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(فرازهایی از حدیث بیست و هشتم)
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.

فصل ،در لقاء اهلل و کیفیت آن است
بدان که آیات و اخبار در لقاء اهلل چه
صراحتا و چه کنایتا و چه اشارتا بسیار
اسـت  ،و ایـن مـخـتـصر گنجایش تفصیل
و ذکر آنها را ندارد ،ولى مختصر اشاره به
بعض آنـهـا مـى نـمـایـیم .و اگر کسى
تفصیل بیشتر بخواهد به رساله لقاءاهلل
مرحوم عارف بـاهلل ،حاج میرزا جواد
تبریزى (856) ،قدس سره ،رجوع کند که
اخبار در این باب را تا اندازه اى جمع کرده
است.
بـدان کـه بـعـضـى از عـلمـا و مـفـسـریـن
کـه بکلى سد طریق لقاء اهلل را نمودند و
انکار مـشـاهـدات عـینیه و تجلیات ذاتیه و
اسمائیه را نمودند ـ بگمان آنکه ذات مقدس
را تنزیه کنند تمام آیات و اخبار لقاء اهلل را
حمل بر لقاء یوم آخرت و لقاء جزاء و ثواب
و عقاب نمودند .و این حمل نسبت به مطلق
لقاء و بعض آیات و اخبار گرچه خیلى بعید

نیست ،ولى نـسـبـت بـه بـعـض ادعیه
معتبره و روایات در کتب معتبره و بعض
روایات مشهوره ،که علماى بزرگ به آنها
استشهاد کردند ،بسیار حمل بارد بعیدى
است.
و بـبـایـد دانـسـت کـه مـقـصـود آنـان کـه
راهـى بـراى لقـاء اهلل و مـشـاهـده جـمـال و
جـالل حـق بـاز گـذاشـتـه انـد ایـن نـیست
که اکتناه ذات مقدس جایز است ،یا در علم
حضورى و مشاهده عینى روحانى احاطه بر
آن ذات محیط على االطالق ممکن است  ،بلکه
امتناع اکـتـنـاه در عـلم کـلى و بـه قـدم
تفکر ،و احاطه در عرفان شهودى و قدم
بصیرت ،از امور بـرهانیه و مورد اتفاق
جمیع عقال و ارباب معارف و قلوب است.
لکن آنها که مدعى این مقام هستند گویند
پس از تقوى تام تمام و اعراض کلى قلب از
جمیع عوالم و رفض نشاءتین و قــــدم بـر
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فـرق انـیـت و انـانـیـت گـذاشـتـن و تـوجـه
تـام و اقبال کلى به حق و اسماء و صفات
آن ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و
حب ذات مقدس شدن و ارتـیاضات قلبیه
کشیدن ،یک صفاى قلبى از براى سالک پیدا
شود که مورد تجلیات اسـمـائیـه و
صـفـاتیه گردد ،و حجابهاى غلیظى که بین
عبد و اسماء و صفات بود خرق شـود ،و
فـانـى در اسـمـاء و صـفـات گـردد ،و
مـتـعـلق بـه عـز قـدس و جـالل شـود و
تـدلى تـام ذاتـى پـیـدا کـنـد ،و در ایـن حال
بین روح مقدس سالک و حق حجابى جز
اسماء و صفات نیست.
و از بـراى بـعـضـى از اربـاب سلوک ممکن
است حجاب نورى اسمائى و صفاتى نیز
خرق گـردد ،و بـه تـجـلیـات ذاتـى و
غـیـبـى نایل شود و خود را متعلق و متدلى
به ذات مقدس بـبـیند ،و در این مشاهده،
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احاطه قیومى حق و فناى ذاتى خود را شهود
کند ،و بالعیان وجود خـود و جـمـیـع
مـوجـودات را ظـل حـق بـبـیـنـد ،و چـنـانـچـه
بـرهـانـا بـیـن حـق و مـخـلوق اول ،کـه
مـجـرد از جـمـیـع مواد و عالیق است ،حجابى
نیست ،بلکه (براى) مجردات مطلقا حـجـاب
نـیـسـت بـرهانا ،همین طور این قلبى که در
سعه و احاطه هم افق با موجودات مجرده
شـده ،بـلکـه قدم بر فرق آنها گذاشته ،حجابى
نخواهد داشت.
