
 كتاب هخالص

 سفر به كعبه جانان

  جلد دوم
  

  مقدمه
  

المشايخ في قومه كالنبي في «كنند  باطني, ظاهر آن را علماي ديـن, باطن آن را عارفان و مشايخ نگهداري مي دين را ظاهري است و
  ».نزلنا الذكر و اناله لحافظون انا نحن«خداي تبارك و تعالي محافظت اين دين را به وسيله اين دو طايفه ضمانت فرموده  ».امته

  
هاي آن,  شريعت, قله آن, حقيقت و كتل ، . پايه ديناستقاف تا قله آن كشيده شده دين همچون مرقاتي است كه از دامنه كوه 

  طريقت است.
  

 سفر از ظاهر دين به باطن آن, سفري با كوله بار شريعت و به انگيزه يافت حقيقت. ;طريقت, تنها سفر سالك است

  
  هاي ويژه به خود دارد. است و قفل ها و گره براي هر سالك, طريقت ظهور خاصي دارد, زيرا هر انساني جدولي ازبحر وجود

  
هاي طريقت جز با پير راه امكان ندارد. پير راهي كه خرقه شريعت در پوشيده و سراسر وجودش رايحه حقيقت  طي كردن كتل

  دهد. مي
  

لك, مطلع و بر سر چرا بايد دست بيعت به پير راه داد؟ زيرا تنها اوست كه آن گره ها رامي شناسد. اوست كه در عين ثابت سا
  داند. سويداي او آگاه است.اوست كه كيفيت رمز گشودن قفل وجود سالك را مي

  
  زند, زيرا كه وعدگاه لقاء آنجاست. كسي كه مراتب عشق خود را به كمال رساند, حقيقت عشق به مرگ از جان او سر مي

  
صبر و مسارعه به تحقق نرسد, لذا عارفين الهي به موت  زوار حق, لكن اين عشق جز با است و ممر »ال اله اال اهللا«مرگ حرم  

  اند. ارادي به استقبال آن شتافته



  
  . مبناي سلوك طريق عشق خدايي به موت ارادي است و آن به موت نفس است از صفات ذميمه و زندگي دل به صفات حميده

  
  ان استعاشقان الهي, اهل قرآنند و عرصه قيامت و اقداح شراب كوثر در انتظار آن

  
. ابواب حرم اين معاني بر اهل حقيقت و استهاي خاصان را موضع وحي و الهام و منزل تنزيل نموده  خداي تبارك و تعالي دل

  ارباب حال, مفتوح است و بر اهل بيان و ارباب قال, مسدود.
  

  نگان معرفت.عرفاني كه از كتاب مقدس آسماني و كالم بزرگان گرفته شود, پاسخي است به نداي دروني تش
  

  ».ان النفس الماره بالسوء«منشأ همه رذايل اخالقي و مبدأ همه هالكت ها نفس است 
  

  . مأموريت همه حضرات انبياء و اوصياء و اولياء براي تطهير نفس است
  

  . تطهير نفس به وسيله عقل سليم امكان پذير است
  

  . »اول ما خلق اهللا العقل«باشد  منشأ همه بركات, عقل الهي است كه حائز رتبه اول مي
  

  به وسيله عقل الهي است ،رسيدن به حد اعالي كمال و اتصال دل با خالق دل
  

اند  ايمان و اخالص بر قوه غضبيه و نفسانيه غالب آمده, آن قوا را مطيع و منقاد فرمان خدا گردانيده عاشقان طريق حق به كيمياگري
  . اند مطمئنگي رسانيدهاز امارگي به مقام  و به توفيق حق, نفس را

  
, اكنون در مراجعت به ديار اصلي »ونفخت فيه من روحي«چنان كه روح در مقام آمدن به اين ديار بر براق نفخه قدرت سوار بود 

  به براق نفس نيازمند است. »ارجعي الي ربك«
  

از منشأ نظر عاشقان صادق و عارفان راه آورد, باالخص اگر  بايد بدانيم كه سخن الهي دواعي عشق و بواعث طلب در دل پديد مي
  .»كلمه الحكمه ضاله كل حكيم«حقيقت صادر شود 

  



  . اند غرض از بيان سلوك, حجت است بر بطاالن و هوي پرستان كه همگي همت بر استيفاء لذت و شهوت بهيمي گماشته
  

اي نور  ايشان روان ساختي. هاي حكم را از سينه الهي تو آن خدايي كه نور جمالت را بر دل دوستانت تابان كردي, ينابيع علوم و
  هاي علوم و حكم را توأم با شايستگي از توخواستاريم. ديده دوستان, آن نورجمال و جالل و آن چشمه

  
   نه دوري كه ترا جوئيم, نه غايبي كه تراپرسيم.», ما عرفناك حق معرفتك«الهي 

  
د, خبري است, ومشايخ هرچه در صفات سرمدي تو گفتند, اثري است, اما اي خداي رحمان, علماء هرچه در ذات صمدي تو گفتن

  . »الخبرواالثر حقيقه الحق وراء«
  
  

  تعديل قوا و ظهور فضايل  - فصل اول  
  

هر موجودي از بدو آفرينش براي رسيدن به كمال مطلوب همواره در تكاپو است,  اين قانون كلي در موجودات ذيشعور عموميت 
  . دارد

  
  .ان وجود انسان, ظاهري دارد و باطني, ظاهر را انسان محسوس گويند و باطن راانسان معقولساختم

  
نه نطق بالفعل لفظي ظاهري, بلكه قوه ادراكيه معقوالت  ،, نطق است و به آن جهت او را ناطق گويند و آننسانخاصيت اختصاصي ا

  . است كه به آن, حسن را ازقبح و مذموم را از محمود باز شناسد
  

  . اگر انسان فكر كند, داند كه قصور همت در عوالم عقليه, علت رذيلت و نقصان است
  

  . فضيلت انسان در آن است كه نفس خود را از رذايل پاك سازد
  

  . گيرد كه بدين وسيله با كليه موجودات ارتباط يافته و تماس مي، كمال انسان در فعليت قوه تعقل و تصرف و احساس است 
  

ن به مقامي رسد كه برمراتب عقول و حقايق به وجه كلي واقف شود, جزئيات نامتناهي واقع در تحت كليات, به وجهي انسان چو
بر او حاصل آيد و چون قرين عمل شود, آثار ملكوتي در وي ظاهر گردد و اگر اين سيرصعودي به حد اعلي رسد, مقام تام مطلقيه 



  را دارا شود.
  

ري است اختياري كه به قدم علم و عمل طبق دستور الهي در قيام و حركت است. چون اين حركت و سير انسان به سوي كمال, سي
  قيام موقوف به محبت و شوق و اراده است, به اين جهت از آن تعبير به سير واليتي شده است.

  
  هر فعلي را غايت و غرضي است و هدف از تكميل نفس انساني, سعادت محض است.

  
ايشان جاي گرفته, آن راسعادت تام پندارند, غافلند از اين كه لذات  ات مادي و شهوات نفساني در مذاق تصوربرخي افراد كه لذ

  . اند مادي دفع الم
  

مراد از عالم علوي و سفلي نه علو و سفل مكاني است به حسب حس, بلكه هرچه محسوس شود اسفل است اگرچه در مكان اعلي 
  اگرچه در مكان اسفل تعقل او كنند. باشدو هرچه معقول بود, اعلي است

  
اندك  عارف كامل خالصي و نجات از دنيات را بزرگترين عطيت شمرد, و جملگي محسوسات دنيوي را بر خود وبالي داند. اگر

  . تصرفي در مواد فاني كند, به حسب ضرورت باشد
  

  .اهللا همه الهي محض باشد باالترين مرتبه فضيلت آن است كه افعال سالك الي
  

  .فعل الهي محض, خير محض است كه فاعلش از براي غرضي نكند جز رضاي دوست
  

ها و تمناها جمله در او منتفي و ناچيز  خيرمحض غايتي است لذاته مطلوب, و چنين فعل صادر شود از عقل سليم كه ديگر انگيزه
  .شوند

  
رسد,  اين آكندگي بعد از پاك و صاف گشتن از امور اندرون سالك از شعار الهي و حكمت نامتناهي مملو نشود به سعادت ن تا

  .طبيعي است
  

عارف كامل ممكن است در مصائب و محن شريك ديگران باشد, ليكن اين احوال اورا ذليل و شكسته نگرداند و به مشقت 
  .غيررحماني كه ديگران را رسد, مبتال نشود

  



  .اليتغير اوستاند: سعادت حقيقي هر كسي در ثبوت كماالت  بزرگان فرموده
  

  . لذت هر كسي در ادراك مطلوب خويش است, چنان كه لذت عادل ازعدالت باشد ولذت حكيم از حكمت
  

و سرور دل به لذات فاني نمايد كه حيوانات ديگر هم در آن ، سالك عارف ننگ دارد كه قواي باطني را مغلوب قواي حسي كند 
  .شركت دارند

  
, و آن لذتي است كه صاحبش را ازنقص به كمال و از بيماري به صحت و از رذيلت به فضيلت لذت عقلي ماوراي ساير لذايذ است

  .رساند
  

براي تحصيل لذت سعادت حقيقي يا لذت عقلي, هر كسي را ابتدا به تاديب احتياج است, بعد از آن به سياست شريعت و پس از 
  .آن به تهذيب اخالق و عقيدت, سپس به تقويم طريقت بر وفق حكمت

  
  فرمايد: مجاهده با نفس كنيد تاحكمت بر قلوب شما حلول كند. (ص)حضرت خاتم االنبياء

  
هر كسي بايد بداند كه در اين دنيا زندگي او بيش از يك عمر نيست, اگر در اين عالم كسب فضايل نمود به سعادت ابدي فايز 

ديگر محال است سعادت نصيب او شود زيرا كه آخرت  خواهد شد واگر نفس, او را از كسب فضايل محروم كرد و از دنيا رفت,
  .دار درو و حصاداست نه دار كشت و زرع

  
  ايجاد است. در واقع اعراض, متممات جواهر و اصولند و غرض عمده, جوهر اصلي است كه علت غايي

  
جوهر او رشد يافته كامل و واصل  در انسان نيز اعراض متمم جواهر و اصول اويند. پس بايد اعراض تا مدتي در او باقي مانند تا 

در اين مقام است كه همه حجاب ها از ميان برداشته شده به وصال جمال جميل  ;شود, آن وقت او را از اعراض مستخلص نمايند
  دوست نايل آيد.

  
  .براي رسيدن به سعادت حقيقي هركسي را به تهذيب اخالق نياز است

  
ه مخالف آن, بلكه خداوند تبارك وتعالي بشر را چنان آفريده كه هر خلقي را خواهد به اند: خلق نه طبيعي است ن بزرگان فرموده

  .ارادتي است و به ممارست و مداومت, ملكه گردد آساني يا دشواري فرا گيرد, و اين در ابتدا



  
قدم به مرتبه عين اليقين نهي, و اي سالك طريق حق! در تهذيب اخالق كوش تا به علم اليقين رسي, و كالم اولياءرا از جان بپذير تا  

  .ييآ ايشان را به كار بند و درتقوي و انقطاع كوش تا به مقام حق اليقين نايل قدمي فراتر نه و كالم
  

علم و صناعت تهذيب اخالق شريفترين علوم و فنون است. چه شرف هر علم و فني كه مقصودش اصالح موجودي باشد, به 
  حسب شرف ذاتي آن موجود است.

  
كمال هر چيزي در صدور افعال خاص اوست به تمامترين وجهي, و نقص آن شي ء درقصور صدور آن افعال است آنچه سبب 

باشد, پس هر علم و فني كه ثمره آن كمال اشرف موجودات باشد,  صدور افعال خاص انسان است, علم و فن تهذيب اخالق مي
  .شريفترين علوم و فنون خواهد بود

  
  . توان ادني مراتب انساني را به اعلي مدارج رسانيد علم و فن تهذيب ميتنها به وسيله 

  
  

نفس انساني را سه قوه متباين است, و صدور افعال و آثارمختلف به سبب اين قواست, و اگر يكي از اين قوا غالب شود, دو قوه 
  ديگر مغلوب يا مفقودشوند:

  بع فكر و تميز و شوق نظر درحقايق امور است.قوه ناطقه كه آن را نفس ملكي گويند و آن, من -اول 
  قوه غضبي كه آن را نفس سبعي گويند, منبع غضب و دليري و اقدام بر اهوال وشوق تسلط و تفوق و جاه طلبي است. -دوم 
  .استقوه شهوي كه آن را نفس بهيمي نيز نامند و آن, منبع شهوات و طلب غذا و شوق التذاذ به ماكل و مشارب و نكاح  - سوم 

  
  

اگر حركت نفس ناطقه در ذات خويش به اعتدال بوده و شوق او به اكتساب علوم و معارف باشد, نفس را از آن حركت, علم 
  حقيقت حاصل شود و به تبعيت, فضيلت حكمت الزم آيد.

  
نجر به رشد فكري و حركت باطني نفس, در اصل مربوط به آگاهي و بيداري روح است. در اين حالت, فعاليت دائمي نفس ناطقه م

  گردد. حصول علم و تقويت عقل مي
  

از اين حركت, حلم درنفس به وجود آمده به تبعيت آن  ايد اگر حركت نفس سبعي به حد اعتدال باشد و نفس عاقله را انقياد نم
  شجاعت حاصل آيد



  
  ه تبعيت آن, فضيلت سخا حادث شود.اگر نفس شهوي يا بهيمي به حد اعتدال باشد, نفس را از اين حركت, عفت حاصل آيد كه ب

  
اگر سه فضيلت مذكور حاصل گردد و هر سه با يكديگر ممزوج و هماهنگ شوند, ازتركيب آنها حالتي متشابه پديد آيد كه كمال 

  . فضايل به آن است,  اين حالت را فضيلت عدالت كمالي گويند
  

  . به آنچه در عوالم باطني استحكمت, حصول معرفت است به هر چه سمت وجوديت دارد, به خصوص 
  

  شجاعت, انقياد نفس غضبي است از نفس عاقله در امور هولناك و عدم اضطراب آن تا اقدام بر حسب رأي او كند.
  

  ثار خيريت از آن ظاهر گردد. آو تصرف بر اقتضاي راي او تا  عفت, مطيع شدن نفس شهوي است نفس عاقله را
  

ها و تجاذب قوا صاحبش را به ورطه حيرت نيفكنده  ر و انقياد از قوه مميزه است تا اختالف هويعدالت اتفاق هر سه قوه بايكديگ
  انصاف و انتصاف حاصل آيد.

