
ــه فهمیدم در  ــرای اولین مرتب ــی ب ــه اول طلبگ هفت
حوزه علمیه درسی وجود دارد که با درس های دیگر 
متفاوت است. به ما اعام کردند که پنج شنبه صبح 
ــنبه که شد، در سالن  »درس اخاق« داریم. پنج ش
ــصت هفتاد  ــته بودیم که پیرمردی ش ــه نشس مدرس
ــراوان به تمام  ــا پایین آمد و با احترام ف ــاله از پله ه س
ــال ادب، جلوی مجلس، درحالی که  طلبه ها در کم
ــم به زمین دوخته بود، دو زانو نشست و پس از  چش
مدتی در کمال وقار و تواضع شروع به صحبت کرد. 
ــال چیز زیادی از  ــت س ــت بیش از بیس بعد از گذش
حرف ها و نصایحش یادم نیست. فقط به خاطر دارم 

با اینکه سخنانش عادی و روان بود، فضا و جو جلسه 
ــخنان پیرمرد در مورد  ــیار معنوی بود. اساس س بس
ــالت آن بود. اینها را کم وبیش  جایگاه طلبگی و رس
ــتیم علت این  ــتیم، اما نمی دانس خودمان می دانس

احساس و درک معنوی و لذت ایمانی چیست.
هفته دوم طلبگی بود که بعد از کاس، با یکی از طلبه ها 
ــارت حضرت معصومه3 به  تصمیم گرفتیم برای زی
حرم برویم. از در مدرسه که خارج شدیم، با آن پیرمرد 
روحانی برخورد کردیم. سام کردیم و جواب شنیدیم. 
دوست من جلو رفت و گفت: از اصفهان خبر دادند که 
مادرم مریض است و در بیمارستان بستری شده است. 

مزد تواضع
قطعه ای از حیات معنوی آیت الله یحیی انصاری شیرازی1

حمید رضا اسالمیه ////



دعا بفرمایید خوب بشود. 
پیرمرد روحانی قبل از آنکه حرفی بزند، اشک هایش 
ــب نگاه  ــم و با تعج ــده بودی ــوکه ش ــد. ش جاری ش
ــتیم چه اتفاقی افتاده و این  می کردیم. نمی دانس

گریه برای چیست.
پیرمرد همین که اشک می ریخت، سطل زباله را که 
ــتانش بود تکانی داد و گفت: من که هستم  در دس
ــما دعا کنم. من از رفتگر محله کمترم.  که برای ش
ــما در ابتدای  ــما باید مِن پیرمرد را دعا کنید. ش ش
جوانی و طلبگی هستید. شما پاک هستید و هنوز 
ــور گفت و  ــت. همین ط ــده اس ــان آلوده نش روحت

گفت، و همین طور اشک می ریخت.
تازه فهمیدم آن فضای معنوی و لذت روحانی جلسه 
ــت،  درس اخاق مربوط به حرف های پیرمرد نیس
س بی غل وغش او و  مربوط به َنَفس مسیحایی و َنفإْ
رفتار نیکش است. از این گفتگوها و از آنچه دیدیم 
ــه این قدر  ــده بودیم. یک التماس دعا ک ــوکه ش ش
ــک و ناله و تواضع نیاز نداشت. شاید ما خیلی  اش
با جهان درون آن پیرمرد بیگانه بودیم که این چنین 

جا خورده بودیم.
ــم و درحالی که  ــیمان بودی از التماس دعایمان پش
ــه  ــه ای کاش ب ــم ک ــرزنش می کردی ــان را س خودم
ــرد روحانی  ــم، از پیرم ــا می کردی ــام اکتف یک س
ــه  ــؤال در گوش ــک س ــا ی ــم. ام ــی کردی خداحافظ
ــه زده بود که آیا این همه تواضع نیاز  ذهنمان جوان

بود؟ این اشک برای چه بود؟
ــت، در این چند سال در کوچه و  چند سالی گذش
خیابان، در درس اخاق، بیشتر آن پیرمرد روحانی 

ــه اش، ادب و  ــک و نال را دیدیم. تواضع هایش، اش
احترامش، همه و همه را با چشم دیدیم.