چنانچه در حدیث شریف کـافـى و تـوحـیـد
اسـت :ان روح المـؤ مـن الءشـد اتـصـاال بـروح
اهلل مـن اتصال شعاع الشمس بها ).(857
و در مـنـاجـات شـعـبـانـیـه ،کـه مـقـبول پیش
علما و خود شهادت دهد که از کلمات آن
بـزرگـواران اسـت  ،عـرض مـى کـنـد :الهـى ،
هـب لى کـمـال االنـقـطـاع الیـک ،و اءنر اءبصار
قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق اءبصار
القلوب حجب النور ،فتصل الى معدن العظمة ،و
تصیر اءرواحنا معلقة بعز قدسک .الهى،
واجـعـلنـى مـمـن نـادیـتـه فـاءجـابـک و ال
حـظـتـه فـصـعـق لجـاللک فـنـا جـیـتـه سـرا
و عمل لک جهرا )(858
و در کـتـاب شریف الهى ،در حکایات معراج
رسول اکرم  ،صلى اهلل علیه و آله  ،چنین مى
فـرمـایـد :ثـم دنـى فـتـدلى ،فـکـان قاب قوسین
اءواءدنى ) .(859و این مشاهده حـضـوریـه
فـنـائیه منافات با برهان بر عدم اکتناه و احاطه
و اخبار و آیات منزهه ندارد ،بلکه مؤ ید و مؤ
کد آنهاست.
اکـنـون بـبـیـن آیـا این حمل هاى بعید بارد چه
لزومى دارد؟ آیا فرمایش حضرت امیر ،علیه
السـالم ،را کـه مـى فـرمـایـد :فـهـبـنـى
صبرت على عذابک ،فکیف اءصبر على فراقک
) .(860و آن سـوز و گـدازهـاى اولیـا را
مـى تـوان حـمـل کرد به حور و قصور؟! آیا
کسانى که مى فرمودند که ما عبادت حق نمى
کنیم براى خـوف از جـهـنـم و نـه بـراى شـوق
بـهشت  ،بلکه عبادت احرار مى کنیم و خالص
براى حق عـبـادت مـى کـنـیـم ) .(861بـاز
نـاله هـاى فـراق آنـهـا را مـى تـوان حـمـل
کـرد بـه فراق از بهشت و ماءکوالت و
مشتهیات آن؟! هیهات! که این حرفى است بس
نـاهـنـجـار و حـمـلى اسـت بـسـیـار
نـاپـسـنـد .آیـا آن تـجـلیـات جـمـال حـق کـه در

شـب مـعـراج آن مـحـفـلى کـه احـدى از
مـوجـودات را در آن راه نـبـود و جبرئیل امین
وحى محرم آن اسرار نبود ،مى توان گفت ارائه
بهشت و قصرهاى مشید آن بوده ،و آن انوار
عظمت و جالل ارائه نعم حق بوده؟

السـالم  ،شـده  ،از قـبـیـل نـعـم و ماءکول و
مشروب یا باغات و قصرها بوده؟!
افـسـوس! کـه مـا بـیـچـاره هـاى گـرفـتـار
حـجـاب ظـلمـانى طبیعت و بسته هاى
زنجیرهاى آمـال و امـانـى جـز مـطـعـومـات
و مـشـروبـات و مـنـکـوحـات و امثال آنها
چیزى نمى فهمیم ،و اگر صاحبنظرى یا
صاحبدلى بخواهد پرده از این حجب را
بـردارد ،جز حمل بر غلط و خطا نکنیم .و تا
در چاه ظلمانى عالم ملک مسجونیم ،از
معارف و مـشـاهـدات اصـحـاب آن چیزى
ادراک ننماییم .،ولى اى عزیز ،اولیا را به خود
قیاس مکن و قلوب انبیا و اهل معارف را
گمان مکن مثل قلوب ماست .دلهاى ما غبار
توجه به دنیا و مشتهیات آن را دارد ،و
آلودگـى انـغـمـار در شهوات نمى گذارد
مرات تجلیات حق شود و مورد جلوه
مـحـبـوب گـردد .البـته با این خودبینى و
خودخواهى و خود پرستى باید از تجلیات حق
تـعـالى و جـمـال جـالل او چـیـزى
نـفـهـمـیـم ،بـلکـه کـلمـات اولیـا و اهل
معرفت را تکذیب کنیم  .و اگر در ظاهر نیز
تکذیب نکنیم ،در قلوب تکذیب آنها نماییم .و
اگـر راهـى بـراى تـکـذیـب نـداشـتـه
بـاشـیـم .مـثـل آنـکـه قـائل بـه پـیـغـمـبـر
یـا ائمـه مـعـصـومـیـن ،عـلیـهـم السـالم،