  
اگر آدمي صفات كوني را به صفات حقاني مبدل كند و ديده بصيرتش را سرمه وحدت كشد, به جميع قوا مشاهده جمال حق و 

  . , ثمره شجره آفرينش استادراك وجود مطلق كند و اين دانش و بينش
  

  شود.  معصيت عالوه بر قبح و زشتي آن, به جهل و ناداني نيز منتهي مي
  

اگر كسي بر سبيل حقيقت و بر وجهي كه سزاست قباحت عصيان و هالكت ارتكاب آن را دريابد, امكان ندارد كه استقبال معصيت 
  .كند

  
ايشان فرا گرفته و  ردالن هر عصر اصول حكمت را از حضرات انبياء و اوصياءعالم حقيقي بايد علم حكمت داند و عامل شود و بيدا

  اند. مردم را بدان راهنمايي كرده
  
غير از حكمت امروزي است كه در ميان مردم شايع بوده و به سوء افهام ناقالن ناقابل, تحريفي در آن شده  حكمت ، علم مقدس 

  . است
  



عبيد دنيا و پرستاران جهل ، اطن و معرفت فرا گرفت, زيرا اكثر منسوبين به علم ظاهر و لفظي علم حقيقت و باطني را بايد از اهل ب
  .باشند و هوي مي

  
  ايشان است. علم باطني وراي افهام كوتاه و برتر از ادراك محسوس پرست

  
  ايشان به تابش پرتو انوار لطايف اولياء نشو و نما كند. سعيد آنان كه مزارع علم و معرفت

  
   اند. ود بر روان پاك دانشمندان و رادمرداني كه با حكمت و فضيلت زندگي نمودهدر
  

شاد باد روح عارفاني كه در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده و بازماندگان وادي جهل و حيرت را به سر منزل 
  .اند سعادت و نجات رسانيده

  
مي است كه به علم خود عمل نكند, چنان كه بهترين و مقدس ترين انسان ها عالمي شريرترين و بدترين مردم در دنيا و عقبي, عال

  .است كه به علم خود عمل نمايد
  

براي عالمي است كه به علم خود  »العلم حجاب اكبر«اند در دنيا هيچ حجابي بزرگتر از حجاب علم نيست  اين كه بزرگان فرموده
  .عمل نكند

  
  . به علم خود عمل نكند, پندو نصيحتش از دل ها چون باران از سنگ بلغزداند: رهبري كه  بزرگان فرموده

  
  . مانند نسيمي است كه از مزبله خيزد،  نفسي كه از درون پر خيال جيفه دنيا برخيزد 

  
  .ي را نيفروزدشعله سخن تا از سينه پر شور بلند نگردد, افسرده دلي رانسوزاند و شرار گفتگو تا از آتش دل برنخيزد, چراغ مرده دل 

  
  .نشود  پند و نصيحت در ابتدا براي اكثر طبايع غيرماليم است و چون اداي آن نيز غير ماليم بود, دلنشين

  
نخستين امر ضروري بر مستمعين مطالب حقه نيز آن است كه تحصيل رضاي الهي رامقصود الهي خود ساخته از شنيدن آن مطالب, 

  .همت بر اصالح خود گمارند
  



اندوهي كه از جهت دنيا ترا به هم رسد, اندوه آخرت از دلت بيرون رود و چندان كه غبار مالل از رهگذر عقبي بر آئينه  به قدر
  .خاطرت نشيند, غم دنيا از دل برخيزد

  
  .ريزد قرار آبروي اعتبار از چهره حسنات فرو مي اي دل غافل, دوستي دنياي بي

  
ده, غالباً چون ابرهاي طوفاني همه حسنات را در گذرگاه خود نيست و نابود كند و با هاي وافر و فريبن تمايالت ناپسند به لذت

  .نيروي مهيبي آنان را به گرداب فالكت و بدبختي سوق دهد
  

  اند: نفس گوهر گرانبهايي است, كسي كه آن را شناخت, نگاهش داشت. بزرگان فرموده
  

   . به سوي خدا است تحصيل دنيا به جهت جلب رضاي حق, فضيلت بوده و حركت
  

حب دنيا كه علت جمله خطايا و گناهان معرفي شده, براي كسي است كه دنيا و زندگي را بهر دنيا و زندگي بخواهد, دنيا محبوب 
  بال واسطه او شود.

  
يادتي فرموده: هيچ هديه كه مسلماني به برادر ديني خود فرستد, بهتر از كلمه حكمتي نيست كه سبب ز (ص)حضرت رسول اكرم

  هدايت او شود
  

  .واجب است كه انسان عدالت را اول در نفس خود به كار بندد و آن, تعديل قوا وتكميل ملكات است
  

لقد ارسلنا رسلنابالبينات و انزلنا معهم الكتاب و «يگانه عامل سعادت انسان هاست  واز بزرگترين اهداف سفراي الهي  عدالت
  .»الميزان ليقوم الناس بالقسط

  
   . ل اداي حقوق واجبي, آن است كه آثار عدالت و كرامات الهيه در انسان ظاهر شوددلي
  

هاي وساوس شيطاني در آب و هواي همنشيني ابناي  اي سالك طريق حق! بدان كه محبت اين دنيا به منزله درختي است كه به باغ
موده,  اين شجره ملعونه را شكوفه جز ارتكاب زمان نشو و نما كرده و ريشه شهوات وآرزوهاي نامشروع در زمين دل محكم ن

  مناهي و ثمره آن جز نااميدي از رحمت الهي نيست.
  



  .معلوم گردد كمال هرچيزي از اظهار خاصيت خود
  

  اند زيرا به جمعيت, انس حقيقي ممكن است از قوه به فعل آيد. به اجتماع در عبادات و ضيافات فرمودهتشويق و ترغيب 
  

توقع منفعت و لذت نبوده, سبب آن سنخيت و مناسبت جواهر بسيطه پاك نيكان و  در آنت الهي است كه محبت حقيقي, محب
  اخيار است. 

  
  .هر صفت وقتي الهي است كه ظهور آن به مورد و توأم با شرايط باشد و اال غير الهي بلكه شيطاني به شمار آيد

  
  ايد, سالم شود و اال تمايل اوبه حرام شده, هالك گردد. فرمايد: هر كس به حالل خدا اكتفا نم مي (ص)پيامبر خدا

  
  .باشد از صفات الهيه و حميده صبر است, مشروط بر اين كه به مورد و به جا

  
  .صبر درقبال ستمكاران و متجاوزان به عرض و ناموس و ديانت, از صفات رذيله و غير رحماني بلكه شيطاني است 

  
  حميده و در غير آن از صفات رذيله است. تواضع به جا همانند صبر, از صفات

  
  .تواضع در مقابل متواضعين پسنديده و براي غير اهلش از كبائر است 

  
  . عفيف در حقيقت كسي است كه حد و حق عفت را نگهدارد, زيرا طلب لذت به حداعتدال كند

  
  شجاع به حقيقت كسي است كه از ستم وارتكاب امور زشت و ناپسند بر حذر باشد.

  
  .شجاع ترين و قوي ترين مردان كسي است كه بر نفس خويش غالب آيد

  
سر منزل دنياي ناپايدار گذاشتني و گذشتني است, ورشته سست نهاد امتدادش دل نبستني و ساغر سرور لبالب غرورش, ريختني و 

  .شكستني است
  

آواره  .حاصل آن كه در زمين دل تخم محبتش افشاند بي .از جا رودو دولت دنيا را سعادتي دانددنيا  بدبخت كسي كه به لذات فاني



  .بيچاره دردمندي كه چاره درد خويش از آن جويد وسالكي كه راه طلبش به قدم سعي پويد,
  

چنان كه آدمي در وقت مرض, اشتهاي طعام را با آن كه به آن زنده است ندارد, دل نيزبه علت تسلط هوي و استيالي حب دنيا از 
  .ماند تعال كه خالق اوست باز ميذكر پروردگار م

  
تفكر نما و ازتخيل بپرهيز, كه در اين مقام وجود تو آن  . اي سالك طريق حق! به خودآي و دل را به زيور عدل و محبت بياراي

  .شجره طيبه را ماند كه اصلش در ارض سفالي عالم ناسوت ثابت, و فروعش در عوالم روحانيه مورق
  

  سات, تخيل است و سير و جوالن روح در عالم معقوالت, تفكر.دوران روح در عالم محسو
  
  

  طبابت نفوس يا درمان امراض روحي  -فصل دوم  
  

  .كمال هر چيزي در تشبه اوست به مبدأ خويش
  

 هاي مدفوني است كه تا به كشف و استخراج آنها نايل نگردد به سعادت او را گنج ;انسان را قوايي است باطني و تمايالتي ذاتي
  حقيقي نرسد.

  
  .توان بدان اقتدا نمود, طب است مناسبترين علوم و فنون كه در تهذيب نفوس مي

  
  . و ديگري آنچه الزمه ازاله رذيلت ، طب نفساني دو جزء دارد: يكي آنچه الزمه محافظت فضيلت است

  
به كند فهمي گرايد و خيرات عالم  نفس چون از مواظبت وظيفه باز ماند و از فكر در حقايق و خوض در معاني اعراض نمايد,

  . قدس از او منقطع گردد
  

  غني كسي است كه از جهت نفس غني باشد نه ازجهت مال و منال.
  

  .حافظ صحت نفس بايد تهييج قوه شهوت و غضب نكند واكثر اوقات متذكر آنها نشود
  



و خودرا به صبر و حلم پيش از حركت قوه شهوت  ،سالك بايد در همه اوقات از اشتغال به رذايل و مساعدت اصحاب آنها بپرهيزد
  و غضب آماده كند.

  
  سالك بايد مراقب احوال و متوجه افعال واعمال خود باشد, و قبل از اقدام به هر كاري در نتايج آن تفكر و تأمل نمايد.

قي در كماالت و صعود به آيد, و هرلحظه او را تر اخالق, روز به روز نفس را صفات تازه حاصل از سعي و جهد در تهذيب
شده, محل اسرار ملك و ملكوت بلكه محرم خلوت  اي كه پرده طبيعت از پيش ديده او برداشته رسد, به مرتبه  سعادت به هم معارج

  جبروت گردد.
  

  گردد. پريشان حالي و شكست و ناكامي ها مي بخشم و غضب, خود خوري, عصبانيت, شتاب, كم ظرفيتي و كم حوصلگي, موج
  

  .پوشاند زند, عقل چهره خود را مي هنگامي كه خشم حرف مي
  

  .افراط در غضب از مهلكات و آفات عظيم است. انسان بايد اسير و بنده غضب وشهوت خويش نگردد
  

  نيست. اند: كسي كه غضب خود را مالك نباشد, بر عقل خود نيز مالك بزرگان فرموده
  

انگي است! درصورتي كه افعال شخص غضبناك مانند اطفال و ديوانگان است نه بعضي چنان توهم كنند كه شدت غضب نشانه مرد
  عاقالن.

  
  اندازه نگهدارد, جايز نيست. تواند مزاح براي كسي كه نمي

  
  .استهزاء از افعال جاهالن است

  
  ضعف نفس است نه شجاعت و قوت آن.، باعث آن  است واز بيماري دل و نقصان عقل  ناشيغضب 

  
  .اند ب, جهاد با نفس است, چنان كه بزرگان آن را جهاد اكبر فرمودهفرو خوردن غض

  
هاي ذهني پاك شود,  سو با صبر و تحمل و رضا و تسليم و محبت قرين باشد, و از سوي ديگر از آاليش از يك نساناگر روان ا

  .ديگر محلي براي خودخوري و عصبانيت نباشد



  
  مود.بيماري غضب را بايد با صبر و محبت مداوا ن

  
  كسي كه در صبر و محبت ساكن است در پيشگاه خدا ساكن است. 

  
  هاي واقعي جستجو كرد. هاي سرافراز و در وجود انسان هاي منور و وجدان معنا و مفهوم حقيقي محبت را بايد در قلوب پاك وروان

  
باغباني بردباري ثمري  ره دانايي را بياشرف كماالت نفسانيه است, بلكه علم را بدون حلم اثر و نفعي, وشج ،حلم بعد از علم

  .نيست
  

  فرمايد: علم به تعلم حاصل شود و حلم به تحلم كه كظم غيظ است. مي (ص)حضرت خاتم االنبياء
  

  .فرموده: اگر كسي تراسرزنش كند به عيبي كه در توست, تو او را سرزنش مكن به آنچه در اوست (ص)حضرت رسول اكرم
  

  .ايت است كه رفق و نرمي مبارك, و درشتي شوم استرو(ص)از حضرت رسول اكرم 
  

  فرمايد: نصف عيش و زندگي آدمي در رفق و نرمي است مي (ع)حضرت كاظم
  

  .خداوند متعال هيچ پيغمبري را برنيانگيخت مگر اين كه حسن خلق در او كامل بود
  

  خود, عجب نخواهد بود.خداوند متعال داند نه از جهت استحقاق  لطفاگر صاحب نعمتي ياصفتي آن را از
  

اكثر اوقات اسباب عجب عبارتند از: علم, معرفت, عبادت, اطاعت, تقوي, ورع, حسب و نسب, جاه, مال, اقتدار, تسلط, قوت, 
  .بسياري اعوان و انصار و زيركي و فهم و ذكاء

  
  ند.علم حقيقي آن است كه آدمي را به خود شناسا و اورا بر خطر و تشويش خاتمه امور دانا ك

  
  . هر عالمي كه مردم را به فروتني و انكسار امر كرده و از عجب و تكبر منع نمايد, ليكن خود عجب و تكبر كند, منافق است

  



چون آدمي خود را در تحصيل علوم و كسب كماالت به نظر خودپسندي ديد, و شمايم گلزار مكارم اخالق و اطوارش به عفونت 
  .ميزان حقيقت قدرو قيمتي نماند خودبيني آميخته گرديد, وي را در

  
  عبادت او جامع تمام شرايط و آداب است, بسي غافل و به حقيقت امر جاهل است. كسي كه يقين دارد

  
  كيست كه از عاقبت امر خود مطمئن شود؟ اين است كه معظم خوف اهل معرفت, خوف سوء خاتمه است.

  
  .ريا در طاعت به غايت پنهان است

  
  .و ظاهر بينان در عبادات و طاعات خود بر امور ظاهري همت گمارندنه بر امور باطنياكثر كوته نظران 

  
  .از جمله احوال باطني اخالص است

  
  .كبر حجابي است در رسيدن به مرتبه فيوضات, و بزرگترين پرده و مانعي است ازمشاهده جمال سعادات

  
  د زيرا حقيقت نيازي به مدافع ندارد.انداز مرد حقيقي در اظهار حقيقت, خود را به زحمت دفاع نمي

  
اند, تنها از روزنه اخالق و رفتار و  اند و به آرامي و شيوايي راز آن را پوشانيده اند, هيچ از آن دم نزده كساني كه به حقيقت رسيده  

  اي از پرتو تابناك حقيقت را مشاهده كرد. توان گوشه ايشان است كه مي شخصيت
  

ابرار چون نمودن ستاره در آب است. چنان كه اين نمود سبب پستي ستاره نيست, فروتني بزرگان نيز باعث  تواضع اخيار و افتادگي
  ايشان نگردد.  شأن كسر

  
بلند شدن دود است, چنان كه دود از بلند شدن كسب منزلتي نكند, سفله را نيز گردنكشي ونخوت قدر و  تكبر فرومايگان مانند

  قيمتي نيفزايد.
  

  ام كبر آن است كه كسي حق را سهل و سبك گيرد و بزرگان را حقير شمرد.بدترين اقس
  

ايشان است, ليكن چون به  فرموده: چون به متكبرين رسيديد, تكبر كنيد كه اين سبب خواري و حقارت (ص)حضرت رسول اكرم



  .متواضعين امت من رسيديد به آنان تواضع كنيد
  

  اند. نوزادان روحي است كه نظير نوزادان جسمي نيازمند تربيت و تقويت هاي فكري, بسان سالك بايد بداند كه تراوش
  

كسي كه خود راشناخت هرگز زبان به مدح خود نگشايد. پس سزاوار است كه آدمي پيش از هر سخن, تأمل كند كه متضمن خود 
  ستايي نباشد.

