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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی معارف نبوی و جعفری هایی از گنجینه تحفه

کنم و بیان می صادق و امام های این عید بزرگ از پیغمبراکرمعنوان تحفه چند حدیث به

 باشیم. های بزرگ نبوی و جعفریآموزهای خوبی برای این آموزه درسامیدوارم 

این  ؛نقل شده صادق همان مضمون از امام به  نزدیکروایتی هم و  حدیثی از پیغمبراکرم

الّساِئِر ع لىٰ   ع لىٰ   ْلعاِمل  ا  فرمودند:  امام صادق اند کهشنیدهی عزیزان حدیث را همه غ ْیِر  غ ْیِر ب ِصیر ٍة ك 

اقدام شود و کار می  به  کسی که بدون بصیرت و بینش دست 1:ّّل بـ ْعدا  اِ ال ي زِيد ه  س ْرع ة  السَّْیِر ف  الطَّرِيِق 

ی اگذارد؛ سرعت حرکت جز دوری از مقصد هیچ نتیجه میه گام راهیبکند، مثل کسی است که در  می

 برای او نخواهد داشت.

ما   ، كان   غ ْیِر ِعْلمٍ   ع لىٰ   ع ِمل    م نْ هم نقل شده که فرمودند:  قریب به این مضمون از پیغمبراکرم 

کار   به  زند و دستکسی که بدون علم، دانایی و آگاهی الزم دست به عمل می 2يـ ْفِسد  ا ْكثـ ر  ِمّما ي ْصِلح :

سازد و می، کندبیش از چیزهایی است که اصالح می ،کندشود، آنچه را فاسد، خراب و تباه میمی

های معنوی هم اهلل و خودسازیبزرگ دارند. در مسیر سلوک الی یپیام کند. این دو حدیثدرست می
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این ی مقصود در های سالمت سلوک و موّفقیّت در رسیدن به کعبهن است. یکی از شرطهمیماجرا 

هایی ی بسیاری از لغزشست. ریشها حجّ معنوی و باطنی برخورداری از علم، معرفت، دانایی و آگاهی

به  آنها از شناخت دینی و علم و آگاهی نسبت ه بودنبهرکنیم در بیه مشاهده میکه در بین صوفیّ

ند که در و طالب عزیزانی که عالقمندکه دهم نکته را تذکّر میاین اجماالً بنابراین، عارف دینی است. م

امر حیاتی یک عنوان  به ،های معنوی سیر کنند جهت خودسازی اهلل گام بردارند و درمسیر سلوک الی

ت خودشان را عاالو اطّزمان بگذارند ت دینی طالعاواجب مبرم و غیرقابل اغماض باید برای میک و 

راه را در پیش  های پراکندهبر مبنای گمان، حدس، ظن و شنیده عمیق کنند؛ واالّ اگر کسی بخواهد

ی و الجای اینکه او را به کمال و تع شود و بهها و انحرافاتی میاحتمال زیاد دچار کجروی به ،بگیرد

یک کند. این های بلند کمال محروم می قلّهسازد و از قرب الهی نائل کند به انحطاط و هبوط مبتال می

 . شد بیان و امام صادق که در قالب دو حدیث از پیغمبراکرم  بودواحد  مضمون

 حدیث دوم:

 اینکه یکی .های سلوکی بردبهره هاتوان از آنکه مینقل شده  از پیغمبراکرم دیگر دو حدیث

سرعت ابرها عبور خواهند کرد و از دست خواهند رفت.  ها بهفرصت 3:ْلف ر ص  ت م رُّ م رَّ السَّحابِ ا  فرمودند: 

ای است و اگر کننده زمان عنصر بسیار تعیین ،های مختلفهای معنوی به لحاظدر مسیر خودسازی

اشتباه  ،تأخیر بیندازد و به آینده موکول کند  کسی فرصت پرداختن به خودسازی را از دست بدهد، به

ای که ما اصالً آیندهایم؛  عرض کرده قبالًای تضمین نشده؛  . اوّالً چنین آیندهیمی کرده استبسیار عظ

بسا  نیست برای ما مقدّر باشد و چه معلوم ،کار خودسازی را شروع کنیم در آن زمان دهیموعده می

و تازه اگر آن آینده هم وجود داشته باشد، گاهی اوقات  .از این عالم منتقل شویم ،پیش از آن
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 یزمان عارف بزرگ دریک هست که در زمان بعدی نیست. گاهی اوقات  یای در زمانهای ویژه تموقعیّ

