهایـی از آن، تنهـا 

در صـورت مطالعـه همـه مـوارد در کل ایـن مجموعـه امکان پذیـر اسـت.
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قابـل  نحـوی  بـه  شـده،  عنـوان  و  ینـه  گز جلسـه  هـر  طلیعـه  در  کـه  آیاتـی  رابعـًا، 
تطبیـق بـا ذیـل آن اسـت؛ و لـذا مباحـث منـدرج در ذیـل، تفسـیر و تفصیـل آن آیـه 

نمی شـود. محسـوب 
بیانـات  از  گلچینـی  مجموعـه  ایـن  شـدیم،  متذکـر  کـه  همان طـور  خامسـًا، 
آن  فرموده هـای  از  اقتباس شـده  و  برگرفتـه  اضافاتـی  ضمیمـه  بـه  اسـتاد  حضـرت 
عـارف عظیـم و فرزانـه اسـت؛ پـس طبیعتـًا بـه ترتیـب جلسـات و بیانـات ایرادشـده 

بـود. نخواهـد  اسـتاد  حضـرت  توسـط 
گرچـه در بیـان نظـرات اسـتاد؟ق؟ نهایـت دقـت بـه عمـل آمـده اسـت  سادسـًا، ا
ولـی در عیـن حـال ممکـن اسـت در نحـوه تقریر آن، اشـتباه و یـا خطایی رخ داده 
و  بـرادران  و  عزیـز  خواننـدگان  از  بنابرایـن  باشـد؛  بیشـتری  توضیـح  بـه  نیـاز  یـا  و 
خواهـران روحانـی تقاضـا می شـود هـر گونـه سـهو و خطـای احتمالـی و یـا توضیـح 
ناشـر  آدرس  بـه  امـکان  صـورت  در  را  می باشـد  بیشـتری  شـرح  و  بیـان  بـه  آنچـه 

محتـرم بـا مـا مکاتبـه نماینـد.
ی نموده و در  در پایـان از کلیـه بـرادران گرامـی کـه ایـن بنـده را در ارائه این اثر یـار
عرضـه آن بـه مشـتاقان معـارف نـاب -چـه در عرصـه ویرایـش و یـا تدویـن، تحقیـق، 
ی و ترتیـب آن-  ارجـاع نشـانه های آیـات و روایـات و یـا ترجمـه آنهـا و یـا عنوان گـذار

نقـش داشـته اند، صمیمانـه تشـکر و تقدیـر می نمایـم.
�اهلل�تعالی�سعَیهم�و�علیه�سبحانه�اجرهم��������� شکر

�آخرا �الحمد�هلل�اوال�و و
محمدحسین�رخشاد

بیع�االول�1443 ر
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جلسه
 اول

�ن حسر�ت ر�ی رگ�ت رن �ب

11> �جُ اٰ َعدن
ْ
ُم ال

ُ
ك ݩَ ݧ یݧ ݫ ىݫ ِ �ݨتݫ

ݨْ
ا �نْ �یَ

َ
ِل ا ْ ݧ ىجݧ

ۥ ِم�نݨْ �تَ ُ هݩݧ
َ
وا ل ِلمݩُ سݨْ

َ
ْم َوا

ُ
ك ِ

ّ ݢا ِالٰى َر�ج ٓوݢ ىجݦݩُ ی ىݫ ٖ ݫ نݫ �ݨݧ
َ
>َوا

�اسـتکانة؛� �أنه�مع�خضوع�و �الظاهر �الرجـوع�بتمـام�الوجود�الیه�سـبحانه�و ݢاالنابـة�هـو �اسـتکانة؛�ݢ �أنه�مع�خضوع�و �الظاهر �الرجـوع�بتمـام�الوجود�الیه�سـبحانه�و ݢاالنابـة�هـو ݢ
�االسـائة�ال� �و �بالتقصیـر �التسـلیم�الباطنـی؛�ثـم�الـذی�ال�َیِحـّسُ �باالسـام�هنـا�هـو �االمـر �االسـائة�ال�و �و �بالتقصیـر �التسـلیم�الباطنـی؛�ثـم�الـذی�ال�َیِحـّسُ �باالسـام�هنـا�هـو �االمـر و
ا  ْد َد�نَ �نْ َكا�نَ �تَ لهی اإِ ا ؛ »اإ ْد َد�نَ �نْ َكا�نَ �تَ لهی اإِ �االنابـة�الیـه�سـبحانه؛ »اإ �ال�یتقـرب�الیـه�تعالـی�بالتوبـة�و �االنابـة�الیـه�سـبحانهیتوجـه�و �ال�یتقـرب�الیـه�تعالـی�بالتوبـة�و یتوجـه�و
�ی «؛�أی�وسـیلتی��أی�وسـیلتی� �تِ