  
مي تاچند كشي و هر لحظه جام المي تا چند تا چند گرفتار دام طبيعت, تا كي محبوس زندان رنج و محنت؟ هر ساعت بار غ

  نوشي, نيش زهر آلود منافقين تا كي؟
پاي خود از اين خانه ويران بيرون نه و قدم در گلستان عالم سرور گذار, دمي ياران و دوستان را ياد آر و گاهي با ساكنان  اي سالك

  عالم انوار راز گوي و زماني با رفيقان آن ديار صحبتي دار.
  

خود را منشأ اثري داند و از براي خود مدخليتي در عزت يا  آدمي هل و ناداني به خداوند متعال و قضا و قدر اوست كهاين ج
  ثروت و قدرت ديگران پندارد.

  
بي ترديد هر قدر معرفت انسان به عظمت و جالل خداوند متعال بيشتر باشد و به عيوب و گناهان خود بيناتر شود, خوف و 

  ا زيادتر گردد.خشيت او از خد
  

  خوف از خدا از مراتب رفيع و درجات منيع است و افضل فضايل نفساني و اشرف اوصاف حسنه است.
  

قرب الهي حاصل نشود مگر به تحصيل محبت و انس با خدا و آن موقوف است به معرفت او, و اين معرفت ومحبت و انس 
  حاصل نگردد مگر به فكر و ذكر او.

  
  .ا چه داند و چگونه مطمئن شود كه دفتر حال او برنگردد واحوال دل متبدل نشودكسي عاقبت كار خود ر

  
  اند: گردش قلب آدمي شديدتر است از گردش آب جوشان در ديگ. بزرگان فرموده 

  
  از صفات رذيله, يأس از رحمت خدا است كه از مهلكات عظيمه و گناهان كبيره است.

  



  ع روز قيامت و ائمه طاهرين عليهم السالم است.از جمله عوامل نجات مؤمنين, شفاعت شاف
  

  .شود كه مؤمن در دوزخ مخلد و ابدي نيست هاي وارده معلوم مي از بشارت
  

انسان بايد با كمال اميدواري به سوي خدا رفته و شايق لقاي او باشد, تا شاد و فرحناك از دنيا رود.كدام شادي از اين باالتر كه 
  با او مالقات نمايد؟محب پيش محبوب خود رود و 

  
فرمايد: خداوندمتعال بنده مؤمن را در هر كاري اختيار داده ليكن اجازه نفرموده كه خود را خوار و ذليل نمايد  مي (ع)حضرت صادق

  .»و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنين«
  

  مان مؤمن چيزي شكسته نشود.اي اما ازدين و ، مؤمن بايد از كوه محكم تر باشد, چه به تيشه از كوه چيزي توان شكست
  

فرمايد: عزت در دنيا و آخرت, ظفر در رستگاري دنيا  فرموده كه خداوند متعال به بنده خود سه خلعت كرامت مي (ع)حضرت باقر
  .وآخرت, و مهابت در دل ظالمين و اهل معصيت

  
است و نه پرواي سر, نه از  بيم جاننهاد و در صدد تحصيل مقصود برآمد, نه او را  صاحب علو همت اگر قدم در راه طلب

  .ترسد و نه از خنجر شمشير
  

  يابد. هر كه در صدد طلب چيزي برآيد و كمر اجتهاد در آن بر ميان بندد البته آن را مي
  

ان اهللا  سبلنا و والذين جاهدوا فينا لنهدينهم«نمايد  ايشان مي كساني كه در راه خدا سعي كنند, خداوند متعال راه و منزل خود را به
  ».لمع المحسنين

  
نمايد كه سبب كلي در فروختن دين به دنيا و معاوضه نعيم آخرت به زخارف اين عاريت سرا, عجله و شتاب  اندكي تفكر معلوم مي

  .است
  

  .منان : شتاب از جانب شيطان است و تأمل و تأني در كارها از جانب خدايه فرمود (ص)رسول اكرمحضرت 
  

ايجاد, اقرب مخلوقات است به خالق عالم, و برترين لذت او سرور از صفات  الم امر برخاسته در سلسلهچون نفس انسان از ع



  .كماليه خدايي است
  

ضد صفت عجله, وقار است و آن, آرامش و اطمينان نفس است در گفتار و كردار وحركات و سكنات پيش از شروع و بعد از آن, 
  .ر و تدبيرانجام دهدتا هر جزئي از آن كار را به موافقت فك

  
  .ظن بد بردن به مردم,  نتيجه جبن و ضعف نفس است

  
مراد از سوء ظن كه شرعاً مذموم و از آن نهي شده, ظني است كه آدمي بر دل خود راه دهد و سپس نفس را به جانب آن مايل كرده 

  طرف بدي را ترجيح دهد يا آن را اظهار نمايد.
  
  .جيح آن, سوء ظن نيستمجرد خطور امري به دل بدون تر 

  
  فرموده: از مواضع تهمت بپرهيزيد. (ص)حضرت رسول اكرم

  
  .ورد, مالمت نكند كسي را كه به او بدگمان گرددآهر كه خود را به محل تهمت در : حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم 

  
  .بپردازي كه به غيبت و بدگويي او  يا لغزشي از مؤمني مشاهده نمودي بايد او را در خلوت نصيحت كني, نه اين اگر خطا 

  
  .مال و اضرار عقل و از بين رفتن آبرو است حرص بر شهوت از بزرگترين اسباب نقصان ديانت و ضعف و الغري بدن و اتالف

  
  فرمود: ورع, زينت مؤمن و ستون دين است و انسان به كمند ورع به اوج مرتبه مقربين صعود نمايد. (ص)حضرت رسول اكرم

  
اي كه دست به دعا برداشته و نياز خود رااز درگاه الهي مسئلت نمايد, در حالي كه خورش  فرمايد: بنده مي (ص)خاتم االنبياء حضرت

  و پوشش او از طريق حرام باشد, چگونه دعاي او مستجاب شود؟!
  

  .است تعالي از دو هزار ركعت نماز سنتي خوشتر اي از حرام نزد حق فرمود: ترك لقمه (ع)حضرت صادق
  

  .فرموده: يكي از اصول كفر, طمع است كه بال همت آدمي را بسته و از طيران به اوج عزت محروم نموده است (ع)حضرت حسين
  



اي محبوس زنجير  اي مجوس آتشكده حرص و آز,  تميز حالل و حرام,  اي بي اي,  اي دل شوم خودكام كه اسير نفس گشته
  فرمان خداكني و گنجينه دل از نقد ورع تهي گرداني ؟آرزوهاي دور و دراز, تا چند پشت به 

  
  اهللا به موجود خشنود شود و به مفقود تأسف ننمايد. اقتداء بر اخالق جميله آن است كه سالك الي

    
  .ايجاد كنند حزن حالتي است كه مردم آن را به سوء اختيار خود

  
  .اندوهگين شوم من برچيزي دل ننهم تا از مفقود شدن آناز حكيمي پرسيدند سبب فرط نشاط و قلت حزن تو چيست؟ فرمود: 

  
  .اي بود كه در روي زمين واقع شد حسد از مشكل ترين امراض و بزرگترين معاصي است, و اول خطيئه

  
  حضرت حسين عليه السالم فرموده: اصول كفر سه چيز است حرص, استكبار, حسد.

  
حال آن چرا نعمت به ديگري داده شده نه به من, و  يعنيي و خشمناك است. حسود بر تقدير الهي ناراض: فرموده  (ع)حضرت علي

  مرا شايسته است نه وي را.كه 
  

  دارد و از سيالب گناهان, خانه دين و ايمان رو به ويراني گذارد. انواع معاصي وا مي صفت خبيثه حسد آدمي را به
  

است و محب شر, شرير باشد و شريرتر از آن كسي است كه شر اند: كسي كه به دشمن خود شر خواهد, محب شر  بزرگان فرموده
  .و اگر اين معامله با دوستان كند, تباه تر و زشت تر باشد و قبيح ترين آن, حسد در ميان علما است ;را به غير دشمن خود خواهد

  
  تعالي شش طايفه را به سبب شش خصلت به دوزخ برد: فرمايد حق مي (ص)حضرت رسول اكرم

  مرا و حكام را به سبب ظلم و ستم.ا -اول 
  اعراب را به واسطه تعصب. -دوم 
  رؤسا واهل اقتدار و شوكت را به جهت تكبر. - سوم 

  تجار را به واسطه خيانت. - چهارم 
  اهل روستاها را به سبب جهالت و ندانستن آداب عبادات واجبه. -پنجم 
  .علما را به واسطه حسد -ششم 

  



ق است اما تمناي وسعت بيشتر براي صرف آن در راه خدابالمانع است, هرچند در اكثر مردم توسع توسع در اصل, نجات از ضي
  .سبب زوال معنويات آنان است

  
ايماء  حقيقت غيبت, تفهيم امر ناخوشايندي از برادر مؤمن است به مردم, كه او از شنيدن آن آزرده گردد, چه به طريق تكلم و چه به

  .د آن, چه در حال حضور و چه در غيبت, چه به طريق تعريض و كنايه و چه به طريق تصريحو اشارت و حكايت و مانن
  

سبب سخت گيري در امر غيبت و اعظم گناهان شمردن آن در ميان معاصي كبيره, منافي بودن آن با غرض حكيم علي االطالق 
  .است

  
ديد آيد و بناي الفت و محبت ويران گشته ياري وتعاون به ايشان پ با اشتغال مردم به غيبت يكديگر, حقد و حسد و كينه در بين

  تعالي نقض گردد. فعل نيايد, و غرض حق
  

  .ايماء و اشاره نيز حاصل گردد غيبت منحصر بر زبان نيست, بلكه به
  

ه در از انواع غيبت, گوش دادن به غيبت است بر سبيل تعجب كه گمان من چنين نبود! چه اين قسم سخنان موجب نشاط گويند
  .ازدياد كالم و نقل اين گونه سخنان باشد

  
فرمود: شنونده غيبت هم اگر به قصد رضا باشد مانند غيبت كننده است, و اگر با وجود قدرت بر دفع و  (ص)حضرت رسول اكرم

  انكار, قصور كند از گناه غيبت بري نيست.
  

و با وجودقدرت بر نصرت و ياري او اقدامي ننمايد, فرمايد: هركه نزدش مؤمني را خوار كنند و ا مي (ص)حضرت رسول اكرم
  .خداوند متعال او را روز قيامت در مجمع خاليق خوار و ذليل گرداند

  
در حديث آمده كه حسنات غيبت كننده به جبران اذيت و آزار غيبت, به كسي منتقل شود كه غيبت او شده و اگر غيبت كننده را 

  بر او تحميل كنند. حسناتي نباشد, سيئات غيبت شونده را
  

ايشان و مذهبشان متنفر  رد اهل بدعت و آراء فاسده و مقاالت ضاله آنان و ذكر معايب پيشوايان مذاهب باطله جايز است, تا مردم از
  .شده از صراط مستقيم انحراف نورزند

  



  .فرمايد: سخن چين به بهشت نرود مي (ص)حضرت رسول اكرم
  

  . و زبان است, وعده عذاب استبراي كسي كه در سخن دو روي و د
  
تعالي, دروغگويان ومتكبرانند و آنان كه عداوت و  فرمايد: در روز قيامت دشمن ترين خاليق نزد حق مي (ص)حضرت رسول اكرم 

  ايشان مالقات كنند, ظاهراً طريقه خوش خلقي و تواضع پيمايند. دشمني برادران مؤمن را در سينه خود بدارند و چون با
  

اي است كسي كه دو روي و دو زبان باشد, درحضور با برادر مؤمن گشاده رويي كند و در  فرمايد: بد بنده مي (ع)مام باقرحضرت ا
  غياب, به غيبت او پردازد و اگر به آن برادر نعمتي رسد, حسد برد و چون به باليي مبتال شود, او را شرمنده و خوار گرداند.

  
  روياند همچنان كه آب سبزي را. جاه در دل, نفاق را مي فرمايد: حب مي (ص)حضرت رسول اكرم

  
فرمايد: خطر دو گرگ گرسنه كه به گله گوسفندي داخل شوند, كمتر است از خطر و ضرر حب مال و  مي (ص)حضرت رسول اكرم

  مقام نسبت به دين مرد مسلمان.
  

افكارگوناگون است, اگرچه گاهي انسان ملتفت آن دل آدمي هرگز از فكر و خيال خالي نيست بلكه محل خطور و مرور خياالت و 
  نشود.

  
  .استتاخت و تاز خياالت و جوالن افكار اي است از لطايف الهيه كه پيوسته ميدان دل آدمي لطيفه 

  
فرموده: دو نوع از افكار و خواطردر دل آدمي وارد شوند, يكي از جانب ملك و آن افكاري است مشتمل بر  (ص)حضرت رسول اكرم

امور خير وقصد آنها و تصديق امور حقه واقعيه. ديگري از جانب شيطان و آن خياالتي است مشتمل برعزم امور فاسده و  عزم
  تكذيب امور حقه.

  
خياالت محركه بر  -افكار محركه بر عمل خير كه آن را الهام گويند.دوم  -كليه خواطر نفسانيه و خياالت قلبيه دو گونه است:اول

  وسوسه نامند. عمل شر كه آن را
  

ايشان, افكار و نيات   اگر دل توجه به ذكر خدا كرده و ميل نفس به ورع و تقوي شود, لشكر فرشتگان دل را فراگيرند و از فيوضات
  حسنه در دل پديدار گردد.



  
درخانه دل يافت اندك راهي  چون شيطان از آتش است, به هرجا كه افتد زود جاي خود را گشايد, و جاي خود را به مجرد اين كه

  وسيع نمايد.
  

  .هاي مكر و حيله و شيطنت و خدعه و كيفيت وصول به شهوات و نيل به لذات است اغلب خيال آدمي در پيدا كردن راه
  

  .جميع خياالت فاسده چه درباره امور مباح يا غير آن, در پيدايش ظلمت و كدورت دل مشتركند
  

  آورد. د و قوه واهمه و غضبيه و شهويه را به وسوسه در حركت ميكن شيطان مانند خون در بدن انسان گردش مي
  

از وسوسه شيطان محفوظ نمانند مگر كساني كه ريشه عاليق دنيويه را از زمين دل كنده و به غير از فكر راه مستقيم كه يكي است, 
  خياالت و هموم سايرطرق را از دل خود بيرون كنند و خود را به خدا سپارند.

  
در دل گرچه تأثير بسيار در دفع وسواس شيطان دارد, ليكن بدون سد ابواب او و دفع صفات ذميمه و عالقه دنياي دنيه از ذكر خدا 

  .اي از ذكر مترتب نشود خود, چندان فايده
  

  .فايده ذكر هنگامي ظاهر گردد كه نفس از شوائب هوي و هوس, پاك و دل با انوار ورع و تقوي تابناك شود
  

  . مشغول ساختن دل است به ياد خدا ،آن وع وساوس شيطاني و خواطر نفساني است, ذكر قلبي است ذكري كه داف
  

  خالصي از چنگ وساوس شيطان موقوف است بر تخليه نفس از صفات رذيله وتحليه آن با صفات حسنه و مواظبت بر ذكر خدا.
  

شود. اسالم هميشه اين دو ضمير را در  آگاه تقسيم مياز نظر روانشناسي ضمير آدمي به دو قسمت ضميرخودآگاه و ضمير ناخود
  .نظر داشته واساس تربيتي خود را در آنها پياده كرده است

  
, به سوي خدا بشتاب و صفات رذيله خود را آزاد ساز و به مردان پاك پيوند, بال و پر بگشا  آياي سالك خود را بشناس و به خود 

  .ايمان پرواز كن و در آسمان
  

  ارادت و طلب  -  فصل سوم



  
  مرتبه اول ارادت, اخراج بيگانه ازخانه دوست و محبوب حقيقي است.

