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نکته های ناب

(فرازهایی از حدیث چهاردهم)
آنچه پیش روی دارید گزیده ای است از مباحث عرفانی
اخالقی امام خمینی (ره) که چونان شاخسار پرشکوف
های است از باغ بینهایت روح و جان عارض عاشق و
سالک ،تا از یاد نبریم که در فراسوی هیاهوی زندگی و
در پشت دیـوارهای مســابقه زیسـتن و بــودن و در
البالی ســطور نوشته های آن قافله ساالر سفر کرده،
دنیایی است روشنتر از چشمه خورشید ،حقایقی است
زاللتر از آب ،چمنزاری است سبزتر از ملکوت و جهانی
است به وسعت عرفان و به شامه نوازی عطر مست کننده
عشق .بهترین درودهای ما نثار روح پرفتوح امام
خمینی(ره) ،معمار بزرگ انقالب اسالمی و راهگشای
تالشگران راستی و رستگاری باد.

هـمـانـا نیست بنده مؤمنى مگر در دل او دو نور است :نور ترس و
نور امید ،اگر کشیده شود این ،افزون نشود بر این ،و اگر کشیده
شود این ،افزون نیاید بر این.
شرح جوهرى )(391در صحاح گوید که گویا اعاجیب جمع اعجوبه
اسـت ،چـنـانـچـه احـادیـث جـمـع احـدوثـه اسـت .و بـعـضـى
گـویـنـد که اعـجـوبـه چیزى است که نیکویى یا زشتى آن به
شگفت آورد .و در این حدیث مراد اول است .و چنین نماید که آن
در اصل مختص به چیزى باشد که حسنش شگفت آورد ،گرچه در
استعمال تطفال در اعم مستعمل شود.
و بر برخالف عقوق است و فالن .یبر خالقه .یعنى اطاعت مى کند او
را .چنانچه جوهرى تصریح کرده و ثقالن جن و انس است.
و ایـن حـدیـث شـریـف داللت دارد بـر ایـنـکـه خـوف و رجـا هـر
دو بـایـد بـه مـرتـبـه کـمال باشد ،و یاءس از رحمت و ایمنى از
مکر بکلى ممنوع است ،چنانچه احادیث بسیار بر آن داللت
کـنـد(392) ،و کـتـاب کـریم تنصیص بر آن فرماید ).(393و دیگر آنکه
بـایـد هـیـچـیـک بـر دیـگـرى رجـحـان نـداشـتـه بـاشـد .و مـا
انـشـاءاهلل در ضـمـن چـنـد فصل بیان آن و دیگر مناسبات حدیث
شریف را مى نماییم.

بسندى المتصل الى محمد بن یعقوب ،ثقة االسالم و عماد المسلمین،
عن عدة من اءصحابنا ،عـن اءحـمـد بـن مـحـمـد ،عن على بن حدید،
عن منصور بن یونس ،عن الحارث بن المغیرة ،اءو اءبـیـه ،عـن
اءبـى عـبـداهلل ،عـلیه السالم ،قال قلت له :ما (کان ) فى وصیة لقمان؟
قـال :کـان فـیـهـا االعـاجـیـب ،و کـان اءعـجـب مـا کـان فـیـهـا اءن
قـال البـنـه :خف اهلل عزوجل خیفة لو جئته ببر الثقلین لعذبک ،و ارج
اهلل رجاء لو جئته بـذنـوب الثـقـلیـن لرحـمـک .ثـم قـال اءبـو
عـبـداهلل ،عـلیـه السـالم ،کـان اءبـى یـقـول :انـه لیـس من عبد مؤ
مت اال و فى قلبه نوران :نور رجاء ،لو وزن هذا لم یزد على هذا ،و لو
وزن هذا لم یزد على هذا ).(390
ترجمه:
راوى گـویـد :گـفـتـم به حضرت صادق ،علیه السالم ،چه چیز بود
وصیت لقمان .گـفـت :بود در آنها شگفتها .و عجبتر چیزى که بود
در آن این بود که گفت مر پسر خویش را :بـتـرس خـداى عـزوجل
را ترسیدنى که اگر آورده باشى به طاعت جن و انس ،هر آینه عذاب
کند تو را ،و امیدوار باش خداوند را امید که اگر آورده باشى او را
به گناههاى جن و انـس ،هـر آیـنـه بیامرزد ترا .پس از آن گفت
حضــرت صــادق ،علیــه الــسالم ،بود پــدرم کـه مـى گـفـت:
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فصل ،در بيان انسان عارف را دو نظر است
بـدان کـه انـسـان عـارف بـه حـقـایـق و مـطـلع از نـسـبـت بـیـن
