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   هالصخ

   كتاب سفر به كعبه جانان

  اولجلد 
  

  مقدمه
  

  مقصود از آفرينش, وجود انسان است و هرچيز را كه وجود است از دو عالم, به تبعيت انسان است.
  مراد از آفرينش انسان, كمال معرفت به ذات و صفات باريتعالي است و چنين معرفت تنها از انسان به ظهور رسد.

لمـؤمن   اتقوا فراسـه «است از معاني غيب, قابل نقصان نيست زيراكه نظر چنين روح به مدد نور خدا مؤيد است  آنچه مكشوف نظر روح
  در تصرف وهم و خيال است. ،اما آنچه نصيبه نفس است از معاني ».فانه ينظر بنوراهللا

  است. روح را هيچ صفتي نيست كه پيوندي با قدم داشته باشد مگر محبت و در اين اسرار بسيار
  .گرچه در تعبد, انس و جن و ملك شريكند ولي انسان در قبول حمل بارمعرفت در ميان خاليق ممتاز گشت

   ».خلق آدم علي صورته« است مرآت جمال نماي الوهيت انساناست كه دل 
  .دل آئينه الهي است و هردو عالم, غالف اين آئينه
عالم نياوردند و خبر نوي در سينه تو ننهادند, بلكه آنچه را كه در سينه تـو نهـاده بودنـد     اين همه حضرات انبياء كه آمدند, كار نوي بدين

  .بجنبانيدند, و آنچه را كه بر تو به وديعه نهاده بودند ترا به سوي آن خواندند
ت, هرچه خواهي از درون خـود  اي آئينه جمال الوهيت كه آنچه در عوالم است بيرون از تو نيس اي انسان كه نسخه كامل نامه الهي تويي, 

  .بخواه كه مطلوب حقيقي و يار ازلي آنجاست
  .شود كه انسان را به سعادت رساند شريعت و طريقت يكي است و آن تعاليم اسالم است. طريقي جز تعاليم اسالم يافت نمي

  .اساس است موضوع و بي ت, بيشريعت عين طريقت و طريقت عين شريعت است, لذا تقسيم علماي دين به علماي شريعت و طريق
  علم شريعت هم اول است و هم آخر, هم ظاهر است و هم باطن, و هم مبدأ عمل است به وجهي و هم غايت عمل است به وجه ديگر.

  ايمان است و ثمره قدم, عرفان. ثمره نظر, 
  .را نور وحدت و يگانگي گيرد مجذوب سالك هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق. چون عوارض ازبين رود, , جاي كثرت

  .توان در حد اعلي برخوردار شد تا وجود و هستي مجازي باقي است, از وجود و هستي حقيقي نمي
سـازد, خصوصـاً كـه از     اًيشان مشتعل مـي  آورد و شرر محبت در باطن سخن عارفان, دواعي شوق و بواعث طلب در دل طالبين پديد مي

  .ن محقق صادر شودمنشأ نظر عاشقان صادق و كامال
الحجم است و كثيرالمعني, جام جهان نماست و مرآت جمال نماي, هم استفادت مبتدي ناقص را شامل است و هـم   قليل اولياء خدا  كالم

  .افادت منتهي كامل را
دليـل نتـوان    ه كعبه صورت را بيكند, غافل از اين كه را مفتون و مغرور اين راه كسي كه پندارد با اتكاء به خود و به قدم بشري طي تواند

  رفت تا چه رسد طي مراحل كعبه وصال.
  سالك حقيقي در جستجوي استاد كامل بپا خيزد اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود. 

از ايشـان را   ايشان همه در مقـام آسايشـند و دربنـد آرايـش, نـه      حصول حقيقت به واسطه علما و عرفا و مرشدين كذايي ممكن نيست كه
  ايقان اثري. عرفان خبري  و نه از
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كه آنان از مخذوالن درگاه حقند, اگرچه ظاهراً خـود را   ، خبران نتوان يافت حقايق را از صومعه راهبان و ترسايان و درويشان كذايي و بي
  اند. به لباس اسالم آراسته

  

  عظمت انسان و ضرورت سلوك  -  دومفصل 
  
  اندكي به خودآي و برخيز و روح خود را ازسيه چال طبيعـت بيـرون آر و بـر سـرير عـزت      يده بگشا, اي انسان! خواب غفلت تا كي؟ د 

 مسندنشين گردان, مگذار كه روح الهي تو لگد كوب قواي حيواني گردد.

 
پروردگار, علـي  كند, اوست رسول باطني و منادي  اي انسان! روح الهي باطناً ترا به سوي حق دعوت كرده و رهنمايي به عالم وحدت مي

  الدوام گويد: عازم سفر شو و پشت به عالم ظلماني طبيعت و رو به عالم نوراني الوهيت نما.
  

  .مسافر, نفس آدمي است و مقصد, وصول به بارگاه احديت و زاد و توشه اين سفر تقوي است در سفر انسان بسوي خدا ،
  

زل عبادتي به منزل عبادت ديگر و از عمـل مشـروعي بـه عمـل مشـروعي, و از      اصوالً سير در طريق حق, نوعي انتقال است, انتقال از من
  مقامي به مقام ديگر و از اسمي به اسمي و از تجليي به تجليي و از نفسي به نفس ديگر

  
  دريافت كماليه حقايق با عقل سليم است و عقل سليم, محصول همرهي تعقل و تقوي است. 

  
  گ وتمدن غرب, اين است كه جهان آگاهي غربي موجب خود فراموشي است. ايراد اساسي آگاهان بر فرهن عيب و

  
شود, ولـي ايـن آگـاهي او موجـب خـود       كسي كه بدون آشنايي به فرهنگ الهي اسالم به فرهنگ غرب روي آورد تاحدي جهان آگاه مي

  .فراموشي است
  

تواند در اثر تزكيه نفس با هريك از اين  جبروت است, و او مي بنا به معارف عاليه الهيه, وجود انسان داراي عوالم كلي ناسوت, ملكوت و
  .عوالم كلي ارتباط پيدا كند

  
شـود كـه جهـان     دهد, در اين حالـت روشـن مـي    در برابر اشعه تابناك روح, طبيعت براي انسان الهي شفاف شده ماوراء خود را نشان مي

  .نهايت او هستي رصدگاهي است براي مشاهده جمال ازلي و نظاره كمال بي
  

  .براي بشر الزم است, اما اهميت خودآگاهي بسي باالتر از جهان آگاهي استجهان آگاهي  و خودآگاهيگرچه كسب 
  

  كنند وخودشناسي سر لوحه تعليمات اسالم است. همه حضرات انبياء و سفراي الهي و بزرگان, انسانها را دعوت به خودآگاهي مي
  

  .شوند اند, در رديف فاسقون محسوب مي بيماري خود فراموشي دچار شدهبنا به آيات قرآن افرادي كه به 
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اند تا خودشناسي را ازمطالب آنان دريابند, يقـين بداننـد كـه معرفـه الـنفس       افرادي كه شب و روز در پي تعقيب كالم متكلمين و فالسفه

  .واقعي از اين طريق قابل دريافت نيست
  

انسان تصفيه و تزكيه نفس وكالم بزرگان را كنار زده بخواهد با مسايل مبهم و پيچيده, حقايق را  اين نوعي بيماري و خطر رواني است كه
  دريابد.

  
خودآگاهي حقيقي بدون مطالعه دقيق كتاب وجود خويشتن و بررسي آرزوها, آمال ودردهاي نهفته در اعماق دل, ميسر نيست و اين تنهـا  

  .راه درك حقايق اصيل است
  

  .خواهد حقيقت را بشناسد, اما دردعارف درد رسيدن و يكي شدن و محو گشتن است مند, درد دانستن است, ميدرد فيلسوف درد
  

اي از مراتب ايـن   داند, لكن عارف بر آن اعتراض دارد, خود و من واقعي خداست. در مرتبه فيلسوف, من وخود واقعي را روح و جان مي
  واقعي را درمي يابد. عينات, خودروح و جان, تعين است و عارف با شكستن اين ت

  
  جهان آفرينش, صورتأ عالم كبير است و به معني عالم صغير, اما انسان به صورت, عالم صغير است و به معني عالم كبير.

  
اي  اي و نشـانه  در وجود انسان از حقايق الوهيت و رسالت و نبوت و واليت وخالفت, از الهوت, جبـروت, ملكـوت و ناسـوت, نمونـه    

  ود دارد.وج
  

, و در اين تماس همه جانبه با عوالم وجود و مبـدأ كائنـات اسـت كـه ابعـاد و سـطوح مختلـف        هدف از خلقت تماس با واقعيات است
  شخصيت الهي انسان باز و گسترده شده, استعدادهاي مكتوم وجودش شكوفامي گردد.

  
  شود. م كبير موجود است, در او يافت ميانسان كامل, فهرست كتاب وجود است و همان نكات و دقايقي كه در عال

  
نمونـه بـارز ايـن     (ص)انسان كتاب كوچك خلقت و عالم, كتاب بزرگ آفرينش است و قرآن كتاب راهنماي عقل و خرد, و پيغمبر اسـالم 

  باشد. كتاب مبين است كه بطور اتم, كمال قدرت معنوي را دارا مي
  

 اين كتـب ر نقشه و اساس به هم پيوسته و مربوط و منطبق برفطرتند و هيچ اختالفـي بينـ  از نظكتاب عالم صغير و كتاب عالم كبير وقرآن 
  نيست, غايت اين كه بايد در راه كسب كماالت كوشيد تا از فهرست به متن كامل آفرينش نايل شد.

  
آفـاق اسـت, در انفـس اسـت,     نظام كل, نقشه يكي است گاهي به اجمال و گاهي به تفصيل. انسان, اجمال آن تفصيل است و آنچه در در

  آنچه در آفاق و انفس منطوي است, انسان كامل بالجمله محتوي است. ;جمله فاش و نهان است
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درياهـاي معـاني در كـالم     ;آنان به صورت, صغير وبه معنـي كبيراسـت   است, زيرا كالم سير دركالم بزرگان ي انسان،ها الزمه ظهور قابليت
  كوچك آنان پنهان است.

  
اهللا آدم علي  خلق«ي نيل انسان به كمال, استعداد و قابليت واالي اختصاصي اوست كه در شأن آن, پيشواي معظم اسالم فرموده علت اصل
  .و اين توصيف براي هيچ موجودي جزانسان نيامده است »صورته

  
اشد, چنان كـه انسـان كامـل بـه تمـام      تواند خود را به مقامي رساند كه مظهر صفات حق ب بشر در سايه توفيق الهي و طي طريق كمال مي

  اصول صفات الهيه موصوف بوده, زنده و دانا, شنوا و بينا, گويا و تواناست.
  

دانيد كه ما را با اين مشتي خاك ازازل تا بـه   شما چه مي »اني اعلم ما ال تعلمون«خداوند متعال در ماجراي خلقت آدم به فرشتگان فرمود 
  ا خشك زاهدان صومعه نشين حضاير قدسيد, از گرم روانان خرابات عشق چه خبر داريد؟ ابد چه كارها در پيش است؟ شم

  
خدا خواست جمال كمال خود را در مرآت اشياء نمودار سازد, لكن اين مرآت تيره بود, انسان را بيافريد تا به ايـن مـرآت جـال دهـد تـا      

  .عكس رخ يار ازلي در آن نمايان گردد
  

را بسوي خدا بلنـد   ست كه آسمانها و زمين و كوه ها از انتقال و تقبلش تن زدند. تنها انسان بود كه متعهد شد آناين مرآت همان امانتي ا
  .الهي انسان متجلي است گرداند. اين قدرت جال تنها از عشق

  
مـي گردانـد, صـفايش چنـدين     در ازل كه امانت را به انسان دادند, صفايي داشت ولي در ابد كه او اين وديعه را به ساحت اقدس الهي بر

  برابر گشته است.
  

  غايي ايجاد كائنات است. الهي در دل انساني است, پس او علت چون كمال ظهورتجلي
  

به لذات حيـواني و   ،است كه با اين همه كماالت  اي انسان! خود را بشناس و از خود غافل مباش كه مرز و خالصه كاينات تويي, حيف
  خبر بماني. زحقيقت خود بيهواي نفساني مشغول شده ا

  
هستي مجـازي   ;مراد از آفرينش, نيل انسان به خود حقيقي است, يعني پروانه وار به شمع ازلي رسد وخويشتن را در شعله آن نابود نمايد

  را فرو نهاده به توفيق حق با لباس هستي حقيقي ملبس شود.
  

  عبوديتي كه وسيله وصال محبوب ازلي است. ;يتيعني رشد قواي باطني و رسيدن به مقام عبود ، حركت حقيقي
  

  رقص حقيقي, حركت حقيقي است كه سالك و عارف طريق حق از هر دوجهان برخيزد و بسوي قله كوه قاف طيران كند.
  

در فضاي  هاي دنيوي خود را برهاند و ها و زيبائي مقام هر مرغي قله كوه قاف نيست, سيمرغي بايد كه از بند تعلقات جان و مال و كشش
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  ايد. قدس به طيران
  

جناب جبرائيل و ميكائيل و ساير فرشتگان, اسپيد بازان بارگاه ملكوتند كه جز مرغان تنريه و تقديس شكار نكنند, ولي عارفان صياد صيد 
  صفات جالل و جمالند.

  
به بال و پر ملكي خويش مغرور نشويد, بال  منگريد و »خلق االنسان ضعيفا«خداي تبارك و تعالي به فرشتگان فرمود: شما به ظاهر معناي 

  به بر من رسد. ،كسي كه به پر من پرواز كند ».و حملنا هم في البر والبحر«و پر انسان كامل منم 
  

  .خداي تبارك و تعالي براي عاشقان خود تتق عزت از جمال صمدي براندازد و آنان را به هزاران لطف بنوازد
  

ان اهللا خلـق  «فرمـود:   (ص)صفات خويش در درون حضرت آدم تجلي كرد, چنان كه حضرت رسول اكرم خداي تبارك و تعالي به ذات و
  ».آدم فتجلي فيه

  
  چه دانيد كه در آن دل چه تعبيه شده! »,ايها من يفسد فيهاتجعل ف«اي آنان كه به اين دل به چشم حقارت نگريستيد و گفتيد  

  
ه خدا را شنيدند و در او نگريستند, ظلمت نفس اماره بديدنـد و برميدنـد, ندانسـتند كـه آب     فرشتگان علم ناديده در ابتدا چون اسم خليف

حيات معرفت در اين ظلمات است. اما آنگاه كه خداي تبارك و تعالي در حد اعلي به ذات و صفات بر حضرت آدم تجلي كرد, همه بـه  
  امر الهي براو سجده كردند.

  
است, چه سجده ازآن خداست و در حقيقت آن سـجده, حضـرت آدم    (ع)همانا مسجودي حضرت آدم اينجا نكته باريك و معناي عظيم در

  بود. الهي در او را نبود بلكه به آن تجلي
  

ندانسـت   ،امتناع ورزيد, زيرا چشم حقيقت بين خود را به سبب غرور كور كرده بود از سجده بر آدمابليس با چشم ظاهر بين نگريست و
  يت كه براي صاحب بيت است.اين سجده نه براي ب

  
نبـودي,   اگر خاك نبـودي سـوز دل  س كرد لكن در قياس خطارفت. ندانست كه آتش سبب فرقت است و خاك سبب وصلت. قيا ابليس

  اندوه و نشاط دين نبودي, اگر خاك نبودي بوي ازلي كه شنيدي؟  نبودي اگر خاك
  

مي را دادند و با هيچ يك آن سر نرفت كه با آدمي رفت نه بـا عـرش نـه بـا     از موجودات و مخلوقات هيچ يك را آن جمال ندادند كه آد
  فرش, نه با فلك نه با ملك.

  
  هاي صاحب جمال, من رقيب شمايم. اي انسان خداي تبارك و تعالي نفرمود: من رقيب عرشم يا رقيب فرشم, فقط فرمود:

  
   ».ولقد خلقنا االنسان في احسن تقويم«: فرمايد اي انسان! در زيبايي تو همين بس كه خالق زيبائي ها مي
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مراتب زيبايي هر فردي به نسبت مراتب شكوفايي نيروهاي معنوي او و فعليت آن ودايع باطني است. اگر اين شكوفايي به غايـت برسـد,   

  .در اين صورت هيچ مخلوقي زيباتر از تو نيست
  

اي انسان زيبا توبرگزيده خدايي و در زيبايي تو همـين   تو امانتدار خدايي. درزيبايي واالي تو همين بس كه تو وجود مستقل و آزاد داري,
  گيرد.  بس كه دل تو جز با ياد حق آرام نمي

  
ان االنسان لفـي  «اي انسان! اگر اين زيبايي را از دست بدهي, زشت تر از تو چيزي نيست. در زشتي تو همين بس كه بسيار زيانكاري   اما

  . »ان االنسان لكنود», «ان االنسان لكفور«بس كه بسيار ناسپاسي درزشتي تو همين ». خسر
  

، نـه  تواند آنها را ضايع كند و پست ترين گـردد  تواند آن را به مقام فعليت رساند و برترين باشد و مي بشر تمام كماالت را بالقوه دارد, مي
  باشد. از دو بخش نور و ظلمت تشكيل يافته اين كه

  
در مقام صـبر و وفـا    (ع)دا و موفقيتي حاصل شدني بود. اگر حضرت آدم خ  ايفاء رسالت و خالفت الهي,خواست قطعي ورود به دنيا براي

   .شد ايشان با علل رحماني و اعزاز و اكرام مي به عهد بود, چه بسا خروج
  

ر از آن در مقام توبـه و انابـه از تـرك    با آن معرفت و منزلت, در بهشت صفا و لذتي بود, همان صفا ولذت بلكه باالت (ع)براي حضرت آدم
  .شد اوالي ارشادي, حاصل مي

  
  و وسوسه و اخراج, هر كدام علتي بود براي زمينه وصال, متمم وصال و مكمل وصال كه فناء در خود و بقاء در حق است. ممنوعه شجره

  
دبر وتعقل. عارفان الهي اين مدح و ذم را به سـمع دل  در قرآن مجيد عاليترين مدحها براي اهل تفكر است و بدترين ذمها براي غير اهل ت

  شنوند. مي
  

ستايش و نيايش كه از اصيل ترين ابعاد انساني است, همواره توأم با تفكر است و كمال نيايش بدون تفكر حاصل نشود. كساني كه ظاهراً 
  كنند لكن اهل تفكر نيستند, عبادت و ستايش آنان ظاهري است نه واقعي. عبادت مي

  
اي گشته اسـت, زيـرا    كسي كه براي دانش و فعليت مراتب انساني حد و حصري قايل است, سخن به خطا گفته و مرتكب معصيت كبيره

  است . خود و ديگران را از حركت و ترقي به سوي حق بازداشته
  

ده تـا بـه دلخـواه چهـره خـويش را      در بين همه موجودات تنها تو هستي كه قانون الهي قلم ترسيم چهره خويشتن رابه دست خـود او دا 
  اينك بنگر كه چگونه چهره باطني خود را ترسيم خواهي كرد! ترسيم نمايد.