َ
ل َوِسىی َك   ىیْ

َ
ل اإِ �نْ�جِ  

ال�نَّ �جِ َراَر  �تْ �إِ
ْ
ال �تُ  

ْ
َعل َ ْد �ج �تَ �نَ َعَمِلىی  َك  ِمىنْ �ن�ی   د�نِ �یُ ْم 

َ
ل َو  ِلىی  �جَ

ݘَ
�ی «؛ا �تِ

َ
ل َوِسىی َك   ىیْ

َ
ل اإِ �نْ�جِ  

ال�نَّ �جِ َراَر  �تْ �إِ
ْ
ال �تُ  

ْ
َعل َ ْد �ج �تَ �نَ َعَمِلىی  َك  ِمىنْ �ن�ی   د�نِ �یُ ْم 

َ
ل َو  ِلىی  �جَ

ݘَ
ا

لفـی�لدیـک؛ »انابـه بـه معنـای رجـوع بـا تمـام وجـود بـه سـوی خداونـد ؛ »انابـه بـه معنـای رجـوع بـا تمـام وجـود بـه سـوی خداونـد  لفـی�لدیـکللتقـرب�الیـک�والّزُ للتقـرب�الیـک�والّزُ
سـبحان اسـت و ظاهـر ایـن اسـت کـه همـراه بـا تواضـع و فروتنی اسـت و امر به اسـام اینجا سـبحان اسـت و ظاهـر ایـن اسـت کـه همـراه بـا تواضـع و فروتنی اسـت و امر به اسـام اینجا 

بـه معنـای تسـلیم باطنـی اسـت؛ کسـی که احسـاس تقصیر و گنـاه نمی کند، توجـه و تقرب بـه معنـای تسـلیم باطنـی اسـت؛ کسـی که احسـاس تقصیر و گنـاه نمی کند، توجـه و تقرب 

گـر اَجلـم فـرا رسـیده و کـردارم مـرا بـه تـو نزدیـک  گـر اَجلـم فـرا رسـیده و کـردارم مـرا بـه تـو نزدیـک بـه خـدا بـا توبـه و انابـه بـه او نـدارد؛ بارالهـا! ا بـه خـدا بـا توبـه و انابـه بـه او نـدارد؛ بارالهـا! ا

نسـاخته اسـت، پـس بـا اعتـراف بـه گناهـم را نـزد تـو وسـیله  بـرای تقـرب بـه تـو قـرار می دهم«.نسـاخته اسـت، پـس بـا اعتـراف بـه گناهـم را نـزد تـو وسـیله  بـرای تقـرب بـه تـو قـرار می دهم«.

