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 پيشگفتار
 

 طي در اللهورديخاني علي جناب فقيد استاد تقريرات مجموعه از بخشي حاضر كتاب
 .اندفرموده بيان خويش تربيتي جلسات در كه است گذشته قرن نيم

 دسترس زا متمادي ساليان اسالم، مقدس دين عاليه حقايق از ارزشمند گنجينه اين
 الهي توفيق به و تنظيم ايشان، متعلمين توسط اخير هايسال در كه اين تا بوده دور به عموم
 به دهش آراسته طبع زيور به( ع)طهارت و عصمت بيت اهل مكتب شيفتگان استفاده براي
 .رددگ واقع حق پيشگاه مقبول كه آن اميد

 زمان در هـك نـاي از له،معظٌم رسايـف طاقت زحمات از دردانيـق و سپاس ضمن
 و رگزاريم؛ـشك يـاله درگاه هـب ايميافته را هـمجموع نـاي تنظيم و تدوين ازهـاج حياتشان
 بازنويسي و تنظيم يا برداري يادداشت هنگام به احتمالي خطاي و سهو هرگونه از پيشاپيش
 اهل و نظرانصاحب باالخص محترم وانندگانـخ هـك است اميد. طلبيممي پوزش مطالب،

 .فرمايند ياري آثار اين بعدي هايچاپ در را ما خود عاليه نظرات با فضل



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه
ور رف وجودي كه مستور است از غايت ظهسپاس موفور و ستايش نامحصور بر ِص

د در ز تفّرادر ذاْت برتر است از درك هر عارف، و و محجوب است از شدت نور. از توّحد 
وست صفات، برتر است از وصف هر واصف. اوست مختص به وجود و ِقَدم، و ماسواي ا

 مخصوص به حدوث و عدم. اوست ابتداي هر وجود و اوست انتهاي هر موجود.

نش. ريو آل طاه )ص(محمددرود بر سرور فرستادگان الهي، مهتر عالم، خاتم انبياء، 
يد و رس« نادَ مَّ ث  »حبيبي كه به سبب انقطاع و تسليم محض، به منزلگه جانان رسيد. به منزل 

تكيه « َاْدني َاوْ » الش عّزتقرب بر رفته، بر ب« قاَب َقْوَسْيِن»قدم نهاد و به « َفَتَدّلي»بر بساط 
 نمود و شراب عشق نوشيد و راز دوست شنيد و به وصال او نايل گشت.

گو و را الپس اتعال آن محبوب الهي را اول به كماالت عاليه متأّدب نمود، سخداوند م
 ها نه تنها معانيسانل انها قرار داده، مردم را به اقتداء او امر كرد. اين معّلم اوو اسوة انسان

، بلكه رمودفظاهريه قرآن و احكام فرعي آن را به صورت سنن و قول و فعل و تقرير بيان 
لهي و ان اف غيبي و لطايف شهودي و براهين عقلي و آداب سير و سلوك مردِحَكم و معار

 سنن تهذيب متخلقان خدايي را نيز بيان فرمود.

ه اين كيند سالكين الهي بايد راه معلم اول بشر را طي نمايند و مراحلي را بپيما
به مقصد  او، محبوب خدا پيمود. مسلمًا بدون مراجعه به حق و اين بزرگوار و عترت گرامي

 دفهبد، به م نيااـق و اولياء گرامي او انجـركتي كه به محبت حـونه حـهرگه، ـنتوان رسيد. چ
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 نرسد.

 َعلَّمَ »ست البته معلم ازلي، خداي تبارك و تعالي است و جز او كسي علم آفرين ني

 ظر چنين رايجناهل  يندر ب اما در عالم امكان، معلمين متعّددند. گرچه« اْلِاْنساَن ما َلْم َيْعَلْم
 علم اولمكه  است كه معلم اول، ارسطو و معلم ثاني، فارابي است، لكن اهل تحقيق برآنند

 ولياء ، معلم ثاني حضرات اوصياء و معلم ثالث، حضرات او)ص(اكرمبشر، حضرت رسول 
 باشند.علماي رباني مي

ر زرگان دبسم ره راه و ها در مكتب الهي تربيت يافته و بمعلمين واقعي آنانند كه سال
مجذوب  نسانامر تعليم و تربيت واقف گشته و مراحل معلمي را طي كرده باشند. آري تا ا

راحل واند متنمي جاذبه الهي نگردد و كششي براي او از نظاره و تعليم و تربيت الهي نباشد،
بسا  چهه تكامل را بپيمايد و موفق به شكوفايي استعدادهاي خود و سايرين گردد، بلك

 دد.مغلوب دشمنان بيروني و باالخص دروني شده، از مقام شامخ انسانيت ساقط گر

مت كرا وقتي خداوند متعال بخواهد فردي را به سعادت برساند، به او رشد عقلي
الح و هل صانمايد تا از صحبت كساني كه در طريقه باطل هستند، اجتناب ورزيده و به مي

 كند.وست روح را تقويت ميتقوي راغب گردد، كه پيغام د

ازش سشنا آرسد و به همه مبذول است، اّما با غير دريغا كه پيغام دوست هميشه مي
نمايد. يزش مندارد. سخن شمع را بايد به پروانه دل گفت، اين حديث تنها با سوختگان سا

اند هان فرمودبزرگ با پاي پر آبله بايد طريق حق را سير نمود و مشقت و رنج سفر را هموار كرد.
 كه در طريق حق، دم نبايد زد، گام بايد برداشت.

بوي  محفل عالم رباني و عارف واصل، در معني طور سيناست و از چنان محفلي،
ر معني ما داآيد. كالم عالم حقيقي ظاهرًا بيان اوست، جّنت و بلكه رايحه عرش معلي مي

ه هايي است كهن الهي را عاليم و نشانشود. چنين مرداكالم خداست كه به زبان او جاري مي
 ها آنان را بشناسند.بايد جويندگان و رهروان طريق الهي با آن نشانه

ا هاي واالمقام رالخصوص بر سالكين الهي است كه اين شخصيتبر مردم، علي
الكت هر ورطة دقوط دريابند و از آنان استقبال نمايند، و بدانند كه سرانجام تكيه بر خود، س

 ست.ا

 .گذاردن حجتيگاه خداوند تبارك و تعالي بشر را بنمايد هيچعنايت ازلي اقتضاء مي
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 باشد، غيبت ةپرد در ظاهرًا عليه اهلل سالم زمان موالي حضرت كه است اين در صالح اگر  
 را، ايشان دةفرمو كه باشند رباني علماي يا كامله نفوس يا كامله نفس عصري، هر در بايد

 .است سليم عقل حكم اين و كنند، تبليغ را الهي وامرا و تعاليم

 ف َقهاءِ الْ  ِمنَ  كانَ  نْ مَ  َاّما َو» آثاري و است عاليمي را حقيقي عارفان و رباني عالمان اين

 و يخش راه، پير از منظور ريآ«. ... َمْواله   ْمرِ ِلاَ  م طيعًا َهواه ، َعلي م خاِلفًا ِلديِنِه، حاِفظًا ِلَنْفِسِه، صاِئنًا

 ،)ع(صادق ماما رمودةـف به كه هستند شيعه واالمقام فقهاء حقيقت در الهي، استاد و عارف
 به ذكورم شرايط اگر كه طوري به. باشندمي فوق حديث در مذكور چهارگانه شرايط داراي

 .آيند نايل مخَلصين و واصلين و رباني علماي مقام به يابد، تحقق كمال حد

 چنان است عقل تكذيب، و تصديق محور و كذب، و صدق معيار شناخت، اين در
 اهللِ  َليعَ  اْلكاِذب   وَ  دِّق ه  َفي َص اهللِ  يَعَل الّصاِدق  ِبهِ  ي ْعَرف   َاْلَعْقل  »: فرموده السالمعليه رضا حضرت كه

 ندمع قلوبشان و اندافتهي رهايي دنيوي تعلقات از كه هستند كساني الهي، مردان اين. «َفي َكذِّب ه  
 ب  ق ل و ويالتَّقْ  ْعِدن  مَ  وَ  َمْعِدنٌ  َشْيء   ِلك لِّ » فرموده( ص)اكرم رسول حضرت كه چنان تقواست،

 كه عاشقاني آري. است عارفان هايدل تقوي، معدن و است معدني هرچيزي براي: «اْلعاِرفيَن
 .اندنموده تصفيه را خود كلي به كه آنانند كنند،مي پرواز محبت دام گرد

 درخشان هايدل و اشكريزان هايچشم و سوزان هايسينه از واقعي حيات الهيه آثار
 و ارفانع الهيه حيات آن آثار از اثري. گيردمي سرچشمه الهي عاشقان و رباني عالمان

 مراتب كه  است روشن كساني بر آنان كالم باطني خواص و آثار. است ايشان كالم عاشقان،
 .است كمال دح در شانباطني ديدگان بصيرت

  «رَّب وَناْلـم قَ  د ه  َيْشَه َمْرق ومٌ  ِكتابٌ » ديباچه قدس، صوامع معتكفان كه كالمي بهترين
 فيلَ  اْلَاْبرارِ  بَ ِكتا ِانَّ » فهرست انس، مجامع محرمان كه مقامي ترينعالي و نمايند، موّشح

 هيال اولياء و بانير مايعل وظيفة باالترين لذا. خدا به عشق است، عشق دهند، زينت «ِعّليّيَن
 به را  لتضال وادي متعّطشان كه آنانند. است عشق تعليم ربوبي، مكتب متعلمين به نسبت
 سيراب «َمعين  نْ مِ  َكْأس   وَ » جام به و سازند سرمست «اْلـم َقرَّب وَن ِبَها َيْشَرب   َعْينًا» طهور شراب

 .گردانند

  اوست جّنت اوست، درجات و مقامات معارف، اين و است معارف ، روح غذاي
  در ، دارد باز معارف از را خود روح آدمي اگر. است يافته را آفرين بهشت كه ،آن فوق بلكه
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دانيم ايد باين صورت، آن ذخاير آكنده از زخارف شده، دركات اوست؛ اين است حقيقت. ب 
در واقع  دن،كه قلم رّد بر معرفت فكري زدن و خط بطالن بر منشورات براهين عقلي كشي

 خط بطالن بر هستي خويش زدن است.

عل ها را از مشكوشد تا چراغ دقايق و لحظات انسانعالم رباني و عارف الهي مي
سوزد ي ميهماره روشن الهوت كه خويشتن استضائه كرده، بيفروزد. او در آتش عشق ربوب

ج و از مشرب قدس احمدي )ص( و مكتب انس َعَلوي، درس عشق و كشف و عرو
 آموزد.مي

ياه سفرة سها را در كوثر آرامش فرو شويد تا دست از خواهد جامة جان انساناو مي
مت ي رحاي كه عالم رباني و عارف الهي بر تشنگان وادعالم طبيعت بركشند. هر كلمه

 نروست كهگشايد. از اياي بر جان مشتاقان كند، گرهي از طّره رحمت ميگويد، و هر اشاره
حقق تقام مه نفس و بدون گرايش به محضر مردان الهي، بصيرت باطني انسان به با اتكاء ب

 رسد.نمي

 ون، آثار ها و كالم آنااند. نوشتهمردان الهي كساني هستند كه به مقام شهود رسيده
وست پعاليم و تجلي علم شهودي آنان است. علم شهودي در كاغذ و كتاب و كتيبه و 

َب َكتَ » زند و نغمةصحيفه اّول است و راقم الهي در آن رقم ميگنجد؛ علمي است كه در نمي

 نگارد.را در لوح دل ايشان مي« في ق ل وِبِهم  اْلايماَن

ست، كّدر امآيينه دلي كه زنگ زده و اما هر دلي را اين قابليت و شايستگي نيست. 
را،  يقييلي حقاي كه لدهد مگر ليلي مجازي را. آن آيينهقابل انعكاس نيست و نشان نمي

 .نماياند، خود حقيقي است نه خود مجازيمعشوق ازلي را مي

پاكي  لهي،اين است كه يكي از اركان نكات دقيقه و رقيقه براي هر معلم و مربي ا
ز االهيه  تايجننفس و صفاي دل است كه تا اين معني يا نور الهي در او تحقق نيابد، حصول 

سالم اآيد. محتوا بوده و از امور محاليه به شمار ميمعني و بيتعليم و تربيت او، بي
 ترين دانشگاهي است كه بنياد آن بر طهارت نفس بنا شده است.عالي

حقه،  عارفآري مربي الهي عالوه بر مطالعه كتب عاليه و تالش در تحصيل علوم و م
و  سير عشقكة ابايد اول از همه نفس خود را در بوته رياضت بگدازد و تصفيه كند. به واسط

 د.د بوتقوي، مس دل خود را مبدل به طال كند و اال سزاوار اين منصب خدايي نخواه
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ند، از شق زعمتعلمين مكتب الهي، آن جوانمردان راه حق بدانند آن كه خيمه در كوي 
نيازي، حلق ديدن جفاها و بالها فارغ نخواهد شد. او را به زنجير ضجرت از در حلقه بي

 زند. اما آن كه قدم در بساط دنيا نهاد، عاشق دنيا شد.نيازش را بياوي

 وقلي علماي رباني و واصليني كه خير عاقبت نصيب آنان گشته، از همان مراتب ع
نان وت كه آتفا مند است، با اينامكانات تعليمي و تربيتي برخوردارند كه يك سالك الهي بهره

 كردند.زل و يا سقوط ميتا پايان عمر ملّبس به لباس تقوي شدند و اّلا تن

ين ي، امسلمًا عالمتي از عاليم پيروزي خصم بر انسان و به خصوص بر رهرو اله
ه ما توصياشد. است كه ظواهر به او راه يابد و سيرش در ظواهر گردد، هرچند ظواهر علم با

مل و ون عاكيد بزرگان اين است كه سالكا در رفع حجب كوش نه در جمع كتب، كه علم بد
 يه و بدون تواضع، به كار نايد و بر حجاب افزايد.تزك

ها را سانف انرهبران الهي، آن معلمين دلسوز و مربيان حقيقي بشر، سّر تمّرد و انحرا
روي ز پيافرمايند كه پيروي از لذات و شهوات كاذب نفساني، موجب سرپيچي چنين بيان مي

 گردد.مصلحين و بزرگان دين مي

 ر آندساني شود، لذات و شهوات او را به هبوطي كشد كه هاي نفهركه تابع هوي
ط ساق فروغ فطرت و عقل رو به خاموشي گرايد و در آن مهبط، فطرت و فضايل انساني

 گردد و بسا كه به انكار حقايق و مبارزه با اهل حق منتهي شود.

 ضاوتقكساني كه در صدد انكار حقايق برآمده و بدون تحقيق دربارة مردان الهي 

گر در زدگان كه اكجايند آن غفلت اند.سوز خود فريبي گشتهكنند، مبتال به بيماري جانمي
رهايي « ل وَن َيْعقِ اله ْم ص مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي فَ »بود، از بيماري كفر و نابينايي ايشان درد طلب مي

 يافتند.مي

نتظار ر اد پذيرفت كه جمال و كمال بي حّد و مرز الهياگر آدمي اين حقيقت را مي
باخت؛ و ميهاي زودگذر نهاي فريبندة كمال نما و زيبايياوست، هرگز خود را در راه پديده

يا گرا را در راه وصال ليلي دننهايتهاي جوامع، آن مِن خداجو و بياين مجنون
 فروختند.نمي

د، و درود بر آن سالكين زيبا دل كه به توفيق حق، از احكام و اوامر الهي پيروي كردن
بدين وسيله مراتب بصيرت و مراتب نيروي ذائقه و شامة معنوي خود را به كمال رسانيدند. 
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در تزكيه نفس كوشيدند و از جان و دل به استقبال حقايق رفته، به مضامين و مفاهيم آن 
 عامل گشتند.

ور ه حضطوبي به حال عاشقان جمال كه عزم سفر به ديار عشق نمودند، آنان را ب
نا رفتند. و نابي مدندگماشتند. آنان را از نامحرمان جدا كردند؛ نامحرماني كه نابينا آدوست بر

، عشق وه چه سفر زيبا و با عظمتي است، آن سفري كه عاشقان حق با قلبي سرشار از
اد يجز  سرمست به محفل جانان رسند، چنان سرمستي كه حتي از خود هم غايب گردند تا

وبة تّين به ه مزه بحر عشق خدا، جانشان را عطر آگين نمايد و هماو، ياد ديگر نكنند. رايح
 ول آيند وصا نصوح گردند. از مرارت فراق، عاشقان را نائرة وصال نشان دادند تا به شوق

 ا معّطرد، تنفحات آسماني، آن نسيم جان پرور از مشرق جان عاشقان دل سوخته وزيدن گير
رود دند؛ ف حق در زمرة اهل معرفت به شمار آيشود جان و دل آنان هر سحري، تا به لط

 اليتناهي حق نثار آنان باد.

الهي  رما.فالهي وصال ابدي خود را بر ما نصيب فرما. الهي بر ما خلوت دل عنايت 
درد و  كسي را كه خلوت دل نيست، چگونه ذكر تو گويد؟! آن كه از ذكر تو بازماند،

 د تا حديث درد عشق به تو گويد.حالوت عشق چه داند؟! عاشق دل سوخته باي

آل  وكامل  رانـاشقان واصل و راهبـ، آن ع سةالنجباءمخمنتها بر يـالم و درود بـس
 طاهرينشان باد.
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 مم و متعل  وظايف معل  

 

 علم و معرفت، زيباترين واژة آفرينش 
 دانش و بينش او استوار است، زيرا در ظل آنکمال شخصيت انسان براساس 

اطني بت رفيع قاماتواند در رديف فرشتگان و باالتر از آنها قرار گيرد، و براي وصول به ممي
 کسب آمادگي کند.

راي ود بخداوند متعال، علم و بينش را علت اساسي آفرينش معرفي نموده و اين خ
اد هر بني وباشد. علم به توحيد اساس ه ميترين گواارزش آن، بهترين دليل گويا و قاطع

و  دانش و محور هرگونه شناخت و معرفتي است، به همين جهت حق تعالي ارزش علم
 بينش را در اوج همة مراتب و مقامات قرار داده است.

س هستي لبا وخداوند متعال چون آدم را بيافريد و او را از بوتة عدم رهايي بخشيد 
در  ياراست.لم به واسطة علم بر او منت نهاد که دل او را به زيور عبر قامت او انداخت، ب

م رزش علافرو فرستاد، در آن )ص( اکرماي که خداوند متعال به حضرت رسول اولين سوره
، هاي هستييدهو بينش را آشکار نمود و بر تمام افراد بشر منت گذاشت که در ميان همه پد

ساَن ِمْن َلَق اْلِانْ خَ َلَق، ذي خَ ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّک الَّ »از فرمود آنان را با علم و بينش مشخص و ممت

 «.َعَلق ، ِاْقَرْأ َو َربَُّک اْلَاْکَرم  الَّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم

با  وشت، جاي بسي تأمل است كه با چه کيفيتي اين کتاب آسماني مسلمين افتتاح گ
و  ه از پسيهودباز آميز آغاز شد. کتابي که سخن هاي زّرين اين نبشتار اعجاي برگچه طليعه

انش را و د پيش ندارد. کتابي که نخست از سخن آفرينش عالم و آدم آغاز نمود، سپس علم
 بالفاصله به گوش هوش انسان برخواند.

از  باالتر دارد كه اگرکمترين دقت در آيات اين سورة شريفه انسان را به انديشه وامي
ين آيات ا داد. بخشي ازبود، خداوند انسان را با اين نعمت برتري نمي دانش و بينش نعمتي

 داوند ه خکقيقت است ـخشي نيز در بيان اين حـالم و آدم است و بـلقت عـسوره دربارة خ
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 متعال حقايقي را به انسان آموخت که قباًل از آن اطالعي نداشت. 

 ن راوران جنيني انساخداوند متعال در قسمتي از اين آيات مراحل و حاالت د
بل يرقايادآوري کرده که در چه شرايطي زندگي خود را آغاز کرده است. همين وجود غ

 تي قرارهاي هسرسد که در اوج همة پديدهتوجه و اشمئزاز آور، در اثر تکامل به جايي مي
 گيرد.مي

را  دي خوفرمايد: اي انسان! تو در شرايطي زندگگويا خدا از رهگذر اين آيات مي
ين حل واپسمرا آغاز کردي که منتهاي پستي و ابتذال بوده است. اي انسان! تويي که درهمين

و  ن زندگيترين دورايابي که پربهاترين منازل شرافت و پرارجاي تعالي ميبه پايه و مرتبه
 واالترين نحوة وجود است.

ِم َعلََّم َم ِباْلَقلَ ذي َعلَّ  الَّ ْکَرم  َو َربَُّک اْلاَ »فرمايد خداوند پس از بيان خلقت عالم و آدم مي

ضيح کند که در توعالم ميااي را به ما اين تعبير و کيفيت گفتار الهي، نکته« اْلِاْنساَن ماَلْم َيْعَلْم
 اي الزم است:آن ذكر مقدمه

ت آن علّي در علم اصول فقه چنين مقّرر گرديده که ترّتب حکم بر صفت، م شِعر بر
اص خمذکور است. به عبارت ديگر اگر حکمي مبتني بر صفت و حالتي صفت براي حکم 

اوند ه خدکباشد، آن صفت و حالت، علت آن حکم است. بنابر اين قاعدة اصولي، علت اين 
بشر  ا بهردر آيات شريفه مذکور به صفت اکرمّيت توصيف شده، اين است که علم و بينش 

ايد بفرمود. پس يمش نعمتي بود، آن را يادآوري ارزاني داشته است. اگر باالتر از علم و بين
ه بشر سبت بنو کرامت نامحدود الهي را در اعطاء علم و بينش و بيان و قلم، « اکرمّيت»

 جستجو کرد.

ز ده تا اشاده دهايي پرمعني مقابل هم قرار در خالل آياتي از قرآن مجيد، سلسله واژه
وصاف و اهايي نيز در دان متذکر گردد. واژهاين رهگذر، اوصاف و مزايايي دربارة دانشمن

 بهره از علم بيان گشته که بيانگر شرايط دردناک آنان است.احوال افراد بي

، فرموده يان بيانرا براي دانا« طّيب»را براي افراد نادان و « خبيث»قرآن مجيد، کلمة 
فاوتي ت« يزهپاک»و « آلوده»نمايد که آيا ميان دو عنصر دانشمندان را به داوري دعوت مي

 «.ق ْل ال َيْسَتِوَي اْلَخبيث  َو الطَّيِّب »وجود ندارد؟ 

در اين آيه شريفه، خبيث در نقطة مقابل طّيب قرار گرفته، چنان که در آيات ديگر 
کور در برابر بينا و حرارت آزار دهنده در برابر ساية آرام بخش قرار گرفته است. اندکي 
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  و «نور» کلمات مفاهيم از مقصود که نمايدمي معلوم آيات اين رتفسي در نگري ژرف وتأمل 
 و «اعمي» و «ظلمات» مفاهيم از مقصود و است دانشمند و دانش و علم ،«ظل» و «بصير»
 .باشدمي نادان و ناداني و جهل ،«حرور»

 چنين به و قرارداده ومالئکه خود نام رديف در را ودانش علم ارباب خداوندمتعال
 اين به. «ول وااْلِعْلم ا   وَ  َواْلَمـال وَ ه   ِاّلا ِالهَ  ال َانَّه   اهلل   َشِهدَ » است سزاوارفرموده را آنان افتخاري

 مانند مجيد، رآنق رموز و اسرار به آگاهي جهت از را دانشمندان بلکه نکرده، اکتفا نيز درجه
 َکفي ق ْل» فرمايدمي نيز و. «ِماْلِعلْ  ِفي نَ َوالّراِسخ و اهلل   ِالَّا َتْأويَله   َيْعَلم   ما َو» است کرده معرفي خود

 .«اْلِکتاِب ِعْلم   ِعْنَده   َمْن وَ  َبْيَنک مْ  وَ  َبْيني َشهيدًا ِباهللِ 
 از ابيب که شود خارج خود خانة از هدف اين با کسي اگر: فرمود( ص)گرامي رسول

 در برگرداند، قح جايگاه و مأمن به را باطل امر آن وسيلة به و گردد گشوده او فراسوي علم
 .کندمي برابري سال چهل عبادت با او خروج صورت اين

  است رانبا مانند است، رسالت و نبوت هدف که مردم ارشاد و هدايت: فرمود نيز و

 نگه خود در را آب و اندآماده و پاک هاسرزمين از برخي. ريزدمي فرو مختلف مناطق در که
 در آب و سفتند و سخت سنگستان، مانند هاسرزمين از برخي. رويانندمي گياه و دارندمي
 کشتزار ريآبيا و آشاميدن براي مردم و شده جمع زمين روي آب، بلکه کندنمي نفوذ آنها

 نگه خود يرو را آب نه که شنزارند و کوير هاسرزمين برخي. کنندمي استفاده آن از خود
 بارش زير در که است افرادي حال کنندة بازگو َمَثل، اين .رويانندمي گياه نه و دارندمي

 يبرخوردار عدم و برخورداري جهت از گيرند،کهمي قرار من ارشادهاي و هاهدايت
 .متفاوتند
  در آنها خششدر مدد به انسان که ستارگانند مانند زمين روي در علماء: فرمود نيز و
 .يابدمي باز را خود راه هاتاريکي و شب دل در دريا، و خشکي
 سخن زا ديني برادر به نسبت پربهاتر ايهديه هيچ: فرمود)ص( اکرم رسول حضرت 
 و بتذالا از و بيفزايد او هدايت مراتب بر متعال خداوند که سخني نيست؛ آميز حکمت

 .کند جلوگيري او فرومايگي
 ستا آن صدقه و بخشش ترينارزش پر و بهترين: فرمود)ص( اکرم رسول حضرت

( ص)اسالم گرامي رسول. کند تعليم خود ديني برادر به را آن و يابد دست علم به کسي که
 هايباغ: کردند سؤال. سازيد اشباع را خود  کنيد، عبور بهشت هايباغ از اگر: فرمود چنين
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هاي علمي است. خدا را فرشتگاني است که بهشت چيست؟ فرمود: جلسات بحث و مذاکره
در سير و گردشند و در هرجا که جلسة علمي ببينند، وارد آن محفل شده  همواره روي زمين

 و اهل جلسه را احاطه کنند.

زيرا  است السالم به جناب کميل فرمود: يا کميل، علم بهتر از مالحضرت علي عليه
گهدار نو بايد ل، تکه علم از تو نگهداري و پاسداري کند و ترا در پناه خود قرار دهد ولي ما

عني يسدار آن باشي. صرف مال و انفاق آن موجب کاهش مال است، ولي صرف علم و پا
 هاي علمي عالم است.تعّلم آن به ديگران سبب افزايش اندوخته

ر دست. هاي آن بزرگوار است که: علم بياموزيد که آموختن علم حسنه ااز توصيه
، حسنه بسيار «اِرنا َعذاَب النّ قِ َو  ةَََحَسنََ َخَرةََِفي اْلآَو  َحَسَنةَََربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا »ادعيه قرآني آمده 

فرمايد: بحث حضرت موالي متقيان مياست ولي اصل آنها عبارت است از علم. همچنين 

لم، عست. . علم براي اهلش سبب قرب و نزديکي به خداعلمي، جهاد است و تعليم آن صدقه
 شمنان.زينت دوستان خداست و حربه و اسلحه است عليه د

 شيم،اگر ما همة وسايل و تجهيزات ظاهري را داشته باشيم ولکن فاقد علم با
اسلحه  وربه فرمايد: علم، حتوانيم بر دشمن غالب گرديم، اين است که آن بزرگوار مينمي

ان وت جقها به علم است، علم روشني ديدگان دل و است براي غلبه بر دشمن. زندگي دل
بر  هي رااست و عقل پيرو علم، خداوند تبارک و تعالي علم الاست. علم فرماندة عقل 

 گرداند.کند و اشقياء را از آن محروم ميسعداء الهام مي

 
 پيوند الهي علم و عمل

ضرت گردد که توأم با عمل باشد. حآثار علم و ارزش حقيقي آن وقتي ظاهر مي
ز اتر است نزد خدا محبوب فرمايد: علمي که توأم با عمل باشد،چنين مي)ص( اکرمرسول 

الل و تواند حعبادت و پرستشي که توأم با علم نباشد. به واسطه علم است که انسان مي
 حرام و منکرات را بشناسد و مراتب طريق حق را طي کند.

يله فرمايد: تشخيص حالل و حرام و واجبات و محرمات به وسمي )ع(سجادحضرت 
 وند، ارترين مردم کسي است که به واجبات عمل کفرمايد: پرهيزکعلم است و نيز مي

 نيازترين مردم کسي است که به قسمت الهي راضي باشد.بي
 ملوأم با ععلم وابسته به عمل است. علمي که ت :  فرمايدوالي متقيان ميـحضرت م 
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لم عاز آن  دهد، اگر پذيرفتنباشد، علم نبوده و با جهل فرقي ندارد. علم، عمل را ندا مي 
ا عمل بوأم فرمايد: علمي که تجويد. و نيز ميسودي حاصل آيد و اال علم از او دوري مي
 نباشد، با جهل در سود نرسانيدن يکي است.

ديف رکند، آنگاه در عمل به علم را عاليمي است: کسي که تحصيل علم الهي مي
و ااز  علمعلماي رباني محسوب شود که بداند تحصيل علم براي چيست و عاليم عمل به 

 ظاهر گردد. تحصيل علم در مرتبة اول و در مرتبة آخر براي خداشناسي است.

را  هاي الهيفردي که تحصيل علم او به رضاي حق است، او خدا را شناخته و نعمت
قويت تداند که علل کند و به وظايف و تکاليف فردي و اجتماعي آشناست و مييادآوري مي

 شود.لکي به غير خدا متکي و اميدوار نميو تضعيف روح چيست؛ چنين سا

 فرمايد من علوم مردم را در چهارچيز يافتم:مي )ع( صادقحضرت 

 اول ـ خداي خود را بشناسي.

ر تو بها را دوم ـ بداني خداوند تبارک و تعالي با تو چه کرده، يعني کدام نعمت
 ارزاني داشته است.

 يي.برآ نعمت چيست تا به مقام عمل سوم ـ بداني که وظيفة تو در قبال اين همه

 .کني کند تا از آن اجتنابچهارم ـ بداني چه اعمالي ترا از جادة حق دور مي

ا رکسي که تحصيل علم کرده اما بدان عامل نيست، علل تقويت و تضعيف روح 
 تواند مردم را ارشاد نمايد؟!شناسد، چنين عالمي چگونه مينمي

ج کنم به پند: اي مردم شما را سفارش و توصيه ميفرمايحضرت موالي متقيان مي
جز  ه آنيد:ايستهاي طوالني را برخود هموار سازيد، شچيز که اگر سوار شتر شويد و رنج راه

ز جيزي خدا به کسي اميد نبنديد، چه طالب حق و حقيقت اميدش تنها به خداست. از چ
ني. کاظهار  ه آنبدم علم خود را نسبت داني، عپرسند اگر نميگناهتان نترسيد. آنچه از تو مي

ن که يد؛ چناه كنداني از اهلش بپرسي. و صبر و استقامت را در هر كار پيشو آنچه را که نمي
 .ري نيستد خيدر تن بي سر يا فاقد روح، خيري نيست، در ايماني هم که توأم با صبر نباش

ضاي ه رببه آنان که  دهند، و خوشاخوشا به حال افرادي که به رضاي حق تعليم مي
فرمايد: )ع( ميکنند تا از استاد رباني تحصيل علم کنند. حضرت اميرالمؤمنينالهي حرکت مي

 پذيرند.زاهدين در دنيا کساني هستند که چون وعظ و اندرزي داده شود، مي
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د و شنوند و چون هشداري دهد، ترسان شونسالکين طريق حق، وعظ استاد را مي
تش گر در آاد و عمل کنند. اگر از مال دنيا به ايشان کم برسد، شاکر باشن چون تعليم دهد،

 ند.ر پردازمنک فقر و فاقه بسوزند، صبر کنند. آنان به فريضة مهم امر به معروف و نهي از

ه بکاماًل  کنيم وقتي کهاي پرسيدند يا علي ما امر به معروف و نهي از منکر ميطايفه
ور طکه به  کنيم و مادامي که کاماًل عامل نيستيم به آن امر نميکنيم، اما موقعآن عمل مي

نيد کمعروف  ر بهکنيم. آن حضرت فرمود: امايم، نهي از منکر نميکامل از گناه اجتناب نکرده
در  خودتان رچندولو اين که خودتان در حد کمال به آن عمل نکنيد و نهي از منکر نماييد، ه

کر ي از منناه ورزيد. البته منظور اين نيست که آمر به معروف وحد کمال از آن اجتناب نمي
 خود اهل مراعات نباشد.

ا رفرمايد: دانشمند واقعي آن است که عملش علم او مي )ع(صادقحضرت امام 
ي ار، الهگفت تصديق کند، اما آن علم و گفتاري که مصدِّقش عمل و کردار نيست، آن علم و

 نيست.

 و توأم بانيست. کسي که علم ا« حلم»و « علم»مانند پيوند هيچ مجموعه و پيوندي 
ه برزش حلم است، شخصيت او از معجوني پرداخته شده که هيچ معجوني از جهت بها و ا

 پاي آن نرسد.

 )ع( ادقصاند. حضرت قرآن مجيد و پيشوايان الهي ما را به تدبر و تفکر امر فرموده
 ست درعلمي که فهمي در آن نباشد، خيري نيفرمايد: آگاه باشيد، خيري نيست در مي

 باشد.کر نخواندن چيزي که تأمل در آن نباشد و نيز خيري نيست در پرسشي که در آن تف

و در  اند که تفکر يک ساعت برتر است از عبادت هزار سال،بزرگان دين فرموده
ر د و تفکر کنبعضي موارد از عبادات ثقلين افضل است. عالم رّباني بايد در هر امري تفک

 بايد مقدم بر گفتار و تکلم و هر اقدام او باشد.

 پايدار دين فرمايد: قوام دين بر چند چيز است که بدون آنهاحضرت اميرالمؤمنين مي
 شود:نمي

 اول ـ عالم سخنوري که به علم خود عمل کند.

 دوم ـ ثروتمندي که از مازاد خود به فقرا احسان نمايد.

 ت خود را به دنيايش نفروشد.سوم ـ فقيري که آخر

 چهارم ـ کسي که بعد از اخذ علم، تکبر نکند.
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لم عر به . هرگاه عالم سخنوپس شرطي از شروط قوام دين، معاونت علمي و مالي است
خود  نيايخود عمل نکند و ثروتمند به اهل دين کمک ننمايد و فقير آخرت خود را به د

ين در عف دتر گردد. امروز نيز علت ضف و ضعيفبفروشد و عالم تکبر کند، پايه دين ضعي
ستگيري ين داثر اين است که عالم نمايان به علم خود عمل نکردند، ثروتمندان از مستحق
 اورده وا نيجننمودند، فقرا آخرت خود را به دنيا فروختند و برخي علماء شرط تواضع به 

 چنان كه بايد به وظايف خود عمل نكردند.

أم هم تو فرمايد: علم وزير ايمان است، چه علم و ايماني که بايم)ع( صادقحضرت 
 ق است.ر رفنباشند، فاقد ارزش است، و حلم وزير علم است، و رفق وزير حلم، و صبر وزي

نين د، چبنابراين طالب حقيقي بايد داراي ايمان و علم و حلم و رفق و صبر باش
 عالمي نور خداست.

 
  قداست معلم در تزكيه و تصفيه

 رشادااي که دانشمند در طريق گرچه روح شهداء در ملکوت اعلي است، اما خامه
. دتر استرجمناندازد، از خون شهداء و جانبازان راه حق گرانقدرتر و امردم به جريان مي

کند يه ميي تکگيرد و يا به چيزاي بر بستر خواب قرار ميدانشمندي که شبانگاه و يا لحظه
واب و خگان ي نشر علم و ارشاد مردم تجديد قوا کند، به فرمودة بزرتا بدين وسيله برا

 استراحت او بر عبادت و نيايش هفتاد سالة پارسايان برتري دارد.

يان در حقيقت، ترقي و تنزل يک جامعه بلکه همة جوامع بشري در فرهنگ آن نما
آن  اليرقي و تعگردد. اگر فرهنگ يک ملت توسط معلمين شايسته سامان يافته باشد، تمي

 حتمي است و اال تنزل و سقوط آن تخّلف ناپذير است.

 ن آنميزان اعتالء و ترقي يک فرهنگ در کيفيت حرکات، رفتار و افکار معلمي
آنان  کايکشود. لذا وجود جمعي آگاه و با اخالص که آثار فعاليت الهي در يمشاهده مي

 جتماع است.مشهود باشد، از جمله شرايط الزم تعالي فرهنگي ا

واجد  فرادا، از اينرو بايد در انتخاب تربيت و پرورش معلم، رکن اساسي فرهنگ است
ود خورش شرايط براي شغل مقدس معلمي، کمال دقت به عمل آيد و ابتدا در تربيت و پر

د، روم باشي محود از تعليم و تربيت اسالمـمعلمين، گامي اساسي برداشته شود. معلمي که خ
 اند متعلمين را به طريق اسالمي ارشاد نمايد؟!توچگونه مي
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ان دل انس ه بهکالبته در اين مقام منظور از تعليم و تربيت، آن تعليم و تربيتي است 
ما است. ارسوخ کرده و روح او را سامان دهد، چنين علمي براي صاحبش نافع و سودمند 

يت قهورحبش نکبت و معلمي که بر سر زبان متوقف گردد و به دل رسوخ نکند، براي صا
 آورد.را به ارمغان مي

 و سر و علم گردد، لذا براي فراگيريبنابراين هر علمي ضامن قرب انسان به خدا نمي
لباس  وخواهد به رنگ سامان دادن دانش، ضوابط و شرايطي بايد رعايت گردد. کسي که مي
يت کند رعا و شرايط راعلم و دانش تعّين بخشد، بايد در مسير وصول به کماْل آن ضوابط 

 تا کوشش و تالش او تباه نگشته و دچار وقفه و ناکامي نگردد.

ونه يچ گهچه بسيار افرادي که در پي تحصيل علم برآمدند و در اندوختن آن بدون 
به  الت،هاي خود را به کار بستند، لکن در برابر آن تکاپو و تحمل مشکاي کوششوقفه

 و به هدف قابل توجهي نايل نشدند. اي دست نيافتندنتيجه و بهره

ف م صرهاي دور و دراز عمر خويش را در فراگرفتن علگروهي نيز با اين که مدت
توانستند يمهاي علمي دست يافتند، در حالي که نمودند، ولي به مقدار اندکي از سرمايه

 چندين برابر آن را در مدت کوتاهي حاصل نمايند.

و به ا اثر علم و دانش با خداي خويش آشنا گشته واي هم به جاي آن که در عده
گي تير ونزديک گردند، بر بعد مسافت و دوري خود از خدا افزودند و گرفتار سختدلي 

صول به اه وردرون گشتند. علت اين عدم موفقيت و قّلت بازدهي مساعي و بروز موانعي که 
 .عليم و تعلم استسازد، مسامحه در رعايت ضوابط و شرايط تکمال را مسدود مي

ين ااقد ف. معّلمي که اولين شرط الزم در تعليم و تربيت، اخالص و پاک نّيتي است
در  نمايد؟ دايتهتواند متعلم را به طريق صالح، ارشاد و گوهر گرانمايه باشد، او چگونه مي

ورد ري متعليم و تربيت اسالمي، نخستين هدفي که بايد به عنوان يک امر قطعي و ضرو
ن يگراده قرار گيرد، کوشا بودن معلم در تحصيل علم و خلوص نيت در بذل آن به توج

 است.

آري معلم و متعلم بايد در مسير تعليم و تربيت، فقط در جهت هدف الهي گام بردارد 
و هيچ گونه شائبه انتفاع ماّدي به آن نياميزد، زيرا محور اعمال و رفتار هرکسي بر نيت و 

راساس اين اصل، گاهي اعمال و رفتار انسان هم چون کوزة شکسته هدف او مبتني است. ب
هاي غيرانساني به صورت وزر فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است؛ و حتي به علت هدفگيري
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افزايد. و گاهي ها و حجب او ميفشارد و بر تاريکيو وبال درآمده، قلب و روح او را مي
يي است که ارزش و اعتبار آن فوق هر ارزيابي و اعمال و رفتار انسان همانند دّر گرانبها

 سنجشي است.

تصفيه باطن  عامل اساسي و کلي در نفوذ اخالص در رفتار انسان و به ثمر رسانيدن آن،

نه ، چگو. معلمي که دل خود را تصفيه نکرده و به صفاي درون نرسيدهها استاز آاليش
 دس معلمي موفق باشد؟!تواند به امر خطير ارشاد بپردازد و در شغل مقمي

ت. ه خداسفرموده: مقام معلم بسيار واال و مزد او در پيشگا)ص( اکرمحضرت رسول 
چنان که  وست،ااما کدام معلم؟ مسلمًا ارزش و اعتبار اعمال هرکسي مطابق با هدف و نّيت 

 وَ َنْت ِهْجَرت ه  ِاَلي اهلِل َنوي َفَمْن کا مايء  اْمرِ  ِانََّما اْلَاْعمال  ِبالنِّّياِت َو ِانَّما ِلک لِّ »آن بزرگوار فرموده 

اگر «: ْيهِ ِهْجَرت ه  ِالي ما هاَجَر ِالَ ا ي صيب ها فَ ي د ْني ِالَرس وِلِه َفِهْجَرت ه  ِاَلي اهلِل َو َرس وِلِه َو َمْن کاَنْت ِهْجَرت ه  
و راه  کند فردي از هرگونه انتفاع مادي صرف نظر نموده و از وادي اهداف نفساني هجرت

ما اگر است. اوصول به خدا و رسولش را اختيار نمايد، او به سوي اهداف الهي حرکت کرده 
د و به گرد هجرت فردي به سوي دنيا باشد و بخواهد از منافع غيرمشروع دنيوي برخوردار

 ارزش حرکت کرده است.تمايالت دامن زند، او به سوي اهداف پست و بي

لم و ارکان مقدس اسالم و نيز از علل مهم تحصيل عحديث فوق يکي از اصول و 
ن . بزرگامايدنهاي علمي خود معرفت است، که هر معلم و متعّلم بايد آن را ضميمه اندوخته

 ندام بهان و هاي بشر به مدد سه عامل دل، زباها و فرآوردهاند: همه اندوختهدين فرموده
بان و زحرک ز دو عامل بيروني يعني از تآيد و در اين ميان، ارزش جنبش دروني ادست مي

 مستقالً  نداماندام باالتر است. زيرا تحرک درون يا نيت پاک قلبي، بدون تحرک زبان و ا
ش و ارز شود؛ اما تحرک زبان و اندام بدون تحرک درون، فاقد هرگونهعبادت محسوب مي

آغاز  ريفهشاين حديث هاي خود را با اعتبار است. به اين جهت دانشمندان سلف تمام کتاب
 اشد.بّيت کردند تا هشداري باشد که همه همت معلم و متعلم بايد در پاکي و خلوص نمي

اين معلمي که فاقد اخالص باشد، آموزش و فعاليت او فاقد ارزش است. بنابر
  فرموده که اگر)ص( اکرم. حضرت رسول  ، شرط اساسي است ربيتـالص در تعليم و تـاخ

 سوي به را او که رساند،نمي سعادت به تنها نه را انسان باشد، آموختن علم هدف چهارچيز 
 :دهدمي سوق بدبختي و ضاللت

   .دانشمندان ساير بر مباهات براي ـ اول   
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 نابخردان و سفيهان با جوييستيزه براي ـ دوم   
 .مردم توجه جلب براي ـ سوم   
 .ثروت اندوختن براي ـ چهارم   
 بيفزايد، نياد به خود دلبستگي در علمي هاياندوخته ازدياد با فردي اگر بنابراين   

 ائيلجبر جناب از)ص( اکرم رسول حضرت. گرددمي خداوند از دوري موجب دلبستگي اين
 بندگان بقل در که من اسرار از است سّري اخالص: که کندمي نقل تعالي حق از هم او و

 .«يِعباد ِمْن ْبت  َاْحبَ  نْ َم َقْلبَ  ت ه  ِاْسَتْوَدعْ  َاْسراري ِمنْ  ِسرٌّ  ْخالص  َاْلاِ » امنهاده وديعه به محبوبم
 فراموش ار خود لکن کند، تعليم مردم بر را خير رسم و راه دانشمندي و معلم اگر

 برخوردار خود روشنايي از را ديگران که است ايفتيله مانند نپردازد، خود به و نمايد
 َمَثل  ه ،َنْفسَ  ِسيي نْ  َو ْلَخْيرَ ا الّناسَ  ي َعلِّم   الَّذي َمَثل  » گرددمي تباه و زدسومي خود ولي سازدمي

 .«َنْفَسه  َتْحِرق   َو ِللّناسِ  ت ضيء   اَلَفتيَلةََ
  .ستا متعلمين نزد در معلم محبوبيت و مقبوليت در تربيت، و تعليم پيشرفت رمز

 تثبيت و ممتعل اعتماد جلب سبب که وستا علمي و عقلي امتيازات از ناشي معلم مقبوليت
 اعظم سهم به آن بر عالوه معلم، محبوبيت اما. شودمي کمال کسب و علم طريق در او گام

 معنوي و يروح فضايل و امتيازات و صفا بلکه و معلم وارستگي و اخالص و پاکي به منوط
 و علم کسب راه مشکالت شده، او عالقه و عشق و متعلم مجذوبيت موجب که اوست،
 کردار و فتارگ و رفتار و معلم شخصيت بدينسان. گرداندمي هموار و آسان او بر را کماالت

 .شودمي متعلم نزد در کمال و فضيلت تحصيل براي الگويي او،
 
   معّلم وظايف

 اتآي در را هدف اين توانمي کمال حد به و است رسالت هدف هدايت، و ارشاد

 .ردک مشاهده بزرگان و( ع)اطهار ائمه حضرات و)ص( کرما رسول حضرت وسخنان الهي
 توان و نيرو همه و باشد داشته دلبستگي و عالقه تربيت، و تعليم حرفه و شغل به بايد معلم

خطير  وظيفة ينا بايد او .گيرد بکار دانشجويان اذهان به مطالب تقريب و تفهيم در را ويشـخ
 .ح دهدتا آنجا که ضرورت ايجاب کند، ترجيرا بر همة مصالح و منافع شخصي، البته 
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، رورتاگر منافع شخصي در حد ضرورت باشد، اشتغال به آنها در همان محدودة ض
اداء  راه بالمانع است ولي در صورت عدم ضرورت، بايد همة منافع و مصالح شخصي را در

 وظيفة تعليم و تربيت فدا سازد.

ر وه بهدف باشد و آماده شود که عالالمقدور در اين راه و سير معلم بايد حتي
ق دهد. ت سودرآمدن به مقام علم و عمل، با محبت الهي به تدريج مردم را به طريق هداي

پس ستعلم و مت به راه و رسم بزرگان در امر تعليم و تربيت و ارشاد، ابتدا محبت وافر اسزيرا 

ها در له ساساني هستند کآري معلمين واقعي ک به تدريج سوق و ارشاد او به طريق هدايت.
و  قف گشتهت وامکتب الهي، خود تربيت يافته و به راه و رسم بزرگان در امر تعليم و تربي

 مراحل معلمي را طي کرده باشند.

 ليم،وضعيت ظاهري معلم در ورود به کالس و نحوة رفتار و کيفيت تدريس و تع
ير سآن  نبوده و در مراحل خود بابي است. استادي که به کيفيت تدريس و ارشاد آشنا

ت است تربي تنها ورود معلم به جلسه درس و حضورش سببتواند معلمي کند. ننمايد، او نمي

 .گيرند قرار . خوشا به حال افرادي که تحت تعاليم افراد واجد شرايطچه رسد به کالم او

مام او ـ نخستين وظيفه معلم در ارتباط با دانشجويان، توجه و اهت تشويق به اخالص
به آشنا ساختن آنان به آداب ديني و حقايق آيين مقدس اسالم است. بايد انس و عادت به 
صيانت نفس را در تمام شؤون زندگي در آنان ايجاد کند، و در صورت برخورداري 
 دانشجويان از رشد عقلي مناسب، سعي نمايد که اين عادت مهم و پرارزش را به ثمر رساند.

نگه  کيزهراحل تعليم و تربيت، تشويق دانشجويان به پاک و پاگام اول معلم در م
ر دويش داشتن مساعي تحصيلي خود از هرگونه شوائب فرومايه، و محدود ساختن تالش خ

ي تا روح جهت الهي است. آنان بايد اين خصيصه الهي را استمرار داده و از اين حالت
ربهاء نه پمع دنيوي به اين گنجيواپسين دم حيات برخوردار گردند، و سعي کنند که مطا

 دستبردي نزند.

 کند، و بازگونشجر داـمعلم بايد حقايق و آثاري را که در اين زمينه از بزرگان رسيده ب
 
 

و ناچيزي دنيا را در نظرش جلوه دهد و حس تعلق و دلبستگي دنيا را از دل او بزدايد، و  
ي پايدار است. معلم بايد اين حقيقت را برايش معلوم کند که لذات ماّدي، فاني و لذات معنو
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بر متعلم بازگو کند که دنيا گذرگاه و منزلگه و کشتزاري است که انسان بايد از اين معبر و 
ترين زمينه مساعد رهگذر، در تحصيل کماالت و کسب علم و عمل بکوشد و ايمان را عالي

االي علمي و کشف اسرار دست تواند به مقامات ومعرفي کند، زيرا دانشجو در اثر ايمان مي
 يابد.

ي راسومعلم بايد بفهماند که در ساية اين حالت روحي، ابواب علوم و معارف ف
ب و ، از قلافتهگردد، و سينة ايشان از تنگناي آالم و مشکالت رهايي يدانشجويان گشوده مي

 افتد.هاي معارف و حکمت به جريان و فيضان ميدرونشان سرچشمه

ياي مزا نشجويان را به تحصيل علوم و معارف تشويق کند و فضايل ومعلم بايد دا
، وارثان رّباني ندانعلم و علماء را بر آنان گوشزد نمايد. بايد يادآور شود که علماء و دانشم

 هايي بلند و درخشان جاي دارند.حضرات انبيايند و در پايگاه

راي بموده ناخبار استفاده آفرين که از آيات و معلم بايد از اين گونه سخنان شوق
يت ازة کفااند دانشجويان بازگو کند، و برايشان گوشزد نمايد که به مسائل دنيوي بايد به

 رد.ه داتوجه کنند، تا از اين طريق بتواند آنان را از انگيزة دنياگرايي دور نگا

ول ـ براي پيشگيري از سوء رفتار دانشجو، معلم بايد در مرتبة ا هاروش تذکر خالف
با ايماء و اشاره و تعريض و کنايه او را از تخّلف باز دارد و در صورت عدم ضرورت، از 
آشکارگويي بپرهيزد و در ارشاد او از عامل مهر و محبت و موّدت استفاده نمايد. چه تصريح 
و آشکارگويي غالبًا پرده هيبت و ابّهت را دريده و موجب جرأت و جسارت دانشجو در آن 

 تري بر آن اصرار ورزد.و ممکن است با حرص و ولع فزونتخلف شود، 

ت ن دساگر به وسيله اين ايماء و اشاره، دانشجو به خالف خود پي برد و از آ
ر غياب درده برداشت، معلم به هدف تربيتي خود دست يافته، وگرنه بايد با صراحت و بي پ

ر حضور حت دلنًا و با صراديگران او را گوشزد کند، و اگر اين هم مؤثر نيفتاد بايد ع
 سايرين او را از خالفش باز دارد.

شد، اگر موقعيت و شرايط زمان و مکان مقتضي شدت لحن و خشونت در گفتار با
 .يايندبرن بايد معلم ِاعمال خشونت کند تا دانشجوي متخّلف و سايرين درصدد آن تخّلف

 ش را درو نرم يـبايد فروتنبلکه   ، وهمندانه باشدـمعلم نبايد رفتارش با دانشجو شک
ضرت شر، حبرخورد با دانشجو پيشة خود سازد. خداوند تبارک و تعالي به معلم اّول ب 

 «.يَنـم ْؤِمنَواْخِفْض َجناَحَک ِلـَمِن اتََّبَعَک ِمَن الْ »فرمايد: مي)ص( اکرمرسول 
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و  ـ معلم بايد در بذل محصوالت علمي بخل نورزد رعايت اعتدال در تعليم
زد. ريغ نوردته، هاي علمي خود را احتکار و ذخيره نکند و از بذل آن به افراد شايسندوختها

ن يار آنااخت هاي علمي كه دردر عين حال معلم بايد دانشجويان خود را به صيانت اندوخته
 نهاده، تشويق و ترغيب نمايد.

د د، نبايدارنگي البته تا زماني كه دانشجو به برخي از علوم و معارف اهليت و شايست
. زيرا صر باشدما و معلم اين علوم و معارف را در اختيار او نهد، بلکه بايد در کتمان آن کوش

هضم  رک ودالقاء چنين علوم و معارف براي دانشجويي که آمادگي و استعداد کافي براي 
که  لومو ع آن ندارد، موجب پريشان خاطري است. اگر دانشجويي در زمينة اينگونه معارف

نها تلوم نه ين عاهليت ندارد پرسشي نمايد، معلم بايد به او بفهماند که در شرايط کنوني ا
بذل  و ازابراي او سودمند نبوده که زيان بخش است. هم چنين يادآور شود که خودداري 

 اين علوم و معارف، نه از باب بخل که از روي حس دلسوزي است.

به  شتغالاامور غيرضروري و غيرواجب قبل از معلم بايد دانشجو را از اشتغال به 
يني، جب عامور ضروري و واجب، و نيز از اشتغال به واجب کفايي قبل از اشتغال به وا

 بازدارد.

قوي تيله نخستين قدمي که بايد دانشجو در اين مرحله بردارد، پيراستن دل به وس
ز و پس ا دهد ازخواست قراراست و مقدم بر آن، بايد معلم از نظر تقوي خويشتن را مورد ب

 احراز مرتبة تقوي، به ارشاد دانشجويان دست يازد.

 ددرجة استعدا معلم بايد از اندرز شاگردان چيزي فروگذار ننمايد و در تفهيم مطالب،
ي که سائلو قدرت درک و محفوظات دانشجويان را مّد نظر قرار دهد و از بازگو کردن م

 داري کند.بيش از تحمل درک آنان است، خود

نه که انگومعلم بايد طرز بيان خود را بيش از حد معمول گسترده و مفصل نسازد بد
راد وتاه ايو ک ضبط و نگهداري آن امکان پذير نشود، و نيز بايد بيان خود را چندان فشرده

 تدال راد اعنکند که درک مطلب دشوار شود، بلکه بايد همواره در امر تعليم و تربيت، ح
  .رعايت کند

 ء فهم وتضاسب اقـلمي و برحـاية عـور مقام و پـويان در خـريک از دانشجـا هـاو ب
 و ايماء با است زيادتري تشخيص نيروي داراي که دانشجويي با. گويد سخن او استعداد

 توقف و ودرک دچار که کساني خصوصًا سايرين با ولي دهد، توضيح فشرده طور به و اشاره
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 .نمايد تشريح تفصيل و بسط با را مطلب هستند، ذهني 
 و هالمثا ذکر با سپس کند، مطرح روشن و صريح طور به را مسئله هر بايد معلم

 اثبات براي د،شو يادآور را آن مخالف و موافق داليل بايد. بپردازد آن توضيح به هانمونه
 داليل و شود، يتوتق و تأييد کاماًل هاجنبه آن تا گردد متذکر را الزم داليل موافق هايجنبه
 .نشود واقع آن تأثير تحت و نگردد آن شيفتة دانشجو تا کند بيان نيز را مخالف هايجنبه

 و رأي گرا و بگيرد، نظر در را خود ايرادات و نواقص و منفي هايجنبه بايد معلم
 واقعيت و حق بيان صرفًا او مراد که بفهماند دانشجويان به کند،مي تضعيف را کسي نظر

 تضعيف هب بوده متوقف واقعيت بيان چون. ديگري تضعيف و تفوق و برتري اظهار نه ،است
 .است کرده بازگو را آن جهت اين از دانشمند، فالن نظر و رأي

 آشنا مسائل از ايپاره دربارة مؤلفان بعضي لغزش و خطا به را دانشجويان بايد معلم
 نبايد. دگرد برخوردار جوييحقيقت و انساني نّيت و هدف از بايد رهگذر اين در سازد،

  باشد، خود نگريژرف و انديشي استوار ابراز و ديگري لغزش و خطا اظهار صرفًا او غرض
 جا به صورتي رد دستورات اين همه البته. نيايد وجود به او در خودباختگي و غرور و کبر تا

 .باشد داشته شايستگي و اهلّيت مخاطب، طرف که است
 در  آنها تکرار و اعاده به و اوقات اکثر در علمي اشتغاالت به را نشجوياندا بايد معلم

 هاييپرسش نموده بيان که مباحثي و مسائل به راجع و کند، ترغيب و تشويق مناسب اوقات
 هب نسبت فضيلت و کوشش و سعي لحاظ از دانشجويي که کرد مالحظه اگر. کند طرح

 در ديگران، ضورح در علنًا و آورد عمل به تجليل و ماحترا او از بايد دارد، مزّيت سايرين
 .دهد قرار تقدير مورد نباشد، ميان در او حال تباهي و غرور و عجب بيم که صورتي

 مورد که باشد اموري خواهان دانشجويان به نسبت بايد معلم ـ صدر سعة و انصاف
  .نپسندد نيز ايشان به پسنددنمي خود براي که را بدي و شّر هرگونه و است، خويش عالقة

 و تعاون روح نمايانگر و معلم ايمان کمال از حاکي انديشي برابر و مواسات گونه اين
 .است آنان به نسبت او همبستگي
 مؤمن عنوان تواندنمي سـکيچـه:  که آمده چنين معتبر و صحيح احاديث و اخبار در

 ود نيزخيماني اخواهد به برادر ميرا به مفهوم واقعي احراز کند، مگر آنچه را براي خود  
 «.ِهال ي ْؤِمن  َاَحد ک ْم َحّتي ي ِحبُّ ِلَاخيِه ما ي ِحبُّ ِلَنْفسِ »بخواهد 
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ساس نش ادانشجو واالترين برادر و ارجمندترين فرزند معلم است، زيرا علم و دا
ندي يک نوع قرب و خويشاوندي روحي و معنوي است، که از هرگونه پيوند و خويشاو

 سمي و خوني واالتر است.ج

ود را خامة معلم بايد پيش از آغاز درس و قبل از خروج از خانه، هدف و نيت و برن
افزايد، و مي خود تنظيم کند. بايد با خود بينديشد که از راه تعليم و تربيت بر مراتب علمي

 ازبسازد و از افکار و آراء باطل به سوي حق و حقيقت حق و حقيقت را آشکار مي
 گردد.مي

فتاري يي گمعلم بايد در بحث و مذاکره با دانشجويان منصف باشد و اگر از دانشجو
سن و  ي کمسودمند و مفيد شنيد، به اهميت آن گفتار اعتراف کند اگرچه آن دانشجو فرد
 ش است.دان سال باشد. زيرا اعتراف به اهميت افکار صحيح ديگران، خود از برکات علم و

و  ظ سنوجه و ابراز محبت خود نسبت به دانشجوياني که از لحامعلم نبايد در ت
ت، فضيلت برابرند، تبعيضي قايل شود. تبعيض و عدم رعايت مساوات در چنين صور

وشش و ک گردد. لکن اگر دانشجويي از لحاظ سعيهاي رواني عّدة کثير ميموجب ناراحتي
لت ود که عآور شبه عمل آورد و يادو فضيلت بر سايرين مزيت دارد، بايد معلم از او تجليل 

ع بالمان بعيضاين احترام و تجليل ويژه به خاطر آن مزايا و موجبات است، در اين صورت ت
ست دي ااست. چه اين تجليل و تقدير عامل مؤثري است در ايجاد تحرک، و انگيزة مفي

 براي تالش سايرين در اتصاف به آن صفات حميده و امتياز آفرين.

 خاطر هاي فرساينده خود دچار ماللاحساس کرد که دانشجويي با کوششاگر معلم 
تور و دساهاي اين حاالت در او نمودار است، بايد به و خستگي روحي گشته و يا زمينه

 استراحت دهد و امر کند که از اشتغال علمي خويش بکاهد. 

بر  او الاگر دانشجويي دربارة مطالعة مطلبي با معلم خود مشورت نمود، وقتي ح
ذهن و  ن کهمعلم روشن نيست نبايد بدون مطالعه در اين باره دستوري صادر کند، مگر اي

 ورد.ست آدهوش او را بيازمايد و از حاالتش از نظر استعداد و حافظه آگاهي کامل به 

 انشجوظر دنصص در علمي يا فني است، نبايد علوم ديگر را در ـمعلم و استادي که متخ

 خورد، زيرايمگيري در بسياري از معلمين به چشم متأسفانه اين خرده کند. تقبيح و تحقير
ل کنند و به قواکثر مردم از چيزي که آگاهي و بينش کامل ندارند، احساس نفرت مي

 هاي خويشند.معروف، مردم دشمن نادانسته
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ق حنها تمعلم عالم و خردمند ولو آن که در علمي يا فني تخصص داشته باشد، نه 
شاي م، راهگلزو حقير ساير علوم را ندارد، بلکه بايد به آن علوم نيز ارج نهد و در صورتت

ت به هاي معلم نسبها و راهبريدانشجو براي آموزش ساير علوم باشد. اينگونه دلسوزي
ه حرف وشناسي معلم نسبت به شغل ترين نموداري است براي وظيفهمصالح دانشجو، کامل
کوفا رف شارشادي استعداد دانشجو را براي فراگيري علوم و معا تعليم و تربيت؛ چنين

 سازد.مي

صيل ه تحبيکي از وظايف بسيار مهم معلم اين است که اگر دانشجوياني که نزد او 
يد . او باگرددعلم اشتغال دارند، نزد استاد ديگري هم سرگرم تحصيل باشند، آزرده خاطر ن

اض داي اغرجه فونظر گيرد و منافع ايشان را به هيچ  در اين زمينه مصالح دانشجويان را در
 شخصي خود نکند.

ديگر،  ستادااکثر معلمين و اساتيد کم ظرفيت به خاطر اشتغال دانشجويان آنها نزد 
ت ين حيثيتأم گردند. مسلمًا آنان در اداء وظيفه تعليم، نه رضاي خدا کهرنجيده خاطر مي

الت اند. اين حاطلبي خود را مدنظر قرار دادهفزونتر در ديدة مردم و ارضاء حس جاه
 وتعليم  ظيفهترين دليل گويا و رسايي است که آنان در مسير اداء وپريشانگر آنان، روشن

 تربيت، هدف الهي ندارند.

بندة  تعالممعلم بايد بداند که در مقام تعليم و تربيت بندگان خدا، اگر خداوند 
موريت اين مأ پردنر سازد، نبايد آزرده خاطر گردد. زيرا سديگري را به اداء اين وظيفه مأمو

 کاهد.به دست افراد ديگر چيزي از مقام او نزد پروردگارش نمي

 حساساپس به حکم وظيفه قطعي، اگر معلم در دانشجو از لحاظ استعداد و تحرک 
ن يين اتواند علوم متعددي را تحصيل کند، و خود او براي تأمآمادگي کرد که او مي

و راهنمايي  ه ارشادگون نيازمندي توانايي کافي ندارد، بايد او را به استاد ديگر ارشاد کند. اين
 ست.اشناسي و دلسوزي و حفظ امانت در هر معلم متعهد و مسؤول مقتضاي طبع وظيفه

  به اين وـشجلمي باشد، و دانـي کافي عـيت و آگاهـي اگر استاد ديگر فاقد صالحـول
گزار و تبدع ن مهارت علمي او واقف نباشد؛ و يا استاد مذکور مردي فاجر وکمبود و فقدا

او به  طلوبيا از لحاظ علمي، پرلغزش باشد، بدان گونه که خطر سرايت حاالت زشت و نام
 يفتگي وشاز  دانشجويان و در نتيجه انحطاط شخصيت آنان در ميان باشد، بايد معلم او را

 اشد.بشته حذر دارد و در اين تحذير، هدف صحيح الهي دافريفتگي نسبت به آن استاد بر
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 والتحصيل گرديد اگر دانشجويي تا حدي به علم و دانش دست يافته و فارغ
شيدن امان بخو س شايستگي الزم را براي تصدي مقام تعليم احراز نمود، بايد استاد به ترتيب

ورد. ه عمل آيل بو احترام و تجلحرفه او قيام کند و او را در مجالس و محافل تمجيد و از ا
ت ن اسچه اگر اين دانشجو بدون تأييد و ارشاد استاد به تعليم اشتغال ورزد، ممک

ار تي برقرالف واطالعي به مهارت علمي او اعتماد نکنند و با او انس دانشجويان به علت بي
 نکنند.

نگر وقار و هيبت اي که نماياـ معلم بايد خود را با زمينه آراستگي و رعايت ظواهر
اوست آماده کند و با لباس و بدني نظيف و پاکيزه وارد جلسه درس شود. معلم بايد لباسي 

 در برکند که وقار و متانت او را حفظ کند و دل ناظرين را به خود جلب نمايد.

يد اشد. بالم بعبايد منظور او از اين پيراستن و آراستن ظاهر، تجليل و بزرگداشت از 
ننده و زثار ورود به جلسة درس، خود را خوشبو سازد و خويشتن را از هرگونه آ به هنگام

 اشمئزاز آور بپيرايد.

س س درآيد و به سوي مجلاي که از خانة خود بيرون ميمعلم بايد از همان لحظه
ود م و درشود، سالدارد، ذکر خدا را استمرار داده و آنگاه که وارد جلسة درس ميگام برمي
 بر حاضران نثار کند.خود را 

ر ده بمعلم بايد وقت خروج از خانه دعايي را که از حضرت رسول اكرم)ص( وارد ش
يا گمراه  ردانم واه گبرم از اين که مبادا گمردل و زبان جاري کند و بگويد: خدايا به تو پناه مي

چار آن ا خود دي نمگردم، بلغزانم يا بلغزم، ستم کنم و يا ستم بينم، ديگران را به ناداني کشا
 ه است وشکو گردم. الهي آن که سر به جوار تو نهاد سرافراز است، ستايش تو بس بزرگ و با

 جز تو کسي شايستة عبادت نيست.

و کند. خود را بدسپس بگويد: به نام خدا، خدايي که تمام حوايج مرا کفايت مي
توار ـار و اسايدا قلبم را پـاله ت يد و قدرت اوست. بارـا تحـها و جنبشـسپارم، همة نيروهمي

 نگهدار و حق را بر زبانم جاري ساز.

ـ معلم بايد وقت نشستن در محفل درس، وقار و متانت و  ادب در کالم و رفتار
خويي را عجين ساخته و در جاي خود جلوس کند و از هر نوع نشستن زننده تواضع و نرم

 بپرهيزد.
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ز د، ارا در يک سمت و جهت مستقر بساز معلم بايد در صورت امکان جايگاه خود
ز هاي خود را اهاي شديد خودداري کند. بايد دستعقب نشيني و جابه جا شدن و تکان

شان هاي پريهاي خود را از نگاهحرکات بيهوده باز دارد و در صورت عدم احتياج، چشم
بت ا از هيارهن کحفظ نمايد. بايد از کثرت شوخي و مزاح و خنديدن زياد بپرهيزد، زيرا اي

 وشاط کاهد. لکن اگر مزاح و شوخي، اندک و بر سبيل ندرت و براي تجديد نمعلم مي
ه ان کشادماني و زدودن فرسودگي خاطر دانشجويان باشد، پسنديده و ستوده است. چن

 ت ميانالشأن اسالم گاهي براي ايجاد انس و الفو رهبران عظيم)ص( اکرمحضرت رسول 
سول کردند، خنده نيز به همين نسبت مطلوب است. حضرت رمزاح مي خود و همنشينان

ه صدا گشت و به قهقههاي پيشين او نمايان ميخنديد کمي از دندانآنگاه که مي)ص( اکرم
 توان به تبّسم و لبخند تعبير نمود.اعتدال در خنديدن را مينمود؛ بلند نمي

زيرا  گذرد،بو در آن از حد اعتدال معلم نبايد مزاح را دأب و عادت خود قرار دهد 
رام او احت تجاوز از حّد در اين باب سبب جسارت و جرأت دانشجو نسبت به استاد گشته و

رس دافکند، و درس او منجر به هرج و مرج شده و ادارة مجلس را در معرض خطر مي
 گردد.براي او دشوار مي

د واننة حاضران مجلس بتمعلم بايد براي نشستن جايگاهي را انتخاب کند که هم
ف ساخته ان معطوه آنبچهرة او را ببينند، و او نيز به نوبة خود بتواند التفات و توجه خود را 

 و چهرة دانشجويان را ببيند.

ه ر و نگاز نظمعلم بايد نگاه خود را عادالنه بين دانشجويان توزيع کند و همه را ا
اختن دود سه به افراد مترّفع ظاهر و محاختصاص التفات و توجخود محظوظ گرداند، زيرا 

 نگاه به افراد مترّجح صورت، شيوة ستمکاران و رياکاران است.

برد، يار ممعلم بايد بيش از آنچه از اخالق و رفتار خوش دربارة تودة مردم به ک
ياقت و لي و نسبت به دانشجويان خود در پيش گيرد. بايد دانشجوياني را که از لحاظ علم

ه نسبت ب وهد، روحي نسبت به سايرين امتياز دارند، مورد احترام و توقير قرار د شايستگي
و  شادهگسايرين نيز اظهار لطف و محبت نموده و با سالم صميمانه و گرم و با چهرة 

 اي متبّسم، مراتب احترام خود را ابراز دارد.سيمايي شاداب و قيافه
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اني ر انسو محبوب باشد، و وظيفة ههر انساني عالقه دارد که نزد ديگران محترم 
ه بوظف منشان دادن مهر و محبت و احترام به ديگران است، لکن معلم بيش از ديگران 

 باشد.مراعات اين امر نسبت به دانشجويان خود مي

يرا زند، بهترين صفات اخالقي معلم اين است که به دانشجويان خود مهر و محبت ک
يدا پاد انس است يدًا نيازمند است. براي اين که دانشجو بادانشجو به مهر و محبت استاد شد

ز اويي که انشجکند و به او اعتماد نمايد، بايد از توجه و محبت حقيقي او اشباع گردد. د
 گردد.استاد خود مهر و محبت و احترام مشاهده نکند، از او بيزار مي

و روشي را انتخاب ـ معلم بايد در تدريس خود راه  تنظيم مطالب و ارائه مناسب
ها ترين واژهترين وجه قابل فهم گردد، او بايد زيباترين و دلچسبکند که درس او به آسان

ها در تفهيم دانشجويان استفاده را به کار برد و در قالب بياني آرام و روشنگر، از آن واژه
 نمايد.

ز اه و پس اشتددم مطالبي را که از نظر زيربنايي و اهميت در درجة اول قرار دارد، مق
ي که در جاي ند وکآن مطالب رو بنايي را ايراد کند. معلم بايد در تنظيم مطالب بنيادي دقت 

 را حفظ اراتبايد وقف کند سکوت نمايد، و در جايي که بايد ارتباط و پيوند جمالت و عب
 کند، پيوستگي را در کالم و سخن خود رعايت نمايد.

ب يح مطالتوض واند، تکرار کند جويان به خوبي درنيافتهمعلم بايد مطالبي را که دانش
کمي  ديد،پيچيده و الفاظ مشکل را اعاده نمايد. پس از آن كه از شرح و بسط فارغ گر

 سکوت کند تا اگر دانشجويي اشکالي داشته باشد، آن را در ميان گذارد.

گر س ديدرواگر معلم با دروس متعددي مواجه شود، بايد علم و دانشي را پيش از 
ين ندترباشد؛ يعني ارزشمتدريس کند که واجد شرافت فزونتري نسبت به ساير علوم مي

 دروس خود را در نوبت نخست مورد تدريس قرار دهد.

ر معلم نبايد در شرح و بسط مطالب آن چنان پرگويي کند که سبب مالل خاط
ب طالمکه دانشجو  دانشجو گردد و مانع ضبط و درک شود. زيرا هدف از تدريس آن است

 گي خاطررسوداستاد را کاماًل درک کند و به خاطر سپارد، اگر اطالة کالم استاد موجب ف
نان را آنچ خود واهد رفت. معلم نبايد بيانـويان گردد، اين هدف و مقصود از ميان خـدانشج

رض قض غکوتاه و محدود سازد که نقص تقرير و توضيح گردد، زيرا در اين صورت نيز ن
 ديد آيد.پ
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شجويان دان استاد بايد در امر طوالني ساختن و کوتاه نمودن مطلب، شرايط و اوضاع
ر کالم د طالةرا در نظر گيرد و اگر دانشجويان خود را آماده احساس کند، در اين صورت ا

 ود.بهاي متنوع مطلب مذکور، بالمانع خواهد شرح و بسط و اظهار شقوق آن و شاخه

 وسر  ود از هرگونه عوامل آزاردهنده از قبيل گرد و غبار فضاي جلسة درس باي
دارد، مي صداي زياد و تابش سوزندة آفتاب و ساير عوامل که فکر دانشجويان را مشغول

 مصون باشد.

 يد صداينبا معلم نبايد صداي خود را بيش از اندازة نياز حاضرين بلند کند، و نيز
حضرت رسول  ي برخي از دانشجويان مسموع نگردد.اي کوتاه سازد که براخود را به اندازه

مورد بيزار يدارد و از صدا و فرياد بلند بفرمود: خدا صداي آهسته را دوست مي)ص( اکرم
 است.

ايت ن سربهتر اين است که بگوييم صداي استاد نبايد از فضاي جلسه درس به بيرو
يان مشد. اگر کسي در کند، و در عين حال بايد صداي او براي همه حاضران رسا با

دن نمو دانشجويان دچار ثقل سامعه و يا ضعف حس شنوايي باشد، در اين صورت بلندتر
 اي که او بشنود، بالمانع و بلکه فضيلت است.صدا به اندازه

يد از د باجلسه درس بايد از سر و صداي زياد و غوغا و همهمه مصون باشد، و استا
اي از هه عدکآن، منحرف نگردد. اگر استاد متوجه شد  مسير مطلب مورد بحث قبل از تکميل

 ت، بايده اساند که با اصل موضوع بيگاندانشجويان از مطلب منحرف شده وارد مسائلي شده
آنان را  ورد،آبا مهر و محبت پيش از آن که سخن دانشجويان فراتر رود و غوغايي به وجود 

 موازين ود واز بحث دانشجويي که از حد به مسير مطلب مورد بحث باز گرداند. معلم بايد
 اخالقي پا فراتر نهاده شديدًا جلوگيري نمايد.

ـ معلم بايد همواره با دانشجويان همراهي کند و به  روش پاسخگويي به سؤاالت
هاي آنان پاسخ دهد. اگر او متوجه شد که دانشجويي معني و مفهوم مطلب را درک پرسش

تواند اشکال خود را ايراد کند و يا بيان او از تعبير نمي نکرده، لکن به سبب حجب و حيا
مقصودش نارسا است، بايد منظور او را توضيح داده و پاسخ الزم را به ميزان معلومات و 

اگر مطلب مورد بحث براي دانشجويي مشتبه شده و به همين جهت  اطالعات او ارائه دهد.
هايي بنمايد و به قدري ع به آن مطلب پرسشکند، بايد معلم راجبدان مطلب اشکال وارد مي

 هاي خود ادامه دهد که سرانجام به هدف رسد.به پرسش
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و  حقيرتاي پرسش نمود، معلم نبايد او را اگر دانشجويي از مطلب رکيک و زننده
يد و بااغرضي پاسخ دهد. استهزاء کند، زيرا وظيفه معلم است که به هرگونه پرسش بي

ائل فهم مس م درکردند تا سرانجام دانشمندان در ابتدا بدينسان پرسش مييادآور شود که تما
 علمي موفق و کامياب گرديدند.

حبت ماگر شخص تازه واردي در جلسة درس شرکت کند، استاد بايد به او اظهار 
شرح  واطر رويي از او استقبال کند، و بدين وسيله موجبات انبساط خنموده و با گشاده

گردد، لذا يهم سازد. چون هر شخص تازه وارد و غريب غالبًا دچار دهشت مصدر او را فرا
 رويي اين دهشت را از دل او بيرون نمود.بايد از طريق اظهار محبت و گشاده

هاي اها نگبکند، نبايد استاد چون هر تازه وارد و غريب احساس غربت و بيگانگي مي
 اه ممکنه نگمتمرکز سازد، زيرا اين گون آزاردهنده بر او چشم دوخته و نگاهش را در او

يا حم و است او را دچار شرم و خجلت نموده و با وجود اهلّيت و شايستگي تحصيل، شر
 مانع پرسش علمي و شرکت او در جلسات بحث و مذاکره گردد.

ه کدند يکي از وظايف مهم استاد آن است که اگر دربارة موضوعي از او سؤال کر
در  د اطالعفاق اي برخورد کند کهندارد، و يا در ضمن تدريس به مسئله بدان احاطه و آگاهي

ويش خاهي اطالعي خود اعتراف کند، و از اقرار به عدم آگآن مسئله باشد، بايد به بي
 هاي علم و دانش است.خودداري ننمايد که اين اعتراف، از نشانه

ند ل کردو مسائلي سؤاالسالم فرمود: اگر از شما راجع به مطالب حضرت علي عليه
ار و اين فر ردندکه بدانها علم و آگاهي نداريد، راه فرار و گريز را در پيش گيريد. عرض ک

 داند.گريز چگونه است؟ فرمود بگوييد که خدا بهتر مي

د و دانيد بگويياند که فرمود: آنچه را که ميروايت کرده )ع(باقراز حضرت محمد 
ه در کد: کسي فرمو آگاهي نداريد، بگوييد خدا داناتر است. و نيزمطالبي را که بدانها علم و 

 ط گردد،سقو اي از آيات قرآن مجيد شتابزدگي کند و آن را نسنجيده معني نمايد دچارآيه
 سقوطي که مسافت آن بيش از فاصله آسمان و زمين باشد.

است: السالم فرموده که خدا را بر بندگان خويش دو حق بزرگ حضرت باقر عليه
يکي آن که دربارة مطالب و مسائلي که علم و آگاهي بدانها ندارند توقف و سکوت کنند. 

السالم فرمود: خداوند متعال دانند به زبان آرند. حضرت صادق عليهديگر آن که آنچه را مي
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بندگان خود را به دو عالمت ويژگي بخشيده: اول ـ از مطالبي که درباره آنها اطالعي ندارند، 
 ني نگويند. دوم ـ مطالبي را که دربارة آنها اطالع صحيح ندارند، مردود نشناسند.سخ

 ردند کهکؤال سيکي از بزرگان چنين فرموده: اگر از عالم و دانشمندي دربارة مسائلي 
را از « َاْدري ال» علم و آگاهي بر آنها ندارد، چنانچه عدم آگاهي خود را اعالم نکند و کلمه

 سازد.وجبات گرفتاري و نابودي شخصيت معنوي خود را فراهم مينظر دور دارد، م

گاهي و آ اي سؤال کردند که بدان علمآري اگر از عالم و دانشمندي دربارة مسئله
علم  سوم دانم و چنين اعتراف به گفته يكي از دانشمندان، يکندارد، بايد بگويد نمي

« ْدريَاال » که عالم و دانشمند کلمةگردد. به تعبير برخي فضالء، شايسته است محسوب مي
 نند، درکؤال اي که از او سرا ميان ياران خويش به ميراث گذارد، يعني دربارة هر مسئله

 ش به آنارانيدانم. بايد اين کلمه را به قدري تکرار کند که صورت عدم آگاهي بگويد نمي
 يغ نورزند.مأنوس گردند و پس از او در موارد الزم از به کار بردن آن در

سائل، مب و نکته جالب توجه اين که اعتراف به عدم علم و آگاهي دربارة برخي مطال
مقام  سازد، که برکاهد و او را پست و فرومايه نمينه تنها از مقام و موقعيت علمي عالم نمي

سبت به دا نافزايد. اين رفعت و عظمت مقام، نتيجه تفضل خمعنوي او در پيشگاه الهي مي
ه و تر گردد، شکواست که پاي بند حق و حقيقت باشد. به جاي آن که مقام او پست کسي

ر موداتر شود. چنين اعتراف و اقراري، نهاي مردم فزايندهعظمت و شخصيت او در دل
 عظمت مقام و کمال تقوي و بينش عالم و دانشمند است.

دتر ه زوبايد هرچاگر استادي به طور ناگهاني متوجه بيان و پاسخ صحيحي گرديد، 
اند ان بفهمه آنبقبل از متفرق شدن دانشجويان، به آنان اين پاسخ صحيح را تذکر دهد. بايد 

مثال اهي و اودخوکه در توضيح اين مطلب قباًل دچار اشتباه شده، و نبايد شرم و حيا و يا خ
 ف را بهاعتراآن، مانع تدارک اشتباه خود گردد. هوي و هوس نبايد او را وادارد که اين 

ن د که ايساز هاي ديگر موکولتأخير و تعويق اندازد، يا جبران اين اشتباهات را به فرصت
 هاي نفساني است.چنين تأخير، نتيجة خدعه و نيرنگ

د، ساز هاي ديگر موکولهاي خود را به فرصتاگر استادي جبران اشتباهات و لغزش
 و زمان عـوقمطلب از ـي آن که توضيح مـيکآورد: يـددي به بار مـهاي متعير زيانـاين تأخ
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  اتجلس در حاضران از برخي است ممکن که آن ديگري. افتدمي تأخير به آن ضروري 
 براي دانشجويان آراء و افکار ميان در او علمي اشتباه و غلط مباني و نکنند، شرکت او ديگر
 .کند باز جا خود

 مطالبي و اندرز و حکمت و القيـخا و ظريف نکات خود، درس پايان در بايد استاد

 و  خشوع با همراه و خالصانه آنان تا نمايد القاء کند، تصفيه را دانشجويان اندرون و قلب که
 و صرف علمي مذاکره و بحث چه. شوند خارج درس جلسه از باطن صفاي و نيت خلوص

 سخت و ساوتق موجب گاهي که رساندمي هم به هادل در نيرويي اخالقي، مسائل از عاري
 .گرددمي دلي

 ودـخ گاهـجاي در کمي حاضران، استنـبرخ از پس و ودـخ درس پايان در بايد استاد
 رد اگر جمله از دارد، سودمندي نتايج و فوايد دانشجويان و استاد براي کار اين. کند توقف 

 آن  کوتاه رصتف اين در باشد، مانده ناگفته پرسشي بقاياي و تتمه دانشجويان از يکي خاطر
 .گذارد ميان در استاد با را

 

 متعّلم وظايف
 تلطيف و تصحيح را خود نيت و قصد بايد دانشجو ـ حافظه تقويت و گناه تقليل

 آن استمرار و حفظ و علم پذيرش براي تا نمايد، تصفيه آلودگي هرگونه از را قلبش و نموده
 .يابد آمادگي و شايستگي

 .ستا زرع و کشت رايـب زمين ازيـسپاک ماننده علم تحصيل رايـب دل سازيپاک
 و دـشر ، اشاکـخ و سـخ از نشده سازيـپاک و رـباي زمين در زرع و کشت هـک چنان 

 دل در نيز علم بذر گردد،نمي انسان عايد آن از برکاتي و يابدنمي باز را خود مطلوب نمو
 .گذاردينم فزوني به رو آن برکت و خير و کندنمي رشد تطهير، و پاکسازي بدون انسان

 است يگوشت پاره آدمي جسد در: فرمودمي آله و عليه اهلل صلي اکرم رسول حضرت
 بيماري و اهيتب به رو گوشت پاره اين اگر و بود خواهد سالم بدن تمام باشد سالم اگر که

 يـمآد دل و بقل ، وشتـگ پاره اين و دـده سوق بيماري و يـتباه به را بدن تمام ، گذارد
  .است باطن دل و قلب بر اشاره معني در که است،



سفر به کعبه جانان                                                                                              42  

  يعني ر،گي مدد گناهان بار کردن سبک از خود حافظة تقويت براي اندفرموده بزرگان
 ايهـرشح الهي معل زيرا. ده تقليل را گناهانت يابد، ويتـتق تو ظةـحاف نيروي واهيـخمي رـاگ

 .گيردنمي است از تفضل خدا، و فضل خدا در دل عاصي قرار

ت قّو ودانشجو بايد ساعات عمر خود را غنيمت شمرده و در دوران آسودگي خاطر 
ل شتغاابدني و هشياري ذهني و سالمتي حواس و عدم تراکم اشتغاالت، به تحصيل علم 

دد. و ر گرورزد، خصوصًا پيش از آن که داراي مقام و منصبي شود و به علم و فضل مشهو
د زيرا کوشيبآن که به مقام و منصب ظاهري برسيد، در تحصيل علم  اند پيش ازنيز فرموده

 سازد.هاي تحصيل علم را بر آدمي مسدود ميمنصب و مقام غالبًا طرق و راه

ـ در حديث آمده که تحصيل علم در خردسالي و جواني از  تحصيل علم در جواني
د. آن که در بزرگسالي به مانلحاظ ثبات و پايداري، مانند نقش بر سنگ است که پايدار مي

تحصيل علم اشتغال ورزد، از لحاظ عدم ثبات و پايداري مانند کسي است که مطالبي روي 
 ماند.اي نيز باقي نميآب نقش کند، که اين نقش و نگار حتي براي لحظه

 صيل علمه تحعلم و دانش غالبًا از آن افرادي است که در دوران خردسالي و جواني ب
َو آَتْيناه  »رموده ره فاند: خداوند تبارک و تعالي به همين نکته در قرآن مجيد اشاهاشتغال ورزيد

 رخورداربديشي ما يحيي را در خردسالي از حکمت و بينش و استوار ان«: اْلح ْکَم َصِبّيًا
 ساختيم.

ست و تنزل ا قي وپس مدار کار غالبًا در جواني بايد باشد، در اين زمان انسان قابل تر
ست تر ااب فضايل و ترک رذايل براي او ممکن است. هم چنين در اصاغر سخن مؤثراکتس

ر مزاج دبول قاز اکابر به دو وجه: يکي آن که قابليت بيشتر و به فطرت اقربند و تتّبع 
 اين تر است. ديگر آن که غالبًا تکبر حجابي است در پذيرش حکمت و در آنانسريع

مي م ِحْکل کالتعطِّش نشد و ِاصغاء تام نکرد، براي قبوحجاب نيست. کسي که نيازمند و م  
 نمايد.شود و کالم ِحکمي در او نفوذ نميدر منافذ فهم او گشادگي پيدا نمي

 داريالبته ضرورت علم در خردسالي و جواني و آثار مطلوب آن که ثبات و پاي
د که کن دداريمعلومات است، بدين معني نيست که انسان در بزرگسالي از تحصيل علم خو

ه و ستردگاساس است. زيرا فضل خداوند متعال بسيار گيري، تصوري باطل و بياين نتيجه
مة وي هرکرم او وسيع و جود او همواره در حال فيضان و بارش، و ابواب رحمت او به 

 بندگان در هر سن و سالي باز و گشوده است.
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به  ده وگار متعال واقع شاگر کسي آمادگي داشته باشد، همواره مورد لطف پرورد
د. رسد، و سن و کميت عمر براي تحصيل علم، دخالت کّلي ندارهدف مطلوب خود مي

ه  ح ْکمًا َو َتوي آَتْيناه  َواسْ ش دَّ َاَو َلّما َبَلَغ »خداوند متعال به اين نکته در قرآن مجيد اشاره فرموده 

 ي او بهنيرو پس از آن که قدرت و فرمايد:السالم ميکه دربارة حضرت موسي عليه« ًًِعْلما
 کمال رسيد و اندامش اعتدال يافت، حکمت و علم را به او عطا کرديم.

از  علم فهماند اگرچه در خردسالي تحصيلاين آيات شريفه و آيات ديگر به ما مي
 نسانالحاظ پايداري و ثبات مؤثرتر است، لکن براي تحصيل علم، علت تاّمه نيست. 

علمي  االيورگسالي به تحصيل علم اشتغال ورزد و در اثر کوشش، به مقام تواند در بزمي
 نايل آيد.

 ده وبسياري از دانشمندان سلف، همزمان با بزرگسالي به تحصيل اشتغال ورزي
ي د به جاز خوااند و آثار گرانبهايي سرانجام در اثر کوشش از ميان آنان فضاليي برخاسته

 اند.گذاشته

هر فرد عاقل و خردمند بايد ساعات عمر عزيز خود را غنيمت ـ  رفع سّد موانع
شمرده و از ضايع شدن دوران جواني جلوگيري کند، زيرا بقّيه عمر انسان به قدري 

توان آن را ارزيابي نمود. دانشجو بايد به قدر توانايي ريشة هرگونه مانعي گرانبهاست که نمي
پيوند و عالقه و دلبستگي مادي که ميان او و  را در راه تحصيل علم برکند. دانشجو بايد هر
 تحصيل علم سدي ايجاد کرده از هم بگسلد.

 ه سعادتاند، چدنيا و نفس مانع بزرگي است، مردم دنيا را اخذ و آخرت را رها کرده
ي، لذا آن مآل ع بهکذايي دنيا به نقد و تلّذذ به آن حالي است، اما سعادت آخرت متأخر و تمت

ه حظوظ ست کاهمتي و فرومايگي و خساست گزينند. از اين بيرا به اين برمي اکثر مردم آن
ن اند. بزرگاطاقت کرده که به واسطه آن ترک حظ جليل کردهقليل، آنان را چنان بي

بوته  ناب در د زراند: رهرو الهي بايد در طريق حق مانند پوالد آبديده بسوزد و ماننفرموده
ر دموده و شد نرک و پرداخته شود تا از اين راه استعدادهاي او گداخته و از هر ناپاکي پا

 نتيجه به سر منزل مقصود رسد.

خواهند منحرف دانشجو بايد بپرهيزد از معاشراني که او را از مسير تحصيل علم مي
ترين وظايف اوست زيرا طبع و سرشت انسان حاالت معاشران را سازند؛ اين از مهم

تمام عوايق و موانع را پيش از آن که سّدي بين او و تحصيل علم دزدد. دانشجو بايد مي
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گردند، از ميان بردارد و از قدرت آنها بکاهد. در حديث چنين آمده: وقت و فرصت آدمي 
مند گردي ويش از آن بهرهـمانند شمشير بّران است که اگر آن را قطعه قطعه کني و به نفع خ

ا قطعه قطعه کند و وجودت را در هم نوردد و در به هدف خويش دست يابي، و گرنه او تر
 خود هضم کند.

بيدن م کودر پهنة زمان و عرصة گردش روزگار به سير و سياحت پرداز، و براي دره
بطالت  ي بهآرزوهاي مادي قيام کن، تا عمرت که به خاطر تعويق در تصميم و ارادة خداي

 سامان يابد.سپري شده، با صحت حرکت جبران گردد و اعمالت سر و 

 
 وظايف متعلم نسبت به معلم

حّق  ود:ين فرمالسالم روايت شده است که آن بزرگوار چناز حضرت امام سجاد عليه
ت که دهد، اين اسراهبر زندگاني روحي تو که وجودت را تحت مراقبت علمي خود قرار مي

هرة ا چبو  از او تجليل نموده و محفل او را گرامي داري و به سخنانش گوش فرا دهي،
سؤال  ز اواگشاده به وي روي آوري و صدايت را در گفتگو پيش او بلند نسازي. اگر کسي 

زد نگر کسي د. ادستي نکني، بگذار که او خود پاسخ سؤال را القا کنکند در پاسخ به او پيش
ن او اسني و محپوشي کتو از او به بدي ياد کرد، بايد در مقام دفاع از او برآيي و از او عيب

ه بي. اگر نمايرا به ديگران اظهار کني. با دشمنانش همنشيني نکني و با دوستانش دشمني ن
 واهيگاداي اين حقوق نسبت به استاد موفق گردي، فرشتگان آسماني در جهت خير تو 

 ي از اوهاي الهاي و علم و دانش را براي خدا و هدفدهند که تو آهنگ چنين استاد داشته
 اي.فرا گرفته

السالم چنين السالم روايت شده است که حضرت علي عليهاز حضرت صادق عليه
ستاد احضر مفرمود: زياده از حّد از استاد پرسش مکن و با گوشة چشم و يا دست خود در 

 اشاره منما، و از طول مصاحبت و همنشيني او ملول مباش.

ه بفرموده که را در قرآن مجيد بازگو  )ع(موسيخداوند متعال ماجراي حضرت 
پيروي  آيا ترا« ْشدًاْمَت ر ع لِّ  َهْل َاتَِّبع َک َعلي َاْن ت َعلَِّمِن ِمّما»السالم گفت: حضرت خضر عليه

 اي؟کنم تا در رسيدن به حق، بياموزي مرا از آنچه که آموخته شده
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علوم اد ماي از وظايف شاگرد نسبت به استدر اين گفتار کوتاه حضرت موسي، گزيده
لوا ن اوالشأن و يکي از رسوالدانيم حضرت موسي پيغمبري عظيمگردد؛ با اين که ميمي

 دهد:مي رائههاي تربيتي سودمندي را به ما اها و نکتهالعزم بود. اين آيه شريفه خصيصه

 جاب)ع( معرفي کرده، اين مسئله ايضرت خضرـود را تابع حـخ )ع(وسيـمحضرت 
زيرا  اشد،اي شاگرد از مقام و منزلت استاد خضر فروتر بکند که مقام و منزلت موسمي 

 تر شود.قاعدتًا مقام تابع بايد از مقام متبوع فروتر و پايين

ين کنم؟ ا طلبد که آيا ترا پيروياجازه و رخصت مي« َهْل»با کلمة  )ع(موسيحضرت 
ش معمول خوي مسئله نيز مبالغه در تواضع را نشان مي دهد که بايد شاگرد نسبت به استاد

 دارد.

و  هاي حضرت خضر )ع( خود را ناداندر برابر معارف و آگاهي )ع(موسيحضرت 
قام واالي مي، به بياموز تا اين که مرا« َعلي َاْن ت َعلَِّمِن»کند، و با جمله فاقد علم معرفي مي

 نمايد.استاد خويش اعتراف مي

که به  رطي،به طور مقيد و ش لزوم عمل به راه و رسم متابعت در اين آيه شريفه نه
 ت.د اسصورت مطلق ذکر شده است؛ و اين نشان دهندة لزوم کمال تواضع شاگرد و استا

 ظيم کندد تنمعني متابعت متعلم، اين است که اعمال خود را با اعمال و رفتار استا
 کند.يعني تابع، چنان کند که متبوع مي

تعليم،  ترتيب بيان شده: پيروي، در آية شريفه وظايف شاگرد نسبت به استاد به
ليم و را تعاد اخدمت، تعّلم. يعني شاگرد بايد در گام نخست از استاد پيروي کند، سپس است
ز اترين مرحله دهد و در سومين مرحله خود را در خدمت استاد بدارد، تا سرانجام در نهايي

 علم و دانش استاد، برخوردار گردد.

خواهد يموسي م رساند که حضرتمي«  َعلي َاْن ت َعلَِّمِنَهْل َاتَِّبع کَ »جملة مقدس 
هندة دشان نبگويد من براساس اين متابعت هدفي جز فراگيري علم ندارم. اين مسئله نيز 

اشته ي نداين است که شاگرد بايد در مقام همراهي با استاد، جز علم آموزي هدف ديگر
 باشد.

ر اين دخواهد بگويد من م، و حضرت موسي مييعني بخشي از عل« ِمّما ع لِّْمَت»جملة 
دست  م توخواهم به بخشي از علپيروي جوياي برابري و هماوردي با تو نيستم، بلکه مي

 يابم.
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ر ر اختيام را دنشانگر آن است که خداوند متعال اين عل« ِمّما ع لِّْمَت»و نيز جملة 
د، اال شمرورا  هاد و مقام استادحضرت خضر قرار داده است، لذا بايد علم و عالم را ارج ن

 هاي الهي است.چه معلم بودن يکي از سمت

وسي از حضرت خضر درخواست ارشاد ـرساند که حضرت ميـم« ر ْشدًا»کلمه 
 نموده

 ز به ماه نيشد؛ اين مسئلوگرنه بدون برخورداري از برکات استاد، سرگردان و حيران مي 
استاد  نزلتمف نتوان رسيد. نتيجه اين که مقام و فهماند که بدون ارشاد استاد به هدمي

هداف اي و حقيقي بسي واالست، زيرا الزمة احاطه علمي فزونتر، آگاهي باالتر از محتو
 علمي است.
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پيموده  ره  ياناراهنم



 

 
 



 

 
 

 راهنمايان ره پيموده
 
 
 

 عظمت مقام عالم رباني 
چندان  نها،آليم و دستوراتي رسيده که اکثر مردم با وجود قبول از مکتب اسالم تعا

ه مداد کله اين اند. از جماند؛ ظواهر آن را گرفته و به بواطن آن پي نبردهتفکري در آن نکرده
 ست؟اعلماء افضل است از خون شهداء، منظور اين سخن، کدام عالم و کدامين کالم 

مش ه كالكينده آن عالم رباني نباشد. آن بسا کالم كه واجد شرايط باشد، ولي گو
 ني است.ربا متخذ از کالم الهي و بزرگان بوده و افضل از خون شهداء است، عارف و عالم
ي گاه الهر دراسالم آن مقدار اهميتي که به مقبوليت داده به کثرت نداده، به طوري که د

د فر وفق به اصالحکيفيت، شرط است نه کميت. انساني که در زندگي عالوه بر خود م
که با  است ديگري شده، از لحاظ باطني و تربيت روحي، مقامش بسي باالتر از آن مبّلغي

 وجود داشتن هزاران مستمع، عماًل نتوانسته فرد واجد شرايطي تربيت کند. 

فق به ن موکساني که به رضاي حق کالم علماي رباني را مطالعه نمايند و در اثر آ
شوند. مي و ديگران گردند، آنان نيز در رديف علماي رباني محسوباصالح و تربيت خود 

ده، پس کمال سعادت در رسيدن به حضور وجود مقدسي است که کالمش به رضاي حق بو
 است. مودهو قيام به اصالح و تربيت خود و ديگران و رسانيدن آنان به سعادت دارين ن

 رامتند، به او رشد عقلي کوقتي خداوند متعال بخواهد فردي را به سعادت برسا
ح و صال نمايد تا از صحبت کساني که در طريقه باطل هستند، خودداري کرده و به اهلمي

 کند. تقوي راغب شود؛ پيغام دوست، روح را تقويت مي

ازش سشنا رسد و به همه مبذول است، اّما با غيرآدريغا که پيغام دوست هميشه مي
نمايد. يزش مانه دل گفت، اين حديث تنها با سوختگان ساندارد. سخن شمع را بايد به پرو

 زرگانبکرد.  موارق را سير نمود، و مشقت و رنج سفر را بايد هـبا پاي پر آبله بايد طريق ح
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 اند که در طريق حق، دم نبايد زد گام بايد برداشت.فرموده 

اي علمخوشا به حال کساني که به رضاي حق، در پي تحصيل علم الهي به محضر 
ده شختي سکنند و در راه خدا متحمل مشقت و شتابند، مسافات بعيده را طي ميرباني مي

ا و هم ب گردندنمايند و اين علم آنان توأم با عمل است، هم خود برخوردار ميکسب علم مي
 سازند. مند مينشر مطالب حقه، ديگران را بهره

ن ها براي سنجش خوکه ميزانفرمايد: روز قيامت السالم ميحضرت صادق عليه
يابد. يموني شهداء و مرکب علماي رباني آماده گردند، مرکب قلم علماء بر خون شهداء فز

 وه که عالم رباني و رجال الهي چه عظمتي در پيشگاه الهي دارند.

تن در نشس وفرمايد: شتافتن به سوي عالم رباني السالم ميحضرت اميرالمؤمنين عليه
ل به جما کردن نگاهفرمايد: اي خدا، بهتر است از عبادت هزار سال. و نيز ميپيش او به رض

ن آمچنين . هامعالم رباني به رضاي حق، باالتر است از معتکف شدن يک سال در بيت اهلل الحر
ه طواف ب رتبهمفرمايد: به زيارت علماء رفتن به قصد قربت، بهتراست از هفتاد بزرگوار مي

 تاد مرتبه حج عمره مقبول و مبرور به جا آوردن. گرد خانه خدا، و هف

مند پس چه سعادت بزرگي است که سالک موفق شود از حضور عالم رباني بهره
درگاه  ي بهگردد. در اين صورت بر اوست که قدردان اين نعمت عظمي باشد و شکر اليتناه

 الهي به جا آورد.

 ووده برد در پيشگاه الهي ترين فمقام عالم رباني بسيار واالست، چه او مقدس
( ين)عاحترامش واجب است و احترام به او، احترام به مولي است. حضرت اميرالمؤمن

م موالي ، احتراداردفرمايد: اي مردم به عالم رباني احترام کنيد، کسي که احترام او را نگهمي
 خود را نگاه داشته است. 

اند که و مقرراتي تعيين نموده بزرگان دين براي حضور در نزد عالم رباني، شرايط
فرمايد: حقوق عالم رباني نسبت به تو مي)ع( عليانسان بايد آنها را مراعات کند. حضرت 

اين است که در موقع سؤال، شرايط ادب را رعايت نموده و زياد سؤال ننمايي و موقعي که 
عالم رباني. روبروي شوي، به همه سالم کن اّما تحّيت را اختصاص ده به به محفلي وارد مي

هايت اشاره مکن ... در نزد او زياد ها و دستاو بنشين و پشت سر او منشين و به چشم
سخن مگو و از طول کالم عالم رباني ملول مباش. زيرا َمَثل عالم رباني مانند درخت 

ي خرماست، چنان که انتظار داري خرمايي از درخت بيفتد و استفاده کني، از کالم عالم ربان
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فرمايد: عالم از لحاظ اجر و پاداش برتر است از کسي نيز استفاده نما. و نيز آن حضرت مي
اي در دين و که در راه خدا بجنگد. از عالم قدرداني کنيد، اگر عالمي از دنيا برود چنان رخنه

 کند. يز آن را سّد نميچشود که تا روز قيامت هيچ دنيا پيدا مي

 نداند. ني راقطعيه برجهل انسان، اين است که قدر عالم ربااز جمله عاليم و ادّله 
ل خود ه حاترين مردم در نزد خدا کسي است که خداوند او را باند: دشمنبزرگان فرموده

ين ارد. در اگذاوواگذارد. کسي که از عالم رباني قدرداني نکند، خداوند او را به حال خود 
 اط مستقيم عدول کند. حضرت علي)ع(صورت او بدون راهنما سير نمايد و از صر

کنند لکن يفرمايد: چنين اشخاص را اگر دعوت به کشت و زرع دنيا نمايند، استقبال ممي
کنند مي نمايند. گويا آنچه را استقبالاگر دعوت به کشت و زرع آخرت کنند، سستي مي

 کنند، از ايشان ساقط! برايشان واجب است و از آنچه فرار مي

سبب  ر حضور هر عالمي منشينيد زيرا علم اوفرمايد: دمي)ص( اکرم حضرت رسول
ج ز به پنج چيگردد. عالمي اليق است در حضورش بنشينيد که شما را از پنارشاد انسان نمي

ن سوق يقي چيز راهنمايي کند: از شک به يقين، اّما كثيري نه تنها مردم را از شک به
کينه  الص؛ ازه اخبکاهند. از کبر به تواضع؛ از ريا ز ميدهند، که از مراتب يقين آنان نينمي

عت طبي به سوي نصيحت و خيرخواهي؛ از رغبت به زهد. البته در اينجا رغبت به عالم
آيد. رغبت يممنظور است و اال رغبت به سوي بزرگان و علم الهي از صفات الهيه به شمار 

تند که ي هسي است، آنان عاشقان الهسالکين راه حق و حقيقت به سوي خدا و محبوبين اله
 اند. شيريني محبت حق را چشيده

سلم الهي کيست که شيريني عشق و محبت ترا چشيد، و جز تو كسي را خواست؟ م
دي است ي فرخواهد. عالم ربانكه آن كه شيريني محبت ترا چشيد، ديگر جز تو کسي را نمي

ز تو به اي و او به جاو کرامت فرمودهکه تو به فضل خود، لذت و شيريني عشق خود را به 
و تبندد. الهي کيست که به مقام قرب تو انس گرفت و روي از چيز ديگري دل نمي

اند: ودهگان فرمرو بزربرگردانيد؟ آن که با خدا انس دارد، با محبوبين الهي انس دارد. از اين
 . نمايدکند، او از خدا اعراض ميکسي که از عالم رباني اعراض مي

اي. براي هالهي ما را از آن بندگان قرار ده که لذت محبت خود را بر آنان چشاند
اي. اختهود ساي، به لقايت مشتاق و به قضايت خشنعشق و محبت خود آنها را اهل گردانيده
 ، آنها قيقتحاي، در نشيمنگاه عالم صدق و صفا و نعمت ديدارت را برايشان کرامت فرموده
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 اي. ي. قلبشان را از هر چيز جز محبت خود خالي نمودهارا جاي داده 

 پيشگاه شان درکشند و پيشانيالهي ما را از آنان قرار ده که نالة شوق از دل برمي
ز اعظمتت در سجده است. اشک ديدگانشان از محبت تو جاري است و قلوبشان مملو 

 ه است. عشق توست، چنان که عشق تو قلبشان را از کل ماسواي تو برکند

 
 صفات و عاليم عالم رّباني 

 مه؟!محفل عالم رباني و عارف واصل چه محفلي است، طور سيناست يا کعبه معظ
ان ا بيبيان عالم رباني و عارف کامل، بيان کيست؟ بيان موسي است يا بيان عيسي ي

رش محمد)ص(؟ از چنان محفلي بوي طور سينا، بوي بيت معظمه، بلکه بوي جنت و ع
 آيد. ميمعّلي 

ه در بلک بيان عالم رباني و عارف واصل، نه بيان عيسي و موسي که بيان محمد)ص(
ه ظاهر گويد. آري بواقع بيان خداست. زيرا کسي که مطيع محض خدا گرديد به زبان او مي
لم و شود. چنين عابيان عارف است اّما در معني، کالم خداست که به زبان او جاري مي

م خت. عالشنا توان مرد راه حق و حقيقت راهايي است که با آن مينشانه عارفي را عاليم و
براي  بانيها و عاليم، تالش عالم رهايي دارد، يکي از آن نشانهرباني عاليم و نشانه

ده شامت برخورداري افراد واجد صالحيت از آن گنجينه حکمت و علمي است که بر او کر
 است. 

 قه وحت. کسي که به توفيق الهي علوم و معارف يکي از انواع امانات، علم اس
ده او سپر ا بهحکمت اسالمي را فرا گرفته، در حقيقت خداوند تبارک و تعالي اين گنجينه ر

ين اعال است. آري علمي که در سينه عالم رباني است گنجينه الهي است که خداوند مت
ه کنموده  عيينتال آن وظايفي امانت را که ماوراء امانات ديگر است، به او سپرده و در قب

 بايد بر طبق آن عمل کند و اال در پيشگاه الهي مسؤوليت بزرگي دارد.

ين اتو  فرمايد: حق رعيت به علمالسالم در مورد عالم رباني ميحضرت سجاد عليه
ين اده و اار داست که بايد بداني خداوند تبارک و تعالي ترا براي آنان قيم و سرپرست قر

نجينه ين گالم و حکمت را براي تو به امانت سپرده است، تو موظف هستي که از گنجينه ع
 به نيازمندان خدمت کني و به آنها رسيدگي نمايي. 

 نهين گنجيااز  هرگاه عالم رباني در قبال اين امانت الهي به وظايف خود عمل نمايد و
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ک ود يي موالي خبه نيازمندان رسيدگي و به اسالم و اسالميان خدمت کند، او برا 
مند ا بهرهرردم دار امين و خيرخواه است. اّما هرگاه بر طبق وظايف عمل ننموده و مگنجينه

 ست.اداري خائن نسازد و به نيازمندان رسيدگي و خدمت نکند، او بر موالي خود خزانه

ر د مند سازد،رهبنابراين عالمي که نخواهد ديگران را از آن گنجينه اعطايي خداوند به
ود از قط خحقيقت او جاهل است نه عالم! متأسفانه بسياري چنين کردند و خواستند که ف

سّخي  ه کهروند و در روايت آمدمند باشند، آنان در رديف بخيالن به شمار ميعلم بهره
 جاهل، بهتر است از عالم بخيل.

غرضانه بي اگر از عالم رّباني سهو و نسيان و يا خطايي سرزند، وقتي مورد نصيحت
ه چنين ست کانمايد و خدا را شاکر فردي يا عالمي قرار گيرد، از آن استقبال و تشکر مي

 ست.نعمت عظمي نصيب او شده که به توفيق الهي موفق به درک خطاي خود گرديده ا

يقت گردند، در حقعالماني که از پند و اندرز ديگران، ناراحت و آزرده خاطر مي
ان زند، آنر ساددند افراد فاقد اهليت را از علم و حکمت برخورداجاهالنند. کساني که درص

و اعلم تشوند. آري عالمي که تحصيل و تعليم و نيز در جرگه علماي واقعي محسوب نمي
 براي خودنمايي و خودخواهي باشد، او عالم واقعي و الهي نيست.

ر اهي صادشتباا و بزرگان کمال دقت و مراقبت را دارند که از آنان به توفيق الهي خط
اگر ست ونشود مگر اين که خدا بخواهد. البته اين مشيت حق تعالي در رديف ممکنات ا

ي قدر زماني اشتباهي صورت گيرد، شعار بزرگان درخواست عفو و گذشت است. آنان به
اخذ  ا کهردلباختة جمال و کمال حق هستند که در مقام استماع کالم حقه، تمام علومي 

 نمايند.قت ميحقي سپارند و با کمال تواضع توجه تام به آن علم وه ديار نسيان مياند، بکرده

يشه فرمايد عالم رباني عاليمي دارد: عالم رباني هممي)ص( اکرمحضرت رسول 
م، ز آن علمندي خود اآورد و يکي از فرايض مهم او عالوه بر بهرهواجبات خدا را به جا مي

ت حرمامعالم رباني بايد به قسمت خدا راضي شود و از  برخوردار کردن ديگران است.
ت و کند، بايد مصاحباجتناب نمايد. عالم رباني با کسي که مصاحبت و مجاورت مي

کسي که به  مجاورت خود را نيک گرداند که اينها از عاليم پرهيزگاري و تقوي است. چه،
ع مردم ، اورمحرمات بپرهيزدواجبات الهي عمل کند، پرهيزکارترين مردم است و آن که از 

 باشد. مي
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اشند، بمان اعالم رباني کسي است که مردم از دست و زبان او آسوده و از شر او در 
رود، ران نميتمکاسزند که منتهي به ناراحتي ديگران شود. عالم رباني راه کاري از او سر نمي

نوط به لت مته رعايت عداکند. الباو عادل است و در تمام امور خود عدالت را رعايت مي
ل از ه قبرو عالم رباني هموارتفکر است، بدون تفکر اجراي عدالت ممکن نيست، از اين

 کند. انجام هر امري و قضاوتي تفکر مي

اشتهار نيز  عالم رباني تعليم و تعلمش نه براي اشتهار که صرفًا به رضاي حق است.
 طانيي و خودنمايي باشد، صفتي شيدو قسم است: اشتهاري که منظور از آن خودخواه

و  ينه علمگنج است. اّما اگر نظر از اشتهار، ايجاد زمينه براي برخورداري ديگران از آن
 حکمت و هدايت آنان باشد، چنين اشتهار صفتي است از صفات الهيه.

 الميعالم رباني هم از ظواهر علم برخوردار است و هم از بواطن آن، چنين ع
م را ت عله مرجع ارشاد ديگران باشد. عالم رباني، عالمي است که کثرشايستگي دارد ك

يرين تر از ساداند و غرض او از تحصيل، اين نيست که خود را عاقلموجب کثرت عقل نمي
 به جامعه بنماياند.

گي ايستخبر است، او شعالمي که فقط به کسب ظواهر علم پرداخته و از بواطن بي
ثرت جب کعة بشريت ندارد. عالمي که کثرت علم ظاهري را موهدايت و ارشاد را در جام

 عقل بداند، جاهلي بيش نيست.

کنند و فرمايد: بعضي از علماء علم خود را گنج مي)ع( ميحضرت صادق
خواهند که ديگران از علم ايشان منتفع باشند، چنين علماء در طبقة اول دوزخ هستند. نمي
شوند، لکن خود در و اندرز ديگران را ندارند و ناراحت مياي از علما تحمل شنيدن پند پاره

کنند، آنان نيز توان هدايت جامعه را ندارند. و نيز آن بزرگوار گيري ميمقام پند دادن سخت
اي از علماء به عوض سالکين طريق حق، اغنياء را براي تحصيل علم فرمايد: عدهمي

دانند. بعضي از علما اخبار و احاديث يهود ل نميگزينند و راهروان الهي را شايسته و اهبرمي
و نصاري و ... و کساني را که خارج از دين اسالمند، براي اشتهار و خودنمايي کسب 

خبرند، اينان در طبقه ششم برخي علماء تنها ظواهر علم را اخذ کرده و از بواطن بيكنند. مي
نمايند، علم را حمل بر کثرت عقل ميدوزخ جاي دارند. آن طايفه از علماء که کثرت ظواهر 

ته و فريفتة مال و منال و مقامات ظاهري فچنين علمايي شي آنان در طبقة هفتم دوزخ هستند.
دانند که رياست و مال و مقام دنيا موقتي است و سرانجام مرگ گريبان آنها اند. آنان نميشده
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م داشته باشند، در ساعتي همه را خواهد گرفت. اگر مقام و منصب و سلطنت هزاران ساله ه
 از دست آنان خواهد رفت.

فرمايد: مي )ع( صادقحضرت نوح )ع( بعد از عمر طوالني از دنيا رفت. حضرت 
سال  950سال قبل از رسيدن به مقام نبوت،  850سال زندگي کرد،  2300حضرت نوح )ع( 

بعد از پياده  سال 500و  دوران پيغمبري قبل از طوفان که مردم را به سوي خدا دعوت نمود،
 شدن از کشتي و دفع آبها از روي زمين مشغول آباد کردن شهرها شد.

د و به رسي فرمايد که آن بزرگوار روزي در آفتاب نشسته بود که مرديامام صادق مي
رد، اي اي؟ عرض کاو سالم کرد. حضرت نوح )ع( پس از رّد سالم او، فرمود براي چه آمده

االرواح، ضام تا روح ترا قبض نمايم. فرمود: اي قابرواح هستم، آمدهاالنوح! من قابض
تاب به ز آفچون نوح امهلت ده تا از اين آفتاب به آن سايه بروم، عرض کرد مهلت دادم. 

ه بآفتاب  ن ازسايه رفت فرمود: اي عزرائيل! آنچه در دنيا بر من گذشت، مانند منتقل شدن م
 ي انجام ده.سايه بود، اکنون آنچه مأمور

 جالل و اه وجاي شيفته و فريفته مال و منال و آري در اين دنياي فاني و گذرا، عده
ل روند؛ تحصييمرياست دنيايند. آنان غافل از تفکر در عاقبت و آخرت امور، راه ستمکاران 

قويت تراي علم آنان براي کسب دنيا و مقامات آن است، در صورتي که تحصيل علم بايد ب
 ات و ارشاد جامعه باشد.معنوي

ق)ع( گردد. امام صادعلمي که وسيله ارشاد و هدايت مردم نباشد، علم محسوب نمي
ي وارد مسجد شد، ديد عده کثيري دور مرد)ص( اکرمفرمايد: روزي حضرت رسول مي

مه عال اند، فرمود چه خبر است؟ گفتند آن مرد عّلامه است. حضرت فرمود کهجمع شده
ر اخبا داناترين مردم نسبت به انساب عرب و اخبار و احاديث ايشان وچيست؟ گفتند 

نا جاهليت و اشعار عرب است. حضرت فرمود: اين علمي است که اگر کسي به آن آش
 رسد و کسي هم که آن را بداند، سود معنوي ندارد.نشود، ضرري به او نمي

 در حقيقت علم، علم الهي است که بر سه قسم است:

 محکمه که همان اصول دين و مذهب است.اول ـ آيه 

از  دوم ـ فريضة عادله، يعني واجب است هرکسي داراي جنود عقل باشد و تهي
 جنود جهل، و از اخذ واجْب اختيار کند حد وسط را بين افراط و تفريط.

 هر و همظوا سوم ـ سنت قائمه، يعني انسان بايد مسائل شرعي خود را فرا بگيرد، هم
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 . بواطن آن را 

چنين  اشد.عالم رباني کسي است که داراي آيه محکمه، فريضة عادله و سنت قائمه ب
 گويد. اماميداند که وظايف و تکاليف شرعي او چيست، لذا هرگز لغو و بيهوده نعالمي مي

حسوب ميات عالمي که تفکر او مقدم بر تکلم او نباشد، کالم او در رديف لغويات و لهو
 گردد.مي

مايد. دا نافايده نگويد و سخن خدايي را نيز به جا و به مورد سخن بي عالم رباني
سان سان انگويد. سخني که از لفايده نميفرمايد: عالم رباني سخن بيمي )ع( صادقامام 

وايد يف فشود يا فايده مادي دارد که اگر آن فايده به رضاي حق باشد، در ردجاري مي
هم  وارد نوي و اخروي است، و يا هم فايده معنوي دمعنوي است؛ و يا داراي فوايد مع

ز سخني ما اافايده مادي، که اگر فايدة مادي آن در جهت معنويات باشد، لطف الهي است. 
 که نه فايده مادي دارد و نه معنوي، بايد اجتناب کرد.

 بنه تنها موج اند لکن چون به جا و به مورد نبوده،افراد بسياري سخن با فايده گفته
ه جا بايد بتقويت معنويات نشده که بسا منتهي به ضرر اسالم شده است، لذا سخن حکمتي 

 باشد.

رين به بهت و راديگر از تعاليم آن بزرگوار است که وقتي برادرت از تو غايب گرديد، ا
 از کسي بانيرذکري ياد کن که دوست داري موقعي که از او غايب شدي، ترا ياد کند. عالم 

 ند مگر اين که جايزالغيبه باشد. عالم رباني اهل سخاوت است.کغيبت نمي

 وند، بهترين مردم در دنيا و عقبي عالم رباني است و بعد از آن سخاوتمندان
 ند.عمل هستند و بعد از آنها بخيالنشريرترين مردم در دنيا و عقبي، علماي بي

يدسْت ته سان کند واحسان کنندگان يا ثروتمندند و يا تهيدست، البته ثروتمند اح
 فرمايد.مي كنند، مدحايثار، خداوند تبارک و تعالي کساني را که با وجود احتياج ايثار مي

ف کفا شود، به مال و منال جز به حدعالم رباني عاشق مقام و منصب ظاهري نمي
الهي  مرد کند، به آنچه خدا قسمت کرده راضي است. اگر زماني عالم رباني واعتنا نمي

درت و قخواهد از اين ب مال و منال و يا منصب و مقامي شد، مسلمًا به رضاي حق ميطال
 مقام ظاهري، خدمات شاياني به جامعة اسالمي انجام دهد.

 ه مورد،و ب عالم رباني را سه نشانه است: علم، حلم، خاموشي. البته خاموشي به جا
 رمانيبه ناف ول ـيز سه عالمت است: انما را نجا از گناهان کبيره است. عالمزيرا خاموشي بي
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 د.ري رسانن يابا مافوق خود جدل کند. دوم ـ به زيردستان ستم نمايد. سوم ـ به ستمکارا 

ل م و دليکال از عاليم عالم رباني اين است که هميشه در مقام مباحثه و مجادله، با
ه مجادله و بمر شده . اات رساندکند تا با ادّله و براهين الهيه حقيقتي را به اثبالهي مباحثه مي

جمله  ورد. ازمبه  نيز از آن نهي شده اما نه به طور مطلق، يعني امر است به مجادله به جا و
ي خص حليمشآن  اند با دو کس جدل مکن: با سفيه و حليم. البته مرادپيشوايان الهي فرموده

کني،  مجادله فيهسد، و اگر با است که بر حق باشد. اگر با حليم مجادله کني بر تو غلبه نماي
 وب کرد، جتنااترا خوار سازد. آري بايد بدانيم محل مجادله کجاست و در کجا بايد از آن 

 در کجا مجادله واجب بوده و قصور از آن گناه است.

ا باش به جا و عالم رباني بايد با دقت موارد را مالحظه نمايد و امر است که مجادله
ِکتاِب ِاّلا ِبالَّتي ِهَي وا َاْهَل الْ جاِدل ت   ال وَ »، «ق ْل هات وا ب ْرهاَنک ْم ِاْن ک ْنت ْم صاِدقيَن»براهين الهيه باشد. 

يه و ادله ين الها براهببا اهل کتاب مجادله نکنيد مگر با آنچه که بهترين است، يعني «: َاْحَسن 
 منطقيه مباحثه کنيد.

با  اه پروردگارترت کن به دعو« ا ْدع  ِالي َسبيِل َربَِّک »
ايد به بجادله ست که مادر اينجا امر « َو جاِدْله ْم ِبالَّتي ِهَي َاْحَسن »حکمت و موعظة حسنه 

د نه با حق باش سيلهاند که مجادله با باطل، بايد به وبهترين وجه انجام گيرد. بزرگان فرموده
 باطل.

 باشند؛ باطل آيند، ممکن است هر دو برنفر با يکديگر به مقام مجادله برميوقتي دو 
د، واقف ش ط آنمجادلة باطل با باطل، موجب تقويت باطل است. قبل از مباحثه بايد به شراي

باطل را  ه باطل،توان به وسيلبسا که افراد خودخواه با باطل مجادله کنند، غافل از اين که نمي
ويت و تق ضعف مراتب علمي، مجادله با اهل باطل، سبب ضايع کردن علماز بين برد. با 

رزه اطل مباهل باباطل است. به شهادت تاريخ، از اول خلقت تا امروز همواره مردان الهي با 
 ند.حو نمايماند باطل را اند، لکن مبارزة ايشان با باطل به وسيله حق بوده و توانستهکرده

قلم  و به که از لسان عارفان و علماي رباني جاري شدهاميد است حقايق حقه الهي 
 آيد، وسيله انهدام باطل گردد.حق به مقام تحرير مي

 تاس ضاوتـت و احتياط در قـايت دقـم رباني، رعـالـگر از خصوصيات عـيکي دي
. 
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اما  وست،گردد و عمل هر فردي معرف اگرچه حقيقت و بطالن انسان از عمل او آشکار مي
 .کميت و کيفيت عمل و صالح و فساد آن، خود بابي از ابواب معرفت استتشخيص 

 اهل تواند کيفيت دروني ديگران را تشخيص دهد، تشخيص دهنده بايدهرکسي نمي
و را سي اتواند قضاوت کند يا به وسيله عمل کحقيقت باشد نه مجاز. در واقع فردي مي

 تعاليم ي ازقضاوت عادالنه، برخوردار بشناسد که خود واجد شرايط باشد. الزمه شناخت و
 ارايدعاليه استاد الهي و شمول فضل و رحمت حق تعالي است که به مقامي برسد که 

 قدرت تشخيص و بصيرت گردد.

 قايقآري عالم رباني کسي است که داراي عقل باطني گشته و در حد کمال از ح
ها و عدم ها و موفقيتتي و بلنديمند باشد. او همواره در حال اعتدال قلبي است و پسبهره

 گردد و مغلوباي حوادث و طوفان روزگار در او مؤثر نميهاي ظاهري و پارهموفقيت
 شود.احساسات نمي

 وطير چنين عالمي اگر در رأس جماعت يا اجتماعي قرار گيرد، در آن موقعيت خ
ه او گنا وچه قصور حساس، کمال دقت و همت را بنمايد که از او قصور و گناهي سرنزند. 

ا فاسد مي راند فساد عالم، عاَلقابل قياس با ديگران نيست تا آنجا که بزرگان فرموده
 گرداند.مي

ين ، چنالسالم و از جمله از فرمان به مالك اشتراز کالم حضرت مولي علي عليه
کم و احاند که رفتار آيد که آن بزرگوار در وهلة اول وظايف خود را تشريح نمودهبرمي

ط و کب افرامرت وزمامدار با مردم چگونه بايد باشد. اگر از آن مقام قصور و گناهي سربزند 
وان ه عنخواهد شخصي را بتفريطي شود، مسؤوليت ساير مسؤولين به عهدة اوست. اگر مي

زم الشرايط  حرازانماينده و حاکم بگمارد، بايد وي را بيازمايد و بعد از انجام تحقيقات و 
د وران خومأم وند و بر عملکرد او نظارت نمايد. آن بزرگوار نظارت کامل بر واليان نصب ک

ورت صدر  ونمودند، توبيخ کرده داشتند و اگر از آنان کمترين تخلف و تخطي مشاهده مي
 نمودند.عدم اصالح، او را از آن منصب خلع مي

اضي ه قکس اسالم عالم رباني اگر به مقام قضاوت برآيد، واقف است به احکام مقد
رآيد لح دصحق ندارد با مجرم، خارج از حد اعتدال برخورد کند. اگر وقتي دشمن از در 

و اايد به بود، شبايد مورد احترام و پذيرايي واقع گردد و در صورتي که الزم باشد مکافات 
 اعالم گردد که برطبق احکام اسالم و قرآن با او رفتار خواهد شد.
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  آن که اين وجود با ، بنگريم( ع)علي اميرالمؤمنين حضرت هاي قضاوت به اگر
  ندارد، اهدش به نيازي الهي قدرت و علم مظهر آن و است امکان عالم قلب و امام بزرگوار

 اگر و طلبدمي شاهد و کندمي تحقيق آورند،مي ايشان حضور به را مجرم که موقعي ولي
 اجرا را الهي امر تا کندمي تنبيه و توبيخ نيز را ديگر شهود آن نرسيد، نفر چهار به زماني

 .نمايد
 دباي هم باز باشد، داشته کسي بودن مجرم به قطعي علم ولو شرع حاکم آري

 و مرا مراتب که بسا. است نهفته هاييحکمت تحقيق و اقدام اين در چه کند تحقيقات
 بازگو را لبيمطا مجرم که دارد امکان يا و گردد؛ آشکار پنهان، و مخفي کمياتي و کيفيات

 .شوند يابفيض مردم اکثر آن نتيجه از که کند
 کسي حرف هب که سليم، عقل و تفکر داراي و دقيق است عالمي رباني، عالم بنابراين

 اگر که يستن اين نگران هرگز او. نزند تهمت ديگري به مقام حفظ براي و نلغزد جايش از
 دالت،ع اجراي مقام در. گردد وارد ايصدمه موقعيتش و مقام به کند، طرفداري حق از

 چه رشي،ق سيد چه و باشد حبشي غالم چه نگردد، قايل خدا بندگان بين تبعيضي و تفاوت
 .است الهي داد و عدل مظهر او بيگانه، چه و باشد خويش

 ايشان احترام هب که خواستاريم تو از ولي شد، نتوانيم علي که معترفيم و مقّر ما الهي
 بلکه و شود، جليمت نيز ما در الهي مقام اين تا فرمايي کرامت را عدالت منصب اين هم ما به
 .گردد متجلي نيز ديگران در ما ارشاد سبب به تو توفيق به

 
 رّباني عالم موفقيت اسرار

 خويش يينها آمال به آن توسط که دارد اسراري و علل بزرگان، کاميابي و موفقيت
 که است يفکر نبوغ و باطني استعدادهاي به مربوط علل اين زا قسمتي. اندگرديده نايل

 مصلحتي به متعال خداوند را برخي و رسيده، آنان به ارثي عوامل طريق از آنها از بعضي
 .تحصيلي امور نه است الهي هايموهبت يعني ، است نهاده آنها اختيار در آفرينش نظام براي

 چندان آنها ثرا بزرگان کالم به بنا اما ارد،د مدخليت بشر ترقي در اگرچه ارثي عوامل
 خويش سعادت خواهان هرکسي که است ديگري امور بشر، ترقيات واقعي علل. نيست زياد

 .گردد نايل هدف به و بندد بکار را امور آن تواندمي باشد،
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همانا تعليم و تربيت و ـ علل واقعي ترقيات مردان الهي،  برخورداري از استاد کامل

هاي صحيح است. تأثير عوامل ها و اجراي برنامهها و کوششاز ناحيه استاد کامل، فعاليت ارشاد

 .ارثي در ترقي و انحطاط انسان بسيار کم است

ن بيا پيشوايان اسالم و سفراي الهي علل و عوامل ترقي و رسيدن به سعادت را
ايد به ه، بعلل کمالياند و علم اين علل، در محضر بزرگان است. براي تحصيل اين فرموده

 چيست. نسانسوي بزرگان رويم و با تعاليم عاليه ايشان، دريابيم که علت واقعي ترقي ا

هند و ناسي علماي رباني آنانند كه به دستور اکيد سفراي الهي قدم در جرگه خودشن
ص هاي قوي درصدد تجسس و تفحهمچو غواص به درياي درون خود روند، با نورافکن

ليف رآيند و اسرار دروني خود را روشن کرده، سپس طبق وظايف و تکادرون خويش ب
 هاي الهي از خود ظاهر سازند.خويش رفتار کنند و فعاليت

َس َليْ »هاي الهي اوست هاي حقيقي انسان، مرهون فعاليتآري ترقيات و خوشي

ن ما روش رايب حتي صفحات گيتي و نظام آفرينش اين حقيقت را«. ِلْلِاْنساِن ِاّلا ما َسعي
هان ندر  هاي الهي است؛ تا صدها فعل و انفعال شيمياييسازد که موفقيت در فعاليتمي

 صورت نگيرد، درخت برومندي به وجود نخواهد آمد.

رمزي از رموز موفقيت و پيشرفت مردان الهي، ايمان به هدف و استاد  ـ ايمان به هدف

اد قلبي خود را به کمال نرسانده، اين سالک تا در مقام شک و ترديد است، تا اتحاست. 
اختيار به موفقيت نصيب او نخواهد شد. در مقام کمال ايمان به هدف است که انسان بي

رود، زيرا حب ذات در هرکسي ريشه عميق دارد و او موفقيت نهايي خود را در سوي آن مي
 داند.اين راه مي

ادت ابدي خود را گرچه خودخواهي از صفات رذيله است، اما کسي که سع
ل کما ت و صفت او در رديف صفات الهيه است. کسي که يقين داردخواهد، اين خواسمي

با  نمايد کهمي کاميابي و سعادت جاوداني او در انجام فالن امر است، قطعًا خود را آماده
ايي به اآشنعشق و عالقه کامل آن را انجام دهد. لکن در صورت فقدان ايمان به هدف و ن

رگان، مايي بزرهن ل موفقيت، و تنها با اتکاء به فکر و عقل خود و عدم آمادگي استفاده ازعل
 موفق نخواهد شد.

فردي که به صحت و تندرستي خود عالقمند است، چون بيمار شود در صورت 
اعتماد به طبيب با خوردن دارو و حتي تحت چاقوي جراحي قرار گرفتن، خواهان درمان و 
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غواصي که يقين دارد در زير دريا جواهرات گرانبهايي نهفته است، با عشق بهبود خود است. 
خورد و نه زند، لکن با سلب اعتماد نه آن بيمار دارو را ميخاصي خود را به امواج دريا مي
زند. پس ايمان به هدف رمزي از رموز موفقيت است، لذا غواص خود را به امواج دريا مي

 کند.گذرد و هرگونه رنج و مشقتي را تحمل ميود ميطالب سعادت از جان و مال خ

تواند نمي سالکي که فاقد صبر و حلم بوده و متحمل رنج و مشقت نباشد، مسلمًا او
د باي موفق گردد كه رمزي ديگر از رموز موفقيت، صبر و بردباري است. طالب حقيقي

ن است. نسااضمن سعادت شکيبا، بردبار و داراي پشتکار و استقامت باشد، چه اين امور مت
 دادن و قضا چنين فردي صبر را که يکي از فضايل انساني است، با کاهلي و سستي و تن به

 کند.زير بار تعدي و ستم رفتن اشتباه نمي

ـ سّري ديگر از اسرار موفقيت علماي رباني، اتحاد  تمرکز نيروهاي عقلي و روحي
کري است. عالوه بر اتحاد و اتفاق قلبي در و اتفاق قلبي و تمرکز دادن نيروهاي عقلي و ف

حد کمال، بايد نيروهاي فکري و عقلي خود را متمرکز نموده به سوي هدف بتابانيم. زيرا 
 تواند موانع را از ميان بردارد.کليد نجات و رمز موفقيت، در تمرکز اين نيروهاست که مي

در  گاهان است که هرنيروهاي فکري و عقلي و افکار و عقول ما مانند قطرات بار
ر زمين دد و اي تشکيل دهند. لکن اگر اين قطرات پراکنده شوناي جمع شوند، درياچهناحيه

 شود.اي حاصل نميلم يزرعي وارد گردند، هر قطره در جايي و زميني فرو رفته نتيجه

يکي از  اگر بخواهيم از افکار خود دريايي بسازيم، قطرات در اين دريا محوند.
چنين  اشت،ددان بزرگ ايراني که در علوم طبيعي و رياضي و اسالمي دست توانايي دانشمن

ارد وند، گويد که من با دانشمندان ذيفنون که از علوم مختلف اطالعات وسيعي داشتمي
ت ، سخشدم، ولي در مباحثه با فردي که در يک فن تخصص داشتمباحثه گشته پيروز مي

علم،  ه آنناهي بودن نيروهاي فکري و عقلي من نسبت بشدم، زيرا در نتيجه متمغلوب مي
 زوايايي از آن بر من مخفي بود.

است،  فتاباند که نيروهاي افکار و عقول ما به منزلة اشعه آبزرگان چنين فرموده
قع ابلش وار مقاي متمرکز شود، آنچه دبين به نقطهاي مانند ذّرههرگاه اين اشعه به وسيله

ه عقول ب ر و. بايد افکاما در عدم تمرکز فاقد چنان آثار و خواصي استسوزاند، اگردد مي
تا  لبه کرد.توان برخصم غنقطة واحدي بتابد تا موانع از پيش پاي ما برداشته شود و اال نمي

 .سازداشعة افکار و عقول به نقطة واحد متمرکز نشود، حقيقت را روشن نمي
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علل توفيقات استاد رباني و عارف  ـ يکي ديگر از رعايت نظم ظاهري و باطني
تواند طالبين کامل، نظم است. عالم و استادي که فاقد نظم و انضباط و ترتيب باشد، او نمي

را به سوي هدف رهبري کند. آري رمزي از رموز کاميابي همانا نظم است، الزمه اين نظم 
 تفکر است، چه بدون تفکر حصول نظم محال است.

شان بي نانبياء و اوصياء و اولياء و مردان بزرگ، به خو سيري در زندگي حضرات
انحاء  ي ازکردند، و هريک به نحودهد که آنان در همه کارهاي خود نظم را مراعات ميمي

ان ليم ايشتعا ودادند. سالکي که خواهان نيل به هدف عالي است بايد از سيره تعليم نظم مي
 ود قرار دهد.پند گرفته و نظم ايشان را سرمشق زندگي خ

مور بنابراين از وظايف مهم سالک در طريق حق، رعايت نظم است باالخص در ا
ک بايد ست. سالا نيباطنيه. البته امور ظاهريه سالک نيز در حکم امور باطنيه است و از آن جد
نتايج و  ور، اخذم امنظم در تفکر را از استاد الهي تعليم گيرد و در نّيت، اراده، حرکت، انجا

 مرات و در کاربردشان، آن را کاماًل مراعات نمايد.ث

 شتبهمهمچنان که تشخيص منکر و معروف کار آساني نيست و گاهي اين دو به هم 
در  فقط نظمي اشتباه گردد. غالب مردم نظم راشود، گاهي نيز ممکن است نظم با بيمي

 ر است.نظمي، ظواهر امنگرند و معيار تشخيص آنان در نظم و بيظواهر مي

و  بين نظمابي است از امور حکمتيه، بسا که شخص کوتاهنظمي بتشخيص نظم از بي
سي از ککه  انضباط را در ظواهر جستجو کند و غافل از باطن باشد. نظم صرفًا اين نيست
 وا خانه ييد، لحاظ لباس ظاهرًا تميز و شيک پوش باشد يا خود را با عطر ظاهري معطر نما

د ود مطرواي خو نظيف و مزّين به زر و زيور باشد. گرچه اين امور در ج حياط او گرانبها
 نيست، اما توجه به اين دقيقه ضروري است که نظم حقيقي ماوراء اينهاست.

يکي از دانشمندان بزرگ که به صالحديد امام خود، خويشتن را به ديوانگي زده بود، 
فه! تو ناداني، تو در زندگي نظم و گويد که اي خليدر مقام بحث به خليفه زمان خود مي

گويد ترتيب نداري، حتي به آداب خوردن و آشاميدن خود آگاه نيستي. خليفه در پاسخ مي
گويد اگر که اين چه طرز صحبت است که من هنوز به آداب غذا خوردن آشنا نيستم؟ او مي

در موقع دهد که من خوري؟ خليفه پاسخ ميآشنا هستي توضيح ده که چگونه غذا مي
جوم و ميان غذا دارم و بسيار ميآورم، لقمه را کوچک برميخوردن نام خدا را بر زبان مي

خورم. اينک تو تشريح کن تا ببينم آداب غذا خوردن چگونه است؟ آن دانشمند آب نمي
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کنم که آيا از راه حالل است يا حرام، اگر دارم، تفکر ميگويد موقعي که من لقمه را برميمي
آري آداب ظاهري غذا خوردن، نظم فرعي است، اما نظم خورم و ... راه حالل باشد مي از

در مورد لباس، فرش و  اصلي تفکر دربارة کيفيت حصول لقمه است. هم چنين نظم حقيقي
خانه، نه صرفًا تميزي و پرقيمتي آن، که اکتساب آنها از راه حالل و مراعات رضاي حق و 

نابراين سالک طريق حق بايد بداند نظم اصلي و فرعي چيست و اال . بغصبي نبودن آنها است
 نظمي را نظم پندارد. آري يکي از اسرار و رموز کاميابي مردان بزرگ، نظم است.بسا که بي

رتيب تم و عالوه بر پيشوايان عظام دين و اساتيد رباني که طالبين را به سوي نظ
عوت دباط ها را به سوي نظم و انضي انسانكنند، کاخ بلند آفرينش هم به نوعرهبري مي

ن مجيد قرآ دهد، زيرا که خود بر نظم استوار است. آياتکند و به نوعي تعليم نظم ميمي
ز کند تا اها ميها و زمين و نظم و ترتيب آنها را امر به تفکر در خلقت آسمانهمه انسان

 آنها درس نظم و انضباط و ترتيب فرا بگيرند.

ترين خللي مس عالمتاب و گردش سيارات به دور آن بدون ظهور کوچکاستقرار ش
ر تمام دست. اي از مراتب، درس توحيد ادر آنها، روي اصل نظم و محاسبه است و در مرتبه

رفته  کار ترين ذرات، نظم و ترتيب بهمظاهر آفرينش، از موجودات بزرگ گرفته تا کوچک
فرماست، در هاي جهان حکمين منظومهتراست. همان نظم و ترتيبي که در بزرگ

رکزي مسته هها همانند اقمار و سيارات بر گرد ترين ذرات نيز حاکم است و الکترونکوچک
 گردند.خود مي

ش ر آفرينکر دبزرگان دين عالوه بر تعليم نظم و توصيه بر نظم در کارها، امر به تف
ست راهنما هترينو نه در همة مراتب، باي از مراتب اند. سازمان آفرينش در مرتبهجهان کرده

م اساس نظن برگويد: بقاء و حيات و استواري مدهد و ميو رمز پيروزي و ثبات را تعليم مي
موده نکلم تاست. همة موجودات جهان، زمين و آسمان و ... جمادات هريک به نوعي با ما 

ق در خال نظمي است کهدارند که استواريشان به وسيله و به زبان رسا و فصيح اعالم مي
 نهادشان به وديعه گذاشته، اما سخن آنها را بايد به سمع دل شنيد.

ربيان و م بر هر فردي واجب است که نظم در امور را مراعات نمايد، خصوصًا استادان

ا م را فرها درس نظزيرا سالکين و طالبين از اين حوزه بايد انضباط بيشتري داشته باشند،
 راعاتامور م ر همهامعه را دارا هستند، بايد دـکه نقش معلمين و راهنمايان جگيرند. آنان مي
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 شد، ديگرنظمي حاکم بانظم نمايند. اگر در مراکز علمي هرج و مرج و در جامعة بشري بي 
وت نظم دع ا بهرماند. از اينرو مدام استادان الهي ما اميدي به زندگي و بهروزي باقي نمي

 گيرد.نظمي، حتي سالک مورد عتاب استاد قرار ميروز بيكنند و در صورت بمي

ه او بعد از ضربت خوردن موقعي که در بستر افتاد، اولين توصي)ع( عليحضرت 
م و عايت نظو ر کنم شما را به پرهيز از نافرماني خدانسبت به فرزندان اين بود: توصيه مي

که پند و  يشان،امختص فرزندان گرامي دانيم کالم آن بزرگوار نه ترتيب در زندگي. البته مي
ت ااز جمله اوق ييم،اندرز به جامعه بود. بنابراين بايد در همه امور زندگي نظم را رعايت نما

دة اد دهننظمي، کشندة قلوب و برببيشبانه روز را به نيازهاي مختلف تقسيم کنيم چه 
 استعدادهاي باطني است.

وز موفقيت مردان الهي اين است که آنان ـ رمزي ديگر از رم هدف و همت متعالي
ترين اهداف حياتي هستند و در طريق نيل به آن، کمال همت و اراده در زندگي داراي عالي

 بندند.را به کار مي

برسد.  تواند به مقصدتوصيه بزرگان دين همواره به همت بلند است و اال سالک نمي
ت راتب همماز  ت در اسالم است، براي آگاهيگذار بالغيکي از اجّله علما که به قولي پايه

سر ت؟ پپرسد: پسرم مراد تو از تحصيل چيسفرزند خود نسبت به تحصيل علم، از او مي
اهي کوت دهد که مقصود من از تحصيل علم رسيدن به مقام علمي شماست. پدر ازپاسخ مي

ن و با ايتت و کوتاه اسالعاده فرمايد: اي پسر من افق فکر تو فوقفکر فرزند متأثر شده مي
رت ي حضکيفيت، به نيمي از مقام علمي من نيز نخواهي رسيد. چه من آوازة مقام علم

ر علم ود که دباين  را شنيده بودم و با مطالعه آثار ايشان از آغاز تحصيل، همتم بر )ع( صادق
ز با که هرگ دماي رسيخود را به مقام علمي آن بزرگوار برسانم، لکن با چنان همتي به مرتبه

ترين مراتب لناز فکري، پيمانة عشقت درآن بزرگوار قابل مقايسه نيست. بدان تو با اين کوته
 لبريز خواهد شد!

 ثباتااستاد رباني سالک را به همت عالي و نظم در امور دعوت کرده و بر او 
ستاد اين منمايد که نيل به هدف در گرو مراعات کاملة اين امور است. در حقيقت فرامي

ر ت؛ دستوء اسرباني نه از ناحية خود او که از ناحيه حق تعالي و حضرات انبياء و اوصيا
 است. )ع(موليعلماي رباني، فرمان 

 اما د رسيد،واهدف خـات تعاليم و فرامين عاليه استاد رباني به هـهي با مراعـسالک ال
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ن شکست ز ايااو نبايد هرگز  ممکن است در اثناي راه با وجود نظم با شکست مواجه شود. 
 راسد.ت نههراسناک و مأيوس گردد، چه رمزي از رموز کاميابي اين است که سالک از شکس

د م و زياکدون اند: شکست آيينه تمام نمايي است که اشتباهات انسان را ببزرگان فرموده
زي اي پل پيروبهنماياند؛ بسا شکستي که در اثر قصور باشد. بزرگان شکست را در مرتبه او مي

ا ن راه بر ايداي سالک اگر  اند: بين شکست و پيروزي فاصله بسيار کم است.دانسته و فرموده
 ار بارزز آثاشکست مواجه شدي، شهامت نشان ده و نوميدي را به خود راه مده که نوميدي، 

 شکست بوده و از گناهان کبيره است.

د، هراسنماليمات و رنج و مشقت ميترسند و نه از نامردان الهي نه از شکست مي
ن لبته اياست. مادي و جاه و مال ا ترين اهداف بوده و برتر از مناصبزيرا هدف آنان عالي

ه جهان بگري سعادت کساني را سزاست که از ماديات درگذرند، لکن آنان که با عينک ماّدي
 وانند.نگرند، از تفسير فداکاري انبياء و راد مردان الهي عاجز و ناتمي

ستقبال اي باز به اداند، او با چهرهکسي که ارزش هدف خود را برتر از همه چيز مي
ه و و شداندازد. اگر حضرت مسيح با شدايد روبرمرگ رفته و خود را در کام خطرات مي

تر از ا بررمورد طعن و تکفير يهوديان قرار گرفت، براساس هدف مقدسي بود که ارزش آن 
را  موقعي که دشمنان قصد جان حبيب خدا)ص()ع( علي. اگر حضرت دانستجان خود مي

 ود. اگربوار کردند، در بستر ايشان خوابيد، از روي عشق و عالقه به حيات مقدس آن بزرگ
 که مرگ بود ساالر شهيدان با خون خود و يارانش سرزمين کربال را رنگين کرد، براي اين

 دانست.گين ميسرخ و شرافتمندانه را بهتر از زندگي نن

آن عاشقان  ر رديفا هم د! نظري بر دل ما کن، تا ميا م َقلَِّب اْلق ل وِب َواْلَاْبصاِرالهي 
 جمال و کمال به شمار آييم و اين تجلي در حد اعلي در ما مشهود گردد.

ه عالم کده  الهي آن توفيق ده که مردان الهي، اهل حق را بشناسيم. الهي آن توفيق
دت را ن سعارا بشناسيم که چنان شخصيتي واجد شرايط براي ارشاد است. و آرباني واقعي 

 به ما نصيب فرما که پس از شناختن به او اقتداء کنيم.

ا گردد ا عطهاي ما خواستار آن است که واجد شرايط باشيم تا آن مقام به مالهي دل
اجد دانيم که ويها برطرف شده و باطن اعمال خود را مشاهده نماييم. الهي مکه حجاب

 شرايط نيستيم ولي تکيه ما به رحمت اليتناهي توست.

 عالم و قلب الهي تو زماني معصيت ما را از پيامبري که اشرف مخلوقات و مواليي که
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امت ح کرداري. الهي به مقربين درگاهت به ما توبه نصومظهر صفات حق است، پنهان مي
 فرما چنان کنيم که تو خواهي. فرما. ما را چنان کن که تو خواهي و توفيق

يق گذري. الهي توفالناس نميالهي تو ممکن است از حق خودت بگذري، ولي از حق
يچ يک اء هده در اداي حق تو و حق نفس و حق مردم کوشا باشيم، که بدون نظر تو به اد

 قادر نيستيم.

الناس، دعا نيز ضروري است. حضرت رسول در مقام درخواست حليت در حق
ن را ان آکرم)ص( فرموده: اگر کسي بر گردن ديگري حقي دارد و او امکان اداء و جبرا

 ندارد، دربارة او دعا کند و حاجاتش را از درگاه الهي درخواست نمايد. 

توان گفت يالنفس نماند. اما نمالناس و حقالهي توفيق عطا فرما که برگردن ما حق
را ست حق تاسته تواند ادعا نمايد که توانچه کسي مي توان اداء کرد. الهياهلل را ميکه حق

موقع  ، تا درآييمکنيم که بتوانيم از عهده اداء حق تو براداء کند؟! الهي مجازًا مسئلت مي
 الذّمه از دنيا نرويم.وداع اين دار فاني، حقي برگردن ما نماند و مشغول

 
 ميزان در شناخت مردان الهي

رتفکر بوصيه بسياري از آيات قرآن مجيد بندگان خود را تخداوند تبارک و تعالي در 
بدان  آنچه را دانيد نگوييد وفرمايد: اي بندگان من، آنچه را که نميو تعقل نموده و نيز مي

، «... هلِل ِالَّا اْلَحقَّاول وا َعَلي  الَيق  ِب َاْنَاَلْم ي ْؤَخْد َعَلْيِهْم ميثاق  اْلِکتا»آگاه نيستيد، تکذيب ننماييد. 
ت آيه شريفه اول حقيق«. ويل ه ِهْم َتأْ ْأتِ يَ َبْل َکذَّب وا ِبما َلْم ي حيط وا ِبِعْلِمِه َو َلّما »فرمايد همچنين مي

حقيق و تحور اين است که سخن گفتن و پذيرفتن و تصديق کردن از معارف الهيه، بايد بر م
بر  ي، بايدچيز ردن و نفي نمودنيقين باشد. و آيه شريفه دوم اين که نپذيرفتن و تصديق نک

 ت. ر اسمحور عقل و احاطه علمي باشد؛ مسلمًا تحقق اين دو امر مستلزم تعقل و تفک

آن ت قرالسالم فرمود: خداوند تبارک و تعالي در بسياري از آياحضرت رضا عليه
ََعَلي»دهد. سپس فرمود مجيد، صاحبان تعقل و تفکر را بشارت مي َهلَل َالَناََاَن ََحجَََحجَََس َةَتَ َيَن:

ََواْلَنََ ََفالَرَسَل َالظَاَهَرَة ََاَما ََو َباَطَنَة ََحَجَة ََو َاْلََبياءََظاَهَرَة َََو ََفاَلعََوََئَ َمَة، َاَلباَطَنَة خداوند متعال براي «: َقولََََاَما
ياء انب وانسان دو حجت کرامت فرموده: حجت عيان، حجت نهان. حجت عيان رسوالن الهي 

 اند و حجت نهان، عقول. و ائمه

 ردمراي مـت بـجـصر، حـرسيد: امروز و در اين عـضرت رضا)ع( پـصي از حـخـش
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«. ي اهلِل َفي َکذِّب ه اْلکاِذب  َعلَ وَ ق ه ، َصدَِّاْلَعْقل  ي ْعَرف  ِبِه الّصاِدق  َعَلي اهلِل َفي »چيست؟ آن حضرت فرمود 
د، و ق کررف خدا را شناخت و او را تصديتوان مبّلغ صادق از طيعني به وسيله عقل مي

 کاذب مدعي را شناخت و او را تکذيب نمود.

تواند يمکه  پس خداوند تبارک و تعالي اين قدرت را در درون انسان به وديعه نهاده
تشخيص  عياربنابراين مبا تفکر الهي و داليل معقول، موفق به تشخيص حق از باطل گردد. 

تواند مين. انسان بدون تفکر و تعقل صديق و تکذيب، عقل استصدق و کذب، و نيز محور ت
ز همه يش احق را دريابد و مراحل طريق تکامل را طي کند و به کمال رسد. قرآن مجيد ب

يي ف انتهاه هدنمايد. کساني که اهل تعقل و تفکر نيستند، بچيز توصيه بر تعقل و تفکر مي
روا  خويشتن ا بهرين ستمکارند، که باالترين ستم نخواهند رسيد. آنان نه تنها نسبت به ساير

 دارند.مي

ارد، حجت نگذگاه خداوند تبارک و تعالي بشر را بيکند هيچعنايت ازلي اقتضاء مي
ت. سيده اسو نراتواند ادعا نمايد که حقيقت به در اين زمان و اين محيط نيز هرگز كسي نمي

 ت باشد،غيب الم اهلل عليه ظاهرًا در پردهاگر صالح در اين است که حضرت موالي زمان س
، يشان راده ابايد در هر عصري نفس کامله يا نفوس کامله يا علماي رباني باشند که فرمو
لم خبر ز عاااحکام خدا را تبليغ کنند و اين، حکم عقل سليم است. هر چند عالم رّباني 

عال ند متاست. آري خداوگذشته و به عيان رسيده، اما يکي از شرايط ولي کامل، وصال 
حقايق  د کهطوري نقشه هدايت را طرح فرموده که هيچ كس عذري ندارد که بتواند ادعا کن

 را نشنيده و يا به او نرسيده است.

مشايخ  ان ودين را ظاهري است و باطني، ظاهر آن را علماي دين و باطن آن را عارف
ن را حافظت اين ديمتعالي  وبارک خداي ت«. يِّ في ا مَِّتهِ الشَّْيخ  في َقْوِمِه َکالنَِّب»كنند نگهداري مي

البته هر «. وَنَله  َلحاِفظ   ِاّناْکَر وَ ِاّنا َنْحن  َنزَّْلَنا الذِّ »به وسيله اين دو طايفه ضمانت فرموده است 
 در حفظ بداند که وقتي وجود اوبکوشد و  )ص(محمديفرد مؤمني نيز بايد در حفظ دين 

 . لهي خواهد بود که پاکي دل و مراتب طهارت آن را به کمال رسانددين، مؤثر ا

عالي ت وخداي تبارک  «.ِلِهَاْلِعْلم  َمْخز وٌن ِعْنَد َاهْ »علم الهي در سينه واصلين به خداست 
ْنَد عِ »فرمايد فرمايد. حضرت رسول اکرم)ص( ميبه برکات ايشان، رحمت خود را نازل مي

، ان گرفته شودم بزرگو کال عرفاني که از کتاب مقدس آسماني«. ِزل  الرَّ ِذْکِر الّصاِلحيَن َينْ 
 پاسخي است به نداي دروني تشنگان معرفت. 
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ي، ر ثاندر وهله اول تقوي است و د الزمه شناخت مردان الهي و معرفت به کمال،
قوي تا. اهل ر ويکند مگر اهل تقبرخورداري از تعاليم عاليه الهي، چه آيات الهي ارشاد نمي

احل اند و مرردهکها مجاهدات و رياضات الهي ديده و در تعاليم عاليه راه طي آنانند که سال
بياء ضرات انحالم کتوانند مردان الهي را بشناسند و از اند. چنين طالباني ميتقوي را پيموده

 مند گردند. و اوصياء و بزرگان بهره

ابد، ق نيمقام را دريابند. سالک اگر در مشرهاي واالبر مردم است که اين شخصيت
ين وش ابايد به مغرب رود و برخود تکيه نکند که در ورطه هالکت افتد. اي سالک بک

م يرت الز، بصمردان الهي را بشناسي، اما بدان که براي شناختن و معرفت رساندن به آنان
زايش اف يرت خود رااست، هر ديده نتواند چنين افرادي را بشناسد. بکوش تا مراتب بص

ي او قلب دهي که مقام هر کسي ف سَحت ميدان علم و فضل اوست، و اثر هرکسي از کيفيت
 کند.حکايت مي

 ِلديِنِه ْفِسِه حاِفظًاًا ِلنَ  صائنَاّما َمْن کاَن ِمَن اْلف َقهاءِ »اين عارفان را عاليمي است و آثاري 

ه دنيا لقات مربوط به از تعستند کهمردان الهي کساني ...«. ه  م خاِلفًا َعلي َهويه ، م طيعًا ِلَاْمِر َمْوال
 ِلك لِّ »ده اند و قلوبشان معدن تقواست، چنان كه حضرت رسول اكرم)ص( فرمورهايي يافته

هاي دن تقوي، دلست و معاعدني مبراي هرچيزي «: َشْيء  َمْعِدٌن َو َمْعِدن  التَّْقوي ق ل وب  اْلعاِرفيَن
 ، کسانيچينندكنند و دانه محبت ميري عاشقاني که گرد دام محبت پرواز ميعارفان است. آ

 اند. هستند که خود را به کلي تصفيه نموده

ختيار ادر  هاي ديگر مردان الهي اين است که حقايقي را کهاز جمله عاليم و نشانه
ن گذارند. اييمترين آلودگي و شائبه در اختيار طالبين اند، آن را بدون کوچکايشان نهاده

عيت يد و تبتقل هاي الهي شايستگي آن را دارند که طالبين ظاهرًا و باطنًا از ايشانشخصيت
 کنند، زيرا حقايق و بواطن اوامر و تعاليم الهي در پيش ايشان است. 

ْنَت ِليُّ اَ يا َع»فرمود )ع( عليبه حضرت اميرالمؤمنين  )ص(حبيب خداهمان طور که 

طل جدا ه حق را از باکهستي  الهي اي علي تو آن فاروق« ي َفرِّق  َبْيَن اْلَحقِّ َواْلباِطِل فار وق  الَّذي
ل از باط ق حقکني، اين مردان الهي نيز مظهر اوصاف واالي آن بزرگوارانند و لذا فارومي
 باشند. مي

بايد دانست در مراحلي جدا کردن حق از باطل بسيار مشکل شده و هر کسي از 
اي عناصر هم ترکيب و هم تجزيه آنها آسان است، بعضي مواد آيد. پارهآن بر نميعهده 
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ترکيب و تجزيه آنها مشکل است، و برخي ترکيبات، تجزيه آنها بسيار مشکل است. ولي 
 ترکيبي هست که تجزيه آن نه تنها مشکل، بلکه در مراتبي در رديف محاالت است. 

ست، اسيار مشکل و در مراتبي غير ممکن آن ترکيبي که تجزيه و جداسازي آن ب
 گر آدميه دياختالط و ترکيب حق و باطل است. بسا اين دو چنان در انسان ترکيب گردند ک

 وگر شود نتواند حق و باطل را تشخيص دهد و در مراحلي، حق در نظر او باطل جلوه
 باطلباطل، حق! عشق به شهرت و مقام و امکانات مادي سبب چنين ترکيب حق با 

لي عَ م  اْلِعْلم  َجَم ِبهِ َه»اند گردد. اما مخَلصين که از دو عالم برتر رفته و به روح يقين پيوستهمي

ن خالي اند، لذا معارفشااطلباز  ، به توفيق الهي فاروق حق«َوباَشر وا ر وَح اْلَيقيِن اْلَبصيَر 
 از ريب وآلودگي شک بوده، حقه است. 

ما انهاست، آقلم  گردد، ظاهرًا از زبان ودر مقام تقرير و تحرير صادر ميآنچه از آنان 
اي از ملهجنمايد، و تقرير هر باطنًا از قلم و لسان خدايي است كه قلوب را مجذوب مي

 کند. هدف مقدس آن بزرگواران حکايت مي

 ايشانند زيرا اند از تأويالت شب قدر، حضرات اوصياء و اولياء هستند.بزرگان فرموده
حفل مرآن داند؛ قلوب ايشان اند و در محفل جانان به وحدت رسيدهکه از کثرت در گذشته

ن هي ايشاق الشوند مگر آن سعدايي که به توفيوحدت است. اوليايي که به ظاهر شناخته نمي
اند ختفيمرت، شناسند. مستورند و به عنوان واليت کليه ظهور ندارند؛ ظاهرند به صورا مي

 روحانيت.  به

ا در يز راند که خداوند تبارک و تعالي سه چالسالم فرمودهحضرات معصومين عليهم
ا حقير تي رسه چيز پنهان نموده است: پنهان کرده رضاي خود را در طاعات، لذا هيچ طاع

هيچ  لذا مشمار، ممکن است رضاي خدا در آن باشد. پنهان نموده غضب خود را در معاصي
خود  ولياءاپنهان فرموده مشمار، ممکن است مورد غضب الهي واقع شوي.  معصيتي را حقير

ء خدا ز اولياست اااعتنا مباش و او را حقير مشمار، ممکن را در ميان خلق، لذا به هيچ احدي بي

 . باشد

ه شاهدممعرفت را مراتبي است: معرفتي است بر وجود شيء که انسان هنوز آن را 
آن را  نساناآن شيء علمي است. معرفتي است بر وجود شيء که  نکرده، لکن او را بر وجود

 ه کرده،شاهدمشاهده نموده است. معرفتي است بر وجود شيء عالوه بر اين که آن شيء را م
 آثار و خواص ظاهري و باطني آن را نيز احساس و ادراک نموده است. 
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شان هاي درخو دل هاي اشكريزانهاي سوزان و چشمآثار الهيه حيات واقعي از سينه
 ن، کالماشقاگيرد. اثري از آثار آن حيات الهيه عارفان و ععارفان و عاشقان سرچشمه مي

بت حساس نسو ا ايشان است. البته امکان دارد اين کالم را همه بشنوند، لکن بينش و ادراک
اص خو بايد. آثار وپذير نيست، ديده ميبه آثار و خواص باطني آن براي هر کسي امکان

ل کما باطني آن براي کساني روشن است که مراتب بصيرت ديدگان باطني ايشان در حد
يان و ر طغاست. کساني که مراتب بصيرت ديدگان قلبشان ضعيف است، يا افرادي که در اث

توانند ين نمشان اعمي است، ايشاعصيان اين نيروي الهي را از دست داده و ديدگان باطني
 ه را احساس و ادراک و مشاهده کنند. آن آثار و خواص الهي

کند و يملوع کالم مردان الهي همچون مهر تابان است. هم چنان که مهر تابان وقتي ط
ست ر نيکند، اما هر کسي قادوقتي غروب، کالم ايشان هم گاهي طلوع و گاهي غروب مي

مس شين اه توانند مشاهده نمايند کاين طلوع و غروب را مشاهده نمايد. اهل بصيرت مي
روب غوري تابان در کجا طلوع کرد و در کجا غروب نمود، لکن کالم عارفين وقتي در کش
ان سلب ايش کند، در کشور ديگري طلوع نمايد. اين فروغ الهيه از کالم ايشان و از خود

 شود، زيرا ضامن حفاظت اين فروغ ابدي خداست. نمي

شح مّو« َقرَّب وَناْلـم   َهد ه  ِكتاٌب َمْرق وٌم َيشْ »بهترين کالمي که معتکفان صوامع قدس، ديباچه 
زينت « ّليّيَنعَ  َلفي ْبرارِ ِانَّ ِکتاَب اْلاَ »ترين مقامي كه محرمان مجامع انس، فهرست نمايند، عالي

ه درون ني بدهند، عشق است، عشق به خدا. اي طالب! اگر خواهي مراتب معنوي خود را بدا
 نسبت به جمال محبوب ازلي تا چه حد است.  خود بنگر، ببين مراتب عشق تو

ت. ق اسباالترين وظيفه حضرات اولياء نسبت به متعلمين مکتب ربوبي، تعليم عش
منبر  ر خطيبيند، مظه«َاْو َاْدني»يند، وارث مقام «َهْل َاتي»اوليايي که محرمان سوره 

« ب ونَ ا اْلـم َقرَّ ب  ِبهَ ْشرَ نًا يَ َعيْ »يند. آنانند که متعطشان وادي ضاللت را به شراب طهور «َسل وني»
 سيراب گردانند.« َو َکْأس  ِمْن َمعين »سرمست سازند و به جام 

 
 گمنامي و غريبي مردان الهي

هاي واالمقامي هستند که بسا عمري گمنام و علماي رباني و اولياء خدا شخصيت
ين است که کسي هم افق در بين مردم بسر برند. آنچه از غربت به ذهن متبادر است، اغريب 
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و هم نظر و ياوري نداشته باشد؛ يا از وطن و دوستان و اقربا دور افتاده باشد. اما در نظر 
 بزرگان، غربت و غريبي معاني ديگري هم دارد که براي اکثر مردم روشن نشده است. 

« ايماِنَن اْلِن مِ ح بُّ اْلَوطَ »گرچه به زادگاه انسان، وطن گويند ولي مقصود حقيقي از 
 تصال باگر اازادگاه ظاهري او نيست. کسي که ظاهرًا غريب است و انيس و آشنايي ندارد، 

هفتاد  د متعالخداون در حديث است که«. يا َانيَس َمْن ال َانيَس َله »حق دارد او غريب نيست 
حبت مو مهر  اال تر است، که اين رقم نيز کنايه از کثرت است ومرتبه از پدر و مادر مهربان

 ونيست.  داييخها بار افزايش يابد، باز هم قابل قياس با مهر و محبت والدين ولو ميليون
ي ردد، ولگاقع برعکس بسا کسي که در ميان خويشان و اقربا باشد و ظاهرًا مورد استقبال و

 در معني غريب باشد. 

اي مرتبه م درهاگر مردم از عالمي استقبال نکرده و از علم او استفاده ننمايند، او 
الم عو در اچنين حزني غرورانگيز است و  غريب است. ولي اگر از اين بابت محزون باشد،

 باطن در رديف غرباي واقعي محسوب نگردد. 

 رکسيدر واقع غريبي منصبي است و غربت مکان مقدسي، ولي نه هر مکان براي ه
 مقام غريبي واقعي يکمقدس است و نه اخذ مکان مقدس براي هر فردي موجب افتخار. 

 شود. الهيه است که از ناحيه حق تنها به محبوبين الهي اعطاء مي

الهيه  اليهشخصيت واالمقامي که محبوب الهي است و در اثر برخورداري از تعاليم ع
ايت م را هدمرد و طي مراحل کمالي تصفيه و تزکيه و تجليه، از ناحيه حق مأموريت يافته که

ت عاقبت از باب ، کهن و نگراني و غم او نه از عدم استقبال مردم از علم اوو ارشاد نمايد، حز
به  اقبتامر آنان است. چنان که هم و غم حضرات پيشوايان عظام الهي، غم هدايت و ع

 لرضااها بود. ظاهرًا حضرت موسي بن جعفر و حضرت علي بن موسي خيري امت و انسان
ود خر زمان دياء ني همه حضرات انبياء و اوصياء و اولالسالم غريب بودند، اما در مععليهما

آيد زماني که اند: ميغريب بودند، چنان که قرآن هم غريب است. پيشوايان الهي فرموده
ق، ر حنو گيرد، در حالي که کالم الهي وتوجهي قرار ميقرآن غريب مانده و مورد بي

ص( كرم)ند. و نيز حضرت رسول اکها را تضمين ميصراحتًا سعادت دنيا و عقباي انسان
ر آغاز غريب بود و به مانا اسالم ده«: باِءْلغ رَ د  َغريبًا َفط وبي لِ وِانَّ اْلِاْسالَم َبَدَأ َغريبًا َو َسَيع  »فرموده 

 زودي هم غريب خواهد شد، پس خوشا بر حال غريبان.

 تالاقبت مبعوء س رامي ندارند، بهـکرده و گـقبال نـاني را استـرادي که چنين غريبـاف
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عّرض و ت هاي واالمقام در قبال عدم استقبال و حتي توهينگردند. البته آن شخصيتمي 
تي حگردد، که مياي در ايمانشان ايجاد نمردم، نه تنها هيچ تزلزلي در عزم و اراده و رخنه

 نمايد. تر و ثابت قدم تر نيز ميآنان را محکم

باني و ماي رکثيري از اهل فساد، عده قليلي از علآري در هر زمان و عصري بين عده 
ايق و ب حقاند. عارفاني که در کسعارفان طريق حق وجود دارند که در ميان ايشان غريب

ضه شان افاه ايبهاي خود و حقايقي را که خواهند يافتهها برده، ميعلوم ظاهري و باطني رنج
ن ر ديگرادرا  خواهند استعداد قبولي! ميگيرندشده به ديگران تحويل دهند، ولي تحويل نمي

 مل سستيعقام ورزند! و اگر ظاهرًا هم امتناع نکنند در مبه وجود آورند، لکن امتناع مي
ذکور ماز  ورزند؛ همچو ذاکري که اتصااًل گوياي ذکر است، اما چنان ذکري که دل اومي
 تغاليا غرق در اش خبر است؛ يا همچون كسي كه تنها عالم در بحث و فحص است وبي

ه، از ني چداند فضاي آزاد يعاي است در قفس نشسته که نميخود. حال اينان همچو پرنده
که  است هاي نفساني است که هر کدام بنديخبر است، مقيد به خواستهحريت و آزادي بي

 دارد. او را از طيران باز مي

مال ر مواردي استعتلبيس در اصطالح به معني لباس پوشيدن است و معمواًل د
انند؛ پوش شود که غير حق را به صورت حق ظاهر سازند و يا برعکس، حق را لباس باطلمي

 اهل تلبيس امري را برخالف آنچه هست، نشان دهند. 

ج اًل َو َجَعْلناه  رَ كًا لَ ه  َملَ َو َلْو َجَعْلنا»اّما تلبيس در كالم الهي به معناي ديگري نيز هست 

ي ا به صورت مردرًا وي داديم، حتماي قرار ميو اگر او را فرشته«: ْيِهْم ما َيْلِبس وَنَلَلَبْسنا َعلَ 
چنان مشتبه مهنان پوشيدند و امر را بر آپوشانيديم بر ايشان آنچه ميآورديم و هر آينه ميمي
نَّ اهلَل لکِ َت َوَرَميْ  ما َرَمْيَت ِاْذ»اگر فعل حق در دست خلق باشد، تلبيس حق است  ساختيم.مي

 پرتاب سنگ به دست تو نبود، به دست خدا بود.« َرمي

ص براي فرمايد، باالخخداي تبارک و تعالي اين تلبيس را براي اهل تفرقه بيان مي
و  سبب ودهند و از جمله، بر واسطه کساني که مظاهر وجود را در امر خلقت دخالت مي

دليل بي ويد، ون واسطه به معارف نتوان رسورزند، که مثاًل بدعلت در امر خلقت تأکيد مي
تفريق  اهل به قضايا نتوان دست يافت؛ اگر علت نيست، احکام هم نيست. همه اينها براي

 اندازشمـد، چاشنبق بين داشته ـاند تا ديده حد، زيرا ايشان به عالم شهود وارد نگشتهـحجابن
  .کندنمي تجاوز ظاهري چشم هايديدني منطقه از ايشان 
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 دارند مخفي را اوقات خدا اولياء. رسدمي تحقق مقام به اولياء وسيله به تلبيس اين گاهي
 عدم جهت به ندشو ملّبس مردم لباس به ظاهرًا نشناسند؛ را ايشان تا کنند کتمان را وکرامات
 .کنند زندگي گمنام تا کنند رامخفي خود مردم بين در و اشتهار، وعدم مزاحمت

 را يشانا حق، ناحيه از اما شوند، معرفي جامعه به که خواهندمين اولياء حضرات
 .استخد ناحيه از ايشان رهبري و حق، عنايات و افاضات از ايشان علم. است رحمتي

 را راه که ايشانند. كنندنمي اظهار ولي دانندمي را آنان درجات و معرفت حد و خلق اسرار
 يکيمياگر به. اندايمن معاصي ارتکاب از و اندشناخته کنند، نور استضائه که جايي و انديافته
  .اندآمده غالب نفسانيه و غضبيه قوه بر اخالص، و ايمان

 و مطيع ار قوا آن حق توفيق به عارف که است اين دين و ايمان و اخالص کيمياگري
 اماره فسن مغلوب اگر چه. است گشته پيروز آنها بر و گردانيده خدا فرمان محض منقاد

 به ءاوليا حضرات. افکندمي هالکت چاه به را خود سوار توسْن اسب چون نفس شد،مي
 .اندرسانيده مطمئنگي مقام به را اماره نفس تقوي، و نفس تزکيه سبب

 و ،شود حاصل اغراض آاليش از باطن تجرد و نفس تزکيه بر ممارست کمال وقتي
 حق تجليات و شود حقيقت انوار تابش شايسته دل گردد، شسته دل لوح از واهي افکار غبار

 .گردد نمودار آن در
 را وسيم ربوبيت تجلي. الوهيت تجّلي و ربوبّيت تجلي: است تجلي دو را خدا ذات

 و كَتَدكد   تجلي، ناي از وهک نصيب. «ِعقًاصَ  م وسي َخرَّ  وَ  َدّکًا َجَعَله   ِلْلَجَبلِ  َربُّه   َتَجّلي َفَلّما» بود
 تجلي نچو ولي افتاد، بيهوش موسي و شد پاره پاره کوه اگرچه. ودب صعقه موسي نصيب

 .ماند باقي موسي و کوه وجود است، دارنده و پرورنده ربوبيت
 در و کرد نابود را محمدي وجود جملگي که بود را )ص(محمد الوهيت تجلي اما

 ندادند، انبياء زا يک هيچ به را مقام اين. رسانيد اثبات به او در را ذات الوهيت تجلي عوض،
 اين از اولياء، و اوصياء و انبياء از گرديدند مشرف تشريف اين به ايمرتبه در که آنان اما

 َفْوقَ  د اهللِ يَ  اهلَل، ي باِيع ونَ  ماِانَّ  ي باِيع وَنکَ  الَّذينَ  ِانَّ » دادند را ايشان چند ايخوشه الهي خرمن

 َفبي سانًالِ  وَ  دًاَي وَ  َبَصرًا وَ  َسْمعًا َله   ک ْنت  » فرمود انايش حق در تعالي و تبارک خداي و «َاْيديِهْم

 .«َيْنِطق  بي وَ  َيْبِطش   بي وَ  َيْبص ر   بي وَ  َيْسَمع  
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 باالترين ميراث انبياء
ق، حاي از ناحيه كنند، در هر مرحلههايي که مراحل طريق حق را طي ميانسان

 ي هرکسيردارعطاء مناصب يکسان نبوده و برخوشود. البته امنصب الهي براي آنان اعطا مي
رسد که آن اي ميبه مراتب پاکي قلب اوست. دريافت اين مناصب و مراتب سرانجام به پايه

وب ياء محسانب فرد در رديف حضرات انبياء و اوصياء و اولياء قرار گرفته و در زمرة ورثه
 شود.مي

ه در دن بعالم و حتي نگاه نمو کدام عالم ورثه انبياء است؟ نظر به سيماي كدام
ن ند. چناياءااش عبادت است؟ مسلمًا اينان علماي رباني هستند که وارثان حضرات انبخانه

 حسوبرسد، براي فردي که در رديف وراث حضرات انبياء مکه به شخص وارث متاعي مي
 رسد.گردد، نيز حتمًا متاعي مي

ال اد، و ناحيه اعلي به او متاعي رستحقق مقام ورثه شدن منوط به اين است که از 
م و عالي علاتاع تواند وارث شود. ميراث حضرات انبياء و اوصياء به علماي رباني، همانا منمي

 حکمت است.

