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

  از   متمادي   ساليان  ،اسالم  مقدس   دين  عاليه  حقايق  از  ارزشمند   گنجينه   اين 
  تنظيم   ايشان،  متعلمين  توسط  اخير   سالهاي   در   كه   اين  تا   بوده   دور   به   عموم  دسترس

  زيور  به   ( ع)طهارت  و   عصمت  بيت   اهل  مكتب شيفتگان  استفاده   براي   الهي   توفيق  به  و
 گردد. واقع حق پيشگاه مقبول  كه آن اميد   به شده  آراسته  طبع 

  زمان   در  كه  اين   از  له،معظم    فرساي  طاقت  زحمات   از   قدرداني  و  سپاس   ضمن 
  و   شكرگزاريم؛  الهي  درگاه به  ايم يافته   را  مجموعه  اين  تنظيم  و   تدوين   اجازه   حياتشان 

  و   متنظي   يا   رداري ب  يادداشت  هنگام  ه ب  ياحتمال  ايخط  و   وسه  هرگونه  از   پيشاپيش 
  باالخص   محترم  خوانندگان  ه ك  است  اميد.  طلبيمي م  پوزش  مطالب،  يبازنويس
  ياري  آثار اين  بعدي هايچاپ  در را  ما  خود عاليه نظرات با  فضل اهل  و نظرانصاحب

 . فرمايند



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ِصسپاس   بر  نامحصور  ستايش  و  وجوديموفور  غايت    رف  از  است  مستور  كه 
ظهور و محجوب است از شدت نور. از توّحد در ذاْت برتر است از درك هر عارف، و  
و   ِقَدم،  و  وجود  به  مختص  اوست  واصف.  هر  وصف  از  است  برتر  صفات،  در  تفّرد  از 

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

انبياء خاتم  عالم،  مهتر  الهي،  فرستادگان  سرور  بر  محمد درود  آل    )ص(،  و 
انقطاع سبب  به  كه  حبيبي  جانان  طاهرينش.  منزلگه  به  محض،  تسليم  به    و  رسيد. 

َدنا »منزل   آمد:  ثُمَّ  نزديك  بساط    « سپس  بر  و  نزديك :  َفَتَدلّي  »رسيد  شد و  قدم    « تر 

يا  : ی  َاْو َاْدن»رفته، بر بالش عّزت قرب بر  «تا  به قدر  دو  كمان: قاَب َقْوَسْين»نهاد و به 

آنتر  نزديك او    « از  وصال  به  و  شنيد  دوست  راز  و  نوشيد  عشق  و شراب  نمود  تكيه 
 نايل گشت.

خداوند متعال آن محبوب الهي را اول به كماالت عاليه متأّدب نمود، سپس او  
ها  انسان   ها قرار داده، مردم را به اقتداء او امر كرد. اين معّلم اول را الگو و اسوة انسان 

معاني تنها  و    نه  فعل  و  قول  و  سنن  صورت  به  را  آن  فرعي  احكام  و  قرآن  ظاهريه 
شهودي لطايف  و  غيبي  معارف  و  ِحَكم  بلكه  فرمود،  بيان  و    تقرير  عقلي  براهين  و 

 قان خدايي را نيز بيان فرمود.و سنن تهذيب متخّل آداب سير و سلوك مردان الهي

بشر را طي نمايند و مراحلي را بپيمايند كه اين   الهي بايد راه معلم اول سالكين  
محبوب خدا پيمود. مسلمًا بدون مراجعه به حق و اين بزرگوار و عترت گرامي او، به  
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چه،   رسيد.  نتوان  مقصد 
 

ازليالب معلم  علم ته  كسي  او  جز  و  است  تعالي  و  تبارك  خداي  نيست  ،  آفرين 
َيْعَلمْ » َلْم  نْساَن ما  اْْلِ انسان نم:  َعلََّم  كه  را  آموختي آنچه  عالم امكان،    «دانست  در  اما 

اول معلم  كه  است  رايج  چنين  نظر  اهل  بين  در  گرچه  تعّددند.  ارسطومعلمين  و    ، 
ثاني فارابيمعلم  رسول    ،  حضرت  بشر،  اول  معلم  كه  برآنند  تحقيق  اهل  لكن  است، 

اوصياء   ،)ص(اكرم حضرات  ثاني  ثالث  معلم  معلم  رباني و  علماي  و  اولياء  حضرات   ،  
 باشند.مي

واقعي   سال معلمين  كه  رسم  آنانند  و  راه  به  و  يافته  تربيت  الهي  مكتب  در  ها 
بزرگان در امر تعليم و تربيت واقف گشته و مراحل معلمي را طي كرده باشند. آري  
تا انسان مجذوب جاذبه الهي نگردد و كششي براي او از نظاره و تعليم و تربيت الهي  

نمي  بنباشد،  موفق  و  بپيمايد  را  تكامل  مراحل  و  تواند  خود  استعدادهاي  شكوفايي  ه 
سايرين گردد، بلكه چه بسا مغلوب دشمنان بيروني و باالخص دروني شده، از مقام  

 شامخ انسانيت ساقط گردد. 

عقلي   رشد  او  به  برساند،  سعادت  به  را  فردي  بخواهد  متعال  خداوند  وقتي 
ده و  نمايد تا از صحبت كساني كه در طريقه باطل هستند، اجتناب ورزيكرامت مي 

 كند.به اهل صالح و تقوي راغب گردد، كه پيغام دوست روح را تقويت مي 

رسد و به همه مبذول است، اّما با غير آشنا  دريغا كه پيغام دوست هميشه مي 
دل پروانه  به  بايد  را  شمع  سخن  ندارد.  سوختگان    سازش  با  تنها  اين حديث  گفت، 

مي  نمايد.  سازش 
 

رباني عالم  واصل  محفل  عارف  سيناست و  طور  معني  در  محفلي،    ،  چنان  از  و 
آيد. كالم عالم حقيقي ظاهرًا بيان اوست، اما  مي  يو بلكه رايحه عرش معّل  بوي جّنت

را عاليم و    شود. چنين مردان الهي در معني كالم خداست كه به زبان او جاري مي 
نشانهنشانه آن  با  الهي  طريق  رهروان  و  جويندگان  بايد  كه  است  را  هايي  آنان  ها 

 بشناسند.

هاي واالمقام را  است كه اين شخصيت  الخصوص بر سالكين الهيبر مردم، علي 
دريابند و از آنان استقبال نمايند، و بدانند كه سرانجام تكيه بر خود، سقوط در ورطة  

 هالكت است. 
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مي  اقتضاء  ازلي  هيچ عنايت  بي نمايد  را  بشر  تعالي  و  تبارك  خداوند    حجتگاه 
  پردة  در   ظاهرًا  عليه   اهللسالم   ان زم  موالي   رت حض  ه ك  است   اين   در   صالح   ر اگ  .نگذارد
  كه   باشند  رباني علماي  يا   كامله   نفوس   يا   كامله   نفس   عصري،  هر  در  بايد   باشد،  غيبت 

 .است  سليم عقل حكم اين و  كنند، تبليغ را الهي  اوامر  و  تعاليم را،   ايشان فرمودة

  ِمنَ   كانَ   َمنْ   َاّما   وَ »  اري ـآث  و   است   عاليمي   را   حقيقي  عارفان   و  رباني  عالمان   اين 
و اما از بين  :  .. . َمْوْلهُ   ِْلَْمرِ   ُمطيعا    َهواُه،   َعلي    ُمخالِفا    لِدينِِه،  حافِظا    لَِنْفِسِه،  صائِنا    اْلُفَقهاءِ 
مطيع    فقيهان  و  بوده  خود  هوای نفس  مخالف  و  دينش  و حافظ  خويشتندار  که  هر 

باشد مواليش  .  ...فرمان 

  شرايط   داراي  ،)ع(صادق  امام  فرمودة  به  كه  
  حد   به   مذكور  شرايط  اگر   كه   طوري  به.  باشندمي  فوق  حديث   در   مذكور   چهارگانه

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

  است   عقل   تكذيب،  و  تصديق   محور   و   كذب،  و  صدق   معيار  شناخت،  اين   در
قُهُ   الل هِ   َعَلي  الّصاِدقُ   بِهِ   ُيْعَرُف   َاْلَعْقلُ » :  فرموده  السالم عليه   رضا   حضرت   كه  چنان   وَ   َفُيَصدِّ

ُبهُ   الل هِ   َعَلي   اْلكاِذُب  مي :  َفُيَكذِّ عقل  وسيله  به  را  يعني  خدا  طرف  از  صادق  مبّلغ  توان 
نمود تکذيب  را  او  و  شناخت  را  مدعي  کاذب  و  کرد،  تصديق  را  او  و    اين .  «شناخت 

  معدن   قلوبشان  و  انديافته   رهايي  دنيوي  تعلقات   از  كه  هستند  كساني  ،الهي  مردان 
  التَّْقوي    َمْعِدنُ   وَ   َمْعِدن    َشْيء    لُِكلِّ »  فرموده  (ص)اكرم  رسول  حضرت  كه   چنان   تقواست،

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

 .اندنموده

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

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

  َيْشَهُدهُ   َمْرقُوم    ِكتاب  »  ديباچه   ، قدس  صوامع  معتكفان   كه  كالمي  بهترين
ُبونَ    نمايند،   موّشح  « دکننمی مقربان آن را مشاهده  که   شده  است نوشته   يكتاب:  اْلُمَقرَّ

در  :  َلفي ِعلّييّنَ   اْْلَْبرارِ  ِكتاَب   اِنَّ »   فهرست  ، انس  مجامع  محرمان   كه   مقامي  ترين عالي  و

علّي در  نيكان  كتاب  استحقيقت    لذا .  خدا  به  عشق   است،  عشق   دهند،  زينت   «ون 
الهي  و  رباني  علماي  وظيفة   باالترين   تعليم   ،ربوبي  مكتب  متعلمين  به  نسبت   اولياء 
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 بَِها   َيْشَرُب   َعْينا  »  طهور  شراب   به   را  ضاللت  وادي  متعّطشان  كه  آنانند.  است  عشق
ُبونَ    َكا ْس    وَ »  جام   به   و   سازند   سرمست   «كه مقربان خدا از آن نوشند  ياه چشم :  اْلُمَقرَّ

 .گردانند سيراب  «از باده ناب روان ي قدحو   : َمعين    ِمنْ 

مقامات  اين  و  است   معارف   روح،   غذاي    اوست  جّنت  اوست،  درجات  و   معارف، 
  باز   معارف   از  را   خود   روح  آدمي   اگر .  است  يافته  را   آفرينبهشت   كه   آن،   فوق   بلكه

در آن    دارد،  صورت،  است  اين  اين  اوست؛  دركات  شده،  زخارف  از  آكنده  ذخاير 
منشورات   بر  بطالن  خط  و  زدن  فكري  معرفت  بر  رّد  قلم  كه  بدانيم  بايد  حقيقت. 

 براهين عقلي كشيدن، در واقع خط بطالن بر هستي خويش زدن است. 

ها را از مشعل  كوشد تا چراغ دقايق و لحظات انسانمي   و عارف الهي   عالم رباني
ربوبي   عشق  آتش  در  او  بيفروزد.  كرده،  استضائه  خويشتن  كه  الهوت  روشن  هماره 

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

د تا دست از سفرة  شوَيفرو  ها را در كوثر آرامشانسان خواهد جامة جان  او مي
بر تشنگان وادي    و عارف الهي   اي كه عالم ربانيعالم طبيعت بركشند. هر كلمه   سياه

گشايد. ان كند، گرهي از طّره رحمت مي اي بر جان مشتاقگويد، و هر اشاره   رحمت
از اينروست كه  

 

ها و كالم آنان،  اند. نوشته رسيده  كساني هستند كه به مقام شهود  مردان الهي 
آنان است. علم شهودي در كاغذ و كتاب و كتيبه    آثار و عاليم و تجلي علم شهودي

نمي  پوست  اّول و  صحيفه  در  كه  است  علمي  رقم    گنجد؛  آن  در  الهي  راقم  و  است 
را    « در دل اينهاست كه خدا ايمان را نوشته:  َكَتَب في قُُلوبِِهُم اْْليمانَ »زند و نغمة  مي

 نگارد.ايشان مي   در لوح دل

اين قابليت و شايستگي نيست.   دلي را  اما هر 

 . 

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

محتوا بوده و از امور محاليه به شمار  معني و بي نتايج الهيه از تعليم و تربيت او، بي
 ترين دانشگاهي است كه بنياد آن بر طهارت نفس بنا شده است.عالي آيد. اسالم مي
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عالوه بر مطالعه كتب عاليه و تالش در تحصيل علوم و معارف    آري مربي الهي 
بگدازد و تصفيه كند. به واسطة    ، بايد اول از همه نفس خود را در بوته رياضتحقه

عشق و    اكسير  كند  طال  به  مبدل  را  خود  دل  مس  تقوي،  منصب    االّ و  اين  سزاوار 
 خدايي نخواهد بود.

كوي   در  خيمه  كه  آن  بدانند  حق  راه  جوانمردان  آن  الهي،  مكتب  متعلمين 
هد شد. او را به زنجير ضجرت از در حلقه  زند، از ديدن جفاها و بالها فارغ نخوا   عشق

 نيازي، حلق نيازش را بياويزند. اما آن كه قدم در بساط دنيا نهاد، عاشق دنيا شد. بي

 

هي، اين  مسلمًا عالمتي از عاليم پيروزي خصم بر انسان و به خصوص بر رهرو ال
است كه ظواهر به او راه يابد و سيرش در ظواهر گردد، هرچند ظواهر علم باشد. اما  
كه   كتب،  در جمع  كوش نه  حجب  در رفع  كه سالكا  اين است  توصيه اكيد بزرگان 

 علم بدون عمل و تزكيه و بدون تواضع، به كار نايد و بر حجاب افزايد. 

 

هاي نفساني شود، لذات و شهوات او را به هبوطي كشد كه در  هركه تابع هوي 
و فضايل انساني  آن فروغ فطرت و عقل رو به خاموشي گرايد و در آن مهبط، فطرت  

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

آن     كجايند 
ُصمٌّ ُبْكم  »بود، از بيماري كفر و نابينايي  زدگان كه اگر در ايشان درد طلب مي غفلت

 يافتند. رهايي مي  «يابندي كورند و درنم ، اللند ، كرند : ُعْمي  َفُهْم ْل َيْعِقُلونَ 

مي  را  حقيقت  اين  آدمي  بياگر  كمال  و  جمال  كه  در  پذيرفت  الهي  مرز  و  حّد 
هاي زودگذر  نما و زيبايي هاي فريبندة كمال انتظار اوست، هرگز خود را در راه پديده 

مجنون نمي اين  آن مِن خداجو و  هاي جوامعباخت؛ و  راه وصال  نهايتبي،  در  را  گرا 
 فروختند.نمي  ليلي دنيا 
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پيروي   الهي  اوامر  و  احكام  از  حق،  توفيق  به  كه  دل  زيبا  سالكين  آن  بر  درود 
خود را به    بدين وسيله مراتب بصيرت و مراتب نيروي ذائقه و شامة معنوي  كردند، و

نفس كوشيدند و از جان و دل به استقبال حقايق رفته، به    كمال رسانيدند. در تزكيه 
 مضامين و مفاهيم آن عامل گشتند.

عشق  ديار  به  سفر  عزم  كه  جمال  عاشقان  حال  به  به    طوبي  را  آنان  نمودند، 
آنان را از نامحرمان جدا كردند؛ نامحرماني كه نابينا آمدند   حضور دوست برگماشتند.

تند. وه چه سفر زيبا و با عظمتي است، آن سفري كه عاشقان حق با قلبي  و نابينا رف
جانان محفل  به  سرمست  عشق،  از  خود    سرشار  از  حتي  كه  سرمستي  چنان  رسند، 

را جانشان  خدا،  عشق  بحر  رايحه  نكنند.  ديگر  ياد  او،  ياد  جز  تا  گردند  غايب  آگين  عطر   هم 
گردند. از مرارت فراق، عاشقان را نائرة وصال نشان    توبة نصوحنمايد و همه مزّين به  

جان   مشرق  از  پرور  جان  نسيم  آن  آسماني،  نفحات  و  آيند  وصال  شوق  به  تا  دادند 
دل  به  عاشقان  تا  سحري،  هر  آنان  دل  و  جان  شود  معّطر  تا  گيرد،  وزيدن  سوخته 

 به شمار آيند؛ درود اليتناهي حق نثار آنان باد.  لطف حق در زمرة اهل معرفت 

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

 ه تو گويد.سوخته بايد تا حديث درد عشق بدرد و حالوت عشق چه داند؟! عاشق دل 

و    ران كاملـو راهب  لـ ان واصـ، آن عاشقخمسةالنجباءمنتها بر  سالم و درود بي 
 آل طاهرينشان باد.
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آن    اساس دانش و بينش او استوار است، زيرا در ظلّ   کمال شخصيت انسان بر 
و باالتر از آنها قرار گيرد، و براي وصول به مقامات رفيع    تواند در رديف فرشتگان مي

 باطني کسب آمادگي کند.

خداوند متعال، علم و بينش را علت اساسي آفرينش معرفي نموده و اين خود  
باشد. علم به توحيد اساس و  ترين گواه ميبراي ارزش آن، بهترين دليل گويا و قاطع 
شناخت   هرگونه  دانش و محور  هر  حق بنياد  جهت  همين  است، به  معرفتي  تعالي  و 

 ارزش علم و بينش را در اوج همة مراتب و مقامات قرار داده است. 

آدم  چون  متعال  لباس    خداوند  و  بخشيد  رهايي  عدم  بوتة  از  را  او  و  بيافريد  را 
هستي بر قامت او انداخت، به واسطة علم بر او منت نهاد که دل او را به زيور علم  

فرو فرستاد،    )ص(اي که خداوند متعال به حضرت رسول اکرم اراست. در اولين سورهبي
در   که  گذاشت  منت  بشر  افراد  تمام  بر  و  نمود  آشکار  را  بينش  و  علم  ارزش  آن  در 

پديده همه  فرمود  ميان  ممتاز  و  مشخص  بينش  و  علم  با  را  آنان  هستي،  اِقَْرا ْ  »هاي 
بِاْلَقَلمِ  َعلََّم  الَّذي  اْْلَْکَرُم  َربَُّک  َو  اِقَْرا ْ   ، َعَلق  ِمْن  نْساَن  اْْلِ َخَلَق  َخَلَق،  الَّذي  َربَِّک  :  بِاْسمِ 

آفريد كه  پروردگارت  نام  به  آفريد   ،بخوان  علق  از  را  تو   ،انسان  پروردگار  و  بخوان 
 .«همان كه به وسيله قلم آموخت  ،ترين  استكريم

بسي   آسمانيجاي  کتاب  اين  کيفيتي  چه  با  كه  است  افتتاح    تأمل  مسلمين 
طليعه  چه  با  و  برگ گشت،  اعجاز اي  نبشتار  اين  زّرين  که  هاي  کتابي  شد.  آغاز  آميز 

آدم   آفرينش عالم و  نخست از سخن  که  کتابي  پيش ندارد.  سخن بيهوده از پس و 
 ه به گوش هوش انسان برخواند. آغاز نمود، سپس علم و دانش را بالفاصل

وامي انديشه  به  را  انسان  شريفه  سورة  اين  آيات  در  دقت  اگر  کمترين  كه  دارد 
نمي  برتري  نعمت  اين  با  را  انسان  خداوند  بود،  نعمتي  بينش  و  دانش  از  داد. باالتر 
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اين   بيان  در  نيز  بخشي  و  است  آدم  و  عالم  خلقت  دربارة  سوره  اين  آيات  از  بخشي 
متعال حقايقي را به انسان آموخت که قباًل از آن اطالعي    که خداوند حقيقت است  

 نداشت.  

خداوند متعال در قسمتي از اين آيات مراحل و حاالت دوران جنيني انسان را  
  يادآوري کرده که در چه شرايطي زندگي خود را آغاز کرده است. همين وجود غير 

هاي  رسد که در اوج همة پديده جايي مي قابل توجه و اشمئزاز آور، در اثر تکامل به  
 گيرد. هستي قرار مي 

فرمايد: اي انسان! تو در شرايطي زندگي خود  گويا خدا از رهگذر اين آيات مي
در  که  تويي  انسان!  اي  ابتذال بوده است.  منتهاي پستي و  که  کردي  همين    را آغاز 

مرتبه  و  پايه  به  واپسين  مي مراحل  تعالي  پربهاترياي  که  و  يابي  شرافت  منازل  ن 
 ترين دوران زندگي و واالترين نحوة وجود است.پرارج 

مي آدم  و  عالم  خلقت  بيان  از  پس  َعلََّم  »فرمايد  خداوند  الَّذي  اْْلَْکَرُم  َربَُّک  َو 
نْساَن ماَلْم َيْعَلمْ  همان كه به وسيله قلم    ،ترين استو پروردگار تو كريم :  بِاْلَقَلمِ َعلََّم اْْلِ

اي  اين تعبير و کيفيت گفتار الهي، نکته  «آموخت ،دانستي نمرا آنچه انسان   ،آموخت
 اي الزم است:کند که در توضيح آن ذكر مقدمه را به ما اعالم مي 

چنين مقّرر گرديده که ترّتب حکم بر صفت، ُمشِعر بر علّيت    در علم اصول فقه 
و   صفت  بر  مبتني  حکمي  اگر  ديگر  عبارت  به  است.  مذکور  حکم  براي  صفت  آن 

اين قاعدة اصولي،    حالتي خاص باشد، آن صفت و حالت، علت آن حکم است. بنابر 
شده،   توصيف  اکرمّيت  صفت  به  مذکور  شريفه  آيات  در  خداوند  که  اين  اين  علت 

است که علم و بينش را به بشر ارزاني داشته است. اگر باالتر از علم و بينش نعمتي  
و کرامت نامحدود الهي را در اعطاء    «اکرمّيت»فرمود. پس بايد  بود، آن را يادآوري مي 

 علم و بينش و بيان و قلم، نسبت به بشر جستجو کرد.

مجيد قرآن  از  آياتي  خالل  سدر  واژه ،  داده  لسله  قرار  هم  مقابل  پرمعني  هايي 
هايي نيز متذکر گردد. واژه  شده تا از اين رهگذر، اوصاف و مزايايي دربارة دانشمندان

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

را براي دانايان بيان    «طّيب»راي افراد نادان و  ـرا ب  «خبيث»، کلمة  قرآن مجيد

دانشمندان  مي   فرموده،  دعوت  داوري  به  عنصر  را  دو  ميان  آيا  که  و    «آلوده»نمايد 
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بگو پليد و پاك يكسان  :  قُْل ْلَيْسَتِوَي اْلَخبيُث َو الطَّيُِّب » تفاوتي وجود ندارد؟    «پاکيزه»

 .«نيستند

در اين آيه شريفه، خبيث در نقطة مقابل طّيب قرار گرفته، چنان که در آيات  
بخش قرار گرفته است.  دهنده در برابر ساية آرامديگر کور در برابر بينا و حرارت آزار 

تأمل     مفاهيم   از   مقصود  که  نمايدمي   معلوم  آيات   اين   تفسير   در   نگريژرف   واندکي 
  مفاهيم   از  مقصود  و  است  دانشمند  و  دانش   و  علم  ،«ظل »  و  «بصير »  و  «نور»  کلمات

 .باشدمي  نادان  و ناداني و  جهل  ،«رورَح» و «اعمي»  و «ظلمات»
  به   و   داده  قرار   مالئکه  و  خود   نام  رديف   در   را  دانش   و  علم   ارباب   متعال  خداوند 

  وَ   اْلَمالئَکةُ   وَ   ُهوَ   اْلّ   اِلهَ   ْل   َانَّهُ   الل هُ   َشِهدَ »  است  فرموده  سزاوار   را   آنان   افتخاري  چنين 
فرشتگان :  اُولُوااْلِعْلمُ  و  گواه  خدا  دانشوران  او ي م  ي و  جز  كه  معبود  دهند   ي هيچ 

  و  اسرار   به   آگاهي   جهت  از   را   دانشمندان   بلکه   نکرده،   اکتفا   نيز   درجه   اين   به .  «نيست

  الّراِسُخونَ   وَ   الل هُ   اْلّ   تَا ْويَلهُ   َيْعَلمُ   ما   وَ »  است  کرده  معرفي  خود  مانند  ،مجيد  قرآن  رموز
ريش أت  و  :  اْلِعْلمِ   ِفي و  خدا  جز  را  كسه ويلش  دانش  در    نيز   و.  «داندي نم  يداران 

  است  ي بگو كاف:  اْلِکتاِب   ِعْلمُ   ِعْنَدهُ   َمنْ   وَ   َبْيَنُکمْ   وَ   َبْيني   َشهيدا    بِاللهِ   َکفي    قُلْ »  فرمايد مي

 .«خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من و شما گواه باشد
 بابي  که   شود  خارج   خود   خانة  از   هدف   اين   با   کسي  اگر :  فرمود  ( ص)گرامي  رسول 

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

  باران   مانند   است،   رسالت   و   نبوت   هدف   که  مردم  ارشاد  و   هدايت:  فرمود  نيز   و
  را  آب  و   اندآماده  و  پاک   ها سرزمين   از   برخي.  ريزدمي   فرو  مختلف   مناطق   در   که   است

  سخت   سنگستان،   مانند   ها سرزمين   از   برخي.  رويانندمي  گياه   و   دارند مي   نگه   خود   در
  براي   مردم  و  شده   جمع   زمين  روي   آب،   بلکه  کندنمي   نفوذ  آنها   در   آب   و  سفتند  و

  و   کوير   ها سرزمين   برخي.  کنندمي   استفاده  آن   از   خود  کشتزار   آبياري  و  آشاميدن 
  َمَثل،   اين .  رويانندمي   گياه  نه  و   دارندمي نگه   خود  روي   را   آب  نه   که  شنزارند 

  قرار   من  ارشادهاي  و   ها هدايت   بارش   زير   در  که   است  افرادي   حال   کنندة بازگو
 .برخورداري متفاوتند عدم   و برخورداري جهت  از   که گيرند،مي

  درخشش   مدد   به  انسان   که   ستارگانند   مانند   زمين  روي  در  علما :  فرمود  نيز   و
 .يابدمي  باز  را خود  راه  ها تاريکي و شب  دل  در  دريا،  و در خشکي  آنها 
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  از   ديني   برادر   به   نسبت  پربهاتر   ايهديه   هيچ:  فرمود  )ص(اکرم   رسول   حضرت  
  از   و  بيفزايد  او  هدايت  مراتب  بر   متعال   خداوند   که  سخني  نيست؛  آميز سخن حکمت 

 .کند جلوگيري او  فرومايگي و ابتذال 
  است   آن   صدقه   و   بخشش   ترين ارزش پر   و   بهترين: فرمود  )ص(اکرم   رسول  حضرت 

  گرامي   رسول .  کند  تعليم  خود  ديني   برادر   به   را  آن   و   يابد   دست  علم  به   کسي  که
  سؤال .  سازيد  اشباع  را  خود  کنيد،  عبور  بهشت  هايباغ  از  اگر :  فرمود  چنين   ( ص)اسالم

هاي علمي است. خدا  بهشت چيست؟ فرمود: جلسات بحث و مذاکره  هاي باغ:  کردند
در هر  گردشند و  سير و  در  که همواره روي زمين  است  فرشتگاني  که جلسة    را  جا 

 علمي ببينند، وارد آن محفل شده و اهل جلسه را احاطه کنند. 

فرمود: يا کميل، علم بهتر از مال است    به جناب کميل   السالم حضرت علي عليه 
زيرا که علم از تو نگهداري و پاسداري کند و ترا در پناه خود قرار دهد ولي مال، تو  
بايد نگهدار و پاسدار آن باشي. صرف مال و انفاق آن موجب کاهش مال است، ولي  

 هاي علمي عالم است. اندوخته  م آن به ديگران سبب افزايش ي صرف علم يعني تعل

هاي آن بزرگوار است که: علم بياموزيد که آموختن علم حسنه است.  از توصيه 
آمده   قرآني  ادعيه  اْْلْ »در  ِفي  َو  َحَسَنَة   نْيا  الدُّ ِفي  ْاتِنا  َعذاَب    ِخَرةِ َربَّنا  ِقنا  َو  َحَسَنَة  

نيك :  النّارِ  ما  به  دنيا  اين  در  نيك  ي پروردگارا  نيز  آخرت  در  از    ي و  را  ما  و  كن  عطا 
، حسنه بسيار است ولي اصل آنها عبارت است از علم. همچنين  «دارعذاب آتش نگه 

علم    .
دوستان خداست و حربه و  براي اهلش سبب قرب و نزديکي به خداست. علم، زينت  

 اسلحه است عليه دشمنان. 

اگر ما همة وسايل و تجهيزات ظاهري را داشته باشيم ولکن فاقد علم باشيم،  
فرمايد: علم، حربه و  توانيم بر دشمن غالب گرديم، اين است که آن بزرگوار مي نمي

دل  زندگي  دشمن.  بر  غلبه  براي  است  ديداسلحه  روشني  علم  است،  علم  به  گان  ها 
و   تبارک  خداوند  علم،  پيرو  عقل  و  است  عقل  فرماندة  علم  است.  جان  قوت  و  دل 

 گرداند.کند و اشقياء را از آن محروم مي تعالي علم الهي را بر سعداء الهام مي 

 

مي  ظاهر  وقتي  آن  حقيقي  ارزش  و  علم  باشد.  آثار  عمل  با  توأم  که  گردد 
اکرم رسول  مي   )ص(حضرت  خدا  چنين  نزد  باشد،  عمل  با  توأم  که  علمي  فرمايد: 
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تر است از عبادت و پرستشي که توأم با علم نباشد. به واسطه علم است که  محبوب 
 تواند حالل و حرام و منکرات را بشناسد و مراتب طريق حق را طي کند.انسان مي 

سجاد  به  مي   )ع(حضرت  محرمات  و  واجبات  و  حرام  و  حالل  تشخيص  فرمايد: 
مي  نيز  و  است  علم  واجبات  وسيله  به  که  است  کسي  مردم  پرهيزکارترين  فرمايد: 

 نيازترين مردم کسي است که به قسمت الهي راضي باشد.عمل کند، و بي
است. علمي که توأم با  علم وابسته به عمل    فرمايد:مي   حضرت موالي متقيان 

دهد، اگر پذيرفت  عمل نباشد، علم نبوده و با جهل فرقي ندارد. علم، عمل را ندا مي 
فرمايد: علمي  جويد. و نيز مي ا علم از او دوري مي از آن علم سودي حاصل آيد و اّل

 که توأم با عمل نباشد، با جهل در سود نرسانيدن يکي است.

ک است:  عاليمي  را  علم  به  ميعمل  الهي  علم  تحصيل  که  در  سي  آنگاه  کند، 
محسوب شود که بداند تحصيل علم براي چيست و عاليم عمل    رديف علماي رباني

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

شن  را  خدا  او  است،  حق  رضاي  به  او  علم  تحصيل  که  نعمت فردي  و  هاي  اخته 
داند  کند و به وظايف و تکاليف فردي و اجتماعي آشناست و مي الهي را يادآوري مي 

اميدوار   و  متکي  خدا  غير  به  سالکي  چنين  چيست؛  روح  تضعيف  و  تقويت  علل  که 
 شود.نمي

 چيز يافتم: فرمايد من علوم مردم را در چهارمي  )ع(حضرت صادق 

 خداي خود را بشناسي. -اول

ها را بر تو  بداني خداوند تبارک و تعالي با تو چه کرده، يعني کدام نعمت   -دوم
 ارزاني داشته است.

عمل    -سوم مقام  به  تا  چيست  نعمت  همه  اين  قبال  در  تو  وظيفة  که  بداني 
 برآيي. 

 کند تا از آن اجتناب کني. بداني چه اعمالي ترا از جادة حق دور مي  -چهارم

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

متقيان  موالي  را  ـفرمايمي   حضرت  شما  مردم  اي  مي د:  توصيه  و  کنم  سفارش 
خود هموار سازيد،    هاي طوالني را بر چيز که اگر سوار شتر شويد و رنج راه   جـه پنـب

شايسته آنيد: جز خدا به کسي اميد نبنديد، چه طالب حق و حقيقت اميدش تنها به  
داني، عدم علم  پرسند اگر نمي خداست. از چيزي جز گناهتان نترسيد. آنچه از تو مي 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              24   

را   نمي خود  که  را  آنچه  و  کني.  اظهار  آن  به  و  نسبت  صبر  و  بپرسي.  اهلش  از  داني 
خيري   روح،  فاقد  يا  سر  بي  تن  در  که  چنان  كنيد؛  پيشه  كار  هر  در  را  استقامت 

 نيست، در ايماني هم که توأم با صبر نباشد خيري نيست.

  دهند، و خوشا به آنان که به خوشا به حال افرادي که به رضاي حق تعليم مي 
مي حرکت  الهي  ربانيرضاي  استاد  از  تا  حضرت    کنند  کنند.  علم  تحصيل 

اندرزي  مي   )ع(اميرالمؤمنين  و  وعظ  چون  که  هستند  کساني  دنيا  در  زاهدين  فرمايد: 
 پذيرند.داده شود، مي 

مي  را  استاد  وعظ  حق،  طريق  ترسان  سالکين  دهد،  هشداري  چون  و  شنوند 
شوند و چون تعليم دهد، عمل کنند. اگر از مال دنيا به ايشان کم برسد، شاکر باشند  

ک  صبر  بسوزند،  فاقه  و  فقر  آتش  در  اگر  و  و  معروف  به  امر  مهم  فريضة  به  آنان  نند. 
 نهي از منکر پردازند.

ميطايفه منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  ما  علي  يا  پرسيدند  که  اي  وقتي  کنيم 
کنيم و  کنيم، اما موقعي که کاماًل عامل نيستيم به آن امر نمي کاماًل به آن عمل مي 

کنيم. آن حضرت  هي از منکر نميايم، نمادام که به طور کامل از گناه اجتناب نکرده
و   نکنيد  عمل  آن  به  کمال  حد  در  خودتان  که  اين  ولو  کنيد  معروف  به  امر  فرمود: 

نمي  اجتناب  آن  از  کمال  حد  در  خودتان  هرچند  نماييد،  منکر  از  البته  نهي  ورزيد. 
 منظور اين نيست که آمر به معروف و ناهي از منکر خود اهل مراعات نباشد.

فرمايد: دانشمند واقعي آن است که عملش علم او را  مي   )ع(ق حضرت امام صاد
و   علم  آن  نيست،  کردار  و  عمل  مصدِّقش  که  گفتاري  و  علم  آن  اما  کند،  تصديق 

 گفتار، الهي نيست. 

پيوند   مانند  پيوندي  و  مجموعه  او    « حلم»و    «علم»هيچ  علم  که  کسي  نيست. 
جهت   معجوني از  هيچ  که  معجوني پرداخته شده  از  او  شخصيت  است،  حلم  توأم با 

 بها و ارزش به پاي آن نرسد.

مجيد الهي   قرآن  پيشوايان  فرموده  و  امر  تفکر  و  تدبر  به  را  حضرت  ما  اند. 
نباشد،  مي )ع(صادق آن  در  فهمي  که  علمي  در  نيست  خيري  باشيد،  آگاه  فرمايد: 

در   نيست  خيري  نيز  و  نباشد  آن  در  تأمل  که  چيزي  خواندن  در  نيست  خيري 
 پرسشي که در آن تفکر نباشد. 

ادت هزار سال، و در  اند که تفکر يک ساعت برتر است از عببزرگان دين فرموده 
است. عالم رّباني ثقلين افضل  عبادات  کند و    بعضي موارد از  تفکر  امري  در هر  بايد 

 تفکر بايد مقدم بر گفتار و تکلم و هر اقدام او باشد. 
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فرمايد: قوام دين بر چند چيز است که بدون آنها دين  مي  حضرت اميرالمؤمنين 
 شود: پايدار نمي 

 عالم سخنوري که به علم خود عمل کند.  -اول

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

 فقيري که آخرت خود را به دنيايش نفروشد. -سوم

 کسي که بعد از اخذ علم، تکبر نکند. -چهارم

. هرگاه عالم سخنور  
به علم خود عمل نکند و ثروتمند به اهل دين کمک ننمايد و فقير آخرت خود را به  

ضعيف  و  ضعيف  دين  پايه  کند،  تکبر  عالم  و  بفروشد  خود  نيز  دنياي  امروز  گردد.  تر 
خود علم  به  نمايان  عالم  که  است  اين  اثر  در  دين  ضعف  نکردند،    علت  عمل 

و   فروختند  دنيا  به  را  خود  آخرت  فقرا  ننمودند،  دستگيري  مستحقين  از  ثروتمندان 
 شرط تواضع به جا نياورده و چنان كه بايد به وظايف خود عمل نكردند.  برخي علماء

صادق  هم  مي   )ع(حضرت  که با  ايماني  علم و  چه  وزير ايمان است،  علم  فرمايد: 
توأم نباشند، فاقد ارزش است، و حلم وزير علم است، و رفق وزير حلم، و صبر وزير  

 رفق است. 

باشد،   صبر  و  رفق  و  حلم  و  علم  و  ايمان  داراي  بايد  حقيقي  طالب  بنابراين 
 چنين عالمي نور خداست. 

 

شهداء روح  اعلي   گرچه  ملکوت  خامه   در  اما  طريق  است،  در  دانشمند  که  اي 
مي جريان  به  مردم  شهداءارشاد  خون  از  و    اندازد،  گرانقدرتر  حق  راه  جانبازان  و 

گيرد و  اي بر بستر خواب قرار مي ارجمندتر است. دانشمندي که شبانگاه و يا لحظه 
مي  تکيه  چيزي  به  قوا  يا  تجديد  مردم  ارشاد  و  علم  نشر  براي  وسيله  بدين  تا  کند 

کند، به فرمودة بزرگان خواب و استراحت او بر عبادت و نيايش هفتاد سالة پارسايان  
 برتري دارد. 
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ترقي يک فرهنگ در کيفيت حرکات، رفتار و افکار معلمين آن  ميزان اعتالء و  
شود. لذا وجود جمعي آگاه و با اخالص که آثار فعاليت الهي در يکايک  مشاهده مي 

 آنان مشهود باشد، از جمله شرايط الزم تعالي فرهنگي اجتماع است. 

فراد  رو بايد در انتخاب ا، از اين 
واجد شرايط براي شغل مقدس معلمي، کمال دقت به عمل آيد و ابتدا در تربيت و  
پرورش خود معلمين، گامي اساسي برداشته شود. معلمي که خود از تعليم و تربيت  

 تواند متعلمين را به طريق اسالمي ارشاد نمايد؟!محروم باشد، چگونه مي  اسالمي

در اين مقام منظور از تعليم و تربيت، آن تعليم و تربيتي است که به دل    البته
و   نافع  صاحبش  براي  علمي  چنين  دهد،  سامان  را  او  روح  و  کرده  رسوخ  انسان 
براي   نکند،  رسوخ  دل  به  و  گردد  متوقف  زبان  سر  بر  که  علمي  اما  است.  سودمند 

 آورد.صاحبش نکبت و مقهوريت را به ارمغان مي 

گردد، لذا براي فراگيري علم و  هر علمي ضامن قرب انسان به خدا نمي   بنابراين
خواهد به  سر و سامان دادن دانش، ضوابط و شرايطي بايد رعايت گردد. کسي که مي 

رنگ و لباس علم و دانش تعّين بخشد، بايد در مسير وصول به کماْل آن ضوابط و  
 و دچار وقفه و ناکامي نگردد. شرايط را رعايت کند تا کوشش و تالش او تباه نگشته 

چه بسيار افرادي که در پي تحصيل علم برآمدند و در اندوختن آن بدون هيچ  
وقفه  کوشش گونه  تحمل  اي  و  تکاپو  آن  برابر  در  لکن  بستند،  بکار  را  خود  هاي 

 اي دست نيافتند و به هدف قابل توجهي نايل نشدند. مشکالت، به نتيجه و بهره 

ک اين  با  نيز  مدت گروهي  علم  ه  فراگرفتن  در  را  خويش  عمر  دراز  و  دور  هاي 
هاي علمي دست يافتند، در حالي که  صرف نمودند، ولي به مقدار اندکي از سرمايه 

 توانستند چندين برابر آن را در مدت کوتاهي حاصل نمايند.مي

اي هم به جاي آن که در اثر علم و دانش با خداي خويش آشنا گشته و به  عده 
دلي و  گردند، بر بعد مسافت و دوري خود از خدا افزودند و گرفتار سخت   او نزديک 

موانعي   بروز  و  مساعي  بازدهي  قّلت  و  موفقيت  عدم  اين  علت  گشتند.  درون  تيرگي 
سازد، مسامحه در رعايت ضوابط و شرايط تعليم  که راه وصول به کمال را مسدود مي

 و تعلم است. 

معّلمي که فاقد    .
تواند متعلم را به طريق صالح، ارشاد و هدايت  اين گوهر گرانمايه باشد، او چگونه مي 

، نخستين هدفي که بايد به عنوان يک امر قطعي و  نمايد؟ در تعليم و تربيت اسالمي
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بود کوشا  گيرد،  قرار  توجه  مورد  در  ضروري  نيت  خلوص  و  علم  تحصيل  در  معلم  ن 
 بذل آن به ديگران است. 

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

گاهي اعمال و رفتار انسان  اساس اين اصل،    بر نيت و هدف او مبتني است. بر کسي  
علت   به  حتي  و  است؛  اعتبار  و  ارزش  هرگونه  فاقد  شکسته  کوزة  همچون 

فشارد و  هاي غيرانساني به صورت وزر و وبال درآمده، قلب و روح او را مي هدفگيري 
افزايد. و گاهي اعمال و رفتار انسان همانند دّر گرانبهايي  ها و حجب او مي بر تاريکي 

 اعتبار آن فوق هر ارزيابي و سنجشي است.  است که ارزش و

. معلمي که دل خود را تصفيه نکرده و به صفاي درون  
مقدس معلمي موفق    تواند به امر خطير ارشاد بپردازد و در شغلنرسيده، چگونه مي 

 باشد؟!

اکرم رسول  پيشگاه    )ص(حضرت  در  او  مزد  و  واال  بسيار  معلم  مقام  فرموده: 
کسي مطابق با هدف و نّيت   خداست. اما کدام معلم؟ مسلمًا ارزش و اعتبار اعمال هر 

فرموده   بزرگوار  آن  که  چنان  ما »اوست،  اْمِريء   لُِکلِّ  اِنَّما  َو  بِالنِّيّاِت  اْْلَْعماُل  نَوي    اِنََّما 
ي الل ِه َو رَُسولِِه َفِهْجَرتُُه اَِلي الل ِه َو رَُسولِِه َو َمْن کانَْت ِهْجَرتُُه اِلي ُدنْيا  َفَمْن کانَْت ِهْجَرتُُه اِلَ 
کس همان    هر  و برای   ،تهاستّيهمانا مدار کارها بر ن: ما هاَجَر اَِلْيهِ  ُيصيُبها َفِهْجَرتُُه اِلي  

صرف نظر نموده  اگر فردي از هرگونه انتفاع مادي  .  ت نموده استيزی است که نيچ
و از وادي اهداف نفساني هجرت کند و راه وصول به خدا و رسولش را اختيار نمايد،  
او به سوي اهداف الهي حرکت کرده است. اما اگر هجرت فردي به سوي دنيا باشد و  
به   او  زند،  دامن  تمايالت  به  و  گردد  برخوردار  دنيوي  غيرمشروع  منافع  از  بخواهد 

 .«رزش حرکت کرده استاسوي اهداف پست و بي 

حديث فوق يکي از اصول و ارکان مقدس اسالم و نيز از علل مهم تحصيل علم  
اندوخته  ضميمه  را  آن  بايد  متعّلم  و  معلم  هر  که  است،  معرفت  خود  و  علمي  هاي 

دين فرموده  اندوخته نمايد. بزرگان  همه  فرآوردهاند:  عامل  ها و  هاي بشر به مدد سه 
بدس اندام  و  زبان  مي دل،  عامل  ت  دو  از  دروني  جنبش  ارزش  ميان،  اين  در  و  آيد 

بيروني يعني از تحرک زبان و اندام باالتر است. زيرا تحرک درون يا نيت پاک قلبي،  
مي محسوب  عبادت  مستقاًل  اندام  و  زبان  تحرک  اندام  بدون  و  زبان  تحرک  اما  شود؛ 

سلف    هت دانشمندان بدون تحرک درون، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. به اين ج
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کردند تا هشداري باشد که همه  هاي خود را با اين حديث شريفه آغاز مي تمام کتاب 
 همت معلم و متعلم بايد در پاکي و خلوص نّيت باشد. 

بنابراين   است.  ارزش  فاقد  او  فعاليت  و  آموزش  باشد،  اخالص  فاقد  که  معلمي 
تربيت و  تعليم  در  اکرم   ،اخالص  رسول  حضرت  است.  اساسي  که    )ص(شرط  فرموده 

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

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

  از   )ص(اکرم   رسول   حضرت .  گرددمي   خداوند  از  دوري  موجب   دلبستگي  اين   بيفزايد،
  اسرار   از  است  سّري  اخالص»:  که  کندمي   نقلتعالي  حق   از  هم  او  و  جبرائيل  جناب

ْخالُص   :امنهاده  وديعه   به  محبوبم  بندگان   قلب  در  که  من    اِْسَتْوَدْعتُهُ   اَْسراري   ِمنْ   ِسرٌّ   َاْْلِ
 .«ِعبادي   ِمنْ  َاْحَبَْبُت   َمنْ  قَْلَب 

  را   خود   لکن  کند،   تعليم   مردم   بر   را   خير   رسم   و   راه  دانشمندي   و   معلم  اگر »
  خود   روشنايي  از   را   ديگران  که   است  ايفتيله   مانند  نپردازد،  خود  به   و   نمايد  فراموش 

مي    وَ   اْلَخْيرَ   النّاَس   ُيَعلِّمُ   الَّذي   َمَثلُ :  گرددمي   تباه  و   سوزدمي  خود   ولي  سازدبرخوردار 
 .«نَْفَسهُ  تَْحِرقُ  وَ  لِلنّاسِ   تُضيءُ  اْلَفتيَلةِ   َمَثلُ  نَْفَسُه،  ُيَْنِسي

  اعتماد  جلب  سبب   که  اوست   علمي   و  عقلي  امتيازات   از   ناشي  معلم   مقبوليت .  
  معلم،   محبوبيت   اما .  شودمي   کمال   کسب   و   علم   طريق   در   او   گام  تثبيت   و   متعلم 
  و   صفا   بلکه  و  معلم  وارستگي  و  اخالص  و  پاکي  به  منوط  اعظم  سهم  به  آن  بر   عالوه

  و   عشق  و  متعلم  مجذوبيت  موجب  که  اوست،  معنوي  و  روحي  فضايل  و  امتيازات 
.  گرداندمي  هموار   و   آسان  او   بر   را   کماالت   و   علم   کسب  راه   مشکالت   شده،   او   عالقه 

  و   فضيلت  تحصيل  براي  الگويي  او،   کردار  و  گفتار   و  رفتار  و   معلم  شخصيت   بدينسان 
 .شودمي  متعلم   نزد در کمال
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  در   را  هدف  اين  توانمي   کمال  حد  به  و  است  رسالت   هدف   هدايت،  و  ارشاد
  بزرگان   و   (ع)اطهار  ائمه  حضرات  و  )ص(اکرم  رسول  حضرت   سخنان  و  الهي  آيات

 کرد.  مشاهده

خطير را بر همة مصالح و منافع شخصي، البته تا آنجا    وظيفة  بايد اين   او   
 که ضرورت ايجاب کند، ترجيح دهد. 

محدودة   همان  در  آنها  به  اشتغال  باشد،  ضرورت  حد  در  شخصي  منافع  اگر 
ضرورت، بالمانع است ولي در صورت عدم ضرورت، بايد همة منافع و مصالح شخصي  

 سازد.را در راه اداء وظيفة تعليم و تربيت فدا 

المقدور در اين راه و هدف باشد و آماده شود که عالوه بر  سير معلم بايد حتي 
درآمدن به مقام علم و عمل، با محبت الهي به تدريج مردم را به طريق هدايت سوق  

دهد. زيرا  
واقعي     معلمين  آري 

، خود تربيت يافته و به راه و رسم بزرگان  ها در مکتب الهيکساني هستند که سال 
 در امر تعليم و تربيت واقف گشته و مراحل معلمي را طي کرده باشند.

و   تدريس  کيفيت  و  رفتار  نحوة  و  کالس  به  ورود  در  معلم  ظاهري  وضعيت 
در   و  نبوده  آشنا  ارشاد  و  تدريس  کيفيت  به  که  استادي  است.  بابي  خود  تعليم، 

نمي او  ننمايد،  سير  آن  کند.  مراحل  معلمي  تواند 
حال به  خوشا  تحت    .  که  افرادي 

 تعاليم افراد واجد شرايط قرار گيرند.

دانشجويان  - با  ارتباط  در  معلم  وظيفه  و  نخستين  توجه   ،
اهتمام او به آشنا ساختن آنان به آداب ديني و حقايق آيين مقدس اسالم است. بايد  

تمام  در  را  نفس  صيانت  به  عادت  و  در  زندگي  شئون    انس  و  کند،  ايجاد  آنان  در 
ه اين عادت  ـد کـمناسب، سعي نماي  د عقليـ از رش  انـصورت برخورداري دانشجوي

 ر رساند.ـه ثمـمهم و پرارزش را ب

دانشجويان تشويق  تربيت،  و  تعليم  مراحل  در  معلم  اول  پاکيزه   گام  و  پاک  به 
داشتن مساعي تحصيلي خود از هرگونه شوائب فرومايه، و محدود ساختن تالش  نگه

اين   از  و  داده  استمرار  را  الهي  خصيصه  اين  بايد  آنان  است.  الهي  جهت  در  خويش 
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مطامع دنيوي   که  سعي کنند  گردند، و  روحي تا واپسين دم حيات برخوردار  حالت 
 دي نزند.به اين گنجينه پربهاء دستبر 

بازگو   معلم بايد حقايق و آثاري را که در اين زمينه از بزرگان رسيده بر دانشجو
کند، و ناچيزي دنيا را در نظرش جلوه دهد و حس تعلق و دلبستگي دنيا را از دل او  
معلم   لذات معنوي پايدار است.  لذات ماّدي، فاني و  که  کند  معلوم  بزدايد، و برايش 
بايد اين حقيقت را بر متعلم بازگو کند که دنيا گذرگاه و منزلگه و کشتزاري است  

عبر و رهگذر، در تحصيل کماالت و کسب علم و عمل بکوشد  که انسان بايد از اين م 
تواند به  ترين زمينه مساعد معرفي کند، زيرا دانشجو در اثر ايمان مي و ايمان را عالي 

 مقامات واالي علمي و کشف اسرار دست يابد. 

معلم بايد بفهماند که در ساية اين حالت روحي، ابواب علوم و معارف فراسوي  
گردد، و سينة ايشان از تنگناي آالم و مشکالت رهايي يافته،  گشوده مي   دانشجويان

 افتد. هاي معارف و حکمت به جريان و فيضان مي از قلب و درونشان سرچشمه 

دانشجويان  بايد  و    معلم  فضايل  و  کند  تشويق  معارف  و  علوم  تحصيل  به  را 
  را بر آنان گوشزد نمايد. بايد يادآور شود که علماء و دانشمندان   مزاياي علم و علماء 

 هايي بلند و درخشان جاي دارند.رّباني، وارثان حضرات انبيايند و در پايگاه 

شوق سخنان  گونه  اين  از  بايد  نموده  معلم  استفاده  اخبار  و  آيات  از  که  آفرين 
دانشجويان به    براي  بايد  دنيوي  مسائل  به  که  نمايد  گوشزد  برايشان  و  کند،  بازگو 

اندازة کفايت توجه کنند، تا از اين طريق بتواند آنان را از انگيزة دنياگرايي دور نگاه  
 دارد. 

، معلم بايد در مرتبة  براي پيشگيري از سوء رفتار دانشجو  -
ا با  عدم  اول  صورت  در  و  دارد  باز  تخّلف  از  را  او  کنايه  و  تعريض  و  اشاره  و  يماء 

ضرورت، از آشکارگويي بپرهيزد و در ارشاد او از عامل مهر و محبت و موّدت استفاده  
هت را دريده و موجب جرأت و  نمايد. چه تصريح و آشکارگويي غالبًا پرده هيبت و اّب

ممکن   تخلف شود، و  در آن  دانشجو  آن  است با حرص و ولع فزون جسارت  تري بر 
 اصرار ورزد.

دانشجو  ايماء و اشاره،  دست    به خالف خود پي  اگر به وسيله اين  آن  از  برد و 
پرده در  برداشت، معلم به هدف تربيتي خود دست يافته، وگرنه بايد با صراحت و بي

نيفتاد بايد علنًا و با صراحت در  غياب ديگران او را گوشزد کند، و اگر اين هم مؤثر  
 دارد. حضور سايرين او را از خالفش باز
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گفتار   در  خشونت  و  لحن  شدت  مقتضي  مکان  و  زمان  شرايط  و  موقعيت  اگر 
آن   درصدد  سايرين  و  متخّلف  دانشجوي  تا  کند  خشونت  ِاعمال  معلم  بايد  باشد، 

 .تخّلف برنيايند
بلکه بايد فروتني و نرمش را    شکوهمندانه باشد،  معلم نبايد رفتارش با دانشجو 

اّول معلم  به  تعالي  و  تبارک  خداوند  سازد.  خود  پيشة  دانشجو  با  برخورد  بشر،    در 
اکرم  رسول  ِمَن  » فرمايد:  مي   )ص(حضرت  َبَعَک  اتََّ لَِمِن  َجناَحَک  و  :  اْلُمْؤِمنينَ َواْخِفْض 

 . «بال خود را فرو گستر  اند هكرد يكه تو را پيرو ي آن مؤمنان يبرا

و    - نورزد  بخل  علمي  محصوالت  بذل  در  بايد  معلم 
هاي علمي خود را احتکار و ذخيره نکند و از بذل آن به افراد شايسته، دريغ  اندوخته 

هاي علمي كه  خود را به صيانت اندوخته   انشجوياننورزد. در عين حال معلم بايد د
 در اختيار آنان نهاده، تشويق و ترغيب نمايد. 

به برخي از علوم و معارف اهليت و شايستگي ندارد،    البته تا زماني كه دانشجو
و   کوشا  آن  کتمان  در  بايد  بلکه  نهد،  او  اختيار  در  را  معارف  و  علوم  اين  معلم  نبايد 

استعداد    صرّ ُم و  آمادگي  که  دانشجويي  براي  معارف  و  علوم  چنين  القاء  زيرا  باشد. 
ر دانشجويي در  کافي براي درک و هضم آن ندارد، موجب پريشان خاطري است. اگ

زمينة اينگونه معارف و علوم که اهليت ندارد پرسشي نمايد، معلم بايد به او بفهماند  
زيان  که  نبوده  سودمند  او  براي  تنها  نه  علوم  اين  کنوني  شرايط  در  است.  که  بخش 

هم چنين يادآور شود که خودداري او از بذل اين علوم و معارف، نه از باب بخل که  
 ي است. از روي حس دلسوز

واجب قبل از اشتغال    ضروري و غير  را از اشتغال به امور غير   معلم بايد دانشجو
از اشتغال به واجب   قبل  اشتغال به واجب کفايي  از  امور ضروري و واجب، و نيز  به 

 عيني، بازدارد. 

دانشجو بايد  که  قدمي  د   نخستين  پيراستن  بردارد،  مرحله  اين  وسيله  در  به  ل 
تقوي است و مقدم بر آن، بايد معلم از نظر تقوي خويشتن را مورد بازخواست قرار  

 دست يازد. دهد و پس از احراز مرتبة تقوي، به ارشاد دانشجويان 

درجة   مطالب،  تفهيم  در  و  ننمايد  فروگذار  چيزي  شاگردان  اندرز  از  بايد  معلم 
را مّد نظر قرار دهد و از بازگو کردن    محفوظات دانشجوياناستعداد و قدرت درک و  

 مسائلي که بيش از تحمل درک آنان است، خودداري کند. 

نسازد   مفصل  و  گسترده  معمول  حد  از  بيش  را  خود  بيان  طرز  بايد  معلم 
امکان  آن  نگهداري  و  ضبط  که  چندا بدانگونه  را  خود  بيان  بايد  نيز  و  نشود،  ن  پذير 
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فشرده و کوتاه ايراد نکند که درک مطلب دشوار شود، بلکه بايد همواره در امر تعليم  
   و تربيت، حد اعتدال را رعايت کند.

  و   سب اقتضاء فهم در خور مقام و پاية علمي و برح  يک از دانشجويان   او با هر 
  با   است   زيادتري   تشخيص   نيروي  داراي   که  دانشجويي  با .  گويد  سخن   او  استعداد 

  دچار   که  کساني  خصوصًا   سايرين  با   ولي  دهد،   توضيح  فشرده  طور  به  و  اشاره  و  ايماء
 . نمايد تشريح تفصيل و  بسط با  را مطلب  هستند، ذهني  توقف و رکود

  ها مثال  ذکر   با   سپس   کند،   مطرح  روشن   و   صريح طور   به   را  مسئله   هر  بايد   معلم
  براي   شود،  يادآور   را   آن  مخالف  و   موافق  داليل   بايد.  بپردازد  آن   توضيح  به  ها نمونه   و

  تقويت   و   تأييد  کامالً   ها جنبه  آن  تا   گردد   متذکر  را  الزم  داليل   موافق   هايجنبه   اثبات
  تحت   و  نگردد  آن   شيفتة  دانشجو  تا   کند   بيان  نيز   را  مخالف  هايجنبه   داليل  و  شود،
 . نشود واقع آن  تأثير 

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

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

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

  و   انديشي  استوار   ابراز   و  ديگري  لغزش  و  خطا   اظهار  صرفًا   او   غرض   نبايد.  گردد
  همه   البته .  نيايد  وجود  به  او  در   خودباختگي  و  غرور  و  کبر   تا   باشد،  خود  نگريژرف 

  داشته   شايستگي  و   اهلّيت  مخاطب،   طرف   که   است   جا به   صورتي   در   دستورات   اين 
 . باشد

  تکرار   و  اعاده  به  و  اوقات   اکثر   در  علمي   اشتغاالت  به  را   دانشجويان   بايد  معلم
  بيان   که   مباحثي   و  مسائل  به   راجع   و   کند،   ترغيب   و  تشويق   مناسب   اوقات   در  آنها 

  و   سعي   لحاظ  از  دانشجويي  که   کرد  مالحظه   اگر .  کند   طرح   هاييپرسش   نموده
  عمل   به  تجليل  و  احترام  او  از  بايد  دارد،  مزّيت  سايرين  به  نسبت  فضيلت  و  کوشش

  در   او   حال   تباهي   و  غرور  و   عجب  بيم   که   صورتي  در   ديگران،   حضور   در   علنًا   و   آورد
 . دهد قرار  تقدير  مورد  نباشد،  ميان 

  که   باشد  اموري  خواهان  دانشجويان   به  نسبت   بايد  معلم   -
  ايشان   به   پسندد نمي   خود  براي   که   را   بدي   و   شّر  هرگونه  و  است،   خويش   عالقة   مورد 
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 نمايانگر   و  معلم   ايمان  کمال  از  حاکي  انديشي  برابر   و  مواسات   گونه  اين  .نپسندد  نيز 
 . است آنان  به نسبت او  همبستگي  و تعاون   روح

  عنوان   تواندنمي   سکهيچ » :  که  آمده  چنين  معتبر   و  صحيح  احاديث  و   اخبار  در
مي   مؤمن خود  براي  را  آنچه  مگر  کند،  احراز  واقعي  مفهوم  به  برادر  را  به  خواهد 

 .«ُيِحبُّ ِْلَخيِه ما ُيِحبُّ لَِنْفِسهِ  ْل ُيْؤِمُن َاَحُدُکْم َحتّي  : ايماني خود نيز بخواهد

واالترين برادر و ارجمندترين فرزند معلم است، زيرا علم و دانش اساس   دانشجو
و   پيوند  هرگونه  از  که  است،  معنوي  و  روحي  خويشاوندي  و  قرب  نوع  يک 

 خويشاوندي جسمي و خوني واالتر است. 

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

سازد و از افکار و آراء باطل به سوي حق و  افزايد، و حق و حقيقت را آشکار مي مي
 گردد. حقيقت باز مي 

دانشجويان با  مذاکره  و  بحث  در  بايد  دانشجويي    معلم  از  اگر  و  باشد  منصف 
  نيد، به اهميت آن گفتار اعتراف کند اگرچه آن دانشجو گفتاري سودمند و مفيد ش

از   خود  ديگران،  صحيح  افکار  اهميت  به  اعتراف  زيرا  باشد.  سال  و  سن  کم  فردي 
 برکات علم و دانش است.

معلم نبايد در توجه و ابراز محبت خود نسبت به دانشجوياني که از لحاظ سن  
ش قايل  تبعيضي  برابرند،  فضيلت  چنين  و  در  مساوات  رعايت  عدم  و  تبعيض  ود. 

موجب ناراحتي  کثير مي صورت،  عّدة  رواني  لحاظ  هاي  دانشجويي از  اگر  لکن  گردد. 
سعي و کوشش و فضيلت بر سايرين مزيت دارد، بايد معلم از او تجليل به عمل آورد  

ت،  و يادآور شود که علت اين احترام و تجليل ويژه به خاطر آن مزايا و موجبات اس
در   است  مؤثري  عامل  تقدير  و  تجليل  اين  چه  است.  بالمانع  تبعيض  صورت  اين  در 
صفات   آن  به  اتصاف  در  سايرين  تالش  براي  است  مفيدي  انگيزة  و  تحرک،  ايجاد 

 حميده و امتياز آفرين.

هاي فرساينده خود دچار مالل  اگر معلم احساس کرد که دانشجويي با کوشش
هاي اين حاالت در او نمودار است، بايد به  زمينه   خاطر و خستگي روحي گشته و يا 

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

اگر دانشجويي دربارة مطالعة مطلبي با معلم خود مشورت نمود، وقتي حال او  
کند، مگر اين   صادر  در اين باره دستوري  مطالعه  نبايد بدون  روشن نيست  معلم  بر 
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ن و هوش او را بيازمايد و از حاالتش از نظر استعداد و حافظه آگاهي کامل به  که ذه 
 دست آورد. 

خرده   اين  به  متأسفانه  معلمين  از  بسياري  در  گيري 
مي  احساس  چشم  کامل ندارند،  آگاهي و بينش  که  چيزي  از  مردم  زيرا اکثر  خورد، 
 هاي خويشند. کنند و به قول معروف، مردم دشمن نادانسته نفرت مي 

معلم عالم و خردمند ولو آن که در علمي يا فني تخصص داشته باشد، نه تنها  
ساير علوم را ندارد، بلکه بايد به آن علوم نيز ارج نهد و در صورت لزوم،  حق تحقير  

دانشجو دلسوزي   راهگشاي  اينگونه  باشد.  علوم  ساير  آموزش  راهبري براي  و  هاي  ها 
کامل  دانشجو،  مصالح  به  نسبت  وظيفه معلم  براي  است  نموداري  معلم  ترين  شناسي 

ت و  تعليم  حرفه  و  شغل  به  براي  نسبت  را  دانشجو  استعداد  ارشادي  چنين  ربيت؛ 
 سازد.فراگيري علوم و معارف شکوفا مي

به   او  نزد  که  دانشجوياني  اگر  که  است  اين  معلم  مهم  بسيار  وظايف  از  يکي 
تحصيل علم اشتغال دارند، نزد استاد ديگري هم سرگرم تحصيل باشند، آزرده خاطر  

را در نظر گيرد و منافع ايشان را به    وياننگردد. او بايد در اين زمينه مصالح دانشج
 هيچ وجه فداي اغراض شخصي خود نکند. 

کم  اساتيد  و  معلمين  دانشجوياناکثر  اشتغال  خاطر  به  استاد    ظرفيت  نزد  آنها 
مي  خاطر  رنجيده  که  ديگر،  خدا  رضاي  نه  تعليم،  وظيفه  اداء  در  آنان  مسلمًا  گردند. 

جاه حس  ارضاء  و  مردم  ديدة  در  فزونتر  حيثيت  قرار  تأمين  مدنظر  را  خود  طلبي 
ترين دليل گويا و رسايي است که آنان در  اند. اين حاالت پريشانگر آنان، روشن داده

 تعليم و تربيت، هدف الهي ندارند. مسير اداء وظيفه 

معلم بايد بداند که در مقام تعليم و تربيت بندگان خدا، اگر خداوند متعال بندة  
زيرا سپردن اين   گردد.  نبايد آزرده خاطر  اداء اين وظيفه مأمور سازد،  را به  ديگري 

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

به   دانشجوپس  در  معلم  اگر  قطعي،  وظيفه  تحرک    حکم  و  استعداد  لحاظ  از 
مي او  که  کرد  آمادگي  براي  احساس  او  خود  و  کند،  تحصيل  را  متعددي  علوم  تواند 

اين   کند.  ارشاد  ديگر  استاد  به  را  او  بايد  ندارد،  کافي  توانايي  نيازمندي  اين  تأمين 
شناسي و دلسوزي و حفظ امانت در هر  وظيفه   گونه ارشاد و راهنمايي مقتضاي طبع

 ول است.ئمعلم متعهد و مس 
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به اين   ولي اگر استاد ديگر فاقد صالحيت و آگاهي کافي علمي باشد، و دانشجو 
و   فاجر  مردي  مذکور  استاد  يا  و  نباشد؛  واقف  او  علمي  مهارت  فقدان  و  کمبود 

ببدعت  پرلغزش  علمي،  لحاظ  از  يا  و  حاالت  گزار  سرايت  خطر  که  گونه  بدان  اشد، 
و در نتيجه انحطاط شخصيت آنان در ميان باشد،    زشت و نامطلوب او به دانشجويان

اين   در  و  دارد  برحذر  استاد  آن  به  نسبت  فريفتگي  و  شيفتگي  از  را  او  معلم  بايد 
 تحذير، هدف صحيح الهي داشته باشد. 

عل  به  حدي  تا  دانشجويي  فارغ اگر  و  يافته  دست  دانش  و  و  م  گرديد  التحصيل 
شايستگي الزم را براي تصدي مقام تعليم احراز نمود، بايد استاد به ترتيب و سامان  
و   احترام  او  از  و  تمجيد  محافل  و  مجالس  در  را  او  و  کند  قيام  او  حرفه  بخشيدن 

ارشاد استاد به تعليم اشتغال  بدون تأييد و    تجليل به عمل آورد. چه اگر اين دانشجو 
اطالعي به مهارت علمي او اعتماد نکنند و  به علت بي  ورزد، ممکن است دانشجويان

 با او انس و الفتي برقرار نکنند.

زمينه   - با  را  خود  بايد  و  معلم  وقار  نمايانگر  که  اي 
شود.   درس  جلسه  وارد  پاکيزه  و  نظيف  بدني  و  لباس  با  و  کند  آماده  اوست  هيبت 

کند که وقار و متانت او را حفظ کند و دل ناظرين را به خود    معلم بايد لباسي در بر 
 جلب نمايد. 

تجلي  ظاهر،  آراستن  و  پيراستن  اين  از  او  منظور  علم  بايد  از  بزرگداشت  و  ل 
از   را  خويشتن  و  سازد  خوشبو  را  خود  درس،  جلسة  به  ورود  هنگام  به  بايد  باشد. 

 آور بپيرايد. هرگونه آثار زننده و اشمئزاز 

لحظه  همان  از  بايد  مي معلم  بيرون  خود  خانة  از  که  مجلس  اي  سوي  به  آيد و 
شود،  رد جلسة درس ميدارد، ذکر خدا را استمرار داده و آنگاه که وا درس گام برمي

 سالم و درود خود را بر حاضران نثار کند. 
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معلم بايد وقت نشستن در محفل درس، وقار و متانت و    -
خويي را عجين ساخته و در جاي خود جلوس کند و از هر نوع نشستن  تواضع و نرم 

 زننده بپرهيزد. 

معلم بايد در صورت امکان جايگاه خود را در يک سمت و جهت مستقر بسازد،  
عقب  جا از  و  تکان   نشيني  و  شدن  جا  شديد  به  دست هاي  بايد  کند.  هاي  خودداري 

چشم  احتياج،  عدم  صورت  در  و  دارد  باز  بيهوده  حرکات  از  را  از  خود  را  خود  هاي 
هاي پريشان حفظ نمايد. بايد از کثرت شوخي و مزاح و خنديدن زياد بپرهيزد،  نگاه

مي معلم  هيبت  از  کارها  اين  سبيل  زيرا  بر  و  اندک  شوخي،  و  مزاح  اگر  لکن  کاهد. 
برا و  دانشجويان ندرت  فرسودگي خاطر  زدودن  و  و شادماني  نشاط  تجديد  باشد،    ي 

اکرم  رسول  حضرت  که  چنان  است.  ستوده  و  عظيم   )ص(پسنديده  رهبران  الشأن  و 
کردند، خنده  اسالم گاهي براي ايجاد انس و الفت ميان خود و همنشينان مزاح مي 

خنديد کمي  آنگاه که مي  )ص(ت مطلوب است. حضرت رسول اکرمنيز به همين نسب
نمود؛  گشت و به قهقهه صدا بلند نمي هاي پيشين او نمايان مي از دندان 

 

معلم نبايد مزاح را دأب و عادت خود قرار دهد و در آن از حد اعتدال بگذرد،  
نسبت به استاد گشته و   تجاوز از حّد در اين باب سبب جسارت و جرأت دانشجوزيرا 

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

مجلس   حاضران  همة  که  کند  انتخاب  را  جايگاهي  نشستن  براي  بايد  معلم 
نند چهرة او را ببينند، و او نيز به نوبة خود بتواند التفات و توجه خود را به آنان  بتوا

 را ببيند. معطوف ساخته و چهرة دانشجويان

دانشجويان  بين  عادالنه  را  خود  نگاه  بايد  و    معلم  نظر  از  را  همه  و  کند  توزيع 
زيرا   گرداند،  محظوظ  خود  نگاه 

 

برد، معلم بايد بيش از آنچه از اخالق و رفتار خوش دربارة تودة مردم به کار مي 
دانشجويان به  و    نسبت  علمي  لحاظ  از  که  را  دانشجوياني  بايد  گيرد.  پيش  در  خود 

قرار   توقير  و  احترام  مورد  دارند،  امتياز  سايرين  به  نسبت  روحي  شايستگي  و  لياقت 
دهد، و نسبت به سايرين نيز اظهار لطف و محبت نموده و با سالم صميمانه و گرم و  

 تب احترام خود را ابراز دارد. اي متبّسم، مرابا چهرة گشاده و سيمايي شاداب و قيافه 
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هر   وظيفة  و  باشد،  محبوب  و  محترم  ديگران  نزد  که  دارد  عالقه  انساني  هر 
از   بيش  معلم  لکن  است،  ديگران  به  احترام  و  محبت  و  مهر  دادن  نشان  انساني 

 باشد. خود مي ديگران موظف به مراعات اين امر نسبت به دانشجويان 

اخ  صفات  دانشجويان بهترين  به  که  است  اين  معلم  محبت    القي  و  مهر  خود 
به مهر و محبت استاد شديدًا نيازمند است. براي اين که دانشجو    کند، زيرا دانشجو

با استاد انس پيدا کند و به او اعتماد نمايد، بايد از توجه و محبت حقيقي او اشباع  
ز استاد خود مهر و محبت و احترام مشاهده نکند، از او بيزار  گردد. دانشجويي که ا

 گردد.مي

معلم بايد در تدريس خود راه و روشي را انتخاب    -
ترين  ترين وجه قابل فهم گردد، او بايد زيباترين و دلچسب کند که درس او به آسان 

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

نظر زيربنايي و اهميت در درجة اول قرار دارد، مقدم داشته و  مطالبي را که از  
دقت   بنيادي  مطالب  تنظيم  در  بايد  معلم  کند.  ايراد  را  بنايي  رو  مطالب  آن  از  پس 
کند و در جايي که بايد وقف کند سکوت نمايد، و در جايي که بايد ارتباط و پيوند  

 ن خود رعايت نمايد. جمالت و عبارات را حفظ کند، پيوستگي را در کالم و سخ

اند، تکرار کند و توضيح  به خوبي درنيافته   معلم بايد مطالبي را که دانشجويان
فارغ   بسط  و  شرح  از  كه  آن  از  پس  نمايد.  اعاده  را  مشکل  الفاظ  و  پيچيده  مطالب 
ميان   در  را  آن  باشد،  داشته  اشکالي  دانشجويي  اگر  تا  کند  سکوت  کمي  گرديد، 

 .گذارد

دروس   از  را پيش  دانشي  علم و  متعددي مواجه شود، بايد  دروس  معلم با  اگر 
مي  علوم  ساير  به  نسبت  فزونتري  شرافت  واجد  که  کند  تدريس  يعني  ديگر  باشد؛ 

 ارزشمندترين دروس خود را در نوبت نخست مورد تدريس قرار دهد. 

ب مالل  ه سبـد کـان پرگويي کن ـرح و بسط مطالب آن چنـد در شـايـمعلم نب
دانشجوـخاط که    ر  است  آن  تدريس  از  هدف  زيرا  شود.  درک  و  ضبط  مانع  و  گردد 

استاد   کالم  اطالة  اگر  سپارد،  خاطر  به  و  کند  درک  کاماًل  را  استاد  مطالب  دانشجو 
گردد، اين هدف و مقصود از ميان خواهد رفت.    موجب فرسودگي خاطر دانشجويان

معلم نبايد بيان خود را آنچنان کوتاه و محدود سازد که نقص تقرير و توضيح گردد،  
 زيرا در اين صورت نيز نقض غرض پديد آيد. 

 اع  ـرايط و اوض ـب، شـاه نمودن مطلـي ساختن و کوتـر طوالنـد در امـاستاد باي
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اين    دانشجويان   در  کند،  احساس  آماده  را  خود  دانشجويان  اگر  و  گيرد  نظر  در  را 
شاخه و  آن  شقوق  اظهار  و  بسط  و  شرح  در  کالم  اطالة  مطلب  صورت  متنوع  هاي 

 مذکور، بالمانع خواهد بود.

فضاي جلسة درس بايد از هرگونه عوامل آزاردهنده از قبيل گرد و غبار و سر و  
آفت سوزندة  تابش  و  زياد  دانشجويانصداي  فکر  که  عوامل  ساير  و  مشغول    اب  را 

 دارد، مصون باشد. مي

نبايد   نيز  و  کند،  بلند  حاضرين  نياز  اندازة  از  بيش  را  خود  صداي  نبايد  معلم 
اندازه را به  دانشجويانصداي خود  که براي برخي از  نگردد.    اي کوتاه سازد  مسموع 

دارد و از صدا و فرياد  فرمود: خدا صداي آهسته را دوست مي  )ص(رم حضرت رسول اک
 مورد بيزار است.بلند بي 

بيرون   به  درس  جلسه  فضاي  از  نبايد  استاد  صداي  بگوييم  که  است  اين  بهتر 
کسي   اگر  رسا باشد.  عين حال بايد صداي او براي همه حاضران  در  کند، و  سرايت 

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

استاد   و  باشد،  مصون  همهمه  و  غوغا  و  زياد  صداي  و  سر  از  بايد  درس  جلسه 
ن، منحرف نگردد. اگر استاد متوجه  بايد از مسير مطلب مورد بحث قبل از تکميل آ 

اند که با اصل  از مطلب منحرف شده وارد مسائلي شده   اي از دانشجويان شد که عده
موضوع بيگانه است، بايد با مهر و محبت پيش از آن که سخن دانشجويان فراتر رود  

رداند. معلم بايد از  و غوغايي به وجود آورد، آنان را به مسير مطلب مورد بحث باز گ
 بحث دانشجويي که از حدود و موازين اخالقي پا فراتر نهاده شديدًا جلوگيري نمايد. 

همراهي کند و به   معلم بايد همواره با دانشجويان  -
هاي آنان پاسخ دهد. اگر او متوجه شد که دانشجويي معني و مفهوم مطلب  پرسش

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

و  معلومات  ميزان  دهد.  به  ارائه  او  دانشجويي    اطالعات  براي  بحث  مورد  مطلب  اگر 
مطلب اشکال وارد مي  جهت بدان  همين  کند، بايد معلم راجع به  مشتبه شده و به 

هاي خود ادامه دهد که سرانجام  هايي بنمايد و به قدري به پرسش آن مطلب پرسش 
 به هدف رسد.

اي پرسش نمود، معلم نبايد او را تحقير  اگر دانشجويي از مطلب رکيک و زننده
غرضي پاسخ دهد. او  و استهزاء کند، زيرا وظيفه معلم است که به هرگونه پرسش بي
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کردند تا سرانجام  در ابتدا بدينسان پرسش مي  بايد يادآور شود که تمام دانشمندان
 در فهم مسائل علمي موفق و کامياب گرديدند. 

اظهار   او  به  بايد  استاد  کند،  شرکت  درس  جلسة  در  واردي  تازه  شخص  اگر 
گشاده با  و  نموده  انبساط  محبت  موجبات  وسيله  بدين  و  کند،  استقبال  او  از  رويي 

را فراهم سازد. چو غالبًا دچار  خاطر و شرح صدر او  تازه وارد و غريب  ن هر شخص 
رويي اين دهشت را از دل  گردد، لذا بايد از طريق اظهار محبت و گشادهدهشت مي 

 او بيرون نمود.

تازه  هر  بيگانگيچون  و  غربت  احساس  غريب  و  با مي  وارد  استاد  نبايد  کند، 
د، زيرا اين گونه  هاي آزاردهنده بر او چشم دوخته و نگاهش را در او متمرکز سازنگاه

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

کردند   او سؤال  از  دربارة موضوعي  که اگر  است  آن  استاد  مهم  از وظايف  يکي 
ي آگاهي ندارد، و  تدريس به مسئله که بدان احاطه و  ضمن  در  که  ا  کند  اي برخورد 

اطالعي خود اعتراف کند، و از اقرار به عدم  فاقد اطالع در آن مسئله باشد، بايد به بي
 هاي علم و دانش است. آگاهي خويش خودداري ننمايد که اين اعتراف، از نشانه

عليه  علي  ر  السالم حضرت  شما  از  اگر  سؤال  فرمود:  مسائلي  و  مطالب  به  اجع 
کردند که بدانها علم و آگاهي نداريد، راه فرار و گريز را در پيش گيريد. عرض کردند  

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

دانيد بگوييد و  اند که فرمود: آنچه را که مي روايت کرده )ع(از حضرت محمد باقر 
مطالبي را که بدانها علم و آگاهي نداريد، بگوييد خدا داناتر است. و نيز فرمود: کسي 

شتابزدگي کند و آن را نسنجيده معني نمايد دچار    اي از آيات قرآن مجيدکه در آيه 
 ن بيش از فاصله آسمان و زمين باشد.سقوط گردد، سقوطي که مسافت آ

عليه  باقر  بندگان  السالم حضرت  بر  را  خدا  که  بزرگ    فرموده  حق  دو  خويش 
 است: 

و   توقف  ندارند  بدانها  آگاهي  و  علم  که  مسائلي  و  مطالب  دربارة  که  آن  يکي 
  السالم حضرت صادق عليه دانند به زبان آرند.  سکوت کنند. ديگر آن که آنچه را مي 

اول عالمت ويژگي بخشيده:  دو  را به  بندگان خود  از مطالبي    فرمود: خداوند متعال 
دوم نگويند.  سخني  ندارند،  اطالعي  آنها  درباره  اطالع    که  آنها  دربارة  که  را  مطالبي 

 صحيح ندارند، مردود نشناسند.
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اگ فرموده:  چنين  بزرگان  از  سؤال  يکي  مسائلي  دربارة  دانشمندي  و  عالم  از  ر 
کردند که علم و آگاهي بر آنها ندارد، چنانچه عدم آگاهي خود را اعالم نکند و کلمه  

َاْدري» معنوي خود را    «ال  گرفتاري و نابودي شخصيت  موجبات  دارد،  دور  از نظر  را 
 سازد. فراهم مي 

مسئله  دربارة  دانشمندي  و  عالم  از  اگر  سؤال  آري  و  اي  علم  بدان  که  کردند 
، يک  دانم و چنين اعتراف به گفته يكي از دانشمندانآگاهي ندارد، بايد بگويد نمي

گردد. به تعبير برخي فضالء، شايسته است که عالم و دانشمند  سوم علم محسوب مي 
اي که  را ميان ياران خويش به ميراث گذارد، يعني دربارة هر مسئله   «ال َاْدري»کلمة  

دانم. بايد اين کلمه را به قدري  از او سؤال کنند، در صورت عدم آگاهي بگويد نمي 
آن مأنوس گردند و پس از او در موارد الزم از به کار بردن  تکرار کند که يارانش به  

 آن دريغ نورزند. 

مطالب و   دربارة برخي  آگاهي  علم و  عدم  که اعتراف به  نکته جالب توجه اين 
نمي  عالم  علمي  موقعيت  و  مقام  از  تنها  نه  فرومايه  مسائل،  و  پست  را  او  و  کاهد 

افزايد. اين رفعت و عظمت مقام،  مي سازد، که بر مقام معنوي او در پيشگاه الهينمي
بند حق و حقيقت باشد. به جاي آن  نتيجه تفضل خدا نسبت به کسي است که پاي 

تر  هاي مردم فزاينده تر گردد، شکوه و عظمت و شخصيت او در دل که مقام او پست 
و   عالم  بينش  و  تقوي  کمال  و  مقام  عظمت  نمودار  اقراري،  و  اعتراف  چنين  شود. 

 ت. دانشمند اس

هرچه   بايد  گرديد،  صحيحي  پاسخ  و  بيان  متوجه  ناگهاني  طور  به  استادي  اگر 
، به آنان اين پاسخ صحيح را تذکر دهد. بايد  زودتر قبل از متفرق شدن دانشجويان

به آنان بفهماند که در توضيح اين مطلب قباًل دچار اشتباه شده، و نبايد شرم و حيا  
امثال آن، مانع تدارک اشتباه خود گردد. هوي و هوس نبايد او را  و يا خودخواهي و  

به   را  اشتباهات  اين  جبران  يا  اندازد،  تعويق  و  تأخير  به  را  اعتراف  اين  که  وادارد 
نيرنگ فرصت و  خدعه  نتيجة  تأخير،  چنين  اين  که  سازد  موکول  ديگر  هاي  هاي 

 نفساني است.

هاي ديگر موکول  را به فرصت   هاي خود اگر استادي جبران اشتباهات و لغزش 
زيان  تأخير  اين  مي سازد،  بار  به  متعددي  از  هاي  مطلب  توضيح  که  آن  يکي  آورد: 

زمان   و    از   برخي  است  ممکن  که   آن  ديگري.  افتدمي  تأخير   به  آن   ضروري موقع 
  ميان   در  او  علمي  اشتباه  و  غلط  مباني  و  نکنند،  شرکت  او  ديگر   جلسات  در  حاضران

 . کند باز جا  خود براي دانشجويان  آراء  و افکار
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  و   اندرز  و  حکمت  و   اخالقي  و  ظريف  نکات  خود،  درس  پايان  در   بايد  استاد
  و   خالصانه  آنان  تا   نمايد  القاء  کند،  تصفيه   را   دانشجويان  اندرون  و  قلب  که  مطالبي

  چه .  شوند  خارج  درس   جلسه   از   باطن   صفاي  و  نيت   خلوص   و  خشوع  با   همراه 

 
  جايگاه  در   کمي   حاضران،  برخاستن   از  پس   و  خود  درس   پايان  در  بايد  استاد

  از   دارد،  سودمندي  نتايج  و  فوايد  دانشجويان  و  استاد  براي   کار  اين.  کند  توقف  خود
  در   باشد،  مانده  ناگفته  پرسشي  بقاياي  و  تتمه  دانشجويان  از   يکي  خاطر   در  اگر   جمله

 . گذارد ميان در  استاد  با  را آن  کوتاه فرصت  اين

  تلطيف   و  تصحيح   را  خود  نيت  و  قصد  بايد  دانشجو  -
  و   حفظ  و  علم   پذيرش  براي  تا   نمايد،   تصفيه   آلودگي  هرگونه  از  را  قلبش  و  نموده

 .يابد آمادگي و شايستگي  آن   استمرار
  زرع   و  کشت  براي  زمين  سازيپاک   همانند  علم  تحصيل  براي  دل  سازيپاک 

  رشد   ،خاشاک   و   خس   از  نشده  پاکسازي  و   باير   زمين   در  زرع  و  کشت   که   چنان   .است
  نيز   علم   بذر  گردد،نمي   انسان   عايد   آن  از  برکاتي  و  يابدنمي   باز  را  خود  مطلوب   نمو  و

 فزوني  به  رو  آن  برکت  و  خير   و  کندنمي   رشد  تطهير،  و  پاکسازي  بدون   انسان  دل  در
 .گذاردنمي

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

  پاره   اين  و  دهد  سوق  بيماري   و  تباهي  به  را  بدن  تمام  ،گذارد   بيماري  و  تباهي
   .است  باطن دل و قلب  بر  اشاره  معني  در که آدمي است،   دل و قلب ،گوشت

 . 

بايد ساعات عمر خود را غنيمت شمرده و در دوران آسودگي خاطر و   دانشجو
تحصيل   به  اشتغاالت،  تراکم  عدم  و  حواس  سالمتي  و  ذهني  هشياري  و  بدني  قّوت 
و   علم  به  و  شود  منصبي  و  مقام  داراي  که  آن  از  پيش  خصوصًا  ورزد،  اشتغال  علم 

منصب ظاهري برسيد،  اند پيش از آن که به مقام و  فضل مشهور گردد. و نيز فرموده
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طرق و راه غالبًا  مقام  علم بکوشيد زيرا منصب و  علم را بر  در تحصيل  تحصيل  هاي 
 سازد. آدمي مسدود مي 

در حديث آمده که تحصيل علم در خردسالي و جواني    -
مي  پايدار  که  است  سنگ  بر  نقش  مانند  پايداري،  و  ثبات  لحاظ  آ از  در  ماند.  که  ن 

کسي   مانند  پايداري  و  ثبات  عدم  لحاظ  از  ورزد،  اشتغال  علم  تحصيل  به  بزرگسالي 
لحظه  براي  حتي  نگار  و  نقش  اين  که  کند،  نقش  آب  روي  مطالبي  که  نيز  است  اي 

 ماند. باقي نمي

جواني و  خردسالي  دوران  در  که  است  افرادي  آن  از  غالبًا  دانش  و  به   علم 
  خداوند تبارک و تعالي به همين نکته در قرآن مجيد   . اندتغال ورزيده تحصيل علم اش

فرموده   َصبِيّا  »اشاره  اْلُحْکَم  ْاتَْيناُه  و  :  َو  بينش  و  حکمت  از  خردسالي  در  را  يحيي  ما 

 .«استوار انديشي برخوردار ساختيم

بايد باشد، در اين زمان انسان قابل ترقي و تنزل    پس مدار کار غالبًا در جواني
است و اکتساب فضايل و ترک رذايل براي او ممکن است. هم چنين در اصاغر سخن  
مؤثرتر است از اکابر به دو وجه: يکي آن که قابليت بيشتر و به فطرت اقربند و تتّبع  

ر پذيرش حکمت  تر است. ديگر آن که غالبًا تکبر حجابي است دقبول در مزاج سريع 
تامّ  ِاصغاء  و  نشد  ُمتعطِّش  و  نيازمند  که  کسي  نيست.  حجاب  اين  آنان  در  نکرد،    و 

شود و کالم ِحکمي در او  براي قبول کالم ِحْکمي در منافذ فهم او گشادگي پيدا نمي
 نمايد. نفوذ نمي

پايداري  و آثار مطلوب آن که ثبات و    البته ضرورت علم در خردسالي و جواني
معلومات است، بدين معني نيست که انسان در بزرگسالي از تحصيل علم خودداري  

نتيجه  اين  که  بي کند  و  باطل  تصوري  متعال  گيري،  خداوند  فضل  زيرا  است.  اساس 
ابواب   و  بارش،  و  فيضان  حال  در  همواره  او  جود  و  وسيع  او  کرم  و  گسترده  بسيار 

 و سالي باز و گشوده است.رحمت او به روي همة بندگان در هر سن 

اگر کسي آمادگي داشته باشد، همواره مورد لطف پروردگار متعال واقع شده و  
رسد، و سن و کميت عمر براي تحصيل علم، دخالت کّلي  به هدف مطلوب خود مي 

مجيد  قرآن  در  نکته  اين  به  متعال  خداوند  فرموده    ندارد.  اَ »اشاره  َبَلَغ  َلّما  ُه  َو  ُشدَّ
ِعلْ   َواْسَتوي   َو  موسي  «ما  ْاتَْيناُه ُحْکما   دربارة حضرت  از  فرمايد:  مي  السالمعليه   که  پس 

آن که قدرت و نيروي او به کمال رسيد و اندامش اعتدال يافت، حکمت و علم را به  
 .او عطا کرديم
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فهماند اگرچه در خردسالي تحصيل علم  ما مي اين آيات شريفه و آيات ديگر به 
نيست.   تاّمه  علت  علم،  تحصيل  براي  لکن  است،  مؤثرتر  ثبات  و  پايداري  لحاظ  از 

تواند در بزرگسالي به تحصيل علم اشتغال ورزد و در اثر کوشش، به مقام  انسان مي 
 واالي علمي نايل آيد. 

با بزرگسالي به تحصيل اشتغال ورزيده و    سلف، همزمان   بسياري از دانشمندان 
اند و آثار گرانبهايي از خود به  سرانجام در اثر کوشش از ميان آنان فضاليي برخاسته

 اند.جاي گذاشته 

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

نمي  که  دانشجو گرانبهاست  نمود.  ارزيابي  را  آن  ريشة    توان  توانايي  قدر  به  بايد 
و   عالقه  و  پيوند  هر  بايد  دانشجو  برکند.  علم  تحصيل  راه  در  را  مانعي  هرگونه 

 . دلبستگي مادي که ميان او و تحصيل علم سدي ايجاد کرده از هم بگسلد

کرده  رها  را  آخرت  و  اخذ  را  دنيا  مردم  است،  بزرگي  مانع  نفس  و  چه  دنيا  اند، 
سعادت کذايي دنيا به نقد و تلّذذ به آن حالي است، اما سعادت آخرت متأخر و تمتع  

همتي و فرومايگي و  گزينند. از اين بيبه آن مآلي، لذا اکثر مردم آن را به اين برمي 
طاقت کرده که به واسطه آن ترک  قليل، آنان را چنان بي خساست است که حظوظ  

کرده   حّظ فرمودهجليل  بزرگان  پوالد  اند.  مانند  حق  طريق  در  بايد  الهي  رهرو  اند: 
در بوته گداخته و از هر ناپاکي پاک و پرداخته شود تا    بسوزد و مانند زر ناب   آبديده 

 منزل مقصود رسد.عدادهاي او رشد نموده و در نتيجه به سر از اين راه است

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

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

بهره  آن  از  دست خويش  خويش  هدف  به  گردي  ومند  قطعه  يابي،  قطعه  ترا  او  گرنه 
 جودت را در هم نوردد و در خود هضم کند.کند و و

درهم   براي  و  پرداز،  سياحت  و  سير  به  روزگار  گردش  عرصة  و  زمان  پهنة  در 
ارادة   و  تصميم  در  تعويق  خاطر  به  که  عمرت  تا  کن،  قيام  مادي  آرزوهاي  کوبيدن 
خدايي به بطالت سپري شده، با صحت حرکت جبران گردد و اعمالت سر و سامان  

 يابد.
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روايت شده است که آن بزرگوار چنين فرمود:    السالماز حضرت امام سجاد عليه 
علمي خود قرار مي مراقبت  تحت  را  روحي تو که وجودت  دهد،  حّق راهبر زندگاني 

اين است که از او تجليل نموده و محفل او را گرامي داري و به سخنانش گوش فرا  
بلند   او  پيش  گفتگو  در  را  صدايت  و  آوري  روي  وي  به  گشاده  چهرة  با  و  دهي، 

دستي نکني، بگذار که او خود  زي. اگر کسي از او سؤال کند در پاسخ به او پيش نسا 
پاسخ سؤال را القا کند. اگر کسي نزد تو از او به بدي ياد کرد، بايد در مقام دفاع از  

پوشي کني و محاسن او را به ديگران اظهار کني. با دشمنانش  او برآيي و از او عيب 
د دوستانش  با  و  نکني  به  همنشيني  نسبت  حقوق  اين  اداي  به  اگر  ننمايي.  شمني 

فرشتگان گردي،  موفق  آهنگ    استاد  تو  که  دهند  گواهي  تو  خير  جهت  در  آسماني 
داشته  استاد  هدف چنين  و  خدا  براي  را  دانش  و  علم  و  فرا  اي  او  از  الهي  هاي 

 اي.گرفته 

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

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

بازگو فرموده که به    را در قرآن مجيد   )ع(خداوند متعال ماجراي حضرت موسي
خضر  َعلي  »گفت:    السالمعليه   حضرت  َاتَّبُِعَک  رُْشدا    َهْل  ُعلِّْمَت  ِمّما  تَُعلَِّمِن  ترا    :َاْن  آيا 

 «اي؟آموخته شدهپيروي کنم تا در رسيدن به حق، بياموزي مرا از آنچه که  

اي از وظايف شاگرد نسبت به استاد  ، گزيده در اين گفتار کوتاه حضرت موسي
مي مي   معلوم  که  اين  با  موسيگردد؛  حضرت  عظيم   دانيم  از  پيغمبري  يکي  و  الشأن 

سودمندي را به  هاي تربيتي  ها و نکته العزم بود. اين آيه شريفه خصيصه رسوالن اولوا 
 دهد:ما ارائه مي 

معرفي کرده، اين مسئله ايجاب    )ع(خود را تابع حضرت خضر   )ع(حضرت موسي
خضر مي استاد  منزلت  و  مقام  از  شاگرد  موساي  منزلت  و  مقام  که  باشد،    کند  فروتر 

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

طلبد که آيا ترا پيروي کنم؟  مي  اجازه و رخصت  « َهلْ »با کلمة    )ع(حضرت موسي
مي  نشان  را  تواضع  در  مبالغه  نيز  مسئله  استاد  اين  به  نسبت  شاگرد  بايد  که  دهد 

 خويش معمول دارد. 
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خود را نادان و    )ع(هاي حضرت خضر در برابر معارف و آگاهي   )ع(حضرت موسي
، به مقام  «تا اين که مرا بياموزي  : َاْن تَُعلَِّمنِ   َعلي  »کند، و با جمله  فاقد علم معرفي مي 

 نمايد.واالي استاد خويش اعتراف مي

لزوم عمل به راه و رسم متابعت در اين آيه شريفه نه به طور مقيد و شرطي،  
اين نشان  است؛ و  صورت مطلق ذکر شده  تواضع شاگرد و که به  کمال  لزوم  دهندة 

 استاد است. 

معني متابعت متعلم، اين است که اعمال خود را با اعمال و رفتار استاد تنظيم  
 کند.کند يعني تابع، چنان کند که متبوع مي 

پيروي،   شده:  بيان  ترتيب  به  استاد  به  نسبت  شاگرد  وظايف  شريفه  آية  در 
د بايد  شاگرد  يعني  تعّلم.  خدمت،  سپس  تعليم،  کند،  پيروي  استاد  از  نخست  گام  ر 

استاد او را تعليم دهد و در سومين مرحله خود را در خدمت استاد بدارد، تا سرانجام  
 ترين مرحله از علم و دانش استاد، برخوردار گردد.در نهايي 

مقدس   َعلي  »جملة  َاتَّبُِعَک  تَُعلَِّمنِ   َهْل  پيرو:  َاْن  را  تو  که  كنم    ي آيا  اين  مرا  تا 

موسيمي   « ؟بياموزي حضرت  که  بر مي  رساند  من  بگويد  متابعت    خواهد  اين  اساس 
دهندة اين است که شاگرد بايد  هدفي جز فراگيري علم ندارم. اين مسئله نيز نشان 

 آموزي هدف ديگري نداشته باشد.در مقام همراهي با استاد، جز علم 

ُعلِّْمَت »جملة   شد  يبينش از   :  ِمّما  آموخته  و    «ي اهكه  علم،  از  بخشي  يعني 
موسي تو  مي  حضرت  هماوردي با  پيروي جوياي برابري و  در اين  بگويد من  خواهد 

 خواهم به بخشي از علم تو دست يابم.نيستم، بلکه مي 

جملة   نيز  ُعلِّْمَت »و  ک  «ِمّما  است  آن  در  ـنشانگر  را  علم  اين  متعال  خداوند  ه 
قرار داده است، لذا بايد علم و عالم را ارج نهاد و مقام استاد را    اختيار حضرت خضر 

 هاي الهي است.واال شمرد، چه معلم بودن يکي از سمت 

موسيمي  «رُْشدا  » کلمه   حضرت  که  خضر   رساند  حضرت  ارشاد    از  درخواست 
مي حيران  و  سرگردان  استاد،  برکات  از  برخورداري  بدون  وگرنه  اين  نموده  شد؛ 

فهماند که بدون ارشاد استاد به هدف نتوان رسيد. نتيجه اين که  مسئله نيز به ما مي 
حقيقي استاد  منزلت  و  آگاهي    مقام  فزونتر،  علمي  احاطه  الزمة  زيرا  واالست،  بسي 

 باالتر از محتوي و اهداف علمي است.





 فصل دّوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

 

اسالم مکتب  آنها،    از  قبول  وجود  با  مردم  اکثر  که  رسيده  دستوراتي  و  تعاليم 
نکرده  آن  در  تفکري  نبردهچندان  پي  آن  بواطن  به  و  گرفته  را  آن  ظواهر  از  اند؛  اند. 

منظور اين سخن، کدام عالم و    .افضل است از خون شهداء  جمله اين که مداد علماء
 کدامين کالم است؟ 

رباني عالم  آن  گوينده  ولي  باشد،  شرايط  واجد  كه  کالم  كه    بسا  آن  نباشد. 
است، عارف و عالم    كالمش متخذ از کالم الهي و بزرگان بوده و افضل از خون شهداء 

رباني است. اسالم آن مقدار اهميتي که به مقبوليت داده به کثرت نداده، به طوري  
کيفيت شرط است نه کميت. انساني که در زندگي عالوه بر خود    ،که در درگاه الهي

موفق به اصالح فرد ديگري شده، از لحاظ باطني و تربيت روحي، مقامش بسي باالتر  
است  مبّلغي  آن  واجد    از  فرد  نتوانسته  عماًل  مستمع،  هزاران  داشتن  وجود  با  که 

 شرايطي تربيت کند.  

را مطالعه نمايند و در اثر آن موفق    کساني که به رضاي حق کالم علماي رباني
محسوب   رباني  علماي  رديف  در  نيز  آنان  گردند،  ديگران  و  خود  تربيت  و  اصالح  به 

عادت در رسيدن به حضور وجود مقدسي است که کالمش به  شوند. پس کمال س مي
رضاي حق بوده، و قيام به اصالح و تربيت خود و ديگران و رسانيدن آنان به سعادت  

 دارين نموده است.

 

آشنا    رسد و به همه مبذول است، اما با غير دريغا که پيغام دوست هميشه مي 
دل پروانه  به  بايد  را  شمع  سخن  ندارد.  سوختگان    سازش  با  تنها  اين حديث  گفت، 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              50   

بايد طريق حق را سير نمود، و مشقت و رنج سفر را    نمايد. با پاي پر آبلهسازش مي 
 بايد هموار کرد. 

ال  علم  تحصيل  پي  در  حق،  رضاي  به  که  کساني  حال  به  محضر  خوشا  به  هي 
کنند و در راه خدا متحمل مشقت  شتابند، مسافات بعيده را طي ميمي   علماي رباني

مي علم  کسب  شده  سختي  خود  و  هم  است،  عمل  با  توأم  آنان  علم  اين  و  نمايند 
 سازند. مند مي گردند و هم با نشر مطالب حقه، ديگران را بهرهبرخوردار مي 

عل  صادق  قيامت مي  السالم يه حضرت  روز  ميزان   فرمايد:  سنجش  که  براي  ها 
شهداء مرّک  خون  ربانيو  علماي  مرّک  ب  گردند،  علماءآماده  قلم  شهداء   ب  خون    بر 

 و رجال الهي چه عظمتي در پيشگاه الهي دارند.  يابد. وه که عالم ربانيفزوني مي

اميرالمؤمنين  مي عليه   حضرت  ربانيالسالم  عالم  سوي  به  شتافتن  و    فرمايد: 
فرمايد:  نشستن در پيش او به رضاي خدا، بهتر است از عبادت هزار سال. و نيز مي 

مي  بزرگوار  آن  همچنين  علماء.  زيارت  به  قصد    فرمايد:  به  رفتن 
گرد خانه خدا   قربت، بهتر  طواف به  مرتبه  از هفتاد  عمره  است  مرتبه حج  هفتاد  ، و 

 جا آوردن.  ه مقبول و مبرور ب

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

 اليتناهي به درگاه الهي به جا آورد.

ترين فرد در پيشگاه الهي بوده و  بسيار واالست، چه او مقدس   مقام عالم رباني
  )ع( احترامش واجب است و احترام به او، احترام به مولي است. حضرت اميرالمؤمنين

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

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

نسبت به تو اين است که در موقع سؤال، شرايط ادب را رعايت نموده و زياد سؤال  
مي  وارد  محفلي  به  که  موقعي  و  را  ننمايي  تحّيت  اما  کن  سالم  همه  به  شوي، 

و  ها  اختصاص ده به عالم رباني. روبروي او بنشين و پشت سر او منشين و به چشم 
ملول  .هايت اشاره مکندست عالم رباني  کالم  از طول  او زياد سخن مگو و  در نزد   ..

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

 کند.  يز آن را سّد نمي چهيچ   شود که تا روز قيامت مي

بر  قطعيه  ادّله  و  عاليم  جمله  قدر   از  که  است  اين  انسان،  رباني  جهل  را    عالم 
دشمننداند. بزرگان فرموده  که خداوند او را  اند:  است  در نزد خدا کسي  مردم  ترين 

حال   به  را  او  خداوند  نکند،  قدرداني  رباني  عالم  از  که  کسي  واگذارد.  خود  حال  به 
عدول   مستقيم  صراط  از  و  نمايد  سير  راهنما  بدون  او  صورت  اين  در  واگذارد.  خود 

علي حضرت  دنيا  مي   )ع(کند.  زرع  و  کشت  به  دعوت  اگر  را  اشخاص  چنين  فرمايد: 
مي  استقبال  سستي  نمايند،  کنند،  آخرت  زرع  و  کشت  به  دعوت  اگر  لکن  کنند 

ميمي استقبال  را  آنچه  گويا  فرار  نمايند.  آنچه  از  و  است  واجب  برايشان  کنند 
 کنند، از ايشان ساقط!  مي

اکرم رسول  او  مي   )ص(حضرت  علم  زيرا  منشينيد  عالمي  هر  حضور  در  فرمايد: 
ارشاد انسان نمي  از  سبب  را  که شما  در حضورش بنشينيد  اليق است  عالمي  گردد. 

پنج چيز به پنج چيز راهنمايي کند: از شک به يقين، اما كثيري نه تنها مردم را از  
نمي  سوق  يقين  به  ميشک  نيز  آنان  يقين  مراتب  از  که  به  کاهدهند،  کبر  از  ند. 

از رغبت به زهد.   خيرخواهي؛  کينه به سوي نصيحت و  از  تواضع؛ از ريا به اخالص؛ 
رغبت به سوي بزرگان و علم    االّ البته در اينجا رغبت به عالم طبيعت منظور است و  

آيد. رغبت سالکين راه حق و حقيقت به سوي خدا  الهي از صفات الهيه به شمار مي
الهي محبوبين  الهي  و  عاشقان  آنان  را    است،  حق  محبت  شيريني  که  هستند 

 اند.  چشيده 

کيست که شيريني عشق و محبت ترا چشيد، و جز تو كسي را خواست؟    ،الهي
نمي  را  کسي  تو  جز  ديگر  چشيد،  ترا  محبت  شيريني  كه  آن  كه  عالم  مسلم  خواهد. 

کرامت    رباني او  به  را  خود  عشق  شيريني  و  لذت  خود،  فضل  به  تو  که  است  فردي 
کيست که به مقام قرب    ، بندد. الهينمي   اي و او به جز تو به چيز ديگري دل فرموده

انس   تو انس گرفت و روي از تو برگردانيد؟ آن که با خدا انس دارد، با محبوبين الهي 
اين  از  فرموده دارد.  بزرگان  مي رو  اعراض  رباني  عالم  از  که  کسي  خدا  اند:  از  او  کند، 

 نمايد.  اعراض مي

چشانده  ،الهي آنان  بر  را  خود  محبت  لذت  که  ده  قرار  بندگان  آن  از  را  اي.  ما 
گردانيده  اهل  را  آنها  خود  محبت  و  عشق  قضايت  براي  به  و  مشتاق  لقايت  به  اي، 

ساخته  فرمودهخشنود  کرامت  برايشان  را  ديدارت  نعمت  عالم  اي.  نشيمنگاه  در  اي، 
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داده  را جاي  صفا و حقيقت، آنها  محبت خود  صدق و  چيز جز  را از هر  قلبشان  اي. 
 اي.  خالي نموده

برمي   ، الهي دل  از  شوق  نالة  که  ده  قرار  آنان  از  را  پيشانيما  و  در  کشند  شان 
ديدگا  اشک  است.  سجده  در  عظمتت  و  پيشگاه  است  جاري  تو  محبت  از  نشان 

قلوبشان مملو از عشق توست، چنان که عشق تو قلبشان را از کل ماسواي تو برکنده  
 است. 

 

رباني عالم  واصل  محفل  عارف  سيناست  و  طور  است،  محفلي  کعبه    چه  يا 
کاملمعظمه عارف  و  رباني  عالم  بيان  موسي؟!  بيان  کيست؟  بيان  بيان    ،  يا  است 
محمد  عيسي  بيان  سينا )ص(يا  طور  بوي  محفلي  چنان  از  بلکه  ؟  معظمه،  بيت  بوي   ،

 آيد.  مي  عرش معّلي بوي جنت و  

بلکه    )ص(که بيان محمد  و موسي  ، نه بيان عيسيو عارف واصل  بيان عالم رباني
گرديد مطيع محض خدا  که  کسي  زيرا  بيان خداست.  زبان او مي   ، در واقع  گويد. به 

جاري   او  زبان  به  که  خداست  کالم  معني،  در  اما  است  عارف  بيان  ظاهر  به  آري، 
عاليم و نشانهمي عارفي را  عالم و  که با آن مي شود. چنين  راه  هايي است  مرد  توان 

ها و هايي دارد، يکي از آن نشانه عاليم و نشانه   حق و حقيقت را شناخت. عالم رباني
عاليم، تالش عالم رباني براي برخورداري افراد واجد صالحيت از آن گنجينه حکمت  

 و علمي است که بر او کرامت شده است.  

و    يکي از انواع امانات، علم است. کسي که به توفيق الهي علوم و معارف حقه 
گرفته، در حقيقت خداوند تبارک و تعالي اين گنجينه را به او  حکمت اسالمي را فرا 

رباني عالم  سينه  در  که  علمي  آري،  است.  که    سپرده  است  الهي  گنجينه  است 
خداوند متعال اين امانت را که ماوراء امانات ديگر است، به او سپرده و در قبال آن  

وليت  ئدر پيشگاه الهي مس   ااّلموده که بايد بر طبق آن عمل کند و  وظايفي تعيين ن 
 بزرگي دارد. 

فرمايد: حق رعيت به علم تو  مي   در مورد عالم رباني  السالم حضرت سجاد عليه 
قّي آنان  براي  ترا  تعالي  و  تبارک  خداوند  بداني  بايد  که  است  قرار  اين  سرپرست  و  م 

داده و اين گنجينه علم و حکمت را براي تو به امانت سپرده است، تو موظف هستي  
 که از اين گنجينه به نيازمندان خدمت کني و به آنها رسيدگي نمايي. 
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در قبال اين امانت الهي به وظايف خود عمل نمايد و از اين    انيهرگاه عالم رب
موالي   براي  او  کند،  خدمت  اسالميان  و  اسالم  به  و  رسيدگي  نيازمندان  به  گنجينه 

دار امين و خيرخواه است. اما هرگاه بر طبق وظايف عمل ننموده و  خود يک گنجينه 
بهره را  نيا مردم  به  و  نسازد  خود  مند  موالي  بر  او  نکند،  خدمت  و  رسيدگي  زمندان 

 داري خائن است.خزانه

بهره خداوند  اعطايي  گنجينه  آن  از  را  ديگران  نخواهد  که  عالمي  مند  بنابراين 
سازد، در حقيقت او جاهل است نه عالم! متأسفانه بسياري چنين کردند و خواستند  

بهره  علم  از  خود  فقط  ب که  رديف  در  آنان  باشند،  مي مند  شمار  به  در  خيالن  و  روند 
 جاهل، بهتر است از عالم بخيل.  روايت آمده که سخيّ 

رّباني عالم  از  نصيحت    اگر  مورد  وقتي  سرزند،  خطايي  يا  و  نسيان  و  سهو 
نمايد و خدا را شاکر  غرضانه فردي يا عالمي قرار گيرد، از آن استقبال و تشکر ميبي

است که چنين نعمت عظمي نصيب او شده که به توفيق الهي موفق به درک خطاي  
 خود گرديده است.

گردند، در حقيقت  ده خاطر ميعالماني که از پند و اندرز ديگران، ناراحت و آزر
جاهالنند. کساني که درصددند افراد فاقد اهليت را از علم و حکمت برخوردار سازند،  

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

دقت و مراقبت را دارند که از آنان به توفيق الهي خطا و اشتباهي   بزرگان کمال
در رديف ممکنات  تعالي  حق   صادر نشود مگر اين که خدا بخواهد. البته اين مشيت 

و گذشت    است  و  عفو  درخواست  بزرگان  شعار  گيرد،  صورت  اشتباهي  زماني  اگر 
مقا  در  که  هستند  حق  کمال  و  جمال  دلباختة  قدري  به  آنان  کالم  است.  استماع  م 

کرده اخذ  که  را  علومي  تمام  مي حقه،  نسيان  ديار  به  تواضع  اند،  کمال  با  و  سپارند 
 نمايند.توجه تام به آن علم و حقيقت مي

اکرم  رسول  عالم ربانيمي  )ص(حضرت  هميشه    فرمايد  رباني  دارد: عالم  عاليمي 
مندي خود از آن  آورد و يکي از فرايض مهم او عالوه بر بهرهواجبات خدا را به جا مي 

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

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

 باشد. محرمات بپرهيزد، اورع مردم مي
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رباني او    عالم  از شر  آسوده و  زبان او  دست و  از  مردم  که  است  در امان  کسي 
نمي  سر  او  از  کاري  راه  باشند،  رباني  عالم  شود.  ديگران  ناراحتي  به  منتهي  که  زند 

کند. البته  رود، او عادل است و در تمام امور خود عدالت را رعايت مي ستمکاران نمي 
رو  رعايت عدالت منوط به تفکر است، بدون تفکر اجراي عدالت ممکن نيست، از اين 

 کند.  از انجام هر امري و قضاوتي تفکر مي  عالم رباني همواره قبل 

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

بر  براي  زمينه  ايجاد  اشتهار،  از  نظر  اگر  اما  است.  آن  شيطاني  از  ديگران  خورداري 
حکمت و  علم  صفات    ،گنجينه  از  است  صفتي  اشتهار  چنين  باشد،  آنان  هدايت  و 

 الهيه. 

رباني عالمي    عالم  چنين  آن،  است و هم از بواطن  علم برخوردار  ظواهر  از  هم 
شايستگي دارد كه مرجع ارشاد ديگران باشد. عالم رباني، عالمي است که کثرت علم  

تر از  داند و غرض او از تحصيل، اين نيست که خود را عاقل را موجب کثرت عقل نمي 
 سايرين به جامعه بنماياند.

ظو  کسب  به  فقط  که  بيعالمي  بواطن  از  و  پرداخته  علم  او  اهر  است،  خبر 
  شايستگي هدايت و ارشاد را در جامعة بشريت ندارد. عالمي که کثرت علم ظاهري 

 را موجب کثرت عقل بداند، جاهلي بيش نيست.

صادق علماء مي   )ع(حضرت  از  بعضي  مي   فرمايد:  گنج  را  خود  و  علم  کنند 
  خواهند که ديگران از علم ايشان منتفع باشند، چنين علماء در طبقة اول دوزخ نمي

پاره  علما هستند.  از  ناراحت    ءاي  و  ندارند  را  ديگران  اندرز  و  پند  شنيدن  تحمل 
سخت مي دادن  پند  مقام  در  خود  لکن  مي شوند،  هدايت  گيري  توان  نيز  آنان  کنند، 

اي از علماء به عوض سالکين طريق  فرمايد: عدهجامعه را ندارند. و نيز آن بزرگوار مي 
برمي  علم  تحصيل  براي  را  اغنياء  الهحق،  راهروان  و  اهل  گزينند  و  شايسته  را  ي 

.. و کساني را که خارج از  .اخبار و احاديث يهود و نصاري و  ءدانند. بعضي از علما نمي
كنند.  دين اسالمند، براي اشتهار و خودنمايي کسب مي 

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

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

و    950 نمود،  دعوت  خدا  سوي  به  را  مردم  که  طوفان  از  قبل  پيغمبري  دوران  سال 
سال بعد از پياده شدن از کشتي و دفع آبها از روي زمين مشغول آباد کردن    500

 شهرها شد. 

مي  صادق  آفتاب  امام  در  روزي  بزرگوار  آن  که  مردي  فرمايد  که  بود  نشسته 
اي؟  پس از رّد سالم او، فرمود براي چه آمده  )ع(رسيد و به او سالم کرد. حضرت نوح 

قابض من  نوح!  اي  کرد،  آمده   االرواحعرض  فرمود:  هستم،  نمايم.  قبض  ترا  روح  تا  ام 
االرواح، مهلت ده تا از اين آفتاب به آن سايه بروم، عرض کرد مهلت دادم.  اي قابض 

 

اي شيفته و فريفته مال و منال و جاه و  در اين دنياي فاني و گذرا، عده   ،آري
ستمکاران   راه  امور،  آخرت  و  عاقبت  در  تفکر  از  غافل  آنان  دنيايند.  رياست  و  جالل 

که  مي صورتي  در  است،  آن  مقامات  و  دنيا  کسب  براي  آنان  علم  تحصيل  روند؛ 
 براي تقويت معنويات و ارشاد جامعه باشد.  تحصيل علم بايد 

نمي  محسوب  علم  نباشد،  مردم  هدايت  و  ارشاد  وسيله  که  امام  علمي  گردد. 
وارد مسجد شد، ديد عده کثيري    )ص(فرمايد: روزي حضرت رسول اکرممي   )ع(صادق

اند، فرمود چه خبر است؟ گفتند آن مرد عّلامه است. حضرت  دور مردي جمع شده 
و   اخبار  و  عرب  انساب  به  نسبت  مردم  داناترين  گفتند  چيست؟  عالمه  که  فرمود 
احاديث ايشان و اخبار جاهليت و اشعار عرب است. حضرت فرمود: اين علمي است  

آ آن  به  کسي  اگر  نمي که  او  به  ضرري  نشود،  بداند،  شنا  را  آن  که  هم  کسي  و  رسد 
 سود معنوي ندارد.

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

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

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

بگيرد، هم ظواهر  سنت قائمه، يعني انسان بايد مسائل شرعي خود را فرا  -سوم
 و هم بواطن آن را.  
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کسي است که داراي آيه محکمه، فريضة عادله و سنت قائمه باشد.    عالم رباني
داند که وظايف و تکاليف شرعي او چيست، لذا هرگز لغو و بيهوده  چنين عالمي مي 

گويد. اما عالمي که تفکر او مقدم بر تکلم او نباشد، کالم او در رديف لغويات و  نمي
 گردد. لهويات محسوب مي 

رباني بي   عالم  ادا  سخن  مورد  به  و  جا  به  نيز  را  خدايي  سخن  و  نگويد  فايده 
صادق  امام  بي مي   )ع(نمايد.  سخن  رباني  عالم  نمي فرمايد:  از  فايده  که  سخني  گويد. 

شود يا فايده مادي دارد که اگر آن فايده به رضاي حق باشد،  لسان انسان جاري مي 
ت؛ و يا داراي فوايد معنوي و اخروي است، و يا هم فايده  در رديف فوايد معنوي اس

معنوي دارد و هم فايده مادي، که اگر فايدة مادي آن در جهت معنويات باشد، لطف  
ام است.  کـالهي  سخني  از  نـ ا  فايـه  نـ ه  و  دارد  مادي  بايـده  معنوي،  اجتناب  ـه  د 

 رد. ـک

سخن با  لکن  فايده گفته افراد بسياري  نبودهاند  ، نه تنها  چون به جا و به مورد 
سخن   لذا  است،  شده  اسالم  ضرر  به  منتهي  بسا  که  نشده  معنويات  تقويت  موجب 

 باشد. حکمتي بايد به جا 

به   را  او  گرديد،  غايب  تو  از  برادرت  وقتي  که  است  بزرگوار  آن  تعاليم  از  ديگر 
که  موقعي  داري  دوست  که  کن  ياد  ذکري  کند.    بهترين  ياد  ترا  شدي،  غايب  او  از 

رباني نمي  عالم  غيبت  کسي  اهل  از  رباني  عالم  باشد.  جايزالغيبه  که  اين  مگر  کند 
 سخاوت است.

رباني عالم  عقبي  و  دنيا  در  مردم  و    بهترين  سخاوتمندانند،  آن  از  بعد  و  است 
 عمل هستند و بعد از آنها بخيالنند. اي بيشريرترين مردم در دنيا و عقبي، علم

و  احسان  کند  احسان  ثروتمند  البته  تهيدست،  يا  و  ثروتمندند  يا  کنندگان 
ايثار مي  احتياج  که با وجود  تعالي کساني را  تبارک و  كنند،  تهيدسْت ايثار، خداوند 

 فرمايد. مدح مي 

رباني نمي  عالم  ظاهري  منصب  و  مقام  حد  عاشق  به  جز  منال  و  مال  به  شود، 
کند، به آنچه خدا قسمت کرده راضي است. اگر زماني عالم رباني و  کفاف اعتنا نمي 

حق   رضاي  به  مسلمًا  شد،  مقامي  و  منصب  يا  و  منال  و  مال  طالب  الهي  مرد 
 مي انجام دهد. خواهد از اين قدرت و مقام ظاهري، خدمات شاياني به جامعة اسال مي

رباني به    عالم  و  جا  به  خاموشي  البته  خاموشي.  حلم،  علم،  است:  نشانه  سه  را 
  نما را نيز سه عالمت است: اول است. عالم   جا از گناهان کبيره مورد، زيرا خاموشي بي
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دوم کند.  جدل  خود  مافوق  با  نافرماني  سوم به    به  نمايد.  ستم  به    زيردستان 
 ستمکاران ياري رساند. 

اين است که هميشه در مقام مباحثه و مجادله، با کالم و    از عاليم عالم رباني
حقيقتي را به اثبات رساند. امر    ، کند تا با ادّله و براهين الهيهدليل الهي مباحثه مي 

اما نه به طور مطلق، يعني امر است به مجادله    شده به مجادله و نيز از آن نهي شده
اند با دو کس جدل مکن: با سفيه و  فرموده  به جا و به مورد. از جمله پيشوايان الهي 

حليم. البته مراد آن شخص حليمي است که بر حق باشد. اگر با حليم مجادله کني  
بر تو غلبه نمايد، و اگر با سفيه مجادله کني، ترا خوار سازد. آري، بايد بدانيم محل  

مجادله واج کجا  در  کرد، و  اجتناب  آن  کجا بايد از  در  کجاست و  ب بوده و  مجادله 
 قصور از آن گناه است. 

اش به جا  بايد با دقت موارد را مالحظه نمايد و امر است که مجادله   عالم رباني
گوييد  يبگو اگر راست م:  قُْل هاتُوا ُبْرهانَُکْم اِْن ُکْنَتُْم صاِدقينَ »و با براهين الهيه باشد.  

بياوريد را  خود  اْلِکتاِب  »،  «دليل  َاْهَل  ْلتُجاِدلُوا  َاْحَسنُ   اْلّ َو  ِهَي  کتاب  :  بِالَّتي  اهل  با 

است بهترين  که  آنچه  با  مگر  نکنيد  منطقيه  «مجادله  ادله  و  الهيه  براهين  با  يعني   ،
 مباحثه کنيد. 

اِلي  » اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنَةِ   اُْدُع  دعوت کن به راه پروردگارت    :َسبيِل َربَِّک بِاْلِحْکَمِة َو 

حسنه موعظة  و  حکمت  َاْحَسنُ »   ،«با  ِهَي  بِالَّتي  شيوه  :  َو جاِدْلُهْم  به  آنان  با  كه    ياو 

نما  مجادله  است  انجام    «نيكوتر  وجه  بهترين  به  بايد  مجادله  که  است  امر  اينجا  در 
 اند که مجادله با باطل، بايد به وسيله حق باشد نه با باطل.گيرد. بزرگان فرموده

آيند، ممکن است هر دو بر باطل وقتي دو نفر با يکديگر به مقام مجادله برمي 
از  قبل  است.  باطل  تقويت  موجب  باطل،  با  باطل  مجادلة  به    باشند؛  بايد  مباحثه 

که   اين  غافل از  کنند،  مجادله  که افراد خودخواه با باطل  آن واقف شد، بسا  شرايط 
توان به وسيله باطل، باطل را از بين برد. با ضعف مراتب علمي، مجادله با اهل  نمي

باطل، سبب ضايع کردن علم و تقويت باطل است. به شهادت تاريخ، از اول خلقت تا  
اند، لکن مبارزة ايشان با باطل به  با اهل باطل مبارزه کرده   دان الهي امروز همواره مر 

 اند باطل را محو نمايند. وسيله حق بوده و توانسته 

جاري شده و به    اميد است حقايق حقه الهي که از لسان عارفان و علماي رباني
 آيد، وسيله انهدام باطل گردد.قلم حق به مقام تحرير مي 
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رباني عالم  خصوصيات  از  ديگر  است. يکي  قضاوت  در  احتياط  و  دقت  رعايت   ،  
مي  آشکار  او  عمل  از  انسان  بطالن  و  حقيقت  معرف  گرچه  فردي  هر  عمل  و  گردد 

ص  و  عمل  کيفيت  و  کميت  تشخيص  اما  ابواب  اوست،  از  بابي  خود  آن،  فساد  و  الح 
 معرفت است. 

دهنده بايد  تواند کيفيت دروني ديگران را تشخيص دهد، تشخيص هرکسي نمي 
مي  فردي  واقع  در  مجاز.  نه  باشد  حقيقت  عمل  اهل  وسيله  به  يا  کند  قضاوت  تواند 

عادالنه،   قضاوت  و  شناخت  الزمه  باشد.  شرايط  واجد  خود  که  بشناسد  را  او  کسي 
است که به  تعالي  حق   و شمول فضل و رحمت  رداري از تعاليم عاليه استاد الهي برخو

 مقامي برسد که داراي قدرت تشخيص و بصيرت گردد.

رباني  ،آري باطني  عالم  عقل  داراي  که  است  از    کسي  کمال  حد  در  و  گشته 
بهره  بلندي حقايق  و  پستي  و  است  قلبي  اعتدال  حال  در  همواره  او  باشد.  و  مند  ها 

اي حوادث و طوفان روزگار در او مؤثر  هاي ظاهري و پارهها و عدم موفقيت موفقيت 
 شود. گردد و مغلوب احساسات نمي نمي

د گيرد،  قرار  اجتماعي  يا  جماعت  رأس  در  اگر  عالمي  موقعيت  چنين  آن  ر 
خطير و حساس، کمال دقت و همت را بنمايد که از او قصور و گناهي سرنزند. چه  

م،  اند فساد عاِلقصور و گناه او قابل قياس با ديگران نيست تا آنجا که بزرگان فرموده
 گرداند.عاَلمي را فاسد مي 

و از جمله از فرمان به مالك اشتر، چنين    السالم از کالم حضرت مولي علي عليه
اند که رفتار حاکم  آيد که آن بزرگوار در وهلة اول وظايف خود را تشريح نمودهبرمي

و زمامدار با مردم چگونه بايد باشد. اگر از آن مقام قصور و گناهي سربزند و مرتکب  
شود، تفريطي  و  ساير مسئو   افراط  مي مسئو  ليت  اگر  اوست.  عهدة  به  خواهد  لين 

انجام   از  بعد  و  بيازمايد  را  وي  بايد  بگمارد،  حاکم  و  نماينده  عنوان  به  را  شخصي 
بزرگوار   آن  نمايد.  نظارت  او  عملکرد  بر  و  کند  نصب  الزم  شرايط  احراز  و  تحقيقات 
نظارت کامل بر واليان و مأموران خود داشتند و اگر از آنان کمترين تخلف و تخطي  

مي کمشاهده  توبيخ  خلع  نمودند،  منصب  آن  از  را  او  اصالح،  عدم  صورت  در  و  رده 
 نمودند. مي

رباني که    عالم  اسالم  مقدس  احکام  به  است  واقف  برآيد،  قضاوت  مقام  به  اگر 
قاضي حق ندارد با مجرم، خارج از حد اعتدال برخورد کند. اگر وقتي دشمن از در  
باشد   الزم  که  صورتي  در  و  گردد  واقع  پذيرايي  و  احترام  مورد  بايد  درآيد  صلح 
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بر  که  گردد  اعالم  او  به  بايد  شود،  اسال  مکافات  احکام  رفتار  طبق  او  با  قرآن  و  م 
 خواهد شد.

  آن   که  اين  وجود  با ،  بنگريم  (ع)علي  اميرالمؤمنين   حضرت   هايقضاوت   به  اگر 
  شاهد   به   نيازي   الهي   قدرت   و  علم   مظهر   آن   و  است   امکان  عالم   قلب   و   امام  بزرگوار

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

  بايد   هم  باز  باشد،  داشته   کسي   بودن  مجرم  به  قطعي  علم   ولو  شرع   حاکم  آري،
  امر   مراتب  که  بسا .  است  نهفته   هاييحکمت   تحقيق   و  اقدام اين  در   چه  کند  تحقيقات

  مطالبي   مجرم   که   دارد   امکان   يا   و   گردد؛   آشکار  پنهان،   و  مخفي   کمياتي   و  کيفيات   و
 . شوند يابفيض  مردم  اکثر  آن  نتيجه از که  کند بازگو  را

  حرف   به   که   ، سليم  عقل   و  تفکر   داراي   و  دقيق   است  عالمي   ،رباني  عالم   بنابراين
  اين   نگران   هرگز   او.  نزند  تهمت   ديگري  به  مقام  حفظ  براي  و   نلغزد  جايش   از   کسي

  در .  گردد  وارد   ايصدمه   موقعيتش   و  مقام   به   کند،   طرفداري  حق   از   اگر   که   نيست
  حبشي   غالم  چه   نگردد،  قايل   خدا  بندگان   بين  تبعيضي  و  تفاوت   عدالت،   اجراي   مقام
  الهي   داد  و  عدل  مظهر   او  بيگانه،  چه  و  باشد  خويش  چه  قرشي،  سيد  چه  و  باشد
 .است

  احترام  به   که  خواستاريم   تو   از  ولي  شد،   نتوانيم   علي  که   معترفيم   و   مقّر ما  الهي،
  نيز   ما   در   الهي  مقام  اين  تا   فرمايي  کرامت   را   عدالت   منصب   اين   هم   ما   به  ايشان 

 .گردد متجلي  نيز  ديگران  در ما  ارشاد سبب  به تو توفيق به بلکه  و  شود، متجلي

  نهايي  آمال   به   آن   توسط   که   دارد   اسراري   و   علل  بزرگان،   کاميابي   و   موفقيت 
  نبوغ   و  باطني  استعدادهاي  به  مربوط  علل   اين   از  قسمتي.  اندگرديده  نايل  خويش

  خداوند   را  برخي  و  رسيده، آنان  به  ارثي  عوامل  طريق  از  آنها   از  بعضي  است که  فکري
  هاي موهبت   يعني،  است  نهاده  آنها   اختيار  در  آفرينش  نظام  براي   مصلحتي  به  متعال

 . تحصيلي  امور  نه است  الهي
  آنها   اثر   بزرگان  کالم   به   بنا   اما   دارد،   مدخليت   بشر   ترقي   در   اگرچه  ارثي  عوامل

  خواهان هر کسي    که  است  ديگري  امور  بشر،  ترقيات  واقعي   علل.  نيست  زياد  چندان 
 . گردد نايل هدف  به  و بندد به کار  را   امور  آن  تواند مي  باشد، خويش  سعادت
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الهي  - مردان  ترقيات  واقعي  ،  علل 

. 

پيشوايان اسالم و سفراي الهي علل و عوامل ترقي و رسيدن به سعادت را بيان  
کماليه،  فرموده علل  اين  تحصيل  براي  است.  بزرگان  محضر  در  علل،  اين  علم  و  اند 

ترقي   واقعي  علت  که  دريابيم  ايشان،  عاليه  تعاليم  با  و  رويم  بزرگان  سوي  به  بايد 
 انسان چيست.

 آنانند كه به دستور اکيد سفراي الهي قدم در جرگه خودشناسي  علماي رباني
هاي قوي درصدد تجسس  نهند و همچو غواص به درياي درون خود روند، با نورافکن 

طبق   سپس  کرده،  روشن  را  خود  دروني  اسرار  و  برآيند  خويش  درون  تفحص  و 
 هاي الهي از خود ظاهر سازند. وظايف و تکاليف خويش رفتار کنند و فعاليت 

خوشي  ، آري و  مرهوترقيات  انسان،  حقيقي  فعاليتهاي  اوست  ن  الهي  هاي 
نْساِن  » لاِْلِ َسعي    اْلّ َلْيَس  نيست  يبرا  : ما  او  تالش  حاصل  جز  صفحات  «انسان  حتي   .

مي روشن  ما  براي  را  حقيقت  اين  آفرينش  نظام  و  در  گيتي  موفقيت  که  سازد 
نگيرد،  فعاليت  صورت  نهان  در  شيميايي  انفعال  و  فعل  صدها  تا  است؛  الهي  هاي 

 برومندي به وجود نخواهد آمد. درخت 

-
قلبي  اتحاد  تا  است،  ترديد  و  شک  مقام  در  تا  کمال    سالک  به  را  خود 

نرسانده، اين موفقيت نصيب او نخواهد شد. در مقام کمال ايمان به هدف است که  
ريشه عميق دارد و  هر کسي    ذات در  رود، زيرا حّباختيار به سوي آن ميانسان بي

 داند.او موفقيت نهايي خود را در اين راه مي 

که   کسي  اما  است،  رذيله  صفات  از  خودخواهي  را  گرچه  خود  ابدي  سعادت 
خواهد، اين خواست و صفت او در رديف صفات الهيه است. کسي که يقين دارد  مي

آماده   را  خود  قطعًا  است،  امر  فالن  انجام  در  او  جاوداني  سعادت  و  کاميابي  کمال 
نمايد که با عشق و عالقه کامل آن را انجام دهد. لکن در صورت فقدان ايمان به  مي

علل موفقيت، و تنها با اتکاء به فکر و عقل خود و عدم آمادگي  هدف و ناآشنايي به  
 استفاده از رهنمايي بزرگان، موفق نخواهد شد. 

فردي که به صحت و تندرستي خود عالقمند است، چون بيمار شود در صورت  
با خوردن دارو و حتي تحت چاقوي جراحي قرار گرفتن، خواهان    ، اعتماد به طبيب

اس خود  بهبود  و  گرانبهايي  درمان  جواهرات  دريا  زير  در  دارد  يقين  که  غواصي  ت. 
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نه آن    ،زند، لکن با سلب اعتمادنهفته است، با عشق خاصي خود را به امواج دريا مي 
زند. پس ايمان به هدف  خورد و نه غواص خود را به امواج دريا مي بيمار دارو را مي 

م و  جان  از  سعادت  طالب  لذا  است،  موفقيت  رموز  از  مي رمزي  خود  و  ال  گذرد 
 کند.هرگونه رنج و مشقتي را تحمل مي 

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

امو اين  چه  باشد،  استقامت  و  پشتکار  داراي  و  بردبار  شکيبا،  بايد  متضمن  حقيقي  ر 
سعادت انسان است. چنين فردي صبر را که يکي از فضايل انساني است، با کاهلي و  

 کند.سستي و تن به قضا دادن و زير بار تعدي و ستم رفتن اشتباه نمي 

رباني  - علماي  موفقيت  اسرار  از  ديگر  ، سّري 
تمرک و  قلبي  اتفاق  و  و  اتحاد  اتحاد  بر  عالوه  است.  فکري  و  عقلي  نيروهاي  دادن  ز 

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

 موانع را از ميان بردارد. 

مانند قطرات باران است که هرگاه    ، عقول ما نيروهاي فکري و عقلي و افکار و  
اي تشکيل دهند. لکن اگر اين قطرات پراکنده شوند  اي جمع شوند، درياچهدر ناحيه 

َل زمين  در  َيو  فروزَرم  زميني  و  جايي  در  قطره  هر  گردند،  وارد  نتيجه   عي  اي  رفته 
 شود. حاصل نمي 

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

مي چنين  ذي داشت،  دانشمندان  با  من  که  اطالعات  گويد  مختلف  علوم  از  که  فنون 
پيروز   مباحثه گشته  داشتند، وارد  در  مي وسيعي  که  فردي  مباحثه با  در  شدم، ولي 

مي  مغلوب  سخت  داشت،  تخصص  فن  بودن  يک  متناهي  نتيجه  در  زيرا  شدم، 
 نيروهاي فکري و عقلي من نسبت به آن علم، زوايايي از آن بر من مخفي بود. 

فرموده  چنين  آفتاب  بزرگان  اشعه  منزلة  به  ما  عقول  و  افکار  نيروهاي  که  اند 
اي متمرکز شود، آنچه در  بين به نقطه اي مانند ذّره به وسيلهاست، هرگاه اين اشعه  
مي  گردد  واقع  تمرکز مقابلش  عدم  در  اما  است  ،سوزاند،  خواصي  و  آثار  چنان  فاقد 

. 
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رباني  - استاد  توفيقات  علل  از  ديگر  عارف    يکي  و 
تواند  نمي، نظم است. عالم و استادي که فاقد نظم و انضباط و ترتيب باشد، او  کامل

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

انبياء حضرات  زندگي  در  اوصياء   سيري  خوبي    و  به  بزرگ،  مردان  و  اولياء  و 
مي مي نشان  مراعات  را  نظم  خود  کارهاي  همه  در  آنان  که  به  دهد  هريک  و  کردند، 

دادند. سالکي که خواهان نيل به هدف عالي است بايد  نحوي از انحاء تعليم نظم مي 
 از سيره و تعاليم ايشان پند گرفته و نظم ايشان را سرمشق زندگي خود قرار دهد. 

بنابراين از وظايف مهم سالک در طريق حق، رعايت نظم است باالخص در امور  
باطنيه. البته امور ظاهريه سالک نيز در حکم امور باطنيه است و از آن جدا نيست.  

تعليم گيرد و در نّيت، اراده، حرکت، انجام    سالک بايد نظم در تفکر را از استاد الهي 
 امور، اخذ نتايج و ثمرات و در کاربردشان، آن را کاماًل مراعات نمايد. 

همچنان که تشخيص منکر و معروف کار آساني نيست و گاهي اين دو به هم  
مي  بيمشتبه  با  نظم  است  ممکن  نيز  گاهي  مردم  شود،  غالب  گردد.  اشتباه  نظمي 

نظمي، ظواهر امر  نگرند و معيار تشخيص آنان در نظم و بيظواهر مي  نظم را فقط در
 است.

  ،بيننظمي بابي است از امور حکمتيه، بسا که شخص کوتاه تشخيص نظم از بي
نظم و انضباط را در ظواهر جستجو کند و غافل از باطن باشد. نظم صرفًا اين نيست  

لباس لحاظ  از  کسي  شيک   ،که  و  تميز  با ظاهرًا  ظاهري  پوش  عطر  با  را  خود  يا  شد 
معطر نمايد، يا خانه و حياط او گرانبها و نظيف و مزّين به زر و زيور باشد. گرچه اين  
نظم   که  است  ضروري  دقيقه  اين  به  توجه  اما  نيست،  مطرود  خود  جاي  در  امور 

 حقيقي ماوراء اينهاست.

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

نيستي.   آگاه  خود  آشاميدن  و  خوردن  آداب  به  حتي  نداري،  ترتيب  و  نظم  زندگي 
مي پاسخ  در  به  خليفه  هنوز  من  که  است  صحبت  طرز  چه  اين  که  غذا  گويد  آداب 

مي  او  نيستم؟  آشنا  غذا  خوردن  چگونه  که  ده  توضيح  هستي  آشنا  اگر  گويد 
آورم،  دهد که من در موقع خوردن نام خدا را بر زبان مي خوري؟ خليفه پاسخ مي مي

خورم. اينک تو تشريح  جوم و ميان غذا آب نميدارم و بسيار ميلقمه را کوچک برمي
چگون خوردن  غذا  آداب  ببينم  تا  مي کن  دانشمند  آن  است؟  من  ه  که  موقعي  گويد 



                               راهنمايان ره پيموده                                                                   63
       

برمي  را  مي لقمه  تفکر  حالل  دارم،  راه  از  اگر  حرام،  يا  است  حالل  راه  از  آيا  که  کنم 
مي  وباشد  آري،.خورم   ..

و   اصلي  نظم  بداند  بايد  حق  طريق  سالک  بنابراين   .
و   چيست  بي  ااّلفرعي  که  رموز  بسا  و  اسرار  از  يکي  آري،  پندارد.  نظم  را  نظمي 

 کاميابي مردان بزرگ، نظم است.

رباني  عالوه اساتيد  و  دين  عظام  پيشوايان  و    بر  نظم  سوي  به  را  طالبين  که 
مي  رهبري  انسان ترتيب  نوعي  به  هم  آفرينش  بلند  کاخ  و  كنند،  نظم  سوي  به  را  ها 
مي  دعوت  مي انضباط  نظم  تعليم  نوعي  به  و  استوار  کند  نظم  بر  خود  که  زيرا  دهد، 

مجيد قرآن  آيات  انسان  است.  آسمان همه  خلقت  در  تفکر  به  امر  را  و  ها  زمين  و  ها 
 بگيرند. کند تا از آنها درس نظم و انضباط و ترتيب فرا ا ميهنظم و ترتيب آن

کوچک  ظهور  آن بدون  دور  سيارات به  گردش  عالمتاب و  ترين  استقرار شمس 
اي از مراتب، درس توحيد  به خللي در آنها، روي اصل نظم و محاسبه است و در مرت

ترين ذرات، نظم  است. در تمام مظاهر آفرينش، از موجودات بزرگ گرفته تا کوچک
هاي جهان  ترين منظومه و ترتيب به کار رفته است. همان نظم و ترتيبي که در بزرگ 

کوچک حکم  در  الکترونفرماست،  و  است  حاکم  نيز  ذرات  و  ترين  اقمار  همانند  ها 
 گردند.د هسته مرکزي خود مي سيارات بر گر 

در   تفکر  به  امر  کارها،  در  نظم  بر  توصيه  و  نظم  تعليم  بر  عالوه  دين  بزرگان 
اي از مراتب و نه در همة مراتب،  اند. سازمان آفرينش در مرتبه آفرينش جهان کرده 

گويد: بقاء و حيات و  دهد و ميبهترين راهنماست و رمز پيروزي و ثبات را تعليم مي 
.. جمادات  .اساس نظم است. همة موجودات جهان، زمين و آسمان و  ي من بر استوار 

مي  اعالم  فصيح  و  رسا  زبان  به  و  نموده  تکلم  ما  با  نوعي  به  که  هريک  دارند 
استواريشان به وسيله نظمي است که خالق در نهادشان به وديعه گذاشته، اما سخن  

 آنها را بايد به سمع دل شنيد. 

حوزه   اين  از  طالبين  و  سالکين  ها  زيرا 
گيرند. آنان که نقش معلمين و راهنمايان جامعه را دارا هستند،  مي درس نظم را فرا 

در جامعة   مرج و  هرج و  در مراکز علمي  در همه امور مراعات نظم نمايند. اگر  بايد 
بي نمي بشري  باقي  بهروزي  و  زندگي  به  اميدي  ديگر  باشد،  حاکم  از  نظمي  ماند. 
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الهي اين  استادان  مدام  مي   ما   رو  دعوت  نظم  به  بيرا  بروز  صورت  در  و  نظمي،  كنند 
 گيرد.قرار مي   حتي سالک مورد عتاب استاد

بعد از ضربت خوردن موقعي که در بستر افتاد، اولين توصيه او    )ع(حضرت علي 
کنم شما را به پرهيز از نافرماني خدا و رعايت  نسبت به فرزندان اين بود: توصيه مي 

دانيم کالم آن بزرگوار نه مختص فرزندان گرامي  نظم و ترتيب در زندگي. البته مي 
بايد در همه امور زندگي نظم را رعايت  ايشان، که پند و اندرز به جامعه بود. بنابراين  

شبانه  اوقات  جمله  از  چه  نماييم،  کنيم  تقسيم  مختلف  نيازهاي  به  را  روز 
 

الهي  - مردان  موفقيت  رموز  از  ديگر  که    رمزي  است  اين 
ترين اهداف حياتي هستند و در طريق نيل به آن، کمال  آنان در زندگي داراي عالي

 بندند.همت و اراده را به کار مي 

تواند به مقصد  سالک نمي  ااّلتوصيه بزرگان دين همواره به همت بلند است و  
ي آگاهي از  گذار بالغت در اسالم است، برابرسد. يکي از اجّله علما که به قولي پايه 

مي  او  از  علم،  تحصيل  به  نسبت  خود  فرزند  همت  از  مراتب  تو  مراد  پسرم  پرسد: 
دهد که مقصود من از تحصيل علم رسيدن به مقام  تحصيل چيست؟ پسر پاسخ مي

مي  شده  متأثر  فرزند  فکر  کوتاهي  از  پدر  شماست.  منعلمي  پسر  اي  افق    ، فرمايد: 
فوق  تو  با  فکر  تو  و  است  کوتاه  نيز  العاده  من  علمي  مقام  از  نيمي  به  کيفيت،  اين 

را شنيده بودم و با مطالعه    )ع(نخواهي رسيد. چه من آوازة مقام علمي حضرت صادق 
علم در  که  تحصيل، همتم بر اين بود  آغاز  از  آن    ، آثار ايشان  علمي  مقام  را به  خود 

اي رسيدم که هرگز با آن بزرگوار قابل  بزرگوار برسانم، لکن با چنان همتي به مرتبه 
کوته  اين  با  تو  بدان  نيست.  نازل مقايسه  در  عشقت  پيمانة  لبريز فکري،  مراتب    ترين 

 خواهد شد!

سالک را به همت عالي و نظم در امور دعوت کرده و بر او اثبات    ،استاد رباني
فرامين  مي در حقيقت  است.  امور  اين  کاملة  مراعات  در گرو  هدف  که نيل به  نمايد 

است؛   و اوصياء و حضرات انبياءتعالي حق  استاد رباني نه از ناحية خود او که از ناحيه
 است. )ع(، فرمان موليدستور علماي رباني

است عاليه  فرامين  و  تعاليم  مراعات  با  الهي  ربانيـسالک  هـب   اد  خواهد  ـ ه  دف 
نظم وجود  با  راه  اثناي  در  است  ممکن  اما  نبايد    ، رسيد،  او  شود.  مواجه  شکست  با 

هرگز از اين شکست هراسناک و مأيوس گردد، چه رمزي از رموز کاميابي اين است  
 که سالک از شکست نهراسد.
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اگر در اين راه با شکست مواجه شدي، شهامت نشان ده و نوميدي    ، اي سالک  
 است.  را به خود راه مده که نوميدي، از آثار بارز شکست بوده و از گناهان کبيره

الهي  مي  مردان  شکست  از  مشقت  نه  و  رنج  و  ناماليمات  از  نه  و  ترسند 
عاليمي آنان  هدف  زيرا  و  هراسند،  جاه  و  مادي  مناصب  از  برتر  و  بوده  اهداف  ترين 

مال است. البته اين سعادت کساني را سزاست که از ماديات درگذرند، لکن آنان که  
مردان الهي عاجز و راد  ياءنگرند، از تفسير فداکاري انب با عينک ماّديگري به جهان مي

 و ناتوانند. 

مي چيز  همه  از  برتر  را  خود  هدف  ارزش  که  چهرهکسي  با  او  به  داند،  باز  اي 
با شدايد    اندازد. اگر حضرت مسيحاستقبال مرگ رفته و خود را در کام خطرات مي 

اساس هدف مقدسي بود که    قرار گرفت، بر   روبرو شده و مورد طعن و تکفير يهوديان 
مي  خود  جان  از  برتر  را  آن  عليارزش  حضرت  اگر  دشمنان    )ع(دانست.  که  موقعي 

را کردند، در بستر ايشان خوابيد، از روي عشق و عالقه به    )ص(قصد جان حبيب خدا
سرزمين   يارانش  و  خود  خون  با  شهيدان  ساالر  اگر  بود.  بزرگوار  آن  مقدس  حيات 

سرخ  کربال مرگ  که  بود  اين  براي  کرد،  رنگين  زندگي    را  از  بهتر  را  شرافتمندانه  و 
 دانست.ننگين مي

! نظري بر  ها ها و ديدهکننده دل ای دگرگون :  اْْلَْبصار  يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب وَ »الهي  

دل ما کن، تا ما هم در رديف آن عاشقان جمال و کمال به شمار آييم و اين تجلي  
 در حد اعلي در ما مشهود گردد.

 را بشناسيم.   ، اهل حق آن توفيق ده که مردان الهي ،الهي
واقعي را بشناسيم که چنان شخصيتي واجد    آن توفيق ده که عالم رباني  ،الهي

شرايط براي ارشاد است. و آن سعادت را به ما نصيب فرما که پس از شناختن به او  
 اقتداء کنيم. 

هاي ما خواستار آن است که واجد شرايط باشيم تا آن مقام به ما عطا  دل   ،الهي
حجاب  که  ش گردد  برطرف  اعمال ـها  باطن  و  مشاهـخ  ده  را  الهيـ ود  نماييم.    ، ده 

 شرايط نيستيم ولي تکيه ما به رحمت اليتناهي توست. دـ دانيم که واجمي

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

گذري. الهي  نمي   الناستو ممکن است از حق خودت بگذري، ولي از حق   ،الهي
توفيق ده در اداي حق تو و حق نفس و حق مردم کوشا باشيم، که بدون نظر تو به  

 اداء هيچ يک قادر نيستيم. 

در حق  حليت  درخواست  رسول  الناسدر مقام  است. حضرت  ضروري  نيز  دعا   ،
فرموده: اگر کسي بر گردن ديگري حقي دارد و او امکان اداء و جبران آن را    )ص(اکرم

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

بر   ،الهي که  فرما  عطا  حق   توفيق  ما  حق   الناس گردن  اما    النفس و  نماند. 
تواند ادعا نمايد که  چه کسي مي  ،توان اداء کرد. الهيرا مي اهللتوان گفت که حق نمي

الهي کند؟!  اداء  ترا  حق  است  مي   ،توانسته  مسئلت  عهده  مجازًا  از  بتوانيم  که  کنيم 
و    ی ادا نماند  ما  برگردن  حقي  فاني،  دار  اين  وداع  موقع  در  تا  برآييم،  تو  حق 

 الذّمه از دنيا نرويم.مشغول 

 

بندگان خود را توصيه    خداوند تبارک و تعالي در بسياري از آيات قرآن مجيد
دانيد نگوييد  فرمايد: اي بندگان من، آنچه را که نمي تفکر و تعقل نموده و نيز مي  بر 

ننماييد.   تکذيب  نيستيد،  آگاه  بدان  را  آنچه  َاْن  »و  اْلِکتاِب  ميثاُق  َعَلْيِهْم  ُيْؤَخْد  َاَلْم 
گرفته نشده كه جز به    يآيا از آنان پيمان كتاب آسمان :  .. . اْلَحقَّ   اْلّ ْلَيُقولُوا َعَلي الل ِه  

ُبوا بِما َلْم ُيحيُطوا بِِعْلِمِه  »فرمايد  ، همچنين مي «حق نسبت به خدا سخن نگويند َبْل َکذَّ
را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز   يبلكه چيز : َو َلّما َيا ْتِِهْم تَا ْويُلهُ 

. حقيقت آيه شريفه اول اين است که سخن گفتن و  «تاويل آن برايشان نيامده است 
آيه   تحقيق و يقين باشد. و  الهيه، بايد بر محور  معارف  از  کردن  تصديق  پذيرفتن و 

ب چيزي،  نمودن  نفي  و  نکردن  تصديق  و  نپذيرفتن  که  اين  دوم  محور  شريفه  بر  ايد 
 عقل و احاطه علمي باشد؛ مسلمًا تحقق اين دو امر مستلزم تعقل و تفکر است.  

ات  ـاري از آيـارک و تعالي در بسيـداوند تبـفرمود: خ  السالمحضرت رضا عليه 
مي  بشارت  را  تفکر  و  تعقل  صاحبان  مجيد،  فرمود  قرآن  سپس  لِ »دهد.  َعَلي  اِنَّ  لِه 

ة  باِطَنَة  َو َامَّا الّظاِهَرُة َفالرُُّسُل وَ  ة  ظاِهَرة  َو ُحجَّ َتْيِن: ُحجَّ ُة، َو َامَّا    النّاِس ُحجَّ اْْلَنْبياءُ َو اْْلَئِمَّ
 ،  وده: حجت عيانـرمـراي انسان دو حجت کرامت فـمتعال بد  ـ: خداوناْلباِطَنَُة َفاْلُعُقولُ 
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 .  «، عقولاند و حجت نهانو ائمه  . حجت عيان رسوالن الهي و انبياء حجت نهان

رضا  حضرت  از  مردم   )ع( شخصي  براي  حجت  عصر،  اين  در  و  امروز    پرسيد: 
فرمود   آن حضرت  قُُه، َواْلکاِذُب َعَلي  »چيست؟  َفُيَصدِّ الل ِه  الّصاِدُق َعَلي  بِِه  ُيْعَرُف  َاْلَعْقُل 

ُبهُ  توان مبّلغ صادق از طرف خدا را شناخت و او را  يعني به وسيله عقل مي   :الل ِه َفُيَکذِّ
 .«تصديق کرد، و کاذب مدعي را شناخت و او را تکذيب نمود

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

. انسان بدون  
تواند حق را دريابد و مراحل طريق تکامل را طي کند و به کمال  تفکر و تعقل نمي 

نمايد. کساني که اهل  بيش از همه چيز توصيه بر تعقل و تفکر مي  رسد. قرآن مجيد 
يستند، به هدف انتهايي نخواهند رسيد. آنان نه تنها نسبت به سايرين  تعقل و تفکر ن

 دارند. ستمکارند، که باالترين ستم را به خويشتن روا مي 

مي  اقتضاء  ازلي  هيچعنايت  بي کند  را  بشر  تعالي  و  تبارک  خداوند  حجت  گاه 
قت به  تواند ادعا نمايد که حقينگذارد، در اين زمان و اين محيط نيز هرگز كسي نمي 

اهلل عليه ظاهرًا  سالم   او نرسيده است. اگر صالح در اين است که حضرت موالي زمان
  يا علماي رباني  در پرده غيبت باشد، بايد در هر عصري نفس کامله يا نفوس کامله

است.    باشند که فرموده ايشان را، احکام خدا را تبليغ کنند و اين، حکم عقل سليم
رّباني عالم  چند  ولي    هر  شرايط  از  يکي  اما  رسيده،  عيان  به  و  گذشته  خبر  عالم  از 

چ  کامل، وصال است. آري، خداوند متعال طوري نقشه هدايت را طرح فرموده که هي
 كس عذري ندارد که بتواند ادعا کند که حقايق را نشنيده و يا به او نرسيده است.

و باطن آن را عارفان و    دين را ظاهري است و باطني، ظاهر آن را علماي دين 
مي   مشايخ في  » كنند  نگهداري  َکالنَّبِيِّ  َقْوِمِه  في  ْيُخ  قومش،  :  اُمَّتِهِ الشَّ ميان  در  پير 

محافظت اين دين را  «همانند پيامبر در بين امت خود است . خداي تبارک و تعالي 

است   فرموده  ضمانت  طايفه  دو  اين  َلُه َلحافُِظونَ »به وسيله  اِنّا  َو  ْکَر  الذِّ نَزَّْلَنا  :  اِنّا نَْحُن 
كرديب نازل  تدريج  به  را  قرآن  اين  ما  و  ا هترديد  بود  قطعًا يم  خواهيم  آن  .  «نگهبان 

محمدي  دين  حفظ  در  بايد  نيز  مؤمني  فرد  هر  و    )ص(البته  بکوشد 

  . 
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واصلين  سينه  در  الهي  خداست    علم  َاْهلِهِ »به  ِعْنَد  َمْخُزون   خزينه    ، علم:  َاْلِعْلُم 

آن است در نزد اهل  رحمت خود را  «شده  ايشان،  تعالي به برکات  تبارک و  . خداي 

: ْنزُِل الرَّْحَمةَ تََ ِعْنَد ِذْکِر الّصالِحيَن  » فرمايد  مي   )ص(فرمايد. حضرت رسول اکرمنازل مي
ياد   هنگام  می به  نازل  رحمت  صالح،  افراد  مقدس  «شودنمودن  کتاب  از  که  عرفاني   .

 آسماني و کالم بزرگان گرفته شود، پاسخي است به نداي دروني تشنگان معرفت.  

الهي مردان  شناخت  کمال،  الزمه  به  معرفت  در    و  و  است  تقوي  اول  وهله  در 
کند مگر اهل تقوي  الهي، چه آيات الهي ارشاد نمي ثاني، برخورداري از تعاليم عاليه  

ها مجاهدات و رياضات الهي ديده و در تعاليم عاليه راه  را. اهل تقوي آنانند که سال 
کرده پيموده طي  را  تقوي  مراحل  و  مياند  طالباني  چنين  را  اند.  الهي  مردان  توانند 

 مند گردند.  و بزرگان بهره  و اوصياء بشناسند و از کالم حضرات انبياء

شخصيت اين  که  است  مردم  مشرق  بر  در  اگر  سالک  دريابند.  را  واالمقام  هاي 
بر  و  رود  مغرب  به  بايد  سالک    نيابد،  اي  افتد.  هالکت  ورطه  در  که  نکند  تکيه  خود 

را بشناسي، اما بدان که براي شناختن و معرفت رساندن به    بکوش اين مردان الهي
مراتب   تا  بکوش  بشناسد.  را  افرادي  چنين  نتواند  ديده  هر  است،  الزم  بصيرت  آنان، 
بصيرت خود را افزايش دهي که مقام هر کسي ُفسَحت ميدان علم و فضل اوست، و  

 کند.از کيفيت قلبي او حکايت مي هر کسي    اثر 

َاّما َمْن کاَن ِمَن اْلُفَقهاِء صائنا  لَِنْفِسِه حافِظا  »يمي است و آثاري  اين عارفان را عال
و    هر که خويشتندار  از بين فقيهان  و اما :  ... َهويُه، ُمطيعا  ِْلَْمِر َمْوْلهُ   لِدينِِه ُمخالِفا  َعلي  

مردان  «...بوده و مطيع فرمان مواليش باشد  ش و مخالف هوای نفس   خود  حافظ دين 
يافته   الهي رهايي  دنيا  به  مربوط  تعلقات  از  که  هستند  معدن  کساني  قلوبشان  و  اند 

اكرم رسول  حضرت  كه  چنان  التَّْقوي  »فرموده    )ص(تقواست،  َمْعِدُن  َو  َمْعِدن     لُِكلِّ َشْيء  
اْلعارِفينَ  هر قُُلوُب  براي  دل   :  تقوي،  معدن  و  است  معدني  استچيزي  عارفان  .  «هاي 

عاشق کـآري،  گـاني  پـه  محبت  دام  مي ـرد  دانـكننرواز  و  مي ـد  محبت  چينند،  ه 
 اند.  کساني هستند که خود را به کلي تصفيه نموده 

نشانه و  عاليم  جمله  الهياز  مردان  ديگر  در    هاي  که  را  حقايقي  که  است  اين 
نهاده ايشان  کوچک اختيار  بدون  را  آن  طالبين  اند،  اختيار  در  شائبه  و  آلودگي  ترين 

هاي الهي شايستگي آن را دارند که طالبين ظاهرًا و باطنًا گذارند. اين شخصيت مي
پيش  در  الهي  تعاليم  و  اوامر  بواطن  و  حقايق  زيرا  کنند،  تبعيت  و  تقليد  ايشان    از 

 ايشان است.  
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خدا  حبيب  که  طور  اميرالمؤمنين   )ص(همان  حضرت  َعلِيُّ  »  :فرمود  )ع(علي   به  يا 
اي علي تو آن فاروق الهي هستي که حق    : اْلباِطل   َانَْت فاُروُق الَّذي ُيَفرُِّق َبْيَن اْلَحقِّ وَ 

الهي «کنيرا از باطل جدا مي مردان  اين  آن بزرگوارانند و    ،  اوصاف واالي  نيز مظهر 
 باشند.  لذا فاروق حق از باطل مي 

در مراحلي جدا کردن حق از باطل بسيار مشکل شده و هر کسي    ، بايد دانست
اي عناصر هم ترکيب و هم تجزيه آنها آسان است، بعضي  ه آيد. پارنمياز عهده آن بر 

مشکل   آنها بسيار  تجزيه  ترکيبات،  آنها مشکل است، و برخي  تجزيه  ترکيب و  مواد 
رديف   در  مراتبي  در  بلکه  مشکل،  تنها  نه  آن  تجزيه  که  هست  ترکيبي  ولي  است. 

 محاالت است.  

مرا  در  و  مشکل  بسيار  آن  جداسازي  و  تجزيه  که  ترکيبي  غير آن  ممکن  تبي 
است، اختالط و ترکيب حق و باطل است. بسا اين دو چنان در انسان ترکيب گردند  
او   نظر  در  حق  مراحلي،  در  و  دهد  تشخيص  را  باطل  و  حق  نتواند  آدمي  ديگر  که 

جلوه سبب  باطل  مادي  امکانات  و  مقام  و  شهرت  به  عشق  حق!  باطل،  و  شود  گر 
که از دو عالم برتر رفته و به روح    مخَلصينگردد. اما  چنين ترکيب حق با باطل مي

پيوسته  َعلي  »اند  يقين  اْلِعْلُم  بِِهُم  اْلَيقينِ   وَ   ةِ اْلَبصيرَ َحقيَقِة    َهَجَم  ُروَح  و  :  باَشُروا  علم 

رو  آنان  به  بصيرت  و  يافته یحقيقت  را  يقين  روح  و  شده  الهي  «اندآور  توفيق  به   ،
 آلودگي شک بوده، حقه است.   اند، لذا معارفشان خالي از ريب وباطل فاروق حق از 

مي  صادر  تحرير  و  تقرير  مقام  در  آنان  از  قلم  آنچه  و  زبان  از  ظاهرًا  گردد، 
نمايد، و تقرير  آنهاست، اما باطنًا از قلم و لسان خدايي است كه قلوب را مجذوب مي 

 کند.  هدف مقدس آن بزرگواران حکايت مي  اي ازهر جمله 

فرموده  قدربزرگان  شب  تأويالت  از  اوصياءاند  حضرات  زيرا    ،  هستند.  اولياء  و 
در  کثرت  از  که  جانانگذشتهايشانند  محفل  در  و  رسيده   اند  وحدت  قلوب  به  اند؛ 

در  نمي   ايشان  شناخته  ظاهر  به  که  اوليايي  است.  وحدت  محفل  آن  آن  مگر  شوند 
مي  را  ايشان  الهي  توفيق  به  که  کليه سعدايي  واليت  عنوان  به  و  مستورند    شناسند. 

 اند به روحانيت.  صورت، مختفي  ظهور ندارند؛ ظاهرند به

اند که خداوند تبارک و تعالي سه چيز  فرموده   السالمهم حضرات معصومين علي
هيچ   لذا  طاعات،  در  را  خود  رضاي  کرده  پنهان  است:  نموده  پنهان  چيز  سه  در  را 
غضب   نموده  پنهان  باشد.  آن  در  خدا  رضاي  است  ممکن  مشمار،  حقير  را  طاعتي 

لذا هيچ معصيتي را حقير مشمار، ممکن است مورد غضب الهي    ، خود را در معاصي
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شوي.  واقع  
  . 

را   آن  هنوز  انسان  که  شيء  وجود  بر  است  معرفتي  است:  مراتبي  را  معرفت 
مشاهده نکرده، لکن او را بر وجود آن شيء علمي است. معرفتي است بر وجود شيء  
که   عالوه بر اين  است بر وجود شيء  معرفتي  است.  آن را مشاهده نموده  انسان  که 

آن را نيز احساس و ادراک    آن شيء را مشاهده کرده، آثار و خواص ظاهري و باطني
 نموده است.  

سينه  از  واقعي  حيات  الهيه  چشم آثار  و  سوزان  دل هاي  و  اشكريزان  هاي  هاي 
گيرد. اثري از آثار آن حيات الهيه عارفان و  درخشان عارفان و عاشقان سرچشمه مي 

عاشقان، کالم ايشان است. البته امکان دارد اين کالم را همه بشنوند، لکن بينش و  
پذير نيست،  ني آن براي هر کسي امکان ادراک و احساس نسبت به آثار و خواص باط

مي  بصيرت  ديده  مراتب  که  است  روشن  کساني  براي  آن  باطني  خواص  و  آثار  بايد. 
ديدگان باطني ايشان در حد کمال است. کساني که مراتب بصيرت ديدگان قلبشان  
ضعيف است، يا افرادي که در اثر طغيان و عصيان اين نيروي الهي را از دست داده و  

توانند آن آثار و خواص الهيه را احساس  شان اعمي است، ايشان نمي ن باطني ديدگا 
 و ادراک و مشاهده کنند.  

مردان الهي هم   کالم  است.  تابان  تابان وقتي طلوع  همچون مهر  که مهر  چنان 
مي مي غروب  گاهي  و  طلوع  گاهي  هم  ايشان  کالم  غروب،  وقتي  و  هر  کند  اما  کند، 

ق بصيرتکسي  اهل  نمايد.  مشاهده  را  غروب  و  طلوع  اين  نيست  توانند  مي   ادر 
مشاهده نمايند که اين شمس تابان در کجا طلوع کرد و در کجا غروب نمود، لکن  
کالم عارفين وقتي در کشوري غروب کند، در کشور ديگري طلوع نمايد. اين فروغ  

ايشان خود  از  و  ايشان  کالم  از  نمي   الهيه  فروغ  سلب  اين  حفاظت  ضامن  زيرا  شود، 
 ابدي خداست.  

قدس صوامع  معتکفان  که  کالمي  ديباچه  بهترين  َيْشَهُدُه    ِكتاب  »،  َمْرقُوم  
ُبونَ  نوشته   يكتاب:  اْلُمَقرَّ مشاهده  که     شده  است  را  آن  ح  موّش  « دکننمی مقربان 

عالي  كه  نمايند،  مقامي  انسترين  مجامع  فهرست  محرمان  َلفي  »،  اْْلَْبرارِ  ِکتاَب  اِنَّ 
است:  لّييّنَ عِ  عليون  در  نيكان  كتاب  عشق به    «در حقيقت  است،  عشق  دهند،  زينت 

ببين   بنگر،  خود  درون  به  بداني  را  خود  معنوي  مراتب  خواهي  اگر  طالب!  اي  خدا. 
 مراتب عشق تو نسبت به جمال محبوب ازلي تا چه حد است. 
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وظي حضـ فـباالترين  اوليـه  مکتـرات  متعلمين  به  نسبت  ربوبياء  تعليم  ب   ،
اولي است.  فنای    :َاْدني  َاوْ »  مقام  وارث  يند،«َاتي  َهلْ »  ورهـس  محرمان  هـک  اييـعشق 

منبر  ا« مطلق خطيب  مظهر  متعطّ ا« َسُلوني»ند،  که  آنانند  ضاللتند.  وادي  به    شان  را 

طهور  ُبونَ »  شراب  اْلُمَقرَّ بَِها  َيْشَرُب  خدا  ياه چشم :  َعْينا   مقربان  نوشند  كه  آن    « از 

جام   به  و  سازند  َمعين  »سرمست  ِمْن  َکا ْس   روان  ي قدحو  :  َو  ناب  باده  سيراب    «از 
   گردانند.

 

هاي واالمقامي هستند که بسا عمري گمنام  شخصيت   و اولياء خدا  علماي رباني
سر برند. آنچه از غربت به ذهن متبادر است، اين است که  ه  و غريب در بين مردم ب

و دوستان و اقربا دور افتاده    نظر و ياوري نداشته باشد؛ يا از وطن افق و هم کسي هم 
باشد. اما در نظر بزرگان، غربت و غريبي معاني ديگري هم دارد که براي اکثر مردم  

 روشن نشده است.  

وطن  انسان،  زادگاه  به  از    گرچه  حقيقي  مقصود  ولي  ِمَن  »گويند  اْلَوَطِن  ُحبُّ 
زادگاه ظاهري او نيست. کسي که ظاهرًا غريب   «دوستی وطن از ايمان است: اْْليمانِ 

»يا َانيَس َمْن ْل  است و انيس و آشنايي ندارد، اگر اتصال با حق دارد او غريب نيست  
َلهُ  نيست :  َانيَس  همدمی  را  او  که  کسی  همدم  خداوند  «ای  که  است  حديث  در   .

مهربان  مادر  و  پدر  از  مرتبه  هفتاد  کنا متعال  نيز  رقم  اين  که  است،  کثرت  تر  از  يه 
ها بار افزايش يابد، باز هم قابل قياس با  مهر و محبت والدين ولو ميليون   االّ است و  

مهر و محبت خدايي نيست و برعکس بسا کسي که در ميان خويشان و اقربا باشد و  
 ظاهرًا مورد استقبال واقع گردد، ولي در معني غريب باشد.  

عل  از  و  نکرده  استقبال  عالمي  از  مردم  در  اگر  هم  او  ننمايند،  استفاده  او  م 
چنين حزني غرورانگيز است   اي غريب است. ولي اگر از اين بابت محزون باشد،مرتبه 

 و او در عالم باطن در رديف غرباي واقعي محسوب نگردد.  

هر    در واقع غريبي منصبي است و غربت مکان مقدسي، ولي نه هر مکان براي 
مکان  کسي   اخذ  نه  و  است  غريبي  مقدس  افتخار.  موجب  فردي  هر  براي  مقدس 

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

شخصيت واالمقامي که محبوب الهي است و در اثر برخورداري از تعاليم عاليه  
حق مأموريت يافته که    الهيه و طي مراحل کمالي تصفيه و تزکيه و تجليه، از ناحيه 
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از   مردم  استقبال  عدم  از  نه  او  غم  و  نگراني  و  حزن  نمايد،  ارشاد  و  هدايت  را  مردم 
و غم حضرات پيشوايان عظام    علم او، که از بابت عاقبت امر آنان است. چنان که هّم

انسان  و  امت  خيري  به  عاقبت  و  هدايت  غم  موسيالهي،  حضرت  ظاهرًا  بود.  بن    ها 
موسي  جعفر  بن  علي  حضرت  همه  عليهما   الرضا و  معني  در  اما  بودند،  غريب  السالم 

و اولياء در زمان خود غريب بودند، چنان که قرآن هم غريب    و اوصياء  حضرات انبياء 
الهي پيشوايان  مي فرموده  است.  مورد  اند:  و  مانده  غريب  قرآن  که  زماني  آيد 

ميبي قرار  و  توجهي  دنيا  سعادت  صراحتًا  حق،  نور  و  الهي  کالم  که  حالي  در  گيرد، 
ْسالَم  »فرموده    )ص(کند. و نيز حضرت رسول اكرمها را تضمين مي عقباي انسان  اِنَّ اْْلِ

: همانا اسالم در آغاز غريب بود و به زودي هم  لِْلُغَرباءِ   ُد َغريبا  َفُطوبي  و َبَدا َ َغريبا  َو َسَيعُ 
 . «غريب خواهد شد، پس خوشا بر حال غريبان

عاقبت   سوء  به  ندارند،  گرامي  و  نکرده  استقبال  را  غريباني  چنين  که  افرادي 
مي  شخصيت مبتال  آن  البته  حتي  گردند.  و  استقبال  عدم  قبال  در  واالمقام  هاي 

رخنه تو و  اراده  و  عزم  در  تزلزلي  هيچ  تنها  نه  مردم،  تعّرض  و  ايمانشان  هين  در  اي 
 نمايد.  تر نيز ميتر و ثابت قدم گردد، که حتي آنان را محکم ايجاد نمي

آري در هر زمان و عصري بين عده کثيري از اهل فساد، عده قليلي از علماي  
حق   رباني طريق  عارفان  غريب  و  ايشان  ميان  در  که  دارند  در  وجود  که  عارفاني  اند. 

رنج  باطني  و  ظاهري  علوم  و  حقايق  مي کسب  برده،  يافته ها  و  خواهند  خود  هاي 
گيرند!  حقايقي را که به ايشان افاضه شده به ديگران تحويل دهند، ولي تحويل نمي 

ورزند! و اگر  ن به وجود آورند، لکن امتناع مي خواهند استعداد قبولي را در ديگرا مي
مي سستي  عمل  مقام  در  نکنند  امتناع  هم  اتصااًل  ظاهرًا  که  ذاکري  همچو  ورزند؛ 

خبر است؛ يا همچون كسي  گوياي ذکر است، اما چنان ذکري که دل او از مذکور بي
همچو  اينان  حال  خود.  اشتغال  در  غرق  يا  و  است  فحص  و  بحث  در  عالم  تنها    كه 

داند فضاي آزاد يعني چه، از حريت و آزادي  اي است در قفس نشسته که نمي پرنده
هاي نفساني است که هر کدام بندي است که او را از  خبر است، مقيد به خواسته بي

 دارد.  طيران باز مي

در اصطالح به معني لباس پوشيدن است و معمواًل در مواردي استعمال   تلبيس
که غير حق را به صورت حق ظاهر سازند و يا برعکس، حق را لباس باطل    شودمي

 پوشانند؛ اهل تلبيس امري را برخالف آنچه هست، نشان دهند.  

َو َلْو َجَعْلناُه َمَلكا  َلَجَعْلناُه  » در كالم الهي به معناي ديگري نيز هست    اما تلبيس
ما  َعَلْيِهْم  َلَلَبْسنا  َو  فرشته :  َيْلبُِسونَ   َرُجال   را  او  اگر  ميو  قرار  به  اي  را  وي  حتمًا  داديم، 



                               راهنمايان ره پيموده                                                                   73
       

و امر    «پوشيدندپوشانيديم بر ايشان آنچه مي آورديم و هر آينه ميصورت مردي مي 
هم  آنان  بر  ميرا  مشتبه  تلبيس    ساختيم.چنان  باشد،  خلق  دست  در  حق  فعل  اگر 

پرتاب سنگ به دست تو نبود، به دست    :ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِکنَّ الل َه َرمي  »حق است  

 .«خدا بود

فرمايد، باالخص  بيان مي  را براي اهل تفرقه  خداي تبارک و تعالي اين تلبيس
دهند و از جمله، بر واسطه  براي کساني که مظاهر وجود را در امر خلقت دخالت مي 

ورزند، که مثاًل بدون واسطه به معارف نتوان  و سبب و علت در امر خلقت تأکيد مي 
دليل به قضايا نتوان دست يافت؛ اگر علت نيست، احکام هم نيست. همه  رسيد، و بي

برا نگشته اينها  وارد  شهود  عالم  به  ايشان  زيرا  حجابند،  تفريق  اهل  ديده  ي  تا  اند 
چشم حق  باشند،  داشته    تجاوز   ظاهري  چشم  هايديدني   منطقه   از  ايشان  اندازبين 
   کند.نمي

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

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

 . اندآمده 
  را   قوا   آن   حق   توفيق   به   عارف   که   است   اين   دين   و   ايمان   و  اخالص   کيمياگري 

  اگر   چه .  است  گشته   پيروز  آنها   بر   و  گردانيده   خدا   فرمان   محض   منقاد  و   مطيع 
  هالکت   چاه  به   را  خود  سوار  توسْن  اسب  چون  نفس  شد،مي   امارهنفس    مغلوب

  مقام  به  را   اماره   نفس  تقوي،   و   نفس  تزکيه   سبب  به   اولياء   حضرات .  افکندمي
 .اندرسانيده   مطمئنگي

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

 . گردد نمودار  آن  در  حق  تجليات و
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  موسي  ربوبيت تجلي  . الوهيت تجّلي   و   ربوبّيت   تجلي: است تجلي  دو   را  خدا   ذات 
پس چون پروردگارش به  :  َصِعقا    ُموسي   َخرَّ   وَ   َدّکا    َجَعَلهُ   لِْلَجَبلِ   َربُّهُ   تََجلّي    َفَلّما »  بود  را 

  از   کوه  نصيب.  «بيهوش بر زمين افتاد  يكوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موس
  موسي   و  شد   پاره  پاره  کوه  اگرچه .  بود  صعقه   موسي  نصيب  و   َتَدكُدك   تجلي،   اين 

 موسي  و  کوه  وجود  است،  دارنده  و  پرورنده  ربوبيت  تجلي  چون  ولي  افتاد،  بيهوش
 .ماند باقي

  در   و  کرد   نابود  را   محمدي   وجود  جملگي   که   بود  را   )ص(محمد   الوهيت   تجلي   اما 
  انبياء   از  يک   هيچ   به   را  مقام   اين.  رسانيد  اثبات   به   او  در  را   ذات  الوهيت  تجلي  عوض،

  و   اوصياء   و   انبياء  از   گرديدند   مشرف   تشريف   اين   به   ايمرتبه   در   که   آنان   اما   ندادند، 
  اِنَّما   ُيبايُِعونَکَ   الَّذينَ   اِنَّ »  دادند  را   ايشان  چند  ايخوشه  الهي  خرمن  اين  از  اولياء،
تو بيعت    يدر حقيقت كسان  :َاْيديِهمْ   َفْوَق   الل هِ   َيدُ   الل َه،   ُيبايُِعونَ  جز اين    كنند مي كه با 

بيعت   خدا  با  كه  باال دست    ،كنندمي نيست  است  يها دست  ي خدا    خداي   و  «آنان 

  وَ   َيْسَمعُ   َفبي  لِسانا    وَ   َيدا    وَ   َبَصرا    وَ   َسْمعا    َلهُ   ُکْنُت »  فرمود  ايشان   حق   در  تعالي  و  تبارک 
پس    ،گردممن سمع و بصر و دست و زبان او می:  َيَْنِطقُ   بي  وَ   َيَْبِطشُ   بي   وَ   َيَْبُصرُ   بي

می  من  میبه  من  به  و  میبينشنود  قدرت  اعمال  من  به  و  سخن  د  من  به  و  کند 
 . «گويدمی

 

مي انسان  طي  را  حق  طريق  مراحل  که  مرحله هايي  هر  در  ناحيه  كنند،  از  اي 
براي   الهي  منصب  مي حق،  اعطا  و  آنان  نبوده  يکسان  مناصب  اعطاء  البته  شود. 

کسي    برخورداري مراتب  هر  و  مناصب  اين  دريافت  اوست.  قلب  پاکي  مراتب  به 
و اولياء قرار    و اوصياء   رسد که آن فرد در رديف حضرات انبياءاي مي سرانجام به پايه

 شود.محسوب مي   گرفته و در زمرة ورثه انبياء

  است؟ نظر به سيماي كدام عالم و حتي نگاه نمودن به درِ  کدام عالم ورثه انبياء
هستند که وارثان حضرات انبياءاند.    اش عبادت است؟ مسلمًا اينان علماي ربانيخانه

مي متاعي  وارث  شخص  به  که  حضرات  چنان  وراث  رديف  در  که  فردي  براي  رسد، 
 رسد.انبياء محسوب گردد نيز حتمًا متاعي مي 
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جاي بسي فخر و مباهات است که خداي تبارک و تعالي چنين منصبي را به  
قرار گيرد، به او متاعي الهي رسد و    کسي کرامت نمايد که در رديف حضرات انبياء

است،   الهي  علم  به  عامل  و  عالم  که  فردي  چنين  گردد.  صادر  او  براي  ارشاد  حکم 
 سزاوار تعليم و تربيت و ارشاد است. 

انبياء اوصياء  همة حضرات  معارف حقه  و  علوم و  ابالغ حقايق و ترويج  و    براي 
وطن  و  خانه  از  مردم،  کرده   نجات  تحمل  را  مشقات  انواع  و  شده  حضرت  دور  اند. 

طوالني مدينه  )ع(رضا  طوس  مسافت  تشريف    تا  مقدس  آن مکان  فرمود و به  طي  را 
فرما شد. ظاهرًا به عنوان وليعهد، اما در اصل تحمل مشقات ايشان براي ترويج علوم  

 حقه و ابالغ حقايق بود.

شيعه حقيقت  که    در  بپيمايد  را  مراحلي  همان  که  است  کسي  واقعي  زاير  و 
طي نمودند. طوبي بر عالمي که به توفيق و    )ع(و حضرت رضا   و اوصياء   حضرات انبياء

مولي حضرت  خاص  پايه   ، توجه  انبياء  به  حضرات  وارثان  رديف  در  که  رسد  اي 
 محسوب شود و به رضاي حق مشغول ارشاد و ابالغ حقايق گردد. چنين عالم رباني

رسد. طالبيني هم که با کمال  است و براي او بشارت مي   )ع(زاير حقيقي حضرت رضا 
عالقه طي نموده و به    مسافت بعيده   ،عشق و  آنان  را  رسند،  حضور چنان مرد الهي 

 هم در حکم زايرين حقيقي هستند.

، اهل ايمان و عمل صالح را وعده خالفت  خداوند تبارک و تعالي در قرآن مجيد
ِفي    َوَعَد الل ُه الَّذيَن ْاَمنُوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصالِحاِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهمْ »الهي در زمين داده است:  

ند وعده داده  ا هشايسته كرد  ي از شما كه ايمان آورده و كارها   يخدا به كسان:  اْْلَْرضِ 
 ايشان سه گروهند: .«آنان را در اين سرزمين جانشين خود قرار دهد حتمًا است كه 

عبوديت بيشتر  ، حّد بندگي ايشان از معرفت تا خوف  و فقهاء  علماء  -گروه اول
نباشد، و ثمرة توحيد ايشان مقصور است به سالمت اين جهان و عافيت آن جهان.  
دين و اسالم ايشان به الطاف حق است، اما با شواهد اغراض و شوائب حظوظ نفس  

 ممزوج است؛ ايشان از ادراک نور معاني محجوبند. 

اض و حظوظ  اقامت ايشان در اخالص عبادات است و از شوائب اغر   -گروه دوم
اخالقي   فضايل  و  صدق  داراي  حدي  تا  و  محروس  فتور  تراجع  از  دورند،  نفس 

باشند.  مي
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ت حق قائمند نه بر قيام خويش. حيات  کساني هستند که به اقام  -گروه سوم
ايشان به فتوح تجريد است نه به روح تجنيد. از حول و قّوت خود محّررند، از ارادت  
اختيار   و  تصرف  اسارت  در  و  ننمايند  اعمال  و  اقوال  دايرة  در  مجرد.  خويش  قصد  و 

 د.نباشند. منشور سعادت و شقاوت خود نخوانند و از سراپردة غيبشان بيرون نياورن

ايشانند که از دام تفرقه رسته به نقطة جمع    .
گرفته رسيده  قرار  طاهرين  رديف  در  و  التَّوّ » اند  اند  ُيِحبُّ  الل َه  ُيِحبُّ  اِنَّ  َو  ابيَن 

رينَ  توب:  اْلُمَتَطهِّ مه خداوند  دوست  را  پاكيزگان  و  قاصد  «داردي كاران  که  مقامي  چه   ،
به مقصود رسيده و عابد به معبود و طالب به مطلوب و محّب به محبوب. ايام فراق  

آمده سر  بي   ،به  حق  سالم  و  رسيده  کالم  او  به  َر »واسطه  ِمْن َربٍّ  َقْوْل   از  :  حيم  َسالم  

م گفته  سالم  آنان  به  مهربان  پروردگار  ُا«شودي جانب  روضة  در  که  ايشانند  با  ،  نس 
گشتند در طرب    بياشامند. چون سرمست اين شراب طهور  جام قدس شراب وصال

طيران کنند و به مقصود    ون بشکنند و به پر عشق سوي کعبه جانانآيند، قفس َک
گشته،   لطف  مستغرق  عقولشان  برستند،  خود  از  رسيدند  مقصود  به  چون  رسند. 