هر چند تواضع ، ادب در رفتار و کام برای او عادی 
ــدن پی درپی این  ــرار و دی ــود، ولی تک ــی ب و طبیع

رفتارها برای ما عادی نبود.
ــای تحصیل در  ــت. من که پله ه ــالی گذش چند س
ــودم، تصمیم گرفتم به  ــه را طی کرده ب حوزه علمی
ــناس  ــروم. آن پیرمرد روحانی ناش ــاج آقا ب درس ح
ــیرازی«  ــر با نام »حضرت آیت الله انصاری ش را دیگ

ــجد  مس در  ــان  ایش ــناختیم.  می ش
ــه  ک ــجدی  مس ــان  هم ـ  ــی  سلماس
ــل درس  ــال ها قب ــام خمینی1 س ام

می دادندـ  فلسفه تدریس می کردند.
ــان رفتم،  ــه اول که به درس ایش جلس
در پایان درس و بعد از گفتن »والسام 
علیکم و رحمه الله و برکاته« به سرعت 
ــت کردند.  ــجد حرک ــمت دِر مس به س
گویا عجله داشتند. تا طلبه ها خود را 
جمع وجور کنند و کتاب را داخل کیف 

ــاند و کفش های  ــان خود را به در رس بگذارند، ایش
ــی مرتب و جفت کردند. این کاِر  طلبه ها را یکی یک
ــان بود. عادت ایشان برای ما غیرعادی  هر روز ایش
ــاد جمله یکی  ــدم، به ی ــه را که دی ــود. این صحن ب
ــادم که می گفت:  ــان افت ــاگردان قدیمی ایش از ش
ــی  ــد، ول ــع و ادب می کن ــیرازی تواض ــاری ش انص

نمی فهمد که تواضع و ادب می کند!
ــاال دیگر کمی  ــی که ح ــرد روحان ــک روز آن پیرم ی
ــی  ــجد سلماس قدش خمیده بود، از پله های مس

آن  فهمیدم  ت���ازه 
فضای معنوی و لذت 
روحانی جلسه درس 
اخ���الق م��رب��وط به 
پیرمرد  ح��رف ه��ای 
به  مربوط  نیست، 
و  مسیحایی  س 

َ
َنف

س بی غل وغش او 
ْ

َنف
و رفتار نیکش است.
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ــان آمد و با  پایین آمد. پیرمرد فقیری به طرف ایش
ــرد. پیرمرد روحانی با  درماندگی تقاضای کمک ک
ــخنان پیرمرد فقیر گوش  کمال تواضع و ادب به س
ــغ اندکی که به  ــت در جیب قبا کرد و مبل داد. دس

همراه داشت به پیرمرد داد.
ــگفت انگیزی  تا اینجا همه چیز عادی بود و چیز ش
ــروع به  ــرد روحانی ش ــان دیدم پیرم ــدم. ناگه ندی
ــید  ــی نمود که ببخش معذرت خواه
بیشتر از این همراه نداشتم تا تقدیم 
ــت پیرمرد  ــد و دس ــم و بعد خم ش کن
ــید. آخر او اعتقاد داشت  فقیر را بوس
ــت به  ــفیر خداوند اس پیرمرد فقیر س
ــت او دست خدا است  سوی او و دس

که به سوی او دراز شده است.
آن پیرمرد روحانی که بیشتر از اینکه 
س  سخنانش با انسان حرف بزند، َنفإْ
ــان سخن  پاک و عمل نیک او با انس
می گفت، بعد از 87 سال بندگی در 
ــاه 1393 به آغوش  ــخ 13 دی م تاری

خدا بازگشت.
حال جماتی از رهنمودها و حکمت های اخاقی 
ــن جمات  ــم. ای ــوی را می خوانی ــرد معن آن پیرم
ــت؛ زیرا قطره های حکمت ایشان به  خواندنی اس

دریای حکمت ناب اهل بیت متصل بود. 