سي کجاي بسي فخر و مباهات است که خداي تبارک و تعالي چنين منصبي را به 
 م ارشادحک ي الهي رسد وکرامت نمايد که در رديف حضرات انبياء قرار گيرد، به او متاع

ت و تربي عليمتبراي او صادر گردد. چنين فردي که عالم و عامل به علم الهي است، سزاوار 
 و ارشاد است.

 قه وحهمة حضرات انبياء و اوصياء براي ابالغ حقايق و ترويج علوم و معارف 
)ع(  ت رضااند. حضرنجات مردم، از خانه و وطن دور شده و انواع مشقات را تحمل کرده

اهرًا د. ظمسافت طوالني مدينه تا طوس را طي فرمود و به آن مکان مقدس تشريف فرما ش
حقايق  بالغبه عنوان وليعهد، اما در اصل تحمل مشقات ايشان براي ترويج علوم حقه و ا

 بود.

 ضراتحدر حقيقت شيعه و زاير واقعي کسي است که همان مراحلي را بپيمايد که 
ه خاص توج )ع( طي نمودند. طوبي بر عالمي که به توفيق وء و حضرت رضاانبياء و اوصيا

اي ه رضاي رسد که در رديف وارثان حضرات انبياء محسوب شود و بحضرت مولي به پايه
( است ضا)عحق مشغول ارشاد و ابالغ حقايق گردد. چنين عالم رباني زاير حقيقي حضرت ر

 ده يـعـت بـسافـ، م هـشق و عالقـمال عـه با کـم کالبيني هـرسد. طيـشارت مـراي او بـو ب
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قي قيـحکم زايرين ـنان مرد الهي رسند، آنان هم در حـضور چـموده و به حـي نـرا ط
 هستند.

الهي  الفتخخداوند تبارک و تعالي در قرآن مجيد، اهل ايمان و عمل صالح را وعده 
ايشان « ه ْم ِفي اْلَاْرِضَيْسَتْخِلَفنَّ حاِت لَ لّصالِ ْنک ْم َو َعِمل وا اَوَعَد اهلل  الَّذيَن آَمن وا مِ »در زمين داده است: 

 سه گروهند:

تر بيش گروه اول ـ علماء و فقهاء، حّد بندگي ايشان از معرفت تا خوف عبوديت
ين و ن. دنباشد، و ثمرة توحيد ايشان مقصور است به سالمت اين جهان و عافيت آن جها

ست؛ وج اق است، اما با شواهد اغراض و شوائب حظوظ نفس ممزاسالم ايشان به الطاف ح
 ايشان از ادراک نور معاني محجوبند.

وظ گروه دوم ـ اقامت ايشان در اخالص عبادات است و از شوائب اغراض و حظ
اما . باشندنفس دورند، از تراجع فتور محروس و تا حدي داراي صدق و فضايل اخالقي مي

ري ي. آو فضايل اخالقي، سّدي گشت ميان ايشان و عالم نيست رؤيت صدق و اوصاف بشريت
 مرد تا به عالم نيستي نرسد، حقايق توحيد بر وي روي ننمايد.

 يشان بهات اگروه سوم ـ کساني هستند که به اقامت حق قائمند نه بر قيام خويش. حي
خويش  قصد وفتوح تجريد است نه به روح تجنيد. از حول و قّوت خود محّررند، از ارادت 

دت و شور سعا. منمجرد. در دايرة اقوال و اعمال ننمايند و در اسارت تصرف و اختيار نباشند
 شقاوت خود نخوانند و از سراپردة غيبشان بيرون نياورند.

روه ينند؛ گباو  گروه اول مخِلصانند که همه از او بينند؛ گروه دوم عارفانند که همه به

اند و در ع رسيدهة جم، ايشانند که از دام تفرقه رسته به نقطبينند سوم موّحدانند که همه او را
ه قاصد ب ، چه مقامي که« اْلـم َتَطهِّريَنابيَن َو ي ِحبُِّانَّ اهلَل ي ِحبُّ التَّوّ »اند رديف طاهرين قرار گرفته

ده ه سر آماق بمقصود رسيده و عابد به معبود و طالب به مطلوب و محّب به محبوب. ايام فر
 در روضة انس انند که، ايش«َسالٌم َقْواًل ِمْن َربٍّ رَّحيم »واسطه به او رسيده کالم و سالم حق بي

 يند،آبا جام قدس شراب وصال بياشامند. چون سرمست اين شراب طهور گشتند در طرب 
ون به د. چون بشکنند و به پر عشق سوي کعبه جانان طيران کنند و به مقصود رسنقفس َک
 کشف هايشان مستهلکرسيدند از خود برستند، عقولشان مستغرق لطف گشته، دل مقصود

 ست.سته اويدا پاند، و نور روح ايشان به نور حبيب خشده خود را گم کرده و او را دريافته
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گرفته  ابد را مسير ، اکنون«َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  ن وري»که وجود اول بود  )ص(محمدينور 
خت نبوت ر آسمان چون خورشيد اسالم طلوع کرد، ساير ستارگان«. يَّ َبْعديال َنِب»که فرمود 

 ک لُّ »در مغرب  ورت منصآفتاب  فرمود اگرچه«. ِاذا َطَلَع الصَّباح  اْست ْغني َعِن اْلِمْصباِح»بربستند 

ه سيلومان به اي رحفرو شود، اما آفتاب دولت دين من به نظر خاص خد« اْلَمْوِت َنْفس  ذا
 «.ْلَحقَِّلي اِمْن ا مَّتي قاِئميَن َع ال َتزال  طا»باقي ماَند  ءو اوليا ءاوصيا

 
 تشابه و وحدت اولياء با انبياء

لي تعا وعلت غايي بودن انسان در عالم خلقت بدين معني نيست که خداوند تبارک 
ه مختص ب ريادبه  دنيا و عقبي، يعني کاينات را تنها براي يک نفر آفريده، و رسيدن قطره

 ود مقدسو وجتوانند به مقام علت غايي برسند؛ هرچند الگاي قليل باشد، بلکه همه ميعده
 اشرف کاينات و اهل بيت ايشان است. 

 ِانَّکَ »فرمايد بنابراين وقتي خداوند تبارک و تعالي خطاب به آن معلم اول بشر مي

ي حسن دارا ن بزرگوار نيست، همه بايد، اين حسن خلق فقط مختص آ«َلَعلي خ ل ق  َعظيم 
ه همه ست کخلق شوند و در تحقق اين امر در حد کمال بکوشند. مراد خدا از خلقت اين ا

 خلق عظيم شوند، نه اين که اين امتيازات فقط در يک فرد باشد.مظهر اعالي 

م آشکار داشت تدم، دوسمن گنجي نهان بو« ک ْنت  َکْنزًا َمْخِفّيًا»فرمايد خداوند متعال مي
توانند مي مگانهشوم. مسلمًا نظر اين نيست که آن گنج را فقط يک نفر مشاهده نمايد، بلکه 

ب ر کسدآن را مشاهده نمايند، نه اين که سايرين هرچه سعي و کوشش کنند، نتوانند 
راي ق داحالسالم به توفيق کماالت به آن محبوبين الهي برسند. حضرات معصومين عليهم

رت قام طهامي به توانند از طريق امتثال فرامين الهتکويني هستند، اما ديگران هم ميطهارت 
 ام توبهه مقها ره به خطا رفته ممکن است دفعتًا بتشريعي نايل گردند. حتي کسي که سال

جينه ن گنآنصوح برآمده خود را به قافله برساند و مظهر اسماء و صفات حق شده داراي 
 الهي گردد.

 ي برسد،ن الهتواند به محبوبين و مقربيبر اين که انسان هرچه سعي کند، نمياعتقاد 
ن واياهاست. گرچه جز حضرات پيشمسلمًا موجب تفرقه و ايجاد شک و شبهه و رکود دل

 سالم ان مقدس يه ديسي با استفاده از تعاليم عالـ، اما هرک صوم نيستندـرين معـاني، سايـآسم
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سياري بارفان ي برساند که در سلک بزرگان قرار گيرد، چنان که عتواند خود را به جايمي 
طاب خان نيز ه آنبرسيدند. يعني افرادي که نه در رديف اوصياء بودند و نه در رديف انبياء، 
طاب به السالم خرسيد که تو از مايي و ما از تو. چنان كه حضرت امام علي الّنقي عليه

وستان ما دران و ت از ياتو به حقيق«: َاْنَت َوِليُّنا َحّقًا»حضرت عبدالعظيم حسني چنين فرمود: 
تواند د مينقيااهستي. آري انسان بايد بداند که در اثر تزکيه نفس و تهذيب اخالق و کمال 

ه كوري خود را به جايي رساند که در رديف محبوبين درگاه الهي به شمار آيد، به ط
نا خدا را هما«: بيُّوَنم  النَّْغِبط ه  لِه ِعبادًا َلْيس وا ِبَاْنبياَء يَ لِ ِانَّ»اند فرموده)ص(اكرمحضرت رسول 

 خورند!بندگاني است كه نبي نيستند، ولي انبياء به آنان غبطه مي

ْو ِمْن َوراِء ّلا َوْحيًا اَ هلل  اِ َمه  اما کاَن ِلَبَشر  َاْن ي َکلِّ »فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مي

در آيه شريفه، نوان بشر در صع«. کيٌم حَ ي ْرِسَل َرس واًل َفي وحي ِبِاْذِنِه ما َيشاء  ِانَّه  َعِليٌّ  ِحجاب  ِاوْ 
ل نيست. تکّلم نيز مطلق است و شام)ص( اکرممطلق است و مختّص به حضرت رسول 

کالم تسديدي و تشريعي است؛ تنها کالم تشريعي نيست که مختص حضرت رسول 
 اکرم)ص( باشد.

ع را جم والخلّو است  يه شريفه فوق، تکلم خدا ظاهرًا به نحو منفصله مادر آ

داوند خکلم شايد. قرينة منفصل و متصّلي هم در بين نيست که تقييد عنوان بشر باشد. ت
حي وا کلمة فه بتبارک و تعالي با انسان به سه گونه است: گاهي بدون واسطه که در آيه شري

م هسول طة حجاب معنوي؛ و گاهي با فرستادن رسول. اين رياد شده است؛ گاهي به واس
 گوار وباشد، بلکه شامل آن بزرنمي)ص( اکرممقّيد نيست، يعني مختص به حضرت رسول 

 فرشتگان است.

عليم بب ترسد، اگر حقيقت علمي باشد به سهر حقيقتي که در اين جهان به ظهور مي
 است. به سبب تربيت فرشتگان آسمانيمربيان آسماني است، و اگر حقيقت عملي باشد 

 ه آنگردد، به وسيلاي سالکين طريق خدا بدانيد وقتي علم الهي نصيب شما مي
يچ هشود، و هيچ عمل الهي نصيب فرشتگان است. هيچ علمي نصيب هيچ دانشمندي نمي

 گردد، مگر به تعليم و تربيت فرشتگان الهي.اي نميانسان وارسته

ي عمل وه او را مأموريت رسالت نباشد، همة فرشتگان علمي اي نيست کهيچ فرشته
 برابر کون تگان درة فرشاز طرف ديگر هم«. ر س اًل جاِعِل اْلـَمال»مأمور انجام امور رسالتند
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بيب ي، حجامع و انسان کامل ساجد و منقادند، باالخص در برابر محبوبين درگاه اله 
ه بقفند و ن وابه تمام اسرار و علوم اولين و آخري خدا)ص( و اهل بيت ايشان. ايشانند که

 ستند.دارا ه ي راکل کاينات محيطند. در حقيقت ايشانند که کمال توانايي بر تفسير کالم اله

هيچ  روي البته خداوند تبارک و تعالي ـ چنان که گذشت ـ در خير و تعالي را به
ه ا مشاهدتي ررمان الهي همان تجلياتواند به سبب انقياد به فاي نبسته است. بشر ميبنده

 كنند.نمايد که آن بزرگواران مشاهده مي

رتبت مم و مشاهدات باطني مقربين درگاه الهي با مشاهدات ظاهري آنان از حيث مقا
ي يا يداربيکسان است. به طوري که در حضرات انبياء و اوصياء، مشاهدات عالم خواب و 

اطن ر و باز لحاظ معني يکسان است، زيرا که ظاهمشاهدات مابين خواب و بيداري آنان 
دي ده معدوگر عايشان يکي است. اما اين امور در ساير افراد از لحاظ معنا متفاوت است، م

اهر ظت عالم اهدااند که اغلب اوقات و نه هميشه، ميان مشکه به توفيق الهي به مقامي رسيده
 و باطن آنان تفاوتي نيست.

لي از قلي عالي فرقي مابين بندگان خويش نگذاشته است، لذاآري خداوند تبارک و ت
م نايل مقا بندگان در اثر رياضت و مجاهدت و تخليه دل از رذايل و تحليه باطن به اين

ئمه ات ااند؛ اينان شبيه و ابدال حضرات انبياء و اوصياء هستند. چنان که حضرگشته
 هاي واالمقاميال هستند، شخصيتدر حکم ابد)ص( اکرماطهار)ع( نسبت به حضرت رسول 

اطالق  بدالباشند، در مقامي به آنان هم اهم که مظهر صفات و کماالت آن بزرگواران مي
 شده است.

بوده،  العاده نورانيدر اخبار و احاديث معتبر آمده که روز محشر عده کثيري فوق
شود که يموم ولي معل كنند که آنان از جرگه حضرات انبياء و اوصياء هستند.مردم تصور مي

نها آمرتبة  وقام مآنان نبي و وصي نيستند، بلکه در اثر تسليم و رضا خداوند تبارک و تعالي 
که  ريه استختياارا تا مرتبة انبياء باال برده است. چه حصول امتياز واقعي به وسيله قوة 

ياء ء و اوصنبياام ابرتري مقآدمي احکام الهي را اطاعت کند و برخالف حق، رفتاري ننمايد. 
 اول به ه ازکنيز به وسيلة طاعات و عبادات اختياري آنان است، نه براساس امتيازات خاصي 

 تواند امتياز واقعي محسوب گردد.آنان اعطاء شده است، زيرا در آن صورت نمي

تشابه ظاهري و باطني قليلي از اهل ايمان به حضرات انبياء و اوصياء تنها منحصر به 
اي در اين عالم تکليف نيز تشابه و مشابهت صادق است. رت نيست، بلکه در مرتبهـآخعالم 
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در اين عالم، تشابه در اکثريت، تشابه روحي است هرچند امکان دارد زماني تشابه جسمي 
اي براي نيز باشد که در اين صورت به لطف پروردگار متعال، در مواقعي ظاهر هم وسيله

البته مشابهت اولياء خدا با حضرات انبياء و اوصياء در اصل در  شود.مجذوبيت اهل حق مي
عالم حقيقت و معناست، چه در قبال تشابه روحي و قلبي، تشابه جسمي چندان هم مهم 

 نيست.

 اوصياء وياء بنابراين اگرچه از لحاظ ظاهر ممکن است بين اولياء خدا با حضرات انب
 بين آنان تشابه وجود دارد: تشابهي وجود نداشته باشد، اما از دو جهت

اشي يز نناول ـ از لحاظ تحرک ظاهري و باطني در اعمال، حتي اعمال ظاهري آنان 
اء و اوصي بياءاز تحرک قلبي است. اعمال خير ظاهري صادره از آنان مشابه اعمال ظاهري ان

 سس ورو صاحبدالن و عارفان و اهل طلب، در مقام تجو محبوبين الهي است. از اين
عمال نا انمايند، چنان اعمال ظاهري در معتفحص مشابهت، کمال دقت به اعمال ظاهر مي

 باطني است.

ن چني دوم ـ از لحاظ تحرک قلبي که در واقع تشابه قلبي و روحي است. در اثر
و  شابهتتشابهي ممکن است در ساعتي تحرک ظاهري در آنان نمايان نگردد. پس در اصل 

 اطني است نه ديده و سمع و شامه ظاهري.مشابهت از لحاظ ديدة ب

ي اله مشابهت روحي و معنوي مقامي است بس بزرگ که رادمرداني در سايه توفيق
با  تا حدي شابهتاند. تشابه و تماثل اگرچه با يکديگر تمايل دارند، ولي به آن مقام رسيده

تماثل  قاممي به تماثل فاصله دارد. در اثر طي مراحل تشابه روحي و قلبي، ممكن است کس
به طوري که  برسد و مراحل تماثل را طي کند. حصول اين مقام مستلزم ارتباط باطني است،

اني فمحْب مستهلک و فاني در محبوب شود؛ نور اعطايي به او در نور محض محبوب، 
 ب هرکسينصي گردد. اما برتر از مقام تماثل، مقام وحدت است، اين باالترين مقام است و

که  ذا چنانلست، اند، چه اوتاد وسيله استحکام موجود انان نجباء امت و اوتاد زميننشود. آ
باء و قامي نجمدر  به اهل بيت عصمت نجباء و اوتاد اطالق شده، در اخبار به اولياء آنان نيز

َصه ، َتْخلَ  َفاْسهللِ َقْد َاْخَلَص »فرموده: )ع( علياوتاد ارض اطالق شده است. چنان كه حضرت 

 «.اِد َاْرِضهِ ته َو ِمْن َمعاِدِن ديِنِه َو َاوْ فَ 

افرادي که در مقام تجسس و تفحص، آرزوي ديدار و زيارت حضرات انبياء و 
توانند به نوع ديگري آن بزرگواران را زيارت کنند؛ و آن جستجوي اوصياء را دارند، مي
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با آنان هستند. زيارت افرادي است که از لحاظ روحي، در مقام تشابه بلکه تماثل و وحدت 
ع َلماء  ا مَّتي َكَاْنبياِء َبني »اند: آنان به مثابة زيارت حضرات انبياء و اوصياء است كه فرموده

 «.ِاْسرائيَل

 
 عالمان علوم ظاهري و باطني

ا بترين وسيله براي قرب حق است. علم، صفت حق است به شرطي که علم، شريف
که  واندخنيست، خداي تبارک و تعالي کسي را عالم  خشيت، علمخشيت توأم شود. علم بي

 ت که تعليم وآن اس ت خشيتعالم«. ِانَّما َيْخَشَي اهلَل ِمْن ِعباِدِه اْلع َلماء »داراي خشيت باشد 
َلْم  ث مَّ  ْوراوا التَّ مِّـل  َمَثل  الَّذيَن ح  »تعلم سالک براي رسيدن به وصال باشد نه به خاطر دنيا 

 «.ًًَکَمَثِل اْلِحماِر َيْحِمل  َاْسفارا َيْحِمل وها

هر آن م ظاحضرات انبياء از خود دو علم باقي گذاشتند: علم ظاهر و علم باطن. عل
رات فرا گرفتند و حض)ص( اکرمعلم نافع است که صحابه از قول و فعل حضرت رسول 

نت تاب و سله کائمه اطهار عليهم السالم از آن پيروي نمودند. علم ظاهر بسيار است از جم
 و تفسير و آثار و اخبار و فقه و توابع آنها. 

« َمَع اهلِل لي»ت و در حال« َاْو َاْدني»علم باطن، معرفت به آن معاني است که در مقام 
فت معر حاصل شده است. علوم باطني بسيار است از جمله علم ايقان، علم تصفيه، علم

جلي تات جالل، علم تجلي صفات، علم نفس، علم معرفت دل، علم صفات جمال، علم صف
ين و دلوک ذات، علوم غيبي و علوم لّدني. اين همه براي آن است که سالک را در راه س

 دد.حاصل گر« َو َعلََّم آَدَم اْلَاْسماَء ک لَّها»عالم يقين، تعليم و تعّلم 

سوم آن  اند.داند: يکي آن که علم ظاهر داند. دوم آن که علم باطن علماء چند طايفه
ت ر و برکه خيکه هم علم ظاهر و هم علم باطن داند، و چنين فردي از نوادر روزگار است ک

 آن به شرق و غرب عالم رسد.

 اند: مفتيان، قضات، مذّکران.علماء ظاهر سه طايفه

راي اند و دااملعاند: طايفه اول هم عالم زبانند و هم عالم دل؛ عالم مفتيان دو طايفه
يا ز دناو تعّلم و فتوي و نشر علوم ايشان همه به رضاي حق است، نظر  خشيت، تعليم

 ن توأملم ايشاد؛ عع دارند. طايفه دوم از لحاظ زبان عالم و از لحاظ باطن و دل جاهالنـمنقط
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 .نيست با خشيت نبوده، تعليم و تعّلم و فتوي و نشر علم ايشان، توأم با اخالص 

 ِفي َو قاض   الّنارِ  َثالٌث قاِضياِن ِفي َاْلَقضا»رمود ف)ص( اکرمدوم قضات، حضرت رسول 

و كه دهشت. آن باند و يكي در فرمايد: قضات سه قسمند، دو در دوزخآن بزرگوار مي«. اَلَجَنةََ
واي و ه اند، يکي آن که به علم قضاوت عالم نيست و قضاوت او از روي جهالتدر دوزخ

م ه، او عالم است لکن به علم قضاوت عامل نيستنفس است. دوم اين که به علم قضاوت 
عالم  ضاوتاز سر ناداني و هواي نفس قضاوت کند. اما قاضي سعيد کسي است که به علم ق

 و عامل شود.

صنوع و ان ماي از آنها فصلي چند سخناند: طايفهاما مذّکران، ايشان نيز سه طايفه
وجود  ري بهو صد گونه تصّنع و شيادگمعني که فاقد علوم ديني است فراگيرند، مسّجع بي

 آورند که چگونه خلق را به بدعت اندازند و عوام را به تعصب اغواء کنند.

د و واننخدوم صالحين که سخن از بهر خدا گويند و خلق را به زهد و تقوي و ورع 
 «.َحَسَنةَََوَعَظَةَالََمَََاَل َمَةَوََاَدََعََاليََسبيَلَرََبَکَبَاَلَحکََ»آثار و اخبار و سَير صلحاء گويند 

لهي، اص اخسوم استادان الهي که به علم ظاهر و باطن آراسته و از مکاشفه الطاف 
دنيا و  ز خراباتاند و خلق را ااند. اين مذّکران مدتي واعظ نفس خود بودهعلوم لّدني دريافته

سلة اند وسلدانيدهگرسرمست « َو َسقاه ْم َربُّه ْم»مستي غفلت رهانيده و با شراب جمال ساقي 
ِلَم َقْد عَ »رد اند. هرکسي به قدر همت خويش نصيب خود برداذوق و عشق ايشان را بجنبانيده

 «.ک لُّ ا ناس  َمْشَرَبه مْ 

يان هنمانگاهي به تاريخچه زندگي علما نمايانگر اين است که علما و فقها و را
ين عافته و دري م حقه را از جوامعاقسامي دارند: بعضي علما تا حّدي حقايق و معارف و علو

اند، ت نمودهريافداند. برخي ديگر مقداري از آنچه را از جوامع آن را به طالبين تحويل داده
که باالتر  ي هستندفراداند. اما در ميان فقها و هاديان الهي ابه جامعه برگردانده و تعليم داده

 اند.يل دادهاند، به جامعه تحواز آنچه از جامعه دريافت کرده

افت دري عالم رباني و عارف الهي، مسلمًا عالمي است که بيش از آنچه از جامعه
ين اکه او  است کرده، به طالبين و متعلمين تعليم داده است. اين امر شايسته تأمل و تفکر

 علوم باالتر را از کجا فرا گرفته؟

طلوب و مفيد است، ولي اي مها به نظر عدهگرچه زيبايي و جاذبيت در ارائه واقعيت
نارسا ارائه شده است. لکن ها و ظاهرًا حقايق و معارفي که بسيار ناقص و چه بسا واقعيت
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ها در حد کمال اشراف و احاطه دارند، آنها را علماي رباني و بزرگان که بر حقايق و واقعيت

حبوبين درگاه حق ؛ ايشان از کالم خدا و ماندبراي مردم، کامل و منطقي هضم و تسهيل نموده
 اند.برخوردار گشته

 ربختبينند. آن منکر شوپرده جمال و کمال محبوبين خدا را ميايشانند که بي
يدة دجز ابوطالب نبيند. )ص( اکرمحجاب افکندة شب رّد ازل، نسبت از حضرت رسول 

ا از ن رافليکن غفاروق بايد، روشن کردة قبول صبح ازل تا جمال و کمال مردان الهي بيند، ل
 حديث اين دولت خبري نيست.

هاده نه دنيا خبر، سر باند: يکي آن که از دين خود بيقباًل اشاره شد که غافلين دو قسم
م گردد. دوداند و به شقاوت ابدي دچار ميو مست شراب غفلت شده، صالح خود را نمي

کاشفه ماز  وگشته غافل الهي که از گرايش به دنيا غافل، سلطان حقيقت در دل او مستولي 
ه بوجه جالل احديت چنان مستهلک و مستغرق شده که از خويشتن غايب گشته است، نه ت

 بيند.دنيا دارد و نه عقبي، جز کمال و جمال حق نمي

مالتي جآيند، کلمات و آري واصلين چون به مقام مناجات و راز و نياز با حق برمي
قدسشان مسان لرا به سينة ايشان نهاده و به  شود، حق تعالي آنکه از لسان آنان جاري مي

ر تفکر بست اه امر نمايد؛ از اينرو تمام احواالت آنان از ناحيه اعلي است. گرچجاري مي
ه ارادة بخدايي  مالتقبل از تکّلم، اما در اين مقام، تفکري مقّدم بر تکّلم آنان نشده بلکه ج

 گردد.حق بر زبان آنان جاري مي

 
 الهي پايانچشمة بي

گند ن سويکي از موضوعات مهمي که در قرآن مجيد مورد توجه واقع گرديده و به آ
ن في بيامختل معاني« َواْلَعْصِر»ياد شده است، عصر و زمان است. ظاهرًا براي کلمة مقدس 

ي گرديده مانند زمان بعثت حضرت ختمي مرتبت )ص(، عصر درخشان ظهور حضرت موال
، قرينه ر الهيهآثا ب و شامگاهان. اما همه اين معاني از لحاظ ظهورزمان )ع( و نيز هنگام غرو

 يکديگرند و اختالفي مابين آنها مشهود نيست.

از لحاظ معني کماليه، اشاره است بر تعليمي بسيار عظيم و آن، کمال توجه « َواْلَعْصِر»
خص کمال باالنمايد. است به استمرار حرکات زمان که هرلحظه انقطاع خود را اعالم مي

، تا هر بيدار دل بتواند از آن توجه به آن عصر و لحظاتي که تعاليم عاليه الهيه متجلي است
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مند گرديده به کمال مطلق رسد. چنان که بيداردالن و تشنگان آب زالل معرفت، لحظات بهره
واقعيات و حقايق را از اين جويبار دايمًا در جريان، اخذ نموده و در حد کمال مجذوب 

 شوند.اذبه الهيت ميج

ترين بنابراين سوگند به عصر، اشاره است بر عظمت اعالي آن زماني که عالي
 الي ايند اعحاستعدادهاي انساني به مقام فعليت آيند و جوهر اصيل انساني بارور گردد. 

الل زتجلي در محضر مقدس محبوبين الهي است، و تشنگان وادي حيرت و متعطشان آب 
 آب حيات را از آنجا جستجو کنند. وصال، بايد آن

پايان برکات احمدي است. عارف الهي يکي از آري عارف سالک، چشمه بي
دست از  زوال فيض سرمدي است. آن صاحب جان پاک و روح تابناک،داران درياي بيآيينه

ر دل شتزاکتزکيه و تهذيب برندارد و کوشش و همت خود را جز بر پرورش ابذار الهي در 
 ها نگمارد.انسان و جان

وشن رها را از مشعل هماره کوشد تا چراغ دقايق و لحظات انسانعارف الهي مي
شرب سوزد و از مالهوت که خويشتن استضائه کرده، بيفروزد. او در آتش عشق ربوبي مي

 آموزد.قدس احمدي )ص( و مکتب انس َعَلوي، درس عشق و کشف و عروج مي

ياه رة سها را در کوثر آرامش فرو شويد تا دست از سفخواهد جامة جان انساناو مي

اي شارههر ا اي که عارف الهي بر تشنگان وادي حيرت گويد وهر کلمه عالم طبيعت برکشند.
 شود که درگشايد. چنان کالمي سبب ميبر جان مشتاقان کند، گرهي از طرة رحمت مي

د پدي ييرات و تبدالت خاصيوجود سالکين تحرکي و در قلبشان ارتعاش و عروجي و تغ
 آمده، از بند نفس آزاد گردند و به عقول عاليه الهي بپيوندند.

به  نفس مأموريت حضرات انبياء و اوصياء و اولياء براي تطهير نفس است. تطهير
 دايتي وهي و پذير است. هرچه مراتب عقل فزوني يابد، مراتب ايمانوسيله عقل سليم امکان

خلقت،  ه درهد شد. منشأ همه برکات از عقل الهي است، همان عقلي کعلمي نيز بيشتر خوا
 رتبة اول را حايز است.

فرمايد: نماز غيرعاقل آثار کمالي ندارد، ولو ظاهرًا مي)ص( اکرمحضرت رسول 
عبادات او زياد باشد. عبادات او صورت عبادت است نه حقيقت آن. رسيدن به هدف اعلي 

معراجيت نماز به وسيله عقل الهي است. نايل گشتن به مرتبه  به نورانيت عقل و دل است.
ما َخَلْقت  َخْلقًا َاَحبُّ »اعالي کمال به وسيله عقل الهي است، كه حق تعالي در شأن آن فرموده 
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تر از تو نزد خود نيافريدم. اتصال دل با خالق دل به واسطة عقل چيزي محبوب« ِاَليَّ ِمْنَک
اتصال روح « اْلـم ْؤِمِن َلَاَشدُّ ِاتِّصااًل ِبر وِح اهلِل ِمْن ِاتِّصاِل ش عاِع الشَّْمِس ِبها ِانَّ ر وحَ »الهي است 

 مؤمن به روح خدا شديدتر از اتصال نور شمس به آن است.

کمال  ت کهسيري در کالم حضرات انبياء و اوصياء و اولياء، بيانگر اين حقيقت اس
هلل ااول ما خلق « َقَلم  الْ َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  »لهي شده است. توجه به روح الهي، عقل الهي و قلم ا

اول ما « وحيَلَق اهلل  ر   ما خَ َاوَّل  »اول ما خلق اهلل عقل است. « َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  اْلَعْقل »قلم است. 
ًا طنرسد، لکن باخلق اهلل روح من است. گرچه اين سه نور الهي ظاهرًا از هم جدا به نظر مي
 نيست. شهودمعقل الهي، عشق الهي، روح الهي همه در حکم واحد بوده و تفاوتي بين آنها 

ه ست کاگر اشاره شده اولين چيزي که خدا آفريده، قلم است مسلمًا آن قلمي ا
و  ير الهيسقام اي را نشان دهد که نور کمال الهي در آن متجلي باشد. در مالعادهعظمت فوق

 را در است که هستي خود )ص(محمدياول ما خلق اهلل، روح مقدس عروج قلبي، در اصل 
 هاي عشق جمال ازلي سوزانيد و همه هستي خود را به جانان باخت.شعله

 في آفاِق وَ ي الْ َسن ريِهْم آياِتنا فِ »سالکان صاحب بصيرت را در مقام ارادت کشف شود 

تب در مرا د. اگرتقدم و تأخري نباشکه اين سه نور الهي را هيچ يک بر ديگري « َاْنف ِسِهْم
راک ر ادبعضي تقديم و تأخيري افتد، اين نه از سهو عالم کشف که از سهو نظر نفس د

عالم  فيرةسمعاني غيب است؛ و يا از سهو قوة متفکره است که در مقام ضعف قوة عاقله، 
 واوت تفباشد. زيرا آنچه از عالم غيب مکشوف نظر روح گردد، قابل غيب و شهادت مي

، «ر  ِبن وِراهلِلِانَّه  َيْنظ  َفْؤِمِن ْلـم  ا ِاتَّق وا َفرا»نقصان نبَود، چه نظر روح مؤيد به مدد نور اهلل است 
 اند.آنانند که زنگار ظلمت از آيينه دل و فطرت زدوده

 بنابراين هرجا روح الهي هست، عقل الهي هست. روح الهي بدون عقل الهي
خلقت  ف ازاشد و کمال توجه به آن قلم و روح و عقل الهي شده است. هدبپذير نميامکان

 ولهي که عبادت و اطاعت و مطيع و منقاد محض فرمان حق بودن است، بدون آن روح ا
 پذيرد. عقل و قلم الهي تحقق نمي

ترديد  وشک  مادام که سالک خود را به سبب تزکيه و تصفيه به آن مقام نرسانده، در
لهي قل اعن که مراحل حقيقت را طي کرده و به آن روح الهي و قلم الهي و است مگر اي

 يست.ندني برسد. اين موفقيت بدون هدايت اولياء خدا، آن صاحبان عقول الهيه، حاصل ش
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يني ام خودبداز  جويندة راستين بايد تحت تعاليم استاد الهي قرار گيرد و براي رهايي 
 د. سالکي زنياالت و اوهام، دست به دامن اولياء الهو تشخيص حقايق و تفکيک آنها از خ

نش را يدگادطريق حق بايد آيينه قلبش را از غبار معاصي و ظلمت شک و ترديد بزدايد و 
رداند، گنور مهاي الهي که استاد الهي در سر راهش برافروخته به نور پرفروغ هدايت مشعل

ت عقلي تراوشا ت کهنگرايد. در اين مقام اس راهه شناخته و به افراط و تفريطتا راه را از بي
وندي ادة خداز ارو فکري چنين فردي الهي خواهد بود. بدون اتکاء به استاد الهي که پرتوي ا

 يران درطپر  وهي اولياء خداست که بال لتوان آن قلم الهي را پرورش داد؛ قلم ااست، نمي
سالک را به  اني،اولياء بدون استاد رب آرايد. تکيه بر ظواهر کالم اوصياء وفضاي حق را مي

 دهند و عطشيرساند. تنها اولياء خدايند که حقايق را بر تشنگان حقيقت نشان ممقصد نمي
 نشانند.او را به لطف خود فرو مي

ه مقام ان ببا اتکاء به نفس و بدون گرايش به محضر مردان الهي، بصيرت باطني انس
 المتين الهيتشان به کمال رسيده که دست به حبلرسد. کساني مراتب بصيرتحقق نمي

اط و اقد افرو ف کم و کاست بودهدهند، بياند. نتايجي که آنان از ادراک معاني ارائه ميزده
بس که  ريفهشتفريط است. در شأن و مقام صاحبان آن قلم و آن روح و عقل الهي، اين آيه 

 «.َنْسَطر و ما يَ وِ ن َواْلَقَلِم »داده است خداي تبارک و تعالي آن را محل سوگند خود قرار 

تواند بلهي معاني عاليه قرآن در حضور مقدس محبوبين درگاه الهي است. اگر عارف ا
پايان راحم بيو م اي از کل را ارائه کند، در اثر الطافاي از آن دريا اخذ نمايد و ذرهقطره

ردي گر فااجدين شرايط هستند. باطنيه حق است که از جملة آن علل، استادان الهي و و
الم و جه به کل توموفق شود که حقيقتًا آيات الهيه از زبانش جاري گردد، مسلمًا در اثر کما

 تعاليم بزرگان است.

 
 علماء و عرفاء، حکيمان الهي

 وعنا عنوان حکمت ظاهرًا ورد زبان عام و خاص است، لکن براي اکثريت مردم م
البي ت، مطاند که منظور از حکماي چنين پنداشتهاست. عدهمفهوم حقيقي آن آشکار نشده 

اند ردهان کاست با الفاظ و لغات غامض و کلماتي ظاهرًا خوشايند و جذاب؛ بعضي نيز گم
ي به اواناي جمالت عرفاني يا فلسفي است. امروزه به همين سبک کتب فرکه حکمت، پاره

  وفلسفه  وقيقي حكمتر اثري از آثار عرفان ود دارد، اما ـکمت وجـان و حـلسفه و عرفـنام ف
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 شود.حکمت اسالمي در آنها مشاهده مي

ه با دانند کبايد باغلب افراد پاي بند الفاظ و لغاتند، اما شيفتگان الفاظ و اصطالحات 
دت مکه در  راديتوانند از محيط مادي به عالم ديگر قدم گذارند. بسا افاين امور هرگز نمي

اني عرف ه تأليفات زيادي شده و مفتخر باشند که مجّلدات کثيري کتبعمر خود موفق ب
ر سالمي داکمت حاند، ولي متأسفانه موقع ترک اين دار فناء، چندان اثري از عرفان و نوشته

 آنان نباشد.

 کالم، معرف متکلم و حال اوست، اما)ص( اکرمآري به فرموده حضرت رسول 
کتب  وراءرفان و فلسفه اسالمي و حکمت حقيقي، ماتشخيص و تميز کالم هم بابي است. ع

قي حقي مرسوم مؤلفين و دانشمندان ظاهري است و در پيشگاه الهي، عارفان و حکيمان
 روي هاي ديگري هستند. در بينش الهي، ارزش حقيقي کالم به اين است که ازشخصيت

 معرفت و حال قلبي و معنوي باشد.

لکه ب، مقامات و درجات اوست، جّنت اوست غذاي روح، معارف است و اين معارف
ين د، در ادار فوق آن، که بهشت آفرين را يافته است. اگر آدمي روح خود را از معارف باز

ه کنيم صورت آن ذخاير آکنده از زخارف شده درکات اوست، اين است حقيقت. بايد بدا
يقت حق شيدن، درقلم رّد بر معرفت فکري زدن و خط بطالن بر منشورات براهين عقلي ک

 خط بطالن بر هستي خويش زدن است.

ر و ه نظتحصيل يقين به مطالب حقيقيه به حکمت است و آن بر دو گونه است: يا ب
 استدالل و يا به تصفيه و استکمال.

بزرگان  نظر و استدالل، شيوة اهل نظر است و ايشان را علماء و حکماء خوانند.
ل ستدالزيرا مبناي پيشرفت عقلي به احتجاج و ااند در تحصيل حکمت بکوشيد، فرموده

تعالي  رک واست و آن بر سه قسم است: برهان، خطابه و مجادلة احسن. چنان که خداي تبا
َبَاَلَحَکَمَةََواَل»فرمايد: در قرآن مجيد مي َوََاَعَظَةَ َموََاَدََعََاليََسبيَلَرََبَک َاََََلَحَسَنَة َبَالَتيََهَي  «:َحَسنََجاَدلَ َهَم

هتر بنچه آبخوان به راه پروردگارت به حکمت و موعظه حسنه و مجادله کن با ايشان با 
 است.

و اما تصفيه و استکمال در تحقق حکمت، شيوة اهل فقر است، همان فقري که 
که ايشان را عرفاء و اولياء خوانند. گرچه هر « َاْلَفْقر  َفْخري»)ص( فرمود حضرت رسول اکرم
نهايت است. طايفه ثانيه به موهبت لکن فاصله مابين طايفة اول و ثانيه بيدو طايفه حکمايند 



                                                                                              راهنمايان ره پيموده 87

« َو َعلَّْمناه  ِمْن َلد ّنا ِعْلمًا»خداي تبارک و تعالي فايز به درجه کمال شدند و از مکتب خانه 
 يند.مند گشتند. ايشانند که به وراثت انبياء که صفوت خاليقند، اقرب و اوليبهره

ه آنان بعلي ياء آن مردان الهي هستند که به توفيق حق از ناحيه اآري عرفاء و اول
عني حکمت اعطاء شده است. گرچه حکمت معاني مختلفي دارد، لکن معناي اصلي آن ي

ه فردي لي بعلمي که وسيله رسيدن انسان به کمال سعادت است. وقتي خداوند تبارک و تعا
ت، و ت اسم وسيله رسيدن او به سعادحکمت عطا فرمايد، به او علمي کرامت نموده که ه

 رداند.يل گتواند عدة کثيري را به سعادت ناهم به او اين سمت و مقام اعطا شده که مي

شود که مراتب حکمت نظري و عملي را طي علم حکمت به افرادي اعطاء مي
دت سعا ودگي اند: علمي که در واقع نقش مؤثري در زناند. از اينرو بزرگان فرمودهنموده

 انسان دارد، همانا دو علم حکمت نظري و حکمت عملي است.

ادي افر هايي که به آنان مقام مأموريت ارشاد مردم کرامت شده،بنابراين شخصيت
التحصيل ارغهستند که در دانشگاه الهي مراحل عالم حکمت نظري و عملي را طي نموده و ف

 رکسيلوم و آشکار نيست و هدانشگاه حکمت الهي هستند. اگرچه اين امر ظاهرًا مع
 تواند آن تعليم و تعّلم را مشاهده نمايد.نمي

 ه بلندمن کوآاند که فرمود: من آري اولياء خدا در مکتب آن محبوب الهي تعليم ديده
يان متق گردد. همان طور که حضرت مواليکه سيل علوم و معارف الهي از من سرازير مي

هي لوم الپرورش يافتم و هر روز ابوابي از ع)ص( اکرمفرمود: من در دامن حضرت رسول 
تاد نان، اساند. استاد آبه روي من گشوده شد، مردان الهي نيز تربيت يافتگان خاص آن مکتب

 رسد.ظاهري نيست، بلکه تعاليم عاليه و باطنيه به آنان مي

ه گيرد، از سينسيل علوم و معارف كه از كوهسار بلند وجود اوصياء سرچشمه مي
عظيمي  دهد. چنان سيلشود و جويبارهاي علم را تشکيل مياولياء خدا جاري و سرازير مي

تواند از يکه ايستادگي در قبال آن محال است، و تنها هرکسي به نسبت پاکي قلب خود م
توانند ه ميها و سواحل آن تا حدي برخوردار گردد. اما اسيران نفس و دنيا، چگونکناره

بب آنان س الهيناسند و از کالم مقدس آنان استفاده نمايند؟! حرکات غيرمردان الهي را بش
اي نيز ، و عده«ْنعًاوَن ص  ْحِسن  َوه ْم َيْحَسب وَن َانَّه ْم ي »شده که گمان کنند که در صف اول نيکانند 

 كنند.عمدًا حق را انکار مي

 شناسد؟يـنمگري است، آيا او خويشتن خود را دفش خودنمايي و جلوهـفردي که ه
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 «» اينجا در چه. است صيرهب بلکه و بصير خود نفس به انسان «َبصيَر َنْفِسهِ  َعلي اْلِاْنسان   َبلِ » 

 در مبالغه مقام رد دانشمندي به عالمه کلمه اطالق همانند است، مبالغه تاء که تأنيث تاء نه
 با ظاهرًا و دارد فيمخ ديگران زا را اعمالش هرچند «َمعاذيَره  َاْلقي َوَلوْ ». او دانش و علم

 ساعت آن هب او آيا. بپوشاند تواندنمي که خود از اما دهد، نشان پاک را خود عذرهايي

 که کندنمي فکر مقام، و جاه طمع به و نفسانيت در اسارت خاطر به يا دارد، توجه آخرين
 !هست؟ ساعتي

 هم بتمث جهات در هد،دمي توجه خود قلب كيفيت به را انسان كه فوق شريفه آيه
  .است بصير خود نفس به هركس هم بابت اين از لذا است، صادق

 و نظري حکمت علم مراحل که هستند واالمقامي هايشخصيت آن الهي مردان

 ضرتح که طور همان. اولياءاند حضرات و حق تعاليم تحت و کرده طي را عملي حکمت
 حضرات نمايم،مي استشمام هميشه را وتنب و وحي بوي من: فرمودمي( ع) متقيان موالي
 شامه در البته. كنندمي استشمام را نبوت و وحي حقيقت بوي حتي و حق بوي نيز اولياء

 و باطني مهشا اما نمايد، استشمام را لّدني علوم و حقيقت بوي که نيست قدرت آن ماّدي
 .نمايد ادراک را حقايق بوي تواندمي الهوتي و ملکوتي

 حضرت براي را او پيراهن و برگشته مصر از که موقعي يوسف رتحض برادران
 قاطعيت با نگيفرس چند فاصله از يعقوب حضرت «اْلعير  َفَصَلتِ  َفَلّما» آوردند،مي يعقوب

 محفل در. نمايممي درک را يوسف حقيقت بوي من: «ي وس َف ريَح َلَاِجد  ِاّني» فرمود تمام
 .دارد وجود باطني عطر يک هي،ال نکهت يک نيز الهي مردان مقدس

 علم ايهگرانم دّر تجسس پي در روز و شب که هستند الهي مردان آن اولياء حضرات
 است حکمت علم با هاانسان ارشاد که اندگرفته فرا را تعليم اين خوبي به آنان. هستند الهي

( ص)کرما رسول حضرت که چنان. اندحکميه علوم تحصيل براي افراد ترينشايسته آنان و
ةَََاََلَحَکَمةََ» فرمود  پس است، مؤمن گمشدة متحک: «ِبها َاَحقُّ  َفه وَ  َوَجَدها َفَحْيث   اْلـم ْؤِمنِ  ضاَلََ

 در نيز( ع)انمتقي موالي حضرت. است ترشايسته بدان همه از او که فراگيرد بيابد، کجا هر
ةَََاََلَحَکَمةََ» فرمود مقدس جمله اين تشريح : «ـم ْشِرِکالْ   ْندَ عِ    َوَلْو وهاَفاْطل ب   نِ اْلـم ْؤِم ضاَلََ

 حکميه بمطال بسا چه. باشد مشرکان نزد لو و بطلبيد را آن پس است مؤمن گمشدة حکمت

 .نيست حکمت عمل، بدون ِحکمي مطالب حفظ اما نمايد، حفظ بتواند هم مشرک را
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ر تذکرا م آري ممکن است کسي از حکمت بهرة چنداني نداشته باشد، ولي حقايقي
ن به آ نيست در کالمش برخي معاني باشد که خود اوبند مذهب گردد. يا فردي که پاي

آن  و بهاتوجهي نکرده است. همچنين امکان دارد شخصي عين حقيقت را بنويسد ولي خود 
رد.  پي نباماًلکاي به قلبش خطور کرده، حقايقي که اقتباس يا استعمال نموده و يا در لحظه

هم  م خود وهآن،  است شنونده يا خواننده در آن کالم حکمتي سير نمايد تا از نتايجلذا امر 
 ياب شوند.سايرين فيض

ن آاي مطالب را يکي دو قرن پيش بزرگان نوشته باشند و در ممکن است پاره
 وفهم  را تشريح نمايند که در آن زمان مورد )ع(معصوميناي از تعاليم حضرات جمله

 نگردد، ولي آيندگان بهره ببرند.استفاده واقع 

و  قلوب شكسته، مظهر قدرت الهي است. حضرات اولياء كه مظهر اعالي اسماء
رف هاي علوم و معاصفات الهي هستند، مراتب شكستگي قلبشان در حد كمال است. چشمه

لب ن طاآاز سينة مردان الهي جاري است و کالم آنان باران رحمت الهي است، اما کو 
ين مون اآن صاحب فطرت و قلب پاک؟ کو آن صاحبان تزکيه و تهذيب که در پيراحقيقي، 

 هاي فروزان الهي بنشينند؟مشعل

هي کسب هاي فروزان الخوشا به آن پاکدالني که با کمال عشق و عالقه از اين مشعل
، هرگز مايددانند به هر قلبي که اين مشاعل فروزان پرتو افشاني ننمايند، و ميفيض مي

 وفان جهالت به آن راه نيابد.ط

 
 صاحبان واليت الهيه

ليم مسؤوليت هرکس در پيشگاه الهي به نسبت عقل و علم و شرايط محيط و تعا
ي واقع رايطشعاليه دريافتي و قواي باطني اعطا شده به اوست. ممکن است برخي افراد در 

گر . لکن اردندگبرخوردار شده باشند که بيش از بعضي ديگر از حقايق و تعاليم عاليه الهيه 
وبيت شگاه ربر پيهرکدام به نسبت قوا و تعاليم دريافتي حرکت نمايند، مقام و مرتبة آنها د

حرک ود تمساوي بوده و يکسان مأجور هستند. اگر گروه اول به نسبت قوا و امکانات خ
 رشان ازجا اتر از گروه دوم به نظر رسد، امچنداني نداشته باشند، هرچند حرکتشان سريع

 دهد.گروه دوم کمتر است زيرا حرکت آنان با امکاناتشان وفق نمي

 ه علم وکنان چراد ديگر مزيت دارند، ـسبت به افـرًا نـراد به مصلحتي ظاهـرخي افـب
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آن  ست، اماده ااي به حضرات انبياء حتي در ايام طفوليت اعطاء شالعادهقدرت و ادراک فوق 
 ات اعطايي در درگاه احديت مسؤول و مأجورند.بزرگواران به نسبت امتياز

به  اه الهيدرگ بسا افرادي از عالمان که در حّد انبياء مأجور گردند، زيرا هرکسي در
 ست. عقلور انسبت قوا و استعدادهاي اعطايي و تعاليم دريافتي و شرايط محيطي خود، مأج

 رف است.معت ح و امتياز آنسليم نيز به ضرورت وجود چنين افرادي گواهي داده و به ترجي

ه، جيح دادر تراي را برعدة ديگبنابراين اگر خداوند متعال از لحاظ ظاهر و باطن عده
اي ستعدادهتواند با ااين امتياز ظاهر يا باطن، دليل بر مقام اخروي آنان نيست. هرکس مي

 .ايدمالهي داده شده به او منشأ خيرات و برکاتي باشد و مقامات اخروي را کسب ن

رکه هاند. در درگاه الهي مقبوليت شرط است و در بازار حقيقت، خريدار قلب سليم
ر است. االتبصاحبدل است در آن درگاه با عظمت مقبول است و مقام صاحبان تعقل، از همه 

 مؤمن محقق در آنجا احّب است از مؤمن مقّلد.

به  رديفنزولي هر  در واقع مقبوليت يا عدم مقبوليت و نيز مراتب سير صعودي يا
، جز ي آننسبت کيفيت نيت اوست. البته معرفت به کيفيت دل و مراتب سير علوي يا سفل

 پذير نيست.براي صاحبان کمال اخالص يا مخَلصين، براي سايرين مطلقًا امکان

الک اگر مراتب سير صعودي و علوي عارف الهي به حد اعلي رسد، معرفت اين س
ود ام خه و نور آن در قلبش متجلي است. چنين رهروي از مقواصل در مرتبه کمال بود

زمرة  ، درکران جمع نايل گشتهمجازي يا ورطة هالکت تفرقه، رهايي يافته و به بحر بي
نان آحضرات اصفياء و در جرگة معصومين قرار گرفته است؛ با اين تفاوت که عصمت 

 تکويني و عصمت آن که به مقام جمع رسيده، تشريعي است.

ست. اهاي ذاتي خود عنايت فرموده عصمت نوري است که خالق لم يزل از گنجينه
فسير و ت مشاهده اين مقام جز صاحبان بصيرت را ميسر نيست و تشريح و تفصيل و توجيه
ي را قدس آن، حتي مخِلصين را نيز نشايد. چه سمع ظاهر قدرت و توانايي استماع نداي

ه ه است نسيطيبسير اين مقام و معرفت به آن، به کالم دربارة معصومين ندارد. توجيه و تف
 د.مرکبه، و کالم بسيطيه در عبارات نگنجد و تفصيل آن غير اهل معنا را نشاي

هاي با عظمتي هستند که خداي تبارک و تعالي ايشان را از دا آن شخصيتـاولياء خ
َاال ِانَّ َاْوِلياَء اهلِل ال »د ـوف آتش دوزخ و طمع بهشت بر دل ايشان راه نيابـلق برگزيده، و خـخ

عشق خدا ايشان را از تعلقات بريده و از تصرفات هواي نفس «. َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ه ْم َيْحَزن وَن
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واخريده، و هرکس را به درجتي قيام داده و بابي از ابواب معاني بر دل ايشان گشوده است. 
رف بر ديگران را به ايشان عنايت فرموده خداي تبارک و تعالي مقام واليت بر نفس و تص

 است.

ند و رسا آنان به لطف حق موفق به انجام اعمال و خدماتي هستند که به مردم نفع
د ش به خورکاتباي را به وجود آورد که مدام گسترش و انبساط يابد و تا انقراض عالم ثمره

اند، در هه حق موفق شدآنان هم برسد، و اعمال جماعاتي را که به سبب ايشان به طي را
مده يا نيا نياداين  در حقيقت اگر از کسي اثري باقي نماند، گويا بهترازوي اعمال خود ببينند. 

 بيهوده آمده و بيهوده رفته است.

اطنًا به بد، اما دارننگيري نموده و به ارشاد آنان اشتغال بعضي اولياء ظاهرًا از مردم کناره
مقامي عجيب  يت،ام عالم از آثار برکات آنهاست. مقام آنان در والاصالح مردم مشغولند و انتظ

 ماليةلي کو غريب است و فقط عده معدودي به حقيقت حال آنان راه دارند؛ آنان مصداق تج
 هستند.« ک ْن َفَيک ون »

اند، ستهدان گرچه معناي آيه فوق را برخي آني الوجود و بعضي ظهور اراده حق تعالي
باشد؛ مي گر است و تمامي جلوات آن منشعب از يک نورگوني در آن جلوهاما معاني گونا

 نمايند.لکن عارفان کامل جلوة کماليه آن را با ديدگان دل مشاهده مي

اثر  و دراوقتي ايمان و معرفت عارف به کمال رسد، سرانجام روح و کالبد جسماني 
يقت نگاه حقگردد. آو نور کماليه مي تبديل به آن جلوه« ک ْن َفَيک ون »استيالي نور کماليه 

لية لوة کمالوات ججدر وجود او متجلي و به توفيق الهي مستغرق درياي « ک ْن َفَيک ون »معناي 
جهات  ه درشود. مسلمًا اين معنا ماوراء ساير معاني و مفاهيم آيه شريفه است کآن مي

 باشد.بسياري ظاهرًا و باطنًا مشهود مي

ة هستي ر قودعالم را براي اظهار کماالت وجود و اخراج معاني که  خداوند متعال گرچه
اني ز معااست، به سوي فعل آورده است، اما حکمت بالغه او چنين اقتضاء کرده که بعضي 

م کان عالز ارواسطه از طرف خود به فعليت درآيد، و بعضي به دست بندگاني صادر شود که ابي

کند، در ميغافل ن د حق. اشتغال به دنيا آنان را از ياقاماتندمعنا هستند؛ آنان جامع کماالت و م
دا جنان آعين اشتغال از آن فارغ بوده و به ياد حق هستند؛ يادي که در خواب هم از 

 گردد.نمي
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نتقش ان ماولياء خدا چنان ياد حق و معنا به نفسشان رسوخ کرده که نفس آنان بد
 ، بعدًاگيردبت خاصي بريزند و به آن هيئت شکل شده است. همانند کاغذي که آن را با هيئ

 خروج از آن شکل و هيئت، مشکل است. ياد حق نفس را از پراکندگي ضبط کرده،
تند و ق هسحگذارد که معطل ماند و يا تخيالت فاسد به سراغش آيد. آنان هم به ياد نمي

 گرداند.يافل نمهم عملشان به مقتضاي ياد حق است، و هيچ امري آنان را از اين ياد غ

 ق راهاي واالمقامي هستند که مراحل و منازل طريق ححضرات اولياء آن شخصيت
ن را د ديگراتوانند ارشاشناسند. ايشانند که ميهاي هموار و ناهموار آن را ميپيموده و راه

ار هموار و ناهاي همومتعهد گردند. مانند مردي که مراحل و منازل بياباني را طي کرده و راه
توانند ز ميت نيتواند راهنماي ديگران در آن بيابان گردد، صاحبان واليآن را شناخته و مي

الک سراهنماي ديگران در طريق حق شوند؛ آنان مجذوب و محبوب خدا هستند. مجذوب 
ي نهد و راهنماکه محبوب خداست، پس از مشاهده و مکاشفه، قدم در راه مجاهدت مي

 شود.ديگران مي

 
 ء، تفسير قرآن ناطقاوليا

 وي عالم اله فردي که براي او مقام آشنايي با قرآن حاصل گردد، قطعًا او به احکام
لهي در اارف شود. آشنايي با قرآن مراتبي دارد و کمال مرتبة آن وقتي است که ععامل مي

 حد کمال، به آيات قرآن عالم و عامل باشد.

ن آاند علم براي اوست. بزرگان فرمودهمراتب علمي هر فردي به نسبت ادراک معلوم 

 هر خارجظوا علم وقتي از است که به معلوم رسد. اگر علم به معلوم نرسد، علم ظاهري است.
ه بر فردي مي هشود که به معلوم برسد. رسيدن به معلوم نيز مراتبي دارد، لذا مراتب علمي

 نسبت مراتب وصال اوست به آن معلوم.

ودمند ًا سکند. تالوت قرآن وقتي حقيقتکر و تعقل دعوت ميقرآن مجيد ما را به تف
صاحب  يد واست که انسان به سبب تفکر و تعقل و تعمق، متکلم را در کالمش مشاهده نما

 عال درفرمود: خداوند مت)ع( عليسخن را در بين سخن زيارت کند. اين است که حضرت 
 نمايند.يي متجلي را مشاهده نمقرآن مجيد به بندگانش تجلي کرده، ولي ايشان آن خدا

 و بااط اـتبار قدارـيد به مـرآن مجـفسري از قـسهم هر مبوبين الهي،ـا به کالم محـبن
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از  کند ومجاري وحي است. کسي که فقط در محدودة علوم ادبي و معاني ظاهري بحث مي 
در  جيد فقطآن مرود، پيوند او با قرمنطقه فصاحت و قلمرو بالغت و نظاير آنها باالتر نمي

ي آن . آرمحدودة علوم ادبي و معاني ظاهري و نسبت به بعضي از معابر گسترده آن است
ة ر محدوددرآن کس که پيوند او با قرآن مجيد در محدودة علوم اعتباري است، بهرة او از ق

مندند، رهن بهعلوم اعتباري است. اما کساني که از علوم تکويني قرآن و مشاهدات باطني آ
به روي ايشان گشوده « ْيَن اْلَيقيِنها َعَتَرو نَّ ث مَّ لَ »و روزنة « ِاْن َتتَّق وا اهلَل َيْجَعْل َلک ْم ف ْرقانًا»درهاي 

 رطرفاست. به لطف الهي و به برکت حبيب او، حجابات بسياري از چهرة دل ايشان ب
حمت به راي اين دره گردد؛ آنان مردان الهي و سالکين راستين طريق حقند. اميد آن کهمي

 گشوده شود. روي همه مسلمين

عود از وس صحبيب خدا، آن انسان کامل و قرآن ناطق، قبل از تنزل قرآن، در مقام ق
ان ن به جهآّزل هاي قرآن مجيد، قبل از تنهمه مجاري وحي عبور کرد، لذا به اسرار و تأويل

شان به ر ايدرا که طهارت محض کثرت و تقسيم آن به آيات محکمه و متشابهه آگاه بود، زي
از آن  خود مقام تحقق رسيده بود. البته طهارت را مراتبي است و هرکس به مراتب تقواي

)ص( اکرممند است. همانطوري که حقيقت قرآن بدون حجاب، مشهود حضرت رسول بهره
 و اوالد طاهرين او بود، درهاي معاني قرآن بر اولياء حق نيز گشوده است.

اِبس  ِاّلا يَو ال  ْطب  ال رَ »گرچه ما همه نسبت به کتاب آسماني مقّر و معترفيم که  بنابراين

فسير اهل تريح و در تش را« ال َرْطب  َو ال ياِبس »اما به حکم قرآن بايد معاني « في ِکتاب  م بين 
 ذکر مشاهده نمود و از لسان جان و دل ايشان شنيد.

ز ارحمت نامتناهي خود در هر عصري  شکر اليتناهي خداي راست که از فضل و
ست. رموده افايت اعصار، اين اهل ذکر را که همانا حضرات انبياء و اوصياء و اولياءاند، عن

 پذير نيست.امکان« ال َرْطب  َو ال ياِبس »بدون حضور در محضر اولياء، ادراک 

ست. ا )ص(حبيب خدااستضائه و استفاضة اولياء از خورشيد آسمان حقيقت، از 
ن چه از آاند و آنايشان جز سخن خدا و اهل ذکر نگويند، زيرا که ايشان تفسير قرآن ناطق

ئه اضا وكنند، به سايرين باالخص به طالبين افاضه خورشيد آسمان حقيقت استضائه مي
 نمايند.مي

بنابراين تفسير حضرات اولياء، تفسير حضرت اشرف کاينات، بلکه تفسير خداست. 
االمقام کساني هستند که سخن ايشان تالي قرآن است، به شرطي که هرکس بتواند اين افراد و
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در خور فهم و عقل خود و نسبت به اخذ تعاليم عاليه از مکتب مولي از اين تشريحات و 
تفسيرات برخوردار گردد. اين تفسيرات و تشريحات را در تقريرات و تحريرات ايشان 

 گويد، تقرير نيز بدان گوياست.ميتوان دريافت، زيرا آنچه تحرير مي

يرات در تقر ء راها مصّفا دارد، کالم اوليااگر کسي اندرون خود را از اغيار و آلودگي
ر قيق قرادلعه يابد، و به توجه باطني استاد، آن كالم را تحت مطاو تحريرات ايشان در مي

 گردد.مينمايد و با ظاهر و باطن قرآن آشنا داده و حقايق را استخراج مي

ن باطن د، آقرآن را از لحاظ معاني، ظاهري است و باطني. باطن قرآن هم باطني دار
م هايد بهم باطن ديگر به طوري که از لحاظ معاني توقفي نيست؛ قرآن کالم خداست و 

 فراخور ي بهتواند بر ساحت اقدس باطن قرآن گام نهد. هر فردچنين باشد. اما هرکسي نمي
د، ي خوراتب علم و يقين و ايمان و صفاي قلب و تزکيه نفس و تقواحال و به نسبت م

 تواند از باطن قرآن برخوردار باشد.مي

 به اهل ربوطمظواهر معاني قرآن مربوط به افراد مبتدي است، لكن معاني بطونّيه آن 
قرآن  هياليتنا عانيمباطن يا منتهيان است. مراد از منتهيان اين نيست که ايشان به تمام معنا 

ز محضر اابند و اه يتوانند به پيشگاه انور مردان الهي ر، بلکه هر وقت بخواهند ميدانندرا مي
وتگاهي ر خلآن راسخون در علم، از معاني باطنيه قرآن برخوردار شوند. حتي اگر وقتي د

لي خود تعا مستقيمًا هم متوسل شده درخواست معاني باطني قرآن بنمايند، خداي تبارک و
 ست.ده افرمايد، چه او قلب انسان را موضع وحي و الهام قرار داان را تعليم ميايش

او  ا برخداي تبارک و تعالي انسان را خلق نفرموده مگر اين که آن کنز مخفي ر
سي ت و هرکنيس آشکار نمايد. بايد دانست که آيات قرآن و معاني باطنيه آن از آن کنز جدا

 .ه نمايدشاهدتواند از اين گنج برخوردار شود و آن را ميبه مراتب معرفت و بصيرت خود م

ر او د، دمنظور از خلقت، عشق به آن کنز خفي است. کسي که آن کنز را مشاهده کن
چگونه  گردد. بدون مشاهده آن کنز،ور ميآيد و عشق در درونش شعلهمحبت به وجود مي

 ممکن است آن محبت و عشق به وجود آيد؟

مجاهدات حضرات انبياء و حضرات اوصياء و اولياء براي اين خالصة رياضات و 
ها را احياء کنند، تا بتوانند به ديدة باطن آن کنز پنهاني را مشاهده نموده و عاشق است که دل

شوند. آري باالترين نعمت الهي براي انسان، عشق است، خدا عشق است. اين عشق است 
وانة شمع ازل را وادار ـال ازلي و پروانگان ديکه عارفان کعبه جالل و جمال و عاشقان جم
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نموده که روي دل متوجه ديار حق کنند و نه با وسايل ظاهري، که به پاي دل به درگاه الهي 
 روند.

ن قرار ر ايباي که اين عشق و اشتياق در آنان به وجود آمده و نيت پاکشان از لحظه
ولو  ستندنان در راه عشق و وصال هگيرد که به سوي ديار حق حرکت کنند، در واقع آمي

 خود را اليق خود بر حال خويشتن واقف نباشند. آنان با اقرار و اعتراف به عجز و قصور،
شرف اپيشگاه الهي نديده زبان حال و قالشان اين است که الهي در جايي که حضرت 

 ا چه گوييم؟!م« ِتَکْعِرَفمَ ما َعَبْدناَک َحقَّ ِعباَدِتَک َو ما َعَرْفناَک َحقَّ »کاينات عرض کند 

ثير به ا تأدانيم يکي از شرايط اجابت دعا، امکنه و ازمنه است که در قبولي دعمي
کان مان و مزرچه هاي متبرکه، ليالي و ايام مقدسه؛ هسزايي دارد، مانند مشاهد مقدسه، زمان

ا به فتن آنهيا افتتر، تأثير دعا بيشتر. البته زمان و مکان بذاته شرافتي ندارد و شرمقدس
 خاطر انسان کاملي است که مظهر صفات خداست.

صفات  تام تواند به توفيق حق، مظهرگرچه اين مظاهر را مراتبي است ولي انسان مي
 ن حقيقيالکيسالهي شود و طهارت خود را به حد اعلي رساند و چون قطره به دريا پيوندد. 

ايل نلهي وقتي به محضر مقدس مقربين ا در واقع نور خدا و محبوب درگاه اويند، آنان
ز قت، و احقي گردند، در حقيقت از عالم ناسوت به عالم ملکوت، از ثري به ثرياي آسمانمي

به  هرکسي وي است گذارند. البته هر عالمي را مراتبقدم مي« َاْو َاْدني»عالم ادني به عالم 
 گردد.نسبت معرفت خود از آن عالم برخوردار مي

ن و زماخواهند در عالم الدرگاه الهي در زمان و مکان متوقف نشده، مي محبوبين
 ز اغياراارغ فخواهند خلوتي اختيار کنند که دلشان خالي و المکان قرار گيرند. ايشان مي

مکان  زمان و حتاجمباشد، تا در آن عالم الزمان و المکان به خدا رسند. محبوبين درگاه الهي 
 بينند.ان و مکان مطرح نيست، آنان جز خدا نمينيستند، در حضور حق زم

 
 اولوا االلباب، مشاعل فروزان الهي

 في است.و کاانسان اگر بخواهد با ظواهر اين عالم ارتباط پيدا کند، حواس ظاهري ا
يد داراي ياء، بااول اما براي ارتباط با مغز و روح اين عالم و يا ارتباط با باطن کالم حضرات

 د. عقل باطنيه گرد

 تواندميلي نگي دارد، چنين عقـيال آميختـم و خـس و وهـدا عقل انسان با حـدر ابت
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ثر ادر  وحقيقت را درک و مشاهده کند. لکن وقتي علم و معرفت انسان به کمال رسيد  
ستقالل اکه  تفکر و تزکيه توانست حقيقت را درک نمايد، او صاحب عقل باطنيه است، زيرا

 فته است.حقيقي خود را بازيا

رد د داآري عالوه بر ارشاد رسوالن ظاهري، در درون هرکسي يک رسول باطني وجو
ه به آن و تصفي زکيهتواند کالم او را بشنود. افرادي که در اثر تکه به نسبت تزکيه و تقوي مي

 ايقي ران حقاند که قلبشان نشيمنگاه حق تعالي است، در آن مقام به سمع باطمقام رسيده
كنند. يبينند و تصديق مشنود، و حقايق را به ديده دل ميد که سمع ظاهر نميشنونمي

 تصديق ديدگان ظاهر در مقابل تصديق ديدگان قلب، در حکم عدم است. 

به  ي توصيهسياربنمايد، حتي در آيات ها را به تفکر وادار ميقرآن مجيد اتصااًل انسان
ن تفکر گذرد. البته ايوالت از محسوسات ميکند، زيرا راه معقتفکر در باب محسوسات مي

ي باشد يد مبتنر بابايد پراکنده نباشد و تنها مربوط به حواس ظاهري نشده و ادامه يابد. تفک
که  هم علليااز  ها و استفاده از آثار فکري بزرگان. چهبر مطالعات علمي باطني، بر آزمايش

ت. زرگان اسبتوجهي بر کالم ر و تکبر و بياندازد، همانا غروانسان را به پرتگاه خذالن مي
اب کر در ب، تفتفکر درکالم بزرگان، بهترين ذخيره براي روح انسان است. باالترين تفکرات

م ين اسالن مبباشد. اين تفکر از فرايض اصلي و مهم ديتوحيد است که پايه اصلي اسالم مي
 است.

ر ديء، شپذير نيست. امر به نالزمه تفکر، علم باطني است و بدون علم، تفکر امکا
، دون علمست. بدر واقع امر به تحصيل ا حقيقت امر به مقدمه آن شيء است، لذا امر به تفکر،

گ ماهنهتزکيه و تهذيب ممکن نيست، زيرا در نتيجه تهذيب و تزکيه است که عقل و قلب 
 تزکيه، ويب ز تهذشود. انضباط از کانون عقل ناشي است و آشفتگي از کانون دل، و مراد امي

 هماهنگ کردن اين دو کانون است. 

كنند و اين تفکر آنان را به آن مردان الهي که در محسوسات و معقوالت تفکر مي
توانند رساند، همانا اولوا االلباب يا حضرات اوليايند؛ ايشانند که مينامحدودات مطلق مي

کن خواندن خدا دو گونه است: خوانند لخداي خويش را بخوانند. اکثر مردم خدا را مي
يکي آنگاه که علل و اسباب از انسان منقطع شود و او در مقام اضطرار قرار گيرد. در اين 
حال رو آوردن به خدا براي نفس کمالي در بر ندارد. ديگر آن که انسان خود را از کل 

رسد که ياسباب و وسايل منقطع سازد. اين کمال نفس است و وقتي انسان به اين مقام م
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عقل او از سلطه وهم و خيال آزاد گردد، در اين صورت قضاوتش صحيح است. اما عقلي 
تواند حقيقت را درک کند! لذا حضرت علي)ع( که مقهور وهم و احساس است، چگونه مي

فرمايد: کسي که عاشق چيزي گشته و نفس او در آن باب طغيان کند، او را شب کوري مي
است،  يهاي حوادث که انسان نيازمند عقل باطنه در تاريکيدست دهد. بدين معني ك

 ماند و توان درک حقايق را ندارد. محروم مي

ميشه هکه  خورشيد هدايت همواره در قلوب مقدس اولوا االلباب تابان است. آنانند
نفس  قهورنگرند. اين صاحبان عقول باطنيه، هرگز مغلوب و مبه جهان به ديده عبرت مي

و  وش شنوااي گاند. آنان دارگردند، زير عاقبت وخيم بوالهوسان را مشاهده کردهياماره نم
اند. آدمي ادهار دچشم بينا هستند و واقعيات امور دنيا و حاالت گذشتگان را مورد مطالعه قر

. ا بشنودهي رتواند نداي التا به اين مقام نرسيده قدرت شنوايي قلب او ضعيف است و نمي
ا روجدان  هي ولباب قدرت شنوايي قلبشان در حد کمال است، و هر آن نداي اللکن اولوا اال

لهي ااي الوثق شنوند. آنان را بيم سقوط در پرتگاه جهان نيست، زيرا چنگ در عرومي

، آن است اند. سينه آنان مخزن اسرار الهي است و شمع هدايت در دل ايشان فروزانزده
 اند آن را خاموش کند. توهاي حوادث نميشمعي که طوفان

ن ره رنگير سفداولوا االلباب همان آزادگاني هستند که هر آنچه را رنگ الهي نداشت، 
ان ردند، جله کگذاشتند و گذشتند. مرحبا به اين مردان الهي که چگونه با خداي خويش معام
 خود را فروختند و جمال حق را خريدند، و چه معامله خوبي با خدا کردند. 

ا يابد. امنمي االلباب آن مردان الهي هستند که هرگز ترديد بر وجود آنها راهاولوا 
ير غيروهاي نيا  اند به تفکر ادامه دهند، وافرادي که هنوز در محسوسات متوقفند و نخواسته

رو اين رند. ازبگي توانند تصميم الهيرحماني مانع آنان گرديده، مدام در مقام ترديدند و نمي
ه سنگي نند تختبرند، مااند افرادي که به مقام يقين نرسيده و در ترديد بسر ميودهبزرگان فرم

ستواري ت واهستند که در امواج اقيانوس گاهي به اوج خيزند و گاهي به حضيض، فاقد ثبا
 توانند تصميم الهي اتخاذ کنند.بوده و نمي

 ا را ازري ور و ريب اند پرده تزويحضرات اولياء، آن راد مرداني هستند که توانسته
 ان دهندي نشهاي باطل براي طالبان حقيقچهره حقيقت بردارند، شاهراه هدايت را از کوچه

 و راه را براي طالبين بنمايانند. 

 د. ـانهـراشتـفراـبي را ـروزان الهـل فـستند که مشعـي هـاب، آن مردان الهـوا االلبـاول
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ها عله اين مشببينند، ظاهرًا هاي فروزان الهي را ميها که از دور اين مشعلگمگشتگان بيابان
 كنند. نزديکند، اما آنها را مشاهده نمي

ن ل اياند و به دنباخوشا به حال آن گمگشتگاني که طالب حقيقي و تشنه حقيقت
هالت جزاويه  ه درکبينند. طالباني هاي فروزان در حرکتند و َعَلم الهي را برافراشته ميمشعل

، به ودندغنوده بودند و جز تاريکي محرمي نداشتند، لكن چون حقيقتًا طالب ب و غفلت
حض مبه  وهاي فروزان الهي، از خواب غفلت بيدار شدند وسيله کالم اولياء، اين مشعل

 مشاهده آن، عاشق و دلداده و شيفته جمال ازلي گشتند.

 
 ترين حرکت زيباترين و عالي

ر هرکت، باطني، هر آني در حرکتند و در مقام حهمه موجودات ظاهري باشند و يا 
آنها  ي دريک را نسبت به ساير موجودات، افتراقي است و اجتماعي؛ و اگر ظاهرًا توقف

اني مشهود و يا محسوس گردد، دليل بر سکون نيست. پس حرکت منحصر به انتقال مک
، عوديحرکت صنبوده داراي انواع و اقسامي است، مانند حرکت ظاهري ، حرکت باطني، 

رد چه کلقي توان همه اينها را حرکت تحرکت نزولي، حرکت َدوري. اما در عالم معنا نمي
  در اصل، حرکت آن است که به سوي حق باشد.

ر ، سيتري دارد و از جمله معاني الهيه آناز ديدگاه حکمت، حرکت معاني وسيع
 ه هريت در آمدن، گرچتدريجي از وصفي به وصف ديگر است. درجريان از قوه به فعل

حقق يابد وقتي ت اقعيوتوان مجازًا يا عادتًا فعل ناميد، لکن فعليت حرکتي را جزئًا يا کاًل مي
اقع و، بلکه لفعلکه طي مراحل به پايان رسد. اين سير تدريجي را كه نه بالقوه است و نه با

 است ميان قوه و فعل، حرکت گويند. 

ر ه طوشيء وجود دارد، ممکن است حصول آنها ب اي که دريکالبته اوصاف بالقوه
ان و بزرگ ي اهللسيري در حاالت و حرکات سالکين التدريجي انجام گيرد و يا دفعتًا واحده. 

دفعتًا  يگر،بيانگر اين است که بعضي از حرکات ايشان، يعني صيرورتشان از وصفي به وصف د
ه اه که بگردد، تا آنگبه تدريج ظاهر ميهاي فعليت واحده است، و گاهي برعكس عاليم و نشانه

 حد کمال برسد. 

گاه ممکن است اراده و مشيت الهي بر اين تعلق گيرد که اهل ايمان يک حرکت الهي 
کنند، و اولين مراحل فعليت آن نيز به حصول پيوندد. اما اين حرکت مقدس براي هدفي 
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را در بوته آزمايش مشاهده نمايند. باشد که آنان از آن بي اطالع بوده و دفعتًا واحده خود 
اين حرکت براي مشخص شدن عيار طالي اخالص است که در بين آنان، طالي خالِص 
اخالص از آِن کدامين قلب است. آري با محک حقيقت، سراير و اسرار و کيفيت و کميت 

 شود که مرد الهي شايستگي چه مقامي را داراست. ها آشکار گرديده، معلوم ميدرون

ها ه آنشود، آثار عميق و کثيري دارد، ولي همر حرکتي که از موجودي ظاهر ميه
، هده استمشا قابل شهود و مشاهده نيست. قسمتي از آثار بلکه حداقل آن براي همگان قابل

 وراک ولي افرادي که حضور قلبشان در عالم معنا در مرتبه کمال است، احساس و اد
 اشد. بمشاهده آنها نيز درحد کمال مي

ر از گيرد که بشبسياري از حرکات ظاهريه و فعل و انفعاالتي در نزديک انجام مي
ود مشه واحساس و ادراک آنها عاجز است تا چه رسد به اين که حرکات باطنيه، محسوس 

 شود کهاو گردد. بنابراين در صورتي کل آثار حرکت يک موجود، محسوس و مشهود مي
 کمال باشد. احساس و ادراک انسان در حد 

ه کارد در بين حرکات و آثار و خواص آنها، حرکت و اثري در مرتبه اول قرار د
ص و اير خواسلکه ادراک و مشاهده آن بر ساير آثار، کمال غلبه و استيال را داشته باشد و ب

 آثار و ادراکات، همه مطيع و منقاد چنان ادراکات و مشاهدات خاصه گردند. 

 ميز. تشخيص و تسان است و هر عمل را آثار و خواصي استاعمال، آثار وجودي ان
جود واعمال و درک مراتب ارزش و بهاي آن خود بابي از ابواب معرفت است. هر چه 

 تر است. انسان پاکتر و خالصتر باشد، آثار وجودي او با ارزش

ين ز اعم اامسلمًا حرکتي که ماوراء ساير حرکات است، حرکت الهيه انسان کامل است، 
ا، آنه که ظاهري باشد يا باطني. علت برتري کيفيت حرکات مردان الهي و آثار و خواص

ت حرک گيري خالص خدايي آنان در هر حرکت ظاهري و باطني، مادي و معنوي است.هدف
ي اله معنوي اثري است از آثار قدسيه براي بشارت عظيمي، چه در مقام حصول بشارت

ان ان درخشتارگسردد. بزرگان اين آثار و عاليم را تشبيه به گعاليم و آثار معنوي ظاهر مي
العاده او اند. منظور از حرکت ستاره درخشان، حرکت مرد الهي و آثار معنوي فوقنموده

 است، چه او در واقع يکي از ستارگان پرنور آسمان حقيقت است.

است و اگرحرکات و آرزوها و امکانات مادي براي فرد هدف شود، موجب بدبختي 
ديس است. بدا بر حال ـدر صورتي که وسيله براي انجام امور الهي باشد، قابل تقدير و تق
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فردي که حرکتي از حرکات خود را هدف قرار دهد يا جز حق، آرزويي در کانون قلبش 
نهفته باشد؛ يا امکانات دنيوي و مقاصد ظاهري هدف او شود. براي سنجش حرکات کمي و 

سي وجود دارد. چنان که واحد مقياس کميات و کيفيات متفاوت است، کيفي موجودات، مقيا
واحد مقياس موجودات ظاهريه و باطنيه نيز متفاوت است. براي حرکت انسان الهي ميزاني 

گيري کرد، توان اندازهنيست، کيفيت حرکات مردان الهي و آثار و خواص ناشي از آن را نمي
ري است که در آن محدوديت باشد. موجودي که گياي قابل مقياس و اندازهزيرا شيء

توان آن را سنجش و اليتناهي است و يا متصل به نامتناهي و درياي بيکران است، چگونه مي
 ميزان کرد؟! 

ه ه همچه سعادتي برتر از اين که به توفيق حق، اين مقام و منصب نصيب شود ک
نين واص چاو باشد؛ آثار و خحرکات و گفتار انسان از حق و به حق و نماينده محوريت 

 مأموريت و حرکت، اليتناهي است. 

 وگفتار  د ياآري وقتي محرک الهي است، آثار آن در همه احوال چه در مقام نگاه باش
ز ا. مراد است هاي زيباي الهي و باطنًا کلمه طيبهنوشتار و يا حتي ظاهرًا سکوت، همه گل

ود، و شاهر ظهر حرکتي است که از فرد عارف  کلمه طيبه، نه همان کلمه طيبه ظاهري بلکه

م در عال وست االمنتهي  هر اثري است که از او باقي ماند. آثار و کلمات او در معنا سدر

ه بعود الوهيت ثبت و ضبط است. اين کلمات و حرکات و آثار پاک، همواره در مقام ص
 «. ْرَفع ه ـح  يَ َعَمل  الّصالِ ِاَلْيِه َيْصَعد  اْلَکِلم  الطَّيِّب  َو الْ »سوي حق است 

ه سوي بدام ماعمال پاک و زيباي سالکين طريق حق که آثار وجوديه الهيه آنان است، 
قيقت حتان هاي زيبايي است که در بوسکند. در واقع حرکات و آثار آنان، گلحق حرکت مي

ر فصل ت ديعهاي ظاهري در بوستان طبروييده و پژمردگي و زوال به آنها راه ندارد. گل
 ب حقيقيطال وبهار در مقام عطر افشاني است، لکن طالبين را بوستاني و بهاري ديگر است 

ود و شدار هاي زيباي آن برخورتواند وارد آن بوستان حقيقت شده و از عطر گلهرآني مي
، بان علمطال به توفيق حق داراي ثبات قدم گردد. اميد آن که همگان باالخص دانشمندان و

 باطنًا ورًا ن تجلي را که از وسايل الهيه براي ارشاد و سعادت ابدي آنان است، ظاهچنا
 مشاهده نمايند.
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 انبياء مأموريت بزرگترين هدايت،
 رايب «ْنه ْممِ  َرس والً  ّينَ اْلا ّمي ِفي َبَعثَ  الَّذي ه َو» شريفه آيه در تعالي و تبارک خداوند

 به چنين هم. فرمايدمي فراهم را آن تحقق شرايط خود و داده انقطاع تعليم حقيقي طالبين
 او غير زا کلي به شده، آن متوجه قلوب تا نمايدمي اشاره باريک و ظريف بسيار اينکته

 و خدا توسط فقط هدايت براي انگيزش يعني. است «َبَعَث الَّذي ه وَ » آن، و گردند منصرف
 به لهيا حکمت و علم و نمايد زکيهت را ديگران تواندمي کسي. گيردمي صورت او مظاهر

  .باشد خداوند برانگيخته که بياموزد آنان
 در آن يعلياي معناي مراتب کمال لکن است، الهي فرستادگان عموم حال شامل رسول

 کمتوح علم و تزکيه خواهان که افرادي بنابراين. است متجلي)ص( اکرم رسول حضرت
 از ربيت،ت و تعليم مقام در و جويند تمسک وي صفات مظاهر و خدا به بايد هستند، الهي

 تعالي و ارکتب خداوند که است آن نيز «امّيين» انتخاب علت. گردند منقطع ايشان ماسواي
 الهي اعجاز نيًاثا و است، باز همگان براي وصال و کمال راه که دهد بشارت و بفهماند اواًل

  .بنماياند را
 که سازديم متجلي را قدسيه معني اين جبروتي و الهوتي لسان به متعال خداوند آري

 درس يزدبرانگ رسولي که نشايد را کسي مطلق، قادر آن جز «َبَعَث» الهيه معني تحقق
 ات بودند، ضاللت و جهالت منتهاي در که افرادي ميان از ناديده، استاد و نانوشته و ناخوانده

 خواص و آثار به را آنان باطني عاقله نيروي و سازد متوجه انفسي و آفاقي آيات به را ايشان
  .نمايد معطوف يکديگر از دو آن تأثرات و آفاق دو اين

 شود،مي رائها باطني عاقله نيروي وسيله به که آنها قدسيه نتايج و خواص و آثار اين
 ببس که الهي عقل شکوفايي و سريان و جريان براي است ايکبيره تعاليم حقيقت در

 را واق اين چنان. است باطنيه حواس ساير شکوفايي و دل ديدگان بصيرت مراتب تقويت
 باطن سمع و نگرديم «َيْبص ر  بي» مقام از باطن ديده که گرداندمي واصله علوم از تعلم آماده

 اخذ براي را نانسا باطني و ظاهري قواي کل كه آن خالصه. شنودمي «َيْسَمع  َفبي» مقام از
 که يلدنّ  و علوي علوم پذيرش براي را دل نموده، بسيج توحيد عالم باالخص اصول کماليه

 .سازدمي آماده است، منّور محض حقيقت نور از
 در باغبان رچهه نباشد، الهي ابذار شدن بارور و رشد براي دـعـمست دل ينـزم تا البته
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ري آبياري و پرورش آن بکوشد، جز تضييع بذر و خسارت جسمي و جاني، او را ثم
ن آيابد،  بليتگردد. اما اگر زمين دل مستعد شده و براي تربيت و پرورش باغبان قاحاصل ن

تاَب  اْلکِ م ه م  ي َعلِّ »آبياري و مراقبت و حفاظت او از آفات ـ که در حقيقت تجلي معناي 

ل کما به« سَّماِءِفي ال ْرع هافَ َاْصل ها ثاِبٌت َو »است ـ چنان اشجار طيبه باطني را که « َواَلَحَکَمةََ
مند بهره دسيهرساند که خود را و قلوب مستعده و طالبين حقيقي را از آن ثمرات طيبه و ق

 گرداند.

ر دت و روي زمين هيچگاه از برانگيختگان حق، از حجج الهي و صديقين خالي نيس
ت موريهاي بزرگ وجود دارند. آنان داراي مقامات بزرگي هستند و مأهر عصري شخصيت

ريت رش مأموپذي بايد آن را انجام دهند. البته در پيشگاه الهي اجباري در خطيري دارند که
پذيرد يا خطاب شد که آيا مقام نبوت را مي)ص( اکرمنيست، چنان که به حضرت رسول 

ا رلهي انه؟ همه سفراء مقدس الهي به اختيار و از روي کمال عشق و عالقه مأموريت 
 .فتندم بودند که اين بار مسؤوليت را نپذيرهاي بزرگي هاند. بعضي شخصيتپذيرفته

حياء هت اهاي الهي را تقبل كرده، در جسالکين طريق حق با کمال اشتياق مأموريت
ب حياء قلوتر و برتر، انمايند. گرچه احياء مرده اعجاز است ولي از آن مهمقلوب تالش مي

 مرده به توفيق حق است.

ارف عي است که به توفيق الهي نصيب مأموريت از ناحيه حق، يک مأموريت باطن
 ر داشتهر بد منفي گردد و از او انجام آن مطلوب است، هرچند نتايج مثبت و يا ظاهرًامي

ولو ظاهرًا  باشد. مسلمًا در هر مأموريت باطني جهات مثبت آن غالب بر جهات منفي است،
 جهات منفي داراي نمود بيشتري گردد.

اي محّول هد هر مأموريتي که از ناحيه اعلي بر بندبه عبارت ديگر، از ازل تا اب
شود، حرکت او حرکتي است خدايي و هرگز ممکن نيست که محصول شجرة حرکات مي

ن آت مثبت جها خدايي، منفي باشد. اگر احيانًا برخي جهات منفي هم نمايان گردد، در قبال
براي  نهاتمگان نيست و در حکم عدم است. اما مشاهده اين جهات مثبت و منفي در توان ه

 فردي ميسر است که به فضل الهي، صاحب بصيرت خدايي باشد.

بنابراين همچنان که در وجود خداوند تبارک و تعالي و در وجود حضرت قائم )ع( و 
اي نيست، در ثمرات خدايي و جهات مثبت و شيرين در قيام قيامت هيچگونه شک و شبهه

هات منفي نيز هيچ ترديدي وجود ندارد. اگر در مأموريتي هاي الهي و غلبه آن بر جمأموريت
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که از ناحيه اعلي به حضرات معصومين محّول شده، احيانًا جهات منفي ظاهر گشته، عاقبت 
به مرور اثرات منفي آن نابود و به ديار عدم رهسپار شده است. براي مرد الهي مأموريت از 

رگي است و اثرات معنوي آن حرکات ناحيه اعلي، يک منصب خدايي بوده و سعادت بز
 باطني مافوق تصور است.

ام اه و مقجالب طكنند، نه ادعايي دارند و نه غالبًا افرادي که در عالم حقيقت سير مي
ود. شن رفع منال دنيوي هستند، و نه خواهان آنند که مشکالتشان به دست ديگراو و مال 

ز استقبال اادة غ حقايق است، و همواره آمتوجه کامل آنان به مأموريت الهي خود براي ابال
 ها و ناماليمات در برابر انجام وظايفند و جز خدا چيزي نخواهند.رنج

 ْم ِعْنَداهللِ َرَمک   َاکْ ِانَّ »اگر فردي خواهان مقام واال در پيشگاه الهي است، به مصداق آيه 

تقوي  زکيه واالي تبه مرتبة وتواند بايد بر مراتب تقواي خود بيفزايد، و کسي مي« َاْتقيک ْم
 برسد که تحمل مشکالت آن را داشته باشد.

ال ة کمممکن است به نظر رسد اهل وصال و افراد متقي که در طريق نيل به مرتب
از  د، غافلدارننتزکيه و تقوي در تالشند، با عالم و عامل شدن به تعاليم بزرگان مشکالتي 

 ا عاقبتر خدبيشتر و شديدتر است، اما با توکل ب ها و مشکالت آنان از همهاين که سختي
 ن دارنديقي پيروزي با آنهاست. چه تکيه آنان به قدرت بزرگي است که هميشه فاتح است و

 که سرانجام مشکالت را در قبال پايداري برطرف خواهد کرد.

ت و شكالعلت موفقيت كمالي سالكين و عارفين الهي، مواجهة طوالني مدت آنان با م

ده ي نبوتشخيص سختي و مشكل، كار هركس ايد و مقاومت و ايستادگي در قبال آن است.شد
 .جب كنند، تعدهند كه از رسيدن آنان به آن مقامات عاليهو ره ناپيمودگان به خود حق مي

ن مّدعيا رچندتواند بشناسد، هتعالي نميصاحبان ابتالء و شدايد را کسي غير از باري
مندي ة بهرهالزم ، مورد استقبال قرار گيرند. چراکه)ع(موليبا حضرت  باطل با اظهار ارتباط

 ست.ااري از آن مقام، نه تحمل اندکي رياضت که دست و پنجه نرم کردن با مشکالت بسي

و  رنج در راه حقيقت کسي که خواهان سعادت است، بايد بداند بدون تحمل انواع
جر و و ز ه بناي اين کار بر تحمل محنترسد، کزحمت و ابتالئات به مقصد و مقصود نمي

ه با کنان اند. تا سالک الهي در کورة حوادث نسوزد، پاک و خالص نگردد. آمشقت نهاده
 اند.شوند، هنوز به مرتبة اول اين راه قدم ننهادهبروز پيشامدي ناراحت مي



سفر به کعبه جانان                                                                                              104  

 ِانْ »ها نيست، حديث حضرت موسي بايد که دم از آري سامان سخن با زبان و لب

اه بايد سالک ر نسان يادند. اگوشمالي دا« َلْن َتراني»زد، اگرچه او را به ضربت « ِهَي ِاّلا ِفْتَنت َک
اي شت، پروگذا حق و حقيقت نگردد و سوداي آن از سر به در کند، و يا اگر در اين راه قدم

اند صيخشافع جان خود و عزيزان نداشته باشد. جوانمردان اين طريق، نه طالب آسايش و من
 طر خدمته خابو نه طالب جاه و مقام، آنان اگر به مقامي هم نايل گردند، به رضاي حق و 

 به اسالم و مسلمين است.

 
 صالحان و مصلحان اجتماع

 نبياء وات ابزرگان در باب اولياء حق در حيرتند که چگونه سخن گويند! آيا از حضر
 ان غيبت!اوصياء سخن بر زبان رانند يا از نواميس مقدس زم

اد ارش چنان که حضرات انبياء و اوصياء در زمان خود مردم را به صراط مستقيم
روز  وشب  نمودند، در زمان غيبت هم حضرات اولياء، اين نواميس مقدس، ساليان درازمي

ه چها، و ها و ناکاميبه ارشاد مردم پرداخته، چه شدايد و آالم، چه مصائب و تلخي
 هايي را كه تحمل کردند.ناماليمات و ناگواري

ال د کمحدرود بر شما اي اولياء حق که در زمان غيبت وظايف محولة خويش را در 
ما اي حضرات ود بر شاست. دردربارة شم« َفْضاًل َکبيرًا»و « َانَّ َله ْم َاْجرًا َحَسنًا»انجام داديد 

 ق را بهم حط مستقينماييد. صرااولياء که در هر عصري مردم را به صراط مستقيم دعوت مي
 .بر شما دهيد، درودطالبين نشان داده و راه رسيدن به سعادت ابدي را به مردم تعليم مي

راط صيکي از وظايف مهمة مؤمنين درخواست هدايت از خداي تبارک و تعالي به 
دايت همردم را به راه راست  )ع(معصومينمستقيم است. اولياء خدا در غياب حضرات 

 دهند.مستقيم را به مردم نشان مي نموده و صراط

سمي و ق صراط معاني مختلفي دارد، قسمي از اين معاني مربوط به عالم مادي است
عناي موي. شود به معاني مادي و معنمربوط به دار عقبي. معاني قسم اول نيز تقسيم مي

 ا به هري و ظاهري صراط، راه و طريق است اما در معني راه و طريق نيل و وصول به هر شيء

راط صيد، توان به هدف رسپس آنچه به وسيله آن مي هدفي را صراط آن شيء و هدف نامند.
 آن هدف است. اما صراط مستقيم را با صراط غيرمستقيم فرق بسيار است.

 نانن راه آآوده باند، غافل از اين که در انحراف بعضي چنين پندارند که به راه مستقيم
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راط صشان از مقام انسانيت حتمي است. راه حق و د، و سقوطرسانرا به سعادت نمي 
ن را ير آدهند. کساني که غمستقيم، آن راهي است که حضرات انبياء و اولياء نشان مي

 واه نفس رکه  اي را مانند که روزنة آتش را روزنه نجات پندارد. افراديجويند، پروانهمي
مال کتبة طي صراط مستقيم و رسيدن به مر اند، سقوط آنان حتمي است.شهوت را برگزيده

 انسانيت، مستلزم طي مراتب تکامل است.

 و صراط کاملها است، اما بسا كه معني واقعي تگرچه امروزه کلمه تکامل بر سر زبان
ست. ال ازلي کما مستقيم را ندانند. کمال انسانيت و آدميت در رسيدن به قرب الهي، آن منبع

ا رريح آن دهد، اما تشها نشان ميتعالي صراط مستقيم را به انسان از اينرو خداي تبارک و
 بايد در کالم بزرگان جستجو کرد.

م و در ر علدامر است که طالبين براي درک معاني، با رغبت و توجه تمام به راسخون 
  َانِ وَ »يند آايل نغياب ايشان به نواميس مقدسه مراجعه کنند تا به مقام عبوديت و قرب الهي 

سيدن به لهي و رقيم ابدون عبادت و اطاعت، ورود به صراط مست« اْعب د وني هذا ِصراٌط م ْسَتقيٌم
 پذير نيست.مقصد و مقصود حقيقي امکان

کي از ذا يلحضرات انبياء و اوصياء بيش از همه از درد جامعه بشريت آگاه بودند. 
شريت بو معنوي جامعه وظايف مهم هر مسلماني آگاهي از درد مردم و نيازهاي مادي 

ين سمت ادر  است. حضرات اولياء همواره بيش از ديگران از درد جامعه آگاهند، و موظفند
وگرنه در  و منصب خطير الهي که به عهدة ايشان واگذار شده به وظايف خويش عمل کنند،

 پيشگاه الهي با مسؤوليت عظيمي مواجه هستند.

مام رد تدمردم شهر و کشور خود، که از  آري حضرات اولياء بايد نه تنها از درد
گاهي آطالع و ازان ها به خصوص از نياز معنوي آنان آگاه باشند. کالم ايشان نمايندة ميانسان

وسيله  ا بهايشان از دردهاي مادي و معنوي جامعه است؛ آنان اين آگاهي و اشراف خود ر
 رسانند.تقرير و تحرير به جامعه مي

 وه کيفيت ها آگاهند، باين که از دردهاي معنوي و روحي انسان اولياء خدا عالوه بر
ن نيست ا ايچگونگي بهبود امراض روحي نيز در حد کمال واقفند. چه وظيفه مرد الهي تنه

 يم دهد.تعل که از درد جامعه باخبر باشد، بلکه بايد طرق مداواي آنها را نيز به مردم

ب و نقايص جامعه، راه درمان و چاره آنها مردان الهي عالوه بر آگاهي از درد و عيو
آنان صالحانند و خداي تبارک و تعالي منصب صالحيت را از دو جهت به دهند. را نيز نشان مي
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ايشان کرامت فرموده است: يکي تالش در اصالح خود و ديگري كوشش در اصالح جامعه. 
 کوشد، هنوز صالح نيست.فردي که تنها در اصالح خود مي

زاران يان هماند، ولي در هاي ارشادي شدهافراد بسياري موفق به تأليف کتابظاهرًا 
هم در  شوند، کهاند آنان که در پيشگاه الهي صالح شناخته مينويسنده و مؤلف، چه قليل

 وه و کم کرد اصالح خود کوشيده باشند و هم در اصالح جامعه. اکثريت آنان اگرچه انتقاد
صالح اان و اند، لکن راه درست درمو عيوب مردم را بيان کردهبيش درد جامعه و مشکالت 

 اند.را نشان نداده

ن را آمان اما مردان الهي يا صالحون عالوه بر آگاهي و شناخت دردهاي جامعه، در
مهلکه  وحاني ورراض بهتر از همه دانند و راه معالجه را عماًل نشان دهند تا جامعه از اين ام

 اند.تهآن مردان الهي که در رديف صالحان و مصلحان قرار گرفنجات يابد. درود بر 

مردم  ا بهمردان الهي عالوه بر اين که مأموريت دارند که اوامر و احکام الهي ر
 نذار ازانان برسانند و آنان را به راه حق و هدف اصلي راهنمايي کنند، مأموريت ديگر آ

 هاي اوست.عذاب الهي و ابشار به نعمت

در  الخصات صريح قرآن، مأموريت حضرات انبياء و اوصياء و اولياء، بابرطبق آي
هاي عمتنغياب حضرات اوصياء از وظايف مهم اولياء، رساندن احکام الهي و بشارت به 

بارک و اي تفرمايد: قرآني که از ناحيه خدالهي و ترسانيدن از عذاب اوست. از جمله مي
ه بترساني و که تو اين است وظيف« َناِفل وغْومًا ما ا ْنِذَر آباؤ ه ْم َفه ْم ِلت ْنِذَر قَ »تعالي بر تو نازل شده 

 هشدار دهي گروهي را که پدرانشان نيز انذار شده بودند.

ي اند، يعنه دانستهنافي« ما»را « ما ا ْنِذَر آباؤ ه ْم»در آية شريفه « ما»بعضي مفسرين 
لت ل رحط است به شش صد سال حد فاصپدرانشان بيم داده نشدند. گويند اين آيه مربو

 که پيغمبر مرسلي نيامد.)ص( اکرمحضرت عيسي و ظهور حضرت رسول 

واب رگوار نن بزآتواند به حق و منطبق بر واقع باشد، زيرا اما اين تعبير و تفسير نمي
ت؟ ياء نيساول ونمودند. مگر اين امور وظايف اوصياء و اوصيايي داشت که انذار و ابشار مي

 ند؟!هاي الهي بشارت دهمگر وظايف اولياء نيست که مردم را بترسانند و به نعمت

موصوله است؛ يعني « ما»تفسير ديگر اين گونه بيان شده که در اين آية شريفه 
شود که آباء و معلوم مي« َفه ْم غاِفل وَن»همچنان که آباءشان نيز بيم داده شدند، لکن از جمله 

هشيار نگشتند. بنابراين، اين آيه محدود به آن فاصله مذکور نيست، اجدادشان غافل شده و 
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بلکه مربوط به همه افرادي است که از اول خلقت در قبال انذار الهي هشيار نشده و 
 نترسيدند.

ل وَن ذيَن َيْعَمنيَن الَّ م ْؤمِ َو ي َبشِّر  اْلـ»فرمايد مأموريت ديگر مردان الهي بشارت است که مي

كنند که لح ميعمل صا وورده بشارت ده کساني را که ايمان آ«: َانَّ َله ْم َاْجرًا َحَسنًا الّصاِلحاتِ 
ْحَزن وا َو َاْبِشر وا خاف وا َو ال تَ تَ َاّلا َو َتَتَنزَّل  َعَلْيِهم  اْلـَمال»براي آنها اجر نيکويي است؛ و اين که 

ادمان زون نشويد، شيد و محنترس ه بر آنان نازل شده گويندمالئک«: الَّتي ک ْنت ْم ت وَعد وَن ِبا
 شويد به جّنتي که خداي تبارک و تعالي براي شما وعده داده است.

ر ولّي بست. اند، امروز بر اولياء امراحلي را که حضرات انبياء و اوصياء طي کرده
هد، نشان د را ن آنخداست که حقايق را به مردم برساند، درد جامعه را اظهار نمايد و درما

 هاي الهي بشارت دهد.آنان را از عذاب الهي بترساند و به نعمت

ند، نترسيد لياءهمان طوري که در گذشته افرادي از انذار حضرات انبياء و اوصياء و او
نمايند. ام مياقد امروزه نيز در قبال انذار حضرات اولياء هشيار نشده، بلکه بر عليه ايشان

اي رسيده شان به مرحلهمان و حيات قلبي خود را از دست داده، تيرگي قلبيچنين افرادي اي
شان چه بترساني ابر است بر ايبر« ... ه مْ َسواٌء َعَلْيِهْم َءَاْنَذْرَته ْم َاْم َلْم ت ْنِذْر»فرمايد: که قرآن مي

 ايشان را و يا نترساني.

ليلي دة قرسانند، لکن عحضرات اولياء با صداي رسا حقايق را به جامعة بشريت مي
ي که اند. کسكنند و اکثريت حيات قلبي خود را از دست دادهاز اين حقايق استقبال مي

ا يبيند و برا  تواند حقيقتيحيات قلبي و بينايي و شنوايي دل خود را از دست داده مگر مي
تواني حقايق را به مين، تو نبيب مي حا«: ِانََّک ال ت ْسِمع  اْلَمْوتي َو ال ت ْسِمع  ص مَّ الدُّعا»بشنود؟ 

داند. مي نسانمرده بشنواني و کران را شنوا کني. قرآن مجيد عامل اصلي بدبختي را خود ا
مت غيير نعگيرد، عامل تخداي تبارک و تعالي نعمتي را که به کسي ارزاني داشته از او نمي

«: ر وا ما ِبَاْنف ِسِهْمم  َحّتي ي َغيِّ لي َقوْ ها عَ َاْنَعمَ   ذِلَک ِبَانَّ اهلَل َلْم َيک  م َغيِّرًا»خود انسان است 
کند تا نمي رگونهايي را که براي بندگان خود ارزاني داشته، دگخداوند تبارک و تعالي نعمت

َغيِّر   اهلَل ال ي  ِانَّ » فرمايدير دهند. و در آيتي ديگر ميياين که آنان آنچه را در نفس خود دارند تغ

دهد تا اين غيير نميي است تا قومبدر حقيقت خدا آنچه را «: ما ِبَقْوم  َحّتي ي َغيِّر وا ما ِبَاْنف ِسِهْم
 که آن قوم عامل تغيير را در خود ايجاد کنند.
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ؤمن متوان كسي را كنند، لکن به محض ادعا نميظاهرًا کساني ادعاي ايمان مي
 ز عاليمکي ايدر کسي پيدا نشود، مؤمن نيست.  دانست. ايمان عاليمي دارد و تا آن عاليم

فساني ني و داري از امور شهوانايمان، صبوري و بردباري در برابر ناماليمات و خويشتن
مؤمنين  كنند.است. مردان الهي و مؤمنين از محرمات و امور شهواني و نفساني اجتناب مي

سب ر راه کدنان ادة کمالي برند، آها را غنيمت شمارند و از آن استفواقعي آنانند که فرصت
 كنند.علوم و معارف، شب و روز کوشش مي

ک و ي پادار باشد، او قلبش از آاليش معاصکسي که نسبت به امور نفساني خويشتن
 ي حقآيد. آن که به رضامنزه است. فرد پرهيزکار درصدد ارتکاب به محرمات برنمي

هاي تواند تيرگي، در روشني اين علم ميتحصيل حقايق و کسب علوم و معارف حقه نمايد
 هاي مرگ را مشاهده کند.معاصي و حتي تيرگي

گاه و ياء آ. مردان الهي و حضرات اولمرد الهي داراي ايمان و يقين و هشياري است
اي مرتبه ، دراي چنين به نظر نرسند، لکن آنان در عين هشياريهشيارند، هرچند به گمان عده

 أموريت دارند.در انجام وظايفي م

ل رود. دعالمت ديگر از ايمان اين است که مؤمن واقعي در غرقاب حکمت فرو مي
عّرف شود. کالم ماولياء در اتصال با خداست، لذا از آن منبع ازلي علومي بر دلشان جاري مي

 نمايد که از کدام منبع جاري است.متکلم است و مشخص مي

گيرند. يلي ميخ و از حاالت گذشتگان نتايج عامردان الهي آنانند که از تحوالت تار
بدالن صاح ه،ز شديابي کنند که از کجا آغاتوانند ريشهانحراف و فسادي را که ظاهربينان نمي

سياهي يا  ام منبعز كدتوانند دريابند که آغاز اين حلقه ااز سياهي و سپيدي حلقة پاياني امور، مي
 سپيدي بوده است.

راط و ز افكنند و آن را ال و انصافند، با نفس خود جهاد ميمردان الهي داراي عد
ياي ن که درا ايكنند. آنان بدارند، و مردم را هم به اين جهاد مقدس دعوت ميتفريط نگه مي

ن ستو وصبرانه حق را برافراشته شکنند؛ بيرحمانه ناحق را در هم ميرحمند، لکن بي
 ، نزديکازيدكنند که اي مردم پيش تو تحذير مي اندازند. مدام تشويقبدانديشان را برمي

ن و يا آ شود است آن موعدي که هرکس کيفر و پاداش خود را ببيند؛ يا به عذاب الهي دچار
تگان لباخجايزة گرانبها را از دست محبوب ازلي دريافت دارد، آن پاداشي که مخصوص د

 است.
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خوانند كه ا ميتند و مردم را فراولياء الهي آنانند که همواره به حکم الهي عامل هس
 وعبرت گيريد  اي مردم در باب مسائل سست و ناپايدار، و مسائل محکم و پايدار فکر کنيد،

 از اين وهيد دها را با حوادث روزگار تطبيق ها و حيرتبه مقام حيرت برآييد، آنگاه عبرت
 اجتهاد و انطباق، بر دانش خود بيفزاييد.

گان دهد که حاالت گذشتدگي منطقي و انساني دستور ميقرآن مجيد براي يک زن
كنند در روي يا سير نميآ« ...ٌب ق ل و َاَفَلْم َيسير وا ِفي اْلَاْرِض َفَتک وَن َله ْم»مورد تدقيق قرار گيرد 

ن خدا بق فرماي، طهايي باشند که بتوانند تعقل ورزند. از اينرو مردان الهزمين تا داراي دل
مام تده، به نمو ثار مثبت و الهي و نيز آثار سوء و منفي گذشتگان را مطالعهرفتار کرده، آ

 والهيه  االتدانند که هر علتي معلولي، و هر معلولي علتي دارد. از يک سو از حمعني مي
آثار  محو کوشند و از سوي ديگر درحرکات مثبت ايشان استفاده کرده و در اکمال آن مي

 .كنندمنفي فاسدين تالش مي

ده يعه نهاه ودباولياء خدا آن مردان الهي هستند که کماالت و آثار الهي در وجودشان 
نساني اد اشده است. کمال سعادت نصيب فردي است که با حسن اختيار و انتخاب، همة ابع

 او به بهترين وجهي گسترده شده و همه ابعاد شخصيت او شکوفا گردد.

مام تبه  ق حق را به حد کمال بپيمايند وممکن است زماني مردان الهي مراحل طري
ران ييري نگه تغنمعني انجام وظيفه کنند، لکن تغييراتي مشاهده نمايند. در اين صورت، اين 

هر آيتي را «: ْثِلهاْنها َاْو ِمْير  مِ ِت ِبخَ َاْو ن ْنِسها َنأْ  ما َنْنَسخ  ِمْن آ»کننده، که تغييراتي الهي است 
 آوريم.به فراموشي بسپاريم، بهتر از آن يا مانندش را مينسخ کنيم يا آن را 

ل قبا البته تشخيص تغيير کيفيت و کميت خود بابي است، بسا که سالک الهي در
ه حق وده بلكط نبهاي خود ببيند، چنان تغييراتي نشانه سقوانجام وظيفه تغييراتي در موقعيت

 ختلف درمايط . لذا مردان الهي در شرخواهد بهتر از آن را به او کرامت فرمايدتعالي مي
 ات آناندهند. حرکمقابل شدايد و آالم صبر نموده و در حد کمال وظايف خود را انجام مي

دي د تنشوند. در جايي که بايهمه از روي عقل الهي است و هرگز مغلوب احساسات نمي
مردم  ا بهرحقايق دانند که در آنجا مدارا معصيت است. مردان الهي کنند، تندي کرده مي

عايت، است و لکن ر م بسياريت علروا« اْلِعْلِم َقليٌل اْلِعْلِم َکثيٌر َو ر عا ر وا»کنند اما اظهار مي
 اندک.

 ادثهاي حووفانـروزان است، بدون ترديد طـهي فـمشعل هدايتي که به يد قدرت ال
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 تواند آن را خاموش گرداند.هرگز نمي 

 
 الهي انمرد سيرة تفاوت حکمت

  حضرات زندگي تاريخچه در و قرآن آيات در يا و الهي دستورات و احکام در سيري
 و ناقضت يکديگر با آيه دو يا حکم دو ظاهرًا گاهي که است اين بيانگر ،)ع(معصومين

 اين ايدب.  است متناقض و متعارض امري در خدا وّلي دو روش گاهي يا و دارند، تعارض
 و ادله اقامه  با و قرارگيرد توجه مورد بيشتر متناقض ظاهرًا هايروش اين و آيات و احکام
 مرج و رجه وگرنه شود، روشن تناقض و تعارض آن علت منطقيه، و عقليه و حکميه براهين
 مريا در را روشي کسي است ممکن زيرا! آيدمي وجود به مسلمين و اسالم در بزرگي
 با متناقض اًلکام که روشي ديگري و خدا، ولّي کي روش به دهد استناد را آن و کند اختيار
 .خدا اولياء از رديگ يکي روش به دهد استناد را آن هم او و نمايد اختيار را باشد اولي روش

 مانه از ناشي انحرافات و مشکالت همه اين و اسالم ضعف امروز که گفت توان
 و اولياء زا ولييّ  که است اين گوياي اوصياء و انبياء حضرات زندگي تاريخچة. است نفاق

 پرهيز ذيذل مأکوالت از و بوده بيزار تجمالت از)ع( علي حضرت مثل الهي اوصياء از وصيي

 هم صرع اين در است ممکن. بود سختگير اشعائله و خود به نسبت معاش، امر در و کردمي
 آن ابعت را خود روش اين در و باشد سختگير اشعائله و خود معاش امر به نسبت فردي

 بر مشروط است، عبالمان حّدي تا مراتب از ايمرتبه در روش اين اتخاذ البته. بداند بزرگوار
 و فقرا خرج را دخو درآمد اضافه بزرگوار آن مانند اند،اندوخته بسياري ثروت که آنان که آن

 .نمايند دستگيري نيازمندان از و کرده مساکين
 عالي تمأکوال و تجمالت از حّدي تا و شتهدا توسعه معاش امر در که ديگري فرد
 و ياءاوص حضرات از ديگر يکي به دهد استناد را خود روش است ممكن است، برخوردار

 .داشتند توسعه معاش امر در تاحدي که)ع( صادق حضرت همانند اولياء،
 به دده استناد را خود معاشرت،روش اهل و اجتماعي فرد يک است ممکن چنين هم

 از ولييّ  به دهد نسبت را آن و نمايد اختيار انزوا ديگري و انبياء، و اوصياء ضراتح از يکي
 برخيزد ستم و جور مقابل در اسالم و حق از دفاع  براي خود گمان به فردي يا. خدا اولياء

 اما. کند داـخ راه در ادتـشه و نگـج ادةـآم را ودـخ( ع)دالشهداءـسي ضرتـح دـهمانن و
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)ع( و يابل آن را در پيش گيرد و آن را به روش حضرت امام حسن مجتبديگري راه مق 
که در  )ع( صادقصلح ايشان با معاويه مستند کند؛ و يا تمسک جويد به روش حضرت 

مر اد و به نمو مقابل اعالم آمادگي براي ياري در جنگ با دشمنان، آن حضرت امتناع و تقيه
 تعليم و تربيت و ارشاد مردم پرداخت.

توان شود. چگونه ميها و دستورات و احکام مشاهده مياهرًا تناقضي در اين روشظ
ن اين تناقضات و تعارضات را حل و برطرف نمود؟ مسلمًا که سيره و روش همة آ

کر و ر تفدبزرگواران صحيح و الهي است، و مشاهدة تعارض در سيرة آنان ناشي از غفلت 
 ست.در نظر نگرفتن شرايط اوضاع و زمان ا

آري زماني سختگيري در امر معاش الزم است، مانند دوران حضرت علي بن 
ود، به راوان بطي ف)ع( و يا ساير حضرات اوصياء و انبياء. در آن وقت فقرا زياد و قحابيطالب

به  قيل،عالبالغه و مطالعه رفتار آن بزرگوار با برادرش جناب طوري که سيري در نهج
ر زمان سوختند، لکن دثر مردم آن زمان در آتش فقر و فاقه ميدهد که اکروشني نشان مي

 کرد و اکثر مردم در رفاه و آسايش بودند.)ع( شرايط فرق ميحضرت صادق

ول، تة ابايد دانست که دستورات و احکام الهي دوگونه است: ثابت و متغّير. دس
لند بس، ت، عزت نفاند مانند حفظ اماناحکام و دستوراتي است که تا قيام قيامت ثابت

که  است همتي، فعاليت، رعايت ادب و اخذ علم و کمال. دستة دوم، احکام و دستوراتي
ر امر دشود مؤمنين تغييرپذيرند، نظير آن كه با صالحديد حاكم شرع در شرايطي واجب مي

 عايتراالمكان حال فقرا را معاش نسبت به خود و عايلة خويش سختگيري کرده و حتي

و  کوس و زدر چنين شرايط زماني بسا كه با حكم فقيه جامع الشرايط الهي، خمنمايند. 

گرچه  حقوق واجبه فقط مختص فقرا گردد و نتوان آن را در جاهاي ديگر مصرف نمود.
قرا را گي فخداوند متعال تکليف مااليطاق تعيين نفرموده، ولي مسلمانان بايد وضع زند

 .مالحظه نموده و از نظر دور ندارند

برند، در دادن در اوضاع و شرايطي که عّدة کثيري در فقر و فاقه به سر مي
ها مراعات شود. کسي که امکانات و وسعت زندگي دارد، يعني الحسنه نيز بايد اولويتقرض

گيرد، بلکه الحسنه به او تعلق نمياز خانه و وسعت معاش برخوردار است، قرض
ي شرايط برند. اما وقتکه در ضيق معيشتي به سر ميگيرد الحسنه به کساني تعلق ميقرض

تغيير کند و اکثر مردم در رفاه باشند، اشکالي ندارد که انسان توّسعي در امور خود دهد. به 
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هر حال واجب است بر مؤمن كه از فقرا دستگيري کرده و خمس خود را بپردازد، ولو 
 دولت اسالمي باشد و طرفدار مستضعفين.

دم در امر معاش توسعه داشت، لکن وقتي قحطي پيش آمد از خا )ع(صادقحضرت 
دهد. آن يمخود مقدار گندم ذخيره را استفسار فرمود و معلوم شد که تا چند ماه کفاف 

نماييم، يه ميا تهها را بفروشيد، ما هم مانند ديگران احتياج خود ربزرگوار فرمود: آن گندم
يرا ز جو، زايمي نکني، نيمي از گندم باشد و تهيه مي ولي مواظب باش که بعد از اين ناني که

 شرايط تغيير کرده است.

کرد. ا مي)ع( آماده شد تا قيام سيفي کند، شرايط چنان اقتضکه حضرت حسين موقعي
شنوند، او ا ميشنيد. آري عارفين الهي امر حق رآن حضرت ولّي خدا بود و پيام الهي را مي

اثري  بر وت و قيام سيفي کند و اال امکان داشت از اسالم خبايست در آن شرايط نهضمي
رگوار روند، آن بزبراي قيام به شمشير مي)ع( صادقباقي نماند. اما آنگاه که پيش حضرت 

ز علوم اردم پردازد. درعصر حاضر بيشتر مامتناع کرده و به نهضت علمي و ارشاد فکري مي
سالم مقدس ا دين م و ارشاد قرار گيرند و از حقايقخبرند، بايد تحت تعليو تعاليم عاليه بي

 آگاه گردند.

شرايط چنان بود که اگر آن حضرت روش حضرت )ع( صادقدر زمان حضرت 
ورات ها و دستين روششد. آري اکرد، هرج و مرج بزرگي ايجاد مي)ع( را اختيار ميحسين

ملي تبعيت فرد کا د ازنتها جامعه باياند، اما از لحاظ معاني يکسان و برابرند، مظاهرًا متناقض
قدامات ااز  کند که از چگونگي اوضاع و مقتضيات زمان با خبر بوده و جبهه شناس باشد و

ل ي به حاعلم وخود نتايج الهي بگيرد؛ بداند کدام وقت قيام سيفي و چه زماني قيام فکري 
 اسالم و مسلمانان مفيد است.

ت م اساي روش ديگري را، معلور کنند و عدهاي روشي را اختيادر عصري اگر عده
ام د تمآيد! بنابراين بايکه چه اختالف و شکاف بزرگي در ميان مسلمين به وجود مي

ر در امو تواندمسلمين از يک مرد الهي، از يک انسان کامل اطاعت کنند، زيرا اوست که مي
 ل و فصلا حو مشكالت ر مشکله با براهين و ادّله عقليه و حکميه روش مناسب را برگزيده

 ند، خللاب کنمايد. اگر هركسي متكي به علم و تقواي خود شود و مسيري جداگانه را انتخ
 آيد.و هرج و مرج عجيبي در صفوف مسلمين پديد مي
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متاز مام ـبا آن مق)ص( اکرمول ـود باشد، حضرت رسـه خـي بـد متکـي نبايـک الهـسال

 از رهيزپ و مشورت به توصيه نيز قرآن. بود واقف داماق نتيجه بر هرچند کردمي مشورت
 و گفتار زيرا د،نمو مراجعه واقعي کامل عارفان و رهبران به بايد. کندمي خودسرانه اقدامات

 .حق طريق سالکين و حقيقت رخسارة  بر الهي است هدّيتي ايشان روش و رفتار
 کالم ريآ. است انبياء و اوصياء کالم و الهي آيات از متخذ اولياء حضرات کالم

 کالم. تاس طيبات کلمات و بينات آيات و الهي منطوق و صدق کالم و وحي زبان بزرگان
 ستارة از تردرخشنده و روشنتر حقيقت، آسمان در است آفتابي است؛ غيبي امداد ايشان

 هللَ ا ِانَّ » بازار زا که زيرا کاالها ساير از ترارزنده و گرانبهاتر است کااليي. مشتري و زهره

 .است «اْلَحميِد راطِ صِ  ِالي ه د وا وَ  اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّيِّبِ  ِاَلي ه د وا وَ » و...«  اْشَتري
 در که احديت جالل و صمديت نعمت به است شرابي بزرگان، و عارفان بيان و کالم

 از که ار طهور شراب اين بياييم. رسدمي حقيقي طالبين به انس کأس به ريخته فرح قدح
 از سيدند،ر سعادت کمال به که طالبيني. بياشاميم شود،مي جاري عارفين و بزرگان لسان

 به و نمودند پرواز عشق فضل به بياشاميدند، را طهور شراب اين و نمودند استقبال عارفان
 اي: فرمايدمي نوازش را ايشان تعالي و تبارک خداي که است اين. رسيدند جانان کعبه

 که منم. شنيدممي را شما نياز و راز و ديدممي را شما هايرنج که منم من، درگاه محبوبين

 سينه رمرغزا در که منم. رويانيدم معرفت و هدايت درخت من، محبوب اي دل، روضة در

 تو، بر بزدم کرم پرداختم، کونين از ترا دل من، محبوب اي که منم. وزانيدم صفا نسيم تو

 .گستردم نعمت بساط
 
 الهي سالم نشايستگا
 الهي دانمر جرگه در رسانده کمال حد به را خود باطني قواي برخي مردم، ميان در

 وعده عقبي المع در الهي مردان براي كه را هايينعمت تعالي و تبارک خداوند. اندگرفته قرار
 .است شده ايشان حال شامل نعم آن مصداق هم دنيا اين در داده،

 واسطةبال سالم آخرت، دار در الهي مردان به تعالي حق موعود هاينعمت جمله از

 اريوردـبرخ رايـب نآقر آيات در کرـتف به است امر. «َرحيم  َربٍّ  ِمْن َقْوالً  َسالمٌ » است قـح
 که است نـيا وقـف ريفهـش آيه باطنيه يـعانـم از يکي. آن باطنيه و ريهـظاه عانيـم از
 .است آنان حال شامل هم دنيا اين در احديت، حضرت واسطةبال  المـس
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 سالم که مندندهبهر  نيز دنيا در عظمي، نعمت اين از اولياء و اوصياء و انبياء حضرات
عاني مله مرسد. سالم اسمي از اسماء الهي است و از جبالواسطه حضرت حق به ايشان مي 

 باطنيه آن، رحمت و اظهار سالمتي و امنيت است.

ت القاسالم است و امر است که مؤمنين در موقع م يکي از دستورات مهم اسالم،
هندة داسخ يکديگر، سالم کنند و براي کسي که در سالم سبقت گيرد، حسنات بيشتري از پ

ول ر شمدهد، عالوه بر اين که خواستاآن است. فردي که به برادر ديني خود سالم مي
و  ضرر از ناحيه من گويد مطمئن باش کهرحمت الهي به اوست، اعالم امنيت نموده مي

سازم.  رخورداروي باالمکان ترا از منافع معنام که حتيآسيبي به تو نخواهد رسيد، بلکه آماده
  اظهاراباًلشود واجب است که جواب سالم را بدهد و متقبر فردي که سالم بر او داده مي

ت تو خدم ن براياالمکاام که حتينمايد که تو هم از ناحيه من مطمئن باش، و من هم آماده
رگان ت بزمشروع دنيوي و اخروي نمايم. اين معاني در موقع عرض سالم به پيشگاه حضرا

 نيز منظور است.

 )ع( اظهاردر موقع زيارت، زاير به پيشگاه حضرات معصومين، مثاًل حضرت رضا
به  وه من به شما ز ناحياب الهي يعني اي محبو«. السَّالم  َعَلْيَک يا َعِليَّ ْبِن م وَسي الرِّضا»کند مي

 ومر الهي ام که طبق اوااالمکان خود را آماده نمودهدين اسالم ضرري نخواهد رسيد و حتي
 دستورات شما رفتار نمايم.

فردي  ها واقفند.آن بزرگواران قلب عالم هستند و به کيفيت قلوب و عملکرد انسان
سخي هم ن پاهد، مسلمًا در قبال آدکه حقيقتًا خود را آماده کرده و با معرفت سالم مي

 برخالف داند، ياکند ولي معناي آن را نميخواهد شنيد. اما کسي که ظاهرًا سالم عرض مي
ي ز رواکند، محال است که جوابي بشنود. مردان الهي هميشه دستورات آنها رفتار مي

 کنند و اين منصب بسيار با عظمتي براي آنان است.حقيقت سالم مي

اين سالم از ناحية انبياء و اوصياء و اولياء به فردي برسد، مسلم است كه  حال اگر
چه معاني با عظمتي در آن نهفته و او داراي چه مقامي است. از آن باالتر سالمي است که از 

َسالٌم َقْواًل ِمْن »ناحيه پروردگار متعال به محبوبين الهي برسد. چنان که گذشت، آيه شريفه 

مختص به دار عقبي نيست و در اين دنيا هم از ناحيه حضرت احديت به مردان « َربٍّ َرحيم 
رسد. بدين معنا که: اي بندة عزيز من، مطمئن باش که اين نعمت سالمتي و عافيت الهي مي

در دار دنيا و عقبي تراست، و بدان که سعادت ابدي از آن توست. اما در مقابل اين 
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َواْمتاز وا اْلَيْوَم َايَُّها »فرمايد ويش، به گروهي ديگر ميمحبوبيت و گرامي داشت به محبوب خ

امروز اي تبهکاران و گنهکاران از آنان جدا شويد! اين حکم تنها مربوط به دار «: اْلم ْجِرم وَن
عقبي نيست، مصداق آن در اين دنيا نيز صادق است که بايد شقي از سعيد جدا شود. افراد 

 اک مردان الهي بگذارند و تبهکاران بايد از آنان جدا شوند.به حريم پ مشايسته بايد قد

ان ه بر آنواسطاين مباهات و افتخار مردان الهي را بس که خداوند تبارک و تعالي بال
 اْلـَمالوَ »رساند فرستد و به واسطة مالئک نيز سالم خود را به حضور بزرگان ميسالم مي

ن وارد شده و رطرف به ايشايک از همال«: باب  َسالٌم َعَلْيک ْم ِبما َصَبْرت مْ  َيْدخ ل وَن َعَلْيِهْم ِمْن ک لِّ 
 رسانند.سالم پروردگار را به ايشان مي

هم سالم  آري محبوبين الهي که مورد تأييد و تصديق حضرات انبياء و اوصياءاند،
الم ساين «.  َسالٌمَقْوَنه   َيلْ َتِحيَّت ه ْم َيْوَم»رسد، و هم اغلب توسط ماليک بالواسطة حق به آنان مي

ود خندة ببراي آنان عيد عظمايي است که خداوند متعال حصول اين مقام عظمي را براي 
 فرمايد که: اي مرد الهي، اي محبوب من، اين مقام ترا مبارک باد.تبريک مي

ن مردان اي «.مْ َبْرت  َسالٌم َعَلْيک ْم ِبما صَ »هاي الهي در قبال صبر است. حصول اين نعمت
نجام ادر  ها و شماتت مردم صبر کردند و هموارهالهي هستند که در قبال شدايد و سختي

حق  احيهها و مناصب عليا از نها، نعمتوظايف و تکاليف خود کوشش نمودند. چه بشارت
را که براي  مردان الهي ت دهبشار«: بيرًاَبشِِّر اْلـم ْؤِمنيَن ِبَانَّ َله ْم ِمَن اهلِل َفْضاًل کَ »براي آنهاست 

 آنها افزوني بزرگي است.

 اشقياء شارتببشارت را انواع و اقسامي است و خير نيز مراتبي دارد. در آيات قرآن 
ر وت بسياتفا به عقاب، غير از بشارت براي سعداء است و ميان اين دو بشارت از حيث معنا

مايل تقتي در آينده. ولي و است. در حقيقت بشارت در مقام حصول خير است بالفاصله يا
 وبشارت  ي اوقلبي فردي به مطلوبي باشد كه مطرود و مردود است، امکان دارد ظاهرًا برا

 اي دارد!خوشحالي باشد، اما خوشحالي که در پي خود عقبات عظيمه

ول . حصآري تشخيص خير از شر، بابي از علم است و اين علم را به هرکسي ندهند
 ه آمادهبهند دن را به سير در مراتب صعودي سوق دهد تا او را بشارت خير آن است که انسا

د، ردانگاي که انسان را از هدف اصلي دور شدن براي وصال محبوب ازلي. پس هر وسيله
 شر است هرچند ظاهرًا مايه نشاط و سرور باشد.
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تر، االتب باي از مراتب وصال، خيري است و هرقدر اين مرابراي رسيدن به هر مرتبه
اني و براي عارف الهي، بشارت و حصول خير موقعي موجب سرور و شادمتر. وصال نزديک

ارف . گرچه هر خيري به ععروج است که اين خير عالوه بر او براي همگان حاصل شود
ه حصول ند کرسد، اما عارفان کامل منتظر آن بشارتي هسترسد، آثار آن به همگان نيز مي

 خير سايرين در آن باشد.

د. ها خواهان آن مبّشري است که از ناحيه حق آيدر محفل مقدس بزرگان، دل
ها لبپش قتبيند و غوغاي دروني و انقالب و مبشري الهي که ديدگان بصير قلب او را مي

عد مست وشاهد بر آن است. چه نعمتي از اين باالتر که مبشر خاص الهي به قلوب پاک 
 د بر آن مبشر خدا، جان فداي او باد.بشارت به حصول کمال خير دهد؛ درو

م و بينند و لذا سالحضرات اولياء در پيشگاه الهي خود را عاصي و دست خالي مي
ونق رلهي ادانند، بلکه گويند: درود خود را به سالکين طريق حق، موجب رونق محفل نمي

 ورتيصمحفل در آن است که تو خود به همه ما خوشامد فرمايي. رونق محفل الهي در 
قربين مو و تاست که برگزيدگان تو، سفراء الهي خوشامد گويند. الهي اگر ما بدانيم که 
ا و در دني ا رادرگاهت به ما خوشامد گفتند و ما را مورد لطف و سالم خويش قرار دادند، م

 عقبي کافي است.

گاه بار هاي ما در پيشالهي گرچه ما ظاهرًا در اين عالم خاکي ساکنيم، لکن دل
رد مکان دااند، اهايي که از همه جا منصرف شده و تنها رو به تو آوردهرحمت توست. آيا دل

ود خکه تو از خوشامد گويي و لطف و سالم خويش محروم نمايي؟! حاشا و کال. تو 
اجابت  رايطايم که شرطي از شاي و از کالم محبوبين درگاهت چنين برخوردار گشتهفرموده

 ايم.هآورد دعاست و ما با کمال اميد و يقين به در رحمت تو پناهدعا، يقين بر اجابت 

 
 باالترين نعمت براي بشريت

گردد آشنايي به وظايف خود، منصب بزرگي است که بر طبق آن انسان موفق مي
شماري به هاي بيتکاليف خود را به مرحلة عمل درآورد. خداوند تبارک و تعالي نعمت

کديگر يت به است، ولي نعم ظاهري و باطني او به بندگانش نسببندگان خود کرامت فرموده 
 متفاوت است.
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ن آاحب البته حصول نعم ظاهري چندان اهميتي ندارد، بسا نعم ظاهري که براي ص
عم گردد نه ندر حکم نقمت است لذا نعم ظاهري، حداکثر در رديف نعم فرعي محسوب مي

 اصلي.

ت ين اسبه نسبت پاکي قلب اوست. اولي احصول نعم باطني مسلمًا براي هر فردي 
 اشد. درني بکه در اين مقام از نقمت منصرف شده و توجه تنها به باب نعمت ظاهري و باط

ا رمقام تعريف و توصيف نعم، اگر اهل فضل و صاحبدلي بخواهد حتي نعمت ظاهري 
 ه مصنوعرا کتواند از عهدة توصيف آن برآيد، زيتعريف نمايد، چنان که شايد و بايد نمي

ن وز افزوفت رصانع ازلي بوده و در نوبت خود، آيتي است از آيات الهي. با توجه به پيشر
از  تواندهاي گوناگون علمي، هيچ دانشمند و محققي نميها و گرايشعلم و گسترش رشته

 ء محدودتواند شيعهده تعريف حتي شيء ظاهري به حّد کامل برآيد، بلکه تنها تا حّدي مي
 تعريف و توصيف نموده و به بيان آثار و خواص آن پردازد.را 

اي رتبهدر تعريف نعم باطني نيز مراتبي وجود دارد. اهل دل و عارف واصل در م
اي هني، پارهاي باطتواند نعمت باطني را تعريف نمايد اما نه در حد کمال. در ميان نعمتمي

 يي است.برياّلي انوار جمال و کمال کنعم وجود دارد که اليتناهي بوده و در حقيقت، تج
آيد، نمي ف درواقعيت نعم اليتناهي، ماوراء هرگونه تعريفي است و هرگز به تعريف و توصي
  مگر اين که به صورت اشاراتي باشد كه آن هم، منضم به نعم اليتناهي نيست.

، ولي هکرد خداوند تبارک و تعالي به بشر نعم اليتناهي از جالل کبريايي خود عطا
صيف و را توهي اتوانند جمال و زيبايي اليتنااگر تمام دانشمندان و محققين جمع شوند، نمي

که ي و بلا حّدنمايند، مگر اين که باز هم لطف و عنايت خاصي شامل گردد که بشر بتواند ت
 موقعي در حّد کمال در مقام تعريف و توصيف برآيد.

 ريف ونعم باطني است که به مقام تعآري اشارات، تنها سبب توجه قلوب بر آن 
توان ل ميلم دگردد. اما به زبان قلب و به قآيد و به تحرير و تقرير ظاهر نميتوصيف نمي

مايان نهري آن را تعريف نمود. البته کالم و تحريرات قلبي تا حدي به وسيله اعضاء ظا
 هريز اعضاء ظاگردد نه بيش. اين علم و مشاهده و تعريف و توصيفي است که هرگمي

ود خباطني  ولبي ورند. هرکسي به نسبت مراتب قتوانند آن را به مقام تقرير و تحرير درآنمي
هدة نان مشاد؛ چتواند نعم باطني را توصيف و تعريف کند و حتي عينًا آن را مشاهده نمايمي

 قلبي که در آن، هم مشاهده است و هم تعريف و توصيف.
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 ود مقدس، وجسرآمد نعم اليتناهي حق تعالي در اين عالم از جمله نعم باطني و بلکه
رت بصي مردان الهي است. وقتي يک مرد مقدس الهي ساکن محلي است، به توفيق حق اهل

حال و  اخورکنند، اما برخورداري هرکس از ادراک آن انوار و جلوات به فرآن را درک مي
ا از الهي ر ردانتواند انوار الهيه مبصيرت اوست. اگر بصيرت فردي در مرتبه کمال باشد، مي

رود به واز  بسياري جهات مشاهده نمايد. همچنان كه اهل دل در سفر به مشاهد مقدسه قبل
 نمايند.حريم مقدس از فاصله چند فرسنگي آثار معنوي آن را مشاهده مي

ان ر آنهاي الهي به هر شهر و مملکتي قدم گذارند، خداوند متعال به خاطشخصيت
راتب مسبت نگرداند. اما درک ظهور آثار معنوي آنان، به ات معنوي شامل آن ديار ميبرک

ه ست که بيد اقلبي افراد است. ظهور اين آثار و جلوات معنوي موقتي نبوده ابدي است. ام
 .اشندبآيندگان و اموات نيز از اين آثار برخوردار  ،خواست خدا عالوه بر زندگان

کسي قع عبارت است از مأموريت باطني، كه نصيب هرمقام و منصب معنوي در وا
ء و وليانشود. منصب معنوي نصيب سالکين واالمقامي گردد که موفق به زيارت حقيقي ا

وز ت که هناي اساند. در مراتب بعدي، اين سعادت در انتظار افراد شايستهعلماي رباني شده
و  ن جامعهلي آين سعادت نصيب اهاتوفيق ديدار مردان الهي نصيب آنان نگشته، و باالخره ا

جز و ن عاآبلکه تمام شيعيان و مسلمانان است؛ و اين نعمت بزرگي است که بشر از شکر 
 ناتوان است.

صائب مديف ربه فرمودة حق تعالي و محبوبين الهي، فوت کاملين و واصلين حقيقتًا در 

ن ت فقداهرکسي به نسب. چه مصيبت گرددعظيمه است که به عالم اسالم و تشّيع وارد مي
س مقد نعمت الهيه است، پس در مصائب عظيمه، فقدان نعمت با عظمتي است. آري وجود
 رچندهاولياء و علماي رباني خير و برکت و نعمت عظمايي براي جامعه بشريت است، 

 هرفردي نتواند به مقام آنان معرفت يابد.

 ودار ر حد کمال برخورسعادتمند کسي که در طول عمر خود از اين نعمت عظمي د
ين وصياء ااء و در قبال آن سپاسگزار و قدردان باشد. توصيه اکيد حق تعالي و حضرات انبيا

يت است که در هر عصري چنين نعمت عظمايي از رحمت و فضل الهي براي جامعة بشر
 نيد.يابي از محضر مقدس مردان الهي کشود، بکوشيد و خود را آماده فيضعنايت مي

فرمايد: در هر عصري که خداي تبارک و تعالي چنين مي)ص( اکرمسول حضرت ر
فرمايد، بکوشيد از وجود اين نعمت عظمي نعمت عظمايي براي جامعة بشريت کرامت مي
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االمکان در محفل علمي ايشان حاضر شويد، کالمي که از لسان آنان برخوردار شويد. حتي
 وگيريـم جلـل برآييد، بنويسيد و از زوال آن علرا گيريد و به مقام عمـردد را فـگجاري مي

 کنيد.

رت کالم حضرات اولياء و علماي رباني در حقيقت، کالم حضرات اوصياء و حض
شان يبت نصاند کساني که اين سعاد)ص( و بلکه کالم خداست. از اينرو فرمودهرسول اکرم

م ظ کالو توانايي حفشده که در محافل علمي چنين مردان الهي حاضر شوند، اگر قدرت 
مند هآن بهر م ازآنان را ندارند، آن را بنويسند تا عالوه بر برخورداري خود، ديگران را ه

شد، يسازند. چنان که مردي که غالبًا در محافل علمي حضرت رسول اکرم)ص( حاضر م
مود، يت نلکن قدرت و توانايي حفظ آن کالم علمي را نداشت، از اين ناتواني خود شکا

 ضرت فرمود: از دست راستت ياري طلب، يعني بنويس.ح

ا )ع( فرزندان و برادر زادگان خود را فرا خواند و فرمود: شمحضرت صادق
ب ين مطالاکه  خردساالن اميد است که در آينده از بزرگان اسالم به شمار آييد. بر شماست

ار ن بزرگوم آه از کالعلمي را فراگيريد و خود و سايرين را از آن برخوردار سازيد. البت
 شود.معاني بسياري استفاده مي

يد است شوند، امطالبين و سالکيني که به توفيق الهي در محفل مردان الهي حاضر مي
ه فعاًل ديني ک اليفکه به خواست الهي در آينده از بزرگان اسالم به شمار آيند و عالوه بر تک

لهي و اتوفيق  مر بهمتقّبل گردند. البته اين ابرعهده دارند، در آينده وظايف باالتري را هم 
ن د تا ايکنن )ع( است. لذا از همان ابتداي ورود بايد خود را آمادهتوجه خاص حضرت مولي

ه خداي ين کااستعداد در حّد کمال در کانون قلبشان شکوفا گردد. چه سعادتي باالتر از 
 مت فرمايد.تبارک و تعالي چنين نعمت و استعدادي براي طالبين کرا

 )ص( فرموده است: اگر يک برگ توشه علمي از عالمي باقيحضرت رسول اکرم
رگ ماند، همان يک برگ مابين او و آتش دوزخ حجاب بزرگي خواهد شد. وقتي يک ب
 ليانتوشه علمي ولو داراي چند سطر و کلمه واجد اين خواص باشد، پس آنان که سا

نايل  زرگيشوند، به چه مقام بل به آن موفق ميمتمادي به فراگيري تعاليم عاليه و عم
 خواهند گرديد!

 )ع( آوردند، آنآنگاه که يک برگ توشه علمي را پيش حضرت امام حسن عسکري
 .فرمايد رامتبزرگوار فرمود: خداي تبارک و تعالي به هر حرفي از آن نوري در روز قيامت ک
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ر شد که در محضصيب ما ميکنيم که اي کاش اين سعادت نامروز ما همه آرزو مي
 که شديم. ولي در روايت آمده مردي)ص( و حضرات اوصياء حاضر ميحضرت رسول اکرم

 نچني او به بزرگوار آن شد،مي حاضر( ص)اکرم رسول حضرت محافل در اوقات اغلب
 است اين انندهم کنند، درک را اسالم حقيقي علماي محافل الهي توفيق به که کساني: فرمود

 .اندشده حاضر من اوصياي و من حضور در که
 لکن بود،( ع)صادق حضرت به منسوب که بود کرده يادداشت را حديثي فردي

 آن. برد( ع)الرضا موسي بن علي حضرت پيش را آن نه، يا دارد حقيقت که دانستنمي
 آن ونمضم شود، معلوم آن عدم يا حقانيت تا کند قرائت را حديث آن فرمود بزرگوار

 لحاظ از هم شده، متمثل گردويي همچون واليت مقام صاحب براي دنيا: بود چنين يثحد

 خدا به: فرمود حضرت. آن جهات همه بر اقتدار لحاظ از هم و آن شؤون همة بر اطالع
 شتريبي دوام از تا کن منتقل پوست به کاغذ از را آن است؛ حق سخن اين که سوگند

 او که مسلم باشد؟ واليت مقام چنين داراي که کيست دکر انصاف بايد حال. گردد برخوردار
 کردندمي هتوصي آسماني مقدس پيشوايان اتصااًل که است اين. شايسته و مدّبر است فردي

 .دريابيد را اسالمي علماي و خدا اولياء علمي محافل و بکوشيد مردم اي که
 درک ار آن ايمعن سخن، شنيدن از قبل که هستند الهي مردان آن اولياء، حضرات

. شنوندمي را آن کلمات و الفاظ قالب به آن تنزل از بعد کنند،مي درک را معاني اول. کنندمي
 زا پس و کرد درک را قرآن حقيقيه معاني اول( ص)اکرم رسول حضرت که طوري همان
 لکن شنيد، لسا چند عرض در بزرگوار آن را مجيد قرآن آيات گرچه يعني. شنيد را آن تنزل

 .گرديد معلوم او براي واحده دفعتًا آن حقيقيه عانيم
 البته. دهستن شهوديه علوم داراي ايشان و شده کشف الهي مردان بر حقايق و علوم

 و لباس فاظال اين لکن کرد، حفظ و نمود مشاهده الفاظ قالب در را اولياء کالم توانمي
 به يشهود علم در سير نلک است، آسان الفاظ در سير. شهودي علم آن بر است پوششي

 شهودي معل اين. است عمل و علم و تزکيه شهودي، علم در سير الزمه. نيست ممکن آساني
 هوريظ تازي جامه در نه که است علمي الهي حکمت علم يا شهودي علم نيست؛ رؤيت قابل

  .پارسي لباس در نه کندمي
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 به دعوت که ايشانند. اندهبرآمد عمل مقام به اند،فراگرفته که را علمي الهي مردان
 في يَ د ِع هللِ  َعِملَ  َو هللِ  َتَعلََّم َمْن» هاستآسمان ملکوت در سيرشان و شده هاآسمان ملکوت

  .«َعظيمًا السَّمواتِ  َمَلک وِت
 که  دانيمب  بايد کنـل  آيند، کثرت  روفـظ در وحدت  فظـح با  حقيقيه معاني آري

 خداي هک هستند رباني علماي آن الهي مردان.  است وزپير ظروف کثرت بر مظروف وحدت 
 و ترسندمي خدا از هميشه فرموده، کرامت را ترس و خشيت منصب ايشان به تعالي و تبارک

 داراي رست بر عالوه آنان. است آينده به جهل و گذشته گناهان ناحيه از آنان ترس عمده
 و زر و جاه و مقام طالب آنان.  است بزرگي بس مقام خدا از خشيت و ترس هستند خشيت

 .نوشت را مشانوکال کرد استقبال آنان از بايد رواين از نيستند، دنيا منال و مال و زيور
 اهللرسول يا کرد عرض شد،مي حاضر)ص( اکرم رسول حضرت محافل در که مردي

 دو هر در بلي: فرمود خشنودي؟ حال در هم و خشونت حال در هم بنويسم را شما کالم آيا
 .گوييمنمي حق جز حال هر در ما زيرا بنويس، حال

 و خشنودي حال در الهي مردان قدسيه انفاس و حرکات همه بلكه و کالم آري
 اوصياء حضرات غضب و خشنودي ايشان، غضب و خشنودي. است حق آيت غضب،

 رسول حضرت غضب و خشنودي همانا اوصياء، حضرات غضب و خشنودي و است،
 .است تعالي حق غضب و خشنودي بزرگوار، آن غضب و خشنودي و ،است( ص)اکرم

 و شارتب حقايق، ابالغ بر عالوه رباني علماي و اولياء حضرات وظيفه بزرگترين
 اهلل   َفَبَعثَ » اندشده مبعوث منظور همين اجراي براي نيز اوصياء و انبياء حضرات. است انذار

 رسول حضرت بعثت. «ْنِذريَنم   وَ  ينَ م َبشِّر ّلااِ اْلـم ْرَسلينَ  ن ْرِسل   ما وَ »  ،«م ْنِذريَن وَ  م َبشِّرينَ  النَّبّيينَ 
 وَ  م َبشِّرًا َو اِهدًاش َاْرَسْلناکَ  اِاّن النَِّبيُّ  َايَُّها يا» بود منظور اين براي حق ناحيه از هم)ص( اکرم

 .«َنذيرًا
 ايشان زا حال همه در بايد بلکه شود، ناراحت بزرگان انذار از نبايد الهي سالک

 عالمت خداوند و نشده حصر بشارت در)ص( اکرم رسول حضرت رسالت چه. کند استقبال
 «َنذيٌر تَ َانْ  نَّمااِ» شده حصر «ذارِانْ » در قرآن آيات از بسياري در لکن «َبشيٌر ِاّلا َاْنتَ  ِانْ » نفرموده

 .«م بيٌن َنذيرٌ  َلک مْ  َانَـا ِانَّما» و
 تو که برخيز «َفَاْنِذْر ق مْ  اْلـم دَّثِّر   َايَُّها يا» گرديد آغاز انذار با رسالتش ادبامد وحي صالي

 نغمة چه باطنًا اما است انذار ظاهرًا «َفَاْنِذْر ق ْم». دهي هشدار و بترساني را ايشان موظفي
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 سرور عين که وخشيت ترس اين. هرنواست از زيباتر که اينغمه شيوايي، سروش و دلپذير
 و ترس شربت از واراترـگ و ترشيرين که است شهدي  کدام. عظيم بس است يـمقام ست،ا

 خشيت الهي باشد؟

، به عمل مردان الهي، آنانند که در اثر ترس و خشيت الهي و به سبب تقوي و علم و
ه کدانند ايشان علم شهودي و علم و حکمت اعطاء شده است. حضرات اولياء علومي را مي

، لم آنانعگردد. دانند، زيرا اطالع بر اين علم جز به تصفيه دل و روح حاصل نميديگران نمي
دان ز زنعلمي نيست که در گرو علوم طبيعي و رياضي و کّمي باشد، بلکه علمي است که ا

 ر دارد.بدر  طبيعت آزاد بوده و در عين حال همه علوم حتي علوم رياضي و طبيعي و کّمي را

بيعي طوم زيرا عل با علوم طبيعي و رياضي، اشتباه و خطاست. ادعاي رسيدن به حقيقت
اتر گويد، و علوم رياضي جز از محدودة کمّيات فرهاي مادي سخن نميجز از پديده

علوم  ر پيدتواند شامل علم به حقايق عاليه گردد. مردان الهي شب و روز رود و نمينمي
 «.َيْأخ ذ ها َحْيث  َوَجَدهااْلـم ْؤِمِن  »اند حکميه

 شريت راعة براه باز است و اين در به روي کسي بسته نيست. مردان الهي پيوسته جام
ست از ادهند. درهاي حقيقت و علوم به روي همه از مرد و زن ببه سوي حقيقت سوق مي

ه قه بحو به روي کسي بسته نيست. آري به وسيله مردان الهي است که علوم و معارف 
 يابد.ها راه ميدل

 َعِملَ  َمنْ »طوبي سعادتمندي که از کالم بزرگان استقبال نمايد، چه مرد و چه زن 

«. ا کان وا َيْعَمل وَنمه ْم َاْجَره ْم ِبَاْحَسِن َلَنْجِزَينَّ  وَ   صاِلحًا ِمْن َذَکر  َاْو ا ْنثي َو ه َو م ْؤِمٌن َفَلن ْحِيَينَّه  َحيو
ه  در راساسًاافرمايد، بلکه يفه مؤمنين را به دو قسم ذکور و اناث تقسيم نمياين آيه شر

 «...ْنثي .ا  َاْو  َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکر  »اندازد تکامل، اناثيت و ذکوريت را برمي

جام در طريق کسب کمال اناثيت و ذکوريت و اشکال مختلف، شرط نيست زيرا ان
 ه مؤنث.ت و نپذير نبوده، نه مذّکر اسو مجرد است که ماّدهدهندة اعمال صالح، روح پاک 

 تن آدمي و جوارح آن، ابزار است نه عامل کار.

توانند به مقام واليت رسند. اناثيت و ذکوريت تأثيري در منع و اقتضاء ندارد، همه مي
سيم شده فرق مابين زن و مرد در انجام بعضي امور و وظايفي است که در ميان مردان و زنان تق

است. اگر زني طبق دستور الهي کارهايي را که برعهدة اوست در حد کمال انجام دهد، در 
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باشد. پذير نمي؛ و اين جز در پرتو علوم و معارف حقه امکاناست «َالّساِبق وَن الّساِبق وَن» رديف
 اين معارف حقه را نيز بايد از اولياء الهي فرا گرفت.

 ده،نمو که در حد کمال به وظايف و تکاليف خود عمل ممکن است براي عالم رباني
سداري ي پازماني فرمان و بشارت الهي بر وي برسد که حراست فکري منطقه اسالمي، يعن 

. به عهدة اوست)ص( اکرمآثار علوم عقليه و حکمية حضرات اوصياء و حضرت رسول 
 د.دار بليات محفوظخداي تبارک و تعالي وجود مقدس مردان الهي را از تمام آفات و 

 
 مشاهده صورت باطني اعمال

يچ هي و کليه موجودات و کاينات و کليه اعمال همه في نفسه خيرند و هيچ موجود
شود، از آن عملي نيست که بنفسه شر باشد. هر عملي که در رديف ذمايم محسوب مي
 ت، و بهه اسجهت شر است که يا به موقع صورت نگرفته و يا نيت و انگيزه آن خدايي نبود

فقرا  گيري ازدست عبارت ديگر مطابق احکام شرع اسالم انجام نيافته است. به عنوان مثال اگر
در  عمل به موقع و به جا انجام گيرد، لکن به قصد خودخواهي و نه به رضاي حق، اين

، گردد. گرچه عمل در دو حالت از لحاظ حرکات يکسان استرديف ذمايم محسوب مي
 است و ديگري شر.ولي يکي خير 

سه ، في نفمايمذگيرد خواه در رديف حمائد باشد يا بنابراين کليه اعمالي که انجام مي
د ماننهشر نيست بلکه اگر به جا و به موقع به صورت مشروع انجام نگيرد، شر است. 

ب به قلو ربوطاعمال، همه عوالم خواه اعلي و خواه ادني في نفسه خير است، ولو عوالمي م
 باشد.د ولي چون همه آنها براي قلوب است، خير مينباش

به آن  تصالعالم ناسوت در قبال عالم ملکوت و الهوت، ادني است اما اگر توجه و ا
 ل آن بهاتصا . در حقيقت چيزي ادني است کهاز طريق عالم باطن باشد، خود عالم اعلي است

 واک است پاشد، ناسوت اگر خدايي بقلب، به طريق خدايي نباشد. بنابراين اتصال قلب به عالم 
 اعلي و اال ناپاک است و ادني.

آثار اعمال خير و شر و يا اثرات عالم اعلي و ادني، چند گونه است. عمل شر و ادني 
مربوط به عالم ظلمات است و آثارش تاريکي و ظلماني است؛ اما عمل خير و اعلي اثراتش 

ود دارد و هر عمل، خالق صورت باطني خود نوراني است. چه در اعمال، قدرت خالقيه وج
است لذا هر عمل ظاهري دارد و باطني. اعمال رحماني اهل تقوي، خالق انوار باطني است. 
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آيد که جمال و کمال و زيبايي او در حد در اخبار و احاديث آمده که روز محشر فردي مي
 فردي نيز و. توسته رسد به مؤمن که اين صورت باطني اعمال الهياعلي است. خطاب مي

 باطني  صورت اين  که شودمي خطاب است، انگيزنفرت و زشت بسيار صورتش که آيدمي
 .رودمي او با دوشادوش انسان اعمال آري ؛ توست الهيه  غير و زشت اعمال

  تسليم راث در که هستند مقدسي ذوات آنان زيباست، بسيار حق اولياء باطني صورت
 خارج خودخواهي و مادي عالم از مجاهدات و رياضات و مشکالت تحمل و رضا و

 و يالهوت عالم در مدام روحشان اما است، ناسوت عالم در جسمشان اگرچه. اندشده

 جلب ستارخوا تنها و اند وارسته افراد رضاي جلب از کلي به آنان. کندمي سير ملکوتي
 حق، رضاي جلب از سانان كه است بزرگي مغبونيت و معصيت واقع در. هستند حق رضاي

 .پردازد آنها خوشايند و مردم رضاي جلب به و شود منصرف
 اين اما بينند،مي را اعلي و ادني آثار يا خير و شر عمل آثار افراد اکثريت گرچه

 را شر و خير اعمال ظلماني و نوراني آثار تواندنمي فردي هر مسلمًا. است متفاوت مشاهده
 آثار ينا اشخاص بعضي اما اوست، قلب پاکي نسبت به هرفردي برخورداري. نمايد مشاهده

 .نمايندمي مشاهده کامل طور به را
 خود، اعمال طنبا قلْب ديدگان با آنان اند،رسيده کمال از وااليي مقام به که افرادي

 الهوتي و ملکوتي حالت آنان جسم وقتي و بينندمي را آن الهوتي و ملکوتي صورت يعني

 بعيده سافاتم حتي بزرگان. نمايندمي مشاهده را آن نيز ظاهري ديدگان با يرد،گمي خود به

 را اشياء که ندرسا جايي به را خود تواندمي انسان که است علمي معنا در اين و بينندمي را

 .بشنود را گفتگوها و آنها حرکات و ببيند بعيده مسافات در
 آن بر وهعال. است( عج)مولي حضرت امکان، عالم قلب آن از همه از اول مقام، اين

 حرکات از و شنوندمي شود، گفته آهسته هرچند را کالمي که هستند نيز افرادي بزرگوار
 که أموريتيم برطبق و دانندمي را امور اين واالمقام هايشخصيت اين. هستند مطلع افراد

 الهي درگاه ينمحبوب چهگر. کنندمي گوشزد او به را فرد قصور اشاره و رمز طريق به دارند،
 مقام ازآن که ينمگرا کنند خشونت که نيستند موظف اما دارند، خبر هاانسان اعمال از غالبًا
 حتي ار انسان زشت حرکت گاهي که است اليتناهي چنان خدا رحمت ولي. گردد صادر اذن
 .سازدنمي نمايان هم درگاهش مقربين به
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 نآ جملة از. دارد اقسامي شر حتي و خير اعمال باطني صورت گذشت، که چنان
 صورت هب  را خود عمل  باطني صورت توانديـم مراتبي در انسان که است نور ها، صورت

ر کند و نول ميکنند و بعضي نزول؛ نور الهي نزونور ببيند. در آنجا برخي انوار صعود مي 
رد فلب قليل اتحاد نمايد. اتصال دو نور صعودي و نزولي، دعمل الهي انسان، صعود مي

خود،  خير عارف به خالق متعال است. چنين فردي عالوه بر مشاهدة زيبايي باطني اعمال
 نمايد.حتي انوار محبوبين الهي را نيز مشاهده مي

سبت صورت باطني عمل اولياء خدا و اخيار يکسان نيست و مشاهده هرکسي به ن
 نبياء وااش نسبت به تر باشد، مشاهدهيهمان نور باطني خود اوست. هرکه نور باطني او قو

ره و به ستا ن راآها، انوار اقبال است که اوصياء و اولياء باالتر است. از جمله آن مشاهده
 اند مانند ستارة اقبال.شمس و ماه تشبيه کرده

 ادني و والمعتواند تمام مراتب اعمال خير و شر يا آثار فردي که به توفيق الهي مي
ام برسد اين مق ه بهاهده نمايد، مسلمًا در اثر کمال تقوي و تصفيه و تحليه توانستاعلي را مش

گان قلب قتي ديدد. وکه انوار الهيه اعمال خير خود و تمام آثار اعمال ديگران را مشاهده نماي
ه، ينندبگيرد و در آن صورت تلطيف شود، آنگاه چشمان ظاهري حالت ملکوتي به خود مي

کوتي و ر ملنمايد. آن انواب است که شمس و ستارة اقبال را مشاهده ميديدگان بصيرت قل
ها و شموس هاي مختلف دارند لکن رنگالهوتي که در رديف مجردات است، اگرچه رنگ

 آنجا ماوراء انوار و شموس ظاهري است.

هاي بسياري شود؟ خالق کل کاينات در نهاد انسان قدرتستارة اقبال از کجا ناشي مي
به  خود را صفيهتواند در اثر تديعه نهاده که از جمله آنها قدرت خالقيه است. بشر ميبه و
م در عال فقط اش به حد کمال فعليت يابد، به طوري که نهاي برساند که قدرت خالقيهمرتبه

يجاد ارا  مادي و ناسوتي اشيايي را خلق کند، که در عوالم معنوي نيز مجردات بسياري
 نمايد.

راتبي دارد، در حضرات انبياء و اوصياء که مظهر تام قدرت خالقيه الهيه خالقيت م
اند که هستند، اين قدرت به اذن الهي به مرتبة کمال فعليت دارد. افرادي که به آن مقام رسيده

انوار اعمال خير خود را مشاهده نمايند، آنها شمس اعمال خير خود و ستارة اقبال خويش را 
اي از بينند. البته اين انوار قباًل وجود نداشت و خالق آنها در مرتبهيدر نمايشگاه الهي م
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مراتب، همان فردي است که در اثر تسليم و رضا و تزکيه اعمال خير به مقامي رسيده که 
 منصب مشاهده به او اعطاء شده است.

 اه باگردد، نمايشگهاي ظاهري که در عالم ناسوت تشکيل ميگاهـآري در قبال نمايش
 نمايشگاه نآ فروع از فرعي هانمايشگاه اين که نمايشگاهي چنان. دارد وجود باطني عظمت 

 .تاس نمايشگاه آن الهيه جزء در مستهلک اينها اجزاء همه و است باطني و اصلي
 در انکنندگ شرکت. است مشهود و برپا اعلي عالم در اصلي، نمايشگاه حقيقت در

 حضور القهع و عشق کمال با که هستند ماليک و پاک واحار و اوصياء و انبياء حضرات آن،
 بزند، ايلطمه نمايشگاه آن به تواندنمي قدرتي هيچ. پردازندمي نظاره و سير به و يابندمي

 آن، از ادرهص تابناک اشعه بدون و گيردمي نشأت نمايشگاه آن از الهيه اشعه و انوار همه
 فروزان حق حيهنا از که چراغي اما گرايد،مي خاموشي به و ندارد ايجلوه چندان ديگر انوار

 .نيست خاموشي آن براي هرگز باشد،
 اعمال که دبرس حدي به ما تزکيه ده توفيق که اين مسئلت رحمتت درگاه از الها بار

 بر عالوه و افتهي راه نمايشگاه بدان که الهيه منصب و مقام آن اعطاء براي شود علت ما خير
 .نماييم مشاهده بتوانيم هم را ديگران شمس و ستاره د،خو شمس و ستاره

 کمال حد در را مقدسه انوار که افرادي قلب ديدگان درگاهت، محبوبين به الهي
 آن رايب شکستي هرگز که فرما عطا نصوح توبه آنان به و فرما حفظ نمايند،مي مشاهده

 .نباشد
 نه البته شويم، موفق نصوح توبة هب تا ده توفيق و گردان خير به عاقبت را ما همه الهي

 ما مقصود و مقصد زيرا ،رساند تو به را ما كه ايتوبه بلكه ببخشايي را ما که ايتوبه آن صرفًا
 .هستي تو تنها که جهنم، و بهشت نه

 تسليم و رضا مقام همان که کنيممي مسئلت تو از بخشش، درخواست بر عالوه الهي
 .فرمايي رامتک هم ما به را درگاهت محبوبين

 ار خيرمان اعمال باطني صورت که برسان حدي به را ما ديدگان بصيرت الهي
 مالک دـح در ما نديدگا دهـمشاه ، باشد باالتر الهيه اعمال درـهرق مسلمًا. نماييم دهـمشاه

 .بود خواهد
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 رامتک پيشگاهت محبوبين و عظام سفراء حضرات به که ده توفيق آن ما به الهي
 صورت تيجهن در و رسيده کمال حد به ديدگانشان بصيرت الهي، اعمال اثر در که اينموده
 .نمايندمي مشاهده را خيريه و الهيه اعمال باطني زيباي

 
 هاوقوف بر موقعيت باطني انسان

ردم اد مبر خداوند تبارک و تعالي واجب است که در هر عصري از اعصار براي ارش
ء است وصيااشر حجتي بگمارد. اين حجت حضرات انبياء و راهنمايي و براي هدايت قافلة ب

 هي بايدل الو در غيبت و عدم حضور ايشان، حضرات اولياء و علماي رباني است. ولّي کام
ه باو را  واده داراي شرايطي باشد تا بتواند قافله بشر را از سرگرداني و بدبختي نجات د

 مرتبة نهايي کمال خود برساند.

 هدايت، اد واز ناحيه خداوند تبارك و تعالي موظف است قبل از ارش ولّي کامل الهي
هاي تهها را در جهان هستي و خواسهويت کامل و مشخصات دقيق و موقعيت اصلي انسان

امور  ط بهدروني آنان را به دست آورد. البته اين هويت و مشخصات و موقعيت، نه مربو
يان عيت صوري متداول و مرسوم در مظاهري است و نه مشابه هويت و مشخصات و موق

 مردم، بلکه مربوط به امور باطنيه است.

ر قط دشناخت هويت و مشخصات باطني افراد و آشنايي به موقعيات اصلي آنها، ف
ن تواند چناميالشرايط است. چه، اگر اين شرايط در او جمع نباشد، نشأن ولي کامل و جامع

ل به کما ويده ت کند و آنان را از وادي ضاللت رهانكه شايد و بايد به ارشاد مردم مباشر
ل، اقد کمارا فنهايي برساند. چنين شخصيتي بايد داراي عقل سليم و کماالت عاليه باشد زي

 شود.م عطي کمال نمي

، ون خاصيها و فنولّي کامل بايد اين حقايق را به دست آورد تا بتواند با راهنمايي
وضوع ين ماق دهد. بدون کشف اين حقايق، اقدام نسبت به ها را به سوي کماالت سوانسان

 ها به جايي نرسد.اثر و ثمر است و فعاليتمهم، بي

تواند ولّي کامل بايد در پيشگاه الهي داراي مقام بسيار وااليي باشد، و هرکسي نمي
خود  ها را به عهده گيرد. بسياري از دانشمندان و فالسفه به گمانمقام رهبري معنوي انسان

اند بشر را از وادي ضاللت برهانند و به کمال نهايي انساني برسانند، لکن اين خواسته
فردي که خود در  موفقيت نصيب ايشان نشده؛ او که خود گم است که را رهبري کند؟!
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تواند سبب هدايت ديگران وادي ضاللت سرگشته و در دست نفس اسير است، چگونه مي
 باشد؟

براي  کاپوتانشمندان و فالسفه، هر دسته و گروهي به نوعي در دير زماني است که د
 زا ريـعلماي ظاه اند. کالبد شناسان از نظر تن، روانشناسان از لحاظ روان،ارشاد مردم بوده

لم ان عها، همچنين دانشمندها از نظر قوانين همبستگي سلوللحاظ نفس، فيزيولوژيست
ي مردم نمايت، هريک در تالش براي هدايت و راهاالقتصاد، علم االجتماع، تاريخ و تربي

 ده است.شها افزوده ها و تاريکياند، بلکه بر پردهها کشيده لکن موفق نشدهها و رنجزحمت
 ها را از ضاللت برهاند.مساعي مجموعه علوم نيز نتوانسته انسان

 ت عاليهماقامالبته با اتکاء به خود و اين علوم ظاهري و بدون وابستگي و توجه به 
ز را سرارآميود امعنوي، امري دور از انتظار نيست که فالسفه و دانشمندان نتوانند اين موج

د بزرگ ادمررترين موجودات عالم هستي، همين انسان است. چنان که بشناسند، زيرا پيچيده
غافل  فرمايد: انسان پندارد که موجودي ضعيف و کوچک است،مي)ع( علياسالم، حضرت 

 اي از عالم هستي است.ن که خالصه و فشردهاز اي

ي اين ه الفبابنند آري براي اخذ علوم انساني، ميلياردها سال عمر بايد تا متفکرين بتوا
ده يعه نهاه ودکتاب هستي آشنا شوند. اما خداي تبارک و تعالي نيروهايي در درون انسان ب

مال کتواند مراحل نهاده، ميکه در صورت رشد و شکوفايي، ميلياردها موجود را پشت سر 
ي ساير . ولخود را طي کند و با سرعت عجيبي مرز عالم ماده را بشکند و آن را درنوردد

ر بر ديگ نسانتوانند از مرز ماده پا بيرون نهند، برتري اموجودات هر سرعتي بيابند نمي
 مخلوقات به همين دليل است.

ين د. طالبرساننبرا به کماالت نهايي خود توانند بشر بنابراين راهنمايان غيرالهي نمي
يان پي مرب ه درکكمال بايد رهبر کامل و واجد شرايط را دريابند، وگرنه واماندگاني هستند 

ن د، و ايگرد کذايي، سرمايه عمر را از دست نهاده بر مراتب ضاللت و بيچارگيشان افزوده
 ه است.افسر طاووس زيباي خلقت، راه سعادت و نجات خود را نيافت

ه شر را ببفلة تواند انسان را به کمال نهايي خود برساند و قاهيچ راه و قانوني نمي
هي که ؛ رامقصد و مقصود نايل گرداند، مگر راهي که به فرمان ناموس خلقت انجام گيرد

 فطرت سليمة نماينده و حجت الهي راهنماي آن باشد.
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نماي ها از اين قطبايد انساننماي افراد جامعه است. بحجت الهي به منزلة قطب
ند ت نخواهنجا الهي دور نشده و آن را از دست ندهند، وگرنه حتمًا راه خود را گم کرده و
ست دنما را از بيافت. مانند هواپيمايي که به سوي مقصد به پرواز آمده اگر در بين راه قط

يا مانند  رد.ط خواهد کتوجه شود، راه را گم کرده و سرانجام سقوبدهد يا خلبان به آن بي
گر او شود، اود به هرچيزي متوسل ميـکران براي نجات خشناگري که در درياي وسيع و بي

 وبرخالف جريان آب حرکت کند، پس از اندک حرکتي نيروي خود را از دست داده 
دن ا کردستخوش امواج خروشان دريا خواهد گرديد و اين، ناموس خلقت است اما در شن

 ان آب، اميد نجات هست.موافق جري

ل، آن کام سالک الهي بايد شناگري و طرز حرکت و نيل به مقصد را از رهبر و ولّي
 ز ناموسوي اغواصان بحر حقيقت، فراگيرد که نجات از اين درياي مّواج و خروشان در پير

ل، ر اصدتوانند بشر را به ساحل نجات رسانند. ناموس خلقت الهي است. آنانند که مي
 هاي الهي هستند.حجت

ند، غلبه بر ناموس خلقت، ممکن نيست. هر نيرويي که با ناموس خلقت مبارزه ک

ها و وزيهايي نصيب او گردد ولي آن پير، هرچند ظاهرًا موفقيتمغلوبيت او حتمي است
ون ه بدکلذايذ کذايي موقتي است و ناگزير معدوم و منهدم خواهد گرديد. چه، حرکتي 

مي دوا ي انجام گيرد، حرکت قسري است و حرکت قسري در اقليت بودهفرمان ناموس اله
 ندارد.

ساني ترين مراتب انترين موجودات تک سلولي تا عاليهمه موجودات طبيعي از ساده
وي سبه  ها، همه و همه طبق ناموس خلقت در حرکت وو از ذرات اتمي گرفته تا کهکشان

 يز وجودننها آاض آنها، بلکه در جواهر و ذوات مقصد رهسپارند. اين حرکت نه فقط در َاعر
 دارد.

