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دود دارد که غایت تکوین آدمی را کمال  و حمد و سپاس اختصاص به ذات حی

ن این مقصد  ر کرد و تشریع مبانی و احکام را بر اساس تکو معرفت ذات خویش مقر

د مصطفی صلّی اهللا علیه و آله و اهل بیت طاهرینش باد  قرار داد¡ و درود الیزال بر محم

د و طور سینای معرفت اند  س تجرکه لواداران و راهبران این مکتب به سوی وادی مقد

و بر اولیاء و خواصّ درگاه خویش که پیوسته چراغ معرفت حق و عرفان الهی را با 

ادامه و ابراز آموزه های وحیانی روشن و پایدار می دارند¡ و دستگیری و ارشاد عباد اهللا 

 را در عرصه های جهل و ظلمت به جان می خرند و اَعباء رسالت توحید را در مصاف

با منکرین و معاندین و شیاطین انس و جن جهت رضای معبود متحمل می گردند.

و  اوهام  غلبه  و  نفس  وساوس  و  تعلّقات  عالم  از  انسان  حرکت  که  آنجا  از 

تخیالت به سوی عالم نور و بهاء و وحدت جز با تربیت نفس و تهذیب باطن و قلب 

ر نمی شود¡ خدای متعال برای این منظور به ارسال رسل و انزال کتب به سوی  میس

بنی آدم اقدام نمودº زیرا انسان منغمر در شهوات و کثرات که منطمس در ظلمت و 

سرا  این  از  خود  رخت  موقعیت  همین  با  می تواند  چگونه  است¡  حیرت  و  جهالت 

به سوی سرای نور و بهاء که درست در نقطه مقابل حال و هوای اوست¡ کشد و با 

دست خود نفس خویش را از منجالب ظلمات و اوهام به درآورد و حرکت به سوی 
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عالم توحید را با فکر پریشان و عقل ناقص و قلب بیمار خویش آغاز نماید. هیهات!

بدین لحاظ به حکم عقل اطاعت و متابعت از اوامر و دستورات آنان نه تنها 

قرار گرفتن در تحت سلطه و حکومت آنان نخواهد بود¡ که هیچ منافات و تضادی 

گرفتن  نظر  در  با  انسان  و  داشت  نخواهد  آدمی  مسیر  انتخاب  و  آزادی  و  اختیار  با 

مصالح  و  واقع  تشخیص  و  شناخت  در  ضعف  و  پیشِ رو  آیندۀ  و  خویش  موقعیت 

خود¡ به این امر خطیر و حیاتی که سعادت و خسران ابدی را در اقدام و عدم آن در 

پی خواهد داشت¡ مبادرت می ورزد.

بدین لحاظ با ضرس قاطع اعالن نموده که مکتب عرفان و شناخت حضرت 

حق نه تنها حق انتخاب و اختیار را برای رهروان و ملتزمان خویش در همۀ عرصه های 

و  دهنده ترین  آرامش  و  مطمئن ترین  بلکه  می دارد¡  محفوظ  سیر  مراتب  و  حیات 

بهجت و سرور آفرین ترین مکتب و مدرسه ای است که برای تعالی و ارتقاء روحی 

ر نمود. بشر می توان تصو

نفاق¡  و  دو رویی  فشار¡  و  تضییق  تهمت¡  و  توهین  ناسزا¡  و   سب که  مکتبی 

ظلمت¡  و  کدورت  ثقل¡  و  رودربایستی  تفحص¡  و  س  تجس شرمندگی¡  و  جب  ح

یت¡ خستگی و کسالت¡ پشیمانی و  رف¡ سلب اختیار و حربا عقل و منطق و ع تضاد

سرزنش¡ سستی و اهمال در آن راه ندارد و همۀ سالکین و رهروان آن با طیب خاطر 

و آرامش ضمیر و اطمینان قلب به سیر و حرکت در آن ادامه می دهند.

عرفاء الهی در گفتار و نوشتار خود با ارائه طرح و روش نیکو و تبیین و توضیح 

سننِ تجربه یافته به بیان لوازم و ضروریات این حرکت پرداخته¡ راه را از چاه¡ و مسیر 

را از بیراهه¡ و نور را از ظلمت¡ و بینش را از جهالت¡ و حق را از باطل برای پویندگان 

آن متمایز نموده اند و در کتب و مقاالت و رسائل خویش به ذکر نکات حیاتی و موارد 

الزم االتّباع سالکین راه خدا اهتمامی بلیغ داشته اند و انسان می تواند از البه الی مطالب 

و آثار به جای مانده از اولیای الهی و مربیان نفوس به ضروریات و مایحتاج خویش در 
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سیر و سلوک الی اهللا دسترسی پیدا کند و در موارد حیاتی و کلیدی و حیرت و تشکیک 

از آنان بهره مند گردد.

د  محم سید  حاج  واصل  سالک  و  کامل  عارف  العظمی  اهللا  آیة  مه  عالّ مرحوم 

صالحین  عباد  و  الهی  اولیای  نوادر  از   Ü علیه اهللا  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین 

واصل  عارف  و  اعظم  استاد  خدمت  در  سلوک  مراتب   طی از  پس  خود  که  است  او 

و  باهللا  عارف  مرحوم  سپس  و   Ü ریف الشّ ه  سر اهللا  Ü قدس  طباطبایی  مه  عالّ حضرت 

ه  Ü ¡ در آخر األمر رحل  س اهللا سرقد Ü د جواد انصاری همدانی بأمراهللا حاج شیخ محم

سه ملکوتیه انسان العین و عین االنسان حضرت حاج  اقامت و اعتکاف را در عتبۀ مقد

اد Ü روحی فداه Ü افکند و به سر منزل مقصود واصل گردید و در حریم  د هاشم حدسی

معبود وفود نمود.

اد رسیدم  مه طهرانی بارها می فرمود: «وقتی من به محضر حضرت حد مرحوم عالّ

گمشدۀ خود را پیدا نمودم و همۀ مطالب و تقاضاها و اُمنیه خویش را در او یافتم.»

فنون  در  علمی  وفور  چون  خود  ویژه  خصوصیات  با  طهرانی  مه  عالّ مرحوم 

مختلفه فقه و تفسیر و فلسفه و عرفان نظری و غیره می توان رتبه اعلمیت در مرجعیت 

و فتوا را برایشان نسبت به جمیع اقران خویش اثبات نمود¡ و از این جهت به اعتقاد 

حقیر در زمان ایشان کسی به مانند و مثال او یافت نگردیدº و از جهت حرکت در 

سیر قرب حق و سلوک إلی اهللا شاگرد وحید و پروردۀ فرید اساتید خود واقع گردید¡ 

اد Ü رضوان اهللا علیه Ü شنیدم که فرمود: «من هرچه داشتم به  چنانچه از مرحوم حد

د حسین دادم!» د محمپدرت سی

اد از نجف به طهران مهاجرت  مه طهرانی که به دستور استاد خود مرحوم حد عالّ

اء و طریقت بیضاء  کردند در مسجد قائم به تبلیغ و ترویج و تبیین مبانی شریعت غر

همت گماردند و با ایراد سخنرانی ها و مجالس وعظ به ارشاد و تنویر افکار و قلوب 

اشتغال ورزیدند.
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مه طهرانی به دستور استاد  ل نظام سیاسی به جمهوری مرحوم عالّ پس از تحو

ضا  بن موسی الر خویش رحل اقامت به ارض اقدس و عتبۀ حضرت ثامن الحجج علی

الم افکندند و تا آخر عمر در آنجا متوطّن گشتند¡ و از برکات انوار روضۀ  علیهما الس

ره فقط خدا می داند که چه حاصل و عائدشان گردید. منو

حاذقِ  طبیب  به  و  آمده  طهران  به  شبکیه  پردۀ  پارگی  کسالت  اثر  بر  اینکه  تا 

 Ü وفّقه اهللا Ü ادی د حمید سجچشم¡ رفیق شفیق و برادر عزیز ما جناب دکتر حاج سی

مراجعه نمودند.

ادی که در همان مالقات اول شیفته اخالق و سلوک ایشان گشته بود  دکتر سج

پس از انجام عمل چشم خواستار استمرار مراوده و ارتباط با آن رجل الهی گردید 

و باب مالقات با ایشان در مشهد و طهران مفتوح شد و مرحوم والد گهگاه به منزل 

ایشان در طهران می رفتند و از مسائل اخالقی و مبانی عرفانی و سلوک سخن به میان 

ضروری  نکات  و  مطالب  از  دوره  یک  که  شد  باألخره  بنابراین  اینکه  تا  می آوردند. 

ادی بیان کنند که  جلساتی چند برای آقای دکتر سج رعایت در سلوک إلی اهللا در طی

این مهم در ضمن پنج جلسه تبیین و تفسیر گردید.١

 Ü رضوان اهللا علیه Ü این حقیر باید اعتراف کنم که در این جلسات مرحوم والد

به نکاتی اشاره دارند که برای خود حقیر موجب شگفتی و اعجاب گردید و الحق باید 

این جلسات را به عنوان آیین نامه سلوک و رستگاری به حساب آورد. و همه ما باید 

ه و عنایت بنماییم و  با دقّت و ظرافت به نکات و شاخص های این مباحث بذل توج

مطالب مطرح شده را سرلوحه برنامۀ حیات و سلوک إلی اهللا قرار دهیم.

ال  در اواخر عمر شریف¡ روز سوم شو Ü رضوان اهللا علیه Ü مه Ü١ قابل ذکر است که چون مرحوم عالّ

ء روحانی و اصدقاء  سنه ۱۴۱۱ ه  . ق بحثی شیوا پیرامون مبانی سیر و سلوک الی اهللا در بین اخالّ

ایمانی خویش بیان فرمودند که ارتباط وثیقی با این جلسات داشت¡ به جهت تتمیم و تکمیل جلسات 

مذکور در انتهاء قرار گرفت. (محقّق)
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کتابی که در مقابل دیدگان خواننده محترم قرار گرفته است سخنان و افاضات 

ری  خدا و عارف کامل و مجتهد اعلم و فیلسوف صاحب رأی و نظر و مفس یک ولی

قدرتمند و ناقدی بصیر می باشد. و بنده بهترین و رساترین عنوانی که جهت تسمیه 

کتاب به نظرم رسید «آیین رستگاری» بود که برای آن انتخاب نمودم.