این را به چند سال بعد  ،مند شویمتوانیم از محضر او بهرهدر حیات ظاهری و در دسترس ماست و می

باید متحمّل  او را ت ازو ما داغ محرومیّ رواز کرده و از این عالم رفتهوقت او پکنیم و آنموکول می

 نیست. مانتی در دسترسشویم و دیگر چنین موقعیّ

شدّت کار را دشوارتر  به لحاظ دیگر به تأخیر انداختن سلوک معنوی و خودسازی و تهذیب نفس به

هم  ،با گذشت زمانکنم که  جهت یادآوری عرض می ام و فقط خدمت عزیزان گفته قبالً کند.می

شود و تغییر شکل دادن آن دشوارتر است و هم نیروی انسان تر میت انسان تثبیت و سختشخصیّ

فهمید که گذشت زمان به  شودهای مختلفی می ؛ لذا به لحاظشودمیو کاهیده برای این تغییر کاسته 

ها تها و موقعیّفرصت :ْلف ر ص  ت م رُّ م رَّ السَّحابِ ا  فرمودند:  کند. پیغمبراکرمزیان سالک عمل می

بینید جوانی رفت و به پیری میزنید بر هم می گذرند. چشم نامحسوسی عبور ابر میبه سرعت و  به

 سازی معنوی وجود داشت از دست رفت!های بسیار مساعدی که برای خودترسیدید و موقعیّ

   حدیث سوم:

ی ِه فِ نَّ ِللّٰ اِ فرمودند: پیغمبراکرمشود از آن بهره گرفت،  در حدیث دیگری که در همین راستا می

در ایّام روزگار شما وجود دارد؛  یهای خاصّ ال نفحهمتع برای خدای 4:وا ل هاد  ّل فـ تـ ر صَّ ا    يّاِم د ْهرِک ْم نـ ف حاتٍ ا  

چون چنین  .ها باشیدتوزد؛ مترصّد این موقعیّهای بهشتی می اوقات در روح و جان شما نسیم  گاهی

که آمد نباید آن را از دست  نادر و کمیاب است؛ لذا وقتیشدّت  ی بهئهای استثنا ها و فرصتتموقعیّ

 گفت:   .داد
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 رسوود ناگوواه کووه جذبووه آن خوووش یا
           

 رسووووود آگووووواه دل بوووور ،ناگوووووهان 

 

 سالک را در چشم ،های رحمانیهای بهشتی و نفحهنسیماین ها، جذبهاین ی، ئهای استثنااین فرصت

کند؛ لذا باید مترصّد چنین های معنوی و عارفانه نائل میتجربه های بلندی ازبه قلّه یزدن  هم به 

کمین بود که کی  درباید کمین بودن است.  معنی در کمین بود. ترصّد به هایی بود؛ یعنی درفرصت

اوقات   اکثر بهره را ببرد. گاهیمحض اینکه این فرصت پیش آمد فرد حدّ به تا آیداین فرصت پیش می

پیش آمد آن را از  آید؛ اگر چنین حالتیدست می و حال لطیف معنوی بهحال خوش روحی یک 

در حال دعا و نیایش و یا اید، نشسته بیت اهل کرنماز یا در مجلس ذ سر دست ندهید. گاهی

دنبال که آید؛ آن حال را رها نکنید؛ یعنی بلند نشوید باره حال قشنگی میکه یک ،تالوت قرآن هستید

ی رحمانی آمد بنشین و آن را خوب تحویل بگیر که هحفنوقتی  !یک دقیقه بنشینید ؛کارتان بروید

پای  گرد  به ،های چندین سالهقدر مؤثّر است که گاهی اوقات تأثیر تقالّآن !کندخیلی در تو کار می

ْذب  رسد؛ لذا داریم که هایی نمیچنین لحظه باِت الرَّْحماِن ج  یک  5:د ِة الثـ ق ل ینِ ِمْن ِعبا ض لۡ  ا فٌة ِمْن ج ذ 

 و انس افضل و گرانبهاتر است. ی جنّهای رحمانی از عبادت همهاز جذبه جذبه

 حدیث چهارم:

وقتی باطن انسان اصالح شود، ظاهر انسان  6اْلع النِی ة :  ق ِوي تِ   ِاذا ص ل ح تْ  ا لسَّرِير ة   فرمودند: امام صادق