 و ماه و افکند، ستارگانرويم، آسماني که بر سر ما سايه ميزميني که در آن راه مي
نيروي  هاي شمسي و در نتيجه تعادل کرات آسماني،خورشيد و نيروي جاذبه در منظومه

ات، م موجوددوا وو ارتباط و بقاء  ها، حرکتالکتريسيته و آثار گوناگون آن در زندگي انسان
  َشْيء  ک لَّ  ِاّنا»همه و همه برطبق فرمان ناموس خلقت و تقدير حکيمانه حق تعالي است 

 «.َخَلْقناه  ِبَقَدر 
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ست، الهي نجات از اين درياي پرموج و خروشان، تنها در تبعيت از فرمان ناموس ا
اقعيات رک و. اما کساني که به جاي دتوانند بشر را به ساحل نجات رسانندآنانند که مي

ان را ي آنها نه تنها رفع تشنگدانند که آن سرابشوند، نميهرلحظه به سرابي متوسل مي
 لي برايتعا افزايد. در حالي که خداوند تبارک وکند که بر عطش و سرگرداني آنان مينمي

و در  هامرا به او ال هاي معرفت به خير و شر امورها اتمام حجت فرموده و ريشهانسان
 ال خود رکام وده، و حضرات انبياء و اوصياء و در غياب ايشان، اولياءـسرشت بشر غرس نم

 برگماشته تا مکلفين را عذري نباشد. 

 ر ازآري نتيجه همه معقوالت و موضوعات اين است که طالب سعادت ابدي ناگزي
د و بدون درک محضر استا هاي الهيپيروي استاد الهي است. کسب کماالت و موفقيت

ه باتصال  واطن بپذير نيست. ايشانند که در اثر مطالعات اطاعت از دستورات الهيه او امکان
 توانند وظايف و تکاليف هرکسي را تعيين نمايند.حق، مي

کاء به ا اتباگرچه وظايف و تکاليف را کتاب مقدس آسماني تعيين فرموده، لکن تنها 
کاليف تف و توان بدون تهذيب و تقوي، وظايآن و کالم بزرگان نميخود و مطالعه آيات قر

ه از ست کاخود را چنان که بايد از اينها اخذ کرد. از اين رو سالك طريق حق ناگزير 
ر اثر دکه  استادي مؤيد به تأييد الهي که ولي و حجت الهي باشد، پيروي کند. ايشانند

سالک را به  رده،ه و علوم و معارف حقه را اخذ کمطالعات باطن و اتصال به حق، تعاليم عالي
 نمايند.طريق مستقيم ارشاد و هدايت مي

 
 برترين استاد واصل )ع(موليحضرت 

د، و داينخبنا به آيات قرآن و کالم بزرگان همه جمادات و کل کاينات تسبيح گوي 
ان همة بي و هر شيء از اشياء حتي جمادات در نوع خود داراي نطق و بيان است، اما نطق

ها به نسانار و آنها يکسان نيست. نطق و بيان جمادات به نوعي است، و نباتات به نوعي ديگ
و بيان  اي است و نطقخود. نطق و بيان ظاهر به گونه نوعي خاص و مجردات به نوعي ويژة

 اي ديگر.باطن به گونه

آنها تکلم وجود دارد. شاهد آيند، اما باطنًا در آري جمادات ظاهرًا به مقام تکلم برنمي
کند و حسن خط به طريقي، آن که هر تصويري از کيفيت مهارت نقاش خود حکايت مي



                                                                                              راهنمايان ره پيموده 131

نمايد. هر مصنوعي کيفيت استادي و مهارت صانع خود را کيفيت مهارت خطاط را بيان مي
 توان از مصنوع به ميزان مهارت صانع آن پي برد.کند، به طوري که ميتوصيف مي

کند، تصوير کيفيت استادي و مهارت نقاش خود را حکايت و تصديق مي گرچه هر
ت ن استواند صوت آن تصوير را بشنود و زبان آن را درک نمايد. ممکاما هرکسي نمي

پي  ي اواکثريت افراد به محض مشاهده تصويري، صوت آن را شنيده و به کيفيت هنرمند
تر از ا عاليآن ر رساتر از همه بشنود و معانيتواند اين صوت را بهتر و ببرند، ولي فردي مي

 ،ت بيشترصيره بـصيرت داشته باشد. هرچـود تا حّدي در اين زمينه بـهمه درک نمايد که خ
 تر.تر و عميقاستماع آن صوت و ادراک جمالت و کلمات آن افزون 

 ت آندر عالم خلقت نيز هرکسي از مصنوع الهي تا حدي حکايت و جمالت و کلما
بيشتر  کسي برد، اما استماعاي به قدرت و عظمت صانع ازلي پي ميشنيده و تا اندازه را

 است که بصيرت او بيش از سايرين باشد. 

ه فقط نصود کند. البته مقانسان مؤمن از هر مشاهدة ظاهري و باطني تعليمي اخذ مي
ده شاهمه را آن مشاهدات ظاهري است که غالبًا به بزرگان اعطا شده، بلکه مؤمن هرچ

 دهد.نمايد براي او تعليم علم باطني ميمي

يم تعل عارف الهي و مؤمن حقيقي به محض مشاهدة ظاهري يا باطني هر شيء، نوعي
ي بيدار ياء براز اشدهد که هريک انمايد. اين امر نشان ميبلکه انواع تعاليم عاليه دريافت مي

ر رديف دياء ر مؤثري از اوست؛ چه آن اشدالن، استاد و بلکه نمايندة استاد ازلي يا اث
 ها.جمادات محسوب شود يا در جرگه نباتات و حيوانات يا انسان

کيفيت  لهي،ابراي اخذ تعاليم اشياء، شرايط متعددي الزم است از جمله وجود استاد 
اليه عاليم عخذ تاقلبي استاد و تعليمات او و کيفيت قلبي متعلم. به ميزان جمع اين شرايط، 

 گردد.براي سالک عارف مقدور مي

شد، ي بااگر کيفيات قلبي استاد از لحاظ سير صعودي در حد کمال و تعاليمش عال
گردد. بنابراين ميمند نلکن کيفيات قلبي متعلمي پايين باشد، او از آن تعاليم عاليه چندان بهره

 .اشدبکمال  براي اخذ کماليه تعاليم بايد شرايط الهيه در استاد و متعلم، در حد

عالوه بر اساتيد ظاهري و باطني، اساتيد غيبي هم وجود دارند که تعاليم آنها به نحو 
دانند. حضرات انبياء و اوصياء ديگري است؛ همه اساتيد الهي به امر خدا آن تعاليم را مي

هرچند ظاهرًا در حال حيات نيستند، ولي حيات و ممات آنان يکي است و هميشه از ايشان 
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انسان افاضه و اضائه است. ايشان همواره در کنار انسان هستند و حاضر و ناظر بر اويند. به 
 آنان قلب عالم هستند و انسان هرجا باشد، آنان آنجا حاضرند.

ن و دال آري در کاينات اساتيد و متعلم متعدد است و هرکدام به نوعي به بيدار
ار رخوردمعرفت خود از آن تعاليم بدهند، و هريک از آنان به نسبت سالکان تعليم مي

ات اظ کيفيز لحگردند. در اين ميان تعاليم استادي برتر از همه و در حد کمال است که امي
صل ستاد وااليم تواند در حد کمال از تعامراتب قلبي در حد کمال باشد. متعلم نيز وقتي مي

 يـتبهم مرا االت، هرچند کم دمال باشـقايد و ايمان در حد کـفاده نمايد، که از لحاظ عـاست
 دارد. 

ل واص متعلم ممکن است به طريق مستقيم يا غيرمستقيم از تعاليم عاليه استاد
دان يم استاتر از تعالبرخوردار گردد، ولي در هر دو حالت، تعاليم عاليه استاد واصل کامل

ه حضور ه بکد ديگر است. آيا انسان آگاه و جويندة حقي هست که اين آرزو را نداشته باش
مکان دارد  آيا امند گردد؟ اصواًلبرترين استاد واصل برسد و از تعاليم و افاضات عاليه او بهره

 ارد.دکه در کانون قلب هر انساني اين آرزو نباشد؟! هرچند اين آرزو هم مراتبي 

، صياءدر حقيقت استاد همه واصلين، قلب عالم امکان، برگزيدة خدا و خاتم او
زرگوار ب)ع( است. براي آن نور خدا دور و نزديک بالسويه است. آن ي زمانحضرت موال

 دانند.کند، ميها خطور ميشنوند و هرچه از دلکالم همه را مي

آن  اونددر مکتب ربوبي، منتهاي نياز و آرزوي همه سالکان الهي اين است که خد
ي حد اعل ا درن برگزيده خدمعرفت و لياقت را به آنان عطا فرمايد که از تعاليم عاليه آ

 برخوردار شده و بدان عامل گردند.

الهي  رگاهبنا به کالم بزرگان، ممکن نيست جويندة حقي چنين حاجت و آرزويي از د
او  وو نرسد ابه  واي صادر نشده داشته باشد، ولي از ناحيه مقدس آن بزرگواران تعاليم عاليه

ال جمع د کمحو معرفتي در آن استاد الهي در  را محروم فرمايند! البته همة شرايط قلبي
علميه  راتباست و هيچ نقصي در استادي ايشان نيست، اما تعاليم استاد کامل به نسبت م

 باطنيه و قلبيه متعلم است.

د و رمايکسي که در حال انتظار است، از خدا خواهان است که آن بزرگوار ظهور ف
ه وت نشستر خلانشين ظلم گردد. محبوب الهي که ددنيا را با نور خود منور کند و عدالت ج

 د.شته باشا دانيز آرزويش اين است که متعلمي باشد که از کالم استاد، کمال برخورداري ر
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 شد و بهمند باخوشا به حال آن متعلمي که از افاضات و تعاليم آن محبوب الهي بهره
است، يک خدکه لبيک مولي لباو لبيک اجابت گويد، و آن بزرگوار نيز به او لبيك گويد 

ک فرد يراي يعني دعاهاي او مقبول درگاه رحمت الهي است. اين لبيک ظاهرًا ممکن است ب
ن و ازيعني اي عزي اي از اهل ايمان که در حکم واحد هستند.باشد و باطنًا براي افراد شايسته

 مة شمار هبولي ـي است و آن لبيک مـد کمال مقبول درگاه الهـمحبوبين، آرزوي شما در ح
يماني و پ مبارک است. براي طالبان حق و حقيقت، حصول چنين موفقيتي، زمينه عقد عهد 

 هاي کمالي آينده.الهي است براي موفقيت
 

 معلمان راستين
د، ه کنحبيب خدا)ص( به جوامع بشري اين پيام را آورد که هرکس ديگري را گمرا

ن است انند اي، همديگري را احياء و ارشاد نمايد گويا عموم مردم را گمراه کرده و هرکه فرد
 ها را احياء نموده است.که همه انسان

يد، تا يفزابسالک الهي بايد از درگاه خدا بخواهد که بر مراتب شنوايي سمع دل او 
م عمل مقا کالم حقه و اين پيام مقدس حبيب خدا را به سمع دل بشنود و در حد کمال به

 برآيد.

 موت راهي ديگري شود، قاتل او بلکه قاتل عموم مردم است، چهکسي که سبب گم
ه برند که و داتر و باالتر از مرگ و حيات ظاهري است. گرچه بسياري آرزو احياء قلبي مهم

ا دارا رلهي تواند اين منصب اتوفيق حق موجب ارشاد ديگران شوند، اما عماًل چه کسي مي
 د گمراه؛ فرران است، اول بايد خود هدايت يابدشود؟ مسلمًا کسي که خواستار ارشاد ديگ

 تواند ديگري را هدايت نمايد؟چگونه مي

سوي  ه بهيکي از آداب تعليم و تعّلم اين است که سالک چون خود را آماده نمايد ك
ود ير خمحفل علمي و به محضر اهل حق بشتابد، بايد کمال اخالص داشته و در تطهير ضم

نم، کگمراه  م ياآورم به تو از اين که گمراه شويد: الهي پناه مي، و امر است که بگوبکوشد
 بلغزم يا بلغزانم، ستم کنم يا ستم پذيرم.

اگيري . فرتواند هدايت يابد و نيز ارشاد کند که داراي تغذيه معنوي باشدکسي مي
 حضرت سيد.رتوان به حيات ابدي علم توأم با عمْل تغذيه جان است، بدون اين تغذيه نمي

 ميرد.فرمايد: علم و عمل تغذيه جان است، بدون اين تغذيه انسان ميمي )ع( صادق
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ر دد و علوم و معارف حقه را بايد از اهلش فرا گرفت، از کسي که جز خدا نگوي
َو َعَلي  ما ه وَ » ابالغ و تعليم آنچه خداي تبارک و تعالي بر او کرامت فرموده، ضّنت نورزد

ت خل و ضنّ ب سيد،رنچه از علوم و معارف بر او پيشواي بزرگ اسالم بر آ «.اْلَغْيِب ِبَضنين 
 ند.جوامع بشري هستحقيقيآنان معلمينطي کردند،ا اوصياء و اولياء نيزمراحل رهماننورزيد.

 َم َعلَّ »ت نيس ز او کسي علم آفرينـداي تبارک و تعالي است و جـلم ازلي، خـالبته مع

هل نظر چنين ر بين ارچه داما در عالم امکان، معلمين متعدد هستند. گ« ْماْلِاْنساَن ما َلْم َيْعلَ 
لم د که معرآنن، لکن اهل تحقيق برايج است که معلم اول، ارسطو و معلم ثاني، فارابي است

و  ولياء، معلم ثاني حضرات اوصياء و معلم ثالث حضرات ا)ص(اکرماول بشر، حضرت رسول 

 .باشندعلماي رباني مي

 الهي خواهد مراحل طريق حق را طي کند، بايد به دستور اين معلمينکه ميکسي 
و  مع بشريجوا رفتار نمايد تا به سعادت ابدي نايل آيد. اين معلمين الهي، پدران روحاني

 َورَثَةََماء  ْلع لَ اَ» امت اسالمي هستند. ميراث آنان علم حقيقي الهي است که به وارثين ميرسد و

عتبر است مة روحي رابط در حق ايشان است. ولي کدام عالم؟ در علم الوراثه پيوند و« اْلَاْنِبياِء
 نه اکتساب و ضوابط فکري.

ن بين نشاطال حضرات اولياء، وارثين حقيقي انبياء هستند، ايشانند که راه حق را به
يست. پذير ندهند. محبت حبيب خدا بدون تبعيت از اين علماي رباني و واصلين امکانمي

وخت، ي آمشناختن محبوبين الهي، به محبت است. معلم اول بشر علمي را که به جوامع بشر
ي طه براي ست کمحبت بود، زيرا خود نيز از اين رهگذر به مقصد و مقصود رسيد. اما بايد دان

 .مراحل طريق محبت، تطهير ضمير الزم است و اين هم نه کاري است آسان

ر حذر بکورانه کور ا به راه حق راهنمايي کرده و از تقليدها راولياء خدا اتصااًل انسان
 ن تحقيقبدو هاي متمادي عالم نمايان مردم را دعوت به تقليد کورکورانه ودارند. سالمي

 وو ظّن  تحقيقها را از هرگونه تقليد بينموده، اما حضرات اولياء و علماي رباني انسان
نها تين نيز اتحقيق و به عزم و حزم و جزم است و چه، خردمندي به اند. گمان برحذر داشته

تقليد  . اصواًل هر تقليدي که به تحقيق ختم نشود،گردددر پرتو دليل عقلي حاصل مي
 ست.ارو اتصااًل ترغيب بزرگان به تحقيق و تفکر کورکورانه و باطل است. از اين

، زيرا هر محفل فرمايد: طالب و سالک نبايد پي هر عالمي رودمي )ع( صادقحضرت 
شود. اگر کسي به استناد گروهي غيرمعتبر وارد دين و هر عالم ظاهري سبب ارشاد نمي
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گردد. شود، در اندک زمان به وسيله گروه ديگر و يا به وسيله همان گروه از دين خارج مي
بايد دين و معارف و علوم حقه را از محفل بزرگان و حضرات اولياء فرا گرفت. افرادي که 

ز روي اخالص و با تطهير ضمير به سوي ايشان حرکت کنند در دين خود ثابت قدمند، به ا
 روند.رود، لکن اينها از بين نميها از بين ميطوري که کوه

 ِعْلَم ِمْن ذ وا الْ خ  »فرمايد اين که معلم اول بشر ما را توصيه به فراگيري علم از رجال مي

تعقل  وي تفکر نها از رول، آن مردان الهي هستند که همه کارهاي آمنظور از رجا« اِه الرِّجالِ َاْفو

 .کننداست و مّدعا را با دليل عقلي تثبيت مي

فه ية شريفرمايد: خداوند تبارک و تعالي در قرآن مجيد با دو آمي)ع( صادقحضرت 
رار قزنش سر کنند، موردکنند و بدون تحقيق تقليد ميافرادي را که در انجام کارها تفکر نمي

و  نکنند، ضاوتقفرمايد: امري را که بر آنان روشن نيست دربارة آن چيزي نگويند و داده مي
 چيزي که براي آنها به مقام اثبات نرسيده، رّد نکنند.

ا م حقه رعلو واند: پي علماي رّباني رويد، تعاليم و مسائل علمي بزرگان دين فرموده
 وه علوم ود کو ضبط کنيد. در آن زمان توصيه اکيد ب شود، ثبتکه از زبان ايشان جاري مي

يان و را با ب اند: علوم حقهمعارف حقه را در پوست بنويسند تا از ميان نرود. و نيز فرموده
 قلم به مقام نشر درآوريد.

را  الم راهکظ و البته غرض تنها اکتفا به ظواهر کالم و توقف در الفاظ نيست، چه الفا
ها هها و واسطنهاي نيل به مقصود به توفيق الهي بايد به اين عاليم و نشادهند. برنشان مي

ردان مالم ها رسيدن به مقصد ممکن نيست. بايد دانست که کچنگ زد، که بدون اين واسطه
 سيدن بهراند. براي الهي، اثري از آثار علوم شهودي آنان است که به ديگران عرضه داشته

 به دست علوم حصولي به وسيله خامة لفظيرا تطهير کرد. علوم شهودي بايد ضمير خود 
اصل فس حآيد، ولي علوم شهودي نه به وسيله خامة لفظي، که به خامة تقوي و تزکيه نمي

 .توانند جوامع بشري را ارشاد نمايندشود. صاحبان چنان علم شهودي ميمي

براي هرگونه  لوح و سرزمين قلب جوانان به منزلة سرزمين موات و باير است که
هاي مساعد چگونه بايد بذرافشاني کرد؟ اگر کشت و زرع مساعد است. براي اين زمين

اي که از اين زمينه قلب بذرافشاني روي منطق حسي يا تخّيل و هوي و هوس باشد، شجره
راهنما  اما اگر معلم و«. َتْخر ج  في َاْصِل اْلَجحيِم ِانَّها َشَجَر»شود، شجرة زقوم است حاصل مي
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اي که از آن قلب در تطهير قلب خود بکوشد و از روي منطق عقلي بذرافشاني نمايد، شجره
 «.َکَشَجَرَةَطََيَبَةََاَصَلهاَثاَبَتََوَفَ َرَعهاََفيَالَسماءََ»آيد، شجرة طّيبه است پاک بيرون مي

ي خدا اه رضمردان الهي، معلمين شايسته و راهنمايان برحق، تمام کارهاي خود را ب
ور همه ام دهند؛انجام داده و رضاي خلق را کاًل و جزئًا و چه در مقام شرطّيت دخالت نمي

کاري  داند که چه ترکمرد الهي مي آنان به رضاي حق است، چه اثباتي باشد و چه سلبي.
 يـد و زرقـشي ذا آنان از هرگونهـام آن، ريا است، لـبراي جلب رضاي مردم باشد و چه انج

 اند.آمده بيرون 

آثار و  نان،اند. نوشته و کالم آمردان الهي، کساني هستند که به مقام شهود رسيده
ه مقام برا  عاليم و تجّلي علم شهودي آنان است. بايد دانست که توقف در الفاظ، انسان

ن و بيرو است هايي هستند که افتادن در آن آسانرساند. در اين مقام، الفاظ دامشهود نمي
 ند عالمام بلاز آن، بسي مشکل. بايد به وسيله تقوي از اين دام بيرون جست و به بجستن 

 معنا بار يافت.

ء ولياگنجد. علم شهودي حضرات اعلم شهودي در کاغذ و کتاب و کتيبه و پوست نمي
زند م مين رقو مردان الهي، علمي است که در صحيفه اول است؛ علمي است که راقم الهي در آ

 نگارد.را در لوح دل ايشان مي« َتَب في ق ل وِبِهم  اْلايمانَ کَ » و نغمة

 
 پرور اولياء خدادم روح

ي و هرظا براي درك و مشاهده آنها ديدگانمار و اليتناهي است،شبيي الهي هانعمت
ني با باط نعم ظاهري با حواس ظاهر قابل ادراک است و نعمباطني بايد هر دو نظر کند.

 ست.امحو  هرينعم ظااهده و درك است.در قبال انوار الهيه نعم باطني،دگان قلب قابل مشدي

هد تا ان دخداوند تبارک و تعالي خواسته است که مظاهر رحمت اليتناهي خود را نش
يكران، بمه نعم ين هعارفان الهي به توفيق او با ديدگان قلب به نظارة آن نعم بپردازند. در ب

 ونهاده  ديعهازل به انوار باطني در قلب انسان به و نعمتي است باطني که تخم آن را در
مال کتوجه خاص او بيش از همه به اين نعمت است و آن، نعمت تخم طلب است. زيرا 

اص خوجه تانسانيت و همه کماالت در رشد و نمو اين تخم و بارور شدن آن به توفيق و 
 الهي است.
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توجه  يشتراز مظاهر تامه او ب اي به مظهريتخم طلب در مقام رشد و نمو در مرحله
صلي در خم انمايد. مسلمًا تکند و آن مطلوب نيز وي را طلب مينموده به سوي آن سير مي

 سيد.راهد داند که به وسيله همان مطلوب، به مطلوب ازلي خوطريق رشد و نمو خدايي مي

 لوبحرکت تخم طلب بعد از ريشه به سوي مطلوب است و اين طالب قطعًا به مط
وسط رسد و اال آن رشد، عبث است. بعد از وصال به مطلوب، نعم باطني ديگري تمي

 الـح ني شاملباط . البته نعم الم موجود نبودـاًل در عـشود که قبطا ميـالبين عـمطلوب به ط
 عموم مردم است و آنان در تقويت و تضعيف آنها صاحب اختيارند. 

 طلوبمري از ناحيه حق به وسيله همان هاي ديگآري براي عارفان طريق حق، تخم
 عجب شود؛ عجب زمين مستعدي ويا باغبان خدايي به مزرعة قلوب و باطن پاشيده مي

اين  نمو باغباني! به اذن پروردگار متعال اين باغبان خدايي مشغول آبياري و رشد و
 هاست.تخم

ن حق، ادياهارشاد ها به توفيق خاص الهي و مراقبت باغبان واقعي و سرانجام آن تخم
 رسد. اما جزگردد و طالب به اذن پروردگار به مطلوب ميمثمرثمر شده و بارور مي

 تواند از اثمار آن اشجار طيبه برخوردار گردد.صاحبدالن کسي نمي

ين ااز  گرچه حافظ و مراقب اصلي اين شجره طيبه، آن باغبان خدايي است كه آني
 ، که برنيست الهي نيز مسؤوليت و تکليف نه تنها ساقطمراقبت غفلت ندارد، اما از عارف 

 گردد.مراتب آن افزوده مي

 ست. امايس ادارد و حقيقتًا قابل تقدعرفان واقعي انسان را به فعاليت و شهامت وامي

ر عارف د قام. هرچه معرفاني که انسان را از فعاليت و شهامت باز دارد، عرفان حقيقي نيست
تر. ون، افزمسؤوليت و هشياري، فعاليت، شهامت و محبت به ياري حقدرگاه الهي باالتر، 

 يه الهيعال براي چنين عارفي هرگز مغلوبيتي نيست، چه او در اين مقام مظهري از مظاهر
 ها در قبال اين قدرت الهي، محو و نابود است.است و تمام قدرت

اين  طريق حق، براي برخورداري از اين موهبت عظمي، بهترين توصيه بر سالکين
 نباشد. ر دلداست که داغ معشوق ازلي بر دل نهيد. در اين راه بايد جز عشق محبوب ازلي 

 يد.ها را بسوزاند. آتش شوق بر دل و جان زنبايد اين آتش عشق، آتش ساير محبت
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يم ض نساي عاشقان جمال! هر آني در کوي توفيق نشيمن کنيد، خويشتن را در معر
را  نسانوزد، نيروهاي باطني اد. اين آن نسيمي است که برجان ميرحمت خدا قرار دهي

 آورد.سازد و از قوه به مقام فعليت ميشکوفا مي

هي و ء النظر خاص خدا، نسيم رحمت است. تعاليم حضرات انبياء و اوصياء و اوليا
 د، آندهي تعاليم عاليه ايشان، همه نسيم رحمت است. خود را در معرض نسيم رحمت قرار

 االطالق جاري است.نسيم رحمتي که مدام از جانب فياض مطلق و حکيم علي

ااًل دارد، اتصهاي کوهستان ارسال ميهم چنان که نسيم صبحدم پيام خود را به گل
ود، ـبيان خ والم کهاي مستعد رسانده، با مردان الهي پيام خود را مستقيم و غيرمستقيم به دل

 ده،يعت نهاها به ودند و اسرار الهي را در دلـدهيـا نوازش مها رود دلـحبت خـبا مهر و م
 نشانند.تخم معرفت در قلوب مي 

چ ت هيشکافد. در حقيقکالم بزرگان مانند طليعه خورشيد، ابرهاي جهالت را مي
بايد  يست.هاي الهي صادقتر و مفيدتر نعاملي در زندگي براي سعادت ما از اين گنجينه

ت اب هالکگرد توانند زورق شکسته ما را ازهي بود، زيرا ايشانند که ميگير مردان الدامن
ميد را چراغ ا توانندنجات دهند و نيروهاي باطني ما را از قوه به فعل آورند. ايشانند که مي

واهد موار نخاه هدر کانون خانه دل روشن کنند. بدون اين اعتصام و بدون راهنمايي ايشان، ر
 شد.

، ان باشدايش لياء گذرد، از تعاليم عاليه برخوردار گردد. هرکه باهرکسي بر کوي او
د. ر شوعزت يابد. هرکسي نسبت به آنان جانفشاني کند، صّديق اکبر شود، فاروق انو

 و ايد، درّ د نمهرکسي در کالم ايشان باشد، جانش معطر گردد. اگر سنگي به پاي آنان برخور
دون بمشک و عنبر شود، اين است ذکرخدا. گوهر شود. اگر خاکي بر آنها گذر کند، 

 خدا از ه برهمراهي با آن محبوبين درگاه حق، آرامش و اطمينان در دل حاصل نگردد. پنا
 وقتي که آن آرامش و اطمينان از سالک سلب شود.

ي ور معاننالم در تحقق ذکر تنها لفظ به کار نيايد، بايد از الفاظ خارج شده وارد ع
ياء و ت انباتصال دل با خداست. بدون اتصال به اولياء خدا، به حضرا ذکر حقيقي،گرديد. 

يابد يمحقق . ذکر اشاره بر صفتي از صفات خداست. ذکر وقتي تيابداوصياء، ذکر تحقق نمي
نظور و م که آن صفت در انسان محقق گردد و تا حدي مظهر صفات حق باشد؛ راه باز است

 از خلقت اين است.
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شوم؛  شکارآفرمايد: من گنجي نهان بودم، خواستم ارک و تعالي مياين که خداوند تب
عني دانم، يد گريا انسان را به شکل خود آفريدم؛ يا بندة من اطاعت کن مرا تا ترا مثل خو

يطاق ماال تواند همة اين مراتب را واجد گردد. خداوند تبارک و تعالي تکليفانسان مي
 طور شوند.نمونه هستند و ديگران موظفند که آن تعيين نفرموده، محبوبين الهي الگو و

ت است. ثرو بايد اطمينان و آرامش در دل تحقق يابد، اين آرامش حقيقتًا باالترين
 اي ندارد.دهتوانگر کسي است که از اين نور برخوردار باشد، بدون اين آرامش زندگي فاي

د؛ آن ه شوقلب او افزود سالک الهي بايد چنان عمل کند که بر مراتب آرامش و اطمينان
 «.ِمنيَنـم ؤْ في ق ل وِب الْ  اَنَ َزَلَالَسکيَنةََه َوالَّذي »آرامش هم از ناحيه خداست 

 ودـهاي دوستان خر دلـدا بـکينه همان آرامش و اطمينان است، نوري است که خـس
هايي ر او بر نظيد، دنيا دمند است، ثقل دنيا نتواند کشفرستد. کسي که از اين نور بهرهمي 

نمايد، مند ميهديگران را بهرکند و عالوه بر خود،ب و تالش مياگر از راه حالل کس ندارد.
ثقل دنيا  نان،همه اينها نه به خاطر دنيا و ماديات که براي معنويات است؛ آري اهل اطمي

 نکشند.

ي تناياي سالک از عادات و رسوم خارج شو، که اهل حقيقت به رسوم و عادات اع
بهشت  ناز دارند. کسي که از رسوم و عادات درآمد و عاشق جالل و جمال خدا شد، ديگرن

را  قيقيحنتواند کشيد. عاشق، بهشت را چه کند؟! دل عازم سفر به کعبه جانان، عاشق 
 بهشت و حور و قصور نتواند صيد کند تا چه رسد به دنياي خسيس.

 اشق،اهند به معشوق رسند. عخوهدف عاشقان جمال حق، لقاء پروردگار است، مي
م متاع هقان بهشت را چه کند؟! بهشت، ِمي و شير و عسل خود را به ايشان عرضه کند، عاش

 حورا و عينا هاي واالي نهفته در وجود خود را بر او نشان دهند. بهشت،خود را، آن نعمت
يگر ددهند، کند، ايشان مخدَّرات معرفت و مشاهدات را نشان ميدهد و عرضه مينشان مي

 گردد!بهشت خجل مي

بايي ، زيتواند زيبا را تشخيص دهدآري زيباشناسي کار هرکسي نيست، هر فردي نمي
. ت نداردبهش ظاهر ديگر است و زيبايي باطن ديگر. عاشقان الهي آن زيبايي را واجدند که

لي دف صياي که عرش معّلاي خداست، باالتر و برتر است يا بهشت؟ در توآيا دل شکسته
ا يچ جفرمايد: جز قلب عارف هکه عرش معالي خدا و نشيمنگاه اوست، همين بس که مي

 گنجايش مرا ندارد؛ دل عارف را فرمود نه بهشت!
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ن فرمايد، چنااگر ما واقعًا تسليم شويم، معشوْق آن زيبايي خود را به ما عنايت مي
گذرند تا ها مياز آن زيباييگردد. آري عاشقان الهي زيبايي که بهشت خجل گشته و برمي

د، نرسن« ْقَتِدر ليک  م  َمْنَد عِ في َمْقَعِد ِصْدق  »گذرند و تا به لقاء محبوب خود را بعينه ببينند؛ مي
 کنند. ديدة همت و عشق خود را برکسي باز نمي

 الهي ما را در درياي اليتناهي عشق خود بشوي.

و  فضل نماييم که به حقمسئلت مي الهي يا ارحم الراحمين از بارگاه با عظمتت
مال رحمتت و به خاطر محبوبين درگاهت، کمال توفيقت را شامل گردان تا در حد ک

 هاي ترا درک کنيم.نعمت

 جتي حا، حت اي تمام حاجات و آرزوهاي خود را از من بخواهيدود فرمودهـالهي خ
 و آرزوي ناچيز را. 

 ناچيز ازيني هيچ ما براي ولي نيست، شکلم حاجتي هيچ برآوردن تو پيشگاه در الهي
 و شويم اجمحت آن به ما که رسدمي زماني دانيم،نمي مهم ما آنچه درگاهت به قسم. نيست

 .نتوانند برسيم، آن به ما که شوند جمع دنيا تمام اگر
 از يکي کرش به قادر حتي بينيممي نگريم،مي خود اعمال و حاالت به که موقعي الهي

 نماييممي مسئلت کنيم،مي نظر تو قدرت و رحمت و فضل به وقتي اما. نيستيم تو هاينعمت
 .باشيم سپاسگزار که فرمايي عطا نعمتي که

 الهي. هاستادراک و هانعمت باالترين آن، لذت ادراک و برآمدن شکر مقام به الهي
 .باشد کمال حد در ما سپاسگزاري تا رسان کمال حد به را ما ادراک

 .است ادراک عمان گناه که معترفيم و هستيم خود گنهکاري و ناتواني به مقّر ما الهي
 ،)ع(سجاد حضرت درخواست  به ؟ کجاست تو اليتناهي فضل  رحمت پس  الهي 

 در ما رايب تو نعمت ادراک تا بفرست ما جانب به را خود  انتهاي بي فضل و  رحمت  آن
 .گردد کمال حد

 همه و ما شرعي حاجات درگاهت، مقربين به ترا! يقادر هرچيز به که خدايي اي
 ،همه از باالتر که دانيمي تو اما است زياد ما آرزوهاي الهي. فرما اجابت الساعه را سائلين
 عشق چه ،بيندازي ما قلب به کمال حد در که کنيممي طلب را درگاهت محبوبين و تو عشق
 کمال حد در تواندمي کسي. توست به عالقه و عشق همان اند،رفته ترا راه حقيقتًا که آنان

 .شد حق عاشق تواننمي آن بدون نمايد، نعمت ادراک که گردد حق عاشق
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  را ايتعظم نعمت کدام الهي اما هاست،نعمت به اقرار شکرگزاري، عاليم از الهي
 و آنان لمع از يادي. توست درگاه محبوبين ياد عظمي نعم جمله از کنيم؟ ياد و بشماريم

  بارهدر غالبًا صحبت که داري دوست تو الهي. بزرگواران آن منقبت و لطف از ذکري
 .فرما عطا ما به کمال حد در را نعمت اين الهي باشد، تو درگاه محبوبين

 نعم رايب الهي آوريم؟ جا به ترا شماربي هاينعمت شکر توانيممي چگونه ما الهي
 .است الزم باالتري بسيار شکر يباطن نعم براي آيد، الزم شکر هرچه ظاهري

 و اقرار قامم به باطني نعم الخصوصعلي تو، نعم شکر برابر در تو درگاه عارفان الهي
  شوندمي متوسل تو محبوبين درگاه به ولذا ناتوانند، و عاجز آنها شکر از که آيندبرمي اعتراف

 :که

و  عاجزيم اًلم جزئًا و کاي محبوبين پيشگاه الهي! اي انوار مقدس ما از شکر اين نع
نورتان احضر مگزاري برآييم. آيا ممکن است عاجزانه از دانيم که چگونه به مقام سپاسنمي

 تمنا کنيم که شما از جانب ما به مقام تشکر برآييد؟

مولي جان آيا ممکن است از پيشگاه مقدستان استدعا « السَّالم  َعَلْيَک يا صاِحَب الزَّماِن»
کنيم آن شکر اين همه نعمت را به جا آوريد؟ از پيشگاه شما درخواست مي کنيم، که شما

الفاظ و کلمات ظاهري و باطني را که شايسته درگاه الهي باشد، به قلب ما الهام فرماييد تا 
شکر و دعاي ما به لسان مبارک شما باشد و مقبول حق تعالي گردد، و اال ما هرگز قادر به 

 شکر اين نعم نيستيم.
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 استاد درخدمت سالک خاص وظايف

 
 
 

 ضرورت استاد در سلوک
 در وختنس براي را آمادگي کمال که هستند ازلي شمع هايپروانه آن حقيقي سالکين

 واهدـخ داـخ دا،ـخ مرد ريآ. وصالند کعبه طريق رينـسافـم انـآن دارند؛ ازلي شمع راه
 شاهدهم را مطلق سنـح آن تواننديـم ازلي شمع تگانـسوخ تنها. است مطلق سنـح هـک

 بهشت ت،اس شيرين بهشت اگر. اوست جالل و جمال مظهر عقبي و دنيا. کسي هر  نه کنند
 حق دهدي به که کنند مشاهده را مطلق حسن آن توانندمي کساني. است ترشيرين آفرين

 اشقانع تنها ايد،نم درک را يشيرين اين تواندنمي ايذائقه هر. «ِبن وِراهلِل َيْنظ ر   َاْلعاِرف  » گرندن
 آن از موفقيت اين اند؛نموده درک خويش باطني ذائقه به را شيريني اين که اندمطلق حسن

 .است حق طريق عارفان
 شکارآ روي بشره چه دارد، داللت بدان بشر کلمه خود است، ظاهري انسان بشر،

 عنيي نکرده، خطور بشر قلب بر معني اين گويند که اين. است آن ظاهر صورت و شيء
 .باطن اهل نه خبرندبي آن از ظاهري هايانسان

 جا،اين باطن. دگرد روشن «السَّراِئر  ت ْبَلي»واقعي ومعني برخيزد هاحجاب قيامت، روز
 انسان، تسعاد و شقاوت سبب که برد توان پي حقيقت اين به اينجا از لذا آنجاست ظاهر
 عيدس قسمي و شقي قسمي: شوندمي تقسيم قسم دو به مردم آخراالمر. است انسان خود

 هيقٌ شَ  وَ  َزفيٌر فيها َله مْ  الّناِر يَفِف َشق وا ينَ الَّذ اَفَامَّ  عيٌدَس وَ  َشِقيٌّ َفِمْنه مْ  ِبِاْذِنهِ  ِاّلا َنْفسٌ  الت َکلَّم   َيْأتِ  َيْومَ »

. تسا جاللي مظهر دوزخ، و ماليج مظهر جنت،« ... خاِلدينَ  اَلَجَنة َفِفي س ِعد وا الَّذينَ  َامَّا وَ ... 
 .ضرَ بالَع را ضاللت و اتبالّذ را هدايت است؛ ضاللت هم و هدايت هم حق شؤون

 به که است نيازمند آيد، شمار به سعداء رديف در عقبي و دنيا در بخواهد اگر سالک
 کامل انسان. است حتمي وا براي  سقوط  اال و کند پيروي او از و نمايد اقتدا کامل هبرير

 در کل هـقبل  کامل انسان. است  ديگران  سرمشق او  کلي و  جزيي  رکاتـح و ست ا مقتد
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 که عارفاني. است ايجاديه و وجوديه طيبه شجره ثمر بلکه هاست،انسان استکمالي حرکات
  .«َيسيرًا ِحسابًا ي حاَسب   َفَسْوفَ » يسير سابح است آنان براي

 است اين «اِرالنّ  ِمنَ  َفلِ اْلَاسْ  الدَّْرکِ  ِفي اْلـم ناِفقينَ  ِانَّ » است هبوط و سقوط در درکات
 حق دوستي بر را بيگانه دوستي و نبودند تفکر اهل آنان کردند؛ سقوط که آنان مقام و شأن

 .برگزيدند
 از بعد. دهستن اوصياء و انبياء حضرات تعالي، و تبارک دايخ انسان، دوست باالترين

 ادراک از ترباال دوستي هيچ. است معقوالت ادراک انسان، دوست باالترين حقيقي، دوستان اين
 اکادر جز سلسبيل، و زنجبيل و نعم همه آن با بهشت. نيست انسان براي معقوالت
 .ستني معقوالت ادراک عدم جز َاغالل، و عقاب همه آن با دوزخ و نيست؛ معقوالت

 و لهيا تفکر گردد، علم اين فاقد که کسي.است الهي علم معلول معقوالت، ادراک
   .است تزکيه و تقوي به علم آن تحقق. بود نخواهد ممکن او براي معقوالت به رسيدن

 جز علم، بدون عمل نتيجه چه علم، بدون عمل از برخيزد زودتر علم به آزادي
 ليل  قَ »: فرمود)ص( اکرم رسول حضرت است، قلب قوت علم. نيست حسوساتم به رسيدن

 .اندمانده علم عدم از انددرمانده که کساني «اْلِعباَد َکثيرِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلِعْلمِ 
 که انددهفرمو بزرگان است؛ الهي علم عدم معلول است، ذميمه صفات از که خودبيني

 روحي اريبيم اين به که کسي. يافت نتوان رهايي خود به خود از. نشود بين خداي خودبين
 َغْيَرها ج ل ودًا َبدَّْلناه مْ  ج ل ود ه مْ  َنِضَجتْ  ک لَّما» سوزدمي عقبي در هم و دنيا در هم شود، مبتال

 .«اْلَعذاَب ِلَيذ ق وا
 که نائمي دمانن هراسند، در هولناک صور مشاهده از ماليخوليا بيماري به مبتاليان

 متمثل ذات صقع در که است متخيله قوه از ناشي که ببيند، هولناک و آشفته هايخواب
 هولناک صور اين چنگال از تا شود پنهان ايگوشه در و کند فرار خواهدمي او. گرددمي

    خود از او هک اين از است غافل. بيند جمع آنجا در را همه رسد بدانجا چون يابد، رهايي
 استادي به نيآ هر در الهي طريق سالک. يافت نتوان رهايي خود، به ودخ از و کند،مي فرار

 .رسيد نخواهد مقصد به رود، راه دليل بي و کامل استاد بي اگر است، نيازمند عارف و کامل
    ثبات و دل قوت: فرمود فايده؟ چه را انسان بزرگان، کلمات از پرسيدند عارفي از

 بلي داري؟گفت قرآن از مؤکِّدي اين بر گفتند. درآوَرد تحقق مقام به را عهد تجديد و قدم
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 اْلـَمشاِيخِ  َکِلمات  » دـانودهـرمـف زرگانـب نيز و «ف ؤاَدَک ِبهِ  مان َثبِّت   الرُّس لِ  َاْنباءِ  ِمنْ  َعَلْيکَ  َنق صُّ  ک ّلًا»

 «.ج ن ود  اهلِل في َاْرِضِه

ري نيست که را خب« د وِرالَّتي ِفي الصُّ َولِکْن َتْعَمي اْلق ل وب  »آن گمگشتگان وادي ضاللت 
َاْو »ر سّر دده و رسي« قاَب َقْوَسْيِن»خدا را بندگاني است که به سبب انقياد محض، به مقام 

ل مکّح« غي ما طَ ما زاَغ اْلَبَصر  وَ »از هستي خود گذشته و ديده بصيرت را به کحل « َاْدني
 ست.اند؛ نور جمال صمدي، روح ايشان گشته انموده

اَل ق»فرمايد يتوان پيمود، خداوند متعال در قرآن مجيد ماين طريق را بدون دليل نمي

نيز فرمود )ص( اکرم ضرت رسولح«. َله  م وسي َهِل اتَِّبع َک َعَلي َاْن ت َعلَِّمِن ِمّما ع لِّْمَت ر ْشدًا
ِليائي َتْحَت َاوْ »درقه رود ليل و بدبي  اه راشقي کسي که اين ر«. الشَّْيخ  في َقْوِمِه َکالنَِّبيِّ في ا مَِّتِه»

 «.ِقبابي الَيْعِرف ه ْم َغْيري

لياء ز اوادر سلوک راه دين و وصول به عالم يقين، از شيخ کامل راهبر ره شناس، 
 درجه وبا آن مقام و منزلت نبوت  )ع(موسيخدا و علماي رباني، گزيري نيست. حضرت 

ايستگي شآن  سال مالزمت خدمت حضرت شعيب را بايد، تا رسالت و اولوا العزمي، ابتدا ده
در  ار ديگربود، بمطلوب حاصل شود. با اين که پيشوايي دوازده سبط بني اسرائيل را دريافته 

تابعت د، مدانشگاه حقيقت، تعلم علم لدني از حضرت خضر را بايد و به جهت التماس ابج
 او بايد کرد.

داد. مفتون و  تعليم« ْبرًاصَ ِانََّک َلْن َتْسَتطيَع َمِعَي »اء آن معلم الهي، اوْل حرف الف و ب
افل از کند، غ ا طيتواند با اتکاء به خود و به قدم بشري اين راه رمغرور، کسي که پندارد مي

ه وصال کعب دليل و بدرقه نتوان رفت، تا چه رسد طي مراحلاين که راه کعبه صورت را بي
 فتند، نشان يکدم دل را به قرحضرات انبياء و اولياء اين طريق «. ت وَعد وَن َهْيهاَت َهْيهاَت ِلما»را 

 .قدم ظاهر در اين طريق نمايان نيست

خم تآن  واگرچه در بدايت هدايت نه به پيغمبري حاجت است نه به امامي و شيخي، 
ش آن در پرور طلب جز به تأثير نظر عنايت در زمين دل نيفتد، ليکن هرکجا آن تخم افتاد،

 به پيغمبري يا امامي يا شيخي حاجت افتد.

و  ه ظلوميروازسالک اندر اين راه، اول نه نظر دارد و نه قدم، چه ابتدا او را از د
 .جهولي بيرون بردند تا هيچ کس از خود الف بينايي و شناسايي اين راه نزند

  اـت دنيقامامو ارف ـالطريق بسيار است، زخاعّطـّراق و ق چنان که طريق ظاهري را س 
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اهبر درقه ربدون تقوي، هوي و هوس و نفس و شياطين نيز رهزنان اين طريقند، لذا بي ب 
 فه وشمار است، چه بسياري از فالسواقعي سلوک نتوان کرد. در اين راه عقبات بي

 دادند. به باد يمانادانشمنداني که به علم خود باليده و تنها َروي را اختيار کردند و دين و 

بر سر  اند وسعادتمند آنان که در حمايت مشايخ کامل، آن هاديان الهي، سلوک کرده
ه بام راه ز کدااند که هر طايفه از اهل هوي و بدعه را جمله آفات و عقبات رسيده، دانسته

 اند.برند، و خود به سالمت عبور کردهدوزخ مي

اه است اي رير است. راهنموجه ديگر اين که سالک از ابتال و امتحان گوناگون ناگز
لت و مال که با کالم باطني خويش، طلب و صدق و ارادت را در ايشان به وجود آورد، و

 سالکين ر دلدفترت را از طبع ايشان بيرون برد و به عبارات و اشارات لطيف، داعيه شوق 
 پديد آورد، لذا هر لحظه تبعيت سالکين نسبت به شيخ خويش فرض است.

ب و اج طلممکن است رونده را علل و امراضي در نهاد پديد آيد و مزديگر اين که 
دويه ابه  ارادت انحراف پذيرد و به طبيب حاذق روحاني حاجت افتد تا ازالت آن امراض

ر سلوک ديگ اي چنان ماند کهپذير گردد، و اال در عقبهخاص کند تا استطاعت سلوک امکان
د. پس لول گردي معدر مقامي وامانده و به علتي و آفت اي از روندگاننتواند کرد و مانند عده

ک به اره سالبيگر شيخ کامل بايد كه سالک وامانده را رهايي داده و او را تشويق نمايد تا د
 راه افتد و اال چنان در بند ماَند که روي خالصي نبيند.

او  روح ديگر اين که ممکن است سالک در اين راه به بعضي مقامات روحاني رسد و
د و ق آياز کسوت ماديت مجرد شود، انوار صفات حق بدو پيوندد و صفات ذميمه در زهو

ر آن لوهيت دانوار امحقق گردد و چون آيينه دل صاف شده، « جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطل  »
نگام ين همتجلي گردد. اما به سبب اندک غفلتي نظر عقل ادراک آن نکند، که اگر در ا

ه يد که بورز استاد او را دستگيري نکند به سقوط بيانجامد. آري نبايد غفلت تصرف واليت
 اند.سبب غفلت، هزاران افراد صادق در اين راه منقطع شده

ود. شهاي غيبي حاصل اي را ظاهرًا يا باطنًا نمايشو نيز ممکن است وقتي رونده
چنان که  يالت رحماني،استادي بايد مؤيد به تأييدات الهي و عالم به علم غيبي و تأو

 َتْأويِل ني ِمْنلَّْمتَ َربِّ َقْد آَتْيَتني ِمَن اْلـم ْلِک َو عَ »حضرت يوسف به خداي خويش گفت 

اصل و را حمات اند و معلم و رهبر او شود و اال معرفت مقاـال او کـتا کشف ح« اْلَاحاديِث
 نخواهد شد.
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 ايشان شافي بيان محک به يشخو واقعه نقد و کند بزرگان کالم به تمسک کسي اگر
 د،ماندن محروم زرگانب عاليه تعاليم از که کساني اما. بود خواهد امان در راهزنان اين از زند،

 .زنند ايشان طلب راه راهزناْن
 به ار مقامات از مقام يک مسافت رود، دليلبي خويش قدم قوه قدر به که سالکي

 عمرها به هک را مقامي و بندد او بر واليت پر و بال شيخ ليکن. کرد نتواند قطع هاسال
 طيران که يعالم در و کند قطع روزگاري اندک به الهي هادي همت شهپر بر رفت، نتوانستي
 يمعان نور بايد نسالکي و معناست عالم واقع در کامل راهبر آري. نمايد طيران کرد، نتوانستي

 .کنند جستجو او در را
 درياب را الهي استاد. کنند ايجاد تو راه در موانعي که اندکمين در اهريمنان سالک اي

 راه َوزاَند؛ب  تو سينه مرغزار در معرفت نسيم و بروياند معرفت و صفا درخت تو دل در که
 .برهاند عقبي و دنيا قيد از ترا و نمايد نزديک را دور

 
 خاص استاد و عام استاد

 که است ياستاد بررسي و مطالعه چيز هر از پيش اهلل الي سالک مهم وظايف از يکي
. اندگرفته قرار تاقلي در شرايط واجد استادان زيرا آرد، بدست او ناحيه از را علوم خواهدمي

 رخو در استادي هر لذا اوست، نايب و)ص( اکرم رسول حضرت جانشين واقعي استاد
  . گردد حايز را نيابت اين  که نباشد

 .خاص داستا و عام استاد: است قسم دو واقعي استاد که اندفرموده چنين بزرگان
 سوي به الکس او سبب به لکن نيست، دايمي و تامه ارشاد به مأمور گرچه عام استاد 

 .است الکس دايمي ارشاد به منصوص و مأمور خاص، استاد اما. گرددمي ارشاد خاص استاد
 و دارند، جودو زماني هر در اندرسيده انساني کمال مقام به که افرادي و خدا اولياء

 سالکين ايتهد و ارشاد شايسته آنان از يک هر و باشد يکي از بيش آنان تعداد است ممکن
 و بريک واليت داراي که امكان، عالم قطب و( ص)خدا رسول خليفه و امام اما. هستند
 است، تکليا و جزئيات بر محيط و عوالم جميع بر مهيمن و بوده طريقت و شريعت حافظ

 كه چنان ند؛اوي طريقت و شريعت و لواء تحت اولياء تمام و نيست يکي از بيش زمان هر در
 .«الرَّحا ق ْطب   َانَـا ِانَّما َو» فرموده)ع( علي حضرت

 زمان موالي حضرت به دارد تصاصـاخ منحصرًا بريـک يبتـغ زمان در بيتـقط اين
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ب ت منتصکه به منصب ارشاديمحمدبن الحسن العسکري سالم اهلل عليه. ساير اولياء   
دم ر ظرف عدنان باشد؛ ثانيًا لزوم ارشاد آاند، اواًل به تبعيت از اين استاد خاص ميگشته

به  تمکن از اين استاد خاص است و در زمان تمکن، ارشاد ايشان ضروري نيست مگر
 صالحديد استاد خاص.

و  اشدان داشته ببر هر سالکي ضروري است که کمال توجه به اين قطب دايره امک
زيري دي گاين توجه، همانا مرافقت است و سالک را در هيچ حالي از مرافقت چنين استا
يطره لک سنيست اگرچه به وطن مقصود رسيده باشد. يعني همان طور که استاد خاص بر سا

 ل آيد.حاص دارد، سالک نيز بايد کمال توجه به استاد خاص داشته باشد تا مرافقت کامل

ري ظاه هاي روحي و باطني اوست نه مصاحبت و همرهيمرافقت، مرافقت جنبه مراد از
سلطه  نيانو جسمي، زيرا واقعيت و حقيقت چنين استادي، نورانيت اوست که بر جهان و جها

 ود کند،ه صعکنمايد و به هر درجه . سالک در حال سير در نورانيت آن استاد سلوک ميدارد
ا رالهوت  کشور از وصول نيز مرافقت او الزم است، زيرا آداباستاد او را مؤيد دارد و پس 

 آن استاد بايد به او بياموزد.

ب رب جان مرافقت سالک با استاد عام نيز ضروري است، زيرا نفحات رحمانيه که از
د الک نبايسرسد. بنابراين گردد، توسط استاد عام به سالک ميالعزه بر استاد خاص نازل مي

هد روم خواص محه استاد عام غافل شود و اال از استفاضات معنويه استاد خااز افاضات قلبي
 ماند.

اند، هل شدافرادي که بدون توجه آن قطب دايره امکان ظاهرًا براي خود مقامي قاي
 رشاد راگي ااند، از مستضعفين بوده و شايستچون در طي طريق از استاد خاص تبعيت نکرده

ر بز باطن قه اگر عنايت الهيه يار آنان شود و مقام واليت حندارند. اما در صورت تنبه ا
لي د. وايشان طلوع کند، بدون شک مستبصر شده و تحت لواي استاد خاص در خواهند آم

ل به وصو اگر مقام خالفت حقه را از باطن واقف نگردند، در همانجا متوقف شده و راه
و در  نند.کادعاي وصول و معرفت  معرفت الهيه بر آنان مسدود خواهد شد، هرچند ظاهرًا

س يرا اساد، زکار يا ترديد، طي طريق و وصول به مقام کمال بر ايشان ممتنع گردـصورت ان
 راه وصول، خلوص است نه انکار و ريب و ريا.
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 اطباء روحي
 يانسان صفات از نه ارادت. هاستسعادت جمله تخم و بزرگ است دولتي ارادت

 نکند، تجلي ايبنده روح بر تعالي حق تا و است حق مريدي فتص انوار پرتو از كه است،
 به دل مينز در سعادت تخم اين چون. نشود مريد و نيايد پديد او دل در ارادت نور عکس

 واصل رهبر تتربي و تصرف به را خود همواره و نکند ضايع را آن بايد افتاد، الهي موهبت
 .رسد مقصود و مقصد به زود تا نمايد تسليم

 رسدن جايي به هرگز دهد، خويش علم و عقل نظر به خود پرورش خواهد کسي اگر
 وادي در ار خود شيطان تسويل و نفس فريب و پندار و غرور به و افتد، هالکت ورطه در و

 پيغمبر راه اين دليل که دهد فريب شيطان و نفس را کسي اگر. اندازد پايانبي راه اين مهالک
 نينچ و خداست راه بيان جمله شريعت، علم و قرآن و است بس متعال خداوند لطف و

 عظيمي اهاشتب به او است؟ حاجت چه واصل رهبر به ديگر غيبت ايام در که نمايد اظهار
 .است افتاده

 و بردند هانجر دراز عمرهاي به تا کرد مدد را ايشان حق، الهام و آمدند حاذق اطباء
 معاجين و تندياف اطالعي ادويه خواص از و بشناختند علل و امراض انواع تا نمودند هاسعي

 اين اذق،ح اطباء از طالبان جمعي. دادند آن شرح خويش تصنيفات در و ساختند اشربه و
 .نمودند خويش شغل به مباشرت و کردند ممارست ايشان خدمت و درآموختند علم

 و دندش شغولم طبابت به استادان دستور به و کردند حاصل هاتجربه طالبان، اين
 اگر. انيدندرس کمال به و کردند تربيت داشتند علم اين تحصيل استعداد که را ديگر جمعي
 به و يدآ پديد را او معالجت داعيه و صحت آرزوي و باشد مرضي روزگار اين در را کسي
 و کند رفتص خويش عقل نظر به هاداروخانه در ساخته معاجين در و کند رجوع اطباء کتب

 و کند رجوع اذقح اطباء به بايد. اندازد هالکت ورطه در را خود ننمايد، التفاتي اءاطب به
 است تلخ گرا دهد که شربتي و آميزد در که معجوني حاذق طبيب و نمايد، او تسليم را خود

 .داد خواهد باد به خويش جان وگرنه يابد صحت تا کند نوش شيرين، يا
 هيچ يدبا گشت محقق معني اين چون کرد، دنتوان عقل نظر به خويش معالجه بيمار

 طيعم آني و لحظه هر بلکه نکند، معالجه را ديگران و خود خويش، علم و عقل نظر به کس
 او و شمارد غنيمتي را آن افتاد، دل  زمين در  ارادت سعادت  تخم چون. شود خويش استاد
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صل ن واواليت رهبرارا غذايي مناسب حال دهد. در حقيقت، اين غذا به جز در بوستان 
 ت اويافت نشود. پس بر سالک است که همواره مطيع استاد خود شود و تمسک در خدم

گردد  ترنراندازد، نعمت باطني او افزوورزد و بداند هرچه در اين راه برهم زند و ب
 «.َوَلَنْجِزَينَّه ْم َاْجَره ْم ِبَاْحَسِن ماکان وا َيْعَمل وَن»

 
 فراگيري علم طب روحي

ز اش. و نيباي انسان طبيب نفس خود « ک ْن َطبيَب َنْفِسکَ »فرموده )ع( صادقحضرت 
يز ان آن ندرم فرموده: اي انسان تو طبيب خويشتن هستي و دردهايي بر تو بيان شده و براي

 اي.راهنمايي شده

ا تنها ب رکسيهالبته اين امر آن بزرگواران از ناحيه حق تعالي، بدين معني نيست که 
خود،  واليتواند طبيب نفس خود باشد. براي اطاعت و اجراي اين امر مکاء به خود ميات

بياء و ت انبايد علم طب روحي را از مکتب بزرگان اخذ کرد. بدون مراجعه به مکتب حضرا
 پذير نيست.اوصياء و در غيبت ايشان حضرت اولياء، اکتساب اين علم امکان

 لي درواست که انسان طبيب نفس خود باشد، بنابراين گرچه ظاهرًا حکم بر اين 
بت طبا گردد، و آن مراجعه و اخذ علماينجا وظيفه مهم و خطيري براي سالک معين مي

 روحي از مکتب بزرگان است.

دون ت، بخودشناسي که سرلوحه تعاليم تمام حضرات انبياء و اوصياء و اولياء اس
 کسي است که طبيب نفس خود وپذير نيست. خودشناس حصول علم طب روحاني امکان

ان طبيب نفوس ديگران باشد. تنها در اين صورت است که خداشناسي که در اصل هم
 يابد.باشد، تحقق ميخودشناسي و طبابت نفس مي

ي روح تواند دريابد که امراضسالک بدون رجوع به بزرگان و حضرات اولياء نمي
الک سنمايد که صحت روحي است.  کدامند؛ بسا كه به مرض روحي مبتال گردد و گمان

اض ندن امرناساالهي بايد اين امور را از اطباء حاذق الهي اخذ نمايد، ايشان عالوه بر ش
 د.آموزنروحي، تعليم سالمت روحي و راه درمان امراض روحي را نيز براي طالبين مي

 واي انسان تو طبيب نفس خويش هستي »فرمايد مي )ع(صادقپس اين كه امام 
 ت که سالکبدينسان اس« ايردهايي براي تو بيان شده و به داروهاي آن نيز راهنمايي شدهد

 تصحراتب ـر مرده و بـن بـود را از بيـي خـ، امراض روح با اخذ اين علم از مکتب اولياء
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 .رسدمي معرفتي خداشناسي به خودشناسي چنين با و افزايدمي خود روحي 
 جريانات و آفرينش واحدهاي همه و طبيعت و خلقت عالم سراسر مجيد قرآن

 رفيمع خداشناسي درس و متعال پروردگار وجود هاينشانه و آيات و عاليم را خلقت
 و «باِباْلَالْ  ا وِليلِ َلآيات  النَّهارِ  َو اللَّْيلِ  اْخِتالِف وَ  اْلَاْرضِ  وَ  السَّمواِت َخْلقِ  في ِانَّ»: نمايدمي
 آيات هندةد نشان را زمين و هاآسمان اول آيه در. «ِلْلم وِقنيَن آياتٌ  ِضاْلَارْ  ِفي وَ » فرمايدمي

   که کساني براي است هايينشانه زمين در که فرمايدمي دومي در ولي نمايد،مي معرفي الهي
 .برسند يقين مقام به بخواهند

 عهمراج ونبد که است آياتي به مهم اشاره لکن است، بسيار زمين روي در الهي آيات
. شد محسوب يقين اهل رديف در و آمد نايل متعال خالق وصال به تواننمي آنها در تفکر و

 آيات بسياري در و شريفه آيه اين در. است پديدار هاانسان وجود در الهي، عظيمه آيات آن
 يدبا الهي، آيات رساي به توجه بر عالوه يعني است؛ هاانسان مراد آمده، «َاْنف ِسک مْ  في» که

 .داشت مبذول «َاْنف ِسک ْم في» هايآيت به را توجه کمال
 قبال رد «اْلَحق  نَّه  اَ  َله مْ  َيَتَبيَّنَ  يَحتّ  َاْنف ِسِهمْ  في وَ  اْلآفاقِ  ِفي آياِتنا َسن ريِهمْ » شريفه آيه در

 کمال نبنابراي. گرددمي ذکر جداگانه «َاْنف ِسِهمْ  في» عبارت با انساني عالم بيروني، و آفاق عالم
 تمام کيدهچ و جوهر زيرا است، انسان نفس در که باشد آياتي به بايد تفکر و تعمق و توجه

  .است انسان نفس و وجود در خلقت همه و کاينات
 کمال حد به او بصيرت و باز انسان باطني چشم که است نفسي هايمراقبت اثر در تنها

 مشاهده اين. دنماي مشاهده دل ديدگان با را اعلي عالم تواندمي که است مقام اين در. رسدمي
 تواندمي فردي چنين. باشد خود نفس طبيب که است کسي نصيب توجه، کمال و باطني
 شاهدهم را نيروها اين باطني نزولي و صعودي حرکات و عقلي نيروهاي و نفسي غرايز
 .کند معالجه را خود نفس امراض و نمايد

 منکر ادراک، عدم علت به ايعده رچنده باطني و ظاهري است حرکاتي آري
 انانس که دارد وجود بسياري ظاهري حرکات که اين از غافل. هستند باطني حرکات

 با بتواند يفرد هر که رسد چه تا نمايد مشاهده را آنها وسايلي و ابزار بدون تواندنمي
 .کند مشاهده را باطني نزولي و صعودي حرکات خود، دل ضعيف ديدگان

 ولو ت،نيس حالت يک به لحظه دو در عالم در چيز هيچ که کندمي ثابت روزام علم
 حد تا نانسا حواس و نبوده محسوس رکاتـح همه زيرا. درنيابد کسي ساسـواح ادراک به
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مسه ه و التواند حرکات ظاهري را احساس نمايد. هريك از حواس سامعه و باصرمعيني مي 
مادون  وراء يارک مابين دو حد معين آنها را ادراک کند و دتواند بدون ابزار و اسباب تنها مي

 پذير نيست.آن حد برايش امکان

مواج اکه  بنابراين بسياري از حرکات ظاهري براي بشر قابل ادراک نيست، به طوري
 رندهو اصوات زيادي در فضاي پيرامون ماست ولي جز با وسايلي مناسب، همانند گي

تر هاي پايينتواند فرکانسادراک کرد. در امواج صوتي، انسان نميتوان آنها را راديويي نمي
ها و ذرات تشکيل دهنده ها و اتمرا بشنود. همچنين حرکت ژن 32000و باالتر از  16000از 
ر د بشهاي مرده، محسوس و مشهوها و يا حرکت جايگزيني سلول تازه به جاي سلولاتم

اعت سالت که حالت و وضع کنوني بدن غير از ح نيست، هرچند از نظر علمي ثابت گرديده
 قبلي است.

اند قويتتغرايز حيواني و نيروهاي عقلي اتصااًل در حرکت و در حال تضعيف و يا 
ه براي ند کولي محسوس نيستند. حتي امکان دارد بسيار از حيوانات حرکاتي را احساس کن

شنود. البته ممکن را مي 000/400تا پذير نيست، مثاًل موش امواج با فرکانس زيادبشر امکان
ا ني راست به جهت توجه و تعليم خاصي، انسان همه حرکات جزيي و کلي ظاهري و باط

 مشاهده و ادراک نمايد.

اطني و ب طبيبان قلوب بعضي اوقات به اذن و اراده خدا حرکات جزيي و کلي ظاهري
لي با جنود خود از مح)ع( به فرموده قرآن مجيد، کنند. حضرت سليمانرا درک مي

ر ددهد که برويد و اي به مورچگان ديگر فرمان ميگذشت، احساس کرد که مورچهمي
 )ع( شما را پايمال کنند.هاي خود مخفي شويد که مبادا جنود سليمانالنه

د. موده بوم فرالطير و منطق ساير حيوانات را تعليخداوند متعال به آن بزرگوار منطق
دين به و هاي مورچگان همانند فرستنده و گيرنده بودکند که شاخکمي امروزه علم ثابت

 رسانند.الضمير خود را به همديگر ميوسيله مافي

نمايند. در آري سفراي الهي و بزرگان، حرکات الهوتي و ناسوتي را مشاهده مي
تواند حرکات باطني را درک کند که تزکيه نفس داشته طبيب نفس خود حقيقت کسي مي

اشد، و شرافت و عظمت نفس خود را بداند و كرامت الهي و بزرگواري آن را حفظ كند. ب
نمايد، از فرمايد: کسي که احساس شرافت معنوي نفس خود را نميحضرت هادي)ع( مي

فرمود: کسي که ادراک و احساس بزرگواري و )ع( عليشر نفس او ايمن مباش. حضرت 
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َمْن َکر َمْت َعَلْيِه »ي او مبارزه با نفس آسان است عظمت و شخصيت نفس خود را نمود، برا

 «.َنْفس ه  هاَنْت َعَلْيِه َشَهوات ه  

د خو. انسان در عين واجد بودن حاالت حيواني، داراي روح الهي و ملکوتي است
ين بوني حقيقي همان نور ملکوتي است نه خود و من حيواني و از خصوصيات بشر، جدال در

 .اندودهي و الهي اوست، که از آن تعبير به مبارزه نفس و عقل نممن حيواني و من عقل

 ت، ونتيجه غلبه اميال حيواني بر اراده اخالقي، احساس شرمندگي و شکست اس
 ارزه باا مببحاصل پيروزي اراده عقلي و اخالقي، احساس عزت و کرامت انساني. لذا سالک 

نفس،  طلقهمفتد وگرنه در اثر حکومت نفس نبايد بگذارد که ميدان بدست نيروي حيواني ا
 کند.انسان خود حقيقي را فراموش مي

ا هي رکسي که بر وجودش جز مشتهيات نفساني و حيواني حکومت نکند، او خود ال
ين زمينه ت علي)ع( در احضر«. َسه مْ َوال َتک ون وا َکالَّذيَن َنس واهلَل َفَاْنسيه ْم َاْنف  »نمايد فراموش مي
کنند، سر م ميکنم از مردمي که وقتي چيزي را گفرمايد: من تعجب ميدارد، مي تعبير جالبي

 !کنند، به دنبال آن نيستندشناسند ولي وقتي خويشتن خود را گم مياز پا نمي

 ا راکسي که طبيب نفس خود باشد، غرايز عقلي و نفسي را شناخته، حرکات آنه
ند ني همانحيوا باشند. غرايزيکديگر موافق نميداند که اين دو هرگز با کند و ميمشاهده مي

فس خود نود، کشند و کسي که پي غرايز نفساني رهايي انسان را به سوي اين جهان ميکانال
ته، ا دريافرقعي دارند، خود وارا گرامي نخواهد داشت. اما افرادي که نفس خود را گرامي مي

کنند و نه يرذيله مبرايند، نه غيبت مدهند، از صفات تن به رذالت و پستي و خواري نمي
حسد  وکبر تدانند غيبت ناشي از ناتواني است و ورزند. آنان به خوبي ميتکبر و حسد مي

َر  َاْو َتَجبَّ َکبَّرَ ج ل  تَ ما ِمْن رَ »فرمايد: مي )ع( صادقگيرد، چنان که امام از حقارت نفس نشأت مي

ه در نفس قارتي کساس حهيچ فردي تکبر نکرد مگر به خاطر اح «َوَجَدها في َنْفِسِه ِاّلا ِلِذ
 خود نمود.

ود حب ختکبر با خود واقعي، يعني با روح الهي و نور ملکوتي سازگار نيست. صا
حمت رالم عشود و از اين نور ملکوتي که از واقعي از معارف حقه و علم الهي خشنود مي

هاي زشم است. در اين مقام است که ارنمايد و خود صاحب جود و کراست، استقبال مي
ور سي و محدشناکند، زيرا اخالق الهي در اسالم براساس خومعنوي و الهيه او معني پيدا مي

 خداشناسي است.
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 معناي حقيقي صحت و مرض
واس تربيت واقعي تنها در مکتب اسالم است. مکاتب ديگر ممکن است تا حدي ح

ه طريق يد بهاي اصيل که شابيت نه در رديف تربيتظاهري را تقويت نمايند، ولي چنين تر
، قواي نسانمجاز، پرورش محسوب گردد. اما تربيت اسالمي عالوه بر تقويت قواي ظاهري ا

 نمايد.باطني او را هم تقويت مي

به مرت تقويت قواي ظاهري يا كمال تخصص در علم و فن، سبب قدم نهادن به کمال
ه شاهدملم و فني که از تربيت واقعي اثري در آنان شود. بسا صاحبان عانسانيت نمي

اشته و برد اي علوم و فنون، در شهوات و نفسانيات گامگردد. با وجود تخصص در پارهنمي
وده محد ها اسيرند. اما تربيت اسالمي سبب رهايي انسان ازهنوز در دايره خودخواهي

 .گرددها و آزاد شدن قواي روحي و معنوي او ميخودخواهي

ل صال نايوبه  از نظر اسالم، تربيت آن است که بصيرت قلبي انسان را به کمال رساند تا

ت. ا و آخره خددهد؛ ايمان ب. چنين تربيتي انسان را به ايمان حقيقي و واقعي سوق ميگردد
دن در شاخل دهاي دنيوي و پيوستن به حقيقت ثابت ابدي و ايمان به خدا، اعراض از جاذبه

ام احک انداز عقل است. شرايع ولهي است؛ و ايمان به آخرت باز شدن چشممحيط امن ا
تحول  وانداز عقل ديني به مقتضاي تکامل عقلي، موجد زمينه و شرايط براي باز شدن چشم

 نفس است.

 مواج پرايان مدر بينش الهي اسالم، ايمان به خدا همانند کشتي است که انسان را از 
وج مرساند. استحکام و دقت بيشتر در صنع ساحل امن ميخوف و خطر نجات داده به 

 تري است.شکن ايمان، سبب حصول اطمينان فزون

 عقل چنين ايماني انوارش از قلب و باطن انسان سرچشمه گرفته و مورد تصديق
او  ته، عقلياف هاي شرک نجاتسليم است. در اثر تابش پرتو ايمان به نفس، انسان از تاريکي

قواي باطني  کشاند. بدون ايمان واقعي، نفس در ضاللت فرو رفته،فق اعلي ميرا به سوي ا
 گردد.او تضعيف مي

، لذا ت آناي است براي نگاهداري ايمان قلبي و تقوياحکام و دستورات ديني وسيله
نها آه باطن بايد بسالک در مکتب الهي اسالم، عالوه بر آشنا شدن به ظواهر تعاليم و فرامين 

 ببرد و به ظاهر و باطن آنها عامل گردد.نيز پي 

 اصلينو و در مکتب مقدس ربوبي، جلوات مفاهيم و معاني کالمي که از لسان عارفان
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 رسيده،نمشان گردد، هرگز قابل قياس نيست با كالم افرادي که بوي حقايق به مشاجاري مي 
 ولو ظاهرًا همان کلمات را بيان نمايند.

آيد که ماع کلمه صحت و مرض، چنين به نظر ميدر افراد عادي به محض است
 م ملکوتعال عضوي از اعضاء کسي به درد آمده يا فالن فرد سالم است. اما در طريق حق و

 و الهوت و در محضر بزرگان، صحت و مرض معناي ديگري دارد.

مان گالبته تشخيص صحت از مرض خود بابي است و به اين سادگي نيست که مردم 
ه کبداند  وابد توانند آن را تشخيص دهند. اين از ظرايف است که انسان دريمي کنند که همه

ن دردمند و صاحب درد کيست و مراتب درد و صحت او چيست، چه درد و صحت در اي
 مکتب يک معنا ندارد.

ستادي اکتب فردي که در عالم مراقبه مراحل و منازلي را طي کرده و موفق به درک م
تعليم  ز اوامأمور به ارشاد مردم است، بايد صحت و سقم حقيقي را  شده که از ناحيه حق

و  يل کردهتحص گيرد. آن اساتيد الهي چنين فرمايند: اي افرادي که تا حال در مکاتب عادي
يان به م نسايد، بايد در اين مکتب همه آنها را در مقادر معاني صحت و درد سير نموده
 ماوراء آنها است. فراموشي سپاريد که در اينجا معاني

ز و ا هاي متمادي در مراحل تزکيه و تقوي و طريق حق سير کردهافرادي که سال
تب مرا اند، آنان به نسبت مراتب شؤون قلبيه خود تا حديکالم حکميه برخوردار شده

 کنند.صحت و سقم را درک مي

لم سا در عالم معنا عمده صحت و سقم روحي مطرح است. چه بسا افرادي که جسمًا
ي سالم فراداتوان آنان را و ظاهرًا شادمان و مسرورند ولي روحًا مريض باشند؛ لذا نمي

عالم  ، دردانست. هم چنين فردي که روحًا سالم بوده لکن مبتال به امراض جسماني است
ابي بحقيقت او را مريض نتوان گفت. بدين لحاظ تشخيص درد از صحت در اين مکتب، 

 بزرگ و مهم است.

اي هاي صاحبان روح سالم، امراض جسمي نه تنها بر سالمتي روحي آنان صدمبر
اند، واستهخرفت نمايد. آنان طلب درد را از روي معکند، بلکه آن را تقويت نيز ميوارد نمي

عالي ارک و تد تبدردي كه باطنًا کمال سالمتي است. از اينرو عارفان الهي از پيشگاه خداون
وفيق را تعلم و  ا آنرا به تمام علوم عالم فرموده، عالم رباني گرداند ت مسئلت دارند که آنان

 واستدرخ کمال صحت واقعي را از اوا تشخيص داده،واجد شوند که بتوانند درد و مرض ر
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 نمايند. 

در صورتي  تواند درد خود را تشخيص دهد و نه درد سايرين را.بسا طبيبي که نه مي
اطنًا که ب است درد را تشخيص دهد و آن را عالج کند. کسيکه طبيب واقعي و الهي قادر 

جا کداند که از نيز مي تواند صحت و درد روحي را تشخيص دهد، ريشه و منشأ آن رامي
به مرت کند تا آن را بهناشي شده است. چنين فردي قطعًا در صحت روحي خود تالش مي

ه بنان آن و تأمين صحت روحي کمال رساند، و در سايه عنايت الهي در رفع مرض ديگرا
 كوشد.حد کمال مي

ايم؟ هنجات پيدا کردتوانيم دريابيم که در حد اعلي از امراض روحي چگونه مي
تن را لب خويشقگان توانيد با ديداند اگر خود را واقعًا ميزان کنيد، آنگاه ميبزرگان فرموده

ي روح دارا نجات پيدا کرده ومشاهده نماييد و دريابيد. زيرا شخصي که از امراض روحي 
 سالم است، او را عاليمي است که از جمله آنها، علم الهي است.

 ه اشارهالجملاما علم الهي چيست؟ بزرگان از تشريح پاسخ آن اظهار عجز نموده و في
 هاي الهي است.علم الهي، کمال معرفت به حقايق و نعمتاند که فرموده

رموده، مت فيي که خداوند تبارک و تعالي به او کراهادر حقيقت اگر انسان به نعمت
ه، ولي رسيدمعرفت پيدا کند او عالم رباني است. سالک در ابتدا هنوز به کمال معرفت ن

 اميدوار است که به آن مرتبه نايل گردد.

ست. لب اکند، حالي که انبساط و سرور قمسلمًا چنان معرفتي ايجاد حال الهي مي
حقق ال تال انبساط و سرور قلب ايجاد نگردد. وقتي آن علم و حبدون تحقق معرفت، کم

 ده و ازشالم سيابد. در اين مقام است که آدمي داراي روح يافت، اعمال الهي نيز تحقق مي
لهي ا. پس شخصي روحًا سالم است که علم و حال و عمل امراض روحي نجات يافته است

 .در او تحقق يابد

ايم و دهها و امراض روحي خود را به پيشگاه تو آورالهي دردمنديم، خصوصًا درد
وبين محب ونماييم. الهي ترا به عظمت قرآن شفاي آنها را در حد کمال از تو مسئلت مي
ياب م و کاميابيهايمان لبيک ترا به سمع دل دردرگاهت، توفيق عطا فرما که در قبال خواسته

 از بارگاه تو شويم.

نه به  مان استناهانگالهي اتکاء ما به کنيم به گناهان خود، يبار الها، اقرار و اعتراف م

 بوبينر مح. الهي مقر و معترفيم آن اخالصي که دطاعتمان، چون طاعت مستلزم اخالص است



                                                                          وظايف خاص سالک در خدمت استاد 159

و درگاهت هست، در ما نيست. الهي معصيت مستلزم فضل و رحمت است، آن هم در ت
 گردد.يياورد، دست خالي برنمهست و يقين داريم کسي که محبوبين درگاه ترا شفيع ب

وست، يب تبار الها، آن علمي که در محبوبين بارگاه تو هست و آن حالي که در حب
حق آن  ا بهرآن عملي که در مقربين درگاهت تحقق يافته، بار الها آن علم و حال و عمل 

 انوار مقدس به ما نيز عطا فرما و ما را از روي سياهي درآر.

ت ده هاي روحي نجاعطاء اين سه نعمت عظمي، ما را از بيماريالهي لطف فرما با ا
و تر حضور اء دتا بعد از اين با کمال صحت روحي زندگي كرده، هم در دنيا و هم در دار بق

 رو سفيد باشيم.

 
 آداب احرام در طريقت

ريق طشکسته دالن طريق حق، خلوت گزينان و معتکفان کعبه جمال، آزاد مردان 
ن ه به ايايستان پر سوز و گداز جمال حقند که با نيت الهي و دلي پاک و شوصال، آن عاشق

 اند.وادي مقدس گام نهاده

ت القامرود به  دل شايسته، دل شکسته است. دلي که عرش معالي خدا باشد، هر جا
ه اطنًا ببود، ق، به زيارت اولياء و علماي رباني رـحق رود، اگر به زيارت فقراء عالم ح

 رود.ا ميمالقات خد

غيار و االي از لي خدعاشقان الهي با توبه و انابه بلکه با توبه نصوح، در حال انقطاع با 
. ب اويندمقر با کمال اخالص به مالقات ولّي حق روند. آنان مخلصين درگاه خدا و دوستان

ا ير حب دنآثا نمايند که اثري ازاولياء مقدس خدا کيفيت قلوب سالکان الهي را مشاهده مي
جز  ست واهايي كه کمال توجه آنان به جمال و جالل الهي ها مشهود نيست. دلدر آن دل

 بينند.جمال حق نمي

اي هستند که در محفل وحدت بهم پيوندند؛ سالکين دل شکسته، عاشقان دل سوخته
وار خود را به شعله خواهند در اين راه پروانهآنان پروانگان ديوانه شمع ازلي هستند. مي

َوال َتْحَسَبنَّ الَّذيَن ق ِتل وا في َسبيِل اهلِل َاْمواتًا َبْل َاْحياٌء »تش آن شمع زنند و جان خود را دربازند آ

خواهند اين جان پروانگي را در راه عشق حق دربازند و جان ابدي مي«. ِعْنَد َربِِّهْم ي ْرَزق وَن
، در قبال اين اخالص، خداي ديگر را دريافت کنند. آري کسي که نيت خود را الهي کند
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تبارک و تعالي ابديت را به او عنايت فرمايد. اما طي اين راه و حصول مقصود، مستلزم 
 ديدگاني بيناست.

ا کسي که ديدگان ظاهريش بينا لکن ديدگان باطنيش اعمي است، او حقيقت ر
لي ر حد اعديرتش بص بنگرد. اما کسي که مراتب« َو بي َيْبص ر »تواند از مقام بيند و نمينمي

د و از مقام بشنو« ع َيْسمَ  َفبي»بنگرد و از مقام « َو بي َيْبص ر »تواند از مقام است، چنين فردي مي
ت، گرش خداسنگرد، نگرش او نمي« َو بي َيْبص ر »سخن گويد. کسي که از مقام « َو بي َيْنِطق »

 گويد.ا سخن ميشنود و به زبان خدبيند، به گوش خدا ميبه ديده خدا مي

م م مستلزمقا اي سالک طريق حق بيا، بيا به سوي کعبه جانان، لکن بدان رسيدن به آن
اي رفتهگتزکيه نفس است. اي عاشق جمال بايد آن وادي مقدس را که اينک در آن قرار 

 را بنگري.« قاَب َقْوَسْيِن»بگردي، و با ديدگان بصيرت کوه قاف 

به  واهي کن ه نگي به اين کوه قاف بنگر. به دامنه اين کواي سالک بيا با آن ديده اله
کني؟ در مي اهدهبيني؟ در مسير آن تا قله چه مشقله آن بنگر. در دامنه اين کوه قاف چه مي

ريقت طله، قرسد؟ پايه اين کوه، شريعت است؛ مسير آن تا سر اين کوه قاف چه به نظر مي
 ت است.، حقيق«قاَب َقْوَسْيِن»است؛ و قله آن 

ي جاي پايه اين حرکت، شريعت است اما نبايد در مقام شريعت متوقف شوي که به
الم عماني. بکوش از مقام شريعت بگذري و وارد رسي و در تيه ضاللت متحير مينمي

 طريقت شوي.

و  نما استراه و نيز بدان که در مکتب ربوبي، استاد الهي هم در عالم طريقْت معلم و
رع شاهر ت، ليکن سعي و تالش او بر آن است که مبادا سالکين در ظوهم در عالم شريع

 د.ارد شونت، ومتوقف شوند، بلکه بايد قدم فراتر نهاده به عالم طريقت که باطن شريعت اس

يعت ز شرالبته نظر اين نيست که چون وارد عالم طريقت شدي، ترا انصراف کامل ا
ايد بدد. د، اين راه به کلي متزلزل گرحاصل آيد. شريعت پايه است و اگر برداشته شو

 نخواهي قصودشريعت را پايه بداني ولي دريابي که تا دراين عالم متوقفي، به سر منزل م
راحل و مه و رسيد. بيا مراتب تزکيه خويش را به حّد اعلي رسان، قدم به عالم طريقت ِن

 منازل آن را سير کن تا به مقصد رسي.

 ي هاي ظاهرباسبه عالم طريقت بايد م حِرم شويد. بايد ل کين الهي براي ورودـاي سال
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ر زمره ديد و دم بنخود را، لباس دنيا را از تن برکنيد. با لباس الهي، با لباس مواليي احرا
رکت ال حم حِرمين حقيقي به شمار آييد. به سوي کعبه جالل و جمال، به سوي کعبه وص

 عبه جانان است.کنيد که باالترين سفر انسان، سفر به سوي ک

ايد، اي حجاج حقيقي که توفيق چنين حجي نصيب شما شده و لباس احرام پوشيده
، اين ي ندهندر کسهآماده باشيد و تلبَيه را از زبان دل جاري سازيد. اين لباس احرام را به 

 ر آنبلباس مختص دل شکستگان است. از آن سرمستان جمال حق است، چنان سرمستي که 
هشياري و  اي که ديگر ايشان را بيداري نيست.گر هشياري نيست. چنان بادهسرمستان، دي

رمستان گرند، سن ديبيداري ظاهري به کار نايد و آن را بهايي نباشد. هشياران اين راه هشيارا
 اين راه سرمستان ديگرند، بيداران اين راه، بيداران ديگرند.

اسالم،  ايد، پايگاه دينمحرم شدهاي مسافران الهي، بدانيد اينجا كه توقف کرده و 
، هر نيسته ظاشريعت است، بايد حرکت از اين ميقات انجام گيرد. اما طي اين سفر به وسيل

انان، به کعبه ج سوي اين راه را بايد به پاي دل و با ديده گريان رفت. پاي دل بياراييد که به
 رويد.زيارت جمال خدا مي

 ت بايد حرکت کند و در دامنه کوه کهآري کسي که عازم سفر حج حقيقي اس
ات اين مرق هاي اين کوه رساند که به منزلهشريعت است، متوقف نشود. خويشتن را به کتل

ت چه شريعس گرهاي اين مرقات را طي کند تا خود را به جانان رساند. پراه است، بايد پله
م وصال ب عدشريعت موجپايگاه دين است و نبايد قلبًا از آن جدا شد، اما توقف در عالم 

 است.

ها بسيار هاي رهروان راه خدا، وارد عالم طريقت شويد و بدانيد که در طريقت، را
ه پيش تي کها درگذريد، بر زحمات و مشقات و ناماليماالعبور است. بايد از آن راهصعب

هي لاتاد هاي پرپيچ و خم را بدون اسآيد، صبور و شکيبا باشيد. بدانيد که آن راهمي
پيش  ا ازتوانيد طي کنيد. در صدد تجسس و تفحص چنان استاد الهي باشيد. موانع رنمي

رآييد و دانابه  ووبه طلبي بيرون آمده و به مقام تبرداريد، در اين راه بايد از خودبيني و جاه
 معاصي گذشته را تالفي و جبران کنيد.

ين ين است. بايد االزمه طي طريقت، رياضت، مجاهدت، عزلت، جوع، صمت و يق
 مراحل را طي کني تا به قله اين کوه قاف رسي، که مقصد و مقصود آنجاست.

 . سانيال رکوش مراتب بصيرت باطني و نيروي سامعه و ذائقه باطني خود را به کمـب



سفر به کعبه جانان                                                                                              162  

را،  م حقايق، طعاي و در ذائقه ظاهري متوقف هستيتا مراتب ذائقه خود را به کمال نرسانده 
 به الهي را نتواني چشيد.طعم ثمرات طي

ت کوالاگر شيريني و حالوت مأکوالت و مشروبات عالم حقيقت را بچشي، ديگر مأ
و  والتو مشروبات عالم ظاهر برايت وقعي نخواهد داشت. آري بايد طعم ثمرات و مأک

 م ذائقهعال مشروبات اين عالم را بچشي، تا براي تو ثابت گردد آن طعم و شيريني که در
 شيده بودي، در حکم عدم است.ظاهري چ

زيبا  ويست بيا از اين عالم باصره درگذر و به ديده خدا بنگر تا بداني که زشت ک
ي است، يبايزاي، تنها جزيي از کدام است. آن زيبايي را که با ديده ظاهري مشاهده کرده

قي را حقي آيد. به خدا اگر به ديدگان بصيرت، زيباي مطلق وبلکه جزء هم به شمار نمي
 هاي ديگر اعتنايي نخواهي کرد.بنگري به زيبايي

هاي آن در ياي سالک، بدان مادام که آن زيبايي حقيقت را درک نکني، دنيا و زيباي
نها آسير کند، شيفته و فريفته زيبايي زودگذر شده و خويشتن را اگري مينظر تو جلوه
تواند يمبيند، چگونه نطلق را بايي متا انسان زي«.  باق ما ِعْنَدک ْم َيْنَفد  َو ما ِعْنَداهللِ »خواهي نمود 

 .حال است؟! متواند او را مقام انقطاع حاصل آيداز اين زيبايي ظاهر درگذرد و چگونه مي

رواز راسته پآپر  بيا با تقويت حواس باطني، خويشتن را به مقام انقطاع رسان، تا بال و
 کني. سير« ْدنيقاَب َقْوَسْيِن َاْو اَ »ني و در رسا« َاْو َاْدني»کنان خود را به مقام 

ه بار کول اي سالک، طريقت تنها سفر توست؛ سفري از ظاهر دين به باطن آن، سفري با

هور ظيقت . چنان که قباًل هم گذشت، براي هر سالک، طرشريعت و به انگيزه يافت حقيقت
خود  هاي ويژه بها و گرههخاصي دارد، زيرا هر انساني جدولي از بحر وجود است و قفل

 ووکل تشود تا سالک سنت خاصي مانند ذکر، زهد، هاي فردي سبب ميدارد. همين تفاوت
 عطيه عظيم عشق را برگزيند.

که  راهيهاي طريقت جز با پير راه امکان ندارد. پيراز طرف ديگر، طي کردن کتل
ضر راهي که دهد. خخرقه شريعت در پوشيده و سراسر وجودش رايحه حقيقت مي

 وارهاي که بر جان سالک، شرر است. راهنمايي که هممجذوب درگاه صمدي است، جذبه
 دهد.ريزد و مستانه فرياد حقاني سر ميشراب حضور را در جام وجودش مي

شناسد. ها را ميچرا بايد دست بيعت به پير راه داد؟ زيرا تنها اوست که آن گره
 فيت رمزه کيکداي او آگاه است. اوست ـع و بر سّر سويک، مطلّ ـاوست که بر عين ثابت سال
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 داند.گشودن قفل وجود سالک را مي 

ند يعه هستام شمنظور از پير راه، شيخ و عارف و استاد الهي، در حقيقت فقهاء واالمق
فًا ِه، م خالِ َنْفسِ لِ اِئنًا حاِفظًا ِلديِنِه، ص»، داراي شرايط چهارگانة )ع(صادقكه به فرمودة حضرت 

حقق يابد، تد كمال ذكور به حمباشند. به طوري كه اگر شرايط مي« اه  َو م طيعًا ِلَاْمِر َمْواله  ِلـَهو
 به مقام علماي رباني و واصلين و مخَلصين نايل آيند.

 وازشناي سالک در طريقت بايد در مقام سلم و رضا باشي که هرچه از دوست رسد، 
کنم به ميقيان از خدا مسئلت نمايي که الهي من عرض ناست. بايد همانند حضرت موالي مت

شاکر و  آن بال و درعلي بال نازل مکن، اگر وقتي اراده کردي که بر علي بال رسد، توفيق ده که ا
 هاي عظماي توست.قدردان تو شود و بداند اين بال هم از نعمت

ه ان را بمردو نا اي دردمند از درد شکايت نکن، هرکه از درد دوست نالد، نامرد است
ز اد. اگر شاهر خدا راه نيست. درد را استقبال کن و تفکر نما که اين درد از کجا بر تو ظ

مار شبه  جهت تنبيه است، باز نعمتي با عظمت است. بسا افرادي که در رديف ستمکاران
تگي شکس آمدند وقتي به دردي گرفتار شدند، به توفيق حق آن درد موجب تنّبه و دلمي
دست بو درد  تالءان گرديد و به سعادت جاوداني رسيدند. بايد بداني که اين مقام بدون ابآن

 نيايد، لذا درد را استقبال کن.

جات منا دردي که مقام امتحان است، انسان خود آن را فراهم نموده، چنان که در
ست خود دبا ها را من نمايند: الهي همه اين ناراحتيبينيم که اظهار ميمحبوبين الهي مي

ريقت طالم عام. البته هر دردي معلول انحراف و ارتکاب به معصيت نيست. در فراهم کرده
ه ر پيشگادبول نهد. از جمله دعاهاي غير مقدهد و امتحاناتي در پيش روي او ميخدا درد مي

بَّنا َر»بگويد  ن کهالهي، اين است که کسي بگويد خدايا مرا امتحان مفرما، ولي امر است به اي

 «.َلنا ِبِه َو ال ت َحمِّْلنا ما ال طا

ت آن ا علبنابراين وقتي دردي عارض شد، سالک بايد تفکر کند و از خدا بخواهد ت
دي که م بر درنازيرا معلوم گرداند که آيا تنبيه است يا امتحان، و يا اين که نوازش است؟ ب

 خدا با آن درد انسان را بنوازد.

که خداوند متعال فرمود حبيب من علت غايي خلقت است و من  اي سالک، بدان اين
گنجي بودم نهان، خواستم خود را آشکار نمايم، يعني بايد آن گنج را در اشرف کاينات ديد. 
نظر از بعثت اين است که خداوند تبارک و تعالي آن اشرف کاينات، آن گنج نهاني را بر همه 
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، يعني همه مظهر صفات خدا شوند. چه غرض از آن بنماياند تا همه از آن برخوردار گردند
 گنج همان وصال به حق است، همان ارتباط با حق و استغراق در او.

فس و نکيه تواند در دنيا و عقبي به توفيق حق با تزآري راه باز است و انسان مي
يف اي در ردکمال اخالص، در زمره حضرات انبياء و اوصياء قرار گيرد. در دار ديگر عده

. ن هستندصوميکنند آنان از انبياء و معانبياء چنان با روي درخشان آيند که همه فکر مي
ر رديف دانستند ، توتوان منکر شد که بسياري از افراد الهي که از انبياء و اوصياء نبودندنمي

 آن بزرگواران قرار بگيرند.

 ست.خدا آن بهاي تواي سالک خود را ارزان مفروش که بهاي تو نه جنت، که برتر از 
اي ونبهخمگر نشنيدي که خداي تبارک و تعالي فرمود: اي حسين من، ترا خونبها منم! 

د صيرت خوباتب عارفاْن، بهاي عارفان، خداست. بيا خويشتن را به مقام انقطاع برسان و مر
 ان.گرد لکحّ م« غيطَ ما زاَغ اْلَبَصر  َو ما »را به کمال رسان و ديدگان قلب خود را به ک حل 

 
 خلوت ظاهر و خلوت باطن

نبياء ارات اند. جملگي حضبناي راه دين و وصول به مقامات يقين را به خلوت نهاده
 اند.و اولياء در بدايت، داد خلوت بداده

ت شيرين گردانيدند. حضر)ص( اکرماول، خلوت و عزلت را بر دل حضرت رسول 
لوت خبه  کردند، اول او راه کرامت ميواسطموسي را نيز چون استحقاق استماع کالم بي

ر زبان هاي حکمت از دل بظهور چشمه)ص( اکرمفراخواندند. حضرت رسول « َاْرَبعيَن »
ست در صيتي امشروط فرمود، چه در عدد چهل خا« َاْرَبعيَن َصباحًا»را به اختصاص اخالص 

 استکمال چيزها.

 اهري و خلوت باطني.بايد دانست خلوت بر دو گونه است: خلوت ظ

 اعت.خلوت ظاهري آن است که انسان محلي پيدا کند به دور از سر و صدا و جم
)ص( رماکل اند، چنان که حضرت رسوها را اختيار کردهحضرات انبياء و اولياء اين خلوت

 شد.ياز مقبل از ابالغ رسالت، از مردم کناره گرفته و در غار حراء مشغول راز و ني

 وکرده نباطني، خلوت دل است که ولو انسان ظاهرًا خلوتي هم اختيار اما خلوت 
رًا با ـظاه شد.الي باـالي از سرو صدا و جماعت نباشد، لکن قلبش از اغيار خـپيرامون او خ

 جمع است ولي باطنًا سير و جوالن قلبي و روحي او درعوالم ديگر است.
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د يعني خلوت ظاهر ايجاخلوت ظاهري ممکن است توأم با خلوت باطني باشد، 
يطي خلوت باطن کند. چون باطن مقدم بر ظاهر است، بعيد نيست خلوت باطن در شرا

 قويتايجاد خلوت ظاهر کند. انتخاب خلوت ظاهري امکان دارد که خلوت باطني را ت
 د.هاي ديگر کند تا منجر به خلوت باطن گردنمايد، و آن خلوت نيز ايجاد خلوت

ل ، استخراج جواب وقتي صحيح است که محاسب به راه حدر تسويه حساب ظاهر
. ار گرددآشک واقف باشد و در خلوت جواب را بيابد و يا بدون اختيار خلوتي، پاسخ بر او

ارف د. عپس اختيار خلوت، مستلزم خلوتي ديگر است که سالک از ماسوي اهلل منصرف شو
واب ه اخذ جبوفق ياز با معبود خود متواند در راز و نالهي بدون اين انصراف و انقطاع، نمي

 گردد.

ز از م ناترين نعمت و مقام براي سالک عارف، اظهار نياز است. سالک در مقاعالي
بيند، لذا ينياز ممرتبه نياز و طلب خارج شده، در قبال عظمت کبريايي حق تعالي خود را بي

 د.تواند به مراد خود نايل گردشرايط طلب در او جمع نشده و نمي

را  سد و آناز رالبته تا بين سالک و نياز فراقي هست، او ناراحت است اما وقتي به ني
نعمت  شود. اين سؤال و گدايي،طلب کند، يعني سائل و گداي کوي حق گردد، راحت مي

 عظمايي است که در آن حال سالک در عين نياز، در کمال موفقيت است.

ست، اطلب  اين نياز باطنًا حصول نياز وآري اين نياز ماوراء ساير نيازها است. 
 اشد. دربقام نعمتي است که عاشق واقعي از آن هرگز سير نشود و خواهد که مدام در اين م

ست. ا آن نيبوضه آن حال معنوي اگر تمام دنيا و عقبي را به او بدهند، حاضر به قبول و معا
ق ند. عاشراک کآن معنويت را ادتواند اما در مقام ناز، سالک از اين حال خارج شده و نمي

 ر گردد.ضطرااواقعي همواره درخواست نياز دارد، اعم از اين که حصول يا فقدانش علت بر 
 نياز او همواره رضاي حق است و اگر ظاهري هم باشد، باطنًا معنوي است.

يرا زبد، سالک بايد در خلوت خود دلش را با دل استاد بدارد و از دل او مدد طل
ند رسد. اين پيوغيبي و نسيم نفحات رباني ابتدا از دريچه دل استاد به دل سالک ميفتوحات 

 تر شود، بيشتر ادراک حقايق کند.ارادت هرچه محکم

سالک الهي بايد مدام استاد را حاضر و ناظر و همراه خود بداند. هرچند ظاهرًا از 
. چه آنان که مظهر صفات خدايند، استاد به دور باشد، اما باطنًا خود را در حضور استاد ببيند

دور و نزديک برايشان يکسان است و تفاوتي ندارد. همچنين سالک هميشه فکر کند که 
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رو هر آني بايد بر مراتب تقواي خود بيفزايد و مراقب حال استاد نزد او آمده است، از اين
 اي لغزش از او سر بزند.خود گردد که مبادا ذره

اسواي مرق  ر اين طريق، عبدّيت است. تا رونده اين راه ازاز جمله تکاليف مهمه د
ز المتي اسيد. عردر او به مقام تحقق نخواهد « ِمْن ِعْنِدنا»حق آزاد نشود، اختصاص عبديت 

َرْت َينابيع  باحًا ِاّلا جَ عيَن صَ ْربَ ما َاْخَلَص َعْبٌد هلِل َعزََّوَجلَّ اَ »عاليم اين مقام عظمي، اخالص است 

 ن است.اشقا، کمال مرتبه اين اخالص از آِن ع«ِمْن َقْلِبِه َعلي ِلساِنِه ا

رار ز اسادر زير پرده عشق عاشقان، اسراري است بسيار، هر کدام سّري است بزرگ 
 غيب مکنون که اين معني، اليق آن عقل که آلوده هوي است، نشود.

 
 رهايي از شير شرک

ن به بود ز زنده بودن به جانان نيست، و زندهسالک الهي بايد بداند که زندگي ج
اهي ردان جانان نيز تنها به عشق تواند بود. عشق خاصيت انساني است و فرشتگان را ب

 نيست. تا از باده عشق سرمست نشوي به کوي جانان راه نبري.

ص حق، خا ن بهاز جان به جانان، راهي است ولي دل تيره به حق راه نيابد و راه يافت
ب وياي قرو ج ي آگاه است. سالکا ! بدان که راه تو به حق از ديار دل است اگر طالبهادل

و ر مححقي. اين سعادت نصيب طالبي است که در مقام تسليم و رضا و تقوي بوده و د
 ترين مانع و سد راه وصال داند.منّيت خود بکوشد و خودبيني را بزرگ

د و ر بند. پس از خود پاک شو و دتا تويي، در خويشتن مانده و دلريش خواهي بو
سي، رصود قيد هيچ يک از حاالت و صفات خود مباش و از هستي درگذر تا به سر منزل مق

ير شرا از  ا ماخويشتني نرسيم و تو بدان هستي ما، بالي جاوداني ماست. تا به سر منزل بي
در  ختهافرو شرک باز نگيرند، به بلوغ توحيد نخواهيم رسيد. جان ما چون چراغي است

گذار دار و با بربيابان، که هستي ما نور آن را در خويشتن محبوس نموده، سالکا اين هستي ر
 نور تو سرتاسر بيابان را فراگيرد.

امه و ج پيمايد. سالکا از هستي بگذرهرکسي به نسبت معرفت خويش اين راه را مي
فت در معر قيقيدان که سلطنت حنيستي پوش و شراب فنا بنوش تا به عالم بقا راه يابي، و ب

 . بکوش تا اين گنجينه الهيه را به دست آري.است

  د و سّرشو داد بيناـابد و هر سالکي از آن، درخور استعـتآفتاب معرفت بر هرکس مي
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يز چهر  ذاتش روشن گردد و گلخن جهان به وي گلشن شود، او همواره به درون و حقيقت
ره ب بر چهنقا ست، در اين حال است که هزاران اسرار در زيربيند نه پونگرد، او مغز ميمي

 گردد.ضمير او گشوده مي

پذير نيست. مکانبايد دانست که اين کاميابي بدون ارشاد و تعاليم عاليه استاد واصل ا
رق طت و استادي که آثار کمال از ناصيه احوالش به منصه ظهور رسيده و ابواب تجليا

مدغم  مضمر و ر اول او باز است. استادي که آثار و انوار واليتيه دافاضات همواره به روي د
 گشته و آثار مشهوده ناسوتيه او، پرتو اضائه انوار ملکوتي اوست.

درد  ان وسالکا ! بضاعت راه وصول به حق، سوز و گداز درد الهي است، ترا سوز ج
دس حق قاه د، به بارگدل بايد تا به آستان قرب حق راه يابي. آهي که از سر دردي برآي

ز اي و خواهد رسيد. تو نيز اگر صاحب سوز و درد نباشي در صف مردان حق قرار نگير
اي ا براثمار شجره طيبه عشق برخوردار نخواهي شد. پس اي طالب حق و حقيقت، خود ر

 سوز و درد آماده نما.

ه دنيا ست کادل مقام بس وااليي دارد، زيرا که او تجلي گاه جمال ازلي است. بحري 
ر دها جان ! صداند. انعکاس عالم کبير در عالم صغير است. طالباو عقبي در آن قرار گرفته

س در پست. ادل تو پنهان است، هرچه خواهي و آنچه را که آرزو داري همه در دل پديدار 
ت، با ن اساين صورت اي انسان با اين قدرتي که تراست و چنين نيرويي که در دلت پنها

 قارت بر خويشتن منگر.چشم ح

ه گاهي ند کدل بايد منزه و مبري از هر آلودگي باشد تا بتواند در مسير حق سير ک
 ماني درو ز محو تماشاي عالم قدس، و زماني در اشتغال امور عالم خاکي. گاهي در َصْحو

 لوک آن.ه ممس ْکر باشد، تا در هر دو حال کمال خود دريابد و مالک نفس خويشتن گردد ن

بصيرت  اگر ترا تجلي جمال ازلي آرزوست، بصيرت دل بايد زيرا توشه اين طريق،
ست. ادل است. دل بستن به خدا سبب آزادگي، و دل نهادن به ما سوي موجب رنجوري 

ک ابد. محو بتتپس طالبا! دل بر خدا بند تا از ميغ تاريکي جدا شوي و روشنايي حقيقت بر 
م دنيا تنع وو درد است و اين درد و سوز با شادماني  همت عارفان طريق حق، سوز و گداز

 تناقض دارد.

کب ر مراي سالک! بايد خانه تنگ وجود را ترک گويي و از ما و من بپرهيزي و ب
 سليمو ت عشق نشيني، و رخت خويش سوي عالم امکان کشي و با ثبات قدم و دوام مراقبت
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 ي.اص محبوب خويش واقع گردو رضا، به بارگاه قدس راه يافته و مورد عنايت خ 

و  قيقتحگردد که به ابعاد مختلف در او نگري و اال حقيقت هرچيزي وقتي معلوم مي

پس  ذرد.مجازيت بر تو مکتوم خواهد ماند، و اين بينش نصيب سالکي است که از هستي بگ
ر بند گر دطالبا تو نيز از هستي بگذر و در خويشتن فاني شو تا اين که احد بيني و ا

 خويشتني، همه عدد خواهي ديد نه احد.

ا ريني بآري کمال جان آنگه ترا حاصل آيد که از عاليق دنيوي بگذري و خويشتن 
صول اه ومانع وصول به يگانگي و وحدت داني. زوال شخصيت در برابر عظمت کبريايي، ر

 به وحدت است.

اگر  که بجوي سالکا ! گرد صورت مگرد، معنا بطلب و محبوب ابدي را از عالم غيب
 اري.پرده از آن برافتد و جمال ازلي اندکي متجلي گردد، نه دياري ماند نه ديّ 

 ه هرکطالبا ! اگر در عشق صادق نباشي، عاشق خويشتني، و عالمت عشق آن است 
 ذره از ذرات وجود عاشق، راز معشوق خويش گويد.

ه کاين است  در جهان عارفان، وارستگي و آزادگي جز به عشق حق ميسر نيست،
وزخ يخ و د ترين صفات الهيه است. در اين وادي، جنت مردهاند: وارستگي از عاليفرموده

ز دنيا ابازند و بسته است، اين است که دلدادگان جمال ازلي، جان و دل در اين طريق مي
الم بي عبه  گذرند. اين صفت الهيه وارستگي در دل آن که خانه گرفت، از آفاق گذشت ومي

 نتها رسيد.ا

ط در راه وصول به مقام واليت و قرب، صور علم و عمل شرط نيست، بلکه شر
 د ازاصلي تقوي و پايداري در برابر هوي و هوس و اتخاذ معني از علم و سپس تجر

 معناست.

ي هست سالکا ! پاکباز شو و همت بلند دار و از خودبيني درگذر و بدان آن که
ستر خاک ت. پس خويشتن بيني را پاک بسوزان و بر رويدرباخت، آسودگي و فراغت درياف

يد. پرواز آبيوي آن بنشين که از قيد نفس رهايي يابي. مرغ دل با گذشتن از هستي و آمال دن
ه ، در رااست آرزوهاي دنيوي بسيار و عمر اندک است، پس گرانمايه ترين چيزها را که عمر

 ترين چيزها که عاليق دنيوي است، مباز.پست

اي، و ديگران را به نکوهش و سرزنش وامدار که ان مباش که خيال کني رسيدهچن
نور اميد از دلشان افول کند. وهم وصال را به ديگران سردادن و ايشان را به فصل خواندن، 
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يکي را رقم سعادت کشيدن و بر ديگري حکم شقاوت راندن، مقصد و مقصود مکتب ربوبي 
 نيست.

روري سخواندن، خوش و ناخوش مباش و از قبولي خويش به رد و قبول و راندن و 
 وعمت به دل راه مده و از رد خويش افسرده دل مباش. اگر توانستي قهر و غضب و ن

 احسان را يکسان استقبال کني، عارفي.

د ز قيااگر شکست و پيروزي و مدح و ذم و دوست و دشمن در تو يکسان اثر کرد، 
نده گردي. خشنوي و از حوادث روزگار متأثر نمينمي نفسانيت رستي. دريغا که حرف حق

 اعتالء ، درارزشي اسير قفس منماو گريه اين جهان يکسان است، مرغ دل را براي دانه بي
نيا را و د جان بکوش که دنيا مزرعه آخرت است. به خود مشغول مباش، راه عقبي پيش گير

 .بَودنرد کاهل را به حق راه براي آخرت دوست دار. کوشا باش تا به حق رسي، که م

ل جير و غه زنببر پل دنيا تا چند نشيني، برخيز و توشه عقبي فراهم آور و گردنت را 
 آن بند مکن که چون ترا شکست آورد، ايمني از تو سلب خواهد شد.

بايد از  ستي،هسالکا ! از ظواهر درگذر و به جان پرداز. اگر طالب ديدار جمال ازلي 
جاب حند، اي از آن در وجود تو به جاي مار تو باقي نماند که اگر ذرهعاليق دنيوي د

 عظيمي خواهد بود.

لهي، ات اسالکا ! از تو و عاليق دنيويت درگذر. زيرا راه وصول و شمول به عناي
 سبب خالي بودن از تو و عدم تعلق و وابستگي به ماسوي است، و بدان که تويي تو

 نامحرمي توست.

سم جست، اهلل پنهان اجسم و تن درگذر. هم چنان که الف در بسم سالکا! نخست از
او  در ذات ورآي و تن را در نام او پنهان گردان و به جان خويش بپرداز، سپس از جان نيز ب

 ناپيدا شو. البته سيرالمکان والزمان بايد تا اين سعادت ترا حاصل آيد.

ن فل از آ، غال اثبات حقايق نمايدتواند با عقل و منطق استدالفيلسوف پندارد که مي
سباب ال و که عقل ناقص از اثبات حقايق بسي عاجز است. فلسفي را نرسد که از حدود عل

 علتي نهاده شده است.تجاوز کند، درحالي که هستي براساس بي

 
 توبه و تجريد از ماسوي

 ايدب الکوبه و انابه بودن است. سـال تـق، هميشه در حـشرطي از شروط سالکين ح
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 ور عاديز امتجديد توبه کند و مستحب است که در نماز عالوه بر اقرار به قصور خود، ا 
ه بحقيقي  ئبينهم چندين بار به مقام استغفار برآيد و درخواست توفيق کند که در رديف تا

 شمار آيد.

د، انتوبه حال اند، مدام دراند آنان که به مكتب مقدس الهي راه يافتهبزرگان فرموده
ين صفت يش ابلكه قبل از آن که ظاهرًا به اين طريق مقدس قدم گذارند، از چندين سال پ
اند، به شدهه توخدايي در آنها وجود دارد. اگرهم جسارتي از آنان سرزده بالفاصله متوسل ب

 اند.و هرگز شبي را با خيال ارتکاب معصيت به صبح نرسانيده

، توبه است. )ص(محمديمحفل مقدس در واقع يکي از شرايط حضور سالک در 
ه جرگ ومجلسي که آنجا حضور حضرات اولياء و سالکين پاکدلي باشد که همه در رديف 

جه آن لبته تواست. اتوبه کاران حقيقي باشند، يقينًا مورد توجه و عنايت محبوبين درگاه الهي 
ي به جمع به چنانهاست، ولي نظر و عنايت آنان بزرگواران به طور اعم به خيلي از جمع

 طور اخص است.

ير اوراد و يا سا« اهلَل َاْسَتْغِفر  »سالک الهي بايد بداند چنان نيست كه هرکس هفتاد مرتبه 
طلب محقيقت  ه بهادعيه را بخواند، همه گناهانش بخشوده شود. نبايد اين امور او را از توج

يد و غفار گواست ار نکند و سپسبازدارد، بلکه بايد تصميم بگيرد که برخالف فرمان الهي رفت
 از خدا ياري بجويد، که تنها تکرار آن کلمات او را به جايي نرساند.

نهادن  ر سرهمچنين بايد توجه داشته باشد که در ليالي مقدسه قدر، معناي حقيقي ب
طنًا از دن و باارداقرآن، تحت فرمان و لواي حق درآمدن است. اما قرآن را ظاهرًا باالي سر قر

ين ابه  ن اعراض نمودن، معني و مفهومي ندارد. آيات قرآن براي زندگان است و عملآ
ه آن باي و عمل کردن کند. تالوت آيهها را تضمين ميقانون الهي است که سعادت انسان

عا گردد. دمل نبهتر است از آن ختم قرآن و هزاران اورادي که انسان بخواند ولي به آن عا
يله لدر  ست و بايد همواره واجبات را مقدم بر نوافل داشت حتيبعد از توبه مطلوب ا

ر بقدم مقدسه قدر، به طوري که اگر از کسي نماز واجبي فوت شده به جا آوردن آن م
 تالوت قرآن و انجام نوافل است.

ها و رفع ها و مجاهدتغرض اصلي از انجام همه تکاليف و وظايف، رياضت
الک ت. ساست که همانا وصال محبوب و معشوق ازلي اس حجابات، رسيدن به منتهاي آمال

 صاله وبدف او رسيدن ـدن، هـخواهد نه عقبي نه جنت نه فردوس عق نه دنيا ميـطريق ح
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 است. 

 شق وعکنند تا به مقصد و مقصود و ديار مسلمًا افرادي که مسير حق را طي مي
 وشوق ن دل عاشق جز معوصال برسند، آنان عاشقان جمال و جالل و کمالند. در کانو

 نايتعوصال محبوب ازلي، آرزوي ديگري نيست. اين منصب و مقام عشق را به هر کسي 
 شود.نکنند؛ اين عنايت خاص پروردگار متعال است که نصيب مي

ير د به مستوانناما بايد بدانيم که عاشقان جمال، همه دردمندند، بدون درد هيچ فردي 
ها و مراحل قابل طي نيست. بدون عشق سنگالخ حق قدم گذارد. بدون عشق اين

 .هاي اين مسير را نتوان رفت و به سرمنزل مقصد و مقصود نتوان رسيدخارستان

شود که سالک در طي مراحل و منازل عشق، احساس خستگي آري عشق سبب مي
ا هم له رعشق است، او حتي قدرت و توانايي طي يک مرحدرد و بينکند. اما فردي که بي

 ندارد.

سوخته به لور نشده، مادام که عاشق دمادام که آتش عشق در کانون قلب انسان شعله
ال و بکرده و نواف وار آن شعله ازلي و کعبه جانان را طسوز و گداز نرسيده، مادام که پروانه

عشق  اي ازتواند برسد که جرقهتواند به وصال رسد. کسي ميپر خود را فدا نکرده، نمي
 ه کانون قلبش افتد، البته اين هم به عنايت خاصه خود اوست.الهي ب

 م معانيعال بنابراين باالتر از اين توفيقي نيست که انسان وارد عالم عشق شده به
زمه اين ردد. الايل گن« قاَب َقْوَسْيِن»اي از مراتب طيران کند، به اعلي عليين رسد و به مرتبه

اير ر اين طل و پبه اين طيران و پرواز نخواهد بود. باامر، عروج قلب است و هر قلبي قادر 
 قدسي براي عروج و وصال، جز پر و بال عشق نخواهد بود.

ست، حضرات انبياء و اوصياء و اولياء منتهاي آمال را که رسيدن به وصال ا
 .استاريمي خواند ما هم از پيشگاه الهي اين وصال را براي همه سالکين الهدرخواست کرده

ه کي که عاشق جمال حق است و اين مسير را انتخاب کرده، بايد بداند سالک
ق به حا عاشق کنند که مباداهريمنان و راهزنان و قطاع الطريق زيادند، آنان ايجاد موانع مي

 ست.امين کاي نبايد غافل شد که خصم در وصال برسد. بنابراين غفلت بردار نيست، لحظه

و خود را مطالعه و محاسبه نمايد و متذکر گردد که سالک بايد همواره مراقب بوده 
عاشقان طريق حق آن نفس اماره «. ِبالسُّوِء ِانَّ النَّْفَس َلَاّماَر»باالترين دشمن او در خودش است 

 آن ازچنان که انسان «. ِاْرِجعي ِالي َربِِّک»اند، به مقام را به توفيق الهي به مقام مطمئنه رسانده
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 از رفتن براي ،«ر وحي ِمنْ  فيهِ  َنَفْخت  » است آمده عالم اين به قدرت نفخه براق با اعلي عالم
 اين. رساند وصال به و برد عليين اعلي به را او که «ِاْرِجعي» براق دارد، الزم براقي هم اينجا
 ًاواقع و کند حرکت الهي فرمان و عقل حکم به اگر که است «ِبالسُّوءِ  َلَاّماَر» نفس همان براق

 اعلي به را روح – است شده تطهير نفس همان حق از نعمت باالترين که - شود تطهير
 نبود، هوي اگر «اهلِل ِاَلي َطريقٌ  ماس ِلکَ  اْلَهوي َلْوَلا» اندفرموده بزرگان اينرو از رساند، عليين
 .يافتنمي راه خدا به انسان

 حضرت. دارد اريخريد کدام هر و نيست يکسان قلوب کيفيت که بدانيم بايد

 شما چه گرا فرمود بودند، بزرگوار آن همراه حضر و سفر در هاسال که کساني به( ع)امير
 هم هاييدل ماا! نکرديد درک باطنًا ولي شنيديد، مرا هايحرف ظاهرًا و بوديد من با هاسال

 ار بيقلو چنين زيارت توفيق خدا اولياء. شودمي مشتعل حق، استماع محض به که هست
 آنان رايب است، حق وصال که را هديه و دعا باالترين و دانندمي بزرگي نعمت خود براي

  .خواستارند
 گلشن نطايري آنان. توحيدند راه مسافرين الهي، راستين عارفين و سالکين چنان

 خدا درگاه قيحقي خادمين آنان. رسند سيمرغ جزيره به نموده طيران خود ديار از که قدسند
 .دارند جانان سوي به طيران عزم که وصالند کعبه نمسافري و

 از که شماست بر تجريد، داد دادن با. بياراييد پرخود و بال قدس، بارگاه طايرين اي
 مقام به نخويشت در را سوي ما از انقطاع و برکنيد، دل از را دنيا حب و بگذريد صورت

 کامل انسان رب آن حمل که امانتي بار کنيد؟مي امانت بار آن از يادي هيچ. درآوريد تحقق
 .است شايسته

 نگرديده، جليمت شما در اعلي حد در عشق تا بياراييد، عشق زيور به را خود پر و بال
 و مقصد به را سنگين بار اين توانيدنمي و بود، خواهد مشکل شما بر امانت بار اين حمل

 .برسانيد مقصود
 و رسيد يدنخواه تفريد مقام به ندهيد، صورت تجريد داد تا!  خدا راه مسافرين اي

 نصبم بر عالوه که عاشق آن بر بنازيم. شد نخواهد متجلي شما در ازلي محبوب عشق
 هم و است محب هم معشوق، هم و است عاشق هم رسيده، معشوقيت مقام به عاشقي

 .محبوب
 است ياربس شقعا. دـنه گام بوبيتـمح  عالم به که است آن انسان براي مقام باالترين
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م هوق؛ تواند به عالم محبوبيت گام نهد، يعني هم عاشق شود و هم معشولي هرکس نمي
 محب گردد و هم محبوب. 

يد، و د کشدانيد که بار ناز معشوقي معشوق، عاشق تواناي مسافرين راه توحيد، مي
 را، وقيمعش بار ناز عاشقي عاشق، معشوق تواند کشيد. الهي اين عشق، اين مقام عاشقي و
جريد و ور تمنصب محبي و محبوبي را از پيشگاه تو محبوب ازلي خواستاريم. الهي تحقق ن

 تفريد را در کانون دل از پيشگاه تو معشوق ازلي خواهانيم.

ا با د، تاز خداي تبارک و تعالي خواستاريم کمال توفيق خود را شامل حال فرماي
قات ر اوتحقق آن عنايت، بايد اکث توفيق خودش، کمال معرفت به او رسانيم. در صورت

م شناختم، با پروردگار ارم راروردگپ«: َعَرْفت  َرّبي ِبَرّبي َوَلْوال َفْضل  َرّبي ما َعَرْفت  َرّبي»بگوييم 
 شناختم.شد او را نمياگر فضل خدا شامل حالم نمي

 
 منديقابليت، شرط بهره

ر بار ي، هلکين و عارفين الهسعادت درك محضر اولياء خدا و علماي رباني براي سا
ان م بر زمو ه ها هم داللت بر ايام گذشته دارندتوأم با بشارت اليتناهي است. اين بشارت

تعالي  رک وحال و هم بر زمان آينده. به گذشته از آن جهت که نعمت عظمايي خداوند تبا
ستعداد ز اار کرامت فرموده و آن شمول هدايت خاص الهي است. به حال از اين بابت که خب

 دهد.و اقبال دل براي اخذ فيوضات مي

ر دلهي الذا هر کس بايد بيش از پيش توجه بر حال و باطن خود کند و به توفيق 
م و مقا تزکيه و تصفيه باطن خويش تالش نمايد، و مراقب خويشتن باشد که مبادا اين

يست، اد نقابل اعتممنزلت به خطر افتد. آري اين يک تعليم الهي است زيرا قلب انسان 
 ممکن است روزي در ترقي و زماني در تنزل باشد. 

ل و دظار اما نسبت به آينده يک نوع تعليم باطني است؛ مژده است به سؤال و انت
ها مخصوصًا ها نوعي سؤال است. همه قلبپاسخ آن. چه حاجت و آرزوي نهفته در دل

 اسخ رحماني است.قلوب سالکين طريق حق در حال تماشا و در انتظار پ

تماشا انواع و اقسامي دارد، در محفل مقدس بزرگان و اولياء تماشا و سؤالي است. 
آن آرزوهاي الهي و تماشا حتي سکوت و انتظار در آنجا همه نوعي سؤال است. البته در 

شود. همان سؤالي مقابل هر سؤال رحماني، پاسخي رحماني است که بالفاصله حاصل مي
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اند حسن سؤال نصف علم بلکه تمام علم است؛ انصاف نصف دين فرموده که در شأن آن
بلکه تمام دين است. چه سؤال، اساس تمام علوم است و انصاف، اساس دين. تجلي حقيقي 

 چنان سؤال و انصافي در باطن سالکين و عارفين الهي است.

ْنَفع  تَ ْکري  الذِّ َفِانَّ »ها بسيار مؤثر است گرچه تذکر مسائل اخالقي در سازندگي انسان

انسان  ت. بايديت اسدهد، اما شرط مهم قابلبه درستي که مؤمنين را پند سود مي« اْلـم ْؤِمنيَن
ان بس. چن ست ومندي ميزان همين اقابليت و استعداد درک حقايق را داشته باشد، براي بهره

 د.ؤثر نبوکه انذار و بشارت حضرات انبياء و اوصياء و اولياء در همه افراد م

 ي بود،نسبت به همه افراد يکسان بود و کتاب هم يک)ص( اکرمابالغ حضرت رسول 
دًي ه  »ه شد. قرآن کريم کمند ميلکن هر کسي به مراتب قابليت و استعداد از آن بهره

توان معاصي مي تناب ازحق و اج است، با استمداد از« ِلْلم ْؤِمنيَن رََحَمةِشفاٌء َو »و « ِلْلم تَّقيَن
 مراتب درک حقايق از آن را افزايش داد.

. پذير نيستقاعده کلي اين است که مظروف بيش از ظرفيت و قابليت ظرف، امکان
. مند گردندرهطالبان درک حقايق بايد ظرفيت و قابليت خويش را افزايش دهند تا بيشتر به

تأييد  را ش، گفتارشاستاد هم بايد فردي خود ساخته و وارسته باشد، به طوري که کردار
 ها نشاند.کند و بر دل

 اخذ اي از وظايف مهمه سالک در حين مراجعه به محضر استاد الهي برايوظيفه
س و ه با نفبارزمتکاليف و وظايف خود، مبارزه با نفس است. لذا غالب تعاليم ايشان درباره 

 کم و کيف آن است. 

ود، خقوه غضبيه و نفسانيه  طالب حق، بدون غلبه بر نفس اماره و پيروزي بر
 وکروهات و م تواند راه سعادت را بپيمايد. اولياء الهي محرمات و واجبات و مستحباتنمي

آموزند. يمباحات را نشان داده، و راه اجتناب از محرمات و استقبال از واجبات را م
ه فردي ک ساتشخيص واجب و حرام کار آساني نيست ولو ظاهرًا بسيار آسان به نظر آيد. ب
به حق  ص اوبه گمان خود مباشرت به امري را واجب يا حرام داند، غافل از اين که تشخي

 نبوده و در جهت خالف واقعيت باشد.

اسراري است در دل بزرگان و ودايعي است ازناحيه حق در پيش ايشان که سالکين و 
تواند از اين قواي خود ميخبرند، هر فردي نسبت به تزکيه و تسايرين از آن ودايع و اسرار بي

فرمايند و از هر ودايع و اسرار برخوردار گردد. لکن هر سّري از اسرار که براي سالک تعليم مي
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کنند، در حين مطالعه هر کلمه ظاهري و باطني، باطنًا با اي از ودايع که او را برخوردار ميوديعه

 .نمايند: مبارزه با نفسصداي غرا توصيه مي

ين اکيفيت  ده وآيات الهي اتصااًل انسان را توصيه به مبارزه با نفس نمو قرآن مجيد،
داده،  ا آموزشفس رنآموزد. استادان معظم الهي نيز پيوسته کيفيت مبارزه با مبارزه را نيز مي

گونه چمين نمايند که با متعلتکاليف و وظايف سالکين و طالبين و مربيان را تعيين مي
ي نان براآند. تا موفق به اصالح حرکات افراطي و تفريطي آنان گرد معاشرت و رفتار کنند،

د، صد برسنه مقباين که بتوانند بار سنگين تعليم و تربيت و ارشاد را تحمل نموده و سالم 
هاي خاص اقبتناچارند که تسليم دستورات الهيه استاد کامل گردند تا در پرتو توجه و مر

 الهي او به کمال نايل آيند.

ر فل دد بدانيم که ارتقاء مقام روح در مراقبت پرورش آن است. چنان که طباي
ه و کن نبودو ممپرورش خود، احتياج به شير پستان مادر يا دايه دارد، و بدون شير پرورش ا

م ائم مقاقيا  گردد، روح نيز در پرورش خود بايد از شير مادر نبوت و دايه واليتهالک مي
 کت او حتمي است.مند گردد و اال هالبهره

حد  ه سرچون پرورش روح به کمال رسيد، از تعلقات دنيوي و اخروي آزاد شود و ب
ار بو اين امعاني  گردد، لکن ادراک« َاَلْست  ِبَربِّک ْم»فطرت اولي رسد و باز مستحق خطاب 

ه پاسخ بافت، ي« ک مْ َاَلْست  ِبَربِّ »ماوراء ادراک معاني قبل است. چون استحقاق استماع خطاب 
 ف آزادو قا هاي عين و شينقيام نمايد، در اين مقام است که عشق از حجاب« قال وا َبلي»

زد، به آمي شده، دوگانگي برخيزد و يگانگي پديد آيد. عشق در روح آويزد و روح با عشق
دا جه خون است ند، ايو عشق بي« ال ِالَه ِالَّا اهلل »جايي رسد که روح هرچه خود را بطلبد نور 

 «.رامِ ک لُّ َمْن َعَلْيها فان  َو َيْبقي َوْجه  َربَِّک ذ واْلَجالِل َواْلِاکْ »

حقاق را است ه ماالهي به مقربين درگاهت آني توفيقت را از ما کم مفرما. الهي مقريم ک
 هم خود ن راکني، به استحقاق کم ما که آاين نعم نيست، اما چون تو به کم زياد عطا مي

 اي.هاي بزرگي را که شايستگي نداشتيم عطا نمودهاي، نعمتکرامت فرموده

 رساني وبمال الهي از پيشگاه تو مسئلت داريم که اين استحقاق کم ما را به مرتبه ک
 آن به آن ترقي دهي؛ خدايا عنايتت را از ما کم مفرما.

يا ما . خداهدنصان آوريم از اين که مبادا اين استحقاق ما رو به نقخدايا به تو پناه مي
 را از شر شيطان حفظ بفرما.
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 اقتضاء محفل بزرگان
   را آن و نشود کسي هر نصيب که است سعادتي بزرگان، محضر در حضور توفيق

 نه شيء از مقصود. نمايدمي شيءاي اقتضاء يا تقاضا مجلسي و محفل هر. بايد انتها بي شکر
 در که ينا از اعم است، شيء مهه فرد، به فردًا کاينات کل چه است، ظاهري اشياء فقط

 زمره در باطن، يا باشد ظاهر معاني، اسماء رديف در يا گردد محسوب ذوات اسماء رديف
.  هستند ياءاش باطن، چه و ظاهر چه کاينات کليه پس ماديات؛ زمره يا گيرد قرار مجردات

 عالم و ادرق چيزي هر بر تعالي و تبارک خداوند که شده ذکر مجيد قرآن آيات در که اين
 .است کاينات همه و اشياء تمام مقصود است،

 اصشخو و آثار يا شود، مشاهده كه دارد شيءاي اقتضاء محفلي و مجلس هر آري
 اهري،ظ مجالس و محافل. باطني يا باشد ظاهري شيء آن كه اين از اعم گردد، نمايان

 باطن اقتضاي ميشهه است، باطن به مربوط که مقدس محافل اما کند،مي ظواهر اقتضاي
 .نمايدمي

 که اصيخو و آثار و شودمي مشاهده و گشته ظاهر آنچه بزرگان محفل در بنابراين
 هرچه و ندارد راه ظواهر محافلي چنان در باطنًا. است بواطن به مربوط همه گردد،مي ادراک

 .است باطن همه درآيد، تصرف و ادراک مقام در و شود مشاهده
 وجهت کمال و شده منصرف ظواهر از قلوب همه الهي محبوبين و بزرگان محفل در

 راه واقعي عارف قلب به تواندنمي ظواهر از ظاهري هيچ محفلي چنان در. دارند بواطن به
 و است قدسم محفلي چنان که است اين. شود ورحمله بدانجا نتواند مجاز و ماديات يابد،

 .است باطن هست، آنجا در هرچه
 كلي به را مجاز و ظواهر الهي سالكين که است اين اولي خدا، ولياءا مقدس محفل در

 نهايت. ددگر حقايق و معاني به قلب توجه كمال و را علم ظواهر حتي كنند، خارج دل از
  .يابد راه دلي بر مجاز و ظواهر محفلي، چنان در که است مغبونيت

 او به ظواهر که است اين عارف، و سالک و انسان بر خصم پيروزي عاليم از عالمتي

 درگاه زا هميشه الهي سالک. باشد علم ظواهر در هرچند شود، ظواهر در سيرش و کند نفوذ
 در بزرگان المک از همواره تا شود کرامت او به لياقت و قابليت کمال که است خواهان الهي
 .شود ياب فيض کمال حد

 بايد ، رددـگ عنايت عظيم تبشار يا و شود يـقدردان فردي از اعلي  ناحيه از رگاهـه
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امله علت ک تأمل کرد که علت آن چيست. مسلمًا کيفيات قلبي و مراتب صفاي دل فرد را  
زکيه و ثر تاتوان قرارداد، که اين اشتباه بزرگي است. فردي که در براي حصول نعمت نمي

 کامله. علت تواند علت باشد اما نهشود، حرکات او ميتصفيه موفق به حصول نعم باطني مي
عم و به ن سيدهرحتي حضرات انبياء و اوصياء و بزرگان که از لحاظ صفاي باطني به آن مقام 

ي مله برات کاکنند که: الهي اعمال ما علاند، آنان هم عرض ميپايان الهي معرفت يافتهبي
فيم عترماي. مقر و حصول اين نعم اليتناهي نيست، زيرا اين علت را هم تو کرامت فرموده

اقصه سبب علت ن« َقليِلي ْعِطي اْلَکثيَر َبالْ »که ما را استحقاق آن نعم نيست، بلکه مطابق اصل 
 شود.حصول نعم اليتناهي مي

ب صاح در جمع الهي که در مقام وحدت هستند، بين افراد فرقي نيست. اگر فردي
براي  ژدهو م نعم ظاهري يا باطني شده، در حقيقت اين نعم مربوط به همه است و بشارت

 گردد زيرا همه قلبًا خواستار چنان لطفي هستند.فردي، شامل حال همه مي

 ان.گرد الهي مقام معنوي همه ما را به حد کمال برسان و عاقبت همه ما را خير

وفقيت ممال کالهي ما همه مسافرين طريق تو هستيم. الهي همه مسافرين معنوي را با 
 به وطن خود برسان.

ء و وصياااند، به حق حضرات انبياء و ن طريق حق را که از دنيا رفتهالهي عارفي
 محشور فرما. )ع(معصومينمحبوبين الهي، درجاتشان را متعالي گردان و با حضرات 

 
 فرا رفتن از عالم صورت

هيچ  فرمايد،در عظمت مقام و مرتبه انسان همين بس که خداوند تبارک و تعالي مي
اص خم و مگر قلب مؤمن. گرچه اين جمله مقدس بر سر زبان عا جايي گنجايش مرا ندارد
وجه به تمال کتواند به مفهوم و معناي حقيقي آن پي ببرد. چه الزمه است، لکن هرکسي نمي

ال شده، محصل نمعاني و مفاهيم کالم الهي، کمال تزکيه و تقوي است. مادام که اين امر حا
 معناي واقعي آن پي ببرد.است که کسي با تعاليم ظاهري بتواند به 

 هاي باطنيهاي ظاهري و تا حدي از نعمتخداوند تبارک تعالي همه را از نعمت
ْفس  َنَو »د رسانبتواند به توفيق او خويشتن را به سعادت ابدي مند فرموده و هر کسي ميبهره

ي را ده شقاوت ابداني نموفرمان؛ يا برعكس كفران نعمت و «َوماَسّويها َفَاْلَهَمها ف ج وَرها َو َتْقويها
 براي خود رقم زند.
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مي شناسد و از وجود خود جز اسمي و جسمي و رسبيچاره آدمي که خود را نمي
ست، اچه سري « وارًاْم َاطْ َخَلَقک  »چه سّر دارد. در « َو َلَقْد َکرَّْمنا َبني آَدَم»داند داند. او نمينمي

 ت.بيان اس چه« ْمَو َصوََّرک ْم َفَاْحَسَن ص َوَرک  »چه حکمت دارد، « في َاْحَسِن َتْقويم »

د وجو هاي زيبايي در او بهنخست در صورت آدمي بنگر که خداوند متعال چه نقش
، د افزوند خوحآورده، اعضاء متشاکل، اضداد متماثل، هر يکي را به حد خود آفريده نه از 

 ده است.مند گردانيي خاصي بهرهنه از قدر او کاسته، هر يکي را قّوتي داده و از زيباي

نع هد صعاقل در نظاره شواهد صنع است، غافل در خواب. چون به ديده ظاهْر شوا
 ي.نگري، به ديده باطن لطايف حکمت را بنگر تا داليل محبت و آثار عنايت بين

 آدمّيْت عالم صورت است و دل عالم صفت، آدميت صدف دل و دل، صدف نقطه
 و بقاء فناء دل متحير، و دل در صورت نقطه سّر، و نقطه سّر در حدسّر. آدميت در صورت 

 است. ناز ومانده؛ چون در فنا شود همه سوز و گداز است، و چون در بقاء شود همه راز 

با  مگر هاي عوالم دروني و نيل به آن احوال الهي، ميسر نگردداما درک زيبايي
ت وجود، هاي صور در صورني. زيرا زيباييگذشتن از عالم صورت و قدم نهادن به عالم معا

ر زشت نمود، بسياهمه جزيي و زودگذرند؛ روزي رسد که آنچه در نظر آدمي زيبا جلوه مي
 نمايد. صورت دنياي ظاهر هيچ نيست، اي برادر سيرت زيبا بيار.مي

ه داند کميت، نهاي ظاهري اسانسان تا به عالم معاني نرسيده، شيفته و فريفته زيبايي
ا هآن شيريني ردد.اختيار او باشد، پس از اندک مدتي تبديل به زشتي گ ترين آنها دراگر عالي

ي َود اعمين ببگر بود، همه رو به تلخي گرايد. آري هر که اول که در ذائقه مادي او جلوه
 گردد.ها نميبند چنين زيباييبَود، هر که آخربين چه با معنا بَود. عاقل پاي

 است كه هاي کذاييدهد، زيباييه انسان را به انجام امور نفساني سوق ميغالبًا آنچ
ند، بر رسا مانند سرابي از دور آب زاللي به نظر رسد ولي چون شخص تشنه خود را به آن
 بنوشد، ز آنعطش او افزوده و به آرامش نرسد؛ يا همانند آب مسمومي که با حرص و ولع ا

سقوط  کت ون در وجودش ريشه کرده او را به پرتگاه هالهاي متمادي آثار سوء آلکن سال
 اندازد و به شقاوت ابدي مبتال گردد.

 خت وداني اين دنيا چه دنيايي است؟ دنيايي است که صد هزاران تاي سالک مي
 ن تاجزاراتشان کو، رختشان کو؟ صد هـاک انداخته، کو آن ملوک؟ تخـرخت ملوک را به خ
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از گيسوي  اخته،اي از خد عنبرين جوانان خرمني ساده. در هر گوشهتاجداران را به تاراج د 
گذر آن هاي زودمشکين عروسان خرگاهي ساخته! نبايد به اين دنيا دل بست و فريب زيبايي

 را خورد.

 قيقي راحايي بايد بداني مادام که انسان از اين عالم ظاهر و صورت نگذشته، آن زيب
حجاب  پشت هاي حقيقي را ولو ازحق يکي از آن زيبايي نخواهد ديد. اما وقتي به توفيق

 کند.ها و مقامات ظاهر اعراض ميبنگرد، به کلي از دنيا و زيبايي

ر وظيفه و ه« َعهاا و سْ ال ي َکلِّف  اهلل  َنْفسًا ِالّ »اي سالک بدان در قبال کالم حق الهي 
و  ا موانعيرو ببه وسيله آن نتکليفي که براي تو تعيين نموده، در قوه اختياريه توست که 

جاب تو ترين حخواهي بداني که باالاگر ميراهزنان طريق حق و با خصم باطني مبارزه کني. 
در  وست.و يگانه دشمنت کجاست؟ به اين سو و آن سو منگر، كه حجاب و خصم تو در خود ت

 .طريق حق تو خود دشمن و حجاب خودي، از ميان برخيز

راض ن امبارزه مستلزم گرايش به فرمان خداست. نسخه درماالبته اين مجاهده و م
يست. ري نتر از نفس اماره، دشمن ديگروحي تو در کالم خداست. در زندگي براي تو قوي

ادت تفکر کن چه عواملي موجب تقويت آن است، و چه علل و عواملي ترا به سوي سع
مشاعل  قيقتحيان الهي که در دهد. کالم مقدس بزرگان و تعاليم عاليه مربابدي گرايش مي

 ا برايتال رنمايند و طريق وصاند، به خوبي راه حق را به تو روشن ميراه کاروان بشريت
 کنند.هموار مي

 ا بهاي سالک بدان كه انديشه رکود و عدم تحرک، موجب توقف گشته و اميدت ر
ي ز طاشده و  گرداند. در اين مقام است که بيماري يأس گريبانگيرتنوميدي مبدل مي

ليه اليم عاب تعمراحل و منازل مسير حق بازماني. درحالي که متعلمين الهي هربابي از ابوا
شان وارد الهي را که تحت مطالعه و مداقه قرار دهند، هيچ رکودي به ساحت مقدس

 گردد.نمي

ا براي ود رخسالکا برخيز، سستي و ماللت را به کناري نه، کمر همت بر ميان بند و 
 روي تو ت بهبارزه با دشمنان خويش آماده کن و آنان را محو و نابود نما تا باب سعادم

اديت مخوف گشوده شود، تا چون مرغ محبوْس بال و پرزنان خويش را از زندان تاريک و م
 ني.رهايي دهي، و با بال و پر عشق و علم الهي به سوي موطن اصلي خود طيران ک

 ر ايند، که دل مبني به اين دنيا دـان الهـان و عاشقـعارفد ـا تو هم ماننـک بيـاي سال
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ز پيش ارا  مکتب، استاد الهي چنين فرموده که سالک طريق حق بايد در اين مسير موانع 
گردد، اه ميردارد و عايق بردارد و بداند اولين مانع و حجابي که او را از طي طريق باز مي

تا  رگذرز خودخواهي رها شو، از هستي خود دخود اوست. از زندان خودي بيرون باش، ا
 هستي حقيقي را دريابي.

از  يگريها را به توفيق خدا يکي پس از دسالکان حقيقي، آن عاشقان جمال، حجاب
ها و افراط بتداامسير خود برداشتند، و خدا هم راه وصال را براي آنان هموار نمود. اگرچه 

آنان  لي توبهتعا وبه و توبه نصوح آمدند. خداي تبارک ها بود، لکن به مقام توبه و اناتفريط
 ند.ار گرفتداء قرو در رديف سع« َالّتائب  ِمَن الذَّْنِب َكَمْن ال َذْنَب َله »را پذيرفت 

 نايتپرچم اسالم در دست چنان مردان الهي است و اين مأموريت را بر آنان ع
تعليم  ، همهو کلي يا ظاهري و باطنيهاي آنان چه جزيي اند. همه حرکات و فعاليتفرموده

معني  پيمايند، درو تعلم الهي است. پاک نيتي در آنان تحقق يافته و هر راهي که در ظاهر مي
 شتابند تا به لقاء دوست برسند.به سوي جانان مي

 
 شرايطي از دعا و نماز

ايك ر يكاز آنجا كه وظايف سالكين الي اهلل ماوراء وظايف سايرين است، بايد د
ل، نجام عماراي اعمال و رفتار و گفتار خود تعمق نمايند و توجه داشته باشند كه آمادگي ب

م ا عديغير از انجام خود عمل است. آن آمادگي يا عدم آن، به نوعي اساس مقبوليت 
 قبل از لمًاخواهد عملي را انجام دهد، مسمقبوليت است. عارف واصل و مؤمن کاملي که مي

 همقبول پيشگا کند. زيرا هرعملي که بدون آمادگي انجام گيرد،اد آمادگي ميآن در خود ايج

ز ا قبل اام االحرام است احديت نيست. از آن جمله است نماز كه گرچه شروع آن با تکبير

 آن بايد کمال توجه و آمادگي باشد.

ز ست ااهايي که خداوند متعال در وجود آدمي قرار داده، عبارت يکي از گنجينه
حضرت «. يٌبّني َقرَفِا َو ِاذا َسئَلَک ِعبادي َعّني»خواستن و سؤال کردن از خدا به وسيله دعا 

 د گمانفرموده: دعا اسلحه مؤمن است. در حديث قدسي آمده: من در نز)ص( اکرمرسول 
من  ا دربارهکنم، پس مبادام هستم و بر طبق گماني که به من دارد، در حق او رفتار ميبنده

 مان نيک داشته باشد.جز گ

 ها شدـجرـکم و پابـضايي را که محـا قـ: دع فرمود )ع( صادقعفر ـضرت امام جـح
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خدا  ا به سوياي که دستش رفرمود: بنده )ع(باقرگرداند. امام صادق)ع( به نقل از امام برمي 
ار آن قرر ود دبگشايد، خدا را شرم آيد که آن را تهي برگرداند و هرچه بخواهد از رحمت خ

اب ر حجدکنيد قبل از دعا صلوات بفرستيد که دعا پيوسته دهد. پس هنگامي که دعا مي
 و آل او درود بفرستد. )ص(محمداست تا دعا کننده بر حضرت 

سول رهاي خدا بايد يادآوري گردد، پس از آن بر حضرت در موقع دعا ابتدا نعمت
از  د و سپسنماي اهان خود را يادآوري و اقرارو آل او صلوات فرستاده شود، آنگاه گن)ص( اکرم

نياز  حساساخداوند متعال درخواست نمايد، و توجه داشته باشد که يکي از شرايط خواستن، 
 است.

 اصل گرچه مراعات ظواهر الفاظ و کلمات در نماز به حکم شرع الزم است، ولي
ه آن که طوري . بو دعا باشد توجه نمازگزار و دعاکننده بايد به معاني و مفاهيم الهيه نماز

 وازگزار ت نمظواهر نيز رنگ الهي و معنوي آن حقايق را بخود گيرد، که از جمله آنها صو
 دعاکننده است.

تدال د اعصوت انواع و اقسامي دارد، در نماز و دعا آن صوتي مطلوب است که در ح
ه كمي غنان هم و آور. آن حزن معنوي كه بر مراتب شکستگي دل بيفزايد، چباشد و حزن

ست وي اتجلي جالل و کمال الهي در حد اعلي باشد. چنين صوتي يکي از علل تحرک معن
 گردد.و امتياز الهي محسوب مي

ول ت رسدر چند جاي نماز مستحب است که نمازگزار به مقام استغفار برآيد. حضر
و در  نمودندمي و حضرات اهل بيت عليهم السالم به مراتب، اين امور را رعايت)ص( اکرم

 کردند.هر نماز استغفار مي

َذلَّتي ... ْوَب مَ طايا ثَ ِالهي َاْلَبَسَتِني اْلَخ»کردند عرض مي )ع(سجادبه عنوان مثال حضرت 

جنايت  ويده... وشانپ؛ الهي خطايا لباس خواري و مذلت بر من «َو َاماَت َقْلبي َعظيم  ِجناَيتي
 عظيم من دلم را ميرانده است.

د بار فرموده من روزي هفتاد بار، ص)ص( اکرمبق روايات وارده حضرت رسول برط
يِّئات  اْلَاْبراِر سَ  َسنات  حَ »ب آيم. البته استغفار آن بزرگواران از بابلکه بيشتر به مقام استغفار برمي

 است، ولي در عين حال تعليمي است براي ما.« اْلـم َقرَّبيَن

 ودعيه اعظمت، دعا است. حيف است که ما سيري در هاي با واقعًا يکي از گنجينه
 ايناتشرف کا. آري در جايي که حضرت سجاد چنان اقراري و  کنيمـواران نـاذکار آن بزرگ
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 چنان استغفاري کنند، ما چه گوييم؟! 

 نويشخواهد سيرش صعودي بوده و مقام معسالک الهي ميل به پاک شدن دارد، مي
ماني حي و ايي رواي قلبش باالتر از گذشته باشد. در اين اعتالباالتر از ديروز و مراتب صف

ر از قصو بيند ورسد که، حتي نماز خود را هم گناه مياست که در پيشگاه الهي به جايي مي
 نمايد.خود توبه و استغفار مي

دل  ن ازيکي از جهات آمادگي براي نماز و دعا، خارج کردن عدوات و کينه مؤمني
 کنند: الهييلهي در مناجات و راز و نيازهاي خود به پيشگاه الهي عرض ماست. محبوبين ا

، شت کردما گذافرادي که به من ظلم کرده و من در ذمه آنان حقي دارم به رضاي تو از آنه
 تو هم آنان را عفو فرما.

اند، دهه ديکدهد که آنان در مقابل ظلمي سيري در زندگينامه محبوبين الهي نشان مي
من، ارف و مؤبراي عاند. با خوبي و بزرگواري رفتار کرده و برايشان دعاي خير نموده همواره

 .نقص است که کينه مؤمن را در دل خود نگهدارد، لذا اولي دعا در حق اوست

که  براي قبولي دعا در پيشگاه حق تعالي حجابات بسياري بايد برطرف گردد،
 وردن کاين واجب است به رضاي حق عفو ترين آنها داشتن کينه مؤمن است. بنابربزرگ

اشد، عفو نب يستهعداوت مؤمن را جزئًا يا کاًل از دل بيرون کردن. کسي که ظلم کرده اگر شا
 د با اوخواهبفرد گذشت کننده در قبال آن مسؤوليتي ندارد و خداي تعالي هرگونه که خود 

 کند.رفتار مي

رع ت، شر صورت عدم امکان پرداخاگر ظلم فردي در رديف عدم اداء مبلغي است، د
گري مقدس اسالم براي او مهلت و حتي عفوي قرار داده است. اگر کسي در غياب دي

هي دين ال ين وسخني گفته مثاًل تهمتي زده يا غيبتي کرده که تنها متوجه اوست و به ساير
ما است. ضرري ندارد، اغماض از چنين ظلمي و طلب آمرزش براي او سبب اجر و پاداش ا

 است که دعتيباگر ظلم فردي عالوه بر خود به سايرين هم وارد شده و يا در رديف گناه و 
 ست.ر نيماند، اين باب ديگري بوده و مشمول توصيه مذکوهزاران سال اثراتش باقي مي

االمکان يا حتدعا براي کساني که حقي برگردن ما دارند در مقبوليت آن اثر دارد. دع
ل نشده در وبه نايام تي براي ارشاد کفار بايد دعا کرد، مگر افرادي که به مقبايد عام باشد، حت

 اند، که لعن بر آنان جزو فرايض است.گذشته
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د ست. مراهي ايکي ديگر از شرايط قبولي دعا، وارد شدن از در دردمندي به بارگاه ال
 صالد واز دردمندي نه تنها دردهاي جسمي که در اصل درد عارف و سالک حقيقي، در
 فاعتشاست. چون خداوند تبارک و تعالي دوست دارد که بندگانش محبوبين او را به 

لي ر حد اعدشان گيرند تا دعا و درخواستآورند، لذا دردمندان حقيقي مقربين او را شفيع مي
 به مقام اجابت رسد.

يد ترد شرطي از شرايط مهم دعا، کمال يقين به اجابت دعاست. اگر کسي در شک و
 ت.ص اساشد که آيا دعاي او حقيقتًا مقبول درگاه الهي است، اين ترديد عالمت نقب

رار اضط دعاي سائل بارگاه حق، وقتي در پيشگاه الهي مقبول است که او با لباس
ت او رحم ملّبس باشد. بدين معني که از تمام مردم و ماسوي منصرف شده، تنها به باب

 رود.

داند، مضطر اعراض کرده و تنها چاره خود را او مي انسان دردمندي که از کل ماسوي
از  نگراني يت واست. گرچه در پيشگاه الهي انسان بايد اميدوار باشد، ولي عظمت مقام الوه

بت اجا اندازد، و خداوند دعاي مضطران راقصور و معاصي انسان را در خوف و رجا مي
 «.ه  َو َيْکِشف  السُّوَءَامَّْن ي جيب  اْلـم ْضَطرَّ ِاذا َدعا»فرمايد مي

 ن درگاهبوبيمقبوليت راز و نياز و ذکر و دعا وقتي در حد کمال است که به زبان مح
از و رر مقام دکه  حق باشد؛ با همان ادعيه و مناجاتي که از آن بزگواران وارد شده است. بسا

عليهم  وميننياز، تکاليف و وظايفي براي عارف تعيين گردد. چنان که يکي از حضرات معص
ما از رآيم، ااز دخواهيم با تو به مقام راز و نيکند: الهي ميالسالم به درگاه الهي عرض مي

از از و نيرقام بارگاه عظمتت خواستارم که آداب دعا را به من تعليم فرمايي تا وقتي به م
 آيم، تو آنها را به لطف و کرمت به قلبم انداخته باشي.درمي

حبت مقام ص ي درها و به مقام تکلم برآمدن با خدا، نماز است. آدماز جمله راز و نياز
اوند ز با خدنيا کند، لذا جا دارد سالک در نماز و مقام راز وبا فرد بزرگ کاماًل توجه مي

ني آيد، يعث درمتعال از هر جا منصرف گردد، و درواقع تمام اعضاء و جوارح او به مقام بع
 دا سخن گويد.به گوش خدا بشنود و به زبان خ

 ون نمازما چااگرچه ظاهر نماز يکنواخت است و نمازها در ظاهر با هم فرقي ندارند، 
مکن شود، و حتي ممعراج مؤمنين است، در هر عروج معاني جديدي براي انسان عايد مي
 است هر شب و روز يا هر هفته و ماه حقايقي براي سالک روشن گردد.
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ياء، ء و اولوصيااماز، بعد از سالم بر حضرات انبياء و اولي اين است که پس از اتمام ن
 و، سالم خدا زادگان بر حق و صاحبان کمال و مقام در راهبر شهداي قبرستان بقيع و امام

 درود فرستاده شود، که توجه به آنان توجه به حق است.

. است شده اصواًل در آيات و اخبار و احاديث توصيه اکيد در مورد توجه به اموات
ه بوجه لذا يکي از فرايض هر فرد مسلمان، کمال توجه به اموات است باالخص کمال ت

مه او ذکه در  راديسفراء الهي، حضرات انبياء و اوصياء و اولياء، ابرار و اخيار، خصوصًا اف
ر هيرا زحقي دارند که مسلمًا از جمله ذوي الحقوق حضرات انبياء و اوصياء هستند. 

ور در اند. چنان که قصايمان حاصل شود، انبياء سلف هم در آن سهيمموفقيتي براي اهل 
بي  ساير وظايف سبب ضعف دل و روح شده و در پيشگاه الهي مسؤوليت بزرگي دارد،

 اعتنايي به اموات نيز يکي از اسباب مهم تضعيف دل و بلکه شقاوت است.

 خودشان فلتغاز بابت  اند از جهاتي نوميدند. يکيبسا امواتي که مؤمن از دنيا رفته
ر اثر دند، توانستند به کمال سعادت اخروي نايل گردکه وقتي در دار تکليف بودند و مي

ندگان زانب جتبعيت از نفس سعادت از آنان سلب گرديده، ديگري چنان که بايد و شايد از 
واهد عادت نخس به سالک بايد بداند که فرد بي اعتنا به اموات، مسلمًاشود. توجهي به آنان نمي

 رسيد.

ود، به اي خيابي از اعمال و دعاميد به حق که همه مؤمنين و مؤمنات عالوه بر فيض
را دعاي مند گردند. زيتوفيق الهي از دعاي سالکين و عارفين طريق حق نيز تا حدي بهره

 اهري راظي و سالکين طريق و مؤمنين واقعي جنبه عام دارد، آنان برخورداري از نعم باطن
 نمايند.براي عموم مسئلت مي

 دا وخهم چنين اميد است که به جهت توجه اخص و نظر باطني عارفان و اولياء 
دگان، ه بر زنعالو اکثر آثار و بلکه آثار کماليه ظاهر و آشکار گردد تا نزول رحمت الهي، حد

 اسيران خاک و به خصوص روح پر فتوح عارفين فيض ياب شوند.

با  ن، يعنيي آناآخرت ما را با عارفين واقعي و بالخصوص با پيشوابار الها در دنيا و 
 .فرماحضرات معصومين عليهم السالم محشور گردان و ما را از آن بزرگواران دور م

فرما.  رامتخداوندا بصيرت ديدگان قلبي و ايمان و يقين را به درجه کمال بر ما ک
 مد و آلوي محنما، و به احترام و آبرالهي اموات همه را رحمت و درجات آنان را متعالي 

 با رحمت و فضل خويش ما و آنها را ببخشاي. )ص(محمد
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ضايت ر، کمال نماييمالهي بدون توبه و ايمان ما را از دنيا نبر تا وقتي ترا مالقات مي
 را از ما داشته باشي.

 
 ضرورت سير در معاني باطني كالم

عاني مدارد و در هر مطلبي از آن، در کالم مقدس بزرگان، مطالب کثيري وجود 
بي و ه قلحکميه و الهيه پنهان است که هرکسي به فراخور حال و به نسبت مراتب معنوي

ثر ادر  شود. بسا سالکين و عارفين الهي كهشؤون الهيه روحي خود از آن فيض ياب مي
ه به طوري ک به رسد،کمال توفيق، مراتب معنويه و باطنيه و الهيه قلبي آنان به حد کمال مي

 گردند.محض استماع کالم حکمي و الهي در حد اعلي از آن برخوردار مي

ت شود، مقدس اساي که در محفل الهي از لسان يا قلم بزرگان جاري ميهر کلمه
ت هرچند در حال عادي و در ساير محافل آن کلمه و جمله در رديف کلمات و جمال

ود، لمات حکمتي اسم فرد ناشايستي ذکر شمقدسه محسوب نگردد. حتي اگر در ضمن ک
ست. ده ااين کلمه در محفل الهي مقدس است چنان که در قرآن مجيد اسم مالعني ذکر ش

ون چگردد، لکن اگرچه خود آن فرد در زمره ناپاکان و در رديف خصمان الهي محسوب مي
دون ي بکس کالم الهي و کتاب مقدس آسماني است، بايد احترام آن کلمه مراعات شود و
 سم اهللاورد وضو نبايد در قرآن به اسم آن خصم الهي دست زند. يعني همان حكمي که در م

يک  جاري است، در مقام مّس دست يا عضوي از اعضاء بدن به اسم )ص(محمدو حضرت 
 ست. اينري اگردد، نيز جافرد ناپاک يا آن کلمه و معنايي که در رديف سافلين محسوب مي

 مام سورتست، ن اسم در همه جا نيست بلکه وقتي کالم از ناحيه خداي رحمان ااحترام به آ
 ْسِم اهللِ بِ »هايش شايسته احترام است. حتي نقطه کلمات و حروف و تمام نقطه و آيات و

رايط شم جمع ورت عدصبسيار با عظمت و شايسته توقير و احترام بوده، در « الرَّْحمِن الرَّحيمِ 
ل در قبا ينهاات زد. اين نقطه و کلمه گرچه در ساير جاها وجود دارد و توان به آن دسنمي

به و توانند متشاديدگان ظاهري با هم متشابه و متماثل است، اما در قبال ديدگان باطني نمي
 متماثل باشند.

کيه اثر تز ه درتواند با کالم مخلوق يکسان باشد، مگر مخلوقي کمسلمًا کالم الهي نمي
شود، يري مل او به قدري در مرتبه کمال باشد که کالمي که از زبان او جاو تقوي اتصا

 توانديـمنده ده که بـديث قرب نوافل آمـنان که در حـ؛ چ درواقع از ناحيه حق جاري گردد
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 خود را به آنجا رساند که با زبان من بگويد و با گوش من بشنود.

هلل اناء في فقام قا در حق دارد، در مآري قلبي که در مقام اتصال است، فنا در خود و ب
 ضراتهر کالمي که از لسانش جاري شود، کالم حق است. کالم بزرگان همانا کالم ح

 گردد.اوصياء و اولياء است و اگر سيري در آن شود، اين معنا به خوبي روشن مي

م ا قلبنابراين در محفل مقدس عارفان، هر کلمه و حتي هر حرفي که از لسان ي
رود يار مشود، مقدس است، ولو آن کلمات توسط ديگران نيز بسيار به کان جاري ميبزرگ

 د.و در قبال ديدگان ظاهري متشابهند، لکن در قبال ديدگان قلبي يکسان نيستن

رخي بدر قرآن مجيد ظاهرًا معاني برخي آيات و سور و موضوعات حاکي از صور 
ه محض باست اي سرزده، اما چون کالم خددهامور منفيه و غير الهي است که از فردي يا ع

 ت.توجه از ناحيه حق، اثري از آثار منفيه مشاهده نشده، همه مثبت و الهي اس

يا  از فرد ت کهاي امور شود که ظاهرًا در رديف منفيه اساگر اهل حقي نيز متذکر پاره
المي ، کحق افرادي صادر شده، گرچه ذات آن اعمال منفي است لکن ذکر آن از لسان اهل

 الهي است. چه در کالم واصلين و کاملين، کلمه غير الهي وجود ندارد.

آن  آري همان گونه که همه آيات و سور قرآن و مضامين و مفاهيم و موضوعات
حق و  اهل مبارک است، کالم و حرکات اهل حق نيز کاًل مبارک است، ولو قسمتي از کالم

ق و حع کالم ستماابر صدور امري منفي نمايد. به محض  اهل اهلل و مردان الهي احيانًا داللت
ه کد الهي ک مرآيد، هم چنين از استماع کالم يمقربين الهي، سرور خاصي در انسان پديد مي

زرگان، بقدس . اصواًل درمحضر مگرددتوأم با حق و حقيقت باشد، نيز چنان آثاري ظاهر مي
 بايد در مراتب صعودي انسان بحث شود.

به  وک معنوي، در حقيقت ملوک کالم است. قرآن مجيد تکاليف همه راکالم مل
ني، باط وکند، خصوصًا براي کسي که در حد کمال با معاني ظاهري صورت عالي تعيين مي

 محکمات و متشابهات آن آشنا باشد.

ورد  بهاتکالم بزرگان نيز يا از محکمات است يا متشابهات. گرچه محکمات و متشا
مات و محک اص است، اما توصيه و تأکيد بلکه امر است بر تعقل و تفکر درزبان عام و خ

کمات ز محمتشابهات، علي الخصوص مراتب تفکر و تعقل درباره متشابهات بايد باالتر ا
 باشد، و اين تفکر و تعقل را مراتبي است.

 قامـه مقلي خويش بـيفيات عـالبته هر صنف و گروهي به فراخور حال و به نسبت ک
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 سايرين اوراءآيند، ولي کيفيات و کميات تعقل سالکين طريق حق بايد متفکر و تعقل برمي 
 باشد، چه اگر همانند عوام شود مقبول درگاه الهي نيست.

ل و اولي است که سالکين الهي از مراحل عقول ظاهريه درگذرند که چنين تعق
اند. اما بهرهاليم عاليه بيتفکري در پيشگاه الهي مردود است، مگر براي کساني که از تع

عقل فکر و تتقام برخورداران از تعاليم عاليه باطني را نرسد که از طريق عقول ظاهريه به م
 برآيند، زيرا پرواز و طيران عقل ظاهري، پروازي است محدود.

 با عقل رگاناصواًل تفکر و تعقل در باب محکمات و متشابهات و نيز درباره کالم بز
ه مقام بلهيه ااست. لذا طالبان راه حق و محبوبين الهي بايد از طريق عقول ظاهري مردود 

ات شابهتوانند موفق به درک معاني محکمات و متتفکر و تعقل آيند. در اين صورت مي
 اشد.گردند، اما بايد تفکر و تعقل خواص درباره متشابهات، باالتر از محکمات ب

ان به اي بزرگرمعنبار الهيه و سفارشات نغز و پسالکين الي اهلل بايد درباره کلمات گهر
ز ما گر امرواست. مقام تعقل و تفکر برآيند که در ميان آنها، کدام متشابه و کداميک محکم ا

  مفهوماماًلگوييم، نه بدين معناست که معاني آنها کقسمتي از آيات قرآن را محکمات مي
ل م عقبراي ما روشن باشد. حک ماست. محکمات وقتي است که معاني آنها در حد کمال

ر ت نيز دابهااي متشابهاتند، و متشالهيه در باب محکمات اين است که آنها نيز در مرتبه
 اي محکماتند.مرتبه

از و اعج همان طور که قرآن مجيد اعجاز است، تعاليم الهوتيه محبوبين الهي نيز
ق از فيق حآنگاه که به توکرامت است و در هر حکم آن هزاران معنا وجود دارد. البته 

جسم  وح درفرموده: ر)ع( عليمحدوده الفاظ بيرون رفته وارد عالم معنا شويم، که حضرت 
وح ه ذات رام بشود، لکن انهدبه منزله معني در لفظ است. چنان که کالبد جسماني منهدم مي

اب به الهي اليع رود اما معاني باقي است. درک اعجاز تعاليميابد همچنين الفاظ ميراه نمي
 ند.التر آنب بامندند و پيوسته خواهان ادراک مراتديگري است که سالکين حقيقي از آن بهره

قايد عر و بر طالب است که عالوه بر دريافت کالم و نظريه و عقيده مردان الهي، نظ

ي تب معانمرا . هم چنان كه دربارة نور كالم بزرگان ودانشمندان ديگر را نيز مالحظه کند
عاني و م نمايد، دربارة روحيه و مراتب عقل ظاهري، بينايي ديدگان دلايشان تفكر مي

 ونهگـردم چمکات رـزرگان به امور و حـ، تا دريابد که ب دان نيز تفكر كندـمعنوي آن دانشمن
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 نگرند و نگرش آنان با ديگران چه تفاوتي دارد.مي 

ده دل ه ديمالن و واصالن همواره بگرچه مقامات معنوي افراد متفاوت است، ولي کا
نها قرار آدر دل  گان: زبان بزراندنگرند، و اهل ظاهر به ديده ظاهر. از اينرو بزرگان فرمودهمي

 ود و ياشاري ج. زباني که در گرو دل باشد، هرچه از آن گرفته و دل جاهالن در زبان ايشان
ي است. هوت، سخنان ملکوتي و البه مقام تحرير آيد، از دل است و بلکه از ناحيه خداست

گردد، بي ي مياما ديگران که قلب آنها در گرو زبانشان است، هرچه از زبان و قلمشان جار
 اند.معناست؛ آنان هنوز معني آزادگي و آزادي را نفهميده

قلبش  گرو داند، آيا زبان او درفردي که آزادي را در تبعيت از اهواء نفساني مي
ام ت کدداند آزادي چيست و محبوسير بينايي دل او را ربوده، نمياست؟ برق هوس، نو

 خبرند. بسايباست. بسا زنجيرهايي که به پاي دل و روح بسته شده، لکن ظاهربينان از آن 
ن پندارند، لکشمارند و افراد آزاده را محبوس ميمحبوسين که خود را در رديف آزادگان مي

همانا بر « ح وَن َفه ْم م ْقمَ َاْذقانِ ي الْ في َاْعناِقِهْم َاْغالاًل َفِهَي ِالَ  ْلناِاّنا َجعَ »فرمايد قرآن مجيد مي
ًا د. مسلمواينآنان سر به ههايشان قرارداديم و ها و زنجيرهايي تا چانههاي ايشان غلگردن

و در  است اين غل و زنجيرها نه زنجيرهاي ظاهري، که زنجيرهايي برگردن جان و روحشان
ن ز مفسريعضي اببينند. گرچه سر ادراک ايشان رو به هوا بوده و حقيقت امور را نمينتيجه، 

ت از ي اساند و برخي مربوط به آخرت، لکن اين حقيقتاين آيه شريفه را تمثيل دانسته
ا ههمان غل ق فعلي، که اگر هم اکنون به ديده بصيرت، باطن وجودشان مشاهده گردد،يحقا

 اران است.و زنجيرها برگردن تبهک

 ور غيبت ن عصاميد به حق اين که در اثر مطالعه کالم ملکوتي و الهوتي بزرگان دراي
هد. چه يص ددر اثر ارشاد و تبليغات الهي، جامعه بشريت آزادي واقعي را از مجازي تشخ

از  هاييرمردان الهي حقيقت را به جامعه بشريت نشان داده، راه کسب آزادي واقعي و 
شبانه  رسايففهمانند. اولياء الهي با تحمل زحمات طاقت ي را به مردم ميزنجيرهاي باطن

شاد، روح يه و ارعال خواهند در اثر تعاليمروزي، راه ديار ملکوتي را به مردم ارائه داده و مي
وتي ي و ملکهوتآنان به مقامي رسد که بال و پر بگشايد و با آزادي حقيقي در فضاي عالم ال

 ر ديار محرمان اسرار، آشيان گيرد.به پرواز آيد و د
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 عطيه عشق و عاليم آن
  بس و است معشوق روي ما قبله  هست هرچه و جهان آن و جهان اين  

 محفل و عاشقان، ناز بارگاه دوست، حرم زيباي کبوتران حقيقي آشيان جانان محفل

 .درود راناهز جمال عاشقان و زيبا کبوتران آن بر. است وصال آب تشنگان و نياز و راز
 هيال سالک و است بزرگي توفيق رباني، علماي و خدا اولياء مقدس محضر درک

 مگر آيدمي بدست دوباره برود، انسان دست از هرچيز. بداند غنيمت را ساعات آن بايد

 .شمرد غنيمت و نهد قدر را آن بايد لذا ساعاتي، چنان
 زا و خود از عشق هغلب سبب به شد، معشوق جمال سرمست و مستغرق که عاشقي

 آيين او. سازدمي دل قبله را معشوق جمال تنها بيند،نمي معشوق جز است، ذاهل سوي ما
 با عطيه اين که افرادي حال بر خوشا. است برده بين از را شرک و قبلگي دو دوگانگي،

 .فرمودند عنايت آنان بر را آسماني عظمت
 و شقانعا آن از آيا که بيازمايد را خود تواندمي کسي هر و دارد عاليمي عاشق

 اين عاشق خواسته هيگان. است پايه چه در او در عاليم آن که ببيند بايد نه، يا است فداکاران
 انشج از اما عاشقم گويدمي که کسي. باشد معشوق فرمان محض منقاد و مطيع که است
 خود، خصيش منافع يبرا خواهدمي بلکه گذرد،نمي مالش از ديناري خدا راه در گذرد،نمي

 عقبي، از نه گذرميم دنيا از نه اما عاشقم! است؟ عاشق او آيا سازد، متزلزل را ديگران منافع
 خود عقباي و دنيا و مال و جان که عاشقاني نثار درود هزاران! است؟ عشقي چه عاليم اين
 .رسيدند جانان به و درباختند خلوت خانه قمار در را

 الجم و حسن قبال در گذرد،مي عقبي و دنيا از حقيقي عاشق جمال، عاشق آري
 د؟کن چه را مال کند، چه را جان کند؟ چه را عقبي کند، چه را دنيا اليتناهي،

 فردي. است حرام کردن دنيا ترک اسالم نظر از نيست، دنيا ترک غرض، گاه هيچ البته
 بايد ولي است عالي دهد، وسعت عيالش و اهل به اگر دارد، اشتغال مادي امور به ظاهرًا که
 اما. گيرد تعلق اگر بدهد، را خود واجبه حقوق. باشد امکان اگر نمايد، دستگيري هم فقرا از

 تکليفي او به هرگز سوزد،مي فقر آتش در و است نيازمند خود روزه يک طعام به که کسي
 بزرگان .است ءاغنيا تکليف امور اين بدهد، واجبه حقوق يا کند دستگيري فقرا از که نيست

 شده  تحريف آسماني کتب تمام گرچه فرمايندمي بيان را تکاليف همواره قرآن براساس نيز
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ولي مصونيت قرآن را خداوند تبارک و تعالي خود ضمانت کرده و ابدي است، لذا احکام 
 قرآن هرگز از بين نخواهد رفت.

و  احياء دين حضرت سيدالشهداء جان خود و يارانش را در آن روز مقدس براي
يشان رت ارونق آن، براي نجات آنان که تحت ستم يزيد و يزيديان زيست کرده و در اسا

م زير بد، مردق يابودند، فدا کرد. حضرت اباعبداهلل به مقام شهادت رسيد تا احکام قرآن رون
 ستم ستمکاران نروند، با هم اتحاد و اتفاق داشته باشند.

ه تي کين در اثر عدم اتحاد قلبي است. در صورمسلمًا عقب ماندگي امروز مسلم
کم حاکنده نشويد، و پر« وارَّق  َو ال َتفَ »چنگ بزنيد به ريسمان محکم خدا « َواْعَتِصم وا ِبَحْبِل اهلِل»

 خدا، حکم معشوق است.

گان يگانها كه دشمنان و بها و چه زورگوييدر اثر عدم اتحاد مسلمين، چه توهين
ان كه يافتند، چنصورت اتحاد مسلمانان، آنان هرگز جرأت جسارت نمياند! اما در ننموده

ان دل ايش ي دراي اتحاد، چه تأثيري گذاشت و اتحاد اسالم چه رعبتجربه نشان داده كه شمه
 باشد.انداخت، که با توپ و تفنگ و مواد منفجره قابل قياس نمي

ر مي هست خداست. آدالبته بايد دانست که غالبيت و مغلوبيت، عزت و ذلت در د
ه نظر لت بتواند يک عزيز خدا را ذليل کند، ظاهرًا ممکن است مذچقدر تالش نمايد نمي

 برسد، در صورتي که در باطن باالتر از آن عزتي نيست.