شدهدل  کشف  مستهلک  دريافته   ،هايشان  را  او  و  کرده  گم  را  روح  خود  نور  و  اند، 
 سته است. وپي ايشان به نور حبيب خدا

اولين چيزی که خدا  :  َاوَُّل ما َخَلَق الل ُه نُوري »که وجود اول بود    )ص(نور محمدي 

هيچ پيامبری  :  ْل نَبِيَّ َبْعدي » ، اکنون مسير ابد را گرفته که فرمود  «آفريد نور من بود

. چون خورشيد اسالم طلوع کرد، ساير ستارگان آسمان نبوت  «بعد از من نخواهد بود

بربستند   اْلِمْصباحِ » رخت  َعِن  اْستُْغني  باُح  الصَّ َطَلَع  به  :  اِذا  نيازی  برآيد،  صبح  چون 

هر    : اْلَمْوِت   ذائَقةُ ُکلُّ نَْفس   ». فرمود اگرچه آفتاب صورت من در مغرب  «چراغ نيست

اما آفتاب دولت دين من به نظر خاص خداي  شود،    فرو  «مرگ است  ة چشند  ينفس

:  ِمْن اُمَّتي قائِميَن َعَلي اْلَحقِّ   طائَِفة  ْل تَزاُل  »باقي ماَند    ءو اوليا   ءرحمان به وسيله اوصيا 
 .«قائم بر حق هستندهمواره گروهی از امت من  



                               راهنمايان ره پيموده                                                                   77
       

 

علت غايي بودن انسان در عالم خلقت بدين معني نيست که خداوند تبارک و  
به   قطره  رسيدن  و  آفريده،  نفر  يک  براي  تنها  را  کاينات  يعني  عقبي،  و  دنيا  تعالي 

عده  به  مختص  مي دريا  همه  بلکه  باشد،  قليل  برسند؛  اي  غايي  علت  مقام  به  توانند 
 ت ايشان است. هرچند الگو وجود مقدس اشرف کاينات و اهل بي

اول معلم  آن  به  خطاب  تعالي  و  تبارک  خداوند  وقتي  مي   بنابراين  فرمايد  بشر 
َعظيم  » ُخُلق   َلَعلي  خوي  يراستبه  :  اِنََّک  را  تو  فقط  «واالست   ي كه  خلق  حسن  اين   ،

مختص آن بزرگوار نيست، همه بايد داراي حسن خلق شوند و در تحقق اين امر در  
عظيم  حد   خلق  اعالي  مظهر  همه  که  است  اين  خلقت  از  خدا  مراد  بکوشند.  کمال 

 شوند، نه اين که اين امتيازات فقط در يک فرد باشد. 

مي متعال  َمْخِفيّا  »  : فرمايدخداوند  َکْنزا   بودم  :ُکْنُت  نهان  گنجي  دوست  «من   ،
مشاه  نفر  يک  فقط  را  گنج  آن  که  نيست  اين  نظر  مسلمًا  شوم.  آشکار  ده  داشتم 

توانند آن را مشاهده نمايند، نه اين که سايرين هرچه سعي و  نمايد، بلکه همگان مي 
الهي محبوبين  آن  به  کماالت  کسب  در  نتوانند  کنند،  حضرات    کوشش  برسند. 

هستند، اما ديگران هم    داراي طهارت تکويني   ، به توفيق حق  السالم معصومين عليهم 
تشريعيمي طهارت  مقام  به  الهي  فرامين  امتثال  طريق  از  حتي    توانند  گردند.  نايل 

برآمده خود    ممکن است دفعتًا به مقام توبه نصوح  ،ها ره به خطا رفتهکسي که سال 
 قافله برساند و مظهر اسماء و صفات حق شده داراي آن گنجينه الهي گردد.را به 

تواند به محبوبين و مقربين الهي  اعتقاد بر اين که انسان هرچه سعي کند، نمي 
دل  رکود  و  شبهه  و  شک  ايجاد  و  تفرقه  موجب  مسلمًا  جز برسد،  گرچه  هاست. 

با استفاده از تعاليم  هر کسي   اما  ،حضرات پيشوايان آسماني، سايرين معصوم نيستند
دين مقدس اسالم  سلک بزرگان قرار  مي   عاليه  در  که  را به جايي برساند  تواند خود 

بودند    گيرد، چنان که عارفان بسياري رسيدند. يعني افرادي که نه در رديف اوصياء 
انبياء رديف  در  نه  تو و  که  رسيد  خطاب  نيز  آنان  به  كه    ،  چنان  تو.  از  ما  و  مايي  از 

عليه  الّنقي  علي  امام  حسنيحضرت  عبدالعظيم  حضرت  به  خطاب  چنين    السالم 
. آري، انسان بايد  «: تو به حقيقت از ياران و دوستان ما هستيَانَْت َولِيُّنا َحّقا  »فرمود:  

تواند خود را به جايي  بداند که در اثر تزکيه نفس و تهذيب اخالق و کمال انقياد مي
رساند که در رديف محبوبين درگاه الهي به شمار آيد، به طوري كه حضرت رسول  
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َيْغبُِطُهُم  ل  لِ   اِنَّ »اند  فرموده   )ص(اكرم بَِانْبياَء  َلْيُسوا  ِعبادا   بندگاني  النَّبيُّونَ ِه  را  خدا  همانا   :

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

در قرآن مجيد  الل ُه  مَ »فرمايد  مي   خداوند متعال  ُيَکلَِّمُه  َاْن  َاْو    اْلّ ا کاَن لَِبَشر   َوْحيا  
را    يو هيچ بشر :  بِِاْذنِِه ما َيشاءُ اِنَُّه َعلِيٌّ َحکيم    َفُيوحَي ْو ُيْرِسَل رَُسوْل   ِمْن َوراِء ِحجاب  اَ 

وح راه  از  جز  گويد  سخن  او  با  خدا  كه  فراسو   ينرسد  از  فرستاد  يحجاب  ييا   ي اهيا 
اذن   به  و  وح  خود بفرستد  بخواهد  چه  بلندمرتبه    ،ي آر  . نمايد  ي هر  اوست 

شريفه، مطلق است و مختّص به حضرت رسول  . عنوان بشر در صدر آيه  «كارسنجيده 
تنها    )ص(اکرم تشريعي است؛  تسديدي و  کالم  شامل  است و  نيز مطلق  تکّلم  نيست. 

 باشد. )ص(کالم تشريعي نيست که مختص حضرت رسول اکرم

ّو است و جمع را  ُلالُخ  مانَِعةُ در آيه شريفه فوق، تکلم خدا ظاهرًا به نحو منفصله  
بين   در  هم  متصّلي  و  منفصل  قرينة  تکلم  شايد.  باشد.  بشر  عنوان  تقييد  که  نيست 

آيه   در  که  واسطه  بدون  گاهي  است:  گونه  سه  به  انسان  با  تعالي  و  تبارک  خداوند 
با  گاهي  و  معنوي؛  حجاب  واسطة  به  گاهي  است؛  شده  ياد  وحي  کلمة  با  شريفه 

  )ص( فرستادن رسول. اين رسول هم مقّيد نيست، يعني مختص به حضرت رسول اکرم
 است.  باشد، بلکه شامل آن بزرگوار و فرشتگاننمي

مي  ظهور  به  جهان  اين  در  که  حقيقتي  به  هر  باشد  علمي  حقيقت  اگر  رسد، 
آسماني مربيان  تعليم  تربيت    سبب  سبب  به  باشد  عملي  حقيقت  اگر  و  است، 

 آسماني است.   فرشتگان

گردد، به وسيله  بدانيد وقتي علم الهي نصيب شما مي  ،اي سالکين طريق خدا
فرشتگان  نمي  آن  دانشمندي  هيچ  نصيب  علمي  هيچ  الهي  است.  عمل  هيچ  و  شود 

 گردد مگر به تعليم و تربيت فرشتگان الهي.اي نمي نصيب هيچ انسان وارسته 

علمي و    اي نيست که او را مأموريت رسالت نباشد، همة فرشتگانهيچ فرشته 
رسالتند  امور  انجام  مأمور  رُُسال  جَ »   عملي  اْلَمالئَکِة  که :  اِعِل  را    فرشتگان  خدايی 

. از طرف ديگر همة فرشتگان در برابر کون جامع و انسان  «آورنده قرار داده استپيام
و اهل    )ص(ساجد و منقادند، باالخص در برابر محبوبين درگاه الهي، حبيب خدا  کامل

بيت ايشان. ايشانند که به تمام اسرار و علوم اولين و آخرين واقفند و به کل کاينات  
 محيطند. در حقيقت ايشانند که کمال توانايي بر تفسير کالم الهي را دارا هستند. 
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خير و تعالي را به روي هيچ    دِر  چنان که گذشت  البته خداوند تبارک و تعالي
مي بنده  بشر  است.  نبسته  را  اي  تجلياتي  همان  الهي  فرمان  به  انقياد  سبب  به  تواند 

 كنند. مشاهده نمايد که آن بزرگواران مشاهده مي 

مقربين درگاه الهي با مشاهدات ظاهري آنان از حيث مقام و    مشاهدات باطني 
، مشاهدات عالم خواب  و اوصياء   مرتبت يکسان است. به طوري که در حضرات انبياء

و بيداري يا مشاهدات مابين خواب و بيداري آنان از لحاظ معني يکسان است، زيرا  
يکي است. اما اين امور در ساير افراد از لحاظ معنا متفاوت  که ظاهر و باطن ايشان  

اند که اغلب اوقات و نه  است، مگر عده معدودي که به توفيق الهي به مقامي رسيده
 هميشه، ميان مشاهدات عالم ظاهر و باطن آنان تفاوتي نيست.

لذا   است،  نگذاشته  خويش  بندگان  مابين  فرقي  تعالي  و  تبارک  خداوند  آري 
مجاهدت و تخليه دل از رذايل و تحليه باطن  قليلي به    ،از بندگان در اثر رياضت و 

گشته  نايل  مقام  انبياءاين  حضرات  ابدال  و  شبيه  اينان  اوصياء  اند؛  چنان    و  هستند. 
اطهار ائمه  حضرات  اکرم   )ع( که  رسول  حضرت  به  ابدال   )ص( نسبت  حکم  هستند،    در 

مي شخصيت  آن بزرگواران  کماالت  صفات و  مظهر  که  در  هاي واالمقامي هم  باشند، 
 مقامي به آنان هم ابدال اطالق شده است.

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

خداوند تبارک   ،شود که آنان نبي و وصي نيستند، بلکه در اثر تسليم و رضا معلوم مي 
و تعالي مقام و مرتبة آنها را تا مرتبة انبياء باال برده است. چه حصول امتياز واقعي به  

اختياريه قوة  حق،    وسيله  برخالف  و  کند  اطاعت  را  الهي  احکام  آدمي  که  است 
ننمايد.   رفتاري 

 

انبياء حضرات  به  ايمان  اهل  از  قليلي  باطني  و  ظاهري  اوصياء   تشابه  تنها    و 
آخرت  عالم  به  مرتبه   منحصر  در  بلکه  عالِمنيست،  اين  در  و    اي  تشابه  نيز  تکليف 

روحي تشابه  اکثريت،  در  تشابه  عالم،  اين  در  است.  صادق  هرچند    مشابهت  است 
ل،  امکان دارد زماني تشابه جسمي نيز باشد که در اين صورت به لطف پروردگار متعا 

شود. البته مشابهت اولياء  مي  اي براي مجذوبيت اهل حقدر مواقعي ظاهر هم وسيله 
قبال    خدا در  چه  معناست،  و  حقيقت  عالم  در  اصل  در  اوصياء  و  انبياء  حضرات  با 

 تشابه روحي و قلبي، تشابه جسمي چندان هم مهم نيست. 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              80   

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

از لحاظ تحرک ظاهري و باطني در اعمال، حتي اعمال ظاهري آنان نيز    -اول
ظاهري   اعمال  آنان مشابه  صادره از  ظاهري  خير  اعمال  است.  قلبي  از تحرک  ناشي 

رو صاحبدالن و عارفان و اهل طلب، در  است. از اين   بين الهيو محبو  و اوصياء   انبياء 
نمايند، چنان اعمال  مقام تجسس و تفحص مشابهت، کمال دقت به اعمال ظاهر مي 

 ظاهري در معنا اعمال باطني است. 

از لحاظ تحرک قلبي که در واقع تشابه قلبي و روحي است. در اثر چنين    -دوم
  ، آنان نمايان نگردد. پس در اصل  تشابهي ممکن است در ساعتي تحرک ظاهري در 

 .تشابه و مشابهت از لحاظ ديدة باطني است نه ديده و سمع و شامه ظاهري

مشابهت روحي و معنوي مقامي است بس بزرگ که رادمرداني در سايه توفيق  
شابه  اند. تشابه و تماثل اگرچه با يکديگر تمايل دارند، ولي تالهي به آن مقام رسيده

روحي مراحل تشابه  طي  اثر  در  دارد.  تماثل فاصله  حدي با  است    تا  قلبي، ممكن  و 
تماثل  مقام  به  مستلزم    کسي  مقام  اين  حصول  کند.  طي  را  تماثل  مراحل  و  برسد 

نور   شود؛  محبوب  در  فاني  و  مستهلک  محْب  که  طوري  به  است،  باطني  ارتباط 
  اعطايي به او در نور محض محبوب، فاني گردد. اما برتر از مقام تماثل، مقام وحدت 

نصيب  و  است  مقام  باالترين  اين  کسي    است،  اوتاد  نشوهر  و  امت  نجباء  آنان  د. 
  ، لذا چنان که به اهل بيت عصمت  .وسيله استحکام موجود است  اند، چه اوتاد زمين 
ارض   نجباء اوتاد  و  نجباء  مقامي  در  نيز  آنان  اولياء  به  اخبار  در  شده،  اطالق  اوتاد    و 

علي  حضرت  كه  چنان  است.  شده  َفُهَو  »فرموده:    )ع(اطالق  َفاْسَتْخَلَصُه،  للِه  َاْخَلَص  َقْد 
خود    یرا براى خدا خالص كرد و خدا هم او را برا  خود:  َارِْضهِ   ادِ تِمْن َمعاِدِن دينِِه َو َاوْ 

 .«زمين اوست اوتاد نمود، پس او از معادن دين خدا، و  خالص

مقام   در  که  انبياءافرادي  حضرات  زيارت  و  ديدار  آرزوي  تفحص،  و  و    تجسس 
مي   اوصياء دارند،  آن  را  و  کنند؛  زيارت  را  بزرگواران  آن  ديگري  نوع  به  توانند 

با   وحدت  و  تماثل  بلکه  تشابه  مقام  در  روحي،  لحاظ  از  که  است  افرادي  جستجوي 
اند:  وصياء است كه فرموده اآنان هستند. زيارت آنان به مثابة زيارت حضرات انبياء و  

 . «ل هستندي عالمان امت من، مانند انبياء بنی اسرائ: اُمَّتي َكَانْبياِء َبني اِْسرائيلَ  ُعَلماءُ »
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صفت حق است به شرطي  علم، شريف  علم،  است.  حق  ترين وسيله براي قرب 
خداي تبارک و تعالي کسي را    .خشيت، علم نيستکه با خشيت توأم شود. علم بي

از بندگان خدا    :اِنَّما َيْخَشَي الل َه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ »عالم خواند که داراي خشيت باشد  

م او  از  كه  دانايانند  سالک  ترسندي تنها  تعلم  و  تعليم  که  است  آن  خشيت  عالمت   .

ُلوا التَّْوراَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوها  َمَثُل  »براي رسيدن به وصال باشد نه به خاطر دنيا   الَّذيَن ُحمِّ
َاْسفارا   َيْحِمُل  اْلِحمارِ  كسانمَ   : َکَمَثِل  بر    يثل  تورات  مكلف  كه   بدان  و  شد  بار  آنان 

را    يهاياست كه كتاب   درازگوشیآنگاه آن را به كار نبستند همچون مثل    گرديدند
 . «كشديبرپشت م

. علم ظاهر  از خود دو علم باقي گذاشتند: علم ظاهر و علم باطن  حضرات انبياء 
صحابه که  است  نافع  علم  اکرم   آن  رسول  حضرت  فعل  و  قول  و  فرا   )ص(از  گرفتند 

اطهار ائمه  از    حضرات  است  بسيار  ظاهر  علم  نمودند.  پيروي  آن  از  السالم  عليهم 
 جمله کتاب و سنت و تفسير و آثار و اخبار و فقه و توابع آنها.  

و در    «فنای مطلق:  َاْو َاْدني  »، معرفت به آن معاني است که در مقام  علم باطن

بسيار است از جمله    حاصل شده است. علوم باطني  « معّيت با خدا  : لي َمَع الل ه»حالت  
علم   جمال،  صفات  علم  دل،  معرفت  علم  نفس،  معرفت  علم  تصفيه،  علم  ايقان،  علم 

. اين همه  نيصفات جالل، علم تجلي صفات، علم تجلي ذات، علوم غيبي و علوم لّد
َو َعلََّم ْاَدَم  » براي آن است که سالک را در راه سلوک دين و عالم يقين، تعليم و تعّلم  

 حاصل گردد.  «را به آدم آموخت اسماءو خدا همه : اْْلَْسماَء ُکلَّها 

طايفه   علماء باطنچند  علم  که  آن  دوم  داند.  ظاهر  علم  که  آن  يکي  داند.    اند: 
داند، و چنين فردي از نوادر روزگار است    سوم آن که هم علم ظاهر و هم علم باطن

 که خير و برکت آن به شرق و غرب عالم رسد. 

 . ، مذّکرانات، قّضياناند: مفت ظاهر سه طايفه  علماء

اند و  اند: طايفه اول هم عالم زبانند و هم عالم دل؛ عالم عامل دو طايفه   مفتيان
داراي خشيت، تعليم و تعّلم و فتوي و نشر علوم ايشان همه به رضاي حق است، نظر  

جاهالند؛    ، عالم و از لحاظ باطن و دل  ، از دنيا منقطع دارند. طايفه دوم از لحاظ زبان
توأم  ايشان  تع  علم  نبوده،  خشيت  با  با  توأم  ايشان،  علم  نشر  و  فتوي  و  تعّلم  و  ليم 

 اخالص نيست. 
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اض   اِضياِن ِفي النّارِ َو َق َق   ة  ثََ ضاُة ثَال َاْلقُ »فرمود    )ص(، حضرت رسول اکرماتدوم قّض
ةِ  اْلَجنََّ دوزخ ِفي  در  دو  قسمند،  سه  قضات  بهشت:  در  يكي  و  در  .  «اند  كه  دو  آن 

اند، يکي آن که به علم قضاوت عالم نيست و قضاوت او از روي جهالت و هواي  دوزخ 
نفس است. دوم اين که به علم قضاوت عالم است لکن به علم قضاوت عامل نيست،  
او هم از سر ناداني و هواي نفس قضاوت کند. اما قاضي سعيد کسي است که به علم  

 قضاوت عالم و عامل شود. 

طايفهمذّکراناما   سه  نيز  ايشان  طايفه ،  سخنان  اند:  چند  فصلي  آنها  از  اي 
ُم و  بي جَّسَ مصنوع  و  ع  تصّنع  گونه  صد  و  فراگيرند،  است  ديني  علوم  فاقد  که  معني 

تعصب   به  را  عوام  و  اندازند  بدعت  به  را  خلق  چگونه  که  آورند  وجود  به  شيادگري 
 اغواء کنند. 

سخ  که  صالحين  ورع  دوم  و  تقوي  و  زهد  به  را  خلق  و  گويند  خدا  بهر  از  ن 
َسبيِل َربَِّک بِاْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة    »اُْدُع اِلي  خوانند و آثار و اخبار و سَير صلحاء گويند  

 .«با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن : اْلَحَسَنَةِ 

استادان الهي الطاف خاص    سوم  مکاشفه  آراسته و از  ظاهر و باطن  علم  که به 
اند و خلق را از  مدتي واعظ نفس خود بوده  اند. اين مذّکراندريافته   الهي، علوم لّدني

ساقي   جمال  شراب  با  و  رهانيده  غفلت  مستي  و  دنيا  َربُُّهمْ »خرابات  َسقاُهْم  و   :  َو 

اند وسلسلة ذوق و عشق ايشان را  سرمست گردانيده  «نوشاندي ان به آنان مپروردگارش

کسي    اند.بجنبانيده  بردارد  هر  خود  نصيب  خويش  همت  قدر  اُناس  »به  ُکلُّ  َعلَِم  َقْد 
 .« آبشخور خود را بشناخت ي هر گروه  :َمْشَرَبُهمْ 

و راهنمايان    فقها نگاهي به تاريخچه زندگي علما نمايانگر اين است که علما و  
اقسامي دارند: بعضي علما تا حّدي حقايق و معارف و علوم حقه را از جوامع دريافته  

داده  تحويل  طالبين  به  را  آن  عين  جوامع  و  از  را  آنچه  از  مقداري  ديگر  برخي  اند. 
نموده  داده دريافت  تعليم  و  برگردانده  جامعه  به  و  اند،  فقها  ميان  در  اما  هاديان  اند. 

کرده  الهي دريافت  جامعه  از  آنچه  از  باالتر  که  هستند  تحويل  افرادي  جامعه  به  اند، 
 اند. داده

، مسلمًا عالمي است که بيش از آنچه از جامعه دريافت  و عارف الهي  عالم رباني
تعليم داده است. اين امر شايسته تأمل و تفکر است که  کرده، به طالبين و متعلمين  

 گرفته؟ او اين علوم باالتر را از کجا فرا 
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اي مطلوب و مفيد است،  ها به نظر عدهگرچه زيبايي و جاذبيت در ارائه واقعيت 
ولي  

از   ايشان  ؛ 
 اند. کالم خدا و محبوبين درگاه حق برخوردار گشته 

بي  که  ميايشانند  را  خدا  محبوبين  کمال  و  جمال  منکر  پرده  آن  بينند. 
 جز ابوطالب  )ص(ازل، نسبت از حضرت رسول اکرم   ردِّ  حجاب افکندة شِب  شوربخِت

الهي  مردان  کمال  و  جمال  تا  ازل  صبح  قبول  کردة  روشن  بايد،  فاروق  ديدة    نبيند. 
 بيند، لکن غافلين را از حديث اين دولت خبري نيست.

خبر، سر به  خود بي  اند: يکي آن که از دين قباًل اشاره شد که غافلين دو قسم 
داند و به شقاوت ابدي دچار  دنيا نهاده و مست شراب غفلت شده، صالح خود را نمي 

الهيمي غافل  دوم  دنيا    گردد.  به  گرايش  از  او  که  دل  در  حقيقت  سلطان  غافل، 
از   که  شده  مستغرق  و  مستهلک  چنان  احديت  جالل  مکاشفه  از  و  گشته  مستولي 
خويشتن غايب گشته است، نه توجه به دنيا دارد و نه عقبي، جز کمال و جمال حق  

 بيند. نمي

واصلين  برمي  ،آري  حق  با  نياز  و  راز  و  مناجات  مقام  به  و  چون  کلمات  آيند، 
را به سينة ايشان نهاده و به    ها آنتعالي  حق   شود،جمالتي که از لسان آنان جاري مي 

مي  جاري  مقدسشان  اين لسان  از  است.  نمايد؛  اعلي  ناحيه  از  آنان  احواالت  تمام  رو 
اين  در  اما  تکّلم،  از  قبل  تفکر  بر  است  امر  آنان    گرچه  تکّلم  بر  مقّدم  تفکري  مقام، 

 گردد. نشده بلکه جمالت خدايي به ارادة حق بر زبان آنان جاري مي

 

مجيد  قرآن  در  که  مهمي  موضوعات  از  آن    يکي  به  و  گرديده  واقع  توجه  مورد 
سوگند    :َواْلَعْصرِ » سوگند ياد شده است، عصر و زمان است. ظاهرًا براي کلمة مقدس  

عصر  بيان گرديده  «به  مختلفي  مرتبت   ،معاني  بعثت حضرت ختمي  زمان  ،  )ص(مانند 
و نيز هنگام غروب و شامگاهان. اما همه    )ع(ظهور حضرت موالي زمان   عصر درخشان 

مشهود   آنها  مابين  اختالفي  و  يکديگرند  قرينه  الهيه،  آثار  ظهور  لحاظ  از  معاني  اين 
 نيست.

آن،    « اْلَعْصرِ   وَ » و  عظيم  بسيار  تعليمي  بر  است  اشاره  کماليه،  معني  لحاظ  از 
هر  که  زمان  حرکات  استمرار  به  است  توجه  انقطاع  کمال  اعالم    لحظه  را  خود 
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نمايد.  مي
بيدار  هر  تا  بهره ،  لحظات  آن  از  بتواند  رسد.  دل  مطلق  کمال  به  گرديده  مند 

چنان که بيداردالن و تشنگان آب زالل معرفت، واقعيات و حقايق را از اين جويبار  
 شوند. جريان، اخذ نموده و در حد کمال مجذوب جاذبه الهيت مي دايمًا در 

عالي   ،بنابراين که  زماني  آن  اعالي  عظمت  است بر  عصر اشاره  ترين  سوگند به 
استعدادهاي انساني به مقام فعليت آيند و جوهر اصيل انساني بارور گردد. حد اعالي  

الهي  محبوبين  مقدس  محضر  در  تجلي  حيرت  اين  وادي  تشنگان  و  و    است، 
 را از آنجا جستجو کنند.  متعطشان آب زالل وصال، بايد آن آب حيات 

بي چشمه  سالک،  عارف  الهيآري  عارف  است.  احمدي  برکات  از    پايان  يکي 
زوال فيض سرمدي است. آن صاحب جان پاک و روح تابناک،  داران درياي بيآيينه 

دست از تزکيه و تهذيب برندارد و کوشش و همت خود را جز بر پرورش ابذار الهي  
 ها نگمارد. در کشتزار دل و جان انسان 

الهي انسان مي  عارف  لحظات  و  دقايق  چراغ  تا  راکوشد  هماره    ها  مشعل  از 
سوزد  روشن الهوت که خويشتن استضائه کرده، بيفروزد. او در آتش عشق ربوبي مي 

احمدي  قدس  مشرب  از  عروج    )ص(و  و  کشف  و  عشق  درس  َعَلوي،  انس  مکتب  و 
 آموزد.مي

گويد    بر تشنگان وادي حيرت  اي که عارف الهيهر کلمه   
اشاره  هر  طّرو  گرهي از  کند،  مشتاقان  مي اي بر جان  کالمي  ة رحمت  گشايد. چنان 

مي  سالکينسبب  وجود  در  که  و    ، شود  عروجي  و  ارتعاش  قلبشان  در  و  تحرکي 
تغييرات و تبدالت خاصي پديد آمده، از بند نفس آزاد گردند و به عقول عاليه الهي  

 بپيوندند. 

براي تطهير نفس است. تطهير نفس    ،و اولياء  و اوصياء  مأموريت حضرات انبياء 
پذير است. هرچه مراتب عقل فزوني يابد، مراتب ايماني و  امکان   به وسيله عقل سليم

عقل الهي بيشتر خواهد شد. منشأ همه برکات از  است، همان    هدايتي و علمي نيز 
 عقلي که در خلقت، رتبة اول را حايز است. 

اکرمحضرت   غير مي   )ص(رسول  نماز  ظاهرًا  فرمايد:  ولو  ندارد،  کمالي  آثار  عاقل 
عبادات او زياد باشد. عبادات او صورت عبادت است نه حقيقت آن. رسيدن به هدف  

الهي عقل  وسيله  به  نماز  معراجيت  است.  دل  و  عقل  نورانيت  به  نايل    اعلي  است. 
كه است  الهي  عقل  وسيله  به  کمال  اعالي  مرتبه  به  آن  تعالي  حق   گشتن  شأن  در 
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ِمْنکَ مَ »فرموده   اَِليَّ  َاَحبُّ  َخْلقا   َخَلْقُت  محبوب   :ا  نيافريدمچيزي  خود  نزد  تو  از  .  «تر 

اِنَّ ُروَح اْلُمْؤِمِن َْلََشدُّ اِتِّصاْل  بُِروِح  » اتصال دل با خالق دل به واسطة عقل الهي است  
ْمِس بِهَ  شديدتر از اتصال نور    ،اتصال روح مؤمن به روح خدا  :ا الل ِه ِمْن اِتِّصاِل ُشعاِع الشَّ

 .«شمس به آن است

انبياء  حضرات  کالم  در  اوصياء  سيري  که    و  است  حقيقت  اين  بيانگر  اولياء،  و 
الهي روح  به  توجه  الهيکمال  عقل  است.    ،  شده  الهي  قلم  اْلَقَلمُ »و  الل ُه  َخَلَق  ما    : َاوَُّل 

چيزی که خدا  اول    :اْلَعْقلُ َاوَُّل ما َخَلَق الل ُه  ».  «قلم است  ين چيزی که خدا خلق کرد اول

.  «روح من است  ، آنچه خدا خلق فرموداول    :َاوَُّل ما َخَلَق الل ُه ُروحي».  «عقل است  آفريد 
  قلم رسد، لکن باطنًا عقل الهي،  گرچه اين سه نور الهي ظاهرًا از هم جدا به نظر مي 

    تفاوتي بين آنها مشهود نيست.، روح الهي همه در حکم واحد بوده و الهي

اگر اشاره شده اولين چيزي که خدا آفريده، قلم است مسلمًا آن قلمي است که  
فوق  مقام  العاده عظمت  در  باشد.  متجلي  آن  در  الهي  کمال  نور  که  دهد  نشان  را  اي 

،  «آفريدنخستين چيزی که خدا  :  َاوَُّل ما َخَلَق الل هُ »سير الهي و عروج قلبي، در اصل  
محمدي  مقدس  شعله  )ص(روح  در  را  خود  هستي  که  ازلي  است  جمال  عشق  هاي 

 سوزانيد و همه هستي خود را به جانان باخت.

يِهْم ْاياتِنا ِفي اْْلْفاِق َو  »سالکان صاحب بصيرت را در مقام ارادت کشف شود   َسنُر
َانُْفِسِهمْ  زود:  في  افق   يها هنشان  ي به  در  را  در   گوناگون  يها خود  يشان  ها دل   و 

نمود خواهيم  تأخري    «بديشان  و  تقدم  ديگري  بر  يک  هيچ  را  الهي  نور  سه  اين  که 
که از    ،نباشد. اگر در مراتب بعضي تقديم و تأخيري افتد، اين نه از سهو عالم کشف

نفس نظر  است  ، سهو  غيب  معاني  ادراک  متفکره  ،در  قوة  سهو  از  يا  در    و  که  است 
عاقله ضعف قوة  مي مقام  شهادت  غيب و  غيب  ، سفيرة عالم  عالم  از  آنچه  زيرا  باشد. 

مکشوف نظر روح گردد، قابل تفاوت و نقصان نبَود، چه نظر روح مؤيد به مدد نور اهلل  
ِف »است   اْلُمْؤمِ اِتَُّقوا  بِنُورِ راَسَة  َيَْنُظُر  َفِانَُّه  او بپره :  الل هِ   ِن  که  زيرا    يزيد از هوشياری مؤمن 

 اند.، آنانند که زنگار ظلمت از آيينه دل و فطرت زدوده «نگردمی   به نور الهی

الهي روح  هرجا  الهي  بنابراين  عقل  الهي    هست،  عقل  بدون  الهي  روح  هست. 
باشد و کمال توجه به آن قلم و روح و عقل الهي شده است. هدف از  پذير نمي امکان 

خلقت که عبادت و اطاعت و مطيع و منقاد محض فرمان حق بودن است، بدون آن  
 پذيرد. روح الهي و عقل و قلم الهي تحقق نمي 
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به آن مقام نرسانده، در شک و    مادام که سالک خود را به سبب تزکيه و تصفيه
و قلم الهي و    ترديد است مگر اين که مراحل حقيقت را طي کرده و به آن روح الهي

الهي  خدا  عقل  اولياء  هدايت  بدون  موفقيت  اين  الهيهبرسد.  عقول  صاحبان  آن   ،  ،
 نيست.  شدنيحاصل
الهي  استاد  تعاليم  دام    جويندة راستين بايد تحت  از  رهايي  گيرد و براي  قرار 

خودبيني و تشخيص حقايق و تفکيک آنها از خياالت و اوهام، دست به دامن اولياء  
شک  الهي ظلمت  و  معاصي  غبار  از  را  قلبش  آيينه  بايد  حق  طريق  سالک  و    زند. 

در    هاي الهي که استاد الهي مشعل   ترديد بزدايد و ديدگانش را به نور پرفروغ هدايتِ 
بي  از  را  راه  تا  گرداند،  منور  برافروخته  راهش  تفريط  سر  و  افراط  به  و  شناخته  راهه 

نگرايد. در اين مقام است که تراوشات عقلي و فکري چنين فردي الهي خواهد بود.  
توان آن قلم الهي را  اتکاء به استاد الهي که پرتوي از ارادة خداوندي است، نميبدون 

آرايد.  اولياء خداست که بال و پر طيران در فضاي حق را مي   هيِ لپرورش داد؛ قلم ا
رساند.  ، سالک را به مقصد نمي و اولياء بدون استاد رباني  تکيه بر ظواهر کالم اوصياء

دهند و عطش او را به  تنها اولياء خدايند که حقايق را بر تشنگان حقيقت نشان مي
 نشانند.مي ولطف خود فر 

انسان به    ، بصيرت باطنيبا اتکاء به نفس و بدون گرايش به محضر مردان الهي
نمي  تحقق  به  مقام  دست  که  رسيده  کمال  به  بصيرتشان  مراتب  کساني  رسد. 

زده الَمبلُ ح الهي  مي تين  ارائه  معاني  ادراک  از  آنان  که  نتايجي  بياند.  و  دهند،  کم 
کاست بوده و فاقد افراط و تفريط است. در شأن و مقام صاحبان آن قلم و آن روح و  

الهي خود  ،  عقل  سوگند  محل  را  آن  تعالي  و  تبارک  خداي  که  بس  شريفه  آيه  اين 
 .«نويسندي سوگند به قلم و آنچه م ،نون: ُرونَ ما َيْسطُ   اْلَقَلمِ وَ   ن وَ »قرار داده است 

  معاني عاليه قرآن در حضور مقدس محبوبين درگاه الهي است. اگر عارف الهي 
قطره ذره بتواند  و  نمايد  اخذ  دريا  آن  از  و  اي  الطاف  اثر  در  کند،  ارائه  را  کل  از  اي 

بي الهي مراحم  استادان  علل،  آن  جملة  از  که  است  حق  باطنيه  واجدين    پايان  و 
گردد،   از زبانش جاري  آيات الهيه  که حقيقتًا  فردي موفق شود  اگر  هستند.  شرايط 

 ثر کمال توجه به کالم و تعاليم بزرگان است. مسلمًا در ا

 

عنوان حکمت ظاهرًا ورد زبان عام و خاص است، لکن براي اکثريت مردم معنا  
عده  است.  نشده  آشکار  آن  حقيقي  مفهوم  پنداشته و  چنين  از  اي  منظور  که  اند 
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جذاب؛   و  خوشايند  ظاهرًا  کلماتي  و  غامض  لغات  و  الفاظ  با  است  مطالبي  حکمت، 
اني يا فلسفي است. امروزه  اي جمالت عرفاند که حکمت، پارهبعضي نيز گمان کرده

به همين سبک کتب فراواني به نام فلسفه و عرفان و حکمت وجود دارد، اما كمتر  
 شود. حکمت اسالمي در آنها مشاهده مي  و فلسفه و اثري از آثار عرفان حقيقي

بدانند  بند الفاظ و لغاتند، اما شيفتگان الفاظ و اصطالحات بايد  اغلب افراد پاي 
توانند از محيط مادي به عالم ديگر قدم گذارند. بسا افرادي  که با اين امور هرگز نمي 

مجّلدات   که  باشند  مفتخر  و  شده  زيادي  تأليفات  به  موفق  خود  عمر  مدت  در  که 
اند، ولي متأسفانه موقع ترک اين دار فناء، چندان اثري از  کثيري کتب عرفاني نوشته 
 آنان نباشد.  عرفان و حکمت اسالمي در

کالم، معرف متکلم و حال اوست، اما    ،)ص(به فرموده حضرت رسول اکرم   ،آري
اسالمي فلسفه  و  عرفان  است.  بابي  هم  کالم  تميز  و  حقيقي  تشخيص  حکمت  ،  و 

ظاهري است و در پيشگاه الهي، عارفان و    ماوراء کتب مرسوم مؤلفين و دانشمندان 
کالم  شخصيت   حکيمان حقيقي  الهي، ارزش حقيقي  در بينش  ديگري هستند.  هاي 

 به اين است که از روي معرفت و حال قلبي و معنوي باشد.

جّنت اوست،  درجات  و  مقامات  معارف،  اين  و  است  معارف  روح،  اوست    غذاي 
دارد،  آفرين را يافته است. اگر آدمي روح خود را از معارف باز بلکه فوق آن، که بهشت 

ذخاير  آن  صورت  اين  شده  ،در  زخارف  از  حقيقت.    ، آکنده  است  اين  اوست،  درکات 
بايد بدانيم که قلم رّد بر معرفت فکري زدن و خط بطالن بر منشورات براهين عقلي  

 کشيدن، در حقيقت خط بطالن بر هستي خويش زدن است.

به حکمت است و آن بر دو گونه است: يا به    ،تحصيل يقين به مطالب حقيقيه
 نظر و استدالل و يا به تصفيه و استکمال. 

خوانند. بزرگان    و حکماء  است و ايشان را علماء  نظر و استدالل، شيوة اهل نظر 
و    :اندفرموده احتجاج  به  عقلي  پيشرفت  مبناي  زيرا  بکوشيد،  حکمت  تحصيل  در 

که   چنان  احسن.  مجادلة  و  خطابه  برهان،  است:  قسم  سه  بر  آن  و  است  استدالل 
مجيد قرآن  در  تعالي  و  تبارک  اِلي  »فرمايد:  مي   خداي  بِاْلِحْکَمِة    اُْدُع  َربَِّک  َسبيِل 

َاْحَسنُ  بِالَّتي ِهَي  اْلَحَسَنَِة َو جاِدْلُهْم  بخوان به راه پروردگارت به حکمت و  :  َواْلَمْوِعَظِة 
 .«موعظه حسنه و مجادله کن با ايشان با آنچه بهتر است

است، همان فقري که    اما تصفيه و استکمال در تحقق حکمت، شيوة اهل فقر  
که ايشان را عرفاء    «من است  افتخارفقر  :  َاْلَفْقُر َفْخري »فرمود    )ص(حضرت رسول اکرم

ثانيه   و  اول  طايفة  مابين  فاصله  لکن  حکمايند  طايفه  دو  هر  گرچه  خوانند.  اولياء  و 
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کمال  بي درجه  به  فايز  تعالي  و  تبارک  خداي  موهبت  به  ثانيه  طايفه  است.  نهايت 
مکتب  از  و  ِعْلما  »خانه  شدند  َلُدنّا  ِمْن  َعلَّْمناُه  دانش:  َو  بدو  خود  نزد  از  آموخته    ي و 

انبياء بهره  «بوديم وراثت  به  که  ايشانند  گشتند.  و    مند  اقرب  خاليقند،  صفوت  که 
 يند. اوال 

هستند که به توفيق حق از ناحيه اعلي به    عرفاء و اولياء آن مردان الهي  ،آري
آنان حکمت اعطاء شده است. گرچه حکمت معاني مختلفي دارد، لکن معناي اصلي  
آن يعني علمي که وسيله رسيدن انسان به کمال سعادت است. وقتي خداوند تبارک  

نموده کرامت  علمي  او  به  فرمايد،  عطا  حکمت  فردي  به  تعالي  وسيله    ،و  هم  که 
تواند عدة  به سعادت است، و هم به او اين سمت و مقام اعطا شده که مي   رسيدن او

 کثيري را به سعادت نايل گرداند.

و عملي را طي    شود که مراتب حکمت نظريبه افرادي اعطاء مي  علم حکمت 
اين نموده از  فرمودهاند.  بزرگان  واقع  رو  در  که  علمي  و  اند:  زندگي  در  مؤثري  نقش 

 است. سعادت انسان دارد، همانا دو علم حکمت نظري و حکمت عملي

شخصيت  شده،  بنابراين  کرامت  مردم  ارشاد  مأموريت  مقام  آنان  به  که  هايي 
و عملي را طي نموده    مراحل عالم حکمت نظري  افرادي هستند که در دانشگاه الهي

فارغ  الهيو  دانشگاه حکمت  آشکار    التحصيل  معلوم و  ظاهرًا  اين امر  هستند. اگرچه 
 تواند آن تعليم و تعّلم را مشاهده نمايد.نمي هر کسي   نيست و

خدا اولياء  ديده   آري  تعليم  الهي  محبوب  آن  مکتب  فرمدر  که  آن  اند  من  ود: 
مي سرازير  من  از  الهي  معارف  و  علوم  سيل  که  بلندم  که  کوه  طور  همان  گردد. 

متقيان  موالي  اکرم  حضرت  رسول  حضرت  دامن  در  من  و    )ص(فرمود:  يافتم  پرورش 
نيز تربيت يافتگان    هر روز ابوابي از علوم الهي به روي من گشوده شد، مردان الهي

اند. استاد آنان، استاد ظاهري نيست، بلکه تعاليم عاليه و باطنيه به  خاص آن مکتب 
 رسد. آنان مي 

اوصياء وجود  بلند  كوهسار  از  كه  معارف  و  علوم  مي  سيل  از  سرچشمه  گيرد، 
دهد. چنان  شود و جويبارهاي علم را تشکيل مي جاري و سرازير مي   سينه اولياء خدا

به نسبت پاکي  هر کسي    سيل عظيمي که ايستادگي در قبال آن محال است، و تنها 
اما اسيران نفس  ها و سواحل آن تا حدي برخوردار گردد.  تواند از کناره قلب خود مي 

مي  چگونه  دنيا،  الهي و  مردان  استفاده    توانند  آنان  مقدس  کالم  از  و  بشناسند  را 
نيکانننمايند؟! حرکات غير  اول  صف  در  که  کنند  گمان  که  سبب شده  آنان  د  ـالهي 
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،  «دهندي پندارند كه كار خوب انجام ممي و خود  :  ُهْم َيْحَسُبوَن َانَُّهْم ُيْحِسنُوَن ُصْنعا    وَ »
 كنند. نيز عمدًا حق را انکار مي  ايو عده 

جلوه  و  خودنمايي  هدفش  که  را  فردي  خود  خويشتن  او  آيا  است،  گري 
نْسانُ   َبلِ »شناسد؟  نمي خود:  َبصيَرة    نَْفِسهِ   َعلي    اْْلِ وضع  از  خودش  انسان  آگاه    ،بلكه 

  که  تأنيث تاء نه «ة» اينجا  در چه. است بصيره بلکه و بصير  خود نفس به انسان «است
  و   علم   در   مبالغه   مقام   در  دانشمندي   به   عالمه   کلمه   اطالق  همانند   است،  مبالغه   تاء

  هرچند   «بتراشد  يخود عذرهاي  ي هر چند در ظاهر برا:  َمعاذيَرهُ   َاْلقي    َلوْ   وَ ».  او  دانش 
  از   اما   دهد،   نشان   پاک   را   خود   عذرهايي  با   ظاهرًا   و   دارد  مخفي   ديگران   از   را  اعمالش 

  اسارت   خاطر   به  يا   دارد،   توجه   آخرين  ساعت  آن  به   او  آيا .  بپوشاند  تواند نمي  که  خود
 هست؟!  ساعتي که کندنمي  فکر  مقام،  و جاه طمع  به  و نفسانيت در

  جهات   در  دهد،مي  توجه  خود   قلب  كيفيت  به  را   انسان  كه  فوق  شريفه  آيه
 .  است  بصير  خود نفس به هركس   هم بابت اين  از لذا  است،  صادق  هم  مثبت 

  نظري   حکمت   علم   مراحل   که   هستند   واالمقامي   هاي شخصيت   آن   الهي   مردان 
  که   طور  همان.  اولياءاند  حضرات   و  حق   تعاليم   تحت   و  کرده  طي   را  عملي   حکمت  و

  استشمام   هميشه   را   نبوت  و   وحي  بوي  من :  فرمودمي   )ع(متقيان   موالي   حضرت 
  استشمام   را   نبوت  و  وحي  حقيقت   بوي  حتي  و  حق  بوي  نيز   اولياء  حضرات  نمايم،مي
ماّدي،  در  البته.  كنندمي   را   لّدني  علوم  و  حقيقت  بوي  که  نيست  قدرت  آن  شامه 

  ادراک   را   حقايق   بوي   تواندمي  الهوتي   و   ملکوتي  و  باطني  شامه   اما   نمايد،   استشمام
 .نمايد

  حضرت   براي   را   او  پيراهن   و  برگشته   مصر   از   که  موقعي  يوسف  حضرت   برادران 
  از   يعقوب  حضرت  «و چون كاروان رهسپار شد:  اْلعيرُ   َفَصَلِت   َفَلّما »  آوردند،مي   يعقوب

  به درستی که  :  ُيوُسَف   ريحَ   َْلَِجدُ   اِنّي   فرمود  تمام  قاطعيت  با   فرسنگي  چند  فاصله

.  نمايممي درک   را   يوسف   حقيقت   بوي  من :  شنوممي يوسف را    يبو
 

  درّ   تجسس   پي  در  روز  و  شب  که  هستند   الهي  مردان  آن   اولياء  حضرات
  ها انسان   ارشاد  که  اندگرفته فرا   را  تعليم  اين  خوبي  به  آنان.  هستند  الهي  علم  گرانمايه

  چنان .  اندحکميه   علوم  تحصيل   براي   افراد  ترينشايسته   آنان  و   است  حکمت  علم  با 
: بَِها   َاَحقُّ   َفُهوَ   َوَجَدها   َفَحْيُث   اْلُمْؤِمنِ   ضالَّةُ   َاْلِحْکَمةُ »  فرمود  (ص)اکرم  رسول  حضرت  که

  بدان   ه هم  از   او  هک  ردفراگي  بيابد،   کجا   ر ه  پس  است،   مؤمن  گمشدة  حکمت 
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  فرمود   مقدس   جمله   اين  تشريح  در   نيز   ( ع)متقيان  موالي  حضرت .  «است  تر شايسته

  آن   پس   است   ن مؤم   دةگمش   حکمت:  اْلُمْشرِِک   ِعْندَ   َوَلوْ   َفاْطُلُبوها   اْلُمْؤِمنِ   ضالَّةُ   َاْلِحْکَمةُ »

«باشد  مشرکان   نزد  و ول  بطلبيد   را 
 . 

چنداني نداشته باشد، ولي حقايقي را    ، آري بهرة  ممکن است کسي از حکمت 
پاي که  فردي  يا  گردد.  که  متذکر  باشد  معاني  برخي  کالمش  در  نيست  مذهب  بند 

را   حقيقت  عين  شخصي  دارد  امکان  همچنين  است.  نکرده  توجهي  آن  به  او  خود 
اي به  يا در لحظه بنويسد ولي خود او به آن حقايقي که اقتباس يا استعمال نموده و  

کالم   آن  در  خواننده  يا  شنونده  است  امر  لذا  نبرد.  پي  کاماًل  کرده،  خطور  قلبش 
 ياب شوند. حکمتي سير نمايد تا از نتايج آن، هم خود و هم سايرين فيض

اي مطالب را يکي دو قرن پيش بزرگان نوشته باشند و در آن  ممکن است پاره
را تشريح نمايند که در آن زمان مورد فهم و    ع()اي از تعاليم حضرات معصومين جمله 

 استفاده واقع نگردد، ولي آيندگان بهره ببرند. 

قلوب شكسته، مظهر قدرت الهي است. حضرات اولياء كه مظهر اعالي اسماء و  
هاي علوم و  صفات الهي هستند، مراتب شكستگي قلبشان در حد كمال است. چشمه 

جاري است و کالم آنان باران رحمت الهي است، اما کو    ة مردان الهي معارف از سين 
تهذيب   و  تزکيه  صاحبان  آن  کو  پاک؟  قلب  و  فطرت  صاحب  آن  حقيقي،  طالب  آن 

 بنشينند؟  هاي فروزان الهي که در پيرامون اين مشعل 

  ان الهي هاي فروزخوشا به آن پاکدالني که با کمال عشق و عالقه از اين مشعل 
مي  فيض  مي کسب  و  افشاني نمايند،  پرتو  فروزان  مشاعل  اين  که  قلبي  هر  به  دانند 

 نمايد، هرگز طوفان جهالت به آن راه نيابد.

 

و    مسئوليت محيط  شرايط  و  علم  و  عقل  نسبت  به  الهي  پيشگاه  در  هرکس 
تعاليم عاليه دريافتي و قواي باطني اعطا شده به اوست. ممکن است برخي افراد در  

ديگر  بعضي  از  بيش  که  باشند  شده  واقع  الهيه    ،شرايطي  عاليه  تعاليم  و  حقايق  از 
يافتي حرکت نمايند، مقام  برخوردار گردند. لکن اگر هرکدام به نسبت قوا و تعاليم در

و مرتبة آنها در پيشگاه ربوبيت مساوي بوده و يکسان مأجور هستند. اگر گروه اول  
حرکتشان   هرچند  باشند،  نداشته  چنداني  تحرک  خود  امکانات  و  قوا  نسبت  به 
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حرکت  سريع زيرا  است  کمتر  دوم  گروه  از  اجرشان  اما  رسد،  نظر  به  دوم  گروه  از  تر 
 دهد.ن وفق نمي آنان با امکاناتشا 

برخي افراد به مصلحتي ظاهرًا نسبت به افراد ديگر مزيت دارند، چنان که علم  
فوق  ادراک  و  قدرت  انبياءالعادهو  حضرات  به  شده    اي  اعطاء  طفوليت  ايام  در  حتي 

احديت  درگاه  در  اعطايي  امتيازات  نسبت  به  بزرگواران  آن  اما  و  مسئو  است،  ل 
 مأجورند. 

انبياء  بسا  حّد  در  که  عالمان  از  زيرا   افرادي  گردند،  کسي    مأجور  درگاه  هر  در 
محيطي خود،   دريافتي و شرايط  تعاليم  اعطايي و  استعدادهاي  الهي به نسبت قوا و 

نيز به ضرورت وجود چنين افرادي گواهي داده و به ترجيح    مأجور است. عقل سليم 
 و امتياز آن معترف است.

باطن و  ظاهر  لحاظ  از  متعال  خداوند  اگر  بر عده   ،بنابراين  را  ديگر    اي  عدة 
هرکس   نيست.  آنان  اخروي  مقام  بر  دليل  باطن،  يا  ظاهر  امتياز  اين  داده،  ترجيح 

منشأ خيرات و برکاتي باشد و مقامات    ، به اوتواند با استعدادهاي الهي داده شده  مي
 اخروي را کسب نمايد. 

سليم  قلب  خريدار  حقيقت،  بازار  در  و  است  شرط  مقبوليت  الهي  درگاه    اند. در 
صاحبدل است در آن درگاه با عظمت مقبول است و مقام صاحبان تعقل، از  هر که  

 .همه باالتر است. مؤمن محقق در آنجا احّب است از مؤمن مقّلد

در واقع مقبوليت يا عدم مقبوليت و نيز مراتب سير صعودي يا نزولي هر فردي 
يا   علوي  سير  مراتب  و  دل  کيفيت  به  معرفت  البته  اوست.  نيت  کيفيت  نسبت  به 

مخَلصين يا  اخالص  کمال  صاحبان  براي  جز  آن،  مطلقًا  سفلي  سايرين  براي   ،
 پذير نيست. امکان 

سير   مراتب  الهي اگر  عارف  علوي  و  اين    صعودي  معرفت  رسد،  اعلي  حد  به 
واصل در مرتبه کمال بوده و نور آن در قلبش متجلي است. چنين رهروي از    سالِک

بحر بي   مقام خوِد يافته و به  رهايي  هالکت تفرقه،  ورطة  يا  کران جمع نايل  مجازي 
ين قرار گرفته است؛ با اين تفاوت  گشته، در زمرة حضرات اصفياء و در جرگة معصوم

 رسيده، تشريعي است.  که عصمت آنان تکويني و عصمت آن که به مقام جمع 

َل خالق  که  است  نوري  گنجينه َزَيمعصمت  از  فرموده    هايل  عنايت  خود  ذاتي 
و   تفصيل  و  تشريح  و  نيست  ميسر  را  بصيرت  صاحبان  جز  مقام  اين  مشاهده  است. 
توانايي  و  قدرت  ظاهر  سمع  چه  نشايد.  نيز  را  مخِلصين  حتي  آن،  تفسير  و  توجيه 
استماع نداي قدسي را دربارة معصومين ندارد. توجيه و تفسير اين مقام و معرفت به  
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  ، در عبارات نگنجد و تفصيل آن  به، و کالم بسيطيه است نه مرّک  آن، به کالم بسيطيه 
 غير اهل معنا را نشايد. 

هاي با عظمتي هستند که خداي تبارک و تعالي ايشان  آن شخصيت  ،اولياء خدا
َاْل اِنَّ  »بر دل ايشان راه نيابد    و طمع بهشت  را از خلق برگزيده، و خوف آتش دوزخ 

ْل الل ِه  َيْحَزنُونَ   َاْولِياَء  ُهْم  ْل  َو  َعَلْيِهْم  نه  :  َخْوف   خدا  دوستان  بر  كه  باشيد    ي بيمآگاه 
اندوهگين   آنان  نه  و  از  «شوندمياست  و  بريده  تعلقات  از  را  ايشان  خدا  عشق   .

تصرفات هواي نفس واخريده، و هرکس را به درجتي قيام داده و بابي از ابواب معاني  
بر   تصرف  و  نفس  بر  واليت  مقام  تعالي  و  تبارک  خداي  است.  گشوده  ايشان  دل  بر 

 است. ديگران را به ايشان عنايت فرموده

نفع   مردم  به  که  هستند  خدماتي  و  اعمال  انجام  به  موفق  حق  لطف  به  آنان 
اي را به وجود آورد که مدام گسترش و انبساط يابد و تا انقراض عالم  رساند و ثمره

برکاتش به خود آنان هم برسد، و اعمال جماعاتي را که به سبب ايشان به طي راه  
د ببينند.  اند، در ترازوي اعمال خوحق موفق شده 

 

 «»  

آني برخي  را  فوق  آيه  معناي  ارادهگرچه  ظهور  بعضي  و  تعالي  حق   الوجود 
جلوهدانسته  آن  در  گوناگوني  معاني  اما  تمامياند،  و  است  از    گر  منشعب  آن  جلوات 

مي نور  کامل يک  عارفان  لکن  مشاهده    باشد؛  دل  ديدگان  با  را  آن  کماليه  جلوة 
 نمايند.مي

وقتي ايمان و معرفت عارف به کمال رسد، سرانجام روح و کالبد جسماني او در  
َفَيُکونُ »اثر استيالي نور کماليه   تبديل به    «شودمي درنگ موجود  بي   باش پس :  ُکْن 

در وجود او متجلي   «ُکْن َفَيُکونُ »گردد. آنگاه حقيقت معناي آن جلوه و نور کماليه مي 
مي آن  کمالية  جلوة  جلوات  درياي  مستغرق  الهي  توفيق  به  معنا  و  اين  مسلمًا  شود. 

باطنًا   و  ظاهرًا  بسياري  جهات  در  که  است  شريفه  آيه  مفاهيم  و  معاني  ساير  ماوراء 
 باشد. مشهود مي 
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اشتغال به    .
کند، در عين اشتغال از آن فارغ بوده و به ياد حق  دنيا آنان را از ياد حق غافل نمي 

 گردد.هستند؛ يادي که در خواب هم از آنان جدا نمي

خدا بدان    ، اولياء  آنان  نفس  که  کرده  رسوخ  نفسشان  به  معنا  و  حق  ياد  چنان 
منتقش شده است. همانند کاغذي که آن را با هيئت خاصي بريزند و به آن هيئت  

حق ياد  است.  مشکل  هيئت،  و  شکل  آن  از  خروج  بعدًا  بگيرد،  از    ،شکل  را  نفس 
ذارد که معطل ماند و يا تخيالت فاسد به سراغش آيد.  گپراکندگي ضبط کرده، نمي 

است، و هيچ امري   حق  ياد  مقتضاي  عملشان به  هم  ياد حق هستند و  هم به  آنان 
 گرداند. آنان را از اين ياد غافل نمي 

اولياء شخصيت   ، حضرات  طريق  آن  منازل  و  مراحل  که  هستند  واالمقامي  هاي 
راه  و  پيموده  را  ناهموا حق  و  هموار  مي هاي  را  آن  مي ر  که  ايشانند  توانند  شناسند. 

ارشاد ديگران را متعهد گردند. مانند مردي که مراحل و منازل بياباني را طي کرده و  
مي راه  و  شناخته  را  آن  ناهموار  و  هموار  بيابان  هاي  آن  در  ديگران  راهنماي  تواند 

مي نيز  واليت  صاحبان  شونگردد،  حق  طريق  در  ديگران  راهنماي  آنان  توانند  د؛ 
مجذوب و محبوب خدا هستند. مجذوب سالک که محبوب خداست، پس از مشاهده  

 شود.نهد و راهنماي ديگران ميو مکاشفه، قدم در راه مجاهدت مي 

 

الهي   احکام  به  او  قطعًا  گردد،  حاصل  قرآن  با  آشنايي  مقام  او  براي  که  فردي 
شود. آشنايي با قرآن مراتبي دارد و کمال مرتبة آن وقتي است که  عامل مي عالم و  

 در حد کمال، به آيات قرآن عالم و عامل باشد. عارف الهي

علم وقتي   
مي  خارج  ظواهر  لذا  از  دارد،  مراتبي  نيز  معلوم  به  رسيدن  برسد.  معلوم  به  که  شود 

 مراتب علمي هر فردي به نسبت مراتب وصال اوست به آن معلوم.

مجيد مي   قرآن  دعوت  تعقل  و  تفکر  به  را  حقيقتًا  ما  وقتي  قرآن  تالوت  کند. 
کر و تعقل و تعمق، متکلم را در کالمش مشاهده  سودمند است که انسان به سبب تف 

علي  حضرت  که  است  اين  کند.  زيارت  سخن  بين  در  را  سخن  صاحب  و   )ع(نمايد 
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فرمود: خداوند متعال در قرآن مجيد به بندگانش تجلي کرده، ولي ايشان آن خداي  
 نمايند.متجلي را مشاهده نمي 

به مقدار ارتباط او    سهم هر مفسري از قرآن مجيد   ، بنا به کالم محبوبين الهي
وحي مجاري  بحث    با  ظاهري  معاني  و  ادبي  علوم  محدودة  در  فقط  که  کسي  است. 

نمي مي باالتر  آنها  نظاير  و  بالغت  قلمرو  و  فصاحت  منطقه  از  و  با  کند  او  پيوند  رود، 
قرآن مجيد فقط در محدودة علوم ادبي و معاني ظاهري و نسبت به بعضي از معابر  

در محدودة علوم اعتباري    آن کس که پيوند او با قرآن مجيد ،گسترده آن است. آري
است، بهرة او از قرآن در محدودة علوم اعتباري است. اما کساني که از علوم تکويني  

اگر از   :  اِْن تََتَُّقوا الل َه َيْجَعْل َلُکْم فُْرقانا  »مندند، درهاي  آن بهره  قرآن و مشاهدات باطني

برا داريد  پروا  نيرو  ي خدا  م  يشما  قرار  باطل  از  حق  روزنة    «دهدي تشخيص  ثُمَّ  »و 
به روي ايشان گشوده    «يدبينمي   اليقين به عين   سپس آن را قطعًا :  َلَتَرُونَّها َعْيَن اْلَيقينِ 

ايشان   دل  چهرة  از  بسياري  حجابات  او،  حبيب  برکت  به  و  الهي  لطف  به  است. 
و سالکين راستين طريق حقند. اميد آن که اين    گردد؛ آنان مردان الهيبرطرف مي

 گشوده شود. درهاي رحمت به روي همه مسلمين

خدا آن  حبيب  کامل ،  ناطق  انسان  قرآن  قوس  و  مقام  در  قرآن،  تنزل  از  قبل   ،
، قبل از  هاي قرآن مجيدعبور کرد، لذا به اسرار و تأويل   از همه مجاري وحي  صعود

آيات محکمه و متشابهه آگاه بود، زيرا که  تنّزل آن به جهان کثرت و تقسيم آن به  
محض  و    طهارت  است  مراتبي  را  طهارت  البته  بود.  رسيده  تحقق  مقام  به  ايشان  در 

مند است. همانطوري که حقيقت قرآن بدون  هرکس به مراتب تقواي خود از آن بهره
والد طاهرين او بود، درهاي معاني قرآن بر  و ا  )ص(حجاب، مشهود حضرت رسول اکرم 

 نيز گشوده است.  اولياء حق

ْل رَْطب  َو  » مقّر و معترفيم که    گرچه ما همه نسبت به کتاب آسماني  ،بنابراين
يَ  ُمبين    اْلّ ابِس   ْل  ِکتاب   خشك:  في  و  تر  مگر    يهيچ  كه نيست  كتاب  اين  روشن    يدر 

را در   «هيچ تر و خشكي: ابِس  ْل رَْطب  َو ْل يَ »اما به حکم قرآن بايد معاني   «ثبت است
 مشاهده نمود و از لسان جان و دل ايشان شنيد.   تشريح و تفسير اهل ذکر 

شکر اليتناهي خداي راست که از فضل و رحمت نامتناهي خود در هر عصري  
و اولياءاند، عنايت فرموده    و اوصياء  را که همانا حضرات انبياء  اعصار، اين اهل ذکر از  

 پذير نيست. امکان  «ابِس  ْل رَْطب  َو ْل يَ »است. بدون حضور در محضر اولياء، ادراک 
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است.    )ص(، از حبيب خدا استضائه و استفاضة اولياء از خورشيد آسمان حقيقت
اند و آنچه  نگويند، زيرا که ايشان تفسير قرآن ناطق   ايشان جز سخن خدا و اهل ذکر 
حقيقت آسمان  خورشيد  آن  مي   از  طالبين  استضائه  به  باالخص  سايرين  به  كنند، 

 نمايند. افاضه و اضائه مي 

کاينات  ،بنابراين اشرف  حضرت  تفسير  اولياء،  حضرات  بلکه  تفسير  تفسير  ، 
به   است،  قرآن  تالي  ايشان  سخن  که  هستند  کساني  واالمقام  افراد  اين  خداست. 
از   عاليه  تعاليم  اخذ  به  نسبت  و  خود  عقل  و  فهم  در خور  بتواند  هرکس  که  شرطي 
مکتب مولي از اين تشريحات و تفسيرات برخوردار گردد. اين تفسيرات و تشريحات  

مي  ايشان  تحريرات  و  تقريرات  در  مي توان  را  تحرير  آنچه  زيرا  تقرير  دريافت،  گويد، 
 نيز بدان گوياست.

آلودگي  و  اغيار  از  را  خود  اندرون  کسي  در  اگر  را  اولياء  کالم  دارد،  مصّفا  ها 
در ايشان  تحريرات  و  تحت  مي تقريرات  را  كالم  آن  استاد،  باطني  توجه  به  و  يابد، 

نمايد و با ظاهر و باطن قرآن آشنا  ميمطالعه دقيق قرار داده و حقايق را استخراج  
 گردد.مي

قرآن را از لحاظ معاني، ظاهري است و باطني. باطن قرآن هم باطني دارد، آن  
باطن هم باطن ديگر به طوري که از لحاظ معاني توقفي نيست؛ قرآن کالم خداست  

گام ننمي هر کسي    چنين باشد. اما و بايد هم  قرآن  اقدس باطن  هد.  تواند بر ساحت 
و   قلب  صفاي  و  ايمان  و  يقين  و  علم  مراتب  نسبت  به  و  حال  فراخور  به  فردي  هر 

 تواند از باطن قرآن برخوردار باشد.تزکيه نفس و تقواي خود، مي 

ظواهر معاني قرآن مربوط به افراد مبتدي است، لكن معاني بطونّيه آن مربوط  
منتهيان  يا  اهل باطن  تمام معنا   به  ايشان به  از منتهيان اين نيست که  مراد    ، است. 

مي  را  قرآن  اليتناهي  ميمعاني  بخواهند  وقت  هر  بلکه  انور  دانند،  پيشگاه  به  توانند 
، از معاني باطنيه قرآن برخوردار  راه يابند و از محضر آن راسخون در علم  مردان الهي

معاني  شوند درخواست  شده  متوسل  هم  مستقيمًا  خلوتگاهي  در  وقتي  اگر  حتي   .
مي  تعليم  را  ايشان  خود  تعالي  و  تبارک  خداي  بنمايند،  قرآن  او  باطني  چه  فرمايد، 

 قلب انسان را موضع وحي و الهام قرار داده است.

را بر او    آن کنز مخفي خداي تبارک و تعالي انسان را خلق نفرموده مگر اين که
  آشکار نمايد. بايد دانست که آيات قرآن و معاني باطنيه آن از آن کنز جدا نيست و

تواند از اين گنج برخوردار شود و آن را  به مراتب معرفت و بصيرت خود مي هر کسي  
 مشاهده نمايد.
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مشاهده   را  کنز  آن  که  کسي  است.  خفي  کنز  آن  به  عشق  خلقت،  از  منظور 
او   در  مي کند،  وجود  به  شعله محبت  درونش  در  عشق  و  مي آيد  بدون  ور  گردد. 

 مشاهده آن کنز، چگونه ممکن است آن محبت و عشق به وجود آيد؟ 

براي اين    ،و اولياء  و حضرات اوصياء   خالصة رياضات و مجاهدات حضرات انبياء
دل  که  مشاهده  است  را  پنهاني  کنز  آن  باطن  ديدة  به  بتوانند  تا  کنند  احياء  را  ها 

نموده و عاشق شوند. آري، باالترين نعمت الهي براي انسان، عشق است، خدا عشق  
و   ازلي  جمال  عاشقان  و  جمال  و  جالل  کعبه  عارفان  که  است  عشق  اين  است. 

را وادار ن ازل  ديوانة شمع  کنند و نه با  پروانگان  حق  ديار  متوجه  دل  که روي  موده 
 وسايل ظاهري، که به پاي دل به درگاه الهي روند.

اي که اين عشق و اشتياق در آنان به وجود آمده و نيت پاکشان بر اين  از لحظه 
گيرد که به سوي ديار حق حرکت کنند، در واقع آنان در راه عشق و وصال  قرار مي 

خو حال  بر  خود  ولو  و  هستند  عجز  به  اعتراف  و  اقرار  با  آنان  نباشند.  واقف  يشتن 
الهي که  است  اين  قالشان  و  حال  زبان  نديده  الهي  پيشگاه  اليق  را  خود  در    ، قصور، 

ا َعَبْدناَک َحقَّ ِعباَدتَِک َو ما َعَرْفناَک َحقَّ  مَ »عرض کند  جايي که حضرت اشرف کاينات
که  :  َمْعِرَفتِکَ  تو بود و ترا نشناختيم چنان  که سزاوار پرستش  چنان  نپرستيديم  ترا 

 ما چه گوييم؟! «شايسته شناخت تو بود

دانيم يکي از شرايط اجابت دعا، امکنه و ازمنه است که در قبولي دعا تأثير  مي
زمان به مقدسه،  مشاهد  مانند  دارد،  مقدسهسزايي  ايام  و  ليالي  متبرکه،  هرچه  هاي  ؛ 

مقدس  مکان  و  و  زمان  ندارد  شرافتي  بذاته  مکان  و  زمان  البته  بيشتر.  دعا  تأثير  تر، 
 شرافت يافتن آنها به خاطر انسان کاملي است که مظهر صفات خداست. 

تواند به توفيق حق، مظهر تام  گرچه اين مظاهر را مراتبي است ولي انسان مي 
ساند و چون قطره به دريا پيوندد.  صفات الهي شود و طهارت خود را به حد اعلي ر

سالکين حقيقي در واقع نور خدا و محبوب درگاه اويند، آنان وقتي به محضر مقدس  
مي  نايل  الهي  ناسوت مقربين  عالم  از  حقيقت  در  ملکوت  گردند،  عالم  َثبه  از  به  ،  ري 

حقيقت آسمان  َاثرياي  عالم  از  و  عالم    دني  ،  َاْدني  » به  مطلق:  َاْو  فنای  قدم    «مقام 
به نسبت معرفت خود از آن  هر کسي    مي را مراتبي است وگذارند. البته هر عاَلمي

 گردد.عالم برخوردار مي 

خواهند در عالم الزمان  محبوبين درگاه الهي در زمان و مکان متوقف نشده، مي 
خواهند خلوتي اختيار کنند که دلشان خالي و فارغ  و المکان قرار گيرند. ايشان مي

الهي   درگاه  محبوبين  رسند.  خدا  به  المکان  و  الزمان  عالم  آن  در  تا  باشد  اغيار  از 
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حضور در  نيستند،  مکان  و  زمان  جز    محتاج  آنان  نيست،  مطرح  مکان  و  زمان  حق 
 بينند. خدا نمي 

 

انسان اگر بخواهد با ظواهر اين عالم ارتباط پيدا کند، حواس ظاهري او کافي  
،  است. اما براي ارتباط با مغز و روح اين عالم و يا ارتباط با باطن کالم حضرات اولياء

 گردد.   بايد داراي عقل باطنيه 

عقلي   چنين  دارد،  آميختگي  خيال  و  وهم  و  حس  با  انسان  عقل  ابتدا  در 
تواند حقيقت را درک و مشاهده کند. لکن وقتي علم و معرفت انسان به کمال  نمي

  باطنيه رسيد و در اثر تفکر و تزکيه توانست حقيقت را درک نمايد، او صاحب عقل  
 است، زيرا که استقالل حقيقي خود را بازيافته است.

ظاهري  ،آري رسوالن  ارشاد  بر  درون عالوه  در  کسي    ،  باطني هر  رسول    يک 
تواند کالم او را بشنود. افرادي که در اثر  وجود دارد که به نسبت تزکيه و تقوي مي 

است، در آن    اند که قلبشان نشيمنگاه حق تعاليزکيه و تصفيه به آن مقام رسيده ت
ظاهر نمي حقايقي را مي   ،مقام به سمع باطن که سمع  را به  شنوند  شنود، و حقايق 

مي  دل  مي ديده  تصديق  و  تصديق  بينند  مقابل  در  ظاهر  ديدگان  تصديق  كنند. 
 م عدم است. ديدگان قلب، در حک

مجيد انسان   قرآن  مياتصااًل  وادار  تفکر  به  را  بسياري  ها  آيات  در  حتي  نمايد، 
گذرد.  کند، زيرا راه معقوالت از محسوسات مي توصيه به تفکر در باب محسوسات مي 

البته اين تفکر بايد پراکنده نباشد و تنها مربوط به حواس ظاهري نشده و ادامه يابد.  
ب علمي  مطالعات  بر  باشد  مبتني  بايد  آزمايش تفکر  بر  آثار  اطني،  از  استفاده  و  ها 

اندازد، همانا غرور و  فکري بزرگان. چه از اهم عللي که انسان را به پرتگاه خذالن مي 
درتکبر و بي  تفکر  است.  کالم بزرگان  کالم بزرگان، بهترين ذخيره براي    توجهي بر 

اص پايه  که  است  توحيد  باب  در  تفکر  تفکرات،  باالترين  است.  انسان  اسالم  روح  لي 
 باشد. اين تفکر از فرايض اصلي و مهم دين مبين اسالم است. مي
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كنند و اين تفکر آنان را  که در محسوسات و معقوالت تفکر مي  آن مردان الهي 
مي  مطلق  نامحدودات  اولوا به  همانا  که    االلباب رساند،  ايشانند  اوليايند؛  حضرات  يا 

خوانند لکن خواندن خدا دو  توانند خداي خويش را بخوانند. اکثر مردم خدا را مي مي
که آنگاه  يکي  است:  مقام اضطرار    گونه  در  او  منقطع شود و  انسان  از  اسباب  علل و 

ندارد. ديگر آن که    رو آوردن به خدا براي نفس کمالي در بر   ،قرار گيرد. در اين حال
وقتي   و  است  نفس  کمال  اين  سازد.  منقطع  وسايل  و  اسباب  کل  از  را  خود  انسان 

مي  مقام  اين  به  آز انسان  خيال  و  وهم  سلطه  از  او  عقل  که  اين  رسد  در  گردد،  اد 
چگونه   است،  احساس  و  وهم  مقهور  که  عقلي  اما  است.  صحيح  قضاوتش  صورت 

فرمايد: کسي که عاشق چيزي  مي   )ع(تواند حقيقت را درک کند! لذا حضرت عليمي
گشته و نفس او در آن باب طغيان کند، او را شب کوري دست دهد. بدين معني كه  

تاريکي باطندر  عقل  نيازمند  انسان  که  حوادث  مي  یهاي  محروم  توان  است،  و  ماند 
 درک حقايق را ندارد.  

اولوا  مقدس  قلوب  در  همواره  هدايت  که    االلبابخورشيد  آنانند  است.  تابان 
نگرند. اين صاحبان عقول باطنيه، هرگز مغلوب و  هميشه به جهان به ديده عبرت مي 

اماره  نفس  کردهنمي   مقهور  مشاهده  را  بوالهوسان  وخيم  عاقبت  زير  آنان  گردند،  اند. 
را   گذشتگان  حاالت  و  دنيا  امور  واقعيات  و  هستند  بينا  چشم  و  شنوا  گوش  داراي 

قدرت شنوايي قلب او ضعيف   ،اند. آدمي تا به اين مقام نرسيدهمورد مطالعه قرار داده 
قدرت شنوايي قلبشان در حد   االلبابا تواند نداي الهي را بشنود. لکن اولواست و نمي 

شنوند. آنان را بيم سقوط در پرتگاه  کمال است، و هر آن نداي الهي و وجدان را مي 
عروة در  چنگ  زيرا  نيست،  الهي جهان  الهي  زده   الوثقاي  اسرار  مخزن  آنان  سينه  اند. 

طوفان  که  شمعي  آن  است،  فروزان  ايشان  دل  در  هدايت  شمع  و  حوادث  است  هاي 
 خاموش کند.   تواند آن رانمي

همان آزادگاني هستند که هر آنچه را رنگ الهي نداشت، در سفره    االلباباولوا 
ب مرحبا  گذشتند.  و  گذاشتند  الهيرنگين  مردان  اين  خويش    ه  خداي  با  چگونه  که 

معامله کردند، جان خود را فروختند و جمال حق را خريدند، و چه معامله خوبي با 
 خدا کردند.  

الهي   االلباباولوا  مردان  نمي   آن  راه  آنها  وجود  بر  ترديد  هرگز  که  يابد. هستند 
متوقفند و نخواسته  در محسوسات  هنوز  که  يا  اما افرادي  دهند، و  ادامه  تفکر  اند به 

غير  نمي نيروهاي  و  ترديدند  مقام  در  مدام  گرديده،  آنان  مانع  تصميم  رحماني  توانند 
مقام يقين نرسيده و در ترديد  اند افرادي که به  رو بزرگان فرمودهالهي بگيرند. از اين 
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برند، مانند تخته سنگي هستند که در امواج اقيانوس گاهي به اوج خيزند و  بسر مي 
 توانند تصميم الهي اتخاذ کنند. بوده و نمي  استواري  گاهي به حضيض، فاقد ثبات و 

اند پرده تزوير و ريب و ريا را از  مرداني هستند که توانسته حضرات اولياء، آن راد 
کوچه  از  را  هدايت  شاهراه  بردارند،  حقيقت  حقيقي  چهره  طالبان  براي  باطل  هاي 

 نشان دهند و راه را براي طالبين بنمايانند.  

الهيااللباباولوا  مردان  آن  برافراشته   ،  را  الهي  فروزان  مشعل  که  اند.  هستند 
بينند، ظاهرًا به اين  را مي  هاي فروزان الهيها که از دور اين مشعل گمگشتگان بيابان 

 كنند.  ها نزديکند، اما آنها را مشاهده نمي مشعل 

اند و به دنبال  حقيقتخوشا به حال آن گمگشتگاني که طالب حقيقي و تشنه  
بينند. طالباني که در  هاي فروزان در حرکتند و َعَلم الهي را برافراشته مياين مشعل 

زاويه جهالت و غفلت غنوده بودند و جز تاريکي محرمي نداشتند، لكن چون حقيقتًا  
، از خواب غفلت بيدار  هاي فروزان الهيطالب بودند، به وسيله کالم اولياء، اين مشعل 

 شدند و به محض مشاهده آن، عاشق و دلداده و شيفته جمال ازلي گشتند. 

 

مقام   در  و  حرکتند  در  آني  هر  باطني،  يا  و  باشند  ظاهري  موجودات  همه 
ظاهرًا  حرکت، هر يک را نسبت به ساير موجودات، افتراقي است و اجتماعي؛ و اگر  

پس نيست.  سکون  بر  دليل  گردد،  محسوس  يا  و  مشهود  آنها  در  حرکت    ، توقفي 
ظاهري،   حرکت  مانند  است،  اقسامي  و  انواع  داراي  نبوده  مکاني  انتقال  به  منحصر 
معنا   عالم  در  اما  َدوري.  حرکت  نزولي،  حرکت  صعودي،  حرکت  باطني،  حرکت 

کردنمي تلقي  حرکت  را  اينها  همه  چه    ،توان 
   

وسيع  معاني  حرکت  حکمت،  ديدگاه  آن،  از  الهيه  معاني  جمله  از  و  دارد  تري 
در است.  ديگر  وصف  به  وصفي  از  تدريجي  در   سير  فعليت  به  قوه  از  آمدن،  جريان 

توان مجازًا يا عادتًا فعل ناميد، لکن فعليت واقعي  گرچه هر حرکتي را جزئًا يا کاًل مي 
بالقوه   نه  كه  را  تدريجي  سير  اين  رسد.  پايان  به  مراحل  طي  که  يابد  تحقق  وقتي 

 است و نه بالفعل، بلکه واقع است ميان قوه و فعل، حرکت گويند.  

وجود دارد، ممکن است حصول آنها به  يک شيء    اي که درالبته اوصاف بالقوه
دفعتًا واحده.   يا  گيرد و  تدريجي انجام  طور 
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يک   ايمان  اهل  که  گيرد  تعلق  اين  بر  الهي  مشيت  و  اراده  است  ممکن  گاه 
حرکت   اين  اما  پيوندد.  حصول  به  نيز  آن  فعليت  مراحل  اولين  و  کنند  الهي  حرکت 

وته  اطالع بوده و دفعتًا واحده خود را در بمقدس براي هدفي باشد که آنان از آن بي 
است    آزمايش اخالص  طالي  عيار  شدن  مشخص  براي  حرکت  اين  نمايند.  مشاهده 

محک   با  آري،  است.  قلب  کدامين  آِن  از  اخالص  خالِص  طالي  آنان،  بين  در  که 
شود که  ها آشکار گرديده، معلوم ميحقيقت، سراير و اسرار و کيفيت و کميت درون 

 مرد الهي شايستگي چه مقامي را داراست.  

شود، آثار عميق و کثيري دارد، ولي همه  جودي ظاهر مي هر حرکتي که از مو
آنها قابل شهود و مشاهده نيست. قسمتي از آثار بلکه حداقل آن براي همگان قابل  
است،   کمال  مرتبه  در  معنا  عالم  در  قلبشان  حضور  که  افرادي  ولي  است،  مشاهده 

 باشد. احساس و ادراک و مشاهده آنها نيز درحد کمال مي 

گيرد که بشر  حرکات ظاهريه و فعل و انفعاالتي در نزديک انجام مي بسياري از  
از احساس و ادراک آنها عاجز است تا چه رسد به اين که حرکات باطنيه، محسوس  
و   محسوس  موجود،  يک  حرکت  آثار  کل  صورتي  در  بنابراين  گردد.  او  مشهود  و 

 شود که احساس و ادراک انسان در حد کمال باشد.  مشهود مي 

ين حرکات و آثار و خواص آنها، حرکت و اثري در مرتبه اول قرار دارد که  در ب
ساير   بلکه  و  باشد  داشته  را  استيال  و  غلبه  کمال  آثار،  ساير  بر  آن  مشاهده  و  ادراک 
خاصه   مشاهدات  و  ادراکات  چنان  منقاد  و  مطيع  همه  ادراکات،  و  آثار  و  خواص 

 گردند. 

تشخيص و    .
خود بابي از ابواب معرفت است. هر چه    ،تميز اعمال و درک مراتب ارزش و بهاي آن

 تر است.  تر باشد، آثار وجودي او با ارزش تر و خالصانسان پاک  وجود

حرکت معنوي اثري است از آثار قدسيه براي بشارت عظيمي، چه در    
بشارت   حصول  مي مقام  ظاهر  معنوي  آثار  و  عاليم  و  الهي  آثار  اين  بزرگان  گردد. 

نموده  درخشان  ستارگان  به  تشبيه  را  درخشانعاليم  ستاره  حرکت  از  منظور  ،  اند. 
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فوق  معنوي  آثار  و  الهي  مرد  ستارگان  حرکت  از  يکي  واقع  در  او  چه  است،  او  العاده 
 است.  پرنور آسمان حقيقت

بدبختي    اگر  موجب  شود،  هدف  فرد  براي  مادي  امکانات  و  آرزوها  و  حرکات 
است و در صورتي که وسيله براي انجام امور الهي باشد، قابل تقدير و تقديس است.  
بدا بر حال فردي که حرکتي از حرکات خود را هدف قرار دهد يا جز حق، آرزويي  

کانات دنيوي و مقاصد ظاهري هدف او شود. براي  يا ام  ،در کانون قلبش نهفته باشد
واحد   که  چنان  دارد.  وجود  مقياسي  موجودات،  کيفي  و  کمي  حرکات  سنجش 
باطنيه   و  ظاهريه  موجودات  مقياس  واحد  است،  متفاوت  کيفيات  و  کميات  مقياس 
مردان   حرکات  کيفيت  نيست،  ميزاني  الهي  انسان  حرکت  براي  است.  متفاوت  نيز 

نمي   الهي را  آن  از  ناشي  خواص  و  آثار  اندازه و  شتوان  زيرا  کرد،  قابل  يئگيري  ي 
گيري است که در آن محدوديت باشد. موجودي که اليتناهي است و  مقياس و اندازه 

توان آن را سنجش و ميزان  يا متصل به نامتناهي و درياي بيکران است، چگونه مي
 کرد؟! 

که   منصب نصيب شود  مقام و  توفيق حق، اين  که به  از اين  سعادتي برتر  چه 
و حق  از  انسان  گفتار  و  حرکات  و    همه  آثار  باشد؛  او  محوريت  نماينده  و  حق  به 

 خواص چنين مأموريت و حرکت، اليتناهي است.  

وقتي محرک الهي است، آثار آن در همه احوال چه در مقام نگاه باشد يا    ،آري
  هاي زيباي الهي و باطنًا کلمه طيبه گفتار و نوشتار و يا حتي ظاهرًا سکوت، همه گل 

بلکه هر حرکتي است که از    ،از کلمه طيبه، نه همان کلمه طيبه ظاهري  است. مراد
معنا   در  او  کلمات  و  آثار  ماند.  باقي  او  از  که  است  اثري  هر  و  شود  ظاهر  عارف  فرد 

المنتهي است و در عالم الوهيت ثبت و ضبط است. اين کلمات و حرکات و آثار  ُةسدر

است   حق  سوي  به  صعود  مقام  در  همواره  اْلَعَمُل  » پاک،  َو  الطَّيُِّب  اْلَکلُِم  َيْصَعُد  اَِلْيِه 
َيْرَفُعهُ  سو:  الّصالُِح  به  پاكيزه  باال    يسخنان  رفعت  مي او  آن  به  شايسته  كار  و  رود 

  .«بخشدمي

اعمال پاک و زيباي سالکين طريق حق که آثار وجوديه الهيه آنان است، مدام  
حق حرکت مي  گل به سوي  آثار آنان،  که  کند. در واقع حرکات و  زيبايي است  هاي 

هاي ظاهري در  در بوستان حقيقت روييده و پژمردگي و زوال به آنها راه ندارد. گل 
افشاني است، لکن طالبين را بوستاني و  بوستان طبيعت در فصل بهار در مقام عطر  

تواند وارد آن بوستان حقيقت شده و از  آني مي  بهاري ديگر است و طالب حقيقي هر 
هاي زيباي آن برخوردار شود و به توفيق حق داراي ثبات قدم گردد. اميد  عطر گل 
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که از وسايل الهيه    و طالبان علم، چنان تجلي را  آن که همگان باالخص دانشمندان
 براي ارشاد و سعادت ابدي آنان است، ظاهرًا و باطنًا مشاهده نمايند. 

اْْلُّمييّنَ   َبَعَث   الَّذي   ُهوَ »  شريفه  آيه   در  تعالي  و  تبارک   خداوند   : ِمْنُهمْ   رَُسوْل    ِفي 
ب ميان  در  كه  آن  فرستادياوست  برانگيخت  ياه سوادان  خودشان    طالبين   براي   « از 

  به   چنين هم .  فرمايدمي  فراهم   را  آن   تحقق   شرايط   خود  و  داده   انقطاع   تعليم   حقيقي
  غير   از  کلي   به   شده،  آن متوجه  قلوب  تا   نمايدمي   اشاره  باريک   و  ظريف   بسيار  اينکته 

كه :  َبَعَث   الَّذي   ُهوَ »  آن،   و   گردند   منصرف   او آن    يعني .  است  « برانگيخت  اوست 
  تواندمي   کسي.  گيردمي  صورت   او  مظاهر   و   خدا  توسط  فقط   هدايت  براي  انگيزش 
  خداوند   برانگيخته   که   بياموزد  آنان   به   الهي  حکمت   و  علم   و   نمايد   تزکيه   را   ديگران 

  باشد.
  معناي   مراتب  کمال   لکن   است،  الهي  فرستادگان  عموم   حال  شامل   رسول

  خواهان   که   افرادي  بنابراين.  است  متجلي   )ص(اکرم   رسول   حضرت   در   آن   عليايي
  جويند   تمسک  وي  صفات  مظاهر   و  خدا   به  بايد   هستند،  الهي  و حکمت  علم  و  تزکيه

:  اُميّين »  انتخاب   علت .  گردند  منقطع  ايشان  ماسواي   از   تربيت،   و  تعليم   مقام   در   و
  راه  که دهد بشارت و بفهماند اواًل تعالي و تبارک  خداوند  که است  آن  نيز  « سوادانيب

 بنماياند.  را الهي  اعجاز  ثانيًا  و  است، باز  همگان براي  وصال و  کمال
  متجلي   را  قدسيه  معني   اين  جبروتي  و  الهوتي  لسان  به  متعال  خداوند  آري

  نشايد   را  کسي  مطلق،   قادر  آن   جز   «برانگيخت:  َبَعَث »  الهيه   معني  تحقق   که  سازدمي
  در   که  افرادي  ميان   از   ناديده،  استاد  و  نانوشته  و  ناخوانده  درس  برانگيزد  رسولي  که

  و   سازد  متوجه  انفسي  و   آفاقي  آيات  به  را   ايشان  تا   بودند،   ضاللت  و  جهالت  غايت
  يکديگر   از  دو  آن   تأثرات  و  آفاق  دو  اين  خواص  و  آثار  به   را  آنان  باطني  عاقله  نيروي

 نمايد.  معطوف
  ارائه   باطني  عاقله   نيروي  وسيله  به   که  آنها   قدسية  نتايج   و  خواص   و   آثار  اين

  عقل   شکوفايي  و  سريان  و  جريان  براي   است  ايکبيره  تعاليم   حقيقت  در  شود،مي
  باطنيه   حواس   ساير   شکوفايي  و   دل  ديدگان   بصيرت   مراتب   تقويت   سبب   که   الهي 
  مقام   از   باطن  ديده   که  گرداندمي   واصله   علوم   از   تعلم   آماده   را   قوا   اين   چنان .  است

به سمع  :َيْسَمعُ   َفبي»  مقام  از  باطن  سمع  و  نگردمي  «نگردمی   به ديده من:  َيَْبُصرُ   بي»
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  اخذ  براي  را انسان  باطني  و  ظاهري  قواي   کل   كه  آن  خالصه.  شنودمي  «شنودمن مي 
  و   علوي  علوم  پذيرش  براي  را  دل  نموده،  بسيج  توحيد  عالم  باالخص  اصول  کماليه

 .سازدمي   آماده است،  منّور   محض  حقيقت نور از  که  لدّني
  هرچه   نباشد،  الهي  ابذار   شدن  بارور   و  رشد  براي  مستعد   دل   زمين   تا   البته

تضييع بذر و خسارت جسمي و جاني، او  آبياري و پرورش آن بکوشد، جز  در    باغبان
را ثمري حاصل نگردد. اما اگر زمين دل مستعد شده و براي تربيت و پرورش باغبان  

که در حقيقت تجلي معناي    قابليت يابد، آن آبياري و مراقبت و حفاظت او از آفات
وَ » اْلِکتاَب  و    :اْلِحْکَمةَ   ُيَعلُِّمُهُم  بياموزدکتاب  بديشان  اشجار    است  «حكمت  چنان 

ماءِ »طيبه باطني را که   ش در  اه ش استوار و شاخاه ريش:  َاْصُلها ثابِت  َو َفرُْعها ِفي السَّ

به کمال رساند که خود را و قلوب مستعده و طالبين حقيقي را از آن    «آسمان است
 مند گرداند. ثمرات طيبه و قدسيه بهره 

و صديقين خالي نيست    روي زمين هيچگاه از برانگيختگان حق، از حجج الهي
هاي بزرگ وجود دارند. آنان داراي مقامات بزرگي هستند  و در هر عصري شخصيت 

الهي اجباري   در پيشگاه  دهند. البته  انجام  را  آن  که بايد  مأموريت خطيري دارند  و 
رسول اکرم که به حضرت  آيا    )ص(در پذيرش مأموريت نيست، چنان  که  خطاب شد 

مي  را  نبوت  کمال  مقام  روي  از  و  اختيار  به  الهي  مقدس  سفراء  همه  نه؟  يا  پذيرد 
هاي بزرگي هم بودند که  اند. بعضي شخصيت عشق و عالقه مأموريت الهي را پذيرفته 

 ليت را نپذيرفتند. مسئو اين بار 

هاي الهي را تقبل كرده، در جهت  سالکين طريق حق با کمال اشتياق مأموريت 
تر و برتر،  نمايند. گرچه احياء مرده اعجاز است ولي از آن مهم تالش مي احياء قلوب  

 احياء قلوب مرده به توفيق حق است.

باطني مأموريت  يک  حق،  ناحيه  از  نصيب    مأموريت  الهي  توفيق  به  که  است 
گردد و از او انجام آن مطلوب است، هرچند نتايج مثبت و يا ظاهرًا منفي  عارف مي

جهات   بر  غالب  آن  مثبت  جهات  باطني  مأموريت  هر  در  مسلمًا  باشد.  داشته  بر  در 
 منفي است، ولو ظاهرًا جهات منفي داراي نمود بيشتري گردد.

اي محّول  هر مأموريتي که از ناحيه اعلي بر بنده  به عبارت ديگر، از ازل تا ابد 
شجرة  مي محصول  که  نيست  ممکن  هرگز  و  خدايي  است  حرکتي  او  حرکت  شود، 

حرکات خدايي، منفي باشد. اگر احيانًا برخي جهات منفي هم نمايان گردد، در قبال  
جهات مثبت آن در حکم عدم است. اما مشاهده اين جهات مثبت و منفي در توان  
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بصيرت  هم  صاحب  الهي،  فضل  به  که  است  ميسر  فردي  براي  تنها  و  نيست  گان 
 خدايي باشد. 

حضرت   وجود  در  و  تعالي  و  تبارک  خداوند  وجود  در  که  همچنان  بنابراين 
اي نيست، در ثمرات خدايي و جهات  و در قيام قيامت هيچگونه شک و شبهه   )ع(قائم

مأموريت  شيرين  و  الهمثبت  ترديدي  هاي  هيچ  نيز  منفي  جهات  بر  آن  غلبه  و  ي 
شده،   محّول  معصومين  حضرات  به  اعلي  ناحيه  از  که  مأموريتي  در  اگر  ندارد.  وجود 
احيانًا جهات منفي ظاهر گشته، عاقبت به مرور اثرات منفي آن نابود و به ديار عدم  

بوده    رهسپار شده است. براي مرد الهي مأموريت از ناحيه اعلي، يک منصب خدايي
 و سعادت بزرگي است و اثرات معنوي آن حرکات باطني مافوق تصور است. 

كنند، نه ادعايي دارند و نه طالب جاه غالبًا افرادي که در عالم حقيقت سير مي 
مال   و  مقام  دست  و  و  به  مشکالتشان  که  آنند  خواهان  نه  و  هستند،  دنيوي  منال 

مأموريت الهي خود براي ابالغ حقايق است، و  ديگران رفع شود. توجه کامل آنان به  
ها و ناماليمات در برابر انجام وظايفند و جز خدا چيزي  همواره آمادة استقبال از رنج 

 نخواهند. 

اِنَّ َاْکَرَمُکْم  »اگر فردي خواهان مقام واال در پيشگاه الهي است، به مصداق آيه  
َاتْقيُکمْ  حقيقت  :  ِعْنَدالل ِه  شماستدر  پرهيزگارترين  خدا  نزد  شما  بايد    «ارجمندترين 

مي  تقواي خود بيفزايد، و کسي  مراتب  تزکيه و تقوي برسد  بر  مرتبة واالي  تواند به 
 که تحمل مشکالت آن را داشته باشد.

وصال  اهل  رسد  نظر  به  است  مرتبة    ممکن  به  نيل  طريق  در  که  متقي  افراد  و 
مشکالتي   بزرگان  تعاليم  به  شدن  عامل  و  عالم  با  تالشند،  در  تقوي  و  تزکيه  کمال 

ها و مشکالت آنان از همه بيشتر و شديدتر است، اما  ندارند، غافل از اين که سختي 
ت که  پيروزي با آنهاست. چه تکيه آنان به قدرت بزرگي اس  ،با توکل بر خدا عاقبت

برطرف   پايداري  قبال  در  را  مشکالت  سرانجام  که  دارند  يقين  و  است  فاتح  هميشه 
 خواهد کرد.

و     سختي  تشخيص 
دهند كه از رسيدن آنان  ناپيمودگان به خود حق مي مشكل، كار هركسي نبوده و ره

 به آن مقامات عاليه، تعجب كنند. 

باري  از  غير  کسي  را  شدايد  و  ابتالء  نمي صاحبان  هرچند  تعالي  بشناسد،  تواند 
که    مورد استقبال قرار گيرند. چرا،  )ع(مّدعيان باطل با اظهار ارتباط با حضرت مولي
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که دست و پنجه نرم کردن با    ،مندي از آن مقام، نه تحمل اندکي رياضتالزمة بهره
 مشکالت بسياري است.

حقيقت راه  انواع    ، در  تحمل  بدون  بداند  بايد  است،  سعادت  خواهان  که  کسي 
نمي  مقصود  و  مقصد  به  ابتالئات  و  زحمت  و  برنج  کار  اين  بناي  که  تحمّ رسد،  ل  ر 

نهاده مشقت  و  زجر  و  و  محنت  پاک  نسوزد،  حوادث  کورة  در  الهي  سالک  تا  اند. 
شوند، هنوز به مرتبة اول اين راه  خالص نگردد. آنان که با بروز پيشامدي ناراحت مي 

 اند. قدم ننهاده

بايد که دم از    ها نيست، حديث حضرت موسيسامان سخن با زبان و لب  ،آري
  : َلْن تَراني»زد، اگرچه او را به ضربت    « اين جز آزمايش تو نيست:  ِفْتََنَتُکَ   اْلّ اِْن ِهَي  »

نخواه مرا  حقيقت    « ديد  ي هرگز  و  حق  راه  سالک  بايد  يا  انسان  دادند.  گوشمالي 
نگردد و سوداي آن از سر به در کند، و يا اگر در اين راه قدم گذاشت، پرواي جان  

با  نداشته  عزيزان  و  منافع  خود  و  آسايش  طالب  نه  طريق،  اين  جوانمردان  شد. 
اند و نه طالب جاه و مقام، آنان اگر به مقامي هم نايل گردند، به رضاي حق  شخصي 

 و به خاطر خدمت به اسالم و مسلمين است. 

 

حق  اولياء  باب  در  حضرات    بزرگان  از  آيا  گويند!  سخن  چگونه  که  حيرتند  در 
 زمان غيبت!  سخن بر زبان رانند يا از نواميس مقدس  و اوصياء  انبياء

انبياء حضرات  که  اوصياء  چنان  مستقيم    و  صراط  به  را  مردم  خود  زمان  در 
مي  مقدسارشاد  نواميس  اين  اولياء،  حضرات  هم  غيبت  زمان  در  ساليان  نمودند،   ،

ها و  دراز شب و روز به ارشاد مردم پرداخته، چه شدايد و آالم، چه مصائب و تلخي 
 دند.هايي را كه تحمل کر ها، و چه ناماليمات و ناگواري ناکامي

وظايف محولة خويش را در حد    ،که در زمان غيبت   درود بر شما اي اولياء حق
داديد   انجام  َاْجرا  َحَسنا  »کمال  َلُهْم  :  َفْضال  َکبيرا  »و    « نيكو  يآنان پاداش   ي كه برا :  َانَّ 

دربارة شماست. درود بر شما اي حضرات اولياء که در هر عصري    «فراوان  يبخشايش
نماييد. صراط مستقيم حق را به طالبين نشان  مردم را به صراط مستقيم دعوت مي 

 درود بر شما.  .دهيد داده و راه رسيدن به سعادت ابدي را به مردم تعليم مي 
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مؤمنين  مهمة  وظايف  از  ت   ،يکي  و  تبارک  خداي  از  هدايت  به  درخواست  عالي 
مردم را به راه راست   ،)ع(در غياب حضرات معصومين صراط مستقيم است. اولياء خدا

 دهند. هدايت نموده و صراط مستقيم را به مردم نشان مي 

مادي است و   عالم  مربوط به  معاني  اين  از  قسمي  دارد،  مختلفي  معاني  صراط 
مي تقسيم  نيز  اول  قسم  معاني  عقبي.  دار  به  مربوط  و  قسمي  مادي  معاني  به  شود 

معنوي.  
پس آنچه به وسيله آن    

غير مي صراط  با  را  مستقيم  صراط  اما  است.  هدف  آن  صراط  رسيد،  هدف  به    توان 
 مستقيم فرق بسيار است.

آن    ،اند، غافل از اين که در انحراف بودهبعضي چنين پندارند که به راه مستقيم 
مي است. راه حق  شان از مقام انسانيت حترساند، و سقوطراه آنان را به سعادت نمي 

انبياء حضرات  که  است  راهي  آن  مستقيم،  صراط  مي   و  نشان  اولياء  کساني و  دهند. 
مي  را  آن  غير  پروانهکه  پندارد.  جويند،  نجات  روزنه  را  آتش  روزنة  که  مانند  را  اي 

برگزيده را  شهوت  و  نفس  راه  که  صراط  افرادي  طي  است.  حتمي  آنان  سقوط  اند، 
 رسيدن به مرتبة کمال انسانيت، مستلزم طي مراتب تکامل است.  مستقيم و 

ها است، اما بسا كه معني واقعي تکامل و  گرچه امروزه کلمه تکامل بر سر زبان 
صراط مستقيم را ندانند. کمال انسانيت و آدميت در رسيدن به قرب الهي، آن منبع  

ها نشان  قيم را به انسان صراط مست   ، رو خداي تبارک و تعاليکمال ازلي است. از اين 
 دهد اما تشريح آن را بايد در کالم بزرگان جستجو کرد. مي

در   راسخون  به  تمام  توجه  و  رغبت  با  معاني،  درک  براي  طالبين  که  است  امر 
مقدسه   علم نواميس  به  ايشان  غياب  در  قرب    و  و  عبوديت  مقام  به  تا  کنند  مراجعه 

مرا بپرستيد اين است راه   اين كه و  :  َو َاِن اْعُبُدوني هذا ِصراط  ُمْسَتقيم  »الهي نايل آيند  

و    .«راست مقصد  به  رسيدن  و  الهي  مستقيم  صراط  به  ورود  اطاعت،  و  عبادت  بدون 
 پذير نيست.مقصود حقيقي امکان 

بيش از همه از درد جامعه بشريت آگاه بودند. لذا يکي    و اوصياء  حضرات انبياء
ماّد نيازهاي  و  مردم  درد  از  آگاهي  مسلماني  هر  مهم  وظايف  جامعه  از  معنوي  و  ي 

بشريت است. حضرات اولياء همواره بيش از ديگران از درد جامعه آگاهند، و موظفند  
وظايف خويش    در اين سمت و منصب خطير الهي که به عهدة ايشان واگذار شده به 

 ليت عظيمي مواجه هستند. مسئو عمل کنند، وگرنه در پيشگاه الهي با 
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حضرات اولياء بايد نه تنها از درد مردم شهر و کشور خود، که از درد تمام   ،آري
ها به خصوص از نياز معنوي آنان آگاه باشند. کالم ايشان نمايندة ميزان اطالع  انسان 

و  مادي  دردهاي  از  ايشان  آگاهي  اشراف    و  و  آگاهي  اين  آنان  است؛  جامعه  معنوي 
 رسانند.خود را به وسيله تقرير و تحرير به جامعه مي 

خدا انسان  اولياء  روحي  و  معنوي  دردهاي  از  که  اين  بر  به  عالوه  آگاهند،  ها 
مرد   وظيفه  چه  واقفند.  کمال  حد  در  نيز  روحي  امراض  بهبود  چگونگي  و  کيفيت 
الهي تنها اين نيست که از درد جامعه باخبر باشد، بلکه بايد طرق مداواي آنها را نيز  

 به مردم تعليم دهد.

عالوه بر آگاهي از درد و عيوب و نقايص جامعه، راه درمان و چاره    مردان الهي 
ْانان دهند.  آنها را نيز نشان مي

 

کتاب  تأليف  به  موفق  بسياري  افراد  شدهظاهرًا  ارشادي  ميان  هاي  در  ولي  اند، 
قليل  چه  مؤلف،  و  نويسنده  شناخته  هزاران  صالح  الهي  پيشگاه  در  که  آنان  اند 

شوند، که هم در اصالح خود کوشيده باشند و هم در اصالح جامعه. اکثريت آنان  مي
انتقاد   بيان  اگرچه  را  مردم  عيوب  و  مشکالت  و  جامعه  درد  بيش  و  کم  و  کرده 

 اند.اند، لکن راه درست درمان و اصالح را نشان نداده کرده

الهي  صالحون  اما مردان  درمان    ، يا  دردهاي جامعه،  شناخت  آگاهي و  عالوه بر 
ت دهند  نشان  عماًل  را  معالجه  راه  و  دانند  همه  از  بهتر  را  امراض  آن  اين  از  جامعه  ا 

روحاني و مهلکه نجات يابد. درود بر آن مردان الهي که در رديف صالحان و مصلحان  
 اند. قرار گرفته 

عالوه بر اين که مأموريت دارند که اوامر و احکام الهي را به مردم    مردان الهي
د، مأموريت ديگر آنان انذار  برسانند و آنان را به راه حق و هدف اصلي راهنمايي کنن 

 هاي اوست. از عذاب الهي و ابشار به نعمت 

انبياء   بر  حضرات  مأموريت  قرآن،  صريح  آيات  اوصياء  طبق  باالخص    و  اولياء،  و 
به   بشارت  و  الهي  احکام  رساندن  اولياء،  مهم  وظايف  از  اوصياء  حضرات  غياب  در 

فرمايد: قرآني که از ناحيه  هاي الهي و ترسانيدن از عذاب اوست. از جمله مي نعمت 
وظيفه تو    : لِتَُْنِذَر َقْوما  ما اُنِْذَر ْاباُؤُهْم َفُهْم غافُِلونَ »خداي تبارک و تعالي بر تو نازل شده  

ولی   اين است که بترساني و هشدار دهي گروهي را که پدرانشان نيز انذار شده بودند
 .«در غفلت ماندند
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اند، يعني  نافيه دانسته   «»را    «ا اُنِْذَر ْاباُؤُهمْ مَ »در آية شريفه    «ما »  بعضي مفسرين 
فاصل   حد  سال  ششصد  به  است  مربوط  آيه  اين  گويند  نشدند.  داده  بيم  پدرانشان 

 که پيغمبر مرسلي نيامد.  )ص(و ظهور حضرت رسول اکرم  رحلت حضرت عيسي

زيرا آن بزرگوار  تواند به حق و منطبق بر واقع باشد،  اما اين تعبير و تفسير نمي 
مي  ابشار  و  انذار  که  داشت  اوصيايي  و  اوصياءنواب  وظايف  امور  اين  مگر  و    نمودند. 

نعمت  به  و  بترسانند  را  مردم  که  نيست  اولياء  وظايف  مگر  نيست؟  الهي  اولياء  هاي 
 بشارت دهند؟!

موصوله است؛ يعني    «»تفسير ديگر اين گونه بيان شده که در اين آية شريفه  

جمله   از  لکن  شدند،  داده  بيم  نيز  آباءشان  که  غافُِلونَ » همچنان  غفلت  :  َفُهْم  در 

شود که آباء و اجدادشان غافل شده و هشيار نگشتند. بنابراين، اين  معلوم مي   «ماندند
آيه محدود به آن فاصله مذکور نيست، بلکه مربوط به همه افرادي است که از اول  

 و نترسيدند.  ال انذار الهي هشيار نشدهخلقت در قب

ديگر مردان الهي که مي   مأموريت  الَّذيَن  »فرمايد  بشارت است  اْلُمْؤِمنيَن  ُر  ُيََبشِّ َو 
َاْجرا  َحَسنا   َلُهْم  اَنَّ  الّصالِحاِت  ده َيْعَمُلوَن  آورده و عمل    د: بشارت  ايمان  که  را  کساني 

  ْلّ اَ َو تَََتََنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالئَکُة »؛ و اين که  «كنند که براي آنها اجر نيکويي استصالح مي 
ِة الَّتي ُکْنَتُْم تُوَعُدونَ  بر آنان نازل شده گويند    : مالئکهتَخاُفوا َو ْل تَْحَزنُوا َو َاْبِشُروا بِاْلَجنََّ

براي   تعالي  و  تبارک  خداي  که  جّنتي  به  شويد  شادمان  نشويد،  محزون  و  نترسيد 
 .«شما وعده داده است

اند، امروز بر اولياء است. بر ولّي  طي کرده   و اوصياء  مراحلي را که حضرات انبياء 
را   آن  درمان  و  نمايد  اظهار  را  جامعه  درد  برساند،  مردم  به  را  حقايق  که  خداست 

 هاي الهي بشارت دهد. نشان دهد، آنان را از عذاب الهي بترساند و به نعمت 

حضرات  انذار  از  افرادي  گذشته  در  که  طوري  اوصياء  انبياء   همان  اولياء    و  و 
بر  بلکه  نشده،  هشيار  اولياء  حضرات  انذار  قبال  در  نيز  امروزه  ايشان  نترسيدند،  عليه 

مي  تيرگي  اقدام  داده،  دست  از  را  خود  قلبي  حيات  و  ايمان  افرادي  چنين  نمايند. 
مرحله قلبي  به  مي شان  قرآن  که  رسيده  َءَانْذَ »فرمايد:  اي  َعَلْيِهْم  َلْم  َسواء   اَْم  ْرتَُهْم 

 . «چه بترساني ايشان را و يا نترساني  ،برابر است بر ايشان : تَُْنِذْرُهمْ 

بشريت جامعة  به  را  حقايق  رسا  صداي  با  اولياء  عدة  مي  حضرات  لکن  رسانند، 
مي  استقبال  حقايق  اين  از  اکثريتقليلي  و  دست    ، كنند  از  را  خود  قلبي  حيات 

دادهداده دست  از  را  خود  دل  شنوايي  و  بينايي  و  قلبي  حيات  که  کسي  مگر    ، اند. 
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عا  اِنََّک ْل تُْسِمُع اْلَمْوتي  »تواند حقيقتي را ببيند و يا بشنود؟  مي : اي  َو ْل تُْسِمُع ُصمَّ الدُّ

نمي  تو  من،  را  حبيب  کران  و  بشنواني  مرده  به  را  حقايق  کنيتواني  قرآن  «شنوا   .
داند. خداي تبارک و تعالي نعمتي را که  عامل اصلي بدبختي را خود انسان مي   مجيد 

ذلَِک بَِانَّ  »گيرد، عامل تغيير نعمت خود انسان است  به کسي ارزاني داشته از او نمي
ُمَغيِّرا  نِْعَمة  َانَْعَمها َعلي   َلْم َيُک  ُيَغيُِّروا ما بَِانُْفِسِهمْ   الل َه  : خداوند تبارک و تعالي  َقْوم  َحتّي 

کند تا اين که آنان  هايي را که براي بندگان خود ارزاني داشته، دگرگون نمي نعمت 
اِنَّ الل َه ْل ُيَغيُِّر ما  »فرمايد  . و در آيتي ديگر مي «ير دهندي آنچه را در نفس خود دارند تغ

دهد تا  : در حقيقت خدا آنچه را با قومي است تغيير نمي ُروا ما بَِانُْفِسِهمْ بَِقْوم  َحتّي ُيَغيِّ 
 .«اين که آن قوم عامل تغيير را در خود ايجاد کنند

مي ايمان  ادعاي  کساني  نميظاهرًا  ادعا  محض  به  لکن  را  كنند،  كسي  توان 
يست.  مؤمن دانست. ايمان عاليمي دارد و تا آن عاليم در کسي پيدا نشود، مؤمن ن

خويشتن  ناماليمات و  برابر  در  بردباري  صبوري و  ايمان،  عاليم  از  امور  يکي  از  داري 
و مؤمنين از محرمات و امور شهواني و نفساني   شهواني و نفساني است. مردان الهي 

مي  فرصت اجتناب  که  آنانند  واقعي  مؤمنين  آن  كنند.  از  و  شمارند  غنيمت  را  ها 
 كنند. آنان در راه کسب علوم و معارف، شب و روز کوشش مي  .استفادة کمالي برند

که نسبت به امور نفساني خويشتن  آاليش معاصي  کسي  از  دار باشد، او قلبش 
برنميپا  محرمات  به  ارتکاب  درصدد  پرهيزکار  فرد  است.  منزه  و  به  ک  که  آن  آيد. 

حقه معارف  و  علوم  و کسب  حقايق  تحصيل  حق  علم    رضاي  اين  روشني  در  نمايد، 
 هاي مرگ را مشاهده کند. هاي معاصي و حتي تيرگي تواند تيرگي مي

است هشياري  و  يقين  و  ايمان  داراي  الهي  مرد 

 

رود. مي عالمت ديگر از ايمان اين است که مؤمن واقعي در غرقاب حکمت فرو
شود. علومي بر دلشان جاري مي دل اولياء در اتصال با خداست، لذا از آن منبع ازلي  

 نمايد که از کدام منبع جاري است. کالم معّرف متکلم است و مشخص مي 

الهي  عالي    مردان  نتايج  گذشتگان  حاالت  از  و  تاريخ  تحوالت  از  که  آنانند 
نمي مي ظاهربينان  که  را  فسادي  و  انحراف  ريشهگيرند.  کجا  توانند  از  که  کنند  يابي 

شده، آغاز 
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كنند و آن را از افراط  داراي عدل و انصافند، با نفس خود جهاد مي   مردان الهي 
كنند. آنان با اين  دارند، و مردم را هم به اين جهاد مقدس دعوت مي و تفريط نگه مي 

بي لکن  رحمند،  درياي  مي که  هم  در  را  ناحق  بي رحمانه  را  شکنند؛  حق  صبرانه 
تحذير مي ستون بدانديشان را برمي  برافراشته و  تشويق و  مدام  اي  اندازند.  که  كنند 

  ، پيش تازيد، نزديک است آن موعدي که هرکس کيفر و پاداش خود را ببيند،  مردم
محبوب ازلي دريافت   يا به عذاب الهي دچار شود و يا آن جايزة گرانبها را از دست 

 .دارد، آن پاداشي که مخصوص دلباختگان است

خوانند  ميآنانند که همواره به حکم الهي عامل هستند و مردم را فرا  اولياء الهي
مردم اي  کنيد،    ،كه  فکر  پايدار  و  محکم  مسائل  و  ناپايدار،  و  سست  مسائل  باب  در 

ها را با حوادث روزگار  ها و حيرت آنگاه عبرت   .عبرت گيريد و به مقام حيرت برآييد
 يد و از اين اجتهاد و انطباق، بر دانش خود بيفزاييد.تطبيق ده 

مجيد  مي  قرآن  دستور  انساني  و  منطقي  زندگي  يک  حاالت  براي  که  دهد 
گيرد   قرار  تدقيق  مورد  قُُلوب  »گذشتگان  َلُهْم  َفَتُکوَن  اْْلَرِْض  ِفي  َيسيُروا  سير    : َاَفَلْم  آيا 

دل نمي داراي  تا  زمين  روي  در  ورزندكنند  تعقل  بتوانند  که  باشند  اين «هايي  از  رو  . 
، طبق فرمان خدا رفتار کرده، آثار مثبت و الهي و نيز آثار سوء و منفي  مردان الهي

دانند که هر علتي معلولي، و هر معلولي  مي   ا گذشتگان را مطالعه نموده، به تمام معن
در   و  کرده  استفاده  ايشان  مثبت  حرکات  و  الهيه  حاالت  از  سو  يک  از  دارد.  علتي 

 كنند.کوشند و از سوي ديگر در محو آثار منفي فاسدين تالش مياکمال آن مي 

خدا الهي   ، اولياء  مردان  که    آن  به  هستند  وجودشان  در  الهي  آثار  و  کماالت 
و   اختيار  حسن  با  که  است  فردي  نصيب  سعادت  کمال  است.  شده  نهاده  وديعه 
انتخاب، همة ابعاد انساني او به بهترين وجهي گسترده شده و همه ابعاد شخصيت او  

 شکوفا گردد.

مراحل طريق حق را به حد کمال بپيمايند و به    ممکن است زماني مردان الهي 
انجام وظيفه کنند، لکن تغييراتي مشاهده نمايند. در اين صورت، اين نه    ا تمام معن

نگران  است  تغييري  الهي  تغييراتي  که  بَِخْير  »کننده،  نَا ِْت  نَُْنِسها  َاْو  ْاَيَة   ِمْن  نََْنَسُخ  ما 
ِمْثلِها  َاْو  کنيم  ِمْنها  نسخ  را  آيتي  هر  يا  :  آن  از  بهتر  بسپاريم،  فراموشي  به  را  آن  يا 

 .«آوريممانندش را مي 

در   است، بسا که سالک الهي  کميت خود بابي  کيفيت و  تغيير  تشخيص  البته 
وظيفه انجام  موقعيت   ،قبال  در  نشانه  تغييراتي  تغييراتي  چنان  ببيند،  خود  هاي 

خواهد بهتر از آن را به او کرامت فرمايد. لذا مردان  ميتعالي  حق   سقوط نبوده بلكه 
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وظايف    الهي  کمال  حد  در  نموده و  صبر  آالم  و  شدايد  مقابل  در  مختلف  شرايط  در 
مي  انجام  را  الهيخود  عقل  روي  از  همه  آنان  حرکات  مغلوب    دهند.  هرگز  و  است 

دانند که در آنجا  که بايد تندي کنند، تندي کرده ميشوند. در جايي  احساسات نمي 
ُرواُة اْلِعْلمِ َکثير   »کنند اما  مدارا معصيت است. مردان الهي حقايق را به مردم اظهار مي 

 . «روايت علم بسيار است و لکن رعايت، اندک   :اْلِعْلمِ قَليل   ةُ َو رُعا 

بدون   است،  فروزان  الهي  قدرت  يد  به  که  هدايتي  طوفان مشعل  هاي  ترديد 
 تواند آن را خاموش گرداند.هرگز نمي حوادث 

  زندگي   تاريخچه  در  و  قرآن  آيات  در  يا   و  الهي  دستورات   و  احکام  در  سيري
  يکديگر   با   آيه  دو  يا   حکم  دو  ظاهرًا  گاهي  که   است  اين  بيانگر   ،)ع(معصومين   حضرات

  متناقض   و   متعارض  امري  در   خدا   ولّي  دو   روش   گاهي  يا   و   دارند،   تعارض   و   تناقض
قرار    توجه  مورد   بيشتر   متناقض   ظاهرًا  هايروش   اين  و   آيات  و  احکام  اين  بايد  .است
  تناقض   و   تعارض   آن   علت  منطقيه،  و  عقليه   و   حکميه   براهين   و  ادله   اقامه   با   و   گيرد

  زيرا !  آيدمي   وجود  به  مسلمين  و  اسالم   در  بزرگي  مرج  و  هرج   وگرنه  شود،  روشن
  يک   روش   به   دهد   استناد  را   آن  و   کند   اختيار   امري   در  را   روشي  کسي  است  ممکن 

  او   و  نمايد   اختيار   را  باشد  اولي  روش  با   متناقض  کاماًل  که  روشي  ديگري  و   خدا،  ولّي
 . خدا اولياء  از ديگر  يکي  روش به  دهد استناد   را آن  هم 

  همان   از  ناشي انحرافات  و مشکالت   همه  اين و اسالم ضعف   امروز که  گفت توان 
.  است  نفاق

  ممکن .  
  در   و  باشد  سختگير   اشعائله  و  خود  معاش  امر   به  نسبت  فردي  هم  عصر   اين  در  است

  تا  مراتب   از  ايمرتبه   در روش   اين  اتخاذ البته.  بداند بزرگوار آن تابع را   خود روش  اين
  آن   مانند  اند،اندوخته   بسياري  ثروت  که  آنان  که  آن  بر   مشروط  است،  بالمانع  حّدي

  دستگيري   نيازمندان  از  و   کرده  مساکين  و  فقرا  خرج  را  خود  درآمد  اضافه  بزرگوار
 . نمايند

  مأکوالت   و   تجمالت  از   حّدي   تا   و   داشته   توسعه  معاش   امر   در   که   ديگري   فرد
  حضرات   از   ديگر   يکي  به  دهد   استناد  را  خود   روش   است  ممكن   است،   برخوردار   عالي

 . داشتند توسعه معاش  امر  در تا حدي   که )ع(صادق  حضرت  همانند  اولياء،  و  اوصياء
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  استناد   را  خود  معاشرت، روش  اهل  و  اجتماعي  فرد  يک  است  ممکن  چنينهم 
  نسبت   را  آن  و  نمايد   اختيار  انزوا  ديگري  و  ،انبياء  و  اوصياء  حضرات   از  يکي  به  دهد 
  در   اسالم   و  حق  از  دفاع  براي  خود  گمان   به   فردي  يا .  خدا  اولياء  از   ولّيي   به  دهد 

  و  جنگ   آمادة  را   خود  ( ع)سيدالشهداء   حضرت  همانند  و   برخيزد  ستم   و   جور   مقابل
. اما ديگري راه مقابل آن را در پيش گيرد و آن را به روش  کند  خدا  راه  در   شهادت

مستند کند؛ و يا تمسک جويد    و صلح ايشان با معاويه  )ع(حضرت امام حسن مجتبي 
صادق  حضرت  روش  با    )ع(به  جنگ  در  ياري  براي  آمادگي  اعالم  مقابل  در  که 

مردم   ارشاد  و  تربيت  و  تعليم  امر  به  و  نمود  تقيه  و  امتناع  حضرت  آن  دشمنان، 
 پرداخت.

روش  اين  در  تناقضي  مي ظاهرًا  مشاهده  احکام  و  دستورات  و  چگونه شود.  ها 
روش  مي و  سيره  که  مسلمًا  نمود؟  برطرف  و  حل  را  تعارضات  و  تناقضات  اين  توان 

از   ناشي  آنان  سيرة  در  تعارض  مشاهدة  و  است،  الهي  و  صحيح  بزرگواران  آن  همة 
 غفلت در تفکر و در نظر نگرفتن شرايط اوضاع و زمان است.

دوران حضر   ، آري مانند  است،  الزم  معاش  در امر  بن  زماني سختگيري  ت علي 
يا ساير حضرات اوصياء  )ع(ابيطالب  انبياء  و  فراوان  و  قحطي  زياد و  فقرا  وقت  آن  در   .

و مطالعه رفتار آن بزرگوار با برادرش جناب    البالغهبود، به طوري که سيري در نهج
مي عقيل نشان  روشني  به  فاقه  ،  و  فقر  آتش  در  زمان  آن  مردم  اکثر  که  دهد 

کرد و اکثر مردم در رفاه  شرايط فرق مي   )ع(سوختند، لکن در زمان حضرت صادق مي
 بودند. و آسايش 

احکام الهي دوگونه است: ثابت و متغّير. دستة اول،  بايد دانست که دستورات و  
ثابت قيامت  قيام  تا  که  است  دستوراتي  و  نفس،  احکام  عزت  امانت،  حفظ  مانند  اند 

دستوراتي  بلند  احکام و  دستة دوم،  کمال.  علم و  ادب و اخذ  رعايت  فعاليت،  همتي، 
شرع حاكم  صالحديد  با  كه  آن  نظير  تغييرپذيرند،  که  واجب    است  شرايطي  در 

و  مي کرده  سختگيري  خويش  عايلة  و  خود  به  نسبت  معاش  امر  در  مؤمنين  شود 
االمكان حال فقرا را رعايت نمايند. در چنين شرايط زماني بسا كه با حكم فقيه  حتي

فقط مختص فقرا گردد و نتوان    به و حقوق واج  اتو زک  الهي، خمس  جامع الشرايط
تعيين   مااليطاق  تکليف  متعال  خداوند  گرچه  نمود.  مصرف  ديگر  جاهاي  در  را  آن 

 نفرموده، ولي مسلمانان بايد وضع زندگي فقرا را مالحظه نموده و از نظر دور ندارند. 

مي  سر  به  فاقه  و  فقر  در  کثيري  عدة  که  شرايطي  و  اوضاع  دادن  برنددر  در   ،
ها مراعات شود. کسي که امکانات و وسعت زندگي دارد،  الحسنه نيز بايد اولويتقرض 
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قرض  است،  برخوردار  معاش  وسعت  و  خانه  از  نمي يعني  تعلق  او  به  گيرد،  الحسنه 
برند. اما  گيرد که در ضيق معيشتي به سر مي الحسنه به کساني تعلق ميبلکه قرض 

ثر مردم در رفاه باشند، اشکالي ندارد که انسان توّسعي  وقتي شرايط تغيير کند و اک
و   کرده  دستگيري  فقرا  از  كه  مؤمن  بر  است  واجب  حال  هر  به  دهد.  خود  امور  در 

 خود را بپردازد، ولو دولت اسالمي باشد و طرفدار مستضعفين.  خمس

صادق  از    )ع(حضرت  آمد  پيش  قحطي  وقتي  لکن  داشت،  توسعه  معاش  امر  در 
خادم خود مقدار گندم ذخيره را استفسار فرمود و معلوم شد که تا چند ماه کفاف  

ها را بفروشيد، ما هم مانند ديگران احتياج خود  دهد. آن بزرگوار فرمود: آن گندم مي
مي  تهيه  کهرا  ناني  اين  از  بعد  که  باش  مواظب  ولي  مي   نماييم،  از  تهيه  نيمي  کني، 

 گندم باشد و نيمي از جو، زيرا شرايط تغيير کرده است.

کند، شرايط چنان اقتضا    آماده شد تا قيام سيفي   )ع(که حضرت حسين   موقعي 
امر حق    شنيد. آري، عارفين الهي کرد. آن حضرت ولّي خدا بود و پيام الهي را مي مي

امکان داشت    االّ نهضت و قيام سيفي کند و    ، بايست در آن شرايطشنوند، او ميرا مي
صادق  حضرت  پيش  که  آنگاه  اما  نماند.  باقي  اثري  و  خبر  اسالم  به    )ع(از  قيام  براي 

پردازد.  روند، آن بزرگوار امتناع کرده و به نهضت علمي و ارشاد فکري ميشمشير مي
رشاد  خبرند، بايد تحت تعليم و اعصر حاضر بيشتر مردم از علوم و تعاليم عاليه بي در

 قرار گيرند و از حقايق دين مقدس اسالم آگاه گردند. 

صادق  حضرت  زمان  حضرت    )ع(در  روش  حضرت  آن  اگر  که  بود  چنان  شرايط 
مي   )ع(حسين  اختيار  ميرا  ايجاد  بزرگي  مرج  و  هرج  روش کرد،  اين  آري،  و  شد.  ها 

اند، اما از لحاظ معاني يکسان و برابرند، منتها جامعه بايد از  دستورات ظاهرًا متناقض 
زمان مقتضيات  و  اوضاع  چگونگي  از  که  کند  تبعيت  کاملي  و  با   ، فرد  بوده  خبر 

و    لهي بگيرد؛ بداند کدام وقت قيام سيفيشناس باشد و از اقدامات خود نتايج اجبهه 
 چه زماني قيام فکري و علمي به حال اسالم و مسلمانان مفيد است.

عده  اگر  عصري  عده در  و  کنند  اختيار  را  روشي  معلوم  اي  را،  ديگري  روش  اي 
بنابراين بايد  آيد! است که چه اختالف و شکاف بزرگي در ميان مسلمين به وجود مي 

کامل انسان  يک  از  الهي،  مرد  يک  از  مسلمين  که    تمام  اوست  زيرا  کنند،  اطاعت 
روش مناسب را برگزيده و    ،تواند در امور مشکله با براهين و ادّله عقليه و حکميهمي

و   شود  خود  تقواي  و  علم  به  متكي  هركسي  اگر  نمايد.  فصل  و  حل  را  مشكالت 
جد مسلمين  مسيري  صفوف  در  عجيبي  مرج  و  هرج  و  خلل  کند،  انتخاب  را  اگانه 

 آيد. پديد مي 
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  و   مشورت  به   توصيه  نيز   قرآن.  
  مراجعه   واقعي  کامل  عارفان  و  رهبران  به   بايد.  کندمي  خودسرانه  اقدامات  از   پرهيز 
  و   حقيقت  رخسارة  بر   الهي  است  َهدّيتي  ايشان   روش  و  رفتار  و  گفتار  زيرا  نمود،

 . حق طريق سالکين
  کالم . آري،  است  انبياء  و  اوصياء  کالم  و  الهي  آيات  از  متخذ  اولياء  حضرات  کالم

.  است  طيبات   کلمات   و   بينات   آيات   و   الهي  منطوق  و   صدق  کالم   و   وحي   زبان بزرگان،
  و   تر روشن   ، حقيقت  آسمان   در   است   آفتابي  است؛  غيبي   امداد  ايشان   کالم 

  ساير   از  تر ارزنده   و  گرانبهاتر   است   کااليي .  مشتري  و   زهره  ستارة  از   تر درخشنده
حقيقت    :اْشَتري   الل هَ   اِنَّ »  بازار  از  که  زيرا   کاالها  استدر  خريده    اَِلي   َوُهُدوا»  و  « خدا 
هدايت  :  اْلَحميدِ   ِصراِط   اِلي    ُهُدوا  وَ   اْلَقْولِ   ِمنَ   الطَّيِِّب  پاك  گفتار  به  به  مي و  و  شوند 

 .است «گردندمي ستوده هدايت  ي راه خدا يسو
  احديت   جالل   و  صمديت  نعمت   به  است   شرابي  بزرگان،   و   عارفان  بيان   و   کالم

در    شراب   اين   بياييم .  رسدمي  حقيقي  طالبين   به   ُانس  کأس  به   ريخته   فرح   قدح   که 
  کمال  به که  طالبيني. بياشاميم شود،مي   جاري عارفين  و بزرگان لسان از که  را طهور

  به  بياشاميدند،   را   طهور   شراب   اين   و  نمودند   استقبال  عارفان   از   رسيدند،   سعادت
  و  تبارک   خداي  که  است  اين.  رسيدند  جانان  کعبه  به   و  نمودند  پرواز  عشق  فضل

  را   شما   هايرنج   که   منم   من،   درگاه  محبوبين   اي:  فرمايدمي   نوازش   را   ايشان   تعالي
  من،   محبوب   اي   دل،   روضة  در   که  منم .  شنيدممي   را   شما   نياز   و   راز   و   ديدم مي

.  وزانيدم  صفا   نسيم   تو  سينه   مرغزار   در   که   منم .  رويانيدم  معرفت   و  هدايت   درخت
  نعمت   بساط  تو،   بر   بزدم  کرم  پرداختم،   کونين   از   ترا  دل   من،   محبوب   اي   که   منم 

 .گستردم

  مردان  جرگه  در  رسانده  کمال  حد  به  را  خود  باطني  قواي   برخي  مردم، ميان  در
.  اندگرفته   قرار  الهي
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  سالم   آخرت،  دار  در   الهي  مردان  بهتعالي  حق   موعود  هاينعمت   جمله  از
از جانب پروردگار مهربان به آنان سالم  :  َرحيم   َربٍّ  ِمنْ   َقْوْل    َسالم  »  است   حق   بالواسطة 

  و   ظاهريه  معاني  از  برخورداري  براي  قرآن  آيات  در  تفکر   به  است  امر .  «شودمي گفته  
  واسطة بال   سالم   که   است  اين   فوق   شريفه   آيه   باطنيه   معاني  از   يکي .  آن  باطنيه

 .است  آنان حال  شامل هم  دنيا  اين   در احديت، حضرت 
  که   مندندبهره  نيز   دنيا   در  عظمي،  نعمت  اين   از   اولياء  و  اوصياء  و  انبياء  حضرات

رسد. سالم اسمي از اسماء الهي است و از  بالواسطه حضرت حق به ايشان مي   سالم
 جمله معاني باطنيه آن، رحمت و اظهار سالمتي و امنيت است. 

موقع   در  مؤمنين  که  است  امر  و  است  سالم  اسالم،  مهم  دستورات  از  يکي 
حسنات   گيرد،  سبقت  سالم  در  که  کسي  براي  و  کنند  سالم  يکديگر،  مالقات 

دهد، عالوه  دهندة آن است. فردي که به برادر ديني خود سالم مي از پاسخ  بيشتري
مي  نموده  امنيت  اعالم  اوست،  به  الهي  رحمت  شمول  خواستار  که  اين  گويد  بر 
آماده بلکه  رسيد،  نخواهد  تو  به  آسيبي  و  ضرر  من  ناحيه  از  که  باش  که  مطمئن  ام 

بحتي سازم.  برخوردار  معنوي  منافع  از  ترا  داده  االمکان  او  بر  سالم  که  فردي  ر 
شود واجب است که جواب سالم را بدهد و متقاباًل اظهار نمايد که تو هم از ناحيه  مي

االمکان براي تو خدمت مشروع دنيوي و  ام که حتي من مطمئن باش، و من هم آماده
اخروي نمايم. اين معاني در موقع عرض سالم به پيشگاه حضرات بزرگان نيز منظور  

 است.

مثاًل حضرت رضا د پيشگاه حضرات معصومين،  زيارت، زاير به  اظهار    )ع(ر موقع 
الُم َعَلْيَک يا َعلِيَّ ْبِن ُموَسي»کند  مي .  «سالم بر تو ای علی بن موسی الرضا :  الرِّضا   السَّ

يعني اي محبوب الهي از ناحيه من به شما و به دين اسالم ضرري نخواهد رسيد و  
 ام که طبق اوامر الهي و دستورات شما رفتار نمايم. االمکان خود را آماده نمودهحتي

انسان  عملکرد  و  قلوب  کيفيت  به  و  هستند  عالم  قلب  بزرگواران  واقفند.  آن  ها 
معرفت سالم مي  دهد، مسلمًا در قبال آن  فردي که حقيقتًا خود را آماده کرده و با 

کند ولي معناي آن را  ظاهرًا سالم عرض مي  پاسخي هم خواهد شنيد. اما کسي که 
مي نمي رفتار  آنها  دستورات  برخالف  يا  بشنود.  داند،  جوابي  که  است  محال  کند، 

الهي  مي   مردان  سالم  حقيقت  روي  از  عظمتي  هميشه  با  بسيار  منصب  اين  و  کنند 
 براي آنان است.

و اولياء به فردي برسد، مسلم است    و اوصياء  حال اگر اين سالم از ناحية انبياء
كه چه معاني با عظمتي در آن نهفته و او داراي چه مقامي است. از آن باالتر سالمي  
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الهي  محبوبين  به  متعال  پروردگار  ناحيه  از  که  آيه    است  گذشت،  که  چنان  برسد. 
رَحيم  »شريفه   َربٍّ  ِمْن  َقْوْل   گفته  :  َسالم   سالم  آنان  به  مهربان  پروردگار  جانب  از 

احديت به    «شودمي از ناحيه حضرت  اين دنيا هم  در  عقبي نيست و  مختص به دار 
الهي نعمت  مي   مردان  که اين  من، مطمئن باش  بندة عزيز  که: اي  معنا  رسد. بدين 

سعادت ابدي از آن توست.    سالمتي و عافيت در دار دنيا و عقبي تراست، و بدان که
گرامي  و  محبوبيت  اين  مقابل  در  ديگر  اما  گروهي  به  خويش،  محبوب  به  داشت 

اْلُمْجِرُمونَ »فرمايد  مي َايَُّها  اْلَيْوَم  جدا  َواْمتاُزوا  آنان  از  گنهکاران  و  تبهکاران  اي  امروز   :

اين حکم تنها مربوط به دار عقبي نيست، مصداق آن در اين دنيا نيز صادق    «شويد!
است که بايد شقي از سعيد جدا شود. افراد شايسته بايد قدم به حريم پاک مردان  

 الهي بگذارند و تبهکاران بايد از آنان جدا شوند. 

ارک و تعالي بالواسطه بر  را بس که خداوند تب  اين مباهات و افتخار مردان الهي
رساند  ک نيز سالم خود را به حضور بزرگان مي ي فرستد و به واسطة مالآنان سالم مي 

طرف به    از هر   : ماليک َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُکلِّ باب  َسالم  َعَلْيُکْم بِما َصَبْرتُمْ   ئَِکةُ َواْلَمال »

 . «رسانندايشان وارد شده و سالم پروردگار را به ايشان مي

الهي   ، آري انبياء  محبوبين  حضرات  تصديق  و  تأييد  مورد  هم    که  اوصياءاند،  و 
مي آنان  به  حق  بالواسطة  ماليکسالم  توسط  اغلب  هم  و  َيْلَقْونَُه »  رسد،  َيْوَم  تَِحيَّتُُهْم 

. اين سالم براي آنان عيد  «كه ديدارش كنند سالم خواهد بود  ي درودشان روز:  َسالم  
بندة خود تبريک   عظمي را براي  اين مقام  متعال حصول  که خداوند  است  عظمايي 

 فرمايد که: اي مرد الهي، اي محبوب من، اين مقام ترا مبارک باد.مي

درود    :َسالم  َعَلْيُکْم بِما َصَبْرتُمْ »هاي الهي در قبال صبر است.  حصول اين نعمت 

كرديد صبر  آنچه  پاداش  به  شما  الهي«بر  مردان  اين  و    .  شدايد  قبال  در  که  هستند 
خود  سختي  تکاليف  و  وظايف  انجام  در  همواره  و  کردند  صبر  مردم  شماتت  و  ها 

بشارت  چه  نمودند.  نعمت کوشش  آنهاست  ها،  براي  حق  ناحيه  از  عليا  مناصب  و  ها 
اْلُمْؤِمن» ِر  َکبيرا  َبشِّ َفْضال   الل ِه  ِمَن  َلُهْم  بَِانَّ  آنها  يَن  براي  که  را  الهي  مردان  ده  بشارت   :

 .«افزوني بزرگي است

بشارت   قرآن  آيات  در  دارد.  مراتبي  نيز  خير  و  است  اقسامي  و  انواع  را  بشارت 
اشقياء به عقاب، غير از بشارت براي سعداء است و ميان اين دو بشارت از حيث معنا  
در   يا  بالفاصله  است  خير  حصول  مقام  در  بشارت  حقيقت  در  است.  بسيار  تفاوت 
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باشد كه مطرود و مردود است، امکان  آينده. ولي وقتي تمايل قلبي فردي به مطلوبي 
دارد ظاهرًا براي او بشارت و خوشحالي باشد، اما خوشحالي که در پي خود عقبات  

 اي دارد! عظيمه 

ندهند.  هر کسي    تشخيص خير از شر، بابي از علم است و اين علم را به  ،آري
را   او  تا  دهد  سوق  صعودي  مراتب  در  سير  به  را  انسان  که  است  آن  خير  حصول 

اي که انسان را  بشارت دهند به آماده شدن براي وصال محبوب ازلي. پس هر وسيله
 از هدف اصلي دور گرداند، شر است هرچند ظاهرًا مايه نشاط و سرور باشد. 

قدر اين مراتب    اي از مراتب وصال، خيري است و هر براي رسيدن به هر مرتبه 
تر.  باالتر، وصال نزديک 

هر   گرچه   .
مي  نيز  همگان  به  آن  آثار  رسد،  عارف  به  کامل خيري  عارفان  اما  آن    رسد،  منتظر 

 سايرين در آن باشد. ر بشارتي هستند که حصول خي 

ها خواهان آن مبّشري است که از ناحيه حق آيد.  در محفل مقدس بزرگان، دل 
بيند و غوغاي دروني و انقالب و تپش  مبشري الهي که ديدگان بصير قلب او را مي 

ي به قلوب پاک  ها شاهد بر آن است. چه نعمتي از اين باالتر که مبشر خاص الهقلب
مستعد  مبشر خدا، جان فداي او    ،و  آن  درود بر  خير دهد؛  کمال  بشارت به حصول 

 باد. 

مي  خالي  دست  و  عاصي  را  خود  الهي  پيشگاه  در  اولياء  لذا  حضرات  و  بينند 
نمي  محفل  رونق  موجب  حق،  طريق  سالکين  به  را  خود  درود  و  بلکه  سالم  دانند، 

است که تو خود به همه ما خوشامد فرمايي. رونق  گويند: الهي رونق محفل در آن  
در صورتي است که برگزيدگان تو، سفراء الهي خوشامد گويند. الهي اگر    محفل الهي

ما بدانيم که تو و مقربين درگاهت به ما خوشامد گفتند و ما را مورد لطف و سالم  
 ت. خويش قرار دادند، ما را در دنيا و عقبي کافي اس

دل  ،الهي لکن  ساکنيم،  خاکي  عالم  اين  در  ظاهرًا  ما  پيش  گرچه  در  ما  هاي 
دل  آيا  توست.  رحمت  تو  بارگاه  به  رو  تنها  و  شده  منصرف  جا  همه  از  که  هايي 

اند، امکان دارد که تو از خوشامد گويي و لطف و سالم خويش محروم نمايي؟!  آورده
ايم  بوبين درگاهت چنين برخوردار گشته اي و از کالم مح . تو خود فرموده حاشا و کاّل

که شرطي از شرايط اجابت دعا، يقين بر اجابت دعاست و ما با کمال اميد و يقين به  
 ايم.رحمت تو پناه آورده  دِر
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آن  طبق  بر  که  است  بزرگي  منصب  خود،  وظايف  به  موفق    ،آشنايي  انسان 
مرحلةمي به  را  خود  تکاليف  نعمت   گردد  تعالي  و  تبارک  خداوند  درآورد.  هاي  عمل 
به  بي او  باطني  و  ظاهري  نعم  ولي  است،  فرموده  کرامت  خود  بندگان  به  شماري 

 بندگانش نسبت به يکديگر متفاوت است. 

براي   که  ظاهري  نعم  بسا  ندارد،  اهميتي  چندان  ظاهري  نعم  حصول  البته 
حداکثر   ظاهري،  نعم  لذا  است  نقمت  حکم  در  آن  فرعي  صاحب  نعم  رديف  در 

 گردد نه نعم اصلي.محسوب مي 

اين    مسلمًا براي هر فردي به نسبت پاکي قلب اوست. اولي   حصول نعم باطني
و   ظاهري  نعمت  باب  به  تنها  توجه  و  شده  منصرف  نقمت  از  مقام  اين  در  که  است 
باطني باشد. در مقام تعريف و توصيف نعم، اگر اهل فضل و صاحبدلي بخواهد حتي  

تواند از عهدة توصيف آن  نعمت ظاهري را تعريف نمايد، چنان که شايد و بايد نمي 
صانع ازلي بوده   که مصنوع  زيرا  آيات الهي. با  برآيد،  از  است  آيتي  در نوبت خود،  و 

روز  پيشرفت  به  رشته توجه  گسترش  و  علم  گرايش افزون  و  علمي،  ها  گوناگون  هاي 
نمي  محققي  و  دانشمند  کامل  هيچ  حّد  به  ظاهري  شيء  حتي  تعريف  عهده  از  تواند 
ان  تواند شيء محدود را تعريف و توصيف نموده و به بيبرآيد، بلکه تنها تا حّدي مي 

 آثار و خواص آن پردازد. 

باطني نعم  تعريف  واصل   در  عارف  و  دل  اهل  دارد.  وجود  مراتبي  در    نيز 
مي مرتبه  ميان  اي  در  کمال.  حد  در  نه  اما  نمايد  تعريف  را  باطني  نعمت  تواند 
حقيقت، تجّلي انوار  اي نعم وجود دارد که اليتناهي بوده و در  هاي باطني، پاره نعمت 

و   است  تعريفي  هرگونه  ماوراء  اليتناهي،  نعم  واقعيت  است.  کبريايي  کمال  و  جمال 
نمي در  توصيف  و  تعريف  به  آن  هرگز  كه  باشد  اشاراتي  صورت  به  که  اين  مگر  آيد، 
 هم، منضم به نعم اليتناهي نيست. 

عطا کرده،    خداوند تبارک و تعالي به بشر نعم اليتناهي از جالل کبريايي خود
توانند جمال و زيبايي اليتناهي  و محققين جمع شوند، نمي  ولي اگر تمام دانشمندان

او را توصيف نمايند، مگر اين که باز هم لطف و عنايت خاصي شامل گردد که بشر  
 بتواند تا حّدي و بلکه موقعي در حّد کمال در مقام تعريف و توصيف برآيد. 

است که به مقام تعريف و   آري اشارات، تنها سبب توجه قلوب بر آن نعم باطني
نمي  نميتوصيف  ظاهر  تقرير  و  تحرير  به  و  دل  آيد  قلم  به  و  قلب  زبان  به  اما  گردد. 

اعضاء  مي وسيله  به  حدي  تا  قلبي  تحريرات  و  کالم  البته  نمود.  تعريف  را  آن  توان 
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مي  نمايان  که  ظاهري  است  توصيفي  و  تعريف  و  مشاهده  و  علم  اين  بيش.  نه  گردد 
اعضا  نميهرگز  ظاهري  درآورند.ء  تحرير  و  تقرير  مقام  به  را  آن  کسي    توانند  به  هر 

مي  خود  باطني  و  قلبي  مراتب  و  نسبت  کند  تعريف  و  توصيف  را  باطني  نعم  تواند 
حتي عينًا آن را مشاهده نمايد؛ چنان مشاهدة قلبي که در آن، هم مشاهده است و  

 هم تعريف و توصيف.

در اين عالم، وجود  تعالي  حق   و بلکه سرآمد نعم اليتناهي  از جمله نعم باطني
است. وقتي يک مرد مقدس الهي ساکن محلي است، به توفيق    مقدس مردان الهي

بصيرت  اهل  مي   حق  درک  را  و  آن  انوار  آن  ادراک  از  هرکس  برخورداري  اما  کنند، 
باشد،   کمال  مرتبه  در  فردي  بصيرت  اگر  اوست.  بصيرت  و  حال  فراخور  به  جلوات 

تواند انوار الهيه مردان الهي را از بسياري جهات مشاهده نمايد. همچنان كه اهل  مي
از فاصله چند فرسنگي    ، دل در سفر به مشاهد مقدسه قبل از ورود به حريم مقدس

 نمايند. آثار معنوي آن را مشاهده مي 

هاي الهي به هر شهر و مملکتي قدم گذارند، خداوند متعال به خاطر شخصيت 
مي  ديار  آن  شامل  معنوي  برکات  به  آنان  آنان،  معنوي  آثار  ظهور  درک  اما  گرداند. 

معنوي   جلوات  و  آثار  اين  ظهور  است.  افراد  قلبي  مراتب  نبودهنسبت  ابدي    ، موقتي 
زندگان بر  عالوه  خدا  خواست  به  که  است  اميد  اموات ،  است.  و  اين    آيندگان  از  نيز 

   آثار برخوردار باشند.

باطني مأموريت  از  است  عبارت  واقع  در  معنوي  منصب  و  نصيب مقام  كه  هر    ، 
سالکين  کسي   نصيب  معنوي  منصب  زيارت  نشود.  به  موفق  که  گردد  واالمقامي 

رباني علماي  و  اولياء  افراد  شده  حقيقي  انتظار  در  سعادت  اين  بعدي،  مراتب  در  اند. 
نصيب آنان نگشته و باالخره اين    اي است که هنوز توفيق ديدار مردان الهيشايسته

تمام شيعيان و مسلمانان است؛ و اين نعمت  سعادت نصيب اهالي آن جامعه و بلکه  
 بزرگي است که بشر از شکر آن عاجز و ناتوان است.

هر کسي    . چه مصيبت 
با  نعمت  فقدان  عظيمه،  مصائب  در  پس  است،  الهيه  نعمت  فقدان  نسبت  عظمتي  به 

خير و برکت و نعمت عظمايي براي    ،است. آري، وجود مقدس اولياء و علماي رباني
 فردي نتواند به مقام آنان معرفت يابد. شريت است، هرچند هر جامعه ب

کمال   حد  در  عظمي  نعمت  اين  از  خود  عمر  طول  در  که  کسي  سعادتمند 
و حضرات  تعالي  حق   برخوردار و در قبال آن سپاسگزار و قدردان باشد. توصيه اکيد
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چنين نعمت عظمايي از رحمت و فضل    ،اين است که در هر عصري  و اوصياء  انبياء
يابي از محضر  شود، بکوشيد و خود را آماده فيض الهي براي جامعة بشريت عنايت مي 

 کنيد. مقدس مردان الهي

اکرم رسول  تعالي  مي   )ص(حضرت  و  تبارک  خداي  که  عصري  هر  در  فرمايد: 
مي  کرامت  بشريت  جامعة  براي  عظمايي  نعمت  اين  چنين  وجود  از  بکوشيد  فرمايد، 

حتي  شويد.  برخوردار  عظمي  شويد،  نعمت  حاضر  ايشان  علمي  محفل  در  االمکان 
برآييد، بنويسيد  گيريد و به مقام عمل  گردد را فرا کالمي که از لسان آنان جاري مي 

 کنيد.  و از زوال آن علم جلوگيري

و حضرت    حضرات اوصياء   در حقيقت، کالم   کالم حضرات اولياء و علماي رباني
اکرم  اين   )ص(رسول  از  خداست.  کالم  بلکه  فرمودهو  سعادت  رو  اين  که  کساني  اند 

الهينصيب  مردان  چنين  علمي  محافل  در  که  شده  و    شان  قدرت  اگر  شوند،  حاضر 
توانايي حفظ کالم آنان را ندارند، آن را بنويسند تا عالوه بر برخورداري خود، ديگران  

مند سازند. چنان که مردي که غالبًا در محافل علمي حضرت رسول  را هم از آن بهره 
مي  )ص(اکرم از اين  حاضر  را نداشت،  کالم علمي  آن  حفظ  توانايي  لکن قدرت و  شد 

 ناتواني خود شکايت نمود، حضرت فرمود: از دست راستت ياري طلب، يعني بنويس. 

صادق  برادر   )ع(حضرت  و  فرا فرزندان  را  خود  شما  زادگان  فرمود:  و  خواند 
است که در آينده از بزرگان اسالم به شمار آييد. بر شماست که اين  خردساالن اميد 

مطالب علمي را فراگيريد و خود و سايرين را از آن برخوردار سازيد. البته از کالم آن  
 شود. بزرگوار معاني بسياري استفاده مي 

الهي مردان  محفل  در  الهي  توفيق  به  که  سالکيني  و  شوند، مي حاضر    طالبين 
بر   عالوه  و  آيند  شمار  به  اسالم  بزرگان  از  آينده  در  الهي  خواست  به  که  است  اميد 
گردند.   متقّبل  هم  را  باالتري  وظايف  آينده  در  دارند،  برعهده  فعاًل  که  ديني  تکاليف 

است. لذا از همان ابتداي    )ع(البته اين امر به توفيق الهي و توجه خاص حضرت مولي 
ورود بايد خود را آماده کنند تا اين استعداد در حّد کمال در کانون قلبشان شکوفا  
گردد. چه سعادتي باالتر از اين که خداي تبارک و تعالي چنين نعمت و استعدادي  

 براي طالبين کرامت فرمايد. 

فرموده است: اگر يک برگ توشه علمي از عالمي باقي    )ص(حضرت رسول اکرم
دوزخ  آتش  و  او  مابين  برگ  يک  همان  يک    ماند،  وقتي  شد.  خواهد  بزرگي  حجاب 

برگ توشه علمي ولو داراي چند سطر و کلمه واجد اين خواص باشد، پس آنان که  
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شوند، به چه مقام  ساليان متمادي به فراگيري تعاليم عاليه و عمل به آن موفق مي 
 بزرگي نايل خواهند گرديد! 

 

آرزو   همه  ما  مي مي امروز  ما  نصيب  سعادت  اين  کاش  اي  که  در  کنيم  که  شد 
اکرم رسول  حضرت  اوصياء   )ص(محضر  حضرات  مي  و  روايت  حاضر  در  ولي  شديم. 

  آن   شد،مي   حاضر   (ص)اکرم  رسول   حضرت   محافل   در  اوقات  اغلب   کهمردي    ، آمده
  را   اسالم   حقيقي  علماي  محافل  الهي  توفيق  به  که  کساني:  فرمود  چنين  او  به  بزرگوار

 . اندشده  حاضر  من  اوصياي  و من   حضور در  که  است اين   همانند  کنند،  درک 
  لکن   بود،  (ع)صادق   حضرت   به  منسوب   که   بود  کرده  يادداشت  را  حديثي   فردي

. برد  (ع)الرضا   موسي  بن  علي   حضرت  پيش  را   آن   نه.  يا   دارد  حقيقت   که   دانستنمي
  مضمون  شود. معلوم  آن  عدم  يا  حقانيت تا  کند قرائت را   حديث آن  فرمود بزرگوار آن
:  بود  چنين   حديث  آن

  حضرت .  
  تا  کن  منتقل  پوست  به   کاغذ   از  را  آن   است؛  حق   سخن  اين   که   سوگند   خدا   به :  فرمود

  مقام   چنين  داراي   که  کيست  کرد  انصاف   بايد  حال.  گردد  برخوردار  بيشتري   دوام   از
  پيشوايان   اتصااًل  که  است  اين .  شايسته  و  مدّبر   است  فردي  او  که  مسلم   باشد؟   واليت

  و   خدا   اولياء  علمي   محافل  و  بکوشيد   مردم،   اي   که   کردندمي  توصيه   آسماني  مقدس 
 .دريابيد را   اسالمي  علماي

  را   آن   معناي  سخن،   شنيدن  از   قبل   که   هستند   الهي   مردان   آن   اولياء،   حضرات 
  کلمات   و  الفاظ  قالب  به  آن  تنزل  از  بعد  کنند،مي   درک   را  معاني  اول.  کنندمي   درک 

  را   قرآن   حقيقيه   معاني  اول   (ص)اکرم  رسول  حضرت   که  طوري   همان .  شنوندمي   را   آن 
  بزرگوار   آن   را   مجيد   قرآن   آيات   گرچه   يعني .  شنيد  را   آن  تنزل،   از  پس   و  کرد   درک 

  معلوم   او  براي  واحده  دفعتًا   آن،  حقيقيه  معاني  لکن  شنيد،  سال  چند  عرض  در
 .گرديد

.  هستند  شهوديه  علوم  داراي  ايشان  و  شده  کشف  الهي  مردان  بر   حقايق  و  علوم
  الفاظ   اين  لکن  کرد،  حفظ  و  نمود  مشاهده  الفاظ  قالب در  را  اولياء کالم  توانمي   البته

  در   سير   لکن  است،  آسان  الفاظ  در  سير .  شهودي  علم  آن  بر   است  پوششي  و  لباس
.  نيست  ممکن آساني  به   شهودي  علم
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.   
  دعوت   که   ايشانند . اندبرآمده  عمل   مقام   به   اند،فراگرفته  که   را  علمي  الهي مردان 

  للهِ   َعِملَ   وَ   لهِ لِ   تََعلَّمَ   َمنْ »  هاستآسمان   ملکوت  در  سيرشان  و  شده  ها آسمان   ملکوت   به
مواِت   َمَلُکوِت   في  ُدِعَي  به كار  برای خدا  دانش آموزد و  برای خدا  هر كه  :  َعظيما    السَّ
 .  «ها بزرگش خواننددر ملكوت آسمان ،بندد

که    بدانيم   بايد   لکن   آيند،   کثرت   ظروف   در   وحدت   حفظ   با   حقيقيه  معاني  آري، 
.  است  پيروز  ظروف  کثرت  بر   مظروف  وحدت

  آنان .  
  . است  بزرگي   بس   مقام   خدا  از   خشيت   و   ترس   هستند.   خشيت   داراي   ترس،   بر   عالوه

  آنان   از  بايد  رواين   از  نيستند،  دنيا   منال   و  مال  و  زيور  و  زر  و  جاه  و  مقام  طالب  آنان
 . نوشت را   و کالمشان کرد استقبال 

  يا   کرد  عرض   شدمي  حاضر   )ص(اکرم   رسول   حضرت  محافل  در  که   مردي
  خشنودي؟   حال  در  هم  و   خشونت  حال  در   هم   بنويسم  را  شما   کالم  آيا   اهللرسول 
 . گوييمنمي حق جز  حال  هر   در ما  زيرا   بنويس، حال  دو هر  در  بلي: فرمود

  خشنودي   حال  در  الهي  مردان  قدسيه  انفاس  و  حرکات  همه  بلكه  و  کالم  آري،
  حضرات   غضب  و  خشنودي  ايشان،  غضب  و  خشنودي.  است  حق   آيت  غضب،  و

  حضرت   غضب  و  خشنودي  همانا   اوصياء،  حضرات  غضب  و  خشنودي  و  است،  اوصياء
تعالي  حق   غضب  و  خشنودي  بزرگوار،  آن   غضب   و  خشنودي  و  است،  (ص)اکرم  رسول

 .است
  و  بشارت   حقايق،   ابالغ  بر   عالوه   رباني علماي  و  اولياء حضرات   وظيفه   رينتبزرگ 

  اند شده   مبعوث   منظور  همين   اجراي   براي  نيز   اوصياء  و   انبياء  حضرات .  است  انذار 
رينَ   النَّبيّينَ   الل هُ   َفَبَعَث » بيم :  ُمْنِذرينَ   وَ   ُمَبشِّ و  نويدآور  را  پيامبران  خداوند  دهنده  پس 

رينَ   اْلّ   اْلُمْرَسلينَ   نُْرِسلُ   ما   وَ »  ، «برانگيخت خفرستادگو  :  ُمْنِذرينَ   وَ   ُمَبشِّ جز  ـان  را  ود 

بيم بشارت  و  نمي دهنده  گسيل    از   هم  )ص(اکرم  رسول  حضرت   بعثت   .«داريمرسان 

را    وَ   شاِهدا    َارَْسْلناَک   اِنّا   النَّبِيُّ   َايَُّها   يا »  بود  منظور  اين   براي  حق،   ناحيه   ي ا  :نَذيرا    وَ   ُمَبشِّ

 . «دهنده و هشداردهنده فرستاديمپيامبر ما تو را گواه و بشارت 
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  ايشان   از  حال   همه  در   بايد   بلکه  شود،  ناراحت   بزرگان  انذار  از  نبايد   الهي   سالک
  خداوند   و   نشده  حصر   بشارت   در   )ص(اکرم   رسول   حضرت  رسالت  چه .  کند  استقبال 

  از   بسياري  در  لکن  «ينيست  یادهنده بشارت تو جز  :  َبشير    اْلّ   َانَْت   اِنْ »   نفرموده  متعال 

  َانا   اِنَّما »  و  «ي اه تو فقط هشداردهند :  نَذير    َانَْت   اِنَّما »  شده  حصر   «اِنْذار»   در  قرآن  آيات
 . « آشكارم ي اه شما فقط هشداردهند ي من برا: ُمبين   نَذير   َلُکمْ 

ثِّرُ   َايَُّها   َيا »  گرديد  آغاز  انذار   با   رسالتش  بامداد   وحي،  صالي  ي ا:  َفَانِْذرْ   قُمْ   اْلُمدَّ

پيچيده خود  بر  بترسان،  جامه  و   و  بترساني  را   ايشان   موظفي  تو  که   برخيز   «برخيز 

  سروش   و  دلپذير   نغمة   چه  باطنًا   اما   است  انذار  ظاهرًا  «َفَانِْذرْ   قُمْ ».  دهي  هشدار 
نواست  از   زيباتر   که   اي نغمه   شيوايي، خشيت  ترس  اين .  هر    است،   سرور   عين   که   و 

و    ترس  شربت  از  گواراتر   و  تر شيرين   که  است  شهدي  کدام.  عظيم  بس  است  مقامي
 خشيت الهي باشد؟ 

 

زيرا علوم   
پديده  از  جز  نمي طبيعي  سخن  مادي  محدودة  هاي  از  جز  رياضي  علوم  و  گويد، 

شب    تواند شامل علم به حقايق عاليه گردد. مردان الهي رود و نمي کمّيات فراتر نمي 
حکميه  علوم  پي  در  روز  ضالَّةُ »اند  و  َوَجَدها   َاْلِحْکَمُة  َحْيُث  َيا ُْخُذها    حکمت :  اْلُمْؤِمِن 

 .«فراگيرد  بيابد، کجا  هر  پس  است،  مؤمن  گمشدة 

الهي مردان  نيست.  بسته  کسي  روي  به  در  اين  و  است  باز  جامعة    راه  پيوسته 
مي  سوق  حقيقت  سوي  به  را  از  بشريت  همه  روي  به  علوم  حقيقت و  درهاي  دهند. 

مرد و زن باز است و به روي کسي بسته نيست. آري، به وسيله مردان الهي است که  
 يابد. ها راه مي به دل  حقه  علوم و معارف 

زن   چه  و  مرد  چه  نمايد،  استقبال  بزرگان  کالم  از  که  سعادتمندي  َمْن  »طوبي 
َيَنَُّهْم َاْجَرُهْم  َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلنُْحيَِينَُّه َحيو    َعِمَل صالِحا  ِمْن َذَکر  َاْو اُنْثي   بَِاْحَسِن  ة  َطيَِّبَة  َو َلَنْجِز

َيْعَمُلونَ  كند و مؤمن باشد  :  ما کانُوا  كار شايسته  زن  يا  مرد  كس از  را با    قطعًا هر  او 
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حقيق   ياهپاكيز   ي زندگ آنان    يحيات  مسلما  و  به  بخشيم  انجام    ينبهتر را  آنچه 
داديم خواهيم  پاداش  اناث  « دادند  و  ذکور  قسم  دو  به  را  مؤمنين  شريفه  آيه  اين   .

ذکوريتنمي تقسيم   و  اناثيت  تکامل،  راه  در  اساسًا  بلکه  برمي   فرمايد،  َمْن  »اندازد  را 
 . « هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند: َعِمَل صالِحا  ِمْن َذَکر  َاْو اُنْثي  

ذکوريت  و  اناثيت  کمال  کسب  طريق  زيرا    در  نيست  شرط  مختلف،  اشکال  و 
پذير نبوده، نه مذّکر است  د است که ماّده انجام دهندة اعمال صالح، روح پاک و مجّر

 و نه مؤنث. تن آدمي و جوارح آن، ابزار است نه عامل کار.

الّسابِ »   سبقت  :  ُقونَ َالّسابُِقوَن  آری  گيرندگان،  سبقت 

حقه«گيرندگان معارف  و  علوم  پرتو  در  جز  اين  و  نمي امکان   ؛  اين  پذير  باشد. 
 گرفت.فرا  معارف حقه را نيز بايد از اولياء الهي 

عالم رباني است براي  عمل    ممکن  تکاليف خود  کمال به وظايف و  در حد  که 
اسالمي،   منطقه  فکري  که حراست  زماني فرمان و بشارت الهي بر وي برسد  نموده، 

اوصياء  حضرات  حکمية  و  عقليه  علوم  آثار  پاسداري  اکرم   يعني  رسول  حضرت   )ص(و 
الهي مردان  مقدس  وجود  تعالي  و  تبارک  خداي  اوست.  عهدة  و    به  آفات  تمام  از  را 

 بليات محفوظ دارد.

 

ه خيرند و هيچ موجودي و  فِسَنکليه موجودات و کاينات و کليه اعمال همه في 
بِ  که  نيست  عملي  در  ِفَنهيچ  که  عملي  هر  باشد.  شر  محسوب  سه  ذمايم  رديف 

آن  مي انگيزه  و  نيت  يا  و  نگرفته  صورت  موقع  به  يا  که  است  شر  جهت  آن  از  شود، 
خدايي نبوده است، و به عبارت ديگر مطابق احکام شرع اسالم انجام نيافته است. به  
قصد   به  لکن  گيرد،  انجام  جا  به  و  موقع  به  فقرا  از  دستگيري  اگر  مثال  عنوان 

گردد. گرچه  حق، اين عمل در رديف ذمايم محسوب مي   خودخواهي و نه به رضاي
 عمل در دو حالت از لحاظ حرکات يکسان است، ولي يکي خير است و ديگري شر.

مي  انجام  که  اعمالي  کليه  ذمايم،  بنابراين  يا  باشد  حمائد  رديف  در  خواه  گيرد 
نگيرد،فِسَنفي انجام  مشروع  صورت  به  موقع  به  و  جا  به  اگر  بلکه  نيست  شر  شر    ه 
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َا خواه  و  اعلي  خواه  عوالم  همه  اعمال،  همانند  ولو  فِسَنفي  ، دنياست.  است،  خير  ه 
 باشد.عوالمي مربوط به قلوب نباشد ولي چون همه آنها براي قلوب است، خير مي

صال به  دني است اما اگر توجه و ات و الهوت، َا  در قبال عالم ملکوت  عالم ناسوت 
است  آن از طريق عالم باطن باشد، خود عالم اعلي

 

گونه است. عمل شر و  دني، چند و َا  آثار اعمال خير و شر و يا اثرات عالم اعلي
ظلمات است و آثارش تاريکي و ظلماني است؛ اما عمل خير و  دني مربوط به عالم  َا

اعلي اثراتش نوراني است. چه در اعمال، قدرت خالقيه وجود دارد و هر عمل، خالق  
اهل   رحماني  اعمال  باطني.  و  دارد  ظاهري  عمل  هر  لذا  است  خود  باطني  صورت 

آيد  فردي مي  تقوي، خالق انوار باطني است. در اخبار و احاديث آمده که روز محشر 
مي خطاب  است.  اعلي  حد  در  او  زيبايي  و  کمال  و  جمال  اين  که  که  مؤمن  به  رسد 

اعمال  باطني  که مي   فردي  نيز   و.  توستالهيه    صورت    و  زشت   بسيار   صورتش  آيد 
الهيه  و  زشت   اعمال   باطني  صورت   اين   که  شودمي   خطاب   است،   انگيز نفرت   غير 

 .رودمي   او با  دوشادوش انسان  اعمال آري،  توست؛
  اثر   در  که  هستند  مقدسي   ذوات  آنان   زيباست،  بسيار  حق   اولياء  باطني  صورت 

  خودخواهي   و  مادي  عالم  از  مجاهدات  و  رياضات  و  مشکالت  تحمل  و  رضا   تسليم و
  عالم   در   مدام   روحشان  اما   است،   ناسوت  عالم   در   جسمشان  اگرچه .  اندشده   خارج 

  تنها   و  اندوارسته   افراد  رضاي  جلب  از  کلي  به  آنان.  کندمي   سير   ملکوتي  و  الهوتي
  كه   است  بزرگي  مغبونيت  و  معصيت  واقع  در .  هستند  حق  رضاي  جلب  خواستار

  آنها   خوشايند  و  مردم  رضاي  جلب  به  و  شود  منصرف  حق،  رضاي  جلب  از  انسان
 .پردازد

  اين  اما   بينند، مي  را اعلي   و   َادني  آثار   يا   خير   و  شر  عمل   آثار   افراد  اکثريت  گرچه
  و   خير   اعمال  ظلماني  و  نوراني  آثار  تواندنمي   فردي  هر   مسلمًا .  است  متفاوت  مشاهده

فردي  برخورداري.  نمايد  مشاهده  را  شر    بعضي   اما   اوست،  قلب  پاکي   نسبت  به  هر 
 .نمايندمي   مشاهده  کامل طور  به  را آثار  اين   اشخاص

  اعمال   باطن  قلْب  ديدگان   با   آنان  اند،رسيده   کمال  از   وااليي  مقام  به  که  افرادي
  حالت   آنان  جسم   وقتي  و  بينندمي  را  آن  الهوتي  و   ملکوتي  صورت   يعني  خود،

.  نمايندمي   مشاهده  را   آن  نيز   ظاهري  ديدگان   با   گيرد،مي   خود   به   الهوتي  و  ملکوتي 
  تواند مي  انسان  که  است  علمي  معنا  در  اين  و   بينندمي را  بعيده  مسافات  حتي  بزرگان
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  گفتگوها   و  آنها   حرکات  و   ببيند  بعيده  مسافات  در   را  اشياء که  رساند  جايي  به  را  خود
 .بشنود را

  بر   عالوه.  است  (عج)مولي   حضرت  امکان،  عالم  قلب  آن  از  همه  از  اول  مقام،  اين
  از   و  شنوندمي   شود،  گفته  آهسته  هرچند  را  کالمي  که هستند  نيز   افرادي  بزرگوار  آن

بر    و  دانند مي   را   امور   اين  واالمقام،   هايشخصيت   اين.  هستند  مطلع   افراد  حرکات
.  کنندمي   گوشزد  او  به   را  فرد  قصور   اشاره  و  رمز   طريق  به   دارند،  که   مأموريتي  طبق

  که   نيستند  موظف   اما   دارند،  خبر   ها انسان   اعمال   از   غالبًا   الهي   درگاه  محبوبين  گرچه
اين  کنند   خشونت آن  که   مگر    چنان   خدا   رحمت  ولي.  گردد  صادر   اذن  مقام  از 

  نمايان   هم  درگاهش  مقربين به  حتي   را  انسان   زشت  حرکت  گاهي  که  است   اليتناهي
 .سازدنمي

  جملة   از .  دارد  اقسامي  شر   حتي  و  خير   اعمال   باطني  صورت   گذشت،   که  چنان
  به   را  خود  عمل  باطني  صورت   تواندمي   مراتبي  در  انسان  که  است  نور  ها،صورت   آن

مي صورت   صعود  انوار  برخي  آنجا  در  ببيند.  نزول  نور  الهي  نور  نزول؛  بعضي  و  کنند 
نمايد. اتصال دو نور صعودي و نزولي، دليل  مي کند و نور عمل الهي انسان، صعود مي

زيبايي   مشاهدة  بر  عالوه  فردي  چنين  است.  متعال  خالق  به  عارف  فرد  قلب  اتحاد 
 نمايد. را نيز مشاهده مي باطني اعمال خير خود، حتي انوار محبوبين الهي 

خدا  اولياء  عمل  باطني  مشاهدهو    صورت  و  نيست  يکسان  کسي    اخيار  به  هر 
اوست. خود  باطني  نور  همان  که    نسبت  قويهر  او  باطني  مشاهدهنور  باشد،  اش  تر 

است    ها، انوار اقبال و اولياء باالتر است. از جمله آن مشاهده   و اوصياء   نسبت به انبياء
 . اند مانند ستارة اقبالکه آن را به ستاره و شمس و ماه تشبيه کرده

مي  الهي  توفيق  به  که  عوالم  فردي  آثار  يا  شر  و  خير  اعمال  مراتب  تمام  تواند 
مشاهده نمايد، مسلمًا در اثر کمال تقوي و تصفيه و تحليه توانسته به  دني و اعلي را َا

اين مقام برسد که انوار الهيه اعمال خير خود و تمام آثار اعمال ديگران را مشاهده  
حالت ملکوتي به خود    ،نمايد. وقتي ديدگان قلب تلطيف شود آنگاه چشمان ظاهري

  قلب است که شمس و ستارة اقبال گيرد و در آن صورت بيننده، ديدگان بصيرت  مي
مشاهده مي  اگرچه  را  مجردات است،  رديف  در  که  انوار ملکوتي و الهوتي  آن  نمايد. 

رنگ رنگ  لکن  دارند  مختلف  ظاهري  هاي  شموس  و  انوار  ماوراء  آنجا  شموس  و  ها 
 است.

هاي کاينات در نهاد انسان قدرت   شود؟ خالق کلاز کجا ناشي مي   ستارة اقبال
مي بشر  است.  خالقيه  قدرت  آنها  جمله  از  که  نهاده  وديعه  به  اثر  بسياري  در  تواند 
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اش به حد کمال فعليت يابد، به  اي برساند که قدرت خالقيه تصفيه خود را به مرتبه 
طوري که نه فقط در عالم مادي و ناسوتي اشيايي را خلق کند، که در عوالم معنوي  

 نيز مجردات بسياري را ايجاد نمايد. 

انبياء  حضرات  در  دارد،  مراتبي  اوصياء  خالقيت  خالقيه    و  قدرت  تام  مظهر  که 
الهيه هستند، اين قدرت به اذن الهي به مرتبة کمال فعليت دارد. افرادي که به آن  

رسيده شمِسمقام  آنها  نمايند،  مشاهده  را  خود  خير  اعمال  انوار  که  خير    اعمال  اند 
بينند. البته اين انوار قباًل وجود  خويش را در نمايشگاه الهي مي   خود و ستارة اقبال

اي از مراتب، همان فردي است که در اثر تسليم و رضا  نداشت و خالق آنها در مرتبه 
 و تزکيه اعمال خير به مقامي رسيده که منصب مشاهده به او اعطاء شده است. 

نمايشگاه  ، آري قبال  ناسوت در  عالم  در  که  ظاهري  مي  هاي  گردد،  تشکيل 
  از   فرعي  ها نمايشگاه   اين   که   نمايشگاهي  چنان.  دارد  وجود  باطني  عظمت نمايشگاه با  

  آن   الهيه   جزء   در   مستهلک   اينها   اجزاء   همه   و   است  باطني  و  اصلي   نمايشگاه  آن   فروع
 .است نمايشگاه

  کنندگان شرکت.  است  مشهود  و  برپا   اعلي  عالم  در  اصلي،  نمايشگاه  حقيقت   در
  و   عشق  کمال  با   که  هستند  ماليک  و  پاک   ارواح  و  اوصياء  و  انبياء  حضرات   آن،  در

حضور    آن   به  تواند نمي   قدرتي  هيچ .  پردازندمي   نظاره   و  سير   به  و   يابندمي   عالقه 
  و   گيردمي   نشأت   نمايشگاه  آن  از   الهيه   اشعه   و   انوار   همه   بزند،   اي لطمه   نمايشگاه

  خاموشي   به  و  ندارد  ايجلوه   چندان  ديگر   انوار  آن،  از  صادره  تابناک   اشعه  بدون
 .نيست خاموشي آن  براي هرگز  باشد،  فروزان  حق ناحيه از که  چراغي  اما  گرايد، مي

  که  برسد حدي  به ما   تزکيه ده توفيق که، اين  مسئلت  رحمتت درگاه از بار الها،
  راه  نمايشگاه  بدان   که   الهيه  منصب   و   مقام   آن   اعطاء   براي   شود  علت   ما   خير   اعمال 

  مشاهده   بتوانيم   هم   را  ديگران   شمس   و  ستاره   خود،   شمس  و   ستاره  بر   عالوه  و   يافته
 .نماييم

  حد   در   را   مقدسه   انوار   که   افرادي   قلب   ديدگان   درگاهت،   محبوبين   به   ،الهي 
  شکستي   هرگز   که   فرما   عطا   نصوح   توبه  آنان   به   و  فرما   حفظ   نمايند مي   مشاهده  کمال

 . آن نباشد براي
  گردان   خير   به  عاقبت  را  ما  همه الهي،

  زيرا   ،
 .هستي تو  تنها  که  جهنم، و  بهشت  نه  ما  مقصود   و مقصد 
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  و   رضا   مقام  همان   که   کنيم مي   مسئلت   تو  از  بخشش،   درخواست  بر   عالوه   الهي،
 .فرمايي  کرامت هم   ما  به  را   درگاهت محبوبين تسليم 

را    خيرمان   اعمال   صورت باطني  که   برسان  حدي   به   را   ما   ديدگان   بصيرت   الهي،
  حد   در   ما   ديدگان   مشاهده  باشد،   باالتر   الهيه   اعمال  هر قدر  مسلمًا .  نماييم  مشاهده

 . بود خواهد کمال
  پيشگاهت   محبوبين   و  عظام  سفراء   حضرات  به  که   ده  توفيق   آن   ما   به   الهي،

  در   و  رسيده  کمال  حد  به  ديدگانشان  بصيرت  الهي،  اعمال  اثر  در  که  اينموده   کرامت
 .نمايندمي  مشاهده  را  خيريه  و  الهيه  اعمال باطني زيباي صورت  نتيجه 

 

اعصار از  عصري  هر  در  که  است  واجب  تعالي  و  تبارک  خداوند  ارشاد    ، بر  براي 
و    حضرات انبياء  ، مردم راهنمايي و براي هدايت قافلة بشر حجتي بگمارد. اين حجت

رباني  اوصياء علماي  و  اولياء  حضرات  ايشان،  حضور  عدم  و  غيبت  در  و  است.   است 
کامل و    ولّي  سرگرداني  از  را  بشر  قافله  بتواند  تا  باشد  شرايطي  داراي  بايد  الهي 

 بدبختي نجات داده و او را به مرتبة نهايي کمال خود برساند.

کامل و    ولّي  ارشاد  از  قبل  است  موظف  تعالي  و  تبارك  خداوند  ناحيه  از  الهي 
ها را در جهان هستي  نسان هدايت، هويت کامل و مشخصات دقيق و موقعيت اصلي ا

هاي دروني آنان را به دست آورد. البته اين هويت و مشخصات و موقعيت،  و خواسته 
صوري   موقعيت  و  مشخصات  و  هويت  مشابه  نه  و  است  ظاهري  امور  به  مربوط  نه 

 متداول و مرسوم در ميان مردم، بلکه مربوط به امور باطنيه است. 

و آشنايي به موقعيات اصلي آنها، فقط  شناخت هويت و مشخصات باطني افراد  
جامع  و  کامل  ولي  شأن  نباشد،  در  جمع  او  در  شرايط  اين  اگر  چه،  است.  الشرايط 

وادي  نمي از  را  آنان  و  کند  مباشرت  مردم  ارشاد  به  بايد  و  شايد  كه  چنان  تواند 
نهايي  ضاللت  کمال  چنين شخصيتي بايد داراي عقل سليم   رهانيده و به  و    برساند. 

 شود. کماالت عاليه باشد زيرا فاقد کمال، ُمعطي کمال نمي 

کامل  راهنمايي  ولّي  با  بتواند  تا  آورد  دست  به  را  حقايق  اين  فنون  بايد  و  ها 
ها را به سوي کماالت سوق دهد. بدون کشف اين حقايق، اقدام نسبت  خاصي، انسان

 ها به جايي نرسد.اثر و ثمر است و فعاليت به اين موضوع مهم، بي 

کامل  ب  ولّي  مقام  داراي  الهي  پيشگاه  در  و بايد  باشد  وااليي  کسي    سيار  هر 
انسان نمي معنوي  رهبري  مقام  دانشمندانتواند  از  بسياري  گيرد.  عهده  به  را  و    ها 
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خواسته   فالسفه  خود  گمان  ضاللت به  وادي  از  را  بشر  نهايي   اند  کمال  به  و    برهانند 
است گم  خود  که  او  نشده؛  ايشان  نصيب  موفقيت  اين  لکن  برسانند،  را    ،انساني  که 

فردي که خود در وادي ضاللت سرگشته و در دست نفس اسير است،    رهبري کند؟!
 تواند سبب هدايت ديگران باشد؟ چگونه مي 

دسته و گروهي به نوعي در تکاپو  ، هر  و فالسفه  دير زماني است که دانشمندان 
از لحاظ روان، علماي    شناسان از نظر تن، روانشناساناند. کالبد براي ارشاد مردم بوده

چنين  ها، هم ها از نظر قوانين همبستگي سلول ظاهري از لحاظ نفس، فيزيولوژيست 
هريک در تالش براي هدايت  االجتماع، تاريخ و تربيت،  االقتصاد، علم دانشمندان علم 

زحمت  مردم  راهنمايي  رنج و  و  نشدهها  موفق  لکن  کشيده  پرده ها  بر  بلکه  و  اند،  ها 
ها را از ضاللت  ها افزوده شده است. مساعي مجموعه علوم نيز نتوانسته انسان تاريکي 
 برهاند.

مقامات  به  توجه  وابستگي و  بدون  و  ظاهري  علوم  اين  و  خود  به  اتکاء  با    البته 
نتوانند اين موجود    و دانشمندان  عاليه معنوي، امري دور از انتظار نيست که فالسفه 

پيچيده زيرا  بشناسند،  را  است.  اسرارآميز  انسان  همين  هستي،  عالم  موجودات  ترين 
فرمايد: انسان پندارد که موجودي  مي  )ع(چنان که رادمرد بزرگ اسالم، حضرت علي 

 اي از عالم هستي است.ضعيف و کوچک است، غافل از اين که خالصه و فشرده 

به    ،آري بتوانند  متفکرين  تا  بايد  عمر  سال  ميلياردها  انساني،  علوم  اخذ  براي 
درون   در  نيروهايي  تعالي  و  تبارک  خداي  اما  شوند.  آشنا  هستي  کتاب  اين  الفباي 

ديعه نهاده که در صورت رشد و شکوفايي، ميلياردها موجود را پشت سر  انسان به و
مي  کند و با سرعت عجيبي مرز عالم ماده را  نهاده،  طي  را  کمال خود  تواند مراحل 

موجودات ساير  ولي  درنوردد.  را  آن  و  نمي   ،بشکند  بيابند  سرعتي  مرز  هر  از  توانند 
 قات به همين دليل است.ماده پا بيرون نهند، برتري انسان بر ديگر مخلو

غير   ،بنابراين نمي راهنمايان  برسانند. الهي  خود  نهايي  کماالت  به  را  بشر  توانند 
کامل  رهبر  بايد  كمال  هستند    طالبين  واماندگاني  وگرنه  دريابند،  را  شرايط  واجد  و 

و   ضاللت  مراتب  بر  نهاده  دست  از  را  عمر  سرمايه  کذايي،  مربيان  پي  در  که 
نجات  بيچارگي  و  سعادت  راه  خلقت،  زيباي  طاووس  افسر  اين  و  گردد  افزوده  شان 

 خود را نيافته است.