  
كند, كتاب مقدس خود سازي است نه فلسفه نظـري كـه تنهـا بـه بحـث و نظـر        قرآن مجيد كه توصيه به خودشناسي و جهان شناسي مي
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  مل است.انداز آن براي گام برداشتن وع بپردازد, بلكه هر چشم
  

اينده سازي را آموخته, انسـان را    ايمان كيفيت ايمان است. علم راه سعادت رامي نماياند و اينده سازي, علم و از جمله عوامل و شرايط مهم
  دهد. به سوي سعادت سوق مي

  
اينـده   نـد در آن محـدوده,   توا انسان در عين آزادي براي سازندگي شخصيت خود, محدوديتهايي نيز دارد ولي با همـين آزادي نسـبي مـي   

  سعادت بخش يا شقاوت آلودي براي خود فراهم سازد.
  

  .كند كالم بزرگان يكي از وسايل الهيه است كه علم و عمل به آن, انسان را قادر بر غلبه بر تمام محدوديتها مي
  

اسـالم چيسـت؟    »مااالسالم«پرسيدند:  (ص)مصالح و الهي است. از حضرت رسول اكر در فرهنگ الهي بعد از ايمان, توجه و تأكيد بر عمل
  .»العمل«فرمود: 

  
  مي باشد. عمل, جوهر وجود آدمي است و تجلي تحقق عميق اراده و خواست و ارزشهاي ويژه انساني

  
آنـان,  .حركـت  ظاهراً هجرتشان از مكه به مدينه بود, اما درحقيقت براي آنان انقالبي عظـيم بود  (ص)ياران و همراهان حضرت رسول اكرم

حركت معجزه آسايي بود كه براي جامعه بشريت, موهبت فروريختن ارزشهاي اشرافي و طبقات مرفه را كه انگل جامعه بودند, به ارمغان 
  .آورد و آنان را ازطبقات انگل وار به طبقات پيامبروار رسانيد!

  
  اه الهي درد حق است و مردان الهي جز آن دردي ندارند. مردان الهي اهل دردند و فردبي درد, مرد خدا نيست. تنها درد مقبول در پيشگ

  
  كنند. درد الهي تازيانه تكامل و محرك طالب در مسير حق است و بزرگان دين همواره با دردالهي كار خود را آغاز مي

  
ع از ارزش زن بـا تقـوي را بايـد    اند. امروز هم برترين دفـا  اندازه اسالم به زنان ارزش قايل نشده هيچ يك از كتب سماوي و اديان الهي به

  دركالم مردان الهي جستجو كرد.
  

  تقواي هركسي بيشتر, مقامش در پيشگاه الهي باالتر چه زن باشد و چه مرد. ;تنها امتياز حقيقي مابين انسانها مراتب تقواي آنهاست
  

ي زنان عاليترين تجليل را به عمل آورده است, هرجـا از  تواند مراحل كمال رابپيمايد. قرآن مجيد از بسيار از نظر اسالم زن همانند مرد مي
  يكمرد مقدس, نامي به ميان آورده در همانجا از يك زن مقدسه نيز ياد كرده است.

  
مقام حضرت  ;ازمقام بسياري از مردان برتر است (س)عالم باالتراست, مقام حضرت خديجه از بسياري از مردان برخي از زنان مقامشان حتي

انبياء واوصياء واولياء وحتي فرزندان خـود كـه امـام     از مقام همه حضرات (ع)و حضرت علي (ص)اكرم بعد از حضرت رسول (ع)رازه فاطمه
  هستند, باالتر است!
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بعضي عقيده دارند خداوند زن را به خاطر مرد آفريده است, اما در قـرآن مجيـد وقـوانين مقـدس اسـالم هرگـز چنـين خبـري نيسـت,          

  زنان زينت شما هستند و شما زينت آنان هستيد. »لباس لكم و انتم لباس لهن هن«فرمايد:  مي
  

فـانكم   اتقـوا فـي النسـاء   «دانـد   پيامبر اسالم بقدري براي زن ارزش قايل شده كه او را امانت مقدس و گرانبهاي الهي درنـزد مـردان مـي   
  اوست.و مرد در مقام ازدواج موظف به نگهداري نيكوي  »اخذتموهن بامانه اهللا

  
يكي از شاهكارهاي كارخانه خلقت, زن با تقوي است, زن زيبا دلي كه خويشتن را به زيور تقوي و پاكدامني و عفت آراسته است. تـوان  

  اي طلوع نمايد, افراد آن را از روشنايي سعادت برخوردارمي سازد. گفت كه چنين زني, كوكب فروزان اقبال است كه بر سر هر خانواده
  

ان, صورت نوعيه اوست نه ماده و خصوصيات مادي او, لذا اناثيت و ذكوريت ازصورت نوعيه خارج بوده در حريم حقيقـت  حقيقت انس
 انسان راهي ندارد.

 
 

  يعت و طريقت در فقه اسالميرش -سوم فصل 
  

ليم اسـالم اسـت.   اساس است. شريعت وطريقـت يكـي اسـت و آن تعـا     موضوع و بي تقسيم علماي دين به علماي شريعت و طريقت, بي
  شود كه انسان را به سعادت رساند؟ اياطريقي جز تعاليم اسالم يافت مي شريعت عين طريقت و طريقت عين شريعت است, 

  
 علم شريعت هم اول است و هم آخر, هم ظاهر است و هم باطن, و هم مبدأ عمل است به وجهي و هم غايت عمل است به وجه ديگـر. 

  ايمان و علم به شريعت, منتها تفاوت بين آنها از زمين تا آسمان است.  شريعت است و آخر هم, ايمان و علم به  پس اول, 
  

هر كسي را قابليت استماع اسرار معارف حقيقت نيست, از اين جهت سفراي الهي بيان شرايع فرمودند ولي تبيـين اسـرار حقيقـت پـيش     
  هركسي ننمودند. 

  
  .اشاره ادا نمايند تا هر كه را از معرفت كمالي نصيبي است به اشارتي در يابداولي چنين است كه اهل حق اسرار را به 

  
بزرگترين مانع درك حقايق, نفس است كه با كمند هواي خود و تمايالت و عاداتي كه ساليان دراز بـه آن هـا خـو گرفتـه عقـل را اسـير       

  افتد. كه حتي در امور بديهي نيز به خطا مياندازد, به حدي  سازد و غالباً آن را در رد و قبول به خطامي خويش مي
  

اند,  اين اصطالحات آنان را به ظلمت منتهي كرده, قلب آنها منكوس و باطنشان ظلمـاني   عارف نمايان كه به ظواهر والفاظ دلخوش كرده
  در شده است.و ممارست در معارف موجب قوت انانيت گشته, به طوري كه دعاوي ناشايسته و شطحيات ناهنجار از آنها صا

  
كند كه همه ظهورات آن روحاني و معنوي باشد, لذا هر حركت ظاهري او بايد نمايانگر سيري  آدمي در عالمي سراسر معنوي زندگي نمي
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  جملگي طاعات وعبادات الهي عهده دار اين امورند. ;معنوي و الهي باشد
  
  است تا مرتبه هفتم كه آن هم كنايه از كثرت باشد.  ايتي از قرآن را ظاهري است و باطني, و هر بطنش را نيز بطني هر
  

كليه تكاليف و وظايف و احكام الهي ظاهري دارند وباطني, لذا هيچ حكمي از احكام وامري از اوامر نيست كه در عين توصيه بـه انجـام   
  ظاهري آن, توصيه بر امر باطني نشود.

  
مشاعر باطنيه. چنان كه بر بدن ظاهري عباداتي اسـت, بـر بـدن بـاطني نيـز      عمل كردن به باطن شريعت, سير نمودن به سوي خداست با 

  عباداتي فرض است.
  
خطا كردند آنان كه ظاهر را گرفتند و باطن را ترك كردند, يا باطن را گرفتند و ظاهر را ترك نمودند, اعتدال اين است كه در اصالح هـر   

  ردند.دو كوشي تا به مطلب رسي, كه عارفان طريق حق چنين ك
  

  اصالح باطن سخت تر است از اصالح ظاهر, و هركه باطنش بدتر از ظاهر او شود, منافق است.
  

تواند بـواطن آنهـا را دريابـد,     اگر كسي بتواند ظواهر احكام را هم از علوم ومعارف الهي استخراج كند, با اتكاء به عقل وفكر خويش نمي
  ثر ارشاداو صاحب عقل سليم گردد.اينكه درك استاد كامل الهي نمايد و در ا مگر

  
  رهرو طريق الهي بايد واقف گردد كه قلت رياضت توأم با تعرف و تفكر, كثير است و كثرت رياضت بال تعرف و تفكر, قليل.

  
  شوي.اي, و تا از خود بيگانه نگردي به حق آشنا ن نگري هرگز معني بندگي و عبوديت را نفهميده تا با خوديت و استقالل در خود مي

  
اندازي, سلطان سالطين شوي, اگر در دنيا زهد ورزي و عازم سفر به سوي حق شوي در منزلگه قرب ساكن  اما اگر طوق بندگي به گردن

  گردي. اگر به پيشگاه خداونديش رسي تمام ممكنات ترا اطاعت كنند, و اگر دائم الحضور شوي كار خدايي كني.
  

و يكي از دستورات اسالم, رعايت پاكي و پاكيزگي است. نظافت تن و لباس, كوتـاه كـردن مـو و    خداوند متعال پاكيزگي را دوست دارد 
  ».النظافه من االيمان«شانه زدن آن, استعمال بوي خوش و... اكيداً سفارش شده تا آنجا كه اعالم شده: 

  
نچه اهميت وافري داده, بعد از رعايت نظافـت  فرمايد: اسالم براي مردان و زنان لباس مخصوصي معين نكرده و به آ مي (ع)حضرت صادق

  و پاكيزگي, براي زنان عفت و حيا و براي مردان علم وعمل است.
  

  ».ان اهللا جميل يحب الجمال«خداوند متعال زيباست و زيبايي را دوست دارد 
  
زيبـايي ظـاهر در تجـالي     ;ات كمـالي اندام است و زيبايي باطن در تناسب صـف  زيبايي ظاهربعد از رعايت نظافت و پاكيزگي, در تناسب 
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  االثر است. زيبايي باطن معدوم
  

در عصر حاضر هنوز بعضي از دراويش چه بسا ماهها و سالها تن و لباس خود رانمي شـويند! مسـلماًعمل آنـان حـرام اسـت. اسـالم بـا        
موده كه عالوه بر بـاطن, بـه ظـاهر هـم     رهبانيت و افراط و تفريط دراويش و اهل تصوف, سخت مبارزه كرده و هر مسلماني را موظف ن

  اهميت دهد.
  

خورد. دومي گفت: شـوهر   آمدند و از شوهر خود شكايت كردند, يكي گفت:شوهر من گوشت نمي (ص)سه زن پيش حضرت رسول اكرم
داد كه مـردم   ناراحت شده دستور (ص)جويد. پيامبر خدا ورزد.سومي گفت: شوهرم از زن دوري مي من از استعمال بوي خوش اجتناب مي

كـنم و هـم    خورم, هم بوي خوش استعمال مي به مسجد جمع شوند. باالي منبر رفت و فرمود: من كه پيشواي شما هستم, هم گوشت مي
  گردم. از زن خود برخوردار مي

  
كسي كـه چهـل   دانند. درصورتي كه از نظر طب اسالمي  خورند و آن را بر خود نوعي رياضت مي در ميان اهل تصوف برخي گوشت نمي

   .آيد روز متوالي گوشت نخورد, كاهش در نيروي جسمي و روحي او پديد مي
  

  اند. ايشان را باطل اعالم نموده , مرامآيات قرآننيز كراراً با اهل تصوف مباحثه و مبارزه كرده و به استناد  السالم عليهحضرات ائمه اطهار
  

ثار و خصوصيات بارز منفي ومضرشان, در معنا اشاراتي دارند بر عوامل آلوده و پليد نجاسات معرفي شده در فقه الهي, هر يك عالوه بر آ
  باطني كه در تماس با جان و روح انسان, آثار زيانبارتري بجا گذارند و اجتناب از آنها مهمتر است.

  
  العين بودن سگ و خوك در فقه اسالمي در معنا اشارت است به پليدي ذاتي حرص و شهوت. نجس

  
  نمايد. وند متعال از تمام صفات حيوانات در نهاد انسانها قرار داده, اما آدمي مختار است كه اين صفات را تقويت يا تضعيفخدا

  
  اصوالً انحراف بشر در نتيجه تقويت قواي حيواني اوست. 

  
  است.نفسي كه به شمشير مجاهدت كشته نشود و در ظلمت غفلت و خودخواهي بميرد, در معنا مردار و جيفه 

  
همچنان كه در ذبح شرعي بايد چهار رگ گردن حيوان بريده و خون از بدنش تخليه گرددتا ذبيحه پاك باشد, در تزكيـه و تهـذيب نفـس    

  نيز تا وجود سالك از خودخواهي و انانيت تخليه نشود, چنان نفسي مقتول در راه خدا و مطهر محسوب نگردد.
  

اهيم حقيقي نيستي, بايد وارد بتخانه نفس شوي و بتهاي نفس خـود را بشـكني تـا بـه ابـراهيم      اي سالك طريق حق! بدان كه هنوز تو ابر
  .حقيقي رسي و خليل خدا شوي
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اي  اي سالك اگر يك قطره آب ناپاك از باطن مرد برخيزد, جنابت او را ثابت شود ولي به آب طهورمي توان آن را زايل نمود. اما اگـر ذره 
  . وان آن را زايل كردنتطن مرد گردد, به آب همه عالم ناپاكي خودبيني ساكن با

  
اي از خود رها شده وخود را نبيند كه شرط قبـولي عبـادت,    اگر انسان از عبادات و طاعات روي همه عوالم را پر كند, بدان نرسد كه ذره

  پاك بودن از جنابت نفس است.
  

  صلي خود را از دست دهد و از محاسبه نفع و ضرر خويش عاجز ماند.ترين موقعيت انسان وقتي است كه آگاهي و هوشياري ا ناتوان
  

اي از باده غفلت و غرور با علم و فضل و كمـاالت انسـان, بـه مراتـب      كند, اختالط قطره اي مسكر چاه آبي را نجس و آلوده مي اگر قطره
  گران را در پي داشته باشد.بيشتر او را آلوده كرده آنها را همانند آب مسمومي كند كه چه بسا هالك او و دي

  
  به لسان مترجمين اسرار وحي, آب اشارت است بر علوم و معارف و فضل و رحمت الهي كه سبب حيات حقيقي و ابدي قلوب است

  
ـ  شوند كه خود عامل تطهيرقلوبند. امـا نـاقص, آب قليـل را مانـد كـه بـه       مردان الهي دريا صفتند و از هيچ آلودگي نه تنها متأثر نمي دك ان

  گردد. ها, تغيير صفت داده و پليد مي مالقات با پليدي
  

ها آثـار و صـفات    پليدي همانند آب كر تا حدي قدرت مقاومت در مقابل آلودگي ها داشته طهورند, ولي در اثرتماس بيشتر باافراد برخي 
  ابند.اوليه خود را از دست داده ناپاك گردند, مگر اين كه با آبهاي جاري فيض الهي اتصالي ي

  
اين است كه   ;در معنا آفتاب, اشاره است بر خورشيد معنوي عقل الهي كه آثار و خواص وطهوريت آن بسي بيش از آفتاب ظاهري است

  اند: سالكا! بدان كه شمس, صورت عقل الهي توست. عارفان الهي فرموده
  

  جمله آنها استماع كالم الهي و آيات قرآني است.مي كنند كه از  ي را تطهيربسيارهاي  بعضي مطهرات معنوي هستند كه آلودگي
  

وضـو و غسـل از آب    ;عارف الهي را عالوه بر غسل و وضوي ظاهري, وضو و غسل ديگري است.وضو و غسل از آب عشـق و انقطـاع  
  .عهد الهي

  
اشـد كـه وظـايف او    اي موارد واجب است, بر سالك عارف است كه هر آني با وضـو و غسـل بـاطني ب    اگر وضو و غسل ظاهري درپاره

  ماوراي سايرين است.
  

  تا در وضو انفصال حاصل نشود درصلوه, اتصال نيست. »الوضوء انفصال والصلوه اتصال«اند:  بزرگان فرموده
  

چشم, گوش, زبان و دست و پاي ظاهري, قلـب بـاطني    همانند اعضاء ظاهري, براي انسان اعضاء قلبي و باطني است. در مقابل صورت,
  اندامهاي معنوي است. داراي صورت, چشم و گوش وزبان و ساير انسان نيز
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كمال مقبوليت اعمال وقتي است كه عمل عضو ظاهري, هماهنگ با عضو قلب و باطن انجام گيرد و اال صرف حركات عضـو ظـاهري را   

  بهايي نيست.
  

ر باشد و زبان باطن, ساكت و يا زبـان دل بـرخالف   ذكر ظاهري به شرطي مقبول است كه با زبان قلب همراه باشد. بسا كه زبان ظاهر ذاك
  زبان ظاهر باشد.

  
  است و اعضاء باطن, مربوط به عالم پاك.  قابل مقايسه با اعضاء ظاهري نيست. اعضاء جسمي مربوط به عالم خاك انسان اعضاء باطني

  
  له بال و پر معنوي او, كه او كم از ماليك نباشد.در واقع همان قدرتها و استعدادهاي معنوي انسان است و به منز انسان اعضاء باطني

  
گـردد, نمـاز را نيـز ظـاهري      چنان كه انسان را بدني است مركب از اعضاء و جاني است بسيط كه بدن به واسطه آن منشأ افعال و آثار مي

  بل قبول.است مركب از افعال و باطني است به نام اخالص, كه افعال نماز بدان وسيله منشأ ثواب گردد و قا
  

بلكه فتح بعضي از ابواب علـم و كشـف برخـي از     از آداب قلبيه نماز و ساير عبادات, بهجت و انبساط قلبي است كه موجب نتايج نيكو
  اسرار عبادت است.