بـاشـیـم ،بـاب تـاءویـل و تـوجـیه را مفتوح
مى کنیم ،و بالجلمه سد باب معرفت اهلل را مى
کنیم  .ما راءیـت شـیـئا اال و راءیـت اهلل
مـعـه و قـلبـه و فـیـه )(862را حـمـل رؤ یـت
آثـار مـى کـنـیـم .لم اءعـبـد ربا لم اءره
)(863را به علم به مفاهیم کلیه مـثـل عـلوم
خـود حـمـل مـى نـمـایـیـم! آیـات لقـاء اهلل را
بـه لقـاء روز جـزا مـحـمـول مـى داریـم .لى
مـع اهلل حـالة )(864را بـه حـالت رقـت قـلب
مـثـال حـمـل مـى کـنـیـم  .و ارزقـنى النظر
الى وجهک الکریم ) .(865و آن همه سوز و
گـدازهـاى اولیـا را از درد فـراق ،بـه فـراق
حـورالعـیـن و طـیـور بـهـشـتـى حمل مى
کنیم! و این نیست جز اینکه چون ما مرد این
میدان نیستیم و جز حظ حیوانى و جسمانى
چیز دیگر نمى فهمیم ،همه عارف را منکر مى
شویم  .و از همه بدبختیها بدتر این انکار
اسـت کـه بـاب جـمـیـع مـعـارف را بـر مـا
مسند مى کند و ما را از طلب باز مى دارد و
به حد حیوانیت و بهیمیت قانع مى کند ،از
عوالم غیب و انوار الهیه ما را محروم مى کند.
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هم که خود یک درجه از کـمـال نفسانى
است و ممکن است ما را به جایى برساند،
دوریم .از مرتبه علم ،که شاید بـذر
مـشـاهـدات شـود ،نیز فرار مى کنیم ،و
چشم و گوش خود را بکلى مى بندیم و پنبه
غـفـلت در گـوشـها مى گذاریم که مبادا
حرف حق در آن وارد شود .اگر یکى از
حقایق را از لسـان عـارف شوریده یا
سالک دلسوخته یا حکیم متاءلهى بشنویم،
چون سامعه ما تاب شـنـیـدن آن نـدارد و
حـب نـفـس مـانـع شـود کـه بـه قـصـور
خـود حـمـل کـنـیم ،فورا او را مورد همه
طور لعن و طعن و تکفیر و تفسیقى قرار
مى دهیم و از هیچ غیبت و تهمتى نسبت به
او فروگذار نمى کنیم .کتاب وقف مى کنیم و
شرط استفاده از آن را قـرار مى دهیم (که)
روزى صد مرتبه لعن به مرحوم مال
محسن فیض کنند)!(866

فصل ،در بیان آنکه در وقت
مردن بعـضى ازاحوال غیب
بر او مکشوف شود
از ایـن حدیث شریف معلوم مى شود که در
وقت معاینه بر انسان برخى از مقامات و
احـوال خـودش منکشف شود .و این مطابق
ضربى از برهان و موافق مکاشفات
اصحاب کشف و عـیـان و مـوافـق بـا
اخـبـار و آثـار دیـگـر نـیـز هـسـت.
انـسـان تـا اشتغال به تعمیر این عالم دارد
و وجهه قلبش به این نشئه است و سکر
طبیعت او را بیخود کـرده و مـخـدورات
شـهـوت و غـضـب او را تـخـدى نـمـوده،
از صـور اعـمـال و اخالق خود بکلى
محجوب است و از آثار آنها در ملکوت قلب
او مهجور است ،پس از آنکه سکرات موت
و سختیها و فشارهاى آن بر او وارد شد،
انصراف از این نشئه تا اندازه اى حـاصـل
مـى کند ،و اگر از اهل ایمان و یقین است و
قلب او متوجه به این عوالم بوده ،در اواخـر
امـر وجـهـه قـلبـش طـبـعا متوجه به آن
عالم مى شود و سائقهاى معنوى و مالئکة
اهلل موکل بر آن نیز او را سوق به آن عالم
دهند ،و پس از این سوق و آن انصراف،
نمونه اى از عـالم بـرزخ بـر او مـنـکـشـف
شـود و روزنـه اى از عـالم غـیـب بـر او
مـفـتـوح گـردد ،و حال خود و مقام خود تا
اندازه اى بر او مکشوف گردد.