برای  و  درجات   علو سعید  فقید  آن  پرفتوح  روح  برای  متعال  خداوند  از 

داد را خواستارم. خوانندگان توفیق صالح و س

مشهد مقدس¡ اول ربیع الثّانی ١٤٣٢

د محسن حسینی طهرانی د محمسی

 





جلسه اول

منظور و مقصود پروردگار از خلقت انسان





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

را  خودش  انسان  که  است¡  عبودیت  مقام  انسان  خلقت  از  مقصود  و  منظور 

عبد مطلق پروردگار بداند و در صراط عبودیت مطلق حرکت کند و بالنّتیجه آنچه را 

که در عالم وجود¡ از وجود و استقالل و حیات و علم و قدرت به نحو استقالل است¡ 

همه را تسلیم خدا کند و اعتراف و اقرار کند که از آن خداستº آنچه فقر و ضعف و 

جهل و نیستی است¡ از ناحیۀ خود اوستº انسان عبد مطلقِ پروردگار است¡ هم در 

مقام اصل وجود و هم در مقام عمل و تکلیفº و این¡ مقامِ انسان کامل و بزرگ ترین 

درجه ای است که خداوند علی أعلی به انسان عنایت می کند.

افرادی که در دنیا زندگی می کنند و دارای مذهب و شریعتی هم هستند مثل افراد 

معمولی¡ باید حرکت کنند و به این مقام برسندº انبیاء آمده اند ما را به این مقام دعوت 

 کنند¡ پیغمبر ما را به این مقام دعوت می کند¡ قرآن ما را به این مقام دعوت می کندº و اگر 

الم درست عمل کنیم و چیزی از  ه اطهار علیهم الس ما به قرآن و سنّت رسول خدا و ائم

خود کم و زیاد نکنیم و در همان صراط عبودیت حرکت کنیم¡ به این مقام خواهیم رسید.
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و علّت اینکه دیده می شود بعضی ها ممکن است عمرشان شصت سال¡ هفتاد 

سال¡ هشتاد سال بشود و به این مقام هم نرسند¡ برای این است که عمل نمی کنند. 

از قرآن و اخبار اطّالعاتی پیدا می کنند و این علومشان را صرف به دست آوردن امور 

دنیوی می کنند¡ حاال فرقی ندارد مال باشد¡ جاه باشد¡ قدرت باشد¡ یا حب ریاست و 

امثال اینهاº آن علم قرآن و تفسیر و حدیث و حکمت و علوم شریعت را¡ اینها فدای 

جلوه  انسان  برای  صورت  این  به  هم  دنیا  حطام  و  کردند  دنیا  حطام  آوردن  به دست 

می کند. و این خیلی خیلی بهرۀ کمی است که انسان از آن سرمایه های سرشار¡ این 

نتیجۀ بس کوچک را بخواهد بردارد.

در قرآن داریم: 

 ١.ZM L K J * H G F E D C B A @ ? >[

«(ای پیغمبر!) اعراض کن از آن کسانی که از ذکر و یاد ما اعراض کردند و غیر از حیات 

هوی و احساساتی و عاطفی هیچ قدمی باالتر برنمی دارند و غیر از  و زندگی پست شَ

حیات پست به زندگی و حیاتی قائل نبوده و اراده نمی کنند. محل بلوغ اینها از نقطۀ نظر 

دانش به اینجا رسیده که فقط به وسیلۀ علمشان بهره برداری از حیات دنیا بکنند.»

حیات  لیاست¡  ع حیات  آن   ºنمی خورند تو  درد  به  اینها  کن!  اعراض  اینها  از 

یعنی  لیا  ع حیات  پست¡  یعنی  می گویند  دنیا  که  را  دنیا  حیات  باال.  حیات  یعنی  لیا  ع

حیات عالی¡ آن حیات علم است¡ حیات تقوی است¡ حیات عبودیت است¡ حیات 

صدق است¡ حیات ورع است¡ حیات ایثار و از خود گذشتگی است¡ حیات وجدان 

و عاطفه است¡ حیات عبودیت و مشی در صراط حضرت احدیت است¡ حیات در 

لیاست. آن حیات¡ حیات ع ºاره استهم کوبیدن خواسته های نفس ام

پس ما باید در این ممشی حرکت کنیم تا اینکه به دین و شریعت برسیم و با 

Ü١ سوره النّجم (٥٣) آیه ٢٩ و صدر آیه ٣٠.



٢٧ عالی ترین مربی و معلّم بشریت حضرت رسول و أمیرالمؤمنین و اوالد او علیهم السالم هستند 

حقیقت دین آشنا شویم¡ و منظور و مقصود از آمدن پیغمبران و کتب آسمانی در ما 

پیاده شود¡ و خواست خدا برای ایجاد ما Ü تکوینًا و تشریعًا Ü به وقوع بپیوندد و ما 

لّ و ضالل و غَی و جهالت و  در صراط رشد و تعالی حرکت کنیم¡ نه در صراط ضَ

ه  اره. و اگر به غیر از آنچه در کتاب خدا و سنّت پیغمبر و ائمخواسته های نفس ام

الم است عمل کنیم¡ هیچ نیست¡ آنچه هست در اینهاست. و اگر کسی به  علیهم الس

اندازۀ سر سوزنی از این ممشی تخطّی کند¡ اشتباه کرده است.

ما معتقدیم که عالی ترین مربی و معلّم بشریت حضرت رسول و أمیرالمؤمنین 

و اوالد او علیهم السالم هستند¡ و معتقدیم اگر از این مطالبی که به ما رسیده¡ از قرآن 

و فرمایشات آنها که به عنوان سنّت و منهاج برای خودمان اتّخاذ کردیم¡ چیزی بهتر 

عالی ترین¡  رفتند  اینها  که  راهی  تحقیقًا  و  نیست  بهتر  ولی  می رفتیم¡  او  دنبال  بود¡ 

پرنورترین¡ بی خطرترین و راه مستقیم به سوی مقصد است و راه مستقیم هم یکی 

است. بین دو نقطه بیش از یک خط مستقیم نمی توان کشید.

]١Z> = < ; * 9 8 7و٢ یا اینکه ]< ? 

@ ٣ZG F E * C B Aو٤ باید حرکت کنیم تا برسیم.
اول چیزی که بعد از تنبه و یقظه و بیداری¡ در این راه الزم است¡ این است که ما 

Ü١ سوره الفاتحة (١) آیه ٦ و صدر آیه ٧.

Ü٢ امام شناسی¡ ج ١¡ ص ٨١: «خداوندا! ما را به راه راست راهنمایى نما¡ راه آن کسانی که به آنها 

نعمت دادى.»

Ü٣ سوره النّساء (٤) آیه ٦٧ و ٦٨.

Ü٤ معاد شناسی¡ ج ٨¡ ص ١٩:

«کسانى که تسلیم محض خدا و رسول خدا باشند و در برابر فرامین خدا چون و چرا نداشته باشند 

و نسبت به مواعظ و اندرزهاى حق مطیع محض باشند¡ این امر براى آنان پسندیده و اختیار شده 

است و موجب قدم راسخ و گام راستین می باشندº و در نتیجه از جانب خدا به آنان اجر عظیمى 

خواهد رسید¡ و در صراط مستقیم خداوند هدایتشان خواهد فرمود.»
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به خود بیاییم و ببینیم که هستیم¿! چه هستیم¿! بله¡ ما یک انسانیم! صبح از خواب بلند 

الیت می کنیم¡ دو مرتبه می خوابیم¡ فردا تکرار و  می شویم¡ تا شب زحمت کشیده و فع

پس فردا تکرار¡ روزها می گذرد و هر کس از افراد بنی آدم خود را به کاری مشغول می کند و 

ه نیست که این کارها را برای چه می کند¿ برای چه آمده¿ چه هدفی دارد و مقصودش  متوج

چیست¿ و چرا امروزش گذشت¿ این امروز یک سرمایۀ عمری بود که خدا به او عنایت 

کرد¡ چرا گذشت¿ و در مقابل این گذشت روز چه به دست آورد¿ اگر چیزی به دست 

آورده باشد¡ خوشا به سعادتش! چون یک روز عمرش گذشت و در مقابلش یک چیزی 

کسب کردº و اگر چیزی به دست نیاورد مغبون است. رسول خدا صلَّی اهللا علیه و آله و سلّم 

.“١ «کسی که دو روزش با همدیگر مساوی باشد  غبونٌ ی يَوماه فَهو مَ فرمود: ”مَن استَوَ

مغبون است.» چون یک روز عمر گذشت و برای این یک روز عمر چه دستگاه هایی کار 

کرد¡ تا اینکه انسان یک روز عمر کند¡ غیر از خدا کسی نمی داند.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

همÜه از بهÜر تÜو سرگشÜته و فرمانبردار

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

٢شÜرط انصاف نباشÜد که تو فرمان نبری

یک روز از حیاتی که ما داریم¡ به حرکت شمس و قمر و کهکشان ها بستگی 

دارد. ذرات تمام درخت های عالم¡ تمام حیوانات عالم¡ تمام موجودات عالم¡ به همدیگر 

مرتبط و یک وجود واحد را تشکیل می دهند و تمام اینها در این حیات امروز انسان 

مؤثّرندº به طوری که اگر در سلسلۀ علل و معلوالت این یک روز حیات گرفته بشود¡ 

همۀ آنها به هم می خورند. پس اینها همه برای این است که ما یک روز عمر کنیم و یک 

روز جلو برویم و یک روز پرده های غفلت از چشمانمان برداشته شود¡ حجاب برداشته 

شود¡ با خالق خودمان¡ مسیر خودمان¡ هدف خودمان¡ مبدأ و معاد خودمان آشنا شویم.