نشانه بدبختی انسان
کسی که نتواند در محضر پروردگار چند قطره اشک 
ــب آل الله: گریه کند،  بدبخت  بریزد یا بر مصائ
است. انسانی که برادر دینی یا همنوع دیگر خود را 

در حالی ببیند که بر اثر سو ء تغذیه، رنگ صورتش 
زرد شده و الغر و نحیف گردیده، اگر منقلب نشود و 
او را یاری نکند قسی القلب و سنگ دل است، و این 

نشانه بدبختی او است.
کسانی که برای دستیابی به امور دنیوی زیاده روی 
ــرکاری بزنند تا  ــه ه ــت ب ــد و حاضرند دس می کنن
ــانه  ــند، نش به مقامی از موقعیت های دنیایی برس

شقاوت و بدبختی آنها است.
ــت  ــی که در انجام گناه اصرار می کند و از آن دس کس
برنمی دارد،  این نیز عامت بدبختی و شقاوت او است.
ــقاِء:  ــام6 فرمودند: »ِمن عاماِت الَشّ پیامبر اس
ُة الِحرِص فی َطَلِب  ُجُموُد الَعیِن ، و َقسَوُة الَقلِب ، و ِشَدّ
نِب؛1 از عامت های شقاوت  زِق ، و اإلصراُر علی الَذّ الِرّ
و بدبختی، خشکی چشم، قساوت قلب، شدت حرص 

در مسیر طلب رزق و اصرار بر گناه است«. 

اشک و توبه، راه رهایی
خداوند متعال پاک و منزه است و کسی می تواند او 
را با چشمانش ببیند که چشمش را با اشک،  تطهیر 
و پاک کرده باشد؛  نه اینکه چشمش به مال و جاه و 

مقام و نوامیس مردم باشد.
غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 

                  پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز
ــدم ارتباط با  ــر ع ــان بر اث ــای جه ــام ناراحتی ه تم
ــا راه رهایی از این  ــت و تنه ــق تبارک و تعالی اس ح
ــوی او و سپردن  ــت و انابه به س ناراحتی ها، بازگش
ــیخ غامرضا  ــت. مرحوم آقا ش ــه او اس همه چیز ب
ــزدی2 می فرمود:  تن را دل کن، دل را جان کن،   ی

هنگامی که می خواهیم 
به سوی خداوند متعال 
برویم و به او توجه پیدا 
کنیم،  باید چیزی با خود 
برای  و  باشیم  داشته 
خداوند هدیه ببریم که 
نداشته  را  آن  خداوند 
از  عبارت  آن  و   باشد 
بیچارگی  و  نیاز  و  عجز 
است. آری! در این راه  
شکسته دلی می خرند و 

بس!
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و جان را به جانان بسپار.2    

توشه نزدیکی به خدا
هنگامی که می خواهیم به سوی خداوند متعال برویم 
ــته  ــه پیدا کنیم،  باید چیزی با خود داش ــه او توج و ب
ــه خداوند آن را  ــیم و برای خداوند هدیه ببریم ک باش
ــد و  آن عبارت از عجز و نیاز و بیچارگی  ــته باش نداش
است. آری! در این راه  شکسته دلی می خرند و بس!3     

صبر و تقوا، توشه انسان
حضرت یوسف7 با اعتصام و توسل به ریسمان صبر 
ــاهی  ــیده و به پادش ــوا، خود را از چاه بیرون کش و تق
رسید. انسان نیز با صبر و تقوا می تواند خود را از چاه 
ــاهی  ــد که پادش ــاهی برس دنیا نجات داده و به پادش

انسان،  قرین و همنشین شدن با پروردگار است.
یوسف ُحسنی و این عالم چو چاه          

وین رسن صبــــر است بر امر اله  
یوسفا آمد رسن در زن دو دســـت          
از رسن غافل مشو  بیگه  شدست4  

آتش فشان گناه
س انسان مانند ماری است که در زمستان و هوای  نفإْ
ــت، همچون  ــرد اس ــرار دارد و چون خون س ــرد ق س
موجود یخ زده نمی تواند حرکتی از خود داشته باشد. 
ــان برایش حاصل  ــرایط طغی ــود و ش ولی اگر گرم ش

شود، جانی دوباره می گیرد و حمله می کند. 
نفست اژدرهاست او ِکی مرده است       

             از غم بی آلتی افسرده است5   
انسان هنگامی که مرتکب گناهی می شود، مانند 

ــه وجود  ــاری در درونش ب ــان،  انفج ــوه آتش فش ک
ــه می تواند به فوران ها و گناه های بزرگ تر  می آید ک

بعدی منجر شود.