خود برساند و قافلة بشر را    تواند انسان را به کمال نهاييهيچ راه و قانوني نمي 
فرمان نامو که به  گرداند، مگر راهي  مقصد و مقصود نايل  گيرد؛    س خلقتبه  انجام 

 راهنماي آن باشد. ، سليمة نماينده و حجت الهي راهي که فطرت 
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الهي  قطب   حجت  منزلة  افر به  انسان نماي  بايد  است.  جامعه  اين  اد  از  ها 
دور نشده و آن را از دست ندهند، وگرنه حتمًا راه خود را گم کرده    نماي الهيقطب 

آمده پرواز  به  مقصد  سوي  به  که  هواپيمايي  مانند  يافت.  نخواهند  نجات  در    ،و  اگر 
توجه شود، راه را گم کرده و  نما را از دست بدهد يا خلبان به آن بيقطب   ،بين راه

بي و  وسيع  درياي  در  که  شناگري  مانند  يا  کرد.  خواهد  سقوط  براي  سرانجام  کران 
هر  به  خود  مي   نجات  متوسل  کند،  چيزي  حرکت  آب  جريان  برخالف  او  اگر  شود، 

وش امواج خروشان دريا  پس از اندک حرکتي نيروي خود را از دست داده و دستخ 
ناموس خلقت اين،  و  گرديد  اميد    خواهد  آب،  جريان  موافق  کردن  شنا  در  اما  است 

 نجات هست. 

  ، سالک الهي بايد شناگري و طرز حرکت و نيل به مقصد را از رهبر و ولّي کامل
اين    از  از  نجات  که  فراگيرد  حقيقت  بحر  غواصان  در  آن  خروشان  و  مّواج  درياي 

الهي  ناموس  از  مي   پيروي  که  آنانند  رسانند.  است.  نجات  ساحل  به  را  بشر  توانند 
 هاي الهي هستند. در اصل، حجت  ناموس خلقت

موفقيت  ظاهرًا  هرچند  آن  ،  ولي  گردد  او  نصيب  هايي 
چه،  پيروزي گرديد.  معدوم و منهدم خواهد  است و ناگزير  ها و لذايذ کذايي موقتي 

الهي  ناموس  فرمان  بدون  که  قسري   حرکتي  حرکت  گيرد،  حرکت    انجام  و  است 
 قسري در اقليت بوده دوامي ندارد.

طبيعي از ساده عاليهمه موجودات  تا  موجودات تک سلولي  مراتب  ترين  ترين 
کهکشان  تا  گرفته  اتمي  ذرات  از  و  خلقت انساني  ناموس  طبق  همه  و  همه  در    ها، 

آ َاعراض  در  فقط  نه  حرکت  اين  رهسپارند.  مقصد  سوي  به  و  در  حرکت  بلکه  نها، 
 جواهر و ذوات آنها نيز وجود دارد. 

افکند، ستارگان و  رويم، آسماني که بر سر ما سايه ميزميني که در آن راه مي
منظومه  در  جاذبه  نيروي  و  خورشيد  و  کرات  ماه  تعادل  نتيجه  در  و  شمسي  هاي 

رتباط و  ها، حرکت و اآسماني، نيروي الکتريسيته و آثار گوناگون آن در زندگي انسان 
بر  همه  و  همه  موجودات،  دوام  و  خلقت  بقاء  ناموس  فرمان  حکيمانه   طبق  تقدير    و 

َشْيء  »است  تعالي  حق  ُکلَّ  بَِقَدر    اِنّا  چيز   : َخَلْقناُه  هر  كه  اندازه    ي ماييم  به  را 

 .«يماه آفريد

از   تبعيت  در  تنها  خروشان،  و  پرموج  درياي  اين  از  الهي نجات  ناموس    فرمان 
مي  که  آنانند  جاي  است،  به  که  کساني  اما  رسانند.  نجات  ساحل  به  را  بشر  توانند 
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واقعيات مي   هر   ،درک  متوسل  سرابي  به  نمي لحظه  سراب شوند،  آن  که  نه  دانند  ها 
افزايد. در حالي  مي کند که بر عطش و سرگرداني آنان  تنها رفع تشنگي آنان را نمي 

هاي معرفت به  فرموده و ريشه   ها اتمام حجتکه خداوند تبارک و تعالي براي انسان 
  و اوصياء   خير و شر امور را به او الهام و در سرشت بشر غرس نموده، و حضرات انبياء
 و در غياب ايشان، اولياء کامل خود را برگماشته تا مکلفين را عذري نباشد.

ابدي  ،آري سعادت  طالب  که  است  اين  موضوعات  و  معقوالت  همه    ، نتيجه 
الهي  استاد  پيروي  از  موفقيت  ناگزير  و  کماالت  کسب  درک  است.  بدون  الهي  هاي 

امکان  او  الهيه  دستورات  از  اطاعت  و  استاد  اثر  محضر  در  که  ايشانند  نيست.  پذير 
 را تعيين نمايند.هر کس  توانند وظايف و تکاليف مطالعات باطن و اتصال به حق، مي 

تنه لکن  فرموده،  تعيين  آسماني  مقدس  کتاب  را  تکاليف  و  وظايف  با  اگرچه  ا 
نمي  بزرگان  کالم  و  قرآن  آيات  مطالعه  و  خود  به  تقوي،  اتکاء  و  تهذيب  بدون  توان 

وظايف و تکاليف خود را چنان که بايد از اينها اخذ کرد. از اين رو سالك طريق حق  
ولّي که  الهي  تأييد  به  مؤيد  استادي  از  که  است  الهي  ناگزير  حجت  پيروي    و  باشد، 

ند که در اثر مطالعات باطن و اتصال به حق، تعاليم عاليه و علوم و معارف  کند. ايشان
 نمايند. را اخذ کرده، سالک را به طريق مستقيم ارشاد و هدايت مي  حقه

 

بزرگان کالم  و  قرآن  آيات  به  تسبيح   ،بنا  کاينات  کل  و  جمادات  گوي همه 
خدايند و هر شيء از اشياء حتي جمادات در نوع خود داراي نطق و بيان است، اما  
نطق و بيان همة آنها يکسان نيست. نطق و بيان جمادات به نوعي است، و نباتات به  

انسان  و  ديگر  ويژةنوعي  نوعي  به  مجردات  و  خاص  نوعي  به  بيان    ها  و  نطق  خود. 
 اي ديگر.اي است و نطق و بيان باطن به گونه هر به گونه ظا 

برنمي   ،آري تکلم  مقام  به  ظاهرًا  وجود  جمادات  تکلم  آنها  در  باطنًا  اما  آيند، 
کند و حسن  دارد. شاهد آن که هر تصويري از کيفيت مهارت نقاش خود حکايت مي 

فيت استادي  نمايد. هر مصنوعي کيخط به طريقي، کيفيت مهارت خطاط را بيان مي 
مي  توصيف  را  خود  صانع  مهارت  مي و  که  طوري  به  ميزان  کند،  به  مصنوع  از  توان 

 مهارت صانع آن پي برد.

تصديق   و  حکايت  را  خود  نقاش  مهارت  و  استادي  کيفيت  تصوير  هر  گرچه 
تواند صوت آن تصوير را بشنود و زبان آن را درک نمايد.  نمي هر کسي    کند، اما مي

به   و  شنيده  را  آن  صوت  تصويري،  مشاهده  محض  به  افراد  اکثريت  است  ممکن 
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تواند اين صوت را بهتر و رساتر از همه  کيفيت هنرمندي او پي ببرند، ولي فردي مي 
عالي  را  آن  معاني  و  حّديبشنود  تا  خود  که  نمايد  درک  همه  از  زمينه    تر  اين  در 

و   جمالت  ادراک  و  صوت  آن  استماع  بيشتر،  بصيرت  هرچه  باشد.  داشته  بصيرت 
 تر. تر و عميق کلمات آن افزون 

هر  نيز  خلقت  عالم  و    در  جمالت  و  حکايت  حدي  تا  الهي  مصنوع  از  کسي 
اندازه تا  و  شنيده  را  آن  مي کلمات  پي  ازلي  صانع  عظمت  و  قدرت  به  اما  اي  برد، 

 شتر است که بصيرت او بيش از سايرين باشد. استماع کسي بي

کند. البته مقصود  انسان مؤمن از هر مشاهدة ظاهري و باطني تعليمي اخذ مي
نه فقط آن مشاهدات ظاهري است که غالبًا به بزرگان اعطا شده، بلکه مؤمن هرچه  

 دهد. نمايد براي او تعليم علم باطني مي را مشاهده مي 

و مؤمن حقيقي به محض مشاهدة ظاهري يا باطني هر شيء، نوعي    عارف الهي
يک از    دهد که هر نمايد. اين امر نشان مي تعليم بلکه انواع تعاليم عاليه دريافت مي 

دالن، استاد و بلکه نمايندة استاد ازلي يا اثر مؤثري از اوست؛ چه آن  اشياء براي بيدار 
 ها.در جرگه نباتات و حيوانات يا انسان  اشياء در رديف جمادات محسوب شود يا 

،  براي اخذ تعاليم اشياء، شرايط متعددي الزم است از جمله وجود استاد الهي
کيفيت قلبي استاد و تعليمات او و کيفيت قلبي متعلم. به ميزان جمع اين شرايط،  

 گردد.اخذ تعاليم عاليه براي سالک عارف مقدور مي

عالي  اگر   تعاليمش  کمال و  در حد  صعودي  سير  لحاظ  از  استاد  قلبي  کيفيات 
مند  باشد، لکن کيفيات قلبي متعلمي پايين باشد، او از آن تعاليم عاليه چندان بهره

در  نمي متعلم،  استاد و  در  الهيه  تعاليم بايد شرايط  اخذ کماليه  بنابراين براي  گردد. 
 حد کمال باشد. 

هم وجود دارند که تعاليم آنها    و باطني، اساتيد غيبي عالوه بر اساتيد ظاهري  
الهي اساتيد  همه  است؛  ديگري  نحو  مي   به  را  تعاليم  آن  خدا  امر  حضرات  به  دانند. 

هرچند ظاهرًا در حال حيات نيستند، ولي حيات و ممات آنان يکي    و اوصياء   انبياء
است و هميشه از ايشان به انسان افاضه و اضائه است. ايشان همواره در کنار انسان  

هر  انسان  و  هستند  عالم  قلب  آنان  اويند.  بر  ناظر  و  حاضر  و  آنان    هستند  باشد،  جا 
 آنجا حاضرند.

دالن و  اساتيد و متعلم متعدد است و هرکدام به نوعي به بيدار   ،آري در کاينات
دهند و هريک از آنان به نسبت معرفت خود از آن تعاليم برخوردار  سالکان تعليم مي

گردند. در اين ميان تعاليم استادي برتر از همه و در حد کمال است که از لحاظ  مي



                              راهنمايان ره پيموده                                                                 133
        

نيز   متعلم  باشد.  کمال  حد  در  قلبي  مراتب  ميکيفيات  از  وقتي  کمال  حد  در  تواند 
واصل استاد  باشد،    تعاليم  کمال  حد  در  ايمان  و  عقايد  لحاظ  از  که  نمايد  استفاده 

 هرچند کماالت هم مراتبي دارد.

غير  يا  مستقيم  طريق  به  است  ممکن  استاد    متعلم  عاليه  تعاليم  از  مستقيم 
و  واصل گردد،  کامل برخوردار  واصل  استاد  عاليه  تعاليم  حالت،  دو  هر  در  از  لي  تر 

را   آرزو  اين  که  هست  حقي  جويندة  و  آگاه  انسان  آيا  است.  ديگر  استادان  تعاليم 
او   عاليه  افاضات  و  تعاليم  از  و  برسد  واصل  استاد  برترين  حضور  به  که  باشد  نداشته 

 انساني اين آرزو نباشد؟!   مند گردد؟ اصواًل آيا امکان دارد که در کانون قلب هر بهره
 هرچند اين آرزو هم مراتبي دارد.

،  ، قلب عالم امکان، برگزيدة خدا و خاتم اوصياءدر حقيقت استاد همه واصلين
زمان  موالي  ِب  )ع(حضرت  نزديک  و  دور  خدا  نور  آن  براي  آن  الّساست.  است.  ويه 

 دانند. کند، مي ها خطور ميشنوند و هرچه از دل بزرگوار کالم همه را مي

نتهاي نياز و آرزوي همه سالکان الهي اين است که خداوند  ، مُ در مکتب ربوبي
تعاليم عاليه آن برگزيده خدا در حد  آن معرفت و لياقت را به آنان عطا فرمايد که از  

 اعلي برخوردار شده و بدان عامل گردند. 

از   آرزويي  و  حاجت  چنين  حقي  جويندة  نيست  ممکن  بزرگان،  کالم  به  بنا 
عاليه  تعاليم  بزرگواران  آن  مقدس  ناحيه  از  ولي  باشد،  داشته  الهي  صادر  درگاه  اي 

همة شرايط قلبي و معرفتي در آن  نشده و به او نرسد و او را محروم فرمايند! البته  
الهي  اما    استاد  نيست،  ايشان  استادي  در  نقصي  هيچ  و  است  جمع  کمال  حد  در 

 باطنيه و قلبيه متعلم است. ةبه نسبت مراتب علمي  تعاليم استاد کامل 

آن   که  است  خواهان  خدا  از  است،  انتظار  حال  در  که  ظهور  کسي  بزرگوار 
فرمايد و دنيا را با نور خود منور کند و عدالت جانشين ظلم گردد. محبوب الهي که  
کمال   استاد،  کالم  از  که  باشد  متعلمي  که  است  اين  آرزويش  نيز  نشسته  خلوت  در 

 برخورداري را داشته باشد. 

بهره الهي  محبوب  آن  تعاليم  و  افاضات  از  که  متعلمي  آن  حال  به  مند  خوشا 
و به او لبيک اجابت گويد، و آن بزرگوار نيز به او لبيك گويد که لبيک مولي    باشد

ظاهرًا   لبيک  اين  است.  الهي  رحمت  درگاه  مقبول  او  دعاهاي  يعني  خداست،  لبيک 
شايسته افراد  براي  باطنًا  و  باشد  فرد  يک  براي  است  در  ممکن  که  ايمان  اهل  از  اي 

محبوبي و  عزيزان  اي  يعني  هستند.  واحد  مقبول  حکم  کمال  حد  در  شما  آرزوي  ن، 
و   حق  طالبان  براي  است.  مبارک  شما  همة  بر  مولي  لبيک  آن  و  است  الهي  درگاه 
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عق زمينه  موفقيتي،  چنين  حصول  عهـ حقيقت،  پيمانـد  و  الهـد  براي  ـي  است  ي 
 هاي کمالي آينده.موفقيت 

 

خدا گمراه    )ص(حبيب  را  ديگري  هرکس  که  آورد  را  پيام  اين  بشري  جوامع  به 
و کرده  گمراه  را  مردم  عموم  گويا  که    کند،  نمايد،  هر  ارشاد  و  احياء  را  ديگري  فرد 

 ها را احياء نموده است.همانند اين است که همه انسان 

سالک الهي بايد از درگاه خدا بخواهد که بر مراتب شنوايي سمع دل او بيفزايد،  
را به سمع دل بشنود و در حد کمال به    ا کالم حقه و اين پيام مقدس حبيب خدا ت

 مقام عمل برآيد. 

کسي که سبب گمراهي ديگري شود، قاتل او بلکه قاتل عموم مردم است، چه  
تر و باالتر از مرگ و حيات ظاهري است. گرچه بسياري آرزو  مهم   ،موت و احياء قلبي

تواند اين  دارند که به توفيق حق موجب ارشاد ديگران شوند، اما عماًل چه کسي مي
بايد   اول  است،  ديگران  ارشاد  خواستار  که  کسي  مسلمًا  شود؟  دارا  را  الهي  منصب 

 هدايت نمايد؟ تواند ديگري را  خود هدايت يابد؛ فرد گمراه چگونه مي 

مي  پناه  الهي  بگويد:  که  است  امر  گمراه  ، و  که  اين  از  تو  آورم به 
 راه کنم، بلغزم يا بلغزانم، ستم کنم يا ستم پذيرم.شوم يا گم

مي  باشد.  کسي  معنوي  تغذيه  داراي  که  کند  ارشاد  نيز  و  يابد  هدايت  تواند 
نمي تغذيه  اين  بدون  است،  جان  تغذيه  عمْل  با  توأم  علم  حيات  فراگيري  به  توان 

صادق  حضرت  رسيد.  عمل  مي   )ع(ابدي  و  علم  اين  فرمايد:  بدون  است،  جان  تغذيه 
 ميرد.تغذيه انسان مي 

گرفت، از کسي که جز خدا نگويد و در  را بايد از اهلش فرا   علوم و معارف حقه 
َو ما ُهَو  »ابالغ و تعليم آنچه خداي تبارک و تعالي بر او کرامت فرموده، ضّنت نورزد  

پيشواي بزرگ اسالم بر آنچه از    .«و او در امر غيب بخيل نيست  : َعَلي اْلَغْيِب بَِضنين  
  و اولياء نيز   اوصياء   مراحل را   همان   بخل و ضّنت نورزيد.   علوم و معارف بر او رسيد، 

 جوامع بشري هستند.  حقيقي  آنان معلمين  طي کردند،

ازلي معلم  علم البته  کسي  او  جز  و  است  تعالي  و  تبارک  خداي  نيست  ،  آفرين 
نْسانَ   َعلَّمَ » نم:  َيْعَلمْ   َلمْ   ما   اْْلِ انسان  كه  را  اودانست  ي آنچه  عالم    « آموخت  به  در  اما 
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معلم   که  است  رايج  چنين  نظر  اهل  بين  در  گرچه  هستند.  متعدد  معلمين  امکان، 
ارسطواول ثاني  ،  معلم  فارابيو  است  ، 

 . 

خواهد مراحل طريق حق را طي کند، بايد به دستور اين معلمين  کسي که مي 
اين   آيد.  نايل  ابدي  سعادت  به  تا  نمايد  رفتار  روحاني الهي  پدران  الهي،  معلمين 

به   که  است  الهي  حقيقي  علم  آنان  ميراث  هستند.  اسالمي  امت  و  بشري  جوامع 
مي  و  وارثين  اْْلَنْبِياءِ » رسد  َوَرثََُة  پيامبرانند:  َاْلُعَلماءُ  وارثان  ايشان    «عالمان  حق  در 

پيوند و رابطة روحي معتبر است نه اکتساب    «»است. ولي کدام عالم؟ در  
 و ضوابط فکري.

هستند، ايشانند که راه حق را به طالبين    حضرات اولياء، وارثين حقيقي انبياء 
مي  خدا نشان  حبيب  محبت  رباني  دهند.  علماي  اين  از  تبعيت  واصلين   بدون    و 

پذير نيست. امکان 

 . 

ها را به راه حق راهنمايي کرده و از تقليد کورکورانه بر  اتصااًل انسان   اولياء خدا 
مي  سال حذر  عالم دارند.  متمادي  و  هاي  کورکورانه  تقليد  به  دعوت  را  مردم  نمايان 

رباني علماي  و  اولياء  حضرات  اما  نموده،  تحقيق  تقليد  انسان   بدون  هرگونه  از  را  ها 
اند.  و گمان برحذر داشته تحقيق و ظّن  بي

. اصواًل هر تقليدي که  
رو اتصااًل ترغيب بزرگان  به تحقيق ختم نشود، تقليد کورکورانه و باطل است. از اين 

 به تحقيق و تفکر است.

صادق  هر  مي   )ع(حضرت  زيرا  رود،  عالمي  هر  پي  نبايد  سالک  و  طالب  فرمايد: 
نمي  ارشاد  سبب  ظاهري  عالم  هر  و  گروهي  محفل  استناد  به  کسي  اگر  شود. 

همان   وسيله  به  يا  و  ديگر  گروه  وسيله  به  زمان  اندک  در  شود،  دين  وارد  غيرمعتبر 
مي  خارج  دين  از  حگروه  علوم  و  معارف  و  دين  بايد  و  گردد.  بزرگان  محفل  از  را  قه 

گرفت. افرادي که از روي اخالص و با تطهير ضمير به سوي ايشان  حضرات اولياء فرا 
رود، لکن اينها  ها از بين مي حرکت کنند در دين خود ثابت قدمند، به طوري که کوه 

 روند.از بين نمي 
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اول  معلم  که  مي  اين  رجال  از  علم  فراگيري  به  توصيه  را  ما  ُخُذوا  » فرمايد  بشر 
علم را از دهان مردان بگيريد:  اِه الرِّجالِ َاْفو   اْلِعْلَم ِمنْ 

. 

صادق  مجيدمي   )ع(حضرت  قرآن  در  تعالي  و  تبارک  خداوند  آية    فرمايد:  دو  با 
کنند،  کنند و بدون تحقيق تقليد مي افرادي را که در انجام کارها تفکر نمي   ،شريفه

فرمايد: امري را که بر آنان روشن نيست دربارة آن چيزي  مورد سرزنش قرار داده مي 
چيـنگوين و  نکنند،  قضاوت  و  کـد  بـزي  آنها  براي  نرسيـه  اثبات  مقام  رّد  ـه  ده، 

 د. ـ نکنن

دين   رّبانيفرموده بزرگان  علماي  پي  علوم    اند:  و  علمي  مسائل  و  تعاليم  رويد، 
شود ثبت و ضبط کنيد. در آن زمان توصيه اکيد  حقه را که از زبان ايشان جاري مي 

حقه معارف  و  علوم  که  فرموده   بود  نيز  و  نرود.  ميان  از  تا  بنويسند  پوست  در  اند:  را 
 حقه را با بيان و قلم به مقام نشر درآوريد. علوم 

البته غرض تنها اکتفا به ظواهر کالم و توقف در الفاظ نيست، چه الفاظ و کالم  
ها  دهند. براي نيل به مقصود به توفيق الهي بايد به اين عاليم و نشانهراه را نشان مي 

واسطه  واسطه و  اين  بدون  که  زد،  چنگ  ممکن  ها  مقصد  به  رسيدن  بايد  ها  نيست. 
الهي مردان  کالم  که  شهودي دانست  علوم  آثار  از  اثري  ديگران    ،  به  که  است  آنان 

اند. براي رسيدن به علوم شهودي بايد ضمير خود را تطهير کرد.  عرضه داشته 

 . 

براي   که  است  باير  و  موات  سرزمين  منزلة  به  جوانان  قلب  سرزمين  و  لوح 
هاي مساعد چگونه بايد بذرافشاني هرگونه کشت و زرع مساعد است. براي اين زمين 

اي که  کرد؟ اگر بذرافشاني روي منطق حسي يا تخّيل و هوي و هوس باشد، شجره
زمي  اين  مياز  حاصل  قلب  زقوم ن  شجرة  َاْصِل  »است    شود،  في  تَْخرُُج  َشَجَرة   اِنَّها 

. اما اگر معلم و راهنما در  «رويدمي است كه از قعر آتش سوزان    ي آن درخت:  اْلَجحيمِ 
اي که از آن  تطهير قلب خود بکوشد و از روي منطق عقلي بذرافشاني نمايد، شجره

مي  بيرون  پاک  است  قلب  طّيبه  شجرة  ِفي  »آيد،  َفرُْعها  َو  ثابِت   َاْصُلها  َطيَِّبَة   َکَشَجَرة  
ماء   . «سمان استش در آاه ش استوار و شاخاه پاك است كه ريش يمانند درخت:  السَّ
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الهي شايسته مردان  معلمين  بر   ،  راهنمايان  به    و  را  خود  کارهاي  تمام  حق، 
دخالت   شرطّيت  مقام  در  چه  و  جزئًا  و  کاًل  را  خلق  رضاي  و  داده  انجام  خدا  رضاي 

مرد الهي   سلبي.دهند؛ همه امور آنان به رضاي حق است، چه اثباتي باشد و چه  نمي
داند که چه ترک کاري براي جلب رضاي مردم باشد و چه انجام آن، ريا است لذا  مي

 اند.آنان از هرگونه شيد و زرقي بيرون آمده 

الهي شهود مردان  مقام  به  که  هستند  کساني  آنان،  رسيده   ،  کالم  و  نوشته  اند. 
آنان است. بايد دانست که توقف در الفاظ، انسان    ي علم شهوديآثار و عاليم و تجّل

نمي  شهود  مقام  به  دام را  الفاظ  مقام،  اين  در  آن  رساند.  در  افتادن  که  هستند  هايي 
دام   اين  از  تقوي  وسيله  به  بايد  مشکل.  بسي  آن،  از  جستن  بيرون  و  است  آسان 

 يافت.باربيرون جست و به بام بلند عالم معنا 

  «َکَتَب في قُُلوبِِهُم اْْليمانَ » 

 

الهي  نعمت  است،شبي هاي  اليتناهي  و  ديدگان    مار  آنها  مشاهده  و  درك  براي 
نعم ظاهري با حواس ظاهر قابل ادراک است و    باطني بايد هر دو نظر کند.ظاهري و  

باطني است.  نعم  درك  و  مشاهده  قابل  قلب  ديدگان  نعم    با  الهيه  انوار  قبال  در 
 نعم ظاهري محو است. ،باطني

خود را نشان  اليتناهي    خداوند تبارک و تعالي خواسته است که مظاهر رحمت
الهي عارفان  تا  بين    دهد  در  بپردازند.  نعم  آن  نظارة  به  قلب  ديدگان  با  او  توفيق  به 

قلب   در  در ازل به انوار باطني  را  تخم آن  که  نعمتي است باطني  بيكران،  نعم  همه 
  انسان به وديعه نهاده و توجه خاص او بيش از همه به اين نعمت است و آن، نعمت 

تخم طلب است. زيرا کمال انسانيت و همه کماالت در رشد و نمو اين تخم و بارور  
 شدن آن به توفيق و توجه خاص الهي است.

اي به مظهري از مظاهر تامه او بيشتر  تخم طلب در مقام رشد و نمو در مرحله 
نمايد. مسلمًا  کند و آن مطلوب نيز وي را طلب مي توجه نموده به سوي آن سير مي

مي ت خدايي  نمو  و  رشد  طريق  در  اصلي  به  خم  مطلوب،  همان  وسيله  به  که  داند 
 مطلوب ازلي خواهد رسيد. 
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به   قطعًا  طالب  اين  و  است  مطلوب  سوي  به  ريشه  از  بعد  طلب  تخم  حرکت 
مي  و  مطلوب  باطني   االّ رسد  نعم  مطلوب،  به  وصال  از  بعد  است.  عبث  رشد،    آن 

مي  عطا  طالبين  به  مطلوب  توسط  البته  ديگري  نبود.  موجود  عالم  در  قباًل  که  شود 
صاحب   آنها  تضعيف  و  تقويت  در  آنان  و  است  مردم  عموم  حال  شامل  باطني  نعم 

 اختيارند.

حق  ،آري طريق  عارفان  تخم براي  همان  ،  وسيله  به  حق  ناحيه  از  ديگري  هاي 
باغبان   يا  قلوب   خداييمطلوب  مزرعة  مي   به  پاشيده  باطن  زمين  و  عجب  شود؛ 

مستعدي و عجب باغباني! به اذن پروردگار متعال اين باغبان خدايي مشغول آبياري  
 هاست.و رشد و نمو اين تخم 

تخم  آن  ارشاد  سرانجام  و  واقعي  باغبان  مراقبت  و  الهي  خاص  توفيق  به  ها 
حق مثمر هاديان  بارور    ،  و  شده  مطلوب  مي ثمر  به  پروردگار  اذن  به  طالب  و  گردد 

 تواند از اثمار آن اشجار طيبه برخوردار گردد.رسد. اما جز صاحبدالن کسي نمي مي

است كه آني از    گرچه حافظ و مراقب اصلي اين شجره طيبه، آن باغبان خدايي
الهي  عارف  از  اما  ندارد،  غفلت  مراقبت  ساقط  مسئو  نيز   اين  تنها  نه  تکليف  و  ليت 

 گردد. نيست، که بر مراتب آن افزوده مي 

  .
باالتر،  الهي  درگاه  در  عارف  مقام  و  مسئو  هرچه  شهامت  فعاليت،  هشياري،  و  ليت 

افزون  حق،  ياري  به  در  محبت  او  چه  نيست،  مغلوبيتي  هرگز  عارفي  چنين  براي  تر. 
قدرت  تمام  و  است  الهي  عاليه  مظاهر  از  مظهري  مقام  قدرت  اين  اين  قبال  در  ها 

 الهي، محو و نابود است.

ري از اين موهبت عظمي، بهترين توصيه بر سالکين طريق حق،  براي برخوردا 
اين است که داغ معشوق ازلي بر دل نهيد. در اين راه بايد جز عشق محبوب ازلي در  

ها را بسوزاند. آتش شوق بر دل و  دل نباشد. بايد اين آتش عشق، آتش ساير محبت 
 جان زنيد. 

يد، خويشتن را در معرض  اي عاشقان جمال! هر آني در کوي توفيق نشيمن کن
بر  که  است  نسيمي  آن  اين  دهيد.  قرار  خدا  رحمت  مي   نسيم  نيروهاي  جان  وزد، 

 آورد.سازد و از قوه به مقام فعليت ميباطني انسان را شکوفا مي 

  و اولياء الهي   و اوصياء  نظر خاص خدا، نسيم رحمت است. تعاليم حضرات انبياء 
و تعاليم عاليه ايشان، همه نسيم رحمت است. خود را در معرض نسيم رحمت قرار  
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االطالق جاري  دهيد، آن نسيم رحمتي که مدام از جانب فياض مطلق و حکيم علي 
 است.

گل هم  به  را  خود  پيام  صبحدم  نسيم  که  ميچنان  ارسال  کوهستان  دارد،  هاي 
هاي مستعد رسانده، با  مستقيم به دلپيام خود را مستقيم و غير   اتصااًل مردان الهي

دهند و اسرار الهي را در  ها را نوازش مي دل   ،کالم و بيان خود، با مهر و محبت خود
 نشانند.ها به وديعت نهاده، تخم معرفت در قلوب مي دل 

خورشيد طليعه  مانند  بزرگان  مي کالم  را  جهالت  ابرهاي  حقيقت  ،  در  شکافد. 
گنجينه  اين  از  ما  سعادت  براي  زندگي  در  عاملي  صادق هيچ  الهي  مفيدتر  هاي  و  تر 

توانند زورق شکسته ما را  بود، زيرا ايشانند که مي   گير مردان الهينيست. بايد دامن 
ا  را  ما  نيروهاي باطني  دهند و  نجات  گرداب هالکت  ايشانند  از  آورند.  فعل  ز قوه به 

توانند چراغ اميد را در کانون خانه دل روشن کنند. بدون اين اعتصام و بدون  که مي 
 راهنمايي ايشان، راه هموار نخواهد شد.

که با ايشان    گذرد، از تعاليم عاليه برخوردار گردد. هر   کسي بر کوي اولياء   هر 
هر  يابد.  عزت  فاروق    باشد،  شود،  اکبر  صّديق  کند،  جانفشاني  آنان  به  نسبت  کسي 

کسي در کالم ايشان باشد، جانش معطر گردد. اگر سنگي به پاي آنان    انور شود. هر 
شک و عنبر شود، اين  برخورد نمايد، دّر و گوهر شود. اگر خاکي بر آنها گذر کند، م

خدا. بدون همراهي با آن محبوبين درگاه حق، آرامش و اطمينان در دل    است ذکر 
 حاصل نگردد. پناه بر خدا از وقتي که آن آرامش و اطمينان از سالک سلب شود.

نور   عالم  وارد  شده  خارج  الفاظ  از  بايد  نيايد،  کار  به  لفظ  تنها  ذکر  تحقق  در 
گرديد.   معاني 

. ذکر اشاره بر صفتي از صفات خداست.  
مظهر صفات  يابد که آن صفت در انسان محقق گردد و تا حدي ذکر وقتي تحقق مي 

 اين است. ، حق باشد؛ راه باز است و منظور از خلقت

فرمايد: من گنجي نهان بودم، خواستم آشکار  اين که خداوند تبارک و تعالي مي 
ترا مثل خود   تا  اطاعت کن مرا  من  بندة  يا  آفريدم؛  انسان را به شکل خود  يا  شوم؛ 

گردد. خداوند تبارک و تعالي  تواند همة اين مراتب را واجد  گردانم، يعني انسان مي 
الهي  محبوبين  نفرموده،  تعيين  مااليطاق  ديگران    تکليف  و  هستند  نمونه  و  الگو 

 طور شوند.موظفند که آن 

ثروت   باالترين  حقيقتًا  آرامش  اين  يابد،  تحقق  دل  در  آرامش  و  اطمينان  بايد 
ب برخوردار  نور  اين  از  که  است  کسي  توانگر  آرامشاست.  اين  بدون  زندگي    ،اشد، 
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اي ندارد. سالک الهي بايد چنان عمل کند که بر مراتب آرامش و اطمينان قلب  فايده
خداست   ناحيه  از  هم  آرامش  آن  شود؛  افزوده  قُُلوِب  اَ   الَّذي   ُهوَ »او  في  کيَنََة  السَّ نَْزَل 

 . «مؤمنان آرامش را فرو فرستاد  يها اوست آن كه در دل : اْلُمْؤِمنينَ 

هاي دوستان  سکينه همان آرامش و اطمينان است، نوري است که خدا بر دل
بهره مي   خود نور  اين  از  که  کسي  در  فرستد.  دنيا  کشيد،  نتواند  دنيا  ثقل  است،  مند 

ديگران    کند و عالوه بر خود،اگر از راه حالل کسب و تالش مي   نظر او بهايي ندارد.
مي بهرهرا   است؛  مند  معنويات  براي  که  ماديات  و  دنيا  خاطر  به  نه  اينها  همه  نمايد، 

 آري، اهل اطمينان، ثقل دنيا نکشند. 

سالک عادات    ، اي  و  رسوم  به  حقيقت  اهل  که  شو،  خارج  رسوم  و  عادات  از 
عاشق جالل و جمال خدا شد،   درآمد و  عادات  که از رسوم و  اعتنايي ندارند. کسي 

بهش ناز  کعبه    ت ديگر  به  سفر  عازم  دل  کند؟!  چه  را  بهشت  عاشق،  کشيد.  نتواند 
قصور دل  ،  جانان و  حور  و  بهشت  را  حقيقي  به    عاشق  رسد  چه  تا  کند  صيد  نتواند 

 دنياي خسيس. 

مي  است،  پروردگار  لقاء  حق،  جمال  عاشقان  معشوق  هدف  به  رسند.  خواهند 
را چه کند؟! بهشت، ِمي و شير و عسل خود را به ايشان عرضه کند،    عاشق، بهشت

نعمت  آن  را،  خود  متاع  هم  نشان  عاشقان  او  بر  را  خود  وجود  در  نهفته  واالي  هاي 
رات معرفت و  خدَّکند، ايشان مُ دهد و عرضه مي نشان مي   دهند. بهشت، حورا و عينا 

 گردد!گر بهشت خجل ميدهند، ديمشاهدات را نشان مي 

تواند زيبا را تشخيص دهد،  کسي نيست، هر فردي نمي  آري زيباشناسي کار هر 
آن زيبايي را واجدند که    زيبايي ظاهر ديگر است و زيبايي باطن ديگر. عاشقان الهي

شکسته   بهشت دل  آيا  يا  ندارد.  است  برتر  و  باالتر  خداست،  معّلاي  عرش  که  اي 
که   بس  همين  اوست،  نشيمنگاه  و  خدا  معالي  عرش  که  دلي  توصيف  در  بهشت؟ 

 فرمايد: جز قلب عارف هيچ جا گنجايش مرا ندارد؛ دل عارف را فرمود نه بهشت!مي

به  را  خود  زيبايي  آن  معشوْق  شويم،  تسليم  واقعًا  ما  مي   اگر  عنايت  فرمايد،  ما 
ها  از آن زيبايي  گردد. آري، عاشقان الهيخجل گشته و برمي  چنان زيبايي که بهشت

في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد  »گذرند و تا به  ه ببينند؛ مي عيِنگذرند تا لقاء محبوب خود را ِبمي
ُمْقَتِدر   نزد  :  َمليک   صدق  را    «توانا   يپادشاهقرارگاه  خود  عشق  و  همت  ديدة  نرسند، 

 کنند.  نمي برکسي باز

 ما را در درياي اليتناهي عشق خود بشوي.  ،الهي
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نماييم که به حق فضل  عظمتت مسئلت مي  از بارگاه با   ،الراحمينيا ارحم   ،الهي
حد   در  تا  گردان  شامل  را  توفيقت  کمال  درگاهت،  محبوبين  خاطر  به  و  رحمتت  و 

 هاي ترا درک کنيم.کمال نعمت 

فرموده   ، الهي بخواهيدخود  من  از  را  خود  آرزوهاي  و  حاجات  تمام  حتي    ، اي 
 حاجت و آرزوي ناچيز را. 

  هيچ   ما   براي  ولي  نيست،  مشکل   حاجتي  هيچ  برآوردن  تو  پيشگاه  در   الهي،
  به  ما   که رسدمي  زماني  دانيم،نمي  مهم  ما  آنچه  درگاهت به قسم. نيست ناچيز  نيازي

 . نتوانند برسيم، آن به ما  که  شوند  جمع دنيا  تمام اگر  و  شويم محتاج   آن
  شکر   به   قادر  حتي  بينيم مي   نگريم،مي  خود  اعمال   و  حاالت   به  که   موقعي  الهي،

  کنيم، مي  نظر   تو  قدرت   و  رحمت  و  فضل  به  وقتي  اما .  نيستيم  تو  هاينعمت   از  يکي
 .باشيم سپاسگزار که فرمايي عطا  نعمتي که نماييم مي  مسئلت 

. هاستادراک   و  ها نعمت   باالترين   آن،  لذت  ادراک   و  برآمدن  شکر   مقام  به  الهي،
 . باشد کمال حد در ما   سپاسگزاري تا  رسان  کمال  حد  به  را ما   ادراک   الهي،

  ادراک  مانع گناه  که  معترفيم  و  هستيم  خود  گنهکاري  و   ناتواني  به  مقّر ما  الهي،
 .است

  رت ـحض   درخواست  هـب  ت؟ـکجاس  وـت  يـاليتناه لـفض  و  ت ـرحم ي، پسـاله 
  تو   نعمت ادراک  تا  بفرست ما  جانب به  را خود انتهاي بي فضل و رحمت آن ،)ع(سجاد

 .گردد کمال  حد  در ما  براي
  و   ما   شرعي  حاجات  درگاهت،  مقربين  به  ترا!  قادري  هرچيز   به  که   خدايي  اي

  که   دانيمي   تو   اما   است  زياد   ما   آرزوهاي  الهي،.  فرما   اجابت  َالّساعه  را  سائلين   همه
  به   کمال  حد   در   که   کنيممي   طلب  را   درگاهت  محبوبين  و   تو  عشق   همه،  از   باالتر 

  به   عالقه  و  عشق  همان  اند،رفته   ترا  راه  حقيقتًا   که  آنان  عشق  چه   بيندازي،  ما   قلب
  بدون   نمايد،  نعمت  ادراک   که  گردد  حق   عاشق   کمال  حد   در   تواندمي   کسي.  توست

 .شد حق عاشق  تواننمي  آن
  عظمايت   نعمت   کدام  الهي،   اما   هاست،نعمت   به   اقرار  شکرگزاري،  عاليم   از   الهي،

  علم   از  يادي.  توست  درگاه  محبوبين  ياد  عظمي نعم  جمله  از   کنيم؟   ياد  و  بشماريم   را
  غالبًا   صحبت   که  داري  دوست  تو   الهي،.  بزرگواران  آن   منقبت   و  لطف   از  و ذکري   آنان

 .فرما  عطا  ما   به کمال حد در را نعمت  اين الهي  باشد، تو درگاه محبوبين درباره
  براي   الهي،  آوريم؟   جا   به   ترا   شماربي   هاينعمت   شکر   توانيم مي   چگونه   ما   الهي،

 . است الزم   باالتري بسيار  شکر  باطني نعم  براي  آيد، الزم شکر  هرچه  ظاهري  نعم
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  مقام   به   ،باطني  نعم  الخصوص علي   تو،  نعم  شکر   برابر   در   تو   درگاه  عارفان   الهي،
  تو   محبوبين  درگاه   به   ناتوانند، و لذا   و   آنها عاجز   شکر   از   آيند که برمي   اعتراف   و   اقرار 

 : شوند کهمي  متوسل 
مقدس انوار  اي  الهي!  پيشگاه  محبوبين  کاًل    ، اي  و  جزئًا  نعم  اين  شکر  از  ما 

گزاري برآييم. آيا ممکن است عاجزانه  دانيم که چگونه به مقام سپاس عاجزيم و نمي 
 از محضر انورتان تمنا کنيم که شما از جانب ما به مقام تشکر برآييد؟ 

مانِ » الزَّ يا صاِحَب  َعَلْيَک  الُم  زمان:  السَّ و  عصر  صاحب  ای  شما  بر  مولي    «سالم 
آيا ممکن است از پيشگاه مقدستان استدعا کنيم که شما شکر اين همه نعمت    ،جان

ب مي ه  را  درخواست  شما  پيشگاه  از  آوريد؟  و  جا  ظاهري  کلمات  و  الفاظ  آن  کنيم 
باطني را که شايسته درگاه الهي باشد به قلب ما الهام فرماييد تا شکر و دعاي ما به  

ما هرگز قادر به شکر اين نعم   ااّلگردد، و  تعالي  حق   لسان مبارک شما باشد و مقبول
 نيستيم. 
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  براي   را  آمادگي  کمال  که  هستند   ازلي  شمع  هايپروانه  آن   حقيقي  سالکين
  خدا،   مرد  آري.  وصالند  کعبه   طريق  مسافرين  آنان  دارند؛  ازلي  شمع  راه  در  سوختن

حسن  خواهد  خدا   حسن   آن  توانندمي  ازلي  شمع  سوختگان  تنها .  است  مطلق  که 
  اگر .  اوست  جالل   و  جمال   مظهر   عقبي  و   دنيا .  کسي  هر   نه   کنند   مشاهده   را   مطلق 

  مطلق   حسن   آن  توانند مي  کساني.  است  تر شيرين   آفرين  بهشت   است،   شيرين   بهشت
الهی  :  الل هِ   بِنُورِ   َيَْنُظرُ   َاْلعارُِف »  نگرند   حق   ديده   به   که   کنند   مشاهده  را  نور  به  عارف 

  حسن   عاشقان  تنها   نمايد،  درک   را  شيريني  اين  تواندنمي   ايذائقه   هر .  «نگردمی
  از   موفقيت  اين   اند؛نموده  درک   خويش  باطني  ذائقه  به  را  شيريني  اين   که  اندمطلق 

 . است حق  طريق  عارفان   آن
  روي   بشره  چه  دارد،  داللت  بدان  بشر   کلمه  خود  است،  ظاهري  انسان  بشر،

  خطور   بشر   قلب  بر   معني  اين  گويند  که  اين.  است  آن  ظاهر   صورت  و  شيء  آشکار
 .باطن اهل  نه  خبرندبي  آن از ظاهري هايانسان  يعني  نکرده،

معني  برخيزد  ها حجاب   ،قيامت  روز رائِرُ   تَُْبَلي»واقعي    و  رازها  :  السَّ كه  روز  آن 

  پي   حقيقت   اين   به   اينجا   از   لذا   آنجاست  ظاهر   اينجا،   گردد. باطن   روشن   « فاش شود
  دو   به   مردم  آخراالمر .  است  انسان   خود   انسان،   سعادت   و   شقاوت   سبب   که   برد  توان 
  بِِاْذنِهِ   اْلّ   نَْفس    ْلتَُکلَّمُ   َيا ِْت   َيْومَ »  سعيد   قسمي  و  شقي   قسمي :  شوندمي  تقسيم   قسم 
  الَّذينَ   َامَّا   وَ ..  . َشهيق    وَ   َزفير    فيها   َلُهمْ   النّارِ   َفِفي  َشُقوا  الَّذينَ   َفَامَّا   َسعيد    وَ   َشِقيٌّ   َفِمْنُهمْ 
ةِ   َفِفي  ُسِعُدوا و  ي روز:  .. . َخالِدينَ   اْلَجنََّ اذن  به  جز  كس  هيچ  رسد  فرا  چون    ي كه 

نگويد بعض  ، سخن  آنان    ي آنگاه  برخبد از  و  كسان.  بختخوش   يبختند  اما  كه    يو 
اند در  ه شد  خت خوشبكه    ي و اما كسان...  دارند  ياهاند در آتش فرياد و نالهشد  بخت بد

  هم   حقشئون    .است  جاللي  مظهر   ،دوزخ  و  جمالي  مظهر   ،جّنت  .«...جاودانند  بهشت
 .بالَعَرض را  ضاللت  و بالّذات  را  هدايت  است؛ ضاللت  هم و  هدايت

  است   آيد، نيازمند  شمار   به  سعداء  رديف  در  عقبي  و  دنيا   در  بخواهد   اگر   سالک
.  است  حتمي  او   براي  سقوط  االّ   کند و  پيروي  او  از  و   نمايد  اقتدا   کامل   رهبري  به  که
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کامل    انسان .  است  ديگران  سرمشق  او   کلي  و   جزيي  حرکات  و   مقتداست   کامل   انسان
است،انسان   استکمالي  حرکات   در   کل   قبله    و   وجوديه  طيبه   شجره  ثمر   بلکه   ها 

:  َيسيرا   ِحسابا    ُيحاَسُب  َفَسوَْف » يسير  حساب است آنان براي  که عارفاني. است  ايجاديه
   «كنندمحاسبه آسان   يحساباو را به  يبزود

ْرِک   ِفي  اْلُمناِفقينَ   اِنَّ »  است  هبوط  و   سقوط   در   درکات    ي آر:  النّارِ   ِمنَ   اْْلَْسَفلِ   الدَّ

  کردند؛   سقوط  که   آنان  مقام  و  شأن   است   اين   « منافقان در فروترين درجات دوزخند
 .برگزيدند ق ح دوستي ر ب را   هبيگان دوستي و نبودند  ر تفک اهل  آنان

  هيچ.  
  زنجبيل   و  نعم   همه   آن  با   بهشت.  نيست  انسان   براي   معقوالت  از ادراک   باالتر   دوستي

  عدم   جز   َاغالل،  و  عقابهمه    آن   با   دوزخ  و  نيست؛  معقوالت  ادراک   جز   ،سلسبيل  و
 . نيست معقوالت  ادراک 

  الهي   تفکر  گردد، علم  اين  فاقد که کسي.است الهي علم  معلول  معقوالت، ادراک 
  تزکيه   و  تقوي  به  علم  آن   تحقق.  بود  نخواهد  ممکن  او   براي  معقوالت  به  رسيدن  و

  است.
  جز   علم،  بدون  عمل  نتيجه  چه  علم،  بدون  عمل  از   برخيزد  زودتر   علم   به  آزادي 

:  فرمود  )ص(اکرم  رسول   حضرت   است،  قلب  ت قّو  علم .  نيست  محسوسات   به   رسيدن 
بسياراْلِعباَدةِ   َکثيرِ   ِمنْ   َخْير    اْلِعْلمِ   قَليلُ » عبادت  از  است  بهتر  کم،    که   کساني  «علِم 

 .اندمانده   علم عدم از   انددرمانده 
  است؛  الهي  علم  عدم  معلول  است،  ذميمه  صفات  از  که  خودبيني

 که   کسي.  
 نَِضَجْت   ُکلَّما »  سوزدمي   عقبي   در  هم  و  دنيا   در   هم  شود،  مبتال  روحي  بيماري  اين  به

ْلناُهمْ   ُجُلوُدُهمْ  چـه:  اْلَعذاَب   واوُ لَِيُذق   َغْيَرها   ُجُلودا    َبدَّ گـ ر  بريان  پوستشان  ردد  ـه 
 .«بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند ي ديگر  يها پوست

  نائمي   مانند  هراسند،  در  هولناک   صور  مشاهده  از  ماليخوليا   بيماري  به   مبتاليان
  صقع   در  که  است  متخيله  قوه  از  ناشي  که  ببيند،  هولناک   و  آشفته  هايخواب   که

  چنگال   از  تا   شود  پنهان  ايگوشه   در   و   کند  فرار   خواهدمي   او.  گرددمي   متمثل   ذات 
  غافل .  بيند  جمع  آنجا   در   را  همه  رسد  بدانجا   چون  يابد،   رهايي  هولناک   صور  اين

  سالک.  يافت  نتوان  رهايي  خود،  به   خود  از   و  کند، مي   خود فرار   از  او   که   اين   از  است
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  و   کامل   استاد   بي   اگر   است،  نيازمند  عارف   و   کامل  استادي  به  آني   هر   در  الهي  طريق
 .رسيد  نخواهد مقصد   به رود،  راه  دليل  بي

  و   دل  قّوت :  فرمود  فايده؟  چه  را  انسان  بزرگان،  کلمات  از  پرسيدند  عارفي  از
  قرآن   از  مؤکِّدي  اين  بر   گفتند .  درآوَرد  تحقق  مقام  به  را  عهد  تجديد   و  قدم  ثبات

از  :  ُفؤاَدَک   بِهِ   نََُثَبُِّت   ما   الرُُّسلِ   َانْباءِ   ِمنْ   َعَلْيکَ   نَُقصُّ   ُکاّل  »  بلي  گفت   داري؟ يك  هر  و 
حكايت    يسرگذشتها  تو  بر  كه  را  چيز مي پيامبران  بدان    ي كنيم  را  دلت  كه  است 

نيز   « گردانيممي   استوار  َارِْضهِ   اْلَمشايِخِ   َکلِماُت »  اندفرموده   بزرگان  و  في  الل ِه  :  ُجنُوُد 
 .«سخنان بزرگان، لشکريان خدا در زمين اويند

ضاللت  وادي  گمگشتگان  ُدورِ »  آن  الصُّ فِي  الَّتي  اْلُقُلوُب  تَْعَمي    ليكن   : َولِکْن 

را خبري نيست که خدا را بندگاني است که    هاست كور استه كه در سين  ييها دل 

مقام   به  محض،  انقياد  سبب  َقْوَسْينِ »به  سّر    « فناء:  قاَب  در  و  َاْدني  »رسيده    بلکه :  َاْو 

ا زاَغ اْلَبَصُر َو ما  مَ »  حِلاز هستي خود گذشته و ديده بصيرت را به ُک  « از آننزديكتر  
نگذشت:  َطغي   در  حد  از  و  نگشت  منحرف  نمودهحَّ کَ ُم  «ديده   جمال  ل  نور  اند؛ 

 صمدي، روح ايشان گشته است.

نمي دليل  بدون  را  طريق  مجيد اين  قرآن  در  متعال  خداوند  پيمود،    توان 
به او گفت    ي موس  : اَْن تَُعلَِّمِن ِمّما ُعلِّْمَت رُْشدا    َهِل اتَّبُِعَک َعَلي    قاَل َلُه ُموسي»فرمايد  مي

. كنم  يپيرو  ي به من ياد ده  ياه كه آموخته شد  ياز بينش  اين كه آيا تو را به شرط  

اکرم حضرت   فرمود    )ص(رسول  اُمَّتِهِ »نيز  في  َکالنَّبِيِّ  َقْوِمِه  في  ْيُخ  ميان  :  الشَّ در  پير 

. شقي کسي که اين راه را بي دليل و  «قومش، همانند پيامبر در بين امت خود است

رود   َغْيري »بدرقه  ْلَيْعِرُفُهْم  ِقبابي  تَْحَت  در  :  َاْولِيائي  من  من  دوستان  پوشش  زير 

 . «شناسدهستند، کسی جز من آنان را نمی 

کامل شيخ  از  يقين،  عالم  به  وصول  و  دين  راه  سلوک  ره   در  از  شناسراهبر   ،
با آن مقام و منزلت نبوت    )ع(، گزيري نيست. حضرت موسيو علماي رباني  اولياء خدا 

را بايد، تا    العزمي، ابتدا ده سال مالزمت خدمت حضرت شعيب و درجه رسالت و اولوا 
سبط بني اسرائيل  دوازده  که پيشوايي  اين  را    آن شايستگي مطلوب حاصل شود. با 

را بايد و    ، تعلم علم لدني از حضرت خضر دريافته بود، بار ديگر در دانشگاه حقيقت
 به جهت التماس ابجد، متابعت او بايد کرد.
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معل الهـ آن  حـم  اوْل  بـي،  و  الف  لَ ـ اِنَّ »اء  ـرف  تَْستَ ـ َک  َمعِ ـ يـ طـ ْن  َص ـ َع   :  را  ـ بْ ـ َي 

تعليم داد. مفتون و مغرور، کسي که    «ي من صبر كن  يهمپا   يتواننمي   گفت تو هرگز 
تواند با اتکاء به خود و به قدم بشري اين راه را طي کند، غافل از اين که  پندارد مي 

  دليل و بدرقه نتوان رفت، تا چه رسد طي مراحل کعبه وصال را بي   راه کعبه صورت
تُوَعدُ »را   لِما  َهْيهاَت  داده  :  ونَ َهْيهاَت  وعده  كه  آنچه  است  دور  چه  . «شويدمي وه 

 . 

شيخي، و   است نه به امامي و  پيغمبري حاجت  هدايت نه به  در بدايت  اگرچه 
به   جز  طلب  تخم  تخم  آن  آن  هرکجا  ليکن  نيفتد،  دل  زمين  در  عنايت  نظر  تأثير 

 افتاد، در پرورش آن به پيغمبري يا امامي يا شيخي حاجت افتد. 

و    سالک اندر اين راه، اول نه نظر دارد و نه قدم، چه ابتدا او را از دروازه ظلومي
 شناسايي اين راه نزند. جهولي بيرون بردند تا هيچ کس از خود الف بينايي و 

الطريق بسيار است، زخارف و مقامات  اع ّطّراق و ُقچنان که طريق ظاهري را ُس
لذا    دنيا  طريقند،  اين  رهزنان  نيز  شياطين  و  نفس  و  هوس  و  هوي  تقوي،  بدون 

بي بي عقبات  راه  اين  در  کرد.  نتوان  سلوک  واقعي  راهبر  چه  بدرقه  است،  شمار 
َروي را اختيار کردند و  و دانشمنداني که به علم خود باليده و تنها   بسياري از فالسفه 

 دين و ايمان به باد دادند.

اند و  ، سلوک کردهکامل، آن هاديان الهي  سعادتمند آنان که در حمايت مشايخ
طايفه از اهل هوي و بدعه را از  اند که هر  بر سر جمله آفات و عقبات رسيده، دانسته 

 اند.برند، و خود به سالمت عبور کرده مي  کدام راه به دوزخ 

راه   راهنماي  است.  ناگزير  گوناگون  امتحان  و  ابتال  از  سالک  که  اين  ديگر  وجه 
است که با کالم باطني خويش، طلب و صدق و ارادت را در ايشان به وجود آورد، و  

فترت را از طبع ايشان بيرون برد و به عبارات و اشارات لطيف، داعيه شوق  ماللت و  
در دل سالکين پديد آورد، لذا هر لحظه تبعيت سالکين نسبت به شيخ خويش فرض  

 است.

مزاج   و  آيد  پديد  نهاد  در  امراضي  و  علل  را  رونده  است  ممکن  که  اين  ديگر 
روحاني حاذق  طبيب  به  و  پذيرد  انحراف  ارادت  و  آن    طلب  ازالت  تا  افتد  حاجت 

امکان  سلوک  استطاعت  تا  کند  خاص  ادويه  به  و  امراض  گردد،  عقبه   االّ پذير  اي  در 
اي از روندگان در مقامي وامانده و  چنان ماند که ديگر سلوک نتواند کرد و مانند عده 

بايد كه سالک وامانده را رهايي داده و    به علتي و آفتي معلول گردد. پس شيخ کامل 
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و   افتد  راه  به  سالک  باره  ديگر  تا  نمايد  تشويق  را  روي    االّ او  که  ماَند  بند  در  چنان 
 خالصي نبيند.

و   رسد  روحاني  مقامات  بعضي  به  راه  اين  در  سالک  است  ممکن  که  اين  ديگر 
ات ذميمه در  روح او از کسوت ماديت مجرد شود، انوار صفات حق بدو پيوندد و صف

محقق گردد و    «بگو حق آمد و باطل نابود شد:  اَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطلُ جَ »زهوق آيد و  
اندک   سبب  به  اما  گردد.  متجلي  آن  در  الوهيت  انوار  شده،  صاف  دل  آيينه  چون 
را   او  استاد  واليت  تصرف  هنگام  اين  در  اگر  که  نکند،  آن  ادراک  عقل  نظر  غفلتي 
غفلت،   سبب  به  که  ورزيد  غفلت  نبايد  آري  بينجامد.  سقوط  به  نکند  دستگيري 

 اند.شده هزاران افراد صادق در اين راه منقطع 

رونده وقتي  است  ممکن  نيز  نمايش و  باطنًا  يا  ظاهرًا  را  حاصل  اي  غيبي  هاي 
رحماني،   تأويالت  و  غيبي  علم  به  عالم  و  الهي  تأييدات  به  مؤيد  بايد  استادي  شود. 

اْلُمْلِک َو َعلَّْمَتني  »به خداي خويش گفت    چنان که حضرت يوسف  ْاتَْيَتني ِمَن  َقْد  رَبِّ 
اْْلَحاديِث ِمنْ  تَا ْويِل  داد:    دولت  من  به  تو  من    ي پروردگارا  به  خوابها  تعبير  از  و 

و    «ي آموخت شود  او  رهبر  و  معلم  و  کند  او  حال  کشف  مقامات  ااّلتا  را    ، معرفت  او 
 حاصل نخواهد شد.

  شافي  بيان   محک   به   خويش  واقعه  نقد  و   کند  بزرگان  کالم  به   تمسک  کسي  اگر 
  بزرگان   عاليه  تعاليم   از  که   کساني  اما .  بود  خواهد   امان   در  راهزنان  اين  از   زند،   ايشان 

 . زنند ايشان  طلب راه   ماندند راهزنان،  محروم
  را   مقامات   از  مقام  يک   مسافت  رود،  دليلبي   خويش  قدم   هقّو  قدر  به  که  سالکي

  به   که  را   مقامي  و  بندد   او  بر   واليت  پر   و  بال   شيخ  ليکن .  کرد  نتواند   قطع  ها سال  به
  در   و  کند   قطع   روزگاري   اندک   به   الهي   هادي  همت   شهپر   بر   رفت،   عمرها نتوانستي 

  عالم   واقع  در   کامل  راهبر   آري.  نمايد  طيران  کرد،  نتوانستي  طيران  که  عالمي
 .کنند جستجو او  در را معاني  نور بايد  سالکين و معناست
  الهي   استاد .  کنند  ايجاد  تو   راه  در  موانعي  که   اندکمين   در   اهريمنان  سالک،   اي

  سينه   مرغزار  در   معرفت   نسيم  و  بروياند  معرفت  و  صفا   درخت  تو  دل   در   که   درياب   را
 .برهاند عقبي  و دنيا  قيد  از   ترا و  نمايد نزديک را   دور راه   بَوزاَند؛ تو

  استادي  بررسي  و   مطالعه  چيز،  هر   از   پيش   اهللالي  سالک   مهم  وظايف  از   يکي
  در   شرايط  واجد   استادان  زيرا  آرد،  بدست  او  ناحيه  از  را  علوم  خواهد مي   که  است
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  لذا   اوست،   نايب  و  )ص(اکرم  رسول   حضرت  جانشين   واقعي  استاد.  اندگرفته   قرار   اقليت 
 .  گردد حايز  را نيابت اين که نباشد  خوردر  استادي هر 

  استاد   و  عام  استاد:  است  قسم   دو  واقعي  استاد  که   اندفرموده   چنين  بزرگان
  سالک   او   سبب  به  لکن   نيست،   دايمي  و   تامه  ارشاد  به  مأمور   گرچه   عام  استاد.  خاص

  ارشاد   به  منصوص  و  مأمور  خاص،   استاد  اما .  گرددمي  ارشاد  خاص  استاد  سوي  به
 .است  سالک دايمي 

 وجود  زماني  هر   در  اندرسيده   انساني  کمال  مقام  به  که  افرادي  و  خدا  اولياء
  و   ارشاد   شايسته  آنان  از  يک   هر   و  باشد   يکي  از   بيش   آنان  تعداد   است   ممکن   و   دارند، 

  که   ، امكان  عالم  قطب   و  (ص)خدا   رسول  خليفه  و  امام  اما .  هستند  سالکين   هدايت
  و   عوالم  جميع   بر   مهيمن  و  بوده  طريقت  و  شريعت  حافظ   و   کبري  واليت   داراي

  تحت  اولياء  تمام  و  نيست  يکي  از  بيش   زمان  هر  در  است،  کليات  و  جزئيات   بر   محيط
  قُْطُب   َانا   اِنَّما   وَ »  فرموده  )ع(علي  حضرت  كه  چنان   اويند؛  طريقت  و   شريعت   و  لواء
 .«در حقيقت تنها من محور آسيای گردش امورم: الرَّحا 

  موالي   حضرت   به  دارد  اختصاص   منحصرًا   کبري  غيبت  زمان   در  قطبيت   اين 
سالم اهلل عليه. ساير اولياء که به منصب ارشاديت    بن الحسن العسکري  محمد   زمان 

باشد؛ ثانيًا لزوم ارشاد آنان در  مي  اند، اواًل به تبعيت از اين استاد خاص منتصب گشته 
ضروري   ايشان  ارشاد  تمکن،  زمان  در  و  است  خاص  استاد  اين  از  تمکن  عدم  ظرف 

 نيست مگر به صالحديد استاد خاص.

امکان  دايره  قطب  اين  به  توجه  کمال  که  است  ضروري  سالکي  هر  داشته    بر 
است  مرافقت  همانا  توجه،  اين  و  چنين    باشد  مرافقت  از  حالي  هيچ  در  را  سالک  و 

وطن  به  اگرچه  نيست  گزيري  که    استادي  طور  همان  يعني  باشد.  رسيده  مقصود 
بر سالک سيطره دارد، سالک نيز بايد کمال توجه به استاد خاص داشته    استاد خاص

 باشد تا مرافقت کامل حاصل آيد.

نمايد و به  لک در حال سير در نورانيت آن استاد سلوک مي. سا 
الزم   از وصول نيز مرافقت او  دارد و پس  استاد او را مؤيد  کند،  که صعود  درجه  هر 

 است، زيرا آداب کشور الهوت را آن استاد بايد به او بياموزد. 

حمانيه که از جانب  نيز ضروري است، زيرا نفحات ر  مرافقت سالک با استاد عام
رسد. بنابراين  گردد، توسط استاد عام به سالک مي نازل مي  ه بر استاد خاصرب العّز
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و   شود  غافل  عام  استاد  قلبيه  افاضات  از  نبايد  استاد    االّ سالک  معنويه  استفاضات  از 
 خاص محروم خواهد ماند.

امکان  دايره  قطب  آن  توجه  بدون  که  قايل    افرادي  مقامي  خود  براي  ظاهرًا 
از استاد خاص شده طريق  طي  در  مستضعفين بوده و  تبعيت نکرده   اند، چون  اند، از 

شايستگي ارشاد را ندارند. اما در صورت تنبه اگر عنايت الهيه يار آنان شود و مقام  
کند طلوع  ايشان  بر  باطن  از  حقه  لواي  واليت  تحت  و  شده  مستبصر  شک  بدون   ،

استاد خاص در خواهند آمد. ولي اگر مقام خالفت حقه را از باطن واقف نگردند، در  
همانجا متوقف شده و راه وصول به معرفت الهيه بر آنان مسدود خواهد شد، هرچند  
ظاهرًا ادعاي وصول و معرفت کنند و در صورت انکار يا ترديد، طي طريق و وصول  

قام کمال بر ايشان ممتنع گردد، زيرا اساس راه وصول، خلوص است نه انکار و  به م
 ريب و ريا.

 

 انساني صفات   از   نه ارادت.  هاستسعادت   جمله   تخم  و   بزرگ  است   دولتي   ارادت 
  تجلي   ايبنده   روح  بر تعالي  حق   تا   و  است   حق   مريدي  صفت  انوار   پرتو  از   كه   است،
  در   سعادت   تخم   اين   چون.  نشود  مريد   و  نيايد   پديد   او  دل   در   ارادت  نور  عکس   نکند، 
  و   تصرف  به  را  خود  همواره  و  نکند  ضايع  را   آن  بايد  افتاد،  الهي   موهبت  به  دل  زمين

 .رسد مقصود  و  مقصد  به  زود تا  نمايد تسليم واصل  رهبر  تربيت
  جايي   به  هرگز   دهد،   خويش   علم  و  عقل  نظر   به  خود   پرورش  خواهد   کسي  اگر 

  خود  شيطان   تسويل  و  نفس   فريب   و   پندار  و   غرور به  و افتد،   هالکت   ورطه   در   و  نرسد
  که   دهد  فريب   شيطان   و نفس  را  کسي   اگر . اندازد  پايانبي   راه  اين  مهالک  وادي   در   را 

  جمله   شريعت،  علم  و  قرآن  و  است  بس  متعال  خداوند  لطف  و  پيغمبر   راه،  اين  دليل
  چه   واصل   رهبر   به   ديگر   غيبت   ايام  در   که   نمايد   اظهار  چنين   و   خداست  راه   بيان

 .است  افتاده  عظيمي  اشتباه  به او  است، حاجت
  ها رنج   دراز  عمرهاي  هب  تا   کرد   مدد  را   ايشان  حق،  الهام  و  آمدند   حاذق   اءاطب

  اطالعي   ادويه   خواص   از   و   بشناختند   علل   و  امراض   انواع  تا   نمودند   ها سعي  و  بردند
  جمعي .  دادند  آن   شرح  خويش   تصنيفات   در  و  ساختند   اشربه  و  معاجين  و  يافتند 

  و   کردند   ممارست  ايشان  خدمت   و  درآموختند   علم  اين  حاذق،   اطباء   از   طالبان
 .نمودند خويش  شغل به مباشرت 
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  مشغول   طبابت  به  استادان   دستور   به   و   کردند  حاصل   ها تجربه  طالبان،   اين 
  به   و   کردند  تربيت   داشتند   علم  اين   تحصيل   استعداد  که   را   ديگر   جمعي   و   شدند
  داعيه   و  صحت  آرزوي   و   باشد  مرضي  روزگار  اين  در  را   کسي  اگر .  رسانيدند  کمال

  در   ساخته  معاجين   در  و   کند  رجوع   اطباء  کتب  به  و  آيد  پديد  را  او  معالجت
  در   را  خود  ننمايد،   التفاتي  اطباء  به  و   کند  تصرف   خويش  عقل  نظر   به   ها داروخانه

  و   نمايد،  او  تسليم  را  خود  و  کند  رجوع   حاذق  اطباء  به  بايد.  اندازد  هالکت  ورطه
  نوش   شيرين،   يا   است   تلخ  اگر   دهد   که   شربتي  و   درآميزد  که   معجوني  حاذق   طبيب

 . داد خواهد  باد به  خويش  جان وگرنه يابد  صحت تا  کند 
  بايد   گشت  محقق  معني  اين   چون   کرد،   نتواند   عقل  نظر   به   خويش   معالجه   بيمار 

  لحظه   هر   بلکه  نکند،  معالجه  را   ديگران   و  خود   خويش،  علم  و  عقل  نظر   به  کس   هيچ 
  را   آن   افتاد،  دل   زمين  در  ارادت  سعادت   تخم  چون.  شود  خويش   استاد  مطيع  آني  و

در  او    و  شمارد  غنيمتي جز  به  غذا  اين  حقيقت،  در  دهد.  حال  مناسب  غذايي  را 
بوستان واليت رهبران واصل يافت نشود. پس بر سالک است که همواره مطيع استاد  

براندازد،    زند و   خود شود و تمسک در خدمت او ورزد و بداند هرچه در اين راه برهم
افزون  او  باطني  َيْعَمُلونَ   وَ »گردد    تر نعمت  بَِاْحَسِن ماکانُوا  َاْجَرُهْم  َيَنَُّهْم  مسلمًا :  َلَنْجِز   و 

 . « دادند پاداش خواهيم دادمي  آنچه انجام ين بهتر را به آنان 

 

.  «اي انسان طبيب نفس خود باش  :ُکْن َطبيَب نَْفِسکَ »فرموده    )ع(حضرت صادق 
و نيز فرموده: اي انسان تو طبيب خويشتن هستي و دردهايي بر تو بيان شده و براي  

 اي.درمان آن نيز راهنمايي شده

هر کسي    تعالي، بدين معني نيست که البته اين امر آن بزرگواران از ناحيه حق 
باشد. براي اطاعت و اجراي اين امر  تواند طبيب نفس خود  تنها با اتکاء به خود مي 

به   مراجعه  بدون  کرد.  اخذ  بزرگان  مکتب  از  را  روحي  طب  علم  بايد  خود،  موالي 
انبياء حضرات  علم    اوصياء  و  مکتب  اين  اکتساب  اولياء،  حضرت  ايشان  غيبت  در  و 

 پذير نيست. امکان 

بنابراين گرچه ظاهرًا حکم بر اين است که انسان طبيب نفس خود باشد، ولي  
گردد، و آن مراجعه و اخذ علم  در اينجا وظيفه مهم و خطيري براي سالک معين مي 

 طبابت روحي از مکتب بزرگان است.
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انبياء  خودشناسي حضرات  تمام  تعاليم  سرلوحه  اوصياء  که  است،    و  اولياء  و 
پذير نيست. خودشناس کسي است که طبيب  بدون حصول علم طب روحاني امکان 

نفس خود و طبيب نفوس ديگران باشد. تنها در اين صورت است که خداشناسي که  
 يابد. باشد، تحقق ميمي   نفسدر اصل همان خودشناسي و طبابت 

نمي  اولياء  حضرات  و  بزرگان  به  رجوع  بدون  امراض  سالک  که  دريابد  تواند 
روحي کدامند؛ بسا كه به مرض روحي مبتال گردد و گمان نمايد که صحت روحي  

حاذق  اطباء  از  را  امور  اين  بايد  الهي  سالک  بر    است.  عالوه  ايشان  نمايد،  اخذ  الهي 
شناساندن امراض روحي، تعليم سالمت روحي و راه درمان امراض روحي را نيز براي  

 آموزند. طالبين مي 

اي انسان تو طبيب نفس خويش هستي  »فرمايد  مي  )ع(پس اين كه امام صادق 

بدينسان است    « ايراهنمايي شده و دردهايي براي تو بيان شده و به داروهاي آن نيز  
بر   و  برده  بين  از  را  خود  روحي  امراض  اولياء،  مکتب  از  علم  اين  اخذ  با  سالک  که 

  معرفتي  خداشناسي  به  خودشناسي  چنين   با   و  افزايد مي   خود   روحي  صحت مراتب  
 . رسدمي

جريانات    و   آفرينش  واحدهاي   همه   و   طبيعت  و  خلقت  عالم   سراسر   ،مجيد  قرآن
  خداشناسي  درس   و  متعال  پروردگار  وجود  هاينشانه  و  آيات   و  عاليم   را   خلقت
مواِت   َخْلقِ   في   اِنَّ » :  نمايدمي   معرفي    ِْلُولِي   َْلْيات    النَّهارِ   وَ   اللَّْيلِ   اْختِالِف   وَ   اْْلَرْضِ   وَ   السَّ
 ي يكديگر آمدن شب و روز برا  ي مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پ:  اْْلَْلباِب 

زمين    ي و رو:  لِْلُموِقنينَ   ْايات    اْْلَرْضِ   فِي  وَ »  فرمايدمي   و   «است  يهايهخردمندان نشان

  آيات   دهندة نشان   را   زمين  و  ها آسمان   اول   آيه   در.  «است  يهايهاهل يقين نشان  يبرا
  براي   است  هايينشانه   زمين  در   که   فرمايد مي   دومي   در   ولي  نمايد، مي  معرفي   الهي

 .برسند يقين مقام  به  بخواهند که کساني
  بدون   که   است   آياتي  به   مهم   اشاره  لکن  است،   بسيار  زمين  روي   در   الهي   آيات 

  اهل   رديف  در  و  آمد   نايل  متعال  خالق  وصال  به  تواننمي   آنها   در   تفکر   و  مراجعه
  آيه  اين  در. است پديدار  ها انسان  وجود در الهي، عظيمه آيات آن. شد محسوب  يقين

خودتان  در:  َانُْفِسُکمْ   في»  که   آيات   بسياري   در   و  شريفه   ها انسان   مراد   آمده،  «درون 

  في »  هايآيت   به   را   توجه  کمال   بايد   الهي،   آيات   ساير   به   توجه   بر   عالوه  يعني   است؛
 .داشت مبذول  «در نفس خودتان: َانُْفِسُکمْ 
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:  اْلَحقُ   َانَّهُ   َلُهمْ   َيََتََبيَّنَ   َحتّي    َانُْفِسِهمْ   في  وَ   اْْلْفاقِ   فِي  ْاياتِنا   َسنُريِهمْ »  شريفه  آيه   در
شان بديشان خواهيم نمود  رونگوناگون و در د   ي ها خود را در افق   يها هنشان  ي به زود

است حق  خود  او  كه  گردد  روشن  برايشان    عالم  بيروني،  و  آفاق  عالم  قبال  در  « تا 

خودشان:  َانُْفِسِهمْ   في»  عبارت   با   انساني نفس  .  گرددمي   ذکر   جداگانه   «در 

  خود   نفس  طبيب  که  است  کسي  نصيب  توجه،   کمال  و  باطني  مشاهده  اين.  
  نزولي   و  صعودي   حرکات  و  عقلي  نيروهاي   و  نفسي  غرايز   تواندمي   فردي  چنين .  باشد

 . کند معالجه  را خود  نفس امراض و نمايد  مشاهده  را نيروها  اين  باطني
منکر    ادراک،  عدم   علت   به  ايعده   هرچند  باطني،  و  ظاهري  است   حرکاتي  آري

انسان    که دارد  وجود بسياري ظاهري  حرکات که اين از   غافل. هستند باطني حرکات
با   بتواند فردي  هر  که  رسد  چه تا  نمايد  مشاهده را  آنها  وسايلي و ابزار  بدون  تواندنمي

 . کند مشاهده  را  باطني نزولي و صعودي   حرکات خود،  دل ضعيف  ديدگان
  نيست،   حالت  يک   به   لحظه   دو   در  عالم در  چيز   هيچ  که   کند مي ثابت  امروز  علم

احساس  ادراک   به  ولو حواس   نبوده  محسوس  حرکات  همه  زيرا.  ديدرنيا   کسي   و    و 
مي   حد  تا   انسان حواس  معيني  از  هريك  نمايد.  احساس  را  ظاهري  حرکات  تواند 

تواند بين دو حد معين آنها را  تنها مي   ، سامعه و باصره و المسه بدون ابزار و اسباب
 پذير نيست.ادراک کند و درک ماوراء يا مادون آن حد برايش امکان 

حرکات ظاهري براي بشر قابل ادراک نيست، به طوري که  بنابراين بسياري از  
همانند   مناسب،  ماست ولي جز با وسايلي  پيرامون  فضاي  در  امواج و اصوات زيادي 

نمي  راديويي  نمي گيرنده  انسان  صوتي،  امواج  در  کرد.  ادراک  را  آنها  تواند  توان 
  ها ين حرکت ژن را بشنود. همچن   32000و باالتر از    16000تر از  هاي پايين فرکانس

اتم  تشکيل   ها و  ذرات  اتم و  جاي  دهنده  به  تازه  سلول  جايگزيني  حرکت  يا  و  ها 
هاي مرده، محسوس و مشهود بشر نيست، هرچند از نظر علمي ثابت گرديده  سلول

 که حالت و وضع کنوني بدن غير از حالت ساعت قبلي است.

نيروهاي  و  حيواني  يا    غرايز  و  تضعيف  حال  در  و  حرکت  در  اتصااًل  عقلي 
بسيارتقويت دارد  امکان  حتي  نيستند.  محسوس  ولي  را    ی اند  حرکاتي  حيوانات  از 

امکان  بشر  براي  که  کنند  زياد  احساس  فرکانس  با  امواج  موش  مثاًل  نيست،  پذير 
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مي   000/400تا  انسان  را  خاصي،  تعليم  و  توجه  جهت  به  است  ممکن  البته  شنود. 
 همه حرکات جزيي و کلي ظاهري و باطني را مشاهده و ادراک نمايد. 

اده خدا حرکات جزيي و کلي ظاهري و  طبيبان قلوب بعضي اوقات به اذن و ار 
، با جنود خود از  به فرموده قرآن مجيد  )ع(کنند. حضرت سليمان باطني را درک مي

مي مورچه محلي  که  کرد  احساس  مورچگان گذشت،  به  مي   اي  فرمان  که  ديگر  دهد 
 شما را پايمال کنند.  )ع(هاي خود مخفي شويد که مبادا جنود سليمان برويد و در النه 

منطق  بزرگوار  آن  به  متعال  تعليم    الطير خداوند  را  حيوانات  ساير  منطق  و 
مي ثابت  علم  امروزه  بود.  شاخک فرموده  که  مورچگانکند  و    هاي  فرستنده  همانند 

 رسانند.الضمير خود را به همديگر ميگيرنده بوده و بدين وسيله مافي

نمايند. در  آري سفراي الهي و بزرگان، حرکات الهوتي و ناسوتي را مشاهده مي
ميحق کسي  طبيب  يقت  داشته  نفس  تزکيه  که  کند  درک  را  باطني  حرکات  تواند 

بزرگواري   و  الهي  كرامت  و  بداند  را  خود  نفس  عظمت  و  شرافت  و  باشد،  خود  نفس 
فرمايد: کسي که احساس شرافت معنوي نفس  مي   )ع(آن را حفظ كند. حضرت هادي

نمي  را  مبخود  ايمن  او  نفس  شر  از  علينمايد،  حضرت  که  »فرمود:    )ع(اش.  کسي 
ادراک و احساس بزرگواري و عظمت و شخصيت نفس خود را نمود، براي او مبارزه  

 .«َمْن َکُرَمْت َعَلْيِه نَْفُسُه هانَْت َعَلْيِه َشَهواتُهُ   :با نفس آسان است

الهي روح  داراي  حيواني،  حاالت  بودن  واجد  عين  در  است.    انسان  ملکوتي  و 

 . 

حساس شرمندگي و شکست است،  ، انتيجه غلبه اميال حيواني بر اراده اخالقي
و اخالقي، احساس عزت و کرامت انساني. لذا سالک با    و حاصل پيروزي اراده عقلي

ب ميدان  که  بگذارد  نبايد  نفس  با  اثر  ه  مبارزه  در  وگرنه  افتد  حيواني  نيروي  دست 
 کند. حکومت مطلقه نفس، انسان خود حقيقي را فراموش مي 

خود   او  نکند،  حکومت  حيواني  و  نفساني  مشتهيات  جز  وجودش  بر  که  کسي 
مي  فراموش  را  نَُسو   وَ »نمايد  الهي  َکالَّذيَن  تَُکونُوا  َفَانْسي  ا  ْل  َانُْفَسُهمْ الل َه  چون  :  ُهْم  و 

.  «كرد  يآنان را دچار خودفراموش  مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او نيز   يكسان
علي مي   )ع(حضرت  دارد،  جالبي  تعبير  زمينه  اين  مي در  تعجب  من  از  فرمايد:  کنم 

مي  گم  را  چيزي  وقتي  که  نمي مردمي  پا  از  سر  خويشتن  کنند،  وقتي  ولي  شناسند 
 کنند، به دنبال آن نيستند! خود را گم مي 
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کسي که طبيب نفس خود باشد، غرايز عقلي و نفسي را شناخته، حرکات آنها  
مي را   مي مشاهده  و  دوکند  اين  که  نمي  ،داند  موافق  يکديگر  با  غرايز  هرگز  باشند. 

کانال همانند  ميحيواني  جهان  اين  سوي  به  را  انسان  پي  هايي  که  کسي  و  کشند 
را   خود  نفس  که  افرادي  اما  داشت.  نخواهد  گرامي  را  خود  نفس  رود،  نفساني  غرايز 

دهند، از  به رذالت و پستي و خواري نمي   دارند، خود واقعي را دريافته، تنگرامي مي
مي صفات رذيله مبّر غيبت  مي ايند، نه  تکبر و حسد  آنان به خوبي  کنند و نه  ورزند. 

گيرد،  دانند غيبت ناشي از ناتواني است و تکبر و حسد از حقارت نفس نشأت مي مي
  : لِِذلَّة  َوَجَدها في نَْفِسه   اْلّ ما ِمْن رَُجل  تََکبََّر َاْو تََجبََّر  »فرمايد:  مي   )ع(چنان که امام صادق 

 .«هيچ فردي تکبر نکرد مگر به خاطر احساس حقارتي که در نفس خود نمود

و نور ملکوتي سازگار نيست. صاحب خود   تکبر با خود واقعي، يعني با روح الهي
حقه معارف  از  مي   واقعي  خشنود  الهي  علم  عالم  و  از  که  ملکوتي  نور  اين  از  و  شود 

نمايد و خود صاحب جود و کرم است. در اين مقام است  رحمت است، استقبال مي 
ارزش  مي که  پيدا  معني  او  الهيه  و  معنوي  اهاي  اخالق  زيرا  بر کند،  اسالم  در    لهي 

 و محور خداشناسي است. اساس خودشناسي

 

اسالم مکتب  در  تنها  واقعي  حدي    تربيت  تا  است  ممکن  ديگر  مکاتب  است. 
هاي اصيل که  حواس ظاهري را تقويت نمايند، ولي چنين تربيت نه در رديف تربيت

شايد به طريق مجاز، پرورش محسوب گردد. اما تربيت اسالمي عالوه بر تقويت قواي  
 نمايد.ظاهري انسان، قواي باطني او را هم تقويت مي 

تخصص در علم و فن، سبب قدم نهادن به کمال  تقويت قواي ظاهري يا كمال  
در آنان  مرتبه انسانيت نمي  اثري  تربيت واقعي  از  که  فني  علم و  صاحبان  شود. بسا 

اي علوم و فنون، در شهوات و نفسانيات  گردد. با وجود تخصص در پاره مشاهده نمي 
دايره خودخواهي  در  سبگام برداشته و هنوز  اسالمي  تربيت  اما  اسيرند.  رهايي  ها  ب 

 گردد.ها و آزاد شدن قواي روحي و معنوي او مي انسان از محدوده خودخواهي 

مي سوق  واقعي  و  حقيقي  ايمان  به  را  انسان  تربيتي  چنين  دهد؛  . 
اع خدا،  به  ايمان  آخرت.  و  خدا  به  جاذبهايمان  از  به  راض  پيوستن  و  دنيوي  هاي 

باز   آخرت  به  ايمان  و  است؛  الهي  امن  محيط  در  شدن  داخل  و  ابدي  ثابت  حقيقت 
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چشم  موجد  شدن  عقلي،  تکامل  مقتضاي  به  ديني  احکام  و  شرايع  است.  عقل  انداز 
 انداز عقل و تحول نفس است. زمينه و شرايط براي باز شدن چشم 

ايمان   اسالم،  الهي  بينش  ميان  در  از  را  انسان  که  است  کشتي  همانند  خدا  به 
امن مي  نجات داده به ساحل  خطر  دقت بيشتر  امواج پر خوف و  استحکام و  رساند. 

 تري است. شکن ايمان، سبب حصول اطمينان فزون در صنع موج 

تصديق   مورد  و  گرفته  سرچشمه  انسان  باطن  و  قلب  از  انوارش  ايماني  چنين 
هاي شرک نجات  است. در اثر تابش پرتو ايمان به نفس، انسان از تاريکي   عقل سليم

مي  اعلي  افق  سوي  به  را  او  عقل  ضاللت  يافته،  در  نفس  واقعي،  ايمان  بدون  کشاند. 
 گردد.فرو رفته، قواي باطني او تضعيف مي 

وسيله ديني  دستورات  و  تقويت  احکام  و  قلبي  ايمان  نگاهداري  براي  است  اي 
  ، اسالم، عالوه بر آشنا شدن به ظواهر تعاليم و فرامين  ، لذا سالک در مکتب الهي آن

 بايد به باطن آنها نيز پي ببرد و به ظاهر و باطن آنها عامل گردد. 

لسان عارفان و   از  که  کالمي  ربوبي، جلوات مفاهيم و معاني  در مکتب مقدس 
مي   واصلين  که بوي حقايق به  جاري  كالم افرادي  قياس نيست با  قابل  هرگز  گردد، 

 مشامشان نرسيده، ولو ظاهرًا همان کلمات را بيان نمايند. 

آيد که  در افراد عادي به محض استماع کلمه صحت و مرض، چنين به نظر مي 
الم  عضوي از اعضاء کسي به درد آمده يا فالن فرد سالم است. اما در طريق حق و ع

 و الهوت و در محضر بزرگان، صحت و مرض معناي ديگري دارد.  ملکوت

البته تشخيص صحت از مرض خود بابي است و به اين سادگي نيست که مردم  
مي  که همه  کنند  که انسان  گمان  است  ظرايف  دهند. اين از  تشخيص  آن را  توانند 

کي درد  صاحب  و  دردمند  که  بداند  و  چيست،  دريابد  او  صحت  و  درد  مراتب  و  ست 
 چه درد و صحت در اين مکتب يک معنا ندارد.

فردي که در عالم مراقبه مراحل و منازلي را طي کرده و موفق به درک مکتب  
استادي شده که از ناحيه حق مأمور به ارشاد مردم است، بايد صحت و سقم حقيقي  

چنين فرمايند: اي افرادي که تا حال در مکاتب    را از او تعليم گيرد. آن اساتيد الهي 
ايد، بايد در اين مکتب همه  عادي تحصيل کرده و در معاني صحت و درد سير نموده

 آنها را در مقام نسيان به فراموشي سپاريد که در اينجا معاني ماوراء آنها است. 

طريق حق سير کرده  هاي متمادي در مراحل تزکيه و تقوي و  افرادي که سال 
قلبيه خود تا حدي  شئون    اند، آنان به نسبت مراتب و از کالم حکميه برخوردار شده

 کنند. مراتب صحت و سقم را درک مي
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عمده معنا  عالم  که    ،در  افرادي  بسا  چه  است.  مطرح  روحي  سقم  و  صحت 
آنان را    توانجسمًا سالم و ظاهرًا شادمان و مسرورند ولي روحًا مريض باشند؛ لذا نمي 

هم  دانست.  سالم  امراض  افرادي  به  مبتال  لکن  بوده  سالم  روحًا  که  فردي  چنين 
جسماني است، در عالم حقيقت او را مريض نتوان گفت. بدين لحاظ تشخيص درد از  

 صحت در اين مکتب، بابي بزرگ و مهم است.

آنان   روحي  سالمتي  بر  تنها  نه  جسمي  امراض  سالم،  روح  صاحبان  براي 
نمي   ايصدمه  مي وارد  نيز  تقويت  را  آن  بلکه  روي  کند،  از  را  درد  طلب  آنان  نمايد. 

خواسته  اين معرفت  از  است.  سالمتي  کمال  باطنًا  كه  دردي  الهياند،  عارفان  از    رو 
عالم فرموده،    ،پيشگاه خداوند تبارک و تعالي مسئلت دارند که آنان را به تمام علوم

رباني که  عالم  شوند  واجد  را  توفيق  و  علم  آن  تا  را    گرداند  مرض  و  درد  بتوانند 
 کمال صحت واقعي را از او درخواست نمايند.  تشخيص داده،

تواند درد خود را تشخيص دهد و نه درد سايرين را. در  بسا طبيبي که نه مي 
آن را عالج کند.  صورتي که طبيب واقعي و الهي قادر است درد را تشخيص دهد و  

مي باطنًا  که  را  کسي  آن  منشأ  و  ريشه  دهد،  تشخيص  را  روحي  درد  و  صحت  تواند 
مي  خود  نيز  روحي  صحت  در  قطعًا  فردي  چنين  است.  شده  ناشي  کجا  از  که  داند 

کند تا آن را به مرتبه کمال رساند، و در سايه عنايت الهي در رفع مرض  تالش مي 
 كوشد.به حد کمال مي  ديگران و تأمين صحت روحي آنان

ايم؟  توانيم دريابيم که در حد اعلي از امراض روحي نجات پيدا کرده چگونه مي 
فرموده  مي بزرگان  آنگاه  کنيد،  ميزان  واقعًا  را  خود  اگر  قلباند  ديدگان  با    ، توانيد 

پيدا   نجات  روحي  امراض  از  که  شخصي  زيرا  دريابيد.  و  نماييد  مشاهده  را  خويشتن 
 روح سالم است، او را عاليمي است که از جمله آنها، علم الهي است.   کرده و داراي

الجمله  اما علم الهي چيست؟ بزرگان از تشريح پاسخ آن اظهار عجز نموده و في
 اند که اشاره فرموده 

نعمت به  انسان  اگر  حقيقت  تدر  و  تبارک  خداوند  که  کرامت  هايي  او  به  عالي 
رباني عالم  او  کند  پيدا  معرفت  معرفت    فرموده،  کمال  در ابتدا هنوز به  است. سالک 

 نرسيده، ولي اميدوار است که به آن مرتبه نايل گردد. 

مي الهي  حال  ايجاد  معرفتي  چنان  قلب  مسلمًا  سرور  و  انبساط  که  حالي  کند، 
انبساط و سرور قلب ايجاد نگردد. وقتي آن علم و  است. بدون تحقق معرفت، کمال  

يابد. در اين مقام است که آدمي داراي  حال تحقق يافت، اعمال الهي نيز تحقق مي 
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روح سالم شده و از امراض روحي نجات يافته است
 . 

ايم  و امراض روحي خود را به پيشگاه تو آورده الهي دردمنديم، خصوصًا دردها  
مي  مسئلت  تو  از  کمال  حد  در  را  آنها  شفاي  و  و  قرآن  عظمت  به  ترا  الهي  نماييم. 

خواسته  قبال  در  که  فرما  عطا  توفيق  درگاهت،  لّبمحبوبين  سمع  هايمان  به  ترا  يک 
 دل دريابيم و کامياب از بارگاه تو شويم.

و   اقرار  ميبارالها،  خوداعتراف  گناهان  به  .  کنيم 
مقّر الهي  آن    .  معترفيم  و 

درگاهت هست، در ما نيست. الهي معصيت مستلزم فضل و   اخالصي که در محبوبين
ترا شفيع  رحمت است، آن هم در تو هست و يقين داريم کسي که محبوبين درگاه  

 گردد.بياورد، دست خالي برنمي 

حبيب   در  که  حالي  آن  و  هست  تو  بارگاه  محبوبين  در  که  علمي  آن  بارالها، 
توست، آن عملي که در مقربين درگاهت تحقق يافته، بارالها آن علم و حال و عمل  

 سياهي درآر.انوار مقدس به ما نيز عطا فرما و ما را از رو   را به حق آن

ف  ،الهي بيماري لطف  از  را  ما  عظمي،  نعمت  سه  اين  اعطاء  با  روحي  رما  هاي 
نجات ده تا بعد از اين با کمال صحت روحي زندگي كرده، هم در دنيا و هم در دار  

 سفيد باشيم.بقاء در حضور تو رو

 

خلوت شکسته  حق،  طريق  آزاد دالن  جمال،  کعبه  معتکفان  و  مردان  گزينان 
وصال، آن عاشقان پر سوز و گداز جمال حقند که با نيت الهي و دلي پاک و  طريق  

 اند.شايسته به اين وادي مقدس گام نهاده

رود به    دل شايسته، دل شکسته است. دلي که عرش معالي خدا باشد، هر جا 
رود،    عالم حق، به زيارت اولياء و علماي رباني  یمالقات حق رود، اگر به زيارت فقرا 

 رود.باطنًا به مالقات خدا مي 

با دلي خالي از    ، در حال انقطاعبا توبه و انابه بلکه با توبه نصوح  عاشقان الهي 
مخلِ  آنان  روند.  حق  ولّي  مالقات  به  اخالص  کمال  با  و  و  اغيار  خدا  درگاه  صين 

مشاهده   را  الهي  سالکان  قلوب  کيفيت  خدا  مقدس  اولياء  اويند.  مقرب  دوستان 
دل مي آن  در  آثار حب دنيا  از  که اثري  دل نمايند  مشهود نيست.  کمال  ها  كه  هايي 

 بينند. هي است و جز جمال حق نميتوجه آنان به جمال و جالل ال 
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اي هستند که در محفل وحدت بهم  سالکين دل شکسته، عاشقان دل سوخته 
وار خود  خواهند در اين راه پروانه هستند. مي  پيوندند؛ آنان پروانگان ديوانه شمع ازلي

دربازند   را  خود  جان  و  زنند  شمع  آن  آتش  شعله  به  في  ْل    وَ »را  قُتُِلوا  الَّذيَن  تَْحَسَبنَّ 
ُيْرَزقُونَ  َربِِّهْم  ِعْنَد  َاْحياء   َبْل  َاْمواتا   الل ِه  كسان:  َسبيِل  كشته    يهرگز  خدا  راه  در  كه  را 

زندهشد بلكه  مپندار  مرده  روز هاند  پروردگارشان  نزد  كه  . «شوندمي داده    ي اند 
را  خواهند  مي ديگر  ابدي  جان  و  دربازند  حق  عشق  راه  در  را  پروانگي  جان  اين 

خداي   اخالص،  اين  قبال  در  کند،  الهي  را  خود  نيت  که  کسي  آري  کنند.  دريافت 
مقصود،   حصول  و  راه  اين  طي  اما  فرمايد.  عنايت  او  به  را  ابديت  تعالي  و  تبارک 

 بيناست. مستلزم ديدگاني

کسي که ديدگان ظاهريش بينا لکن ديدگان باطنيش اعمي است، او حقيقت  
بنگرد. اما کسي که مراتب    «به ديده من:  َو بي َيَْبُصرُ »تواند از مقام  بيند و نمي را نمي 

مي  فردي  چنين  است،  اعلي  حد  در  مقام  بصيرتش  از  َيَْبُصرُ »تواند  از    «َو بي  و  بنگرد 

َيْسَمعُ »مقام   من:  َفبي  سمع  مقام    «به  از  و  َيَْنِطقُ »بشنود  بي  من:  َو  زبان  سخن    «به 

نگرد، نگرش او نگرش خداست، به ديده خدا  مي   «َو بي َيَْبُصرُ »گويد. کسي که از مقام  
 گويد.شنود و به زبان خدا سخن مي بيند، به گوش خدا مي مي

جانان کعبه  سوي  به  بيا  بيا،  حق  طريق  سالک  لکن  اي  آن    ، بدان،  به  رسيدن 
بايد آن وادي مقدس را که اينک    ، مقام مستلزم تزکيه نفس است. اي عاشق جمال

  «مقام فناء:  قاَب َقْوَسْينِ »   اي بگردي، و با ديدگان بصيرت کوه قافدر آن قرار گرفته 
 را بنگري.

بنگر. به دامنه اين کوه نگاهي    بيا با آن ديده الهي به اين کوه قاف   ، اي سالک
چه مي قاف  کوه  در دامنه اين  بنگر.  آن  قله  قله چه  کن و به  تا  آن  بيني؟ در مسير 

مي  ميمشاهده  نظر  به  چه  قاف  کوه  اين  سر  در  شريعت  کني؟  کوه،  اين  پايه  رسد؟ 
آن   قله  و  است؛  طريقت  قله،  تا  آن  مسير  َقوَْسْينِ »است؛  فناء:  قاَب  حقيقت  «مقام   ،

 .است

به   که  شوي  متوقف  شريعت  مقام  در  نبايد  اما  است  شريعت  حرکت،  اين  پايه 
نمي ضاللتجايي  تيه  در  و  مي   رسي  و  متحير  بگذري  شريعت  مقام  از  بکوش  ماني. 

 شوي.  وارد عالم طريقت

معلم و راهنما    طريقْت  هم در عالم  الهي، استاد  و نيز بدان که در مکتب ربوبي
، ليکن سعي و تالش او بر آن است که مبادا سالکين در  است و هم در عالم شريعت
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باطن   که  طريقت  عالم  به  نهاده  فراتر  قدم  بايد  بلکه  شوند،  متوقف  شرع  ظواهر 
 است، وارد شوند. شريعت

طريقت عالم  وارد  چون  که  نيست  اين  نظر  از    البته  کامل  انصراف  ترا  شدي، 
متزلزل   کلي  به  راه  اين  شود،  برداشته  اگر  و  است  پايه  شريعت  آيد.  حاصل  شريعت 

منزل  اين عالم متوقفي، به سر   گردد. بايد شريعت را پايه بداني ولي دريابي که تا در 
عالم   به  قدم  رسان،  اعلي  حّد  به  را  خويش  تزکيه  مراتب  بيا  رسيد.  نخواهي  مقصود 

 ِنه و مراحل و منازل آن را سير کن تا به مقصد رسي.  طريقت

الهي طريقت  ،اي سالکين  عالم  ورود به  لباس   بايد ُمحِرم   براي  هاي  شويد. بايد 
مواليي   ظاهري لباس  با  الهي،  لباس  با  برکنيد.  تن  از  را  دنيا  لباس  را،  احرام    خود 

حقيقي ُمحِرمين  زمره  در  و  به    بنديد  جمال،  و  جالل  کعبه  سوي  به  آييد.  شمار  به 
وصال  کعبه  جانان   سوي  کعبه  سوي  به  سفر  انسان،  سفر  باالترين  که  کنيد    حرکت 

 است.

حّج چنين  توفيق  که  حقيقي  حجاج  احرام  اي  لباس  و  شده  شما  نصيب  ي 
آماده باشيد و تلبَيه را از زبان دل جاري سازيد. اين لباس احرام را به هر    ايد، پوشيده

است شکستگان  دل  مختص  لباس  اين  ندهند،  آِن  ، کسي  حق    از  جمال  سرمستان 
باده   .است چنان  نيست.  هشياري  ديگر  سرمستان،  آن  بر  که  سرمستي  که  چنان  اي 

ديگر ايشان را بيداري نيست. هشياري و بيداري ظاهري به کار نايد و آن را بهايي  
ديگرند،   سرمستان  راه  اين  سرمستان  ديگرند،  هشياران  راه  اين  هشياران  نباشد. 

 بيداران اين راه، بيداران ديگرند.

ا مسافران  شدهاي  محرم  و  کرده  توقف  كه  اينجا  بدانيد  دين  لهي،  پايگاه  ايد، 
به   سفر  اين  طي  اما  گيرد.  انجام  ميقات  اين  از  حرکت  بايد  است،  شريعت  اسالم، 
وسيله ظاهر نيست، اين راه را بايد به پاي دل و با ديده گريان رفت. پاي دل بياراييد  

 رويد. رت جمال خدا مي ، به زيا که به سوي کعبه جانان

کسي که عازم سفر حج حقيقي است بايد حرکت کند و در دامنه کوه که    ، آري
کتل  به  را  خويشتن  نشود.  متوقف  است،  منزله  شريعت  به  که  رساند  کوه  اين  هاي 

هاي اين مرقات را طي کند تا خود را به جانان رساند.  مرقات اين راه است، بايد پله 
پايگاه   شريعت  گرچه  عالم  پس  در  توقف  اما  شد،  جدا  آن  از  قلبًا  نبايد  و  است  دين 

 موجب عدم وصال است. شريعت

طريقت عالم  وارد  خدا،  راه  رهروان  راه   اي  طريقت،  در  که  بدانيد  و  ها  شويد 
ها درگذريد، بر زحمات و مشقات و ناماليماتي  العبور است. بايد از آن راه بسيار صعب 
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مي  پيش  راه که  آن  که  بدانيد  باشيد.  شکيبا  و  صبور  بدون  آيد،  را  خم  و  پرپيچ  هاي 
تفحص چنان استاد الهي باشيد.  صدد تجسس و  توانيد طي کنيد. در نمي   استاد الهي

جاه  و  خودبيني  از  بايد  راه  اين  در  برداريد،  پيش  از  را  به  موانع  و  آمده  بيرون  طلبي 
 مقام توبه و انابه درآييد و معاصي گذشته را تالفي و جبران کنيد. 

بايد   است.  يقين  و  صمت  جوع،  عزلت،  مجاهدت،  رياضت،  طريقت،  طي  الزمه 
 رسي، که مقصد و مقصود آنجاست.  ه قله اين کوه قافاين مراحل را طي کني تا ب

باطني بصيرت  مراتب  باطني  بکوش  ذائقه  و  سامعه  نيروي  کمال    و  به  را  خود 
اي و در ذائقه ظاهري متوقف هستي،  رساني. تا مراتب ذائقه خود را به کمال نرسانده

 طعم حقايق را، طعم ثمرات طيبه الهي را نتواني چشيد. 

ديگر   بچشي،  را  حقيقت  عالم  مشروبات  و  مأکوالت  حالوت  و  شيريني  اگر 
آري بايد طعم ثمرات و    مأکوالت و مشروبات عالم ظاهر برايت وقعي نخواهد داشت.

شيريني   طعم و  آن  گردد  ثابت  تو  تا براي  بچشي،  را  عالم  مأکوالت و مشروبات اين 
 که در عالم ذائقه ظاهري چشيده بودي، در حکم عدم است.

و   کيست  زشت  که  بداني  تا  بنگر  خدا  ديده  به  درگذر و  باصره  عالم  اين  از  بيا 
ظ ديده  با  که  را  زيبايي  آن  است.  کدام  کردهزيبا  مشاهده  از  اهري  جزيي  تنها  اي، 

آيد. به خدا اگر به ديدگان بصيرت، زيباي  زيبايي است، بلکه جزء هم به شمار نمي 
 هاي ديگر اعتنايي نخواهي کرد.مطلق و حقيقي را بنگري به زيبايي

هاي  اي سالک، بدان مادام که آن زيبايي حقيقت را درک نکني، دنيا و زيبايي
کند، شيفته و فريفته زيبايي زودگذر شده و خويشتن را  گري ميهآن در نظر تو جلو

نمود   خواهي  آنها  ِعْندَ »اسير  َو ما  َيَْنَفُد  ِعْنَدُکْم  باق    ما  تمام  :  الل ِه  شماست  پيش  آنچه 

. تا انسان زيبايي مطلق را نبيند، چگونه  «شود و آنچه پيش خداست پايدار استمي
حاصل آيد؟!    تواند او را مقام انقطاعزيبايي ظاهر درگذرد و چگونه مي تواند از اين مي

 محال است. 

باطني حواس  تقويت  با  انقطاع بيا  مقام  به  را  خويشتن  پر    ،  و  بال  تا  رسان، 
َاْدني  »کنان خود را به مقام  آراسته پرواز  َاْو  »رساني و در    « فناء مطلق:  َاْو  قاَب َقوَْسْيِن 

 سير کني. «فناء و بلکه فناء مطلق مقام:  َاْدني  

هر   براي  گذشت،  هم  قباًل  که  چنان   .
و   است  وجود  بحر  از  جدولي  انساني  هر  زيرا  دارد،  خاصي  ظهور  طريقت  سالک، 
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شود تا سالک  هاي فردي سبب مي هاي ويژه به خود دارد. همين تفاوت ها و گره قفل 
 سنت خاصي مانند ذکر، زهد، توکل و عطيه عظيم عشق را برگزيند.

راهي    امکان ندارد. پير  جز با پير راه  هاي طريقت از طرف ديگر، طي کردن کتل 
در  شريعت  خرقه  مي که  حقيقت  رايحه  وجودش  سراسر  و  خضر پوشيده  راهي    دهد. 

اي که بر جان سالک، شرر است. راهنمايي که  که مجذوب درگاه صمدي است، جذبه 
 دهد.ريزد و مستانه فرياد حقاني سر ميهمواره شراب حضور را در جام وجودش مي 

شناسد. ها را مي داد؟ زيرا تنها اوست که آن گره چرا بايد دست بيعت به پير راه 
ثابت عين  بر  که  مّط  اوست  که  سالک،  اوست  است.  آگاه  او  سويداي  سّر  بر  و  لع 

 داند. کيفيت رمز گشودن قفل وجود سالک را مي 

  واالمقام شيعه   ی، در حقيقت فقها و استاد الهي  ، شيخ و عارف منظور از پير راه
حافِظا  ،  صائِنا  لَِنْفِسه»، داراي شرايط چهارگانة  )ع(هستند كه به فرمودة حضرت صادق

لَِهو لِدينِه  ُمخالِفا   َمْوْلهُ ،  ِْلَْمِر  ُمطيعا   َو  هوای  :  اُه  مخالف  خود،  دين  حافظ  خويشتندار، 
مواليشان مطيع  كمال  مي  «نفسش و  اگر شرايط مذكور به حد  كه  باشند. به طوري 

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

 

دردمند نکن،  ، اي  شکايت  درد  که    از  دوستهر  درد  و    از  است  نامرد  نالد، 
نامردان را به خدا راه نيست. درد را استقبال کن و تفکر نما که اين درد از کجا بر تو  
در   که  افرادي  بسا  است.  عظمت  با  نعمتي  باز  است،  تنبيه  جهت  از  اگر  شد.  ظاهر 

آمدند وقتي به دردي گرفتار شدند، به توفيق حق آن  رديف ستمکاران به شمار مي 
تنّب موجب  دل درد  و  بايد  ه  رسيدند.  جاوداني  سعادت  به  و  گرديد  آنان  شکستگي 

 دست نيايد، لذا درد را استقبال کن.ه  بداني که اين مقام بدون ابتالء و درد ب

در   که  چنان  نموده،  فراهم  را  آن  خود  انسان  است،  امتحان  مقام  که  دردي 
الهي محبوبين  مي مي   مناجات  اظهار  که  ناراحتي بينيم  اين  همه  الهي  را  نمايند:  ها 

ام. البته هر دردي معلول انحراف و ارتکاب به معصيت  من با دست خود فراهم کرده 
طريقت عالم  در  مي   نيست.  درد  ميخدا  او  روي  پيش  در  امتحاناتي  و  از  دهد  نهد. 

ال پيشگاه  در  مقبول  غير  دعاهاي  مرا  جمله  خدايا  بگويد  کسي  که  است  اين  هي، 
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ب است  امر  ولي  مفرما،  کـامتحان  اين  بگويـه  َلنا  »د  ـ ه  طاقََة  ْل  ما  ْلنا  ْلتَُحمِّ َو  َربَّنا 
 . «پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن  : بِهِ 

بنابراين وقتي دردي عارض شد، سالک بايد تفکر کند و از خدا بخواهد تا علت  
را معلوم گرداند که آيا تنبيه است يا امتحان، و يا اين که نوازش است؟ بنازيم بر  آن  

 دردي که خدا با آن درد انسان را بنوازد. 

خلقت  غايي  علت  من  حبيب  فرمود  متعال  خداوند  که  اين  بدان  سالک،    اي 
بايد آن گنج را در    است و من گنجي بودم نهان، خواستم خود را آشکار نمايم، يعني

اشرف   آن  تعالي  و  تبارک  خداوند  که  است  اين  بعثت  از  نظر  ديد.  کاينات  اشرف 
را بر همه بنماياند تا همه از آن برخوردار گردند، يعني همه    کاينات، آن گنج نهاني

از  غرض  چه  شوند.  خدا  صفات  گنج  ظهور   مظهر  است،    ،آن  حق  به  وصال  همان 
 همان ارتباط با حق و استغراق در او.

تواند در دنيا و عقبي به توفيق حق با تزکيه نفس  راه باز است و انسان مي   ، آري
اي در  عده   ،قرار گيرد. در دار ديگر   و اوصياء   و کمال اخالص، در زمره حضرات انبياء

چنان   انبياء  ميرديف  فکر  همه  که  آيند  درخشان  روي  و  با  انبياء  از  آنان  کنند 
توان منکر شد که بسياري از افراد الهي که از انبياء و اوصياء  معصومين هستند. نمي 

 نبودند، توانستند در رديف آن بزرگواران قرار بگيرند. 

من، ترا خونبها    مگر نشنيدي که خداي تبارک و تعالي فرمود: اي حسين  
رسان  ب  ، بهاي عارفان، خداست. بيا خويشتن را به مقام انقطاع منم! خونبهاي عارفاْن

ما زاَغ اْلَبَصُر  »و مراتب بصيرت خود را به کمال رسان و ديدگان قلب خود را به ُکحل  
 ل گردان. مکّح «ديده منحرف نگشت و از حد درنگذشت: َو ما َطغي  

 

اند. جملگي حضرات  نهاده  بناي راه دين و وصول به مقامات يقين را به خلوت 
 اند.و اولياء در بدايت، داد خلوت بداده  انبياء

شيرين گردانيدند. حضرت    )ص(اول، خلوت و عزلت را بر دل حضرت رسول اکرم 
بي  موسي کالم  استماع  استحقاق  چون  نيز  مرا  کرامت  را  ـردنـکي ـواسطه  او  اول  د، 

خلـب َلْيَلة  وت  ـه  شب:  َاْرَبعيَن  رس  « چهل  حضرت  اکرمـفراخواندند.  ور  ـظه  )ص(ول 



    وظايف خاص سالک در خدمت استاد الهی                                                                    165
                 

  « روزچهل  :  َاْرَبعيَن َصباحا  هاي حکمت از دل بر زبان را به اختصاص اخالص  چشمه 

 خاصيتي است در استکمال چيزها. مشروط فرمود، چه در عدد چهل

 .و خلوت باطني بايد دانست خلوت بر دو گونه است: خلوت ظاهري 

ظاهري  و    خلوت  صدا  و  سر  از  دور  به  کند  پيدا  محلي  انسان  که  است  آن 
انبياء حضرات  خلوت   جماعت.  اين  اولياء  کردهو  اختيار  را  حضرت  ها  که  چنان  اند، 

قبل از ابالغ رسالت، از مردم کناره گرفته و در غار حراء مشغول راز و    )ص(رسول اکرم
 شد.نياز مي 

، خلوت دل است که ولو انسان ظاهرًا خلوتي هم اختيار نکرده  اما خلوت باطني
سر  از  خالي  او  پيرامون  باشد.    و  خالي  اغيار  از  قلبش  لکن  نباشد،  جماعت  و  صدا  و 

 عوالم ديگر است.  است ولي باطنًا سير و جوالن قلبي و روحي او در ظاهرًا با جمع  

باشد، يعني خلوت ظاهر ايجاد    ممکن است توأم با خلوت باطني خلوت ظاهري
در   باطن  خلوت  نيست  بعيد  است،  ظاهر  بر  مقدم  باطن  چون  کند.  باطن  خلوت 
شرايطي ايجاد خلوت ظاهر کند. انتخاب خلوت ظاهري امکان دارد که خلوت باطني  

هاي ديگر کند تا منجر به خلوت باطن  را تقويت نمايد، و آن خلوت نيز ايجاد خلوت 
 گردد. 

اب ظاهر، استخراج جواب وقتي صحيح است که محاسب به راه  در تسويه حس
او   بر  پاسخ  خلوتي،  اختيار  بدون  يا  و  بيابد  را  جواب  خلوت  در  و  باشد  واقف  حل 
آشکار گردد. پس اختيار خلوت، مستلزم خلوتي ديگر است که سالک از ماسوي اهلل  

تواند در راز و نياز با معبود  ، نمي طاعبدون اين انصراف و انق  منصرف شود. عارف الهي 
 جواب گردد. خود موفق به اخذ

  ترين نعمت و مقام براي سالک عارف، اظهار نياز است. سالک در مقام ناز عالي
کبريايي قبال عظمت  در  نياز و طلب خارج شده،  مرتبه  نياز خود را بي تعالي  حق   از 

 تواند به مراد خود نايل گردد. بيند، لذا شرايط طلب در او جمع نشده و نمي مي

البته تا بين سالک و نياز فراقي هست، او ناراحت است اما وقتي به نياز رسد و  
کو گداي  سائل و  يعني  کند،  طلب  را  ميآن  راحت  گردد،  حق  و  ي  سؤال  اين  شود. 

کمال موفقيت   در  نياز،  عين  در  آن حال سالک  در  عظمايي است که  نعمت  گدايي، 
 است.

اين نياز ماوراء ساير نيازها است. اين نياز باطنًا حصول نياز و طلب است،    ،آري
نعمتي است که عاشق واقعي از آن هرگز سير نشود و خواهد که مدام در اين مقام  
و   قبول  به  حاضر  بدهند،  او  به  را  عقبي  و  دنيا  تمام  اگر  معنوي  حال  آن  در  باشد. 
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در مقام ناز اما  آن نيست.  از اين حال خارج شده و نميمعاوضه با  آن  ، سالک  تواند 
که   اين  از  اعم  دارد،  نياز  درخواست  همواره  واقعي  عاشق  کند.  ادراک  را  معنويت 

عل فقدانش  يا  اگر  حصول  و  است  حق  رضاي  همواره  او  نياز  گردد.  اضطرار  بر  ت 
 ظاهري هم باشد، باطنًا معنوي است.

سالک بايد در خلوت خود دلش را با دل استاد بدارد و از دل او مدد طلبد، زيرا  
رسد.  ابتدا از دريچه دل استاد به دل سالک مي   و نسيم نفحات رباني  فتوحات غيبي

 تر شود، بيشتر ادراک حقايق کند. اين پيوند ارادت هرچه محکم 

سالک الهي بايد مدام استاد را حاضر و ناظر و همراه خود بداند. هرچند ظاهرًا  
مظهر   که  آنان  چه  ببيند.  استاد  حضور  در  را  خود  باطنًا  اما  باشد،  دور  به  استاد  از 

خدايند، دور و نزديک برايشان يکسان است و تفاوتي ندارد. همچنين سالک  صفات  
رو هر آني بايد بر مراتب تقواي  هميشه فکر کند که استاد نزد او آمده است، از اين 

 اي لغزش از او سر بزند.خود بيفزايد و مراقب حال خود گردد که مبادا ذره 

طريق،   اين  در  مهمه  تکاليف  جمله  رقّ از  از  راه  اين  رونده  تا  است.    عبدّيت 
در او به مقام تحقق    «ما از نزد  :  ِمْن ِعْنِدنا »ماسواي حق آزاد نشود، اختصاص عبديت  

است   اخالص  عظمي،  مقام  اين  عاليم  از  عالمتي  رسيد.  لِ »نخواهد  َعْبد   َاْخَلَص  لِه  ما 
َوَجلَّ َاْرَبعيَن َصباحا    ای خود را  هيچ بنده:  لِسانِهِ   َجَرْت َينابيُع اْلِحْکَمِة ِمْن قَْلبِِه َعلي    اْلّ َعزَّ

چهل روز برای خدا خالص نکرد جز اين که منابع حکمت از قلبش به زبانش جاری  
 ، کمال مرتبه اين اخالص از آِن عاشقان است.«شد

عاشقان، اسراري است بسيار، هر کدام سّري است بزرگ از  در زير پرده عشق  
 اسرار غيب مکنون که اين معني، اليق آن عقل که آلوده هوي است، نشود.

 

سالک الهي بايد بداند که زندگي جز زنده بودن به جانان نيست، و زنده بودن  
را بدان    بود. عشق خاصيت انساني است و فرشتگان به جانان نيز تنها به عشق تواند  

 راه نبري.  راهي نيست. تا از باده عشق سرمست نشوي به کوي جانان

از جان به جانان، راهي است ولي دل تيره به حق راه نيابد و راه يافتن به حق،  
اگر طالب و   ،به حق از ديار دل استهاي آگاه است. سالکا ! بدان که راه تو خاص دل 

جوياي قرب حقي. اين سعادت نصيب طالبي است که در مقام تسليم و رضا و تقوي  
خـب منّيت  محو  در  و  بکوشـوده  بزرگـود  را  خودبيني  و  سد  و  مانع  وصال  ـترين  راه  د 

 داند.
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در   و  شو  پاک  خود  از  پس  بود.  خواهي  دلريش  و  مانده  خويشتن  در  تويي،  تا 
منزل  قيد هيچ يک از حاالت و صفات خود مباش و از هستي درگذر تا به سر   بند و

سر  به  تا  ماست.  جاوداني  بالي  ما،  هستي  بدان  و  رسي،  بي مقصود  خويشتني  منزل 
شرک  شير  از  را  ما  تا  و  توحيد   نرسيم  بلوغ  به  نگيرند،  ما    باز  جان  رسيد.  نخواهيم 

چون چراغي است افروخته در بيابان، که هستي ما نور آن را در خويشتن محبوس  
 اين هستي را بردار و بگذار نور تو سرتاسر بيابان را فراگيرد.  ،سالکا  .نموده

از هستي بگذر و    ،پيمايد. سالکا هرکسي به نسبت معرفت خويش اين راه را مي 
عالم بقا   ءفنا جامه نيستي پوش و شراب   تا به  که سلطنت    ءبنوش  يابي، و بدان  راه 

 حقيقي در معرفت است. بکوش تا اين گنجينه الهيه را به دست آري. 

تابد و هر سالکي از آن، درخور استعداد بينا شود و  آفتاب معرفت بر هرکس مي 
و   درون  به  همواره  او  شود،  گلشن  وي  به  جهان  گلخن  و  گردد  روشن  ذاتش  سّر 

مي حقيقت   چيز  مي هر  مغز  او  هزاران  نگرد،  که  است  حال  اين  در  پوست،  نه  بيند 
 گردد. اسرار در زير نقاب بر چهره ضمير او گشوده مي 

پذير  امکان   بايد دانست که اين کاميابي بدون ارشاد و تعاليم عاليه استاد واصل
ابواب   و  رسيده  ظهور  منصه  به  احوالش  ناصيه  از  کمال  آثار  که  استادي  نيست. 
انوار   و  آثار  که  استادي  است.  باز  او  دل  روي  به  همواره  افاضات  طرق  و  تجليات 
واليتيه در او مضمر و مدغم گشته و آثار مشهوده ناسوتيه او، پرتو اضائه انوار ملکوتي  

 اوست.

راه ترا سوز جان و    سالکا! بضاعت  است،  الهي  درد  گداز  وصول به حق، سوز و 
بارگاه   به  برآيد،  دردي  از سر  که  آهي  يابي.  راه  حق  قرب  آستان  به  تا  بايد  دل  درد 
حق   مردان  صف  در  نباشي  درد  و  سوز  صاحب  اگر  نيز  تو  رسيد.  خواهد  حق  قدس 

طالب حق و  قرار نگيري و از اثمار شجره طيبه عشق برخوردار نخواهي شد. پس اي  
 حقيقت، خود را براي سوز و درد آماده نما. 

گاه جمال ازلي است. بحري است که  دل مقام بس وااليي دارد، زيرا که او تجلي
گرفته  قرار  آن  در  عقبي  و  طالبا!  دنيا  است.  صغير  عالم  در  کبير  عالم  انعکاس  اند. 

اري همه در دل  صدها جان در دل تو پنهان است، هرچه خواهي و آنچه را که آرزو د
پديدار است. پس در اين صورت اي انسان با اين قدرتي که تراست و چنين نيرويي  

 که در دلت پنهان است، با چشم حقارت بر خويشتن منگر.

دل بايد منزه و مبري از هر آلودگي باشد تا بتواند در مسير حق سير کند که  
الم خاکي. گاهي در َصْحو  گاهي محو تماشاي عالم قدس، و زماني در اشتغال امور ع
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مالک نفس خويشتن   دريابد و  کمال خود  دو حال  در هر  تا  در ُسْکر باشد،  زماني  و 
 گردد نه مملوک آن. 

بايد دل  بصيرت  آرزوست،  ازلي  جمال  تجلي  ترا  طريق،    ، اگر  اين  توشه  زيرا 
ما  به  نهادن  دل  و  آزادگي،  سبب  خدا  به  بستن  دل  است.  دل  موجب  بصيرت  سوي 

ا روشنايي  رنجوري  و  شوي  جدا  تاريکي  ميغ  از  تا  بند  خدا  بر  دل  طالبا!  پس  ست. 
حق طريق  عارفان  همت  محک  بتابد.  درد است و اين  حقيقت بر تو  ، سوز و گداز و 

 درد و سوز با شادماني و تنعم دنيا تناقض دارد.

بپ من  و  ما  از  و  گويي  ترک  را  وجود  تنگ  خانه  بايد  سالک!  بر  اي  و  رهيزي 
قدم و دوام   ثبات  کشي و با  امکان  عالم  عشق نشيني، و رخت خويش سوي  مرکب 
محبوب   خاص  عنايت  مورد  و  يافته  راه  قدس  بارگاه  به  رضا،  و  تسليم  و  مراقبت 

 خويش واقع گردي. 

طالبا    که    ، پس  اين  تا  شو  فاني  خويشتن  در  و  بگذر  هستي  از  نيز  تو 
 احد بيني و اگر در بند خويشتني، همه عدد خواهي ديد نه احد.

بگذري   ، آري دنيوي  عاليق  از  که  آيد  حاصل  ترا  آنگه  جان  و    کمال 
برابر  خويشتن  در  شخصيت  زوال  داني.  وحدت  و  يگانگي  به  وصول  مانع  را  بيني 

 عظمت کبريايي، راه وصول به وحدت است. 

سالکا! گرد صورت مگرد، معنا بطلب و محبوب ابدي را از عالم غيب بجوي که  
 اگر پرده از آن برافتد و جمال ازلي اندکي متجلي گردد، نه دياري ماند نه دّياري.

است  طالب آن  عشق  عالمت  و  خويشتني،  عاشق  نباشي،  صادق  عشق  در  اگر  ا! 
 که هر ذره از ذرات وجود عاشق، راز معشوق خويش گويد. 

در جهان عارفان، وارستگي و آزادگي جز به عشق حق ميسر نيست، اين است  
ترين صفات الهيه است. در اين وادي، جنت مرده و  اند: وارستگي از عاليکه فرموده 

طريق    دوزخ  اين  در  دلدادگان جمال ازلي، جان و دل  که  است  اين  است،  بسته  يخ 
گذرند. اين صفت الهيه وارستگي در دل آن که خانه گرفت، از  بازند و از دنيا مي مي

 انتها رسيد. آفاق گذشت و به عالم بي

در راه وصول به مقام واليت و قرب، صور علم و عمل شرط نيست، بلکه شرط  
صلي تقوي و پايداري در برابر هوي و هوس و اتخاذ معني از علم و سپس تجرد از  ا

 معناست.
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که هستي   آن  درگذر و بدان  دار و از خودبيني  همت بلند  سالکا! پاکباز شو و 
خويشتن  پس  دريافت.  فراغت  و  آسودگي  روي  درباخت،  بر  و  بسوزان  پاک  را  بيني 

رهايي يابي. مرغ دل با گذشتن از هستي و آمال  خاکستر آن بنشين که از قيد نفس  
ب گرانمايه ه  دنيوي  پس  است،  اندک  عمر  و  بسيار  دنيوي  آرزوهاي  آيد.  ترين  پرواز 

 ترين چيزها که عاليق دنيوي است، مباز.چيزها را که عمر است، در راه پست

اي، و ديگران را به نکوهش و سرزنش وامدار  چنان مباش که خيال کني رسيده 
به  که   را  ايشان  و  سردادن  ديگران  به  را  وصال  وهم  کند.  افول  دلشان  از  اميد  نور 

فصل خواندن، يکي را رقم سعادت کشيدن و بر ديگري حکم شقاوت راندن، مقصد و  
 نيست.  مقصود مکتب ربوبي

رّد خويش    به  قبولي  از  و  مباش  ناخوش  و  خوش  خواندن،  و  راندن  و  قبول  و 
خويش افسرده دل مباش. اگر توانستي قهر و غضب و   دل راه مده و از ردّ   سروري به

 نعمت و احسان را يکسان استقبال کني، عارفي. 

اگر شکست و پيروزي و مدح و ذم و دوست و دشمن در تو يکسان اثر کرد، از  
نمي  حق  حرف  که  دريغا  رستي.  نفسانيت  متأثر  قيد  روزگار  حوادث  از  و  شنوي 

خندهنمي بي   گردي.  دانه  براي  را  دل  مرغ  است،  يکسان  جهان  اين  گريه  ارزشي  و 
اسير قفس منما، در اعتالء جان بکوش که دنيا مزرعه آخرت است. به خود مشغول  

پيش  عقبي  راه  حق  مباش،  به  تا  باش  کوشا  دار.  دوست  آخرت  براي  را  دنيا  و  گير 
 رسي، که مرد کاهل را به حق راه نبَود. 

يني، برخيز و توشه عقبي فراهم آور و گردنت را به زنجير  بر پل دنيا تا چند نش
 و غل آن بند مکن که چون ترا شکست آورد، ايمني از تو سلب خواهد شد. 

سالکا! از ظواهر درگذر و به جان پرداز. اگر طالب ديدار جمال ازلي هستي، بايد  
ذره اگر  که  نماند  باقي  تو  در  دنيوي  عاليق  بهاز  تو  وجود  در  آن  از  ماند،    اي  جاي 

 حجاب عظيمي خواهد بود.

الهي،   راه وصول و شمول به عنايات  زيرا  عاليق دنيويت درگذر.  تو و  از  سالکا! 
خالي بودن از تو و عدم تعلق و وابستگي به ماسوي است، و بدان که تويي تو سبب  

 توست. نامحرمي

تن درگذر. هم  جسم و  از  نخست  در بسم سالکا!  الف  که  است،  اهلل پنهان  چنان 
نيز   جان  از  سپس  بپرداز،  خويش  جان  به  و  گردان  پنهان  او  نام  در  را  تن  و  جسم 

سير  البته  شو.  ناپيدا  او  ذات  در  و  و  برآي  ترا    المکان  سعادت  اين  تا  بايد  الزمان 
 حاصل آيد.
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مي   فيلسوف که  منطق  پندارد  و  عقل  با  نمايد،  و  تواند  حقايق  اثبات  استدالل 
از   که از  غافل  را نرسد  فلسفي  است.  عاجز  از اثبات حقايق بسي  عقل ناقص  که  آن 

در کند،  تجاوز  اسباب  و  علل  بر   حدود  هستي  که  بي  حالي  نهادهاساس  شده    علتي 
 است.

 

شرطي از شروط سالکين حق، هميشه در حال توبه و انابه بودن است. سالک  
ت که در نماز عالوه بر اقرار به قصور خود، از امور  بايد تجديد توبه کند و مستحب اس

رديف   در  که  کند  توفيق  درخواست  و  برآيد  استغفار  مقام  به  بار  چندين  هم  عادي 
 تائبين حقيقي به شمار آيد.

فرموده  يافتهبزرگان  راه  الهي  مقدس  مكتب  به  که  آنان  حال  اند  در  مدام  اند، 
ين طريق مقدس قدم گذارند، از چندين سال  اند، بلكه قبل از آن که ظاهرًا به اتوبه

هم جسارتي از آنان سرزده بالفاصله    پيش اين صفت خدايي در آنها وجود دارد. اگر 
شده توبه  به  صبح  متوسل  به  معصيت  ارتکاب  خيال  با  را  شبي  هرگز  و  اند، 

 اند.نرسانيده

، توبه است.  )ص(در واقع يکي از شرايط حضور سالک در محفل مقدس محمدي 
در رديف و   همه  که  آنجا حضور حضرات اولياء و سالکين پاکدلي باشد  که  مجلسي 

توبه الهي  جرگه  درگاه  محبوبين  عنايت  و  توجه  مورد  يقينًا  باشند،  حقيقي  کاران 
جمع  از  خيلي  به  اعم  طور  به  بزرگواران  آن  توجه  البته  و  است.  نظر  ولي  هاست، 

 است.عنايت آنان به چنان جمعي به طور اخص  

طلب  :  َاْسَتْغِفُر الل هَ »سالک الهي بايد بداند چنان نيست كه هرکس هفتاد مرتبه  

گناهانش بخشوده    «كنم از خداوندمی آمرزش   بخواند، همه  اوراد و ادعيه را  يا ساير 
شود. نبايد اين امور او را از توجه به حقيقت مطلب بازدارد، بلکه بايد تصميم بگيرد  
که برخالف فرمان الهي رفتار نکند و سپس استغفار گويد و از خدا ياري بجويد، که  

 تنها تکرار آن کلمات او را به جايي نرساند. 

، معناي حقيقي بر سر  بايد توجه داشته باشد که در ليالي مقدسه قدرهمچنين  
  نهادن قرآن، تحت فرمان و لواي حق درآمدن است. اما قرآن را ظاهرًا باالي سر قرار 

دادن و باطنًا از آن اعراض نمودن، معني و مفهومي ندارد. آيات قرآن براي زندگان  
کند. تالوت  ها را تضمين مي قانون الهي است که سعادت انسان است و عمل به اين  

انسان  آيه  که  اورادي  هزاران  و  قرآن  ختم  آن  از  است  بهتر  آن  به  کردن  عمل  و  اي 



    وظايف خاص سالک در خدمت استاد الهی                                                                    171
                 

بخواند ولي به آن عامل نگردد. دعا بعد از توبه مطلوب است و بايد همواره واجبات را  
طور  به  قدر،  مقدسه  ليله  در  حتي  داشت  نوافل  بر  نماز  مقدم  کسي  از  اگر  که  ي 

 به جا آوردن آن مقدم بر تالوت قرآن و انجام نوافل است.  ،واجبي فوت شده

رياضت  وظايف،  و  تکاليف  همه  انجام  از  اصلي  مجاهدت   ها غرض  رفع  و  و  ها 
حجابات، رسيدن به منتهاي آمال است که همانا وصال محبوب و معشوق ازلي است.  

دنيا   نه  حق  طريق  عقبيمي سالک  نه  او    ،خواهد  هدف  عدن،  فردوس  نه  جنت  نه 
 رسيدن به وصال است. 

  کنند تا به مقصد و مقصود و ديار عشق مسلمًا افرادي که مسير حق را طي مي 
دل کانون  در  کمالند.  و  جالل  و  جمال  عاشقان  آنان  برسند،  وصال  جز    و  عاشق 

زلي، آرزوي ديگري نيست. اين منصب و مقام عشق را به  معشوق و وصال محبوب ا 
 شود.هر کسي عنايت نکنند؛ اين عنايت خاص پروردگار متعال است که نصيب مي 

اما بايد بدانيم که عاشقان جمال، همه دردمندند، بدون درد هيچ فردي نتواند  
عشق   بدون  نيست.  طي  قابل  مراحل  اين  عشق  بدون  گذارد.  قدم  حق  مسير  به 

خارستان سنگالخ  و  مقصود  ها  و  مقصد  سرمنزل  به  و  رفت  نتوان  را  مسير  اين  هاي 
 نتوان رسيد.

مي   ، آري سبب  احساس  عشق  عشق،  منازل  و  مراحل  طي  در  سالک  که  شود 
بي که  فردي  اما  نکند.  بيخستگي  و  طي  درد  توانايي  و  قدرت  حتي  او  است،  عشق 

 يک مرحله را هم ندارد.

کا  در  عشق  آتش  که  شعله مادام  انسان  قلب  عاشق  نون  که  مادام  نشده،  ور 
را    وار آن شعله ازلي و کعبه جانانسوخته به سوز و گداز نرسيده، مادام که پروانه دل 

نمي  نکرده،  فدا  را  خود  پر  و  بال  و  نکرده  مي طواف  کسي  رسد.  وصال  به  تواند  تواند 
بش افتد، البته اين هم به عنايت خاصه  اي از عشق الهي به کانون قلبرسد که جرقه 

 خود اوست.

عالم  ،بنابراين وارد  انسان  که  نيست  توفيقي  اين  از  عالم    باالتر  به  شده  عشق 
عليّي اعلي  به  کند،  طيران  مرتبه   ن معاني  به  و  مراتب  رسد  از  َقْوَسْينِ »اي  مقام    :قاَب 

و    «فناء طيران  اين  به  قادر  قلبي  هر  و  است  قلب  عروج  امر،  اين  الزمه  گردد.  نايل 
براي عروج و وصال، جز پر و بال عشق    پرواز نخواهد بود. بال و پر اين طاير قدسي

 نخواهد بود. 
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انبياء  اوصياء   حضرات  اولياء  و  را  مُ   ،و  آمال  است،  نتهاي  وصال  به  رسيدن  که 
کرده  الهي  درخواست  سالکين  همه  براي  را  وصال  اين  الهي  پيشگاه  از  هم  ما  اند 

 خواستاريم. 

که   کرده، بايد بداند  اين مسير را انتخاب  است و  عاشق جمال حق  که  سالکي 
کنند که مبادا عاشق  ميالطريق زيادند، آنان ايجاد موانع  و راهزنان و قطاع   اهريمنان 

اي نبايد غافل شد که خصم در  بردار نيست، لحظه حق به وصال برسد. بنابراين غفلت
 کمين است. 

سالک بايد همواره مراقب بوده و خود را مطالعه و محاسبه نمايد و متذکر گردد  
وءِ »که باالترين دشمن او در خودش است     ي به بد  نفس قطعًا  :  اِنَّ النَّْفَس َْلَّماَرة  بِالسُّ

اماره«كندميامر   نفس  آن  حق  طريق  عاشقان  مطمئنه    .  مقام  به  الهي  توفيق  به  را 

. چنان که انسان  «پروردگارت بازگرد  ي به سو:  َربِِّک   اِرِْجعي اِلي  »اند، به مقام  رسانده

از    : ُروحي   ِمنْ   فيهِ   نََفْخُت »  است   آمده   عالم   اين   به  قدرت   نفخه   براق  با   اعلي  عالم   آن   از 

:  اِرِْجعي »  براق   دارد،   الزم  براقي   هم   اينجا   از   رفتن  براي  ،«روح خويش در آن دميدم
  َْلَّماَرة  »   نفس  همان   براق  اين.  رساند  وصال   به   و  برد  عليين  اعلي   به  را   او  که  «ردبازگ

وءِ  بدیامر بسيار  :  بِالسُّ به    حرکت   الهي  فرمان  و  عقل  حکم  به  اگر   که  است  «کننده 
  -  است  شده   تطهير   نفس  همان   حق   از   نعمت  باالترين  که  -  شود  تطهير   واقعًا   و   کند
  َطريق    ماُسلِکَ   اْلَهوي    َلْوَْل »  اند فرموده   بزرگان   رواين   از  رساند،  عليين   اعلي  به   را  روح 
 . «يافتنمي  راه   خدا به انسان  نبود، هوي   اگر  :الل هِ  اَِلي 

  حضرت .  دارد  خريداري  دام ک   هر   و  نيست   يکسان   قلوب   کيفيت   ه ک  بدانيم   بايد
  چه   اگر   فرمود   بودند،  بزرگوار   آن   همراه   حضر   و  سفر   در  ها سال   که   کساني  به   ( ع)امير 
  اما !  نکرديد  درک   باطنًا   ولي  شنيديد،   مرا   هاي حرف   ظاهرًا  و   بوديد   من   با   ها سال   شما 

  توفيق   خدا   اولياء .  شودمي   مشتعل   حق،   استماع   محض  به   که   هست   هم   هاييدل 
  که   را  هديه   و   دعا   باالترين   و   دانندمي   بزرگي  نعمت   خود  براي  را   قلوبي  چنين   زيارت 
   خواستارند. آنان  براي است،  حق  وصال

  طايرين   آنان .  توحيدند  راه   مسافرين  الهي،   راستين   عارفين   و   سالکين   چنان
قدسند    خادمين   آنان.  رسند  سيمرغ  جزيره  به   نموده  طيران  خود   ديار   از  که   گلشن 

 . دارند جانان سوي به  طيران  عزم که  وصالند  کعبه   مسافرين   و خدا  درگاه حقيقي
  شماست   بر   تجريد،  داد  دادن  با .  بياراييد  پر خود  و  بال   قدس،  بارگاه  طايرين  اي

  خويشتن   در   را   سويما   از   انقطاع  و  برکنيد،   دل  از  را   دنيا   حب  و   بگذريد  صورت  از  که
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  آن   حمل   که   امانتي   بار  کنيد؟ مي   امانت  بار  آن   از  يادي  هيچ .  درآوريد  مقام تحقق   به
 است.  شايسته کامل انسان بر 

  متجلي   شما   در  اعلي  حّد  در  عشق  تا   بياراييد،  عشق  زيور   به   را  خود  پر   و  بال
  سنگين   بار  اين  توانيدنمي  و  بود،  خواهد  مشکل  شما   بر   امانت  بار  اين  حمل  نگرديده،

 .برسانيد مقصود   و مقصد   به  را
  نخواهيد   تفريد  مقام  به  ندهيد،  صورت  تجريد   داد   تا !    خدا  راه  مسافرين  اي

  عالوه  که عاشق آن  بر  بنازيم. شد نخواهد  متجلي   شما  در  ازلي محبوب   عشق و رسيد 
  هم   معشوق،   هم   و  است  عاشق   هم  رسيده،   معشوقيت  مقام  به  عاشقي  منصب  بر 

 . محبوب  هم و  است محب 
  بسيار   عاشق .  نهد  گام   محبوبيت  عالم  به  که  است  آن  انسان  براي  مقام   باالترين

هرکس نمياست   عاشق شود و هم  ولي  هم  يعني  نهد،  گام  عالم محبوبيت  تواند به 
 معشوق؛ هم محب گردد و هم محبوب.  

مي  توحيد،  راه  مسافرين  تواند  اي  عاشق  معشوق،  معشوقي  ناز  بار  که  دانيد 
کشيد، و بار ناز عاشقي عاشق، معشوق تواند کشيد. الهي اين عشق، اين مقام عاشقي  

منص را،  معشوقي  راو  محبوبي  و  محبي  خواستاريم.    ، ب  ازلي  محبوب  تو  پيشگاه  از 
 از پيشگاه تو معشوق ازلي خواهانيم.   الهي تحقق نور تجريد و تفريد را در کانون دل

از خداي تبارک و تعالي خواستاريم کمال توفيق خود را شامل حال فرمايد، تا  
با توفيق خودش، کمال معرفت به او رسانيم. در صورت تحقق آن عنايت، بايد اکثر  

بگوييم   وَ »اوقات  بَِربّي  َربّي  َربّي  َعَرْفُت  َعَرْفُت  ما  َربّي  َفْضُل  با  َلْوْل  را  پروردگارم   :

 . «شناختمشد او را نمي اگر فضل خدا شامل حالم نميپروردگارم شناختم،  

 

، هر  براي سالکين و عارفين الهي و علماي رباني سعادت درك محضر اولياء خدا 
داللت بر ايام گذشته دارند و هم  ها هم  بار توأم با بشارت اليتناهي است. اين بشارت 

بر زمان حال و هم بر زمان آينده. به گذشته از آن جهت که نعمت عظمايي خداوند  
به حال از اين    ؛تبارک و تعالي کرامت فرموده و آن شمول هدايت خاص الهي است

 دهد. بابت که خبر از استعداد و اقبال دل براي اخذ فيوضات مي

پيش توجه بر حال و باطن خود کند و به توفيق الهي  لذا هر کس بايد بيش از  
خويش تالش نمايد، و مراقب خويشتن باشد که مبادا اين    در تزکيه و تصفيه باطن
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قابل   انسان  قلب  زيرا  است  الهي  تعليم  يک  اين  آري  افتد.  خطر  به  منزلت  و  مقام 
 تنزل باشد.  اعتماد نيست، ممکن است روزي در ترقي و زماني در 

است؛ مژده است به سؤال و انتظار دل   اما نسبت به آينده يک نوع تعليم باطني
دل  در  نهفته  آرزوي  و  حاجت  چه  آن.  پاسخ  قلب و  همه  است.  سؤال  نوعي  ها  ها 

 مخصوصًا قلوب سالکين طريق حق در حال تماشا و در انتظار پاسخ رحماني است. 

ا  و  انواع  اولياءتماشا  و  بزرگان  مقدس  محفل  در  دارد،  سؤالي    ،قسامي  و  تماشا 
سؤال   نوعي  همه  آنجا  در  انتظار  و  سکوت  حتي  تماشا  و  الهي  آرزوهاي  آن  است. 
حاصل   بالفاصله  که  است  رحماني  پاسخي  رحماني،  سؤال  هر  مقابل  در  البته  است. 

فرموده مي آن  شأن  در  که  سؤالي  همان  بشود.  علم  نصف  سؤال  حسن  تمام  اند  لکه 
علم است؛ انصاف نصف دين بلکه تمام دين است. چه سؤال، اساس تمام علوم است  
و   سالکين  باطن  در  انصافي  و  سؤال  چنان  حقيقي  تجلي  دين.  اساس  انصاف،  و 

 است.  عارفين الهي

ْکري  »ها بسيار مؤثر است  گرچه تذکر مسائل اخالقي در سازندگي انسان    َفِانَّ الذِّ
اْلُمْؤِمنينَ  مي   : تََْنَفُع  سود  پند  را  مؤمنين  که  درستي  قابليت  «دهدبه  مهم  شرط  اما   ،

بهره براي  باشد،  داشته  را  حقايق  درک  استعداد  و  قابليت  انسان  بايد  مندي  است. 
و اولياء در    و اوصياء  چنان که انذار و بشارت حضرات انبياءميزان همين است و بس.  

 همه افراد مؤثر نبود.

نسبت به همه افراد يکسان بود و کتاب هم يکي    )ص(ابالغ حضرت رسول اکرم 
شد. قرآن کريم که  مند مي بود، لکن هر کسي به مراتب قابليت و استعداد از آن بهره

لِْلُمتَّقينَ » است:  ُهدي   تقواپيشگان  هدايت  َو  »و    «مايه   ي برا:  لِْلُمْؤِمنينَ   ْحِمة  َر ِشفاء  

است رحمت  و  درمان  مايه  معاصي    « مؤمنان  از  اجتناب  و  حق  از  استمداد  با  است، 
 توان مراتب درک حقايق از آن را افزايش داد. مي

امکان  ظرف،  قابليت  و  ظرفيت  از  بيش  مظروف  که  است  اين  کلي  پذير قاعده 
بيشتر  نيست. طالبان درک حقايق بايد ظرفيت و قابليت خويش را افزايش دهند تا  

خود بهره فردي  بايد  هم  استاد  گردند.  که  مند  طوري  به  باشد،  وارسته  و  ساخته 
 ها نشاند.کردارش، گفتارش را تأييد کند و بر دل 

الهيوظيفه استاد  محضر  به  مراجعه  حين  در  سالک  مهمه  وظايف  از  براي    اي 
الب تعاليم ايشان درباره مبارزه  اخذ تکاليف و وظايف خود، مبارزه با نفس است. لذا غ

 با نفس و کم و کيف آن است.  



    وظايف خاص سالک در خدمت استاد الهی                                                                    175
                 

غلبه بر نفس اماره حق، بدون  غضبيه   طالب  پيروزي بر قوه  و نفسانيه خود،    و 
الهينمي اولياء  بپيمايد.  را  سعادت  راه  و    تواند  مستحبات  و  واجبات  و  محرمات 

مکروهات و مباحات را نشان داده، و راه اجتناب از محرمات و استقبال از واجبات را  
نظر  مي به  آسان  بسيار  ظاهرًا  ولو  نيست  آساني  کار  و حرام  واجب  تشخيص  آموزند. 

از   غافل  داند،  حرام  يا  واجب  را  امري  به  مباشرت  گمان خود  به  فردي  که  بسا  آيد. 
 که تشخيص او به حق نبوده و در جهت خالف واقعيت باشد. اين

 . 

مجيد نف قرآن  با  مبارزه  به  توصيه  را  انسان  اتصااًل  الهي  آيات  و  ،  نموده  س 
آموزد. استادان معظم الهي نيز پيوسته کيفيت مبارزه با  کيفيت اين مبارزه را نيز مي 

تعيين   را  مربيان  و  طالبين  و  سالکين  وظايف  و  تکاليف  داده،  آموزش  را  نفس 
موفق به اصالح حرکات  مي تا  کنند،  معاشرت و رفتار  که با متعلمين چگونه  نمايند 

د. آنان براي اين که بتوانند بار سنگين تعليم و تربيت و  افراطي و تفريطي آنان گردن
الهيه   دستورات  تسليم  که  ناچارند  برسند،  مقصد  به  سالم  و  نموده  تحمل  را  ارشاد 

 هاي خاص الهي او به کمال نايل آيند.گردند تا در پرتو توجه و مراقبت  استاد کامل

بايد بدانيم که ارتقاء مقام روح در مراقبت پرورش آن است. چنان که طفل در  
پرورش خود، احتياج به شير پستان مادر يا دايه دارد، و بدون شير پرورش او ممکن  

مي  هالک  و  بنبوده  خود  پرورش  در  نيز  روح  نبوت گردد،  مادر  شير  از  دايه    ايد  و 
 هالکت او حتمي است. االّ مند گردد و يا قائم مقام بهره واليت

چون پرورش روح به کمال رسيد، از تعلقات دنيوي و اخروي آزاد شود و به سر  
  « ؟آيا پروردگار شما نيستم:  بَِربُِّکمْ َاَلْسُت  »حد فطرت اولي رسد و باز مستحق خطاب  

استحقاق   چون  است.  قبل  معاني  ادراک  ماوراء  بار  اين  او  معاني  ادراک  لکن  گردد، 
قيام نمايد، در   «آری  گفتند  :  قالُوا َبلي  »يافت، به پاسخ   «َاَلْسُت بَِربُِّکمْ »استماع خطاب  

حجاب  از  عشق  که  است  مقام  دوگانگي  اين  شده،  آزاد  قاف  و  شين  و  عين  هاي 
برخيزد و يگانگي پديد آيد. عشق در روح آويزد و روح با عشق آميزد، به جايي رسد  

ُکلُّ  »و عشق بيند، اين است وجه خدا    «الل هُ   اْلّ ْل اِلَه  » که روح هرچه خود را بطلبد نور  
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َيَْبقي    َمْن َعَلْيها  ْکرامِ   فان  َو  شونده است فاني  زمين   هر چه بر :  َوْجُه َربَِّک ُذواْلَجالِل َواْْلِ
 .«خواهد ماند ي باشكوه و ارجمند پروردگارت باق وجه و  است

يم که ما را  به مقربين درگاهت آني توفيقت را از ما کم مفرما. الهي مقّر  ،الهي
کني، به استحقاق کم ما که  استحقاق اين نعم نيست، اما چون تو به کم زياد عطا مي 

فرموده کرامت  خود  هم  را  نعمت آن  عطا  اي،  نداشتيم  شايستگي  که  را  بزرگي  هاي 
 اي.نموده

کمال    ،الهي مرتبه  به  را  ما  کم  استحقاق  اين  که  داريم  مسئلت  تو  پيشگاه  از 
 برساني و آن به آن ترقي دهي؛ خدايا عنايتت را از ما کم مفرما.

پناه مي  ،خدايا  تو  نهد.  به  مبادا اين استحقاق ما رو به نقصان  که  اين  از  آوريم 
 حفظ بفرما. خدايا ما را از شر شيطان

 

  آن   و   نشود  کسي  هر   نصيب  که   است   سعادتي  بزرگان،  محضر   در   حضور   توفيق 
  از   مقصود .  نمايدمي  شيئی  اقتضاء   يا   تقاضا   مجلسي  و  محفل   هر .  بايد  انتها بي  شکر   را 

  اعم   است،  شيء   همه  فرد،  به   فردًا   کاينات   کلّ   چه   است،  ظاهري   اشياء   فقط   شيء نه 
  باشد   ظاهر   معاني،  اسماء  رديف   در   يا   گردد  محسوب   ذوات  اسماء   رديف  در   که   اين   از 
  و  ظاهر   چه  کاينات  کليه  پس  ماديات؛  زمره  يا   گيرد  قرار  مجردات  زمره  در  باطن،  يا 

  و   تبارک   خداوند   که   شده  ذکر   مجيد   قرآن   آيات   در   که  اين .  هستند  اشياء   باطن،   چه
 . است کاينات  همه و  اشياء  تمام مقصود  است، عالم  و  قادر  چيزي هر  بر  تعالي

  و   آثار   يا   شود،  مشاهده  كه  دارد   شيئی  اقتضاء  محفلي   و  مجلس  هر   آري،
  و   محافل .  باطني  يا   باشد  ظاهري   شيء   آن   كه   اين   از   اعم   گردد،  نمايان   خواصش 

  است،  باطن  به  مربوط  که  مقدس محافل اما   کند،مي  ظواهر   اقتضاي ظاهري،  مجالس
 .نمايدمي   باطن اقتضاي هميشه 

  خواصي   و  آثار  و  شودمي مشاهده و  گشته  ظاهر   آنچه  بزرگان   محفل در  بنابراين
  راه   ظواهر   محافلي  چنان  در   باطنًا .  است  بواطن   به  مربوط  همه  گردد،مي   ادراک   که

 . است باطن همه  درآيد،  تصرف و ادراک  مقام  در  و شود  مشاهده  هرچه  و ندارد 
  کمال   و  شده  منصرف  ظواهر   از  قلوب   همه  الهي  محبوبين  و  بزرگان   محفل  در

به    قلب   به   تواندنمي   ظواهر   از   ظاهري   هيچ   محفلي   چنان  در .  دارند  بواطن  توجه 
  چنان   که  است  اين.  شود  ورحمله   بدانجا   نتواند  مجاز  و  ماديات   يابد،  راه  واقعي  عارف

 .است  باطن هست،  آنجا  در هرچه  و است  مقدس  محفلي 
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  را   مجاز   و   ظواهر   الهي  سالكين   که  است  اين   اولي   ، خدا  اولياء   مقدس  محفل   در
  حقايق   و   معاني  به   قلب   توجه   كمال   و   را   علم   ظواهر   حتي  كنند،   خارج   دل   از   به كلي 

 .  يابد راه   دلي بر  مجاز  و ظواهر  محفلي،   چنان  در  که است  مغبونيت نهايت. گردد

  الهي   سالک.  
  تا   شود  کرامت  او  به  لياقت  و  قابليت  کمال  که  است  خواهان   الهي   درگاه  از  هميشه 
 .شود ياب  فيض   کمال  حد  در  بزرگان  کالم  از   همواره

  گردد،   عنايت   عظيم   بشارت  يا   و  شود  قدرداني  فردي   از   اعلي  ناحيه  از   هرگاه
تأمل کرد که علت آن چيست. مسلمًا کيفيات قلبي و مراتب صفاي دل فرد را  بايد  

داد، که اين اشتباه بزرگي است. فردي    توان قرار براي حصول نعمت نمي   علت کامله 
اثر   در  باطنيکه  نعم  حصول  به  موفق  تصفيه  و  مي مي   تزکيه  او  حرکات  تواند  شود، 

انبياء حضرات  حتي  کامله.  علت  نه  اما  باشد  اوصياء  علت  لحاظ    و  از  که  بزرگان  و 
بي  نعم  به  و  رسيده  مقام  آن  به  باطني  يافته صفاي  معرفت  الهي  هم  پايان  آنان  اند، 

کنند که: الهي اعمال ما علت کامله براي حصول اين نعم اليتناهي نيست،  عرض مي 
و معترفيم که ما را استحقاق آن نعم    اي. مقرّ زيرا اين علت را هم تو کرامت فرموده 

بل اصل  نيست،  مطابق  َباْلَقليلِ »که  اْلَکثيَر  را  :  ُيْعِطي  عطا  در  بسياری  اندکی  قبال 

 شود.سبب حصول نعم اليتناهي مي  علت ناقصه  « فرمايدمی

وحدت  مقام  در  که  الهي  جمع  فرقي  در  افراد  بين  فردي   هستند،  اگر  نيست. 
باطني   يا  ظاهري  نعم  و  صاحب  است  همه  به  مربوط  نعم  اين  حقيقت  در  شده، 

مي  شامل حال همه  مژده براي فردي،  چنان  بشارت و  قلبًا خواستار  زيرا همه  گردد 
 لطفي هستند. 

و  ،الهي برسان  کمال  حد  به  را  ما  همه  معنوي  خير    مقام  را  ما  همه  عاقبت 
 گردان.

الهي  ،الهي هستيم.  تو  طريق  مسافرين  همه  معن  ،ما  مسافرين  با  همه  را  وي 
 خود برسان. کمال موفقيت به وطن

و    و اوصياء  اند، به حق حضرات انبياء عارفين طريق حق را که از دنيا رفته   ،الهي
 محشور فرما.  )ع(، درجاتشان را متعالي گردان و با حضرات معصومين محبوبين الهي
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تعالي   و  تبارک  خداوند  که  بس  همين  انسان  مرتبه  و  مقام  عظمت  در 
مقدس  مي گرچه اين جمله  مؤمن.  قلب  مرا ندارد مگر  گنجايش  فرمايد، هيچ جايي 

تواند به مفهوم و معناي حقيقي آن  نمي هر کسي    بر سر زبان عام و خاص است، لکن 
ببرد. چه الزمه کمال توجه به معاني و مفاهيم کالم الهي، کمال تزکيه و تقوي  پي  

است. مادام که اين امر حاصل نشده، محال است که کسي با تعاليم ظاهري بتواند به  
 معناي واقعي آن پي ببرد.

نعمت  از  را  همه  تعالي  تبارک  نعمت خداوند  از  حدي  تا  و  ظاهري  هاي  هاي 
تواند به توفيق او خويشتن را به سعادت ابدي  ه و هر کسي مي مند فرمودباطني بهره

سوگند به نفس و آن كس كه آن    :َو نَْفس  َوماَسّويها َفَاْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقويها »برساند  

درست  پليدكار   كرد  را  پرهيزگار  يسپس  كردي و  الهام  آن  به  را  برعكس  «اش  يا  ؛ 
 نافرماني نموده شقاوت ابدي را براي خود رقم زند. كفران نعمت و 

نمي  را  خود  که  آدمي  و  بيچاره  جسمي  و  اسمي  جز  خود  وجود  از  و  شناسد 
نمي  نميرسمي  او  ْاَدمَ » داند  داند.  َبني  ْمنا  َکرَّ َلَقْد  راست:  َو  به  را    يو  آدم  فرزندان  ما 

در    «داشتيم  ميگرا دارد.  سّر  حال  :  َاْطوارا  َخَلَقُکْم  »چه  كه و  به    آن  مرحله  را  شما 

است كرده  خلق  سّر  «مرحله  است،  چه  تَْقويم  »ي  َاْحَسِن  در    ي براست:  في  را  انسان 

آفريديم اعتدال  دارد،    «نيكوترين  حکمت  ُصَوَرُکمْ »چه  َفَاْحَسَن  َرُکْم  را  :  َو َصوَّ شما  و 

 چه بيان است.  «شما را نيكو نمود ي كرد و صورتها  ي صورتگر 

هاي زيبايي در او به  نقش   نخست در صورت آدمي بنگر که خداوند متعال چه
وجود آورده، اعضاء متشاکل، اضداد متماثل، هر يکي را به حد خود آفريده نه از حد  

خاصي   زيبايي  از  و  داده  قّوتي  را  يکي  هر  کاسته،  او  قدر  از  نه  افزون،  مند  بهره خود 
 گردانيده است.

ظاهْر شواهد   ديده  در خواب. چون به  غافل  است،  صنع  نظاره شواهد  در  عاقل 
 صنع نگري، به ديده باطن لطايف حکمت را بنگر تا داليل محبت و آثار عنايت بيني.

صدف   دل،  و  دل  صدف  آدميت  صفت،  عالم  دل  و  است  صورت  عالم  آدمّيْت 
دل   صورت  در  آدميت  سّر.  در  نقطه  سّر  نقطه  و  سّر،  نقطه  صورت  در  دل  و  متحير، 
شود همه سوز و گداز است، و چون در بقاء شود    ء حد فناء و بقاء مانده؛ چون در فنا 

 همه راز و ناز است. 
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هاي عوالم دروني و نيل به آن احوال الهي، ميسر نگردد مگر با اما درک زيبايي
هاي صور در صورت  . زيرا زيباييگذشتن از عالم صورت و قدم نهادن به عالم معاني

جلوه   زيبا  آدمي  نظر  در  آنچه  که  رسد  روزي  زودگذرند؛  و  جزيي  همه  وجود، 
نمايد. صورت دنياي ظاهر هيچ نيست، اي برادر سيرت زيبا  نمود، بسيار زشت مي مي

 بيار.

زيبايي فريفته  و  شيفته  نرسيده،  معاني  عالم  به  تا  است،  انسان  ظاهري  هاي 
که  نمي به  عالي   اگر داند  تبديل  مدتي  اندک  از  پس  باشد،  او  اختيار  در  آنها  ترين 

شيريني  آن  گردد.  جلوهزشتي  او  مادي  ذائقه  در  که  تلخي  ها  به  رو  همه  بود،  گر 
آري که    گرايد.  بَود،اول هر  اعمي  بَود  که    بين  عاقل  هر  بَود.  معنا  با  چه  آخربين 

 گردد.ها نمي بند چنين زيبايي پاي

آنچه   مي غالبًا  سوق  نفساني  امور  انجام  به  را  کذايي  زيبايي  دهد، انسان  هاي 
است كه مانند سرابي از دور آب زاللي به نظر رسد ولي چون شخص تشنه خود را  
با  که  مسمومي  آب  همانند  يا  نرسد؛  آرامش  به  و  افزوده  او  عطش  بر  رساند،  آن  به 

سال لکن  بنوشد،  آن  از  ولع  و  آن  حرص  سوء  آثار  متمادي  ريشه  هاي  وجودش  در 
 کرده او را به پرتگاه هالکت و سقوط اندازد و به شقاوت ابدي مبتال گردد. 

سالک هزاران  مي   ،اي  صد  که  است  دنيايي  است؟  دنيايي  چه  دنيا  اين  داني 
کو؟   کو، رختشان  تختشان  ملوک؟  آن  کو  انداخته،  را به خاک  تخت و رخت ملوک 

داده. تاراج  به  را  تاجداران  تاج  هزاران  گوشه   صد  هر  خَ در  از  جوانان    ّداي  عنبرين 
دل   نبايد به اين دنيا  گيسوي مشکين عروسان خرگاهي ساخته!  خرمني ساخته، از 

 هاي زودگذر آن را خورد.بست و فريب زيبايي 

زيبايي   آن  نگذشته،  صورت  و  ظاهر  عالم  اين  از  انسان  که  مادام  بداني  بايد 
هاي حقيقي را ولو  توفيق حق يکي از آن زيباييحقيقي را نخواهد ديد. اما وقتي به  

 کند. ها و مقامات ظاهر اعراض مي از پشت حجاب بنگرد، به کلي از دنيا و زيبايي

خداوند  :  ُوْسَعها   ْلّ اِ ْل ُيَکلُِّف الل ُه نَْفسا   »بدان در قبال کالم حق الهي    ، اي سالک

هر وظيفه و تکليفي که براي تو    «كندمي اش تكليف ن يهيچ كس را جز به قدر تواناي 
تعيين نموده، در قوه اختياريه توست که به وسيله آن نيرو با موانع و راهزنان طريق  

حق و با خصم باطني مبارزه کني. 

 . 
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درمان   نسخه  خداست.  فرمان  به  گرايش  مستلزم  مبارزه  و  مجاهده  اين  البته 
قوي  تو  زندگي براي  در  کالم خداست.  در  تو  روحي  از نفس امارهامراض  دشمن  تر   ،

موجب تقويت آن است، و چه علل و عواملي ترا  ديگري نيست. تفکر کن چه عواملي  
مي  گرايش  ابدي  سعادت  سوي  مربيان  به  عاليه  تعاليم  و  بزرگان  مقدس  کالم  دهد. 

اند، به خوبي راه حق را به تو روشن  که در حقيقت مشاعل راه کاروان بشريت   الهي
 کنند. نمايند و طريق وصال را برايت هموار مي مي

الک بدان كه انديشه رکود و عدم تحرک، موجب توقف گشته و اميدت را  اي س
رت شده و  گيگرداند. در اين مقام است که بيماري يأس گريبانبه نوميدي مبدل مي 

الهي متعلمين  که  درحالي  بازماني.  حق  مسير  منازل  و  مراحل  طي  از    هر   از  بابي 
را   الهي  عاليه  تعاليم  به  ابواب  رکودي  هيچ  دهند،  قرار  مداقه  و  مطالعه  تحت  که 

 گردد. شان وارد نمي ساحت مقدس 

سالکا برخيز، سستي و ماللت را به کناري نه، کمر همت بر ميان بند و خود را  
براي مبارزه با دشمنان خويش آماده کن و آنان را محو و نابود نما تا باب سعادت به  

زنان خويش را از زندان تاريک و   وْس بال و پر روي تو گشوده شود، تا چون مرغ محب
اصلي   موطن  سوي  به  الهي  علم  و  عشق  پر  و  بال  با  و  دهي،  رهايي  ماديت  مخوف 

 خود طيران کني. 

به اين دنيا دل مبند، که در    بيا تو هم مانند عارفان و عاشقان الهي   ، اي سالک
چنين فرموده که سالک طريق حق بايد در اين مسير موانع    اين مکتب، استاد الهي 

باز  طريق  طي  از  را  او  که  حجابي  و  مانع  اولين  بداند  و  بردارد  پيش  از  و  ميرا  دارد 
بيرون باش، از خودخواهي رها شو، از   گردد، خود اوست. از زندان خوديعايق راه مي

 حقيقي را دريابي.هستي خود درگذر تا هستي  

حجاب  جمال،  عاشقان  آن  حقيقي،  از  سالکان  پس  يکي  خدا  توفيق  به  را  ها 
ديگري از مسير خود برداشتند، و خدا هم راه وصال را براي آنان هموار نمود. اگرچه  

افراط  تفريط ابتدا  و  نصوحها  توبه  و  انابه  و  توبه  مقام  به  لکن  بود،  خداي    ها  آمدند. 
نِْب َكَمْن ْل َذنَْب َلهُ »تبارک و تعالي توبه آنان را پذيرفت   کننده از  توبه :  َالتّائُب ِمَن الذَّ

 و در رديف سعداء قرار گرفتند.  «گناه استگناه همانند شخص بی

است و اين مأموريت را بر آنان عنايت    پرچم اسالم در دست چنان مردان الهي 
فعاليتفرموده و  حرکات  همه  باطني،  اند.  و  ظاهري  يا  کلي  و  جزيي  چه  آنان  هاي 

نيتي در آنان تحقق يافته و هر راهي که در ظاهر  همه تعليم و تعلم الهي است. پاک 
 شتابند تا به لقاء دوست برسند.پيمايند، در معني به سوي جانان مي مي
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الي كه وظايف سالكين  آنجا  يكايك  از  در  اهلل ماوراء وظايف سايرين است، بايد 
اعمال و رفتار و گفتار خود تعمق نمايند و توجه داشته باشند كه آمادگي براي انجام  
عمل، غير از انجام خود عمل است. آن آمادگي يا عدم آن، به نوعي اساس مقبوليت  

خواهد عملي را انجام دهد،  و مؤمن کاملي که مي  . عارف واصل يا عدم مقبوليت است
مي  آمادگي  ايجاد  خود  در  آن  از  قبل  هر مسلمًا  زيرا  آمادگي    کند.  بدون  که  عملي 

انجام گيرد، مقبول پيشگاه احديت نيست. از آن جمله است نماز كه گرچه شروع آن  

 آن بايد کمال توجه و آمادگي باشد.االحرام است اما قبل از ُةبا تکبير 

هايي که خداوند متعال در وجود آدمي قرار داده، عبارت است  يکي از گنجينه 
:  َو اِذا َسئَلَک ِعبادي َعنّي َفِانّي قَريب  »از خواستن و سؤال کردن از خدا به وسيله دعا  

نزديكم من  بپرسند  من  درباره  تو  از  من  بندگان  هرگاه  رسول  «و  حضرت    )ص(اکرم. 
قدسي حديث  در  است.  مؤمن  اسلحه  دعا  بنده   فرموده:  گمان  نزد  در  من  ام  آمده: 

رفتار مي در حق او  دارد،  من  که به  گماني  طبق  درباره  هستم و بر  کنم، پس مبادا 
 من جز گمان نيک داشته باشد.

صادق  جعفر  امام  شده    :فرمود  )ع(حضرت  پابرجا  و  محکم  که  را  قضايي  دعا 
اي که دستش را به سوي  فرمود: بنده  )ع(به نقل از امام باقر  )ع(گرداند. امام صادقبرمي

خدا بگشايد، خدا را شرم آيد که آن را تهي برگرداند و هرچه بخواهد از رحمت خود  
کنيد قبل از دعا صلوات بفرستيد که دعا  در آن قرار دهد. پس هنگامي که دعا مي 

 و آل او درود بفرستد.  )ص(کننده بر حضرت محمد پيوسته در حجاب است تا دعا 

 

گرچه مراعات ظواهر الفاظ و کلمات در نماز به حکم شرع الزم است، ولي اصل  
ده بايد به معاني و مفاهيم الهيه نماز و دعا باشد. به طوري  توجه نمازگزار و دعاکنن 

آن حقايق را ب معنوي  الهي و  نيز رنگ  ظواهر  آن  آنها  ه  که  که از جمله  گيرد،  خود 
 صوت نمازگزار و دعاکننده است.

حد   در  که  است  مطلوب  صوتي  آن  دعا  و  نماز  در  دارد،  اقسامي  و  انواع  صوت 
آور. آن حزن معنوي كه بر مراتب شکستگي دل بيفزايد، چنان  اعتدال باشد و حزن 
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از    هّم يکي  صوتي  چنين  باشد.  اعلي  حد  در  الهي  کمال  و  جالل  تجلي  كه  غمي  و 
 گردد.علل تحرک معنوي است و امتياز الهي محسوب مي 

حضرت  د برآيد.  استغفار  مقام  به  نمازگزار  که  است  مستحب  نماز  جاي  چند  ر 
اکرم رعايت    )ص(رسول  را  امور  اين  مراتب،  به  السالم  عليهم  بيت  اهل  حضرات  و 

 کردند.نمودند و در هر نماز استغفار ميمي

سجاد  حضرت  مثال  عنوان  مي  )ع(به  ثَْوَب  »کردند  عرض  اْلَخطايا  َاْلَبَستنِي  اِلهي 
ِجناَيتي.   َمَذلَّتي َعظيُم  قَْلبي  َاماَت  َو  من    :..  بر  مذلت  و  خواري  لباس  خطايا  الهي 

 .«.. و جنايت عظيم من دلم را ميرانده است.پوشانيده

روايات وارده اکرم   ،برطبق  صد    )ص(حضرت رسول  هفتاد بار،  روزي  من  فرموده 
َحَسناُت  »آيم. البته استغفار آن بزرگواران از باب  بار بلکه بيشتر به مقام استغفار برمي

َسيِّئاُت  بينَ   اْْلَْبرارِ  مقربان:  اْلُمَقرَّ براي  خوبان  نيک  آيدزشت    ، کارهاي  است،    «بشمار 
 ولي در عين حال تعليمي است براي ما.

گنجينه  از  يکي  در  واقعًا  سيري  ما  که  است  حيف  است.  دعا  عظمت،  با  هاي 
ادعيه و اذکار آن بزرگواران نکنيم. آري در جايي که حضرت سجاد چنان اقراري و  

 اشرف کاينات چنان استغفاري کنند، ما چه گوييم؟! 

دارد،   شدن  پاک  به  ميل  الهي  مقام  مي سالک  و  بوده  صعودي  سيرش  خواهد 
معنويش باالتر از ديروز و مراتب صفاي قلبش باالتر از گذشته باشد. در اين اعتالي  

حتي نماز خود را هم    رسد کهروحي و ايماني است که در پيشگاه الهي به جايي مي 
 نمايد.بيند و از قصور خود توبه و استغفار مي گناه مي 

وت و کينه مؤمنين از  اي نماز و دعا، خارج کردن عديکي از جهات آمادگي برا
الهي  محبوبين  است.  عرض    دل  الهي  پيشگاه  به  خود  نيازهاي  و  راز  و  مناجات  در 

ه آنان حقي دارم به رضاي تو  کنند: الهي افرادي که به من ظلم کرده و من در ذمّ مي
 از آنها گذشت کردم، تو هم آنان را عفو فرما.

که  دهد که آنان در مقابل ظلمي  نشان مي   سيري در زندگينامه محبوبين الهي
اند. اند، همواره با خوبي و بزرگواري رفتار کرده و برايشان دعاي خير نمودهديده

. 

حق  پيشگاه  در  دعا  قبولي  که  براي  گردد،  برطرف  بايد  بسياري  حجابات  تعالي 
داشتن  بزرگ  آنها  عفو  ترين  حق  رضاي  به  است  واجب  بنابراين  است.  مؤمن  کينه 

اگر   کرده  ظلم  که  کسي  کردن.  بيرون  دل  از  کاًل  يا  جزئًا  را  مؤمن  عداوت  و  کردن 
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ليتي ندارد و خداي تعالي  مسئو  شايسته عفو نباشد، فرد گذشت کننده در قبال آن 
 کند. هرگونه که خود بخواهد با او رفتار مي 

رديف عدم اداء مبلغي است، در صورت عدم امکان پرداخت،  اگر ظلم فردي در  
شرع مقدس اسالم براي او مهلت و حتي عفوي قرار داده است. اگر کسي در غياب  
به   و  اوست  متوجه  تنها  که  کرده  غيبتي  يا  زده  تهمتي  مثاًل  گفته  سخني  ديگري 

براي  آمرزش  طلب  و  ظلمي  چنين  از  اغماض  ندارد،  ضرري  الهي  دين  و  او    سايرين 
سبب اجر و پاداش است. اما اگر ظلم فردي عالوه بر خود به سايرين هم وارد شده و  

مي  باقي  اثراتش  سال  هزاران  که  است  بدعتي  و  گناه  رديف  در  باب  يا  اين  ماند، 
 ديگري بوده و مشمول توصيه مذکور نيست. 

بر  حقي  که  کساني  براي  دعا    دعا  دارد.  اثر  آن  مقبوليت  در  دارند  ما  گردن 
االمکان بايد عام باشد، حتي براي ارشاد کفار بايد دعا کرد، مگر افرادي که به  يحت

 اند، که لعن بر آنان جزو فرايض است. مقام توبه نايل نشده درگذشته 

يکي ديگر از شرايط قبولي دعا، وارد شدن از در دردمندي به بارگاه الهي است.  
اصل در  که  دردهاي جسمي  تنها  دردمندي نه  عارف و سالک حقيقي،    مراد از  درد 

درد وصال است. چون خداوند تبارک و تعالي دوست دارد که بندگانش محبوبين او  
مي  شفيع  را  او  مقربين  حقيقي  دردمندان  لذا  آورند،  شفاعت  به  و  را  دعا  تا  گيرند 

 درخواستشان در حد اعلي به مقام اجابت رسد. 

ت. اگر کسي در شک و  شرطي از شرايط مهم دعا، کمال يقين به اجابت دعاس
ترديد باشد که آيا دعاي او حقيقتًا مقبول درگاه الهي است، اين ترديد عالمت نقص  

 است.

لباس   با  او  که  است  مقبول  الهي  پيشگاه  در  وقتي  حق،  بارگاه  سائل  دعاي 
به   اضطرار تنها  شده،  منصرف  ماسوي  و  مردم  تمام  از  که  معني  بدين  باشد.    ملّبس 

 باب رحمت او رود.

داند،  انسان دردمندي که از کل ماسوي اعراض کرده و تنها چاره خود را او مي 
مقام   عظمت  ولي  باشد،  اميدوار  بايد  انسان  الهي  پيشگاه  در  گرچه  است.  مضطر 

معاصي و  قصور  از  نگراني  و  مي   ،الوهيت  رجا  و  خوف  در  را  خداوند  انسان  و  اندازد، 
مي  اجابت  را  مضطران  وءَ »فرمايد  دعاي  السُّ َيْکِشُف  َو  َدعاُه  اِذا  اْلُمْضَطرَّ  ُيجيُب  :  َامَّْن 

و چون  را  درمانده  كه  آن  اجابت    ي كيست  بخواند  گرفتارمي را  و  برطرف   ي كند    را 
 . « گرداندمي
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محبوبين  مقبوليت راز و نياز و ذکر و دعا وقتي در حد کمال است که به زبان  
درگاه حق باشد؛ با همان ادعيه و مناجاتي که از آن بزگواران وارد شده است. بسا که  
از   يکي  که  چنان  گردد.  تعيين  عارف  براي  وظايفي  و  تکاليف  نياز،  و  راز  مقام  در 

با تو  خواهيم  کند: الهي مي به درگاه الهي عرض مي  حضرات معصومين عليهم السالم
به مقام راز و نياز درآيم، اما از بارگاه عظمتت خواستارم که آداب دعا را به من تعليم  

درمي نياز  و  راز  مقام  به  وقتي  تا  قلبم  فرمايي  به  کرمت  و  لطف  به  را  آنها  تو  آيم، 
 انداخته باشي.

از جمله راز و نيازها و به مقام تکلم برآمدن با خدا، نماز است. آدمي در مقام  
کند، لذا جا دارد سالک در نماز و مقام راز و نياز  بزرگ کاماًل توجه مي  ت با فرِدصحب

واقع تمام اعضاء و جوارح او به مقام    با خداوند متعال از هر جا منصرف گردد، و در 
 بعث درآيد، يعني به گوش خدا بشنود و به زبان خدا سخن گويد.

با هم فرقي ندارند، اما چون    اگرچه ظاهر نماز يکنواخت است و نمازها در ظاهر 
 شود، ومعاني جديدي براي انسان عايد مي   ،نماز معراج مؤمنين است، در هر عروج

 حتي ممکن است هر شب و روز يا هر هفته و ماه حقايقي براي سالک روشن گردد. 

و    و اوصياء  اولي اين است که پس از اتمام نماز، بعد از سالم بر حضرات انبياء
زادگان بر حق و صاحبان کمال و مقام در راه  و امام   اولياء، بر شهداي قبرستان بقيع

 خدا، سالم و درود فرستاده شود، که توجه به آنان توجه به حق است.

اموات به  توجه  مورد  در  اکيد  توصيه  احاديث  و  اخبار  و  آيات  در  شده    اصواًل 
است. لذا يکي از فرايض هر فرد مسلمان، کمال توجه به اموات است باالخص کمال  

انبياء  اوصياء   توجه به سفراء الهي، حضرات  اخيار، خصوصًا افرادي    و  ابرار و  و اولياء، 
ذّم در  ذوي که  جمله  از  مسلمًا  که  دارند  حقي  او  حضرات  ه  اوصياء  الحقوق  و  انبياء 

آن   در  هم  سلف  انبياء  شود،  حاصل  ايمان  اهل  براي  موفقيتي  هر  زيرا  هستند. 
اند. چنان که قصور در ساير وظايف سبب ضعف دل و روح شده و در پيشگاه  سهيم 

اعتنايي به اموات نيز يکي از اسباب مهم تضعيف دل  ليت بزرگي دارد، بيمسئو  الهي
 و بلکه شقاوت است.

اموات رفته بسا  دنيا  از  مؤمن  که  غفلت  ي  بابت  از  يکي  نوميدند.  جهاتي  از  اند 
توانستند به کمال سعادت اخروي نايل  خودشان که وقتي در دار تکليف بودند و مي 

گردند، در اثر تبعيت از نفس سعادت از آنان سلب گرديده، ديگري چنان که بايد و  
شود.  شايد از جانب زندگان توجهي به آنان نمي 
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فيض  بر  عالوه  مؤمنات  و  مؤمنين  همه  که  حق  به  دعاي  اميد  و  اعمال  از  يابي 
بهره حدي  تا  نيز  حق  طريق  عارفين  و  سالکين  دعاي  از  الهي  توفيق  به  مند  خود، 

مؤمنين واقعي جنبه عام دارد، آنان برخورداري از  گردند. زيرا دعاي سالکين طريق و 
 نمايند. و ظاهري را براي عموم مسئلت مي  نعم باطني

  چنين اميد است که به جهت توجه اخص و نظر باطني عارفان و اولياء خدا هم 
ظاهر و آشکار گردد تا عالوه بر  اکثر آثار و بلکه آثار کماليه  و نزول رحمت الهي، حد 

 شوند. يابزندگان، اسيران خاک و به خصوص روح پر فتوح عارفين فيض

آنان،    ،بارالها  پيشواي  با  بالخصوص  و  واقعي  عارفين  با  را  ما  آخرت  و  دنيا  در 
محشور گردان و ما را از آن بزرگواران دور    السالم يعني با حضرات معصومين عليهم 

 مفرما.

بصيرت ديدگان قلبي و ايمان و يقين را به درجه کمال بر ما کرامت    ،خداوندا
اموات  الهي  آبروي    فرما.  احترام و  متعالي نما، و به  را  آنان  درجات  همه را رحمت و 

 با رحمت و فضل خويش ما و آنها را ببخشاي.  )ص(محمد و آل محمد 

نماييم، کمال  بدون توبه و ايمان ما را از دنيا نبر تا وقتي ترا مالقات مي   ، الهي
 رضايت را از ما داشته باشي.

 

آن،   از  مطلبي  هر  در  و  دارد  وجود  کثيري  مطالب  بزرگان،  مقدس  کالم  در 
اله  و  حکميه  که معاني  است  پنهان  کسي    يه  مراتب  هر  نسبت  به  و  حال  فراخور  به 

و قلبي  فيض شئون    معنويه  آن  از  خود  روحي  ميالهيه  و  ياب  سالکين  بسا  شود. 
الهي به    عارفين  آنان  قلبي  الهيه  و  باطنيه  و  معنويه  مراتب  توفيق،  کمال  اثر  در  كه 

ي و الهي در حد اعلي  ترسد، به طوري که به محض استماع کالم حکم حد کمال مي 
 گردند.از آن برخوردار مي

الهيکلمه   هر  محفل  در  که  مي   اي  جاري  بزرگان  قلم  يا  لسان  مقدس  از  شود، 
آن کلمه و جمله در رديف کلمات و    ،هرچند در حال عادي و در ساير محافل  است

فرد   اسم  حکمتي  کلمات  ضمن  در  اگر  حتي  نگردد.  محسوب  مقدسه  جمالت 
  مقدس است چنان که در قرآن مجيد   ناشايستي ذکر شود، اين کلمه در محفل الهي 

اگرچه خود آن فرد در زمره ناپاکان و در رديف خصمان  اسم مالعني ذکر شده است. 
مي محسوب  بايد  الهي  است،  آسماني  مقدس  کتاب  و  الهي  کالم  چون  لکن  گردد، 

خصم   آن  اسم  به  قرآن  در  نبايد  وضو  بدون  کسي  و  شود  مراعات  کلمه  آن  احترام 
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جاري    )ص(الهي دست زند. يعني همان حكمي که در مورد اسم اهلل و حضرت محمد 
است، در مقام مّس دست يا عضوي از اعضاء بدن به اسم يک فرد ناپاک يا آن کلمه  

گردد، نيز جاري است. اين احترام به آن  و معنايي که در رديف سافلين محسوب مي 
و   سور  تمام  است،  رحمان  خداي  ناحيه  از  کالم  وقتي  بلکه  نيست  جا  همه  در  اسم 

و   حروف  و  کلمات  و  نقطه آيات  نقطه  تمام  حتي  است.  احترام  شايسته  بِْسمِ  »هايش 
بسيار با عظمت و شايسته توقير و احترام بوده، در صورت عدم    «الل ِه الرَّْحمِن الرَّحيمِ 
توان به آن دست زد. اين نقطه و کلمه گرچه در ساير جاها وجود  جمع شرايط نمي 

و   متشابه  هم  با  ظاهري  ديدگان  قبال  در  اينها  و  قبال  دارد  در  اما  است،  متماثل 
 توانند متشابه و متماثل باشند. ديدگان باطني نمي 

نمي  الهي  کالم  در  مسلمًا  که  مخلوقي  مگر  باشد،  يکسان  مخلوق  کالم  با  تواند 
زبان او   که از  کالمي  کمال باشد که  مرتبه  در  قدري  تقوي اتصال او به  تزکيه و  اثر 

مي  درجاري  حق    شود،  از ناحيه  قرب نوافل واقع  در حديث  که  چنان  گردد؛    جاري 
مي  بنده  که  من    تواندآمده  گوش  با  و  بگويد  من  زبان  با  که  رساند  آنجا  به  را  خود 

 بشنود.

مقام اتصال  که در  فنا   آري قلبي  در مقام    ءدر خود و بقا   ءاست،  دارد،  در حق 
از لسانش جاري شود، کالم حق است. کالم بزرگان همانا اهلل هر کالمي که  فناء في 

و اولياء است و اگر سيري در آن شود، اين معنا به خوبي روشن   کالم حضرات اوصياء
 گردد.مي

بنابراين در محفل مقدس عارفان، هر کلمه و حتي هر حرفي که از لسان يا قلم  
آن کلمات توسط ديگران نيز بسيار به کار  شود، مقدس است، ولو  بزرگان جاري مي 

يکسان  مي قلبي  ديدگان  قبال  در  لکن  متشابهند،  ظاهري  ديدگان  قبال  در  و  رود 
 نيستند.