 نشاط با  پرنور¡  پربهره¡  خوش دل¡  صامت¡  ساکت¡  آرام¡  باشد¡  این طور  اگر 

Ü١ وسائل الشیعة¡ ج ١٦¡ ص ٩٤.

Ü٢ گلستان سعدی¡ دیباچه¡ بیت ٦ و ٧.



٢٩ در مکتب توحید مقصد خداست و زاد و راحله¡ توکّل و استعانت از اوست 

و  شده  هم  اول  شاگرد  و  سرافراز  و  است  قبول  امتحان  روز  در  که  آدمی  مثل  کامل 

ورقه اش را دست می گیرد و می آید و از هیچ چیز هم باک نداردº قبول است دیگر! و 

اما خدای ناکرده اگر به غفلت بگذرد و شب امتحان برسد و انسان بخواهد کار یک 

سال را در یک شب انجام بدهد و فردا به این شاگرد و به آن شاگرد التماس کند¡ آقا به 

من برسانید¡ ما را فراموش نکنید¡ اینها همه موجب سر شکستگی و شرمندگی است.

ما در این راه باید اول حرکت کنیم و بدانیم که راه خداستº ما مسافریم¡ مقصد 

داریمº مسافر بودن ما نفس ماست¡ مقصد خداستº راهی را که حرکت می کنیم راه 

باید  را  صفات  این  یعنی   ºاست نفس  صفات  از  عبور  نیست¡  کوه  باالی  یا  بیابان¡ 

تغییر بدهیم¡ صفات منفی تبدیل به مثبت بشود¡ صفات سیئه تبدیل به حسنه بشود¡ 

حجاب ها از بین برود¡ روز به روز نور و ادراک بیشتر بشود¡ از تقید و تحدید و این 

دات و عالم نور برسانیم و به  ه و تعلّقات¡ خودمان را به عالم مجرت عالم مادمحدودی

آنجا نزدیک بشویمº این عبارت است از حرکت در نفس. مقصدمان هم خداست. 

مسافر زاد می خواهد¡ راحله می خواهدº زادمان توکّل بر خدا و راحله مان استعانت از 

الم است¡ اینها همه  ه علیهم الس پروردگار و عمل به قرآن و سنّت پیغمبر و منهاج ائم

زاد راه هستندº باید بگیریم و حرکت نموده و مسافرت کنیم و به مقصد برسیم.

این راه¡ رفتنی است. این راهی است که رفته اند. و انسان هم نباید بگوید من 

انسان  که  قابلیتی  همین   ºاست حرف  همه اش  اینها  ندارم¡  قابلیت  و  چنانم  و  چنین 

دارد مگر از خانۀ پدرش آورده¿! اینها همه اش دست پروردگار بوده¡ عنایت بوده¡ 

داده و باز هم می دهد. خدا که با ما دشمنی ندارد¡ خدا که با ما سابقۀ سوء ندارد¡ از 

رحمت خود¡ ما را به وجود آورده است و ما هم به سوی رحمت خدا می رویم¡ به 

طویله  سلسلۀ  این  روی  را  انسان  خدا  آن وقت   ºمی کنیم حرکت  خدا  رحمت  سوی 

Ü مسافت ها از نطفه و حاالت مختلف جنین و بعد دنیا Ü خلق کرده باشد¡ و بعد این 

انسان را در امور مثالً خیلی جزئی مهمل بگذارد و اعتناء نکند¿! و بگوید من با تو 
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استغفر  انسان!  ای  کنم  کجی  دهان  با تو  می خواهم  کنم! من  ریش خندی  می خواهم 

اهللا! اگر انسانی بخواهد با یک انسان این کار را بکند¡ انسان او را تعییب می کند.

رحمت  و  خیر  به  هم  را  ما  و  است¡  محض  رحمت  و  محض  خیر  خدا  پس 

خدا   آن از  این  باشد¡  این  خالف  نظرمان  که  ببینیم  ما  هر جا  کرده.  دعوت  محض 

االّ  و  است  اشتباه  ما  نظر  که  کنیم  درست  و  بجوییم  باید  خودمان  در  را  او   ºنیست

خداوند خیر محض است.

إن شاء اهللا به خواست خدا که حرکت می کنیم¡ می رسیم¡ آن وقت دیده می شود 

که ای عجب آنچه را که فرموده اند¡ درست درآمد! اینکه می گفتند بهشت این طور است 

و حورالعین این طور است و ]) ( * + ,١Z این طور است¡ عجب! 

درست در آمد! کما اینکه در قرآن مجید داریم¡ که بهشتی ها به جهنّمی ها می گویند:

]' ) ( * + , - . / Z2 1 0.٢ «ما آنچه را 

که خدا به ما وعده داد از بهشت و رضوان و فضاهای واسعه [همه را حق و استوار 

یافتیم! آیا آنچه را هم که پروردگار شما به شما بیم داده بود و بر حذر داشته بود حق 

و استوار یافتید¿!٣]

 ٤. ٥Zº ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ± °[ :چنانچه می فرماید

غلّ همین کثافات را می گویند¡ مثالً شکر را که می خواهند آب کرده و شیرینی درست 

کنند¡ روی آن اول یک کثافاتی می گیرد¡ و بعد باید ماده ای به آن بزنند¡ مثل آن ماده ای 

Ü١ سوره البقرة (٢) قسمتی از آیه ٢٥.

Ü٢ سوره األعراف (٧) قسمتی از آیه ٤٤.

Ü٣ معاد شناسی¡ ج ١٠¡ ص ٢٦.

Ü٤ سوره الحجر (١٥) آیه ٤٧.

Ü٥ معاد شناسی¡ ج ٢¡ ص ١١١: «و بیرون آوردیم آنچه از کدورت و غلّ در سینۀ رستگاران بود 

و پاک و پاکیزه در بهشت هایی که آب های روان در آن جاری است همچون برادر واقعی بر روی 

تخت ها مقابل یکدیگر نشسته و بر جمال هم نظر می کنند.»



٣١ از بهترین ارمغان های سلوک الی اهللا بی تعلّقی و آسودگی خاطر و خیال است 

خدا  می کنند.  طاهر  و  طیب  و  صاف  و  پاک  می گیرد¡  را  کثافات  تمام  و  می زنند  که 

قلوب مؤمنین را این طور از هر غلّ و تاریکی و کدورت بیرون می آورد.

بعد کم کم به جایی می رسد که انسان به همۀ اهل عالم حتّی به کفّار و اشقیاء به 

نظر محبت و عطوفت نگاه کرده و برای آنها دلسوزی می کند¡ برای کافرها دلسوزی 

می کند¡ و می گوید: ای خدا بیا این فرد را هدایت کن! کافر است اما هدایتش کن. 

زحمت می کشد آنها را هدایت کند¡ زحمت می کشد آنها را مسلمان کند. پیغمبر صلَّی 

اهللا علیه و آله و سلّم جنگ می کردند¡ کشته می شدند¡ کشته می دادند¡ برای اینکه آنها 

مسلمان بشوند¡ راه خودشان را پیدا کنند و بروند. انسان یک نظر رحمت واسعه ای به 

همۀ خلق پیدا می کند و برای همۀ خلق خیر خواه است و هر کدام را به حسب درجه 

و مرتبۀ خود خواهان است¡ دوست دارد که همه راه مستقیم و صراط انسانیت و اسالم 

را طی کنند و به خدا برسند و به سوی مقصد و ممشای صحیح قدم بردارند.

ی¡ نگرانی ای در آن نفس نیست. دیگر هیچ غلّی¡ حسدی¡ کبری¡ دغدغه ای¡ غشّ

می آوردند  ناهار  ما  برای  روزها  بعضی  بودیم¡  خوابیده  بیمارستان  در  که  ما 

پاره  را  دستمال  یک  از  مقداری  ما  خُب!  بود.  آنجا  هم  کاغذی ها  دستمال  این  از  و 

می کردیم و جلوی خودمان می انداختیم. این سفره مان بود¡ بنده زاده هم آنجا بودند 

می گفتم:  من  می شد  غذا  موقع  تا  می خوردیم.  لقمه  یک  و  می گذاشتیم  را  غذاها  و 

آسید محسن¡ این سفره را بیاور! این سفره را¡ به جان شما رئیس جمهور آمریکا هم 

ندارد. این سفره ای که ما پاره می کنیم¡ اینجا می اندازیم برای خودمان و این غذا را 

روی آن می گذاریم و شما هم اینجا نشسته اید و با کمال صفا و وفا و خوشی و با این 

گی¡ قسم به خدا رئیس جمهورهای دنیا ندارند! یعنی آنها  دلشادی و بی غم و غصّ

نمی توانند یک سفره بیاندازند و بی فکر باشند.

راه  ندارد¡  عیبی  باشد  داشته  هم  دنیا  می خواهد  و  است  عاقل  انسان  اگر  پس 

آنها غلط استº چون آنها به واسطۀ رفتن به سوی دنیا¡ دارند به سوی عذاب و جهنّم 

می روند¡ آنها دارند به ناراحتی می روند.
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انسان هر راهی می خواهد طی کند برای آسایش خیال است. وقتی می بیند آن 

راه خیالش را به هم می زند¡ شب با ناراحتی می خوابد¡ صبح با ناراحتی بلند می شود¡ 

هزار تا نقشۀ تزویرانه می کشد برای اینکه طرف را بکوبدº این چه زندگی  است¿! این 

چه دنیایی است¿! حاال بفرمایید قصری هم از طال به آسمان بردند! اگر انسان یک 

کاسۀ چوبین داشته باشد که در آن آب سرد گوارا بخورد بهتر است یا یک کاسۀ زرین 

داشته باشد و در آن خون قی کند¿ مگر این رئیس جمهورها¡ این سالطینی که خون 

قی می کنند و می میرند¡ در کاسۀ زرین خون قی نمی کنند¿! حاال آن بیچارۀ بدبختی 

که در روستا زندگی می کند و مؤمن و مسلمان است و یک کاسۀ چوبین دارد و با زن 

¡ این بهتر است یا آن¿ پس به  øه اش آب سرد گوارا می خورد و می گوید الحمد هللا و بچ

خدا قسم این دنیا پرست ها همه اشتباه کرده اند! همه!