شود. چون ظاهر و باطن انسان در هم تأثیر ت تقوا قوی میاعامرها و پاکی، هانیکی  هم در پایبندی به

شود. در بحث تر میبنابراین وقتی روح ایمان قوی شد، رفتارهای مؤمنانه هم در انسان جدّی ؛دارد

                                            

 البیان، روح تفسیر اسماعیل، ،بروسوى حقى و  443، ص 1کافی، ج  اصول مالصدرا، شرح ،1414 ، ص4 االشارات، ج  شرح رازى،فخر. 1

  .421 ص ،1 ج

  .404، ص 4الغمّة، ج  کشفو اربلی،  462، ص 62؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 413مفید، امالی، ص  .6



 

 

 

 

5 

حدّاقل حجاب   شود، دیگر ظاهر او بهحیا در بانوی مؤمنه قوی می  ایم که وقتی روحزده یحجاب مثال

یعنی با حدّاقل حجاب ولو خالف شرع هم نیست، راحت نیست و احساس کالفگی شود؛ راضی نمی

  ق ِوي تِ   ِاذا ص ل ح تْ  ا لسَّرِير ة  بنابراین فرمودند:  .شودظاهر او هم حجاب بیشتری را طالب می ؛کندمی

و ضوابط دینی احکام الهی   وقتی باطن انسان اصالح شود، علن و ظاهر او هم در پایبندی به :اْلع النِی ة  

وع کنیم. یکی از کارهای توانیم از راه باطن شرظاهر را اصالح کنیم می شود. پس برای اینکهتر میقوی

ها و روحیّات ها و نگرشها و روحیّات را متحوّل کنیم؛ اگر دیدگاهین است که بتوانیم دیدگاهبزرگ هم

 رفتاری را؛ البتّهالت تحوّ نها هم در پی خودآو  آورند،را می متحوّل شد، در پی خود تحوّالت اخالقی

به این معنا نیست که راه را فقط از درون باید شروع کرد؛ باید همزمان از درون و برون شروع کرد؛  این

از معرفت و روحیّات لطیف عارفانه. مندی  بهرهو هم در باطن  ،ات احکام الهیراعهم در ظاهر تقیّد به م

 رسد. مقصد و نتیجه می  وقت سلوک ما با سرعت بیشتری بهآن اگر این دو را توأم کنیم

 حدیث پنجم:

های خوبی است؛ حضرت نکته سلوک و ریسی ما در است که برای همه تذکّری از پیغمبراکرم

کسی که علم را بیاموزد و آگاهی و  7:ْعم ىٰ ا  اْلِقیام ِة   ِبما ِفیِه ح ش ر ه  اهلل  يـ ْوم    يـ ْعم لْ   م ْن تـ ع لَّم  اْلِعْلم  و  ل مْ فرمودند: 

ت عاالطّفقط ذهنش از ا ،امّا به آنچه در آن علم و دانایی است عمل نکند ،دست آورد دانایی را به

ال چنین فردی را روز تعم خدای ،ها نباشدامّا وجودش مقیّد و ملتزم به لوازم آن دانایی ،انباشته شود

]به این اگر  است کهدر تعبیر عرفانی قیامت باطنی   اْلِقیام ةِ   يـ ْوم  قیامت کور و نابینا محشور خواهد کرد. 

ی هنر خودش را ی باطن انسانی که اهل عمل نیست و فقط همهفهمیم دیدهبرگردیم میمعنا[ 

تا  چهار ،بگیردتا شعر عرفانی یاد  چهار ،کند تا اصطالح عرفانی حفظ چهاراینکه به  محدود کرده

                                            

 .41، ص 46وافی، ج کاشانی،  و فیض 311االخالق، ص  فضل، مکارم بن طبرسی، حسن ؛ 100، ص 43. مجلسی، بحاراالنوار، ج 7



 

 

 

 

6 

تالش و پایمردی و و اهل عمل، مجاهدت،  ،و اداهای عارفانه از خودش درآورد ،کندسخنرانی عرفانی 

شود؛ چشم باطن او ی باطن چنین فردی گشوده نمیکور است؛ یعنی دیده ،در مسیر تقوا و ورع نیست

ی باطن او باز شود، به شهود حقایق غیبی عالم نائل هشود. اگر کسی طالب این است که دیدباز نمی