  
و نشـاطي   سالك بايد احتزاز كند ازعبادت به وقت كسالت و ادبار نفس, و هنگامي را براي عبادت برگزيند كه نفس را به عبـادت اقبـال   

  باشد تا از آن نورانيتي در دل حاصل شود.
  

نفس در اثر سخت گيري زياد عنان گسيخته شود, زيرا تراكم مقتضيات طبيعت و تيز شدن آتش شهوت تحت فشار زياد رياضت, ممكـن  
  است عاقبت محترق شده كشور تن را بسوزاند.

  
  بسا به پرتگاهي افتد كه هرگز روي نجات نبيند. اختيار گردد, چه اگر سالكي عنان گسيخته شود يا زاهدي بي 

  
ايام سلوك با نفـس رفتـار    ايام سلوك بدست گيرد و به اقتضاي احوال و بر سالك طريق حق است كه همچو طبيبي حاذق زمام نفس را در

  كند و آتش شهوت را به طرق مشروعه فرونشاند, تا او را اعانت كامل در سلوك راه حق نمايد.
  

  نوع است: قلبي, بدني, مالي.  طاعات سه
  
  طاعات قلبي مانند توحيد, توكل, صبر, شكر, تسليم, رضا, صدق, معرفت, محبت و غيره. 
  
اداي  و تن و قيام بـه  است با مال طاعات بدني دو نوع است, نوع اول به حق تعلق دارد, مانند نماز و روزه و نوع دوم به خلق, وآن احسان 

  جزارباب قلوب را نشايد و اهل غفلت را اين معاني ميسر نگردد.اول  حقوق عبوديت. نوع
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  در اخبار و احاديث آخرالزمان آمده كه مساجدشان از حيث ظاهر و بنا آباد ولي از جهت هدايت و ارشاد ويران است.

  
كننـد. ايـن مسـاجد در قلـوب     توانند آن را ويران  عالوه بر اين مساجد, مساجد ديگري هستند كه اگر انس و جن متحدشوند, هرگز نمي

  ايجاد شده, همواره خالي از اهريمنان و اغيارند و براي آنها ويراني ظاهري و باطني نيست. عارفان حق و به دستور حق و به نظر حق
  

شـد   ميفلسفه روزه صرفاً تحمل گرسنگي نيست تا روزه دار از حال گرسنگان با خبرشود, چه در اين صورت روزه فقط بر اغنياء واجب 
  نه بر فقرا.

  
تا آدمي داراي قدرت خويشتنداري و اراده خدايي گردد و هيچ  »لعلكم تتقون«فايده يا حكمت اصلي روزه در خود قرآن مجيد بيان شده  

  گونه تجاوزي به حقوق مردم نكند.
  

اعراض است از التفات به كـل انـام. آن   ايستادن است از طعام, و روزه دل نگاهداشتن اوست از وساوس آثام, و روزه روح  روزه جسد باز
  كه روزه ظاهر دارد, افطار او در شب است و آن كه روزه معنا دارد, افطار او در وقت ديدن لقاي حق.

  
  .حقيقت دين, عقايد پاك و روح تابناك است

  
مله درياست, لكن در معنا اشـاره بـه   غوص, فرو رفتن به دريا را گويند. گرچه در فرهنگ الهي توصيه به برخورداري از نعم الهي و از ج

  تمتع از دريايي ديگر است.
  

هريك از بزرگان و رجال دين, درياي الهي هستند. خوشا به حال سالكيني كه در سـايه ارشـاد بزرگـان بتواننـد از درر گرانبهـاي معنـوي       
  برخوردار شوند كه در اين درياها به وديعه نهاده شده است.

  
  اياتش بيشمار است, وهريك همانند امواج دريا به يكديگر كمك كنند. ه ساحل ندارد, مدلوالت و معانيقرآن مجيد دريايي است ك

  
  در قرآن مجيد در و گوهرهاي درخشنده و استوار تام هست كه از آنها انتفاع نبرند مگر غواصان بحور علوم.

  
آن گردند, جايگاه آنان در طبقه اول دوزخ اسـت, زيـرا كـه     عالماني كه علم خود را چون گنجي نهان داشته و سبب محروميت ديگران از

  خيانت به علم, اشد است از خيانت به مال.
  

  عالم رباني, كان علم و رحمت الهي براي جامعه بشري است, و سالح مؤثري است دردست مسلمين.
  
عمل ولو ظـاهراً از علـوم و معـارف     عالم بي هاي ظاهري در قبال آن در حكم عدم است.لكن قدرتي است كه اسلحه عالم رباني در تفكر 

  حقه برخوردار گردد, اسلحه خطرناكي است دردست كفار.
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و چـه تفـاوت    »و كم بين الـروح والجسـد  «اند, اما سادات فرزندان جسم اويند  عارفين الهي و علماي رباني در حقيقت فرزندان روح نبي

  عميقي است بين روح و جسم!
  

دانيـد از علمـاي ربـاني بپرسـيد, بـا حكمـا        اي سالكين طريق حق و طالبين سعادت حقه! آنچه را نمي فرمايد: مي (ص)حضرت رسول اكرم
  مخاطبه كنيد و با فقرا همنشين شويد.

  
انـد و نيـاز مبـرم بـه      سائل و يتيم منحصر به افراد فقير و فاقد پدر و مادر نيست, چه بسيارند كساني كه در معنا و حقيقت, سـائل و يتـيم  

  سيدگي و رفع مشكالت دارند.ر
  

فرمايد: شديدتر از يتيمي كه از پـدر منقطـع شـده,     مي (ع)يتيم واقعي از لحاظ علم و معنويات است, چنان كه حضرت امام حسن عسكري
  .يتيمي است كه از امام خود به دور افتاده و قدرت وصول به او را ندارد

  
زكوه, و  ايندو به هم پيوسته است. صلوه بي امر است به زكوه نيز فرمان داده شده, يعني اياتي كه به صلوه در اهميت زكوه همين بس كه در

  زكوه بدون صلوه مورد پذيرش الهي نيست.
  

  گرچه براي زكوه معاني فراواني بيان شده ولي در اصل, زكوه يعني بهتر و برگزيده هرچيز.
  

عارفان بايد هم قواعد و شرايط زكوه ظاهري را رعايـت كننـد و هـم احكـام     زكوه علتي است براي تزكيه و تخليه و پاكي دل. سالكان و 
  زكوه باطني را.

  
  زكوه همانا حركت دل است به سوي مولي. اين معنا سرمشق عارفان الهي است كه با كمال اشتياق براي همه نعمتهاي الهي زكوه دهند.

  
  اجب است و آنچه بر عموم افراد مكروه است, بر عارفان حرام است.هر امري كه انجام آن برافراد عادي مستحب است, بر عارفان و 

  
هم موظـف بـه گـرفتن     ;در عالم حقيقت كه سالكين طريق حق و عارفان الهي مقيمان آن ديارند, همه در اين ديار هم اغنيايند و هم فقرا

  اند و هم مكلف به دادن آن. زكوه
  

ام جهان نما است و مرآت جمال نماي, هم استفادت مبتدي ناقص را شامل اسـت و هـم   بزرگان قليل الحجم است و كثيرالمعني, ج  كالم
  افادت منتهي كامل را.

  
شوند و چند شب و روز درحركتند ولـي بـا دلهـايي كـه بـه حـد        دريغا كه در گذرگاه بسيار طوالني بشر, دسته دسته انسانها وارد دنيا مي

  دند.گر نصاب ظرفيت خود نرسيده, راهي زير خاك مي
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همه سرمايه ها و وسايل تكاملي را در تهيه مقداري خوراك و پوشاك و مسكن و مقداري در جنگ و گريـز و كشـتار    افسوس كه انسانها
  سازند. وحيله ها براي از پا درانداختن يكديگر مستهلك مي

  
خدا دل است,  اين است كه سيد دو عالم چنين  راه خدا نه جهت راست است و نه چپ و نه باال و نه زير, نه دور و نه نزديك, بلكه راه

  ».قلب المؤمن بيت اهللا«اين است معني   ;فرمود: خدا در دل مؤمن است
  
  حج صورت كار همه كس بود, ليكن حج حقيقت نه كارهركسي. 

  
و دل بايـد نهـادن.    عارفا طلب دل كن كه حج, حج دل است. در راه حج صورت, زر و سيم بايد فشاندن, ولي در راه حج حقيقت, جـان 

  ».من استطاع اليه سبيال«اين حج كه را مسلم شود؟ عارفي را كه از بند جان برخيزد 
  

اي طالـب كـالم حـق بيـا      يارا چه صفايي كه كعبه در تو, طواف در تو, محفل جانان در تو, پروانه در تو, شمع در تو, عرش معلي در تـو! 
  ».هو رب العرش العظيم و«روضه بطني از بطون عرش عظيم راتماشا كن 

  
رود, ميهمان دعوت شده درگاه اوست. ميهمانان حقيقي و دعوت شدگان واقعي كساني هستند كه  حاجي كه به مالقات پروردگار خود مي

  .اند به لطف الهي عقبات كثرت را طي كرده و به وحدت رسيده
  
  آنچه انسان را از خدا باز دارد, كثرت است. 

  
ه كرده, ميهمان بيت طاهر نيست. كسي كه امتياز طلب و برتري خواه است, ميهمان بيت مساوات و مواسات نيسـت.  كسي كه خود را آلود

  كسي كه بنده هوي و برده هوس است, ميهمان بيت آزادگي نيست.
  
  دت نيست.كسي كه صدها بت در آستين دارد, ميهمان بيت توحيد نيست. كسي كه در درياي كثرت مستغرق است, ميهمان بيت وح 

  
حج در حقيقت سري است از اسرار عزم سفر به دار بقاء, و اعمال حج با آن لباس وحاالت رمزي است از رموز كيفيت عـالم حشـر, بـر    

  .عازم سفر حج است كه اين حال معنوي در اودر حد اعلي تحقق يابد
  

ناب  دوست است كه از عدم منيت معمور و از مي طوبي به حال كسي كه سرا پرده جانش خلوتگه دوست باشد. دلي شايان خلوت سراي
  مخمور, آنجاست انتهاي مكان و ازل الزمان, ازلي كه آن را ابتدا نيست و ابدي كه انتها ني.

  
و  ».عظـيم  و فديناه بـذبح «تعالي به جاي ذبح حضرت اسماعيل آن را قرارداد و فرمود:  قرباني, سنت حضرت ابراهيم خليل است كه حق 

  هيچ ذبحي عظيم تر از ذبح نفس اماره نيست.اشارت است به ذبح نفس كه در معنا, 
  

  مفهوم عرفات و مشعر و مني, كمال معرفت, كمال يقين و كمال وصال است.
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 جهاد حربي يا خونين با دشـمنان  -اول  مشتمل بر سه جهاد است: »والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا« بنا به معارف عاليه الهي آيه شريفه

جهاد قرآني يا جهاد در تعليم و تعلم بـراي بيـان حـق و حقيقـت و دفـع       -سوم  جهاد اخالقي يا نفسي با دشمنان باطني. -دوم  ظاهري.

  شبهات.
  

شهادتي است كه انسـان هـم خـود را بـه مقـام       ;را شهادتي است: شهادتي است كه انسان با مال و جان در راه خدابه آن رسد يهر جهاد
  شهادتي است كه انسان از طريق تعليم و تعلم, خود و غير را به فيض رساند. ;هم ديگران راشهود رساند و 

  
اندك مـدتي,    ايمان در دل با چند صباحي مبارزه عليه فساد, تقوي وعصمت براي انسان حاصل شدني نيست و با گذشت بدون تجلي نور

  مجددأ رو به معاصي آورد.
  

ه فروغ درخشان حيات طبيعي در كمال هشياري و آزادي و آشنايي به ماهيت زنـدگي در راه وصـول   شهادت عبارت است از پايان دادن ب
  به حياتي واالتر از حيات طبيعي.

  
  شهادت, شكافتن قفس كالبد مادي است و حركت به سوي مقام شهود الهي در راه وصول به مشيت رباني در بزرگداشت انسانها.

  
  نمي تواند داراي حيات حقيقي باشد. براي زندگي در دنيا و بيان اين كه انسان بدون اين مالكشهادت, تعيين ميزان و الگو است 

  
مقـام   نهايي خويش رهسـپار گـردد و بـه     خواهد با اين فداكاري به منزلگه و مي  دالهي وفاداراست تعه  كه به  است در حقيقت شهيد انساني

  واالي شهود جمال حق برسد.
  

ن دوگونه است: يكي به تيغ ظاهر, ديگري به سيف باطن.مقتول در هر دو يكي است, در اولي قاتـل, لشـكر كفـر و    قطع عالقه روح از بد
  شيطان است و در ديگري, جند رحمت وايمان.

  
هـادا  بـه ج  فال تطع الكـافرين و جاهـدهم  «ناميده, چنان كه در سوره فرقان فرمايد  »جهاد كبير«خداوند متعال دعوت به هدايت با قرآن را 

  يعني به قرآن. »به«در اين آيه مباركه  »,كبيرا
  

در مقابل جبهه ظاهري, همواره جبهه باطني است كه نبايد خالي بماند. مجاهدين ظاهري مسلح بـه اسـلحه ظاهرنـد, و رزمنـدگان جبهـه      
  اينان مبارزه با جهالت و رذالت است. معنوي مجهز به نيروهاي باطني. نبرد اصلي

  
تواند اين كـاروان را بـه سـر منـزل      يفترين كارواني است كه از مبدأ به سوي مقصد در حركت است, لكن چه كسي ميكاروان بشري شر
  مقصود رساند؟

  
انـد,   , اكثريت انسانها در راه ناهموار زندگي در زير بار جهالت و در برابر طوفانهاي شكننده اهواء و اميال به زانو درآمدهبشري در كاروان 
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   .گردد خروشد و به دنبال راه و راهنما مي نالد و مي يشان ميا لكن وجدان
  

اي صاحبان مغزهاي متفكر كجائيد؟ بيائيد اين گمشدگان  اي صاحبان دلهاي روشن و تابناك,  اي مردان الهي,  زنند: فرياد مي انسانها وجدان
  هاي دردمندان را خاموش سازيد. هبرهانيد, تشنگي اين واماندگان را به آب هدايت بنشانيد, نال وادي ضاللت را

  
قافله بشري را از اين سرگرداني نجـات داده و در شـاهراه هـدايت قـرار دهـد,       تواند شنود و مي را مي انسان ها تنها كسي كه ناله وجدان

  عارف كامل است كه كالمش از ژرفاي درون متصل به خدا جاري است.
  

موظف به انجام اين امـر الهـي نيسـت. او     نها مؤمن و عامل نباشد, امر او از مقدسات نبودهكند خود به آ ميامر و نهي  به آنچه اگر فردي
  ايد.  پردازد تا حال معنوي الزم براي اين مهم در او به وجود ايمان و اراده خود بايد ابتدا خلوتي اختيار كرده به تقويت

  
  اندازد. افراط و تفريط دركالم شده آن را از خلوص نيت مينتيجه است, زيرا سبب پيدايش  مباحثات توأم با خشونت غالباً بي

  
  .يكي از مراتب و شعب محبت در ارشاد, انعطاف پذيري است

  
انعطاف الهي و مشروع غير ازتملق و چاپلوسي است. تملق و چاپلوسي و ابن الوقت بودن در رديف صفات رذيله اسـت, لكـن انعطـاف    

  صحيح در رديف صفات حميده و الهيه.
  
پذير مانند درختان سرسبز خود را در برابر طوفانهاي سـهمگين در پرتـو انعطـاف خـاص حفـظ       ف انسان انعطا :فرمايد مي (ص)يامبر خداپ

  شوند. خبر مانند اشجار خشك در برابر حوادث روزگار از جا كنده مي كند, لكن افراد بي مي
  

كند ليكن تنـدخويي حسـنات    ظم اسالم, حسن خلق سيئات را محو ميشعبه ديگري از محبت, حسن خلق است و به فرموده پيشوايان مع
  برد. را از بين مي

  
  كيفيت محبت و انعطاف و حتي تندي و ماليمت را در وهله اول بايد از اولياء الهي به خصوص از يگانه معلم اول بشريت فرا گرفت.

  
  تواند باقاطعيت حق را از باطل تشخيص دهد. مي اشرفيت انسان از ساير موجودات به واسطه قوه قضائيه الهيه اوست كه

  
  عقل و قلب الهي انسان فاروق حق از باطل بوده, شهادتش الهي است. 
  

  دارد. مستغرقين بحر ماديات غافلند كه كثرت اشتغال انسان را ازمعنويات باز مي
  

ب عمل رابه سعادت ابدي جـذب و از شـقاوت ابـدي    اي دارند كه صاح امور الهيه, صفات و افعال نوراني, صورت باطني و نيروي جاذبه
  كند.  دفع مي
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اي است كه صاحب عمل را به سوي شقاوت جذب و از سعادت دفـع   در عمل غيرالهي و شيطاني نيز صورت باطني و قوه جاذبه و دافعه

  كند. مي
  

انـد, علمشـان بـه     ادان الهـي فـيض يـاب شـده    سالكيني كه به مقام تصفيه و تهذيب نفس رسيده و در مكتب حقيقت از تعاليم معنوي است
  نمايند. اي است كه در هر آني قواي جاذبه و دافعه اعمال را در خود و سايرين مشاهده مي مرتبه

  
  نمايند. بزرگان در مقام ارشاد و نهي از منكر شرايط ادب را در حد اعلي مراعات مي

  
  گر نامشروع. هركه به معامالت غيرمشروع مباشرت ورزد, به هالكت افتد.معامله را اقسامي است, قسمي از آن مشروع است و قسمي دي

  
يابيم كه در اكثر اوقات عمر در حال معامله هستيم و  عالوه بر معامالت ظاهري اگر درباره معامالت باطني هم به مقام تفكر برآئيم, در مي

  خدا داند كه تا چه حد در اين امر موفقيم.
  

آوريم. اكثر اوقـات   دانيم كه در قبال آن چه چيزي به دست مي دهيم و نمي هر لحظه از دست مي مااعات عمر را دقايق و س درر گرانبهاي
  بهايي, پشيزي دريافت كنيم! گويا در ازاء از دست دادن چنين كاالي گران

  
  عاليه است.حق كرامت فرموده, نعمت برخورداري از تعاليم   طالبين  تعالي به  از درر گرانبها كه خداي يكي

  
نفس, آرزوكده و بالخيز است و مال نيز مايه بزهمندي و عصيان است. خداي تعالي ملكيت مؤمنين را از اين دو سلب كرده زيرا هـر دو  

  غالباً زيان آورند.
  