 هند.اي سالکين طريق حق، عاشق شويد اما بدانيد عاشق شدن را به هر کسي ند
شق عطا عاو  اع از ماسوي بکوشد، خدا هم بهسالک بايد در تصفيه دل و تزکيه نفس و انقط

صال اه ورکشاند. باالترين توشه در فرمايد. عشق است که انسان را به سوي کماالت مي
را به  ه مابراي رسيدن به لقاء، عشق است. گرچه عشق مراتبي دارد، ولي نظر اين است ک

ين طاق تعياليا تکليف مالقاء الهي برساند، لذا بايد مراتب عشق ما در حد کمال باشد. خد
 تواند مراتب عشق خود را به کمال برساند.نفرموده و هرکسي مي

ْن َاْمِر وح  مِ الرُّ  ق ِل»ها است. اين افتخار ترا بس که فرموده اي سالک، خدا ناظر به دل

بت ثا قيقت راحدا اين از روحم به تو دميدم. در اينجا خ« َو َنَفْخت  فيِه ِمْن ر وحي»و « َرّبي
تو  ابد؛يتواني اشرف کاينات شوي، باالترين عشق در تو تحقق کند که اي بشر تو ميمي
ين آري اي.ا باشبرساني که تو هم اسماء خدتواني با استمداد از خدا خويشتن را به جايي مي

 بگذري، خواني ون را بنه اين که ظاهرًا آيه قرآ« َو َنَفْخت  فيِه ِمْن ر وحي»است تفسير حقيقي 
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 تواني به باالترين سعادت برسي.هاست که تو ميدر اين آيت بسيار مژده 

ي ه زيبايي، كهاي آن زودگذر است. غير از زيبايي حقيقداني که اين دنيا و زيباييمي
ناس يباشدروني و باطني است، هيچ زيبايي شايسته دلبستگي نيست، اين است که بايد ز

از نور  ت و تراق اس، خدا عش«َو َنَفْخت  فيِه ِمْن ر وحي» باشي. خدا تو را از روح خود آفريده
 عشق خود آفريده و در آغوش آن نور پرورش داده است.

وب محب کند و تنها جمالعالمت عشق اين است که تمام آمال و آرزوها را يکي مي
ت و تشت سازد. اي سالک انصاف کن تو که جمعيت خاطر نداري، ببين اينرا قبله دل مي

ذا ست، لاعلت اين است که آرزوها و آمال تو دور و دراز  اکندگي خاطرت از کجاست؟پر
 مندي از آنها نيست.سمع دل تو آماده استماع حقايق و بهره

ما نيديد ارا شحضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: اي ياران بي وفاي من! کالم م
ضرت حالم منان در روز عاشورا کحرفي از آن را نشنيديد! آيا به راستي مخالفان و دش

اهي ه که گنخواراباعبداهلل را شنيدند که فرمود اگر من در نظر شما گنهکارم، اين طفل شير
 اتير!ما بندارد، خودتان او را ببريد و سيراب کنيد. آنان آن طفل را سيراب کردند ا

بالغ اه ايامروز حقايقي که به دست ما رسيده و امتيازاتي که نصيب گرديده، در س
ي اال. علماي حقيقي، تعاليم عارفان الهي و خون شهيدان است، خاصه خون شهداي کرب
ا، يز رچسالک اينک اگر از خواب غفلت بيدار نگردي، بدان که اعمي شوي و ديگر هيچ 

 حقايق را نبيني و نشنوي!

 ناييابيو ن بود، از بيماري کفرزدگان که اگر در ايشان درد طلب ميکجايند آن غفلت
 يافتند.رهايي مي« ص ٌم ب ْکٌم ع ْمٌي َفه ْم ال َيْعِقل وَن»

 ا پر ازء خدخوشا بر حال آن بينادالن که در هر عصري از اعصار هستند. محفل اوليا
. خون ه دلاند، شهيدان زندبينادالن است؛ در ميان آنان کساني هستند که شهيدان زنده

دالن را نات انبياء، اوصياء و اولياء اين بيشهيدان راه حق، زحمات طاقت فرساي حضرا
دگار د يايادگار گذاشت. آري هر معلول علتي دارد، آن مردان مجاهد و فداکار، از خو

 شود.اند، آثار يادگار آنها بعد از قرنها هنوز ديده ميگذاشته

ها انجام ها، از مال گذشتگيشد، آن از جان گذشتگياگر آن خونها جاري نمي
 م والـور عـمح شق راـ، ع ادالنـبري نبود. اين است که اين بينـافت، امروز از دين خييـنم
 ست.اره عشق ها دربادانند. تاسوعا، عاشورا، ماه محرم باالترين سخنرانيراهنماي زندگي مي 
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 قبي.عگنجد، يا دنيا يا شود، دو عشق در يک جا نميعاشق دنيا، عاشق خدا نمي
 ها آتش عشق جمالجان گذشتگان از خون خود گذشتند تا در دلسرور شهيدان، آن از 

ديش، بين ور شود. اما دنيا و عشق آن براي چه کسي مانده است؟! اي انسان اندکيشعله
ياي نيا، دنين دپدران و مادران و اجداد و خويشان و اقربا چه شدند؟ دوستان کجا رفتند؟ ا

 وفادار نيست.

ق ها است. مراد خدا از خلقت، عشها همه قدرتها و سرچشمهعشق ريشه سعادت
قت، در حقي گنج فرمايد من گنجي بودم انسان را آفريدم تا مرا دريابد، پس آنبود، مگر نمي

 خود انسان است. نظر از خلقت، عشق و وصال محبوب است.

خواهد ق برکاروان بشر از منزل عشق آمده و پس از پيمودن مراحلي باز به منزل عش
ري گردند. آرميروند و پس از اخذ تعاليم برواح پاکدالن در مقام تجريد و تفريد ميگشت. ا

رود به وب و ارواح پاک پاکدالن پس از رهايي از اين خاکدان و رسيدن به مقام قرب محبو
 لو ديدهجاز  اند تا پرده غفلت راحرم عزت، آن بارگاه صفا را ترک گفته، دوباره برگشته

 رند و آنان را از جهالت و ضاللت نجات دهند.بصيرت ايشان بردا

 ، آندلباختگان وصال، به فرمان معشوق لبيک گفتند و با شهامت از دست دشمن
آنان بر  دند.ظرف مهلک را برگرفتند و به سر کشيدند و مردم را از خواب غفلت بيدار نمو

اشق ق، عبه عشخالف گمان کوته نظران، نابود نشدند. هرگز نميرد آن که دلش زنده شد 
م الم دواده عميرد، مرگ براي او يک انتقال است نه نابودي و هالکت، ثبت است در جرينمي

ت از ل اسعاشق. در مکتب مقدس اسالم، يک روز زندگي با عزت و حريت، هزاران بار افض
 لهي.اصد سال زندگي با ذلت. واي بر حال آن که عمرش طوالني باشد با اعمال غير 

ل، ه عقکران که گوهرهاي بسيار درخشان دارد. قووسي است مواج و بيعشق، اقيان
 شق است.عنها شناسي، همه اينها امواج آن اقيانوس عشقند؛ محرک همه آروح، اراده، وظيفه

د بال خو زير گشايد و بدون استثنا همه راآيد، بال و پر ميعشق آن مرغ مناعت است که مي
 دهد.ن در آغوش شفقت، شير محبت ميکند، مانند مادري مهرباجمع مي
 وشده عشق اين است اما کسي که از دريچه عشق نگاهي نکرده، داخل حرم عشق ن 

راي باختگان ترين دلبعاشق بيدل نگشته، اگر درباره راز و نياز و سوز و گداز عاشق، شوريده
أثيري ذر تاو صحبت کنند و سخن گويند، بويي از عشق َنَبرد و جز يک اثر موقت و زودگ

 نپذيرد.
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رح تواند عشق را شاي از پر خود را نسوزانده چگونه مياي که گوشهآري پروانه
روني ار دتواند حاالت اسرخبري خبر آورد، و چسان ميتواند از عالم بيدهد؟ چگونه مي

 وزد.تواند شرح دهد که در آتش شمع بساي ميعاشق را شرح دهد؟ عشق را آن پروانه

شن ها راه را روعشق مانند چراغ پر نوري در دل عاشق است که فرسنگسراج منير 
 کرده، اين سراج از جمال جميل مطلق، تابان و فروزان است.

ن ز اياخواهد همه اضداد را آشتي دهد، همه تأثيرات را هماهنگ کند تا عشق مي
 ن نهان،ر جاهماهنگي و کمال اتحاد، در دل آرامش و اطمينان پديد آيد. عشق دّري است د

وف خاز  وخواهد در درياي قضا غوص کند، اما عقل در ساحل دريا ايستاده جان عاشق مي
 رسد.يق نمتواند وارد دريا شود. گرچه عقل نعمت بزرگي است اما به پاي عشنهنگان نمي

 جان از قطاعهمچنان که تن زنده به جان است، جان نيز زنده به جانان است، وقتي ان
عاشق  ن ازاست که جانان از او منقطع شود، و آن هم محال است. هرگز جانا جانان ممکن

ت، خدا زيباس« ْلَجماَلبُّ اِانَّ اهلَل َجميٌل ي ِح»شود، خدا عاشق را، زيبا را دوست دارد. جدا نمي
ان را. هم ي آنهاي زودگذر دنيوي و تجمالت فاندارد، اما نه زيباييزيبايي را هم دوست مي

اهل  د: ايحضرت اميرالمؤمنين عليه السالم به گورستان تشريف بردند، فرمودنکه وقتي 
فالني  وني نشينند، اموال شما را هم فالنشستيد ديگران ميقبور رفتيد، آنجا که شما مي

 خوردند!

م ت تو هاين صوردر تو به کمال رسد، در« َنَفْخت  فيِه ِمْن ر وحي»اي انسان، اگر آن 
خدايي، بيا  و محبوبدد، تبر تو پيون« َخَلَق اهلل  آَدَم َعلي ص وَرِتهِ »اگر نور  محبي و هم محبوب.

 محبوب خدا باش.

وري طبينند، به اگر ديدگان دل به کحل عشق مکحل باشند، همه جا جمال خدا را مي
ام دهها از قبال ديفرمود: سوگند به خدا اگر اين پردهبسيار مي)ع( عليکه حضرت مولي 

 شود و نه کم.گردد، به يقين من نه اضافه ميمعدوم 

 بينند. دردر گل نوشکفته بهار جلوه زيبايي جمال محبوب را مي چنين ديدگان،
 تارگان،ور سنکران، در نيش خارها، در هاي تاريک طوفان، در امواج خروشان درياي بيسينه

 ند کههست امله کسانيبينند. آري نفوس کيـحبوب را مـ، جمال م وع و غروب آفتابـدر طل
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خ، به ده رکنند: اي نانموهمواره سرمست شراب طهور وحدتند و درعين سرمستي فرياد مي 
 هر کجا که نگريستم تو نمودار بودي.

شناسد، شاه و گدا عشق پستي و بلندي نمي عشق است. حّلال همه مشکالت،
ده در ع کرير بال خود جمشناسد، همه را زشناسد، دور و نزديک و خاور و باختر نمينمي

 ت دهد.نجا خواهد همه را از تاريکيدهد و ميسينه اليتناهي خود و نواخت الهي پناه مي

، عشق غذاي روح و جان است. عشق بر همه نيروها غالب است، حتي قوه تفکر
ماني ت آساند. عشق يک حقيقاراده، وظيفه شناسي در قبال اين آفتاب آسمان حقيقت هيچ

هاي سمانآهايي كه اتصااًل در قرآن اشاره به آنها شده، اختصاص به ن آسماناست، و آ
 ظاهري ندارد.

 اي ره در خـراباتتو کـه نابـرده اي علم سماواتتو که ناخوانده

 به ياران کي رسي هيهات هيهات تو که سود و زيـان خود نداني

 هاست.آري مقصود حقيقي اين آسمان

ت. دم اسعاين عشق، بود و نبودي ندارد، در قبال عشْق حس وظيفه شناسي در قبال 
 قدم ماند که با نور ضعيف خود ممکن است چندحس وظيفه شناسي ستاره ضعيفي را مي

 نمايد.زندگي را روشن بکند. اما عشق آفتابي است که همه جاي تاريک را روشن مي

مايد. حس نکند، عشق امر به فداکاري ميحس وظيفه شناسي امر به خدمت مي
 و شرطي قيد ووظيفه شناسي نياز به شروط و قيود دارد، اما عشق از همه اينها آزاد است 

 پاشد.ندارد، مانند آفتاب بدون شرط انوار خود را به همه جا مي

ز ميان ارا  کند، اما عشق همه اينهاهاي تکاليف را بلند ميحس وظيفه شناسي ديواره
شق لي عود. حس وظيفه شناسي نيازمند به مکافات است، دارد تا همه به وحدت رسنبرمي

تِش آبا  دهد، اما عشقنيازي به مکافات ندارد. حس وظيفه شناسي با آب ظاهري غسل مي
 جان سپاري.

نه از  ق، ودر زندگي براي حصول اين عشق بايد از علماي رباني و از هاديان راه ح
 ط توبه.ه شربليم و تفسير قرآن است ولي مرشدين کذايي استمداد و استضائه نمود، اين تع

وبه تراي بخواهي توبه کني و عاشق بينا دل گردي؟ آيا اينک اي سالک، آيا تو نمي
 دي؟!برنيام عمل آماده هستي؟ هيچ به ياد داري که بارها تصميم به توبه گرفتي ولي به مقام
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ت مانضالهي  اينک هرچه هستي، هرکه و هرچه بودي برخيز و توبه کن تا محبوبين
الهي  بارگاه ه ازترا بنمايند. اگر امروز واقعًا به توبه نصوح موفق شوي، خوشا به حالت، چ

يش من ار پرسد که اي گنهکاران، اي عاصيان، اي مفلسان وقتي با افتقار و انکسندا مي
 پذيرم.آييد، من شما را ميمي

 وي ودر رحمت خدا بر خواهي بهداني که هيچ چيز نداري اما مياي گنهکار! مي
ر، ودم بگذچه بکنم، الهي هربگويي: الهي من ندانستم، الهي من بد کردم، الهي من توبه مي

 روسياه والي خدهم. بگو الهي، اولياء تو کالم ترا به ما رسانيدند، ما دست الهي قول مي
 کنند؟داني که چقدر از تو استقبال ميهستيم، مفلس هستيم، در اين صورت مي

 عاصيان رگاهدرسد که اي گنهکاران، اين درگاه من، از بارگاه الهي مژده و بشارت مي
 ست، هيچده اگويد اطاعت کنندگان! مستقيمًا بياييد پيش من، بي پرو گنهکاران است؛ نمي

 مانع و حجابي در ميان نيست.

ن وش اينادبر  فرمايد، اي مردم! نپنداريد که اين بار گناهان هميشهآري حق تعالي مي
ن بار آآيي، من خواهد ماند. وقتي اي بنده من با افتقار و انکسار و افالس پيش من مي

وميدي نرگه دارم، اين درگه ما ددارم. من مفلسان را دوست ميسنگين را از دوش تو برمي
و کرم  لطف نيست. الحق که اين بشارت بزرگي است، و انسان بايد حقيقتًا در مقابل اين

 ي الهي از خود خجالت بکشد.نامتناه

ن عتتارسد که اي مطيعان! گرچه شما حامل بار اطاباز از درگاه الهي خطاب مي
کوي  د را درت خوهستيد، ولي با اين وضع و حال اگر بياييد مردوديد. مگر اين که بار اطاعا

 افالس بر زمين فرود آريد، با افالس و دست خالي پيش من آييد.

 ل برآييم عماي، توبه کني و به مقااز اين که تا حال هرچه کرده ترچه بشارتي عظيم
بران آن جتوانم از عهده و گناهان گذشته را تالفي و جبران نمايي. ممکن است بگويي نمي

ين بدان که فتي، يقرنيا تواني انجام ده، وقتي که ديگر نتوانستي و از دبرآيم. اما تا آنجا که مي
 و هرگز تکليف مااليطاق نداري.ديگر مغبون نيستي، چه ت

. و آيد اگر کسي انجام کاري را نسبت دهد به غير شروط، در اين صورت جبر پديد
نه  ر است وه جباگر انجام تمام کارها را نسبت دهد به شروط، قدر پديد آيد، در حالي که ن

 و کسي تکليف مااليطاق ندارد.« َبْل َاْمٌر َبْيَن اْلَاْمَرْيِن»تفويض 

 گراست. سالک، حضور در محضر علماي رباني و واصالن همانند رفتن به حمام ااي 
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 بزرگان نرواي از. گردد پاک جنابت از تواندنمي نشود، مجرد هايشجامه از حمام در کسي 
 نفستان بر نهوگر بگذريد، خودنمايي و خودخواهي از واصالن، و عارفان پيش در: اندفرموده
 !ايدکرده خيانت

 ارروزگ کهف اصحاب که هستند اوتادي راهنماياني، ، اعصار از عصري هر در 
 و روند ديگر هايمکان و شهرها به که برگماشته را اينان تعالي و تبارک خداوند. خويشند

 در نه ستا ايشان ظاهر صورت در هست فرقي اگر و کاملند همه ايشان. کنند حقايق ابالغ
 معني به تا بردار انمي از را خود صورت و را خود بردار، انمي از را رصَو اين بيا سالکا. باطن
 .رسي

 تزکيه و تصفيه به که شدي مصمم و آمدي دل در نصوح توبه مقام به اگر سالک اي
 گوهر اگر .است مرگ ساعت مؤمن، براي عيد باالترين که نترس مرگ از آنگاه كني، اقدام

 رايب مرگ ساعت. شود روشن جان سِر از مرگ به عشق حقيقت يابد، تحقق دل در صدق
 لقاء مشاهده از باالتر انسان براي راحتي  هيچ و آنجاست لقاء گاهوعده چه گردد، عيد او

 .نيست
 تاج ار حقيقت و طريقت عالم دينداران است، مرگ هانعمت عزيزترين انسان براي

 به قيقيـح تدول را حقيقت عالم برخورداران. نهند برسر مرگ دروازه به سالمت و کبريايي
 گذشتن، ودخ تدبير از حق، تقدير بر تکيه قسمت، سوابق از تهمت برداشتن. بردهند مرگ در

 .است ازلي عنايت طليعه مرگ. است مستقيم صراط
 کيي. اوست حکم به و خداست دست در تاراج و تاج وسياست، عنايت داروگيرها،

 و ظلم به نه وداد، عدل به البته اند،نشمي مذلت نعال در را يکي نشاندمي عزت صدر در را
 از را خاکي آدم. داردمي قهر سياط زير در را يکي نشاندمي نشاط بساط بر را يکي. بيداد
 عقاب ابيلقَع در و کشانيد اعلي عالم از را مهجور ابليس رسانيد، عزت به و کشيد خاک

 حضرت. شما معاملت بر واي گويد را قومي شما، بيع بر خوشا گويد را قومي. درآويخت
 .کليم بود پيغمبري گشتبرمي چون گليم، با بود شباني رفت،مي آتش دنبال وقتي موسي

 
 باطني عقل پرورش

 و تعقل بر است توصيه ربوبي، مقدس مکتب متعلمين بر اکيد هايتوصيه از يکي
و  مجيد نقرآ آيات در سيري. گذشتگان و بزرگان افکار نتايج از استمداد و مشاورت و تفکر
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کالم محبوبين الهي بيانگر ضرورت مبرم تفکر و تعقل و تعمق است، اما نبايد تنها بر تفکر و 
تعقل خويشتن اعتماد کرد، بلکه بايد به مقام مشاورت برآمد. طريق حق، طريق عشق است و 

 هر کسي را بدان راه ندهند.

ت، اما اس ار عاشقانتفکر و تعقل و مشاورت و استمداد از نتايج افکار بزرگان، شع
 سرگذشت ورگان نگاهي به آيات قرآن و سيري در کالم بز اند.بهرهها از آن بياکثريت انسان

و  هل تفکرانان دهد که اکثر آسالطين و فرمانروايان و اغنياء و فقراء، به روشني نشان مي
ها ش نه تنن روتعقل و مشاورت نبودند و به عقل ظاهري خود متکي شدند. مسلمًا آنان با اي

 رچند درهند. توانستند داراي عقل سليم باشند، بلکه درعقل ظاهري هم بسيار ناقص بودنمي
 شهرت و يا وعالم خيال و پندار خود تجارت خوبي کردند، شيفته و فريفته مال و منال دن
نافع مه تنها د، نمقام و رفاه چند روزه آن شدند. از اينرو دست به کارهاي شقاوت آميزي زدن

منافع  ص ازدنيوي و اخروي ديگران را متزلزل نمودند، که اول از همه خويشتن را باالخ
 اخروي محروم کردند.

ن نفورتريمکه  چنين افرادي به گمان خود اولين سياستمدار روزگار و دنيايند، درحالي
مواجه  لبانطها ايشانند. اينان با تنفر اجتماعات بشري و تنفر بشرخواهان و صلح انسان
ين روش اند که با ااند. اين افراد ديوانه خود را صاحب عقل دانسته، چنان پنداشتهشده
شقاوت  ن که بهز اياها بيفزايند، غافل ها را باال برند و بر ارزش انسانتوانند عقول انسانمي

م قابه م ورده کابدي دچار شدند و روسياه از اين عالم درگذشتند. اگر ايشان تعقل و تفکر 
 نشست.آمدند، هرگز اين لکه ننگ ابدي بردامن ايشان نميمشاورت برمي

 اشرف کاينات، صفوت آدميان با آن مقامات معنوي در)ص( اکرمحضرت رسول 
عقل  ه اوکفرمود، در صورتي انجام کارها و از جمله در امور مربوط به جنگ مشاورت مي

ي عني ايمشاورت از پي تعليم ماست؛ کل بود و نيازي به مشاورت نداشت. اين تأني و 
شاورت ها مکنم، شما هم بايد در کارمردم، اي آيندگان من که اشرف کايناتم مشاورت مي

 کنيد كه ندامت دامنگيرتان نگردد تا بتوانيد به مقصود نهايي حيات برسيد.

ند، ابعضي افراد در توضيح اين که چرا بعضي امور را تقبل نموده و برخي را نپذيرفته
اند. در حالي که مدعي هستند که به عقل خود مراجعه و به گواهي و فتواي آن عمل نموده

عقل ظاهري را نرسد که در مسائل حياتي، حکم حقيقي صادر نمايد. در صورتي که اينان 
اند. عقول باطني نيز همه در مرتبه کمال نيستند، هنوز به کمال مرتبه عقل ظاهر هم نرسيده
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توانند پاسخگوي مقاصد مورد نظر باشند؛ پاسخ را بايد از زبان عقل وده و نميبرخي ناقص ب
سليم شنيد. استماع پاسخ حقيقي از زبان عقل، منوط است به ارتباط و هماهنگي با نيروهاي 

 ترين نيروهاي حياتي انسان است.ديگر از جمله اراده که از اصيل

داشته گي ني ديگرش ارتباط و هماهنکسي که نيروي اصيل اراده او با نيروهاي درون
هاي هن به درآقوط اي توانا، و لذا سباشد، مانند ماشيني است بدون راننده و يا فاقد راننده

هاي يشهخواهد صاحب عقل سليم گردد، بايد اندهولناک نابودي، قطعي است. کسي که مي
ماهنگي هتباط و ار اًل از عدمبينانه داشته باشد و اال منتج نتايج الهي نخواهد بود. اصوواقع

د يده پديت حمآيد، اما از ارتباط و هماهنگي قوا صفاقوا است که صفات رذيله به وجود مي
يده آيد. به عبارت ديگر صفات رذيله محصول عدم هماهنگي قوا است، و صفات حممي

 اط ومحصول ارتباط و هماهنگي آنها. اي سالک با خداي خود عهد کن که بدون ارتب
 د شد.ل نخواهحاص هماهنگي اين نيروها نه اراده کني و نه تعقل و تفکر، زيرا که نتايج الهي

نما مطعه قاي سالک بيا و عمر خود را به مرور زمان زايل مکن، عمر خود را قطعه 
ما ساني، ارمال اي از زمان مسپار. بکوش تا مراتب بصيرت خود را به کوهر کدام را به برهه

 تواند به خودي خود مراتب بصيرت خويش را به کمال رساند.يبدان انسان نم

ن و انشمنداين دخردان که اثري از آثار عقل الهي در آنها نيست، خود را اولامروزه بي
 اي ثروت،نمايند که داردانند؛ بر خود فخر و مباهات ميسياستمداران اهل خرد و تعقل مي

نگرند، يمنيا دنان که با ديدگان عقل ظاهري به اند. اما در حقيقت آقدرت و نيروي دفاعيه
نمايد، چه لهي مياتاد اعمايند. از اينرو اسالم توصيه بر مراقبه و فراگيري تعاليم عاليه از اس

 ماند.بدون استاد و رهبر حقيقي سالک درمي

مکن ماي سالک! تعقل با ستمکاري سازگار نيست، با عشق به شهرت و مقام، تفکر 
اکاري، ا ريروي و محصول آن، پندار و تخيل و توهم است نه تعقل. تعقل بطا مينيست، به خ

ه کاني شو م معباشد. از ظواهر درگذر و وارد عالظاهربيني، خودبيني و خودپرستي سازگار نمي
 معنا با اينها سازگاري ندارد.

اين  دهد، بترس ازها هر يک لباسي است شفاف که زير خود را نشان مياين رياکاري
که وقتي اين لباس تو واقعيات پشت پرده را نشان دهد، آنگاه هرچه بخواهي روي آن پرده 

تواني. به فرموده حضرت اشرف کاينات، هرچه از نيک و بد بکشي که ديگران در نيابند نمي
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کني ولو در درون سنگ خارا باشد، آشکار خواهد گشت. سيري در قرآن و اجتماعات 
 دهد که عاقبت ستمکاران و خيانتکاران چه شد.ن ميبشري، به روشني نشا

لق از عدم اين هماهنگي است که بعضي به دنيا محكم چنگ زده آن را هدف مط
را هر  اين واي است که به سرعت برچيده شود، دانند، غافل از اين که دنيا همچو سايهمي

چيزي  دانستند،ز ميفردي در طول عمر خويش مشاهده کرده است. آنان که دنيا را همه چي
 نگذشت که بساطشان درهم نورديده شد.

ش اشعه تاب ها است، لکن در اثرها و ناهمواريها و سنگالخاين دنيا پر از خارستان
ن را نشا بيعهگردد و ماوراء خود را، عالم ملکوت و ماوراءالطروح، هموار و حتي شفاف مي

يده باًل ندقکه  عت نيست، از طبيعْت آن بينيدهد. آن طبيعتي که ديده بودي، ديگر آن طبيمي
نداي حق  شنوي اما به سمع دل نه با گوش ظاهر، نداي باطن،هاي طبيعت را ميبودي. نت

 شنود؟!بتواند بند و باري، غرق در شهوات شده مگر ميشنوي. اما کسي که در اثر بيرا مي

فکر تدکي توقف کن و روي؟ انشتابي، به اين سرعت به کجا مياي سالک، چرا مي
رت ن صوکني؟ آيا قبله تو روي معشوق است و بس؟ در اينما آيا به سوي خدا حرکت مي

ي در قبي يعنعسير مديگر مانعي نيست که ترا از فعاليت در دنيا بازدارد. کسي که دنيا را در 
 نيا.نه دست بي امسير حق قراردهد و طبق دستور اسالم عمل کند، آنگاه اين دنيا براي او عق

يل وسا انسان وقتي به اين نيت از خانه خارج شود که در پي کسب حالل باشد تا
ر هي رفتام الآسايش خانواده را فراهم نمايد، و هرچه بدستش آيد در راه حق بر طبق احکا

 آيد.مار ميشبه  اي پيش آيد و او با اين نيت از دنيا برود، در زمره شهداءکند، اگر حادثه

دان ب« َجل عَ  ِمْن خ ِلَق اْلِاْنسان  »عجله نکن، تعجيل و شتاب مکر شيطان است اي سالک! 
نهي  ز آنعجله و شتاب ديگر است و مسارعه ديگر. عجله ناپسنديده و نکوهيده است و ا

عجله «. اِرع واس»شده  اما مسارعه پسنديده و ستوده است و به آن امر« َفال َتْسَتْعِجل وِن»شده 
ول وقت ادر  ام کاري است نه در وقت آن؛ مسارعه استقبال انجام کاري استشتافتن به انج

في ق ل وِب  َل اه َو الَّذي َاْنزَ »آن. عجله از وساوس شيطان است و مسارعه، توفيق رحمان 

 «.اْلـم ْوِمنيَن

 ز ا جههمه عشق ته شود، الهي است.ـوسـ، يعني اگر به آن کار پي همه کارها از کار او
عشق او لغو است. سعادت متعلمين الهي در اين است که به احکام استاد يا مربيان الهي عمل 
کنند که همانا اوامر و احکام خدايي است و از آنان فاصله نگيرند. چه فرار از تعاليم عاليه 
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الهي، در حقيقت گريز از خويشتن و از خودبيگانگي است و بر طبق کالم بزرگان، اين از 
 يزي و از خودبيگانگي، يک بيماري رواني است.خودگر

گيرند، بيده کوشند با عوامل گوناگون تخديري، اين بيماري رواني را نادخبران ميبي
 ه ازرود، لکن آثار سوء آن کغافل از اين که عوامل تخديري به سرعت از ميان مي

 ماند.خودبيگانگي است، باقي مي

ين الهي ز محبوباد ام توبه و انابه برآييم و با استمداي سالکين طريق حق! بياييم به مقا
رش پبال و  ظايفواي در اثر تأخير در انجام ايد فرشتهبه عهد خود وفادار باشيم. آيا شنيده

ولد تداني اينک وقت ها در رنج بود تا به او خبر دادند که اي غافل، ميسوخت و سال
 عايشا به درگاه الهي شفيع آورد، د)ع( است و هرکسي که آن بزرگوار رحضرت حسين

 رش بهترپل و مستجاب است، برو آن حسين را درياب؛ و او در اثر توسل به آن بزرگوار، با
 شد و به سوي دوست پرواز نمود.

ه م، چ)ع( را دريابياي متعلمين گرامي ما هم دردمنديم، بايد همه حضرت حسين
ضور الهي ح يبانن، باطنًا آن حضرت و همه طبطبيبي باالتر از ايشان، مسلمًا در محفل جانا

لي ين بن عه حسدارند. بياييم هرچه درد و حاجت داريم از ايشان بخواهيم و قلبًا توجهي ب
راه  ا دررکنيم؛ حسيني که روز عاشورا آن بالي عظيم را قبول کرد و هست و نيست خود 

 خدا در قمارخانه عشق باخت.

ه هاي عشقي کلدار باشيم و براي به ثمر رسانيدن نهابياييم به عهد و پيمان خود وفا
ند، نين کردچفان خداي تبارک و تعالي، آن باغبان ازلي در بوستان دل ما کاشته بکوشيم. عار

ه خود، ب شيانعارفاني که هماي مناعت بودند، در کنج قناعْت گنج سعادت يافتند و به سوي آ
 کوي دوست پرواز نمودند.

شق را رد عي بخواهيم که بدون آن درد انسان را ارزشي نيست، دبياييم از خدا درد

ا ياييم ببست، المنتهي برسد. دنيا مقام آزمايش ا بطلبيم تا مراتب شعله عشق ما به سدر

از برسد با آغوش استمداد از خدا و درخواست توفيق از او، هر باليي که از دوست مي
 بپذيريم.

 بهخواهد تومي يم که توبه را شرايطي است و کسي کهبياييم توبه نصوح کنيم، اما بدان
عتراف. ا، مقام نزيهتاو مقبول پيشگاه الهي شود، بايد داراي سه مقام شود: مقام توحيد، مقام  

 تا اين هر سه جمع نشود، توبه مقبول پيشگاه حق نگردد.
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نه اازيت)ع( مردي بود به بال پالوده، زير سنگ آسياي محنت فرسوده، حضرت يونس
ِه َفنادي ِفي الظُّل ماِت ْقِدَر َعَليْ نَ  َلْن  َانْ َو َذاالنُّوِن ِاْذ َذَهَب م غاِضبًا َفَظنَّ »آتشين باالي سر او فرو رفته 

 «.َاْن ال ِالَه ِاّلا َاْنَت س ْبحاَنَک ِاّني ک ْنت  ِمَن الّظاِلميَن

در « َنَن الّظاِلميْنت  مِ ک ِاّني »م تنزيه؛ در مقا« س ْبحاَنَک»در مقام توحيد؛ « ال ِالَه ِاّلا َاْنَت»
ليم عتمسلمًا اين  مام شد.حنت تمديگر غم و « َفاْسَتَجْبناَله  َو َنجَّْيناه  ِمَن اْلَغمِّ »مقام اعتراف. 

 مختص به حضرت يونس نيست، زيرا تنها او نبود که به درد و غم مبتال بود.

باش که خدا مااميد نترس و نرا به زبان دل بگو، « ْنَتَاْن ال ِالَه ِاّلا اَ »اي سالک بيا تو هم 
 آن يابد.ميارحم الرحمين است، مانند قهرمانان طريق حق که هرگز سستي بر ايشان راه ن

 اند.هکرد توانم و يأس و نوميدي را از قاموس زندگيشان حذفشود و نميقهرماناني که نمي

  َنجَّْيناه  اَله  وَ َجْبنَفاْستَ »دل اين ندا رسد آري غافل مباش و به او روي بياور تا به سمع 

براي  م و غمومي کها و همودرده و نجات يابي. البته بسا« ِمَن اْلَغمِّ َو َکذِلَک ن ْنِجي اْلـم ْؤِمنيَن
م جان ا کاتتر است. بايد ما هم از اين شيريني برخوردار شويم عاشق از همه چيز شيرين

 ازيم.تر سخود و ديگران را شيرين

اليي ببي  نعمتي غريوناک هستند، آنان ازخدا را دوستاني است که اگر ديگران از بي

 قام رسيمتواني به آن اي سالک خدا آن قدرت را در وجود تو آفريده که مي کنند!فرياد مي
 ست. يغمبر او پ باليي فرياد برآري، که اين مقام جزو مقامات باطني و معنوي امامكه از بي

 ي ِرضًاِاله»علي آن قهرمان دنيا بود که بال را استقبال کرد که بنحسينحضرت 

خرد و يزي ميچلبًا اي کرد. معامله کننده غا، عجب معامله«ِبَقضاِئَک َو َتْسليمًا ِبَاْمِرَک
دا از ان خدهد. در اين ميدان هم يکي از دوستخرد و بهايش را ميفروشد، يا چيزي ميمي
ز خود همه چي ال وام در راه تو جان خود و اهل و عيد آمد که الهي من آمادهباليي به فريابي

ست، اسين حرا فدا نمايم. در اينجا فروشنده و مشتري کيست و جنس کدام است؟ فروشنده 
 جنس هستي و مشتري يزدان.

 ي مشتاقاال. حق تعالي مشتاقان را ندا در داد که هر روز عاشورا است و همه جا کرب
 وتسوي در ز ماواهي به جمع شهداء بپيوندي، از همه چيز درگذر تا کمال انقطاع اـخاگر مي

اي رخ دهد، اولين افرادي حاصل شود، که متعلمين مکتب ربوبي آنانند که اگر چنان واقعه
رسانند. آنان قلبًا در کرباليند، در دلشان نه حب اهل و عيال هستند که خود را به ميدان مي

اند در راه خدا جان خود و همه چيزشان را فدا کنند. دنيا و مال و منال، آمادهاست و نه حب 
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بازيم، ما را هم در زمزمه آنان اين است که الهي ما همه چيز خود را در قمارخانه عشق مي
خواهيم نه عقبي، نه حورا و نه عينا، هيچ زمره آن عاشقان به شمار آر. الهي ما نه دنيا مي

 له ما روي معشوق است و بس و آن هم جمال جميل توست.خواهيم. قبنمي

خدا  عشق وها را بردارند اي گنهکار ناراحت مباش که خدا عاشق تو است. اگر پرده
 .گويي« َقضاِئَکِالهي ِرضًا بِ »شود و تو نيز بيني، روح از بدنت خارج مي را نسبت به خود

ء ق بالد. دوستان خدا عاشآري اولياء خدا از زبان جان و دل عاشقان سخن گوين
کر دا فشوند زيرا که ايشان معشوق خدايند. اي دوستان ختر ميخودند و هر روز عاشق

عشوق مت و نکنيد تنها شما عاشقيد، به عشق خالق خود بنگريد، عاشق حقيقي و ازلي اوس
 شماييد.

يد. شد بارضوان با آن همه غلمان، فداي خاک پاي اهل بالست، اما بايد مراقب خو
من چه  د کهشويد، شکر کنيد که از ناحيه خداست، فکر نکنيگاهگاهي که دچار ناراحتي مي

 کردم.

ين نمايند. چه اعشق حق، غذاي جان اسرار اهل بالست که از آن استقبال مي
صفات  است.ناماليمات از طرف عزيزان خود باشد و چه از طرف ديگران، همه از ناحيه خد

ه ْم ي ِحبُّ »هاي اهل بالست. ذات پاک و منزه خدا مشهود دل اهل بالست.منزه خدا زاد و توشه 

 از آن اهل« ْمَربُّه   قاه ْمَوسَ »از سراپرده غيب تحفه اهل بالست. سرانجام و عاقبت « َو ي حِّب وَنه 
 بالست.

ت دوس وقتي انسان به دردي مبتال شود و يک دوست صميمي او بيايد و بگويد اي
يي ار گو. الهي خرسند شوم بدان که يکبگرددت؟ آن دردمند مشعوف ميمن حالت چطور اس

 اي خسته روزگار حالت چون است!

 
 حضور با عشق و اخالص 

 وکين ـالست سارتي اـ. اين بش شق راـگر عـست مـقل را بر او راه نيـبه نام آن که ع
 ر حقيقته بايي کاند كه جز عاشق به محفل جانان راه نيابد. خدعارفين را که همه عاشق 

 جمال او هر کسي راه نيابد جز عارفان.

اگرچه مراتب معرفت مختلف است ولي در محفل جانان، بزرگان و عارفاني هستند. 
اي سالک به ديدگان ظاهر بنگر، عاشقان را ببين و به ديدگان باطن نگر تا تمام عارفان و 
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ن صورت به خاطر آنان تو هم در محبوبين درگاه خدا را در محفل جانان حاضر بيني. در اي
يابي. کسي که دلش صدف گوهر آيي و برحقيقت جمال راه ميسلک عارفان به شمار مي

 االبصار قرار دارد.مکنون عشق باشد، در رديف صاحبان بصيرت و اولي

 محفل جانان حريم مقدس است و شرافت و قداست مکان به مکين است. شرافت
دس رم مقحکند. اهل بصيرت که به پاکدل، مکان را مقدس ميبزرگان و عارفان و سالکان 

 و، جالل ن دلاند و به ديدگااند، در حقيقت به سرچشمة آب حيات راه يافتهخدا راه يافته
ب آصيل دهد که اي خضر براي تحبينند. آنجاست که منادي حق ندا درميجمال حق را مي

حياء اچه آب ظاهر و جماد، دل را حيات سرگشته و حيران مباش، آب حيات اينجاست. 
 ا آمادهود رخنمايد، کالم خداست. طالبان حقيقي ها را احياء ميکند، آب حياتي که دلنمي
 اند که قلبًا در اين آب حيات، خضروار غسل کنند. کرده

، تو ير منگرتحق سالکا ! آنگاه كه تو به محفل جانان راه يافتي، ديگر به خود به ديده
نشان  دهند، به کسيحرم نشان نميـي هستي. حرم را به نامـحرمان اسرار الهدر زمره م

و گرد « ِهت وب  ِاَليْ اَ ّبي َو  رَ َاْسَتْغِفر  اهللَ »دهند که به مقام توبه نصوح برآيد و به زبان دل گويد مي
ن به ز ايامتابعت حضرت سيدالمرسلين را توتياي ديدگان خود کند، متعهد گردد که بعد 

 خود وفادار شود و از غافلين نباشد. عهد

د غافل دو قسم است: يکي غافل مذموم، ديگري غافل ممدوح. يکي از دين خو
افل ود غخبر، از شراب غرور دنيا مست است. گرچه او از خغافل، از طلب صالح خود بي

 ات خوددر لحظات آخر حي)ص( اکرماست، اما بزرگان از او نگران هستند. حضرت رسول 
ز بهر اريه گلي ناراحت و گريان بودند. جناب جبرئيل آمد که اي محمد اين ناراحتي و خي

ناب جتي؟ چيست؟ فرمود از گنهکاران امت نگرانم. اي رحمت خدا از گنهکاران نگران هس
ضي ه تو راآمرزم کفرمايد: اي حبيب من! آنقدر از امت تو ميجبرئيل پيغام آورد که خدا مي

ت ا دريافدي راگر آنان به توفيق حق، توبه نصوح کنند، برات وصال اب باشي، نگران مباش.
 کنند.مي

آري يکي از خود غافل و ديگري از امور دنيا غافل، البته نه آن دنيايي که در مسير 
عقبي قرار گيرد. کسي که با امکانات مادي و معنوي خود، با قلم و کالم و قدم خود به 

آيد. کسي که به قصد تعليم و زمره سعداء به شمار ميکند، او در رضاي حق خدمت مي
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تعلم حرکت کند، اگر باليي بر او اصابت نمايد و از دنيا برود، حتي از بدو حرکت در رديف 
 شهداء است.

غافل ممدوح کسي است که مست شراب طهور عشق شده، چنان در جمال حق 
ود خالص ستند که مراتب اخمستهلک گشته که از خويشتن نيز غايب است. اينان کساني ه

 صل شود،ي حااند. اگر اخالص به جايي رسد که انقطاع کامل از ما سورا به کمال رسانيده
مال قل به كر تعتواند به تعقل و تفکر الهي نايل آيد. و اگر اخالص ددر اين مقام سالک مي

راي ص بالرسد، همه حقايق مشهود او گردد، اين است كه بايد همه اعمال سالک الهي خ
 خدا باشد، نه اين که نيمي بهر حق باشد و نيمي هوي.

ل کند و مراتب بصيرت را به کمااخالص از آميختن حق به باطل جلوگيري مي
دانند! خود بينا ميا ناررساند. اما نابينايان که اثري از آثار بصيرت در ايشان نيست، بينايان مي

شورت و دون مبپندارند و لذا مغرورانه جهان ميرا عالم و روشنفکر و بلکه اولين داننده 
حتي  شوند. اينانها افراد بيگناه کشته ميزنند که ميليونتفکر و تعقل، دست به اقداماتي مي

د و ه نماينعالجمگردند که آنان را کنند و آماده ميبينايي بينايان را يک نوع مرض تلقي مي
 برايشان دارو و درمان تعيين کنند!

 د که دردانيکين راه خدا، بکوشيد مراتب اخالص خود را به کمال برسانيد و باي سال
ر دنيد گيريد. سيري کصورت موفقيت در اين امر، در معرض ابتالء و امتحان قرار مي

روبرو  ئاتاحواالت حضرت ايوب و حضرت آدم عليهما السالم که چسان با انبوهي از ابتال
کني و و نظر نتسپاريم، اگر نماييد. الهي خود را به تو مي بودند. خود را براي امتحان آماده

 توفيق تو شامل حال ما نباشد، چگونه از عهده امتحان تو برآييم؟

اگر  هيد؟دانيد چه کارهايي بايد انجام داي آنان که طالب اخالص هستيد، آيا مي
ود محد شنويد: اي طالب اخالص، از حوضکمي تفکر کنيد به گوش دل اين ندا را مي

 طبيعت بيرون آي تا به آرامش رسي، که سعادت واقعي در آرامش دل است.

ا از ان تهاي شبانه روزي تو براي آرامش قلب است. اما بداين همه زحمات و تالش
از  کن. ديل به آرامشـحوض محدود طبيعت بيرون نيايي، آرامش نداري، بيا اين را تب

 از دل خارج کن، چرا در اين حوض شناحوض محدود طبيعت بدر آي، حب دنيا را 
 ن.کني؟ وارد اقيانوس اليتناهي بعد روحاني شو و در اقيانوس حقيقت، شنا کمي
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ترسي که به خدا سوگند خواهي ديد که لذت حقيقي در انقياد به فرمان خداست. مي
لب ستو  اگر از حوض طبيعت بدرآيي و وارد اقيانوس الهي شوي، ديگر لذت و راحتي از

آن  وخشکد ود؟ به خدا قسم اگر وارد اقيانوس بعد روحاني شوي، نه تنها آن حوض نميش
ا آن برفته و گرار رود، بلکه در مسير آن اقيانوس قراحتي که در عالم خود پنداري از بين نمي

 ا موقتيهاي دنييابي که اين زيباييشوي. درميتر ميتر و سبکيابد و لذا راحتپيوستگي مي
 فه قرآنشري گيري و به موجب آيهذر و فاني است، آنگاه در رديف مخَلصين قرار ميو زودگ

 تعلمممجيد، براي مخَلصين مغلوبيت نيست، شتستشوي مغزي نيست. بر فرد با اخالص 
 ِاّلا ْم َاْجَمعينَ َينَّه  ا َغوِ قاَل َفِبِعزَِّتَك لَ »تواند غالب گردد مکتب الهي، هيچ نيرو و دشمني نمي

 «.َدَك ِمْنه م  اْلـم ْخَلصيَنِعبا

 ِاّني» ريفهاي طالب اگر به عهد خود وفا کني، چشمه سارهاي دروني تو به موجب آيه ش

 شود.که منبع علم خداست، اليروبي مي« َاْعَلم  ما ال َتْعَلم وَن

 ابد.يبر سالک الهي است که با قلب اليروبي شده در محفل مقدس بزرگان حضور 
عين ماو  ته باشد در آن مطب الهي، خداي تبارک و تعالي درد و داروياگر هم شکي داش

و  خواهيد خبر دهم که درد شما چيستفرمود آيا مي)ص( اکرمفرمايد. حضرت رسول 
داروي شما کدام است؟ درد شما گناهان شماست و داروي شما استغفار؛ حضرت 

ز توست دواي تو ا«: ر َتْبص   َو ال  َو دائ َک ِمْنكَ َدوائ َک ِمْنَک َو ال َتْشع ر  »الموالي نيز فرمود مولي
 بيني.داني، و درد تو از توست ولي نميولي حيف که نمي

 وند، ازبشن متعلمين مکتب الهي بايد گوش دل بازکنند و به سمع دل کالم بزرگان را
، مضانرهاي ماه مبارک جمله اين که باالترين اعمال درليالي مقدسه به خصوص در شب

نان دا با آخضاي اند. بايد به رتوبه است و صلح با خود و با مؤمناني که با آنان قهر کرده
 صلح نمايند، آن هم از صميم قلب تا از فشارها و آالم رها گردند.

 وحبت مبزرگان دين راضي به ناراحتي و تألم ديگران نيستند، آنان مظهر همان 
به  ان و دلا با جبودند. و لذ« ِلْلعاَلميَن َر»)ص( هستند که االنبياءرحمت حضرت خاتم

تعلمين مه مهکنند که اگر به هريك از آنان بگويند آيا راضي هستي که خدا سوگند ياد مي
 يقبه توف آري مکتب ربوبي از آتش دوزخ نجات يابند ولي ترا به جاي آنان بسوزانند؟ گويد

 ت دهيد!و ياري حق حاضرم مرا بسوزانيد و آنان را نجا 
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 انسان تا آن آري باالترين اعمال توبه و صلح است، ولي اول بايد با خود آشتي کرد.
ست، با اسانيده ت نرنيروهايي را که خدا در نهاد او به وديعه نهاده، شکوفا ننموده و به فعلي

ماره فس انخود قهر نموده و به خويشن ظلم کرده است. اولين دشمن جان او، خود اوست، 
م و ترک ظل ند بهو اولين تيشه را به ريشه خود زده است. بايد به توفيق الهي قيام کاوست، 

 اجراي عدالت در مورد خود و ديگران.

 نمايد، خراجهاي نهفته در درون، آن گوهرهاي گرانمايه را استسالک بايد آن گنجينه
م ه آن كالهيات بايد نهال عشق را که در بوستان قلبش کاشته شده بارور گرداند و از ثمرا

 رسد.خود و ديگران را شيرين كند و اال به مقصود نمي

ن عشق . ايسالک بايد مراتب عشق خود را با تزکيه نفس و تصفيه دل به کمال رساند
ن آريف نهايت است، لذا تععطيه آسماني است، عشق اسطرالب اسرار الهي است، عشق بي

 در عبارات نگنجد.

کند. حصول کن ميو خس را از دل بيرون و ريشه عشق نوري است که ظلمت خار
لي آنند و ستارنورعشق بعد از تزکيه و تصفيه است، اما گاهي هم به افرادي که واقعًا خوا

الکين سست. اشود. امتياز انسان نسبت به فرشتگان به عشق شرايط آنها جمع نشده، عطا مي
ي حد اعل ن بهشقند تا مراتب عشقشاو متعلمين الهي همواره از درگاه الهي خواستار صدق ع

 ا توفيردهد امکند و او را پرواز ميعشق، تقصير عمل را به شرط توبه جبران مي صدقِ برسد. 

 .کندعمل، تقصير عشق را جبران نمي

ا ال مْعَلم  ي اَ ِانّ »شمردند، خداوند متعال فرمود وقتي آن فرشتگان معايب انسان را مي

ه بنگريد سان مدانيد.اي فرشتگان به جفاي عمل اندانم شما نميمي آنچه را من« َتْعَلم وَن
و اين  ا نگر.چه نگري؟ به خلعت م« َحَمأ  َمْسن ون »صفاي علم من بنگريد. اي ابليس به 

 لياءبشارتي است براي سالکين و عارفين حق که توفيق شرف حضور در محفل مقدس او
 گردند.المرام مين شده مقضييابند و رحمت خدا شامل حال آناخدا را مي

شيمان و پ وقتي از انسان زلتي سرزد و معاملت نقد او به معصيْت مغشوش شد؛ نادم
ي با شاد ورده بگردد. مسلمًا اگر وقتي خطايي از متعلمين مکتب ربوبي سرزده، آنان رنج مي

اما  قد کند،ه نملخواست با خدا معااند. مياند، بلکه از خدا و نفس خود حيا کردهخطا نکرده
 نمايند.به معصيت مغشوش شد، او را توبه کرامت مي
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 به. دارد يحکمت هم اين و کشد،مي او گناهان بر عفو قلم خدا شد، متعهد قلبًا اگر
 نسانا از زلتي وقتي اگر بنگر،( ع)يونس حضرت اوالي ترک به و)ع( آدم حضرت لغزش
 .بيندمي افتقار ، نگردمي خود به سرزد

 از رقد آن بلکه ايم،نکرده گناه جسارت با وقت هيچ ما که است اين حقيقت لهيا
 ما کرديم،نمي معصيت ما اال و گشتيم غافل تو جالل و عظمت از که گفتند تو واسعه رحمت
 .هستيم تو عاشق

 افتخار و فتقارا ميان بيند، افتخار نگرد طاعت به چون اّما بيند افتقار زلْت در آري
 نعيم نازديم رجاء در را، گناهان کفاره زاردمي خوف در. گردان رجاء و خوف انمي روان،

 تعليم قربت هقب عهد، مهد و فضل ح جر در را او نهد، گردن بر عشق طوق که هر. را جاودان
 وصال اميد به نعارفا است سزاوار و جاوداني، نعيم به بنازند مؤمنين که است سزاوار. دهند

 .کنند فدا دل و انج وصلت، تباشير و

   توق اينک که کن نصوح توبه خواهي،مي را ابدي وصال و سعادت اگر سالک اي
 ن ْحيِ  َنْحن  » دفرمو که فرمايد وفادار خود توبه و عهد به ترا که بخواه خدا از. است توبه

: ستا گريدي معناي را آيه اين باطن، در اما. گردانيممي زنده را مردگان قيامت در ما «اْلَمْوتي
 ورن به غفلت اهل هايدل گردانيدن زنده بر است اشارت عارفان نظر در «اْلَمْوتي ن ْحيِ  َنْحن  »

 .مشاهدت نسيم به شهوت اهل هايدل گردانيدن زنده و قربت،

 آنجا. ايگشته نايل حيات سرچشمه به رسيدي، جانان محفل به اگر بدان سالک اي
 عنويم غذاي همان الهي استاد کالم. کن تناول است، گسترده رحمان خداي کرم خوان
 فرمايدمي قرارداده مخاطب را ربوبي مکتب متعلمين باالخص را همه رحمان خداي. است

 مکا به اجابت جام تا باشد داشته من از سؤالي که هست دردمندي سائلي، آيا «ساِئل  ِمنْ  َهلْ »
 او استقبال به قبولي مرکب تا کند توبه که سته کاري توبه آيا «تاِئب  ِمْن َهْل» ريزيم؟ او جان

 برکشم؟ غفران توقيع او جرايم جريده بر که هست عاصيي آيا فرستم؟

 سنيح اينجاست، زلفي اينجاست، طوبي رويد؟مي کجا من، بندگان اي: فرمايدمي
 حجاببي ديدار حسني است؛ حساببي نعيم زلفي است؛ عتاببي عنايت طوبي،. اينجاست

 .است

 ؟توخود اندفرموده عنايت تو به چه  براي را سفر اين دانيمي وصال کوي رهرو اي
 اندآورده اين براي جانان مقدس رمـح به و عشق ديار به  را  تو . اندآورده  ترا ، اينيامده
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مظهر صفات خدا شوي. در حقيقت مراحل و منازل اين سفر، طي عقبات کثرت است تا  که
 گردي. به عالم وحدت نايل

 
 تالش براي ورود به عوالم معنوي

ي الهي ودهااي که هم در دنيا هم در عقبي سعلم الهي سرمايه جاوداني است، سرمايه
 گردد.اي است که سودهاي آن هرگز منقطع نميدهد. علم الهي سرمايهمي

سالم، اکتب مها گذاشته، اما جز متعلمين علم الهي را استاد ازلي در اختيار انسان
ها، سنديکيست که به اين علم عالم و عامل شود؟ کسي که با وجود داشتن علم در خودپ

نه چگو محتوي است، اوور شده، چنين علم براي او بيها غوطهها و خودخواهيخودکامگي
راه  هاي خطرناکها و پرتگاهتواند از آن برخوردار شود؟ مانند کسي که روي سنگالخمي

 يت وا راه او روشن است، خاموش گرداند! چنان فردي به رؤرود، و شمعي را که فر
 رسد، به عالم نيستي نتواند گام نهد.مشاهده نمي

ما کند، ا اهدهاي متعلمين مکتب ربوبي، متعلم بايد موقع تعليم، کالم و متکلم را مش
 در ا کهرنچه نمايد. يا ممکن است آشنود ولي متکلم را مشاهده نمياي بسا که کالم را مي

هده کلم مشاا متباستماع کالم به تصور آيد، مراد متكلم غير از آن باشد. پس بايد کالم را 
 تواند همچون معاينه باشد.اند خبر کي ميکرد، بزرگان فرموده

ن فرق مابين انسان و حيوان، علم است، علمي که عمل شود. چه فرق است بي
ها را ه ايندروني است، با فردي که همحيواني که فاقد عقل و شعور و استعدادهاي الهي 

و  بور کندات عنمايد؟! اگر کسي خواهد از مرز حيوانداراست، لکن طبق علم الهي رفتار نمي
گان؟! الم بزرکهوم پا در قلمرو انسانيت بنهد، بايد طبق علم الهي رفتار کند.آيا اين است مف

ه کسي قام بمشاهده کند؟ اين مها و زمين را آيا رواست که با چنين حالي، ملکوت آسمان
 گردد که عاشق حقيقي جمال حق، آن کعبه ازلي است.اهداء و اعطاء مي

 َرْجتَ ث  خَ َو ِمْن َحيْ »مانند کعبه صورت، کعبه وصال را هم از هر جهت راهي است 

و  صال رسيد،به وا به کعتيمود بايد مراحل طريق حق را پ«. َفَولِّ َوْجَهَک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم
ْلَاْرَض في لسَّمواِت َو اَلَق اذي خَ ِانَّ َربَّک م  اهلل  الَّ »به ديده حق دو عالم امر و خلق را مشاهده کرد 

 «.َاال َله  اْلَخْلق  َو اْلَاْمر »فرمايد تا آنجا که مي« َاّيام  
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رت اشا بهآنچه مربوط به عالم امر است، ضد اجسام است که قابل انقسام نيست و 
ثيف، کيف و توقف به وجود آيد. آنچه مربوط به عالم خلق است، اجسام است، لطبي« ک ْن»

اْلَاْرَض في مواِت وَ السَّ  َخَلقَ »به وجود آيد، اما به وسايط و امتداد ايام « ک ْن»اگرچه به اشارت 

رمود ن که ف، چنااراما امر، هم ملکوت ارواح را فراگيرد و هم ملکوت نفوس «. َاّيام  
َوالنُّج وَم م َسخَّرات    َواْلَقَمرَ لشَّْمسَ َوا» و نيز فرمود« َيْسئل وَنَک َعِن الرُّوِح ق ِل الرُّوح  ِمْن َاْمِر َرّبي»

 «.ِبَاْمِرهِ 

ناک تاب ها و زمين، يک پديده فيزيکي نيست، بلکه آن فروغمراد از ملکوت آسمان
يعني موقع  ابد؛ همان که کالم با متکلم مشاهده شود.تجاللي و جمالي است که بر دل مي

نعمت،  ش بهاستماع کالم الهي، متکلم حقيقي را، آن معشوق ازلي را ببيند، به محض نگر
 منعم را مشاهده نمايد.

غروب د بيگيرد، مانند خورشياين حالت انکشاف، همه سطوح رواني انسان را فرا مي
رهاي و معيا گوهاتابد و حيات آدمي را با الو جان او مي به همه زواياي وجود انسان، به دل

 بخشد.پايدار نظم و انسجام مي

گي د و خستدهي اي کاروانيان منزلگه راز، اي متعلمين مکتب اسالم، به راه خود ادامه
رک تبا هاي خدا حق است، خدايبه خود راه ندهيد که مقصد و مقصود نزديک است. وعده

هاي خدا حق وعده اش کهببردبار « َفاْصِبر ِانَّ َوْعَداهلِل َحقٌّ»فرمايد مي و تعالي به حبيب خود
توانيد م ميگيرد و شما هاست. در اين مقام است که نور الهي تمام دل و جان شما را فرا مي

لکوت و مالم ها و زمين را مشاهده کنيد و در فضاي اليتناهي عابراهيم وار ملکوت آسمان
 آييد. الهوت به پرواز

ي، گرد اي سالک! وقتي به مجاهده کبري چيره شوي و از چنگ عوايق و خاليق رها
و تمقابل  ا دراي، نور خدا چنان ترا احاطه کند که اگر همه اهل دنيحقيقت را در برگرفته

اي. دهشصلي اي، وارد اسالم اصف آرايي کنند، ترا باکي نيست. تو حقيقت را در برگرفته
ست. در اصلي م اصلي، ايمان اصلي است. ايمان اصلي همانا ظهور اسالم اعالي تر از اسال

يي و يز آاين مقام است که از عالم ملکوت ارتحال کرده و به معاينات عالم جبروت فا
 عبوديت ترا سزاست.

شرط تحقق عبوديت آن است که مراحل و منازل خودسازي را طي نمايي. ابتدا بايد 
ا بپيمايي تا تعاليم عاليه استاد برتو موثر شود و دل وابسته به مراحل و منازل خودسازي ر
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هاي عالم ملکوت را به خداي متعال گردد. در اين صورت با نيل به اسرار عبادت، همه پديده
ها و زمين آيا به ملکوت آسمان« َاَوَلْم َيْنظ ر وا في َمَلک وِت السَّمواِت َو اْلَاْرِض»دست آوري 

 ننگريستند؟

 چرا به من! فرمايد: اي بندگان من، اي عزيزانند متعال از راه عشق و محبت ميخداو
 که بار خواهيدکنيد؟ چرا نمينگريد؟ چرا اين گنجينه با عظمت را باز نميباطن جهان نمي

فرمايند که يام مديگر متولد شويد؟ تمام حضرات انبياء و اوصياء و اولياء، اساتيد واال مق
 نيا دو تولد است:براي انسان در د

ولدي م، تاول تولدي که تحقق آن از قدرت و نيروي اختياريه انسان خارج است. دو
 د.است که قدرت و نيروهاي اختياريه انسان قادر است آن را به مقام تحقق آور

وم دولد تفرمايند اولي تولد فرعي است، ديگري تولد اصلي. بسا که از بزرگان مي
ْل حاَلنا اِل َحوِّ ْلَحْوِل َو اْلَاْحوا م َحوَِّل اهاِر ي النَّ وَ  اْلق ل وِب َواْلَاْبصاِر يا م َدبَِّر اللَّْيِل يا م َقلِّبَ »محرومند. 

نسان به جان ا ن دل ومراد از زندگي اين است که آن احسن الحال در کانو« ِالي َاْحَسِن اْلحاِل
ي امتياز سال است، اما در تحويل مقام تحقق درآيد. اين دعا ظاهرًا مربوط به تحويل سال

ن آلول نيست. زمان که فاقد عقل و شعور است، در آن امتيازي نيست که به مناسبت ح
 تبريک گفته شود.

يت عرض تبريک در جايي شايسته است که به انسان مقام و نعمت با عظمت عنا
اماتي تب و مقمرا همشود؛ بدون اين امتيازات، تبريک نه معنايي دارد و نه بهايي. البته اين 

 دارد: براي عوام، براي خواص، و براي خاص الخاص.

 دلْ  در حقيقت تحول عبارت است از تحول دل، نه تحول سال، هرچه مراتب تحول
د، مائد شوحبه  تر. اين تحول، تحولي است که ذمايم اخالق انسان، تبديلبيشتر، تبريک عالي

ه ذرد و بوي بگساز دنيا و عقبي رها شود، از ما صفات غيرالهي تبديل به صفات الهي گردد. 
 مقام انقطاع رسد و مراتب انقطاع را به کمال رساند.

ريک و تبيابد که به تاي سالک! نگهي به خويشتن کن، ببين اينها در تو تحقق مي
ورده و آحقق تگويند؟ متعلمين مکتب ربوبي آنانند که همه اين مراتب را در خود به مقام 

 اند، و يا اين توفيق برايشان نزديک است.تولد دوم شدهموفق به 

اي سالک! اگر به توفيق الهي اين تحول قلبي در تو به مقام تحقق رسد، آن وقت در 
شود، اما رَونده عالم ملکوت به روي تو باز است. البته اين در هر آني باز است و بسته نمي
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َلْن َيِلَج َمَلک وَت الرَِّب »الم ملکوت راه يابد تواند به عخواهد. بدون اين تحول انسان نميمي

 کسي که دوباره متولد نشده، او را به اين جايگاه علوي راه ندهند.« اْلَاْعلي َمْن َلْم ي وَلْد َمرََّتْيِن

 راتبماي سالک! شرط ورود به عالم ملکوت، تزکيه، تخليه و تصفيه است. بايد 
 نمايي. منزه وخود را، دل خود را از همه رذايل پاک تزکيه نفس را به کمال رساني، وجود 

ذايل و ار رچنان در تقوي بکوشي و مراتب يقين خود را به حد اعلي ببري که اثري از آث
 ها در تو باقي نماند. خبايث و آلودگي

يف ر رددوقتي اين معرفت که در واقع معرفت به خداست در تو تحقق يافت، تو هم 
مه مخَلصين، ه«. ْخَلصيَنْلـم  س ْبحاَن اهلِل َعّما َيِصف وَن ِاّلا ِعباَداهلِل ا»ي گيرمخَلصين قرار مي

 حضرات پيشوايان الهي و بزرگان، از دست يک ساقي وحدت از شراب طهور سرمست
انجام زند و سرشدند. آن ِمي طهور چون کوثر سيال در سيره علمي و عملي ايشان موج مي

 ريزد.به درياي وحدت مي

 جاري)ص( آن انسان کامل، قبل از تنزل قرآن در قوس صعود از همه مب خداحبي
 ي دروحي گذر کرد و به حقيقت قرآن رسيد. مجاري وحي کجاست؟ اي سالک! اين مجار

هم  اي. اگر تودل توست، هرچه به خدا نزديکتر شوي، چندي از آن مجاري را گذر کرده
 جاري بگذري.بخواهي به حقيقت قرآن برسي، بايد از آن م

هاي يلتأو قبل از تقسيم قرآن به آيات محکمه و متشابهه به اسرار و )ص(حبيب خدا
رم وتران حن کبآآن آگاه بود، زيرا مراتب طهارت او به حد اعلي رسيده بود. عاشقان جمال، 

ن باط تواند مراحل و منازل طهارت را طي کند والهي هر يکي به مراتب عشق خود مي
 هاي الهي را باز نمايد.گرد و آن گنجينهجهان را بن

 وائب اند. بدون شدايد و مصعاشقان کامل کساني هستند که در کوره بال سوخته
ايد در بيد، توان به مقصد و مقصود رستواند عاشق شود. با رفاه نميمجاهدات، انسان نمي

 کوره بال بسوزي. اي دل بسوز که سوز تو کارها بکند.

بيبان يب طزدگاني هستند که دردهايشان را درماني نبوده، چه طب عاشقان الهي درد
مه ين هصالح چنين ديده است. آنان آتشدالني هستند که شررشان را دودي نيست، با ا

ان تو ميد دردها آهنگ عشق ايشان در عالم ملکوت افتاده که اي محبوب ما، گوي جان به
 .خواهيمداريم، هرچه خواهي بکن، ما رضاي ترا مي

 ردهبي پ مالي بردارد و آنانـجاب جاللي و جـ، ح ت آن معشوق زيباي مطلقـآن وق
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ا، اي ت ترفرمايد: اي رضوان بهششنوند که ميواسطه کالم او ميبينند، بيجمال يار مي 
 را.ممالک دوزخ ترا، اي کروبيان عرش شما را. اي عاشق دل سوخته، من ترا و تو 

د شاه هي به عقل و هوش ظاهر نکردند، در مشاهدهاينان عاشقاني هستند که توج
وازش نورد مِقَدم مدهوش شدند و عقل و هوش حقيقي خود را دريافتند. طالبين حقيقي را 

 خود قرار دادند، با دل و جان ملکوتي و الهوتي به تأديب ايشان پرداختند.

اطن يه باي سالک عاشق، کجايي؟! بکوش تا تصفيه خود را به کمال رساني. در تصف
ه بوي، شو تزکيه نفس بکوش. هان اگر به تمام معني مطيع و منقاد محض فرمان معشوق 

ْهَل اْلَبْيِت َو الرِّْجَس اَ  ْنک م  ِهَب عَ ِانَّما ي ريد  اهلل  ِلي ذْ »اراده و خواست معشوق، نور معاني آيه شريفه 

 در تو هم به مقام تحقق رسد.« ي َطهَِّرک ْم َتْطهيرًا

ي. ! تعجب مکن و بدان که طهارت بر دو گونه است: تکويني و تشريعاي سالک
ردار هي برخوت التواند خود را به مقام بزرگان برساند و از طهارانسان در مقام تشريعيت مي

 گردد. اي سالک خوشا بر حالت آنگاه که اين سرود الهي را بر تو خوانند.

 لهياالوثقاي ن چنگ بر عرواين صاحبان يقين را از سقوط باکي نيست، چه آنا

ه خداي کيند، و اوصياء و اولياء او )ص(حبيب خداالوثقاي الهي همانا حضرت اند. عروزده

 فرمايد با تمسک به آنان به بارگاه قدس من آييد.تبارک و تعالي مي

 مع وسينه ايشان مخزن اسرار الهي است، در دلشان شمع هدايت فروزان است. ش
ه ند، بهاي حوادث نتوانند آن را خاموش کنبر افروزد، هرگز طوفانچراغي که معشوق 

 ينان آناست. ااند و اينک هم آن چراغ در دل عاشقان فروزان طوري که تاکنون هم نتوانسته
ن ره رنگيه سفاحرار و آزادگاني هستند که هرچه را در دنيا ديدند که رنگ الهي نداشت، ب

ه ردند، بيش کترين معامله را با خداي خويشان که عاليگذاشتند و گذشتند. خوشا بر حال ا
 به جان فروختند و جمال معشوق خريدند. 

ت عاشقان الهي کساني هستند که به ايشان علم حکمت دادند. حکمت علمي اس
اين مقام و  اعطايي، که تنها به عاشقاني دهند که مراتب عشق آنان به کمال رسيده است.

او در  جان وه باغ سينه او بحر عشق بَود، دل او در قبضه عزت منزلت را به کسي دهند ک
انان وي جککنف مشاهدت. از خود، از دوئيت برخيزد، از عاليق و عوايق بگذرد و معتکف 

 « . في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليک  م ْقَتِدر »گردد 

 ،ط توحيداـسوتند. در بـهر دعـتران سپـايشان اعالم اسالمند، ارکان دولت حقند، اخ
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 نخستين صف ايشانند؛ در دفتر تفريد، اولين سطر ايشانند. 

ين اصيل اين اجمالي است از مقامات و احوال آنان. الهي به مقربين درگاهت، تف
 هاي ما ايجاد بفرما.اجمال را در دل

 
 اشتياق به زيارت نورمحض

ر ي دربان محفل مقدس الهي، جايگاه طالبين حقيقي است و اولياء خدا و علماي
ا به سالک لياء خده اواشتياق زيارت آنان هستند. چه عنايتي باالتر از اين که در مقامي از ناحي

ه طريق حق، کلمه مقدس طالب خطاب شود. زيرا آنچه در محفل بزرگان بيش از هم
 نمايد، طالب و نور اوست.ها را مجذوب ميديدگان قلب متوجه آن است و دل

دت و و ش چه همه جا را فراگرفته لکن از لحاظ تجلي، مراتبانوار ساطعه الهي گر
متي سبه  ضعف دارد و در هرجا به نوعي متجلي است. اّما در حد کمال، تجالي اين نور

ر به داست که در آنجا براي جذب آن، نيروي مجذوبيت است. همان طور که نيروي جاذ
ود ال وجالهي نيز در حد كمعالم ناسوت و ملکوت و الهوت وجود دارد، در عرش معالي 

 نمايد.دارد و انواري را جذب مي

 ع انوارواق انوار ساطعه الهي به عبارتي بر دو گونه است: يکي انوار نزولي که در
کت و حرجماليه و کماليه و صفات خداوند تبارک و تعالي است که به طريق نزولي سير

 ن حقيد، چيزي جز قلوب عاشقانمااي که اين انوار را جذب ميکند. نيروي جاذبهمي
گردد. يمتواند باشد. ديگري انوار صعودي است که مجذوب نيروي جاذبه عرش معّلي نمي

 ود.شتواند از مبادي ديگري غيراز قلوب عارفان کامل ساطع اين انوار صعودي نمي

گردد،  يکي منتهاي آرزوي عارفان الهي اين است که اين انوار و جاذبيت و مجذوبيت
 اي نشود.ميان جاذب و مجذوب و نور، يا ميان طالب و مطلوب و طلب، فاصلهو 

ني الباطشود: يکي نور در محفل مقدس اولياء خدا سه طالب يا سه نور مشاهده مي
بان طال اند. ديگري نور محبوب الهي است که طالب اينکه محفل الهي را مزّين نموده

 الب همه طالبان است.باشد. سومي نور آن طالب محض است که طمي

حضرت  خاص ظهور اين انوار ثالثه، ناشي از شمول توفيق کماليه باريتعالي و توجه
مقامي  ن درمولي)ع( و تعاليم عاليه بزرگان است. گرچه اين طالبان را مراتبي است، لک

 را طالبان همه گردد که همه مراتب را از ميان برداشته ويـاصه الهي چنان شامل مـعنايت خ
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 گيرد.دربرمي 

پس  تند.مسلمًا طالبان حقيقي در طلب جمال حقيقت يا همان جمال زيباي مطلق هس
هم  ه اوکطالبان طريق حق را مژده و بشارتي است که در قبال طلب خود، طالبي دارند 

ود خحمت طالب آنان است و هر آني آن نور محض، طالبان را به نزد خود، به بارگاه ر
 طلبد.مي

مايان نگانه نمايند که انوار طالبان که در مرتبه اول جدابصيرت مشاهده ميصاحبان 
يل تشک شود، در مقامي به توفيق و عنايت خاصه حق به هم پيوسته و نور واحدي رامي
 گردند.دهند و طالب آن واحد ازلي ميمي

م ه هور بها از اين سه نور جداگانه ظاهر درگذرند، چه اين سه ناولي است که دل
ک نور ياز  گردد که اين انوار همهپيوسته نور واحدي گشته است. در اين مقام معلوم مي

 ومحض ساطع بود که اکنون به سرچشمه خود رسيده، و چه مبارک است اين اتصال 
 پيوستن انوار به نور محض.

محض  نور اي مظهر انوار الهي يا آنعارف الهي در اثر کمال حصول پاکي به مرتبه
ن ا ديدگايت بد، به طوري که قلب و سرتاپاي وجود او، آن نور ميگردد. البته اين رؤشومي

ق به موف گيرد و هر سالکي به نسبت پاکي قلب خود در مرتبه و مقاميقلب پاك صورت مي
 شود.تماشاي انوار الهيه مي

بيند، ينمايد لکن حقيقت آن را به حد کمال نمسالک الهي گاهي نوري مشاهده مي
از پشت  ايد، ياه نمبيه به اين که انسان از مسافت بعيده نوري يا اثري از آثار آن را مشاهدش

 آن نور خود بعضي حجابات نور يا آثارش را مشاهده کند، و اين برابر نيست با حالتي که
 محض را مشاهده نمايد.

داند و مي بينددر اين مقام اگرچه ديدگان قلب نوري و يا اثري از آثار آن نور را مي
را  محض شود که خود نورکه اين نور بسيار با عظمت و اليتناهي است، ليکن موفق نمي

درگاه  ا ازببيند. مسلمًا دل، طالب مشاهده نور محض است، آن نور، حقيقت محض است. لذ
ر ا نوتاش حجابات را برطرف کند الهي و محبوبينش خواستار است که با قدرت مطلقيه

 ا درحد کمال مشاهده نمايد.محض و حقيقت ر

حق تعالي وعده فرموده دعا کنيد تا من اجابت نمايم، ولو دعا کننده گناهکار و يا 
غرق در معاصي بوده و او را لياقتي نباشد، اما ممکن است به خاطر افراد شايسته و آمين 
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ت و بزرگان، دعا مستجاب گردد و حجابات برطرف شود، که آمين بزرگان با زبان قلب اس
 در حد اعلي مقبول پيشگاه الهي است.

در محفل مقدس بزرگان سزاوار نيست کسي در انديشه ماديات و مقامات و 
مه محو وي هآرزوهاي ديگر باشد، بلکه اولي اين است که مقامات و معنويات و حاجات دني
ور ا نحض يگردد و تنها آرزويي که کانون قلب را اشغال نمايد، همانا زيارت آن نور م

 حقيقت باشد. 

ز ارا  ها و وساوس و شياطينآري اولي اين است که قلوب، تمام اغيار و اهريمن
ه و نشد خود خارج نمايند. چه مادام که اين امور از دل خارج نگردد، حجابات برطرف

 تواند آن نور محض را مشاهده نمايد. سالک نمي

ر و تواند اغياسيله آن ميخداوند متعال به انسان قدرتي کرامت فرموده که به و
 ذا سالکليد. اهريمنان و تخيالت را از دل بيرون کند، لکن فرموده که از او ياري بخواه
ه بنان را هريمعارف بايد دست بر دامن مقدس خداي رحمان و محبوبين او زند، تا اغيار و ا
شدن  رطرفبکّلي از قلب او خارج كرده و آن را عرش معّلي قرار دهد. در اين صورت با 

ته نمايد. البحجابات، بصيرت حاصل شده و سالک نور محض را در حّد کمال مشاهده مي
اي از ذرات مشاهده آن نور محض نيز مراتبي دارد و مرتبه کماليه آن وقتي است که ذّره

 تيرگي باقي نماند.

د ر حدخواهند آن را کمال اشتياق سالکين و عارفين الهي به آن نور محض است، مي
، کالم قيقتکمال مشاهده نمايند تا فيضشان از آن در حد اعلي باشد. نور محض يا نور ح

 يتناهيالايش اي از نور محض ساطع گردد، معندارد و کالم آن اليتناهي است، حتي هر کلمه
 اي از کالم نور محض، اين است که اي مردم به سوي تقوي بشتابيد.است. کلمه

د. رنزنسسالک از خود است که حتي فعل مکروهي از او  الزمه تقوي مراقبت دايمي
را  ي گذشتهاالمکان معاصعالوه بر اين که در راه حق طبق تعاليم آسماني رفتار نمايد، حتي

 د.بره جبران کند تا از خطرات احتمالي آينده از ناحيه معاصي خود يا عملکرد غير

ده، آين ظ ماندن از خطراتيکي از عوامل مؤثر در برطرف شدن آثار معاصي و محفو
کند؛ و ر مياند که صدقه بليات را از انسان دوصدقه است. حضرات پيشوايان الهي فرموده

 اند امراض روحي و جسمي خود را با صدقه مداوا کنيد. نيز فرموده

 لي بساو،  ده، برکات و آثار عميقي قرار دا غه خود در صدقهـکمت بالـداوند به حـخ
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ء براي ک شيکاتي که از آنها اثراتي براي انسان عايد نگردد. چه وقتي يصدقات و متبر 
حق  سوي مند شد، که محرک قلب بهتوان در حد کمال از آن بهرهانسان متبرک است و مي

سوي  و بهو حقيقت گردد. لذا ميزان تبرک شيء براي انسان، به نسبت حرکت دادن قلب ا
 مراضاآيات الهي براي برخي موجب ازدياد  نور محض و نور حقيقت است. همانطور که

ه حتي مند نشوند، کقلبي آنان است، ممکن است نه تنها افرادي از يک امر متبرک بهره
 موجب شقاوتشان نيز گردد.

ال به اعم ادرتخواهد از آثار معاصي برهد، بايد مبهر گناه آثاري دارد و فردي که مي
بر  ه توصيهفاصلاز گناه است و در صورت ابتالء، بالخير کند. توصيه اکيد بزرگان بر پرهيز 

عاصي و ار مپرداختن به انجام امور خير و از جمله صدقه است، تا بلکه به توفيق حق آث
ثر نيز مؤ عمر خطرات آينده را دفع نمايد. بنابه کالم بزرگان، صدقه و صله ارحام در طول

 ست. انور محض و نور حقيقت  بوده و از جمله عوامل زدايندة حجابات براي مشاهده

  
 مجاهدت براي حفظ مقام معنوي
و  خروياهاي مقدس محبوبين درگاه الهي، معمواًل نعم در ليالي مقدسه و در حرم

ن و م سالکيعمو شود. از جمله مصاديق ازدياد نعم باطني، ارتقاء مقام معنويدنيوي عطاء مي
 ست.عارفين طريق حق است، که آن را عاليمي خدايي ا

، مناجات از ويکي از نعم عظماي الهي، حال معنوي است که در موقع نماز يا راز و ني
ه هيچ د، کاعطاء شود و يا کمال عشق و عالقه به محبوبين درگاه الهي برايش حاصل گرد

 تواند در مقابل اين نعم رباني عرض اندام نمايد.نعمتي نمي

طني هميشه دشمن قوي پنجه هاي بااما در قبال حصول نعم، به خصوص نعمت
با  آن مجيدر قردرصدد حمله است تا آن را از او بربايد. چنان که خداوند تبارک و تعالي د

شيطان  وياطين از آن ياد نموده، بايد همه سالکين طريق حق از شر وساوس ش« َخّناس»کلمه 
 صفتان به او پناه برند.

رياضت الزم است، حفاظت آن  بنابراين اگر براي تحصيل مقام معنوي، مجاهدت و
مستلزم مجاهدت و رياضتي باالتر است. چه اين دشمن قسم خورده انسان، عمده تالشش اين 

کند است که شخص مؤمن نتواند به مقام معنوي رسد، و يا بعد از موفقيت، تالش بسياري مي

و شيطان . بدين جهت دقت وافري الزم است که هر آن از شر نفس که از آن مقام عزل شود
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به خدا پناهنده گردد، که اين دو دشمن قوي پنجه آني غافل شدني نيستند. چه 
 هاي بزرگي را اين دشمن اغفال کرده و از آن سلطنت باطني عزل نموده است.شخصيت

ا به مازهاز دعاهاي وارده استفاده شده که قرائت دو سوره مقدسه معّوذتين در ن
لکه و ب رد؛ همچنين است قرائت آنها در غير نمازخصوص در رکعت دوم اثرات عميقي دا

ه تعليم چ«. ق ْل»اغلب اوقات شبانه روز و گاهي هم قرائت آن دو سوره بدون کلمه مقدسه 
مه و ه الهي منحصر به حضرت رسول اکرم)ص( نبوده، بلکه تعليمي است به آن بزرگوار

ند. ه شوبه خدا پناهند ها، که همواره از شر انس و جن و بليات و شر حيواناتانسان
لي تعا همانطور که حضرت سجاد)ع( در مناجات خود از انس و جن و تمام بليات به حق

ترين ين باالا. و نمايد که از همه اين شرور او را حفظ فرمايدپناهنده شده، از او مسئلت مي
 .تعليمي است که براي حفظ نعمت، صادر شده و در عين حال نوعي شکرگزاري است

ز و وفيق راان تکين الهي و عارفين همواره از درگاه الهي مسئلت دارند که براي آنسال
قل و ع هبزيرا اتکاء  بنا به معارف الهيه، توفيق کم بهتر است از عقل کثير،نياز عنايت فرمايد. 

لهي اريق ط. اين است که راهروان رساندنظر خود، انسان را نه به سعادت که به شقاوت مي
ت و يق عبادتوف رگاه حق خواستارند آن نعم عظمايي که به آنان کرامت فرموده، آنمدام از د

 ت، تباهغفل راز و نياز را خود برايشان محفوظ دارد. بساکه عمري طاعت و عبادت در آني
 گردد.

حافظين يرالالبته درخواست توفيق در کل امور خير و سپردن آنها به حق تعالي که خ
ه ست که خود انسان در حفظ آن کوتاهي نمايد، بلکه موظف ااست، بدين معني نيست ک

احب شيطان اگرچه صاالمکان در طلب امور خير و حفظ اعمال الهي خود بکوشد. حتي
دس ذات اق ل بهقدرت است اّما خداوند متعال اين امكان را به انسان داده که در اثر اتصا

است و  هيچ قدرت شيطان در قبال آن شود کهاي در او ايجاد مياحديت، چنان نيروي الهيه
قع ه هر موده کشتواند آن نعمت را نگهدارد. همچنين اين توانايي در او به وديعه نهاده مي

د ه خداونکايي بخواهد قادر است آن نعمت را مسئلت کند و به او اعطاء شود. بنابراين درج
ر حکم دين نعم ااعتنايي به  بيمتعال تمام استعدادهاي ترقي را در نهاد انسان گذاشته، مسلمًا

 ناسپاسي و ناشکري است.

 يجه مهم. نتدر مورد حفظ ايمان و نعم الهي در آخر الزمان، توصيه بيشتري شده است
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 . ازحاصله از اخبار و احاديث مربوط به ظهور، کسب آمادگي به توفيق الهي است 
 مرگ يشه خود را برايهاي اصلي و دستورات اساسي دين اين است که مؤمن همبرنامه

 آماده نمايد، در حالي باشد که گويا فردا از دنيا خواهد رفت. 

ن و با وجود کثرت آيات مربوط به عفو و اغماض و شمول رحمت الهي بر عاصيا
ادا که ، مبعشق و محبت خاص الهي به مؤمنان، توصيه اکيد است که به مقام توبه برآييد

يرا به زيست، نآسماني را نيازي به اقامه دليل و برهان مرگ شما را فرا گيرد. اين کالم 
 بودند، متازشود چه بسيار جواناني که از لحاظ جسمي در ديار خود مالعين مشاهده ميرأي

 روند.يا افراد ديگري که بدون هيچ عارضه مرضي از دنيا مي

ون دي بآري از عاليم ظهور، وفور مرگ ناگهاني در آن زمان است که افراد کثير
ي پير روند، لذا تنها عالمت مرگ، مرض وجزيي کسالت و يا بدون تصادف از دنيا مي

ادا ه مبکباشد. بنابراين سالک الهي بايد هميشه براي مالقات با حق آماده باشد نمي
يد، آاو  داند، شايد امشب مرگ به سراغترين غفلت سبب بدبختي او گردد. کسي نميجزيي

ال و حچه  ود را مطالعه و بررسي نمايد که در پيشگااه الهي درلذا سالک بايد مدام خ
ات و کروهمموقعيتي است. بايد بنگرد به مراتب مراعات واجبات و محرمات و مستحبات و 
 ين اموريت اايثار و فداکاريش، و نيز تفکر و محاسبه شب قبل از خوابش؛ از کيفيت و کم

 تواند وضع و حال خود را دريابد.مي

ه استعاذ ووبه تالهي مدام در مقام توبه و پرهيز از وسواس خّناس هستند. اين  سالکين
ن ور آجهت حفظ آمادگي براي ظهور با عظمت آن بزرگوار است، چه هرکه معتقد به ظه

 گردد.سفينه نجات الهي نباشد، در زمره اشقياء محسوب مي

اي، براي هرامت فرمودخواهيم که آنچه از مقامات معنوي کالهي از درگاه ربوبيت مي
ه بمان را خير ما حفظ فرمايي. هرعمل خيري که به توفيق تو از ما سرزده، خود را و اعمال

ن آانجام  ق بهسپاريم. معبودا ! اگر عمل خيري از ما سرزده به لطف و حمايت تو موفتو مي
شديم. ميفق نگرفت، ما به آن خير موايم، هر آينه اگر رحمت و فضل تو ما را فرا نميشده

 چنان که خود، اين موفقيت را نصيب ما کردي، خودت هم آن را حفظ فرما.

 علوم استآوريم. الهي مالهي هر آن از شر شيطان و نفس و تمام شرور به تو پناه مي
مال و جو  ز باب رحمتـکه پناهنده به تو ظاهرًا و باطنًا از همه درها منصرف شده و ج

 ند.بيکمال تو، دري را نمي
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ين اين ي به يقايم. الهبار الها ما از اين دشمنان فرار کرده و از تمام درها مأيوس شده
ر و ي باالترزويآمقام بزرگي است که کسي موفق شود ظاهرًا و باطنًا سائل در تو باشد، هيچ 

اعطا  کسي هيچ موفقيتي برتر از اين وجود ندارد. مسلمًا اين مقام بزرگ باطني به هر
 و سبب آن، محض لطف و کرامت توست.  شودنمي

ر تو ئل دايم، قسم به عزتت که ما ساالهي اينک در اين باب رحمتت که توقف کرده
 بينيم.و گداي کوي تو هستيم، و در پيشگاه با عظمت تو اعمال خود را محو مي

يق ه، توفنوشته شد« گداي کوي حق»الهي اين نشان باطني و مدال واقعي که بر آن 
ي حد اعل ي دردانيم که مقامات معنوکه در عالم آخرت هم در سينه ما باشد، زيرا مي فرما

 نصيب کساني است که گدايان کوي تو باشند.

 الهي آني توفيق و رحمت خود را از ما دريغ مفرما. 

  
 زيارت حضرات معصومين و عنايات الهي 

ن آظمايي است. تشرف به مشاهد متبرکه حضرات معصومين عليهم السالم نعمت ع
اظر و ن بزرگواران در قبال ديد عارفان طريق حق، چه از راه دور و چه نزديك، حاضر

ز حال اايت هستند. هرچند زيارت از نزديک و حضورًا هم اثراتي دارد، چه شيء متبرک حک
 حبوبکند و در واقع، مرآتي است که نماينده حاالت الهيه ممحبوب و لطف دوست مي

 خداست.

وجه ال ته شيء متبرکه در معنا توجه است به حاالت الهيه محبوب خدا. کمتوجه ب
چه زلي؟ گرحب ادل بايد به کداميک باشد؟ به شيء متبرکه يا به حاالت الهيه دوست يا به م

يان م، ماشياء متبرکه ممکن است به ظاهر جسم يا جمادي بيش نباشد، لکن در اين مقا
 ل بسي تفاوت است.کيفيت ديد چشمان ظاهري و ديدگان د

دگان ر دينگرد، لکن از منظديدگان ظاهري اين اشياء را در مقام جسمي و مادي مي
ين اولي اگردد. از اينرو دل، اين همه از مرتبه جسميت و جماديت خارج شده، مرآت مي

شهود و م است که کمال توجه به مشهود آن مرآت باشد، که در اين مقام شاهد ديگر است
 قلوب عارفان است و مشهود، حاالت محبوب بلکه خود محبوب. ديگر. شاهد

البته در اين مقام محّبي که جلواتش در بين محبان از همه باالتر و بلکه اليتناهي 
هار امر جمع است: ـ. پس در حقيقت در شيء متبرک چ است، مسلمًا محّب ازلي است
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ارف طريق حق، آن بقاع و قباب متبرکات، حاالت الهيه، محبوبين الهي و محب ازلي. براي ع
متبرکه و همه ظواهري که مشرف به آن مقدساتند، تأثير عميقي در تحوالت قلبي و سير و 

 عروج روحي او دارند. 

کاب ربنابراين در زندگي اين سعادت بزرگي است که وقتي زاير حقيقي قدم در 
، و در برگشت گذارد، قدم در راه رضاي حق گذارد. در اين صورت در بدو حرکتمي

 ر از آناالتبکند که ماوراء طرق قبلي است. در حرم مقدس لذتي است که عوالمي را سير مي
التري م باهاي جمعه که قلوب بيدار موفق به سير در عواللذتي وجود ندارد، خصوصًا شب

 گردند.مي

ه، زاير حضرات معصومين)ع( را بشارت بزرگي است که مشمول مراحم ايزدي شد
عد از چه ب وبر او واجب است. هرکه زاير واقعي آن بزرگواران را چه قبل از تشرف بهشت 

 گردد.مند ميتشرف زيارت نمايد، از نور و صفاي او بهره

کند، خصوصًا در حرم حضرات اهل بيت زاير واقعي از هنگامي که حرکت مي
ل تبه کمامر ت دل بهگردد. اگر بصيرعصمت، با استقبال فرشتگان و محبوبين الهي مواجه مي

الکين سموم عنمايد. چنين لطفي در حقيقت شامل حال باشد، او اين استقبال را مشاهده مي
ورد مو رضا  سليماند در اثر تو عارفين الهي است که تحت تعاليم عاليه استاد الهي توانسته

 نظر و عنايت خاص حق تعالي و محبوبين او قرار بگيرند.

الرضا و موسيبنبه توفيق حق، زيارت حضرت علي خوشا بر حال سالکي که
 ي که دراله حضرت سيدالشهداء و محبوبين درگاه الهي نصيب او گردد. البته ساير سالکين

لهيه اوظايف  نجامراه حق بوده و قلبًا خواستار چنين زيارتي هستند ولي در اثر اشتغال به ا
سفرند؛ ا او همبده و در زمره زايرين الهي بوخود ظاهرًا توفيق زيارت نيابند، مسلمًا آنان هم 

ق، حه توفيق بکند و اينان منتها آن زاير به قدم ظاهر و باطن مراحل اين راه عشق را طي مي
 به قدم دل. 

 راه را اين بايد بدانيم اين راه، راه و وادي عشق است، هر کسي را نرسد که مراحل
لهي به يشگاه اپدر  ليل، زيرا مقبوليت و مطروديتطي بکند. ظاهرًا رونده کثير است و باطنًا ق

يارت زتر، نسبت و مراتب کيفيت قلب و نّيت است. هر چه مراتب صفا و معنويت قلب باال
 تر.مقبول

 ء زيارتاوراته باريک توجه نمايد که زيارت او مـکـشق بايد به اين نـرهرو طريق ع
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قدس مّلي ويري که به تأييد و نظر سايرين است، چه او از خاصان بارگاه قدس است. زا 
ي خاص خدا رهسپار ديار عشق گردد، او محبوب و مدّعو محترم درگاه حق است و دعوت

 براي اوست.

موريت دهند؛ مأچنان زايري را قبل از حرکت، از ناحيه وّلي مقدس حق مأموريتي مي
ا خد ه سويالي الحق که از افاضات و عنايات خاصه الهي است. يعني در حقيقت او ب

 د.الحق بوکند و بايد حرکت معنوي خليل خدا را به خاطر آورد که حرکت اليحرکت مي

تي ي وقالبته اين عنايات خاصه از آن دل شکستگان وادي عشق است. اي زاير اله
ال و ن جمظاهرًا وارد حرم مقدس محبوب خدا شدي، اميد است که باطنًا در رديف عاشقا

حرم  ه آنشق جمال و جالل خدا، چون به ديار معشوق رسيدي و بکمال قرار گيري. اي عا
 سالم همه ما قداست و صفا وارد گشتي و به زيارت آن کعبه آمال و کعبه جانان نايل شدي،

 را به آن محبوب الهي برسان.

رم حآن  الحق بود. اّما دراي زاير قبل از حرکت و در حين آن، مأموريت تو الي
 قيقتحگردد که آن، عنايت بالحق است که در شامل حال تو مي مقدس باز عنايت خاصي

 وصال است؛ آن وصال ترا مبارک باد.

 کني، پسچند روز و چند ساعتي در آن حرم مقدس و دور آن کعبه آمال طواف مي
 سوي الحق؛ که از حق بهاز اتمام طواف براي تو عنايت خاص ديگري است، عنايت عن

نمايي راه وکت کني. در بين اين وظايف، مهمتر از همه ارشاد انجام وظايف خاصه خود حر
تر و باال هاي قبلي توست. وظايف و تکاليفمردم است و اين، ماوراء وظايف و راهنمايي

 ر توتري است که در حقيقت، مقامي از مقامات نبوت است؛ اين سه عنايت خاص بمهم
 ابدي و مبارک باد.

 ن در اوآثار آفرمايد؛ بايد ا که بر انسان عنايت ميخداي تبارک و تعالي هر نعمتي ر
اند، ستهل شکدنمايان گردد. اين توصيه اکيد باالخص براي سالکان و عارفان الهي است که 

 چنان بندگان الهي هرکجا باشند مايه خير و برکت آن ديارند.

ي اند عارف کسي است که وقتي خداي تبارک و تعالي او را نعمتبزرگان فرموده
شکر  عنايت فرمود، آثار آن عنايت از او نمايان گردد، که اين در حقيقت شکر الهي است.

حقيقي تنها به لفظ نيست بلکه در واقع، ظهور آثار نعم الهي به رضاي حق و در راه حق، در 
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وجود عارف است. آري باالترين حمد و سپاس، استعمال نعمت خدا در محلش است؛ چنين 
 هاي ظاهري و باطني است.نعمتشکري سبب افزايش 

عني مدين باي سالک بدان عالوه بر جهات فوق، باز نکته باريک ديگري وجود دارد، 
ا ، اّمها باالخص نعم باطني توستکه گرچه خداي تبارک و تعالي متضمن افزايش نعمت

دليل  نهامه ايهگردد. البته متقاباًل بر مراتب مسؤوليت و وظايف و تکاليف تو نيز افزوده مي
رکت يق حآيي وگرنه توفبر شايستگي توست که در رديف ابرار و اخيار عصر به شمار مي

 شد.الحق نصيب تو نميالي

تند که و هستاي سالک الهي، محبوبين و مقربين درگاه حق در انتظار پايان اين سفر 
الحق به عن يآن نعمت عظماي برات آزادي واقعي، آن مقام باطني بالحق باالخص مقام باطن
م ف و مقانکشاتو عنايت شود. مقامات باطني را مراتبي است: مقام علم، مقام حال، مقام ا

ر بحر ددتر جمع که منتهاي مقامات باطني الهي است. اميد است که به توفيق حق هرچه زو
 کران توحيد شناور گردي.جمع و در درياي بي

 
 اي از وظايف سالکخالصه

ه يوستپبر صادق پيوست و عاليق و عوايق برانداخت، بايد چون مريد به خدمت ره
 اين بيست صفت را دارا باشد تا سلوک اين راه، او را به کمال شود:

اي ه بنمقام توبه است از جمله مخالفات شريعت، و اين اساس محکم نهد ک -اّول
 لي ظاهرلر خجمله اعمال بر اين اصل خواهد بود و اگر در اساس خللي باشد، در نهايت کا

 شود.

، قانع ن کندزهد است که بايد از دنيا اعراض کند و به قدري که استاد تعيي -دّوم 
 گردد.

ا ند تکتجريد است که بايد مجّرد شود و قطع جمله تعلقات سببي و نسبي  -سّوم
ک ْم َو ْزواجِ ْن اَ ِمِانَّ »خاطرش بديشان ننگرد، و هرخدمتي که ايشان را کند به رضاي حق کند 

 «.َاْوالِدک ْم َعد ّوًا َلک ْم َفاْحَذر وه ْم

ابر صاد، صبر است، سالک بايد در تصرف اوامر و نواهي شرع و اشارات است -چهارم
 «.ريَنبِ االّص ب ّ َو اهلل  ي حِ »شود و تحمل شدايد کند و هرگز ماللت را بر خويشتن راه ندهد 

 ها دور باشد.بايد از بدعت -پنجم
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موم م مذهد، ليکن مبالغت ننمايد تا به وسوسه نيفتد که اين پرهيزکار باش -ششم
به طور  امد.است، به قدر وسع در طهارت کوشد و در آن هم غلّو نکند تا به وسوسه نيانج
جهت  ه ازچکلي سالک بايد از هر نوع وسواس اجتناب کند، چه از نظر پاکي و ناپاکي و 

يق حق ر طراي شيطاني براي ايجاد مانع دهمطالب علمي و مسائل عملي، که وساوس از دام
واس آيد که حتي وساند که در آخرالزمان شرايطي به وجود مياست. بزرگان فرموده

 گذارد مردم از علماي الهي استفاده نمايند.نمي

با وي  رد وهفتم ـ مجاهده، که بايد پيوسته توسن نفس را به لجام مجاهده ملزم دا
 ک کند.ا هالر؛ تا بتواند مراد نفس ندهد که قوت گيرد و او رفق نکند مگر به قدر مشروع

 شجاعت، که بايد مردانه و شجاع باشد تا دفع شياطين بتواند. -هشتم

بزرگ  جابيبذل، که بايد در او بذل و ايثار باشد، زيرا بخل قيدي عظيم و ح -نهم
 است.

يش جاي خوفتّوت که بايد جوانمرد باشد و به قدر وسع، حق هر کسي به  -دهم
 گذارد و حق گزاري از کسي نسبت به خود توقع ندارد.

د ه کنصدق است که بايد بناي کار و معامله خويش بر صدق نهد، و آنچ -يازدهم
 براي خدا کند و نظر خود از خلق به کلي منقطع گرداند.

فرايض  نجامعلم است که بايد به قدري اقاًل علم حاصل کند که از عهده ا -دوازدهم
 ي برآيد. دين

فتد، م ناز امقا نياز است که بايد در هيچ مقامي نياز از دست ندهد، و اگر در -سيزدهم
ام خاص ز مقبه تکلف خود را به عالم نياز درآورد؛ زيرا نياز مقام خاص عاشق است و نا

 معشوق.

 به علم الينفع نپردازد. -چهاردهم

 وباشد،  کسانخلق در نظر او ي بايد نام و ننگ و مدح و ذّم و رّد و قبول -پانزدهم
 اين اضداد را نسبت به خود يکرنگ شمارد.

 عقل است که بايد به تصرف عقل، حرکات او مضبوط باشد. -شانزدهم

 ادب است که در هر حال و مقامي رعايت ادب نمايد. -هفدهم

 از وي باشد، وـوش خـشاده طبع و خـسن خلق است که بايد پيوسته گـح -هجدهم
 تفاخر و عجب و طلب جاه دور شود.تکبر و  
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اد است تسليم است که بايد به ظاهر و باطن خود را تسليم واليت تصرف -نوزدهم
استاد  ن ازکند به اندروکند و تصرف خود را محو نمايد. هرکاري که در غيبت و حضور مي

 عتراضا ستاداجازت خواهد، اگر اجازت يابد بکند و گرنه ترک نمايد. براحوال و افعال ا
ديث حاد آرد . بينکند و چيزي که در نظر او کژ آيد، حوالت به نظر خود کند نه نقصان استاد

ِدَث ء  َحّتي ا حْ ْن َشيْ ني عَ َفِاِن اتََّبْعَتني َفال َتْسئلْ »حضرت موسي و خضر را که شرط او اين بود 

 د.نشو« هذا ِفراق  َبْيني َو َبْيِنَک»تا منجر به « َلك ِمْنه  ِذْکرًا

به  ش راتفويض است که سالک چون قدم در راه سلوک نهاد، بايد امور خوي -بيستم
 خدا واگذارد و هر چه بدو رسد، روي خود از حق برنگرداند.

چون سالک براين شرايط قيام کند، به مراد خويش نايل آيد. قاصد به مقصود رسد و 
 «.َدنيَاال َمْن َطَلَبني َوجَ »طالب به مطلوب و عاشق به معشوق 
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 وظايف مربيان الهي
 
 
 
 

 مقام واالي مربيان
 به است ممکن قلبي صفاي و صدق خيرخواهي، نفس، تزکيه اثر در الهي سالک

 رفتار و يرد،گ قرار حق مقدس ولّي اطمينان و وثوق مورد کاماًل که برسد محبوبيت از حدي
 ديگران خير ههموار که است الهي مرد آن سالکي چنين. باشد تأييد مورد نظراتش و رگفتا و
 در را خود انعزيز و مال و جان را، خود هستي که است آماده و داردمي مقدم خود برخير را

 .دربازد حق راه

 از اعم ؛نيست خالي زعيم و خدا حجت از دنيا هيچگاه بدانيد حق، طريق سالکين اي
 پذيرنيابت و پذيرغيبت که امام در است شرايطي. عنه منوٌب يا باشد نيابتي زعيم نآ که اين

 آن است، پذيرنيابت و پذيرغيبت شؤون بعضي اّما. تکويني واليت شامخ مقام مانند نيست،
 . تربيت و ليمتع جمله از است قراردادي و اعتباري امور در و تشريعي اعمال زمره در شؤون

 الهي يانمرب آن دوش بر تربيت و تعليم پرچم يا تربيت و تعليم ينسنگ بار امروز
 خداي. است اجل ربسيا آنان مقام ؛ اند گرفته قرار تأييد مورد الهي هاديان جانب از که است

 و مبشرين رديف در را حاضر عصر مربيان باالخص عصري هر مربيان تعالي و تبارک
 .آوردمي شمار به منذرين

 آن.است نانجوا هدايت و ارشاد خود، راهيابي بر عالوه آنان وظيفه نتريبزرگ امروز
 هدايت الهي بيانمر دست به جوانان اين اگر. هستند آينده جامعه پدران و مادران که جواناني
 ما، جوانان آنگاه و ماندمي عقيم اصالحات نيايد، ميان به تربيت و تعليم اين اگر نشوند،
 .برد خواهند سر به ضاللت وادي در ما دهآين جامعه مادران و پدران

 است الهي مرد يک خود نوبت در الهي مربي هر گرچه که است اين ديگر مهم نکته
است تقدير قابل آيد،مي وجود به مختلف هايکرانه از که آنان تربيتي و تعليمي جنبش اين و
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هاي الهي به ن جنبشها کوچک و اندک بماند. بايد ايها و فعاليتولي نبايد که اين جنبش
تر گردد تا موج بزرگي به وجود آورده و تحول عظيمي به راه هم انباشته و فشرده و وسيع

هاي الهي، دشمنان و شياطين در کمين هستند، بايد آگاه باشيم که اندازد. البته در قبال فعاليت
 هاي رؤيايي، ما را فريب ندهد.دنيا، اين رنگ

ايت زماني چنين رهرواني را به جامعه اسالمي عنخداوند تبارک و تعالي در 
کنند. مي اي دانشمندنما جامعه را به سوي اهريمنان و ناسپاسي دعوتفرمايد که عدهمي

افکند. به مي راههبندد و از راه به بيمسلمًا اجابت دعوت ايشان راه مقصود را بر پوينده مي
انند مد و نشمندان پاک نهاد قرار دهنکنند خود را در رديف دااي که تالش ميخصوص عده

 فريبند.سراب مردم را مي

شق و اه عاما مربيان الهي آن سالکين صادقي هستند که راه حضرت اشرف کاينات، ر
روي ه نيبهاي اين راه پرپيچ و خم، جز ها و سنگالخپويند. چه از خارستانمحبت را مي

ه نسبت يش بافزايند، اين افزاق خود ميتوان گذشت. از اينرو مدام بر مراتب عشعشق نمي
 مراتب انقطاع از ماسوي و پا نهادن روي دوگيتي است.

، يزار شوتي باند که اي سالک! از دو گيآنان اين تعليم استاد الهي را نيک دريافته
نيز اين  دي، ترااد شمعشوق ازلي را يگانه شو، يگانه! اگر به توفيق حق از قيد دنيا و عقبي آز

ه سمع دل نيز ب و« بّ َکِاّني َانَـا رَ »الهي فرا گيرد و اين نداي غيبي را به سمع دل بشنوي نور 
ـم َقدَِّس ِباْلواِد الْ  ِانَّکَ »ي بنه نعلين خود را درآر، يعني پا روي دو گيت« َفاْخَلْع َنْعَلْيَک»بشنوي که 

 به درستي که تو در وادي مقدس طوايي.« ط وًي

اند، دهبندگان خاص خدايند که به وادي مقدس عشق گام نها آري مربيان الهي آن
ضي سد و مقرحقق اميد است که معني حقيقيه و باطنيه اين آيه شريفه بر دل ايشان به مقام ت

لي و چه از عالم اعآن« وحيِلما ي   َفاْسَتِمعْ »ترا برگزيدم « َو َاَنا َاْخَتْرت َک»المرام گردند که فرمود 
اء خدا د به لقدهن سد، به سمع دل بشنو تا ترا نيز فرشتگان َمأل اعلي بشارتراسرار بر تو مي

م آنان به راتب نفوذ کالت که مقام اسدر اين م«. َتخاف وا َو ال َتْحَزن وا َو َاْبِشر وا ِبا َاالّ »که 
 ها را روشن خواهند نمود. توفيق حق افزايش يافته، دل

ن آنا که بدان ميهمان گيرد. اينک فروزنده آتش روزدـرسم است که عرب آتش اف
ا کند. خوشسراي خود دعوت ميهاي سوخته دل را به ميهمانشمع ازلي است، او پروانه

 ل و جاندآتش  ، اّما اين انه افروزدـ. آن آتش خ شتندـشق گـار آتش عـال آنان که دچـبرح
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 پروانگان شمع ازلي را سوزد. 

 مخّلع رشاد،ا و هدايت مقام خلعت به مراتب از ايمرتبه در آنان که است مقام اين در
 افزوده ايشان هيهال مقام مراتب بر بيفزايند، خود پاکي و نفس تزکيه مراتب بر هرچه و گردند

 صياءاو و انبياء حضرات همنشين و قرين که رسند جايي به مداومت صورت در و. شود
 و سازد دوممع را اختالفات ظلمات و بتابد قلوبشان بر ازلي کمال و جمال مهر و گردند،
 .درآيد استقرار مقام به کلمه وحدت و قلبي اتفاق و اتحاد

 در که ارگرانيک بين در که همچنان. نيست يكسان الهي مربيان همه مرتبة و مقام البته
 و کنندمي دآلو خاک را خود لباس لکن ندارند کار توانايي و قدرت ايعده هستند، فعاليت

 طريق الکينس بين در رسد، مزدي هم ايشان به تا نمايندمي شبيه فعال کارگران به را دخو
 آن شبيه ار خود ولي روند،نمي را الهي محبوبين راه کامل طور به چه اگر ايعده نيز حق

 قلبًا و کوشندمي نفس تزکيه در آنان. گيرند قرار عنايت مورد تا کنندمي بزرگواران
 ولي روند،يم هم االمکان حتي روند، اولياء و اوصياء و انبياء حضرات هرا که خواستارند

 ايشان رگاهتد محبوبين جان به ترا الهي. نرسيدند خود آرزوي به آنان که دانيمي تو الهي
 .الراحمينارحم يا فرما، المرام مقضي هم را

      
 نفس طهارت ضرورت

  تحقق ، ددگر آن متوجه دل بايد که رقيقه  و دقيقه نکات  ارکان و  اعاظم از يکي
 و جمال وپرت تباهي، و معاصي ظلمات در او وگرنه است؛ مربي در تربيت و تعليم شرايط
 رومينمح بر حقيقت نور افاضه صدد در سرگرداني، و حيرت اين در و جويدمي حق کمال
 .است

 تحقق او در الهي نور يا معني اين تا که است مربي نفس پاکي شرايط، آن جمله از
 به محاليه مورا از و بوده محتويبي و معنابي تربيت و تعليم از علويه نتايج حصول نيابد،
 تزکيه در و بکوشد دل پاکي مراتب افزايش در مدام بايد مربي هر رواين از. آيدمي شمار
 هيدانشگا ترينعالي اسالم که باشد واقف کاماًل بايد. آورد عمل به بليغ جّد خويش نفس
 .است شده نهاده نفس برطهارت آن بنياد که است

 را جوانان خواهدمي که فردي بدانند، را مهم نکته اين بايد اسالم مکتب مربيان
  واسطه به بايد مربي. کند تصفيه و بگدازد رياضت بوته  در را خود نفس بايد نمايد، هدايت



سفر به کعبه جانان                                                                                              230  

 سزاوار اين منصب الهي نخواهد اکسير عشق و تقوي، مس دل خود را مّبدل به طال کند و ااّل
 بود.

 ند و بهعه کآري شرط مربي الهي بودن، تنها اين نيست که او کتب عاليه بسيار مطال
ن ر هزاران عصظواهر علوم حقه و معارف عاليه آشنايي داشته باشد. چه ، قاموس علوم دراي

ر راببچندين  دارد و تعداد دانشمندان امروزينکته ِحکمي به جامعه بشريت عرضه مي
 يان علمميرا دانشمندان گذشته است، لکن بدبختي بيش از پيش مردم را احاطه کرده است! ز

ؤثر ها فاصله است، تنها نوشتن کتاب و حفظ مطالب حقه و سخنراني مو عمل فرسنگ
 نيست، بايد علم به مقام عمل درآيد. 

کن يشهرشجره نفاق  علم حقيقي با تفرقه اندازي و نفاق افکني سازگار نيست. تا
روي  عرفت بهاي منگردد، تا مربي تخم اتحاد و اتفاق در زمين دل نکارد و آبياري نکند، دره

 او گشوده نخواهد شد.

 وضات کسي که خود را آماده براي تعليم و تربيت الهي کرده، بايد متحمل ريا
ه جان ا بره اينها ها شود و همها و افتراها و تهمتمجاهدات و شدايد و مشقات و مالمت

سازد و نمي لودهها و افتراها دامن مردان الهي را آها و تهمتبخرد. بداند که اين حق شکني
 کند.پاي عزم و اراده الهي طالبين حقيقي را سست نمي

. است يکي از مراتب تزکيه و طهارت نفس، مبارزه با عادات و شکستن سّد عادت
 ه جابروحي و رواني، بيماري عادت است، مانند  ترين امراضترين و بزرگچه از مهم

وي ير از رور خآوردن نماز و روزه و رفتن به مشاهد مقدسه و مجالس الهيه و نيز انجام ام
 عادت.

ي ه بدبختهاست، اّما چاي مشقات و رنجفرد مبتال به بيماري عادت، مسلمًا دچار پاره
 ز رنج واجام مات بسيار کند، لکن سرانو شقاوتي از اين باالتر که کسي تحمل مشقات و زح

به  والص زحمت خود ثمري برندارد! ولي افرادي که نه به منشأ عادت، بلکه از روي اخ
 عنويشانمقام مپردازند، در پيشگاه خداوند متعال مأجور بوده و رضاي حق به امور الهي مي

اني، هاي روين بيماريتراند از جمله بزرگيابد. اين است که بزرگان فرمودهارتقاء مي
 بيماري عادت است که متأسفانه اکثر مردم به آن مبتال هستند.

ترين وظيفه ارشاد است. اّما کسي که در بين وظايف مهم سالکين و عارفين الهي، مهم
تواند اين وظيفه مهم را انجام دهد. بنابراين فردي که به بيماري عادت دچار است، او نمي
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ولو  -ديگران بپردازد، اول بايد خود ارشاد شود و به کلي از مرض عادتخواهد به ارشاد مي
 رهايي يابد. -يک عادت جزيي باشد

م ي قدتوفيق مراتب اعالي ارشاد کسي را سزد که به مراحل کمالي تزکيه و تقو
آيد که مي گذارد و به صفاي قلب رسد. ظاهرًا به محض ذکر کلمه تزکيه و تقوي، به نظر

 عراضت که از محرمات بپرهيزد و به واجبات عمل کند و از مکروهات امتقي کسي اس
ل آيد نها نايآالي تواند به مراتب کمنمايد. در حالي که تقوي و تزکيه مراتبي دارد و کسي مي

اي قلب ، صفکه عالوه بر عامل بودن به احکام و فرامين الهي، با شدايد روبرو شود. چه
 گردد.و استقامت در برابر آنها حاصل نميانسان بدون مواجهه با مشکالت 

ائب و ل مصبنابراين طالب مراتب اعالي تزکيه و تقوي و صفاي دل، بايد آماده تحم
مورد  اي از آنهاهفرسا باشد. البته شدايد و مصائب هم انواع و اقسامي دارد، پارمشقات طاقت

سماني. جراض ابتالء به ام هاي جهاد و يانظر عام و خاص است مانند نبرد خونين در جبهه
ن آتواند به مياّما شدايد و مشکالتي وجود دارد که قابل قياس با اينها نيست و هر کسي ن

 شدايد و مشکالت باطني پي برد و دريابد که چه کسي بدان مبتالست.

اما پس  رسد.بمحال است که فردي با تعليم ظاهري بتواند به معاني عاليه کالم الهي 
ل ه مصائب و مشکالت، سالک الهي در اثر حصول کمال تقوي و صفاي داز طي مرحل

يد، آر نايل برت تواند کمال توجه به معاني و مفاهيم معارف حقه نموده و به ادراک حقايقمي
 مند گرداند.و از ثمرات عاليه آن هم خود و هم طالبين الهي را بهره

ن که ز ايه سعادتي باالتر اآري ارشاد يک منصب باطني است که به هرکسي نرسد. چ
يني ام سالکز مراي عطا فرمايد. اولياء خدا اخداوند متعال چنين منصبي را به سالک شايسته

 د، کمالالشنکه در جهت هموار کردن راه بندگان خدا به سوي کعبه جانان، شب و روز در ت
رمان مح يقترضايت داشته و از اين تالش آنان محظوظ و مسرورند. چنان سالکيني در حق

ر پرتو دکه  اي از مراتب نبوت بوده و اتمام حجت است بر مردمراهند و اين مقام، مرتبه
 چنان مشاعل فروزان الهي، توشه خود را برگيرند تا به مقصود نايل گردند.

ئه ستضاااند که از خورشيد آن آسمان، چنين سالکين الهي، ستارگان آسمان حقيقت
ر مقام سان دگفت: الهي گريستني بسيار دارم از حسرت و ناز. اننمايند. آن پيرطريقت مي

يرم. گرار گريد گاهي بهر ناز که نتوانستم مورد ناز و نوازش پروردگار خود قحسرت مي
 اي است دراز.حال چيست اين حکايت ناز ؟ اين قدر اشاره بايد نمود که قصه
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 تصرف و مالکيت نفس
و دم از اا مرتماي واقعي بايد داراي شرايطي باشد اند که هادي و راهنبزرگان فرموده

 ِلـَهوم خاِلفًا»و « َنْفِسِهنًا لِ صائِ »حافظ دين خود، « حاِفظًا ِلديِنِه»پيروي کنند، از جمله اين که بايد 

 اشد.مطيع امر موالي خود ب« م طيعًا ِلَاْمِر َمْواله  »، مالک نفس خويش و «اه 

يد راتب بااي از مبه ارشاد ديگران پردازند، در مرتبه خواهندمربيان الهي نيز که مي
 خويشتن نفس داراي همان شرايط باشند؛ خصوصًا به اين نکته بيشتر توجه نمايند که مالک

 باشند.

 خود حضرت رسول اکرم)ص( فرموده مادام که مالي به دستت نرسيده، آن را مال
ن آبر  ل، تصاحب و قدرت تصرفمدان. البته در اين مقام مقصود از به دست رسيدن ما

ج استخرا ثيرهکاست. از اين کالم آن بزرگوار، اهل علم و معرفت، عارفان و بزرگان معاني 
 نمايند.مي

 کايد آنمت و مربيان الهي نيز بايد بدانند که وقتي مالک نفس خويشند که نفس و آفا
ر مقام دتوانند صورت ميرا شناخته و يکايک قواي آن را به تصرف درآورده باشند. در اين 

 ند.قق رسانم تحهدايت و ارشاد، ديگران را ياري کنند و نظم الهي را در وجود آنان به مقا

ابل قداند که نفس اند کسي را که معرفت بر نفس، کامل باشد، او ميبزرگان فرموده

ين صوم. حضرات معاعتماد نيست. لذا آدمي هرگز نبايد به نفس خود حسن ظن داشته باشد
به درستي مؤمن «: ه  ن وٌن ِعْندَ ظَ ْفس ه  َو نَ  ِانَّ اْلـم ْؤِمَن ال ي مسي َو ال ي ْصِبح  ِاالّ »اند السالم فرمودهعليهم

ند کند مگر اين که نفسش مورد بدگماني او باشد. چه اين نفس مانصبح و شب نمي
م هود خبه نفس  اي خائن است، چنان که انسان هميشه مواظب همسايه خائن است،همسايه

از  ياء پيشاول نبايد حسن ظن داشته و آني از آن غفلت کند. همه حضرات انبياء و اوصياء و
اهبران يان و رهنمااند و اين نکته مهمي است که بايد راهر چيز به مبارزه با نفس امر فرموده

 بيش از هر چيز به آن توجه کنند. 

َمْت ْن َکر  مَ » کّرمه خود را گرامي بداريداز سوي ديگر امر است که نفس، البته نفس م

و اس براي فمبارزه با ن دارد،کسي که نفس خود را گرامي ب« ات ه  َعَلْيِه َنْفس ه  هاَنْت َعَلْيِه َشَهو
 لهي رااکند و آن عطيه رکت نميـور نفساني حـنين فردي هرگز در پي امـ. چ گرددآسان مي
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 دارد.مي گرامي

 ها، سوءظنها و زشتيداشت آن عطيه الهي، محافظت آن از آلودگياز عاليم گرامي

ن مفرمايد: . حضرت موالي متقيان ميدايمي به نفس مذمومه خود و عدم غفلت از آن است
دهم و در يدا مخکنم، تنها آن را به نفس خود را با دنيا و مافيها و تمام کاينات عوض نمي

، رگذشتندايذ دن براي گراميداشت نفس خود، از تمام لذهمه عارفاگيرم. آري قبالش او را مي

 .عيش دنيا را فروختند و غم او را خريدند

يکي  ، چهالزمه چنين اکرامي، مراقبت است که سالک دايمًا مراقب حال خويش باشد
د را روز خو بانهاز مطهرات باطني مراقبت است. امر است به مراقبه و محاسبه که اقاًل در ش

ايد. دهد، نفس را محاکمه نماييد و به حساب خود رسيدگي کنيد که چه کرمحاسبه کني
ست، انفي مجهات مثبت و منفي آن را مالحظه نموده، اگر مثبت است افزايش دهيد و اگر 

با تفکر و  شيد.به مقام جبران درآييد و آن را تبديل به مثبت نماييد و در افزايش آن بکو
متي ا عظسا کاري که سالک به آن مشغول است، عبادت بشود بمراقبه و محاسبه روشن مي
 است و نبايد آن را رها کند.

ش جهات فزاياگر اين مراقبه و محاسبه و جبران آثار منفي و تبديل آن به مثبت و ا
لوم نگاه معآ برد.مثبت به طور مدام صورت بگيرد، در حقيقت بسياري از موانع را از بين مي

اي او ا برردانست، بيش از هر علت ديگري راه وصال انع پيشرفت ميگردد آنچه را سالک ممي
 گرداند.هموار مي

راف اعت وبرد و اقرار سالک الهي در جريان اين تالش و کوشش به اين نکته پي مي
 اعتراف ورار دارد که بعضي دستورات را چنان که شايد و بايد رعايت ننموده است. اين اق

ه باني که ه کست است. سيري در کالم بزرگان نمايانگر اين است کبر قصور، باالترين عبادا
اند، تهگش ايلاند؛ آنان که به وصال ابدي ناند، از اين راه رسيدهمقصد و مقصود رسيده

 اند.همواره مّقر و معترف بر قصور خود بوده

و  راره اقنست، البته اقرار و اعترافي که از دل برآيد مستلزم توبه و انابه حقيقي ا
عتراف رار و ا. اقاي دربرندارداعتراف صوري و زباني که ولو هزار بار هم انجام گيرد، نتيجه

. يعني است اي است که عنايت شده و توبه نصوح معلول آنترين گنجينهقلبي در واقع عالي
به  د وقعي گرده واتواند موفق به توبتا سالک حقيقتًا به مقام اقرار و اعتراف برنيايد، نمي

 اصالح خود پردازد.
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 محو ساليق در مقام فناء

کند، وجود يکي از موانعي که در طريق وحدت قلوب و افکار جلب توجه مي
ها است، ها و برداشتخصوصيات فردي و ساليق شخصي و تفاوت در ادراکات و شناخت

 گذارد راهروان راه الهي به وحدت رسند.که نمي

طي  مکتب ربوبي اصل است. البته وحدت بدون بايد دانست که محبت و وحدت در
دت توانند به وحشود، جمعي که فاقد محبت باشد، افراد آن نميمراحل محبت حاصل نمي

 ا اعمالبت رکند، اما کمبود عشق و محنايل آيند. کمبود اعمال را عشق و محبت جبران مي
م در مقا دازگصوصًا سوز و تواند جبران نمايد. باالترين مقام سوز و گداز عشق است، خنمي

 «.م وَنَتْعلَ  ما ال ِاّني َاْعَلم  »فرمايد اتصال که در شأن آن، خداوند متعال به فرشتگان مي

کند و  قبالکند که انسان حرکات معنوي و اعمال الهي ديگران را استمحبت وادار مي
عنوي ل مب حابه مقام تشويق و تمجيد و تحسين برآيد، تا تشويق او موجب افزايش مرات

ل ر استقبابنمايند، عالوه آنان گردد. اهل معرفت وقتي در کسي امتيازات معنوي مشاهده مي
 شوند. از او، قلبًا هم مسرور مي

صفات  مل وعارف واقعي به شکرانه برخورداري از امتيازات واالي الهي از علم و ع
هم  ا در طرف مقابلبيند که اين خصوصيات رالهي در وجود خويش، برخود وظيفه مي

 ي عنايته کسبايجاد و کمبودهاي معنوي او را جبران نمايد. چه اهلل تعالي هر نعمتي که 
ال کسي حاند خوشا به فرموده، دوست دارد که آثار آن در او مشاهده شود. بزرگان فرموده

اف اوصاير و س که آثار نعم الهي در او نمايان گردد، چه علم و عمل باشد و چه تزکيه نفس
 حميده.

ا که ريزي ، اين است که انسان هر چتواند عالم را اداره کنديک دستور کلي که مي
گران هم پسندد، به ديمورد پسندش باشد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه را به خود نمي
 تند. ت هسنپسندد؛ اين که اهل ايمان با هم برادرند يعني آنان حقيقتًا در مقام وحد

 .باشد با کمي تفکر روشن است، به شرطي که منيت در فرد وجود نداشتهحق و باطل 
تي . وقستان ابايد خودي و منّيت از بين برود که باالترين حجاب در مسير وصال، خود انس
يگر دمقام،  ر آنآن خود مجازي کنار رفت و انسان به خود حقيقي، يعني به مقام نيستي رسيد، د

 سليقه نقشي ندارد.
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د زکيه خوتب تلهي عالوه بر پرهيز از محرمات بايد تفکر کنند که چگونه مراسالکين ا
ان ي در مينام را افزايش دهند تا وحدت در بين آنان تحقق يابد، نه اين که از وحدت تنها

در  روح باشد. اگر در جمعي و قومي وحدت حقيقتًا محقق گردد، توان گفت که آنان يک
 پذير نيست.فع مانع خودي و منّيت امکاناند و اين امر بدون رچند قالب

، داردنوحدت ظاهر مهم نيست، اگر ظاهرًا هزاران نفر دور هم جمع شوند فايده 
ق تحق وحدت بايد قلبي و معنوي باشد. بدون ايجاد محبت الهي در بين افراد، وحدت

رخود ب قدمميابد، بايد همه به همديگر محبت و عالقه داشته باشند و خير ديگري را نمي
لي در تعا وآيد. خداي تبارک شمرده و ايثار کنند، در آن صورت وحدت حقيقي به وجود مي

هاي امهبرن ونمايد. چه رونق اسالم بسياري از آيات قرآن مجيد ما را به اتحاد دعوت مي
کر يک اند که تفالهي در اتحاد قلوب مؤمنين است. اين که پيشوايان عظام الهي فرموده

ورت الخصوص بايد در امر اتحاد صل است از عبادت ثقلين، اين تفکر عليساعت افض
 گيرد. بکوشيم مراتب اتحاد قلبي خود را به حد اعلي برسانيم.

ت شرط اتحاد حقيقي، وجود عقل و قلب سليم است و آن نيز بدون عشق و محب
ماده و آ الهي حاصل نگردد. بنابراين سالکيني که خود را براي خدمت در راه خدا وقف

عقل و  ارايداند، بايد مدام بر مراتب عشق و محبت خود بيفزايند تا به توفيق حق نموده
 قلب سليم گردند. در اين مقام است که به اتحاد و وحدت حقيقي نايل آيند. 

که  داستخنکته ديگر در اين مقام، مشاورت با ياران خبير و صادق است، اين امر 
 قينًامؤمنين در امور مشورت کنند. در مقام مشورت، ي حتي حضرت رسول اکرم)ص( با

م ، حکحاکم و فرمانده حقيقي ذات اقدس احديت است و نتيجه مشورت الهي هرچه باشد
 هار شودد اظخدايي است. لذا در جمع اهل ايمان در مشاورت، هرچه به قلب و نظر رسد باي

 که اين لطف خدايي است.

حثه نمايد، مباحدت قلوب را نيز بيشتر فراهم مييکي از مصاديق مشورت که زمينه و
شمار  ه بهاهل ايمان با يکديگر در زمينه حقايق است، که در رديف عبادات و طاعات عظيم

الهيه  عارف. امر است به بحث الهي زيرا بدون آن رونق اسالم و ترويج احکام و مآيدمي
ه کگيرد،  نجاماا و توأم با اخالص پذير نيست . البته به آن شرط که بحث به رضاي خدامکان

 نمايد.درآن صورت توفيق حق شامل شده و سرانجام حق را از باطل روشن مي

 ذرد،ـگيمهي ـضور مردان الـدا در حـه به توفيق خـظاتي از عمر انسان کـعًا لحـواق
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ق منان اه خاله درگباالترين عبادات است. اولياء خدا نيز در موقع دعا وقتي نياز خود را ب 
ود ت وجگيرند. به برکبرند، سالکيني را که محبوب درگاه حقند، واسطه و شفيع ميمي

ا نازل ود رخبرخي جوانان پاکدل در محافل تعليم و تربيت الهي، حتي خداوند متعال نعم 
 گرداند. کند و بالها را از مردم آن شهر و ديار دور ميمي

 
 تعقل و مشورت، حالل مشكالت

اي از طمهلات مقدس الهي و احکام قرآني، هرگاه فردي به ناحق صدمه يا بر طبق آي
رف ار به طمقد تواند مقابله به مثل کند و به همانکسي بيند، در صورت قدرت بر انتقام مي

ارد و دجود مقابل آسيب رساند، هر چند اولي عفو است. در اين حکم الهي معاني کثيري و
 را اختيار نمود. لذا نبايد تنها معناي ظاهر آن

يز نفتم را هتبه اي از آيات قرآن مجيد، ظاهري دارد و باطني تا مرتبه هفتم. مرهر آيه
نه از  يرد،دو معناست: يکي اين که امکان دارد از لحاظ عدد و شماره، مراتب خاتمه پذ
طون ست بالحاظ تشريح و توجيه معاني. ديگر اين که هفت، کنايه از کثرت است و ممکن 

 گر بلکه بطون اليتناهي داشته باشد. دي

ر ن حکم ددهد، لکن ايبنابراين گرچه ظاهر حکم، جواز انتقام و مقابله به مثل را مي
 يرد، درلق گهمه موارد صادق نيست. مثاًل اگر فردي به کسي دشنام دهد که به او حّد تع

اين  ه شود وزد يد حّدصورت مقابله به مثل صدمه باالتري به پاسخ دهنده رسيده به او هم با
واجب  سالمسزاوار مؤمن نيست. مگر اين که فرد خاطي سزاوار ناسزا باشد که طبق شرع ا

 باشد به او ناسزا گفتن.

هل سالک الهي بايد سيري در زندگي اسوه انسانيت، حضرت رسول اکرم)ص( و ا
 ورت امرصين ار بيت ايشان بنمايد. اگر در سيره آنان چنين حکم و يا حرکاتي صادر شده، د

 آنان را تبعيت کند. 

 وجله عدر آيات قرآني بيش از هر چيز امر به تعمق و تفکر و مشورت و نهي از 
ات حساساشتاب و مغلوبيت در مقابل احساسات شده است. بنابراين انسان نبايد مغلوب 

 . بايدهدالعمل نشان دگردد و در قبال ناسزا گويي ديگري، با عجله و شتاب نسنجيده عکس
ير از ال غمآورد، که لطمه اي وارد ميبه دقت بررسي کند که اين ناسزاگويي او چه لطمه

 .لطمه جان و لطمه جان غير از لطمه ناموس و دين است و هرکدام مراتبي دارد
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ل قدر مسلم اين است که در اثر تعمق و تفکر و مشاورت، مشکالت بسياري ح
مرتبه  ي درکر در مسلمين نه در مرتبه کمال بلکه حتشود. امروزه اگر صفت تعقل و تفمي

گشت، ر ميصاد بود، و هر کالم يا اقدام ظاهري يا باطني که از ناحيه مسلمينمتوسط هم مي
که  پذيرفت، بسياري از مشکالتيسنجيده و از روي تفکر و تعقل و مشورت صورت مي

يت در غلوبجتماعي از ناحيه مشد. زيرا اغلب مشکالت خانوادگي و االينحل مانده حل مي
ز ست ااند تفکر يک ساعت برتر اقبال احساسات است. لذا بزرگان دين به حق فرموده
ر بد و اي را به ورطه بدبختي اندازعبادت هزار سال، چه عدم تفکر ممکن است جامعه

 اي تفکر و تصميم خردمندانه افراد را به سعادت برساند.عکس، لحظه

ورت صو مشورت در موضوعي اگر از سوي طرفين باشد، در اين عدم تفکر و تعقل 
 دو طرف م هرنتيجه روشن است زيرا هر دو مغلوب احساسات شده و مسؤولند. اّما اگر اقدا

وي راز  گردد. اگر اقدام يک طرفاز روي تفکر باشد، کار به سازش و اصالح منتهي مي
و  ا تدبيرلي بشگاه الهي مأجور است. وتفکر و سنجيده باشد ولو صدماتي بر او رسد، در پي

ن مود. اينيري االمكان جلو لطمات را گرفت و يا الاقل از ادامه آن جلوگتوان حتيتعمق مي
اي ترين امور برترين و شريفامر به خصوص بايد در مورد دين مقدس اسالم که محبوب

 يار است.اهل ايمان است، مراعات شود؛ هرچند در اينجا جاي حسرت و تأسف بس

مع رت جمطالعه تاريخچه زندگي محبوبين الهي نمايانگر اين است که آنان در صو
شده اند، تسليم ننشين شدهاند؛ و اگر به زندان افتاده و يا خانهشرايط مبارزه علني كرده

زه يز مبارننان آاند. البته زماني حتي سکوت و در زندان ماندن االمكان اقداماتي نمودهحتي
 چه امکان دارد موقعي مبارزه سکوت باالتر از مبارزه علني باشد.است، 

ري سيري در مراحل دين و حقايق اسالم گوياي اين واقعيت است که در هر عص
وي و معن هاي عالي و افراد برجسته و مؤثري وجود دارند که اثرات عميقهمواره شخصيت

نان  از آعمواًلدت برساند، هرچند متواند ميلياردها انسان را به سعاانوار الهيه آنان مي
 شود!اي نمياستفاده

در ي صاپس گرچه درهر زماني حمايت از دين اسالم ضروري است، اّما نبايد کالم
 ردد. ازگفار شود يا اقدامي صورت گيرد که سبب گسيختن اتحاد مسلمين و در نتيجه غلبه ک

 الاِ  ورد وـم نخاد مسلمين به هـاتحدام و عمل شود که اتفاق و ـرو امر است که نوعي اقاين
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 اند که با کسب موقعيت به اهداف باطل خود برسند. ِفَرق بسياري در كمين 

 
 هماهنگ نمودن قواي متعّلم

عادت سدر  بايد بدانيم سعادت انسان در سعادت ديگران است. هر معلم و مربي بايد
 ت: فطرييز اسها و تمايالت، سه چمنشأ طبايع و استعدادخويش و ديگران بکوشد و بداند که 

 .ذاتي، موروثي، اکتسابي

ا و ل قووظيفه مربي هماهنگ ساختن اين قوا و صفات است. بهترين راه براي تعدي
 ي داشتهاله زدودن صفات منفي، تقويت اضداد آنهاست. مربي بايد در تعليم و تربيت، هدف

 ماعي اواجت مات و زحمات فردي وباشد و گرنه نتيجه مثبتي نخواهد داد، بلکه تمام اقدا
 ناقص و نازا خواهد ماند. 

شد ب بامربي بايد در عين حال که مشغول اصالح يک قوه يا صفت منفي است، مراق
نفي از اي ماي بر طالب راه نيابد. بايد دانست که صفات و قوکه صفت يا قوه منفي تازه

ن، آمال دم علم يا سوء استعفقدان و نقصان قوا و صفات مثبت است، به طوري که از ع
 جهل پديد آيد. 

ر . اگتواند با چند صفت و قوه مثبت در انسان جمع شوديک قوه و صفت مثبت مي
و را مل اهمه قوا و صفات مثبت در حد تعادل و توازن در انسان جمع گردد، درجات تکا

في جمع من قوه تواند در انسان با چند صفت ودهد. و نيز يک قوه و صفت منفي مينشان مي
ن بر ايشا اند و حيواناتشود، چنين افرادي در طرف نقيض و پايين مردان الهي قرار گرفته

 ست.ابرتري دارند، زيرا ضررهاي اينان به جامعه بشريت، بيش از حيوانات درنده 

 انندمتواند با يک صفت و قوه منفي در انسان جمع گردد، يک قوه و صفت مثبت مي

قوه  فت ياص. در اين صورت آن صفت يا قوه منفي بر آن در انسان جمع شودعلم که با کبر 
ه به فساد ر رادکند، محصوالت آن را هم مثبت غالب آمده، عالوه بر اين که آن را مسموم مي

واهد لک خبرد مانند مقداري سم که با آب زندگي بخش جمع شود که چنان آبي، مهكار مي
 بود.

با قوه و صفت منفي از  تواند يک صفت يا قوه منفي رانمي مربي بايد بداند که هرگز
گردد. آري بلکه در اين صورت بر مراتب قدرت آن صفات و قواي منفي افزوده ميبين ببرد،

هاي ندانستن اين حقايق است که جامعه را مسموم و متزلزل ساخته و مردم را به بيماري
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صحيح که مبني بر اين حقايق علوي ملکوتي کند. تنها تعليم و تربيت مافوق تصور دچار مي
 تواند جامعه را از خطرات برهاند.باشد، مي

ر دردا فاي مربيان جامعه اسالمي، وظيفه بسيار بزرگي بر عهده شماست؛ به خدا 
 وبينپيشگاه الهي مسؤوليد. اين سفارش در حقيقت توصيه و سفارش حق تعالي و محب

سعادت  شت ورين وظيفه را برعهده دارند، زيرا سرنواوست. معلمين و مربيان الهي بزرگت
يم و تعل آينده ملت و جامعه بسته به متانت و فضايل اخالقي جواناني است که به دست

 اند. تربيت ايشان سپرده

اند، همل نكردود عخمربيان بايد بدانند که تنها با تعليم ظواهر علوم و الفاظ به وظيفه 
هاي فضايل تعليم علوم و آداب و رسوم، ريشه ورساختن نهالبلکه وظيفه اصلي آنان ضمن 
 اخالقي در دل جوانان است.

ه ست کاتخم اين فضايل در دل هر کسي اساسًا وجود دارد. اين يک وديعه رباني 
ه ت که ران اسروح انساني و آن عروس آسماني با خود به همراه آورده است. وظيفه مربي اي

نها کنار آ ا ازها و خارهاي رذايل رهاي الهي باز نمايد، سنگمرا براي نشو و نماي اين تخ
ر خاک ي از زيسماندفع کند و به آب تعاليم عاليه و نور معرفت آبياري نمايد تا اين ودايع آ

 ردند.گداب نفس بيرون آمده و خود را به هواي روشن و نور حقيقت رسانند و سرسبز و شا

روش ش و خبيدار کردن و به كار بردن و به جوهر مربي به وسيله تعاليم عاليه و 
ور دي و امم ماتر کردن رقايق عاليه انساني، روح را از نفوذ و تأثير عالدرآوردن و لطيف

ي و ماد دارد. در اين صورت تموجات دروني او به تدريج، ديار عالمشهواني محفوظ مي
 زمة اينا زمد. مربي بايد بگردامور نفساني را ترک گفته وارد مراحل علوي و ملکوتي مي

 كالم حقه به گوش جان متعلمين، آنان را از خواب غفلت بيدار كند كه:

 وارک هايي را که خداي تباي سالکين طريق حق، به ياد آريد آن ودايع و نعمت
 تعالي در اختيار شما گذاشته است؛ بياد آريد آن مقام محاسبه را.

ن قد پرويد. عايند و اين بساط َاغَبر درنوردناي سالک باش تا اين قبه اخضر فرو گش
َبع َها َتتْ لّرااْرج ف  َم تَ َيوْ »تباه کنند، چهره ماه و خورشيد سياه کنند تا اين وعده خدا نقد شود 

 «.ق ل وٌب َيْوَمِئذ  وا»و اين خبر عيان گردد « الّراِد

 خداي . يستندباش که از تو غافل ن. غافل م ، تغافل امروز، تغابن فرداست کـاي سال
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اين  ويم.شتبارک و تعالي هرآني ناظر دل ماست. چنان باشيم که شايسته نظر جالل او  
 حجابات را با استمداد از حق و به توفيق او برطرف کنيم .

 
 تداوي بعد از تشخيص علت

تأثير  د.ابيتواند از يک چشم برهم زدن تا ابد امتداد فاصله ميان علت و معلول مي
جود ول به و آني است، يعني در همان آن تأثير علت ظاهر شده و معلوها فوري بعضي علت

ال و سماه و  وز وها به فاصله چند دقيقه يا چند ساعت يا چند رآيد. اّما تأثير برخي علتمي
ر و د گردد. اين موضوع در طب معلوم و ثابت استها سال ظاهر ميقرن، بلکه ميليون

 توان شواهد آن را به آساني مشاهده کرد.طبيعت نيز مي حوادث

اي علت برخي امراض مخفي و پنهان است و چون زمينه مساعد رشد و پرورش بر
نات در ضي حيواد بعسازند. تکثير و توالآنها نبوده، بعد از چندين سال تأثير خود را ظاهر مي

شوند. در مورد پديدار ميگيرد، يعني علت و معلول پشت سرهم چند ثانيه صورت مي
ه چند ما ز يابعضي ديگر از حيوانات، تکثير و توالد آنها به فاصله چند ساعت يا چند رو

 گردد.واقع مي

 و ميوه کوفهدر نباتات نيز چنين است، يعني نشو و نماي آنها از قبيل سبز شدن و ش
ند ر چهي درختان گيرد، تا آنجا که بعضدادن در اوقات مختلفي از حيث زمان صورت مي

 دهند. سال يکبار گل و ميوه مي

شروبات و م تأثير بعضي مواد در بدن انسان فوري است مانند انواع سموم و مکّيفات
چند ماه  وز و ياند راي ديگر از مواد در بدن، به فاصله چند ساعت يا چالکلي. اّما تأثير پاره

 م و محرز است. شود؛ اين موضوع در فن طبابت معلوو سال آشکار مي

 اندنمموضوع توارث صفات و امراض و طبايع از اجداد نيز در فن طبابت، مخفي 
ان پس تارگسکند که نور بعضي کند. علم هيئت ثابت ميها ثابت ميها را به فاصله قرنعلت
 شود.رسد و منشأ آثار ميها سال به محيط زمين ما مينها بلکه ميليوناز قر

أثير ار تويات و معقوالت نيز جاري است، به طوري که بعضي افکقانون فوق در معن
 جهي،سازد. آري ممکن است يک مربي به سبب اندک توها ظاهر ميخود را بعد از سال

اتش را أثيرتها ظاهر کند، و برعکس اندک غفلت او تأثيرات الهيه خود را حتي پس از قرن
 ها آشکار نمايد. بعد از قرن
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رد يف مترين مسائل و وظاترين و مهمعلت و معلول، يکي از بزرگ پيدا کردن رابطه
لت عخيص ترين وظيفه طبيب، تشمتفکر و دانشمند و محقق و مرّبي است، همان طور که مهم

قل فته و عنيا . اما بايد اقرار و اعتراف نمود که هنوز بشر به چنان تکاملي دستمرض است
را  زاين آنخک و تواند کوه قاف حقايق و اسرار را دراو به آن مقام بلند علمي نرسيده که ب

ينها امات تصاحب نمايد. زيرا عقل او پا بسته زنجير منطق و فلسفه و حواس است، و خد
 توأم با نقص و خطاست و نتايجشان قابل اعتماد کامل نيست.

لهام و ت. ابنابراين براي کشف حقايق و اسرار بزرگ، بشر نيازمند وحي و الهام اس
 قيقت راو ح يابد، تشنگان آب زالل معرفتوحي کوثر فيض الهي که از منبع ازلي جريان مي

الن و دم تشنه ه کاکند. آنان نيز به نوبه خود قطراتي چند از آن شراب اليزالي را بسيراب مي
 ريزند.پيادگان وادي حقيقت مي

عات يکي از عواملي که تمدن غرب را با وجود اين همه کشفيات و اخترا
قيده عکشاند، همين روزي و درماندگي و فنا ميانگيز، به سرعت به سوي گرداب سيهحيرت

انون قدهد، و پرستي است که مقام بشر را به درجه حيواني تنزل ميو فلسفه محدود ماده
 شمارد.تکامل جاري در سرتاسر عالم را هيچ مي

طن ه بابالم عالوه بر آن دهد، اما مکتب اسعلوم ظاهري تنها به ظاهر اهميت مي
ور ه غراهميت داده است. چه صرف انجام دستورات به صورت ظاهري و عادتي، نوعي پرد

لت عدا پوشاند. فطرت انسان همانقدر که به خير و کمال واست که عقل و فطرت را مي
پيشگي از مايل است، از ستم و ستمگري نفرت دارد. تجاوز به حقوق ديگران و ستم

 کرد. ستجوهاي جسماني، علل آن را از خارج جساني است که بايد مانند بيماريعوارض نف

ه، کرد هاي انحرافي را پيدامصلح بصير الهي مانند طبيب حاذق، موجبات و ريشه
ه بوجه طور که توجه به حْق مبدأ خير و کمال است، تگردد. همانسپس مشغول عالج مي

 غيرحق نيز منشأ نقص و شر و فساد است. 

 وان علت ک ميدر اينجا نکته مهمي که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، رابطه باري
 ت خوداي از آثار قدرت و خاصيت علمعلول شکل منبسط شدهمعلول است. بدين معنا که 

ميز و ت است؛ به عبارت ديگر همه معلوالت آثار و خواص علت خود را دربردارند. تشخيص
اي کار و ا را برآنه ان مبارزه زندگي، نيروهاي خفته انسان را بيدار ورابطه علت و معلول در ميد

 .کندسازد، و انسان را به شاهراه معرفت و حقيقت راهنمايي ميفعاليت آماده مي
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رم و ان جداند که ميان علت و معلول تناسب و توازني است. مثاًل ميهر عاقلي مي
ن اين کرد ررسي و معلوم گردد. در پيدامجازات، تناسب و توازني وجود دارد که بايد ب

ايد بزات نسبت و ميزان، تنها رعايت عدالت ظاهري کافي نيست، بلکه تناسب جرم و مجا
لت تي عداحدر اکثر مجازاتهاي بشري نه تنها حکمت ناياب است، که توأم با حکمت باشد. 
 ل نيروينگاجرم از چشود. زيرا در اکثر قوانين مجازات بشري، نجات منيز چندان رعايت نمي

هاي ضاوتا قمحرکه و مؤثره جرم، منظور نشده و لذا عدالتي ناقص و خالي از حکمت است. امّ 
 مجازات انونگيرد؛ به عبارت ديگر قالهي در مجازات، نجات مجرم را از دست جرم در نظر مي

 .را در حقيقت براي تربيت مجرم مقرر فرموده است

طبيب  ن کهرا پيدا کرد، سپس به قضاوت پرداخت، چنا بنابراين بايد اّول علت جرم
ک ست يبايد اول علت مرض را تشخيص دهد و سپس به تداوي و معالجه پردازد. ممکن ا

 سبب علت و مرض در بدن او پنهان و مخفي باشد، يا معلوم گردد که آن علت و مرض
د از تواند که نميشود. ممکن است يک حالت موروثي سبب انحراف او باشنافرماني او مي

حيات و ر روتحت نفوذ و سلطه آن درآيد. بسا كه اخالق و رفتار غيرمعقول پدر و مادر د
أمين و ت عواطف جوانان تأثير منفي گذاشته و سبب انحراف آنان شود. و يا وضع زندگي

كان . اممعاش فرد طوري نامنظم باشد که موجب نافرماني و سستي و تکاهل در او گردد
طاق و مااليابر  دم استعداد و اقتدار سبب طغيان او باشد، يا تکاليف و وظايف محولهدارد ع

کراهت  د که باباش باشد، و يا مطابق و موافق ذوق و عالقه او نبوده، در ذهن او مانند غذايي
 بخورد و يا به اجبار به او بخورانند.

 ايدبست، و مربي مربيان حقيقي بايد بدانند که مجازات حقيقي يک تداوي روحي ا

ب ح معاياصال . مجازات بايد مبني برمجازات و ارشاد خود را براساس اين حقيقت تعيين کند
ترين تو نواقص شود و آثار مثبت و مفيدي دربر داشته باشد. در غير اين صورت، زش

تر فضعي تر و صفات مثبتش راخياالت در مغز او تولد يافته و حاالت منفي او را قوي
 د. کنمي

مربي بايد با کمال دقت، توجه جوان را به اين نکته جلب نمايد و اين حقيقت را بر 
زند، عاقبت آثار و نتايج خود او روشن سازد که هر فکر و خيال و عملي که از انسان سر مي

را ظاهر خواهد ساخت، مانند تخمي که سرانجام روييده و آنچه در جوهر و ذات اوست 
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ين تربيت معنوي، جوانان متفکر و فداکار به بار آورده و فرزندان رشيد بروز خواهد داد. چن
 سازد.و توانايي براي خدمت به جامعه بشريت آماده مي

ر مهد دعات اّما امروز با وجود گسترش حيرت انگيز علوم و فنون و کشفيات و اخترا
ذکور، ات ماشارتمدن کنوني، هنوز اذهان و عقول از پذيرفتن حقايق و اسرار و از جمله 

 کنند.خودداري مي

نشر  غ وهاي عارفين الهي و علماي رباني در ابالبا وجود تالش مداوم و فداکاري
خته فات آميخرا اي عقايد و اوهام واي عادات و رسوم را با پارهحقايق، هنوز هم برخي پاره

 وشر ققت، ريزند؛ به جاي مغز حقيو به نام دين به کام تشنه نفوس حقيقت جويان مي
 اند.ذيه شدهن تغآکنند، زيرا که خود نيز با پوستي از آن را به نام حقيقت تقديم جوانان مي

ع و مناف قاصدمآنان به دين رنگ تجارت و منافع مادي داده، و آن را وسيله رسيدن به 
ن جوانا لهي،ادهند. اّما به توفيق پرستي و تسلط بر جان و مال مردم قرار ميمادي و نفس

اهند را نخو افاتبيدار دلي که تحت تعاليم عاليه علماي رباني هستند، هرگز اين اوهام و خر
 پذيرفت.

ا نور ان باند که ديده دل ايشآري مردان خدا، آن شهسواران ميدان حقيقت و معرفت
قام شنوند و به مبينند و ميعلم لّدني بينا گشته و از پس پرده غيب، اسرار و حقايق را مي

َلْو »الم و به ک ازندستوانند جوانان را از تعاليم عاليه برخوردار آيند. آنانند که ميل برميعم

 گويا گردند. « ک ِشَف اْلِغطاء 

 
 شرايط سائل و مسؤول

، ر باشندوردادر مقام تعليم و تربيت هرچه سائل و مسؤول از اتحاد قلبي بيشتري برخ
ياز و نق بر قلبي يکديگر پي برده و پاسخ منطبتر به کيفيت به همان ميزان بهتر و سريع

 شود. احتياج مي

ج و حبي، ها و آمال قلبي است. از جمله عوامل اتحاد قلاتحاد قلبي، توافق خواسته
ند محبت و حسن خلق است. علت عدم اتحاد قلبي، اسارت در صفات غير الهي است مان

 .رخودخواهي، خودبيني، منّيت، حب دنيا و مقام و اشتها

سبت نبه  مسلمًا سؤال، نماياننده کيفيات قلبي سائل است، ولي مراتب اين روشني
 يفيتتب کتواند به مراکيفيت قلب هر کس بوده و براي همگان يکسان نيست. هر کسي نمي
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 قلبي سائل پي ببرد، چه اين امر مستلزم امتيازات ديگري است. 

و اين باشد، غرض اواجد شرايط نميسائل بايد واجد شرايط باشد، اّما بسا که سائل 
ن ر ايدنيست که جوابي بشنود که موجب افزايش مراتب علمي و کيفيات الهي او شود. 

يست، ص نكند. پس وقتي سؤال توأم با اخالصورت، چنين سؤال و جوابي ايجاد اتحاد نمي
 الهي نبوده ولو سائل، حسن سؤال داشته باشد.

ب د، مراتباش هري و باطني و کيفيات الهي او باالتراّما مسؤول هر چقدر اطالعات ظا
 ود. ول شادراک او نسبت به حال سائل بيشتر است. ابتدا بايد کمال توجه به فرد مسؤ

ده و نبو اگر مسؤول فردي مادي، خودخواه و خودبين نباشد و در او آرزوي اشتهار
مًا ، او حتاشدي و باطني بواجد شرايط باشد، يعني فردي بيداردل و آگاه و داراي علم ظاهر

 تواند به سؤال جواب دهد.به کيفيت سؤال سائل پي برده و مي

د ين نباشرش ادر قبال سؤاالت متعلمين الهي، مربي بايد با نيت الهي پاسخ دهد و نظ
مربي،  معلم و اراتداند به ديگران تحميل نمايد. اگر سؤال کننده در برابر اظهکه آنچه را مي

نها تورت نه ين صهيني قانع کننده اقامه کند و مسلم گردد که حق با اوست، در اادّله و برا
صد قنه به  وحق  بايد معلم و مربي آن را بپذيرد، که حتي بايد در مقام قدرداني و به رضاي

 خودنمايي، دست او را هم ببوسد.

چگونه ا هيبدر مجموع بايد عملکرد معلم و مربي چنان باشد که پايان برنامه توأم 
تب مرا ناراحتي نباشد، و موقع جدا شدن با کمال صميميت و رضايت و صداقت باشد تا

اي بر آن دوستي و اتحاد شدت يابد. اّما اگر بحث و گفتگو منجر به جدل گردد، فايده
ا حال بمين مترتب نيست و نبايد فرصت و مجالي براي ايجاد ناراحتي داده شود، تا متعل

 ، محفل الهي را ترک نمايند.معنوي و بشاشت روحي

ئه حبت اراو م پاسخ بايد مورد تأييد عقل الهي و قرآن و بزرگان باشد و توأم با مهر
 ، اتحادن آنکند که از جمله آثار گوناگوشود. چنين سؤال و جوابي ايجاد توافق قلبي مي

 است.

ا اشد و يل بماگر سائل و مسؤول واجد شرايط نباشند، مثاًل اگر مسؤوْل عالم غير عا
 ورت جمعصدر  به سؤال طرف دقت نکند، انتظار اتحاد و اتفاق بين اين دو محال است. اّما
قمند مان عالل ايشرايط، امکان دارد که سائل حتي نديده به توفيق الهي به عده کثيري از اه

 وجود آيد.بگردد، و اتحاد قلبي با آنان هم 
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اده لوب داين است که به سؤال پاسخ مطعلت عدم اتحاد قلبي و حتي پيدايش کينه، 
اصرار  قابلتواند پاسخ واقعي خود را دريافت نمايد؛ يا در مشود و سؤال کننده نمينمي

ينه که تنها نشد، سائل، مسؤول شرايط الزم را ندارد. لکن اگر سؤال و پاسخ با جمع شرايط با
 شود. آيد که سبب توافق قلبي نيز ميو تفّرقي به وجود نمي

اند ادهداسخ پالزم به يادآوري است که به برخي سؤاالت، نه حضرات انبياء و اوصياء 
ن ت. انساي اسو نه حضرات اولياء، و البته اين عدم پاسخ نيز در مقامي خود يک پاسخ اله

قلب  يت ونالهي، سخن او و سؤال و پاسخ او و عدم پاسخ او همه الهي است، و وقتي با 
َو بي »قام مب و سعادت ديگران سؤالي برايش پيش آيد، ممکن است از پاک براي احياء قلو

ورانيت نمي، کالمي صادر شود و بر سمع دل او رسد كه مسلمًا چنين پاسخ و کال« َيْنِطق 
 پذير نيست.عظيمي دارد. اين توفيق بدون درک استاد الهي امکان

به  اند. نيازيا نشان دادهبراي سالکين و عارفين الهي برنامه و مسير و قانون الهي ر
 و گمراهاهي، توضيح نيست که هر کسي به استاد نياز دارد وگرنه بدون اتصال به درگاه ال

ط با ن ارتبابدو اند که او را گمراه کنند. بدون تبعيت وخواهد شد و اهريمنان نيز در كمين
 تواند به اتحاد قلبي برسد.استاد، سالک نمي

 وه مقصد بتواند اختيار کند، به تنهايي و بدون استاد، نمي حتي اگر کسي قرآن را هم
از  کند. روي زمينمقصود رسد، و اين امري است عقلي که قرآن به تنهايي کفايت نمي

ماند. نمي حجت الهي و از استادي که استضائه و استناره او از صاحب واليت است، خالي
 ن کهين درگاه الهي است. همچناالزمه چنين مقامي مظهريت صفات حق و صفات محبوب

اند و محبت هر ودان الهي هم مظهر همان متر از پدر و مادرند، اين استاائمه اطهار مهربان
هي ستاد الًا اخير ديگران را مقدم برخير خود دارند. وقتي براي سالکي ثابت شد که حقيقت

د تحاااني موجب بيش از خود به او عالقمند است، در اين صورت چنين معرفت و اطمين
 گردد. قلبي و پيشرفت کمالي مي

 
 رعايت استعدادها درتعليم حقايق

يکي از  السالم است، وکالم بزرگان در معنايي کالم حضرات انبياء و اوصياء عليهم
ايد بايق وظايف مهم علماي رباني و واصالن و صاحبدالن، ابالغ حقايق است. ابالغ حق

 يمان واتب اگيرد، با اين تفاوت که به هر کسي به نسبت مران صورت ـاالمكان به همگحتي
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 عقل و علم و کيفيت شؤون قلبي او باشد. 

 حتي متعلمين مبتدي همه از لحاظ سابقه و آشنايي به حقايق و مراتب علمي و
ي که اند هر کسمراتب تقوي و تزکيه و تهذيب يکسان نيستند. از اينرو بزرگان فرموده

ظاهري  د مراتب، بايبه مذاکره بپردازد، يا حقايق را به افرادي ابالغ نمايدخواهد با فردي مي
 .اي هستندايهو باطني آنان را در نظر بگيرد که از لحاظ درک معارف عاليه الهي در چه پ

ور مذک آيات قرآن مجيد را ظاهري و باطني است که بايد در مقام ابالغ، مراتب
وني ني بطابالغ برخي معاني قرآني که در رديف معااي رعايت شود. ممكن است در مرتبه

اهر در هل ظرو بايست براي ااست، مناسب و صحيح نبوده بلکه جزو محرّمات باشد. از اين
 د.اي ديگر از حقايق ابالغ گرداي و براي اهل علم و صاحبدالن در مرتبهمرتبه

ن عاني بطيف مکه در ردبنابراين براي افرادي که استحقاق ندارند، ابالغ معاني قرآن 
شده و نؤثر ماول يا دوم باشد، جزو محرمات است. زيرا چنين ابالغي نه تنها براي آنان 

به  وسبب گشايش جهت مثبت در صفحه قلب نگردد، بلکه جهات منفي را تقويت نموده 
 جاي ارشاد، گمراه شود. 

و  هل تفکراو  د بودهبيان حقايق باطني و معنوي احکام الهي براي آنان که مورد اعتما
سرار و رم اتعقل و نظم و ترتيب الهي هستند، اشکالي ندارد زيرا آنان در واقع از محا

گردد که براي طالباني که از اعمالشان روشن ميروند. محرمان بارگاه قدس به شمار مي
از  تساّما بهتر ا د اعتمادند، نيز اين اظهار بال اشکال است.صاحبان اخالص بوده و تا حدي مور

 .شود ظاهربينان، از افرادي که کوتاه بين بوده و اهل تفکر و تعقل نيستند، کتمان

ر سي و نظبرر رسد، دقيقًا بايد موردبنابراين آنچه از حقايق و اسرار به سالکين مي
وگونه در بر اظهار آن هستند. اين اظهاقرار گيرد که به چه كساني و تا چه حد مجاز به 

ا رد يفاست: يکي اظهار و فرمان عمومي است و ديگري حکم و پيام خصوصي و سّري به 
داري،  راز افراد خاص که سايرين نبايد بدان واقف شوند مگر در موقع مناسب آن. الزمه

 يراشهامت و شجاعت الهي است. فرد شجاع حتمًا صاحب جميع صفات خدايي است. ز
 د.جوهر صفات الهيه شجاعت است، و در فقدان آن در صفات انسان خللي وجود دار

از جمله نکاتي که به غير از محارم اسرار، نبايد ديگران به آن وقوف يابند، شمول 
فضل و رحمت خاص پروردگار به فرد يا جمعي از اهل ايمان است. در اين گونه موارد به 
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نًا ـيماتي که ظاهرًا و باطـيفيت تعلـقل و کـمعرفت و علم و ـگري به نسبت عـو ديـنح
 افراد

 ست.ااند، بايد ابالغ حقايق شود زيرا در اين مراتب، ابالغ جزو واجبات ديده 

اني عرف عرفان و فلسفه اسالمي گرچه علم بزرگي است، ولي در ميان کتب فلسفي و
واقعي  رفانبتديان به زبان عچنين عمومًا ممطالبي وجود دارد که موجب گمراهي است. هم

 جب سستيه موآشنا نيستند، لذا براي آنان خسته کننده بوده و سودي در برندارد و بسا ک
عقلي  راتبمآنان گردد. پس اولي اين است که در ارائه مطالب عرفاني و فلسفي و حکمي، 

. ان گرددبي ايو علمي و تزکيه و تصفيه قلبي متعلمين در نظر گرفته شود و در قالب ساده
است  د، الزمباش معلم و مربي نيز عالوه بر اين که خود بايد به حقايق عرفاني عالم و عامل

 که مورد تأييد استاد الهي قرار گيرد.

رد ر موددر انتخاب کتب مورد مطالعه نيز بايد دقت بسيار صورت پذيرد. خصوصًا 
نويسند، يا اکرم)ص( ميهايي درباره زندگي حضرت رسول دانشمندان خارجي که کتاب

قت وجه و دذل تبآورند، بايد اي، کتبي به رشته تحرير درميراجع به رّد مطالب باطله طايفه
حراف ب انبيشتر شود زيرا امکان دارد در البالي موضوعات آنها، مطالبي باشد که موج

 اي گردد، مثاًل معجزات را انکار نمايد. عده

بدانند  مايند ونيار اند، بايد دقت بسي اجازه تعليم يافتهسالکيني که از ناحيه استاد اله
ا رحقايق  د کهکه اندکي غفلت، بسا موجب انحراف عده کثيري گردد. آري مربيان الهي آنانن

رگان اليه بزيم عدهند و به توفيق حق و تعالبه رضاي الهي به متعلمين مکتب ربوبي تعليم مي
مي ه هر علکرد فسير آيات را از کالم بزرگان استخراجو تزکيه نفس و تصفيه دل، تصريح و ت

 گردند. شود، بدان عالم و عامل ميکه براي آنان حاصل مي

 
 رهنموني به خدمت استاد

 ست. اگراؤثر ماي از مراتب در تعليم و تربيت و ارشاد کالم و تعاليم مربي در مرتبه
ظر ند مورد اي که بايست، ولي نکتهچه ظاهرًا اين آثار معلول کميت، باالخص کيفيت تعليم ا

 ليم نيزتعا باشد اين است که هرچه مراتب تشنگي و تزکيه مربي بيشتر شود، تأثير معنوي
تگاه ت به پرنکا باالتر خواهد بود. اّما بسا مربيان و متعلميني که به علت عدم رعايت اين

 اند.خذالن درافتاده



سفر به کعبه جانان                                                                                              248  

هي و ات الباشد که مراتب و ميزان حرکبنابراين فرد مربي بايد چنان واجد شرايط 
ير اين د. در غو شواتزکيه متعلم را دريابد، تا بتواند رافع و دافع موانع و حجابات ابتدايي 

وانع و بي مصورت متعلم از اين تعاليم چنان که بايد برخوردار نشده بلکه ممکن است مر
 حجابات ديگري را نيز به وجود آورد.

بي به وسيله مربي خدمت استاد رهنمون شود، آن مر در صورت اول اگر متعلم
هاي مثبت به، جنحقيقي و استاد کامل به محض ورود آن متعلم را مورد معاينه خود قرار داده

اين  کوشد. دراالمكان در رفع آن حجابات ميدهد و حتيو منفي ابتدايي او را تميز مي
ي الهي ساق کرده و از دست برانگيخته وار به سوي استاد حرکتتواند تشنهصورت متعلم مي

 با ِمِي طهور عشق سرمست گردد.« َو َسقيه ْم َربُّه ْم»

لهي احفل مکند و تمايل خود را به حضور در فردي که از برنامه و محفلي اعراض مي
 روشن و راضشدارد، بر اساس دستور اسالم بايد حرکت او از روي بّينه و علت اعاعالم مي

ه و ليم بودقل سعرسد، بايد مورد تأييد ايرادات و اشکاالتي که به نظر او مي مستّدل باشد.
 دريابد که آنها مانع طي منازل طريق حق است.

ي ست. بعضبي اخواهند محضر استاد شرفياب گردند، ايشان را نيز مراتاّما آنان که مي
عايت و ر از تزکيهاند و اي از مراحل سير و سلوک را طي نكردههنوز در طريق حق مرحله

 اند، در اينخبرند و حجابات ظلماني و نوراني را نشناختهرياضات و مجاهدات ابتدايي بي
ز امعاني  تسابصورت ممکن است نتوانند تعاليم عاليه استاد را تحمل نمايند. زيرا ذوق اک

ن را به ويشته خسا کايشان برطرف شده، عالوه بر اين که نتوانند امور مثبتي را انجام دهند، ب
 وادي هالکت اندازند. 

دم در لي قهمچنين کسي که آماده نيست با جان و دل و با دليل منطقي و عقلي و نق
مات صراط مستقيم گذارد، بسا که سستي و انحراف او موجب وارد آمدن لطمات و صد

ا تند ردازنع پاي ديگر شود. چنان افرادي بايد ابتدا به رفع موابسيار و حتي انحراف عده
 شرايط الزم براي برخورداري از تعاليم عاليه برايشان به وجود آيد.

در  دقت امر الهي است که همواره قبل از اقدام به هر کاري، با تفکر و تعقل و
ز ضرر تي احپيرامون آن، تحقيقات و مطالعاتي صورت گيرد تا مشتمل برخير کثير گردد و 

 يسير احتمالي نيز جلوگيري شود. 
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اطنًا برًا يا ، ظاهراهرواني که پيش از ورود به حوزه مربيان، مستقيم يا غيرمستقيماّما 
ت به خدم يشاناند، تشرف بدون واسطه ادر اخذ تعاليم علّويه با اساتيد بي ارتباط نبوده

يم دک تعاله انافزايد. به طوري که باستاد موجب ارشادشان شده و بر مراتب تشنگي آنان مي
ين خذ چناتوانند به واسطه سرمست شراب طهور عشق محبوب ازلي شده و ميعاليه استاد، 

بي فَ »قام مو از  بر همه چيز بنگرند« بي َيْبص ر »تعاليم به جايي رسند که در مقام مشاهدت 

 منشور و فرمان الهي را، حقايق را به سمع دل بشنوند. « َيْسَمع 

 
 استقالل حقيقي در شکوفايي معنوي 

 عني وهمانند استقالل گرچه ورد زبان عام و خاص شده، اّما در مبعضي کلمات 
ل ستقالاتواند مستقل بوده، حقيقت، چنان که بايد در آن انديشه نشده است. شخصي مي

به  وي باشد  غنخود را حفظ نمايد که نسبت به احکام و اوامر و کيفيت سير و سلوک، تقريبًا
 باطني غني باشد تا مستقل گردد.عبارت ديگر، از لحاظ شکوفايي نيروهاي 

توان يمونه اّما بدون سير در تعاليم عاليه و بدون سير در حکمت و باطن امور، چگ
در  نسان هماقعي مستقل بود، و چنين استقالل چه نتايج الهي خواهد داد؟! البته استقالل وا

ماًل قص، کانهمه اگر کسي بخواهد با اين اي از مراتب خواهد بود نه به طور کامل. مرتبه
ست که ين اامستقل باشد، قطعًا به خود ظلم کرده است زيرا امر قرآن و اسالم همواره بر 

 «.َواْعَتِصم وا ِبَحْبِل اهلِل َجميعًا َو ال َتَفرَّق وا»

 ا بهرسالک طريق حق و مربي الهي بايد نقد خود را بر محک استاد زند؛ آنچه 
کوشد. بآن  م استاد زند تا در صورت لزوم در اصالحاستقالل به دست آورده، به محک کال

الم و عدان بسالک بايد در خود مطالعه نمايد که تا چه حد در کالم بزرگان سير کرده و 
 عامل شده است.

ه محک هاي خود را بظاهرًا بسياري از مردم داراي استقالل هستند، ولي اگر يافته
شايد ود را نمرد نگهداري امورسياري مردود باشد. کالم استاد زنند، بسا که اندکي مقبول و ب

ا کر را بفهر  . اول بايد اصالتکه استقالل شمرد و بر آن اصرار ورزيده و در حفظ آن کوشيد
 مود.فظ نمحک کالم استاد الهي سنجيد و بعد از تابش انوار حقايق بر دل، آنها را ح
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انسان  نمايز مراحل، عشق راهاي ااگر نور عشق الهي بر دل بتابد، آنگاه در مرحله
ست، اليم گردد. در اين مقام است که پاسخ عقل الهي، همان پاسخ عشق و پاسخ قلب سمي

 فت. توان به آن قلب سليم مراجعه کرد و از آن پاسخ الهي گرو در مقام نياز مي

ري ظاه مربي الهي بايد بداند که در طي اين طريق، حفاظت حواس ظاهري از آفات
وه يک قت آنها از امور ممنوعه و فعليتشان نسبت به امور مشروعه، موجب تحرو حراس

يه عقل جزئ متعّلقه باطني است؛ که در صورت تداوم تقويت يافته موجب شکوفايي نيروهاي
ئه دهنده ينک اراداد، اگردد. اگر در ابتدا عقل ظاهري نتايج را ارائه ميباطني يا عقل الهي مي

 اطني است.نتايج علويه، عقل ب

قل عچنان که حفاظت و مراقبت حواس ظاهري از آفات، سبب ترفيع مراتب مقام 
ز حق، ني رمانباطني است، حفاظت و مراقبت عقل الهي از آفات به وسيله کمال انقياد از ف

تواند به موجب رشد شجره طيبه عقليه و انقطاع آن از ماسواي حق است. اين انقطاع مي
 ويبي ک در حد کمال مجذوب محض جاذبه الوهيت شده، از علوم غاي رسد که سالمرتبه

د ورشيخها از افق دل نابود شده و لدني برخوردار گردد. در اين مقام است که حجاب
 حقيقت بدون عوايق و موانع بر دل سالک تابان گردد.

  
 تحصيل معارف حقه از اهل بيت

ر و د هي، تحصيل علم استيکي از دستورات مهم اسالمي خصوصًا براي مربيان ال
ي نيز سمانآبسياري از آيات قرآن مجيد به آن امر شده است. هر يک از حضرات پيشوايان 

 علم در حصيلتاند. البته منظور از امر به براي تحصيل علم، تشويق و ترغيب بسيار نموده
 مكان همهاالآيات الهي و فرامين حضرات معصومين)ع(، نه فقط علوم ديني، که در فرع حتي

ل ي، تحصياصل علوم را شامل است. گرچه مسلمانان بايد همه علوم را فراگيرند، لکن وظيفه
 اي از فرايض است.علوم الهيه است، لذا تحصيل علم الهي فريضه

جود چنان که ترک يکي از واجبات مستوجب مسؤوليت در پيشگاه الهي است، باو
حصيل ترد. بزرگي در پيشگاه حق تعالي دا امکان تحصيل علم الهي، ترک آن نيز مسؤوليت

يط شرا وعلوم و معارف حقه بر همه افراد واجب است، منتها هر کس به نسبت امکانات 
 خود.
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رق و ه مشبفرمايد: اگر علم الهي را در کدام مکتب بايد فراگرفت؟ حضرت باقر)ع( مي

خواهد بسي . آري اگر کنيابيد مگر از اهل بيت طاهريمغرب زمين برويد، علم حقيقي را نمي
هد  نخواِااّل از علم الهي در حّد کمال برخوردار گردد، بايد به مکتب ايشان روي آورد و

 مند شود.توانست از علم الهي بهره

. است در هر عصري از اعصار و دوري از ادوار، مکتب الهي اهل بيت طاهرين داير
ه کداند برا نصيب او گرداند، و طالب حقيقي بايد از خدا مسئلت کند که چنين مکتبي 

مه ت ائمسلمًا دعاي او مقبول پيشگاه الهي است. چه خداوند تبارک و تعالي و حضرا
 دهند. اطهار)ع( مدام ما را به اين مکتب سوق مي

بت بي ثاي سالک طريق حق، اي طالب جمال خدا، اگر به توفيق الهي در چنين مکت
ر آن حضو ستاد رباني موفق شدي، بر توست که درنام نمودي و به درک فيض يک عالم و ا

کتب ين متواني چنان که بايد و شايد از انور الهي شرايط را مراعات کني وگرنه نمي
 برخوردار شوي.