مـمـکـن و واجـب جـل (و) عـال داراى دو نـظـر اسـت :یـکـى نـظـر
به نقصان ذاتى خود و جمیع ممکنات و سیه رویـى کـائنـات ،کـه در
ایـن نـظـر عـلمـا یـا عـیـنـا بـیـایـد کـه سـرتـاپـاى مـمـکـن در ذل
نـقـص و در بـحر ظلمانى امکان و فقر و احتیاج فرو رفته ازال و ابدا
و به هیچ وجه از خـود چـیـزى نـدارد و نـاچـیـز صـرف و بـى
آبـرویـى مـحـض و نـاقـص عـل االطـالق اسـت ،بـلکـه ایـن
تـعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگى تعبیر است و ضـیق
مجال سخن ،و اال نقص و فقر و احتیاج فرع شیئیت است و براى
جمیع ممکنات و کافه خالیق از خود چیزى نیست .در این نظر اگر
تمام عبادات و اطاعات و عوارف و معارف را در محضر قدس
ربوبیت برد ،جز سر افکندگى و خجلت و ذلت و خوف چاره اى
ندارد .چه اطاعت و عبادتى؟ فرماید :ما اءصابک من حسنة فمن اهلل و
ما اءصابک مـن سـیـئة فـمـن نـفـسـک (394) .چـنـانـچـه در مـقـام
اول فرماید :قل کل من عنداهلل ).(395
قـول پـیـر راجـع بـه مـقـام دوم و قـول خـود قـائل راجـع بـه
مـقـام اول است .پس ،در این نظر خوف و حزن و خجلت و سر
افکندگى انسان را فرا گیرد .و دیگر نظر به کمال واجب و بسط
بساط رحمت و سعه عنایت لطف او.
مـى بـیـند این همه بساط نعمت و رحمتهاى گوناگون ،که احاطه بر
آن از حوصله حصر و تـحـدیـد خـارج اسـت ،بى سابقه استعداد و
قابلیت است ،ابواب الطاف و بخشش را به روى بـنـدگـان گـشـوده
اسـت بـى اسـتـحـقـاق ،نـعـم او ابـتـدایـى و غـیـر مـسـبـوق سـؤ
ال اسـت ،چـنـانـچـه حـضـرت سـیـدالسـاجـدیـن ،زیـن العـابـدین،
علیه السالم ،در ادعیه صحیفه و غیر آن مکرر اشاره فرموده اند
بدین معنى (397) ،پس رجاء او قوت گیرد و امیداوار به رحمت حق
گردد .کریمى که کرامتهاى او به محض عنایت و رحمت است ،و
مـالک المـلوکـى کـه بـى سـابـقـه سـؤ ال و اسـتـعـداد بـه مـا
عـنـایـتـى فـرموده که تمام عـقـول از عـلم بـه شـمـه اى از آن
عـاجـز و قـاصـر اسـت ،و عـصـیـان اهـل مـعـصـیـت بـه
مـمـلکـت وسـیـع او خـللى وارد نـکـنـد و طـاعـت اهـل طاعت در
آن افزونى نیاورد ،بلکه هدایت آن ذات مقدس طرق طاعت را ،و منع
آن ذات اقدس از عـصـیان ،براى عنایات کریمانه و بسط رحمت و
نعمت است ،و براى رسیدن به مقامات کـمـال و مـدارج کـمـالیـه و
تـنـزیه از نقص و زشتى و تشوه است .پس ،اگر برویم در درگـاه
عـز و جـاللش و پـیـشـگاه رحمت و عنایتش و عرض کنیم بارالها،
ما را لباس هستى پـوشـانـیـدى و تـمـام وسـایل حیات و راحت ما
را فوق ادراک مدرکین فراهم فرمودى و تمام طـرق هـدایـت را بـه
مـا نـمودى ،تمام این عنایات براى صالح خود ما و بسط رحمت و
نعمت بـود ،اکـنـون مـا در دار کـرامت تو و در پیشگاه عز و
سلطنت تو آمدیم با ذنوب ثقلین ،در صـورتـى کـه ذنوب مذنبین در
دستگاه تو نقصانى وارد نکرده و بر مملکت تو خللى وارد نـیـاورده،
بـا یک مشت خاک که در پیشگاه عظمت تو به چیزى و موجودى
حساب نشود چه مى کنى جز رحمت و عنایت؟ آیا از درگاه تو جز
امید رحمت چیز دیگر متوقع است؟
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پـس ،انـسـان هـمـیشه باید بین این دو نظر متردد باشد :نه نظر از
نقص خود و تقصیر و قـصـور از قـیـام بـه عـبـودیـت بـبـنـدد ،و
نـه نـظـر از سـعـه رحـمـت و احـاطـه عـنـایـت و شمول نعمت و
الطاف حق جل جالله بپوشد.