كمال اسـت كـه   و يا به تصـفيه و اسـت   .خوانند ايشان را علما و حكما  تحقق حكمت يا به نظر و استدالل است كه شيوه اهل نظر است و
  نهايت است. بين طايفه اول و ثانيه, بي لكن فاصله ما ايشان را عرفا و اولياء خوانند. گرچه هر دو طايفه حكمايند و  شيوه اهل فقر است

  
همچنان كه براي هر وارثي متاعي است, وارث حضرات انبياء را نيز متاعي است. دروراثت ظاهري, پيوند و نسب ظـاهري اسـت امـا در    

  م الوراثه, پيوند و رابطه روحي معتبر است نه اكتساب و ضوابط فكري.عل
  

  اند, يقينأ ازمتاع علم و حكمت لدني آنان برخوردارند. عارفان الهي و علماي رباني كه فرزندان روحي نبي
  

  الئم و تجلي علم شهودي آنان است.اند, نوشته ها و كالمشان آثار و ع جانشينان راستين انبياء و اوصياء آنانند كه به مقام شهود رسيده
  

علمي است كه در صحيفه اول است, علمي است  .گنجد علم شهودي حضرات اولياء و مردان الهي در كاغذ و كتاب و كتيبه و پوست نمي
  نگارد. ايشان مي در لوح دل »كتب في قلوبهم االيمان«زند و نغمه  كه راقم الهي در آن رقم مي
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چه عقيم واقعي كسي است كه از خود آثـار  اند.  استين هستند كه به تمام معني خود را از عقيم ماندن رهايي بخشيدهمردان الهي, معلمين ر

  خير باقي نگذارد, ولو ظاهراً داراي فرزندان بسيار باشد.
  

  .»مله ابيكم ابراهيم«سفراء عظام الهي پدران روحاني جوامع بشري و امت اسالمي هستند 
  
أن اسالم از جهت فاعليت, پدر روحاني موجودات و از جهت قابليت فيوضات كه جنبه نفسيه است, مـادر عـالم امكـان    پيامبر عظيم الش 

  است.
  

سالكين طريق حق را با درگاه الهي و محبوبين او عهد و سوگندي است. سوگند در اين مقام, كمال اتصال دل است به نور مطلقيه الوهيه, 
  توبه نصوحيه امكان پذير نيست.حصول  وصول اين منصب عليه بي

  
در برخي محافل چه بسا سالها افراد به تعاليم علمي نايل شوند, ولي از مسائل و احكام الهي چنان كه شايد و بايد برخـوردار نگردنـد, در   

  نهفته است و شرع الهي درمان تمام دردهاست. حالي كه همه ظرايف و دقايق زندگي در متن آنها
  

  , فضيلت بزرگي بيان شده است.براي آنندي است قلبي با خداوند تبارك و تعالي, و در واقع نذر پيو
  

  نذر عارفان در حقيقت, علم و حكمت است.
  

نذر عارفان پس از تحقق يافتن نيازي است در دل. در حقيقت اين نياز دعوت عارف است از جانـب معـروف و ايـن پيـام, علتـي اسـت       
  نياز مطلق. بسوي بياخص براي كمال توجه دل نيازمند 

  
بزرگان دين به تبع وحي الهي غالباً به رمز يا سربسته سخن گويند, معاني و حقايق را چنان در كسوت الفاظ و قوالب محسوسات و صور 

  بهره برنخيزد و به مراتب معرفت خويش از آن برخوردار گردد. تمثيالت آورند كه هيچ كس از كنار سفره علوم ومعارف بي
  

  ».الدنيا مزرعه االخره«اند هر كسي زارع و مزرعه و بذر خويش است  فرمودهبزرگان 
  

بايد در متن اجتمـاع و   نيز د, علوم و معارف حقهبسته شودر متن كشتزار و نهالها به كار بايددستورالعملهاي پرورش نباتات  هم چنان كه
  ».لقران يهدي للتي هي اقومان هذا ا«حقيقت وجود ما پياده شود نه در حاشيه زندگي, آنگاه است 

  
اينـرو بزرگـان    از ».افرأيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحـن الزارعـون  «خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد خود را زارع معرفي فرموده: 

  اند كه مزرعه جان خود را به زارع آن بسپاريد. فرموده
  

انـد, وظيفـه اصـلي آنـان ريشـه ور سـاختن        لوم و الفاظ به وظيفه خود عمل نكـرده معلمين و مربيان بايد بدانند كه تنها با تعليم ظواهر ع
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  هاي فضايل اخالقي در دل جوانان است. نهال
  

  تخم فضايل در دل هركسي ذاتاً وجود دارد,  اين يك وديعه رباني است كه روح انساني و آن عروس آسماني با خود همراه آورده است.
  

   .عاليت آنها جز فعاليت مادي و مقام طلبي نيست, آنان حق تعليم و تربيت ندارنداند, فيه كساني كه فاقد تزك
  

  .طلبد, معشوق او خداست خواهد, جان لقاءاهللا مي جان, علوم و معارف و كماالت مي
  

ي علـوم و معـارف در   دهند و بـذرها  آمادگي مي زنند, نفوس را كنند, جانها را شخم مي مردان الهي كشاورزاني هستند كه دلها را شيار مي
  رسانند كه شجره طوبي شود. افشانند, نهال وجود انسانها را به جايي مي مزرعه جانها مي

  
نقصـان هـم    ولـي  ايشان آمد, اگرچه پرورش آن به كمال نرسيد نشـد  اصحاب يمين كساني هستند كه چون تخم روحانيت بر زمين قالب

  توقف. ود رسند بيايشان اهل نجاتند و به مقام روحاني خ نپذيرفت.
  

آنان را به دوزخ برند تا كل آاليش آنهـا   .اهل شمال كساني هستند كه بر تخم روحانيت ضرر كردند, اگرچه تخم را به كلي ضايع ننمودند
  را بسوزاند تا به مقام روحاني خود رسندبا نقصاني.

  
  رسانيدند. دسابقون كساني هستند كه تخم روحانيت را پرورش دادند و به كمال مرتبت خو

  
و هوي هاوي را  ،اصحاب يمين متابعت عقل كردند و اصحاب شمال متابعت هوي و سابقون متابعت عشق. عقل عاقل رابه معقول رساند

  و عشق عاشق را به معشوق. ،به هاويه
  

روح  آنـان از انعطـاف جـان و   عارفان واصل, مرتع سرسبزغزاالن معاني و وزشگاه نسيم الهي و روح پرور طالبان حقايق است. كالم كالم 
  شود. ايشان نشأت گرفته و بر زبان و قلمشان جاري مي  لطيف

  
  دم رحماني عشق مردان الهي است كه آفرينش را بهار افشان گردانيد و به گل وشكوفه نشانيد. 

  
  همچنان كه بهار, اعتدال سال است و آغاز رويش و سرسبزي طبيعت, مؤمن را نيز بهاري است باطني.

  
شـكفد,  ايـن    خورشيد جمال ملكي بر اسرار عاشقان تابد. آن خورشيد بر گل تابد و گل مـي  و, بر اجزاء زمين تابد خورشيد جمال فلكي

  خورشيد بر دل تابد و دل افروخته گردد.
  
ر كنـف الطـاف   ريزد لكـن ايـن دل د   گل چون شكفته شد, بلبل عاشق اوست. دل كه افروخته گرديد, خدا عاشق اوست. گل در آخر مي 

  ».قلب المؤمن ال يموت ابدا«ماند  پايان موالي ازلي محفوظ مي بي
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  ايمان زاد راحل  -فصل چهارم  
  

  ايمان به خداست. براي سالك طريق حق چيزي كه به منزله زاد راحل است, 
  

  .ايمان در هركسي عبارت است از پيوستگي او به آفريننده خود 
  
متنوع حقيقت است كه دست باغبان ازلي در مزرعه دل انسان پاشيده, اما آبياري و مراقبت و مواظبت از اين ايمان تحرك و نمو بذرهاي   

  مربوط است به خود انسان. بذرهاي الهي و چگونگي رشد و به ثمر رساندن آنها
  

ايجـاد ارتبـاط بـا     سلطه اش برجهان, و بذرهاي الهي در نهاد انسان, در اصل عبارتند از اهللا با اوصاف جمال و جالل مطلق او و نظارت و
ايشان حضرات اولياء  انسانها به واسطه عامل دروني يعني عقل و وجدان و به وسيله عامل بروني يعني حضرات انبياء و اوصياء و در غياب

  و مردان الهي.
  

ايشـان   اء وبزرگان زنـد واسـتقبال از كـالم   حضرات انبياء واوصي بر دامن  است, بايد چنگ كه خواهان برقراري ارتباط با خداي خويش كسي
  حق, بسيار ناقص و يا غيرممكن است. نمايد, واال ارتباط او با

  
  بخشد كه آن باز شدن افق تفكر و تعقل اوست. استقبال از كالم بزرگان عظمتي به طالب مي

  
  ظر دروني و چه در روابط با ديگران.اسالم ديني است امنيت بخش و از معاني كلمه اسالم, داخل شدن در آرامش است چه از ن

  
  ايمان, صبر و بردباري و خويشتنداري در مقابل امور نفساني است.  از عالئم

  
اي مردان الهي! اكنون نوبت شماسـت و   اند كه خطاب الهي دائمأ از غيب متنزل است و مؤمنين حقيقي آنانند كه اين خطاب الهي رادريافته

   .حقه را بشنويد و از اين موقعيت استفاده نماييدفرصت در اختيار شما كه كالم 
  

, هرگونـه  آنـان صاحبدالن و عارفان را آثاري است, لذا بدون آثار ومدارك و مطالعه و تحقيق همه جانبه در كيفيت عوالم ظاهري و باطني 
  قضاوتي سطحي است.

  
  زند. صيتي سر نميانحراف و مع از عارف واقعي كه در رديف صاحبدالن و اهل وصال است, مسلماً

  
  خود احساس لذتي نمايد. شود كه از انحراف ارتكاب معصيت در اثر فقدان ادراك لذات واقعي است و انسان تا زماني مرتكب آن مي
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  ايد, معصيت از وجود او رخت بربندد. جلوه گر شده حالوت آن بر ساير لذايذ فائق انسانايمان و حقيقت در ذائقه باطني   اگر لذت 
  
  ., ساير اوصاف و شرايط نه در افزايش مراتب كماليه انسان نقشي دارند و نه در كاهش آنصالح دو ركن ايمان و عملون تحقق بد
  

ايمان به معارف الهي است و حسن  ايمان كامل و عمل صالح يعني مجموعه حسن فاعلي و حسن فعلي. حسن فاعلي, داشتن روح پاك و
  فعلي, عمل بر طبق وحي و رسالت.

  
رسد و از قلب  رساند. آن فيض از روح به قلب مي تعالي از ملكوت اعلي مدد فيضي به روح مي ميان عالم اعلي و دل بنده راهي است: حق

  آيد.  به نفس, از نفس به صورت قالب, و عملي مناسب آن پديد مي
  

كـه حجـاب راه   رسـد  سد و از قلب غشاوتي بـر روح  ر كند, از نفس كدورتي به قلب مي تأثير مي او ظلماني باشد به نفس آدمي اگر عمل
  ماند.  به همان مقدار راه روح به عالم غيب بسته شده از مطالعه آن باز ميوگردد,  روح مي

  
  ايمان با عمل است. زيرا تجلي ، فايده است ايمان ومعرفتي كه از آن عمل صالح به ظهور نرسد, در مرتبه مجاز بوده و بي 

  
ايمان و عقيده اش به آن طبيـب مجـازأ در    ايمان داشته باشد ولي در مقابل نهي او, قادر به خويشتنداري نباشد,   حاذقاگر كسي به طبيبي 

  شد. اال ايمانش به عمل منتهي مي مرحله كمال است نه حقيقتأ و
  

رسند اما قدرت  ايمان مي ها, به يقين وايمانند, پس از مرگ به علت مكشوف شدن پرده   ايمان ضعيف يا فاقد  كساني كه در دار دنيا داراي
   او در دار دنياست.حركت ندارند زيرا قدرت روحي انسان ناشي از عمل الهي

  
ايمان هيچ يك از شما راست نشود تا اين كه قلبش بـه   چنين فرموده:  (ص)ايمان و عمل صالح, حضرت رسول اكرم در مورد پيوستگي ميان
تا اين كه زبانش به راستي گرايد, و زبانش راست نگردد تا اين كـه عملـش بـه راسـتي واسـتقامت       راست نشود استقامت درآيد, و قلبش

  گرايد.
  

سازند, درحالي كه اين ظواهر مادام كه بـا عمـل تـوأم نباشـد, حركـاتي الهـي و        امروزه مسلمين عمومأ خويشتن را به ظواهر دلخوش مي
  ثمربخش نخواهد بود.

  
خبـري از   ايا شايسته است كه با رعايـت ظـواهر و بـي    دهند,  تحقيقات علمي و تكنولوژي خويش نشان مي وقتي ديگران تفوق خود را با

  باطن, ما خود را برتر از آنان بدانيم؟!
  

ايماني خود, كمال توجه به خودكفايي و تحقيقات علمي نموده, سعي بليغ به عمل  اينك بر مسلمانان است كه به مقتضاي تعهدات الهي و
  تا تحقيقات علمي واوضاع اجتماعي و اقتصادي ما در دست بيگانگان نباشد.آورند 
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متأسفانه در اكثريت افراد, تحصيل علوم و اطالعات در بعضي رشته ها به علت پيدايش منيت و خودخواهي, مانع از سير در افكار ديگران 
  شوند. رد ديگر نيز ميبزرگي در برابر فيض يابي هزاران ف است. لذا عالوه بر محروميت خود, سد

  
   .انداز ظواهر قدم به بواطن گذارند و به وصال و سجود واقعي برسند چه بسا افرادي بعد از هفتاد سال عبادت, هنوز نتوانسته

  
  است. بصيرت و يقين! عيدحقيقي براي مؤمن همان ساعت و روز بيداري  رسيدن به بيداري, روز است روز روزي عجب

  
ي توحيد صدها دليل آورند ولي عاقبت در نتيجه منيت و خودخواهي ملحد شوند! آنان غافلند كه با اخذ داليل و علـوم  اي بسا كه برا عده

  ظاهري, به حقيقت و يقين نتوان رسيد. يقين, انشراح وبصيرتي است, اما استدالل تنبه و تفنني است.
  

ايام و تغير احوال نشان داد كه بـه يقـين    ايشان بودند, ولي گردش اگرچه مقلد آن بزرگوارو كالم (ص)بعضي از صحابه حضرت رسول اكرم
  .نرسيده بودند

  
  خوشا به حال سالكيني كه در موقع اقامه دليل, قلب و روحشان با هم هم آواز است.

  
  .ايمان سرچشمه قواي خالقه روح است و بدون آن, استفاده از قواي ديگر روح محال است  قوه
  

ايمـان هرگـز بـا شـك و شـبهه يكجـا        ايمان زهركشنده است, زيرا عشـق و  س در همه جا خصوصاً براي عشق وشك و ترديد همانند تر
  نگنجند.

  
  ايمان ويران شود. ايمان و عشق رو به گريز نهند و بر هر دلي كه شك و شبهه راه يابد, خانه عشق و هرجا كه شك و ترديد پا نهاد, 

  
كند و هر حقيقت ولو با روشـنترين چهـره از برابـر     ر فروغ حقيقت و واقعيت در انسان افول ميايمان در دل, نور پ با خاموش شدن چراغ

  .انداز شود, ديگر در او مؤثر نباشد ديدگان اوعبور نمايد و يا با رساترين كلمات به گوش وي طنين
  
, اقرار بـه زبـان دل اسـت بـر اصـول و فـروع و       ايمان ظاهري, اقرار و اعتراف است بر حقايق و اصول و فروع به زبان ظاهر.ايمان باطني 

  ايمان باطني, مساوي با كفر است. ايمان ظاهري بدون حقايق و عمل به آنها.
  

 تواند در سازندگي فردي و اجتماعي موفق باشد. مؤمن واقعي بايد خودشناس و جامعه شناس باشد و گرنه نمي

 
  دهند. اهراً خود را موحد نشان ميايماني است كه ظ يكي از وظايف مهم, شناخت افراد بي 

  
شريرترين مردم علمايي هستند كه به علم خود عامل نيستند, زيرا جاهل منحرف ممكن است سبب انحراف خود يا عده قليلي شـود, امـا   

  .عمل بسا كه هزاران نفر راگمراه سازد عالم بي
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  ن گردد كه اكثر مردم ظاهراً موحدند و باطناً مشرك.ظاهراً در بسياري از افراد شرك نيست, لكن اگر پرده ها بيفتد, عيا
  

  مشركان جلي وعده عذاب است. مشركان خفي را نيز همانندخداوند 
  

  عدم مالحظه منافع اجتماعي, رفتاري است بر خالف امر الهي
  

خودبيني قبل از همه بيني  انسان قبل از رسيدن به حد بلوغ حقيقي درك ضعيفي دارد. درك ضعيف يعني خودخواهي قبل از همه خواهي,
  و توجه داشتن به خود قبل از توجه به ديگران.

  
  مادام كه انسان ديد جمعي و فراتر از آن, ديد توحيدي پيدا نكرده, ديد فردي و مشركانه در او تحقق دارد. 

  
  . ن موحد, ماهيتأ نابالغندهاي غير موحد هنوز وارث دوران كودكي هستند ودر برابر انسا توحيد عقيده بالغان است, نودساله

  
  در واقع كل خصايل و ديدهاي فردگرايانه, خصلت و بينش شرك است.

  
  برعكس, خصلت خوب هرچه جمعي تر, به توحيد نزديكتر

  
طلبد, انسـاني ذهنـي    اطمينان قلب محصول نيل به مرحله بلوغ معنوي است. كسي كه بلوغ را بدون سير مراحل ورياضت و مجاهدت مي

  كند. بلوغ را با ذهن تماشا مي است, او
  

  صديق كسي است كه درتمام حاالت و صفات و اقوال و افعال, راستي او را ملكه بوده باشد.
  

  همه اسرار موفقيت در اين جمله قصير نهفته است و تفصيل آن در پيشگاه صاحبدالن است. »,النجاه في الصدق«اند:  پيشوايان الهي فرموده
  

كه صديق كسي است كه با خداي خود راست رود, در نفس به مجاهدت, در دل بـه مشـاهدت, در روح بـه مالطفـت.     اند  بزرگان فرموده
نفس خانه امانت است, دل حرم مشاهدت است, روح محرم خانه لطافت است, سر محط رحل عشق است, اخفي خـدا دانـد چيسـت و    

  دارنده و داننده آن كيست.
  