  
  گردد. اخراج بيگانه از خانه دل ممكن نيست مگر با انقياد ازدستورات شرعيه كه در اين مقام دل سالك از بيگانه تخليه مي

  
  جهل به طريقت. قلت صدق در ارادت. ز است:سازد, سه چي تعالي دور مي اند آنچه بندگان را از حق بزرگان فرموده

  . گفتار علماي بوالهوس
  

  .عالمت عشق آن است كه عاشق مطيع و منقاد محض فرمان معشوق باشد
  
ورزيد از من پيروي كنيد تا خدا شما  اي حبيب من به آنان بگو اگر به خدا عشق مي : »قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا«

  خود برخوردار فرمايد.را از محبت 
  

آيا يكسان هاي حيواني فرورفته و نامش را عشق و محبت نهاده  با رواني كه در جاذبه ، آن رواني را كه داراي عشق و محبت است
  ؟است 

  
  پذير نيست. معرفت نفس نيز بدون تزكيه و تصفيه امكان »معرفه النفس انفع المعارف«حضرت موالي متقيان فرمود 

  ر مسير سبقت به خير قرار گرفت, اراده خداوندي آن را به ثمرمي رساند.چون اراده د
  

  .جهت اين در و آن در نزن و از خود آغاز نما اي سالك بي
  

آنگاه كه درد فراق گل كرد و زهر هجر اثر نمود و مراتب سوز وگداز دل به كمال رسيد, طبيب راه با شيشه دارو و درمان خواهد 
  . كشد نماياند و بدان كه ناز تو را هم مي پرده برتو مي آمد و جمال خود را بي

  
  اراده رمز نجات و كليد آرزوهاست. هيچ آلتي را ياراي قطع عزم و اراده مردان با همت نيست.

  
طع تواند اراده مردان الهي را ق كند ولي هيچ چيز نمي هاي بلند و محكم را ازجاي مي فرمايد: اراده مردان, كوه مي (ع)حضرت علي

  كند.
  



اي, نخواهي دانست به كجا  داني كه از كجا آمده شناسي را چنين بيان فرموده: اگر نمي قانون كلي هدف (ع)حضرت اميرالمومنين
  . روي مي
  

آيا جاني كه در گهواره طبيعي بدن با عامل خارج از خود در حركت جبري است, با آن جان كه از آن رها شده و به تكاپوي پيگير و 
  دهد, يكسان است؟ پرداخته, صدها بعد و استعداد از خودنشان ميمستمر 

  
  علت اصلي همه سيه روزي ها جز گم شدن حقيقت عالي حيات و دلخوشي به زرق وبرق دنيا چيز ديگر نيست.

  
  . بيفزايد  هاي ظاهري و باطني, مادي و معنوي خويش انسان بايد به واسطه تزكيه و تصفيه بر آگاهي

  
  .گرداند ممكن است همه نيروهاي باطني او را مختل ، حقيقت را بپذيرد كه وجود يك نقطه تاريك دروني ينسالك بايد ا 

  
   .من حقيقي را دريابد  و با استمداد از حق, خود را با ذات خود آشتي دهد سالك الهي بايد

  
  است »جز من«در برابر  »من«بروز استقالل  در استقالل حقيقيـي

  
آن سالكين الهي هستند كه مراحل من را با ارادت تمام طي كرده و با نيل به حقيقت, در جاذبه عشق الهي قرار هاي بزرگ,  شخصيت

  اند. گرفته
  

هاي  يناشي از عقل و عشق خدايي باشد, اراده ممدوحه و اگرناشي از تخيالت و وساوس هو، چنانچه شوق و ذوق به انجام فعلي 
  .نفساني باشد, اراده مذمومه است

  
اراده شخصي بايد با اراده اجتماع و افكار عمومي, يعني افكاري كه به مصلحت وسعادت جامعه است و به نداي فرامين عقل 

  .تراوش يافته, هماهنگي داشته باشد
  

شجره طيبه اراده وقتي ميوه نيكو دهد كه نهال آن به دست باغبان عقل و عشق خدايي در بوستان مكتب آسماني غرس شده و از 
  .مه الهامات غيبي آبياري گردد, و درمهد عدالت و انصاف پرورش يابد تا پرچمدار فضايل گرددچش

  
اگر افراد ملتي داراي نيروي اراده بسيار قوي باشند, ولي بخواهند بدون رعايت انتظام, اراده خود را در جامعه با كبر و غرور اجرا 



  . نمايند, كامياب نخواهند شد
  

  .كند شديدأ اراده را فلج بلكه عقيم مي ،احتي خاطر غم و غصه زياد و نار
  

  .پيامي داند از طرف خداي تبارك و تعالي آن راانسان الهي بايد خاطر خويش  را ناراحت ننموده, هر محنتي را كه به او رسد,
  

هاي بزرگ و متين و پايدار  نديشها  اندوه بايد مانند شادي آرامش بخش, تعالي دهنده و آزاد كننده انسان ازناراحتي ها و موجد غم و
  .باشد

  
  ترديدي نيست كه بيشتر مصائب وارده بر ما حقيقتي ندارند و برخي كه واقعيت دارد, مصيبت نيست.

  
  .يندآ كوچك،مخاطرات كوچكند به شرط آن كه در قبال ديدگان دل

  
انديشه بهتر است از ساختن زندان در  تصور وساختن قصرها در  ;انديشي, عاقالنه است ولي از پيش عزا گرفتن غيرمعقول آمال
  .خيال

  
هدف و معشوق خود   صورت وبيداري, به جز  در خواب  است تا آنجا كه مريد  به هدف  اراده, عشق و عالقه  مهم تشديد  از عوامل

  . نبيند
  

  دهد. اي ازخود نشان نمي االراده مانند كاغذي است بر روي شط عظيم كه كوچكترين اراده مرد ضعيف
  

  رود. شكافد و مي مرد قوي االراده بسان شناگر ماهري است كه به هر سو اراده كند, سينه آب را مي
  

  طلبد. داند كه در برابر درياي عظيمي قرار داردكه تالش ها و كوشش ها از او مي سالك الهي مي
  

ت غريزه ومزاياي غريزي خود را به نيروي اراده به مرز اند اراده تابع غرايز است,  اين امر كليت ندارد. بشر قادر اس كه گفته اين
  .اصول اخالقي محدود سازد

  
تواند در اصالح  ساختمان مزاجي در اخالق مؤثر است, ليكن علت جزء و ناقصه است نه تامه, و تربيت اخالقي به نيروي اراده مي



  .آن مؤثر افتد
  

دانند, زيرا در آن كار نه اراده آزاد در ميان بوده  رزش ها خارج ميهر واقعيتي را كه عامل جبري به وجود آورد از منطقه ا
  من حقيقي مشهود نيست.، و در آن  و نه اختيار انتخاب هدفها

  
از چنان قدرتي برخوردار شود كه بتواند جهاني را در عالي ترين نظم وقانون بسازد, ولي نه در به دست آوردن آن  اگر كسي فرضاً

هاي كار او, از ديگران  ي باشد و نه در بهره برداري ازآن, كار با ارزشي انجام نداده, بلكه مقدمات و مبناي ارزشقدرت, او را اختيار
  .بوده است

  
  اراده همدوش عقل است, هرجا كه عقل است اراده نيز هست, پس انسان متحرك باالراده و بالعقل است.

  
اند وگاهي متحرك بالشوق و الميل, ولي حيوان هميشه  ا گاهي متحرك باالرادهه انسان كامل متحرك باالراده است, ليكن اكثر انسان

  .است متحرك بالشوق و الميل
  

ولي اراده, وسيله و . اي است ميان انسان و اشياء خارجي, و وقتي مقبول است كه تحت اختيار عقل باشد  ميل و عاطفه رابطه
  . اي بين انسان و اشياء خارجي نيست رابطه

  
  .يعني تحت كنترل در آوردن ميل ها و ضد ميل ها, بدينسان اخالق ناشي از اراده وعقل است اراده 

  
  فعل اخالقي, كاري است كه بر حسب مصلحت عقل و اراده انجام گيرد نه براساس ميل و شوق. 

  
زرگتر كه راه زندگي را آن چراغ ب كند. عقل انساني به منزله چراغ كوچكي است كه قدمي چند از راه طوالني او را روشن مي

  نمايد, عقل پاك خدايي است. فرسنگها روشن مي
  

آيد, تفكري كه ناشي از عقل سليم باشد.صاحبان اين عقول كساني هستند كه ساليان  اراده قوي در اثر تفكر الهي به وجود مي
  . اند متمادي تحت تعاليم عاليه بزرگان واقع شده

  
ر و تعقل و خوض و غور نمود و در صورت تصديق عقل سليم, با مراعات شرايط آن را انجام قبل از اقدام به هر كاري بايد تفك

  داد.



  
  .داند شناسد و مراتبش را هم مي حق, صاحب عقل سليم را مي ولي

  
  .ايشان و استفاده از نتايج تفكرات آنان, نوعي توسل است درك محضر بزرگان و استمداد از

  
حيوانات و موجودات به تعقل و تفكر و اراده اوست.زيرا لگام اراده حيوان به دست غرايز حيواني  امتياز و برتري انسان از ساير

  است.
  

بدون تفكر و مشورت و استفاضه از ناحيه اعلي, حصول يقين به صالحيت عمل واقدام قاطعانه مقدور نشده, انسان دچار ترديد 
  .ان استايم  گردد. چنين ترديدي از امراض رواني بلكه بالي مي

   
  . كند شك و دودلي در مسير حق, ضربه محكمي بر حقيقت انسان وارد مي

  
  زند. اي مافوق تصور بر نبوغ و هوش ونيروهاي باطني مي ترديد و دودلي بالي كاميابي است و ضربه

  
يري هستند كه تيزي آن مردان طريق حق, هاديان رباني در هر عصري براي دشمنان, آتش سوزان بلكه سخت تر از آنند, آنان شمش

  .گردد كند نمي
  

شود, بايد آن را باقاطعيت تمام انجام دهي, چه اين راه عشق و طريق  اي سالك طريق حق! دستوري كه از ناحيه عقل الهي صادر مي
 حق است و بس دشوار. 

 
  آساني حل نمايي.تواني مشكالت را به  بدان كه به رهبري عقل سليم و هدايت استاد رباني و با اراده قوي مي

  
و » نمي توانيم«و  »نمي شود«هاي  شوند, آنان واژه مردان حق, آن پايه گذاران علوم باطنيه وحقيقيه, هرگز درمسير حق سست نمي

  . اند را ازقاموس زندگي حذف كرده »يأس و نوميدي«
  

  ول حكمت ميسر نيست.يكي از عوامل مؤثر در ارادت و همت عالي, برخورداري از حقايق است و اين بدون حص
  

حكمت, علم به حقايق اشياء است كما هو حقه. مراد از اشياء همه موجودات است, چه ناسوتي باشد چه ملكوتي يا الهوتي, 



  ظاهري باشد يا باطني.
  

اين كه با از وظايف مهم سالك اين است كه حقايق و واقعيات را چنان كه هست بشناسد, چه به سود او منتهي شود چه به زيان, نه 
  خودفريبي چنان تعبير و تفسير كند كه به نفع اومنتهي گردد.

  
رهرو الهي در هر پست و مقامي كه باشد, بايد تنها به عقل خود متكي نشده از عقول عاليه استفاده و از انتقادات غير مغرضانه 

  . افكار ديگران ببيند استقبال نمايد ولو از جانب دشمن باشد. اوبايد نقايص و معايب خود را در آئينه
  

  .فرمايد: من درميان برادرانم كسي را بيشتر دوست دارم كه نواقص مرا به عنوان ارمغان به من ارائه نمايد مي (ع)حضرت صادق
 

پذيراست, اما  هاي شديد انعطاف فرمايد: مؤمن واقعي در طوفان حوادث, مانند سنبل در برابر طوفان مي (ص)حضرت رسول اكرم
  نمايد ولي اين مقاومت براي او و جامعه سودي در بر ندارد. آگاه در مقابل طوفان ها مقاومت ميمؤمن نا

  
اي موفقيت آميز براي سعادت خود و ديگران واخذ نتايج مثبت از رنج ها و زحمات, بدون آشنايي و آگاهي به احوال  طرح نقشه

  زمانه ممكن نيست.
  

خود آشنا شويد, ملتي كه به اوضاع زمانه آشنا باشد مورد هجوم بيگانگان قرار  فرمايد: به اوضاع زمان مي (ع)حضرت صادق
  .گيرد نمي

  
توانداوضاع اقتصادي, سياسي, فرهنگي و اجتماعي  ملتي كه زمان آگاه و اهل تفكر نباشد و از تعاليم عاليه برخوردار نگردد, نمي

  .و آزادگي بايد وابسته بيگانگان گردد خود را سر و سامان دهد, لذا به جاي اتكاء برخود و استقالل
  

اند: ساعتي تفكر از عبادت هزار سال بلكه از عبادت ثقلين برتر است, از اين  تدبر, سيد احكام است چنان كه در عظمت آن فرموده
  رو طالب حقيقي هميشه تابع منطق است نه احساسات.

اند, ولي نگراني آن بزرگواران از  سخت باآن مبارزه كرده (ع)نگرچه در فرهنگ اسالمي فقر, درد معرفي شده و  حضرات معصومي
  .سوء تدبير به مراتب بيش از فقر است

  
  .ترسم ولكن نگراني من بر شما از سوء تدبير است فرمايد: من از فقر بر امتم نمي مي (ص)حضرت رسول اكرم

  
هاي جديداست, اما با سيري در كتاب آسماني قرآن  امروزه توجه زيادي از سوي اذهان عمومي به قدرت, ابر قدرت ها و سالح



  .گذارد شود كه نيروهاي ظاهري و كثرتش چندان مؤثر نيست و يا در صورت تأثير, اثر ابدي باقي نمي معلوم مي
  

ت حتي تواند با تفكر الهي مقابله نمايد؟ تمام نيروها و اسلحه ها در قبال تفكرالهي در حكم عدم است. ممكن اس كدامين نيرو مي
  .اي از اسلحه ها و نيروهاي ظاهري هم به كارنيايد, ولي تفكر الهي آن مشكالت را حل نمايد ذره
  

  .شدني است و نيازي به قتل و خونريزي و امثال آن نيست  بسياري از مشكالت زندگي انسان ها باتفكر الهي حل
  

ها  نمود, ولو با مشقات و رنج عقل وتفكر, بدان اقدام شوراي  آن در  كاري تفكر كرد تا در صورت تصويب بايد قبل از اقدام به هر
  .همراه باشد

  
ريزد و كماالت برمي خيزد,  اين قانون الهي است و در نيل به هدف, از آن گريزي  درقبال تحمل مشقات است كه تعين از انسان مي

  نيست
  

ن انسان الهي است كه نظم را در حد كمال به مقام منظور از خلقت, رسيدن انسان به خالق خويش است, و اين سعادت نصيب آ
  تحقق رساند تا صاحب مدينه فاضله گردد.