ی زبان قرار دادن و لقلقه ،عرفانی در ذهن تالعاطّاتنها با انباشتن  ،شود و ملکوت عالم را شهود کند

 گوید:رسد. موالنا میاصطالحات عرفانی به آنجا نمی

 هاسووتدام چووون هووا،نووام و هووالفووظ
           

 آب عموور ماسووت  گیوور ن،یریلفووظ شوو  

 

های عرفانی زدن و ... خیال حرفو گرفتن،  های عرفانی یادتا کلمه و بحث بعضی از افراد با چهار

دان شده دان خیلی راه است؛ ممکن است عرفانکه بین عارف و عرفان حالی در ؛اندکنند عارف شده می

 شعر را من از ایشان شنیدم: این  ،. خدا استاد جعفری را رحمت کنداند باشند؛ امّا عارف نشده

 دارد فوووورق خووووداخوان بووووا خوووودادان
           

 دارد فوورق وانیووح بووه تووا انسووان کووه 

 

 ،تا اصطالح یاد گرفته باشد و ادّعا کند اینکه فرد خداخوان باشد و فقط چهار !قدر فاصله استاین

پایبندی عملی به لوازم معرفت بنابراین  .اهلل رسیده باشدبا کسی که به معرفتخیلی متفاوت است 

که خودش را فقط به الفاظ محدود  به زندگی امری ضروری است و کسی ی توحیدی و نگاه عارفانه

بـ ر  م ْقت ا ِعند  اهلِل   ؛ِلم  تـ ق ول ون  ما ّل تـ ْفع ل ون   ی قرآن است که فرمود:ی کریمهمصداق آن آیه ،کرده ن تـ ق ول وا ا  ك 

کنید؟ خشم خدا باال گرفت از اینکه مدّعی عا میکنید ادّکه عمل نمیرا چرا چیزی  8:ما ّل تـ ْفع ل ون  

 د!کنیچیزی هستید که عمل نمی
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 حدیث ششم:

 .این هم ناظر بر معرفت توحیدی است که کنم مینقل  حدیث دیگری از پیغمبراکرم

ما ر ز ق ک م  اهلِل و   و  ّل ت ْحم د وه ْم ع لىٰ   ِبس خ ِط اهللِ   ّل  تـ ْرض وا الّناس    ِانَّ ِمن  اْلی ِقیِن ا نْ  فرمودند: پیغمبراکرم

؛ خواهد اهل یقین شود سلوک می و در سیرانسان  !خیلی قشنگ است 9!ما ل ْم يـ ْؤِتك م  اهلل   ّل ت ذ مُّوه ْم ع لىٰ 

خواهد به مقام یقین برسد و اهل یقین شود. فرمودند: از آثار می؛ ی ایمان یقین استباالترین مرتبه

 ،به قیمت خریدن خشم الهی بر خویشتن :ِبس خ ِط اهللِ   ّل  تـ ْرض وا الّناس    ا نْ یقین این سه مورد است: یکی 

که کنید ن رفتار گونهآن دیآیماین و آن خوششان  خاطر اینکه ها نباشیم. بهدرصدد راضی کردن انسان

ها خودتان دارد. برای دستیابی به رضایت و تشویق و تحسین انسانمتعال دوست نمی دانید خدایمی

را به چیزی که مورد پسند خدا نیست، آلوده نکنید که خشم خدا شامل حال شما شود. پس این یکی 

 ،شناسان جامعه قول به ،عرف و هنجارهای اجتماعی، یقین است. آنها تابع عادات و سنن  از عالئم اهل

پسندند برای آنها مهم نیست؛ مهم این اینکه مردم چه می ؛نیستند. آنها در زندگیشان معیار دارند

خاطر چیزی که مردم را به :ما ر ز ق ک م  اهللِ  و  ّل ت ْحم د وه ْم ع لىٰ پسندد. دوم فرمودند: است که خدا چه می

ن را خدا بدانید و به مدّاحی این و آن نپردازید. خلق خدا روزی شما کرده نستایید؛ یعنی رزّاق خودتا

در زندگی چیزی به شما رسید، بدانید اگر بنابراین  !ای نیستند؛ رزّاق خداست و الغیردر رزق شما کاره

ای بودند در پیش نگیرید. گمان اینکه آنها کاره که خدا رسانده است. راه مدّاحی و ثناگویی خلق را به