فصل ،در قصور ممکن از قيام به عبادت حق
بدان اى عزیز که از براى خوف و رجا مراتب و درجاتى است حسب
حاالت بندگان و مراتب معرفت آنها ،چنانچه خوف عامه از عذاب
است ،و خوف خاصه از عتاب ،و خـوف اخـص خواص از احتجاب
است .و ما اکنون در صدد شرح آن نیستیم ،و آنچه راجع به مطلب
سابق است با بیانى دیگر ذکر مى نماییم.
پس ،بدان که حق تعالى را احدى از مخلوق نتواند بسزا عبادت کند،
زیرا که عبادت ثناى مـقـام آن ذات مـقـدس اسـت ،و ثـنـاى هـر
کـسـى فـرع مـعـرفـت بـه اوسـت ،و چـون دسـت آمـال بـنـدگـان
از عـز جـالل مـعـرفـت ذات او بـه حـقـیـقـت کـوتـاه اسـت ،پـس
بـه ثـنـاى جـمـال و جـالل او نـیـز نـتـوانـد قـیـام کرد ،چنانچه
اشرف خالیق و اعرف موجودات به مقام ربـوبـیـت اعـتراف به
قصور فرماید و عرض کند :ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق
مـعـرفـتـک(398) .و جـمـله دوم بـه مـنـزله تـعـلیـل اسـت بـراى
جـمـله اول .و قال :اءنت کما اءثنیت على نفسک(399) .پس ،قصور ذاتى
حق ممکن است ،و علو ذاتى مخصوص ذات کبریایى جل جالله.
و چـون دسـت بـنـدگـان از ثـنـا و عبادت ذات مقدس کوتاه بود و
بدون معرفت و عبودیت حق هـیـچـیـک از بـنـدگـان بـه مـقـامـات
کـمـالیـه و مـدارج اخـرویـه نـرسـنـد ـ چـنـانـچـه در مـحل خود
پیش علماى آخرت مبرهن است ،و عامه از آن غفلت دارند و مدارج
اخرویه را جزاف یا شـبـه جـزاف دانـنـد ،تـعـالى اهلل عـن ذلک عـلوا
کـبـیـرا ـ حـق تـعـالى بـه لطـف شـامـل و رحـمـت واسـعـه خـود
بـابـى از رحـمـت و درى از عـنایت به روى آنها باز کرد ،به
تعلیمات غیبیه و وحى و الهام به توسط مالئکه و انبیا ـ و آن باب
عبادت و معرفت است ـ طـرق عـبـادت خـود را بـر بندگان آموخت
و راهى از معارف بر آنها گشود تا رفع نقصان خـویـش حـتـى
االمـکـان بـنـمایند و تحصیل کمال ممکن بکنند ،و از پرتو نور بندگى
هدایت شـونـد بـه عـالم کـرامت حق و به روح و ریحان و جنت
نعیم ،بلکه به رضوان اهلل اکبر رسـنـد .پـس ،فتح باب عبادت و
عبودیت یکى از نعمتهاى بزرگى است که تمام موجودات رهـیـن آن
نـعـمت اند و شکر آن نعمت را نتوانند کنند ،بلکه هر شکرى فتح باب
کرامتى است کـه از شـکـر آن نـیز عاجزند.