  
گردد.چه همان طور كه عنصر قانوني در شكل گيري جامعه  موجب سعادت نمي در جامعه ايتنها مشاهده تجلي عنصر وحي الهي

  .چه پرهيزكار باشد چه تبهكار مؤثر است, عنصر فاعلي نظم نيز دركيفيت تشكل جامعه سهم به سزائي دارد
  

بايد هر دو به مقام تحقق رسد  ;شناس و عامل به آن شود ونه بدون استاد وحي نظم حقيقي يا باطني, نه بدون وحي آسماني ميسر مي
  .تا نظم اصيل استوارگردد

  
راه يابد. همچنين در سلسله , محال است كسي بر مقام شامخ نبوت (ص)در سلسله جليله انبياء, با انتصاب حضرت ختمي مرتبت

  ., باانتصاب حضرت بقيه اهللا االعظم, ديگر ممكن نيست احدي بر مقام واليت و امامت راه يابد(ع)جليله حضرات ائمه اطهار
  

را نيز شامل بود. يعني آن بزرگوار  (ص)امامت, آن مقام شامخ واليت تكويني با استمداد ازوحي آسماني است كه حضرت رسول اكرم
  وه برحفظ شؤون نبوت و رسالت, داراي سمت امامت بود.عال

  
و مرگ كسي كه به علت  ;مرگ كسي كه به سبب نشناختن امام, مردار جاهلي باشد, مسلماًزندگي او نيز زندگي جاهلي بوده است



  معرفت به امام, ارتحال معقول باشد, زندگي او نيز زندگي عقلي بوده است.
  

  ايجاد نمايد, در وهله اول بايد خود باطناً اهل نظم باشد.  باطني فردي كه بخواهد نظم حقيقي و
  

ليس يضبط «ايجاد نظم گردد  تواند در درون عده كثيري موفق به فردي كه هنوز نتوانسته در نفس خود نظم به وجود آورد, او نمي
  ».الكثير من ال يضبط نفس الواحده عدد

  
  گردد. ي در قلوب, فرماني است كه از ناحيه باطن صادر ميمنشأ حقيقي نظم باطن در دل ها و تحول معنو

  
ايجاد نظم الهي در خود, در مدت كوتاهي  چه بسيار افرادي كه به علت برخورداري از فرامين مردان الهي ومحبوبين درگاه حق و 

  .اند اند و به حيات طيبه و معقول رسيده متحول شده و در راه حق ازهمه چيز خود گذشته
  

  .ايجاد نظم در قلوب و مديريت جوامع بشري, كسي را سزاست كه خود واجد حد اعالي نظم باطني و الهي باشد تمسؤولي
  

هيچ گاه دنيا از حجت خدا و زعيم خالي نيست, اعم از اين كه نيابتي باشد يامنوب عنه. همواره بار تعليم و تربيت الهي و تزكيه 
  .ن مردان الهي است كه مؤيد به تأييد حجت خدايندايجاد نظم الهي در قلوب, بر دوش آ نفوس و

  
ايشان براي تشكيل مدينه فاضله واعتالي نفوس به فهم معارف ملكوتي و ارتقاء  سمت تعليم و تربيت, سمت سفراي الهي است.

  .اند عقول به معارج قدس ربوبي, مبعوث گشته
  

به حد كمال رسد, درمان درد نشده, بدين وسايل  س, افزايش مراتب بودجه و امكانات مادي و فعاليت ها ولوبدون تزكيه نف
  .توان موفق به احياء نفوس گرديد نمي

  
دهند و بذرهاي علوم و  زنند, نفوس را آمادگي مي كنند, جان ها را شخم مي مردان الهي, كشاورزاني هستند كه دل ها را شيار مي

  .رسانند كه شجره طوبي شود افشانند, نهال وجودانسان را به جائي مي مزرعه جان ها مي معارف در
  

  .»الزارعون افرأيتم ماتحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن«خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد خود را زارع معرفي فرموده 
  

  .وع عهد و پيمان الهي انسان با خداستيكي از حقايق با عظمت الهي كه بنياد خويشتن شناسي و خودآگاهي است, موض



  
  است .عالم تقرر عهود و اخذ مواثيق الهي  ،عالم ذربنا به معارف حقه الهيه 

  
گرفته و  »الست بربكم«نايل آمد و استعداد خطاب  حق حجاب روح انسان پيش از تعلق به قالب, در صفاي روحانيت, به شهود بي

  . رسيد »قالوا بلي«به استعداد مقام 
  

فطرت پاك انسان ها با عهد و پيماني راستين با پروردگارشان آميخته است كه جز او را نپرستند و فرمان رسوالن او را گردن نهند تا 
  ايند. نايل »رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه«به مقام 

  
نهاده و در كالبد جسماني محبوس ارواح انسان ها, آن مجردات و انوار, مراحلي را سير كرده سرانجام قدم بدين عالم خاكي 

اند. در طي مراحل اين سير و سفر, مشاهدات وعلوم الهي و كالم حكمتي بسيار و نيز تغيرات و تبدالتي براي آنان حاصل شده  شده
  .است

  
آن وحشت دارد,  انسان بنا به مقتضاي فطرت الهي, ميل و رغبت و اشتياق تمام به لقاء خالق االنام داشته, از حيات دنيوي و اوضاع

  گردد! شود كه گريان مي به طوري كه معلوم نيست در اولين لحظه ورود وتولد با چه منظره وحشتناكي از دنيا روبرو مي
  

, در اثر وجود حجب و موانعي است. كميت وكيفيت اين حجب براي همگان يكسان نيست, به طوري الست عدم تذكر حقايق عالم
  .معنوي و سير در عوالم الهي, هيچگونه مانعي وجود ندارد دراككه براي محبوبين الهي جهت ا

  
دهد, بلكه مراد آن عقل سليم فطري است كه در  منظور از عقل, نه آن فعاليت خاص نظري است كه كار با ارزشي انجام نمي

  .شود گيرد و از ارشاد و راهنمايي ناتوان نمي استخدام غرايز حيواني قرار نمي
  

يا آيات انفسي را كه با آبيني؟ آفاقي را كه با عظمت ترين آنها حضرات انبياء و اوصياء و كتب سماوي است نمياي انسان! آيات 
  شنوي؟!  اندرز آنان را نمي نمايي؟! نداي عقل و وجدان و پند و عظمت ترين آنها عقل و وجدان است, مشاهده نمي

  
و «فروزان, با وجود اين سيرو سلوك آسان, لكن اكثر مردم معرضند هاي منير الهي  راه سعادت روشن, عالئم راه مكشوف, سراج

   .» ها و هم عنها معرضون ايه في السموات و االرض يمرون علي كاين من
  

ايم. لكن  خواهيم در پيش گيريم, همان راهي است كه يكبار آن را ديده , فراموشي است. اين راهي كه مياز حقايق علت اعراض



  .افتد ايم, به يادمان نمي درت بصيرت ديدگان قلب راتضعيف كرده, آن مراحلي راكه سير كردهقدرت شنوايي دل و ق
  

تواند به سبب تقوي و كمال تزكيه نفس و تسليم و رضا, مراتب ديد وادراك قلب خود را به كمال رساند, تا آنجا كه  سالك الهي مي
  .ا كه در اول شنيده بود, بشنودآن حقايق را كه در اول ديده بود ببيند و آن نداهاي حقي ر

  
  . شنوند مردان الهي در عالم قدس, نداي حق و حديث دوست را مي

  
  .منشأ حقيقي ارادت سالك, معرفت به حق و عهد و پيمان با اوست

  
  .ادراك و معرفت به تعهد الهي, عاليترين ادراكات و واالترين معرفت هاست 

  
  متعهد از عالم ارادت به هواي طلب پرواز كند. , طلب است كه انسانتعدات الهياز جمله  

  
اين سبقت به آمرزش است نه سبقت براي  .فرمايد قرآن مجيد در موارد بسيار انسان ها را به مسابقات الهي تشويق و ترغيب مي

  .انحصار قدرت يا درميدان خونريزي و تنازع در بقاء
  

  سازد, عبارت است ازبرقرار نمودن ارتباط ميان فهم ناب و جهان عيني. مي ياتي جهان عيني را روشن ترآ  نگرش و تركيبي كه چهره
  

فهم ناب وقتي در مغز انسان به وجود آيد كه از تنگناي تأثير و تأثرات طبيعي محض خارج شده در عالم واال قرار گيرد, و جريان 
  اصلي اين چشمه سار را از منبع حقيقي آن دريابد

  
تنها كلماتي  كه ،م ناب, وجود كارگاه بزرگ دنيا براي انسان جز تماشاگه مجهوالت و مبهمات نيست بدون تعهد برين و تحقق فه

  است. فرا گرفته از چند سطر محدود و ابهام انگيز
  

  پيشگاه ربوبي جايگاه باز شدن سطوح شخصيت انساني است كه آنها را در حيات خود ساخته و پرداخته است.
  

  الهي خود وفا نمائيم, تا شايستگي ورود به محفل جمال ازلي را بيابيم.  تا فرصت باقي است به تعهد
  

  .كساني به عهد و پيمان خود وفادار شدند و به ارادت حق پيوستند كه ازهوي و هوس گذشتند



  
  با انساني كه آنها را داراست لكن به كارنمي بندد؟ چه تفاوتي است بين حيوان فاقد عقل و وجدان

  
  نظم بنيادين زندگي انسان در دو قلمر فرد و اجتماع است. حق به يك معني,

  
  و طرفداري از حق و مبارزه با باطل, شفافتر سازد. ،آئينه دل را براي تشخيص حق و باطل مي تواندسالك طريق حق با تزكيه نفس 

  
عكاس كمال جمال ازلي در آن نمايان اي است كه در صورت حفظ شفافيت آن از گرد و غبار معاصي و باتعهد الهي, ان انسان را آئينه

  متجلي گردد. ».اوفوا بعهدي اوف بعهدكم«شود و اگر به مقام جذبه و اوج آن رسد, انعكاس رود و جمال آيد و نور 
  

  .تا انسان به هرمقامي رسد خود را نفريبد، از جمله مختصات بارز تعهد برين, خلوص و صميميت با خويشتن است 
  عهد الهي است و حاصل آن, برخورداري انسان از علم و عمل الهي و پيوند اين دو در حد اعلي است.حيات الهي در پرتو ت

  
تحقق هدف وحي الهي يعني احياء انسانيت, بدون تعهد الهي امكان پذير نيست. ازاينرو همه انبياء در ره آورد خود اهتمام فراواني 

  اند. ا, مبذول فرمودهنسبت به تعهد الهي و سه اصل علم و عمل وپيوند آنه
  

را اول به كماالت عاليه متأدب نمود, سپس او را الگو واسوه انسان ها قرار داده مردم را به اقتداء او  حبيب خودخداوند متعال آن 
  امر كرد.

  
  .عهد و پيمان بستن با خدا كار سهل و آساني نيست كه به مجرد اداء لفظي, عقد و پيمان تحقق يابد

  
  اساس, تورم خياالت ذهني راجانشين رشد حقيقي او كند. گذارد كه آرزوهاي دور و دراز بي نميانسان حقيقي 

  
  پذير است.رشد واقعي, يعني حركت معنوي و الهي به سوي جاذبه حق, باتقوي امكان  
  

  يه گردد.اساس تخل و درون او از خواسته ها و لذايذ و آمال بي ،در اثر تقوي نور پرفروغ حق بر دل انسان بتابد
  

  كند.مي هاي اخالقي را سوزانده و نابود  غرايز حيواني بسان مواد كوه آتشفشان, فرهنگهاي سازنده بشر و ارزش
  



انسان تا مجذوب جاذبه الهي نگردد و كششي براي او از نظاره و تعليم و تربيت الهي نباشد, مغلوب دشمنان بيروني و باالخص 
  كند. سقوط ميدروني شده از مقام شامخ انسانيت 

  
  .و هر فردي در حال اعتدال قلبي داراي شخصيتي است ،شخصيت انسان به واسطه تعهد رباني اوست

  
  .واجب ترين وظيفه سالكين طريق حق, نگهداري تعهد رباني است

  
روني را مهار اگر كسي تمام فعاليت خود را در تحكيم و تنظيم ساختمان شخصيت به كار برد, اما بافكر صحيح و الهي غرايز د

  ننمايد, نه تنها درباره نيمي از انسان نينديشيده, بلكه همه معارف خود را از دست داده است.
  

  اند. آنان كه عهد كردند ولي سرانجام پيمان الهي راشكستند, غافلند از اين كه همه معارف خود را از دست داده
  

بيش از هر چيز مردم را به نگهداري تعهد رباني توصيه ، خود  هاي حتي در آخرين نفس (ع)و حضرت علي (ص)حضرت رسول اكرم
  اند. فرموده

  
چنين فرمود: شخصيت شما در گرو تعهد شماست. هركسي كه به تعهد خود خائن است بر شخصيت خود خائن  (ص)پيغمبر خدا

  .است
  

  . حركت به سوي معلمين شايسته, حركت به سوي جاذبه خداست
  

  نمايند, زيرا الزمه ديدن بواطن, بصيرت است.  خبران, حسن را در ظواهر مشاهده مي يمنافقين, محبين دنيا و ب
  

كند. به خدا اگر حيله گري منفور و مبغوض نبود, سياسي  سوگند به خدا معاويه از من هشيارتر و سياسي تر نيست, اوحيله گري مي
  .ترين مردم من بودم

  
  ت, دروغ صريح گفته است.شكند, درادعاي انساني كسي كه عهد خود را مي

  
  اند. ترديدي نيست كه اكثر منافقين و منحرفين, محب دنيا و رياست

  



  درود بر سالكيني كه در عهد و پيمان خود ثابت قدم شده به اعتالي قلبي و روحي موفق گشتند.
  
  آنها را محدود سازد. هاي مربوط به امورطبيعي بتواند هاي عقل نظري و اراده فضيلتي نيست كه قالب ي روحي،اعتال 

  
اي مؤمن موحد و متعهد! اگر امروز بنازي, زيبد. اگر در طرب آئي, شايد, كه خودچنين فرمود سينه مؤمن محل اسرار الهيت ماست. 

  ايمان مؤمن, آشيان مرغ اقبال ماست. بر درخت
  
  .آفت است چشمه زالل بيمرغزار سينه سالك متعهد چشمه فيض نظر جالل ماست. اين است خلوتگاه مبارك, اين  

  
از نتايج مهم تعهد الهي, ضرورت تحقق رسالت الهي انسان است كه هدف آن, بقاي انسانيت در مسير تحوالت رو به كمال 

  .باشد مي
  

  نشينند. هاي پايدار حقيقت برخورده فرو مي مدعيان رسالت دروغين در سطح رودخانه تاريخ, مانند حباب هايي هستند كه به صخره
  
اعتنايي به  و نه محصول نادانيهاي او،بلكه به سبب بي هاي بشر است هاي ويرانگر, نه نتيجه دانستني ها و كشاكش ين همه نابسامانيا

  بخش انسانها است. رسالت نجات
  

يري طبيعت سودجوي آدمي در همه شرايط آماده پذيرش حق نيست, زيرا اكثريت قريب به اتفاق انسان ها در آنچه هستند قالب گ
  .خبرند شده, حتي اغلب اوقات از ركود حاصله در آن بي

  
چه درباره انسان بيگانه از خويش نه هيچ تعليمي  .به خويشتن است و, آشنا ساختن االهي انسان از اساسي ترين مواد رسالت

  شود. هاي انساني مؤثر مي گيرد, و نه تالش حتي عالي ترين مكتب صورت مي
  

  .خود تنها از عهده محبوبين الهي ساخته است آشنايي راستين انسان با
  

هاي دروني, ضربه ها و انفجارهاي رواني است كه شباهت به انفجارهاي اتمي دارد. اين انفجارها در انسان اثر مثبت يا منفي  جهش
  توانند سرنوشت انسان ها رابه كلي دگرگون سازند. به بار آورده حتي مي

  
دگي و پيدايش پديده هايي چون اسارت, بردگي, گرسنگي و ساير محروميت ها, نه يك امر سقوط مالكهاي ارزشي در مسير زن



  اعتنايي به ديروز و فرداست. اتفاقي كه معلول جبري علت شوم عدم تفكيك هدف و وسيله و بي
  

سرتاسر روي زمين را ظاهراً اند,  اين است كه  امروزه اكثر انسان ها در نتيجه نفس پرستي از حق به دور افتاده و به باطل گرويده
  هاي معنوي فرا گرفته است. هاي سياسي و اقتصادي ولي در اصل بحران بحران

  
  هاي معنوي جبران ناپذير است. هاي سياسي و اقتصادي بسا كه قابل جبران باشد, امابحران خطرات بحران 

  
آلوده تر سازد و اگر به مرتبه تحجر رسد, به كلي مانع  اي آب معارف بدان رسد, آن را غرور وتكبر, لجني است در دل كه اگر قطره

  نفوذ آب حيات به درون انسان شود.
  