ِتین   نَّ اهلل  اِ  ای نیست.این عالم کارهجز خدا در احدی  ِة اْلم  تنها خداست که  10:ه و  الرَّزّاق  ذ و اْلق وَّ

پس، کند. هم توانمند است و هم با استحکام و اتقان عمل می ،دهندگی دهنده است و در روزی روزی

                                            

ای دیگر: کلینی،  و به گونه 41، ص 100راالنوار، ج ؛ مجلسی، بحا444العقول، ص  تحفانی، حرّ شعبه ابن؛ 423. مفید، امالی، ص 9

 )این حدیث در منابع ما از امام صادق نقل شده است.( .14، ص 4کافی، ج 

  .12ی  ی ذاریات، آیه . سوره10
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ما  ّل ت ذ مُّوه ْم ع لىٰ  و   :سومدانند.  اق خود را خدا میت دوم اهل یقین است که رزّاین ویژگی و خصوصیّ

طور که اگر خاطر چیزی که خدا به شما نداده است مذمّت نکنید؛ همانو مردم را به :ل ْم يـ ْؤِتك م  اهلل  

اگر چیزی هم به شما نرسید بدانید خدا به شما نداده؛  غیر،روزیتان شد خدا آن را داده و ال چیزی

خاطر چیزی که خدا به شما نداده است مذمّت  به ای نبوده است. لذا خلق راکسی این وسط کاره

  !ایکننده  و نه دریغای  نه عطاکننده !و نه مانعیوجود دارد ی غیر خدا ینه معطی !نکنید. موحّد باشید

:  و  ّل ماِنع    ِلما م نـ ْعت    ّل م ْعِطی  ای نیست.در این عالم احدی کارهغیر خدا   چیزی که توآن  11 ِلما ا ْعط ْیت 

چیزی که تو بخواهی عطا آن ای در عالم برایش وجود نخواهد داشت و نخواهی بدهی، هیچ عطاکننده

ای ندانید. نه غیر خدا را در زندگی خودتان کاره .کنی، هیچ مانعی در برابر آن، قدرت مقاومت ندارد

چیزی که خدا  خاطر آن خاطر آنچه خدا روزی شما کرده است، ثناگویی خلق را پیشه کنید؛ نه به به

در زندگی  !مذمّت و بدگویی خلق را در پیش بگیرید؛ موحّدانه زندگی کنید ،روزی شما نکرده است

 ! اهللّلَّ اِ  جودِ الو   یر  فِ ثـ  ّل م ؤ   ]ندانید.[ و مؤثّر  ای نبیندغیرخدا را کاره

  حدیث هفتم:

يمان    ل ْیس  فرمودند:  امام صادق ل  بِالتَّم ن ی و  لٰ بِالتَّح ل ی و  ّل   اّْلِ قـ ْته    اْلق ل وبِ   ِفی  ص  ِكنَّ اّْلِيمان  ما خ  و  ص دَّ

ایمان نه به تظاهر است  :فرمودند !معنوی است خیلی خوبی برای خودسازیهای نکته اینها 12.اّْل ْعمال  

پایه و بیهای مفت پایه است که وعدهکه ظاهر خودت را با ظواهر دینی زینت کنی و نه به آرزوهای بی

ل  به خودت بدهی؛ بلکه ایمان به دو چیز وابسته است:  یکی اخالصی که در جان و  :اْلق ل وبِ   ِفی  ص  ما خ 

قـ ْته  اّْل ْعمال   :شود. دومدل انسان ایجاد می رفتارهای شخص این ایمان را تصدیق کند؛ اینکه و  :و  ص دَّ

                                            

 ؛24، ص 4االحکام، ج تهذیب حسن، دبن، محمّطوسی؛ دعای پس از نماز حضرت سلمانالجنان،  قمّی، مفاتیح محدّث .11

 .41، ص 41مجلسی، بحاراالنوار، ج  و 143، ص 1االعمال، ج  اقبالطاووس،  دبنسیّ

 .440ص  العقول، تحفانی، حرّ شعبه ابنو  414، ص 41؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 124االخبار، ص  معانی صدوق،. 12
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دی و معنوی باشد؛ حاکی از این باشد که یعنی رفتارهای فرد حاکی از باور او به حقایق توحی

تصدیق  را یشها، باورها و نگرشرفتارهای اواعمال و ی خداست. بلکه دلداده ؛ی دنیا نیست دلبسته