ا دين معنبني. سالکا ! طالبا ! درحضور پرفيض عالم رباني، بايد خاموشي را اختيار ک
به  هر و همع ظاد گوش فراداري ، هم به سمکه با کمال اشتياق و دقت و عالقه به کالم استا

باطن،  سمع سمع باطن. اگر کمال دقت تنها به وسيله سمع ظاهر حاصل شود و نه از ناحيه
 نخواهي توانست از تعاليم عاليه آن استاد الهي برخوردار گردي.

 صواتاالبته سمع ظاهري موظف به استماع اصوات ظاهري است و قادر به استماع 
ظاهر،  سمع توان شنيد. اّما به وسيلهباشد. اصوات باطني را به سمع باطن ميباطني نمي

در  طني،شنود. سمع باطني عالوه بر استماع اصوات بااصوات ظاهري را سمع دل نيز مي
ري ظاه شنود. گاهي سمعبعضي موارد بدون واسطه سمع ظاهري، اصوات ظاهري را نيز مي

يار ت بسنود، لکن سمع باطني در بعضي موارد اصوااصوات بسيار خفيف را ممکن است بش
 شنود. خفيف را حتي از مسافت بعيد نيز مي

شنوي، مي اي سالک! خوشا برحال تو که به سمع ظاهر و باطن کالم استاد رباني را
يه و ليم عالتعا اي از مراتب سعادت است. پس از انجام اين وظيفه، بر توست کهکه اين مرتبه

يه و ، توصگيري حفظ کني، که يکي از دستورات مهم اسالميکه از او فراميعلوم حقه را 
 سفارش اکيد به حفظ مطالب علمي است.
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ود ر نبباشد، ولي اگاالسباب ميگرچه حافظ قرآن، خداوند متعال است و او مسبب
فظ ه، حرسيد. آري سببي از اسباب مهمحفظ طالباني، اين کتاب مقدس آسماني بما نمي

ها و کتب لهي است، چه ممکن است زماني مطالب علمي ثبت شده در اين کاغذ پارهعلوم ا
اده، نشان د جربهتاز بين برود و راه براي برخورداري سالکين از آنها مسدود گردد. چنان كه 

 اند.هاي علمي را از بين بردهدر هر زماني كتب و ورق پاره

م که براي تحصيل علم عز حکايتي است مشهور در سرگذشت يکي از دانشمندان
هزنان گشت، راع برکند تا در آنجا علوم الهي را فراگيرد. درموقسفر نموده و غربت اختيار مي

کند ا ميستدعاربايند. او به رئيس راهزنان شکايت نموده و همه مايملک او را از چنگش مي
ها حصيل آنر تا که دهايش را به او برگردانند و بقيه مال ايشان شود، زيرکه كتب و نوشته

که به  راند بدون اينمتحمل زحمات فراوان شده است. آن راهزن کالم حکمتي بر زبان مي
برود،  ها از بينرهگويد: علمي که با از بين رفتن اين کاغذ پامضامين اصلي آن آشنا باشد، مي

سد، حفظ رعدمش به ز وجود! از اينرو امر است که مطالب حقه را که از استاد الهي مي
احيه نکه از  ي راکنيد. اينک بر سالک الهي است که خود انصاف نمايد که تا چه اندازه حقايق

 استاد الهي تعليم شده، حفظ کرده است.

 عادتالبته کمال دقت به درس استاد و حفظ علوم حقه سعادتي است، ولي اين س
مود: ( فرمتقيان علي)عشود مگر اين که به مقام عمل منتهي شود. حضرت موالي کامل نمي

مي فرمايد: عليعلم وابسته به عمل است، علمي که توأم با عمل نباشد ، علم نيست. و نيز م
 تأثيري با جهل يکسان است.که با عمل همراه نگردد، در بي

د. ر کرپس از طي مراتب دقت و حفظ و عمل، بايد علوم الهيه را بين اهلش منتش
 فاهًا وست شاها و کتب انجام گيرد، بلکه ممکن ط ورق پارهالزم نيست که اين انتشار توس

، اين ليم دهدن تعيا کتبًا باشد. کسي که علومي را فراگرفته و به رضاي خدا آن را به ديگرا
ه حضرت ان کعمل او انتشار علم است. البته اين تعليم بايد براي اهلش صورت بگيرد، چن

ا فر تا بست کانا اهل مانند دادن شمشير است به دفرمايد: تعليم علم به رسول اکرم)ص( مي
 مسلمانان بجنگد.

 ت منفرمايد: چهار چيز با هر زيرک و عاقلي از امحضرت رسول اکرم)ص( چنين مي
 همراه است: 

 کمال دقت به تعاليم عاليه استاد. -اول 
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 حفظ علوم و معارف الهيه. -دوم 

 عمل. -سوم 

 .ن اهلشمنتشر کردن علوم الهيه بي -چهارم

ن قربيآري سعيد کامروا چنين فردي است. الهي ترا سوگند به ذات اقدست، به م
ر درما تا طا فعدرگاهت، توفيق خود را از ما سلب مفرما. توفيق درک مکتب ربوبي را به ما 
و ان که تا چنآن مکتب به تعاليم عاليه استاد الهي کمال دقت را بنماييم. مطالب علمي ر

 حقايق را ، آن ، و بعد از اخذ علم و عمل به و علم ما توأم با عمل باشد خواهي حفظ کرده
 بين طالبين حقيقي منتشر سازيم. 

ي و ماي الهف علالهي! آن توفيق را از تو خواستاريم که ما را در دنيا و عقبي در ردي
 اد ورباني محسوب داري. آن توفيق ده که عالوه بر هدايت خود، سبب هدايت و ارش

 ت ديگران شويم.سعاد

ان د آناند: اگر کسي چيزي به مردم ياد دهد که موجب ارشابزرگان چنين فرموده
عکس  . برشود، بر اوست پاداش هرکه به آن عمل کند، و کم نشود از پاداش ايشان چيزي

آن  ه بهکسي که چيزي را ياد بدهد که سبب گمراهي ديگران گردد، بر اوست گناه هر ک
 د از گناهان ايشان چيزي.عمل کند و کم نشو

پس س، و کند به جستجوي علماء و حکماء و استفاده از محضر آناناسالم توصيه مي
 ق، ايحفرمايد: اي سالکين طريق حضرت رسول اکرم)ص( مياستفاده رساندن به ديگران. 

ا فقرا بنيد و کطبه دانيد از علماي رباني بپرسيد، با حکماء مخاطالبين سعادت حقه! آنچه را نمي

 .همنشين شويد

تاد گردد که موفق به درک فيض عالم رباني و اساين سعادت نصيب هر کسي نمي
هزار  است با قابلاند: هرکه درحضور عالم رباني و اولياء خدا بنشيند، مالهي شود که فرموده

ست که سي اسال عبادت؛ و کسي که نظر کند به جمال عالم رباني و مردان الهي، مانند ک
ولياء اباني و لم رسال و بلکه هزار سال معتکف باشد در بيت اهلل الحرام؛ و نيز زيارت عا يک

ه ج و عمرحتاد حق باالتر است از هفتاد مرتبه طواف به دور خانه خدا، و برابر است با هف
 مقبول و مبرور.

و فرمايد: علماء را دريابيد، با ايشان مخاطبه کنيد اين که حضرت رسول اکرم)ص( مي
با فقرا همنشين شويد، بايد دانست که فقرا و ايتام انواع و اقسامي دارند: برخي فقراء فقرشان 
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نسبت به امکانات مالي است و بعضي نسبت به امکانات علمي. از کالم آن بزرگوار معلوم 
گردد بعد از برخورداري از محضر علماء و حکماء بايد از اين علم به ديگران استفاده مي

يتيم و فقير حقيقي کسي است که فقر او نسبت به علوم الهيه باشد. ما موظف هستيم . رسانيد

 .االمكان از فقرا دستگيري کنيم، چه از جهت امکانات مادي باشد و چه معنويکه حتي

ا ان ررسد و هم ديگربه سبب علم است که انسان، هم خود به سعادت جاوداني مي
 لم عالمعاز  وعلْم اثرات الهيه عميقي در اموات دارد  رساند. عالوه بر آن،به سعادت مي

 رسد.اي به ايشان ميرباني در هر آني بهره

حضرت رسول اکرم)ص( چنين فرمود: حضرت عيسي)ع( روزي از کنار قبري 
ن کنند. پس از يک سال ايگذشت، در عالم باطن ديد که صاحب قبر را عذاب ميمي

رض کرد کنند. عذشت، لکن ديد که ديگر او را عذاب نميبزرگوار باز از کنار همان قبر گ
کن کردند، لگذشتم، صاحب آن را عذاب ميپروردگارا سال پيش که از کنار اين قبر مي

مده که ود آکنند. وحي نازل شد اي عيسي! جواني از او به وجبينم که عذاب نميامسال مي
که  دهد. آري آنانآنان جاي مي کند و بهکند، از فقرا دستگيري ميراه را هموار مي

 کنند.بينند که ديگران ادراک نميبصيرتشان در حد کمال است، اموري را مي

وي معن کند و فرزندانسالک حقيقي، عالم راستين راه را براي ديگران هموار مي
يراث ين مپرورد، نه اين که موانعي ايجاد کند. حضرت رسول اکرم)ص( فرمود: باالترمي

ارد. ار گذاوالد صالح است. خوشا به حال کسي که چنين ميراثي از خود به يادگانسان، 
يابند، آنان مي دايتاند و به وسيله تعاليم عاليه هسالکيني که تحت تعاليم عالم رباني واقع شده

 .گذاردميراث الهي اويند که از خود به يادگار مي

يشگاه از پ و اوصياء و اولياءنعمت عظماي اوالد صالح را هر يک از حضرات انبياء 
َک نْ  َلد ي ِمْنَفَهْب ل»اند. حضرت زکريا)ع( عرض ميکند که الهي خالق رحمان خواستار شده

ا فرزندي ز نزد خود مرارحمان  خداي اي«: ايَيْعق وَب َواْجَعْله  َربِّ َرضَيِرث ني َو َيِرث  ِمْن آِل  ايِّ َول
ا رلهي او و ا راثي باشد براي من و براي آل يعقوبهبه فرما که ولي امر دين تو باشد، مي

کند. يلت مپسنديده بگردان. آن محبوب الهي چنين فرزند صالحي را از پيشگاه الهي مسئ
ي ظمايعکسي که موفق شود چنين ميراثهاي الهي از خود به يادگار گذارد، چه سعادت 

 نصيب او شده است. 
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 انمنحرفين و بازماندگ

 گاههاي مهيب دشمنالف ـ كمين

 
 نگراني از عاقبت امر

سخني  ر يکسفراء الهي، حضرات انبياء، اوصياء، اولياء، عرفاء، حکماء و علماء ه
ست، امختلف  لفاظاند. اگرچه سخنان آنان در اين زمينه از لحاظ ادرباره سعادت بيان فرموده

قبت. ر عامعاني، عبارت است از خي لکن از لحاظ معني يکسان بوده و جوهر و چکيده آن
رگاه دترين دعا به يعني سعادت واقعي براي انسان عاقبت به خيري است، بنابراين مهم

 ربوبيت اين است که الهي عاقبت ما را خير گردان.

، علم داردناز جمله علومي که در پيشگاه احديت بوده و بشر به آن آشنايي چنداني 
ست و لي افرمايد که علم غيب مختص به خداوند تبارک و تعاغيب است. قرآن صراحتًا مي

 د.ردانگداند، مگر اين که در برخي موارد به مصلحتي خدا بر او معلوم کسي غيب نمي

السالم، سيري در تاريخچه زندگي و کالم سفراء الهي و حضرات اوصياء عليهم
اظهار  ويشخمورد عاقبت  نمايانگر اين است که آن محبوبين الهي در مقام راز و نياز در

، کنند. حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت موالي متقيان با آن عظمتعدم اطمينان مي
ر مچنين دهاد؟ دنالند که الهي اگر ما را گرفتار آتش نمايي، چه کسي ما را نجات خواهد مي

 وشود که از عاقبت امر خود نگران بوده زندگي نامه حضرت زهرا)س( مالحظه مي
نه نمو هاي حضرت سجاد)ع(يد يا علي پس از دفن من، مرا فراموش مکن؛ مناجاتفرمامي

 بارز ديگري از اين امر است. 

يچ هعني که مدين اي براي طالبان است. باي از مراتب، اين تعاليم عاليهالبته در مرتبه
گ، بزر خصم کس نبايد اعتماد و اطمينان کامل به عاقبت به خيري خود داشته باشد. زيرا

گاه پرت خواهد سالک طريق حق را بهشيطان دون و نفس اماره همواره در کمين بوده مي
 خذالن بيندازد.
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تر ا برامر است که ديگران را به ديده حقارت ننگريد. اهل وصال و معرفت، خود ر
د، بو ه خواهدار چکدانيم پايان فرمايند که به ديگري به ديده حقارت منگريد، نميبينند و مينمي

 شايد عاقبت امر او بهتر شود. 

ست وي اقشيطان، اين خصم بزرگ در حال افراد بسياري اثر گذاشته است. او چنان 
ن و ابداکه در حضرت آدم و يونس و زکريا و يعقوب و ايوب و يوسف اثر گذاشته؛ او ع

رشد مرا  ئکهمال اي را به سوء عاقبت گرفتار کرده است. خود شيطان، هزارانزاهدان با سابقه
آورد يمتي خبر ه، حاي بلند و واال بودتوان کرد که او در پايهو راهنما بوده است! انکار نمي

ر و تيجه کبندر  که از بين مالئکه يکي رانده خواهد شد. همه مالئک نگران بودند تا اين که
 غرور و حسد، خود از مردودين گرديد. 

ه خير بقبت خودخواهي رهايي يافته، عا بسياري از منحرفين در اثر تفکر، از حسد و
 ست، وليبداء گرديدند. حّر در واقعه عاشورا اولين کسي بود که راه را بر حضرت سيدالشه

ساب حند. کپس از آن ماجرا تفکري کرد و مصمم شد که جانش را در راه آن بزرگوار فدا 
يست، هم نمعزت دنيا خواهند بگويند؛ استقبال مردم و انسان پاک باشد، ديگران هرچه مي

 چه اينها همگي تمام شدني است.

 
 تفرقه افکني آرزوي خصم بزرگ 

کنند. يمحمالت شيطان غالبًا به افرادي است که مراحل تکامل و طريق حق را طي 
جهي ن تواند، شيطان به آناافرادي که از طريق حق و تکامل اعراض کرده و منحرف شده

نوي راتب معچه محضرات انبياء و اوصياء و اولياء است. هر ندارد. حمالت شيطاني غالبًا به
رجه دعلي افردي باالتر باشد، حمالت بر او شديدتر است. اما وقتي تزکيه نفس کسي به 

ن فردي تواند بر چنيکند ولي مسلمًا نميرسد، گرچه شيطان حمله خود را به او قطع نمي
 تسلط يابد.

رقه در د تفترين آن، تالش براي ايجاار و مهماين خصم بزرگ، آرزوها و اهدافش بسي
يي نها داند که سيادت و سعادت و پيروزيبين مسلمانان و طالبين حق است. چه او مي

 مسلمين و مؤمنين، در اتحاد قلبي است.

آري در اثر تفرقه، سيادت و سعادت مسلمانان از بين رفته و مغلوب دشمن 
واند وسيله موفقيت معنوي باشد . بسا طوايف زيادي که تگردند. البته هر اتحاد قلبي نميمي
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از جاده حقيقت منحرف بوده اما موفق به اتحاد قلبي شوند، چنان که امروزه اباطيل اتحاد 
 توانند به هدف اصلي نايل گردند. قلبي دارند ولي نمي

 قعًاا واگر مشود که داراي ايمان و تزکيه نفس باشند. ااتحاد قلوبي سبب موفقيت مي
حد لبًا متو ق خواهان سعادت و سيادت و غلبه بر دشمن هستيم، بايد به تزکيه نفس پرداخته

گيرد و مي يمانگرديم. بدين علت، خداوند تبارک و تعالي در قرآن مجيد از مؤمنين عهد و پ
تعددي ات مبندند. اتصااًل خداي تبارک و تعالي در آيآنان هم با خدا عهد و پيمان مي

اين  د که ازدانيبفرمايد که به عهد و پيماني که با خدا بستيد وفادار باشيد، و مي يادآوري
 عهد و پيمان سؤال کرده خواهيد شد.

يروي ي، ناند که تمرکز قواي جسمي و روحي، باالخص به يک نقطه معنوبزرگان فرموده

ممکن است  .رسيدتوان به کمال موفقيت کند، و تنها با اين نيروي الهي ميعجيبي ايجاد مي
اهري و يت ظزماني انسان از اتحاد قلبي اعراض نمايد و گام در وادي تفرقه نهد و موفق
 ود و ازشايل کذايي هم به او دست دهد؛ و يا نيرويي را ضعيف ببيند و به نيروي قوي متم

رزويي اساس و آها همه اموري بياين طريق عزت و موفقيت مادي او فزوني يابد، اما اين
 يطاني است.ش

توان ميپذير نبوده و نپس جز با سپر و سالح اتحاد و اتفاق معنوي، موفقيت امکان
طر و ت خاشاهد پيروزي را به دست آورد و به مقام رفيع عظمت رسيد. امر است به جمعي

وخامت  شديدکند، بلکه موجب تاتحاد قلوب، زيرا تشتت فکري نه تنها دردي را درمان نمي
 ست. و حتي سقوط ا

رقه ه تفباز جمله حمالت شيطان اين است که بذر تفرقه بپاشد و انسان را وادار 
زرگان وت باندازي کند، پذيرش اين امر در حكم باز كردن جبهه براي دشمن است. اما دع

و  بت الهيي محهمواره به اتحاد قلبي و احتراز از تفرقه است، تذکر و عتاب بزرگان از رو
 زرگانتفرق و تشتت است. آري اظهار محبت را بايد از ناحيه ببه جهت جلوگيري از 

 تشخيص داد.

يکر پيک  اسالم براي ايجاد توافق و هماهنگي نه تنها مسلمين را برادر و اعضاي
ده و خير ثار رسيم ايکند که به مقامعرفي فرموده، بلکه باالتر از آن مؤمنين را چنان تربيت مي

                                                    دارند.دم ميو منافع ديگران را بر خود مق

 اهي کوت موفقيت نهايي و محيرالعقول مسلمين صدر اسالم، که با کمي عده در مدت
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ه کين است د. اتوانستند قياصره را از سرير امپراطوري ساقط کنند، در اثر اتحاد قلبي بو
قه تفر ر سو در تالش آنند که بين مسلميناجانب در هر عصر و به خصوص امروزه از ه

و احقيقت  زد، درفردي که در صدد است بين مؤمنين و سالکين الهي تفرقه بينداايجاد نمايند. 
 خواهان آن است که دنيا را به تفرقه کشاند!

حضرت رسول اکرم)ص( موقعي که چراغ عمر پرنور و پرحادثه وجود مبارکش 
حال  در آن -لبته عمر بزرگان همواره پرحادثه است ا -خواست به خاموشي گرايد مي

ري ي بيماستيالتوصيه به اتحاد مؤمنين با همديگر فرمود. حتي در آن روزهاي آخر در حال ا
، د بردندمسج و تب، فرمود که مرا به مسجد ببريد. دست مبارک آن بزرگوار را گرفته و به

خدا  اشيد کهبشته نين با يكديگر اتحاد دادر آن حال به منبر تشريف برده و فرمودند: اي مؤم
يمان پبه آن  يمانااز شما پيمان گرفته است. چه اگر واقعًا اتحاد و اتفاق قلبي باشد و اهل 

 هاي بزرگي نصيب آنان خواهد شد.الهي وفادار بمانند، موفقيت

 تذکربر يکايک سالکين طريق حق فرض است که مدام به آن عهد و پيمان الهي م
د عهد قام تجديماند. بايد به و با بررسي دقيق، دريابند که تا چه حد به آن وفادار بودهشوند 

 ست.او پيمان برآيند، زيرا که سعادت خود و ديگران منوط به اين امر مهم الهي 

 
 بدعت گناه نابخشودني

ربيتي و ت مسؤوليت هرکسي در پيشگاه الهي به نسبت مراتب عقلي و امکانات تعليمي
 ه حقپس فردي که از اين مراتب و امکانات بيشتر برخوردار است، در پيشگا اوست.

تر مه باالهاز  مسؤوليتش باالتر است. حضرات انبياء و اوصياء مسؤوليتشان در پيشگاه الهي
 دند. بهر بواست، زيرا از مراتب عقلي و امکانات تعليمي و تربيتي در حد اعلي برخوردا

ؤاخذه رد محتي به محض ارتکاب به ترک اواليي، به شدت مو طوري که بنا به آيات قرآن،
 گرفتند.پروردگار متعال قرار مي

ن و به آ مندندافرادي که از مراتب عقلي و امکانات تعليمي و تربيتي در حداقل بهره
بياء و ت انمعنا شرايط در آنان جمع نيست، مسؤوليت آنان در پيشگاه الهي همانند حضرا

 باشد.نمي اوصياء و اولياء

سالکين الهي موظف و مکلفند که همه اقداماتشان نه به خاطر کسب امکانات مادي و 
ها بايد عده جلب رضاي مردم، که به خاطر حق و رضاي او باشد. آنان در مبارزه با بدعت



                                                                                            منحرفين و بازماندگان 263

خبرند، تا حد امکان آگاه کثيري را که تابع ادله منطقيه و براهين حکميه و عقليه نبوده و بي
ه و متذکر گردند که مقصود از همه اين اقدامات الهي، ارشاد و نجات است. اما بايد نمود

اول ارشاد را از خود شروع کنند و به وظايف و تکاليف خود آشنا گردند، در غير اين 
 شود.اي حاصل نميصورت چنان که بايد و شايد نتيجه

ري از ردار قبال برخوواصلين و کامليني که خير عاقبت نصيب آنان گشته، مسلمًا د
ابدي  عادتمراتب عقلي و امکانات تعليمي، صاحبان عمل و تقوي بودند وگرنه موفق به س

ه کبودند  وردارالبته واصلين و کاملين از همان مراتب عقلي و امکانات تعليمي برخشدند. نمي
د قوي شدنتس بايک سالک الهي برخوردار است، با اين تفاوت که آنان تا پايان عمر ملبس به ل

 . کردندو اال تنزل و يا سقوط مي

ام آري ممکن است مراتب تعليم و آمادگي سالکي به آنجا رسد که حتي به مق
چنان  ردد،گرهبريت نيز مفتخر شود، ولي در اثر غفلت منحرف و به بيماري شديدي مبتال 

م مه احکاو ه گرددهاي الهيه در او مؤثر نشده و در بحر نفسانيت مستغرق بيماري که پيغام
 و قوانين را فراموش کرده و زير پا نهد!

ي از بينند که خيلاگر سالکين طريق حق سيري در تاريخچه زندگي مشاهير کنند، مي
ام . مقکرد که روزي ساقط شونداند، هيچ از دلشان خطور نميبزرگاني که سرنگون شده

ول انان از آكه  ا و افتراها مطرح شدههاي تهمتمعنوي خلفا زماني در اوج بود ـ هرچند پاره
ري که ه طوباين عيب را داشتند ـ ولي در پايان عمر مغلوب نفس اماره و شياطين شدند، 

 را زير پا گذاشتند. )ص( اکرمهاي حضرت نبي تمام تأکيدات و توصيه

بر  الوهعدانند فردي که بدعت گذاشته، مرتکب گناه بزرگي گشته که اهل معرفت مي
گردد. بت ميثشوند در نامه اعمال او خود، گناه افراد ديگري هم که به آن مبتال ميجرم 

خص شود، شحتي پس از رفتن او از دنيا هر کسي که گناهي را به واسطه آن بدعت مرتکب 
رشاد ايله بدعتگزار در گناهان آنان سهيم است. برعکس، صاحبان عمل خير و الهي که وس

 ل خير آنان سهيم هستند. شوند، در اعماديگران مي

فرمايد: افراد گناهکار عالوه بر حمل بار گناهان خود، بار خداوند تبارک و تعالي مي
فرمايد کنند و چه بد باري است! و نيز مياند نيز، حمل ميگناهان افرادي را که گمراه کرده

د از خود بدعت گذاشته، آثار آن را آنچه را از قبل فرستاده و بع« َو َنْکت ب  ما َقدَّم وا َو آثاَره ْم»
يابد. کنيم؛ هرچه آنان گناه کنند، مراتب عذاب او افزايش ميدر نامه عملش ثبت و ضبط مي
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شود به آنچه از پيش و در آن روز به انسان خبر داده مي« ي َنبَّؤ ا اْلِاْنسان  َيْوَمِئذ  ِبما َقدََّم َو َاخََّر»
 ه منفي.پس فرستاده، چه مثبت باشد و چ

 بدعت. بدعت قابل عفو نيست، بخشد جزآري خداوند متعال هر گناهي را مي
فيق ه به توين کمخصوصًا براي کسي كه از دنيا برود و بدعت او در دنيا باقي بماند! مگر ا
اهان اي از گنارهالهي در زمان حياتش آن را ريشه کن کند. چه معاصي انواع و اقسام دارد، پ

شود. ياي سبب انحراف ديگران هم مش متوجه خود انسان است، و پارهمضرات و خسارات
ا رگناهي  قاًلاند: گناه نکنيد و اگر وقتي مغلوب نفس و شياطين شديد، ااز اينرو فرموده

ان را به ند و آنت نکمرتکب شويد که با رفتن شما از دنيا، آن گناه نيز برود و به ديگران سراي
 بته اين جز با مراقبه و محاسبه ممکن نيست.گناه وادار ننمايد، و ال

 ين علومابه  از مهمترين وظايف سالك الهي، مراقبه و محاسبه است. اما متأسفانه برخي
 با اين طالبحقه وقعي ننهادند، در حاليکه اين حقايق جزو اصول بوده و مادامي که ساير م

 تواند وسيله ارشاد باشد.اصول توأم نگردد، نمي

دا خعاهايي که در پيشگاه الهي مقبول نيست، اين است که کسي از از جمله د
کنيد مان ميدم گفرمايد: اي مربخواهد که او را امتحان نکند. چه خداوند تبارک و تعالي مي

 واهي شويد، و بدون امتحان به سعادت خواهيد رسيد؟ چه خيال وکه شما امتحان نمي
انست دا بايد . امد، آيندگان نيز امتحان خواهند شدعبثي! همان طور كه پيشينيان امتحان شدن

تي با ت، حکه امتحان الهي نه فقط در قبال شدايد و مصائب، که در قبال نعم مختلف اس
 هاي ظاهري و باطني.مقامات دنيوي و امکانات و نعمت

نها ظم آنها و قصرهاي ظاهري و اي افرادي که در ترميم و تعمير و مرمت ساختمان
هاي شکسته کنيد، مدتي هم در آبادي قصرهاي باطني و تعمير و ترميم دلميفعاليت 

 بکوشيد، که سعادت جاوداني در انتظار چنين مردان الهي است. 

نياي ين دانمايد، زيرا در اتصااًل قرآن مجيد انسان را به تفکر و تعمق دعوت مي
و  تفکر و انسان بدونپرحادثه عقل دورانديش و ديده دوربين و گوش شنوا الزم است، 

 رسد. تعمق به سالمت به هدف نمي

يده دسالک طريق حق بايد بداند که اعمال غيرالهي موجب تضعيف مراتب بصيرت 
ي و هاي حوادث ظاهري و باطن، و الزمه عبور از طوفان دل و شنوايي گوش دل است

   اِقَب ا م وِرنا َعوَعلْ مَّ اجْ َالّله   »ي استـواس باطني و قلبـويت حـيري، تقـه خـنجات و عاقبت ب
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 « .َخْيرًا

 
 خطر عظيم غلو در مقام

صفحات تاريخ مشحون است از سالکين بسياري که از صراط مستقيم منحرف 
از  ا او راتود، شاند. لذا سالک طريق حق بايد مدام از شر نفس و شيطان به خدا پناهنده شده

 شر اين دشمنان قوي پنجه محفوظ دارد.

ن دشم ترين دشمن تو کيست؟ آنخواهي بداني که بزرگاند: آيا مين فرمودهبزرگا
 بعد از ق حققوي پنجه در وجود تو به نام نفس اماره پنهان است. بسياري از سالکين طري

حرف ، منرياضات و مجاهدات بسيار در اثر اغواي اين خصم بزرگ از طريق مستقيم الهي
 اند.گرديده

 هاي مشهور باطله، روزي سالک طريق حق بود و ازهآري مؤسس يکي از سلسل
قيم مست نمود، لکن در اثر اغواي خصم بزرگ، نفس اماره، از صراطاستادي کسب فيض مي

 م درکمنحرف گرديد. کار به مقامي رسيد که مدعي شد که مبشر حضرت مولي است! کم 
ند و شتافتاوي ساز هر جا  اثر اغواي شيطان و حمله نفس اماره به اين قناعت ننمود. شياطين

ا من است، ز اياداري؟! مقام تو باالتر که اي مرد پاکدل چرا خود را در پس پرده پنهان مي
 وعلي اايم، ترا در روضه رضوان و بهشت و ملکوت مقامات ترا در خواب مشاهده کرده

 ساوس راو ينايم، مقام باطني و حقيقت خود را اظهار نما! آن شقي فريب اعرش معلي ديده
ه من، ست کداشتم، حقيقت اين اخورده اظهار نمود که من تا حال مقام خود را پنهان مي

ات لق کاينو خاموالي زمان هستم! اما به اين حد هم اکتفا نکرد و سرانجام ادعا کرد که ا
ي خود را خداي ياش از جمله در دو کتاب کذايي خود صراحتًا ادعااست! و در آثار مضله

ود غلو خقام ماي است که در اثر اغواي شيطان، در رده است. مسلمًا او جزو آن عدهبيان ک
 اند.کرده و اهل آتش

اي در مقام آري بايد نه در مقام خويش غلو کرد و نه در مقام ديگران؛ چنانکه عده
کرم)ص( ول االموالي غلو کرده، مقام آن بزرگوار را باالتر از مقام حضرت رسحضرت مولي

 اي نيز اظهار کردند که علي خالق کاينات است! تند؛ حتي عدهدانس

 شد، البالغه آمده که وقتي حضرت موالي متقيان وارد شهريدر کتاب مقدس نهج
 دند. آنم شخد رکوع ـافته در تعظيم ايشان به حـضرت شتـقبال آن حـه استـثيري بـده کـع
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داوند وص خد که رکوع و سجود مخصبزرگوار آنان را از اين عمل نهي کرده و متذکر شدن 
ر همه اگ اين متعال است. گرچه وهم و فهم از درک مقام معنوي آن مولي قاصر است، اما با

 است، يا مقام)ص( اکرمکسي معتقد شود که مقام ايشان باالتر از مقام حضرت رسول 
 الوهيت را به آن بزرگوار نسبت دهد، مسلم که او اهل آتش است.

ست، اودستايي يکي از صفات ذميمه و نتيجه اغواي نفس و شيطان خودپسندي و خ
ي كتب الهمزات و به ندرت اتفاق افتاده که حضرات انبياء و اوصياء براي نشان دادن امتيا

 دين و اتمام حجت، به مقام تعريف از خود برآيند.

ام ن مقغلو و مبالغه در مقام خود و ديگران، علتي است براي توهين و خرد کرد
 قدسيمعنوي بزرگان، لکن خداوند متعال حافظ پاکدالن است. ممکن است مقام فرد م

فام ي سيهبرهاماند و سرانجام روزي امعلوم نگردد، لکن آفتاب درخشان هميشه زير ابر نمي
 برطرف شده و با نور خود عالميان را منور خواهد کرد.

الغه و مبکسي در مقام ا يکي از وظايف و تکاليف مهم سالک الهي اين است که اگر
اض ام اعتره مقبنمايد، سکوت اختيار نکرده و از مدح او مشعوف نگردد، بلکه بايد صراحتًا 

ي چه ه الهکه در اين مقام از درگا )ع(سجادو احتراز درآيد. بنگريم به مناجات حضرت 
 عنوي منمم قانمايد: الهي توفيق کامله خود را شامل حال من گردان، چندان که ممسئلت مي

ي الّناِس ْعني فِ ْرفَ تَ َو ال »تر ببينم در پيش مردم باالتر گردد، همان مقدار مقام خويش را پست

ْفسي ِعْنَد نَ   لي ّلا َاْحَدْثتَ رًا اِ  ظاهِ ِاّلا َحَطْطَتني ِعْنَد َنْفسي ِمْثل ها َو ال ت ْحِدْث لي ِعّزًا َدَر

 «ِبَقَدِرها

ا از رن حق دل ما چراغ تقوي و معرفت بيفروز تا به توفيق تو به وسيله آالهي در 
 . باطل تشخيص دهيم، که بدون آن چراغ دل ما روشن نشده و تشخيص غيرممکن است

سي َاْن َلک ْم َو عَ  َخْيرٌ   ه وَ َو َعسي َاْن َتْکَره وا َشْيئًا وَ »اي الهي خود در قرآن مجيد فرموده

 «.وَنْعَلم  تَ َو ه َو َشرٌّ َلک ْم َو اهلل  َيْعَلم  َو َاْنت ْم ال ت ِحبُّوا َشْيئًا 

اي يا رمودهفجيل الهي توفيق آن معرفت را به ما عطا فرما تا آنچه را که درباره ما تع
 اي، آنرا براي خود نابهنگام ندانيم.به تأخير افکنده

 اين شموع الهي وجود مقدس اولياء تو نور است و در هر عصري روشن کننده
 نند.کموش توانند آن را خافروزان تويي، و آن شمعي که تو برافروزي هرگز ديگران نمي

 الر حد کمداند و افرادي که ساليان متمادي تحت تعاليم عاليه مردان الهي قرار گرفته
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ر ده فردا و ن بر آنان اتمام حجت شده، نه امروز هيچ عذر مشروعي در پيشگاه الهي دارند 
چه  يست،نصه عظمي. آنان بدانند كه تنها حضور ظاهري در محضر استاد الهي شرط آن عر

 طنًااصل حضور قلب است. بسا افرادي که ظاهرًا در محضر اساتيد الهي حاضر و با
 کند.اند، زيرا قلب آنها در جاي ديگري سير ميغايب

ود براي خ و آن را آيندايم كه آنان به مقام نفرين بر نميالهي در سيره بزرگان ديده
ا. دايت نمهقيم دانند. الهي ترا به مقربين درگاهت، همه منحرفان را به صراط مستقصوري مي

 اي. ما بزد ها را از دلالهي معارف آسماني خود را به سوي ما بفرست و به واسطه آن، تيرگي

 
 فرقه سازي و تفرقه اندازي

 ق کهمتنوع است. اميد به ح بايد بدانيم حمالت و صدمات و ضربات خصم بزرگ،
صم خقلوب پاک براي مواجهه با حمالت و ضربات گوناگون خصم بزرگ آماده باشند. 

يجاد قه اکند که ميان مسلمانان تفرافكني پيش گرفته، تالش ميبزرگ گاهي طريق تفرقه
عداد تدهد که نمايد و در اين مرام خود موفق نيز شده است. چنان که تحقيقات نشان مي

 ِفَرق مسلمانان متجاوز از صد است. 

بر  ق راداند و ساير فرکند که متشّرع است و خود را بر حق مياي ادعا ميطايفه
 اند. همچنينکند ما شيخي هستيم، حق با ماست و ساير فرق بر باطلاي ادعا ميباطل. فرقه

ين او ...  انياني، عرفاي به نام درويش، حاجي کريم خدانند، طايفهاي خود را سني ميطايفه
 شوند.اي که اجمااًل نامبرده شد، خود نيز به چند قسم تقسيم ميفرق و چند فرقه

 وهايبه عنوان مثال، طايفه درويشان چندين قسمند: قسمي دراويش هستند با م
قيق رند. تحاالتبهاي بسيار بلند که ادعا دارند حق با آنهاست و از ساير فرق ژوليده و ريش

 وغسل  دهد که اينان با نظافت وو بررسي کيفيت حاالتشان از نزديک، نشان ميدقيق 
 به ذکر تغالطهارت کاري ندارند. اسالميت آنها تنها درازي موي سر و صورت و گاهگاه اش

ها استحمام ل. سااست. اين گروه نه با احکام فقه سر و کار دارند و نه با قرآن و اهل قرآن
يي ينان بوامًا د که بايد قلب انسان پاک باشد و ظاهر مهم نيست؛ مسلکنند و مدعي هستننمي

 از اسالم نبرده و در راه باطلند.

 وت لباس اي نظافلي نبوده و تا اندازهـروه قبـه مانند گـقسمي ديگر از دراويش گرچ
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ه مراحل کنند کيا م. آنان ادعاندکنند، اما ترک فرايض مانند نماز و روزه و قرآن کردهبدن مي 
ت، لم طريقر عاداند، و معتقدند که شريعت را به اتمام رسانده و به مرحله طريقت قدم گذاشته

سالم ا اب. گرچه آنان شود و لذا اعتنايي به شريعت ندارندشريعت و احکام ظاهري محو مي
 دانند و ساير فرق را باطل.فاصله زيادي دارند، لکن خود را حق مي

بند  پاي وًا نماز و روزه را قبول دارند، لکن چندان مقيد قسمي از دراويش ظاهر
 ورام مشوند. اينان نيز گرچه باشند، تنها گاهگاهي مشغول ذکر مياحکام اسالم نمي

را بر  دانند و سايرينعملکردشان در مرتبه افراط و يا تفريط است، لکن خود را حق مي
 باطل.

 ظهارانگيز اين كه ام قطب، و شگفتاصناف و اقسام دراويش را مرشدي است به نا
 وحكام دارند و به وسيله آن حضرت ا )ع(موليکنند که اقطاب آنان ارتباط با حضرت مي

 ي)ع(رسد! و حتي مدعي هستند كه مثاًل ساعتي قبل با حضرت مولدستورات به آنان مي
رده و علي بمعرش  آنان را به)ص( اکرماند، و يا شبانگاه حضرت رسول همنشين و هم غذا بوده

 اند!اند و غذا را نيز در آسمان خوردهمراتبي را سير نموده

وجود  گ بهها در اثر اغوا و اغفال خصم بزرترديدي نيست که تمام اين فرق و گروه
اند، در هن شدآمده و به وسيله بيگانگان ضربه بزرگي به اسالم زده و سبب تفرقه مسلمانا

 نمايد.اري مسلمانان را دعوت به اتحاد و اتفاق ميصورتي که قرآن در آيات بسي

ف ر اختالمت بخواهد تا قيام قياآري خصم بزرگ، مسلمانان را به تفرقه انداخته و مي
ه تو بلهي ما ت. اهاي دشمن عليه مسلمانان اسو تفرقه بيفزايد، و اين يکي از مؤثرترين حربه

عه يا اشا دعتيب تفرقه مسلمين گردد، يا بآوريم که از ما حرکتي صادر شود که موجپناه مي
 باطلي توسط ما بنا نهاده شود.

وارد  هاي خصم بزرگ نسبت به مسلمانان،ها و حملهترين ضربهيکي ديگر از بزرگ
 بادت راعدت، شدن از طريق عبادت است که مسلمانان را اغفال و اغوا نموده و به نام عبا

بايد بسيار  اند! لذاردهوي، اسالم و قرآن و تقوي را از بين باند. به نام اسالم و قرآن و تقکشته
مل عامه جهوشيار و آگاه بود که مبادا افرادي در قالب فداکاري، مقاصد شوم خود را 

ت ن دسپوشانند، چنان که افرادي مشغول علوم دينيه شده اما بعد مشخص شده که آنا
 د.بين مسلمين تفرقه اندازناند از اين طريق نشانده بيگانگان بوده و خواسته

 يتبهائّد ردر  رًاـ، ديدم كتابي ظاه اي شدمويد وارد كتابخانهـيكي از علماي رباني گ
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ربه قرآن ض والم الواقع در اثبات آن! آري از راه عبادت و اسالم و قرآن، به اسبود ولي في
 اند.زده

اه مانان، از رها و حمالت موثر خصم بزرگ به مسلهمچنين يکي ديگر از ضربه
 ي)ع(ترويج مستحبات و تشويق به افراط و تفريط در آنهاست، در حالي که حضرت عل

ه به کست وقتي در انجام مستحبات ني تقربي«: اِفِل ِاذا َاَضرَّْت ِباْلَفراِئِضِبالنَّو ال ق ْر»فرمايد مي
 زند.واجبات ضرر رساند. بدا به حال کسي که مستحباتش بر واجباتش صدمه 

 گرچه در مورد نماز اول وقت تأکيد شده، ولي در صورت خستگي و کسالت و
فزايش وي احالي، تا حال معنفقدان حال معنوي، اولي تأخير آن است تا رفع خستگي و بي

رداخت پولي يابد. يا اگر نمازگزار به فردي مقروض است و امکان پرداخت دين او هست، ا
ديف ر، در است. اصواًل مستحبي که به واجبات صدمه زنددين و به تأخير انداختن نماز 

 شود.مستحبات محسوب نمي

ه فقط ده کشدر سفر حج، امنيت جاني و مالي شرط شده، اما كمتر به اين نکته توجه 
 ودمه امنيت جاني و مالي شخص حاجي منظور نيست، بلکه اگر با مسافرت او امکان ص

 ايد فعاًلرد، بکند. مثاًل اگر کسي بچه شيرخواره داخطر به ديگري هست، بايد ترک آن سفر 
 حج را ترک کند مگر اين که او را به دايه بسپارد.

ده، حاصل اين که خصم بزرگ در کمين است که از طريق امور استحبابي وارد ش
فراد ابه  ضربه بزرگي به واجبات و مهمات مسلمين زند. آيا حمالت اين خصم بزرگ تنها

لهي دان اباشد؟ مسلمًا حمله بزرگ او مدام به مربه يک عده بخصوص ميعادي است و يا 
مؤثر  السالم، حمالتشاست، اما به ياري و توفيق الهي و به نظر خاص حضرت مولي عليه

 گردد. نمي

َلصين تواند بر مخاين خصم بزرگ به حضرات انبياء و اوصياء حمله کرده، گرچه نمي
س و يون ور آنان ايجاد نمايد. چنان که در حضرت آدم غلبه کند اما ممکن است اثري د

ول السالم اثر گذاشت ولي نتوانست موفق گردد. به حضرت رسزکريا و يوسف عليهم
ود باش آنجا ترين حملهو حضرات ائمه اطهار)ع( نيز حمالت زيادي کرد و بزرگ)ص( اکرم

 ما س ول  َبلِّغْ ا الرَّ يَُّهيا اَ »فرمايد:  خواست به امر الهي، جانشين خود را تعيينکه آن بزرگوار مي

 «.ِمَن الّناِس  َيْعِصم كَ  َواهلل  َلَته  ا ْنِزَل ِاَلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِاْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرسا

 ونيعاني بطه مـباين آيه شريفه كه در مقام اثبات امامت است، اگر عالوه بر ظاهر آيه 



سفر به کعبه جانان                                                                                              270  

ف ف اشربينيم كه آخرين وظيفه و تكليبطن كامله آن برسيم، ميآن توجه كرده و به  
 ا انجامريفه فرمايد كه: اي حبيب من اگر اين آخرين وظمخلوقات و حبيب خدا را تعيين مي

 اي!ندهي، مثل اين است كه ساير وظايف را انجام نداده

ْعَمتي َو َرضيت  َلك م  َعَلْيك ْم نِ  َمْمت   َاتْ َاْلَيْوَم َاْكَمْلت  َلك ْم ديَنك ْم وَ »در اين آيه و آيه مكّمل آن 

م همدي)ص( ر مح، عالوه بر تعيين آخرين وظيفه و تكليف حبيب خدا، انوا«اْلِاْسالَم دينًا
 نمايان است.

ر كل را بنگر، كه در اينجا انوا )ص(محمدياي قلب، ديده بگشا و اين انوار 
ان ين ديدگد، ادرت مشاهده اين انوار را ندارنمايان است. البته ديدگان ظاهر ق )ص(محمدي

ه ده كه بشعطا تواند اين انوار را مشاهده نمايد. از آن انوار، نورهايي اقلب است كه مي
 پردازند.ها، همواره مردان الهي به ارشاد مردم ميوسيله آن چراغ

را  الهي! خصم بزرگ در تالش است كه مشعل فروزان خدايي، آن نور محمدي)ص(
ويت ن نور تقاي زند، بلكه آاموش كند. اما اميد است كه به ياري تو نه تنها نتواند صدمهخ

 يابد و قلوب همة عالميان را منّور نمايد.

ار به هاي گنهكالهي، زبان قلب و زبان ظاهري به مقام استغفار برآمده و اين دست
 ز درگاهاما را  )ص(محمديبارگاه رحمتت بلند گرديده، اي خداي مهربان ترا به اين انوار 

 رحمتت نوميد مگردان.

اهي اي خدايي كه خود را در قرآن مجيد با رحمانيت و رحيميت و رحمت اليتن
توفيق و  بان،اي. اي خداي مهراي، و به بندگان نويد قبولي توبه نصوح دادهمعرفي فرموده

 سعادتي بر ما كرامت فرما كه به توبة نصوح موفق گرديم.

ريم كه اغ دامقر و معترفيم بر گناه خويش، لكن بسياري از گنهكاران را سرالهي ما 
ل را يشاني ديت پاند، و با كمال خرسندي و موفقپيشاني قلب خود را به خاك بارگاه تو نهاده

مال كرا با  ي دلاند. الهي سعادتي به ما كرامت فرما كه پيشاناز اين بارگاه رحمت برداشته
 ز خاك بارگاه رحمتت برداريم.موفقيت و خرسندي ا

ن ايم، و ايدهالهي مقّر و معترفيم كه اوقات گرانمايه خود را در راه گناه سپري كر
اشته دگي باز بند گناهان ما را از اداي وظايف و تكاليف محّوله و معّينه و از انجام مناسك

 است.

 دگي وه بنكفرما  رامتـآن شايستگي را براي ما ك )ص(محمديالهي ترا به اين انوار 
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 عبوديت ترا به جا آوريم. 

رگاه ه باكند، ما را باي خداي مهربان! آن چنان كه رحمت اليتناهي تو اقتضا مي
اق ه استحقگر برحمتت بپذير. الهي به استحقاق ما منگر، به رحمت اليتناهي خود بنگر كه ا

 مانيم.ما بنگري، از رحمت واسعة تو محروم مي

 شش وهاي رحمت تو به همه جا سايه افكنده، اي خدايي كه بخاي خدايي كه ابر
 رحمت تو بر كيفرت پيشي گرفته، ما را بيامرز.

مت به و رحب توالهي دامن آلوده به گناه و قلب آلودة ما را به مقربين درگاهت، به آ
 تطهير فرما.

 
 معيار نبودن رؤيا و مشاهده

اي دار ر صنفي از اصناف کايناتاز جمله اعمال کاينات مرتبه شهود است، اما ه
سان ت يکنوعي شهود است. مراتب شهوديه کل اصناف يا به عبارت ديگر، شهود کل کاينا

ا ات ينيست. هر صنفي از اصناف کاينات، خواه در رديف جمادات محسوب شود يا نبات
دق عي صه نوبحيوانات و يا انسان، هر کدام نوعي شهود دارند. آري در جمادات نيز شهود 

 کند.مي

 سان،شهود هر يک از اصناف جمادات و نباتات، حيوانات، اجانين، ماليک و ان
 ب متعددد کتيکسان نبوده و مراتبي دارد. بحث درباره شهود هر يک به طول انجامد و شاي

ست، ات اگنجايش آن را نداشته باشد، لکن شهودي که ماوراء شهود ساير اصناف و کاين
 سان.عبارت است از شهود ان

ت و باتانشهود انسان از لحاظ مراتب صعوديه و کماليه، از شهود تمام جمادات و 
 ود قابلظ شهحيوانات و حتي اجانين و ماليک باالتر است، به طوري که ماليک نيز از لحا

سيرش  ي کهتواند دو گونه سير و شهود نمايد: شهودمقايسه با انسان نيستند. انسان مي
 ا سيررکه سير آن صعودي است. انساني که شهودش مراتب نزولي نزولي است، و شهودي 

م شهود تر از مقايناي برسد که از نظر مقام باطن به مراتب پاينمايد، امکان دارد به مرتبهمي
 نباتي و جمادي باشد.

اند که در هايي به وجود آمدهمروري بر صفحات تاريخ نمايانگر اين است که انسان
قت، مراتب نزولي را سير کرده و در نتيجه برابر با انعام و بهايم، بلکه از اثر بعديت از حقي
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هايي در اثر نزديکي و وصال به حقيقت و سير اند. در مقابل، انسانآنها هم فروتر شده
اند که باالتر از آن جز مقام احديت نيست. در صعودي کماليه شهودي، به مقامي رسيده

شهود مراتب نزولي است، تا کمال توجه به سير صعودي و  محضر بزرگان، اولي انصراف از
 کمالي شهود باشد.

لهيه اي و اند، از نتايج معنوصاحبدالن و عارفاني که مراحل صعودي را سير نموده
مند هحاصله که سبب تقويت کماالت روحي و قلبي و مقامات معنوي است، هم خود بهر

 اند.شاد و هدايت يافتهاند و هم عده کثيري به وسيله آنان ارشده

 گيرد:در سير صعودي کماليه، شهود در چند مرحله انجام مي

ضي اي مشاهدات در مقام خواب، برخي مشاهدات بين خواب و بيداري و بعپاره
گيرد و ت مياي مشاهدات در عالم خيال صورگيرد. پارهمشاهدات در مقام بيداري انجام مي

شود، مي بعضي مشاهدات در عالم عقل باطينه واقعي و برخي مشاهدات در عالم عقل ظاهر

 .گرددکه از آن تعبير به عالم عقول يا عالم ملکوتي و الهوتي مي

 اسطهسالک طريق حق چون در تصفيه دل کوشد، اسرار غيبي بر او کشف شود به و
 خواب يا بيداري يا ميان خواب و بيداري. خواب بر چند قسم است:

 واني نفس با آلت خيالي ادراک آن کند که از وساوس شيط يکي اضغاث احالم که
ست. اها تعبير ندارد و خواب آشفته و پريشان هواجس نفساني است؛ اين گونه خواب

ات حضر اند جزيي از اجزاء نبوت است، و بسياري ازديگري خواب صالح است که فرموده
 انبياء را غالبًا وحي در خواب بوده است.

 قسم است: خواب صالح بر سه

انند ود، مشخوابي است که به تأويل و تعبير نياز ندارد و بعينه ظاهر  -قسم اول 
 «ح َکِاّني َاري ِفي اْلَمـناِم َاّني َاْذَب»خواب حضرت ابراهيم که صريح بود 

ر و لک مصخوابي است که محتاج به تأويل و تعبير است، مانند خواب م -قسم دوم  
 خواب زندانيان.

ز اسمتي خوابي است که بعضي از آن محتاج به تأويل و تعبير است و ق -قسم سوم 
اْلَقَمَر  الشَّْمَس وَ  بًا وَ َكْوکَ  ِاّني َرَأْيت  َاَحَد َعَشرَ »آن بعينه ظاهر شود، مانند خواب حضرت يوسف 

و پدر  رادرازده بيود به که يازده ستاره و شمس و قمر محتاج به تأويل ب« َرَأْيت ه ْم لي ساِجديَن
 «.َو َخرُّوا َله  س جَّدًا»و مادر، ولي سجده بعينه ظاهر شد 
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قيقت حي و گيرد، امکان دارد رحمانبنابراين مشاهداتي که در عالم خواب انجام مي
قسمتي  شد وباشد، و ممکن است رحماني نباشد، و يا امکان دارد قسمتي از آن رحماني با

 از آن غيررحماني.

ين کي امعصوم الهي در رؤياي رحماني بر دو گونه است: ي ديدن حضرات پيشوايان
ي ان نعمتت آناعتنا ببيند، که در اين صورت با وجود اين که زيارکه آن بزرگواران را بي

اب ين که بايگر است بر ضرورت محاسبه نفس و تزکيه باالتر. د اعتنايي داّلاست، اما آن بي
 او. عنويمه اين دليل است بر ارتقاء مقام لطف و عنايت آن حضرات را مشاهده نمايد ک

ر ز نظمشاهدات رحماني به نظر خاص الهي است، اما مشاهدات غيررحماني ناشي ا
نه و گودخاص رحماني نيست. رؤيايي که رحماني و صادق نيست، رؤياي کاذب بوده و بر 
ياي رؤي است: رؤياي کاذب شيطاني که ناشي از نظر شيطان است و اعتبار ندارد. ديگر

 کاذبي که به مصلحتي مخلوط با رؤياي صادقانه باشد که نظر خاص الهي است.

گران ز ديفردي که براي تعبير رؤيا اهليت دارد و صاحبدل است، به مراتب بهتر ا
تمام  اگر تواند رؤياي صادق را از کاذب جدا نمايد. حضرت امام صادق)ع( فرموده کهمي

گشت. لذا يرق آن با رؤياهاي حضرات انبياء معلوم نمرؤياها صادقه بود، در آن صورت ف
 حتاجشود که در اين صورت مگاهي به مصلحتي رؤياي صادق با رؤياي کاذب مخلوط مي

 به تعبير است.

 ندانرؤياي صادق يا در رديف محکمات است و يا در رديف متشابهات. محکمات چ
واب و عالم خ ت بينتأويل باشد. مشاهدااحتياجي به تعبير ندارد، اما متشابهات بايد در مقام 

حق  ز ناحيهايا  وبيداري نيز يا صادق است و يا کاذب. امکان دارد کاذب آن از ناحيه شيطان 
ب کاذ تواند به توفيق الهي رؤياهاي صادقه را ازباشد. شخص صاحب مقامات قلبي مي

عبير ا تيد و آن رتشخيص دهد و اگر کاذب است، رحماني آن را از غير رحماني جدا نما
 کند.

 ا همدر عالم بيداري نيز مشاهده يا رحماني صرف است، يا صرف غيررحماني، ي
ه در شاهدرحماني است و هم کاذب. تشخيص اين موارد از ناحيه صاحبدالن مقدور است. م

يست عتبار نااقد چ اعتباري ندارد، لکن مشاهده در عالم عقل ظاهري به کلي فـعالم خيال، هي
 اقامه داليل، توان گفت که صادق است يا کاذب. و با
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ا همان ست باي که در عالم عقول باطينه يا عقل الهيه انجام گيرد، برابر امشاهده
ي تاد الهي اسمشاهده رحماني که در عالم بيداري به طور صريح واقع شود. مثل اين که فرد

 مايد.نهده طور صريح مشا را که از ناحيه حق مأمور به ارشاد است، در عالم بيداري به

رف آيد که امکان دارد مشاهدات عابر مي)ع( صادقگرچه از کالم حضرت امام 
اند، يدهيه رسانعال مخلوط باشد، اما افرادي که در اثر کمال تزکيه و تصفيه خود را به مقامات

 انيرحم به ندرت ممکن است رؤياهاي آنان مخلوط گردد، بلکه اغلب مشاهدات آنها صرف
 است هم در خواب، هم در عالم بيداري و هم در عالم عقول. 

ر اثر داني اند، از منبع فيض رحمافرادي که در اثر کمال تقوي به اين مقام رسيده
کنند که مي مشاهدات عالم خواب، خواب و بيداري يا در عالم بيداري، حقايقي را دريافت

 سبب تقويت روحي و قلبي آنان است. 

کمال  ر حداي از صاحبدالن و عارفان واصل هم از اين مشاهدات دعده عالوه بر آن،
د قام شونمآن  يابد که امکان دارد داراينمايند، و روح آنان به حدي تقويت مياستفاده مي

وتي اله وکه در محضر مقدس بزرگان موفق به اين مشاهدات شده و حتي در عالم ملکوتي 
 ند.اسوت قطع عالقه کرده و به فيض کامل رسسير نمايند، تا آنجا که از عالم ن

 مشکل در مقابل تحمل هرشود. مسلمًا بدون تحمل مشکالت اين موفقيت حاصل نمي
ليد اند که کردهکخواهند، آنان يقين و دردي، موفقيتي است. افرادي که از پيشگاه الهي درد مي

 موفقيت، تحمل رياضات و مشکالت است.

وحي و جه رواند به وسيله مشاهدات باطني و رؤياهايش، درتبنابر اين هر فردي نمي
ها کار هر نباطني خود را درک نمايد. زيرا تشخيص رحماني بودن و يا غيررحماني بودن آ
اشد و باني فردي نيست، بسا مشاهده و رؤيايي غيررحماني جلوه نمايد، اما در معني رحم

 برعکس.

مال کيا و مشاهدات، دليل قطعي بر السالم در رؤزيارت حضرات معصومين عليهم
رار لي قروحي انسان نيست، بلکه کيفيت آن زيارات و اجزايش بايد مورد بررسي صاحبد

 گيرد، و نه تشخيص و قضاوت کسي که بويي از عرفان به مشامش نرسيده است.

َسَخ ِفي رَ ِانَّه  ِاذا َفْؤيا ه  الرُّ ال َيْحَزن  َاَحد ک ْم َاْن ت ْرَفَع َعنْ »فرموده )ص( اکرمحضرت رسول 

ني که بيند، به درستي زمايا نمياحدي از شما اندوهگين نباشد که رؤ«: اْلِعْلِم ر ِفَعْت َعْنه  الرُّْؤيا
 گردد.فردي در علم راسخ گشت، رؤيا از او برطرف مي



                                                                                            منحرفين و بازماندگان 275

يا  ور کمال يل باين فرمايش آن بزرگوار داللت دارد بر اين که ديدن و نديدن رؤيا، دل
ه لي بوقدان آن نيست. فردي که از نظر علم و عمل ظاهري و باطني به کمال رسيده ف

 د، بلکهل کنمشاهدات و رؤيا نايل نگشته، نبايد ناراحت شود و آن را حمل بر فقدان کما
 امکان دارد به مصلحتي او رؤيا نبيند و ديگري مشاهده نمايد.

 فته است:سه معناي مهم نه)ص( اکرمپس در کالم حضرت رسول 

، زيرا ردندافرادي که به آنان مقام معنوي کرامت شده از خواب نديدن محزون نگ -1
 از لحاظ علم و عمل در مرتبه عالي هستند.

ه يشگاخواب ديدن و نديدن، دليل بر کمال انسان نيست. ممکن است کسي در پ -2
 گردد.الهي مقامش باالتر از ديگري باشد، اما به مصلحتي به مشاهده نايل ن

و اراي بنمايد، نبايد به محض استماع کسي که مشاهدات باطني خود را نقل مي -3
 ن باشد.يد آمقامي قايل شد، مگر اين که کيفيت روحي و باطني او کاماًل مشخص شده و مؤ

ه ر نيل ببطعي قبنابراين رؤيا و مشاهده، نه ديدن آنها و نه نديدنشان دليل و معيار 
ت با طابقي نگراني و بررسي دارد، عمل انسان است که تا چه حد مکمال نيست. آنچه جا

ر تيجه سيي، ناحکام و موازين شرعي و الهي دارد. زيرا احکام مقدس شرع و معارف حقه اله
 صول بهو اهل بيت طاهرين ايشان در عوالم معنوي و و)ص( اکرممعصومانه حضرت رسول 

 ي است.درگاه الهي به عنايت و اراده خاصه حق تعال

ه ن را بآمدًا بنا به کالم محبوبين الهي، اگر فردي سخني را که کالم حق تعالي نيست، ع
مله و از ج ارنداي شده است. البته کباير مراتب دباري تعالي نسبت دهد، مرتکب گناه کبيره
 اشد گناهان کبيره، همين گناه مذکور است.

شد، هي نباتعالي و آن کالم الباري  اگر کسي در حال روزه سخني را نسبت دهد به
خبر و  ي ياشود مگر اين که به صورت نقل قول باشد، که بگويد در کتابروزه او باطل مي

 ام.حديثي ديده
مه ول اکرم)ص( و يا به حضرات ائـي را به حضرت رسـردي عمدًا کالمـاگر ف

ه است بيرکاه اطهار)ع( نسبت دهد، در صورتي که کالم آن حضرات نباشد، او هم مرتکب گن
ن لو آداري بدان متکلم شود، شرعًا موجب بطالن روزه است. وو هرگاه در حال روزه

 طالعهدبر و متبا  کرـ، که انسان آن را در اثر تف مطلب، کالمي ِحکمي و مفيد و آموزنده باشد
 



سفر به کعبه جانان                                                                                              276  

 به دست آورده باشد. 

 ه من يک بمثاًل اگر کسي کالمي را به خداوند تبارک و تعالي نسبت دهد بدينسان که
د و لهي باشاالم کنداي آسماني رسيد که اين سوره مقدسه را بعد از نماز بخوانيد، اگرچه آن 

ن ناهايکي از معارف حقه، اما چون مقدمه کالم صحيح نيست، چنين نسبتي در رديف گ
 کبيره بوده و در مقام روزه داري، موجب بطالن روزه است. 

ات به حضرت رسول اکرم)ص( و يا يکي از حضر هم چنين است نسبت دادن کالمي
 ا زيارتان رائمه اطهار)ع( هر چند کالم آن بزرگواران باشد، لکن بگويد من آن بزرگوار
وجب ماري دکردم و چنين فرمودند، اين نيز يکي از گناهان کبيره است و در مقام روزه 

 بطالن روزه است.

ي ي به حدر کسد، اما از ناحيه اناث اگتوانند سير کنندر مسير حق، مردان و زنان مي
او  قليد ازحي ترسد که بتواند مسائل و احکام شرعي را از قرآن استخراج کند، بنا به مصال

ن ه بانوابسبت نتواند مرجع مراجعات جامعه باشد. البته اين کم حرمتي جايز نيست و او نمي
 اند.ودهبد، همگي از رجال اننيست، چه حضرات انبياء نيز که از ناحيه حق مبعوث شده

 

 ب ـ علل انحرافات

 غفلت و پراكنده دلي 

 والک چنان كه گذشت، عالمتي از عاليم پيروزي خصم بر انسان و به خصوص بر س
لم عاهر عارف، اين است که ظواهر به او راه يابد و سيرش در ظواهر شود، هر چند ظو

 رج کردهل خاهي، تمام ظواهر را از دباشد. پس اقتضاي محفل بزرگان اين است که سالك ال
ت ن دريافباط وو کمال توجه او به باطن حقايق باشد، و با تمام وجود آن را به سمع ظاهر 

 نمايد. 

او از  تماعآري شنيدن هم مراتبي دارد و سالک بايد به خويشتن بنگرد که مراتب اس
ا هدفي و راستماع کالم، لحاظ ظواهر مطالب و ادراک معاني در چه حد است. آيا قبل از ا

 ؟ ا مجازيود يبهست و نيز در مقام استماع داراي چه هدفي است؟ آيا اين استماع او حقيقي 
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د از وـم خهين آن، بر اين نيت و تصميم راسخ بود که ـل از استماع و يا در حـآيا قب
 يد؟شاد نماا اري مطالب حکيمانه برخوردار گردد و به مقام عمل برآيد و هم ديگران رـمعان

شاط ال نسالکين الهي بايد حضورشان در محافل مقدسه، نه از روي عادت که با کم
 آمده و دست معنوي و صفاي قلب باشد. آنان بايد بدانند که معارف حقه با چه زحماتي به

ه آن، بسبت نقدردان آن باشند. بايد مراتب استقبال و نشاط و مراتب علم و عمل خود را 
 نمايند.مدام ارزيابي 

ار اي در محفل علمي حاضر شده و از حقايق ظاهرًا برخوردعلت چيست که عده
َالن ََاَيَ ت ََ»فرمايد السالم ميگردند، لکن منحرف شوند؟ حضرت اميرالمومنين علي عليه َفوَسََها

َاََبدانَ هََ َالَشاَهَدَة َاَل َمَتَشَتَة َاَلَقَلوَب ََو َوََاَل َمَخَتَلَفَة ََعن َََاَلغاَم ََعَقوَلَهمََهََئََبَة وناگون و قلوب اي نفوس گ«: َم
 ري وقتيباشد! آپراکنده که کالبدشان حاضر است و لکن عقول ايشان از آن کالبد غايب مي

ن ان از آقولشکالبدشان در آن محفل علمي و الهي حاضر باشد، لکن به تعبير آن بزرگوار ع
 شود.کالبد غايب باشد، نتيجه چنين مي

 ين سرايااز  فرمايد: اي مردم! فرمان چنين رسيده که همه بايدر ميو نيز آن بزرگوا
و  س امارهز نفترسم: پيروي افاني کوچ کنند، لکن بيش از هر چيز من بر شما از دو چيز مي

 طول امل.

وند هاي زيادي خدااي سالک! از علوم و معارف حقه برخوردار شدي، چه احسان
ضرت کن ححترام و عزت که برايت به وجود آورد، لتبارک و تعالي در حق تو کرد، چه ا

ي و و تعال بارکفرمايد: چه بسا افرادي که به سبب احسان خداوند تاميرالمومنين علي)ع( مي
و  رکشيسخبري از ماهيتشان، غرور ستر گناهان و استقبال و ستايش مردمان به علت بي

 ست! غافلگويد کسي ندانا خود ميکند ولي بطغيان آنان به اوج رسيد. آري انسان گناه مي
ه روزي گردد کهاي الهي، سبب مياز اين که سرانجام اين کفران و ناسپاسي در قبال نعمت

 رورد.ود پاين اسرار فاش شود. درود بر تو اي علي که درياي خلقت چون تو گوهري در خ

ار بلکه اي ظاهرًا در کالم مردان الهي سير نموده و خود را طرفدار و دوستدعده
کنند، ولي ادعاي صداقت و دوستي عاليمي دارد، از جمله اين که دلباخته ايشان معرفي مي

آيا به آن کالم و معارف عالم و عامل هستند؟ آيا هنگام سير در کالم بزرگان، سرور و نشاط 
آيد؟ ممکن است افرادي ظاهرًا در کالم اولياء خدا سير خاصي در کانون دلشان به وجود مي

نند و حتي براي رساندن آن به ديگران، زحمات بزرگي را هم متحمل شوند، اما خود بسيار ک
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ر آن است که ـافسرده دل باشند و نشاط و سروري در کانون دل نداشته باشند! علت اين ام
مطالعه و سير آنان سطحي و قشري است، و به سبب ضعف بلکه فقدان تقوي، بدان علم 

ي بايد متقي باشد، چه به تصريح قرآن مجيد، کالم الهي مايه عامل نيستند. طالب حقيق
 نمايد.هدايت براي شخص با تقوي است؛ کالم بزرگان نيز صاحبان تقوي را راه مي

م . فردي که کالمتقي کسي است که آتش هوس را در کانون طبيعت خود فرو نشاند
چگونه  ، اوي در او نيستکند، لکن اثري از آثار تقومردان الهي را مطالعه و تبليغ مي

فس نر پاکي داره تواند متقي باشد؟! اولين دستور مردان الهي به طالبين، اين است که همومي
ه غضب ب رسند که، در برابر طوفان شهوت وطالبين حقيقي وقتي به هدف ميخود بکوشند. 

 .نيروي تقواي الهي مقاومت کنند و بر اميال نفساني غالب آيند

ل ل عمو علماي رباني، آن مردان الهي به وظايف خود در حد کما حضرات اولياء
روزان، مشعل ف اين نمودند و معارف حقه را در اختيار طالبين قرار دادند تا بتوانند در پرتو

، اين راحلکند لکن هنگام طي ممراحل حق را طي نمايند. اما کسي که ظاهرًا مطالعه مي
 رود؟او بيراهه نمي گذارد، آيامشعل فروزان را کنار مي

د ست. باياگاه آخداوند تبارک و تعالي، داننده نهان و آشکار، به اميال دروني همگان 
 يطاني وال شهر آن از شر نفس و اميال ناهنجار آن به خدا پناه برد، و اال بسا که امي
ي انت شيطايالغيررحماني در وجود و درون افرادي به ظاهر طالب، به وجود آيد. اگر آن تم

د وجو رنگ آن، رنگ شقاوت پذيرد، جنايات بزرگي بهوجود خارجي پيدا کند و رنگ بي
 خواهد آمد.

شاد، ل و ارفرمايد: اي مردم! علم را فراگيريد براي تفکر و عممي)ع( عليحضرت مولي 

 فرمايد:مي نيز و. نه تنها براي نقل کردن زيرا که راويان علم بسيارند و رعايت کنندگان اندک
وقتي، مهاي ظاهري و عقول خود را ضايع نکنيد، پيرو نفس اماره نشويد و به خاطر مقام

ثر اک«: ْلَمطاِمِعار وِق ب  ْحَت تَ َاْکَثر  َمصاِرِع اْلع ق وِل »خود را به عذاب جاوداني مبتال نسازيد که 
 هاي عقول، تحت برق مطامع است.لغزش

ها را چنين بشر، سّر تمرد و انحراف انساني، آن معلمين و مربيان حقيقي ـرهبران اله
رپيچي از پيروي ـفرمايند که پيروي از لذات و شهوات کاذب نفساني، موجب سبيان مي

هاي نفساني شود، لذات و شهوات او را به . هر که تابع هويگرددمصلحين و بزرگان دين مي
ط، ـيد و در آن مهبگراکشد که در آن، فروغ فطرت و عقل رو به خاموشي ميهبوطي مي
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شود. آيين خدايي و ديني که پذيرنده آن فطرت و عقل فطرت و فضايل انساني ساقط مي
 گردد.سليم و باطن است، رو به ضعف و خاموشي رفته و ساقط مي

شرکت در  قام،بنا به کالم بزرگان، علتي از علل مهمه براي نيل به کمال و ارتقاء م
 حسان به شرط خلوص، علت خدايي است که در آنامور خير و احسان کردن است. ا

 قدرتي براي ايجاد تغييراتي در قلوب و عروج ارواح وجود دارد.

فيق د توالمنفعه و ساخت و تعمير مساجظاهرًا افراد بسياري در امور خير و عام
اه ول پيشگمقب يابند، اما باطنًا کمتر کار خير و احساني است که کاماًل به رضاي حق ومي

رسد که اند: زماني ميها پيش پيشوايان معصوم آسماني فرمودهلهي باشد. از اينرو قرنا
د ه ْم َمساِج»شوند ها ميگردد و گرداننده مساجد فاسقمساجد ظاهرًا آباد و باطنًا ويران مي

َو ِاَلْيِهْم  َنةََاَلَفت ََْرِض ِمْنه ْم َتْخر ج  ْهِل اْلاَ  َاها َشرُّ ّمار ِمَن اْلَبناِء، َخراٌب ِمَن اْله دي، س ّكان ها َو عَ  َيْؤَمِئذ  عاِمَر

 ي است. ن رفتناز بي در اخبار همچنين آمده که در زمان ظهور اکثر مساجد«. اَلَخطيَئةَتْأِوي 

يگري اب دالبته شرکت در امور خير و عام المنفعه براي تشويق و عبرت ديگران، ب
هي شگاه الر پيدآيين و قانون اسالم، احسان مقبول  است اما نه در هر موردي. زيرا بر طبق

ب قلو حد و حدود و شرايطي دارد. در واقع اگر افراد در جهت حق بوده و اخالص بر
ر آن دکه  گردد. چنان که در اخبار و احاديث باب ظهور آمدهحاکم باشد، دنيا بهشت مي

 شود.ور حق ميکند، زيرا امور بر محزمان خداوند متعال برکتش را نازل مي

 ز ايمانااني اما حرکات سالکين منحرف و عالم نما به خاطر خدا نبوده و در واقع نش
 لت ومو اسالم ندارد. عمل و حرکتي که نه به رضاي حق، که براي محبوبيت در پيش 

ينان . ظاهرباست دولت باشد ولو ظاهرًا طرفداري از اسالم جلوه کند، در پيشگاه الهي مردود
 ت فقدانه علاهرًا نيكوي آنان را حمل بر ديانت و پاكدلي كنند، در صورتي كه باعمال ظ

شان قاوتشقصد قربت، آن اعمال نه تنها آنان را به سعادت نرساند، كه حتي بر مراتب 
 ه ارکانمل بعاند: ايمان معرفت به قلب است و اقرار به لسان و بيفزايد. بزرگان فرموده

 «.کاِنْلَارْ اْلَقْلِب َو ِاْقراٌر ِباللِّساِن َو َعَمٌل ِبابِ َاْلايمان  َمْعرِ »

 ابيناييو ن بود، از بيماري کفرزدگان که اگر در ايشان درد طلب ميکجايند آن غفلت
 يافتند.رهايي مي« ص مٌّ ب ْکٌم ع ْمٌي َفه ْم ال َيْعِقل وَن»

 



سفر به کعبه جانان                                                                                              280  

 عالقگي، ترديد و ضعف ايمانبي
شود  تصور و تعالي به کسي کرامت فرموده، نبايد چنانهايي که خداوند تبارک نعمت

 که حتمًا در اثر تزکيه نفس و عبادات و طاعات اوست.

لي تعا واگرچه طاعت، تزکيه و تصفيه در اعطاء نعمت مؤثر است و خداوند تبارک 
در  رساند وين بتواند خود را به مقام اعلي عليقدرت اختياريه به بشر کرامت فرموده که مي

احيه نايد از برا  السافلين تنزل يابد، اما اعطاء همه نعمسير نمايد و يا برعکس تا اسفل آن
 او. اعاتطفرمايد نه در مقابل عبادات و حق دانست که از کرامت اليتناهي خود عطا مي

ان ت به آنرحم محبوبين الهي در مناجات و راز و نياز خود مقر و معترفند که آنچه از
. دانندمنتهاي حق است و خود را شايسته آن نمياز رحمت و فضل بي کرامت شده، همه

 د را دري خوآري بايد در پيشگاه الهي خود را در حکم عدم دانست، چنان که محبوبين اله
 اند.درگاه خدا دست خالي دانسته

ارفين و ع قابل انکار نيست که خداوند تعالي چه نعمات بزرگي به سالکين طريق حق
از  وها نيستند تت فرموده است. آنان همگي بايد اقرار نمايند که سزاوار اين نعمالهي کرام

 ند.درگاه الهي مسئلت کنند که در اثر شمول کمال توفيق، سزاوار اين نعمت گرد

از  حالي برخي سالکين ناشياما در قبال اين همه نعمت و کرامت، سستي و بي
 .است ف و يا فقدان ايمان و شک و ترديدعمومًا منشأ اصلي سستي و کاهلي، ضعچيست؟ 
سانات ت نوها قاعدتًا از ساحت سالکين الهي بدور است، اما ممکن است به علالبته اين

 قلبي، حاالت معنوي انسان تغيير يابد، كه ناشي از عدم تفکر و تعقل است. 

ز ا، تا ندکعقل سالک الهي بايد در کالم بزرگان و تعاليم عاليه آنان بسيار تفکر و ت
ان را انس اي حمالت ممکن استانواع و اقسام حمالت خصم به توفيق حق مصون ماند. پاره

 . البتهکند به رنج و مشقت اندازد و برخي ديگر از حمالت، لذات کذايي در انسان ايجاد
رد، کحمل رسد، زود گذر است و بايد تهايي که در اثر حمالت به انسان ميمشقات و رنج

بعضي  تيجهنلذات آن نيز زودگذر بوده و بايد به كلي از آن منصرف شد. در  هم چنان که
ا بسان حمالت خصم، ممکن است حتي حظ و لذات کذايي به شکل عبادت در نظر آيد و ان

 عبادت فريفته شود.

 اشيتي نند، لذا غالبًا سسـشود که انسان احساس خستگي نکه سبب ميـعشق و عالق
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اهي و ودخوست. راه ايجاد عشق و عالقه، کنار گذاشتن منيت و خاز عدم عشق و عالقه ا 
ايق کبر و غرور است. علت ديگر سستي، شک و ترديد است. شک و ترديد نسبت به حق

بايد آن را  اگر در مقام تحقيق و به جا باشد، قابل تقدير است و در صورت نابجا بودن،
اد يد و معتوح فرمودند: تو منکرين ميمعالجه کرد. محبوبين الهي در مقام احتجاج به منکر

ام. دادهست نهستي و من معتقد به آن، اگر اجل فرا رسد و حق با تو باشد، من چيزي از د
 کني؟!گويم حق باشد، تو در آن موقع چه مياما اگر آنچه من مي

شک  الکتاي سالک بيا خويشتن را از اين وادي حيرت رها ساز، خود را از ورطه ه
کون ها سال وقفه و سخارج کن، که شک و ترديد هم حد و حدودي دارد. دهو ترديد 

همان  صداقاي شک بر او عارض شده! اين ماختيار کردن، آن هم به خاطر اين که در نقطه
 است.« َاّثاَقْلت ْم ِاَلي اْلَاْرِض»بيماري رواني 

الص نه اخ ا بااي، از اهلش بپرس، قرآن را از اهل آن بپرس امچرا در شک فرومانده
اي تو ا برتبا غرور و توهين، که پرسش هم مراتبي دارد. با اخالص در مقام توبه بپرس 

ک در شز عالم اد و جواب گويند، و با ادله و براهين عقليه و منطقيه و نقليه، ترا هدايت کنن
 آورند.

، دارينخواهد. تو سمع باطن آري حق و باطل روشن است، اما ادراک آن بصيرت مي
خود  برد ازات بسيار ضعيف است. کسي که در عالم شک بسر ميو يا مراتب شنوايي باطني

به  اين سو ا ازراي است که امواج سهمگين دريا او اراده و تصميمي ندارد؛ مانند تخته پاره
 الهي و وبينتواند تصميم بگيرد! سخن و کالمي که از لسان محببرد، او چطور ميآن سو مي

ر نان صادآسان شود، ظاهرًا کالم آنان و باطنًا کالم حق است که از لدا جاري مياولياء خ
 گردد.مي

يل و ن دلدر دانشگاه و مکتب ربوبي و عالم حقيقت، نبايد هر حکم و امري را بدو
ًا اقعاگر و«: ِدقيَنت ْم صا ک نْ ق ْل هات وا ب ْرهاَنک ْم ِانْ »برهان پذيرفت. آيه صريح قرآن مجيد است که 

 گوييد، به صدق گفتارتان دليل و برهان بياوريد.درست مي

يد و نما اي شک و ترديد رخ داد، سالک آن را پرسشاولي اين است که در هر مسئله
ليل ي خود دبرا بدون دليل و برهان نپذيرد. اما نکته باريک اينجاست كه هر مسئله و مطلبي

 و ادله اهريظنواع و اقسامي دارد؛ ادله و برهاني دارد . ادله و براهين مختلف است و ا
 باطني.
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ت. م اسبراي اثبات حقانيت مطالب و موضوعات ظاهري، ادله و براهين ظاهري الز
ثبات اقام اما موضوعات و مطالب باطنيه، مشابه مطالب و موضوعات ظاهريه نيست و در م

 ر مطالبه دكن نيست صحت و عدم سقم، محتاج به ادله و براهين باطنيه است. البته نظر اي
قادر  ان معنيه بدو موضوعات باطنيه، براهين ظاهريه اقامه نشود، لكن داليل و براهين ظاهري

داليل  ين وباشد، مگر اين که توأم با براهبه اثبات صدق مطالب و موضوعات باطنيه نمي
 باطنيه گردد.

و  اشارات حد کثر دراگر اقامه ادله و براهين باطنيه به وسيله لسان ظاهري شود، حدا
وده و طنيه نبل باتواند به تفضيل باشد. لذا افرادي که سير آنها در مراحاجماالت است و نمي

ع ريه قانظاه اند، آنان به محض استماع داليل و براهينمراحل تزکيه و تقوي را طي نکرده
نيه هين باطبرا آيند. براي اثبات مطالب باطنيه داليل ونشده و به مقام شک و ترديد بر مي

ي را تقو الزم است و افرادي که سير آنان در معنويات است و مراحل تزکيه و تصفيه و
 باطنيه اهيناند، به محض اشارات، از ناحيه ديگري به گوش دل موفق به استماع برپيموده

د. م نيستنال هگردند، و در مواقعي حتي محتاج به استماع ادله ظاهريه ولو به طريق اجممي
 الهي.  ثماراي هستند با شاخ و برگ و اچنين سالکاني هر کدام به توفيق حق، شجره طيبه

قتي در . ودسالک بايد مراقب بوستان قلب خود باشد و از اشجار طيبه آن مواظبت نماي
براي  اشد،بشجره طيبه مختصر ضعفي به برگي از آن رسد، اگر باغباني کمال تخصص داشته 

 ثر کمالکند که در اعلم ثابت ميزرد را تبديل به برگ سبز نمايد.  او محال نيست که برگ

 .هاي سبز کردهاي زرد آن را تبديل به برگتخصص، امکان دارد در يک درخت، برگ

 ک ازيدر سايه توجهات محبوبين الهي و بزرگان، در جمع سالکين طريق حق، هر 
د ظايف خوو و ، و همگي به تکاليفآنان به فنون باغباني الهي و وظايف و تکاليف آن وارد

 آشنا هستند و از اين لحاظ به تمام معنا به همه اتمام حجت شده است.

هم  ن ربانياغباهاي الهي، خداوند تبارک و تعالي در نهاد انسان يک بعالوه بر باغبان
ا راتوان نهاي زرد و تواند برگگذاشته، و به او چنان قدرتي داده است که به وسيله آن مي

 هاي سبز کند.تبديل به برگ

و تکنيم،  ظهاربار الها قبل از اين که ما احتياجات درون خود و نيازهاي جامعه را ا
به تو  اريم کهست دداني لکن دوست داري که ما با تو راز و نياز کنيم و ما نيز دوآنها را مي

 اظهار حاجت نماييم.
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کمال  ا بهاي، تخصص او را گذاشتهالهي به مقربين درگاهت، باغباني که در نهاد م
 مرتبه برسان تا تمام توجهش به اشجار طيبه باشد.

 ت، آن رااي در دل ما هسبريم از اشجار خبيثه، اگر شجره خبيثهالهي به تو پناه مي
اگر  ر باشد.ر ثمور نما تا تمام اوراق آن سرسبز و مثمريشه کن فرما و اشجار طيبه را ريشه

وجه تو تاثر  هاي زردي باشد، به آن باغبان دروني قدرتي ده که درآن برگهاي در بين برگ
 هاي سبز تبديل نمايد.هاي زرد را به برگبرگ

 
 هاي ظاهرياکتفا به نظم و ترتيب

يز نريت چنان که قرآن و همه عبادات و طاعات، ظاهري دارد و باطني، نظم و مدي
م ي نظص است و آن مراعات صورت ظاهرظاهري دارد و باطني. نظم ظاهري تقريبًا مشخ

 قصودمو ترتيب است، اما تنها پرداختن به ظواهر و رونق آن، آدمي را به مقصد و 
ت. ن اسرساند. ديگري رعايت نظم و ترتيب باطني و الهي است و آن مربوط به باطنمي

سالک  نمايد.چشم ظاهر قدرت ديد نظم باطن را ندارد، اما ديدگان دل آن را مشاهده مي
 بايد در صدد ايجاد نظم باطني در امور باشد.

كسي که  اشد.فردي که بخواهد ايجاد نظم باطني کند، بايد باطنًا خود او اهل نظم ب
 جاد نظمه ايبتواند در درون عده کثيري موفق نتواند در نفس خود نظم ايجاد کند، او نمي

 «.ِحَداْضِبط  َنْفَسه  اْلوَلْيَس َيْضِبط  اْلَعَدَد اْلَکثيِر َمْن اليَ »گردد 

ن نظم ال آبايد کمال توجه به نظم الهي باشد و هر کسي به نوبه خود به فراخور ح
امعه و ج الهي را در خويش به مقام تحقق در آورد، تا آثار و ثمرات آن عايد مسلمين

 بشريت گردد.

 يز بابينين ابته عدم نظم باطن غالبًا ناشي از عدم تفکر الهي و نوسان حال است. ال
به  واست که ممکن است شخص خود را اهل تفکر بداند، در حالي که اهل تخيل بوده 

 اشتباه نام تخيل را تفکر نهاده است!

. عقل استو ت براي ايجاد نظم باطني، شرايط و عللي الزم است که از جمله آنها تفکر
 بود.کسي که تفکرش صحيح نباشد، مسلمًا قضاوتش هم درست نخواهد 

سانات . نوبسا که اشتباهات و خطاهاي بزرگي از انسان سرزندوقتي تفکر الهي نباشد،
 ظم دم نـع هاي بارزي برها همه نشانهـاي دروني، اينـههاي نادرست و ناآرامياوتـوال، قضـاح
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 شود.باطني است. فرد منظم دچار نوسان حال و ساير عوارض مذکور نمي

ود ه وجبک و ترديد است و از عدم اهميت به تزکيه نفس نوسان حال غالبًا معلول ش

هري و م ظاسالک بايد در تزکيه نفس بکوشد و با داليل متقن و استوار، عدم نظ آيد.مي
ه هر ا در اقدام ب، لذ«هاْوَسط  َخْير  اْلا م وِر اَ »باطني را به نظم محض تبديل کند. او بايد بداند که 

 ده و ازرگزيبردد که در انجام هر کاري حد اعتدال آن را امري بعد از تفکر الهي مصمم گ
ه بک بايد سال افراط و تفريط اجتناب ورزد، كه در تمام امور حد اعتدال پسنديده است. پس

هايي رهاي غيرالهي ياري حق موفق به ايجاد نظم باطني گردد تا از نوسان حال و قضاوت
 يابد و به ثبات حال رسد.

هاي لحق تعالي د« قِّي اْلحَ  ِالَ َاَخَذ اهلل  ِبق ل وِبنا َو ق ل وِبک مْ »فرمايد ميحضرت موالي متقيان 
يد، که بر عنايت فرماشما ص ه ما وبو « َو َاْلـَهَمنا َو ِاّياک م  الصَّْبَر»ما و شما را بر حق ثابت بدارد 

 توان از تعاليم عاليه بزرگان برخوردار شد.بدون صبر اخذ حکمت نشده، نمي

ه ك يافراد بسيار بنابراين ايجاد نظم ظاهر بدون ايجاد نظم باطن، چندان اهميتي ندارد.
ن متحاادر مدت کوتاهي متحول شده و در راه حق از همه چيز خود گذشتند و موفق از 

 الهي در آمدند، مسلمًا آنان داراي نظم باطني هستند. 

راي ا دستور باطني بپذيرش مسؤوليت در صورتي ارزشمند است که توأم باشد ب
ها. بر قلدها و به وجود آوردن تحول معنوي به حول و قوه الهي ايجاد نظم باطن در دل

هر و ظوا تقبل مسؤوليت با اين شرط، عبادت و مقام بزرگي است. اما در صورت توجه به
 غفلت از کيفيت قلوب، تقبل و عدم تقبل چنان مسؤوليتي يکسان است. 

 ظم ونحق و تنزل انسانيت، بسيار است. يکي از آن علل،  علل انحراف از مسير
ت. آري نظمي اسهاي ظاهري است که اگر توأم با نظم و ترتيب باطني نگردد، عين بيترتيب

 هاي ظاهري که علت ويراني نظم باطن است!بسا نظم

 رالوه بعيم، اي، اين نظم و ترتيب که بگوييم و عمل نکنهاي حرفهاين تعليم و تربيت
ها و الن نهآهاي بوستان قلوب طالبين و متعلمين را بارور کند، اين که قادر نيست نهال

دهد؛ چنين يخشکاند و مجالي براي تفکر الهي و دريافت امور عاليه نماشجار قلوب را مي
 معلومات و کار و فعاليتي چه ارزشي دارد؟! 

ها ها همه از منطقه ارزشيبها و نظم و ترتسوگند به خدا اينگونه کارها و فعاليت
اي، هرگز قدرت ايجاد نظم و ترتيب باطني را هاي حرفهخارج است. اين تعليم و تعّلم
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ندارد. البته نظم و ترتيب ظاهري توأم با شرايط، ارزشمند بوده و يکي از ارکان بزرگ 
 ها و اسالم است.انسان

شقين العاسين بن علي، سيداند. حضرت حمتأسفانه بعضي تنها قشر و ظاهر را گرفته
ر، ن فداکاهرمافداکاري کرد، از هستي خود گذشت، اما برخي از مبارزه آن مرد الهي و آن ق

از  اکاري وه فداند. در حالي كه هدف آن بزرگوار از آن همتنها عزاداري را هدف قرار داده
نظم  ود.ت بجان گذشتگي خود و يارانش، ابقاء دين، ترويج علم و عمل و استقرار عدال

کند؛ مي ظاهري و چنين تعليم و تربيت، وجدان و عقل طالبين را نه تقويت، که تضعيف
 وجداني که توان گفت قطب نماي کشتي زندگي در اقيانوس هستي است.

ظايف وبه  دانيد چه وظايفي مهم فردي و اجتماعي داريد؟ تو کهاي غافلين، آيا مي
اًل با اييد اقم بيفت با نفس، اسالم را ياري کن. اي مردخود آشنا نيستي، اقاًل بيا با مخال

يم ي نخواهجاي مخالفت با نفس، اسالم را ياري کنيد. سوگند به خدا بدون تفکر علمي ره به
 ذيرد.قق پها بايد به واسطه تفکرات علمي و علم و عمل تحبرد. تفوق ما نسبت به غربي

ردم مسؤوليت منه مسازيد. پيشوايان الهي داگر بياييد با معاني الهيه، مرآت دل را جلوه
 اند.هرمودرا به تفصيل روشن نموده، وظايف فردي و اجتماعي ما را در حد کمال بيان ف

 اشد. بهبقوي تبياييد به مقام توبه درآييد، لباسي را بر جان کنيد که تاروپودش از 
ه د برهانيد. سوگنها بهاي نفس خط بطالن بکشيد و خود را از بن بست شقاوتخواسته

يز آخرت ن ا درگذرد، لکن بدانيد که آثار زشت آن عالوه بر دنيخدا اين لذات دنيا همه مي
 ماند.باقي مي

لي در تعا هاي الهي شاکر شويد. چنين نيست که خداي تبارک وبياييد در قبال نعمت
ک و بارت شکرگزاري را بگشايد، لکن در فزون نعمتي را بر بندد. چنين نيست که خداي

ي در و تعال بارکتعالي در دعا را بگشايد، لکن در اجابت را بر بندد. چنين نيست که خداي ت
 توبه را بگشايد و در آمرزش را بر بندد.

ما در ات شبياييد دل از محبت و عشق ما سوي بر کنيد و به خدا عشق ورزيد، که نج
تا دم  اکثرسبت به ما سوي، حدداست. سوگند به خدا اين عشق و عالقه شما نـگرايش به خ

 پذيرد.مرگ است، و در دم مرگ پايان مي
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 فرار از عتاب استاد 
طبق  توانندهاي ديگر نيز مياند، انسانمراحلي را که سفراء کبار الهي طي نموده

رو يناند. از گير دستورات الهي رفتار نموده آن مراحل را بپيمايند و در رديف مخَلصين قرار
صين به يف مخَلر رداند: اي مردم بکوشيد و بارقه الهي را به کمال رسانيد تا درمودهبزرگان ف

 وشيد کهس بکمورد اجتناب ورزيد و در افزايش مراتب تزکيه نفشمار آييد. از اميدهاي بي
 رحيل نزديک است. 

 ن بهسالک اگر بخواهد به هدف اصلي برسد و در دنيا و عقبي در رديف مخَلصي
ر رفع آري د يايد؛بايد در تزکيه نفس بکوشد که تنها افزايش مراتب علمي به كار نشمار آيد، 

صول اان و . فرضًا که انسان تمام کتب مربوطه به فلسفه و عرفحجب کوش نه در جمع کتب
و  را گيردفرا  را مطالعه نمايد وعلوم و معارف حقه را اخذ کند و اصطالحات و الفاظ آنها

دون ن علم با ايدم را شيفته و فريفته آن الفاظ و اصطالحات کند، امدر مجالس و محافل، مر
ر د، علمش يايدعمل و تزکيه و بدون تواضع به كار نيايد، غرور علمي اگر به سراغ عالمي ب

لم نه ين عحكم عدم گردد. همچنين اگر کسي بدون تزکيه بر مراتب علمي خود بيفزايد، ا
 ب افزايش آنهاست.هاي او که سبموجب کاهش مراتب حجاب

عقبي،  ونيا ددر كالم بزرگان، بارها اشاره شده که منفورترين و زشت ترين مردم در 
ز همه ت، اعالمي است که عامل نيست. در اين مورد اخبار و احاديث و روايات بسيار اس

فرمايد يت، مباالتر خداي تبارک و تعالي در قرآن مجيد براي بيداري علماء از خواب غفل
 وانباشتن علم بدون تزکيه «. ًاِمل  َاْسفاراِر َيحْ ْلِحمث مَّ َلْم َيْحِمل وها َکَمَثِل ا َثل  الَّذيَن ح مِّل وا التَّْورَم»

ه بصغيره  اهانعمل، هر چند مربوط به اصول باشد، به كار نيايد و بسا که انسان را از گن
 گناهان کبيره برساند! 

صود ه مقلوم و فلسفه و اصول و عرفان نيست، بلکالبته غرض خودداري از تحصيل ع
علم با  ل باشد.ا عمباين است که بايد تحصيل با انگيزه الهي باشد نه غيرالهي؛ علم بايد توأم 

ان دارد. بزرگيحب دنيا سازگار نيست، چه حب دنيا انسان را از ديدن و شنيدن واقعي باز م
کي ياه کوچقه گدي هستند که عالقه وافري به ساخراند: محبين دنيا مانند کودکان بيفرموده
 اند که زهر کشنده دارد.رسانده

اي کاش افرادي که شيفته و فريفته امور نفساني و شهواني شده و دل در گرو 
اي که يافتند آب چشمهشدند و در مي، از خواب غفلت بيدار مي اندادهـتمتعات نفساني نه
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 نفساني امور ارضاء با هرگز ،آنان تصور خالف بر. ستا کدر هميشه اند،نشسته کنارش در
 براي دورنمايش چند هر رفت نخواهد نما آب اين از تيرگي آن. رسيد تواننمي کمال به

 و افراط و اعمال زشت چهره بنگرند، بدان عقل ديدگان با اگر لکن است، دلفريب ايعده
  .شد خواهد نمايان آنان، هايتفريط

 بسي را ودخ شود، برداشته کارها روي از پرده عقبي دار در که دافر دنيا، شيفتگان
 به هاعزت بسي که است روزي روز، آن. برند هاشرمساري و ببينند روسياه و دستتهي

 حقيقت و شود شتهبردا افراد اعمال روي از پرده هم دنيا همين در که بسا البته. گرايد پستي
 .گردد روشن الهي مردان بر امور

 ار الهي مردان هشدار بيشتر چه هر وضوح به داريم، فرا دل گوش اندکي اگر
 و پاک حبتم بگذاريد و کنيد توبه آييد، خود به و شويد بيدار! غافالن اي که شنويممي

 زنجير به شما شهوت ديو بگذاريد. گردد مستولي شما منحوس اميال بر الهي شائبهبي عشق
 است مقام نآ در گيرد؛ روشنايي ابديت فروغ از شما لد سراج بگذاريد. افتد بند در تقوي

 .کنيد نورافشاني طالبين قلوب به توانيدمي هم شما که
 ولي شود،مين مشاهده تقوي نور آثار از اثري است، انگيزاسف بسيار دنيا وضع امروز

 تقوي نور حداقل به ولو ما، مقدس کشور در که است الهي درگاه به سپاس و شکر جاي باز
 .شودمي مشاهده

 از ملوم اکنون که هانمازخانه اين: فرمود)ص( اکرم رسول حضرت قبل قرن چهارده
 و شودنمي هدهمشا آنها در تقوي نور آثار از اثري که آيدمي زماني است، الهي نمازگزاران
 نمايانگر مياسال بالد در حتي ديگر، کشورهاي در سيروسفري. فسادند اهل آنها گردانندگان

 تقوي آثار ت،اس ويران هدايت و باطن لحاظ از اما دارند، آباد مساجد و معابد که است آن
 که نانچ «ـه ديلْ ا ِمنَ  َخرابٌ  ، اْلَبناءِ  ِمنَ  عاِمَر َيْوَمِئذ   َمساِجد ه مْ » شودنمي مشاهده آنها در

 و است معا بلکه نيست، خاصي نقطه و جا به منحصر بزرگوار آن فرمايش شود،مي مالحظه
 .گيردمي بر در را جا همه

 حضرات زحمات همه چيست؟ وظيفه کرده، قيام اسالم عليه دنيا که کنوني شرايط در
 و نشويم  خارج دنيا حب از ما که مادام. است هدف به ما رسانيدن براي اوصياء و انبياء
  و غير از  گسستن يا خود، از خروج و انقطاع مقام به و نرسانيم کمال به را خود نفس تزکيه

رسيدن به  راه  در  که است مسلم.  شد نخواهيم  نايل اصلي هدف به نرسيم، حق به پيوستن
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هدف با مصائب و شدايدي روبرو خواهيم شد و مورد امتحان خداي تبارک و تعالي قرار 
ث مَّ َدنا »خواهيم گرفت که در صورت موفقيت، ديدگان ما با نور الهي منور شده به مقام 

اي رسد که نايل خواهيم گشت. آري سّر نجواي خداي تبارک و تعالي به سمع بنده« َفَتَدّلي
 به مقام انقطاع در آيد، فطرت خود را زنده نگهدارد. 

ا ين ماسالم دين فطري است و خيرخواهي در انسان فطرتًا موجود است، منتها ا
م و کشانين به انحراف ميهستيم که اين سرشت خير، اين نيروي خيرخواهي را در خودما

ا مباطني  ري وتنيم. بايد دانست که هر يک از اعضاي ظاهتارهاي تيره بختي به دور خود مي
رقات مله اول توانيم به پرا آفتي بلکه آفاتي است . ما تا از اين آفات در نگذريم، حتي نمي

 سعادت گام نهيم.

ق اهت حقايمحبوبين درگ ي رباني،الهي تمام حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و علما
د عمل ف خوو فرامين ترا به همه مردم ابالغ فرمودند و چنان که شايد و بايد به وظاي

کرانيد « ماع وا َاسْ َذو   ص مٌّ »نمودند، لکن کو آن گوش شنوا، کو آن چشم بنيا، کو آن زبان گويا؟! 
ت. ه اساي دل شما کر شدهگوشدار. اي اهل فساد ظاهرًا داراي گوش سالميد، اما گوش

 ال َاْحرار  . »احب چشمانيد صكور« ع ْمٌي َذو وا َاْبصار »هايي هستيد سخنگو. الل« ب ْكٌم َذو وا َكالم »

و نه برادران « ِعْنَد اْلَبالِء  ان  ْخوَو ال اِ »نه آن آزادگان صادقيد به هنگام ديدار « ِصْدق  ِعْنَد اللِّقاِء
 گام ابتالئات و امتحانات.موثقي هستيد در هن

ين خواري اکه « ِب اهلِلَاْن َتق وَل يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّْطت  في َجنْ »اي سالک نپنداري 
لي ارند، ودتن  وزاري تنها کافران راست. بسي از فساق و فجار که ظاهرًا لباس مسلماني در

عمر  نداخته،ر اه را به تأخيهاي معصيت بر آن دوخته و شيفته و فريفته دنيا شده و توبخرقه

 زجامخويش را به جهالت و غفلت سپري کرده، سود ايمان از دست داده و با بضاعت 

 اند. درمانده

اي، اگر به ها باران رحمت ببارد، گردي که از معصيت برانگيختهاي مسکين! اگر سال
 مقام توبه در نيايي مورد آمرزش خالق متعال قرار نخواهي گرفت.

 هي ممكنر اللك! از عتاب استاد الهي و رهبر حقيقي دلگير مشو، که زماني رهباي سا
خواهد با يمتاب است به فردي ظاهرًا اظهار محبت كند و زماني عتاب. استاد الهي در مقام ع

لک ن که ساز ايمالمتي او را متوجه اشکال و ايرادش نمايد، و چه نعمت و سعادتي باالتر ا
 ود گردد تا به رفع آن بپردازد.متوجه اشکال و عيب خ
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 تابشعسالک طريق حق همان طور که در محبت ظاهري استاد خشنود است، بايد از 
ن ممک هم خشنود گردد و دريابد که اين عتاب از روي کمال عالقه و محبت است. حتي

عکس ا براست به مصلحتي فردي ظاهرًا مورد محبت استاد واقع شود که صالحيت ندارد ي
 شماري نهفته است.ها معاني بيمورد عتاب واقع گردد؛ در اين ظاهرًا

رار قلهي بنابراين افرادي که اين سعادت نصيب آنان شده که تحت تعاليم استاد ا
ان و يساگر سهو و ن گيرند، بايد بدانند که امکان دارد هميشه مورد نوازش استاد قرار نگيرند.

نبايد  لميناد قرار گيرد، ولي سالکين و متعخطايي از کسي سرزند، شايد مورد عتاب است
 ست. يم ااي از مراتب، نوازش و تعلناراحت و دلگير شوند، چون آن عتاب هم در مرتبه

 ن اعراضاند، ايدهد افرادي که از اين عتاب فرار کردهتاريخچه زندگي واصلين نشان مي

د ال نمايستقبااستاد چنان  . خوشا به حال سالکي که از عتاببه سعادت آنان تمام نشده است
 فرموده رامتککه از نوازش او، و در هر حال خدا را شاکر باشد که چنان استادي براي او 

 است.

 
 شهرت طلبي و عهدشکني

السالم در جايي محکمات است و گاهي محکمات کالم حضرات معصومين عليهم
 وو نيت  کانمالت زمان و مقرون به متشابهات، و زماني متشابهات. اين اختالف ناشي از دخ

 دخل باشد.کيفيت معلومات است؛ و ممکن است در آن اختالف آراء ذي 

ه ات بهاي اولياء خدا و علماي رباني نيز گاهي به مصلحتي در رديف محکمپاسخ
ا تر است. امنآيد، در اين صورت اخذ معاني و تعيين تکاليف و وظايف تقريبًا آساشمار مي

اج گردد، در اين حالت براي استخردر رديف متشابهات محسوب ميها برخي از پاسخ
کند. پس مي لقاءمعاني، تفکر الزم است و اين تفکر حقيقتًا معاني بسياري را براي انسان ا

 د.ل آيپاسخ مراتبي دارد و بايد در هر کدام تفکر عميقي صورت گيرد تا مطلوب حاص

 ستندلمات برحسب موارد مختلف هدر طريق حق و مکتب حقيقت، معاني الفاظ و ک
شود  اي ذکرو هر کلمه معاني مختلفي دارد. در مجلس عارفان طريق حق، ممکن است کلمه

ح دو صحي ا هرو برخي معاني درباره آن بيان گردد که ظاهرًا بر خالف مجلس قبل باشد، ام
ايز جگرفتن  يرادبوده و در واقع مکمل يکديگر است. بنابراين بدون تحقيق، بر اولياء خدا ا

 نيست.
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ش ر پيگاه افرادي که بعد از برخورداري از نعمت واالي هدايت، راه انحراف د
اند که تهداش نمايند که سؤاالتياند و يا اين گونه وانمود مياند، چنين گمان کردهگرفته

ض عراو ا رديداند و لذا منجر به تاي دريافت نکردهجواب مانده و يا پاسخ اقناع کنندهبي
ر حق و مسي آنان گشته است. اما آنان بدانند که سؤال الهي هيچگاه منتهي به ترديد در

 ي شود.آدم گردد و امکان ندارد که امور الهي سبب انحراف و ضاللتاعراض از حقايق نمي

ضاوت، قل و سؤال و قضاوت بايد عادالنه باشد، زيرا در هر امري و از جمله در سؤا
اوت ال و قض سؤبعاد آن منظور گردد و نه تنها يک بعد و جهت آن. يقينًابايد همه جهات و ا

م ت عدغير الهي در محکمه عدل الهي مردود است و سائلين و قضاوت کنندگان در صور
 توبه، در رديف مطرودين به شمار خواهند آمد.

د، کنن حقيقت آن است که چنان افرادي بايد به عقل و وجدان الهي خويش مراجعه
خ آنها داء پاسابه  ا پاسخ برخي سؤاالت را بايد از زبان دل شنيد. البته نه هر زبان قادرزير

 جمع تواند جواب الهيه چنان سؤاالت را بشنود. ولي در صورتاست و نه هر دلي مي
لش سؤا شرايط هر که درد و نياز مشروع خود را به پيشگاه الهي عرضه نمايد، قطعًا

نيد ن، بخواان مرا خداوند تبارک و تعالي خود فرموده که اي بندگبالجواب نخواهد ماند، زي
 مرا اجابت کنم شما را و نيز فرموده که تنها سائل و گداي در من باشيد.

نها به تيرا زآري استماع پاسخ منوط است بر اين که سائل سمع دل خود را مهيا کند، 
 اند، آن راهپاسخ سؤال خود شد توان پاسخ را شنيد. کساني که موفق به دريافتسمع دل مي

رداند گهيا متواند سمع دل خود را براي استماع نداي حق اند. سالکي ميبه سمع دل شنيده
وحدت  اند کهکه داراي صفاي دل، پاکي و تزکيه نفس باشد. محبوبين درگاه الهي فرموده

رسانيم بعلي حد اکامل يا کمال وحدت در تزکيه است. بايد به ياري حق، تزکيه خود را به 
 تا وحدت قلبي ما به کمال رسد.

 پيشگاه ا بهرسائل درگاه حق در نتيجه کمال تزکيه، آرزو و درد و سؤال و نياز خود 
ي را راحلحق عرضه دارد، و اين منصبي است از مناصب الهيه که به هرکسي ندهند. او م

س، زکيه نفتمال ک، و در نتيجه اندپيمايد که آن مراحل را حضرات انبياء و اوصياء پيمودهمي
 گردد.موفق به استماع پاسخ حق مي

 د ندايتوانگونه ميـبيند، او چقيقت را نميـر کرده و حـوش دل را کـاما کسي که گ
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ال در خي را بشنود؟! کساني که غرق در هوي و هوس مادياتند و آنان که شب و روز حق 
ي وند. کسبشن دل خود پاسخ الهيه سؤاالت را توانند از زباناشتهار و رياستند، هرگز نمي

ز فروغ ايرش قادر به شنيدن پاسخ از زبان دل است که قلبش به نور هدايت منور شود و ضم
 وحدت و اتحاد روشن گردد.

اعمال هر کسي معرف کيفيت حال اوست. انحراف و عهدشکني ناشي از شهرت 
ق حضاي رديني کند، او بايد به  خواهد تبليغاتطلبي و رياست جويي است. فردي که مي

ه د دلش بباي قدم بردارد، نه براي افزايش مراتب محبوبيت نزد دولت و ملت. در اين طريق
رشاد اح و نور هدايت منور و از فروغ وحدت و اتحاد روشن شود. اول بايد خود را اصال

ن کند سپس در صورت موفقيت، موظف است که در وهله اول جوانان کشور خود، اي
 ا.اد رخواهران و برادران ايماني خويش را ارشاد نمايد و در وهله بعدي ساير افر

يد و نيا کسي که اسير نفس و شهرت طلبي و مادي پرستي است، تا به مقام توبه در
راتب يد بر م. باتواند پس پرده را مشاهده نمايدتقوي و تزکيه نفس را پيشه خود نسازد، نمي

د، آن ي رستا شنوايي سمع دل و بصيرت ديدگان قلبش به حد اعل شنوايي سمع دل بيفزايد
شا ه و تماطالعمتواند نداي حق را بشنود و اين دنيا و باالخص باطن آن را به خوبي وقت مي

نيا ست که دام اکند، و نتايج اعمال گذشتگان را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. در اين مق

بر  وادث رافان حالهي زده که طو الوثقايعرواو چنگ بر  تواند او را فريب دهد زيرا کهنمي

 او راهي نيست. 

، آري سالک طريق الهي بايد لوح دل خود را از هر چه جز خواست الهي است
 كيه نفسر تزدبشويد تا پاسخ سؤاالت خويش را از زبان دل و وجدان بشنود. بايد با تالش 

ين اند، در طع کقل ازلي، دل خود را از اغيار راه خدا را پيش گيرد و به اشتياق ديدار جما
زکيه و و ت صورت از جاده الهي منحرف نخواهد شد. اما کسي که به مقام توبه بر نيامده

د ماننهتقوي را پيشه خود نساخته و هنوز در امواج سهمگين نفسانيت غوطه ور است، 
ه هرچه کده مخوفي سپر فردي است که دست به شاخه باريکي زده و زمام خود را به تند باد

 زودتر به هالکت رسد.

راي بکنند، اي انسان! مناديان الهي اتصااًل همه را به سوي کسب فضايل دعوت مي
 خ داد.پاس گام نهادن به شاهراه سعادت و هدايت بايد به نداي اين مناديان عالم اعلي

 ابي از شرا ک! تواب غفلت تا کي؟ـاي انسان! با اين همه تعاليم عاليه و مطالعات، خ
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عمال خودخواهي و غرور مستي؟! از خواب غفلت برخيز و ديده بگشا و به نتايج ا 
ين ااش، در ار بگذشتگان بنگر و در عواقب امر خود بينديش. از نتايج افکار بزرگان برخورد

قصد و منزل متوانند به آساني بار مسؤوليت را به سر مقام است که تربيت يافتگان تو مي
 د برسانند.مقصو

صار ز اعخداوند تبارک و تعالي بشر را در وادي ضاللت نگذاشته و در هر عصري ا
 ايي سوقف نههاي فروزان هدايت ارسال نموده تا او را به سوي هدمردان الهي را با مشعل

 دهند.

ه، ل شدبراي سالکين طريق حقي که توفيق درک استادي الهي و تعاليم عاليه حاص
س زکيه نفتدر  ت به اتمام رسيده، ديگر عذري براي آنان باقي نيست. بايدمسلمًا مراتب حج

حد  ن بهو در اتحاد و اتفاق و وحدت قلبي بکوشند و محبت خود را نسبت به اهل ايما
تي د، سرمسياب کمال برسانند. بايد از پيروي نفس اماره بدر آيند که اگر توسن نفس تقويت

 نيستي افکند.  آغاز کند و صاحب خويش را به وادي

ها در شهرت طلبي و رياست طلبي و تحصيل ماديات تالش اي کساني که سال
مکانات احاظ نموديد، اندکي هم در تزکيه نفس و تقوي بکوشيد و بدانيد که اگر کسي از ل

 د را ازن خومادي متضرر گردد او مغبون نيست، اما کسي که گوهر تابناک پاکي دل و ايما
 ن است. دست داده او مغبو

وي ل به تقنه دبياييم دل خود را به زيور تقوي و حکمت بياراييم و زنگ دل را از آيي
د نزلت خوو م بزداييم. از گذشتگان درس عبرت گيريم، از مقام طلباني که وقتي کشتي مقام

ين اعتي که ن ساآبرند، لکن پناه بر خدا از بينند به خدا پناه ميرا اسير طوفان سهمگين مي
 ه خواهدفزودادالن، کشتي مرام خود را به ساحل رسانند که بر مراتب جور و جفايشان  سيه
 شد.

وند يابد که خداانسان عهدشکن اگر به خود مراجعه نمايد و به ياد آورد، در مي
 ام توبهه مقبتبارک و تعالي بارها او را به قدرت خويش از هالکت محفوظ داشته و بارها 

در  ود راخاي آن توبه را شکسته است؟ آري وقتي سيه دالن فاصلهبرآمده، اما با اندک 
ز افع خطر لي دآيند، ولي موقعي که خداي تبارک و تعامعرض خطر بينند به مقام توبه بر مي

 شکنند.کند، توبه خود را ميايشان مي

 ن،آصول ـ، بسا که براي ح دهدود را از دست ميـوقعيت اوليه خـکسي که مقام و م
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 تحدر كمال وقا کند. اما زماني که از رسيدن به آن مقام اوليه مأيوس شد،ي را مدح ميبرخ 
مرام  د، زيرايزارناي انسان، از آنان مباش كه از ضعفا و فقرا بگردد. به ناسزاگويي مشغول مي

ر نزد ند که دباش توانند محرم آن اسرار الهي. آنان نمييابندخود را در کلبه محقر ايشان نمي
 شود.اولياء خداست، اين گنجينه اسرار به سينه شايسته سپرده مي

از جاده  دند،روند، ولي موقعي که جان خود را به گناه آلوده نمودر اوايل راه خدا مي
گاه به رسد، آنشوند و مراتب قوه غضبيه و شهويه ايشان به منتها درجه ميحقيقت منحرف مي

 د.رده شومقام نبايد نواميس جوانان به اينان سپ؛ مسلمًا در اين تازنداين و آن مي

ا کنار دا رخآه از اين رياست طلبي، از اين شهرت طلبي، از اين مادي پرستي! رضاي 
کور  ن راکنند! چنين اعمالي چشم دلشاها كه نميگذاشته و به خاطر جلب رضاي مردم چه

 بينند.ياندازد که ديگر آن را نمکرده و پرده سياه به روي حقايق مي

 ويات بياييم تقوي را پيشه خود سازيم که رستگاري در تقوي است. تقوي در بل
ان که اند آناي است کارگر، لکن چه قليلآفات يک سپر الهي است، در جهاد با نفس حربه

 «.َنه  ْبحااهلِل س   ا ولِئَک اْلَاَقلُّوَن َعَددًا َو ه ْم َاْهل  »اهل تقوايند 

شهرت طلب هستيد و به خاطر شهرت و کسب مقام، ظلم و ستم اي کساني که 
َن ْنَفع  الَّذي ال َيَمِئذ  َفَيوْ »کنيد، بدانيد که فردا در محکمه عدل الهي عذرشما پذيرفته نشود مي

ند، عذرخواهي تم کردسان که پس در چنين روزي آن«: َظَلم وا َمْعِذَرت ه ْم َو ال ه ْم ي ْسَتْعَتب وَن
  اهلل  ي ريد  وَ ْنيا َض الدُّت ريد وَن َعرَ »ندهد. ديگر بس است، بياييد اراده آخرت کنيد  ايشان سودي

لکن خداي  ي را،کنيد، شهرت و ماديت و رياست دنيوشما اراده متاع دنيا را مي«: اْلآِخَر
 کند.مهربان براي شما آخرت را اراده مي

 ، مباداداستخشيد. بهاي شما پيش اي برادران گرامي! بياييد نفس خود را ارزان نفرو
ْيَس لَ»ت در اثر تبعيت از هوي و هوس از ارزش خود بکاهيد، بهاي شما فردوس اعلي اس

 « .ِلَاْنف ِسک ْم َثَمٌن ِالَّا 

ن اي افراد شهرت طلب و مادي پرست! به خدا سوگند شما وجود خود را ارزا
کناري  ا بهرون هستيد. بياييد اين شهرت طلبي فروشيد. شما در اين معامله بسيار مغبمي

روز ن که ديواناجاي رخ خواهد داد. بسياري از نهيد، معلوم نيست که فردا براي ما چه حادثه
د، شان نبور ايداز هر حيث سالم و نيرومندتر از ما بودند و اثري از آثار کسالت و نقاهت 

 اند.امروز در زير خاک سيه
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رت طلبي شه« : َو اْلَخم ول  را  َالشُّْهَر»نفرمود )ص( اکرممگر حضرت رسول 
فرمود ار نآفت است و گمنامي راحت است؛ بگذاريد مردم شما را نشناسند. مگر آن بزرگو

طبق احکام  و دراه خدا روي حب شهرت، رأس کل بليات است.« : َرْأس  ک لِّ  ح بُّ النُّبا»
 ست. وحدت ا والم سي رفتار کنيد، از نواهي بپرهيزيد که پيام مردان الهي، و اوامر مقدس اله

کسي  حال بر خالف فرموده خدا رفتار ننماييد و تسليم خواست او باشيد، خوشا به
«: َظم اهلِل اْلَاْع  باب  ِء اهللِ َالرِّضا ِبَقضا»اند که در مقام تسليم و رضا باشد که بزرگان دين فرموده

 ست. ي الهي باب اعظم الهي است. رحمت همانا تسليم به خواست الهي ارضا به قضا

صوم «: ع  الصِّياِما َاْنفَ دُّْنيَصْوم  النَّْفِس َعِن اللَّّذاِت ال»مگر حضرت موالي متقيان نفرمود 
اعاِت ل  الّطْفضَ اَ »نفس از لذات دنيا، سودمندترين روزه داري است؟ مگر آن بزرگوار نفرمود 

ت ي هر لذپه در افضل طاعات گذشتن از لذات دنيوي است. اما بدانيد ک« : لَّّذاِتِهْجر  ال
هرت و و ش مجازي و دنيوي، تيرگي و اندوه و مالل است. به يقين افرادي که از ماديات

ب آنان نصي برند، در پي اين لذايذ مجازي، اندوه فراوانيرياست و امور نفساني لذت مي
 به دست ق اوهاي علياي الهي را به توفيپيشه خود کنيد و نعمت گردد. بياييد تقوي رامي

 آوريد.

   
 علت اصلي انحراف مردم 

قوي بورزيد و تبراي خدا  اداي بندگان خ «:َفاتَّق وا اهلَل ِعباَد اهلِل َو باِدر وا آجاَلک ْم ِبَاْعماِلک ْم»
 با اعمال خود به سرانجام حيات دنيوي سبقت بجوييد.

ت حيا قدسه با دستور به تقوي آغاز شده و سپس مردم را به انقراضاين خطبه م
ين اسازد. دنيوي و به پايان رسيدن عمر و خاموش گشتن شعله فروزان زندگي متوجه مي

 پوشيده کسي تنبيه و هشدار تنها براي فرا رسيدن پايان عمر نيست، زيرا که وقوع آن بر
 ت کهه ضرورت دريافت حقيقت زندگي اسنيست. بلکه مقصود اصلي، آگاه کردن مردم ب

 کنند.ها و انحرافات، تبديل به خاکستر مياکثريت آن را به ناداني

ودي سمسلمًا آنان عاقبت از کرده خود پشيمان گردند، ولي آن ساعت پشيماني 
 ندهد؛ قبل از وقوع آن بايد پشيمان شده و به مقام توبه و انابه برآيند.
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 سراغ دهد. چه، مرگ بهضرورت اصالح زندگي را تذکر ميدر عين حال، اين خطبه 
نمايند. مي اهدهکند و همه، نتايج اعمال خويش را مشانسان آمده او را وارد صحنه ابديت مي

اي ز نيروهااري اي بزرگ تلقي نمود و با بهره بردلذا بايد اين زندگي را به عنوان سرمايه
 .انيدي زندگي در عالم ابديت آماده گردباطني، باالخص عقل و وجدان، خود را برا

رسد. اما يماي از بيرون و درون به گوش نداي هشدار از زمين و آسمان، از هر نقطه
ين ندا اتواند کسي که شنوايي سمع دل و بصيرت باطني خود را از دست داده، او چگونه مي

« َيْرِجع وَن ه ْم الٌي فَ ٌم ع مْ ص مٌّ ب کْ »را بشنود و حقايق را مشاهده کند؟ افرادي که به مرتبه 
 نمايند.شنوند و حقايق را مشاهده نمياند، اين ندا را نميرسيده

دست  ا ازرسد که نيروي سامعه باطني خود رنداي هشدار اتصااًل به گوش کساني مي
گز گذرد، هرگذرد و آن لحظاتي که از عمر مياند. هشدار که زندگي به سرعت مينداده

ها را يها و زيبايها و لذتاحتمال بازگشتي نيست. ساليان عمر بي سروصدا، قدرتبراي آن 
له توان به وسيهاي الهي که ميکند. اين نعمتگيرد و ما را روانه حاشيه طبيعت مياز ما مي

ه همگي ب ده وآنها خود و سايرين را به سعادت ابدي رسانيد، به تدريج از دست ما خارج ش
 گرايد.ي ميخاموشي و نابود

اند، هگشت سبب انحرافات در اصل کساني هستند که از تعاليم عاليه اسالمي برخوردار
گران ود و ديخيه، لکن دنياپرستي، خودخواهي و مقام طلبي آنان مانع شده که از اين تعاليم عال

 . مند سازندرا بهره

يي شب رؤياتراشند، هر اي مياينان کساني هستند که هر روز براي خود فلسفه
! ي دارندهارتمکنند. اينان در فريب دادن مردم، عجب بينند و براي خود احکامي صادر ميمي

ف عده نحرابايد آگاه بود و نگذاشت که چنين افراد در بين مسلمين رسوخ کنند و سبب ا
طر ، به خايشانکثيري گردند. اي کاش آن مهارت فريبنده در بيان و ابراز مکنونات دروني ا

 هاي بي اساسهاي حق به جانب، برداشتصيل دنيا و مقام نباشد. اينان اگر با آن قيافهتح
هند ازي خوابنگر خود را در معرض افکار ساده لوحان قرار دهند، مغز آنها را در خالئي ويرا

ندارند  ت دنيويحيا اند که اصاًل توجهي به انقراضداد. اينان چنان شيفته و فريفته دنيا گشته
 «.بًاه  َقري َنريوَ ِانَّه ْم َيَرْوَنه  َبعيدًا »دانند اين فاصله را بسيار طوالني مي و يا

اند، چنان در کشش آن گرفتارند که هايي که خود را در کشش زمان گم کردهانسان
دانند تا اند. آري ايشان وقوع جهان ديگر را بسيار طوالني ميگويي خود جزيي از زمان شده
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هاي رشد کنم که قيامتي بر پا شود. اما انسانگمان نمي«: قا ما َاظ نُّ الّسا» آنجا که گويند
يافته و به تکامل رسيده که از جويبار زمان بيرون آمده، و واقعيات را در زنجير پيوسته علت 

دانند که هرچه زودتر نتايج اعمال خود کنند، ميالعمل مشاهده ميو معلول و عمل و عکس
 خواهند ديد.را 

عده  شوند، اماآيند و وارد گذشته ميلحظات عمر بدون کمترين توقفي از آينده مي
توانند و اند که نميدانند، زيرا در موقعيتي از زمان قرار گرفتهکثيري آن را بسيار طوالني مي

 ات آن رگذش خواهند از قيد و بند زمان خارج شوند، و از ديدگاه باالتري زمان ويا نمي
شد که ارکان لم ميتوانست خود را از قيد و بند زمان برهاند، براي او مساگر انسان ميبنگرند. 

داد و يمجام ترين محاسبات را انسعادت ابدي او بايد در اين جهان پي ريزي شود، لذا عالي

 .افکندخود را به ضاللت نمي

صلي ت اشاره شد، علگرچه علل انحرافات و خواب غفلت بسيار است، اما چنان که ا
امل م خود عه علب. اگر ايشان همانا دانشمندان و علمايي هستند که به علم خود عامل نيستند

تلفات  و اين همه گرفتپرداختند، تاريخ مسير ديگري در پيش ميبودند و به ارشاد مردم مي
 آمد.سنگين جسمي و روحي که يک مغز بزرگ از ادراک آن عاجز است، به وجود نمي

ل و عق باالخص افکند،اعتنايي به نيروهاي باطني خود را به ضاللت ميبشر با بي
ْم َو َعلي ل وِبهِ لي ق  َخَتَم اهلل  عَ »دهد. لکن کساني که به مرتبه وجداني که اتصااًل هشدار مي

جدان را وانند نداي وتگونه مياند، چرسيده« َو َلـه ْم َعذاٌب َعظيمٌ  َسْمِعِهْم َو َعلي َاْبصاِرِهْم َغشاَو
در  ان ودانم در اندرون من خسته دل چيست که من خاموشم و او در فغبشنوند که: نمي

 غوغاست.

ن و فغا شنود. مگر اينآري اين فغان و غوغاي عقل و وجدان الهي را هر کسي نمي
 الماي عر فضدها را از عالم ناسوت بلند کرده و غوغا و صداي پرطنين آن نبوده که انسان
 الهوت و ملکوت به طيران آورده است؟ 

خواهند که شنوند، و نميمسلمًا عالم نمايان اين فغان و غوغا و صداي پرطنين را نمي
د و ، خواين جرس خوش آوا و بيدار کننده را به گوش ديگران برسانند و از علم خويش

راغ رگ به سه مکدار شوند اند و وقتي بيمند سازند. اما ايشان در خواب غفلتديگران را بهره
 ايشان آيد.
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 خود خويشتن تواندنمي انسان عمل، و فهم بدون که نوراني علوي کلمات آن است اين
 را ردشد درمان تواندنمي بشر آن بدون که اينسخه است اين. برهاند ضاللت ازگرداب را

 .است حيات آب از اعراض و حکمت از الهي،اعراض نسخه اين از اعراض. بيابد
 حمتر: «َفَنجا هاد   ِبح ْجَز َاَخذَ  وَ  ناَفَد َرشاد   ِالي د ِعيَ  وَ  َفَوعي ح ْکمًا َسِمعَ  اْمَرأَ  اهلل   َرِحمَ »

 به و آمد عمل مقام به و پذيرفت و شنيد را حکمتي سخن که است کسي حال شامل الهي
 به و تگرف را شايسته مربي يک دامن و شد دعوت کمال و رشد سوي به رسيد،و قربت

 ياستعدادها از و کند تفسير را خويش وجود تواندمي فردي چنان. رسيد رستگاري
 کاروانيان اهر فرا را حکمت فروزان مشعل و سازد، مندبهره را سايرين و خويشتن خدادادي،

 .رساند دياب سعادت به را ايشان و دهد قرار ناداني و جهل و فقر هايبيابان در گمشده
 و خنرانيس دايره چه شد، نايل سعادت به تواننمي علم وسيله به اتنه و عمل بدون

 ِفي اْلَاْشياءِ  َاْوَسع  َواْلَحقُّ» است تنگ عمل و انصاف دايره لکن است، وسيع بسيار وصف

 «.التَّناص فِ  ِفي َاْضَيق ها وَ  اص فِ التَّو
  آمرزممي رات امت از قدري به مباش نگران: فرمودي او به که حبيبت خاطر به الهي

 اي هک رسد فرمان کند، معصيت که ايبنده آري. بيامرز را ما همه شوي، راضي تو که
 اما. گردد او انايم پرده مغلوب و مغمور او گناهان تا کشيد در را او ايمان پرده فرشتگان،

 او گناهان کنل کشيديم، را ايمان پرده الهي گويند فرشتگان که رسيده هم به معاصي چندان
 .پوشدمي را گناهان من رحمت که کشيد در مرا رحمت پرده آيد فرمان. نپوشيد را

  و حمتر به ما اميد ولي است، قليل ما عبادات و طاعات که معترفيم و مقر الهي
   نظر مقام در لکن کشاند،مي عقوبت سوي به را ما گناهان! الهي الهي،. است کثير تو فضل

 .دهدمي تقامتان از ايمني نويد تو، کرم به
.    يستن باورکردني برگرديم؟ تو درگاه از خالي دست امروز است ممکن آيا الهي،

 انوار به ت،جمال اشراق به الهي. ده قرار خويش فضل و کرم و عنايت معرض در را ما الهي
 .ساز برخوردار جمالت مشاهده از را ما کمالت

 اما. وستيد کردن آشنا براي شستي را ما آب هزاران به الهي طلبيم؟ چه تو از الهي
 از را ما الهي ،او وصي و عالم مهتر روح به ترا الهي حبيبت، خاطر به ماند، شستني يک الهي

 .ماني تو تنها و برخيزيم خود از تا بشوي ما
 ،است يفضع ايشان بصيرت مراتب که گفت توان ، نيستند نگر آينده که کساني الهي
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ين اييم که آه خود اند. اي مربيان الهي بياييد بکلي از دست دادهيا مراتب بصيرت دل را به  
 توجه ما به خويشتن سبب ارشاد هزاران فرد خواهد شد.

شاهده مرا  بياييم در اثر تزکيه نفس، خود را به مقام شهود رسانيم تا حقيقت محض
ي اثبات ليل برادن رينماييم. در اين مقام است که ديگر براي ما برهاني نياز نيست، زيرا باالت

دليل  مطالبه« : يـٌحوِل َقبَمْدل  َطَلب  الدَّليِل َبْعَد اْلو ص وِل ِاَلي اْلـ»شيء، حضور همان شيء است. 
يا  اطنيبپس از وصول به مدلول غيرمعقول است. اما وقتي ممکن است آن شيء ظاهري يا 

 م! ه نماييشاهدمدر پيش خود مدلول در حضور ما باشد، ولي ما را آن بينايي نباشد که آن را 

هي سان. الال رالهي مراتب بصيرت دل ما را به حد اعلي برسان، تزکيه ما را به حد کم
 نياز گرديم.بگذار ما هم به مقام شهود برسيم و از برهان بي

 
 

 ج ـ آثار شوم انحرافات

 
 نفس پرستي و سرکوب عقل و وجدان

ا است، مفرمن طور که در جهان بروني حکهمه بايد بدانيم که جريان قانون الهي هما
را به  لوليها نيز حکومت مطلقه دارد. در جهان بروني هر علتي معدر جهان دروني انسان

 مل فعالن عاآورد، درون انسان نيز محکوم اين قانون است. مثال وجدان انسان، آوجود مي
 نمايي وراه عبارتست ازاست که بدون توقف و تأثر از تمايالت نفساني، وظايف خود را که 

 دهد.داوري و ... انجام مي

دان ها، عللي هستند که سقوط وجور شدن در تمايالت حيواني و خودخواهيغوطه
حتي  را به عنوان معلول به دنبال خواهند آورد. سکوت وجدان به جهت سرکوبي آن،

وني از بر وني واعتنايي بر آن، محروميت بينايي درسکوت و عدم فعاليت عقل در صورت بي
 اند.يتن علديدن آيات الهي در اثر تکبر و خودخواهي و خودستايي، مواردي از اين قانو

 ت رااين که برخي اشخاص هست را نيست، و نيست را هست، ظلم را قانون، عدال
ي را هاي عالهاي انعکاسي محض را جهان بيني، شناختناتواني، فرو رفتن در صندوق درک

 انکه اين داردندانند، علتي جز اين طلبي را عجز و لذت يابي را موفقيت مي خياالت، حقيقت
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ترسند که کنند. ميبيرون آمدن از خودخواهي و پاگذاشتن روي کبر و نخوت را تحمل نمي 
وق لذت ماف اگر چشم به باالتر از ديدگاه خود بيندازند، و تصميم به وصول واقعيات که

ه بصول دانند که گسترش اين ديدگاه و تصميم ونان نمياست، بگيرند معدوم گردند. آ
 واقعيات، آغاز گسترش وجود آنان در قلمرو هستي است.

 ان الهيمرد هنگامي که واقعيات و حقايق به لطف و عنايت پروردگار متعال به وسيله
را به  امعهگردد، در حقيقت نور خدا فضاي جهاي خاک نشينان سرازير ميبر مغزها و روان

ل تقباسازد. ولي بعضي نه تنها از اين نور الهي اسوسيله وصول آن حقايق روشن مي
ندن و پوشا تماننمايند! در صورتي که ککنند، که آن را انکار کرده و تاريکي قلمداد مينمي

 است.ت خدترين مبارزه با مشيشرمانهها و بيترين خيانت به انساناين نور الهي، وقيح

ه براي هايي کو پوشاندن آن، ظلم به مردم است، زيرا دور کردن انسانانکار نور الهي 
واسته خبا  اند، نوعي اخالل به حيات الهي آنها و مخالفتارتباط با واقعيات آفريده شده

 قلمداد سانهشرم، حقيقت را پوشانيده و آن را اسطوره و اف. ولي اين تبهکاران بيخداست
به  ز ابديتاند، در آغاان مردم ساده لوحي را که فريب دادهاند. آنان بدانند که گناهکرده

 دوش خواهند کشيد.

نها تاست و  ها آگاهآيند، لکن بدانند که خدا از دلايشان در ظاهر به مقام توبه بر مي
به  بازگشت ون وبا کلمه استغفار براي آنان نجاتي نيست. کفاره آن گناهان پس از اصالح در

اه ک گنيهايي است که از مردم مخفي داشته بودند. چه اين اقعيتسوي خدا، بيان آن و
ن آن ها است که جبراشخصي نيست که ظلم متوجه خويشتن باشد، بلکه اين ظلم به انسان

 باشد. اند، نميهايي که بين مردم و واقعيات انداختهجز مرتفع ساختن حجاب

ت، الناس اسالح فقهي حقاغفال مردم و کتمان حقايق و واقعيت از آنان، به اصط
اي جز بهالناس، لذا هيچ توخداي تبارک و تعالي ممکن است از هر گناهي بگذرد جز حق

وقتي ماست جبران آن اثري ندارد. اما ايشان آخرت را به دنيا و سعادت ابدي را به ري
 .رفت دانند که دير يا زود اين رياست و مقام از دست آنان خواهداند، نميفروخته

گر د! ار حقيقت چه معامله پستي است که حقيقتي در قبال سود پشيزي قرار گيرد
يازات امت فهمند که هيچ يک ازايشان عظمت و ارزش حقيقت را بدانند، به خدا سوگند مي

 تواند در برابر عظمت و ارزش حقيقت قرار گيرد.زندگي دنيوي نمي

 كه  ونه. همان گها به وجود آيدکند که غرض ورزي در شناختاختالفات وقتي بروز مي
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م ر اسالکه د ترين علل انحراف، عدم عمل به علم است. منابعياشاره گرديد، يکي از بزرگ
ر اين دست. علم را حجت و برهان معرفي نموده و لزوم عمل به آن را بيان کرده بسيار ا

ت و اس علم اعتنايي به علم مطرح شده که يکي عمل نکردن مطابقمنابع هر دو صورت بي
ابق ن مطديگري، عمل كردن برخالف علم. اما تباهي برخالف علم، شديدتر از عمل نكرد

 اعتنايي به حجت و برهان خداست لکن صورت دوم،علم است، زيرا صورت اول، بي
 لجاجت و مقاومت با حجت و برهان خداست. 

 در ست وبنابراين، اينان با وجود علْم حرکاتشان بر خالف حجت و برهان خدا
د را قيقي خوحاهي اند. ايشان در اثر حب دنيا و مقام، آگحقيقت با خدا به مقام مقابله آمده

 وحيط ماند. س کر و ناهشياري در دنيا زندگي را دستخوش عوامل طبيعي از دست داده
 ينان ازدارد. آري اهمنوعان خود محور نموده، انسان را از محاسبه حيات الهي محروم مي

 وه دنيا قه بمندند و از الفاظ و اصطالحات برخوردارند، ولي به علت عشق و عالبهرهدانش 
ايشان  اند. اگرچهرياست و تمايالت نفساني، هشياري و آگاهي اصلي خود را از دست داده

انند. زيرا راد ايشن افدانند، اما ناتوان تريتر ميتر و زيرکدر ميان مردمان خود را از همه فعال
از  ودهد ترين موقعيت انسان، موقعيتي است که آگاهي و هشياري خود را از دست بنناتوا

 .قدرت محاسبه نفع و ضرر خويش عاجز ماند

 ر شوند،وردااند از امتيازات جهان برخکنند که بهتر از همه توانستهايشان تصور مي
هايي ، پديدهاهرايي ظاند. چنان که نابينغافل از اين که بينايي حقيقي خود را از دست داده

بينايي كند، نامانند شکل و رنگ و ديگر نمودهاي مربوط به چشم سالم را تيره و تار مي
زدايد، و يا ن ميدروني نيز همه مباني حيات انساني و اصول و قوانين تکاملي را از افق درو

 سازد. زند که زندگي را به کلي براي او مختل ميچنان برهم مي

اي دهامر سا نايياند؟ رضايت به اين نابيگونه به اين نابينايي رضايت دادهاما ايشان چ
 شم بينادن چاند. اين رضايت، در حقيقت رضايت بر کور و کر کرنيست که اينان تصور کرده

 و گوش شنواي خود و ديگران است، بلکه رضايت به سلب حس از تمام عوامل حسي
ي و هاي عظماي آگاهاين بينايي، نخست نعمت است! اينان غافلند که در از بين بردن

غاز تي آدهند و سپس، نابينايي و مسهشياري و تعقل و تفکر را به اختيار از دست مي
 شود.مي

 ارواني ر، تغذيه مغزي و  ساب و ميزان مطرح استـشان حساني که در زندگيـاما ک
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ذا در داد، ل ز دستاو شنوايي را تغذيه حيات دانسته و به خوبي واقفند که نبايد اين بينايي  
 برابر تبهکاران آگاه و هشيارند.

يط شرا داند انکار کند و حتي در صورت قرار گرفتن تحتاگر انسان آنچه را نمي
ود و ه علم شدل بمعيني آفتاب و روشنايي آن را انکار نمايد، اميد است که زماني جهل او مب

 در صدد نساناي نكته مهم و اساسي اين است که آن شرايط و موانع انکار، از بين رود؛ ول
 انکار خويشتن برآيد.

 ا انکارود راند، اينان خافرادي که آگاهي و هشياري و بينايي خود را از دست داده
ه کنند مبارزخيزند. اينان تصور ميکنند و با خويشتن به مقاومت و لجاجت بر ميمي

جت ه و لجابارزه اول از همه با خويش به مقام مشان تنها با ديگران است، در صورتي کمنفي
رش هر پذيرد زيرا پذياند. کسي که خود را انکار کند، او هيچ حقيقتي را نميبرخاسته

 حقيقتي، فرع شناخت خويش و پذيرش آن است.

انمود ودارند، چنان ها عرضه مياين محبان دنيا هر حقيقتي را که ظاهرًا به انسان
ار اء بر کاتک مغان آنان به خاطر خيرخواهي است، اما واقعيت آن است کهکنند که اين ارمي

 ايشان، تکيه بر سراب آب نماست. 

تواند مي گونهمحب دنيا و مقام، دروغگو و فريبكار است. او که خود را تباه کرده، چ
را به ي امتياز هرًادر ارشاد مردم و سازندگي جامعه نقشي داشته باشد؟ بنابراين اينان ولو ظا

ن از آنا ز رادست آورده و خود را به جامعه، راهنما و مصلح معرفي کنند، بايد آن امتيا
 گرفت، چنان که شمشير بران را بايد از دست ديوانه زورمند بدر آورد.

 وزيه اگر مبارزه اين تبهکاران با حاميان حق و حقيقت به طور صحيح مورد تج
م، که وجه مردا متر منفي حرکات و مبارزه ايشان نه تنهشود که آثاتحليل قرار گيرد، مسلم مي

رش پذي وتر از همه متوجه آن حق و حقيقت با عظمتي است که خفاش صفتان از ديدن مهم
 برند.نور آن، رنج مي

ختل ها را ماساس اين محبان دنيا اگر غلبه کند، نيروهاي باطني انسانآرايش بي
اهاي قيقت نمد، حان مردم و واقعيات ارتباطي برقرار کننگرداند. اينان به جاي اين که ميمي

ه بيان را رعونفدهند. فرعون و ها عبور ميآراسته و پر زر و زيور را از پيش ديدگان انسان
ر اسراييل را به جاي حضرت عيسي، درهم و ديناجاي حضرت موسي، طغيانگران بني

 آرايند! به جاي علي مي، و معاويه را )ص(محمدپرستان عرب را به جاي حضرت 
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 به که نآنا قلوب شود،مي آورده يادشان به خدا كه هنگامي که هستند کساني آنان
 ناگهان شود، تهانداخ يادشان به غيرخدا که هنگامي و شود،مي َدرهم اندنياورده ايمان آخرت

 الَّذينَ  ذ ِکرَ  ذااِ  وَ  اْلآِخرَ بِ  ن ونَ ي ْؤمِ  ال ذينَ الَّ  ق ل وب   ًَزَّتْ اْشَمأَ  َوْحَده   اهلل   ذ ِکرَ  ِاذا وَ » گردندمي خوشحال

 ايقحق از شانقلب لکن شوند، نشادما خدا ياد از هم ظاهر به اگر. «َيْسَتْبِشر ونَ  ه مْ  ِاذا د وِنهِ  ِمنْ 
 .گرددمي َدرهم

 اما! دشو ناراحتي موجب خدا ياد تواندمي چگونه که آيد نظر به بعيد است ممکن
 که مه کساني بلکه دارد، وجود معرفت و شناخت از دور مردم در تنها هن حقيقت اين

 رنج الهي ردانم ياد از و حقايق و خدا ياد از نيز اند،پيموده را ايحرفه هايدانش از مراحلي

 را نماها کرمتف بيشتر درون علمي، تقواي جاي به که است علمي انحراف همان اين. برندمي
 .کنند مشاهده خود قدرت مراتب در افزايشي که وقتي باالخص است، گرفته فرا

 گسيخته هايشناخت از قدري شکل در حتي آن، مختلف اشکال در قدرت احساس
. است شده الهي آيات انکار براي رواني سطوح در خيز و جست و فرورفتن سبب هم، از

 در تيح دممر اکثر دامنگير که است واقعيات به نسبت گريطغيان و استکبار همان اين
 روحي لاختال و مغزي نارسايي معلول همواره بيماري اين. است گشته حقايق ترينروشن
 به وجهت عدم الهي، حيات برنامه تنظيم به نسبت انگاري سهل اصلي، عوامل بلکه نيست

 که هاست،سرخوشي و هالذت در شدن ور غوطه و باطني نيروهاي شکوفايي ضرورت
 .سازدمي مختل را الهي حيات محاسبه اصيل جريان

 در يتباه راه و شده دمساز شياطين با هاخودکامگي و انحرافات علت به گروهي
 را آن بتوانند که اندنموده تفسير طوري خود براي زندگي در را هدايت ايشان اند،گرفته پيش

 نينفسا اتمشتهي از برخاسته که هدايتي آن البته. کنند محاسبه خود زندگي اصلي مبناي
 .آيند ايلن خويش حيواني آرزوهاي به ديگران و خود فريفتن با خواهندمي که است ايشان

 ندارپ و گمان با خواهندمي نکرده اکتفا انسانيت مسير از خروج به گروه اين
 معيار که را الهي قوانين و اصول و دهند جلوه هدايت را خود ضدانساني حرکات اساس،بي

 تفسير و توجيه را خود موجوديت و زنند هم بر است، باطل زا حق و بد از نيک تشخيص
 قرآن آري.  «ل وَناْلغافِ  ه م   کَ ا ولئِ  وَ  ْبصاِرِهمْ اَ  وَ  َسْمِعِهمْ  وَ  ق ل وِبِهمْ  َعلي اهلل   َطَبعَ  الَّذينَ  ا ولِئکَ » نمايند
 از ترستپ ار غافل که آنجا تا آورد،مي شمار به انسان پست اوصاف از يکي را غفلت مجيد،

 .نمايدمي گوشزد حيوانات
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 عدم وتوجهي و اهميت ندادن به موضوع غفلت، آن تاريکي ذهني است که به سبب بي
، وضوعگردد. اما کمال اهميت و توجه و تفکر نسبت به متفکر و تعقل در آن، حاصل مي

لب قکه  . به سبب غفلت استدهدافروزد و انسان را از تاريکي نجات ميچراغي در ذهن مي
را  بيند و گوش حقايقگردد و چشم آيات خدا را نميهاي اصيل، راکد مياز فعاليت

 شود.شنود؛ در اين مقام است که اعراض از حقيقت و امتيازات آن، شروع مينمي

ء، عي اعضاطبي البته مراد از رکود قلب و بازماندن چشم و گوش از فعاليت، نه اختالل
ات و يوانحشياري و تعقل و وجدان است، که انسان را تا حد که از دست دادن آگاهي و ه

ول و د اصدهد. اگر اين نيروهاي باطني شکوفا نشود و در جهت ضپست تر از آن تنزل مي
تخدام ن اسقوانين انساني به فعاليت افتد، همه در راه تخريب حيات الهي خود و ديگرا

ود اي الهي است، موجب تخريب خهترين نعمتگردد. مثاًل قدرت که يکي از بزرگمي
در  ردد،گشود؛ علم به جاي اين که براي راهنمايي استخدام قدرت و ديگر امتيازات مي

 رود.جهت افزايش مراتب جهالت به كار مي

وني را کند و هيچ قاناي است که نيروي حسابگري انسان را فلج ميآري غفلت آن پديده

اب . غافل چون هميشه در خوکنده مطرح نميبراي وي ضروري و مبناي حساب و محاسب
گل نخواهد  کارد،کند از خاري که ميبيند، او فکر نمياست، نيروهاي انساني را نيز مرده مي

 بيند، غافل از آن که اين خار کشته خود اوست.چيد. او هميشه خار را مي

 ز.مسا الهي همه ما را از خواب غفلت بيرون آر، ما را به بيماري غفلت مبتال

اي ها را برهالهاي ما بنشان. اي باغبان ازلي، اين نهاي عشق خود را در دلالهي نهال
 رسيدن به اشجار و ثمرات طيبه، به آب تعاليم عاليه آبياري فرما.

شم قات، چز مالالهي دل ما را به انوار علم و معرفت در حد اعلي منور فرما. الهي رو
 .ما را به شهود جمالت روشن فرما

 در اين الهاالهي عنايت فرما که رکن محکم توحيد و معرفت، اقامتگاه ما باشد. بار
 ساعت مقدس نام ما را در صف سعداء به شمار آر.

 ا يقينيمراي بالهي طاعات ما را در مقام عليين به درجه مقبوليت برسان. پروردگارا 
 عنايت فرما که هر شک و ريب را دافع و رافع شود.

، اي يَنم ْضَطرّ اْلـ يا م جيبَ ، اي نجات دهنده به هالکت افتادگان؛ اْلهاِلکينَ  يا م نِحَي
 و  ا سائل و گدايران، مه فقينـ، اي گنجيا َکْنَز اْلـم ْفَتـِقريَناي پريشان حاالن؛ ـابت کننده دعـاج
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 فقير دِر تو هستيم.

ز ا، اي مأواي عيَنْنـَقطِ ْلـم  اَوي يا َمأْ ، اي جبران کننده دل شکستگان؛ يا جاِبَر اْلـم ْنَکِسريَن
 ايم.ايم، دل شکستههمه بريدگان؛ الهي ما از همه بريده

غيَث م  يا م؛ قيري، اي ياري کننده ضعيفان؛ الهي ضعيفيم، فيا ناِصَر اْلـم ْسَتْضِعفينَ 

 ان.ندگاه آورکم پن، اي حصار محيا ِحْصَن الّلاّجيَن، اي فريادرس ستمديدگان؛ اْلـَمْکر وبينَ 

  
 نوسان و تنزل انوار دل

وفق مقوي تحقيقت انسان يا انسان حقيقي، نور الهي است. انساني که با طي مراحل 
شود. در ين ميي مزگردد، به انوار زيورهاي الهمندي بيشتري از تعاليم عاليه ديني ميبه بهره

حض نور م از متجلي و نمايان است. همه انوار« ِمْن ر وحي»چنين انساني معاني جلوات 
 شود، آيتي از آيات الهيه است.ساطع و المع است و هر نوري که مشاهده مي

حض خداوند تبارک و تعالي نور محض است و صفات او عين ذات او، همه نور م
ر دادي ماست، يعني بين نور صفات و ذات او فرقي نيست. نور الهي گاهگاهي به لباس 

ز المتي اها و عاي از نشانهها نشانهشود؛ ايننمايان ميها ها و قالبآمده و به انواع رنگ
 عاليم طريق اوست.

ور ستند. نهلهي احضرات انبياء و اوصياء و اولياء و اخيار و ابرار و صالحين همه نور 
کرده  ا طيرقوي نوري است که از تقواي بيشتري برخوردار باشد. انساني که مراحل تقوي 

ي اد ديگرافر مند است، نور او بسيار قوي است. گرچه دربهره و در حد اعلي از آيات الهي
ور نيک  شود، لکن نورشان ضعيف است. البته همه اين انوار ازهم نور خدا مشاهده مي
راتب نوار، مانمايد، اما مشاهده قوت و ضعف اين مي« ِمْن ر وحي»ساطع است و تعليم نور 

 نمايد.نوسان بعضي انوار را آشکار مي دهد و حتيتقوي و کماالت افراد را نشان مي

سد که ي بربشر در اثر توبه و اتصال و کمال توجه، امکان دارد به مرتبه و مقام 
رش به ه نوکحقيقت او نور قوي باشد. اما بشري که ساعتي قبل داراي نور قوي بود، بسا 

ل در قبا وده بو جاي تقويت، تضعيف گردد. مسلمًا چنين افرادي از تعاليم عاليه برخوردار
تعاليم  بتدا ازااز  اين تنزل مراتب نوري، مسؤوليتشان در پيشگاه الهي باالتر است از فردي که

 عاليه برخوردار نبوده است.
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عقل  ولهي مسؤوليت هرکسي در پيشگاه الهي به نسبت برخورداري از تعاليم عاليه ا
 نمسؤوليت آنا ارند،يم عاليه الهي را دافرادي که ساليان متمادي توفيق برخورداري از تعالاست. 

، متألم لف آنانز تخابسي باالتر از سايرين است، و محبوبين الهي از آنان انتظار ديگري دارند و 

شده،  مام حجتن ات؛ رهرواني که خداوند متعال به آنان علم و بيان داده و برايشاو ناراحتند
 ن!الت شيطان در اسفل السافلياند و صبح بر اثر دخآنان که شب در اعلي عليين

ه فرادي کاد اتکليف و وظيفه سالکين و عارفين الهي ارشاد افراد است و از جمله ارش
اند رمودهان فدر اثر دخالت شيطان و نفس، مراتب نورانيتشان در نوسان و تنزل است. بزرگ

ونه چگ ااز جمله اموري که قابل اعتماد نيست قلب است، معلوم نيست که عاقبت امر م
 خواهد بود.

ز ايک  الهي ترا به مقربين درگاهت سوگند، آن مقام و مرتبه و نوري که به هر
دار و حفوظزل ماي، آن را برايشان ثابت بدار و از نوسان و تنرهروان طريق حق عطا فرموده

 بر مقام معنوي آنان بيفزاي.

فرمايي، متتب تقوي کراترين مراکنيم که ما را عاليالهي از پيشگاه تو درخواست مي
اضي رلهي او پس از آن که به توفيق و فضل و رحمت تو قدم به مراتب باالتر گذاشتيم، 

 مشو که از آن تنزل نماييم.

ق و و غاِس َلقسپاريم، ما را از شر نفس و شيطان و از شر ما َخالهي خود را به تو مي
 انس و جن حفظ فرما.

  
 شقاوت و قساوت دل 

که  ارد،دد آياتي چند مربوط به عزت و ذلت و هدايت و گمراهي وجود در قرآن مجي
 بر جبر اللتداند که اين آيات شريفه اند. بعضي گفتهمفسرين در تفسير آنها اختالف کرده

اند. البته هکرد دارد، لذا اختيار را نسبت به عزت و ذلت و هدايت و گمراهي، از انسان نفي
ر ي که اماند، در صورتدر اين آيات شريفه تعمق و تفکر نکردهاينان چنان که بايد و شايد 

 است به تفکر و تدبر و تعمق در آيات قرآن مجيد.

 وفيد ر عمل کند، عمل او مـهرگاه کسي به احکام مقدس قرآن بدون تدبر و تفک
 د.باش مثمرثمر نيست. اعمال وقتي مقبول پيشگاه الهي است که از روي تفکر و تدبر
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ه برا  فسير مشيت الهي اختالف کرده و معتقدند که مشيت الهي انسانبعضي در ت
ست، الهي ارساند. آري هر دو امر به مشيت هدايت و سعادت و يا به شقاوت و گمراهي مي

 ولي بايد دانست که جريان مشيت الهي چگونه است.

 ي زمينهسر کدجريان مشيت الهي نسبت به انسان وقتي است که زمينه آماده باشد. هرگاه 
دهد؛ ق مييابد و او را به سوي هدايت و عزت و سعادت سوفراهم شد، مشيت الهي جريان مي

 کشاند.و يا جريان مشيت الهي او را به سوي گمراهي و ذلت و شقاوت مي

يب وقتي انسان در اثر رياضت و مجاهدت و تفکر و تدبر و تزکيه نفس و تهذ
هم او فرا ه درود را تقويت نمود و از اين باب زميناخالق، نيروهاي عقالنيه و وجدانيه خ

اگر  کشد. امايابد و او را به سوي هدايت و عزت و سعادت ميشد، مشيت الهي جريان مي
خالق اذيب کسي نيروهاي عقالنيه و وجدانيه خود را تضعيف کند و فاقد تزکيه نفس و ته

جريان مشيت  در او فراهم گردد،بوده و از کالم بزرگان اعراض کند و از اين باب زمينه 
 ان کجا!جري برد، لکن اين جريان کجا و آنالهي او را به سوي شقاوت و ذلت و گمراهي مي

وي سرا به  و مابريم که مبادا چنان کنيم که جريان مشيت تالهي پناه بر بارگاه قدس تو مي
 شقاوت و ذلت و گمراهي بکشد.

لهي اد اي که به توفيق حق، از محضر استچه سعادتمندند سالکين مقدس و پاکدالن
، توي استد محآراسته و زيبا لکن فاق کنند. اما کساني که ظاهرًا سخنان آناندرک فيض مي

ا حفظ لم ربسي از چنان سعادتمندان به دور هستند. امروز بسيارند افرادي که ظواهر ع
لفاظ ب اه کثيري مجذوشود. عداند، اما اثري از آثار عمل در ايشان مشاهده نمينموده

ساني کآنان گردند، در صورتي که کلماتشان فاقد روح و محتوي است. ظاهري آنان مي
ما هاي علمي، ادهند؛ ظاهرًا ابراز علم و نمايشهستند که حق را ناحق و ناحق را حق جلوه مي

بريم ه ميتو پنا د به. الهي همواره از شر چنين افراکنندباطنًا مردم را از علم و حقيقت دور مي
 که مبادا شيفته آنان گرديم.

ي به يفتگها، خيره شدن به ظواهر امور دنيوي و شعلت همه اين انحرافات و ضاللت
ها ناٌء َو آِخر  َعل ها ر  َاوَّ ما َاِصف  ِمْن دا»فرمايد: السالم ميالموالي علي عليهآن است. حضرت مولي

«: ْبَصَر ِاَلْيها َاْعَمْته ه  َو َمْن اَ صََّرتْ ها َبها ِعقاٌب .... َو َمْن َاْبَصَر بِ َفناٌء في َحالِلها ِحساٌب َو في َحرامِ 
ب و چگونه توصيف کنم دنيايي را که اولش مشقت است و آخرش فناء، در حاللش حسا

 سي ازد و کيش س، بينا در حرامش عقاب است ... کسي که به دنيا بنگرد و از او بينايي جويد
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 گرد و خيره گردد، نابينايش کند.که به او بن

 نايمع يشيم،بيند «ِاَلْيها رَ َاْبصَ  َمنْ » آن بعدي جمله و «ِبها َاْبَصرَ  َمنْ » مقدسه جمله در اگر
. يافت توانن را عمقش و رسيد نتوان نهايتش به که بينيممي را اعاليي هدف و انگيز شگفت

 به دادند، فريب را هاانسان خود هدف به رسيدن راه در و شدند دنيا فريفته و شيفته که آنان
 .شدند گرفتار ابدي شقاوت

 منشأ نيز حق غير به توجه است، کمال و خير مبدأ حق، به توجه که طور همان آري
 شر و خير هر نفساني و خيالي و فکري ريشه و منشأ توجه، چه. است فساد و شر و نقص
 با ابدع شدن سنخ هم و تقرب همان ه،توج و پرستش و ايمان حقيقت اسالم، مکتب در. است
 . است معبود

 و يدق هر از و بخشدمي انسان به را مطلق رستگاري و ايمان کمال حق، به توجه
 کرده نفساني هايهوي و شهوات محکوم را آدمي حق، به توجهيبي اما. نمايدمي آزاد بندي

 .است انسان وجود اعضاء مطلق رئيس که قلبي همان کند،مي سخت را قلبش و
. است سنگدلي و قلب تضعيف سبب محسوسات، به توجه و معقوالت و حق از اعراض

 ستنده سنگ انندم قلوب اين «َقْسَو َاَشدُّ  َاوْ  َکاْلِحجاَر َفِهيَ » فرمايدمي آنان حق در مجيد قرآن
 به يمتسل و نمو و زندگي به کشش و گرايش داراي که نرم خاک مانند نه آن، از ترسخت يا

 .نيست آنها وسرسبزي خرمي به اميدي گونه هيچ جهت بدين است، حق
 واملع تأثيرات اثر در يا و شود،مي جاري نهرها کوهستان هايسنگ تخته دل از

 خارا سنگ از ترسخت هاقلب اين اما. يابدمي جريان آب و شده شکافته هاسنگ طبيعي
 و عواطف شاندرون از نه عقلي؛ كمال و عنويم حيات داراي نه و حقند پذيراي نه که هستند

 خشک وجدان و ضمير و گوش و چشم راه از عبرت و حكمت و پند نه و كندمي بروز خير
 آثار بلکه يست،ن آنان سرشت از دل سختي اين اما. کندمي پيدا راه درونشان به آنها، مرده و

 و تعاليم که است سنگدلي نهمي اثر در. است انداخته قابليت از را هادل که است اعمال
 .گردندنمي حق تسليم و نشده موثر آنان در دانشمندان و علماء رهنمودهاي

 انسان باطن در تغييرات و تبدالت سبب تنها نه الهي مستقيم صراط از انحراف
 فکر هر قبال در. کندمي ايجاد تغييراتي هم آن هايسلول در حتي بدن ظواهر در که شود،مي
 عضالت  انقباض بدون پا که چنان. شودمي ظاهر هاسلول در شيميايي تغييرات خيالي، و

تواند نمي مغز  و  قلب  هاي سلول در تغييراتي  پيدايش  بدون  نيز انسان ، کندنمي  حرکت
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فکر و خيال کند. اين تغييرات زودگذر نبوده بلکه هميشه باقي است، ممکن است ظاهرًا 
ند، ولي بعد از مدت مديدي تحت تأثير عواملي مانند انفعاالت انسان چيزي را فراموش ک

ها در عصبي و تنويم مغناطيسي و يا علل ديگري آن را به خاطر بياورد؛ تغييرات اين سلول
 گذارد.باطن نيز اثر مي

شر است. ب ناتربيند و از انسان به خود او داهاي مغز را ميخداوند متعال تمام جوالن
 رهيز ازر و پاست، ولي در ذات الهي نسياني وجود ندارد. امر است به تفکدر معرض نسيان 

 دأ حرکته مبککند. همان قلبي تخيل، چه تفکر قواي باطني و قلب الهي انسان را تقويت مي
ز ادر سير مطلق است. بنابر آيات قرآن، تعقل و تفکر ناشي از قلب است و عقل 

ام اله ت، و ساير اعضاء در حس و درک از قلبشود که همان قلب اساي ظاهر ميسرچشمه
 گيرند.مي

سوي،  ز ماااز نظر اسالم تربيت آن است که در اثر توجه به حق و معقوالت و انقطاع 
 ل سخت وق، دحبصيرت قلبي انسان به کمال رسد تا به وصال نايل آيد. اما در اثر اعراض از 

 از ماند.ترين حقايق نيز بمسدود گردد و از درک حتي روشن

يا  وبشنود  اي از قرآنبنا به تعاليم عاليه ديني، اگر فردي بتواند به توفيق حق کلمه
که به  ستندهز حساب خارج است. اما افرادي هم قرائت کند، اجرش در پيشگاه الهي از حّي

ي وقتي . آرشودمحض استماع يا قرائت آيات الهي، بر مراتب شقاوت و عذابشان افزوده مي
ديل حکمتي و آيات قرآني از لسان فردي جاري شود که فاقد عمل است، سبب تبکلمات 

د کند مانن. هم چنان که برخي معاصي حسنات را نابود ميگرددحسنات او به سيئات مي
ه ککند مانند خوشخويي. بسا حسناتي تندخويي، بعضي حسنات هم سيئات را محو مي

 رود.ر ميه هددر اثر مغلوبيت در برابر نفس ب ها انسان در اکتساب آنها زحمت کشيده،سال

 اهريه وات ظبنابراين استماع آيات قرآن و کالم محبوبين الهي و نيز استماع مشاهد
 کسانباطنيه که موجب تقويت معرفت و حصول سعادت و کمال است، آثار آن در همه ي

ير لحاظ س از انسان نبوده، بستگي به مراتب کيفيات قلبي هر کسي دارد. هرچه کيفيات قلبي
ي ير نزولسحاظ صعودي باالتر، برخورداري او از سعادت بيشتر؛ و هرچه کيفيت قلبي او از ل

 تر است.پايين تر، از سعادت دورتر و مراتب شقاوتش افزون

امکان دارد براي برخي افراد نه تنها امور منفي، که حتي آيات الهيه و استماع حقايق 
ها قبل به اين نکته اشاره ها گردد. پيشوايان مقدس اسالم قرننيز سبب تقويت شقاوت آن



                                                                                            منحرفين و بازماندگان 309

در آخرالزمان افرادي هستند که به محض مشاهده حقايق و مشاهده مؤمنين، بر  کهاند نموده
گردند که چنان افرادي را از بين ببرند و در از بين بردن شقاوتشان افزوده شده، حتي آماده مي

 ند!کنمردان خدا فخر و مباهات مي

ت. ر استالوت آيات قرآن يا احسان و يا عبادت و اطاعت، در حق اموات نيز مؤث
ل دأ اتصاا مببآورد و در اثناي آن سير الهي نموده فردي که به رضاي حق عبادتي به جا مي

مند بهره ز آنارسد که مردم يابد، مسلمًا ظاهرًا و باطنًا امور خير از او به ظهور ميمي
 مواتي کهامندي است، نه رتبه اول چنين فردي شايسته تعظيم و اکرام و بهرهشوند. در ممي

 گيرد.لق ميي تعاين مراحل را طي نکرده و تنها به خاطر آن فرد، به اينان هم مزد و پاداش

شان قاوتافرادي که در موقع تالوت آيات، عالوه بر محروميت از اجر و مزد بر ش
ه ن افزودابشاقبي نيز به محض استماع آيات بر عقاب و عذگردد، اينان در دار عافزوده مي

ت ي، اثراحمانشود. اما براي سالکين و عارفين الهي، استماع مشاهدات ظاهري و باطني رمي
 شود. ي ميکند که به توفيق حق به کمال سعادت دارين منتهعميقي در دل آنها ايجاد مي

 لهي،ري حق و توجه محبوبين ابه به، چه محفل مقدسي است آن محفلي که به يا
يه برخوردار ليه الهعا يمها ظاهرًا و باطنًا از تعالافراد آن در مکتب ربوبي ثبت نام کرده و سال

به در مرت عوديباشند. قطعًا صفاي قلبي و مراتب ايماني و کيفيت قلوب آنان در طريق سيرص
 وحقايق  ي ازدازه برخوردارکمال است، زيرا هرچه بصيرت ديدگان قلب باالتر، به همان ان

 تر.مشاهدات باطني عالي

 ودان الهي از بارگاه عظمت و رحمتت مسئلت داريم که کمال توفيق را شامل گر
ني، ني رحماباط وقلب بيدار به ما کرامت فرما تا از حقايق و آيات الهيه و مشاهدات ظاهري 

 ابد.يقلبي ما فزوني  استقبال نماييم. الهي مبادا به محض استماع حقايق، قساوت

تخراج اط و اسستنبالهي توفيق عطا فرما که بتوانيم معاني و حقايق را از کالم بزرگان ا
ه تحت ر مده کقرا کنيم، و آن را در وجود خود به مقام فعليت در آوريم. الهي ما را از آنان

اند. تهه او گشريفتفتعاليم عاليه قرار گرفته، لکن در اثر اغواي شيطان منحرف شده و شيفته و 
 کنند.الهي مبادا ما از افرادي باشيم که با اهل حق مجادله مي

ها ناپاکي ه ازالهي به مقربين درگاهت، کيفيت قلبي ما را به آن مرتبه عالي برسان ك
 که ، رددگت صادر ئقدس اولياـواست توست به لسان مـه خـ، تا آنچ رسته و به وصال رسد
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 آيد.ز به عنايت و توجه تو به تکلم ميلسان ظاهري آنان ني 

 ه مرتبهو ب الهي بصيرت ديدگان قلب ما را به کمال رسان تا قضاوت ما رحماني باشد
 افراط و تفريط گام ننهيم.

يچ تت هنگريم، قسم به عزالهي موقعي که ما به اعمال و حرکات و رفتار خود مي
 مان، بهي رحي نداريم. اما تو اي خدابينيم و انتظار لطف خاصگونه شايستگي در خود نمي

دهيم يسم مکني. الهي ترا قنگري، بلکه بنا به رحمت خود عمل ميحرکات و رفتار ما نمي
 به فضل و رحمت خود، به گناهان ما منگر به رحمت خود بنگر.

ما  ها، اي نوربخش ديدگان قلوب، اي تحول بخش حاالت،الهي اي گرداننده دل
ن ه گناهااف بکوبيم . اي خداي رحمان در حال اقرار و اعتررحمت ترا مي ايم حلقه درآمده

 ايم.ايم، که الهي به معصيت، خانه دل ويران کردهخويش به بارگاه رحمت تو آمده

و تها، اي ضياء بخش ديدگان دل، اي تحول بخش حاالت، از اي گرداننده قلب
 عت وصاله خلحد کمال رساني، ما را ب هاي دل ما را بهخواهانيم که مراتب آبادي ويرانه

 ملّبس فرمايي. 

فرمايي: يالهي آن توفيق عنايت فرما که نداي تبريک ترا به سمع دل بشنويم که م
 م.و منکسي را که اين تحول و اين کماالت و اين خلوت وصال نصيب شد، تبريک گوي ا

  
 سوز خود فريبيبيماري جان

ت ي اسي است. آري اين زيبايي حقيقي از آن کسمخصوص مردان اله ،زيباترين چهره
ه بتا  که در راه رسيدن به حقيقت محض، مجاهدات و رياضات طاقت فرسا را متحمل گردد

 حق و حقيقت رسد.

فيق ه توبمرد الهي خود را به تمام معني براي آن مجاهدت و رياضت آماده کند و 
 وحق  دد. اگرچه در وصول بهحق و ارشاد باطني، کمال زيبايي بر چهره دلش نقش گر

ق ول به حز وصشود، لکن هنوز به حد کمال نرسيده، بعد احقيقت، اين زيبايي الهيه عطا مي
عامل  والم عو حقيقت اگر بخواهد اين زيبايي را به کمال رساند، بايد وظايف ديگري را 
 شود و آن همانا ارشاد سايرين يا رساندن ديگران به همان حق و حقيقت است.

مرد الهي رياضات طاقت فرسا را تحمل کند و به حقيقت رسد و خواهد که 
ويش نيز نايل گردد. ـرساند، و به اين مقصود خـاالمکان طالبين را نيز به همان حقيقت بحتي
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اگر چه آروزي او در اين مقام به اتمام و اکمال نرسيده، لکن چه کند که خداي تبارک و 
انسان تعيين نفرموده، اميد به حق که بر مراتب آن قدرت تعالي تکليف مااليطاق براي 

اش بيفزايد. آرزوي او رسيدن همه مردم به هدف نهايي و نيل به كمال ظاهريه و باطنيه
 زيبايي است.

 و توجه ق حقاند، در اثر تعاليم عاليه مردان الهي و به توفيطالباني که جوياي حق
بعيد  سافاتمگردند؛ طالباني که از برخوردار مي از آن زيبايي الهيه )ع(موليخاص حضرت 

 رسند. قيقتحشتابند تا به آن زيبايي حق و با کمال اشتياق به سوي آن تعاليم عاليه مي

که  ديد در مقابل زيباترين چهره انساني که از آن چنان مردان الهي است، بايد
، يستندنب حق و حقيقت ؟ کساني که در طلترين چهره انساني کدام استترين و وقيحزشت

راها، ده، افتنمو آنان که بدون تحقيقات و بدون سير در حاالت بزرگان به ايشان توهين و اهانت
ان الهي ليه مردم عاگذارند؛ از آن باالتر کساني که مدتي تحت تعاليهايي بر آنان ميالقاب و نام

بي ودفريخاز آن در صدد بوده و تا حدي واقعيت و حقيقت براي ايشان روشن شده، لکن پس 

مرتکب  راد. چنين افها هستندترين چهرهترين و وقيحآيند، داراي زشتو انکار حقايق بر مي
ند و وهين کنهي تگردند. ستمي باالتر از اين نيست که به مردان الچندين مبارزه وقيحانه مي

ه ه مبارزبهي ردان الها از آن کساني است که با مترين چهرهحق آنان را ضايع نمايند. زشت
 پردازند.مي

 ست، اماالهي مبارزه ديگر اين غافلين با خود است. ظاهرًا مبارزه آنان با مردان ا
ي ودکشخشرمانه آنان با نفس خويشتن است، که اين نوعي غافلند که اولين مبارزه بي

 کارتدريجي يا استمراري است. کساني که پس از روشن شدن حق و حقيقت در صدد ان
 کاهند؟!شوند و از مراتب الهيه خود نميآيند، آيا مرتکب خودکشي نميميبر

د، اين گرد شتابد تا حقيقت و واقعيتي براي او روشنکسي که به سوي مردان الهي مي
و  روح روشنايي موجب ازدياد مراتب صفاي روح اوست، و بر مراتب حيات حقيقي قلب و

حيات  وحي ورآيد، آن صفاي فردي در صدد انکار بر ميافزايد. اما وقتي چنين مغز خود مي
 .است رود، و اين کاهش مراتب صفا و حيات حقيقي، در واقع خودکشيقلبي از بين مي

ف َسه ْم َو ما وَن ِاّلا َانْ ْخَدع َي ما ي خاِدع وَن اهلَل َوالَّذيَن آَمن وا وَ »فرمايد قرآن مجيد صراحتًا مي

 مانـه گـان بـآن«. ْکِسب وَنما کان وا يَ ليٌم بِ اَ ذاٌب ْم َمَرٌض َفزاَده م  اهلل  َمَرضًا َو َلـه ْم عَ َيْشع ر وَن في ق ل وِبهِ 
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ان اري ايشريبكفدهند، غافلند از اين که نيرنگ بازي و خود خدا و مردان الهي را فريب مي 
تباه  ووز انسفريبند و مبتال به بيماري جدانند که خود را ميدرباره خويشتن است؛ نمي

 يشانهاست، بر مراتب شدت مرض ااند. قوانين الهي که صحت بخش انساناي شدهکننده
 افزايد.مي

ا کنند، اين صفاما طالبين حق، صفايي که در قلب و روح خود درک و مشاهده مي
تباط ر ارمحصول همان تعاليم عاليه و نيل به حق و حقيقت است. اين محصولي است که د

 ي به آنان دست داده است.وجود عين

نست که د دادهند، لکن بايمردان الهي در حد کمال آن حقايق را به طالبين نشان مي
در  ودي آن،ناب رود و اين کاهش صفا ودر اثر انکار حقايق و خود فريبي، آن صفا از بين مي

 حقيقْت خودکشي است.