  يكي از مراتب صداقت, صدق با خود است.
  

كسي كه خويشتن را بفريبد, او جان خود را گم كرده است و كسي جز خود او نتواندجانش را پيدا كند. رهبران راستين فقط چراغي فـرا  
  گيرند, لكن راه رفتن ونگريستن و تجسس وظيفه خود انسان است. راه گم كردگان جان مي

  
  .حقيقت به عذرآوري پردازد, او از جان خود فرار كرده استكسي كه در برابر حق و 
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  هاي رواني است. فرار انسان از هر امتيازي, در حقيقت گريز است از خويشتن, كه شديدترين بيماري

  
  بر سالك است كه توجه به وضع روحي خود نمايد و نقطه شروع اصالح را در وجود خود بيابد.

  
هاي رندانه و غيرصميمانه از احوال غير, خـالف صـدق اسـت و در     ديگران است. تجسس و خبرگيرياز جمله مراتب صداقت, صدق با 

  تزلزل روحي سهم مهمي دارد.
  

اي از سياستها, صداقت نما هستند. اكثر انحرافات وتفرقه ها از سياستهاي صداقت نما برخيزنـد كـه    اي از صداقتها, سياست نما و پاره پاره
  ق و دوستي درآيند.برخي ظاهراً از در صد

  
مـن علـم    ما يغـدر «كند  در اصل وظيفه سالك صداقت است چه, كسي كه برسرنوشت نهايي خويش عالم شود, هرگز حيله و تزوير نمي

  ».كيف المرجع
  
  

  توبه ،رافع موانع و عوايق  -فصل پنجم  
  

  د. رافكار و خياالت قلبي نيز بايد توبه كتوبه واجب منحصر در اقوال و احوال و جوارح نيست, بلكه از هر جهت حتي ازنظر 
  

هايي است كه بر دل انساني نشسته و آن گوهر پـاك   ها و آلودگي سرچشمه همه آفات, ظلمت گناهان است و حقيقت توبه, شستن پليدي
  و تابناك را تيره و زنگاري نموده است.

  
  اي جزانابت به ساحل نرساند. اصي را سفينهآلودگان ذنوب را مطهري به غير از توبه نباشد و غرقه شدگان بحر مع

  
  چون سبب خالصي نفس از مهالك ذنوب, توبه است پس تقصير وتسويف در آن, ظلم صريح است بر نفس خود. 

  
چهـارم   .اختصاص به دعوت حمله عـرش   -سوم .تبديل سيئات به حسنات  -دوم .تمحيص ذنوب  -: اول  از جمله نتايج مترتبه بر توبه

  .لهي محبت ا -
  

ايمان آورندگان از نوميـدي بـه اميـد     اي اينجا. اينجا. هيچ جا گناه نيامرزند مگر اي گرويدگان, آشنايان, دوستان هيچ جا معيوب نپذيرند مگر
  نيست و از معيوب پذيرفتن, عار نه. آئيد كه ما را از گناه آمرزيدن باك

  
كني قبول بر من, اگر سؤال كني عطا بر من, اگر گناه كني و تائب شوي عفو بـر  اي بنده من! اگر طاعت  دهد: خداي تبارك و تعالي ندا مي

 من.
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شفا از من, اجابت از من, آب ؟ بري خواهي؟ درد خود را پيش كدام طبيب مي روي؟ كه رامي جويي, حاجت زكه مي اي انسان! به كجا مي 

  ر به بقاي من, شادي به لقاي من.در جوي من, راحتي در كوي من, طرب در طلب من, انس باجمال من, سرو
  

اي سالكين طريق حق! بدانيد كه اگر ما را عمر حضرت نوح دهند و تمام عمر خويش را در شكر اين نعمت عظمي بسر بريم, نتـوانيم از  
بـان شـمائيم, يـاري    ما دوست شمائيم, يـار مهر  »نحن اوليائكم في الحيوه الدنيا و في االخره«فرمود:  عهده شكر اين نعمت برآئيم كه خدا

  دهنده شمائيم.
  

  .»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«اند  تائب حقيقي را با مردي كه گناه نكرده برابر دانسته
  

اي گماشتگان ما! در اين ساعت عبادت خويش بگذاريد, و براي كسي كه به مقـام توبـه و    اي اهل ملكوت,  يد:آ  از حضرت جليل اين ندا
  تغفار بسوزانيد.انابه آمده, عطر اس

  
كجاست آن بنده گنهكار و پشيماني كه در اين ساعت مقدس با خداي خود عهد وپيمان بندد؟ خيمه تسليم و رضا بر كـوي جانـان زنـد,    

  كمر همت بر ميان بندد, غبار اغيار ازمرآت دل بشويد و خويشتن را به خدا پيوندد.
  

واي باطني است, كه هركس به آن مزين شود, در دنيـا و آخـرت در جرگـه سـعداء     توبه عاليترين زينتي است كه شايسته تمام حواس و ق
  محسوب گردد.

  
خواهد راه خدا رود بايد ارشاد را از خود آغاز كند. در مرتبه اول توبه نمايد يعني عليه نفس اماره خود قيام كرده و بـا آن بـه    كسي كه مي

  .سايرين را ارشاد كند تواند مبارزه ظاهري و باطني پردازد, واالچگونه مي
  

  توبه عقد قلب است به ترك معصيت و اقبال به طاعت, و دوام آن مشروط است به كسر شهوت و جهاد با نفس.
  

اي است: توبه دل, نيت است بر ترك حرام. توبه چشم, فروخوابانيدن آن است از محرمات. توبه دسـت, تـرك گـرفتن     بر هر عضوي توبه
  ن به مالهي و توبه گوش, نگاهداشتن آن است از شنودن اباطيل.مناهي. توبه پا, ترك رفت

  
  طهارت ظاهر به آب است و طهارت باطن به آب توبه و رجوع به بارگاه الهي.

  
  .شخص توبه كار بايد به آب حسرت, باطن خود را بشويد و در پيشگاه الهي اعتراف به معاصي نمايد

  
اهوال آخرت را مشاهده كند, گويداي ملك الموت يك روز ديگر مرا مهلت ده تـا توبـه    در خبر آمده كه چون بنده عاصي ملك الموت و

ساعات  ايام عمر تو سپري شد. گويد يك ساعت مرا مهلت ده, ملك الموت گويد  الموت گويد كه كنم و عمل صالحي به جاي آرم. ملك
  ا آن روي نمايد كه از حيز بيان خارج است.عمر تو به پايان رسيد و هيچ نماند, در اين وقت از ندامت و حيرت او ر
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  و رفع شهوت به صبر. است رفع غفلت به علم .سبب اصرار در ذنوب دو چيز است: غفلت و شهوت
  

  .شود ايمان, و باايمان قوي نيز في الجمله جمع مي ايمان است و گاهي به واسطه ضعف  اصرار بر ذنوب, گاهي به واسطه فقد
  

پذيرد, پس بر مكلف است كه در هر حال غفلت از خـود ننمايـد و شـيطان را بـه ملـك قلـب        وبه بندگان را ميخداوند تا حضور موت ت
  خويش راه ندهد.

  
با تأثير حسنات ملكيه در قلب, شوقي به سوي حق حاصل گردد كه رافع شوق ذنوبي است و به زوال شوق ذنوبي, عـزم بـر گنـاه زايـل     

  .شود
  

  بدي انسان مربوط به قلب اوست. اند كه خوبي و بزرگان فرموده
  

  ».و من لم يتب فاولئك هم الظالمون«اند:مرد واقعي بايد هر لحظه در مقام توبه باشد وگرنه ظالم است  اولياء خدا فرموده
  

  ت.دارد, درمقام توبه اس كند و از ناسازگاري به سازگاري, و عمال از خالف دست بر مي به موافقت ميل مي حق آن كه از مخالفت
  

اند كه توبه صحيح نشودمگر بعد از معرفت برگناه, پس بايد اول گناه را شناخت, سپس توبه كرد. يعني پشيماني ازمعصيت  بزرگان فرموده
  بايد به جهت قبح آن بوده و به رضاي حق باشد.

  
ـ   ه منزلـه پاكسـازي آن, لـذا محـض     ايمان به منزله تخم است و قلب به منزله زمين و طاعات, آب آن زراعت و تطهير نفس از معاصـي ب

  اميدواري و انتظار رحمت خدايي بدون عمل سودي ندهد.
  

توبه نصوح آن است كه خالص از شوائب بوده و به رضاي حق باشد. در اين مقام است كه خشوع و انكسار در دل ظاهرگردد, و حقـد و  
  ود.حسد و ساير صفات رذيله زايل گشته و كمال همت به سوي كسب رضاي حق ش

  
از عالئم قبولي توبه و بخشش گناهان, شرح صدر و رفع تيرگي از قلب است. با زوال تيرگي ازقلب, صفايي بـين عبـد و معبـود حاصـل     

  گردد كه نتيجه آن, انس عبد است به معبود.
  

التي است و در هرامري كـه  الزمه ترقي روز افزون معنوي وباطني او, رسيدن نفس به مقام سلم است. چه بدون سلم, نفس را در امور دخ
  آن امر ناقص است. نفس دخالت كند, مسلماً

  
  ارتكاب معصيت, ذنب ظاهر است و تلذذ از ذكر بعد از ترك, ذنب باطن.

  
ايا مجاز به انجـام ان بـودي يـا پيـروي از      هر فعلي از افعال بنده را در سه ديوان نشر كنند. اول گويند كاري كه كردي, «در حديث آمده: 
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كردي؟ اگر از اين ديوان سالم درآيد كه به انجام ان مأذون بوده, ديوان دوم نشر كنند و گويند ان عمل را چگونه كـردي؟ زيـرا هـر     نفس
عمل شرايط و واجباتي دارد و هر عبادت بايد به نهجي واقع شود كه خداوند متعال فرموده. اگر ازاين ديوان هم سالم برآيـد كـه رعايـت    

ايط و اركان نموده, ديوان سوم نشركنند و گويند ان عمل را براي كه كردي؟ اگر خالصأ لوجه اهللا انجـام دادي, پـس   آداب و محافظت شر
  ».ايشان است اجر و مزد توبراوست, و اگر به نظر استحسان مردم و ساير اغراض انجام دادي مربوط به خاليق است, پس مزد و اجر تو بر

  
دهي, اگر اعتقاد داري كه خداوند متعال ناظر نيست, در حد كفر باشي و اگر اعتقاد  گناهي انجام مي فرموده: وقتي (ص)حضرت رسول اكرم

  اي! شوي, خدا را اهون و احقر ناظرين تصور كرده تعالي ناظر است و به نظر او متوجه معصيت مي داري كه حق
  

ات است. اضاعه حق اهللا را ندم و عزم دافع اسـت, امـا جبـران    رد مظالم بري كردن ذمه است از حق الناس, و اين قسم برائت ذمه از مهم
  اضاعه حق غير جز به رضاي صاحب حق محال است, لذا تشديد بر اين بيشتر شده است.

  
ن اي از امم سابقه توبه كرد و سالها به عبادت و اطاعت پرداخت, ولي قبولي توبه بر او ظاهر نشد. بـه يكـي از انبيـاء آ    در اخبار آمده بنده

از خداوند متعال خطاب رسيد سوگند به عزت و جالل خود, توبه او را قبول نكنم زيرا حالوت و لـذت آن گنـاه   .زمان تقرير حال نمود 
  هنوز در دل اوست.

  
  توبه را مراتبي است: توبه عوام از زلت, توبه خواص از غفلت, توبه خاص الخاص ازرؤيت اوصاف بشريت. 

  
  

توبـه خـاص الخـاص آن     ;توبه خواص از طاعت به توفيق است, طاعت خود نبيند همه توفيق بيند ;اعت استتوبه عوام از معصيت به ط
  خواهد از رؤيت توفيق به مشاهده حق رسد. است كه مي

  
  اگر توبه را كه حسنه است از خود داني بايد از آن خودبيني توبه كني و بداني كه تيسيراين حالت از مخفي لطف الهي است.

  
  

  رفع دو عايق اوليه در سلوك  -ششم  فصل 
  

  اي غايي است كه همه بايد از آن برخوردار شوند. بين انسان و مواهب الهي, رابطه
  

  ;اسالم براي ضعفا و فقرا حقي در مال ديگران مقرر كرده تا كسي آن را مال خود نداند
  

ليه السالم مخصوصاً نهج البالغه از ابتدا تا انتهـا توصـيه بـه    سعداء هميشه در فكر فقرا و ضعفايند, در قرآن و كالم حضرات معصومين ع
  رعايت حال فقرا و مراعات عدالت است.

  
اعتنايي اغنيا به فقرا سبب اكثر انحرافـات   عدالتي اجتماعي و بي بررسي انحرافات جوامع و درد منحرفين, نشانگر اين حقيقت است كه بي
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  تماع متأثر نباشند.عدالتي اج است, و نادرند افرادي كه از بي
  

عدالتي منجر به  سالك طريق حق بايد به تمام معني عدالت را پيشه خود كند و از حال فقرا با خبر بوده به آنان رسيدگي نمايد واال اين بي
  انحرافاتي در او خواهد شد.

  
  نظمي است. ين بينظمي ظاهر, دليل نظم باطن نيست, ولي نظم ظاهري نيز بدون نظم باطني, در معنا ع گرچه بي

  
دانيد زيبايي حقيقي ساختمان و زر و زيور شـما   ايا مي اي مردم حقوق اهل حق رابدهيد. فرمايد: حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم مي

  در چيست؟ در اين است كه ديناري از حقوق مردم در آنها نباشد.
  

  اعتنا به اين اهل و عيال باشند. قه شما. بدا به حال اغنيايي كه بياي اغنياء! فقرا اهل و عيال شما هستند و به نوعي واجب النف
  

. ايد, اكنون بيائيد مـدتي هـم در تفرجگـاه كـوي فقـرا بـه گـردش پردازيـد          اي آنان كه تا حال در تفرجگاههاي بسيار به گردش پرداخته 
اين بوستان هرگز قابل مقايسه با آن بوستانها نيست, و باالخص به گلهاي زرد رنگ رخسار كودكان يتيم و فقير بنگريد, كه صفا و طراوت 

  نه لذت رسيدگي به آنان و ادخال سرور درقلبشان, قابل تعويض با نعم و لذات بهشتي!
  

  كند و در صورت بيماري, درك آن ميسر نيست. هاي معنوي را به خوبي ادراك مي وقتي ذائقه باطني سالم باشد, شيريني
  

طني و معنوي همانا سير در كوي فقراست كه بوستان الهي است. كوي فقرا كوي حـق اسـت و خانـه آنـان, خانـه      هاي با از جمله شيريني
  خداست.

  
  قساوت و سنگدلي از كثرت معصيت خيزد, و معصيت از كثرت شهوت خيزد, و شهوت ازسيرخوردن خيزد.

  
  نتيجه مغلوب نفس گشتند. اولين بدعتي كه پديد آمد, سير خوردن شد و در (ص)بعد از حضرت رسول اكرم

  
  اند, داراي ذائقه سالم باطني نيستند. افزايد. افرادي كه مبتال به سنگدلي شده توجهي به فقرا به شدت بر مراتب قساوت قلب مي بي
  

دي امروزه شهرت و مقام و رياست و ماديات اكثريت مردم را مست كرده, به خصوص اغنياء و مستكبرين كه عمومأ مسـت امكانـات مـا   
  هستند.

  
اينان اگر توبه نكنند و به فقرا توجه ورسيدگي نكنند, بالي الهي آنها را احاطـه كنـد و    اغنيا و مستكبرين بدانند كه منعم بسيار بصير است.

  اين امكانات, كمين گاههاي مهيبي براي آنهاگردد.
  

و از جملـه   ذائقه دل انسان برطرف نگردد, سموم بـاطني  ترين سموم كه چه بسا اثرات سوء آن هزاران سال و بلكه براي هميشه از مهلك
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  تناول لقمه حرام است.
  

توجه به فقرا و اداء حقوق آنان, نعمتي عظمي از جانب حق است كه بايد شكرگزار وقدردان آن بود. هرچه اين توجه و رسـيدگي بيشـتر   
  افزايد شود, بر مراتب صفاي قلب مي

  
  اند.ا عنايتي ندارند در معنا مسخ شدهافرادي كه با وجود امكانات به فقر

  
فرمايد: ننگ و لعنت باد بركسي كه ازاغذيه و اشربه رنگين تناول كنـد و از حقـوق فقـرا غافـل      مي السالم عليهحضرت اميرالمؤمنين علي 

  .بماند
  

  كند. ن, نزول بال يا دفع بال ميايشا خداي تبارك و تعالي توسط حضرت موالي زمان سالم اهللا عليه نعمتها را شامل مردم و به وسيله
  

  دفع بال خواست و مشيت الهي است مشروطبر اين كه انسانها خود و ديگران را با سموم باطني, مسموم نكنند.
  

آن فقري كه حبيـب خـدا    ».اعوذ بك من الفقر«كند  اي مردم!فقري است كه انسان را به كفر نزديك مي فرمايد: مي (ص)حضرت رسول اكرم
  ايمان و نور عمل الهي تهي است, فقير است. برد, فقر دل است, دلي كه از فروغ حكمت و خدا پناه ميازآن به 

  
نمايد, برهنه شدن  فقري كه آن بزرگوار بدان فخر و مباهات مي».الفقر فخري«گرداند  اما فقر ديگري هست كه انسان را به خدا نزديك مي 

  از حب دنياست كه همان مقام تجريد است.
  
كنند, بلكه مال و منال خويش  اني كه حصول امكاناتشان به طريق حالل است و حقوق واجبه خويش راپرداخته و به فقرا رسيدگي ميكس

  اند. نمايند, آنان در رديف ابرار و اخيار و اولياء الهي را از آن خود ندانسته به رضاي الهي مصرف مي
  

و غناي روحي سـالمت روح و حـواس    ;ت اعضاي بدن و حواس ظاهري استغنا دو قسم است: جسمي و روحي. غناي جسمي, سالم
  باطني است.

  
  .گذارد. چنين سالمتي چه بسا نه وسيله خير كه سبب شر شود سالمتي حاصله از طريق غيرمشروع, آثار سوئي در روح باقي مي

  
ده در عبادت و اطاعت صرف شـود, و بـدا بـه    فرمايد: خوشا به حال كسي كه عمر او همراه با صحت بدن بو مي (ص)حضرت رسول اكرم

  حال كسي كه عمر و صحت جسمي اوتوأم با معصيت باشد.
  