فردي كه چهره دانشمندي او فقط با تأييد غرور و ادعاهاي واهي اوست, و با كسب اطالعات محدود از قلمرو شناسايي خود دست 
  .اردمردم تأثير عميقي د زند, قطعاً او در انحراف به مطلق تراشي مي

  
نمايند,  تفسير و توجيه مي »هاي خود مي خواهم«يا مديريت ها و مربي گري هايي كه قوانين و اصول سازنده را تنها درمنطقه آ 

  گردند؟! اساس نمي مرتكب ادعاهاي بي
  

است, نه مبارزه با هاي كاذب و منحوس و تكراري  از شرايط مهم تحقق رسالت الهي, ارزيابي واقع بينانه از خويشتن و مبارزه بامن
  حيات ديگران.

  
كند, چه مبارزه باحيات ديگران از  انساني كه به ارزش حيات خويش واقف و پاي بند است, هرگز با حيات ديگران مبارزه نمي

  گردد. مبارزه با حيات خود آغاز مي
  

سان با حيات ديگران به مبارزه پردازد, فطرت آدمي بر مبناي صدق و مطابق حقيقت بنيانگذاري شده است, لذا از همان لحظه كه ان
  .اختالل در اساس فطرت او آغاز شده, منجر به هالكت وي گردد

  
 اندازه و ارزش ديگران جاهل تر خواهد بود. اند:كسي كه بر قدر ومنزلت نفس خود جاهل است, به بزرگان فرموده

  
  كسي كه خود را شناخت, به نهايت هر علم ومعرفتي نايل گشت.

  



نمايد نبوده است, بلكه اصل و  بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و باخبر باشد. بداند او در همين نقش و صورتي كه ميسالك 
  حقيقت او مظهر مرتبه جامعيت الوهيت است كه در مراتب تنزل, ملبس بدين لباس گشته است.

  
اي در  اند و از هرچيز سررشته اي قواي عالم آفريدهسبب تلون آدمي آن است كه انسان محتواي قواي عالم است, يعني او را محتو

  اند. نهاد او نهاده
  

اي در كار خوك شهوت, زماني زير دست سگ حرص است. اما آنگاه كه روح در اين جهان  روح, ساعتي اسير پلنگ غضب, لحظه
  .نمايد در محضر استادان واقعي تعليم حقايق ديد, خاصيت آن تدريجأ ظهور مي

  
باشد و تأمل در هيئت قدسيه, و تشويق نفس به تقوي و تحليه به صفات الهيه و  ن روح است, ذكر عالم اعلي ميچيزي كه معي

  اند. اجتناب از بازماندگاني كه اسير هوي و نفس
  

  هاي رواني است. فرار انسان از هر كمال و امتيازي در حقيقت, گريز است از خويشتن كه شديدترين بيماري
  

 تواند جانش را پيدا كند.  ريبد جان خود را گم كرده و كسي جز او نميكسي كه خود رابف

 
  انسان است. گيرند, لكن راه رفتن و نگريستن و تجسس, وظيفه خود چراغي فرا راه گم كردگان جان مي رهبران راستين فقط

  
ده ها و عناصر و نيروهاي باطني خود و پدي بزرگان درون بين با برخورداري از كمال مراتب قدرت تجريد, سعي در شناسايي زوايا

  اند. و به فعليت درآوردن آن در جهت حصول سعادت ابدي خويش و ديگران داشته
  

اندازه از مراتب تخصصات و امتيازات انساني بيشتري برخوردار گردد, شايستگي آرايش خود طبيعي او به بايستگي  آدمي هر
  نمايد. هات نميبدان ها فخر و مبا ,گردد  ضرورت روح مبدل مي

  
  عارفاني كه هماي مناعت بودند, در كنج قناعت گنج سعادت يافتند و در فضاي محبوب ازلي پرواز نمودند.

  
افزودند,  آنان كه آرزوهاي دور و دراز را در دل پرورانده و در بحر نفسانيت غوطه ور بودند وبه شراب دنيا بر مراتب مستي خود مي

  ايشان خاتمه داد. چنگال مرگ برحلقوم آنان فرو برد و به عمر غفلت زدهچه شدند؟! ناگهان گرگ اجل 
  

ايشان نپذيرفتند, در هواي عشق دنيا بال و پر گشوده تسليم اين دنياي  الهي! اهل دنيا دل به دنيا دادند, پند عارفان نشنيدند, روش



  ايشان سرنگون شد. اما ديري نگذشت كه مقام ،فريبكار شدند
  

  گذارد نور حق بر آن بتابد. بار آئينه دل است, نميحب باطل كه غ
  

  ».غافلون يعلمون ظاهراً من الحيوه الدنيا و هم عن االخره هم«دنيا دوستان از مشاهده باطن دنيا كه آخرت است, محرومند 
  

, قبله خسيسان, دوستي دولتان, معشوقه ناكسان دنيا پلي است گذشتني و بساطي است در نوشتني, مرتع الفگاه مدعيان, سرمايه بي
  مهر. اي بي وفا, دايه بي
  
  اين دنياست كه گويد: من هزاران عاشق خود را كشتم, لكن دستم به خون كسي آلوده نگرديد. 

  
هاي  اي سالك خويشتن را به متاع دنيا, به مقام ظاهري و موقت مفروش, بنگر چه شدند آنان كه در حد كمال چند روزي از نعمت 

  بودند؟! دنيابرخوردار
  

  .بارد اي مردم منگريد كه ابر دنيا به كجا مي 
  

  اي سالك جهد كن تا از اين پل بلوا به سالمت گذري و آن را دارالقرار خويش نسازي و دل در وي نبندي.
  

ازدنيا و فريفته : بپرهيزيد  »اتقواالدنيا فوالذي نفسي بيده فان الدنيا السحر من هاروت و ماروت«دهد  اشرف كاينات چنين هشدار مي
  اينه از هاروت وماروت ساحرتر است! آن نشويد, قسم به خدايي كه جانم در يد قدرت اوست, دنيا هر

  
طالبي كه آرزومند سير در عوالم ملكوتي, الهوتي و الوهيت است, بايد شرايط را درخود جمع كند تا مجذوب عالم الوهيت شود. 

  ه ومجذوب عالم ناسوت است, از عالم الهوتي چه دم زند!مادام كه ان سنخيت در او به وجود نيامد
  

  . داني چرا محب و عاشق دنيا شدي؟ زيرا تو حقيقت را مشاهده ننمودي اي انسان! مي
  

تأمل كنيم در كار قارون بدبخت كه چسان شيطان و نفس اماره دست به هم دادند و اورا از دين خارج كردند. خداي تبارك و تعالي 
  ».فخسفنا به و بداره االرض«او و خانه اش را درزمين فرو برد  (ع)ت موسيبه دعاي حضر

  



  سودي نبرد. آنچه بر سر ابليس آمد از مني آمد. »مني«بيرون شو كه هرگز كسي از  »من«اي سالك به چشم غرور منگر و از راه 
  

  . داد: مگو من تا نشوي چون منيكي از بزرگان, ابليس را ديد و به مصلحتي از اوتقاضاي پندي نمود. پاسخ چنين 
  

فردا در سراي آخرت, ساكنين مقعد صدق و مقربين حضرت جبروت, كساني هستند كه در دنيا برتري نجستند و خويشتن را از 
  همه كهتر و كمتردانستند.

  
هاي رواني  به بيماريكساني كه متكي به قرابت نسب يا متكي به مال و منال و قدرت ظاهري و امكانات دنيوي خود هستند, آنان 

  اند. مبتال شده
  

يا شما را خبر دهم كه دردتان چيست و درمانتان كدام است؟ درد شما گناهان است و دواي شما :آفرمايد مي (ص)حضرت رسول اكرم
  ».ان دائكم الذنوب و دوائكم االستغفار«استغفار 

  
   نيرو يا نور الهيتنها  هل و آساني نيست.رهايي از جاذبه حب دنيا يعني عبور از جو آرزوهاي نفساني, كار س

  زنجيرهاي حب دنيا و نفس را پاره كند. مي تواند
  

الهي غالم آن مشتاقيم كه بر سر كوي تو آتشي بيفروزد. جان طعمه سازيم بازي را كه در فضاي طلب تو پرواز كند. دل نثار كنيم 
  ه از درد نايافت تواشگي ريزد. محبي را كه بر سر كوي تو آوازي دهد. رشگ آوريم بر چشمي ك

  
مقام انقطاع رسد و در رديف مخلصين قرار گيرد, سه چيزدر سه چيز نيست گردد: جستن در يافته محو  بهچون صاحب تقوي 

  شود, شناختن در شناخته, محب در محبوب.
  

سكرات موت.  -شبهات دنيا. دوم  -: اول اند كسي كه تقوي را شعار و دثار خود سازد, از سه خطر مهم در امان باشد بزرگان فرموده
  .شدايد اهوال قيامت - سوم 

  
اي سالك بدان هركه در دنيا به آتش نفس سوخته باشد, به آتش عقوبت رسد و هر كه به آب رياضت و مجاهدت آتش نفس 

  بنشاند, در عقبي آتش عقوبت بنشاند.
  

تو غافل نيستند! خداي تبارك و تعالي شاهد سر تو و رقيب دل  اي سالك تغافل امروز, تغابن فرداست, غافل مباش كه از هان 



  داند. بيند و مي توست, مي
  

قدمي فراتر نه تا حقيقت را  ،اي به جاي شراب سرور, شراب غرور خريده و دل و جان به باد داده  اي دير آمده و زود برگشته, 
  بازيابي.

  
 و سقيهم«ز و ديگري فردا. امروزاز منبع لطف روان, فردا از كف رحمان يكي امرو ،شراب آن است كه ساقي ازل در جام دل ريزد

  ».ربهم شرابا طهورا
  

اركان تقوي و طهارت باطني, مراقبه است كه آن را نور سعادت گويند. بايد در هر حال مراقب خويشتن باشي وگرنه به هالكت از 
  افتي.

  
  مراقبت, كشيك كشيدن نفس و پاسبان حرم دل بودن است. 

  
  اندك غفلتي دل تو را ويران كنند. اند و به مراقب دل خويش باش, پاسبان حرم دل شو كه دشمنان در كمين

  
اند:كسي كه از زخم دوست بنالد, نامرد است اگر طاقت داري قدم به عالم حق نه. با بيم جان, غواصي نتوان كرد و با  بزرگان فرموده

   .عشق به آب و گل, سرافرازي نتوان نمود
  

  تا اجابت كنم شما رابدون مهلت. »ادعوني بالغفله استجب لكم بال مهله«بخوانيد مرا بدون غفلت 
  
عمل قليل بنده را كثير  ».يا من يعطي الكثير بالقليل«مرا بخوانيد, من آن خدايم كه از بنده, عمل قليل پذيرم و پاداش كثير دهم  

  اي نشمارم, اما كاهي را از بنده به كوهي بخرم بنده نثار كنم و ذرهشمارم و پاداش كثير خود را قليل. هزاران نعمت بر
  
اي  اي دردمندان,  ايد, اي واماندگان پا به گل فرو برده. اي عاصيان دل شكسته كه به در رحمت من آمده »ادعوني استجب لكم«

  وانيد, به سوي من آئيد, گرد در من پرواز كنيد.دوستان يكدله, هر كجائيد در هر حالي كه باشيد, غرقه عطا يا خسته تير بال, مرا بخ
  

بخوانيد مرا به قدر طاقت, پاسخ گويم شما را به كشف فاقت. بخوانيد مرا به دعا و سؤال,  »ادعوني استجب لكم«اي بندگان من 
  پاسخ گويم شما را به عطا و نوال. 

  



. بخوانيد مرا به طاعات موقت, پاسخ گويم شما را به مثوبات بخوانيد مرا به اعتذار و توسل, پاسخ گويم شما را به اكرام و تفضل
  مؤبد.

  
اي  اي تائبين,  اي مال اعلي, اگرچه هزاران سال به آواز تقديس, پاكي ما ياد كرديد لكن از لذت عشق و وصال من آگاهي نداريد.

, اگرچه عبادات هزاران ساله فرشتگان عالم باال و ايد. اي گدايان برهنه بينوا اي شرمندگان كه پيش باب رحمت ما ايستاده روسياهان, 
اي  اي عاصيان تائب,  اي سوز عشق داريد. اين سوز عشق را به هزاران عبادت كروبيان و فرشتگان ندهيم. كروبيان رانداريد, لكن ذره
  .توبه كاران نوميد نشويد

  
اند, چون  ا در نوردند.بساطي كه براي دوست گستردهاي انسان! اين همه كاينات براي توست. فردا چون تو نباشي اين بساط ر

  چينند. دوست رفت آن را بر
  

نيايد. فردا چون خورشيد معارف طلوع نمايد,  است, واسطه به كار  است, از واسطه ناگزيريد. فردا روز شهود امروز روز حجاب
  آفتاب صورت به چه كار آيد؟

  
چه دون حق است بسوزاند ودست او را از محارم, به رشته اخالص استوار اخالص آتشي است كه در دل مؤمن بيفروزند كه هر

  كنند.
  

هاي آدمي در زندگي است. چه يكي  الزمه اخالص در نيت, بررسي دقيق عوامل فرهنگي تشكيل دهنده افكار و روحيات و نگرش
  اب و رسوم و عقايد و سنت ها.هاي بسيار رايج ميان اقوام و ملل, استحكام رسوبي فرهنگها است, مانند آد از پديده

  
  : كسي كه در تهذيب نفس نميكوشد, او از عقل خود سودي نبرده است. »ع بالعقلمن لم يهذب نفسه لم ينتف«
  

اينده  كند مراقب فردايش بوده و در حركت به پيش, به فرمايد: در روزي كه زندگي مي درباره انسان متقي مي (ع)حضرت اميرالمؤمنين
  نگرد. مي
  
نيت يعني  هاي مغزي و رواني است. انسان برمبناي نيت اوست كه از نوع فعاليت  لق پاداش و كيفر و اعتالء و سقوط شخصيتتع

  تصميم و آمادگي اقدام براي نيل به هدف.
  