مجيد قرآن  صور    در  از  حاکي  موضوعات  و  سور  و  آيات  برخي  معاني  ظاهرًا 
عده  يا  فردي  از  که  است  الهي  غير  و  منفيه  امور  سرزده،برخي  کالم    اي  چون  اما 

خداست به محض توجه از ناحيه حق، اثري از آثار منفيه مشاهده نشده، همه مثبت  
 و الهي است.

اي امور شود که ظاهرًا در رديف منفيه است که  اگر اهل حقي نيز متذکر پاره 
از فرد يا افرادي صادر شده، گرچه ذات آن اعمال منفي است لکن ذکر آن از لسان  

حق واصلين اهل  کالم  در  چه  است.  الهي  کالمي  وجود    ،  الهي  غير  کلمه  کاملين،  و 
 ندارد. 
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قرآن سور  و  آيات  همه  که  گونه  همان  موضوعات    آري  و  مفاهيم  و  مضامين  و 
نيز کاًل مبارک است، ولو قسمتي از کالم    آن مبارک است، کالم و حرکات اهل حق

احيانًا داللت بر صدور امري منفي نمايد. به محض    اهلل و مردان الهياهل حق و اهل 
در انسان پديد مي کالم حق و مقربين الهي، سرور خاصي  هم استماع  از  آيد،  چنين 

ظاهر   آثاري  چنان  نيز  باشد،  حقيقت  و  حق  با  توأم  که  الهي  مرد  يک  کالم  استماع 
 گرددمي

تکاليف همه را    ، در حقيقت ملوک کالم است. قرآن مجيدکالم ملوک معنوي
کند، خصوصًا براي کسي که در حد کمال با معاني ظاهري  به صورت عالي تعيين مي 

 آن آشنا باشد.   و باطني، محکمات و متشابهات

  کالم بزرگان نيز يا از محکمات است يا متشابهات. گرچه محکمات و متشابهات
زبا  در  ورد  تفکر  و  تعقل  بر  است  امر  بلکه  تأکيد  و  توصيه  اما  است،  خاص  و  عام  ن 

الخصوص مراتب تفکر و تعقل درباره متشابهات بايد باالتر  محکمات و متشابهات، علي 
 از محکمات باشد، و اين تفکر و تعقل را مراتبي است.

کيفيات عقلي خويش به   فراخور حال و به نسبت  گروهي به  صنف و  البته هر 
برمي  مقام تعقل  و  بايد  تفکر  حق  طريق  تعقل سالکين  کميات  و  کيفيات  آيند، ولي 

 ماوراء سايرين باشد، چه اگر همانند عوام شود مقبول درگاه الهي نيست. 

اولي است که سالکين الهي از مراحل عقول ظاهريه درگذرند که چنين تعقل و  
اند.  بهرهاز تعاليم عاليه بي تفکري در پيشگاه الهي مردود است، مگر براي کساني که  

مقام   به  ظاهريه  عقول  طريق  از  که  نرسد  را  باطني  عاليه  تعاليم  از  برخورداران  اما 
 تفکر و تعقل برآيند، زيرا پرواز و طيران عقل ظاهري، پروازي است محدود.

در باب محکمات و متشابهات تعقل  تفکر و  کالم بزرگان با    اصواًل  درباره  نيز  و 
الهي محبوبين  و  حق  راه  طالبان  لذا  است.  مردود  ظاهري  عقول    عقل  طريق  از  بايد 

مي  الهيه  صورت  اين  در  آيند.  تعقل  و  تفکر  مقام  معاني به  درک  به  موفق  توانند 
قل خواص درباره متشابهات، باالتر از  محکمات و متشابهات گردند، اما بايد تفکر و تع

 محکمات باشد. 

الي  پرمعناي  سالکين  و  نغز  سفارشات  و  الهيه  گهربار  کلمات  درباره  بايد  اهلل 
بزرگان به مقام تعقل و تفکر برآيند که در ميان آنها، کدام متشابه و کداميک محکم  

گوييم، نه بدين معناست که  است. اگر امروز ما قسمتي از آيات قرآن را محکمات مي 
اس وقتي  محکمات  ماست.  مفهوم  کاماًل  آنها  کمال  معاني  حد  در  آنها  معاني  که  ت 
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در   نيز  آنها  که  است  اين  محکمات  باب  در  الهيه  عقل  حکم  باشد.  روشن  ما  براي 
 اي محکماتند. اي متشابهاتند، و متشابهات نيز در مرتبه مرتبه 

يز اعجاز  ن  اعجاز است، تعاليم الهوتيه محبوبين الهي   همان طور که قرآن مجيد 
توفيق   به  که  آنگاه  البته  دارد.  وجود  معنا  هزاران  آن  حکم  هر  در  و  است  کرامت  و 

علي  که حضرت  معنا شويم،  عالم  رفته وارد  بيرون  الفاظ  محدوده  فرموده:    )ع(حق از 
شود، روح در جسم به منزله معني در لفظ است. چنان که کالبد جسماني منهدم مي 

نمي  راه  روح  ذات  به  انهدام  مي لکن  الفاظ  همچنين  است.  يابد  باقي  معاني  اما  رود 
مندند  درک اعجاز تعاليم عاليه الهي باب ديگري است که سالکين حقيقي از آن بهره

 تب باالتر آنند. و پيوسته خواهان ادراک مرا

هم  و  .  بزرگان  كالم  نور  دربارة  كه  چنان 
مي تفكر  ايشان  معاني  و  مراتب  روحيه  دربارة  بينايي  نمايد،  ظاهري،  عقل  مراتب 

به   بزرگان  که  دريابد  تا  كند،  تفكر  نيز  دانشمندان  آن  معنوي  معاني  و  دل  ديدگان 
 نگرند و نگرش آنان با ديگران چه تفاوتي دارد. امور و حرکات مردم چگونه مي

کامالن  ولي  است،  متفاوت  افراد  معنوي  مقامات  واصالن   گرچه  به  ه   و  مواره 
مي  دل  اين ديده  از  ظاهر.  ديده  به  ظاهر  اهل  و  فرموده نگرند،  بزرگان  اندرو 

دل   گرو  در  که  زباني   .
از ناحيه   دل است و بلکه  يا به مقام تحرير آيد، از  آن جاري شود و  هرچه از  باشد، 

ملکوتي سخنان  زبانشان    خداست،  گرو  در  آنها  قلب  که  ديگران  اما  است.  الهوتي  و 
معناست؛ آنان هنوز معني آزادگي  گردد، بياست، هرچه از زبان و قلمشان جاري مي 

 اند. و آزادي را نفهميده 

داند، آيا زبان او در گرو قلبش  فردي که آزادي را در تبعيت از اهواء نفساني مي 
او  دل  بينايي  نور  هوس،  برق  نمي   است؟  ربوده،  محبوسيت  را  و  چيست  آزادي  داند 

کدام است. بسا زنجيرهايي که به پاي دل و روح بسته شده، لکن ظاهربينان از آن  
مي بي آزادگان  رديف  در  را  خود  که  محبوسين  بسا  را  خبرند.  آزاده  افراد  و  شمارند 

في َاْعناِقِهْم َاْغالْل  َفِهَي اَِلي    اِنّا َجَعْلنا » فرمايد  مي  پندارند، لکن قرآن مجيدمحبوس مي 
ُمْقَمُحونَ  َفُهْم  گردن   : اْْلَْذقاِن  بر  غل همانا  ايشان  چانههاي  تا  زنجيرهايي  و  هايشان  ها 

. مسلمًا اين غل و زنجيرها نه زنجيرهاي ظاهري، که  «قرارداديم و آنان سر به هوايند 
جان و روحشان است و در نتيجه، سر ادراک ايشان رو به هوا  گردن    زنجيرهايي بر 

اين آيه شريفه را تمثيل    بينند. گرچه بعضي از مفسرينبوده و حقيقت امور را نمي 
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ق فعلي، که اگر  ياند و برخي مربوط به آخرت، لکن اين حقيقتي است از حقا دانسته 
م ديده بصيرت، باطن وجودشان  غل هم اکنون به  همان  گردد،  زنجيرها  شاهده  ها و 

 برگردن تبهکاران است.

اين عصر    اميد به حق اين که در اثر مطالعه کالم ملکوتي و الهوتي بزرگان در 
مجازي   از  را  واقعي  آزادي  بشريت  جامعه  الهي،  تبليغات  و  ارشاد  اثر  در  و  غيبت 

الهي مردان  چه  دهد.  کسب    تشخيص  راه  داده،  نشان  بشريت  جامعه  به  را  حقيقت 
مي مردم  به  را  باطني  زنجيرهاي  از  رهايي  و  واقعي  الهي آزادي  اولياء  با   فهمانند. 

طاقت  زحمات  شبانهتحمل  و  فرساي  داده  ارائه  مردم  به  را  ملکوتي  ديار  راه  روزي، 
ارشاد، روح آنان به مقامي رسد که بال و پر بگشايد  خواهند در اثر تعاليم عاليه و  مي

و با آزادي حقيقي در فضاي عالم الهوتي و ملکوتي به پرواز آيد و در ديار محرمان  
 اسرار، آشيان گيرد.

 

   بس و است  معشوق روي  ما   قبله       هست هرچه  و  جهان آن و  جهان اين
  و  عاشقان،  ناز  بارگاه  دوست،  حرم  زيباي   کبوتران   حقيقي  آشيان  جانان  محفل

  جمال   عاشقان  و  زيبا   کبوتران  آن   بر .  است  وصال   آب   تشنگان   و   نياز   و  راز   محفل
 . درود هزاران 

  سالک   و  است  بزرگي  توفيق  ،رباني  علماي  و  خدا  اولياء  مقدس  محضر   درک 
  به دست  دوباره   برود،  انسان  دست  از   چيز   هر .  بداند  غنيمت  را   ساعات   آن   بايد  الهي 

 .شمرد  غنيمت و نهد  قدر  را آن  بايد  لذا  ساعاتي، چنان مگر   آيد مي
  خود   از  عشق  غلبه  سبب  به  شد،   معشوق جمال  سرمست  و  مستغرق  که  عاشقي

  دل   قبله   را  معشوق   جمال  تنها   بيند،نمي   معشوق  جز   است،   ذاهل  سويما   از  و
  حال   بر   خوشا .  است  برده  بين   از   را  شرک   و   قبلگي  دو  دوگانگي،  آيين  او .  سازدمي

 .فرمودند عنايت آنان  بر  را آسماني عظمت  با  عطيه  اين  که  افرادي 
   و  عاشقان آن  از  آيا  که  بيازمايد  را خود  تواندمي  کسي  هر  و  دارد عاليمي  عاشق

  يگانه .  است  پايه  چه  در  او  در  عاليم  آن  که  ببيند  بايد  نه،  يا   است  فداکاران 
  که   کسي.  باشد  معشوق  فرمان   محض   منقاد  و   مطيع   که  است  اين   عاشق   خواسته 

  بلکه   گذرد،نمي   مالش  از  ديناري   خدا   راه  در  گذرد،نمي   از جانش   اما   عاشقم  گويدمي
  عاشق   او  آيا   سازد،  متزلزل  را  ديگران  منافع  خود،  شخصي  منافع   براي   خواهدمي

!  است؟  عشقي  چه  عاليم  اين   عقبي،   از   نه  گذرممي  دنيا   از  نه   اما   عاشقم!  است؟
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  خلوت   خانهقمار   در  را  خود  عقباي  و  دنيا   و  مال  و  جان  که  عاشقاني  نثار  درود  هزاران 
 . رسيدند جانان به  و درباختند 
  و   حسن  قبال   در   گذرد، مي  عقبي   و   دنيا   از  حقيقي  عاشق   جمال،  عاشق   آري 

  چه   را   مال  کند،   چه   را   جان   کند؟   چه   را   عقبي  کند،   چه   را  دنيا   اليتناهي،   جمال 
 کند؟ 

.  است  حرام کردن  دنيا  ترک  اسالم نظر  نيست، از  دنيا  غرض، ترک  گاههيچ  البته
  عالي   دهد،   وسعت   عيالش   و   اهل   به   اگر   دارد،   اشتغال   مادي   امور   به   ظاهرًا   که   فردي

  را   خود   واجبه  حقوق.  باشد  امکان  اگر   نمايد،  دستگيري  هم  فقرا  از  بايد  ولي  است
  آتش   در  و  است  نيازمند  خود  روزه  يک  طعام  به  که  کسي  اما .  گيرد  تعلق  اگر   بدهد،

يا حقوق   دستگيري  فقرا  از  که   نيست  تکليفي  او  به  هرگز   سوزد،مي   فقر    واجبه   کند 
  بيان   را  تکاليف  همواره  قرآن  اساسبر    نيز   بزرگان  .است  اغنياء تکليف امور  بدهد، اين

خداوند    شده   تحريف   آسماني  کتب   تمام  گرچه   فرمايند مي را  قرآن  مصونيت  ولي 
تبارک و تعالي خود ضمانت کرده و ابدي است، لذا احکام قرآن هرگز از بين نخواهد  

 رفت.

جان خود و يارانش را در آن روز مقدس براي احياء دين و   حضرت سيدالشهداء 
کرده و   يزيديان زيست  يزيد و  ستم  تحت  که  آنان  نجات  آن، براي  اسارت  رونق  در 

به مقام شهادت رسيد تا احکام قرآن رونق    ايشان بودند، فدا کرد. حضرت اباعبداهلل
 يابد، مردم زير ستم ستمکاران نروند، با هم اتحاد و اتفاق داشته باشند. 

است. در صورتي که    ماندگي امروز مسلمين در اثر عدم اتحاد قلبيمسلمًا عقب
الل هِ » بَِحْبِل  خدا    : َواْعَتِصُموا  محکم  ريسمان  به  بزنيد  قُواچنگ  تََفرَّ ْل  پراکنده    :َو  و 

 ، حکم خدا، حکم معشوق است. «نشويد

توهين  چه  مسلمين،  اتحاد  عدم  اثر  زورگوييدر  چه  و  و  ها  دشمنان  كه  ها 
ننموده  اتحاد  بيگانگان  صورت  در  اما  جسارت  اند!  جرأت  هرگز  آنان  مسلمانان، 

شمه نمي كه  داده  نشان  تجربه  كه  چنان  و  يافتند،  گذاشت  تأثيري  چه  اتحاد،  اي 
اتحاد اسالم چه رعبي در دل ايشان انداخت، که با توپ و تفنگ و مواد منفجره قابل  

 باشد. قياس نمي 

دمي  البته بايد دانست که غالبيت و مغلوبيت، عزت و ذلت در دست خداست. آ
نمي  نمايد  تالش  چقدر  است  هر  ممکن  ظاهرًا  کند،  ذليل  را  خدا  عزيز  يک  تواند 

 مذلت به نظر برسد، در صورتي که در باطن باالتر از آن عزتي نيست.
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کسي   هر  به  را  شدن  عاشق  بدانيد  اما  شويد  عاشق  حق،  طريق  سالکين  اي 
 ندهند.  

از ماسوي بکوشد، خدا هم به    سالک بايد در تصفيه دل و تزکيه نفس و انقطاع 
مي کماالت  سوي  به  را  انسان  که  است  عشق  فرمايد.  عطا  عشق  باالترين  او  کشاند. 

توشه در راه وصال براي رسيدن به لقاء، عشق است. گرچه عشق مراتبي دارد، ولي  
کمال   حد  در  ما  عشق  مراتب  بايد  لذا  برساند،  الهي  لقاء  به  را  ما  که  است  اين  نظر 

تواند مراتب عشق خود را  مي هر کسي    د. خدا تکليف مااليطاق تعيين نفرموده وباش
 به کمال برساند.

وُح ِمْن  »ها است. اين افتخار ترا بس که فرموده اي سالک، خدا ناظر به دل  قُِل الرُّ
از روحم به تو    « ُروحيَو نََفْخُت فيِه ِمْن »و    « پروردگار من است  امر بگو روح از  :  َاْمِر َربّي

مي  ثابت  را  حقيقت  اين  خدا  اينجا  در  مي دميدم.  تو  بشر  اي  که  اشرف  کند  تواني 
مي  تو  يابد؛  تحقق  تو  در  عشق  باالترين  شوي،  خدا  کاينات  از  استمداد  با  تواني 

باشي. خدا  اسماء  هم  تو  که  برساني  جايي  به  را  تفسير    خويشتن  است  اين  آري 
نه اين که ظاهرًا آيه قرآن را بخواني و بگذري، در    «ْخُت فيِه ِمْن ُروحيَو نَفَ »حقيقي  

 تواني به باالترين سعادت برسي. هاست که تو مي اين آيت بسيار مژده

هاي آن زودگذر است. غير از زيبايي حقيقي، كه  داني که اين دنيا و زيبايي مي
زيبايي   هيچ  است،  باطني  و  دروني  که  زيبايي  است  اين  نيست،  دلبستگي  شايسته 

خ باشي.  زيباشناس  خـبايد  روح  از  را  تو  آفـدا  ُروحي» ده  ـريـود  ِمْن  فيِه  نََفْخُت  ،  «َو 
داده  ـخ پرورش  نور  آن  آغوش  در  و  آفريده  خود  عشق  نور  از  ترا  و  است  عشق  دا 

 است.

مي  يکي  را  آرزوها  و  آمال  تمام  که  است  اين  عشق  جمال  عالمت  تنها  و  کند 
مي م دل  قبله  را  کنحبوب  انصاف  سالک  اي  خاطر   ، سازد.  جمعيت  که  نداري،    تو 

علت اين است که آرزوها و آمال    ببين اين تشتت و پراکندگي خاطرت از کجاست؟ 
 مندي از آنها نيست. تو دور و دراز است، لذا سمع دل تو آماده استماع حقايق و بهره

ياران  اميرالمؤمنينحضرت   اي  فرمود:  السالم  مرا  بي   عليه  کالم  من!  وفاي 
آيا  نشنيديد!  را  آن  از  حرفي  اما  روز      شنيديد  در  دشمنان  و  مخالفان  راستي  به 

اباعبداهلل   عاشورا حضرت  گن  کالم  شما  نظر  در  من  اگر  فرمود  که  شنيدند  هکارم،  را 
آن   آنان  کنيد.  سيراب  و  ببريد  را  او  خودتان  ندارد،  گناهي  که  شيرخواره  طفل  اين 

 تير!  طفل را سيراب کردند اما با 
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سايه   در  گرديده،  نصيب  که  امتيازاتي  و  رسيده  ما  دست  به  که  حقايقي  امروز 
و خون شهيدان است، خاصه خون شهداي    ابالغ علماي حقيقي، تعاليم عارفان الهي 

اينک اگر از خواب غفلت بيدار نگردي، بدان که اعمي شوي و ديگر    ، . اي سالک کربال
 هيچ چيز را، حقايق را نبيني و نشنوي!

غفلت  آن  ميکجايند  طلب  درد  ايشان  در  اگر  که  و  زدگان  کفر  بيماري  از  بود، 
ُعْمي  »نابينايي   ُبْکم   ْلَيْعِقُلونَ   ُصم   رهايي    «يابندمي درن  وكورند    ، اللند  ،كرند :  َفُهْم 

 يافتند. مي

  خوشا بر حال آن بينادالن که در هر عصري از اعصار هستند. محفل اولياء خدا 
  اند، شهيدان زنده پر از بينادالن است؛ در ميان آنان کساني هستند که شهيدان زنده

و اولياء اين    ، اوصياءفرساي حضرات انبياءدل. خون شهيدان راه حق، زحمات طاقت 
دارد، آن مردان مجاهد و فداکار، از  دالن را يادگار گذاشت. آري هر معلول علتي  بينا 

 شود. اند، آثار يادگار آنها بعد از قرنها هنوز ديده مي خود يادگار گذاشته 

ها انجام  گذشتگي ها، از مالشد، آن از جان گذشتگي ها جاري نمي اگر آن خون 
يافت، امروز از دين خبري نبود. اين است که اين بينادالن، عشق را محور عالم و  نمي

مي  زندگي  عاشوراتاسوعا   دانند.راهنماي  محّر،  ماه  سخنراني   ،م،  درباره  باالترين  ها 
 عشق است.

نمي خدا  عاشق  دنيا،  نميعاشق  جا  يک  در  عشق  دو  يا  شود،  دنيا  يا  گنجد، 
ها آتش  از خون خود گذشتند تا در دل   ،گذشتگانعقبي. سرور شهيدان، آن از جان

ور شود. اما دنيا و عشق آن براي چه کسي مانده است؟! اي انسان  عشق جمال شعله 
اندکي بينديش، پدران و مادران و اجداد و خويشان و اقربا چه شدند؟ دوستان کجا  

 رفتند؟ اين دنيا، دنياي وفادار نيست.

سعادت  ريشه  سرچشمه عشق  و  قدرت   ها  خلقت،  ههمه  از  خدا  مراد  است.  ا 
نمي  مگر  بود،  آن  عشق  پس  دريابد،  مرا  تا  آفريدم  را  انسان  بودم  گنجي  من  فرمايد 

 گنج در حقيقت، خود انسان است. نظر از خلقت، عشق و وصال محبوب است.

عشق   منزل  به  باز  مراحلي  پيمودن  از  پس  و  آمده  عشق  منزل  از  بشر  کاروان 
روند و پس از اخذ تعاليم  در مقام تجريد و تفريد مي برخواهد گشت. ارواح پاکدالن  

گردند. آري ارواح پاک پاکدالن پس از رهايي از اين خاکدان و رسيدن به مقام  برمي
اند تا  قرب محبوب و ورود به حرم عزت، آن بارگاه صفا را ترک گفته، دوباره برگشته 

از جهالت و ضاللت نجات    پرده غفلت را از جلو ديده بصيرت ايشان بردارند و آنان را
 دهند.
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دلباختگان وصال، به فرمان معشوق لبيک گفتند و با شهامت از دست دشمن،  
بيدار   غفلت  خواب  از  را  مردم  و  کشيدند  سر  به  و  برگرفتند  را  مهلک  ظرف  آن 

نظران، نابود نشدند. هرگز نميرد آن که دلش زنده  نمودند. آنان بر خالف گمان کوته
عاشق   عشق،  به  هالکت،  نمي شد  و  نابودي  نه  است  انتقال  يک  او  براي  مرگ  ميرد، 

با   زندگي  روز  يک  اسالم،  مقدس  مکتب  در  عاشق.  دوام  عالم  جريده  در  است  ثبت 
عزت و حريت، هزاران بار افضل است از صد سال زندگي با ذلت. واي بر حال آن که  

 عمرش طوالني باشد با اعمال غير الهي.

است   اقيانوسي  بيعشق،  و  قوه  مواج  دارد.  درخشان  بسيار  گوهرهاي  که  کران 
وظيفه  اراده،  روح،  همه  عقل،  محرک  عشقند؛  اقيانوس  آن  امواج  اينها  همه  شناسي، 

مي  که  است  آن مرغ مناعت  عشق  عشق است.  گشايد و بدون  آيد، بال و پر ميآنها 
مي   ء استثنا  خود جمع  بال  زير  را  آغهمه  در  مهربان  مادري  مانند  شفقت،  کند،  وش 

 دهد. شير محبت مي 
عشق    داخل حرم  دريچه عشق نگاهي نکرده،  که از  اما کسي  است  اين  عشق 

ترين دل نگشته، اگر درباره راز و نياز و سوز و گداز عاشق، شوريده نشده و عاشق بي
اثر   يک  جز  و  َنَبرد  عشق  از  بويي  گويند،  سخن  و  کنند  صحبت  او  براي  دلباختگان 

 يري نپذيرد.موقت و زودگذر تأث 

تواند عشق را شرح  چگونه مي   ، اي از پر خود را نسوزاندهاي که گوشه آري پروانه 
مي  چگونه  بيدهد؟  عالم  از  ميتواند  چسان  و  آورد،  خبر  اسرار  خبري  حاالت  تواند 

پروانه آن  را  عشق  دهد؟  شرح  را  عاشق  ميدروني  آتش  اي  در  که  دهد  شرح  تواند 
ها انند چراغ پرنوري در دل عاشق است که فرسنگ سراج منير عشق م شمع بسوزد.

 راه را روشن کرده، اين سراج از جمال جميل مطلق، تابان و فروزان است. 

خواهد همه اضداد را آشتي دهد، همه تأثيرات را هماهنگ کند تا از  عشق مي 
دّري است   آيد. عشق  اطمينان پديد  آرامش و  دل  اتحاد، در  کمال  اين هماهنگي و 

جان   مي در  عاشق  جان  ساحل  نهان،  در  عقل  اما  کند،  غوص  قضا  درياي  در  خواهد 
نهنگان خوف  از  و  ايستاده  بزرگي  نمي  دريا  نعمت  عقل  گرچه  شود.  دريا  وارد  تواند 

 رسد.است اما به پاي عشق نمي

  همچنان که تن زنده به جان است، جان نيز زنده به جانان است، وقتي انقطاع 
جان از جانان ممکن است که جانان از او منقطع شود، و آن هم محال است. هرگز  

»اِنَّ الل َه َجميل  ُيِحبُّ  شود، خدا عاشق را، زيبا را دوست دارد.  جانان از عاشق جدا نمي
مي   :اْلَجمالَ  دوست  هم  را  زيبايي  زيباست،  زيبايي «داردخدا  نه  اما  زودگذر  ،  هاي 
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عليه السالم به    و تجمالت فاني آن را. همان که وقتي حضرت اميرالمؤمنيندنيوي  
مي  گورستان شما  که  آنجا  رفتيد،  قبور  اهل  اي  فرمودند:  بردند،  نشستيد  تشريف 

 نشينند، اموال شما را هم فالني و فالني خوردند! ديگران مي 

در تو    «و از روح خويش در آن دميدم:  نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي»اي انسان، اگر آن  

  َخَلَق الل ُه ْاَدَم َعلي  » اين صورت تو هم محبي و هم محبوب. اگر نور    به کمال رسد، در
آفريدخدا  :  ُصوَرتِهِ  خود  صورت  به  را  بيا    «آدم  خدايي،  محبوب  تو  پيوندد،  تو  بر 

 محبوب خدا باش. 

بينند،  ل باشند، همه جا جمال خدا را مي اگر ديدگان دل به کحل عشق مکحّ 
ها از  فرمود: سوگند به خدا اگر اين پرده بسيار مي   )ع(به طوري که حضرت مولي علي

 شود و نه کم. ام معدوم گردد، به يقين من نه اضافه مي قبال ديده 

ديدگان، را مي   چنين  زيبايي جمال محبوب  بهار جلوه  گل نوشکفته  بينند.  در 
سينه  بي   در  درياي  خروشان  امواج  در  طوفان،  خا تاريک  نيش  در  نور  کران،  در  رها، 

مي  را  محبوب  جمال  آفتاب،  غروب  و  طلوع  در  کامله ستارگان،  نفوس  آري    بينند. 
عين سرمستي فرياد    وحدتند و در  کساني هستند که همواره سرمست شراب طهور 

 کنند: اي نانموده رخ، به هر کجا که نگريستم تو نمودار بودي.مي

شناسد، شاه و گدا  عشق پستي و بلندي نمي   عشق است.  حّلال همه مشکالت،
نمينمي باختر  و  خاور  و  نزديک  و  دور  جمع  شناسد،  خود  بال  زير  را  همه  شناسد، 

مي  پناه  الهي  نواخت  و  خود  اليتناهي  سينه  در  مي کرده  و  از  دهد  را  همه  خواهد 
 تاريکي نجات دهد.

بر همه نيروها غالب است، حتي قوه تفکر،  عشق غذاي روح و جان است. عشق  
آفتاب آسمان حقيقت اراده، وظيفه  قبال اين  در  يک حقيقت  هيچ  شناسي  اند. عشق 

هايي كه اتصااًل در قرآن اشاره به آنها شده، اختصاص به  آسماني است، و آن آسمان 
 هاي ظاهري ندارد.آسمان 

   اي ره در خراباتتو که نابرده         اي علم سماوات تو که ناخوانده 
 به ياران کي رسي هيهات هيهات       تو که سود و زيان خود نداني 

 هاست. آري مقصود حقيقي اين آسمان 

در قبال اين عشق، بود و نبودي ندارد، در قبال عشْق عدم    شناسيحس وظيفه 
مي را  ضعيفي  ستاره  شناسي  وظيفه  حس  ممکن  است.  خود  ضعيف  نور  با  که  ماند 

است چند قدم زندگي را روشن بکند. اما عشق آفتابي است که همه جاي تاريک را  
 نمايد.روشن مي 



    وظايف خاص سالک در خدمت استاد الهی                                                                    195
                 

وظيفه  خدمت   شناسيحس  به  مي مي   امر  فداکاري  به  امر  عشق  نمايد.  کند، 
حس وظيفه شناسي نياز به شروط و قيود دارد، اما عشق از همه اينها آزاد است و  

 پاشد. قيد و شرطي ندارد، مانند آفتاب بدون شرط انوار خود را به همه جا مي 

ا عشق همه اينها را از  کند، امهاي تکاليف را بلند ميديواره  شناسيحس وظيفه 
برمي  وظيفه ميان  حس  رسند.  وحدت  به  همه  تا  مکافات  دارد  به  نيازمند  شناسي 

وظيفه  حس  ندارد.  مکافات  به  نيازي  عشق  ولي  غسل  است،  ظاهري  آب  با  شناسي 
 سپاري.دهد، اما عشق با آتِش جان مي

و از هاديان راه حق، و نه    در زندگي براي حصول اين عشق بايد از علماي رباني
از مرشدين کذايي استمداد و استضائه نمود، اين تعليم و تفسير قرآن است ولي به  

 شرط توبه.

گردي؟ آيا اينک براي    دلخواهي توبه کني و عاشق بينا اي سالک، آيا تو نمي 
ب ولي  گرفتي  توبه  به  تصميم  بارها  که  داري  ياد  به  هيچ  هستي؟  آماده  مقام  توبه  ه 

 عمل برنيامدي؟! 

هرچه هستي،  که    اينک  الهي هر  محبوبين  تا  کن    و هرچه بودي برخيز و توبه 
موفق شوي، خوشا به حالت، چه از    ضمانت ترا بنمايند. اگر امروز واقعًا به توبه نصوح 

وقتي با افتقار و    ،رسد که اي گنهکاران، اي عاصيان، اي مفلسانبارگاه الهي ندا مي 
 پذيرم. آييد، من شما را مي انکسار پيش من مي 

خواهي به در رحمت خدا بروي  داني که هيچ چيز نداري اما مي اي گنهکار! مي 
من   الهي  ندانستم،  من  الهي  بگويي:  مي و  توبه  من  الهي  کردم،  هرچه  بد  الهي  کنم، 

دهم. بگو الهي، اولياء تو کالم ترا به ما رسانيدند، ما دست  بودم بگذر، الهي قول مي
مي صورت  اين  در  هستيم،  مفلس  هستيم،  روسياه  و  تو  خالي  از  چقدر  که  داني 

 کنند؟ استقبال مي 

مي بشارت  و  مژده  الهي  بارگاه  ااز  گنهکاران،  اي  که  درگاه  رسد  من،  درگاه  ين 
نمي  است؛  گنهکاران  و  اطاعتعاصيان  من،  گويد  پيش  بياييد  مستقيمًا  کنندگان! 

 پرده است، هيچ مانع و حجابي در ميان نيست. بي

بر    :فرمايدميتعالي  حق   ،آري هميشه  گناهان  بار  اين  که  نپنداريد  مردم!  اي 
ان  و  افتقار  با  من  بنده  اي  وقتي  ماند.  خواهد  اينان  من  دوش  پيش  افالس  و  کسار 

دارم،  دارم. من مفلسان را دوست مي آيي، من آن بار سنگين را از دوش تو برمي مي
بايد   انسان  و  است،  بزرگي  بشارت  اين  که  الحق  نيست.  نوميدي  درگه  ما  درگه  اين 

 الهي از خود خجالت بکشد. حقيقتًا در مقابل اين لطف و کرم نامتناهي 
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الهي   درگاه  از  ميباز  بار  خطاب  حامل  شما  گرچه  مطيعان!  اي  که  رسد 
بار   که  اين  مگر  مردوديد.  بياييد  اگر  حال  و  وضع  اين  با  ولي  هستيد،  اطاعتتان 

خالي پيش من  اطاعات خود را در کوي افالس بر زمين فرود آريد، با افالس و دست 
 آييد. 

ه مقام عمل  اي، توبه کني و بتر از اين که تا حال هرچه کرده چه بشارتي عظيم 
نمي بگويي  است  ممکن  نمايي.  جبران  و  تالفي  را  گذشته  گناهان  و  از  برآيي  توانم 

تواني انجام ده، وقتي که ديگر نتوانستي و از  عهده جبران آن برآيم. اما تا آنجا که مي 
 دنيا رفتي، يقين بدان که ديگر مغبون نيستي، چه تو هرگز تکليف مااليطاق نداري. 

ک انجام  کسي  پديد  اگر  جبر  صورت  اين  در  شروط،  غير  به  دهد  نسبت  را  اري 
آيد. و اگر انجام تمام کارها را نسبت دهد به شروط، قدر پديد آيد، در حالي که نه  

ْينِ »تفويض    جبر است و نه و کسي    «بلکه امری است بين آن دو امر :  َبْل َاْمر  َبْيَن اْْلَْمَر
 تکليف مااليطاق ندارد. 

رباني علماي  محضر  در  حضور  سالک،  واصالن  اي  حمام    و  به  رفتن  همانند 
.  گردد  پاک   جنابت  از  تواند نمي  نشود،  مجرد   هايش جامه   از   حمام   در   کسي   اگر است.  

  خودنمايي   و  خودخواهي  از   واصالن،   و  عارفان  پيش  در:  اندفرموده  بزرگان  رواين   از
 ايد! کرده خيانت نفستان بر  وگرنه بگذريد،

  روزگار   کهف  اصحاب  که  هستند  اوتادي  راهنماياني،  اعصار،  از  عصري  هر   در 
  ديگر   هايمکان   و  شهرها   به   که  برگماشته   را  اينان   تعالي  و  تبارک   خداوند .  خويشند

  ظاهر   صورت  در  هست  فرقي   اگر   و  کاملند  همه  ايشان.  کنند  حقايق   ابالغ  و  روند
  را   خود   صورت   و   را  خود بردار،   ميان  از  را  صَور  اين  بيا   سالکا، .  باطن  در   نه   است   ايشان 

 . رسي معني  به تا  بردار ميان  از
  و   تصفيه   به   که   شدي  مصمم   و  آمدي   دل   در   نصوح  توبه   مقام   به  اگر   سالک،   اي 

  مرگ   ساعت  مؤمن،   براي  عيد   باالترين   که   نترس   مرگ   از   آنگاه  كني،  اقدام   تزکيه
  روشن   جان  سِر  از   مرگ  به   عشق  حقيقت  يابد،  تحقق   دل  در  صدق  گوهر   اگر .  است
  براي   راحتي  هيچ  و  آنجاست  لقاء  گاهوعده   چه   گردد،  عيد   او  براي  مرگ   ساعت.  شود

 .نيست لقاء مشاهده  از باالتر  انسان
  را   حقيقت  و  طريقت  عالم   دينداران  است،   مرگ   ها نعمت   عزيزترين  انسان  براي

  دولت   را   حقيقت   عالم   برخورداران.  نهند  بر سر   مرگ  دروازه  به  سالمت   و  کبريايي  تاج
.  بردهند  مرگ  به در  حقيقي

. 
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. اوست  حکم  به  و  خداست   دست  در  تاراج  و  تاج  و سياست،   عنايت  دار و گيرها،
  و داد،   عدل   به   البته   نشاند،مي   مذلت   نعال   در  را   يکي  نشاندمي   عزت  صدر   در   را   يکي

  قهر   سياط   زير   در   را   يکي   نشاندمي   نشاط  بساط  بر   را   يکي.  بيداد  و  ظلم   به   نه
خاک   را   خاکي   آدم .  داردمي   عالم   از   را   مهجور   ابليس   رسانيد،   عزت   به   و   کشيد   از 

  را   قومي  شما،  بيع  بر   خوشا   گويد  را  قومي.  درآويخت  عقاب  َعقابيل  در   و  کشانيد   اعلي
 با   بود  شباني  رفت،مي   آتش  دنبال  وقتي  موسي  حضرت .  شما   معاملت  بر   واي   گويد

 .کليم بود پيغمبري گشتبرمي  چون گليم،

  تعقل   بر   است ربوبي، توصيه  مقدس مکتب متعلمين  بر   اکيد   هايتوصيه   از  يکي
  قرآن  آيات  در  سيري. گذشتگان و بزرگان افکار  نتايج از استمداد  و مشاورت  و تفکر  و

الهي   مجيد  محبوبين  کالم  اما    و  است،  تعمق  و  تعقل  و  تفکر  مبرم  ضرورت  بيانگر 
برآمد.   مشاورت  مقام  به  بايد  بلکه  کرد،  اعتماد  خويشتن  تعقل  و  تفکر  بر  تنها  نبايد 

 طريق حق، طريق عشق است و هر کسي را بدان راه ندهند. 

فکار بزرگان، شعار عاشقان است،  تفکر و تعقل و مشاورت و استمداد از نتايج ا
نگاهي به آيات قرآن و سيري در کالم بزرگان و    اند.بهرهها از آن بياما اکثريت انسان 

فقرا، به روشني نشان مي اغنياء و  فرمانروايان و  سالطين و  اکثر  سرگذشت  که  دهد 
مًا  آنان اهل تفکر و تعقل و مشاورت نبودند و به عقل ظاهري خود متکي شدند. مسل 

عقل ظاهري   باشند، بلکه در  توانستند داراي عقل سليمآنان با اين روش نه تنها نمي 
کردند،   خوبي  تجارت  خود  پندار  و  خيال  عالم  در  هرچند  بودند.  ناقص  بسيار  هم 
از   شدند.  آن  روزه  چند  رفاه  و  مقام  و  شهرت  و  دنيا  منال  و  مال  فريفته  و  شيفته 

ه تنها منافع دنيوي و اخروي ديگران  ـآميزي زدند، نکارهاي شقاوت رو دست به  اين 
ک نمودند،  متزلزل  محروم  ـ را  اخروي  منافع  از  باالخص  را  خويشتن  همه  از  اول  ه 

 کردند.

در  دنيايند،  و  روزگار  سياستمدار  اولين  خود  گمان  به  افرادي  که    چنين  حالي 
انسان  اجتماعمنفورترين  تنفر  با  اينان  ايشانند.  و  ها  بشرخواهان  تنفر  و  بشري  ات 

شده صلح مواجه  چنان  طلبان  دانسته،  عقل  صاحب  را  خود  ديوانه  افراد  اين  اند. 
که با اين روش ميپنداشته  انسان اند  عقول  انسان توانند  ها  ها را باال برند و بر ارزش 

عالم   اين  از  روسياه  و  شدند  دچار  ابدي  شقاوت  به  که  اين  از  غافل  بيفزايند، 
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آمدند، هرگز اين  ند. اگر ايشان تعقل و تفکر کرده و به مقام مشاورت برميدرگذشت 
 نشست.دامن ايشان نمي لکه ننگ ابدي بر 

اشرف کاينات، صفوت آدميان با آن مقامات معنوي در    )ص(حضرت رسول اکرم
فرمود، در صورتي که او  انجام کارها و از جمله در امور مربوط به جنگ مشاورت مي

تعليم ماست؛   اين تأني و مشاورت از پي  مشاورت نداشت.  نيازي به  کل بود و  عقل 
آيندگان مردم، اي  اي  کايناتم مشاورت مي  ،يعني  اشرف  که  هم بايد  کنم، ش من  ما 

نهايي   مقصود  به  بتوانيد  تا  نگردد  دامنگيرتان  ندامت  كه  کنيد  مشاورت  کارها  در 
 حيات برسيد.

تقّب را  امور  بعضي  چرا  که  اين  توضيح  در  افراد  را  بعضي  برخي  و  نموده  ل 
عمل  نپذيرفته  آن  فتواي  و  گواهي  به  و  مراجعه  خود  عقل  به  که  هستند  مدعي  اند، 

که  نموده حالي  در  حقيقي  اند.  حکم  حياتي،  مسائل  در  که  نرسد  را  ظاهري  عقل 
نرسيده  هم  ظاهر  عقل  مرتبه  کمال  به  هنوز  اينان  که  صورتي  در  نمايد.  اند.  صادر 

نمي  و  بوده  ناقص  برخي  نيستند،  کمال  مرتبه  در  همه  نيز  باطني  توانند  عقول 
سليم  عقل  زبان  از  بايد  را  پاسخ  باشند؛  نظر  مورد  مقاصد  استماع    پاسخگوي  شنيد. 

از   ديگر  نيروهاي  با  هماهنگي  و  ارتباط  به  است  منوط  عقل،  زبان  از  حقيقي  پاسخ 
 ترين نيروهاي حياتي انسان است.جمله اراده که از اصيل 

هماهنگي   و  ارتباط  ديگرش  دروني  نيروهاي  با  او  اراده  اصيل  نيروي  که  کسي 
اي توانا، و لذا سقوط  و يا فاقد راننده نداشته باشد، مانند ماشيني است بدون راننده  

  خواهد صاحب عقل سليم هاي هولناک نابودي، قطعي است. کسي که مي آن به دره 
انديشه  بايد  واقع گردد،  و  هاي  باشد  داشته  بود.    االّ بينانه  نخواهد  الهي  نتايج  منتج 

مي  وجود  به  رذيله  صفات  که  است  قوا  هماهنگي  و  ارتباط  عدم  از  از  اصواًل  اما  آيد، 
مي  پديد  حميده  صفات  قوا  هماهنگي  و  رذيله  ارتباط  صفات  ديگر  عبارت  به  آيد. 

محصول عدم هماهنگي قوا است، و صفات حميده محصول ارتباط و هماهنگي آنها.  
خ  با  سالک  اراده  اي  نه  نيروها  اين  هماهنگي  و  ارتباط  بدون  که  کن  عهد  خود  داي 

 کني و نه تعقل و تفکر، زيرا که نتايج الهي حاصل نخواهد شد.

عمر خود را قطعه قطعه    بيا و عمر خود را به مرور زمان زايل مکن،  ،اي سالک 
و برهه   منما  به  را  کدام  ر هر  خود  بصيرت  مراتب  تا  بکوش  مسپار.  زمان  از  به  اي  ا 

نمي انسان  بدان  اما  رساني،  به  کمال  را  خويش  بصيرت  مراتب  خود  خودي  به  تواند 
 کمال رساند.
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بي  الهيامروزه  عقل  آثار  از  اثري  که  اولين    خردان  را  خود  نيست،  آنها  در 
مي   دانشمندان  تعقل  و  خرد  اهل  سياستمداران  مباهات  و  و  فخر  خود  بر  دانند؛ 

دفاعيه مي نيروي  و  قدرت  ثروت،  داراي  که  با نمايند  که  آنان  حقيقت  در  اما  اند. 
مي دنيا  به  ظاهري  عقل  اين ديدگان  از  اعمايند.  و  نگرند،  مراقبه  بر  توصيه  اسالم  رو 

نمايد، چه بدون استاد و رهبر حقيقي سالک  مي   فراگيري تعاليم عاليه از استاد الهي
 ماند.درمي 

 

دهد، بترس  ها هر يک لباسي است شفاف که زير خود را نشان مي اين رياکاري 
از اين که وقتي اين لباس تو واقعيات پشت پرده را نشان دهد، آنگاه هرچه بخواهي  

د ديگران  که  بکشي  پرده  آن  نميروي  اشرف  رنيابند  حضرت  فرموده  به  تواني. 
، هرچه از نيک و بد کني ولو در درون سنگ خارا باشد، آشکار خواهد گشت.  کاينات

  دهد که عاقبت ستمکاران و سيري در قرآن و اجتماعات بشري، به روشني نشان مي 
 خيانتکاران چه شد.

بعضي که  است  هماهنگي  اين  عدم  هدف    از  را  آن  زده  چنگ  محكم  دنيا  به 
اي است که به سرعت برچيده شود،  دانند، غافل از اين که دنيا همچو سايه مطلق مي 

همه   را  دنيا  که  آنان  است.  کرده  مشاهده  خويش  عمر  طول  در  فردي  هر  را  اين  و 
 دانستند، چيزي نگذشت که بساطشان درهم نورديده شد.چيز مي 

خارستان  از  پر  دنيا  سنگالخ هاين  و  ناهمواري ا  و  تابش  ها  اثر  در  لکن  است،  ها 
مي  شفاف  حتي  و  هموار  روح،  ملکوت اشعه  عالم  را،  خود  ماوراء  و  و    گردد 

دهد. آن طبيعتي که ديده بودي، ديگر آن طبيعت نيست،  ماوراءالطبيعه را نشان مي 
نت  بودي.  نديده  قباًل  که  بيني  آن  طبيعْت  مي از  را  طبيعت  سمع  هاي  به  اما  شنوي 

بند  شنوي. اما کسي که در اثر بي دل نه با گوش ظاهر، نداي باطن، نداي حق را مي 
 تواند بشنود؟! ي و باري، غرق در شهوات شده مگر م

مي چرا  سالک،  مي اي  کجا  به  سرعت  اين  به  و  شتابي،  کن  توقف  اندکي  روي؟ 
کني؟ آيا قبله تو روي معشوق است و بس؟ در  تفکر نما آيا به سوي خدا حرکت مي 

اين صورت ديگر مانعي نيست که ترا از فعاليت در دنيا بازدارد. کسي که دنيا را در  
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دهد و طبق دستور اسالم عمل کند، آنگاه اين    قرار  مسير عقبي يعني در مسير حق
 دنيا براي او عقبي است نه دنيا.

تا   باشد  حالل  کسب  پي  در  که  شود  خارج  خانه  از  نيت  اين  به  وقتي  انسان 
هرچه ب فراهم نمايد، و  را  آسايش خانواده  طبق  ه  وسايل  حق بر  راه  در  آيد  دستش 

د و او با اين نيت از دنيا برود، در زمره  اي پيش آياحکام الهي رفتار کند، اگر حادثه 
 آيد. به شمار مي  شهداء 

شيطان مکر  شتاب  و  تعجيل  نکن،  عجله  سالک!  ِمْن  »است    اي  نْساُن  اْْلِ ُخلَِق 
بدان عجله و شتاب ديگر است و مسارعه    .«انسان از شتاب آفريده شده است:  َعَجل  

شده   نهي  آن  از  و  است  نکوهيده  و  ناپسنديده  عجله  تَْسَتْعِجُلونِ »ديگر.  به  :  َفال  پس 

مخواهيد من  از  شده    « شتاب  امر  آن  به  و  است  ستوده  و  پسنديده  مسارعه  اما 

مسارعه  . عجله شتافتن به انجام کاري است نه در وقت آن؛  «يداستقبال کن:  سارُِعوا »
است و مسارعه،   استقبال انجام کاري است در اول وقت آن. عجله از وساوس شيطان

رحمان   اْلُمْوِمنينَ »توفيق  قُُلوِب  في  کيَنََة  السَّ َانَْزَل  الَّذي  در   : ُهَو  كه  كس  آن    اوست 

 . «مؤمنان آرامش را فرو فرستاد يها دل 

ها  به آن کار پيوسته شود، الهي است. همه عشق همه کارها از کار او، يعني اگر 
الهي  جز  متعلمين  سعادت  است.  لغو  او  يا    عشق  استاد  احکام  به  که  است  اين  در 

عمل کنند که همانا اوامر و احکام خدايي است و از آنان فاصله نگيرند.    مربيان الهي
چه فرار از تعاليم عاليه الهي، در حقيقت گريز از خويشتن و از خودبيگانگي است و  

 است. بر طبق کالم بزرگان، اين از خودگريزي و از خودبيگانگي، يک بيماري رواني 

مي بي تخديخبران  گوناگون  عوامل  با  اين کوشند  ناديده    ري،  را  رواني  بيماري 
رود، لکن آثار سوء آن  بگيرند، غافل از اين که عوامل تخديري به سرعت از ميان مي

 ماند. که از خودبيگانگي است، باقي مي

از   استمداد  با  و  برآييم  انابه  و  توبه  مقام  به  بياييم  حق!  طريق  سالکين  اي 
الهي شنيده   محبوبين  آيا  باشيم.  وفادار  خود  عهد  فرشته به  در  ايد  تأخير  اثر  در  اي 

سال و  سوخت  پرش  و  بال  وظايف  اي  انجام  که  دادند  خبر  او  به  تا  بود  رنج  در  ها 
که آن بزرگوار را  هر کسي    است و  )ع(داني اينک وقت تولد حضرت حسين غافل، مي 

دعايش مستجاب است، برو آن حسين را درياب؛ و او در  به درگاه الهي شفيع آورد،  
 اثر توسل به آن بزرگوار، بال و پرش بهتر شد و به سوي دوست پرواز نمود.
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گرامي متعلمين  دردمنديم، بايد همه حضرت حسين   ، اي  هم  دريابيم،    )ع(ما  را 
، باطنًا آن حضرت و همه طبيبان  چه طبيبي باالتر از ايشان، مسلمًا در محفل جانان

الهي حضور دارند. بياييم هرچه درد و حاجت داريم از ايشان بخواهيم و قلبًا توجهي  
علي بن  حسين  عاشورا  به  روز  که  حسيني  و    کنيم؛  کرد  قبول  را  عظيم  بالي  آن 

 باخت. هست و نيست خود را در راه خدا در قمارخانه عشق

نهال  رسانيدن  ثمر  به  براي  و  باشيم  وفادار  خود  پيمان  و  عهد  به  هاي  بياييم 
عشقي که خداي تبارک و تعالي، آن باغبان ازلي در بوستان دل ما کاشته بکوشيم.  

کردند،  عار چنين  فان 
 

درد   نيست،  ارزشي  را  انسان  درد  آن  بدون  که  بخواهيم  دردي  خدا  از  بياييم 

برسد. دنيا مقام آزمايش    المنتهي  ةعشق را بطلبيم تا مراتب شعله عشق ما به سدر
دوست   از  که  باليي  هر  او،  از  توفيق  درخواست  و  خدا  از  استمداد  با  بياييم  است، 

 رسد با آغوش باز بپذيريم. مي

نصوح  توبه  که    بياييم  کسي  و  است  شرايطي  را  توبه  که  بدانيم  اما  کنيم، 
توحيد،  مي مقام  الهي شود، بايد داراي سه مقام شود:  توبه او مقبول پيشگاه  خواهد 

 مقام تنزيه، مقام اعتراف. تا اين هر سه جمع نشود، توبه مقبول پيشگاه حق نگردد.

يونس  فرسوده،    )ع(حضرت  محنت  آسياي  سنگ  زير  پالوده،  بال  به  بود  مردي 
َلْن نَْقِدَر َعَلْيِه  » تازيانه آتشين باالي سر او فرو رفته   َو َذاالنُّوِن اِْذ َذَهَب ُمغاِضبا  َفَظنَّ َاْن 

ذوالنون را ياد  و  :  َانَْت ُسْبحانََک اِنّي ُکْنُت ِمَن الّظالِمينَ  اْلّ ِفي الظُُّلماِت َاْن ْل اِلَه   َفنادي  
تا در دل    گيريم،گمان کرد که هرگز بر او تنگ نمیآنگاه كه خشمگين رفت و    ،كن

معبودتاريكي  كه  درداد  ندا  نيست  يها  تو  از    ي راست  ،تو  ي منزه  .جز  من  كه 
 . « ستمكاران بودم

  « تو  ي منزه:  ُسْبحانَکَ »در مقام توحيد؛    «جز تو نيست  ي معبود:  َانَْت   اْلّ ْل اِلَه  »

تنزيه؛   ُکْنُت ِمَن الّظالِمينَ »در مقام  من از ستمكاران بودم  يراست:  اِنّي  در مقام    «كه 

ْيناُه ِمَن اْلَغمِّ   َفاْسَتَجْبنا »اعتراف.   او را برآورده كرديم و او را از اندوه    يپس دعا   :َلُه َو نَجَّ

يونس   «رهانيديم حضرت  به  مختص  تعليم  اين  مسلمًا  شد.  تمام  محنت  و  غم    ديگر 
 نيست، زيرا تنها او نبود که به درد و غم مبتال بود.

را به زبان دل بگو، نترس و نااميد مباش   « َانَْت   اْلّ َاْن ْل اِلَه  »بيا تو هم  ،اي سالک
مين است، مانند قهرمانان طريق حق که هرگز سستي بر ايشان  ِحاالّر  م رَحکه خدا َا
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نمي  ْان  يابد.راه 
 

َلُه َو    َفاْسَتَجْبنا »غافل مباش و به او روي بياور تا به سمع دل اين ندا رسد    ،آري
اْلُمْؤِمنينَ  نَُْنِجي  َو َکذلَِک  اْلَغمِّ  ِمَن  ْيناُه  نجات :  نَجَّ چنين  نيز  را  مؤمنان  و    «دهيممي   و 

تر نجات يابي. البته بسا دردها و هموم و غمومي که براي عاشق از همه چيز شيرين 
را   ديگران  و  خود  جان  کام  تا  شويم  برخوردار  شيريني  اين  از  هم  ما  بايد  است. 

 تر سازيم. شيرين

تواني خدا آن قدرت را در وجود تو آفريده که مي   ،اي سالک  
بي از  كه  رسي  مقام  آن  باطنيبه  مقامات  جزو  مقام  اين  که  برآري،  فرياد  و    باليي 
 معنوي امام و پيغمبر است.  

حسين  که    علي  بن  حضرت  کرد  استقبال  که بال را  قهرمان دنيا بود  اِلهي  »آن 
، عجب  «الهی راضيم به حکم تو و تسليمم به فرمان تو: رِضا  بَِقضائَِک َو تَْسليما  بَِاْمرَِک 

معامله معامله  کرد.  مي اي  چيزي  غالبًا  مي کننده  و  مي خرد  چيزي  يا  و  فروشد،  خرد 
مي  را  هم  بهايش  ميدان  اين  در  بيدهد.  از  خدا  دوستان  از  آمد  يکي  فرياد  به  باليي 

ام در راه تو جان خود و اهل و عيال و همه چيز خود را فدا نمايم.  که الهي من آماده
است،   حسين  فروشنده  است؟  کدام  جنس  و  کيست  مشتري  و  فروشنده  اينجا  در 

 جنس هستي و مشتري يزدان. 

عاشورحق  روز  هر  که  داد  در  ندا  را  مشتاقان  کربال  ا تعالي  جا  همه  و  اي  است   .
  بپيوندي، از همه چيز درگذر تا کمال انقطاع   خواهي به جمع شهداء مشتاق اگر مي 

اي  آنانند که اگر چنان واقعه   حاصل شود، که متعلمين مکتب ربوبي  از ماسوي در تو
رسانند. آنان قلبًا در کرباليند،  رخ دهد، اولين افرادي هستند که خود را به ميدان مي 

اند در راه خدا  در دلشان نه حب اهل و عيال است و نه حب دنيا و مال و منال، آماده
ما همه   که الهي  اين است  آنان  زمزمه  کنند.  چيزشان را فدا  چيز  جان خود و همه 

بازيم، ما را هم در زمره آن عاشقان به شمار آر. الهي ما  مي   خود را در قمارخانه عشق
مي  دنيا  نمينه  هيچ  عينا،  نه  و  حورا  نه  عقبي،  نه  روي  خواهيم  ما  قبله  خواهيم. 

 معشوق است و بس و آن هم جمال جميل توست.
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ها را بردارند و عشق  ناراحت مباش که خدا عاشق تو است. اگر پرده  ، اي گنهکار
خود به  نسبت  را  مي   خدا  خارج  بدنت  از  روح  نيز  بيني،  تو  و  رِضا   »شود  اِلهي 

 گويي. «تو الهی راضيم به حکم : بَِقضائِکَ 

خدا اولياء  عاشق    آري  خدا  دوستان  گويند.  سخن  عاشقان  دل  و  جان  زبان  از 
شوند زيرا که ايشان معشوق خدايند. اي دوستان  تر مي خودند و هر روز عاشق   یبال

خدا فکر نکنيد تنها شما عاشقيد، به عشق خالق خود بنگريد، عاشق حقيقي و ازلي  
 اوست و معشوق شماييد. 

پاي   خاک  فداي  غلمان،  همه  آن  با  بالسترضوان  خود  اهل  مراقب  بايد  اما   ،
گاه مي باشيد.  ناراحتي  دچار  که  فکر  گاهي  خداست،  ناحيه  از  که  کنيد  شکر  شويد، 

 نکنيد که من چه کردم.

نمايند. چه اين  که از آن استقبال مي  عشق حق، غذاي جان اسرار اهل بالست
ناماليمات از طرف عزيزان خود باشد و چه از طرف ديگران، همه از ناحيه خداست.  

هاي اهل  ذات پاک و منزه خدا مشهود دل   صفات منزه خدا زاد و توشه اهل بالست.
ُبونَهُ »بالست.   ُيحِّ َو  دوست :  ُيِحبُُّهْم  را  آنان  مي   آنان  و  دارنددارد  دوست  را  او  از    «نيز 

پروردگارشان به  :  َسقاُهْم َربُُّهمْ   وَ »تحفه اهل بالست. سرانجام و عاقبت    ،سراپرده غيب

 از آن اهل بالست.  «نوشاندمي آنان 

اي   بگويد  و  بيايد  او  صميمي  دوست  يک  و  شود  مبتال  دردي  به  انسان  وقتي 
دردمند   آن  است؟  چطور  حالت  من  ميدوست  گرددمشعوف 

 

به نام آن که عقل را بر او راه نيست مگر عشق را. اين بشارتي است سالکين و  
عاشق  همه  که  را  جانانعارفين  محفل  به  عاشق  جز  كه  بر    اند  که  خدايي  نيابد.  راه 

 حقيقت جمال او هر کسي راه نيابد جز عارفان.

جانان محفل  در  ولي  است  مختلف  معرفت  مراتب  عارفاني  اگرچه  و  بزرگان   ،
هستند. اي سالک به ديدگان ظاهر بنگر، عاشقان را ببين و به ديدگان باطن نگر تا  

را در محفل جانان حاضر بيني. در اين صورت به  تمام عارفان و محبوبين درگاه خدا  
يابي. حقيقت جمال راه مي   آيي و بر خاطر آنان تو هم در سلک عارفان به شمار مي 
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و   بصيرت  صاحبان  رديف  در  باشد،  عشق  مکنون  گوهر  صدف  دلش  که  کسي 
 االبصار قرار دارد. اولي

جانان قد   محفل  و  شرافت  و  است  مقدس  است.  حريم  مکين  به  مکان  است 
که    کند. اهل بصيرت شرافت بزرگان و عارفان و سالکان پاکدل، مکان را مقدس مي

اند و به  راه يافته   اند، در حقيقت به سرچشمة آب حياتبه حرم مقدس خدا راه يافته 
دهد  بينند. آنجاست که منادي حق ندا درمي ديدگان دل، جالل و جمال حق را مي 

براي تحصيل آب حيات سرگشته و حيران مباش، آب حيات اينجاست.   که اي خضر 
نمايد،  ها را احياء مي کند، آب حياتي که دل چه آب ظاهر و جماد، دل را احياء نمي 

خداس کرده کالم  آماده  را  خود  حقيقي  طالبان  حيات،  ت.  آب  اين  در  قلبًا  که  اند 
 خضروار غسل کنند.  

جانان محفل  به  تو  كه  آنگاه  تحقير    سالکا!  ديده  به  خود  به  ديگر  يافتي،  راه 
دهند، به  منگر، تو در زمره محرمان اسرار الهي هستي. حرم را به نامحرم نشان نمي 

مي  نشان  نصوح کسي  توبه  مقام  به  که  گويد    دهند  دل  زبان  به  و  الل َه  » برآيد  َاْسَتْغِفُر 
  سویمن است، و به  دگاركه پرور یكنم از خداوند یطلب آمرزش م: َربّي َو َاتُوُب اَِلْيهِ 

م بازگشت  َگ  «مينما یاو  سيّ و  حضرت  متابعت  خود    دالمرسلينرد  ديدگان  توتياي  را 
 کند، متعهد گردد که بعد از اين به عهد خود وفادار شود و از غافلين نباشد. 

. يکي از دين خود  ، ديگري غافل ممدوحغافل دو قسم است: يکي غافل مذموم
صالح خود بي  گر غافل، از طلب  است.  غرور دنيا مست  از شراب  از خود  خبر،  او  چه 

اکرم رسول  حضرت  هستند.  نگران  او  از  بزرگان  اما  است،  آخر    )ص(غافل  لحظات  در 
جبرئيل جناب  بودند.  گريان  و  ناراحت  خيلي  خود  اين    حيات  محمد  اي  که  آمد 

از   خدا  رحمت  اي  نگرانم.  امت  گنهکاران  از  فرمود  چيست؟  بهر  از  گريه  و  ناراحتي 
مي خدا  که  آورد  پيغام  جبرئيل  جناب  هستي؟  نگران  حبيب  گنهکاران  اي  فرمايد: 

مي  تو  امت  از  آنقدر  توفيق  من!  به  آنان  اگر  مباش.  نگران  باشي،  راضي  تو  که  آمرزم 
 کنند.کنند، برات وصال ابدي را دريافت مي  حق، توبه نصوح

يکي از خود غافل و ديگري از امور دنيا غافل، البته نه آن دنيايي که در    ،آري
مسير عقبي قرار گيرد. کسي که با امکانات مادي و معنوي خود، با قلم و کالم و قدم  

آيد. کسي که به  کند، او در زمره سعداء به شمار ميخود به رضاي حق خدمت مي
او اصابت نمايد و از دنيا برود، حتي از    قصد تعليم و تعلم حرکت کند، اگر باليي بر 

 است.  شهداء بدو حرکت در رديف
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ممدوح  طهور   غافل  شراب  مست  که  است  جمال    کسي  در  چنان  شده،  عشق 
حق مستهلک گشته که از خويشتن نيز غايب است. اينان کساني هستند که مراتب  

رسانيده  کمال  به  را  خود  انقطاع اخالص  که  رسد  جايي  به  اخالص  اگر  از    اند.  کامل 
مي ما  سالک  مقام  اين  در  شود،  حاصل  نايل  سوي  الهي  تفکر  و  تعقل  به  آيد. و  تواند 

اگر اخالص در تعقل به كمال رسد، همه حقايق مشهود او گردد، اين است كه بايد  
و   باشد  حق  بهر  نيمي  که  اين  نه  باشد،  خدا  براي  خالص  الهي  سالک  اعمال  همه 

 نيمي هوي.

کند و مراتب بصيرت را به کمال  اخالص از آميختن حق به باطل جلوگيري مي 
اثريمي که  نابينايان  اما  نابينا    رساند.  را  بينايان  نيست،  ايشان  در  بصيرت  آثار  از 
مي مي جهان  داننده  اولين  بلکه  و  روشنفکر  و  عالم  را  خود  لذا  دانند!  و  پندارند 

ها افراد  زنند که ميليون مغرورانه بدون مشورت و تفکر و تعقل، دست به اقداماتي مي
کنند و  مرض تلقي مي   شوند. اينان حتي بينايي بينايان را يک نوعگناه کشته مي بي

 گردند که آنان را معالجه نمايند و برايشان دارو و درمان تعيين کنند! آماده مي 

اي سالکين راه خدا، بکوشيد مراتب اخالص خود را به کمال برسانيد و بدانيد  
گيريد. سيري  که در صورت موفقيت در اين امر، در معرض ابتالء و امتحان قرار مي 

احواالت ح  در  آدم   ضرت ايوبکنيد  از  عليهما   و حضرت  انبوهي  که چسان با  السالم 
تو   به  را  خود  الهي  نماييد.  آماده  امتحان  براي  را  خود  بودند.  روبرو  ابتالئات 

عهده  مي از  چگونه  نباشد،  ما  حال  شامل  تو  توفيق  و  نکني  نظر  تو  اگر  سپاريم، 
 امتحان تو برآييم؟ 

دانيد چه کارهايي بايد انجام دهيد؟  ب اخالص هستيد، آيا مي اي آنان که طال
شنويد: اي طالب اخالص، از حوض  اگر کمي تفکر کنيد به گوش دل اين ندا را مي 

 محدود طبيعت بيرون آي تا به آرامش رسي، که سعادت واقعي در آرامش دل است. 

اما بدان تا  روزي تو براي آرامش قلب است.  هاي شبانهاين همه زحمات و تالش 
آرامش   به  تبديل  را  اين  بيا  نداري،  آرامش  نيايي،  بيرون  طبيعت  محدود  حوض  از 

بدر  طبيعت  محدود  حوض  از  اين  کن.  در  چرا  کن،  خارج  دل  از  را  دنيا  حب  آي، 
کني؟ وارد اقيانوس اليتناهي بعد روحاني شو و در اقيانوس حقيقت،  حوض شنا مي 

 شنا کن.

که ديد  خواهي  سوگند  خدا  خداست.    به  فرمان  به  انقياد  در  حقيقي  لذت 
بدرآيي و وارد اقيانوس الهي شوي، ديگر لذت و    ترسي که اگر از حوض طبيعت مي

راحتي از تو سلب شود؟ به خدا قسم اگر وارد اقيانوس بعد روحاني شوي، نه تنها آن  
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نمي  نحوض  بين  از  پنداري  خود  عالم  در  که  راحتي  آن  و  در  مي خشکد  بلکه  رود، 
مي  پيوستگي  آن  با  و  گرفته  قرار  اقيانوس  آن  راحتمسير  لذا  و  سبک يابد  و  تر تر 

هاي دنيا موقتي و زودگذر و فاني است، آنگاه در  يابي که اين زيباييشوي. درمي مي
مخَلصين  مي  رديف  مجيدقرار  قرآن  شريفه  آيه  موجب  به  و  مخَلصين  گيري  براي   ،

، هيچ  مغلوبيت نيست، شستشوي مغزي نيست. بر فرد با اخالص متعلم مکتب الهي
دشمني نمي  گردد  نيرو و  غالب  َاْجَمعيَن  »تواند  َيَنَُّهْم  تَِك َْلَُغِو َفبِِعزَّ ِمْنُهُم    اْلّ قاَل  ِعباَدَك 

همگ  شيطان:  اْلُمْخَلصينَ  كه  سوگند  تو  عزت  به  پس  جدًا   ي گفت  به    را  راه  از 
 . « تو را  خالص شدةمگر آن بندگان  برممي در

َاْعَلُم ما ْلتَْعَلُمونَ »   چيز :  اِنّي  شما مي   يمن  كه    «دياندنمی   دانم 
 

حضور   بزرگان  مقدس  محفل  در  شده  اليروبي  قلب  با  که  است  الهي  سالک  بر 
خداي   الهي،  مطب  آن  در  باشد  داشته  شکي  هم  اگر  و  يابد.  درد  تعالي  و  تبارک 

اکرم  رسول  حضرت  فرمايد.  معين  او  مي  )ص(داروي  آيا  که  فرمود  دهم  خبر  خواهيد 
درد شما چيست و داروي شما کدام است؟ درد شما گناهان شماست و داروي شما  

مولي  حضرت  فرمود    الموالي استغفار؛  َو  »نيز  ِمْنَك  داُئَک  َو  ْلتَْشُعُر  َو  ِمْنَک  َدواُئَک 
 . «بيني، و درد تو از توست ولي نمي داني: دواي تو از توست ولي حيف که نمي ْلتََْبُصرُ 

الهي مکتب  باز  متعلمين  دل  گوش  را    بايد  بزرگان  کالم  دل  سمع  به  و  کنند 
هاي ماه ليالي مقدسه به خصوص در شب بشنوند، از جمله اين که باالترين اعمال در

اند. بايد به  قهر کرده مبارک رمضان، توبه است و صلح با خود و با مؤمناني که با آنان  
 رضاي خدا با آنان صلح نمايند، آن هم از صميم قلب تا از فشارها و آالم رها گردند. 

بزرگان دين راضي به ناراحتي و تألم ديگران نيستند، آنان مظهر همان محبت  
  « رحمت برای جهانيان:  رَْحَمة  لِْلعاَلمينَ »هستند که    )ص(االنبياءو رحمت حضرت خاتم 

کنند که اگر به هريك از آنان بگويند  بودند. و لذا با جان و دل به خدا سوگند ياد مي 
نجات يابند ولي ترا به    از آتش دوزخ  آيا راضي هستي که همه متعلمين مکتب ربوبي

جاي آنان بسوزانند؟ گويد آري به توفيق و ياري حق حاضرم مرا بسوزانيد و آنان را  
 نجات دهيد! 

آري باالترين اعمال توبه و صلح است، ولي اول بايد با خود آشتي کرد. انسان تا  
فعليت  به  و  ننموده  شکوفا  نهاده،  وديعه  به  او  نهاد  در  خدا  که  را  نيروهايي    آن 
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ن ظلم کرده است. اولين دشمن جان  ت نرسانيده است، با خود قهر نموده و به خويش
را به ريشه خود زده است. بايد به    او، خود اوست، نفس اماره  اولين تيشه  اوست، و 

 توفيق الهي قيام کند به ترک ظلم و اجراي عدالت در مورد خود و ديگران. 

هاي نهفته در درون، آن گوهرهاي گرانمايه را استخراج  سالک بايد آن گنجينه 
نمايد، بايد نهال عشق را که در بوستان قلبش کاشته شده بارور گرداند و از ثمرات  

 رسد.به مقصود نمي ااّلالهيه آن كام خود و ديگران را شيرين كند و 

ه دل به کمال رساند. اين  سالک بايد مراتب عشق خود را با تزکيه نفس و تصفي 
بي  عشق  است،  الهي  اسرار  اسطرالب  عشق  است،  آسماني  عطيه  است،  عشق  نهايت 

 آن در عبارات نگنجد. لذا تعريف 

ريشه  و  بيرون  دل  از  را  خس  و  خار  ظلمت  که  است  نوري  مي عشق  کند.  کن 
نور واقعًا    حصول  که  افرادي  به  هم  گاهي  اما  است،  تصفيه  و  تزکيه  از  بعد  عشق 

مي خ عطا  نشده،  جمع  آنها  شرايط  ولي  آنند  به  واستار  نسبت  انسان  امتياز  شود. 
الهي   فرشتگان متعلمين  و  سالکين  است.  عشق  خواستار    به  الهي  درگاه  از  همواره 

اعلي برسد.   عشقشان به حد  تا مراتب  عشقند  صدق 

. 

اِنّي َاْعَلُم  » شمردند، خداوند متعال فرمود  معايب انسان را مي   وقتي آن فرشتگان 
اي فرشتگان به جفاي عمل انسان    .«دانيددانم شما نميآنچه را من مي   : ما ْل تَْعَلُمونَ 

چه    «سياه و بدبو  ي لِگ:  َحَما   َمْسنُون  »به    به صفاي علم من بنگريد. اي ابليس   ، منگريد
نگري؟ به خلعت ما نگر. و اين بشارتي است براي سالکين و عارفين حق که توفيق  

يابند و رحمت خدا شامل حال آنان  را مي   شرف حضور در محفل مقدس اولياء خدا
 گردند.المرام ميمقضي  ،شده

زلّ  انسان  از  به  وقتي  او  نقد  معاملت  و  سرزد  شدتي  مغشوش  و    ،معصيْت  نادم 
مي ربوبيپشيمان  مکتب  متعلمين  از  خطايي  وقتي  اگر  مسلمًا  آنان    گردد.  سرزده، 

خواست اند. مي اند، بلکه از خدا و نفس خود حيا کردهرنج برده و با شادي خطا نکرده
 نمايند. مي  با خدا معامله نقد کند، اما به معصيت مغشوش شد، او را توبه کرامت 

  حکمتي   هم   اين  و   کشد،مي   او  گناهان  بر   عفو  قلم   خدا  شود،  متعهد   قلبًا   اگر 
  زلتي   وقتي  اگر   بنگر،   (ع)يونس   حضرت   اوالي   ترک   به  و  )ع(آدم   حضرت   لغزش   به.  دارد

 . بيندمي   افتقار، نگردمي  خود به  سرزد انسان   از
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  و   افتقار  ميان  بيند،   افتخار   نگرد   طاعت  به  چون  اما   بيند  افتقار   زّلْت  در  آري،
  رجاء   در  را،  گناهان   کفاره  زاردمي   خوف   در.  گردان  رجاء  و   خوف  ميان   روان،  افتخار

  مهد   و  فضل  ُحجر   در  را   او   نهد،   گردن   بر   عشق  طوق  که  هر .  را  جاودان   نعيم  نازدمي
  و   جاوداني،  نعيم  به  بنازند  مؤمنين  که  است  سزاوار.  دهند  تعليم  قربت  قبه   عهد،

 . کنند فدا  دل  و جان  وصلت، تباشير  و وصال اميد  به  عارفان است  سزاوار

  اينک   که  کن  نصوح   توبه   خواهي، مي   را   ابدي   وصال  و   سعادت   اگر   سالک  اي
توبه   فرمود   که  فرمايد  وفادار  خود  توبه  و   عهد  به  ترا   که  بخواه   خدا   از.  است  وقت 

زنده :  اْلَمْوتي    نُْحيِ   نَْحنُ » را  مردگان  كه    را   مردگان  قيامت   در  ما   «سازيممي  ماييم 

  در   «اْلَمْوتي    نُْحيِ   نَْحنُ »:  است ديگري  معناي را  آيه  اين باطن،  در  اما .  گردانيممي   زنده
  زنده   و  قربت،  نور  به  غفلت  اهل   هايدل   گردانيدن   زنده  بر   است  اشارت  عارفان  نظر 

 . مشاهدت نسيم  به  شهوت  اهل  هايدل  گردانيدن

  نايل   حيات  سرچشمه  به  رسيدي،  جانان  محفل  به  اگر   بدان  سالک،  اي
  الهي   استاد  کالم.  کن  تناول  است،  گسترده  رحمان  خداي  کرم  خوان   آنجا .  ايگشته 
  را   ربوبي  مکتب   متعلمين   باالخص   را   همه  رحمان   خداي .  است  معنوي   غذاي   همان

  از   سؤالي  که  «هست  دردمندي   سائلي،  آيا   : سائِل    ِمنْ   َهلْ »   فرمايد مي  داده   قرار   مخاطب 

  کاريتوبه   آيا   : تائِب    ِمنْ   َهلْ »  ريزم؟   او   جان   کام  به  اجابت  جام  تا   باشد   داشته  من 

  بر   که   هست   اصييع  آيا   فرستم؟  او   استقبال   به   قبولي  مرکب  تا   کند   توبه   که   «هست
 برکشم؟  غفران  توقيع   او جرايم  جريده

  اينجاست،   زلفي   اينجاست،  ي طوب  رويد؟ي م  ا کج  ن،م   دگانبن   اي:  ايدفرممي
  حسني    است؛   حساببي  نعيم   زلفي   است؛  عتاب بي  عنايت  ،طوبي .  اينجاست  حسني 

 .است  حجاببي  ديدار

اند؟ تو  فرموده  عنايت  تو  به  چه   براي   را  سفر   اين   دانيمي   وصال،  کوي   رهرو  اي
  اين   براي  جانان  مقدس  حرم  به  و  عشق  ديار  به  را  تو  .اندآورده  ترا  اي،نيامده   خود

طي  که    اندآورده سفر،  اين  منازل  و  مراحل  حقيقت  در  شوي.  خدا  صفات  مظهر 
 است تا به عالم وحدت نايل گردي.  عقبات کثرت 
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سرمايه است،  جاوداني  سرمايه  الهي  عقبي  علم  در  هم  دنيا  در  هم  که  اي 
مي  الهي  سرمايه سودهاي  الهي  علم  منقطع  دهد.  هرگز  آن  سودهاي  که  است  اي 

 گردد.نمي

انسان  اختيار  در  ازلي  استاد  را  الهي  مکتب  ها  علم  متعلمين  جز  اما  گذاشته، 
در  اسالم علم  داشتن  که با وجود  عامل شود؟ کسي  علم عالم و  که به اين  کيست   ،

خودکامگي خودپسندي  خودخواهي ها،  و  غوطهها  او  ها  براي  علم  چنين  شده،  ور 
ميبي چگونه  او  است،  روي  محتوي  که  کسي  مانند  شود؟  برخوردار  آن  از  تواند 

پرتگاهسنگالخ  و  است،  ها  روشن  او  راه  فرا  که  را  شمعي  و  رود،  راه  خطرناک  هاي 
رسد، به عالم نيستي نتواند گام  خاموش گرداند! چنان فردي به رؤيت و مشاهده نمي 

 نهد.

ربوبي مکتب  متعلمين  مشاهده  اي  را  متکلم  و  کالم  تعليم،  موقع  بايد  متعلم   ،
نمايد. يا ممکن است  شنود ولي متکلم را مشاهده نميکه کالم را مي  کند، اما اي بسا 

آنچه را که در استماع کالم به تصور آيد، مراد متكلم غير از آن باشد. پس بايد کالم  
 تواند همچون معاينه باشد.اند خبر کي مي را با متکلم مشاهده کرد، بزرگان فرموده

ي که عمل شود. چه فرق است بين  فرق مابين انسان و حيوان، علم است، علم
همه   که  فردي  با  است،  دروني  الهي  استعدادهاي  و  شعور  و  عقل  فاقد  که  حيواني 

نمي  رفتار  الهي  علم  طبق  لکن  داراست،  را  مرز  اينها  از  خواهد  کسي  اگر  نمايد؟! 
کند.  رفتار  الهي  علم  طبق  بايد  بنهد،  انسانيت  قلمرو  در  پا  و  کند  عبور  آيا    حيوانات 

اس آسمان اين  ملکوت  حالي،  چنين  با  که  رواست  آيا  بزرگان؟!  کالم  مفهوم  و    ها ت 
گردد که عاشق حقيقي  زمين را مشاهده کند؟ اين مقام به کسي اهداء و اعطاء مي 

 جمال حق، آن کعبه ازلي است.

صورت کعبه  وصالمانند  کعبه  است    ،  راهي  جهت  هر  از  هم  َحْيُث  »را  ِمْن  َو 
خود را به    ي رو  ي و از هر كجا بيرون آمد:  رامِ َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ 

بگردان مسجدالحرام  وصال  «سمت  کعبه  به  تا  پيمود  را  حق  طريق  مراحل  بايد   .

امر  عالم  دو  حق  ديده  به  و  کرد    رسيد،  مشاهده  را  خلق  َخَلَق  » و  الَّذي  الل ُه  َربَُّکُم  اِنَّ 
َو   مواِت  َايّام  السَّ ِة  ِستََّ في  خداي:  اْْلَرَْض  آن  شما  پروردگار  حقيقت  كه    ي در  است 

آفريد روز  شش  در  را  زمين  و  مي   « آسمانها  که  آنجا  اْْلَْمرُ » فرمايد  تا  َو  اْلَخْلُق  َلُه    : َاْل 
 . و امر از آن اوست آگاه باش كه عالم خلق
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به   مربوط  امر آنچه  به    عالم  و  نيست  انقسام  قابل  که  است  اجسام  ضد  است، 
خلقبي   «ُکنْ » اشارت   عالم  به  مربوط  آنچه  آيد.  وجود  به  است،    توقف  اجسام  است، 

اشارت   به  اگرچه  کثيف،  و  امتداد    باش:  ُکنْ »لطيف  و  وسايط  به  اما  آيد،  وجود  به 

ِة َايّام  »ايام  مواِت َواْْلَرَْض في ِستََّ . اما  « و زمين را در شش روز آفريد ها آسمان : َخَلَق السَّ

َيْسئُلونََک  »امر، هم ملکوت ارواح را فراگيرد و هم ملکوت نفوس را، چنان که فرمود  
وُح ِمْن َاْمِر َربّي  وِح قُِل الرُّ پروردگار   امر پرسند بگو روح از  مي و درباره روح از تو : َعِن الرُّ

ْمَس وَ   »وَ و نيز فرمود    « من است رات  بَِاْمرِهِ  اْلَقَمَر وَ   الشَّ و خورشيد و ماه و  :  النُُّجوَم ُمَسخَّ
 . « اندهاو رام شد  امر ستارگان را كه به 

آسمان  ملکوت  از  فروغ    ها مراد  آن  بلکه  نيست،  فيزيکي  پديده  يک  زمين،  و 
مي دل  بر  که  است  جمالي  و  جاللي  مشاهده  تابناک  متکلم  با  کالم  که  همان  تابد؛ 

شود. يعني موقع استماع کالم الهي، متکلم حقيقي را، آن معشوق ازلي را ببيند، به  
 محض نگرش به نعمت، منعم را مشاهده نمايد. 

سطو همه  انکشاف،  حالت  مي اين  فرا  را  انسان  رواني  خورشيد  ح  مانند  گيرد، 
مي بي او  جان  و  دل  به  انسان،  وجود  زواياي  همه  به  با  غروب  را  آدمي  حيات  و  تابد 

 بخشد. الگوها و معيارهاي پايدار نظم و انسجام مي 

اسالم اي متعلمين مکتب  راز،  منزلگه  کاروانيان  دهيد و  اي  ادامه  راه خود  ، به 
وعده  است.  نزديک  مقصود  و  مقصد  که  ندهيد  راه  خود  به  حق  خستگي  خدا  هاي 

بردبار :  الل ِه َحقٌّ   َفاْصبِر اِنَّ َوْعدَ »فرمايد  است، خداي تبارک و تعالي به حبيب خود مي 

که وعده  استباش  حق  دل و جان  «هاي خدا  تمام  الهي  که نور  است  مقام  اين  در   .
مي شما   فرا  مي را  هم  شما  و  ابراهيم گيرد  آسمان توانيد  ملکوت  را    ها وار  زمين  و 

 و الهوت به پرواز آييد.  مشاهده کنيد و در فضاي اليتناهي عالم ملکوت 

خاليق رها  اي سالک! وقتي به مجاهده کبري چيره شوي و از چنگ عوايق و  
بر  در  را  حقيقت  اهل  گرفته  گردي،  همه  اگر  که  کند  احاطه  ترا  چنان  خدا  نور  اي، 

اي، وارد  گرفته   حقيقت را در بر   آرايي کنند، ترا باکي نيست. تو دنيا در مقابل تو صف 
شده  اصلي  عالياسالم  همانا  اي.  اصلي  ايمان  است.  اصلي  ايمان  اصلي،  اسالم  از  تر 

اسالم   ملکوت ظهور  عالم  از  که  است  مقام  اين  در  است.  به    اصلي  و  کرده  ارتحال 
 فايز آيي و عبوديت ترا سزاست. معاينات عالم جبروت

نمايي.  طي  را  خودسازي  منازل  و  مراحل  که  است  آن  عبوديت  تحقق  شرط 
ثر شود  ّؤتو م  بپيمايي تا تعاليم عاليه استاد بر ابتدا بايد مراحل و منازل خودسازي را  
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همه   عبادت،  اسرار  به  نيل  با  صورت  اين  در  گردد.  متعال  خداي  به  وابسته  دل  و 
مواِت َو اْْلَرْضِ »را به دست آوري    هاي عالم ملکوتپديده    : َاَوَلْم َيَْنُظُروا في َمَلُکوِت السَّ

 « و زمين ننگريستند؟ ها آيا به ملکوت آسمان 

فرمايد: اي بندگان من، اي عزيزان من!  خداوند متعال از راه عشق و محبت مي 
نمي  جهان  باطن  به  نميچرا  باز  را  عظمت  با  گنجينه  اين  چرا  چرا  نگريد؟  کنيد؟ 

و اولياء، اساتيد    وصياء و ا  خواهيد که بار ديگر متولد شويد؟ تمام حضرات انبياء نمي
تولدي که تحقق آن    ،اول  فرمايند که براي انسان در دنيا دو تولد است:مي   واال مقام

از قدرت و نيروي اختياريه انسان خارج است. دوم، تولدي است که قدرت و نيروهاي  
 اختياريه انسان قادر است آن را به مقام تحقق آورد.

مي  اّوبزرگان  فرعيفرمايند  تولد  اصلي  لي  تولد  ديگري  تولد  است،  از  که  بسا   .
وَ »محرومند.    دوم اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  َو    يا  اْلَحْوِل  ُمَحوَِّل  يا  النَّهارِ  َو  اللَّْيِل  ُمَدبَِّر  يا  اْْلَْبصارِ 

مراد از زندگي اين است که آن احسن الحال در   «َاْحَسِن اْلحالِ  اِل َحوِّْل حاَلنا اِلي  اْْلَْحو 
و جان انسان به مقام تحقق درآيد. اين دعا ظاهرًا مربوط به تحويل سال    کانون دل

آن   در  است،  شعور  و  عقل  فاقد  که  زمان  نيست.  امتيازي  سال  تحويل  در  اما  است، 
 امتيازي نيست که به مناسبت حلول آن تبريک گفته شود.

عظمت   با  نعمت  و  مقام  انسان  به  که  است  شايسته  جايي  در  تبريک  عرض 
هم   اين  البته  بهايي.  نه  و  دارد  معنايي  نه  تبريک  امتيازات،  اين  بدون  شود؛  عنايت 

 الخاص.مراتب و مقاماتي دارد: براي عوام، براي خواص، و براي خاص 

در حقيقت تحول عبارت است از تحول دل، نه تحول سال، هرچه مراتب تحول  
م اخالق انسان، تبديل به  تر. اين تحول، تحولي است که ذمايدْل بيشتر، تبريک عالي 
الهي تبديل به صفات الهي گردد. از دنيا و عقبي رها شود،    حمائد شود، صفات غير 

 رسد و مراتب انقطاع را به کمال رساند.   سوي بگذرد و به مقام انقطاعاز ما 

مي  تحقق  تو  در  اينها  ببين  کن،  خويشتن  به  نگهي  سالک!  تو  اي  به  که  يابد 
آنانند که همه اين مراتب را در خود به مقام    گويند؟ متعلمين مکتب ربوبيتبريک  

 اند، و يا اين توفيق برايشان نزديک است. شده  تحقق آورده و موفق به تولد دوم

آن   رسد،  تحقق  مقام  به  تو  در  قلبي  تحول  اين  الهي  توفيق  به  اگر  سالک!  اي 
دِر ملکوت  وقت  بسته    عالم  و  است  باز  آني  هر  در  اين  البته  است.  باز  تو  روي  به 

مينمي رَونده  اما  نميشود،  انسان  تحول  اين  بدون  راه  خواهد.  ملکوت  عالم  به  تواند 
تَْينِ  َلْن َيلَِج َمَلُکوَت الرَِّب اْْلَْعلي  »يابد   کسي که دوباره متولد نشده، او را   :َمْن َلْم ُيوَلْد َمرَّ
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 . «ندهند راه -ملکوت پروردگار   - ه علوي به اين جايگا 

، تزکيه، تخليه و تصفيه است. بايد مراتب  اي سالک! شرط ورود به عالم ملکوت
تزکيه نفس را به کمال رساني، وجود خود را، دل خود را از همه رذايل پاک و منزه  

ز  ا نمايي. چنان در تقوي بکوشي و مراتب يقين خود را به حد اعلي ببري که اثري  
 ها در تو باقي نماند.  آثار رذايل و خبايث و آلودگي 

در واقع معرفت به خداست در تو تحقق يافت، تو هم در  وقتي اين معرفت که  
مخَلصين مي   رديف  َيِصُفوَن  »گيري  قرار  َعّما  الل ِه  اْلُمْخَلصينَ   ِعبادَ   ْلّ اِ ُسْبحاَن  خدا  :  الل ِه 

آنچ از  است  وصف  ـمنزه  در  استثنا ـب  دـآورنمي ه  شدگان  ـ بن  يه  . « داـ خ  دهـخالص 
الهي  پيشوايان  حضرات  همه  وحدت   مخَلصين،  ساقي  يک  دست  از  بزرگان،  از    و 

سرمست شدند. آن ِمي طهور چون کوثر سيال در سيره علمي و عملي    شراب طهور
 ريزد.مي   زند و سرانجام به درياي وحدتايشان موج مي 

خدا  کامل  )ص(حبيب  انسان  صعودآن  قوس  در  قرآن  تنزل  از  قبل  همه    ،  از 
گذر کرد و به حقيقت قرآن رسيد. مجاري وحي کجاست؟ اي سالک!    مجاري وحي

نزديک  خدا  به  هرچه  توست،  دل  در  مجاري  را  اين  مجاري  آن  از  چندي  شوي،  تر 
 اي. اگر تو هم بخواهي به حقيقت قرآن برسي، بايد از آن مجاري بگذري.گذر کرده

خدا  و  )ص(حبيب  محکمه  آيات  به  قرآن  تقسيم  از  و    قبل  اسرار  به  متشابهه 
هاي آن آگاه بود، زيرا مراتب طهارت او به حد اعلي رسيده بود. عاشقان جمال،  تأويل 

تواند مراحل و منازل طهارت  آن کبوتران حرم الهي هر يکي به مراتب عشق خود مي 
 هاي الهي را باز نمايد. باطن جهان را بنگرد و آن گنجينه را طي کند و 

اند. بدون شدايد و مصائب  عاشقان کامل کساني هستند که در کوره بال سوخته 
توان به مقصد و مقصود رسيد،  تواند عاشق شود. با رفاه نمي و مجاهدات، انسان نمي 

 بايد در کوره بال بسوزي. اي دل بسوز که سوز تو کارها بکند. 

الهي طبيب  درد   عاشقان  چه  نبوده،  درماني  را  دردهايشان  که  هستند  زدگاني 
آتش  آنان  است.  ديده  چنين  صالح  دودي  طبيبان  را  شررشان  که  هستند  دالني 

افتاده که اي محبوب    نيست، با اين همه دردها آهنگ عشق ايشان در عالم ملکوت
 خواهيم.ما، گوي جان به ميدان تو داريم، هرچه خواهي بکن، ما رضاي ترا مي 

ج  حجاب  مطلق،  زيباي  معشوق  آن  وقت  آنان  اللآن  و  بردارد  جمالي  و  ي 
ميبي يار  جمال  بيپرده  مي بينند،  او  کالم  مي واسطه  که  رضوان شنوند  اي    فرمايد: 

اي عاشق دل سوخته، من    ،عرش شما را  ترا، اي کروبيان   دوزخ   ترا، اي مالک   بهشت
 ترا و تو مرا.
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مشاهده   در  نکردند،  ظاهر  هوش  و  عقل  به  توجهي  که  هستند  عاشقاني  اينان 
طالبين حقيقي  شاهد ِقَدم مدهوش شدند و عقل و هوش حقيقي خود را دريافتند.  

ايشان   تأديب  به  الهوتي  و  ملکوتي  جان  و  دل  با  دادند،  قرار  خود  نوازش  مورد  را 
 پرداختند. 

اي سالک عاشق، کجايي؟! بکوش تا تصفيه خود را به کمال رساني. در تصفيه  
هان  باطن بکوش.  نفس  تزکيه  فرمان    ! و  محض  منقاد  و  مطيع  معني  تمام  به  اگر 

اِنَّما ُيريُد الل ُه لُِيْذِهَب  »شوي، به اراده و خواست معشوق، نور معاني آيه شريفه  معشوق  
تَْطهيرا   َرُکْم  ُيَطهِّ َو  اْلَبْيِت  َاْهَل  الرِّْجَس  فخدا  :  َعْنُکُم  که  دارد  را  آن  شما  اراده  از  قط 

آلودگ پيامبر  گرداند  يخاندان  پاكيزه  و  پاك  را  شما  و  بزدايد  مقام    « را  به  هم  تو  در 
 تحقق رسد.

اي سالک! تعجب مکن و بدان که طهارت بر دو گونه است: تکويني و تشريعي.  
مي  تشريعيت  مقام  در  الهي  انسان  طهارت  از  و  برساند  بزرگان  مقام  به  را  خود  تواند 

 آنگاه که اين سرود الهي را بر تو خوانند.برخوردار گردد. اي سالک خوشا بر حالت 

  الوثقاي الهي ةاين صاحبان يقين را از سقوط باکي نيست، چه آنان چنگ بر عرو

عروزده خدا ُةاند.  حبيب  حضرت  همانا  الهي  اوصياء  )ص(الوثقاي  که    و  اويند،  اولياء  و 
 فرمايد با تمسک به آنان به بارگاه قدس من آييد. خداي تبارک و تعالي مي

سينه ايشان مخزن اسرار الهي است، در دلشان شمع هدايت فروزان است. شمع و  
بر معشوق  که  طوفانچراغي  هرگز  به  افروزد،  کنند،  خاموش  را  آن  نتوانند  حوادث  هاي 

هم   تاکنون  که  است.  نتوانستهطوري  فروزان  عاشقان  دل  در  چراغ  آن  هم  اينک  و  اند 
اينان آن احرار و آزادگاني هستند که هرچه را در دنيا ديدند که رنگ الهي نداشت، به  

ترين معامله را با خداي  سفره رنگين گذاشتند و گذشتند. خوشا بر حال ايشان که عالي
 خريدند.  به جان فروختند و جمال معشوق خويش کردند، به

دادند. حکمت علمي است    کساني هستند که به ايشان علم حکمت   عاشقان الهي 
اعطايي، که تنها به عاشقاني دهند که مراتب عشق آنان به کمال رسيده است. اين مقام  
و منزلت را به کسي دهند که باغ سينه او بحر عشق بَود، دل او در قبضه عزت و جان او  
بگذرد و معتکف کوي   دوئيت برخيزد، از عاليق و عوايق  خود، از  در کنف مشاهدت. از 

  ي در قرارگاه صدق نزد پادشاه :  في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليک  ُمْقَتِدر  »گردد    نانجا

 . «توانا
 اط  ـد. در بسـوتنـدع رـران سپهـد، اختـت حقنـد، ارکان دولـعالم اسالمنان َاـايش
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 اولين سطر ايشانند.توحيد، نخستين صف ايشانند؛ در دفتر تفريد، 

مقّر به  الهي  آنان.  احوال  و  مقامات  از  است  اجمالي  تفصيل    بيناين  درگاهت، 
 بفرما.ايجاد هاي ما اين اجمال را در دل 

 

خدا  اولياء  و  است  حقيقي  طالبين  جايگاه  الهي،  مقدس  رباني   محفل  علماي    و 
در اشتياق زيارت آنان هستند. چه عنايتي باالتر از اين که در مقامي از ناحيه اولياء  
محفل   در  آنچه  زيرا  شود.  خطاب  طالب  مقدس  کلمه  حق،  طريق  سالک  به  خدا 

دل  و  است  آن  متوجه  قلب  ديدگان  همه  از  بيش  مي بزرگان  مجذوب  را  نمايد،  ها 
 طالب و نور اوست. 

الهي  ساطعه  و    انوار  مراتب  تجلي،  لحاظ  از  لکن  فراگرفته  را  جا  همه  گرچه 
شدت و ضعف دارد و در هرجا به نوعي متجلي است. اما در حد کمال، تجالي اين  
نور به سمتي است که در آنجا براي جذب آن، نيروي مجذوبيت است. همان طور که  

ناسوت عالم  در  جاذبه  وجو  نيروي  الهوت  و  ملکوت  الهي  و  معالي  عرش  در  دارد،  د 
 نمايد. نيز در حد كمال وجود دارد و انواري را جذب مي

که در واقع انوار    انوار ساطعه الهي به عبارتي بر دو گونه است: يکي انوار نزولي
سير  نزولي  طريق  به  که  است  تعالي  و  تبارک  خداوند  صفات  و  کماليه  و  و    جماليه 

مي جاذبه حرکت  نيروي  مي کند.  جذب  را  انوار  اين  که  قلوب  اي  جز  چيزي  نمايد، 
نمي  حق  صعوديعاشقان  انوار  ديگري  باشد.  جاذبه    تواند  نيروي  مجذوب  که  است 

معّل نمي مي   يعرش  صعودي  انوار  اين  غير گردد.  ديگري  مبادي  از  قلوب    تواند  از 
 ساطع شود.  عارفان کامل 

اين است که اين انوار و جاذبيت و مجذوبيت يکي    نتهاي آرزوي عارفان الهيُم
فاصله  طلب،  و  مطلوب  و  طالب  ميان  يا  نور،  و  مجذوب  و  جاذب  ميان  و  اي  گردد، 

 نشود. 

خدا اولياء  مقدس  محفل  مي  ، در  مشاهده  نور  سه  يا  طالب  نور  سه  يکي  شود: 
اند. ديگري نور محبوب الهي است که طالب  را مزّين نموده   طالباني که محفل الهي

 باشد. سومي نور آن طالب محض است که طالب همه طالبان است.اين طالبان مي 

ثالثـظه انوار  اين  ناشـور  توفيـه،  شمول  از  خاص  ق  ـي  توجه  و  باريتعالي  کماليه 
مولي گ  )ع(حضرت  است.  بزرگان  عاليه  تعاليم  لکن  ـرچـو  است،  مراتبي  را  طالبان  اين  ه 

  انـه مراتب را از ميـ ه همـردد کـگي چنان شامل مي ـ ه الهـت خاصـي عنايـمقامدر 
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 گيرد. مي  بر برداشته و همه طالبان را در

طالبان   مطلق  مسلمًا  زيباي  جمال  همان  يا  حقيقت  جمال  طلب  در  حقيقي 
خود،   طلب  قبال  در  که  است  بشارتي  و  مژده  را  حق  طريق  طالبان  پس  هستند. 
نزد   به  را  طالبان  محض،  نور  آن  آني  هر  و  است  آنان  طالب  هم  او  که  دارند  طالبي 

 طلبد. خود، به بارگاه رحمت خود مي

مي  که انوصاحبان بصيرت مشاهده  در مرتبه اول جداگانه  نمايند  که  طالبان  ار 
شود، در مقامي به توفيق و عنايت خاصه حق به هم پيوسته و نور واحدي  نمايان مي 

 گردند. دهند و طالب آن واحد ازلي مي را تشکيل مي

ها از اين سه نور جداگانه ظاهر درگذرند، چه اين سه نور به  اولي است که دل 
گردد که اين انوار همه از  در اين مقام معلوم مي هم پيوسته نور واحدي گشته است.  

است   مبارک  چه  و  رسيده،  خود  سرچشمه  به  اکنون  که  بود  ساطع  محض  نور  يک 
 اين اتصال و پيوستن انوار به نور محض. 

الهي  مرتبه   عارف  به  پاکي  حصول  کمال  اثر  نور  در  آن  يا  الهي  انوار  مظهر  اي 
گردد. البته اين  پاي وجود او، آن نور مي   تا   شود، به طوري که قلب و سر محض مي 

گيرد و هر سالکي به نسبت پاکي قلب خود در  رؤيت با ديدگان قلب پاك صورت مي 
 شود. مرتبه و مقامي موفق به تماشاي انوار الهيه مي 

مي س مشاهده  نوري  گاهي  الهي  کمال  الک  حد  به  را  آن  حقيقت  لکن  نمايد 
بيند، شبيه به اين که انسان از مسافت بعيده نوري يا اثري از آثار آن را مشاهده  نمي

نمايد، يا از پشت بعضي حجابات نور يا آثارش را مشاهده کند، و اين برابر نيست با  
 يد. حالتي که خود آن نور محض را مشاهده نما 

مي  را  نور  آن  آثار  از  اثري  يا  و  نوري  قلب  ديدگان  اگرچه  مقام  اين  و  در  بيند 
شود که خود  داند که اين نور بسيار با عظمت و اليتناهي است، ليکن موفق نمي مي

حقيقت   نور،  آن  است،  محض  نور  مشاهده  طالب  دل،  مسلمًا  ببيند.  را  محض  نور 
اش  خواستار است که با قدرت مطلقيه محض است. لذا از درگاه الهي و محبوبينش  

 حد کمال مشاهده نمايد. حجابات را برطرف کند تا نور محض و حقيقت را در 

تعالي وعده فرموده دعا کنيد تا من اجابت نمايم، ولو دعا کننده گناهکار و  حق 
يا غرق در معاصي بوده و او را لياقتي نباشد، اما ممکن است به خاطر افراد شايسته  

 بزرگان، دعا مستجاب گردد و حجابات برطرف شود، که آمين بزرگان با زبان   و آمين 
 قلب است و در حد اعلي مقبول پيشگاه الهي است. 

 ه ماديات و مقامات و  ـي در انديشـدس بزرگان سزاوار نيست کسـ در محفل مق
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دنيوي    حاجات  و  معنويات  و  مقامات  که  است  اين  اولي  بلکه  باشد،  ديگر  آرزوهاي 
نور   آن  زيارت  همانا  نمايد،  اشغال  را  قلب  کانون  که  آرزويي  تنها  و  گردد  محو  همه 

 محض يا نور حقيقت باشد.  

ها و وساوس و شياطين را  اولي اين است که قلوب، تمام اغيار و اهريمن   ، آري
نماي خارج  خود  برطرف  از  حجابات  نگردد،  خارج  دل  از  امور  اين  که  مادام  چه  ند. 

 تواند آن نور محض را مشاهده نمايد.  نشده و سالک نمي 

تواند اغيار و  خداوند متعال به انسان قدرتي کرامت فرموده که به وسيله آن مي
ي  اهريمنان  او  از  که  فرموده  لکن  کند،  بيرون  دل  از  را  تخيالت  لذا  و  بخواهيد.  اري 

سالک عارف بايد دست بر دامن مقدس خداي رحمان و محبوبين او زند، تا اغيار و  
معّلي  عرش  را  آن  و  كرده  خارج  او  قلب  از  کّلي  به  را  اين    اهريمنان  در  دهد.  قرار 

صورت با برطرف شدن حجابات، بصيرت حاصل شده و سالک نور محض را در حّد  
نمايد. البته مشاهده آن نور محض نيز مراتبي دارد و مرتبه کماليه  کمال مشاهده مي 

 اي از ذرات تيرگي باقي نماند. آن وقتي است که ذّره 

خواهند آن را  به آن نور محض است، مي   کمال اشتياق سالکين و عارفين الهي 
در حد کمال مشاهده نمايند تا فيضشان از آن در حد اعلي باشد. نور محض يا نور  

اي از نور محض ساطع  حقيقت، کالم دارد و کالم آن اليتناهي است، حتي هر کلمه
م به  اي از کالم نور محض، اين است که اي مردگردد، معنايش اليتناهي است. کلمه 

 سوي تقوي بشتابيد.

او   از  مکروهي  فعل  حتي  که  است  خود  از  سالک  دايمي  مراقبت  تقوي  الزمه 
حتي  نمايد،  رفتار  آسماني  تعاليم  طبق  حق  راه  در  که  اين  بر  عالوه  االمکان  سرنزند. 

معاصي گذشته را جبران کند تا از خطرات احتمالي آينده از ناحيه معاصي خود يا  
 عملکرد غير برهد. 

خطرات  يک از  ماندن  محفوظ  و  معاصي  آثار  شدن  برطرف  در  مؤثر  عوامل  از  ي 
الهي پيشوايان  حضرات  است.  صدقه  انسان  فرموده   آينده،  از  را  بليات  صدقه  که  اند 

 اند امراض روحي و جسمي خود را با صدقه مداوا کنيد.  کند؛ و نيز فرموده دور مي 

خداوند به حکمت بالغه خود در صدقه، برکات و آثار عميقي قرار داده، ولي بسا  
شي يک  وقتي  چه  نگردد.  عايد  انسان  براي  اثراتي  آنها  از  که  متبرکاتي  و  ء  صدقات 

مند شد، که محرک قلب  توان در حد کمال از آن بهرهک است و ميبراي انسان متبّر
انسان، به نسبت حرکت   تبرک شيء براي  لذا ميزان  گردد.  به سوي حق و حقيقت 
براي   الهي  آيات  که  همانطور  است.  حقيقت  نور  و  محض  نور  سوي  به  او  قلب  دادن 
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ممکن  آنان است،  قلبي  ازدياد امراض  موجب  يک امر    برخي  از  افرادي  تنها  است نه 
 مند نشوند، که حتي موجب شقاوتشان نيز گردد.ک بهرهمتبّر

خواهد از آثار معاصي برهد، بايد مبادرت به  هر گناه آثاري دارد و فردي که مي 
ابتالء،   صورت  در  و  است  گناه  از  پرهيز  بر  بزرگان  اکيد  توصيه  کند.  خير  اعمال 

ب پرداختن  بر  توصيه  به  بالفاصله  بلکه  تا  است،  صدقه  جمله  از  و  خير  امور  انجام  ه 
بنا  دفع نمايد.  را  معاصي و خطرات آينده  آثار  حق  صدقه و    توفيق  کالم بزرگان،  به 

براي   حجابات  زدايندة  عوامل  جمله  از  و  بوده  مؤثر  نيز  عمر  طول  در  ارحام  صله 
 مشاهده نور محض و نور حقيقت است.

 

حرم  در  و  مقدسه  ليالي  نعم  در  معمواًل  الهي،  درگاه  محبوبين  مقدس  هاي 
مي  عطاء  دنيوي  و  باطنياخروي  نعم  ازدياد  مصاديق  جمله  از  مقام  شود.  ارتقاء   ،

 معنوي عموم سالکين و عارفين طريق حق است، که آن را عاليمي خدايي است.

حال   الهي،  عظماي  نعم  از  و  يکي  نياز  و  راز  يا  نماز  موقع  در  که  است  معنوي 
مناجات، اعطاء شود و يا کمال عشق و عالقه به محبوبين درگاه الهي برايش حاصل  

 تواند در مقابل اين نعم رباني عرض اندام نمايد.گردد، که هيچ نعمتي نمي 

پنجه  هاي باطني هميشه دشمن قوي اما در قبال حصول نعم، به خصوص نعمت 
ح  قرآن  درصدد  در  تعالي  و  تبارک  خداوند  که  چنان  بربايد.  او  از  را  آن  تا  است  مله 

از آن ياد نموده، بايد همه سالکين طريق حق از شر وساوس    «»با کلمه    مجيد 
 صفتان به او پناه برند. شياطين و شيطان 

است   دقت وافري الزم  جهت  . بدين 
پنجه  به خدا پناهنده گردد، که اين دو دشمن قوي   شر نفس و شيطان  که هر آن از 

هاي بزرگي را اين دشمن اغفال کرده و از آن  آني غافل شدني نيستند. چه شخصيت 
 سلطنت باطني عزل نموده است.

 از دعاهاي وارده استفاده شده که قرائت دو سوره مقدسه معّوذتين در نمازها به  
خصوص در رکعت دوم اثرات عميقي دارد؛ همچنين است قرائت آنها در غير نماز و  

.  «قُلْ »روز و گاهي هم قرائت آن دو سوره بدون کلمه مقدسه  بلکه اغلب اوقات شبانه
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ا رسول  حضرت  به  منحصر  الهي  تعليم  آن    )ص(کرمچه  به  است  تعليمي  بلکه  نبوده، 
و بليات و شر حيوانات به خدا    ها، که همواره از شر انس و جن بزرگوار و همه انسان 

در مناجات خود از انس و جن و تمام    )ع(پناهنده شوند. همانطور که حضرت سجاد
به  مي تعالي  حق   بليات  مسئلت  او  از  شده،  را  پناهنده  او  شرور  اين  همه  از  که  نمايد 

در   و  شده  صادر  نعمت،  حفظ  براي  که  است  تعليمي  باالترين  اين  و  فرمايد.  حفظ 
 عين حال نوعي شکرگزاري است.

دارند که براي آنان توفيق  سالکين الهي و عارفين همواره از درگاه الهي مسئلت 
راز و نياز عنايت فرمايد.  

. اين است که  
آنان   به  که  عظمايي  نعم  آن  خواستارند  حق  درگاه  از  مدام  الهي  طريق  راهروان 

که    امت فرموده، آن توفيق عبادت و راز و نياز را خود برايشان محفوظ دارد. بسا کر 
 عمري طاعت و عبادت در آني غفلت، تباه گردد. 

به  آنها  سپردن  و  خير  امور  کل  در  توفيق  درخواست  که  تعالي  حق   البته 
نمايد،  يُرَخ کوتاهي  آن  حفظ  در  انسان  خود  که  نيست  معني  بدين  است،  الحافظين 

م حتي بلکه  که  است  خود  وظف  الهي  اعمال  حفظ  و  خير  امور  طلب  در  االمکان 
اگرچه صاحب قدرت است اما خداوند متعال اين امكان را به انسان    بکوشد. شيطان 

الهيه  نيروي  چنان  احديت،  اقدس  ذات  به  اتصال  اثر  در  که  ايجاد  داده  او  در  اي 
هيچ است و مي مي در قبال آن  شيطان  که قدرت  نگه شود  نعمت را  آن  دارد.    تواند 

مو هر  که  نهاده شده  او به وديعه  در  توانايي  آن  همچنين اين  بخواهد قادر است  قع 
بنابراين در کند و به او اعطاء شود.  مسئلت  تمام    نعمت را  جايي که خداوند متعال 

اعتنايي به اين نعم در حکم  استعدادهاي ترقي را در نهاد انسان گذاشته، مسلمًا بي 
 ناسپاسي و ناشکري است.

آخر  در  الهي  نعم  و  ايمان  حفظ  مورد  است.  مانالّزدر  شده  بيشتري  توصيه   ،
نتيجه مهم حاصله از اخبار و احاديث مربوط به ظهور، کسب آمادگي به توفيق الهي  

هاي اصلي و دستورات اساسي دين اين است که مؤمن هميشه خود را  است. از برنامه
 براي مرگ آماده نمايد، در حالي باشد که گويا فردا از دنيا خواهد رفت.  

 ت مربوط به عفو و اغماض و شمول رحمت الهي بر عاصيان و  با وجود کثرت آيا 
 د،  ـه مقام توبه برآييـه بـ د است کـ ه مؤمنان، توصيه اکيـعشق و محبت خاص الهي ب

برهان   و  دليل  اقامه  به  نيازي  را  آسماني  کالم  اين  گيرد.  فرا  را  شما  مرگ  که  مبادا 
 ه از لحاظ جسمي در  ـبسيار جواناني کشود چه العين مشاهده مينيست، زيرا به رأي 
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 روند.ديار خود ممتاز بودند، يا افراد ديگري که بدون هيچ عارضه مرضي از دنيا مي 

ناگهاني مرگ  وفور  ظهور،  عاليم  از  کثيري    آري  افراد  که  است  زمان  آن  در 
عالمت مرگ، مرض و  روند، لذا تنها بدون جزيي کسالت و يا بدون تصادف از دنيا مي 

باشد. بنابراين سالک الهي بايد هميشه براي مالقات با حق آماده باشد که  پيري نمي
داند، شايد امشب مرگ به  ترين غفلت سبب بدبختي او گردد. کسي نمي مبادا جزيي

سراغ او آيد، لذا سالک بايد مدام خود را مطالعه و بررسي نمايد که در پيشگاه الهي  
و   حال  چه  و  در  محرمات  و  واجبات  مراعات  مراتب  به  بنگرد  بايد  است.  موقعيتي 

از   قبل  شب  محاسبه  و  تفکر  نيز  و  فداکاريش،  و  ايثار  و  مکروهات  و  مستحبات 
 تواند وضع و حال خود را دريابد. خوابش؛ از کيفيت و کميت اين امور مي

هستند. اين توبه و    سالکين الهي مدام در مقام توبه و پرهيز از وسواس خّناس
چه است،  بزرگوار  آن  عظمت  با  ظهور  براي  آمادگي  حفظ  جهت  که    استعاذه  هر 

 گردد.معتقد به ظهور آن سفينه نجات الهي نباشد، در زمره اشقياء محسوب مي

اي،  خواهيم که آنچه از مقامات معنوي کرامت فرمودهاز درگاه ربوبيت مي  ،الهي
زده، خود را و اعمال    عمل خيري که به توفيق تو از ما سر   براي ما حفظ فرمايي. هر 

زده به لطف و حمايت    سپاريم. معبودا! اگر عمل خيري از ما سر خيرمان را به تو مي 
گرفت، ما  اگر رحمت و فضل تو ما را فرا نمي   ايم، هر آينهتو موفق به انجام آن شده

شديم. چنان که خود، اين موفقيت را نصيب ما کردي، خودت  به آن خير موفق نمي 
 هم آن را حفظ فرما.

شيطان   ،الهي شر  از  آن  مي   هر  پناه  تو  به  شرور  تمام  و  نفس  الهيو    ، آوريم. 
باطنًا  و  ظاهرًا  تو  به  پناهنده  که  است  باب  معلوم  جز  و  شده  منصرف  درها  همه  از   

 بيند.رحمت و جمال و کمال تو، دري را نمي

شده   ،بارالها  مأيوس  درها  تمام  از  و  کرده  فرار  دشمنان  اين  از  به  ما  الهي  ايم. 
باشد،   تو  در  سائل  باطنًا  و  ظاهرًا  شود  موفق  کسي  که  است  بزرگي  مقام  اين  يقين 

برتر  موفقيتي  هيچ  و  باالتر  آرزويي  بزرگ    هيچ  مقام  اين  مسلمًا  ندارد.  وجود  اين  از 
 شود و سبب آن، محض لطف و کرامت توست. باطني به هر کسي اعطا نمي 

ايم، قسم به عزتت که ما سائل  اينک در اين باب رحمتت که توقف کرده   ، الهي
محو   را  خود  اعمال  تو  عظمت  با  پيشگاه  در  و  هستيم،  تو  کوي  گداي  و  تو  در 

 بينيم.مي

نوشته شده،    «گداي کوي حق»اين نشان باطني و مدال واقعي که بر آن    ،الهي
 دانيم که مقامات معنوي  هم در سينه ما باشد، زيرا مي   توفيق فرما که در عالم آخرت 
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 در حد اعلي نصيب کساني است که گدايان کوي تو باشند. 

 آني توفيق و رحمت خود را از ما دريغ مفرما. ،الهي

 

نعمت عظمايي است.    السالمکه حضرات معصومين عليهم مشاهد متبّرتشرف به  
، چه از راه دور و چه نزديك، حاضر و  آن بزرگواران در قبال ديد عارفان طريق حق

متبرک   شيء  چه  دارد،  اثراتي  هم  حضورًا  و  نزديک  از  زيارت  هرچند  هستند.  ناظر 
مي ح دوست  لطف  و  محبوب  حال  از  مرآکايت  واقع،  در  و  نماينده  تکند  که  است  ي 

 حاالت الهيه محبوب خداست. 

در معنا توجه است به حاالت الهيه محبوب خدا. کمال    کهتوجه به شيء متبّر
متبّر شيء  به  باشد؟  کداميک  به  بايد  دل  به  توجه  يا  دوست  الهيه  حاالت  به  يا  که 

محب ازلي؟ گرچه اشياء متبرکه ممکن است به ظاهر جسم يا جمادي بيش نباشد،  
تفاوت  بسي  دل  ديدگان  و  ظاهري  چشمان  ديد  کيفيت  ميان  مقام،  اين  در    لکن 

 است.

مي  مادي  و  جسمي  مقام  در  را  اشياء  اين  ظاهري  منظر  ديدگان  از  لکن  نگرد، 
مرآت مي  مرتبه جسميت و جماديت خارج شده،  همه از  دل، اين  از  ديدگان  گردد. 

مقام  اين  اين  در  که  باشد،  مرآت  آن  مشهود  به  توجه  کمال  که  است  اين  اولي  رو 
ان است و مشهود، حاالت محبوب  شاهد ديگر است و مشهود ديگر. شاهد قلوب عارف

البته در اين مقام محّبي که جلواتش در بين محبان از همه باالتر   بلکه خود محبوب.
 و بلکه اليتناهي است، مسلمًا محّب ازلي است.  

ک چهار امر جمع است: متبرکات، حاالت الهيه،  پس در حقيقت در شيء متبرّ 
و محب ازلي. براي عارف طريق حق، آن بقاع و قباب متبرکه و همه    محبوبين الهي

ظواهري که مشرف به آن مقدساتند، تأثير عميقي در تحوالت قلبي و سير و عروج  
 روحي او دارند.  

حقيقي قدم در رکاب   بنابراين در زندگي اين سعادت بزرگي است که وقتي زائر 
ق گذارد. در اين صورت در بدو حرکت و در برگشت،  گذارد، قدم در راه رضاي ح مي

مي  سير  را  که  عوالمي  است  لذتي  مقدس  حرم  در  است.  قبلي  طرق  ماوراء  که  کند 
ه قلوب بيدار موفق به سير  ـ هاي جمعه کباالتر از آن لذتي وجود ندارد، خصوصًا شب 

 گردند. مي   در عوالم باالتري

 زدي  ـه مشمول مراحم ايـت کـي اسـارت بزرگـرا بش  )ع( حضرات معصومين زائر 



    وظايف خاص سالک در خدمت استاد الهی                                                                    221
                 

آن بزرگواران را چه قبل از تشرف    زائر واقعيهر که    بر او واجب است.   شده، بهشت
 گردد. مند ميو چه بعد از تشرف زيارت نمايد، از نور و صفاي او بهره

مي  واقعي   زائر  حرکت  که  هنگامي  بيت  از  اهل  حضرات  حرم  در  خصوصًا  کند، 
فرشتگان استقبال  با  الهي   عصمت،  محبوبين  مي  و  به  مواجه  دل  بصيرت  اگر  گردد. 

مي  مشاهده  را  استقبال  اين  او  باشد،  کمال  حقيقت  مرتبه  در  لطفي  چنين  نمايد. 
الهي عارفين  و  سالکين  عموم  حال  الهي   شامل  استاد  عاليه  تعاليم  تحت  که    است 

تعالي و محبوبين او قرار  اند در اثر تسليم و رضا مورد نظر و عنايت خاص حق توانسته 
 بگيرند.

علي حضرت  زيارت  حق،  توفيق  به  که  سالکي  حال  بر  و    الرضا موسيبنخوشا 
و محبوبين درگاه الهي نصيب او گردد. البته ساير سالکين الهي    حضرت سيدالشهداء

که در راه حق بوده و قلبًا خواستار چنين زيارتي هستند ولي در اثر اشتغال به انجام  
الهي   زائرين  زمره  در  هم  آنان  مسلمًا  نيابند،  زيارت  توفيق  ظاهرًا  خود  الهيه  وظايف 

زائر  آن  منتها  همسفرند؛  او  با  و  را    بوده  عشق  راه  اين  مراحل  باطن  و  ظاهر  قدم  به 
 کند و اينان به توفيق حق، به قدم دل.  طي مي 

بايد بدانيم اين راه، راه و وادي عشق است، هر کسي را نرسد که مراحل اين راه  
در   مطروديت  و  مقبوليت  زيرا  قليل،  باطنًا  و  است  کثير  رونده  ظاهرًا  بکند.  طي  را 

ن به  الهي  و  پيشگاه  صفا  مراتب  چه  هر  است.  نّيت  و  قلب  کيفيت  مراتب  و  سبت 
 تر.معنويت قلب باالتر، زيارت مقبول

توجه   باريک  نکته  اين  به  بايد  عشق  طريق  ماوراء    نمايدرهرو  او  زيارت  که 
نظر   و  تأييد  به  که  زائري  است.  قدس  بارگاه  خاصان  از  او  چه  است،  سايرين  زيارت 

محترم درگاه حق است   گردد، او محبوب و مدعوّ   مقدس خدا رهسپار ديار عشق   ولّي
 و دعوت خاصي براي اوست.

ولّي ناحيه  از  حرکت،  از  قبل  را  زائري  مي  چنان  مأموريتي  حق  دهند؛  مقدس 
الحق که از افاضات و عنايات خاصه الهي است. يعني در حقيقت او به  مأموريت الي

مي  حرکت  خدا  بايد  سوي  و  خدا کند  خليل  معنوي  که    حرکت  آورد  خاطر  به  را 
 الحق بود.حرکت الي

دل  آن  از  خاصه  عنايات  اين  زائر البته  اي  است.  عشق  وادي      ، الهي  شکستگان 
 ه باطنًا در رديف  ـد است کـدي، اميـدا شـ دس محبوب خـوقتي ظاهرًا وارد حرم مق

ديار   به  چون  خدا،  جالل  و  جمال  عاشق  اي  گيري.  قرار  کمال  و  جمال  عاشقان 
 معشوق رسيدي و به آن حرم قداست و صفا وارد گشتي و به زيارت آن کعبه آمال و  
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 نايل شدي، سالم همه ما را به آن محبوب الهي برسان.  کعبه جانان

الحق بود. اما در آن حرم  قبل از حرکت و در حين آن، مأموريت تو الي   ، اي زائر 
گردد که آن، عنايت بالحق است که در  مقدس باز عنايت خاصي شامل حال تو مي 

 حقيقت وصال است؛ آن وصال ترا مبارک باد.

و   روز  طواف  چند  آمال  کعبه  آن  دور  و  مقدس  حرم  آن  در  ساعتي  چند 
الحق؛ که  کني، پس از اتمام طواف براي تو عنايت خاص ديگري است، عنايت عن مي

از حق به سوي انجام وظايف خاصه خود حرکت کني. در بين اين وظايف، مهمتر از  
قبلي توست.    هايهمه ارشاد و راهنمايي مردم است و اين، ماوراء وظايف و راهنمايي

مهم و  باالتر  تکاليف  و  نبوت  وظايف  مقامات  از  مقامي  حقيقت،  در  که  است  تري 
 عنايت خاص بر تو ابدي و مبارک باد. است؛ اين سه 

فرمايد؛ بايد آثار آن  خداي تبارک و تعالي هر نعمتي را که بر انسان عنايت مي 
و   سالکان  براي  باالخص  اکيد  توصيه  اين  گردد.  نمايان  او  الهيدر  که    عارفان  است 

 اند، چنان بندگان الهي هرکجا باشند مايه خير و برکت آن ديارند. شکسته دل 

اند عارف کسي است که وقتي خداي تبارک و تعالي او را نعمتي  بزرگان فرموده 
عنايت فرمود، آثار آن عنايت از او نمايان گردد، که اين در حقيقت شکر الهي است.

 

ري وجود دارد، بدين  بدان عالوه بر جهات فوق، باز نکته باريک ديگ  ، اي سالک
  ها باالخص نعم باطني معني که گرچه خداي تبارک و تعالي متضمن افزايش نعمت

مراتب بر  متقاباًل  اما  مي مسئو  توست،  افزوده  نيز  تو  تکاليف  و  وظايف  و  گردد. ليت 
به   عصر  اخيار  و  ابرار  رديف  در  که  توست  شايستگي  بر  دليل  اينها  همه  شمار  البته 

 شد.الحق نصيب تو نمي آيي وگرنه توفيق حرکت اليمي

تو   سفر  اين  پايان  انتظار  در  حق  درگاه  مقربين  و  محبوبين  الهي،  سالک  اي 
باالخص   بالحق  باطني  مقام  آن  واقعي،  آزادي  برات  عظماي  نعمت  آن  که  هستند 

عن  باطني  باطني مقام  مقامات  شود.  عنايت  تو  به  علم،    الحق  مقام  است:  مراتبي  را 
انکشاف مقام  حال،  جمع  مقام  مقام  اميد    و  است.  الهي  باطني  مقامات  منتهاي  که 

 کران توحيد شناور  ه به توفيق حق هرچه زودتر در بحر جمع و در درياي بيـاست ک
 گردي.
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به   مريد  بايد  چون  برانداخت،  عوايق  و  عاليق  و  پيوست  صادق  رهبر  خدمت 
 پيوسته اين بيست صفت را دارا باشد تا سلوک اين راه، او را به کمال شود:

که    -اّول نهد  محکم  اساس  اين  و  شريعت،  مخالفات  جمله  از  است  توبه  مقام 
ت کار  بناي جمله اعمال بر اين اصل خواهد بود و اگر در اساس خللي باشد، در نهاي

 خللي ظاهر شود.

زهد است که بايد از دنيا اعراض کند و به قدري که استاد تعيين کند،    -دّوم  
 قانع گردد.

تجريد است که بايد مجّرد شود و قطع جمله تعلقات سببي و نسبي کند    -سّوم
اِنَّ ِمْن  »خدمتي که ايشان را کند به رضاي حق کند    تا خاطرش بديشان ننگرد، و هر 

َفاْحَذُروُهمْ َاْزواجِ  َلُکْم  َعُدّوا   َاْوْلِدُکْم  َو  برخ:  ُکْم  حقيقت  و    يدر  شما  همسران  از 
 .«فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد

شرع  -چهارم نواهي  و  اوامر  تصرف  در  بايد  سالک  است،  استاد،    صبر  اشارات  و 
َو الل ُه ُيِحبُّ  »صابر شود و تحمل شدايد کند و هرگز ماللت را بر خويشتن راه ندهد  

 . «و خداوند شكيبايان را دوست دارد: بِرينَ ا الصّ 
 ها دور باشد.بايد از بدعت  -پنجم

هم    -ششم اين  که  نيفتد  وسوسه  به  تا  ننمايد  مبالغت  ليکن  باشد،  پرهيزکار 
به   است،  وسوسه  مذموم  به  تا  نکند  غلّو  هم  آن  در  و  کوشد  طهارت  در  وسع  قدر 

نينجامد. به طور کلي سالک بايد از هر نوع وسواس اجتناب کند، چه از نظر پاکي و  
 هاي شيطانيناپاکي و چه از جهت مطالب علمي و مسائل عملي، که وساوس از دام 

شرايطي به    اند که در آخرالزمانبراي ايجاد مانع در طريق حق است. بزرگان فرموده 
 گذارد مردم از علماي الهي استفاده نمايند. آيد که حتي وسواس نمي وجود مي 

مجاهده ملزم دارد و با    مجاهده، که بايد پيوسته توسن نفس را به لجام   -هفتم
ق  به  مگر  نکند  رفق  را  وي  او  و  گيرد  قوت  که  ندهد  نفس  مراد  بتواند  تا  مشروع؛  در 

 هالک کند.

 شجاعت، که بايد مردانه و شجاع باشد تا دفع شياطين بتواند. -هشتم

دي عظيم و حجابي  ـرا بخل قيـد، زيـه بايد در او بذل و ايثار باشـبذل، ک  -نهم
 بزرگ است.

   ع، حق هر کسي به جاي ـوسدر ـ ه قـد و بـد جوانمرد باشـه بايـ فتّوت ک  -دهم
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 گزاري از کسي نسبت به خود توقع ندارد.ارد و حق ز خويش گ 

آنچه    -يازدهم و  نهد،  صدق  بر  خويش  معامله  و  کار  بناي  بايد  که  است  صدق 
 کند براي خدا کند و نظر خود از خلق به کلي منقطع گرداند.

از   -دوازدهم که  کند  حاصل  علم  اقاًل  قدري  به  بايد  که  است  انجام    علم  عهده 
 فرايض ديني برآيد.  

نياز است که بايد در هيچ مقامي نياز از دست ندهد، و اگر در مقام    -سيزدهم
افتد، به تکلف خود را به عالم نياز درآورد؛ زيرا نياز مقام خاص عاشق است و ناز    ناز

 مقام خاص معشوق. 

 ع نپردازد.نَفبه علم اليَ  -چهاردهم

يکسان    -پانزدهم او  نظر  در  خلق  قبول  و  رّد  و  ذّم  و  مدح  و  ننگ  و  نام  بايد 
 باشد، و اين اضداد را نسبت به خود يکرنگ شمارد.

 ست که بايد به تصرف عقل، حرکات او مضبوط باشد.عقل ا -شانزدهم

 ادب است که در هر حال و مقامي رعايت ادب نمايد. -هفدهم

خوي باشد، و از  طبع و خوشحسن خلق است که بايد پيوسته گشاده  -هجدهم
 تکبر و تفاخر و عجب و طلب جاه دور شود.

را    -نوزدهم خود  باطن  و  ظاهر  به  بايد  که  است  تصرف  تسليم  واليت  تسليم 
مي  حضور  و  غيبت  در  که  هرکاري  نمايد.  محو  را  خود  تصرف  و  کند  به  استاد  کند 

بر  نمايد.  ترک  وگرنه  بکند  يابد  اجازت  اگر  خواهد،  اجازت  استاد  از  و    اندرون  احوال 
افعال استاد اعتراض نکند و چيزي که در نظر او کژ آيد، حوالت به نظر خود کند نه  

بيا  استاد.  موسينقصان  حضرت  حديث  آرد  خضر   د  بود    و  اين  او  شرط  که  َفِاِن »را 
َبْعَتني َفال تَْسئْلني َعْن َشْيء  َحتّي   پس از    ي كنمي ي اگر مرا پيرو:  اُْحِدَث َلك ِمْنُه ِذْکرا   اتََّ

هذا فِراُق َبْيني َو  »تا منجر به    « سؤال مكن تا خود از آن با تو سخن آغاز كنم  يچيز 
 نشود. « ميان من و توست ي جداي اين ديگر وقت   :َبْينِکَ 

تفويض است که سالک چون قدم در راه سلوک نهاد، بايد امور خويش    -بيستم
 خود از حق برنگرداند.را به خدا واگذارد و هر چه بدو رسد، روي 

آيد. قاصد به مقصود    اين شرايط قيام کند، به مراد خويش نايل   چون سالک بر 
معشوق   به  عاشق  و  مطلوب  به  طالب  و  َوَجَدني»رسد  َطَلَبني  َمْن  بدان:  َاْل  هر  ي هان  د 

   .«که مرا بطلبد، مرا بيابد
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  است   ممکن  قلبي  صفاي  و  صدق  خيرخواهي،  نفس،  تزکيه  اثر   در  الهي  سالک
  قرار   حق  مقدس  ولّي  اطمينان  و   وثوق  مورد   کاماًل  که  برسد  محبوبيت  از  حدي   به

  است   الهي  مرد  آن  سالکي  چنين.  باشد  تأييد  مورد  نظراتش  و  گفتار  و  رفتار  و  گيرد،
  خود   هستي  که  است  آماده  و  داردمي   مقدم  خود  خير بر    را  ديگران  خير   همواره  که
 .دربازد حق راه در  را خود  عزيزان و مال  و  جان را،

  نيست؛   خالي  زعيم   و  خدا  حجت   از   دنيا   گاههيچ   بدانيد   حق،  طريق  سالکين  اي
  که   امام  در  است   شرايطي.  عنه  منوب   يا   باشد  نيابتي  زعيم  آن  که  اين  از   اعم

شئون    بعضي  اّما .  تکويني  واليت  شامخ  مقام  مانند   نيست،  پذير نيابت  و   پذير غيبت 
  و   اعتباري   امور  در  و  تشريعي  اعمال   زمره  در شئون    آن  است،  پذير نيابت   و  پذير غيبت 

 .  تربيت و  تعليم  جمله  از است  قراردادي

  مربيان   آن   دوش  بر   تربيت  و  تعليم   پرچم  يا   تربيت  و  تعليم  سنگين  بار  امروز
  اجلّ   بسيار  آنان  مقام؛  اندگرفته   قرار  تأييد  مورد  الهي  هاديان   جانب  از  که  است  الهي
  در   را  حاضر   عصر   مربيان  باالخص  عصري  هر   مربيان  تعالي  و   تبارک   خداي.  است

 .آوردمي   شمار به منذرين   و مبّشرين  رديف

  جوانان   هدايت  و  ارشاد  خود،  راهيابي  بر   عالوه  آنان   وظيفه  ترينبزرگ   امروز
  دست   به  جوانان   اين   اگر .  هستند  آينده   جامعه   پدران  و   مادران  که   جواناني  آن   .است

  عقيم   اصالحات   نيايد،   ميان   به   تربيت  و  تعليم   اين   اگر   نشوند،  هدايت   الهي  مربيان
  سر   به   ضاللت  وادي   در   ما   آينده  جامعه   مادران   و   پدران  ما،  جوانان  آنگاه   و  ماند مي

 . برد خواهند

  الهي   مرد  يک  خود  نوبت  در  الهي  مربي  هر   گرچه  که  است  اين   ديگر   مهم  نکته
  آيد، مي   وجود  به   مختلف  هايکرانه   از   که  آنان  تربيتي  و  تعليمي  جنبش   اين  است و
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ها کوچک و اندک بماند. بايد  ها و فعاليت است ولي نبايد که اين جنبش تقدير    قابل
تر گردد تا موج بزرگي به وجود  هاي الهي به هم انباشته و فشرده و وسيع اين جنبش 

فعاليت قبال  در  البته  اندازد.  راه  به  عظيمي  تحول  و  الهي،  آورده  و  هاي  دشمنان 
رنگ  اين  دنيا،  که  باشيم  آگاه  بايد  هستند،  کمين  در  را  شياطين  ما  رؤيايي،  هاي 

 فريب ندهد. 

عنايت   اسالمي  جامعه  به  را  رهرواني  چنين  زماني  در  تعالي  و  تبارک  خداوند 
عده مي که  دانشمندنما فرمايد  اهريمنان   اي  سوي  به  را  ن  جامعه  دعوت  و  اسپاسي 
مي مي پوينده  بر  را  مقصود  راه  ايشان  دعوت  اجابت  مسلمًا  به  کنند.  راه  از  و  بندد 

  کنند خود را در رديف دانشمندان اي که تالش ميافکند. به خصوص عدهبيراهه مي 
 فريبند. نهاد قرار دهند و مانند سراب مردم را مي پاک 

الهي  کاينات  اما مربيان  اشرف  که راه حضرت  هستند  ، راه  آن سالکين صادقي 
مي  را  محبت  و  خارستان عشق  از  چه  سنگالخ پويند.  و  خم،  ها  و  پرپيچ  راه  اين  هاي 

افزايند،  رو مدام بر مراتب عشق خود مي توان گذشت. از اين جز به نيروي عشق نمي
 گيتي است. از ماسوي و پا نهادن روي دو  افزايش به نسبت مراتب انقطاعاين  

استاد الهي تعليم  اين  دريافته   آنان  گيتي بيزار  را نيک  دو  از  که اي سالک!  اند 
آزاد   عقبي  و  دنيا  قيد  از  حق  توفيق  به  اگر  يگانه!  شو،  يگانه  را  ازلي  معشوق  شو، 

اِنّي َانا  » شدي، ترا نيز اين نور الهي فرا گيرد و اين نداي غيبي را به سمع دل بشنوي 
نعلين خود   :َفاْخَلْع نَْعَلْيکَ »ي که و نيز به سمع دل بشنو «اين منم پروردگار تو: َربُّکَ 

اْلُمَقدَّ »، يعني پا روي دو گيتي بنه  «را درآر به درستي که تو در    :ِس ُطوي  اِنََّک بِاْلواِد 

 . «وادي مقدس طوايي

الهي  مربيان  عشق   آري  مقدس  وادي  به  که  خدايند  خاص  بندگان  گام    آن 
اند، اميد است که معني حقيقيه و باطنيه اين آيه شريفه بر دل ايشان به مقام  نهاده

َفاْسَتِمْع لِما  »  «ترا برگزيدم  :َو َانَا َاْخَتْرتُکَ » المرام گردند که فرمود  تحقق رسد و مقضي 
اعلي  : ُيوحي عالم  از  مي   آنچه  تو  بر  اسرار  بـرسو  بشنوـد،  دل  سمع  ني  «ه  ترا  ز  ـتا 

لقاء خدا  فرشتگان دهند به  اعلي بشارت  ةِ   ْلّ اَ »  :َمأل  بِاْلَجنََّ َاْبِشُروا  َو  َو ْلتَْحَزنُوا  :  تَخاُفوا 
. در اين مقام است که مراتب  «مترسيد و غمگين مباشيد و مژده باد شما را به بهشت

 ها را روشن خواهند نمود.  نفوذ کالم آنان به توفيق حق افزايش يافته، دل 

عرب که  است  آتش    رسم  فروزنده  اينک  گيرد.  ميهمان  بدان  که  افروزد  آتش 
ازلي شمع  پروانه  آنان  او  سوخته است،  ميهمان هاي  به  را  دعوت  دل  خود  سراي 
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بر مي خوشا  افروزد  کند.  خانه  آتش  آن  گشتند.  عشق  آتش  دچار  که  آنان  ا  ام  ،حال 
 را سوزد. اين آتش دل و جان پروانگان شمع ازلي

  ارشاد،  و  هدايت   مقام خلعت  به  مراتب  از  ايمرتبه  در  آنان که  است  مقام   اين  در
  مقام   مراتب  بر   بيفزايند،  خود  پاکي  و  نفس   تزکيه  مراتب  بر   هرچه  و  گردند  ُمَخلَّع
  همنشين   و  قرين   که  رسند  جايي   به  مداومت   صورت   در   و.  شود  افزوده  ايشان   الهيه 

  ظلمات   و   بتابد   قلوبشان  بر   ازلي   کمال   و   جمال   مهر   و   گردند،   اوصياء   و   انبياء  حضرات 
 . درآيد استقرار  مقام  به کلمه  وحدت و قلبي اتفاق  و اتحاد  و سازد  معدوم  را اختالفات 

  بين   در  که  همچنان.  نيست  يكسان  الهي  مربيان  همه  مرتبة  و  مقام  البته
  خود   لباس   لکن   ندارند   کار   توانايي  و   قدرت   ايعده   هستند،  فعاليت   در  که  کارگراني

  هم   ايشان  به   تا   نمايند مي   شبيه   فعال   کارگران  به   را   خود   و   کنند مي   آلودخاک   را 
  راه   کامل  طور   به   چه  اگر   ايعده   نيز   حق   طريق  سالکين   بين   در   رسد،   مزدي

  عنايت   مورد   تا   کنند مي   بزرگواران   آن   شبيه   را  خود  ولي  روند،نمي   را   الهي   محبوبين
  و  انبياء   حضرات  راه  که   خواستارند  قلبًا   و  کوشندمي   نفس  تزکيه   در   آنان .  گيرند  قرار 

  به   آنان   که   دانيمي   تو  الهي   ولي   روند،مي   هم  االمکان حتي   روند،   اولياء  و   اوصياء
  المرام   مقضي  هم   را  ايشان  درگاهت  محبوبين  جان   به  ترا   الهي .  نرسيدند  خود  آرزوي 

 الراحمين. ارحم   يا  فرما،

  تحقق   گردد،   آن  متوجه  دل   بايد   که   رقيقه   و  دقيقه  نکات   ارکان  و   اعاظم  از  يکي
  پرتو  تباهي،   و  معاصي   ظلمات   در   او  وگرنه  است؛   مربي  در   تربيت  و  تعليم   شرايط
  حقيقت  نور افاضه  صدد در سرگرداني، و حيرت اين در و جويدمي   حق کمال و جمال

 . است محرومين  بر 
  او  در  الهي  نور  يا   معني  اين  تا   که  است   مربي  نفس  پاکي  شرايط،  آن  جمله   از

  امور   از   و   بوده  محتوي بي  و   معنا بي  تربيت   و   تعليم   از   علويه  نتايج   حصول   نيابد،   تحقق 
  دل   پاکي  مراتب  افزايش   در   مدام  بايد  مربي  هر   رواين  از.  آيدمي   شمار  به  محاليه 
  که   باشد   واقف   کامالً   بايد .  آورد  عمل   به   بليغ   جدّ   خويش   نفس  تزکيه   در   و  بکوشد 

 .است  شده نهاده نفس بر طهارت  آن بنياد که است دانشگاهي  ترينعالي اسالم 
   را جوانان  خواهد مي  که  فردي  بدانند، را مهم   نکته  اين   بايد اسالم   مکتب  مربيان
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  مربي .  کند  تصفيه  و  بگدازد  رياضت  بوته  در  را  خود  نفس   بايد  نمايد،   هدايت  
سزاوار    االّ ل به طال کند و  اکسير عشق و تقوي، مس دل خود را مبّد  واسطه  به  بايد

 اين منصب الهي نخواهد بود.

الهي مربي  شرط  مطالعه    آري  بسيار  عاليه  کتب  او  که  نيست  اين  تنها  بودن، 
  کند و به ظواهر علوم حقه و معارف عاليه آشنايي داشته باشد. چه، قاموس علوم در 

مي عرضه  بشريت  جامعه  به  ِحکمي  نکته  هزاران  عصر  و  اين  دانشمندان دارد    تعداد 
را   مردم  پيش  از  بيش  بدبختي  لکن  است،  گذشته  دانشمندان  برابر  چندين  امروزي 

ها فاصله است، تنها نوشتن کتاب و  احاطه کرده است! زيرا ميان علم و عمل فرسنگ 
 حفظ مطالب حقه و سخنراني مؤثر نيست، بايد علم به مقام عمل درآيد.  

کن  افکني سازگار نيست. تا شجره نفاق ريشه اندازي و نفاقفرقه علم حقيقي با ت
نگردد، تا مربي تخم اتحاد و اتفاق در زمين دل نکارد و آبياري نکند، درهاي معرفت  

 به روي او گشوده نخواهد شد. 

کسي که خود را آماده براي تعليم و تربيت الهي کرده، بايد متحمل رياضات و  
ها شود و همه اينها را به  ها و افتراها و تهمت و مالمت   مجاهدات و شدايد و مشقات
را آلوده    ها و افتراها دامن مردان الهي ها و تهمت شکني جان بخرد. بداند که اين حق 

 کند. سازد و پاي عزم و اراده الهي طالبين حقيقي را سست نمينمي

عادت   سّد  شکستن  و  عادات  با  مبارزه  نفس،  طهارت  و  تزکيه  مراتب  از  يکي 
ترين امراض روحي و رواني، بيماري عادت است، مانند  ترين و بزرگ است. چه از مهم 

و مجالس الهيه و نيز انجام امور    به جا آوردن نماز و روزه و رفتن به مشاهد مقدسه
 خير از روي عادت.

پاره  دچار  مسلمًا  عادت،  بيماري  به  مبتال  رنجفرد  و  مشقات  چه  اي  اّما  هاست، 
بدبختي و شقاوتي از اين باالتر که کسي تحمل مشقات و زحمات بسيار کند، لکن  

عادت، بلکه    سرانجام از رنج و زحمت خود ثمري برندارد! ولي افرادي که نه به منشأ 
الهي مي  رضاي حق به امور  اخالص و به  متعال  از روي  پيشگاه خداوند  در  پردازند، 

اند از جمله  يابد. اين است که بزرگان فرموده مأجور بوده و مقام معنويشان ارتقاء مي
بيماري بزرگ  آن  ترين  به  مردم  اکثر  متأسفانه  که  است  عادت  بيماري  رواني،  هاي 

 مبتال هستند. 

بي  الهيدر  عارفين  سالکين و  مهم  وظايف  مهم ن  اّما  ،  است.  ارشاد  وظيفه  ترين 
نمي   کسي او  است،  دچار  عادت  بيماري  به  دهد.  که  انجام  را  مهم  وظيفه  اين  تواند 



                                                                                            وظايف مربيان الهی      231
 
 
 
 
 

خواهد به ارشاد ديگران بپردازد، اول بايد خود ارشاد شود و به  بنابراين فردي که مي 
 رهايي يابد.   -و يک عادت جزيي باشدول -کلي از مرض عادت

تقوي   و  تزکيه  کمالي  مراحل  به  که  سزد  را  کسي  ارشاد  اعالي  مراتب  توفيق 
قدم گذارد و به صفاي قلب رسد. ظاهرًا به محض ذکر کلمه تزکيه و تقوي، به نظر  

از  مي و  کند  عمل  واجبات  به  و  بپرهيزد  محرمات  از  که  است  کسي  متقي  که  آيد 
تواند به  مايد. در حالي که تقوي و تزکيه مراتبي دارد و کسي مي مکروهات اعراض ن 

با   الهي،  فرامين  و  احکام  به  بودن  عامل  بر  عالوه  که  آيد  نايل  آنها  کمالي  مراتب 
در   استقامت  و  مشکالت  با  مواجهه  بدون  انسان  قلب  صفاي  چه،  شود.  روبرو  شدايد 

 گردد.برابر آنها حاصل نمي 

اعال  مراتب  طالب  تحمل  بنابراين  آماده  بايد  دل،  صفاي  و  تقوي  و  تزکيه  ي 
طاقت  مشقات  و  دارد،  مصائب  اقسامي  و  انواع  هم  مصائب  و  شدايد  البته  باشد.  فرسا 

هاي جهاد و يا  اي از آنها مورد نظر عام و خاص است مانند نبرد خونين در جبهه پاره
قابل که  دارد  وجود  مشکالتي  و  اّما شدايد  جسماني.  امراض  به  اينها    ابتالء  با  قياس 

تواند به آن شدايد و مشکالت باطني پي برد و دريابد که چه  نيست و هر کسي نمي 
 کسي بدان مبتالست.

معاني ظاهري بتواند به  تعليم  فردي با  که  است  کالم الهي برسد.    محال  عاليه 
اما پس از طي مرحله مصائب و مشکالت، سالک الهي در اثر حصول کمال تقوي و  

مي دل  حقهصفاي  معارف  مفاهيم  و  معاني  به  توجه  کمال  ادراک    تواند  به  و  نموده 
بهره  را  الهي  طالبين  هم  و  خود  هم  آن  عاليه  ثمرات  از  و  آيد،  نايل  برتر  مند  حقايق 

 گرداند.

کسي نرسد. چه سعادتي باالتر از    است که به هر   آري ارشاد يک منصب باطني
  ياء خدا اي عطا فرمايد. اولاين که خداوند متعال چنين منصبي را به سالک شايسته 

جانان کعبه  سوي  به  خدا  بندگان  راه  کردن  هموار  جهت  در  که  سالکيني  مرام  ،  از 
شب و روز در تالشند، کمال رضايت داشته و از اين تالش آنان محظوظ و مسرورند.  

مراتب نبوت بوده  اي از  چنان سالکيني در حقيقت محرمان راهند و اين مقام، مرتبه 
حجت  اتمام  را    و  خود  توشه  الهي،  فروزان  مشاعل  چنان  پرتو  در  که  مردم  بر  است 

 برگيرند تا به مقصود نايل گردند.

حقيقت  آسمان  ستارگان  الهي،  سالکين  آسمان،  چنين  آن  خورشيد  از  که  اند 
گفت: الهي گريستني بسيار دارم از حسرت و ناز.    طريقت  نمايند. آن پير استضائه مي
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مي  حسرت  مقام  در  نوازش  انسان  و  ناز  مورد  نتوانستم  که  ناز  بهر  گاهي  گريد 
 پروردگار خود قرار گيرم. 

 اي است دراز.حال چيست اين حکايت ناز؟ اين قدر اشاره بايد نمود که قصه

 

بايد داراي شرايطي باشد تا مردم    راهنماي واقعياند که هادي و بزرگان فرموده
بايد   که  اين  جمله  از  کنند،  پيروي  او  لِدينِهِ حَ »از  خود  :افِظا   دين  ائِنا   َص »،  «حافظ 

خود:  لَِنْفِسهِ  نفس  لِ »و    « نگهدارنده  و    :واههَ ُمخالِفا   خويش  نفس  ِْلَْمِر  »مالک  ُمطيعا  
 باشد. « مطيع امر موالي خود :َمْوْلهُ 

اي از مراتب  خواهند به ارشاد ديگران پردازند، در مرتبه نيز که مي   مربيان الهي 
مالک   که  نمايند  توجه  بيشتر  نکته  اين  به  خصوصًا  باشند؛  شرايط  همان  داراي  بايد 

 نفس خويشتن باشند.

اکرم رسول  مال    )ص(حضرت  را  آن  نرسيده،  دستت  به  مالي  که  مادام  فرموده 
قدرت   و  تصاحب  مال،  رسيدن  دست  به  از  مقصود  مقام  اين  در  البته  مدان.  خود 
بزرگان   و  عارفان  معرفت،  و  علم  اهل  بزرگوار،  آن  کالم  اين  از  است.  آن  بر  تصرف 

 نمايند.معاني کثيره استخراج مي 

الهي آفات و  نيز    مربيان  که وقتي مالک نفس خويشند که نفس و  بايد بدانند 
اين صورت   در  درآورده باشند.  تصرف  قواي آن را به  يکايک  شناخته و  را  مکايد آن 

توانند در مقام هدايت و ارشاد، ديگران را ياري کنند و نظم الهي را در وجود آنان  مي
 به مقام تحقق رسانند. 

 .
معصومين عليهم  َو ْلُيْصبُِح  »اند  فرموده   السالمحضرات  اْلُمْؤِمَن ْلُيمسي  نَْفُسُه    اْلّ اِنَّ  َو 

کند مگر اين که نفسش مورد بدگماني : به درستي مؤمن صبح و شب نمي َظنُون  ِعْنَدهُ 
اي خائن است، چنان که انسان هميشه مواظب  . چه اين نفس مانند همسايه «او باشد

داشت ظن  حسن  نبايد  هم  خود  نفس  به  است،  خائن  غفلت  همسايه  آن  از  آني  و  ه 
انبياء  حضرات  همه  اوصياء  کند.  امر    و  نفس  با  مبارزه  به  چيز  هر  از  پيش  اولياء  و 

چيز به  فرموده از هر  بيش  راهبران  راهنمايان و  که بايد  است  اين نکته مهمي  اند و 
 آن توجه کنند.  
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َمْن  »خود را گرامي بداريد    از سوي ديگر امر است که نفس، البته نفس مکّرمه
َعَلْيِه َشَهو َکُرَمْت َعَلْيِه   مبارزه با    :اتُهُ نَْفُسُه هانَْت  گرامي بدارد،  که نفس خود را  کسي 

. چنين فردي هرگز در پي امور نفساني حرکت  «گرددبراي او آسان مي  مذمومه  نفس
 دارد. مي  گرامي  کند و آن عطيه الهي را نمي

  . حضرت موالي متقيان 
کنم، تنها آن را  فرمايد: من نفس خود را با دنيا و مافيها و تمام کاينات عوض نمي مي

گيرم. آري  دهم و در قبالش او را مي به خدا مي 
 . 

است   مراقبت  اکرامي،  چنين  داالزمه  سالک  باشد،  ئکه  خويش  حال  مراقب  مًا 
در   که اقاًل  محاسبه  است به مراقبه و  امر  است.  مراقبت  مطهرات باطني  از  يکي  چه 

روز خود را محاسبه کنيد، نفس را محاکمه نماييد و به حساب خود رسيدگي  شبانه
کرده  چه  که  است  کنيد  مثبت  اگر  مالحظه نموده،  را  آن  منفي  و  مثبت  جهات  ايد. 

مثبت  افز  به  تبديل  را  آن  و  درآييد  جبران  مقام  به  است،  منفي  اگر  و  دهيد  ايش 
شود بسا کاري  نماييد و در افزايش آن بکوشيد. با تفکر و مراقبه و محاسبه روشن مي 

 که سالک به آن مشغول است، عبادت با عظمتي است و نبايد آن را رها کند. 

آثار منفي و   آن به مثبت و افزايش  اگر اين مراقبه و محاسبه و جبران  تبديل 
بين   از  را  موانع  از  بسياري  حقيقت  در  بگيرد،  صورت  مدام  طور  به  مثبت  جهات 

برد.مي
 

به   کوشش  و  تالش  اين  جريان  در  الهي  مي سالک  پي  نکته  و  اين  اقرار  و  برد 
اين   است.  ننموده  رعايت  بايد  و  شايد  که  چنان  را  دستورات  بعضي  که  دارد  اعتراف 
کالم بزرگان نمايانگر اين   در  سيري  عبادات است.  باالترين  قصور،  اعتراف بر  اقرار و 

رسيده  مقصود  و  مقصد  به  که  کساني  که  رسيدهاست  راه  اين  از  به  اند،  که  آنان  اند؛ 
 اند.و معترف بر قصور خود بوده اند، همواره مقّروصال ابدي نايل گشته 

البته اقرار و اعترافي که از دل برآيد مستلزم توبه و انابه حقيقي است، نه اقرار  
ندارد. اقرار و    بر   اي درو اعتراف صوري و زباني که ولو هزار بار هم انجام گيرد، نتيجه 

معلول    اي است که عنايت شده و توبه نصوحگنجينه   تريناعتراف قلبي در واقع عالي 
نمي  برنيايد،  اعتراف  و  اقرار  مقام  به  حقيقتًا  سالک  تا  يعني  است.  به  آن  موفق  تواند 

 اصالح خود پردازد. توبه واقعي گردد و به
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جلب   افکار  و  قلوب  وحدت  طريق  در  که  موانعي  از  مي يکي  وجود  توجه  کند، 
شناخت و  ادراکات  در  تفاوت  و  شخصي  ساليق  و  فردي  برداشتخصوصيات  و  ها  ها 

 گذارد راهروان راه الهي به وحدت رسند. است، که نمي 

ست. البته وحدت بدون  ا  اصل  بايد دانست که محبت و وحدت در مکتب ربوبي
نمي حاصل  محبت  مراحل  فطي  که  جمعي  آن  شود،  افراد  باشد،  محبت  اقد 

مي نمي جبران  محبت  و  عشق  را  اعمال  کمبود  آيند.  نايل  وحدت  به  اما  توانند  کند، 
نمي  اعمال  را  محبت  و  عشق  گداز  کمبود  و  سوز  مقام  باالترين  نمايد.  جبران  تواند 

اتصال  مقام  در  گداز  و  سوز  خصوصًا  است،  به    عشق  متعال  خداوند  آن،  شأن  در  که 
 .«دياندنمی  دانم كه شما مي  ي من چيز   :اِنّي َاْعَلُم ما ْلتَْعَلُمونَ » فرمايد مي   فرشتگان

کند که انسان حرکات معنوي و اعمال الهي ديگران را استقبال  محبت وادار مي 
تحسين برآيد، تا تشويق او موجب افزايش مراتب  کند و به مقام تشويق و تمجيد و  

معرفت  اهل  گردد.  آنان  معنوي  مشاهده    حال  معنوي  امتيازات  کسي  در  وقتي 
 شوند. نمايند، عالوه بر استقبال از او، قلبًا هم مسرور مي مي

و   عمل  و  علم  از  الهي  واالي  امتيازات  از  برخورداري  شکرانه  به  واقعي  عارف 
بيند که اين خصوصيات را در طرف  خود وظيفه مي   صفات الهي در وجود خويش، بر 

اهلل تعالي هر نعمتي که    ، مقابل هم ايجاد و کمبودهاي معنوي او را جبران نمايد. چه
بزرگان   شود.  مشاهده  او  در  آن  آثار  که  دارد  دوست  فرموده،  عنايت  کسي  به 

هي در او نمايان گردد، چه علم و عمل  اند خوشا به حال کسي که آثار نعم الفرموده
 باشد و چه تزکيه نفس و ساير اوصاف حميده. 

تواند عالم را اداره کند، اين است که انسان هر چيزي را  يک دستور کلي که مي 
نمي  خود  به  را  آنچه  و  بپسندد  نيز  ديگران  براي  باشد  پسندش  مورد  به  که  پسندد، 

ب ايمان  اهل  که  اين  نپسندد؛  هم  مقام  ديگران  در  حقيقتًا  آنان  يعني  برادرند  هم  ا 
 هستند.   وحدت 

خود    .  وصال،  مسير  در  حجاب  باالترين  که  برود  بين  از  منّيت  و  خودي  بايد 
انسان است

 

مراتب   چگونه  که  کنند  تفکر  بايد  محرمات  از  پرهيز  بر  عالوه  الهي  سالکين 
تزکيه خود را افزايش دهند تا وحدت در بين آنان تحقق يابد، نه اين که از وحدت  
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جمعي  در  اگر  باشد.  ميان  در  نامي  توان    تنها  گردد،  محقق  حقيقتًا  وحدت  قومي  و 
قالب چند  در  روح  يک  آنان  که  منّيت  گفت  و  خودي  مانع  رفع  بدون  امر  اين  و  اند 

 پذير نيست. امکان 

فايده   شوند  جمع  هم  دور  نفر  هزاران  ظاهرًا  اگر  نيست،  مهم  ظاهر  وحدت 
اف بين  در  الهي  محبت  ايجاد  بدون  باشد.  معنوي  و  قلبي  بايد  وحدت  راد،  ندارد، 

نمي  تحقق  خير  وحدت  و  باشند  داشته  عالقه  و  محبت  همديگر  به  همه  بايد  يابد، 
خود شمرده و ايثار کنند، در آن صورت وحدت حقيقي به وجود    ديگري را مقدم بر 

قرآن مجيد مي آيات  در بسياري از  تعالي  تبارک و  دعوت    آيد. خداي  اتحاد  را به  ما 
رونق مي چه  برنامه  نمايد.  و  که  اسالم  اين  است.  مؤمنين  قلوب  اتحاد  در  الهي  هاي 

اند که تفکر يک ساعت افضل است از عبادت ثقلين، اين  پيشوايان عظام الهي فرموده
خود را   الخصوص بايد در امر اتحاد صورت گيرد. بکوشيم مراتب اتحاد قلبيتفکر علي 

 به حد اعلي برسانيم.

سليم قلب  و  عقل  وجود  حقيقي،  اتحاد  و    شرط  عشق  بدون  نيز  آن  و  است 
در خدمت  براي  را  خود  که  سالکيني  بنابراين  نگردد.  حاصل  الهي  خدا    محبت  راه 

بايد مدام بر مراتب عشق و محبت خود بيفزايند تا به توفيق    اند، وقف و آماده نموده
داراي عقل و قلب سليم گردند. در اين مقام است که به اتحاد و وحدت حقيقي    حق

 نايل آيند.  

نکته ديگر در اين مقام، مشاورت با ياران خبير و صادق است، اين امر خداست  
با مؤمنين در امور مشورت کنند. در مقام مشورت،    )ص(که حتي حضرت رسول اکرم

يقينًا حاکم و فرمانده حقيقي ذات اقدس احديت است و نتيجه مشورت الهي هرچه  
باشد، حکم خدايي است. لذا در جمع اهل ايمان در مشاورت، هرچه به قلب و نظر  

 رسد بايد اظهار شود که اين لطف خدايي است. 

ترويج   و  اسالم  رونق  آن  بدون  زيرا  الهي  بحث  به  است  امر   .
البته به آن شرط که بحث به رضاي خدا و    .پذير نيستاحکام و معارف الهيه امکان 

آن صورت توفيق حق شامل شده و سرانجام حق    در   توأم با اخالص انجام گيرد، که 
 نمايد.را از باطل روشن مي 

گذرد،  مي  واقعًا لحظاتي از عمر انسان که به توفيق خدا در حضور مردان الهي 
نيز در موقع دعا وقتي نياز خود را به درگاه خالق    باالترين عبادات است. اولياء خدا 
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مي  مي منان  شفيع  و  واسطه  حقند،  درگاه  محبوب  که  را  سالکيني  به  برند،  گيرند. 
خداوند   حتي  الهي،  تربيت  و  تعليم  محافل  در  پاکدل  جوانان  برخي  وجود  برکت 

 گرداند.  کند و بالها را از مردم آن شهر و ديار دور مي م خود را نازل مي متعال نع 

 

يا   صدمه  ناحق  به  فردي  هرگاه  قرآني،  احکام  و  الهي  مقدس  آيات  طبق  بر 
مي لطمه  انتقام  بر  قدرت  صورت  در  بيند،  کسي  از  به  اي  و  کند  مثل  به  مقابله  تواند 

عفو است. در اين حکم الهي    ابل آسيب رساند، هر چند اولي همان مقدار به طرف مق
 معاني کثيري وجود دارد و لذا نبايد تنها معناي ظاهر آن را اختيار نمود.

آيه  مجيدهر  قرآن  آيات  از  مرتبه  اي  هفتم.  مرتبه  تا  باطني  و  دارد  ظاهري   ،
مراتب   شماره،  و  عدد  لحاظ  از  دارد  امکان  که  اين  يکي  معناست:  دو  نيز  را  هفتم 
خاتمه پذيرد، نه از لحاظ تشريح و توجيه معاني. ديگر اين که هفت، کنايه از کثرت  

 است و ممکن است بطون ديگر بلکه بطون اليتناهي داشته باشد. 

مي بنابراين   را  مثل  به  مقابله  و  انتقام  جواز  حکم،  ظاهر  اين  گرچه  لکن  دهد، 
حکم در همه موارد صادق نيست. مثاًل اگر فردي به کسي دشنام دهد که به او حّد  

دهنده رسيده به او هم  تعلق گيرد، در صورت مقابله به مثل صدمه باالتري به پاسخ 
ا مگر  نيست.  مؤمن  سزاوار  اين  و  شود  زده  حّد  ناسزا  بايد  سزاوار  خاطي  فرد  که  ين 

 باشد که طبق شرع اسالم واجب باشد به او ناسزا گفتن.

و اهل    )ص(حضرت رسول اکرم  سالک الهي بايد سيري در زندگي اسوه انسانيت،
اين   در  شده،  صادر  حرکاتي  يا  و  حکم  چنين  آنان  سيره  در  اگر  بنمايد.  ايشان  بيت 

 صورت امر آنان را تبعيت کند.  

در آيات قرآني بيش از هر چيز امر به تعمق و تفکر و مشورت و نهي از عجله و  
مغلوب   نبايد  انسان  بنابراين  است.  شده  احساسات  مقابل  در  مغلوبيت  و  شتاب 

ناسزااحساسات   قبال  در  و  نسنجيده  گردد  شتاب  و  عجله  با  ديگري،  گويي 
اي  العمل نشان دهد. بايد به دقت بررسي کند که اين ناسزاگويي او چه لطمه عکس 

مي  و  وارد  ناموس  لطمه  از  غير  جان  لطمه  و  جان  لطمه  از  غير  مال  لطمه  که  آورد، 
 کدام مراتبي دارد. دين است و هر 

اثر تعمق و تفکر و مشاورت، مشکالت بسياري حل  قدر مسلم اين است که در  
شود. امروزه اگر صفت تعقل و تفکر در مسلمين نه در مرتبه کمال بلکه حتي در  مي

بود، و هر کالم يا اقدام ظاهري يا باطني که از ناحيه مسلمين  مرتبه متوسط هم مي 
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مي  مي صادر  صورت  مشورت  و  تعقل  و  تفکر  روي  از  و  سنجيده  ،  پذيرفتگشت، 
شد. زيرا اغلب مشکالت خانوادگي و  بسياري از مشکالتي که الينحل مانده حل مي 

حق   به  دين  بزرگان  لذا  است.  احساسات  قبال  در  مغلوبيت  ناحيه  از  اجتماعي 
اند تفکر يک ساعت برتر است از عبادت هزار سال، چه عدم تفکر ممکن است  فرموده
بدبختي اندازد و برعکس،جامعه  ورطه  به  را  تصميم خردمندانه  لحظه   اي  تفکر و  اي 

 افراد را به سعادت برساند.

اين   در  باشد،  طرفين  سوي  از  اگر  موضوعي  در  مشورت  و  تعقل  و  تفکر  عدم 
و شده  احساسات  مغلوب  دو  هر  زيرا  است  روشن  نتيجه  اگر  مسئو  صورت  اّما  لند. 

مي  منتهي  اصالح  و  سازش  به  کار  باشد،  تفکر  روي  از  طرف  دو  هر  اگر گر اقدام  دد. 
پيشگاه   در  رسد،  او  بر  صدماتي  ولو  باشد  سنجيده  و  تفکر  روي  از  طرف  يک  اقدام 

االمكان جلو لطمات را گرفت و  توان حتي الهي مأجور است. ولي با تدبير و تعمق مي 
مقدس   دين  مورد  در  بايد  خصوص  به  امر  اين  نمود.  جلوگيري  آن  ادامه  از  الاقل  يا 

محبوب  که  شريفاسالم  و  شود؛  تترين  مراعات  است،  ايمان  اهل  براي  امور  رين 
 هرچند در اينجا جاي حسرت و تأسف بسيار است.

الهي  محبوبين  زندگي  تاريخچه  صورت    مطالعه  در  آنان  که  است  اين  نمايانگر 
علني  مبارزه  شرايط  خانه كرده  جمع  يا  و  افتاده  زندان  به  اگر  و  شده اند؛  اند،  نشين 

حتي  نشده  نمودهتسليم  اقداماتي  زندان  االمكان  در  و  سکوت  حتي  زماني  البته  اند. 
سکوت مبارزه  موقعي  دارد  امکان  چه  است،  مبارزه  نيز  آنان  مبارزه    ماندن  از  باالتر 

 علني باشد.

دين  مراحل  در  هر    سيري  در  که  است  واقعيت  اين  گوياي  اسالم  حقايق  و 
شخصيت  همواره  اثرات  عصري  که  دارند  وجود  مؤثري  و  برجسته  افراد  و  عالي  هاي 

مي  آنان  الهيه  انوار  و  معنوي  برساند،  عميق  سعادت  به  را  انسان  ميلياردها  تواند 
 شود! اي نمي هرچند معمواًل از آنان استفاده

در گرچه  زماني    پس  کالمي  هر  نبايد  اّما  است،  ضروري  اسالم  دين  از  حمايت 
نتيجه    صادر در  و  مسلمين  اتحاد  گسيختن  سبب  که  گيرد  صورت  اقدامي  يا  شود 

اين  از  گردد.  کفار  اتحاد  غلبه  و  اتفاق  که  شود  عمل  و  اقدام  نوعي  که  است  امر  رو 
به اهداف    اند که با کسب موقعيتِفَرق بسياري در كمين   االّ   مسلمين به هم نخورد و 

 باطل خود برسند. 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              238   

 

در   بايد  مربي  و  معلم  هر  است.  ديگران  سعادت  در  انسان  سعادت  بدانيم  بايد 
سعادت خويش و ديگران بکوشد و بداند که  

 . 

اي  هماهنگ ساختن  تعديل  وظيفه مربي  بهترين راه براي  صفات است.  ن قوا و 
قوا و زدودن صفات منفي، تقويت اضداد آنهاست. مربي بايد در تعليم و تربيت، هدف  
زحمات   و  اقدامات  تمام  بلکه  داد،  نخواهد  مثبتي  نتيجه  وگرنه  باشد  داشته  الهي 

 فردي و اجتماعي او ناقص و نازا خواهد ماند.  

غول اصالح يک قوه يا صفت منفي است، مراقب  مربي بايد در عين حال که مش 
اي بر طالب راه نيابد. بايد دانست که صفات و قواي  باشد که صفت يا قوه منفي تازه

منفي از فقدان و نقصان قوا و صفات مثبت است، به طوري که از عدم علم يا سوء  
 استعمال آن، جهل پديد آيد.  

قوه مثبت در انسان جمع شود.  تواند با چند صفت و  يک قوه و صفت مثبت مي 
درجات   گردد،  جمع  انسان  در  توازن  و  تعادل  حد  در  مثبت  صفات  و  قوا  همه  اگر 

مي  نشان  را  او  ميتکامل  منفي  صفت  و  قوه  يک  نيز  و  چند  دهد.  با  انسان  در  تواند 
قرار   صفت و قوه منفي جمع شود، چنين افرادي در طرف نقيض و پايين مردان الهي

بشريت،  گرفته  جامعه  به  اينان  ضررهاي  زيرا  دارند،  برتري  ايشان  بر  حيوانات  و  اند 
 بيش از حيوانات درنده است.

. در اين صورت آن صفت يا قوه منفي بر آن  
کند، محصوالت آن  قوه مثبت غالب آمده، عالوه بر اين که آن را مسموم مي   صفت يا 

مي  كار  به  فساد  راه  در  هم  جمع  را  بخش  زندگي  آب  با  که  سم  مقداري  مانند  برد 
 شود که چنان آبي، مهلک خواهد بود.

نمي هرگز  که  بداند  بايد  صفت  مربي  و  قوه  با  را  منفي  قوه  يا  صفت  يک  تواند 
ببر  بين  از  منفي    د، منفي  قواي  و  صفات  آن  قدرت  مراتب  بر  صورت  اين  در  بلکه 

 گردد. افزوده مي 

آري ندانستن اين حقايق است که جامعه را مسموم و متزلزل ساخته و مردم را  
بيماري  مي به  دچار  تصور  مافوق  بر  هاي  مبني  که  صحيح  تربيت  و  تعليم  تنها  کند. 

 را از خطرات برهاند.تواند جامعه اين حقايق علوي ملکوتي باشد، مي 
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اي مربيان جامعه اسالمي، وظيفه بسيار بزرگي بر عهده شماست؛ به خدا فردا  
الهي پيشگاه  سفارشمسئو  در  و  توصيه  حقيقت  در  سفارش  اين  و  تعالي  حق   ليد. 

الهي  مربيان  و  معلمين  اوست.  زيرا  بزرگ   محبوبين  دارند،  برعهده  را  وظيفه  ترين 
جواناني  اخالقي  فضايل  و  متانت  به  بسته  جامعه  و  ملت  آينده  سعادت  و  سرنوشت 

 اند.  است که به دست تعليم و تربيت ايشان سپرده 

عمل   خود  وظيفه  به  الفاظ  و  علوم  ظواهر  تعليم  با  تنها  که  بدانند  بايد  مربيان 
ورساختن  تعليم علوم و آداب و رسوم، ريشه   اند، بلکه وظيفه اصلي آنان ضمننكرده

 هاي فضايل اخالقي در دل جوانان است. نهال

تخم اين فضايل در دل هر کسي اساسًا وجود دارد. اين يک وديعه رباني است  
با خود به همراه آورده است. وظيفه مربي اين    که روح انساني و آن عروس آسماني

تخم  اين  نماي  و  نشو  براي  را  راه  که  سنگ است  نمايد،  باز  الهي  خارهاي  هاي  و  ها 
رذايل را از کنار آنها دفع کند و به آب تعاليم عاليه و نور معرفت آبياري نمايد تا اين  

مده و خود را به هواي روشن و نور حقيقت  از زير خاک نفس بيرون آ  ودايع آسماني
 رسانند و سرسبز و شاداب گردند.

و   جوش  به  و  بردن  كار  به  و  کردن  بيدار  و  عاليه  تعاليم  وسيله  به  مربي  هر 
لطيف  و  درآوردن  عالم  خروش  تأثير  و  نفوذ  از  را  روح  انساني،  عاليه  رقايق  کردن  تر 

مي محفوظ  شهواني  امور  و  صور مادي  اين  در  تدريج،  دارد.  به  او  دروني  تموجات  ت 
گردد. ديار عالم مادي و امور نفساني را ترک گفته وارد مراحل علوي و ملکوتي مي 

غفلت   خواب  از  را  آنان  متعلمين،  جان  گوش  به  حقه  كالم  اين  زمزمة  با  بايد  مربي 
 بيدار كند كه: 

رک  هايي را که خداي تبا اي سالکين طريق حق، به ياد آريد آن ودايع و نعمت 
 ياد آريد آن مقام محاسبه را.ه و تعالي در اختيار شما گذاشته است؛ ب

سالک فرو   ،اي  اخضر  قبه  اين  تا  عقد  باش  درنوردند.  َاغَبر  بساط  اين  و  گشايند 
شود    پروين نقد  خدا  وعده  اين  تا  کنند  سياه  خورشيد  و  ماه  چهره  کنند،  َيْوَم  »تباه 

 « دگر افتد  ي اه آن لرز  يو از پ،  آن روز كه لرزنده بلرزد:  ْتََبُعَها الّراِدَفةُ تَْرُجُف الّراجَفُة تََ 

 . «سخت هراسانند ييها دل  در آن روز : قُُلوب  َيْوَمئِذ  واِجَفة  »و اين خبر عيان گردد 

غافل   تو  از  که  مباش  غافل  فرداست.  تغابن  امروز،  تغافل  سالک،  نيستند.  اي 
آني ناظر دل ماست. چنان باشيم که شايسته نظر جالل او    خداي تبارک و تعالي هر 

 .شويم. اين حجابات را با استمداد از حق و به توفيق او برطرف کنيم
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معلول  و  علت  ميان  يابد.  مي   فاصله  امتداد  ابد  تا  زدن  برهم  چشم  يک  از  تواند 
علت  بعضي  و  تأثير  شده  ظاهر  علت  تأثير  آن  همان  در  يعني  است،  آني  و  فوري  ها 

ها به فاصله چند دقيقه يا چند ساعت يا  آيد. اّما تأثير برخي علت معلول به وجود مي 
ميليون  بلکه  قرن،  و  سال  و  ماه  و  روز  ميچند  ظاهر  سال  در  گردها  موضوع  اين  د. 

مي  نيز  طبيعت  حوادث  در  و  است  ثابت  و  معلوم  آساني طب  به  را  آن  شواهد  توان 
 مشاهده کرد.

پرورش   و  رشد  مساعد  زمينه  چون  و  است  پنهان  و  مخفي  امراض  برخي  علت 
مي ظاهر  را  خود  تأثير  سال  چندين  از  بعد  نبوده،  آنها  توالد  براي  و  تکثير  سازند. 

چند   در  حيوانات  مي بعضي  صورت  معلولثانيه  و  علت  يعني  سر   گيرد،  هم    پشت 
شوند. در مورد بعضي ديگر از حيوانات، تکثير و توالد آنها به فاصله چند  پديدار مي 

 گردد.ساعت يا چند روز يا چند ماه واقع مي

در نباتات نيز چنين است، يعني نشو و نماي آنها از قبيل سبز شدن و شکوفه  
مي صورت  زمان  حيث  از  مختلفي  اوقات  در  دادن  ميوه  بعضي  و  که  آنجا  تا  گيرد، 

 دهند.  درختان هر چند سال يکبار گل و ميوه مي 

و   مکّيفات  و  سموم  انواع  مانند  است  فوري  انسان  بدن  در  مواد  بعضي  تأثير 
اي ديگر از مواد در بدن، به فاصله چند ساعت يا چند  ت الکلي. اّما تأثير پاره مشروبا 

مي آشکار  سال  و  ماه  چند  يا  و  طبابتروز  فن  در  موضوع  اين  محرز    شود؛  و  معلوم 
 است. 

طبابت فن  در  نيز  اجداد  از  طبايع  و  امراض  و  صفات  توارث  مخفي  موضوع   ،
کند که نور بعضي  ثابت مي   کند. علم هيئتها ثابت مي ها را به فاصله قرن ماندن علت 

قر  از  پس  ميليون ستارگان  بلکه  مي نها  ما  زمين  محيط  به  سال  آثار  ها  منشأ  و  رسد 
 شود.مي

افکار   بعضي  که  طوري  است، به  معقوالت نيز جاري  معنويات و  در  فوق  قانون 
سازد. آري ممکن است يک مربي به سبب اندک  ها ظاهر ميا بعد از سال تأثير خود ر 

ها ظاهر کند، و برعکس اندک غفلت  توجهي، تأثيرات الهيه خود را حتي پس از قرن 
 ها آشکار نمايد.  او تأثيراتش را بعد از قرن 

. اما بايد اقرار و اعتراف نمود که هنوز بشر به چنان تکاملي  
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قاف  کوه  بتواند  که  نرسيده  علمي  بلند  مقام  آن  به  او  عقل  و  نيافته  و  حقا   دست  يق 
پا  او  عقل  زيرا  نمايد.  تصاحب  را  آن  خزاين  و  درک  را  و  اسرار  منطق  زنجير  بسته 

نتايج و  خطاست  و  نقص  با  توأم  اينها  خدمات  و  است،  حواس  و  قابل  فلسفه  شان 
 اعتماد کامل نيست.

بنابراين براي کشف حقايق و اسرار بزرگ، بشر نيازمند وحي و الهام است. الهام  
يابد، تشنگان آب زالل معرفت و  الهي که از منبع ازلي جريان ميو وحي کوثر فيض  

کند. آنان نيز به نوبه خود قطراتي چند از آن شراب اليزالي را  حقيقت را سيراب مي 
 ريزند.دالن و پيادگان وادي حقيقت مي به کام تشنه 

غرب تمدن  که  عواملي  از  ا  يکي  و  کشفيات  همه  اين  وجود  با  ختراعات  را 
سيه حيرت  گرداب  سوي  به  سرعت  به  مي انگيز،  فنا  و  درماندگي  و  کشاند،  روزي 

ماده محدود  فلسفه  و  عقيده  حيواني    پرستيهمين  درجه  به  را  بشر  مقام  که  است 
 شمارد. دهد، و قانون تکامل جاري در سرتاسر عالم را هيچ ميتنزل مي 

اه  ظاهر  به  تنها  ظاهري  مي علوم  اسالمميت  مکتب  اما  به    دهد،  آن  بر  عالوه 
باطن اهميت داده است. چه صرف انجام دستورات به صورت ظاهري و عادتي، نوعي  

پوشاند. فطرت انسان همانقدر که به خير و  پرده غرور است که عقل و فطرت را مي 
اوز به حقوق ديگران و  کمال و عدالت مايل است، از ستم و ستمگري نفرت دارد. تج

هاي جسماني، علل آن را  پيشگي از عوارض نفساني است که بايد مانند بيماري ستم 
 از خارج جستجو کرد. 

ريشه  و  موجبات  حاذق،  طبيب  مانند  الهي  بصير  پيدا  مصلح  را  انحرافي  هاي 
مي عالج  مشغول  سپس  همان کرده،  کمال  گردد.  و  خير  مبدأ  حْق  به  توجه  که  طور 

 حق نيز منشأ نقص و شر و فساد است.   جه به غير است، تو

گيرد، رابطه باريک ميان   قرار  مورد توجه  که بايد بيشتر  مهمي  اينجا نکته  در 
که   معنا  بدين  است.  معلول  و  علت 

. 

تناسب و توازني است. مثاًل ميان جرم    داند که ميان علت و معلولهر عاقلي مي 
و مجازات، تناسب و توازني وجود دارد که بايد بررسي و معلوم گردد. در پيدا کردن  
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و   جرم  تناسب  بلکه  نيست،  کافي  ظاهري  عدالت  رعايت  تنها  ميزان،  و  نسبت  اين 
 مجازات بايد توأم با حکمت باشد.  

 . 

پيد را  جرم  علت  اّول  بايد  که  بنابراين  چنان  پرداخت،  قضاوت  به  سپس  کرد،  ا 
پردازد.   معالجه  و  تداوي  به  سپس  و  دهد  تشخيص  را  مرض  علت  اول  بايد  طبيب 
ممکن است يک علت و مرض در بدن او پنهان و مخفي باشد، يا معلوم گردد که آن  

شود. ممکن است يک حالت موروثي سبب انحراف  علت و مرض سبب نافرماني او مي 
نم که  باشد  غير ي او  رفتار  و  اخالق  كه  بسا  درآيد.  آن  سلطه  و  نفوذ  تحت  از    تواند 

معقول پدر و مادر در روحيات و عواطف جوانان تأثير منفي گذاشته و سبب انحراف  
موجب   که  باشد  نامنظم  طوري  فرد  معاش  تأمين  و  زندگي  وضع  يا  شود.  آنان 

استعد عدم  دارد  امكان  گردد.  او  در  تکاهل  و  سستي  و  سبب  نافرماني  اقتدار  و  اد 
طغيان او باشد، يا تکاليف و وظايف محوله بر او مااليطاق باشد، و يا مطابق و موافق  
ذوق و عالقه او نبوده، در ذهن او مانند غذايي باشد که با کراهت بخورد و يا به اجبار  

 به او بخورانند. 

. مجازات بايد مبني بر  
در مفيدي  و  مثبت  آثار  و  شود  نواقص  و  معايب  اين    بر   اصالح  غير  در  باشد.  داشته 

تر و صفات  قوي ترين خياالت در مغز او تولد يافته و حاالت منفي او را  صورت، زشت 
 کند.  تر مي ضعيف  مثبتش را

مربي بايد با کمال دقت، توجه جوان را به اين نکته جلب نمايد و اين حقيقت  
زند، عاقبت آثار  را بر او روشن سازد که هر فکر و خيال و عملي که از انسان سر مي

د آنچه  و  روييده  سرانجام  که  تخمي  مانند  ساخت،  خواهد  ظاهر  را  خود  نتايج  ر  و 
جوهر و ذات اوست بروز خواهد داد. چنين تربيت معنوي، جوانان متفکر و فداکار به  

 سازد. بار آورده و فرزندان رشيد و توانايي براي خدمت به جامعه بشريت آماده مي 

انگيز علوم و فنون و کشفيات و اختراعات در  اّما امروز با وجود گسترش حيرت 
از پذيرفتن حقايق و اسرار و از جمله اشارات    مهد تمدن کنوني، هنوز اذهان و عقول 

 کنند. مذکور، خودداري مي 
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فداکاري  و  مداوم  تالش  وجود  الهيبا  عارفين  رباني  هاي  علماي  و    و  ابالغ  در 
پاره برخي  هم  هنوز  حقايق،  پارهنشر  با  را  رسوم  و  عادات  و  اي  اوهام  و  عقايد  اي 

تشنه نفوس حقيقت  کام  دين به  آميخته و به نام  مي خرافات  ريزند؛ به جاي  جويان 
کنند، زيرا که  مغز حقيقت، قشر و پوستي از آن را به نام حقيقت تقديم جوانان مي 

 اند. دهخود نيز با آن تغذيه ش 

آنان به دين رنگ تجارت و منافع مادي داده، و آن را وسيله رسيدن به مقاصد  
دهند. اّما به توفيق  پرستي و تسلط بر جان و مال مردم قرار مي و منافع مادي و نفس 

هستند، هرگز اين اوهام    الهي، جوانان بيدار دلي که تحت تعاليم عاليه علماي رباني
 رافات را نخواهند پذيرفت. و خ

اند که ديده دل ايشان  آري مردان خدا، آن شهسواران ميدان حقيقت و معرفت 
مي  را  حقايق  و  اسرار  غيب،  پرده  پس  از  و  گشته  بينا  لّدني  علم  نور  و  با  بينند 

برميمي عمل  مقام  به  و  ميشنوند  که  آنانند  عاليه  آيند.  تعاليم  از  را  جوانان  توانند 
 گويا گردند.  «ها کنار رونداگر پرده: َلْو ُکِشَف اْلِغطاءُ »ازند و به کالم برخوردار س

  

بيشتري برخوردار    ل از اتحاد قلبي مسئو   در مقام تعليم و تربيت هرچه سائل و
سريع و  بهتر  ميزان  همان  به  پاسخ  باشند،  و  برده  پي  يکديگر  قلبي  کيفيت  به  تر 

 شود. منطبق بر نياز و احتياج مي 

. 