بنا به كالم محبوبين الهي بعضي كارها مانند صله ارحام و بر به والدين, صدقه و دستگيري از فقرا سبب طول عمر است, و برخـي ديگـر   
  اهي عمر.مثل زنا, عمل شنيع, عاق والدين و شرابخواري سبب كوت
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  در شرايط كنوني با وجود امكان علم و آگاهي به مضرات دخانيات و مسكرات, انسان در قبال ابتالء بدان مقصر و مسؤول است.
  

  رسد. عدم صحت جسماني از ناحيه حق, بساكه وسيله تصفيه روح و آبادي آخرت باشد, زيرا هيچ شري از ناحيه حق نمي
  

  و غناي روحي است. مهمتر از فقر و غناي جسمي, فقر
  

  فقر روحي هرگز به خواست الهي نيست, زيرا بشر براي عبادت و تكامل روحي وغناي معنوي آفريده شده است.
  

  است. غناي روحي, سالمت روح و حواس باطني
  

عالم معنا مؤثر نشده, سالك بايد بررسي نمايد كه قدرت جسمي و مالي و كال توان مادي او از طريق مشروع باشد وگرنه اين امكانات در 
  مضرات معنوي آن بر منافعش فزوني يابد.

  
اصوالً وظيفه بشر جز اين نيست كه مدام مراتب فقر جسمي و روحي و مادي ومعنوي خود و غير را بسنجد و به مقام انجام وظيفه برآيد. 

  اين توفيق كسي راست كه عالوه برخودشناسي, جامعه شناس نيز باشد.
  

عني حصول علم به كمبود مادي و معنوي خود و ديگران و قيام به جبران آن. تعاون واقعي, طالب را به دستگيري از فقـرا  تعاون و ياري ي
  نمايد, چه فقر مادي باشد يامعنوي يا از هر دو جهت. دعوت مي

  
و مرد و شيفته شدن آنان بـه   موجب فعاليت الكتريسيته و قوه مغناطيسي موجود در زن كه يكي از محركات غير الهي, چشم چراني است

  يكديگر شده, عواقب وخيم و ناگواري در پي دارد.
  

  بر اساس حكم الهي, حرام است كه مردي به زني يا زني به مردي, يا مردي به مردي, يا زني به زني با ديده شهوت بنگرد.
  

  .باره اوحد اجرا كند, چه رسد به ساير مراتب آننگرد, بايد در اگر براي حاكم شرع ثابت شود كه فردي با ديده شهوت به ديگري مي
  

كند. صحت  اين امر, هم از ديـدگاه   هاي گوناگون روحي وجسمي مبتال مي چشم چراني و طي مراحل عالم نفسانيت, انسان را به بيماري
  تعاليم ديني و هم از نظر علم روز به اثبات رسيده است.

  
اي اعتيادات روحي به مراتب بـيش از   نند هروئين, ترياك و سيگار نيست, بلكه آثارسوء پارهاعتيادات خطرناك منحصر به موارد ظاهري ما

  .آنهاست
  

  بر طبق آمار, يكي از علل بزرگ طالق, چشم چراني است.
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  انسان, عفت و پاك نفسي اوست. خود باشند, زيرا بزرگترين سرماية و پاكدامني مردان و زنان بايد مراقب عفت
  

ي ارزش انسان پاك نفس وعفيف ولو فاقد همه امكانات باشد, قابل مقايسه نيست با كسي كه تمام امكانات مادي راداراست در پيشگاه اله
  ولي عاري از عفت و پاكدامني است.

  
  از جمله عوامل خطرناك براي ناموس و عفت انسانها, وجود مردان هوسران است.

  
ايا چنين رفتاري نمايشگر تمايل آنـان   نند. آنان كه در موقع خروج به خودآرايي پرداخته, زنان و دختران نبايد براي مردان اجنبي آرايش ك

  خوانند؟! به نفوذ بر قلب مرد اجنبي نيست؟ مگر دختران آرايش كرده با رفتارمبتذل خود جوانان هرزه را به تعقيب خود فرا نمي
  

مردم شب و روز با تحمـل زحمـات طاقـت فرسـا      راي هدايت و ارشاداي كه در آن فرهنگ اصيل اسالم حاكم است, بزرگان ب در جامعه
كنند تا مانع پيدايش مفاسدگردند. اما آنجا كه خبري از اسالم واقعي و نشر كالم بزرگان نيست, مردم در منجالب شـهوات   خود را فدا مي

  شوند. غرق مي
  

دان ناموس و عفت در آن غـرب درخشـان, سـخت مشـغول     كه چسان دز غرب مستغرق در فساد با اجتماعات شهوت زده اش را بنگريد
  يغماگري گوهر عفت و ناموسند. زن در خيال خود دلخوش است كه به استقالل رسيده! اين است مفهوم آزادي و راه و رسم آزادگي؟!

  
  چنين زناني را فريب نتوان داد. دانند كه شوند و آنان هم مي زناني كه تحت تعاليم عاليه مردان الهي هستند, شيفته و فريفته شيادان نمي

  
بر خالف گمان بعضي, مراد از ستر يا حجاب, خانه نشيني زن و محبوس بودن او نيست, بلكه هدف پوشاندن بدن خود از مردان بيگانه و 

  .درنيامدن به مقام جلوه گري و خودنمايي است. آيات قرآني و فتواي علماي رباني وفقهاي الهي نيز مؤيد همين معناست
  

  شرط برخورداري از نگاه پاك, رعايت حجاب ظاهري و باطني است و اين تكليف هم بر مرد است و هم بر زن.
  
  

   حفظ حريم زن و مرد است. ،پوشش و حجاب براي زن فلسفه اصلي 
  
   

و كار و فعاليـت اجتمـاعي را    آميزد, اسالم بر ان است كه محيط خانواده بر خالف نظام غربي كه برخورداري از زن را با كار و فعاليت مي
  از هم تفكيك كند تا حريمي بين زن و مرد باشد.

  
افزايد, بسان آتشي كه هر چه بر خوراك ان  بند و بار بر تهييجات روحي و سوزش دروني مي فقدان حريم بين زن و مرد و معاشرتهاي بي

  تر گردد. بيفزايند, مشتعل
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موجب ضررهاي دنيوي و اخروي خود اوست, كه سـبب   گر زن مراعات ننمايد, نه فقطرعايت حجاب از جمله فرايض مهمي است كه ا
  شود. خسارات جسمي و روحي هنگفتي به جامعه مي

  
  غرض اسالم از حجاب, حبس زن وجلوگيري از ترقي و تكامل او نيست.

  
يا وقتي قدم به محيط اجتماع گـذارد, چشـم    شود يا اگر مرد تمتعات خود رااختصاص به محيط خانواده دهد, در محيط اجتماع فعال ميآ 

  چراني نموده و به قد و باال و عشوه ديگران بنگرد و در فكر به دام انداختن زني باشد؟!
  

رعايت حدود الهي نه تنها سبب ناكامي و ازدياد حرص و آز نيست, كه نيروي تخيل را به سوي احساسهاي لطيـف و رقيـق سـوق داده,    
  رساند.  ه كمال ميقدرت تفكر را به مرتب

  
  شود. هاي رواني است و با تأمين بيشتر انها, عطش روحي بيمار برطرف نمي نيازهاي روحي نامشروع, در حقيقت بيماري

  
نمايد و خطرات دنيوي  كند, تسليم شدن به اين غريزه و تهيج نمودنش, آن را ديوانه مي رعايت حجاب توليد عقده مي عده اياگر به نظر 
  وناگوني در پي دارد. و اخروي گ

  
ايشـان بـوده    كردنـد, كـه خـود همدسـت     اي نه تنها بر شيوه سالطين و ثروتمندان اعتراض نمي بر خالف مردان الهي و علماي رباني, عده

! در پيمودند حرمسرا داشتند. در ظاهر تالوت آيات قرآن و دعوت به مبارزه با نفس بود, لكن درعمل بر خالف آن مراحل نفسانيت را مي
  هاست كه امروزه جامعه به اين بالي عظيم دچار شده است. اثر اين كجروي

  
اي است كه شاعر در آن به توصيف خصوصيات كذايي معشوق و سـتايش اوپرداختـه و    امروز ادبيات ما مملو از اشعار و غزلهاي عاشقانه

  ايم!  ما نام اين ديوانهاي پر از اشعار گمراه كننده را ادبيات نهاده
  

  ادبيات واقعي آن كالم منظوم يا منثوري است كه عالم و عامل شدن بدان و يا تذكرش سبب ترقيات معنوي شود.
  

  . افزايد موجب اختصاص برخورداري زن و مرد در محيط خانواده و محدوده ازدواج شده بر استحكام پيوند زناشويي مي ، حجابرعايت 
  

هاي جسمي و رواني ناشي  سمي و رواني خانواده و اجتماع است و از پيدايش بيماريعامل مؤثري در حفظ بهداشت ج ، حجابرعايت 
  . كند از آزادي روابط جنسي جلوگيري مي

  
  .مايه ارتقاء ارزش و مقام زن و جلوگري از تحقير و ابتذال اوست ;سبب حفظ و استيفاي كار و فعاليت است،   حجابرعايت 

  
  رود. حجابي آنها و چشم چراني مردان, ارزش آنان باالتر مي كه با بي پندارند متأسفانه برخي از زنان مي 
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انـدازد, بايـد    رعايت حجاب منحصر به روابط بين زن و مردنيست, بلكه از ديدگاه معارف عاليه الهي, از هر نگاهي كه انسان را بـه خطـر  
  خودداري نمود.

  
  رساند. مي را به بدبختي ابدي ميسرانجام پرورش آرزوهاي غيرالهي در دل, انفجاري است كه آد

  
كه تو  : مراد هر كه برآري, مطيع تر گردد اال نفس كه هرچه مراد او برآري, طغيانش بيشتر شود و همواره درصدد استبزرگان فرموده اند 

  را تحت فرمان خود گيرد.
  

جامعه القاء كنند كه رفـع تمـام مشـكالت منـوط بـه      دانند, بر آنند چنين به  برخي روانشناسان كه خود را طبيب روحاني فرد و جامعه مي
  آزادي غريزه جنسي و معاشرتهاي آزاد زنان و حذف حريم بين زن و مرد است.

  
حقيقت اين است كه روانشناس حقيقي, آن شخصيت موحدي است كه تقوي و معرفت و كماالت او به حد اعلي رسد, نه فرد غير مؤمن 

  و غير موحد.
  

اندك زماني به خطاي خود پي بردنـد   پنداشتند, در و مرد مي مابين زن  و زيادي قيود في  جنسي در شرق را محروميت كه علت انحراف آنان
  ها شده است. كه اين انحراف در ملل اروپايي در اثرآزادي غريزه جنسي در آن ديار صدها مرتبه بيش از شرقي

  
  ازدواج است. راف شود ولي چاره اساسي, تسهيل شرايطمحروميت سبب انح ممكن است درفقدان تعليم و تربيت الهي,

  
اند, از رحمت الهـي بـدور بـوده و لعنـت خـدا بـر        هاي سنگين راه ازدواج را بر جوانان سد كرده ايجاد موانع و وضع مهريه افرادي كه با 

  آنهاست.
  

طريق خاص خـود نـه بـا     شيطاني به و معاصي و حركاتحقيقي با خرافات  است, مبارزة سكوت كه مبارزه رباني نه علماي در اين مقام وظيفة
  اسلحه ظاهري.

  
و ايـن جـز از طريـق     ،دانند تا فتنه از روي زمين برچيده شود الهي خود را موظف و مكلف به مبارزه دائم با فساد مي درهر عصري مردان

  نيست. الهي و نشر حقايق ميسر تعليم و تربيت
  

  اند انسانها را از خواب غفلت بيدار كنند و برمراتب پاكي و عفت آنان بيفزايند.  هدرود بر رهبران حق كه همواره كوشيد
  

هـاي روحـي و    , حقايق تابناكي است كه از عالم علوي وملكوتي بر سينه آنان جاري شده, انسـانها را از ظلمـت بيمـاري   مردان الهي  كالم
  رهاند. جسمي مي

  
اينجا مراد تنها اجتناب از چشم چراني مـردان و زنـان    در »ا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم...قل للمومنين يغضو«فرمايد:  خداوند متعال مي
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  نسبت به يكديگر نيست, بلكه زن و مرد بايد ديدگان خود را از نگاههاي آلوده و ناپاك برحذر دارند.
  

  زي و دلبستگي به محرمات پيدا كند. نگاه عمدي به نامحرم, كبيره است و اگر چشم خود را حفظ نكند, بسا كه عادت به نظر با
  

  گردد. شود, و لكن با حفظ چشم از اين بالها آسوده مي با تعلق قلبي به محرمات و منهيات, وسوسه ها در خاطر آغاز مي
  

 نظر كردن به محاسن زن, تيري است زهرآلود از تيرهاي شيطان. هر كـس ان راتـرك نمايـد, خـداي    «فرمايد:  مي (ص)حضرت رسول اكرم
  .»چشاند تعالي لذت عبادت را به او مي

  
  كسي كه چشم چراني براي اوبه درجه اعتياد رسيده, محال است كه لذت عبادت و مناجات را درك نمايد.

  
هر نگاهي كه موجب ارتكاب حرام شود, حرام است. اگر فردي بطور نامشروع به ديگري بنگرد,در ايـن مقـام آن شـخص نسـبت بـه او      

  نامحرم است.
  
  آيد. ت اين امور انحرافي, اغوا و اغفال شيطان و تحرك نفساني است كه در نتيجه عدم تزكيه و تهذيب نفس به وجود ميعل
  

  ايمان او به توحيد و ساير اصول كامل باشد, هرگزبه نفس خود اطمينان نكند و سخت از آن مراقبت نمايد. كسي كه
  

  طالق, حاللي است مبغوض و منفور!
  

  واج بر اساس يگانگي و محبت استوار است و همكاري, فرعي است از فروعات آن.اصل پيمان ازد
  

  بدترين اهانت به زن سلب محبت مرد از اوست كه بگويد من تو را دوست ندارم و از تو متنفرم.
  

  اكثر محبت زن, معلول محبت مرد به اوست.
  

رود كه ممكن است آن را تيزتر كند. اگر مـردي دانـا و عاقـل     ز بين نميمهري از ناحيه زن, معموال محبت مرد به زن نه تنها ا با شروع بي
  تواند زن را بر سرمهر آورد. باشد, با ابراز محبت مي

  
  زن بسيار حساس و كنجكاو در مورد مهر شوهر است خصوصاً در ايام بارداري.

  
فرزنـدش   ر سـبب افـزايش عواطـف زن نسـبت بـه     همسراست.اين ام از وظايف مهم مرد, ابراز مداوم عواطف و احساسات خود نسبت به

  شود. مي
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منزله گلها و رياحين. اگر محبت همچون باران حقيقت سرازير  منزله چشمه و فرزندان به مانند باران كوهساران است و زن به مرد به عواطف

  .شوند. پس صفاي خانواده از مهر و محبت و عواطف مرد است نگردد, چشمه خشك و گلها پژمرده مي
  

مهـري او را   توانـد ايـن بـي    شوهري كه در راه هوي و هوس و به خاطر اختيار نمودن زن دوم, همسرش را شكنجه دهد, چه چيـزي مـي  
  جبران كند و جايگزين نياز زن به محبت شوهر شود؟

  
ند, مثال به اين بهانه كـه چـرا   ده هاي گوناگون زنان خود راتحت شكنجه قرار مي ايماني كه در صدد طالقند, به بهانه مردان هوسران سست

  او دختر زائيده! 
  

فرمود: جبرائيل از ناحيه خداوند تبارك و تعالي چنان زن را به من توصيه و توصيف نمود كه بجز مـورد فحشـاء    (ص)حضرت رسول اكرم
  توان او را طالق داد.  نمي

  
مااحـل اهللا شـيئأ ابغـض    «و هوس به زنان خود شكنجه ندهيد اي مردم بترسيد از طالق و در راه هوي  فرمايد: مي (ص)حضرت رسول اكرم

  ».اليه من الطالق
  
  

  زهد  -فصل هفتم  
  

  تواند به واسطه آن از مبدأ به مقصد رسد, زهد است. حركتي كه سالك راه حق مي
  

  كيه اعمالتز -دوم  مجاهده با نفس در ترك مشتهيات و زخارف دنيوي. -اول  زاهد كسي است كه داراي سه خصلت باشد:
  .بذل جوارح در راه حق -سوم 

  
زاهد زهد خود را مشاهده نكند و براي آن قدر و قيمت و منزلتي نطلبد, زيرا در زهدخويش چنان غرق تجليات حق است كـه مقصـودي   

  خواهد چيزي حجاب او شود. جز لقاء الهي ندارد و نمي
  

  رساند. نظر موالي خود به آخر مي سالك پرهيزگار به زندگي ساده عادت كرده و عمر خود را زير
  

ايمـان, تحـريم نكنيـد     اي اهـل  : خبري است وحركت در خالف فرمان الهي كه تفسير زهد به اعراض كلي از دنيا و متاع نيكوي آن, از بي
  نعمتهاي پاكي را كه خدا بر شما حالل گردانيده است.

  
  اند! به لباس كفر, مردم را وادار به اختيار فقر و ناتواني نموده اي ظاهراً در لباس اسالم و روحاني و باطناً ملبس گاه عده
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بر اساس منابع اسالمي, زهد حقيقي آن است كه دنيا هدف اصلي قرار نگيرد و پرستش نشود. اين است معني اعـراض از دنيـا و ماسـوي    
  براي تقرب به خدا كه عاليترين مرتبه زهداست.

  
تعالي از وي مطالبه كردند, امتناع ورزيد و آن را  مادي كه داشت براي او مكروه نبود, چون حقوق حققارون آن همه زر و سيم و امكانات 

  ادا ننمود, كشش دل او به زر و سيم واموال دنيا, مكروه بود.
  

ي كه اموال دنيـا در  ايشان آلوده حرص دنيا بود. و بسا كسان زيرا كه دل ،بسا كساني كه دانگي در خواب نديدند, فردا فرعون روزگار شدند
  اختيار او نهادند, فردا اثري از آثار داغ دنيا بر وي ظاهر نگشت, او دل خويش به خدا سپرده بود.

  
اساس بـه مغـز و روان    اي از مراتب زهد, كوتاه كردن آرزو است. اين عامل الهي از ورودتخيالت واهي و وسوسه ها و رؤياهاي بي مرتبه

  سازد. را با حقايق مربوط ميكند و او انسان جلوگيري مي
  

: زهد كوتاه كردن آرزوست و شكر در هنگـام   »الزهد قصر االمل و الشكر عند النعم و التورع عندالمحارم«اند:  پيشوايان عظام الهي فرموده
  برخورداري از نعمتهاست و تورع درموقع رويارويي با محرمات.