أجمعیÜناهÜل دنیÜا از کهیÜن و از مهین علیهÜم  اهللا   ةÜ١لعن

این قید Ü اهل دنیا Ü در مقابل حیات علیاستº یعنی غیرِ اهل اهللا از کهین و از 

مهین. لعنة اهللا¡ یعنی دور باش. دور باش خدا بر اینها زده شده و اینها در این حیات 

دنیا گرفتارند¡ آن لعنت که برداشته بشود اینها باید به واسطۀ مجاهده¡ حجاب و پرده 

را از نفس خودشان بردارند¡ و با توفیقات پروردگار همه حرکت کنند و به این راه آیند 

 g * e d c b ` _ ^ ] \ [ Z[ :و بگویند

٢Zt s r q p o n m l k  j i h. ٣ حمد اختصاص 
به آن خدایی دارد که ما را در این دار مقامه¡ در این جای درنگ¡ در این مقام مکین و 

Ü١ اشعار منسوب به موالنا.

Ü٢ سوره فاطر (٣٥) آیه ٣٤ و آیه ٣٥.

Ü٣ معاد شناسی¡ ج ١٠¡ ص ١٢١:

ه و اندوه را از ما برداشتº و  «و می گویند: سپاس و ستایش مختصّ خداوند است¡ آنکه غم و غصّ

پروردگار ما غفور و شکور است¡ آنکه ما را در محلّ اقامت و سکون از فضل خود داخل کرد¡ به 

تى دیگر أبدًا به ما نخواهد رسید.» طوری که هیچ گونه مشکلى و هیچ گونه سختى و شد



٣٣ برای وصول به مقصود باید کار و تالش نمود 

مقام امین از فضل خودش آورد و در اینجا جا داد¡ اینجا کجاست¿ نه گرفتاریست¡ نه 

زحمت است¡ نه دغدغه است¡ نه ناراحتی فکر استº اینجا عالم اَمن است¡ اینجا عالم 

امان است¡ اینجا عالم سالم است. در اینجا از اسماء حسنای پروردگار¡ اسم سالم واقع 

الم است. ]Zt s r q p o n m. اینجا هیچ یک از آن  است¡ الس

گرفتاری ها نیست. و این مقام انسان است که برود و آن مقام را درک کند و این مال 

آن کسانی است که در دنیا این راه را طی کنند.

اشتباه  می رسم¡  مقامات  به  آخرت  در  من  بگوید  و  بخوابد  دنیا  در  انسان  اگر 

ل که دانشکدۀ پزشکی می رود¡ آنجا  است. دنیا عالم کار است¡ مثالً فرض کنید محصّ

باید کار کند. اگر بگوید من دیپلمم را می گیرم آن وقت کار می کنم¡ این غلط است¡ اینجا 

باید کار کند. اگر کار کرد¡ دیپلم هم به او ندهند¡ او دارای علم و سرمایه است¡ هر 

کجای دنیا که برود دارای سرمایۀ علمی هست. ولی اگر کار نکرد هزار تا دیپلم هم 

کاغذ پاره است¡ باید برود در دکّان¡ پایش بستنی بزند و بفروشد! به درد نمی خورد.

باشیم¡  بینا  باشیم¡  بیدار  اینکه  برای  آورده  را  ما  خدا  است¡  عمل  محلّ  دنیا 

دستور  مجید  قرآن  در  که  مقاماتی  آن  تمام  کنیم.  حرکت  خوب  پروردگار  سوی  به 

لٌ و  مَ داده¡ عنایت شده و بیان شده¡ از آن کسانی است که در دنیا کار کنند. ”اليَوم عَ

فردا   ºنیست حسابی  است¡  عمل  روز  ل.“١ «امروز¡  مَ ال عَ و  سابٌ  حِ ا  دً غَ و  ساب  ال حِ
روز امتحان و حساب است و عملی نیست.»

هر عملی که ما انجام بدهیم¡ بهره و نتیجه اش داخل در خود عمل استº هر 

اهللا که از روی اخالص بگوییم¡ لبیک پروردگار درون این اهللاö ماستº هر قدمی که به 

سوی پروردگار برداریم¡ آن نتیجه در خود نفس همین عمل منطوی و نهفته است.

خُب! حاال می خواهیم به سوی خدا حرکت کنیم¡ بعد از اینکه خدا به ما تنبه 

Ü١ نهج البالغة (عبده)¡ ج ١¡ ص ٩٣¡ خطبه ٤٢.
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داد¡ فکر داد¡ چشمانمان را باز کردیم¡ دیدیم ای عجیب! خورشید طلوع کرده و قافله 

هم رفته و ما مانده ایمº همۀ شب را تا صبح خوابیده ایم وای! قافله با ما بود! رفتند¡ و 

شاید هم اآلن رسیده باشندº چرا خورشید طلوع کرده¿! حاال به خدا می گوید: خدایا! 

من اینجا چه کنم¿ خورشید طلوع کرده! در این بیابان من هم غریب و تک و تنها 

هستم¡ جایی را نمی شناسم¡ خدایا! بِرِس به درد من! خدایا! من به تو توکّل کردم¡ 

بارم را به سمت تو انداختم¡ تفویض به سوی تو کردم¡ من عقب مانده ام¡ دست من 

را بگیر! این عالمِ یقظه و تنبه است.

از  دیده  و  شد  بیدار  چشمت  که  حاال  می گوید:  می کند¡  مدد  او  به  خداوند 

خواب برداشتی و متنبه شدی¡ ببین چقدر عقب ماندی! شب تا صبح خوابیدی¡ این 

را باید تدارک کنی! دیگر نباید بگیری بخوابی! اینجا بیابان است¡ آفت است¡ شیر 

است¡ پلنگ است¡ دزد است¡ باید حرکت کنی! به مدد الَهی حرکت می کند و گریه 

می کند¡ انابه می کند و از آن مقداری که خوابیده¡ رجوع می کند به سوی پروردگار 

Ü توبه یعنی رجوع Ü و بازگشت می کند.

و  برمی گردد  و  می کند  مطالعه ای  آنها  روی  گرفته  نظر  در  که  را  سیئاتی  آن 

می گوید: خدایا! من اآلن به اشتباه خودم اعتراف کردم¡ و تو خدای منی¡ تو رب منی¡ 

تو موالی منی¡ تو آقای منی¡ تو سید منیº من دیگر غلط می کنم بگویم اعتماد به نفس 

خود دارم¡ بلکه من اعتماد به تو دارم¡ اعتماد به خدا.

در هیچ جای از قرآن اعتماد به نفس نیست. من نمی دانم این لفظ اعتماد به 

نفس از کجا آمده¿! چرا اعتماد انسان به نفس باشد¿ قرآن می گوید: اعتماد به خدا 

بکن! نفس را زیر پا بگذار! این نفس را فدای پروردگار بکن! اعتماد به نفس در مقابل 

اعتماد به خدا¡ این اعتماد به بت است در مقابل حقیقتº آن نفسی که نورانی باشد و 

آیت خدا باشد اگر به او اعتماد کند¡ اعتماد به خداستº آن نفسی که هنوز از مراحل 

اخالص نگذشته¡ در پشت هزار تا سنگر محجوب است¡ اگر به این نفس اعتماد کند 



٣٥ زندانی بودن أبناء دنیا در توهمات و تخیالت فاسد و باطل 

به هزار تا جهنّم اعتماد کرده! و این اعتماد چه فایده ای برای او دارد¿!

لذا در قرآن مجید اصالً اعتماد به نفس نداریم¡ اعتماد به خداست:

١.Zإل D C[
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 O[ ¡ترجمه همه این آیات این است که: ای پیغمبر! قلبت را به خدا بده

ZQ P¡٧ از همۀ عالم بِبر و خودت را متّصل به خدا کن و به سوی خدا منقطع 
شو و کارت را با خدا یک سره کن! این حرکت می دهد.

افراد بشر تا آخر عمر¡ همه در همان من چه کنم و مالم کم شد¡ همسایه به 

دیوار من تیشه زد¡ مالیاتم این طور شد¡ فالن کس به من بد گفت¡ خواهر زنم به من 

چنین گفت¡ شریکم به من چنین گفت¡ من اینجا نمی روم به تقاصّ اینکه او به من بد 

Ü١ سوره النّساء (٤) قسمتی از آیه º٨١ و سوره األنفال (٨) قسمتی از آیه º٦١ و سوره األحزاب (٣٣) 

صدر آیه ٣ و قسمتی از آیه ٤٨.

Ü٢ سوره الفرقان (٢٥) صدر آیه ٥٨.

Ü٣ سوره اإلسراء (١٧) آیه ١١١.

Ü٤ معاد شناسی¡ ج ١٠¡ ص ٢٤٧:

«و بگو (ای پیغمبر) که حمد و ستایش اختصاص به خداوند داردº آنکه برای خود فرزندی نگرفته 

است¡ و در حکومت و فرمان روایی بر عالم وجود شریکی ندارد¡ و هیچ گاه فتور و سستی به دستگاه 

او رخنه نکند تا محتاج به مدد کاری گردد. و (ای پیغمبر!) او را به بزرگترین درجات بزرگی به 

بزرگی یاد کن.»

Ü٥ سوره هود (١١) صدر آیه ١١٢.

Ü٦ والیت فقیه در حکومت اسالم¡ ج١¡ ص ١٨٥: «ای پیغمبر! استقامت کن همان طور که بدان 

امر شده ای.»