راي ان بآيند، آيا آنکساني که پس از روشن شدن حق و حقيقت درصدد انکار بر مي
ر بود، د يرتيکنند؟ اگر آنان را بصخود، موجودي را معدوم، و معدومي را موجود تلقي نمي

گردند که يميافتند که در قبال در نظر گرفتن سود ناچيز، چه خسارت عظيمي را متحمل مي
ن ، يا اينمايندموجوديت حقيقي خود را بر باد داده و معدوم را براي خود موجود تلقي مي

عزت  مردم و قبالپندارند! چه تيره بختي بدتر از اين که در قبال استدو را با هم مساوي مي
اء به اتک شماري را درک نکند! چنين افراد باکذايي نزد آنان، آدمي خسارات معنوي بي

ن ويشتخپذيرند. اين دشمنان جان شرمانه خود، تضاد و مبارزه دروني را ميحماقت بي
لهي اردان گردند. چه، کالمي که از لسان مشکني نيز ميبر خودکشي، مرتکب قانونعالوه 

ست اوني اي از مراتب، قانگردد، هم نماينده حق و حقيقت است و هم در مرتبهجاري مي
 که طالبين بايد طبق آن رفتار کنند تا به سعادت رسند.

 ه ايشانرباره بدون تحقيق دآيند و آنان ککساني که در صدد انکار کالم بزرگان بر مي
قدرت و  دهند. البته اين روش در قاموس کاروان ضد حق،کنند، خود را فريب ميقضاوت مي

 شود، لکن در قاموس عقالء و اهل حقيقت، بيماري رواني است!زيرکي ناميده مي

 آيند، زيراالبته گاهگاهي منکران حق و حقيقت به مقام تقبل و پذيرش در مي
يقت ز حقکنند. ظاهرًا چنان اسود دنيوي را در پذيرش آن حقيقت احساس مي ناچيزترين

تاب بي وتاق کنند که گويا تمام نيروهاي دروني ايشان براي ثبت و ضبط آن مشاستقبال مي
 و با ، ن بوديشتوـي و خـردان الهـراد تنها درباره مـيانت اين افـنايت و خـکاش جـاست. اي
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 افزودند. ان بر جنايات خويش نميارتکاب خيانت به ديگر 

شان خيانت عبارت است از ممانعت سايرين براي وصول به حق و ادراک واقعيت، ن

گردند و مي . خائنين مانع رسيدن ديگران به حقدادن غيرواقع و غيرحق به جاي حق و واقع
 ان سوزينمها، آتش خاها و جنايتکنند. نتيجه اين خيانتآنان را نيز وادار به خيانت مي

گر، لطهخيانت نهايي، باز نمودن دست قدرتمندان سور شده است. است که به مردم حمله

 .هاي انساني استها و ارزشبراي بازي با جان مسلمانان و انسان

مان و ي کتکفر مراتبي دارد و اولين مرتبه آن، انکار حق و حقيقت است. چه کفر يعن

 نينچ. ولي ت به مردان الهي، موجب سقوط دل استمستور ساختن حق و حقيقت. آري اهان
آري بايد  اي ندارد.روشي جز تباهي عقل و قلب و فرورفتن در بحر خياالت و پندارها نتيجه

ها نايتها و جبدانيم که ابتالئات جوامع اسالمي و استيالي دشمنان دين، از اين خيانت
 گيرد.سرچشمه مي

ات ترين امتيازه رسيدن به وصال است، عاليروانشناسي اسالمي، حرکت الهي را ک
پذير امکان لياءهاي سالم و تعليم يافتگان مکتب اوداند. تحقق اين امتياز، در روانبشر مي

 است.

 ن که توچنا الهي توفيق ده که من بعد به آينده خويش بينديشيم و وظايف خود را آن
 خواهي ايفاء کنيم.

د، بياالي ل راني مبتال گرديم، ما را از شر هرچه دهاي رواالهي مگذار که به بيماري
 محفوظ دار.

 ر.الهي ما را از شر آنچه جان را از رسيدن به کمال باز دارد، محفوظ دا

، ما هاي ما نظري کنالهي در اين ساعت مقدس، سايه رحمت بر ما بگستران، بر دل
 را بيامرز و با توبه نصوح و متعهد از بارگاهت به راه انداز.

و  مش خاطرآرا هاي ما را منور فرما. الهي بر همه ماالهي به انوار جمال و کمالت دل
 اطمينان قلب کرامت فرما.

اي  اردالن،بيد اي منتهاي آمال عارفان، اي مطلوب نهايي عاشقان، اي باالترين خواسته
ايم و دهيستااگنجينه فقيران، اي فريادرس فريادکنندگان، اکنون در پيشگاه باب رحمت تو 
له و ايم، قافخويشتن را در معرض نسيم رحمتت قرار داده و به رشته محکم تو چنگ زده

 قربينرا به متايم. الهي ريم بارگاه رحمتت فرود آوردهـله دردها و نيازهاي خود را به حـراح
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 المرام به راه انداز.درگاهت همه ما را مقضيّ  

 
 توجهي به فقرامسخ شدگي در اثر بي

 مصاديق زا كه فقراست و نيازمندان به اعتناييبي حق، از اعراض علل از ديگر يكي
  .باشدمي ناسپاسي بارز

 انسان اشد،نب فقرا به اگرتوجه. بود شكرگزار بايد كه است بزرگي نعمت فقرا به توجه

 و هستند سخم و مست ندارند، توجه فقرا به امكانات وجود با كه افرادي. شودمي مسخ و مست
 حقيقي الكته به منجر سرانجام و يافته تقويت آنان رواني بيماري كه دارد امكان آن هر

 .گردد
 آن الهيه آثار و يابدمي تقويت قلب صفاي مراتب شود، بيشتر نيازمندان به توجه هرچه     
 در اين، و ستا مقابل افراد يا فرد متوجه آن بر عالوه كه كننده توجه فرد عايد تنها نه

 كه تعاوني نآ اّما. «تَّْقويَوال اْلِبرِّ  َعَلي َتعاَون وا» از مصداقي و است حقايق بزرگ تبليغ تحقيق
 .است محتوي و ارزش فاقد و معنابي الهي پيشگاه در نشود، ديده آن در عمل آثار از اثري

 نگاشته بختيتيره خط آنها پيشاني در كنند،نمي رفتار الهي دستورات طبق كه اغنيايي
 كنند،نمي رفتار اسالم فرامين و احكام طبق امكان، وجود با كه متكبريني و اغنياء. است دهش

 ناتامكا كه افرادي ااّم. است آنان كمين در بزرگي بالي درنيايند، توبه مقام به اگر كه بدانند
 فقرا به و كنندمي اداء را خويش واجبه حقوق و آورده دست به حالل كسب راه از را دنيوي

 .هستند الهي مردان آنان نمايند،مي رسيدگي
 است، كومتح عهده به تنها نيازمندان به رسيدگي كه اندكرده گمان نظرانكوته از بعضي

 ملت و لتدو بايد. كند برطرف را مردم نيازهاي كه نيست حكومت وظيفه تنها كه آن حال و
 .گردند ياله خدمت اين به موفق و دهند يكديگر به اتفاق و اتحاد دست

 قدرداني نآ از كه نسزد را بشر و ندارد وجود تشكر به نيازي الهي خدمات قبال در
 از عاليه كراتتش مسلمًا. شنيد دل سمع به بايد را باطني و حقيقي تشكر نداي زيرا نمايد،
 پاك هايدل سمع به الهي شايان خدمات قبال در الهي بالغة حجت و تعالي حق ناحيه

 .است بزرگي سعادت و موفقيت ندايي چنين استماع رسد؛مي
 الهي خدمت و كار. گرددنمي عمل شدن الهي سبب فراوان زحمات تحمل تنها البته

 غيرالهي عمل از ولي است، آن از الهي  آثار  ظهور  آنها جملة از كه است بسياري  عاليم را
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 شود. هرگز آثار الهي ظاهر نمي  

 و ظاهري نهاآ از برخي كه دارد مختلفي هايتلخي و هاشيريني دنيا اندفرموده بزرگان
 ذائقه رد الهي و معنوي و باطني هايشيريني كه افرادي حال به خوشا. است باطني بعضي

 كوي .راستفق كوي در سير همانا معنوي، و باطني هايشيريني جمله از. است گرجلوه آنها

 به كه نيسالكي حال به خوشا. خداست ةخان فقرا خانه است؛ الهي بوستان و حق كوي فقرا،
 آن وشن و صفا آن درك. شوندمي الهي بوستان يا فقرا كوي در سير به موفق حق توفيق
 .باد گوارا را آنان مصّفي عسل

 كه كرده خودبي خود از چنان را مردم اكثر ماديات و را ايعده ،مقام و شهرت امروزه
 امكانات و مقامات آوردن روي قبال در. هستند مادي امكانات مست مستكبرين، و اغنياء
 زمام و نشود يادن ناز و عشوه فريفتة و شيفته انسان كه بايد آهنين قلبي و راسخ عزمي مادي،

 بصير او ، تاس بصير بسيار منعْم كه بدانند  مستكبرين  و اغنياء .ندهد دست از را عقل
 خواهد همحاسب همه اي،ذّره قدر هب ولو فرموده كرامت كه نعمتي ترينكوچك ، است محض

 .شد
 اند،زده بهم وتيثر خود براي يتيمان و بينوايان و فقرا مال از كه خبرانبي خدا از اين

 در مهيب هايهكمينگا و كند احاطه را آنها انحاء از نحوي به الهي بالي نشوند متنبه اگر
 .كنندمي مسموم يمهلك سموم چه به را خود دانندنمي آنان. است آنان انتظار

 از يكي هك دارد وجود نيز ديگري باطني سموم حرام، لقمة باطني مهلك سم بر عالوه
 از افراد. ندك مسموم را ديگري آن، وسيلة به فردي دارد امكان كه است مسموم كالم آنها،
 كه بسا ،خود كردن مسموم بر عالوه شيطانند، و نفس حمالت مغلوب كه آنان خبر،بي خدا

 .نمايندمي مسموم نيز را سايرين خود كالم با
 نه تا ده يقتوف و باش، مهلك سموم كليه از ما حافظ خود تو درگاهت مقربين به الهي

  .را ديگران نه و كنيم مسموم را خود
  .رسانب كمال حد به را ما قلب شنوايي و بصيرت و باطني ذائقه سالمت بارالها

  
 اندازيتفرقه در تالش

 و اتحاد به را هاانسان كه هستند الهي مردان آن رباني علماي و اولياء حضرات    
 ها انسان  اتصااًل. دارندمي برحذر اندازيتفرقه و نفاق از و كنندمي دعوت يگانگي و اتفاق
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دارند، چه جنگ غيرالهي نمايند و از جنگ و جدل برحذر ميصلح و صفا دعوت مي به  را
 .يكي از معاصي كبيره است

 ي باشد.اله خواند مگر اين كه جنگ، جنگاسالم اتصااًل ما را به صلح و صفا فرا مي
يين هاي مادي و معنوي و ناسخ آها، دشمن آباديجنگ غيرالهي شعلة سوزان خانمان

 وجدان است. چنين جنگ و جدل چه عنصر آلوده و زشتي است كه هزاران سعادت و
وي ها را به تقد. اين است كه اولياء خدا مدام انسانكنزيبايي را در چنگال خود نابود مي

رواني  حي وكنند تا به سعادت ابدي نايل آيند. اما كسي كه مبتال به امراض رودعوت مي
 شده، او تقوي و بصيرت ديدگان دل را از دست داده است.

د . حساندازي و نفاق استهاي رواني، بيماري روحي حسد، تفرقهاز جمله بيماري
به  لهيههاي رواني و از صفات ذميمه است، لكن غبطه از صفات حميدة ااز بيماري يكي

 وطه، آيد. جاي بسي تأسف است كه چرا اكثر مردم حسد خود را تبديل به غبشمار مي
 ظمت خودعايل نمايند و به جاي حسد، وساندازي خود را تبديل به اتحاد و اتفاق نميتفرقه

ااًل به رآن اتصو ق  ادعا دارند كه اهل قرآن و اسالمند. مگر اسالمكنند! ظاهرًارا فراهم نمي
از  ني وفرمايد كه حسد يكي از بيماريهاي رواكند؟ مگر نمياتحاد و اتفاق دعوت نمي

ا غبار ! چرصفات رذيله و ذميمه است؟ پس چرا اكثر مردم از راه حق و حقيقيت منحرفند؟
را با  ل خودزدايند؟ چرا درا از دامن جانشان نميتوزي، حسد، عداوت و كبر و غرور كينه

اهلِل  م وا ِبَحْبلِ اْعَتصِ وَ »ه شويند تا معاني كماليه بطونيه آيه شريفآب زالل الهيه اتحاد و اتفاق نمي

ق و تفرقه ان نفاسلمانمشان روشن گردد؟ بدا به حال كساني كه بين يبرا« َجميعًا َو ال َتَفرَّق وا
 اندازند. مي

ت كيس سعادت بر همه هموار است و درهاي رحمت الهي به روي همه باز، ولي راه
كند عوت ميوي دكه خود را آماده كند و قدم به اين درگاه قدس گذارد. اسالم همه را به تق

ر االتبترين مردم در پيشگاه حق، كسي است كه تقوايش چه زن باشد و چه مرد. گرامي
 باشد، خواه زن باشد يا مرد.

كه  انيمما خواهان سعادت ابدي هستيم، بايد با لباس تقوي ملبس شويم و بد اگر
سي ت. كنماي آن همانا تقوي اسكشتي زندگي روي درياي پرتالطمي قرار گرفته كه قطب

سلمين اق مكوشد بلكه در اتحاد و اتفكه داراي تقوي باشد، هرگز در تفرقه مسلمين نمي
 كوشاست. 
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گه ا به جرراو  برادر مؤمن، ميان مسلمين تفرقه اندازد، بايد اگر فردي بخواهد ميان دو
ه بحبت مخود راه ندهند. بايد به يكديگر محبت ورزند كه مهر و محبت به مؤمن، مهر و 
شي ه خوكخداست. كسي كه عاشق خداست، او عاشق مردان الهي و مؤمنين است. بايد دانست 

 .تقوي استدل در رضايت وجدان، و صفاي روح در فروزندگي 

ود دور خيار الهي ما مقر و معترفيم كه گنهكاريم. سوگند به ذات اقدست اگرچه از د
كن. ترا  ما رحم ا بهايم ولي هركجا برويم، آشيانه خود را فراموش نخواهيم كرد. الهي بيافتاده

ي له حد اعبرا  به محبوبين درگاهت، توبه حقيقي به ما كرامت فرما. اتحاد و اتفاق مسلمين
 برسان.

ب طال ها، اي كساني كهكنند كه اي مردم، اي انسانمردان الهي مدام توصيه مي
ه كشيد كنيد، بدانيد و آگاه باسعادت ابدي هستيد و وسايل آن را در خارج تجسس مي

 ست.ده اخداوند تبارك و تعالي تمام وسايل سعادت شما را در خود شما به وديعه نها

اگر اندكي  مهري ديگران گله و شكايت داريد،گذشتي و از بيهايي كه از بياي انسان
س ما كتر نسبت به شما جز شگذشتمهرتر و بيشود كه بيتفكر كنيد براي شما روشن مي

 ديگر نيست.

 ستي،ههاي درون خويشتن اي انسان، اي آن كه اسير هوي و هوس و گرفتار وسوسه
هيچ  نسانعواطف و نفس حكومت كن. اي ا از اسب خودسري فرود آي و با تازيانه عقل بر

 ميداني كه عاقبت كسي كه عنان عقل را به دست تمايالت نفساني سپرده چيست؟

ياي ي درسار روح آدمي را كه به سواي سالك! بدان كه حرارت لذايذ دنيوي، چشمه
اين  ابديت در حركت است، به صورت هوي و هوس بخار كند و به ديار نيستي فرستد.

ني ل كودكا، مثفرمايد: َمَثل دنياپرستانه حضرت مولي علي)ع( آن يگانه مرد الهي مياست ك
ه سوي بده، بينند، هيجان و ذوق و شوقي در آنها به وجود آماست كه وقتي شعله آتشي مي

د و دانند چه دوخواهند با آن شعله تماس حاصل كنند، اّما نميآن آتش حركت كرده مي
 جاي خواهد گذاشت!خاكستري اين شعله بر 

نيم بدا حاد توحيدي برسد؟ بايدـتواند به مقام يقين و اتآيا فرد دنياپرست مي
د، ـاناندهازمحاد توحيدي بـخودبينان و دنياپرستان كه تن به ذلت داده و در نتيجه از ات

 رادر مباشد ب اشتهتوانند اين مقام و منصب الهي را دارا شوند. ملتي كه اتحاد توحيدي ندنمي
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د. ته باشي نشساريكة پيروز كوشد، ولو ظاهرًا شادان وخندان به گمان خود بربيگانگان مي 
عمه طنان آاگر اتحاد توحيدي بين مسلمين نباشد، چنان كه آن مرد الهي فرمود: مردان 

 گردند.الشخوران بيابان و زنان و كودكانشان آواره مي

اند. ختهفرو خود را در راه تحصيل دنيا دنياپرستان كساني هستند كه گوهر گرانبهاي
اندازي و فرقهتآورتر از اين كه انسان با خودبيني و خودخواهي و دنياطلبي و چه چيزي شرم

شگاه ا در پيدا منفاق افكني بين مسلمين، منطقه حيات خود را به روي بيگانگان باز كند! فر
تحاد اگذارد ما به است كه نميالهي مسؤوليم، اين دنيا پرستي و خودبيني و خودخواهي 
د در ه خوكآورد كه عالوه بر اين توحيدي برسيم. شخص بي خبر از خدا آتشي به وجود مي

د فنا اند بر بارسد، افرادي را هم كه در مجاورت آن قرار گرفتهشعله آن به هالكت مي
 خواهد داد.

يه شريفه آگر اين م« هلِلاِبَحْبِل َواْعَتِصم وا »داني كه موالي ما فرموده اي انسان! مگر نمي
اش كتوزي چرا؟ اي اندازي چرا؟ خصومت و كينهبه گوش دل نرسيده؟ پس تفرقه و تفرقه

شد. اي مي اندازي، كانون دل ما از نور حكمت منّورتوزي و خصومت و تفرقهبه جاي كينه
سلمين و م طالبينانداز و سخنگويان كاذب، سايه خود را از سر كاش اهريمنان شوم تفرقه

 نمودند. برطرف مي

 د ـ اولياء خدا، ناظرين بر اعمال

 
 ما را چه عذري است؟!

وظفيد د، ماي سالكين طريق حق! عالوه بر اين كه بايد خويشتن را به كمال برساني
يشگاه ما در پشليت دانيد كه مسؤوعّدة كثيري را نيز به كمال رسانيد. اي مربيان الهي هيچ مي

 ار عظيم است؟الهي بسي

ها نجات دهيم و خود را به آن مدينه ها و سنگالخبياييم خويشتن را از اين خارستان
رسانيم. بياييم از اين امواج ـزند، باي كه تنها در بينش و رؤياي عارفين موج ميفاضله

احل نجات برسانيم. آري در اين ـطوفاني تمايالت شيطاني بگذريم و خويشتن را به س
گردد. بياييم به آبادي و ترميم ت است كه تمام ابعاد انساني ما شكوفا ميساحل نجا
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هاي خود بپردازيم و گام بر آن عالم الهي نهيم كه اين همه حضرات انبياء و اوصياء در ويرانه
 اند.اين راه، اوقات گرانمايه عمر خود را سپري كرده

 وامليو باطني، علل و عهاي ظاهري ها و اين قدرتاي مربيان الهي! اين آگاهي
رموده فايت هستند كه خداي تبارك و تعالي براي سعادت خويش و جامعه انساني به شما عن

ي را هاي الههاي عظيم براي ايفاء تعهد است، اگر كسي اين نعمتاست. اعطاي اين نعمت
كنده بر خود ا ازمهمل بگذارد نه تنها كفران نعمت كرده، بلكه اين دو عنصر و دوبال الهي ر

 و با خويشتن به مبارزه پرداخته است.

 ر حددانگيز گذشتگان اطالع داريد؟ مسلم كه اي عزيزان! هيچ از سرگذشت عبرت
ركت حمين كمال آگاهيد، به ياد آريد آنهايي را كه چند صباحي از روي نخوت در روي ز

نيا از ريباي دفار باز كردند، محبوب ايشان دنيا و مقام بود. ايشان گوهر گرانبهاي خود را در
خار نچيدند. نيش نچشيدند، گل بيدست دادند و كااليي جز حسرت نبردند، نوشي بي

م هها را به هاي اندوه و حسرت، آن نقشبست اشكهايي كه بر لبان ايشان نقش ميخنده
ه بمواره هها را كه سار روح انسانزد. از اين لذايد زودگذر بگذريد كه حرارت آنها، چشمه

 فرستد. كران تفكر جاري است، بخار كرده و به ديار نيستي ميسوي درياي بي

، فروختندبرا آري مردان الهي مشعل هدايت را فرا راه كاروانيان منزلگه حق و حقيقت
ه كملي شود آن علل و عوالكن حب دنيا و مقام و آرزوهاي خام و دور و دراز سبب مي

كم از مده، كسعادت خود و ديگران به انسان كرامت فرموخداي تبارك و تعالي براي تأمين 
مراتب  ا ازيها، آن علل و عوامل يا به كلي از دست برود ها و قدرتدست بدهد؛ آن انرژي

نده توانستند در آيها و آن علل و عوامل ميآنها كاسته شود. در صورتي كه آن قدرت
ا وح دل مز سطدون اطالع ما حقايق را اهاي بس عالي را تحقق بخشند. آرزوهايي كه بآرمان

نور  چسباند.نما را برآن مينما و حقيقتتراشد و در عوض، خياالت مطلوبخراشد و ميمي
 كند.لهي ميار ازدايد و فرداهاي موهومي را جانشين آن انودرك و اشتياق را از افق روح مي

ظات لح علوم نيست كهاي مربيان الهي! لحظاتي كه در آن هستيم غنيمت شماريم، م
 ست فردام نيها و عواملي كه فعاًل در اختيار ماست، معلوآينده نصيب ما باشد. آن قدرت

لمانان م مسههاي الهي هم خود را نجات دهيم و چگونه باشد. بياييم با استفاده از فرصت
 آورند؟مي يبالي الم و برادران ديني ما چهـر سر مسلمانان عـدانيد كه بچ ميـ. هي ديگر را
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 روزي اگر. يمرسان كمال به تقوي واسطه به را خود باطني نيروهاي و هاآگاهي بياييم 
 كه گرددمي وشنر ما براي آنگاه نگريم، خويشتن به و برسيم واال مقام آن به الهي توفيق به
 به دندوي كه داندمي است، ورغوطه الهي نور كرانبي درياي اين در كه كسي. كبيريم عالم ما

  .ندارد معنايي جزيي، قطرة دنبال
 بالذات يزعز تعالي و تبارك خداي كه بدانيم و بزنيم آسماني كتاب بر چنگ بياييم

. بالَعَرض يمحك او كتاب و است بالذات حكيم او. بالَعَرض عزيز آسماني، كتاب اين و است
 نور اين با تواندنمي يينيرو هيچ. است متجلي آن در الهي مطلقيه انوار كه است كتابي قرآن

 وَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  نْ مِ  اْلباِطل   ْأتيهِ يَ  ال» يابد راه آن بر تواندنمي باطلي هيچ كه كتابي كند، مقابله مطلقيه

 شخامو را الهي ورن و ببرند بين از را اسالم خواهندمي بيگانگان و دشمنان. «َخْلِفِه ِمنْ  ال
 قرآن. تاوس خود اسالم دين حافظ نيست، تواني و قدرت چنان را آنان هرگز لكن كنند،
 خويش نور خدا كنند، خاموش دهان فوت با را الهي نور خواهندمي دشمنان: فرمايدمي خود

 ِاّلا اهلل   َيأِبيَ  وَ  واِهِهمْ ِبَاْف اهللِ  وَرن  ي ْطِفؤ ا َانْ  ي ريد ونَ » نيايد خوش را كافران ولو كند كامل و تمام را

 «.اْلكافر ونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ن وَره   ي ِتمَّ  َانْ 
 ِاَلي ْدَعْونَ ي   كان وا َقدْ  وَ » كندمي دعوت سعادت و طاعت سوي به را ما آني هر قرآن

 و آفات و امراض از متيسال همان سالمتي از مراد شريفه آيه اين در. «ساِلـم وَن ه ْم َو السّ ج ودِ 
 لكن ؛الهي طاعت براي استطاعت ديگر، عبارت به و است الهي هاينعمت از برخورداري

 تاطاع و سجده بر قادر كه حالي در «ساِلـم وَن ه مْ  َو» نكردند اعتنايي الهي مردان به آنان
 .كنند رفتار الهي فرمان طبق توانستندمي و بودند

 يا است، اليهع تعاليم ناحيه از ما عذر آيا! است؟ عذري چه را ما! حق طريق سالكين اي

 «.اْلَحديثِ  َذاِبه ي َكذِّب   َمنْ  وَ  َفَذْرني» فرمايدمي اينرو از! جسمي؟ امراض ناحيه از
 من، رسول اي من، حبيب اي. است قرآن «اْلَحديِث هَذا» از مراد فوق شريفه آيه در

 واگذار من به را اينان مباش ملول شدند، منحرف و كرده طغيان موجه عذر بدون كه اينها
 وقت هر يوتعال تبارك يخدا كه است دليل آيت اين. «َيْعَلم وَن ال َحْيث   ِمْن َسَنْسَتْدِرج ه مْ »

   خداي .خود حبيب براي است تسليتي اين و سازد، گرفتار را ايشان است قادر بخواهد
 راجاستد گرفتار را آنها كه باشد زود واگذار، من هـب را طغيانگران: فرمايدمي تعالي و باركـت

 .كنيم
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ن ودشااصل، درجه به درجه پايين آوردن است، يعني بدون اين كه خ استدراج در
اي چنين دها بندهيم. حق تعالي هرگاه بخواهد ببفهمند، ما درجات تقواي ايشان را تنزل مي

ا او سازد، تدهد و از امكانات دنيوي غني مياي كند، پشت سرهم نعمت به او ميمعامله
يابد تا ياهش مدر عوض هر آن مقام معنوي او تدريجًا كسرگرم مال و منال دنيا شود. اّما 

ام ه سرانجين كشقاوتش به نهايت رسد، هرچند او اين امكانات دنيوي را سعادت پندارد تا ا
اًل َو ه َو اْلَعزيز   َاْحَسن  َعمَ يُّك مْ اَ ك ْم ِلَيْبل وَ  َالَّذي َخَلَق اْلـَمْوَت َواْلَحيو»روسياه به سوي خدا رود 

 «.َغف ور الْ 

ه چيزي رگ بگيرد كه داراي شعور و اراده باشد، لكن مالبته حيات به چيزي تعلق مي
امري  يابد كه داراي شعور و اراده نباشد. حيات، امري وجودي است و مرگ،تعلق مي

 يفه مرگه شرشود، پس در اين آيعدمي. انسان چون پس از مرگ نيز فاقد اراده و شعور نمي
 ه خود گرفته و آن همانا انتقال است.معناي ديگري ب

 ت تاخواهد بفهماند كه خلق موت و حيات براي آزمايش اسآيه شريفه مذكور مي
عوت دياق سمعلوم گردد چه كسي در مقام عمل، بهتر از ديگران است. اين آيه شريفه بر 

آن ذكر  در «ورغف»و  «عزيز»اي كه بر سياق دعوت آيد و اين دو نام خدا يعني است و هر آيه
 شود، براي تخويف و تطميع است.

اء توصيه مؤكد است بر خوف و رجاء. در خوف، انسان جالل حق بيند و در رج
ق عاش جمال حق. جالل الوهيت هزاران جان طالب را بسوخت، جمال صمديت هزاران جان
د ميااز  را بيفروخت. قومي در قهر جالل از بيم قطيعت بسوزند، و قومي از لطف جمال

 است وصلت بيفروزند. دل بنده روز و شب در رجاء يا خوف است. موقع خوف، در قبض
ض، ه قبو در مقام رجاء در بسط. گاهي در قهر جالل باشد و گاهي در مقام قبض. بگا
ژده مكه  صرصر قهر آيد بنده بسوزد و از در خواهش آيد؛ لكن بگاه بسط، از نسيم لطف

شراب « َعك ْممَ َو ه َو »مقام است كه ساقي وحدت در خلوت وصال آرد، شادان گردد. در اين 
 ردد. گتجلي م« َو َنْحن  َاْقَرب »وصال به دوستان رساند، در اينجاست كه معني باطنيه 

 
 هشدار اولياء خدا در قبال انحرافات

 و« ه َو ها ِاّلاْعَلم  ِب ال يَ ْلَغيْ َو ِعْنَده  َمفاِتح  ا»فرمايد خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي
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ه بهر آيه ز ظادر چند آيه شريفه اين علم غيب را تنها به خود اختصاص داده است. شايد ا 
يات ساير آ ه بهنظر آيد كه غير از خدا محال است كه ديگري به غيب آگاه باشد، ولي با توج

 زد.ااه سشود كه امكان دارد خداوند تبارك و تعالي، كسي را از اين علم آگمعلوم مي

غيب  ها از علمبه عبارت ديگر، آيات قرآني نماينده محال بودن برخورداري انسان
تحمل معي، مندند. حتي افردي كه ولو در يك امر شرنيست، مردان الهي از اين علم بهره

 نبياء وات ااند، ممكن است تا حدي از اين علم آگاه باشند. حضررياضات و مجاهداتي شده
 از علم غيب برخوردارند.اوصياء در حد اعلي 

عاني ماند. غيب ها كردهدانشمندان و علماي رباني و مفسرين الهي دربارة غيب بحث
م و اقسا نواعشماري دارد زيرا معاني كالم الهي نامحدود است. در اين جا غرض تشريح ابي

ن از ساه انشود كه غيب، يعني امري كو مراتب غيب نيست، بلكه به طريق اجمال اشاره مي
 وقوع آن آگاه نيست و آن هم مراتبي دارد: 

كن بوده، لود ناول ـ امري كه به مقام وقوع نپيوسته، حتي آثار و عاليم وقوع آن مشه
 دهد.به خواست الهي كسي از امري كه در آينده واقع خواهد شد، خبر مي

امري  . مثاًلستنددوم ـ امري كه به وقوع پيوسته، لكن فرد يا افرادي از آن بي اطالع ه
ا روشن مبر  ايم و حتي آثار و عاليمش همدر مسافت بعيده واقع شده كه ما مشاهده نكرده

 شود.و نمايان نيست، ولي وقتي خدا بخواهد كسي به وقوع آن آگاه مي

ردي به فست. سوم ـ امري كه هنوز به وقوع نپيوسته، لكن آثار و عاليم آن نمايان ا
ه ن امر بآوز، رشود كه در فالن ساعت يا فالن ر و عاليم آگاه ميمشيت الهي از روي آن آثا

 مقام وقوع خواهد پيوست. 

مه ين هحضرات انبياء و اوصياء در حد اعلي از علم غيب برخوردارند، ولي با ا
 ات آنانصوصيختفصيالت ما قادر نيستيم آن بزرگواران را تعريف نماييم و دقيقًا صفات و 

 قف است،كند بدان وا( قلب عالم است و آنچه از قلب انسان خطور ميرا بشناسيم . امام)ع
مت قام امامست، اّما وقتي هم ممكن است از آن آگاه نگردد. اگر خداوند تبارك و تعالي خوا

حضرت  توان گفت كهرو نميگردد. از اينشود و اگر نخواست آگاه نمياز وقوع آن آگاه مي
 دانند.ار)ع( هميشه تمام امور غيبي را ميرسول اكرم)ص( و حضرات ائمه اطه

نشيند. يمزماني فردي به نام شريح به فرمان حضرت موالي متقيان بر مسند قضاوت 
 بان وًا طالـصوصـخجا كه انسان ـا از آنـكند، اّميـتار مـي رفـتورات الهـبق دسـدتي طـاو م
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 شود.ف ميجويندگان حق در معرض حمالت دشمن هستند، بعد از مدتي منحر 

وزي فرمود، ولي رماني از كارهاي او تشويق و تمجيد ميالموالي زحضرت مولي
تفكر كن كه  اي به فالن قيمت،اي مجّلل خريدهرسيد كه فرمود: اي شريح! معلوم شده خانه

ه آن خان رام؟حاي يا از طريق پول آن از كجا فراهم شده، آيا از طريق حالل به دست آورده
 اي.اي و برآن گواهان گرفتهاش را هم نوشتهاي و قبالهردم خريدهرا از مال م

اي. رفتهتم گاي از اموالي است كه از مردم به ساي كه خريدهاي شريح! بدان آن خانه
ار هي گرفتب الآنها را به صاحبانش برگردان و بدان كه اگر به مقام توبه درنيايي به عذا

 گردي.مي

برانگيزندة  اي، داراي چهار حّد است: حّد اول،ي كه خريدهااي شريح! بدان آن خانه
ديو  ارم،هاي جانفرسا. حّد چهها. حّد سوم، هوسها. حّد دوم، فرا خوانندة مصيبتآفت

 راهزن.

را از تاني اي شريح! آگاه باش كه به زودي كسي به آرامي پيش تو آيد و با دل نگر
 د. اين سرا براند و به عذاب الهي گرفتار ساز

ر او دوار كه اگر سخنان آن بزرگ شوداز مضمون نامة آن بزرگوار چنين استفاده مي
چه خدا زود  آمد، در رديف سعداء بود.گشت و به مقام توبه در ميشد و متنّبه ميمؤثر مي

واب فرمايد كه ابنمايد و ميآشتي است و هميشه بندگان خود را به سوي خود دعوت مي
 روي بندگانم باز است. رحمت من همواره به

ؤثر مدر او  گواراينك بايد ديد كه چرا شريح به مقام توبه درنيامد و چرا كالم آن بزر
 آن مجيده قركنشد؟ مسلمًا او تفكر وتعقل نكرد و نتايج و عواقب كار را نديد. اين است 

 كنيد؟كنيد، آيا تعقل نميفرمايد آيا تفكر نمياتصااًل توصيه مي

پرستد و تفكر وتعقل نيست، حقيقتًا خداشناس نيست و غيرخدا را ميكسي كه اهل 
 دنيا و ن بهشود. فردي كه براي جلب رضاي مردم و رسيدهرآني از مراتب حقيقت او كاسته مي

هلِل ما ال اد وِن   ِمنْ َاَفَتْعب د ونَ » آورد، او دنياپرست است نه خداپرستمقام، خدا را به خشم مي

رساند و نه يمما نفعي شپرستيد كه نه به آيا غير از خدا چيزي را مي«: ال َيضّ رّ ك ْمَيْنَفع ك ْم َو 
. اگر نمايند دفع ضرري؟ سوگند به خدا آنان نه قادرند نفعي به انسان برسانند و نه ضرري را

 ر نيست.ايدانفعي هم برسانند، دروغين و زودگذر است، چه ضررها و منافع دنيوي مهم و پ
 دا ـر از خـه غيــچـر آنـاد و بـا بـشم رـب اف«: ك ْم َو ِلما َتْعب د وَن ِمْن د وِن اهلِل َاَفال َتْعِقل وَنا فّ  لَ »
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 كنيد؟پرستيد، آيا تعقل نميمي

ا : من تررمودحضرت موالي متقيان، زماني كه فردي را به انجام اموري مأمور نمود، ف
ن آكه  قرار دادم. بسي جاي تعجب است در امانتداري و همكاري و همگامي، شريك خود

 ور دادم قرا ي و همگامي شريك خودفرمايد من ترا در امانتداري و همكارمولي به فردي مي
 خويش و وم وقفرمايد: در ميان مانند پيرهن و محرم راز به خود نزديك گردانيدم. حتي مي
چه شد كه  د: اّمافرماياني بعد مياقربا هيچ كس را مانند تو در امانتداري نيافتم! اّما مدت زم

ري؟ ندا ترسي و از روز حساب باكها كه نكردي! آيا از خدا نميچنين كردي، چه خيانت
 ، ترا چه«ْلباِبي اْلَاا وِل َو كاَن ِعْنَدنا ِمنْ »هان اي كسي كه روزي در نزد ما از صاحبدالن بودي 

 شد كه بعد از مدتي از آن مقام سقوط كردي؟

تا مهلت  آي، فرمايد: اكنون به خودمام مهربان، آن مظهر واالي صفات حق ميباز آن ا
ا به عمالت راامة باقي است تفكر كن، پندار كه پايان عمرت فرا رسيده و در حسابگاه الهي، ن

ا در ن دعكني، اّما هيهات كه ايدهند. آنگاه آرزوي بازگشت به دنيا ميخودت نشان مي
 ، آن روز، روز گريز نيست.پيشگاه الهي اجابت نشود

ي نويسد: ااي به معاويه، به آن خليفة ستمكار ميحضرت موالي متقيان در نامه
 ريب دادهفهاي خود ترا معاويه! امروز دنيا خود را با زيورهاي كذايي آراسته و با خوشي

 اهيه خوقت چهاي محبت دنيايي كه تو در آني برافتد، آنواست. چه زود باشد كه اين پرده
ان د كه عير روكرد؟ ديگر بر اثبات اين حقيقت، اقامة برهان الزم نيست. دليل آنجا به كا

 نباشد، جايي كه عيان است چه نيازي به اقامة دليل و برهان است.

ز اگذشتن  لبتهااي معاويه! دنيا ترا به سوي خود خوانده و تو هم دعوتش را پذيرفتي. 
فكر تعوت به درا  عقل كار آساني نيست، لذا آن بزرگوار اودنيا و مقام كذايي بدون تفكر و ت

 وتفرمان داد،  نمايد كه دنيا ترا به سوي خود خواند، تو هم دعوتش را پذيرفتي.و تعقل مي
 هم اطاعت كردي. اي معاويه، ديگر بس است، از اين كارهايت دست بردار.

ذاب عرف شود و به خواهد كسي منحامام، آن مظهر صفات حق، مهربان است و نمي
ي ش، مهياب بافرمايد كه ديگر بس است، آمادة روز حساجاوداني مبتال گردد. لذا به او مي

 آن شو كه فردا بر تو خواهد گذشت.

خواهم ترا از غفلتت آگاه سازم، از خواب فرمايد: اي معاويه! بدين وسيله ميبعد مي
ين مقام ترا فريب داده، ترا سركش غفلت بيدارشو. اين تجمالت، اين زر و زيور دنيا، ا
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نموده، آن ديو در خانة دلت نشسته. آري به جاي اين كه دل انسان عرش معالي الهي باشد، 
به سبب عصيان و طغيان، نشيمنگاه شياطين گرديده؛ ديو در خانة دلت نشسته و به آرزويش 

 كند.رسيده و مانند خون و روح در بدنت گردش مي

 وَ »د. ف شوكه انسان به كلي از مقامات و امكانات دنيا منصر البته غرض اين نيست

ورتت نگهدار و ز مال بقدر ضرا«: ِتَكحاجَ  َاْمِسْك ِمَن اْلماِل ِبَقْدِر َضر وَرِتَك َو َقدِِّم اْلَفْضَل ِلَيْوِم
سالم و ااطر زيادي را براي روز نيازت پيش فرست. اگر تحصيل امكانات مادي و مقام به خ

اطر خبه  گردد، ولي دنياريت باشد، نوعي عبادت است و جزو معنويات محسوب ميعالم بش
 ارزش است.دنيا امري بي

رسد خوشحال بسا كه انسان به سبب دسترسي به نعمتي كه در هر حال بدان مي
گين ندوهداند هرگز نصيب او نخواهد شد، ااست، لكن به نعمتي كه دسترسي ندارد و مي

ن دست آبه  ادماني انسان بايد به سبب نعمتي باشد كه در سراي ديگراست. در حالي كه ش
 افت.خواهد يافت، و اندوه او به سبب فقدان نعمتي باشد كه به آن دست نخواهد ي

ا رقبت سعادت انسان در عاقبت به خيري است، لذا توصيه شده كه همواره خير عا
ان در م انسدشمن قوي است و مدابراي خود و همگان از درگاه الهي خواستار شويم. زيرا 

ه س اّمارن نفمعرض خطر انحراف است، نبايد آني غفلت نمود. بسياري از مردان الهي را اي
 و شيطان بدبخت كرده است.

 اي نوشتهامهنفرمايد: اي فرد، شنيديم معاويه به تو حضرت موالي متقيان به فردي مي
ه و چون بت. دياو برحذر باش كه او ديو اسو خواسته در آن نامه عقل ترا منحرف سازد، از 

 ربايد.خبري، عقل او را ميانسان روي آورد در سراچة بي

وقير تف و مولي علي، اين پيشواي اسالم، آن نور الهي است كه نه تنها مورد تعري
يه، آن كنند. حتي معاومسلمانان است، بلكه دوست و دشمن همه او را تعريف و تمجيد مي

، هاي شب برافتاددهم كه چون پردهنمايد: من گواهي ميخود اظهار مي دشمن سرسخت،
ر ز من دويا اگفت: اي دنيا، اي دنعلي در نمازگاه خود ايستاد و محاسن به دست گرفته مي

يورهاي زبا  شو، من خريدار تو نيستم. اي دنيا مهر ترا در دل من جاي نيست. تو خود را
برو  يست،فريب دهي! هيهات كه علي را بر تو نيازي ن خواهي علي راكذايي آراسته، مي

 ام كه ديگر بازگشتي نباشد.ديگري را بفريب، من ترا سه طالقه كرده

 اسالم را به ت.ـاخ! اسالم را بايد با تو شناخت. آري اسالم را به اسالم بايد شن ياعلي
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ا بشتي كه دا تقوايي قرآن بايد شناخت. اي علي! تو در پيشگاه الهي چه شأن و مقام و چه 
 سياهكني الهي علي گناهكار است، علي روآن همه عبادات و طاعات و تقوي، عرض مي

آه از «:  اْلـَمْوِرِدَفِر َو ِعَظمِ  السَّ ب ْعدَ  ِة الّزاِد َو ط وِل الطَّريِق وَ ًَآِه ِمْن ِقلَّ »است، علي دست خالي است 
قتي وعلي! حسابگاه، از عظمت حساب. ياكمي توشه، از طول راه، از دوري سفر، از عظمت 

 تو چنين گويي، ما چه گوييم؟!

بري. مي فرو پيرايه بنگري، از ترديد خود سر به خجلتاي انسان اگر حق را به ديدة بي
لهي ايدة عقل كني . اگر به داي انسان اگر تفكر كني، نور حقيقت را از وراي اوهام مشاهده مي

. هي كردخوا بيني آنچه را كه در سراي ديگر مشاهدهن جهان ميبنگري، سوگند به خدا در همي
تي ن تو هس. ايخواهي از راه راست به منزلگاه مقصود روياّما اي انسان، اين تويي كه نمي

ه خداي كاي. اّما بدان اي و از اوج پرواز بازداشتهكه روح خود را در قفس محبوس كرده
روي و يموي، ديعه نهاده كه اگر بخواهي راه حق رتبارك و تعالي در وجود تو گوهري به و

 شنوي و آن، قدرت ارادة خدايي توست. اگر بخواهي حق را بشنوي، مي

دهند، ن مينشا نمايند و راه راانداز ميها طنينپيشوايان الهي مدام حقايق را در گوش
ي ل نفسانمياه بر اگردند. تنها آن عقول الهي كشنوند و بي اعتنا ميها نميولي گويا گوش

 ديت، ازر ابتوانند كالم حق را بشنوند. آنان كساني هستند كه از نوخود غالب آيند، مي
 افشانند.گيرند و به ديگران نور ميخورشيد ازلي روشنايي مي

هاي دنيوي هاي و خاطر خود را در پيش خواستاي انساني كه به دنيا و مقام دل بسته
ين ادانستي كه يمگاه باش كه اين دنيا فاني است. اي انسان، ايكاش اي، بدان و آگرو گذاشته

ن آست، بر نه اآبگيره هميشه تيره است، اين دنيا فريبنده و نيرنگ باز است، ديوار آن كه
دة كيه كننو ت ديوار كهنه تكيه مكن. اين ديوار از سرخميده و از زير شكسته و ويران است

د، ش شوكند. اين دنيا پرتو دروغيني است كه خامو خود را زير مشتي سنگ و خاك دفن
 شويد.ن، غافل است سود آخرت را به سود دنيا مفروشيد و از ياد آينده كه در ابر ابهام پنهان

ما باز وي شاي مردم به خود آييد، خداوند تبارك و تعالي درهاي علم و حكمت را به ر
ما را شد و ني در كنار شما زانو زدنكرده است. پيشوايان مقدس اسالم، نواميس مقدس آسما

گر ا. مل آيدام عها بايد به مقراهنمايي كردند، ولي نشنيديد، ظاهرًا شنيديد ولي اين شنيدني
 ين د شد. اخواهتفا نمايد، سودي براي انسان حاصل نـقدرت ادراك شنوايي تنها به شنيدن اك
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 ش بندد.ل نقفناناپذير بر لوح د ها مقرون گردد و خاطرهها بايد با به كار بستنشنيدني

ثار آاز  دهيد، اّما اثريجلوه مي فرمايد: اي كساني كه خود را مردمولي علي مي
كه  يستداشود! سيل زمان هر آن در جريان است، وقتي باز مردانگي در شما مشاهده نمي

دهيد.  رورشديگر توبه نپذيرند. محبت دنيا را از دل بيرون كنيد، محبت حق را در دل پ
 عاشق حق شويد، عاشق آشفته را خواب نباشد و سر به بالين استراحت ننهد.

، رداشتندبرار بزرگان مشعل هدايت برافراشتند و با سخنان الهيه خود پرده از روي اس
 گوش شنود كه به دل خود صفا بخشد. كالم ايشان را بهولي كالم ايشان را كسي مي

 شنود. ه گفتار ايشان را ميسرنتوان شنيد، اين گوش دل است ك

ر ديدتسپاريم. الهي فقر بالست و از آن شالهي خود را، دل خويش را به تو مي
رسد. الهي ترا بيماري جسمي است، لكن هيچ يك به سختي و شدت بيماري روحي نمي

راض ر امسوگند به جان حضرت مولي)ع( به تمام مرضي شفا ده، باالخص به آنان كه دچا
ا شفاي مبه  . الهي مقر و معترفيم كه ما هم مبتالييم، ترا به عزت و جاللتروحي هستند

 كامل كرامت فرما.

يم تا بياراي لهيهاالهي ما را از خواب غفلت بيدار فرما، توفيق ده خويشتن را به فضايل 
گذرند، مال مي ان وبتوانيم به بارگاه قدس تو راه يابيم. آري عاشقان الهي در راه دوست از ج

 حضرات انبياء و اوصياء عاشقين حق بودند. 

عوت اي خداي مهربان كه هر آني بندگان عاصي خود را به بارگاه رحمت خود د
نوازي. مي و رااكني، در آن درد هم اي را به درد گرفتار ميكني. اي خدايي كه وقتي بندهمي

نجه و ن شكلكن در آبا اين كه آن بنده مبتال و دردمند است، با اين كه در فراق است، 
ن زيز آناچه عبنوازد. پدر و مادر مهربان وقتي زجرها، باز خداي تبارك و تعالي او را مي

 نوازند.شود، در آن شدت مراتب مرض، او را ميمريض مي

تري، سوگند به ذات اقدست وقتي اي خدايي كه هزاران مرتبه از پدر و مادر مهربان
َو َذالنّ وِن ِاْذ »نوازي. كني، در آن درد نيز ما را ميگرفتار مي كه تو ما را به مصلحتي به دردي

، حضرت يونس ترك «َذَهَب م غاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادي ِفي الظّ ل ماِت َاْن ال ِالَه ِاّلا َاْنَت
ي بايد بدانند اولي كرد، بر قوم خود خشمناك شد. در اينجا الزم به تذكر است كه مربيان اله

كه توصيه اكيد است بر حسن خلق و پرهيز از غيبت و مهرباني با مردم. مبادا خداي نكرده 
به فردي تهمت و افترا زده شود؛ يا فردي كه روزي منحرف بوده اّما به توفيق الهي وارد راه 
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مهرباني حق شده، مبادا از او غيبت شود كه غيبت از گناهان كبيره است. بايد با يكديگر به 
 ها را تصرف نماييم.رفتار كنيم و با محبت دل

يي كرد كه ترك اوالآري آن محبوب خدا بر قوم خود خشمناك شد، لكن تصور مي
ادي ِفي َفن»د ار شكرد كه مبتال و گرفتار شود، ولي وقتي كه گرفتاز او سرنزده، هيچ فكر نمي

 . در پيشگاه الهي، در خلوتگاه اقرار كرد« الظّ ل ماِت

 هان خودگنا اي مربيان الهي بياييد ما هم در پيشگاه الهي به نقايص و اشتباهات و
 اقرار و اعتراف كنيم و از او طلب آمرزش نماييم.

نوازد. يمكند و در آن گرفتاري او را چنان كه گذشت خدا بندة خود را گرفتار مي
ي آن برا ايي شكم ماهيظاهرًا شكم ماهي زندان و حضرت يونس را بال بود، اما در معن

موقعي  قام،محب و محبوب الهي خلوتگاهي بود. چه زماني احترام، وقتي استقبال، گاهي م
 تر گناهور سگردد. احترامات مردم، وفور نعمت و غرعلم و حتي آبرو براي انسان حجاب مي

جابي حاهي مكند. اينها حجاباتي هستند اما در شكم خود ميانسان را مغرور و از خود بي
كن در ده لنيست، در آنجا دل تنها متوجه حق است. اگر چه خدا محبوب خود را مبتال كر

ردازد. پياز نزحمت اغيار با او به راز و خواهد كه محبوبش بينوازد ميخلوتگاه او را مي
 شود. نّبهآبرويي البته به شرطي كه آن بنده متبنازيم بر اين درد و بال، بر اين بي

ا براي را رحوند تبارك و تعالي آتش را براي حضرت ابراهيم، و گاهي غار زماني خدا
 واغيار  ل ازسازد. خلوتگاه يعني هر علتي كه انسان را در حد كمامهتر عالم خلوتگاه مي

 ماسوي منصرف سازد؛ و اّما خلوتگاه مؤمن موّحد، قلب اوست. 

ر ه اگعبود خود ساختگنهكاري كه از ماسوي منصرف گشته، روي دل تنها متوجه م
ست ن كسي ا. ايبنازد، زيبد َور درطرب آيد، شايد، زيرا كه در رديف موحدين و تائبين است

د. يان دارل آشكه شجرة طّيبه ايمان در قلب او به حّد اعلي رشد كرده و بر آن، مرغ اقبا
غبان او ب چشمه زالل جالل در آن دل جاري است. وقتي آن شجره طيبه بارور گردد، حارس

 آن خداست.

ي در اله البته اخالص هم مراتبي دارد. اخالص حقيقي آن است كه انسان به توفيق
( معني رم)صاز جان و مال و مقام خود بگذرد. از حضرت رسول اك ،راه حق، از كّل ماسوي

ارك اوند تبه خدكاخالص را پرسيدند، او نيز از پيك خدا پرسيد، او از جانب خدا پيام آورد 
 ريدم و دزـرگود بـزانه اليتناهي خـالص گوهري است كه آن را از خـ: اخ فرمايدي ميوتعال
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 صدف دل بندة موحد خويش قرار دادم. 

ت محب حصول اين گوهر گرانمايه به وسيله دوستي و محبت است، بدون اين عشق و
يشان دة دل اه ديباند، كحل ازلي انسان به جايي نرسد. كساني كه به اين مرتبه ايمان نرسيده

 ارد شد.وباس نرسد. محفل بزرگان، محفل عشق است. هر محفلي لباسي دارد كه بايد با آن ل
ال اس بدر محفل عشق جز لباس عشق نبايد پوشيد؛ به عبارت ديگر در محفل عشق جز لب

 نبايد پوشيد. 

 
 آگاه شدن مردان الهي به سقوط سالك 

ن ني تعييموريدگان است. عالوه بر اين مأخداوند تبارك و تعالي ناظر اعمال تمام بن
ربين ر از مقو نفدفرموده كه آنان نيز ناظر اعمال بندگان الهي باشند. همچنين هر شب و روز 

و  هم ثبت و راامالئك را مأمور كرده كه عالوه بر نظارت بر اعمال انسان، سيئات و حسنات 
 ضبط نمايند.

ر آن ني مظاه، يعد برآيد و توبة او تحقق يابداي كه به مقام توبه از سّيئه خوهر بنده
كند. يمطرف توبه روشن شود، خداوند تبارك و تعالي آن سّيئه را به فضل و رحمت خود بر

حتي مصل گرچه تنها نظارت خداوند تبارك و تعالي بر اعمال انسان كافي است، ولي به
هر  ها، حجتاين عالوه بر همهمالئكه مقربين و مأمورين و كاتبين باطني تعيين فرموده است. 

ليه عهلل اعصر ناظر اعمال بندگان الهي است و در عصر كنوني، حضرت موالي زمان سالم 
نًا،  و باطاهرًاناظر اعمال بندگان خداست. آن بزرگوار قلب عالم است و انسان هر چه كند ظ

ناهان گرخي از ه بكبد داند، مگر اين كه اراده و مشيت الهي تعلق ياآشكارا و پنهاني آن را مي
 انسان از آن بزرگوار نيز پنهان ماند.

ياء و اول اي اعمال پنهاني براي حضراتعالوه بر آن، امكان دارد به مصلحتي پاره
زكيه تي و مردان الهي نيز روشن شود. همچنين ممكن است به هر كسي به نسبت مراتب تقو

 ّيئه ياتي سّتارالعيوب است، لكن وقنفس او، اين علم كرامت شود. گرچه خداوند متعال س
 مكن استتي مححسنه انسان به مرتبة افراط رسد، امكان دارد كه خدا آن را آشكار نمايد. 

 .اي ندارند نيز به معايب و سيئات فردي آگاه گردندافرادي كه از تقوي بهره

ن خداوند تبارك و تعالي بسياري از اعمال پنهاني را براي سالكين طريق حق روش
رسند كه هيچ گونه شك و ترديدي در آن ندارند. نموده، به حدي از علم و يقين به آن مي
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جاهدين في سبيل اهلل اين ـآري براي اكثر روشندالن و بيدار دالن و طالبين آگاه، باالخص م
 گردد. امور روشن مي

در  ابد.يگاه ممكن است در مسير تعليم و تربيت، يك مربي از مسير الهي انحراف 
ت ه سمباين صورت بسا كه سالكين مشاهده نمايند كه شيرازة تعليم و تربيت هر روز 

شود، ميرود. چه نظم تنها به امور ظاهري محدود نگسيختگي و از هم پاشيدگي پيش مي
عاني سا كه مدا بنظمي است. در ابتبلكه هر نظم ظاهري كه توأم با نظم باطني نگردد، عين بي

را  د باطنين درآشن شود، اما هر كسي نتواند آن را آشكار نمايد و ناچار الهيه در قلوب رو
ّلع ن مطمدر دل نگهدارد و گاهي نيز خود را چنين تسكين دهد كه شايد او حق باشد و 

 نيستم.

تر از باال اّما از آنجا كه حيات معنوي بسي مهمتر از حيات ظاهري، و امراض روحي
 تب ونمايد كه وقتي مرانيت مكتب الهي ايجاب ميامراض جسمي است، از اين رو حقا

قوط سل و شؤون حيات معنوي طالبين، بخواهد در اثر انحراف مربي غافل در سراشيب تنز
ها به دعتبقرار گيرد، غيرت حق آشكار گردد و ناحق را از حريم پاك حق براند. وگرنه 

يمان من اكه عنقريب، خر هاي نفساني ايجاد كندفرمودة حضرت مولي علي)ع( چنان شراره
 طالبين حق و حقيقت را بسوزاند.

 يف فرديوظا آري ركني از اركان عظيم اسالم، رعايت حال فقرا و اجتماع، آشنايي به
يت رعا و اجتماعي و مراعات حقوق اجتماع است. توان گفت كه سعادت جامعه بشريت در

 اين اصول است. 

 واهيرض مردم نبوده، غرق در خودخمسلمًا افرادي كه در صدد حفظ ناموس و ِع
واهند خقوط باشند و حقوق مستمندان را رعايت ننمايند، در مدت كمي در پرتگاه نيستي س

ده، ق آگاه شحاهلل به توفيق كرد. دراين موقع است كه قهرمانان راه خدا و مجاهدين في سبيل
 ند و يار شورنجيده خاطاي خواستار مبارزه با باطل گردند. در مبارزه با باطل، بسا عده

اگر  گذارد وننفي مرتكب اعمال غيرالهي گردند، اين قبيل امور در روحيه مبارزين الهي اثر م
 در روح د، ابدًاي شوها و شدايد روبرو گردند و به آنان توهيناتدر قبال اين مبارزه، با شكنجه

 آنان اثرات سوئي به وجود نيايد.

راساس تفكر و دليل و برهان است نه روي تخيل؛ اهلل بمبارزه مجاهدين في سبيل
حركتي است در حد اعتدال و نه افراط و تفريط. آنان حاضرند در قبال رنجيده خاطر شدن 
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اي كوته نظر و بي خبر، قلب مستمندي ولو به مدت كمي مسرور شود و در مقابل عده
اجتماع از خطر اي شاد گردد و عرض و ناموس تحمل آن شدايد و حمالت، دل خانواده

 مصون ماند. 

اليق  ركسيمسلمًا نه هر فردي موظف به امر به معروف و نهي از منكر است، و نه ه
فضايل  د بهتعليم مسائل اخالقي. فردي شايسته امر به معروف و نهي از منكر است كه خو

عروف م مر بهرة ااخالقي آراسته باشد. فردي كه آلوده به منكرات است، وظيفه ندارد كه دربا
 د.و نهي از منكر و درباب اخالق سخن گويد و يا در موضوعات اسالمي بحث نماي

ر ر به دوه واگيرد و همه پروانآنگاه كه سالك عارف مورد احترام و استقبال قرار مي
ي و تقو وگردند، بايد بداند كه اين به خاطر مجاهدات او در راه خدا و تزكيه او مي

ده را آلو خود و عنايت بزرگان است. او نبايد غافل گردد كه اگر محبوبيت در پيشگاه الهي
دور  ن از اوندگانمايد و از تقوي و مسير حق به دور افتد، آنگاه ارادتمندان و استقبال كن

 شد! شده، او با قلبي آلوده تنها خواهد ماند و با دست انتقام حق مواجه خواهد

ه ع و بهستند كه حقوق مردم را ضايمجاهدين في سبيل اهلل دشمن سرسخت افرادي 
نها آقدامات د، اكنند. آنان هرگز احكام الهي را زير پا نگذارنعرض و ناموس مردم خيانت مي

است.  سديننه براي اشتهار و امكانات دنيوي و نه به خاطر مال و منال و جلب رضاي فا
ر الهي ستودنه. اين حب و بغض آنان الهي است و در اين مسير نه خويش شناسند و نه بيگا

 د چهبندي با دخترخواست، مگر اطالع نداريم كه حضرت موالي متقيان دربارة گردن
دم را ق مرايم كه فرمود اين شمشير من به روي افرادي كه حقورفتاري كرد! مگر نشنيده

 م ازهكنند، آهيخته است. اگر حسن و حسين ضايع و به عرض و ناموس مردم خيانت مي
نگون ا سري سرپيچي نمايند، به خدا سوگند با همان شمشيري كه بت پرستان رفرمان اله

 كنم! كردم، آنان را هم سرنگون مي

. است راين دقت و احتياط بسيار بايد كه شياطين و نفس و دشمن در كمينـبناب
 اند. عقلها و مخاطرات قرار گرفتهبندگان خدا در ساحل سيلگاه و در معرض طوفان

ز تمداد اا اسايد كه اين خطرات را احساس نمايد و با كمال دقت و احتياط و بدورانديش ب
 حق، از آنها نجات يابد.

ست به فرمودة حضرات معصومين)ع( خداوند تبارك وتعالي دشمن سرسخت فردي ا
 فلاحظاهرًا در م ود را به لباس هدايت آراسته ولي باطنًا پيرو هواي نفس است.ـكه ظاهرًا خ
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 دهد.نمايد، لكن اعمالش با گفتارش وفق نميز حقايق صحبت ميو مجالس ا 

و  براراتواند زماني در رديف ممكن است براي بعضي گران آيد كه چگونه فردي مي
 د؟!اقط گردپس ساخيار بلكه در رديف اولياء الهي قرار گيرد و كمال اعتماد بر او شود و س

 است، نگاهي به تاريخچهپاسخ اين است كه طريق حق، مسيري حساس و خطير 
لي زندگي حضرات ائمه اطهار)ع( به خوبي گوياي اين حقيقت است: زماني حضرت مو

امر  طاعت ازاكم، الموالي حاكمي را تعيين نموده و فرمودند: اي مردم، اطاعت از امر اين حا
 نست؛ لكهي احق است و سرپيچي از فرمان او، سرپيچي از فرمان ما و سرپيچي از فرمان ال

 وقتي رسيد كه عكس آن را فرمودند.

ريق طآري ممكن است زماني با توجه به شايستگي يك مرد الهي، وظيفه سالكين 
ر ، ولي دوشندحق اين باشد كه با كمال حسن نّيت و كمال اعتماد در افزايش اشتهار او بك

ي نيع الهمقام اثر غفلت و غرور و نخوت و غرق شدن در استقبال و احترامات مردم، از آن م
مقامي  وايي ساقط گردد و خطاب رسد كه تو جامة جانت را آلوده كردي. چنان كه كار به ج

ي و الموالي به حاكمي كه اطاعت او اطاعت حق و طاعت مولمنجر شد كه حضرت مولي
ه برو، تو ار بسرپيچي از فرمان او سرپيچي از فرمان مولي و حق بود، فرمودند: اي خيانتك

تناسب بي ورسا ايسته نيستي، خلعت نمايندگي ما به اندام و قامت تو بسيار نااين حكومت ش
 است.

ن ه مقربيهي بالهي به مقربين درگاهت، توفيق و عنايتت را آني از ما سلب نفرما. ال
و  درگاهت ما را از همه امراض روحي و رواني حفظ فرما، باالخص از كبر ونخوت

ل عتداركت مبارزين و مجاهدين الهي را در حد اخودستايي وحب دنيا و نفس. الهي ح
سالم و االي نگهدار و از افراط و تفريط مصون دار. الهي حركت معنوي آنان را موجب اعت

 جميع مسلمانان قرار ده. 

 
 خطاب به اشاره، شيوه دوستان

 گردد. البتهبه توفيق الهي گاهگاهي اشاراتي از ناحيه اعلي به محبوب خود واصل مي
 يگر،ات و اجماالت از ناحيه اعالست و تفصيل آن در پيش محبوب. به عبارت داشار

الم عاشارات و اجماالت از ناحيه محبوب است و تفصيل در پيش محّب. چه، در اين 
 محبوب و محّب يكي است، عاشق و معشوق يكي.
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يه ناح بنابراين همچنان كه اشارات و اجماالت از ناحيه اعالست، تفصيل هم از
 الم،عآري در اين  ت، منتهي اين تفصيل به دست يا لسان مقدس محّب جاري است.اوس

ر دكه  . چه اشارة محبوب نسبت به محّب چنين نيستخطاب به اشاره، شيوة دوستان است
 پردة اجمال و اشاره بماند، تفصيل آن نيز روشن است.

و اقة كه عالاگر محّب بخواهد عشقش در حد كمال به مقام تحقق رسد و يقين كند 
 عاليمي أييددر حد كمال است، بايد محبوب آن را امضاء و تصديق فرمايد. اين تصديق و ت

 دارد كه اشاره و اجمال از جملة آن عاليم است.

از  قيبيخطاب به اشاره در حقيقت رازي است از دوستي به دوستي، بدون اين كه ر
رات را اشا عنوي خود تا حّدي اينآن آگاه باشد. خاصان، هر كدام بسته به مراتب حال م

قيقي ححّب مشوند، لكن ادراك كماليه اين اشارات مربوط به درك نموده و از آن آگاه مي
 است.

فة اي است الهي به نام صحيفة دوستي. در صحياين اشارات در حقيقت، صحيفه
تشريح  ن رادوستي نقش خّطي هست ولي هر كس نتواند آن را ترجمه كند و بخواند، و يا آ
 د.واننو توجيه نمايد. آري ترجمه نقش خط صحيفة دوستي را جز عاشقان ندانند و نخ

ا چه تنمايند كه طالبين حقيقي به اين اشارات در حد كمال توجه دارند و تفكر مي
گر ااي است. انهاي از مراتب، خلوت خحّد بايد از آن برخوردار شوند. اين اشارات در مرتبه

 ي آن راانايوند و ظاهرًا اين اشارات و اجماالت به سمع آنها برسد، تواهل دنيا جمع ش
 ندارند كه از راز اين خلوت خانة خدا آگاه گردند. 

 ين خلوتاز ارخوشا به حال طالبيني كه خود را با كمال عشق و عالقه آماده كنند كه 
د. اين داننرا نخانه را بشنوند. در اين خلوت خانة دوستي، رازي است كه جز عاشقان آن 

ا جز رلهي ااي است كه رنگ آن از بيرنگي است، و اين رنگ اشارات و اجماالت، نگارخانه
 والهان و مشتاقان نبينند.

گر د. اهاي متمادي اوقات خود را در تحصيل ظواهر علوم صرف نمايبسا فردي سال
ساط، راز بساط انببر« يَاْدن قاَب َقْوَسْيِن َاوْ »هزار كلمه به هزار لغت با چنين عالم رفت، در 

 َو َنزََّهها ْفَسه  نَ َرَف َاْلعاِرف  َمْن عَ »كلمات الهي با عارف رفت. زيرا عارف از حجب درآمد كه 

 «.َعْن ك لِّ ما ي َبعِّد ها

 انـا در عيها رارف اسرار و رازـاب آمد، اّما عـنين عالم در حجـاگر اين كلمات با چ
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ت بود. حضر زيد كه در طلب بود، عارف به دوست نازيد كه درديد. آري، عالم به طلب نا 
شناسند و ا ميرقان گرچه افراد كثيري در پي چنان عالم شتابند اّما بيداردالن، عارفان و عاش

لباني است ر دل طاهي ديابند. بايد از پردة پندار بيرون آمد، زيرا نور الهي يا نور عشق الدرمي
دارد و يد. آنجاست كه عشق نقاب از چهرة محبوب ازلي برمانكه از پردة پندار گذشته

 تواند جمال او را تماشا كند.سالك مي

ر امو البته اين عشق را به هر كسي ندهند؛ عشق الهي از آن كساني است كه در
ه از روختظاهري و باالخص در امور باطني آنها نظم خاص الهي است. عشق، شمعي است اف

ات و حجاب اليقاّما بايد ع ي است كه از شرق حقيقت طالع گشته است.نور اعظم الهي، آفتاب
 د را بهل خواز بين برود و ااّل طلب اين نور خطاست، زيرا محبوب ازلي وقتي بي پرده جما

 نماياند كه دارالملك ايمان را از غوغا مجرد يابد.محب مي

 ما. فر غا مجّردالهي ترا به محبوبين و مقربين درگاهت، قلوب همة ما را از غو

لي اي خداي رحمان! خدايي كه او را لطف و قهري است بر كمال، جالل و جما
د، ر سر نهاج بها را نثار كند. يكي را در باغ لطف، تاست بي زوال، خداست كه اين گنجينه

ر ا در نوكي رييكي را در زندان عدل، داغ قهر بر جگر نهد. يكي را در نار جالل بگدازد، 
 ايم.و آمدهتحمت رازد. الهي ما تاب و توانايي عذاب ترا نداريم، ما همه به درگاه جمال بنو

بر  يكي را در نور جمال بنوازد، شمعي از دعوت افروخت و فرمود بشارت باد
ه اين شمع ود را بخعاشق  هزاران هزار ...«.َواهلل  َيْدع وا ِالي داِر السَّالِم »پروانگان اين شمع 

مد نه آديد پاي در آن نه نقصان اين چه شمعي است كه با اين همه، ذرّه زدند و سوختند،
كنيم، يار مزيادت. الهي آيا اين سعادت نصيب ما هم خواهد شد؟ الهي برگناهان خود اقر

راي گي را بايستمقريم كه آن شايستگي را نداريم. ترا به مقام و منزلت آن شايستگان، آن ش
 ما نيز كرامت فرما

يف ي از ضعاله«. خ ِلَق اْلِاْنسان  َضعيفًا»رحمان تو خود ما را ضعيف خواندي اي خداي 
اوندي و خدچه آيد جز عجز و خطا؟! تو ما را جاهل خواندي، از جاهل چه آيد جز جفا؟ ت

 كريم و لطيف، از كريم چه آيد جز بخشش و عطا؟

ة بنده اين بود كه هاي ترا به جا آوريم. الهي وظيفالهي ما نتوانستيم شكر اين نعمت
اي، هايي كه بر او كرامت فرمودههاي ترا بشناسد و پس از شناخت نعمتلطف ترا و نعمت

ظر به ـدامن از كونين بچيند، بساط هوس در نوردد، كمر عبوديت بر ميان بندد، ديده از ن
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 خويش لطف با تا بنشيند تو لطف انتظار در تنها و بسوزد خلق به اطماع خرمن بدوزد، اغيار
 شمول منتظر منتظرانيم، آن از هم ما الهي. بنوازي عهد مهد در الهي را او دل و بسازي او كار

 .توئيم الطاف
 را صيانعا است، مثوبت را مطيعان است، عطّيت را سائالن كه ايفرموده خود الهي

 در م،نهكاريگ ما الهي دهند؟ چه گنهكار به. زدن برهم را معامله يعني اقالت است؛ اقالت
 يعني ست،ا اقالت را گنهكاران كه ايفرموده آري گرفت؟ خواهيم مزدي چه گناه اين قبال
 .فرماييمي تبديل حسنات به را ما سيئات زني،مي هم بر را معامله آن

 ازنهاده،ب درها اعلي فراديس عدن، جنات باز، رحمت درهاي است، كرامت را محّبان
 از ازلي وحر نسيم آمده، طرب به عليّين اعلي در... ءاوصيا و انبياء حضرات مقدس ارواح
 بساط. وزديم عاشقان جان به فردانيت هواي از كرم باد. وزدمي دوستان دل به قربت جانب

 هست سائلي آيا آيد،مي خطاب دوست از شكفته، راز باغ در جانان وصال گل گسترده، كرم
 .تو رحمت در سائل ماييم اينك الهي كنم؟ عطا تا

 اين در. مستغفر ماييم الهي بيامرزم؟ تا هست مستغفري آيا رسد،مي خطاب دوست از
 ن واآمَ  ِللًًًَََّذينَ  أنِ يَ  َاَلمْ » كه رسد،مي عجيب رازي و باريك رمزي به دوست پيغام كه است مقام

  .«ِلِذْكِراهلِل ق ل وب ه مْ  َتْخَشعَ  َانْ 
 
  الهي سفراء حقيقي دشمنان

 دونب. است قلب و نفس پاكي مربي، يك در مهم شرط كه اندفرموده دين بزرگان
 از تواندنمي جامعه باشد، هم معلومات صاحب انسان چقدر هر قلب، و نفس پاكي حصول

 هر كه است ايشراره منزلة به شود، مندبهره حدي تا هم اگر و گردد؛ برخوردار او معلومات
 .گردد خاموش زودتر چه

 از بسياري عّدة كه دهدمي نشان نيز شخصي جاربت و تاريخ برصفحات مروري
 وجود از ستنتوان جامعه قلب، و نفس پاكي فقدان اثر در ولي شدند، برخوردار علم ظواهر

 .شود مندبهره آنان
 عمل طول و كثرت يا كالم طول و كثرت اوصياء، و انبياء حضرات و الهي كالم بنابه

 ّماا نيست، ممكن باطني نظم بدون وليتمقب. است شرط مقبوليت نيست، شرط عبادت و
 .ستني آن درك توان را كسي هر كه مهم است بابي آن، فقدان يا باطني نظم تشخيص
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 لب بودهقس و مرد الهي ولو از علم فراواني هم برخوردار نباشد، چون داراي پاكي نف
ست، هر ل اواالمكان عامل است، كالم و ابالغ او در پيشگاه الهي مقبو به علم خود حتي

توانند به نمي چند داراي سالست و فصاحت و بالغت هم نباشد. اّما متأسفانه اكثريت افراد
 ستند. هيان نظم و عدم نظم باطني پي ببرند، و غالبًا شيفته و طالب شيوايي و سالست ب

ه دن بپرداختن به صرف و نحو و قواعد علم منطق و يا ساير علوم، بدون پي بر
حق و باطل و زشت و زيباي حقيقي و برخورداري از معنويت و  حقايق و تشخيص

ة اول درج روحانيت واقعي، معّلم و متعّلم را چه سودي دهد؟! اين است كه شرط مهم در
 براي يك مربي، پاكي قلب و نفس است.

ه بنها ولي بايد دانست كه ت گرچه طي مراحل تكامل مورد توجه خاص و عام است،
است  احليتوان به هدف نايل شد. تكامل، در واقع طي همان مرمل نميواسطة علم و بدون ع

 است كه اند حكم الهي. آن سفراء عظام الهي فرمودهاندكه حضرات انبياء و اوصياء پيموده
هبران و ماء و ره علاند مگر براي حفظ امانت الهي. بحفظ امانت كنيد. انبياء و اوصياء نيامده

 شده مگر حفظ امانت.پيشوايان اسالمي توصيه ن

الم و هي عتواند حفظ امانت نمايد كه مراحل تكامل را طي كند و به احكام الكسي مي

اء و نبيا. حضرات عامل باشد، و عالوه برخود جامعه را نيز به هدف نهايي تكامل برساند
همان  ه طياوصياء )ع( به وصال رسيدند و علماء و پيشوايان اسالمي و سايرين را هم ب

ق هايي سوال ناند تا جامعة بشريت به سوي كماحلي كه خود پيمودند، امر و توصيه نمودهمر
 داده شود.

يد ، باخواهد به عنوان مربي و هادي الهي خدمت و انجام وظيفه كندفردي كه مي
ملة جود. از شيان خود را براي طي اين مراحل آماده نمايد و آثار اين آمادگي در عمل او نما

 شكارعاليم، پاكي قلب و نفس است و شخصيت هر فرد از عاليم و عملش آ آن آثار و
 گردد.مي

 واتفاق  يجادمحبوبين الهي اتصااًل به پيشوايان و علماي اسالمي امر و توصيه به ا
ايان و پيشو لماءعترين وظيفه الهي رهبران و اند، خصوصًا در زمان غيبت. لذا مهماتحاد كرده

 اتفاق و رفع اختالفات مردم باحق و محبت است.دين، ايجاد اتحاد و 

بنابراين مربي حقيقي و راهنماي الهي بايد نه تنها خود از ايجاد اختالف بپرهيزد، كه 
د، ـاد مابين مسلمين فراهم نمايـاق و اتحـدن كمال اتفـود آمـه وجـراي بـه را بـد زمينـباي
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و با براهين عقليه و اعمال الهيه، نشان و اختالفات را با محبت و داليل منطقي برطرف سازد 
 دهد كه سعادت ابدي در انتظار مردان پاك قلب است.

ضرات حنند راهنماي حقيقي بايد مظهر صفات الهي شود و رفتارش با فقرا و ضعفاء هما

م به ستر نردر ب و. آنان كه از اطعمه و اشربه گوناگون استفاده كرده انبياء و اوصياء باشد
دانند كه كنند؟! آيا ميپردازند، آيا نماي هولناك زندگي فقرا را ياد مياستراحت مي

ايد ب، آنان شود هاي آه يتيمان با آنان چه خواهد كرد؟! پيش از آن كه قهر الهي نازلشراره
 ردازند.د بپجبران مافات كنند، حقوق مردم و ضعفا را ولو ديناري تأديه و به تصفيه خو

ت، و ين اسبه شدت متألم از اعمال آلوده و غيرالهي منحرفقلب و روح مردان الهي 
 اين تألم روحي بسي باالتر از صدمه و آسيب جسمي است كه به آنان رسد.

رق فود، يا ده بدر وقعة كربال ظاهرًا تمام بدن حضرت اباعبداهلل پر از تير دشمنان ش
د. رسي و به شهادتمبارك حضرت اميرالمومنين)ع( به ضربت شمشير آن شقي شكافته شده 

. اّما بود صدمه و آسيبي كه بر پيكر مقدس سفراي الهي وارد شد، سبب درد جسماني آنان
ي خورد، بسصدمه و آسيب و درد تيرها و شمشيرهاي باطني كه به قلب و روح آنان مي

 آيد. باالتر از صدمه ظاهري است كه بر پيكر آنها وارد مي

 ردناكتردخورد، فاسق به قلب و روح مبارك آنان مي آري تيرهايي كه از ناحيه مردمان
قدس اح مخواهند آن ارواز تيرهاي ظاهري است. شياطين و دشمنان در كمين هستند و مي

 به قلب يرهارا به درد آورند، لكن افراد شجاع و مبارزي هم هستند كه مانع رسيدن آن ت
و  ّد كنندسرا  اكاري جلو اين تيرهااند كه با رياضات و فدگردند. آنان آمادهمردان حق مي

ه به كاتي بسا كه در حين برخورد آن تيرها و خنجرها، احساس ناراحتي نكنند. چه، صدم
ن. آرسد، برخي از آنها سبب تضعيف قلب و روح است و برخي موجب تقويت انسان مي

و  اين مجاهدين راه حق معتقدند كه تحمل اين صدمات و لطمات، موجب تقويت قلب
 روح آنان و نيل به سعادت جاوداني است.

 وافرادي كه قلبشان محل وسوسه شياطين است، آنان در رديف شياطين بوده 
لوي جلهي اتواند به توفيق رفتارشان تيري است به قلب مقدس محبوبين الهي. هر كسي مي

 مال اوعاكه  اين خنجرها و شمشيرها را به وسيله رياضات و مجاهدات بگيرد و متعهد گردد
 تيري به آن قلوب مقدس نباشد. 

 ببر قلو د كهوظف است كه رفتارش به مثابه تيري نشوـردي نه تنها مـر فـبنابراين ه
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تر لكه باالبرد؛ مقدس مردان الهي وارد آيد، بلكه مكلف است كه جلوي چنان تيرهايي را بگي 
تا با  ه نمايدمادآنان را آ از آن موظف است به ارشاد و اصالح ديگران پردازد و حتي االمكان

فاع . اين دردندرفتار الهي و اعمال رحماني خود، سّدي در برابر تيرهاي زهرآگين دشمنان گ
 ي است.تماعو مجاهدت نه تنها در زمينه انجام وظايف فردي، كه در همة ابعاد وظايف اج

 

 هـ ـ عوامل نجات بخش

 پذيرش تغييرات الهي
ان ب چندو غلبة آن به افرادي است كه از پاكي قلامواج ظلمات و حمالت نفساني 

وردار مان برخز اين افرادي بدان معنا امند نبوده و يا اصاًل فاقد قلب پاك هستند. چنيبهره
ر گردد، لهي منّوور انبوده و قلوبشان با نور الهي منور نيست. اّما قلبي كه در اثر پاكي با ن

 لي است.ل ازد؛ چنين قلبي آيينه تمام نماي جماتواند آن را تهديد نمايامواج ظلمت نمي

تواند اي نميدر فضيلت عارفين كامل همين بس كه جمال و كمال ازلي در هيچ آيينه

نوار الهيه اوي از ل پرترو گفتار عارفين كام. از ايننمايان گردد، ِااّل در مرآت قلب عارفين كامل
 اين مردان الهي است. قلب آنان است، و سعادت ابدي در پيروي از گفتار

لهي اغييرات ام تاند كه در تماهللعارفين كامل، مأمورين الهي، همانا مجاهدين في سبيل
ي د، يا باطرنشوند. افرادي كه از تغييرات الهي رنجيده خبراي نجات درماندگان آماده مي

خ لهي پاسان زيتوانند به نداي مبارخبرند و يا قدرت شنوايي قلب خود را از دست داده نمي
 مثبت دهند. 

اي انه عدهتأسفاز خلقت آدم تاكنون همواره تغييرات الهي وجود داشته، ولي اين امر م
ن الن، اياحبدصرا محزون و اندوهگين كرده كه حوصلة تحقيق عميق را ندارند. اّما در نظر 

 رنجش بي مورد بوده و اهميت و اعتباري ندارد.

ردان الهي ـوي از انوار مطلق هستند. در فضيلت ماهلل پرتآري مجاهدين في سبيل
شنود، اي آنان را ميـهمين بس كه خداوند تبارك و تعالي مناجات و راز ونياز و دع

اندازد. ترديدي نيست كه انتقامشان را از ستمگران گرفته و ارباب غرور را از مسند غرور مي
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برده و صاحبدالن و مردان الهي را  عاقبت خداوند تبارك و تعالي ريشه اهل غرور را از بين
 نشاند. در مسند عدالت مي

نيد د و ببيشاييفرمايد: َاال اي بندگان خدا ديدة قلبتان را بگحضرت موالي متقيان مي
تمند كند. سعادكه خداي تبارك و تعالي چسان باران رحمت و بركات خيراتش را نازل مي

ي ا براروقت را مغتنم شمارد و قلب خود مند شود، كسي كه از اين افاضة خيرات بهره
 هاي الهي مستعد گرداند.برخورداري از نعمت

نان نا به آذا فلپيروان الهي هميشه در پناه حقند و از ارتكاب معاصي در امن و امان، 
ث را هاي حوادفانيابد. زيرا قلبي كه شمس ازلي بر كانون آن پرتو افشاني نمايد، طوراه نمي

 يست.به آن راهي ن

هاي شمهچدر محفلي كه مردان الهي در آن جمع هستند، به توفيق و نظر خاص الهي 
نان چنمايد. معارف و علوم و فضايل به جوش آمده و تشنگان علوم ومعارف را سيراب مي

مال كبه  شود كه استعدادهاي طالبين از قوه به فعليت درآمده ومحافل شورايي سبب مي
 ها ظاهر گردد.سينه رسد و گوهرهاي معاني از

 يم و بار شوالهي توفيق ده از آن باران خيرات و بركات و فضايل نازلة تو برخوردا
 هاي فروزان هدايت، راه انحراف در پيش نگيريم.وجود مشعل

كند. يمهاي هدايتش را روشن خداوند تبارك و تعالي در هر عصري از اعصار چراغ
هد. ات دروزان حركت كند و خود را از ضاللت نجسعادتمند كسي كه به سوي آن مشاعل ف

 شود.باران رحمت و بركات الهي همچون رگبارهاي بهاري نازل مي

و ر ديمبادا غفلت كنيد و نفس شما اسي ،فرمايد: بندگان خداحضرت مولي)ع( مي
س بيند و شمشنود و ديدگان قلبتان نميشهوت گردد، كه در آن صورت گوش دل شما نمي

 كند.قلوبتان تابش نميازلي بر 

رس دد و بندگان خدا، ديدگان قلب خود را باز كنيد و به سرگذشت گذشتگان بنگري
ه چد و گفتند كه چه ديدننمودند و ميعبرت گيريد. اي كاش از دنيا رفتگان غوغا مي

 شنيدند و چه چشيدند! 

 يل وابواب سعادت و رحمت الهي هميشه گشوده است و مدام همه را به سوي فضا
د اسخ ندهپعلي انمايد، چه زياني باالتر از اين كه آدمي به اين نداي ملكوت علوم دعوت مي

 و در غفلت بماند.
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ند. كنند، مردة متحرك بلكه همچون جمادزدگان كه در روي زمين حركت ميغفلت
قرا و وب فدر قلب اينان هيچ تمايلي نيست كه غمخوار ديگران شوند و گرد غم را از قل

 ها را دردنيتمندان بزدايند. اّما اهل معرفت و صاحبدالن به سبب تابش نور ازلي، ديمس
 به اين كاش همهشنوند. ايبرند و نداي حق را ميبينند و به اسرار الهي پي ميقلبشان مي

هي قدس ال رگاهنمودند، ولي افسوس كه به بابردند و انوار الهي را مشاهده مياسرار پي مي
 يابند.ه ازلي و اشراقات الهي است، جز اهل تقوي راه نميكه تجليگا

اه جا رگاه جمال حق است، منطق و برهان به آنآري محضر مقدس اولياء خدا تجلي
ن يدار دالبي و ها از روي اسرار برافتاده است. صاحبان حيات قلبندارد زيرا كه تمام پرده

ر ه در اثنان كآرا مشاهده نمايند. اّما توانند اين انوار و تجليات جمال و جالل الهي مي
ري در ينند. آا ببرتوانند انوار و تجليات جمال و جالل الهي اند، نميعصيان، قلبشان را كشته

ظر ندر  نظر كم خردان و بي خبران، نه موت قلبي كه مرگ بدن ضايعه عظيمي است، لكن
 .اي بس عظيم و ناگوار استاهل معرفت، مرگ قلب و روح ضايعه

م ها و هاي حوادث، عقل دور انديشي بايد كه هم عاقبت دنيبراي نجات از طوفان
ست، ال اعاقبت عقبي را ببيند. صاحب عقل دورانديش كه بصيرت ديدگان قلبش در حد كم

 د.بي نمايرزياتواند آثار آنها را انمايد و مينتايج دنيوي و اخروي اعمال را مشاهده مي

ن غ فروزاچرا لهي، بشريت از صاحبان عقول الهيه كه در واقعاميد است كه به توفيق ا
 هدايت الهي هستند، در حد كمال استضائه نمايد. 

 
 هشدار گذر زمان

شود و ر ميخزد، دنيا گامي از ما دورسد و به گذشته مياي كه از آينده ميهر لحظه
ما  ن رابطةآبه  لحظه، آنگويد. جريان زمان لحظه به به مقدار همان لحظه آدميان را وداع مي

 ست و نهافي سازد. اين جريان را نه توّقرا با جهان خارجي و موجوديت خودمان متغّير مي
 بازگشتي، بلكه گذشتن است و بس.

ان ذشتگاگر همه نيروهاي جهان هستي دست به دست هم دهند و آدميان همراه با گ
، ازندسجريان زمان را متوقف  ايترين اراده بخواهند براي لحظهو آيندگان با جدّي

 پذير نخواهد بود.امكان
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عت اي در ساختمان حواس و ذهن و شكل جهان طبيخداوند متعال حكمت متعاليه
 ديدگان مس وايي در برابر لهترين حركت الينقطع را به صورت ثابتبه كار برده، تا سريع

ي توانستيم حتا نبود، ما نميها در حقايق و رويدادهما تجّسم بخشد. اگر نمايش اين ثابت
 اي رابطة خود را با حقايق و رويدادها برقرار كنيم.لحظه

خرين ه، آگويد و در همان لحظرسد، سالمي بر ما ميهر لحظة زمان كه از آينده مي
هد وي نخواوياررگردد، به طوري كه ديگر هرگز با ما داعش را نيز دربرداشته از ما دور ميو

 شد. 

د را اي خوشود، بايد قدر اين گوهرهاي گرانبهحركت دنيا هر لحظه قطع مياستمرار 
شود به اي كه قطع ميكند. لحظهبدانيم. دنيا قطع شدن لحظات خود را اتصااًل اعالم مي

 ست.اخته اي است كه براي اكثر مردم ناشناخزد، اّما حقيقت آن در پشت پردهگذشته مي

 لخ وكند، شيريني خود را تخدا نموده حركت مي دنيا به سرعت پشت به بندگان
 از ادة كوچم آمفرمايد: اي مردسازد. از اينرو حضرت موالي متقيان ميصافي خود را تيره مي

 ي تلّقيوالنشما را مغلوب نسازد و كشش زمان بر شما ط اساساين دنيا شويد، آرزوهاي بي
 نگردد. 

دارد، مي رحذربور شدن در تكاثر ن را از غوطهتوجه به فناي زندگي در اين دنيا، انسا
رده ت آوداند كه نصيب او از مال و منال دنيا محدود است، جاه و مقامي كه به دسمي

 باالخره از او سلب خواهد شد.

، بازگشت آنغرض از توصيه بر آمادگي كوچ از دنيا و نظر به استمرار حركت بي
ين جه به ال توين جويبار دايم الجريان است. در كمابرداري از واقعيات و حقايق در ابهره

نظيم ت تتوان برنامة زندگي و اهداف خود را در بين اين تحوالحركت مستمر است كه مي
 كنند. يبرداري مكرد. اين تحوالت، نيروهاي مغزي و رواني انسان را بيدار و قابل بهره

زمان  ويباراز زندگي در ساحل جاي چه خسارتي زيانبارتر از اين كه انسان در نقطه
 زمان و ياليخبنشيند و آن را تماشا كند، ولي اين معني را در نيابد كه نشستن در ساحل 

ر دتماشا به گذشت آن، كاري جز پاره كردن وحدت شخصيت و سپردن هرجزيي از آن 
 جويبار زمان نيست.

برداري از آن است. عامل سازندة انسان، نگرش به واقعيات در جويبار زمان و بهره
آورد. با اين يـرسد، پيامي از پايان عمر و آغاز ابديت محظه كه از آينده ميـزمان هر ل
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هاي دگرگون شونده آن وصف، نشستن در زير درخت پرشاخ و برگ خلقت و تماشاي برگ
ها براي حصول ميوه به چكار آيد؟! مگر اين كه انسان دريابد كه دگرگوني اين شاخ و برگ

 است، و انسان بايد با تالش و كوشش خود شايستگي چيدن آن را داشته باشد.

ا به دني حضرت اميرالمؤمنين)ع( در مقام بيان حركت مستمر زمان و پشت گردانيدن
آگاه «: الّنار  َواْلغا ا اوَ باَق َاال َو ِانَّ اْلَيْوَم اْلِمْضماَر َوَغدًا السِّ »فرمايد بندگان چنين مي

شت و ، بهباشيد امروز، روز تمرين و آمادگي و فردا روز مسابقه است. جايزه روندگان
 سرانجام عقب ماندگان، آتش خواهد بود.

ركت حها، حركت و جنبش است. انسان منهاي ترين پديدة فراگير همه انسانعمده
حث و ه ببست كه نيازي تفكر، برابر است با انسان منهاي انسانيت؛ اين مسئله روشني ا

ا تي آن رحاند و استدالل ندارد. اّما اكثريت، حركت به معناي طبيعي محض آن را اخذ كرده
ند و ر دهگيري خود را تغييبروند، موضع توانند راهآورند كه ميدليل بر هستي خود مي

 ها و جهان طبيعت متغّير سازند.ارتباط خود را با انسان

 عتريناين گونه داليل نسبت به حركت، به ويژه براي سريخصوصًا در عصر حاضر 
ركت حنين حركات نظير هزار كيلومتر در ساعت با هواپيماهاي مدرن، تقويت شده است. چ

ها و نها و الكتروبدون نّيت الهي، همان مقدار دليل بر موجوديت است كه حركت كهكشان
 حركت مار و مگس در لجنزار دليل موجوديت آنهاست.

كت عت حركت انسان اصواًل قابل مقايسه با سرعت حركت نور نيست، ولي حرسر
زشي ه ارچاي شربت به بيماري نيازمند رساند، نور در برابر حركت دست انسان كه جرعه

 ه تعاليبستي دارد؟! حركت انسان از زمين به كرة ماه اگر همراه با يك تحول دروني از پ
مام ور تركت انساني كه به فرض با سرعت مافوق ننباشد، بي ارزش است. همچنين است ح

در آب  سوزد ياكهكشانها را در نوردد و برگردد، لكن دو گام به سوي كسي كه در آتش مي
 شود، برندارد.غرق مي

افرادي كه براي خود شخصيتي قايل نيستند، سعادت را در حركات ظاهري 
ي امور برا . ايشان كساني هستند كهپندارند، آنان از حركات باطني و معنوي محرومندمي

وح و اي ردانند لكن برمادي چه زماني و مكاني يا ساكن و متحرك، پايان و ساحلي نمي
 شخصيت خود ساحل و پاياني قايل هستند.

 چـوم و هيدـعمودي ـالم هيچ موجـاند كه در عانون را پذيرفتهـاگر آنان امروزه اين ق
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 انونترين محصول كارگاه خلقت را از اين قرا عاليشود، پس چمعدومي، موجود نمي 
اند، و از لودهدانند؟! اين نيست مگر اين كه حيات و شخصيت خود را با گناهان آمستثني مي

 اند.هم شدشايستگي ورود به حوزة جاذبه كمال كه پايانش جاذبيت لقاء اهلل است، محرو

ها، هواستآرزوها، اميدها، خ آري اين زندگي دنيوي مانند دريايي است كه امواجش
ده و ا صرف شيروههاست. براي ايجاد اين امواج چه به نتيجه برسد يا نه، نها و اشتياقاراده

اي قدمهد، مگردد. اگر اين امواج مفيد به حال زندگي مادي و معنوي شوزندگي مستهلك مي
، هم پايه باشدت بياساس بوده و معلول تخيالت و توهمابراي عمل مثبت است؛ و اگر بي

هد خوا كند و هم آدمي در پيشگاه الهي دست خالينيروهاي رواني و مغزي را مختل مي
 شد.

اي «: َن ِفي الرَّْعَمل وا تَ َكم َاال َفاْعَمل وا ِفي الرَّ»فرمايد حضرت اميرالمؤمنين)ع( مي
ترس  وكه در ايام وحشت مردم هوشيار شويد، در ايام خوشي و رغبت چنان عمل كنيد 

 نماييد، اّما افسوس كه شما در خواب غفلتيد.عمل مي

ها كه اي جز جبران آن تباهيآنان براي جلوگيري از اين غفلت و سقوط، چاره
 اند، ندارند بايد به مقام توبه و انابه درآيند.برحيات مردم وارد ساخته

ارد وبه وتحال آنان كه از در درهاي توبة خداي رحمان هر آني باز است. خوشا به 
ها را با انانس اين بارگاه رحمت شوند. خداي تبارك و تعالي در بسياري از آيات قرآن مجيد

ه عًا او پذيرندقط«: يم حرَّ ب  الاوّ ًَِانَّه  ه َو التَّ »فرمايد مهر و محبت به توبه تشويق و ترغيب مي
ب  االتَّوّ  َو َانَـا»ن. پذير مهرباوبهقطعًا تويي ت«: حيم  الرَّ  ب اِانََّك َاْنَت التَّوّ »توبه و مهربان است. 

 منم پذيرندة توبه و مهربان.«: حيم الرَّ 

ه ر اين كرد بدر بسياري از آيات قرآن مجيد، ذكر كلمة رحيم بعد از تّواب داللت دا
ت، آيا از يكي پذيرد. ولي درخداي تبارك و تعالي با محبت و مهرباني توبة بندگانش را مي

ست كه گمان اي آن اوع براين تن«. ٌب َحكيٌماَو َانَّ اهلَل َتوّ »بعد از تّواب كلمة حكيم آمده است 
راي باني نرود كه پذيرش توبه با محبت و مهرباني يك وصف ثانوي است، بلكه اين مهرب

 پذيرش توبه بر مبناي حكمت عاليه الهي است.

لت عدم ّما عاخزانه بي پايان تو متوقف است، هاي ما در دانيم خواستهالهي، الهي مي
ع مان وصول چيست؟ آيا صالح در عدم وصول است يا در تأخير، يا اين كه گناهان ما

 ها شده است؟وصول آن خواسته
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 درياي تحبيب جان به ترا شده، ما هايخواسته وصول عدم سبب ما گناهان اگر الهي
 اثري كه ستا مقام دراين. دربرگيرد را ما ات آر خروش و جوش به را خود پايان بي رحمت

  .گرديميبرم تو بارگاه از المرام مقضي ما و ماند نخواهد باقي ما در گناه آثار از
 و ايفرموده هدايت در اين به را ما خود تو شناسيم،نمي ديگري در تو در جز ما الهي

 اين باز الهي. كوبيممي ترا در حلقه باز كه است اين شناختيم،نمي را رحمت در اين ما ِااّل
 و اندوه جز بكوبيم، را ديگري در اگر كه دانيممي الهي اند،آمده تو رحمت در به گدايان

 .شد نخواهد ما نصيب حسرت
 دانيممي الهي !كنيم؟ سؤال كه از نكنيم سؤال تو از اگر كنيم،مي سؤال تو از ما الهي

 .نيست ما عايد اجابت شايسته تو قدرت جز قدرتي هيچ كه
 كه زده سر ما از كه هاطغيان و گناهان بسيار چه خود، برگناهان معترفيم و مّقر الهي

  .رسيديممي هالكت به ما كشيد،نمي استتار پردة آنها بر تو رحمت اگر
 ده قرار آنان از را ما الهي. خواهيممي ترا وصال خواهيم،مي رضا و تسليم تو از الهي

 .اندپذيرفته سوختهدل عاشق نچو ترا خواسته كه
 ما اغواي به و كردند استفاده غفلت اين از ما دشمنان رفتيم، غفلت خواب به الهي

 .آلوديم گناه به دامن تو واسعة رحمت اميد به هم ما پرداختند،
 محبوبين هب ترا. كرديم ايجاد خود و تو بين را حجاب اين خودمان كه دانيممي الهي

 ما به قويت  مه جا فرما، عنايت ما بر نصوح توبه. بردار ميان از را حجاب اين بارگاهت
 .بپوشان

 زا را ما ديون الهابار نيست، آن اداء توان را ما داريم، ديگران و تو به كه ِديني الهي،
 .فرما ادا خود پايان بي خزانه

 قضايت به و مشتاق لقايت به برگزيدي، خود دوست به كه ده قرار آنان از را ما الهي
 ق ل وبِ  يم ن يا» ،«ِلباِتالطًََّ َنْيل   ِعْنَده   َمنْ  يا» كردي ايشان نصيب را وصالت و فرمودي راضي

 .اشقانع آمال نتهايم مشتاقان،اي قلوب آرزوي اي «اْلم ِحّبينَ  آمالِ  غا يا»،«اْلم ْشتاقينَ 
 
  معاصي طلسم شكستن

 تو بر راه تا نه فراتر چند قدمي و يآ بيرون خويشتن از اي،رفته فرو خود در سالكا
                               خداوندي كبراي آيات به ، نهادي وصال طريق در گام قـح توفيق به ونـچ. شود تر روشن
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بنگر و خويشتن را در معرض نسيم رحمت او قرار ده كه در عصر حاضر اين آيات عظمي 
 اي.قبال اين شموس فروزان، راه گم كردهدر حد اعلي درخشانند. اّما دريغا كه در 

ال ق وصاي سالك چنان كه اشاره گرديد، از خويشتن درآي، قدم فراتر نه تا طري
قد د كه فاه سوچراهه شناخته شود، اّما سالكا گفتن اين حقيقت مشهود تو گردد و راه از بي

پيروي  لهياان ولي بيند! مگر اين كه از فرمبصيرتي، چون آن فرد اعمي كه حقيقت را نمي
لهي حك اكني و حركات ظاهري و باطني و آمال دنيوي و اخروي و حتي سخن خود را بر م

 آن استاد زني، تا زشت و زيبا و صحت و سقم بر تو نمايان گردد.

الي در اين ارك و تعخداي تب«. ْيِنلنَّْجدَ ااه  َاَلْم َنْجَعْل َله  َعْيَنْيِن َو ِلسانًا َو َشَفَتْيِن َو َهَدْين»
ده ره فرمواشا آيت به دو ديدة ظاهر و باطن و به دو لب باطن و ظاهر و لسان ظاهر و باطن

نان چلهي است. اگر چه وقتي لفظ در رديف ظواهر به شمار آيد، لكن لفظ آيات عظماي ا
 گيرد. است كه اگر در باطن و حقيقت آن تفكر كنيم، رنگ باطن به خود مي

ر هنمايد و زشت و زيبا و خير و شر را به انسان معلوم ميخداي تبارك و تعالي 
َو  َاْعطي َمنْ  اَفَامّ »گردد كسي به نسبت مراتب تقوي و تزكيه نفس، از باطن برخوردار مي

تعالي  وبارك تدر اين مقام اگر اين معني حقيقيه در حد كمال تحقق يابد، خداي «. اتَّقي
 «.َك ِلْلي ْسريَو ن َيسِّر  »مشكالت را آسان گرداند 

سيله ودين بدرود بر آن سالكين زيبا دل كه از استاد و وّلي الهي پيروي كردند و 
 كيه نفسر تزدمراتب بصيرت خود و مراتب نيروي ذائقه و شامة خود را به كمال رسانيدند، 

م ه تعاليطالعكوشيدند و محفل الهي را با حضور خويش بياراستند، و در هنگام استماع و م
 ون عالم آهيم ليه گوش دل فرا داشتند و از جان و دل استقبال نموده، به مضامين و مفاعا

 عامل شدند.

حقير تهره را ي بااّما آنان كه به ديدة نفس بر آن نگريستند و آن تعاليم عاليه و معان
ر و د افتاده الكتهاي قدما ندانستند، در ورطة هنمودند، همچو افرادي كه قرآن را جز افسانه

ت نا َعَلْيِه آيا ت ْتلي ِاذا وَ »وادي ضاللت متحير و سرگردان شدند و نتوانستند به عالم نور گام نهند 

 «.عاَلميَنبِّ الْ ْن َرِمَتْنزيٌل »، غافل از اين كه اين كتاب آسماني «قاَل َاساطير  اْلَاوَّليَن

گز و هري گشاده است ـاي سالك، باز هم نوميد مباش، ابواب رحمت خدا هر آن
 وت گير ه دسشود. قبل از اقدام به هر امر خيري، كليد باب نجات و سعادت را ببسته نمي

 م به عال ورود ، كه كليد و شرط وـم توبه نصوح شَـن و وارد عالـآن طلسم معاصي را درهم شك
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 .توبه و انابه است  قدس،

ه كمر را وانع اينها و شدايد صبور باش و در رفع مدر قبال ناماليمات و ناگواري
راحل منازل و مهي، همت برميان بند، و با استمداد از خدا و نيز استمداد از انفاس اساتيد ال
 اين راه را طي كن. بدان منازل طريق قدس را به سه منزل تواني پيمود: 

 «. اْلَاْرِضواِت وَ لسَّمان ري ِاْبراهيَم َمَلك وَت »اّولي نمايش است، كه خليل خدا را گفتند 

ا اينات رشرف كو ا« ِاْن َمِعَي َرّبي َسَيْهديِن»دومي روش است، حضرت موسي را گفتند 
 «.َاْسري ِبَعْبِدِه»

 «.نيث مَّ َدنا َفَتَدّلي َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن َاْو َاْد»سومي كشش است 

 دهد،ئه ميارا اي سالك در اين آيات خدا تفكر الهي كن. نتايجي را كه اين تفكر الهي
ن مقام ر ايدر حقيقت اوامر و احكام خداست، به آن اوامر و احكام عالم و عامل باش. د

ر ت صباست كه منشور و طغراي سعادت و وصال ترا نصيب آيد. اي سالك در اين موفقي
 «.َفاْصِبْر َصْبرًا َجميالً »جميل بايد 

 
 توبه قبل از فوت مهلت

ات و عنويمويات باشد، خود در رديف اگر ظواهر براي بواطن و ماديات به خاطر معن
ل در قبا ارندگردد. عارفان الهي پيوسته از خداوند تبارك و تعالي خواستبواطن محسوب مي

ه برا هم  زاريهايي كه ظاهرًا و باطنًا به آنان كرامت فرموده، كمال لياقت و سپاسگنعمت
 آنان عطا فرمايد.

، وده استكر بتواند ادعا نمايد كه شانمي شمار الهي كسيهاي بيالبته در مقابل نعمت
شان هي ناند. مروري بر زندگاني محبوبين الحتي سفراي الهي هم چنين ادعايي ننموده

تمام  ه بهتوان يافت كه آن بزرگواران اظهار كرده باشند كدهد كه حتي يك مورد نميمي
ند كه ي مقّرقبال نعم الهاند، بلكه همواره در هاي الهي را به جا آوردهمعني شكر نعمت

ر ز و قصوه عجبهاي ترا به جا آوريم و ايم چنان كه شايد شكر نعمتپروردگارا ما نتوانسته
 خود اعتراف داريم.

در جمع مردان الهي نيز آن كه مقام معنويش از همه باالتر است، او بيش از ديگران در 

ز لحاظ تقوي و سپاسگزاري و و خود را ا كندساس نقص ميـقبال نعم معنوي در خود اح
داند. اّما علت چيست كه علم و دانش و بينش و بلكه از تمام جهات، ناقص و نيازمند مي
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عارف الهي با اين همه تفصيالت و مشاهدة نواقص، خود را مستغرق در درياي نعمت الهي 
اولياء، به بيند؟ مسلمًا حق تعالي به خاطر بزرگان درگاهش، حضرات انبياء و اوصياء و مي

نمايد و از رحمت اليتناهي و فضل بي كران او، گناهكاران هم از گناهكاران هم نظري مي
 شوند. اين خوان گسترده نعم برخوردار مي

رها و فرسا و فشادر اينجا نكته دقيقي است، زماني نعمت مادي در اثر زحمات طاقت
ان ل آسفرد بيدار دل، حصو رسد و وقتي به آساني. درمشقات بسيار به دست انسان مي

ثرات تنها ا ه نهگذارد، اّما در قلوب خفتنعمت مادي نيز آثار عميق روحي و معنوي در او مي
وان مات فراا زحبكند، كه امكان دارد سبب شقاوت او گردد. اّما افرادي كه معنوي ايجاد نمي

تواند ميننعمت است  دانند. انسان وقتي غرق درنعمت برايشان حاصل شده، قدر آن را مي
ده وق العات، فشكرش را به جا آورد، اّما به هنگام محروميت از آن و يا از دست دادن نعم

ز نعمت مي اشود، ولي بسا كه پشيماني سودي ندهد. لذا امر است تا آدناراحت و نادم مي
 برخوردار است، شكرگزار آن باشد.

ز ته د، ار نشد و آن را از دست داوقتي انسان به نعمتي به خصوص نعم باطني شاك
ل اثر فض د درشود، و ندامت حقيقي مساوي با توبه است. در اين حال امكان داردل نادم مي

ر دامت و رحمت اليتناهي الهي، باز هم نعمت شامل حال او گردد. اّما ممكن است ند
نسان اقي است با هلتساعتي برسد كه بهره ندهد؛ پناه بر خدا از چنان ندامتي! بنابراين تا م

 بايد شاكر و تائب گردد.

ه كآري ندامت، فضيلت بزرگي است و احراز اين منصب عظمي، نه به اين است 
 ود نادمخصور انسان گاهگاهي آن را در خود احساس نمايد. عارف بايد در اكثر اوقات از ق

ز امروزش بهتر ا شودباشد و سعي كند كه امروزش بهتر از ديروز باشد. فردي كه آماده مي
ن كه بل از آقتا  ديروزش گردد، او آماده است كه بعد از اين طبق دستورات الهي رفتار نمايد

 ا مسئلترمندي از آن نعمت از دست برود، به لسان قال و حال از خداوند توفيق كمال بهره
 .اند تا كسي به درد تشنگي مبتال نشده قدر آب نداندكند، كه بزرگان فرموده

ه راه سي كا بدا به حال كسي كه ديروز و امروزش مساوي باشد و بدتر از آن، كاّم
 حمت استرگاه تنزل پيمايد و ديروزش بهتر از امروزش باشد. با اين همه پيشگاه الهي بار

 و منحرفان تا وقت باقي است، بايد راه توبه و جبران در پيش گيرند.

 يز ازنولياء ، حضرات اوصياء و ا ن استي مهرباـداوند تبارك و تعالـطور كه خ همان
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مظهر محبت  ترند و عشق و عالقه و محبت عميق قلبي آنان،پدر و مادر به انسان مهربان 
 كنند.خداست؛ آنان حتي گناهكاران و مطرودين را هم دعا مي

هيم و مفا هاي حضرت مولي الموحدين به حكام ايشان بنماييم، ازاگر سيري در نامه
« وِبِهْملي ق ل   عَ َخَتَم اهلل  »شود كه نسبت به حاكمي، حكم الهي ها معلوم ميعضي نامهمضامين ب

ده شسته قطعيت يافته و به مقامي منجر گرديده كه ابواب سعادت و رحمت به روي او ب
رد ه موكشود براي برخي از حّكام هاي مقدس مالحظه مياست. ولي در برخي از آن نامه

 شته، بهد دااند، هنوز وقت باقي و امكان تنبه و توبه و انابه وجودهعتاب حضرت واقع ش
 مرتبة ختم قلب نرسيده است.

ظهر گان مبدانند كه بزرسالكين طريق الهي همه بايد در حد خود متنّبه گردند و 
دس ذات اق ، بهاند، اگر به وّلي حق روشن شود كه فردي واقعًا موفق به توبه گشتهصفات الهي

يد كه شكني ترسمان. اّما بايد از عواقب پيكنندوگند كه بيش از پيش از او استقبال مياحديت س
ود كار به مقامي منجر نش« وَصَلي  ِبِه َاْن َر اهلل  ا َامَ َالَّذيَن َيْنق ض وَن َعْهَداهلِل ِمْن َبْعِد ميثاِقِه َو َيْقَطع وَن م»

 .شامل حال گردد« ا ولِئَك ه م  اْلخاِسر وَن»كه 

 ها برايه تنمرد الهي و طالب حقيقي بايد هميشه خيرخواه مردم باشد، و سعادت را ن
 خواهند و آن رااي را ميخود كه براي همگان بخواهد. كساني كه تنها سعادت خود يا عده

 جويند، شقي هستند.در شقاوت ديگران مي

اني سلمد. آن مخواهد ريشة شقاوت بركنده شود و همه سعادتمند گردنمرد الهي مي
 ده و بهر براي از مسلمانان است، او در ظواهر دين بسكه تنها خواهان سعادت خود و عده

مل عاز  ترسند، آن همحقيقت آن پي نبرده است. طالبان حقيقي هميشه از يك ناحيه مي
 خودشان است.

ست. آري مردان الهي از يك جهت مهموم و مغمومند، آن هم از ناحيه عمل خود ا
ست؛ ااوت ترسند، چنين ترس و نگراني علت ايجاد شقرادي كه جز عمل از ناحيه ديگر مياف

ه ترس كبرد از اين . مؤمن حقيقي به خدا پناه مياّما ترس و نگراني از عمل، سعادت است
 بدارد، ريانگجا را به خود راه دهد و همواره مسئلت دارد كه حق تعالي ديدگان او را بي

اند: زماني ودهفرم ي امروز، نشانه شادي و خندة آينده است. از اينرو بزرگانزيرا گريه و زار
 گرداند. كه خدا خواهد به مؤمني خير رساند، او را بر عيوب خويش بصير مي

 از صفا و ، ه يابدـود پي برد و توفيق توبـصور خـس به قـاين بشارتي است كه هر ك
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اي اهري برظمات ي كه اين صفا با احراز همة مقاآرامش قلبي نقدًا برخوردار گردد، در حال 
 او حاصل شدني نيست.

 االترينود بصفا، در مقام اتصال قلب به حق است، در مقام توبه و انابه است، بلكه خ
اآرامي و ن توبه است. اعراض از حق در اثر خياالت است و از عاليم بارز آن اضطراب قلبي

 مراحل ر حق. فردي كه غير از مسيو صفاي قلبي است است، اّما طي مسير حق توأم با آرامش
رامش آا و تواند خود قضاوت و انصاف نمايد كه آيا مراتب صفنمايد، ميديگري را طي مي

ليل ترين دباال وقلبي او افزايش يافته يا كاهش؟ اين افزايش و كاهش مظاهر و عاليمي دارد 
 بر جهت حركت انسان است.

اماًل كعيت يار مسير حق و يا اتكاء برخود، سالك در دو وضآري بر سر دو راهي اخت
مدام  وارد دگيرد. در انتخاب مسير الهي، صفا و آرامش قلب و روح وجود متفاوت قرار مي

ي ناآرام وراب يابد؛ و در طريق اتكاء بر خود با كاهش مداوم صفا و افزايش اضطافزايش مي
 و حتي خوف روبرو است.

شت بازگ والهي باز است و خداوند تبارك و تعالي منتظر توبه البته درهاي رحمت 
 قامي رامان مناميده و در صورت تحول قلبي، ه الرضاسريعباشد. او خود را بندگان خود مي

 نمايد. عطاء ميارا  كه اعطاء كرده بود، بلكه باالتر از آن را و حتي در مقامي باالترين منصب

ليت م فعاي كه به مقاگردد توبهچنين مستفاد مي از مناجات محبوبين درگاه الهي
 واري درآيد، اساس سعادت و بزرگترين مقام و منصب خدايي است، و اين بدون طلب ي

نظر  واري كند: الهي بدون ياسعانت الهي ميسر نيست. از اينرو يكي از بزرگان عرض مي
 توانم در توبه ثابت قدم باشم.خاص تو، من نمي

 ه آنانيو ب م به ذات اقدست و به مقربين و دل شكستگان درگاهت، به ماالهي ترا قس
 ا فضل وبلهي اكه بعدًا روي به درگاه تو خواهند آورد، توبه واقعي و نصوح كرامت فرما. 

ندامت  ووبه ترحمتت ما را ببخش. الهي به مقربين درگاهت توفيق ده گناهان گذشته را با 
ه دايم توب وه مقربين درگاهت به ما منصب و رتبة ندامت تالفي و جبران نماييم. الهي ب

 كرامت فرما.

تو  ه ازكدانيم كه اكثر اوقات ما را حاجات و دردهايي بوده اي خداي رحمان، مي
ونه اي، اينك چگاي و رفع بال كردهايم و قبل از درخواست، تو آنها را اجابت نمودهنخواسته

 كنيم و تو اعتنا نكني! ممكن است كه از درگاه تو درخواست 
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. ي نكنيمقدامالهي توفيق ده بر طبق احكام مقدس تو رفتار كرده و بر خالف فرمانت ا
ر شكرگزا ا رامهايت از دست ما برود، الهي عاقبت ما را به خير كن و قبل از اين كه نعمت

امت ما د از ند، بعهايي كه در اثر كفران و ناسپاسي از دست ما رفتهآنها قرار ده. الهي نعمت
زرگان هايي كه به بها را باز هم به ما كرامت فرما. الهي آن نعمترا ببخش و آن نعمت

 ا.اي، به ما هم عطا فرما و لياقت حفظ آنها را به ما كرامت نمكرامت فرموده

الهي  الهي به حق حضرت سيدالشهداء)ع( در پيشگاهت، حاجات همه ما را برآور.
 عايشدكه حضرت سيدالشهداء)ع( را به درگاه تو شفيع آورد،  اند هربزرگان فرموده

ه تو ر راگردد و محال است كه به حاجتش نرسد. زيرا او بزرگواري است كه دمستجاب مي
 از همه چيز خود، از هستي و اهل و عيالش گذشت.

د ا از خواند، امّ گرچه بسياري از حضرات انبياء و اوصياء در راه خدا از خود گذشته
ذا به د. لذشتگي و فداكاري آنان زياد آشكار نشد و بدين مرتبه از شدت و ظهور نرسيگ

پس من  جاست كه تو بفرمايي: اي حسين من كه در راه من از هست و نيست خود گذشتي،
 گردانم.هم هر كه ترا به درگاهم شفيع آورد، دعايش را مستجاب مي

 
 پرهيز از رذايل، شرط قبولي توبه

ه، توب ندن در طريق حق، توبه است و يكي از عوامل مؤثر در قبولياز شرايط ما
 صي برايك عاتشرف به آستان محبوبين درگاه الهي و توسل به آن بزرگواران است. اگر سال

د دد، بايف گردرك مقام توبه بخواهد به آستان يكي از محبوبين و مقربين درگاه الهي مشر
ه نصوح توب هاي ديگر نيست. چنان سفري بايد باتبداند كه اين سفر قابل قياس با مسافر

افات في مآغاز گردد، يعني از تمام معاصي تائب شود و با اخالص در صدد جبران و تال
مال كبا  برآيد. چنان سفر معنوي در حقيقت، عزم رفتن به مالقات حق است، لذا بايست

 اني پاكهاي نفسيش خواهشتزكيه نفس و پاكي دل گام براين طريق نهد. تا دل سالك از آال
ير ن سانگردد، اين مسافرت بر او جايز نيست؛ همچنين است در صورت عدم فراهم نمود

 شرايط معقوليه.

فات ين صابايد از خودپرستي، خودنمايي و رياست طلبي به كّلي اجتناب كند، كه  
صي معا رذيله او را جز بدبختي و سوء عاقبت سودي ندهد. در پيشگاه حق، بر قصور و

 باداتعاعاظم  ، ازه اقرار و اعترافي كه توأم با ندامت قلبي باشدـخود مّقر و معترف شود، چ
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 است. 

ر امو بايد به خود متذكر گردد كه ما در زندگي، چه در رفتار و روش و چه در
توجه وبمان مه عيبتحريريه و تقريريه، عاري از خطا و اشتباه نيستيم. اگر كسي خواهد ما را 

الش تن عيوب فع آد، بايد با جان و دل و با اشتياق و محبت از او استقبال كنيم، و در رساز
 نموده و خدا را سپاسگزار باشيم.

از  ه اطاعتند كاندازي برحذر بود و اتحاد قلبي را به كمال رسابايد به شدت از تفرقه
ست شك الن واين امر خداي تعالي، موجب پيروزي مسلمين و عدم پيروي از آن، سبب خذ

ال به افع وآنان است. در اين طريق بايد به اخالص گام نهاد، به طوري كه تمام اعمال 
 رضاي حق باشد.

ايد از كه باگر اهل حق كسي را بستايد، دليل اين نيست كه او هم خود را بستايد، بل

 ويد وگ. مبادا كسي در باب مضرات خودخواهي و خودستايي سخن خودستايي اجتناب كند
ه اگر كوم، خود در بحر آن مستغرق شود. نه از مدح كسي مسرور شود و نه از قدح او مغم

؛ ته نشودكاس به مدح در پيشگاه الهي سزاوار است، به قدح ديگري از مقام معنوي او چيزي
 و اگر به قدح سزاوار است، به مدح ديگري بر معنويت او نيفزايد.

است ا سزرطريق خداست و طي آن سالكاني  سالكا ! بدان و آگاه باش كه اين مسير،
اش و بويش كه به صفات حق متصف باشند، نه ناپاكان را. مراقب اعمال ظاهري و باطني خ

از «. َنِو م ْعِرض واللَّغْ   َعنِ َوالَّذيَن ه مْ »به عهد خود وفا كن و از لهويات و لغويات اجتناب نما كه 
وي اتب معنها، از مرهر يك از اين بي مباالتي خندة بي مورد و بسيار و صدادار بپرهيز كه

 ق تعاليحنجا افزايد. آنجا بارگاه قدس الهي است و در آكاهد و بر مراتب تيرگي دل ميمي
ز آنجا ايدي و مقربين درگاهش بيش از ساير امكنه ناظر اعمالند؛ مراقب باش كه با روسپ

 خارج شوي نه با سيه رويي.

زدگان تين در پرتو آن طي مراحل تكامل كنند، و غفلكالم حق نوري است كه طالب
ت دة سياسشت پراي سالك! جمال كالم الهي اهل حق را در پاز بيراهه به طريق حق باز آيند. 

ا م و رضتسلي . بدان كه استضائه از نور شمس واليت، به نسبت مراتبغيرالهي، مستور مساز
 و تقوي و پيروي از كالم اهل حق است. 

خطايا و معاصي بر مراتب تقوي بيفزا، تا مراتب استضائه بيشتر گردد كه آن  با جبران
َو َاّما َوْجه  اْلِاْنِتفاِع بي في َغْيَبتي َكاْلِاْنِتفاِع ِبالشَّْمِس ِاْذ َغيََّبها َعِن اْلَاْبصاِر »بزرگوار چنين فرموده 
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 همچنان و هستم ابرها پشت در نهان خورشيد همچون غيبت دوران در من: «السَّحاب 
 .افشانممي نور اند،نرسيده لقاء فيض به كه كساني دل بر قابليت، نسبت به و درخشممي

 معني انبد اين ولي واگذارد، خدا به را كارهايش و خود انسان كه است امر گرچه
 بررسي هب مدام بايد بلكه. ننمايد توجه اختياريش نيروهاي به و گردد غافل كه نيست

 رخ برايش قيممست طريق از انحرافي يا و شود تضعيف مبادا كه بپردازد خود نيباط نيروهاي
    حقيقت دةجا از امر، اين به توجه عدم اثر در بزرگي افراد تاريخ، گواهي به چه. دهد

  .اندشده منحرف
 و نظ حسن مراتب تا داربليغ جّد دل تصفيه در و بكوش نفس تزكيه در سالك اي

 قوة هك باش آگاه آني هر. رسد اعلي حّد به تو نظر مطالعة و ويتق و عصمت و معرفت
        كه چنان. كني رزهمبا نفساني امور با تا بند ميان بر همت كمر نيز و نيايد غالب برتو غضبيه

      باطني ندشمنا ننمايي، بليغ جد غيرالهي خشم رفع در و ورزي غفلت نفس از اندكي اگر
 .شوي نادم و آيند پيروز برتو

 ار حلم و صبر رسي، ابدي سعادت به كه خواهي اگر و منما منقطع خدا از دل
 گردد، يرهچ تو بر اگر كه مباش غافل نفس حمله از آني. درآور تحقق مقام به درخويشتن

 شكوفا تو يباطن نيروهاي تا برآي انابه و توبه مقام به. داشت دربرخواهد وخيمي عاقبت
 .گردند

 رقوةب غلبه شربت از ترشيرين شربتي كه فرمود خدا حبيب حضرت كه اينشنيده مگر
 نيز جّنت رد كه بود الهي حالوتش كه شربتي چنان نشاندم؛ فرو خود خشم چون نيافتم غضبيه
  .نيست مشهود شربتي همچو

 ثمرات زا و گردان شكوفا را خود باطني نيروهاي نصوح توبه به شد اشاره كه چنان
 َوه   وَ » فرمود كه است مقام اين در. ساز مندبهره نيز را ديگران برخود وهعال طيبه، اشجار آن

 هايدل بر اندلهيا رحمت نسيم كه بادها اين ،«َرْحَمِتِه َيَديْ  َبْينَ  ب ْشرًا الِرّياحَ  َاْرَسلَ  الَّذي
 آراسته الهي زيورهاي به پس بزدايند، دل صفحه از را عصيان غبار و گرد و وزند شايستگان

 بادهاي آن بگشايند، پايت از مذلت بند. شود تابان دلت بر حقيقت آسمان خورشيد و گردي
 صفات ظهرم كه بروبند تنزيه و تفريد جاروب به و دارند منزه و پاك ترا دل چنان رحمت

 «.ْلخاِلقينَ ا َاْحَسن   اهلل   َفَتباَركَ » شوي جمال جملة و كمال كّل بلكه و گردي الهي
 غضب و  خشم اكنون هم از حلم و  شكيبايي و صبر نور  به كه ستا اميد سالك اي
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لي، فق تجاكن شود، و مراتب مقام معنويت به حّد اعلي رسد و از غيرالهي از تو ريشه
 آفتاب آسمان حقيقت بر دلت بتابد و سعادت و وصال ابدي نصيبت گردد. 

ه سان دادان درت را بهخداوند تكليف مااليطاق تعيين نكرده، به هرچه امر كرده آن ق
رض عالسالم در مناجات خود تواند انجام دهد. حضرت سجاد عليهكه اگر بخواهد مي

افظ حتو  ام ولي خدايا تو خودت حافظ توبة من باش. اگرنمايد: الهي من توبه كردهمي
بايد  ام بشكند، پسنباشي من متكي به توبة خود شوم و در اين صورت زود باشد كه توبه

 د و توبة خود را به خدا سپرد.خو

راي باي از وظايف مهم دعاست نه تنها براي مؤمنين و صالحين، كه حتي وظيفه
وده ي گشهدايت منحرفين. در توبة بارگاه الهي، در رحمت هميشه به روي تائبان حقيق

ند، كرد است. حتي مالعني كه مطرود و مردود شدند و حق حضرت موالي متقيان را ضايع
به آنها عالي توتك و رگوار فرمود كه هرگاه آنان به مقام توبه برآيند، باز هم خداي تبارآن بز
 پذيرد.را مي

قربين هي به م. الخوشا به حال فردي كه به مقام توبه برآيد و به اتحاد و اتفاق پردازد
 درگاهت در اين ساعت، همة ما را به توبة نصوح موفق فرما.

يم ض نسگنهكاريم، روسياهيم، اّما خود را در معر الهي دردمنديم، حاجتمنديم،
 ايم.رحمت اليتناهيت قرار داده

و به  بيامرز ا رامالهي ترا به عاشقان جمالت، باران جود و كرمت را بر همة ما بباران. 
 ما توبة نصوح عنايت فرما.

و ي ته سوايم. از تو بالهي با بار سنگين گناهان و روسياه به بارگاه رحمت تو آمده
شايستة  ن كن كهآما  ايم، الهي از ما درگذر. الهي باايم. ترا به درگاه خود شفيع آوردهگريخته

 آني نه آنچه شايستة آنيم.

ل وصو كوبيم، دست سؤال پيش تو گشوده و برايالهي اينك حلقه در رحمتت را مي
از  ت ما راحيدقام توايم. الهي حاجات ما را اجابت فرما، در مهايت دامن نياز گستردهنعمت

 شك و ترديد پاك و منزه ساز.

ي الهي درهاي رحمت تو باز است، حجابي وحايلي در آنها مشهود نيست. اله
 هاي جهل و ظلمت را از چشم بصيرت ما برانداز. پرده

 انيدي.گرد الهي ما را از آن بندگاني قرار ده كه از سرچشمة ِمِي عشقت سرمستشان
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ا را ملت، ست، وصالت منتهاي آمال ماست. ترا به اشراق كماالهي جمالت مطلوب ما
 مند گردان.از مشاهده لقايت بهره

 
 تفكر استقاللي، نه تفكر اتكايي

اند. دهيل شعلل و عواملي سبب شده كه بزرگان از ناحيه حق به چنان منصب عاليه نا
علوم ا مم، برماگر دربارة حاالت محبوبين حق و كيفيت حركت آنان تفكر و تعقل نمايي

وده قبال نماست گردد كه واصلين و عارفين در حد كمال، تمام احكام الهي را با آغوش بازمي
 اند.و دستورات مقدس الهي را با جان و دل پذيرفته

ام هر انج يكي از دستورات و احكام كتاب مقدس آسماني، تفكر است. بزرگان قبل از
مبدأ  منشأ و دانستند كهاند، زيرا به توفيق حق ميدهامري تعقل و تفكر را به خوبي انجام دا

طريق  راحلهمه فيوضات الهي و سعادت جاوداني، تعقل و تفكر است. اين محبوبين الهي م
ت ز عباداضل اتفكر را به تمام معني به قدوم دل پيمودند، همان تفكري كه يك ساعت آن اف

 ثقلين است.

ند. رخورداربلي اند، در حد كمال از تفكر استقالمردان الهي آنانند كه داراي روح الهي
له روي دم دنباعهوم اعتنايي به تفكرات ديگران، كه به مفالبته تفكر استقاللي نه به معناي بي

حصول  خيل.از تفكرات اتكايي است. تفكر اتكايي در واقع مجازًا تفكر است و باطنًا ت
 پذير نيست.نسعادت و كاميابي معنوي، بدون تفكر و تعقل امكا

ي آيد، همه ناشهاي نامطلوبي كه در طي مسير حق به وجود ميمشكالت و ناراحتي
بايد داراي  از عدم تفكر است. براي برخورداري از تفكرات و تعقالت الهيه به حد كمال،

 ا تزكيهبالك عقل الهيه كامل بود و الزمة كمال عقل، همانا تزكيه نفس است. مادام كه س
الكين د. سن خود را نسازد، واجد عقل سليم يا عقل الهي و باطني نخواهد شنفس از درو

نيت مصو طريق حق بايد با پيشه كردن تفكر و تعقل، از خطر گرايش به افراط و تفريط
 يابند. 

لهي و وح ارهمه دردها و مشكالت جامعه، ناشي از عدم تفكر و تعقل و تزكيه و فقدان 

ا ود و يخخيل . حركتي كه ناشي از توي از تفكرات اتكايي استعدم استقالل فكري و دنباله ر
كه  اي استتخيالت ديگران باشد، تقليدي كه بدون تفكر صورت گيرد، پيروي كوركورانه

 رساند. هرگز طالب و سالك را به مقصد نمي
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 ي رااّما خداوند تبارك وتعالي براي اتمام حجت به بندگان خود، مردان اله
 وي نشود ح الهايشان را به سوي تفكر و تعقل دعوت كنند. ملتي كه داراي روگزيند تا برمي

 ومند نشود رهاي كه از نتايج تفكرات بزرگان بهاز استقالل فكري برخوردار نگردد، جامعه
 هاي معنوي نصيبش نخواهد شد. رو تخيالت ديگران گردد، موفقيتدنباله

اهر ه ظواي از جوانان شيفته و فريفتبه سبب غفلت و نيز ضعف تفكر و تعقل، عده
قعي عادت وااند كه ساند. در اثر پندار نادرست و تبليغات فريبندة دشمن، گمان كردهگرديده

خالقي اهاي در بي بند و باري و فرو رفتن در عالم تخيل و گسستن عاليق مذهبي و پيوند
در  فكرب، به جاي تاست. آنان در مواجهه با پيشرفت و ترقي علوم ظاهري و صنايع غر

فل محا وها، بي بند و باري كنند كه سبب همه اين موفقيتكيفيت حصول آنها، گمان مي
 ونموده  قارتحوحشيانه و غير عاقالنه آنان است! و با اين پندار نادرست، در خود احساس 
 وش آراي ست وژبراي جبران آن، راه همرنگي در ظواهر را در پيش گرفته از لباس و كاله و 

 گردند. كنند، و بدينسان به بدبختي جاودانه مبتال ميتخيالت ايشان تقليد مي

اد ارش ها، عدم تفكر و تعقل است. اّما اهل تفكر موجباتآري علت عمدة ناكامي
و  به لطف اونديابند و اگر در اثر غفلت مدتي ترك تعقل نمايند، خدخود را به درستي درمي

مايد، نفكر گزيند كه ايشان را امر به تاجد شرايطي را برميرحمت اليتناهي خود، شخص و
س جود مقدكت واي كه برايشان الينحل بود، به برتا آن سّري كه براي آنان مكتوم و مسئله

 مشكالت ئل وآن مرد الهي پرده از روي آن اسرار مكتوم برداشته شده، كميت و كيفيت مسا
 كر و تعقل الهي در آنان گردد. الينحل آنان آشكار گردد، باشد كه سبب تف

ان و ارگرامروز عدة كثيري از نسل جوان به جاي تفكر و تعقل و قطع ايادي استعم
انگان بيگ حركت با چراغ فروزان عقل و علم براي روشن كردن مسير زندگي، متأسفانه از

ياسي سي و اي فاقد سازمان فرهنگي و اقتصادكنند، غافل از اين كه اگر جامعهتبعيت مي
عه، جام تواند نقش حقيقي خود را ايفاء كند. الزمه حيات و پويندگيصحيح باشد، نمي

 د.باش تبعيت از فردي شايسته است كه واجد شرايط بوده و دل او متصل به علم الهي

 گلة،استقالل فكري و مرجع الهي باشد اي كه داراي تفكر نبوده و فاقدجامعه
ن و شيطا يطانشرا هدايت نمايد. بايد آگاه بود كه خصم و  گوسفندي را ماَند كه بزي آنها

 اند.شده نحرفماند، بسياري از سالكين در اثر عدم تفكر از راه حق صفتان همواره در كمين

 ليديـقتثر يد، در اـتب توحـكـذار مـگهـمدار و پايـراهيم پرچـضرت ابـرزندان حـف



سفر به کعبه جانان                                                                                              356  

 كه يكي نسانتهاي چوبي و فلزي كردند. بديكوركورانه صدها سال مردم موحد را گرفتار ب 
 ا اوضاعآنج از فرزندان او چون به مقام رياست رسيد، سفري به خارج از حجاز نمود و در

ر عدم ر اثبت پرستان موجب اعجاب او گرديده بتي با خود به همراه آورد، و آن مردم د
 بودند. تفكر منحرف شدند و تنها كساني سالم ماندند كه اهل تعقل و تفكر

ِااّل  ست واهاي نسنجيده و بدون تفكر غرض از اعراض از دنباله روي، نهي از پيروي
عت كند؛ ايد اطامل بمسلمًا نادان از دانا، غير وارد از خبره و دانشمند، و سالك از استاد كا

 مريض جسمي بايد به طبيب حاذق رجوع نمايد و مريض روحي به طبيب روحاني.

، بلكه نيست تعقل نيز مقصود، تنها متكي شدن به نتايج تفكر خوددر امر به تفكر و 
فكرات عقل و تتدر  عالوه بر نتايج تفكر خود، بايد از نتايج تفكر بزرگان استفاده نمود. سير
ل دهد. حضرت رسوبزرگان سبب اصالح كيفيت تعقل شده، ما را به مشاوره سوق مي

جي حتياآمد، هر چند خود بدان ابر مي اكرم)ص( در بسياري از موارد به مقام مشورت
 نداشت.

تفكر  ز بهجهد، تقابل و مشاورة دو فكر نياز اصطكاك دو سيم مثبت و منفي برق مي
م يش را هش پابخشد. اّما اگر انسان متكي به تفكر خود باشد، بسا كه تفكر او پيفروغ مي

ت، تجلي اسان مه در كالم آنروشن ننمايد. سالك بايد از نتايج تفكر و تعقل مردان الهي ك
صون مز وقفه و ا استفاده نمايد تا با اين سراج الهي، افق وسيعي بر او روشن و آشكار گردد

 ماند.

 د ياعلل وقفه بسيار است، از جملة آن علل، تكلم بدون تفكر است ظاهري باش
ي كه ناش ميالكباطني. سفارش اكيد است بر تفكر الهي و سپس به مقام تكلم برآمدن، البته 

 ست.اي نياز تفكر الهي باشد. ظاهرًا تكلم آسان است اّما در واقع امر سهل و ساده

ويد اي از لسان مبلغ جاري شود يا در خلوت با ديگري سخني گممكن است كلمه
ر هر ست كه دين اناسنجيده و ظاهرًا مهم به نظر نيايد، ولي سبب اغفال هزاران فرد گردد! ا

 م است كه از جمله احكام قرآن، مشاوره است.كاري مشاوره الز

گر الي ود كند، هرچند به نظر خود به صحت آن يقين داركسي كه به كاري اقدام مي
ورت مشا شود كه خطا رفته است! او بايد به مقامبا اهلش صحبت نمايد، بسا معلوم مي

ره لش مشاواه گر بابرآيد. ممكن است خواسته او تحقق نيابد و مدتها ناراحت باشد، اّما ا
 كنند. كند، مسلمًا براي او پاسخ حكيمانه داده و علت را براي او تشريح مي
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 گران همر ديفردي كه در مشورت با اهلش تعلل ورزد يا امتناع كند، عالوه بر خود د
ه به اكيد رو توصيكند، و در واقع سبب پراكندگي و تفرقه قلوب است. از اينايجاد وقفه مي

 ست. و تفكر قبل از تكلم است؛ اكثر آيات قرآن دربارة توصيه به تفكر امشاورت 

ن قرار يگرادمشاوره بايد با اهلش صورت گيرد. مراد از مشاوره، خود را در اختيار 
راكد  د رادادن نيست. چه اين نوعي خودكشي است كه انسان قواي عقلي و استعدادهاي خو

اليه فكرات عتايج ا اهل آن، برخورداري از آثار و نتگذارده و نابود كند. مراد از مشاوره ب
 بزرگان و شكوفايي و ترفيع استعدادهاي عاليه انسان است. 

حضرت رسول اكرم)ص( در جنگ احزاب، محفل شوراي جنگي تشكيل داد. يكي 
به  پذير شهرسيباز افسران دالور ايراني، سلمان فارسي، پيشنهاد حفر خندقي كرد در نقاط آ

رجهاي بها و متر و به عمق دو متر، و در اطراف آن از هر صدمتري ايجاد پاسگاه عرض سه
سنگ و  رتابپمراقبت و گماشتن سربازان نيرومند براي محافظت خندق، تا متجاوزين را با 

روز  پنج تير عقب رانند. پيشنهاد اين افسر مورد تصديق قرار گرفت و در عرض بيست و
 رد.كنشيني نتيجه، دشمن پس از يك ماه با دادن تلفات عقبكار خندق پايان يافت و در 

شاوره با رجسته ميج ببا عنايت به آثار زيانبار اكتفا به تفكر خود و متقاباًل آثار و نتا
« َاْمِرِفي اْل ه مْ َوشاِوْر»فرمايد اهل آن، خداوند متعال در قرآن مجيد خطاب به حبيب خود مي

 كارها با ياران و دوستانت مشورت نما. يعني اي محمد)ص( در بسياري از

كي از يرا  سالك الهي بايد تفكر و تعقل و مشورت با اهلش، باالخص با مردان الهي
 عادتسوظايف مهم خود بداند، وگرنه حركت او بدون صالحديد صورت گرفته او را به 

اري كند. ممكن است دادانند كه او نميبينند و اسراري را ميرساند. بزرگان اموري را مينمي
ها و ستبراي سالك خير جلوه كند، لكن در نظر بزرگان شر باشد و بر عكس. شناخت شك

ز هاي واقعي با نظر الهي بزرگان است، چنين حركتي سبب مصونيت سالك اموفقيت
 گمراهي و نيل او به سعادت جاوداني است. 

 ها ومشكالت چهسختيدانند كه در يـاساتيد رباني، آن طبيبان حاذق روحاني م
ا آنه پرور است، سالك نبايد ازپرور و قلبسا مشكالت كه روحـمعاني نهفته است. ب

مشكالت اند. اشتهكالت را حضرات انبياء و اوصياء و اولياء دـناراحت شود زيرا باالترين مش
 د، ـياينيش كالت پـهاي مشانـتا طوفي است.ـواي عقليه و استعدادهاي باطنـوفايي قـسبب شك
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 .رسندقواي عقليه و استعدادهاي باطني به مقام فعليت نمي

 ريآ. بردارد در شيرين ميوة سرانجام كه است سختگير معلم منزلة به مشكالت
 ادراك توان ار ماديون اّما. موقتي و ظاهري نه است نهايي و باطني موفقيت حقيقي، موفقيت

  معترض يمانا اهل بر و نگرندمي ديگري چشم به  عالم به  آنان زيرا  ، نيست معاني اين
  است؟ دهآفري بال آغوش در را انسان چرا پس است، رحيم و رئوف خداوند اگر كه هستند

 سبب تواندمي كه است نهفته رموزي و اسرار مشكالت در كه خبرندبي نكته اين از آنان
 اسرار آن روي از پرده حق توفيق به واصلين و عارفين و گردد، هاانسان جاوداني سعادت
  .اندبرداشته

 
 مفروش ارزان را خود

 اي هك است اين بزرگان و اوصياء و انبياء حضرات همه و تعالي حق اكيد توصيه
 آن محب و يدبركن دل از را دنيا حب كنيد، حذر آن از و بترسيد دنيا از حق طريق رهروان
 عين در را يادن چه نيست، دنيا از يكل اعراض نظر شده، بيان مكرر كه چنان البته. نشويد
 دهد، انجام ايشايسته خدمات آن در تواندمي كه اندكرده معرفي انسان تكامل مهد مذمت،

 خدا دين به حق رضاي به كوشدمي فردي وقتي. است آخرت مزرعه دنيا اندفرموده كه چنان
 .نيست دنيا حب اين كند، خدمت بشريت جامعه و

  قدم حق حب موطن به  و شود خارج باطل  حب موطن  از  يدبا الهي مكتب متعلم
  حق عشق با دنيا عشق.  نيست سازگار حق حب با باطل حب دنيا، حب زيرا.  نهد
 را عقل  انديدگ  جلو باطل  حب  ، بتابد تو بر  حق نور گذاردنمي  دنيا حب.  سازدنمي
 مشاهده را نآ و خبري بي عقباست كه دنيا باطن از و نگريمي را دنيا ظاهر تو. پوشاندمي

 .ايننموده
 است، يعقب كه را دنيا باطن كه است آن اندشده دنيا محب بعضي كه اين علت آري

 در هك آنهايي. «ل وَنغاِف ه مْ  اْلآِخَر َعنِ  ه مْ  َو الدُّْنيا اْلَحيو ِمنَ  ظاِهرًا َيْعَلم ونَ » كنندنمي مشاهده
 و تبارك يخدا و اولياء و اوصياء و انبياء حضرات همه. نگرنديم ظاهر به فقط اندغفلت
 فساد هر ايهم و ريشه و گناهان همه رأس و خطيئات كّل رأس دنيا حب كه فرمايندمي تعالي
 .است

 است ّلـاج العادهفوق الهي گاهـپيش در تو بهاي داني،نمي را ودـخ بهاي تو سالك اي
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اي . خدستهاي تو بي انتهاست؛ حداقل بهاي تو بهشت احيف است، خود را ارزان مفروش. ب 
، بهاي رسي تبارك وتعالي فرمود: اي حسين من، خون بهاي تو منم. اي سالك اگر به وصال

 تو، خداست. 

د؟ جا رفتنكما  اي عزيز! دنيا پلي است گذشتني، پدران و مادران ما كجا رفتند، اجداد

ن كجا عالميال النساءسيدكجا رفت؟!  )ص(خدا حبيبحضرات انبياء و اوصياء كجا رفتند ، 

 رفت؟! 

خوشا بر  دند.آنان كه شيفته و فريفته دنياي چند روزه شدند، از مكتب ربوبي بازمان
 تپد و متوجه به اوست.هاي آنان براي خدا ميحال آن متعلمين الهي كه دل

ا رود هي خاي سالك، اي متعلم مكتب حق، بدان كه مردم در اصل دو گروهند: گرو
 فروختند و به هالكت رسيدند. اّما گروهي خود را خريدند و آزاد گشتند. 

عشق  دگذراي سالك خويشتن را به متاع دنيا، مقام ظاهر مفروش، به لّذت موقت زو
تواند به يمشدند! هر كسي مند ميَنَورز. بنگر چه شدند آنان كه در مرتبه باال از نعم دنيا بهره

 خود سرنوشت آنان را در نظر آورد. نسبت سن و سال 

يطان، شس و سالك بيا و به خواست خدا از اين پل بلوا به سالمت بگذر، بدان كه نف
رور مالعه و . مطاند. غالبًا حمله اين دشمنان باطل به محبان دنياستدشمنان باطني در كمين

 حقايق شرط نيست، عمل شرط است. 

نند. كطني ه كند، آن نكند كه اين دشمنان بااگر شير گرسنه به گلة گوسفندان حمل
ستند. ل نيمراقب حال خويشتن شو و از اين دشمنان غافل مشو؛ غافل مباش كه از تو غاف

رت ه حضكفريبد. اين است اين دنيا باالترين ساحرهاست، انسان را مسحور نموده و مي
ْن هار وَت َو ا َلَاْسَحر  مِ لدُّْنياِانَّ ِبَيِدِه فَ ِاتَّق وا الدُّْنيا َفَوالَّذي َنْفسي »ختمي مرتبت )ص( فرمود 

ا هر ت، دنياز دنيا حذر كنيد، سوگند به خدايي كه نفس من در دست قدرت اوس«: مار وَت
و اباشد،  خدا آينه از هاروت و ماروت ساحرتر است. البته اگر انسان مطيع و منقاد فرمان

نين چدرت قندازه قوي هم باشد، در قبال قدرت اهلل است و در اين صورت سحر دنيا هر ا
 انساني عدم است.

ي در اله اي سالك ترديد مكن، راه باز است، مربيان و اساتيد الهي حاضرند، حجج
كرد  ايده بـاند، حضرات پيشوايان معصوم آسماني، ممات و حيات آنان يكي است. چحيات

 تا اين حجابات به كّلي برطرف شود؟
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هاي تو ين سستي از توست. طبيبان الهي حاضرند و نسخهاي سالك بدان، علت ا
را  يشتنآماده است. خود را به طبيب حاذق الهي رسان، نسخه خود را دريافت كن و خو

 مداوا نما.

وا ماَلك ْم َن آَمن لَّذييا َايَُّها ا»فرمايد قرآن از جانب خداست، اين نسخة شفابخش الهي مي

راض عالم جز اين است و تا انقحكم خد اين«. َسبيِل اهلِل َاّثاَقْلت ْم ِاَلي اْلَاْرضِ  ِاذا قيَل َلك م  اْنِفر وا في
اه شود در رمي ايد، شما را چه شده زماني كه گفتهحكمي نداريم: اي كساني كه ايمان آورده

ب ن جذشويد؟! چرا شما را زميخدا بيرون رويد، به سوي زمين ثقيل و سنگين بار مي
 گرديد؟ب عالم ناسوت ميكند و مجذومي

وت ناس حتمًا در اينجا نيروي جاذبيت و مجذوبيت است. سنخيتي بين شما و عالم
ني، ار كاست، چه بدون وجود سنخيت، نه جاذبي است و نه مجذوبي. اگر جهت الهي اختي

و ن كتب شود، تنها با خواندمراتب سنخيت الهي ترا به كمال رساند، اّما با اتكاء به خود نمي
 ه مراتبام كتواني، مگر اين كه قرآن را از اهلش بياموزي. مادحتي با مطالعه قرآن نمي

 سنخيت الهي تو به كمال نرسد، مجذوب جانان نخواهي شد.

ين كند، اّما هر شيء مجذوب زمگرچه زمين اشياء بسياري را به خود جذب مي
لهي اين حقيقي و عارفين گردد. چنان كه سالكشود، هر انساني مجذوب زمين نمينمي

ي يرو چيزين نمجذوب عالم ناسوت نشدند. كدام نيرو آنان را به محفل جانان رساند؟ آيا ا
 جز سنخيت آنان با جانان است؟

گردد و نه هر روحي مجذوب عالم آري نه هر دلي مجذوب عالم ملكوت مي
ين اوي لبي كه آرزشود. طاجبروت و الهوت. هر كسي مسافر راه وصال و طريق لقاء نمي

 وت است.ناس مجذوبيت الهي را دارد، بايد شرايط در او جمع شود و ِااًل او مجذوب عالم

و اعمي ان تبينيم! آري تو حق داري كه نبيني زيرا ديدگاي گويند ما حق را نميعده
ر بات كناحجا است. بايد مراتب بصيرت به كمال رسد تا انسان حقيقت را مشاهده كند. بايد

 ق پيرود تا انسان مجذوب جمال و جالل الهي شود، در اين صورت وقتي به رضاي حب
حسوب اء متعليم و تعلم رود و به توفيق خدا به احياء قلوب پردازد، او در رديف شهد

 گردد.مي

الدُّْنيا  َأَرضيت ْم ِباْلَحيو»درود بر شهداي اسالم، اينان كجا و شيفتگان دنيا كجا؟ آنان كه 

ح داديد؟ در حالي كه ـرت ترجيـآيا راضي شديد به دنيا، و نعم آن را بر نعم آخ«: اْلآِخرَ ِمَن 
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هاي دنيا در قبال نعم عقبي بس قليل و اندك است و اساسًا قابل مقايسه نيست. پس نعمت
چرا آنان عاشق دنيا شدند؟ زيرا در اثر عدم تفكر الهي از مشاهده حقيقت محروم شدند و 

ديدند. از اينرو امر است بر تفكر الهي و به عبارتي، قرآن از اول تا آخر، توصيه حقيقت را ن
 بر تفكر و مشاورت است، تا انسان بدون تفكر و خودسر به امري اقدام نكند. 

قدام ان ااّول بايد دانست كه چگونه امر به معروف و نهي از منكر كرد و سپس بد
ز اد بابي ، خور رسد، اّما تشخيص منكر از معروفنمود. ظاهرًا ممكن است امري ساده به نظ

كر ر به منه امابواب معرفت است. بسا كسي به گمان خود امر به معروف كند، غافل از اين ك
يقت ا او حقنمايد! زيركند غافل از اين كه نهي از معروف مينمايد؛ و يا نهي از منكر ميمي

 را مشاهده نكرده است.

اد ا مشاهده ننمودي، عذر تو چيست؟مگر در اين سواي سالك تو چرا حقيقت ر
چرا  نند!كپرسي تا ترا راهنمايي كني و نمياعظم، هيچ طبيب الهي نيست؟ چرا رجوع نمي

 فكر سيرتكه  اند! در حاليپندارند كه تفكر كردهكنند ولي ميكني؟ بعضي تخيل ميتفكر نمي
 ت.در عالم معقوالت است و تخيل، سير در عالم محسوسا

 كر وي؟ چه شدند آنان كه اهل تفكنچرا دربارة گذشتگان و معاصرين تفكر نمي
ند نه بود كردند، اّول بينصاحب مشورت بودند؛ و چه شدند آنان كه تفكر و مشاورت نمي

و  ه شيطانكيدي دآخر بين، اعمي بودند. يكي تأمل كن در كار قارون، ثروتي از آن باالتر؟! 
 دادند و او را از دين خارج كردند!نفس چگونه دست به هم 

نه همه را  بترس از دنيا و حب آن كه دنيا دشمن دوست نماست، به همه فريفته مشو،
 ز دردوست خود بدان و نه همه را دشمن خود پندار، زود قضاوت مكن و به هر كه ا

ور ام همه دوستي درآمد مطمئن مشو، كه سالك نبايد زود تصديق يا تكذيب كند، بايد در
 تفكر و مشاورت نمايد و به خود متكي نگردد. 

 الكتهاند گريزگاه دنيا دنيا دشمن دوست نماست. از اينجاست كه بزرگان گفته
ة غرور ديد گريزي؟ بايد به خدا پناه بري. اي سالك بهاست و پناهگاهش بال، به كجا مي

 ت.خداس« اِلَاْحوِل َو الْ م َحوِّل  اْلَحوْ »بيرون شو، من چكاره است؟! « من»منگر، از راه 

ي هم سود هرًابه خود منگر كه كسي از راه غرور و از راه من سودي َنب رد، و اگر ظا
 يب حاذقه طبببرد، در مقابِل مضراتش عدم بود. اين غرور يك بيماري رواني است، مراجعه 
 يابي. اييهركن و از او دور مباش، بلكه شفاي كامل ترا حاصل آيد تا از تحت اين قيود 
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 عاليه، اليمبيا از اين جاذبة ناسوتي بيرون شو، با تفكر الهي و مشاورت و اخذ تع
امر سهل و  است،بيرون شو. البته خروج از جاذبة دنيا كه همان عبور از سّد موانع و آرزوه

 ز معادناشار اي نيست و نياز به نيروي باطني دارد. كدام نيروي باطني؟ سينة تو سرساده
م تعل اي؟ رياضت و مجاهدت، تعليم واي پربهاء است، تو كدام را مكشوف كردهگوهره

 الزم است. 

 خود بايد در مكتب تعليم و تربيت الهي حاضر شوي و به تقويت نيروهاي الهي
 امر و فرمان رآن،رسانند، زيرا ما جز دستور قبپردازي. در آنجا دستورات قرآن را به شما مي

ي امور جيرهاتواني با نيروهاي الهي اين زنجيرهاي دنيا را، زنميديگري نداريم. آنگاه 
اين  وري.نفساني را پاره كني و نيروهاي دروني را شكوفا سازي و به مقام فعليت درآ

ه اي آن بكنند و در فضنيروهاي الهي ترا از عالم مادي به عالم ملكوت و الهوت پرتاب مي
 قوط در زمين تا كي؟!آورند؛ حركت به سوي زمين و سطيران مي

ّما ار است. االتبجان فداي آن متعلميني كه مقام باطني آنان هزاران مرتبه از فرشتگان 
ن قلب هداشتنگبايد مراقب حال خود باشند و از شياطين و نفس اّماره غافل نگردند. چه 

ا چه همتها! وقتي كه آن دل الهي نزول كرد، نعتر است از نگهداشتن آن نعمتالهي مشكل
 اي دارد؟!فايده

ّذت ل، اّما وديداي مأل اعلي، اي فرشتگان هزاران سال به آواز تقديس، پاكي ما ياد نم
ق را ت عشخبريد. اّما متعلمين مكتب الهي لّذدانيد، و از آن بيوصال و عشق مرا نمي

ا از مگاه اي سوز عشق تو در پيشاند. اي سالك ذّرهدانند و لّذت وصال را هم چشيدهمي
 شتگان؟ ا فرهزاران سال عبادت فرشتگان باالتر است. اينك بنگر كه مقام تو برتر است ي

ْسَتِجْب اَ ع وني ا دْ »از زمين و آسمان، از دنيا و عقبي از هرجهت، مدام اين ندا بلند است 

 خواهي بخواه. بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را، بخواه هر چه مي« َلك ْم

ْدع وني ا  »شنويد اي اگر گوش داريد از همه جا اين ندا را ميمودهالهي تو خود فر

هان، ي روسياايان، درهاي رحمت من باز است. اي مردم، اي گدايان، اي عاص«. َاْسَتِجْب َلك ْم
، رط توبهشبه  اي دردمندان، اي پا به گل فرو رفتگان، اي دوستان، اي دشمنان بياييد ولي

 الراحمين است.ا ارحمتوبه كنيد و بياييد كه خد

 دا ـخ د كهراي تو معلوم گردـابات برطرف شود، بـها و حجك بدان اگر پردهـاي سال
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 گردد.عاشق توست. اگر عشق او بر تو آشكار شود، روحت از بدن جدا مي

د، اگر ن بياييمرحمت  اي دشمنان به سوي در« ا ْدع وني َاْسَتِجْب َلك ْم»فرمايد اتصااًل مي
رويد؟ من ا مي، كجآمرزم. به جاي ديگر نرويد، دوِر َدِر من پرواز كنيدنيد شما را ميتوبه ك

د شما به شما از خو« َوريِدَو َنْحن  َاْقَرب  ِاَلْيِه ِمْن َحْبِل اْل»ترم كه به شما از همه نزديك
 ترم.نزديك

ن است، ارو البته تقرب يكي از ناحيه بنده است به حق، كه در آن اشارات و عبارات
 مناجات وياز نو آن خلوت دل است با خدا، از مردم حتي از خود پنهان. استغراق در راز و 

رب قق و بيند. اّما دربارة عشبا حق. چه كسي كه متوجه جمال معشوق است خود را نمي
 ن به توم« ريٌبقَ ّني َفِا»حق به بنده، عبارات و اشارات بدان راه ندارد مگر اين كه خود بگويد 

 نزديكم.

ر آنجا دشود چه كساني آري در محفل جانان اگر پرده را بردارند، آنگاه مشاهده مي
اند: هدو گون انگرانما توانگريم. تو« َفِاّني َقريٌب»حضور دارند! الهي اگر براي ما بفرمايي 

ل ، به حاحال نازد و توانگرانتوانگران مال و توانگران حال. توانگري است كه به مال مي
 نازند.

ن بر انآگروهي ديدة  نازند، اينان نيز بر دو قسمند:مي« َنْحن  َقَسْمنا»توانگران حال به 
 ةشان برديد قسمت قّسام افتد، هر چه دادند راضي شوند. گروه ديگر توانگراني هستند كه

( اكرم)ص رسول افتاد، هر دو كون را بر ايشان عرضه كردند اّما آنان سيرت حضرت« َنْحن »
 ال.نگران حين توادرود بي نهايت بر ا«. ما زاَغ اْلَبَصر  َو ما َطغي»ا اختيار نمودند كه ر

ارفين الهي ، سالكين و ع«ي ِلقائِمنْ  ِبَحياتي َو َمَودَّتي ِلَاْوِليائي ال َشْيَء َاَحبّ  َعلي َاِحّبائي»
ان تظار آنان ق دراند كه لقاء معشوكه به محفل جانان رسيدند، در واقع همه توانگران حال

هجران  ه شبشنوند كه: اي عاشقان، كم مانده است كاست. آنان اين ندا را به سمع دل مي
ي ْدع ونا  »فرمايي به پايان رسد و نسيم صباي معرفت از مشرق قربت وزد. الهي تو خود مي

 م.خواهيخواهيم نه عقبي، الهي ما ترا مي، الهي ما نه دنيا مي«َاْسَتِجْب َلك ْم

ه در نان، اي سالك طريق حق، اي عاشق جمال و كمال، نه در جسم قدم ِنه، نه در ج
ي است، يمان يكرزوآي ـدم از هر دو بيرون كن، نه آنجا باش نه اينجا. الهـدنيا نه در عقبي، ق

 خواهيم.خواهيم تنها ترا ميما زياد نمي
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الهي  رما.دل عنايت فالهي وصال ابدي خود را بر ما نصيب فرما. الهي بر ما خلوت 
حالوت  رد ودكسي را كه خلوت دل نيست، چگونه ذكر تو گويد؟ آن كه از ذكر تو بازماند، 

ن و دل ه جاكعشق چه داند. عاشقان دل سوخته بايد تا حديث درد عشق به تو گويند. آنان 
ه است كام اند. در آن مقاند، دل در بحر غيب افكنده و در حق فاني شدهدر راه حق گداخته

 زبان در زيارت دل است، دل به زيارت جان رفته و جان به خدا گريخته است. 

؟ الهي معصيت كاريم، رحمت اليتناهي تو كجاست؟ مگر صفت ترا مظهري نيست
مت ما ر خددرحمت اليتناهي تو كجا مشهود است تا همه ما را با آن بيامرزي. الهي اگر 

البته  است؟ن آب و گل به حقيقت رسد، نور تو كجفترتي است، كرم تو كجاست؟ الهي تا اي
حاطه ارا  هاي شنوا طنين انداز است كه رحمت اليتناهي من همة شمانداي حق در سمع دل

 نموده است.

، ت توسالكا بدان وقت حجاب، معشوق روي خود را از تو بپوشد، آنجاست كه صفا
ّما ادر محنت محزوني. غم و شادي، محبت و محنت است؛ در محبت مسرور و مشعوفي، 

 سالكا اگر به مقصد رسي جز رضاي خدا نبيني، جز جمال حق مشاهده ننمايي.

زم، رد بگداداز  سازم، به اميد اين كه اگرنازم، به باقي مياي سالك بگو الهي به درد مي

 .جز عشق تو، جز جمال تو به هيچ يك نپردازم

 
 ضرورت حفظ تعهد الهي

اساس، بي گذارد كه آرزوهاي دور و درازانسان حقيقي نمي چنان كه قباًل هم گذشت،
الهي  ونوي توّرم خياالت ذهني را جانشين رشد حقيقي او كند. رشد حقيقي، نتيجه حركت مع

ر و . مسلمًا اين حركت معلول تقوي، و تقوي نيز معلول صببه سوي جاذبة حق است
رموج ياي پبهترين مركب در درد: انشكيبايي الهي است. اين است كه بزرگان دين فرموده

ام انج وتالطم زندگي براي حركت به سوي مقصد، پس از تحقق ايمان، صبر و شكيبايي در

ي كيباي. زيرا توسعة ظرفيت رواني و تحقق تقوي، بدون صبر و شوظايف و تكاليف است
 پذير نيست.امكان

لك است كه ساتوان به سوي جاذبه حق حركت كرد. تقوي آري به وسيله تقوي مي
 موجب  ده وهاي منحرف نجات داهاي راهها و خارستانها و پرتگاهها و لغزشرا از سنگالخ
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واني رفيت شود. اگر ما بخواهيم به درجة اعالي تقوي برسيم و به توسعه ظررستگاري مي
شته اي دادههاي سازنموفق شويم و سايرين را از تعاليم عاليه برخوردار سازيم، بايد فرهنگ

گون ند. دگرببر هاي سازندة ما را از بينكوشند كه فرهنگباشيم. اّما بيگانگان، دشمنان مي
وانين اي قهاي اخالقي كه بر مبنپايه تلقي كردن ارزشهاي سازندة بشر و بيكردن فرهنگ

شان م ايعقالني و وجداني استوار است، ناشي از مهار نكردن غرايز حيواني است. مسل
 تماند كه مغلوب نفس اماره شده و از طريق مستقيم منحرف گشته و ساخكساني هستن

 اند.شخصيت خود را ويران نموده

هاي شهاي سازنده بشر و ارزغرايز حيواني همانند مواد كوه آتشفشاني، فرهنگ
شي تا كش وتا انسان مجذوب جاذبه الهي نشود كند. سوزاند و يا تخريب مياخالقي را مي

ه و روني شدخص دظاره و تعليم و تربيت الهي نباشد، مغلوب دشمنان بيروني، باالبراي او از ن

 .كنددر نتيجه از مقام شامخ انسانيت سقوط مي

ت و شناسد، چنان كه شرافت و طهارآري وقاحت و پليدي انسان حد و مرزي نمي
تقوي  طةاسوعظمت او حّد و مرزي ندارد. يك بعد اصلي از ابعاد انساني، تقوي است. به 

ست. به ده اتابد. تقوي براي انسان يك اصل سازناست كه نور پرفروغ حق بر دل انسان مي
خليه تاساس ها و لذايذ و آمال و آرزوهاي بيواسطة تقوي انسان درون خود را ازخواسته

ز گر جكند و از حيات طبيعي محض كه در متن طبيعت محبوب او بود، رها شده و ديمي
ترقي  سيد،در دلش وجود ندارد. هنگامي كه انسان به اين صفا و اخالص ر ايحق، خواسته

، الب شوندتوانند بر او غرسد. ديگر دشمنان داخلي نميو اعتالي روحي او به حّد كمال مي
ي ز پااهاي حاميان حق را درو كند، هاي جانكرد گلچنين فردي دشمني را كه كوشش مي

اي اه خدهاي هستي باالتر رفته و در پيشگاز همه قلهآورد. چنين شخصيت باعظمت درمي
سعادت  يلهي وساملداند كه جز اسالم، هيچ عايستد و ميتبارك و تعالي با روح شكوفا مي

 نيست.

انند متبي شود كه هيچ مكبا در نظر گرفتن همة ابعاد مادي و معنوي بشر، مسلم مي
ه بگي تنها خبران، از زندي نيست. اما بيها و معماهاي پيچيده بشردين اسالم گشاينده گره

يواني حالت اند، اين است كه خود و ديگران را در زندان تمايبعد طبيعي آن قناعت كرده
ل ه حضرت رسوـاند. در صورتي كوده و نام آن را حيات انساني گذاشتهـمحبوس نم

 اكرم)ص(، آن محبوب الهي ساير ابعاد اصلي زندگي را روشن فرموده است.
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ي اله براي درك ابعاد اصيل زندگي، اولي اين است كه سيري در صفات آن محبوب
ا، آن ب خداالمكان خود را با صفات آن برگزيدة خدا متصف كنيم. آن محبونماييم و حتي

ا ود رخحامل امانت رسالت، بدون دخالت دادن كوچكترين هوي و هوس، تعليم و تربيت 
قلب  نمايد، نخستصيه اكيد بر انجام امور خير ميبه كمال رسانيد. آيات قرآني كه تو

 كرد.مقدس آن محبوب الهي را تحريك مي

االمكان تيه، حاي سالكين الهي ما نيز بايد همان مراحلي را كه اين محبوب خدا پيمود
ه بدوختن  چشم طي كنيم. ما بايد راه معلم اّول بشر را بپيماييم، معلمي كه هرگز سستي و

صميم تننده و كاده ا نتوانست او را از مسير حق منحرف سازد. آن معلم الهي، ارفرداهاي ناپيد
ميمي ر تصباي بود كه سستي و ترديد بر تصميمش راه نيافت. زيرا سستي و ترديد گيرنده
ا ، اّميابد كه يا خود آن تصميم ضعيف باشد و يا صاحب آن روحًا ضعيف باشدراه مي

هاي يزهل انگبلند هميشه بيدار و از همه چيز آگاه، معلوتصميم آن محبوب الهي، آن روح 
ده روز ارا، امزودگذر و خياالت بي اساس نبود كه امروز تصميم بگيرد و فردا آن را بشكند

 كند و فردا برهم زند.

 وو عهد  رادهاما بسا افرادي كه تصميم گرفتند، اراده نمودند و باالخره تصميم و ا
در  بياييم فرمايد؟!اوند تبارك وتعالي درباره عهد شكننان چه ميپيمان خود را شكستند. خد

 تصميم و ارادة خود ثابت قدم شويم. 

حي گي وآن برگزيدة خدا دارنده چنان قلب پاك و نوراني بود كه شايستگي گيرند
ته و التر رفها باخواهد كه از همه هستيالهي را داشت. آري براي چنين مقام وااليي قلبي مي

ترين اخصتابد. نگهداري تعهد رباني از شتر از همه انواري باشد كه بر هستي ميروشن
. به هي نيستد الصفات آن برگزيدة خدا بود، زيرا در بين اصول سازنده، اصلي باالتر از تعه

حضور  ا بهرپرست بسياري از امكانات دنيوي سبب اين تعهد الهي بود كه آن روز قريش بت
ر من ر اختيادرا  دند، ولي فرمود: سوگند به خدا اگر تمام امكانات دنياآن بزرگوار عرضه كر

 بگذاريد، از تعهد خود دست بر نخواهم داشت.

 رهسپار دشانآن منتشر كنندة انوار الهي، جويندگان انوار خدا و كماالت را به مقص
رد كه بت كساخت و راه را براي حركت به منزلگه جانان هموار نمود. او بر جهانيان ثا

عهد و  ا بهسعادت حقيقي در آرامش دل است، و اين آرامش بدون آن تعهد رباني، بدون وف
 رسد. اتصال دل به خدا، به مقام تحقق نمي
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اراي بي دها در حال اعتدال قلبه واسطة اين تعهد رباني است كه هر يك از انسان
اي روهتعدادها و نيشخصيتي است. شخصيت انسان مانند ساختماني است كه از مصالح اس

 رزدهسباشد كه از فطرت اصلي دروني ساخته شده و مهندس و معمار آن، عقل الهي مي
اگر  وهانند، ا برركوشند تا خود است. اّما غرايز دروني مانند مواد گداخته كوه آتشفشاني مي

 زنند.اي پيدا كردند به مقدار همان روزنه خود را به بيرون ميروزنه

ود ليت خ. اگر كسي تمام فعاظايف و تكاليف ما نگهداري اين تعهد استترين وواجب
ني ايز دروي غررا در تحكيم و تنظيم ساختمان شخصيت به كار برد، اّما با فكر صحيح و اله

ز دست ود را ارف خرا مهار ننمايد، نه تنها دربارة نيمي از انسان نينديشيده، بلكه همة معا
 داده است.

 خود را عارفمردند و پيمان الهي را شكستند، غافلند از اين كه همة پس آنان كه عهد ك

، تشفشانآهاي كوه ها و دامنه. ساختمان هر چند مجلل و محكم باشد، در قلهانداز دست داده
همواره در معرض ويراني و سوختن و خاكستر شدن است. براي ساختن ساختمان 

كند، مهار هر آني شخصيت ما را تهديد ميشخصيت بايد به هر نحو ممكن آن غرايز را كه 
م ها محكوه تننبرداري كنيم. در چنين صورت غرايز كنيم و از روي منطق صحيح از آنها بهره

 به نابودي نيستند، بلكه توان گفت زيربناي ساختمان شخصيت انسانند.

 د؟ تاكننكارتواند حياتي بودن غرايز را اشناس ميكدام مكتب و كدامين متفكر انسان
 نبياء وات اانسان اين غرايز را مهار نكند، به هدف اعالي حيات نخواهد رسيد. همة حضر

سان عالي اندف ازنند كه بايد هاوصياء و اولياء هماهنگ و هم صدا با فطرت اوليه فرياد مي
كمال  شد وتواند موجوديت او را به سوي رچيزي مافوق موجوديت او باشد. كدام نيرو مي

د ؟ جز ذات اقدس احديت، كدام محبوب و كدام نيروي محض است كه بتوانسوق دهد
بران جته، انساني كه موجوديت خود را در راه وصول به مزايا و محبوب خود مستهلك ساخ

ه شعاع بصول وكند و امتيازات عاليه را به او بخشد؟ اين است كه آنچه را انسان در راه 
ازات امتي واقع چيزي از دست نداده بلكه به تمامدهد، در رحمت خدا ظاهرًا از دست مي

 توفيق يافته است.

از  راي انسان، نگهداري تعهد رباني است وـترين وظيفه و تكليف بآري واجب
د شود كه اتحاها وقتي برقرار ميمظاهر بارز آن، وحدت و اتحاد است. اتحاد در بين انسان

 هانسانان ـي، ب دف نيستـاتحادي در آن ه ا كهـيات داشته باشند. آنجـالي حـدف اعـدر ه
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 اد برقرار نخواهد شد.ـاتح 

 كه شوديم برقرار مسلمين بين وقتي اتحاد: فرمود السالمعليه اميرالمؤمنين حضرت
 و خود الياع هدف تبيين به بزرگوار آن آنگاه. باشند داشته حيات اعالي هدف در اتحاد
    آن، و است ابهام بي و روشن كاماًل من الياع هدف: فرمود و پرداخته منافقين هدف

 .الهي جاذبة يسو به  حركت از است عبارت
 درهمة واينر از. است تكاملي حركت دراين شما دادن شركت من منظور! منافقين اي

 و است ديگر من هدف لكن دانم،مي مسؤول نگهبان مانند را خود زندگي، مراتب و شؤون
 .سازدمي جدا يكديگر از را ما متضاد دفه دو اين و ديگري، شما هدف

 يكي ند،شكست را خود پيمان و عهد و داد فريب را آنان اساسبي هايعلت كه كساني
 جوامع، فاشانخ گستاخي هرگز اّما. بود رباني تعهد نگهداري آنان مهم تكاليف و وظايف از
 .كاست نخواهد حياتبخش نور فروغ از

 و وحير اعتالي به و شدند قدم ثابت خود پيمان و عهد در كه سالكيني بر درود
 عقل هايلبقا كه نيست فضيلتي چنان قلبي، و روحي اعتالي اين البته. گشتند موفق قلبي

 و( ص)ماكر رسول حضرت. سازد محدود را آنها طبيعي امور به مربوط هاياراده و نظري
 .انددهفرمو توصيه نيربا تعهد نگهداري به را ما چيز هر از بيش( ع)علي مولي حضرت

 بانير تعهد نگهداري به را مردم خود هاينفس آخرين در( ع)اميرالمؤمنين حضرت
 كامل نانسا روحي نمود ترينعالي روشنگر كه عظمت با بسيار اصل يك. فرمودمي توصيه
     اين كند،مي فصل و حل كماالت كوي رهروان راه در را ابهام و مشكل هزاران و است،
 غايت نآ به را خود بكوشيد است، غايتي را اسالم: اندفرموده بزرگواران آن هك است

 بانير تعهد حفظ بدون غايت آن حصول: فرمود نيز( ص)اسالم گرامي پيامبر .برسانيد
 .نيست پذيرامكان

 سينة يرو در را خود هاينفس آخرين خدا پيامبر: فرمود چنين المواليمولي حضرت
 جان به من هايدست روي بود، دنيا در الهي وديعه يك كه را خود انج و آورد، سر به من

 وصيهت را تعهد نگهداري خود، هاينفس آخرين در الهي محبوب آن. نمود تسليم آفرين
 پرواز كه ستمه كسي آخرين و آوردم، ايمان او به كه هستم كسي اولين من: فرمود. فرمودمي
 ام؛نيفتاده ورد او تعليم از آني انجام، و آغاز اين در من. كردم مشاهده را قدسي طاير آن

 .بود عهد به وفا و رباني تعهد نگهداري او توصيه باالترين
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ا هم روم، شمكنم، من راه خود را مياي منافقين! من به سوي جاذبة الهي حركت مي
ا اه رت رغاي كنيد. اّما عالماتي در راه من نصب شده كه با كمال وضوحراه خود را طي مي

ا هاي شماست. اّمدهد، و عالماتي در راه شما نصب شده كه نشانگر لغزشنشان مي
 ايد ببينيد.گذارد عواقب وخيم راهي را كه اختيار كردههاي نفساني شما نميهوي

ان از كنند. آنخبران، حسن را در ظواهر مشاهده ميآري منافقين و محبين دنيا، بي
ز من اويه يدن بواطن بصيرت الزم است. سوگند به خدا معاباطن بي خبرند، زيرا براي د

غوض گري منفور و مبكند، به خدا اگر حيلهگري ميتر نيست. او حيلههشيارتر و سياسي
 ترين مردم من بودم.نبود، سياسي

د و ن عهآاي پيامبر گرامي! تو توصيه فرمودي بر نگهداري تعهد، ولي بعد از تو 
و فرود تيگي بر تو اي محبوب خدا از من و از دخترت كه به همسا پيمان را شكستند. درود

 آمد و با شتاب به تو ملحق گشت.