 .و نشان دهد کند

 حدیث  هشتم:

 ،باشد که دو روزش با هم معتدل و یکسان کسی  :فـ ه و  م ْغب ونٌ   يـ ْوماه    اْعت د ل    م نِ : فرمودند امام صادق

هیچ دستاوردی  روز را تباه کرده بدون اینکه یک چون فرصتچرا؟ دیده است؛  زیان کرده و خسارت

  كان     و  م نْ  طور فرمودند:ضرر کرده و مغبون است. همینپس مثل دیروزش است؛ امروزش داشته باشد؛ 

خورده و منحرف دایش بدتر از امروزش باشد فریبامّا کسی که فر  13:فـ ه و  م ْفت ونٌ   يـ ْوِمهِ   ش ّرا  ِمنْ   ِفی غ ِدهِ 

به روز گذشته چقدر متفاوت  دهد که سنجشی کنیم و ببینیم هر روزمان نسبتاست. اینها به ما یاد می

به  به بهار پارسال واقعاً چقدر فرق کردیم؟ این هفته که آمدیم جلسه نسبت است. بهار امسال نسبت

وی رزنیم یا پسکنیم یا خدای نکرده درجا می رشد می راستی به ی قبل چه تفاوتی کردیم؟ آیاهفته

کنیم؟می

 حدیث نهم:

ْترِهِ بِث الث ٍة   ِاّّل   اْلم ْعر وف    ّل ي ِتمُّ فرمودند: امام صادق حدّ کمال   کار خوب به 14:تـ ْعِجیِلِه و  ت ْصِغیرِِه و  س 

عیار و  خوبی انجام دهی که آن کار تمام خواهی کاررسد مگر با سه ویژگی. یعنی اگر میخودش نمی

وقتی فرصت کار خوب پیش آمد برای  :تـ ْعِجیِلهِ  :کامل باشد باید این سه ویژگی را داشته باشد: یکی

                                            

، ص 3الفقیه، ج  یحضره ال منصدوق، قل شده است: ن حضرت علی این منابع از ؛ در444، ص 41مجلسی، بحاراالنوار، ج  .14

  . 333، ص 4الواعظین، ج  ، روضةنیشابوری فتال ؛424

  .114، ص 4الغمّة، ج  کشفاربلی، و  443 ص ،الفقه، رضا امام به منسوب؛ 401، ص 41مجلسی، بحاراالنوار، ج . 13
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پیش شما آمده و شما هم  یتأخیر نیندازید. فرد نیازمند  زودتر انجام دادنش شتاب و عجله کنید و به

روم؛ در اوّلین ی دیگر، ماه دیگر، سال دیگر سراغش میامکان کمک به او را دارید؛ نگویید هفته

کار خیر را که حاال  :ت ْصِغیرِهِ  :فرصتی که برایت وجود دارد قدم بردار و آن کار خیر را انجام بده. دوم

عجب و ... بیاید و دامنگیرت شود و و  دا غرورانجام دادی خیلی در نظرت چیز بزرگی نیاید که فر

این کار را کوچک بشمار. هم در انجام آن شتاب کن و هم وقتی آن را انجام دادی  !پدرت را درآورد

خدا اصالً به حساب  ءبگو کار من در برابر اعمال صالح اولیا .نکن خیلی آن را مهم و بزرگ تلقّی

که حاال شوم نه اینکه مغرور شوم و به خودپسندی مبتال  ؛مآید. از کوچکی و حقارت کارم خجل نمی

ْترِهِ  :چه کار بزرگی کردم. سوم  !خواهی بکنی آن را مخفیانه انجام بدهکار خیر می !پوشاندن آن :و  س 

به هرکس رسیدی نگو که مثالً فالن پول را به فالن فقیر دادم یا فالن  !آشکارا انجام نده و برمال نکن

مخفیش کن؛ چون هرچه  ؛ترین فرد هم مطّلع شودبپوشان و نگذار نزدیک !انجام دادم. نگوکار خیر را 

تر باشد، پیش خدا آشکارتر است و  مخفی کنی عملت پیش خدا بزرگتر است. هرچه از خلق مخفی

این رسد مگر با حدّ تمام و کمال نمی  کار خوب به :آید. پس فرمودشمار می خدا بزرگتر به ءپیش اولیا

و سوم آن را از  ،یکی شتاب ورزیدن در انجام آن، دوم کوچک شمردن پس از انجام آن :تسه خصوصیّ

 دیگران پنهان و مخفی کردن.