به   روشني  اين  مراتب  ولي  است،  سائل  قلبي  کيفيات  نماياننده  سؤال،  مسلمًا 
تواند  نسبت کيفيت قلب هر کس بوده و براي همگان يکسان نيست. هر کسي نمي 

 فيت قلبي سائل پي ببرد، چه اين امر مستلزم امتيازات ديگري است.به مراتب کي

باشد، غرض او  سائل بايد واجد شرايط باشد، اّما بسا که سائل واجد شرايط نمي 
اين نيست که جوابي بشنود که موجب افزايش مراتب علمي و کيفيات الهي او شود. 

پس وقتي سؤال توأم با    كند.در اين صورت، چنين سؤال و جوابي ايجاد اتحاد نمي 
 اخالص نيست، الهي نبوده ولو سائل، حسن سؤال داشته باشد.
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الهي او باالتر باشد،  مسئو  اّما  کيفيات  ظاهري و باطني و  ل هر چقدر اطالعات 
فرد  به  توجه  کمال  بايد  ابتدا  است.  بيشتر  سائل  حال  به  نسبت  او  ادراک    مراتب 

 ل شود.  مسئو

مادي،  مسئو  اگر  فردي  اشتهار  ل  آرزوي  او  در  و  نباشد  خودبين  و  خودخواه 
بي فردي  يعني  باشد،  شرايط  واجد  و  ظاهريـ نبوده  علم  داراي  و  آگاه  و  و    داردل 

ه سؤال جواب  ـد بـتوانه کيفيت سؤال سائل پي برده و ميـد، او حتمًا بـباطني باش
 د. ـده

، مربي بايد با نيت الهي پاسخ دهد و نظرش اين  در قبال سؤاالت متعلمين الهي
داند به ديگران تحميل نمايد. اگر سؤال کننده در برابر اظهارات  نباشد که آنچه را مي 

معلم و مربي، ادّله و براهيني قانع کننده اقامه کند و مسلم گردد که حق با اوست،  
بپذيرد، که حتي بايد در مقام قدرداني  در اين صورت نه تنها بايد معلم و مربي آن را 

 و به رضاي حق و نه به قصد خودنمايي، دست او را هم ببوسد.

با   توأم  برنامه  پايان  که  باشد  چنان  مربي  و  معلم  عملکرد  بايد  مجموع  در 
صداقت   صميميت و رضايت و  کمال  نباشد، و موقع جدا شدن با  هيچگونه ناراحتي 

ش اتحاد  و  دوستي  مراتب  تا  جدل  باشد  به  منجر  گفتگو  و  بحث  اگر  اّما  يابد.  دت 
اي بر آن مترتب نيست و نبايد فرصت و مجالي براي ايجاد ناراحتي داده  گردد، فايده

 را ترک نمايند.  شود، تا متعلمين با حال معنوي و بشاشت روحي، محفل الهي

آن و بزرگان باشد و توأم با مهر و محبت  و قر   پاسخ بايد مورد تأييد عقل الهي
کند که از جمله آثار گوناگون  ارائه شود. چنين سؤال و جوابي ايجاد توافق قلبي مي 

 آن، اتحاد است. 

ْل عالم غير عامل باشد  مسئو  ل واجد شرايط نباشند، مثاًل اگر مسئو  اگر سائل و 
اين دو محال است. اّما در  و يا به سؤال طرف دقت نکند، انتظار اتحاد و اتفاق بين  

صورت جمع شرايط، امکان دارد که سائل حتي نديده به توفيق الهي به عده کثيري  
 وجود آيد. ببا آنان هم  مند گردد، و اتحاد قلبيه از اهل ايمان عالق

قلبي اتحاد  عدم  سؤال    علت  به  که  است  اين  کينه،  پيدايش  حتي  پاسخ  و 
تواند پاسخ واقعي خود را دريافت نمايد؛ يا  شود و سؤال کننده نمي مطلوب داده نمي 

اصرار سائل،  لکن اگر سؤال و پاسخ با جمع  مسئو  در مقابل  را ندارد.  ل شرايط الزم 
نمي وجود  به  تفّرقي  و  کينه  تنها  نه  باشد،  نيز  شرايط  قلبي  توافق  سبب  که  آيد 

 شود. مي
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اس يادآوري  به  انبياءالزم  حضرات  نه  سؤاالت،  برخي  به  که  اوصياء  ت  پاسخ   و 
اند و نه حضرات اولياء، و البته اين عدم پاسخ نيز در مقامي خود يک پاسخ الهي  داده

و   است،  الهي  همه  او  پاسخ  عدم  و  او  پاسخ  و  سؤال  و  او  سخن  الهي،  انسان  است. 
وقتي با نيت و قلب پاک براي احياء قلوب و سعادت ديگران سؤالي برايش پيش آيد،  

از مقام   است  گويد :  ْنِطقُ يََ   َو بي»ممکن  زبان من سخن  صادر شود و بر   «به  کالمي 
سمع دل او رسد كه مسلمًا چنين پاسخ و کالمي، نورانيت عظيمي دارد. اين توفيق  

 پذير نيست. امکان   بدون درک استاد الهي

الهي  عارفين  و  سالکين  داده   براي  نشان  را  الهي  قانون  و  مسير  و  اند.  برنامه 
نيازي به توضيح نيست که هر کسي به استاد نياز دارد وگرنه بدون اتصال به درگاه 

اهريمنان  و  شد  خواهد  گمراه  او  كمين   الهي،  در  بدون  نيز  کنند.  گمراه  را  او  که  اند 
 برسد. اند به اتحاد قلبيتوتبعيت و بدون ارتباط با استاد، سالک نمي

تواند به  حتي اگر کسي قرآن را هم اختيار کند، به تنهايي و بدون استاد، نمي
نمي  کفايت  تنهايي  به  قرآن  که  عقلي  است  امري  اين  و  رسد،  مقصود  و  کند.  مقصد 

الهي حجت  از  زمين  واليت    روي  صاحب  از  او  استناره  و  استضائه  که  استادي  از  و 
نمي خالي  محبوبين  است،  صفات  و  حق  صفات  مظهريت  مقامي  چنين  الزمه  ماند. 

اطهار  ائمه  که  همچنان  است.  الهي  استادان  مهربان   درگاه  اين  مادرند،  و  پدر  از  تر 
مهر    الهي همان  مظهر  محبت هم  بر و  مقدم  را  ديگران  خير  و  دارند.    اند  خود  خير 

بيش از خود به او عالقمند است،    وقتي براي سالکي ثابت شد که حقيقتًا استاد الهي 
قلبي اتحاد  موجب  اطميناني  و  معرفت  چنين  صورت  اين  کمالي    در  پيشرفت  و 

 گردد. مي

 

السالم است، و يکي  عليهم  و اوصياء  کالم بزرگان در معنايي کالم حضرات انبياء
و صاحبدالن، ابالغ حقايق است. ابالغ حقايق    و واصالن  از وظايف مهم علماي رباني

حتي  نسبت  بايد  به  کسي  هر  به  که  تفاوت  اين  با  گيرد،  صورت  همگان  به  االمكان 
 باشد. قلبي او شئون   مراتب ايمان و عقل و علم و کيفيت

و   علمي  مراتب  و  حقايق  به  آشنايي  و  سابقه  لحاظ  از  همه  مبتدي  متعلمين 
اند هر  رو بزرگان فرموده حتي مراتب تقوي و تزکيه و تهذيب يکسان نيستند. از اين 

مي  که  ابالغ نمايد،  کسي  افرادي  را به  يا حقايق  بپردازد،  مذاکره  فردي به  خواهد با 
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ر آنان  باطني  و  ظاهري  مراتب  عاليه  بايد  معارف  درک  لحاظ  از  که  بگيرد  نظر  در  ا 
 اي هستند. الهي در چه پايه 

را ظاهري و باطني است که بايد در مقام ابالغ، مراتب مذکور    آيات قرآن مجيد 
مرتبه  در  است  ممكن  شود.  معاني  رعايت  رديف  در  که  قرآني  معاني  برخي  ابالغ  اي 

رو بايست براي  ده بلکه جزو محرّمات باشد. از اين بطوني است، مناسب و صحيح نبو
مرتبه  در  ظاهر  مرتبه اهل  در  صاحبدالن  و  علم  اهل  براي  و  حقايق  اي  از  ديگر  اي 

 ابالغ گردد.

بنابراين براي افرادي که استحقاق ندارند، ابالغ معاني قرآن که در رديف معاني  
غي نه تنها براي آنان مؤثر  بطن اول يا دوم باشد، جزو محرمات است. زيرا چنين ابال

را   منفي  جهات  بلکه  نگردد،  قلب  صفحه  در  مثبت  جهت  گشايش  سبب  و  نشده 
 تقويت نموده و به جاي ارشاد، گمراه شود.  

بيان حقايق باطني و معنوي احکام الهي براي آنان که مورد اعتماد بوده و اهل  
ا آنان در واقع از محارم  تفکر و تعقل و نظم و ترتيب الهي هستند، اشکالي ندارد زير 

روند.  اسرار و محرمان بارگاه قدس به شمار مي 

. 

رسد، دقيقًا بايد مورد بررسي و  بنابراين آنچه از حقايق و اسرار به سالکين مي 
نظر قرار گيرد که به چه كساني و تا چه حد مجاز به اظهار آن هستند. اين اظهار بر  
و   خصوصي  پيام  و  حکم  ديگري  و  است  عمومي  فرمان  و  اظهار  يکي  است:  دوگونه 

افراد خاص که سايرين نبايد بدان واقف شوند مگر در موقع مناسب    سّري به فرد يا 
راز  الزمه  جميع  آن.  صاحب  حتمًا  شجاع  فرد  است.  الهي  شجاعت  و  شهامت  داري، 

صفات خدايي است. زيرا جوهر صفات الهيه شجاعت است، و در فقدان آن در صفات  
 انسان خللي وجود دارد.

اس محارم  از  غير  به  که  نکاتي  جمله  يابند،  از  وقوف  آن  به  ديگران  نبايد  رار، 
اين   در  است.  از اهل ايمان  يا جمعي  فرد  رحمت خاص پروردگار به  فضل و  شمول 
که   تعليماتي  کيفيت  و  عقل  و  معرفت  و  علم  نسبت  به  ديگري  نحو  به  موارد  گونه 

ديده  افراد  باطنًا  و  جزو ظاهرًا  ابالغ  مراتب،  اين  در  زيرا  شود  حقايق  ابالغ  بايد    اند، 
 واجبات است. 
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اسالمي  فلسفه  و  و    عرفان  فلسفي  کتب  ميان  در  ولي  است،  بزرگي  علم  گرچه 
هم   عرفاني است.  گمراهي  موجب  که  دارد  وجود  مبتديان مطالبي  عمومًا  به    چنين 

ندارد    بر  کننده بوده و سودي در آشنا نيستند، لذا براي آنان خسته   زبان عرفان واقعي 
اين است که در ارائه مطالب عرفاني و    و بسا که موجب سستي آنان گردد. پس اولي 

نظر   در  متعلمين  قلبي  تصفيه  و  تزکيه  و  علمي  و  عقلي  مراتب  حکمي،  و  فلسفي 
ساده  قالب  در  و  شود  مربيگرفته  و  معلم  گردد.  بيان  خود    اي  که  اين  بر  عالوه  نيز 

قرار    بايد به حقايق عرفاني عالم و عامل باشد، الزم است که مورد تأييد استاد الهي 
 گيرد.

در   خصوصًا  پذيرد.  صورت  بسيار  دقت  بايد  نيز  مطالعه  مورد  کتب  انتخاب  در 
دانشمندان کتاب   مورد  که  اکرمخارجي  رسول  حضرت  زندگي  درباره    )ص( هايي 

آورند،  اي، کتبي به رشته تحرير درمي نويسند، يا راجع به رّد مطالب باطله طايفهمي
بايد بذل توجه و دقت بيشتر شود زيرا امکان دارد در البالي موضوعات آنها، مطالبي  

 اي گردد، مثاًل معجزات را انکار نمايد.  باشد که موجب انحراف عده

اند، بايد دقت بسيار نمايند و  اجازه تعليم يافته  سالکيني که از ناحيه استاد الهي
الهي  مربيان  آري  گردد.  کثيري  عده  انحراف  موجب  بسا  غفلت،  اندکي  که    بدانند 

ربوبي مکتب  متعلمين  به  الهي  رضاي  به  را  حقايق  که  مي   آنانند  به  تعليم  و  دهند 
توفيق حق و تعاليم عاليه بزرگان و تزکيه نفس و تصفيه دل، تصريح و تفسير آيات  

شود، بدان عالم و  را از کالم بزرگان استخراج کرده هر علمي که براي آنان حاصل مي 
 د. گردنعامل مي 

 

اي از مراتب در تعليم و تربيت و ارشاد مؤثر است.  کالم و تعاليم مربي در مرتبه 
اي که  اگر چه ظاهرًا اين آثار معلول کميت، باالخص کيفيت تعليم است، ولي نکته 

شود،   بيشتر  مربي  تزکيه  و  تشنگي  مراتب  هرچه  که  است  اين  باشد  نظر  مورد  بايد 
معنوي تعاليم نيز باالتر خواهد بود. اّما بسا مربيان و متعلميني که به علت عدم  تأثير 

 اند. رعايت اين نکات به پرتگاه خذالن درافتاده

حرکات   ميزان  و  مراتب  که  باشد  شرايط  واجد  چنان  بايد  مربي  فرد  بنابراين 
بتدايي او شود.  الهي و تزکيه متعلم را دريابد، تا بتواند رافع و دافع موانع و حجابات ا

ممکن   بلکه  نشده  برخوردار  بايد  که  چنان  تعاليم  اين  از  متعلم  صورت  اين  غير  در 
 است مربي موانع و حجابات ديگري را نيز به وجود آورد.
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در صورت اول اگر متعلم به وسيله مربي خدمت استاد رهنمون شود، آن مربي  
کامل  استاد  و  ورود    حقيقي  محض  داده،  به  قرار  خود  معاينه  مورد  را  متعلم  آن 

مي جنبه  تميز  را  او  ابتدايي  منفي  و  مثبت  حتيهاي  و  آن  دهد  رفع  در  االمكان 
مي  مي حجابات  متعلم  صورت  اين  در  تشنه کوشد.  حرکت  تواند  استاد  سوي  به  وار 

الهي ساقي  برانگيخته  دست  از  و  َسقي  »   کرده  آنان   :  َربُُّهمْ ُهْم  َو  به  پروردگارشان  و 

 با ِمِي طهور عشق سرمست گردد. «نوشاندمي

مي  اعراض  محفلي  و  برنامه  از  که  در  فردي  حضور  به  را  خود  تمايل  و  کند 
دارد، بر اساس دستور اسالم بايد حرکت او از روي بّينه و علت  اعالم مي   محفل الهي 

رسد، بايد مورد  ل باشد. ايرادات و اشکاالتي که به نظر او مي اعراضش روشن و مستدَ 
 بوده و دريابد که آنها مانع طي منازل طريق حق است.  تأييد عقل سليم

تاد شرفياب گردند، ايشان را نيز مراتبي است.  خواهند محضر اساّما آنان که مي 
مرحله حق  طريق  در  هنوز  نكرده بعضي  طي  را  سلوک  و  سير  مراحل  از  از  اي  و  اند 

خبرند و حجابات ظلماني و نوراني را  تزکيه و رعايت رياضات و مجاهدات ابتدايي بي
مل نمايند.  اند، در اين صورت ممکن است نتوانند تعاليم عاليه استاد را تح نشناخته 

زيرا ذوق اکتساب معاني از ايشان برطرف شده، عالوه بر اين که نتوانند امور مثبتي  
 را انجام دهند، بسا که خويشتن را به وادي هالکت اندازند.  

همچنين کسي که آماده نيست با جان و دل و با دليل منطقي و عقلي و نقلي  
ف او موجب وارد آمدن لطمات  قدم در صراط مستقيم گذارد، بسا که سستي و انحرا

عده  انحراف  حتي  و  بسيار  صدمات  رفع  و  به  ابتدا  بايد  افرادي  چنان  شود.  ديگر  اي 
 موانع پردازند تا شرايط الزم براي برخورداري از تعاليم عاليه برايشان به وجود آيد. 

  امر الهي است که همواره قبل از اقدام به هر کاري، با تفکر و تعقل و دقت در 
خير کثير گردد و حتي    پيرامون آن، تحقيقات و مطالعاتي صورت گيرد تا مشتمل بر 

 از ضرر يسير احتمالي نيز جلوگيري شود.  

مستقيم، ظاهرًا    اّما راهرواني که پيش از ورود به حوزه مربيان، مستقيم يا غير 
واسطه ايشان    اند، تشرف بدون ارتباط نبودهه با اساتيد بي يا باطنًا در اخذ تعاليم علوّي

افزايد. به طوري  به خدمت استاد موجب ارشادشان شده و بر مراتب تشنگي آنان مي 
طهور  شراب  سرمست  استاد،  عاليه  تعاليم  اندک  به  و    که  شده  ازلي  محبوب  عشق 

مشاهدت  مي مقام  در  که  رسند  جايي  به  تعاليم  چنين  اخذ  واسطه  به  بي  »توانند 
بنگرد:  َيَْبُصرُ  من  ديده  مقام    «به  از  و  بنگرند  چيز  همه  َيْسَمعُ » بر  من  :  َفبي  سمع  به 

 منشور و فرمان الهي را، حقايق را به سمع دل بشنوند.  «بشنود



                                                                                            وظايف مربيان الهی      249
 
 
 
 
 

 

بعضي کلمات همانند استقالل گرچه ورد زبان عام و خاص شده، اّما در معني و  
که  چنان  مي  حقيقت،  شخصي  است.  نشده  انديشه  آن  در  بوده،  بايد  مستقل  تواند 

سلوک،   و  سير  کيفيت  و  اوامر  و  احکام  به  نسبت  که  نمايد  حفظ  را  خود  استقالل 
تقريبًا غني باشد و به عبارت ديگر، از لحاظ شکوفايي نيروهاي باطني غني باشد تا  

 مستقل گردد. 

در  سير  بدون  و  عاليه  تعاليم  در  سير  بدون  چگونه    اّما  امور،  باطن  و  حکمت 
استقالل  مي البته  داد؟!  خواهد  الهي  نتايج  چه  استقالل  چنين  و  بود،  مستقل  توان 

اي از مراتب خواهد بود نه به طور کامل.  واقعي انسان هم در مرتبه 

ْلتََفرَّ   وَ » َو  َجميعا   الل ِه  بَِحْبِل  همگ:  قُوا اْعَتِصُموا  به    يو 

 .«ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد

زند؛ آنچه را به    بايد نقد خود را بر محک استاد  سالک طريق حق و مربي الهي 
استاد کالم  محک  به  آورده،  دست  به  آن    استقالل  اصالح  در  لزوم  صورت  در  تا  زند 

بکوشد. سالک بايد در خود مطالعه نمايد که تا چه حد در کالم بزرگان سير کرده و  
 بدان عالم و عامل شده است.

هستند،   استقالل  داراي  مردم  از  بسياري  يافته ظاهرًا  اگر  به  ولي  را  خود  هاي 
زنند، بسا که اندکي مقبول و بسياري مردود باشد.    محک کالم استاد 

. اول 
سنجيد و بعد از تابش انوار حقايق بر    بايد اصالت هر فکر را با محک کالم استاد الهي 

 دل، آنها را حفظ نمود. 

مرحله  در  آنگاه  بتابد،  دل  بر  الهي  عشق  نور  راهنماي  اگر  عشق  مراحل،  از  اي 
مي  الهيانسان  عقل  پاسخ  که  است  مقام  اين  در  پاسخ  گردد.  و  عشق  پاسخ  همان   ،
مراجعه کرد و از آن پاسخ    توان به آن قلب سليماست، و در مقام نياز مي   قلب سليم 

 الهي گرفت.  

الهي  آفات    مربي  از  ظاهري  حواس  حفاظت  طريق،  اين  طي  در  که  بداند  بايد 
موجب   مشروعه،  امور  به  نسبت  فعليتشان  و  ممنوعه  امور  از  آنها  حراست  و  ظاهري 

تقويت يافته موجب شکوفايي    ،قوه متعّلقه باطني است؛ که در صورت تداوم  تحريک
گردد. اگر در ابتدا عقل ظاهري نتايج را  مي   يا عقل الهي  نيروهاي جزئيه عقل باطني

 دهنده نتايج علويه، عقل باطني است. داد، اينک ارائه ارائه مي
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مقام   مراتب  ترفيع  سبب  آفات،  از  ظاهري  مراقبت حواس  که حفاظت و  چنان 
باطني الهي  عقل  عقل  مراقبت  و  حفاظت  وسيله    است،  به  آفات  از  از  انقياد  کمال 

انقطاع  و  عقليه  طيبه  شجره  رشد  موجب  نيز  حق،  است.    فرمان  حق  ماسواي  از  آن 
اي رسد که سالک در حد کمال مجذوب محض جاذبه  تواند به مرتبه اين انقطاع مي 

ها از  الوهيت شده، از علوم غيبي و لدني برخوردار گردد. در اين مقام است که حجاب 
 افق دل نابود شده و خورشيد حقيقت بدون عوايق و موانع بر دل سالک تابان گردد.

 

، تحصيل علم است و  يکي از دستورات مهم اسالمي خصوصًا براي مربيان الهي
مجيد قرآن  آيات  از  بسياري  پيشوايان    در  حضرات  از  يک  هر  است.  شده  امر  آن  به 

تشويق و ترغيب بسيار نموده علم،  نيز براي تحصيل  منظور از امر  آسماني  اند. البته 
، نه فقط علوم ديني، که  )ع( به تحصيل علم در آيات الهي و فرامين حضرات معصومين

حتي  فرع  شامل  در  را  علوم  همه  را  االمكان  علوم  همه  بايد  مسلمانان  گرچه  است. 
الهي   علم  تحصيل  لذا  است،  الهيه  علوم  تحصيل  اصلي،  وظيفه  لکن  فراگيرند، 

 اي از فرايض است. فريضه 

مستوجب واجبات  از  يکي  ترک  که  با مسئو  چنان  است،  الهي  پيشگاه  در    ليت 
نيز  ترک آن  علم الهي،  امکان تحصيل  در پيشگاهمسئو  وجود  عالي تحق   ليت بزرگي 

بر همه افراد واجب است، منتها هر کس به نسبت    دارد. تحصيل علوم و معارف حقه
 خود. امکانات و شرايط

. آري 
ايشان   مکتب  به  بايد  گردد،  برخوردار  کمال  حّد  در  الهي  علم  از  بخواهد  کسي  اگر 

 مند شود.نخواهد توانست از علم الهي بهره  االّ روي آورد و  

. طالب حقيقي بايد از خدا مسئلت کند که چنين مکتبي را نصيب او گرداند، و  
و   تعالي  و  تبارک  خداوند  چه  است.  الهي  پيشگاه  مقبول  او  دعاي  مسلمًا  که  بداند 

 دهند. مدام ما را به اين مکتب سوق مي   )ع(ائمه اطهارحضرات  

چنين   در  الهي  توفيق  به  اگر  خدا،  جمال  طالب  اي  حق،  طريق  سالک  اي 
رباني استاد  و  عالم  يک  فيض  درک  به  و  نمودي  نام  ثبت  بر    مکتبي  شدي،  موفق 
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در   که  کني وگرنه نمي توست  مراعات  را  آن نور الهي شرايط  که  حضور  چنان  تواني 
 بايد و شايد از اين مکتب برخوردار شوي.

، بايد خاموشي را اختيار کني. بدين  حضور پرفيض عالم رباني  سالکا! طالبا! در 
فراداري، هم به سمع  معنا که با کمال اشتياق و دقت و عالقه به کالم استاد گوش  

ظاهر و هم به سمع باطن. اگر کمال دقت تنها به وسيله سمع ظاهر حاصل شود و  
الهي  استاد  آن  عاليه  تعاليم  از  توانست  نخواهي  باطن،  سمع  ناحيه  از  برخوردار    نه 

 گردي.

استماع   به  قادر  و  است  ظاهري  اصوات  استماع  به  موظف  ظاهري  سمع  البته 
توان شنيد. اّما به وسيله  باشد. اصوات باطني را به سمع باطن ميات باطني نمي اصو

شنود. سمع باطني عالوه بر استماع  سمع ظاهر، اصوات ظاهري را سمع دل نيز مي
نيز   را  ظاهري  اصوات  ظاهري،  سمع  واسطه  بدون  موارد  بعضي  در  باطني،  اصوات 

ممکن است بشنود، لکن سمع    شنود. گاهي سمع ظاهري اصوات بسيار خفيف را مي
 شنود. باطني در بعضي موارد اصوات بسيار خفيف را حتي از مسافت بعيد نيز مي 

بر  خوشا  سالک!  رباني  اي  استاد  کالم  باطن  و  ظاهر  سمع  به  که  تو  را    حال 
مرتبه مي اين  که  بر  شنوي،  وظيفه،  اين  انجام  از  پس  است.  سعادت  مراتب  از  اي 

فرامي  او  که از  را  علوم حقه  عاليه و  تعاليم  که  از  توست  يکي  که  کني،  گيري حفظ 
 دستورات مهم اسالمي، توصيه و سفارش اکيد به حفظ مطالب علمي است. 

مسبب  او  و  است  متعال  خداوند  قرآن،  حافظ  مي االگرچه  اگر  سباب  ولي  باشد، 
رسيد. آري سببي از اسباب  ما نمي ه  نبود حفظ طالباني، اين کتاب مقدس آسماني ب

مهمه، حفظ علوم الهي است، چه ممکن است زماني مطالب علمي ثبت شده در اين  
ها و کتب از بين برود و راه براي برخورداري سالکين از آنها مسدود گردد.  کاغذ پاره 

تجرب كه  ورق چنان  و  كتب  زماني  هر  در  داده،  نشان  بين  پارهه  از  را  علمي  هاي 
 اند.برده

دانشمندان  از  يکي  سرگذشت  در  مشهور  است  علم    حکايتي  تحصيل  براي  که 
مي  اختيار  غربت  و  نموده  سفر  درموقع  عزم  فراگيرد.  را  الهي  علوم  آنجا  در  تا  کند 

ربايند. او به رئيس راهزنان شکايت  از چنگش مي برگشت، راهزنان همه مايملک او را  
هايش را به او برگردانند و بقيه مال ايشان  کند که كتب و نوشته نموده و استدعا مي 

کالم   راهزن  آن  است.  شده  فراوان  زحمات  متحمل  آنها  تحصيل  در  که  زيرا  شود، 
مي  زبان  بر  مي حکمتي  باشد،  آشنا  آن  اصلي  مضامين  به  که  اين  بدون  گويد:  راند 

رو  ها از بين برود، عدمش به ز وجود! از اين علمي که با از بين رفتن اين کاغذ پاره
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الهي از استاد  که  را  مطالب حقه  که  اينک بر سالک  مي   امر است  کنيد.  رسد، حفظ 
الهي است که خود انصاف نمايد که تا چه اندازه حقايقي را که از ناحيه استاد الهي  

 تعليم شده، حفظ کرده است. 

اين   ولي  است،  سعادتي  حقه  علوم  حفظ  و  استاد  درس  به  دقت  کمال  البته 
نمي  کامل  مسعادت  حضرت  شود.  منتهي  عمل  مقام  به  که  اين  مگر  والي  شود 

علم    ، فرمود: علم وابسته به عمل است، علمي که توأم با عمل نباشد  )ع(علي  متقيان
تأثيري با جهل يکسان  فرمايد: علمي که با عمل همراه نگردد، در بينيست. و نيز مي 

 است.

اهلش منتشر   علوم الهيه را بين  دقت و حفظ و عمل، بايد  مراتب  طي  پس از 
ورق  توسط  انتشار  اين  که  نيست  الزم  ممکن  پارهکرد.  بلکه  گيرد،  انجام  کتب  و  ها 

ک باشد.  کتبًا  يا  و  شفاهًا  به  است  را  آن  خدا  رضاي  و به  فراگرفته  را  علومي  که  سي 
اهلش   براي  بايد  تعليم  اين  البته  است.  علم  انتشار  او  عمل  اين  دهد،  تعليم  ديگران 

فرمايد: تعليم علم به نا اهل مانند  مي  )ص(صورت بگيرد، چنان که حضرت رسول اکرم
 دادن شمشير است به دست کافر تا با مسلمانان بجنگد.

 

 

 

 

 . 

به   اقدست،  ذات  به  سوگند  ترا  الهي  است.  فردي  چنين  کامروا  سعيد  آري 
را به ما    مقربين درگاهت، توفيق خود را از ما سلب مفرما. توفيق درک مکتب ربوبي

کمال دقت را بنماييم. مطالب    يه استاد الهي عطا فرما تا در آن مکتب به تعاليم عال
علمي را چنان که تو خواهي حفظ کرده و علم ما توأم با عمل باشد، و بعد از اخذ  

 علم و عمل به آن، حقايق را بين طالبين حقيقي منتشر سازيم.

علماي   در رديف  در دنيا و عقبي  را  ما  که  تو خواستاريم  از  توفيق را  آن  الهي! 
ن توفيق ده که عالوه بر هدايت خود، سبب هدايت و  الهي و رباني محسوب داري. آ 
 ارشاد و سعادت ديگران شويم. 

فرموده  چنين  ارشاد  بزرگان  موجب  که  دهد  ياد  مردم  به  چيزي  اگر کسي  اند: 
هر  پاداش  اوست  بر  شود،  ايشان    آنان  پاداش  از  نشود  کم  و  کند،  عمل  آن  به  که 



                                                                                            وظايف مربيان الهی      253
 
 
 
 
 

گمر  سبب  که  بدهد  ياد  را  چيزي  که  کسي  برعکس  بر  چيزي.  گردد،  ديگران  اهي 
 اوست گناه هر که به آن عمل کند و کم نشود از گناهان ايشان چيزي. 

و استفاده از محضر آنان، و    و حکماء  کند به جستجوي علماءاسالم توصيه مي 
ديگران.   به  رساندن  استفاده  سپس 

 . 

نمي  کسي  هر  نصيب  سعادت  ربانياين  عالم  فيض  درک  به  موفق  که  و    گردد 
الهي فرموده   استاد  که  که    اند:شود  خدا  درهر  اولياء  و  رباني  عالم  بنشيند،    حضور 

مقابل است با هزار سال عبادت؛ و کسي که نظر کند به جمال عالم رباني و مردان  
اهلل  الهي بيت  در  باشد  معتکف  سال  هزار  بلکه  و  سال  يک  که  است  کسي  مانند   ،

باالتر است از هفتاد مرتبه طواف به دور    ؛ و نيز زيارت عالم رباني و اولياء حق الحرام
 ، و برابر است با هفتاد حج و عمره مقبول و مبرور.خانه خدا

اکرم رسول  حضرت  که  علماءمي   )ص(اين  مخاطبه    فرمايد:  ايشان  با  دريابيد،  را 
دارند:   اقسامي  و  انواع  ايتام  و  فقرا  که  دانست  بايد  شويد،  همنشين  فقرا  با  و  کنيد 
برخي فقرا فقرشان نسبت به امکانات مالي است و بعضي نسبت به امکانات علمي. از  

بايد از    گردد بعد از برخورداري از محضر علماء و حکماءکالم آن بزرگوار معلوم مي 
اين علم به ديگران استفاده رسانيد.  

 . 

سعادت   به  خود  هم  انسان،  که  است  علم  سبب  مي به  هم  جاوداني  و  رسد 
دارد و   رساند. عالوه بر آن، علْم اثرات الهيه عميقي در اموات ديگران را به سعادت مي 

 رسد. اي به ايشان مي در هر آني بهره عالم رباني از علمِ 

اکرم رسول  عيسي  )ص(حضرت  حضرت  فرمود:  قبري    )ع( چنين  کنار  از  روزي 
کنند. پس از يک سال اين  گذشت، در عالم باطن ديد که صاحب قبر را عذاب مي مي

کنند. عرض  بزرگوار باز از کنار همان قبر گذشت، لکن ديد که ديگر او را عذاب نمي 
مي  قبر  اين  کنار  از  که  پيش  سال  پروردگارا  عذاب  کرد  را  آن  صاحب  گذشتم، 

  کنند. وحي نازل شد اي عيسي! جواني بينم که عذاب نمي کردند، لکن امسال ميمي
کند و به آنان جاي  کند، از فقرا دستگيري مي از او به وجود آمده که راه را هموار مي 

بينند که ديگران  دهد. آري آنان که بصيرتشان در حد کمال است، اموري را ميمي
 کنند. ادراک نمي 
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راستين عالم  حقيقي،  مي  ، سالک  هموار  ديگران  براي  را  فرزندان  راه  و  کند 
اکرممي   معنوي رسول  حضرت  کند.  ايجاد  موانعي  که  اين  نه  فرمود:    )ص(پرورد، 

از   ميراثي  چنين  که  کسي  حال  به  خوشا  است.  صالح  اوالد  انسان،  ميراث  باالترين 
خود به يادگار گذارد.  

. 

انبياء حضرات  از  يک  هر  را  صالح  اوالد  عظماي  اوصياء  نعمت  از    و  اولياء  و 
شده  خواستار  رحمان  خالق  زکريا پيشگاه  حضرت  مي   )ع(اند.  الهي  عرض  که  کند 

: اي خداي رحمان  ا  َواْجَعْلُه َربِّ رَضيّ   َيْعُقوَب ا َيرِثُني َو َيِرُث ِمْن اِْل َفَهْب لي ِمْن َلُدنَْک َوليِّ »
از نزد خود مرا فرزندي هبه فرما که ولي امر دين تو باشد، ميراثي باشد براي من و  

يعقوب آل  بگردان  براي  پسنديده  را  او  الهي  فرزند  «و  چنين  الهي  محبوب  آن   .
الهي   پيشگاه  از  را  مي صالحي  ميراث مسئلت  چنين  شود  موفق  که  کسي  هاي  کند. 

 الهي از خود به يادگار گذارد، چه سعادت عظمايي نصيب او شده است.  

 

مصداق    -1 كنيد  َلَعلي    وَ »سعي  َعظيم    اِنََّک  راست :  ُخُلق   خوي  يو  را  تو    يكه 

 باشيد.  «واالست
از    -2 عاليه  تعاليم  اخذ  خلق  در  كه  بدانيد  و  بكوشيد  جبروتي  شريفه  آيه  اين 

 عظيم، معلول تفكر و تعقل الهي است.

 ها را با مهر و محبت صيد کنيد. دل  -3

از    -4 قبل  و  دهيد،  الهي  پاسخي  بکوشيد  و  ننماييد  تعجيل  سائلين  پاسخ  در 
 زنيد.  اظهار هر پاسخي آن را به محک قرآن و کالم استاد الهي

  طول   از   که   شده   امر   بسيار   و   باشد   «کوتاه و رسا :  َدلَّ   وَ   َقلَّ »  کالم   است  بهتر   -5
 .کنيد اجتناب  کالم

 . باشد غالب آن  علمي   بر بار آن معنوي  بار و  باشد گزيده  و خالصه  مطالب -6
 . گفت بايد انديشيده سخن  بپرهيزيد، خشم  و تندخويي  از -7
  و   افراط   به   دل   تمايل  حال   در   و   گوييد،   سخن   دل  آرامش  و   اعتدال   حال   در  -8
 . نگوييد سخن تفريط

  پاسخ   دادن  از   انقباض  حال  در   توانيد مي   تا   و   دهيد  پاسخ  انبساط   حال   در   -9
 .ورزيد اجتناب
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  يا   افراط  راه   تحرير   و  تقرير   در  مبادا  نماييد،   رعايت  را  احتياط  و  دقت   -10
  سوق   پرتگاه  لبه   بر   را  او   که   حالي  در  کنيد،مي   ارشاد  که   پنداريد   رفته  تفريط

 . دهيدمي
  سخن   خاطر   جمعيت  با   و  برهانيد   خاطر   تشتت   از   را   خويشتن  تا   بکوشيد   -11

 .گوييد
  وخيمي   عاقبت   خستگي   اين   که   نشويد،   خسته   مالطفت  و   ارشاد  از   هرگز   -12

 . دارد بر  در
  خويشتن   داريد، مي  عرضه   تحرير   و   تقرير   از   آنچه   که   کنيد   دقت   کمال   -13

 .شويد عامل  و عالم  بدان 
  با   و  رسد   کمال   به  شما   دل   زيبايي  مراتب   تا   بکوشيد   تعّلم   و   تعليم   در   -14

 . يابد اتصال  مطلق  حسن
  افکار   و  علم  از  مسير   اين  در   نباشيد،  خود  افکار  و  علم  به  متکي  تنها   -15

 . طلبيد استمداد  عارفان
  نيز   را   ديگران  و  کنيد   طي  را   وصال   طريق   منازل  و   مراحل   خواهيد مي   اگر   -16

  مسلح   الهي   هايسالح   با   و  بوده  مبارز و  مجاهد  فردي  خود   بايد  سازيد،  خويش  همراه
  و  کنيد   مبارزه  راهند،  مانع  که   اهريمنان   و  بيگانگان  با   چگونه  که   دريابيد  تا   شويد،

 . ببريد بين  از   را آنان
:  َجميال    َصْبرا    َفاْصبِرْ »  سازيد   خود  پيشه  را   شکيبايي  و  صبر   بايد  راه   اين  در   -17

  ها ناگواري   و  ناماليمات  همه  آن  قبال  در  ما   پيشوايان  که  ،«نيكو  ي پس صبر كن صبر 
 .کردند صبر  ها شکنجه  و

  اعراب   توانست  عظيم  خلق   با   انسانيت،  مقتداي  آن   ، کاينات  اشرف   حضرت 
  آنان   ميان   از   که   طوري  به   کند؛   هدايت  مستقيم   صراط   به  را  بدوي   و  وحشي

 .شدند ارشاد آنان  وسيله به کثيري  عده  و برخاستند  بزرگي دانشمندان 

 
 



 

 



 فصل پنجم
 
 

 منحرفين و بازماندگان 
 

 اهی مهیب دشمن گاه کمين

 علل انحراف

 آاثر شوم انحراف

 اعمال اولياء خدا انظرین رب  

 نجات بخش  عوامل

د از استاد الهی  ضرورت استمدا





 
 

 

 

انبياء  یسفرا حضرات  اوصياءالهي،  حکماء،  عرفاء،  اولياء،  علماء  ،  يک    و  هر 
فرموده بيان  سعادت  درباره  لحاظ  سخني  از  زمينه  اين  در  آنان  سخنان  اگرچه  اند. 

معاني،   آن  چکيده  و  جوهر  و  بوده  يکسان  معني  لحاظ  از  لکن  است،  مختلف  الفاظ 
. يعني سعادت واقعي براي انسان عاقبت به خيري است،  عبارت است از خير عاقبت

 دعا به درگاه ربوبيت اين است که الهي عاقبت ما را خير گردان. ترينبنابراين مهم 

از جمله علومي که در پيشگاه احديت بوده و بشر به آن آشنايي چنداني ندارد،  
مي  صراحتًا  قرآن  است.  غيب  و  علم  تبارک  خداوند  به  مختص  غيب  علم  که  فرمايد 

موارد به مصلحتي خدا بر  داند، مگر اين که در برخي  تعالي است و کسي غيب نمي
 او معلوم گرداند.

السالم،  عليهم   الهي و حضرات اوصياء  ی سيري در تاريخچه زندگي و کالم سفرا
الهي محبوبين  آن  که  است  اين  عاقبت خويش    نمايانگر  نياز در مورد  راز و  در مقام 

با آن    و حضرت موالي متقيان   )ص(کنند. حضرت رسول اکرماظهار عدم اطمينان مي 
نالند که الهي اگر ما را گرفتار آتش نمايي، چه کسي ما را نجات خواهد  عظمت، مي 

شود که از عاقبت امر خود  مالحظه مي  )س( نامه حضرت زهراداد؟ همچنين در زندگي 
مي و  بوده  مناجات نگران  مکن؛  فراموش  مرا  من،  دفن  از  پس  علي  يا  هاي  فرمايد 

 نمونه بارز ديگري از اين امر است.  )ع(حضرت سجاد

اي براي طالبان است. بدين معني  اي از مراتب، اين تعاليم عاليه البته در مرتبه 
کس   هيچ  باشد.  که  داشته  خود  خيري  به  عاقبت  به  کامل  اطمينان  و  اعتماد  نبايد 

بزرگ  خصم  اماره   شيطان   -  زيرا  نفس  و  مي   -  دون  بوده  کمين  در  خواهد  همواره 
 سالک طريق حق را به پرتگاه خذالن بيندازد.
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، اين خصم بزرگ در حال افراد بسياري اثر گذاشته است. او چنان قوي  شيطان
در   که  آدم است  يونس   حضرت  يعقوب   و  يوسف  و ايوب   و زکريا و  گذاشته؛ او    و  اثر 

سابقه  با  زاهدان  و  شيطان،  عابدان  خود  است.  کرده  گرفتار  عاقبت  سوء  به  را  اي 
اي بلند  توان کرد که او در پايه را مرشد و راهنما بوده است! انکار نمي   هزاران مالئکه 

  ک ي آورد که از بين مالئکه يکي رانده خواهد شد. همه مالو واال بوده، حتي خبر مي 
 نگران بودند تا اين که در نتيجه کبر و غرور و حسد، خود از مردودين گرديد.  

تفکر، از حسد و خودخواهي رهايي يافته، عاقبت به  بسياري از منحرفين در اثر 
  اولين کسي بود که راه را بر حضرت سيدالشهداء   در واقعه عاشورا  خير گرديدند. حّر

بست، ولي پس از آن ماجرا تفکري کرد و مصمم شد که جانش را در راه آن بزرگوار  
خواهند بگويند؛ استقبال مردم  فدا کند. حساب انسان پاک باشد، ديگران هرچه مي 

 شدني است. و عزت دنيا مهم نيست، چه اينها همگي تمام 

 

شيطان  طي    حمالت  را  حق  طريق  و  تکامل  مراحل  که  است  افرادي  به  غالبًا 
اند، شيطان  کنند. افرادي که از طريق حق و تکامل اعراض کرده و منحرف شده مي

و اولياء است.    و اوصياء   به آنان توجهي ندارد. حمالت شيطاني غالبًا به حضرات انبياء
باالتر باشد، حمالت بر او شديدتر است. اما وقتي تزکيه    هرچه مراتب معنوي فردي 

کند ولي  نفس کسي به اعلي درجه رسد، گرچه شيطان حمله خود را به او قطع نمي 
 تواند بر چنين فردي تسلط يابد. مسلمًا نمي 

 

دشمن   مغلوب  و  رفته  بين  از  مسلمانان  سعادت  و  سيادت  تفرقه،  اثر  در  آري 
قلبيمي اتحاد  هر  البته  طوايف  نمي  گردند.  بسا  باشد.  معنوي  موفقيت  وسيله  تواند 

که   چنان  شوند،  قلبي  اتحاد  به  موفق  اما  بوده  منحرف  حقيقت  جاده  از  که  زيادي 
 توانند به هدف اصلي نايل گردند.  امروزه اباطيل اتحاد قلبي دارند ولي نمي 
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ما  شود که داراي ايمان و تزکيه نفس باشند. اگر اتحاد قلوبي سبب موفقيت مي 
نفس   تزکيه  به  بايد  هستيم،  دشمن  بر  غلبه  و  سيادت  و  سعادت  خواهان  واقعًا 

مجيد  قرآن  در  تعالي  و  تبارک  خداوند  علت،  گرديم. بدين  متحد  قلبًا  و  از    پرداخته 
مي پيمان  و  عهد  مي مؤمنين  پيمان  و  عهد  خدا  با  هم  آنان  و  اتصااًل  گيرد  بندند. 

فرمايد که به عهد و پيماني که  در آيات متعددي يادآوري مي   خداي تبارک و تعالي
 با خدا بستيد وفادار باشيد، و بدانيد که از اين عهد و پيمان سؤال کرده خواهيد شد. 

قلبي  اتحاد  از  انسان  زماني  است  ممکن  تفرقه    .  وادي  در  گام  و  نمايد  اعراض 
نهد و موفقيت ظاهري و کذايي هم به او دست دهد؛ و يا نيرويي را ضعيف ببيند و  

د، اما  به نيروي قوي متمايل شود و از اين طريق عزت و موفقيت مادي او فزوني ياب
 اساس و آرزويي شيطاني است.ها همه اموري بياين 

امکان  موفقيت  معنوي،  اتفاق  و  اتحاد  سالح  و  سپر  با  جز  و  پس  نبوده  پذير 
توان شاهد پيروزي را به دست آورد و به مقام رفيع عظمت رسيد. امر است به  نمي

خاطر  فکري  جمعيت  تشتت  زيرا  قلوب،  اتحاد  نمي   و  درمان  را  دردي  تنها  کند،  نه 
 بلکه موجب تشديد وخامت و حتي سقوط است.  

شيطان  حمالت  جمله  به    از  وادار  را  انسان  و  بپاشد  تفرقه  بذر  که  است  اين 
باز تفرقه  حكم  در  امر  اين  پذيرش  کند،  جبهه    اندازي  اما  كردن  است.  دشمن  براي 

و احتراز از تفرقه است، تذکر و عتاب بزرگان از    دعوت بزرگان همواره به اتحاد قلبي 
روي محبت الهي و به جهت جلوگيري از تفرق و تشتت است. آري اظهار محبت را  

 بايد از ناحيه بزرگان تشخيص داد.

تنه نه  هماهنگي  و  توافق  ايجاد  براي  يک  اسالم  اعضاي  و  برادر  را  مسلمين  ا 
مي  تربيت  چنان  را  مؤمنين  آن  از  باالتر  بلکه  فرموده،  معرفي  مقام  پيکر  به  که  کند 

             دارند.ايثار رسيده و خير و منافع ديگران را بر خود مقدم مي 

اسالم صدر  مسلمين  محيرالعقول  و  نهايي  کمي  موفقيت  با  که  مدت  عّد،  در  ه 
بود.    ساقط کنند، در اثر اتحاد قلبي  را از سرير امپراطوري   توانستند قياصره  کوتاهي

اين است که اجانب در هر عصر و به خصوص امروزه از هر سو در تالش آنند که بين  
نمايند.   ايجاد  تفرقه  مسلمين 
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اکرم رسول  مبارکش    )ص( حضرت  وجود  پرحادثه  و  پرنور  عمر  چراغ  که  موقعي 
گرايد  مي خاموشي  به  است    -خواست  پرحادثه  همواره  بزرگان  عمر  آن    -البته  در 

حال   در  آخر  روزهاي  آن  در  حتي  فرمود.  همديگر  با  مؤمنين  اتحاد  به  توصيه  حال 
بزرگو آن  مبارک  دست  ببريد.  مسجد  به  مرا  که  فرمود  تب،  و  بيماري  را  استيالي  ار 

گرفته و به مسجد بردند، در آن حال به منبر تشريف برده و فرمودند: اي مؤمنين با  
يكديگر اتحاد داشته باشيد که خدا از شما پيمان گرفته است. چه اگر واقعًا اتحاد و  

پيمان الهي  آن  ايمان به  اهل  موفقيت   اتفاق قلبي باشد و  هاي بزرگي  وفادار بمانند، 
 نصيب آنان خواهد شد.

الهي  پيمان  و  عهد  آن  به  مدام  که  است  فرض  حق  طريق  سالکين  يکايک    بر 
وفادار بوده آن  چه حد به  که تا  دريابند  دقيق،  اند. بايد به  متذکر شوند و با بررسي 

ديگران منوط به اين امر   که سعادت خود و  پيمان برآيند، زيرا  عهد و  تجديد  مقام 
 مهم الهي است. 

 

  در پيشگاه الهي به نسبت مراتب عقلي و امکانات تعليمي و هر کسي    مسئوليت 
در   است،  برخوردار  بيشتر  امکانات  و  مراتب  اين  از  که  فردي  پس  اوست.  تربيتي 

ليتشان در پيشگاه  مسئو  و اوصياء  ليتش باالتر است. حضرات انبياءمسئو  پيشگاه حق
اعلي  الهي از همه باالتر است، زيرا از مراتب عقلي و امکانات تعليمي و تربيتي در حد 

ترک   به  ارتکاب  محض  به  حتي  قرآن،  آيات  به  بنا  که  طوري  به  بودند.  برخوردار 
 گرفتند.اواليي، به شدت مورد مؤاخذه پروردگار متعال قرار مي

مندند و  افرادي که از مراتب عقلي و امکانات تعليمي و تربيتي در حداقل بهره 
نيست، جمع  آنان  در  شرايط  معنا  آن  در  مسئو  به  آنان  همانند  ليت  الهي  پيشگاه 

 باشد. و اولياء نمي  و اوصياء حضرات انبياء 

نه به خاطر کسب امکانات    ، سالکين الهي موظف و مکلفند که همه اقداماتشان
با  مبارزه  در  آنان  باشد.  او  رضاي  و  حق  خاطر  به  که  مردم،  رضاي  جلب  و  مادي 

ها بايد عده کثيري را که تابع ادله منطقيه و براهين حکميه و عقليه نبوده و  بدعت 
اقدامات  بي اين  همه  از  مقصود  که  گردند  متذکر  و  نموده  آگاه  امکان  حد  تا  خبرند، 

ارشا  و  الهي،  وظايف  به  و  کنند  شروع  خود  از  را  ارشاد  اول  بايد  اما  است  نجات  و  د 
اي حاصل  تکاليف خود آشنا گردند، در غير اين صورت چنان که بايد و شايد نتيجه 

 شود.نمي
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عاقبت  واصلين  خير  که  کامليني  قبال    و  در  مسلمًا  گشته،  آنان  نصيب 
مر  از  وگرنه  برخورداري  بودند  تقوي  و  عمل  صاحبان  تعليمي،  امکانات  و  عقلي  اتب 

نمي  ابدي  سعادت  به  شدند.  موفق 

 . 

ممکن است مراتب تعليم و آمادگي سالکي به آنجا رسد که حتي به مقام    ،آري
مبتال   شديدي  بيماري  به  و  منحرف  غفلت  اثر  در  ولي  شود،  مفتخر  نيز  رهبريت 

پيغام که  بيماري  چنان  نفسانيت  گردد،  بحر  در  و  نشده  مؤثر  او  در  الهيه  هاي 
 پا نهد! مستغرق گردد و همه احکام و قوانين را فراموش کرده و زير 

بينند که  اگر سالکين طريق حق سيري در تاريخچه زندگي مشاهير کنند، مي
کرد که روزي ساقط  اند، هيچ از دلشان خطور نمي خيلي از بزرگاني که سرنگون شده

خلفا  معنوي  مقام  بود  شوند.  اوج  در  پاره  زماني  تهمت هرچند  مطرح  اي  افتراها  و  ها 
از   آنان  كه  امارهشده  نفس  مغلوب  عمر  پايان  در  ولي  داشتند  را  عيب  اين  و    اول 

را زير    )ص(هاي حضرت نبي اکرمشياطين شدند، به طوري که تمام تأکيدات و توصيه 
 پا گذاشتند.  

معرفت که  مي   اهل  گشته  بزرگي  گناه  مرتکب  گذاشته،  بدعت  که  فردي  دانند 
شوند در نامه اعمال او  عالوه بر جرم خود، گناه افراد ديگري هم که به آن مبتال مي

مي  آن  ثبت  واسطه  به  را  گناهي  که  کسي  هر  دنيا  از  او  رفتن  از  پس  حتي  گردد. 
. برعکس، صاحبان  بدعت مرتکب شود، شخص بدعتگزار در گناهان آنان سهيم است

مي ديگران  ارشاد  وسيله  که  الهي  و  خير  سهيم  عمل  آنان  خير  اعمال  در  شوند، 
 هستند.  

فرمايد: افراد گناهکار عالوه بر حمل بار گناهان خود،  خداوند تبارک و تعالي مي 
کنند و چه بد باري است! و نيز  اند نيز، حمل مي بار گناهان افرادي را که گمراه کرده

ْاثاَرُهمْ »  : دفرمايمي َو  ُموا  َقدَّ ما  نَْکتُُب  بدعت    :َو  خود  از  بعد  و  فرستاده  قبل  از  را  آنچه 

مي ضبط  و  ثبت  عملش  نامه  در  را  آن  آثار  کنند،  «کنيمگذاشته،  گناه  آنان  هرچه  ؛ 

مي  افزايش  او  عذاب  رَ »يابد.  مراتب  َاخَّ َو  َم  َقدَّ بِما  َيْوَمئِذ   نْساُن  اْْلِ روز  :ُيََنَبَُّؤا  آن  به    در 

مي  داده  خبر  فرستادهانسان  پس  و  پيش  از  آنچه  به  چه  «شود  و  باشد  مثبت  چه   ،
 منفي. 

بخشد جز بدعت. بدعت قابل عفو نيست،  خداوند متعال هر گناهي را مي   ،آري
مخصوصًا براي کسي كه از دنيا برود و بدعت او در دنيا باقي بماند! مگر اين که به  
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ريشه  را  آن  حياتش  زمان  در  الهي  چهتوفيق  کند.  دارد  ،کن  اقسام  و  انواع    . معاصي 
خوپاره متوجه  خساراتش  و  مضرات  گناهان  از  پارهاي  و  است،  انسان  سبب  د  اي 

اند: گناه نکنيد و اگر وقتي مغلوب نفس  رو فرموده شود. از اين انحراف ديگران هم مي 
و شياطين شديد، اقاًل گناهي را مرتکب شويد که با رفتن شما از دنيا، آن گناه نيز  

ز با مراقبه  برود و به ديگران سرايت نکند و آنان را به گناه وادار ننمايد، و البته اين ج
 و محاسبه ممکن نيست. 

 

ه در پيشگاه الهي مقبول نيست، اين است که کسي از خدا  از جمله دعاهايي ک
فرمايد: اي مردم گمان  بخواهد که او را امتحان نکند. چه خداوند تبارک و تعالي مي 

که شما امتحان نميمي امتحان به سعادت خواهيد رسيد؟ چه  کنيد  شويد، و بدون 
آيندگ شدند،  امتحان  پيشينيان  كه  طور  همان  عبثي!  و  واهي  امتحان  خيال  نيز  ان 

نه فقط در قبال شدايد و مصائب، که    خواهند شد. اما بايد دانست که امتحان الهي 
هاي ظاهري و  در قبال نعم مختلف است، حتي با مقامات دنيوي و امکانات و نعمت 

 باطني. 

مرّم و  تعمير  و  ترميم  در  که  افرادي  ساختمان اي  و  ت  ظاهري  قصرهاي  و  ها 
مي  فعاليت  آنها  ترميم  نظم  و  تعمير  و  باطني  قصرهاي  آبادي  در  هم  مدتي  کنيد، 

 است.    شکسته بکوشيد، که سعادت جاوداني در انتظار چنين مردان الهي هايدل 

نمايد، زيرا در اين دنياي  انسان را به تفکر و تعمق دعوت مي  اتصااًل قرآن مجيد
عقل دورانديش و ديده دوربين و گوش شنوا الزم است و انسان بدون تفکر    ،پرحادثه

 رسد.  و تعمق به سالمت به هدف نمي

تضعيف مراتب بصيرت    موجب  ،الهي  سالک طريق حق بايد بداند که اعمال غير 
است  دل  گوش  شنوايي  و  دل  طوفان   ديده  از  عبور  الزمه  و  و  ظاهري  حوادث  هاي 

عاقبت به نجات و  تقويت حواس باطني  باطني و  است  خيري،  اْجَعْل  »   و قلبي  َاللُّهمَّ 
 . «اِقَب اُُمورِنا َخْيرا  َعو 
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صفحات تاريخ مشحون است از سالکين بسياري که از صراط مستقيم منحرف  
به خدا پناهنده شود،    اند. لذا سالک طريق حق بايد مدام از شر نفس و شيطانشده

 پنجه محفوظ دارد. تا او را از شر اين دشمنان قوي

فرموده  مي بزرگان  آيا  بزرگ اند:  که  بداني  آن  خواهي  کيست؟  تو  دشمن  ترين 
قوي  امارهدشمن  نفس  نام  به  تو  وجود  در  سالکين    پنجه  از  بسياري  است.  پنهان 

طريق حق بعد از رياضات و مجاهدات بسيار در اثر اغواي اين خصم بزرگ از طريق  
 اند.مستقيم الهي، منحرف گرديده 

يکي از سلسله   ، آري حق بود و  مؤسس  طريق  روزي سالک  مشهور باطله،  هاي 
، از صراط  ارهنمود، لکن در اثر اغواي خصم بزرگ، نفس اماز استادي کسب فيض مي 

ر حضرت مولي  مستقيم منحرف گرديد. کار به مقامي رسيد که مدعي شد که مبّش
و حمله نفس اماره به اين قناعت ننمود. شياطين    کم در اثر اغواي شيطاناست! کم 

پنهان   پرده  پس  در  را  خود  چرا  پاکدل  مرد  اي  که  شتافتند  او  سوي  جا  هر  از 
ايم، ترا  داري؟! مقام تو باالتر از اين است، ما مقامات ترا در خواب مشاهده کردهمي

رضوان روضه  بهشت   در  اع  و  ملکوت  معلي   ليو  عرش  و  ديده  و  باطني  مقام  ايم، 
فريب اين وساوس را خورده اظهار نمود که من    ،حقيقت خود را اظهار نما! آن شقي

هستم!    داشتم، حقيقت اين است که من، موالي زمانتا حال مقام خود را پنهان مي
اما به اين حد هم اکتفا نکرد و سرانجام ادعا کرد که او خالق کاينات است! و در آثار  

خود را بيان کرده    اش از جمله در دو کتاب کذايي خود صراحتًا ادعاي خدايي ه ضلّ ُم
عده  آن  جزو  او  مسلمًا  غلوّ است.  خود  مقام  در  شيطان،  اغواي  اثر  در  که  است    اي 

 اند.کرده و اهل آتش 

چنان   ،آري ديگران؛  مقام  در  کرد و نه  در مقام خويش غلو  اي  که عده   بايد نه 
مولي حضرت  مقام  حضرت    الموالي در  مقام  از  باالتر  را  بزرگوار  آن  مقام  کرده،  غلو 

اکرم عده   )ص(رسول  حتي  ک دانستند؛  کردند  اظهار  نيز  عليـاي  کاينات    )ع( ه  خالق 
 است!  

وارد شهري    آمده که وقتي حضرت موالي متقيان  البالغهدر کتاب مقدس نهج 
خم   رکوع  تعظيم ايشان به حد  در  شتافته  آن حضرت  استقبال  کثيري به  شد، عده 
رکوع و سجود   که  کرده و متذکر شدند  نهي  از اين عمل  را  آنان  آن بزرگوار  شدند. 
مخصوص خداوند متعال است. گرچه وهم و فهم از درک مقام معنوي آن مولي قاصر  

معتقد کسي  اگر  همه  اين  با  اما  حضرت    است،  مقام  از  باالتر  ايشان  مقام  که  شود 
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است، يا مقام الوهيت را به آن بزرگوار نسبت دهد، مسلم که او اهل    )ص(رسول اکرم 
 آتش است. 

  يکي از صفات ذميمه و نتيجه اغواي نفس و شيطان   خودپسندي و خودستايي
براي نشان دادن امتيازات    و اوصياء   است، و به ندرت اتفاق افتاده که حضرات انبياء

 ، به مقام تعريف از خود برآيند. مكتب الهي دين و اتمام حجت

در مقام خود و ديگران، علتي است براي توهين و خرد کردن مقام   و مبالغه  غلّو
فرد   مقام  است  ممکن  است.  پاکدالن  حافظ  متعال  خداوند  لکن  بزرگان،  معنوي 

نمي ابر  زير  هميشه  درخشان  آفتاب  لکن  نگردد،  معلوم  سرانجاممقدسي  و    ، ماند 
 ر خواهد کرد. و با نور خود عالميان را منّو فام برطرف شدهروزي ابرهاي سيه 

او   مقام  در  کسي  اگر  که  است  اين  الهي  سالک  مهم  تکاليف  و  وظايف  از  يکي 
مبالغه نمايد، سکوت اختيار نکرده و از مدح او مشعوف نگردد، بلکه بايد صراحتًا به  

که در اين مقام از    )ع(مقام اعتراض و احتراز درآيد. بنگريم به مناجات حضرت سجاد
مي  مسئلت  چه  الهي  گردان درگاه  من  حال  شامل  را  خود  کامله  توفيق  الهي    نمايد: 

چندان که مقام معنوي من در پيش مردم باالتر گردد، همان مقدار مقام خويش را  »
؛ و بر عزت ظاهری من ميفزا مگر اين به همان اندازه مرا در نزد خودم  تر ببينمپست

و   گردانیخوار  النّاِس    :ذليل  ِفي  ْلتَْرَفْعني  َو    اْلّ َدرََجة   َو  ِمْثُلها  نَْفسي  ِعْنَد  َحَطْطَتني 
 . «َاْحَدثَْت لي ِذلَّة  باِطَنَة  ِعْنَد نَْفسي بَِقَدرِها   ْلّ اِ ْلتُْحِدْث لي ِعّزا  ظاِهرا   

تو به وسيله آن حق را    در دل ما چراغ تقوي و معرفت بيفروز تا به توفيق  ،الهي
چراغ آن  بدون  که  دهيم،  تشخيص  باطل  تشخيص  ، از  و  نشده  روشن  ما    غير   ، دل 

 ممکن است.  

مجيد  ،الهي قرآن  در  َو    َو َعسي  »اي  فرموده  خود  َلُکْم  َخْير   ُهَو  َو  َشْيئا   تَْکَرُهوا  اَْن 
َانَْتُْم ْلتَْعَلُمونَ   َعسي   َو  َيْعَلُم  الل ُه  َو  َلُکْم  َو ُهَو َشرٌّ  چيز :  اَْن تُِحبُّوا َشْيئا     را خوش   ي و بسا 

برا نمي آن  و  چيز   ي داريد  بسا  و  است  خوب  دوست  ي شما  برامي   را  آن  و   ي داريد 
 . «دياندنمی  داند و شما مي  شما بد است و خدا 

تعجيل    ،الهي ما  درباره  که  را  آنچه  تا  فرما  عطا  ما  به  را  معرفت  آن  توفيق 
 اي، آنرا براي خود نابهنگام ندانيم.اي يا به تأخير افکنده فرموده

وجود مقدس اولياء تو نور است و در هر عصري روشن کننده اين شموع    ،الهي
نمي ديگران  هرگز  برافروزي  تو  که  شمعي  آن  و  تويي،  خاموش  توانند  فروزان  را  آن 

 کنند. 
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الهي مردان  عاليه  تعاليم  تحت  متمادي  ساليان  که  گرفته   افرادي  در  قرار  و  اند 
حجت اتمام  آنان  بر  کمال  الهي    حد  پيشگاه  در  مشروعي  عذر  هيچ  امروز  نه  شده، 

محضر   در  ظاهري  حضور  تنها  كه  بدانند  آنان  عظمي.  عرصه  آن  در  فردا  نه  و  دارند 
حضور قلب است. بسا افرادي که ظاهرًا در محضر    ،شرط نيست، چه اصل  استاد الهي

 کند.اند، زيرا قلب آنها در جاي ديگري سير مي حاضر و باطنًا غايب اساتيد الهي 

آيند و آن را براي  ايم كه آنان به مقام نفرين بر نميدر سيره بزرگان ديده   ،الهي
مي  قصوري  دخود  مقربين  به  ترا  الهي  صراط  دانند.  به  را  منحرفان  همه  رگاهت، 

مستقيم هدايت نما. الهي معارف آسماني خود را به سوي ما بفرست و به واسطه آن،  
 ها را از دل ما بزداي.تيرگي

  

  ، بايد بدانيم حمالت و صدمات و ضربات خصم بزرگ، متنوع است. اميد به حق
که قلوب پاک براي مواجهه با حمالت و ضربات گوناگون خصم بزرگ آماده باشند.  

کند که ميان مسلمانان  افكني پيش گرفته، تالش ميخصم بزرگ گاهي طريق تفرقه
تفرقه ايجاد نمايد و در اين مرام خود موفق نيز شده است. چنان که تحقيقات نشان  

 از صد است.  دهد که تعداد ِفَرق مسلمانان متجاوز  مي

داند و ساير فرق را  کند که متشّرع است و خود را بر حق مياي ادعا مي طايفه
فرقه  باطل.  مي بر  ادعا  شيخي اي  ما  بر    کند  فرق  ساير  و  ماست  با  حق  هستيم، 

طايفه باطل همچنين  مياند.  سني  را  خود  حاجي  طايفه   .داننداي  درويش،  نام  به  اي 
برده شد، خود نيز به    اي که اجمااًل نامق و چند فرقه َر.. اين ِف.، عرفاني وکريم خاني

 شوند.سم تقسيم مي چند ِق

با   هستند  دراويش  قسمي  قسمند:  چندين  درويشان  طايفه  مثال،  عنوان  به 
ريش  و  ژوليده  ِفموهاي  ساير  از  و  آنهاست  با  حق  دارند  ادعا  که  بلند  بسيار  ق  َرهاي 

دهد که اينان  باالترند. تحقيق دقيق و بررسي کيفيت حاالتشان از نزديک، نشان مي 
با نظافت و غسل و طهارت کاري ندارند. اسالميت آنها تنها درازي موي سر و صورت  
و گاهگاه اشتغال به ذکر است. اين گروه نه با احکام فقه سر و کار دارند و نه با قرآن  

سال قرآن.  اهل  استحمام و  پاک  نمي  ها  انسان  قلب  بايد  که  هستند  مدعي  و  کنند 
 باشد و ظاهر مهم نيست؛ مسلمًا اينان بويي از اسالم نبرده و در راه باطلند. 

اندازه  تا  و  نبوده  قبلي  گروه  مانند  گرچه  دراويش  از  ديگر  نظافت  قسمي  اي 
اندکنند، اما ترک فرايض مانند نماز و روزه و قرآن کرده لباس و بدن مي 
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دانند و  مي . گرچه آنان با اسالم فاصله زيادي دارند، لکن خود را حق  
 ساير فرق را باطل. 

بند  قسمي از دراويش ظاهرًا نماز و روزه را قبول دارند، لکن چندان مقيد و پاي 
شوند. اينان نيز گرچه مرام و  باشند، تنها گاهگاهي مشغول ذکر مي احکام اسالم نمي 

دانند و سايرين را  عملکردشان در مرتبه افراط و يا تفريط است، لکن خود را حق مي 
 بر باطل. 

 

در اثر اغوا و اغفال خصم بزرگ به    ،ها ترديدي نيست که تمام اين فرق و گروه
وجود آمده و به وسيله بيگانگان ضربه بزرگي به اسالم زده و سبب تفرقه مسلمانان  

مسلمشده بسياري  آيات  در  قرآن  که  صورتي  در  اتفاق  اند،  و  اتحاد  به  دعوت  را  انان 
 نمايد. مي

خواهد تا قيام قيامت بر  خصم بزرگ، مسلمانان را به تفرقه انداخته و مي   ،آري
حربه  مؤثرترين  از  يکي  اين  و  بيفزايد،  تفرقه  و  مسلمانان  اختالف  عليه  دشمن  هاي 

الهي مي   ، است.  پناه  تو  به  تفرقما  موجب  که  شود  صادر  حرکتي  ما  از  که  ه  آوريم 
 مسلمين گردد، يا بدعتي يا اشاعه باطلي توسط ما بنا نهاده شود. 

هاي خصم بزرگ نسبت به مسلمانان،  ها و حمله ترين ضربه يکي ديگر از بزرگ 
وارد شدن از طريق عبادت است که مسلمانان را اغفال و اغوا نموده و به نام عبادت،  

کشته  را  اس عبادت  تقوي،  و  قرآن  و  اسالم  نام  به  بين  اند.  از  را  تقوي  و  قرآن  و  الم 
اند! لذا بايد بسيار هوشيار و آگاه بود که مبادا افرادي در قالب فداکاري، مقاصد  برده

شوم خود را جامه عمل پوشانند، چنان که افرادي مشغول علوم دينيه شده اما بعد  
دست  آنان  که  شده  خواسته   نشاندهمشخص  و  بوده  بين  بيگانگان  طريق  اين  از  اند 

 لمين تفرقه اندازند. مس
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رباني علماي  از  كتابخانه  يكي  وارد  شدمگويد  رّد    ، اي  در  ظاهرًا  كتابي  ديدم 
الواقع در اثبات آن! آري از راه عبادت و اسالم و قرآن، به اسالم و  بود ولي في  بهائيت

 اند. قرآن ضربه زده 

خصم بزرگ به مسلمانان، از راه  ثر  ؤها و حمالت مهمچنين يکي ديگر از ضربه
حضرت   که  حالي  در  آنهاست،  در  تفريط  و  افراط  به  تشويق  و  مستحبات  ترويج 

بِالنَّو» فرمايد  مي  )ع(علي قُْرَبََة  بِاْلَفرائِضِ ْل  َاَضرَّْت  اِذا  مستحبات  اِفِل  انجام  در  تقربي   :

رساند ضرر  واجبات  به  که  وقتي  حال  «نيست  به  بدا  بر  .  مستحباتش  که  کسي 
 واجباتش صدمه زند. 

گرچه در مورد نماز اول وقت تأکيد شده، ولي در صورت خستگي و کسالت و  
حالي، تا حال معنوي  تأخير آن است تا رفع خستگي و بي  فقدان حال معنوي، اولي  

افزايش يابد. يا اگر نمازگزار به فردي مقروض است و امکان پرداخت دين او هست،  
ِدپ  اولي  واجبات  رداخت  به  که  مستحبي  اصواًل  است.  نماز  انداختن  تأخير  به  و  ين 

 شود. صدمه زند، در رديف مستحبات محسوب نمي 

در سفر حج، امنيت جاني و مالي شرط شده، اما كمتر به اين نکته توجه شده  
او   مسافرت  با  اگر  بلکه  نيست،  منظور  حاجي  شخص  مالي  و  جاني  امنيت  فقط  که 

صدمه و بچه    امکان  کسي  اگر  ترک آن سفر کند. مثاًل  هست، بايد  ديگري  خطر به 
 شيرخواره دارد، بايد فعاًل حج را ترک کند مگر اين که او را به دايه بسپارد.

که اين  وارد    ،حاصل  استحبابي  امور  طريق  از  که  است  کمين  در  بزرگ  خصم 
خ  اين  آيا حمالت  زند.  مسلمين  مهمات  و  واجبات  به  بزرگي  ضربه  بزرگ  شده،  صم 

باشد؟ مسلمًا حمله بزرگ او  تنها به افراد عادي است و يا به يک عده بخصوص مي 
مردان الهي مولي    مدام به  توفيق الهي و به نظر خاص حضرت  ياري و  است، اما به 

 گردد. السالم، حمالتش مؤثر نميعليه 

انبياء حضرات  به  بزرگ  خصم  اوصياء  اين  نمي  و  گرچه  کرده،  بر  حمله  تواند 
غلبه کند اما ممکن است اثري در آنان ايجاد نمايد. چنان که در حضرت    مخَلصين

السالم اثر گذاشت ولي نتوانست موفق گردد. به  عليهم   و زکريا و يوسف   آدم و يونس 
ترين  نيز حمالت زيادي کرد و بزرگ  )ع(و حضرات ائمه اطهار  )ص(حضرت رسول اکرم 

مي حمله  بزرگوار  آن  که  بود  آنجا  تعيين  اش  را  خود  جانشين  الهي،  امر  به  خواست 
َبلَّْغَت  يَ »فرمايد:   َفما  تَْفَعْل  َلْم  اِْن  َو  َربَِّك  ِمْن  اَِلْيَك  اُنْزَِل  َبلِّْغ ما  الرَُّسوُل  َايَُّها  الل ُه    رِساَلَتُه وَ ا 

تو نازل شده ابالغ    يپيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سو  ي ا:  َيْعِصُمَك ِمَن النّاسِ 
 . « داردمي و خدا تو را از گزند مردم نگاه  ي اهپيامش را نرساند ي كن و اگر نكن
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به معاني    ، ظاهر آيهاين آيه شريفه كه در مقام اثبات امامت است، اگر عالوه بر  
مي  برسيم،  آن  كامله  بطن  به  و  كرده  توجه  آن  و  بطوني  وظيفه  آخرين  كه  بينيم 

فرمايد كه: اي حبيب من اگر اين  را تعيين مي   تكليف اشرف مخلوقات و حبيب خدا 
 اي!آخرين وظيفه را انجام ندهي، مثل اين است كه ساير وظايف را انجام نداده 

آن    در اين  آيه مكّمل  َو  »آيه و  َعَلْيُكْم نِْعَمتي  َاتَْمْمُت  َو  َلُكْم ديَنُكْم  َاْكَمْلُت  َاْلَيْوَم 
دينا   ْسالَم  اْْلِ َلُكُم  نعمت  :  رَضيُت  و  كامل  برايتان  را  شما  دين  شما    امروز  بر  را  خود 

برا  را  اسالم  و  گردانيدم  آيين   يتمام  عنوان  به  تعيين  « يدمپسند  شما  بر  عالوه   ،
 هم نمايان است.  )ص( ، انوار محمديآخرين وظيفه و تكليف حبيب خدا

محمدي  انوار  اين  و  بگشا  ديده  قلب،  كلّ   )ص(اي  انوار  اينجا  در  كه  بنگر    را 
را ندارد، اين    )ص(محمدي  اين انوار  قدرت مشاهده  ظاهر  ديدگان  البته  است.  نمايان 

تواند اين انوار را مشاهده نمايد. از آن انوار، نورهايي اعطا  ديدگان قلب است كه مي 
 پردازند.به ارشاد مردم مي  ها، همواره مردان الهيشده كه به وسيله آن چراغ 

  )ص( خصم بزرگ در تالش است كه مشعل فروزان خدايي، آن نور محمدي ،الهي
تو ياري  به  كه  است  اميد  اما  كند.  خاموش  صدمه   ، را  نتواند  تنها  آن  نه  بلكه  زند  اي 

 نور تقويت يابد و قلوب همة عالميان را منّور نمايد.

هاي گنهكار  ستغفار برآمده و اين دستالهي، زبان قلب و زبان ظاهري به مقام ا
ما را از   )ص(ترا به اين انوار محمدي  ،به بارگاه رحمتت بلند گرديده، اي خداي مهربان

 درگاه رحمتت نوميد مگردان. 

مجيد قرآن  در  را  خود  كه  خدايي  رحمت    اي  و  رحيميت  و  رحمانيت  با 
فرموده  معرفي  نصوح اليتناهي  توبه  قبولي  نويد  بندگان  به  و  خداي  داده  اي،  اي  اي. 

 موفق گرديم.   مهربان، توفيق و سعادتي بر ما كرامت فرما كه به توبة نصوح

مقّر  ،الهي بسياري    ما  لكن  خويش،  گناه  بر  معترفيم  سراغ    ازو  را  گنهكاران 
نهاده تو  بارگاه  خاك  به  را  خود  قلب  پيشاني  كه  و  داريم  خرسندي  كمال  با  و  اند، 

سعادتي به ما كرامت    ،اند. الهي موفقيت پيشاني دل را از اين بارگاه رحمت برداشته 
 خاك بارگاه رحمتت برداريم. فرما كه پيشاني دل را با كمال موفقيت و خرسندي از 

ايم، و  مقّر و معترفيم كه اوقات گرانمايه خود را در راه گناه سپري كرده  ،الهي
اين گناهان ما را از اداي وظايف و تكاليف محّوله و معّينه و از انجام مناسك بندگي  

 داشته است.باز

محمدي  ،الهي انوار  اين  به  كرامت    )ص(ترا  ما  براي  را  شايستگي  كه  آن  فرما 
 بندگي و عبوديت ترا به جا آوريم.



                                                                                ن و بازماندگانـيـفرنحـم 271
           

مي  اقتضا  تو  اليتناهي  رحمت  كه  چنان  آن  مهربان!  خداي  به  اي  را  ما  كند، 
به استحقاق ما منگر، به رحمت اليتناهي خود بنگر كه    ، بارگاه رحمتت بپذير. الهي

 مانيم.اگر به استحقاق ما بنگري، از رحمت واسعة تو محروم مي 

ابره كه  خدايي  كه  اي  خدايي  اي  افكنده،  سايه  جا  همه  به  تو  رحمت  اي 
 بخشش و رحمت تو بر كيفرت پيشي گرفته، ما را بيامرز. 

دامن آلوده به گناه و قلب آلودة ما را به مقربين درگاهت، به آب توبه و    ،الهي
 رحمت تطهير فرما.

 

کاينات اعمال  جمله  ه  ،از  اما  است،  شهود  کاينات  مرتبه  اصناف  از  صنفي  ر 
کل   شهود  ديگر،  عبارت  به  يا  اصناف  کل  شهوديه  مراتب  است.  شهود  نوعي  داراي 
کاينات يکسان نيست. هر صنفي از اصناف کاينات، خواه در رديف جمادات محسوب  
در جمادات   آري  شهود دارند.  کدام نوعي  انسان، هر  يا  يا حيوانات و  نباتات  يا  شود 

 کند.دق مي نيز شهود به نوعي ص

اجانين  حيوانات،  نباتات،  و  جمادات  اصناف  از  يک  هر  ماليک شهود  انسان،    ،  و 
يکسان نبوده و مراتبي دارد. بحث درباره شهود هر يک به طول انجامد و شايد کتب  
و   اصناف  ساير  شهود  ماوراء  که  شهودي  لکن  باشد،  نداشته  را  آن  گنجايش  متعدد 

 کاينات است، عبارت است از شهود انسان. 

باتات  شهود انسان از لحاظ مراتب صعوديه و کماليه، از شهود تمام جمادات و ن
اجانين حتي  و  حيوانات  ماليک  و  لحاظ    و  از  نيز  ماليک  که  طوري  به  است،  باالتر 

مي  انسان  نيستند.  انسان  با  مقايسه  قابل  نمايد:  شهود  شهود  و  سير  گونه  دو  تواند 
که   انساني  است.  صعودي  آن  سير  که  شهودي  و  است،  نزولي  سيرش  که  شهودي 

اي برسد که از نظر مقام  نمايد، امکان دارد به مرتبه ب نزولي را سير ميشهودش مرات
 نباتي و جمادي باشد. تر از مقام شهودپايين  ،باطن به مراتب

اند که  هايي به وجود آمدهمروري بر صفحات تاريخ نمايانگر اين است که انسان 
سير کرده و در نتيجه برابر با انعام و بهايم،  عديت از حقيقت، مراتب نزولي را  در اثر ُب

شده  فروتر  هم  آنها  از  انسان بلکه  مقابل،  در  به  اند.  وصال  و  نزديکي  اثر  در  هايي 
اند که باالتر از آن جز مقام  حقيقت و سير صعودي کماليه شهودي، به مقامي رسيده

است، تا کمال  انصراف از شهود مراتب نزولي    احديت نيست. در محضر بزرگان، اولي 
 توجه به سير صعودي و کمالي شهود باشد. 
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نموده  سير  را  صعودي  مراحل  که  عارفاني  و  و  صاحبدالن  معنوي  نتايج  از  اند، 
هم   است،  معنوي  مقامات  و  قلبي  و  روحي  کماالت  تقويت  سبب  که  حاصله  الهيه 

 اند. اند و هم عده کثيري به وسيله آنان ارشاد و هدايت يافته مند شدهخود بهره

اي مشاهدات  پاره گيرد:در سير صعودي کماليه، شهود در چند مرحله انجام مي 
مقام   در  مشاهدات  بعضي  و  بيداري  و  خواب  بين  مشاهدات  برخي  خواب،  مقام  در 

مي  انجام  پارهبيداري  مي گيرد.  صورت  خيال  عالم  در  مشاهدات  برخي اي  و  گيرد 
و   ظاهري  عقل  عالم  در  مشاهدات 

 . 

او کشف شود به   غيبي بر  کوشد، اسرار  دل  تصفيه  در  حق چون  طريق  سالک 
 واسطه خواب يا بيداري يا ميان خواب و بيداري. خواب بر چند قسم است: 

احالم يکي   وساوس    اضغاث  از  که  کند  آن  ادراک  خيالي  آلت  با  نفس  که 
خواب  گونه  اين  است؛  نفساني  هواجس  و  و  شيطاني  آشفته  خواب  و  ندارد  تعبير  ها 

اند جزيي از اجزاء نبوت است، و  است که فرموده  پريشان است. ديگري خواب صالح
 را غالبًا وحي در خواب بوده است. بياءبسياري از حضرات ان

 بر سه قسم است: خواب صالح

اول   شود،    -قسم  ظاهر  بعينه  و  ندارد  نياز  تعبير  و  تأويل  به  که  است  خوابي 
ابراهيم حضرت  خواب  بود    مانند  صريح  َاري  »که  َاْذَبُحکَ   اِنّي  َانّي  اْلَمنامِ  در  :  ِفي  من 

 . « برممي بينم كه تو را سر مي خواب چنين  

ک  لِ خوابي است که محتاج به تأويل و تعبير است، مانند خواب َم  -قسم دوم   
 و خواب زندانيان.  مصر 

سوم   و    -قسم  تأويل  به  محتاج  آن  از  بعضي  که  است  و  خوابي  است  تعبير 
يوسف حضرت  خواب  مانند  شود،  ظاهر  بعينه  آن  از  َعَشَر  »  قسمتي  َاَحَد  َرا َْيُت  اِنّي 

ْمَس َو اْلَقَمَر َرا َْيَتُُهْم لي ساِجدينَ  من در خواب يازده ستاره را با خورشيد  :  َكْوَکبا  َو الشَّ
ديدم ماه  برا  . و  آنها  سجده    ي ديدم  قمر    « كنندمي من  و  شمس  و  ستاره  يازده  که 

وا  »محتاج به تأويل بود به يازده برادر و پدر و مادر، ولي سجده بعينه ظاهر شد   َو َخرُّ
دا    .«و همه آنان پيش او به سجده درافتادند: َلُه ُسجَّ

مي   ،بنابراين انجام  خواب  عالم  در  که  و  مشاهداتي  رحماني  دارد  امکان  گيرد، 
ت باشد، و ممکن است رحماني نباشد، و يا امکان دارد قسمتي از آن رحماني حقيق

 رحماني.   باشد و قسمتي از آن غير 
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بر دو گونه است: يکي    الهي در رؤياي رحماني  ديدن حضرات پيشوايان معصوم
اعتنا ببيند، که در اين صورت با وجود اين که زيارت آنان  اين که آن بزرگواران را بي

بي آن  اما  است،  دالّ نعمتي  باالتر.    اعتنايي  تزکيه  و  نفس  محاسبه  ضرورت  بر  است 
ديگر اين که باب لطف و عنايت آن حضرات را مشاهده نمايد که اين دليل است بر  

 ام معنوي او.ارتقاء مق

رحماني ناشي از    به نظر خاص الهي است، اما مشاهدات غير   مشاهدات رحماني
بوده و    نظر خاص رحماني نيست. رؤيايي که رحماني و صادق نيست، رؤياي کاذب

است و اعتبار ندارد.    بر دو گونه است: رؤياي کاذب شيطاني که ناشي از نظر شيطان 
نظر خاص   که  که به مصلحتي مخلوط با رؤياي صادقانه باشد  کاذبي  ديگري رؤياي 

 الهي است.

از   بهتر  مراتب  به  است،  صاحبدل  و  دارد  اهليت  رؤيا  تعبير  براي  که  فردي 
مي  صادق ديگران  رؤياي  صادق  تواند  امام  حضرت  نمايد.  جدا  کاذب  از  فرموده    )ع( را 

انبياء  حضرات  رؤياهاي  با  آن  فرق  صورت  آن  در  بود،  صادقه  رؤياها  تمام  اگر    که 
نمي  کاذبمعلوم  رؤياي  با  صادق  رؤياي  مصلحتي  به  گاهي  لذا  مخلوط    گشت. 

 شود که در اين صورت محتاج به تعبير است.مي

صادق محکمات    رؤياي  متشابهات.  رديف  در  يا  و  است  محکمات  رديف  در  يا 
 چندان احتياجي به تعبير ندارد، اما متشابهات بايد در مقام تأويل باشد. 

مشاهدات بين عالم خواب و بيداري نيز يا صادق است و يا کاذب. امکان دارد  
شيطان  ناحيه  از  آن  صا   کاذب  شخص  باشد.  حق  ناحيه  از  يا  قلبي  و  مقامات  حب 

تواند به توفيق الهي رؤياهاي صادقه را از کاذب تشخيص دهد و اگر کاذب است،  مي
 رحماني آن را از غير رحماني جدا نمايد و آن را تعبير کند.

غير  صرف  يا  است،  صرف  رحماني  يا  مشاهده  نيز  بيداري  عالم  يا   در  رحماني، 
موارد از ناحيه صاحبدالن مقدور است.  هم رحماني است و هم کاذب. تشخيص اين  

به   ظاهري  عقل  عالم  در  مشاهده  لکن  ندارد،  اعتباري  هيچ  خيال،  عالم  در  مشاهده 
 کلي فاقد اعتبار نيست و با اقامه داليل، توان گفت که صادق است يا کاذب. 

باطمشاهده عقول  عالم  در  که  با  نياي  است  برابر  گيرد،  انجام  الهيه  عقل  يا  ه 
مشاه  که  همان  اين  مثل  شود.  واقع  صريح  طور  به  بيداري  عالم  در  که  رحماني  ده 

  را که از ناحيه حق مأمور به ارشاد است، در عالم بيداري به طور   فردي استاد الهي 
 صريح مشاهده نمايد. 
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صادق امام  حضرت  کالم  از  عارف  مي بر   )ع(گرچه  مشاهدات  دارد  امکان  که  آيد 
عاليه   مقامات  به  را  خود  تصفيه  و  تزکيه  کمال  اثر  در  که  افرادي  اما  باشد،  مخلوط 

اند، به ندرت ممکن است رؤياهاي آنان مخلوط گردد، بلکه اغلب مشاهدات  رسانيده
 آنها صرف رحماني است هم در خواب، هم در عالم بيداري و هم در عالم عقول.  

اند، از منبع فيض رحماني در  دي که در اثر کمال تقوي به اين مقام رسيدهافرا
دريافت   را  حقايقي  بيداري،  عالم  در  يا  بيداري  و  خواب  خواب،  عالم  مشاهدات  اثر 

 کنند که سبب تقويت روحي و قلبي آنان است.  مي

از اين مشاهدات در حد    ، اي از صاحبدالن و عارفان واصل همعالوه بر آن، عده 
استفاده مي  مي کمال  تقويت  آنان به حدي  دارد داراي  نمايند، و روح  امکان  که  يابد 

آن مقام شوند که در محضر مقدس بزرگان موفق به اين مشاهدات شده و حتي در  
قطع عالقه کرده و به    عالم ملکوتي و الهوتي سير نمايند، تا آنجا که از عالم ناسوت

 فيض کامل رسند. 

شود.  مسلمًا بدون تحمل مشکالت اين موفقيت حاصل نمي 

 

نمي بنابر  فردي  هر  باطني اين  مشاهدات  وسيله  به  درجه    تواند  رؤياهايش،  و 
غير  يا  و  بودن  رحماني  تشخيص  زيرا  نمايد.  درک  را  خود  باطني  و  رحماني    روحي 

رحماني جلوه نمايد، اما    ها کار هر فردي نيست، بسا مشاهده و رؤيايي غير بودن آن 
 در معني رحماني باشد و برعکس. 

عليهم  معصومين  حضرات  بر    السالم زيارت  قطعي  دليل  مشاهدات،  و  رؤيا  در 
بررسي   مورد  بايد  اجزايش  و  زيارات  آن  کيفيت  بلکه  نيست،  انسان  روحي  کمال 
مشامش   به  عرفان  از  بويي  که  کسي  قضاوت  و  تشخيص  نه  و  گيرد،  قرار  صاحبدلي 

 نرسيده است. 

ْؤيا َفِانَُّه اِذا رََسَخ  ْل  »فرموده    )ص(حضرت رسول اکرم  َيْحَزُن َاَحُدُکْم َاْن تُْرَفَع َعْنُه الرُّ
ْؤيا  الرُّ َعْنُه  ُرِفَعْت  اْلِعْلمِ  نمي ِفي  رؤيا  که  نباشد  اندوهگين  شما  از  احدي  به  :  بيند، 

 . «گردددرستي زماني که فردي در علم راسخ گشت، رؤيا از او برطرف مي 

دا داللت  بزرگوار  آن  فرمايش  بر  اين  دليل  رؤيا،  نديدن  و  ديدن  که  اين  بر  رد 
کمال و يا فقدان آن نيست. فردي که از نظر علم و عمل ظاهري و باطني به کمال  
بر   حمل  را  آن  و  شود  ناراحت  نبايد  نگشته،  نايل  رؤيا  و  مشاهدات  به  ولي  رسيده 
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مشاهده   ديگري  و  نبيند  رؤيا  او  مصلحتي  به  دارد  امکان  بلکه  کند،  کمال  فقدان 
 مايد.ن

 سه معناي مهم نهفته است:  )ص(پس در کالم حضرت رسول اکرم

محزون    -1 نديدن  خواب  از  شده  کرامت  معنوي  مقام  آنان  به  که  افرادي 
 نگردند، زيرا از لحاظ علم و عمل در مرتبه عالي هستند. 

است    -2 ممکن  نيست.  انسان  کمال  بر  دليل  نديدن،  و  ديدن  در  خواب  کسي 
 پيشگاه الهي مقامش باالتر از ديگري باشد، اما به مصلحتي به مشاهده نايل نگردد. 

باطني  -3 مشاهدات  که  مي   کسي  نقل  را  استماع  خود  محض  به  نبايد  نمايد، 
ل شد، مگر اين که کيفيت روحي و باطني او کاماًل مشخص شده و  ئبراي او مقامي قا 

 باشد.مؤيد آن 

بر   قطعي  معيار  و  دليل  نديدنشان  نه  و  آنها  ديدن  نه  مشاهده،  و  رؤيا  بنابراين 
چه   تا  که  است  انسان  عمل  دارد،  بررسي  و  نگراني  جاي  آنچه  نيست.  کمال  به  نيل 
حد مطابقت با احکام و موازين شرعي و الهي دارد. زيرا احکام مقدس شرع و معارف  

ايشان    و اهل بيت طاهرين   )ص(سير معصومانه حضرت رسول اکرم  الهي، نتيجه  حقه
 لي است.تعا حق  ةدر عوالم معنوي و وصول به درگاه الهي به عنايت و اراده خاص 

لي نيست، عمدًا  تعا حق ، اگر فردي سخني را که کالم  بنا به کالم محبوبين الهي
اي شده است. البته کباير مراتب  تعالي نسبت دهد، مرتکب گناه کبيرهآن را به باري 

 ، همين گناه مذکور است. گناهان کبيره شدّ دارند و از جمله َا
باري  به  دهد  نسبت  را  سخني  روزه  حال  در  کسي  الهي  اگر  کالم  آن  و  تعالي 

ا روزه  مي نباشد،  باطل  در  و  بگويد  که  باشد،  قول  نقل  صورت  به  که  اين  مگر  شود 
 ام.کتابي يا خبر و حديثي ديده 

اکرم رسول  حضرت  به  را  کالمي  عمدًا  فردي  ائمه    )ص(اگر  حضرات  به  يا  و 
گناه    )ع(اطهار مرتکب  هم  او  نباشد،  حضرات  آن  کالم  که  صورتي  در  دهد،  نسبت 
در حال روزه  کبيره بطالن روزه  است و هرگاه  موجب  متکلم شود، شرعًا  داري بدان 

اثر    .است در  را  آن  که انسان  آموزنده باشد  کالمي ِحکمي و مفيد و  مطلب،  آن  ولو 
 دست آورده باشد. ه تفکر با تدبر و مطالعه ب

اگر کسي کالمي را به خداوند تبارک و تعالي نسبت دهد بدينسان که مثاًل به  
من يک نداي آسماني رسيد که اين سوره مقدسه را بعد از نماز بخوانيد، اگرچه آن  

حقه معارف  از  يکي  و  باشد  الهي  چنين  کالم  نيست،  صحيح  کالم  مقدمه  چون  اما   ،
 داري، موجب بطالن روزه است.  بوده و در مقام روزه  رديف گناهان کبيره   نسبتي در
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اکرمهم  رسول  حضرت  به  کالمي  دادن  نسبت  است  از    )ص(چنين  يکي  يا  و 
بزرگواران باشد، لکن بگويد من آن بزرگواران  چند کالم آن  هر   )ع(حضرات ائمه اطهار

کبيره گناهان  از  يکي  نيز  اين  فرمودند،  چنين  و  کردم  زيارت  مقام    را  در  و  است 
 داري موجب بطالن روزه است. روزه

توانند سير کنند، اما از ناحيه اناث اگر کسي به  در مسير حق، مردان و زنان مي
بتواند مسائل و احکام شرعي را از قرآن استخراج کند، بنا به مصالحي  حدي رسد که  

نمي او  و  نيست  جايز  او  از  اينتقليد  البته  باشد.  جامعه  مراجعات  مرجع    ، تواند 
انبياء کم حضرات  چه  نيست،  بانوان  به  نسبت  مبعوث    حرمتي  حق  ناحيه  از  که  نيز 

 اند.اند، همگي از رجال بوده شده
 

 

بر   خصوص  به  و  انسان  بر  خصم  پيروزي  عاليم  از  عالمتي  گذشت،  كه  چنان 
چند  سالک و عارف، اين است که ظواهر به او راه يابد و سيرش در ظواهر شود، هر 

ظواهر علم باشد. پس اقتضاي محفل بزرگان اين است که سالك الهي، تمام ظواهر  
آن را به    ،خارج کرده و کمال توجه او به باطن حقايق باشد و با تمام وجودرا از دل  

 سمع ظاهر و باطن دريافت نمايد.  

مراتب   که  بنگرد  خويشتن  به  بايد  سالک  و  دارد  مراتبي  هم  شنيدن  آري 
استماع او از لحاظ ظواهر مطالب و ادراک معاني در چه حد است. آيا قبل از استماع  

ه هدفي  را  او  اين  کالم،  آيا  است؟  هدفي  چه  داراي  استماع  مقام  در  نيز  و  ست 
استماع او حقيقي بود يا مجازي؟ آيا قبل از استماع و يا در حين آن، بر اين نيت و  

معاني از  خود  هم  که  بود  راسخ  مقام    تصميم  به  و  گردد  برخوردار  حکيمانه  مطالب 
 عمل برآيد و هم ديگران را ارشاد نمايد؟ 

ضورشان در محافل مقدسه، نه از روي عادت که با کمال  سالکين الهي بايد ح 
با چه زحماتي به    نشاط معنوي و صفاي قلب باشد. آنان بايد بدانند که معارف حقه

عمل   و  علم  مراتب  و  نشاط  و  استقبال  مراتب  بايد  باشند.  آن  قدردان  و  آمده  دست 
 خود را نسبت به آن، مدام ارزيابي نمايند.
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عده   علت که  ظاهرًا  چيست  حقايق  از  و  شده  حاضر  علمي  محفل  در  اي 
عليه  علي  اميرالمومنين  حضرت  شوند؟  منحرف  لکن  گردند،    السالم برخوردار 

الّشاِهَدُة  »فرمايد  مي ُة  اْلُمَتَشتَِّ اْلُقُلوُب  َو  اْلُمْخَتلَِفُة  النُُّفوُس  َعْنُهْم  َايََّتَُها  اْلغائَِبَُة  َو  َاْبدانُُهْم 
: اي نفوس گوناگون و قلوب پراکنده که کالبدشان حاضر است و لکن عقول  ُعُقولُُهمْ 

آري وقتي کالبدشان در آن محفل علمي و الهي    .«باشد!ايشان از آن کالبد غايب مي 
يجه چنين  حاضر باشد، لکن به تعبير آن بزرگوار عقولشان از آن کالبد غايب باشد، نت

 شود.مي

فرمايد: اي مردم! فرمان چنين رسيده که همه بايد از اين  و نيز آن بزرگوار مي 
ترسم: پيروي سراي فاني کوچ کنند، لکن بيش از هر چيز من بر شما از دو چيز مي 

 .ملو طول َا از نفس اماره

حقه معارف  و  علوم  از  سالک!  احسان  اي  چه  شدي،  زيادي  برخوردار  هاي 
خداوند تبارک و تعالي در حق تو کرد، چه احترام و عزت که برايت به وجود آورد،  

علي اميرالمومنين  حضرت  احسان  مي   )ع(لکن  سبب  به  که  افرادي  بسا  چه  فرمايد: 
غروِر و  تعالي  و  تبارک  علت    خداوند  به  مردمان  ستايش  و  استقبال  و  گناهان  ستر 

آريبي رسيد.  اوج  به  آنان  طغيان  و  سرکشي  ماهيتشان،  از  گناه    ، خبري  انسان 
مي مي خود  با  ولي  و  کند  کفران  اين  سرانجام  که  اين  از  غافل  ندانست!  کسي  گويد 

نعمت  قبال  در  مي ناسپاسي  سبب  الهي،  شود. هاي  فاش  اسرار  اين  روزي  که  گردد 
 درود بر تو اي علي که درياي خلقت چون تو گوهري در خود پرورد.

سير نموده و خود را طرفدار و دوستدار بلکه    اي ظاهرًا در کالم مردان الهيعده 
کنند، ولي ادعاي صداقت و دوستي عاليمي دارد، از جمله  دلباخته ايشان معرفي مي 

معارف   و  کالم  آن  به  آيا  که  کالم  اين  در  سير  هنگام  آيا  هستند؟  عامل  و  عالم 
آيد؟ ممکن است افرادي  بزرگان، سرور و نشاط خاصي در کانون دلشان به وجود مي 

خدا  اولياء  کالم  در  زحمات    ظاهرًا  ديگران،  به  آن  رساندن  براي  حتي  و  کنند  سير 
افسرده بسيار  خود  اما  شوند،  متحمل  هم  را  در  دل  بزرگي  سروري  و  نشاط  و  باشند 

دل  و    کانون  سطحي  آنان  سير  و  مطالعه  که  است  آن  امر  اين  علت  باشند!  نداشته 
طالب   نيستند.  عامل  علم  بدان  تقوي،  فقدان  بلکه  ضعف  سبب  به  و  است  قشري 

مجيد قرآن  تصريح  به  چه  باشد،  متقي  بايد  ه حقيقي  مايه  الهي  کالم  براي  ،  دايت 
 نمايد.شخص با تقوي است؛ کالم بزرگان نيز صاحبان تقوي را راه مي

. فردي که  
لکن اثري از آثار تقوي در او نيست، او    کند را مطالعه و تبليغ مي   کالم مردان الهي 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              278   

مي  که  چگونه  است  اين  طالبين،  به  الهي  مردان  دستور  اولين  باشد؟!  متقي  تواند 
بکوشند.   خود  نفس  پاکي  در  همواره 

 . 

رباني علماي  و  اولياء  الهيحضرات  مردان  آن  کمال    ،  حد  در  خود  وظايف  به 
حقه  معارف  و  نمودند  اين    عمل  پرتو  در  بتوانند  تا  دادند  قرار  طالبين  اختيار  در  را 

مي  مطالعه  ظاهرًا  که  کسي  اما  نمايند.  طي  را  حق  مراحل  فروزان،  لکن  مشعل  کند 
 رود؟ گذارد، آيا او بيراهه نميهنگام طي مراحل، اين مشعل فروزان را کنار مي 

درون اميال  به  آشکار،  و  نهان  داننده  تعالي،  و  تبارک  آگاه  خداوند  همگان  ي 
بسا که اميال    ااّلاست. بايد هر آن از شر نفس و اميال ناهنجار آن به خدا پناه برد، و  

رحماني در وجود و درون افرادي به ظاهر طالب، به وجود آيد. اگر آن    شيطاني و غير 
بي رنگ  و  کند  پيدا  خارجي  وجود  شيطاني  پذيرد،  تمايالت  شقاوت  رنگ  آن،  رنگ 

 وجود خواهد آمد. جنايات بزرگي به 

. و  
هاي  نشويد و به خاطر مقام فرمايد: عقول خود را ضايع نکنيد، پيرو نفس امارهنيز مي 

که   نسازيد  مبتال  جاوداني  عذاب  به  را  خود  موقتي،  و  اْلُعُقوِل  »ظاهري  َمصارِِع  َاْکَثُر 
 .«هاي عقول، تحت برق مطامع است: اکثر لغزشتَْحَت ُبُروِق اْلَمطاِمعِ 

هاي نفساني شود، لذات  . هر که تابع هوي 
مي  هبوطي  به  را  او  شهوات  خاموشي  و  به  رو  عقل  و  فطرت  فروغ  آن،  در  که  کشد 

آنمي در  و  مي  گرايد  ساقط  انساني  فضايل  و  فطرت  و  مهبط،  خدايي  آيين  شود. 
و باطن است، رو به ضعف و خاموشي رفته    ديني که پذيرنده آن فطرت و عقل سليم

 گردد. و ساقط مي 

بنا به کالم بزرگان، علتي از علل مهمه براي نيل به کمال و ارتقاء مقام، شرکت  
کردن است. احسان به شرط خلوص، علت خدايي است که در  در امور خير و احسان  

 قدرتي براي ايجاد تغييراتي در قلوب و عروج ارواح وجود دارد.  ،آن

المنفعه و ساخت و تعمير مساجد توفيق  ظاهرًا افراد بسياري در امور خير و عام
مقبول  مي و  حق  رضاي  به  کاماًل  که  است  احساني  و  خير  کار  کمتر  باطنًا  اما  يابند، 
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اند: زماني  آسماني فرموده   پيشوايان معصوم  ،ها پيشرو قرن پيشگاه الهي باشد. از اين 
مي رمي ويران  باطنًا  و  آباد  ظاهرًا  مساجد  که  فاسق سد  مساجد  گرداننده  و  ها  گردد 
شود و نهايتًا به سوی  که بدترين مردم زمين هستند، فتنه از آنان صادر می  شوندمي

آنان برمی  ِمَن اْلُهدي،  »  گرددخود  اْلَبناِء، َخراب   َيْؤَمئِذ  عاِمَرة  ِمَن  ُسّكانُها َو  َمساِجُدُهْم 
اْلَخطيَئَة تَا ْوِي  اَِلْيِهْم  َو  اْلِفْتنِة  تَْخرُُج  ِمْنُهْم  اْْلَرِْض  َاْهِل  َشرُّ  هم «َعّماُرها  اخبار  در  چنين    . 

 آمده که در زمان ظهور اکثر مساجد از بين رفتني است.  

عام و  خير  امور  در  شرکت  باب  البته  ديگران،  عبرت  و  تشويق  براي  المنفعه 
اما نه در هر موردي. زيرا بر طبق آيين و قانون اسالم، احسان مقبول  ديگري است  

در پيشگاه الهي حد و حدود و شرايطي دارد. در واقع اگر افراد در جهت حق بوده و  
گردد. چنان که در اخبار و احاديث باب  مي   اخالص بر قلوب حاکم باشد، دنيا بهشت

کند، زيرا امور بر محور  خداوند متعال برکتش را نازل مي  ، ظهور آمده که در آن زمان
 شود. حق مي 

به خاطر خدا نبوده و در واقع نشاني از    ،نما اما حرکات سالکين منحرف و عالم 
ب  ايمان  که  حق،  رضاي  به  نه  که  حرکتي  و  عمل  ندارد.  اسالم  در  و  محبوبيت  راي 

الهي   پيشگاه  در  کند،  جلوه  اسالم  از  طرفداري  ظاهرًا  ولو  باشد  دولت  و  ملت  پيش 
اعمال ظاهرًا نيكوي آنان را حمل بر ديانت و پاكدلي كنند،    ،مردود است. ظاهربينان

سعادت   به  را  آنان  تنها  نه  اعمال  آن  قربت،  قصد  فقدان  علت  به  كه  صورتي  در 
مرات حتي بر  كه  فرمودهنرساند،  معرفت به    ،ايمان»اند:  ب شقاوتشان بيفزايد. بزرگان 

ارکان به  عمل  و  لسان  به  اقرار  و  است  َو    :قلب  بِاللِّساِن  اِقْرار   َو  بِاْلَقْلِب  َمْعِرَفة   َاْْليماُن 
 . «َعَمل  بِاْْلَْرکانِ 

غفلت  آن  ميکجايند  طلب  درد  ايشان  در  اگر  که  و  زدگان  کفر  بيماري  از  بود، 
َفُهْم ْلَيْعِقُلونَ »نابينايي   ُعْمي   ُبْکم   درنمی كورند    ، اللند  ،كرند:  ُصمٌّ  رهايي    «ابنديپس 

 يافتند. مي

 

کسي  نعمت  به  تعالي  و  تبارک  خداوند  که  چنان  هايي  نبايد  فرموده،  کرامت 
 تصور شود که حتمًا در اثر تزکيه نفس و عبادات و طاعات اوست. 

و   تبارک  خداوند  و  است  مؤثر  نعمت  اعطاء  در  تصفيه  و  تزکيه  طاعت،  اگرچه 
  تواند خود را به مقام اعلي عليين تعالي قدرت اختياريه به بشر کرامت فرموده که مي 
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تا اسفل  سير نمايد و يا برعکس  آن  در  اعطاء همه    السافلينبرساند و  يابد، اما  تنزل 
مي  عطا  خود  اليتناهي  کرامت  از  که  دانست  حق  ناحيه  از  بايد  را  در  نعم  نه  فرمايد 

 مقابل عبادات و طاعات او.

و معترفند که آنچه از رحمت    خود مقرّ   در مناجات و راز و نياز   محبوبين الهي
منتهاي حق است و خود را شايسته  به آنان کرامت شده، همه از رحمت و فضل بي 

نمي که  آن  چنان  دانست،  عدم  حکم  در  را  خود  الهي  پيشگاه  در  بايد  آري  دانند. 
 اند. محبوبين الهي خود را در درگاه خدا دست خالي دانسته 

چه نعمات بزرگي به سالکين طريق حق و    ،تعالي  قابل انکار نيست که خداوند
الهي  اين    عارفين  سزاوار  که  نمايند  اقرار  بايد  همگي  آنان  است.  فرموده  کرامت 

ها نيستند و از درگاه الهي مسئلت کنند که در اثر شمول کمال توفيق، سزاوار  نعمت 
 اين نعمت گردند. 

حالي برخي سالکين ناشي از  اما در قبال اين همه نعمت و کرامت، سستي و بي
چيست؟  

اين  البته  ب.  الهي  سالکين  ساحت  از  قاعدتًا  به  ه  ها  است  ممکن  اما  است،  دور 
علت نوسانات قلبي، حاالت معنوي انسان تغيير يابد، كه ناشي از عدم تفکر و تعقل  

 است. 

عقل کند تا  سالک الهي بايد در کالم بزرگان و تعاليم عاليه آنان بسيار تفکر و ت
اي حمالت ممکن است  از انواع و اقسام حمالت خصم به توفيق حق مصون ماند. پاره 

انسان   در  کذايي  لذات  حمالت،  از  ديگر  برخي  و  اندازد  مشقت  و  رنج  به  را  انسان 
رنج و  مشقات  البته  کند.  مي ايجاد  انسان  به  حمالت  اثر  در  که  زودهايي  گذر  رسد، 

نان که لذات آن نيز زودگذر بوده و بايد به كلي از آن  چاست و بايد تحمل کرد، هم 
منصرف شد. در نتيجه بعضي حمالت خصم، ممکن است حتي حظ و لذات کذايي  

 به شکل عبادت در نظر آيد و انسان با عبادت فريفته شود. 

  ، شود که انسان احساس خستگي نکند، لذا غالبًا سستيعشق و عالقه سبب مي 
عال و  عشق  عدم  از  منّيناشي  گذاشتن  کنار  عالقه،  و  عشق  ايجاد  راه  است.  و  قه  ت 

خودخواهي و کبر و غرور است. علت ديگر سستي، شک و ترديد است. شک و ترديد  
صورت   در  و  است  تقدير  قابل  باشد،  جا  به  و  تحقيق  مقام  در  اگر  حقايق  به  نسبت 

الهي  محبوبين  کرد.  معالجه  را  آن  بايد  بودن،  منکرين    نابجا  به  احتجاج  مقام  در 
اجل فرا مي اگر  معتقد به آن،  معاد هستي و من  توحيد و  منکر  تو  رسد و    فرمودند: 
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گويم حق باشد، تو  ام. اما اگر آنچه من مي حق با تو باشد، من چيزي از دست نداده 
 کني؟!در آن موقع چه مي 

رها ساز، خود را از ورطه هالکت    بيا خويشتن را از اين وادي حيرت   ،اي سالک
ها سال وقفه و  شک و ترديد خارج کن، که شک و ترديد هم حد و حدودي دارد. ده 

اي شک بر او عارض شده! اين  سکون اختيار کردن، آن هم به خاطر اين که در نقطه 
رواني   بيماري  همان  اْْلَرْضِ َاثّاَق »مصداق  اَِلي  گرانبار :  ْلتُْم  زمين  سوی   «دشويمي   به 

 است.

فرومانده  شک  در  با  چرا  اما  بپرس  آن  اهل  از  را  قرآن  بپرس،  اهلش  از  اي، 
توبه   مقام  در  اخالص  با  دارد.  مراتبي  هم  پرسش  که  توهين،  و  غرور  با  نه  اخالص 

ادّل با  و  گويند،  جواب  تو  براي  تا  و  بپرس  ترا  ه  نقليه،  و  منطقيه  و  عقليه  براهين 
 آورند.هدايت کنند و از عالم شک در 

خواهد. تو سمع باطن  حق و باطل روشن است اما ادراک آن بصيرت مي   ، آري
ه  ات بسيار ضعيف است. کسي که در عالم شک بنداري، و يا مراتب شنوايي باطني

مي تخته    ،بردسر  مانند  ندارد؛  تصميمي  و  اراده  خود  امواج  سنگاز  که  است  ي 
مي سو  آن  به  سو  اين  از  را  او  دريا  ميسهمگين  چطور  او  بگيرد!  برد،  تصميم  تواند 

لسان محبوبين الهي  که از  کالمي  اولياء خدا   سخن و  مي   و  کالم  جاري  ظاهرًا  شود، 
 گردد. آنان و باطنًا کالم حق است که از لسان آنان صادر مي 

و عالم حقيقت، نبايد هر حکم و امري را بدون دليل    در دانشگاه و مکتب ربوبي
:   اِْن ُکْنَتُْم صاِدقينَ قُْل هاتُوا ُبْرهانَُکمْ »است که    و برهان پذيرفت. آيه صريح قرآن مجيد

 .«گوييد، به صدق گفتارتان دليل و برهان بياوريداگر واقعًا درست مي 

اي شک و ترديد رخ داد، سالک آن را پرسش  اين است که در هر مسئله  اولي 
نمايد و بدون دليل و برهان نپذيرد. اما نکته باريک اينجاست كه هر مسئله و مطلبي  
دارد؛   اقسامي  و  انواع  و  است  مختلف  براهين  و  ادله  دارد.  برهاني  و  دليل  خود  براي 

 .يو ادله باطن ادله ظاهري

الزم   ظاهري  براهين  و  ادله  ظاهري،  موضوعات  و  مطالب  حقانيت  اثبات  براي 
است. اما موضوعات و مطالب باطنيه، مشابه مطالب و موضوعات ظاهريه نيست و در  

است. البته نظر اين    مقام اثبات صحت و عدم سقم، محتاج به ادله و براهين باطنيه
، براهين ظاهريه اقامه نشود، لكن داليل و  نيست كه در مطالب و موضوعات باطنيه

باشد، براهين ظاهريه بدان معني قادر به اثبات صدق مطالب و موضوعات باطنيه نمي 
 مگر اين که توأم با براهين و داليل باطنيه گردد.
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ب و  ادله  اقامه  باطنيهاگر  حد    راهين  در  حداکثر  شود،  ظاهري  لسان  وسيله  به 
نمي و  است  اجماالت  و  تفاشارات  به  در  ص تواند  آنها  سير  که  افرادي  لذا  باشد.  يل 

اند، آنان به محض استماع  مراحل باطنيه نبوده و مراحل تزکيه و تقوي را طي نکرده
و نشده  قانع  ظاهريه  براهين  و  بر   داليل  ترديد  و  شک  مقام  اثبات  ميبه  براي  آيند. 

داليل و براهين باطنيه الزم است و افرادي که سير آنان در معنويات    ، مطالب باطنيه
پيموده  را  تقوي  و  تصفيه  و  تزکيه  مراحل  و  ناحيه  است  از  اشارات،  محض  به  اند، 

مي  باطنيه  براهين  استماع  به  موفق  دل  گوش  به  مواقديگري  در  و  حتي  گردند،  عي 
هر   طريق اجمال هم نيستند. چنين سالکاني  ظاهريه ولو به  ادله  استماع  محتاج به 

 اي هستند با شاخ و برگ و اثمار الهي.  کدام به توفيق حق، شجره طيبه 

 .
مختصر ضعفي به برگي از آن رسد، اگر باغباني کمال تخصص    ،وقتي در شجره طيبه

نمايد.   سبز  برگ  به  تبديل  را  زرد  برگ  که  نيست  محال  او  براي  باشد،  داشته 

 . 

الهي محبوبين  توجهات  سايه  هر    در  حق،  طريق  سالکين  جمع  در  بزرگان،  و 
و وظايف و تکاليف آن وارد، و همگي به تکاليف و    يک از آنان به فنون باغباني الهي

 شده است. وظايف خود آشنا هستند و از اين لحاظ به تمام معنا به همه اتمام حجت 

باغبان  بر  الهيعالوه  باغبان  هاي  يک  انسان  نهاد  در  تعالي  و  تبارک  خداوند   ،
هاي  تواند برگ و چنان قدرتي داده است که به وسيله آن مي رباني هم گذاشته، و به ا

 هاي سبز کند.زرد و ناتوان را تبديل به برگ 

قبل از اين که ما احتياجات درون خود و نيازهاي جامعه را اظهار کنيم،    ،بارالها 
داني لکن دوست داري که ما با تو راز و نياز کنيم و ما نيز دوست داريم  تو آنها را مي 

 که به تو اظهار حاجت نماييم. 

گذاشته   ،الهي ما  نهاد  در  که  باغباني  درگاهت،  مقربين  به  به  را  او  تخصص  اي، 
 کمال مرتبه برسان تا تمام توجهش به اشجار طيبه باشد. 

اي در دل ما هست،  اگر شجره خبيثه   . بريم از اشجار خبيثهبه تو پناه مي  ، الهي
ريشه  را  ريشه آن  را  طيبه  اشجار  و  فرما  سر کن  آن  اوراق  تمام  تا  نما  مثمر  ور  و  سبز 

هاي زردي باشد، به آن باغبان دروني قدرتي  هاي آن برگ ثمر باشد. اگر در بين برگ 
 هاي سبز تبديل نمايد.هاي زرد را به برگ ده که در اثر توجه تو برگ 
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چنان که قرآن و همه عبادات و طاعات، ظاهري دارد و باطني، نظم و مديريت  
ظا  ظاهري نيز  نظم  باطني.  و  دارد  صورت    هري  مراعات  آن  و  است  مشخص  تقريبًا 

ظاهري نظم و ترتيب است، اما تنها پرداختن به ظواهر و رونق آن، آدمي را به مقصد  
رساند. ديگري رعايت نظم و ترتيب باطني و الهي است و آن مربوط به  و مقصود نمي 

د نظم باطن را ندارد، اما ديدگان دل آن را مشاهده  باطن است. چشم ظاهر قدرت دي
 در امور باشد. ايجاد نظم باطني صدد نمايد. سالک بايد در مي

باطني نظم  ايجاد  بخواهد  که  باشد.    فردي  نظم  اهل  او  خود  باطنًا  بايد  کند، 
او  » کند،  ايجاد  نظم  خود  نفس  در  نتواند  که  کثيري  نمي كسي  عده  درون  در  تواند 

 .«اِحَدةَلْيَس َيْضبُِط اْلَعَدَد اْلَکثيِر َمْن ْلَيْضبُِط نَْفَسُه اْلو  :موفق به ايجاد نظم گردد

آن    ، بايد کمال توجه به نظم الهي باشد و هر کسي به نوبه خود به فراخور حال
در  تحقق  مقام  به  خويش  در  را  الهي  و  نظم  مسلمين  عايد  آن  ثمرات  و  آثار  تا  آورد 

 جامعه بشريت گردد.

است. البته اين نيز    عدم نظم باطن غالبًا ناشي از عدم تفکر الهي و نوسان حال
اهل تخيل   که  در حالي  اهل تفکر بداند،  را  ممکن است شخص خود  که  است  بابي 

 وده و به اشتباه نام تخيل را تفکر نهاده است! ب

، شرايط و عللي الزم است که از جمله آنها تفکر و تعقل  براي ايجاد نظم باطني
 است. کسي که تفکرش صحيح نباشد، مسلمًا قضاوتش هم درست نخواهد بود.

 

سالک بايد در تزکيه نفس بکوشد و با داليل متقن و استوار، عدم نظم    
،  «َخْيُر اْْلُُمورِ َاْوَسُطها » و باطني را به نظم محض تبديل کند. او بايد بداند که    ظاهري
حد    ، مصمم گردد که در انجام هر کاري  ،اقدام به هر امري بعد از تفکر الهيلذا در  

اعتدال   حّد  ،اعتدال آن را برگزيده و از افراط و تفريط اجتناب ورزد، كه در تمام امور
گردد تا از    موفق به ايجاد نظم باطني  ،پسنديده است. پس سالک بايد به ياري حق

 غير الهي رهايي يابد و به ثبات حال رسد. هاي  وت نوسان حال و قضا 
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لي  تعا حق   :َاَخَذ الل ُه بُِقُلوبِنا َو قُُلوبُِکْم اَِلي اْلَحقِّ »  :فرمايدمي  حضرت موالي متقيان

ْبرَ »  ،«هاي ما و شما را بر حق ثابت بدارددل  و به ما و شما صبر    :َو َاْلَهَمنا َو اِيّاُکُم الصَّ

فرمايد نمي «عنايت  نشده،  حکمت  اخذ  صبر  بدون  که  بزرگان  ،  عاليه  تعاليم  از  توان 
 برخوردار شد.

افراد   ندارد.  اهميتي  چندان  باطن،  نظم  ايجاد  بدون  ظاهر  نظم  ايجاد  بنابراين 
بسياري كه در مدت کوتاهي متحول شده و در راه حق از همه چيز خود گذشتند و  

 هستند.   آمدند، مسلمًا آنان داراي نظم باطني در  متحان الهيموفق از ا 

باطني  مسئو  پذيرش دستور  با  باشد  توأم  که  است  ارزشمند  صورتي  در  ليت 
ها و به وجود آوردن تحول معنوي به حول و قوه الهي  براي ايجاد نظم باطن در دل 

قلب  تقبل در  صورت  مسئو  ها.  در  اما  است.  بزرگي  مقام  و  عبادت  شرط،  اين  با  ليت 
ليتي يکسان  مسئو  توجه به ظواهر و غفلت از کيفيت قلوب، تقبل و عدم تقبل چنان

 است. 

علل انحراف از مسير حق و تنزل انسانيت، بسيار است. يکي از آن علل، نظم و  
باطن ترتيب  ترتيب  و  نظم  با  توأم  اگر  که  است  ظاهري  بيهاي  عين  نگردد،  نظمي  ي 

 هاي ظاهري که علت ويراني نظم باطن است!بسا نظم  ، است. آري

تربيت  تعليم و  عمل نکنيم،  هاي حرفه اين  بگوييم و  که  ترتيب  اين نظم و  اي، 
هاي بوستان قلوب طالبين و متعلمين را بارور کند،  عالوه بر اين که قادر نيست نهال

نهال  اشجارِ آن  و  مي  ها  را  امور  قلوب  دريافت  و  الهي  تفکر  براي  مجالي  و  خشکاند 
 دهد؛ چنين معلومات و کار و فعاليتي چه ارزشي دارد؟!  عاليه نمي 

خدا  به  فعاليت اين   ،سوگند  و  کارها  ترتيب گونه  و  نظم  و  منطقه    ،ها ها  از  همه 
اي، هرگز قدرت ايجاد نظم و ترتيب  هاي حرفه ها خارج است. اين تعليم و تعّلم ارزش 

از  با  يکي  ظاهري توأم با شرايط، ارزشمند بوده و  نظم و ترتيب  البته  را ندارد.  طني 
 ها و اسالم است. ارکان بزرگ انسان 

گرفته  را  ظاهر  و  قشر  تنها  بعضي  عليمتأسفانه  بن  حسين  حضرت  ،  اند. 
فداکاري کرد، از هستي خود گذشت اما برخي از مبارزه آن مرد الهي    ، سيدالعاشقين

داده  قرار  هدف  را  عزاداري  تنها  فداکار،  قهرمان  آن  آن  و  هدف  كه  حالي  در  اند. 
گذشتگي خود و يارانش، ابقاء دين، ترويج علم  بزرگوار از آن همه فداکاري و از جان 

ظاهري  نظم  بود.  عدالت  استقرار  و  عمل  عقل    و  و  وجدان  تربيت،  و  تعليم  چنين  و 
مي  که تضعيف  تقويت،  را نه  قطب طالبين  توان گفت  که  کشتي  کند؛ وجداني  نماي 

 زندگي در اقيانوس هستي است.
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غافلين مي   !اي  به  آيا  که  تو  داريد؟  اجتماعي  و  فردي  مهم  وظايف  چه  دانيد 
مخالفت با ن بيا با  اقاًل  نيستي،  آشنا  مردموظايف خود  کن. اي  ياري  را    ، فس، اسالم 

  ، بياييد اقاًل با مخالفت با نفس، اسالم را ياري کنيد. سوگند به خدا بدون تفکر علمي
ها بايد به واسطه تفکرات علمي و  ره به جايي نخواهيم برد. تفوق ما نسبت به غربي

 علم و عمل تحقق پذيرد.

جلوه  را  دل  مرآت  الهيه،  معاني  با  سازيدبياييد  الهي گر  پيشوايان    دامنه   . 
حد  مسئو در  را  ما  اجتماعي  و  فردي  وظايف  نموده،  روشن  تفصيل  به  را  مردم  ليت 

 اند. کمال بيان فرموده

تار  که  کنيد  جان  بر  را  لباسي  درآييد،  توبه  مقام  به  تقوي    و  بياييد  از  پودش 
خواسته  به  را  باشد.  خود  و  بکشيد  بطالن  خط  نفس  بن هاي  شقاوتاز  ها  بست 

لذات دنيا همه مي َرِب آن  هانيد. سوگند به خدا اين  آثار زشت  که  لکن بدانيد  گذرد، 
 ماند.عالوه بر دنيا در آخرت نيز باقي مي 

نعمت  قبال  در  و  بياييد  تبارک  خداي  که  نيست  چنين  شويد.  شاکر  الهي  هاي 
درِ  فزون   تعالي  در  لکن  بگشايد  را  بر شکرگزاري  را  که  بنعمتي  نيست  چنين  ندد. 

دِر تعالي  دِر  خداي تبارک و  لکن  را بر   دعا را بگشايد  که  اجابت  چنين نيست  بندد. 
 بندد.آمرزش را بر  توبه را بگشايد و درِ  خداي تبارک و تعالي درِ 

ما  عشق  و  محبت  از  دل  َببياييد  نجات  ر سوي  که  ورزيد  عشق  خدا  به  و  کنيد 
به   سوگند  خداست.  به  گرايش  در  به    ، خداشما  نسبت  شما  عالقه  و  عشق  اين 

 پذيرد. سوي، حداکثر تا دم مرگ است و در دم مرگ پايان مي ما 

 

سفرا که  را  نموده  یمراحلي  طي  الهي  انسان کبار  مي اند،  نيز  ديگر  توانند  هاي 
مخَلصين رديف  در  و  بپيمايند  را  مراحل  آن  نموده  رفتار  الهي  دستورات  قرار    طبق 

اند: اي مردم بکوشيد و بارقه الهي را به کمال رسانيد  رو بزرگان فرموده گيرند. از اين 
مورد اجتناب ورزيد و در افزايش  تا در رديف مخَلصين به شمار آييد. از اميدهاي بي
 مراتب تزکيه نفس بکوشيد که رحيل نزديک است.  

به    ي در رديف مخَلصين سالک اگر بخواهد به هدف اصلي برسد و در دنيا و عقب
  ی ْار شمار آيد، بايد در تزکيه نفس بکوشد که تنها افزايش مراتب علمي به كار نيايد؛ 

تمام کتب مربوطه به فلسفه و    ، . فرضًا که انساندر رفع حجب کوش نه در جمع کتب
و  نمايد  مطالعه  را  اصول  و  حقه   عرفان  معارف  و  و    علوم  اصطالحات  و  کند  اخذ  را 
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فرا  را  آنها  و  الفاظ  الفاظ  آن  فريفته  و  شيفته  را  مردم  محافل،  و  مجالس  در  و  گيرد 
نيايد كار  تواضع به  تزکيه و بدون  عمل و  علم بدون  اين  کند، اما  غرور    .اصطالحات 

کسي   اگر  همچنين  گردد.  عدم  حكم  در  علمش  بيايد،  عالمي  سراغ  به  اگر  علمي 
ب تزکيه  مراتب  بدون  کاهش  موجب  نه  علم  اين  بيفزايد،  خود  علمي  مراتب  ر 

 که سبب افزايش آنهاست. ، هاي اوحجاب 

زشت  و  منفورترين  که  اشاره شده  بارها  بزرگان،  كالم  و  در  دنيا  در  مردم  ترين 
بسيار   روايات  و  احاديث  و  اخبار  مورد  اين  در  نيست.  عامل  که  است  عالمي  عقبي، 

از خواب   براي بيداري علماء بارک و تعالي در قرآن مجيداست، از همه باالتر خداي ت
ُلوا ا »فرمايد  غفلت، مي    : ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوها َکَمَثِل اْلِحمارِ َيْحِمُل َاْسفارا  لتَّْوريَة  َمَثُل الَّذيَن ُحمِّ
كسان كار    يمثل  به  را  آن  آنگاه  گرديدند  مكلف  بدان  و  شد  بار  آنان  بر  تورات  كه 

. انباشتن  «كشدمي پشت    را بر   يهاياست كه كتاب   يدرازگوش ثل  نبستند همچون َم
چند مربوط به اصول باشد، به كار نيايد و بسا که انسان  علم بدون تزکيه و عمل، هر 

 برساند!  را از گناهان صغيره به گناهان کبيره

خودداري از تحصيل علوم و فلسفه و اصول و عرفان نيست، بلکه    ،البته غرض
غير الهي؛ علم بايد توأم با  مقصود اين است که بايد تحصيل با انگيزه الهي باشد نه  

عمل باشد. علم با حب دنيا سازگار نيست، چه حب دنيا انسان را از ديدن و شنيدن  
خردي هستند که  يا مانند کودکان بياند: محبين دندارد. بزرگان فرمودهميواقعي باز 

 اند که زهر کشنده دارد. عالقه وافري به ساقه گياه کوچکي رسانده 

اي کاش افرادي که شيفته و فريفته امور نفساني و شهواني شده و دل در گرو  
اي  يافتند آب چشمه مي شدند و دراند، از خواب غفلت بيدار مي تمتعات نفساني نهاده

  امور   ارضاء  با   هرگز   آنان،  تصور   خالف بر .  است  کدر   هميشه  اند ته نشس  کنارش   در که  
  چند هر   رفت  نخواهد  نما آب   اين  از  تيرگي  آن .  رسيد  تواننمي   کمال  به  نفساني،

  چهره   بنگرند،   بدان   عقل   ديدگان  با   اگر   لکن   است   دلفريب  اي عده  براي   دورنمايش 
 . شد خواهد  نمايان  آنان هايتفريط  و افراط   و اعمال  زشت

  را   خود   شود،  برداشته  کارها   روي   از   پرده  عقبي   دار   در  که  فردا  دنيا،  شيفتگان 
  بسي   که  است  روزي  روز،  آن.  برند  ها شرمساري   و  ببينند  روسياه  و  تهيدست  بسي
  افراد   اعمال   روي   از   پرده  هم   دنيا   همين   در   که   بسا   البته .  گرايد  پستي   به   ها عزت 

 .گردد روشن  الهي   مردان بر  امور  حقيقت و شود برداشته
  را   الهي   مردان  هشدار  بيشتر   چه   هر   وضوح   به  داريم، فرا   دل  گوش   اندکي  اگر 

  محبت   بگذاريد  و  کنيد   توبه   آييد،   خود  به   و  شويد   بيدار!  غافالن  اي  که  شنويممي
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  ديو   بگذاريد .  گردد  مستولي  شما   منحوس   اميال   بر   الهي،   شائبهبي  عشق   و  پاک 
  ابديت   فروغ   از   شما   دل  سراج  بگذاريد .  افتد  بند در   تقوي   زنجير   به   شما،  شهوِت

  نورافشاني   طالبين   قلوب  به   توانيدمي   هم   شما   که  است  مقام  آن   در   گيرد؛  روشنايي
 . کنيد

 شود،نمي   مشاهده تقوي نور  آثار  از  اثري   است،  انگيز اسف   بسيار   دنيا   وضع   امروز
  به   ولو  ما،  مقدس  کشور  در  که  است  الهي  درگاه  به  سپاس  و  شکر   جاي  باز  ولي

 . شودمي  مشاهده  تقوي  نور حداقل، 
  اکنون   که   ها نمازخانه  اين :  فرمود  )ص(اکرم   رسول  حضرت   قبل  قرن،  چهارده

  آنها   در   تقوي   نور   آثار   از  اثري   که  آيدمي   زماني  است،  الهي  نمازگزاران   از   مملو 
  ديگر،   کشورهاي  در  سير و سفري.  فسادند  اهل  آنها   گردانندگان  و  شودنمي   مشاهده

  لحاظ  از  اما   دارند،  آباد  مساجد   و  معابد»  که  است  آن  نمايانگر   اسالمي  بالد   در  حتي

  َيْوَمئِذ    َمساِجُدُهمْ   :شودنمي  مشاهده   آنها   در   تقوي   آثار  است،  ويران  هدايت  و  باطن
  بزرگوار   آن   فرمايش   شود،مي   مالحظه   که   چنان   .«اْلُهدي   ِمنَ   َخراب    اْلَبناءِ   ِمنَ   عاِمَرة  

 .گيردمي  بر در   را  جا  همه   و است  عام بلکه  نيست خاصي نقطه  و  جا  به منحصر 
  زحمات   همه   چيست؟  وظيفه  کرده،  قيام  اسالم  عليه   دنيا   که  کنوني  شرايط  در
  دنيا   حب  از  ما   که  مادام.  است  هدف  به  ما   رسانيدن  براي  اوصياء  و  انبياء  حضرات

  از   خروج  و  انقطاع  مقام  به  و  نرسانيم  کمال   به  را   خود  نفس  تزکيه  و  نشويم   خارج
.  شد  نخواهيم  نايل  اصلي  هدف  به  نرسيم،  حق  به  پيوستن  و  غير   از  گسستن  يا   خود،

هدف  راه   در  که  است   مسلم  به  و    ،رسيدن  شد  خواهيم  روبرو  شدايدي  و  مصائب  با 
موفقيت،   صورت  در  که  گرفت  خواهيم  قرار  تعالي  و  تبارک  خداي  امتحان  مورد 

مقام   به  شده  منور  الهي  نور  با  ما  َفَتَدلّي »ديدگان  َدنا  سپس  :  ثُمَّ  و  شدن  نزديک 

اي  سّر نجواي خداي تبارک و تعالي به سمع بنده  ، نايل خواهيم گشت. آري  « آويختن
 دارد.   خود را زنده نگه آيد، فطرترسد که به مقام انقطاع در 

اين   فطرتًا موجود است، منتها  در انسان  فطري است و خيرخواهي  دين  اسالم 
انحراف   به  خودمان  در  را  خيرخواهي  نيروي  اين  خير،  سرشت  اين  که  هستيم  ما 

تارهاي مي و  مي تيره   کشانيم  خود  دور  به  از  بختي  يک  هر  که  دانست  بايد  تنيم. 
در  آفات  اين  از  تا  ما  است.  آفاتي  بلکه  آفتي  را  ما  باطني  و  ظاهري  نگذريم،  اعضاي 

 توانيم به پله اول مرقات سعادت گام نهيم. حتي نمي 

  ، محبوبين درگاهت   ،و اولياء و علماي رباني  و اوصياء  تمام حضرات انبياء  ،الهي
حقايق و فرامين ترا به همه مردم ابالغ فرمودند و چنان که شايد و بايد به وظايف  
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ُصمٌّ  »خود عمل نمودند، لکن کو آن گوش شنوا، کو آن چشم بنيا، کو آن زبان گويا؟! 
هاي  . اي اهل فساد ظاهرًا داراي گوش سالميد، اما گوش «کرانيد گوشدار  :َذُووا اَْسماع  

  : ُعْمي  َذُووا َاْبصار  ».  «هايي هستيد سخنگوالل   :ُبْكم  َذُووا َكالم  »دل شما کر شده است.  

چشم صاحب  اللِّقاءِ ».  «كورانيد  ِعْنَد  َاْحراُر ِصْدق   صادقيد به هنگام    :ْل  آزادگان  آن  نه 

اِْخو َو ْل»  ،«ديدار اْلَبالءِ   ِعْنَد  ثَِقة   ابتالئات و    :اُن  در هنگام  موثقي هستيد  و نه برادران 

 .«امتحانات

آن  تا  :  اللَّهِ   َجْنِب   فِي  َفرَّْطُت   َما   ي  َعلَ   َحْسَرتَا   َيا   نَْفس    تَُقولَ   ا َنْ »نپنداري    ،اي سالک

زاري   که اين خواري و  «ورزيدم   ي بگويد دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاه  ي كس  كه
ار که ظاهرًا لباس مسلماني در تن دارند، ولي  اق و فّجتنها کافران راست. بسي از فسّ 

تأخير  خرقه به  را  توبه  و  شده  دنيا  فريفته  و  شيفته  و  دوخته  آن  بر  معصيت  هاي 
جهالت و غفلت سپري کرده، سود ايمان از دست داده و  انداخته، عمر خويش را به  

 اند.  درمانده  ُةبا بضاعت مزجا 

اي،  ها باران رحمت ببارد، گردي که از معصيت برانگيخته اي مسکين! اگر سال 
 نيايي مورد آمرزش خالق متعال قرار نخواهي گرفت. اگر به مقام توبه در 

و رهبر حقيقي دلگير مشو، که زماني رهبر الهي    لهيا  اي سالك! از عتاب استاد
مقام   در  الهي  استاد  عتاب.  زماني  و  كند  محبت  اظهار  ظاهرًا  فردي  به  است  ممكن 

مي  مالمتيعتاب  با  ِا  ،خواهد  متوجه  را  و  او  نعمت  چه  و  نمايد،  ايرادش  و  شکال 
آن  رفع  به  تا  گردد  خود  عيب  و  اشکال  متوجه  سالک  که  اين  از  باالتر    سعادتي 

 بپردازد.

همان طور که در محبت ظاهري استاد خشنود است، بايد از   ،سالک طريق حق
عتابش هم خشنود گردد و دريابد که اين عتاب از روي کمال عالقه و محبت است.  
که   شود  واقع  استاد  محبت  مورد  ظاهرًا  فردي  مصلحتي  به  است  ممکن  حتي 

گرد واقع  عتاب  مورد  ظاهرًا  برعکس  يا  ندارد  اينصالحيت  در  بيهد؛  معاني  شماري  ا 
 نهفته است.

الهي   ،بنابراين استاد  تعاليم  تحت  که  شده  آنان  نصيب  سعادت  اين  که    افرادي 
اگر   نگيرند.  قرار  استاد  نوازش  مورد  هميشه  دارد  امکان  که  بدانند  بايد  گيرند،  قرار 

است عتاب  مورد  شايد  سرزند،  کسي  از  خطايي  و  نسيان  و  ولي    ادسهو  گيرد،  قرار 
مرتبه  در  هم  آن عتاب  دلگير شوند، چون  نبايد ناراحت و  اي از  سالکين و متعلمين 

 مراتب، نوازش و تعليم است.  
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  . خوشا به حال سالکي که از عتاب استاد 
چنان   که  باشد  شاکر  را  خدا  حال  هر  در  و  او،  نوازش  از  که  نمايد  استقبال  چنان 

 استادي براي او کرامت فرموده است.

 

عليهم  معصومين  حضرات  گاهي    السالمکالم  و  است  محکمات  جايي  در 
اختالف اين  متشابهات.  زماني  و  متشابهات،  به  مقرون  دخالت    ،محکمات  از  ناشي 

آن در  است  ممکن  و  است  معلومات  کيفيت  و  نيت  و  مکان  و  آراء    ، زمان  اختالف 
 دخل باشد. ذي

نيز گاهي به مصلحتي در رديف محکمات    و علماي رباني  هاي اولياء خداپاسخ
تر در اين صورت اخذ معاني و تعيين تکاليف و وظايف تقريبًا آسان   . آيدبه شمار مي

در اين حالت براي    .گرددها در رديف متشابهات محسوب مي است. اما برخي از پاسخ 
ا براي  را  بسياري  معاني  حقيقتًا  تفکر  اين  و  است  الزم  تفکر  معاني،  نسان  استخراج 

کند. پس پاسخ مراتبي دارد و بايد در هر کدام تفکر عميقي صورت گيرد تا  القاء مي
 مطلوب حاصل آيد. 

موارد مختلف   الفاظ و کلمات برحسب  معاني  حق و مکتب حقيقت،  طريق  در 
مختلفي دارد. در مجلس عارفان طريق حق ، ممکن است  هستند و هر کلمه معاني 

مجلس  کلمه  برخالف  ظاهرًا  که  گردد  بيان  آن  درباره  معاني  برخي  و  شود  ذکر  اي 
بنابراين است.  يکديگر  مکمل  واقع  در  و  بوده  صحيح  دو  هر  اما  باشد،  بدون    ،قبل 

 جايز نيست.  ،ايراد گرفتن تحقيق بر اولياء خدا 

نعمت واالي هدايت، راه از  که بعد از برخورداري  افرادي  پيش    گاه  در  انحراف 
اند  نمايند که سؤاالتي داشته اند و يا اين گونه وانمود مي اند، چنين گمان کرده گرفته 
اند و لذا منجر به ترديد و  اي دريافت نکردهجواب مانده و يا پاسخ اقناع کننده که بي 

منتهي به ترديد در  گاه  هيچ   اعراض آنان گشته است. اما آنان بدانند که سؤال الهي
گردد و امکان ندارد که امور الهي سبب انحراف و  مسير حق و اعراض از حقايق نمي

 ضاللت آدمي شود.

و   سؤال  در  جمله  از  و  امري  هر  در  زيرا  باشد،  عادالنه  بايد  قضاوت  و  سؤال 
قضاوت، بايد همه جهات و ابعاد آن منظور گردد و نه تنها يک بعد و جهت آن. يقينًا  
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قضاوت   و  سائلين  و  است  مردود  الهي  عدل  محکمه  در  الهي  غير  قضاوت  و  سؤال 
 شمار خواهند آمد.  کنندگان در صورت عدم توبه، در رديف مطرودين به

حقيقت آن است که چنان افرادي بايد به عقل و وجدان الهي خويش مراجعه  
به   قادر  زبان  هر  نه  البته  شنيد.  دل  زبان  از  بايد  را  سؤاالت  برخي  پاسخ  زيرا  کنند، 

تواند جواب الهيه چنان سؤاالت را بشنود. ولي  ادای پاسخ آنها است و نه هر دلي مي 
شرايط جمع  صورت  عرضه    ،در  الهي  پيشگاه  به  را  خود  مشروع  نياز  و  درد  که  هر 

نمايد، قطعًا سؤالش بالجواب نخواهد ماند، زيرا خداوند تبارک و تعالي خود فرموده  
تنها  که  فرموده  نيز  و  را  شما  کنم  اجابت  مرا  بخوانيد  من،  بندگان  اي  و    ،که  سائل 

 من باشيد. گداي درِ 

ک  ،آري اين  بر  است  منوط  پاسخ  کند،  استماع  مهيا  را  خود  دل  سمع  سائل  ه 
مي  دل  سمع  به  تنها  پاسخ  زيرا  دريافت  به  موفق  که  کساني  شنيد.  را  پاسخ  توان 

دل شنيدهسؤال خود شده  را به سمع  را  اند. سالکي مياند، آن  دل خود  تواند سمع 
براي استماع نداي حق مهيا گرداند که داراي صفاي دل، پاکي و تزکيه نفس باشد.  

فرموده   محبوبين الهي  است.  درگاه  تزکيه  در  وحدت  کمال  يا  کامل  وحدت  که  اند 
قلبي وحدت  تا  برسانيم  اعلي  حد  به  را  خود  تزکيه  حق،  ياري  به  کمال    بايد  به  ما 

 رسد. 

در نتيجه کمال تزکيه، آرزو و درد و سؤال و نياز خود را به    ،سائل درگاه حق
ندهند.  هر کسي    پيشگاه حق عرضه دارد، و اين منصبي است از مناصب الهيه که به

مي  را  مراحلي  انبياء او  حضرات  را  مراحل  آن  که  اوصياء  پيمايد  در  پيموده   و  و  اند، 
 گردد.، موفق به استماع پاسخ حق مي کمال تزکيه نفس ة نتيج

را   حقيقت  و  کرده  کر  را  دل  گوش  که  کسي  مي   بيند، نمی اما  چگونه  تواند  او 
را بشنود؟! کساني که غرق در هوي و هوس مادياتند و آنان که شب و روز   نداي حق 

پاسخ الهيه سؤاالت را    ،توانند از زبان دل خوددر خيال اشتهار و رياستند، هرگز نمي
بشنوند. کسي قادر به شنيدن پاسخ از زبان دل است که قلبش به نور هدايت منور  

 شود و ضميرش از فروغ وحدت و اتحاد روشن گردد. 

معّر کسي  هر  عهدشکنياعمال  و  انحراف  اوست.  حال  کيفيت  از    ،ف  ناشي 
کند، او بايد به    خواهد تبليغات دينيجويي است. فردي که مي طلبي و رياست شهرت 

اين   در  ملت.  و  دولت  نزد  محبوبيت  مراتب  افزايش  براي  نه  بردارد،  قدم  حق  رضاي 
طريق بايد دلش به نور هدايت منور و از فروغ وحدت و اتحاد روشن شود. اول بايد  
خود را اصالح و ارشاد کند سپس در صورت موفقيت، موظف است که در وهله اول  
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هران و برادران ايماني خويش را ارشاد نمايد و در وهله  جوانان کشور خود، اين خوا 
 بعدي ساير افراد را.

شهرت  و  نفس  اسير  که  مادي   طلبيکسي  توبه  و  مقام  به  تا  است،  پرستي 
نمي در نسازد،  خود  پيشه  را  نفس  تزکيه  و  تقوي  و  مشاهده  نيايد  را  پرده  پس  تواند 

شنوايي سمع دل بيفزايد تا شنوايي سمع دل و بصيرت ديدگان  نمايد. بايد بر مراتب 
تواند نداي حق را بشنود و اين دنيا و باالخص  آن وقت مي   .قلبش به حد اعلي رسد

باطن آن را به خوبي مطالعه و تماشا کند، و نتايج اعمال گذشتگان را به دقت مورد  
نمي دنيا  که  است  مقام  اين  در  دهد.  قرار  امطالعه  او  تواند  که  زيرا  دهد  فريب  را  و 

 زده که طوفان حوادث را بر او راهي نيست.   الوثقاي الهي ةچنگ بر عرو

خود را از هر چه جز خواست الهي است،    سالک طريق الهي بايد لوح دل   ،آري
بشنود. بايد با تالش در تزكيه  د تا پاسخ سؤاالت خويش را از زبان دل و وجدان  بشوَي
راه خدا را پيش گيرد و به اشتياق ديدار جمال ازلي، دل خود را از اغيار قطع    ، نفس

توبه   مقام  به  که  کسي  اما  شد.  نخواهد  منحرف  الهي  جاده  از  صورت  اين  در  کند، 
نيامده و تزکيه و تقوي را پيشه خود نساخته و هنوز در امواج سهمگين نفسانيت  بر 

ور است، همانند فردي است که دست به شاخه باريکي زده و زمام خود را به  غوطه
 باد مخوفي سپرده که هرچه زودتر به هالکت رسد. تند 

مي  دعوت  فضايل  کسب  را به سوي  همه  اتصااًل  الهي    .کننداي انسان! مناديان 
اع عالم  مناديان  اين  نداي  به  بايد  هدايت  و  سعادت  شاهراه  به  نهادن  گام    لي براي 

 پاسخ داد.

کي از   تا  کي؟!  تا  مطالعات، خواب غفلت  اي انسان! با اين همه تعاليم عاليه و 
غرور و  خودخواهي  نتايج    ، شراب  به  و  بگشا  ديده  و  برخيز  غفلت  خواب  از  مستي؟! 

اعمال گذشتگان بنگر و در عواقب امر خود بينديش. از نتايج افکار بزرگان برخوردار  
ليت را به  مسئو  توانند به آساني باردر اين مقام است که تربيت يافتگان تو مي   .باش

 منزل مقصد و مقصود برسانند. سر 

تعالي   و  تبارک  ضاللت خداوند  وادي  در  را  از    بشر  عصري  هر  در  و  نگذاشته 
الهي   ،اعصار مشعل   مردان  با  سوي  را  به  را  او  تا  نموده  ارسال  هدايت  فروزان  هاي 

 هدف نهايي سوق دهند. 

براي سالکين طريق حقي که توفيق درک استادي الهي و تعاليم عاليه حاصل  
مسلمًا مراتب حجت به اتمام رسيده، ديگر عذري براي آنان باقي نيست. بايد  شده،  

بکوشند و محبت خود را نسبت به    در تزکيه نفس و در اتحاد و اتفاق و وحدت قلبي 
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آيند که اگر توسن  در ه  ب  اهل ايمان به حد کمال برسانند. بايد از پيروي نفس اماره
 نفس تقويت يابد، سرمستي آغاز کند و صاحب خويش را به وادي نيستي افکند.  

و تحصيل ماديات تالش    طلبيو رياست  طلبيها در شهرت اي کساني که سال 
لحاظ   از  اگر کسي  که  تزکيه نفس و تقوي بکوشيد و بدانيد  نموديد، اندکي هم در 
امکانات مادي متضرر گردد او مغبون نيست، اما کسي که گوهر تابناک پاکي دل و 

 ايمان خود را از دست داده او مغبون است.  

دل را از آيينه دل به    بياييم دل خود را به زيور تقوي و حکمت بياراييم و زنگ 
طلباني که وقتي کشتي مقام  تقوي بزداييم. از گذشتگان درس عبرت گيريم، از مقام 

مي  سهمگين  طوفان  اسير  را  خود  منزلت  ميو  پناه  خدا  به  بر  بينند  پناه  لکن  برند، 
سيه  اين  که  ساعتي  آن  از  بر  خدا  که  رسانند  ساحل  به  را  خود  مرام  کشتي  دالن، 

 ايشان افزوده خواهد شد.مراتب جور و جف

يابد که خداوند  ميانسان عهدشکن اگر به خود مراجعه نمايد و به ياد آورد، در 
تبارک و تعالي بارها او را به قدرت خويش از هالکت محفوظ داشته و بارها به مقام  

دالن خود  وقتي سيه  ،آري  !اي آن توبه را شکسته استتوبه برآمده، اما با اندک فاصله 
آيند ولي موقعي که خداي تبارک و تعالي مي معرض خطر بينند به مقام توبه بر   را در

 شکنند. کند، توبه خود را مي دفع خطر از ايشان مي 

دست مي  که مقام و موقعيت اوليه خود را از  که براي حصول  کسي  دهد، بسا 
، در  کند. اما زماني که از رسيدن به آن مقام اوليه مأيوس شدآن، برخي را مدح مي 

گردد.  كمال وقاحت به ناسزاگويي مشغول مي 
توانند محرم  . آنان نمي 

آن اسرار الهي باشند که در نزد اولياء خداست، اين گنجينه اسرار به سينه شايسته  
 شود. سپرده مي 

به   جوانان  نواميس  نبايد  مقام  اين  در  مسلمًا  ؛ 
 اينان سپرده شود.

پرستي! رضاي خدا را  طلبي، از اين مادي طلبي، از اين شهرت آه از اين رياست
کنند! چنين اعمالي چشم  ها كه نمي کنار گذاشته و به خاطر جلب رضاي مردم چه 

 بينند. اندازد که ديگر آن را نمي دلشان را کور کرده و پرده سياه به روي حقايق مي 
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گاري در تقوي است. تقوي در بليات  بياييم تقوي را پيشه خود سازيم که رست
اند  اي است کارگر، لکن چه قليل حربه   ، و آفات يک سپر الهي است، در جهاد با نفس

پرهيزكاران   یآر : اُولئَِک اْْلَقَلُّوَن َعَددا  َو ُهْم َاْهُل ِصَفِة الل ِه ُسْبحانَهُ » آنان که اهل تقوايند 

 .«ندشايسته ستايش خداوند سبحانآنان تعدادشان اندك است و 

طلب هستيد و به خاطر شهرت و کسب مقام، ظلم و ستم  اي کساني که شهرت 
عذرمي الهي  عدل  محکمه  در  فردا  که  بدانيد  نشود    کنيد،  پذيرفته  ْل  »شما  َفَيْوَمئِذ  

َو   َمْعِذَرتُُهْم  َظَلُموا  الَّذيَن  ُيْسَتْعَتَُبونَ َيَْنَفُع  ُهْم  ستم  ْل  که  آنان  روزي  چنين  در  پس   :
. ديگر «دنشومي   نه ايشان به آشتی طلبيدهو   کردند، عذرخواهي ايشان سودي ندهد

نْيا َو الل ُه ُيريُد اْْلِْخَرةَ »بس است، بياييد اراده آخرت کنيد   : شما اراده  تُريُدوَن َعَرَض الدُّ

ت و رياست دنيوي را، لکن خداي مهربان براي  کنيد، شهرت و مادّيمي متاع دنيا را  
 کند.شما آخرت را اراده مي 

نفروشيد ارزان  را  خود  نفس  بياييد  گرامي!  برادران  پيش    ، اي  شما  بهاي 
بکاهيد،    .خداست خود  ارزش  از  هوس  و  هوي  از  تبعيت  اثر  در  شما  »مبادا  بهاي 

ة اْلّ َلْيَس ِْلَنُْفِسُکْم ثََمن   :  فردوس اعلي است  .«اْلَجنََّ

شهرت  افراد  مادياي  و  ارزان  طلب  را  خود  وجود  شما  سوگند  خدا  به  پرست! 
اين  مي بياييد  هستيد.  مغبون  بسيار  معامله  اين  در  شما  به  شهرت فروشيد.  را  طلبي 

اي رخ خواهد داد. بسياري از  کناري نهيد، معلوم نيست که فردا براي ما چه حادثه 
جوانان که ديروز از هر حيث سالم و نيرومندتر از ما بودند و اثري از آثار کسالت و  

 اند.خاک سيه  نقاهت در ايشان نبود، امروز در زير 

اکرم  رسول  حضرت  راَحة  »نفرمود    )ص(مگر  اْلَخُموُل  َو  ْاَفة   ْهَرُة  شهرت َالشُّ طلبي  : 

است راحت  است و گمنامي  مردم شما را نشناسند. مگر آن بزرگوار  «آفت  بگذاريد  ؛ 

. راه خدا رويد  «: حب شهرت، رأس کل بليات استُحبُّ النُّباَهِة َرا ُْس ُکلِّ َبلِيَّة  »نفرمود  
مقدس   اوامر  و  احکام  طبق  مردان  و  پيام  که  بپرهيزيد  نواهي  از  کنيد،  رفتار  الهي 

 ، سالم و وحدت است.  الهي

حال  بر  به  خوشا  باشيد،  او  خواست  تسليم  و  ننماييد  رفتار  خدا  فرموده  خالف 
َالرِّضا بَِقضاِء الل ِه باُب  »اند کسي که در مقام تسليم و رضا باشد که بزرگان دين فرموده 

اْْلَْعَظمُ  استالل ِه  الهي  اعظم  باب  الهي  قضاي  به  رضا  به  «:  تسليم  همانا  رحمت   .
 خواست الهي است.  
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متقيانمگر   موالي  لَ »نفرمود    حضرت  َعن  النَّْفِس  يامِ َصْوُم  الصِّ َانَْفُع  نْيا  الدُّ :  ّذاِت 

روزه  سودمندترين  دنيا،  لذات  از  نفس  استصوم  نفرمود    «داري  بزرگوار  آن  مگر 

اما بدانيد  .  «: افضل طاعات گذشتن از لذات دنيوي استَاْفَضُل الّطاعاِت ِهْجُر اللَّّذاِت »
که در پي هر لذت مجازي و دنيوي، تيرگي و اندوه و مالل است. به يقين افرادي که  

برند، در پي اين لذايذ مجازي،  از ماديات و شهرت و رياست و امور نفساني لذت مي 
مي  آنان  نصيب  فراواني  نعمت اندوه  و  کنيد  خود  پيشه  را  تقوي  بياييد  هاي  گردد. 

 او به دست آوريد.  علياي الهي را به توفيق 

 

بَِاْعمالُِکمْ » ْاجاَلُکْم  باِدُروا  َو  الل ِه  ِعباَد  الل َه  تقوي  َفاتَُّقوا  خدا  براي  خدا  بندگان  اي   :

 .«بورزيد و با اعمال خود به سرانجام حيات دنيوي سبقت بجوييد

مقدسه خطبه  ا  ، اين  به  را  مردم  سپس  و  شده  آغاز  تقوي  به  دستور  نقراض  با 
حيات دنيوي و به پايان رسيدن عمر و خاموش گشتن شعله فروزان زندگي متوجه  

رسيدن پايان عمر نيست، زيرا که وقوع آن  سازد. اين تنبيه و هشدار تنها براي فرا مي
دريافت   ضرورت  به  مردم  کردن  آگاه  اصلي،  مقصود  بلکه  نيست.  پوشيده  کسي  بر 

به را  آن  اکثريت  که  است  زندگي  خاکستر  ناداني   حقيقت  به  تبديل  انحرافات،  و  ها 
آن   کنند.مي ولي  گردند  پشيمان  خود  کرده  از  عاقبت  آنان  پشيماني    مسلمًا  ساعت 

 سودي ندهد؛ قبل از وقوع آن بايد پشيمان شده و به مقام توبه و انابه برآيند. 
دهد. چه، مرگ به  در عين حال، اين خطبه ضرورت اصالح زندگي را تذکر مي

مي  ابديت  صحنه  وارد  را  او  آمده  انسان  را  سراغ  خويش  اعمال  نتايج  همه،  و  کند 
اي بزرگ تلقي نمود و با  زندگي را به عنوان سرمايه نمايند. لذا بايد اين  مشاهده مي

بهره برداري از نيروهاي باطني، باالخص عقل و وجدان، خود را براي زندگي در عالم  
 ابديت آماده گردانيد. 

نقطه  هر  از  آسمان،  و  زمين  از  هشدار  گوش  نداي  به  درون  و  بيرون  از  اي 
باطنيمي بصيرت  و  دل  سمع  شنوايي  که  کسي  اما  او    رسد.  داده،  دست  از  را  خود 

  ُصمٌّ »تواند اين ندا را بشنود و حقايق را مشاهده کند؟ افرادي که به مرتبه  چگونه مي 
اند، اين  رسيده  «آيندميكورند بنابراين به راه ن ،اللند  ،كرند: ُبْکم  ُعمي  َفُهْم ْل َيْرِجُعونَ 

 نمايند.شنوند و حقايق را مشاهده نمي نمي  ندا را 
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خود را از    رسد که نيروي سامعه باطنينداي هشدار اتصااًل به گوش کساني مي
نداده مي دست  سرعت  به  زندگي  که  هشدار  عمر  اند.  از  که  لحظاتي  آن  و  گذرد 

ها  صدا، قدرت  و سر گذرد، هرگز براي آن احتمال بازگشتي نيست. ساليان عمر بيمي
لذت  زيبايي و  و  مي ها  ما  از  را  ميها  طبيعت  حاشيه  روانه  را  ما  و  اين  گيرد  کند. 

ه وسيله آنها خود و سايرين را به سعادت ابدي رسانيد،  توان بهاي الهي که مي نعمت 
 گرايد. به تدريج از دست ما خارج شده و همگي به خاموشي و نابودي مي 

  . 

تراشند، هر شب رؤيايي  اي مي اينان کساني هستند که هر روز براي خود فلسفه 
مي مي صادر  احکامي  خود  براي  و  عجب  بينند  مردم،  دادن  فريب  در  اينان  کنند. 

د  مهارتي دارند! بايد آگاه بود و نگذاشت که چنين افراد در بين مسلمين رسوخ کنن 
ابراز   و  بيان  در  فريبنده  مهارت  آن  کاش  اي  گردند.  کثيري  عده  انحراف  سبب  و 
آن   با  اگر  اينان  نباشد.  مقام  و  دنيا  تحصيل  خاطر  به  ايشان،  دروني  مکنونات 

برداشتقيافه  جانب،  به  حق  بيهاي  ساده هاي  افکار  معرض  در  را  خود  لوحان اساس 
ب ويرانگر  خالئي  در  را  آنها  مغز  دهند،  و  قرار  شيفته  چنان  اينان  داد.  خواهند  ازي 

اند که اصاًل توجهي به انقراض حيات دنيوي ندارند و يا اين فاصله  فريفته دنيا گشته 
ي  »دانند  را بسيار طوالني مي  يبا  اِنَُّهْم َيَرْونَُه َبعيدا  َو نَر و    بينندمي آنان عذاب را دور    :ُه قَر

 .«بينيممي ما نزديكش  

کرده انسان  گم  زمان  کشش  در  را  خود  که  آن  هايي  کشش  در  چنان  اند، 
خود گويي  که  شده   ،گرفتارند  زمان  از  را  جزيي  ديگر  جهان  وقوع  ايشان  آري  اند. 

مي  طوالني  گويند  بسيار  که  آنجا  تا  قائَِمة  مَ »دانند  الّساَعَة  َاُظنُّ  نمي ا  گمان  که  :  کنم 

هاي رشد يافته و به تکامل رسيده که از جويبار زمان  . اما انسان «قيامتي بر پا شود
پيوسته زنجير  در  را  واقعيات  و  آمده  معلول  بيرون  و  عکس   علت  و  عمل  العمل  و 

 دانند که هرچه زودتر نتايج اعمال خود را خواهند ديد. کنند، مي مشاهده مي 

شوند، اما  آيند و وارد گذشته مي لحظات عمر بدون کمترين توقفي از آينده مي 
اند که  دانند، زيرا در موقعيتي از زمان قرار گرفته عده کثيري آن را بسيار طوالني مي 

خواهند از قيد و بند زمان خارج شوند و از ديدگاه باالتري زمان  توانند و يا نمي نمي
و گذشت آن را بنگرند.  
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عل شد،  اشاره  که  چنان  اما  است  بسيار  خواب غفلت  و  انحرافات  علل  ت  گرچه 
و علمايي هستند که به علم خود عامل نيستند  همانا دانشمندان  ،اصلي

و اين همه تلفات سنگين جسمي و روحي که يک مغز بزرگ از ادراک آن    
 آمد. عاجز است، به وجود نمي 

افکند، باالخص عقل  خود را به ضاللت مي   ،اعتنايي به نيروهاي باطنيبشر با بي
قُُلوبِِهْم َو    َخَتَم الل ُه َعلي  » دهد. لکن کساني که به مرتبه  و وجداني که اتصااًل هشدار مي

آنان و بر    يها دل   اوند بر خد:  َو َلُهْم َعذاب  َعظيم    اَوة  َاْبصارِِهْم َغش  َسْمِعِهْم َو َعلي    ي  َعل
پرد  يشنواي ديدگانشان  بر  و  نهاده  مهر  عذاب  ياهايشان  را  آنان  و  دردناك    ي است 
مي رسيده   «است چگونه  نمي اند،  که:  بشنوند  را  وجدان  نداي  اندرون  توانند  در  دانم 

 من خسته دل چيست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. 

نمي   ،آري کسي  هر  را  الهي  وجدان  و  عقل  غوغاي  و  فغان  اين  اين  مگر  شنود. 
بلند کرده و در    ت ها را از عالم ناسوفغان و غوغا و صداي پرطنين آن نبوده که انسان 

 و ملکوت به طيران آورده است؟   فضاي عالم الهوت 

عالم  نمي   ،نمايانمسلمًا  را  پرطنين  صداي  و  غوغا  و  فغان  و  اين  شنوند، 
خوشنمي جرس  اين  که  بيدار خواهند  و  از  آوا  و  برسانند  ديگران  گوش  به  را  کننده 

اند و وقتي  مند سازند. اما ايشان در خواب غفلت علم خويش، خود و ديگران را بهره
 بيدار شوند که مرگ به سراغ ايشان آيد.

 . 
َ   الل هُ   َرِحمَ » :  َفَنَجا   هاد    ةِ بُِحْجزَ   َاَخذَ   وَ   َفَدنا   رَشاد    اِلي    ُدِعَي   وَ   َفوَعي    ُحْکما    َسِمعَ   اْمَرا 

  مقام  به   و  پذيرفت   و  شنيد   را   حکمتي   سخن   که   است   کسي   حال   شامل   الهي  رحمت 
و   قربت  به   و   آمد  عمل    مربي  يک   دامن   و  شد   دعوت   کمال   و  رشد   سوي   به  رسيد، 

  تفسير   را  خويش   وجود   تواندمي   فردي   چنان .  «رسيد  رستگاري  به   و  گرفت   را  شايسته
  مشعل   و  سازد   مند بهره  را  سايرين   و  خويشتن  خدادادي،  استعدادهاي   از  و  کند 
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  قرار   ناداني  و  جهل  و  فقر   هايبيابان  در  گمشده  کاروانيان  راه  فرا   را  حکمت  فروزان 
 . رساند ابدي سعادت  به  را  ايشان   و دهد 

  دايره   چه  شد،  نايل  سعادت   به  تواننمي   علم،  وسيله   به  تنها   و  عمل   بدون
  اْلَحقُّ   وَ »  است   تنگ   عمل   و  انصاف   دايره  لکن   است،  وسيع  بسيار  وصف،  و  سخنراني

ترين امور در توصيف و  حق، وسيع :  التَّناُصِف   ِفي  اَْضَيُقها   وَ   اُصِف التَّو   ِفي  اْْلَْشياءِ   َاْوَسعُ 
 «انصاف است ترين آنها در مقام عمل و ضيق 

  ترا   امت  از   قدري  به   مباش،  نگران:  فرمودي  او  به   که  حبيبت  خاطر   به  الهي،
  فرمان   کند،  معصيت  که  ايبنده  آري،.  بيامرز  را   ما   همه  شوي،  راضي  تو  که  آمرزم مي

 پرده  مغلوب  و  مغمور  او  گناهان  تا   کشيددر   را  او  ايمان  پرده  ،فرشتگان  اي  که  رسد
  ايمان   پرده  الهي  گويند  فرشتگان  که  رسيده هم  به  معاصي چندان  اما .  گردد  او ايمان

  که   کشيد در   مرا   رحمت   پرده  آيد   فرمان .  نپوشيد  را   او  گناهان   لکن   کشيديم،   را 
 .پوشدمي   را گناهان  من رحمت 

  رحمت  به   ما  اميد  ولي  است، قليل ما  عبادات  و  طاعات   که   معترفيم  و   مقّر الهي،
  در   لکن   کشاند،مي   عقوبت  سوي  به   را   ما   گناهان !  الهي  الهي، .  است  کثير   تو  فضل  و

 . دهدمي   انتقامت از  ايمني  نويد تو،  کرم به  نظر  مقام
 باورکردني  برگرديم؟  تو  درگاه  از  خالي  دست  امروز   است  ممکن  آيا   الهي،

  اشراق   به  الهي،.  ده  قرار  خويش  فضل  و  کرم  و  عنايت  معرض  در  را  ما   الهي،  .نيست
 .ساز  برخوردار جمالت مشاهده  از  را   ما  کمالت  انوار   به جمالت،

  کردن   آشنا   براي   شستي   را  ما   آب   هزاران   به   الهي   طلبيم؟   چه   تو   از   الهي
  و   عالم  مهتر   روح  به   ترا  الهي،   حبيبت،  خاطر   به  ماند،   شستني   يک  الهي،  اما .  دوستي

 .ماني تو  تنها  و  برخيزيم خود از   تا  بُشوي ما   از را   ما   الهي،  او، وصي
  ضعيف   ايشان   بصيرت  مراتب  که   گفت   نيستند، توان   نگر آينده  که  کساني  الهي،

داده   است، دست  از  کلي  به  را  دل  بصيرت  مراتب  الهييا  مربيان  اي  به    ، اند.  بياييد 
 سبب ارشاد هزاران فرد خواهد شد.  ،خود آييم که اين توجه ما به خويشتن

شهود مقام  به  را  خود  نفس،  تزکيه  اثر  در  را    بياييم  محض  حقيقت  تا  رسانيم 
مشاهده نماييم. در اين مقام است که ديگر براي ما برهاني نياز نيست، زيرا باالترين  

است شيء  همان  حضور  شيء،  اثبات  براي  اَِلي  »  ؛دليل  اْلوُُصوِل  َبْعَد  ليِل  الدَّ َطَلُب 
َقبيح   غير اْلَمْدلُوِل  مدلول  به  وصول  از  پس  دليل  مطالبه  است:  ام«معقول  وقتي  .  ا 

آن   را  ما  ولي  باشد،  ما  حضور  در  مدلول  يا  باطني  يا  ظاهري  شيء  آن  است  ممکن 
 بينايي نباشد که آن را در پيش خود مشاهده نماييم!  
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کمال    ،الهي حد  به  را  ما  تزکيه  برسان،  اعلي  حد  به  را  ما  دل  بصيرت  مراتب 
 نياز گرديم. برسيم و از برهان بي بگذار ما هم به مقام شهود ، رسان. الهي

 

 

 

فرما  همان طور که در جهان بروني حکم   ،همه بايد بدانيم که جريان قانون الهي
انسان  دروني  جهان  در  علتي  است،  هر  بروني  جهان  در  دارد.  مطلقه  حکومت  نيز  ها 

مي  وجود  به  را  مثالً معلولي  است.  قانون  اين  محکوم  نيز  انسان  درون    وجدان   آورد، 
ني، وظايف خود را  انسان، آن عامل فعال است که بدون توقف و تأثر از تمايالت نفسا 

 دهد. .. انجام مي .که عبارتست از راهنمايي و داوري و

خودخواهي غوطه و  حيواني  تمايالت  در  شدن  سقوط  ور  که  هستند  عللي  ها، 
وجدان را به عنوان معلول به دنبال خواهند آورد. سکوت وجدان به جهت سرکوبي  

، محروميت بينايي  اعتنايي بر آنآن، حتي سکوت و عدم فعاليت عقل در صورت بي
، مواردي  دروني و بروني از ديدن آيات الهي در اثر تکبر و خودخواهي و خودستايي

 اند. از اين قانون عليت 

اين که برخي اشخاص هست را نيست، و نيست را هست، ظلم را قانون، عدالت  
فرو ناتواني،  درک   را  صندوق  در  را  رفتن  محض  انعکاسي  ،  بينيجهان هاي 

دانند،  يابي را موفقيت مي و لذت   ،طلبي را عجز هاي عالي را خياالت، حقيقتشناخت
که اينان اين ندارد  از خودخواهي و پا   ، علتي جز  آمدن  کبر و    بيرون  روي  گذاشتن 

بيندازند و  ترسند که اگر چشم به باالتر از ديدگاه خود کنند. مي نخوت را تحمل نمي 
دانند  معدوم گردند. آنان نمي   ، تصميم به وصول واقعيات که مافوق لذت است بگيرند

در   آنان  وجود  گسترش  آغاز  واقعيات،  به  وصول  تصميم  و  ديدگاه  اين  گسترش  که 
 قلمرو هستي است. 

متعال پروردگار  عنايت  و  لطف  به  حقايق  و  واقعيات  که  وسيله    ، هنگامي  به 
گردد، در حقيقت نور خدا  نشينان سرازير مي هاي خاک بر مغزها و روان   الهي  مردانِ 

سازد. ولي بعضي نه تنها از اين  فضاي جامعه را به وسيله وصول آن حقايق روشن مي 
نمي  استقبال  الهي  مي نور  قلمداد  تاريکي  و  کرده  انکار  را  آن  که  در  کنند  نمايند! 
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اين   پوشاندن  و  کتمان  که  وقيح صورتي  الهي،  انسان نور  به  خيانت  و  ترين  ها 
 ت خداست.ترين مبارزه با مشيّ شرمانهبي

و    شرم، حقيقت را پوشانيده و آن را اسطوره. ولي اين تبهکاران بي
اند،  حي را که فريب داده لواند. آنان بدانند که گناهان مردم سادهافسانه قلمداد کرده

 در آغاز ابديت به دوش خواهند کشيد. 

ها آگاه است و  آيند، لکن بدانند که خدا از دل ميايشان در ظاهر به مقام توبه بر 
تنها با کلمه استغفار براي آنان نجاتي نيست. کفاره آن گناهان پس از اصالح درون و  

بيان آن واقعيت  است  بازگشت به سوي خدا،  داشته بودند.  هايي  مخفي  مردم  از  که 
به   ظلم  اين  بلکه  باشد،  خويشتن  متوجه  ظلم  که  نيست  شخصي  گناه  يک  اين  چه 

هايي که بين مردم و واقعيات  ها است که جبران آن جز مرتفع ساختن حجاب انسان 
 باشد. اند، نمي انداخته 

فقهي اصطالح  به  آنان،  از  واقعيت  و  حقايق  کتمان  و  مردم    ناس الحق   ،اغفال 
الناس، لذا هيچ  خداي تبارک و تعالي ممکن است از هر گناهي بگذرد جز حق   .است
به  توبه را  ابدي  سعادت  و  دنيا  به  را  آخرت  ايشان  اما  ندارد.  اثري  آن  جبران  جز  اي 

دانند که دير يا زود اين رياست و مقام از دست آنان  اند، نميرياست موقتي فروخته 
 خواهد رفت. 

حقيقت پست   ، در  معامله  قرار  چه  پشيزي  سود  قبال  در  حقيقتي  که  است  ي 
فهمند که هيچ  گيرد! اگر ايشان عظمت و ارزش حقيقت را بدانند، به خدا سوگند مي 

 تواند در برابر عظمت و ارزش حقيقت قرار گيرد.يک از امتيازات زندگي دنيوي نمي

همان    .
بزرگ  از  يکي  گرديد،  اشاره  كه  است.  گونه  علم  به  عمل  عدم  انحراف،  علل  ترين 

علم را حجت و برهان معرفي نموده و لزوم عمل به آن را بيان    ، منابعي که در اسالم
اعتنايي به علم مطرح شده که يکي  هر دو صورت بي  ،کرده بسيار است. در اين منابع 

عم  ديگري،  و  است  علم  مطابق  نکردن  تباهي  عمل  اما  علم.  برخالف  كردن  عمل  ل 
استکردن   علم  مطابق  نكردن  عمل  از  شديدتر  علم،  اول،    .برخالف  صورت  زيرا 

اعتنايي به حجت و برهان خداست لکن صورت دوم، لجاجت و مقاومت با حجت و  بي
 برهان خداست.  
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بر  حرکاتشان  علْم  وجود  با  اينان  در  بنابراين،  و  خداست  برهان  و  حجت  خالف 
اند. ايشان در اثر حب دنيا و مقام، آگاهي حقيقي  قت با خدا به مقام مقابله آمده حقي

داده  دست  از  را  دنيا خود  در  ناهشياري  و  ُسکر  عوامل    ،اند.  دستخوش  را  زندگي 
محور نموده، انسان را از محاسبه حيات الهي محروم  طبيعي محيط و همنوعان خود

مندند و از الفاظ و اصطالحات برخوردارند، ولي به  بهرهدارد. آري اينان از دانش  مي
علت عشق و عالقه به دنيا و رياست و تمايالت نفساني، هشياري و آگاهي اصلي خود  

تر تر و زيرک خود را از همه فعال   ،اند. اگرچه ايشان در ميان مردمانرا از دست داده
ترين افراد ايشانند. زيرا  دانند، اما ناتوان مي

 . 

مي تصور  توانسته ايشان  همه  از  بهتر  که  برخوردار  کنند  جهان  امتيازات  از  اند 
داده دست  از  را  خود  حقيقي  بينايي  که  اين  از  غافل  نابيشوند،  که  چنان  نايي اند. 

هايي مانند شکل و رنگ و ديگر نمودهاي مربوط به چشم سالم را تيره  ظاهر، پديده 
كند، نابينايي دروني نيز همه مباني حيات انساني و اصول و قوانين تکاملي  و تار مي 

زند که زندگي را به کلي براي او مختل  زدايد، و يا چنان برهم مي را از افق درون مي 
 سازد.  مي

ايشان   داده اما  رضايت  نابينايي  اين  به  امر  چگونه  نابينايي  اين  به  رضايت  اند؟ 
اند. اين رضايت، در حقيقت رضايت بر کور و کر  اي نيست که اينان تصور کردهساده

کردن چشم بينا و گوش شنواي خود و ديگران است، بلکه رضايت به سلب حس از  
برد بين  از  در  که  غافلند  اينان  است!  حسي  عوامل  نخست  تمام  بينايي،  اين  ن 

دهند و  هاي عظماي آگاهي و هشياري و تعقل و تفکر را به اختيار از دست مي نعمت 
 شود. سپس، نابينايي و مستي آغاز مي

شان حساب و ميزان مطرح است، تغذيه مغزي و رواني  اما کساني که در زندگي 
نوايي را از دست  را تغذيه حيات دانسته و به خوبي واقفند که نبايد اين بينايي و ش

 آگاه و هشيارند.  ، داد، لذا در برابر تبهکاران

نمي  را  آنچه  انسان  تحت  اگر  گرفتن  قرار  صورت  در  حتي  و  کند  انکار  داند 
معيني او    ،شرايط  جهل  زماني  که  است  اميد  نمايد،  انکار  را  آن  روشنايي  و  آفتاب 

رود؛ ولي انکار، از بين  موانع  مهم و اساسي   مبدل به علم شود و آن شرايط و  نكته 
 ! انکار خويشتن برآيد صدد اين است که انسان در 
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داده دست  از  را  خود  بينايي  و  هشياري  و  آگاهي  که  را  افرادي  خود  اينان  اند، 
لجاجت بر انکار مي  مقاومت و  مي مي کنند و با خويشتن به  تصور  اينان  کنند  خيزند. 

ه اول از همه با خويش به مقام  شان تنها با ديگران است، در صورتي کمبارزه منفي
برخاسته  لجاجت  و  را  مبارزه  حقيقتي  هيچ  او  کند،  انکار  را  خود  که  کسي  اند. 