ود و بهاي تارم اي پيامبر گرامي! يادگاري بس گرانمايه از تو داشتم كه چراغ شب
ر من بتو  هاي اشكبارم بود. فراق اين پارة تن تو و فراق وجود نازنينپاك كنندة چشم
 «.اِجع وَنرَلْيِه اِ  ناهلِل َو اِ  نااِ »دهد فقط اين جمله مقدس آسماني مرا تسّلي ميسخت اثر كرد، 

يت حضرت رسول اكرم)ص( چنين فرمود: در نگهداري تعهد رباني بكوشيد، كه شخص

. ستاشما درگرو تعهد شماست. كسي كه به تعهد خوْد خائن است، بر شخصيت خود خائن 
د. واهند ششي خاعتنا باشند، در اندك زماني از هم متاليمسلميني كه به اين تعهد رباني ب

يَُّها الَّذيَن آَمن وا اَ يا »و نيز « ْسؤ واًلاَن مَ كَاْوف وا ِباْلَعْهِد ِانَّ اْلَعْهَد »مگر خداوند تبارك وتعالي نفرموده 

به عهدي «: ِف ِبَعْهِدك ْما ودي ِبَعهْ  َاْوف وا»مگرخداوند متعال در قرآن مجيد نفرموده «. َاْوف وا ِباْلع ق وِد
 ام وفا كنم.ايد وفا كنيد تا به عهدي كه با شما بستهكه با من بسته

دام كه . ماالبته نگهداري تعهد رباني در جامعه، مستلزم تعليم و تربيت صحيح است
امور،  دگانهاي سازنده براي تفكيك حق از باطل به وجود نيايد؛ مادام كه گرداننفرهنگ

قيم و ها عاك و شايسته را در متن حوزة تعليم و تربيت قرار ندهند، همه كوششعناصر پ
ر روي تري بگذرد، دردهاي پيچيدهنتيجه خواهد ماند و هر روزي كه از تاريخ بشري ميبي

 دردها افزوده خواهد شد.

. بايد بدانيم كه حركت به سوي معلمين شايسته، حركت به سوي جاذبة خداست
ر تالش ـاند، پيشروان كاروان په مقام پيشوايي حقيقي نايل آمدهـيافته كه بهاي رشد انسان
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رود، وهم از ناحيه ابعاد ها هستند. انسان هم از ناحيه ابعاد مثبت تا بي نهايت باال ميانسان
 كند.منفي تا بي نهايت به پستي سقوط مي

راه  ت ون حق اسموالي متقيان حضرت علي)ع( فرمود: اي منافقين و ملحدين! راه م
ه باال ه شدهاي آن از من و ما ساختشما باطل، من خود را از نردبان كلمات شما كه پله

ار و ي بر كننساناترين نردباني است كه انسان را از متن حيات نخواهم برد، زيرا اين خطرناك
 كند.ساقط مي

دعاي كند، در اشكسي كه عهد خود را مياي منافقين! بياييد به عهد خود وفا كنيد. 

ا كنند، سوگند به خد. كساني كه تعهد رباني را نگهداري نميانسانيت دروغ صريح گفته است
 سعادت را حتي در خواب و رؤيا نيز نخواهند ديد.

كنند ن ميگما اند. آيا منافقينمسلمًا اكثر منافقين و منحرفين، مّحب دنيا و رياست
اتوانان نهاي خدادادِي هاي نعمتود را بر ويرانهتصديق فرمان نيرومنداني كه زندگاني خ

 اند، تصديقي الهي است؟!استوار كرده

مر ثرا به  رونيدبياييد به عهد خود وفا كنيد و به واسطة نگهداري تعهد رباني، ودايع 
 هيد شد. ايل خوالي نرسانيد. در اين مقام است كه از ماّده و مادّيات آزاد گشته و به عالم اع

 
 لهي، حركت به سوي اولياءعهد ا

 در محفل« اِلواْلَاحْ ِل وَ يا م َحوَِّل اْلَحْو»درود بر راهروان طريق حق، راهرواني كه با نور 
ر د: در و شمس اظهر فرموالهي حضور بهم رسانند. حضرت رسول اكرم)ص( آن شمع انَو

 به چهار چيز يز،ر چعهد اول، خالق َلْم َيَزل چنين فرموده و قلم بر لوح چنين رفته كه چها
بوت نگاه مقابل و معارض است، اين است و جز اين نيست. ياران رسول خدا، مجاوران در
 :گفتند: اي رسول خدا، اين سخن را چه معني است و آن چهار چيز چيست؟ فرمود

 وي بَود يمانپاز آدميان هيچ گروهي نيست كه با خالق يا خلق، ايشان را عهد و  -اول
ات و ود و آفب نشان را بشكنند و به مقام توبه درنيايند، و دشمن بر آنان غالآن عهد و پيم

 سند.رويش بليات از هر جانب آنان را احاطه نكند، تا به جزاء آن نقض عهد و پيمان خ

قدس هيچ گروهي نيست كه با يكديگر بر خالف آيات م نَزل و دستورات م -دوم
 ز آنص( ا. همان فقري كه حضرت رسول اكرم)شرع حكم كنند، و دچار فقر و فاقه نگردند
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امي ، همه در ناككه فقر ن نرودالبته گما«. َاع وذ  ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َو اْلك ْفِر»برد به خداپناه مي 
 لم وترين فقرها، فقر دل است كه تعظيم شرع از دل ببرد و به جاي عدنياست؛ صعب

صالح، ايشان روي از صالح  حكمت و اخالص، آز و حرص و شهوت نهد. چون قوم
 د.بگردانند و چون فرعون غرق درياي طغيان گردند و چون قارون قرين هالك شون

 ود وشاز آدميان هيچ گروهي نيست كه انواع فواحش در ميان ايشان ظاهر  -سوم
هاي يماريير بترك امر به معروف و نهي از منكر كنند، مگر اين كه به بيماري طاعون و سا

 ر نشوند و مرگ ناگهاني روي بديشان ننهد.شديد دچا

 رك وهيچ گروهي نيست كه در معامالت از پيمانه بكاهند، و خداي تبا -چهارم
ب نيا عذاددر  تعالي بركت را از ايشان َنَبرد و قحطي و نياز بر ايشان نگمارد. اين است

 َك َانَّه مْ  ا ولئِ ظ ن ّ َي َاال»ايشان، و خداي تبارك و تعالي ايشان را در آخرت وعيد فرموده است 

 «. َمْبع وث وَن ِلَيْوم  َعظيم 

ست. ي نيعهد و پيمان الهي جز حركت به سوي واصالن و عارفان حقيقت و علماي ربان
لهي شش اكعهد و پيمان الهي، چيزي جز ايمان و پرهيزكاري و تبعيت از كشش الهي نيست. 

ي دهد، لكن عوارض دنيوا سوق ميهمان فطرت است كه انسان را به حركت به سوي خد

ع( و ولي)م. اّما آنان كه به توفيق الهي و عنايت خاص حضرت حجاب فطرت اكثر مردم است
 وي حجابدني تعاليم عاليه بزرگان، عهد و پيمان الهي را به ثمن قليل نفروختند، عوارض

 فطرت ايشان نشد.

سي است. ك سياربو مراتب آنها  كنند، اّما باطنًا فواصلظاهرًا افراد بسياري حركت مي
و ال است. غاف كند، از آثار و نتايج اجتماعي و اخروي آنكه تنها سود دنيوي را منظور مي
وست، و جه اهاي بزرگي متوفروشد، غافل است كه چه زيانكه عهد الهي را به ثمن قليل مي

ثار آو  ش اعماليابد. زماني كه پادانه هر شب و روز كه هر آني مرض روحي او شدت مي
ست، جه ابيند كه با چه خسارات عظيمي مواوجودي و باقي او ارزيابي گردد، آنگاه مي

خود  دست خساراتي كه مسبب آن خود اوست. آري چه خسارتي باالتر از اين كه انسان به
 به خويشتن وارد نمايد.

 صيحتناي نوشت، بدين مضمون كه مرا يكي از نصيحت طلبان به جناب ابوذر نامه
يگر د ارفرما. آن بزرگوار در جواب نوشت: به عزيزترين دوستانت ستم مكن. آن شخص ب

 زش ستمزيـعت ـني است كه انسان به دوسـر مسّلم و روشـن يك امـه ايـاي فرستاد كهـنام
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 كند، من از تو درخواست كردم كه مرا نصيحتي فرما.نمي 

يچ كس هدم، مضمون كه در بين افراد مر اي ديگر مرقوم فرمود بدينجناب ابوذر نامه
شود، مي رتكبتر و عزيزتر به انسان غير از خود او نيست. هر گناهي را كه انسان منزديك

 دهد.در حقيقت خود را زير فشار سختي قرار مي

 تعقلتحصيل علم بدون تفكر و تعقل سودي ندهد؛ حتي تالوت قرآن بدون تفكر و
اي از السالم به عدههد داد. حضرت امام حسن مجتبي عليهبراي انسان سود چنداني نخوا

ش ن گوياران خود فرمود: اكنون سخناني مطرح است كه شايسته نيست شما به آن سخنا
د. انش شويدم و شوند: بكوشيد تا اوعيه علها زنده ميندهيد. آري به وسيله اين سخنان مرده

ها و غلكه چراد، بنها اوعيه علم و دانش شويآنچه را كه سودمند نيست به دل راه ندهيد. نه ت
. دشان دهينيگران عالم بشويد كه راه را ببينيد، مصباح شويد تا راه را به دها گرديد. مصباح

برد. يود مخكند و هم ديگران را به همراه عالم مؤمن، هم خود مراحل طريق حق را طي مي
 بيند ولي راهزن است.مي بيند، عالم غير مؤمن راه راغير عالم راه را نمي

َو »كنند يني معلماي رباني، انوار الهي هستند، چون در بين مردم حركت كنند نورافشا

 . نظر ايشان،ركت استبير و خوجود ايشان در ميان مردم «. َجَعْلنا َله  ن ورًا َيْمشي ِبِه ِفي الّناِس
ز اعني يعبرت گرفتن، د. گيرننظر توحيدي است. ايشانند كه از حوادث روزگار عبرت مي

گيرند، . كساني كه از حوادث روزگار عبرت نميصفات زشت به صفات نيك عبور كردن
 .كساني كه صاحب تعقل و تفكر نيستند، آنان هميشه در وادي ضاللت سرگردانند

و هرگز ه، االسالم دربارة ايشان فرمود: كسي كه در تاريكي فرو رفتحضرت علي عليه
يك رسد. مسافري كه راه گم كرده و در شب تارهنده به مقصد نميبا روشني برق ج

ده و شوشن اي به اندازه يك قدم جلو پاي او رسرگردان است، هنگام رعد و برق كه لحظه
 رسد.گردد، به مقصد نميفورًا خاموش مي

ير سفروشند و خوشا به حال طالباني كه گوهر ذات وجود خود را به ثمن قليل نمي
عهد و « ـَمنًا َقلياًلهلِل ثَ اَعْهِد َو ال َتْشَتر وا بِ »نمايند. آنان كه به فرمان الهي معنويات ميدر طريق 

ْن ك ْنت ْم ـٌر َلك ْم اِ َو َخيْ هلِل ه ِانَّما ِعْنَدا»پيمان خدا را به ثمن ناچيز نفروختند، به خوبي دانستند 

 ا اگر دريابيد.آنچه نزد خداست، همان بهتر است براي شم«: َتْعَلم وَن

اي سالكين طريق حق، خويشتن را از رنگ تعلقات آزاد نماييد، و مرغ دل خود را در 
وي نشيب آن ـه سـي را يكبار بـرواز در آوريد. اگر سنگـفضاي اليتناهي عالم الهوت به پ
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حركت دهيم، ديگر الزم نيست دوباره آن را به حركت درآوريم، موافق طبع خود حركت 
اش انتقال دهيم، با رنج كند. اگر بخواهيم آن سنگ را به مكان اوليهيي سقوط ميكرده در جا

و تالش بسيار مواجه خواهيم بود، زيرا چنين حركت موافق طبع سنگ نيست. اّما روح 
انسان، حركتي كه موافق طبع اوست، حركت صعودي است و اين حركتي است فوق مثال 

ندارد. اگر روح انسان از تعلقات مادي رهايي يابد، به سنگ كه در آن نيازي به زمان و مكان 
 رسد.سير صعودي و تكاملي خود ادامه داده به وصال مي

وب اي راهروان طريق حق! خّناس تشّتت خاطر، خويشتن را براي وسواس در قل
. نسازيد ستعدمهاي خود را براي پذيرش وسواس نافذ او شما آماده كرده، آگاه باشيد كه دل

ن آد آريد ه ياهد الهي خويشتن را براي دفاع در برابر وساوس وي آماده گردانيد و ببا تع
 تعهدات الهي را.

ه الهي، بنور با استمداد از حق، تعهد الهي را به مقام تحقق درآوريد و از پرتو آن
عهد، تآن  رياض قلوب رونق و طراوت ديگر بخشيد، و مزارع علم و معرفت را به آب زالل

 موده و از تابش انوار لطايف محبوبين درگاهش بارور سازيد.آبياري ن

با  ردانيد.ي گباطن خويشتن را به واسطة كمال مراقبه در تثبيت تّعهد، مّزين و متجلّ 
 ورار تحقق تعهد الهي، دل خويشتن را چون دّر مكنون در صدف سينة مخزون، محل اس

ي اله ع دل از لسان محبوبينبدايع حكمت كنيد. اگر به توفيق حق چنين شود، به سم
 شنويد كه اي مردان خدا اين برات سعادت شما را مبارك باد.مي

 واجسهاي رهروان الهي، با تعهد الهي، خود و ديگران را از امراض روحاني و 
نيد كه بدا ونفساني برهانيد، و با بال و پر خدايي در فضاي عالم قدس به پرواز آييد؛ 

 حيد از آِن متعهدين است. سرمستي از شراب طهور تو
 

 و ـ ضرورت استمداد از استاد

 عالم رّباني، سالح مؤثر الهي
اند: براي هر مبارزه با نفس اّماره كار آساني نيست، اين است كه بزرگان فرموده

 ودـه است. اي انسان، تو زندانبان نفس خـي قوي پنجـه يك زندانـانساني نفس اماره به منزل
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سبب غفلت و عدم شايستگي، زنداني قوي در را بشكند و زندانبان را به  باش. چه، گاهي به
هالكت رساند و خود از زندان خارج شود و هرچه خواهد بكند، لذا الزم است اين زندانبان 

 مراتب شايستگي خود را به كمال رساند.

ا ارلهي داه اتواند مقام بلندي را در پيشگتصور نشود كه كسي با اخذ ظواهر علوم مي
الصه تن خيابد كه به مقام عمل آيد. دانستن را در فضاي دانسشود. علم وقتي تحقق مي

 علمي و راتبمكردن و به مقام عمل برنيامدن، نادرست است. اين زندانبان بايد در تقويت 
صال، وزوي عملي و عشقي خود بكوشد، تا مراتب شايستگي خود را به كمال رساند. اگر آر

زلي ب درخشاني در سماي حقيقت است، ندرخشد و نسيم عشق جمال اكه در حقيقت كوك
 اي بيش نيست.مشام جان را معطر نسازد، دنيا براي اين شخص ظلمتكده

الت اي سالكين طريق حق! اينك وقت آن است كه خود را آماده مبارزه با مشك
ستن بپيمان  هد وعنموده، موانع را از پيش برداريم تا برايمان يقين حاصل شود. بايد شرايط 

كه بزرگان  افت،يبا خدا را درخود ايجاد كنيم و گرنه عهد و پيمان ما با خدا تحقق نخواهد 
 «.َاْلِاْسالم  ه َو التَّْسليم »اند: فرموده

قين به ي، و اسالم واقعي انسان را به تسليم، و تسليم به تصديق، و تصديق به يقين
َو ه  التَّْسليم   ليم  وَ لتَّسْ اَاْلِاْسالم  ه َو »دهد ء حق سوق مياقرار، و اقرار به عمل و عمل به ادا

 «.ء ل  َو اْلَعَمل  ه َو اْلَادا ه َو اْلَعمَ ِاْقرار   الْ وَ التَّْصديق  َو التَّْصديق  ه َو اْلَيقين  َو اْلَيقين  ه َو اْلِاْقرار  

ن از حرفااي كاش منيابد؟ انصاف دهيم آيا بدون عمل، يقين و اسالميت ما تحقق مي
لكه بند، مسير حق، تا مهلت باقي است از خواب غفلت بيدار گردند و خود را فريب نده

 «.َعَمل َاْلِاْسالم  ه َو الْ »عماًل مراتب تسليم خود را به اسالم نشان دهند كه 

ه و در اين عصر قاموس علوم، هزاران نكته ِحكمي برجامعه بشريت عرضه داشت
صار ي اعو علماي عصر كنوني چندين برابر تعداد نويسندگان و علما تعداد نويسندگان

 م و عملن علگذشته است، لكن امروز بدبختي بيش از پيش مردم را احاطه نموده، زيرا ميا
 ها فاصله است.فرسنگ

حبت صيقي توان از اسالم حقور شده كه نميامروزه دنيا چنان در آتش بيديني شعله
قاط نكثر اتوان رسالت حضرت رسول اكرم)ص( را پياده كرد. در ميكرد. در اكثر ممالك ن

 وكوت سهاي تعليم و تربيت مسدود شده است؛ آيا در چنين شرايط وظيفه ما دنيا راه
 اـاييم تـيب؟! « اْلَعَمل م  ه وَ ْلِاْسالاَ »و « َاْلِاْسالم  ه َو التَّْسليم »ي ـت معنـن اسـي است؟! ايـودفريبـخ
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 است به مقام توبه برآييم. باقي مهلت 

 ست؟ا عظيم چه الهي پيشگاه در شما مسؤوليت دانيدمي هيچ خدا راه رهروان اي
    رسيد، لكما حد به عمل و علم در و كنيد اصالح را خود موظفيد كه اين بر عالوه شما
 ديگر كشورهاي رد بلكه كشور، اين در تنها نه شما وسيله به نيز جوانان از كثيري عدة بايد

 .شوند ارشاد و هدايت
 يشگاهپ در فردا شما رسيده، كمال حد به شما دربارة حجت اتمام كه سالكيني اي

 روي لهيا و مبارز جوانان شما كشوريد، اين الهي جوانان شما. نداريد عذري هيچ الهي
        آراسته لهيا عمل و علم به كه يابد تحقق وقتي شما جواني اين بدانيد اّما هستيد، زمين
 مراتب عالم ناي در را كه هر. تن به نه است دل به جواني و زيبايي ، حقيقت عالم در. شويد
     راست اگر ايدشايسته شما است؛ زيباتر و ترجوان او بيشتر، عشقي و عملي و علمي

 .بگوييد
 براي د،اشتباهن در خود كه گيرد قرار كساني دست در تربيت و تعليم رشتة نبايد

 بندگان را ودخ چند هر روند،مي بيراهه خود كه اين از غافل دهندمي ارائه هاييراه نجوانا
 .پندارند خدا خاص

   سانند،ر كمال به را خود اتفاق و اتحاد مراتب تا كوشندمي روز و شب باطل اهل
       بين در ست،ا باطل اهل دربين كه اتفاقي و اتحاد مراتب آن. هستيم غفلت درخواب ما لكن

   كه دانيممين مگر. برآييم تفكر مقام به كاري هر انجام از قبل بياييم. نيست مسلمين ما
 مگر! است رمودهف امر تدبر و تفكر به را مسلمانان ما چيز هر از بيش تعالي و تبارك خداوند
 ماما حضرت مگر است؟ مخَلصين عبادت هاآسمان ملكوت در انديشيدن كه اندنفرموده

 الهي مرا در تفكر بلكه نيست، صلو و صوم كثرت به عبادت: فرمايدنمي( ع)عسكري حسن

 .است
 وَ  ِصْدق   لَ م ْدخَ  يَاْدِخْلن بِّ رَ  ق لْ » و «اِبهاَاْبو ِمنْ  اْلب ي وتَ  َوْأت وا» فرمايدمي مجيد قرآن

 از كه است رام فه،ريش آيات اين در .«َنصيرًا س ْلطانًا َلد ْنكَ  ِمنْ  لي اْجَعلْ  وَ  ِصْدق   م ْخَرجَ  َاْخِرْجني
 يا النس يك به است منحصر صدق، با توأم دخول و ورود اين آيا. شويد وارد صدق روي

 مسائل لح به نيست مربوط آيا نيست؟ واجتماعي انفرادي مسائل حل به مربوط خانه؟آيا
 از يكي مًامسل شويم؟ آن وارد چگونه كه تربيت، و تعليم مسئله جمله از و حقيقي زندگي

  فطرت ردنك زنده و تربيت و تعليم به ارشـسف ، اوصياء و انبياء حضرات مهم هايارشـسف
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 اصيل جوانان است. 

اندازي فرقهدر اين شرايط كه بيگانگان از هر طرف هجوم آورده و يگانه آرزويشان ت
اين  يا؟! آبين مسلمين است، به جاي سعي و كوشش در اتحاد و اتفاق، چه جاي تفرقه است

ود از خنه  هاي متمادي تحصيل علوم و معارف حقه كنيم، اّما امروزصحيح است كه ما سال
 آن برخوردار شويم و نه ديگران؟!

ر سياري دبثيف اگر ما جوانان پاك قلب و طالبين حقيقي را رها كنيم، عناصر پليد و ك
، آيا ياندراين م اند كه طهارت و پاكيزگي ايشان را در معرض آلودگي قرار دهند.كمين

مروز زند؟! اا ساوظيفه مربيان اين است كه جوانان را تنها با الفاظ و كلمات علوم حقه آشن
ه ببر آن  الوهباالترين وظيفه مربيان الهي اين است كه عالم و عامل به حقايق گردند و ع

 به دست ا كههاي معرفتي رارشاد جوانان پردازند، فطرت اصيل ايشان را زنده سازند، تخم
ان را هي جوانت الباغبان ازلي در ضمير دل آنان كاشته شده بارور سازند. چنين تعليم و تربي

 گذارد.بستي نميدارد و براي ايشان بناز انحراف برحذر داشته و از بيراهه باز مي

ي و خواهد پردة غرور و كبر و خودخواهاي منحرفان! در اين ميان كسي كه مي
يي ه روشناكي با بزدايد، و زبوني شما را به قدرت مبدل سازد و از تاريغفلت را از دل شم

يم كه يد بدان! باآورد، آيا وظيفه اين است كه او را با صفاي روحي استقبال كنيم يا برعكس؟
گي بزر بدون هادي حقيقي، جامعه بشري يك مزبلة كثيف، قتلگاه فجيع و دارالمجانين

تحاد و ين ااقانون منظمي برآن حكمفرما نخواهد بود.  خواهد بود، كه هيچ نظم و نظام و
كت به هال نساناتفاق به منزلة حرارت در بدن است، اگر حرارت از بدن به كلي زايل شود، ا

گير ما مي دامنعظي رسد. بياييم اين اتحاد و اتفاق خود را حفظ كنيم وگرنه بدانيم كه بالهاي
ر را كشو خود را اصالح كنيم و هم جوانان خواهد شد . بياييم تا مهلت باقي است، هم

 ارشاد نماييم.

 عتدال وادارد و به تعليم و تربيت الهي، جوانان را از بيراهه و ستم پيشگي باز مي
ريني وت و شيحال رساند. البته نه آن عدالتي كه معلول اجبار باشد، زيرا او طعم وعدالت مي

 واهدء جامعه، و جامعه را كل خود خعدالت را چشيده است. چنين جواني خود را جز
زادي ني آدانست، يعني رابطة روحي خود را با جامعه بشريت درك خواهد كرد. چنين جوا

 ول سازد تزلزواقعي خواهد يافت، نه آن آزادي كه به خاطر منافع خود، منافع جامعه را م
 خواستار اين باشد كه بدون موانع تمام آرزوهايش اشباع گردد. 
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 ا ازيها و امور موهوم، به يكديگر نزديك نان شود كه ما روي خواستهنبايد چ
 واستخهمديگر دور شويم. بياييم اتحاد و اتفاق خود را حفظ كنيم. اگر وقتي كسي 

رد، بحقيقت را بگويد، ناراحت نشويم. سالك حقيقي كسي است كه به نقايص خود پي 
ر بشنود، ارد و هر سخن حقي كه ميدخود را فريب ندهد، هر قدمي كه در راه حق برمي

 مراتب مقامات معنوي خود بيفزايد.

يق حقا اي باشد، در جهت نشربايد از فرصت آزادي قلم و بيان ولو در هر مرتبه
ان لم و بيدي قها، آزادي قلم و بيان است. در آنجا كه آزااستفاده كنيم كه برترين آزادي

 برند.به سر مينباشد، توان گفت مردم در تاريكي جهالت 

اند، وختهدهايي از قبيل معادن نفت و امثال آن امروز كشورها چشمشان را به ثروت
 هاي ظاهري،ههاي ظاهر دارند، لكن غافلند كه در قبال معادن ظاهري و اسلحچشم به اسلحه
ي دن باطنمعا هاي باطني وجود دارد. سالك حقيقي بايد عالوه بر اين كه آنمعادن و اسلحه

 موده درت فرا در خود استخراج كند و امتيازاتي را كه خداي تبارك وتعالي به او كرامر
عادن مان نيز ا آنتاختيار جامعه بگذارد، با تعليم و تربيت الهي، ديگران را هم ياري نمايد 

 تر از معادنتر و ناشناختهباطني را در خود استخراج كنند، كه معادن باطني دست نخورده
 .ظاهري است

و افكر تسوگند به خدا، عالم رباني براي جامعه مسلمين يك اسلحه مؤثري است، در 

باشد، نامل . اّما عالمي كه عهاي ظاهري در قبال آن در حكم عدم استقدرتي است كه اسلحه
شد، در ه باولو ظاهرًا از علوم و معارف حقه برخوردار گردد و تأليفات بسيار هم داشت

 قايقمجالس و محافل صحبت كند، به كشورهاي خارجي برود و ح هاي گروهي، دررسانه
حربه  المي همين عرا منتشر نمايد، لكن در قبال اينها راه نفسانيت را در پيش گيرد، آيا چن

ر ! مگمؤثري است در دست مسلمين؟! به خدا سوگند او حربه مؤثري است در دست كفار
ر مروزه دكند؟! اباشد، عاَلمي را فاسد مي اند عالمي كه فاسدحضرات معصومين)ع( نفرموده

سد و لماي فاال عاكثر نقاط دنيا چنين علمايي بسيارند، بر سالكين طريق الهي است كه در قب
 بي عمل، به مقام مبارزه برآيند.

 
 پيروي از استاد، راه نيل به آمال
 تـدسه بداي تبارك و تعالي ـق بر باطل پيروز است و خـسنت الهي اين است كه ح
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د تي در حن وقگرداند. اما نكته دقيق و باريك اين است كه اهل ايماحق، باطل را محو مي 
 خود را انيتكمال بر كفر و باطل غالب خواهند شد كه به توفيق و حمايت الهي، مراتب حق

 به درجة كمال برسانند.

ز ا خواهدبايد دانست كه حملة شيطان و يارانش هميشه به سوي اهل حق است، مي
ت اهل مغلوبي . چهمراتب حقانيت و نورانيت آنان كاسته شود تا كفر و باطل بر آنها غلبه كند

 حق، همانا در كاسته شدن حقيقت و ايمان و اتحاد قلبي آنان است.

اِئب وَن التّ » ريفةشاگر ما طالب غلبه بر كفر و باطل هستيم، بايد واجد شرايط شويم. آيه 

 ّناه وَن َعِن اْلـم ْنَكِر وَ ْعر وِف َو الاْلـمَ بِ وَن َن الّساِئح وَن الّراِكع وَن الّساِجد وَن اْلآِمر  اْلعاِبد وَن اْلحاِمد و

، ردان طريق حقمارت به و بش در عين دادن مژده« اْلحاِفظ وَن ِلح د وِد اهلِل َو َبشِِّر اْلـم ْؤِمنيَن
ند ال رسانه كمبت و ايمان خود را نمايد، كه مراتب حقانيوظايف و تكاليف آنان را معين مي

 كه در آن صورت، پيروزي حتمي است.

ر بين ا ددر دل هر كس آرزوهايي نهفته است كه هميشه خواهان نيل به آن است. اّم
ن آديگر،  بارتآنها او را آرزويي است كه ميل و رغبتش به آن بيش از همة آرزوهاست. به ع

يا ردد، گوفق گبه طوري كه هرگاه به اين آرزو مو آرزو منتها و بلكه جامع آرزوهاي اوست،
 به تمام آرزوهايش رسيده است.

الم عآن  خواهد به آن موفق گردد بايد واردتحقق هر آرزو راهي دارد، كسي كه مي
يمايد. ن را بپيق آشود، و پس از ورود بايد بداند كه چگونه در اين عالم راه رود و مراحل طر

قق ممكن است كسي با اتكاء به فكر و عقل خود، راه تحدر آرزوهاي مادي، گاهي 
آن  والمآرزوهايش را دريابد و تا حدي آن را طي كند. ولي طريق آرزوهاي معنوي و ع

طي  شناسد وبرا  چنين نيست كه كسي بتواند تنها با اتكاء به عقل و فكر خود، مراحل آن راه
ا به گرچه كنند ش نايل گردند، بايد بداخواهند به آرزوهاي معنوي خوينمايد. افرادي كه مي

ود د و مقصمقص توان وارد اين راه شد، ولي مثمرثمر نشده بهاتكاء به تفكر و تعقل خود مي
 نخواهند رسيد.

صاحبان آمال و آرزوهاي عاليه معنوي، بايد فرد كاملي را دريابند كه او نيز اين آرزو 
داند كه از آن را پيموده است. چنان فردي مي را در سر داشته و وارد اين عالم شده و مراحل

شود مراحل اين عالم چگونه بايد عبور كند، كدام علل موجب تقويت او در طي اين راه مي
وانع و ـدام علل، مـردد. او واقف است كه كـگروي او ميـدام علل سبب تضعيف نيـو ك
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ميان برداشت. چه بسا افرادي توان آن را از كند و چگونه ميمشكالت در بين راه ايجاد مي
كه تنها به فكر و عقل خود متكي شدند، ولي دوران جوانيشان سپري گشت و دوران پيري 

 فرا رسيد، لكن به كوچكترين آرزوي معنوي خود نايل نشدند.

مسلم  آري خير عاقبت نصيب هر كسي نگردد. اگر سيري در كالم بزرگان نماييم،
 ل هميشهعاق بزرگان از عاقبت امر خود نگران بودند. مرد گردد كه مولي علي)ع( و همهمي

ده و عالم ش اين نگرد. زماني جواناني واردآينده نگر است، اّما فرد كوتاه بين به اّول مي
ي بر بعض مراحلي را هم طي نمودند، لكن در نيمه راه مانده و يا منحرف شدند، و گاه

ن يكي كست آشموفق گرديدند. به طور مسلم، خالف انتظار به بيش از آنچه انتظار داشتند 
. فرد كرد و موفقيت اين ديگري عللي دارد، بايد آن علل را در كانون دل ايشان جستجو

تضمين  و راااي اختيار كرده كه سعادت و موفقيت موفق و پيروز راهي و استادي و برنامه
نفس  از راض و پيروينموده است؛ لكن عدم موفقيت ديگري به سبب اشتباهات، خطاها، اع

 هاي نادرستي است كه به پاي خود پيموده است.اماره و اختيار راه

تاد و ك اسچه بايد كرد تا عاقبت به خير گرديد؟ رهرو حقيقي ناگزير است كه به ي
حّد   درفرد كامل و واصل و عالم رباني متمسك شود و طبق دستور او عمل كند. اصوالً 

رها اشد، كاود بام كه اتكاء رهرو به هادي واقعي نبوده و به خاعتدال بودن مشكل است، ماد
 دد.يا در حد افراط است و يا تفريط و لذا مشكل است كه سالك عاقبت به خير گر

ايد. ل نمتواند چنين سالكي را ارشاد كند و وجودش را معتدهادي الهي است كه مي
ري از ستگيدزي براي نيكوكاري و خواهيم مركاي به عالمي رباني اظهار نمودند كه ميعده

خالف رمود: مفالم عنيازمندان تأسيس كنيم، تا سه مرتبه گفتند، جوابي داده نشد. سرانجام آن 
ر حد ديا  هستم، چون در بين شما افراد عالم به وظايف و احكام موجود نيست، عمل شما

 افراط است يا تفريط، تعاون واقعي بايد در حد اعتدال صورت گيرد.

 خواهد اركان اربعه الهيه را در سالك ايجاد كند:اهنماي واقعي مير

سي كمقامي كه داراي عقل باطني و عقل سليم باشد. مسلمًا بدون ارشاد،  -1
 چار است، ناتواند داراي عقل باطني گردد. رهرو حقيقي طريق حق با وجود مطالعه كتبنمي

 و به اين نعمت عظمي رسد.كه به طرف استادي كامل برود تا در اثر ارشاد ا

تفكري كه پس از وصول به مقام عقل باطني باشد؛ تفكري ناشي از عقل باطني نه  -2
تواند از وده، نميـري توأم با خطا و اشتباه بـه تفكر متكي به عقل ظاهـري. چـعقل ظاه
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م محدودة ماديات و ظواهر فراتر رود، اّما تفكر باطني سبب سير در عوالم علوي و عال
 گردد.الهوت مي

 اي كه ناشي از تفكر الهي باشد.نّيت و اراده -3

 مجاهدت و سعيي كه ناشي از اراده و نيت متكي به تفكر باشد. -4

د حاو در  رهايمادام كه در فردي اركان اربعة الهيه نامبرده در فوق تحقق نيابد، كا
قدس امن مدخود، چنگ به افراط و تفريط است و لذا ما ناچاريم براي نشو و نماي فطرت 

تا  ي نمايدبيارچنان راهنمايي بزنيم. راهنمايي كه با آب زالل حقيقت، شجرة فطرت ما را آ
 قلوب ما به وسيله همان اركان اربعه آرامش يابد.

 
 رهايي از جاذبة دنيا به ياري استاد

علوم  حصيلتاي چنان پندارند كه اگر كسي داراي معلومات كثيره بوده و ظاهرًا عده
شانه ننها ها بنويسد و در راديو و تلويزيون صحبت كند، همه ايومعارف حقه كند، كتاب

اير ر ضمدمسلماني و حقيقت است. غافل از اين كه در اسالم، علوم و معارف حقه بايد 
 ود.پياده شود و به مقام عمل درآيد، نه اين كه تنها در كتب و جرايد نوشته ش

ست. ره اد الهي انسان، آزادگي روحي از قيود نفس اّمايكي از اركان سير و صعو
كن به ها بنويسد لها كند و كتابانساني كه اسير نفس و غرايز خويش است، ولو سخنراني

ان طير وعلت اسارت، حوصله و توان برخاستن و راه رفتن ندارد، در اين شرايط صعود 
 پذير نيست.توحيدي براي او امكان

تي حهي، عالقمندي به مقامات ظاهري به جايي رسيده كه تجمل پرستي، خودخوا
ه شغل ي، ببرخي پزشكان هم در راه رسيدن به مقامات ظاهري و كسب امكانات مادي و مال

كم تخصص خود را فراموش كردند و از فرمان الهي اصلي خود بي اعتنا شده كم
ن لي طيرااع وج فضاي عالمدهد آن انساني كه بايد در اها نشان ميسرپيچيدند. اين واقعيت

مل، به دم ععكند، ولو يك فرد تحصيل كرده داراي معلومات كثير هم باشد، چگونه در اثر 
 كند.سقوط مي« َكاْلَاْنعاِم َبْل ه ْم َاَضلّ »عالم سفلي 

اسف انگيزتر از همه اين كه چنين اشخاصي براي رسيدن به آرزوهاي نفساني خود با 
كنند، آيا اين است اسالم و مسلماني؟! حال آن كه فرهنگ غني اسالم افراد فاسد همكاري مي

گويد از كند. فرهنگي كه به ما مييـها را به تزكيه و تصفيه و تقوي دعوت مصااًل انسانـات
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گهواره تا گور دانش طلب كنيد، ولي اگر اين علم و دانش توأم با عمل نشود، ارزشي ندارد. 
ون صبح از خانه بيرون شدي، تا حد امكان بايد در صدد حل گويد چفرهنگي كه به ما مي

 ها؟! ها شوي، آيا اين است حل مشكالت انسانمشكالت انسان

هرًا ر چه ظا، اگمتأسفانه در غالب جوامع اسالمي راهنمايان كذايي و عالم نمايان آنها
شود. اينان يبه نام اسالم سخن گويند ولي اثري از آثار عمل اسالمي در آنها مشاهده نم

ا بادام كه هاي تبليغي، مسازند. در حالي كه فعاليتعمومًا به ظواهر خويشتن را دلخوش مي
 د.مند شتوان از حركات غيرالهي بهرهعمل توأم نباشد، حركت الهي نيست و هرگز نمي

ا برتر ود رخخبري از باطن، آيا شايسته است كه جوامع اسالمي با رعايت ظواهر و بي
مي يقات علتحق ها بدانند؟! در صورتي كه ايشان تفوق خود را نسبت به ما به واسطهربياز غ

 دانند .و تكنولوژي خويش مي

دت كرد و به شآري رژيم گذشته به شدت از تفكر خالق جامعه ايراني جلوگيري مي
ي تمادهاي مخواست كه جامعه ايراني سالوابسته به سياستها و منافع بيگانگان بود؛ مي

ه بمربوط  رًاسخنراني ظاه خوار بيگانگان باشد. حقيقت اين است كه اگر امروز هزارانريزه
يامده نه ميان مل بعاسالم بنماييم و هزاران كتاب دربارة توحيد و معارف اسالمي بنويسيم، تا 

 اين حركات چندان سودي نخواهد داد.

 م، برايكني ذشته و غربيهااگر تمام كتب و جرايد را پر از لعن و نفرين بر رژيم گ
سرقت  اي را بهاسالم سودي نخواهد داشت. مانند اين است كه دزدي شبانگاه اموال خانه

يفه ما ين وظامروز باالتربرد و صبح بالب خندان ناله و ضّجه صاحبخانه را تماشا كند! 
ه بجه وتمسلمين اين است كه به مسائل و احكام الهي اسالم عالم و عامل شويم و كمال 

قات ته تحقيا رشخودكفايي داشته باشيم. بايد كمال توجه به تحقيقات علمي نماييم و بكوشيم ت

 .علمي و اوضاع اجتماعي و اقتصادي ما در دست بيگانگان نيفتد

خداوند تبارك و تعالي به وسيله نيروي الهيه براي همه اتمام حجت فرموده است. 
ااًل ما را به سوي مقصد و مقصود حقيقي، به راه حق واقعًا چه عظمتي است در اسالم كه اتص

دهد كه اي انسان، تو حقي، خالق تو حق است، دهد! اسالم اتصااًل به ما ندا ميسوق مي
نفس اّماره تو حق است، نفس مطمئنه تو حق است، دنيا و عقبي حق است، برنامه آسماني 

َوآَمن وا ِبما ن زَِّل َعلي م َحمَّد  َو ه َو »دهد، حق است كه راه روشن زندگي را براي تو تعليم مي

اين برنامة مقدس آسماني از ناحيه يك فيلسوف و دانشمند نيست كه پس از «. اْلَحقّ  ِمْن َربِِّهْم
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ها، اشتباهات و خطاها و اغالط آن روشن گردد و نياز به تجديد نظر داشته باشد. اين ارزيابي
 «.َو ه َو اْلَحقّ  ِمْن َربِِّهْم»ست و حق است برنامة مقدس آسماني از ناحيه خدا

اين  نباطدر اينجا ما موظف هستيم كه از يك راهنماي حقيقي پيروي كنيم، چه است
زم سي الكراه و دقايق آن و شناختن امراض نفساني و معالجه آنها كار هر كسي نيست، 

ا به ريت ته امور تربتواند رشاست كه داراي نفس ملكوتي و قدسيه باشد. چنين فردي مي
ا الهي ر سرارادست گيرد و با شراب طهور اسرار الهي، طالبين را سرمست سازد. آنانند كه 

 ها به وديعت نهند و تخم معرفت در قلوب بكارند.در دل

ب اسير ح ده وآنگاه كه رهبري الهي آيد، انساني را كه به زنجيرهاي نفساني كشيده ش
مقصود  وقصد م، او را از همه اين قيود آزاد ساخته به سوي شهوات و گرفتار قيود دنياست

لي رك وتعاتبا برد. ولي بايد دانست كه اين كالم بزرگان نمايندة آن نيست كه چون خداوند
است.  شده راهنمايي براي انسان نصيب فرموده، ديگر مسؤوليت به تمام معني از او سلب

الهي  نان رهبرچتواند از وجود ها عمل نكند، نميبلكه او وظايف و تكاليفي دارد كه اگر به آن
 برخوردار گردد. 

ع پيش مان وقتي انسان به تمام تكاليف و وظايف معّينه خويش عمل نمود، آنگاه بدون
ستورات داز  رود زيرا چنين فردي در نتيجه طاعت به فرمان آن مرد الهي، به سبب انقيادمي

 .رود، لذا بدون مانع پيش ميخدايي، ديگر از جاذبه حب دنيا گذشته

بور از عيا، اّما چون قيود انسان در عالم مادي بسيار است، گذشتن از جاذبه حب دن
و يا آن نير سيلهوجّو آرزوهاي نفساني كار آساني نيست، نيروي الهي الزم است كه بتواند به 

ز ان را اانس كهنور الهي، زنجيرهاي حب دنيا و نفس را پاره كند. آري اين نور الهي است 
 آورد.اين عالم مادي به اوج فضاي عالم ملكوت اعلي پرتاب كرده به طيران درمي

زكيه تدر  حصول اين نور يا نيروي الهي بدون تقوي و تزكيه نفس ممكن نيست. بايد
 واعت طنفس كوشيد و به لباس الهيه تقوي ملبس شد. بدون تقوي و تزكيه نفس، بدون 

 باشد.پذير نميرمان مولي، اين موفقيت امكانانقياد و تسليم به ف

آري اين حق است كه انسان كامل جانشين خدا در زمين و اشرف مخلوقات است، 
پذير نخواهد لكن حصول اين مقام الهي بدون عمل و تبعيت از رهبر و راهنماي كامل امكان

كند و تي او رشد ميهاي ذابود. به وسيله تعاليم عاليه چنان معلم الهي است كه بذر ارزش
وده، ـتواند مراحل شدايد و مصائب را طي نميـق و حقيقت مـسالك طريق الهي و طالب ح
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در هر مرحله انوار اين رياضت و مجاهدت خود را كه همانا نور جمال و كمال الهي است، 
 مشاهده كند. به واسطه اين معلم الهي است كه مراتب عقل الهيه انسان به كمال رسد. اگر

 نماي اين كشتي است.اين عقل الهيه را كشتي زندگي انسان بدانيم، تعاليم عاليه ايشان، قطب

راج سلهي ااي انسان! فردا در پيشگاه الهي ترا عذري نخواهد بود، زيرا محبوبين 
ر لباس اهرًا دظادي منيري در پيش راه تفكر تو نهادند تا گمراه نشوي. آگاه باش كه مبادا افر

ايد واجد ن راه بد ايي باطنًا در لباس اهريمن راهنمايي ترا بر عهده گيرند، كه استااسالم، ول
 شرايط باشد. 

قدامات ال و زنند و به آثار و اعمااز سوي ديگر افرادي كه ظاهرًا از اسالم دم مي
 وگند بهسدهند، كنند و ظاهرًا خود را يك مسلمان حقيقي به جامعه نشان ميخود افتخار مي

وند ت خدابدانند اگر هزاران پردة ضخيم بر روي اعمال غيرالهي خود بكشند، عاقبخدا 
اجتناب  ان جدًاز آنتبارك و تعالي آن را آشكار خواهد كرد. لذا بايد اين افراد را شناخت و ا

اطنًا بدوست،  هرًاكرد؛ افرادي كه ظاهرًا امين، باطنًا خائن، ظاهرًا دوست، باطنًا خصم، ظا
ت ته حقيقرداشبهاي ضخيم را از روي كار سرانجام خداوند تبارك وتعالي آن پرده باز.نيرنگ

 ي ْبِطَل وَ ْلَحقَّ اِلي ِحَق »سازد هر چيز نمايان گردد، كه خدا حق را تثبيت و باطل را نابود مي

 «.اْلباِطَل

 بدانيم ونيم امروزه باالترين وظيفه ما اين است كه به برنامه مقدس آسماني چنگ بز
و  اولياء اء وتوان در كالم محبوبين الهي و حضرات اوصيكه تفسير اين برنامه مقدس را مي

ي ، ابرهادانيعلماي رباني مشاهده كرد. آري مهر تابان كالم عارفين با انعكاس فروغ جاو
 زدايد.تيرة جهالت و غفلت را از قلوب طالبين مي

و از  يرابسش، طالبين حقيقت را كالم عارفين و علماي رباني از زالل جام هستي بخ
ه، ها گشتهايي كه در بسيط زمان نصيب انسانموفقيتسازد. بادة كوثر الهوتي سرمست مي

الم آابخش كالم عارفين، آن پديدة آسماني، داروي شفمعلول كالم آن عارفين كامل است. 
آن  ت كهاسروحي، تسكين دهنده مراتب مصائب و شدايد و مشكالت طالبين، نماينده اين 

 مردان الهي چه اسرار پنهاني را باخود دارند.
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 غم و اندوه مردان الهي
   از اعم گيرد صورت زياد ستد، و داد آن در كه شودمي اطالق جايي به غالبًا محل

 تواندنمي حلم ستد، و داد آثار شهود بدون. غيرالهي يا باشد الهي ستد و داد اين كه آن
 كجاست؟ محل و مكان زيباترين اما. باشد داشته وجود

 هرقدر باشد؛ ستد و داد معشوق با را عاشق كه آنجاست محل زيباترين حقيقت، در
 دارد وجود يمحل چنين آيا حال. بيشتر محل، آن زيبايي مراتب تر،افزون و شديدتر عشق آن
  هست؟ آن بر شاهدي و

    باييزي بايد د،نباش عشق اگر. است عشق و عاشق وجود آن، بر صادق شاهد آري،
  عاشق گرا پس. بود نخواهد هم عاشقي نباشد، زيبايي هرگاه و باشد؛ نداشته وجود نيز

 .هست هم عاشق هست، زيبا اگر و هست؛ هم زيبا هست،
 زيبايان ايزيب او، از بعد. است الهي اقدس ذات زيبايان، زيباي االطالق،علي جميل

  .كنند او فداي را خود چيز همه و اوالد و مال و جان كه آنان هستند، الهي عاشقان
 داوندخ اما. كند ستد و داد خدا با عاشق انسان كه آنجاست محل، زيباترين پس

   را محل زيباترين توانمي چگونه و محل، و جا از منزه و است ابدي و ازلي تعالي، و تبارك
    محلي گيرد،مي نجاما ستد و داد و مالقات اين كه آنجايي گفت توان داد؟ نسبت او به

   نه ت،عظم با و وسيع جايگاه آن. دارد را حضور و ظهور ترينعالي تعالي حق كه است
 .است رباني عالم دل و واصل عارف قلب كه عرش و زمين و آسمان

 نياز و راز به خود ازلي معشوق با عاشق كه آنجاست آفرينش، نقطة زيباترين آري
   آورده شكستگي دل كه چيزي آن از نمايد؟مي صحبت چيز چه از عاشق. است مشغول

 آن او كالم نباالتري و است زيبايان زيباي كالم همان عاشق، كالم. كند شكسته دل را همه
 .محبوب و محب بين است رازي آن و باشد؛ عشق اظهار آثارش كه است

 ظاهر وچكيك به نبايد الهي مردان محضر در اند،مطلق زيبايي آن عاشقان الهي مردان
 توبه قامم   به دل صدق روي از سالك اگر. است الهي عظمت با درگاه آنجا. نگريست محل
 آنگاه ند،فرماي  كرامت عشق واالي عطية هم او به گردد، حق فرمان صرف تسليم و درآيد

 .نمايد مشاهده را آفرينش زيباي نقطة آن حدي تا تواندمي
 قلب يفيتك سالكين و طالبين حق، توفيق به نلك دارد، مراتبي باطني مشاهدة اگرچه

 .نمايندمي مشاهده دل ديدگان با را الهي مردان
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 نور هي،ال انوار آن از نوري. است متجّلي الهي انوار الهي، مردان پاك قلب در
 قلوب رساي از انكسارش مراتب كه است متجّلي قلبي در همه از بيش كه است شكستگيدل

 و آالم تحمل بلكه فرساطاقت زحمات متمادي ساليان از پس الهي مرد يك وقتي. باشد باالتر
 طريق و هكرد اعراض هدايت مستقيم مسير از برخي كه بيندمي ها،انسان تربيت در مصائب
 .شودمي شكسته دل او اند،گرفته پيش در نفسانيت و ضاللت

 قابل ردهاد و وهاآرز اين. بخشدمي او دل به صفايي چه الهي مرد دردهاي و آرزوها
. است عظيم عبادتي خود، مرتبة در آنها از يك هر نيست، مادي دردهاي و آرزوها با قياس
 با آرزوها نآ فاصلة. است شده معرفي اشقياء عاليم از كه است املي طول آن ماوراء اينها

 .است الهوت با ناسوت فاصلة الهي، مردان مقدس آرزوهاي
.   بود قح جمال تجلي الهي، نور تجّلي اميرمؤمنان، حضرت آالم و آمال از يك هر

      .داشت صفايي عجب و بود الهي جمال نماي تمام مرآت حقيقت در آنها از يك هر
    زرگوارب آن زيارت در كه چنان داشت، را غم و هّم اين نيز الرضاموسي بن علي حضرت

  .«ْغم وم اْلـمَ  ْلِامام  ا يّ َهااَ  َعَلْيكَ  َالسَّالم  » و «م وم اْلـَمهْ  اْلِامام   َايّ َها َعَلْيكَ  َالسَّالم  » آمده
 محو نآ قبال در ثقلين طاعات و عبادات كه است عبادتي كامل عارفان غم و هّم

 ننگ مرد بر نچهآ مبتاليند؛ آن به دنيا اهل كه نيست غمومي و هموم آن سنخ از غم اين. است
 حرمانم حدودي تا و خدا جز حقيقي، عارف غم و همّ  و درد از. دنياست غم و همّ  است،
 .نيست آگاه كسي اسرار،

 پاسخ و نمايد درد اظهار خود موالي به خلوت در كه است سعادتي خدا مرد براي
 نسخه ايد،نم اظهار ازلي طبيب به را خود دل درد كسي هر. بشنود دل سمع به را الهوتي
    مسلمين و هجامع درد اظهار الهي، مرد ردد اظهار مسلمًا. كند دريافت او از را درمانش

 .است
 عارف و ايدنم اظهار خدا به تنها را خود دل درد و آرزو انسان كه است امر چه اگر

  همه او نياز و درد كه آنجا از لكن كند،مي اظهار خدا به را خود آرزوي و غم و هّم كامل
 كه فردي لحا به خوشا. كند ظهارا نيز اهلش به را آن كه داردمي دوست گاهي است، الهي

  به عارف درد اراظه كه نمايد، اظهار او به را خود درد كامل عارف كه باشد اهليت آن داراي
 .دارد صفايي نيز او

 ويشخ خداي به را ودـخ غموم و هموم و دردها و آرزوها )ع(يـعل يـمول حضرت
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فرمود. ر مييز اظهانيافت، به او اد ميكرد، ولي گاه گاهي آن كه را اهل و مورد اعتممي اظهار 
 چه سعادتي كه انسان اظهار درد چنين عارفي را بشنود!

، علي بود و آن اهليت را داشتاز جمله اصحاب كه مورد اعتماد حضرت مولي
يبايش زها از چهرة ها و غمزياد بود. مولي علي در حالي كه نور آن دردها و هّمبنكميل

د، ارج شدنهر خشي كميل! اشتياق دارم كه با تو به صحرا رويم، چون از ظاهر بود، فرمود: ا
 فرمود: 

بدان كه  ميل،ها ظرفهايند، بهترين آنها نگاهدارترين آنهاست. اي كاي كميل! اين دل
 رباني، لمايعاند: دستة اول كه عدة آنها بسيار قليل و معدود است، همانا مردم سه دسته

انند آه مي كشيد م آهدانشجويان راه نجاتند. اّما موقع بيان دستة سو عارفان كاملند. دستة دوم
يروي پرا  اي از مردم مانند مگسان كوچكند كه هر آوازياي و فرمود: دستهاندوه رسيده

 نمايند.كنند، بدون تحقيق و تفكر با هر بادي حركت ميمي

كه  اديه حال افرفرد متفكر هميشه تفكر او مقدم بر تكلم و قضاوت اوست. بدا ب
گران ستم اي براي حفظ رياست و مقام خود بهبدون تفكر فتوي دهند و قضاوت كنند. عده

ز علم ااي نور كنند. عدهرسند، به هر بادي حركت ميكنند و به داد مظلومان نميياري مي
افراد آنان  بند.اند كه نجات ياالهي نطلبيده، روشني نيافته و به ركن محكمي پناهنده نشده

مال  ون مال، اسبادانند كه علم الهي پاسبان انسان است و انسان پماّدي و دنيوي هستند، نمي
نيا درياست  وقام متواند انسان را حفاظت كند. بدان آنها كه پروردة مال و منال، و منال نمي

 گردند.هستند، چون آن مال و منال و رياست از دست آنها برود، هالك مي

ر به ظاه ر چهدان آنهايي كه فريفتة مال و منال دنيا هستند، نابودند اگاي كميل! ب
ني اودااند. ايشان به سعادت جاند، لكن عارفان كامل تا روزگار به جاست زندهزنده

ر دل دنها هاي زيبا و مهر و محبت آاند، اگر چه به ظاهر ناپايدارند، لكن صورترسيده
 طالبين باقي است.

براو  عاليه است از آن گنجينه علم و حكمتي كه خداوند تبارك وتعالم رباني آماد
دار ه برخورنجينكرامت فرموده، همه را برخوردار سازد. آرزوي او اين است كه همه از اين گ

عادت سگان باشند. درد او دردي است الهي و آن به سعادت رساندن ديگران است. آري بزر
 دانند. خود را در سعادت ديگران مي

 نكـست، لاان ا علم فراوـرمود: اي كميل، اينجـود نموده فـمولي اشاره به سينة خ آن
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 ايكاش. يابمنمي باشند، داشته اهليت كه افرادي. هستند كم بسيار علم اين اخذ طالبين 
 مندبهره گنجينه اين از را آنها و داشتند را آن اخذ شايستگي كه يافتممي را افرادي

 .ساختممي
 قليلي عدة هاتن. است محزون كنند،نمي استقبال حقايق از مردم كه اين از ربزرگوا آن

 .كنند فادهاست بزرگان الهي گنجينة از حدي تا اندتوانسته و نموده استقبال را بزرگان
 و مقام ايبر ابزاري را، الهي علم و دين كه را فهمي تيز يابممي: فرمود حضرت آن

   در رود،مي نفسانيت راه لكن فهم، تيز و است علم طالب. كندمي دنيا تحصيل و رياست
   اولين اب كه را علمي طالب يابممي نيز و. است مقام كسب و منال و مال اندوختن صدد
 ورشعله اشسينه در شك آتش گرفته، جا دلش در ترديد و شك دهد، رخ برايش كه شبهه

 ... فهم تيز آن نه و است ماداعت قابل بصيرتبي مقّلد اين نه كه بدان. گرددمي
 نمود، شاهدهم كامل عارف و رباني عالم چهرة در توانمي را نبي نور و علي نور اّما

 از ودند،ب مقرب الهي محبوبين پيشگاه در كه افرادي حال به خوشا. بايد بصيرت منتها
 مقربين ي،اله محبوبين كالم به بنا. آمدندمي شمار به اوصياء و انبياء حضرات مقربين

 بزرگواران آن به كسي مسلمًا. هستند رباني علماي و كامل عارفان همانا اوصياء، حضرات
 اين. مايدن پيروي ايشان خدايي دستورات از و كند اطاعت را خدا كه است مقرب و نزديك

 پيش در مردم ترينشايسته و ترينمقّرب: فرمود( ع)علي اميرالمؤمنين حضرت كه است
 پيروي يشانا دستورات از و كنند اطاعت را خدا كه هستند كساني اوصياء و انبياء حضرات

 وَ  اتََّبع وه   يَنَللَّذ ِبِاْبراهيمَ  ناسِ ال َاْوَلي ِانَّ » فرمود تالوت را شريفه آيه اين بزرگوار آن بعد نمايند،

 ابراهيم، حضرت به نسبت مردم ينرترسزاوا: «اْلـم ْؤِمنيَن َوِليُّ  َواهلل   آَمن وا الَّذينَ  وَ  النَِّبيُّ  هَذا
 پيروي( ص)حمدم دين از كه هستند آنان مردم نزديكترين نيز و اويند تابع كه هستند كساني

 اخد به كه است كسي( ص)محمد دوست. است ايمان اهل سرپرست و وّلي خدا و كنند
 كسي )ص(محمد دشمن و باشد دور او از خويشاونديش اگرچه ورزد، اطاعت و عبادت

 افراد بترينمحبو. باشد نزديك بسيار او به خويشاونديش ولو نكند، اطاعت خدا از كه ستا
 و وحدت تقوي، لحاظ از كه هستند كساني اولياء و اوصياء و انبياء حضرات پيشگاه در

 و تقوي لحاظ به مگر نهندنمي فرق افراد مابين بزرگواران اين باشند؛ اعلي حد در تزكيه
 .قلوب پاكي

 عقل ستياليا. يـتابان مهر قيقت،ـح آسمان در  تو ويـتق اي وي،ـتق اي تو رـب درود
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 . آنهاي آتش عشق، همه معلوالت تو هستندالهي و مقهور ساختن نفس و ظهور شعله 
سمان ان آاند، در حقيقت مهر تابمردان الهي كه مراتب تقواي خود را به كمال رسانده

 ؟مايدمهرهاي تابان آسمان واليت را مشاهده ن تواند ايناند. كدام ديده ميواليت

يرت ه بصمسلمًا هر كسي قادر به مشاهده اين مهرهاي تابان نيست، تنها كساني ك
ت و كيفي دراكاچشمانشان در حد اعلي است، توانايي اين مشاهده را دارند. البته احساس و 
. ان دل اوستمشاهده هر كسي به نسبت مراتب تقوي يا به نسبت مراتب بصيرت چشم

يف ر ضعاي كه مراتب بصيرتشان ضعيف است، جلوة مردان الهي بسياممكن است براي عده
ر بسي دو خبرانبه نظر رسد. اين امر به سبب آن است كه محيط مردان الهي از محيط اين بي

تقويت  ه رااست و ايشان را توان آن مشاهده نيست، زيرا اينان به جاي تقوي، نفس امار
 اند. هاي رواني مبتال شدهد و به بيماريانكرده

 
 دعوت مردان الهي به خيرخواهي

 ب توفرمايد: نيكي را براي ديگران خواه تا نصيحضرت رسول اكرم)ص( چنين مي
تماع ت اجاند: خوشا به حال كسي كه سعادت خويش را در سعادگردد. بزرگان نيز فرموده

 گران رات ديخواه ديگران باشيد. كسي كه سعاداند كه سعادتبداند. از اينرو امر فرموده
يز از نرا  خواهد و خير آنان را برخير خويش مقدم شمارد، او عالوه بر خويشتن سايرين

هم هاي حوادث دربخشد، و در برابر طوفانورطه هالكت و جهالت و ضاللت نجات مي
تي يچ شكسبخواهد، هكسي كه عالوه بر سعادت خود، سعادت اجتماع را شكند. بنابراين نمي

 .براي او نخواهد بود

كند. از ع ميكسي كه سعادتخواه اجتماع باشد، همواره خود را آماده رفع نياز اجتما
ردان ازيد. مستفع توانيد نياز مادي و معنوي مستمندان را مراند: تا مياينرو بزرگان فرموده

اي ه رضبكسي كه خود را  دهند چه،الهي يكايك كارهاي خود را به رضاي خدا انجام مي
 س مبتالر نفحق آماده كرده كه نياز معنوي و ماّدي مستمندان را مرتفع سازد، او به فق

 نخواهد شد.

 اندهرمودفيكي از بليات عظيم، همانا فقر نفس و فقر قلب است، اين است كه بزرگان 
نفس غني  ست كه از لحاظني كسي اغ«: لنَّْفسِ اْلَعْرِض َو لِكنَّ اْلِغني ِغَني ا َلْيَس اْلِغني ِمْن َكْثَر»

 .باشد، نه به لحاظ مال و منال
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ندگي زدر  دين مقدس الهي برنامة ما را تنظيم نموده، كسي كه خواهان اين است كه
سعادت  ا درشكستي براي او عارض نشود و از فقر نفس ايمن بماند، او بايد سعادت خود ر

 وف سازد برطر مادي و معنوي نيازمندان را به رضاي حقاجتماع بداند و حتي االمكان نياز 
قر فهات و چنين فردي از گزند آفات و عاعالوه بر نجات خود، در نجات ديگران بكوشد. 
ي و خواههاي رواني، باالخص بيماري خودنفس و قلب ايمن خواهد بود و در مقابل بيماري

 .طلبي، مصونيت خواهد داشتجاه

ا اند؟ آيطلب در صدد رفع نياز مردم و سعادت اجتماعجاهآيا افراد خودخواه و 
شود و ياقدامات چنين افرادي توأم با رضاي حق است؟ هرگز چنين سعادتي نصيبشان نم

ن ن مسلميخواهند بيكنند. افرادي كه ميآنان خود را براي اتحاد و اتفاق قلبي آماده نمي
اين  ود را ازاند. ما بايد خطلبي مبتال شدههتفرقه اندازند، سخت به بيماري خودخواهي و جا

بزرگان  ردد.هاي خطرناك مصون بداريم و نگذاريم كه روح و قلب ما به آن مبتال گبيماري
، از اشيدبدهند كه: اي مسلمانان در اتحاد و اتفاق و وحدت قلبي كوشا مدام هشدار مي

بدي اادت قام است كه ضامن سعپرستي دوري كنيد؛ در اين مطلبي و مقامخودخواهي و جاه
 شما خداست.

حال مقيت موفقيت ما مسلمًا در اتحاد و اتفاق و وحدت قلبي است و بدون آن، موف
 ت دنيويقاماو ناممكن بوده و انتظارش بيهوده است. مردان الهي هرگز شيفته و فريفته م

 . ف سازندنحرير حق متوانند آنان را از مسخبران و منافقين نميشوند و تيره دالن، بينمي

د، ير باشنن كثي غالب شوند اگر چه داراي ياراتوانند بر مردان الهمنافقين هرگز نمي
ابع هوي الهي ت ردانماّما مردان الهي چه تنها باشند و چه داراي ياران يسير، هميشه پيروزند. 

 رادز افكنند. پس بر مسلمانان است كه اخبران تبعيت نميشوند و از بيو هوس نمي
تناب ي اجطلب و دنياطلب طرفداري و پيروي نكنند و به تحريك ايشان از مردان الهجاه

ند، و ركوب كنساندازان را توانند تفرقهننمايند، بلكه بايد با حفظ وحدت و اتحاد قلبي تا مي
ان را ادتشگرنه بايد منتظر آفت عظيمي باشند كه به طور ناگهاني فرود آيد و خرمن سع

 اند.بسوز

اندازي و عواقب سوء آن برحذر طلبي و تفرقهها را از جاهمردان الهي اتصااًل انسان
طلبي و خودخواهي دل بردار و به سوي طلبي و مقامفرمايند: اي انسان، از جاهداشته، مي

طلبي و ه در تفرقه بكوشي و بر مراتب جاهـود، مشتاب. يقين بدان هرچـآمال غيرالهي خ
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د بيفزايي، اين مرام جز خستگي و فرسودگي و شقاوت، ترا سودي نخواهد خودخواهي خو
 داد.

رارت و حكه  اي تشنة مقام، اي تشنه متاع دنيا، اي تشنه شهرت و رياست، يقين بدان
 آتش تشنگي تو خاموش نشود و به كام خود نخواهي رسيد.

خود شو، باي، از خواب غفلت بيدار اي آن كه از جادة حق و حقيقت منحرف شده
 بهايي راخبري گوهر گرانآي و به عواقب وخيم آن بينديش. تفكر كن و بدان كه در اين بي

ي را برا خود اي، از اين خواب غفلت برخيز، بيانظيري را از دست دادهاي، دّر بيگم كرده
 تحصيل آن گوهرهاي از دست رفته آماده كن.

ي عِرض و در پي جلب رضااي انسان خودخواه و جاه طلب كه از رضاي حق، م 
اهد ه خوچداني كه نتيجه اين اعمال غيررحماني و شيطاني تو مردم كوشا هستي. هيچ مي

يگر دكه  بود؟ بدان كه در اين مقام برق هوي و هوس، بصيرت ديدگان ترا ضعيف گرداند
 هبتقيان مداني كه حضرت موالي مگر نميحقايق را نبيني و به شقاوت ابدي دچار گردي. 

رم ر محكند كه: الهي روا مدار در پيش مردم زيبا جلوه كنم، لكن دخداي خويش عرض مي

 .خانة دل، زشت نمايم

حدت وق و كوشيديد و اتحاد و اتفااي آنان كه روزگاري در افزايش مراتب تقوي مي
ناچيز  سيارقلبي داشتيد. روزگاري بود كه متاع دنيا و شهرت و رياست آن در نظر شما ب

ا ا كجنمود، براي شما چه شد و آن اتحاد و اتفاق و وحدت و صفاي قلبي شمه ميجلو
ه به كنيد ايد، اّما بدارفت؟! شما گوهرهاي فروزان خويشتن را در وادي ظلمت گم كرده

، ت آوريده دستوانيد بار ديگر آن گوهرهاي فروزان را بوسيله چراغ هدايت مردان الهي مي
 ل مجدد آنها آماده سازيد.بياييد خود را براي تحصي

اهي و ودخوخاي برادران گرامي، مبادا به خواب غفلت فرو رويد و به بيماري رواني 
ا رشق خدا عكن نسازيد و طلبي و عدم تفكر مبتال گرديد. مبادا عشق دنيا را از دل ريشهجاه

كت ا به هالر ماشدر دل نپرورانيد، كه در اين مقام آفتي عظيم فرود آيد و به طور ناگهاني 
ييد، زيرا آد بيرون هاي دنيوي خورساند. مبادا توبه را به تأخير اندازيد، بياييد از بند خواسته

 ك است.اند راهي كه در پيش است بسيار دور است، و بايد مقر و معترف شويم كه توشة ما

 لهي، اب ـور حنبه  ب دنيا در دل شما نبود وـري از آثار حـبه ياد آريد اّيامي را كه اث
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 و گيتير چسان كه بنگريد دقت به و كنيد انصاف امروز اّما. بود منور شما هايدل
 ديدة نه را طلبانجاه كه بدانيد. است كرده احاطه را شما دل كانون طلبي،مقام و خودخواهي

 .بازشناسند هچا از را راه كه اندسليم عقل داراي ونه كنند، مشاهده را حقايق كه بيناست
 اين ولي ت،اس الهي محبت و عالقه روي از صرفًا الهي مردان تذكر و دلسوزي نًايقي

 كمال به توانيدمي توبه سبب به شما خدا به سوگند. نيست يأس و نوميدي با توأم نگراني
 بشارت شما يبرا را درخشاني آيندة عليين اعلي مناديان توبه، شرط به آري. رسيد موفقيت

  .دهندمي
 بياييد. رآريدد پرواز به الهوتي عالم فضاي در توبه سبب به را دل مرغ يدتوانمي شما

 ما  كه ماييمن مسئلت توفيق خدا از كنيم، اجتناب خودخواهي و دنياطلبي و طلبيجاه از همه
 مسلمين بين قلبي وحدت و اتفاق و اتحاد در بياييد. نسازد مبتال رواني هايبيماري اين به را

 سرمة و انندفروخو ما گوش بر تفرقه زمزمه دين، دشمنان و منافقين كه نگذاريم و بكوشيم
 .دركشند ما چشم در را پرستيبيگانه

 نْ مَ   ِاّلا ونَ َبن   ال وَ  مالٌ  َيْنَفع   ال َيْومَ » را حساب روز آن را، الهي عدل محكمة آن آريد بياد

 تنها و ندهد سودي كسي ايبر دنيا متاع و اوالد و منال و مال كه روزي: «َسليم  ِبَقْلب   اهللَ  َاَتي
 .باشد سليم قلب او بخشنجات

 فرمود بزرگوار آن است؟ كدام سليم قلب كه كردند سؤال( ع)صادق حضرت از
 را خويش خداي كه است قلبي ،سليم قلب: «ِسواه  َاَحدٌ  فيهِ  َلْيسَ  وَ  َربَّه   َيْلقي الَّذي َالسَّليم  »

 .نباشد چيزي دل آن در خدا ازغير كه حالي در نمايد مالقات
 وَ  َغَضب ه   َعَلْيهِ  َلَبغَ  َمْن» فرمود متقيان موالي حضرت كه بپرهيزيم نفساني امور از بياييد

 جرگة در كند، غلبه او بر اششهويه و غضبيه قوة كه كسي: «اْلَبهاِئِم َحيِِّز في َفه َو َشْهَوت ه  
  .شودمي محسوب بهايم و حيوانات

 جملة از كه ايدداده دست از را گرانبهايي د َرر شما كه دانيدمي هيچ!  نانشك عهد اي
 .يابيددر را خود شدة گم گرانبهاي نفس آن بياييد! شماست نفس گرانبهاي گوهر آنها

: «اب هَيْطل   َفال َسه  َنفْ  لََّاضَ  َقدْ  َو ضالََّته   ي ْنِشد   ِلَمْن َعِجْبت » فرمايدمي( ع)اميرالمؤمنين حضرت
 آن كردن اپيد تالش در روز و شب كند، گم كسي را دنيا متاع از چيزي وقتي كنممي تعجب
 كه شده هـچ را شما اينك و. كندنمي جستجو را آن كرده، گم را ودـخ نفس وقتي اّما است،

 ! نيستيد؟ گرانبها گوهر آن طلب در
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ا كه ران معنوي آن الهي از پيشگاه تو مسئلت اين كه به حق محبوبين درگاهت مقام
ان يجه كفره نتكمورد تصديق بزرگانند باالتر ببر، تو خود شكر نعمت را بر ما تعليم فرما 

 نعمت، معلوم است. 

ا هل حق رالهي الهي ما را در مقام شك و ترديد مگذار و آن را از دل ما بيرون كن. ا
ل نان عامآم ا كه به كالدر حد كمال به ما بشناسان و پس از شناختن آنان، توفيق عطا فرم
 شويم، كه كالمشان همان كالم حضرات اوصياء بلكه كالم الهي است.

يز عطا ننها آاي كمال لياقت را براي حفظ بار الها نعمي را كه به ما كرامت فرموده
ياقت أم با لا تورايم، دوباره آنها فرما، و آن نعمي را كه در اثر قصور و خطا از دست داده

نعمتي  ز هراا. الهي ما را ببخش و پس از عفو، از رحمت خود در دنيا و عقبي كرامت فرم
 رما.ه نفكه محروميم، آن را به ما كرامت فرما. الهي ساية بزرگان را از سرما كوتا

به  الهي اين آرزويي است مشروع كه ما هم در رديف واصلين قرار گيريم. پس
گردان بما  السالم اين توفيق را شامل حالمقربين درگاهت به خاطر اهل بيت عصمت عليهم
 كه ما نيز در رديف عارفان و واصالن قرار بگيريم. 

 
 راِز ماندن در طريق حق

عيه و ، ادسالك عاشق اولي اين است كه خلوتي اختيار نموده و سيري در زندگينامه
 يد.مان هاي محبوبين الهي كند، از جمله دربارة خليل خدا و ذبيح خدا تفكريمناجات

د. و بوااي خاص داشت و يگانه دلخواهش در دنيا آري خليل خدا به فرزندش عالقه
صبح چگونه  پس تأمل نمايد كه آن پدر چگونه خوابي ديد، حال فرزند گراميش چگونه بود،

ها به هچها گذشت و هچبه راه افتادند. آنگاه كه اين پدر و فرزند به راه افتادند، از دل آندو 
 خدا از راه فتند تا رسيدند به مقصد، تا كار منجر شد به اين كه خليل خدا دريكديگر گ

 يگانه دلخواهش گذشت.

فته ق يااي سالك! اين است معني زندگي، بنگر تا چه مرتبه اين معني در تو تحق
 قصود ازمكه  خواهي در زمرة رهروان حقيقي راه خدا به شمار آيي، بداناست. اي آن كه مي

مال وي جين مراحل است تا به كعبة جانان رسي. بزرگان تا حدي پرده از رزندگي طي ا
 نظران و ظاهربينان خوش نيايد.حقيقت بردارند، ولو اين امر به مذاق كوته

 افت، دريقق ـر آن معنا كه در سينه و دل آن پدر و پسر تحـاي سالك! در اين سير اگ
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بح نفس ذق به بگذري و به تمام معنا موفدل تو هم محقق گردد و در راه خدا از همه چيز  
سي كه ما كااّمارة خود گردي، در اين صورت زندگي با همة ابعاد آن بر تو مبارك است. 

 ت.ل اسفاقد اين تفكر و اين انقطاع و ازخود گذشتگي است، او هنوز در قيد آب و گ

راب شلي زآبي و خاكي را نشايد كه اين معني را درك نمايد، مگر اين كه استاد ا
هي د. استادان الگردان ا سرمستبريزد و او ر« َاْلَقْيت  َعَلْيَك م َحـبَّتًا ِمّني»طهور عشق را درجام 

شقشان تب عاند و متعلمين الهي را نيز به فراخور حال و به مرااز آن شراب سرمست شده
، شدنداي از متعلمين، شايسته صرف آن شراب طهور عشق ناند. اّما عدهسرمست نموده

خاكي  وري آبي آند! ديدند استاد الهي را ولي نديدند! گفتار او را شنيدند لكن در واقع نشنيد
ا ه خود ركنند را با حديث ِقدَم چكار؟! كساني گرد دام محبت پرواز كنند و دانه محبت چي

 به كلي تصفيه نمايند.

از دل  را دنيا بسياري براي رفتن به مقصد و مقصود آماده شدند ولي نتوانستند حب
ه شمع ود را بار خوبركنند، هنوز قدمي نارفته بازگشتند. ظاهرًا آماده شده بودند كه پروانه 

ن، به رج ايشامدا وازلي رسانند، لكن بال و پر سوختند و از راه بازماندند. آن علم و مدارك 
 آن بارگاه راه نيافت، دست رد بر سينة ايشان زدند.

ب صاح ور است، سجدة ما نه براي قبله و كعبه كه براييك بالي عظيم همانا غر
ري ر در كوغرو ديد. پناه بر خدا از اين كه به سبببيت است، اّما ابليس صاحب بيت را نمي

قت حقي ديدگان حقيقت بين خود بكوشيم. آنان كه به وصال رسيدند، مراتب ديد چشمان
عالي داي تبارك و توخ« ْدنيْو َااَ كاَن قاَب َقْوَسْيِن ث مَّ َدنا َفَتَدّلي فَ »بين ايشان در حد اعلي بود 

اتب هستي سد، مرره وصال با هستي مجازي كسي نتواند ب«. َو َانَّ ِالي َربَِّك اْلـم ْنَتهي»فرمود 
 حقيقي انسان به نسبت كاسته شدن مراتب هستي مجازي اوست. 

ان، نايگردند، آش آناني كه به توفيق حق موفق شدند كه از آن شراب طهور سرمست
 دوستان، عاشقان و عارفان بودند.

فرود  شقان راد. عابو« ت  َو َنَهر نافي جَ »اي فرود آوردند، مقام ايشان آشنايان را گوشه
ارفان ايگاه عجبود. مسلم است هركه عاشق شد، عارف شد. « ِعْنديَّت»آوردند، مقام ايشان 

ز آن شراب يد تا اق بكوشحاست. اي سالكين طريق « ْقَتِدر في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليك  م  »عاشق 
 ها براي سرمستي از آن است.طهور محروم نمانيد كه همة تالش

 سوي ايان بهي گدا«: ِعاالدّ  ا جيب وا َدْعَو»كند آري گرچه پيك مقدس الهي مدام ندا مي
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ها با مرد ورتصا ظاهرًا من آييد، اّما بايد دانست كه به خدا رسيدن كار آساني نيست. بس 
 ها را با او هزاران فرسنگ فاصله است.الهي است، لكن قلب

ادي اهي افرگيم. بياييم از خدا ياري و طلب توفيق خواهيم و خود را باطنًا به او رسان
 اب اويسد جنكه موفق نشدند حضرات اولياء را زيارت كنند، باطنًا عاشق آنان شدند مانن

. او رود قبر ق نشد معشوق خود را زيارت نمايد و تنها توانست بر سرقرني كه ظاهرًا موف
گشت و رميبموقعي كه با تني چند از ياران حضرت رسول اكرم)ص( از سر قبر آن بزرگوار 

 ند وخورد كه نتوانست آن حضرت را زيارت نمايد، صحابه او را سرزنش كردتأسف مي
خير ه تأكا موفق نشدي، بر تو واجب بود گفتند شنيديم آمده بودي به زيارت حضرت اّم

داده  قول شدي. او عذرش را گفت كه به مادرمكردي تا موفق به زيارت آن بزرگوار ميمي
ادر شتيم، من گذبودم زود برگردم. گفتند ما در راه آن بزرگوار از جان و مال و همه چيزما

 چه ارزشي دارد؟!

وبم اي از محبتوانيد نشانهپيغمبر آيا مي اويس قرني، آن محبوب الهي فرمود: اي ياران
ها نشانه ز آنبه من بگوييد؟ گفتند آري، قامتش، چشمش و .... چنين و چنان بود. فرمود ا

ل اين حا . دراي از او داري بگوگويم، هر چه گفتند او رّد كرد. گفتند تو اگر نشانهنمي
اري جارش اشك ديدگان به رخس تغّيرات خاصي در چهرة الهي آن مرد بزرگوار ظاهر شد و

او  دگاناي گفت؟ البته گفت، رنگ چهره و اشك ديگشت. آيا اين عاشق رسول خدا نشانه
 ت راتواند آن حكايكرد، چه حكايتي! لكن هر گوشي و هر كسي نمياز دلش حكايت مي

 هوشتي بن وقبشنود، به طوري كه بيهوش افتاد و هفده نفر ديگر را نيز بيهوش نمود. آنا
ت آن حضر ر باها در سفر و حضاي. ما سالآمدند، گفتند حّقا كه تو آن بزرگوار را شناخته

 بوديم، لكن آن بزرگوار را نشناختيم

ر كه هت كه لكن چنين نيسآري ظاهرًا صحابه مسلمان بودند و از كفر نجات يافتند، 
فر از ك برست. كسي كهتواند به خدا رسد كه از خود از كفر برست به حق پيوست. كسي مي

وست دبه  رسد، لكن وقتي در اين مسير از خود برهديابد، تاحّدي به آشنايي ميرهايي مي

 .رسد؛ ميان آشنا و دوست هزاران فرسنگ فاصله استمي

نة وار در خاهر كه حلقة كالم عارفان را آويزة گوش فرمان خود نمود، و يعقوب
ر دكه  ه خدا رسيد. اين چه سودايي است؟ كسيعشق نشست و از عاليق اجتناب نمود، ب

 ده و ازنمو گونه دربارة خدا احتجاجـكند، چالص مشاهده نميـود نشاني از بندگي و اخـخ
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 كند!سوز و درد صحبت مي

مجمر  ا درردانند چون عود اند، آنان ميكساني كه ديدة خود را به ناوك درد دوخته
ا آتش خواند تد از آن برنخيزد. كسي كه خدا را مينهند، مادامي كه آتش نزنند بوي عو

 اخالص بر جان و دل نزند، بوي توحيد از او نيايد.

، ندا ختندبنگريم به اخالص آن خليل و دوست خدا كه او را به آتش آن ملعون اندا
ل رائيرسيد اي آتش برخليل و دوست ما سرد باش. حضرت ابراهيم)ع( گريست، جناب جب

دا نار اين بهر  كني؟ فرمود اي جبرائيل! اگر هزار بار هم بسوختمي و درمي پرسيد چرا گريه
لكه از بست، را بشنيدمي، براي من خوشتر بود. گريه من نه از براي رخت بربستن از دنيا

 عالي بهتك و شنود. خداوند تبارهاي نداهاي حق است؛ اّما اين ندا را هر گوشي نميلطيفه
ين بود ازد. سوز و گداز به ما پرداخواهد بي: اين دوست ما نميفرشتگان مقرب خود فرمود

 كه او را لباس خّلت در بر و كسوت دوستي بر قامتش استوار نموديم.

ليم اين حزن و دردي براي بزرگان و اولياء خدا است كه ساليان متمادي تعا
ند ولي ده نشان ها برسانند، ولي استقبال نشود. راه رابخش الهي را به گوش انسانحيات

فلت ار غمؤثر واقع نگردد و آن همه جواهرات نفيس و احياگر قلوب، در زير گرد و غب
دوار ري از ار دومدفون بماند. تا آن كه بنا به سنت الهي كه پيروزي حق بر باطل است، در ه

برداري هرهاي از پاكدالن برخيزند و آن جواهر مخزون را آشكار نموده و در معرض بعده
 البان قرار دهند.ط

تند. ي هسآري رسم زمانه اين است كه هميشه در مقابل اهل حق، مخالفان و دشمنان
 ه آنكنگاهي به زندگينامة محبوبين الهي، باالخص اشرف كاينات، بيانگر اين است 

گران ستم بزرگواران چه زجرها كشيدند؛ امام و حجت بالغة خدا را با چه وضعي پيش آن
 بردند!مي

ء و تت اعدااند، از شمامردان الهي چشم از جاه و مال و منال و مقام دنيا پوشيدهاّما 
لهي فين اعارجسارت بي خبران نهراسند، آالم و مصائب و شدايد را به جان خريدارند. 

نگها ان، فرسي آنترسند، از وقار و متانت روحكساني هستند كه اهريمنان از چهرة جان ايشان مي

اطر خدا و خود، به نيا شاعتنايي به دنيا ندارند و اگر وقتي ظاهرًا اعتنايي به د. آنان گريزندمي
 ق ندارد،ايستد كه معشوزيرا كسي در قبال دنيا و رياست و مقام به تحسين ميمعنويات است. 

 . اّما معشوق آنان خداست
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نشان  بجذا وهاي رؤيايي كه ظاهرًا خود را جميل ها، اين رنگاين دنيا، اين زيبايي
شود. اين مي دهند، به مرور اّيام از مراتب صفا و زيبايي و رنگ و طراوت آنها كاستهمي

ر خس بست، ها اگر گل است، سوز خزان و زهر زمستان را خواهد چشيد. اگر سبزه ازيبايي
هر آن  شقانگردد، لكن زيبايي دل عاريزد و در زير پاي حوادث نابود ميو خاشاك فرو مي

ست كه سكاني ادانند دلي كه به زيور عشق آراسته نشود، كشتي بييابد. آنان ميميفزوني 
ناخدا و گردد. آري نه كشتي بيشكن دريا ميدستخوش طوفان حوادث و گرفتار امواج كوه

، تا ه باشيماي داشتسكان به هدف رسد و نه باغ بي باغبان. بايد پيشوايان و رهبران شايسته
 كامل فردي و اجتماعي را بپيماييم.بتوانيم مراحل ت

مچون همل، دانند كه كالم ايشان در صورت عكساني كه عارفين الهي را شناختند، مي
 گذرد.جوشن الهي است كه تيرهاي زهرآلود اهريمنان هرگز از آن نمي

مت كرا اي سالكين طريق حق! نعمت گرانبهايي كه خداوند تبارك و تعالي به شما
شد. كمال صحت جسمي است، مخصوصًا كه همراه با سالمت روحي با فرموده، جواني و

ار و ي فّربدانيد اين جواني و دوران محدود عمر به قيمت آب حيات است، لكن اين جوان
 سّيال است، از هر جا كه گذشت ديگر به همانجا باز نگردد.

واني جل بينيد كه مراحبياييد قدرجواني خود را بدانيد كه تا چشم برهم زنيد، مي
ي انيد كه نا كسپري شده و چنان كه شايد و بايد از خود رضايت نداريد. آنگاه با حسرت تم

تو آن، ر پردجواني بيا از اين روزنة تاريك عمر يك بار ديگر چهرة خود را بنما، شايد 
 ام جستجو كنم. گوهري را كه گم كرده

« نْلـَمتياْبل  َح»ي كه همان اي طالبين حقيقي، بياييد چنگ بزنيد به كالم مردان اله
 الهي است.

شمه سرچ بدانيد كه كالم عارفين، آن پديدة آسماني است كه از دل تابناك ايشان
 سازد.گيرد و اسيران خاك را با محرمان عالم پاك مربوط ميمي

مانند هدام كالهي مراتب تقواي سالكين و عارفين را به جايي رسان كه آنان نيز هر 
ْيضاء  بَ ْن ياق وجاٌب مِ ّلا حِ َلْيَس َبْيني َو َبْيَنه  ِحجاٌب اِ »كاينات به زبان دل گويند  حضرت اشرف

 «. ِد اْلَاحَ َو اِحِدَبْيَن َقْوَسي اْلو اْلواِحَد »يعني « َخْضراء   في َرْو
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 مانآخرالز   در یاحوال جوانان اله

 
 هاي مستّعد فيوضاتدل

قق ل تحاشتعال چيزي از آتش به سبب قابليت است، در صورت عدم قابليت اين اشتعا
ر ن. دنخواهد يافت. اين يک قاعده کلي است که هم در ظواهر صادق است و هم در بواط

آنان  ابليتکشد و حکايت از مراتب قميکانون دل سالکين طريق الهي، شعله آتش عشق زبانه 
 کند. مي

 صوريتزميني که مستعد نيست، باغبان هر چه کوشا باشد و زحمات و مشقات مافوق 
از  ه کاشتههايي کرا متحمل گردد، نتيجه مثبت حاصل نخواهد شد، و بذرهايي که پاشيده و نهال

 و کمال زاييدقت و استعمال اج بين خواهد رفت. مگر اين که باغبان ماهر به واسطه شخم با
تب د و مراگرد مراقبت و تحمل مشقات و زحمات، قابليتي در آن ايجاد کند، تا آن زمين مستعد

آن  ز ثمراتيز اها به ثمر رسيده ديگران نقابليتش به حّد نصاب رسد. آنگاه آن بذرها و نهال
ه نخواهد تي ارائمثب ، باز هم نتايجمند خواهند شد. اّما اگر مراتب قابليت به حد نصاب نرسدبهره
 داد.

اشد، بليت در زمينه قلبي و معنوي نيز چنين است. قلبي که مستعد نبوده و فاقد قاب
 يد.د بامند گردد؟ دل را قابليت و استعداتواند از تعاليم استاد الهي بهرهچگونه مي

خواهند يمبوده  در بين جوانان پاک نهاد، دل شکستگان بسيارند؛ آنان طالبان حقيقي
ه با کتند خويشتن را به سرچشمه آب معرفت و عشق رسانند. در ميان آنان قلوب مستعدي هس

 اند.گردد اّما غريب ماندهور مياي، آتش دلشان شعلهاندک جرقه

 تادهدر حقيقت غريب کسي نيست که از ديار خود و دوستان و اقوام خويش دور اف
کسي  وست اريب ـي مدام در تب و تاب است، او در معني غـهباشد. کسي که با درد و عشق ال

کنند، ّحد از نميرشاء ها باخبرند، منتها افاز ّسر او آگاه نيست. حضرات اولياء از کيفيت اکثر دل
 لعاـر متدگارورـطف پـها را به لکسار قلوب و آرزوي دلـات افراد و مراتب انـمعرفت و درج
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 دانند.مي 

اهي گدرد حق هستي، بدان اين درد هم براي تو نعمتي است، ولو اي آن که صاحب 
سي کقام هر ميرا هايي هم به همراه داشته باشد، اّما اين هم از لطف اوست. زعوارض و ناراحتي

ز ارزش اتگي در پيشگاه الهي به مراتب دردمندي و انکسار قلبي اوست. هر چيزي در اثر شکس
 تر.تر قيمت آن افزونچه شکستهشود ِااّل دل که هرآن کاسته مي

راهم فنان اميد است به توفيق حق، شرايط تعليم و تربيت الهي، آن ارتزاق حقيقي، چ
ه بهاي مشتاق از مکتب مقدس اسالم کمال برخورداري حاصل كنند و گردد که همه دل

 سعادت جاوداني برسند. 

اهر ظطن ديگر. رزق اهلل بايد بداند که رزق ظاهر ديگر است و رزق باسالک الي
ست اد الهي ساتيامطعوماتند براي حيات فاني، رزق باطن همانا ارتزاق تعاليم عاليه مربيان و 
يعني  ل دهند.نتقابراي حيات باقي، تا رهروان الهي را از عالم حيرت و سرگشتگي به عالم نور ا

 ر گيرند.گان قرازادار و آبا فراگيري علوم و معارف الهي بتوانند در آينده در رديف سعداء و ابر

ت اين نّي و بهاالبته ارتزاق ظاهر هم بايد از طريق مشروع باشد. کسي که ارتزاق ظاهري 
 ر گيرد،ه كااست که بدنش تقويت يافته داراي صحت شود تا آن را در عبادات و طاعات خدا ب

 گردد.ي ميعنومزاق کم رنگ خود را تغيير داده مبّدل به ارتدر اين شرايط ارتزاق مادي او کم

ن ر ايدرود، او در جهاد است و اگر همچنين فردي که به رضاي خدا پي کسب خود مي
که براي گان، بلي هممسير خطري بيند و يا از دنيا برود، به شهادت رسيده است. البته اين نه برا

شريت ب المخواهد از اين حرکت، خدمات شاياني به جامعه و عکسي است که با بينش الهي مي
 شود.انجام دهد؛ براي او هم ارتزاق مادي تبديل به ارتزاق معنوي مي

ن را آرد، کند که اگر امکانات ماّدي به دست آوو نيز فردي که به رضاي حق تالش مي
حقايق  ه ترويجر رادر راه خدا صرف کند، از فقرا دستگيري نمايد و به بينوايان ياري رساند و د

سد، ره کمال بد و و هم معنوي است. اگر ارتزاق ظاهري و باطني بهم پيوندبه كار برد، ارتزاق ا
 . حق است ل باسيردر آيات آفاقي و انفسي و مکاشفات پديد آيد و از جمله مکاشفات، ديدار د

 نند. آناگشت وانان رشيد اسالم که به توفيق حق موفق به ارتزاق معنويـخوشا بر حال ج
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خواهند اند، ميردهكشق و نور ايمان و خالي از اغيار عزم محفل جانان که با دلي پاک و پر از ع
 در راه خدا و احياء دين از هرگونه فداکاري دريغ ننمايند.

 بر اخذ الوههاي آنان از کدام نور چنان قابليتي يافته است؟ مسلمًا آنان عراستي دل
ان حقيقت شيد آسمخور م آن نّير اعظمتعاليم عاليه از مربيان الهي، باطنًا نيز مورد توجه و تعلي

عظم ااستاد  ت آناند. آري مراتب قابليت دل بايد به حد نصاب خود رسد تا از عناياقرار گرفته
 خورشيد گذارند که آنالهي برخوردار گردد، و ِااّل حجابات و موانع افق دل را گرفته نمي

 حياء کند.حقيقت بر دل بتابد و آن را از موت و هالکت نجات داده ا

 وت ظاهرم«. تيَاماَت َقْلبي َعظيم  ِجنايَ »هالکت در اصل، هالکت قلب است نه موت ظاهر 
ين که د. امهم نيست، حّتي ممکن است انسان به واسطه موت ظاهر به سعادت ابدي نايل گرد

اء و حي اين اسلمًافرمايد کسي که فردي را احياء کند، گويا همه مردم را احياء کرده، مقرآن مي
 هدايت قلب است نه احياء ظاهري.

دا مقدس خ لياءجوانان رشيد اسالم، آن گوهرهاي تابناک خدا، بايد بدانند که ديدگان او
به  رو الهيک رههاي متمادي در انتظار پيوستن يدر انتظار آنان است. اولياء خدا بسا که سال

ه ن ندا بگردد، ايل حال او ميجمع راهيان کعبه جانان هستند. وقتي اين عنايت خاص خدا شام
ست رسد که اي رهرو طريق حق! اي انسان الهي چه کردي که شراب طهور زدسمع او مي

ن به آ که سرمست از يختند،راز جام جمال به کام تو « َو َسقيه ْم َربّ ه ْم َشرابًا َطه ورًا»ساقي وحدت 
 .محفل جانان رسيدي؟! اين سرمستي، اين موفقيت ترا ابدي باد

 عنويشانمقام مچنان عاشقاني به توفيق حق، نظرخاص و تعاليم عاليه استاد الهي، مراتب 
ًا و عماًل نان علمآند. يابد. آينده آنان درخشان است لذا بايد خويشتن را آماده کنهر آن ارتقاء مي

. اين ندمند سازرهموظفند که هم خود از تعاليم عاليه الهي برخوردار گردند و هم ديگران را به
 ند.حياء کنها را افرمان درمورد آنان صادر است که اصل شغل آنان، شغل انبياء است، بايد دل

زماني  ودـيابند که خويشتن تأملي نمايند در ميـآن رهروان صديق راه خدا، اگر در خ
ز وـيمان هناني قطه نوراـتعال، آن نـدر وادي ضاللت و هالکت بودند، اّما به لطف پروردگار م

ه رچـي داشت. گـورشيد حقيقت راهـوش نشده بود و تا حدي به آن خـدر قلبشان خام
 ئه و ضاـاست نويتاب معـلي از آن آفـد اعـاي آنان در حـهراواني در ميان بود و دلـابات فـحج
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سيد مع دل رسني به مند بود. تا اين که نداي مقدس آسمانمود، اّما به حداقل بهرهفاضه نميـاست 
ا. نسيم ريم شما بت نمامرا بخوانيد تا اجا« ا ْدع وني َاْسَتِجْب َلک ْم»ه اي بندگان درمانده من ک

ه در زمر د تارحمت اليتناهي الهي وزيد و آنان را بر سر راه برد، به مکتب مقدس ربوبي بر
 متعلمين الهي از تعاليم عاليه اسالم برخوردار گردند.

عالم  ام برچه زودتر مراحل مبتديان را طي نموده، گاميد است چنان جوانان الهي هر 
را نيز  ديگران ونند منتهيان نهند و به زيورهاي الهي خويشتن را بيارايند، به سوي لقاء طيران ک

لب سز آنان ارا  به طيران آورند. اين مقام بر صاحبان آن مبارک باد و خداوند آني توفيق خود
 نفرمايد. 

 
 راهيان دشت نينوا

وست. اّيت هر حرکتي از حرکات انسان، ظاهري باشد يا باطني، به نسبت کيفيت ن بهاي
و ااست اگر نيت پاک باشد مقبول پيشگاه الهي است و به نسبت کيفيت آن، بر مراتب قد

لو ظاهرًا وباشد،  لودهآبرد. اّما وقتي نيت انسان افزايد و مقام و منزلتش را نزد خدا باالتر ميمي
 ت.ردود اسلهي ماکند و امور خير کثير هم از او صادر گردد، همه آنها در درگاه کارهاي الهي 

لذا هر عمل  نّيت سالکين الهي پاک بوده و اثري از آثار آلودگي در آن نمايان نيست،
د آن ، هماننسالماجزيي و کّلي آن مردان الهي، مقبول درگاه احدّيت است. آن جوانمردان دالور 

 س نينوامقد ند که مراحل و منازلي را پيمودند و خويشتن را به سرزمينسربازان رشيدي هست
 رسانيدند. 

ه بخيزند و رميدرود بر سالکين حقيقي، آن شهيدان زنده که از منزل خود به نّيت الهي ب
ي شنوند که ايشتابند. آنان نداي اولياء خدا و علماي رباني را به سمع جان مسوي جانان مي
، في کنيدمعر مروز مهلت تمام است، فردا عاشوراست، خود را در پيشگاه الهيشهيدان زنده! ا

 ان حضرتيار لباس رزمي خود را بپوشيد، مسلح شويد، خيمه خود را به دشت نينوا آوريد، به
ه هر کنيد ک غفاراباعبداهلل ملحق شويد، دست بيعت دهيد و به مقام استغفار برآييد. چنان است

و  ن جهان بشوييدست از ايد«. ِهَاْسَتْغِفر  اهلَل َرّبي َو َات وب  ِاَليْ »دتان بگويد اي از ذرات وجوذّره
 خويشتن را براي مبارزه با ستمکاران آماده سازيد.

 ه ـايد، بهمودـافظي نـداحـ، از ايشان خ ايدواستهـليت خـود حـل و عيال خـمسلمًا از اه
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شان صورت ودان خود را در آغوش کشيده بر سر ايد، فرزنطفالن خود به ديده محبت نگريسته
از دنيا و  ها غالب آمده،ايد. لکن در اين ميدان، حب خدا و عشق او بر همه عشقبوسه زده

ي و ور معنوز سراايد با سري پر از عشق و با دلي ممّلو ايد، از اهل و عيال گذشتهعقبي گذشته
 ايد.با شهامت به راه افتاده

تقبال ء به اسوليابارک، تمام فرشتگان و همه حضرات انبياء و اوصياء و ابياييد مقدمتان م
 ربال بهان کشتابند، شهادت منتهاي آمال شماست. خوشا بر حال شما که در رديف شهيدشما مي

لحق به يز مآييد، ديگر به حّر بن رياحي، به حبيب بن مظاهر غبطه نخوريد، شما نشمار مي
 ايد.ايشان شده

يد. وا رسيدشت نيندرا به گوش جان شنيديد، لبيک گفتيد تا به آن «  ِمْن ناِصر َهْل»نداي 
ه سفيد باشد. آن نقطدناس منزه ميخون شما همانند خون شهيدان پاک است و بدن شما از َا

 آييد.يچنان بر دل شما چيره گشته که اکنون در رديف انصار حضرات انبياء به شمار م

ين او اول يروزرود بر تو اي حّر بن رياحي. به سعادت نگر که ددرود بر شهداء کربال، د
ي آن برا گفت آمده تا بيعتفردي بود که خاندان نبوت و امامت را به وحشت در آورد، مي

ست، ي نيستمکار بگيرد، لکن توفيق حق شامل حالش گرديد. اين حّر، ديگر آن حّر ديروز
 ف و کرمه لطچنين است، به گناه خويش منگر ب ديروز چنان بود و امروز چنين. آري کار خدا

 او بنگر.

ت رفت، امروز حضرآن حّري که ديروز در رديف اهل عناد و مالعن به شمار مي
و اي حّر بن تسالم بر «: ّميا  َت َو بي َانْ َالسَّالم  َعَلْيَک يا ح رَّ ْبِن َيزيِد الرِّياحي ِباَ »فرمايد مي )ع(مولي

رود بر دو باد! داي تگويد پدر و مادرم ففداي تو باد! آري امام به رعّيت ميرياحي، پدر و مادرم 
 شهداء کربال، خوشا بر حال آنان که در زمره سعداء به شمار آمدند. 

 ربالزدگان بايد همچون آن بيدار دالن به پاي دل، خويشتن را به صحراي کغفلت
يشتن ست و خواناه وم در دنيا، همانا سم گترين سمبيندازند. اّما افسوس آنان غافلند که کشنده

ه هنوز سفانهايي داشته، اّما متأشناسي پيشرفتاند. علم بشري گرچه در سمرا با آن آلوده
 تخصص بشر به اين پايه نرسيده که دريابد بدترين سموم، سّم معصيت است.

 ه ـبکند و  حياءاشنده باشد، اما ممکن است باطنًا انسان را ـو ظاهرًا کـهاي ظاهري ولسم
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ابدي  قاوتشسعادت ابدي رساند. لکن سم گناه چنين نيست، انسان را به هالکت رساند و به 
د ويت يابم تقسدچار کند. اي کاش آرميدگان در خواب غفلت، بيدار گردند تا مبادا مراتب آن 

و  بب توبهس تواند بهو راه نجات مسدود شود. عالج سم گناه به توبه و انابه است. انسان مي
 د. ادت گرده شهانابه، باالخص در ايام و ليالي مقدسه، خود را به دشت نينوا اندازد و آماد

ديدي چ ترجوانمردان عاشورا اگر در آن برهه تاريخي، آماده شهادت بودند، بدون هي
ر آنان گندارد ا نمايند. تعجبياي از شهادت باک نداشته آن را استقبال ميسالکين حقيقي نيز ذرّه

ياحي ّر بن رو ح نيز به جان و دل بشنوند که امام بر آنها سالم گويد و آنچه را که بر شهداء
 د. ا باگفته، به گوش جانشان رساند که جان من و جان پدر و مادر و عزيزانم فداي شم

 ه درکالبته شهادت که مقام واالي شهود و رسيدن به خداست، مراتبي دارد چنان 
 ست.افضل ااند که مداد علماء، قلم فضالء ازخون شهيدان ات کثيره فرمودهاحاديث و رواي

 ا جان وبه و مردان الهي، آن عاشقان راستين الهي که خود را براي شهادت آماده نمود 
االتر هيدان بشاير کوشند، مداد و کالم آنان از خون سدل در راه تعليم و تربيت و نشر حقايق مي

 است.

ي شقانسالم، پيوسته شاگردان برجسته، مبارزان و مجاهدان و عاآري مکتب مقدس ا
تا ابد  ن نرفتهز بيدهد که آثار عشق آنان و تأثير تعليم و تربيت ايشان هرگز اتحويل داده و مي

 باقي است. 

المرام يمقض الهي! ترا به مقربين درگاهت، مردان الهي، آن سالکان پاک باخته خود را
 ما.ر فريا و عقبي با شهيدان کربال، با حضرات معصومين)ع( محشوفرما، آنان را در دن

حمايت  وفيقالهي! حافظ آن شهيدان زنده، آن شهيدان واال مقام تو باش، آني نظر و ت
 خود را از آنان سلب مفرما.

خون  ترا به ايم. الهيالرضا، ما هرچه بوديم اينك به بارگاه رحمت تو آمدهالهي! يا سريع
ره م در زمهرا  ال، ترا به مقربين درگاهت، به همه ما توبه نصوح عنايت فرما. ماشهيدان کرب

 ياران حقيقي حضرت سيدالشهداء قرار بده.
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 برتري امت محمدي)ص( بر ساير امم
 ياچهدرود بر حبيب خدا)ص( که در شب يا روز توّلد او، اموري چون خشک شدن در

هر اين ته ظاشدن آتشكده فارس اتفاق افتاد. البساوه يا فرو ريختن طاق كسري و يا خاموش 
ت، ف کاينااشر امور امتياز خاصي ندارد، مهم معناي باطني و معنوي آن است که در قبال وجود

خليفه  ت هيچ، ديگر اين اباطيل از رونق افتاد. ديگر خالفت و سلطن)ص(محمديدر قبال نور 
مرد  ايستهشاست؛ خالفت و سلطنت حقيقي و سلطاني رونق ندارد، همه آنها نابود و سرنگون 

 الهي است.

ز خداي ااطن درود بر حضرت اشرف کاينات که مقام آخر را درظاهر و مقام اّول را در ب
ن درود بر ؛ هزارابياءاالنبياء، درود بر تو اي اول انتبارک و تعالي دريافت. درود بر تو اي خاتم

 تو اي اول، هزاران درود بر تو اي آخر.

د و ل بورت باد بر عارفان امت محمدي در اين عصر، که چنان که آن بزرگوار اوبشا
رگاهش قربين دموار اند. چه خداي تبارک و تعالي، اول انآخر، آنان هم در مرتبه اول قرار گرفته

 را خلق فرمود و بالفاصله انوار امت اشرف کاينات را.

يف و بعضي از آنان در ردخوشا بر حال آن سالکان عارف که در رديف امت خاص 
ي، رکن قام الهماال واند؛ درود اليتناهي بر آنان باد. هريک از آن مردان الخاصان قرار گرفتهخاص

باشد، اميد است ن مياسالمند و مايه افتخار اولياء مقدس خدا. امروز بار امانت الهي بر دوش آنا
جه نند؛ توبرسا سرمنزل مقصد و مقصودکه به لطف پروردگار متعال بتوانند اين بارگران را به 

 آنان مدام به محفل جانان است.

ي محفل جانان کجاست؟ محفل جانان، آن جايگاهي است که سالکين طريق حق، علما
ن رگان ديخن بزرباني، عارفان و بزرگان در آن حاضر گردند و کالم جاري در آن، کالم الهي و س

د. آن باش م درين الهي و تعاليم عاليه شريعت اسال. محفلي که ذکر نام حق و نام محبوبباشد
عنايت  جه وقطعًا محبوبين درگاه الهي در چنان محفلي حضور معنوي دارند و آنجا مورد تو

 رک وخاص مقربين خداست. در حقيقت، چنان محفلي، جايگاه مقدسي است که خداوند تبا
ر آن دطني اظ نعم ظاهري و باتعالي تمام نعم عظمايش را برآن شامل نموده و نقصي از لح

 مشهود نيست، به خصوص که در ايام و ليالي مقدسه باشد.

يزه آنان در اين حرکت الهي ـ، انگ گردندتي به محفل جانان رهسپار ميـعارفان الهي وق
ات و عشق ـ، عشق اشرف کاين داـحرکشان عشق خـق است، مـعنوي، ديدار جمال حـو م
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آنان به زيارت حبيب خدا و اوصياء او، به زيارت سفينه نجات  اوصياء مقدس اوست. در واقع
 روند و ميهمان اويند.الهي، به زيارت حضرات انبياء و اوصياء و اصفياء، به زيارت خدا مي

 نظيري است محفلي که ميزبان آن، در حقيقت حبيب خدا وبه به، چه محفل بي
رد ايي ندازن جحن باشند. در چنان محفلي، االوصياء است و ميهمانان آن، عارفان و عاشقاخاتم

 و ممکن نيست کسي از آن مقضي المرام برنگردد.

قبي نيا و عيد دقالبته چنان مردان الهي، چشم طمعي ندارند، به توفيق خدا خويشتن را از 
داني لمي، ميب عاخواهند؟ يا مولي)ع( تو قلخواهند نه عقبي، پس چه مياند، نه دنيا ميرهانيده

م ن خواهييماگويند کي به وصال موالخواهند خادم درگاه تو باشند. ميانتظاري دارند، مي چه
 رسيد، انتظار تاکي؟

همه  ت که مان اسداني که زبان حال و قالشان ايها واقفي، مييا مولي)ع(! تو بر اسرار دل
، بهشت وليا مطلبيم، دنيا و عقبي چه خواهيم! يخواهيم. اي خدا وصال ترا ميوصال ترا مي

 خواهيم.ايم از تو ترا ميماتويي، اي خدا! باالترين آمال ما، وصال ابدي توست. آمده

اطني ببان الهي! چنان عارفاني رجال عصر خويشند، حافظ ايشان تو باش. مرداني که ز
 .ري نيستعتبااآنان با زبان ظاهريشان برابر است. يکدل و يک زبانند، اما هر کسي را چنين 

ل دز آن سالک، زبان تو هنگام دعوي به صدر دارالملک دين وقعي ندارد. بهاء ااي 
خذ اارفاني عنان چاست، دلي که از او بوي ازليت، بوي عشق آيد. برو تعاليم عاليه را از زبان 

 کن. 

د و بربندن رخت بي خبران را نرسد که افتخار کنند، چه دعوي آنان الهي نيست. آنان بايد
ست. يافت نيبل درآيد. البته رايحه عشق الهي با شامه ظاهري قاآنان بوي عشق نميبروند که از 

 پذير است.اي با شامه باطني امکاناستشمام چنان رايحه

، به شوندنغافلين بايد به تقويت شامه باطني خود پردازند، در ظواهر شريعت متوقف 
بند، در نيا ت رارند که رايحه حقيقباطن آن که عالم طريقت است، گام نهند. البته آنان حق دا

 زااين است که  زيرا قوه شامه معنويشان ضعيف است و يا اثري از آثار آن قوه در آنان نيست،
 خبرند.باطن بي

 يناد، وـمام نمـها فاصله استشگـحضرت يعقوب)ع( که بوي پيراهن يوسف را از فرسن
 
 



                                                                                     احوال جوانان الهي در آخرالزمان 407

ن م پيراهکدا هن جمادي، باطني داشت. آنادراک نه مربوط به شامه ظاهري بود و نه آن پيرا 
ي  آن بونمايد؟ مسلمًااست که رنگ و بوي الهي دارد و کدامين شامه است که آن را ادراک مي

سيار باطن باهلل عليه بود، و پيامبر خدا داراي شامه حقيقت، بوي واليت حضرت يوسف سالم
 ها راه آن را استشمام کرد.قوي بود که از فرسنگ

شان ي ايهاي حضرت يعقوب و به کلي از بين رفتن ديد ظاهراند که علت گريهمخفي نم
 ه صبر ومر بادر اثر آن، براي دوري و فراق از فرزند نبود، چون خود آن بزرگواران ما را 

شين ان، جانايش اند. بلي اکثر جهات هم و غّم آن بزرگوار از اين بود که پس ازشکيبايي كرده
ند؛ بدي رسادت ابالغ حقايق و احياء قلوب کند و هزاران انسان را به سعااي باشد كه اشايسته

عني ن است م، ايکرد. آري قرآن را ظاهري است و باطنينگراني از اين محروميت او را متأثر مي
 حقيقي و باطني حزن و اندوه آن بزرگوار.

کنند و يم ممابنابراين مردان الهي، اولياء خدا بوي حقيقت را از مسافات بعيده استش
 کنند.اي آن را درک ميبينند؛ عارفان الهي نيز در مرتبهحقايق را مي

 ايق،گويند چگونه برخي افراد در اندک مدت از آشنايي با حقزده مياي حيرتعده
ين اکنيم؟! پاسخ شنويم و احساس نميبينيم و نميهاست که نميکنند ولي ما سالطيران مي

تو،  اي. آيينه قلبدر زندان خود مجازي محبوسي و از آن رها نشدهاست که چون تو هنوز 
عکاس ابل اناي زنگ زده و مکدر است که قآيينه دل تو، آيينهدهد. عکس رخ يار را نشان نمي

ا زلي رااي که ليلي حقيقي را، معشوق دهد مگر ليلي مجازي را. آن آيينهنيست، نشان نمي

 .خود مجازينماياند، خود حقيقي است نه مي

را به  قيقيحهان! از اين زندان خود مجازي بيرون شو، هستي مجازي را درباز تا هستي 
صيرت بخواهد. بايد تواند حقيقت را ببيند، بصيرت ميدست آري. اين ديدگان ظاهري تو نمي

ل وب  َتْعَمي اْلق    لِکنْ وَ صار  ال َتْعَمي اْلَابْ »بيني ديده باطني را به کمال رساني، آن وقت حقيقت را مي

 «.الَّتي ِفي الصُّد وِر

، عشق الهي! اي عزيزي که خواسته عاشقان بر سر کوي طلب، جمال توست. در درياي
اشقان عن و سباحت توسن جويندگان توست. در ميدان بال، تاختن شيفتگان توست. اين شيفتگا

ه گريد، بن بنمرمايي به ديده فرسند که ميبينند، به جايي ميتو هستند که به ديده بصيرت مي
 گوش من بشنويد، به زبان من بگوييد.

 هبشتند، نو يرتـنيازي به خون حيـدح و ثناي تو را در دفتر بـاي جمالي که عاشقان، م
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 ه  لَ  کانَ  ِلـَمنْ  ِذْکريلَ  ذِلکَ  في ِانَّ » دادي قرار خويش معالي عرش را ايشان دل که رسيدند جايي 

 .باشد صاحبدل که کسي براي است ذکري بمطل اين در «َقْلٌب
 ما همه براي را قلب آن و فرما عطا نصوح توبه ما همه به درگاهت مقربين به الهي

 .فرما عنايت
 از درگاهت، انعارف و عاشقان هايجانفشاني قبال در توانيمنمي که کنيممي اقرار ما الهي

 .برآييم آن شکر عهده
 و بنوازي را نآنا تو که است اين دلدادگانت تمناي نان،جا محفل حقيقي ميزبان اي الهي،

 .فرمايي عطا شکرگزاري توفيق
 را اشقانتع حق، راه شهيدان خون به و درگاهت محبوبين همه به و حبيبت به ترا الهي

 .باش تو ايشان حافظ و فرما ابالغ آنان از را رضايتت کمال فرما، المراممقضي
 

 ّيبهط حيات و حکمت از برخورداري
 به تا افتاده راه به دور راه از که هستند دلي زيبا و پاک جوانان آن اسالم، مکتب متعلمين

 هجرت نه  است يباطن هجرت است؛ باطني راه که ظاهري راه نه راه اين البته. پيوندند حق ديار
 دل ايپ به و اماحر لباس با سوزان، و شکسته قلبي با که هستند دلي آگاه جوانان آنان. ظاهري

 فرموده منور عرفتم نور از را آنان تعالي و تبارک خداوند. نهند قدم جانان کعبه و حق ديار به
 .نمايد عطا طيبه حيات و

      و حق به توجه کمال با معرفت اين. است طيبه حيات همان معرفت حقيقت، در

    اين. رسدمي لياع دـح به دل بهاي مراتب آن، اثر در و يابدمي ققـتح ق،ـغيرح از اعراض
 اين و هـتوج اين که را کسي. است اهلل سبيل في مجاهدين و اسالم رشيد وانانـج آن از بهاء

 .است بهاءبي دلش نباشد، اعراض
 آني هر احتياط، رعايت و مراقبت و توفيق طلب و حق از استمداد با جواناني چنان 
 آن از االترب تا تالشند در ننموده، توقف الهي مقام يك در بيفزايند؛ خويش معرفت برمراتب
 وظيفه مقام اين در کنند، عمل و علم ضعف احساس حدي تا احيانًا زماني اگر. گردد نصيبشان

 عدم و   توقف معني به رکود اّما. بيفزايند خود عمل و علم مراتب بر که است اين آنان اصلي
 .يابدنمي راه الهي متعلمين به حرکت،

 عمل و  علم  الب  دو  اءـارتق  در  همه  او وفيقـت  به  كه ادامـم  ، قـح مالـج عاشقان
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 عدم يا رکود تواندنمي معنوي حرکت چنان هرگز گردند، نايل نهايي هدف به تا کوشندمي  
 .باشد حالشان شامل خدا اولياء رضايت که خصوص به گردد، ترجمه تحرک

. است انايش معنوي احوال حقيقي، نمتعلمي شکسته هايدل براي صادق شاهد باالترين 
 تحول نچنا شده افزوده سوزشان و شکستگي مراتب بر حق کلمه استماع محض به که افرادي

 حال آن با .گردد  خارج کالبدشان از روح که نيست بعيد تداوم، صورت در که يابندمي الهي
 و ملکوتي حال چنان تند،هس جانان به عقبي و دنيا قيدبي نثاري جان آماده خاکساري و انکسار

 .فرمايد رمحشو الهي سفراء با را آنان تعالي حق که است اميد! کجا؟ رکود و کجا جبروتي
 را خود معرفت و شتابند حقايق استقبال به دل پاي به عشقند، درد به مبتاليان آنان آري

 جمالي مقام قام،م اين البته. گردد خدا جمال صفات گاهتجّلي قلبشان کانون که رسانند جايي به
 و تزکيه مراتب بکوشند بايد آنان. است مخِلصين مقامات از مقامي تلوين است؛ تلوين يا

 جانشان در خود جاللي صفات با تعالي و تبارک خداي تا رسانند، کمال به را خود اخالص
 يرپذامکان آن از انحراف   که بزرگ است مقامي تمکين. است تمکين مقام اين که کند، تجلي
 چون لکن دارد، انحراف احتمال   آيد،مي شمار به مخِلصين رديف در سالک که دوراني. نيست

 .يستن او بر انحرافي ديگر گيرد، قرار مخَلصين رديف در و نهد نورتمکين عالم بر گام
 ويشتنخ از را حجابات همه تقوي و نفس تزکيه به بکوشند بايد ربوبي مکتب جوانان

 عاشق که است مقام اين در. نمايند مشاهده درخود را جاللي صفات جليت کمال تا بزدايند
 در خويش خداي با او. داندمي را حق مراد تجلي، آن در و نهاده گام مقدس وادي به جمال

 باطن يدگاند با  را خدا استقبال و شنودمي را حق فرمان است، مناجات و نياز و راز مقام
 .استقبال مقام است اين بيند،مي

 ديار از که است اين منظور آيند، دور راه از اسالم مکتب جوانان شد اشاره که اين
 !سنخيت؟ چه و مناسبت چه استقبال با را استدبار راستي و آيند؛ استقبال ديار به استدبار

 هر اشند،ب خويشتن مراقب مدام که هستند کساني خدا، دين حقيقي انصار الهي، جوانان
. کنند ررسيب را خويش منفي و مثبت اعمال و درآورند محاسبه مقام به را خويشتن شب و روز

 وعدم غفلت ببس به مبادا تا نمايند جبران را منفي اعمال و بيفزايند مثبت اعمال مراتب بر
 اثر  تا در سپارند داـخ هـب را ودـخ آنان .رايندـبگ دبارـاست ويـس هـب استقبال ويـس از بتـمراق
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د مال حق، مظهر صفات خدا گردند و صفات کمالي حق را در دل خوتجلي جاللي و ج
مراد حق  جلي،تمشاهده نمايند. اميد است اين معرفت و تجلي در آنان به جايي رسد که در آن 

 ند.را نسبت به ديگران نيز بدانند و دريابند که داراي چه وظايف و تکاليفي هست

ن م زماطريق حق، خويشتن را از عالتحقق مراتب مذکور وقتي صورت پذيرد که سالک 
 صوح همهبه نو مکان خارج نموده در عالم المکان و الزمان قرار گيرد، در حالي که نور تو

 شد.ه باوجود او را فراگرفته باشد و مراتب تصفيه دل و تزکيه خود را به کمال رساند

دايره  چنان درهم ّمابسا افرادي که ظاهرًا شب و روز قرائت قرآن کنند و نمازها گزارند، ا
وان که ه رضخود مجازي اسير باشند و قدمي به سوي حق برندارند. خوشا بر حال جوانان روض

 ود قيامخليه عدانستند تا هستي مجازي خود را نابود نکنند، به هستي حقيقي نرسند. لذا بر 
 دند.شيل اکردند و با تفکر و عمل الهي، از زندان خودي رها گشتند و به دريافت حکمت ن

کمت را به همه اين ح«. َو َلَقْد آَتْينا ل ْقماَن »رساند تفکر الهي انسان را به حکمت مي
ي انبياء ندادند، اّما چه لطف خاصي است که از امت حضرت رسول اکرم)ص( جوانان

 خيزند که آنها مستعد اعطاء حکمت هستند!برمي

يدار بفلت غيف اهل تفکر قرار گرفته از خواب آري جوانان اهل بهشت آنانند که در رد
ري ان بصايهادشنشدند، و اين بيداري آنان را به مکتب ربوبي سوق داد. آنان دريافتند که در 

ذا ه، لها و نيروهايي است که بعضي مکشوف شده و برخي هنوز نامکشوف مانداست، برهان
 شق جمالن عاو استخراج کنند؛ آنا ها را کشفخواهان آنند که با استمداد از حق آن گنجينه

 اند.حق و اهل حکمت

چه به  د واشاي که از لسان بزرگان جاري گردد، چه به طريق اجمال بهر دقيقه و نکته
محض  اقعي بهان وتوانند از آن برخوردار گردند. اّما طالبطريق تفصيل، افراد عادي تا حدي مي

وده يشان گشه رومات حکيمانه، ابواب علوم ديگر باستماع عالوه بر استفاده از آن کلمه يا کل
ي  استاداهرًاشود. بلي تحصيل عارفان و عاشقان غيراز تحصيل سايرين است. آنان را ولو ظمي

ن باز ه رويشابي بهم نباشد که در ادراک معاني ياريشان کند، به توفيق و عنايت خاص الهي ابوا
 گردد.مي

 و به رشان اهدت و سلم و رضا، هر آني مقام معنويواناني به سبب رياضت و مجـچنان ج
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د، زل آميزحر ابتزايد رود. در اين مقام است که همه شبهات و شکوک از دل آنان برخيزد و به 
ا ره وحدت سد کراليقين سراسر وجودشان را منور گرداند. آنگاه نورانيت آنان به جايي نور حق

صور  جمل درمکمال معرفت، مشاهده معلوِم د، که در کثرت و کثرت را در وحدت مشاهده نماين

 .تفاصيل است

نان داني که چيا مولي! اي سفينه نجات الهي، اي کعبه جانان، تو قلب عالمي و مي
خواهي دا بخنمايند که از پاکدالن و مشتاقاني درخواستشان چيست. آنان از تو درخواست مي

قاضاي تزند. خود برخيزند و به بحر ازل آميکن گردد، از همه شکوک و شبهات از دلشان ريشه
 ي.ديگرشان اين است که نام آنان را در رديف ياران و انصار خاص خود ثبت فرماي

 لي است،و متجتدر « ا ْدع وني َاْسَتِجْب َلک مْ »اي مظهر تام و اکمل صفات خدا که معني 
 امکان ندارد که از تو بخواهند و به مقام اجابت نرسد.

و رو تگاه جواناني نه از پي حشمت و جاه ظاهر، که تنها به اميدي به در الهي چنان
ي ت فرماي، ثباند. يگانه هدفشان اين است که اسم آنان را در رديف ياران خاص دين خودكرده

ا در ود رو ضمانت نمايي که مراحل و منازل شهادت را يکي پس از ديگري طي کنند؛ جان خ
 راه تو فدا سازند.

ترا به  قان،هاي شکسته، ترا به جان عاشبه محبوبين درگاهت قسم، ترا به دل الهي ترا
لي د اعحهاي پاک و الهي آنان را در هاي آتش عاشقان جمال و جاللت قسم، درخواستشعله

 اجابت فرما.
  

 جوانان آخرالزمان، مردان دريايي
س مقد به محفلدرود بر ساکنان عالم قدس و مسّبحان عالم جبروت که به توفيق حق 

انان جه ديار بکه  اولياء خدا و علماي رباني راه يافتند. درود اليتناهي بر رهروان طريق وصال
 رسيدند.

 ي که بااله يکي از امتيازات بس عظيم الهي، انقطاع از ماسوي است. درود بر منقطعين
و را ااع قطانقطاع از ماسوي، به پاي دل رهسپار کوي جانان شدند. آري فردي که کمال ان

 حاصل شده، در معني او در عالم المکان و الزمان قرار گرفته است.

 ن رااع آنا، آن شهيدان زنده که کمال انقط )ع(موليال ياران خاص حضرت ـوشا بر حـخ
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اشقان عنان آحاصل گرديده که يکبارگي به طاعت موالي ازلي پردازند و به او عشق ورزند.  
 د.ل خداينکما ان به حرم باطني خدا روند؛ هر يک از آنان جمال وجمال خدايند که با دل سوز

خالي  غياردرود بر آن صاحبان جمال و کمال خدا، که حجابات را برطرف و دل را از ا
ت. اهري اسام ظکردند. م حرم حقيقي کعبه جانان گشتند، دانستند که احرام باطني ماوراء احر

 ه جانانبشده نکند؛ تاجان به آن لباس محرم ر تن ميلباس احرام حقيقي، لباسي است که جان د
ن و ستگانرسد که حج ظاهر نشاني است براي دريافت يار. آن احرام باطني از آِن دل شک

 صاحب جماالن است.

ني شنگاسالکين حقيقي راه خدا، آن ياران و ياوران اهل بيت عصمت، دردمندان و ت
ا بدلي که پاک ه سوي کعبه جانان شتابند. جوانانهستند که با سينه سوزان و ديدگان گريان ب

ک لّ  َيْوم   َبال وَ َکرْ  َاْرض   ک لُّ »لباس شهادت ملبس شده، در معنا به ميدان نينوا وارد گردند که 

قت وطن حقييت و مبيدار دالني که به توفيق حق از راه خدا به پاي دل به ديار وال«. ًًعاش ورا
 چنان جوانان زيبا دل.آيند. سعادت ابدي يار و قرين 

آن  الهي،خواهد. جوانان دالور همه جا پر از يوسف دلبر است، يعقوب دلشده مي
ک و اند. خداي تبارعاشقان جمال و جالل، اينک يعقوب دلشده آن صاحب جمال و جالل

آنان  حوالتعالي مراتب بصيرت چنان راهرواني را در اندک مدت به کمال رساند. واقعًا ا
ق الهي ي عشول است، اين چه عالمي است که جوانان آخرالزمان در اندک مدت، دارامحيرالعق

هده را مشا ر حقشوند! آنان به ديدگان باطن، به بصيرتي که عنايت شده، ادله و براهين مسيمي
 ان راهيجان کنند، وگرنه آنان را به محفلنمايند و رايحه جانبخش حقايق را استشمام ميمي

 بود.نمي

قبي عا و جانان، جاي دردمندان است، جايگاه جوانان زيبا دلي است که حب دني محفل
ن و ان ياراه چنرا از دل برکندند و عشق خدا را در اعماق جان پرورش دادند. مسلمًا جانان ب

کرام زاز و اه اعبالمرام فرمايد؛ آنان را ياوران دين خدا توجه و عنايت فرموده آنان را مقضي
 «.في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليک  م ْقَتِدر »ت برند پيش سلطان عّز

فته نيا نياين دجوانان الهي آخرالزمان، آن جويندگان حقي هستند که در خود سنخيتي با ا
ود ـند در خر چـهقيقي خود در تکاپويند، ـده دلشاد نيستند. به دنبال موطن حـو در اين غربتک

 کنند. شرمندگي مي شايستگي بازگشت به وطن نديده، احساس
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لي ب ازآنان واقفند که وطن اصلي، استغراق در ذات ذوالجالل و استغراق در محبو
زد است. لذا هر که در عشق ساکن است در خدا ساکن است. عارف واصل که ساکن در ن

ر نازيم بد. بتواند خالي از درد باشخداست، گرچه در غربت نيست، اما ساکن در آن عالم نمي
ردي هاي با عظمت الهي، درد طلب، درد عشق است. چنين د، حقيقتًا از نعمتاين درد

 ترين محرک الهي براي رسيدن به وصال محبوب ازلي است.عالي

ز اارف که ي، عکرد، به او گفتند چرا گريان و ناالنعارفي دردمند خيلي ناله و گريه مي
فع د طلب رين دراکنم، که اگر ناله ميکند؟ فرمود من نه از درد که از زوال درد درد ناله نمي

ه سالک ست کشود، چه کنم! رفع اين درد، علت وقفه و رکود است. بدون درد و نياز، محال ا
ن، اج انسامعر وترين براق براي عروج بتواند مسير حق را طي کند. باالترين وسيله و با عظمت

 همان براق نياز و درد عشق است.

ري و م دوهندي که قلبشان متمايل به چنان مطلوبي است که طوبي به آن راهروان دردم
کسار ب اننمايد. هر چه مراتهجران آن، و هم وصالش همه موفقيت است و ايجاد انکسار مي

در  ونباشد  ر آندتر. کدام دل است که اثري از آثار انکسار دل باالتر، مراتب عرشيت آن افزون
ر آن ان دمنگاه الهي است و تخت سلطنت خالق رحمحد کمال نشيمنگاه حق باشد؟! قلبي نشي

 نهاده شده، که شکستگي آن در مرتبه کمال باشد.

دام ت ماها خواستار وصال است، پس اين هجران چيست؟ اين قانون قطعي اسمسلمًا دل
دي يابد. هيچ ترديکه درد و مشکالت نباشد و دل شکستگي حاصل نگردد، وصال تحقق نمي

ي ت، موفقيت بدون حصول مشکل و بدون درد و گرفتاري حاصل شدندر اين قانون نيس
 اند. هشتبانيست. افرادي که بدون استقبال مشکالت و شدايد در جستجوي وصالند، سخت در ا

ت غرب خوشا بر حال جوانان زيبا دلي که داراي درد عشقند و در اين دنيا احساس
نه  مايد کهنساس رار گيرند. اين که سالک احکنند، اميد است که در زمره احرار و آزادگان قمي

ق است، هاي غيبي حدر اين غربت دلش شاد است و نه رويي در وطن دارد، حقيقتًا از گنجينه
ق را به حشنوند و نداي کنند. اهل غيب نداي غيبي را به سمع دل مياهل غيب اين را درک مي

 کنند. زبان حق جاري مي

ريَب َک يا غَ َليْ َالسَّالم  عَ »ي است ـحبوبين الهـقامات مـم ن غربت که ازـر ايـبنازيم ب

 قط ـف ل شده واصـوي او را حـمال انقطاع از ماسـسي است که کـنين غربت از آن کـچ«.اْلغ َرباِء
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 ن در عالم عشق است.ـساک

هي که ترين مرکب الآري باالترين وسيله براي رساندن سالک به مقصد و مقصود، عالي
ه بقاء رچشمآن مراحل و طرق ظلمات بشريت و انسانيت را طي کرده و خود را به س انسان با

 برساند، عشق است؛ اعطاء کننده اين سوز و درد عشق نيز خود اوست.

ن ل، تو آبا دهاي دوستان و آشنايان، اي عاشق جوانان زياي کارنده تخم پشيماني در دل
ر حق ارد دياوالص توبه و انابه در آيند و با اخ هاي پاک آنان کاشتي تا به مقامتخم را در دل

ما »ه کعترفيم و م هاي تائبان، اي پذيرنده معترفان، ما همه مّقرگردند. اي افکننده سوز در دل

ا را ر که جز تو مت ما گيني دسالهي هر آ«. َعَبْدناَک َحقَّ ِعباَدِتَک َو ما َعَرْفناَک َحقَّ َمْعِرَفِتَک
 آني ما را درياب که جز تو پناهي نيست.دستگيري نيست، هر 

 گونهانگيز است که در اندک مدت، چبه به! حال جوانان پاک دل اسالم بسي حيرت
 يخ، عصرتار گردد. بايد دانست در طولکنند و چسان راه بر آنان هموار ميارتزاق معنوي مي

د از زدگان بايلتحاضر يکي از اعصار درخشان است و اين صرفًا به عنايت خاص خداست. غف
ربان است ير و مهه پذچنان جوانان مقدسي تعليم گيرند و به مقام توبه و انابه برآيند که خدا توب

 «.ِانَّ اهلَل ي ِحبّ  التَّّوابيَن»

ر لهي قراان ايابند و در زمره مردجوانان الهي اسالم بدين علت به درياي وحدت راه مي
معنا  اين يک ه، وستگي و قابليت را خدا برآنان عنايت فرموداند، و اين شايگيرند که شايستهمي

 از معاني عصر درخشان است.

ز حضرت اايد بها کوشيديم و نرسيديم؟ پاسخ آنان را زدگان گويند چرا ما سالاّما غفلت
هاي مرا رفحها با من همراه شديد، ظاهرًا الموالي شنيد که فرمود: اي مردم شما سالمولي

 ا به سمع دل نشنيديد.شنيديد اّم

ه بايد ،بلکزدگان را نشايد سالک طريق وصال گفت. ايشان مرد دريايي نيستندآري غفلت
حمايت  يق وگفت تو هستي مرد صحرايي، چه بشتابي سوي دريا! آنان که رسيدند از طريق توف

 .حق و تعاليم اساتيد الهي با توبه و انابه نايل گشتند؛ صبح ازل ايشان راست

بنده  کني، ايارگاه الهي خطاب آيد که اي متعلم الهي که شهادت را استقبال مياز ب
ن ف مباش که لطـي، محزون مـفداکار من، در اين مقام اگر ديدگان خود را از دست ده

 ه ـکسي ـز کاست ور؛ برتر اـقيقي تويي. کور بينا بهتر است از بيناي کـصير حـديدگان توست؛ ب
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يقي، اّما ديدگان باطنش کور است و از تشخيص زشت و زيباي حقهاي ظاهرش سالم چشم
ضل من سمع فت دهي، ا از دسراگر سمع خود «. َفاْعَتِبر وا يا ا وِلي اْلَاْبصاِر»باشد عاجز و ناتوان مي

 تو، به ديده من بيني و به گوش من شنوي، کرم من چراغ راه تو.

ارد وبي ودر زمره متعلمين مکتب ربجوانان پاک نهاد و با اخالصي که به توفيق حق 
ر دعادت خود را شوند، اميد است روزي رسد که معلم و مربي عصر خويش شوند و سمي

لق خ ايد از لک بهاي الهي در تعليم و تعّلم اين است که ساسعادت جامعه بينند. يکي از توصيه
 بشريت خارج شود و پا به عالم حقيقت نهد.

شر، باول  کن ساز تا همانند معلمخلق بشريت را از خود ريشهتواني اين اي سالک تا مي

يارايند ب« ِن اْلـَهويْنِطق  َع ما يَ وَ » در دل تو متجلي شود و ترا به زيورهاي« ِانََّک َلَعلي خ ل ق  َعظيم » نور
تند هي آراساي الکه باالترين مقام، تحقق اين نور در دل و جان است. وقتي که ترا به اين زيوره

َو ما  ْلَبَصر  ااَغ ما ز» داني چه مقامي را دارا خواهي شد؟ اين طراز وفا بر کسوه صفاي تو کشنديم

 «.َطغي

 
 فرزندان واال مقام اشرف کاينات

نان يرند. چگرار درود بر رادمرداني که توفيق آن را يافتند که اتصااًل مورد نوازش حق ق
ي روح اند، چه نسب حقيقي، نسبايناتجوانان رشيد الهي، فرزندان گرامي حضرت اشرف ک

رًا است نه نسب جسمي. نسب جسمي بدون نسبت روحي بهايي ندارد. ممکن است کسي ظاه
ارزش و منتسب به يک مرد الهي باشد، لکن اگر نسب روحي نداشته باشد، آن نسبت بي

ايت عني بهاست. بهاء واقعي به سبب انتساب روحي است که خداي تبارک و تعالي به کسبي
 فرمايد. 

و  ه حقچه محفل باشکوه و باعظمت و باصفا و منّوري است آنجا که چنان ياران را
 ا بشارترنان فرزندان واال مقامي گرد هم آيند، چه صفا و شرافت هر مکان به مکين اوست. آ

 م واز علو خود اند، آن هم آينده نزديک نه بسيار دور، که همالهي است که مربيان عصر آينده
 زند.مند شوند و هم ديگران را برخوردار سامعارف و تعاليم حقه اساتيد الهي بهره

چنان سالکيني، دلبران زيبا دل مکتب اسالمند که همگي حتي خردساالن آنان داراي 
ردساالن عصر خويشند، به همه آنان بايد ـوزانند. آنان برگزيده جوانان و خـنور و س هاي پردل

ي که درود نامتناهي حق بر او باد، به ـت. اميد است سفينه نجات الهبه ديده عظمت نگريس
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دانيم در عالم معنا هر محفلي که نسبت داشته چشم عنايت به آن ياران خود نظر فرمايد. مي
باشد به محبوبين و مقربين حق، آن بزرگواران درگاه الهي در آنجا حاضرند، و افتخار اهل ايمان 

 پيشگاه حق است. به نظر خدايي آن عزيزان

ان، ي آنهزاران درود بر فرزندان رشيد حضرت مولي، و هزاران درود بر مادر روحان
، «ْعَم اْلَوکيل  َو نِ ا اهلل  َحْسب َن»حضرت زهرا)س(. چنان انصار الهي را نه دنيا مسرور کند و نه عقبي 

 حبوبين درگاهاشقان مدا و عخعاشقان آنان را خدا بس است، آنان «. ِنْعَم اْلـَمْولي َو ِنْعَم النَّصير »
 اويند. 

 به کلي د کهآري مربيان واال مقام مکتب الهي آنانند که متعلمين را چنان پرورش دهن
ات حضر حب دنيا را از دلشان خارج کنند، حب دنيايي که رأس کل خطيئات است. هدف همه

معرض  ن را درلکيين است که ساانبياء، اوصياء، اولياء، علماي رباني، اساتيد و مربيان الهي ا
همانا  ت حقنسيم رحمت خدا قرار دهند تا به لقاء و وصال نايل آيند. باالترين نسيم رحم

موده، ق را پيحريق تعاليم عاليه اساتيد و مربيان الهي است تا راه وصال يعني مراحل و منازل ط
 بتوانند بار گران امانت را به سر منزل مقصد و مقصود برسانند.

حقق ته مقام ين بخواهند با استمداد از نظر خدا، عشق الهي را در کانون دل متعلمآنان مي
م کتب اسالين مدرآورند. البته اين عشق عطيه الهي است، آن را به هر کسي ندهند، لکن متعلم

وشه در ين تتوان مراحل اين سفر را طي نمود، برترهمگي عاشقان جمال حقند. بدون عشق نمي
شناسد و حاضر خطرناک، عشق است. عاشق خستگي ناپذير است، او خستگي نمي اين راه

 است در راه معشوق خود، صدها بار جان خويش را فدا کند.

دها صايد توان عاشق شد، در راه رسيدن به معشوق باي سالک با يک جان مادرزاد نمي
جان دگر و را صده ارا شايد ک جان داد. ترا با جان مادرزاد نبَود ره به اين دريا، کسي اين بحر

ز راه اتوان ها ممکن نيست. هرگز نميباشد. بارور شدن انسان بدون ورود به صحنه گرفتاري
 رفاه به سعادت ابدي نايل شد، بايد از اين پل صراط گذر کرد.

ا رد، زيربگذ عاشق آماده است در راه رسيدن به جانان از جان و مال و مقام و فرزندان
ست ابس  ا عشق دنيا سازگار نيست. متعلمين مکتب ربوبي را رحمت و فضل الهيعشق خدا ب

ا و فضل او ان جز رحمت خدآن«. ح واْفرَ ق ْل ِبَفْضِل اهلِل َو ِبَرْحَمـِتِه َفِبذِلَک َفْليَ »و به آن شادمان شوند 
است از آنچه  سي بهترب اء،که اين اتک« َيْجَمع وَن اه َو َخْيٌر ِمّم»به هيچ قدرت و عملي متکي نباشند 

 اند.اندوخته
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تو  ا را جزرد مخواهيم. الهي سؤال ما را جز تو جوابي نيست. دالهي ما هم از تو ترا مي
بس  افتخار اين درماني نيست، درمان ما تويي. الهي سائل در تو و گداي کوي تو هستيم، ما را

 که خادم راه تو و درگاه تو باشيم.

د هم نومي وو مأيوس « َحْسِبَي اهلل »نازيم د، ماهم به تو ميالهي هر کس به کسي ناز
 ايم.ه آمدهگنا نيستيم. صد هزاران بحر بر درياي رحمت قطره نيست، نيستيم نوميد با يک دريا

م مقا الهي تو خود فرمودي اي کساني که بر نفس خود ظلم کرديد، هرچه بوديد به
مودي بندگان من در تو خود فر«. ًاَب َجميعذُّن واهلِل ِانَّ اهلَل َيْغِفر  ال ال َتْقَنط وا ِمْن رَ »استغفار برآييد 

 دنيا نوميد نشويد که نوميدي از رحمت من از گناهان کبيره و همسان مرگ است.

ست. اميد اند نوميدي يک بيماري رواني است و از جمله شرايط دعا، ابزرگان فرموده
د گز نومي، هرسالم که مدام اتکائشان بر فضل و رحمت خداستمتعلمين الهي، فرزندان گرامي ا

 گردند.نمي

 شند، همه باسالکين الهي واقف هستند که بايد در تمام کارهاي خود نظم و ترتيب داشت
 با دل ون زيرعايت نظم و ترتيب ظاهري بنمايند و هم رعايت نظم و ترتيب باطني. آن عاشقا

ن، م بزرگاکال نفس طلب علم کنند. چه بر طبق آيات قرآن و دانند که بايد تا آخرينهشيار مي
تب ر مکدکسب علم باالخص تحصيل علم الهي از فرايض مهمه است، و اين تحصيل علم بايد 

 ربوبي باشد. 

د م اساتيعاليخوشا به حال سالکيني که به توفيق حق به مکتب ربوبي راه يافتند، تحت ت
 عنوي شدند و به عالم نور منتقل گشتند. الهي قرار گرفته موفق به ارتزاق م

ظر ر از نّسود، شاگر اين ارتزاق معنوي ارتقاء يافته و به کمال رسد، دل در ذکر مستهلک 
ي افاصله راق،مستغرق گردد، جان در حق فاني شود و دوئّيت از ميان برود. چه در مقام استغ

 «. َحبيِبِهْمال َفْرَق َبْيَنه ْم َو َبْينَ »مابين محب و حبيب نيست 

دمد، و يصبح يگانگي بدمد، آفتاب حقيقت بتابد. آن صبح نه صبحي است که هر روز م
لم اشد، عابمان کند. اين آفتاب و هزاران آفتابي که در آسنه آفتابي است که هر روز طلوع مي

ند. آن کن ا روشان رنمايد، اّما آن قدرت و توانايي را ندارد که دل و جدنيا و خانه را روشن مي
ن سان عيار انآفتاب معنوي، آفتابي ديگر است. در پرتو تابش خورشيد حقيقت بر دل، حقايق ب

 گردد و ظلمت حيرت رخت بربندد.
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با  خود را قلب يابند، اگر کيفيت فعليسالکيني که به توفيق الهي به محفل جانان راه مي
! آن اين کجا يابند آن کجا وند درميآن حال و کيفيت قبلي که در عالم حيرت بودند، مقايسه کن

 ظلمت بود و اين نور؛ اين نور، تابش همان خورشيد حقيقت است بر دل.

ام ن مقاز خورشيد وجود، وجد در واجد فاني شود؛ واجد در وجود محوي شود. در اي
ست. ه ايا رسيده دربدوگانگي از بين رود. از دل نماند مگر نشاني زيرا که به خدا پيوسته، قطره 

آن مني، من  تو از«. هلل َحْسب َنا ا»از سّر نماند مگر بياني، از جان نماند مگر عياني. خدا بس است 
 ها به خدا رسند. از آن تو. آري مراد از خلقت اين است که انسان

و شما است. اي سالکين الهي بدانيد اگر به رضاي حق راه خدا رويد، حافظ شما خود او
 هلااوست که از  «.َمن واذيَن اِانَّ اهلل ي داِفع  َعِن الَّ »کند آفات و عاهات حفظ ميرا از تمام بليات و 

 کند. ايمان نزغات شيطان، خطرات عصيان و طوارق نسيان را دفع و برطرف مي

ون چاي سالک دْل سوخته! نفس تو چون نمرود است و هواي نفس چون آتش، و دل  
صي ق معارا با سالسل مکر و اغالل شهوت در منجنيخليل، نفس آتش هوي برافروخته و دل 

آيا  اي دل، آيد کهنهاده و به آتش افکنده است. هنوز قدمي نارفته که عقل چون شيفتگان بر مي
وي ـش هي آته! فرمان آيد: اـترا بر من حاجتي هست؟ دل گويد مرا حاجتي هست لکن بر تو ن

 ا بار ديگر نسوزانند. بر دل سرد باش که او سوخته عشق ماست، سوخته ر

 ورک تبا نمايد، چنان که خداونداز غيرت الوهيت است که بندگان خود را حفظ مي
ا از ردارد و آن ينمايد به سّر خود، اين را از بهر آن مکند به غيب خود، نظر ميتعالي نظر مي

غيب  سّر به گرد ونپرورد. روزي رسد که پرده از ميان برداشته شود، غيب به سّر ميبهر اين مي
عاشق،  ه کهنگرد. اي جوانمرد! در آن وقت نعيم بهشت، حورا و عينا به چکار آيد! آنگامي

 د؟!ه کنچبيند، با مشاهده جمال او حورا را چه کند؟! نعيم بهشت را معشوق ازلي را مي

د ي خوآري اگر مردم بر سنن صواب روند، به ديگران خيانت نکنند و آنچه را برا
 و رحمت فضل ندند براي ديگران هم بپسندند، مطيع و منقاد فرمان حق شوند، خداوند ازپسمي

ها و تنهروياند، فهاي رنگارنگ ميها گلباراند، از بوستان دلخود باران رحمت بر ايشان مي
لطان هاي آنان سلگرداند، چنان که براي متعلمين مکتب ربوبي کرد. غارتگر دبالها از ايشان مي

 .ماندطين است و هر که دل او غارتيده سلطان عشق باشد، او را پرواي هيچ غير نسال
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با مرغ  کسي که از عشق خدا سوخته باشد، دل سوخته او با امکانات رنگارنگ مادي،
 بريان نياسايد. جاني که به حق زنده گشت، با غير نيارامد. 

 
 سربازان رشيد و دالور الهي

نان چکه  و از جان گذشتگان مناي عشق، جواناني هستند سالکين طريق خدا، فداکاران
رآت مرا از  عاصيدر اصالح خود بکوشند که اغيار دل را به ديار عدم رهسپار گردانند. زنگار م

ل دتزکيه  وفيه دل بزدايند و خانه دل را به جاروب تفريد و تجريد پاک و منزه دارند. در تص
 و خاشاک معاصي باقي نماند. چنان تالش نمايند که اثري از آثار خس

ه وب درگامجذ در اين مقام است که دل آنان شايسته تجليات عاليه الهيه گردد، به قدري
يد شر آنان جوانان الهي گردند که در راه وصال او از هر باليي با کمال اشتياق، استقبال کنند.

 اسالم، انصار حضرت اباعبداهلل و انصار حضرت مولي هستند. 

ه هاي شيفتاند، و دلخدا و علماي رباني مشتاق سيماي پرنور چنان متعلمين گرامياولياء 
ياء قدس اولرم محنمايند. آنان ظاهرًا به آن ياران و ياوران حضرت سيدالعاشقين را مشاهده مي

اي ده و ندرد شنهند، ولي در معني با چنان دل و جان به حرم حضرت ابا عبداهلل واخدا پا مي
دان برد شهينيدان مرسد. گويا در روز عاشورا و در آن بزرگوار به گوششان مي«  ناِصر َهْل ِمنْ »

اند، ذشتهگاند، از جان و مال و اوالد و دنيا و عقبي و از هستي خود حقيقي قرار گرفته
 خواهند به وصال جانان برسند.مي

ين اقيقي هر روز عاشورا و هر جاي زمين کربالست، لسان ظاهر و باطن سالکين ح
کردم، ازجان و و مياست که آه ايکاش يا اباعبداهلل آن روز در کربال بودم و جان خود را فداي ت

 کردم.گذشتم و همه را قربان تو ميمال و دنيا و عقبي و هستي مي

االتر السالم بآري مقام انصار حضرت مولي از مقام انصار همه حضرات معصومين عليهم
ان ست. ياراهلل يگري دارند، حال آنان شبيه حاالت انصار حضرت اباعبدااست. آنان امتيازات د

ليل ن عده قآبردند. حضرت اباعبداهلل، آن عاشقان الهي روز تاسوعا در التهاب عجيبي به سر مي
ود را ان خجاند، عطش اليتناهي دارند که چند روز است که خود را براي مبارزه مجهز كرده

 براي حرّيت و آزادگي. فداي سرور شهيدان کنند،

 گويي من تراکردند که فالني مگر تو نميروز عاشورا شهداي کربال از يکديگر تقاضا مي
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د که ور بودنمسر دوست دارم؟ پس اجازه بده قبل از تو من به ميدان بروم! آنان بسي شادمان و 
الل و قي جحقياين سعادت شامل حالشان شده که جان خود را فداي خدا سازند؛ آنان عاشقان 

 جمال حق بودند.

اه ردر  هم چنين است ماجراي فداکاري حضرت ابراهيم و اسماعيل و اثبات عشق آنان
نَّ اهلَل اِ »ست اه امحبوب ازلي. خداوند متعال که بر همه چيز واقف و بر اسرار و ضماير قلوب آگ

س چرا از کردي؟ پستي نما دعوي دوفرمايد: اي ابراهيم خليل، مگر تو با مي« َعليٌم ِبذاِت الصُّد وِر
 حبتي کهو م راه ارادت نيامدي، مگر تو متعهد نشدي؟ تو دل از اغيار گسستي، اّما آن عشق

ي يست! آرهد نوقف جمال و جالل ما بود، به او پرداختي، م هر ِمهر براو نهادي، اين که تع
 شود. زماني ممکن است حمالت باطني بر حضرات انبياء و اوصياء و اولياء

 مذبوح. و ايتاکنون برخيز، او را قربان کن. قربان تو اي خليل خدا، اي ذابح، قربان 
د و رزند شافنم. خواهم تو را در راه خدا قربان کابراهيم خليل برخاست که فرزندم بيا، من مي

هاي مرا کني، چشممسرور شد که اين سعادت به او رسيد. اّما اي پدر! موقعي که مرا ذبح مي
ر پدري ن مهببند. پدر پرسيد فرزندم چرا؟ پدر! ممکن است چشمهايت به چشمان من افتد و آ

 بجوش آيد و در امر و فرمان خدا تأخير کني! به به قربان تو، قربان تو.

و  هاستاين اولين وصيت من به تو، فرزندم آيا وصيت ديگري هم داري؟ بله پدر! د
ه و تو ب کنم خواهي اين ذبح را انجام دهي، من حرکتيپاهاي مرا ببند، ممکن است وقتي تو م

 زحمت افتي، اهلل اکبر!

ن م بر اينازيببه به، به به! فروشنده خليل خدا؛ کاال ومتاع، اسماعيل؛ مشتري يزدان. 
 فروشنده و متاع و مشتري. بيا کاال ببين، بايع نگه کن، مشتري بنگر.

رگز هي هها ممکن نيست. سالک الفتاريبلي بارور شدن انسان بدون ورود به صحنه گر
ي شيد الهرنان تواند از راه رفاه به سعادت ابدي رسد، بايد از اين پل صراط بگذرد. جوانمي

ن به ند؛ آنابند خود را براي عبور از اين گذرگاه به رضاي حق آماده کنند و کمر همت بر ميان
 حقيقت عاشقان جمال حق هستند.

به  اند. آناندهاند که ديار خود را نور باران كرن آسمان حقيقتعاشقان جمال حق، ستارگا
 وزان ازهاي فرهر دياري که وارد شوند، با خود خيرات و برکات به همراه آورند. آن ستاره

 هـاضائ ه وکين افاضـوده و به متعلمين و طالبين و سالـورشيد آسمان حقيقت استضائه نمـخ
 کنند. مي
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ور ب طهالهي، آن سالکين طريق وصال که هر آني سرمست شرا خوشا بر حال آن مردان
ت از وحد نمايند. چنان سالکين پاکدل را ساقيعشقند، و تشنگان باديه طلب را سيراب مي

نم، و ما مشراب طهور سرمست نموده و تعليم عشق کند و بر ايشان توصيف نمايد که ساقي ش
راب آن ش ساقي وحدت، ديگران را نيز ازاينک بر شماست که ساقي ديگران شويد و از دست 

 طهور سرمست گردانيد.

ر به رگوادرود بر ياران حضرت مولي، خوشا بر حال آنان که در صف ياران خاص آن بز
فتخر عظمت م م باشمار آيند. سالم و تبريک مقربين خدا بر آن برادران الهي است که به آن مقا

 ز اينرورد. اانسان به ساخته و پرداخته خود ننگگردد که شوند. اين مقام از آنجا نصيب مي
و  ه توفيق، بخويش منگريد اند که اي سالکين طريق وصال، به ساخته و پرداختهبزرگان فرموده

 دند. درا ديرارادت حق بنگريد. کساني موفق شدند که نعمت را نديدند، برتر از آن، م نعم 
 نعمت، منعم را مشاهده نمودند و شاکر گشتند.

ه ن است کن ايرود بر آن مأموران الهي، عجب مقامي برآنان عنايت فرمودند، مأموريتشاد
. ق گردندحيار به ياد حق از جاي برخيزند و با قلبي پر از سرور و شعف و دلي پاک رهسپار د

رسانند که: مي لشاندکنند و اين پيام حق را به گوش مسلمًا آن مردان الهي را باطنًا استقبال مي
ايد؟ پرچم سالکين طريق حق، اي مردان شجاع الهي و قهرمانان لشکر اسالم، چرا نشستهاي 

ق به حان راه خالفماسالم برگيريد، خويشتن را آماده کارزار کنيد، کمر همت بر ميان بنديد، با 
 قيقتحمبارزه پردازيد که فتح نزديک است، صبح ازلي نزديک است، طلوع آفتاب آسمان 

 نزديک است. 

تًا اند که حقيقي سربازان رشيد حجت خدا، آنانند که در عالم باطن اثبات كردهآر
چون  نند؛اند که جان خود را فداي موالي خويش کسربازند. يعني به توفيق حق آماده شده

 پروانه ديوانه خويشتن را فداي شمع ازلي نمايند.

ليه عني کماا مي شتابند تآنان براي تجديد عهد و پيمان عالم الست، به ديدار مردان اله
د که مطيع عهد کننتعان، را در خود به مقام تحقق رسانند. با دلي پرشور و انقياد و اذ« قال وا َبلي»

، معني بازيو منقاد محض فرمان خدا گردند؛ اين مقام سربازي آنان را مبارک باد. اين سر
ي داي موالرا ف آماده است خودالهوتي ديگري دارد. سرباز رشيد يعني آن مرد الهي که هر آني 

 اند.خود نمايد تا نامش در جريده شهداي حقيقي به شمار آيد؛ آنان شهيدان زنده
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مختوم غير سالم بر شهيدان زنده، سالم بر آن عاشقان جمال که زندگي و حيات ابدي و
داني، اين ت جاويااند. اين حاند و در رديف سعداء قرار گرفته و به اعلي عليّين پرواز نمودهيافته

 حيات طيبه الهي بر آنان مبارک و ابدي باد.

ر دند. سالکا ! خدا و محبوبين الهي در هر زمان ناظر عاشقان حضرت حسين)ع( هست
قان عاش محفلي که از عشق خدا، از عشق حضرت اباعبداهلل، از عشق حضرت زهرا و از عشق

انه در در آست آيد وطن، از َمکَمن غيب ميموالي زمان گويند، حضرت زهرا سالم اهلل عليها در با
 نشيند؛ آري ميزبان و صاحب محفل اولياء مقدس خدا، حضرت زهراست.مي

تواند يهر کس حضرت فاطمه زهرا را نشناخته، از اين کالم حضرت موالي زمان)ع( م
ل رسو فرمايد: کجاست مادرم زهرا؟ کجاست دختربشناسد. آن بزرگوار وقت ظهور اول مي

 ا؟ اهلل اکبر!خد

ا، دختر ضرت زهرحامروز  الگوي من«:  َرس وِل اهلِل لي ا ْسَو ِفي »فرمايد سپس مي
 ا حجت بر خلقم«: »فرمايد رسول خداست. و نيز مي

 عالم، جان عالميان فداي تو. هستيم و فاطمه حجت بر ماست. يا زهرا، جان دو

ه بامروز  ا راالهي، الهي ترا به عصمت زهرا، ترا به عصمت زهرا، ترا به عصمت زهرا، م
 . باش سپاريم، تو خود حافظ ماتوبه نصوح موفق فرما. الهي ما همه خود را به تو مي

 
 تجديد عهد عاشقان در شب قدر

ناحيه  ه ازمان حق باشد. ميهمان حقي کترين مقامات اين است که کسي ميهيکي از عالي
ب نصي وميزبان خدايي دعوت شده باشد. چنين ميهماني براي عارف، يک منصب الهيه است 

 زبان.م ميهر کسي نگردد. البته خيلي نادر است که در محفلي، فردي هم ميهمان باشد و ه

ود ي خاصل محفل مقدس اولياء خدا و علماي رباني ميهمانسراي الهي است و ميزبان
در  يه است،اله اوست. خداوند تبارک وتعالي مقام ميهماني و ميزباني را که عاليترين مقامات
شاد يت و ارترب محضر اولياء به سالکين و عارفين طريق حق، به آن مردان الهي که در تعليم و

جلوات  ست وفرمايد. در حقيقت در آن مقام، ميزبان اصلي خود اوکوشند، کرامت ميجامعه مي
 تر است.ميهماني افزون

 است،ي عنوا ميهماني مـماه مبارک رمضان، ماه ضيافت الهي و ميهمانسراي اوست. هر ج
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 روزها و هاشب اشرف هايششب و هاستماه اشرف که ماهي. است الهي ميهمانسراي آن سايه
 ادراک عليا حد در را رمضان مقدس ماه که آنان بر طوبي. ساعات و روزها اشرف ساعاتش، و
  .نمايندمي مشاهده کامل بصيرت با را خدا ميهمانسراي آن و

 در و شده داده قرار آن در که است خاصي امتيازات خاطر به رمضان مبارک ماه اشرفيت
 به يافته فتشرا اگر مکان و زمان نيست، مکان و زمان خاطر به آن شرافت. نيست هاماه ساير

  .است ناطق قرآن آن کامل، انسان طرخا به کاينات، اشرف حضرت خاطر
. انددهکوشي نفس تزکيه در که است کساني آن از قدر، شب و رمضان مبارك ماه درک 

 و استقبال و تجديد بر ّاِلد «َاْمر  ک لِّ  ِمْن مْ َربِّهِ  ِبِاْذنِ  فيها َوالرُّوح  اْلـَمال َتَنزَّل » آيه در مضارع فعل
 ماه هزار زا راستين عارفين و سالکين براي تزکيه، صاحبان براي قدر شب هر. است استمرار

 تقدم هتج به شد، هاشار که چنان زامتيا و فضيلت اين. «َشْهر  َاْلِف ِمْن َخْيـرٌ  اْلَقْدرِ  » است بهتر
 معرفت به نسبت االنبياءخاتم حضرت از امتنان مقام در تعالي و تبارک خداوند که است ذاتي
 «.اْلَقْدرِ   ما َاْدريکَ  ما وَ » است نموده قدر شب

 يبيغ منادي. است گشوده بندگانش روي به خدا رحمت درهاي رمضان، مقدس ماه در
 آيا. رسانيممي شما بر را خدا سالم بهشت، جوانان اي بندگان، اي: دهدمي در ندا روز و شب

 سالم از بعد خود وتعالي تبارک خداي کند؟ اظهار را خويش درد که هست دردمندي
 را او نياز هک هست نيازمندي کنم؟ درمان را او که هست دردمندي شما ميان در آيا: فرمايدمي

 نمايم؟ اجابت را او حاجت که هست حاجتمندي سازم؟ برطرف
 ،ادعيه کتب در که دارد بيشتري اعمال قدر، شب خصوص به و رمضان مبارک ماه

 انبرادر کينه انسان که است اين مقدس ماه آن در اعمال باالترين اّما .اندداده شرح را آن بزرگان
 .گردد الصخ و نصوح توبه به موفق و بپردازد ماسوي از دل کند، بيرون دل از را خود ديني

 ترينعظمت پر و زيباترين اّما است، شده وارد فراواني تعاليم گرچه قدر شب عظمت در
 خويشتن به معرفت و آشنايي گردد؛ آشنا خويش منزلت و رقد با انسان که است شبي قدر، شب

 .الهي اساتيد پيغام وبزرگي عظمت دريافتن و خود، ديدن وحقير خويش
 دخو انسان که است زماني روحاني، صعود و معرفت در الهي ياري و خدا عنايت

 را قدر عظمت اب شب ِااّل و دهد، نشان راه اين در جّدي اراده و برآيد تصعيد و معرفت درصدد
 .سپرد خواهد فراموشي دست به خويش عمر روزهاي و هاشب همچون نيز
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 به ثمر ن رااگر خود انسان اراده براي حرکت الهي را در پيش گيرد، اراده خداوندي آ
او  اولياء دا ورساند. از اينرو سالک الهي بايد با خود تجديد عهد و پيمان نموده و با خمي

 اّل صرف خواستن وصال، او را به جايي نبرد.تجديد بيعت کند و ِا

خواهد  ايانسالک عاشق بايد قدر خويش بيش از پيش بشناسد، و بداند که اين عمر به پ
ان و دلش لفظ؛ ج ه دررسيد. او بايد حقيقتًا در اشتياق لقاء حق باشد، يعني در عمل با او باشد ن

 نه آب و ِگلش.

 م نداني،ترين همه عوالايي، بدان اگر خود را واپسخواهي راه وصال بپيماي سالکي که مي

 دْت کارشال و ب. مبادا غافل شوي و نعمت و عافيت ترا بفريبد، که صبر بر اين راه را نشايي
 افيت کهو ع تر آن که بر نعمت و عافيْت صبر کني، که مبادا اين همه نعمتآساني است، صعب

 ه حق گردد. بر تو ارزاني داشتند، سبب انحراف تو از را

 ز توااز عارفي پرسيدند راه از کدام جانب است؟ فرمود از جانب تو نيست، چون 
 ز در دلانون خبر که تا امروز از در نفس آمدي، اکها راه هست. اي بيدرگذشت، از همه جانب

 درآي تا به خدا رسي.

ر دسي، راي سالک اگر در شب مقدس قدر توفيق الهي ترا يار شد که به محفل جانان 
ت هاي معرفترين قلهات آشنا کنند و مرتفعآن شب مقدس، بار ديگر ترا با قدر و منزلت حقيقي

 ر تو بهبست، او واالترين راه وصول به حيات طيبه را که در پهنه زيباترين لحظات رحمت حق 
و  نايتعنمايش گذارند و نمودي از حقانيت و عظمت مکتب اسالم را در آن شب سرشار از 

ه اميد ب نور حمت، بر تو نشان دهند. هرگونه يأس و نوميدي را از زواياي حياتت برکنده ور
ًا ر حقيقته اگکرحمت الهي را در دلت بيفروزند، تا اتمام حجتي ديگر بر اهل درد و طلب شود 

 طالب گوهر حقيقتي، بيا و خود را درياب.

دت ا خونوردند و ترا ب شگفتا ! چه شب باعظمتي که همه حجابات از ديدگانت درهم
خول ذن داآشتي دهند، تا از درصلح و آشتي به صحن مقدس حرم الهي وارد گردي، که اينک 
هستي  ي ازتو آشتي با خدا و اولياء خداست. نجات و سعادت در تحقق توبه نصوح، در رهاي

ه کعهد شو تآيند، تو نيز ممجازي خود است. همچنان که بزرگان از در صلح و آشتي با تو درمي
 با آنها آشتي کني تا آن شب، شب آشتي با خدا در دفتر حيات تو ثبت گردد.

 به ت زدودهز دلمبادا غافل شوي که از تو غافل نيستند. در آن مقام همه شکوک و اوهام ا
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 سازي. ّبدلمنور يقين درآميزند. مبادا اين يقين را در اثر غفلت دوباره به شک و ترديد  

هاي هر ويرانا مگه خويش آيي که ترا به آن ميهمانسراي الهي فرا خوانند، تتو نه به اراد
ر ن و کويوستابدل به تعهد و توبه آباد سازي که چون باران جود و کرم او باريدن گيرد، به 

ي ا دريابفت رنگرد، همه را درهم آميزد. شايد به خود آيي و مظهري از مظاهر رحمت و رأنمي
مي ن هبه اميد و رحمت، مّبدل سازند و دست نوازش بر شکسته دال که چگونه نوميدي را

 برکشند.

صول را اه واي از محبت که در محضر اولياء خدا دريابي، جذبه الهي است که رآن جرعه
لت کني، دمي غف اگر بر تو آسان سازد. در آن جذبه الهي مسافت همه عمر را از تو باز برند، اّما

بادا مکنند،  بادنظر آ هاي دل را به يکيطان شوي. در آن جذبه، ويرانهبار ديگر مغلوب نفس و ش
 تابيدن دلت خانه دل دوباره ويران کني. پس در محفل مقدس جانان، آفتاب درخشان هدايت بر

ه نور برا  گيرد و همه زواياي حيات ترا نورافشاني نمايد و تاريکي و ظلمات فکري گذشته
 مّبدل سازد.

 ست کههاي معنوي را بر دلت آشکار کنند. پس چه زيباکه زيباييآن شب، شبي است 
دوش  اهان ازن گنهمچون عاشقان، عهد و پيمان خويش با خدا و اولياء او تازه کني تا بار سنگي

 تو بردارند، خود را در معرض نسيم رحمت خدا قرار دهي.

ند، هد بشکنن عآايد که اند، ايشان را نشآن جامه زيبايي که بر قامت متعهدين الهي دوخته
نان دا در چخاني مگر آنان که حديث دوست نشنيدند. مگر تو را به انعقاد عهد الهي به آن ميهم

 کاَن نَّ اْلَعْهَداِ َعْهِد ِباْل َاْوف وا»شب مبارکي دعوت نكردند؟! پناه برخدا که پيغام حق فراموش کني که 

گذرند، هايت درميا چسان به يک نظر از غفلتشکني، امهاست که عهد خود ميسال«. َمْسؤ واًل
تي ا هستهاي جهل و ظلمت را از ديدگانت کنار زنند آن چنان باش که شايسته آني، پرده
 حقيقي خود را زيباتر از قبل دريابي.

ص و چه زيباست که بيش از همه به تزکيه و اصالح خويشتن همت گماري و از تفح
ق، حازش تناب ورزي، که مبادا اين رحمت و رأفت و نوتجسس در احوال ديگران به شدت اج

لهي ترا از خود غافل گرداند. متعلمين حقيقي مکتب الهي هرگز به چنين حرکت غيرا
 کنند.انديشند، آنان بيش از ديگران خويشتن را به وعظ و اندرز دعوت مينمي

 نمايد،مي ن طلوعدمد، آفتابي از مشرق ازل بر محفل جاناها ميدر آن شب نسيمي بر دل
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 پيشاني بر است، راه در عشقشان پاي چون گشايند؛مي کرامت و سعادت َدِر عاشقان سينه به  
 .است اقبال نشان آنان

 ظمتش،ع که را قدري شب چنان آر ياد به گشته، يار ترا توفيق چنان اگر سالک اي
 هالد بر الطفتم جوي در مشاهدت آب. ساخت نمايان خود به را کس هر کوچکي و حقارت

 حق، لقاء به وقش و آيد شيفتگي به کي جان و دل تا کرد زنده آنان در را اميد روح و شد روان
 .آيد شمار به وصال والهان زمره در و يابد پرورش جانش در

 سمع به عشوقم نغمه مگر نپذيرد، معني اين تو دل نگيرد، تو دامن ازلي عهد تا که بدان
 آن بند در. دنازي من ياد به داريد، من عهد مخوريد، غم هيچ و اريدمد اندوه که نشنيدي دل

 فرا ترا ناميبي سرزمين بر تا باش او به وفادار عاشقي و صادق مريدي. خوانند بنام ترا که مباش
 عزم که است مقام اين در. دارد رسم و اسم از فارغ سوزان، آتشي و پايانبي بحري که خوانند،

 .بيني او لطف از ههم داني، حجاب خود
 بر بسياري اراسر جاذبه آن در گرفتي، قرار الهي عشق جاذبه در قدر شب در اگر!  سالکا

 سپري او راه رد را خود عمر ايام شوي متعهد که گردد، تو بر ديگر حجتي اتمام تا آموختند تو
  .کني

 
 درخشان عصر حقيقي منتظرين

 کثيري رکتب و خير آنها در که است قدسيم اوقات الهي، محبوبين ميالد ليالي و ايام
 تعالي و تبارک خداوند که است عظمتي با و باشکوه عيد حقيقت در ليالي و ايام آن. است نهفته

 دوست و فرمايدمي کرامت عيديانه سالکين و صاحبدالن به خود، درگاه محبوبين به آنها در
 .کنند مسئلت عيديانه او پيشگاه از نيز آنان که دارد

 محضر هب حق ناحيه از مأمور يک غيبي، هاتف يک الهي، مبشر يک مقدس اوقات آن رد
 مامت حال شامل که خيري حصول بر دهدمي بشارت بزرگواران آن و( ص)اکرم رسول حضرت

 به بشارت اين مسلمًا. است الهي محبوب و مقدس مولود همانا آن، و است عاشقان و طالبان
 و رسدمي اند،شده نايل خدا اولياء مقدس محضر به که الهي فينعار و سالکين تمام پاک قلوب

 داراي که يابدمي تحقق امري به نسبت تبريک زيرا. است مبارک آنان بر کمال حد در
 .باشد الهي هايعظمت

 نيمه شب د،ـاندهدا هـتوج آن به را نينـمؤم و عارفين که راريـاس و اليـلي اين ملهـج از
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يَک ما ا َاْدرَو م» با سعادت آن نّير اعظم الهي است كه برابر است با شب قدرشعبان، شِب تولد  

ظمت آن يابد که عمي تبريک آن شب و نيز ساير اوقات مقدسه، درباره کسي تحقق«. اْلَقْدِر 
رک ال دشود، اين است که کمرا درک کند. معني تبريکي هم که از لسان بزرگان جاري مي

 قدس و تحقق معاني آن در حد اعلي نصيب قلوب مستعده گردد.عظمت آن امر م

ن در ترين تجلي آو اما تبريک حقيقي و باطني در کدام دل متجلي است؟ مسلمًا عالي
اه ين بارگجذوبقلوب اهل محّبت است، خوشا بر حال آنان که راه محبت پويند. عارفين الهي، م

 اويند، رگاه. آنان محبان خدا و محبوبين دخدا، آنانند که مراحل طريق محّبت را پيمودند
 هاي متعلمين واال مقام مکتب ربوبي است.ترين مراتب تجلي تبريک در دلعالي

ه يام هفتير ااز جمله ليالي و ايام مقدسه ديگر، شب و روز جمعه است. روز جمعه بر سا
نعم و  از . يکيفضيلت دارد و سيدااليام است و براي آن آداب و اعمال و ادعيه خاصي است

وده، ن نمپايان خود، آن را نصيب اهل ايماالطاف بزرگ الهي که در سايه فضل و رحمت بي
؛ ماستدرک روز مقدس جمعه است. جمعه براي فرد مؤمن و عارف، عيدي سعيد و نعمتي عظ

 حتي از جمله لّذات و حظوظ معنوي، ادراک کيفيات آن روز است.