ِس�ی  �نْ ى �نَ
َ
ْسَرا�نِىی َعل ِریی  َو اإِ ِصىی �تْ ْعَد �تَ َ ِهیی  �ج

َ
ل ا اإِ

َك  �یَ ىتُ ىیْ
�تَ
ݘَ
ْد ا ِس�ی »َو �تَ �نْ ى �نَ

َ
ْسَرا�نِىی َعل ِریی  َو اإِ ِصىی �تْ ْعَد �تَ َ ِهیی  �ج

َ
ل ا اإِ

َك  �یَ ىتُ ىیْ
�تَ
ݘَ
ْد ا در دعای کمیل آمده است: »َو �تَ

ا«22؛ زیـرا درد و رنـج  ِر�ن ُمْعىتَ  
ً
ا ِعىن

 ُمدنْ
ً
ّرا ُم�تِ  

ً
ا ىج ىی ُمىنِ  

ً
را �نِ

عنْ ُمْسىتَ لًا  ىی �تِ ُمْسىتَ  
ً
ِسرا

َ
ك ُمىنْ  

ً
اِدما �نَ  

ً
را دنِ ا«ُمْعىتَ ِر�ن ُمْعىتَ  

ً
ا ِعىن

 ُمدنْ
ً
ّرا ُم�تِ  

ً
ا ىج ىی ُمىنِ  

ً
را �نِ

عنْ ُمْسىتَ لًا  ىی �تِ ُمْسىتَ  
ً
ِسرا

َ
ك ُمىنْ  

ً
اِدما �نَ  

ً
را دنِ ُمْعىتَ

ی و هجـران از محبـوب قابـل تحمـل نیسـت؛ حاال در دنیا احسـاس الِم هجران  دور
یـم ولـی بـا مـردن و قطـع عالیـق عالـم مـاده و طبیعـت، ایـن درد معلوم  و فـراق را ندار

و ملمـوس می گـردد.
ْر�تُ  َ َو َر�جِّىی َصىجَ

�یی
َ
ِدیی َو َمْول ِ

ِهیی َو َسىیّ
َ
ل ا اإِ

ْر�تُ  »�یَ َ َو َر�جِّىی َصىجَ
�یی

َ
ِدیی َو َمْول ِ

ِهیی َو َسىیّ
َ
ل ا اإِ

<44؛؛ »�یَ َد�تِ ݩݩݩݘِ ىݧ
نݨْ َ��ݧ

ْ
ى ال

َ
ِلُع َعل ّطَ � �ݦتَ ݭٖ

�ݦت
َّ ݧ
ل

ݗَ
<33؛ >ا َد�تُ ُمو�تَ

ْ
ِه ال ٰاُر اللّٰ >�ن

، 54؛ »و بــه ســوى پروردگارتــان بازگردیــد و تســلیم ]فرمان هــا و احــکام [ او شــوید، پيــش از آنکــه شــما  1. الزمــر
را عــذاب آیــد«.

کوتاهــی در عبــادت و  کمیــل؛ »ای خــدای مــن اینــک پــس از  2. مصباح المتهجــد، ج 2، ص846؛ دعــای 
زیــاده روی در خواهش هــای نفــس، عذرخــواه، پشــیمان، شکســته دل، جویــای گذشــت، طالــب آمــرزش، 

گنــاه بــه درگاهــت روی آورده ام«. ، اذعــان و اعتــراف بــه  بازگشــت کنان بــا حالــت اقــرار
3. الهمزة، 6؛ »آتش برافروخته خداست «.

که بر دل ها برآید و چیره شود«. 4. الهمزة، 7؛ »]آتشی [ 
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ٰا  ىن َّ َك«11؛ لـذا شـاه نعمـت اهلل ولـی؟هر؟ دربـارۀ آیـۀ >َر�ج َرا�تِ ى �نِ
َ
ُر َعل ْصىجِ

ݘَ
�نَ ا ىیْ

َ
ك َك �نَ ا�جِ

ى َع�نَ
َ
َكَعل َرا�تِ ى �نِ

َ
ُر َعل ْصىجِ

ݘَ
�نَ ا ىیْ

َ
ك َك �نَ ا�جِ

ى َع�نَ
َ
َعل

، درد فـراق و هجـران اسـت کـه قابـل  <2، می فرمایـد: منظـور
ݦݦݦۖ
ٖ�٭ ٰا �جِ ىن

َ
�تَ ل ٰا مٰا لٰ� طٰا�تَ ىن

ْ
ل ݨّݭِ َ�مݧ

لٰ� �تُ وݩَ

تحمل بشـر نمی باشـد.
مـا تـودۀ مـردم بـا ایـن نمازهـای بی حضـور کـه می خوانیـم و روزه هـای بی حاصـل 
کـه جـز گرسـنگی و تشـنگی و تعـب ثمـری نـدارد، و نیـز بـا گذرانـدن اوقـات عمـر بـه 