Ü٧ سوره المزّمل (٧٣) ذیل آیه ٨.
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کرد, من جواب او را نمی دهم برای اینکه او فالن روز به من سالم نکرد¡ و این طور 

حرف ها گرفتار هستند¡ و در همین افکار هم زندانی می شوند و در همین افکار هم 

می میرندº چون قبر انسان افکارش استº این قبری که ما را می برند در آن می گذارند¡ 

این قبر ما نیست¡ این قبر بدن ماست¡ بدن ما از خاک بوده و می رود در خاکº نفس 

ما هر درجه ای از علو که داشته باشد در همان می ماندº اگر نفس ما آلوده باشد¡ ما را 

در روحانیت نفس نمی برندº قبر ما همان افکار ماست¡ قبر ما همین خیاالت ماست¡ 

قبر ما همین تو و منی هاست¡ از تو و منی باید گذشت و تو و منی را فدای خدا کرد¡ 

آن عالمی که خدا انسان را در آن جا می دهد¡ مناسب با یک حقیقتی است که انسان با 

آن حقیقت در هنگام مرگ منطوی است.

نُه.“١  سِ ئٍ ما حيُ لِّ امرِ الم یک جمله ای دارند که: ”قيمةُ کُ أمیرالمؤمنین علیه الس

خیلی عجیب است! «قدر و قیمت هر کسی¡ آن چیزی است که او بر آن چیز و بر آن 

اساس¡ خود را استوار کرده و بر آن امر فائق و غالب شده است.» اگر کسی قدر و 

 ºقیمتش دنیا بود¡ تمام عمر خودش را برای دنیا مصرف کرد¡ قدر و قیمتش آن است

شم. آن وقت  ولی انسان می گوید: خدا این طور می گوید¡ این کار را بکن! می گوید: چ

عمل می کند¡ این خیلی خیلی مقام دارد¡ خیلی خیلی عالی است¡ قابل قیاس نیست¡ 

قابل معاوضه نیست¡ انسان آن را با دنیا و آخرت هم عوض نمی کند¡ و یک لحظه از 

آن حاالت می ارزد به تمام لذّت هایی که اهل دنیا دارند.

الم  ه علیهم الس آن وقت برای انسان مثل آفتاب روشن می شود این اخباری که ائم

رایع  الم فرموده اند که در علل الشّ فرموده اند¡ حضرت صادق و امام رضا علیهما الس

ضا هست عجیب است! ما تا به حال خیال می کردیم که افسانه ها  و عیون اخبار الر

یا دور نماها یا تشویق نامه هایی بر خالف حقیقت و برای ترغیب انسان به معارف و 

Ü١ نهج البالغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٥٤¡ کلمات قصار ٨١.



٣٧ نُه»  حسکُلِّ امرِئٍ ما ی الم: «قیمة أمیرالمؤمنین علیه الس

الَهیات و روحانیات و چشم ترس هایی برای این است که کارهایی را نکنیم. نه! این 

عین واقع و عین حقیقت است. و تازه آن مقداری که این بزرگواران بیان فرموده اند¡ 

نمونه و اشاره استº و آنچه را که انسان ببیند¡ غیر از این حرف هاست. دیدن¡ غیر از 

حکایت کردن و شنیدن است.

ۀ چهار ساله شما تعریف کنید نکاح لذّت دارد¡ نکاح شیرین است¡  برای بچ

آب نبات  مثالً  می کند  خیال  او  بیاورد¡  فشار  خودش  به  خیلی  خیلی  می فهمد¿  چه 

وجود  در   حس آن  و  رسید  بلوغ   سن به  وقتی  ولی  نمی فهمد¡  که  این  از  غیر  است¡ 

و  می کند  وجدان  و  می کند  لمس  انسان  نگویند¡  هم  شیرین  دیگر  شد¡  بیدار  انسان 

حس می کند.

آخرت این طور است¡ تا ما آن درجات و مقامات را طی نکرده ایم و ندیده ایم¡ 

خیال می کنیم که این انبیاء از راه دوری دارند خبر می دهندº ولی وقتی رفتیم دیدیم 

هم¡ انبیاء آدم را آوردند  óساعي óم ’Ç óر کَّ óکه مطلب از این قرار است¡ می گوییم عجب! ش

و حقیقت را در دست انسان گذاشتند¡ لمس دادند¡ یعنی جهنّم و بهشت را ملموس 

ر خارج شد¡ انسان  ر و تفکّ و ممسوس و محسوسِ انسان کردند¡ دیگر از دائرۀ تصو

آن وقت   ١. ٢Z`  _  ^  ]  \  [ [ می گوییم:  آن وقت   ºکردند وارد  را 

د. øحمم áÂ æ òد øی حمم óلِّ عل óص øهم øللÇ ¡صلوات می فرستیم

چقدر اینها بزرگوارند و برای ما زحمت کشیدندº آن شکستن در خانۀ حضرت 

زهرا سالم اهللا علیها و سقط جنین حضرت Ü که بدون اشکال جای شبهه و تردیدی 

حد که  این  تا به  کشیدند!  ما زحمت  حد برای  این  تا به  اینها  ما بود¡  نیست Ü برای 

حضرت علی اکبر را بدهند!

Ü١ سوره فاطر (٣٥) قسمتی از آیه ٣٤.

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٢¡ ص ١١١: «و گفتند: جمیع مراتب سپاس اختصاص به خداوند دارد¡ آنکه وی 

غم و اندوه را از ما برداشت.»
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رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم در جنگ بدر هفتاد نفر از کفّار را که 

اسیر کردند¡ به طناب بستند و به مدینه آوردندº از جملۀ آنها عموی پیغمبر¡ عباس 

بود¡ که مخارج یک روز جنگ بدر بر عهدۀ عباس بودº آخر مخارج جنگ را قسمت 

می کردند. شب او را بسته بودند که فرار نکند¡ عباس ناله می کرد. پیغمبر آن شب تا 

صبح خوابش نبرد.

عباس  عمویم  نالۀ  صدای  فرمود:  نمی خوابید¿  چرا  اهللا  رسول  یا  گفتند: 

اسیر  را  او  من  مگر  فرمود:  کنند!  آزادش  بدهید  دستور  گفتند:  بخوابم.  نمی گذارد 

ندارند¡  تفاوت  هم  دیگر  اسرای  و  عباس  نیستم¡  کاره ای  من  خداست¡  امر  کرده ام¿ 

اینها همه اسیرند و باید بر همین منوال بمانند.

 Ü محلّ شاهد در اینجاست Ü پیغمبر آمدند و از جلوی آن اسراء عبور کردند

د  محم می گویند  ببینید¡  گفت:  آنها  از  یکی  بودند.  نفر  هفتاد  رفتند.  و  زدند  لبخند 

ة للعالَمین است و اآلن ما را در غُل و زنجیر می بیند و لبخند می زند! حمر

پیغمبر ایستادند و گفتند: من خوشحالم از اینکه خداوند به من مأموریتی داده 

که بشر را به بهشت بکشانم ولو با سالسل و غُل و زنجیر.١

آخر هر پیغمبری مأموریتی داردº به یکی می گوید برو تبلیغ کن! گوش کردند¡ 

به  بکن!  هم  فشاری  پا  کن!  تبلیغ  برو  می گوید  یکی  به  نکردند.  نکردند¡   ºکردند

یکی می گوید¡ برو تبلیغ کن! پا فشاری هم بکن و مثالً بر آنها ضربه ای هم بزن! به 

یکی می گویند بلند شو برو در مثل جنگ بدر Ü که از جمله سخت ترین و مهم ترین 

عموی  پسر  جنگ  آن  در  و  آمد¡  پیش  مسلمانان  و  پیغمبر  برای  که  جنگ هایی  بود 

بود¡  حمزه  و  الم  علیه الس أمیرالمؤمنین  هم ردیف  و  اصحاب  بزرگان  از  که  پیغمبر 

پایش قطع شد و در برگشت از بدر به مدینه شهید شد Ü خودت را بکش و زخمی 

 ١٧٤ ص   ¡١ ج  اسالم¡  حکومت  در  فقیه  والیت  به  حکایت  این  پیرامون  بیشتر  اطّالع  جهت   Ü١

مراجعه شود. (محقّق)



٣٩ إخبار غیبی رسول خدا به عمویش عباس در پرداخت فدیه 

کن و تمام ارحام و عشیره ات را هم سوار کن ببر! برای اینکه مشرکین اسالم بیاورند¡ 

به مشرکین بگو: آقا شما هم بیایید مسلمان بشوید! دست از این کارها بردارید!

م کردم از اینکه خدا به من مأموریت داده که شما را ولو  حضرت فرمودند: «من تبس

با سالسل به سمت بهشت بکشم.» انسان باید بعضی از مردمی را که به بهشت نمی روند¡ 

با سالسل و طناب هایی که روی دوششان بسته شده است به سمت بهشت بکشد.

آزاد  را  اینها  می خواهی  پیغمبر!  ای  که  آمد  آیه  پروردگار  طرف  از  باألخره  تا 

کن! و می خواهی همۀ اینها را گردن بزن! Ü تمام این هفتاد نفر هم¡ از بزرگان¡ اهل 

شر و فساد دیرینه بودند Ü و اگر اینها را اآلن گردن زدید که هیچ¡ اما اگر آزاد کردید 

و فدیه گرفتید Ü یعنی پولِ خون گرفتید Ü می توانید با آن پول فدیه که زیاد هم هست 

تجهیزات و اسب و شمشیر¡ و لشگری برای خودتان درست کنیدº ولیکن سال بعد 

جنگ دیگری اتّفاق می افتد¡ و به تعداد اینها از شما کشته خواهد شد Ü که آن جنگ 

که:  گفتند  کردند¡  صحبت  مردم  با  پیغمبر   Ü شدند کشته  هم  نفر  هفتاد  و  بود  اُحد 

را  آنها  همۀ  قتلند¡  سزاوار  اینها  و  هستند  شما  اسیر  نفر  هفتاد  این  کرده  امر  خداوند 

فدیه  و  کنید  آزاد  می توانید  بخواهید  هم  اگر  مشرکند¡  همه  بزنید¡  گردن  می توانید 

 ٢.١Za ` _ ^ ][ ¡بگیرید

ضعیف  چون  بگیریم¡  فدیه  ما  بدهید  اجازه  اهللا!  رسول  یا  گفتند:  مسلمان ها 

هستیم¡ مالیه نداریم¡ در این جنگ بدری که اتّفاق افتاد¡ اسب و شتر و شمشیر نداشتیم 

Ü تمام مسلمان ها سیصد و سیزده نفر بودند¡ چند تا اسب داشتند و چند تا شمشیر Ü ما 

با پول اینها که البتّه پول سرشاری می شود¡ اسب می خریم¡ شمشیر درست می کنیم¡ 

خودمان را در مقابل کفّار مجهز می کنیمº مهم هم نیست بگذار هفتاد نفر از ما سال 

د (٤٧) قسمتی از آیه ٤. سوره محم Ü١

Ü٢ والیت فقیه در حکومت اسالم¡ ج ١¡ ص ١٦٩: «یا منّت گذارده آزاد می نمایید و یا رها کرده 

و فدیه می گیرید.»
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دیگر در راه خدا کشته بشود¡ عیب ندارد. پیغمبر قبول کردº آنها را آزاد کردند و از هر 

کدامشان فدیه گرفتند¡ نوبت به عباس عموی پیغمبر رسید که بیا فدیه بده و آزاد شو!