 پذيرد زيرا پذيرش هر حقيقتي، فرع شناخت خويش و پذيرش آن است. نمي

دنيا  محبان  انسان   ،اين  به  ظاهرًا  که  را  حقيقتي  مي هر  عرضه  چنان  ها  دارند، 
رمغان آنان به خاطر خيرخواهي است، اما واقعيت آن است  کنند که اين ا وانمود مي 

 نماست. که اتکاء بر کار ايشان، تکيه بر سراب آب 

ولو    ،بنابراين   اينان 
کنند،   راهنما و مصلح معرفي  را به جامعه،  آورده و خود  دست  را به  امتيازي  ظاهرًا 
بايد آن امتياز را از آنان گرفت، چنان که شمشير بران را بايد از دست ديوانه زورمند  

 آورد.در ه ب

اگر مبارزه اين تبهکاران با حاميان حق و حقيقت به طور صحيح مورد تجزيه و  
ق مي تحليل  مسلم  گيرد،  تنها  رار  نه  ايشان  مبارزه  و  حرکات  منفي  آثار  که  شود 

مهم  که  مردم،  همهمتوجه  از  که    ،تر  است  عظمتي  با  حقيقت  و  حق  آن  متوجه 
 برند.صفتان از ديدن و پذيرش نور آن، رنج مي خفاش

بي  انسانآرايش  باطني  نيروهاي  کند،  غلبه  اگر  دنيا  محبان  اين  را  اساس  ها 
رداند. اينان به جاي اين که ميان مردم و واقعيات ارتباطي برقرار کنند،  گمختل مي 

انسان  ديدگان  پيش  از  را  زيور  و  زر  پر  و  آراسته  نماهاي  مي حقيقت  عبور  دهند.  ها 
موسي  فرعون  حضرت  جاي  به  را  فرعونيان  بني و  طغيانگران  جاي    اسراييل ،  به  را 

را    ، و معاويه )ص(را به جاي حضرت محمد   پرستان عرب، درهم و دينار حضرت عيسي
 آرايند!  مي   به جاي علي

  آنان   قلوب  شود،مي  آورده   يادشان  به   خدا  كه  هنگامي»  که   هستند   کساني  آنان
خدا  که  هنگامي  و  شود،مي   َدرهم  اندنياورده   ايمان  آخرت  به  که   يادشان   به   غير 

  الَّذينَ   قُُلوُب   زَّْت اْشَما    َوْحَدهُ   الل هُ   ُذِکرَ   اِذا  وَ   :گردندمي   خوشحال  ناگهان  شود،  انداخته
  ياد   از  هم   ظاهر   به  اگر .  «َيْسَتَْبِشُرونَ   ُهمْ   اِذا  ُدونِهِ   ِمنْ   الَّذينَ   ُذِکرَ   اِذا  وَ   بِاْْلِْخَرةِ   ْلُيْؤِمنُونَ 

 . گرددمي   درهم حقايق از   قلبشان لکن  شوند، شادمان خدا 
!  شود  ناراحتي  موجب  خدا   ياد  تواند مي   چگونه  که  آيد   نظر   به   بعيد   است   ممکن 

  دارد،   وجود  معرفت   و   شناخت  از   دور   مردم  در   تنها   نه  حقيقت،   اين   اما 
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  ، علمي  تقواي  جاي  به  که  است  علمي  انحراف  همان  اين.  
  مراتب   در   افزايشي   که   وقتي   باالخص   است،   گرفته فرا  را   نماها متفکر   بيشتر   درون 

 .کنند مشاهده  خود قدرت 
  هايشناخت   از   قدري  شکل  در   حتي  آن،  مختلف  اشکال  در   قدرت   احساس

  آيات   انکار   براي  رواني   سطوح   در   خيز   و   جست   و  رفتن   فرو  سبب   هم،   از   گسيخته 
  که   است  واقعيات  به  نسبت  گريطغيان   و  استکبار  همان  اين.  است  شده  الهي

  همواره   بيماري  اين.  است  گشته  حقايق  ترينروشن   در  حتي  مردم  اکثر   دامنگير 
  نسبت   انگاريسهل   اصلي،  عوامل  بلکه   نيست  روحي  اختالل  و   مغزي   نارسايي  معلول 

  و   باطني  نيروهاي  شکوفايي  ضرورت  به   توجه  عدم   الهي،   حيات   برنامه  تنظيم   به
  را   الهي   حيات   محاسبه  اصيل   جريان  که  هاستسرخوشي  و  ها لذت   در   شدن   ورغوطه

 .سازدمي  مختل 
  تباهي  راه   و   شده   دمساز   شياطين   با   ها خودکامگي  و   انحرافات   علت   به   گروهي

  که   اندنموده   تفسير   طوري  خود  براي  زندگي   در   را   هدايت  ايشان  اند.گرفته   پيش  در
  برخاسته   که   هدايتي  آن  البته.  کنند  محاسبه  خود  زندگي  اصلي  مبناي  را  آن  بتوانند

  آرزوهاي  به ديگران و خود فريفتن با  خواهندمي  که است ايشان  نفساني مشتهيات  از
 .آيند  نايل خويش  حيواني

  پندار   و  گمان  با   خواهندمي   نکرده  اکتفا   انسانيت  مسير   از  خروج  به  گروه  اين
  که   را   الهي  قوانين   و  اصول  و   دهند  جلوه  هدايت   را   خود  ضدانساني  حرکات  اساس،بي

  را   خود  موجوديت  و  زنند  هم بر   است،  باطل  از  حق  و   بد  از  نيک   تشخيص   معيار
  وَ   َاْبصارِِهمْ   وَ   َسْمِعِهمْ   وَ   قُُلوبِِهمْ   َعلي    الل هُ   َطَبعَ   الَّذينَ   اُولئِکَ »  نمايند   تفسير   و  توجيه 
و گوش و ديدگانشان مهر نهاده    ها دل   اند كه خدا بر يآنان كسان:  اْلغافُِلونَ   ُهمُ   اُولئِکَ 

  شمار   به  انسان  پست  اوصاف  از   يکي   را  غفلت مجيد قرآن  آري، .  «و آنان خود غافالنند
 .نمايدمي   گوشزد حيوانات از  تر پست را غافل   که آنجا  تا  آورد مي

سبب   به   .
فعاليت از  قلب  که  است  مي غفلت  راکد  اصيل،  چشمهاي  و  خد  ،گردد  را  آيات  ا 

گوشنمي و  نمي   ،بيند  را  و  حقايق  حقيقت  از  اعراض  که  است  مقام  اين  در  شنود؛ 
 شود. امتيازات آن شروع مي 
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البته مراد از رکود قلب و بازماندن چشم و گوش از فعاليت، نه اختالل طبيعي  
اعضاء، که از دست دادن آگاهي و هشياري و تعقل و وجدان است که انسان را تا حد  

و   ميپست حيوانات  تنزل  آن  از  در  تر  و  نشود  شکوفا  باطني  نيروهاي  اين  اگر  دهد. 
الهي   حيات  تخريب  راه  در  همه  افتد،  فعاليت  به  انساني  قوانين  و  اصول  ضد  جهت 

هاي الهي  ترين نعمت گردد. مثاًل قدرت که يکي از بزرگ خود و ديگران استخدام مي 
ود؛ علم به جاي اين که براي  شقدرت و ديگر امتيازات مي  است، موجب تخريب خوِد

 رود.راهنمايي استخدام گردد، در جهت افزايش مراتب جهالت به كار مي 

غافل چون    ،. 
کند از خاري  بيند، او فکر نمي هميشه در خواب است نيروهاي انساني را نيز مرده مي 

مي  مي که  را  خار  هميشه  او  چيد.  نخواهد  گل  خار  بيندکارد  اين  که  آن  از    ، غافل 
 شته خود اوست.ِک

 همه ما را از خواب غفلت بيرون آر، ما را به بيماري غفلت مبتال مساز.   ،الهي

ها  هاي ما بنشان. اي باغبان ازلي، اين نهال هاي عشق خود را در دل نهال   ، الهي
 ما. را براي رسيدن به اشجار و ثمرات طيبه، به آب تعاليم عاليه آبياري فر 

روز مالقات،    ،دل ما را به انوار علم و معرفت در حد اعلي منور فرما. الهي  ،الهي
 چشم ما را به شهود جمالت روشن فرما.

در    ،عنايت فرما که رکن محکم توحيد و معرفت، اقامتگاه ما باشد. بارالها   ،الهي
 اين ساعت مقدس نام ما را در صف سعداء به شمار آر. 

براي ما    ،ر مقام عليين به درجه مقبوليت برسان. پروردگاراطاعات ما را د   ،الهي
 يقيني عنايت فرما که هر شک و ريب را دافع و رافع شود. 

 افتادگان؛    دهنده به هالکت ، اي نجات َي اْلهالِکينَ جِ يا ُمن
، اي  اْلُمْفَتِقرينَ يا َکْنَز حاالن؛ کننده دعاي پريشان ، اي اجابتيا ُمجيَب اْلُمْضَطّرينَ 

 گنجينه فقيران، ما سائل و گدا و فقير دِر تو هستيم. 

اْلُمْنَکِسرينَ  جابَِر  جبران يا  اي  دل ،  اْلُمْنَقِطعينَ شکستگان؛  کننده  َما َْوي  اي  يا   ،
 ايم.شکسته ايم، دل ما از همه بريده  ، بريدگان؛ الهيمأواي از همه 

 يا ُمغيَث  کننده ضعيفان؛ الهي ضعيفيم، فقيريم؛ ياري ، اي فينَ اْلُمْسَتْضعَ  يا ناِصرَ 
ستمديدگان؛  اْلَمکُروبينَ   فريادرس  اي  الاّلّجينَ ،  ِحْصَن  محکم  يا  حصار  اي   ،

 آورندگان.پناه
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حقيقت انسان يا انسان حقيقي، نور الهي است. انساني که با طي مراحل تقوي  
بهره  به  مي موفق  ديني  عاليه  تعاليم  از  بيشتري  الهي  مندي  زيورهاي  انوار  به  گردد، 

متجلي و    «از روح خويش:  ِمْن ُروحي »شود. در چنين انساني معاني جلوات  مزين مي
مشاهده   که  نوري  هر  و  است  المع  و  ساطع  محض  نور  از  انوار  همه  است.  نمايان 

 شود، آيتي از آيات الهيه است.مي

خداوند تبارک و تعالي نور محض است و صفات او عين ذات او، همه نور محض  
گاهي به لباس مادي  است، يعني بين نور صفات و ذات او فرقي نيست. نور الهي گاه

رنگ آم در انواع  به  و  قالبده  و  مي ها  نمايان  اين ها  نشانهشود؛  نشانه ها  از  و اي  ها 
 عالمتي از عاليم طريق اوست.

انبياء اوصياء   حضرات  اخيار   و  و  اولياء  ابرار   و  صالحين  و  الهي    ،و  نور  همه 
هستند. نور قوي نوري است که از تقواي بيشتري برخوردار باشد. انساني که مراحل  

بهره  الهي  آيات  از  اعلي  حد  در  و  کرده  طي  را  قوي  تقوي  بسيار  او  نور  است،  مند 
مي  مشاهده  خدا  نور  هم  ديگري  افراد  در  گرچه  ضعيف  است.  نورشان  لکن  شود، 

از   انوار  اين  همه  البته  نور  است.  تعليم  و  است  ساطع  نور  ُروحي »يک  روح  :  ِمْن  از 

نمايد، اما مشاهده قوت و ضعف اين انوار، مراتب تقوي و کماالت افراد را  مي   «خويش
 نمايد.دهد و حتي نوسان بعضي انوار را آشکار مي نشان مي 

بشر در اثر توبه و اتصال و کمال توجه، امکان دارد به مرتبه و مقامي برسد که   
ق نور  داراي  قبل  ساعتي  که  بشري  اما  باشد.  قوي  نور  او  که  حقيقت  بسا  بود،  وي 

نورش به جاي تقويت، تضعيف گردد. مسلمًا چنين افرادي از تعاليم عاليه برخوردار  
تنزل مراتب نوري،  قبال اين  در  از  مسئو  بوده و  است  باالتر  الهي  پيشگاه  در  ليتشان 

 فردي که از ابتدا از تعاليم عاليه برخوردار نبوده است.

برخورداري از تعاليم عاليه الهي    در پيشگاه الهي به نسبتهر کسي    مسئوليت 
است.   عقل  و 

آنان   متعال به  که خداوند  رهرواني  ؛ 
اند و صبح  عليين شده، آنان که شب در اعلي   علم و بيان داده و برايشان اتمام حجت

 ! السافليندر اسفل  بر اثر دخالت شيطان

الهي عارفين  و  سالکين  وظيفه  و  ارشاد    ، تکليف  جمله  از  و  است  افراد  ارشاد 
و نفس، مراتب نورانيتشان در نوسان و تنزل است.    افرادي که در اثر دخالت شيطان
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است، معلوم نيست که  اند از جمله اموري که قابل اعتماد نيست قلب  بزرگان فرموده
 عاقبت امر ما چگونه خواهد بود.

ترا به مقربين درگاهت سوگند، آن مقام و مرتبه و نوري که به هر يک از    ، الهي
فرموده عطا  حق  طريق  تنزل  رهروان  و  نوسان  از  و  بدار  ثابت  برايشان  را  آن  اي، 

 دار و بر مقام معنوي آنان بيفزاي.   محفوظ

  ترين مراتب تقوي کرامت کنيم که ما را عالي درخواست مياز پيشگاه تو    الهي 
فرمايي و پس از آن که به توفيق و فضل و رحمت تو قدم به مراتب باالتر گذاشتيم،  

 راضي مشو که از آن تنزل نماييم.  ،الهي

و    «َخَلق  ما »و از شر    سپاريم، ما را از شر نفس و شيطانخود را به تو مي   ،الهي

 حفظ فرما. نس و جن و ِا «غاِسق»

 

مجيد  قرآن  وجود    در  گمراهي  و  هدايت  و  ذلت  و  عزت  به  مربوط  چند  آياتي 
اند که اين آيات شريفه  اند. بعضي گفته در تفسير آنها اختالف کرده  دارد که مفسرين

داللت بر جبر دارد، لذا اختيار را نسبت به عزت و ذلت و هدايت و گمراهي، از انسان  
کرده تفکر  نفي  و  تعمق  شريفه  آيات  اين  در  شايد  و  بايد  که  چنان  اينان  البته  اند. 

 و تدبر و تعمق در آيات قرآن مجيد. اند، در صورتي که امر است به تفکر نکرده

هرگاه کسي به احکام مقدس قرآن بدون تدبر و تفکر عمل کند، عمل او مفيد  
مثمر  تدبر    و  و  تفکر  روي  از  که  است  الهي  پيشگاه  مقبول  وقتي  اعمال  نيست.  ثمر 

 باشد. 

بعضي در تفسير مشيت الهي اختالف کرده و معتقدند که مشيت الهي انسان را  
هر دو امر به مشيت    ،رساند. آريو سعادت و يا به شقاوت و گمراهي مي به هدايت  

 الهي است، ولي بايد دانست که جريان مشيت الهي چگونه است. 

 

تهذيب   تزکيه نفس و  تدبر و  تفکر و  مجاهدت و  رياضت و  در اثر  انسان  وقتي 
او   در  زمينه  باب  اين  از  و  نمود  تقويت  را  خود  وجدانيه  و  عقالنيه  نيروهاي  اخالق، 

مي  جريان  الهي  مشيت  شد،  سعادت  فراهم  و  عزت  و  هدايت  سوي  به  را  او  و  يابد 
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ه خود را تضعيف کند و فاقد تزکيه  کشد. اما اگر کسي نيروهاي عقالنيه و وجدانيمي
در او   اين باب زمينه  کند و از  اعراض  کالم بزرگان  اخالق بوده و از  تهذيب  نفس و 

برد، لکن  فراهم گردد، جريان مشيت الهي او را به سوي شقاوت و ذلت و گمراهي مي 
مي  تو  قدس  بارگاه  بر  پناه  الهي  کجا!  جريان  آن  و  کجا  جريان  مبادا  اين  که  بريم 

 نان کنيم که جريان مشيت تو ما را به سوي شقاوت و ذلت و گمراهي بکشد. چ

چه سعادتمندند سالکين مقدس و پاکدالني که به توفيق حق، از محضر استاد  
لکن فاقد    ،کنند. اما کساني که ظاهرًا سخنان آنان آراسته و زيبا درک فيض مي  الهي

سعاد چنان  از  بسي  است،  که  محتوي  افرادي  بسيارند  امروز  هستند.  دور  به  تمندان 
شود. عده  اند اما اثري از آثار عمل در ايشان مشاهده نمي ظواهر علم را حفظ نموده 

مي  آنان  ظاهري  الفاظ  مجذوب  و  کثيري  روح  فاقد  کلماتشان  که  صورتي  در  گردند 
است.   محتوي 

  .
 بريم که مبادا شيفته آنان گرديم. همواره از شر چنين افراد به تو پناه مي   ،الهي

ضاللت  و  انحرافات  اين  همه  و  علت  دنيوي  امور  ظواهر  به  شدن  خيره  ها، 
ما َاِصُف ِمْن  »فرمايد:  مي  السالمعلي عليه   لموالياشيفتگي به آن است. حضرت مولي

ِعقاب   َحراِمها  َو في  َفناء  في َحاللِها ِحساب   ْاِخُرها  َو  َعناء   َاوَّلُها  بِها  . دار   َاْبَصَر  َمْن  َو   ...
َرتُْه َو َمْن َاْبَصَر اَِلْيها   : چگونه توصيف کنم دنيايي را که اولش مشقت است و  َاْعَمْتهُ َبصَّ

.. کسي که به دنيا بنگرد و  .آخرش فناء، در حاللش حساب و در حرامش عقاب است
جويد بينايي  او  نابينايش    ، از  گردد،  خيره  و  بنگرد  او  به  که  کسي  و  سازد  بينايش 

 .«کند

  َمنْ »  آن  بعدي  جمله  و  «از او بينايي جويد:  بِها   َاْبَصرَ   َمنْ »  مقدسه   جمله  در   اگر 
گردد:  اَِلْيها   َاْبَصرَ  خيره  و  بنگرد  او  به  که    و   انگيز شگفت   معناي   بينديشيم،  «کسي 

  که  آنان. يافت نتوان  را عمقش  و رسيد نتوان  نهايتش به  که بينيممي   را  اعاليي هدف
  به  دادند،   فريب  را  ها انسان خود  هدف به  رسيدن  راه  در  و   شدند  دنيا   فريفته و  شيفته

 . شدند گرفتار ابدي شقاوت
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  قيد  هر   از  و   بخشدمي  انسان   به   را  مطلق   رستگاري  و  ايمان   کمال   حق،   به  توجه
  هاي هوي   و  شهوات   محکوم  را   آدمي   حق،   به   توجهيبي  اما .  نمايدمي   آزاد  بندي  و

  وجود   اعضاء  مطلق   رئيس   که   قلبي   همان   کند، مي  سخت  را   قلبش   و  کرده  نفساني
 .است  انسان

همانند  :  َقْسَوة    َاَشدُّ   َاوْ   َکاْلِحجاَرةِ   َفِهَي »  فرمايد:مي   آنان  حق  در  مجيد  قرآن.  

سخت  يا  آنسنگ  از    مانند   نه   آن،  از  تر سخت  يا   هستند   سنگ  مانند   قلوب  اين  « تر 
  بدين   است،  حق  به  تسليم  و  نمو  و  زندگي  به  کشش  و   گرايش  داراي  که  نرم  خاک 
 . نيست آنها   سرسبزي و خرمي به اميدي  گونه  هيچ جهت

  عوامل   تأثيرات  اثر   در   يا   و  شودمي   جاري   نهرها   کوهستان  هايسنگ تخته   دل   از 
  سنگ   از   تر سخت   ها قلب  اين  اما .  يابدمي   جريان  آب   و  شده   شکافته  ها سنگ   طبيعي، 

  از   نه  عقلي؛  كمال  و  معنوي  حيات  داراي  نه  و  حقند  پذيراي  نه  که  هستند  خارا
  گوش   و  چشم  راه  از  عبرت  و  حكمت   و  پند  نه  و  كندمي  بروز  خير   و  عواطف  درونشان

  سختي   اين   اما .  کندمي   پيدا   راه   درونشان   به  آنها،  مرده  و   خشک  وجدان   و   ضمير   و
.  است  انداخته  قابليت  از   را   ها دل   که  است  اعمال  آثار  بلکه  نيست،   آنان  سرشت  از  دل
  آنان   در   دانشمندان  و  علماء  رهنمودهاي  و  تعاليم  که  است  سنگدلي  همين  اثر   در

 .گردندنمي  حق  تسليم  و نشده  موثر 
  انسان  باطن در  تغييرات  و تبدالت   سبب تنها  نه الهي، مستقيم صراط  از   انحراف

  در .  کندمي   ايجاد  تغييراتي  هم  آن  هايسلول   در  حتي  بدن  ظواهر   در  که  شود،مي
  پا   که   چنان.  شودمي   ظاهر   ها سلول   در   شيميايي  تغييرات  خيالي،  و  فکر   هر   قبال

انساننمي   حرکت  عضالت  انقباض  بدون   در   تغييراتي   پيدايش  بدون  نيز   کند، 
بلکه  نمي مغز    و   قلب   هايسلول نبوده  زودگذر  تغييرات  اين  کند.  خيال  و  فکر  تواند 

ممکن است ظاهرًا انسان چيزي را فراموش کند ولي بعد از مدت    .هميشه باقي است
علل   يا  و  مغناطيسي  تنويم  و  عصبي  انفعاالت  مانند  عواملي  تأثير  تحت  مديدي 

 گذارد.ها در باطن نيز اثر مي ديگري آن را به خاطر بياورد؛ تغييرات اين سلول 

خود او داناتر است.    بيند و از انسان بههاي مغز را مي خداوند متعال تمام جوالن 
بشر در معرض نسيان است ولي در ذات الهي نسياني وجود ندارد. امر است به تفکر  

کند. همان  و پرهيز از تخيل، چه تفکر قواي باطني و قلب الهي انسان را تقويت مي 
بر آيات قرآن، تعقل و تفکر ناشي از    قلبي که مبدأ حرکت در سير مطلق است. بنا 
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شود که همان قلب است، و ساير اعضاء در  اي ظاهر ميز سرچشمه قلب است و عقل ا
 گيرند.حس و درک از قلب الهام مي

 

اي از قرآن بشنود  بنا به تعاليم عاليه ديني، اگر فردي بتواند به توفيق حق کلمه
حّي از  الهي  پيشگاه  در  اجرش  کند،  قرائت  يا  هم  و  افرادي  اما  است.  خارج  حساب  ز 

الهي، بر مراتب شقاوت و عذابشان افزوده  هستند که به محض استماع يا قرائت آيات 
شودمي

هم معاصي  .  که برخي  چنان 
کند  کند مانند تندخويي، بعضي حسنات هم سيئات را محو ميحسنات را نابود مي 

ها انسان در اکتساب آنها زحمت کشيده، در  وشخويي. بسا حسناتي که سال مانند خ
 رود.اثر مغلوبيت در برابر نفس به هدر مي 

الهي  محبوبين  کالم  و  قرآن  آيات  استماع  مشاهدات    بنابراين  استماع  نيز  و 
ار آن  ظاهريه و باطنيه که موجب تقويت معرفت و حصول سعادت و کمال است، آث

در همه يکسان نبوده بستگي به مراتب کيفيات قلبي هر کسي دارد. هرچه کيفيات  
هرچه   و  بيشتر؛  سعادت  از  او  برخورداري  باالتر،  صعودي  سير  لحاظ  از  انسان  قلبي 

پايين  نزولي  سير  لحاظ  از  او  قلبي  شقاوتش  کيفيت  مراتب  و  دورتر  سعادت  از  تر، 
 تر است.افزون 

افراد نه تنها امور منفي، که حتي آيات الهيه و استماع    امکان دارد براي برخي
اسالم مقدس  پيشوايان  گردد.  آنها  شقاوت  تقويت  سبب  نيز  به  قرن   ،حقايق  قبل  ها 

نموده اشاره  نکته  کهاين  اند 

 

نيز مؤثر است.   يا احسان و يا عبادت و اطاعت، در حق اموات  ، تالوت آيات قرآن
مي  جا  به  عبادتي  حق  رضاي  به  که  آنفردي  اثناي  در  و  با    ،آورد  نموده  الهي  سير 

رسد که مردم از  يابد، مسلمًا ظاهرًا و باطنًا امور خير از او به ظهور مي مبدأ اتصال مي 
بهره  مي آن  اولمند  مرتبه  در  و    ،شوند.  اکرام  و  تعظيم  شايسته  فردي  چنين 

است، نبهره آن فرد به  مندي  تنها به خاطر  طي نکرده و  را  مراحل  اين  که  امواتي  ه 
 گيرد.اينان هم مزد و پاداشي تعلق مي
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مزد و  اجر  از  محروميت  بر  عالوه  آيات،  تالوت  موقع  در  که  بر    ، افرادي 
بر عقاب و    ، گردد، اينان در دار عقبي نيز به محض استماع آياتشقاوتشان افزوده مي 

، استماع مشاهدات ظاهري  د. اما براي سالکين و عارفين الهيشوعذابشان افزوده مي 
کند که به توفيق حق به کمال  و باطني رحماني، اثرات عميقي در دل آنها ايجاد مي 

 شود.  ين منتهي مي سعادت داَر

محبوبين  به توجه  و  حق  ياري  به  که  محفلي  آن  است  مقدسي  محفل  چه  به، 
ها ظاهرًا و باطنًا از تعاليم عاليه  ثبت نام کرده و سال   ، افراد آن در مکتب ربوبيالهي

در   آنان  قلوب  کيفيت  و  ايماني  مراتب  و  قلبي  صفاي  قطعًا  باشند.  برخوردار  الهيه 
زيرا هرچه بصيرت ديدگان قلب باالتر، به    .در مرتبه کمال است  ، صعودي  طريق سير 

 تر. عالي  همان اندازه برخورداري از حقايق و مشاهدات باطني

شامل    ،الهي را  توفيق  کمال  که  داريم  مسئلت  رحمتت  و  عظمت  بارگاه  از 
گردان و قلب بيدار به ما کرامت فرما تا از حقايق و آيات الهيه و مشاهدات ظاهري و  
قساوت قلبي   الهي مبادا به محض استماع حقايق،  رحماني، استقبال نماييم.  باطني 

 ما فزوني يابد.

توفيق عطا فرما که بتوانيم معاني و حقايق را از کالم بزرگان استنباط و    ،ياله
ما را از آنان قرار   ،آوريم. الهياستخراج کنيم و آن را در وجود خود به مقام فعليت در 

شيطان اغواي  اثر  در  لکن  گرفته  قرار  عاليه  تعاليم  تحت  که  و    مده  شده  منحرف 
فريفته او گشته  افرادي  ،اند. الهيشيفته و  ما از  حق   مبادا  اهل  که با  مجادله    باشيم 

 کنند. مي

مرتب   ، الهي آن  به  را  ما  قلبي  کيفيت  درگاهت،  مقربين  از    ةبه  كه  برسان  عالي 
اوليا ناپاکي مقدس  لسان  به  توست  خواست  آنچه  تا  رسد،  وصال  به  و  رسته  ت  ئها 

 آيد. صادر گردد، که لسان ظاهري آنان نيز به عنايت و توجه تو به تکلم مي 

بصيرت ديدگان قلب ما را به کمال رسان تا قضاوت ما رحماني باشد و به    ،الهي
 م.مرتبه افراط و تفريط گام ننهي 

  ، نگريم، قسم به عزتتموقعي که ما به اعمال و حرکات و رفتار خود مي   ،الهي
بينيم و انتظار لطف خاصي نداريم. اما تو اي خداي  گونه شايستگي در خود نمي هيچ 

  ، کني. الهينگري بلکه بنا به رحمت خود عمل مي رحمان، به حرکات و رفتار ما نمي 
 به رحمت خود بنگر. ،، به گناهان ما منگر دهيم به فضل و رحمت خودترا قسم مي 

دل   ، الهي گرداننده  تحول اي  اي  قلوب،  ديدگان  نوربخش  اي  حاالت،  ها،  بخش 
در حال اقرار و اعتراف    ، اي خداي رحمان  .کوبيمايم حلقه در رحمت ترا مي ما آمده
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  به معصيت، خانه دل ويران   ،ايم که الهيبه گناهان خويش به بارگاه رحمت تو آمده
 ايم.کرده

قلب  گرداننده  ضياءاي  اي  تحول ها،  اي  دل،  ديدگان  تو  بخش  از  حاالت،  بخش 
آبادي ويرانه که مراتب  خلعت  خواهانيم  را به  ما  رساني،  کمال  را به حد  دل ما  هاي 

 وصال ملّبس فرمايي. 
که    ،الهي بشنويم  دل  سمع  به  ترا  تبريک  نداي  که  فرما  عنايت  توفيق  آن 

رامي کسي  شد،    فرمايي:  نصيب  وصال  خلوت  اين  و  کماالت  اين  و  تحول  اين  که 
 گوي او منم.تبريک 

 

 

الهي معن  ،مرد  تمام  به  را  به    ا خود  و  کند  آماده  رياضت  و  مجاهدت  آن  براي 
در وصول    توفيق حق و ارشاد باطني، کمال زيبايي بر چهره دلش نقش گردد. اگرچه 

مي  عطا  الهيه  زيبايي  اين  حقيقت،  و  حق  نرسيده،  به  کمال  حد  به  هنوز  لکن  شود، 
حقيقت و  حق  به  وصول  از  بايد    ،بعد  رساند،  کمال  به  را  زيبايي  اين  بخواهد  اگر 

وظايف ديگري را عالم و عامل شود و آن همانا ارشاد سايرين يا رساندن ديگران به  
 همان حق و حقيقت است.

اله طاقت  ، يمرد  که  رياضات  خواهد  و  رسد  حقيقت  به  و  کند  تحمل  را  فرسا 
نيز  حتي خويش  مقصود  اين  به  و  برساند،  حقيقت  همان  به  نيز  را  طالبين  االمکان 

ي او در اين مقام به اتمام و اکمال نرسيده، لکن چه کند که  زوچه آرنايل گردد. اگر 
انسان تعيين نفرموده، اميد به حق که  خداي تبارک و تعالي تکليف مااليطاق براي  

باطنيه و  ظاهريه  قدرت  آن  مراتب  به  بر  مردم  همه  رسيدن  او  آرزوي  بيفزايد.  اش 
 هدف نهايي و نيل به كمال زيبايي است.

حق که جوياي  الهيطالباني  عاليه مردان  تعاليم  اثر  در  توفيق حق و    اند،  و به 
مولي  الهيه برخوردار مي  ،)ع(توجه خاص حضرت  زيبايي  آن  از  از  که  طالباني  گردند؛ 

اشتياق  کمال  با  بعيد  مي   مسافات  عاليه  تعاليم  آن  سوي  زيبايي  به  آن  به  تا  شتابند 
 حق و حقيقت رسند.
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است، بايد ديد که    چنان مردان الهي   انساني که از آنِ   در مقابل زيباترين چهره
ترين چهره انساني کدام استترين و وقيح زشت

افراد مرتکب چندين مبارزه وقيحانه  . چنين  
گردند. ستمي باالتر از اين نيست که به مردان الهي توهين کنند و حق آنان را  مي

زشت  نمايند.  چهرهضايع  مبارزه  ترين  به  الهي  مردان  با  که  است  کساني  آن  از  ها 
 پردازند. مي

است اما    با خود است. ظاهرًا مبارزه آنان با مردان الهي ،مبارزه ديگر اين غافلين
بي مبارزه  اولين  که  نوعي  غافلند  اين  که  است  خويشتن  نفس  با  آنان  شرمانه 

خودکشي تدريجي يا استمراري است. کساني که پس از روشن شدن حق و حقيقت  
بر   صدد در نميميانکار  خودکشي  مرتکب  آيا  خود  آيند،  الهيه  مراتب  از  و  شوند 

 کاهند؟! نمي

الهي مردان  سوي  به  که  روشن  مي   کسي  او  براي  واقعيتي  و  حقيقت  تا  شتابد 
حيات   مراتب  بر  و  اوست  روح  صفاي  مراتب  ازدياد  موجب  روشنايي  اين  گردد، 

مي  خود  مغز  و  روح  و  قلب  در حقيقي  فردي  چنين  وقتي  اما  انکار    صدد افزايد. 
راتب صفا و  رود، و اين کاهش مآيد، آن صفاي روحي و حيات قلبي از بين مي ميبر 

 حيات حقيقي، در واقع خودکشي است.

مجيد مي  قرآن  وَ »  :فرمايدصراحتًا  الل َه  َيْخَدُعوَن    ُيخاِدُعوَن  ما  َو  ْاَمنُوا    اْلّ الَّذيَن 
کانُوا   بِما  َاليم   َعذاب   َلُهْم  َو  َمَرضا   الل ُه  َفزاَدُهُم  َمَرض   قُُلوبِِهْم  في  َيْشُعُروَن  ما  َو  َانُْفَسُهْم 

نيرنگ:  ُبونَ ذِ َيکْ  مؤمنان  و  خدا  نمیبازند  مي   با  که  آن  خويشتن    دانندحال  بر  جز 
مرضها دل   در  . زنندنمي   نيرنگ سزا  ي يشان  به  و  افزود  مرضشان  بر  خدا  و    ي است 

درو داشت  دردناك   يگفتند عذابمي   غآنچه به  گمان خود«خواهند  آنان به  خدا و    ،. 
بازي و فريبكاري ايشان درباره  دهند، غافلند از اين که نيرنگ را فريب مي  مردان الهي

نمي  است؛  را  خويشتن  خود  که  جان مي دانند  بيماري  به  مبتال  و  و  فريبند  سوز 
شدهکننده تباه صحت اي  که  الهي  قوانين  انسان اند.  شدت  بخش  مراتب  بر  هاست، 

 افزايد. مرض ايشان مي 
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کنند، اين  اما طالبين حق، صفايي که در قلب و روح خود درک و مشاهده مي
مح  اين  است.  حق و حقيقت  عاليه و نيل به  تعاليم  محصول همان  است  صفا  صولي 

 که در ارتباط وجود عيني به آنان دست داده است. 

الهي مي  مردان  نشان  طالبين  به  را  حقايق  آن  کمال  حد  بايد  در  لکن  دهند، 
رود و اين کاهش صفا  ، آن صفا از بين ميفريبيدانست که در اثر انکار حقايق و خود

 حقيقْت خودکشي است.و نابودي آن، در 

آيند، آيا آنان  مي کساني که پس از روشن شدن حق و حقيقت درصدد انکار بر 
نمي  تلقي  موجود  را  معدومي  و  معدوم،  را  موجودي  خود،  را  براي  آنان  اگر  کنند؟ 

در  بود،  خسارت  مي بصيرتي  چه  ناچيز،  سود  گرفتن  نظر  در  قبال  در  که  يافتند 
مي  متحمل  را  معظيمي  که  را  گردند  معدوم  و  داده  باد  بر  را  خود  حقيقي  وجوديت 

مي  تلقي  موجود  خود  مي براي  مساوي  هم  با  را  دو  اين  يا  چه  نمايند،  پندارند! 
آدمي  تيره آنان،  نزد  کذايي  عزت  و  مردم  استقبال  قبال  در  که  اين  از  بدتر  بختي 

معنوي بي  اتکاء به حماقت بي خسارات  را درک نکند! چنين افراد با  مانه شر شماري 
مي  را  دروني  مبارزه  و  تضاد  خويشتنخود،  جان  دشمنان  اين  بر    ، پذيرند.  عالوه 

قانون  مرتکب  مي خودکشي،  نيز  الهي شکني  مردان  لسان  از  که  کالمي  چه،    گردند. 
اي از مراتب، قانوني  گردد، هم نماينده حق و حقيقت است و هم در مرتبه جاري مي 

 يد طبق آن رفتار کنند تا به سعادت رسند. است که طالبين با 

 

گاه  در البته  تقبل و پذيرش  حق و حقيقت به مقام  منکران  آيند، زيرا  ميگاهي 
مي احساس  حقيقت  آن  در پذيرش  را  دنيوي  سود  از  ناچيزترين  چنان  ظاهرًا  کنند. 

مي  استقبال  ضبط  حقيقت  و  ثبت  براي  ايشان  دروني  نيروهاي  تمام  گويا  که  کنند 
بي  ، آن و  ايتاب  مشتاق  مردان  است.  درباره  تنها  افراد  اين  خيانت  و  جنايت  کاش 

 افزودند.  و خويشتن بود و با ارتکاب خيانت به ديگران بر جنايات خويش نمي  الهي

. خائنين مانع رسيدن ديگران به  
مي  ميحق  خيانت  به  وادار  نيز  را  آنان  و  خيانت گردند  اين  نتيجه  و  کنند.  ها 

خانمان جنايت آتش  حمله ها،  مردم  به  که  است  است.  سوزي  شده  ور 
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. ولي چنين روشي جز تباهي عقل و قلب و فرورفتن در بحر خياالت و پندارها  
آرياي  نتيجه  دشمنان    ، ندارد.  استيالي  و  اسالمي  جوامع  ابتالئات  که  بدانيم  بايد 

 گيرد.ها سرچشمه ميها و جنايت دين، از اين خيانت 

عالي است،  وصال  به  رسيدن  که  را  الهي  حرکت  اسالمي،  ترين  روانشناسي 
مي  بشر  روان امتيازات  در  امتياز،  اين  تحقق  تعليم داند.  و  سالم  مکتب  هاي  يافتگان 

 پذير است.لياء امکان او

ِم  ،الهي که  ده  آن  توفيق  را  خود  وظايف  و  بينديشيم  خويش  آينده  به  بعد  ن 
 چنان که تو خواهي ايفاء کنيم.

بيماري   ،الهي به  که  را  مگذار  دل  هرچه  شر  از  را  ما  گرديم،  مبتال  رواني  هاي 
 بيااليد محفوظ دار. 

 دارد محفوظ دار. ما را از شر آنچه جان را از رسيدن به کمال باز  ،الهي

هاي ما نظري  در اين ساعت مقدس، سايه رحمت بر ما بگستران، بر دل   ،الهي
 و متعهد از بارگاهت به راه انداز. کن، ما را بيامرز و با توبه نصوح

بر همه ما آرامش    ، هاي ما را منور فرما. الهيدل   ،به انوار جمال و کمالت  ،الهي
 خاطر و اطمينان قلب کرامت فرما.

خواسته   باالترين  اي  عاشقان،  نهايي  مطلوب  اي  عارفان،  آمال  منتهاي  اي 
فريادرس  اي  فقيران،  گنجينه  اي  باب    بيداردالن،  پيشگاه  در  اکنون  فريادکنندگان، 

ايستاده تو  رشته  رحمت  به  و  داده  قرار  رحمتت  نسيم  معرض  در  را  خويشتن  و  ايم 
زده  چنگ  تو  بارگاه    . ايممحکم  حريم  به  را  خود  نيازهاي  و  دردها  راحله  و  قافله 

آورده  فرود  الهيرحمتت  مقضي   ،ايم.  را  ما  همه  درگاهت  مقربين  به  به  ترا  راه  المرام 
 انداز.

 

  از   كه  فقراست  و  نيازمندان   به  اعتناييبي  حق،  از  اعراض  علل  از  ديگر   يكي
 باشد.مي  ناسپاسي بارز  مصاديق
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  سرانجام   و   يافته   تقويت   آنان   رواني  بيماري   كه   دارد   امكان   آن   هر   و  
 .گردد حقيقي هالكت  به منجر 

  آثار   و  يابدمي   تقويت  قلب  صفاي  مراتب   شود،  بيشتر   نيازمندان  به   توجه  هرچه   
  مقابل   افراد  يا   فرد  متوجه  آن   بر   عالوه  كه  كننده،توجه  فرد  عايد  تنها   نه  آن   الهيه 
  وَ   اْلبِرِّ   َعَلي  تَعاَونُوا»  از   مصداقي  و  است  حقايق  بزرگ   تبليغ   حقيقت  در   اين   و  است
نيكوكار:  التَّْقوي  پرهيزگار  ي در  همكار  يو  يكديگر    كه   تعاوني  آن   اما .  «كنيد  ي با 

  محتوي   و   ارزش   فاقد   و   معنا بي  الهي   پيشگاه  در   نشود،  ديده   آن   در   عمل   آثار   از   اثري
 .است

  خط   آنها   پيشاني  در   كنند،نمي  رفتار  الهي  دستورات   طبق  كه  اغنيايي
  و   احكام  طبق   امكان،   وجود  با   كه   متكّبريني   و   اغنياء .  است  شده   نگاشته   بختيتيره

  در   بزرگي  بالي   درنيايند،   توبه   مقام   به   اگر   كه   بدانند  كنند، نمي  رفتار   اسالم   فرامين 
  آورده   دست  به  حالل   كسب  راه  از  را  دنيوي  امكانات  كه  افرادي  اما .  است  آنان  كمين 

  مردان   آنان  نمايند،مي   رسيدگي   فقرا  به  و  كنندمي   اداء   را  خويش  واجبه  حقوق  و
 . هستند  الهي

. 
  آن   از  كه  نسزد  را  بشر   و  ندارد  وجود  تشكر   به  نيازي   الهي،  خدمات  قبال  در
  مسلمًا .  شنيد  دل   سمع   به   بايد   را   باطني   و  حقيقي   تشكر   نداي   زيرا   نمايد،   قدرداني
  به   الهي  شايان  خدمات  قبال  در  الهي  بالغة  حجت  و  ليتعا حق   ناحيه  از  عاليه  تشكرات

 .است بزرگي  سعادت  و  موفقيت ندايي  چنين استماع  رسد؛ مي  پاك  هايدل  سمع 
  و   كار.  گرددنمي   عمل   شدن   الهي  سبب   فراوان،   زحمات   تحمل   تنها   البته

  است،   آن   از   الهي  آثار   ظهور   آنها،   جملة   از  كه   است   بسياري   عاليم   را   الهي  خدمت 
 شود. هرگز آثار الهي ظاهر نمي   غير الهي  عمل  از  ولي

  آنها   از  برخي  كه  دارد  مختلفي  هايتلخي  و  ها شيريني  دنيا   اندفرموده   بزرگان
  معنوي   و  باطني  هايشيريني  كه  افرادي  حال  به  خوشا .  است  باطني  بعضي  و  ظاهري

 سير   همانا   معنوي،  و  باطني  هايشيريني   جمله   از.  است  گر جلوه   آنها   ذائقه   در   الهي   و



                                                                                ن و بازماندگانـيـفرنحـم 315
           

. .فقراست  كوي   در
  الهي   بوستان   يا   فقرا   كوي  در   سير   به   موفق   حق   توفيق   به   كه  سالكيني   حال   به  خوشا 

 . باد گوارا  را مصّفي آنان   عسل آن  نوش  و  صفا  آن  درك . شوندمي
 خودبي   خود   از   چنان   را،   مردم  اكثر   ماديات   و   را   اي عده   مقام،   و   شهرت   امروزه 

هستند  مادي   امكانات  مست  مستكبرين،  و   اغنياء  كه  كرده

  كه   بدانند  مستكبرين  و  اغنياء.  
  فرموده   كرامت  كه  نعمتي  ترينكوچك   است،   محض  بصير   او  است،  بصير   بسيار  منعْم

 . شد خواهد  محاسبه  همه  اي،ذّره  قدر  به ولو
  به   ثروتي  خود  براي   يتيمان   و  بينوايان   و   فقرا   مال  از   كه   خبران بي  خدا   از   اين 

  و   كند   احاطه  را  آنها   انحاء  از  نحوي   به  الهي   بالي   نشوند   متنبه  اگر   اند،زده   هم
  مهلكي   سموم   چه   به   را   خود   دانند نمي   آنان .  است  آنان  انتظار   در   مهيب   هاي كمينگاه

 .كنندمي  مسموم 
  كه   دارد  وجود  نيز   ديگري  باطني  سموم  ،حرام  باطنِي لقمة  مهلك   سم  بر   عالوه

  مسموم  را ديگري آن، وسيلة به فردي  دارد امكان كه است  مسموم  كالم آنها، از  يكي
  مسموم   بر   عالوه  شيطانند،   و   نفس  حمالت  مغلوب   كه  آنان   خبر،بي  خدا   از  افراد .  كند

 .نمايندمي   مسموم نيز  را سايرين خود، كالم با  كه بسا  خود، كردن
  توفيق   و  باش،  مهلك  سموم  كليه  از  ما   حافظ  خود  تو  درگاهت   مقربين   به  الهي،

 را. ديگران  نه و كنيم  مسموم  را خود  نه تا  ده
 برسان.  كمال حد  به را   ما   قلب  شنوايي و  بصيرت و باطني  ذائقه سالمت بارالها،

  و   اتحاد  به   را   ها انسان  كه   هستند   الهي  مردان   آن   رباني  علماي   و  اولياء   حضرات
  اتصاالً .  دارندمي   برحذر  اندازي تفرقه   و  نفاق   از   و  كنند مي   دعوت   يگانگي  و  اتفاق 

دارند، چه  نمايند و از جنگ و جدل برحذر مي صلح و صفا دعوت مي  به  ها راانسان 
 يكي از معاصي كبيره است. غير الهي جنگ  

فرا  صفا  و  صلح  به  را  ما  اتصااًل  جنگ،  مي اسالم  كه  اين  مگر  الهی  خواند  جنگ 
آباديشعلة سوزان خانمان   ، غير الهيباشد. جنگ   دشمن  معنوي و  ها،  هاي مادي و 

كه   است  زشتي  و  آلوده  عنصر  چه  جدل  و  جنگ  چنين  است.  وجدان  آيين  ناسخ 
مي نابود  خود  چنگال  در  را  زيبايي  و  سعادت  خداهزاران  اولياء  كه  است  اين    ، كند. 
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كنند تا به سعادت ابدي نايل آيند. اما كسي كه  دعوت مي ها را به تقوي  مدام انسان 
مبتال به امراض روحي و رواني شده، او تقوي و بصيرت ديدگان دل را از دست داده  

 است.

بيماري  جمله  تفرقه از  حسد،  روحي  بيماري  رواني،  است.  هاي  نفاق  و  اندازي 
از صفات حميدة    هاي رواني و از صفات ذميمه است، لكن غبطهحسد يكي از بيماري 

آيد. جاي بسي تأسف است كه چرا اكثر مردم حسد خود را تبديل  الهيه به شمار مي 
نمايند و به جاي حسد،  اندازي خود را تبديل به اتحاد و اتفاق نميبه غبطه، و تفرقه 

نمي فراهم  را  خود  عظمت  اسالمند.  وسايل  و  قرآن  اهل  كه  دارند  ادعا  ظاهرًا  كنند! 
فرمايد كه حسد  كند؟ مگر نمي آن اتصااًل به اتحاد و اتفاق دعوت نمي مگر اسالم و قر 

يكي از بيماريهاي رواني و از صفات رذيله و ذميمه است؟ پس چرا اكثر مردم از راه  
كينه  غبار  چرا  منحرفند؟!  حقيقت  و  از  حق  را  غرور  و  كبر  و  عداوت  حسد،  توزي، 

شويند  الل الهيه اتحاد و اتفاق نمي زدايند؟ چرا دل خود را با آب ز دامن جانشان نمي 
قُوا   وَ »تا معاني كماليه بطونيه آيه شريفه   به    ي و همگ:  اْعَتِصُموا بَِحْبِل الل ِه َجميعا  َو ْلتََفرَّ

شان روشن گردد؟ بدا به حال كساني  يبرا  «ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد
 اندازند.  كه بين مسلمانان نفاق و تفرقه مي 

ولي   باز،  همه  روي  به  الهي  رحمت  درهاي  و  است  هموار  همه  بر  سعادت  راه 
كيست كه خود را آماده كند و قدم به اين درگاه قدس گذارد. اسالم همه را به تقوي  

مي  گرامي   ، كنددعوت  مرد.  چه  و  باشد  زن  كسي  تچه  حق،  پيشگاه  در  مردم  رين 
 است كه تقوايش باالتر باشد، خواه زن باشد يا مرد. 

س شويم و بدانيم  اگر ما خواهان سعادت ابدي هستيم، بايد با لباس تقوي ملبّ 
نماي آن همانا تقوي  روي درياي پرتالطمي قرار گرفته كه قطب  ،كه كشتي زندگي

كوشد بلكه در اتحاد  قه مسلمين نمي است. كسي كه داراي تقوي باشد، هرگز در تفر 
 و اتفاق مسلمين كوشاست.  

 . 

مقّر  ،الهي اقدست  ما  ذات  به  سوگند  گنهكاريم.  كه  معترفيم  ديار    ،و  از  اگرچه 
بيا    ، الهيايم ولي هركجا برويم، آشيانه خود را فراموش نخواهيم كرد.  خود دور افتاده
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و   اتحاد  فرما.  كرامت  ما  به  حقيقي  توبه  درگاهت،  محبوبين  به  ترا  كن.  رحم  ما  به 
 اتفاق مسلمين را به حد اعلي برسان. 

الهي  مي   مردان  توصيه  انسان مدام  اي  مردم،  اي  كه  كه  كنند  كساني  اي  ها، 
كنيد، بدانيد و آگاه  س مي طالب سعادت ابدي هستيد و وسايل آن را در خارج تجسّ 

باشيد كه خداوند تبارك و تعالي تمام وسايل سعادت شما را در خود شما به وديعه  
 نهاده است.

ديگران گله و شكايت داريد، اگر    مهري گذشتي و از بيهايي كه از بي اي انسان 
مي  روشن  شما  براي  كنيد  تفكر  بياندكي  كه  بيشود  و  به  گذشت مهرتر  نسبت  تر 

 جز شما كس ديگر نيست. ،شما 

هاي درون خويشتن  اي انسان، اي آن كه اسير هوي و هوس و گرفتار وسوسه 
حكومت كن.  آي و با تازيانه عقل بر عواطف و نفس    هستي، از اسب خودسري فرود

هيچ ميداني كه عاقبت كسي كه عنان عقل را به دست تمايالت نفساني   ،اي انسان 
 سپرده چيست؟ 

سار روح آدمي را كه به سوي  اي سالك! بدان كه حرارت لذايذ دنيوي، چشمه 
نيستي   ديار  به  و  كند  بخار  هوس  و  هوي  صورت  به  است،  حركت  در  ابديت  درياي 

مولي   حضرت  كه  است  اين  مي   )ع(عليفرستد.  الهي  مرد  يگانه  َمَثل  آن  فرمايد: 
مي  آتشي  شعله  وقتي  كه  است  كودكاني  مثل  و  دنياپرستان،  ذوق  و  هيجان  بينند، 

خواهند با آن شعله  شوقي در آنها به وجود آمده، به سوي آن آتش حركت كرده مي 
نمي  اما  كنند،  حاصل  خواهد  تماس  جاي  بر  شعله  اين  خاكستري  و  دود  چه  دانند 

 گذاشت! 

مي آي دنياپرست  فرد  بدانيم  ا  بايد  برسد؟  توحيدي  اتحاد  و  يقين  مقام  به  تواند 
توحيدي   اتحاد  از  نتيجه  در  و  داده  ذلت  به  تن  كه  دنياپرستان  و  خودبينان 

توانند اين مقام و منصب الهي را دارا شوند. ملتي كه اتحاد توحيدي  اند، نميبازمانده
بر    ،ولو ظاهرًا شادان وخندان به گمان خودكوشد،  نداشته باشد بر مراد بيگانگان مي

آن   كه  چنان  نباشد،  مسلمين  بين  توحيدي  اتحاد  اگر  باشد.  نشسته  پيروزي  اريكة 
آواره   كودكانشان  و  زنان  و  بيابان  الشخوران  طعمه  آنان  مردان  فرمود:  الهي  مرد 

 گردند.مي

دن تحصيل  راه  در  را  خود  گرانبهاي  گوهر  كه  هستند  كساني  يا  دنياپرستان 
شرم فروخته  چيزي  چه  و  اند.  خودخواهي  و  خودبيني  با  انسان  كه  اين  از  آورتر 

تفرقه  و  نفاقدنياطلبي  و  روي  اندازي  به  را  خود  حيات  منطقه  مسلمين،  بين  افكني 
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باز  الهي بيگانگان  پيشگاه  در  ما  فردا  دنيا مسئو  كند!  اين  و  ليم،  خودبيني  و  پرستي 
  ، خبر از خدااتحاد توحيدي برسيم. شخص بيگذارد ما به  خودخواهي است كه نمي 

مي  وجود  به  مي آتشي  هالكت  به  آن  شعله  در  خود  كه  اين  بر  عالوه  كه  رسد،  آورد 
 بر باد فنا خواهد داد.  ، اندافرادي را هم كه در مجاورت آن قرار گرفته 

ريسمان  به  :  الل ه   اْعَتِصُموا بَِحْبلِ   وَ »داني كه موالي ما فرموده  اي انسان! مگر نمي 

زنيد چنگ  آيـمگ  .«خدا  اين  شريفـر  بـه  نرسيـه  دل  گوش  و  ـه  تفرقه  پس  ده؟ 
توزي و خصومت  كاش به جاي كينه توزي چرا؟ اي اندازي چرا؟ خصومت و كينه تفرقه 

تفرقه  مي و  منّور  حكمت  نور  از  ما  دل  كانون  اهريمنان اندازي،  كاش  اي  شوم    شد. 
سخنگويتفرقه  و  كاذب،ا انداز  برطرف    ن  مسلمين  و  طالبين  سر  از  را  خود  سايه 

 نمودند. مي
 
 

 

برسانيد،   كمال  به  را  خويشتن  بايد  كه  اين  بر  عالوه  حق!  طريق  سالكين  اي 
به   نيز  را  كثيري  عّدة  الهيموظفيد  مربيان  اي  رسانيد.  مي   ،كمال  كههيچ    دانيد 

 ليت شما در پيشگاه الهي بسيار عظيم است؟ مسئو

ها نجات دهيم و خود را به آن  ها و سنگالخ بياييم خويشتن را از اين خارستان
ميفاضله   مدينه موج  عارفين  رؤياي  و  بينش  در  تنها  كه  از  اي  بياييم  برسانيم.  زند، 

اين امواج طوفاني تمايالت شيطاني بگذريم و خويشتن را به ساحل نجات برسانيم.  
مي   ، آري شكوفا  ما  انساني  ابعاد  تمام  كه  است  نجات  ساحل  اين  به  در  بياييم  گردد. 

ويرانه  ترميم  و  بپردازيآبادي  خود  همه  هاي  اين  كه  نهيم  الهي  عالم  آن  بر  گام  و  م 
 اند.در اين راه، اوقات گرانمايه عمر خود را سپري كرده  و اوصياء حضرات انبياء 

هاي ظاهري و باطني، علل و عواملي  ها و اين قدرت ! اين آگاهي اي مربيان الهي
خداي   كه  شما  هستند  به  انساني  جامعه  و  خويش  سعادت  براي  تعالي  و  تبارك 

نعمت  اين  اعطاي  است.  فرموده  استعنايت  تعهد  ايفاء  براي  عظيم  كسي    .هاي  اگر 
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هاي الهي را مهمل بگذارد نه تنها كفران نعمت كرده، بلكه اين دو عنصر و  اين نعمت 
 ته است. بال الهي را از خود بركنده و با خويشتن به مبارزه پرداخ دو

انگيز گذشتگان اطالع داريد؟ مسلم كه در  اي عزيزان! هيچ از سرگذشت عبرت 
آگاهيد كمال  روي    .حد  در  نخوت  روي  از  صباحي  چند  كه  را  آنهايي  آريد  ياد  به 

را   گرانبهاي خود  ايشان گوهر  مقام بود.  محبوب ايشان دنيا و  كردند،  زمين حركت 
ك و  دادند  دست  از  دنيا  فريباي  بازار  بيدر  نوشي  نبردند،  حسرت  جز  نيش  االيي 

هاي بست اشك هايي كه بر لبان ايشان نقش مي خار نچيدند. خنده نچشيدند، گل بي
ها را به هم زد. از اين لذايد زودگذر بگذريد كه حرارت آنها،  اندوه و حسرت، آن نقش 

انسان چشمه  روح  بي سار  درياي  سوي  به  همواره  كه  را  است، ها  جاري  تفكر    كران 
 فرستد.  بخار كرده و به ديار نيستي مي

الهي  ،آري فرا   مردان  را  هدايت  حقيقت    مشعل  و  حق  منزلگه  كاروانيان  راه 
مي  سبب  دراز  و  دور  و  خام  آرزوهاي  و  مقام  و  دنيا  حب  لكن  آن  برافروختند،  شود 

ديگران به انسان  علل و عواملي كه خداي تبارك و تعالي براي تأمين سعادت خود و  
ها، آن علل و عوامل يا به  ها و قدرت كم از دست بدهد؛ آن انرژي كرامت فرموده، كم 

ها و آن علل  كلي از دست برود يا از مراتب آنها كاسته شود. در صورتي كه آن قدرت 
مي  عوامل  آرمان و  آينده  در  كه  توانستند  آرزوهايي  بخشند.  تحقق  را  عالي  بس  هاي 

تراشد و در عوض، خياالت  خراشد و مي حقايق را از سطوح دل ما مي  ،بدون اطالع ما 
حقيقت مطلوب  و  بر نما  را  مي   نما  روح  آن  افق  از  را  اشتياق  و  درك  نور  چسباند. 

 كند.زدايد و فرداهاي موهومي را جانشين آن انوار الهي مي مي

شماريم، معلوم نيست كه    ! لحظاتي كه در آن هستيم غنيمت اي مربيان الهي
ها و عواملي كه فعاًل در اختيار ماست، معلوم  لحظات آينده نصيب ما باشد. آن قدرت 

فرصت  از  استفاده  با  بياييم  باشد.  چگونه  فردا  الهينيست  نجات    ،هاي  را  خود  هم 
مي  هيچ  را.  ديگر  مسلمانان  هم  و  برادران  دهيم  و  عالم  مسلمانان  سر  بر  كه  دانيد 

 آورند؟ ه باليي مي ديني ما چ
  اگر .  رسانيم كمال به تقوي  واسطه به  را خود باطني نيروهاي و ها آگاهي   بياييم 

  ما   براي  آنگاه   نگريم،   خويشتن  به   و   برسيم  واال   مقام  آن   به   الهي   توفيق  به  روزي 
  الهي   نور  كرانبي  درياي  اين  در   كه   كسي.  كبيريم  عاَلم  ما،  كه  گرددمي  روشن
 ندارد. معنايي  جزيي، قطرة دنبال به دويدن  كه  داند مي  است،  ورغوطه

  عزيز   تعالي  و  تبارك   خداي  كه  بدانيم   و   بزنيم  آسماني  كتاب  بر   چنگ   بياييم
  او   كتاب  و  است   ِبالّذات  حكيم  او.  ِبالَعَرض  عزيز   آسماني،  كتاب  اين  و   است  ِبالّذات 
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  هيچ .  است  متجلي  آن  در   الهي  مطلقيه   انوار   كه   است  كتابي  قرآن .  ِبالَعَرض  حكيم 
  آن بر  تواندنمي  باطلي هيچ كه  كتابي كند،  مقابله  مطلقيه  نور اين  با  تواند نمي نيرويي

سرش    آن و از پشت   ياز پيش رو :  َخْلِفهِ   ِمنْ   ْل  وَ   َيَدْيهِ   َبْينَ   ِمنْ   اْلباِطلُ   ْلَيا ْتيهِ »   يابد  راه

  نور   و   ببرند   بين   از   را   اسالم  خواهند مي   بيگانگان   و  دشمنان .  «آيدمي باطل به سويش ن 
  دين  حافظ  نيست،  تواني  و  قدرت  چنان  را  آنان  هرگز   لكن  كنند،  خاموش  را  الهي

  فوت   با   را   الهي   نور   خواهند مي   دشمنان »:  فرمايدمي  خود   قرآن .  اوست  خود   اسالم 
:  نيايد  خوش   را   كافران   ولو  كند   كامل   و  تمام   را   خويش   نور   خدا   كنند،   خاموش   دهان 
 «اْلكافُرونَ  َكرِهَ   َوَلوْ   نُوَرهُ  ُيتِمَّ  َانْ   اْلّ  الل هُ  َيا بَِي  وَ  بَِاْفواِهِهمْ  الل هِ  نُورَ  ُيْطِفُؤا َانْ  ُيريُدونَ 

  ُيْدَعْونَ   كانُوا  َقدْ   وَ »  كند مي   دعوت  سعادت  و  طاعت  سوي   به  را   ما   هر آني   قرآن
ُجودِ   اَِلي حال:  سالُِمونَ   ُهمْ   وَ   السُّ دعوت    يدر  سجده  به  اين  از  پيش  و  مي كه  شدند 

  آفات   و  امراض  از  سالمتي  همان   سالمتي  از  مراد  شريفه  آيه   اين  در.  «تندرست بودند
  الهي؛   طاعت   براي   استطاعت  ديگر،   عبارت   به   و   است   الهي  هاي نعمت   از   برخورداري   و

  و   سجده  بر   قادر   كه   حالي  در   : سالُِمونَ   ُهمْ   وَ »   نكردند   اعتنايي  الهي   مردان   به   آنان   لكن 

 . كنند رفتار   الهي فرمان  طبق  توانستندمي   و «بودند اطاعت

ُب   َمنْ   وَ   َفَذْرني»     بِهَذا   ُيَكذِّ
 «كند واگذارمي كه اين گفتار را تكذيب   يپس مرا با كس: اْلَحديِث 

گفتار:  اْلَحديِث   هَذا»   از  مراد  فوق،  شريفه  آيه   در   حبيب   اي.  است  قرآن  «اين 
  ملول   شدند،   منحرف   و  كرده  طغيان   موّجه   عذر   بدون   كه  اينها   من،   رسول  اي   من، 

به تدريج آنان را به  :  ْلَيْعَلُمونَ   َحْيُث   ِمنْ   َسَنْسَتْدرُِجُهمْ »  واگذار   من   به   را   اينان   مباش، 

نيابند    ياهگون در  کشيدكه  خواهيم  و    تبارك   خداي   كه   است  دليل   آيت   اين .  «فرو 
  براي   است  تسليتي  اين  و   سازد،  گرفتار  را  ايشان  است  قادر  بخواهد  وقت  هر   تعالي

  باشد   زود  واگذار،  من  به  را  طغيانگران :  فرمايدمي   تعالي  و   تبارك     خداي.  خود  حبيب
 .كنيم استدراج گرفتار  را   آنها  كه

كه    استدراج اين  بدون  يعني  است،  آوردن  پايين  درجه  به  درجه  اصل،  در 
لي هرگاه بخواهد  تعا دهيم. حق خودشان بفهمند، ما درجات تقواي ايشان را تنزل مي 

بنده معامله با  چنين  سر اي  پشت  كند،  مي   اي  او  به  نعمت  امكانات  هم  از  و  دهد 
مي  غني  ادنيوي  شود.  دنيا  منال  و  مال  سرگرم  او  تا  در عوضسازد  مقام    ، ما  آن  هر 
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يابد تا شقاوتش به نهايت رسد، هرچند او اين امكانات  معنوي او تدريجًا كاهش مي 
رود   خدا  سوي  به  روسياه  سرانجام  كه  اين  تا  پندارد  سعادت  را  َخَلَق  »دنيوي  َالَّذي 

  ي كه مرگ و زندگ  همان:  اْلَعزيُز اْلَغُفورُ اْلَحيوَة لَِيْبُلَوُكْم َايُُّكْم َاْحَسُن َعَمال  َو ُهَو   اْلَمْوَت وَ 
 .«را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده

گيرد كه داراي شعور و اراده باشد، لكن مرگ به  البته حيات به چيزي تعلق مي
مي  تعلق  وجوديچيزي  امري  حيات،  نباشد.  اراده  و  شعور  داراي  كه  و    يابد  است 

شود، پس در  مرگ، امري عدمي. انسان چون پس از مرگ نيز فاقد اراده و شعور نمي 
 اين آيه شريفه مرگ معناي ديگري به خود گرفته و آن همانا انتقال است. 

خواهد بفهماند كه خلق موت و حيات براي آزمايش است  آيه شريفه مذكور مي 
تا معلوم گردد چه كسي در مقام عمل، بهتر از ديگران است. اين آيه شريفه بر سياق  

آيه  هر  و  است  يعني  دعوت  خدا  نام  دو  اين  و  آيد  دعوت  سياق  بر  كه  و    «عزيز »اي 

 است.در آن ذكر شود، براي تخويف و تطميع   «غفور»

توصيه مؤكد است بر خوف و رجاء. در خوف، انسان جالل حق بيند و در رجاء  
هزاران   صمديت  جمال  بسوخت،  را  طالب  جان  هزاران  الوهيت  جالل  حق.  جمال 

ت بسوزند، و قومي از لطف  از بيم قطيَع  جان عاشق را بيفروخت. قومي در قهر جالل
بنده  جمال دل  بيفروزند.  وصلت  اميد  موقع    ،از  است.  خوف  يا  رجاء  در  شب  و  روز 

خوف، در قبض است و در مقام رجاء در بسط. گاهي در قهر جالل باشد و گاهي در  
آيد قهر  بگاه قبض، صرصر  قبض.  درِ   ،مقام  بگاه    بنده بسوزد و از  لكن  خواهش آيد؛ 

گرد آرد، شادان  كه مژده وصال  لطف  كه ساقي  بسط، از نسيم  است  در اين مقام  د. 
به دوستان رساند، در    شراب وصال  «او با شماستو  :  َو ُهَو َمَعُكمْ »در خلوت    وحدت

 متجلي گردد.  «تريمو ما نزديک : َو نَْحُن َاقَْرُب »اينجاست كه معني باطنيه 

 

  ْلّ اِ َو ِعْنَدُه َمفاتُِح اْلَغْيِب ْلَيْعَلُمها »فرمايد خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي
كليدها :  ُهوَ  كس  یو  او  جز  اوست  نزد  تنها  نم  يغيب  را  آيه    «داندی آن  چند  در  و 

شريفه اين علم غيب را تنها به خود اختصاص داده است. شايد از ظاهر آيه به نظر  
آيد كه غير از خدا محال است كه ديگري به غيب آگاه باشد، ولي با توجه به ساير  

شود كه امكان دارد خداوند تبارك و تعالي، كسي را از اين علم آگاه  آيات معلوم مي 
 سازد.
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دي  عبارت  انسان به  برخورداري  بودن  محال  نماينده  قرآني  آيات  علم  گر،  از  ها 
الهي  مردان  نيست،  بهره  غيب  علم  اين  افر از  حتي  امر  ا مندند.  يك  در  ولو  كه  دي 

اند، ممكن است تا حدي از اين علم آگاه  شرعي، متحمل رياضات و مجاهداتي شده
 در حد اعلي از علم غيب برخوردارند.  و اوصياء باشند. حضرات انبياء

رباني  دانشمندان  علماي  مفسرين  و  غيب بحث  و  دربارة  كرده الهي  غيب  ها  اند. 
شماري دارد زيرا معاني كالم الهي نامحدود است. در اين جا غرض تشريح  معاني بي 

مي اشاره  اجمال  طريق  به  بلكه  نيست،  غيب  مراتب  و  اقسام  و  غيب،  انواع  كه  شود 
 يعني امري كه انسان از وقوع آن آگاه نيست و آن هم مراتبي دارد:  

مشهود  امري    -اول آن  وقوع  عاليم  و  آثار  حتي  نپيوسته،  وقوع  مقام  به  كه 
خبر   شد  خواهد  واقع  آينده  در  كه  امري  از  كسي  الهي  خواست  به  لكن  نبوده، 

 دهد.مي

اطالع هستند. مثاًل  امري كه به وقوع پيوسته لكن فرد يا افرادي از آن بي   -دوم
ايم و حتي آثار و عاليمش هم  نكردهامري در مسافت بعيده واقع شده كه ما مشاهده  

 شود.كسي به وقوع آن آگاه مي ،بر ما روشن و نمايان نيست، ولي وقتي خدا بخواهد

امري كه هنوز به وقوع نپيوسته لكن آثار و عاليم آن نمايان است. فردي    -سوم
شود كه در فالن ساعت يا فالن روز،  به مشيت الهي از روي آن آثار و عاليم آگاه مي 

 آن امر به مقام وقوع خواهد پيوست. 

در حد اعلي از علم غيب برخوردارند ولي با اين همه    ،و اوصياء  حضرات انبياء
و    ،تفصيالت صفات  دقيقًا  و  نماييم  تعريف  را  بزرگواران  آن  نيستيم  قادر  ما 

امام بشناسيم.  را  آنان  خطور    )ع(خصوصيات  انسان  قلب  از  آنچه  و  است  عالم  قلب 
خداوند  مي اگر  نگردد.  آگاه  آن  از  است  ممكن  هم  وقتي  اما  است،  واقف  بدان  كند 

مي  آگاه  آن  وقوع  از  امامت  مقام  خواست،  تعالي  و  آگاه  شتبارك  نخواست  اگر  و  ود 
  )ع( و حضرات ائمه اطهار )ص(توان گفت كه حضرت رسول اكرمرو نميگردد. از اين نمي

 دانند. هميشه تمام امور غيبي را مي 

شريح نام  به  فردي  متقيان   زماني  موالي  حضرت  فرمان  قضاوت    به  مسند  بر 
كند، اما از آنجا كه انسان خصوصًا  نشيند. او مدتي طبق دستورات الهي رفتار ميمي

منحرف   مدتي  از  بعد  هستند،  دشمن  حمالت  معرض  در  حق  جويندگان  و  طالبان 
 شود.مي

فرمود، ولي روزي  زماني از كارهاي او تشويق و تمجيد مي  الموالي حضرت مولي
اي به فالن قيمت، تفكر  اي مجّلل خريده! معلوم شده خانه رسيد كه فرمود: اي شريح
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اي يا از طريق  كن كه پول آن از كجا فراهم شده، آيا از طريق حالل به دست آورده 
آن گواهان    اي و بر اش را هم نوشته قباله   اي وحرام؟ آن خانه را از مال مردم خريده 

 اي.گرفته 

شريح خانهاي  آن  بدان  خريده !  كه  ستم  اي  به  مردم  از  كه  است  اموالي  از  اي 
به عذاب    ،اي. آنها را به صاحبانش برگردان و بدان كه اگر به مقام توبه درنياييگرفته 

 گردي. الهي گرفتار مي 

شريح خانه !  اي  آن  خريده بدان  كه  اول،  اي  حّد  است:  حّد  چهار  داراي  اي، 
هاي جانفرسا. حّد  ها. حّد سوم، هوس خوانندة مصيبت ها. حّد دوم، فرا برانگيزندة آفت 

 چهارم، ديو راهزن. 

نگراني  اي شريح دل  آيد و با  پيش تو  زودي كسي به آرامي  كه به  ! آگاه باش 
 د و به عذاب الهي گرفتار سازد.  ترا از اين سرا بران 

استفاده مي  آن بزرگوار چنين  اگر سخنان آن بزرگوار  از مضمون نامة  كه  شود 
آمد، در رديف سعداء بود.  مي گشت و به مقام توبه در شد و متنّبه مي در او مؤثر مي 

زود  خدا  ميچه  دعوت  خود  سوي  به  را  خود  بندگان  هميشه  و  است  و  آشتي  نمايد 
 كه ابواب رحمت من همواره به روي بندگانم باز است. فرمايد مي

به مقام توبه درنيامد و چرا كالم آن بزرگوار در او    اينك بايد ديد كه چرا شريح
تفكر و او  كه    مؤثر نشد؟ مسلمًا  است  را نديد. اين  كار  عواقب  نتايج و  تعقل نكرد و 

 كنيد؟ كنيد، آيا تعقل نمي فرمايد آيا تفكر نمي اتصااًل توصيه مي  قرآن مجيد

ُكمْ »   رُّ َو ْل َيضُّ َيَْنَفُعُكْم  الل ِه ما ْل  ِمْن ُدوِن  را  َاَفَتْعُبُدوَن  چيزي  از خدا  غير  : آيا 

مي مي نفعي  شما  به  نه  كه  ضرري؟پرستيد  نه  و  خدا  «رساند  به  نه    ، سوگند  آنان 
هم نفعي  اگر  نمايند.  دفع  را  ضرري  نه  و  برسانند  انسان  به  نفعي  برسانند    قادرند 

اُفٍّ َلُكْم َو  »دروغين و زودگذر است، چه ضررها و منافع دنيوي مهم و پايدار نيست.  
َاَفال تَْعِقُلونَ  پرستيد،  : اف بر شما باد و بر آنچه غير از خدا مي لِما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الل ِه 

 « كنيد؟آيا تعقل نمي

، زماني كه فردي را به انجام اموري مأمور نمود، فرمود:  حضرت موالي متقيان
من ترا در امانتداري و همكاري و همگامي شريك خود قرار دادم. بسي جاي تعجب  

مي فردي  به  مولي  آن  كه  همگامي  است  و  همكاري  و  امانتداري  در  ترا  من  فرمايد 
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گردا نزديك  خود  به  راز  محرم  و  پيرهن  مانند  و  دادم  قرار  خود  حتي  شريك  نيدم. 
در ميان قوم و خويش و اقربا هيچ كس را مانند تو در امانتداري نيافتم!    فرمايد:مي

ها كه نكردي!  فرمايد: اما چه شد كه چنين كردي، چه خيانت اما مدت زماني بعد مي
در نزد  »اي كسي كه روزي    !ترسي و از روز حساب باك نداري؟ هانآيا از خدا نمي 

، ترا چه شد كه بعد از مدتي از  «َو كاَن ِعْنَدنا ِمْن اُولِي اْْلَْلباِب   :ما از صاحبدالن بودي
 آن مقام سقوط كردي؟ 

فرمايد: اكنون به خود آي،  باز آن امام مهربان، آن مظهر واالي صفات حق مي 
فرا  عمرت  كه پايان  پندار  كن،  تفكر  است  مهلت باقي  الهي،  تا  در حسابگاه  رسيده و 

به   را  اعمالت  مي نامة  نشان  مي خودت  دنيا  به  بازگشت  آرزوي  آنگاه  اما  دهند.  كني، 
 آن روز، روز گريز نيست. ؛هيهات كه اين دعا در پيشگاه الهي اجابت نشود

متقيان  موالي  نامه  حضرت  معاويهدر  به  مي اي  ستمكار  خليفة  آن  به  نويسد: ، 
دنيا   امروز  معاويه!  خوشياي  با  و  آراسته  كذايي  زيورهاي  با  را  ترا خود  خود  هاي 

هاي محبت دنيايي كه تو در آني برافتد،  فريب داده است. چه زود باشد كه اين پرده 
وقت چه خواهي كرد؟ ديگر بر اثبات اين حقيقت، اقامة برهان الزم نيست. دليل    آن 

ني چه  است  عيان  كه  جايي  نباشد،  عيان  كه  رود  كار  به  و  آنجا  دليل  اقامة  به  ازي 
 برهان است. 

معاويه البته  اي  پذيرفتي.  را  دعوتش  هم  تو  و  خوانده  خود  سوي  به  ترا  دنيا   !
گذشتن از دنيا و مقام كذايي بدون تفكر و تعقل كار آساني نيست، لذا آن بزرگوار او  

تو هم دعوتش را  نمايد كه دنيا ترا به سوي خود خواند،  را دعوت به تفكر و تعقل مي 
اين   از  است،  بس  ديگر  معاويه،  اي  كردي.  اطاعت  هم  تو  داد،  فرمان  پذيرفتي. 

 كارهايت دست بردار.

خواهد كسي منحرف شود و به  امام، آن مظهر صفات حق، مهربان است و نمي 
فرمايد كه ديگر بس است، آمادة روز حساب  عذاب جاوداني مبتال گردد. لذا به او مي 

 ن شو كه فردا بر تو خواهد گذشت.باش، مهياي آ 

مي  معاويهبعد  اي  مي فرمايد:  وسيله  بدين  از  !  سازم،  آگاه  غفلتت  از  ترا  خواهم 
شو. اين تجمالت، اين زر و زيور دنيا، اين مقام ترا فريب داده، ترا    خواب غفلت بيدار

دل انسان عرش  به جاي اين كه    ،سركش نموده، آن ديو در خانة دلت نشسته. آري
در   ديو  گرديده؛  شياطين  نشيمنگاه  طغيان،  و  عصيان  سبب  به  باشد،  الهي  معالي 

 كند. خانة دلت نشسته و به آرزويش رسيده و مانند خون و روح در بدنت گردش مي 
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منصرف   دنيا  امكانات  و  مقامات  از  كلي  به  انسان  كه  نيست  اين  غرض  البته 
بِقَ »شود.   اْلماِل  ِمَن  َاْمِسْك  حاَجتَِك َو  لَِيْومِ  اْلَفْضَل  مِ  َقدِّ َو  َضُروَرتَِك  بْدرِ  مال  از  قدر  ه  : 

فرست  پيش  نيازت  روز  براي  را  زيادي  و  نگهدار  امكانات  «ضرورتت  تحصيل  اگر   .
مادي و مقام به خاطر اسالم و عالم بشريت باشد، نوعي عبادت است و جزو معنويات  

 ارزش است.امري بي  ،گردد، ولي دنيا به خاطر دنيا محسوب مي 

مي بدان  حال  هر  در  كه  نعمتي  به  دسترسي  سبب  به  انسان  كه  رسد  بسا 
داند هرگز نصيب او نخواهد  خوشحال است، لكن به نعمتي كه دسترسي ندارد و مي 

شد، اندوهگين است. در حالي كه شادماني انسان بايد به سبب نعمتي باشد كه در  
اندوه او به سبب فقدان نعمتي باشد كه به    سراي ديگر به آن دست خواهد يافت، و

 آن دست نخواهد يافت. 

خير   همواره  كه  شده  توصيه  لذا  است،  خيري  به  عاقبت  در  انسان  سعادت 
را براي خود و همگان از درگاه الهي خواستار شويم. زيرا دشمن قوي است و    عاقبت

آ نبايد  است،  انحراف  خطر  معرض  در  انسان  مردان  مدام  از  بسياري  ني غفلت نمود. 
 بدبخت كرده است. و شيطان را اين نفس اماره   الهي

متقيان موالي  مي   حضرت  فردي  معاويهبه  شنيديم  فرد،  اي  تو    فرمايد:  به 
اي نوشته و خواسته در آن نامه عقل ترا منحرف سازد، از او برحذر باش كه او  نامه

 ربايد.خبري، عقل او را مي ديو است. ديو چون به انسان روي آورد در سراچة بي 

و   تعريف  مورد  تنها  نه  كه  است  الهي  نور  آن  اسالم،  پيشواي  اين  علي،  مولي 
و   دوست  بلكه  است،  مسلمانان  مي توقير  تمجيد  و  تعريف  را  او  همه  كنند.  دشمن 

دهم كه چون  نمايد: من گواهي مي ، آن دشمن سرسخت، خود اظهار مي حتي معاويه
گرفته  پرده دست  به  محاسن  و  ايستاد  خود  نمازگاه  در  علي  برافتاد،  شب  هاي 

مهر ترا در    ،يا از من دور شو، من خريدار تو نيستم. اي دن  ،گفت: اي دنيا، اي دنيا مي
آراسته، مي كذايي  زيورهاي  تو خود را با  را فريب  دل من جاي نيست.  علي  خواهي 

دهي! هيهات كه علي را بر تو نيازي نيست، برو ديگري را بفريب، من ترا سه طالقه  
 ام كه ديگر بازگشتي نباشد.كرده

اسالم را به اسالم بايد شناخت. اسالم    ،علي! اسالم را بايد با تو شناخت. آري  يا 
را به قرآن بايد شناخت. اي علي! تو در پيشگاه الهي چه شأن و مقام و چه تقوايي  

مي عرض  تقوي،  و  طاعات  و  عبادات  همه  آن  با  كه  گناهكار  داشتي  علي  الهي  كني 
  لطَّريِق َو ُبْعدِ ِة الّزاِد َو ُطوِل اِمْن قِلَّ   ْاه  »است، علي روسياه است، علي دست خالي است  
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َفِر َو ِعَظمِ اْلَمْورِدِ    : آه از كمي توشه، از طول راه، از دوري سفر، از عظمت حسابگاه السَّ
 علي! وقتي تو چنين گويي، ما چه گوييم؟!   . يا «از عظمت حساب و

 

نمي  كه  تويي  اين  انسان،  اي  اما  راه  .  از  خواهي 
محبوس   قفس  در  را  خود  روح  كه  هستي  تو  اين  روي.  مقصود  منزلگاه  به  راست 

بازداشتهكرده پرواز  اوج  از  و  تو  اي  وجود  در  تعالي  و  تبارك  خداي  كه  بدان  اما  اي. 
حق را    روي و اگر بخواهيگوهري به وديعه نهاده كه اگر بخواهي راه حق روي، مي 

 شنوي و آن، قدرت ارادة خدايي توست.  بشنوي، مي 

الهي گوش   ، پيشوايان  در  را  طنين مدام حقايق  راه را نشان  انداز مي ها  نمايند و 
گردند. تنها آن عقول الهي كه بر  اعتنا مي شنوند و بي ها نميدهند ولي گويا گوش مي

توانند كالم حق را بشنوند. آنان كساني هستند كه  اميال نفساني خود غالب آيند، مي 
 افشانند. گيرند و به ديگران نور مي از نور ابديت، از خورشيد ازلي روشنايي مي 

هاي  اي و خاطر خود را در پيش خواسته اي انساني كه به دنيا و مقام دل بسته 
كاش  اي، بدان و آگاه باش كه اين دنيا فاني است. اي انسان، اي دنيوي گرو گذاشته 

 باز است،  دانستي كه اين آبگيره هميشه تيره است، اين دنيا فريبنده و نيرنگ مي
خميده و از   ديوار آن كهنه است، بر آن ديوار كهنه تكيه مكن. اين ديوار از سر 

كنندة خود را زير مشتي سنگ و خاك دفن كند.  زير شكسته و ويران است و تكيه 
اين دنيا پرتو دروغيني است كه خاموش شود، سود آخرت را به سود دنيا مفروشيد  

 غافل نشويد.   و از ياد آينده كه در ابر ابهام پنهان است،

. اگر قدرت ادراك شنوايي تنها به شنيدن اكتفا نمايد، سودي  
ها مقرون گردد و  ها بايد با به كار بستن براي انسان حاصل نخواهد شد. اين شنيدني

 نقش بندد.  ره فناناپذير بر لوح دل خاط

دهيد، اما اثري از آثار  فرمايد: اي كساني كه خود را مرد جلوه مي مولي علي مي 
نمي مشاهده  شما  در  باز  مردانگي  وقتي  است،  جريان  در  آن  هر  زمان  سيل  شود! 

ايستد كه ديگر توبه نپذيرند. محبت دنيا را از دل بيرون كنيد، محبت حق را در دل  
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آشفته   عاشق  شويد،  حق  عاشق  دهيد.  بالين  پرورش  به  سر  و  نباشد  خواب  را 
 استراحت ننهد. 

خود الهيه  سخنان  با  و  برافراشتند  هدايت  مشعل  اسرار    ، بزرگان  روي  از  پرده 
شنود كه به دل خود صفا بخشد. كالم ايشان  برداشتند ولي كالم ايشان را كسي مي 

 شنود. نتوان شنيد، اين گوش دل است كه گفتار ايشان را مي  را به گوش سر 

فقر بالست و از آن شديدتر    ، سپاريم. الهيخود را، دل خويش را به تو مي   !الهي
نمي روحي  بيماري  شدت  و  سختي  به  يك  هيچ  لكن  است،  جسمي  رسد.  بيماري 

شفا ده، باالخص به آنان كه    به تمام مرضي    )ع(ترا سوگند به جان حضرت مولي  ،الهي
و معترفيم كه ما هم مبتالييم، ترا به عزت و    مقّر  ،دچار امراض روحي هستند. الهي

 جاللت به ما شفاي كامل كرامت فرما. 

الهيه    ،الهي فضايل  به  را  خويشتن  ده  توفيق  فرما،  بيدار  غفلت  خواب  از  را  ما 
يابيم.   راه  تو  قدس  بارگاه  به  بتوانيم  تا  الهي   ، آريبياراييم  از    عاشقان  دوست  راه  در 

 عاشقين حق بودند.   و اوصياء گذرند، حضرات انبياء جان و مال مي 

خود   رحمت  بارگاه  به  را  خود  عاصي  بندگان  آني  هر  كه  مهربان  خداي  اي 
كني، در آن درد هم  گرفتار مياي را به درد كني. اي خدايي كه وقتي بنده دعوت مي 

مي  را  است،  او  فراق  در  كه  اين  با  است،  دردمند  و  مبتال  بنده  آن  كه  اين  با  نوازي. 
مي  را  او  تعالي  و  تبارك  خداي  باز  زجرها،  و  شكنجه  آن  در  مادر  لكن  و  پدر  نوازد. 

مي  مريض  آنان  عزيز  بچه  وقتي  را  مهربان  او  مرض،  مراتب  شدت  آن  در  شود، 
 نوازند. مي

  ، تري، سوگند به ذات اقدستاي خدايي كه هزاران مرتبه از پدر و مادر مهربان
مي  گرفتار  دردي  به  مصلحتي  به  را  ما  تو  كه  را  وقتي  ما  نيز  درد  آن  در  كني، 

ِفي الظُُّلماِت اَْن ْل اِلَه    َو َذالنُّوِن اِْذ َذَهَب ُمغاِضبا  َفَظنَّ َاْن َلْن نَْقِدَر َعَلْيِه َفنادي  » نوازي.  مي
و ذوالنون را ياد كن آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او  :  َانَْت   اْلّ 

  ، حضرت يونس «جز تو نيست  ی ها ندا درداد كه معبوديم تا در دل تاريكي تنگ نگير 
اولي  كه مربيان    ترك  است  تذكر  اينجا الزم به  در  قوم خود خشمناك شد.  كرد، بر 

بايد بدانند كه توصيه اكيد است بر حسن خلق و پرهيز از غيبت و مهرباني با   الهي
روزي   كه  فردي  يا  شود؛  زده  افترا  و  تهمت  فردي  به  نكرده  خداي  مبادا  مردم. 

وارد راه حق شده، مبادا از او غيبت شود كه غيبت از    منحرف بوده اما به توفيق الهي 
ها را تصرف  گناهان كبيره است. بايد با يكديگر به مهرباني رفتار كنيم و با محبت دل 

 نماييم.
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كرد كه ترك  آن محبوب خدا بر قوم خود خشمناك شد، لكن تصور مي   ،آري
كرد كه مبتال و گرفتار شود، ولي وقتي كه گرفتار  اواليي از او سرنزده، هيچ فكر نمي

درداددل تاريكي در  :  فِي الظُُّلماِت   َفنادي  »شد   در خلوتگاه   « ها ندا  الهي،  پيشگاه    ، در 
 اقرار كرد.  

بياييد ما هم در پيشگاه الهي به نقايص و اشتباهات و گناهان    ، اي مربيان الهي
 خود اقرار و اعتراف كنيم و از او طلب آمرزش نماييم.

گذشت كه  مي   ، چنان  گرفتار  را  خود  بندة  را  خدا  او  گرفتاري  آن  در  و  كند 
يونسمي حضرت  و  زندان  ماهي  شكم  ظاهرًا  معنايي  نوازد.  در  اما  بود،  بال  شكم    ،را 

چه بود.  خلوتگاهي  الهي  محبوب  و  محب  آن  براي  وقتي    ،ماهي  احترام،  زماني 
گردد. احترامات  سان حجاب مي استقبال، گاهي مقام، موقعي علم و حتي آبرو براي ان

كند. اينها  خود مي انسان را مغرور و از خود بي  ،مردم، وفور نعمت و غرور ستر گناه
دل آنجا  در  نيست،  حجابي  ماهي  شكم  در  اما  هستند  حق    ، حجاباتي  متوجه  تنها 

كرده مبتال  را  خود  محبوب  خدا  چه  اگر  مي   ، است.  را  او  خلوتگاه  در    ،نوازدلكن 
زحمت اغيار با او به راز و نياز پردازد. بنازيم بر اين درد و  محبوبش بي  خواهد كه مي

 البته به شرطي كه آن بنده متنّبه شود. ،آبروييبال، بر اين بي 

را    ، و گاهي غار حرا زماني خداوند تبارك و تعالي آتش را براي حضرت ابراهيم
يعني هر علتي كه انسان را در حد كمال    سازد. خلوتگاهبراي مهتر عالم خلوتگاه مي 

 از اغيار و ماسوي منصرف سازد؛ و اما خلوتگاه مؤمن موّحد، قلب اوست.  

گشته منصرف  ماسوي  از  كه  خود    و   گنهكاري  معبود  متوجه  تنها  دل  روي 
آيد، شايد، زيرا كه در رديف موحدين و تائبين    طرب  اگر بنازد، زيبد َور در  ،ساخته

است. اين كسي است كه شجرة طّيبه ايمان در قلب او به حّد اعلي رشد كرده و بر  
آن   وقتي  است.  جاري  دل  آن  در  جالل  زالل  چشمه  دارد.  آشيان  اقبال  مرغ  آن، 

 شجره طيبه بارور گردد، حارس و باغبان آن خداست. 

دار مراتبي  هم  اخالص  توفيق  البته  به  انسان  كه  است  آن  حقيقي  اخالص  د. 
از جان و مال و مقام خود بگذرد. از حضرت رسول    ،الهي در راه حق، از كّل ماسوي

معني اخالص را پرسيدند، او نيز از پيك خدا پرسيد، او از جانب خدا پيام    )ص(اكرم
فرمايد: اخالص گوهري است كه آن را از خزانه  تعالي مي   آورد كه خداوند تبارك و

 اليتناهي خود برگزيدم و در صدف دل بندة موحد خويش قرار دادم.

اين عشق و    حصول اين گوهر گرانمايه به وسيله دوستي و محبت است، بدون
اند، كحل ازلي  انسان به جايي نرسد. كساني كه به اين مرتبه ايمان نرسيده   ،محبت
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به ديدة دل ايشان نرسد. محفل بزرگان، محفل عشق است. هر محفلي لباسي دارد  
عشق محفل  در  شد.  وارد  لباس  آن  با  بايد  به    ،كه  پوشيد؛  نبايد  عشق  لباس  جز 

 بال نبايد پوشيد.  جز لباس  ، عبارت ديگر در محفل عشق

 

مأموريني    ،خداوند تبارك و تعالي ناظر اعمال تمام بندگان است. عالوه بر اين
تعيين فرموده كه آنان نيز ناظر اعمال بندگان الهي باشند. همچنين هر شب و روز  
دو نفر از مقربين مالئك را مأمور كرده كه عالوه بر نظارت بر اعمال انسان، سيئات و  

 حسنات او را هم ثبت و ضبط نمايند. 

بنده  تحقق هر  او  توبة  و  برآيد  خود  سّيئه  از  توبه  مقام  به  كه  يعني    اي  يابد، 
رحمت   و  فضل  به  را  سّيئه  آن  تعالي  و  تبارك  خداوند  شود،  روشن  توبه  آن  مظاهر 

كند. گرچه تنها نظارت خداوند تبارك و تعالي بر اعمال انسان كافي  خود برطرف مي
فرموده   تعيين  باطني  كاتبين  و  مأمورين  و  مقربين  مالئكه  مصلحتي  به  ولي  است، 

ناظر اعمال بندگان الهي است و در عصر    ،ت هر عصر است. عالوه بر همه اينها، حج 
زمان  آن بزرگوار  سالم   كنوني، حضرت موالي  بندگان خداست.  اعمال  عليه ناظر  اهلل 

آن را مي  آشكارا و پنهاني  ظاهرًا و باطنًا،  كند  انسان هر چه  عالم است و  داند،  قلب 
كه برخي از گناهان انسان از آن بزرگوار    مگر اين كه اراده و مشيت الهي تعلق يابد 

 نيز پنهان ماند. 

اي اعمال پنهاني براي حضرات اولياء  عالوه بر آن، امكان دارد به مصلحتي پاره 
الهي مردان  مراتب    و  نسبت  به  كسي  هر  به  است  ممكن  همچنين  شود.  روشن  نيز 

چه خداوند متعال سّتارالعيوب است،  تقوي و تزكيه نفس او، اين علم كرامت شود. گر 
را   آن  خدا  كه  دارد  امكان  رسد،  افراط  مرتبة  به  انسان  حسنه  يا  سّيئه  وقتي  لكن 

بهره  تقوي  از  كه  افرادي  است  ممكن  حتي  نمايد.  و  آشكار  معايب  به  نيز  ندارند  اي 
 سيئات فردي آگاه گردند.

را   پنهاني  اعمال  از  بسياري  تعالي  و  تبارك  حق  خداوند  طريق  سالكين  براي 
رسند كه هيچ گونه شك و ترديدي  آن مي   روشن نموده، به حدي از علم و يقين به 

آري ندارند.  آن  بيدار   ،در  و  روشندالن  اكثر  باالخص  براي  آگاه،  طالبين  و  دالن 
 گردد. اين امور روشن مي  ، مجاهدين في سبيل اهلل

مسير الهي انحراف يابد.    گاه ممكن است در مسير تعليم و تربيت، يك مربي از 
هر روز به    ،در اين صورت بسا كه سالكين مشاهده نمايند كه شيرازة تعليم و تربيت
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هم  از  و  گسيختگي  مي سمت  پيش  چهپاشيدگي  ظاهري    ،رود.  امور  به  تنها  نظم 
نظمي  نگردد، عين بي   كه توأم با نظم باطني  شود بلكه هر نظم ظاهريمحدود نمي 

را   آن  نتواند  كسي  هر  اما  شود  روشن  قلوب  در  الهيه  معاني  كه  بسا  ابتدا  در  است. 
نگه  دل  در  را  باطني  درد  آن  ناچار  و  نمايد  چنين    آشكار  را  خود  نيز  گاهي  و  دارد 

 تسكين دهد كه شايد او حق باشد و من مطّلع نيستم. 

حي از  مهمتر  بسي  معنوي  حيات  كه  آنجا  از  روحي  اما  امراض  و  ظاهري،  ات 
نمايد كه وقتي  رو حقانيت مكتب الهي ايجاب مي امراض جسمي است، از اين   باالتر از

حيات معنوي طالبين، بخواهد در اثر انحراف مربي غافل در سراشيب  شئون  مراتب و
تنزل و سقوط قرار گيرد، غيرت حق آشكار گردد و ناحق را از حريم پاك حق براند.  

هاي نفساني ايجاد كند  چنان شراره   ،)ع(ها به فرمودة حضرت مولي عليوگرنه بدعت 
 كه عنقريب، خرمن ايمان طالبين حق و حقيقت را بسوزاند. 

به    ،آري آشنايي  اجتماع،  و  فقرا  حال  رعايت  اسالم،  عظيم  اركان  از  ركني 
سعادت   كه  گفت  توان  است.  اجتماع  حقوق  مراعات  و  اجتماعي  و  فردي  وظايف 

 جامعه بشريت در رعايت اين اصول است.  

در  كه  افرادي  در    صدد مسلمًا  غرق  نبوده،  مردم  ِعرض  و  ناموس  حفظ 
ر  مستمندان  حقوق  و  باشند  پرتگاه  خودخواهي  در  كمي  مدت  در  ننمايند،  رعايت  ا 

اين موقع است كه قهرمانان راه خدا و مجاهدين في    سقوط خواهند كرد. در  ،نيستي
با    سبيل  مبارزه  در  گردند.  باطل  با  مبارزه  خواستار  شده،  آگاه  حق  توفيق  به  اهلل 

ين قبيل  ا  .غير الهي گردنداي رنجيده خاطر شوند و يا مرتكب اعمال  باطل، بسا عده
ها  امور در روحيه مبارزين الهي اثر منفي نگذارد و اگر در قبال اين مبارزه، با شكنجه 

به  سوئي  اثرات  آنان  روح  در  ابدًا  شود،  توهيناتي  آنان  به  و  گردند  روبرو  شدايد  و 
 وجود نيايد.

سبيل  في  مجاهدين  بر مبارزه  روي    اهلل  نه  است  برهان  و  دليل  و  تفكر  اساس 
حركتي   قبال  تخيل؛  در  حاضرند  آنان  تفريط.  و  افراط  نه  و  اعتدال  حد  در  است 

عده  شدن  خاطر  كوتهرنجيده  بياي  و  كمي  نظر  مدت  به  ولو  مستمندي  قلب  خبر، 
خانواده دل  حمالت،  و  شدايد  آن  تحمل  مقابل  در  و  شود  و  مسرور  گردد  شاد  اي 

 رض و ناموس اجتماع از خطر مصون ماند.  ِع

به امر به معروف و نهي از منكر است، و نه هركسي    مسلمًا نه هر فردي موظف
كه   است  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  شايسته  فردي  اخالقي.  مسائل  تعليم  اليق 
خود به فضايل اخالقي آراسته باشد. فردي كه آلوده به منكرات است، وظيفه ندارد  
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در و  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  دربارة  ي  كه  و  گويد  سخن  اخالق  در  باب  ا 
 موضوعات اسالمي بحث نمايد. 

وار به  گيرد و همه پروانهمورد احترام و استقبال قرار مي  ،آنگاه كه سالك عارف
گردند، بايد بداند كه اين به خاطر مجاهدات او در راه خدا و تزكيه و تقوي  دور او مي 

اگر خود  و محبوبيت در پيشگاه الهي و عنايت بزرگان است. او نبايد غافل گردد كه  
و   ارادتمندان  آنگاه  افتد،  دور  به  حق  مسير  و  تقوي  از  و  نمايد  آلوده  را 

انتقام  استقبال  دست  تنها خواهد ماند و با  آلوده  دور شده، او با قلبي  او  از  كنندگان 
 حق مواجه خواهد شد! 

را   مردم  حقوق  كه  هستند  افرادي  سرسخت  دشمن  اهلل  سبيل  في  مجاهدين 
ِع به  و  نامو ضايع  و  مي رض  خيانت  مردم  پا  س  زير  را  الهي  احكام  هرگز  آنان  كنند. 

نگذارند، اقدامات آنها نه براي اشتهار و امكانات دنيوي و نه به خاطر مال و منال و  
نه خويش    ،جلب رضاي فاسدين است. حب و بغض آنان الهي است و در اين مسير 

نداريم   اطالع  مگر  است،  الهي  دستور  اين  بيگانه.  نه  و  موالي  شناسند  حضرت  كه 
گردن   متقيان دختر دربارة  مگر نشنيده   بندي با  كرد!  چه رفتاري  فرمود  خود  كه  ايم 

اين شمشير من به روي افرادي كه حقوق مردم را ضايع و به عرض و ناموس مردم  
مي  سرپيچي  خيانت  الهي  فرمان  از  هم  حسين  و  حسن  اگر  است.  آهيخته  كنند، 

به بت   نمايند،  كه  شمشيري  همان  با  سوگند  را    پرستانخدا  آنان  كردم،  سرنگون  را 
 كنم!  هم سرنگون مي 

كمين    ،بنابراين در  دشمن  و  نفس  و  شياطين  كه  بايد  بسيار  احتياط  و  دقت 
سيل  ساحل  در  خدا  بندگان  طوفان است.  معرض  در  و  قرار  گاه  مخاطرات  و  ها 

و  گرفته  دقت  كمال  با  و  نمايد  احساس  را  خطرات  اين  كه  بايد  دورانديش  عقل  اند. 
 احتياط و با استمداد از حق، از آنها نجات يابد. 

تعالي دشمن سرسخت فردي    خداوند تبارك و   )ع(معصومين  به فرمودة حضرات
است.   نفس  هواي  پيرو  باطنًا  ولي  آراسته  هدايت  لباس  به  را  خود  ظاهرًا  كه  است 

نمايد، لكن اعمالش با گفتارش وفق  ظاهرًا در محافل و مجالس از حقايق صحبت مي
 دهد.نمي

كه   آيد  گران  بعضي  براي  است  مي ممكن  فردي  رديف  چگونه  در  زماني  تواند 
قرار گيرد و كمال اعتماد بر او شود و سپس    ابرار و اخيار بلكه در رديف اولياء الهي

 ساقط گردد؟! 
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است خطير  و  حساس  مسيري  حق،  طريق  كه  است  اين  به    .پاسخ  نگاهي 
اطهار ائمه  حضرات  زندگي  است  )ع( تاريخچه  حقيقت  اين  گوياي  خوبي  زماني   .به 

حاكمي را تعيين نموده و فرمودند: اي مردم، اطاعت از امر اين    حضرت مولي الموالي 
و   ما  فرمان  از  سرپيچي  او،  فرمان  از  سرپيچي  و  است  حق  امر  از  اطاعت  حاكم، 

 سرپيچي از فرمان الهي است؛ لكن وقتي رسيد كه عكس آن را فرمودند. 

سالكين    ، آري وظيفه  الهي،  مرد  يك  شايستگي  به  توجه  با  زماني  است  ممكن 
او  ط اشتهار  افزايش  در  اعتماد  كمال  و  نّيت  حسن  كمال  با  كه  باشد  اين  حق  ريق 

احترامات   و  استقبال  در  شدن  غرق  و  نخوت  و  غرور  و  غفلت  اثر  در  ولي  بكوشند، 
مردم، از آن مقام منيع الهي ساقط گردد و خطاب رسد كه تو جامة جانت را آلوده  

به حاكمي    الموالي ه حضرت مولي كردي. چنان كه كار به جايي و مقامي منجر شد ك 
و سرپيچي از فرمان او سرپيچي از فرمان    ، طاعت مولياكه اطاعت او اطاعت حق و  

نيستي،   شايسته  حكومت  اين  به  تو  برو،  خيانتكار  اي  فرمودند:  بود،  حق  و  مولي 
 تناسب است.خلعت نمايندگي ما به اندام و قامت تو بسيار نارسا و بي

الهي  ،الهي نفرما.  سلب  ما  از  آني  را  عنايتت  و  توفيق  درگاهت،  مقربين  به    ،به 
و  كبر  از  باالخص  فرما،  حفظ  رواني  و  روحي  امراض  همه  از  را  ما  درگاهت    مقربين 

را    ،حب دنيا و نفس. الهي  و  نخوت و خودستايي الهي  مجاهدين  حركت مبارزين و 
الهي دار.  مصون  تفريط  و  افراط  از  و  نگهدار  اعتدال  حد  را    ، در  آنان  معنوي  حركت 

 جميع مسلمانان قرار ده.   موجب اعتالي اسالم و

 

گردد. گاهي اشاراتي از ناحيه اعلي به محبوب خود واصل مي به توفيق الهي گاه 
البته اشارات و اجماالت از ناحيه اعالست و تفصيل آن در پيش محبوب. به عبارت  
در   چه،  محّب.  پيش  در  تفصيل  و  است  محبوب  ناحيه  از  اجماالت  و  اشارات  ديگر، 

 اين عالم محبوب و محّب يكي است، عاشق و معشوق يكي. 

ز ناحيه  چنان كه اشارات و اجماالت از ناحيه اعالست، تفصيل هم ا بنابراين هم 
منته است.  ا اوست،  محّب جاري  مقدس  لسان  يا  دست  تفصيل به  اين 

. چه اشارة محبوب نسبت به محّب چنين  
 نيست كه در پردة اجمال و اشاره بماند، تفصيل آن نيز روشن است. 
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حد   در  عشقش  بخواهد  محّب  كه  اگر  كند  يقين  و  رسد  تحقق  مقام  به  كمال 
عالقة او در حد كمال است، بايد محبوب آن را امضاء و تصديق فرمايد. اين تصديق  

 و تأييد عاليمي دارد كه اشاره و اجمال از جملة آن عاليم است.

كه   اين  بدون  دوستي،  به  دوستي  از  است  رازي  حقيقت  در  اشاره  به  خطاب 
اصان، هر كدام بسته به مراتب حال معنوي خود تا حّدي  رقيبي از آن آگاه باشد. خ

مي  آگاه  آن  از  و  نموده  درك  را  اشارات  اشارات  اين  اين  كماليه  ادراك  لكن  شوند، 
 مربوط به محّب حقيقي است.

صحيفه  حقيقت،  در  اشارات  دوستياين  صحيفة  نام  به  الهي  است  در  اي   .
ت ولي هر كس نتواند آن را ترجمه كند و بخواند و  خّطي هس  نقشِ   ، صحيفة دوستي

آري نمايد.  توجيه  و  تشريح  را  آن  نقشِ   ،يا  جز    ترجمه  را  دوستي  صحيفة  خط 
 عاشقان ندانند و نخوانند. 

نمايند كه تا  طالبين حقيقي به اين اشارات در حد كمال توجه دارند و تفكر مي 
اي  خانهاي از مراتب، خلوت مرتبه   چه حّد بايد از آن برخوردار شوند. اين اشارات در

آنها برسد،   اجماالت به سمع  اين اشارات و  ظاهرًا  اگر اهل دنيا جمع شوند و  است. 
 خانة خدا آگاه گردند.  توانايي آن را ندارند كه از راز اين خلوت 

خوشا به حال طالبيني كه خود را با كمال عشق و عالقه آماده كنند كه راز اين  
را  خلوت  اين خلوت خانه  در  را  بشنوند.  آن  عاشقان  كه جز  رازي است  دوستي،  خانة 

است، و اين    رنگي اي است كه رنگ آن از بيندانند. اين اشارات و اجماالت، نگارخانه 
 رنگ الهي را جز والهان و مشتاقان نبينند. 

هاي متمادي اوقات خود را در تحصيل ظواهر علوم صرف نمايد.  بسا فردي سال 
ك هزار  عاِلاگر  لغت با چنين  در  لمه به هزار  رفت،  َاْدني  »م  َاْو  َقوَْسْيِن  فناء  :  قاَب  مقام 

مطلقبلکه   از    بر   «فنای  عارف  زيرا  رفت.  عارف  با  الهي  كلمات  راز  انبساط،  بساط 

َهها َعْن ُكلِّ ما ُيََبعُِّدها » حجب درآمد كه   . «َاْلعارُِف َمْن َعَرَف نَْفَسُه َو نَزَّ

م در حجاب آمد، اما عارف اسرار و رازها را در عيان  كلمات با چنين عاِلاگر اين  
م به طلب نازيد كه در طلب بود، عارف به دوست نازيد كه در حضرت  ديد. آري، عاِل

بود. گرچه افراد كثيري در پي چنان عالم شتابند اما بيداردالن، عارفان و عاشقان را  
درمي مي و  پردةشناسند  از  بايد  عشق    يابند.  نور  يا  الهي  نور  زيرا  آمد،  بيرون  پندار 

گذشته  پندار  پردة  از  كه  است  طالباني  دل  در  عشقالهي  كه  آنجاست  از    ، اند.  نقاب 
 تواند جمال او را تماشا كند. دارد و سالك مي چهرة محبوب ازلي برمي 
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البته اين عشق را به هر كسي ندهند؛ عشق الهي از آن كساني است كه در امور  
است    ظاهري شمعي  عشق،  است.  الهي  خاص  نظم  آنها  باطني  امور  در  باالخص  و 

افروخته از نور اعظم الهي، آفتابي است كه از شرق حقيقت طالع گشته است.

 

 ترا به محبوبين و مقربين درگاهت، قلوب همة ما را از غوغا مجّرد فرما.   ،الهي
اي خداي رحمان! خدايي كه او را لطف و قهري است بر كمال، جالل و جمالي  

گنجينه  اين  كه  زوال، خداست  لاست بي  در باغ  را  يكي  كند.  نثار  را  طف، تاج بر  ها 
بگدازد،   در نار جالل  را  يكي  نهد.  جگر  قهر بر  داغ  عدل،  در زندان  را  يكي  نهد،  سر 

الهي بنوازد.  جمال  نور  در  را  به    ،يكي  همه  ما  نداريم،  ترا  عذاب  توانايي  و  تاب  ما 
 ايم.درگاه رحمت تو آمده 

بر  باد  بشارت  فرمود  و  افروخت  دعوت  از  شمعي  بنوازد،  جمال  نور  در  را  يكي 
المِ   َوالل ُه َيْدُعوا اِلي  »پروانگان اين شمع     خواندی سالمت فرا م  یو خدا به سرا :  دارِ السَّ

خود را به اين شمع زدند و سوختند، اين چه شمعي است كه با    ، هزاران هزار عاشق
آيا اين سعادت نصيب ما   ،اي در آن نه نقصان پديد آمد نه زيادت. الهيه اين همه، ذّر

الهي شد؟  خواهد  مي   ،هم  اقرار  خود  مقّربرگناهان  را  كنيم،  شايستگي  آن  كه  يم 
 .نداريم. ترا به مقام و منزلت آن شايستگان، آن شايستگي را براي ما نيز كرامت فرما 

رحمان خداي  خواندي    ،اي  ضعيف  را  ما  خود  َضعيفا  » تو  نْساُن  اْْلِ انسان  :  ُخلَِق 

را جاهل    ،. الهي«فريده شده استناتوان آ تو ما  خطا؟!  عجز و  چه آيد جز  ضعيف  از 
خواندي، از جاهل چه آيد جز جفا؟ تو خداوندي كريم و لطيف، از كريم چه آيد جز  

 بخشش و عطا؟ 

وظيفة بنده اين    ،هاي ترا به جا آوريم. الهيما نتوانستيم شكر اين نعمت   ،الهي
نعمت  و  ترا  لطف  كه  نعمت بود  شناخت  از  پس  و  بشناسد  ترا  او  هاي  بر  كه  هايي 

فرموده  َككرامت  از  دامن  بر  اي،  عبوديت  كمر  نوردد،  در  هوس  بساط  بچيند،  ونين 
  انتظار  در  تنها   و  بسوزد  خلق   به  طماع ا خرمن  بدوزد،  اغيارميان بندد، ديده از نظر به  

  عهد   مهد   در   الهي،   را   او  دل   و   بسازي   او   كار   خويش   لطف   با   تا   بنشيند   تو   لطف 
 .يميتو  الطاف  شمول منتظر  منتظرانيم،   آن از هم   ما   الهي،.  بنوازي

  است،   مثوبت  را   مطيعان   است،  عطّيت  را  سائالن   كه  ايفرموده   خود  الهي،
  الهي،   دهند؟   چه   گنهكار   به .  زدن  برهم   را  معامله   يعني  اقالت  است؛  اقالت  را   عاصيان

  كه   اي فرموده  آري،   گرفت؟  خواهيم   مزدي   چه   گناه  اين   قبال   در   گنهكاريم،   ما 
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  حسنات   به   را  ما   سيئات  زني،مي   هم بر   را  معامله   آن   يعني  است،   اقالت  را  گنهكاران 
 .فرماييمي   تبديل

باز    درها   اعلي   فراديس   ، عدن  جنات   باز،  رحمت   درهاي   است،   كرامت   را  محّبان 
  نسيم   آمده،  طرب  به  عليّين  اعلي  در...  اوصياء  و  انبياء  حضرات   مقدس  ارواح  نهاده،

  جان   به  فردانيت   هواي   از   كرم  باد.  وزدمي   دوستان  دل  به  قربت  جانب  از   ازلي  روح
  دوست   از  شكفته،  راز  باغ  در  جانان  وصال  گل  گسترده،  كرم  بساط.  وزدمي   عاشقان

 . تو رحمت درِ  سائل  ماييم اينك  الهي،  كنم؟  عطا  تا  هست سائلي آيا   آيد،مي   خطاب
.  مستغفر   ماييم الهي، بيامرزم؟  تا  هست  مستغفري  آيا  رسد،مي   خطاب دوست از

  َاَلمْ »  كه   رسد مي   عجيب   رازي   و  باريك   رمزي   به  دوست  پيغام   كه   است   مقام   اين   در
اند هنگام  ه كه ايمان آورد  یكسان  یآيا برا:  الل هِ   لِِذْكرِ   قُُلوُبُهمْ   تَْخَشعَ   َانْ   ْاَمنُوا  لِلَّذينَ   َيا نِ 

 .  «يشان به ياد خدا نرم و فروتن گرددها دل  آن نرسيده كه 

.  است  قلب   و   نفس   پاكي   مربي،  يك   در   مهم   شرط  كه   اند فرموده   دين   بزرگان
  جامعه   باشد،  هم   معلومات  صاحب  انسان  چقدر  هر   قلب،  و  نفس  پاكي  حصول  بدون

  منزلة   به   شود،  مند بهره  حدي   تا   هم   اگر   و   گردد؛  برخوردار   او  معلومات   از  تواند نمي
 . گردد خاموش زودتر  چه  هر   كه  است  ايشراره

  بسياري   عدة  كه   دهدمي   نشان   نيز   شخصي   تجارب  و  تاريخ   بر صفحات   مروري
  از  نتوانست جامعه قلب،  و نفس پاكي فقدان اثر   در ولي شدند  برخوردار علم  ظواهر  از

 .شود مند بهره آنان وجود
  طول   و   كثرت   يا   كالم  طول   و  كثرت   ، اوصياء  و  انبياء  حضرات   و  الهي   كالم   بنا به

  ممكن   باطني  نظم   بدون   مقبوليت .  است  شرط  مقبوليت   نيست،   شرط   عبادت   و   عمل 
  توان   را   كسي  هر   كه   مهم  است  بابي  آن،   فقدان  يا   باطني  نظم  تشخيص  اما   نيست،

 .نيست آن درك 
الهي و    ،مرد  نفس  پاكي  داراي  چون  نباشد،  برخوردار  هم  فراواني  علم  از  ولو 

حتي خود  علم  به  و  بوده  الهي  قلب  پيشگاه  در  او  ابالغ  و  كالم  است،  عامل  االمكان 
هر  است،  متأسفانه  مقبول  اما  نباشد.  هم  بالغت  و  فصاحت  و  سالست  داراي  چند 

پي ببرند، و غالبًا شيفته و طالب    توانند به نظم و عدم نظم باطنياكثريت افراد نمي 
 شيوايي و سالست بيان هستند.  
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و يا ساير علوم، بدون پي بردن به    و قواعد علم منطق   پرداختن به صرف و نحو
حقايق و تشخيص حق و باطل و زشت و زيباي حقيقي و برخورداري از معنويت و  

نيت واقعي، معّلم و متعّلم را چه سودي دهد؟! اين است كه شرط مهم در درجة  روحا 
 اول براي يك مربي، پاكي قلب و نفس است. 

است، عام  و  خاص  توجه  مورد  تكامل  مراحل  طي  گرچه 

الهي   عظام  سفراء  آن   .
اند مگر براي  اند حكم الهي است كه حفظ امانت كنيد. انبياء و اوصياء نيامدهفرموده

علماء  به  الهي.  امانت  حفظ    حفظ  مگر  نشده  توصيه  اسالمي  پيشوايان  و  رهبران  و 
 امانت.

. حضرات  
علماء  )ع(و اوصياء   انبياء رسيدند و  هم به    به وصال  را  اسالمي و سايرين  و پيشوايان 

نموده  توصيه  و  امر  پيمودند،  خود  كه  مراحلي  همان  به  طي  بشريت  جامعة  تا  اند 
 سوي كمال نهايي سوق داده شود. 

خدمت و انجام وظيفه كند،    خواهد به عنوان مربي و هادي الهي فردي كه مي
بايد خود را براي طي اين مراحل آماده نمايد و آثار اين آمادگي در عمل او نمايان  
شود. از جملة آن آثار و عاليم، پاكي قلب و نفس است و شخصيت هر فرد از عاليم  

 گردد.و عملش آشكار مي

امر و توصيه به ايجاد اتفاق   ،اي اسالمياتصااًل به پيشوايان و علم محبوبين الهي
و   ترين وظيفه الهي رهبران و علماءاند، خصوصًا در زمان غيبت. لذا مهم و اتحاد كرده

 حق و محبت است. پيشوايان دين، ايجاد اتحاد و اتفاق و رفع اختالفات مردم با 

تنها   نه  بايد  الهي  راهنماي  و  حقيقي  مربي  اختالف  بنابراين  ايجاد  از  خود 
بپرهيزد، كه بايد زمينه را براي به وجود آمدن كمال اتفاق و اتحاد مابين مسلمين  
فراهم نمايد، و اختالفات را با محبت و داليل منطقي برطرف سازد و با براهين عقليه  

 و اعمال الهيه، نشان دهد كه سعادت ابدي در انتظار مردان پاك قلب است. 

. آنان كه از اطعمه و اشربه گوناگون استفاده كرده و در  
كنند؟! آيا  پردازند، آيا نماي هولناك زندگي فقرا را ياد مي بستر نرم به استراحت مي 

هاي آه يتيمان با آنان چه خواهد كرد؟! پيش از آن كه قهر الهي  دانند كه شراره مي
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م و ضعفا را ولو ديناري تأديه و  نازل شود، آنان بايد جبران مافات كنند، حقوق مرد
 به تصفيه خود بپردازند. 

الهي  مردان  روح  و  و    قلب  آلوده  اعمال  از  متألم  شدت  منحرفين  به  الهي  غير 
 است، و اين تألم روحي بسي باالتر از صدمه و آسيب جسمي است كه به آنان رسد.

پر از تير دشمنان شده بود، يا    ظاهرًا تمام بدن حضرت اباعبداهلل  در وقعة كربال
اميرالمومنين حضرت  مبارك  به    )ع(فرق  و  شده  شكافته  آن شقي  شمشير  ضربت  به 

شهادت رسيد. صدمه و آسيبي كه بر پيكر مقدس سفراي الهي وارد شد، سبب درد  
جسماني آنان بود. اما صدمه و آسيب و درد تيرها و شمشيرهاي باطني كه به قلب و  

   آيد.خورد، بسي باالتر از صدمه ظاهري است كه بر پيكر آنها وارد ميروح آنان مي 

خورد،  تيرهايي كه از ناحيه مردمان فاسق به قلب و روح مبارك آنان مي   ،آري
و  دردناك  هستند  كمين  در  دشمنان  و  شياطين  است.  ظاهري  تيرهاي  از  تر 

خواهند آن ارواح مقدس را به درد آورند، لكن افراد شجاع و مبارزي هم هستند  مي
اند كه با رياضات  . آنان آماده گردندكه مانع رسيدن آن تيرها به قلب مردان حق مي 

و   تيرها  آن  برخورد  حين  در  كه  بسا  و  كنند  سّد  را  تيرها  اين  جلو  فداكاري  و 
مي  انسان  كه به  صدماتي  آنها  خنجرها، احساس ناراحتي نكنند. چه،  از  رسد، برخي 

حق   راه  مجاهدين  اين  آن.  تقويت  موجب  برخي  و  است  روح  و  قلب  تضعيف  سبب 
ن صدمات و لطمات، موجب تقويت قلب و روح آنان و نيل به  معتقدند كه تحمل اي

 سعادت جاوداني است.

افرادي كه قلبشان محل وسوسه شياطين است، آنان در رديف شياطين بوده و  
الهي محبوبين  مقدس  قلب  به  است  تيري  مي رفتارشان  كسي  هر  توفيق  .  به  تواند 

و   بگيرد  مجاهدات  و  رياضات  وسيله  به  را  شمشيرها  و  خنجرها  اين  جلوي  الهي 
 متعهد گردد كه اعمال او تيري به آن قلوب مقدس نباشد.  

هر فردي نه تنها موظف است كه رفتارش به مثابه تيري نشود كه بر    ،بنابراين
الهي  مردان  مقدس  را    قلوب  تيرهايي  چنان  جلوي  كه  است  مكلف  بلكه  آيد،  وارد 

االمكان  بگيرد؛ بلكه باالتر از آن موظف است به ارشاد و اصالح ديگران پردازد و حتي 
تيرهاي   برابر  در  سّدي  خود،  رحماني  اعمال  و  الهي  رفتار  با  تا  نمايد  آماده  را  آنان 

زمينه انجام وظايف فردي،   زهرآگين دشمنان گردند. اين دفاع و مجاهدت نه تنها در
 كه در همة ابعاد وظايف اجتماعي است. 
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آن غلبة  و  نفساني  حمالت  و  ظلمات  قلب    ، امواج  پاكي  از  كه  است  افرادي  به 
بهره از  چندان  معنا  بدان  افرادي  چنين  هستند.  پاك  قلب  فاقد  اصاًل  يا  و  نبوده  مند 

با   ،ايمان برخوردار نبوده و قلوبشان با نور الهي منور نيست. اما قلبي كه در اثر پاكي
نمي  ظلمت  امواج  گردد،  منّور  الهي  قنور  چنين  نمايد؛  تهديد  را  آن  آيينه  تواند  لبي 

 نماي جمال ازلي است. تمام 

  ، رو گفتار عارفين كامل. از اين
مردان   اين  گفتار  از  پيروي  در  ابدي  سعادت  و  است  آنان  قلب  الهيه  انوار  از  پرتوي 

 است.  الهي

كامل فعارفين  مجاهدين  همانا  الهي،  مأمورين  تمام  اهلل  سبيلي ،  در  كه  اند 
آماده   درماندگان  نجات  براي  الهي  الهي  مي تغييرات  تغييرات  از  كه  افرادي  شوند. 

بي يا  خاطرند،  داده  رنجيده  دست  از  را  خود  قلب  شنوايي  قدرت  يا  و  خبرند 
 توانند به نداي مبارزين الهي پاسخ مثبت دهند.  نمي

همواره تغييرات الهي وجود داشته، ولي اين امر متأسفانه    ، از خلقت آدم تاكنون
در نظر  عده  اما  را ندارند.  تحقيق عميق  كه حوصلة  كرده  اندوهگين  محزون و  را  اي 

 مورد بوده و اهميت و اعتباري ندارد.صاحبدالن، اين رنجش بي 

سبيل في  مجاهدين  فضيلت    آري  در  هستند.  مطلق  انوار  از  پرتوي  مردان  اهلل 
و  الهي راز  و  مناجات  تعالي  و  تبارك  خداوند  كه  بس  را    همين  آنان  دعاي  و  نياز 

از مسند غرور ميمي غرور را  گرفته و ارباب  ستمگران  را از  اندازد.  شنود، انتقامشان 
خداوند تبارك و تعالي ريشه اهل غرور را از بين برده و    ،ترديدي نيست كه عاقبت

 نشاند. ن و مردان الهي را در مسند عدالت مي صاحبدال

ديدة قلبتان را بگشاييد و   ،فرمايد: َاال اي بندگان خدامي  حضرت موالي متقيان
نازل   را  خيراتش  بركات  و  رحمت  باران  چسان  تعالي  و  تبارك  خداي  كه  ببينيد 

بهره مي خيرات  افاضة  اين  از  كه  كسي  سعادتمند  مغتنم  مكند.  را  وقت  شود،  ند 
 هاي الهي مستعد گرداند.شمارد و قلب خود را براي برخورداري از نعمت 
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  ء پيروان الهي هميشه در پناه حقند و از ارتكاب معاصي در امن و امان، لذا فنا 
نمي  راه  آنان  پرتو به  آن  كانون  بر  ازلي  شمس  كه  قلبي  زيرا  نمايد،  يابد.  افشاني 

 هاي حوادث را به آن راهي نيست. طوفان

الهي مردان  كه  محفلي  الهي  در  خاص  نظر  و  توفيق  به  هستند،  جمع  آن    ،در 
وچشمه  علوم  تشنگان  و  آمده  جوش  به  فضايل  و  علوم  و  معارف  را  مع  هاي  ارف 

شود كه استعدادهاي طالبين از قوه  نمايد. چنان محافل شورايي سبب مي سيراب مي 
 ها ظاهر گردد. به فعليت درآمده و به كمال رسد و گوهرهاي معاني از سينه 

توفيق ده از آن باران خيرات و بركات و فضايل نازلة تو برخوردار شويم و    ، الهي
 انحراف در پيش نگيريم. هاي فروزان هدايت، راه با وجود مشعل 

چراغ  اعصار  از  عصري  هر  در  تعالي  و  تبارك  روشن  خداوند  را  هدايتش  هاي 
از  مي را  خود  و  كند  حركت  فروزان  مشاعل  آن  سوي  به  كه  كسي  سعادتمند  كند. 

نازل   بهاري  رگبارهاي  همچون  الهي  بركات  و  رحمت  باران  دهد.  نجات  ضاللت 
 شود.مي

مولي خدامي   )ع( حضرت  بندگان  نفسِ   ، فرمايد:  و  كنيد  غفلت  اسير    مبادا  شما 
صورت آن  در  كه  گردد  شهوت  نمي   ، ديو  شما  دل  قلبتان  گوش  ديدگان  و  شنود 

 كند. بيند و شمس ازلي بر قلوبتان تابش نمي نمي

كنيد و به سرگذشت گذشتگان بنگريد و  بندگان خدا، ديدگان قلب خود را باز
اي گيريد.  عبرت  مي   درس  غوغا  رفتگان  دنيا  از  مي كاش  و  چه  نمودند  كه  گفتند 

 ديدند و چه شنيدند و چه چشيدند!  

سوي   به  را  همه  مدام  و  است  گشوده  هميشه  الهي  رحمت  و  سعادت  ابواب 
نمايد، چه زياني باالتر از اين كه آدمي به اين نداي ملكوت  فضايل و علوم دعوت مي 

 اعلي پاسخ ندهد و در غفلت بماند.

مي لتغف حركت  زمين  روي  در  كه  همچون  زدگان  بلكه  متحرك  مردة  كنند، 
جمادند. در قلب اينان هيچ تمايلي نيست كه غمخوار ديگران شوند و گرد غم را از  

معرفت اهل  اما  بزدايند.  مستمندان  و  فقرا  نور    قلوب  تابش  سبب  به  صاحبدالن  و 
ديدني  ميازلي،  قلبشان  در  را  مي ها  پي  الهي  اسرار  به  و  را  بينند  حق  نداي  و  برند 

نمودند،  بردند و انوار الهي را مشاهده مي كاش همه به اين اسرار پي مي شنوند. اي مي
تجلي  كه  الهي  قدس  بارگاه  به  كه  افسوس  جز ولي  است،  الهي  اشراقات  و  ازلي    گاه 

 يابند.اهل تقوي راه نمي 
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خدا  اولياء  مقدس  محضر  به  تجلي  ،آري  برهان  و  منطق  است،  حق  جمال  گاه 
ها از روي اسرار برافتاده است. صاحبان حيات قلبي  آنجا راه ندارد زيرا كه تمام پرده

نمايند. اما    توانند اين انوار و تجليات جمال و جالل الهي را مشاهده دالن مي و بيدار 
توانند انوار و تجليات جمال و جالل  اند، نميآنان كه در اثر عصيان، قلبشان را كشته 

آري ببينند.  را  كم   ، الهي  نظر  بي در  و  بدن  خردان  مرگ  كه  قلبي  موت  نه  خبران، 
معرفت اهل  نظر  در  لكن  است،  عظيمي  ضايعه ضايعه  روح  و  قلب  مرگ  بس  ،  اي 

 ناگوار است. عظيم و 

طوفان  از  نجات  دور براي  عقل  حوادث،  و  هاي  دنيا  عاقبت  هم  كه  بايد  انديشي 
هم عاقبت عقبي را ببيند. صاحب عقل دورانديش كه بصيرت ديدگان قلبش در حد  

تواند آثار آنها را  نمايد و مي كمال است، نتايج دنيوي و اخروي اعمال را مشاهده مي 
 ارزيابي نمايد.

كه در واقع چراغ    به توفيق الهي، بشريت از صاحبان عقول الهيه اميد است كه  
 فروزان هدايت الهي هستند، در حد كمال استضائه نمايد.

  

لحظه  مي هر  آينده  از  كه  مي اي  گذشته  به  و  دور  رسد  ما  از  گامي  دنيا  خزد، 
را  مي آدميان  لحظه  همان  مقدار  به  و  مي شود  به  وداع  لحظه  زمان  جريان  گويد. 

سازد. رابطة ما را با جهان خارجي و موجوديت خودمان متغّير مي   ، لحظه، آن به آن
 اين جريان را نه توّقفي است و نه بازگشتي، بلكه گذشتن است و بس. 

با   همراه  آدميان  و  دهند  هم  دست  به  دست  هستي  جهان  نيروهاي  همه  اگر 
جدّ  با  آيندگان  و  لحظه يگذشتگان  براي  بخواهند  اراده  را  ترين  زمان  جريان  اي 

 پذير نخواهد بود.متوقف سازند، امكان 

متعاليه حكمت  متعال  جهان  خداوند  شكل  و  ذهن  و  حواس  ساختمان  در  اي 
سريع تا  برده  كار  به  ثابت طبيعت  صورت  به  را  الينقطع  حركت  برابر ترين  در  هايي 

ها در حقايق و رويدادها نبود،  يش اين ثابتلمس و ديدگان ما تجّسم بخشد. اگر نما 
 اي رابطة خود را با حقايق و رويدادها برقرار كنيم. توانستيم حتي لحظه ما نمي 

گويد و در همان لحظه،  رسد، سالمي بر ما مي هر لحظة زمان كه از آينده مي
با ما    گردد، به طوري كه ديگر هرگز داشته از ما دور مي   بر   داعش را نيز در آخرين و 

 روياروي نخواهد شد.  
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بايد قدر اين گوهرهاي گرانبهاي    شود،استمرار حركت دنيا هر لحظه قطع مي 
اي كه قطع  كند. لحظه خود را بدانيم. دنيا قطع شدن لحظات خود را اتصااًل اعالم مي

مي مي گذشته  به  پردهشود  پشت  در  آن  حقيقت  اما  اكثر  خزد،  براي  كه  است  اي 
 ته است.مردم ناشناخ

كند، شيريني خود را تلخ  دنيا به سرعت پشت به بندگان خدا نموده حركت مي 
مي  تيره  را  صافي خود  از اين و  موالي متقيانسازد.  اي مردم  مي   رو حضرت  فرمايد: 

اساس شما را مغلوب نسازد و كشش زمان  آمادة كوچ از اين دنيا شويد، آرزوهاي بي
 بر شما طوالني تلّقي نگردد.  

غوطه  از  را  انسان  اين دنيا،  در  زندگي  فناي  به  برحذر  توجه  تكاثر  در  شدن  ور 
و مقامي كه به    داند كه نصيب او از مال و منال دنيا محدود است، جاهدارد، مي مي

 باالخره از او سلب خواهد شد.  ،دست آورده

بي حركت  استمرار  به  نظر  و  دنيا  از  كوچ  آمادگي  بر  توصيه  از  بازگشت  غرض 
الجريان است. در كمال توجه  م ئبرداري از واقعيات و حقايق در اين جويبار داآن، بهره 

مي  كه  اين حركت مستمر است  اين  توان برنامة زندگي و اهداف خبه  در بين  را  ود 
قابل   و  بيدار  را  انسان  رواني  و  مغزي  نيروهاي  تحوالت،  اين  كرد.  تنظيم  تحوالت 

 كنند.  برداري مي بهره

اي از زندگي در ساحل جويبار  بارتر از اين كه انسان در نقطه چه خسارتي زيان 
در  را  معني  اين  ولي  كند،  تماشا  را  آن  و  بنشيند  ساحزمان  در  نشستن  كه  ل  نيابد 

خيالي زمان و تماشا به گذشت آن، كاري جز پاره كردن وحدت شخصيت و سپردن  
 جزيي از آن در جويبار زمان نيست.  هر 

بهره و  زمان  جويبار  در  واقعيات  به  نگرش  انسان،  سازندة  آن  عامل  از  برداري 
آورد. رسد، پيامي از پايان عمر و آغاز ابديت مي است. زمان هر لحظه كه از آينده مي 

برگب تماشاي  و  خلقت  برگ  و  پرشاخ  درخت  زير  در  نشستن  وصف،  اين  هاي  ا 
كار آيد؟! مگر اين كه انسان دريابد كه دگرگوني اين شاخ  ه  دگرگون شونده آن به چ

برگ شايستگي  و  خود  كوشش  و  تالش  با  بايد  انسان  و  است،  ميوه  حصول  براي  ها 
 چيدن آن را داشته باشد. 

اميرالمؤمنين بياِن  )ع( حضرت  مقام  گردانيدن    در  پشت  و  زمان  مستمر  حركت 
باَق وَ   َاْل َو اِنَّ اْلَيْوَم اْلِمْضماَر وَ »فرمايد  دنيا به بندگان چنين مي  ُة وَ   َغدا  السِّ ْبَقَة اْلَجنََّ   السَّ

النّارُ  و  اْلغاَيََة  تمرين  روز  امروز،  باشيد  آگاه  جايزه  :  است.  مسابقه  روز  فردا  و  آمادگي 
 .«و سرانجام عقب ماندگان، آتش خواهد بود روندگان، بهشت
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انسان عمده همه  فراگير  پديدة  منهاي  ترين  انسان  است.  جنبش  و  حركت  ها، 
حركت تفكر، برابر است با انسان منهاي انسانيت؛ اين مسئله روشني است كه نيازي  

استدال و  بحث  اخذ  به  را  آن  محض  طبيعي  معناي  به  حركت  اكثريت،  اما  ندارد.  ل 
مي كرده خود  هستي  بر  دليل  را  آن  حتي  و  مي اند  كه  بروند،  آورند  راه  توانند 

ها و جهان طبيعت متغّير  گيري خود را تغيير دهند و ارتباط خود را با انسان موضع 
 سازند.

حاضر  عصر  در  براي    ،خصوصًا  ويژه  به  حركت،  به  نسبت  داليل  گونه  اين 
مدرن، تقويت شده  سريع هواپيماهاي  در ساعت با  ترين حركات نظير هزار كيلومتر 

كه   است  موجوديت  بر  دليل  مقدار  همان  الهي،  نّيت  بدون  حركت  چنين  است. 
كهكشان  الكترون   ها حركت  حركت  ها و  در  و  مگس  و  موجوديت    ، زارلجن   مار  دليل 

 آنهاست. 

ولي   نيست،  نور  حركت  سرعت  با  مقايسه  قابل  اصواًل  انسان  حركت  سرعت 
جرعه  كه  انسان  دست  حركت  برابر  در  نور  نيازمند  حركت  بيماري  به  شربت  اي 

ماه  كرة  از زمين به  انسان  دارد؟! حركت  ارزشي  ي  رساند، چه  ك تحول  اگر همراه با 
ارزش است. همچنين است حركت انساني كه به  دروني از پستي به تعالي نباشد، بي

نور مافوق  سرعت  با  كهكشان   ، فرض  در   ها تمام  به  را  گام  دو  لكن  برگردد،  و  نوردد 
 شود، برندارد.سوزد يا در آب غرق مي سوي كسي كه در آتش مي 

خود براي  كه  قا   ، افرادي  ظاهري  ئشخصيتي  حركات  در  را  سعادت  نيستند،  ل 
پندارند، آنان از حركات باطني و معنوي محرومند. ايشان كساني هستند كه براي  مي

مادي نمي  ،امور  ساحلي  پايان و  متحرك،  و  ساكن  يا  مكاني  و  زماني  لكن  چه  دانند 
 ل هستند. ئساحل و پاياني قا  ، براي روح و شخصيت خود

امروزه آنان  پذيرفته   اگر  را  قانون  عالماين  در  كه  و    ،اند  معدوم  موجودي  هيچ 
معدومي موجود نمي  عالي هيچ  محصول كارگاه خلقت را از اين  شود، پس چرا  ترين 

مي مستثني  با  قانون  را  خود  شخصيت  و  حيات  كه  اين  مگر  نيست  اين  دانند؟! 
كه پايگناهان آلوده كمال  ورود به حوزة جاذبه  لقاء  اند و از شايستگي  انش جاذبيت 

 اند. اهلل است، محروم شده

اميدها،    ،آري آرزوها،  امواجش  كه  است  دريايي  مانند  دنيوي  زندگي  اين 
چه به نتيجه برسد يا نه،    ،هاست. براي ايجاد اين امواجها و اشتياق ها، اراده خواسته 

مستهلك مي زندگي  صرف شده و  اين امواج مفيد به حال زندگنيروها  اگر  ي  گردد. 
اساس بوده و معلول  اي براي عمل مثبت است؛ و اگر بيمادي و معنوي شود، مقدمه 
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كند و هم  پايه باشد، هم نيروهاي رواني و مغزي را مختل مي تخيالت و توهمات بي 
 آدمي در پيشگاه الهي دست خالي خواهد شد.

ْهَبَةِ »فرمايد  مي   )ع( حضرت اميرالمؤمنين :  َاْل َفاْعَمُلوا ِفي الرَّْغَبَِة َكما تَْعَمُلوَن ِفي الرَّ
اي مردم هوشيار شويد، در ايام خوشي و رغبت چنان عمل كنيد كه در ايام وحشت  

 ، اما افسوس كه شما در خواب غفلتيد.«نماييدو ترس عمل مي 

ها كه  اي جز جبران آن تباهيغفلت و سقوط، چارهآنان براي جلوگيري از اين  
 اند، ندارند بايد به مقام توبه و انابه درآيند.حيات مردم وارد ساخته  بر 

توبه    درهاي توبة خداي رحمان هر آني باز است. خوشا به حال آنان كه از دِر
  ، يدوارد اين بارگاه رحمت شوند. خداي تبارك و تعالي در بسياري از آيات قرآن مج 

:  حيمُ ُب الرَّ ا وّ اِنَُّه ُهَو التَّ » فرمايد  ها را با مهر و محبت به توبه تشويق و ترغيب مي انسان 

َانَْت التَّوّ ».  «قطعًا او پذيرنده توبه و مهربان است پذير  : قطعًا تويي توبه حيمُ ُب الرَّ ااِنََّك 

 .«منم پذيرندة توبه و مهربان:  حيمُ ُب الرَّ ا َو َانا التَّوّ ». «مهربان

مجيد قرآن  آيات  از  بسياري  بر  در  دارد  داللت  تّواب  از  بعد  رحيم  كلمة  ذكر   ،
پذيرد. ولي در  اين كه خداي تبارك و تعالي با محبت و مهرباني توبة بندگانش را مي 

كه    و اين  :  ب  َحكيم  اَو اَنَّ الل َه تَوّ »يكي از آيات، بعد از تّواب كلمة حكيم آمده است  

كه گمان نرود كه پذيرش توبه با  . اين تنوع براي آن است  «است حکيم پذير  خدا توبه 
بر   توبه  پذيرش  براي  مهرباني  اين  بلكه  است،  ثانوي  وصف  يك  مهرباني  و  محبت 

 مبناي حكمت عاليه الهي است.

پايان تو متوقف است، اما علت  هاي ما در خزانه بيدانيم خواسته مي  !الهي، الهي
اين كه گناهان ما   يا  ؟عدم وصول چيست؟ آيا صالح در عدم وصول است يا در تأخير 

 ها شده است؟ مانع وصول آن خواسته 

  حبيبت   جان   به  ترا شده،   ما   هايخواسته   وصول  عدم  سبب   ما   گناهان   اگر   الهي،
بر   را   ما   تا   آر  خروش  و   جوش  به   را  خود  پايان  بي  رحمت  درياي اين .  گيرد  در    در 

  تو  بارگاه از المرام   مقضي ما   و ماند  نخواهد  باقي ما   در گناه آثار  از   اثري  كه است مقام
 .گرديمبرمي

  هدايت   در   اين   به   را  ما   خود   تو  شناسيم،نمي   ديگري  درِ   تو   دِر  جز   ما   الهي،
  ترا   در  حلقه   باز  كه   است  اين   شناختيم، نمي   را   رحمت  درِ   اين   ما   االّ   و  اي فرموده

  درِ   اگر   كه   دانيممي   الهي،  اند.آمده   تو  رحمت  دِر  به  گدايان  اين   باز   الهي،.  كوبيممي
 . شد نخواهد  ما  نصيب  حسرت  و اندوه جز  بكوبيم،  را ديگري
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  الهي، !  كنيم؟  سؤال   كه   از   نكنيم   سؤال   تو   از   اگر   كنيم، مي   سؤال   تو   از   ما   الهي، 
 . نيست ما   دعاي  اجابت شايسته  تو  قدرت جز  قدرتي   هيچ كه  دانيم مي

  سر  ما  از كه ها طغيان  و گناهان بسيار چه خود، بر گناهان معترفيم  و مقّر الهي،
 . رسيديممي   هالكت  به ما  كشيد، نمي  استتار  پردة آنها   بر  تو رحمت   اگر  كه  زده

وصالمي   رضا   و  تسليم  تو  از  الهي، الهي،  ترا   خواهيم،    آنان   از  را  ما   خواهانيم. 
 . اندپذيرفته  سوختهدل  عاشق چون  ترا  خواسته  كه  ده قرار 

  به   و   كردند   استفاده  غفلت   اين   از   ما   دشمنان   رفتيم،   غفلت   خواب   به   الهي، 
 .آلوديم گناه  به دامن  تو  واسعة رحمت   اميد  به هم   ما   پرداختند، ما  اغواي 

  به   ترا.  كرديم  ايجاد  خود  و   تو  بين   را  حجاب   اين  خودمان   كه  دانيم مي   الهي،
  جامه   فرما،  عنايت  ما   بر   نصوح  توبه.  بردار  ميان  از  را  حجاب   اين  بارگاهت  محبوبين

 . بپوشان ما   به تقوي
  ديون   بارالها،  نيست،  آن   ادای   توان   را  ما   داريم،   ديگران  و  تو  به  كه   ِديني  الهي،

 . فرما  اداء  خود پايانبي  خزانه از   را ما 
  به   و  مشتاق  لقايت  به  برگزيدي،  خود  یدوست  به  كه  ده  قرار  آنان  از  را  ما   الهي،

اي  :  لِباِت الطَّ   نَْيلُ   ِعْنَدهُ   َمنْ   يا »  كردي  ايشان   نصيب   را  وصالت  و  فرمودي   راضي  قضايت 

به خواسته  رسيدن  توفيق  كه  توستآن  از    ْامالِ   غاَيَةَ   اْلُمْشتاقيَن،يا   قُُلوِب   ُمني    يا »  ،«ها 
 . «عاشقان  آمال منتهاي  مشتاقان، اي  قلوب  آرزوي  اي  :اْلُمِحبّينَ 

  راه   تا   نه   فراتر   چند  قدمي  و  آي  بيرون  خويشتن   از   اي،رفته   فرو  خود  در  سالكا،
  كبراي   آيات  به  نهادي،  وصال  طريق  در  گام  حق   توفيق   به  چون.  شود  تر روشن   تو  بر 

عصر حاضر    خداوندي  در  كه  ده  او قرار  معرض نسيم رحمت  را در  بنگر و خويشتن 
اين آيات عظمي در حد اعلي درخشانند. اما دريغا كه در قبال اين شموس فروزان،  

 اي.راه گم كرده 

سالك ِن  ، اي  فراتر  قدم  درآي،  خويشتن  از  گرديد،  اشاره  كه  طريق  چنان  تا  ه 
اما سالكا گفتن اين حقيقت چه   .ناخته شودراهه ش وصال مشهود تو گردد و راه از بي 

نمي  را  حقيقت  كه  اعمي  فرد  آن  چون  بصيرتي،  فاقد  كه  از  سود  كه  اين  مگر  بيند! 
اخروي و   ظاهري و باطني و آمال دنيوي و  كني و حركات  پيروي  فرمان ولي الهي 
حتي سخن خود را بر محك الهي آن استاد زني، تا زشت و زيبا و صحت و سقم بر  

 ايان گردد. تو نم
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و   ايمنداده آيا دو چشمش: َاَلْم نَْجَعْل َلُه َعْيَنْيِن َو لِسانا  َو َشَفَتْيِن َو َهَدْيناُه النَّْجَدْينِ »

. خداي تبارك و تعالي در اين  «را بدو نموديم  و دو لب و هر دو راه خير و شر   یزبان
آيت به دو ديدة ظاهر و باطن و به دو لب باطن و ظاهر و لسان ظاهر و باطن اشاره  
آيات   لفظ  لكن  آيد،  شمار  به  ظواهر  رديف  در  لفظ  وقتي  چه  اگر  است.  فرموده 
به   باطن  رنگ  كنيم،  تفكر  آن  حقيقت  و  باطن  در  اگر  كه  است  چنان  الهي  عظماي 

 گيرد. خود مي 

معلوم مي خد خير و شر را به انسان  زيبا و  تبارك و تعالي زشت و  نمايد و  اي 
ا َمْن  َفامّ »گردد  هر كسي به نسبت مراتب تقوي و تزكيه نفس، از باطن برخوردار مي 

. در اين مقام اگر اين معني  «كه حق خدا را داد و پروا داشت  اما آن  :َو اتَّقي    َاْعطي  
گرداند   آسان  را  مشكالت  تعالي  و  تبارك  خداي  يابد،  تحقق  كمال  حد  در  حقيقيه 

ُرُه لِْلُيْسَرى  »  . «او خواهيم گذاشت  يپيش پا  يراه آسان  یبزود: َفَسنَُيسِّ

زيبا  سالكين  آن  بر  ولّيدرود  و  استاد  از  كه  بدين    دل  و  كردند  پيروي  الهي 
وسيله مراتب بصيرت خود و مراتب نيروي ذائقه و شامة خود را به كمال رسانيدند،  

الهي محفل  و  كوشيدند  نفس  تزكيه  هنگام    در  در  و  بياراستند،  خويش  حضور  با  را 
فرا  دل  گوش  عاليه  تعاليم  مطالعه  استقبال استماع و  دل  از جان و  نموده،    داشتند و 
 به مضامين و مفاهيم آن عالم و عامل شدند.

اما آنان كه به ديدة نفس بر آن نگريستند و آن تعاليم عاليه و معاني باهره را  
افسانه  جز  را  قرآن  كه  افرادي  همچو  نمودند،  ورطة  تحقير  در  ندانستند،  قدما  هاي 

ضاللت در وادي  افتاده و  نتوانستند به عالم نور    هالكت  متحير و سرگردان شدند و 
نهند   تَُْتلي  »گام  اِذا  اْْلَوَّلينَ   َو  َاساطيُر  قاَل  ْاياتُنا  شود  :  َعَلْيِه  خوانده  او  بر  ما  آيات  چون 

تََْنزيل  ِمْن رَبِّ  »، غافل از اين كه اين كتاب آسماني  «پيشينيان است  يها هگويد افسان
 .«است از جانب پروردگار جهانيان ي وحي: اْلعاَلمينَ 

اي سالك، باز هم نوميد مباش، ابواب رحمت خدا هر آني گشاده است و هرگز 
شود. قبل از اقدام به هر امر خيري، كليد باب نجات و سعادت را به دست  بسته نمي 

شو، كه كليد و شرط ورود    و ْان طلسم معاصي را درهم شكن و وارد عالم توبه نصوح گير  
 . توبه و انابه است به عالم قدس، 

ناگواري  و  ناماليمات  قبال  راهدر  اين  موانع  رفع  در  و  باش  صبور  شدايد  و    ، ها 
بر  همت  الهي  كمر  اساتيد  انفاس  از  استمداد  نيز  و  خدا  از  استمداد  با  و  بند  ،  ميان 
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طي   اين راه را  تواني    ، كن. بدانمنازل و مراحل  قدس را به سه منزل  طريق  منازل 
 پيمود:  

خدا خليل  كه  است،  نمايش  گفتند    اّولي  اِْبراهيمَ »را  وَ   نُري  مواِت  السَّ   َمَلُكوَت 
 . «و اين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم: اْْلَْرضِ 

است،   روش  موسيدومي  گفتند    حضرت  َسَيْهدينِ   اِنَّ »را  َربّي  ا  همان:  َمِعَي 

زود به  و  است  من  با  راهنماي  يپروردگارم  كرد  يمرا  را    «خواهد  كاينات  اشرف  و 

 .«اش را سير دادبنده : بَِعْبِدهِ  َاْسري  »

سپس نزديك آمد  :  َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن َاْو َاْدني    ثُمَّ َدنا َفَتَدلّي  »سومي كشش است  

 .«دو كمان يا نزديكتر شد اش به قدر ه تا فاصل و نزديكتر شد

  در اين آيات خدا تفكر الهي كن. نتايجي را كه اين تفكر الهي ارائه   ، اي سالك
عامل باش.  دهد، در حقيقت اوامر و احكام خداست، به آن اوامر و احكام عالم و  مي

در    ، در اين مقام است كه منشور و طغراي سعادت و وصال ترا نصيب آيد. اي سالك
 .«نيكو يپس صبر كن صبر : َفاْصبِْر َصْبرا  َجميال  »اين موفقيت صبر جميل بايد 

 

رديف   در  خود  باشد،  معنويات  خاطر  به  ماديات  و  بواطن  براي  ظواهر  اگر 
پيوسته از خداوند تبارك و تعالي    گردد. عارفان الهيمعنويات و بواطن محسوب مي

هايي كه ظاهرًا و باطنًا به آنان كرامت فرموده، كمال لياقت  خواستارند در قبال نعمت 
 و سپاسگزاري را هم به آنان عطا فرمايد.

نعمت  مقابل  در  بيالبته  الهيهاي  نمي  ، شمار  شاكر كسي  كه  نمايد  ادعا  تواند 
هم  الهي  سفراي  حتي  است،  ننموده بوده  ادعايي  زندگاني چنين  بر  مروري  اند. 

الهي مي   محبوبين  نمينشان  مورد  يك  حتي  كه  بزرگواران  دهد  آن  كه  يافت  توان 
معن تمام  به  كه  باشند  كرده  نعمت   ا اظهار  آشكر  جا  به  را  الهي  بلكه  ورده هاي  اند، 

نتوانسته  ما  پروردگارا  كه  مقّرند  الهي  نعم  قبال  در  شايدهمواره  كه  چنان  شكر    ، ايم 
 هاي ترا به جا آوريم و به عجز و قصور خود اعتراف داريم.نعمت 

و خود را از لحاظ تقوي و    
داند.  سپاسگزاري و علم و دانش و بينش و بلكه از تمام جهات، ناقص و نيازمند مي 

الهي عارف  كه  چيست  علت  همه    اما  اين  را  با  خود  نواقص،  مشاهدة  و  تفصيالت 
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لي به خاطر بزرگان درگاهش،  تعا بيند؟ مسلمًا حق مستغرق در درياي نعمت الهي مي 
انبياء  اوصياء  حضرات  مي   و  نظري  هم  گناهكاران  به  اولياء،  رحمت  و  از  و  نمايد 

بي  فضل  و  نعماليتناهي  گسترده  خوان  اين  از  هم  گناهكاران  او،  برخوردار    ، كران 
 شوند.  مي

طاقت  زحمات  اثر  در  مادي  نعمت  زماني  است،  دقيقي  نكته  اينجا  و در  فرسا 
دل،  . در فرد بيدار رسد و وقتي به آسانيفشارها و مشقات بسيار به دست انسان مي 

مي  او  در  معنوي  و  روحي  عميق  آثار  نيز  مادي  نعمت  آسان  در  حصول  اما  گذارد، 
خفته نمي   ، قلوب  ايجاد  معنوي  اثرات  تنها  او  نه  شقاوت  سبب  دارد  امكان  كه  كند، 

را   آن  قدر  شده،  حاصل  برايشان  نعمت  فراوان  زحمات  با  كه  افرادي  اما  گردد. 
غرق مي وقتي  انسان  نمي   دانند.  است  نعمت  به  در  اما  آورد،  جا  به  را  شكرش  تواند 

شود العاده ناراحت و نادم مي هنگام محروميت از آن و يا از دست دادن نعمت، فوق 
است،   برخوردار  نعمت  از  آدمي  تا  است  امر  لذا  ندهد.  سودي  پشيماني  كه  بسا  ولي 

 شكرگزار آن باشد.

شاكر نشد و آن را از دست داد،    باطنيوقتي انسان به نعمتي به خصوص نعم  
شود و ندامت حقيقي مساوي با توبه است. در اين حال امكان دارد  از ته دل نادم مي

ممكن   اما  گردد.  او  شامل حال  نعمت  هم  باز  الهي،  اليتناهي  رحمت  و  فضل  اثر  در 
  است ندامت در ساعتي برسد كه بهره ندهد؛ پناه بر خدا از چنان ندامتي! بنابراين تا 

 مهلت باقي است انسان بايد شاكر و تائب گردد.

آري ندامت، فضيلت بزرگي است و احراز اين منصب عظمي، نه به اين است كه  
انسان گاهگاهي آن را در خود احساس نمايد. عارف بايد در اكثر اوقات از قصور خود  

مي  آماده  كه  فردي  باشد.  ديروز  از  بهتر  امروزش  كه  كند  سعي  و  باشد  ود شنادم 
الهي   دستورات  طبق  اين  از  بعد  كه  است  آماده  او  گردد،  ديروزش  از  بهتر  امروزش 
خداوند   از  حال  و  قال  لسان  به  برود،  دست  از  نعمت  كه  آن  از  قبل  تا  نمايد  رفتار 

اند تا كسي به درد  مندي از آن را مسئلت كند، كه بزرگان فرمودهتوفيق كمال بهره
 قدر آب نداند.   ،تشنگي مبتال نشده

اما بدا به حال كسي كه ديروز و امروزش مساوي باشد و بدتر از آن، كسي كه  
همه اين  با  باشد.  امروزش  از  بهتر  ديروزش  و  پيمايد  تنزل  بارگاه    ، راه  الهي  پيشگاه 

 گيرند. رحمت است و منحرفان تا وقت باقي است، بايد راه توبه و جبران در پيش
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  و اولياء نيز   ان است، حضرات اوصياء طور كه خداوند تبارك و تعالي مهرب  همان
ترند و عشق و عالقه و محبت عميق قلبي آنان، مظهر  از پدر و مادر به انسان مهربان 

 كنند. محبت خداست؛ آنان حتي گناهكاران و مطرودين را هم دعا مي

نامه  در  سيري  مولياگر  حضرت  حّك  الموحدين هاي  از  به  بنماييم،  ايشان  ام 
نامه بعضي  مضامين  و  مي مفاهيم  معلوم  الهي  ها  حكم  حاكمي،  به  نسبت  كه  شود 

قطعيت يافته و به مقامي منجر    «هايشان مهر نهادخدا بر دل :  قُُلوبِِهمْ   َخَتَم الل ُه َعلي  »
گرديده كه ابواب سعادت و رحمت به روي او بسته شده است. ولي در برخي از آن  

براي برخي از حّكام كه مورد عتاب حضرت واقع    ،شودهاي مقدس مالحظه مي نامه
ه و توبه و انابه وجود داشته، به مرتبة ختم قلب  اند، هنوز وقت باقي و امكان تنبّ شده

 يده است. نرس

الهي طريق  و    ، سالكين  گردند  متنّبه  خود  حد  در  بايد  همه 

از   بايد  اما   .
الل ِه ِمْن َبْعِد ميثاقِِه َو َيْقَطُعوَن ما َاَمَر    َالَّذيَن َيَْنُقُضوَن َعْهدَ »شكني ترسيد كه  عواقب پيمان 

ُيوَصلَ  اَْن  بِِه  آن    يانانهم:  الل ُه  بستن  از  پس  را  خدا  پيمان  را  مي كه  آنچه  و  شكنند 
اُولئَِك ُهُم  »كار به مقامي منجر نشود كه    « گسلندمي خداوند به پيوستنش امر فرموده  

 شامل حال گردد. «آنانند كه زيانكارانند:  اْلخاِسُرونَ 

حقيقي طالب  و  الهي  نه    ، مرد  را  سعادت  و  باشد  مردم  خيرخواه  هميشه  بايد 
عده  يا  خود  سعادت  تنها  كه  كساني  بخواهد.  همگان  براي  كه  خود  براي  را  تنها  اي 

 جويند، شقي هستند.خواهند و آن را در شقاوت ديگران مي مي

مي الهي  آن  مرد  گردند.  سعادتمند  همه  و  شود  بركنده  شقاوت  ريشة  خواهد 
اي از مسلمانان است، او در ظواهر دين  اهان سعادت خود و عده مسلماني كه تنها خو

ناحيه  ه  ب يك  از  هميشه  حقيقي  طالبان  است.  نبرده  پي  آن  حقيقت  به  و  برده  سر 
 ترسند، آن هم از عمل خودشان است.مي

پناه   خدا  به  حقيقي  مؤمن   .
لي تعا ارد كه حق جا را به خود راه دهد و همواره مسئلت دبرد از اين كه ترس بيمي

ديدگان او را گريان بدارد، زيرا گريه و زاري امروز، نشانه شادي و خندة آينده است.  
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اين  فرمودهاز  بزرگان  بر  رو  را  او  رساند،  خير  مؤمني  به  خواهد  خدا  كه  زماني  اند: 
 گرداند.  عيوب خويش بصير مي 

يابد، از صفا و  اين بشارتي است كه هر كس به قصور خود پي برد و توفيق توبه  
آرامش قلبي نقدًا برخوردار گردد، در حالي كه اين صفا با احراز همة مقامات ظاهري  

 شدني نيست.براي او حاصل 

. فردي كه  
مي  طي  را  ديگري  مراحل  حق  مسير  از  مي غير  انصاف  نمايد،  و  قضاوت  خود  تواند 

قلبي  آرامش  و  صفا  مراتب  آيا  كه  و    نمايد  افزايش  اين  كاهش؟  يا  يافته  افزايش  او 
 مظاهر و عاليمي دارد و باالترين دليل بر جهت حركت انسان است.  ، كاهش

خود، سالك در دو وضعيت    اختيار مسير حق و يا اتكاء بر   بر سر دو راهِي  ،آري
گيرد. در انتخاب مسير الهي، صفا و آرامش قلب و روح وجود  كاماًل متفاوت قرار مي 

با كاهش مداوم صفا و افزايش    ،يابد؛ و در طريق اتكاء بر خودو مدام افزايش ميدارد  
 اضطراب و ناآرامي و حتي خوف روبرو است. 

و   توبه  منتظر  تعالي  و  تبارك  خداوند  و  است  باز  الهي  رحمت  درهاي  البته 
ناميده و در صورت    «آشتیزود: الرضا سريع»باشد. او خود را  بازگشت بندگان خود مي

در   حتي  و  را  آن  از  باالتر  بلكه  بود،  كرده  اعطاء  كه  را  مقامي  همان  قلبي،  تحول 
 نمايد.  مقامي باالترين منصب را اعطاء مي 

مي  مستفاد  چنين  الهي  درگاه  محبوبين  مناجات  توبهاز  مقام  گردد  به  كه  اي 
خدايي است، و اين بدون  ترين مقام و منصب  فعليت درآيد، اساس سعادت و بزرگ 

اس و  ياري  اين ت طلب  از  نيست.  ميسر  الهي  مي عانت  عرض  بزرگان  از  يكي  كند:  رو 
 توانم در توبه ثابت قدم باشم.الهي بدون ياري و نظر خاص تو، من نمي 

شكستگان درگاهت، به ما و به  ترا قسم به ذات اقدست و به مقربين و دل   ،الهي
  ، ه تو خواهند آورد، توبه واقعي و نصوح كرامت فرما. الهيآناني كه بعدًا روي به درگا 

به مقربين درگاهت توفيق ده گناهان گذشته    ، با فضل و رحمتت ما را ببخش. الهي
به مقربين درگاهت به ما منصب و    ،را با توبه و ندامت تالفي و جبران نماييم. الهي

 م كرامت فرما. ئرتبة ندامت و توبه دا
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دانيم كه اكثر اوقات ما را حاجات و دردهايي بوده كه از  اي خداي رحمان، مي
نخواسته  نمودهتو  اجابت  را  آنها  تو  درخواست،  از  قبل  و  كرده ايم  بال  رفع  و    .اياي 

 اينك چگونه ممكن است كه از درگاه تو درخواست كنيم و تو اعتنا نكني!  

مانت اقدامي  خالف فر توفيق ده بر طبق احكام مقدس تو رفتار كرده و بر   ،الهي
هايت از دست ما برود، عاقبت ما را به خير كن و قبل از اين كه نعمت   ،نكنيم. الهي

هايي كه در اثر كفران و ناسپاسي از دست ما  نعمت   ،ما را شكرگزار آنها قرار ده. الهي
آن    ، ها را باز هم به ما كرامت فرما. الهيما را ببخش و آن نعمت   ،رفته، بعد از ندامت

اي به ما هم عطا فرما و لياقت حفظ آنها را  ايي كه به بزرگان كرامت فرموده هنعمت 
 به ما كرامت نما.

سيدالشهداء  ،الهي حضرت  حق  برآور.    )ع(به  را  ما  همه  حاجات  پيشگاهت،  در 
فرموده  ،الهي سيدالشهداءبزرگان  حضرت  كه  هر  آورد،    )ع( اند  شفيع  تو  درگاه  به  را 

مي  مستجاب  بزرگواري  دعايش  او  زيرا  نرسد.  حاجتش  به  كه  است  محال  و  گردد 
 است كه در راه تو از همه چيز خود، از هستي و اهل و عيالش گذشت. 

انبياء حضرات  از  بسياري  اوصياء  گرچه  گذشته   و  خود  از  خدا  راه  از  در  اما  اند، 
گذشتگي و فداكاري آنان زياد آشكار نشد و بدين مرتبه از شدت و ظهور نرسيد.  خود

حسين اي  تو بفرمايي:  كه  از هست و نيست خود    لذا به جاست  من  راه  در  كه  من 
مستجاب   را  دعايش  آورد،  شفيع  درگاهم  به  ترا  كه  هر  هم  من  پس  گذشتي، 

 گردانم.مي

 

از شرايط ماندن در طريق حق، توبه است و يكي از عوامل مؤثر در قبولي توبه،  
به   توسل  و  الهي  درگاه  محبوبين  آستان  به  سالك  تشرف  اگر  است.  بزرگواران  آن 

درگاه    ،عاصي مقربين  و  محبوبين  از  يكي  آستان  به  بخواهد  توبه  مقام  درك  براي 
مسافرت  قابل قياس با  اين سفر  گردد، بايد بداند كه  مشرف  ديگر نيست.  الهي  هاي 

نصوح  توبه  با  بايد  سفري  شود    چنان  تائب  معاصي  تمام  از  يعني  گردد،  با  آغاز  و 
در  عزم    صدد اخالص  حقيقت،  در  معنوي  سفر  چنان  برآيد.  مافات  تالفي  و  جبران 

بر  گام  دل  پاكي  نفس و  تزكيه  كمال  با  بايست  لذا  است،  حق  مالقات  به  اين    رفتن 
هاي نفساني پاك نگردد، اين مسافرت بر  طريق نهد. تا دل سالك از آاليش خواهش 

 فراهم نمودن ساير شرايط معقوليه. او جايز نيست؛ همچنين است در صورت عدم  
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رياست  و  خودنمايي  خودپرستي،  از  اين    طلبيبايد  كه  كند،  اجتناب  كّلي  به 
صفات رذيله او را جز بدبختي و سوء عاقبت سودي ندهد. در پيشگاه حق، بر قصور و  

و معترف شود، چه اقرار و اعترافي كه توأم با ندامت قلبي باشد، از    معاصي خود مقرّ 
 اعاظم عبادات است.

چه در امور    بايد به خود متذكر گردد كه ما در زندگي، چه در رفتار و روش و
تحريريه و تقريريه، عاري از خطا و اشتباه نيستيم. اگر كسي خواهد ما را به عيوبمان  
متوجه سازد، بايد با جان و دل و با اشتياق و محبت از او استقبال كنيم و در رفع  

 آن عيوب تالش نموده و خدا را سپاسگزار باشيم. 

تفرقه  از  شدت  به  و  بايد  بود  برحذر  قلبي اندازي  كه    اتحاد  رساند  كمال  به  را 
اين امر خداي تعالي، موجب پيروزي مسلمين و عدم پيروي از آن، سبب    اطاعت از

كه   طوري  به  نهاد،  گام  اخالص  به  بايد  طريق  اين  در  است.  آنان  شكست  و  خذالن 
 تمام اعمال و افعال به رضاي حق باشد. 

. مبادا كسي در باب مضرات خودخواهي و خودستايي  
مسرور شود و نه از   كسي  مدح  آن مستغرق شود. نه از  بحر  در  گويد و خود  سخن 

پيشگاه الهي سزاوار است، به قدح ديگري از مقام  قدح او مغموم، كه اگر به مدح در  
معنوي او چيزي كاسته نشود؛ و اگر به قدح سزاوار است، به مدح ديگري بر معنويت  

 او نيفزايد.

را   سالكاني  آن  طي  و  خداست  طريق  مسير،  اين  كه  باش  آگاه  و  بدان   ! سالكا 
ظاهري و باطني   سزاست كه به صفات حق متصف باشند، نه ناپاكان را. مراقب اعمال

َوالَّذيَن ُهْم  »خويش باش و به عهد خود وفا كن و از لهويات و لغويات اجتناب نما كه  
مورد و بسيار و  . از خندة بي «بيهوده رويگردانندامور  و آنان كه از  :  َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضونَ 

كاهد و بر مراتب  ميها، از مراتب معنوي  مباالتيصدادار بپرهيز كه هر يك از اين بي 
مي  دل  حق تيرگي  آنجا  در  و  است  الهي  قدس  بارگاه  آنجا  مقربين  تعا افزايد.  و  لي 

آنجا    ،درگاهش از  روسپيدي  با  كه  باش  مراقب  اعمالند؛  ناظر  امكنه  ساير  از  بيش 
 رويي. خارج شوي نه با سيه 

و   كنند،  تكامل  مراحل  طي  آن  پرتو  در  طالبين  كه  است  نوري  حق  كالم 
آيند.  زدگان از بيراهه به طريق حق باز غفلت

شمس   نور  از  استضائه  كه  بدان   .
 است.   واليت، به نسبت مراتب تسليم و رضا و تقوي و پيروي از كالم اهل حق 
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بر مراتب تقوي بيفزا تا مراتب استضائه بيشتر گردد    ،خطايا و معاصيبا جبران  
آن بزرگوار چنين فرموده   اِْذ  »كه  ْمِس  بِالشَّ نْتِفاِع  َكاْْلِ نْتِفاِع بي في َغْيَبتي  اْْلِ َوْجُه  َاّما  َو 

اْْلَْبصارِ   َعِن  حاُب َغيََّبها    پشت   در  نهان،   خورشيِد  همچون  غيبت  دوران   در  من:  السَّ
  فيض   به   كه  كساني  دل  بر   قابليت،  نسبت   به   و   درخشممي  چنانهم   و   هستم   ابرها 

 .«افشانممي   نور اند، نرسيده لقاء
  بدان   اين   ولي  واگذارد،   خدا   به   را   كارهايش   و   خود  انسان،   كه   است   امر   گرچه

  به   مدام  بايد  بلكه.  ننمايد  توجه  اختياريش   نيروهاي  به  و  گردد  غافل   كه  نيست   معني
  طريق   از   انحرافي  يا   و  شود  تضعيف   مبادا  كه  بپردازد  خود  باطني  نيروهاي  بررسي

  اين   به   توجه   عدم  اثر   در  بزرگي   افراد   تاريخ،   گواهي   به  چه .  دهد  رخ   برايش   مستقيم 
 . اندشده  منحرف  حقيقت  جادة از   امر،

  حسن   مراتب   تا   دار بليغ   جدّ   دل   تصفيه   در   و   بكوش  نفس   تزكيه   در   سالك،   اي 
  باش   آگاه  آني هر . رسد  اعلي حدّ   به   تو   نظرِ   مطالعة   و   تقوي  و   عصمت   و   معرفت  و   ظن

  مبارزه  نفساني امور با  تا  بند  ميان بر  همت  كمر  نيز  و نيايد غالب بر تو غضبيه قوة كه
الهي  خشم   رفع   در   و   ورزي   غفلت   نفس   از   اندكي  اگر   كه   چنان .  كني   بليغ   جد   غير 

 .شوي نادم و  آيند پيروز برتو باطني  دشمنان ننمايي،
  را   حلم  و  صبر   رسي،  ابدي  سعادت   به   كه  خواهي  اگر   و  منما   منقطع   خدا  از  دل

  چيره   تو  بر   اگر   كه  مباش  غافل  نفس  حمله  از  آني.  درآور  تحقق  مقام  به   در خويشتن
خواهد  وخيمي   عاقبت   گردد، بر    نيروهاي   تا   برآي   انابه   و  توبه   مقام   به .  داشت  در 
 .گردند شكوفا  تو باطني

. 
  از   و  گردان   شكوفا   را   خود  باطني  نيروهاي  نصوح   توبه  به   شد،  اشاره  كه   چنان

  است   مقام  اين  در.  ساز  مند بهره   نيز   را  ديگران   بر خود  عالوه  طيبه،  اشجار   آن  ثمرات
و اوست آن كس كه بادها را  :  رَْحَمتِهِ   َيَديْ   َبْينَ   ُبْشرا    الِريّاحَ   َارَْسلَ   الَّذي   ُهوَ   وَ »  فرمود  كه

رحمت   ينويد فرستاد  پيشاپيش    بر   اند، الهي  رحمت   نسيم   كه   بادها   اين   ،«خويش 
  به   پس  بزدايند،   دل  صفحه  از   را   عصيان  غبار   و  گرد  و  وزند   شايستگان   هايدل 

  بند .  شود  تابان  دلت  بر   حقيقت  آسمان  خورشيد  و  گردي   آراسته  الهي  زيورهاي
  به   و   دارند  منزه  و  پاك   ترا   دل   چنان  رحمت   بادهاي  آن   بگشايند،   پايت  از   مذلت 

  جملة   و  كمال   كّل  بلكه  و  گردي   الهي  صفات  مظهر   كه  ِبروبند   تنزيه  و  تفريد  جاروب
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آفرينندگان  :  اْلخالِقينَ   َاْحَسنُ   الل هُ   َفَتبارَكَ »  شوي  جمال بهترين  كه  خدا  بر  باد  آفرين 

 «است
  و   خشم   اكنون   هم   حلم، از   و  شكيبايي  و  صبر   نور  به  كه   است   اميد   سالك،   اي 

ريشه غضب   تو  از  الهي  مقام  غير  مراتب  و  شود،  از  كن  و  رسد  اعلي  حّد  به  معنويت 
حقيقت آسمان  آفتاب  تجلي،  نصيبت    افق  ابدي  وصال  و  سعادت  و  بتابد  دلت  بر 

 گردد. 

كرده امر  هرچه  به  نكرده،  تعيين  مااليطاق  تكليف  به    ،خداوند  را  قدرت  آن 
در مناجات    السالمتواند انجام دهد. حضرت سجاد عليه انسان داده كه اگر بخواهد مي 

مي عرض  الهيخود  كرده   ، نمايد:  توبه  من    ،اممن  توبة  حافظ  خودت  تو  خدايا  ولي 
من متكي به توبة خود شوم و در اين صورت زود باشد كه   ،باش. اگر تو حافظ نباشي

 ام بشكند، پس بايد خود و توبة خود را به خدا سپرد. توبه

مهوظيفه وظايف  از  حتي    ، ماي  كه  صالحين،  و  مؤمنين  براي  تنها  نه  دعاست 
دِر منحرفين.  هدايت  درِ   براي  الهي،  بارگاه  تائبان    ، رحمت  توبة  روي  به  هميشه 

حقيقي گشوده است. حتي مالعني كه مطرود و مردود شدند و حق حضرت موالي  
را ضايع كردند، آن بزرگوار فرمود كه هرگاه آنان به مقام توبه برآيند، باز هم    متقيان 

 پذيرد.خداي تبارك و تعالي توبه آنها را مي

به    ،خوشا به حال فردي كه به مقام توبه برآيد و به اتحاد و اتفاق پردازد. الهي
 موفق فرما. مقربين درگاهت در اين ساعت، همة ما را به توبة نصوح 

منديم، گنهكاريم، روسياهيم، اما خود را در معرض نسيم  نياز دردمنديم،    ،الهي
 ايم. رحمت اليتناهيت قرار داده 

را    ،الهي ما  بباران.  ما  همة  بر  را  كرمت  و  جود  باران  جمالت،  عاشقان  به  ترا 
 عنايت فرما.  بيامرز و به ما توبة نصوح 

ايم. از تو به سوي  نگين گناهان و روسياه به بارگاه رحمت تو آمده با بار س  ، الهي
گريخته  آورده تو  شفيع  خود  درگاه  به  ترا  الهيايم.  الهي  ، ايم،  درگذر.  ما  آن    ، از  ما  با 

 كن كه شايستة آني نه آنچه شايستة آنيم.

كوبيم، دست سؤال پيش تو گشوده و براي  رحمتت را مي   اينك حلقه درِ   ،الهي
ن گستردهعمت وصول  نياز  دامن  مقام  هايت  در  فرما،  اجابت  را  ما  حاجات  الهي  ايم. 

 توحيدت ما را از شك و ترديد پاك و منزه ساز. 

  ، حايلي در آنها مشهود نيست. الهي  درهاي رحمت تو باز است، حجابي و  ،الهي
 هاي جهل و ظلمت را از چشم بصيرت ما برانداز.  پرده
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سرمستشان    ،الهي عشقت  ِمِي  سرچشمة  از  كه  ده  قرار  بندگاني  آن  از  را  ما 
 گردانيدي. 
جمالت مطلوب ماست، وصالت منتهاي آمال ماست. ترا به اشراق كمالت،    ،الهي

 مند گردان. ما را از مشاهده لقايت بهره

 

علل و عواملي سبب شده كه بزرگان از ناحيه حق به چنان منصب عاليه نايل  
اند. اگر دربارة حاالت محبوبين حق و كيفيت حركت آنان تفكر و تعقل نماييم،  شده

مي   بر  معلوم  واصلين ما  كه  با    گردد  را  الهي  احكام  تمام  كمال،  حد  در  عارفين  و 
 اند.ده و دستورات مقدس الهي را با جان و دل پذيرفته آغوش باز استقبال نمو

از   قبل  بزرگان  است.  تفكر  آسماني،  مقدس  كتاب  احكام  و  دستورات  از  يكي 
دانستند  اند، زيرا به توفيق حق ميانجام هر امري تعقل و تفكر را به خوبي انجام داده 

و   تعقل  جاوداني،  سعادت  و  الهي  فيوضات  همه  مبدأ  و  منشأ  اين  كه  است.  تفكر 
الهي معن  ،محبوبين  تمام  به  را  تفكر  طريق  همان    ا مراحل  پيمودند،  دل  قدوم  به 

 تفكري كه يك ساعت آن افضل از عبادات ثقلين است.

الهي الهي   مردان  روح  داراي  كه  استقاللي  آنانند  تفكر  از  كمال  حد  در  اند، 
البت بي برخوردارند.  معناي  به  نه  استقاللي  تفكر  به  ه  كه  ديگران،  تفكرات  به  اعتنايي 

است. تفكر اتكايي در واقع مجازًا تفكر است    روي از تفكرات اتكاييمفهوم عدم دنباله 
امكان  تعقل  و  تفكر  بدون  معنوي،  كاميابي  و  سعادت  حصول  تخيل.  باطنًا  پذير  و 

 نيست.

آيد، همه  هاي نامطلوبي كه در طي مسير حق به وجود ميمشكالت و ناراحتي 
كم الهيه به حد  تعقالت  تفكرات و  است. براي برخورداري از  تفكر  عدم  از  ال،  ناشي 

مادام   است.  نفس  تزكيه  همانا  عقل،  كمال  الزمة  و  بود  كامل  الهيه  عقل  داراي  بايد 
نفس تزكيه  با  سالك  سليم  ، كه  عقل  واجد  نسازد،  را  خود  درون  الهي  از  عقل  و    يا 

خطر   از  تعقل،  و  تفكر  كردن  پيشه  با  بايد  حق  طريق  سالكين  شد.  نخواهد  باطني 
 رايش به افراط و تفريط مصونيت يابند.  گ

. حركتي كه ناشي از  
تخيل خود و يا تخيالت ديگران باشد، تقليدي كه بدون تفكر صورت گيرد، پيروي  

 رساند. اي است كه هرگز طالب و سالك را به مقصد نمي كوركورانه 
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و تبارك  خداوند  حجت  اما  اتمام  براي  الهي  تعالي  مردان  خود،  بندگان  را    به 
  گزيند تا ايشان را به سوي تفكر و تعقل دعوت كنند. ملتي كه داراي روح الهي برمي

جامعه  نگردد،  برخوردار  فكري  استقالل  از  و  بزرگان  نشود  تفكرات  نتايج  از  كه  اي 
دنباله بهره و  نشود  موفقيتمند  گردد،  ديگران  تخيالت  نصيبش  رو  معنوي  هاي 

 نخواهد شد.  

س عده به  تعقل،  و  تفكر  ضعف  نيز  و  غفلت  جوانانبب  از  فريفته    ،اي  و  شيفته 
اند كه  اند. در اثر پندار نادرست و تبليغات فريبندة دشمن، گمان كرده ظواهر گرديده

رفتن در عالم تخيل و گسستن عاليق مذهبي    بند و باري و فروسعادت واقعي در بي 
ا پيشرفت و ترقي علوم ظاهري و صنايع  و پيوندهاي اخالقي است. آنان در مواجهه ب

مي  گمان  آنها،  حصول  كيفيت  در  تفكر  جاي  به  اين  غرب،  همه  سبب  كه  كنند 
بند و باري و محافل وحشيانه و غير عاقالنه آنان است! و با اين پندار  ها، بي موفقيت 

نادرست، در خود احساس حقارت نموده و براي جبران آن، راه همرنگي در ظواهر را  
كنند، و  از لباس و كاله و ژست و آرايش و تخيالت ايشان تقليد مي   ،پيش گرفته در  

 گردند. بدينسان به بدبختي جاودانه مبتال مي 

ها عدم تفكر و تعقل است. اما اهل تفكر موجبات ارشاد  علت عمدة ناكامي  ، آري
وند به  يابند و اگر در اثر غفلت مدتي ترك تعقل نمايند، خداخود را به درستي درمي 

گزيند كه ايشان را امر  لطف و رحمت اليتناهي خود، شخص واجد شرايطي را برمي
اي كه برايشان الينحل بود،  به تفكر نمايد، تا آن سّري كه براي آنان مكتوم و مسئله 

الهي مرد  آن  مقدس  وجود  بركت  شده،    ، به  برداشته  مكتوم  اسرار  آن  روي  از  پرده 
آنان آشكار گردد، باشد كه سبب تفكر و    الينحلّ كميت و كيفيت مسائل و مشكالت  

 تعقل الهي در آنان گردد.  

جوان نسل  از  كثيري  عدة  اياديِ   ، امروز  قطع  و  تعقل  و  تفكر  جاي    به 
براي روشن كردن مسير زندگي،    ، استعمارگران و حركت با چراغ فروزان عقل و علم

مي تبعيت  بيگانگان  از  جامعه متأسفانه  اگر  كه  اين  از  غافل  سازمان  كنند،  فاقد  اي 
نمي  باشد،  صحيح  سياسي  و  اقتصادي  و  ايفاء  فرهنگي  را  خود  حقيقي  نقش  تواند 

كند. الزمه حيات و پويندگي جامعه، تبعيت از فردي شايسته است كه واجد شرايط  
 او متصل به علم الهي باشد.بوده و دل  

گلة    اي كه داراي تفكر نبوده و فاقد استقالل فكري و مرجع الهي باشد،جامعه 
و    زي آنها را هدايت نمايد. بايد آگاه بود كه خصم و شيطان گوسفندي را ماَند كه ُب
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كمينشيطان  در  همواره  از    . اندصفتان  تفكر  عدم  اثر  در  سالكين  از  حق  بسياري  راه 
 اند. منحرف شده 

ابراهيم  حضرت  پايه   فرزندان  و  تقليدي  پرچمدار  اثر  در  توحيد،  مكتب  گذار 
كردند. بدينسان    هاي چوبي و فلزيد را گرفتار بتكوركورانه صدها سال مردم موّح

كه يكي از فرزندان او چون به مقام رياست رسيد، سفري به خارج از حجاز نمود و  
موجب اعجاب او گرديده بتي با خود به همراه آورد، و آن    پرستاندر آنجا اوضاع بت

و   تعقل  اهل  كه  ماندند  سالم  كساني  تنها  و  شدند  منحرف  تفكر  عدم  اثر  در  مردم 
 كر بودند. تف

هاي نسنجيده و بدون تفكر است و  روي، نهي از پيروي غرض از اعراض از دنباله 
غيرِ   االّ  دانا،  از  نادان  بايد    مسلمًا  كامل  استاد  از  سالك  و  دانشمند،  و  خبره  از  وارد 

به   روحي  مريض  و  نمايد  رجوع  حاذق  طبيب  به  بايد  جسمي  مريض  كند؛  اطاعت 
 طبيب روحاني. 

نتايج تفكر خود نيست،    در امر به تفكر و تعقل نيز مقصود، تنها متكي شدن به 
استفاده نمود. سير در تعقل  بلكه عالوه بر نتايج تفكر خود، بايد از نتايج تفكر بزرگان  

مي  سوق  مشاوره  به  را  ما  شده،  تعقل  كيفيت  اصالح  سبب  بزرگان  تفكرات  دهد.  و 
چند خود  آمد، هر ميدر بسياري از موارد به مقام مشورت بر   )ص(حضرت رسول اكرم

 بدان احتياجي نداشت.

جهد، تقابل و مشاورة دو فكر نيز به  مي از اصطكاك دو سيم مثبت و منفي برق 
بخشد. اما اگر انسان متكي به تفكر خود باشد، بسا كه تفكر او پيش  تفكر فروغ مي 

كه در كالم    پايش را هم روشن ننمايد. سالك بايد از نتايج تفكر و تعقل مردان الهي
اله سراج  اين  با  تا  نمايد  استفاده  است،  متجلي  و  آنان  روشن  او  بر  وسيعي  افق  ي، 

 آشكار گردد و از وقفه مصون ماند.

ظاهري باشد يا    ،علل وقفه بسيار است، از جملة آن علل، تكلم بدون تفكر است
باطني. سفارش اكيد است بر تفكر الهي و سپس به مقام تكلم برآمدن، البته كالمي  

اي  واقع امر سهل و ساده  كه ناشي از تفكر الهي باشد. ظاهرًا تكلم آسان است اما در 
 نيست.

كلمه  است  مبلّ ممكن  لسان  از  سخني  اي  ديگري  با  خلوت  در  يا  شود  جاري  غ 
اين   گردد!  هزاران فرد  اغفال  سبب  نيايد، ولي  نظر  ظاهرًا مهم به  گويد ناسنجيده و 

 است كه در هر كاري مشاوره الزم است كه از جمله احكام قرآن، مشاوره است.
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كند، هرچند به نظر خود به صحت آن يقين دارد  قدام مي كسي كه به كاري ا
مي معلوم  بسا  نمايد،  صحبت  اهلش  با  اگر  به  ولي  بايد  او  است!  رفته  خطا  كه  شود 

ها ناراحت باشد، اما  مقام مشاورت برآيد. ممكن است خواسته او تحقق نيابد و مدت 
و داده  حكيمانه  پاسخ  او  براي  مسلمًا  كند،  مشاوره  اهلش  با  او    اگر  براي  را  علت 

 كنند.  تشريح مي 

خود بر  عالوه  كند،  امتناع  يا  ورزد  تعلل  اهلش  با  مشورت  در  كه  در    ،فردي 
مي  وقفه  ايجاد  هم  از  ديگران  است.  قلوب  تفرقه  و  پراكندگي  سبب  واقع  در  و  كند 

دربارة  اين  قرآن  آيات  اكثر  است؛  تكلم  از  قبل  تفكر  و  مشاورت  به  اكيد  توصيه  رو 
 كر است.  توصيه به تف 

ديگران   اختيار  در  را  خود  مشاوره،  از  مراد  گيرد.  صورت  اهلش  با  بايد  مشاوره 
اين نوعي خودكشي است كه انسان قواي عقلي و استعدادهاي   ، قرار دادن نيست. چه

و   آثار  از  برخورداري  آن،  اهل  با  مشاوره  از  مراد  كند.  نابود  و  گذارده  راكد  را  خود 
 و شكوفايي و ترفيع استعدادهاي عاليه انسان است.  نتايج تفكرات عاليه بزرگان 

اكرم رسول  احزاب  )ص(حضرت  جنگ  داد.  در  تشكيل  جنگي  شوراي  محفل   ،
فارسي سلمان  ايراني،  دالور  افسران  از  نقاط يكي  در  كرد  خندقي  حفر  پيشنهاد   ،

متري   عرض سه متر و به عمق دو متر، و در اطراف آن از هر صدپذير شهر به  آسيب
پاسگاه برج ايجاد  و  محافظت  ها  براي  نيرومند  سربازان  گماشتن  و  مراقبت  هاي 

افسر  اين  پيشنهاد  رانند.  عقب  تير  و  سنگ  پرتاب  با  را  متجاوزين  تا  مورد    ،خندق، 
كار خندق پايان يافت و در نتيجه،    ،تصديق قرار گرفت و در عرض بيست و پنج روز 

 نشيني كرد. دشمن پس از يك ماه با دادن تلفات عقب 

زيان  آثار  به  عنايت  برجسته  با  نتايج  و  آثار  متقاباًل  و  خود  تفكر  به  اكتفا  بار 
  وَ »فرمايد  خطاب به حبيب خود مي  مشاوره با اهل آن، خداوند متعال در قرآن مجيد

اْْلَْمرِ  ِفي  محمد  : شاِوْرُهْم  اي  دوستانت   )ص( يعني  و  ياران  با  كارها  از  بسياري  در 
 .«مشورت نما 

الهي مردان  با  باالخص  اهلش،  با  مشورت  و  تعقل  و  تفكر  بايد  الهي  را    سالك 
يكي از وظايف مهم خود بداند، وگرنه حركت او بدون صالحديد صورت گرفته او را  

نمي  سعادت  مي به  را  اموري  بزرگان  مي رساند.  را  اسراري  و  او  بينند  كه  دانند 
شر  نمي بزرگان  نظر  در  لكن  كند،  جلوه  خير  سالك  براي  كاري  است  ممكن  داند. 