هر  زاريآيند، چه سپاسگبه مقام سپاسگزاري برنمي عموم مردم در وفور نعمت چندان
اري مندي حقيقي از آن است. بدون درک نعمت، شکرگزکس به نسبت ادراک نعمت و بهره

 ظاهري است نه باطني و از دل برآمده. 

ه جمع ادراک روز جمعه نه بدين معناست که انسان پس از گذشت شش روز، وارد روز
تي ، لکن حگذردعمر خود ظاهرًا صدها و هزاران جمعه بر آنها ب گردد. بسا افرادي که در طول

ه ما نه تنها ماييم کاف نيکبار هم موفق به درک آن نگردند. البته بايد به پيشگاه الهي اقرار و اعتر
 ايم.شمار او را چنان که شايد و بايد درک نکردههاي بيروز جمعه، بلکه نعمت

راي او شب ب بيدار دل باشد و قدر خود را بداند، هراند اگر کسي گرچه بزرگان فرموده
ي رپيچسشب قدر است و هر روز که مؤمن حقيقي از موالي خود اطاعت کرده و از فرمانش 

ي ني داراناگودس از جهات گوـد عظمي است، لکن اين روز مقـننموده براي او سيدااليام و عي
 ي است.عظمت است که علم بر کميت و کيفيت آن در پيشگاه اله
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يه  علاز داليل عظمت روز مقدس جمعه، انتساب آن به حضرت موالي زمان سالم اهلل
واهند فرمود ظهور خ ين روزي، و اين که آن بزرگوار در چن«َو ه َو َيْوم َک هذا َيْوم  »است 

وريت معه مأمجز رو و نيز اين حقيقت با عظمت که آن حضرت در«. َاْلـم َتَوقَّع  فيِه ظ ه ور َک»
 وَ َک َو جار َک  َضْيف  َي فيهِ َو َاَنا يا َمْوال»ضيافت و پناهندگي به منتظرين و مشتاقان خود را دارند 

آري روز جمعه، «.  َاِجْرنيوَ َفَاِضْفني  ْلِاجاَراَو  اْنَت يا َمْوالَي َکريٌم ِمْن َاْواِلد اْلِکراِم َو َمْأم وٌر ِبالضِّيا
 ز تکريم اهل ايمان و فرج منتظرين واقعي است.در حقيقت رو

ل از افض هاي وارده اين است که هر کس منتظر ظهور باشد، انتظار اواز جمله بشارت
يدار السالم آرزوي دو همه حضرات انبياء عليهم)ع( آدمتمام عبادات و طاعات است. حضرت 

هاده و يون ننام خود را انتظارهاي بسياري اند. از اينرو گروهآن حکومت درخشان را داشته
 نمايند.مجالسي بر پا کرده و افتخار به آن محافل مي

، روز نتظرگردد که سالِک ماما در واقع انتظاري در رديف حقايق و عبادات محسوب مي
مايد. تالش ن ضايلفبه روز بلکه آن به آن در اصالح و تزکيه قلب و تخليه از رذايل و تحليه به 

اره دهند، بلکه هموو واصلين خود را در رديف ناصحين و واعظين قرار نميعارفين کامل 
 کنند.ي ميخويشتن را دست خالي ديده در پيشگاه الهي اقرار و اعتراف به گناه و روسياه

ا مدام آيد، لذمنتظر حقيقي هر آن در وجودش، در قلب و روح او تغييراتي به وجود مي
ه ست. گرچلي ااي از تغييرات و تحوالت تکامکه در چه پايه نمايدخود را مطالعه و بررسي مي

قامات ول مبراي هيچ فردي تکليف مااليطاق نشده، ولي الزمه ظهوِر ارزشهاي انساني و حص
الد و ه اوالهي، مجاهدت و تحمل زحمات و مشقات است؛ چه اين ابتالئات و مشقات از ناحي

الهي  اي عارفه برها و مشقاتي کفتراها و ناراحتيخانواده باشد و چه از ناحيه ديگران. تحمل ا
يارت و ز شود، اينها همه براي او عبادت و عين نعمت است و او را براي ديدارفراهم مي

 کند.محبوب خدا آماده مي

يق منتظرين حقيقي در اصل سالکين مکتب ربوبي، آن عاشقان جمال و رهروان طر
س حفل مقده، ماري حتي در حين انجام کارهاي روزمّروصالند که در همه احوال در رؤيا و بيد

 اشند.بليه بزرگان را فراموش ننموده و در هر قدم و نفس به ياد حضرت مولي سالم اهلل ع

 اي از آننهرهروان طريق حق، منتظرين آن روز درخشان، اگر ديده بصيرت بگشايند، نمو
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ا هوتي رالالم کداي آن منادي جبروتي و بينند. اگر سمع دل فرا دارند، نايام درخشان را مي 
هود قابل ش يروننمايند. البته آن درخشاني در بشنوند و آن نور ايام درخشان را مشاهده ميمي

هوتي ار النيست، بلکه در قلوب عاشقان مشهود است؛ سرمستي مستان شراب طهور عشق، از آث
 و آيات انفسي آن است.

سيدن و ر يابند که کل شرايط سعادتنگرند، درمي عاشقان جمال حق، اگر به ديده جان
و علوم  اي غيبيدادهاالبصار ظاهرتر است. امبه وصال آنان را احاطه کرده، که اين امر براي اولي

ز اين يد اهاي باطني همه در اختيارشان است. آنان باالريبي به آنان روي آورده و نعمت
 ورج شود ان خاشوند، قبل از اين که از اختيارشامتيارات الهي طبق دستورات مقدس برخوردار 

ايمي دسرت حهاي منير دسترسي نداشته باشند، يا عمر به پايان رسد و گرفتار به اين سراج
 گردند. 

افق حد و منن ملمنتظرين حقيقي بايد در انقياد به فرمان حق بکوشند تا از هجوم اهريمنا
ابتالئات  حقق يابد. ازانشان تجدل و  در« ذي َاْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَنَاْلَحْمد  هلِل الَّ »در امان باشند و معني 

د ين شدايثر اآورد، محزون نشوند و بدانند که اکو شدايدي که گاه و بيگاه بر آنان روي مي
رسد يدا مهاي با عظمتي هستند که سعادت و وصال جاوداني معلول آنهاست. آنچه از خنعمت

 يا سقم، سرور باشد يا حزن.استقبال کنند صحت باشد 

 ل شکستهدند. آري قدر شعله شمع پروانه داند، آن که مبتال نشده قدر اين شدايد چه دا
. باش تا آن را بداند« َزَنا اْلحَ  َعنََّاْلَحْمد  هلِل الَّذي َاْذَهبَ »اي بايد تا قدر آن نواخت و عّز و غم خورده

شند، بر ک سرور بنشانند، پيش تخت او سماطينفرد شدايد ديده را در حظيره قدس بر سرير 
 شب محنت به پايان رسد، خورشيد سعادت از افق کرامت برآيد.

ر پر برد؟ کاي سالک اين دنيا عالم مجاز است، در عالم مجاز از حقايق چه کشف توان 
ورت صنين چاي چه نقش توان زد؟ تو حقيقت دنيا را اختيار کن از مجاز آن بگريز، در پشه
 ان شرابمست تواني مراحل تکامل را طي نمايي و خويشتن را به جانان رساني. خوشا بر آنمي

 .زنند« َهْل ِمْن َمزيد »جمال که بحر بحر شراب طهور عشق بر سرکشند، باز هم نعره 

يزي اي کريمي که آرامش دل سوختگان، جز از حضرت جمال و لطف تو نيست. اي عز
ساز. ابينا منحق  راب جام تو نيست. الهي ديده دل ما را از ديدنکه عربده مستان عشق، جز از ش

 الوثقاي عصر کوتاه مفرما.الهي دست همت ما را از دامن عرو
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 ه معشوقشق بالهي ما را توفيق مناجات عنايت فرما که اين مناجات، در حقيقت نامه عا
طلع ز مادت ابدي ااست. آري قدر نامه عاشق، معشوق داند. در اين مقام است که صبح سع

 آزادي سرزند. 

 هان خودرگنابالهي به ذات اقدست از ما بگذر، به مقربين درگاهت ما را بيامرز که ما 
 کرديم.يت نميمعص معترفيم. الهي اي خداي مهربان، اگر آن پاکي مطلقّيه تو نبود، ما جسارت به

 پيش از که ساني هستنداند. آنان کخوشا آنان که در رديف محبوبين درگاهت قرار گرفته
خاليق  ا ازراند، و آنگاه که آن پنهاني آشکار شود، خويش برطرف شدن حجاب، خود را ساخته

ِمَن  ْم داْخَرْجنا َلـه  ْيِهْم اَ َعَل َو ِاذا َوَقَع اْلَقْول  »اند اند و دامن حقايق از دست عاليق گرفتهپرداخته

 «.اْلَاْرِض

رآييم و حاسبه به و مداّبه به مقام ظهور آيد، به مقام توبه و اناببياييم پيش از آن که آن 
گيرد  الل فراجاي را قهر بدانيم که در آن روز، دوست از دشمن، و آشنا از بيگانه جدا شود. عده

يشان يشاني اپدر  اي را لطف جمال فراگيرد و نقطه نورو داغ نوميدي بر پيشاني آنان نهند. عده
ي ذِلَک لتَّْقواباس  لِ»تا پايشان نور شود، از خزانه رسالت خلعتي بدانان دهند به وجود آيد، سر 

ضال ل و افز اقباانعلين صبر در پايشان کنند، طيلسان محبت بر دوششان افکنند، هر چه « َخْيٌر
 بَود، پيش آنان فرستند.

 
 استقبال کنندگان صبح صادق

بوبي رکتب سر صدق به پاي دل به م درود بر جوانان روضه رضوان، آن پاکدالني که از
ند و امد گويخوش نهند. محبوبين الهي و اولياء خدا و علماي رباني از صميم دل به آنانقدم مي

يز نن الهي علميهاي مشتاق زنند، بلکه معتقدند که حتي خاک پاي متبه لبان دل بوسه بر آن دل
 بوسيدني است.

 يک است.نزد لوع صبح ازل نزديک است، ديدارسالکين طريق الي اهلل، بايد بدانند که ط
بل از ند که قريابدآيد. اّما بايد بايد خويشتن را آماده کنند که سلطان سالطين به خانه دل مي

 ورود آن معشوق ازلي چه بايد کرد.

براي استقبال از صبح صادق، جمع شرايطي الزم است. در استقبال افراد عادي ابتدا در 
ر زده ـر مثالي که از ظاهـشتابند. البته هوشند و سپس به استقبال ميـکمي جمع شرايط استقبال
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شود، از آنجا که هر چيزي يک وجود سفلي دارد و يک وجود علوي، بايد وجود علوي آن در 
 نظر گرفته شود، که اصل وجود هم آن است.

 در حکمت الهيه مقرر است که وجودي جز حق تعالي نيست و منظور از هستي و
 وستي هجود، ظهور خيرات و برکات است؛ هر چه مراتب خيرات و برکات باالتر، مراتب و

 عاليتوجود بيشتر. چيزي که داراي خيرات و برکات نيست، وجود نيست. خداي تبارک و 
 وجود محض است، يعني خيرات و برکات او به تمام معني در حّد اعلي است.

 خود را اطنيبزرگان بر اين است که نيروهاي براي استقبال از صبح صادق، توصيه اکيد ب
زونتر اطني افبهاي شکوفا سازند. مسلمًا هر چه مراتب انقياد باالتر باشد، مراتب شکوفايي نيرو

ز ا نيرخواهد بود. چنان که هر يک از اعضاء جسماني وظايف خاصي دارد، اعضاء باطني 
 قياد بهي انو عامل شوند، تا معن وظايف مخصوصي است که بايد طبق دستور الهي به آن عالم

 مقام تحقق رسد. 

ود، شامل دل انسان که يکي از اعضاء باطني است، وظايف خاصي دارد که اگر به آن ع
 وگانگان ز بياها مبّري دارد و خانه دل را گردد. عاشق بايد دل خود را از آلودگيشکوفا مي

د فايي خوشکو وهر چه بر مراتب انقياد  اغيار خالي کند تا نشيمنگاه حق گردد. در اين صورت
 يابد.بيفزايد، مراتب شکستگي دل و ظهور خيرات و برکاتش افزايش مي

ان دل هاي بوستخواهي حقيقتًا به استقبال صبح صادق روي، بگذار گلاي طالب! اگر مي
 فد،بشک ستانشکفته شود، بدين معني که مراتب انکسار دل فزوني يابد. چون گل در باغ و بو
سالک  ت کهبلبل عاشق اوست، دل نيز وقتي شکسته گرديد، خدا عاشق اوست. در اين مقام اس

 آماده استقبال است. درود بر شکسته دالن، هزاران درود بر استقبال کنندگان.

ه برا  اي عاشق دل سوخته، تو خواهان آني که مراتب شکستگي دل و سوز و گداز آن
ي آن ارت باد بشا دل به حد اعلي رسد، هزاران درود بر تو. ترا کمال رساني، تا مراتب استقبال

 اي منما باب جستجو.کني دّر ناياب جستجو، در توي خانهکه مي

ن است گردند، ايالعاده معنوي نايل ميهاي فوقاي در مدت کم به پيشرفترمز اين که عده
گذرد، بي ميو عق است که از دنيا که آنان به سرعت راه و رسم عاشقي را دريافتند. رسم عاشق اين

ا چه ود رخه کند، عاشق ـ. عاشق عقبي را چآن که پاي بند عقبي است هنوز در عشق ناقص است
 بيند.کند، عاشق مال و منال دنيا را چه کند، او جز جمال نمي
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. را عقبي هم و کردند رها را دنيا هم آنان پيمودند، ساله صد ره مدت اندک در که آنان
 مرا يک اگر آنان .کرد بيرون دل از را دنيا حب بايد نيست، مشروع دنيا کردن رها ظاهرًا هالبت

 بيرون لد از را ماسوي حب آنان. معنوي باطنش و است مادي ظاهرش دهند، انجام را مادي
 .رسيدند انقطاع کمال به و کردند

 خود هواجب وقحق کيف و کمّ  تعيين در هنوز متمادي و دراز ساليان که افرادي اّما
 به و بيابند خود در را الهي عشق توانندمي چگونه آنان اند،نكرده تأديه هم ديناري و انددرمانده

 کسي حال با باشد مقايسه قابل تواندمي چگونه افراد اين حال! ؟آيند نايل معنوي هايپيشرفت
 خدا راه وقف را همه و تقديم دستي دو است حاضر را اموالش و مال تمام و کاشانه و خانه که

 او نيت زيرا. شود خطاب زنده شهيد او به حرکت، و نّيت اين با که ندارد عجبي هيچ آري کند؟
 اين با. است ادتشه آماده کاماًل او ندارد؛ اباعبداهلل حضرت رشيد سرباز نّيت با تفاوتي هيچ
 که خداست اهياليتن رتقد در و کند،نمي مشاهده را خود امتيازات واقعي کننده استقبال همه،

 .بيفزايد او معنوي مقام بر آني هر
 يراز .شد عاشق تواننمي بصيرت، ديدگان با قـح جمال مشاهده بدون که است مسلم

 آيا که شد عرض المواليمولي حضرت به. نيست طلب يافتْن از قبل است، يافتن از پس طلب
 .شناختم خدا هب را خدا من! کنم عبادت نهچگو امنديده که را خدايي من فرمود بيني؟مي را خدا

 از خالصا نه خيزد اخالص از اطاعت که چنان ، طلب از يافت نه خيزد يافت از طلب آري

 خدا خاطر هب  فقط را کاري هر و برد باالتر را خود اخالص مراتب روز هر بايد سالک. طاعت
 و جوهر اين. يردگ قرار مخَلصين رديف در تا رساند کمال به را ماسوي از انقطاع و دهد، انجام

 .است وظايف و تکاليف و زندگي چکيده
 در فرس يکي: داشتند سفر دو بزرگان که چنان است، سفر دو طريق اين در را سالک 

 وسيم   جاءَ  ّمالَ  َو» بطَر در فرس ديگري. «نارًا الطُّورِ  جاِنبِ  ِمنْ  آَنَس» گويند الّنار را آن که طلب

 گشته، ازلي شمع عاشق ماسوي از انقطاع با که سزاست را کسي اسفار اين البته. «ِلميقاِتنا
 .رسد حقيقي هستي به تا دربازد را خود هستي خواهدمي

 و ندوها نهادي، رياضت رياض عالم بر گام قدم، حکم به مسير اين در اگر سالک اي
 فضل که مباش نغمگي و ملول درباختي، را ودـخ چيز همه راه اين در اگر. مده راه دل بر مالل

 .بس ترا او کرم و
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نوز فاتيح کد، و مدر اين مقام است که َعَلم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه تو زنن  
ْيَس بادي لَ عِ نَّ اِ »خيرات و خزاين طاعات بر کف تو نهند، و اين حائط به دور روزگار تو کشند 

اين  ابد. دريراه  ياطين نتواند بر ساحت اقدس دل توکه صولت غوغاي ش« َلَک َعَلْيِهْم س ْلطاٌن
 موفقيت است که تو، کّل کمالي و جملة جمال.

 
 عاشقان ديدار ساقي

اب ز شرادرود بر سرمستان محفل الهي. سرمستاني هستند از شراب، سرمستاني هستند 
س زکيه نفت دونديدار ساقي. سرمستان مکتب الهي از ديدار ساقي مستند. مسلمًا اين سرمستي ب

ابدي  وارک پذير نيست. درود بر سرمستان شراب ديدار ساقي، اين سرمستي آنان را مبامکان
 باد.

فين عار ومحفل مقدس بزرگان، کعبه آمال، منزلگه جانان و ميکده عشق است. سالکين 
 نآکمال،  ال وحقيقي با دل شکسته و ديدگان گريان به آن کعبه آمال قدم گذارند. عاشقان جم

ن آبان سرمستان ميکدة عشقند که با دلي سوزان به ميهمانسراي الهي حاضر گردند. ميز
 ميهمانسرا در حقيقت، حبيب خداست. 

ميکده  ر آندالهي! چنان سالکان و عاشقاني، ميهمانان دردمند و دل شکسته تو هستند. 
ن که ا آمال بنهد. اما عاشقان جعشق الهي، ساقي شراب طهور عشق را پيش آن سرمستان مي

و  شراب طهور عشق در پيش و ساقي وحدت براي خدمت آماده است، سکوت اختيار کرده
ق ه عشنگرد، چرا در تحيرند؟ مگر آنان براي شراب طهور الهي به ميخانخيره خيره مي

 اند؟ آيا آنان را درد و نياز ديگري است؟نيامده

د آنان ه در، او را معلوم گردد کهاستهان! ساقي الهي که واقف به اسرار و ضماير دل
او را  ز اوشراب طهور نيست، شراب ديگري را خواهانند. آنان خواستار خود ساقي هستند؛ ا

 «.َحْسب َنا اهلل »خواهند مي

 طب الهيين مآري زبان حال و قال عاشقان کمال اين است که، الهي ما دردمنديم و به ا
قي، ي ساا خواهانيم. اي عاشق جمال و کمال، اايم. درد ما طبيب است، خود طبيب رآمده

 ر تويي،طهو شراب طهور ما تويي. اي جمال کل، اي جالل کل، شراب ما تويي، باالترين شراب
 ما جز تو نخواهيم .

 يخانهـمبه  رمستان از شراب عشق جمال که با سوز دلـنان سـال چـر حـوشا بـبه به، خ
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کند. اد ميب شرابي، عجب سوز و گدازي در آنان ايجاي، عجيابند. عجب ميخانهعشق راه مي
 ا آنتخواهند مراتب عشق و سوزشان به حد اعلي برسد آن شيران مست در ميکده عشق مي

 خانه را خوش بسوزند.

د. ه شومقام معنوي هر کس در پيشگاه خدا به مراتب سوز و عشق اوست، بايد گداخت
ي نين اولشق چخانه را اي شير مست، که خانه عا زيرا معلم ازلي چنين فرموده خوش بسوز اين

 است. معلم و استاد ازلي، عاشق و معشوق ازلي چنين حکم و اراده کرده است.

رمست بر سرکشد، س ين شراباه از کعاشقي « ِانَّ هلِل َتعالي َشرابًا ِلَاْولياِئِه ِاذا َشِرب وا َسِکر وا»
ر اين بوش، هنيست. اما بنازيم بر اين عدم  داريـود و ديگر من بعد او را هشياري و بيـش

 مستي. سر

 شيارهعاشقي که به وسيله اين شراب سرمست شد، آن باده خورده است که بيدار و 
هوش  ري ونخواهد شد. آن بيداري قبلي، بيداري مجازي بود، به واسطه اين شراب آن بيدا

ن خود آدد و هشياري معدوم نگرمجازي رفت، بيدار و هشيار حقيقي شد. آري تا آن بيداري و 
 مجازي به ديار عدم رهسپار نشود، هستي حقيقي به وجود نخواهد آمد.

سيله ون ديگر جز آ اين شراب است که انسان را به طرب اندازد و« َو ِاذا َسِکر وا َطِرب وا»
شود، آري دل ياخته مدده و گبعد از آن پاک ش« َو ِاذا َطِرب وا طاب وا َو ِاذا طاب وا ذاب وا»طرب نيست. 

احل را اين مر« َصل واوَ َجد وا ذا وَ َو ِاذا ذاب وا َطَلب وا َو ِاذا َطَلب وا َوَجد وا َو ِا»شود عاشق گداخته مي
 « .َحبيِبِهْم َبْينَ  ْم وَ َو ِاذا َوَصل وا اتََّصل وا ال َفْرَق َبْيَنه  »رسد گذراند تا به وصال ميمي

 ه حقيقتد، کتوانند مفهوم حقيقي قدر را دريابنقي اينک ميسرمستان از شراب ديدار سا
تقارن  ن بهدانيم شرافت مکان به مکين است و شرافت زماشب قدر، درک انسان کامل است. مي

مال و قد کآن با امري شريف و مقدس. در خود شب يا روز، کمالي نيست و اين دو عقاًل فا
ر قلب دا بخان کامل است. به واسطه نزول کالم اند به وسيله انسشعورند، اگر تقدس يافته

تر از ه کمکمبارک اشرف کاينات است. هم چنين است ايام ديگري چون روز بعثت آن بزرگوار 
ر شب د، دشروز قدر نباشد، بلکه باالترين قدرهاست. چه اگر در شب قدر قرآن صامت نازل 

 بعثت محبوب خدا، قرآن ناطق نازل گشت.

يدي انديشو سرمست از شراب ديدار ساقي، اگر تاکنون با خود مي اي عاشق دل سوخته
ق ـه حالمرام از درگاام، اينک درک کن تا مقضيدر را درک نکردهـکه چرا من شب و روز ق

 رهسپار گردي.
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ستي خوا خواهي بخواه، حتي اگردر شب و روز قدر، درهاي آسمان باز است، هر چه مي
کن که  ني تفکرمعا در راه خدا صرف شود، دنيا نيست. اما درباره دنيا نيز بخواه، چه دنيايي که

يم شب قدر، قرآن را ما در تعظ« ِراْلَقدْ  ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَّحيم ِاّنا َاْنَزْلناه  في »حق تعالي فرمايد: 
 نازل کرديم و عالميان را از خيرات و برکات و منزلت آن خبر داديم.

ها رهنات عدن و فراديس اعلي درها باز گذاشته و ساکنانش بر کنگدر شب قدر، ج
هاي عاشق لدنشسته و هر کدام ديده انتظار بر راه معشوق خود دوخته، به محفل اولياء به 

 مده، ايآطرب نگرند. ارواح حضرات انبياء و اوصياء و اولياء در عليين فراسالکين الهي مي
 سالک ببين در کجايي! 

به  انيتدمد، و باد کرامت از هواي فرداز جانب قربت به دل دوستان مي نسيم رحمت
َن َايْ »؟ کنم وزد. از دوست خطاب آيد: آيا دردمندي هست که درد او را درمانجان عاشقان مي

ا و در راه اصلت مدر مو کجايند استغفار کنندگان و توبه کاران؟ کجايند آنان که« اْلـم ْسَتْغِفريَن
 گي آنانخست و منقاد محض فرمان ما شده شربت بال نوشيدند. ايشان کجايند تا عشق ما مطيع

ت. دگان است بنرا مرهم نهيم و در اين شب، با قدر و منزلت بلند بازگردانيم. امشب شب نواخ
راز  وقان هنگام قبول توبه عاصيان است، موسم و ميعاد آشتي جويان است. هنگام ناز عاش

 رامت است.محبان است؛ محبان را ک

دا رسد. نهايتان به مقام اجابت مياي داعيان ناراحت و محزون نباشيد که خواسته
و ين که تااز  رسد که اي سائالن در رحمت من، اي گدايان کوي من! به به چه منصبي باالترمي

دارد  . جاخواهي؟ به خدا که اين گدايي ندهم به پادشاهيگداي کوي حق باشي، ديگر چه مي
 سالطين همه تمام سالطين عالم فخر و مباهات کني، که مقام گدايان کوي حق از مقام که به

نچه آت شما، عطي رسد که اي سائلين اين همباالتر است. از بارگاه الهي اين ندا به گوش دل مي
 «.ک ْن َفَيک ون »خواستيد دادم مي

ط وا ال َتْقنَ »د زون نباشيو اما عاصيان را اقالت است. اي عاصيان و گنهکاران، شما هم مح

 ال َذْنَب لذَّْنِب َکَمنْ اب  ِمَن َالّتائِ »گذرم ايد در ميمعامله را بر هم زنم، از هرچه کرده« اهللِ  ِمْن َر

 «.َله 

ست که زل االهي، الهي! چون يادت کنم که در منزلگه جانان، چنان لطف و رحمت تو نا
 من خود يادم.

 هب،  اللتو ج وگند به جمالـيز گذشتيم. سـگذشتيم، الهي از همه چالهي از دنيا و عقبي 
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ه مان، هموالدخواهيم، نعيم جنت به چکار آيد! الهي پدر و مادر و اجبيبت ما تنها ترا مي 
ْسِبَي حَ »هيم خوا چيزمان فداي تو. ما خرمن هستي خود را فرا باد نهاديم و سوزانديم، مقام چه

 «.اهلل 

وي ي دعدهيم، معني آن تويي. الهي تو معنبه رضاي تو انجام مي الهي هر کاري که
هاي ن دلاما هاي عاشقاني. دال بسوز که سوز تو کارها بکند. الهي توصادقاني، فروزنده دل

 يم.غريباني، ما جز تو کسي نداريم اگر نظر تو شامل حال ما نباشد، ما همه غريب

و آني، تبايد، هي کجايي. جان را زندگي ميالهي تو در جان مايي، از بي دلي گوييم ال
را  بدي خوداصال خود به خود ترجماني. الهي ترا به جان حبيبت ما را در سايه غرور ننشاني، و

 بر ما کرامت فرمايي.

ما  ن دلالهي به حق خداييت، الهي به حق محبوبين درگاهت آن تخم عشقي که در زمي
ي ترا به ري. الهازدامر رسانيدي، الهي َسموم قهر از آن بکاشتي و به توفيق خود رويانيدي و به ث

 جان حضرت زهرا، باد عدل بر آن َنَوزاني و اين عشق را از ما نگيري.

 
 رسم عاشقي در مکتب اهل بيت

 لهي، بهين اسالکين الهي، آن عاشقان جمال و جالل، راه و رسم عشق ورزي را از محبوب
، يشانآموزند و اسوه و الگوت طاهرين ايشان ميخصوص از حضرت اشرف کاينات و اهل بي

 آن مجذوبان و فانيان درگاه حق هستند.

و  ز شدايدااره سيري در زندگينامه آن بزرگواران، نمايانگر اين است که عاشقان خدا همو
بوب ن محکردند. و چه با عظمت است احواالت حضرت اشرف کاينات، آابتالئات استقبال مي

 و معشوق خدا.

ا از عرش بود و نه فرش، نه شب تاريک نه روز روشن. صنع الهي، حبيب خود رنه 
ه ب. هرچه کرد مستودع علم ازل به مستقر مجد ابد آورد، و در روضه رضا و مقام مشاهده جلوه
ز اورد تا في آعقل الهي درآيد بر فرق ذات و صفات او نثار کرد، آنگه او را به قالب آدم ص

 تمکين گذر کند.مدارج تلوين و مناهج 

گويي بازي بود كه از دست فضل آموخته و در روضه الفت و قربت پرورش يافته، از 
ها را صيد کند و در برابر مهر و قهر او هاي انسانجمعيت مشاهده به تفرقه دعوت آورد تا دل

 د،کردن اجابتاي از عزيزان آن حضرت ون مهتر عالم قدم در ميدان دعوت نهاد و عدهـبدارد. چ
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 خداي. باريد محنت  باران فترت، آسمان. است اين عشق راه آورد، بر سر سو هر از بال طليعه
 «.اْلج وعِ  وَ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيء   َلَنْبل َونَّک مْ  وَ » است داده خبر مجيد قرآن در را قصه اين تعالي و تبارک

 بيمه  بال به را اهانسان سرمدي وصال و ابدي سعادت خدا است، اين عاشقي رسم آري
 آن بدانند قح راه جوانمردان آن الهي، مکتب متعلمين. است پرور عاشق الهي مکتب است؛ کرده

 در از ضجرت جيرزن به را او. شد نخواهد فارغ بالها و جفاها ديدن از زند، عشق کوي در خيمه که

 در قدم که آن اما. دبا تو  يفدا جان الهي بياويزند، بگذار بياويزند؛ را نيازش حلق نيازي،بي حلقه
 .شد دنيا عاشق نهاد، دنيا بساط

 ما دل از را ادني حب را، دنيا عشق حبيبت جان به ترا خواهيم،نمي را دنيا عشق ما الهي
 و جان از ما ار جفاها و بالها همه. گردد ورترشعله آني هر ما عشق آتش بگذار. فرما کن ريشه

 الهي. خواهيممي رات تنها ما است، ترشيرين چيز هر از ما باطن قهذائ در بالها اين. خريداريم دل
 .ريمندا دستاويزي تو جز که کني ياري خود بايد برگير، دستمان حبيبت، جان به ترا

 «َمزيد  ِمنْ  لْ هَ » نداي بليات و آفات قبال در وفاداري، عاشق عياري، مرد اگر سالک، اي
 .وأمت  چوگان و ميدان و گوي من بکن، خواهي چه ره ام،آماده هم باز الهي که زني،مي

 اشيد،مب اندوهگين که است بشارت را آنان است، چنين ربوبي مکتب متعلمين هايدل
 بس شما مقام ياله پيشگاه در که منگريد خود در حقارت ديده به برداريد، دل از غموم و هموم

 .واالست
 چشد،ب را وصال حلواي حالوت هدخوا که آن بگو يارانت به من حبيب اي! محمد يا

 بشارتي همه رسد،مي الهي سالکين به هرگونه به که ابتالئاتي. بچشد را فراق حنظل تلخي بايد
 که باريدم کاش چنان تو وصل اميد به الهي: گفت چنين پير آن. آنان آينده سعادت براي است

 .بكاريدم دل در درد تخم خود، چشم آب به
 دوست ضورح به را آنان نمودند، عشق ديار به سفر عزم که مالج عاشقان حال به طوبي

 از رشارس قلبي با حق عاشقان که سفري آن است، عظمتي با و زيبا سفر چه وه. برگماشتند
 جز تا ،گردند غايب هم ودـخ از حتي که سرمستي چنان. رسند جانان محفل به سرمست عشق،

 .نکنند ديگر ياد او ياد
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ند. گرد ا، جانشان را عطرآگين نمايد و همه مزين به توبه نصوحرايحه بحر عشق خد
 فراق، عاشقان ز مرارتد. اآنان را از نامحرمان جدا کردند، نامحرماني که نابينا آمدند و نابينا رفتن

 ان پرورجسيم نرا نايره وصال نشان دادند تا به شوق و عشق وصال آيند و نفحات آسماني، آن 
ا به تحري، دْل سوخته وزيدن گيرد تا معطر شود جان و دل آنان هر ساز مشرق جان عاشقان 

 لطف حق در زمره اهل معرفت به شمار آيند؛ درود اليتناهي حق نثار آنان باد.

هايي چنان دل« . ـم ْحييِبالْ  ؟ قاَل َحيات  اْلَقْلبِ َما اْلـَمْعرِ »عارفي را پرسيدند از معرفت 
د ل خوداده، داراي حيات الهي شوند. اگرچه محيي در اص حيات طبيعي قبلي را از دست

حيات  اين اوست، ولي آنان به توفيق حق تحت تعاليم عاليه افراد شايسته قرار گيرند تا
توأم  معرفت حق«: هللِ اِسَوي  ما اْلَحقِّ َمَع ف ْقداِن ر ْؤ َمْعِر»نصيبشان گردد، اين است معرفت خدا 

 ماسوي اهلل. باشد با فقدان رؤيت

ان ر آنها برطرف شده و اين يقين بها و حجابگوهر يقين که در حجب بود، آن پرده
 مکشوف گرديد، جز عشق خدا عشق ديگر در دل نماند. 

هد خوا آري آن که خواهد به سراي دوست آيد، مفتاح باب اين سرا عشق است. آن که
اب و ه آدست. آن که خواهد از حجراز مدارج صَور به مناهج معاني رسد، به واسطه عشق ا

 رسوم، عواطف و احساسات افراطي هجرت کند، به واسطه عشق است.

حبيب  رقانفاوراق احکام آدم، صحف ابراهيم، تورات موسي، انجيل عيسي، زبور داوود، 
خدا همه گوياي عشق است. آدم صفي که در صدر دولت بر تخت بخت نشست و مسجود 

طه عشق ه واسعشق بود. ادريس که از وهده خاک به عالم پاک رسيد، بفرشتگان شد، به واسطه 
ور که ح شکبود. ابراهيم که آتشگاه دشمن بر او روضه رضوان گشت، به واسطه عشق بود. نو

ت جاورمدر سفينه نجات، سالمت و کرامت يافت به واسطه عشق بود. موسي که از زحمت و 
اتب ، مرتا بود در مطاف اين شمع ازلي بود فرعون برست، به واسطه عشق بود. حبيب خدا
 دعوت کردند. « َاْو َاْدني»عشق خود را به جايي رسانيد که او را به خلوت 

 وفرمان آمد يا محمد! اين کتاب سمت راست تو، تيغ سياست سمت چپ تو، محو 
  حو.مبا  اثبات به دولت و صولت تو؛ دولت با کتاب، صولت با تيغ؛ کتاب با اثبات، تيغ

 اوم دل ن حردا پاسباـ! هرکه تحت واليت تو زندگي کند، اين تيغ، يعني نظر خ يا محمد
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 البته. يستن معقول نشاندن پاسبان خراب خانه در است؛ خراب خانه آن دل، آن وگرنه باشد 
 .است ياريبس اقسام را يقين و ايمان بايد؛ يقين و ايمان ندهند، کسي هر به را عشق اين

 تعظيم لهي،ا علم: بايد چيز سه را او رسد، اليقينعين به اليقينعلم از دخواه که کسي
. بگذرد خود دبيرت از بايد رسد، اليقينحق به اليقينعين از خواهد که کسي. سنت به تبعيت امر،

 .کثير عقل از است افضل توفيق، اندکي
 نرو، خود!  الکاس. باش تو مرحله هر در ما ياور و يار ايم،سپرده تو به را خود الها بار 

 را او رفت خود هرکه .ماني باز راه رفتن از کني اتکاء خود به اگر. نکن اتکاء خود بر خدا به ترا
 «ر م ْقَتِد َمليک   ْندَ عِ  ِصْدق   َمْقَعدِ  في» به آويخت او رحمت و فضل به هرکه واگذاشتند، خود به

  .«َقْلٌب َله   کانَ  ِلـَمنْ  َلِذْکري ذِلکَ  في ِانَّ » رسانيدند
 فرق رب عالم و مالي خاک در روي بار هزاران اگر. بسپار او به را دلت سالک اي

 اثر در که هاييدل آن به خوشا. درکشند نيستي قلم همه بر نشده خالي اغيار از دل تا سربپيمايي،
 رنگ يگرد شد، ايکت را او مر و گشت آزاد اغيار قيد از که کسي. است شده خالي اغيار از توبه
  .نشيندنمي او چهره بر غرور گرد و ندارد مخلوق رياء

 محلي را او دين دارالملک در دعوي، بازار سر در است داللي زبانت! داوود يا آمد وحي
 که است آن شرط. است هوي گويي هرچه دل، زباِن بدون. راست دل هست که محلي نيست،

 آن. آيديم ابديت  و ازليت بوي او از که راست دل هست که محلي گويي، جان و دل زبان به
 وسفيي بوي شما از که برگرديد خود وطن به و برخيزيد: فرمود برادرانش به مصر عزيز
 .آيدنمي

 به نسانا تقوي بدون مسلمًا يابد؟مي تحقق دل در تقوي نور اغيار، خروج بدون آيا
 .رساندمي انسانيت ذروه به حيوانيت حضيض از را انسان که است تقوي. رسدنمي مقامي

 َمجاز لمعا از شود، حقيقت عالم محب رساند، کمال به را خود تقواي مراتب کسي اگر
 متجلي دلش کانون در «هلِل ِ ح ّبًا َاَشدُّ» عشق نور شده، باالتر عشقش مراتب رفته رفته کند، اعراض

 .گردد
 در  چيز سه و شودمي حاصل او در انقطاع رسانيد، کمال به را تقوايش مراتب که کسي

 آري. بوبمح در محب شناخته، در شناختن يافته، در ج ستن: گرددمي نابود و محو چيز، سه
 اميـمق به نانآ متعلمين و  کينـسال  که است اين  اولياء ضراتـح تالش  و سعي و  آرزو تمام
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 رسند که در محبوب ازلي مستهلک شوند. 

ز : يکي اشود ين مقام باشد، از سه خطر مهم در اماناند هر کسي داراي ابزرگان فرموده
 . ديگريباشدشبهات دنيا، اميد است که اثري از آثار شبهات در دل مقدس سالکين طريق حق ن

خود  عشوقاز سکرات موت، خوشا بر حال آن که از سکرات موت در امان باشد، به مالقات م
 الخره از هول قيامت.رود که روز موت براي مؤمن روز عيد عظمي است؛ و با

 نَّ اهللَ اِ»دارد عالمتي از عاليم انقطاع و تقوي، توکل است. خدا متوکلين را دوست مي

نين چل کرد. ا سواراما توکل چيست؟ حبيب خدا از پيک وحي معني توکل « ي ِحبُّ اْلـم َتَوکِّليَن
او  ، نه بررريو نه ض پاسخ داد: علم بر اين که مخلوق نتواند به ديگري نفع رساند، نه سودي

ه ديگران بي افراد بينيم که بسيارعطا کند و نه از او دريغ بدارد، يأس از مخلوق ... البته ما مي
 د.ساننتوانند نفعي بررسانند! قطعًا امر خدا است، اگر اراده او نباشد، نمينفع مي

ه هم حصول اين مقام مستلزم مجاهدت و رياضت مافوق تصور است. عاشق بايد به
تر از هر يرينششدايد و ناماليمات صبر کند. تقوي است که تلخي اين شدايد را در کام عاشق، 

ر بدهد، خستگان را مورد نوازش خود قرار مي ًْکند. تقوي است که سالکان و دلچيزي مي
 آموزد.گذارد و درس عشق ميجراحات ايشان مرهم مي

ْسَم ْذک ِر ااَو »ترين مقام سالک؛ انقطاع است ها است و باالصبر و تقوي باالترين سرمايه

لک است. امات عاليه ساي از مقاع يکاي سالک منقطع شو منقطع، که انقط«. َربَِّک َو َتَبتَّْل ِاَلْيِه َتْبتياًل
 صابر شو، بر مصائب صابر باش.

«. مياًلجَ  ْبرًار صَ َفاْصبِ »ها صابر باش يا محمد! بر شدايد و مصائب و ناماليمات و ناگواري
شو که حت ناالحزان آزاد ساخت. اي سالک دل سوخته ناراآري صبر بود که يعقوب را از بيت

 شوي.االحزان آزاد ميباالخره تو هم از بيت

ر آن ديماري، ر آن بد«. ِاّنا َوَجْدناه  صاِبرًا»صبر بود که داروي شفا بر مذاق ايوب ريخت 
کشيدم، حال که يمه دوش بگفت: الهي تا حال بار درد و بال را . «ِنْعَم اْلَعْبد »شدايد به او رسيد 

 کشم.فرمودي، بعد از اين بار بال را به جان و دل مي« ِنْعَم اْلَعْبد »

«. لّصاِبريَنا ِمَن  اهلل  َسَتِجد ني ِاْن شاءَ »د ـوش اسماعيل رسانيـدا به گـود که نداء فـصبر ب
«. ريَنالّصابِ  شِّرِ َو بَ »رساند مأوي رسانده و به گوش مي صبر است که انسان را از بلوا به جنت

 ِحبُّ ي  الل ه وَ » بتـحـدهند: يكي امروز، يكي فردا. امروز منشور مآري به فرد صبور دو خلعت مي
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 «.اِرَبي الدّ َسالٌم َعَلْيک ْم ِبما َصَبْرت ْم َفِنْعَم ع قْ »و فردا خلعِت  «الّصاِبريَن

د ل نخواهحاص نفس مبارزه کرد، تا نفس مغلوب نشود اين امتيازات البته بايد هميشه با
فر هم کند که به کشد. بايد از اين نفس ترسيد که نه تنها انسان را به معصيت وادار مي

ما اديگر،  هايکشاند. حضرت يوسف بالي بسيار ديد از جمله افتادن به چاه، به زندان و بالمي
ِء ِاّلا ما ِبالسُّو اَرَس َلَاّمنَّفْ ِانَّ ال»گفت  نفس، اين بود که اتصااًل مياز هيچ يک به ناله در نيامد اال

 « .َرِحَم َرّبي

سيد. رقبي آتش نفس را به تقوي بنشان، هر که در دنيا به آتش نفس بسوخت، به آتش ع
بي ش عقهر کسي که به رياضت و مجاهدت، آتش نفس نشانيد، فردا به لطف و رحمت خدا آت

 د.بنشان

ت هاي مهم مراقبت از خويش است و اال به هالکمراقب خويش باش که از توصيه
گهبان ت؛ نرسي. مراقبه معاني مختلفي دارد و باالترين معناي آن، کشيک کشيدن نفس اسمي

 «. ْمَسه  ْنسيه ْم َاْنف   َفَاوا اهللَ َو ال َتک ون وا َکالَّذيَن َنس  »حرم دل بودن. اي سالک خدا را فراموش مکن 

دل را  ديدگان« ِضَرو ج وٌه َيْوَمِئذ  نا»اي سالک، اي راهرو طريق حق، اگر خواهي با کحل 
ز قيد اي اپل سازي، اگر خواهي با گرد سم براق اسالم ديدگان عقل را مکّحل نمايي، مکّح

 راي. بيا اسالم در مکش. اگر خواهي حقايق را بر تو آشکار کنند، خود را به زينت تقوي

د؟ بر ه نهشته سعادت در پرده عنايت متواري است، تا کي بدر آيد و دست بر دوش کفر
شق دوش سالک محبوب خدا، بر دوش کسي که در زمره سعداء به شمار آيد، بر دوش عا

 جمال حق. 

 عالمت عشق اين است که چون عاشق خواهد به وصف معشوق آيد، دل از ديگران
زبان  پردازد.نويش در مقام مناجات و راز و نياز به حاجت خ بپردازد، همه ذکر و ثناي او گويد،

و  ود فانيخدر  در ذکر آويخته، دل در مشاهده آميخته و مراتب سّر به مواصلت رسيده، از خود
 در حق باقي شده.

ور، الهي ذکر تو عيش است و عشق تو سور، صحبت تو َرْوِح روح است، قرب تو ن
 صور. فت تو رستخيز بيجان است، ياجوينده تو کشته بي

 ست،رمستان اـحبان است، محفل سـحفل جانان، محفل راز و نياز مـاي عاشقان! م
 لوت ـدر خ« ْقَرب اَ ْحن  َو نَ »ارگاه ناز عاشقان است ـاشق که بـاشقان است. بناز اي عـبارگاه ناز ع
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 رسد. بر تو مي ي در پيپ« َاَنا َجليس  َمْن َذَکَرني»سّرًا به سّر، شراب « َمَعک ْم ه وَ »و 

 هندهآري سالک مکتب ربوبي، تحت تعاليم عاليه محبوب خداست و باطنًا تعليم د
في اي از او صداوست. آن استادي که هر حرفي از او ظرفي است شراب رحيق را، هر کلمه

 اي از او کوکبي است آسمان هدايت را.است دّر تحقيق را، هر نقطه

خاطر  وست.اد را در پيشگاه مولي بينداز که هرچه داري از اما اي سالک، معلومات خو
رموز  واسرار  هي واي بپرداز و بدان فهميدن کالم استاد الهي و عارف الخود را از آنچه دانسته

 بي.ايشان، در غايت صعوبت است براي کساني که نه سوزي در دل دارند و نه درد طل

ر ت، دت بازکن. از قطره باران معرفاي راهرو طريق وصال، چون صدْف دهان قابلي
هر ر تو ظاني بصدف دل بگير، با رياح انفاس مردان الهي و آتش عشق پرورش ده، تا د َرر معا

ي که شارتشود و جواهر حکمت بر تو عيان گردد. آنگاه اي سالک، اي عاشق جمال حق، آن ب
 به حبيب خدا رسيد، به تو رسد، ببين معشوق ترا چه گويد؟

معشوق ازلي به تو گويد: اي معشوق، اي محبوب من پيش از آن که مرا آري آن 
ام. اي محبوب من، تو محبوب و معشوق مني، همه عالم و فردوس برين خواهي، َمَنت خواسته

ام. اي محبوب من در دهر مرا عاشق بسيار بَود، تو شاد بزي که ود را بهر تو آراستهـو رضوان خ
 ام.من ترا خواسته



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست آيات
 
 
 

 صفحه سوره/آيه متن آيه

  185 1حمد/ ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَّحيمِ 

 174 2بقره/ ذِلَك اْلِكتاب  ال َرْيَب ِفيِه ه ًدي لِّْلم تَِّقينَ 

 107 6بقره/ .ِإنَّ الَّذيَن َكَفر وا َسواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَته ْم َأْم َلْم ت نِذْره ْم ..

 296  7بقره/ لي ق ل وِبِهْم َو َعَلي َسْمِعِهْم َو َعَلي َأْبَصاِرِهْم ...َخَتَم اهلل  َع

 311 10بقره/ ِفي ق ل وِبِهم مََّرٌض َفَزاَده م  اهلل َمَرضًا َوَله م َعَذاٌب َأِليٌم ...

 295 18بقره/ ص مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي َفه ْم اَل َيْرِجع ونَ 

 348 27بقره/ ْعِد...أ وَلِئَك ه م  اْلَخاِسر ونَ الَِّذيَن َينق ض وَن َعْهَد اهلل ِمن َب

 234و205 30بقره/ ... ِاّني َاْعَلم  ما ال َتْعَلم ونَ  َو ِاْذ قاَل َربَُّک ِلْلَمال

 80 31بقره/ َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ك لََّها...

 343 37بقره/ َفَتَلقَّي آَدم  ِمن رَّبِِّه ...ِإنَّه  ه َو التَّوَّاب  الرَِّحيم  

 369 47بقره/ َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذك ر وْا ...َوَأْوف وْا ِبَعْهِدي أ وِف ِبَعْهِدك ْم

 164 51بقره/ َو ِإْذ َواَعْدَنا م وسي َأْرَبِعيَن َلْيَلًة...

 81 60بقره/ َوِإِذ اْسَتْسَقي م وسي ِلَقْوِمِه ...َقْد َعِلَم ك لُّ أ َناس  مَّْشَرَبه مْ 

 307 74بقره/ .َوًة.. َقَسْت ق ل وب ك م مِّن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسث مَّ

 109 106بقره/ َما َنْنَسْخ ِمْن آَية  َأْو ن ْنِسَها َنْأِت ِبَخْير  مِّْنَها َأْو ِمْثِلَها...

 344 128بقره/ وَّاب  الرَِّحيم  َربََّنا َواْجَعْلَنا م ْسِلَمْيِن َلَك ...ِإنََّك َأنَت التَّ 

 208 149بقره/ َو ِمْن َحْيث  َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم...
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 صفحه آيه/سوره متن آيه

 437 155ه/بقر لّصاِبرينَ اَبشِِّر  ... َوَو َلَنْبل َونَّك ْم ِبَشْيء  مَِّن اْلَخوِف َواْلج وِع َوَنْقص  مَِّن اأَلْمَوالِ 

 369 156بقره/ ِجعوَنالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْته م مُِّصيَبٌة َقال وْا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإَلْيِه َرا

 343 160بقره/ ِإالَّ الَِّذيَن َتاب وْا َوَأْصَلح وْا ...َوَأَنا التَّوَّاب  الرَِّحيم  

 439 165بقره/  َأَشدُّ ح بًّا هللِ َو ِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخذ  ِمن ...َوالَِّذيَن آَمن وْا

 279و191و16 171بقره/ نَ َو َمَثل  الَِّذيَن َكَفر وْا َكَمَثِل ...ص مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي َفه ْم اَل َيْعِقل و

 393و363و180 186بقره/ َو ِإَذا َسَئَلَك ِعَباِدي َعّني َفَاّني َقِريٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّاِع...

 375 189بقره/  األِهلَِّة ...َوْأت وْا اْلب ي وَت ِمْن َأْبَواِبَها ..َيْسَأل وَنَك َعِن

 121 213بقره/ َكاَن النَّاس  أ مًَّة... َفَبَعَث اهلل  النَِّبيِّيَن م َبشِِّريَن َوم نِذِرينَ 

 266 216بقره/ ك ِتَب َعَلْيك م  ...َوَعسي َأْن َتْكَره وْا َشْيًئا َوه َو َخْيٌر لَّك ْم...

 414و75 222بقره/ ِرينَ َو َيْسَأل وَنَك َعِن... ِإنَّ اهلَل ي ِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوي ِحبُّ اْلم َتَطهِّ

 179و163 286بقره/ ...نا ِبِه َلاَقَة اَل ي َكلِّف  اهلل  َنْفًسا ِإالَّ و ْسَعَها ... َربَّنا َو ال ت َحمِّْلنا ما ال ط

 21 7آل عمران/ ِم...ْأِويَله  ِإالَّ اهلل  َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعلْ ه َو الَِّذَي...َوَما َيْعَلم  َت

 21 18آل عمران/ ...َشِهَد اهلل  َأنَّه  اَل ِإَلَه ِإالَّ ه َو َواْلَماَلِئَكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم

 435و91 47آل عمران/ َقاَلْت َربِّ َأنَّي َيك ون  لي ...َفِإنََّما َيق ول  َله  ك ْن َفَيك ون  

 387 68آل عمران/ ِانَّ َاْوَلي الّناِس ِبِاْبراهيَم ِللَّذيَن اتََّبع وه  َو هَذا ...

 249و190 103آل عمران/ َواْعَتِصم وْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َواَل َتَفرَّق وْا...

 199 133آل عمران/ َوَساِرع وْا ِإلي َمْغِفَرة  مِّن رَّبِّك ْم...

 441 146آل عمران/ نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعه  ...َواهلل  ي ِحبُّ الصَّاِبِرينَ َوَكَأيِّن مِّن 

 440و357 159آل عمران/ نَ اْلم َتَوكِِّلي  ي ِحبُّ اهلَلَفِبَما َرْحَمة  مَِّن اهلِل ِلنَت َله ْم ... َو شاِوْره ْم ِفي اْلَاْمِر ... ِإنَّ

 159 169آل عمران/ يِل اهلِل اًََْمَواًتا َبْل...َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ق ِتل وْا ِفي َسِب

 433و418و416 173عمران/آل الَِّذيَن َقاَل َله م  النَّاس  ...َوَقال وْا َحْسب َنا اهلل  َو ِنْعَم اْلَوِكيل  

 153 190آل عمران/ ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت ...آلَيات  لِّأ ْوِلي اْلَاْلَبابِ 

 146 56نساء/ َفر وْا ك لََّما َنِضَجْت ج ل ود ه ْم َبدَّْلَناه ْم ج ل وًدا...ِإنَّ الَِّذيَن َك

 146 145نساء/ ِإنَّ اْلم َناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر ...

 369 1مائده/ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا َأْوف وْا ِباْلع ق وِد...

 314 2مائده/  ..َ.َتَعاَون وْا َعَلي اْلِبرِّ َوالتَّْقَوي ...َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا
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 صفحه آيه/سوره متن آيه
 270 3مائده/ ح رَِّمْت َعَلْيك م  اْلـَمْيَتة  ... اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك ْم ِديَنك ْم ...

 420 7ه/مائد َواْذك ر وْا ِنْعَمَة اهلِل ... ِإنَّ اهلَل َعِليٌم ِبَذاِت الصُّد وِر

 202 54مائده/ ه  ...َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا ...َيْأِتي اهلل  ِبَقْوم  ي ِحبُّه ْم َوي ِحبُّوَن

 269 67مائده/ َيا َأيَُّها الرَّس ول  َبلِّْغ َما ا نِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ...

 20 100مائده/ ق ْل الَّ َيْسَتِوي اْلَخِبيث  َوالطَّيِّب   ...

 72 9انعام/ ونَ ْلِبس َلْو َجَعْلَناه  َمَلًكا لََّجَعْلَناه  َرج اًل َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم مَّا َيَو

 321و93 59انعام/ َوِعنَده  َمَفاِتح  اْلَغْيِب... َواَل َياِبس  ِإالَّ في ِكَتاب  مُِّبين  

 435و91 73عام/ان َوه َو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت ...َيق ول  ك ْن َفَيك ون  

 345و120 75انعام/ َو َكَذِلَك ن ِري ِإْبَراِهيَم َمَلك وَت السََّماَواِت َواأَلْرِض ...

 372 122انعام/ َأَو َمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناه  َوَجَعْلَنا َله  ن وًرا َيْمِشي ِبِه ...

 430 26اعراف/  َخْيٌر...َيا َبني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا ...َوِلَباس  التَّْقَوي َذِلَك

  خََّرات  ج وَم م َسالنَُّوِإنَّ َربَّك م  اهلل  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َو ... َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

 209و208 54اعراف/ ِبَأْمِرِه َأاَل َله  اْلَخْلق  َواأَلْمر  ...

 َعَله  َدكًّا َوَجْلَجَبِل ه  ِل. َفَلمَّا َتَجلَّي َربَُّو َلمَّا َجاَء م وسي ِلـميَقاِتَنا َوَكلََّمه  َربُّه  ..
 432و73 143اعراف/ َخرَّ موسي َصِعًقا ...

 104 155اعراف/ َواْخَتاَر م وسي َقْوَمه  َسْبِعيَن... ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنت َك ...

 66 169اعراف/  ...َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم... َأَلْم ي ْؤَخْذ َعَلْيِهْم مِّيَثاق  اْلِكَتاِب

 421و175 172اعراف/ َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبني آَدَم ...َأَلْسَت ِبَربِّك ْم َقال وْا َبَلي ...

 210 185اعراف/ َأَوَلْم َينظ ر وْا في َمَلك وِت السََّماَواِت َو اأَلْرِض َو...

 383 8انفال/ ْجِرم ونَ ِلي ِحقَّ اْلَحقَّ َوي ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلم 

 72 17انفال/ َفَلْم َتْقت ل وه ْم ...َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهلَل َرمي...

 93 29انفال/ ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا ِاْن َتتَّق وا اهلَل َيْجَعل لَّك ْم ف ْرَقانًا...

 416 40انفال/ لي َو ِنْعَم النَِّصير  َو ِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلم وا ... ِنْعَم اْلَمْو

 107 53انفال/ َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َلْم َيك  م َغيًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعلي َقْوم  ...

 293 67انفال/ َما َكاَن ِلَنِبيٍّ ...ت ِريد وَن َعَرَض الدُّْنَيا َواهلل  ي ِريد ...

 320 32توبه/ ْفَواِهِهْم َو َيْأِبَي اهلل  ...ي ِريد وَن َأن ي ْطِفؤ وْا ن وَر اهلل ِبَأ
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  ْرضِ ْلت ْم ِإَلي اأَل اثَّاَق اهلِلَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا َما َلك ْم ِإَذا ِقيَل َلك م  انِفر وْا ِفي َسِبيِل

 360و281 38توبه/ َأَرِضيت م ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا...

 113 111توبه/ اْشَتَري ِمَن اْلم ْؤِمِنيَن َأنف َسه ْم َوَأْمَواَله م...ِإنَّ اهلَل 

 378 112توبه/ الّتاِئب وَن اْلعاِبد وَن اْلحاِمد وَن الّساِئح وَن ...

 436و417 129توبه/ َفِإن َتَولَّْوْا َفق ْل َحْسِبَي اهلل  ال ِإَلَه ِإالَّ ه َو...

 343 160توبه/ وا ... َو َانَـا التَّّواب  الرَّحيم  ...ِالَّا الَّذيَن تاب وا َو َاْصَلح 

 334 25يونس/ َو اهلل  َيْدع و ِإلي َداِر السَّاَلِم...

 66 39يونس/ َبْل َكذَّب وْا ِبَما َلْم ي ِحيط وْا ِبِعْلِمِه...

 416 58يونس/ ق ْل ِبَفْضِل اهلِل ... َفْلَيْفَرح وْا ه َو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمع ونَ 

 91و90 62يونس/ َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء اهلِل اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم َيْحَزن ونَ 

 121 12هود/ َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض ... ِإنََّما َأنَت َنِذيٌر...

 145 105هود/ َيْوَم َيْأِت اَل َتَكلَّم  َنْفٌس ِإالَّ ِبِاْذِنِه َفِمْنه ْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ 

 145 106هود/ ا الَِّذيَن َشق وْا َفِفي النَّاِر َله ْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌقَفَأمَّ

 145 108هود/ َوَأمَّا الَِّذيَن س ِعد وْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها...

 146 120هود/ َوك الًّ نَّق صُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباء الرُّس ِل َما ن َثبِّت  ِبِه ف َؤاَدَك ...

 272 4يوسف/ ْذ َقاَل ي وس ف  ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإنِّي َرَأْيت  َأَحَد َعَشَر ...ِإ

 441و172و171 53يوسف/ َو َما ا ً َبرِّيء  َنْفسي ِإنَّ النَّْفَس أَلمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ ...

 88 94سف/يو َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعير  َقاَل َأب وه ْم ِإّني َلَأِجد  ِريَح ي وس َف...

 272 100يوسف/ َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلي اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َله  س جًَّدا...

 148 101يوسف/ َربِّ َقْد آَتْيَتني ِمَن اْلم ْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث...

 107 11رعد/ ...ْا َما َله  م َعقَِّباٌت ...ِإنَّ اهلَل اَل ي َغيِّر  َما ِبَقْوم  َحّتي ي َغيِّر و

 115 23رعد/ َجنَّات  َعْدن  ...َوالَماَلِئَكة  َيْدخ ل وَن َعَلْيِهم مِّن ك لِّ َباب  

 441و115 24رعد/ َساَلٌم َعَلْيك م ِبَما َصَبْرت ْم َفِنْعَم ع ْقَبي الدَّاِر

 21 43رعد/ ...َوَيق ول  الَِّذيَن َكَفر وْا َلْسَت م ْرَساًل ق ْل َكفي ِباهلِل َشِهيًدا

  َو َفْرع هاٌتِبَاْصل ها ثا َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلل  َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرة  َطيَِّبة  ...
 135و102 24ابراهيم/ السَّماِء ِفي
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 67 9حجر/ ِإنَّا َنْحن  َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َله  َلَحاِفظ ونَ 

 206 26حجر/ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمن َصْلَصال  مِّْن َحَما  مَّْسن ون  

 304و193و190 29حجر/ َفِإَذا َسوَّْيت ه  َوَنَفْخت  ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقع وْا َله  َساِجِدينَ 

 372 95نحل/ ك مْ لَّ َواَل َتْشَتر وْا ِبَعْهِد اهلِل َثَمًنا َقِلياًل ِإنََّما ِعنَد اهلِل ه َو َخْيٌر

 َأْحَسِن َماْجَره م ِبوْا َأَما ِعْنَدك ْم َيْنَفد  َو َما ِعْنَد اهلِل َباق  َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبر 
 162و152و122 96نحل/ َكان وْا َيْعَمل ونَ 

 122 97نحل/ َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَكر  َاْو ا ْنثي َو ه َو م ْؤِمٌن ...

 302 108نحل/  الَِّذيَن َطَبَع اهلل  َعلي ق ل وِبِهْم ... أ ولِئَك ه م  اْلَغاِفل ونَ أ وَلِئَك

 86و81و57 125نحل/  ...ا ْدع  ِالي َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْله ْم

 346 1اسراء/ س ْبحاَن الَّذي َاْسري ِبَعْبِدِه َلْياًل ...

 369 34اسراء/ َتْقَرب وْا َماَل...َوَأْوف وْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤ والً َو اَل 

 433 65اسراء/ ِإنَّ ِعَبادي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم س ْلَطاٌن َو َكفي ِبَربَِّك َوكيالً 

 178 70راء/اس َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبني آَدَم َو َحَمْلَناه ْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ...

 375 80اسراء/ َو ق ل رَّبِّ َأْدِخْلِني م ْدَخَل ِصْدق  َوَأْخِرْجني م ْخَرَج...

 148 81اسراء/ َو ق ْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطل  ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزه وقًا

 174 82سراء/ا َون َنزِّل  ِمَن اْلق ْرآِن َما ه َو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِّْلم ْؤِمِنيَن...

 209و190 85اسراء/ َوَيْسَئل وَنَك َعِن الرُّوِح ق ِل الرُّوح  ِمْن َأْمِر َربِّي...

 107و104 2کهف/  َاْجرًا َحَسناَ نَّ َله ْماِت َاَقيِّمًا لِّي نِذَر ...َ ي َبشَِّر اْلم ْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمل وَن الصَّاِلَح

 296 36کهف/ ًة َوَلِئن رُِّدْدتُّ ِإلي َرّبي ...َو َما َأظ نُّ السَّاَعَة َقاِئَم

 121 56کهف/ َو َما ن ْرِسل  اْلم ْرَسِليَن ِإلَّا م َبشِِّريَن َوم نِذِريَن ...

 87 65کهف/ َفَوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدَنا ...َوَعلَّْمَناه  ِمن لَّد نَّا ِعْلًما

 147و45و44 66کهف/ ت َعلَِّمِن ِممَّا...َقاَل َله  م وسي َهِل اتَِّبع َك َعَلي َأن 

 147 67کهف/ َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا

 224 70كهف/ قاَل َفِاِن اتََّبْعَتني َفال َتْسَئْلني َعْن َشْيء  ...

 224 78كهف/ قاَل هذا ِفراٌق َبْيني َو َبْيِنَك ...

 87 104کهف/ الدُّْنَيا َوه ْم َيْحَسب وَن...الَِّذيَن َضلَّ َسْعي ه ْم ِفي اْلَحَياِة 
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 254 5مريم/ َوِإّني ِخْفت  اْلَمَواِلَي ...َفَهْب لي ِمن لَّد ْنَك َوِليًّا

 254 6مريم/ َيِرث ِني َوَيِرث  ِمْن آِل َيْعق وَب َواْجَعْله  َربِّ َرِضيًّا

 42 12مريم/ َوآَتْيَناه  اْلح ْكَم َصِبيًّا َيا َيْحيي خ ِذ اْلِكَتاَب ِبق وَّة 

 228 12طه/ ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلم َقدَِّس ط ًوي

 228 13طه/ َوَأَنا اْخَتْرت َك َفاْسَتِمْع ِلَما ي وحي

 393 39طه/ ّنيَأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّاب وِت ...َوَأْلَقْيت  َعَلْيَك َمَحبًَّة مِ 

 199 37انبياء/ خ ِلَق اْلِإنَسان  ِمْن َعَجل  َسأ ِريك ْم آَياتي َفَلا َتْسَتْعِجل ونِ 

 323 66انبياء/ َقاَل َأَفَتْعب د وَن ِمْن د وِن اهلِل َما َلا َينَفع ك ْم َشْيًئا...

 323 67انبياء/ أ فٍّ لَّك ْم َوِلَما َتْعب د وَن ِمْن د وِن اهلِل َأَفَلا َتْعِقل وَن

  ْبَحاَنَك ِإّنيس ا َأْنَت ِإلَّ َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب م َغاِضًبا ...َفَناَدي ِفي الظُّل َماِت َأن لَّا ِإَلَه

 327و201  87انبياء/ ك نت  ِمَن الظَّاِلِمينَ 

 201 88انبياء/ َفاْسَتَجْبَنا َله  َوَنجَّْيَناه  ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ن ْنِجي اْلم ْؤِمِنينَ 

 205 107انبياء/ َو ما َاْرَسْلناَك ِاّلا َرْحَمًة ِلْلعاَلمينَ 

 113 24حج/ َو ه د وا ِإَلي الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوه د وا ِإلي ِصَراِط اْلَحِميدِ 

 418 38حج/ ِإنَّ اهلَل ي َداِفع  َعِن الَِّذيَن آَمن وا ِإنَّ اهلَل َلا ي ِحبُّ...

  وب  الَِّتيي اْلق ل َتْعَم ير وا ِفي اْلَأْرِض َفَتك وَن َله ْم ق ل وٌب َيْعِقل وَن ...َو َلِكْنَأَفَلْم َيِس

 407و147و109 46حج/ ِفي الصُّد ورِ 

 121 49حج/ ق ْل َيا َأيَُّها النَّاس  ِإنََّما َأَنا َلك ْم َنِذيٌر مُِّبينٌ 

 351 3نون/موم َو الَِّذيَن ه ْم َعِن اللَّْغِو م ْعِرض ونَ 

 352 14مؤمنون/ ث مَّ َاْنَشْأناه  َخْلقًا آَخَر َفَتباَرَك اهلل  َاْحَسن  اْلخاِلقينَ 

 147 36مومنون/ َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ت وَعد ونَ 

 343 10نور/ َو َلْو َلا َفْضل  اهلِل َعَلْيك ْم َوَرْحَمت ه  َو َأنَّ اهلَل َتوَّاٌب َحِكيمٌ 

 75 55نور/ يَن آَمن وا ِمنك ْم ...َلَيْسَتْخِلَفنَّه م ِفي اْلَأْرِض...َوَعَد اهلل  الَِّذ

 380 44فرقان/ َأْم َتْحَسب  ...ِإْن ه ْم ِإلَّا َكاْلَأْنَعاِم َبْل ه ْم َأَضلُّ َسِبيًلا

 352 48فرقان/ َو ه َو الَّذي َاْرَسَل الرِّياَح ب ْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه ...

 346 62شعراء/ ا ِإنَّ َمِعَي َرّبي َسَيْهِدينِ َقاَل َكلَّ
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 391 88شعراء/ َيْوَم َلا َينَفع  َماٌل َوَلا َبن ونَ 

 391 89شعراء/ ِإلَّا َمْن َأَتي اهلَل ِبَقْلب  َسِليم  

 31 215شعراء/ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلم ْؤِمِنينَ 

 183 62نمل/ ِجيب  اْلم ْضَطرَّ ِإَذا َدَعاه  َوَيْكِشف  السُّوَء...َأمَّْن ي 

 281و57 64نمل/ َأمَّْن َيْبَدأ  اْلَخْلَق ...ق ْل َهات وا ب ْرَهاَنك ْم ِإْن ك نت ْم َصاِدِقينَ 

 107 80نمل/ َفِإنََّك َلا ت ْسِمع  اْلَمْوتي َوَلا ت ْسِمع  الصُّمَّ الدَُّعاَء ...

 430 82نمل/ .َقَع اْلَقْول  َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َله ْم َدابًَّة مَِّن اْلَأْرِض..َو ِإَذا َو

 43 14قصص/ َو َلمَّا َبَلَغ َأش دَّه  َواْسَتَوي آَتْيَناه  ح ْكًما َوِعْلًما...

 432 29قصص/ َفَلمَّا َقضي م وسي ...آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا

 57 46عنکبوت/ َل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسن ...َو َلا ت َجاِدل وا َأْه

 76 57عنكبوت/ ك لُّ َنْفس  ذاِئَقة  اْلَمْوِت ث مَّ ِاَلْينا ت ْرَجع ونَ 

 358 7روم/ َيْعَلم وَن ظاِهرًا ِمَن اْلَحيوِة الدُّْنيا َو ه ْم َعِن اْلآِخَرِة ه ْم غاِفل ونَ 

 293 57روم/ ونَ ِذيَن َظَلم وا َمْعِذَرت ه ْم َوَلا ه ْم ي ْسَتْعَتب َفَيْوَمِئذ  لَّا َينَفع  الَّ

 410 12لقمان/ َو َلَقْد آَتْيَنا ل ْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشك ْر هلِل ...

 ْم ي َطهَِّرك وَ ْلَبْيِت ْهَل اَو َقْرَن في ب ي وِتك نَّ ...ِإنََّما ي ِريد  اهلل ِلي ْذِهَب َعنك م  الرِّْجَس َأ

 212 33احزاب/ َتْطِهيًرا

 115 44احزاب/ َتِحيَّت ه ْم َيْوَم َيْلَقْوَنه  َسَلاٌم َوَأَعدَّ َله ْم َأْجًرا َكِريًما

 115و104 47احزاب/ َوَبشِِّر اْلم ْؤِمِنيَن ِبَأنَّ َله م مَِّن اهلِل َفْضًلا َكِبيًرا

 77 1فاطر/ ِل اْلَمَلاِئَكِة ر س ًلا...اْلَحْمد  هلِل َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاعِ 

 100 10فاطر/ ه  َمن َكاَن ...ِإَلْيِه َيْصَعد  اْلَكِلم  الطَّيِّب  َواْلَعَمل  الصَّاِلح  َيْرَفع 

 80 28فاطر/ َو ِمَن النَّاِس َو ...ِإنََّما َيْخَشي اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَماء  ...

 429 34فاطر/ ي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن...َوَقال وا اْلَحْمد  هلِل الَّذ

 106 6يس/ ِلت نِذَر َقْوًما مَّا أ نِذَر آَباؤ ه ْم َفه ْم َغاِفل ونَ 

 188 8يس/ ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغاَلاًل َفِهَي ِإَلي اأَلْذَقاِن...

 207 12يس/ اَره ْم...ِإنَّا َنْحن  ن ْحِيي اْلَمْوتي َوَنْكت ب  َما َقدَّم وا َوآَث

 114و75 58يس/ َسَلاٌم َقْوًلا ِمن رَّبٍّ رَِّحيم  
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 114 59يس/ َواْمَتاز وا اْلَيْوَم َأيَُّها اْلم ْجِرم ونَ 

 105 61يس/ َو َاِن اْعب د وِني َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ 

 70 45/صافات ي َطاف  َعَلْيِهْم ِبَكْأس  ِمن مَِّعين  

 135 64صافات/ ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخر ج  ِفي َأْصِل اْلَجِحيمِ 

  نيِجد .. َقاَل َسَت.ْذَبح َك ي أَ َفَلمَّا َبَلَغ َمَعه  السَّْعَي َقاَل َيا ب َنيَّ ِإنِّي َأَري ِفي اْلَمَناِم َأنِّ
 440و272 102صافات/ ِإْن َشاَء اهلل  ِمَن الصَّاِبِرينَ 

 211و205 160و159صافات/  َعمَّا َيِصف وَن ِإلَّا ِعَباَد اهلِل اْلم ْخَلِصينَ س ْبَحاَن اهللِ 

 440 44ص/ َو خ ْذ ِبَيِدَك ...ِإنَّا َوَجْدَناه  َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبد  ِإنَّه  َأوَّابٌ 

 302 45زمر/ َو ِإَذا ذ ِكَر اهلل  َوْحَده  اْشَمَأزَّْت ق ل وب  الَّذيَن َلا ي ْؤِمن وَن...

 435و417 53زمر/ ق ْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرف وا َعلي َأنف ِسِهْم َلا َتْقَنط وا...

 288 56زمر/ َأْن َتق وَل َنْفٌس َيا َحْسَرتي َعلي َما َفرَّطت  ِفي  ...

 209 55غافر/ َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك...

 411و402و362 60غافر/ اْدع وني َأْسَتِجْب َلك ْم... َوَقاَل َربُّك م 

 228و107 30فصلت/ ...ِإنَّ الَِّذيَن َقال وا ....َتَتَنزَّل  َعَلْيِهم  اْلَمَلاِئَكة  َألَّا َتَخاف وا

 320 42فصلت/ ال َيْأتيِه اْلباِطل  ِمْن َبْيَن َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه ...

 153و84 53فصلت/ ي اْلآَفاِق َوِفي َأنف ِسِهْم َحّتي ...َسن ِريِهْم آَياِتَنا ِف

 77 51شوري/ َوَما َكاَن ِلَبَشر  َأْن ي َكلَِّمه  اهلل  ِإلَّا َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ...

 363 32زخرف/ َأه ْم َيْقِسم وَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحن  َقَسْمَنا َبْيَنه ْم ...

 ا الصَّاِلَحاِت َوآَمن وا ِبَما ن زَِّل َعلي م َحمَّد  َوالَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل و
 381 2محمد/ َوه َو اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم...

 175 19محمد/ َفاْعَلْم َأنَّه  َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلل  ...

 199و138 4فتح/ ه َو الَِّذي َأنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ق ل وِب اْلم ْؤِمِنيَن...

 121 8فتح/ َشاِهًدا َوم َبشًِّرا َوَنِذيًرا ِإنَّا َأْرَسْلَناَك

 73 10فتح/ ِإنَّ الَِّذيَن ي َباِيع وَنَك ِإنََّما ي َباِيع وَن اهلَل ...

 103 13حجرات/ َيا َأيَُّها النَّاس  ...ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعنَد اهلِل َأْتَقيك ْم ...

 441و363 16ق/ دِ َلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريَوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ... َوَنْحن  َأْقَرب  ِإ

 437 30ق/ َيْوَم َنق ول  ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتَلْأِت َوَتق ول  َهْل ِمن مَِّزيد  
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 439 37ق/ ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَري ِلَمْن َكاَن َله  َقْلٌب...

 153 21و20ذاريات/ ي َأنف ِسك ْم َأَفَلا ت ْبِصر ونَ َوِفي اْلَأْرِض آَياٌت لِّْلم وِقِنيَن َوِف

 174 55ذاريات/ َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَري َتنَفع  اْلم ْؤِمِنينَ 

 415 3نجم/ َوَما َينِطق  َعِن اْلَهَوي

 393و346و288و11 8نجم/ ث مَّ َدَنا َفَتَدلَّي

و162و160و147و11 9نجم/ َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدني
 393و346و171  

 363و164و147 17نجم/ َما َزاَغ اْلَبَصر  َوَما َطغي

 393 42نجم/ َوَأنَّ ِإَلي َربَِّك اْلم نَتهي

 129 49قمر/ ِإنَّا ك لَّ َشْيء  َخَلْقَناه  ِبَقَدر  

 393 54قمر/ ِإنَّ اْلم تَِّقيَن ِفي َجنَّات  َوَنَهر  

 و393و212و139 55قمر/ ِدر ِفي َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَد َمِليك  مُّْقتَ 
 439و412  

 175 27و26رحمان/ ك لُّ َمْن َعَلْيَها َفان  َوَيْبقي َوْجه  َربَِّك ذ و اْلَجَلاِل َواْلِإْكَرامِ 

 122 10واقعه/ َوالسَّاِبق وَن السَّاِبق ونَ 

 14 18واقعه/ ِبَأْكَواب  َو َأَباِريَق َو َكْأس  مِّن مَِّعين  

 442 4حديد/ السََّماَواِت... َوه َو َمَعك ْم َأْيَن َما ك نت ْم ... ه َو الَِّذي َخَلَق

 335 16حديد/ َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمن وا َأن َتْخَشَع ق ل وب ه ْم ِلِذْكِر اهلِل ...

 136و14 22مجادله/ َلا َتِجد  َقْوًما ي ْؤِمن وَن...أ ْوَلِئَك َكَتَب ِفي ق ل وِبِهم  اْلِإيَماَن ...

 415 2حشر/ ه َو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفر وا ...َفاْعَتِبر وا َيا أ وِلي اْلَأْبَصاِر

 441و155 19حشر/ َوَلا َتك ون وا َكالَِّذيَن َنس وا اهلَل َفَأنَساه ْم َأنف َسه ْم...

 ْم  َو ي َعلِّم ه  َزّكيِهْمي  َو اِتِهه َو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأ مِّيِّيَن َرس وًلا مِّْنه ْم َيْتل و َعَلْيِهْم آي

 102و101 2جمعه/ اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة ...

 286و 80 5جمعه/ ...َمَثل  الَِّذيَن ح مِّل وا التَّْوَراَة ث مَّ َلْم َيْحِمل وَها َكَمَثِل اْلِحَماِر
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 178 3تغابن/ َن ص َوَرك ْم ...َخَلَق السََّماَواِت ...َوَصوََّرك ْم َفَأْحَس

 222 14تغابن/ ..َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجك ْم َوَأْوَلاِدك ْم َعد وًّا .

 321 2ملک/ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبل َوك ْم َأيُّك ْم َأْحَسن  َعَمًلا...

 85 1م/قل َواْلَقَلِم َوَما َيْسط ر ونَ  ôن

 254 4قلم/ َوِإنََّك َلَعلي خ ل ق  َعِظيم  

 345 15قلم/ ِاذا ت ْتلي َعَلْيِه آيات نا قاَل َاساطير  اْلَاوَّليَن ...

 320 43قلم/ َو َقْد كان وا ي ْدَعْوَن ِاَلي السُّج وِد َو ه ْم ساِلم ونَ 

 320 44قلم/ ...َفَذْرِني َوَمن ي َكذِّب  ِبَهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدِرج ه ْم 

 345 43حاقه/ َتنِزيٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمينَ 

 440و346 5معارج/ َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًلا

 295 7و  6معارج/ ِإنَّه ْم َيَرْوَنه  َبِعيًدا َوَنَراه  َقِريًبا

 178 14نوح/ َوَقْد َخَلَقك ْم َأْطَواًرا

 440 8مذمل/ ْبِتيًلاَواْذك ِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َت

 121 2و  1مدثر/ َيا َأيَُّها اْلم دَّثِّر  ق ْم َفَأنِذرْ 

 264 13قيامت/ ي َنبَّأ  اْلِإْنَسان  َيْوَمِئذ  ِبَما َقدََّم َوَأخَّرَ 

 88 14قيامت/ َبِل اْلِإْنَسان  َعلي َنْفِسِه َبِصيَرةٌ 

 88 15قيامت/ َوَلْو َأْلقي َمَعاِذيَره  

 441 22قيامت/ ِئذ  نَّاِضَرةٌ و ج وٌه َيْومَ 

 401و81 21انسان/ َو َسقاه ْم َربُّه ْم َشرابًا َطه ورًا

 239 7و  6نازعات/ َيْوَم َتْرج ف  الرَّاِجَفة  َتْتَبع َها الرَّاِدَفة  

 239 8نازعات/ ق ل وٌب َيْوَمِئذ  َواِجَفةٌ 

 133 24تکوير/ َو َما ه َو َعَلي اْلَغْيِب ِبَضِنين  

 371 5و  4مطففين/ ظ نُّ أ وَلِئَك َأنَّه م مَّْبع وث وَن ِلَيْوم  َعِظيم  َأَلا َي

 70و13 18مطففين/ َكلَّا ِإنَّ ِكَتاَب اْلَأْبَراِر َلِفي ِعلِّيِّينَ 

 70و13 21و20مطففين/ ِكَتاٌب مَّْرق وٌم َيْشَهد ه  اْلم َقرَّب ونَ 

 70و13 28مطففين/ َعْيًنا َيْشَرب  ِبَها اْلم َقرَّب ونَ 
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 146 8انشقاق/ َفَسْوَف ي َحاَسب  ِحَساًبا َيِسيًرا

 145 9طارق/ َيْوَم ت ْبَلي السَّراِئر  

 345 8اعلي/ َون َيسِّر َك ِلْلي ْسَري

 172و171 28فجر/ ِاْرِجِعي ِإلي َربِِّك َراِضَيًة مَّْرِضيَّةً 

 345 8بلد/ َأَلْم َنْجَعل لَّه  َعْيَنْينِ 

 345 10و  9بلد/ َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِن َوَهَدْيَناه  النَّْجَدْينِ 

 177 8و  7شمس/ َوَنْفس  َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ف ج وَرَها َوَتْقَواَها

 345 5ليل/ َفَأمَّا َمْن َاْعطي َواتَّقي

 178 4تين/ َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم  

 19 1علق/  ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ِاْقَرْأ

 19 2علق/ َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلق  

 19 3علق/ ِاْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرم  

 19 4علق/ الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ 

 12 5علق/ َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ 

 435 1قدر/ ِإنَّا َأنَزْلَناه  ِفي َلْيَلِة اْلَقْدرِ 

 423 2قدر/ َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلة  اْلَقْدِر

 423 3قدر/ َلْيَلة  اْلَقْدِر َخْيٌر مِّْن َأْلِف َشْهر  

 423 4قدر/ َتَنّزل  اْلَمَلاِئَكة  َوالرُّوح  ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ك لِّ َأْمر  

 93 7تکاثر/ ث مَّ َلَتَرو نََّها َعْيَن اْلَيِقينِ 

 82 1عصر/ ِرَواْلَعْص

 216 4ناس/ ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ 
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 326 آِه ِمْن ِقلَِّة الّزاِد، َو ط وِل الطَّريِق، َو ب ْعِد السََّفِر ...

 77 َاْنَت َوِليُّنا َحّقًا

 342 َو السُّْبَقة  ...َاّلا َو ِانَّ اْلَيْوَم اْلِمْضماَر َو َغدًا السِّباَق 

 343 َالَّا َفاْعَمل وا ِفي الرَّْغَبِة َكما َتْعَمل وَن ِفي الرَّْهَبِة ...

 224 َاال َمْن َطَلَبني َوَجَدني ...

 359  ...ِاتَّق وا الدُّْنيا َفَو الَّذي َنْفسي ِبَيِدِه َفِانَّ الدُّْنيا َلَاْسَحر  ِمْن

 84 َفِانَّه  َيْنظ ر  ِبن وِر اهلِل ... ِاتَّق وا ِفراَسَة اْلـم ْؤِمِن

 284 صَّْبرَ م  الَاَخَذ اهلل  ِبق ل وِبَنا َو ق ل وِبك ْم ِاَلي اْلَحقِّ َو َاْلَهْمنا َو ِاّياك 

 28 َاْلِاْخالص  ِسرٌّ ِمْن َاْسراِري اْسَتْوَدْعت ه  َقْلَب َمْن َاْحَبْبت  ...

 402و203 َلْيهِ َاْسَتْغِفر  اهلَل َرّبي َو َات وب  ِا

 371 َاع وذ  ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َو اْلك ْفرِ 

 294 َاْفَضل  الّطاعاِت ِهْجر  اللَّذاتِ 

 278 َاْكَثر  َمصاِرِع اْلع ق وِل َتْحَت ب ر وِق اْلـَمطاِمِع

 264 َاللهمَّ اْجَعْل َعواِقَب ا م وِرنا َخْيرًا

 401و181 ..ناَيتي .ظيم  ِجَو َجلََّلني ... َاماَت َقْلبي َعِالهي َاْلَبَسْتِني اْلَخطايا َثْوَب َمَذلَّتي 

 202 ِالهي َرضًا ِبَقضاِئكَ 
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 442 َانَـا َجليس  َمْن َذَكَرني

 71 ِانَّ اْلِاْسالَم َبَدَأ َغريبًا َو َسَيع ود  َغريبًا َفط وبي ِلْلغ َرباِء

 374 ليَم ه َو التَّْصديق  َو ...ِانَّ اْلِاْسالَم ه َو التَّْسليم  َو التَّْس

 66 ِانَّ هلِل َعَلي الّناِس ح جََّتْيِن ح جًَّة ظاِهَرًة َو ...

 434و417 مْ  َبْيَن َحبيِبهِ َوْيَنه ْم َق َبِانَّ هلِل َتعالي َشرابًا ِلَاْوِلياِء ... َو ِاذا َسِكر وا َطِرب وا ... ال َفْر

 77 ياَء َيْغِبط ه م  النَِّبيُّونَ ِانَّ هلِل ِعبادًا َلْيس وا ِبَاْنبِ 

 193 ِانَّ اهلَل َجميٌل ي ِحبُّ اْلَجمالَ 

 232 ِانَّ اْلـم ْؤِمَن ال ي ْمسي َو ال ي ْصِبح  ِالَّا َو َنْفس ه  ...

 84 ِانَّ ر وَح اْلـم ْؤِمِن ِلَاَشدُّ اتِّصااًل ِبر وِح اهلِل ِمِن ...

 27 نَّما ِلك لِّ اْمِريء  ماَنوي ...ِانََّما اْلَاْعمال  ِبالنِّّياِت َو ِا

 293 ِانَّه  َلْيَس ِلَاْنف ِسك ْم َثَمن  ِالَّا اْلَجنَّة  

 76 َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  ن وري

 293 ا ولِئَك اْلَاَقلُّوَن َعَددًا َو ه ْم َاْهل  ِصَفِة اهلِل ...

 84 َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  ر وحي

 84 َعْقل  َاوََّل ما َخَلَق اهلل  اْل

 84 َاوَّل  ما َخَلَق اهلل  اْلَقَلم  

 147 َاْوِليائي َتْحَت ِقبابي ال َيْعِرف ه ْم َغْيري

 279 َاْلايمان  َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب َو ِإْقراٌر ِباللِّساِن َو ...

 435 َاْيَن اْلـم ْسَتْغِفرينَ 

 76 َايَُّها الّناس  ِانَّه  ال َنِبيَّ َبْعدي

 277 النُّف وس  اْلـم ْخَتِلَفة  َو اْلق ل وب  اْلـم َتَشتَِّتة  ...َايَّت َها 

 363 ِبَحياتي َو َمَودَّتي ِلَاْوِليائي ال َشْيٌء َعلي َاِحّبائي ...

 195 َبْل َاْمٌر َبْيَن اْلَاْمَرْينِ 

 435و180 َالّتاِئب  ِمَن الذَّْنِب َكَمْن ال َذْنَب َله  

 294 لِّ َبِليَّةِ ح بُّ النَّباَهِة َرْأس  ك 
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 181 َحَسنات  اْلَاْبراِر َسيِّئات  اْلـم َقرَّبينَ 

 297 َاْلَحقُّ َاْوَسع  اْلَاْشياِء ِفي التَّواص ِف َواْضَيق َها ِفي ...

 122و88 َاْلِحْكَمة  ضالَّة  اْلـم ْؤِمِن َفَحْيث  َوَجَدها َفه َو َاَحقُّ ِبها

 88 اْلـم ْؤِمِن َفاْطل ب وها َو َلْو ِعْنَد اْلم ْشِركِ َاْلِحْكَمة  ضالَّة  

 122 َاْلِحْكَمة  ضالَّة  اْلـم ْؤِمِن َيْأخ ذ ها َحْيث  َوَجَدها

 134 خ ذ وا اْلِعْلَم ِمْن َاْفواِه الرِّجالِ 

 284 َخْير  اْلا م وِر َاْوَسط َها

 193 َخَلَق اهلل  آَدَم َعلي ص وَرِتِه

 205 ال َتْشع ر  َو دائ َك ِمْنَك ... َدوائ َك ِمْنَك َو

 22 َربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َو ...

 294 الرِّضًا ِبَقضاِء اهلِل باب  اهلِل اْلَاْعَظم  

 297 َرِحَم اهلل  اْمَرَا َسِمَع ح ْكمًا َفَوعي َو د ِعَي ِالي ...

 109 ر عاة  اْلِعْلِم َقليلٌ ر واة  اْلِعْلِم َكثيٌر َو 

 114 َالسَّالم  َعَلْيَك يا َعِليَّ ْبِن م وَسي الرِّضا

 413 َالسَّالم  َعَلْيَك يا َغريَب اْلغ َرباءِ 

 385 َالسَّالم  َعَلْيَك يا ِاماَم اْلـَمْغم ومِ 

 385 َالسَّالم  َعَلْيَك َايَُّها اْلِامام  اْلـَمْهم ومِ 

 141 َمْوالَي يا صاِحَب الزَّماِن َالسَّالم  َعَلْيَك يا

 403 َالسَّالم  َعَلْيَك يا ح رَّ ْبِن َيزيِد الرِّياحي ِبَابي ...

 391 َالسَّليم  الَّذي َيْلَقي َربَّه  َو َلْيَس فيِه َاَحٌد ِسواه 

 147و67 َالشَّْيخ  في َقْوِمِه َكالنَِّبيِّ في ا مَِّتهِ 

 294 راَحةٌ َالشُّْهَرة  آَفٌة َو اْلخ م ول  

 َد اللِّقاِءْدق  ِعنْ ار  ِصص مٌّ َذو و َاْسماع ، َو ب ْكٌم َذو و َكالم ، َو َعْمٌي َذو و َاْبصار ، ال َاْحر
 288 ان  ِثَقة  ِعْنَد اْلَبالِءَو ال ِاْخو

 294 َصْوَم النَّْفِس َعِن اللَّّذاِت الدُّْنيا َاْنَفع  الصِّياِم
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 333 ْن َعَرَف َنْفَسه  َو َنَزهَّها َعْن ك لِّ ما ي َبعِّد هاَاْلعاِرف  َم

 391 َعِجْبت  ِلَمْن ي ْنِشد  ضالََّته  َو َقْد َاَضلَّ َنْفَسه  ...

 173 َعَرْفت  َرّبي ِبَرّبي َو َلْوال َفْضل  َرّبي ما َعَرْفت  ...

 67و13  َو ...َاْلَعْقل  ي ْعَرف  ِبِه الّصاِدق  َعَلي اهلِل َفي َصدِّق ه 

 80 ع َلماء  ا مَّتي َكَاْنِبياَء َبني ِاْسرائيلَ 

 67 َاْلِعْلم  َمْخز وٌن ِعْنَد َاْهِلهِ 

 67 ِعْنَد ِذْكِر الّصاِلحيَن َيْنِزل  الرَّْحَمة  

 294 َفاتَّق وا اهلَل ِعباَد اهلِل َو باِدر وا آجاَلك ْم ِبَاْعماِلك مْ 

 163و68و13 هاِء صاِئنًا ِلَنْفِسِه حاِفظًا ...َو َامَّا َمْن كاَن ِمَن اْلف َق

 86 َاْلَفْقر  َفْخري

 207 َفي نادي َهْل ِمْن ساِئل  َفا ْعِطَيه  َهْل ِمْن تاِئب  ...

 422 ِفي اْبَنِة َرس وِل اهلِل لي ا ْسِوٌة َحَسَنةٌ 

 70 قاَل َعَلي اْلِمْنَبِر َسل وني َقْبَل َاْن َتْفِقد وني

 79 ...ِضه   َفاْسَتْخَلَصه ، َفه َو ِمْن َمعاِدِن ديِنِه َو َاْوتاِد َاْرَقْد َاْخَلَص هلِل

 81 َاْلق ضاة  َثالٌث قاِضياِن ِفي الّناِر َو قاض  ِفي اْلَجنَّةِ 

 146 َقليٌل اْلِعْلِم َخْيٌر ِمْن َكثيِر اْلِعباَدةِ 

 324 كاَن ِعْنَدنا ِمْن ا وِلي اْلَاْلباِب ...

 412 َبال َو ك لَّ َيْوم  عاش وراك لَّ َاْرض  َكْر

 152 ك ْن َطبيَب َنْفِسكَ 

 76 ك ْنت  َكْنزًا َمْخِفّيًا َفَأْحَبْبت  َاْن أ ْعَرَف َفَخَلْقت  ...

 249و160و101و73  ...ي َيْنِطق َو ب ك ْنت  َله  َسْمعًا َو َبَصرًا َو ِلسانًا َو َيدًي َفبـي َيْسَمع  َو بي َيْبص ر  

 266 ني ِفي الّناِس َدَرَجًة ِاّلا َحَطْطَتني ِعْنَد ...ال َتْرَفْع

 76 ال َتزال  طاِئَفٌة ِمْن ا مَّتي قاِئميَن َعَلي اْلَحقِّ

 269 ال ق ْرَبَة ِبالنَّواِفِل ِاذا َاَضرَّْت ِباْلَفراِئضِ 

 33 ال ي ْؤِمن  َاَحد ك ْم َحّتي ي ِحبُّ ِلَأخيِه ما ي ِحبُّ ِلَنْفِسهِ 
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 274 ال َيْحَزن  َاَحد ك ْم َاْن ت ْرَفَع َعْنه  الرُّْؤيا ...

 68و13 ِلك لِّ َشْيء  َمْعِدٌن َو َمْعِدن  التَّْقوي ق ل وب  اْلعاِرفينَ 

 243 َلْو ك ِشَف اْلِغطاء  ما اْزَدْدت  َيقينًا

 210 َلْن َيِلَج َمَلك وَت الرَِّب اْلَاْعلي َمْن َلْم ي وَلْد َمرََّتْينِ 

 388 َلْيَس اْلِغني ِمْن َكْثَرِة اْلَعْرِض َو لِكنَّ اْلِغني ...

 396 َلْيَس َبْيني َو َبْيَنه  ِحجاٌب ِاّلا ِحجاٌب ِمْن ياق وَتة  َبْيضاء ...

 283 َلْيَس َيْضِبط  اْلَعَدَد اْلَكثيِر َمْن ال َيْضِبط  ...

 80 َو ...لي َمَع اهلِل َوْقت  ال َيَسع ني َمَلٌك م َقرٌَّب 

 414و95 ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتَك َو ما َعَرْفناَك َحقَّ ...

 155 ما ِمْن َرج ل  َتَكبََّر َاْو َتَجبََّر ِالَّا ِلِذلَّة  َوَجَدها في َنْفِسهِ 

 166و164 َما اْخَلَص َعْبٌد هلِل َعزَّ َو َجلَّ َاْرَبعيَن َصباحًا ...

 306 َعناٌء َو آِخر ها َفناٌء ... ما َأِصف  ِمْن دار  َاوَّل ها

 83 ما َخَلْقت  َخْلقًا َاَحبُّ ِاَليَّ ِمْنكَ 

 287و279 َمساِجد ه ْم َيْوَمِئذ  عاِمَرٌة ِمَن اْلَبناِء، َخراٌب ...

 120 َمْن َتَعلََّم هلِل َو َعِمَل هلِل د ِعَي ِفي َمَلك وِت ...

 28 ي ْنسي َنْفَسه  ... َمَثل  الَّذي ي َعلِّم  الّناَس اْلَخْيَر َو

 391 َمْن َغَلَب َعَلْيِه َغَضب ه  َو َشْهَوت ه  َفه َو في َحيِِّز ...

 232و155 َمْن َكر َمْت َعَلْيِه َنْفس ه  هاَنْت َعَلْيِه َشَهوات ه 

 422 َنْحن  ح جٌَّة َعَلي اْلَخْلِق َو فاِطَمة  ح جٌَّة َعَلْينا

 351 ي في َغْيِبتي َفَكاْلِاْنِتفاِع ...َو َاّما َوْجه  اْلِاْنِتفاِع ب

 325 َوأْمِسْك ِمَن اْلماِل ِبَقْدِر َضر وَرِتَك َو َقدِِّم اْلَفْضَل ...

 149 َو ِانَّما َانَـا ق ْطب  الرَّحا ...

 428 ..ْيف َك . فيِه ضَ ْوالَيهذا َيْوم  اْلج م َعِة َو ه َو َيْوم َك اْلـم َتَوقَّع  فيِه ... َو َانَـا يا َم

 69 َهَجَم ِبِهم  اْلِعْلم  َعلي َحقيَقِة اْلَبصيَرِة َو باَشر وا ...

 207 َهْل ِمْن تاِئب  
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 صفحه متن حديث
 207 َهْل َمْن ساِئل  َهْل ِمْن م ْسَتْغِفر  

 403 َهْل ِمْن ناِصر  َيْنص ر ني

 71 يا َانيَس َمْن ال َانيَس َله  

 404 يا َسريِع الرِّضا 

 68 َاْنَت فار وق  الَّذي ي َفرِّق  َبْيَن اْلَحقِّ َو ...يا َعِليُّ 

 370و361و210 يا م َقلَِّب اْلق ل وِب َو اْلَاْبصاِر ... حاَلنا ِالي َاْحَسِن اْلحالِ 

 344 يا َمْن ِعْنَده  َنْيل  الطَِّلباتِ 

 177 يا َمْن ي ْعِطي اْلَكثيَر ِباْلَقليلِ 

 344  يا غاَيَة آماِل اْلـم ِحّبينَ يا م ني ق ل وِب اْلـم ْشتاقيَن َو

 

 



 

 
 اهنمارفهرست                           

 
 
 «آ»

 396، 297، 203،  83آب حيات/ 

 405آتشكده فارس/ 

 ،228، 192، 171، 137،  83، 14آتش عشق/ 
388 ،399 ،437 ،442 

 441آتش عقبي/ 

 441آتش نفس/ 

 374ديني/ آتش بي

 265آثار مضّله/ 

 412، 309، 223، 217 /آخرالزمان

 428، 269، 260، 207، 204آدم )ع(/ 

 378آرزوهاي عاليه/ 

 378آرزوهاي معنوي/ 

 377آزادي قلم/ 

 ،231، 194، 113، 99، 95، 93آسمان حقيقت/ 
352 ،353 ،387 ،401 ،420 ،421 

 76آسمان نبوت/ 

 414، 393آشنايان/ 

 417آفتاب حقيقت/ 

 384، 153،  63،  60،  59، 19آفرينش/ 

 337آه يتيمان/ 

 400، 101آيات آفاقي/ 

 429آيات انفسي/ 

 189آيين دوگانگي/ 

 407،  85آيينه قلب/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 «الف»

 ،269، 251، 245،  80، 78، 28ائمه اطهار)ع(/ 
275 ،276 ،322 ،332 

 حسين )ع(  اباعبداهلل )ع(         

 436، 404، 240، 102،  76ابد/ 

 78ابدال/ 

 400، 332، 304، 222، 184رار/ اب

 420،438، 395، 387، 355، 328، 272ابراهيم )ع(/ 

 393و 206و 196ابليس/ 

 91ابواب معاني/ 

 372، 371ابوذر )اباذر(/ 

 82ابوطالب/ 

 318، 317اتحاد توحيدي/ 

 261، 235اتحاد قلوب/ 

 ،261، 244، 230، 229، 190،  61اتحاد و اتفاق/ 
262 ،268 ،292 ،314، 315 ،316 ،317،336 ،353 ،
375 ،376 ،377 ،389 ،390 ،391 

 130اتصال به حق/ 

 154اتم/ 

 271اجانين/ 

 64اجله علما/ 

 ،75، 73،  51، 29، 28، 27، 26، 25اخالص/ 

81  ،90 ،99 ،133 ،134 ،158 ،159 ،164 ، 

166 ،202 ،204 ،205 ،230 ،235 ،244 ،246، 

279 ،281 ،328 ،350 ،351 ،365 ،371 ،394، 
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395 ،409 ،414 ،415 ،432 

 332، 304، 222، 184، 125اخيار/ 

 412احرام باطني/ 

 412احرام ظاهري/ 

 276احكام شرعي/ 

 223، 111،  50، 36ادب/ 

 151، 148ادويه/ 

 421، 420، 165، 151، 148،  84، 75ارادت/ 

 338ارباب غرور/ 

 417، 414، 422ارتزاق معنوي/ 

 134، 12ارسطو/ 

 91اركان عالم معنا/ 

 ،425، 414، 411، 136، 102، 94،  82ازل/ 

430 ،436 

 ، 131،  85،  81،  64اساتيد )استادان( الهي/ 

157 ،245 ،267 ،346 ،359 ،393 ،400 ،414، 

415 ،417 ،423 

 131اساتيد ظاهري و باطني/ 

 131اساتيد غيبي/ 

 ،132، 131، 130،  85،  62،  58استاد الهي/ 
149 ،160 ،161 ،163 ،174 ،180 ،198 ،207، 

220 ،228 ،245 ،247 ،249 ،251 ،252 ،253، 

254 ،267 ،274 ،288 ،289 ،306 ،393 ،399، 

401 ،442 

 434، 393، 208، 131استاد ازلي/ 

 150، 149استاد خاص/ 

 251،  85،  64،  62، 23استاد رباني/ 

 150و 149استاد عام/ 

 167و132و131و130استاد واصل/

 ،299، 270، 205، 182، 181، 170استغفار/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402 ،417 ،435 

 249، 96استقالل حقيقي/ 

 321، 320استدراج/ 
 354،355اسثقالل فکري/

 272، 166اسرار غيب/ 

 206اسطرالب اسرار/ 

 299اسطوره/ 

 ، 56،  53، 49، 36، 29، 27، 21، 14، 9اسالم/ 

58  ،60  ،64  ،71 ،75 ،76، 96 ،104 ،110، 
112 ،114 ،118 ،119 ،120 ،123 ،128 ،133، 

155 ،156 ،161 ،180 ،182 ،189 ،190 ،192، 

198 ،199 ،208 ،209 ،229 ،235 ،236 ،237، 

241 ،248 ،249 ،253 ،261 ،267 ،268 ،269 ، 

279 ،285 ،288 ،300 ،307 ،308 ،314 ،316، 

320 ،325 ،326 ،330 ،332 ،360 ،365 ،368، 

374 ،380 ،381 ،383 ،400 ،401 ،402 ،404، 

405 ،408 ،409 ،414 ،416 ،417 ،419 ،421، 

424 ،441 

 114اسماء الهي/ 

 377هاي باطني/ اسلحه

 377هاي ظاهري/ اسلحه

 377اسلحه مؤثر/ 

 440، 420اسماعيل )ع(/ 

 332، 331، 291، 244،  73،  54اشتهار/ 

 283اشجار خبيثه/ 

 352، 283، 282، 137، 102اشجار طيبه/ 

 396، 395، 346اشرف كاينات )ص(/ 

 386اصحاب/ 

 196اصحاب كهف روزگار/ 

 349اضطراب قلبي/ 
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 272اضغاث احالم/ 

 152، 151اطباء حاذق/ 

 ، 222، 183، 179، 170، 156،  51ِاعراض/ 

231 ،248 ،260 ،261 ،289 ،290 ،297 ،303، 

306 ،307 ،314 ،349 ،356 ،358 ،379 ،385، 

408 ،439 

 ،391، 335، 305، 280، 172، 171اعلي عليين/ 

422 

 79اعمال باطني/ 

 351،  79اعمال ظاهري/ 

 428، 327، 311، 263، 230افترا/ 

 345، 299افسانه/ 

 401، 250افق دل/ 

 63اقمار/ 

 342الكترون/ 

 422، 209، 138، 76، 11الگو/ 

 308، 241، 151، 141، 129، 94، 22الهام/ 

 184زادگان/ ماما

 405، 336،  52امانت الهي/ 

 262امپراطوري/ 

 429امدادهاي غيبي/ 

 371، 361، 331امر به معروف و نهي از منكر/ 

 112، 111، 110امر معاش/ 

 309، 253، 184، 118اموات/ 

 127،  62امور باطنيه/ 

 )ع(علي  امير المؤمنين )ع(          

 122اناث/ 

 ،71،  68،  66،  65،  64،  62، 30، 11انبياء/ 
73  ،74  ،76  ،77  ،78  ،79  ،80  ،83  ،84 ، 

87  ،90  ،93  ،94  ،101 ،104 ،105 ،106، 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

107 ،110 ،111 ،113 ،114 ،115 ،118 ،121، 

125 ،126 ،127 ،129 ،131 ،134 ،137 ،138، 

152 ،164 ،171 ،174 ،177 ،184 ،191 ،205، 

210 ،229 ،232، 245 ،254 ،259 ،260 ،262، 

266 ،269 ،272 ،273 ،276 ،287 ،288 ،290، 

304 ،319 ،322 ،327 ،335 ،336 ،337 ،347، 

350 ،357 ،358 ،359 ،367 ،375 ،387 ،401، 

403 ،405 ،406 ،410 ،416 ،420 ،423 ،428، 

435 

 428انتظاريون/ 
 438انجيل/

 ،247، 242، 163، 148، 108، 104، 15انحراف/ 

248 ،264 ،278 ،284 ،288 ،290 ،291 ،294، 

295 ،300 ،302 ،307 ،325 ،330 ،339 ،376 ، 

409 ،424  
 302انحراف علمي/ 

 382، 368انسان كامل/ 

 305، 217انس و جن/ 

 419، 416، 411، 409، 403انصار/ 

 15انكار حقايق/ 
 121انفاس قدسيه/

 ،165، 164، 162، 159، 101،  82، 11انقطاع/ 

172 ،190 ،193 ،201 ،204 ،210 ،228 ،250، 

287 ،288 ،308 ،393 ،411 ،413 ،432 ،439، 

440 

 125انوار اقبال/ 

 213انوار ثالثه/ 

 213انوار صعودي/ 

 213انوار نزولي/ 

 196، 79اوتاد/ 
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 ، 73،  71،  69،  68،  64،  62، 12اوصياء/ 

74  ،76  ،77  ،78  ،79  ،80  ،83  ،84  ،85 ، 

87  ،93  ،94  ،104 ،105 ،106 ،107 ،110 ، 

111 ،113 ،114 ،115 ،118 ،119 ،120 ،121، 

123 ،125 ،126 ،127 ،129 ،131 ،132 ،133، 

134 ،137 ،138 ،152 ،164 ،171 ،174 ،177، 

184 ،186 ،191 ،210 ،212 ،229 ،232 ،245، 

254 ،259 ،260 ،262 ،266 ،269 ،287 ،288، 

290 ،304 ،319 ،322 ،327 ،335 ،336 ،337، 

347 ،350 ،357 ،358 ،359 ،367 ،375 ،383، 

387 ،392 ،403 ،406 ،416 ،420 ،435 

 93اوالد طاهرين)ع(/ 

 147، 44اولوا العزم/ 

 ، 71،  70،  69،  62، 13، 12، 11اولياء )حق(/ 

77  ،74  ،76  ،79  ،83  ،84  ،85  ،86  ،87 ، 

88  ،93  ،94  ،95 ،96 ،97 ،98 ،104 ،105، 

106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،113 ،114 ،116 ، 

118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،127، 

129 ،133 ،134 ،136 ،137 ،138 ،147 ،149، 

150 ،152 ،159 ،164 ،170 ،171 ،172 ،173، 

174 ،176 ،184 ،186 ،188 ،189 ،191 ،195، 

202 ،206 ،210 ،212 ،213 ،229 ،231 ،232، 

236 ،245 ،253 ،254 ،259 ،260 ،262 ،266، 

277 ،278 ،281 ،288 ،289 ،290 ،293 ،304، 

309 ،313 ،315 ،316 ،321 ،329 ،332 ،340، 

347 ،357 ،358 ،367 ،370 ،383 ،387 ،394، 

395 ،399 ،401 ،402 ،403 ،405 ،407 ،409، 

411 ،416 ،419 ،420 ،422 ،424 ،425 ،426، 

429 ،430 ،435 ،439 

 95،96،97اولوا االلباب/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 429، 203اولي االبصار/ 

 394اويس قرني/ 

 ، 255، 245، 228، 215، 171، 149اهريمنان/ 

318 ،395 ،396 ،429 

 139اهل اطمينان/ 

 203، 117،  70اهل بصيرت/ 

 202اهل بال/ 

 410اهل بهشت/ 

 283اهل تخيل/ 

 78،  76،  9اهل بيت/ 

 134، 12اهل تحقيق/ 

 72اهل تلبيس/ 

 ،351، 309، 186، 133،  79،  65، 15اهل حق/ 

371 ،392 ،395 

 79اهل طلب/ 

 427اهل محبت/ 

 438، 340، 263، 234،  16اهل معرفت/ 

 339اهل غرور/ 

 86اهل فقر/ 

 193اهل قبور/ 

 90اهل معنا/ 

 134،  86، 12اهل نظر/ 

 153اهل يقين/ 

 429ايام درخشان/ 

 75ايام فراق/ 

 209ايمان اصلي/ 

 440، 260، 204ايوب )ع(/ 
 
 «ب»

 421باديه طلب/ 
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 418، 339، 288،  89باران رحمت/ 

 437باران محنت/ 

 90بازار حقيقت/ 

 211، 210باطن جهان/ 

 358باطن دنيا/ 

 376، 303، 200باغبان ازلي/ 

 137باغبان خدايي/ 

 282باغبان رباني/ 
 335باغ راز/ 

 22، 21 /هاي بهشتباغ

 250، 181، 39)ع(/ باقر

 149بال و پر واليت/ 

 121بامداد رسالت/ 

 356، 331پرستان/ بت

 411بحر ازل/ 

 129بحر حقيقت/ 

 330، 268، 264، 263، 262، 222،  81بدعت/ 

 86، 14، 11براهين عقلي/ 

 ،29، 28، 27، 25، 24، 15، 12بزرگان )اسالم(/ 
40 ،41 ،43 ،49 ،50  ،51  ،53 ، 57 ،58 ،59، 

60  ،61  ،63  ،64  ،65  ،67  ،68  ،69  ،77 ، 

82  ،85  ،86  ،87  ،89  ،92  ،96  ،97  ،98 ، 

99  ،103 ،104 ،105 ،113 ،114 ،115 ،119، 

121 ،122 ،124 ،130 ،131 ،134 ،135 ،138، 

146 ،149 ،152 ،158 ،170 ،172 ،173 ،174، 

176 ،177 ،179 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189، 

196 ،197 ،203 ،205 ،208 ،210 ،212 ،213، 

214 ،215 ،216 ،221 ،223 ،230 ،232 ،233، 

234 ،237 ،244 ،245 ،246 ،247 ،249 ،253، 

261 ،262 ،265 ،267 ،274 ،276 ،278 ،279، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

280 ،284 ،286 ،292 ،294 ،305 ،306 ،309، 

311 ،315 ،327 ،331 ،335 ،347 ،348 ،349، 

350 ،354 ،355 ،356 ،357 ،358 ،361 ،364، 
373 ،374 ،379 ،382 ،386 ،387 ،388 ،389، 

392 ،395 ،405 ،410 ،417 ،421 ،423 ،424، 

427 ،428 ،431 ،432 ،440 

 321، 38، 37، 32بسط/ 

 414، 348، 241، 116،  88، 21بصير/ 

 298، 220، 167بصيرت دل/ 

 315بصير محض/ 

 434، 163، 121،  82بعثت/ 

 287بالد اسالمي/ 

 336، 93،  64بالغت/ 
 147بني اسرائيل/ 

 229، 15بوته رياضت/ 

 100بوستان حقيقت/ 

 100بوستان طبيعت/ 

 268بهائيت/ 

 253،  50بيت اهلل الحرام/ 

 440بيت االحزان/ 

 334، 313،  83بيداردالن/ 

 ،355، 320، 318، 268، 255، 190بيگانگان/ 

365 ،376 ،381 ،431 

 ، 312، 281، 230، 200يماري )هاي( رواني/ ب

313 ،314 ،316 ،361 ،388 ،389 ،390 ،391، 

417 

 230بيماري عادت/ 

 193، 100بهار/ 

 330، 284،  64،  63،  62نظمي/ بي
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 «پ»

 297پرده ايمان/ 

 297پرده رحمت/ 

 67پرده غيبت/ 

 429، 421، 49، 12پروانه/ 

 334، 229، 159، 94پروانگان/ 

 429پشه/ 

 359پل بلوا/ 

 رسول اكرم )ص(          پيامبر )ص( 

 406پيراهن يوسف/ 

 163، 162پير راه/ 

 231پير طريقت/ 

 250،  76پيشوايان آسماني/ 

 ،285، 215، 211،  71،  57، 24پيشوايان الهي/ 

326 

 
 «ت»

 273، 272تأويل/ 

 148تأويالت رحماني/ 

 328، 170تائبين/ 

 207ت/ تباشير وصل

 36تبسم/ 

 419، 222، 192، 173، 172، 169،  75تجريد/ 

 380تجمل پرستي/ 

 73تجليات حق/ 

 73تجلي الوهيت/ 

 73تجلي ربوبيت/ 
 210تحول دل/ 

 147، 136تخم طلب/ 

 342تداوي روحي/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 290ترديد و اعراض/ 

 327ترك اولي/ 

 ،352، 350، 345، 329، 291، 16تزكيه نفس/ 

354 ،382 

 79تشابه جسمي/ 

 79تشابه روحي/ 

 78تشابه ظاهري و باطني/ 

 373،255تشتت خاطر/
 67تشنگان معرفت/ 

 118تشيع/ 

 212، 173، 27تصفيه باطن/ 
 83تطهير نفس/

 238تعديل قوا/ 

 ،186، 135، 109،  92،  90،  67،  66عقل/ ت
187 ،196 ،197 ،198 ،204 ،236 ،237 ،246، 

248 ،254 ،280 ،283 ،300 ،303 ،308 ،323، 

324 ،354 ،355 ،356 ،357 ،372 ،378 

 370، 369، 368، 367، 366تعهد رباني/ 

 ،267، 262، 261، 260،  76،  75،  72تفرقه/ 
268 ،316 ،317 ،318 ،357 ،376 ،389 ،391، 

436 

 ،318، 316، 315، 267، 261، 230اندازي/ تفرقه
351 ،376 

 ،94،  93،  92،  90،  80،  78،  65، 21تفسير/ 
106 ،190 ،194 ،247 ،297 ،302 ،305 ،306، 

383 

 ،326، 324، 323، 319، 317، 254، 187تفكر/ 

330 ،333 ،345 ،346 ،354 ،355 ،356 ،357، 

361 ،362 ،367 ،372 ،375 ،377 ،378 ،379، 

380 ،381 ،383 ،386 ،390 ،393 
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 224، 195تفويض/ 
 419، 352، 212، 192، 173، 172تفريد/ 

 355، 354، 276، 135، 134،  68تقليد/ 

 129تك سلولي/ 

 309تالوت آيات/ 

 372، 170،  92تالوت قرآن/ 

 381، 342، 341، 334، 291، 214، 173تماشا/ 
 241تمدن غرب/ 

 15تمّرد/ 

 348، 163، 150تنّبه/ 

 363توانگران حال/ 

 363توانگران مال/ 

 438تورات/ 

 240توارث صفات/ 

 ،233، 200، 180، 169، 161، 159توبه و انابه/ 
294 ،343 ،346 ،348 ،349 ،352 ،404 ،414، 

430 

 ،195، 180، 159، 126،  76،  66توبه نصوح/ 
196 ،200 ،203 ،207 ،233 ،270 ،313 ،344، 

345 ،350 ،352 ،404 ،408 ،410 ،422 ،423، 

 438و 424

 364تورم خياالت/ 

 292، 223توسن نفس/ 

 119وشه علمي/ ت

 210تولد اصلي/ 

 210تولد فرعي/ 

 327، 263، 230، 196، 182،  59تهمت/ 

 438تيغ سياست/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «ث»

 95ثري/ 

 95ثريا/ 

 385، 354، 235، 24ثقلين/ 

 139ثقل دنيا/ 
 
 «ج»

 250جاذبه الوهيت/ 

 343جاذبه كمال/ 

 401جام جمال/ 

 75جام قدس/ 

 120جامه تازي/ 

 332،  83، 14جامة جان/ 

 ،139، 113،  84،  75،  69، 16، 11جانان/ 
 160 ،161 ،166 ،171 ،172 ،180 ،189 ،193، 

200 ،202 ،203 ،207 ،212 ،221 ،231 ،335، 

360 ،363 ،366 ،392 ،401 ،402 ،405 ،408، 

409 ،411 ،412 ،416 ،418 ،419 ،424 ،429، 

433 ،435 ،437 ،441 

 216جان مادرزاد/ 

 316، 244،  57جدل/ 

 305، 195جبر/ 

 203جبرئيل/ 

 242جرم و مجازات/ 

 172جزيرة سيمرغ/ 

 271، 131، 130،  63جمادات/ 

 ،169، 168، 167، 98،  94،  84جمال ازلي/ 

291 ،338 ،374 

 ،161،171، 159، 139،  97،  82جمال حق/ 

203 ،204 ،208 ،321 ،340 ،364 ،385 ،405، 
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408 ،410 ،420، 429 ،432 ،441 ،442 

 147جمال صمدي/ 

 428، 427، 220جمعه/ 

 261، 255، 191جمعيت خاطر/ 

 ، 168، 164، 145،  86،  52، 14، 12جنت/ 
170 ،352 ،436 ،440 

 357جنگ احزاب/ 

 316جنگ و جدل/ 

 316جنگ غيرالهي/ 

 55جنود جهل/ 

 55جنود عقل/ 

 ،239، 236، 229، 227، 179، 135جوانان/ 
242 ،243 ،291 ،293 ،355 ،375 ،376 ،399، 

400 ،401 ،408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413، 

414 ،415 ،419 ،420 ،430 

 415، 414، 412، 409، 402، 375جوانان الهي/ 

415 

 423جوانان بهشت/ 

 437، 404، 402، 104، 15جوانمردان/ 

 442جواهر حكمت/ 

 108جهاد مقدس/ 

 298جهان دروني/ 
 
 «چ»

 153 /چشم باطني
 
 «ح»

 267حاجي كريم خاني/ 

 111حاكم شرع/ 

 141، 33حافظه/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85حبل المتين الهي/ 

 رسول اكرم )ص(        حبيب خدا 

 403حبيب بن مظاهر/ 

 356حجاز/ 

 ،169، 119،  93،  82،  77، 42، 15حجاب/ 

179 ،181 ،211 ،234 ،328 ،333 ،344 ،364، 

371 ،426 ،430 
 245، 130، 128حجت الهي/ 

 66حجت عيان/ 
 66حجت نهان/ 

 412، 269، 253، 243، 161،  50حج )عمره(/ 

 359، 102حجج الهي/ 

 425حديث دوست/ 

 180حديث قدسي/ 

 403حربن رياحي/ 

 99حركات باطنيه/ 

 345، 342حركات ظاهري/ 
 368حركت تكاملي/ 

 129حركت قسري/ 

 364، 332حركت معنوي/ 

 412حرم باطني/ 

 189ست/ حرم دو

 203، 118حريم مقدس/ 

 181حزن معنوي/ 

 316، 260، 155حسد/ 

 372، 111حسن )مجتبي( )ع(/ 

 255، 145حسن مطلق/ 
 194شناسي/ حس وظيفه

 207 /حسني

 ،191، 190، 112، 110،  69،  65حسين )ع(/ 
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192 ،200 ،201 ،220 ،260 ،285 ،337 ،350، 

402 ،404 ،416 ،419 ،422 ،432 

 ،103،  89،  76،  69)ع(/ ضرات معصومينح

104 ،110 ،114 ،177 ،183 ،184 ،219 ،220، 

232 ،250 ،274 ،289 ،331 ،377 ،404 ،419 

 114، 113حضرت احدّيت/ 

 ،74،  67،  64،  58،  50، 13حضرت قائم )ع(/ 
82  ،102 ،103 ،119 ،124 ،130 ،132 ،149، 

150 ،193 ،265 ،268 ،278 ،311 ،317، 325، 

327 ،329 ،330 ،348 ،368 ،379 ،385 ،386، 

403 ،411 ،422 ،428 

 267حضور قلب/ 

 75حظوظ نفس/ 

 429حظيره قدس/ 

 432، 314، 189، 111حقوق واجبه/ 

 66حق اهلل/ 

 299،  66الناس/ حق

 439، 411اليقين/ حق

 ،371، 343، 341، 326، 318، 307حكمت/ 

373 

 86،  52حكمت اسالمي/ 

 101،  87لهي/ حكمت ا

 88،  87حكمت عملي/ 

 88،  87حكمت نظري/ 

 428حكومت درخشان/ 

 85حكيمان الهي/ 

 402،  66حلّيت/ 

 420حمالت باطني/ 

 280حمالت خصم/ 

 338حمالت نفساني/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 101حواس باطنيه/ 

 418، 139حورا و عينا/ 

 70، 13حيات الهيه/ 

 424، 422، 408حيات طيبه/ 

 ، 240، 238، 217، 208، 154، 131حيوانات/ 

271 ،302 ،303 ،391 

 
 «خ»

 ) رسول اكرم )ص(           االنبياء )ص(خاتم

 ) حضرت قائم )ع(          االوصياء )ع( خاتم

 417، 406، 172، 112خادم )حقيقي(/ 

 299خاك نشينان/ 

 135خامة لفظي/ 

 135خامة تقوي/ 

 359، 82ختمي مرتبت )ص(/ 

 314 خدمات الهي/

 243خرافات/ 

 ،268، 267، 265، 260، 259خصم بزرگ/ 
269،270  

 224، 147، 45، 44خضر )ع(/ 

 162خضر راه/ 

 368خفاشان/ 

 263خلفا/ 

 255، 254، 76خلق عظيم/ 

 165، 164خلوت باطن/ 

 364، 363، 164، 16خلوت دل/ 

 165، 164خلوت ظاهر/ 

 328خلوتگاه مؤمن/ 

 333خلوت خانه دوستي/ 

 ،291، 286، 239، 192، 191، 98غفلت/ خواب 
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292 ،296 ،303 ،324 ،327 ،343 ،344 ،374، 

375 ،390 ،404 ،410 

 250، 198خودپرستي/ 

 266خود پسندي/ 

 234، 155، 14خود حقيقي/ 

 351، 332، 298، 266خودستايي/ 

 155، 153، 152،  60خودشناسي/ 

 374، 311خودفريبي/ 

 357خودكشي/ 

 434، 410، 407، 234، 90ازي/ خودمج

 418خورشيد وجود/ 

 164خونبها/ 

 418، 331، 313، 312، 299، 196خيانت/ 

 313خيانت نهايي/ 

 379، 325، 263، 259، 15خير عاقبت/ 

 
 «د»

 430داّبه/ 

 334دارالملك ايمان/ 

 309، 287، 115، 114، 104دار عقبي/ 

 334داغ قهر/ 

 175دايه واليت/ 

 ، 32، 31، 30، 29، 28ويان(/ دانشجو )دانشج

33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ، 

43 ،386 

 ،43، 40، 39، 30، 28، 27، 21، 20دانشمندان/ 

61 ،62 ،100 ،117 ،127 ،128 ،187 ،198، 

228 ،230 ،247 ،251 ،255 ،296 ،307 ،322 

 86دانشمندان ظاهري/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 442درر معاني/ 

 ،222، 221، 217، 183، 138، 82درگاه حق/ 

236 ،290 ،434 ،436 

 268، 267دراويش )درويشان(/ 

 414، 413، 364، 200، 16درد عشق/ 

 405درياچه ساوه/ 

 317درياي ابديت/ 

 60درياي درون/ 

 393دست رد/ 

 404، 403، 402دشت نينوا/ 

 216دشمن قسم خورده/ 

 ، 27، 26، 22، 21، 19، 16، 15، 14، 12دل/ 

30 ،31 ،35 ،39 ،41 ،42 ،49 ،51  ،52  ،63 ، 

65  ،67  ،72  ،73  ،78  ،80  ،82  ،83  ،84 ، 

90 ،91 ،93 ،95 ،96 ،97 ،101 ،102 ،107 ، 

108 ،113 ،117 ،118 ،122 ،133 ،136 ،137، 
138 ،139 ،146 ،147 ،148 ،149 ،151 ،153، 

158 ،159 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167، 

168 ،169 ،171، 172 ،173 ،174 ،176 ،177، 

178 ،179 ،181 ،182 ،184 ،187 ،188 ،189، 

190 ،191 ،193 ،194 ،196 ،199 ،200 ،201، 

202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،209 ،210، 

211 ،212 ،215 ،219 ،220 ،221 ،228 ،229، 

230 ،231 ،233 ،239 ،240 ،243 ،245 ،248، 

249 ،250 ،251 ،255 ،264 ،266 ،267 ،270، 

272 ،276 ،277 ،282 ،283 ،285 ،286 ،287 ، 

288 ،290 ،291 ،292 ،295 ،296 ،298 ،303، 

304 ،305 ،307 ،308 ،309 ،310 ،313 ،314، 

316 ،317 ،318 ،319 ،321 ،323 ،325 ،326 ، 

327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،334 ،335 ،339، 

345 ،347 ،349 ،350 ،351 ،352 ،354 ،355، 
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358 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،371 ،372، 

373 ،375 ،376 ،378 ،379 ،384 ،385 ،386، 

388 ،389 ،390 ،391 ،392 ،393 ،395 ،396، 

399 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،406 ،407 ، 

408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415، 
416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،423 ،424 ،425، 

426 ،427 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 ،434، 

435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،440 ،441 ،442 

 412دل سوزان/ 

 ،431، 419، 418، 364، 212، 16دل سوخته/ 

434 ،438 ،440 

 349دل شكستگان/ 
 385، 384دل شكسته/ 

 ، 148، 146، 145، 119، 90،  81،  54دوزخ/ 

168 ،205 ،212 

 421، 414، 408، 95ديار حق/ 

 434، 419، 103عدم/  ديار

 ، 193، 187، 153، 101، 91، 22ديدگان دل/ 

203 ،219 ،283 ،310 ،316 ،384 ،441 

 407ديده باطني/ 

 97ديده عبرت/ 

 67)ص(/ دين محمدي

 339، 287ديو شهوت/ 

 
 «ذ»

 437، 315، 161، 145ذائقه باطن/ 

 392ذبيح خدا/ 

 129ذرات اتمي/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ر»

 ، 189، 183، 165، 164، 113، 82راز و نياز/ 

192 ،216 ،217 ،259 ،280 ،282 ،328 ،363، 

384 ،409 ،441 

 136، 14راقم الهي/ 

 278راويان علم/ 

 336راهنماي الهي/ 

 379، 232راهنماي واقعي/ 

 382، 337راهنماي حقيقي/ 

 406، 134، 50رجال/ 

 400رزق ظاهر/ 

 400رزق باطن/ 

 381رژيم گذشته/ 

 441رستخيز/ 

 395رسم زمانه/ 

 437، 431رسم عاشق)عاشقي(/ 

 ،71،  68،  65، 35، 13، 12رسول اكرم)ص(/

75 ،77 ،78 ،93 ،133 ،134 ،203 ،205 ،211، 

212 ،270 ،322 ،328 ،356 ،359 ،363 ،365، 

368 ،369 ،370 ،374 ،388 ،394 ،405 ،406، 

407 ،423 ،433 ،438 ،440 ،442 

 96رسول باطني/ 

 66هي/ رسوالن ال

 96رسوالن ظاهري/ 

 ،220، 120، 114،  74،  71،  66، 13رضا )ع(/ 

385 

 442، 211، 202رضوان/ 

 403،  52رعيت/ 

 303ركود قلب/ 

 423، 422، 205رمضان/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سفر به کعبه جانان                                                                                              472  

 127روانشناسان/ 

 313روانشناسي اسالمي/ 

 355، 354، 155،  84روح الهي/ 

 69روح يقين/ 

 428، 370 ،275، 274، 273، 271رؤيا/ 

 273رؤياي رحماني/ 

 273رؤياي صادق/ 

 273رؤياي كاذب/ 

 75روح تجنيد/ 

 391، 324روز حساب/ 

 123، 78روز محشر/ 

 330روشندالن/ 

 75روضه انس/ 

 436روضه الفت/ 

 113روضه دل/ 

 436روضه رضا/ 
 438، 430، 410، 265روضه رضوان/ 

 288، 198رهبر حقيقي/ 

 128رهبر كامل/ 

 151 /رهبر واصل

 148رهزنان/ 

 432ره صد ساله/ 

 350، 293، 292رياست طلبي/ 

 ،306، 229، 216، 161، 103،  78، 15رياضت/ 

310 ،362 ،383 ،410 ،432 ،440 ،441 

 198رياكاري/ 

 
 «ز»

 23زاهدين/ 

 221زاير الهي/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 220،  74زاير واقعي/ 
 438زبور/ 

 227زعيم/ 

 269، 260، 254زكريا )ع(/ 

 82مان بعثت/ ز

 146زنجبيل و سلسبيل/ 

 410، 180زندان خودي/ 

 122زندان طبيعت/ 

 419زنگار معاصي/ 

 436، 422، 416، 259زهرا )س(/

 311، 310زيباترين چهره/ 

 311ترين چهره/ زشت

 384زيباترين محل/ 

 162، 139زيبايي ظاهر/ 

 384، 162زيبايي مطلق/ 

 
 «ژ»

 154ها/ ژن

 
 «س»

 359ساحر/ 

 318، 129ل نجات/ ساح

 367، 365ساختمان شخصيت/ 

 ، 401، 321، 248، 211،  81ساقي)وحدت(/ 

421 ،433 ،434 

 حسين )ع(          ساالر شهيدان 

 ، 317، 288، 276، 264، 130، 15سالك )الهي(/ 

331 ،334 ،345 ،346 ،349 ،350 ،351 ،354، 

356 ،357 ،359 ،361 ،362 ،363 ،364 ،377، 

379 ،382 ،384 ،392 
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 351سالكان/ 

 331سالك عارف/ 

 366، 176، 12، 11سالكين الهي/ 

 93سالكين راستين/ 

 ،290، 245، 244، 243، 219، 183، 165سائل/ 
303 ،335 ،417 

 329ستارالعيوب/  

 125ستاره اقبال/ 

 99ستاره درخشان/ 

 113ستاره زهره/ 

 ،199، 190، 163،  57،  55،  54ستمكاران/ 

402 

 ، 217، 181، 140،  52، 44، 22)ع(/ سجاد

259 ،266 ،353 

 200، 100سدره المنتهي/ 

 301، 228سراب/ 

 432، 421سرباز)ي(/ 

 426نامي/ سرزمين بي

 162سّر سويداء/ 

 ،393، 373، 292، 193، 161، 16سرمستي/ 

401 ،429 ،433 ،437 

 441، 434، 433، 161سرمستان/ 

 حسين )ع(          سرور شهيدان 

 ،323، 303، 204، 180، 145، 115، 22سعداء/ 

400 ،403 ،422 ،441 

 32سعة صدر/ 

 409، 335، 259، 184، 116سفراء الهي/ 

 432سفر در طرب/ 

 432سفر در طلب/ 

 83، 14سفرة سياه/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 431، 380، 90سفلي/ 
 438، 415، 411، 406، 218سفينه نجات/ 

 298سقوط وجدان/ 

 440موت/ سكرات 

 138سكينه/ 

 418سلطان عشق/ 

 435، 430، 418، 197سالطين/ 

 ،115، 114، 113، 75،  55،  50، 37، 35سالم/ 

116 ،184 ،221 ،294 ،403 ،404 ،421 ،422، 

423 

 97سلطه وهم و خيال/ 

 357سلمان فارسي/ 

 154سليمان )ع(/ 

 234سليقه )ساليق(/ 

 403شناسي/ سم

 404 ،403سم گناه )معصيت(/ 

 251سمع باطني/ 

 ، 201، 199، 191، 158، 133،  63سمع دل/ 

205 ،228 ،245 ،249 ،251 ،290 ،291 ،295، 

310 ،314 ،363 ،373 ،385 ،402 ،413 ،414، 

426 ،429 

 315سموم باطني/ 

 315سموم مهلك/ 

 307، 198سنگ خارا/ 

 267سني/ 

 56، 55سنت قائمه/ 

 418سنن صواب/ 

 ،252، 205، 193، 120،  85،  83،  82سوگند/ 

284 ،285 ،293 ،299 ،305 ،317 ،323 ،326 ، 

327 ،331 ،348 ،359 ،366 ،369 ،370 ،377، 
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383 ،391 ،435 

 433سوز دل/ 

 362سوز عشق/ 

 178، 171، 167، 159سوز و گداز/ 

 63سيارات/ 

 198سياستمداران/ 

 حسين )ع(          سيدالشهداء )ع(

 427 /سيدااليام

 رسول اكرم )ص(        سيدالمرسلين )ص( 

 59سيد قرشي/ 

 373، 308، 272، 131، 90سير صعودي/ 

 308سير نزولي/ 

 292دالن/ سيه

 
 «ش»

 407، 406،  88شامه باطن )باطني( 

 194شاه و گدا/ 

 212شاهد قدم/ 

 ، 434، 427، 426، 423، 422،  69شب قدر/ 

435 

 387، 76شبهه/ 

 440شبهات دنيا/ 

 135شجرة زقوم/ 

 167شجره طيبه عشق/ 

 380شجره فطرت/ 

 ،222، 211، 115، 109، 104، 103،  65شدايد/ 

230 ،231 ،264 ،288 ،330 ،331 ،346 ،382، 

383 ،395 ،413 ،429 ،436 ،440 

 429،  81شراب جمال/ 

 162شراب حضور/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 442شراب رحيق/ 

 ،204، 193، 113، 75، 70، 13شراب طهور/ 
211 ،249 ،373 ،382 ،393 ،401 ،421 ،429، 

 433 

 321، 75شراب وصال/ 

 435شربت بال/ 

 323، 322شريح/ 

 ، 222، 162، 161، 160، 151، 149شريعت/ 

268 ،406 

 205شستشوي مغزي/ 

 147شعيب )ع(/ 

 171شعله ازلي/ 

 440، 327شفاء/ 

 348، 337، 265، 147، 145، 115شقي/ 

 ،178، 177، 169، 145 ، 82،  75شقاوت/ 

184 ،197 ،217 ،278 ،305 ،306 ،307 ،308، 

347 ،348 ،390 ،404 

 392، 387، 353، 329شك و ترديد/ 

 427، 408، 285، 217، 140شكرگزاري/ 

 379، 351شكست/ 

 431، 425، 159دالن/ شكسته

 328شكم ماهي/ 

 351، 272، 126، 125،  84، 70،  63شمس/ 

 339شمس ازلي/ 

 ،421، 393، 229، 228، 159، 145ازلي/ شمع 

432 ،438 

 212، 97شمع هدايت/ 

 125شموس ظاهري/ 

 337شمشيرهاي باطني/ 

 ،400، 337، 190، 110،  84،  57شهادت/ 
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403 ،404 ،411 ،412 ،414 ،432 

 ،360، 204، 201، 199،  50، 49، 25شهداء/ 

403 ،404 

 419شهداي كربال/ 

 422، 421، 411، 404، 402، 191شهيدان زنده/ 

 294، 293، 292، 291، 289شهرت طلبي/ 

 163، 149، 148، 147شيخ )كامل(/ 

 102صديقين/ 

 267، 147شيخي )فرقه(/ 

 ،215، 199، 175، 151، 148شيطان )شياطين(/ 

216 ،217 ،218 ،223 ،228 ،259 ،260 ،261، 

263 ،264 ،265 ،266 ،273 ،302 ،305 ،309 ، 

325 ،331 ،337 ،355 ،359 ،361 ،362 ،378، 

418 ،425 ،433 

 163، 74شيعه/ 

 333شيوة دوستان/ 

 
 «ص»

 156صاحبان علم و فن/ 

 ، 272، 246، 245، 137، 108، 79صاحبدالن/ 

273 ،274 ،324 ،338 ،339 ،340 ،426 

 245صاحب واليت/ 

 353، 304، 106، 104،  81صالحين )صالحان(/ 

 ، 54،  50، 44، 40، 25، 24، 23)ع( / صادق

55  ،56  ،64  ،110 ،111 ،112 ،119 ،120 ، 

133 ،134 ،135 ،152 ،155 ،163 ،180 ،181، 

273 ،274 ،391 

 430، 421، 414، 82صبح ازل/ 

 431، 430صبح صادق/ 

 346صبر جميل/ 

 394،  80صحابه/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 403صحراي كربال/ 

 438صحف ابراهيم/ 

 167صحو/ 

 136، 14صحيفه اول/ 

 442، 329، 178صدف دل/ 

 138صديق اكبر/ 

 102صديقين/

 ،248، 196، 105، 104، 51صراط )مستقيم(/ 

255 ،265 ،267 ،307 ،416 ،420 

 321صرصر قهر/ 

 336صرف و نحو/ 

 ، 95،  89،  60،  54،  51صفات الهي )الهيه(/ 

168 ،210 ،234 ،246 ،337 ،352 

 316، 266، 148، 146صفات ذميمه/ 

 350، 316، 198، 155، 60صفات رذيله/ 

 177، 41صفاي باطن/ 

 ، 192، 149، 113،  51، 28صفا )و آرامش(/ 

220 ،221 ،311 ،312 ،315 ،316 ،327 ،348 ، 

349 ،365 ،396 ،415 

 87صفوت خاليق/ 

 146صقع ذات/ 

 316صلح و صفا/ 

 197صلح طلبان/ 

 181صلوات/ 

 126، 125، 124، 123صورت باطني/ 

 146ور هولناك/ ص

 70، 13صوامع قدس/ 

 
 «ض»

 422ضيافت الهي/ 
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 «ط»

 ،213، 212، 113، 102، 101طالبين حقيقي/ 
230 ،253 ،278 ،333 ،376 ،396 

 128طاووس/ 

 155، 154، 153، 152طبيب نفس/ 

 ، 163م 162، 161، 160، 159، 149طريقت/ 

196 ،231 ،268 ،406 

 99طالي اخالص/ 

 344صي/ طلسم معا

 437، 423، 413، 207، 122، 74، 16طوبي/ 

 52، 12طور سينا/ 

 74طوس/ 

 ،339، 264، 212، 109، 97هاي حوادث/ طوفان

340 ،388 

 385، 277طول امل/ 

 76طهارت تشريعي/ 

 76طهارت تكويني/ 

 230، 229، 15طهارت نفس/ 

 93طهارت محض/ 

 
 «ظ»

 365، 364ظرفيت رواني/ 

 374ظلمتكده/ 

 
 «ع»

 ، 83،  81،  73،  52، 49، 14، 11عارف )الهي(/
85  ،90 ،91 ،92 ،100 ،102 ،115 ،116 ،125، 

131 ،137 ،139 ،146 ،163 ،165 ،176 ،183، 

215 ،219 ،221 ،274 ،276 ،331 ،333 ،334، 

347 ،385 ،393 ،405 ،422 ،427 ،428 ،442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 387، 385،  62،  52عارف كامل/ 

 413، 384، 180، 117،  52، 12صل/ عارف وا

 ، 72،  70،  68،  67،  57، 13عارفان )عارفين(/ 

75  ،77  ،79  ،86  ،91 ،94 ،103 ،112 ،113، 

136 ،137 ،140 ،145 ،146 ،156 ،157 ،164، 

167 ،168 ،172 ،173 ،174 ،177 ،179 ،184، 

185 ،186 ،191 ،196 ،200 ،202 ،203 ،206، 

207 ،213 ،215 ،216 ،217 ،219 ،220 ،221، 

230 ،232 ،233 ،243 ،245 ،255 ،272 ،274 ، 

280 ،289 ،305 ،309 ،313 ،318 ،334 ،346، 

354 ،358 ،360 ،363 ،371 ،383 ،385 ،386، 

387 ،392 ،393 ،394 ،395 ،396 ،405 ،406 ، 

407 ،408 ،410 ،422 ،423 ،426 ،427 ،433 

 428، 338عارفين كامل/ 

 ، 98، 97، 94،  56، 16، 15يقي(/ عاشق )حق

139 ،140 ،160 ،165 ،168 ،171 ،172 ،173 ، 

189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،201 ،202 ،207 ، 

208 ،211 ،212 ،221 ،223 ،224 ،317 ،321 ، 

327 ،332 ،334 ،344 ،361 ،363 ،384 ،392، 
393 ،394 ،409 ،410 ،414 ،416 ،418 ،424 ، 

430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،437 ،440 ، 

441 ،442 

 ، 94،  70،  65، 51، 15، 13عاشقان )جمال(/ 

137 ،139 ،145 ،159 ،166 ،171 ،179 ،180 ، 

189 ،197 ،202 ،203 ،211 ،212 ،213 ،221 ، 

313 ،327 ،333 ،334 ،335 ،344 ،353 ،363 ، 

364 ،384 ،393 ،396 ،404 ،406 ،407 ،408 ، 

410 ،411 ،412 ،416، 417 ،419 ،420 ،422 ، 

425 ،426 ،428 ،429 ،433 ،435 ،436 ،437 ، 

438 ،441 
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 ، 404، 402، 260، 201، 200، 191عاشورا/ 
419 

 325، 264، 259،  71عاقبت به خيري/ 

 53عالم بخيل/ 

 علماي رباني عالم رباني         

 334، 134عالم ظاهري/ 

 381، 296، 279، 134، 25عالم نما)يان(/ 

 208عالم امر/ 

 ،228، 196، 172، 153، 126، 123عالم اعلي/ 

291 ،370 ،380 

 421عالم الست/ 

 162عالم باصره/ 

 193خبري/ عالم بي

 ،281، 196، 162، 157، 103، 79عالم حقيقت/ 

375 ،415 ،439 

 411، 360، 209عالم جبروت/ 

 161، 160عالم شريعت/ 

 ، 268، 196، 163، 161، 160عالم طريقت/ 

406 

 168، 84عالم غيب/ 

 411، 373، 346، 167عالم قدس/ 

 95عالم الزمان و المكان/ 

 380، 372، 296عالم الهوت/ 

 173، 172عالم محبوبيت/ 

 429عالم مجاز/ 

 439عالم مزاج/ 

 382، 362، 360عالم ملكوت/ 
 ،274، 213، 125، 124، 123، 95عالم ناسوت/ 

296 ،360 

 208عالم وحدت/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 166عبديت/ 

 372، 339، 307، 292، 279، 109، 97عبرت/ 

 348، 289، 288، 286، 261، 64عتاب )استاد(/ 

 164عدد چهل/ 

 301، 228،  55عرب/ 

 ،213، 212، 159، 139،  52، 12عرش )معلي(/ 

215 ،265 ،268 ،325 ،384 ،408 ،436 

 137،  85عرفان حقيقي/ 

 247، 137عرفان واقعي/ 

 267، 247، 137،  86،  85،  67عرفاني/ 

 259،  87،  86،  85عرفاء/ 

 239عروس آسماني/ 

 55عزرائيل/ 

 164، 161عزلت/ 

 315، 139عسل/ 

 ، 60،  52،  51، 28، 16، 15، 13، 11عشق/ 

61  ،65  ،69  ،70 ،74 ،75 ،81  ،83  ،84  ، 

89  ،91 ،94 ،95 ،102 ،113 ،126 ،137 ،139، 

140 ،159 ،162 ،166 ،167 ،168 ،171 ،172، 

175 ،179 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194، 

196 ،197 ،198 ،199 ،200 ،202 ،204 ،206، 

207 ،210 ،211 ،212 ،216 ،218 ،220 ،221، 

228 ،230 ،234 ،235 ،248 ،249 ،280 ،281، 

285 ،287 ،300 ،303 ،329 ،333 ،334 ،348، 

358 ،359 ،362 ،363 ،364 ،374 ،384 ،388 ، 

390 ،393 ،394 ،396 ،399 ،401 ،403 ،404، 

405 ،406 ،407 ،412 ،413 ،414 ،416 ،418، 

419 ،420 ،421 ،422 ،426 ،429 ،431 ،433، 

434 ،435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،440 ،441، 

442 
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 ، 406، 399، 334، 249، 171، 84عشق الهي/ 

412 ،416 ،426 ،432 ،433 

 426، 414،  82عصر درخشان/ 

 374، 329عصر كنوني/ 

 ، 412، 392، 352، 220، 90،  79، 9عصمت/ 

422 

 88عطر باطني/ 

 ،  67،  66،  60،  55،  54، 22، 15، 13عقل/ 

83  ،84  ،89  ،94 ،95 ،96 ،97 ،148 ،151 ، 

155 ،156 ،166 ،169 ،172 ،187 ،193 ،197، 

202 ،208 ،210 ،212 ،217، 223 ،235 ،241، 

246 ،278 ،285 ،287 ،290 ،295 ،296 ،298، 

305 ،308 ،313 ،315 ،317 ،325 ،354 ،355، 

358 ،368 ،378 ،379 ،383 ،439 ،441 

 ، 244، 198، 109، 101، 84،  83عقل الهي/ 

249 ،250 ،326 ،354 ،367 ،387 ،436 

 ،196، 97، 96، 95،  58عقل باطني )باطنيه(/ 

 250 ،272 ،379 

 340، 331، 264عقل دورانديش/ 
 ،156، 127، 90،  83،  67،  59، 13عقل سليم/ 

197 ،198 ،248 ،279 ،354 ،379 ،391 

 ، 272، 250، 198، 197، 187عقل ظاهري/ 

273 ،379 

 97عقول باطنيه/ 

 111عقيل/ 

 218عاليم ظهور/ 

 177علت كامله/ 

 177علت ناقصه/ 

 296 ،242، 241، 240علت و معلول/ 

 ، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 15، 14، 12علم/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،33 ،34 ،35 ،37 ، 

39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،50  ،51  ،52 ، 

53  ،54  ،55  ،57  ،59  ،60  ،64  ،68  ،71 ، 

73  ،74  ،80  ،81  ،87  ،88  ،89  ،92  ،94 ، 

96  ،101 ،105 ،108 ،109 ،111 ،112 ،115، 

117 ،118 ،120 ،122 ،128 ،131 ،133 ،134، 

135 ،136 ،140 ،146 ،147 ،148 ،151 ،152 ، 

154 ،156 ،157 ،158 ،159 ،168 ،174،176، 

194 ،205 ،206 ،208 ،212 ،223 ،230 ،232 ، 

234 ،238 ،240 ،243 ،244 ،246 ،247 ،250، 

251 ،252 ،253 ،255 ،259 ،274 ،275 ،276، 

277 ،278 ،285 ،286 ،296 ،297 ،300 ،301، 

303 ،305 ،306 ،322 ،328 ،329 ،335 ،336 ، 

346 ،355 ،371 ،372 ،373 ،374 ،375 ،381 ، 

386 ،387 ،393 ،403 ،408 ،417 ،427 ،436، 

440 

 20علم اصول فقه/ 

 134علم الوراثه/ 

 ،  67،  55،  51،  50، 41، 23، 22علم الهي/ 

74  ،77  ،88  ،146 ،155 ،158 ،179 ،208، 

250 ،355 ،386 ،387 ،417 ،439 

 80علم ايقان/ 

 80علم باطن/ 

 80علم تصفيه/ 

 80علم تجلي صفات/ 

 80علم صفات جالل/ 

 80علم صفات جمال/ 

 152علم طبابت روحي/ 

 81،  80علم ظاهر/ 

 80علم معرفت دل/ 
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 80علم معرفت نفس/ 

 336علم منطق/ 

 240م هيئت/ عل

 336، 120علماي اسالمي/ 

 ، 50، 49، 24، 23، 14، 13، 12علماي رباني/ 

51  ،52  ،53  ،54  ،56  ،57  ،58  ،59  ،61 ، 

64  ،65  ،67  ،72 ،74 ،81  ،118 ،119 ،121 ، 

122 ،127 ،134 ،135 ،147 ،157 ،159 ،163 ، 

173 ،189 ،194 ،195 ،213 ،243 ،245 ،251 

253 ،254 ،268 ،278 ،288 ،289 ،315 ،322، 

371 ،379 ،383 ،384 ،386 ،387 ،402 ،405 ، 

411 ،416 ،419 ،422 ،430 

 ، 297، 239، 211، 101، 90،  83، 14علوي/ 

380 ،431 

 93علوم ادبي/ 

 93علوم اعتباري/ 

 80علوم باطني/ 

 ، 251، 230، 135، 134، 81، 74علوم حقه/ 

252 ،264 ،376 

 135، 120علوم شهودي/ 

 122،  61علوم طبيعي و رياضي/ 

 355، 241، 128،  80،  72علوم ظاهري/ 

 250،  80علوم غيبي/ 

 88،  81،  80علوم لدني/ 

 429علوم الريبي/ 

 ،  58،  51،  50، 44، 39، 24، 23، 22)ع(/ علي

59  ،64  ،65  ،68  ،92 ،97 ،110 ،111 ،128 ، 

154 ،155 ،172 ،187 ،191 ،193 ،205 ،252 ، 

265 ،269 ،277 ،278 ،306 ،317 ،323 ،325 ، 

327 ،330 ،332 ،337 ،342 ،343 ،348 ،368، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 ،372 ،379 ،385 ،387 ،391 ،414 ،432 

 ) رضا )ع(        علي بن موسي الرضا )ع( 

 221عنايت بالحق/ 

 221الحق/ عنايت عن

 60،  59عوامل ارثي/ 

 ،368، 366، 262، 261، 200، 133عهد و پيمان/

369 ،370 ،371 ،372 ،374 ،421 ،424 ،425 

 426عهد ازلي/ 

 425، 371عهد الهي/ 

 438، 301، 254، 106،  65،  52عيسي )ع(/ 

 439اليقين/ عين

 162عين ثابت/ 

 
 «غ»

 328، 164غار حراء/ 

 ، 92، 91،  82،  62،  57،  55غافل )غافلين(/ 

103 ،104 ،106 ،128 ،146 ،147 ،150 ،153، 

169 ،171 ،174 ،178 ،197 ،199 ،200 ،201 ، 

203 ،204 ،207 ،217 ،239 ،277 ،285 ،300، 

302 ،303 ،311 ،326 ،330 ،331 ،345 ،352 ، 

355 ،359 ،361 ،362 ،371 ،375 ،380 ،406، 

424 ،425 

 203غافل مذموم/ 

 204، 203غافل ممدوح/ 

 403، 316،  77غبطه/ 

 413، 251، 71، 70، 39غربت/ 

 381، 285ها/ غربي

 286غرور علمي/ 

 399، 91، 71، 70، 39غريب )واقعي(/ 

 267، 203، 194غسل/ 
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 ،171، 148، 137، 111، 98،  82،  81غفلت/ 

184 ،191 ،192 ،207 ،217 ،218 ،232 ،233، 

239 ،240 ،247 ،263 ،276 ،284 ،286 ،288، 

291 ،292 ،296 ،302 ،303 ،324 ،325 ،327، 

332 ،339 ،343 ،344 ،352 ،355 ،374 ،375، 

376 ،383 ،390 ،395 ،404 ،409 ،410 ،425 

 ،403، 351، 340، 279، 191، 16زدگان/ غفلت

414 

 59غالم حبشي/ 

 202غلمان/ 

 61،  60غواص/ 

 433غوغاي شياطين/ 

 ، 364، 322، 259، 202، 168، 166،  84غيب/ 

413 ،418 ،422 
 
 «ف»

 134، 12فارابي/ 

 68فاروق الهي/ 

 75فتوح تجريد/ 
 223فتوت/ 

 435، 335فراديس اعلي/ 

 438، 437، 407، 369، 327،  75، 16فراق/ 

 254فرزند صالح/ 

 442فردوس برين/ 

 170فردوس عدن/ 

 ،228، 220، 206، 166،  77، 44، 19فرشتگان/ 

234 ،297 ،362 ،395 ،403 ،438 

 77لي/ فرشتگان علمي و عم

 438، 371، 301فرعون/ 

 301فرعونيان/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 438فرقان/ 

 268، 267، 238ِفَرق/ 

 380، 25فرهنگ/ 

 369، 365هاي سازنده/ فرهنگ

 56،  55فريضه عادله/ 

 336،  93فصاحت/ 

 404، 40فضالء/ 

 ،241، 175، 128،  89،  84، 42، 15فطرت/ 

278 ،279 ،288 ،367 ،371 ،375 ،376 ،380 

 ، 159، 123، 112، 111، 110، 25، 24فقرا/ 

189 ،197 ،253 ،254 ،293 ،314 ،315 ،330، 

337 ،340 ،400 

 163،  81،  75فقهاء/ 

 148، 128، 127فالسفه/ 

 295، 286، 247، 241،  86،  85فلسفه/ 

 247، 169،  85فلسفي/ 

 240فن طبابت/ 

 282فنون باغباني/ 

 128فيزيولوژيست/ 

 381، 169فيلسوف/ 

 
 «ق»

 371، 361قارون/ 

 81،  58قاضي/ 

 127قافله بشر/ 

 184قبرستان بقيع/ 

 321، 212،  55قبض/ 

 191، 189قبله دل/ 

 ، 195، 189، 178، 149،  81،  51، 43قدر/ 

207 ،223 ،231 ،315 ،341 ،347 ،423 ،424، 
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426 ،427 ،429 ،430 ،434 ،435 
 ،  58، 44، 43، 42، 39 ،24، 21، 20، 11قرآن/ 

63  ،66  ،67  ،71  ،75  ،77  ،82  ،85  ،86 ، 

92 ،93 ،94 ،96 ،106 ،107 ،109 ،110 ،113، 

115 ،120 ،121 ،130 ،135 ،146 ،147 ،151، 

153 ،154 ،158 ،170 ،174 ،175 ،176 ،185، 

186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،194 ،196 ،197 ، 

198 ،205 ،211 ،216 ،235 ،236 ،244 ،245، 

246 ،249 ،250 ،251 ،254 ،259 ،261 ،262، 

264 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،276 ،278، 
281 ،283 ،286 ،302 ،305 ،307 ،308 ،309، 

311 ،316 ،320 ،321 ،322 ،323 ،326 ،343 ، 

345 ،356 ،357 ،360 ،361 ،362 ،366 ،369 ، 

372 ،375 ،401 ،407 ،410 ،417 ،423 ،434 ، 

435 ،437 

 434، 423، 93، 92قرآن ناطق/ 

 410قرائت قرآن/ 

 111قرض الحسنه/
 366قريش/ 

 81،  80قضات/ 

 ،242، 135،  81،  59،  58،  57، 15قضاوت/ 

274 ،290 ،310 ،312 ،322 ،349 ،361 ،386 

 171الطريق/ قطاع

 268، 149قطب/ 

 150قطب دايره امكان/ 

 383، 316، 285، 128نما/ قطب

 75كون/  قفس

 163قفل وجود/ 

 ،94،  89،  88،  87، 74، 41، 30، 28، 27قلب/ 
96 ،97 ،99 ،116 ،117 ،123 ،124 ،125 ،126، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141، 145، 

146 ،156 ،158 ،164 ،171 ،173 ،176 ،177، 

188 ،204 ،205 ،213 ،214 ،215 ،216 ،220 ، 

231 ،235 ،243 ،245 ،246 ،267 ،270 ،271، 

277 ،279 ،282 ،303 ،305 ،307 ،308 ،309 ، 

310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،322 ،328 ، 

331 ،335 ،336 ،337 ،338 ،339 ،340 ،348 ، 

349 ،362 ،366 ،376 ،384 ،385 ،388 ،389 ، 

401 ،406 ،407 ،408 ،411 ،418 ،428 ،434 

 391، 249، 235، 90قلب سليم/ 

 ، 132، 131، 124، 114،  65،  59قلب عالم/ 

322 ،329 

 85،  84قلم الهي/ 

 202، 200قمارخانه عشق/ 

 272قمر/ 

 78قوة اختياريه/ 

 84قوة عاقله/ 

 146قوه متخيله/ 

 308، 156، 113،  89قواي باطني )باطنيه(/ 

 430، 321قهر جالل/ 

 112قيام سيفي/ 

 112قيام فكري و علمي/ 

 262قياصره/ 
 
 «ك»

 113كأس انس/ 

 329كاتبين باطني/ 

 127كالبد شناسان/ 

 391، 379، 318كانون دل/ 

 96كانون عقل/ 
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 211كبوتران حرم الهي/ 

 189كتب آسماني/ 

 162هاي طريقت/ كتل

 419، 404، 403، 337، 201، 191،  65كربال/ 

 212كروبيان/ 

 314، 199كسب حالل/ 

 150كشور الهوت/ 

 433، 221ه آمال/ كعب

 208كعبه ازلي/ 

 ، 171، 161، 160، 139، 113، 75كعبه جانان/ 

221 ،231 ،401 ،408 ،411 ،412 

 208، 147كعبه صورت/ 

 208، 172، 161، 147كعبه وصال/ 

 394، 78، 16كفر/ 

 277، 120، 98، 94كالم اولياء/ 

 ،185، 177،  78،  72،  71، 49كالم الهي/ 
209 ،231 ،275 ،276 ،278 ،322 ،335 ،351، 

 392 ،405 

 90كالم بسيطيه/ 

 77كالم تسديدي/ 

 77كالم تشريعي/ 

 77كالم تشريعي/ 

 315كالم مسموم/ 

 10كلمه طيبه/ 

 ، 40، 32، 28، 26، 25، 24، 19، 16، 13كمال/ 

43 ،45 ،49 ،53  ،58  ،60  ،64  ،65  ،67  ، 

70  ،73  ،74  ،76  ،77  ،78  ،79  ،82  ،83 ، 

84  ،85  ،87  ،89  ،90 ،92 ،96 ،97 ،98 ،99، 

101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،109 ،113 ،116، 

117 ،118 ،119 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 ،128 ،131 ،132 ،133 ،136، 139، 140، 

145 ،149 ،150 ،151 ،153 ،156 ،157 ،158، 

159 ،161 ،162 ،164 ،165 ،166 ،167، 168 ، 

173 ،175 ،176 ،177 ،180 ،181 ،183 ،184، 

185 ،186 ،187 ،190 ،193 ،197 ،198 ،201 ، 

204 ،206 ،210 ،211 ،212 ،214 ،215 ،216 ، 

218 ،219 ،220 ،221،222 ،229 ،231 ،237 ، 

241 ،242 ،244 ،250 ،251 ،252 ،254 ،255 ، 

261 ،267 ،272 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ، 

279، 280 ،282 ،283 ،285 ،286 ،287 ،289، 
290 ،292 ،297 ،298 ،303 ،304 ،307 ،308 ، 

309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،399 ،400 ،407 ، 

408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،417 ،419 ، 

426 ،427 ،431 ،432 ،433 ،434 ،439 

 386، 22كميل )بن زياد(/ 

 ،94كنز )خفي(/ 

 392، 314، 192كوته نظران/ 

 83، 14كوثر آرامش/ 

 211كوره بال/ 

 374كوكب/ 

 78كون جامع/ 

 367، 365كوه آتشفشان/ 

 241، 161، 160كوه قاف/ 

 195كوي افالس/ 

 138كوي اولياء/ 

 137كوي توفيق/ 

 200كوي دوست/ 

 407كوي طلب/ 

 342كهكشان/ 

 73كيمياگري/ 
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 «گ»

 435، 219، 165گداي كوي حق/ 

 335گل وصال/ 

 ،328، 286، 276، 275،  65،  56گناهان كبيره/ 
417 

 ، 293، 210،  76،  53،  52، 29، 9گنجينه/ 

303 ،386 ،387 

 386،  54،  52گنجينه علم و حكمت/ 

 154گيرنده راديويي/ 

 «ل»
 ، 296، 213، 209، 157، 150،  83، 14الهوت/ 

362 ،372 ،380 ،385 

 183لباس اضطرار/ 

 329لباس عشق/ 

 329اس بال/ لب

 316، 263، 15لباس تقوي/ 

 395لباس خلت/ 

 161لباس مواليي/ 

 69لسان خدايي/ 

 421لشكر اسالم/ 

 430، 321لطف جمال/ 

 ،343، 228، 196، 190، 180، 139لقاء )الهي(/ 
352 ،360 ،363 ،402 ،416 ،424 ،426 

 327، 291، 136، 73، 14لوح دل/ 

 351لهويات و لغويات/ 

 405، 404، 216، 205، 170 /ليالي مقدسه

 432ليلة النار/ 

 14ليلي حقيقي/ 

 14ليلي مجازي/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «م»
 ، 101، 100،  83، 71، 34مأموريت )الهي(/ 

102 ،103 ،106 ،107 ،108 ،118 ،180 ،221، 
428 

 87مأموريت ارشاد/ 

 77مأموريت رسالت/ 

 175مادر نبوت/ 

 359ماروت/ 

 232، 212مالك )دوزخ(/ 

 146ماليخوليا/ 

 199ماوراء الطبيعه/ 

 235،  61،  57مباحثه/ 

 402، 247مبتديان/ 

 426مبشر الهي/ 

 219، 215متبركات/ 

 289، 273، 187، 186متشابهات/ 

 425متعهدين الهي/ 

 309،  86،  57مجادله/ 

 70، 13مجامع انس/ 

 211، 93مجاري وحي/ 

 242مجازات حقيقي/ 

 209مجاهده كبري/ 

 408، 331، 330ين في سبيل اهلل/ مجاهد

 176، 130، 125مجردات/ 

 ، 264، 239، 233، 218، 171،  63محاسبه/ 

273 ،300 ،302 ،303 ،315 ،409 ،430 

 339محافل شورايي/ 

 ،172، 171، 137، 115، 108، 70محبوب ازلي/ 

173 ،249 ،334 ،413 ،420 ،440 

 231محرمان راه/ 
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 246اسرار/ محرم )محارم( 

 293، 290محكمه عدل/ 

 ، 170، 84، 76،  73،  52، 11)ص(/ محمد

181 ،184 ،185 ،270 ،301 ،357 ،387 ،405 ، 

437 ،438 ،440 

 39)ع(/ محمد باقر

 )ص()ع(        حضرت قائمالعسكريالحسنبنمحمد

 361، 307، 146، 97، 96محسوسات/ 

 425، 422، 173، 93محضر اولياء/ 

 435، 422، 191ولياء/ محفل ا

 ، 345، 248، 244، 213، 185، 116محفل الهي/ 

370 ،423 

 ،203، 202، 200، 189،  69، 16محفل جانان/ 

207 ،360 ،363 ،401 ،405 ،408 ،412 ،418 ، 

424 ،425 ،437 ،441 

 ، 176، 173، 170، 116،  88محفل مقدس/ 

186 ،205 ،206 ،213 ،215 ،309 ،411 ،422 ، 

425 ،428 ،433 

 117محققين/ 

 289، 273، 187، 186محكمات/ 
 ، 211، 205، 163، 159، 90،  69مخَلصين/ 

269 ،286 ،375 ،409 ،432 

 219مدال واقعي/ 

 223، 169مدح و ذم/ 

 212مدهوش/ 

  74مدينه/ 

 318مدينه فاضله/ 

 81،  80مذكران/ 

 150مرافقت/ 

 441، 373، 264، 233، 198، 157مراقبه/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، 179، 175، 128، 77، 15، 14مربي )مربيان(/ 

199 ،227 ،228 ،229 ،230 ،232 ،238 ،239، 

240 ،241 ،242 ،244 ،247 ،248 ،249 ،250 ، 

254 ،297 ،298 ،318 ،319 ،327 ،328 ،330، 

335 ،336 ،359 ،376 ،400 ،401 ،415 ،416 

 ، 60،  57، 15، 14، 13، 12، 11مردان الهي/ 

64 ، 65  ،66  ،68  ،70  ،82  ،85  ،87  ،88 ، 

89  ،93 ،94 ،96 ،97 ،99 ،100 ،105 ،106، 

107 ،108 ،109 ،110 ،113 ،114 ،115 ،117، 

118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،134 ،135، 

137 ،138 ،180 ،186 ،187 ،188 ،230 ،235، 

238 ،253 ،264 ،266 ،269 ،270 ،277 ،278، 

287 ،292 ،294 ،299 ،302 ،311 ،312 ،313، 

314 ،315 ،317 ،319 ،320 ،322 ،325 ،329، 

337 ،338 ،339 ،346 ،354 ،355 ،356 ،357، 

383 ،384 ،385 ،388 ،389 ،390 ،391 ،395، 

396 ،402 ،404 ،406 ،407 ،414 ،421 ،422، 

442 

 63،  62مردان بزرگ/ 

 411مردان دريايي/ 

 414مرد صحرايي/ 

 194 مرشدين كذايي/

 328مرغ اقبال/ 

 391، 372، 169، 168مرغ دل/ 

 149، 113مرغزار سينه/ 

 65مرگ سرخ/ 

 371، 218مرگ ناگهاني/ 

 36مزاح/ 

 358، 169مزرعه آخرت/ 

 321مژده وصال/ 
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 314مسخ/ 

 339مسند عدالت/ 

 عيسي )ع(           ع( مسيح )

 230، 118، 95مشاهد مقدسه/ 

 79مشابهت روحي/ 

 ، 91، 90، 78، 70،  65مشاهده )مشاهدات(/ 

92 ،94 ،99 ،100 ،108 ،117 ،118 ،124 ،125، 

126 ،131 ،136 ،139 ،145 ،153 ،154 ،155، 

158 ،159 ،160 ،176 ،188 ،196 ،207 ،208، 

209 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216، 219 ،220، 

234 ،249 ،265 ،270 ،271 ،272 ،273 ،274، 

275 ،283 ،287 ،291 ،295 ،297 ،298 ،304، 

308 ،309 ،312 ،326 ،340 ،354 ،358 ،360، 

361 ،363 ،364 ،368 ،384 ،387 ،388 ،391، 

409 ،410 ،411 ،412 ،418 ،419 ،421 ،423، 

426 ،429 ،432 ،436 ،441 

 274مشاهده رحماني/ 

 131اهده ظاهري/ مش

 ، 197، 196، 113، 33مشاورت )مشورت(/ 

204 ،235 ،236 ،237 ،356 ،357 ،361 ،362 

 148،  67مشايخ/ 

 113مشتري )ستاره(/ 

 240مشروبات الكلي/ 

 327، 319، 109مشعل هدايت/ 

 66الذمه/ مشغول

 329، 322، 306، 98مشيت الهي/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،264، 231، 211، 118، 104مصائب )عظيمه(/ 

288 ،382 ،383 ،385 ،395 ،440 

 439، 272،  88مصر/ 
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 130مطالعات باطن/ 

 ، 185، 114، 113، 94معاني باطنيه )بطونيه(/ 

246 ،270 

 377معادن باطني/ 
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27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ، 

37 ،38 ،39 ،44 ،45 ،63  ،133 ،134 ،135، 

147 ،148 ،160 ،238 ،239 ،244 ،247 ،278، 

336 ،358 ،366 ،382 ،383 ،415 ،434 

 434، 133، 12معلم ازلي/ 
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 ، 366، 134، 76، 31، 12، 11معلم اول بشر/ 
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 )ع( علي        الموالي )ع( مولي
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 407ميدان بال/ 

 161ميقات/ 

 278، 15مهبط/ 

 433، 425، 423، 422ميهمانسراي الهي/ 
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 ، 176، 103، 102،  87،  82، 74اعلي/  ناحيه

332 

 441، 435، 189ناز عاشقان/ 

 ،202، 161، 108، 104، 103،  65ناماليمات/ 

255 ،346 ،440 

 438، 203، 16نامحرم )نامحرمان(/ 
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 ، 353، 352، 345، 313، 137نسيم رحمت/ 

402 ،416 ،425 ،435 

 96تعالي/ نشيمنگاه حق

 60،  59نظام آفرينش/ 

 ، 232، 209،  65،  64،  63،  62نظم )الهي(/ 

246 ،264 ،283 ،284 ،285 ،330 ،334 ،336 ، 

376 ،417 

 336، 335م 330، 284، 283باطن)ي(/ نظم 

 330، 285، 284، 283نظم ظاهر)ي(/ 

 ، 177، 140، 136، 117هاي( باطني/ نعم )نعمت

184 ،216 ،222 ،347 ،429 

 405، 177، 140، 136، 116نعم ظاهري/ 

 426نغمه معشوق/ 

 318، 316، 315، 230، 110نفاق/ 

 150نفحات رحمانيه/ 

 ، 206، 179، 174، 171، 97، 73نفس اماره/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259 ،263 ،265 ،277 ،278 ،292 ،325 ،362 ، 

365 ،373 ،379 ،380 ،381 ،388 

 13نفس كامله/ 

 13نفوس كامله/ 

 381نفس مطمئنه/ 

 178نقطة سّر/ 

 88نكهت الهي/ 

 ، 184، 183، 182، 181، 180، 170،  83نماز/ 

216 ،217 ،230 ،268 ،269 ،276 ،287 ،325، 

410 
 126نمايشگاه اصلي/ 

 148هاي غيبي/ نمايش
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 326، 105، 104نواميس مقدس/ 
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382 ،385، 

 326، 239، 229، 216، 215، 101نور حقيقت/ 

 439 ،334، 249، 191نور عشق/ 

 304، 216، 215، 214، 79نور محض/ 

 405، 270، 76)ص(/ نور محمدي

 155نور ملكوتي/ 

 284، 283نوسان حال/ 

 265، 111البالغه/ نهج

 129نيروي الكتريسيته/ 

 213، 129نيروي جاذبه/ 
 
 «و»

 261وادي تفرقه/ 
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 281،  83وادي حيرت/ 

 ،292 ،227، 147، 127، 70، 13وادي ضاللت/ 
345 ،372 ،401 

 409، 228، 160، 159وادي مقدس/ 

 ،157، 134، 132، 118،  82،  67، 15واصلين/ 

163 ،186 ،263 ،354 ،358 ،392 ،428 

 296، 290وجدان الهي/ 

 73)ص(/ وجود محمدي

 ، 211، 121، 113، 94، 93،  88، 77وحي/ 

241 ،254 ،272 ،366 ،440 

 74ورثه انبياء/ 

 388، 281، 151،  68ورطه هالكت/ 

 272وساوس شيطاني/ 

 ، 95، 92، 83، 80، 75،  67، 16، 11وصال/ 

101 ،103 ،115 ،136 ،145 ،147 ،153 ،156 ، 

159 ،161 ،164 ،166 ،168 ،170 ،171 ،172 ، 

179 ،180 ،183 ،189 ،190 ،192 ،203 ،207 ، 

208 ،221 ،233 ،234 ،255 ،260 ،272 ،308 ، 

309 ،310 ،313 ،321 ،335 ،344 ،345 ،346 ، 

353 ،359 ،360 ،362 ،364 ،373 ،374 ،393 ، 

406 ،411 ،413 ،414 ،416 ،419 ،421 ،424 ، 

426 ،429 ،434 ،436 ،437 ،438 ،442 

 420وصيت/ 

 439، 413، 412، 177، 150، 74، 71وطن/ 

 413وطن اصلي/ 

 413، 357، 356، 281، 26وقفه/ 

 148واليت استاد/ 

 227كويني/ واليت ت

 149واليت كبري/ 

 129، 127،  67ولي كامل/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 97، 95وهم و خيال/ 

 
 «هـ»

 227، 148،  81هاديان الهي/ 

 137هاديان حق/ 

 359هاروت/ 

 278، 146، 15هبوط/ 

 413، 363هجران/ 

 408هجرت باطني/ 

 408هجرت ظاهري/ 

 424، 410، 407، 393هستي مجازي/ 

 232همسايه خائن/ 

 407، 385، 181، 71هم و غم/ 

 435، 335هواي فردانيت/ 

 434هوش مجازي/ 

 
 «ي»

 235ياران خبير/ 

 190يزيد و يزيديان/ 

 ،412، 407، 406، 360، 254،  88يعقوب )ع(/ 

440 

 ،407، 272، 269، 260، 148،  88يوسف )ع(/ 

441 

 412يوسف دلبر/ 

 65يهوديان/ 
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