انـسـان هـمـيشه باید بين این دو نظر متردد
باشد :نه نظر از نقص خود و تقصير و قـصـور از
قـيـام بـه عـبـودیـت بـبـنـدد ،و نـه نـظـر از
سـعـه رحـمـت و احـاطـه عـنـایـت و شمول
نعمت و الطاف حق جل جالله بپوشد
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پس ،اگر انسان علم به این مشرب پیدا کرد و قلبش از آن مـطـلع
گـردیـد ،مـعـتـرف بـه تقصیر شود ،و اگر عبادت جن و انس و
مالئکه مقربین را در درگاه حق جل و عال برد باز خائف باشد و
مقصر باشد .و نیز بندگان عارف حق و اولیاء خـاص او ،کـه از سـر
قـدر درى بـروى آنـهـا بـاز شـده و دل آنـهـا بـه نـور مـعـرفـت
روشـن گردیده ،قلبشان به طورى از خوف لرزان و دلشان مـتـزلزل
است که اگر تمام کماالت به آنها روى آورد و مفتاح همه معارف به
دست آنها داده شـود و قـلوب آنـهـا از تـجـلیـات مـاالمـال گـردد،
ذره اى خـوف آنـهـا کـم نـگـردد و تزلزل آنها تخفیف پیدا نکند.
چنانچه یکى از آنها گوید :همه از آخر کار ترسند و من از اول مـى
تـرسـم(400) .سـبـحـان اهلل و ال حـول و ال قـوة اال باطله .پناه مى برم
به خداى تعالى .خدا مى داند باید قلب انسان از ایـن کـالم پـاره پاره
شود و دل انسان از خوف ذوب شود و سر به بیابان گذارد .چه قدر
انسان غافل است!
و دیـگـر آنـکـه مـا پـیـش از ایـن ذکر کردیم ،در شرح یکى از
احادیث(401) ،که تمام عبادات و اطاعات ما براى تحصیل اغراض
خویش و محرک ما حب نفس است ،و فى الحقیقة زهد دنـیـا بـراى
آخـرت اسـت ،و آن مـثـل زهـد دنیا براى دنیا است پیش احرار ،پس،
اگر عبادت ثـقـلیـن را در مـحـضـر قـدس ربـوبیت ببریم ،جز بعد از
ساحت مقدس چیز دیگر استحقاق نـداریـم .حـق تـبارک و تعالى ما
را دعوت فرموده به مقام قرب خود و بارگاه انس خود و خـلقـتـک
الجـلى )(402فرموده و غایت خلقت را معرفت به خود قرار داده و
طرق معارف و راه عـبـودیـت را به ماها نشان داده ،با این وصف ما
به تعمیر بطن و فرج و شکم به چیز دیگر مشغول نیستیم و جز
خودخواهى و خودپسندى مقصد دیگرى نداریم.
پـس ،اى انـسـان بـیـچـاره کـه عبادات و مناسک تو بعد از ساحت
قدس آورد و مستحق عتاب و عـقـاب کـنـد ،بـه چـه اعـتماد دارى؟ و
چرا خوف از شدت باءس حق تو را بى آرام نکرده و دل تـو را خـون
نـنـمـوده .آیـا تـکـیـه گـاهـى دارى؟ آیـا بـه اعـمـال خـود وثـوق و
اطـمـیـنـان دارى؟ اگـر چـنـیـن اسـت واى بـه حـال تـو مـعـرفـتـت
بـه حـال خـود و مـالک المـلوک ! و اگـر اعـتـمـاد بـه فـضـل حـق و
رجـاء بـه سـعـه رحـمـت و شـمـول عـنـایـت ذات مـقدس دارى،
بسیار بجا و به محل وثیقى اعتماد کردى و به پناهگاه محکمى پناه
بردى.
خداوندا ،بارالها ،ما دستمان از همه چیز کوتاه و خود مى دانیم که
ناقص و ناچیزیم و الیق درگـاه تـو و فـراخـور بارگاه قدس تو
چیزى نداریم ،سر تا پا نقص و عیب و ظاهر و باطن ما به لوث
معاصى و مهلکات و موبقات آغشته است ،ما چه هستیم که اظهار
ثناى تو کـنـیـم ! جـایـى کـه اولیـا تـو گـویـنـد :افـبـلسـانـى هـذا
الکـال اءشـکـرک )(403و عـجـز و ضـعـف و قـصـور خـود را
اعـالن کـنـنـد ،مـا اهـل مـعـصیت و محجوبین از ساحت کبریا چه
بگوییم .جز آنکه با لقلقه لسان عرض کنیم رجـاء مـا بـه مـراحـم تـو
اسـت و امـیـد و ثـقـه مـا بـه فضل و مغفرت تو است و به جود و
کرم آن ذات مقدس است.