بزرگان است،    هاي واقعي با نظر الهِيها و موفقيت عكس. شناخت شكستباشد و بر 
 چنين حركتي سبب مصونيت سالك از گمراهي و نيل او به سعادت جاوداني است.  
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رباني مياساتيد  روحاني  حاذق  طبيبان  آن  سختي ،  در  كه  ودانند  مشكالت    ها 
روح  كه  مشكالت  بسا  است.  نهفته  معاني  قلب چه  و  سالك پرور  است،  از    پرور  نبايد 

اند.  و اولياء داشته   و اوصياء  آنها ناراحت شود زيرا باالترين مشكالت را حضرات انبياء 

. 

.  دارد  بر   در   شيرين  ميوة   سرانجام   كه   است   سختگير   معلم   منزلة   به   مشكالت 
  ماديون   اما .  موقتي  و  ظاهري  نه  است  نهايي  و  باطني  موفقيت   حقيقي،  موفقيت  آري

زيرا   معاني  اين  ادراك   توان   را   بر   و  نگرندمي   ديگري   چشم  به  عاَلم  به  آنان  نيست، 
  در   را  انسان   چرا  پس  است،  رحيم   و  رئوف  خداوند  اگر   كه   هستند   معترض  ايمان   اهل

  رموزي   و  اسرار   مشكالت،   در  كه  خبرندبي   نكته  اين  از  آنان  است؟  آفريده  بال  آغوش
  به  واصلين و عارفين و گردد، ها انسان  جاوداني سعادت  سبب تواندمي  كه است نهفته

   اند.برداشته  اسرار آن  روي  از پرده حق توفيق 

  اي   كه  است  اين  بزرگان  و  اوصياء  و  انبياء  حضرات همه  و  ليتعا حق   اكيد توصيه
  و   بركنيد  دل   از   را  دنيا   حب   كنيد،  حذر  آن   از  و   بترسيد  دنيا   از   حق،  طريق   رهروان

  چه   نيست،  دنيا   از  كلي  ِاعراض   نظر   شده،  بيان   مكرر   كه  چنان   البته .  نشويد  آن   محب 
  خدمات   آن  در  تواند مي  كه  اند كرده  معرفي  انسان  تكامل  مهد  مذمت،  عين  در  را  دنيا 

  فردي  وقتي.  است  آخرت  مزرعه  دنيا   اند فرموده  كه   چنان   دهد،   انجام   اي شايسته
  دنيا   حب  اين   كند،  خدمت  بشريت  جامعه   و  خدا   دين  به   حق  رضاي  به   كوشدمي

 .نيست
  حق   حب   موطن  به  و  شود  خارج   باطل  حب  موطن  از  بايد  الهي  مكتب  متعلم

نيست  حق  حب  با   باطل  حب   دنيا،  حب  زيرا .  نهد  قدم   عشق   با   دنيا   عشق .  سازگار 
  عقل   ديدگان  جلو  باطل  حب  بتابد،   تو  بر   حق  نور   گذاردنمي   دنيا   حب.  سازدنمي   حق

  را   آن  و  خبريبي  عقباست  كه  دنيا   باطن  از   و  نگريمي  را  دنيا   ظاهر   تو.  پوشاندمي   را
 . ايننموده مشاهده

  عقبي   كه   را   دنيا   باطن  كه   است   آن   اند شده   دنيا   محب  بعضي   كه   اين   علت   آري، 
نْيا   اْلَحيوةِ   ِمنَ   ظاِهرا    َيْعَلُمونَ »  كنند نمي   مشاهده   است، :  غافُِلونَ   ُهمْ   اْْلِْخَرةِ   َعنِ   ُهمْ   وَ   الدُّ

  در   كه   آنهايي.  «كه از آخرت غافلند  شناسند و حال آن مي را    ي دنيا ظاهر   ياز زندگ
  تبارك  خداي  و اولياء  و اوصياء و  انبياء  حضرات همه . نگرندمي  ظاهر  به  فقط  اند غفلت
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  و   ريشه  و   گناهان  همه   رأس   و  خطيئات   كّل  رأس  دنيا   حب  كه   فرمايند مي   تعالي  و
 . است فساد هر   مايه

  اجلّ   العادهفوق   الهي  پيشگاه  در  تو  بهاي  داني،نمي  را  خود  بهاي  تو  سالك،  اي
  است.

بهاي تو منم. اي سالك اگر  من، خون   خداي تبارك وتعالي فرمود: اي حسين.  
 به وصال رسي، بهاي تو خداست. 

اي عزيز! دنيا پلي است گذشتني، پدران و مادران ما كجا رفتند، اجداد ما كجا  

انبياء  حضرات  اوصياء  رفتند؟  خدا   و  حبيب  رفتند،  سيد  )ص(كجا  رفت؟!  النساء  ُةكجا 
 العالمين كجا رفت؟!  

ربوبي مكتب  از  شدند،  روزه  چند  دنياي  فريفته  و  شيفته  كه  بازماندند.    آنان 
الهي متعلمين  آن  حال  بر  دل   خوشا  ميكه  خدا  براي  آنان  به  هاي  متوجه  و  تپد 

 اوست.

گروهي   گروهند:  دو  اصل  در  مردم  كه  بدان  حق،  مكتب  متعلم  اي  سالك،  اي 
 خود را فروختند و به هالكت رسيدند. اما گروهي خود را خريدند و آزاد گشتند.  

خويشتن را به متاع دنيا، مقام ظاهر مفروش، به لّذت موقت زودگذر    ،اي سالك
در مرتبه باال از كه  آنان  چه شدند  بهره  عشق َنَورز. بنگر  هر  مند مي نعم دنيا  شدند! 

 سرنوشت آنان را در نظر آورد.   ،تواند به نسبت سن و سال خودكسي مي 

و   نفس  كه  بدان  بگذر،  سالمت  به  بلوا  پل  اين  از  خدا  خواست  به  و  بيا  سالك 
كمين شيطان در  باطني  دشمنان  محبان  ،  به  باطل  دشمنان  اين  حمله  غالبًا  اند. 

 طالعه و مرور حقايق شرط نيست، عمل شرط است. دنياست. م

اگر شير گرسنه به گلة گوسفندان حمله كند، آن نكند كه اين دشمنان باطني  
تو   كه از  غافل مباش  دشمنان غافل مشو؛  اين  مراقب حال خويشتن شو و از  كنند. 

فريبد. اين  نموده و مي هاست، انسان را مسحور  غافل نيستند. اين دنيا باالترين ساحر 
مرتبت ختمي  حضرت  كه  نْيا  »  :فرمود  )ص(است  الدُّ َفِانَّ  بَِيِدِه  نَْفسي  َفَوالَّذي  نْيا  الدُّ اِتَُّقوا 

ماُروَت  َو  هاُروَت  ِمْن  در  َْلَْسَحُر  من  نفس  كه  خدايي  به  سوگند  كنيد،  حذر  دنيا  از   :
. البته اگر انسان  «ساحرتر است  قدرت اوست، دنيا هر آينه از هاروت و ماروت دست  

قدرت  او  باشد،  خدا  فرمان  منقاد  و  دنيا مطيع  سحر  صورت  اين  در  و  است  هر    اهلل 
 اندازه قوي هم باشد، در قبال قدرت چنين انساني عدم است. 
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  حاضرند، حجج الهي  اي سالك ترديد مكن، راه باز است، مربيان و اساتيد الهي
آسماني، ممات و حيات آنان يكي است. چه    اند، حضرات پيشوايان معصوم در حيات 

 بايد كرد تا اين حجابات به كّلي برطرف شود؟

هاي  اي سالك بدان، علت اين سستي از توست. طبيبان الهي حاضرند و نسخه 
و   كن  دريافت  را  خود  نسخه  رسان،  الهي  حاذق  طبيب  به  را  خود  است.  آماده  تو 

 خويشتن را مداوا نما.

ْاَمنُوا    ا َايَُّها الَّذيَن  يَ »فرمايد  اين نسخة شفابخش الهي مي قرآن از جانب خداست،  
اْْلَرْضِ  اَِلي  َاثّاقَْلتُْم  الل ِه  َسبيِل  في  انِْفُروا  َلُكُم  قيَل  اِذا  تا  «ماَلُكْم  و  خداست  حكم  اين 

  ، ايد، شما را چه شدهانقراض عالم جز اين حكمي نداريم: اي كساني كه ايمان آورده
مي  گفته  كه  سنگين زماني  و  ثقيل  زمين  سوي  به  رويد،  بيرون  خدا  راه  در  بار شود 

 گرديد؟ مي  كند و مجذوب عالم ناسوتچرا شما را زمين جذب مي «شويد؟!مي

عالم   و  شما  بين  سنخيتي  است.  مجذوبيت  و  جاذبيت  نيروي  اينجا  در  حتمًا 
است، چه بدون وجود سنخيت، نه جاذبي است و نه مجذوبي. اگر جهت الهي    ناسوت

اما با اتكاء به خود نمي  رساند،  كمال  ترا به  مراتب سنخيت الهي  كني،  شود، اختيار 
تواني، مگر اين كه قرآن را از اهلش  تنها با خواندن كتب و حتي با مطالعه قرآن نمي

الهي   سنخيت  مراتب  كه  مادام  نخواهي  بياموزي.  جانان  مجذوب  نرسد،  كمال  به  تو 
 شد.

زمين مي   ، گرچه  جذب  خود  به  را  بسياري  مجذوب  اشياء  شيء  هر  اما  كند، 
نمي  نمي زمين  زمين  مجذوب  انساني  هر  و  شود،  حقيقي  سالكين  كه  چنان  گردد. 

رساند؟    و آنان را به محفل جاناننشدند. كدام نير   مجذوب عالم ناسوت  عارفين الهي
 آيا اين نيرو چيزي جز سنخيت آنان با جانان است؟ 

ملكوت   ، آري عالم  مجذوب  دلي  هر  عالم  مي   نه  مجذوب  روحي  هر  نه  و  گردد 
شود. طالبي كه آرزوي  و الهوت. هر كسي مسافر راه وصال و طريق لقاء نمي  جبروت

  او مجذوب عالم ناسوت  االّ اين مجذوبيت الهي را دارد، بايد شرايط در او جمع شود و  
 است.

تو حق داري كه نبيني زيرا ديدگان تو    ، بينيم! آرياي گويند ما حق را نمي عده 
يد مراتب بصيرت به كمال رسد تا انسان حقيقت را مشاهده كند. بايد  اعمي است. با 

در اين صورت وقتي    .حجابات كنار برود تا انسان مجذوب جمال و جالل الهي شود
حق رضاي  در    ،به  او  پردازد،  قلوب  احياء  به  خدا  توفيق  به  و  رود  تعلم  و  تعليم  پي 

 گردد.محسوب مي   رديف شهداء



                                                                                ن و بازماندگانـيـفرنحـم 361
           

كه   آنان  كجا؟  دنيا  شيفتگان  و  كجا  اينان  اسالم،  شهداي  بر  ا َرَضيتُْم  » درود 
نْيا ِمَن اْْلِْخَرةِ  آيا راضي شديد به دنيا، و نعم آن را بر نعم  بِاْلَحيوِة الدُّ ترجيح  :  آخرت 

نعمت   «داديد؟ كه  حالي  و  در  است  اندك  و  قليل  بس  عقبي  نعم  قبال  در  دنيا  هاي 
تفكر   عدم  اثر  در  زيرا  شدند؟  دنيا  عاشق  آنان  چرا  پس  نيست.  مقايسه  قابل  اساسًا 

اين  از  نديدند.  را  حقيقت  و  شدند  محروم  حقيقت  مشاهده  از  بر  الهي  است  امر  رو 
از اول تا آخر، توصيه بر تفكر و مشاورت است، تا انسان  تفكر الهي و به عبارتي، قرآن 

 بدون تفكر و خودسر به امري اقدام نكند.  

بدان   سپس  و  كرد  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  چگونه  كه  دانست  بايد  اّول 
اقدام نمود. ظاهرًا ممكن است امري ساده به نظر رسد، اما تشخيص منكر از معروف،  

است. بسا كسي به گمان خود امر به معروف كند، غافل از    خود بابي از ابواب معرفت
مي  منكر  به  امر  كه  مي اين  منكر  از  نهي  يا  و  از  نمايد؛  نهي  كه  اين  از  غافل  كند 

 نمايد! زيرا او حقيقت را مشاهده نكرده است.معروف مي 

سالك چيست؟   ،اي  تو  عذر  ننمودي،  مشاهده  را  حقيقت  چرا  اين    تو  در  مگر 
نمي  رجوع  چرا  نيست؟  الهي  طبيب  هيچ  اعظم،  نميسواد  و  ترا كني  تا  پرسي 

پندارند كه تفكر  كنند ولي ميكني؟ بعضي تخيل مي راهنمايي كنند! چرا تفكر نمي
تفكر،كرده كه  حالي  در  س  اند!  تخيل،  و  است  معقوالت  عالم  در  عالم  سير  در  ير 

 محسوسات. 

كني؟ چه شدند آنان كه اهل تفكر  چرا دربارة گذشتگان و معاصرين تفكر نمي 
بين  اّول   ؟!كردندو چه شدند آنان كه تفكر و مشاورت نمي   ؟!و صاحب مشورت بودند

آخر  نه  قارونبودند  كار  در  كن  تأمل  يكي  بودند.  اعمي  باالتر؟!  بين،  آن  از  ثروتي   ،
 و نفس چگونه دست به هم دادند و او را از دين خارج كردند!  ي كه شيطان ديد

نماست، به همه فريفته مشو، نه  بترس از دنيا و حب آن كه دنيا دشمن دوست
زود قضاوت مكن و به هر    .همه را دوست خود بدان و نه همه را دشمن خود پندار

درِ  از  كند،    كه  تكذيب  يا  تصديق  زود  نبايد  سالك  كه  مشو،  مطمئن  درآمد  دوستي 
 بايد در همه امور تفكر و مشاورت نمايد و به خود متكي نگردد. 

اند گريزگاه دنيا هالكت  نماست. از اينجاست كه بزرگان گفته دنيا دشمن دوست
به ديدة    ، گريزي؟ بايد به خدا پناه بري. اي سالكمياست و پناهگاهش بال، به كجا  

راه   از  منگر،  چ  «من»غرور  من  شو،  است؟!    ه بيرون  اْْلَْحو   ُمَحوِّلُ » كاره  َو  :  الِ اْلَحْوِل 
 خداست. «ها کننده اوقات و حال دگرگون
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راه من از  از راه غرور و  كه كسي  منگر  ظاهرًا هم    ،به خود  اگر  سودي َنُبرد، و 
رد، در مقابِل مضراتش عدم بود. اين غرور يك بيماري رواني است، مراجعه  سودي ُب

به طبيب حاذق كن و از او دور مباش، بلكه شفاي كامل ترا حاصل آيد تا از تحت  
 اين قيود رهايي يابي.

  خذ تعاليم عاليه، بيا از اين جاذبة ناسوتي بيرون شو، با تفكر الهي و مشاورت و ا
امر   آرزوهاست،  و  موانع  سّد  از  عبور  همان  كه  دنيا  جاذبة  از  خروج  البته  شو.  بيرون 

ساده و  تو  سهل  سينة  باطني؟  نيروي  كدام  دارد.  باطني  نيروي  به  نياز  و  نيست  اي 
كرده مكشوف  را  كدام  تو  است،  پربهاء  گوهرهاي  معادن  از  و  سرشار  رياضت  اي؟ 

 الزم است.   مجاهدت، تعليم و تعلم

بايد در مكتب تعليم و تربيت الهي حاضر شوي و به تقويت نيروهاي الهي خود  
رسانند، زيرا ما جز دستور قرآن، امر و  بپردازي. در آنجا دستورات قرآن را به شما مي 

مي آنگاه  نداريم.  ديگري  الهيفرمان  نيروهاي  با  را،    ، تواني  دنيا  زنجيرهاي  اين 
نفساني   امور  مقام  زنجيرهاي  به  و  سازي  شكوفا  را  دروني  نيروهاي  و  كني  پاره  را 

و الهوت پرتاب    فعليت درآوري. اين نيروهاي الهي ترا از عالم مادي به عالم ملكوت 
آورند؛ حركت به سوي زمين و سقوط در زمين  كنند و در فضاي آن به طيران ميمي

 تا كي؟!

باالتر    جان فداي آن متعلميني كه مقام باطني آنان هزاران مرتبه از فرشتگان
  ، غافل نگردند. چه   است. اما بايد مراقب حال خود باشند و از شياطين و نفس اماره

 

فرشتگان اي  اعلي،  مأل  نموديد،    ، اي  ياد  ما  پاكي  تقديس،  آواز  به  سال  هزاران 
خبريد. اما متعلمين مكتب الهي لّذت  دانيد و از آن بيو عشق مرا نمي  اما لّذت وصال

تو در    اي سوز عشقِ ذّره  ، اند. اي سالكدانند و لّذت وصال را هم چشيده عشق را مي 
فرشت عبادت  سال  هزاران  از  ما  برتر  پيشگاه  تو  مقام  كه  بنگر  اينك  است.  باالتر  گان 

 است يا فرشتگان؟  

اُْدُعوني  »از هرجهت، مدام اين ندا بلند است    ،از زمين و آسمان، از دنيا و عقبي
 خواهي بخواه.  ، بخواه هر چه مي «بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را :َاْسَتِجْب َلُكمْ 

فرموده  ،الهي خود  مي تو  را  ندا  اين  جا  همه  از  داريد  گوش  اگر  شنويد  اي 
َلُكمْ » َاْسَتِجْب  اي  «اُْدُعوني  گدايان،  اي  مردم،  اي  است.  باز  من  رحمت  درهاي   .
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فرو  گل  به  پا  اي  دردمندان،  اي  روسياهان،  اي  اي  عاصيان،  دوستان،  اي  رفتگان، 
 مين است. احِ الّرمَ رَحاَ  اييد كه خدادشمنان بياييد ولي به شرط توبه، توبه كنيد و بي

سالك پرده   ، اي  اگر  كه  بدان  گردد  معلوم  تو  براي  شود،  برطرف  حجابات  و  ها 
 گردد.عاشق توست. اگر عشق او بر تو آشكار شود، روحت از بدن جدا مي  خدا 

اي    «بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را  : اُْدُعوني َاْسَتِجْب َلُكمْ »  :فرمايداتصااًل مي 
درِ  سوي  به  مي   دشمنان  را  شما  كنيد  توبه  اگر  بياييد،  من  جاي  رحمت  به  آمرزم. 

ترم  رويد؟ من كه به شما از همه نزديك ديگر نرويد، دوِر َدِر من پرواز كنيد، كجا مي 
از خود شما به    « او به او نزديكتريم  دل   و ما از رگ   :َو نَْحُن َاقَْرُب اَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ »

 ترم. شما نزديك 

يكي از ناحيه بنده است به حق، كه در آن اشارات و عبارات روان    ،البته تقرب
راز و   در  از خود پنهان. استغراق  حتي  دل است با خدا، از مردم  است، و آن خلوت 

بيند. اما  يكسي كه متوجه جمال معشوق است خود را نم  ،نياز و مناجات با حق. چه
دربارة عشق و قرب حق به بنده، عبارات و اشارات بدان راه ندارد مگر اين كه خود  

 .«من به تو نزديكم :َفِانّي قَريب  »بگويد 

شود چه كساني در  اگر پرده را بردارند، آنگاه مشاهده مي  در محفل جانان  ،آري
الهي دارند!  حضور  بفرمايي    ، آنجا  ما  براي  قَريب  »اگر  دو    « َفِانّي  توانگران  توانگريم.  ما 

مال گونه توانگران  حال  اند:  توانگران  مي و  مال  به  كه  است  توانگري  و  .  توانگران  نازد 
 حال، به حال نازند. 

حال  قََسْمنا »به    توانگران  كرد:  نَْحُن  تقسيم  ميانشان  را  آنان  معاش    «ايمه ما 
هرچه  مي افتد،  قّسام  قسمت  بر  آنان  ديدة  گروهي  قسمند:  دو  بر  نيز  اينان  نازند، 

افتاد، هر    « ما نَْحنُ »دادند راضي شوند. گروه ديگر توانگراني هستند كه ديدةشان بر  
َك اكرمدو  رسول  حضرت  سيرت  آنان  اما  كردند  عرضه  ايشان  بر  را  اختيار    )ص( ون  را 

. درود  «منحرف نگشت و از حد درنگذشت  ديده:  ما زاَغ اْلَبَصُر َو ما َطغي »نمودند كه  
 نهايت بر اين توانگران حال. بي

  م سوگند به حيات:  َاِحبّائي ِمْن لِقائي   بَِحياتي َو َمَودَّتي ِْلَْولِيائي ْل َشْيَء َاَحبُّ َعلي  »

عالقه  محبوب و  چيزی  اوليائم،  به  نيستام  دوستانم  برای  لقايم  از  و  «تر  سالكين   ،
الهي جانان  عارفين  محفل  به  حال   كه  توانگران  همه  واقع  در  لقاء  رسيدند،  كه  اند 

شنوند كه: اي عاشقان،  معشوق در انتظار آنان است. آنان اين ندا را به سمع دل مي 
كم مانده است كه شب هجران به پايان رسد و نسيم صباي معرفت از مشرق قربت  
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الهي مي   ، وزد.  خود  َلُكمْ »فرمايي  تو  َاْسَتِجْب  بخو:  اُْدُعوني  اجابت  مرا  را  شما  تا  انيد 

 خواهيم.ما ترا مي  ، الهي  .خواهيم نه عقبي، الهي ما نه دنيا مي «كنم

در   نه  ِنه،  قدم  جسم  در  نه  كمال،  و  جمال  عاشق  اي  حق،  طريق  سالك  اي 
الهي   اينجا.  آنجا باش نه  كن، نه  بيرون  دو  عقبي، قدم از هر  در  در دنيا نه  جان، نه 

 خواهيم. خواهيم تنها ترا مينميآرزويمان يكي است، ما زياد 

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

داند  چه  عشق  حالوت  و  دل   ؟درد  تو  عاشقان  به  عشق  درد  حديث  تا  بايد  سوخته 
اند، دل در بحر غيب افكنده و در حق  كه جان و دل در راه حق گداخته   گويند. آنان

اند. در آن مقام است كه زبان در زيارت دل است، دل به زيارت جان رفته  فاني شده
 و جان به خدا گريخته است.  

مظهري  معصيت   ،الهي ترا  صفت  مگر  كجاست؟  تو  اليتناهي  رحمت  كاريم، 
اگر    ،الهي  ؟ود است تا همه ما را با آن بيامرزي نيست؟ رحمت اليتناهي تو كجا مشه

تا اين آب و گل به حقيقت رسد،    ، در خدمت ما فترتي است، كرم تو كجاست؟ الهي
دل  در سمع  كجاست؟ البته نداي حق  تو  طنيننور  شنوا  رحمت  هاي  كه  است  انداز 

 اليتناهي من همة شما را احاطه نموده است.

ي خود را از تو بپوشد، آنجاست كه صفات  بدان وقت حجاب، معشوق رو  ،سالكا 
محنت   در  مشعوفي،  و  مسرور  محبت  در  است؛  محنت  و  محبت  شادي،  و  غم  تو، 

اگر به مقصد رسي جز رضاي خدا نبيني، جز جمال حق مشاهده   ،محزوني. اما سالكا 
 ننمايي.

 . 

 

گذشت،   هم  قباًل  كه  چنان 

و   تقوي،  معلول  اين حركت  مسلمًا   .
فرموده  دين  بزرگان  كه  است  اين  است.  الهي  شكيبايي  و  صبر  معلول  نيز  اند:  تقوي 
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ظرفيت   توسعة  زيرا   .
 پذير نيست.رواني و تحقق تقوي، بدون صبر و شكيبايي امكان 

توان به سوي جاذبه حق حركت كرد. تقوي است كه  به وسيله تقوي مي   ،آري
را سنگالخ   سالك  واز  پرتگاه  لغزشها   ها  خارستان و  و  ر ها  منحرفاه هاي  نجات    ، هاي 

شود. اگر ما بخواهيم به درجة اعالي تقوي برسيم و به  رستگاري مي  داده و موجب
توسعه ظرفيت رواني موفق شويم و سايرين را از تعاليم عاليه برخوردار سازيم، بايد  

سازنده فرهنگ  مي هاي  دشمنان  بيگانگان،  اما  باشيم.  داشته  كه  اي  كوشند 
سازندةفرهنگ  فرهنگ   هاي  كردن  دگرگون  ببرند.  بين  از  را  و  ما  بشر  سازندة  هاي 

هاي اخالقي كه بر مبناي قوانين عقالني و وجداني استوار  پايه تلقي كردن ارزش بي
مسّل است.  حيواني  غرايز  نكردن  مهار  از  ناشي  كه  است،  هستند  كساني  ايشان  م 

اماره  نفس  شخصيت  ش  مغلوب  ساختمان  و  گشته  منحرف  مستقيم  طريق  از  و  ده 
 اند.خود را ويران نموده 

فرهنگ  آتشفشاني،  كوه  مواد  همانند  حيواني  و  غرايز  بشر  سازنده  هاي 
مي ارزش  را  اخالقي  مي هاي  تخريب  يا  و  كند.  سوزاند 

 . 

نمي   ، آري مرزي  و  حد  انسان  پليدي  و  و  وقاحت  شرافت  كه  چنان  شناسد، 
طهارت و عظمت او حّد و مرزي ندارد. يك بعد اصلي از ابعاد انساني، تقوي است. به  

دل انسان مي  حق بر  كه نور پرفروغ  است  يك  واسطة تقوي  تقوي براي انسان  تابد. 
ها و لذايذ و آمال  خواسته   ز انسان درون خود را ا  ،اصل سازنده است. به واسطة تقوي

بي آرزوهاي  ميو  تخليه  طبيعت  اساس  متن  در  كه  محض  طبيعي  حيات  از  و  كند 
اي در دلش وجود ندارد. هنگامي  محبوب او بود، رها شده و ديگر جز حق، خواسته 

كمال   حّد  به  او  روحي  اعتالي  و  ترقي  رسيد،  اخالص  و  صفا  اين  به  انسان  كه 
چنين فردي دشمني را    .توانند بر او غالب شوندخلي نمي رسد. ديگر دشمنان دامي

مي  كوشش  گل كه  جانكرد  درميهاي  پاي  از  كند،  درو  را  حق  حاميان  آورد.  هاي 
با  شخصيت  قله   ،عظمت  چنين  همه  خداي  از  پيشگاه  در  و  رفته  باالتر  هستي  هاي 

و  مي  تبارك  شكوفا  روح  با  مي تعالي  و  عايستد  هيچ  اسالم،  جز  كه  وسيله  لامداند  ي 
 سعادت نيست.

شود كه هيچ مكتبي  با در نظر گرفتن همة ابعاد مادي و معنوي بشر، مسلم مي 
خبران، از  ها و معماهاي پيچيده بشري نيست. اما بي مانند دين اسالم گشاينده گره 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              366   

كرده  قناعت  آن  طبيعي  بعد  به  تنها  در  زندگي  را  ديگران  و  خود  كه  است  اين  اند، 
حيو  تمايالت  گذاشته زندان  انساني  حيات  را  آن  نام  و  نموده  محبوس  در  اني  اند. 

اكرم رسول  حضرت  كه  را  )ص(صورتي  زندگي  اصلي  ابعاد  ساير  الهي  محبوب  آن   ،
 روشن فرموده است. 

اين است كه سيري در صفات آن محبوب    براي درك ابعاد اصيل زندگي، اولي 
حتي و  نماييم  آن  الهي  كنيم.  متصف  خدا  برگزيدة  آن  صفات  با  را  خود  االمكان 

محبوب خدا، آن حامل امانت رسالت، بدون دخالت دادن كوچكترين هوي و هوس،  
امور   انجام  بر  اكيد  توصيه  كه  قرآني  آيات  رسانيد.  كمال  به  را  خود  تربيت  و  تعليم 

 كرد. مايد، نخست قلب مقدس آن محبوب الهي را تحريك مي نخير مي 

الهي سالكين  پيموده،    ، اي  خدا  محبوب  اين  كه  را  مراحلي  همان  بايد  نيز  ما 
اّول حتي معلم  راه  بايد  ما  كنيم.  طي  هرگز    االمكان  كه  معلمي  بپيماييم،  را  بشر 

را از مسير حق منحرف سازد.  سستي و چشم دوختن به فرداهاي ناپيدا نتوانست او  
اي بود كه سستي و ترديد بر تصميمش  آن معلم الهي، اراده كننده و تصميم گيرنده 

يابد كه يا خود آن تصميم ضعيف  راه نيافت. زيرا سستي و ترديد بر تصميمي راه مي 
روح بلند   آن  الهي،  آن محبوب  تصميم  ضعيف باشد، اما  آن روحًا  يا صاحب  باشد و 

اساس نبود  هاي زودگذر و خياالت بيار و از همه چيز آگاه، معلول انگيزه هميشه بيد 
 زند. برهم  امروز اراده كند و فردا  كه امروز تصميم بگيرد و فردا آن را بشكند، 

اما بسا افرادي كه تصميم گرفتند، اراده نمودند و باالخره تصميم و اراده و عهد  
فرمايد؟!  شكننان چه مي تعالي درباره عهد  تبارك وو پيمان خود را شكستند. خداوند 

 بياييم در تصميم و ارادة خود ثابت قدم شويم.  

دارنده چنان قلب پاك و نوراني بود كه شايستگي گيرندگي    ،آن برگزيدة خدا
آري داشت.  را  الهي  مي   ، وحي  قلبي  وااليي  مقام  چنين  همه  براي  از  كه  خواهد 

روشن هستي  و  رفته  باالتر  مي تها  هستي  بر  كه  باشد  انواري  همه  از  نگهداري  ر  تابد. 
رباني شاخص  تعهد  سازنده،  از  اصول  بين  در  زيرا  بود،  خدا  برگزيدة  آن  صفات  ترين 

قريشِ  روز  آن  كه  بود  الهي  تعهد  اين  سبب  به  نيست.  الهي  تعهد  از  باالتر    اصلي 
د  ،پرستبت امكانات  از  ولي  بسياري  كردند،  عرضه  بزرگوار  آن  حضور  به  را  نيوي 

فرمود: سوگند به خدا اگر تمام امكانات دنيا را در اختيار من بگذاريد، از تعهد خود  
 دست بر نخواهم داشت.

منتشر  مقصدشان  آن  به  را  كماالت  و  خدا  انوار  جويندگان  الهي،  انوار  كنندة 
هموار نمود. او بر جهانيان ثابت    نرهسپار ساخت و راه را براي حركت به منزلگه جانا 
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رباني تعهد  آن  بدون  آرامش  اين  و  است،  دل  آرامش  در  حقيقي  سعادت  كه  ، كرد 
 رسد. بدون وفا به عهد و اتصال دل به خدا، به مقام تحقق نمي 

رباني تعهد  اين  واسطة  انسان   به  از  يك  هر  كه  قلبي  است  اعتدال  حال  در  ها 
مصالح   از  كه  است  ساختماني  مانند  انسان  شخصيت  است.  شخصيتي  داراي 

باشد  مي   مار آن، عقل الهي استعدادها و نيروهاي دروني ساخته شده و مهندس و مع 
زده است. اما غرايز دروني مانند مواد گداخته كوه آتشفشاني    كه از فطرت اصلي سر 

اي پيدا كردند به مقدار همان روزنه خود را  كوشند تا خود را برهانند، و اگر روزنه مي
 زنند. به بيرون مي 

تمام   كسي  اگر   .
فعاليت خود را در تحكيم و تنظيم ساختمان شخصيت به كار برد، اما با فكر صحيح  

الهي نينديشيده، بلكه    ،و  انسان  نيمي از  دربارة  تنها  را مهار ننمايد، نه  دروني  غرايز 
 همة معارف خود را از دست داده است.

در قله . ساختمان هر  محكم باشد،  ها و  چند مجلل و 
هاي كوه آتشفشان، همواره در معرض ويراني و سوختن و خاكستر شدن است.  دامنه 

ممكن نحو  هر  به  بايد  شخصيت  ساختمان  ساختن  آني    ،براي  هر  كه  را  غرايز  آن 
برداري  كند، مهار كنيم و از روي منطق صحيح از آنها بهرهشخصيت ما را تهديد مي 

صورت چنين  در  گفت    ،كنيم.  توان  بلكه  نيستند  نابودي  به  محكوم  تنها  نه  غرايز 
 زيربناي ساختمان شخصيت انسانند.

  غرايز را انكار   تواند حياتي بودنشناس ميانسان   كدام مكتب و كدامين متفكِر
همة   رسيد.  نخواهد  حيات  اعالي  هدف  به  نكند،  مهار  را  غرايز  اين  انسان  تا  كند؟ 

زنند كه  صدا با فطرت اوليه فرياد مي هماهنگ و هم   ،و اولياء  و اوصياء   حضرات انبياء 
كدام   باشد.  او  موجوديت  مافوق  چيزي  انسان  اعالي  هدف  مي بايد  تواند  نيرو 

كدام   احديت،  اقدس  ذات  جز  دهد؟  سوق  كمال  و  رشد  سوي  به  را  او  موجوديت 
راه   در  را  خود  موجوديت  كه  انساني  بتواند  كه  است  محض  نيروي  كدام  و  محبوب 
وصول به مزايا و محبوب خود مستهلك ساخته، جبران كند و امتيازات عاليه را به او  

د  انسان  را  آنچه  كه  است  اين  از  بخشد؟  ظاهرًا  خدا  رحمت  شعاع  به  وصول  راه  ر 
مي  يافته  دست  توفيق  امتيازات  تمام  به  بلكه  نداده  دست  از  چيزي  واقع  در  دهد، 

 است.



نسفر به کعبه جانا                                                                                              368   

ربانيواجب   ،آري تعهد  نگهداري  انسان،  براي  تكليف  و  وظيفه  از    ترين  و  است 
شود كه  ها وقتي برقرار مي مظاهر بارز آن، وحدت و اتحاد است. اتحاد در بين انسان 

اتحاد در هدف اعالي حيات داشته باشند. آنجا كه اتحادي در آن هدف نيست، بين  
 ها اتحاد برقرار نخواهد شد.انسان 

  برقرار   مسلمين  بين  وقتي   اتحاد:  فرمود  السالمعليه   اميرالمؤمنين  حضرت 
  تبيين   به  بزرگوار   آن   آنگاه.  باشند  داشته   حيات   اعالي   هدف   در   اتحاد   كه   شودمي

  و   روشن  كاماًل  من  اعالي  هدف:  فرمود  و  پرداخته  منافقين  هدف  و  خود  اعالي   هدف
 .الهي  سوي جاذبة به  حركت از  است آن، عبارت   و است ابهامبي

اين   شما   دادن  شركت  من  منظور!  منافقين  اي   از .  است  تكاملي  حركت  در 
همة  رواين    لكن   دانم،مي   لمسئو  نگهبان  مانند  را   خود  زندگي،  مراتب  وشئون    در 

  يكديگر   از   را  ما   متضاد،  هدف  دو  اين  و  ديگري،  شما   هدف  و  است  ديگر   من  هدف
 .سازدمي  جدا 

  را   خود  پيمان   و   عهد  و  داد   فريب  را   آنان   اساسبي   هايعلت   كه  كساني
  هرگز   اما .  بود  رباني  تعهد   نگهداري   آنان  مهم  تكاليف  و  وظايف   از  يكي   شكستند، 
 . كاست نخواهد بخش حيات  نور فروغ  از جوامع،  خفاشان گستاخي

  روحي   اعتالي  به  و  شدند  قدم  ثابت  خود  پيمان  و  عهد  در  كه  سالكيني  بر   درود
  كه   نيست   فضيلتي   چنان  قلبي،   و   روحي  اعتالي   اين  البته .  گشتند  موفق   قلبي  و

  حضرت .  سازد  محدود را آنها   طبيعي  امور  به  مربوط  هاياراده   و  نظري  عقل  هايقالب
  رباني  تعهد   نگهداري   به  را   ما   چيز   هر   از   بيش   ( ع)علي  مولي   حضرت   و   (ص)اكرم  رسول 

 .اندفرموده   توصيه
  تعهد   نگهداري  به  را  مردم  خود،  هاينفس   آخرين  در  (ع) اميرالمؤمنين  حضرت

  روحي   نمود   ترين عالي  روشنگر   كه   عظمت   با   بسيار  اصل  يك .  فرمودمي   توصيه   رباني
  و   حل   كماالت   كوي   رهروان   راه   در   را   ابهام   و   مشكل   هزاران  و   است،  كامل   انسان 
  بكوشيد   است،  غايتي   را   اسالم :  اندفرموده   بزرگواران  آن  كه  است   اين   كند،مي   فصل
  غايت   آن   حصول :  فرمود  نيز   (ص)اسالم  گرامي  پيامبر   .برسانيد  غايت  آن  به   را  خود

 . نيست پذير امكان  رباني تعهد  حفظ بدون
  روي  در  را  خود هاينفس  آخرين  خدا پيامبر : فرمود  چنين الموالي مولي  حضرت 

  هاي دست روي بود، دنيا   در  الهي وديعه  يك  كه را خود  جان  و آورد، سر  به  من  سينة
  نگهداري   خود،   هاينفس   آخرين  در  الهي   محبوب   آن .  نمود   تسليم   آفرين  جان  به   من 

  و   آوردم  ايمان  او   به  كه  هستم   كسي  اولين   من:  فرمود.  فرمودمي   توصيه  را  تعهد
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  و   آغاز   اين   در  من.  كردم  مشاهده  را  قدسي  طاير   آن   پرواز   كه  هستم  كسي  آخرين
 به  وفا   و  رباني  تعهد  نگهداري  او  توصيه  باالترين  ام؛نيفتاده  دور  او  تعليم  از  آني  انجام،

 .بود عهد 
الهي حركت مي  منافقين! من به سوي جاذبة  مي اي  را  روم،  كنم، من راه خود 

مي  طي  را  خود  راه  هم  كمال  شما  با  كه  شده  نصب  من  راه  در  عالماتي  اما  كنيد. 
مي  نشان  را  راه  غايت  نشانگر  وضوح  كه  شده  نصب  شما  راه  در  عالماتي  و  دهد، 

هويلغزش  اما  شماست.  نمي هاي  شما  نفساني  كه  هاي  را  راهي  وخيم  عواقب  گذارد 
 ببينيد.  ،ايد اختيار كرده

بي دنيا،  محبين  و  منافقين  ميآري  مشاهده  ظواهر  در  را  حسن  كنند.  خبران، 
بي  باطن  از  خداآنان  به  سوگند  است.  الزم  بصيرت  بواطن  ديدن  براي  زيرا    ، خبرند، 

سياسي  معاويه و  هشيارتر  من  حيله از  او  نيست.  مي تر  اگر  گري  خدا  به  كند، 
 ترين مردم من بودم.گري منفور و مبغوض نبود، سياسيحيله 

اي پيامبر گرامي! تو توصيه فرمودي بر نگهداري تعهد، ولي بعد از تو آن عهد و  
مسايگي  كه به ه   ، پيمان را شكستند. درود بر تو اي محبوب خدا از من و از دخترت

 تو فرود آمد و با شتاب به تو ملحق گشت.

شب  چراغ  كه  داشتم  تو  از  گرانمايه  بس  يادگاري  گرامي!  پيامبر  تارم  اي  هاي 
هاي اشكبارم بود. فراق اين پارة تن تو و فراق وجود نازنين تو  كنندة چشم بود و پاك 

ّ ا لِ نّ اِ »دهد  بر من سخت اثر كرد، فقط اين جمله مقدس آسماني مرا تسّلي مي  ا  لِه َو اِن
 .«گرديممي او باز   يما از آن خدا هستيم و به سو : اَِلْيِه راِجُعونَ 

اعتنا باشند، در اندك زماني از  . مسلميني كه به اين تعهد رباني بي
َاْوُفوا بِاْلَعْهِد اِنَّ اْلَعْهَد  »تعالي نفرموده    هم متالشي خواهند شد. مگر خداوند تبارك و 

يا »و نيز  «و به پيمان خود وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد: ْل  مسئو  كانَ 
بِاْلُعُقودِ  َاْوُفوا  ْاَمنُوا  الَّذيَن  آورد  يكسان  يا :  َايَُّها  ايمان  قراردادها ه كه  به  وفا    ي ايد  خود 

مگر «كنيد مجيد  .  قرآن  در  متعال  بَِعْهِدُكمْ :  نفرموده  خداوند  اُوِف  بَِعْهدي  به  َاْوفُوا   :

 .«ام وفا كنمبه عهدي كه با شما بسته ايد وفا كنيد تا عهدي كه با من بسته 

رباني تعهد  نگهداري  است.    البته  صحيح  تربيت  و  تعليم  مستلزم  جامعه،  در 
فرهنگ  كه  كه  مادام  مادام  نيايد؛  وجود  به  باطل  از  حق  تفكيك  براي  سازنده  هاي 
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گردانندگان امور، عناصر پاك و شايسته را در متن حوزة تعليم و تربيت قرار ندهند،  
گذرد،  مي  نتيجه خواهد ماند و هر روزي كه از تاريخ بشريها عقيم و بي همه كوشش 

 دردها افزوده خواهد شد.  تري بر رويدردهاي پيچيده 

  .
رشد انسان  آمدههاي  نايل  حقيقي  پيشوايي  مقام  به  كه  كاروان  يافته  پيشروان  اند، 

انسان ر ُپ هستند.  تالش  بيها  تا  مثبت  ابعاد  ناحيه  از  هم  مي انسان  باال  و نهايت    رود، 
 كند. نهايت به پستي سقوط مي هم از ناحيه ابعاد منفي تا بي 

فرمود: اي منافقين و ملحدين! راه من حق است    )ع( حضرت علي  موالي متقيان 
هاي آن از من و ما ساخته  و راه شما باطل، من خود را از نردبان كلمات شما كه پله 

ترين نردباني است كه انسان را از متن حيات  شده باال نخواهم برد، زيرا اين خطرناك 
 كند.انساني بر كنار و ساقط مي 

د وفا كنيد.  اي منافقين! بياييد به عهد خو
كنند،  را نگهداري نمي  . كساني كه تعهد رباني

 سوگند به خدا سعادت را حتي در خواب و رؤيا نيز نخواهند ديد.

رياست  و  دنيا  مّحب  منحرفين،  و  منافقين  اكثر  گمان  مسلمًا  منافقين  آيا  اند. 
ويرانهمي بر  را  خود  زندگاني  كه  نيرومنداني  فرمان  تصديق  نعمت كنند  هاي  هاي 

 د، تصديقي الهي است؟! انخدادادِي ناتوانان استوار كرده

، ودايع دروني را  بياييد به عهد خود وفا كنيد و به واسطة نگهداري تعهد رباني
اعلي  عالم  به  و  گشته  آزاد  ماديات  و  ماده  از  كه  است  مقام  اين  در  رسانيد.  ثمر    به 

 نايل خواهيد شد. 

 

در    «الِ اْْلَْحو   يا ُمَحوَِّل اْلَحْوِل وَ »درود بر راهروان طريق حق، راهرواني كه با نور  
الهي به  محفل  اكرمه  حضور  رسول  حضرت  رسانند.  انَو  )ص(م  شمع  شمس  آن  و  ر 

اول عهد  در  فرمود:  َلمْ اظهر  خالق  كه  ،  رفته  چنين  لوح  بر  قلم  و  فرموده  چنين  َيَزل 
ياران   نيست.  اين  جز  و  است  اين  است،  معارض  و  مقابل  چيز  چهار  به  چيز،  چهار 
معني   چه  را  سخن  اين  خدا،  رسول  اي  گفتند:  نبوت  درگاه  مجاوران  خدا،  رسول 

 است و آن چهار چيز چيست؟ فرمود:

از آدميان هيچ گروهي نيست كه با خالق يا خلق، ايشان را عهد و پيماني   -اول
غالب   آنان  بر  دشمن  و  درنيايند،  توبه  مقام  به  و  بشكنند  را  پيمان  و  عهد  آن  و  بَود 
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و   عهد  نقض  آن  جزاء  تا به  نكند،  احاطه  را  آنان  هر جانب  از  بليات  و  آفات  و  نشود 
 خويش رسند.  پيمانِ 

خالف آيات ُمنَزل و دستورات مقدس  نيست كه با يكديگر بر هيچ گروهي    -دوم
  )ص( شرع حكم كنند، و دچار فقر و فاقه نگردند. همان فقري كه حضرت رسول اكرم

. «برم از فقر و کفر تو پناه می  به:  َاُعوُذ بَِك ِمَن اْلَفْقِر َو اْلُكْفرِ »برد  پناه مي   از آن به خدا
صعب البته   دنياست؛  ناكامي  در  همه  فقر،  كه  نرود  است  گمان  دل  فقر  فقرها،  ترين 

رد و به جاي علم و حكمت و اخالص، آز و حرص و شهوت  كه تعظيم شرع از دل بَب
صالح قوم  چون  فرعوننهد.  چون  و  بگردانند  صالح  از  روي  ايشان  درياي    ،  غرق 

 قرين هالك شوند. طغيان گردند و چون قارون 

ظاهر    -سوم ايشان  ميان  در  فواحش  انواع  كه  نيست  گروهي  هيچ  آدميان  از 
طاعون  بيماري  به  كه  اين  مگر  كنند،  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  ترك  و  و    شود 

 روي بديشان ننهد.  هانيهاي شديد دچار نشوند و مرگ ناگساير بيماري 

هيچ گروهي نيست كه در معامالت از پيمانه بكاهند، و خداي تبارك و   -چهارم
دنيا   در  است  اين  نگمارد.  ايشان  بر  نياز  و  قحطي  و  َنَبرد  ايشان  از  را  بركت  تعالي 

ْل َيُظنُّ  َا »عذاب ايشان، و خداي تبارك و تعالي ايشان را در آخرت وعيد فرموده است 
َعظيم   لَِيْوم   َمْبُعوثُوَن  َانَُّهْم  ن:  اُولئَِك  گمان  آنان  خواهند  مي مگر  برانگيخته  كه  دارند 

 .  «بزرگ يدر روز شد

توفيق   به  كه  آنان  اما   .
و تعاليم عاليه بزرگان، عهد و پيمان الهي را به    )ع(الهي و عنايت خاص حضرت مولي

 ثمن قليل نفروختند، عوارض دنيوي حجاب فطرت ايشان نشد.

كنند، اما باطنًا فواصل و مراتب آنها بسيار است.  ظاهرًا افراد بسياري حركت مي
را منظور مي تنها سود دنيوي  كه  آن  كسي  اخروي  اجتماعي و  نتايج  آثار و  از  كند، 

هاي  فروشد، غافل است كه چه زيان . او كه عهد الهي را به ثمن قليل مي غافل است
يابد. بزرگي متوجه اوست، و نه هر شب و روز كه هر آني مرض روحي او شدت مي 

مي  آنگاه  گردد،  ارزيابي  او  باقي  و  وجودي  آثار  و  اعمال  پاداش  كه  با  زماني  كه  بيند 
مسبب  كه  خساراتي  است،  مواجه  عظيمي  خسارات  آري  چه  اوست.  خود  چه    ،آن 

 خسارتي باالتر از اين كه انسان به دست خود به خويشتن وارد نمايد. 
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نصيحت  از  ابوذر يكي  جناب  به  مرا  نامه   طلبان  كه  مضمون  بدين  نوشت،  اي 
آن   مكن.  ستم  دوستانت  عزيزترين  به  نوشت:  جواب  در  بزرگوار  آن  فرما.  نصيحت 

كه انسان به  نامه ديگر    شخص بار است  مسّلم و روشني  امر  يك  اين  كه  اي فرستاد 
 كند، من از تو درخواست كردم كه مرا نصيحتي فرما.دوست عزيزش ستم نمي 

ابوذر مردم،  نامه   جناب  افراد  بين  در  كه  مضمون  بدين  فرمود  مرقوم  ديگر  اي 
نيست. هر گناهي را كه انسان    تر و عزيزتر به انسان غير از خود اوهيچ كس نزديك 

 دهد. شود، در حقيقت خود را زير فشار سختي قرار مي مرتكب مي 

  تحصيل علم بدون تفكر و تعقل سودي ندهد؛ حتي تالوت قرآن بدون تفكر و
السالم به  عليه  تعقل براي انسان سود چنداني نخواهد داد. حضرت امام حسن مجتبي

ياراعده  از  به  اي  شما  نيست  كه شايسته  است  مطرح  سخناني  اكنون  فرمود:  خود  ن 
بكوشيد    ،شوندها زنده مي به وسيله اين سخنان مرده   ، آن سخنان گوش ندهيد. آري

تنها   نه  ندهيد.  راه  دل  به  نيست  سودمند  كه  را  آنچه  شويد.  دانش  و  علم  اوعيه  تا 
چراغ  بلكه  شويد،  دانش  و  علم  مصباح اوعيه  و  گرديدها  .  ها 

مراحل   خود  هم  مؤمن،  عالم   .
مي  طي  را  حق  ميطريق  خود  همراه  به  را  ديگران  هم  و  را  كند  راه  عالم  غير  برد. 

 بيند ولي راهزن است.بيند، عالم غير مؤمن راه را مي نمي

رباني نورافشاني    علماي  كنند  حركت  مردم  بين  در  چون  هستند،  الهي  انوار 
پديد آورديم تا در پرتو    ياو نور  يو برا:  َو َجَعْلنا َلُه نُورا  َيْمشي بِِه ِفي النّاسِ »كنند  مي

برود راه  مردم  ميان  در  نظر  «آن  است.  بركت  و  خير  مردم  ميان  در  ايشان  وجود   .
مي  عبرت  روزگار  حوادث  از  كه  ايشانند  است.  توحيدي  نظر  گيرند.  ايشان، 

. كساني كه از حوادث روزگار  
نمي  وادي عبرت  در  هميشه  آنان  نيستند،  تفكر  و  تعقل  صاحب  كه  كساني    گيرند، 

 سرگردانند.  ضاللت

رفته، او    دربارة ايشان فرمود: كسي كه در تاريكي فرو  السالمحضرت علي عليه 
رسد. مسافري كه راه گم كرده و در شب  هرگز با روشني برق جهنده به مقصد نمي

اندازه يك قدم جلو پاي او  اي به  تاريك سرگردان است، هنگام رعد و برق كه لحظه 
 رسد.گردد، به مقصد نمي روشن شده و فورًا خاموش مي 

فروشند و  خوشا به حال طالباني كه گوهر ذات وجود خود را به ثمن قليل نمي 
َو ْلتَْشَتُروا بَِعْهِد الل ِه ثََمنا   » نمايند. آنان كه به فرمان الهي  سير در طريق معنويات مي 

الل ِه    ا ِعْندَ مَ   اِنَّ »به خوبي دانستند  ،  «دروشينفعهد و پيمان خدا را به ثمن ناچيز    :قَليال  
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تَْعَلُمونَ  ُكْنَتُْم  اِْن  َلُكْم  َخْير   اگر  ُهَو  شما  براي  است  بهتر  همان  خداست،  نزد  آنچه   :
 .«دريابيد

اي سالكين طريق حق، خويشتن را از رنگ تعلقات آزاد نماييد، و مرغ دل خود  
الهوت را   عالم  اليتناهي  فضاي  در   در  پرواز  سوي  به  به  يكبار  را  سنگي  اگر  آوريد. 

موافق   درآوريم،  حركت  به  را  آن  دوباره  نيست  الزم  ديگر  دهيم،  حركت  آن  نشيب 
كند. اگر بخواهيم آن سنگ را به مكان  طبع خود حركت كرده در جايي سقوط مي 

راوليه  با  دهيم،  انتقال  حركت  اش  چنين  زيرا  بود،  خواهيم  مواجه  بسيار  تالش  نج و 
حركت   اوست،  طبع  موافق  كه  حركتي  انسان،  روح  اما  نيست.  سنگ  طبع  موافق 
صعودي است و اين حركتي است فوق مثال سنگ كه در آن نيازي به زمان و مكان  

خود  تكاملي  و  صعودي  سير  به  يابد،  رهايي  مادي  تعلقات  از  انسان  روح  اگر    ندارد. 
 رسد. ادامه داده به وصال مي 

خّناِس حق!  طريق  راهروان  خاطر   اي  در  تشّتت  وسواس  براي  را  خويشتن   ،
هاي خود را براي پذيرش وسواس نافذ او  قلوب شما آماده كرده، آگاه باشيد كه دل 

وي   وساوس  برابر  در  دفاع  براي  را  خويشتن  الهي  تعهد  با  نسازيد.  آماده  مستعد 
 گردانيد و به ياد آريد آن تعهدات الهي را. 

الهي،    با استمداد از حق، تعهد الهي را به مقام تحقق درآوريد و از پرتو آن نور
به رياض قلوب رونق و طراوت ديگر بخشيد، و مزارع علم و معرفت را به آب زالل آن  

 درگاهش بارور سازيد.تعهد، آبياري نموده و از تابش انوار لطايف محبوبين 

ن و متجّلي گردانيد.  د، مزّيباطن خويشتن را به واسطة كمال مراقبه در تثبيت تعهّ 
محل   مخزون،  سينة  صدف  در  مكنون  دّر  چون  را  خويشتن  دل  الهي،  تعهد  تحقق  با 
لسان   از  دل  سمع  به  شود،  چنين  حق  توفيق  به  اگر  كنيد.  حكمت  بدايع  و  اسرار 

 شما را مبارك باد.  ،اين برات سعادت ، شنويد كه اي مردان خدامي محبوبين الهي 

هواجس   و  روحاني  امراض  از  را  ديگران  و  خود  الهي،  تعهد  با  الهي،  رهروان  اي 
ِب كه  نفساني  بدانيد  و  آييد؛  پرواز  به  قدس  عالم  فضاي  در  خدايي  پر  و  بال  با  و  رهانيد، 

 توحيد از آِن متعهدين است.   سرمستي از شراب طهور

 

 اند: براي هر كار آساني نيست، اين است كه بزرگان فرموده مبارزه با نفس اّماره
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پنجه است. اي انسان، تو زندانبان نفس  نفس اماره به منزله يك زنداني قوي   ،انساني 
قوي در را بشكند و    خود باش. چه، گاهي به سبب غفلت و عدم شايستگي، زندانِي

لذا   بكند،  خواهد  هرچه  و  شود  خارج  زندان  از  خود  و  رساند  هالكت  به  را  زندانبان 
 ا به كمال رساند.الزم است اين زندانبان مراتب شايستگي خود ر

مي  علوم  ظواهر  اخذ  با  كسي  كه  نشود  پيشگاه  تصور  در  را  بلندي  مقام  تواند 
تحقق مي  علم وقتي  در فضاي  الهي دارا شود.  را  دانستن  آيد.  كه به مقام عمل  يابد 

دانستن خالصه كردن و به مقام عمل برنيامدن، نادرست است. اين زندانبان بايد در  
عم و  علمي  مراتب  به  تقويت  را  خود  شايستگي  مراتب  تا  بكوشد،  خود  عشقي  و  لي 

در سماي حقيقت   درخشاني  كوكب  در حقيقت  كه  آرزوي وصال،  اگر  رساند.  كمال 
معطر نسازد، دنيا براي اين   را  مشام جان  عشق جمال ازلي  است، ندرخشد و نسيم 

 اي بيش نيست.كدهشخص ظلمت 

آماده مبارزه با مشكالت    اي سالكين طريق حق! اينك وقت آن است كه خود را
و   عهد  شرايط  بايد  شود.  حاصل  يقين  برايمان  تا  برداريم  پيش  از  را  موانع  نموده، 

در  را  خدا  با  بستن  و   پيمان  كنيم  ايجاد  تحقق  خود  خدا  با  ما  پيمان  و  عهد  گرنه 
كـ نخواه يافت،  فرمودهـ د  بزرگان  التَّْسليمُ »اند:  ه  ُهَو  ْسالُم  همان  :  َاْْلِ تسليم  اسالم 

 .«است

و  » يقين،  به  تصديق  و  تصديق،  به  تسليم  و  تسليم،  به  را  انسان  واقعي  اسالم 

ْسالُم ُهَو التَّْسليُم َو   :دهديقين به اقرار، و اقرار به عمل و عمل به ادای حق سوق مي  َاْْلِ
قْراُر ُهَو اْلَعَمُل َو اْلَعَمُل  التَّْسليُم ُهَو التَّْصديُق َو التَّْصديُق ُهَو اْلَيقيُن َو اْلَيقيُن ُهَو   قْراُر َو اْْلِ اْْلِ

 .«ُهَو اْْلَداءُ 

دهيم مي  ،انصاف  تحقق  ما  اسالميت  و  يقين  عمل،  بدون  كاش  آيا  اي  يابد؟ 
را   خود  و  گردند  بيدار  غفلت  خواب  از  است  باقي  مهلت  تا  حق،  مسير  از  منحرفان 

ْسالُم ُهَو  »م نشان دهند كه  فريب ندهند، بلكه عماًل مراتب تسليم خود را به اسال َاْْلِ
 . «اسالم همان عمل است :  اْلَعَملُ 

جامعه بشريت عرضه داشته و   در اين عصر قاموس علوم، هزاران نكته ِحكمي بر 
عصِر علماي  و  نويسندگان  علماي    تعداد  و  نويسندگان  تعداد  برابر  چندين  كنوني 

زيرا   نموده،  احاطه  را  مردم  پيش  از  بيش  بدبختي  امروز  لكن  است،  گذشته  اعصار 
 ها فاصله است.ميان علم و عمل فرسنگ 
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توان از اسالم حقيقي  ور شده كه نمي ديني شعله امروزه دنيا چنان در آتش بي
در اكثر ممالك نمي  كرد.  اكرمتوان رسا صحبت  كرد.    )ص(لت حضرت رسول  پياده  را 

راه  دنيا  نقاط  اكثر  شرايطدر  چنين  در  آيا  است؛  شده  مسدود  تربيت  و  تعليم    ، هاي 
خودفريبي و  سكوت  ما  معني    وظيفه  است  اين  التَّْسليمُ »است؟!  ُهَو  ْسالُم  و    «َاْْلِ

ْسالُم ُهَو  »  باقي است به مقام توبه برآييم. ؟! بياييم تا مهلت«اْلَعَملُ َاْْلِ

  عظيم   چه   الهي   پيشگاه  در   شما   ليت مسئو  دانيد مي   هيچ   خدا،   راه   رهروان   اي 
  حد   به   عمل   و  علم   در   و  كنيد   اصالح   را   خود  موظفيد   كه  اين   بر   عالوه  شما   است؟ 
  بلكه  كشور،  اين در  تنها   نه شما  وسيله به  نيز  جوانان از  كثيري عدة بايد رسيد، كمال

 .شوند ارشاد و  هدايت  ديگر  كشورهاي در
  در   فردا   شما   رسيده،  كمال  حد  به  شما   دربارة  حجت   اتمام  كه   سالكيني  اي

  و   مبارز  جوانان  شما   كشوريد،   اين   الهي  جوانان  شما .  نداريد  عذري   هيچ   الهي   پيشگاه
  و   علم   به  كه   يابد   تحقق   وقتي   شما   جواني   اين  بدانيد   اما   هستيد،   زمين   روي  الهي
  هر .  .  شويد  آراسته  الهي  عمل 

  است؛   زيباتر   و  تر جوان   او   بيشتر،  عشقي  و  عملي  و  علمي  مراتب  عالم  اين  در  را  كه
 . بگوييد راست   اگر  ايد شايسته  شما 

  اشتباهند،   در   خود  كه   گيرد   قرار   كساني  دست   در   تربيت   و   تعليم  رشتة   نبايد
  چند هر   روند، مي  بيراهه  خود   كه  اين   از  غافل  دهندمي  ارائه  هاييراه   جوانان  براي
 .پندارند خدا  خاص  بندگان را  خود

  كمال   به   را  خود  اتفاق   و  اتحاد  مراتب  تا   كوشندمي   روز  و  شب  باطل  اهل
خواب   ما   لكن   رسانند،  بين   كه   اتفاقي  و   اتحاد   مراتب   آن .  هستيم  غفلت  در    اهل   در 

  تفكر   مقام  به  كاري   هر   انجام   از  قبل   بياييم.  نيست  مسلمين  ما   بين   در  است،  باطل
  به   را  مسلمانان  ما   چيز   هر   از  بيش  تعالي  و  تبارك   خداوند  كه  دانيم نمي  مگر .  برآييم

  ها آسمان   ملكوت  در  انديشيدن  كه  اندنفرموده  مگر !  است   فرموده  امر   تدبر   و  تفكر 
  به   عبادت :  فرمايدنمي   (ع )عسكري  حسن   امام   حضرت   مگر   است؟   مخَلصين  عبادت 

 .است  الهي  امر  در  تفكر  بلكه نيست، ةصلو و صوم  كثرت

خان:  ابِها َاْبو   ِمنْ   اْلُبُيوَت   َوا ْتُوا»   فرمايدمي   مجيد   قرآن به  وروده و  در  از  آنها    يها 

  َلُدنَْك   ِمنْ   لي   اْجَعلْ   وَ   ِصْدق    ُمْخَرجَ   َاْخرِْجني  وَ   ِصْدق    ُمْدَخلَ   َاْدِخْلني  َربِّ   قُلْ »  و   «درآييد
از در صدق  داخل كن و    از ره صدق  يو بگو پروردگارا مرا در هر كار:  نَصيرا    ُسْلطانا  

  شريفه،  آيات  اين در. «بخش قرار دهي يار يمن تسلط يخارج ساز و از جانب خود برا 
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  منحصر   صدق،  با   توأم   دخول  و  ورود   اين  آيا .  شويد  وارد  صدق  روي  از   كه  است  امر 
  آيا   نيست؟  و اجتماعي  انفرادي   مسائل  حل  به  مربوط  آيا   خانه؟  يا   سالن  يك  به  است

  كه   تربيت،   و  تعليم   مسئله  جمله   از  و   حقيقي  زندگي  مسائل   حل  به  نيست  مربوط
  ، اوصياء  و  انبياء   حضرات  مهم   هايسفارش   از   يكي  مسلمًا   شويم؟   آن  وارد  چگونه

 اصيل جوانان است. فطرت  كردن  زنده و  تربيت و  تعليم  به سفارش

هجوم   طرف  هر  از  بيگانگان  كه  شرايط  اين  آرزويشان  در  يگانه  و  آورده 
اندازي بين مسلمين است، به جاي سعي و كوشش در اتحاد و اتفاق، چه جاي  تفرقه 

سال  ما  كه  است  صحيح  اين  آيا  است؟!  معارف  تفرقه  و  علوم  تحصيل  متمادي  هاي 
 كنيم، اما امروز نه خود از آن برخوردار شويم و نه ديگران؟!  حقه

جوانان  ما  كثيف  پاك   اگر  و  پليد  عناصر  كنيم،  رها  را  حقيقي  طالبين  و  قلب 
اند كه طهارت و پاكيزگي ايشان را در معرض آلودگي قرار دهند.  بسياري در كمين 

اين ميان، آيا وظيفه مربيان اين است كه جوانان را تنها با الفاظ و كلمات علوم    در
مربيان   وظيفه  باالترين  امروز  سازند؟!  آشنا  به    الهيحقه  عامل  و  عالم  كه  است  اين 

زنده   را  ايشان  اصيل  فطرت  پردازند،  جوانان  ارشاد  به  آن  بر  عالوه  و  گردند  حقايق 
هاي معرفتي را كه به دست باغبان ازلي در ضمير دل آنان كاشته شده  سازند، تخم 

الهي تربيت  و  تعليم  چنين  سازند.  انحراف  ، بارور  از  را  از    جوانان  و  داشته  برحذر 
 گذارد. بستي نمي دارد و براي ايشان بن ميبيراهه باز 

خواهد پردة غرور و كبر و خودخواهي و  اي منحرفان! در اين ميان كسي كه مي 
به   تاريكي  از  و  سازد  مبدل  قدرت  به  را  شما  زبوني  و  بزدايد،  شما  دل  از  را  غفلت 

با   را  او  كه  است  اين  وظيفه  آيا  آورد،  يا  روشنايي  كنيم  استقبال  روحي  صفاي 
، جامعه بشري يك مزبلة كثيف، قتلگاه  برعكس؟! بايد بدانيم كه بدون هادي حقيقي

آن    بزرگي خواهد بود، كه هيچ نظم و نظام و قانون منظمي بر   فجيع و دارالمجانين 
فرما نخواهد بود. اين اتحاد و اتفاق به منزلة حرارت در بدن است، اگر حرارت از  حكم 

بدن به كلي زايل شود، انسان به هالكت رسد. بياييم اين اتحاد و اتفاق خود را حفظ  
دامنگير ما  عظيمي  كه بالهاي  بياييم تا مهلت باقي    كنيم وگرنه بدانيم  خواهد شد. 

 است، هم خود را اصالح كنيم و هم جوانان كشور را ارشاد نماييم.

دارد و به اعتدال و  مي پيشگي باز تعليم و تربيت الهي، جوانان را از بيراهه و ستم 
رساند. البته نه آن عدالتي كه معلول اجبار باشد، زيرا او طعم و حالوت و  عدالت مي

عد جوانيشيريني  چنين  است.  چشيده  را  جز   الت  را  كل    وخود  را  جامعه  و  جامعه، 
كرد.   درك خواهد  رابطة روحي خود را با جامعه بشريت  يعني  دانست،  خود خواهد 
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چنين جواني آزادي واقعي خواهد يافت، نه آن آزادي كه به خاطر منافع خود، منافع  
ب اين  خواستار  و  سازد  متزلزل  را  موانعجامعه  بدون  كه  اشباع  ،  اشد  آرزوهايش  تمام 

 گردد. 

روي خواسته  كه ما  چنان شود  از  نبايد  يا  يكديگر نزديك  موهوم، به  امور  ها و 
همديگر دور شويم. بياييم اتحاد و اتفاق خود را حفظ كنيم. اگر وقتي كسي خواست  

كه به نقايص   است  بگويد، ناراحت نشويم. سالك حقيقي كسي  را  خود پي  حقيقت 
برمي  حق  راه  در  كه  قدمي  هر  ندهد،  فريب  را  خود  كه  برد،  حقي  سخن  هر  و  دارد 

 شنود، بر مراتب مقامات معنوي خود بيفزايد. مي

اي باشد، در جهت نشر حقايق  ولو در هر مرتبه   بايد از فرصت آزادي قلم و بيان
قلم و بيان است. در آنجا كه آزادي قلم و    ها، آزادي استفاده كنيم كه برترين آزادي

 برند.بيان نباشد، توان گفت مردم در تاريكي جهالت به سر مي 

ثروت  به  را  چشمشان  كشورها  نفتامروز  معادن  قبيل  از  آن    هايي  امثال  و 
و    هاي ظاهر دارند، لكن غافلند كه در قبال معادن ظاهرياند، چشم به اسلحه دوخته 
وجود دارد. سالك حقيقي بايد عالوه    هاي باطني، معادن و اسلحه هاي ظاهرياسلحه 

را در خود استخراج كند و امتيازاتي را كه خداي تبارك    بر اين كه آن معادن باطني
ت فرموده در اختيار جامعه بگذارد، با تعليم و تربيت الهي، ديگران  تعالي به او كرام  و

معادن   كه  كنند،  استخراج  خود  در  را  باطني  معادن  نيز  آنان  تا  نمايد  ياري  هم  را 
 تر از معادن ظاهري است.تر و ناشناخته باطني دست نخورده 

. اما عالمي  
برخوردار گردد و تأليفات بسيار هم    كه عامل نباشد، ولو ظاهرًا از علوم و معارف حقه

هاي گروهي، در مجالس و محافل صحبت كند، به كشورهاي  داشته باشد، در رسانه 
پيش   در  را  نفسانيت  راه  اينها  قبال  در  لكن  نمايد،  منتشر  را  حقايق  و  برود  خارجي 

حربه مؤثري است در دست مسلمين؟! به خدا سوگند او    ،گيرد، آيا چنين عالمي هم
معصومينحربه   حضرات  مگر  كفار!  دست  در  است  عاِلنفرموده   )ع(مؤثري  كه  اند  مي 

مي فاسد  را  عاَلمي  باشد،  علمايي  فاسد  چنين  دنيا  نقاط  اكثر  در  امروزه  كند؟! 
بي و  فاسد  علماي  قبال  در  كه  است  الهي  طريق  سالكين  بر  مقام  بسيارند،  به  عمل، 

 مبارزه برآيند.
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 ه  ـي بـه حق بر باطل پيروز است و خداي تبارك و تعالـسنت الهي اين است ك
گرداند. اما نكته دقيق و باريك اين است كه اهل ايمان  دست حق، باطل را محو مي 

الهي،   توفيق و حمايت  كه به  غالب خواهند شد  كمال بر كفر و باطل  در حد  وقتي 
 حقانيت خود را به درجة كمال برسانند.مراتب 

شيطان حملة  كه  دانست  حق   بايد  اهل  سوي  به  هميشه  يارانش  است،    و 
خواهد از مراتب حقانيت و نورانيت آنان كاسته شود تا كفر و باطل بر آنها غلبه  مي

ايما  و  حقيقت  شدن  كاسته  در  همانا  حق،  اهل  مغلوبيت  چه  قلبي كند.  اتحاد  و    ن 
 آنان است. 

اگر ما طالب غلبه بر كفر و باطل هستيم، بايد واجد شرايط شويم. آيه شريفة  
النّاُهوَن  » َو  بِاْلَمْعُروِف  الّساِجُدوَن اْْلِْمُروَن  الّراِكُعوَن  الّسائُِحوَن  اْلحاِمُدوَن  اْلعابُِدوَن  التّائُِبوَن 

اْلُمْؤِمنينَ َعِن   ِر  َو َبشِّ لُِحُدوِد الل ِه  اْلحافُِظوَن  توبه:  اْلُمْنَكِر َو    ، پرستندگان  ، كنندگانهمان 
كارها   ، كنندگانسجده   ، كنندگانركوع  ،دارانروزه   ، رانيشگا تس به    ي وادارندگان 

كارها   ،پسنديده از  را    ،ناپسند  يبازدارندگان  مؤمنان  و  خدايند  مقررات  پاسداران  و 
در عين دادن مژده و بشارت به مردان طريق حق، وظايف و تكاليف آنان    «بشارت ده

مي  معين  آن  را  در  كه  رسانند  كمال  به  را  خود  ايمان  و  حقانيت  مراتب  كه  نمايد، 
 صورت، پيروزي حتمي است. 

خواهان نيل به آن است. اما  در دل هر كس آرزوهايي نهفته است كه هميشه  
او را آرزويي است كه ميل و رغبتش به آن بيش از همة آرزوهاست. به    ،در بين آنها 

عبارت ديگر، آن آرزو منتها و بلكه جامع آرزوهاي اوست، به طوري كه هرگاه به اين  
 آرزو موفق گردد، گويا به تمام آرزوهايش رسيده است.

خواهد به آن موفق گردد بايد وارد آن  مي   تحقق هر آرزو راهي دارد، كسي كه 
عالم شود، و پس از ورود بايد بداند كه چگونه در اين عالم راه رود و مراحل طريق  
عقل   و  فكر  به  اتكاء  با  كسي  است  ممكن  گاهي  مادي،  آرزوهاي  در  بپيمايد.  را  آن 

هاي  خود، راه تحقق آرزوهايش را دريابد و تا حدي آن را طي كند. ولي طريق آرزو 
خود،   فكر  و  عقل  به  اتكاء  با  تنها  بتواند  كسي  كه  نيست  چنين  آن  عوالم  و  معنوي 

مي  كه  افرادي  نمايد.  طي  و  بشناسد  را  راه  آن  معنوي  مراحل  آرزوهاي  به  خواهند 
توان وارد  خويش نايل گردند، بايد بدانند كه گرچه با اتكاء به تفكر و تعقل خود مي 

 به مقصد و مقصود نخواهند رسيد. ثمر نشده اين راه شد، ولي مثمر 
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صاحبان آمال و آرزوهاي عاليه معنوي، بايد فرد كاملي را دريابند كه او نيز اين  
آرزو را در سر داشته و وارد اين عالم شده و مراحل آن را پيموده است. چنان فردي  

ر  داند كه از مراحل اين عالم چگونه بايد عبور كند، كدام علل موجب تقويت او دمي
گردد. او واقف است كه  شود و كدام علل سبب تضعيف نيروي او مي طي اين راه مي 

توان آن را از ميان  كند و چگونه مي كدام علل، موانع و مشكالت در بين راه ايجاد مي 
دوران   ولي  شدند،  متكي  خود  عقل  و  فكر  به  تنها  كه  افرادي  بسا  چه  برداشت. 

رسيد، لكن به كوچكترين آرزوي معنوي  فرا   گشت و دوران پيري   شان سپريجواني
 خود نايل نشدند.

عاقبت  ،آري نماييم،    خير  بزرگان  كالم  در  سيري  اگر  نگردد.  كسي  هر  نصيب 
و همه بزرگان از عاقبت امر خود نگران بودند. مرد    )ع(گردد كه مولي عليمسلم مي 

آينده  هميشه  كوتاه عاقل  فرد  اما  است،  مي نگر  اّول  به  وارد  بين  جواناني  زماني  نگرد. 
نمو طي  هم  را  مراحلي  و  شده  عالم  منحرف  اين  يا  و  مانده  راه  نيمه  در  لكن  دند، 

خالف انتظار به بيش از آنچه انتظار داشتند موفق گرديدند. به  شدند، و گاه بعضي بر 
در   را  علل  آن  بايد  دارد،  عللي  ديگري  اين  موفقيت  يكي و  آن  شكست  مسلم،  طور 

اي اختيار  راهي و استادي و برنامه   ، كانون دل ايشان جستجو كرد. فرد موفق و پيروز
كرده كه سعادت و موفقيت او را تضمين نموده است؛ لكن عدم موفقيت ديگري به  

اماره نفس  از  پيروي  و  اعراض  خطاها،  اشتباهات،  راه   سبب  اختيار  نادرستي  و  هاي 
 است كه به پاي خود پيموده است. 

گرد خير  به  عاقبت  تا  كرد  بايد  يك  چه  به  كه  است  ناگزير  حقيقي  رهرو  يد؟ 
كامل   استاد و رباني  فرد  كند.    و واصل و عالم  او عمل  طبق دستور  متمسك شود و 

اصواًل در حّد اعتدال بودن مشكل است، مادام كه اتكاء رهرو به هادي واقعي نبوده و  
كه سالك   مشكل است  لذا  تفريط و  يا  افراط است و  در حد  يا  كارها  به خود باشد، 

 عاقبت به خير گردد. 

تواند چنين سالكي را ارشاد كند و وجودش را معتدل  است كه مي   هادي الهي 
خواهيم مركزي براي نيكوكاري و  اي به عالمي رباني اظهار نمودند كه مينمايد. عده 

دستگيري از نيازمندان تأسيس كنيم، تا سه مرتبه گفتند، جوابي داده نشد. سرانجام  
اف شما  بين  در  چون  هستم،  مخالف  فرمود:  عالم  احكام  آن  و  وظايف  به  عالم  راد 

تعاون واقعي تفريط،  يا  است  در حد افراط  يا  در حد    موجود نيست، عمل شما  بايد 
 اعتدال صورت گيرد. 

 را در سالك ايجاد كند:  ةخواهد اركان اربعه الهي مي   راهنماي واقعي
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باشد. مسلمًا بدون ارشاد، كسي    و عقل سليم   مقامي كه داراي عقل باطني  -1
كتب،  نمي مطالعه  وجود  با  حق  طريق  حقيقي  رهرو  گردد.  باطني  عقل  داراي  تواند 

 ه اين نعمت عظمي  ـه طرف استادي كامل برود تا در اثر ارشاد او بـه بـناچار است ك
 رسد. 

باطني  -2 عقل  مقام  وصول به  از  پس  كه  ن  تفكري  تفكري  عقل  باشد؛  از  اشي 
باطني نه عقل ظاهري. چه تفكر متكي به عقل ظاهري توأم با خطا و اشتباه بوده، 

تواند از محدودة ماديات و ظواهر فراتر رود، اما تفكر باطني سبب سير در عوالم  نمي
 گردد. مي   علوي و عالم الهوت

 باشد. اي كه ناشي از تفكر الهي نّيت و اراده  -3

 ت متكي به تفكر باشد.مجاهدت و سعيي كه ناشي از اراده و نّي -4

مادام كه در فردي اركان اربعة الهيه نامبرده در فوق تحقق نيابد، كارهاي او در  
به   چنگ  خود،  فطرت  نماي  و  نشو  براي  ناچاريم  ما  لذا  و  است  تفريط  و  افراط  حد 

ا آب زالل حقيقت، شجرة فطرت  دامن مقدس چنان راهنمايي بزنيم. راهنمايي كه ب
 ما را آبياري نمايد تا قلوب ما به وسيله همان اركان اربعه آرامش يابد. 

 

اي چنان پندارند كه اگر كسي داراي معلومات كثيره بوده و ظاهرًا تحصيل  عده 
كتاب   معارف حقه  علوم و كند، همه  كند،  صحبت  تلويزيون  راديو و  در  بنويسد و  ها 

اينها نشانه مسلماني و حقيقت است. غافل از اين كه در اسالم، علوم و معارف حقه  
جرايد   و  كتب  در  تنها  كه  اين  نه  درآيد،  عمل  مقام  به  و  شود  پياده  ضماير  در  بايد 

 نوشته شود.

است.    ادگي روحي از قيود نفس اّماره يكي از اركان سير و صعود الهي انسان، آز 
اسير نفس و غرايز خويش است، ولو سخنراني  كه  كتاب انساني  كند و  بنويسد  ها  ها 

لكن به علت اسارت، حوصله و توان برخاستن و راه رفتن ندارد، در اين شرايط صعود  
 پذير نيست.و طيران توحيدي براي او امكان 

مندي به مقامات ظاهري به جايي رسيده كه  ه ، خودخواهي، عالقپرستيتجمل 
حتي برخي پزشكان هم در راه رسيدن به مقامات ظاهري و كسب امكانات مادي و  

كم تخصص خود را فراموش كردند و از  كم   ، اعتنا شدهمالي، به شغل اصلي خود بي 
واقعيت  اين  سرپيچيدند.  الهي  نشان فرمان  اوج    ، دهدمي   ها  در  بايد  كه  انساني  آن 

اعلي  عالم  هم    فضاي  كثير  معلومات  داراي  كرده  تحصيل  فرد  يك  ولو  كند،  طيران 
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سفلي  عالم  به  عمل،  عدم  اثر  در  چگونه  َاَضلُّ »  باشد،  ُهْم  َبْل  همانند   :  َكاْْلَنْعامِ  آنان 

 كند.سقوط مي  «ترندهچهارپايان بلكه گمرا

نفساني  اسف آرزوهاي  به  رسيدن  براي  اشخاصي  چنين  كه  اين  همه  از  انگيزتر 
مي همكاري  فاسد  افراد  با  كه  خود  آن  حال  مسلماني؟!  و  اسالم  است  اين  آيا  كنند، 

غنيّ  انسان  فرهنگ  اتصااًل  مي اسالم  دعوت  تقوي  و  تصفيه  و  تزكيه  به  را  كند.  ها 
مي  ما  به  كه  و  فرهنگي  علم  اين  اگر  ولي  كنيد،  طلب  دانش  گور  تا  گهواره  از  گويد 

گويد چون صبح از خانه  دانش توأم با عمل نشود، ارزشي ندارد. فرهنگي كه به ما مي
در  بايد  امكان  حد  تا  شدي،  مشك  صدد بيرون  انسان حل  است  الت  اين  آيا  شوي،  ها 

 ها؟!  حل مشكالت انسان 

كذايي و عالم  راهنمايان  غالب جوامع اسالمي  در  چه  متأسفانه  اگر  آنها،  نمايان 
مشاهده   آنها  در  اسالمي  عمل  آثار  از  اثري  ولي  گويند  سخن  اسالم  نام  به  ظاهرًا 

ظواهر نمي به  عمومًا  اينان  مي  ،شود.  دلخوش  را  كه    ،سازندخويشتن  حالي  در 
الهي  فعاليت  حركت  نباشد،  توأم  عمل  با  كه  مادام  تبليغي،  هرگز  نهاي  و  يست 

 مند شد. غير الهي بهرهتوان از حركات  نمي

خبري از باطن، آيا شايسته است كه جوامع اسالمي خود  با رعايت ظواهر و بي
به واسطه    ،ه ما ق خود را نسبت بها بدانند؟! در صورتي كه ايشان تفّورا برتر از غربي

 دانند. تحقيقات علمي و تكنولوژي خويش مي 

كرد و به  به شدت از تفكر خالق جامعه ايراني جلوگيري مي   آري رژيم گذشته
مي بود؛  بيگانگان  منافع  و  سياستها  به  وابسته  ايراني  شدت  جامعه  كه  خواست 

ريزهسال متمادي  حقيقت  هاي  باشد.  بيگانگان  هزاران  خوار  امروز  اگر  كه  است  اين 
به   مربوط  ظاهرًا  معارف    سخنراني  و  توحيد  دربارة  كتاب  هزاران  و  بنماييم  اسالم 

 اين حركات چندان سودي نخواهد داد. اسالمي بنويسيم، تا عمل به ميان نيامده

ها كنيم،  و غربي  اگر تمام كتب و جرايد را پر از لعن و نفرين بر رژيم گذشته
اي را  براي اسالم سودي نخواهد داشت. مانند اين است كه دزدي شبانگاه اموال خانه 

با  صبح  و  برد  سرقت  كند!    به  تماشا  را  صاحبخانه  ضّجه  و  ناله  خندان  لب 

 . 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              382   

حجت اتمام  همه  براي  الهيه  نيروي  وسيله  به  تعالي  و  تبارك  فرموده    خداوند 
مقصود   و  مقصد  سوي  به  را  ما  اتصااًل  كه  اسالم  در  است  عظمتي  چه  واقعًا  است. 

مي  سوق  حق  راه  به  ميحقيقي،  ندا  ما  به  اتصااًل  اسالم  تو  دهد!  انسان،  اي  كه  دهد 
تو حق است، نفس مطمئنه تو حق است، دنيا    حقي، خالق تو حق است، نفس اّماره

است حق  عقبي  مي و  تعليم  تو  براي  را  زندگي  روشن  راه  كه  آسماني  برنامه  دهد،  ، 
 حق است  

نُزَِّل َعلي    وَ » بِما  َربِِّهمْ   ْاَمنُوا  ِمْن  اْلَحقُّ  ُهَو  َو  د   محمد  :  ُمَحمَّ بر  آنچه  به  نازل    (ص)و 

برنامة مقدس  . اين  «اند كه آن خود حق و از جانب پروردگارشان استه گرويد  ، آمده
فيلسوف  يك  ناحيه  از  ارزيابي  آسماني  از  پس  كه  نيست  دانشمند  و  و  اشتباهات  ها، 

خطاها و اغالط آن روشن گردد و نياز به تجديد نظر داشته باشد. اين برنامة مقدس  
 .«َو ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهمْ »آسماني از ناحيه خداست و حق است 

چه   كنيم،  پيروي  حقيقي  راهنماي  يك  از  كه  هستيم  موظف  ما  اينجا  در 
ط اين راه و دقايق آن و شناختن امراض نفساني و معالجه آنها كار هر كسي  استنبا 

فردي   چنين  باشد.  قدسيه  و  ملكوتي  نفس  داراي  كه  است  الزم  كسي  نيست، 
اسرار الهي، طالبين را    تواند رشته امور تربيت را به دست گيرد و با شراب طهورمي

دل  در  را  الهي  كه اسرار  آنانند  در  سرمست سازد.  معرفت  تخم  ها به وديعت نهند و 
 قلوب بكارند. 

و   شده  كشيده  نفساني  زنجيرهاي  به  كه  را  انساني  آيد،  الهي  رهبري  كه  آنگاه 
اسير حب شهوات و گرفتار قيود دنياست، او را از همه اين قيود آزاد ساخته به سوي  

كه  م نيست  آن  نمايندة  بزرگان  كالم  اين  كه  دانست  بايد  ولي  برد.  مقصود  و  قصد 
ليت به  مسئو  تعالي راهنمايي براي انسان نصيب فرموده، ديگر   چون خداوند تبارك و

از او سلب شده است. بلكه او وظايف و تكاليفي دارد كه اگر به آنها عمل    ا تمام معن
 الهي برخوردار گردد.  تواند از وجود چنان رهبر نكند، نمي 

. 
قيود   چون  دنيا،  اما  حب  جاذبه  از  گذشتن  است،  بسيار  مادي  عالم  در  انسان 

بتواند به   كه  آساني نيست، نيروي الهي الزم است  از جّو آرزوهاي نفساني كار  عبور 
نور   اين  آري  كند.  پاره  را  نفس  و  دنيا  حب  زنجيرهاي  الهي،  نور  يا  نيرو  آن  وسيله 
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اعلي پرتاب كرده    الم ملكوتالهي است كه انسان را از اين عالم مادي به اوج فضاي ع
 آورد.به طيران درمي 

بدون تقوي و تزكيه نفس ممكن نيست. بايد در    ، حصول اين نور يا نيروي الهي
ب  شد.  ملبس  تقوي  الهيه  لباس  به  و  كوشيد  نفس  تقـتزكيه  تـدون  و  ه  ـ زكيـوي 

ب بـ نفس،  تسليم  و  انقياد  و  طاعت  مولـ دون  فرمان  امكان ـه  موفقيت  اين  ر  ـپذيي، 
 د.ـباشنمي

جانشين خدا در زمين و اشرف مخلوقات    ،اين حق است كه انسان كامل  ، آري
كامل   راهنماي  و  رهبر  از  تبعيت  و  عمل  بدون  الهي  مقام  اين  حصول  لكن  است، 

بذر  امكان  كه  است  الهي  معلم  چنان  عاليه  تعاليم  وسيله  به  بود.  نخواهد  پذير 
تواند  كند و سالك طريق الهي و طالب حق و حقيقت ميهاي ذاتي او رشد مي ارزش 

شداي مجاهدت  مراحل  و  رياضت  اين  انوار  مرحله  هر  در  نموده،  طي  را  مصائب  و  د 
معلم   اين  واسطه  به  كند.  مشاهده  است،  الهي  كمال  و  جمال  نور  همانا  كه  را  خود 
كشتي   را  الهيه  عقل  اين  اگر  رسد.  كمال  به  انسان  الهيه  عقل  مراتب  كه  است  الهي 

 ن كشتي است.نماي ايزندگي انسان بدانيم، تعاليم عاليه ايشان، قطب 

الهي  محبوبين  زيرا  بود،  نخواهد  عذري  ترا  الهي  پيشگاه  در  فردا  انسان!    اي 
سراج منيري در پيش راه تفكر تو نهادند تا گمراه نشوي. آگاه باش كه مبادا افرادي  

ه  ظاهرًا در لباس اسالم، ولي باطنًا در لباس اهريمن راهنمايي ترا بر عهده گيرند، ك
 استاد اين راه بايد واجد شرايط باشد.  

ديگر  سوي  مي   ،از  دم  اسالم  از  ظاهرًا  كه  و  افرادي  اعمال  و  آثار  به  و  زنند 
افتخار مي  يك مسلمان حقيقي به جامعه نشان  اقدامات خود  ظاهرًا خود را  كنند و 

ود  غير الهي خدهند، سوگند به خدا بدانند اگر هزاران پردة ضخيم بر روي اعمال مي
خداوند تبارك و تعالي آن را آشكار خواهد كرد. لذا بايد اين افراد را    ، بكشند، عاقبت

ظاهرًا   خائن،  باطنًا  امين،  ظاهرًا  كه  افرادي  كرد؛  اجتناب  جدًا  آنان  از  و  شناخت 
تعالي    باز. سرانجام خداوند تبارك ودوست، باطنًا خصم، ظاهرًا دوست، باطنًا نيرنگ

راآن پرده ضخيم  كار برداشته  هاي  كه خدا    ،از روي  گردد،  چيز نمايان  حقيقت هر 
تا حق را ثابت و  :  لُِيِحَق اْلَحقَّ َو ُيَْبِطَل اْلباِطلَ »سازد  حق را تثبيت و باطل را نابود مي

 . «باطل را نابود گرداند 

امروزه باالترين وظيفه ما اين است كه به برنامه مقدس آسماني چنگ بزنيم و  
كه   مي بدانيم  را  مقدس  برنامه  اين  الهي تفسير  محبوبين  كالم  در  حضرات    توان  و 

 مهر تابان كالم عارفين با انعكاس      ،ده كرد. آريـ مشاه و اولياء و علماي رباني اوصياء
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 زدايد. طالبين ميفروغ جاوداني، ابرهاي تيرة جهالت و غفلت را از قلوب 

رباني علماي  و  عارفين  هستي   كالم  جام  زالل  را  از  حقيقت  طالبين  بخش، 
الهوتي  كوثر  بادة  از  و  مي   سيراب  سازد.  سرمست 

پديدة   آن  عارفين،  كالم 
تسكين  روحي،  آالم  شفابخش  داروي  و  آسماني،  شدايد  و  مصائب  مراتب  دهنده 

مردان الهي آن  كه  است  اين  طالبين، نماينده  را با   مشكالت  اسرار پنهاني  خود    چه 
 دارند. 

 

  اعم  ، گيرد صورت زياد  ستد و داد  آن  در  كه شودمي   اطالق جايي به  غالبًا  محل،
  محل   ستد،  و   داد  آثار   شهود  بدون .  غير الهي  يا   باشد  الهي   ستد   و   داد   اين   كه   آن   از 

 كجاست؟  محل  و مكان  زيباترين  اما .  باشد داشته وجود تواند نمي
  باشد؛   ستد  و  داد   معشوق  با   را  عاشق   كه  آنجاست  محل  زيباترين   حقيقت،   در
  چنين   آيا   حال.  بيشتر   محل،  آن   زيبايي  مراتب   تر،افزون  و  شديدتر   عشق  آن   هر قدر 

   هست؟  آن  بر  شاهدي  و  دارد وجود محلي 
  بايد   نباشد،   عشق   اگر .  است  عشق   و  عاشق   وجود  آن،   بر   صادق   شاهد   آري، 

  پس .  بود  نخواهد   هم   عاشقي  نباشد،   زيبايي  هرگاه  و   باشد؛  نداشته   وجود  نيز   زيبايي
 .هست  هم عاشق  هست،  زيبا  اگر  و هست؛ هم   زيبا   هست، عاشق اگر 

  زيباي   او،  از  بعد.  است  الهي  اقدس  ذات  زيبايان،  زيباي  ،االطالقعلي   جميل
  او   فداي  را  خود چيز  همه و اوالد و مال  و جان كه آنان  هستند، الهي عاشقان زيبايان

   كنند. 
  اما .  كند  ستد  و  داد   خدا   با   عاشق  انساِن  كه  آنجاست   محل،  زيباترين  پس

  توان مي   چگونه  و   محل،  و   جا   از  منزه  و  است   ابدي   و  ازلي  تعالي،  و  تبارك   خداوند 
  ستد   و  داد  و  مالقات  اين  كه  آنجايي  گفت  توان  داد؟   نسبت   او  به   را  محل  زيباترين

  آن .  دارد  را  حضور  و  ظهور  ترينعالي  ليتعا حق   كه  است  محلي  گيرد،مي   انجام
  عالم   دل   و   واصل  عارف   قلب   كه   عرش   و   زمين  و   آسمان نه  عظمت،   با   و   وسيع  جايگاه

 .است رباني
  و   راز  به   خود  ازلي  معشوق  با   عاشق   كه  آنجاست  آفرينش،  نقطة  زيباترين  آري

  شكستگي دل   كه   چيزي آن   از   نمايد؟ مي  صحبت   چيز   چه   از   عاشق .  است  مشغول  نياز
 است و  زيبايان اي ـزيب كالم همان  ق،ـعاش  كالم. دـكن  ه ـكستـشدل  را ه ـهم  ،آورده
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  و   محب  بين   است رازي  آن   و  باشد؛  عشق  اظهار آثارش ه ـك  است آن او  كالم   باالترين
 . محبوب

  به   نبايد  الهي  مردان  محضر   در  اند.مطلق   زيبايي  آن   عاشقان   الهي  مردان 
  روي   از   سالك  اگر .  است  الهي   عظمت   با   درگاه  آنجا .  نگريست  محل   ظاهر   كوچكي

  واالي   عطية   هم  او به   گردد،  حق   فرمان   ِصرف   تسليم   و درآيد   توبه مقام  به  دل   صدق 
  مشاهده   را   آفرينش   زيباي  نقطة  آن  حدي   تا   تواندمي  آنگاه  فرمايند،  كرامت  عشق
  سالكين،   و   طالبين   حق،   توفيق   به   لكن   دارد،   مراتبي   باطني   مشاهدة   اگرچه   .نمايد

 . نمايندمي   مشاهده  دل ديدگان با  را   الهي  مردان  قلب  كيفيت
  نور   الهي،   انوار   آن  از   نوري .  است  متجّلي   الهي   انوار  ،الهي  مردان   پاك   قلب  در

  از   انكسارش   مراتب  كه  است   متجّلي  قلبي  در  همه  از  بيش  كه  است  شكستگيدل 
قلوب    زحمات   متمادي   ساليان  از  پس   الهي  مرد  يك   وقتي.  باشد  باالتر   ساير 

  مسير   از   برخي  كه   بيند مي   ها،انسان   تربيت   در   مصائب   و   آالم  تحمل   بلكه   فرسا،طاقت
  او   اند، گرفته   پيش  در   نفسانيت  و   ضاللت  طريق   و  كرده  اعراض   هدايت   مستقيم 

 . شودمي   شكستهدل 
  دردها   و  آرزوها   اين.  بخشدمي   او  دل  به  صفايي  چه  الهي   مرد  دردهاي  و  آرزوها 

  عبادتي  خود،   مرتبة   در   آنها   از   يك   هر   نيست،   مادي  دردهاي  و   آرزوها   با   قياس   قابل
.  است  شده  معرفي  اشقياء  عاليم  از   كه   است  املي  طول  آن   ماوراء   اينها .  است  عظيم 
 . است الهوت   با  ناسوت فاصلة  ، الهي مردان  مقدس  آرزوهاي  با  آرزوها   آن فاصلة

  حق   جمال  تجلي  الهي،  نور  تجّلي  ،اميرمؤمنان  حضرت  آالم  و  آمال   از   يك  هر 
  صفايي   عجب   و  بود  الهي  جمال   نمايتمام  مرآت   حقيقت  در   آنها   از   يك  هر   .بود

  زيارت   در  كه  چنان   داشت،  را  غم   و  همّ   اين  نيز   الرضا موسي  بن  علي   حضرت.  داشت
المُ »  آمده   بزرگوار   آن  مامُ   َايَُّها   َعَلْيَك   َالسَّ محزون:  اْلَمْهُمومُ   اْْلِ امام  ای  تو  بر    و  « سالم 

المُ » مامُ   َايَُّها   َعَلْيَك  َالسَّ  .  «ای امام مغمومسالم بر تو  : اْلَمْغُمومُ  اْْلِ
  آن   قبال   در  ثقلين   طاعات   و  عبادات  كه  است  عبادتي  كامل  عارفان  غم  و  هّم

  مبتاليند؛   آن   به   دنيا   اهل  كه   نيست   غمومي   و   هموم   آن   سنخ   از   غم   اين .  است  محو 

. 
  و   نمايد  درد  اظهار  خود  موالي  به  خلوت  در  كه  است  سعادتي  خدا  مرد  براي

  اظهار   ازلي  طبيب   به   را  خود   دل  درد   كسي   هر .  بشنود  دل   سمع  به   را   الهوتي   پاسخ
   درد ارـاظه الهي،   مرد درد ارـاظه مسلمًا .  دـ كن دريافت او  از را   درمانش  نسخه نمايد،
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 . مسلمين است  و جامعه 
  و   نمايد  اظهار  خدا  به  تنها   را  خود  دل  درد  و  آرزو  انسان  كه   است  امر   چه  اگر 

  و   درد   كه   آنجا   از  لكن  كند، مي   اظهار  خدا  به   را  خود  آرزوي   و  غم   و  همّ   كامل  عارف
.  كند  اظهار  نيز   اهلش   به  را   آن  كه   دارد مي   دوست  گاهي  است،  الهي   همه   او،  نياز

  او   به   را   خود   درد   كامل،   عارف   كه   باشد   اهليت   آن   داراي  كه   فردي   حال   به  خوشا 
 . دارد صفايي نيز  او به عارف درد  اظهار   كه نمايد،  اظهار

  خويش   خداي   به   را   خود   غموم   و   هموم   و   و دردها   آرزوها   )ع(علي   مولي   حضرت 
گاهمي   اظهار  كه را اهل و  كرد، ولي  آن  ميگاهي  اعتماد  اظهار  مورد  يافت، به او نيز 

 فرمود. چه سعادتي كه انسان اظهار درد چنين عارفي را بشنود!مي

مولي حضرت  اعتماد  مورد  كه  اصحاب  جمله  را    )ع(علي  از  اهليت  آن  و  بود 
ها از  ها و غم زياد بود. مولي علي در حالي كه نور آن دردها و همّ   بن  داشت، كميل

رويم،  چه صحرا  به  تو  با  كه  دارم  اشتياق  كميل!  اي  فرمود:  بود،  ظاهر  زيبايش  رة 
 چون از شهر خارج شدند، فرمود: 

كميل دل اي  اين  كميل،  !  اي  آنهاست.  نگاهدارترين  آنها  بهترين  ظرفهايند،  ها 
مانا  اند: دستة اول كه عدة آنها بسيار قليل و معدود است، هبدان كه مردم سه دسته 

راه نجاتند. اما موقع بيان دستة    ، عارفان كاملند. دستة دوم دانشجويان علماي رباني
رسيده  اندوه  آه  مانند  كشيد  آهي  دسته سوم  فرمود:  و  مگسان  اي  مانند  مردم  از  اي 

مي  پيروي  را  آوازي  هر  كه  حركت كوچكند  بادي  هر  با  تفكر  و  تحقيق  بدون  كنند، 
 نمايند.مي

اوست. بدا به حال افراد تكلم و قضاوت  مقدم بر  تفكر او  هميشه  ي  فرد متفكر 
  ، اي براي حفظ رياست و مقام خودكه بدون تفكر فتوي دهند و قضاوت كنند. عده 

مي ياري  ستمگران  نمي به  مظلومان  داد  به  و  حركت  كنند  بادي  هر  به  رسند، 
اي نور از علم الهي نطلبيده، روشني نيافته و به ركن محكمي پناهنده  كنند. عده مي

مادي نشده افراد  آنان  يابند.  نجات  كه  نمي  اند  هستند،  دنيوي  الهي  و  علم  كه  دانند 
است و انسان پاسبان مال، و مال و منال نمي انسان  را حفاظت  پاسبان  تواند انسان 

مقام و رياست دنيا هستند، چون آن مال و   منال،  كه پروردة مال و  آنها  كند. بدان 
 گردند. منال و رياست از دست آنها برود، هالك مي 

! بدان آنهايي كه فريفتة مال و منال دنيا هستند، نابودند اگر چه به  اي كميل
زنده  زندهظاهر  جاست  به  روزگار  تا  كامل  عارفان  لكن  سعادت  اند،  به  ايشان  اند. 

 هاي زيبا و مهر و محبت  ه ظاهر ناپايدارند، لكن صورت ـاند، اگر چه بجاوداني رسيده 
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 آنها در دل طالبين باقي است. 

تعالي    آماده است از آن گنجينه علم و حكمتي كه خداوند تبارك و  ربانيعالم  
اين    بر  از  همه  كه  است  اين  او  آرزوي  سازد.  برخوردار  را  همه  فرموده،  كرامت  او 

ديگران   رساندن  سعادت  به  آن  و  الهي  است  دردي  او  درد  باشند.  برخوردار  گنجينه 
 دانند.  بزرگان سعادت خود را در سعادت ديگران مي  ، است. آري

كميل فرمود: اي  سينة خود نموده  مولي اشاره به  است،  آن  فراوان  علم  ، اينجا 
  باشند،   داشته   اهليت   كه  افرادي .  هستند  كم  بسيار  علم   اين  اخذ   طالبينلكن  

  اين  از  را  آنها   و   داشتند   را  آن   اخذ  شايستگي  كه  يافتممي را   افرادي   كاشاي .  يابمنمي
 .ساختممي   مندبهره گنجينه 

  تنها .  است  محزون  كنند،نمي   استقبال  حقايق  از  مردم  كه  اين   از   بزرگوار   آن
  بزرگان   الهي   گنجينة   از   حدي   تا   اندتوانسته   و  نموده   استقبال   را   بزرگان   قليلي   عدة 

 . كنند استفاده
  مقام  براي   ابزاري  را،  الهي علم   و   دين  كه   را   فهمي تيز   يابممي : فرمود حضرت  آن

  نفسانيت  راه   لكن   فهم،تيز   و  است   علم   طالب .  كندمي   دنيا   تحصيل   و   رياست  و
  علمي   طالب  يابممي   نيز   و .  است  مقام   كسب   و   منال  و  مال   اندوختن   صدد در   رود،مي

  شك  آتش گرفته، جا  دلش در ترديد  و شك دهد، رخ  برايش  كه شبهه اولين با  كه  را
  نه   و   است اعتماد قابل بصيرتبي   مقّلد  اين  نه   كه   بدان .  گرددمي  ورشعله   اش سينه   در
 ...فهمتيز   آن

  مشاهده   كامل   عارف  و  رباني  عالم  چهرة  در   توان مي   را   نبي   نور  و   علي   نور   اما 
  مقرب   الهي   محبوبين   پيشگاه  در  كه   افرادي   حال   به  خوشا .  بايد  بصيرت  منتها   نمود،

  محبوبين   كالم   به   بنا .  آمدندمي   شمار   به  اوصياء  و  انبياء  حضرات   مقربين  از   بودند،
  مسلمًا .  هستند  رباني  علماي  و  كامل  عارفان  همانا   اوصياء،  حضرات  مقربين  الهي،
  دستورات   از   و   كند   اطاعت  را   خدا   كه   است   مقرب   و   نزديك   بزرگواران   آن   به   كسي

:  فرمود  (ع)علي  اميرالمؤمنين   حضرت   كه   است   اين .  نمايد  پيروي  ايشان   خدايي 
  كه   هستند   كساني  اوصياء  و   انبياء   حضرات   پيش   در   مردم  ترينشايسته   و   ترينمقرب 

  آيه   اين  بزرگوار  آن  بعد  نمايند.  پيروي  ايشان  دستورات  از  و  كنند   اطاعت  را   خدا
َبُعوهُ   َللَّذينَ   بِِاْبراهيمَ   اسِ النّ   َاْوَلي  اِنَّ »   :فرمود  تالوت   را   شريفه   وَ   ْاَمنُوا  الَّذينَ   وَ   النَّبِيُّ   هَذا  وَ   اتََّ

  ع تاب  هك د هستن يكسان ، ابراهيم رت حض به نسبت مردم  سزاوارترين: اْلُمْؤِمنينَ  َولِيُّ  الل هُ 
  دا خ  و  د كنن  پيروي  (ص)محمد   دين  از   هك  هستند  آنان  مردم  تريننزديك   نيز   و  د اوين
  و   عبادت  دا خ  هب  هك  است  كسي  (ص)محمد  دوست.  «تاس   ايمان  اهل  سرپرست  و  ولّي
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  است   كسي  )ص(د محم  دشمن  و  دباش  دور  او  از  اشخويشاوندي   اگرچه  ورزد،   اطاعت
  ترين محبوب .  دباش  نزديك  ار بسي  او  به   اشخويشاوندي  ولو  نكند،  اطاعت  خدا  از  كه

تقوي،   از   كه  هستند  يكسان  اءاولي  و  اء اوصي  و  انبياء  حضرات   پيشگاه  در   افراد    لحاظ 
  به   مگر   نهندنمي   فرق  افراد  مابين   بزرگواران  اين  باشند؛  اعلي  حد  در  تزكيه  و  وحدت

 . قلوب پاكي و  تقوي لحاظ
  استيالي .  تاباني  مهر   ،حقيقت  آسمان  در  تو  تقوي،  اي   تقوي،   اي  تو  بر   درود

شعله   الهي عقل   ظهور  و  نفس  ساختن  مقهور  تو  و  معلوالت  همه  عشق،  آتش  هاي 
اند، در حقيقت مهر  كه مراتب تقواي خود را به كمال رسانده  هستند. آن مردان الهي

واليت  آسمان  مي تابان  ديده  كدام  را  اند.  واليت  آسمان  تابان  مهرهاي  اين  تواند 
 مشاهده نمايد؟ 

هر   كه  مسلمًا  كساني  تنها  نيست،  تابان  مهرهاي  اين  مشاهده  به  قادر  كسي 
بصيرت چشمانشان در حد اعلي است، توانايي اين مشاهده را دارند. البته احساس و  
ادراك و كيفيت مشاهده هر كسي به نسبت مراتب تقوي يا به نسبت مراتب بصيرت  

عده  براي  است  ممكن  اوست.  دل  ضعچشمان  بصيرتشان  مراتب  كه  است،  اي  يف 
الهي  مردان  محيط    جلوة  كه  است  آن  سبب  به  امر  اين  رسد.  نظر  به  ضعيف  بسيار 

بي اين  محيط  از  الهي  مشاهده  مردان  آن  توان  را  ايشان  و  است  دور  بسي  خبران 
ي رواني  ها اند و به بيماري را تقويت كرده  نيست، زيرا اينان به جاي تقوي، نفس اماره

 اند.مبتال شده 

 

اكرم رسول  مي   )ص(حضرت  تا نصيب  چنين  ديگران خواه  را براي  نيكي  فرمايد: 
اند: خوشا به حال كسي كه سعادت خويش را در سعادت  تو گردد. بزرگان نيز فرموده

اند كه سعادتخواه ديگران باشيد. كسي كه سعادت  رو امر فرمودهاجتماع بداند. از اين 
بر  را  آنان  خير  و  خواهد  را  شمارد،  ديگران  مقدم  خويش  خويشتن    خير  بر  عالوه  او 

مي  نجات  ضاللت  و  جهالت  و  هالكت  ورطه  از  نيز  را  برابر  سايرين  در  و  بخشد، 
نميطوفان درهم  حوادث  بنابراين  هاي  شكند. 

. 

را   خود  همواره  باشد،  اجتماع  سعادتخواه  كه  اجتماع  كسي  نياز  رفع  آماده 
اين مي از  فرمودهكند.  بزرگان  مي رو  تا  را  اند:  مستمندان  معنوي  و  مادي  نياز  توانيد 

 چه،   .دهنديكايك كارهاي خود را به رضاي خدا انجام مي  ، مرتفع سازيد. مردان الهي
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 دي مستمندان را ه نياز معنوي و ما ـرده كـه رضاي حق آماده كـه خود را بـكسي ك
 مرتفع سازد، او به فقر نفس مبتال نخواهد شد. 

ِغَني النَّْفسِ  ِمْن َكْثَرِة اْلَعْرِض َو لِكنَّ اْلِغني   َلْيَس اْلِغني  » 
 » . 

دين مقدس الهي برنامة ما را تنظيم نموده، كسي كه خواهان اين است كه در  
زندگي شكستي براي او عارض نشود و از فقر نفس ايمن بماند، او بايد سعادت خود  

  االمكان نياز مادي و معنوي نيازمندان را به رضايرا در سعادت اجتماع بداند و حتي
بكوشد.   ديگران  نجات  در  خود،  نجات  بر  عالوه  و  سازد  برطرف  حق 

. 

جاه و  خودخواه  افراد  درآيا  و    صدد طلب  مردم  نياز  اجتماع رفع  آيا  سعادت  اند؟ 
نصيبشان   سعادتي  چنين  هرگز  است؟  حق  رضاي  با  توأم  افرادي  چنين  اقدامات 

نمينمي آماده  قلبي  اتفاق  و  اتحاد  براي  را  خود  آنان  و  كه  شود  افرادي  كنند. 
جاهمي و  خودخواهي  بيماري  به  سخت  اندازند،  تفرقه  مسلمين  بين  طلبي  خواهند 

شده  خمبتال  بايد  ما  بيماري اند.  اين  از  را  نگذاريم  ود  و  بداريم  مصون  خطرناك  هاي 
  ، دهند كه: اي مسلمانانكه روح و قلب ما به آن مبتال گردد. بزرگان مدام هشدار مي 

قلبي  وحدت  و  اتفاق  و  اتحاد  جاه   در  و  خودخواهي  از  باشيد،  و  كوشا  طلبي 
 پرستي دوري كنيد؛ در اين مقام است كه ضامن سعادت ابدي شما خداست.مقام

اتحاد و اتفاق و وحدت قلبي در  ما مسلمًا  موفقيت    موفقيت  آن،  است و بدون 
الهي مردان  است.  بيهوده  انتظارش  و  بوده  ناممكن  و  فريفته    محال  و  شيفته  هرگز 

توانند آنان را از مسير  خبران و منافقين نميدالن، بيشوند و تيرهمقامات دنيوي نمي 
 حق منحرف سازند.  

غالب شوند اگر چه داراي ياران كثير    توانند بر مردان الهيمنافقين هرگز نمي 
پيروزند.   هميشه  يسير،  ياران  داراي  چه  و  باشند  تنها  چه  الهي  مردان  اما  باشند، 

هوي  تابع  الهي  نمي   مردان  هوس  بي و  از  و  نميشوند  تبعيت  بر  خبران  پس  كنند. 
جاه افراد  از  كه  است  به  مسلمانان  و  نكنند  پيروي  و  طرفداري  دنياطلب  و  طلب 

اتحاد   و  وحدت  حفظ  با  بايد  بلكه  ننمايند،  اجتناب  الهي  مردان  از  ايشان  تحريك 
مي   قلبي تفرقه تا  و توانند  كنند،  سركوب  را  عظيمي  اندازان  آفت  منتظر  بايد  گرنه 

 باشند كه به طور ناگهاني فرود آيد و خرمن سعادتشان را بسوزاند. 



نسفر به کعبه جانا                                                                                              390   

 وء آن  ـب سـدازي و عواقـانه ـ طلبي و تفرقها را از جاه اتصااًل انسان   يـمردان اله
مي  داشته،  جاه برحذر  از  انسان،  اي  مقام فرمايند:  و  دل  طلبي  خودخواهي  و  طلبي 

غير الهي خود، مشتاب. يقين بدان هرچه در تفرقه بكوشي و  بردار و به سوي آمال  
بيفزايي، اين مرام جز خستگي و فرسودگي و  طلبي و خودخواهي خود  بر مراتب جاه

   شقاوت، ترا سودي نخواهد داد.

اي تشنة مقام، اي تشنه متاع دنيا، اي تشنه شهرت و رياست، يقين بدان كه  
 حرارت و آتش تشنگي تو خاموش نشود و به كام خود نخواهي رسيد.

ه  و، باي، از خواب غفلت بيدار شاي آن كه از جادة حق و حقيقت منحرف شده 
خبري گوهر  خود آي و به عواقب وخيم آن بينديش. تفكر كن و بدان كه در اين بي 

كرده  گم  را  بي گرانبهايي  دّر  داده اي،  دست  از  را  غفلت  نظيري  خواب  اين  از  اي، 
 برخيز، بيا خود را براي تحصيل آن گوهرهاي از دست رفته آماده كن. 

عِرض و در پي جلب رضاي  ُم  طلب كه از رضاي حقاي انسان خودخواه و جاه
رحماني و شيطاني تو چه    داني كه نتيجه اين اعمال غير هيچ مي   !مردم كوشا هستي

ضعيف   ترا  ديدگان  بصيرت  هوس،  و  هوي  برق  مقام  اين  در  كه  بدان  بود؟  خواهد 
گردي.   دچار  ابدي  شقاوت  به  و  نبيني  را  حقايق  ديگر  كه  گرداند 

 . 

روزگاري  كه  آنان  مي   اي  تقوي  مراتب  افزايش  و  در  اتفاق  و  اتحاد  و  كوشيديد 
داشتيد. روزگاري بود كه متاع دنيا و شهرت و رياست آن در نظر شما    وحدت قلبي

نمود، براي شما چه شد و آن اتحاد و اتفاق و وحدت و صفاي  بسيار ناچيز جلوه مي 
گم   ظلمت  وادي  در  را  خويشتن  فروزان  گوهرهاي  شما  رفت؟!  كجا  شما  قلبي 

الهي كرده مردان  هدايت  چراغ  وسيله  به  كه  بدانيد  اما  آن  مي  ايد،  ديگر  بار  توانيد 
آماده   آنها  مجدد  تحصيل  براي  را  خود  بياييد  آوريد،  دست  به  را  فروزان  گوهرهاي 

 سازيد.

مب گرامي،  برادران  بـاي  فروـادا  غفلت  خواب  بـروي  ه  و  روانـد  بيماري  ي  ـ ه 
كن  طلبي و عدم تفكر مبتال گرديد. مبادا عشق دنيا را از دل ريشه خودخواهي و جاه 

نسازيد و عشق خدا را در دل نپرورانيد، كه در اين مقام آفتي عظيم فرود آيد و به  
بند   از  بياييد  اندازيد،  تأخير  به  را  توبه  مبادا  رساند.  هالكت  به  را  شما  ناگهاني  طور 

 بيرون آييد، زيرا راهي كه در پيش است بسيار دور است، و  هاي دنيوي خود خواسته 
 و معترف شويم كه توشة ما اندك است.  بايد مقّر
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حب   نور  به  و  نبود  شما  دل  در  دنيا  حب  آثار  از  اثري  كه  را  اّيامي  آريد  ياد  به 
  چسان   كه  بنگريد  دقت  به  و  كنيد  انصاف  امروز  اما .  بود  منور  شما   هايدل   الهي

  كه   بدانيد .  است  كرده  احاطه   را   شما   دل   كانون  طلبي،مقام  و  هيخودخوا   و  تيرگي
  اند سليم   عقل  داراي  و نه  كنند،   مشاهده  را   حقايق  كه  بيناست  ديدة  نه  را   طلبانجاه

 . بازشناسند چاه از  را   راه كه
  ولي   است، الهي  محبت و  عالقه روي  از  صرفًا   الهي مردان تذكر   و  دلسوزي   يقينًا 

  توانيد مي   توبه سبب  به شما  خدا  به  سوگند. نيست يأس و نوميدي  با  توأم  نگراني اين
  را   درخشاني  آيندة   عليين   اعلي   مناديان  توبه،   شرط   به  آري .  رسيد  موفقيت   كمال   به

 .  دهندمي  بشارت  شما  براي
.  درآريد  پرواز  به  الهوتي  عالم  فضاي  در   توبه  سبب  به   را  دل  مرغ  توانيدمي   شما 

  توفيق   خدا  از  كنيم،   اجتناب  خودخواهي  و  دنياطلبي  و  طلبيجاه  از   همه  بياييد
  و   اتحاد  در  بياييد .  نسازد  مبتال  رواني  هايبيماري   اين  به  را   ما   كه   نماييم   مسئلت 

  دين،   دشمنان  و   منافقين  كه   نگذاريم  و  بكوشيم  مسلمين  بين  قلبي  وحدت   و  اتفاق
 .دركشند ما   چشم در  را پرستيبيگانه  سرمة  و فروخوانند  ما   گوش بر  تفرقه زمزمه

ياد    ْل   وَ   مال    َيَْنَفعُ   ْل  َيْومَ »  :را  حساب  روز  آن  را،   الهي  عدل  محكمة  آن  آريد  به 
  كسي   براي   دنيا   متاع  و  اوالد   و  منال   و  مال  كه  روزي:  َسليم    بَِقْلب    الل هَ   َاتَي  َمنْ   اْلّ   َبَنُونَ 

 .«باشد سليم قلب  او  بخشنجات  تنها  و ندهد  سودي
  فرمود   بزرگوار   آن   است؟   كدام  سليم   قلب   كه   ردندك  سؤال  (ع)ادقص  رتحض  از

ليمُ »   خويش   خداي  كه  است  قلبي   سليم،  قلب:  ِسواهُ   َاَحد    فيهِ   َلْيَس   وَ   َربَّهُ   َيْلقي    الَّذي   َالسَّ

 .«نباشد چيزي  دل آن در  خدا  غير از كه حالي در نمايد مالقات  را

  َعَلْيهِ   َغَلَب   َمنْ »  فرمود  متقيان   موالي   حضرت   كه   بپرهيزيم   نفساني  امور  از  بياييد
  كند،   غلبه   او   بر   اش شهويه  و   غضبيه  قوة   كه   كسي:  اْلَبهائِمِ   َحيِّزِ   في  َفُهوَ   َشْهَوتُهُ   وَ   َغَضُبهُ 

 . «شودمي   محسوب بهايم  و حيوانات  جرگة  در
  از   كه   ايد داده   دست  از  را   گرانبهايي  ُدَرر  شما   كه  دانيد مي   هيچ !  شكنانعهد   اي

  را   خود  شدةگم   گرانبهاي  نفس  آن  بياييد!  شماست  نفس  گرانبهاي  گوهر   آنها   جملة
  نَْفَسهُ   َاَضلَّ   َقدْ   وَ   ضالََّتهُ   ُيَْنِشدُ   لَِمنْ   َعِجْبُت »  فرمايد مي  (ع) اميرالمؤمنين  حضرت   .دريابيد

  در   روز   و  شب   كند،  گم   كسي   را   دنيا   متاع   از   چيزي  وقتي  كنم مي   تعجب :  َيْطُلُبها   َفال 
 .  «دكننمي  وجستج را   آن رده،ك گم  را   ودخ نفس وقتي  ا ام است،  آن  كردن  پيدا  تالش 

 !  نيستيد؟ گرانبها  ر گوه آن طلب در  ه ك دهش  هچ را   شما  اينك و
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از پيشگاه تو مسئلت اين كه به حق محبوبين درگاهت مقام معنوي آنان    ،الهي
كه   فرما  تعليم  ما  بر  را  نعمت  شكر  خود  تو  ببر،  باالتر  بزرگانند  تصديق  مورد  كه  را 

 نتيجه كفران نعمت، معلوم است. 

اهل    ،ما را در مقام شك و ترديد مگذار و آن را از دل ما بيرون كن. الهي  ،الهي
را در حد كمال به ما بشناسان و پس از شناختن آنان، توفيق عطا فرما كه به    حق

اوصياء  حضرات  كالم  همان  كالمشان  كه  شويم،  عامل  آنان  الهي    كالم  كالم  بلكه 
 است.

اي كمال لياقت را براي حفظ آنها نيز  نعمي را كه به ما كرامت فرموده   ،بار الها 
ايم، دوباره آنها را توأم با عطا فرما، و آن نعمي را كه در اثر قصور و خطا از دست داده 

ما را ببخش و پس از عفو، از رحمت خود در دنيا و عقبي    ،لياقت كرامت فرما. الهي
ما    ساية بزرگان را از سر   ، لهيا  ه ما كرامت فرما.از هر نعمتي كه محروميم، آن را ب

 كوتاه نفرما. 

قرار گيريم. پس به    اين آرزويي است مشروع كه ما هم در رديف واصلين   ،الهي
السالم اين توفيق را شامل حال ما  بيت عصمت عليهم   مقربين درگاهت به خاطر اهل 

 قرار بگيريم.  ن بگردان كه ما نيز در رديف عارفان و واصال

 

عاشق زندگينامه،    اولي   ،سالك  در  سيري  و  نموده  اختيار  خلوتي  كه  است  اين 
مناجات  و  الهيادعيه  محبوبين  خدا  هاي  خليل  دربارة  جمله  از  خدا    كند،  ذبيح  و 

 تفكري نمايد. 

اي خاص داشت و يگانه دلخواهش در دنيا او  به فرزندش عالقه   آري خليل خدا 
بود. پس تأمل نمايد كه آن پدر چگونه خوابي ديد، حال فرزند گراميش چگونه بود،  

دل  از  افتادند،  راه  به  فرزند  و  پدر  اين  كه  آنگاه  افتادند.  راه  به  چگونه  دو    آن   صبح 
ها به يكديگر گفتند تا رسيدند به مقصد، تا كار منجر شد به اين  ها گذشت و چه چه

 كه خليل خدا در راه خدا از يگانه دلخواهش گذشت.

تحقق   تو  در  معني  اين  مرتبه  چه  تا  بنگر  زندگي،  معني  است  اين  سالك!  اي 
شمار آيي، بدان   خواهي در زمرة رهروان حقيقي راه خدا بهيافته است. اي آن كه مي 

كه مقصود از زندگي طي اين مراحل است تا به كعبة جانان رسي. بزرگان تا حدي  
كوته مذاق  به  امر  اين  ولو  بردارند،  حقيقت  جمال  روي  از  ظاهربينان    نظران پرده  و 

 خوش نيايد. 
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تحق  پسر  و  پدر  آن  دل  و  سينه  در  كه  معنا  آن  اگر  سير  اين  در  سالك!  ق  اي 
تمام  به  و  بگذري  چيز  همه  از  خدا  راه  در  و  گردد  محقق  هم  تو  دل  در  معنا  يافت، 

تو   بر  آن  ابعاد  همة  با  زندگي  صورت  اين  در  گردي،  خود  امارة  نفس  ذبح  به  موفق 
انقطاع اين  و  تفكر  اين  فاقد  كه  كسي  اما  است.  از   مبارك  او  خود  و  است،  گذشتگي 

 است. هنوز در قيد آب و گل 

ازلي   استاد  كه  اين  مگر  نمايد،  درك  را  معني  اين  كه  نشايد  را  خاكي  و  آبي 
طهور در  شراب  را  مَ »جام    عشق  َعَلْيَك  ِمنّي حَ َاْلَقْيُت  مهر :  بَّتا   تو    يو  بر  خودم  از 

اند و  از آن شراب سرمست شده   بريزد و او را سرمست گرداند. استادان الهي  «افكندم
الهي حال  متعلمين  فراخور  به  نيز  نموده   ،را  سرمست  عشقشان  مراتب  به  اما  و  اند. 

  الهي رف آن شراب طهور عشق نشدند، ديدند استاد  اي از متعلمين، شايسته َصعده 
با   را  خاكي  و  آبي  آري  نشنيدند!  واقع  در  لكن  شنيدند  را  او  گفتار  نديدند!  ولي  را 

ِقَد چحديث  ِگه  م  كساني  كه  كار؟!  چينند  محبت  دانه  و  كنند  پرواز  محبت  دام  رد 
 خود را به كلي تصفيه نمايند. 

د حب دنيا را  بسياري براي رفتن به مقصد و مقصود آماده شدند ولي نتوانستن
پروانه كه  بودند  شده  آماده  ظاهرًا  بازگشتند.  نارفته  قدمي  هنوز  بركنند،  دل  وار  از 

ازلي شمع  به  را  و    خود  علم  آن  بازماندند.  راه  از  و  سوختند  پر  و  بال  لكن  رسانند، 
 مدارك و مدارج ايشان، به آن بارگاه راه نيافت، دست رد بر سينة ايشان زدند. 

براي   كه  كعبه  و  قبله  براي  نه  ما  سجدة  است،  غرور  همانا  عظيم  بالي  يك 
اه بر خدا از اين كه به سبب  ديد. پنصاحب بيت را نمي   صاحب بيت است، اما ابليس 

بين خود بكوشيم. آنان كه به وصال رسيدند، مراتب  غرور در كوري ديدگان حقيقت
حقيقت  چشمان  بود  ديد  اعلي  حد  در  ايشان  َفَتَدلّي  »بين  َدنا  َاْو    ثُمَّ  قَْوَسْيِن  قاَب  َفكاَن 

  « كمان يا نزديكتر شداش به قدر دو  ه تا فاصل  سپس نزديك آمد و نزديكتر شد :  َاْدني  

فرمود    و تعالي  و  تبارك  َانَّ »خداي  اْلُمْنََتهي   اِلي    َو  اين :  َربَِّك  سو  و  به  پايان    ي كه 

. با هستي مجازي كسي نتواند به وصال رسد،  «پروردگار توست
  . 

موفق   حق  توفيق  به  كه  طهور آناني  شراب  آن  از  كه  گردند،    شدند  سرمست 
 آشنايان، دوستان، عاشقان و عارفان بودند.

ها  در ميان باغ:  في َجنات  َو نََهر  »اي فرود آوردند، مقام ايشان  آشنايان را گوشه 

بود. مسلم    « پيشگاه الهی:  تِعْنديَّ »بود. عاشقان را فرود آوردند، مقام ايشان    « و نهرها 
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عاشق   عارفان  جايگاه  شد.  عارف  شد،  عاشق  هركه  َمليك   »است  ِعْنَد  ِصْدق   َمْقَعِد  في 
است. اي سالكين طريق حق بكوشيد تا    «توانا   يدر قرارگاه صدق نزد پادشاه  :ُمْقَتِدر  

 ها براي سرمستي از آن است. محروم نمانيد كه همة تالش   از آن شراب طهور

مي  ،آري ندا  مدام  الهي  مقدس  پيك  اعِ   َدْعَوةَ   ا ُِجيُب »كند  گرچه    ي دعا :  الدَّ

آييد، اما بايد دانست كه به خدا  : اي گدايان به سوي من  «كنممي  دعاكننده را اجابت
ها را با او  ها با مرد الهي است، لكن قلب رسيدن كار آساني نيست. بسا ظاهرًا صورت 

 هزاران فرسنگ فاصله است.

بياييم از خدا ياري و طلب توفيق خواهيم و خود را باطنًا به او رسانيم. گاهي  
اطنًا عاشق آنان شدند مانند  افرادي كه موفق نشدند حضرات اولياء را زيارت كنند، ب

كه ظاهرًا موفق نشد معشوق خود را زيارت نمايد و تنها توانست    جناب اويس قرني
از سر قبر    )ص(بر سر قبر او رود. موقعي كه با تني چند از ياران حضرت رسول اكرم

برمي  بزرگوار  مي آن  تأسف  و  كه  گشت  نمايد،  خورد  زيارت  را  حضرت  آن  نتوانست 
او را سرزنش كردند و گفتند شنيديم آمده بودي به زيارت حضرت اما موفق    صحابه

شدي.  كردي تا موفق به زيارت آن بزرگوار مينشدي، بر تو واجب بود كه تأخير مي 
در ما  گفتند  برگردم.  زود  بودم  داده  قول  مادرم  به  كه  گفت  را  عذرش  آن    او  راه 

 بزرگوار از جان و مال و همه چيزمان گذشتيم، مادر چه ارزشي دارد؟! 

اي از  توانيد نشانهآيا مي  ،، آن محبوب الهي فرمود: اي ياران پيغمبر اويس قرني
... چنين و چنان بود. فرمود  .محبوبم به من بگوييد؟ گفتند آري، قامتش، چشمش و

اي از او داري  گويم، هر چه گفتند او رّد كرد. گفتند تو اگر نشانه ها نمي از آن نشانه
اشك   و  شد  ظاهر  بزرگوار  مرد  آن  الهي  چهرة  در  خاصي  تغّيرات  حال  اين  در  بگو. 

نشانهديد خدا  رسول  عاشق  اين  آيا  گشت.  جاري  رخسارش  به  البته  گان  گفت؟  اي 
كرد، چه حكايتي! لكن هر  گفت، رنگ چهره و اشك ديدگان او از دلش حكايت مي

تواند آن حكايت را بشنود، به طوري كه بيهوش افتاد و هفده  گوشي و هر كسي نمي 
ب وقتي  آنان  نمود.  بيهوش  نيز  را  ديگر  آمه  نفر  آن  هوش  تو  كه  حّقا  گفتند  دند، 

ها در سفر و حضر با آن حضرت بوديم، لكن آن بزرگوار  اي. ما سال بزرگوار را شناخته 
 . را نشناختيم

مسلمان بودند و از كفر نجات يافتند،    آري ظاهرًا صحابه

 . 
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وار در خانة  هر كه حلقة كالم عارفان را آويزة گوش فرمان خود نمود، و يعقوب 
اجتناب نمود، به خدا رسيد. اين چه سودايي است؟ كسي  عشق نشست و از عاليق  

كند، چگونه دربارة خدا احتجاج  كه در خود نشاني از بندگي و اخالص مشاهده نمي 
 كند!سوز و درد صحبت مي نموده و از

دانند چون عود را در  اند، آنان ميكساني كه ديدة خود را به ناوك درد دوخته 
كه   مادامي  نهند،  را  مجمر  خدا  كه  كسي  برنخيزد.  آن  از  عود  بوي  نزنند  آتش 

 تا آتش اخالص بر جان و دل نزند، بوي توحيد از او نيايد. ، خواندمي

و دوست خدا كه او را به آتش آن ملعون انداختند،   بنگريم به اخالص آن خليل
گريست، جناب    )ع(خليل و دوست ما سرد باش. حضرت ابراهيم  ندا رسيد اي آتش بر 

كني؟ فرمود اي جبرائيل! اگر هزار بار هم بسوختمي و  پرسيد چرا گريه مي   جبرائيل 
رخت   براي  از  نه  من  گريه  بود.  خوشتر  من  براي  بشنيدمي،  را  ندا  اين  بار  هر  در 

لطيفه  از  بلكه  دنياست،  از  گوشي  بربستن  هر  را  ندا  اين  اما  است؛  حق  نداهاي  هاي 
فرشتگان نمي به  تعالي  و  تبارك  خداوند  ما    شنود.  دوست  اين  فرمود:  خود  مقرب 
كه او را لباس خّلت در بر و كسوت    سوز و گداز به ما پردازد. اين بودخواهد بي نمي

 دوستي بر قامتش استوار نموديم.

خدا اولياء  و  بزرگان  براي  دردي  و  حزن  تعاليم    اين  متمادي  ساليان  كه  است 
ها برسانند، ولي استقبال نشود. راه را نشان دهند  بخش الهي را به گوش انسانحيات 

ولي مؤثر واقع نگردد و آن همه جواهرات نفيس و احياگر قلوب، در زير گرد و غبار  
غفلت مدفون بماند. تا آن كه بنا به سنت الهي كه پيروزي حق بر باطل است، در هر  

اي از پاكدالن برخيزند و آن جواهر مخزون را آشكار نموده و در  دوري از ادوار عده 
 برداري طالبان قرار دهند. معرض بهره

، مخالفان و دشمناني رسم زمانه اين است كه هميشه در مقابل اهل حق  ، آري
باالخص اشرف كاينات، بيانگر اين است  ،  هستند. نگاهي به زندگينامة محبوبين الهي

كه آن بزرگواران چه زجرها كشيدند؛ امام و حجت بالغة خدا را با چه وضعي پيش  
 بردند!آن ستمگران مي

الهي مردان  پوشيده   اما  دنيا  مقام  و  منال  و  مال  جاه و  از  شماتت  چشم  از  اند، 
بي  جسارت  و  آالم  اعداء  نهراسند،  خريدارند.  خبران  جان  به  را  شدايد  و  مصائب  و 

. آنان اعتنايي به دنيا ندارند و اگر وقتي ظاهرًا  
دا و معنويات است. ـر خـه خاطـود، بـه دنيا شـي بـاعتناي
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هاي رؤيايي كه ظاهرًا خود را جميل و جذاب  ها، اين رنگ اين دنيا، اين زيبايي
مي  طنشان  و  رنگ  و  زيبايي  و  صفا  مراتب  از  اّيام  مرور  به  كاسته  دهند،  آنها  راوت 

ها اگر گل است، سوز خزان و زهر زمستان را خواهد چشيد. اگر  شود. اين زيبايي مي
گردد، لكن  ريزد و در زير پاي حوادث نابود مي مي  سبزه است، بر خس و خاشاك فرو

عاشقان دل  مي  ، زيبايي  فزوني  آن  مي هر  آنان  عشق  يابد.  زيور  به  كه  دلي  دانند 
كشت نشود،  بي آراسته  امواج  ي  گرفتار  و  حوادث  طوفان  دستخوش  كه  است  سكاني 

ناخدا و سكان به هدف رسد و نه باغ بي  نه كشتي بي   ،گردد. آريشكن دريا مي كوه
شايسته  رهبران  و  پيشوايان  بايد  تكامل  باغبان.  مراحل  بتوانيم  تا  باشيم،  داشته  اي 

 فردي و اجتماعي را بپيماييم. 

دانند كه كالم ايشان در صورت عمل،  را شناختند، مي   كساني كه عارفين الهي
 گذرد. هرگز از آن نمي   همچون جوشن الهي است كه تيرهاي زهرآلود اهريمنان

شما   به  تعالي  و  تبارك  خداوند  كه  گرانبهايي  نعمت  حق!  طريق  سالكين  اي 
جواني فرموده،  سالمت    كرامت  با  همراه  كه  مخصوصًا  است،  جسمي  صحت  كمال  و 

است، لكن    به قيمت آب حيات  ،روحي باشد. بدانيد اين جواني و دوران محدود عمر 
 نگردد. جا بازاين جواني فّرار و سّيال است، از هر جا كه گذشت ديگر به همان 

قدر  مي  جواني  بياييد  زنيد،  برهم  چشم  تا  كه  بدانيد  را  مراحل  خود  كه  بينيد 
حسرت   با  آنگاه  نداريد.  رضايت  خود  از  بايد  و  شايد  كه  چنان  و  شده  سپري  جواني 

جواني اي  كه  كنيد  عمر   ،تمنا  تاريك  روزنة  اين  از  را    ،بيا  خود  چهرة  ديگر  بار  يك 
 . ام جستجو كنم بنما، شايد در پرتو آن، گوهري را كه گم كرده

الهي مردان  كالم  به  بزنيد  چنگ  بياييد  حقيقي،  طالبين  همان    اي  َحْبُل  »كه 
 الهي است.  «اْلَمتين

ايشان   تابناك  دل  از  كه  است  آسماني  پديدة  آن  عارفين،  كالم  كه  بدانيد 
 سازد. گيرد و اسيران خاك را با محرمان عالم پاك مربوط مي سرچشمه مي 

كدام    ،الهي هر  نيز  آنان  كه  رسان  جايي  به  را  عارفين  و  سالكين  تقواي  مراتب 
ِحجاب     اْلّ َلْيَس َبْيني َو َبْيَنُه ِحجاب   »همانند حضرت اشرف كاينات به زبان دل گويند  

ميان من و او حجابی نيست جز حجابی از ياقوت  :  ِمْن ياقُوتََة  َبْيضاء  في َرْوَضة  َخْضراء  
در   اْلو »يعني    «سبز سر باغی  سپيد  َقوَْسي  َبْيَن  اْلواِحَدِة  ةِ نُْكَتَُة  اْْلََحِديََّ َو  ِة  نقطه  :  اِحِديََّ

 .  «تت و واحدّيواحدی بين دو قوس احدّي
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اين   قابليت  عدم  صورت  در  است،  قابليت  سبب  به  آتش  از  چيزي  اشتعال 
اشتعال تحقق نخواهد يافت. اين يک قاعده کلي است که هم در ظواهر صادق است  

کشد و  سالکين طريق الهي، شعله آتش عشق زبانه مي کانون دل و هم در بواطن. در  
 کند.  حکايت از مراتب قابليت آنان مي

زميني که مستعد نيست، باغبان هر چه کوشا باشد و زحمات و مشقات مافوق  
تصوري را متحمل گردد، نتيجه مثبت حاصل نخواهد شد، و بذرهايي که پاشيده و  

کاشته از بين خواهد رفت. مگر اين که باغبان ماهر به واسطه شخم با    هايي که نهال
دقت و استعمال اجزايي و کمال مراقبت و تحمل مشقات و زحمات، قابليتي در آن  
ايجاد کند، تا آن زمين مستعد گردد و مراتب قابليتش به حّد نصاب رسد. آنگاه آن  

مند خواهند شد. اّما اگر  ات آن بهره ها به ثمر رسيده ديگران نيز از ثمر بذرها و نهال 
 مراتب قابليت به حد نصاب نرسد، باز هم نتايج مثبتي ارائه نخواهد داد. 

در زمينه قلبي و معنوي نيز چنين است. قلبي که مستعد نبوده و فاقد قابليت  
مند گردد؟ دل را قابليت و استعداد  بهره   تواند از تعاليم استاد الهيباشد، چگونه مي 

 بايد.

پاک  جوانان  بين  دل در  بسيارننهاد،  آنـشکستگان  طالب ـد؛  حقيقـان  بوده  ـان  ي 
خواهند خويشتن را به سرچشمه آب معرفت و عشق رسانند. در ميان آنان قلوب  مي

جرقه  اندک  با  که  هستند  شعله مستعدي  دلشان  آتش  مي اي،  غريب  ور  اّما  گردد 
 اند. مانده

دور   اقوام خويش  دوستان و  ديار خود و  از  که  غريب کسي نيست  در حقيقت 
معني   در  او  است،  تاب  و  تب  در  مدام  الهي  عشق  و  درد  با  که  کسي  باشد.  افتاده 

سّر از  کسي  و  است  دل   غريب  اکثر  کيفيت  از  اولياء  حضرات  نيست.  آگاه  ها او 
رفت و درجات افراد و مراتب انکسار قلوب  مع  کنند، حدّ باخبرند، منتها افشاء راز نمي 

 دانند.ها را به لطف پروردگار متعال مي و آرزوي دل 
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اي آن که صاحب درد حق هستي، بدان اين درد هم براي تو نعمتي است، ولو  
عوارض و ناراحتي  لطف اوست. گاهي  از  هم  اّما اين  داشته باشد،  همراه  هايي هم به 

ا پيشگاه  در  کسي  هر  مقام  هر  زيرا  اوست.  قلبي  انکسار  و  دردمندي  مراتب  به  لهي 
مي کاسته  آن  ارزش  از  شکستگي  اثر  در  شکسته چيزي  هرچه  که  دل  ِااّل  تر شود 

 تر.قيمت آن افزون 

اميد است به توفيق حق، شرايط تعليم و تربيت الهي، آن ارتزاق حقيقي، چنان  
دل  همه  که  گردد  کمال  فراهم  اسالم  مقدس  مکتب  از  مشتاق  برخورداري  هاي 

 حاصل كنند و به سعادت جاوداني برسند.  

ديگر. رزق ظاهر    ديگر است و رزق باطن  اهلل بايد بداند که رزق ظاهر سالک الي 
اساتيد   و  مربيان  عاليه  تعاليم  ارتزاق  همانا  باطن  رزق  فاني،  حيات  براي  مطعوماتند 

است براي حيات باقي، تا رهروان الهي را از عالم حيرت و سرگشتگي به عالم    الهي
د  آينده  در  بتوانند  الهي  معارف  و  علوم  فراگيري  با  يعني  دهند.  انتقال  رديف  نور  ر 

 سعداء و ابرار و آزادگان قرار گيرند.

او به    البته ارتزاق ظاهر هم بايد از طريق مشروع باشد. کسي که ارتزاق ظاهري
اين نّيت است که بدنش تقويت يافته داراي صحت شود تا آن را در عبادات و طاعات  

کم رنگ خود را تغيير داده مبّدل  م خدا به كار گيرد، در اين شرايط ارتزاق مادي او ک
 گردد.مي  به ارتزاق معنوي 

مي  خود  کسب  پي  رضاي خدا  به  که  فردي  و  همچنين  است  جهاد  در  او  رود، 
اگر در اين مسير خطري بيند و يا از دنيا برود، به شهادت رسيده است. البته اين نه  

با   که  است  کسي  براي  بلکه  همگان،  ميبراي  الهي  حرکت،  بينش  اين  از  خواهد 
خدمات شاياني به جامعه و عالم بشريت انجام دهد؛ براي او هم ارتزاق مادي تبديل  

 شود.مي  به ارتزاق معنوي 

مي تالش  حق  رضاي  به  که  فردي  نيز  دست  و  به  ماّدي  امکانات  اگر  که  کند 
دستگيري نمايد و به بينوايان ياري رساند    آورد، آن را در راه خدا صرف کند، از فقرا

ظاهري ارتزاق  اگر  است.  معنوي  هم  او  ارتزاق  برد،  كار  به  حقايق  ترويج  راه  در  و    و 
سير  رسد،  کمال  پيوندد و به  بهم  مکاشفات پديد    باطني  انفسي و  در آيات آفاقي و 

 آيد و از جمله مکاشفات، ديدار دل با حق است.  

معنوي  ارتزاق  به  موفق  حق  توفيق  به  که  اسالم  رشيد  جوانان  حال  بر    خوشا 
آنان  محفل    گشتند.  عزم  اغيار  از  خالي  و  ايمان  نور  و  عشق  از  پر  پاک و  دلي  با  که 

 ايند. خواهند در راه خدا و احياء دين از هرگونه فداکاري دريغ ننماند، ميكرده جانان
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هاي آنان از کدام نور چنان قابليتي يافته است؟ مسلمًا آنان عالوه بر  راستي دل 
، باطنًا نيز مورد توجه و تعليم آن نّير اعظم خورشيد  اخذ تعاليم عاليه از مربيان الهي

اند. آري مراتب قابليت دل بايد به حد نصاب خود رسد تا  قرار گرفته   آسمان حقيقت 
را   دل  افق  موانع  و  حجابات  ِااّل  و  گردد،  برخوردار  الهي  اعظم  استاد  آن  عنايات  از 

نمي  هالکت  گرفته  و  موت  از  را  آن  و  بتابد  دل  بر  حقيقت  خورشيد  آن  که  گذارند 
 نجات داده احياء کند. 

قلب  هالکت  اصل،  در  ظاهر   هالکت  موت  نه  ِجناَيتي»   است  َعظيُم  قَْلبي  .  «َاماَت 
سعادت   به  ظاهر  موت  واسطه  به  انسان  است  ممکن  حّتي  نيست،  مهم  ظاهر  موت 

مي  قرآن  که  اين  گردد.  نايل  همه  ابدي  گويا  کند،  احياء  را  فردي  که  کسي  فرمايد 
 اين احياء و هدايت قلب است نه احياء ظاهري.مردم را احياء کرده، مسلمًا  

اولياء   ديدگان  که  بدانند  بايد  خدا،  تابناک  گوهرهاي  آن  اسالم،  رشيد  جوانان 
خدا  اولياء  است.  آنان  انتظار  در  خدا  سال  مقدس  که  انتظار  بسا  در  متمادي  هاي 

هستند. وقتي اين عنايت خاص    پيوستن يک رهرو الهي به جمع راهيان کعبه جانان
رسد که اي رهرو طريق حق! اي  گردد، اين ندا به سمع او مي خدا شامل حال او مي 

طهور شراب  که  کردي  چه  الهي  وحدتِز  انسان  ساقي  َسقي  »  دست  َشرابا   َو  َربُُّهْم  ُهْم 
باد :  َطُهورا   پروردگارشان  م  ياهو  آنان  به  تو    «نوشاندي پاك  کام  به  جمال  جام  از 

جانان محفل  به  آن  از  سرمست  که  موفقيت    ريختند،  اين  سرمستي،  اين  رسيدي؟! 
 ترا ابدي باد.

نظر  حق،  توفيق  به  عاشقاني  الهي  چنان  استاد  عاليه  تعاليم  و  مراتب  خاص   ،
يابد. آينده آنان درخشان است لذا بايد خويشتن را  معنويشان هر آن ارتقاء ميمقام  

برخوردار   الهي  عاليه  تعاليم  از  خود  هم  که  موظفند  عماًل  و  علمًا  آنان  کنند.  آماده 
مورد آنان صادر است که اصل    مند سازند. اين فرمان درگردند و هم ديگران را بهره 

 ها را احياء کنند. است، بايد دل  شغل آنان، شغل انبياء 

در تأملي نمايند  در خويشتن  راه خدا، اگر  صديق  رهروان  که خود  مي آن  يابند 
و هالکت بودند، اّما به لطف پروردگار متعال، آن نقطه نوراني    زماني در وادي ضاللت 

راهي   حقيقت  خورشيد  آن  به  حدي  تا  و  بود  نشده  خاموش  قلبشان  در  هنوز  ايمان 
هاي آنان در حد اعلي از آن آفتاب  داشت. گرچه حجابات فراواني در ميان بود و دل 

و استضائه  نمي   معنوي  بهرهاستفاضه  حداقل  به  اّما  نداي  نمود،  که  اين  تا  بود.  مند 
  :اُْدُعوني َاْسَتِجْب َلُکمْ »مقدس آسماني به سمع دل رسيد که اي بندگان درمانده من  

را شما  نمايم  اجابت  تا  بخوانيد  بر  «مرا  را  آنان  و  وزيد  الهي  اليتناهي  رحمت  نسيم   .
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الهي متعلمين  زمره  در  تا  برد  ربوبي  مقدس  مکتب  به  برد،  راه  عاليه    سر  تعاليم  از 
 اسالم برخوردار گردند.

را طي نموده، گام    هر چه زودتر مراحل مبتديان   اميد است چنان جوانان الهي
نهند و به زيورهاي الهي خويشتن را بيارايند، به سوي لقاء طيران    بر عالم منتهيان

کنند و ديگران را نيز به طيران آورند. اين مقام بر صاحبان آن مبارک باد و خداوند  
 آني توفيق خود را از آنان سلب نفرمايد.

 

يا   باشد  ظاهري  انسان،  حرکات  از  حرکتي  هر  کيفيت  بهاي  نسبت  به  باطني، 
نّيت اوست. اگر نيت پاک باشد مقبول پيشگاه الهي است و به نسبت کيفيت آن، بر  

برد. اّما وقتي نيت  افزايد و مقام و منزلتش را نزد خدا باالتر مي مراتب قداست او مي 
صادر   او  از  هم  کثير  خير  امور  و  کند  الهي  کارهاي  ظاهرًا  ولو  باشد،  آلوده  انسان 

 همه آنها در درگاه الهي مردود است.گردد، 

نّيت سالکين الهي پاک بوده و اثري از آثار آلودگي در آن نمايان نيست، لذا هر  
، مقبول درگاه احدّيت است. آن جوانمردان دالور  عمل جزيي و کّلي آن مردان الهي

و   مراحل  که  هستند  رشيدي  سربازان  آن  همانند  و  اسالم،  پيمودند  را  منازلي 
 رسانيدند.   خويشتن را به سرزمين مقدس نينوا 

زنده  شهيدان  آن  حقيقي،  سالکين  بر  الهي    درود  نّيت  به  خود  منزل  از  که 
ميبرمي جانان  سوي  به  و  خدا خيزند  اولياء  نداي  آنان  رباني  شتابند.  علماي  به    و  را 

شنوند که اي شهيدان زنده! امروز مهلت تمام است، فردا عاشوراست،  سمع جان مي 
شويد،   مسلح  بپوشيد،  را  خود  رزمي  لباس  کنيد،  معرفي  الهي  پيشگاه  در  را  خود 

نينوا  دشت  به  را  خود  اباعبداهلل  خيمه  حضرت  ياران  به  دست    آوريد،  شويد،  ملحق 
ذّره هر  که  کنيد  استغفار  چنان  برآييد.  استغفار  مقام  به  و  دهيد  ذرات  بيعت  از  اي 

بگويد   اَِلْيهِ »وجودتان  َاتُوُب  َو  َربّي  الل َه  آمرزش  :  َاْسَتْغِفُر  از خداوندمیطلب  كه    یكنم 

به    دگارپرور و  است،  بازگشت    سوی من  جهان  «مينما می او  اين  از  دست  و  .  بشوييد 
 خويشتن را براي مبارزه با ستمکاران آماده سازيد.

  ايد، به از ايشان خداحافظي نموده  ،ايدمسلمًا از اهل و عيال خود حليت خواسته 
ايد، فرزندان خود را در آغوش کشيده بر سر و  طفالن خود به ديده محبت نگريسته 

زده  بوسه  عشق صورتشان  همه  بر  او  عشق  و  خدا  حب  ميدان،  اين  در  لکن  ها ايد. 
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ايد با سري پر از عشق  ايد، از اهل و عيال گذشتهغالب آمده، از دنيا و عقبي گذشته 
 ايد.امت به راه افتاده و با دلي مملو از سرور معنوي و با شه

و اولياء    و اوصياء  و همه حضرات انبياء  بياييد مقدمتان مبارک، تمام فرشتگان
مي شما  استقبال  که  به  شما  حال  بر  خوشا  شماست.  آمال  منتهاي  شهادت  شتابند، 

کربال  شهيدان  رديف  مي   در  شمار  رياحيبه  بن  حّر  به  ديگر  بن  آييد،  حبيب  به   ،
 ايد.غبطه نخوريد، شما نيز ملحق به ايشان شده  مظاهر 

را به گوش جان شنيديد، لبيک    « ای هست؟کننده آيا ياری :  َهْل ِمْن ناِصر  نداي  

نينوا  دشت  آن  به  تا  و    گفتيد  است  پاک  شهيدان  خون  همانند  شما  خون  رسيديد. 
باشد. آن نقطه سفيد چنان بر دل شما چيره گشته که  دناس منزه مي بدن شما از َا

 آييد.به شمار مي اکنون در رديف انصار حضرات انبياء

. به سعادت نگر که ديروز او  ، درود بر تو اي حّر بن رياحيد بر شهداء کربالدرو
در وحشت  به  را  امامت  و  نبوت  خاندان  که  بود  فردي  مي اولين  تا  آورد،  آمده  گفت 

حّر،   اين  گرديد.  حالش  شامل  حق  توفيق  لکن  بگيرد،  ستمکار  آن  براي  ديگر  بيعت 
آن حّر ديروزي نيست، ديروز چنان بود و امروز چنين. آري کار خدا چنين است، به  

 گناه خويش منگر به لطف و کرم او بنگر.

رفت، امروز حضرت  آن حّري که ديروز در رديف اهل عناد و مالعن به شمار مي
الُم َعَلْيَک يا ُحرَّ  »فرمايد  مي   )ع(مولي ياحي بَِابي َانَْت َو اُّميَالسَّ : سالم بر تو  ْبِن َيزيِد الرِّ

رياحي بن  حّر  باد!اي  تو  فداي  مادرم  و  پدر  مي  «،  رعّيت  به  امام  و  آري  پدر  گويد 
کربال درود بر شهداء  تو باد!  فداي  که در زمره سعداء به  مادرم  آنان  ، خوشا بر حال 

 مدند.  شمار آ 

بيدار غفلت آن  همچون  بايد  صحراي  زدگان  به  را  خويشتن  دل،  پاي  به  دالن 
  ترين سموم در دنيا، همانا سم گناه بيندازند. اّما افسوس آنان غافلند که کشنده   کربال

آلوده آن  با  را  خويشتن  و  سماست  در  گرچه  بشري  علم  پيشرفتاند.  هايي  شناسي 
هنوز تخصص بشر به اين پايه نرسيده که دريابد بدترين سموم،    اشته، اّما متأسفانهد

 سّم معصيت است.

احياء  سم را  انسان  باطنًا  است  ممکن  اما  باشد،  کشنده  ظاهرًا  ولو  ظاهري  هاي 
چنين نيست، انسان را به هالکت رساند    کند و به سعادت ابدي رساند. لکن سم گناه 

تا   گردند  بيدار  غفلت،  خواب  در  آرميدگان  کاش  اي  کند.  دچار  ابدي  شقاوت  به  و 
و   توبه  به  گناه  سم  عالج  شود.  مسدود  نجات  راه  و  يابد  تقويت  سم  آن  مراتب  مبادا 

 ه، خود  سبب توبه و انابه، باالخص در ايام و ليالي مقدس  تواند به  انابه است. انسان مي
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 اندازد و آماده شهادت گردد.   را به دشت نينوا 

عاشورا هيچ    جوانمردان  بدون  بودند،  شهادت  آماده  تاريخي،  برهه  آن  در  اگر 
نمايند.  اي از شهادت باک نداشته آن را استقبال ميهترديدي سالکين حقيقي نيز ذّر

نيز به جان و دل بشنوند که امام بر آنها سالم گويد و آنچه را  تعجبي ندارد اگر آنان  
گفته، به گوش جانشان رساند که جان من و جان پدر    و حّر بن رياحي  که بر شهداء 

 و مادر و عزيزانم فداي شما باد. 

ارد چنان که  البته شهادت که مقام واالي شهود و رسيدن به خداست، مراتبي د
فرموده کثيره  روايات  و  احاديث  علماءدر  مداد  که  ازاند  فضالء  قلم  شهيدان    ،  خون 

 افضل است. 

راستين الهي که خود را براي شهادت آماده نموده و  ، آن عاشقان  مردان الهي 
حقايق   نشر  و  تربيت  و  تعليم  راه  در  دل  و  جان  از  مي با  آنان  کالم  و  مداد  کوشند، 

 خون ساير شهيدان باالتر است.

و   مجاهدان  و  مبارزان  برجسته،  شاگردان  پيوسته  اسالم،  مقدس  مکتب  آري 
مي  و  داده  تحويل  ايشان  عاشقاني  تربيت  و  تعليم  تأثير  و  آنان  عشق  آثار  که  دهد 

 هرگز از بين نرفته تا ابد باقي است. 

درگاه  مقربين  به  ترا  الهيالهي!  مردان  پاک ت،  سالکان  آن  را  ،  خود  باخته 
  )ع( ، با حضرات معصومينالمرام فرما، آنان را در دنيا و عقبي با شهيدان کربالمقضي 

 محشور فرما.

مقام تو باش، آني نظر و توفيق  ، آن شهيدان واال الهي! حافظ آن شهيدان زنده
 حمايت خود را از آنان سلب مفرما.

ايم. الهي ترا  ، ما هرچه بوديم اينك به بارگاه رحمت تو آمده الهي!  
عنايت فرما. ما    ، ترا به مقربين درگاهت، به همه ما توبه نصوحبه خون شهيدان کربال

 قرار بده.   حضرت سيدالشهداء را هم در زمره ياران حقيقي

 

خدا حبيب  بر  شدن    )ص( درود  خشک  چون  اموري  او،  توّلد  روز  يا  شب  در  که 
ساوه كسري   درياچه  طاق  ريختن  فرو  فارس   يا  آتشكده  شدن  خاموش  يا  اتفاق    و 

افتاد. البته ظاهر اين امور امتياز خاصي ندارد، مهم معناي باطني و معنوي آن است  
، ديگر اين اباطيل از رونق  )ص(که در قبال وجود اشرف کاينات، در قبال نور محمدي 
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و   نابود  آنها  همه  ندارد،  رونق  سلطاني  و  خليفه  هيچ  سلطنت  و  خالفت  ديگر  افتاد. 
 سرنگون است؛ خالفت و سلطنت حقيقي شايسته مرد الهي است. 

ظاهر و مقام اّول را در باطن    که مقام آخر را در  درود بر حضرت اشرف کاينات 
خاتم  اي  تو  بر  درود  دريافت.  تعالي  و  تبارک  خداي  اول  االنبياءاز  اي  تو  بر  درود   ،

 ؛ هزاران درود بر تو اي اول، هزاران درود بر تو اي آخر.انبياء

بشارت باد بر عارفان امت محمدي در اين عصر، که چنان که آن بزرگوار اول  
اند. چه خداي تبارک و تعالي، اول انوار  بود و آخر، آنان هم در مرتبه اول قرار گرفته 

 بالفاصله انوار امت اشرف کاينات را. مقربين درگاهش را خلق فرمود و 

در   آنان  از  بعضي  و  خاص  امت  رديف  در  که  عارف  سالکان  آن  حال  بر  خوشا 
يک از آن مردان    اند؛ درود اليتناهي بر آنان باد. هر الخاصان قرار گرفتهرديف خاص 

بر    مقام الهي، رکن اسالمند و مايه افتخار اولياء مقدس خدا. امروز بار امانت الهيواال 
گران را به    باشد، اميد است که به لطف پروردگار متعال بتوانند اين بار دوش آنان مي 

 است. سرمنزل مقصد و مقصود برسانند؛ توجه آنان مدام به محفل جانان

و تعاليم عاليه    . محفلي که ذکر نام حق و نام محبوبين الهي 
اسالم حضور    شريعت  محفلي  چنان  در  الهي  درگاه  محبوبين  قطعًا  باشد.  آن  در 

معنوي دارند و آنجا مورد توجه و عنايت خاص مقربين خداست. در حقيقت، چنان  
آن    محفلي، جايگاه مقدسي است که خداوند تبارک و تعالي تمام نعم عظمايش را بر 

نموده و نقصي از لحاظ نعم ظاهري و باطني در آن مشهود نيست، به خصوص  شامل 
 که در ايام و ليالي مقدسه باشد.

الهي  جانان  عارفان  محفل  به  مي   وقتي  اين    ،گردندرهسپار  در  آنان  انگيزه 
خدا عشق  محرکشان  است،  حق  جمال  ديدار  معنوي،  و  الهي  اشرف    ،حرکت  عشق 

و اوصياء او،    مقدس اوست. در واقع آنان به زيارت حبيب خدا  کاينات و عشق اوصياء 
انبياء حضرات  زيارت  الهي، به  نجات  سفينه  زيارت  زيارت    به  به  اصفياء،  و  اوصياء  و 

 روند و ميهمان اويند.خدا مي 

  نظيري است محفلي که ميزبان آن، در حقيقت حبيب خدا به به، چه محفل بي
خاتم محفلي،    االوصياءو  چنان  در  باشند.  عاشقان  و  عارفان  آن،  ميهمانان  و  است 

 حزن جايي ندارد و ممکن نيست کسي از آن مقضي المرام برنگردد. 

 د  ـ ، چشم طمعي ندارند، به توفيق خدا خويشتن را از قيالبته چنان مردان الهي
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رهانيده   عقبي  و  دنيا  دنيا  نه  مي مي اند،  چه  پس  عقبي،  نه  يا  خواهند  خواهند؟ 
خواهند خادم درگاه تو باشند.  داني چه انتظاري دارند، ميتو قلب عالمي، مي  )ع(مولي

 کي؟  گويند کي به وصال مواليمان خواهيم رسيد، انتظار تا مي

داني که زبان حال و قالشان اين است  مي ها واقفي،  ! تو بر اسرار دل )ع(يا مولي
مي  ترا  وصال  همه  ما  ميکه  ترا  وصال  خدا  اي  چه  خواهيم.  عقبي  و  دنيا  طلبيم، 

بهشت مولي،  يا  توست.   ما   خواهيم!  ابدي  وصال  ما،  آمال  باالترين  خدا!  اي  تويي، 
 خواهيم.ايم از تو ترا مي آمده 

خويشند، حافظ ايشان تو باش. مرداني که زبان  الهي! چنان عارفاني رجال عصر  
زبانند، اما هر کسي را چنين  باطني آنان با زبان ظاهريشان برابر است. يکدل و يک 

 اعتباري نيست.

اي سالک، زبان تو هنگام دعوي به صدر دارالملک دين وقعي ندارد. بهاء از آن  
يم عاليه را از زبان چنان  دل است، دلي که از او بوي ازليت، بوي عشق آيد. برو تعال

 عارفاني اخذ کن.  

خبران را نرسد که افتخار کنند، چه دعوي آنان الهي نيست. آنان بايد رخت  بي
نمي  عشق  بوي  آنان  از  که  بروند  و  شامه  بربندند  با  الهي  عشق  رايحه  البته  آيد. 

رايحه   ظاهري چنان  استشمام  نيست.  دريافت  شا قابل  با  باطني اي   پذير امکان   مه 
 است.

باطني شامه  تقويت  به  بايد  در   غافلين  پردازند،  متوقف    خود  شريعت  ظواهر 
است، گام نهند. البته آنان حق دارند که رايحه    نشوند، به باطن آن که عالم طريقت

قوه   آن  آثار  از  يا اثري  ضعيف است و  معنويشان  قوه شامه  درنيابند، زيرا  حقيقت را 
 خبرند.در آنان نيست، اين است که از باطن بي

ها فاصله استشمام نمود،  را از فرسنگ   که بوي پيراهن يوسف  )ع(حضرت يعقوب
بود و نه آن پيراهن جمادي، باطني داشت. آن    ادراک نه مربوط به شامه ظاهري اين

کدام پيراهن است که رنگ و بوي الهي دارد و کدامين شامه است که آن را ادراک  
سالم مي يوسف  حضرت  واليت  بوي  حقيقت،  بوي  آن  مسلمًا  و  نمايد؟  بود،  عليه  اهلل 

فرسنگ  از  که  بود  قوي  بسيار  باطن  شامه  داراي  خدا  استشمام  پيامبر  را  آن  راه  ها 
 کرد. 

گريه  علت  که  نماند  يعقوب مخفي  حضرت  ديد    هاي  رفتن  بين  از  کلي  به  و 
ظاهري ايشان در اثر آن، براي دوري و فراق از فرزند نبود، چون خود آن بزرگواران  

اند. بلي اکثر جهات هم و غّم آن بزرگوار از اين بود  امر به صبر و شکيبايي كردهما را 
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شايسته  جانشين  ايشان،  از  پس  و  که  کند  قلوب  احياء  و  حقايق  ابالغ  كه  باشد  اي 
کرد. هزاران انسان را به سعادت ابدي رساند؛ نگراني از اين محروميت او را متأثر مي 

، اين است معني حقيقي و باطني حزن و اندوه آري قرآن را ظاهري است و باطني
 آن بزرگوار. 

الهي مردان  خدا بنابراين  اولياء  استشمام    ،  بعيده  مسافات  از  را  حقيقت  بوي 
 کنند. اي آن را درک مي نيز در مرتبه  بينند؛ عارفان الهي کنند و حقايق را ميمي

حيرت عده  مي اي  با زده  آشنايي  از  مدت  اندک  در  افراد  برخي  چگونه  گويند 
مي  طيران  سال حقايق،  ما  ولي  نميکنند  که  نمي هاست  و  احساس  بينيم  و  شنويم 

از  نمي و  محبوسي  مجازي  خود  زندان  در  هنوز  تو  چون  که  است  اين  پاسخ  کنيم؟! 
دهد. اي. آيينه قلب تو، عکس رخ يار را نشان نمي آن رها نشده 

 . 

هستي   تا  درباز  را  مجازي  هستي  شو،  بيرون  مجازي  خود  زندان  اين  از  هان! 
تواند حقيقت را ببيند، بصيرت  حقيقي را به دست آري. اين ديدگان ظاهري تو نمي 

بيني  طني را به کمال رساني، آن وقت حقيقت را مي خواهد. بايد بصيرت ديده با مي
ُدورِ » الصُّ ِفي  الَّتي  اْلُقُلوُب  تَْعَمي  لِکْن  َو  اْْلَْبصاُر  تَْعَمي  چشم  :ْل  حقيقت  كور  در  ها 

 .«هاست كور استه كه در سين ييها دل  نيست ليكن 

در   توست.  جمال  طلب،  کوي  سر  بر  عاشقان  خواسته  که  عزيزي  اي  الهي! 
شيفتگان   تاختن  بال،  ميدان  در  توست.  جويندگان  توسن  سباحت  عشق،  درياي 

مي بصيرت  ديده  به  که  هستند  تو  عاشقان  و  شيفتگان  اين  جايي  توست.  به  بينند، 
مي مي که  من  رسند  زبان  به  بشنويد،  من  گوش  به  بنگريد،  من  ديده  به  فرمايي 

 بگوييد. 

بي  دفتر  در  را  تو  ثناي  و  مدح  عاشقان،  که  جمالي  حيرت  اي  خون  به  نيازي 
  في   اِنَّ »  دادي  قرار  خويش  يمعال  عرش  را   ايشان   دل  که  رسيدند  جايي  بهنوشتند،  

  صاحبدل   که  کسي  براي  است  ذکري  مطلب  اين  در  : قَْلب    َلهُ   کانَ   لَِمنْ   َلِذْکري    ذلِکَ 
 . «باشد

  همه  براي را   قلب آن و فرما  عطا  نصوح توبه ما   همه  به درگاهت مقربين  به الهي
 . فرما  عنايت  ما 

 عارفان   و عاشقان هايجانفشاني ال ـقب  در توانيمنمي ه ـک کنيممي  اقرار  ما   الهي
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 .برآييم آن   شکر  عهده  از درگاهت،  
  آنان   تو  که  است  اين  دلدادگانت  تمناي  ،جانان  محفل  حقيقي  ميزبان  اي  الهي،

 .فرمايي عطا   شکرگزاري  توفيق  و بنوازي  را
  حق،   راه  شهيدان  خون   به  و  درگاهت  محبوبين  همه   به  و  حبيبت  به  ترا  الهي

  تو   ايشان   حافظ   و   فرما   ابالغ  آنان   از   را  رضايتت   کمال   فرما،   المرام مقضي   را  عاشقانت
 . باش

  راه   به   دور  راه  از  که  هستند  دليزيبا   و  پاک   جوانان  آن  ،اسالم  مکتب   متعلمين 
  هجرت  است؛ باطني  راه که  ظاهري  راه  نه   راه  اين   البته . پيوندند  حق   ديار   به  تا   افتاده

  و   شکسته  قلبي  با   که  هستند   دليآگاه  جوانان   آنان.  ظاهري  هجرت  نه  است  باطني
  خداوند .  نهند  قدم   جانان  کعبه  و   حق  ديار   به  دل   پاي  به   و  احرام   لباس   با   سوزان، 
 . نمايد عطا  طيبه  حيات و فرموده منور   معرفت  نور از   را آنان  تعالي  و تبارک 

.  رسدمي   اعلي  حد  به  دل  بهاي  مراتب  آن،   اثر   در  و  
  اين   که   را   کسي .  است  اهلل  سبيل   في   مجاهدين   و   اسالم  رشيد   جوانان   آن   از   بهاء   اين 

 .است بهاءبي  دلش نباشد، اعراض اين   و توجه
  هر   احتياط،  رعايت  و   مراقبت و  توفيق   طلب   و  حق  از  استمداد  با   جواناني  چنان  

  تا   تالشند  در  ننموده،   توقف  الهي  مقام يك  در  بيفزايند؛  خويش  معرفت بر مراتب  آني
  عمل   و  علم  ضعف   احساس  حدي   تا   احيانًا   زماني  اگر .  گردد  نصيبشان  آن  از   باالتر 

  خود   عمل   و  علم   مراتب  بر   که   است  اين  آنان  اصلي  وظيفه   مقام  اين  در   کنند، 
 . يابدنمي  راه  الهي  متعلمين   به حرکت،  عدم و توقف معني  به رکود  اّما .  بيفزايند

عمل   علم  بال  دو  ارتقاء  در  همه   او  توفيق  به  كه   مادام   ،حق  جمال   عاشقان   و 
  رکود   تواند نمي  معنوي  حرکت  چنان   هرگز   گردند،  نايل  نهايي  هدف  به  تا   کوشند مي

 . باشد حالشان شامل  خدا  اولياء  رضايت که  خصوص به  گردد، ترجمه   تحرک  عدم  يا 
  معنوي   احوال   حقيقي،  متعلمين  شکسته   هايدل  براي  صادق  شاهد  باالترين 
  سوزشان   و  شکستگي  مراتب  بر   حق  کلمه  استماع  محض  به   که  افرادي.  است  ايشان
  از   روح   که   نيست   بعيد   تداوم،   صورت   در   که   يابندمي   الهي   تحول   چنان   شده  افزوده

  و   دنيا   قيد بي   نثاريجان   آماده  خاکساري   و   انکسار   حال  آن   با .  خارج گردد  کالبدشان 
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  است   اميد!  کجا؟  رکود  و   کجا   جبروتي  و  ملکوتي  حال  چنان  هستند،  جانان  به  عقبي
 .فرمايد محشور  الهي سفراء  با  را آنان تعالي حق  که

  و   شتابند  حقايق  استقبال  به  دل   پاي  به  عشقند،   درد   به   مبتاليان  آنان   آري
.  گردد  خدا   جمال   صفات   گاهتجّلي   قلبشان   کانون   که   رسانند   جايي  به   را   خود   معرفت 

.  است  مخِلصين   مقامات   از   مقامي  تلوين   است؛  تلوين   يا   جمالي  مقام  مقام،  اين   البته
  و   تبارک   خداي  تا   رسانند،  کمال   به  را  خود   اخالص  و  تزکيه   مراتب   بکوشند   بايد  آنان

.  است  تمکين  مقام  اين  که  کند،  تجلي  جانشان  در  خود  جاللي  صفات  با   تعالي
.  نيست  پذير امکان   آن   از   که انحراف   بزرگ  است   مقامي   تمکين 

. 
  از   را  حجابات   همه  تقوي   و  نفس   تزکيه   به   بکوشند   بايد   ربوبي  مکتب   جوانان

خود  را  جاللي  صفات  تجلي  کمال  تا   بزدايند  خويشتن   اين   در .  نمايند  مشاهده  در 
  را   حق   مراد   تجلي،   آن   در   و   نهاده   گام  مقدس   وادي   به   جمال   عاشق   که   است  مقام

  را   حق  فرمان   است،   مناجات  و  نياز   و   راز  مقام  در  خويش   خداي   با   او .  داندمي
 . استقبال  مقام است  اين بيند، مي  باطن  ديدگان با  را خدا  استقبال  و شنودمي

  از   که   است   اين   منظور  آيند،  دور  راه  از   اسالم  مکتب  جوانان   شد   اشاره  که   اين 
  چه   و  مناسبت چه  استقبال  با   را  استدبار  راستي  و  آيند؛  استقبال  ديار  به  استدبار  ديار

 سنخيت؟!
  خويشتن   مراقب   مدام  که   هستند  کساني  خدا،   دين  حقيقي  انصار  ، الهي  جوانان

  منفي  و  مثبت   اعمال   و  درآورند   محاسبه  مقام  به   را  خويشتن  شب  و  روز   هر   باشند،
  جبران   را   منفي   اعمال   و   بيفزايند   مثبت   اعمال  مراتب  بر .  کنند  بررسي   را   خويش 
عدم   غفلت  سبب   به   مبادا   تا   نمايند    استدبار   سوي   به  استقبال   سوي  از   مراقبت   و 

مظهر    سپارند   خدا   به   را   خود   آنان  . بگرايند حق،  جمال  و  جاللي  تجلي  اثر  در  تا 
صفات خدا گردند و صفات کمالي حق را در دل خود مشاهده نمايند. اميد است اين  
معرفت و تجلي در آنان به جايي رسد که در آن تجلي، مراد حق را نسبت به ديگران  

 نيز بدانند و دريابند که داراي چه وظايف و تکاليفي هستند.

مذکور از    تحقق مراتب  را  حق، خويشتن  طريق  که سالک  صورت پذيرد  وقتي 
عالم زمان و مکان خارج نموده در عالم المکان و الزمان قرار گيرد، در حالي که نور  

نصوح  به    توبه  را  خود  تزکيه  و  دل  تصفيه  مراتب  و  باشد  فراگرفته  را  او  وجود  همه 
 کمال رسانده باشد.
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شب و روز قرائت قرآن کنند و نمازها گزارند، اّما همچنان  بسا افرادي که ظاهرًا  
حال   بر  خوشا  برندارند.  حق  سوي  به  قدمي  و  باشند  اسير  مجازي  خود  دايره  در 

رضوان  روضه  هستي    جوانان  به  نکنند،  نابود  را  خود  مجازي  هستي  تا  دانستند  که 
رها    فکر و عمل الهي، از زندان خوديعليه خود قيام کردند و با ت  حقيقي نرسند. لذا

 گشتند و به دريافت حکمت نايل شدند. 

  ي و به راست:  َو َلَقْد ْاتَْينا لُْقماَن اْلِحْکَمةَ » رساند  تفکر الهي انسان را به حکمت مي 

داديم حكمت  را  انبياء«لقمان  همه  به  را  حکمت  اين  خاصي    .  لطف  چه  اّما  ندادند، 
اکرم رسول  حضرت  امت  از  که  برمي  )ص(است  اعطاء  جواناني  مستعد  آنها  که  خيزند 

 حکمت هستند! 

بهشت  اهل  جوانان  خواب    آري  از  گرفته  قرار  تفکر  اهل  رديف  در  که  آنانند 
سوق داد. آنان دريافتند که    غفلت بيدار شدند، و اين بيداري آنان را به مکتب ربوبي

برهان  است،  بصايري  نهادشان  و  در  شده  مکشوف  بعضي  که  است  نيروهايي  و  ها 
ها را  ا استمداد از حق آن گنجينه برخي هنوز نامکشوف مانده، لذا خواهان آنند که ب

 اند.کشف و استخراج کنند؛ آنان عاشق جمال حق و اهل حکمت 

اي که از لسان بزرگان جاري گردد، چه به طريق اجمال باشد  هر دقيقه و نکته 
مي  حدي  تا  عادي  افراد  تفصيل،  طريق  به  چه  اّما  و  گردند.  برخوردار  آن  از  توانند 

استما  محض  به  واقعي  حکيمانه،  طالبان  کلمات  يا  کلمه  آن  از  استفاده  بر  عالوه  ع 
مي  گشوده  رويشان  به  ديگر  علوم  غير ابواب  عاشقان  و  عارفان  تحصيل  بلي  از    شود. 

معاني  ادراک  در  که  نباشد  هم  استادي  ظاهرًا  ولو  را  آنان  است.  سايرين  تحصيل 
 ردد. گابوابي به رويشان باز مي  ياريشان کند، به توفيق و عنايت خاص الهي

مقام   آني  هر  رضا،  و  سلم  و  مجاهدت  و  رياضت  سبب  به  جواناني  چنان 
تزايد رود. در اين مقام است که همه شبهات و شکوک از دل آنان    معنويشان رو به 

حق  نور  آميزد،  ازل  بحر  به  و  آنگاه  برخيزد  گرداند.  منور  را  وجودشان  سراسر  اليقين 
کث در  را  وحدت  که  رسد  جايي  به  آنان  مشاهده  نورانيت  وحدت  در  را  کثرت  و  رت 

 .نمايند، که  

کعبه جانان اي  نجات الهي،  اي سفينه  مولي!  عالمي و مي يا  قلب  تو  که  ،  داني 
نمايند که  چنان پاکدالن و مشتاقاني درخواستشان چيست. آنان از تو درخواست مي 

کن گردد، از خود برخيزند و به  خدا بخواهي همه شکوک و شبهات از دلشان ريشه از 
انصار   ياران و  رديف  را در  آنان  که نام  اين است  ديگرشان  تقاضاي  آميزند.  ازل  بحر 

 خاص خود ثبت فرمايي.
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مرا بخوانيد   :  اُْدُعوني َاْسَتِجْب َلُکمْ »و اکمل صفات خدا که معني    اي مظهر تاّم

در تو متجلي است، امکان ندارد که از تو بخواهند و به مقام    «را اجابت كنمتا شما  
 اجابت نرسد.

الهي چنان جواناني نه از پي حشمت و جاه ظاهر، که تنها به اميدي به درگاه  
كرده  رو  دين  تو  خاص  ياران  رديف  در  را  آنان  اسم  که  است  اين  هدفشان  يگانه  اند. 

نمايي   ضمانت  و  فرمايي  ثبت  از  خود،  پس  يکي  را  شهادت  منازل  و  مراحل  که 
 ديگري طي کنند؛ جان خود را در راه تو فدا سازند.

دل  به  ترا  قسم،  درگاهت  محبوبين  به  ترا  جان  الهي  به  ترا  شکسته،  هاي 
هاي پاک و  هاي آتش عاشقان جمال و جاللت قسم، درخواست عاشقان، ترا به شعله 

 الهي آنان را در حد اعلي اجابت فرما. 

 
جبروت  عالم  مسّبحان  و  قدس  عالم  ساکنان  بر  به    درود  حق  توفيق  به  که 

راه يافتند. درود اليتناهي بر رهروان طريق    و علماي رباني  محفل مقدس اولياء خدا 
 وصال که به ديار جانان رسيدند.

انقطاع  الهي،  عظيم  بس  امتيازات  از  ماسوي    يکي  منقطعين  از  بر  درود  است. 
شدند. آري فردي که    انقطاع از ماسوي، به پاي دل رهسپار کوي جانان  الهي که با 

گرفته   قرار  الزمان  و  المکان  عالم  در  او  معني  در  شده،  حاصل  را  او  انقطاع  کمال 
 است.

  که کمال انقطاع   ، آن شهيدان زنده)ع(خوشا بر حال ياران خاص حضرت مولي
آنان را حاصل گرديده که يکبارگي به طاعت موالي ازلي پردازند و به او عشق ورزند.  
از   يک  هر  روند؛  خدا  باطني  حرم  به  سوزان  دل  با  که  خدايند  جمال  عاشقان  آنان 

 آنان جمال و کمال خدايند.

درود بر آن صاحبان جمال و کمال خدا، که حجابات را برطرف و دل را از اغيار  
کردند. حقيقي  خالي  جانان  ُمحرم  باطني   کعبه  احرام  که  دانستند  ماوراء    گشتند، 

ظاهري مي   احرام  تن  در  جان  که  است  لباسي  حقيقي،  احرام  لباس  تا است.    کند؛ 
جان به آن لباس محرم نشده به جانان نرسد که حج ظاهر نشاني است براي دريافت  

 جماالن است.شکستگان و صاحبيار. آن احرام باطني از آِن دل 

عصمت،   بيت  اهل  ياوران  و  ياران  آن  خدا،  راه  حقيقي  و  سالکين  دردمندان 
کعبه جانان گريان به سوي  ديدگان  سينه سوزان و  که با  هستند  شتابند.    تشنگاني 
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وارد گردند    جوانان پاکدلي که با لباس شهادت ملبس شده، در معنا به ميدان نينوا
. «هر زمينی کربالست و هر روزی عاشوراست:  ا  َو ُکلُّ َيْوم  عاُشور   َارْض  َکْرَبال   ُکلُّ »که  

بيدار دالني که به توفيق حق از راه خدا به پاي دل به ديار واليت و موطن حقيقت  
 آيند. سعادت ابدي يار و قرين چنان جوانان زيبا دل. 

يوسف از  يعقوب  همه جا پر  دالور الهي،  دلشده مي   دلبر است،  خواهد. جوانان 
اند. خداي  آن عاشقان جمال و جالل، اينک يعقوب دلشده آن صاحب جمال و جالل 

تبارک و تعالي مراتب بصيرت چنان راهرواني را در اندک مدت به کمال رساند. واقعًا  
محّي آنان  چه  احوال  اين  است،  آخرالزمانرالعقول  جوانان  که  است  اندک    عالمي  در 

شوند! آنان به ديدگان باطن، به بصيرتي که عنايت شده،  مدت، داراي عشق الهي مي 
نمايند و رايحه جانبخش حقايق را استشمام  ادله و براهين مسير حق را مشاهده مي 

 بود. راهي نمي   کنند، وگرنه آنان را به محفل جانانمي

دلي است که حب دنيا  ، جاي دردمندان است، جايگاه جوانان زيبا محفل جانان
و عقبي را از دل برکندند و عشق خدا را در اعماق جان پرورش دادند. مسلمًا جانان  

يد؛  المرام فرما به چنان ياران و ياوران دين خدا توجه و عنايت فرموده آنان را مقضي
در  :  في َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليک  ُمْقَتِدر  »برند    آنان را به اعزاز و اکرام پيش سلطان عّزت 

 . «توانا  يقرارگاه صدق نزد پادشاه

الهي با  آخرالزمان  جوانان  سنخيتي  خود  در  که  هستند  حقي  جويندگان  آن   ،
در   خود  حقيقي  موطن  دنبال  به  نيستند.  دلشاد  غربتکده  اين  در  و  نيافته  دنيا  اين 

وطن  به  بازگشت  شايستگي  خود  در  چند  هر  شرمندگي    تکاپويند،  احساس  نديده، 
 کنند.  مي

که وطن  ذوالجالل و  اصلي  آنان واقفند  ذات  در  استغراق  محبوب  ،  در  استغراق 
واصل عارف  است.  ساکن  خدا  در  است  ساکن  عشق  در  که  هر  لذا  است.  که    ازلي 

تواند خالي  ساکن در نزد خداست، گرچه در غربت نيست، اما ساکن در آن عالم نمي 
هاي با عظمت الهي، درد طلب، درد  از درد باشد. بنازيم بر اين درد، حقيقتًا از نعمت 

ترين محرک الهي براي رسيدن به وصال محبوب ازلي  است. چنين دردي عالي   عشق 
 است.