از »من« باید گذشت!
ــن قاَل انا عاِلم َفُهو جاِهل؛6 هر کس بگوید من  »َم

عالم هستم،  جاهل است«.
ــرور »من« را  ــی بود که با غ ــیطان نیز اولین کس ش
َتنی  ِمنإْ ناٍر َو  ُه َخَلقإْ ٌر ِمنإْ َنا َخیإْ

َ
ــرد و گفت: »أ به کار ب

َتُه ِمنإْ طیٍن«.7 َخَلقإْ
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من از آدم بهترم. مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. 
ُکُم االعَلی؛8 من پروردگار  ــون نیز گفت: »َاَنا َرُبّ فرع

برتر شما هستم«.
ــقی دِر خانه معشوق را زد. معشوق از  می گویند: عاش
پشت در گفت: کیستی؟ جواب آمد که: من. معشوق 
ــت.  ــد جای تو اینجا نیس ــت: تا »من« در کار باش گف
سال ها پس از سیر و سلوک طاقت فرسا دوباره به خانه 
معشوق آمد و در زد. صدا آمد که: »کیستی؟« گفت: 

»تو« و آنگاه بود که در برایش باز شد.  

عمل صالح، لباس اعتقاد
ــت  ــر( و لباس ــر؛ )ای پیامب ــَک َفَطِهّ »َو ِثیاَب
ــه  ــر عام ــر کبی ــه دار!«. مفس ــزه نگ را پاکی
ــا کرده  ــه را چنین معن ــی2 این آی طباطبای
است: »ای پیامبر! اعمالت را اصاح کن!«. 
ــان  ــت که عمل برای انس این به خاطر آن اس
همچون لباس برای بدن است و هر اعتقادی 
ــد، در عملش آشکار  ــته باش ــان داش که انس
می شود؛ بنابراین افعال انسان لباسی است 
ــان حکایت  ــق جان انس ــاد و عم ــه از اعتق ک

می کند. به قول شاعر که  می گوید: 
این نمــاز و روزه و حج و جهاد       
   هم گواهی دادن است از اعتقــاد
این زکات و هدیه و ترک حسد       

   هم گواهی دادن است از سّر خود9
ر« به این معنا است که افکار،   پس آیه »َو ِثیاَبَک َفَطِهّ
اعمال و گفتارت را که حکایت از حقیقت تو است، 

اصاح نموده و از بدی ها و کژی ها پاک نما!

دنیای بی اعتبار
ــت، اگر  ــتاده اس امام جماعت که در نماز جلو ایس
همۀ مأمونین برگردند، با یک عقب گرد امام در صف 
ــتی چقدر این ریاست ها  آخر واقع می گردد. به راس
اعتباری و بی ارزش اند که با یک عقب گرد و تغییر و 

تحول از بین می روند! 10
لذتی که انسان هنگام وضو گرفتن یا در ماه رمضان 
ــاس می کند،  لذتی است که  بر اثر کم خوری احس
از لذات دنیوی نیست. خداوند این لذات را به کام 
ــاند تا سبب ترغیب و تشویق آنان  مؤمنین می چش
ــت،  ــردد. همانند مادری که به زحمت و با انگش گ
ــیرینی و حلوا در دهان بچه می نهد، ولی  اندکی ش
ــیرینی ها و حلواها  کم کم بچه خودش به دنبال ش
می رود. روزه و تهجد ماه مبارک رمضان نمونه ای از 
لذات معنوی است که جنبه تشویق و ترغیب داشته 

تا به سمت دیگر لذات معنوی برویم.11
  دنیا، ماهی لغزنده

ــخصی  ــت. هر چند ش دنیا مانند دم ماهی در آب اس
سعی کند که دم ماهی را در آب بگیرد، نمی تواند. اگر 
هم باالخره با تاش زیاد آن را گرفت، بافاصله با تکانی 

که ماهی به خود می دهد، از دست او در می رود.
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دنیا مانند دم ماهی در 
چند  ه��ر  اس��ت.  آب 
کند  سعی  شخصی 
که دم ماهی را در آب 
اگر  نمی تواند.  بگیرد، 
تالش  با  باالخره  هم 
گرفت،  را  آن  زی��اد 
تکانی که  با  بالفاصله 
ماهی به خود می دهد، 
از دست او در می رود.
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