  حدیث دهم: 

مشغول  ست. روایت شده که امام صادقا یهای عرفانی حدیث بسیار مهمّاین حدیث هم در جنبه

بیهوش شدند و زمین افتادند؛  بارهدند. در بین نماز یکخواننماز بودند؛ ظاهراً حضرت نماز مستحبّی می

شدید و چه شد که شما بیهوش  !اهللرسول هوش آمدند اصحاب از حضرت سؤال کردند یابن  بعد که به

تّ  فرمودند: در بین نماز افتادید؟ ا نَّن یٰ بـ ل ْغت  ِال یٰ ما زِْلت  ا ك ر ر  آيات  اْلق ْرآِن ح  ِمْعت ها م شاِفه ة  ِممَّْن  یحاٍل ك  س 
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ق موفّاگر که   زمانمثل نماز امام ... کردمدر حین نماز آیات قرآن را پیوسته تکرار می 15:ا نـْز ل ها

کنید؛ یا در روایت را صد بار تکرار می ِايّاك  نـ ْعب د  و  ِايّاك  ن ْست عین   و خوانیدمی بروید،مسجد جمکران  شوید

ن بوده ای از آیات قرآکردند. اینکه چه آیهنماز تکرار می ررا د  الد ينِ   يـ ْومِ   ماِلكِ حضرت  م کها هدیگری دید

بوده است. حضرت فرمودند:  الد ينِ   يـ ْومِ   ماِلكِ نقل شده که  یدیگر در حدیث در این حدیث ذکر نشده؛

جمالت قرآن را مستقیماً از  کردم تا به حالی رسیدم که گویا اینآیات قرآن را تکرار می، من در نماز

: مستقیماً از خود خدا فرمودند !اهللقرآن کالم کیست؟ کالم !شنیدمی اصلیِ قرآن میلب گوینده

  !لذا وقتی آن را شنیدم قالب بشری من تحمّل نکرد و بیهوش شدم !شنیدم می

شنود و دیگر اهلل را مییعنی کالم رسد!جا می همین  انسان به ،بدانید اگر حقّ تالوت قرآن ادا شود

لذا در روایات هم  !گویدخود خدا سخن می !کننده خود خداست خودش قاری نیست. قاری و تالوت

و اگر خواستید خدا با شما صحبت  ؛خواهید با خدا صحبت کنید نماز یا دعا بخوانیدداریم که اگر می

از  را بشنویم؛ یعنیکالم قرآن  ، هندگوی طوری قرآن بخوانیم که از خود رماامیدوکند قرآن بخوانید. 

چشم هم خود وقت آنو  !اهلل شودخودمان خالی شویم؛ خدا با زبان ما آیات را بیان کند و لسان، لسان

  اهلل    ل ق ْد ت ج لَّى :متعال در کالم خودش تجلّی کرده است لذا حدیث داریم که خدای .بیندخدا را می

ْلِقِه ِفی ك الِمهِ  متعال در کالم خودش تجلّی کرده است؛ ولکن خلق، خدا  خدای 16:ِكنـَّه ْم ّل يـ ْبِصر ون  و  لٰ   ِلخ 

 وقت خدا را در کالمش خواهیم دید. ی خلقی بیرون بیاییم آنبینند. اگر از پوستهرا نمی

                                            

  .104، ص 3الوسائل، ج  نوری، مستدرک و محدّث 104السائل، ص  فالحطاووس،  دبن؛ سی12ّ، ص 34. مجلسی، بحاراالنوار، ج 11

 .44، ص 1کاشانی، تفسیرصافی، ج  و فیض 116، ص 3ئالی، ج اللّ جمهور، عوالی ابی ابن؛ 104، ص 29. مجلسی، بحاراالنوار، ج 16
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باشیم و  بیت عصمت و طهارتهای خوبی از گلستان احادیث و معارف اهلچینامیدوارم خوشه

به امیدوارم  مان فقط الفاظ نباشد؛ریم و بهرههای کامل ببهای بلند و معنوی بهرهاز این آموزهبتوانیم 

 آن هم راه پیدا کنیم. حقایق

 

 ص ل  ع لٰی م ح مٍَّد و  آِل م ح مٍَّد و  ع ج ْل فـ ر ج ه مْ  ه مَّ ا للّٰ 