مي  گريه  و  ناله  خيلي  دردمند  ناالني،  عارفي  و  گريان  چرا  گفتند  او  به  کرد، 
کنم، که  کند؟ فرمود من نه از درد که از زوال درد ناله مي عارف که از درد ناله نمي 

اين درد، علت وقفه و رکود است. بدون    اگر اين درد طلب رفع شود، چه کنم! رفع
 د مسير حق را طي کند. باالترين وسيله و با  ـه سالک بتوانـدرد و نياز، محال است ک
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 ترين براق براي عروج و معراج انسان، همان براق نياز و درد عشق است. عظمت 

طوبي به آن راهروان دردمندي که قلبشان متمايل به چنان مطلوبي است که  
نمايد.  ي و هجران آن، و هم وصالش همه موفقيت است و ايجاد انکسار ميهم دور

تر. کدام دل است که اثري  هر چه مراتب انکسار دل باالتر، مراتب عرشيت آن افزون 
نشيمنگاه   قلبي  باشد؟!  حق  نشيمنگاه  کمال  حد  در  و  نباشد  آن  در  انکسار  آثار  از 

نهاده آن  در  رحمان  خالق  سلطنت  تخت  و  است  در    الهي  آن  شکستگي  که  شده، 
 مرتبه کمال باشد. 

دل  قطعي  مسلمًا  قانون  هجران چيست؟ اين  اين  ها خواستار وصال است، پس 
تحقق    ،است وصال  نگردد،  حاصل  شکستگي  دل  و  نباشد  مشکالت  و  درد  که  مادام 
بدون  نمي و  مشکل  حصول  بدون  موفقيت  نيست،  قانون  اين  در  ترديدي  هيچ  يابد. 

شدني نيست. افرادي که بدون استقبال مشکالت و شدايد در  درد و گرفتاري حاصل 
 اند.  جستجوي وصالند، سخت در اشتباه

جوانان حال  بر  احساس  زيبا   خوشا  دنيا  اين  در  و  عشقند  درد  داراي  که  دلي 
مي  سالک  غربت  که  اين  گيرند.  قرار  آزادگان  و  احرار  زمره  در  که  است  اميد  کنند، 

دارد، حقيقتًا    احساس نمايد که نه در اين غربت دلش شاد است و نه رويي در وطن
گنجينه  مياز  درک  را  اين  غيب  اهل  است،  حق  غيبي  نداي  هاي  غيب  اهل  کنند. 

 کنند.  شنوند و نداي حق را به زبان حق جاري مي غيبي را به سمع دل مي 

الُم َعَلْيَک يا َغريَب  »است    بنازيم بر اين غربت که از مقامات محبوبين الهي  َالسَّ
است که کمال  چنين غربت از آن کسي    .«غريبان  نتريسالم بر تو ای غريب :  اْلُغَرباءِ 
 از ماسوي او را حاصل شده و فقط ساکن در عالم عشق است.  انقطاع

ترين مرکب  آري باالترين وسيله براي رساندن سالک به مقصد و مقصود، عالي 
الهي که انسان با آن مراحل و طرق ظلمات بشريت و انسانيت را طي کرده و خود را  

بقاء   سرچشمه  خود  به  نيز  عشق  درد  و  سوز  اين  اعطاکننده  است؛  عشق  برساند، 
 اوست.

هاي دوستان و آشنايان، اي عاشق جوانان زيبا  اي کارنده تخم پشيماني در دل
دل  در  را  تخم  آن  تو  با  دل،  و  درآيند  انابه  و  توبه  مقام  به  تا  کاشتي  آنان  پاک  هاي 

دل  در  سوز  افکننده  اي  گردند.  حق  ديار  وارد  پذيرنده  ها اخالص  اي  تائبان،  ي 
مقّر همه  ما  که    معترفان،  معترفيم  َحقَّ  »و  َعَرْفناَک  ما  َو  ِعباَدتَِک  َحقَّ  َعَبْدناَک  ما 

را نشناختيم چنان که  ـه سزاوار پرستش تو بود، و ت ـترا نپرستيديم چنان ک: َمْعِرَفتِکَ 
 و ما را دستگيري  ـز تـه جـ ر آني دست ما گير کـي هـ . اله«ه شناخت تو بودـايستـش
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 نيست، هر آني ما را درياب که جز تو پناهي نيست. 

پاک  جوانان  حال  به!  حيرت به  بسي  اسالم  مدت،  دل  اندک  در  که  است  انگيز 
معنوي  ارتزاق  ميمي   چگونه  هموار  آنان  بر  راه  چسان  و  در  کنند  دانست  بايد  گردد. 

خاص   عنايت  به  صرفًا  اين  و  است  درخشان  اعصار  از  يکي  حاضر  عصر  تاريخ،  طول 
غفلت  و  خداست.  توبه  مقام  به  و  گيرند  تعليم  مقدسي  جوانان  چنان  از  بايد  زدگان 

توبه  خدا  که  برآيند  است  انابه  مهربان  و  يُ »پذير  الل َه  التَّّوابينَ اِنَّ  خداوند   :  ِحبُّ 

 .«داردمي كاران را دوست  هتوب

الهي  درياي وحدت  جوانان  مردان  راه مي   اسالم بدين علت به  زمره  در  يابند و 
آنان عنايت    اند، و اين شايستگي و قابليت را خدا بر گيرند که شايستهقرار مي   الهي

 است.  فرموده، و اين يک معنا از معاني عصر درخشان 

ها کوشيديم و نرسيديم؟ پاسخ آنان را بايد  زدگان گويند چرا ما سالاّما غفلت 
مولي  حضرت  سال   الموالياز  شما  مردم  اي  فرمود:  که  شديد،  شنيد  همراه  من  با  ها 

 هاي مرا شنيديد اّما به سمع دل نشنيديد. ظاهرًا حرف 

غفلت  دريايي آري  مرد  ايشان  گفت.  وصال  طريق  سالک  نشايد  را    زدگان 
صحرايي مرد  هستي  تو  گفت  بايد  بلکه  که  نيستند،  آنان  دريا!  سوي  بشتابي  چه   ،

الهي اساتيد  تعاليم  و  حق  حمايت  و  توفيق  طريق  از  نايل    رسيدند  انابه  و  توبه  با 
 گشتند؛ صبح ازل ايشان راست.

مي  استقبال  را  شهادت  که  الهي  متعلم  اي  که  آيد  خطاب  الهي  بارگاه  کني، از 
مباش   محزون  دهي،  دست  ديدگان خود را از  اگر  در اين مقام  من،  بنده فداکار  اي 
کور؛   بيناي  بينا بهتر است از  تويي. کور  ديدگان توست؛ بصير حقيقي  من  لطف  که 

چشم  که  کسي  از  است  اّما  برتر  سالم  ظاهرش  از  هاي  و  است  کور  باطنش  ديدگان 
مي  ناتوان  و  عاجز  حقيقي،  زيباي  و  زشت  اْْلَْبصارِ »باشد  تشخيص  اُولِي  يا  :  َفاْعَتبُِروا 

ا بصيرت   ي پس  گيريد  صاحبان  من  «عبرت  فضل  دهي،  دست  از  را  خود  سمع  اگر   .
 سمع تو، به ديده من بيني و به گوش من شنوي، کرم من چراغ راه تو.

  نهاد و با اخالصي که به توفيق حق در زمره متعلمين مکتب ربوبيجوانان پاک 
شوند، اميد است روزي رسد که معلم و مربي عصر خويش شوند و سعادت  وارد مي 

هاي الهي در تعليم و تعّلم اين است  خود را در سعادت جامعه بينند. يکي از توصيه 
 خارج شود و پا به عالم حقيقت نهد.   که سالک بايد از ُخلق بشريت

َلَعلي  »   َعظيم    اِنََّک  راست:  ُخُلق   خوي  يو  را  تو    «واالست  يكه 
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  « گويدمي و از سر هوس سخن ن:  َيَْنِطُق َعِن اْلَهوي َو ما  »  

 .«نگذشتنحرف نگشت و از حد در ديده م: ما زاَغ اْلَبَصُر َو ما َطغي » 

 

قرار   حق  نوازش  مورد  اتصااًل  که  يافتند  را  آن  توفيق  که  رادمرداني  بر  درود 
اند، چه نسب  گيرند. چنان جوانان رشيد الهي، فرزندان گرامي حضرت اشرف کاينات 

. نسب جسمي بدون نسبت روحي بهايي  است نه نسب جسمي  حقيقي، نسب روحي
ندارد. ممکن است کسي ظاهرًا منتسب به يک مرد الهي باشد، لکن اگر نسب روحي  

بي نسبت  آن  باشد،  بينداشته  و  روحي  ارزش  انتساب  سبب  به  واقعي  بهاء  بهاست. 
 است که خداي تبارک و تعالي به کسي عنايت فرمايد.  

راه  چ ياران  چنان  که  آنجا  است  منّوري  و  باصفا  و  باعظمت  و  باشکوه  محفل  ه 
مقامي گرد هم آيند، چه صفا و شرافت هر مکان به مکين اوست. حق و فرزندان واال 

آينده  عصر  مربيان  که  است  الهي  بشارت  را  بسيار  آنان  نه  نزديک  آينده  هم  آن  اند، 
تعاليم   و  معارف  و  علوم  از  خود  هم  که  الهيدور،  اساتيد  هم  بهره  حقه  و  شوند  مند 

 ديگران را برخوردار سازند.

دل مکتب اسالمند که همگي حتي خردساالن آنان  چنان سالکيني، دلبران زيبا 
نور و سوزانند. آنان برگزيده جوانان و خردساالن عصر خويشند، به    هاي پر داراي دل 

عظمت   ديده  به  بايد  آنان  درود  همه  که  الهي  نجات  سفينه  است  اميد  نگريست. 
مي  فرمايد.  نظر  خود  ياران  آن  به  عنايت  چشم  به  باد،  او  بر  حق  در  نامتناهي  دانيم 

آن   حق،  مقربين  و  محبوبين  به  باشد  داشته  نسبت  که  محفلي  هر  معنا  عالم 
يزان  بزرگواران درگاه الهي در آنجا حاضرند، و افتخار اهل ايمان به نظر خدايي آن عز 

 پيشگاه حق است. 

روحاني  مادر  بر  درود  هزاران  و  مولي،  حضرت  رشيد  فرزندان  بر  درود  هزاران 
َحْسُبََنا الل ُه  »را نه دنيا مسرور کند و نه عقبي    . چنان انصار الهي)س(آنان، حضرت زهرا

اْلَوکيلُ  نِْعَم  حمايتگر   :َو  نيكو  و  است  بس  را  ما  اْلَمْولي  »،  «است  يخدا  نِْعَم    نِْعَم  َو 
. آنان را خدا بس است، آنان عاشقان  «است  يچه نيكو سرور و چه نيكو ياور  : النَّصيرُ 

 خدا و عاشقان محبوبين درگاه اويند.  
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آنانند که متعلمين را چنان پرورش دهند که    مقام مکتب الهيآري مربيان واال 
به کلي حب دنيا را از دلشان خارج کنند، حب دنيايي که رأس کل خطيئات است.  

انبياء حضرات  همه  اوصياءهدف  رباني،  علماي  اولياء،  الهي ،  مربيان  و  اساتيد  اين    ، 
است که سالکين را در معرض نسيم رحمت خدا قرار دهند تا به لقاء و وصال نايل  
آيند. باالترين نسيم رحمت حق همانا تعاليم عاليه اساتيد و مربيان الهي است تا راه  
به   را  امانت  گران  بار  بتوانند  پيموده،  را  حق  طريق  منازل  و  مراحل  يعني  وصال 

 . منزل مقصد و مقصود برسانندسر 

متعلمين به    خواهند با استمداد از نظر خدا، عشق الهي را در کانون دل آنان مي
مقام تحقق درآورند. البته اين عشق عطيه الهي است، آن را به هر کسي ندهند، لکن  

توان مراحل اين  همگي عاشقان جمال حقند. بدون عشق نمي متعلمين مکتب اسالم
نم طي  را  ت ـسفر  برترين  عشـوشـود،  خطرناک،  راه  اين  در  اسـه  عـق  ق  ـ اشـت. 

اسخستگي  نمي ـناپذير  خستگي  او  خـشناست،  معشوق  راه  در  است  حاضر  و  ود،  ـد 
 صدها بار جان خويش را فدا کند. 

نمي  مادرزاد  جان  يک  با  سالک  عا اي  معشوق  توان  به  رسيدن  راه  در  شد،  شق 
بايد صدها جان داد. ترا با جان مادرزاد نبَود ره به اين دريا، کسي اين بحر را شايد  

صد  را  او  گرفتاري   که  صحنه  به  ورود  بدون  انسان  شدن  بارور  باشد.  دگر  ها  جان 
نمي  هرگز  نيست.  پل  ممکن  اين  از  بايد  شد،  نايل  ابدي  سعادت  به  رفاه  راه  از  توان 

 راط گذر کرد.ص

فرزندان   و  مقام  و  مال  و  جان  از  جانان  به  رسيدن  راه  در  است  آماده  عاشق 
را رحمت و   بگذرد، زيرا عشق خدا با عشق دنيا سازگار نيست. متعلمين مکتب ربوبي

:  بَِرْحَمتِِه َفبِذلَِک َفْلَيْفَرُحوا قُْل بَِفْضِل الل ِه َو  »فضل الهي بس است و به آن شادمان شوند  
. آنان جز رحمت خدا و فضل او به  «خداست كه بايد شاد شوند بگو به فضل و رحمت 

نباشند   متکي  عملي  و  قدرت  ِممّ »هيچ  َخْير   گرد  :  َيْجَمُعونَ   ا ُهَو  چه  هر  از  اين  و 

 اند. که اين اتکاء، بسي بهتر است از آنچه اندوخته  «آورند بهتر استمي

را جز تو جوابي نيست. درد ما را  الهي ما هم از تو ترا مي خواهيم. الهي سؤال ما 
درمان ما تويي. الهي سائل در تو و گداي کوي تو هستيم، ما را   جز تو درماني نيست، 

 اين افتخار بس که خادم راه تو و درگاه تو باشيم. 

  «خدا مرا بس است: َحْسبَِي الل هُ »نازيم هم به تو مي  کس به کسي نازد، ما   الهي هر

نيستيم   نيست،  قطره  رحمت  درياي  بر  بحر  هزاران  صد  نيستيم.  هم  نوميد  و  مأيوس  و 
 ايم. نوميد با يک دريا گناه آمده
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الهي تو خود فرمودي اي کساني که بر نفس خود ظلم کرديد، هرچه بوديد به  
نُ »مقام استغفار برآييد   خدا    از رحمت :  وَب َجميعا  ْل تَْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة الل ِه اِنَّ الل َه َيْغِفُر الذُّ

حقيقت   در  مشويد  را  نوميد  گناهان  همه  بندگان  «آمرزدمي خدا  فرمودي  خود  تو   .
و همسان مرگ    من در دنيا نوميد نشويد که نوميدي از رحمت من از گناهان کبيره

 است.

جمله شرايط دعا، اميد  اند نوميدي يک بيماري رواني است و از  بزرگان فرموده
الهي متعلمين  رحمت  است.  و  فضل  بر  اتکائشان  مدام  که  اسالم  گرامي  فرزندان   ،

 گردند.خداست، هرگز نوميد نمي 

سالکين الهي واقف هستند که بايد در تمام کارهاي خود نظم و ترتيب داشته  
بنمايند و هم رعايت نظم و ترتيب باطني.  باشند، هم رعايت نظم و ترتيب ظاهري  

دانند که بايد تا آخرين نفس طلب علم کنند. چه بر  دل و هشيار ميآن عاشقان زيبا 
فرايض   از  الهي  علم  تحصيل  باالخص  علم  کسب  بزرگان،  کالم  و  قرآن  آيات  طبق 

 باشد.  مهمه است، و اين تحصيل علم بايد در مکتب ربوبي

ربوبي مکتب  به  حق  توفيق  به  که  سالکيني  حال  به  تحت    خوشا  يافتند،  راه 
الهي اساتيد  معنوي   تعاليم  ارتزاق  به  موفق  گرفته  منتقل    قرار  نور  عالم  به  و  شدند 

 گشتند.  

ارتقاء يافته و به کمال رسد، دل در ذکر مستهلک شود،    اگر اين ارتزاق معنوي 
از نظر مستغرق گردد، جان در حق فاني شود و دوئّيت از ميان برود. چه در مقام   سّر

 .«ْل َفْرَق َبْيَنُهْم َو َبْيَن َحبيبِِهمْ : اي مابين محب و حبيب نيستفاصله » استغراق،

يگانگي که هر روز    بدمد، آفتاب حقيقت  صبح  است  صبحي  صبح نه  بتابد. آن 
مي مي که هر روز طلوع  است  آفتابي  که  دمد، و نه  اين آفتاب و هزاران آفتابي  کند. 

نمايد، اّما آن قدرت و توانايي را ندارد  در آسمان باشد، عالم دنيا و خانه را روشن مي 
کند روشن  را  جان  و  دل  تابش  که  پرتو  در  است.  ديگر  آفتابي  معنوي،  آفتاب  آن   .

 خورشيد حقيقت بر دل، حقايق بر انسان عيان گردد و ظلمت حيرت رخت بربندد. 

يابند، اگر کيفيت فعلي قلب  راه مي   سالکيني که به توفيق الهي به محفل جانان
يابند  دند، مقايسه کنند درمي خود را با آن حال و کيفيت قبلي که در عالم حيرت بو

آن کجا و اين کجا! آن ظلمت بود و اين نور؛ اين نور، تابش همان خورشيد حقيقت  
 است بر دل. 

از خورشيد وجود، وجد در واجد فاني شود؛ واجد در وجود محوي شود. در اين  
ه  مقام دوگانگي از بين رود. از دل نماند مگر نشاني زيرا که به خدا پيوسته، قطره ب
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است   بس  خدا  عياني.  مگر  نماند  جان  از  بياني،  مگر  نماند  سّر  از  است.  رسيده  دريا 
الل هُ » است  : َحْسُبََنا  را بس  آري مراد از خلقت  «خدا ما  تو.  آن مني، من از آن  از  تو   .

 ها به خدا رسند.  اين است که انسان 

خود   شما  حافظ  رويد،  خدا  راه  حق  رضاي  به  اگر  بدانيد  الهي  سالکين  اي 
اِنَّ الل ه ُيدافُِع َعِن الَّذيَن  »کند  اوست. او شما را از تمام بليات و آفات و عاهات حفظ مي

كسان  خداوند  قطعًا :  اَمنُوا  آورد  ياز  ايمان  دفاع  هكه  اهل  «كندمي اند  از  که  اوست   .
 کند.  را دفع و برطرف مي   و طوارق نسيان ، خطرات عصيانايمان نزغات شيطان

دل   سالک  نمروداي  چون  تو  نفس  و    سوخته!  آتش،  چون  نفس  هواي  و  است 
دل چون خليل، نفس آتش هوي برافروخته و دل را با سالسل مکر و اغالل شهوت  
در منجنيق معاصي نهاده و به آتش افکنده است. هنوز قدمي نارفته که عقل چون  

بر  حاجتي  ميشيفتگان  مرا  گويد  دل  هست؟  حاجتي  من  بر  ترا  آيا  دل،  اي  که  آيد 
بر دل سرد باش که او سوخته عشق    ، فرمان آيد: اي آتش هويهست لکن بر تو نه!  

 ماست، سوخته را بار ديگر نسوزانند.  

الوهّي غيرت  مي از  حفظ  را  خود  بندگان  که  است  خداوند  ت  که  چنان  نمايد، 
نمايد به سّر خود، اين را از بهر آن  کند به غيب خود، نظر مي تبارک و تعالي نظر مي 

پرورد. روزي رسد که پرده از ميان برداشته شود، غيب  اين ميدارد و آن را از بهر مي
، حورا و  نگرد. اي جوانمرد! در آن وقت نعيم بهشتنگرد و سّر به غيب ميبه سّر مي

چ  عينا  ميه  به  را  ازلي  معشوق  عاشق،  که  آنگاه  آيد!  او  کار  جمال  مشاهده  با  بيند، 
 کند؟! نعيم بهشت را چه کند؟! حورا را چه 

براي   را  آنچه  و  نکنند  خيانت  ديگران  به  روند،  صواب  سنن  بر  مردم  اگر  آري 
پسندند براي ديگران هم بپسندند، مطيع و منقاد فرمان حق شوند، خداوند  خود مي 

مي ايشان  بر  رحمت  باران  خود  رحمت  و  فضل  دل از  بوستان  از  گل باراند،  هاي  ها 
مي فتنه رويا رنگارنگ  مي ند،  ايشان  از  بالها  و  متعلمين  ها  براي  که  چنان  گرداند، 
هاي آنان سلطان سالطين است و هر که دل او غارتيده  کرد. غارتگر دل  مکتب ربوبي

 سلطان عشق باشد، او را پرواي هيچ غير نماند. 
امکانات رنگارنگ مادي،  سوخته او با    وخته باشد، دل کسي که از عشق خدا س

 با مرغ بريان نياسايد. جاني که به حق زنده گشت، با غير نيارامد.

  

 خدا، فداکاران و از جان گذشتگان مناي عشق، جواناني هستند    سالکين طريق
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  که چنان در اصالح خود بکوشند که اغيار دل را به ديار عدم رهسپار گردانند. زنگار  
معاصي را از مرآت دل بزدايند و خانه دل را به جاروب تفريد و تجريد پاک و منزه  
خاشاک   و  خس  آثار  از  اثري  که  نمايند  تالش  چنان  دل  تزکيه  و  تصفيه  در  دارند. 

 معاصي باقي نماند.

قدري   به  گردد،  الهيه  عاليه  تجليات  شايسته  آنان  دل  که  است  مقام  اين  در 
ه در راه وصال او از هر باليي با کمال اشتياق، استقبال  مجذوب درگاه الهي گردند ک 

اباعبداهلل  حضرت  انصار  اسالم،  رشيد  جوانان  آنان  مولي   کنند.  حضرت  انصار    و 
 هستند.  

خدا  رباني  اولياء  علماي  گرامي   و  متعلمين  چنان  پرنور  سيماي  و  مشتاق  اند، 
سيدالعاشقين دل  حضرت  ياوران  و  ياران  آن  شيفته  مي   هاي  مشاهده  آنان  را  نمايند. 

مي  پا  خدا  اولياء  مقدس  حرم  به  به  ظاهرًا  جان  و  دل  چنان  با  معني  در  ولي  نهند، 
آن    « ای هست؟کنندهآيا ياری:  ِمْن ناِصر  َهلْ »عبداهلل وارد شده و نداي  حرم حضرت ابا 

مي  گوششان  عاشورا بزرگوار به  روز  در  نبرد شهيدان حقيقي    رسد. گويا  در ميدان  و 
گرفته  گذشته قرار  خود  هستي  از  و  عقبي  و  دنيا  و  اوالد  و  مال  و  جان  از  اند،  اند، 

 خواهند به وصال جانان برسند. مي

و هر جاي زمين کربالست، لسان ظاهر و باطن سالکين حقيقي    هر روز عاشورا 
بودم و جان خود را فداي تو    آن روز در کربال   کاش يا اباعبداهللاي   ، اين است که آه

ازمي مي  کردم،  هستي  و  عقبي  و  دنيا  و  مال  و  تو  جان  قربان  را  همه  و  گذشتم 
 کردم.مي

مولي حضرت  انصار  مقام  معصومين    )ع(آري  حضرات  همه  انصار  مقام  از 
انصار    السالمعليهم  حاالت  شبيه  آنان  حال  دارند،  ديگري  امتيازات  آنان  است.  باالتر 

اباعبداهلل الهي  حضرت  عاشقان  آن  اباعبداهلل،  حضرت  ياران  تاسوعا   است.  در    روز 
بردند. آن عده قليل چند روز است که خود را براي مبارزه  التهاب عجيبي به سر مي 

كرده کنند،  مجهز  شهيدان  سرور  فداي  را  خود  جان  که  دارند  اليتناهي  عطش  اند، 
 براي حرّيت و آزادگي. 

گويي کردند که فالني مگر تو نمي از يکديگر تقاضا مي   شهداي کربال روز عاشورا
من ترا دوست دارم؟ پس اجازه بده قبل از تو من به ميدان بروم! آنان بسي شادمان  
خدا   فداي  را  خود  جان  که  شده  حالشان  شامل  سعادت  اين  که  بودند  مسرور  و 

 سازند؛ آنان عاشقان حقيقي جالل و جمال حق بودند. 

 آنان و اثبات عشق   و اسماعيل ي فداکاري حضرت ابراهيم چنين است ماجراهم 
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خداوند متعال که بر همه چيز واقف و بر اسرار و ضماير قلوب  »در راه محبوب ازلي.  

است ُدورِ :  آگاه  الصُّ بِذاِت  َعليم   الل َه  ما  مي   «اِنَّ  با  تو  مگر  خليل،  ابراهيم  اي  فرمايد: 
دعوي دوستي نکردي؟ پس چرا از راه ارادت نيامدي، مگر تو متعهد نشدي؟ تو دل  
او   به  بود،  ما  جالل  و  جمال  وقف  که  محبتي  و  عشق  آن  اّما  گسستي،  اغيار  از 

  او نهادي، اين که تعهد نيست! آري زماني ممکن است حمالت  پرداختي، ُمهر ِمهر بر 
 و اولياء شود. و اوصياء باطني بر حضرات انبياء 

خدا  خليل  اي  تو  قربان  کن.  قربان  را  او  برخيز،  اي  اکنون  تو  قربان  ذابح،  اي   ،
خواهم تو را در راه خدا قربان  خليل برخاست که فرزندم بيا، من مي   مذبوح. ابراهيم

کنم. فرزند شاد و مسرور شد که اين سعادت به او رسيد. اّما اي پدر! موقعي که مرا  
مي  چشم ذبح  است  کني،  ممکن  پدر!  چرا؟  فرزندم  پرسيد  پدر  ببند.  مرا  هاي 

و   آيد  بجوش  پدري  مهر  آن  و  افتد  من  چشمان  به  خدا  چشمهايت  فرمان  و  امر  در 
 قربان تو، قربان تو.  !تأخير کني! به به

پدر!   بله  داري؟  هم  ديگري  وصيت  آيا  فرزندم  تو،  به  من  وصيت  اولين  اين 
تو مي   ها دست مرا ببند، ممکن است وقتي  دهي،  و پاهاي  انجام  را  ذبح  اين  خواهي 

 من حرکت کنم و تو به زحمت افتي، اهلل اکبر!

؛ مشتري يزدان. بنازيم  متاع، اسماعيل  ؛ کاال وده خليل خدابه به، به به! فروشن
 بر اين فروشنده و متاع و مشتري. بيا کاال ببين، بايع نگه کن، مشتري بنگر.

گرفتاري  صحنه  به  ورود  بدون  انسان  شدن  بارور  سالک  بلي  نيست.  ممکن  ها 
رفاه به سعادت ابدي رسد، بايد از اين پل صراط بگذرد.  تواند از راه  الهي هرگز نمي

جوانان رشيد الهي خود را براي عبور از اين گذرگاه به رضاي حق آماده کنند و کمر  
 همت بر ميان بندند؛ آنان به حقيقت عاشقان جمال حق هستند. 

حقيقت  آسمان  ستارگان  حق،  جمال  نور عاشقان  را  خود  ديار  که  باران  اند 
آنان به هر دياري که وارد شوند، با خود خيرات و برکات به همراه آورند. آن   اند.كرده

حقيقتستاره آسمان  خورشيد  از  فروزان  و    هاي  متعلمين  به  و  نموده  استضائه 
 کنند.  طالبين و سالکين افاضه و اضائه مي 

الهي مردان  آن  حال  بر  آن  خوشا  سرمست  ،  آني  هر  که  وصال  طريق  سالکين 
طهور  طلب   شراب  باديه  تشنگان  و  مي  عشقند،  سيراب  سالکين  را  چنان  نمايند. 

از شراب طهور سرمست نموده و تعليم عشق کند و بر ايشان    پاکدل را ساقي وحدت
ديگران شويد و از   که ساقي  اينک بر شماست  منم، و  که ساقي شما  توصيف نمايد 

 دست ساقي وحدت، ديگران را نيز از آن شراب طهور سرمست گردانيد. 
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آن   خاص  ياران  صف  در  که  آنان  حال  بر  خوشا  مولي،  حضرت  ياران  بر  درود 
ه شمار آيند. سالم و تبريک مقربين خدا بر آن برادران الهي است که به آن  بزرگوار ب

گردد که انسان به ساخته و  مقام با عظمت مفتخر شوند. اين مقام از آنجا نصيب مي 
اين  از  ننگرد.  خود  فرمودهپرداخته  بزرگان  به  رو  وصال،  طريق  سالکين  اي  که  اند 

توفيق   به  منگريد،  خويش  پرداخته  و  موفق  ساخته  کساني  بنگريد.  حق  ارادت  و 
مشاهده   را  منعم  نعمت،  در  ديدند.  را  ُمنعم  آن،  از  برتر  نديدند،  را  نعمت  که  شدند 

 نمودند و شاکر گشتند.

بر  مقامي  عجب  الهي،  مأموران  آن  بر  مأموريتشان    درود  فرمودند،  عنايت  آنان 
عف و دلي پاک اين است که به ياد حق از جاي برخيزند و با قلبي پر از سرور و ش 

کنند و اين پيام  را باطنًا استقبال مي   رهسپار ديار حق گردند. مسلمًا آن مردان الهي 
رسانند که: اي سالکين طريق حق، اي مردان شجاع الهي  حق را به گوش دلشان مي 

نشسته  چرا  اسالم،  لشکر  قهرمانان  آماده و  را  خويشتن  برگيريد،  اسالم  پرچم    ايد؟ 
کارزار کنيد، کمر همت بر ميان بنديد، با مخالفان راه حق به مبارزه پردازيد که فتح  

 نزديک است.   نزديک است، صبح ازلي نزديک است، طلوع آفتاب آسمان حقيقت

خدا حجت  رشيد  سربازان  كردهآري  اثبات  باطن  عالم  در  که  آنانند  که  ،  اند 
شده  آماده  حق  توفيق  به  يعني  سربازند.  موالي  حقيقتًا  فداي  را  خود  جان  که  اند 

 نمايند. خويش کنند؛ چون پروانه ديوانه خويشتن را فداي شمع ازلي 

الهي مردان  ديدار  به  الست،  عالم  پيمان  و  عهد  تجديد  براي  تا    آنان  شتابند 
را در خود به مقام تحقق رسانند. با دلي پرشور  «گفتند آری:  قالُوا َبلي  »معني کماليه  

مقام   اين  گردند؛  فرمان خدا  مطيع و منقاد محض  کنند که  تعهد  اذعان،  انقياد و  و 
رشيد  سرباز  دارد.  ديگري  الهوتي  معني  سربازي،  اين  باد.  مبارک  را  آنان    سربازي 

يعني آن مرد الهي که هر آني آماده است خود را فداي موالي خود نمايد تا نامش  
 اند.در جريده شهداي حقيقي به شمار آيد؛ آنان شهيدان زنده 

، سالم بر آن عاشقان جمال که زندگي و حيات ابدي و  سالم بر شهيدان زنده
يافته   غير  قمختوم  سعداء  رديف  در  و  عليّين اند  اعلي  به  و  گرفته  نموده  رار  اند.  پرواز 

 الهي بر آنان مبارک و ابدي باد.  اين حيات جاوداني، اين حيات طيبه

الهي محبوبين  و  خدا  حسين  سالکا!  حضرت  عاشقان  ناظر  زمان  هر    )ع( در 
ک محفلي  در  اباعبداهللـ هستند.  حضرت  عشق  از  خدا،  عشق  از  حضرت  ه  عشق  از   ،

د، حضرت زهرا سالم اهلل عليها در باطن،  ـ گوين  زهرا و از عشق عاشقان موالي زمان 
 اء  ـصاحب محفل اولي   نشيند؛ آري ميزبان وآيد و در آستانه در مي مي از َمکَمن غيب 
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 مقدس خدا، حضرت زهراست.

زهرا فاطمه  حضرت  کس  زمان  هر  موالي  حضرت  کالم  اين  از  نشناخته،    )ع( را 
مي مي اول  ظهور  وقت  بزرگوار  آن  بشناسد.  زهرا؟  تواند  مادرم  کجاست  فرمايد: 

 کجاست دختر رسول خدا؟ اهلل اکبر! 

مي  اِ »فرمايد  سپس  َحَسَنَة  ِفي  اُْسَوة   لي  الل ِه  رَُسوِل  حضرت  ْبََنَِة  امروز  من  الگوي   :

خداست رسول  دختر  مي «زهرا،  نيز  و  َعَلي  »فرمايد  .  ة   ة   نَْحُن ُحجَّ فاِطَمُة ُحجَّ َو  اْلَخْلِق 
ماستَعَلْينا  بر  حجت  فاطمه  و  هستيم  خلق  بر  حجت  ما  عالم،  «:  دو  جان  زهرا،  يا   .

 جان عالميان فداي تو.

الهي را    !الهي،  زهرا، ما  عصمت  زهرا، ترا به  عصمت  ترا به  زهرا،  عصمت  ترا به 
سپاريم، تو خود حافظ  خود را به تو مي  موفق فرما. الهي ما همه   امروز به توبه نصوح 

 ما باش.

 

ترين مقامات اين است که کسي ميهمان حق باشد. ميهمان حقي  يکي از عالي 
يک   عارف،  براي  ميهماني  چنين  باشد.  شده  دعوت  خدايي  ميزبان  ناحيه  از  که 

کسي   هر  نصيب  و  است  الهيه  محفلي،  منصب  در  که  است  نادر  خيلي  البته  نگردد. 
 فردي هم ميهمان باشد و هم ميزبان.

خدا  اولياء  مقدس  رباني  محفل  علماي  الهيميهمان   و  ميزبان    سراي  و  است 
تبارک و اوست. خداوند  عالي  اصلي خود  که  را  ميزباني  مقام ميهماني و  ترين  تعالي 

مردان   آن  حق، به  طريق  عارفين  اولياء به سالکين و  در محضر  الهيه است،  مقامات 
فرمايد. در حقيقت  کوشند، کرامت مي که در تعليم و تربيت و ارشاد جامعه مي   الهي

 تر است.در آن مقام، ميزبان اصلي خود اوست و جلوات ميهماني افزون 

ميهمان  و  الهي  ضيافت  ماه  رمضان،  مبارک  ميهماني  ماه  جا  هر  اوست.  سراي 
سايه معنوي     و   هاستماه  اشرف   که   ماهي .  است  الهي  سرايميهمان   آن   است، 

  که  آنان بر  طوبي. ساعات  و روزها  اشرف  ساعاتش، و روزها  و ها شب  اشرف  هايششب
  کامل   بصيرت  با   را   خدا  سرايميهمان   آن   و   ادراک   اعلي  حد   در   را   رمضان  مقدس   ماه

 .نمايندمي   مشاهده
  داده   قرار  آن  در  که  است  خاصي  امتيازات  خاطر   به   رمضان   مبارک   ماه  اشرفيت

  مکان   و   زمان   نيست،   مکان  و  زمان   خاطر   به   آن   شرافت.  نيست  ها ماه   ساير   در   و   شده
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  قرآن   آن   ،کامل  انسان  خاطر   به   ،کاينات  اشرف  حضرت   خاطر   به  يافته   شرافت  اگر 
   است. ناطق

  نفس   تزکيه   در   که  است  کساني  آن  از   ، قدر  شب  و  رمضان  مبارك   ماه  درک  
در  :  َاْمر    ُکلِّ   ِمنْ   َربِِّهمْ   بِِاْذنِ   فيها   الرُّوحُ   وَ   اْلَمالئَِکةُ   تَََنزَّلُ »  آيه   در   مضارع   فعل .  اندکوشيده

فرشتگان  شب  برا  آن  پروردگارشان  فرمان  به  روح  كار  ي با  آيند  يهر    بر   دّاِل  « فرود 
  و   سالکين  براي  تزکيه،  صاحبان  براي   قدر  شب  هر .  است استمرار و  استقبال  و   تجديد

شب قدر از هزار  :  َشْهر    َاْلِف   ِمنْ   َخْير    اْلَقْدرِ   َلْيَلةُ »   است  بهتر   ماه  هزار   از   راستين   عارفين

ارجمندتر است   ذاتي   تقدم   جهت  به   شد،  اشاره  که   چنان  امتياز   و  فضيلت  اين.  «ماه 
  به   نسبت   االنبياء خاتم   حضرت   از   امتنان  مقام  در   تعالي  و   تبارک   خداوند   که   است

آگاهت  :  اْلَقْدرِ   َلْيَلةُ   ما   کَ َاْدري    ما   وَ »  است   نموده  قدر  شب  معرفت  چه  قدر  شب  از  و 

 «كرد
.  است  گشوده   بندگانش  روي  به   خدا   رحمت   درهاي  رمضان،   مقدس   ماه  در

  را   خدا  سالم  ،بهشت  جوانان  اي  بندگان،   اي:  دهددرمي   ندا  روز   و  شب   غيبي  منادي
  تبارک   خداي   کند؟   اظهار  را   خويش   درد  که   هست   دردمندي  آيا .  رسانيممي   شما   بر 

تعالي   را   او  که  هست   دردمندي   شما   ميان  در  آيا :  فرمايدمي  سالم  از  بعد  خود  و 
  که   هست   حاجتمندي   سازم؟   برطرف  را  او  نياز  که  هست   نيازمندي   کنم؟  درمان 

 نمايم؟  اجابت  را او حاجت
  کتب   در  که  دارد  بيشتري  اعمال   ، قدر  شب   خصوص  به   و  رمضان   مبارک   ماه

  که   است   اين   مقدس   ماه  آن   در   اعمال   باالترين   اّما .  اندداده   شرح   را   آن   بزرگان   ادعيه، 
  به   موفق و  بپردازد   ماسوي از  دل   کند،   بيرون   دل   از  را  خود   ديني   برادران   کينه   انسان

 .گردد خالص  و نصوح توبه
  است،  شده  وارد  فراواني  تعاليم  گرچه   قدر  شب  عظمت   در

. 
  انسان   که  است  زماني  روحاني،  صعود  و  معرفت   در   الهي  ياري   و  خدا   عنايت

  با   شب   ِااّل  و   دهد،  نشان  راه   اين  در   جّدي  اراده   و  برآيد  تصعيد  و  معرفت   درصدد  خود
  خواهد   فراموشي  دست   به  خويش   عمر   روزهاي   و   ها شب  همچون   نيز   را   قدر   عظمت 

 .سپرد

 رد، اراده خداوندي آن را  ـاگر خود انسان اراده براي حرکت الهي را در پيش گي
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رو سالک الهي بايد با خود تجديد عهد و پيمان نموده و با رساند. از اين به ثمر مي 
 خدا و اولياء او تجديد بيعت کند و ِااّل صرف خواستن وصال، او را به جايي نبرد. 

قد بايد  عاشق  به  سالک  عمر  اين  که  بداند  و  بشناسد،  پيش  از  بيش  خويش  ر 
او   با  عمل  در  يعني  باشد،  حق  لقاء  اشتياق  در  حقيقتًا  بايد  او  رسيد.  خواهد  پايان 

 باشد نه در لفظ؛ جان و دلش نه آب و ِگلش.

که   بفريبد،  ترا  عافيت  و  نعمت  و  شوي  غافل  مبادا   .
تر آن که بر نعمت و عافيْت صبر کني، که  صبر بر بال و شدْت کار آساني است، صعب 

حق   از راه  تو  انحراف  سبب  داشتند،  ارزاني  تو  که بر  عافيت  نعمت و  همه  اين  مبادا 
 گردد. 

ز جانب تو نيست، چون از تو  از عارفي پرسيدند راه از کدام جانب است؟ فرمود ا
جانب همه  از  بي درگذشت،  اي  هست.  راه  آمدي،  ها  نفس  در  از  امروز  تا  که  خبر 

 اکنون از در دل درآي تا به خدا رسي.

  اي سالک اگر در شب مقدس قدر توفيق الهي ترا يار شد که به محفل جانان 
قدر   با  ترا  ديگر  بار  مقدس،  شب  آن  در  حقيقيرسي،  منزلت  و  و  کنند  آشنا  ات 

قله مرتفع  طيبهترين  حيات  به  وصول  راه  واالترين  و  معرفت  پهنه    هاي  در  که  را 
و   حقانيت  از  نمودي  و  گذارند  نمايش  به  تو  بر  است،  حق  رحمت  لحظات  زيباترين 

اسالم  مکتب  دهند.    عظمت  نشان  تو  بر  رحمت،  و  عنايت  از  سرشار  شب  آن  در  را 
هرگونه يأس و نوميدي را از زواياي حياتت برکنده و نور اميد به رحمت الهي را در  

طالب  دلت بيفر  که اگر حقيقتًا  درد و طلب شود  ديگر بر اهل  حجتي  اتمام  تا  وزند، 
 گوهر حقيقتي، بيا و خود را درياب.

عظمتي که همه حجابات از ديدگانت درهم نوردند و ترا با    شگفتا! چه شب با 
صلح و آشتي به صحن مقدس حرم الهي وارد گردي،    خودت آشتي دهند، تا از در

شتي با خدا و اولياء خداست. نجات و سعادت در تحقق توبه  که اينک اذن دخول تو آ
و  نصوح صلح  در  از  بزرگان  که  همچنان  است.  خود  مجازي  هستي  از  رهايي  در   ،

درمي  تو  با  شب  آشتي  شب،  آن  تا  کني  آشتي  آنها  با  که  شو  متعهد  نيز  تو  آيند، 
 آشتي با خدا در دفتر حيات تو ثبت گردد.

از   اوهام  و  شکوک  همه  مقام  آن  در  نيستند.  غافل  تو  از  که  شوي  غافل  مبادا 
دوباره به شک و   اثر غفلت  در  اين يقين را  مبادا  درآميزند.  يقين  زدوده به نور  دلت 

 ل سازي. ترديد مبّد
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مگر  فرا خوانند، تا    سراي الهي تو نه به اراده خويش آيي که ترا به آن ميهمان 
هاي دل به تعهد و توبه آباد سازي که چون باران جود و کرم او باريدن گيرد،  ويرانه

نمي  کوير  و  بوستان  از  به  مظهري  و  آيي  خود  به  شايد  آميزد.  درهم  را  همه  نگرد، 
ل سازند  مظاهر رحمت و رأفت را دريابي که چگونه نوميدي را به اميد و رحمت، مبّد

 برکشند.مي ه دالن و دست نوازش بر شکسته 

دريابي، جذبه الهي است که راه    اي از محبت که در محضر اولياء خداآن جرعه 
وصول را بر تو آسان سازد. در آن جذبه الهي مسافت همه عمر را از تو باز برند، اّما  

هاي  شوي. در آن جذبه، ويرانه   اگر دمي غفلت کني، بار ديگر مغلوب نفس و شيطان
س در محفل مقدس  دل را به يک نظر آباد کنند، مبادا خانه دل دوباره ويران کني. پ

ترا   حيات  زواياي  همه  و  گيرد  تابيدن  دلت  بر  هدايت  درخشان  آفتاب  جانان، 
 ل سازد. نورافشاني نمايد و تاريکي و ظلمات فکري گذشته را به نور مبدّ 

زيبايي که  است  شبي  شب،  چه  آن  پس  کنند.  آشکار  دلت  بر  را  معنوي  هاي 
دا و اولياء او تازه کني تا بار  زيباست که همچون عاشقان، عهد و پيمان خويش با خ 

 سنگين گناهان از دوش تو بردارند، خود را در معرض نسيم رحمت خدا قرار دهي.

اند، ايشان را نشايد که آن  آن جامه زيبايي که بر قامت متعهدين الهي دوخته 
عهد بشکنند، مگر آنان که حديث دوست نشنيدند. مگر تو را به انعقاد عهد الهي به  

پناه بر آن ميهما  دعوت نكردند؟!  مبارکي  در چنان شب  که پيغام حق    ني خدا  خدا 
وفا كنيد زيرا    و به پيمان خود  :ْل  مسئو   َاْوفُوا بِاْلَعْهِد اِنَّ اْلَعْهَد کانَ »فراموش کني که  

پيمان پرسش خواهد شد عهد خود مي. سال «كه از  که  شکني، اما چسان به  هاست 
هاي جهل  گذرند، آن چنان باش که شايسته آني، پردهدرمي هايت  يک نظر از غفلت 

 و ظلمت را از ديدگانت کنار زنند تا هستي حقيقي خود را زيباتر از قبل دريابي.

از   و  گماري  همت  خويشتن  اصالح  و  تزکيه  به  همه  از  بيش  که  زيباست  چه 
  تفحص و تجسس در احوال ديگران به شدت اجتناب ورزي، که مبادا اين رحمت و

هرگز به    رأفت و نوازش حق، ترا از خود غافل گرداند. متعلمين حقيقي مکتب الهي 
غير  حرکت  نمي   چنين  و  الهي  وعظ  به  را  خويشتن  ديگران  از  بيش  آنان  انديشند، 

 کنند.اندرز دعوت مي 

دل  بر  نسيمي  شب  آن  مي در  جانان ها  محفل  بر  ازل  مشرق  از  آفتابي    دمد، 
  پاي   چون   گشايند؛مي   کرامت   و   سعادت  َدِر  عاشقان  سينه  به  نمايد،مي طلوع  

 .است اقبال  نشان  آنان پيشاني بر  است، راه   در عشقشان
   ه ـک را  دري ـق شب  چنان  آر  ياد  هـب گشته،  يار ترا  قـ توفي  چنان ر ـاگ  سالک! اي
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  در   مشاهدت  آب.  ساخت  نمايان  خود  به  را  کس  هر   کوچکي  و  حقارت  عظمتش،
  کي   جان   و  دل  تا   کرد  زنده  آنان  در   را  اميد   روح  و  شد  روان  ها دل   بر   مالطفت  جوي

  وصال   والهان  زمره  در   و  يابد   پرورش  جانش   در   حق،   لقاء  به   شوق  و   آيد  شيفتگي  به
 .آيد شمار  به

  نغمه  مگر   نپذيرد،  معني   اين   تو  دل   نگيرد،  تو  دامن   ازلي  عهد   تا   که   بدان 
  به   داريد،   من  عهد   مخوريد،   غم   هيچ  و   مداريد   اندوه  که نشنيدي   دل   سمع   به   معشوق

.  نازيد  من  ياد

. 
  اسرار   جاذبه  آن   در  گرفتي،  قرار  الهي   عشق  جاذبه  در   قدر   شب   در   اگر !  سالکا 

  عمر   ايام  شوي  متعهد   که  گردد،   تو   بر   ديگر   حجتي   اتمام  تا   آموختند   تو   بر   بسياري
 .  کني سپري او  راه در  را  خود

  برکت   و  خير   آنها   در   که   است   مقدسي  اوقات  ،الهي  محبوبين   ميالد  ليالي  و  ايام
  که   است   عظمتي   با   و  با شکوه  عيد   حقيقت   در   ليالي  و   ايام  آن.  است  نهفته  کثيري
  سالکين   و   صاحبدالن   به  خود،   درگاه  محبوبين  به   آنها   در   تعالي  و  تبارک   خداوند 
  مسئلت   عيديانه   او   پيشگاه  از   نيز   آنان   که   دارد   دوست  و  فرمايد مي   کرامت  عيديانه 

 . کنند
  حق   ناحيه   از  مأمور  يک  غيبي،  هاتف  يک  الهي،  مبشر   يک  مقدس  اوقات  آن  در

  خيري   حصول   بر   دهد مي  بشارت  بزرگواران   آن  و  (ص)اکرم  رسول   حضرت   محضر   به
  الهي   محبوب  و مقدس مولود همانا   آن، و است عاشقان  و طالبان  تمام  حال شامل که

  محضر   به   که  الهي   عارفين   و   سالکين   تمام  پاک   قلوب  به   بشارت   اين   مسلمًا .  است
  زيرا .  است  مبارک   آنان   بر   کمال   حد   در  و  رسد مي   اند،شده  نايل   خدا  اولياء   مقدس
 .باشد الهي هايعظمت   داراي که يابدمي  تحقق  امري به  نسبت تبريک 
  شب   اند،داده   توجه  آن  به   را  مؤمنين   و  عارفين   که  اسراري  و  ليالي  اين  جمله   از

  قدر ، شِب تولد با سعادت آن نّير اعظم الهي است كه برابر است با شب  شعبان  نيمه 
. تبريک آن شب و نيز ساير  «و از شب قدر چه آگاهت كرد:  َک ما َلْيَلُة اْلَقْدرِ َو ما َاْدري  »

يابد که عظمت آن را درک کند. معني تبريکي  اوقات مقدسه، درباره کسي تحقق مي 
 ر  ـه کمال درک عظمت آن امـود، اين است کـشي ـه از لسان بزرگان جاري مـهم ک
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 مقدس و تحقق معاني آن در حد اعلي نصيب قلوب مستعده گردد.

عالي  مسلمًا  است؟  متجلي  دل  کدام  در  باطني  و  حقيقي  تبريک  اما  ترين و 
پويند.   محبت  راه  که  آنان  حال  بر  خوشا  است،  محّبت  اهل  قلوب  در  آن  تجلي 

مراحل طريق محّبت را پيمودند. آنان  ، مجذوبين بارگاه خدا، آنانند که  عارفين الهي
عالي  اويند،  درگاه  محبوبين  و  خدا  دل محبان  در  تبريک  تجلي  مراتب  هاي ترين 

 است. مقام مکتب ربوبيمتعلمين واال 

است. روز جمعه بر ساير    از جمله ليالي و ايام مقدسه ديگر، شب و روز جمعه 
خاصي   ادعيه  و  اعمال  و  آداب  آن  براي  و  است  سيدااليام  و  دارد  فضيلت  هفته  ايام 

پايان خود، آن  است. يکي از نعم و الطاف بزرگ الهي که در سايه فضل و رحمت بي
مؤمن و   فرد  است. جمعه براي  درک روز مقدس جمعه  را نصيب اهل ايمان نموده، 

و   سعيد  عيدي  معنوي،  عارف،  حظوظ  و  لّذات  جمله  از  حتي  عظماست؛  نعمتي 
 ادراک کيفيات آن روز است.

سپاسگزاري مقام  به  چندان  نعمت  وفور  در  مردم  چه  برنمي  عموم  آيند، 
مندي حقيقي از آن است. بدون  سپاسگزاري هر کس به نسبت ادراک نعمت و بهره

 درک نعمت، شکرگزاري ظاهري است نه باطني و از دل برآمده.  

نه بدين معناست که انسان پس از گذشت شش روز، وارد روز   ادراک روز جمعه 
جمعه گردد. بسا افرادي که در طول عمر خود ظاهرًا صدها و هزاران جمعه بر آنها  
بگذرد، لکن حتي يکبار هم موفق به درک آن نگردند. البته بايد به پيشگاه الهي اقرار  

که  نماييم  اعتراف  نعمت   و  بلکه  جمعه،  روز  تنها  نه  بيما  که  هاي  چنان  را  او  شمار 
 ايم. شايد و بايد درک نکرده

اند اگر کسي بيدار دل باشد و قدر خود را بداند، هر شب  گرچه بزرگان فرموده
است و هر روز که مؤمن حقيقي از موالي خود اطاعت کرده و از    براي او شب قدر 

ننموده براي او سيدااليام و عيد عظمي است، لکن اين روز مقدس  فرمانش سرپيچي  
پيشگاه   در  آن  کيفيت  و  کميت  بر  علم  که  است  عظمت  داراي  گوناگوني  جهات  از 

 الهي است.
زمان  موالي  حضرت  به  آن  انتساب  جمعه،  مقدس  روز  عظمت  داليل  سالم    از 

، و  «است و آن روز توست  اين روز جمعه:  اْلُجُمَعِة َو ُهَو َيْوُمکَ هذا َيْوُم  »اهلل عليه است  

که در  : َاْلُمَتَوقَُّع فيِه ُظُهوُرَک »اين که آن بزرگوار در چنين روزي ظهور خواهند فرمود 

ظهور توست در روز جمعه  «آن انتظار  آن حضرت  که  عظمت  اين حقيقت با  نيز  . و 

َو َانَا يا َمْوْلَي فيِه  »مأموريت ضيافت و پناهندگي به منتظرين و مشتاقان خود را دارند 
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جاَرِة   اْْلِ َو  ياَفِة  بِالضِّ َما ُْمور   َو  اْلِکرامِ  َاْوِْلد  ِمْن  َکريم   َمْوْلَي  يا  انَْت  َو  جاُرَک  َو  َضْيُفَک 
و    ،و من ای مواليم در آن روز ميهمان تو و پناهنده به تو هستم:  ني َو َاِجْرني َفَاِضفْ 

، پس  م هستی و مأمور به ميهمانی و پناه دادنیَرکريمی از خاندان َک  ، تو ای مواليم
ج  َر. آري روز جمعه، در حقيقت روز تکريم اهل ايمان و َف«مرا ميهمان فرما و پناه ده

 منتظرين واقعي است.

بشارت از   او  جمله  انتظار  باشد،  ظهور  منتظر  کس  هر  که  است  اين  وارده  هاي 
آدم  حضرت  است.  طاعات  و  عبادات  تمام  از  انبياء   )ع(افضل  حضرات  همه    و 

داشته عليهم  را  درخشان  حکومت  آن  ديدار  آرزوي  اين السالم  از  گروهاند.  هاي  رو 
را   خود  نام  محافل  بسياري  آن  به  افتخار  و  کرده  پا  بر  مجالسي  و  نهاده  انتظاريون 

 نمايند.مي

مي محسوب  عبادات  و  حقايق  رديف  در  انتظاري  واقع  در  سالِک  اما  که  گردد 
منتظر، روز به روز بلکه آن به آن در اصالح و تزکيه قلب و تخليه از رذايل و تحليه  

خود را در رديف ناصحين و واعظين    به فضايل تالش نمايد. عارفين کامل و واصلين 
نمي  دست قرار  را  خويشتن  همواره  بلکه  و  دهند،  اقرار  الهي  پيشگاه  در  ديده  خالي 

 کنند. اعتراف به گناه و روسياهي مي 

آيد،  منتظر حقيقي هر آن در وجودش، در قلب و روح او تغييراتي به وجود مي 
اي از تغييرات و تحوالت  مايد که در چه پايه نلذا مدام خود را مطالعه و بررسي مي

ظهوِر   الزمه  ولي  نشده،  مااليطاق  تکليف  فردي  هيچ  براي  گرچه  است.  تکاملي 
ارزشهاي انساني و حصول مقامات الهي، مجاهدت و تحمل زحمات و مشقات است؛  
ديگران.   ناحيه  از  چه  و  باشد  خانواده  و  اوالد  ناحيه  از  مشقات  و  ابتالئات  اين  چه 

شود، اينها همه  فراهم مي   ها و مشقاتي که براي عارف الهي مل افتراها و ناراحتي تح
آماده   خدا  محبوب  زيارت  و  ديدار  براي  را  او  و  است  نعمت  عين  و  عبادت  او  براي 

 کند.مي

حقيقي ربوبي  منتظرين  مکتب  سالکين  اصل  رهروان  ،  در  و  جمال  عاشقان  آن 
در  احوال  همه  در  که  وصالند  کارهاي    طريق  انجام  حين  در  حتي  بيداري  و  رؤيا 

روزمّره، محفل مقدس بزرگان را فراموش ننموده و در هر قدم و نفس به ياد حضرت  
 مولي سالم اهلل عليه باشند.

بگشايند،   بصيرت  ديده  اگر  درخشان،  روز  آن  منتظرين  حق،  طريق  رهروان 
مينمونه را  درخشان  ايام  آن  از  منادي  اي  آن  نداي  دارند،  فرا  دل  سمع  اگر  بينند. 

مي را  الهوتي  کالم  و  مي جبروتي  مشاهده  را  درخشان  ايام  نور  آن  و  نمايند.  شنوند 
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البته آن درخشاني در بيرون قابل شهود نيست، بلکه در قلوب عاشقان مشهود است؛  
 عشق، از آثار الهوتي و آيات انفسي آن است.   سرمستي مستان شراب طهور

يابند که کل شرايط سعادت  عاشقان جمال حق، اگر به ديده جان نگرند، درمي 
اولي امر براي  اين  که  کرده،  آنان را احاطه  رسيدن به وصال  است.  و  ظاهرتر  االبصار 
نعمت و  آورده  روي  آنان  به  الريبي  علوم  و  غيبي  باطنامدادهاي  در  هاي  همه  ي 

امتيا  اين  از  بايد  آنان  است.  برخوردار  زاختيارشان  مقدس  دستورات  طبق  الهي  ات 
سراج  اين  به  و  شود  خارج  اختيارشان  از  که  اين  از  قبل  دسترسي  شوند،  منير  هاي 

 نداشته باشند، يا عمر به پايان رسد و گرفتار حسرت دايمي گردند. 

حقيقي اهريمنان   منتظرين  هجوم  از  تا  بکوشند  حق  فرمان  به  انقياد  در    بايد 
گويند  مي و  :  َاْلَحْمُد للِه الَّذي َاْذَهَب َعنَّا اْلَحَزنَ »ملحد و منافق در امان باشند و معني  

در دل و جانشان تحقق يابد. از ابتالئات و    «را كه اندوه را از ما بزدود  يسپاس خداي
روي مي  آنان  بيگاه بر  گاه و  که  اين  شدايدي  که اکثر  محزون نشوند و بدانند  آورد، 

نعمت  آنهاست.  شدايد  معلول  جاوداني  وصال  و  سعادت  که  هستند  عظمتي  با  هاي 
 رسد استقبال کنند صحت باشد يا سقم، سرور باشد يا حزن.آنچه از خدا مي 

داند.  آري   اين شدايد چه  قدر  که مبتال نشده  آن  داند،  شعله شمع پروانه  قدر 
غم دل  و  عّز  خوردهشکسته  و  نواخت  آن  قدر  تا  بايد  َعنَّا  »اي  َاْذَهَب  الَّذي  للِه  َاْلَحْمُد 

سرور   «اْلَحَزنَ  سرير  بر  قدس  حظيره  در  را  ديده  شدايد  فرد  آن  تا  باش  بداند.  را 
سماطي او  تخت  پيش  خورشيد  بنشانند،  رسد،  پايان  به  محنت  شب  کشند،  بر  ن 

 سعادت از افق کرامت برآيد. 

توان   کشف  چه  حقايق  از  مجاز  عالم  در  است،  مجاز  عالم  دنيا  اين  سالک  اي 
پشه  پر  بر  آن  کرد؟  مجاز  از  کن  اختيار  را  دنيا  حقيقت  تو  زد؟  توان  نقش  چه  اي 

و خويشتن را به جانان    تواني مراحل تکامل را طي نماييبگريز، در چنين صورت مي 
طهور شراب  بحر  بحر  که  جمال  شراب  مستان  آن  بر  خوشا  بر    رساني.  عشق 

 زنند. « ؟آيا باز هم هست: َهْل ِمْن َمزيد  »سرکشند، باز هم نعره 

دل آرامش  که  کريمي  اي  اي  نيست.  تو  لطف  و  جمال  حضرت  از  جز  سوختگان، 
ديدن    عشق، جز از شراب جام تو نيست. الهي ديده دل ما را ازعزيزي که عربده مستان  

الوثقاي عصر کوتاه مفرما.الهي ما را  ةحق نابينا مساز. الهي دست همت ما را از دامن عرو
است.   معشوق  به  عاشق  نامه  حقيقت  در  مناجات،  اين  که  فرما  عنايت  مناجات  توفيق 

اين   در  داند.  معشوق  عاشق،  نامه  قدر  مطلع  آري  از  ابدي  سعادت  صبح  که  است  مقام 
 آزادي سرزند. 
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بر   ما  که  بيامرز  را  ما  درگاهت  مقربين  به  بگذر،  ما  از  اقدست  ذات  به   الهي 
ما   نبود،  تو  مطلقّيه  پاکي  آن  اگر  مهربان،  خداي  اي  الهي  معترفيم.  خود  گناهان 

 کرديم.نمي جسارت به معصيت

اند. آنان کساني هستند  ر گرفته خوشا آنان که در رديف محبوبين درگاهت قرا 
ساخته  را  خود  حجاب،  شدن  برطرف  از  پيش  آشکار  که  پنهاني  آن  که  آنگاه  و  اند، 

َو اِذا  »اند  اند و دامن حقايق از دست عاليق گرفته شود، خويش را از خاليق پرداخته 
اْْلَْرضِ  ِمَن  ة   دابََّ َلُهْم  َاْخَرْجنا  َعَلْيِهْم  اْلَقْوُل  چون    : َوقََع  گرددو  واجب  ايشان  بر    ، قول 

 . «آوريممي آنان بيرون  ي را از زمين برا ياه جنبند

بياييم پيش از آن که آن داّبه به مقام ظهور آيد، به مقام توبه و انابه و محاسبه  
اي را  برآييم و بدانيم که در آن روز، دوست از دشمن، و آشنا از بيگانه جدا شود. عده 

جالل عده   قهر  نهند.  آنان  پيشاني  بر  نوميدي  داغ  و  گيرد  جمال فرا  لطف  را    اي 
فراگيرد و نقطه نور در پيشاني ايشان به وجود آيد، سر تا پايشان نور شود، از خزانه  

  « و بهترين جامه لباس تقوا است:  ذلَِک َخْير    لِباُس التَّْقوي  »رسالت خلعتي بدانان دهند  
نعلين صبر در پايشان کنند، طيلسان محبت بر دوششان افکنند، هر چه از اقبال و  

 افضال بَود، پيش آنان فرستند. 

 

رضوان  روضه  جوانان  بر  به  درود  دل  پاي  به  صدق  سر  از  که  پاکدالني  آن   ،
از صميم دل    و علماي رباني  و اولياء خدا   نهند. محبوبين الهيقدم مي   مکتب ربوبي

هاي مشتاق زنند، بلکه معتقدند  به آنان خوشامد گويند و به لبان دل بوسه بر آن دل 
 نيز بوسيدني است. که حتي خاک پاي متعلمين الهي

ديدار   است،  نزديک  ازل  صبح  طلوع  که  بدانند  بايد  اهلل،  الي  طريق  سالکين 
کن آماده  است. بايد خويشتن را  دل مي نزديک  سالطين به خانه  که سلطان  آيد.  ند 

 اّما بايد دريابند که قبل از ورود آن معشوق ازلي چه بايد کرد.

صادق صبح  از  استقبال  عاديبراي  افراد  استقبال  در  است.  الزم  شرايطي  جمع   ، ،  
شتابند. البته هر مثالي  کوشند و سپس به استقبال ميابتدا در جمع شرايط استقبال مي

علوي،   وجود  يک  و  دارد  سفلي  وجود  يک  چيزي  هر  که  آنجا  از  شود،  زده  ظاهر  از  که 
  بايد وجود علوي آن در نظر گرفته شود، که اصل وجود هم آن است.

نيست و منظور از هستي و    تعاليحق  در حکمت الهيه مقرر است که وجودي جز 
 ه مراتب خيرات و برکات باالتر، مراتب هستي  ـوجود، ظهور خيرات و برکات است؛ هر چ
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و وجود بيشتر. چيزي که داراي خيرات و برکات نيست، وجود نيست. خداي تبارک   
اعلي   حّد  در  معني  تمام  به  او  برکات  و  خيرات  يعني  است،  محض  وجود  تعالي  و 

 است.
صادقبراي   صبح  از  نيروهاي  استقبال  که  است  اين  بر  بزرگان  اکيد  توصيه   ،

باطني خود را شکوفا سازند. مسلمًا هر چه مراتب انقياد باالتر باشد، مراتب شکوفايي  
وظايف  جسماني  اعضاء  از  يک  هر  که  چنان  بود.  خواهد  افزونتر  باطني  نيروهاي 

وظايف مخصوصي است که بايد طبق دستور الهي  خاصي دارد، اعضاء باطني را نيز  
 به آن عالم و عامل شوند، تا معني انقياد به مقام تحقق رسد.  

آن   به  اگر  که  دارد  خاصي  وظايف  است،  باطني  اعضاء  از  يکي  که  انسان  دل 
شکوفا مي  آلودگيعامل شود،  از  دل خود را  عاشق بايد  دارد و خانه  گردد.  مبّري  ها 

و اغيار خالي کند تا نشيمنگاه حق گردد. در اين صورت هر چه بر    دل را از بيگانگان
و   خيرات  ظهور  و  دل  شکستگي  مراتب  بيفزايد،  خود  شکوفايي  و  انقياد  مراتب 

 يابد. برکاتش افزايش مي 

مي اگر  طالب!  صادق اي  صبح  استقبال  به  حقيقتًا  گل   خواهي  بگذار  هاي  روي، 
بدين معني که مراتب انکسار دل فزوني يابد. چون گل در  بوستان دل شکفته شود،  

عاشق   خدا  گرديد،  شکسته  وقتي  نيز  دل  اوست،  عاشق  بلبل  بشکفد،  بوستان  و  باغ 
شکسته  بر  درود  است.  استقبال  آماده  سالک  که  است  مقام  اين  در  دالن،  اوست. 

 کنندگان.هزاران درود بر استقبال 

مراتب شکستگي دل و سوز و گداز آن    سوخته، تو خواهان آني که اي عاشق دل 
ترا   تو.  درود بر  هزاران  دل به حد اعلي رسد،  مراتب استقبال  تا  رساني،  کمال  را به 

 اي منما باب جستجو. کني دّر ناياب جستجو، در توي خانهبشارت باد اي آن که مي 

. عاشق عقبي را چه کند، عاشق خود را چه کند، عاشق مال و منال دنيا  
 بيند. را چه کند، او جز جمال نمي

  هم   و   کردند  رها   را  دنيا   هم  آنان   پيمودند،   ساله  صد   ره  مدت   اندک   در   که   آنان
  بيرون   دل   از   را   دنيا   حب  بايد   نيست،   مشروع   دنيا   کردن   رها   ظاهرًا   البته .  را  عقبي

.  معنوي  باطنش  و  است  مادي  ظاهرش  دهند،  انجام  را  مادي  امر   يک  اگر   آنان.  کرد
 . رسيدند  انقطاع کمال  به  و کردند  بيرون دل  از   را ماسوي  حب آنان
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  قابل   تواندمي   چگونه  افراد  اين  حال!  ؟
  دو   است  حاضر   را  اموالش   و  مال   تمام   و  کاشانه  و  خانه  که   کسي   حال  با   باشد   مقايسه

  و   نّيت  اين   با   که  ندارد   عجبي   هيچ   آري  کند؟  خدا  راه  وقف  را  همه  و  تقديم   دستي
  رشيد   سرباز  نّيت  با   تفاوتي  هيچ  او   نيت   زيرا.  شود  خطاب  زنده  شهيد  او   به  حرکت،
  کننده استقبال   همه،  اين  با .  است  شهادت  آماده  کامالً   او  ندارد؛   اباعبداهلل   حضرت 

  آني   هر   که  خداست  اليتناهي  قدرت   در   و  کند، نمي   مشاهده  را   خود  امتيازات   واقعي 
 . بيفزايد او  معنوي  مقام بر 

  عاشق   تواننمي   بصيرت،  ديدگان   با   حق  جمال   مشاهده   بدون   که   است   مسلم 
  الموالي مولي  حضرت به.  نيست طلب يافتنْ  از  قبل است، يافتن  از پس طلب زيرا  .شد

  عبادت   چگونه   امنديده   که  را   خدايي  من   فرمود   بيني؟ مي   را   خدا   آيا   که   شد   عرض
 .شناختم خدا  به را   خدا من !  کنم

  را   کاري   هر   و  برد   باالتر   را   ودخ  اخالص   مراتب  روز   ر ه  بايد  سالک.  
  رديف   در  تا   رساند   کمال  به  را  ماسوي  از  انقطاع  و  دهد،  انجام  خدا   خاطر   به  فقط

 .است وظايف و تکاليف   و زندگي چکيده و جوهر  اين .  گيرد قرار   مخَلصين
  يکي :  داشتند  سفر   دو   بزرگان  که  چنان   است،  سفر   دو   طريق  اين   در  را  سالک 

را از دور در    يآتش  :نارا    الطُّورِ   جانِِب   ِمنْ   ْانََس »  گويند  الّنارليلُة  را   آن  که  طلب  در  سفر 

كرد مشاهده  طور  چون  :  لِميقاتِنا   ُموسي   جاءَ   َلّما   وَ »   طَرب   در   سفر   ديگري.  «كنار  و 

آمد  يموس ما  ميعاد   ماسوي   از   انقطاع   با   که  سزاست  را   کسي   اسفار   اين   البته .  «به 
 . رسد  حقيقي هستي به تا   دربازد را خود هستي   خواهدمي   گشته، ازلي  شمع  عاشق

  نهادي،   رياضت   رياض   عالم   بر   گام   م، َدِق  حکم   به  مسير   اين   در   اگر   سالک،   اي 
  و   ملول  درباختي،  را  خود  چيز   همه  راه  اين  در  اگر .  مده  راه  دل  بر   مالل   و  اندوه

 . بس ترا  او  کرم و  فضل  که مباش غمگين 
و    زنند،  تو  سينه  درگاه  بر  اقبال  رايت  و  سعادت  َعَلم  که  است  مقام  اين  در 

مفاتيح کنوز خيرات و خزاين طاعات بر کف تو نهند، و اين حائط به دور روزگار تو  
تو را بر بندگان من   ای شيطان  در حقيقت   :اِنَّ ِعبادي َلْيَس َلَک َعَلْيِهْم ُسْلطان  »کشند  

که صولت غوغاي شياطين نتواند بر ساحت اقدس دل تو راه يابد. در    «نيست  ي تسلط
 اين موفقيت است که تو، کّل کمالي و جملة جمال. 
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. سرمستاني هستند از شراب، سرمستاني هستند  درود بر سرمستان محفل الهي
الهي  مکتب  سرمستان  ساقي.  ديدار  شراب  اين    از  مسلمًا  مستند.  ساقي  ديدار  از 

پذير نيست. درود بر سرمستان شراب ديدار ساقي،  سرمستي بدون تزکيه نفس امکان 
 اين سرمستي آنان را مبارک و ابدي باد.

و ميکده عشق است. سالکين    بزرگان، کعبه آمال، منزلگه جانانمحفل مقدس  
گذارند.   قدم  آمال  کعبه  آن  به  گريان  ديدگان  و  شکسته  دل  با  حقيقي  عارفين  و 
به   سوزان  دلي  با  که  عشقند  ميکدة  سرمستان  آن  کمال،  و  جمال  عاشقان 

 سرا در حقيقت، حبيب خداست.  حاضر گردند. ميزبان آن ميهمان  سراي الهيميهمان 

دل  دردمند و  ميهمانان  عاشقاني،  در  الهي! چنان سالکان و  هستند.  تو  شکسته 
طهور شراب  ساقي  الهي،  عشق  ميکده  مي   آن  سرمستان  آن  پيش  را  اما  عشق  نهد. 

و   پيش  در  عشق  طهور  شراب  که  آن  با  جمال  وحدتعاشقان  خدمت    ساقي  براي 
مي  خيره  خيره  و  کرده  اختيار  سکوت  است،  آنان  آماده  مگر  تحيرند؟  در  چرا  نگرد، 

نيامده  عشق  ميخانه  به  الهي  طهور  شراب  ديگري  براي  نياز  و  درد  را  آنان  آيا  اند؟ 
 است؟ 

الهي  ساقي  دل   هان!  ضماير  و  اسرار  به  واقف  که  که  گردد  معلوم  را  او  هاست، 
آ طهوردرد  شراب  ساقي    نان  خود  خواستار  آنان  خواهانند.  را  ديگري  شراب  نيست، 

 . «خدا ما را بس است : َحْسُبََنا الل هُ »خواهند  او را مي   ،هستند؛ از او

آري زبان حال و قال عاشقان کمال اين است که، الهي ما دردمنديم و به اين  
است، خود طبيب را خواهانيم. اي عاشق جمال و  ايم. درد ما طبيب  مطب الهي آمده 

ما تويي. اي جمال کل، اي جالل کل، شراب ما تويي،    کمال، اي ساقي، شراب طهور 
 .باالترين شراب طهور تويي، ما جز تو نخواهيم

به   دل  سوز  با  که  جمال  عشق  شراب  از  سرمستان  چنان  حال  بر  خوشا  به،  به 
مي   ميخانه راه  ميخانهعشق  عجب  در  يابند.  گدازي  و  سوز  عجب  شرابي،  عجب  اي، 

مي  ايجاد  مسآنان  شيران  آن  ميکند.  عشق  ميکده  در  و  ت  عشق  مراتب  خواهند 
 سوزشان به حد اعلي برسد تا آن خانه را خوش بسوزند. 

بايد   اوست،  عشق  و  سوز  مراتب  به  خدا  پيشگاه  در  کس  هر  معنوي  مقام 
چنين فرموده خوش بسوز اين خانه را اي شير مست،    گداخته شود. زيرا معلم ازلي

ا چنين  عاشق  خانه  چنين  که  ازلي  معشوق  و  عاشق  ازلي،  استاد  و  معلم  است.  ولي 
 حکم و اراده کرده است. 
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لِ » تَعالي  اِنَّ  َسِکُروا   لِه  َشِرُبوا  اِذا  ِْلَْوليائِِه  برای    :َشرابا   است  شرابی  را  تعالی  خدای 

گردند مست  بنوشند  چون  که  سرکشد،    آری،  «اوليائش  بر  شراب  اين  از  که  عاشقي 
ن بعد او را هشياري و بيداري نيست. اما بنازيم بر اين عدم  سرمست شود و ديگر ِم

 مستي.  هوش، بر اين سر 

عاشقي که به وسيله اين شراب سرمست شد، آن باده خورده است که بيدار و  
به   بود،  مجازي  بيداري  قبلي،  بيداري  آن  شد.  نخواهد  آن  هشيار  شراب  اين  واسطه 

و   بيداري  آن  تا  آري  شد.  حقيقي  هشيار  و  بيدار  رفت،  مجازي  هوش  و  بيداري 
هشياري معدوم نگردد و آن خود مجازي به ديار عدم رهسپار نشود، هستي حقيقي  

 به وجود نخواهد آمد. 

اين شراب است که    « ردند به طرب آيندگو چون سرمست    : َو اِذا َسِکُروا َطِرُبوا »

نيست.  انسان   طرب  وسيله  ديگر  آن  جز  و  اندازد  طرب  به  اِذا  »را  َو  َطِرُبوا طاُبوا  اِذا  َو 
آري   ،«و چون به طرب آيند، پاک شوند و چون پاک گردند گداخته شوند  : طاُبوا ذاُبوا 

مي  گداخته  عاشق  َوَجُدوا  »شود  دل  اِذا  َو  َوَجُدوا  َطَلُبوا  اِذا  َو  َطَلُبوا  ذاُبوا  اِذا  و    :َوَصُلوا َو 
او  برآمدند  طلب  به  چون  و  درآيند  طلب  به  شوند،  گداخته  چون    چون  و  بيابند،  را 

تا به وصال مي اين مراحل را مي   « ندپيونديافتند ب اتََّصُلوا ْل  »رسد  گذراند  َوَصُلوا  اِذا  َو 
َبْيَن َحبيبِِهمْ  َو  َبْيَنُهْم  فرقی بين :  َفْرَق  ديگر  رسند و  پيوستند به وصال  آنان و    و چون 

 . «محبوبشان نباشد

توانند مفهوم حقيقي قدر را دريابند،  سرمستان از شراب ديدار ساقي اينک مي 
دانيم شرافت مکان به مکين است  است. مي   ، درک انسان کامل که حقيقت شب قدر

کمالي   روز،  يا  شب  خود  در  مقدس.  و  شريف  امري  با  آن  تقارن  به  زمان  شرافت  و 
اند به وسيله انسان کامل  نيست و اين دو عقاًل فاقد کمال و شعورند، اگر تقدس يافته 

  است. به واسطه نزول کالم خدا بر قلب مبارک اشرف کاينات است. هم چنين است 
باالترين   بلکه  نباشد،  قدر  روز  از  کمتر  که  بزرگوار  آن  بعثت  روز  چون  ديگري  ايام 
بعثت محبوب خدا،   در شب  صامت نازل شد،  قدر قرآن  در شب  چه اگر  قدرهاست. 

 نازل گشت. قرآن ناطق 

دل  عاشق  خوداي  با  تاکنون  اگر  ساقي،  ديدار  شراب  از  سرمست  و   سوخته 
نکردهمي درک  را  قدر  روز  و  شب  من  چرا  که  تا  انديشيدي  کن  درک  اينک  ام، 

 المرام از درگاه حق رهسپار گردي. مقضي 

 خواهي بخواه، حتي اگر  در، درهاي آسمان باز است، هر چه مي ـ در شب و روز ق
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خواستي دنيا نيز بخواه، چه دنيايي که در راه خدا صرف شود، دنيا نيست. اما درباره  
  : بِْسمِ الل ِه الرَّْحمِن الرَّحيم اِنّا َانَْزْلناُه في َلْيَلِة اْلَقْدرِ »فرمايد:  تعالي  حق   ي تفکر کن کهمعان

قدر شب  تعظيم  در  کرديمما  نازل  را  قرآن  و    « ،  برکات  و  خيرات  از  را  عالميان  و 
 منزلت آن خبر داديم. 

قدر شب  عدن در  جنات  اعلي  ،  فراديس  بر    و  ساکنانش  و  گذاشته  باز  درها 
ها نشسته و هر کدام ديده انتظار بر راه معشوق خود دوخته، به محفل اولياء  کنگره
دل  عا به  مي هاي  الهي  سالکين  انبياءشق  حضرات  ارواح  اوصياء  نگرند.  در    و  اولياء  و 

 عليين فراطرب آمده، اي سالک ببين در کجايي!  

مي  دوستان  دل  به  قربت  جانب  از  رحمت  هواي  نسيم  از  کرامت  باد  و  دمد، 
وزد. از دوست خطاب آيد: آيا دردمندي هست که درد  فردانيت به جان عاشقان مي 

کجايند    « کاران؟کنندگان و توبه کجايند استغفار   : َاْيَن اْلُمْسَتْغِفرينَ »او را درمان کنم؟  
آنان که در مواصلت ما و در راه عشق ما مطيع و منقاد محض فرمان ما شده شربت  

قدر و    بال اين شب، با  در  نهيم و  مرهم  را  آنان  تا خستگي  کجايند  نوشيدند. ايشان 
عاصيان   توبه  قبول  هنگام  است.  بندگان  نواخت  شب  امشب  بازگردانيم.  بلند  منزلت 

جويان است. هنگام ناز عاشقان و راز محبان است؛ محبان  ميعاد آشتي است، موسم و 
 را کرامت است. 

رسد.  هايتان به مقام اجابت مي اي داعيان ناراحت و محزون نباشيد که خواسته 
مي  بهندا  به  من!  کوي  گدايان  اي  من،  رحمت  در  سائالن  اي  که  منصبي    ، رسد  چه 

د باشي،  حق  کوي  گداي  تو  که  اين  از  ميباالتر  چه  اين  يگر  که  خدا  به  خواهي؟ 
گدايي ندهم به پادشاهي. جا دارد که به تمام سالطين عالم فخر و مباهات کني، که  
به   ندا  اين  الهي  بارگاه  از  است.  باالتر  سالطين  همه  مقام  از  حق  کوي  گدايان  مقام 

ُکْن  »خواستيد دادم  رسد که اي سائلين اين هم عطيت شما، آنچه مي گوش دل مي 
 . «شودي درنگ موجود ميباش پس ب: ُکونُ َفيَ 

نباشيد   محزون  گنهکاران، شما هم  عاصيان و  اي  است.  اقالت  را  عاصيان  اما  و 
هم زنم، از هرچه  معامله را بر «خدا نوميد مشويد  از رحمت :  ْل تَْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة الل هِ »

درمي کرده نِْب    َالتّائُِب  »گذرم  ايد  الذَّ َلهُ ِمَن  َذنَْب  ْل  همانند توبه:  َکَمْن  گناه  از    کننده 

 .«گناه استشخص بی 

، چنان لطف و رحمت تو نازل  الهي، الهي! چون يادت کنم که در منزلگه جانان
 است که من خود يادم.
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گذشتيم. سوگند به جمال و   چيز  از همه  الهي  گذشتيم،  عقبي  الهي از دنيا و 
مي ح به    ،جاللت ترا  تنها  ما  چ بيبت  به  جنت  نعيم  و  ه  خواهيم،  پدر  الهي  آيد!  کار 

و   نهاديم  باد  فرا  را  خود  هستي  خرمن  ما  تو.  فداي  چيزمان  همه  اوالدمان،  و  مادر 
 .« مرا بس استخدا  : َحْسبَِي الل هُ »سوزانديم، مقام چه خواهيم 

الهي تو معني    دهيم، معني آن تويي.الهي هر کاري که به رضاي تو انجام مي 
هاي عاشقاني. دال بسوز که سوز تو کارها بکند. الهي تو  دعوي صادقاني، فروزنده دل 

دل  نداريمامان  کسي  تو  جز  ما  غريباني،  ما    .هاي  نباشد،  ما  حال  شامل  تو  نظر  اگر 
 همه غريبيم. 

بايد، تو  دلي گوييم الهي کجايي. جان را زندگي مي الهي تو در جان مايي، از بي
ننشاني،    آني، غرور  سايه  در  را  ما  حبيبت  جان  به  ترا  الهي  ترجماني.  خود  به  خود 

 وصال ابدي خود را بر ما کرامت فرمايي.

در   که  عشقي  تخم  آن  درگاهت  محبوبين  حق  به  الهي  خداييت،  حق  به  الهي 
زمين دل ما کاشتي و به توفيق خود رويانيدي و به ثمر رسانيدي، الهي َسموم قهر  

بازداري. الهي ترا به جان حضرت زهرا، باد عدل بر آن َنَوزاني و اين عشق را از  از آن  
 ما نگيري. 

 

ورزي را از محبوبين  عشق   مسالکين الهي، آن عاشقان جمال و جالل، راه و رس
کايناتالهي اشرف  حضرت  از  خصوص  به  طاهرين  ،  بيت  اهل  مي   و  و  ايشان  آموزند 

 اسوه و الگويشان، آن مجذوبان و فانيان درگاه حق هستند. 

همواره   عاشقان خدا  که  است  آن بزرگواران، نمايانگر اين  در زندگينامه  سيري 
اشرف  کردند. و چه با عظمت است احواالت حضرت  از شدايد و ابتالئات استقبال مي

 ، آن محبوب و معشوق خدا. کاينات

نه عرش بود و نه فرش، نه شب تاريک نه روز روشن. صنع الهي، حبيب خود را  
از مستودع علم ازل به مستقر مجد ابد آورد، و در روضه رضا و مقام مشاهده جلوه  

ت و صفات او نثار کرد، آنگه او را به قالب  درآيد بر فرق ذا   کرد. هرچه به عقل الهي
 گذر کند. و مناهج تمکين آدم صفي آورد تا از مدارج تلوين

پرورش   قربت  و  الفت  روضه  در  و  آموخته  فضل  دست  از  كه  بود  بازي  گويي 
ها را صيد کند و در  هاي انسانيافته، از جمعيت مشاهده به تفرقه دعوت آورد تا دل 

عده  و  نهاد  دعوت  ميدان  در  قدم  عالم  مهتر  چون  بدارد.  او  قهر  و  مهر  از  برابر  اي 
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.  است اين  عشق  راه برآورد،  سر   سو   هر   از   بال   طليعه   کردند،  اجابتعزيزان آن حضرت 
  مجيد   قرآن   در   را   قصه  اين   تعالي  و   تبارک   خداي.  باريد  محنت   باران  فترت،  آسمان

قطعًا :  اْلُجوعِ   وَ   اْلَخْوِف   ِمنَ   بَِشْيء    َلَنَْبُلَونَُّکمْ   وَ »  است   داده   خبر  چيز   و  به  را  از    ي شما 

 آزماييممي   يقبيل ترس و گرسنگ

  به   را  ها انسان   سرمدي   وصال  و  ابدي   سعادت  خدا  است،  اين  عاشقي  رسم  آري
.  است  پرورعاشق   الهي   مکتب   است؛  کرده  بيمه   بال

  دنيا   عاشق   نهاد،   دنيا   بساط  در   قدم   که   آن   اما .  
 .شد

  را   دنيا   حب   را،  دنيا  عشق   حبيبت  جان   به  ترا  خواهيم،نمي   را  دنيا   عشق  ما  الهي
  و   بالها   همه.  گردد  ورتر شعله   آني  هر   ما   عشق  آتش   بگذار.  فرما   کن  ريشه  ما   دل  از

  تر شيرين   چيز   هر   از  ما   باطن  ذائقه  در  بالها   اين.  خريداريم  دل   و  جان  از   ما   را  جفاها 
  خود   بايد   برگير،  دستمان   حبيبت،  جان   به   ترا   الهي .  خواهيممي   ترا   تنها   ما   است،
 . نداريم دستاويزي تو جز  که کني  ياري

  ِمنْ  َهلْ »  نداي   بليات  و   آفات  قبال  در وفاداري،  عاشق  عياري،  مرد  اگر   سالک،   اي
  من   بکن،  خواهي  چه  هر   ام،آماده  هم  باز  الهي  که  زني،مي   «؟هم هست   باز  آيا :  َمزيد  
 .توأم چوگان و ميدان و گوي

  اندوهگين   که  است  بشارت  را  آنان  است،  چنين   ربوبي  مکتب  متعلمين   هايدل 
  پيشگاه در که منگريد  خود در حقارت ديده به برداريد،  دل  از غموم  و  هموم  مباشيد،

 .واالست بس  شما  مقام  الهي
  را   وصال   حلواي   حالوت   خواهد   که   آن   بگو  يارانت   به   من   حبيب   اي !  محمد  يا 
  الهي   سالکين  به   هرگونه  به   که   ابتالئاتي.  بچشد  را   فراق  حنظل   تلخي   بايد   بچشد، 

  به   الهي:  گفت  چنين   پير   آن .  آنان  آينده  سعادت  براي  است  بشارتي   همه  رسد، مي
 . بكاريدم دل در درد تخم  خود،  چشم آب به  که باريدم اشک   چنان تو وصل  اميد 

  به   را   آنان  نمودند،   عشق   ديار  به   سفر   عزم  که  جمال   عاشقان   حال  به  طوبي
  عاشقان   که  سفري  آن  است،  عظمتي  با   و  زيبا   سفر   چه  وه.  برگماشتند  دوست  حضور

  که   سرمستي  چنان .  رسند  جانان  محفل  به  سرمست  عشق،   از  سرشار  قلبي  با   حق
 . نکنند ديگر  ياد او  ياد جز  تا   گردند، غايب هم خود  از حتي

   ه توبه نصوحـمزين ب  د و همهـعطرآگين نمايدا، جانشان را ـ رايحه بحر عشق خ
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گردند. آنان را از نامحرمان جدا کردند، نامحرماني که نابينا آمدند و نابينا رفتند. از  
و   آيند  وصال  عشق  و  شوق  به  تا  دادند  نشان  وصال  نايره  را  عاشقان  فراق،  مرارت 

سوخته وزيدن گيرد تا  عاشقان دل  پرور از مشرق جاننفحات آسماني، آن نسيم جان 
به شمار    معطر شود جان و دل آنان هر سحري، تا به لطف حق در زمره اهل معرفت

 آيند؛ درود اليتناهي حق نثار آنان باد. 

معرفت   از  پرسيدند  را  بِاْلُمْحيي »عارفي  اْلَقْلِب  َحياُت  قاَل  اْلَمْعِرَفُة؟    معرفت   :َما 

زندگیچيست؟   واسطه  به  است  دل  زندگی  معرفت  حقيقیفرمود:  چنان  «بخش   .
هايي حيات طبيعي قبلي را از دست داده، داراي حيات الهي شوند. اگرچه محيي  دل 

قرار   شايسته  افراد  عاليه  تعاليم  تحت  حق  توفيق  به  آنان  ولي  اوست،  خود  اصل  در 
خدا   معرفت  است  اين  گردد،  نصيبشان  حيات  اين  تا  ُفْقداِن  مَ »گيرند  َمَع  اْلَحقِّ  ْعِرَفُة 

َيَِة ما ِسَوي الل هِ   .«خداي ا رؤيت ماسو : معرفت حق توأم باشد با فقدان ُرْؤ

ها برطرف شده و اين يقين  ها و حجاب ب بود، آن پردهُجگوهر يقين که در ُح
 بر آنان مکشوف گرديد، جز عشق خدا عشق ديگر در دل نماند. 

آري آن که خواهد به سراي دوست آيد، مفتاح باب اين سرا عشق است. آن که  
خواهد از مدارج صَور به مناهج معاني رسد، به واسطه عشق است. آن که خواهد از  

 ، عواطف و احساسات افراطي هجرت کند، به واسطه عشق است.رسومحجره آداب و 

ابراهيم صحف  آدم،  احکام  موسياوراق  تورات  عيسي،  انجيل  داوود،  زبور   ،  ،
خدا حبيب  تخت    فرقان  بر  دولت  صدر  در  که  صفي  آدم  است.  عشق  گوياي  همه 

هده خاک  که از َو  شد، به واسطه عشق بود. ادريس   بخت نشست و مسجود فرشتگان
روضه   او  بر  دشمن  آتشگاه  که  ابراهيم  بود.  عشق  واسطه  به  رسيد،  پاک  عالم  به 

شکور که در سفينه نجات، سالمت و کرامت    گشت، به واسطه عشق بود. نوح  رضوان
برست، به واسطه    يافت به واسطه عشق بود. موسي که از زحمت و مجاورت فرعون 

ازلي شمع  اين  مطاف  در  بود  تا  خدا  حبيب  بود.  به    عشق  را  خود  عشق  مراتب  بود، 
 دعوت کردند.   «فنای کامل: َاْو َاْدني  » جايي رسانيد که او را به خلوت 

تو،   چپ  سمت  سياست  تيغ  تو،  راست  سمت  کتاب  اين  محمد!  يا  آمد  فرمان 
محو و اثبات به دولت و صولت تو؛ دولت با کتاب، صولت با تيغ؛ کتاب با اثبات، تيغ  

 با محو.  

محمد! هر  که تحت واليت تو زندگي کند، اين تيغ، يعني نظر خدا پاسبان    يا 
  نشاندن   پاسبان  خراب  خانه  در   است؛  خراب  خانه  آن   دل،  آن  وگرنه  باشد  اوحرم دل  
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  و   ايمان  بايد؛  يقين  و  ايمان  ندهند،  کسي   هر   به   را  عشق  اين  البته.  نيست  معقول 
 .است  بسياري اقسام را   يقين

  الهي،  علم :  بايد  چيز   سه   را   او   رسد،   اليقين عين   به  اليقين علم  از   خواهد   که   کسي
  بايد   رسد،  اليقين حق   به  اليقين عين   از   خواهد   که   کسي.  سنت  به   تبعيت   امر،   تعظيم 

 .کثير  عقل   از  است  افضل توفيق،  اندکي .  بگذرد خود تدبير   از
  خود !  سالکا .  باش  تو   مرحله   هر   در   ما   ياور  و   يار  ايم،سپرده   تو  به  را   خود  بارالها! 

هر که    .ماني  باز  راه  رفتن  از   کني   اتکاء  خود  به  اگر .  نکن  اتکاء   خود  بر   خدا  به  ترا  نرو،
  َمْقَعدِ   في»  به   آويخت  او  رحمت   و  فضل  به هر که    واگذاشتند،   خود  به  را   او  رفت   خود
پادشاه:  ُمْقَتِدر    َمليک    ِعْندَ   ِصْدق   نزد  صدق    ذلِکَ   في  اِنَّ »  رسانيدند   «توانا   يقرارگاه 
 .  «است هر صاحبدل  یبراذکری در اين    قطعًا :  قَْلب   َلهُ   کانَ  لَِمنْ   َلِذْکري  

  فرق   بر   عالم  و  مالي خاک   در  روي بار  هزاران  اگر . بسپار  او  به   را  دلت  سالک،   اي
بپيمايي،   آن   به   خوشا .  درکشند  نيستي   قلم   همه   بر   نشده   خالي  اغيار  از   دل   تا   سر 

  و   گشت  آزاد   اغيار  قيد   از  که   کسي.  است  شده  خالي  اغيار  از  توبه   اثر   در  که  هاييدل 
 .  نشيندنمي  او  چهره بر  غرور گرد  و ندارد مخلوق رياء  رنگ  ديگر  شد، يکتا  را او  مر 

  را  او دين   دارالملک   در   دعوي،   بازار  سر   در   است   داللي  زبانت! داوود  يا   آمد   وحي
.  است  هوي  گويي  هرچه  دل،   زباِن  بدون.  راست  دل  هست  که  محلي  نيست،  محلي
  بوي  او  از  که   راست  دل   هست  که   محلي   گويي،   جان   و دل   زبان   به   که   است  آن   شرط

ابديت   ازليت    خود   وطن   به   و   برخيزيد:  فرمود  برادرانش   به   مصر   عزيز   آن .  آيدمي   و 
 .آيدنمي  يوسفي بوي شما  از   که برگرديد
  تقوي   بدون   مسلمًا   يابد؟مي   تحقق   دل   در   تقوي  نور   اغيار،   خروج   بدون   آيا 

  روهذِ   به  حيوانيت  حضيض  از   را   انسان  که  است  تقوي.  رسدنمي   مقامي  به  انسان
 .رساندمي  انسانيت

  از   شود،  حقيقت   عالم  محب   رساند،   کمال   به   را   خود   تقواي   مراتب   کسي   اگر 
  : لهِ لِ   ُحبّا    َاَشدُّ »   عشق  نور شده،   باالتر   عشقش   مراتب  رفته  رفته  کند،  اعراض   َمجاز   عالم

 .گردد متجلي  دلش  کانون  در «به خداست  شانمحبتبيشترين  
 سه  و  شودمي   حاصل  او  در  انقطاع  رسانيد،  کمال  به   را  تقوايش  مراتب  که  کسي

  محب   شناخته،   در  شناختن  يافته،  در  ُجستن:  گرددمي  نابود  و  محو  چيز،  سه  در  چيز 
  و  سالکين  که  است  اين  اولياء  حضرات  تالش  و  سعي  و  آرزو  تمام  آري.  محبوب  در

 مقامي رسند که در محبوب ازلي مستهلک شوند. به  آنان متعلمين 
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فرموده  سه  بزرگان  از  باشد،  مقام  اين  داراي  کسي  هر  امان  اند  در  مهم  خطر 
، اميد است که اثري از آثار شبهات در دل مقدس سالکين  شود: يکي از شبهات دنيا 

، خوشا بر حال آن که از سکرات موت در  طريق حق نباشد. ديگري از سکرات موت
ع روز  مؤمن  براي  موت  روز  که  رود  خود  معشوق  مالقات  به  باشد،  عظمي  امان  يد 

 . است؛ و باالخره از هول قيامت

  : داردخدا متوکلين را دوست مي »و تقوي، توکل است.    عالمتي از عاليم انقطاع

اْلُمَتَوکِّلينَ  الل َه ُيِحبُّ  توکل چيست؟ حبيب خدا   « اِنَّ  را    اما  معني توکل  پيک وحي  از 
ال کرد. چنين پاسخ داد: علم بر اين که مخلوق نتواند به ديگري نفع رساند، نه  ؤس

.. البته ما  .سودي و نه ضرري، نه بر او عطا کند و نه از او دريغ بدارد، يأس از مخلوق
اده او  رسانند! قطعًا امر خدا است، اگر ار بينيم که بسياري افراد به ديگران نفع مي مي

 توانند نفعي برسانند.نباشد، نمي 

حصول اين مقام مستلزم مجاهدت و رياضت مافوق تصور است. عاشق بايد به  
همه شدايد و ناماليمات صبر کند. تقوي است که تلخي اين شدايد را در کام عاشق،  

خستگان را مورد نوازش  دل کند. تقوي است که سالکان و  تر از هر چيزي مي شيرين
 آموزد. گذارد و درس عشق مي دهد، بر جراحات ايشان مرهم مي خود قرار مي

سرمايه  باالترين  تقوي  و  انقطاعصبر  سالک؛  مقام  باالترين  و  است  َو  »است    ها 
.  «و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها به او بپرداز:  اْذکِر اْسَم َربَِّک َو تَََبَتَّْل اَِلْيِه تََْبتيال  

سالک است. صابر شو،    اي سالک منقطع شو منقطع، که انقطاع يکي از مقامات عاليه
 بر مصائب صابر باش.

مصائب و ناماليمات و ناگواري  محمد! بر شدايد و  صابر باش  يا  َفاْصبِر َصْبرا   »ها 
صبر :  َجميال   كن  صبر  يعقوب «نيكو  يپس  که  صبر بود  آري  بيت   .  از  آزاد  را  االحزان 

دل  سالک  اي  بيت   ، سوختهساخت.  از  هم  تو  باالخره  که  نشو  آزاد  ناراحت  االحزان 
 شوي.مي

ما او را شكيبا   :  اِنّا َوَجْدناُه صابِرا  »ريخت    وب صبر بود که داروي شفا بر مذاق اّي

رسيد  «يافتيم او  به  شدايد  آن  در  بيماري،  آن  در  اْلَعْبدُ ».  نيكو :  نِْعَم  .  «ياه بند  چه 

فرمودي،    « نِْعَم اْلَعْبدُ »کشيدم، حال که  گفت: الهي تا حال بار درد و بال را به دوش مي 
 کشم.بعد از اين بار بال را به جان و دل مي 

اسماعيل گوش  به  فدا  نداء  که  بود  ِمَن  »رسانيد    صبر  الل ُه  شاَء  اِْن  َسَتِجُدني 
. صبر است که انسان را از  «يافت  يمرا از شكيبايان خواه  به خواست خدا   : الّصابِرينَ 
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ِر الّصابِرينَ »رساند  بلوا به جنت مأوي رسانده و به گوش مي مژده ده شكيبايان  :  َو َبشِّ

دهند: يكي امروز، يكي فردا. امروز منشور محبت  . آري به فرد صبور دو خلعت مي «را

الّصابِرينَ » ُيِحبُّ  دارد :  َوالُله  دوست  را  شكيبايان  خداوند  خلعِت    «و  فردا  َسالم   »و 
  ي راست  ، درود بر شما به پاداش آنچه صبر كرديد:  َعَلْيُکْم بِما َصَبْرتُْم َفنِْعَم ُعْقَبي الّدارِ 

 .« يچه نيكوست فرجام آن سرا

امتيازات   اين  نشود  مغلوب  نفس  تا  کرد،  مبارزه  نفس  با  هميشه  بايد  البته 
وادار   معصيت  به  را  انسان  تنها  نه  که  ترسيد  نفس  اين  از  بايد  شد.  نخواهد  حاصل 

بالي بسيار ديد از جمله افتادن به    کشاند. حضرت يوسفکند که به کفر هم مي مي
ا نفس، اين بود که  ، به زندان و بالهاي ديگر، اما از هيچ يک به ناله در نيامد اّلچاه

مي  وِء  »گفت  اتصااًل  بِالسُّ َْلَّماَرة   النَّْفَس  َربّي   ْلّ اِ اِنَّ  رَِحَم  قطعًا  :  ما  بد  نفس  امر    ي به 

 . «رحم كند  آن که پروردگارم كند مگر  مي

دنيا به آتش نفس بسوخت، به آتش  آتش نفس را به تقوي بنشان، هر که در  
عقبي رسيد. هر کسي که به رياضت و مجاهدت، آتش نفس نشانيد، فردا به لطف و  

 رحمت خدا آتش عقبي بنشاند.

توصيه  از  که  باش  خويش  و  مراقب  است  خويش  از  مراقبت  مهم  به    االّ هاي 
شيدن  رسي. مراقبه معاني مختلفي دارد و باالترين معناي آن، کشيک ک هالکت مي 

مکن   فراموش  را  خدا  سالک  اي  بودن.  دل  حرم  نگهبان  است؛  ْلتَُکونُوا  » نفس  َو 
مباشيد كه خدا را فراموش كردند و   يو چون كسان: ُهْم َانُْفَسُهمْ َکالَّذيَن نَُسوا الل َه َفَانْسي  

 . «كرد ياو نيز آنان را دچار خودفراموش

کُ  با  خواهي  اگر  حق،  طريق  راهرو  اي  سالک،  ناِضَرة  »حل  اي  َيْوَمئِذ   در   :  ُوُجوه  

ل سازي، اگر خواهي  ديدگان دل را مکحّ   «شاداب و مسرور است  يهايآن روز صورت 
براق اسالم ديدگان عقل را مکّحل نمايي، پاي از قيد اسالم درمکش. اگر    ّمرد ُسبا َگ

 خواهي حقايق را بر تو آشکار کنند، خود را به زينت تقوي بياراي.  

دوش  دست بر  کي بدر آيد و  تا  متواري است،  عنايت  در پرده  سعادت  فرشته 
دوش  بر  خدا،  محبوب  سالک  دوش  بر  نهد؟  به    که  سعداء  زمره  در  که  شمار  کسي 

 آيد، بر دوش عاشق جمال حق. 

از   دل  آيد،  معشوق  وصف  به  خواهد  عاشق  چون  که  است  اين  عشق  عالمت 
حاجت   به  نياز  و  راز  و  مناجات  مقام  در  گويد،  او  ثناي  و  ذکر  همه  بپردازد،  ديگران 
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به   سّر  مراتب  و  آميخته  مشاهده  در  دل  آويخته،  ذکر  در  زبان  نپردازد.  خويش 
 د در خود فاني و در حق باقي شده.مواصلت رسيده، از خو

تو   قرب  است،  روح  َرْوِح  تو  صحبت  سور،  تو  عشق  و  است  عيش  تو  ذکر  الهي 
 صور.  جان است، يافت تو رستخيز بي نور، جوينده تو کشته بي

جانان محفل  عاشقان!  سرمستان  اي  محفل  است،  محبان  نياز  و  راز  محفل   ،
است   عاشقان  ناز  بارگاه  که  عاشق  اي  بناز  است.  عاشقان  ناز  بارگاه  نَْحُن  است،  »َو 

او  :  َمَعُکمْ   ُهوَ   وَ »در خلوت    «و ما نزديكتريم:  َاقَْرُب  سّرًا به سّر، شراب    «با شماستو 

َمْن َذَکَرني» کندمن همنشين کسی  :  َانَا َجليُس  ياد  مرا  که  تو    « هستم  در پي بر  پي 
 رسد.  مي

رب مکتب  سالک  عيـوبـآري  تعاليم  تحت  خـاليـ،  محبوب  باطنًا  ـداسـه  و  ت 
ظرفي است شراب رحيق را، هر  تعليم  او  از  که هر حرفي  استادي  اوست. آن  دهنده 
کوکبي است آسمان هدايت  اي از او ّر تحقيق را، هر نقطه اي از او صدفي است دُ کلمه 

 را. 

از   داري  هرچه  که  بينداز  مولي  پيشگاه  در  را  خود  معلومات  سالک،  اي  اما 
دانسته  آنچه  از  را  خود  خاطر  الهي اوست.  استاد  کالم  فهميدن  بدان  و  بپرداز  و    اي 

و اسرار و رموز ايشان، در غايت صعوبت است براي کساني که نه سوزي    عارف الهي 
 در دل دارند و نه درد طلبي. 

اي راهرو طريق وصال، چون صدْف دهان قابليت بازکن. از قطره باران معرفت،  
و آتش عشق پرورش ده، تا ُدَرر معاني    در صدف دل بگير، با رياح انفاس مردان الهي 

تو ظاهر شود و جواهر حکمت بر تو عيان گردد. آنگاه اي سالک، اي عاشق جمال    بر 
 رسيد، به تو رسد، ببين معشوق ترا چه گويد؟  حق، آن بشارتي که به حبيب خدا 

آري آن معشوق ازلي به تو گويد: اي معشوق، اي محبوب من پيش از آن که  
ام. اي محبوب من، تو محبوب و معشوق مني، همه عالم و  خواسته مرا خواهي، َمَنت  

آراسته  تو  بهر  را  خود  رضوان  و  برين  عاشق  فردوس  مرا  دهر  در  من  محبوب  اي  ام. 
 ام.بسيار بَود، تو شاد بزي که من ترا خواسته 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

   

   186 1حمد/ ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَّحيمِ 

 174 2بقره/ لِّْلُمتَِّقينَ ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدي 

 108 6بقره/ .. .ِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا َسواء  َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم

 296،348 7بقره/ .. .َخَتَم اهلُل َعلي ُقُلوِبِهْم َو َعَلي َسْمِعِهْم َو َعَلي َأْبَصاِرِهْم

 311 10بقره/ .. . ضًا َوَلُهم َعَذاب  َأِليم  ِفي ُقُلوِبِهم مََّرض  َفَزاَدُهُم اهلل َمرَ 

 294 18بقره/ ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  َفُهْم اَل َيْرِجُعونَ 

 348 27بقره/ الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهلل ِمن َبْعِد...ُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

 234و205 30بقره/ .. ِاّني َاْعَلُم ما ال َتْعَلُمونَ .َو ِاْذ قاَل َربَُّک ِلْلَمالِئَكةِ 

 81 31بقره/ َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها... 

 343 37بقره/ ..ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ .َفَتَلقَّي آَدُم ِمن رَّبِّهِ 

 369 47بقره/ ..َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم.َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُرواْ 

 164 51بقره/ ُموسي َأْرَبِعيَن َلْيَلًة... َو ِإْذ َواَعْدَنا 

 82 60بقره/ ..َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مَّْشَرَبُهْم.َوِإِذ اْسَتْسَقي ُموسي ِلَقْوِمهِ 

 307 74بقره/ ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة... 

 110 106بقره/ آَيٍة َأْو ُنْنِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِّْنَها َأْو ِمْثِلَها... َما َنْنَسْخ ِمْن 

 343 128بقره/ ..ِإنََّك َأنَت التَّوَّاُب الرَِّحيمُ .َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلكَ 

 209 149بقره/ َو ِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم...
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 َو َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن اأَلْمَواِل... َو  
 437 155بقره/ َبشِِّر الّصاِبرينَ 

 369 156بقره/ الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبة  َقاُلوْا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجعونَ 

 343 160بقره/ ..َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيمُ .ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحواْ 

 439 165بقره/ ..َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا هلِل.َو ِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن

 279و191و15 171بقره/ ونَ ..ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  َفُهْم اَل َيْعِقلُ .َو َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثلِ 

 394و363و181            186بقره/ َو ِإَذا َسَئَلَك ِعَباِدي َعّني َفَاّني َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع... 

 375 189بقره/ . ...َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها. َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَّةِ 

 122 213بقره/ َفَبَعَث اهلُل النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَنَكاَن النَّاُس ُأمًَّة... 

 266 216بقره/ ..َوَعسي َأْن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخْير  لَُّكْم... . ُكِتَب َعَلْيُكمُ 

 414و76 222بقره/ َو َيْسَأُلوَنَك َعِن... ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرينَ 

 .. َربَّنا َو ال ُتَحمِّْلنا ما ال طاَقَة  . اَل ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
 179و163 286بقره/ .. .َلنا ِبهِ 

 21 7آل عمران/ ُهَو الَِّذَي...َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اهلُل َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم... 

 21 18آل عمران/ َه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم... َشِهَد اهلُل َأنَُّه اَل ِإلَ 

 435و92 47آل عمران/ ..َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ .َقاَلْت َربِّ َأنَّي َيُكوُن لي

 387 68آل عمران/ .. .ِانَّ َاْوَلي الّناِس ِبِاْبراهيَم ِللَّذيَن اتََّبُعوُه َو هَذا

 249و190 103آل عمران/ ُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوْا...َواْعَتصِ 

 200 133آل عمران/ َوَساِرُعوْا ِإلي َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم... 

 441 146آل عمران/ ..َواهلُل ُيِحبُّ الصَّاِبِرينَ .َوَكَأيِّن مِّن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعهُ 

 .. ِإنَّ ... َو شاِوْرُهْم ِفي اْلَاْمرِ .اهلِل ِلنَت َلُهمْ َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن 
 440و357 159آل عمران/ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلينَ 

ََْمَواًتا َبْل...   159 169آل عمران/ َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل اهلِل َا

 433و418و415       173عمران/آل َنا اهلُل َو ِنْعَم اْلَوِكيلُ ..َوَقاُلوْا َحْسبُ . الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاسُ 

 153 190آل عمران/ ..آلَياٍت لُِّأْوِلي اْلَاْلَباِب.ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواتِ 

 146 56نساء/ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلوًدا... 

 146 145نساء/ .. .اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ ِإنَّ 

 369 1مائده/ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد... 

 314 2مائده/ ....َ.َتَعاَوُنوْا َعَلي اْلِبرِّ َوالتَّْقَوي.َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 



                                   فهرست آيات                                                                                           445

  

 270 3مائده/ .. ... اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم.ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلـَمْيَتةُ 

 420 7مائده/ .. ِإنَّ اهلَل َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدورِ .َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اهللِ 

 203 54مائده/ ...َوُيِحبُّوَنهُ  ..َيْأِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهمْ .َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 

 269 67مائده/ .. .َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُانِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبِّكَ 

 21 100مائده/ .. .ُقْل الَّ َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب 

 72 9انعام/ ْلِبُسونَ َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا لََّجَعْلَناُه َرُجاًل َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم مَّا يَ 

 321و94 59انعام/ َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب... َواَل َياِبٍس ِإالَّ في ِكَتاٍب مُِّبيٍن

 435و92 73انعام/ ..َيُقوُل ُكْن َفَيُكونُ .َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواتِ 

 346 75انعام/ .. .َو َكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

 372 122انعام/ ...َأَو َمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبهِ 

 430 26اعراف/ ..َوِلَباُس التَّْقَوي َذِلَك َخْير ....َيا َبني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا

 ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم  .. َوالشَّ .ِإنَّ َربَُّكُم اهلُل الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت وَ 
 209  54اعراف/ .. . ِبَأْمِرِه َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمرُ  ُمَسخََّراتٍ 

 .. َفَلمَّا َتَجلَّي َربُُّه ِلْلَجَبِل  .َو َلمَّا َجاَء ُموسي ِلـميَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُّهُ 
 432و74 143اعراف/ .. . َخرَّ موسي َصِعًقا َجَعَلُه َدكًّا َو

 104 155اعراف/ .. .َواْخَتاَر ُموسي َقْوَمُه َسْبِعيَن... ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتكَ 

 66 169اعراف/ .. .َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم... َأَلْم ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم مِّيَثاُق اْلِكَتابِ 

 421و175 172اعراف/ .. . َقاُلوْا َبَلي..َأَلْسَت ِبَربُِّكْم .َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبني آَدَم

 210 185اعراف/ َأَوَلْم َينُظُروْا في َمَلُكوِت السََّماَواِت َو اأَلْرِض َو... 

 383 8انفال/ ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ 

 73 17انفال/ َوَلِكنَّ اهلَل َرمي... ..َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت .َفَلْم َتْقُتُلوُهْم

 94 29انفال/ ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِاْن َتتَُّقوا اهلَل َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا... 

 415 40انفال/ .. ِنْعَم اْلَمْولي َو ِنْعَم النَِّصيرُ .َو ِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلُموا

 108 53انفال/ .. .ا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعلي َقْومٍ َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َلْم َيُك ُمَغيِّرً 

 293 67انفال/ ..ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواهلُل ُيِريُد... . َما َكاَن ِلَنِبيٍّ 

 320 32توبه/ .. . ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر اهلل ِبَأْفَواِهِهْم َو َيْأِبَي اهللُ 

 ا َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َم
 360و281 38توبه/ َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا...  ِإَلي اأَلْرضِ اهلِل اثَّاَقْلُتْم 

 114 111توبه/ ِإنَّ اهلَل اْشَتَري ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم... 

 378 112توبه/ ...ُدوَن الّساِئُحونَ الّتاِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحامِ 
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 436و416 129توبه/ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقْل َحْسِبَي اهلُل ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو... 

 343 160توبه/ ..... َو َانَـا التَّّواُب الرَّحيمُ .ِالَّا الَّذيَن تاُبوا َو َاْصَلُحوا

 334 25يونس/ َداِر السَّاَلِم... َو اهلُل َيْدُعو ِإلي 

 66 39يونس/ َبْل َكذَُّبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه... 

 416 58يونس/ .. َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْير  مِّمَّا َيْجَمُعونَ . ُقْل ِبَفْضِل اهللِ 

 91 62يونس/ َيْحَزُنونَ َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء اهلِل اَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم 

 122 12هود/ .. ِإنََّما َأنَت َنِذير ... . َفَلَعلََّك َتاِرك  َبْعضَ 

 145 105هود/ َيْوَم َيْأِت اَل َتَكلَُّم َنْفس  ِإالَّ ِبِاْذِنِه َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيد 

 145 106هود/ َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها َزِفير  َوَشِهيق  

 145 108هود/ َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها... 

 147 120هود/ .. . َوُكالًّ نَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدكَ 

 272 4يوسف/ .. .ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشرَ 

 441و172            53يوسف/ .. .َو َما ُاَبرِّيُء َنْفسي ِإنَّ النَّْفَس أَلمَّاَرة  ِبالسُّوِء ِإالَّ 

 89 94يوسف/ َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل َأُبوُهْم ِإّني َلَأِجُد ِريَح ُيوُسَف... 

 272 100يوسف/ َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا... َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلي اْلَعْرِش 

 149 101يوسف/ َربِّ َقْد آَتْيَتني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث... 

 108 11رعد/ .. . ..ِإنَّ اهلَل اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحّتي ُيَغيُِّروْا َما.َلُه ُمَعقَِّبات  

 116 23رعد/ ِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ َبابٍ ..َوالَمالَ .َجنَّاُت َعْدنٍ 

 441و116 24رعد/ َساَلم  َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبي الدَّارِ 

 21 43رعد/ َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكفي ِباهلِل َشِهيًدا... 

 .. َاْصُلها  .َثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبةٍ َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلُل مَ 
 136و102 24ابراهيم/ السَّماِء ِفي ثاِبت  َو َفْرُعها 

 67 9حجر/  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 

 207 26حجر/  مَّْسُنونٍ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍا 

 304و193و191              29حجر/  َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِدينَ 

 372 95نحل/ َواَل َتْشَتُروْا ِبَعْهِد اهلِل َثَمًنا َقِلياًل ِإنََّما ِعنَد اهلِل ُهَو َخْير  لَُّكْم

 162 96نحل/ .. . َما ِعْنَد اللَِّه َباقٍ َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد وَ 
  َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهمْ   ...َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى

 152و123                97نحل/ ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

 302 108نحل/ اْلَغاِفُلونَ .. ُأولِئَك ُهُم . ُأوَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اهلُل َعلي ُقُلوِبِهمْ 
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 87و82و57 125نحل/ .. .ُاْدُع ِالي َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهمْ 

 346 1اسراء/ .. .ُسْبحاَن الَّذي َاْسري ِبَعْبِدِه َلْيالً 

 369 34اسراء/ الً مسئو َعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكانَ َو اَل َتْقَرُبوْا َماَل...َوَأْوُفوْا ِبالْ 

 432 65اسراء/ ِإنَّ ِعَبادي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطان  َو َكفي ِبَربَِّك َوكياًل

 178 70اسراء/ ...َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبني آَدَم َو َحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ 

 375 80اسراء/ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجني ُمْخَرَج...َو ُقل رَّبِّ 

 149 81اسراء/ َو ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا 

 174 82اسراء/ َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء  َوَرْحَمة  لِّْلُمْؤِمِنيَن...

 209و190 85اسراء/ َك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي... َوَيْسَئُلونَ 

 ..َ ُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َانَّ .َقيِّمًا لُِّينِذرَ 
 108و105 2کهف/ َلُهْم َاْجرًا َحَسناَ 

 295 36کهف/ .. .لي َرّبي َو َما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن رُِّدْدتُّ إِ 

 122 56کهف/ .. .َو َما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإلَّا ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِرينَ 

 87 65کهف/ ..َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما . َفَوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدَنا

 147و45و44 66کهف/ ِممَّا... َقاَل َلُه ُموسي َهِل اتَِّبُعَك َعَلي َأن ُتَعلَِّمِن 

 147 67کهف/ َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا

 224 70كهف/ .. .قاَل َفِاِن اتََّبْعَتني َفال َتْسَئْلني َعْن َشْيءٍ 

 224 78كهف/ .. .قاَل هذا ِفراق  َبْيني َو َبْيِنكَ 

 88 104کهف/ الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن...الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة 

 254 5مريم/ ..َفَهْب لي ِمن لَُّدْنَك َوِليًّا .َوِإّني ِخْفُت اْلَمَواِليَ 

 254 6مريم/ َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا

 42 12مريم/ ِبيًّاَيا َيْحيي ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم صَ 

 228 12طه/ ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوي 

 228 13طه/ َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوحي 

 393 39طه/ ..َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمّني.َأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوتِ 

 200 37انبياء/ نَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأِريُكْم آَياتي َفَلا َتْسَتْعِجُلونِ ُخِلَق اْلإِ 

 323 66انبياء/ َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َما َلا َينَفُعُكْم َشْيًئا... 

 323 67انبياء/ ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َأَفَلا َتْعِقُلونَ 

 ..َفَناَدي ِفي الظُُّلَماِت َأن لَّا ِإَلَه ِإلَّا َأْنتَ . ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًباَوَذا النُّونِ 
 327و201  87انبياء/ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن  ُسْبَحاَنَك ِإّني 
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 201 88انبياء/ اْلُمْؤِمِنينَ َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي 

 206 107انبياء/ َو ما َاْرَسْلناَك ِاّلا َرْحَمًة ِلْلعاَلمينَ 

 114 24حج/ َو ُهُدوا ِإَلي الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإلي ِصَراِط اْلَحِميدِ 

 418 38حج/ ِإنَّ اهلَل ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اهلَل َلا ُيِحبُّ... 

 ..َو َلِكْن َتْعَمي .َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوب  َيْعِقُلونَ 
 407و147و110                46حج/ ِفي الصُُّدوِر اْلُقُلوُب الَِّتي 

 122 49حج/ ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َأَنا َلُكْم َنِذير  مُِّبين  

 351 3مومنون/ َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ َو الَِّذيَن ُهْم  

 352 14مؤمنون/ ُثمَّ َاْنَشْأناُه َخْلقًا آَخَر َفَتباَرَك اهلُل َاْحَسُن اْلخاِلقينَ 

 148 36مومنون/ َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ 

 343 10نور/ َو َلْو َلا َفْضُل اهلِل َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َو َأنَّ اهلَل َتوَّاب  َحِكيم  

 75 55نور/ ..َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض... .َوَعَد اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكمْ 

 380 44فرقان/ ..ِإْن ُهْم ِإلَّا َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًلا .َأْم َتْحَسبُ 

 352 48فرقان/ ...َو ُهَو الَّذي َاْرَسَل الرِّياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ 

 346 62شعراء/ َقاَل َكلَّا ِإنَّ َمِعَي َرّبي َسَيْهِديِن

 391 88شعراء/ َيْوَم َلا َينَفُع َمال  َوَلا َبُنونَ 

 391 89شعراء/ ِإلَّا َمْن َأَتي اهلَل ِبَقْلٍب َسِليٍم

 31 215شعراء/ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 183 62نمل/  ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء...َأمَّنْ 

 281و57 64نمل/ ..ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ .َأمَّْن َيْبَدُأ اْلَخْلقَ 

 108 80نمل/ .. .َفِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَمْوتي َوَلا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاءَ 

 430 82نمل/ َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة مَِّن اْلَأْرِض... َو ِإَذا 

 43 14قصص/ َو َلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوي آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما... 

 432 29قصص/ ..آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا . َفَلمَّا َقضي ُموسي

 57 46عنکبوت/ َل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن... َو َلا ُتَجاِدُلوا َأهْ 

 76 57عنكبوت/ ُكلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِاَلْينا ُتْرَجُعونَ 

 358 7روم/ َيْعَلُموَن ظاِهرًا ِمَن اْلَحيوِة الدُّْنيا َو ُهْم َعِن اْلآِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ 

 293 57روم/ ِذيَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوَلا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ َفَيْوَمِئٍذ لَّا َينَفُع الَّ 

 410 12لقمان/ .. .َو َلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر هللِ 

 ..ِإنََّما ُيِريُد اهلل ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل  .َو َقْرَن في ُبُيوِتُكنَّ 
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 212 33احزاب/ اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا 

 116 44احزاب/ َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسَلام  َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا َكِريًما

 116و105 47احزاب/  َلُهم مَِّن اهلِل َفْضًلا َكِبيًراَوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَأنَّ 

 78 1فاطر/ اْلَحْمُد هلِل َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًلا... 

 101 10فاطر/ ..ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح َيْرَفُعهُ . َمن َكانَ 

 80 28فاطر/ .. . ..ِإنََّما َيْخَشي اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ .اِس َوَو ِمَن النَّ 

 429 34فاطر/ َوَقاُلوا اْلَحْمُد هلِل الَّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن...

 107 6يس/ ِلُتنِذَر َقْوًما مَّا ُأنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلونَ 

 188 8يس/ َأْعَناِقِهْم َأْغاَلاًل َفِهَي ِإَلي اأَلْذَقاِن... ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي 

 207 12يس/ ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوتي َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم... 

 114و76 58يس/ َسَلام  َقْوًلا ِمن رَّبٍّ رَِّحيمٍ 

 115 59يس/ َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأيَُّها اْلُمْجِرُمونَ 

 106 61يس/ ِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراط  مُّْسَتِقيم  َو اَ 

 71 45صافات/ ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعيٍن

 136 64صافات/ ِإنََّها َشَجَرة  َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم

 َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَري ِفي اْلَمَناِم َأنِّي  
  440و272 102صافات/ ِإْن َشاَء اهلُل ِمَن الصَّاِبِريَن َسَتِجُدني  .. َقالَ .َأْذَبُحكَ 

 211 160و159صافات/ ُسْبَحاَن اهلِل َعمَّا َيِصُفوَن ِإلَّا ِعَباَد اهلِل اْلُمْخَلِصينَ 

 440 44ص/ ..ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاب  .َو ُخْذ ِبَيِدكَ 

 205 83و82ص/ َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصينَ 
 301 45زمر/ الَّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن... َو ِإَذا ُذِكَر اهلُل َوْحَدُه اْشَمَأزَّْت ُقُلوُب 

 435و417 53زمر/ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلي َأنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا... 

 288 56زمر/ .. . َأْن َتُقوَل َنْفس  َيا َحْسَرتي َعلي َما َفرَّطُت ِفي 

 210 55غافر/ َك...َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنبِ 

 411و401و362          60غافر/ َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوني َأْسَتِجْب َلُكْم... 

 228و108 30فصلت/ ...َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا... .ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا

 320 42فصلت/ .. .هِ ال َيْأتيِه اْلباِطُل ِمْن َبْيَن َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلفِ 

 153و85 53فصلت/ .. .َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحّتي

 77 51شوري/ .. .َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهلُل ِإلَّا َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراءِ 

 363 32زخرف/ .. .َبْيَنُهمْ َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا 
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 َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما ُنزَِّل َعلي ُمَحمٍَّد
 382 2محمد/ َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم... 

 175 19محمد/ .. .َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اهللُ 

 200و139 4فتح/ الَِّذي َأنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن...ُهَو 

 122 8فتح/ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

 74 10فتح/ .. .ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اهللَ 

 104 13حجرات/ .. .َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل َأْتَقيُكمْ ..ِإنَّ .َيا َأيَُّها النَّاسُ 

 442و363 16ق/ .. َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ .َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَسانَ 

 437 30ق/ َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتَلْأِت َوَتُقوُل َهْل ِمن مَِّزيٍد

 439  37ق/ ي ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلب ... ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكرَ 

    153  21و20ذاريات/ َوِفي اْلَأْرِض آَيات  لِّْلُموِقِنيَن َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَلا ُتْبِصُرونَ 

 174 55ذاريات/ َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَري َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ 

 415 3نجم/ َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوي

 393و346و287و1             8نجم/ َتَدلَّي ُثمَّ َدَنا فَ 

و162و160و147و11            9نجم/ َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدني 
 393و346و171                      

 363و164و147            17نجم/ َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطغي 

 393 42نجم/ َوَأنَّ ِإَلي َربَِّك اْلُمنَتهي

 130 49قمر/ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر

 393 54قمر/ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ 

  439و412و394و213و40  55قمر/ ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر
 175 27و26رحمان/ َواْلِإْكَراِمُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبقي َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل 

 124 10واقعه/ َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ 

 14 18واقعه/ ِبَأْكَواٍب َو َأَباِريَق َو َكْأٍس مِّن مَِّعيٍن

 442 4حديد/ .. .ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت... َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ 

 335 16حديد/ .. .ن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اهلِلَأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَ 

 137و14 22مجادله/ .. .َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن...ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِإيَمانَ 

 414 2حشر/  ..َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اْلَأْبَصاِر.ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا

 441و155 19حشر/  وا َكالَِّذيَن َنُسوا اهلَل َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم... َوَلا َتُكونُ 
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 ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًلا مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آياِتِه َو  
 102و101 2جمعه/  ...ُيَزّكيِهْم َو ُيَعلُِّمُهْم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ 

 286و 80 5جمعه/  اْلِحَماِر... َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل 
 178 3تغابن/ .. ...َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكمْ .َخَلَق السََّماَواتِ 

 223 14تغابن/ .. . َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَلاِدُكْم َعُدوًّا

 321 2ملک/ ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا... الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة 

 86 1قلم/ ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ 

 254 4قلم/ َوِإنََّك َلَعلي ُخُلٍق َعِظيٍم

 345 15قلم/ .. .ِاذا ُتْتلي َعَلْيِه آياُتنا قاَل َاساطيُر اْلَاوَّلينَ 

 320 43قلم/ ْم ساِلُمونَ َو َقْد كاُنوا ُيْدَعْوَن ِاَلي السُُّجوِد َو ُه

 320 44قلم/ ...َفَذْرِني َوَمن ُيَكذُِّب ِبَهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدِرُجُهمْ 

 345 43حاقه/ َتنِزيل  مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمينَ 

 440و346 5معارج/ َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًلا 

 295 7و  6معارج/ ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا َوَنَراُه َقِريًبا 

 178 14نوح/ َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا 

 440 8مذمل/ َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتيًلا

 122 2و  1مدثر/ َيا َأيَُّها اْلُمدَّثُِّر ُقْم َفَأنِذرْ 

 263 13قيامت/ ُيَنبَُّأ اْلِإْنَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدََّم َوَأخَّرَ 

 88 14قيامت/ لي َنْفِسِه َبِصيَرة  َبِل اْلِإْنَساُن عَ 

 88 15قيامت/ َوَلْو َأْلقي َمَعاِذيَرُه

 441 22قيامت/ ُوُجوه  َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرة 

 401و82 21انسان/ َو َسقاُهْم َربُُّهْم َشرابًا َطُهورًا 

 239 7و   6نازعات/ َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّاِدَفةُ 

 239 8نازعات/ ِئٍذ َواِجَفة  ُقُلوب  َيْومَ 

 134 24تکوير/ َو َما ُهَو َعَلي اْلَغْيِب ِبَضِنينٍ 

 371 5و  4مطففين/ َأَلا َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهم مَّْبُعوُثوَن ِلَيْوٍم َعِظيٍم

 70و13 18مطففين/ َكلَّا ِإنَّ ِكَتاَب اْلَأْبَراِر َلِفي ِعلِّيِّينَ 

 70و13 21و20مطففين/ َيْشَهُدُه اْلُمَقرَُّبونَ ِكَتاب  مَّْرُقوم  

 71و13 28مطففين/ َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَُّبونَ 

 146 8انشقاق/   َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا 
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 145 9طارق/ َيْوَم ُتْبَلي السَّراِئرُ 

 345 8اعلي/ َوُنَيسُِّرَك ِلْلُيْسَري 

 172 28فجر/ ْرِجِعي ِإلي َربِِّك َراِضَيًة مَّْرِضيَّةً اِ 

 345 8بلد/ َأَلْم َنْجَعل لَُّه َعْيَنْيِن

 345 10و  9بلد/ َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِن َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن

 178 8و  7شمس/ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

 345 5ليل/ ْعطي َواتَّقي َفَأمَّا َمْن اَ 

 178 4تين/ َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويمٍ 

 19 1علق/ ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 

 19 2علق/ َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق

 19 3علق/ ِاْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرمُ 

 19 4علق/ الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم

 12 5علق/ َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم

 435 1قدر/ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدرِ 

 423 2قدر/ َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدرِ 

 423 3قدر/ َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْير  مِّْن َأْلِف َشْهرٍ 

 423 4قدر/ َربِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمٍر َتَنّزُل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذنِ 

 94 7تکاثر/ ُثمَّ َلَتَرُونََّها َعْيَن اْلَيِقينِ 

 83 1عصر/ َواْلَعْصرِ 

 217 4ناس/ ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ 

   
 



 

 

  

 

 
 
 
 

 

 325 .. .السََّفرِ آِه ِمْن ِقلَِّة الّزاِد، َو ُطوِل الطَّريِق، َو ُبْعِد  

 77 َاْنَت َوِليُّنا َحّقًا 

 341 .. .َاّلا َو ِانَّ اْلَيْوَم اْلِمْضماَر َو َغدًا السِّباَق َو السُّْبَقةُ 

 343 .. .َالَّا َفاْعَمُلوا ِفي الرَّْغَبِة َكما َتْعَمُلوَن ِفي الرَّْهَبةِ 

 224 .. .َاال َمْن َطَلَبني َوَجَدني

 359 .. .الَّذي َنْفسي ِبَيِدِه َفِانَّ الدُّْنيا َلَاْسَحُر ِمنْ   ِاتَُّقوا الدُّْنيا َفوَ 

 85 .. .ِاتَُّقوا ِفراَسَة اْلـُمْؤِمِن َفِانَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اهللِ 

 284 َاَخَذ اهلُل ِبُقُلوِبَنا َو ُقُلوِبُكْم ِاَلي اْلَحقِّ َو َاْلَهْمنا َو ِاّياُكُم الصَّْبرَ 

 28 .. .َاْسراِري اْسَتْوَدْعُتُه َقْلَب َمْن َاْحَبْبتُ   َاْلِاْخالُص ِسرٌّ ِمنْ 

 402و204 َاْسَتْغِفُر اهلَل َرّبي َو َاُتوُب ِاَلْيهِ 

 371 َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َو اْلُكْفرِ 

 294 َاْفَضُل الّطاعاِت ِهْجُر اللَّذاتِ 

 278 اْلـَمطاِمعِ َاْكَثُر َمصاِرِع اْلُعُقوِل َتْحَت ُبُروِق  

 264 َاللهمَّ اْجَعْل َعواِقَب ُاُموِرنا َخْيرًا 

 401و182 ..... َاماَت َقْلبي َعظيُم ِجناَيتي.ِالهي َاْلَبَسْتِني اْلَخطايا َثْوَب َمَذلَّتي َو َجلََّلني

 202 ِالهي َرضًا ِبَقضاِئكَ 

 442 َانَـا َجليُس َمْن َذَكَرني 

 72 يبًا َو َسَيُعوُد َغريبًا َفُطوبي ِلْلُغَرباءِ ِانَّ اْلِاْسالَم َبَدَأ َغر

 374 .. .ِانَّ اْلِاْسالَم ُهَو التَّْسليُم َو التَّْسليَم ُهَو التَّْصديُق وَ 

 66 .. .ِانَّ هلِل َعَلي الّناِس ُحجََّتْيِن ُحجًَّة ظاِهَرًة وَ 

 434و417 .. ال َفْرَق َبْيَنُهْم َو َبْيَن َحبيِبِهْم.َطِرُبوا.. َو ِاذا َسِكُروا  .ِانَّ هلِل َتعالي َشرابًا ِلَاْوِلياءِ 

 77 ِانَّ هلِل ِعبادًا َلْيُسوا ِبَاْنِبياَء َيْغِبُطُهُم النَِّبيُّونَ 

 193 ِانَّ اهلَل َجميل  ُيِحبُّ اْلَجمالَ 
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 232 ...ِانَّ اْلـُمْؤِمَن ال ُيْمسي َو ال ُيْصِبُح ِالَّا َو َنْفُسهُ 

 84 ...ِانَّ ُروَح اْلـُمْؤِمِن ِلَاَشدُّ اتِّصااًل ِبُروِح اهلِل ِمنِ 

 27 .. .ِانََّما اْلَاْعماُل ِبالنِّّياِت َو ِانَّما ِلُكلِّ اْمِريٍء ماَنوي

 293 ِانَُّه َلْيَس ِلَاْنُفِسُكْم َثَمُن ِالَّا اْلَجنَّةُ 

 76 َاوَُّل ما َخَلَق اهلُل ُنوري 

 293 .. .وَن َعَددًا َو ُهْم َاْهُل ِصَفِة اهللِ ُاولِئَك اْلَاَقلُّ 

 84 َاوَُّل ما َخَلَق اهلُل ُروحي 

 84 َاوََّل ما َخَلَق اهلُل اْلَعْقلُ 

 84 َاوَُّل ما َخَلَق اهلُل اْلَقَلمُ 

 147 َاْوِليائي َتْحَت ِقبابي ال َيْعِرُفُهْم َغْيري 

 279 ...ِإْقرار  ِباللِّساِن وَ َاْلايماُن َمْعِرَفة  ِباْلَقْلِب َو  

 435 َاْيَن اْلـُمْسَتْغِفرينَ 

 76 َايَُّها الّناُس ِانَُّه ال َنِبيَّ َبْعدي

 277 ...َايَُّتَها النُُّفوُس اْلـُمْخَتِلَفُة َو اْلُقُلوُب اْلـُمَتَشتَِّتةُ 

 363 .. .ِبَحياتي َو َمَودَّتي ِلَاْوِليائي ال َشْيء  َعلي َاِحّبائي

 196 َاْمر  َبْيَن اْلَاْمَرْينِ   َبلْ 

 435و180 َالّتاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن ال َذْنَب َلهُ 

 293 ُحبُّ النَّباَهِة َرْأُس ُكلِّ َبِليَّةِ 

 182 َحَسناُت اْلَاْبراِر َسيِّئاُت اْلـُمَقرَّبينَ 

 297 ...َاْلَحقُّ َاْوَسُع اْلَاْشياِء ِفي التَّواُصِف َواْضَيُقَها ِفي

 89 َاْلِحْكَمُة ضالَُّة اْلـُمْؤِمِن َفَحْيُث َوَجَدها َفُهَو َاَحقُّ ِبها 

 89 َاْلِحْكَمُة ضالَُّة اْلـُمْؤِمِن َفاْطُلُبوها َو َلْو ِعْنَد اْلُمْشِركِ 

 123 َاْلِحْكَمُة ضالَُّة اْلـُمْؤِمِن َيْأُخُذها َحْيُث َوَجَدها 

 135 جالِ ُخُذوا اْلِعْلَم ِمْن َاْفواِه الرِّ 

 283 َخْيُر اْلُاُموِر َاْوَسُطَها 

 193 َخَلَق اهلُل آَدَم َعلي ُصوَرِتهِ 

 206 ...َدواُئَك ِمْنَك َو ال َتْشُعُر َو داُئَك ِمْنكَ 

 22 .. .َربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة وَ 

 293 الرِّضًا ِبَقضاِء اهلِل باُب اهلِل اْلَاْعَظمُ 

 296 ...َرِحَم اهلُل اْمَرَا َسِمَع ُحْكمًا َفَوعي َو ُدِعَي ِالي

 110 ُرواُة اْلِعْلِم َكثير  َو ُرعاُة اْلِعْلِم َقليل  

 115 َالسَّالُم َعَلْيَك يا َعِليَّ ْبِن ُموَسي الرِّضا 
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 413 َالسَّالُم َعَلْيَك يا َغريَب اْلُغَرباءِ 

 385 َالسَّالُم َعَلْيَك يا ِاماَم اْلـَمْغُمومِ 

 385 َالسَّالُم َعَلْيَك َايَُّها اْلِاماُم اْلـَمْهُمومِ 

 142 َالسَّالُم َعَلْيَك يا َمْوالَي يا صاِحَب الزَّمانِ 

 403 .. .َالسَّالُم َعَلْيَك يا ُحرَّ ْبِن َيزيِد الرِّياحي ِبَابي

 391 ُه َو َلْيَس فيِه َاَحد  ِسواهُ َالسَّليُم الَّذي َيْلَقي َربَّ 

 147و67 َالشَّْيُخ في َقْوِمِه َكالنَِّبيِّ في ُامَِّتهِ 

 293 َالشُّْهَرُة آَفة  َو اْلُخُموُل راَحة  

 ُصمٌّ َذُوو َاْسماٍع، َو ُبْكم  َذُوو َكالٍم، َو َعْمي  َذُوو َاْبصاٍر، ال َاْحراُر ِصْدٍق ِعْنَد اللِّقاءِ 
 288 اُن ِثَقٍة ِعْنَد اْلَبالءِ َو ال ِاْخو 

 294 َصْوَم النَّْفِس َعِن اللَّّذاِت الدُّْنيا َاْنَفُع الصِّيامِ 

    333                   َاْلعاِرُف َمْن َعَرَف َنْفَسُه َو َنَزهَّها َعْن ُكلِّ ما ُيَبعُِّدها

 391                  ...َعِجْبُت ِلَمْن ُيْنِشُد ضالََّتُه َو َقْد َاَضلَّ َنْفَسهُ 

 173     .. .َعَرْفُت َرّبي ِبَرّبي َو َلْوال َفْضُل َرّبي ما َعَرْفتُ 

    67و13 ...َاْلَعْقُل ُيْعَرُف ِبِه الّصاِدُق َعَلي اهلِل َفُيَصدُِّقُه وَ 

       80 ُعَلماُء ُامَّتي َكَاْنِبياَء َبني ِاْسرائيلَ 

 68                  َاْهِلهِ َاْلِعْلُم َمْخُزون  ِعْنَد  

 68 ِعْنَد ِذْكِر الّصاِلحيَن َيْنِزُل الرَّْحَمةُ 

 294 َفاتَُّقوا اهلَل ِعباَد اهلِل َو باِدُروا آجاَلُكْم ِبَاْعماِلُكمْ 

 163و68و13 .. .َو َامَّا َمْن كاَن ِمَن اْلُفَقهاِء صاِئنًا ِلَنْفِسِه حاِفظًا

 87 َاْلَفْقُر َفْخري 

 208 ...َهْل ِمْن ساِئٍل َفُاْعِطَيُه َهْل ِمْن تاِئبٍ َفُينادي  

 422 ِفي اْبَنِة َرُسوِل اهلِل لي ُاْسِوة  َحَسَنة  

 71 قاَل َعَلي اْلِمْنَبِر َسُلوني َقْبَل َاْن َتْفِقُدوني

 80 ...َقْد َاْخَلَص هلِل َفاْسَتْخَلَصُه، َفُهَو ِمْن َمعاِدِن ديِنِه َو َاْوتاِد َاْرِضهٍ 

 81 َاْلُقضاُة َثالث  قاِضياِن ِفي الّناِر َو قاٍض ِفي اْلَجنَّةِ 

 146 َقليل  اْلِعْلِم َخْير  ِمْن َكثيِر اْلِعباَدةِ 

 324 .. .كاَن ِعْنَدنا ِمْن ُاوِلي اْلَاْلبابِ 

 412 ُكلَّ َاْرٍض َكْرَبال َو ُكلَّ َيْوٍم عاُشورا 

 152 ُكْن َطبيَب َنْفِسكَ 

 77 ...ِفّيًا َفَأْحَبْبُت َاْن ُأْعَرَف َفَخَلْقتُ ُكْنُت َكْنزًا َمخْ 
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و 160و102و74 ...ُكْنُت َلُه َسْمعًا َو َبَصرًا َو ِلسانًا َو َيدًي َفبـي َيْسَمُع َو بي َيْبُصُر َو بي َيْنِطقُ 
 248 

 266 ...ال َتْرَفْعني ِفي الّناِس َدَرَجًة ِاّلا َحَطْطَتني ِعْندَ 

 76 َتزاُل طاِئَفة  ِمْن ُامَّتي قاِئميَن َعَلي اْلَحقِّ ال  

 269 ال ُقْرَبَة ِبالنَّواِفِل ِاذا َاَضرَّْت ِباْلَفراِئضِ 

 33 ال ُيْؤِمُن َاَحُدُكْم َحّتي ُيِحبُّ ِلَأخيِه ما ُيِحبُّ ِلَنْفِسهِ 

 274 .. .ال َيْحَزُن َاَحُدُكْم َاْن ُتْرَفَع َعْنُه الرُّْؤيا

 68و13 ْيٍء َمْعِدن  َو َمْعِدُن التَّْقوي ُقُلوُب اْلعاِرفينَ ِلُكلِّ شَ 

 243 َلْو ُكِشَف اْلِغطاُء ما اْزَدْدُت َيقينًا 

 211 َلْن َيِلَج َمَلُكوَت الرَِّب اْلَاْعلي َمْن َلْم ُيوَلْد َمرََّتْينِ 

 389 ...َلْيَس اْلِغني ِمْن َكْثَرِة اْلَعْرِض َو لِكنَّ اْلِغني

 396 ...ْيني َو َبْيَنُه ِحجاب  ِاّلا ِحجاب  ِمْن ياُقوَتٍة َبْيضاء َلْيَس بَ 

 283 ...َلْيَس َيْضِبُط اْلَعَدَد اْلَكثيِر َمْن ال َيْضِبطُ 

 81 ...لي َمَع اهلِل َوْقُت ال َيَسُعني َمَلك  ُمَقرَّب  وَ 

 413و96 .. .ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتَك َو ما َعَرْفناَك َحقَّ 

 156 ِمْن َرُجٍل َتَكبََّر َاْو َتَجبََّر ِالَّا ِلِذلٍَّة َوَجَدها في َنْفِسِهما  

 166و164 .. .َما اْخَلَص َعْبد  هلِل َعزَّ َو َجلَّ َاْرَبعيَن َصباحًا

 306 ...ما َأِصُف ِمْن داٍر َاوَُّلها َعناء  َو آِخُرها َفناء  

 84 ِمْنكَ ما َخَلْقُت َخْلقًا َاَحبُّ ِاَليَّ  

 287و279 .. .َمساِجُدُهْم َيْوَمِئٍذ عاِمَرة  ِمَن اْلَبناِء، َخراب  

 121 ...َمْن َتَعلََّم هلِل َو َعِمَل هلِل ُدِعَي ِفي َمَلُكوتِ 

 28 ...َمَثُل الَّذي ُيَعلُِّم الّناَس اْلَخْيَر َو ُيْنسي َنْفَسهُ 

 391 .. . في َحيِّزِ َمْن َغَلَب َعَلْيِه َغَضُبُه َو َشْهَوُتُه َفُهوَ 

 233و155 َمْن َكُرَمْت َعَلْيِه َنْفُسُه هاَنْت َعَلْيِه َشَهواُتهُ 

 422 َنْحُن ُحجَّة  َعَلي اْلَخْلِق َو فاِطَمُة ُحجَّة  َعَلْينا

 351 ...َو َاّما َوْجُه اْلِاْنِتفاِع بي في َغْيِبتي َفَكاْلِاْنِتفاعِ 

 325 .. .وَرِتَك َو َقدِِّم اْلَفْضلَ َوأْمِسْك ِمَن اْلماِل ِبَقْدِر َضرُ 

 150 .. .َو ِانَّما َانَـا ُقْطُب الرَّحا

 427 .. ... َو َانَـا يا َمْوالَي فيِه َضْيُفكَ .هذا َيْوُم اْلُجُمَعِة َو ُهَو َيْوُمَك اْلـُمَتَوقَُّع فيهِ 

 69 .. .َهَجَم ِبِهُم اْلِعْلُم َعلي َحقيَقِة اْلَبصيَرِة َو باَشُروا

 208 ِمْن تاِئبٍ   َهلْ 

 208 َهْل َمْن ساِئٍل َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر  
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 403 َهْل ِمْن ناِصٍر َيْنُصُرني 

 71 يا َانيَس َمْن ال َانيَس َلهُ 

 404 يا َسريِع الرِّضا  

 69 .. .يا َعِليُّ َاْنَت فاُروُق الَّذي ُيَفرُِّق َبْيَن اْلَحقِّ وَ 

 370و361و210 .. حاَلنا ِالي َاْحَسِن اْلحالِ .اْلُقُلوِب َو اْلَاْبصارِ يا ُمَقلَِّب  

 344 يا َمْن ِعْنَدُه َنْيُل الطَِّلباتِ 

 177 يا َمْن ُيْعِطي اْلَكثيَر ِباْلَقليلِ 

 344 يا ُمني ُقُلوِب اْلـُمْشتاقيَن َو يا غاَيَة آماِل اْلـُمِحّبينَ 

 



 



 
 

  

  

 آ

 396  ،296  ،204  ،84  ،آب حيات

 404  ،آتشكده فارس

 ،411  ،399  ،397  ،308  ،223  ،218  ،آخرالزمان

412 

 428  ،260  ،205،207  ،19  ،)ع(آدم

 377  ،آزادي قلم و بيان

  ،194  ،114  ،100  ،96  ،94  ،آسمان حقيقت

352،  353،  388،  401،  420،  421 

 417  ،آفتاب حقيقت

 254  ،آل يعقوب

 

 ا

  ،269  ،250  ،245  ،81  ،79  ،29  ،)ع(ائمه اطهار

275،  276،  322،  332 

  ،419  ،402  ،337  ،191  ،190  ،)ع(اباعبداهلل

421،  432 

 79  ،ابدال

 304  ،ابرار

  ،387  ،356  ، 346  ،328  ،272  ،210  ،)ع(ابراهيم

395،  419،  420،  438 

 393  ،207  ،196  ،ابليس

 372  ،ابوذر

 

 

 83  ،ابوطالب

 ،245  ،244  ،243  ،235  ،190  ،60  ،اتحاد قلبي

260،  261،  351،  378،  389 

 154  ،هااتم 

 271  ،اجانين

 411  ،احرام باطني

 411  ،احرام ظاهري

 84  ،14  ،)ص(احمدي 

 438  ،)ع(ادريس

 265  ،ادعاي خدايي

 281  ،باطنيادله  

 281  ،ادله ظاهري

 155  ،اراده اخالقي 

 155  ،اراده عقلي

 400  ،ارتزاق ظاهري

 417  ،414  ،400  ،ارتزاق معنوي

 134  ،12  ،ارسطو

  ،359 ،345  ،267  ،157  ،132  ،اساتيد الهي 

400،  414،  415،  417،  423 

 357  ،63  ،اساتيد رباني

 132  ،اساتيد غيبي

  ،132  ،130  ،85  ،62  ،58  ،13  ،استاد الهي

133،  149،  160،  161،  163،  174،  180،  

198،  208،  220،  228،  245،  247 ،  249،  
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251،  252،  253،  254،  267،  273 ،  288،  

306،  393،  399،  401،  442 

 151  ،150  ،149  ،استاد خاص

 251  ،250  ،86  ،64  ،62  ،24  ،استاد رباني

 150  ،149  ،استاد عام

 248  ،175  ،147  ،133  ،60  ،استاد کامل

 167  ،132  ،131  ،استاد واصل

 393  ،245  ،86  ،82  ،64  ،استادان الهي 

 320  ،استدراج 

 358  ،64  ،59  ،استعدادهاي باطني

 299  ،اسطوره

 304  ،280  ،السافليناسفل 

 377  ،هاي باطنياسلحه 

 377  ،هاي ظاهرياسلحه 

 440  ،420  ،419  ،)ع(اسماعيل

 196  ،اصحاب کهف

 272  ،اضغاث احالم

 153  ،152  ،151  ،حاذقاطباء  

 ،391،335  ،279  ،172  ،171،اعلي عليين

421 

 15  ،اكسير عشق

 342  ،هاالكترون 

 261  ،امپراطوري

 284  ،264  ،امتحان الهي

 308  ،253  ،185  ،184  ،119  ،اموات

  ،191،، 69  ،59  ،50  ،25  ، 24  ،)ع(اميرالمؤمنين

193،  341،  343،  337،  368،  387 ،  391 

 123  ،اناثيت و ذکوريت

  ،74  ،72  ،68  ،67  ، 65  ،64  ،62  ،11  ،)ع(انبياء

75،  76،  77،  78،  79،  80، 81،  84،  87،  

90،  94،  95،  101،  105،  106 ،  107، 108،  

111،  112،  113،  114،  115،  116 ،  119،  

122،  126،  127،  128،  130،  132 ،  135،  

138،  139،  146،  148،  152،  164 ،  171،  

174،  177،  184،  192،  210،  229 ،  232،  

245،  254،259،  260،  262،  266،  269،  

272،  273،  276،  287،  290،  304 ،  318،  

322،  327،  335،  336،  347،  350 ،  357،  

358،  359،  367،  376،  387،  401 ،  403،  

405،  410،  416،  420،  428،  435 

 302  ،انحراف علمي

 305  ،217  ،انس و جن

  ،172  ،146  ،113  ،100  ،94  ،78  ،انسان کامل

211،  368  ،383  423،  434 

 415  ،انصار الهي

 419  ،)ع(انصار حضرت اباعبداهلل

 419  ،)ع(انصار حضرت مولي

  ،165  ،164  ،162  ،159  ،101  ،83  ،11  ،انقطاع

172،  190،  193،  202،  204،  211 ،  228،  

250،  287،  308،  393،  411،  413 ،  431،  

432،  439،  440 

 126  ،انوار اقبال

 214  ،صعوديوار  ان

 126  ،انوار محبوبين الهي

 214  ،انوار نزولي

 ،255  ،245  ،228  ،215  ،172  ،149  ،اهريمنان

318،  395،  396،  429 

 203  ،118  ،70  ،اهل بصيرت

 203  ،202  ،اهل بال

 436  ،275  ،250  ،اهل بيت طاهرين

 73  ،اهل تفرقه

 ،351  ،309  ،186  ،134  ،79  ،65  ،15  ،اهل حق 

378،  392،  395 

 94  ،اهل ذکر

 438  ،340  ،339  ،263  ،234  ،16  ،اهل معرفت

 260  ،104  ،اهل وصال
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 223  ،اوامر و نواهي شرع

 80  ،اوتاد

 ،75  ،74  ،72  ، 69  ،68  ،64  ،62  ،12  ،)ع(اوصياء

76،  77،  78،  79،  80،  84، 86،  88،  94،  

95،  105،  106،  107،  108،  111 ،  112،  

113،  114،  115،  119،  120،  122 ،  124،  

126،  127،  128،  130،  132،  133 ،  134،  

138،  139،  146،  152،  164،  171 ،  174،  

177،  184،  186،  192،  210،  213 ،  229،  

232،  245،  254،  259،  260،  262 ،  266،  

269،  287،  290،  304،  318،  322 ،  327،  

335،  336،  347،  350،  357،  358 ،  359،  

367،  376،  383،  387،  392،  403 ،  405،  

416،  420،  435 

 98  ،97  ،96  ،االلباباولوا

 ،174  ، 138  ،124  ،109  ،85  ،13  ،اولياء الهي

189،  331 

 253  ،125  ،105  ،94  ،اولياء حق

 ،92  ،91 ،88  ،85  ،79  ،73  ،71  ،70  ،اولياء خدا 

105،  106،  110،  111،  121،  126 ،  135،  

137،  139،  147،  150،  172،  173 ،  176،  

185،  189،  192،  202،  207،  213 ،  214،  

231،  235،  253،  277،  281،  289 ،  315،  

318،  321،  340،  395،  401،  402 ،  407،  

408،  411،  419،  422،  425،  426 ،  430 

 394  ،اويس قرني

 440  ،260  ،205  ،)ع(ايوب

 ب

 420  ،باديه طلب

 125  ،65  ،باطن اعمال

 160  ،باطن شريعت

 138  ،137  ،باغبان خدايي

 250  ، 181  ،39  ،)ع(باقر

 149  ،بال و پر واليت

 356  ،331  ،پرستانبت

 172  ،براق نفخه قدرت

 282  ،281  ،براهين باطنيه 

 294  ،162  ،86  ،14  ،بصيرت باطني

 166  ،بلوغ توحيد

 301  ،147  ،80  ،بني اسرائيل

  ،127  ،114  ،91  ،87  ،81  ،22  ،14  ،بهشت

140،  145،  146،  212،  220،  265 ،  279،  

341،  359،  406،  410،  418،  423 

 99  ،بوته آزمايش

 230  ،14  ،بوته رياضت

 282  ،بوستان قلب

 253  ،50  ،اهلل الحرامبيت  

 پ

 50  ،12  ،پاي پر آبله

 229  ،پروانگان شمع ازلي

 49  ،12  ،پروانه دل

 163  ،162  ،13  ،پير راه

 231  ،پير طريقت

  ،216 ،211  ،72  ،57  ،24  ،)ع(پيشوايان الهي

285،  326 

 359  ،279  ،273  ،)ع(پيشوايان معصوم

 371  ،367  ،262  ،پيمان الهي

 ت

 302  ،تاريکي ذهني

 121  ،تازي

 419  ،192  ،تاسوعا
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 74  ،تجّلي الوهيت.

 74  ،تجلي ربوبّيت

 380  ،تجمل پرستي

 242  ،تداوي روحي

 80  ،79  ،تشابه روحي

 373  ،255  ،تشتت خاطر

 212  ،173  ،27  ،تصفيه باطن 

 379  ،تعاون واقعي 

 370  ،369  ،368  ،367  ،366  ،تعهد رباني

 354  ،تفكرات اتكايي 

 73  ،72  ،تلبيس

 409  ،تلوين

 241  ،تمدن غرب 

 363  ،توانگران حال

 363  ،توانگران مال

 353  ،270  ،127  ،16  ،توبة نصوح

 ،195  ،180  ،159  ،127  ،77  ،66  ،توبه نصوح

196،  201،  204،  207،  233،  270 ،  313،  

344،  345،  350،  352،  404،  407 ،  409،  

422،  423،  424،  437 

 364  ،توّرم خياالت 

 210  ،تولد اصلي

 210  ،تولد فرعي

 160  ،تيه ضاللت 

 ج

 395  ،28  ،جبرائيل

 172  ،جزيره سيمرغ

 261  ،255  ،191  ،جمعيت خاطر 

 384  ،االطالقجميل علي 

 435  ،335  ،جنات عدن

 352  ،145  ،87  ،14  ،12  ،جّنت

 357  ،جنگ احزاب

 315  ،غير الهيجنگ  

 55  ،عقلجنود  

 298  ،بينيجهان 

 414 ،412  ،409  ،402  ،375  ،جوانان الهي

 چ

 154  ،چشم باطني

 205  ،چشمه سارهاي دروني

 ح

 267  ،حاجي کريم خاني

 112  ،59  ،حاکم شرع

 403  ،حبيب بن مظاهر

  ،133 ، 94  ،78  ،76  ،69  ،65  ،(ص)حبيب خدا

134،  135،  211،  212،  213،  270 ،  352،  

359،  404،  405،  438،  440،  442 

 245  ،131  ،129  ،حجت الهي

 66  ،حجت عيان

 67  ،حجت نهان 

 359  ،103  ،حجج الهي

 181  ،حديث قدسي

 186  ،حديث قرب نوافل 

 404  ،403  ،حّر بن رياحي

 194  ،حس وظيفه شناسي

 375 ،120  ،)ع(حسن عسکري 

 372  ،111  ،)ع(حسن مجتبي

 255  ،145  ،حسن مطلق

 208  ،حسني

  ،202 ،200    ، 164  ،113  ،)ع(حسين بن علي

284،  350،  359،  421 
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 ،228  ،199  ،96  ،94  ،(ص)حضرت اشرف کاينات

255،  405،  423،  436 

 103  ،)ع(قائم حضرت  

 66  ،اهللحق 

 299  ،66  ،الناسحق 

 66  ،النفسحق 

 432  ،314  ،190  ،112  ،حقوق واجبه

 259  ،253  ،87  ،حکماء

 89  ،88  ،حکمت عملي

 89  ،88  ،حکمت نظري

 87  ،حقيقي حکيمان  

 264  ،162  ،حواس باطني

 140  ،حور و قصور

 418  ،140  ،حورا و عينا

 205  ،حوض طبيعت

 424  ،421  ،408  ،حيات طيبه

 خ

 423  ،405  ،206  ،(ص )االنبياءخاتم 

 405  ،)ع(االوصياءخاتم 

 359  ،83  ،)ص(ختمي مرتبت 

 224  ،203  ،162  ،147  ،45  ،44  ،)ع(خضر

 263  ،خلفا 

 414  ،ُخلق بشريت

 165  ،164  ،خلوت باطني

 165  ،164  ،خلوت ظاهري

 328  ،خلوتگاه

 420  ،392  ،346  ،221  ،)ع(خليل خدا

 16  ،)ع(خمسةالنجبـاء

 272  ،خواب صالح

 351  ،332  ،298  ،266  ،خودستايي

 156  ،153  ،152  ،60  ،خودشناسي 

 375  ،311  ،خودفريبي

 164  ،خونبهاي عارفاْن

 379  ،325  ،263  ،259  ،15  ،خير عاقبت

 د

 376  ،دارالمجانين

 223  ،هاي شيطانيدام 

 ،33  ،32  ،31  ،30  ،29  ،(دانشجويان)دانشجو 

34،  35،  36،  37،  38،  40، 41،  386 

 88  ،دانشگاه حکمت الهي 

  ،40  ،39  ،30  ،28  ،27  ،21  ،20  ،دانشمندان

43،  61،  62،  87،  101،  118،  128،  129،  

188،  198،  228،  230،  247،  251 ،  255،  

296،  307،  322 

 228  ،دانشمندنما

 439  ،438  ،)ع(داوود

 175  ،دايه واليت

 148  ،دروازه ظلومي

 404  ،درياچه ساوه 

 414  ،211  ،درياي وحدت

 404  ،403  ،دشت نينوا

 379  ،دوران پيري

 379  ،دوران جواني 

  ،168  ،148  ،146  ،145  ،120  ،91  ،54  ،دوزخ 

206،  212 

 437  ،221  ،208  ،171  ،16  ،ديار عشق

 301  ،پرستان عربدينار 

 ذ

 315  ،162  ،145  ،ذائقه باطني

 139  ،ذکر حقيقي
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 ر

 106  ،95  ،راسخون در علم

 147  ،راهبر ره شناس

 16  ،راهبـران كامل

 379  ،232  ،راهنماي واقعي

 400  ،رزق باطن

 400  ،رزق ظاهر

 381  ،رژيم گذشته

 437  ،431  ،رسم عاشقي

  ،36  ،31 ،29  ، 28  ،27  ،22  ،19  ، )ص(رسول اکرم 

38،  51،  53،  55،  78،  79 ،  81،  82،  84،  

87،  88،  94،  102،  103،  107 ،  113، 119،  

120،  121،  122،  124،  134،  146 ،  147،  

149،  164،  174،  181،  182،  197 ،  204،  

206،  266،  268،  269،  274،  275،  287،  

293،322،  328،  356،  357،  363،  366،  

368،  369،  370،  371،  375،  388 ، 

394،410،  426،  445 

 97  ،رسول باطني

 97  ،رسوالن ظاهري

 115  ،75  ،67  ،66  ،13  ،)ع(رضا

 212  ،رضوان

 129  ،رهبر کامل

 151  ،رهبر واصل

 128  ،روانشناسان

 354  ،156  ،155  ،85  ،84  ،روح الهي

 124  ،79  ،روز محشر

 438  ،430  ،410  ،265  ،روضه رضوان

 273  ،رؤياي رحماني

 273  ،رؤياي صادق

 273  ،کاذبرؤياي  

 350  ،292  ،رياست طلبي 

 ز

 221  ،220  ،زائر

 220  ،زائر واقعي

 43  ،زر ناب

 227  ،زعيم

 254  ،)ع(زکريا

 208  ،زلفي

 410  ،180  ،زندان خودي 

 415  ،259  ،)س(زهرا

 311  ،310  ،زيباترين چهره

 ژ

 154  ،هاژن 

 س

 359  ،ساحر

 433  ،248  ،ساقي الهي 

 433  ،420  ،401  ،321  ،211  ،ساقي وحدت

 295  ،سامعه باطني

 126  ،ستارة اقبال

 114  ،ستارة زهره

 100  ،ستاره درخشان

 ،259  ،217  ،182  ،141  ،52  ،44  ،23،)ع(سجاد

266،  353،  444،  445 

 359  ،سحر دنيا 

 201  ،سدرة المنتهي

 278  ،15  ،سّر تمّرد

 432  ،421  ،سرباز رشيد

 426  ،ناميسرزمين بي 

 84  ،14  ،سفرة سياه

 440  ،سکرات موت
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 412  ،سلطان عّزت

 357  ،سلمان فارسي

 154  ،)ع(سليمان 

 403  ،سم گناه

 315  ،سموم باطني

 ،350  ،260  ،221  ،190  ،111  ،)ع(سيدالشهداء

404 

 419  ،284  ،)ع(سيدالعاشقين

 204  ،(ص)سّيدالمرسلين

 ش

 15  ،شامة معنوي

 406  ،89  ،شامه باطني

 406  ،80  ،شامه ظاهري

 ،434  ،427  ،426  ،423  ،422  ،69  ،شب قدر

435 

 426  ،شب نيمه شعبان

 440  ،شبهات دنيا 

 136  ،شجرة زقوم

 ،204  ،194  ،114  ،76  ،71  ،13  ،شراب طهور

211،  248،  373،  382،  393،  394 ،  401،  

420،  429،  433 

 321  ،76  ،شراب وصال

 435  ،شربت بال

 323  ،322  ،شريح

 405  ،شريعت اسالم

 147  ،)ع(شعيب

  ،421  ،393  ،228  ،159  ،145  ،شمع ازلي

432،  438 

 404  ،360  ،204  ،202  ،199  ،50  ،25  ،شهداء

 419  ،404،403  ،کربال  )شهيدان(شهداء 

 292  ،291  ،شهرت طلبي

 421  ، 411  ،404  ،402  ،192  ،شهيدان زنده 

 220  ،شيء متبّرکه 

 148  ،147  ،شيخ کامل 

 163  ،13  ،شيخ و عارف

 267  ،)فرقه(شيخي 

 166  ،شير شرک

 175  ،نبوتشير مادر  

 ،218  ،217  ،205  ،200  ،176  ،151  ،شيطان

219،  259،  260،  261،  265،  266،  273،  

304،  305،  309،  325،  355،  359 ،  361،  

378،  418،  425 

 75  ،شيعه

 87  ،شيوة اهل فقر

 87  ،شيوة اهل نظر 

 332  ،شيوة دوستان

 ص

 ،54  ،50  ،44  ،40 ،25  ،24  ،23  ، 13  ،)ع(صادق 

55،  56،  64،  111،  112،  113،  120، 121،  

134،  135،  152،  153،  156،  163 ،  181،  

273،  274،  391 

 431  ،430  ،صبح صادق

 417  ،صبح يگانگي

 394  ،81  ،صحابه

 333  ،صحيفة دوستي

 137  ،14  ،صحيفه اّول

 336  ،صرف و نحو

 74  ،صعقه

 70  ،13  ،صوامع قدس

 127  ،126  ،125  ،صورت باطني اعمال
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 ط

 371  ،طاعون

 404  ،طاق كسري

 368  ،171  ،طاير قدسي

 152  ،طبابت نفس

 77  ،طهارت تشريعي

 77  ،طهارت تکويني

 94  ،طهارت محض

 418  ،طوارق نسيان

 208  ،طوبي

 52  ،12  ،طور سينا

 75  ،طوس

 358  ،هاي مشكالتطوفان 

 277  ،طول َامل

 ع

 ،116  ،93  ،91  ،86  ،84  ،82  ،14  ،عارف الهي

132،،  137،  158،  191،  214،  222 ، 346،  

405،  407،  428،  442 

 412  ،384  ،180  ،118  ،52  ،12  ،عارف واصل

 ،117  ،113  ،92  ،62  ،52  ،کامل  ن(ا)عارفعارف

214،  338،  384 

 ،212  ،180  ،159  ،140  ،51  ،13  ،عاشقان الهي

213،  327،  384،  419 

 16  ،عاشقـان واصـل 

  ،404 ،260  ،202  ،200  ،192  ،191  ،عاشورا

412،  419 

 219  ،79  ،عالم آخرت

  ،228  ،196  ،172  ،154  ،127  ،124  ،عالم اعلي

291،  370،  380 

 209  ،عالم امر

 411  ،360  ،210  ،عالم جبروت

 209  ،عالم خلق

 ،53  ،52  ، 51  ،50  ،49  ،24  ،14  ،12  ،عالم رباني

54،  56،  57،  58،  59،  65،  67 ،  75،  82،  

124،  158،  251،  253،  254،  377 ،  379،  

384،  387 

 161  ،160  ،عالم شريعت

  ،268  ،196  ،163  ،161  ،160  ،عالم طريقت

406 

 272  ،عالم عقل باطينه

 380  ،373  ،296  ،عالم الهوت

 383  ،362  ،360  ،عالم ملكوت

  ،210  ،199  ،157  ،124  ،96  ،عالم ملکوت

211،  212 

 ،274  ،214  ،127  ،125  ،124  ،96  ،عالم ناسوت

296،  360 

 77  ،عبدالعظيم حسني

 289  ،288  ،285  ،64  ،عتاب استاد

 228  ،عرب

  ،268  ،265  ،215  ،214  ،52  ،12  ،عرش معّلي

407 

 138  ،86  ،عرفان حقيقي

 247  ،138  ،عرفان واقعي

 291  ،213  ،98  ،الوثقاي الهيعروة

 239  ،عروس آسماني

 55  ،عزرائيل

 439  ،عزيز مصر

 426  ،414  ،83  ،عصر درخشان

 89  ،عطر باطني

 208  ،عقبات کثرت 

 239  ،عقد پروين

  ،198  ،110  ،102  ،86  ،85  ،84  ،عقل الهي

244،  249،  250،  326،  354،  367 ،  388،  

436 
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 ،250  ،249  ،97  ،96  ،58  ،)باطنيه( عقل باطني 

379،  380 

 ،157  ،128  ،91  ،84  ،67  ،59  ،13  ،عقل سليم

197،  198،  248،  278،  354،  379 

 340  ،187  ،85  ،عقول الهيه

 112  ،عقيل

 164  ،علت غايي خلقت

 177  ،علت کامله

 177  ،علت ناقصه

 20  ،علم اصول فقه

 137  ،136  ،123  ،121  ،14  ،علم شهودي

 336  ،علم منطق

 240  ،علم هيئت

 439  ،اليقينعلم

 ،57  ،50  ،49  ،23  ،15  ،13  ،12  ،علماي رباني

60،  61،  64،  67،  71،  72،  74 ،  82،  119،  

120،  121،  122،  128،  134،  135 ،  136،  

147،  159،  163،  173،  189،  195 ،  196،  

213،  243،  245،  253،  269،  278 ،  287،  

289،  315،  322،  371،  372،  383 ،  384،  

386،  387،  402،  405،  411،  416 ،  419،  

422،  430 

 81  ،علوم باطني

 136  ،علوم شهودي

 123  ،61  ،علوم طبيعي و رياضي

 89  ،82  ،81  ،علوم لّدني

 385  ،221  ،121  ،72  ،)ع(الرضاعلي بن موسي

  ،69  ،65  ، 64  ،50  ،58  ،44  ، 39  ،22  ،)ع(علي

80،  93،  111،  129،  150،  155 ،  187،  

194،  277،  317،306،  330،  368،  370،  

372،  379،  386،  444 

 370  ،عهد اول

 60  ،59  ،عوامل ارثي 

 438  ،301  ،253  ،107  ،52  ،)ع(عيسي

 163  ،عين ثابت

 439  ،94  ،اليقينعين

 غ

 328  ،غار حرا

 83  ،غافل الهي

 204  ،غافل مذموم

 204  ،غافل ممدوح

 266  ،غلّو و مبالغه

 ف

 134  ،12  ،فارابي

 422  ،)ع(فاطمه زهرا

 166  ،فتوحات غيبي

 435  ،335  ،فراديس اعلي

 254  ،فرزندان معنوي

  ،207  ،206  ،166  ،78  ،44  ،21  ،19  ،فرشتگان

220،  228،  234،  297،  362،  395 ،  403،  

423،  438 

 438  ،371  ،301  ،فرعون

 365  ،هاي سازندة فرهنگ 

 389  ،فقر قلب

 82  ،75  ،68  ،13  ،)فقيهان( فقهاء

 163  ،13  ،فقهاء واالمقام شيعه

 148  ،129  ،128  ،فالسفه 

 247  ،87  ،فلسفه اسالمي

 240  ،فن طبابت

 282  ،فنون باغباني الهي

 382  ،169  ،فيلسوف
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 ق

 55  ،االرواحقابض

 371  ،361  ،قارون

 184  ،بقيعقبرستان  

 434  ،423  ،94  ،93  ،قرآن ناطق

 366  ،قريِش

 81  ،قّضات

 151  ،150  ،قطب دايره امکان

 150  ،قطب عالم امكان 

 129  ،نماي الهيقطب 

 391  ،249  ،235  ،قلب سليم

 85  ،قلم الهي

 202  ،200  ،قمارخانه عشق

 430  ،321  ،قهر جالل

 79  ،قوة اختياريه

 85  ،قوة عاقله

 85  ،قوة متفکره

 211  ،94  ،صعودقوس  

 371  ،قوم صالح

 292  ،174  ،73  ،قوه غضبيه

 146  ،قوه متخيله

 261  ،قياصره

 113  ،قيام سيفي 

 ك

 337  ،كربال

 315  ،كالم مسموم

 387  ،386  ،كميل

 342  ،هاكهكشان 

 392  ،314  ،نظرانكوته 

 14  ،كوثر آرامش

 384  ،كوثر الهوتي

 15  ،كوي عشق

 315  ،كوي فقرا

 ک

 188  ،کامالن

 ،399  ،277  ،210  ،173  ،171  ،97  ،کانون دل

416 

 97  ،کانون عقل 

 190  ،94  ،19  ،آسماني  )کتاب(کتاب

 247  ،کتب فلسفي و عرفاني

 162  ،هاي طريقتکتل 

 419  ،412  ،403  ،202  ،191  ،65  ،کربال

 212  ،کروبيان

  ،161 ،160  ،140  ،114  ،76  ،3  ،کعبه جانان

171،  221،  231،  401،  408،  410 ،  411 

 209  ،161  ،148  ،کعبه وصال 

 91  ،کالم بسيطيه

 129  ،128  ،کمال نهايي

 22  ،کميل

 95  ،کنز مخفي

 84  ،کوثر آرامش

 241  ،161  ،160  ،کوه قاف

 139  ،کوي اولياء

 411  ،213  ،166  ،کوي جانان

 73  ،کيمياگري

 گ

 417  ،286  ،276  ،275  ،65  ،56  ،گناهان کبيره

 164  ،گنج نهاني

 193  ،گورستان
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 ل 

 183  ،لباس اضطرار

 161  ،لباس مواليي

 362  ،لّذت وصال

 11  ،لطايف شهودي 

 430  ،321  ،لطف جمال

 315  ،لقمة حرام 

 326  ،291  ،137  ،73  ،14  ،لوح دل

 170  ،ليالي مقدسه قدر

 15  ،ليلي دنيا

 407  ،14  ،ليلي مجازي

 م

 241  ،پرستيماده 

 212  ،)دوزخ(مالک

 146  ،ماليخوليا

 119  ،103  ،مأموريت باطني 

 192  ،ماه محّرم

 235  ،مباحثه اهل ايمان 

 237  ،مبارزه سکوت

 237  ،مبارزه علني

 402  ،247  ،مبتديان

 ،359  ،244  ،206  ،200  ،180  ،متعلمين الهي

393،  402،  408،  417،  430 

 211  ،94  ،93  ،مجاري وحي

 242  ،مجازات حقيقي

 70  ،13  ،مجامع انس

 15  ،هاي جوامعمجنون

 28  ،محبوبيت معلم

 411  ،ُمحرم حقيقي

  ،248  ،244  ،214  ،185  ،117  ،محفل الهي

345،  370،  433 

 ،208  ،203  ،200  ،189  ،69  ،16  ،محفل جانان

360،  363،  400،  401،  405،  408 ،  412،  

417،  424،  425،  437،  442 

 187  ،محکمات و متشابهات 

 39  ،)ع(محمد باقر

 150  ،)ع(محمد بن الحسن العسکري

  ،301  ،185  ،181  ،74  ، 11،52  ،)ص(محمد

357،  382،  387 

  ،211  ،205  ،163  ،91  ،69  ،13  ،مخَلصين

269،  285،  375،  409،  432 

 436  ،مدارج تلوين

 318  ،75  ،مدينه

 82  ،81  ،مذّکران

 78  ،مربيان آسماني 

  ،229 ،228  ،227  ،200  ،179  ،مربيان الهي

232،  239،  247،  250،  297،  318 ،  319،  

327،  328،  376،  401،  416 

 414  ،مرد دريايي

 414  ،مرد صحرايي

 65  ،مرگ سرخ

 371  ،218  ،مرگ ناگهاني

 137  ،مزرعة قلوب

 65  ،)ع(مسيح

 309  ،275  ،274  ،94  ،78  ،مشاهدات باطني

 273  ،مشاهدات رحماني

 148  ،67  ،مشايخ 

 99  ،98  ،90  ،هاي فروزان الهيمشعل 

 89  ،مصر

 145  ،مظهر جاللي

 145  ،مظهر جمالي

 377  ،باطنيمعادن  

 377  ،معادن ظاهري

 377  ،معادن نفت
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 ،124  ،123  ،109  ،75  ،52  ،14  ،معارف حقه

131،  134،  136،  156،  231،  250 ،  275،  

276،  277،  278،  285،  376،  377 ،  380 

 369  ،325  ،324  ،301  ،111  ،معاويه

 ،177  ، 111  ، 105  ،90  ،77  ،69  ،)ع(معصومين

185،  219،  220،  250،  274،  289 ،  331،  

377،  404 

 433  ،134  ،12  ،معلم ازلي

  ،366  ،135  ،134  ،77  ،31 ،12  ،11  ،معلم اول

414 

 134  ،12  ،معلم ثالث

 134  ،12  ،معلم ثاني

 370  ،136  ،25  ،معلمين شايسته

 81  ،مفتيان

 322  ،305  ،188  ،107  ،مفسرين

 349  ،234  ،186  ،مقام اتصال

 222  ،مقام انکشاف

 80  ،مقام تماثل

 409  ،تمکينمقام  

 222  ،91  ،مقام جمع 

 298  ،297  ،271  ،136  ،14  ،مقام شهود

 73  ،مقام مطمئنگي

 223  ،165  ،مقام ناز

 234  ،177  ،80  ،مقام وحدت

 222  ،202  ،مقامات باطني

 28  ،مقبوليت معلم

 ،202  ،169  ،160  ،133  ،71  ،13  ،مكتب ربوبي

206،  207،  208،  211،  234،  247 ،  252،  

281،  309،  409،  410،  414،  416 ،  417،  

418،  427،  428،  430،  437،  442 

  ،260  ،127  ،116    ،108  ،21  ،(مالئکه )ماليک 

271 

 

 272  ،َمِلک مصر

 265  ،25  ،ملکوت اعلي

 187  ،ملوک معنوي

 429  ،428  ،منتظرين حقيقي

 402  ،95  ،منتهيان

 435  ،433  ،366  ،11  ،منزلگه جانان

 231  ،منصب باطني

 155  ،الطيرمنطق 

 358  ،مهد تكامل

 ،121  ، 104  ، 74  ،52  ،45  ،44  ،43  ،)ع(موسي

147،  164،  197،  224،  301،  346 ،  432،  

438 

 72  ،)ع(موسي بن جعفر

 ،120  ،83،104  ،67  ،64  ،12  ،)ع((ي زمان)موال

133،  150،  214،  268،265،  327،310،  

329،  339،  371،  406،403،310،  411،  

421،  422،  427 

  ،233  ،163  ، 89  ،88  ،23  ،22  ،)ع(موالي متقيان

252،  259،  265،  284،  294،  322 ،  323،  

324،  325،  331،  338،  341،  353 ،  370،  

390،  391 

 ،332  ،322  ،306  ،265  ،206  ،)ع(المواليمولي

368،  414،  432 

 433  ،425  ،422  ،ميهمانسراي الهي

 ن 

 283  ،هاي درونيناآرامي 

 130  ،ناموس الهي

 130  ،129  ،ناموس خلقت

 263  ،)ص(نبي اکرم

 80  ،نجباء

 415  ،نسب جسمي
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 415  ،نسب روحي

 296  ،نسخه الهي 

 97  ،نشيمنگاه حق تعالي

 335  ،330  ،284  ،283  ،نظم باطني

 330  ،284  ،283  ،62  ،نظم ظاهري

  ،184  ،177  ،141  ،137  ،118  ،نعم باطني

217،  222،  347 

 166  ،نفحات رباني

 ،206  ، 179  ،174  ،172  ،98  ،73  ،نفس اماره

259،  263،  265،  277،  278،  292 ،  325،  

362،  365،  374،  379،  380،  382 ،  388 

 233  ،نفس مذمومه

 233  ،نفس مکّرمه

 194  ،67  ،13  ،نفوس كامله

 418  ،نمرود

 444  ،265  ،112  ،البالغهنهج

 326  ،105  ،نواميس مقدس

 438  ،55  ،)ع(نوح

 404  ،76  ،)ص(نور محمدي 

 283  ،نوسان حال

 412  ،402  ،نينوا

 ه

 379  ،336  ،149  ،هادي الهي

 376  ،هادي حقيقي

 155  ،)ع(هادي

 227  ،148  ،82  ،هاديان الهي

 138  ،هاديان حق

 359  ،هاروت و ماروت

 408  ،هجرت باطني

 408  ،هجرت ظاهري

 401  ،هالکت قلب

 440  ،هول قيامت

 و

 281  ،84  ،83  ،وادي حيرت

 14  ،وادي رحمت

 ،291  ،227  ،147  ،128  ،71  ،13  ،وادي ضاللت

345،  372،  401 

 228  ،وادي مقدس عشق 

 ،157  ،135  ، 133  ،119  ،83  ،68  ،13  ،واصلين

163،  188،188،  196،  263،  289،  354،  

358،  371،  392،  428 

 298  ،وجدان 

 391 ،390  ،389  ،291  ،290  ،وحدت قلبي

 239  ،ودايع آسماني

 74  ،ورثه انبياء

 219  ،وسواس خّناس

 439  ،413  ، 412  ،177  ،150  ،75  ،71  ،وطن

 412  ،وطن اصلي

 311  ،هاترين چهره وقيح

 227  ،واليت تکويني 

 69  ،واليت کليه

 130  ،128  ،ولّي کامل

 ي

 ،440  ، 412  ،406  ،260  ،254  ،89  ،)ع(يعقوب

443 

 65  ،يهوديان

  ،406 ،272  ، 269  ،260  ،149  ،89  ،)ع(يوسف

412،  441 

 328  ،327  ،269  ،260  ،207  ،201  ،)ع(يونس
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