عباس گفت: ای نور چشم من! ای برادر زادۀ گرامی من! تو که می دانی من 

مردی هستم که پول ندارم و نمی توانم فدیه بدهم¡ از طرفی هم عائله مندم.

نمی شود¡  فرمودند:  پیغمبر  کرد¡  اصرار  دوباره   ºنمی شود فرمودند:  حضرت 

باید فدیه بدهی! خُب فدیه اش هم خیلی زیاد بودº او گفت: یا رسول اهللا! مگر تو 

نمی دانی که من ندارم¿ حضرت فرمودند: داری¡ بده! گفت: ندارم.

حضرت فرمودند: از خانه که خواستی بیرون بیایی¡ آن کیسۀ زر را دادی به 

عیالت و گفتی فالن جا بگذار¡ اگر من برگشتم که خودم می دانم و اگر نه چه و چه 

بکنº حاال آن به اندازۀ پول فدیۀ تو نیست¿ کافی است.

د! چه کسی به تو گفته¿! آخر باور  یک مرتبه فریادش بلند شد که: ای محم 

نمی کند¡ این بین خودش و زنش است¡ دارد از خانه بیرون می آید¡ آنجا یک زن بود! اآلن 

پیغمبر از آنجا خبر می دهدº حضرت فرمودند: اهللا¡ اهللا¡ ربی¡ ربی¡ جبرئیل حبیب من¡ 

 ’Ç øالÅ óه óلÅ ال äÃ õد óشهÃ :اس گفتهمان جا عب ºجبرئیل از طرف خدا برای من خبر آورد

ه آوردند و تحویل پیغمبر داد و آزاد شد.١ سوÇ õá’. فرستاد پول ها را هم از مکّ óÑ óک øنÃ æ
بهشت  به  و  می کند  خارج  جهنّم  از  را  مردم  دارد  پیغمبر  اینکه  مقصود  حاال 

السل¡ این مقام رحمت واسعۀ رسول اهللا است¡ و بایستی که  می کشد ولو به سیم و س

 ٢¡“ ناءِ لِقتُم لِلبَقاءِ ال لِلفَ مردم به بهشت بروند¡ مردم برای جهنّم آفریده نشده اند¡ ”خُ

پیغمبر فرمود: «شما برای بقاء آفریده شدید¡ نه برای فناء.»

اگر فکر انسان همین فکرهای پایین باشد¡ همین جا گم می شودº و لذا می بینید 

Ü١ بحاراألنوار¡ ج ١٩¡ ص ٢٦٥.

Ü٢ غرر الحکم¡ ص ١٣٣.



٤١ باید راه خدا را با اختیار و مجاهده طی نمود 

که در قرآن مجید خیلی ماده ضالل می آید¡ ]> =Z¡١ در افکارشان گم می شوند 

و نمی توانند باالتر بروند. مشرکین و کفّار در ضاللند یعنی در گُمی هستند¡ یعنی در 

افکار و نیاتشان گم می شوند. و از این مرحله نمی توانند حرکت کرده و جلو بروند. 

مؤمنین هستند که گم نمی شوند¡ و با آن نوری که دارند باال می روند. و هر کدام به 

نورش  هر که   ºمی گیرند قرار  ی  خاصّ جای  یک  در  خودشان¡  مقام  و  درجه  حسب 

بیشتر¡ معرفتش بیشتر¡ تقوایش بیشتر¡ پاکی اش بیشتر¡ جای بهتری دارد.

و این راه هم باید با اختیار طی بشودº فرق هم نمی کند¡ پیغمبر باشد یا امام 

باشد یا مردمان عادیº پیغمبر هم به آن درجات و مقاماتی که رسید با مجاهده رسیده 

است¡ تکلیف از طرف پروردگار آمد:

 3 2 1 0 / * - ,    + * ) * ' & % $ * " ![

٢ZC B A @ ? > = < * : 9 8 7 6 * 4. ٣ همین حاال 
هم برخیز! خود پیغمبر تمام عبادت ها را در کوه حراء٤ انجام داده¡ در آن مکان های 

خلوت¡ در مدت چهل سال¡ و آن درجات و کماالت را طی کرده¡ حاال که پیغمبر 

 ¡Zd c b[ ¡Z0 / .[ در قرآن مجید ٢٧ مرتبه کلمه ضالل با عبارتی چون Ü١

]ZÒ Ñ Ð[ ¡Z» º ¹ و ... آمده است. (محقّق)
Ü٢ سوره المزّمل (٧٣) آیات ١ الی ٦.

Ü٣ برگرفته از نور ملکوت قرآن¡ ج ٣¡ ص º٢٩١ والیت فقیه در حکومت اسالم¡ ج ٤¡ ص ٨٠:

«اى رِدا به خود پیچیده! برخیز تمام شب را مگر مقدار اندکى از آن. نصف شب را برخیز¡ یا مقدارى 

از نصف کم کن¡ یا مقدارى بر نصف اضافه کن! و قرآن را به طور ترتیل قرائت کن! ما به زودى 

بر تو گفتار گرانى را القاء خواهیم نمود. آن سیاهى شب که پیدا می شود و در عالم ظهور و بروز 

می کند¡ براى ایستادن در محراب عبادت و گفتار راستین خیلى بهتر استº آن سیاهى¡ قدم را براى 

جلب منافع و فیوضات ربانى استوارتر قرار می دهد و پا را محکم تر مى گذارد.»

راء با کسره راء¡ نام کوهى است از کوه هاى جبل النّور در  امام شناسى¡ ج ١٢¡ ص ١٥٤: «ح Ü٤

مه¡ و در آنجا غارى است که رسول خدا اوقات عزلت و خلوت خود را قبل از  نزدیکى مکه مکر

زمان پیغمبرى در آنجا بسر می بردند.» 



آیین رستگاری / جلسه اول  ٤٢

شده تازه خدا به او می گوید: «نصف شب را باید بیدار باشی! یا مقداری کمتر و یا 

مقداری زیادتر.»

ه به پروردگار در  ایستادن در محراب عبادت و دعا و خواست و ذکر و توج

کن.  شنا  کثرت  عالم  پهناور  دریای  این  در  برو  می شود  که  روز  است.  خوب  شب 

اما شب بگیر¡ و روز مصرف کن¡ شب باید بگیری ها! اگر شب بخوابی نمی توانی 

مصرف  چه  است¡  خالی  صندوقچه  می کنی¿!  مصرف  چه  روز  آن وقت  بگیری¡ 

می کنی¿! شب بیا پرش کن¡ روز برو مصرف کنº هیچ هم از سرمایه ات کم نمی شود 

و از وجودت هم کم نمی شودº نشاط و شادابی و عزّت نفس و قدرت و کمال معنوی 

می شود¡  تمام  صندوقچه  این  کنی¡  مصرف  خود  از  بخواهی  اگر  اما   ºاست باقی  تو 

آن وقت دست خالی خواهی ماند.

القاء  تو  بر  ما  را  سنگینی  بسیار  قول  «اآلن   ١¡Z:  9  8  7  6[

لَقَ ا’“٢ است و أشرف  لُ ما خَ خواهیم کرد.» این وظایف برای پیغمبر است که ”أَوَّ

بنی آدم و مخلوقات است¡ تکلیف بر حسب آن درجات و مقامات می آید و پیغمبر 

نوکرت  خدایا!  چشم¡  ا¡  ðب óرح óم  æ  ðهال óس  æ  ðهال óÃ می گوید:  و  باز  گرفته  آغوش  با  هم 

من  وا نگذار!  خودم  به  مرا  خدایا  کن!  مدد  تو  خدایا  هستم¡  بنده  من  خدایا  هستم¡ 

 / . - , + * بنده ای هستم ضعیف¡ فقیر¡ حقیر¡ مسکین¡ ]

٣. ٤Z6 5 4 3 2 1 0

Ü١ سوره المزّمل (٧٣) آیه ٥.

لَقَ ا’» به اهللا شناسی¡ ج ١¡ ص ٥٣  لُ ما خَ Ü٢ جهت اطّالع بیشتر پیرامون روایات وارده درمورد «أَوَّ

مراجعه شود. (محقّق)

Ü٣ سوره الفرقان (٢٥) ذیل آیه ٣.

Ü٤ اهللا شناسی¡ ج ٢¡ ص ٢٠٣: «و برای خودشان مالک هیچ ضرر و نفعی نیستند¡ و صاحب اختیار 

مرگ و زندگی و برانگیختگی روز بازپسین نمی باشند.»