  
ورد پسند خداست. از مراتب شكر, تفكر در لطـف الهـي اسـت كـه يكـي از عـاليترين       شكر يعني استفاده از نعمتهاي الهي در جايي كه م

  عوامل سازنده روح است.
  

وموفـق بـه    ،شود ايجاد سرور و انبساط خاصي است كه انسان در هنگام غوطه ورشدن در مصائب و شدايد مختل نمي از نتايج مهم شكر, 
  گردد. پرهيزكاري كامل در رويارويي با محرمات مي

  
تا فرايض توأم با شرايط وبه نحو احسن و به مرتبه كمال انجام نيابد, موفقيت به انجام نوافل و مستحبات چنان كـه شـايد و بايـد ممكـن     

  بخصوص وقتي كه اصرار در مستحبات به مرتبه افراط رسد. ;نيست و چه بسا به فرايض صدمه رساند
  

  رت احديت و به عبارت ديگر, نگاهداري قلب است از توجه به غير حق.حقيقت تقوي, انقطاع از خلق و توجه تام است به حض
  

توانـد حـديث    ها حفظ نشده چگونه مي شنوند. سمعي كه از آلودگي اند كه در عالم قدس, مردان الهي حديث دوست را مي بزرگان فرموده
  يار را بشنود؟

  
  تواند حديث ياربگويد؟ ي حديث يار گويند, چگونه ميزبان را از ناحق نگهدار, زباني كه ناحق گويد فردا كه مردان اله

  
اي سالك حقايق را از صومعه راهبان و ترسايان و درويشان كذايي وبي خبران چه جويي كه نيابي. آنان از مخذوالن درگاه حقنـد, ظـاهراً   

  اند. اند ولي باطناً لباس كفر در بر كرده خود را به لباس اسالم آراسته
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ير عارف طريق حق, پيروي هواي نفساني است,  اين مانع بدون زهد رفع نشود و حصول كمـال زهـد, بـدون رياضـت     مانعي از موانع س
  ممكن نيست.

  
در اين موضع مراد از رياضت, منع نفس حيواني است از انقياد و متابعت قـوه شـهويه و غضـبيه و آنچـه بـه آن دو تعلـق دارد, و ملكـه        

  رات شرعيه.گردانيدن نفس انساني است با دستو
  

مقصود از رياضت, صبر بر رفع موانع طريق حق است از مشاغل باطنيه و ظاهريه و ملكه گردانيدن نفس انساني است بر ثبات آنچه باعث 
  رسيدن اوست به فيوضات الهيه.

  
ات شرعيه طوعأ و كرهـأ,  مراد از نفس كشي منع نفس است از مشتهيات فاسده و آرزوهاي باطله و وادار نمودن اوست به عبادات و اطاع

  يعني چه طائع باشد و چه كاره. 
  

  از اقسام نفس كشي, ترغيب اوست بر دوستي آخرت و اعراض از دار عاريت.
  

توانـد از   عبادت يعني خارج شدن از محدوده خودي و بيرون شدن از آمال و تمنيات. كسي كه تابع نفس اماره خود شود, او چگونـه مـي  
  ردد؟محدوده خويشتن خارج گ

  
  عبادت راستين يعني نايل شدن به مقام مشاهده جمال حق.

  
اي از زيبايي انجاست و آخرين مرحله ادراك زيبايي, مشـاهده   زيبايي حقيقي در عوالم باطني است و انچه در اين جهان ظاهر شده, جلوه

  جمال ازلي است.
  

  اسي و زيباشناسي است. اساسي ترين نيازهاي باطني انسان تصفيه و تزكيه است كه علت خودشن
  
  

  هاي باطني ازچهره زيباي شخصيت او بيشتر برداشته شود. هر چه اين تصفيه و تزكيه در سطح باالتري به مقام تحقق برسد, حجاب
  

  ايشان برداشته شده است. عاشقان جمال حق آنانند كه به كلي آن حجاب ها از چهره خود حقيقي
  

اي  طني با مراتب تزكيه نفس و فعليت قواي معنوي ارتبـاطي تـام دارد. لـذت و الـم را بـا ادراك رابطـه      اختيار و برگزيدن لذايذ عقلي و با
  اگر ادراك نباشد لذت و المي نيست. ;مستقيم است

  
زگار مدركات ماليم و سازگار با قواي ادراكي, لذت است و مدركات ناماليم و ناسازگار باآنها, الم. مدركاتي كه با قواي ادراكـي نـه سـا    

  است و نه ناسازگار, در آنجا نه لذتي است ونه المي.



39 
 

  
خبـري, ادراك لـذت حقيقـي     در اثر انحرافات طبع از فطرت مانند بروز آفات و عوارض, عادات ناپسند, ضعف وناتواني و غفلـت و بـي  

  امكانپذير نيست.
  

زقوه عاقله است. اولي مختص شاغلين به امور نفساني ادراك حسي ناشي از حواس ظاهري و ادراك باطني ناشي ا ;ادراك را مراتبي است
  نمايند. است و دومي براي آنان كه به كلي ازامور نفساني اعراض مي

  
دهنـد. امـا صـاحبان     افرادي كه در اثر تزكيه نفس و تقوي مراتب ادراكشان عاليتر است, لذايذ باطني والهي را بر لذايد حسي تـرجيح مـي  

  .نمايند حيواني رااختيار ميادراك ضعيف, لذايذ حسي و 
  

  اند! بهره خردان نيز بر لذايذ حيواني است, زيرا قواي عاليه آنها به هالكت رسيده و از مراتب عقلي بي تمايل بي
  

او مادام كه سالك ذائقه طبيعي و بهيمي خود را تغيير نداده و در او ذائقه الهي پرورش نيافته, لذايذ دنيـوي و شـهوات نفسـاني در ذائقـه     
  تواند از رشد قواي عاليه برخوردار گردد و خود را به مردان اهل وصال رساند؟! شيرين تر است. در اين صورت او چگونه مي

  
  لذايذ نفساني و تجمالت و مقامات دنيوي در ذائقه مردان الهي تلخ است, زيراكه به كمند جذبات الهي گرفتارند.

  
اند حقيقت را مشاهده كننـد و   اند, ولي آنان نه خود توانسته ن را در قالب الفاظ مادي دريافت نمودهظاهراً افراد كثيري تعاليم و كالم بزرگا

  به وصال عينيت رسند و نه جزئي ازآن حقايق را به سايرين تفهيم كنند.
  

  .شودالزمه تزكيه و تهذيب نفس, بازرسي حواس باطني و ظاهري و مالكيت يكايك اين قواست تا سرمايه حقيقي حاصل 
  
  .اوست و آنچه در تصرف او نيست, از آن او نخواهد بود سرمايه هر كس آن مقداري است كه در تصرف 

  
اندخويشتندار باشيد, در واقع خويشتنداري همان تملك نفس اسـت. كسـي كـه مالـك نفـس خودنيسـت, چگونـه         اين كه بزرگان فرموده

  !تواند خويشتندار بوده و از سركشي آن جلوگيري كند؟ مي
  

  در محيط مادي براي به دست آوردن متاعي, غالباً صرف پول كافي است, ولي در محيط معنوي خويشتنداري الزم است.
  

  الزمه خويشتنداري و تهذيب نفس, توجه به خودحقيقي و رهايي از تن و عوارض آن است.
  

  .ه باصره مزاحم او شود و نه سامعه, نه لذت و نه المگيرد كه ن يابد, و تعقل وقتي به طور صحيح انجام مي نفس به تعقل حقيقت را مي
  
  لذا مباشرت بدن مزاحم تجرد نفس و مانع كشف حقيقت است. ;ادراك نفس به ذات است و تصرف او به آالت 
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  .تواند درك حقيقت كند, آن است كه به خود فرو رود و تن را رها كند وفقط متوجه مقصود خويش باشد بهترين موقعي كه نفس مي

  
آدمي تا گرفتار تن بوده و نفس او مبتال به فساد جسماني است, درك حقيقت ممكن نخواهد شد, چه عوارض گوناگون بدني و ابتالي به 

  امراض, مزاحم تحقيقات است.
  

عاشـرت  اينكه در خود فرو رفته و خويش راجمع آوري كند و حتـي االمكـان از م   تهذيب نفس يعني جدا ساختن آن از تن و ممارست بر
  ها رهايي يابد. بدن احتراز ورزد تا در دنيا و عقبي از گرفتاري

  
  .عارف پاكدل و عفيف است. عفت آن است كه انسان بنده خواهشهاي نفساني نباشد

  
اينان اگـر تـرك شـهوتي كننـد, بـه علـت        عفتي است, يعني حقيقت ندارد. ايشان از بي عفت ظاهري .اكثر مردم از فضيلت عفت محرومند

  .بستگي به شهوات ديگري است كه از آن محروم نماننددل
  

سالك علت عقب ماندگي و عدم طي مراحل را نه در هدايت و رهبري مرد الهي, كه بايد در خود جستجو كند كه در كجا و كـدام نقطـه   
  .قصور نموده است

  
  اند. تبديلطوركلي هر چه مقتضاي نفس باشد, باطل است و تمام صفات نفس واجب االزاله و ال به
  

  .از جمله صفات نفس پرگويي است. اسالم به تحصيل معرفت و كمال و اعراض ازلغويات و سخنان بيهوده, اهميت وافري داده است
  

كند. كالم هم مانند طعام و امثـال   فرموده: كسي كه زيادحرف بزند, زياد خطا مي (ص)پيامبر خدا ;پرگويي چند گونه است از جمله به زبان
  دارد, بلكه گاهي سخت تر و شديدتر از آنها. نوع ديگر بسيار گفتن, سخن نفس با قلب است. آن شهوت

  
اينده و اسباب مسرت خود را با قلب در  نفس تا قلب رافارغ بيند, همچون محبي كه مجال صحبت يابد به سخن آمده, حكايات گذشته و

  ستماع سخنان غيب و القاء رباني و الهامات معنوي محروم گردد.ميان گذارد. قلب چون به استماع سخنان نفس مشغول شود, از ا
  

داند كه از كجا آمده و مبدأش چيسـت و   سازد.انسان غافل نمي اينده غافل مي غفلت چون سد محكمي است كه انسان را از امور گذشته و
  ت يا شقاوت.رود, به سوي سعاد كدام نيرو او را به اين جهان پهناورآورده و نيز نداند به كجا مي

  
اينان بايد كه درعالم بـرزخ تحـت    اند تالفي مافات نمايند, برهنه از كماالت بوده و روسياه هستند. كساني كه ظاهراً توبه كرده ولي نتوانسته

  ها از روحشان زدوده شود. ها قرار گيرند تا تصفيه شده, آن تيرگي فشارها و سختي
  

تعالي  ايد اين خيال خطاكار متوجه صراطمستقيم, يعني دين مقدس اسالم گردد, چنان كه حقب يكي از رياضات همانا رياضت خيال است.
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  به سوي آفريدگار خود توبه نمائيد و نفسهاي خود را بكشيد. »فتوبواالي بارئكم فاقتلوا انفسكم«فرمايد:  در اشاره به آن مي
  

كه قواي باطني خود را به فعليت نرسانده  است مطلق فردي , و شقيسعيد مطلق كسي است كه قواي باطني خويش را به مقام فعليت رساند
  عدم فعليت قوا شقي هستند. اند, نسبت به فعليت قوا تا حدي سعيدند و نسبت به ضايع كرده باشد. كساني كه ميان اين دو مرتبه

  
كرت و حيرت و عبرت و حسـرت و نـدامت و   تواند از آن منصرف و روگردان شود, چه اين كه دنيا محل ف سالك تا دنيا را نشناسد نمي

  لغزش است. دنيا مزرعه مؤمنين و معبر سالكين و معشوقه مغرورين و مزبله عارفين است.
  

حاللهـا   و فـي «هـايش خـراب    خوشيهاي دنيا مقرون به هم و غم و ترياق آن, سم و شفاهاي آن درد و الم و زندگاني آن سراب و آبـادي 
  ».حساب و في حرامها عقاب

  
گردد و علت اصلي نايل نشدن به سعادت و مقصود حقيقي, آن است كه اغلب انسانها حاضـر نيسـتند بهـاي     هر موفقيتي از تفكر آغاز مي

  موفقيت را بپردازند, كه آن بها جز تفكر نيست.
  

ج حاصله از عقـل نظـري تـا حـدي     نمايد, لكن نتاي نتايج عايده از تفكر الهي قابل اعتماد و اطمينان است و احكامي براي انسان صادر مي
  قابل استفاده است آن هم در امور مادي نه معنوي والهي.

  
توانند با نيروهاي باطني نهفته در نهـاد   عقل الهي مراتبي دارد و مرتبه كمالي آن منحصر به حضرات انبياء و اوصياء نيست, سايرين نيز مي

  احب عقل باطني و الهي گردند.خود از اين نعمت عظمي در حد كمال برخوردار شوند و ص
  

  بدون تهذيب نفس امكان درك و استفاده از معاني كالم بزرگان و محبوبين الهي نيست تا چه رسد به معاني و تفاصيل بطونيه قرآن مجيد.
  

 ر تزكيه و تهـذيب انسان با حس و خيال و وهم آميختگي دارد, چنين عقلي را توان درك و مشاهده حقيقت نيست, لكن در اث در ابتدا عقل
  يابند. و هركدام حسابي جداگانه ميه شد مخلوطات از يكديگر جدا   نفس اين 

  
  . اي از تشريحات علميه و معاني بطونيه قرآن است كالمشان شمه ،اولوااللباب يعني صاحبان عقول باطنيه

  
  نها صاحب عقل باطنيه گردند.است كه در اثر تعليم و تربيت و تفكر و تزكيه انسا اين مقصود قرآن  و بزرگان 

  
  تواند در اثرتزكيه با هريك از اين عوالم كلي ارتباط پيدا كند. وجود انسان داراي مراتب عوالم ناسوتي, ملكوتي و جبروتي است و مي

  
الخصوص عقل  علي شنود الهي باشد يا غير الهي, قدرت بررسي كالم را ندارد. لكن نيروي معنوي عقل براي سامعه تفاوتي ندارد آنچه مي

  تواند زشت و زيبا, مجاز و حقيقت و صحت و سقم آنها را از يكديگر جدا كند. باطني با سنجش دقيق مي
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براي ارتباط انسان با ظواهر اين عالم, حواس ظاهري كافي است, اما براي ارتباط بامغز و روح عالم و با باطن كالم حضرات اولياء, عقـل  
  باطنيه الزم است.

  
اي براي گشايش تحقيقـات علمـي و    اي جز خستگي مغزي و رواني ندارد ووسيله باصرف انرژي فكري نسبت به مسايلي كه نتيجه اسالم

  هاي معنوي نيست, مخالف است. برخورداري
  

مايـد:  ن قرآن مجيد در موضوعات مختلف امر به تفكر نموده و منابع شايسته آن را باالخص در سه موضوع مفيـد و سـودمند معرفـي مـي    
  طبيعت, ضمير انساني و تاريخ.

  
هاي الهي براي كشف حقيقت خلقت است, ولي قرآن ضمير انساني را منبع معرفت بخصوص معرفي  گرچه سراسر خلقت,  آيات و نشانه

  كند. مي
  

  .نتايج و درس زندگي و عبرت از آنهاست يكي از وظايف مهم سالك مطالعه سرگذشت ملل و اقوام گذشته و اخذ
  

است كه آنان همواره يا اغلب اوقات سرگذشت ملل قبلي را مورد مطالعه  دين, گوياي اين الهي و بزرگان ي در كالم حضرات پيشوايانسير
  .دادند قرار مي

  
  در حقيقت اين غور و مطالعه بهترين راهنما باالخص براي نسل حاضر و جوانان است. آموزد. بررسي احوال گذشتگان رموز زندگي را مي

  
ايام زمامداري خود ستم كردند و فرسنگها از عدالت به دور بودند, به اين علت بود كه آنان ازسرگذشت ملل قبلـي بيخبـر و    رادي كه دراف

  از تأمل در آن غافل بودند.
  

به مـردم عطـا   اهللا, مطالعه مطالب علمي و احوال دانشمنداني است كه در هر عصري خداوند متعال آنان را  يكي از وظايف مهم سالك الي
  كرده, واال بدون خوض و غور در آن آثار امكان برخورداري كماليه از حقايق نيست.

  
 اسرار و رموزي در كالم بزرگان نهفته است كه گرچه دشمنان به آنها آشنا نيستند, لكن برايشان مسلم شده كه استفاده مردم از آن اسرار و

  اند كه مردم از آنها بهره گيرند. منان است, لذا باايجاد موانعي نگذاشتهحقايق, عامل بزرگي براي غلبه و پيروزي بر دش
  

  شب اشارت است بر خلوتگاه عارفان و ميعاد آشتي جويان و موسم راز و نيازعاشقان تا حق ليل و نهار ادا كنند.
  
ب هـدايتي كـه از بـرج ازليـت بـه دل      سالك بايد از صورت به سيرت رسد و از شمس و قمر, آفتاب عنايت فهم كند و ماه معرفت, آفتا 

  دوستان تابان است.
  

پوشـاند ولـي معرفـت باطـل      پوشاند لكن ماه باقي است وگاهي ابرهـاي معاصـي مـاه معرفـت را مـي      گاهگاهي ابرهاي سيه فام ماه را مي
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  مال رسد.شود. به درخواست توفيق از حق و به طاعت و عبادت, آن حجابات از دل زايل گردد و بصيرت دل به ك نمي
  

  كند. بارش باران و احياي اراضي موات, رمزي است از باران علم و رحمت الهي كه قلوب مرده را احيا و آماده رشد و كمال مي
  

توجهي به آن يا نسبت به برخي مراتبش, موجب عدم پيشرفت و شـقاوت   رساند و بي محاسبه الهي سالك را به سعادت ابدي و وصال مي
  ابدي است.

  
لهي بايد بداند عللي كه در گذشته از او ظاهر شده, تخمهايي است كه درمزرعه حيات كاشته كه خواه نـاخواه, معلـوالت خـود را    سالك ا

  ظاهر كنند و انسانها خود توانايي ريشه كن كردن آن علل يا خنثي نمودن اثرات ناگوار آنها را ندارند.
  