و نـیـز از اسـبـاب خـوف تفکر در شدت باءس حق و دقت سلوک راه
آخرت ،و خطرات متوجه بـر انـسان در ایام حیات و در حین موت ،و
سختیهاى برزخ و قیامت ،و مناقشات در حساب و مـیـزان اسـت،
چـنـانـچـه مـالحـظـه آیـات و اخـبـارى کـه وعـده هـاى حـق
تـعـالى را شامل است رجاء کامل آورد.
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فصل ،در فرق بين رجا و غرور است
ولى اى عـزیـز مـلتـفـت بـاش کـه رجـا را از غـرور تـمـیـز دهى.
ممکن است اهـل غـرور بـاشـى و گـمـان کـنـى اهـل رجـا هـسـتـى.
و تـمـیـز آن از مـبـادى آن سـهـل اسـت :بـبین این حالتى که در تو
پیدا شده و بدان خود را راجى مى دانى از تهاون بـه اوامر حق و
کوچک شمردن حق و اوامر او پیدا شده ،یا از اعتقاد به سعه رحمت
و عظمت آن ذات مـقـدس؟ و اگـر تـمیز آن نیز مشکل است ،از آثار
مى توان تمیز داد :اگر عظمت حق در دل بـاشـد و قلب مؤ من به
احاطه رحمت و عطاى رحمت و عطاى آن ذات مقدس باشد ،قیام به
اطـاعـت و عـبـودیـت مـى کـنـد ،چـون تـعـظـیـم و عبادت عظیم و
منعم از فطریات است و تخلف نـاپذیر است ،پس اگر با قیام به
وظایف عبودیت وجد و جهد در طاعت و عبادت ،اعتماد به اعـمـال
خـود نـداشـتـه بـاشـى و آنـهـا را بـه چـیـزى نـشـمـرى و امـیـد
بـه رحـمـت حـق و فـضـل و عـطـاى او داشـتـه بـاشـى و خـود را
بـه واسـطـه اعـمال خود مستوجب هر ذم و لوم و سخط و غضب
بدانى و تکیه گاه تو رحمت وجود جواد على االطـالق بـاشـد ،داراى
مـقـام رجا هستى ،و شکر خداى تبارک و تعالى کن و از ذات مقدس
بخواه که آن را در قلب تو محکم کند و مقام باالتر از آن را به تو
عنایت فرماید .و اگـر خـداى نـخـواسـته متهاون به اوامر حق بودى
و بى اهمیت و ناچیز شمردى فرموده هاى ذات اقـدس را ،بـدان کـه
آن غرور است که در دل تو پیدا شده از مکائد شیطان و نفس اماره
تـو .اگر ایمان به سعه رحمت و عظمت داشتى ،اثرى از آن نمایان
بود در تو .مدعى که عـمـلش مـخـالف بـا دعـوایش باشد خود
مکذب خود است .شاهد بر این کالم در احادیث معتبره بسیار است:
راوى گوید :گفتم به حضرت صادق ،علیه السالم ،یک دسته از مردم
اند که بجاى مـى آورنـد مـعـصـیـتـهـا را و گـویند ما امیدواریم و
همیشه چنین هستند تا بیاید آنها را مرگ .فرمود :آنها قومى هستند
مایل شده اند از اعتدال به آرزوهاى بیجا .دروغ همى گویند ،راجى
نـیـستند .همان کسى که امید داشته باشد چیزى را ،طلب نماید ،و
کسى که ترسناک باشد از چیزى ،فرار کند از آن .و قریب به این
مضمون روایت دیگر است در کافى شریف:
و بـاسـنـاده عـن الحـسـیـن بـن اءبـى سـارة قـال سـمـعـت اءبـا
عـبـداهلل ،علیه السالم ،یقول ،ال یکون المؤ من مؤ منا حتى یکون خائفا
راجیا .و ال یکون خائفا راجیا حتى یکون عامال لما یخاف و
یرجو ).(410
راوى گـویـد :شنیدم حضرت صادق ،علیه السالم ،مى فرمود :نمى
باشد مؤ من مؤ من مـگر آنکه ترسناک و امیدوار باشد .و نمى باشد
ترسناک و امیدوار تا اینکه به جا آورد آنـچـه را کـه مـى تـرسـد و
امـیـدوار اسـت .و بـعـضـیـهـا گـفـتـه انـد مـثـل کـسـى کـه عـمـل
نـکـنـد و انـتـظـار و رجـا داشـتـه بـاشـد ،مـثـل کـسـى اسـت کـه
بـى مـهـیـا کـردن اسـبـاب بـه امـیـد مـسـبـب نـشـیـنـد ).(411مـثـل
زارعـى کـه یـا بـدون افـشـاندن تخم یا بى مراقبت نمودن از زمین
و آبیارى نمودن و بـدون رفـع موانع بنشیند به انتظار زراعت .این
را نتوان گفت رجا دارد ،بلکه حمق دارد و ابـله است.