٤٣ پادشاهی و اقتدار فقط از آن پروردگار است و او بر همه چیز تواناست 

احی خودتان خوابانده بودید¡ مگر مثل آفتاب  جناب عالی١ ما را زیر چاقوی جر

از  عاجز¡  بیچاره¡  ضعیف¡  هستیم  موجودی  یک  ما  که  نبود  روشن  این  شما  برای 

همۀ فقرا فقیرتر¡ از همۀ کوچکان دنیا کوچک تر¡ اصالً میت! میت بودیم یا نبودیم¿ 

آقا بفرمایید میت بودیم یا نبودیم¿! خداوند حیات داد. این حیات را ما از خودمان 

آوردیم¿! ما واقعًا خودمان برای خودمان ایجاد کنندۀ حیات بودیم¿! هم آن موت به 

دست اوست هم آن حیات. اگر او نمی خواست ما را إماته کند نمی مردیم¡ بی هوش 

کنند¡  بی هوش  را  ما  نمی توانستند  می شدند  جمع  هم  عالم  اطباء  تمام  نمی شدیم¡ 

وقتی خدا خواست بی هوش شدیم¡ وقتی خدا خواست به هوش آمدیم¡ وقتی خدا 

خواست چشم آب آورد¡ وقتی خدا خواست درست کرد¡ ما همیشه در تحت امر و 

نهی تکوینی و وجدانی و خارجی پروردگار قرار داریم.

خداوند علی اَعلی به پیغمبرش می فرماید: ای رسول من! باید برای تو این امر 

منکشف شود و منکشف هم شده که برای رسیدن به آن درجات عالی و توحید عالی 

که از همۀ انبیاء افضل و اشرف است Ü و توحید رسول اهللا از همه اعلی است Ü باید از 

ری¡ موتی¡ حیاتی¡ نشوری نداشته باشی.٢ ]# $ % &  خود هیچ نفعی¡ ضَ

٣. ٤Z) ( '
و لذا ببینید قرآن که صحیفۀ الهی است برای رسول اهللا چه توحیدی را بیان می کند: 

که  است   Ü علیه اهللا  Ü رضوان  مه  عالّ حضرت  پزشک  چشم  سجادی¡  دکتر  آقای  جناب  مراد   Ü١

مخاطب این جلسات می باشند. (محقّق)

Ü٢ کالم ایشان در این مقام اشاره دارد به آیه شریفه ۳ از سوره الفرقان (۲۵):

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ![

Z6 5 4 3 2. (محقّق)
Ü٣ سوره الملک (٦٧) ذیل آیه ١.

Ü٤ نور ملکوت قرآن¡ ج ٤¡ ص ٤٧٨: «پادشاهی فقط در دست اوست و او بر همه چیز تواناست.»



آیین رستگاری / جلسه اول  ٤٤

]٢,١ZZ Y X W غیر از تو هیچ کس مالک ملک نیست. ]] \ [ 
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٣. ٤Zª © ¨ § ¦ ¤
بدون حساب روزی می دهی¡ روزی تنها نان و آبگوشت که نیست¡ فکر انسان 

روزی خداست¡ عقل انسان روزی خداست¡ حیات انسان روزی خداست¡ اعتقادات 

انسان روزی خداست¡ ایمان انسان روزی خداست.

و  کنیم  بلند  پروردگار  سوی  به  دست  همه  باید  حقیر  مردمان  ما  بنابراین 

اگر   ºمی خواهیم تو  از  می خواهیم  هر چه  هستیم¡  تو  رف  ص عبد  ما  بگوییم: «خدایا! 

نان می خواهیم¡ از تو می خواهیمº اگر لباس می خواهیم از تو می خواهیم¡ اگر لباسمان 

پاره بشود سوزن بخواهیم تا بدوزیم از غیر تو نمی خواهیم¡ از تو می خواهیم.»

خیاط  ندوز¡  بگوییم  خیاط  به  که  نیست  معنا  این  به  نمی خواهیم  تو  غیر  از   

را غیر از تو نمی بینیم¡ اتّکاء به خیاط نمی کنیمº و االّ تا روز قیامت معطّل می شویم¡ 

Ü١ سوره آل عمران (٣) صدر آیه ٢٦.

Ü٢ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ١٩٨:

«بگو (اى پیغمبر): بار پروردگارا! تو هستى که فقط صاحب قدرت و پادشاهى هستى¡ و فرمان و 

امر¡ و صاحب اختیارى¡ و تسلط بر نفوس و سیطره بر جمیع عالم از آن تو است!»

Ü٣ سوره آل عمران (٣) آیه ٢٦ و ٢٧.

Ü٤ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ١٩٨:

«پادشاهى و قدرت را تو به هرکه خواهى می دهى! و از هرکه بخواهى این پادشاهى و قدرت را 

می گیرى! و هرکس را که بخواهى عزّت مى بخشى! و هرکس را که بخواهى ذلیل مى نمایى. خیر و 

برکت و رحمت هرچه  هست¡ و هرجا که هست¡ اختصاص به تو داردº و حقًّا و حقیقتًا تو بر هر 

چیز قدرت دارى!»

[شب را به روز درمى آورى¡ و روز را به شب درمى آورىº و زنده را از مرده بیرون مى آورى¡ و مرده 

را از زنده خارج مى سازىº و هرکه را خواهى¡ بى حساب روزى مى دهى. (محقّق)]



٤٥ اقرار و اعتراف سالک به عجز و ناتوانی خویش و بی نهایتی ذات حضرت حق 

لباسمان پاره می ماند¡ نه خودمان می توانیم بدوزیم نه دست خیاط حرکت می کند.

این خیاط¡ این بقّال¡ این برزگر¡ این کارگر¡ اینها همه آیات تو هستند¡ اینها 

همه بندگان فرمانبردار تو هستند¡ روی این منوال آنها را امر کردی که این کارها را 

انجام دهند¡ ما هم بندۀ تو هستیم¡ و همه چیز هم دست توستº روحانیات و مادیات 

ما  به  را  مادیات  این  بالوجدان  که  حاال  خداست¡  مال  همه اش  نمی کند¡  تفاوت  هم 

و  گردنه ها  سرفرازهای  و  سراشیب ها  این  در  کودکی  از  دادی¡  عقل  ما  به  و  دادی¡ 

کریوه ها و عقبه های عجیب که هر لحظه هزاران بلکه میلیون ها مرگ بر ما وارد بود¡ 

 ºما را عبور دادی و اینجا آوردی¡ حاال خیال می کنیم که تمام این قدرت ما¡ از ماست

این خانه از ماست¡ این شلوار از ماست¡ این ماشین از ماست¡ این انگشتر از ماست¡ 

این میز از ماست¡ آن وقت می گوییم که: خدایا! چیزهای عالی به ما بده! همۀ اینها 

دربست مال توست¡ اینها هم مال توست¡ آنها هم مال توست¡ هیچ تفاوتی نداردº و 

حمد و شکر تو را بجا می آوریم که به ما فهماندی¡ اگر نمی فهماندی باید تا آخر عمر 

ۀ  ی به قوامور ماد ºو خیال می کردیم که امور را باید قسمت کرد ºهمین جا می ماندیم

خود انسان پیدا می شودº امور معنوی مال خداستº خوب ما هم مثل ایرانیان سابق¡ 

و  نور¡  خدای  و  ظلمات  خدای  به  بودیم¡  قائل  خدا  دو  بودیم¡  بت پرست  و  ثَنَویین 

یزدان و اهریمن قائل بودیم.

ه ای نیست¡  خدایا! در عالم وجود غیر از تو مؤثّری نیست¡ غیر از تو حول و قو

تو یگانه عالم و تو یگانه قادر و یگانه حکیم و یگانه رازق هستیº فرق هم نمی کند 

بدهی¡  نفسی  و  روحی  یا  عقلی  روزی  بدهی¡  معنوی  یا  مادی  روزی  ما  بخواهی به 

برای تو یکی استº برای ما تفاوت دارد¡ بنده که می آیم این ظرف را بلند می کنم¡ اگر 

این ظرف مثالً پانصد گرم وزن داشته باشد یا صدگرم وزن داشته باشد¡ می گویم این 

سبک استº اما اگر بجای آن¡ ده کیلو باشد¡ می گویم سنگین استº چون قدرت من 

محدود است¡ من با آن قدرت محدود سبک و سنگین می کنم و سنگین و سنگین تر 
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می گویمº ولی برای تو این حد نیست¡ برای تو اشد و اضعف نیست¡ برای تو اکثر و 

 ºاقل نیست¡ زیادی و کمی نیست¡ قدرت تو نسبت به همۀ موجودات یکسان است

بخواهی جبرئیل خلق کنی¡ بخواهی یک پشه خلق کنی¡ برای تو یکی است.

این مسأله مهم است: خدا اراده کند جبرئیل خلق کند¡ رسول اهللا خلق کند¡ یا 

ه خلق کند یا کهکشان خلق  خدا اراده کند یک ذر ºیک پشه خلق کند¡ تفاوت ندارد

 ºه را از بین ببرد¡ برای او تفاوتی نیست کند¡ یک کهکشان را از بین ببرد یا یک ذر

قدرت از ناحیۀ او یکسان است.

و   رقم و  شدیم  متنبه  و  کردیم¡  باز  را  چشم هایمان  ما  است¡  این طور  که  حاال 

معترف هم هستیم که این تنبه و یقظه از توست¡ اگر نمی خواستی ما در همان خواب 

غفلت فرو رفته بودیمº کما اینکه می بینیم هزاران فرد امثال ما در همان خواب های 

غفلت فرو رفته اند و بیدار هم نمی شوند¡ تو ما را بیدار کردی¡ سجدۀ تو را می کنیم 

و شکر تو را بجا می آوریم و حمد و سپاس تو را می گوییم و از تو تعریف می کنیم¡ 

می گوییم: به به! چه خدای لطیفی! چه خدای خوبی! چه خدای مهربانی! اراده¡ ارادۀ 

من   جد بود¡  خوب  شیرش  بود¡  خوب  من  مادر  بود¡  خوب  من  پدر  حاال   ºبود تو 

خوب بود¡ جد بزرگ من خوب بود¡ خوبی ها را از کجا آورده اند¿! جز اینکه تو به 

. õميلóجلÇ óنت óÃ ¡آنها دادی¿ پس تو جمیل هستی

هÜا öال óمج Üن  öم  õه õنÜس õح  òلÜي óمج لُّ  õک  æòةÜ óليح óم لِّ  õک  õنÜس õح Üل  óب  õهÜ óل  ñÑاÜع õ١م

«تمام جمیل های دنیا¡ زیبایی و حسن آنها عاریه ای است که از تو به آنها رسیده¡ 

ة¡ هر ملیحه ای در دنیا¡ هر ملیحی و هر ملیحه ای حسنش از توست.» óليح óلِّ م õک õسن õبلکه ح

اینها تراوشات است¡ اینها شعاع است¡ پرتویی است از نور وجود تو که به 

این موجودات خورده¡ و ما شکر تو را بجا می آوریم که محبتت این طور به ما تعلّق 

Ü١ دیوان ابن فارض¡ ص ٤٤.