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و بباید دانست که عالم برزخ هر کس نمونه
اى از نشئه قیامت اوست .و برزخ عالم
متوسط بـیـن ایـن عـالم و عـالم قـیـامـت
اسـت ،و روزنـه اى از بهشت و جهنم به
سوى آن باز است  .چـنـانـچـه در ذیل این
حدیث شریف اشاره به آن شده ،و در حدیث
معروف نبوى  :القبر اما روضـة مـن
ریـاض الجـنـة  ،اءو حفرة من حفر النیران
) (872نیز اشاره به همین معنى است.
پـس  ،مـعـلوم شـد کـه انـسـان در وقـت
احـتـضـار و مـعـایـنـه ،آثـار و صـور
اعـمـال خـود را مـشـاهده مى کند و بشارت
جنت و نار را از ملک الموت مى شنود .و
چنانچه این آثـار بـر او تـا انـدازه اى
کـشـف مـى شـود ،آثـارى کـه از اعـمـال و
افـعـال در قـلب حـاصـل شـده  ،از نورانیت
و شرح صدر و وسعت ،و اضداد اینها ،مثل
کدورت و ضیق صدر و ظلمت و فشار ،را
نیز معاینه مى کند.
پس  ،در نزد معاینه برزخ قلب مستعد شود
براى معاینه نفحات لطیفه لیطفه و جمالیه  ،و
در آن  ،آثـار تـجـلیـات لطـف و جـمـال
بـروز کـنـد ،اگـر از اهل سعادت و ایمان
باشد.
پـس ،قـلب حـب لقـاء اهلل پـیـدا کـنـد و آتـش
اشـتـیـاق جـمـال مـحـبـوب در قـلبـش
افـروخـتـه گـردد ،اگـر از اهل سابقه حسنى
و حب و جذبه ربوبى بوده  .و جز خداوند
کسى نداند که در این تجلى و شوق چه
لذاتى و کراماتى است.
و اگـر اهـل ایـمـان و عـمـل صـالح بـوده،
از کـرامـات حـق تعالى به او به اندازه ایمان
و اعـمـالش عـنـایـت شـود ،و آنـهـا را
بـالعیان در دم احتضار ببیند .پس  ،اشتیاق
موت و لقاء کـرامـات حـق در او حـاصـل
شـود و بـا روح و راحـت و بـهـجـت و
سـرور از ایـن عـالم مـنـتقل شود .و لذت
این بهجت و سرور را و طاقت رؤ یت این
کرامات را چشمهاى ملکى و ذایقه هاى
دنیایى ندارد.
و اگـر از اهـل شـقـاوت و جـحـود و کـفـر
و نـفـاق و اعـمـال قـبـیـحـه و افـعـال
سـیـئه باشد ،هر کس به اندازه حظ و بهره
خود و آنچه در دار دنیا کسب نموده  ،از
آثار غضب و قهر الهى و دار اشقیا براى او
نمونه کشف شود ،و چنان وحشت و انقالبى
در او پیدا شود که هیچ چیز پیش او
مبغوضتر از تجلیات جاللیه و قهریه حق
نباشد.

و در اثر ایـن بـغـض و عـداوت چـنـان
سـخـتـى و فـشـار و ظـلمـت و عـذابـى
بـراى او حـاصـل شـود کـه جـز ذات
مـقـدس حـق کـسـى نـمـى تـوانـد انـدازه
آن را بفهمد .و این براى اشـخـاصـى اسـت
کـه در ایـن عـالم جـاحـد و منافق و دشمن
خدا و اولیاى او بودند .و براى اهل معاصى
و کبائر به اندازه کسبى که کردند نمونه اى
از جهنم خودشان براى آنها ظاهر شـود ،و
در ایـن حـال هـیـچ چـیـز پـیـش آنـهـا
مـبـغـوضـتـر از انـتـقـال از ایـن عـالم
نـیـسـت .پـس ،آنـهـا را بـا عـنـف و فـشـار
و سـخـتـى و زحـمـت مـنـتـقـل کـنـنـد .و
حـسـرتـهـایـى در دل آنـهـاسـت در ایـن
حال که به اندازه درست نیاید.