و مـثـل کـسـى کـه اصـالح اخالق نکرده یا از معاصى اجتناب
نکرده اعمالى کند ،مثل کسى است که بذر را در شوره زار کشت
کند ،البته چنین زرعى نتیجه مطلوبه ندهد.
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پس رجـاء مـحـبـوب و مـستحسن است که انسان تمام اسبابى که
تحت تصرف اوست و حق تعالى به عنایت کامله خود به او قدرت
عنایت کرده و هدایت به طرق صالح و فساد فرموده و امر بـه
تـهـیـه آنـها نموده ایجاد کند ،پس از آن به انتظار و امید آن باشد که
حق تعالى به عـنـایـات سـابـقـه خود اسبابى که در تحت اختیار او
نیست فراهم فرماید و رفع موانع و مفسدات را بنماید.
پس ،بنده اگر زمین دل را از خارهاى اخالق فاسده و سنگ و شوره
هاى معاصى پاک نمود و بذر اعمال را در او کشت و به آب صافى
علم نافع و ایمان خالص آن را آبیارى کرد و از مـفـسـدات و مـوانع،
مثل عجب و ریا و امثال آنها که به منزله علفهایى است که مانع از
سبز شـدن زراعـت اسـت ،خـالص نـمـود ،پـس از آن بـه انـتـظـار
فضل خدا نشست که حق تعالى او را ثابت نگه دارد و عاقبت او را
ختم به خیر فرماید ،این رجـاء مـستحسن است چنانچه حق تعالى
فرماید :ان الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فى سـبـیـل اهلل
اولئک یـرجـعـون رحـمت اهلل )(412آنان که ایمان آوردند و مهاجرت
کردند و جهاد در راه خدا نمودند ،آنها امیدوار رحمت خداوندند.

خوف از فضایل نفسانيه و كماالت عقليه
نيست در دار آخرت ،و فقط آن در دار
دنـيـا ،كـه دار عـمـل اسـت ،از امـور
نـافـعـه اسـت بـراى فـعـل عـبـادات و
تـرك مـعـاصى و بعد از خروج از دنيا
فایده اى ندارد
و بـعـضـى گـفـتـه انـد در بـعـضـى اوقـات خـوف بـراى انـسـان
نـافـعـتـر اسـت ،مـثـل حـال صـحـت و سـالمـت ،تـا انـسـان در
کـسـب کـمـال و عـمـل صـالح کـوشـد .و در بـعـضـى حـاالت
رجـا بـهـتـر اسـت ،مثل حال پیدایش امارات موت ،تا انسان مالقات
کند حق را با حالتى که محبوبتر است پیش او ).(416و ایـن سـخـن
مـطـابـق گفته هاى سابق و احادیث مذکوره درست نیاید ،زیرا که
رجـاء محبوب نیز باعث بر عمل و کسب آخرت است ،و خوف از
حق همیشه محبوب و منافات با رجاء واثق ندارد.