  روح تأخير و تعلل درعمل, مانع استفاده از آنهاست.  دهد ولي در زندگي هر فردي فرصتهاي فراواني دست مي
  

دهد و به جاي محقق نمودن قسمتي از آمال  آدمي با انجام ندادن به موقع امور, كليد ابواب سعادت يعني فرصتها را به رايگان از دست مي
  خورد. و اهداف, برايام گذشته تأسف مي

  
  ا نعمت از دست رود و ندامت بعدي سودي ندهد.قدر نعمت را به وقت حضور آن بايد دانست, چه بس

  
اينده يكي از اساسي ترين عوامل رشد در راه تصعيد حيات تكاملي و موجب فعليت نيروهـاي بـاطني و برخـورداري از     محاسبه نسبت به

  هاي انسانهاي كامل است. تجارب و آثار و تفكرات وهدفگيري
  

  ريزد. و غيرالهي روزگار برآن ميحيات انساني همچو دريايي است كه حوادث الهي 
  

چنـد بـر فـرد و جامعـه محسـوس       هـر  بينند و به نتايج و عواقب علل كاشـته شـده, پيشـاپيش واقفنـد     ينده را ميآ آگاهان حوادث ناگوار
  د.اينان اگر وارسته و الهي باشند, جامعه را به سود همگان بازسازي كنند و اال آن را به سوي خود محوري سوق دهن نباشد.

  
  اند كه هيچ خيانتي وقيح تر و هيچ جنايتي زشت تر از خودفريبي و خودبيني وجود ندارد.  محبوبين الهي فرموده

   
ينده نگر باشد, او كه حداكثر نگرش ومحاسبه اش نسبت به امكانات مـادي و مقامـات ظـاهري اسـت چگونـه      آ  تواند خودبين هرگز نمي

  ترين اشياء است؟! تتواند دريابد كه دل انسان با ظرفي مي
  

بلكـه آن را تضـعيف   » من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقـل «فردي كه به تهذيب نفس خود توجهي ندارد نه تنها از عقل خود سودي نبرده 
  نموده است.

  
  شود.مي تواند در اثر تزكيه نفس, مراتب بصيرت دل را به حد اعلي رساند و سبب ارشاد هزاران نفر  ايد اگر آدمي به خود 
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كنـد تـا نيروهـاي     نمايد و آنچه را عقل استداللي قدرت دسترسي ندارد, توجيه مـي  هاي عقل برهاني را تا حدي تأييد مي وحي الهي يافته

  باطني انسان از قوه به مقام فعليت درآيد و عقل ظاهري او تبديل به عقل الهي گردد.
  

  .نمايد كند و نقايص آن را بدل به كمال مي قل ظاهري را تأمين ميوحي الهي با توصيه و تأكيد بر تهذيب نفس, كمبودهاي ع
  

سالك طريق حق بايد در هر شبانه روز ساعتي به فكر خود افتد و اخالق باطنيه واعمال ظاهريه خـود را تفحـص و احـوال دل و اعمـال     
  جوارح را تجسس نمايد.

  
يت او افزوده گردد. وبـدا بـه حـال كسـي كـه مراتـب تزكيـه و تصـفيه و         ايمان و يقين و معنو خوشا به حال سالكي كه هر روز بر مراتب

  معنويات او نسبت به روز قبل كاسته شده باشد, كه او ملعون است!
  

نيكان سلف و اهل تقوي از گذشتگان را صفحه يادداشتي بوده كه نيك و بد صفات و اعمـال خـود را در آن ثبـت كـرده, در هـر شـبانه       
پرداختنـد و   كشيدند و به بقيه مي شدند, بر آن قلم مي يستند. اگر از زوال معصيتي و اتصاف به فضيلتي مطمئن مينگر روزساعتي به آن مي

  شمردند. ايمان مي اين را از لوازم
  

روز  لـذا هـر   »حاسـبوا قبـل ان تحاسـبوا   «اند كه انسان پيش از آن كه او را محاسبه كنند, بايد خود را محاسـبه نمايـد    مردان الهي دريافته
  .انديشه, تفكر صالحين است اين نوع كنن خويشتن را محاسبه مي

  
ايشان همواره مستغرق درياي محبت و انس پروردگار و به جان و دل متوجه عظمت آفريدگارنـد   تفكر مقربين و صديقين بسي باال است.
   . و در انوار جمال و جالل او مدهوشند

  
نمايند كه او فاسق بود, لكن قرآن مجيد ريشه رشد فرعون را به فسق و انحراف قوم نسـبت   مياظهار انزجار نسبت به فرعون  مردم عمومأ

  كرد. و اال هرگز فرعون برآنان غلبه نمي» انهم كانوا قوما فاسقين«دهد كه زير باراستخفاف رفتند  مي
  
  
  .ن, تجليل مقام و عظمت انسانايه مذمت قومي است وباطن آ ايه مذكور معناي بزرگ و راز عجيبي نهفته است. ظاهر در
  

  مردم صاحب قدرتند, فرعون كيست كه آنها راخوار و ذليل كند, اما آنها قدرت انساني خود را انكار و تباه نمودند.
  

  تواند وي را وادار به تسليم نمايد؟ تسليم شود, كدام قدرت مي و نخواهد پذيردنكسي استخفاف وخواري را  اگر
  

هـا در درون اسـت. آدمـي از درون     كنند, غافل از آن كه علت اكثر بدبختي ها را در بيرون جستجو مي علت بدبختي چه بسيارند افرادي كه
  شود! شكند, سپس از بيرون تسليم مي مي
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  كند چه فسق, نافرماني به نداي فطرت و قاضي وجدان است. مادام كه عقل مطرح گردد, فسق مفهومي پيدا نمي

  
  رسد. كند, فرعون به فرعونيت مي فسق و عقل و اطاعت فرعون, انسان وقتي از فرمان عقل سرپيچي مياي است بين  آري رابطه

  
كند, عجز او از طرد تعلقات نفساني و در گذشتن ازآنهاست, لذا تطميع و تهديد فرعون در او  آنچه انسان را وادار به پذيرش استخفاف مي

  ل دوم است.پس فرعون نه عامل اصلي كه عام .گردد مؤثر مي
  

  نتيجه ضعف و بلكه فقدان تقواي مردم است. ، قوت گيري رژيمهاي استكباري شرق و غرب 
  

گرچه ديدن فساد براي اهل محبت, مشكل و تألم آور است, ولي نبايد اين تألم انسان را از حد اعتدال خـارج كـرده اقـدام او منتهـي بـه      
  تضعيف معنويات گردد.

  
اه حق ارشاد است, نه اين كه اگر صفايي هم در قلب افراد باشد در اثراين مبارزه از بين رود, لذا شرط مهم و جوهر و چكيده مبارزه در ر

  اوليه تجلي محبت و عدالت در وجود سالك است.
  

يمان وارد ا ايمان بايد تقيه را به موقع خود مراعات كنند و اال ممكن است خسارات بيشماري برجان و مال وعرض, باالخص بر دين و اهل
  شود.

  
, گاهي كفار را به دوستي و ياسرپرستي خويش گرفته و از جان و دل از آنـان اسـتقبال   قرآن متأسفانه برخي از مسلمانان برخالف ا فرمان

  كنند, بدون اين كه جاي ترسي ازايشان باشد. مي
  

تثنايي, كه فقط در موارد خاص بايد صـورت گيـرد.   در اسالم امر به معروف و نهي از منكر اصل عمومي است و تقيه يك امر فرعي و اس
  در واقع, تقيه از مراتب امر به معروف ونهي از منكر است.

  
گذارند كه تقيه يك امر فراگير شده و فرع به جـاي اصـل نشـيند و جريـان طبيعـي زنـدگي        علماي رباني و دانشمندان اسالمي هرگز نمي

  محكوم يك وضع استثنايي گردد.
  
اي پيشوا نمـا, اصـول و    عقول است كه امور استثنايي رنگ ابدي به خود گيرند و امور ابدي, وضع استثنايي پذيرند! لكن عدهاصوالًغير م 

  قوانين اساسي و مسلمات اسالم را تبديل به اموراستثنايي كردند.
  

نكر اسـت, هماننـد عقـب نشـيني در جنـگ.      در واقع تقيه الهي, به كارگيري فن ديگر و تغيير شيوه عملكرد در امر به معروف و نهي از م
اي  اي دارد: هجوم, دفاع, عقب نشيني. چنين عقب نشيني نه فرار از جهاد كـه مرحلـه   كارشناسان نظامي معتقدند كه جنگ مراحل سه گانه

  ازآن و بلكه خدمت به جهاد است.
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عـارف حقـه از اكثـر مـردم پنهـان داشـتند, تـا بتواننـد         اي حقيقت مترقي تقيه و مفهوم صحيح آن را ماننـد سـاير علـوم و م    متأسفانه عده

  هاي نادرست و تصويرهاي غيرمنطقي و نامعقول از تقيه به عمل آورند. ارزيابي
  

گيري از انجام وظايف در امور اجتمـاعي و تعطيـل كـردن بـاطن      و كناره از بارمسؤوليت كردن خالي مĤبان و علماي قشري براي شانه مقدس
هـاي   پرسـتي  ها و لـذت  ها و خودكامگي ها و خودخواهي اسالم و گذاشتن سرپوش بر روي سودجوئي نمودن امورحياتيالهي و فلج  احكام

  است, تبديل به امر دائمي و اصلي كلي كردند! خويش, تقيه را كه يك امر استثنايي و فرعي
  

كند و در عصـر دولـت حـق پـس از      تقيه جهاد ميفرمايد: مؤمن در هر حال مجاهد است, در عصردولت باطل به  مي (ع)امام جعفر صادق
  اتمام حجت به شمشير جهاد ميكند.

  
 و وقت وقوع مكروه, و در معنا التذاذ است از شدايد و مشكالت. صبر مقتضي انس بـه محبـوب اسـت    است از جزع به صبر, حبس نفس

 دهد. ح ميبيند و مراد حق را بر هر مرادي ترجي عارف كامل در مشكالت مبتال كننده را مي

  
در معارف الهي توصيه اكيد بر صبر و تفكر قبل از تكلم شده, چه بسياري از انحرافات و معاصي به جهت عدم صبر و عدم تفكر قبـل از  

  تكلم است.
  

ور صبر را انواع و اقسامي است: صبر جسماني و صبر روحاني. صبر جسماني نيز بر دوگونه است: صبر فعال يا صـبر در برابـر انجـام امـ    
هاي شديد. صبر موردنظر خاص شارع مقدس اسالم, صبر روحاني يا صبر  مشكله و صبر انفعالي يا صبر در برابرضربات سخت و بيماري

  نفساني است كه انسان مشتهيات نفساني خود را به زنجير كشد و مهار آن را به دست گيرد.
  

زيرا اكثر اعمال عبادي و استقامت در راه بندگي جز به  »و هو الصبر«مود ايمان را پرسيدند, فر معني (ص)راوي گويد از حضرت رسول اكرم
  صبر نتواند بود.

  
خواهند كه مانع پيشرفت آنان گردنـد, لكـن آنـان بـا      زندگي مردان بزرگ همواره با حوادث كوه آسا همراه است, طوفانهاي سهمگين مي

  مبارزه كنند.كشتي عقل سينه مشكالت را بشكافندو با بينش الهي با آنها 
  

فرمايد: درختان صحرايي كه با طوفانهاي شديد و زير آفتاب سوزان رشد يافته, قويترند از درختاني كه در لب جويبار  مي (ع)حضرت علي 
ند, آنـان  ا ها رشدكرده اند, لكن درختان صحرايي با مصائب و ناگواري اند.زيرا درختان لب جويبار ناز پرورده با مراقبت باغبان پرورش يافته

  اند. فرزندان مصائب
  

موفقيت ها و كاميابي ها فرزندان مصائب و مشقاتند. مصائب و مشكالت براي ناتوانان زهر كشنده است و براي روحهاي توانا شيرين تـر  
  از عسل.
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. انسان بدون صـبر از  رانندخب هاي سرسبز و گلهاي رنگارنگمي پندارند از بي كساني كه رسيدن به هدف اصلي را در عبور از ميان باغستان
  برد. پيشامدهاي نامطلوب و ناگوار جان بدر نمي

  
صبري مورد پسند خداست كه انسان قادر بر دفع پيشامد ناگوار نباشد و اال مأمور بر صبر كردن نيست. گاهي اعمال غيرالهـي ونسـنجيده   

شارهاي وارده نتيجه عملكرد سايرين است, در اين گونه موارد گاه ف ;هاي وارده بر اوست ها و سختي خود انسان سبب تنگناها و ناگواري
  بايد دفاع مشروع صورت گيرد.

  
از جمله دعاهاي غيرمقبول در درگاه الهي اين است كه كسي گويد الهي مرا امتحان مكن, مگر اين كه دعا كند كه خدايا امتحان مرا آسـان  

  كن و توفيق ده از عهده آن برآيم.
  

ينفقـون فـي السـراء و     الذين«صبر در سراء مهمتراست از صبر در ضراء  ;كه صبر درعطيت مهمتر است از صبر در بليتسالك بايد بداند 
  زيرا كه در سراء قدرت و توانايي بربعضي امور دارد لكن در ضراء فاقد چنان توانايي است. »الضراء

  
گـردد, غمهـاي وارده بـر دل اسـت.      زل و حتي سـقوط او مـي  يكي از بزرگترين اموري كه مانع پيشرفت سالك طريق حق, بلكه سبب تن

  شوند. اكثرمردم در مقام گرفتاري به هموم و غموم از خدا رويگردان مي
  

اما هم و غمي كه انسان را از حد اعتدال خارج نكند و او را براي انجام وظايف وتكاليف راغب تر نمايد, چنين هـم و غمـي در رديـف    
  آيد. شمار ميطاعات و عبادات بزرگ به 

  
گرچه امر است بر تحمل شدايد, اما تحمل كدام آالم و شدايد, رحماني يا غيررحماني؟! امـروزه افـراد بسـياري مبـتال بـه آالم و شـدايد       

  رحماني و غيررحماني هستند.
  

ايد, بر مراتـب صـفات    به وجوداند كه معلول انحراف خود آنان است.دردي كه به دليل انحراف  برخي افراد به آالم و شدايدي مبتال گشته
  افزايد وتحمل آن مقبول پيشگاه حق نيست, اما اگر موجب انتباه گردد بساكه مقبول افتد. غيرالهي و منفي انسان مي

  
آالم و شدايد ازضروريات زندگي و موجب حصول بقاء و سرمايه ترقيات مادي و معنوي است. شهوات ولذات به ظاهر گوارا و شدايد و 

  لخ و ناگوار است, لكن نتايج مأخوذه برخالف ظاهرآنهاست.آالم, ت
  

  شود. آالم و شدايد الهي آثار معنوي عميق و دامنه داري دارد كه اگراز شدت آن كاسته شود, رشته حيات معنوي انسان گسيخته مي
  

ايد ونمي تواند ديده دل را بـا نـور    برنمياگر انسان مدام ازبيماري جهل و ناداني خود احساس درد و رنج و تأثر نكند, در صدد عالج آن 
  علم و فروغ معرفت روشن سازد.

  
كند, مربوط به قلب حساس و وجـدان زنـده و ضـمير درد     در واقع تمام فضايل اخالقي و روحي كه انسان را از ساير حيوانات متمايز مي
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  فهم است.
  

  تحت شدايد وآالم قرار گيرد تا بتواند طي مراحل كمال كند. انسان بايد حقايق و علوم الهيه را از راه حواس و قوا اخذ كند و
  

ن افرادي كه از ناحيه مردان الهي مأمور به ارشاد ديگرانند, اولي اين است كه تعاليم دريافتي از محضر آنان رابدون دخل و تصرف به ديگرا
  برسانند.

  
  تواند مردم را ارشاد نمايد ولو واجد تمام علوم باشد. بدون آن نميمربي الهي بايد داراي شرايطي باشد كه اعظم آن, پاكي نفس اوست و  

  
او ياري كند كه همان قدرت تحمل مشـقات و   ديگري هم از درون به كه نيروي نيست, مگراين بنابراين اخذ تعاليم عاليه از اركان دين كافي

  ي تاب تحمل شدايد را ندارد, او در نقص باقي خواهدماند.كند ول كه تعاليم عاليه را از ركن دين اخذ مي آالم در اين مسيراست. كسي
  

در اين بزمگه هركه مقرب تر, باليا وشدايدش بيشتر. سيري در آيات قرآن بيانگر ايـن اسـت    ;اكثر باليا و شدايد متوجه مردان الهي است
  نوازد. هد و آنان را با اين تحفه الهي ميد تعالي بندگان صالح و واصل وكامل خود را مدام در معرض شدايد و مصائب قرار مي كه حق

  
نمايند. حصول معاني و علوم براي آنان علل مختلفي دارد كه از جمله  مردان حق عناصر قابلي هستند كه از باليا و مصائب استفاده تام مي

  آنها تحمل شدايد و بالياست.
  

آن, استخراج و ظهور تمام كليات و كيفيـت مغـز آن محـال     كه تحصيل عصاره و مغز و باطن هر جسمي محتاج فشار است و بدون چنان
كيميايي است كـه پسـت را عـالي, ضـعيف را      ;است, امتحان و بال و شدايد الهي نيز, خاصيت تصفيه و تخليص و تهييج و تحريك دارد

  انسان است. پس حكمت اصلي امتحان و نزول باليا و شدايد تقويت و تكميل مراتب معنويكند. قوي و خام را پخته مي
  

گيري و سنجش هر چيزي ميزان و مقياسي الزم است, اما اين ميزان ومقياس در ازدياد و كـاهش كيفيـت و كميـت آن شـي ء      براي اندازه
  گردد. مؤثر نيست. اماامتحان و بالي الهي ميزاني است كه سبب فعليت قواي دروني و افزايش مراتب معنوي انسان مي

  
  دانند. شوند كه حكمت امور واقعه از ناحيه حق را نمي الهي تسليم نميغالباً كساني به خواست 

  
شـدند كـه لبـاس بـال      دانستند, با كمال عشق وعالقه و سرور معنوي آماده مـي  سوگند به خدا اگر مؤمنين حكمت شدايد و مصائب را مي

  تا مورد نوازش و نواخت خاص حق قرار گيرند.پوشند و شربت بال نوشند و صدها برابرآن آفات و عاهات و بليات را تحمل نمايند 
  

  الهي در دل دوستانت نور عنايت پيداست. دل عاشقانت در آرزوي وصالت واله وشيداست.
  الهي آنچه دادي نشان است و آئين فرداست. آنچه يافتيم پيغام است و خلعت وصال برجاست.

  نگام وصول خلعت وصال, حال جان و دل چون است.الهي نشانت موجب بيقراري دل و غارت جان است, ندانيم كه ه
  پايان
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