  .م هاي انساني ياد كرده, بسيار است از جمله: عمل صالح, مسابقه در خيرات و قلب سلي آنچه را قرآن مجيد به عنوان ارزش



  
انديشه را از  نتيجه همه ادله عقلي و نقلي اين است كه اسالم اصل مكافات را بر مبناي انگيزه دروني دانسته, اخالص در نيت و

  نمايد. عالئم قلب سليم معرفي مي
  

  ست.حركت به سوي كمال, فطري است مشروط بر آن كه انسان فطرياتش را پاك و مقدس بدارد و اال حركت و تمايلش نزولي ا
  

رود و هر  بدون وقفه و مانع پيش مي اگر سالك طريق حق بر طبق احكام الهي و اوامر و ارشادات استاد الهي حركت كند, مسلماً
  شود. روز بر مراتب ارادت و طلب و عشق او افزوده مي

  
رك منبع الهي در اثروساوس ديگري ت ،مهم تر از همه يكي اتكاء به عقل و معلومات خود  كهوقفه معنوي را علل بسياري است, 

  . شيطان و نفس, و يا توجه و تمايل به منبعي نازل تر از اولي
  

هاي  است به عدم اكتفا به ظواهر و مالحظه مغز و باطن امور, و اين مهم بدون اخذ علم از سرچشمه  منوط ،مصونيت از وقفه و تنزل
  اصيل باطني و معنوي امكان پذير نيست.

  
ن شخصيت واال مقامي است كه به اصول و فروع امور آشنا و به ارتباط آنها با هم واقف بوده و تمام حركاتش منبع اصيل الهي, آ

  آميخته با چنين علم و معرفتي است.
  

  شود, در حقيقت براي خدمتگزاري و كمك است. فردي كه به طريق خدا دعوت مي
  

هاي مقدماتي, خستگي و عدم تعقيب  به حقيقت, اكتفا به موفقيت از جمله ساير علل وقفه معنوي و بازماندن از موفقيت و وصال
  امر است. در اين راه, صبر و تحمل و مقاومت خستگي ناپذير و حوصله بسيار الزم است.

  
هماهنگي بين تعقل و اراده و ساير نيروها ضروري است, تا آنجا كه ظهورصفات حميده به سبب ارتباط و هماهنگي اين نيروها 

  ات رذيله, معلول عدم ارتباط آنها.است و صف
  

اي كه اين اشكال را به خود گيرد, به زودي مقاومت  و هرقيافه سازد هرگز معني با رياكاري, ظاهر سازي, خودبيني و خودپرستي نمي
  هاي مردم از دست داده و واقعيات پشت پرده آشكار خواهد گشت.  خود را در برابر آگاهي ها و واقع بيني

  



  دهد, اگرتو آن را پوشي قطعاً برهنه و عرياني. , لباسي است شفاف كه زير خود را نشان ميلباس ريا
  
سرانجام رياكاران آبروي خود ببرند, آنان بيش از آن كه ديگران را بفريبند, خود را فريب داده دست به يك خودكشي تدريجي  

  اند. روحي زده
  

اشعه روح, شفاف گشته ماوراي خود را نشان دهد,  تواند دراثر تابش سيارخشن, ميهاي ب ها و سنگالخ پهنه طبيعت با تمام خارستان
  آنگاه از طبيعت آن بيني كه نديده بودي.

  
هاي طبيعت را در حد اعلي  اين نت خوشا به حال مرداني كه ارتباط و هماهنگي ابعاد حيات آنها در حد اعلي است, آنان مسلماً

  صانه, استقامت است. شنوند. نتيجه اين انجذاب خال مي
  

  صاحبان اخالص, داراي سر خدايند و نور الهي در دل آنان متجلي است.
  

  اخالص به معني عاليه آن كه در اولياء الهي متجلي است, مستلزم عنايت رباني است.
  

انسان متجلي  هاي ناب در درون اخالص يگانه عامل اليروبي چشمه سارهاي دروني است كه با پاك شدن آنها, انبوه معرفت
  گردد. مي
  

. قسمي ايشان بايكديگر هماهنگي و ارتباط ندارد اند: بترسيد و اجتناب ورزيد از كساني كه ابعاد روحاني بزرگان چنين فرموده
 اندازند, بدون آن كه خود از آن هاي مغزي و رواني خود را در راه سود ديگران به كار مي ايشان مردماني هستند كه تمام انرژي از

  سودي برند.
  

  گردد, امري غير الهي است. خدمت و فداكاري براي اهل هوي و هوس كه سبب طغيان آنان مي
  

  خدمتي كه با تعهد الهي انجام يابد فوق مبادله و بهاست.
  

ايان رابيماري تلقي خواهند بينايان را معالجه كنند, حتي آنان بينايي بين متأسفانه نابينايان كه اثري ازبصيرت در آنها مشهود نيست, مي
  كنند! ايشان دارو و درمان تعيين مي كرده براي

  



كه منابع علم خداست,  »و علم آدم االسماء كلها«ايه كريمه  طالب حق اگر به عهد خود وفا كند, چشمه سارهاي دروني به مفاد
دائك منك و ال  وائك منك و ال تشعر ود«اليروبي شده خداوند تبارك و تعالي درد و درمان زندگي را به او روشن خواهد فرمود 

  بيني. فهمي, و درد تو از توست ولي نمي : دواي درد تو از توست ولي نمي »تبصر
  

 عدالت از جمله مهمترين عوامل محرك الهيه ارادت و اشتياق و محبت است.

  
اينها همه مختل كننده حيات الهي  رد, زيراتواند بر مبناي خواسته ها و تمايالت حيواني قراربگي ميزان الهي در روابط انساني نمي

  انسان است.
  
هاي انسان ها و از عالم تكامل خبري  باشد, چه اين پديده ها را از جان هاي عالم طبيعت نمي اي از سنخ پديده ميزان الهي مقوله 

  نيست.
  

اجعل نفسك  يا بني«فرمايد  يش مي, چنان كه حضرت اميرالمؤمنين به فرزند خونيست »من حقيقي«در حقيقت, ميزان الهي جز 
اي فرزند من در ارتباط با انسان ها, نفس خود  : »ميزانا فيما بينك و بين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها

ان روا مدار. را ميزان قرار ده.آنچه را براي خويشتن دوست داري به ديگران نيز دوست بدار و آنچه را كه بر خود نپسندي به ديگر
  اين است درخشنده ترين عوامل تكامل در ارتباط با انسان ها.

  
: كسي كه خود را ملزم به اجراي عدالت  »الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه«فرمايد  مي (ع)حضرت امير مؤمنان

  نموده, اولين مرتبه عدالتش نفي هوي از نفس خود است.

 

تواند عدالت را  ورزد و توان رهايي خود از طوفان حوادث و اضطرابات را ندارد, او چگونه مي الت نميكسي كه به خويشتن عد
 درباره ديگران اجرا كند؟!

  
  تواند جوامع ديگر را به عدالت سوق دهد؟! اي كه در تشكل و همزيستي عادل نباشد, چگونه مي جامعه

  
  كه انسان رشد يافته كسي است كه از خود براي خويشتن بهره برداري كند. بر سالك الهي است كه بيش از همه مراقب خود باشد,



  
 ورزد.  مجاهد الهي و عادل حقيقي هميشه با دشمنان ظاهري و باطني در مقام مبارزه است ونسبت به خود و ديگران عدل مي

  
از انسان نماهاي ضد بشريت و  مردان الهي تكاپوي جدي در زندگي براي استخراج حيات معنوي ازطبيعت و گرفتن حق حيات

  اند كه تنفس هوا براي ادامه زندگي. احياء عدالت را به حدي واجب وضروري دانسته
  

  فردي كه بر خويشتن عدل نورزد, توقع برخورداريش از عدالت ديگران, خيالي بيش نيست. 

  

يرد و به عنوان يك انسان زنده در صحنه حق و عدالت همواره سراغ كسي رود كه در مجراي شايستگي ها و بايستگي ها قرارگ
  ايفاء نمايد.  اجتماع, نقش وجودي خود را

 

بنا به مفاد آيات قرآن, حق يك پديده فيزيكي نيست كه رابط بين آدميان با طبيعت وهمنوعان باشد, بلكه عامل تكاملي در برهه 
و اولياء و ديگر پيشتازان مسير تكامل آشكار و گوشزد  هايي از زمان هاست كه به وسيله عقول سليم ووجدان ها و حضرات انبياء

  شود, وبرخورداري از آن تمامأ مربوط به فعاليت ذاتي خود انسان است. مي
  

تواند  بدون ارشاد و راهنمائي وحي الهي و هاديان طريق حق, غالباً بشر نحوه كاربرد قوا وامتيازات ظاهري و باطني الهي را نمي
  دريابد.

  
پندارند, فشار جبر قوانين است كه از همه  ستمكاراني كه حقايق و واقعيات را امواجي از خواسته ها و تمايالت خود ميپاسخ عملي 

  سرانجام همانند برگهاي خزان ديده در برابر بادهاي طوفاني مغلوب وتسليم گردند. وايشان را احاطه كرده  طرف
  

اي در گذرگاه  ومندان و ستمگران, جريان بس دردناكي است كه هر جامعهناتواني انسان ها در حفظ حقوق حيات در برابر نير
گاه مشيت خداست, در درون  ههاي آدميان كه جلو درد ناشي از درو كردن جان تاريخ, كم و بيش با اشكال مختلف آن مواجه است.

  .كشد پاك مردان الهي زبانه مي
  

جنباند, و شقاوت ابدي  اش را مي و نرفته و دست فرشته بيداري گهوارهبدانيم سعادت در انتظار كسي است كه به خواب غفلت فر



  جويد. هاي زندگي خود را مي در كمين فردي است كه در خواب عميق غفلت, آرمان
  

خبري بيارامد و از پاكسازي  كسي كه با برخورداري از عشق برين الهي در جاذبه كمال به تكاپو در آمده مگرمي تواند كه در بي
  ت اعمال دست بردارد؟!رسوبا

  

  كشد. مخلوقات را در كارگاه جدي خلقت, به تباهي مي چه خطرناك است هوي و هوس كه جدي ترين موجودات عالم, اشرف

مغز, زندگي پر مغز و حيات پر معناي ما را در هم نوردد و به ديار نيستي فرستد, بايد  اساس وآمال بي پيش از آن كه آرزوهاي بي 
  رك الهي حركت كرد كه محصولش, زاد و توشه سالك در مسير تكامل است. بااميدهاي مح

  
: جز اين نيست كه مرد دنيا ويگانه آن, كسي است كه در دنيا به هيچ  »و انما رجل الدنيا و واحدها من ال يعول في الدنيا علي رجل«

  مردي تكيه نكند.
  

روياند. اما تحقق اين مقام معنوي از  يران در فضاي عشق را در انسان مياتكاء به خدا شعاعي از اراده خداوندي است كه بال و پر ط
  آن كسي است كه به حرمت و كرامت نفس رسد.

  
:نهايت ادب آن است كه آدمي از نفس خود حيا كند. كساني از اين  »غايه االدب ان يستحيي االنسان من نفسه«اند  بزرگان فرموده

  .عظمت نفس نايل آيندتوفيق برخوردار گردند كه به ادراك 
  

تكامل براي كسي قطعي است كه به نفس خود احترام گزارد. چنين احترام و عظمت, يك مقام معنوي بوده و از مشيت خداوندي 
  است.

  
  سبب كسي را عزيز يا ذليل ننمايد, علت اصلي حصول عزت و ذلت در خود انسان است. خداوند متعال عادل است و هرگز بي

  
حق را عاليمي است كه هر كسي با جستجوي آن آثار و نشانه ها در خودمي تواند به ارزيابي خويشتن پردازد. از عزيزان درگاه 

  جمله آن عاليم, عزت و غناي نفس است.
  

  عزيزان درگاه حق آنانند كه با كمال نشاط آماده رفع نياز ديگران باشند.



  
  نسان عاجز است. فرمايد:غيبت, نهايت فعاليت ا مي(ع) حضرت موالي متقيان

  
  ».خيراالمور اوسطها«صاحبان عزت نفس, ميانه رو هستند

  
اي تندخو باش كه مردم از نزديكي به تووحشت كنند, و نه  اندازه فرمايد: در هر كاري ميانه رو باش نه به مي (ع)حضرت صادق 
  اي ضعيف و عاجز كه مردم ترا تحقير نمايند. اندازه به
  

 مستلزم يك تحول و انقالب عميق دروني دركشش ها و خواسته هاست. حصول عزت و كرامت نفس, 

  
  .هاي نفساني است هاي معنوي در حقيقت, انقالب و قيام عليه گرايش گرايش

  
خود  تواند سايرين را ارشاد كند؟ حضرات پيشوايان الهي اول به ارشاد آن كه بر عليه نفس اماره خود قيام ننموده, چگونه مي

  اند. پرداخته
  

  اگر طالب عزت نفس هستيد, بگذاريد دست و پاي ديو شهوت شما به زنجير عقل الهي بسته شود.
  

  در بازارحقيقت جز عشق و عفت نخرند.
  

اي از علم خداوندي است, اراده الهي انسان  معارف بشري نمونه اگر هستي كاينات نشاني از هستي خداوندي دارد و همه علوم و
  است. اوندياي از اراده خد نيز جلوه

  
  .»المرء يطير بهمته كالطيريطير بجناحيه«تواند به مقامات عاليه پرواز كند  انسان به واسطه همت الهي مي

  
تواند همت عالي را در درون او راكد گذارد, لذايذ و آالم  يكي از عواملي كه تأثير سوئي بر اراده و اشتياق انسان دارد و حتي مي

  .است
  

يا شوق تحصيل لذتي  ;به قدري روان انسان را مختل سازد كه موجب تعدي و تجاوز بر حقوق ديگران گرددتواند  درد و الم مي



  . اندازد اي را به ورطه هالكت تواند جامعه مي
  

  هيچ نقصي و قساوتي باالتر از اين نيست كه آدمي لذايذش را برآالم ديگران مبتني سازد.
  

ان را در برابر تأثيرات منفي دو پديده لذت و الم حفظ نمايد و باآشنا ساختن انسان با راز تواند آرامش و ثبات انس تنها علوهمت مي
  اصلي روح, وصول به كمال معرفت را تضمين كند.

  
: آزادگي, نهايت و كمال عبوديت است. آري چون بنده به اين مقام رسد, ازبندگي خود و  »الحريه نهايه العبوديه«اند  بزرگان فرموده

  آزاد گردد. ديگران
  

  هر عملي كه باحريت سازگار نباشد, غيرانساني است مانند عشق و عالقه مفرط به مخدوم به حدي كه به مرحله هدف مطلق رسد.
  