و بـعـضـى گفته اند خوف از فضایل نفسانیه و کماالت عقلیه نیست
در دار آخرت ،و فقط آن در دار دنـیـا ،کـه دار عـمـل اسـت ،از
امـور نـافـعـه اسـت بـراى فـعـل عـبـادات و تـرک مـعـاصى و بعد
از خروج از دنیا فایده اى ندارد ،به خالف رجا که مـنـقـطـع نـشـود
و در دار آخـرت نـیـز باقى است ،زیرا که بنده هر چه از رحمت خدا
بیشتر نایل شود ،طمعش به فضل حق افزون گردد ،زیرا که خزاین
رحمت و جود حق تناهى ندارد .پس ،خوف منقطع شود و رجا باقى
ماند ).(417
)(418
رحمه اهلل ،فرماید که حق این است که
محدث محقق ،مجلسى،
بنده مادامى که در دار تـکـلیـف اسـت ،البد است از خوف و رجا ،و
بعد از مشاهده امور آخرت ،یکى از آنها البد بر دیگرى رجحان پیدا
مى کند ).(419
نـویسنده گوید آنچه ذکر کردند از غلبه خوف و رجا در عالم آخرت
مطابق آنچه ذکر شد در معنى رجا درست نیاید .و بر فرض صحت،
راجع به متوسطین است که خوف و رجا آنها راجـع بـه ثـواب و
عـقـاب است .و اما حال خواص و اولیا غیر از آن است که ذکر
کرده اند ،زیـرا کـه خـوف و رجـایـى کـه (از) مـشـاهـده عـظـمـت
و جـالل و تـجـلى اسـمـاء لطـف و جـمـال در قـلب حـاصـل شـود
بـه مـعـایـنـه امـور آخـرت زایـل نـشـود و رجـحـان بـر
یـکـدیـگـر پـیـدا نـکـنـد ،بـلکـه آثـار جـالل و عـظـمـت و تـجـلیـات
جـمـال و لطـف در عـالم آخـرت بـیـشـتـر اسـت ،و خـوف حاصل
از عظمت حق از لذایذ روحانیه است و منافات با آیه کریمه اءال ان
اءولیاء اهلل ال خـوف عـلیـهـم و ال هـم یـحـزنـون )(420نـدارد.
چـنـانـچـه بـا تـاءمـل مـعـلوم شـود .و آنـچـه از آن قـائل نـقـل
شـد کـه خـوف از فـضـائل نـفـسـانـیـه نـیـسـت ،خـوف از جـالل
و عـظـمـت نـیـسـت ،زیـرا کـه آن کـمـال اسـت و از کـامـلین
مکملین از غیر آنها بیشتر است .والحمدهلل على جماله و جالله و
الصالة على محمد و آله

فصل ،در لميت موازنه خوف و رجا
در ذیـل ایـن حـدیث شریف مذکور است که خوف و رجاء نباید یکى
بر دیگرى رجحان داشته بـاشـد .چـنـانـچـه در مـرسـله ابن ابى
عمیر از حضرت صادق علیه السالم ،نیز به همین مـضـمـون وارد
اسـت(413) .و انـسـان وقـتـى کـه کـمـال نـقـص خـود را از قیام به
عبودیت مالحظه کرد و دقت و ضیق راه آخرت را تفکر نمود ،خـوف
در او حـادث شـود بـه اعـلى درجـه .و وقـتـى مـالحـظـه ذنـوب
خـود را نمود تفکر در حال مردمى کرد که عاقبت امر بى ایمان و
عمل صالح از دنیا رفتند و حالشان با اینکه در اول امر خوب بود
منجر به بدى شد و مبتال به سوء عاقبت شدند ،در او خوف شدید
شود .در حـدیـث شـریـف کـافـى از حـضـرت صـادق ،عـلیـه
السـالم ،نقل کند:
قـال :المـؤ مـن بین مخافتین :ذنب قد مضى ال یدرى ما صنع اهلل فیه،
و عمر قد بقى ال یـدرى مـا یـکـتـسـب فـیـه مـن المـهـالک .فـهـو ال
یـصـبـح اال خـائفـا و ال یـصلحه اال الخوف(414) .
فـرمـایـد حضرت صادق ،علیه السالم ،که مؤمن بین دو خوف است:
گناهى که همانا گـذشـته و نداند چه معامله کند خداوند در آن ،و
عمرى که باقى مانده و نداند چه کسب مى کـنـد در آن از مـهـلکـه
هـا .پس او صبح نکند مگر ترسناک ،و اصالح نکند او را مگر ترس.
و در خـطـبـه رسـول اکـرم ،صـلى اهلل عـلیـه و آله ،که در حدیث
کافى از جناب صادق ،عـلیـه السـالم ،نـقـل مـى نـمـایـد ،بـه همین
مضمون وارد است(415) .بالجمله ،خود در کمال نقص و تقصیر ،و
حق در کمال عظمت و جاللت و سعه رحمت و عطاست .و عبد در
بین این دو نظر همیشه در حد اعتراف خوف و رجاست .و چون
اسماء جاللیه و جمالیه به یک سان در قلب سالک جلوه کند ،خوف و
رجا رجحان بر هم پیدا نکنند.
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