فصل ،در معنى حب و
بغض حق تعالى است
بدان که نسبت حب و بغض و امثال اینها به
حق تعالى شاءنه ،که در لسان قرآن و
احادیث شـریـفـه وارد شـده  ،بـه آن
مـعـنـاى مـتـفـاهـم عـرفـى نـیـسـت .زیـرا
کـه الزمـه امـثـال ایـن صـفـات انـفـعـال
نـفـسانى است  ،که حق تعالى از آن منزه
است  .و در این مختصر تفصیل در این باب
مناسب نیست  ،پس به اشاره اجمالیه قناعت
مى کنیم:
بـایـد دانـسـت کـه بـسـیـارى از اوصـاف
و احـوال اسـت کـه پـس از تـنـزل از
عـوالم غـیبیه تجردیه و حصول نشئه ملکیه
طبیعیه  ،که عالم فرق بلکه فرق الفـرق
اسـت  ،بـصورتى در آیند که غیر از صور
غیبیه تجردیه است در آثار و لوازم ،چنانچه
افالطونیین ،که تمام موجودات ملکیه را
مظاهر ارواح غیبیه و نازله حقایق ملکوتیه و
امثال مثل افالطونیه مى دانند ،عوارض و
کیفیاتى را که در این عالم به وجود غیر
جوهرى مـوجـودنـد ،در آن عـــالم صـور
تـجـلیـات ذاتــیه آنها ،که به عین وجود
آنها موجود است ،مى دانـنـد ،بـنـابـرایـن،
چـنـیـن گـویـیـم کـه امـثـال ایـن اوصـاف
و احوال ،که در عــالم ملــک مــالزم با یک
نحـــوه تجدید و انفعـــالى اســت ،در
عوالم غیــبیه و نشاءت تجــردیه،
خصــوصا در عالم اسـماء الهى و مــقام و
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احدیت ،به یک صورت منزه مبرا از جمیع
نـقـایـص موجودند ،و تعبیرات از آنها به
حسب نشئه تجردیه  ،یا صقع ربوبى  ،غیر
از ایـن عـالم است  .مثال تجلیات رحمانیه و
رحیمیه را ،که تجلیات جمالیه و لطفیه و
حبیه و انسیه نیز گوییم  ،اگر در این عالم
ظهور پیدا کند ،به صورت حب و رحمت و
تلطف مالزم بـا انـفعال است .و این از شدت
ضیق این عالم است  .و در حدیث است که
از براى رحمت صد جزء است که یک جزء
از آن در این عالم نازل شده است  ،و به آن
یک جزء این رحمتهایى که در ایـن عـالم
اسـت مـتـحـقـق اسـت (875) ،مـثـل
رحـمـت بـیـن فـرزنـد و والدیـن و امـثـال
آن .چـنـانـچـه تـجـلیـات قـهـریـه و
مـالکـیـه  ،کـه از تـجـلیـات جـالل اسـت ،
در ایـن عالم به صورت بغض و غضب
ظهور پیدا کند .و بالجمله ،باطن حب و
بـغـض و غـضـب رحـمـانـیـت و
قـهـاریـت ،و تـجـلیـات جـمـال و جـالل
اسـت .و آن تـجـلیـات بـه عـیـن ذات
مـوجـودنـد ،و کـثـرت و تـجـدد و انفعال
در آنها راه ندارد ،چنانچه ظهور رحمانیت و
قهاریت محبتها و مبغضتهایى است که در
این عالم موجود است  .و چون مظهر فانى
در ظاهر ،و ظاهر متجلى در مظهر است،
تعبیر از هر یک به دیگرى در بعضى
مقامات ناروا نیست .بنابراین ،بغض حق
تعالى به عبد ظهور به قهاریت و انتقام
است ،و حب او ،به رحمت و کرامت است.

بـایـد دانـسـت کـه
اگر در این عالم
محبت به حق تعالى
و اولیاى او پیدا
کنیم و طوق اطاعت
آن ذات مقدس را
بر گردن نهیم و
وجهه قلب را الهى و
ربانى کنیم
پی نوشت ها :چهل حدیث امام (ره)
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