یـم. غفلـت و یـا معصیـت، هیـچ وسـیلۀ تقربـی بـرای خـود بـه سـوی خدا ندار

ــرد ک کـــو انـــابـــت بـــا خــــدا  کــردخـــوشـــا آن   ــرک مــاســوا  بــه حــق پــیــوســت و تـ
اغیار از  که دامن چید  کس  آن  ــردخوشا  ــ ــا ک ــ ــف ــ ــت ــ ک بـــــه یـــــــار واحــــــــد فـــــــرد ا
گشت در خود که فانی  کس  کـــردخوشا آن  قـــبـــا  ــق  ــ ــای حـ ــ ــق ــ ب یـــف  تـــشـــر ز 
را ــا  ــ ــن ــ ــف ــ دارال لـــــذت  ــو  ــ ک آن   ــردخـــــوش  ــ فـــــــــــدای لـــــــــذت دارالـــــــبـــــــقـــــــا کـ
ــردخوش آن دانا که هر دانش که اندوخت ک بـــر مــقــتــضــی  ــل  ــم ــک را ع ــای ــک ی
انس گرفت  تنهایی  بــه  کــو  آن  کــرد33خوشا  قــضــا  ــام بگذشته  ایـ فــیــض  چــو 

یکـی از علمـای متوغـل در علـوم ظاهـر را در خـواب پـس از فـوت بـا لبـاس پاره و 
منـدرس دیدنـد کـه بـا ندامـت و حسـرت بـه مأمومین خـود می گوید: ما هیـچ با خود 

یم. نیاوردیـم، هیچ ندار

شادی شیطان
یاسـت و مقام بود و به غفلت سـپری  آری! گاهی می شـود یک عمر سـرگرم به دنیا و ر
یـان و دوری و هجـران شـد، ولـی بـه گمـان فـوز و جنـان و  کـرد و دچـار خسـارت و ز
رضوان44 بود؛ دم رفتن از دنیا، شـیطان برای پیروزی خود بر ما و اغوا و شکسـت دادن 

کــه بــر عذابــت شــکیبايی ورزم،  1. إقبال األعمــال، ج 2، ص708؛ »ای خــدا و آقــا و مــوال و پــروردگارم! بــر فــرض 
ولــی بــر فراقــت چگونــه صبــر کنــم؟«.

2. البقرة، 286؛ »پروردگارا! و آنچه را به آن تاب و توان نداریم، بر ما تحمیل مکن «.
کاشانی، ج 2، ص733. 3. ديوان فیض 

و�نَ  ُ ىݩݩنݧ ِ ݩݧْسݭݫ ݧ �ݧ ُ مݦْ �ی ُ ݧ هݧ
ݩنَّ �ݧ
َ
ا و�نَ  َْسىجُ �ݧ َ ٰا َوُهمݨْ �ی ىی

�نْ
ُ

ٰو�تِ الّ� ݩݧ ݧ َىیݧ ݧ �ݧ
ݨْ
ݭِى ال

�ݨن  ْ مݨݨݧ ُ هݧ ُ ّلَ َسْع�یݨݧ �نَ صنَ �ی ٖ �ݩن
َّ ݧ ݧ
ل
ݗَ

ا و�نَ   ُ ىݩݩنݧ ِ ݩݧْسݭݫ ݧ �ݧ ُ مݦْ �ی ُ ݧ هݧ
ݩنَّ �ݧ
َ
ا و�نَ  َْسىجُ �ݧ َ ٰا َوُهمݨْ �ی ىی

�نْ
ُ

ٰو�تِ الّ� ݩݧ ݧ َىیݧ ݧ �ݧ
ݨْ
ݭِى ال

�ݨن  ْ مݨݨݧ ُ هݧ ُ ّلَ َسْع�یݨݧ �نَ صنَ �ی ٖ �ݩن
َّ ݧ ݧ
ل
ݗَ

ا ْعمٰالً� 103103 
َ
ا �نَ  َسٖر�ی ْ َ�ݣݣݣ�نݧ

ْ
ال �جِ ُݠُكْم  ݘݧ ىݩݩݧ ِ

ّ ىجݧ
ىنَ �نݦُ ْل َهْل  ْعمٰالً� >�تُ

َ
ا �نَ  َسٖر�ی ْ َ�ݣݣݣ�نݧ

ْ
ال �جِ ُݠُكْم  ݘݧ ىݩݩݧ ِ

ّ ىجݧ
ىنَ �نݦُ ْل َهْل  4. >�تُ

ًعا<؛ الکهــف، 103 و 104. ًعا<؛ُصىنْ ُصىنْ
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ما کف می زند و شـادی می کند که تا دم مرگ، ما را شـصت، هفتادسـال به غفلت و 
ک  ک و سـوزنا خواب مشـغول کرد؛ و در عوالم برزخ -بلکه تا جهنم- به صورتی هولنا

برای شـکنجه و عذاب مجسـم می شـود.11

فدای دوست نکردیم جان و دل صد حیف!
حیف! صد  گل  و  آب  ز  نرستیم  اختیار  به 

ز عــشــق حــق نــزدیــم آتــشــی بــه جـــان نفسی
همیشه در آتش دیویم مشتعل صد حیف!