بدون تصفيه و تنظيم عقالني, ارتباط انسان با دنيا و كيفيت جاذبه و دافعه آن روشن نگردد.انسان به سبب جهل و سستي اراده 
  شود. اختيار آنها مي يا و اسير بيدستخوش مقتضيات دن

  
  نور است. در حقيقت, حيات بدون حريت همچو خورشيد بي

  
گردد, اما بايد اين پيمانه با لجن ها و  از ناحيه اعلي و از ناحيه حضرت مولي مدام آب حيات تكاملي به پيمانه دل آدمي سرازير مي

  يماري دامنگير انسان شودترين ب هاي غرايز حيواني آلوده نباشد و االمهلك پليدي

 

هاي فريبنده  حد و مرز الهي در انتظاراوست, هرگز خود را در راه پديده پذيرفت كه جمال و كمال بي اگر آدمي اين حقيقت را مي
نهايت گرا را در راه وصال ليلي دنيا  هاي جوامع, آن من خداجو و بي واين مجنونباخت.  هاي زودگذر نمي كمال نما و زيبائي

 فروختند. ينم

  
  سازد. هدفي آزاد مي از آثار مهم حريت, احساس وظايف فردي و اجتماعي است كه آدمي را از بيهوده گرايي و بي

  
خبر ولي مدعي علم و معرفت و  اي از خدا بي براي مرد الهي آنچه بيش از همه موجب رنج و شكنجه دروني است, عملكردعده



  انداختن اسلحه را نمايش قدرت قلمداد نمايند! ارهاي جنگ وبك تعقل و تفكر است كه صحنه
  

راهي جز زير پا نهادن حق ديگران بلكه  . قدرت پرست براي اثبات قدرت خودناتوان ترين مردم روي زمين, قدرت پرستانند
  شناسد. نابودي موجوديت آنان نمي

  
و  گرداند, ومنطقي را در مغزش فرسوده ميقدرت به هنگام روي آوري, انسان را در جاذبيت خود فرو برده محاسبات عقلي 

سازد. اما در موقع زوال, عناصر شخصيت را از  اساس را به منطقه شخصيت او سرازير نموده متورم مي تخيالت و توهمات بي
  گذرد. هاي آن را ارائه داده و مي خواب عميق غفلت بيدار كرده, تباهي

  
تان نيست. آري طعم شيرين قدرت, نه چنان است كه تلخي زوال آن را جبران در دنيا هيچ سقوطي دردناكتر از سقوط قدرت پرس

  كند.
  

روياروئي دو عقل سليم روشنائي ها به وجود آورد, انسان ها را به نيروهاي خويش آگاه ساخته به مسير حق رهنمون سازد, لكن 
  اندازد. روهاي ويرانگررا بيدار و بكاررويارويي بردگان قدرت بر تاريكي ها افزوده, استعدادهاي مثبت را مختل و ني

  
نمايند تا موفق به اخذ مجوز  خبر مي اي بي قدرت محوران براي نيل به مرام و مقصود خود, با هياهوي زياد جلب همكاري عده

نفر نقش بر قدرت ظاهري شده, حق ورود به نمايشگاه تنازع بقاء را بيابند. اين غافالن را باكي نيست كه هرچند گاهي ميليون ها 
  زمين اين نمايشگاه گردند!

  
هاي قدرتمندان ناآگاه, شستشوي مغزي انسان هاست كه ساده ترين ومؤثرترين وسيله انحراف اذهان است و  از جمله تبهكاري

  روش متداول آن, اشكال مختلف جوسازي و تلقينات شخصي و عمومي است.
  

  با تهاجم فرهنگي است.  يكي ديگر از ابعاد مقابله با قدرت محوران, مبارزه

 

تهاجم فرهنگي, معلول عدم رشد فكري و روحي انسان هاست و آن را دوپايه است:يكي تحقير فرهنگ خودي, ديگري تكبير 
  فرهنگ بيگانه.

  



 هويتي واحساس حقارت در خود نرسند, شيفته و شيداي فرهنگ بيگانه نگردند. تا مردمي به پستي و بي

  
ت كه هنوز هم خودباختگي نسبت به بيگانگان در زواياي فكر و عمل و تصميم برخي افراد جامعه نهفته در اثر تهاجم فرهنگي اس

  است. 

 

  از نظر اسالم تكيه جز بر خدا و خويشتن, كفر است.
  

مرز و مسؤوليت و وظيفه عظيم رهروان حقيقي است كه عالوه بر علم و عمل به حد كمال, عده كثيري از جوانان را نه تنها در اين 
  بوم, كه در سطح جهاني هدايت نمايند كه فردا درپيشگاه الهي آنان را عذري نباشد.

  
اي سالك! اين همه حضرات انبياء كه آمدند كار نوي بدين عالم نياوردند و خبر نوي در سينه تو ننهادند, بلكه آنچه را كه در سينه 

  .هاده بودند, ترا به سوي آن خواندند تو نهاده بودند بجنبانيدند, و آنچه را بر تو به وديعه ن
  

  اي مسافر الهي! بايد عقبات كثرت را به توفيق حق بپيمايي و به شهر وحدت گام نهي.
  

  اند. سالكين طريق حق, مهاجرين و مسافرين الهي ;اند مهاجرين حقيقي كساني هستند كه مراحل كثرت را پيموده به وحدت رسيده
  

اهر, ديگري هجرت باطن. هجرت ظاهر آن است كه خانه و شهر را وداع كند, هجرت باطن هجرت دو قسم است: يكي هجرت ظ
  آن است كه دنيا و عقبي را وداع نمايد.

  
هجرت ظاهر موقت است, هجرت باطن مستدام. در هجرت ظاهر زاد انسان طعام و شراب است, در هجرت باطن زاد انسان لطف  

  رب االرباب.
  
  است, در هجرت باطن منزل, ترك اختيار.  در هجرت ظاهر, منزل غار 

  
  سينه. هجرت ظاهر از مكه به مدينه, هجرت باطن از اضطراب نفس شورانگيز تا سكينه

  
  فرمايد: مهاجر آن است كه از كوي جفا هجرت كند و راه صفا ووفا در پيش گيرد. مي (ص)حضرت رسول اكرم



  
  و دنياي او به شمار رود. اموري كه انسان را از ياد خدا غافل كند, كثرت است

  
  يگانه عامل رساندن انسان به وحدت و سلطه بر كثرت, توحيد است.

  

وعداوت, در اراده و كراهت   كسي توانايي عبور از كثرت به وحدت و از شهادت به غيبت را دارد كه همانند خليل خدا در محبت 
  .و باالخره, در جذب ودفع به كمال وحدت رسد

  
طبيعت در ضيق وجودي آن است, چه يك چيز طبيعي نه درديگري حضور دارد و نه پذيراي غير خود است. اما سركثرت و جهان 

راز ماوراء طبيعت در سعه وجودي آن است, كه يك شي ء مجرد نه در حضور ديگري محجوب است و نه از شهود غير خود 
  محروم.

  
بر مثال خليل خداست, نفس تو بر مثال آن مهجور, هواي نفس آتشي  اي مسافر الهي! دل سوخته تو اي مهاجر حقيقي,  اي سالك, 

يا «رسد  انداخته, ندا مي است كه نفس افروخته و آن دل سوخته را باسلسله ها و اغالل بسته به منجنيق معاصي نهاده و به آتش
  اين بنده دلسوخته درد عشق ماست, سوخته را بار دگر نسوزند. »,ناركوني برداو سالما

  
نبود كه درراه خدا از هستي خود و فرزند عزيزش بگذرد و به تمام مشقات و شكنجه ها صبر نمايد,  (ع)انسان! تنها بر ابراهيم اي

چه معناي حقيقي شيعه همين است كه رهرو راه آن ايفاء نمايي. تونيز بايد پيرو او باشي و در قبال اين حقايق مسئوليت خود را
  بزرگواران باشيم.

  
  ».تموتوا موتوا قبل ان«اند هاي نفساني و كشتن شهوات حيواني است, همان كه فرموده شكستن خواهش ،ي موت اراد

  
  رنگ الهي به خود گيرد. ، سعادتمند كسي كه جسمانيه الحدوث او در روحانيه البقايش مستهلك گشته

  
  اراده به مقام تحقق در نيايد, مبدل به ارادت نگردد.بعد روحي در رشد و كمال, نيازمند تعليم و تربيت و فعليت اراده است. تا اين 

  
   ».والذين آمنوا اشد حبا هللا«در قرآن مجيد از عشق به اشتداد حب تعبير شده 



  

  .دوستي حضرات انبياء و اوصياء و اولياء, دوستي حق است

  

هر نبينند, براي مشاهده آن, صبحي است ظاهري, كه صاحب چشمان سالم آن را مشاهده نمايد. لكن صبح ازل را ديدگان ظا
  ديدگان قلبي بايد.

  
  آن فجر ابديتي كه در پي آن ديگر شبي نباشد. ،زندگي حقيقي آن است كه به فجر دائمي و ابدي منتهي شود

  
بعد از موت ارادي است كه تشنگي دل به وجود آيد و از شراب طهور سلسبيل سرمست شود. آنجاست كه سالك طريق حق 

  وبال عشق و مستي به سوي جانان پرواز نمايد.خواهد با د مي
  

  مبناي سلوك طريق عشق خدايي به موت ارادي است. 
  

موت ارادي پس از اخذ مسائل و معارف اصليه و فرعيه, با طي مراحلي حاصل شود كه عبارتند از: توبه, زهد, توكل, عزلت, 
  قناعت, ذكر, توجه, صبر, مراقبه, رضا.

  
  جان و دل است.تعلق به محسوسات, آفت 

  
  ».واذكر ربك اذا نسيت«ذاكر كسي است كه بيرون آيد از ذكر غير حق به فراموشي 

  
سالك بايد مشتاق لقاي او باشد جان و دلش نه آب و گلش. روحش از جناب او مدديابد و استغاثه از درگاه او جويد و شكايت از 

  فراق او به او كند.
  

  است: اند شكايت را سه وجه بزرگان فرموده
  شكايت از حبيب نزد غير حبيب, و اين اقتضاي بيزاري كند از ياري. -اول 
  اند. شكايت از غير حبيب نزد حبيب, و اين را نيز خوب ندانسته -دوم 
  اند. شكايت از فراق حبيب به خود حبيب, بزرگان اين را پسنديده - سوم 



  
  ».لذين آمنوا اشد حبا هللا«سالك حقيقي كسي است كه حب ما سوي را از دل بيرون كند 

  
  سالك بايد هوش در دم داشته باشد, يعني هر نفسي كه كشد از سر آگاهي و حضور بوده غفلت بر آن راه نيابد.

  
سالك بايد نظر بر قدم داشته باشد و مراد از آن, سرعت سير سلوك است براي قطع مسافات هستي و طي عقبات خود پرستي, و 

  توجه و دقت كه پايش از  اين راه نلغزد.سير در راه حق با كمال 
  

سفر در وطن, يعني سالك در طبيعت بشري سفر كند. بدين معني كه ازصفات بشري به صفات ملكي و از صفات ذميمه به صفات 
  حميده انتقال كند, كه خبيث هرجاكه انتقال كند خباثت از او زايل نگردد تا انتقال نكند از خبث.

  
رجال ال تلهيهم تجاره و ال بيع «به ظاهر با خلق و به باطن با حق, و جز جمال وجالل حق مشاهده نكند  يعني ;ر انجمندخلوت 

  .»عن ذكر اهللا
  

حقيقت ذكر آن است كه از الفاظ و عبارات بيرون شوي. سالكا جهد كن تا از لغات والفاظ و عبارات كه غبار راه توست, خالص 
  اي. اي از قيد خود نرسته است, نرسيده از الفاظ شوي. مادام كه به ذكر حقيقي كه منزه

  
  .ذكر وقتي مقبول درگاه الهي است كه باطني باشد چه توأم با ذكر ظاهري يابدون آن, زيرا اصل ذكر باطني است

  
است  مرتبه اعالي ذكر قلبي آن ادني مراتب ذكر قلبي, اشرف است از مجرد ذكر لساني به جهت عدم تطرق ريا و عدم اطالع غير.

  كه در مشاهده جمال و جالل او مستغرق بوده و درهر چيز, نور الهي را مالحظه كند.
  

  حد كمال ذكر باطني و ظاهري يا دعا, وقتي است كه از ناحيه الهي به قلب الهام شود.
  

حتي  ;تعالي است حقو يا  (ع)ذكر و دعاي عارف طريق حق, ظاهراً از زبان او جاري است, اما باطناً از ناحيه حضرات معصومين
  آمين گوينده ظاهراً او لكن باطناً هم دعا وهم اجابت از ناحيه حق است.

  
تفكر سير انسان است در معقوالت از مبادي تابه مقاصد, و نظر را نيز همين معني باشد. آري بدون سير, كسي از نقصان به كمال 

  ست.اند كه اول واجبات, تفكر و نظر ا نرسد, از اين جهت فرموده



  
چون انسان در تقوي و تزكيه و ذكر باطني مداومت نمايد, سلطان ذكر بر شهر دل مستولي گردد و هرچه بنياد غير حق است از دل 

اال بذكراهللا تطمئن «بيرون كند. در اين صورت, جوهر ذكر قائم مقام همه نقوش گردد و در نتيجه كمال آرامش در دل پديد آيد 
  ».القلوب

  
  ايماني دهد نه آن كه روح حيواني نهد. حقيقي آن است كه فتوحسالكا! زندگي 

  
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. ولي اگر 

. اگر انسان از عبادات و طاعات روي همه توان آن را زايل نمود اي ناپاكي خودبيني, ساكن باطن مرد شود, به آب همه عالم نمي ذره
  اي از خود رها شده و خود را نبيند. عوالم را پر كند, بدان نرسد كه ذره

  
اند: كار آسان  ترين همه عوالم نداني,  اين راه را نشايي. نعمت و عافيت ظاهر ترا نفريبد كه فرموده اي سالك! اگر خود را واپس

  ن كه بر نعمت وعافيت صبر كني كه مبادا سبب انحراف تو از راه حق گردد.است صبر بر بال و شدت, صعب تر آ
  

  از عارفي پرسيدند راه از كدام جانب است؟ فرمود: از جانب تو نيست, چون از تودرگذشت از همه جانب ها راه است.
  

ق, تنها صاحبان دل سليم را بار است. به خبر! تا امروز از در نفس آمدي, اكنون از در دل درآي تا به خدا رسي كه بر بارگاه ح اي بي
  علم و نظر خودمتكي مباش, كه هركه در اين مقام ترك نظر خود گويد, نظر حق به دلش پيوندد.

  
اگر كسي خواهد بدون تسليم به استاد الهي معالجه خود به نظر عقل و علم خويش كند, نتواند و به جايي نرسد و خوف آن باشد 

  د. كسي كه با هواي نفس به طبع خود بر خويشتن تصرف كند, جان به باد خواهد داد.كه در ورطه هالكت افت
  

اي سالك! نيت و اراده خالص را در خويشتن به مقام تحقق در آور, و بدان تخم ارادت چون در زمين دل افتاد, بايد انسان آن را 
  بوستان اساتيد الهي يافت نشود.غنيمت شمارد و عزيز بدارد و غذاي مناسب حال اودهد و اين غذا جز در 

  
سالك حقيقي در جستجوي استاد كامل بپا خيزد, اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود, و اگر موانعي در رسيدن به خدمت استاد 

  شود, به قوت بازوي ارادت بگسلد.

  



ني و اذواق و الهامات دروني خود را از راه و رسم تمام راه يافتگان حريم عين اليقين و حق اليقين اين است كه حقايق وعلم لد
  اند. ديدگان نامحرمان پنهان داشته

  
سالكا! خوشا آن روزي كه مرغ دلت از قفس ادبار نفس رهايي يابد و در فضاي رضاي حق پرواز كند. قفس قالب, امانت جان مرغ, 

  اين همه ترا مبارك و ابدي باد.پر او عشق, پرواز او ارادت, افق او غيب, مقصد ومقصود او محفل جانان. آنگاه 
  

الهي باران لطف بر اسرار دل دوستان نازل كردي و از تربت وفا نور صفا متجلي شد, به نور آفتاب ازلي پرورش يافته در روضه 
  قدس, گل انس بشكفته, از افق تجلي باد رحمت وزيدو رهي را از دست آب و خاك بربوده بر محفل وصال رسانيد.

  
  
  

  پايان
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