ــی ــی نـــمـــی کـــنـــیـــم دمـ ــ ــاق ــ ــاز عـــقـــبـــی ب ــ ــه ــ ج
حیف!22 صــد  مشتغل  فانیم  دنــیــی  کــار  بــه 
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َ
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ݘَ
َك َو ا ْهِو َعىنْ �تِ الّسَ ّرَ �تُ ُعُمِریی �نِىی سشِ ىیْ ىنَ �نْ

ݘَ
ْد ا ِهیی َو �تَ

َ
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َ �تُ  سش ىیْ

َ
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َك َو ا ْهِو َعىنْ �تِ الّسَ ّرَ �تُ ُعُمِریی �نِىی سشِ ىیْ ىنَ �نْ

ݘَ
ْد ا ِهیی َو �تَ

َ
ل »اإِ
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َ
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آرزوی دم مرگ
ی؟  از ابوسـعید خـراز )یکـی از اهـل معرفـت( دم مـرگ سـؤال شـد: چـه آرزویـی دار
یـم ایـن اسـت کـه  جـواب داد: الحسـرة�مـن�الغفلـةالحسـرة�مـن�الغفلـة؛ بـر غفلتـم حسـرت می خـورم، آرزو

ای کاش سـاعتی از عمـرم بـه غفلـت نمی گذشـت!
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ــد ــاه ش ــ ــبـ ــ تـ ــی  ــ ــ ــوان ــ ــ ــد ج ــ ــه ــ پـــــیـــــری رســـــیـــــد و ع
ایــــــــــــام زنـــــــدگـــــــی هـــــمـــــه صــــــــــرف گــــــنــــــاه شـــد
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کاشانی، ج 2، ص929. 2. ديوان فیض 
گذرانــدم  ، ج 91، ص98؛ »بارالهــا! همانــا عمــرم را در بی خبــری و غفلــت و فراموشــی و اشــتباه  3. بحاراألنــوار
کــه فریفتــۀ کرمــت  و جوانــی ام را بــه بدمســتی و دوری از تــو ســپری نمــودم و فرســودم؛ خدایــا! در روزگاری 

بــودم و بــه راه خشــم و ناخوشــایندت در برابــرت می رفتــم، بیــدار نشــدم«.
، ج 6، ص663؛ »امام کاظــم؟ع؟ فرمــود: اهــل بهشــت بــر آنچــه در دنیــا از آنهــا فــوت شــد،  4. ســفینةالبحار

کــه بــه غیرخــدا ســپری شــد«. حســرت نمی خورنــد، مگــر بــر آن ســاعتی 
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ــی روم ــمـ ــشـــت بــــه مـــقـــصـــد هـ ــه پـ ــ ــت ــ بـــــی راهـــــه رف
شــد کــــــــــــوره راه  ایــــــن  در  صــــــرف  دراز  ــری  ــ ــم ــ ع

ــد ــه ان ــت ــش ــه  دوســــــت پـــنـــاهـــنـــده گ ــ ــان ب ــ ــگ ــ ــت ــ وارس
وابــــســــتــــه ای چــــو مــــن بــــه جـــهـــان بـــی پـــنـــاه شــد

خودخواهی است و خودسری و خودپرستی است
شد قــبــلــه گــاه  خـــــودش  کـــه  آن  عــمــر  ز  حـــاصـــل 

! گــیــر  دســــت  ای دوســــت  ظــلــمــتــم  بـــه  رو  ــور  ــ ن از 
شـــد11 چــــــاه  ــیــــب  ــراشــ ســ ــه  ــ بـ ــه  ــ ــیـ ــ روسـ ــه  ــ کـ را  آن 

1. ديوان اشعار امام خمینی؟هر؟، ص93.