٤٧ حکایت زیبای بهلول و هارون 

گرفته استº اگر هم می خواست تعلّق نگیرد¡ کسی جلوی تو را نمی توانست بگیرد¡ 

١. ٢ZÅ Ä Ã Â Á À[

حاال هم اگر می خواستی ما را از یک موجود خشنِ شقی خلق کنی¡ که پدرش 

¡ جدش شقی و ما هم شقی باشیم¡ باألخره امر به ید تو بودº ما  مادرش شقی ¡ شقی

را هم این طور امر کردی باز هم به ید توستº حاال ما شکر و حمد تو را از نقطۀ نظر 

خودمان بجا می آوریم¡ و این را هم از تو می بینیم¡ آن خوبی مادر را هم از تو می بینیم¡ 

آن خوبی پدر را هم از تو می بینیم¡ خوبی خود را هم از تو می بینیم¡ کمال را هم از تو 

می بینیمº حاال که این طور شد از تو تقاضا داریم که آنچه به ما از قوا عنایت کردی و 

آنها را در مرحلۀ علم و کمال به فعلیت رساندی¡ ما را مؤمن کردی¡ مسلمان کردی¡ 

موقن کردی¡ نسبت به امور دنیویه و شهویه و باال و پایین و جاه و اعتبار ما را بی اعتنا 

کردی¡ بیدار کردی¡ بصیر کردی. Ãحلمد Ãحلمد¡ شکر تو را بجا می آوریم.

بخواهی¡  اگر  چون   ¡ØÇ Çلرصِّ  Çذ óه ی  óل óع بِّتنا  óث نگه دار.  ما  برای  را  این  خدایا 

تغییرش می دهی¡ همان روز هم تغییر می دهی¡ یک چشم به هم زدن¡ کافری می شود 

مسلمان و مسلمانی می شود کافر.

«بنده» یعنی گدایی کن¡ گدایی کن به سوی خدا! بنده یعنی از همۀ عالم وجود 

نمی کند¡  گدایی  خدا  از  خدا  بندۀ  غیر  کند.  گدایی  خدا  به  و  بِبرد  باید  را  گدایی اش 

دنیا¡  جمهورهای  رئیس  و  سالطین  ولو  می کند¡  گدایی  وجود  عالم  همۀ  به  آن وقت 

اینها گداترین افراد مردمند!

بهلول پسر خاله یا پسر عموی هارون بود¡ که دیوانه هم بود. روزی در حالی که 

یک درهم دستش بود به سرعت وارد قصر هارون شده و از تخت هارون باال رفت 

Ü١ سوره األنبیاء (٢١) آیه ٢٣.

 ºاهللا شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٥٢: «خداوند از کارى که می کند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمى گیرد Ü٢

و ایشانند که مورد پرسش و مؤاخذه واقع مى شوند.»
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Ü و خُب¡ چون شخص معروفی بود درباری ها راهش می دادند Ü جلو رفته و به هارون 

گفت: «بگیر!» هارون دستش را گرفت¡ آن یک درهم را گذاشت کف دست هارون¡ 

برگشت آمد پایین.

هارون گفت: «ببینم چه شده¿» گفت: «امروز کسی این یک درهم را به من 

داده¡ گفت: این را بده دست گداترین مردم¡ و من دیدم تو گداترین مردمی!»

«خُب!  گفت:  است¿!»  دروغی  چه  است¿!  حرفی  چه  این  بابا!  «ای  گفت: 

همۀ مردم دارند گدایی می کنند¡ تو از آنها گداتری¡ چون آن گدایی می کند به صد 

تومان¡ آن گدایی می کند به هزار تومان¡ آن گدایی می کند که یک قافله را می زند¡ و 

تو در اینجا نشستی از همۀ مردم گدایی می کنی¡ از همۀ مردم اختالس می کنی¡ پس 

تو گداترین مردم هستی.»

مدõ ‘ نکرد. óحلÇ æ ¡اگر خدا می خواست تو را هم این طور می کرد

این  اینکه  دیگر  و  داری!  نگه  ما  برای  را  حال  این  می کنیم  تقاضا  خدایا 

استعدادهای ما¡ همه اش به فعلیت نرسیده¡ اگر رسیده بود ما در آرامش بودیم¡ ولی 

در آرامش نیستیم¡ باز هم از تو طلب داریم¡ انتظار داریم¡ و از تو تقاضا می کنیم که آن 

قابلیت ها را هم به فعلیت برسانی.

خدایا! ما تو را می خواهیم¡ و از تو انتظار داریم¡ و تو را دوست داریم¡ همین! 

خودمان در خلوت و جلوت به خود می آییم¡ می فهمیم که آنچه در عالم وجود ما را 

اشباع کند¡ سیر کند¡ سیراب کند¡ راحت کند¡ جز وصول به تو¡ و جمال تو و لقاء تو 

و زیارت تو چیزی نیستº و این چیزی نیست که اآلن برای ما پیدا شده باشد¡ این 

استعداد را تو در ما گذاشتی و االّ طلب برای ما نبود¡ ما طالب این معنا نبودیم.

طلب این معنا در ما دلیل بر این است که می شود ما برسیم و تو ما را برای این 

وصول خلق کردیº حاال که این طور است¡ از تو می خواهیم که این استعدادهای ما 

را به فعلیت برسانی¡ ما را که از این دنیا می بری ناقص نبری¡ کال نبری¡ تا استعدادها 



٤٩ درخواست به فعلیت رسیدن استعدادات از حضرت پروردگار 

به فعلیت نرسیده¡ نبریº اگر ما کال و نارسیده رفتیم در موقع مردن گریه و زاری سر 

ه ام چه می شود¡ زنم چه می کند¡ اموالم چه می شود و ... می دهیم: خانه ام خراب شد¡ بچ

اما اگر خدا مرحمت کند و برسیم¡ خندان و شادان هستیمº چون از عالم ضیق 

عالم  به  دیو  عالم  از  می رویم¡  نور  عالم  به  ظلمت  عالم  از  می رویم¡  وسیع  عالم  به 

فرشتگان می رویمº آن وقت عالم¡ عالم خیلی خوب و بسیار ارزشمند و با اجر و روح و 

ه و مالقات  ریحان و جنّت نعیم و رضوان پروردگار و مالقات اولیاء خدا و مالقات ائم

پیغمبران و رسیدن به مقام ]١ZJ I خواهد بود و حجاب ها همه از بین می رود و 

انسان در ]@ ٢ZE D C B Aو٣ و کنار حوض کوثر و زمزم و مقام 

 ٤¡“ لَی قَلبِ بَرشَ رَ عَ طَ عَت و ال خَ مِ نٌ سَ أَت و ال أُذُ نيٌ رَ والیت أمیرالمؤمنین و ”ما ال عَ

«مقاماتی که هیچ چشمی ندیده¡ هیچ گوشی نشنیده و به دل کسی از افراد بشر هم 

خطور نکرده» منزل کرده و متوطّن می شود که البته اینها را خدا به انسان قبل از مردن 

و در دنیا می دهدº حاال شما از این باالتر چیزی می خواهید¿! واقعًا که انسان در دنیا 

راه به این آسانی دارد.

هاتف اصفهانی می گوید:

هاتف! اربÜاب معرفÜت که گهی

از مÜی و جÜام و مطرب و سÜاقی

قصÜد ایشÜان نهفتÜه اسراریسÜت

پÜی بÜری گÜر بÜه سرشÜان دانÜی

که یکی هست وهیچ نیست جز او

مسÜت خوانندشÜان و گه هشÜیار

زنÜّار و  شÜاهد  و  دیÜر  و  مÜغ  از 

اظهÜار گاه  کننÜد  ایمÜاء  بÜه  کÜه 

کÜه همیÜن اسÜت سÜر آن اسÜرار

ÜÜو õه  øالÅ  óهÜÜÜÜÜ óلÅ ال   õå óدÜÜÜÜÜÜح óæ
Ü١ سوره النّجم (٥٣) ذیل آیه ٩.

Ü٢ سوره القمر (٥٤) آیه ٥٥.

Ü٣ معاد شناسی¡ ج ١٠¡ ص ٤١: «در نشیمنگاه راست و درستى¡ در نزد خداوند مالک و مقتدر¡ 

نشست دارند.»

Ü٤ من ال یحضره الفقیه¡ ج ١¡ ص º٢٩٥ المحجة البیضاء¡ ج ٨¡ ص ٣٧١.
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در یک جای دیگر می فرماید:

دیÜÜوار و  در  از  بÜÜی پÜÜرده  در تجلّی اسÜت یا أُولی األبصاریÜÜار 

بعد تا اینکه می رسد به اینجا که می گوید:

بلنÜد آفتÜاب  و   یÜجوی شÜمع 

گÜر ز ظلمÜات خود رهÜی بینی

روز بس روشن و تو در شب تار

األنÜÜوار مÜÜشÜÜارق  عالم  ١ همه 

Ü١ دیوان هاتف اصفهانی¡ بخش ترجیع بند.



جلسه دوم

برای رسیدن به خدا باید از هرچه غیر خداست چشم پوشید





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

پیمودن راه پروردگار از طرفی مشکل ترین کار و از طرفی آسان ترین کار است.

عالم  این  متکثّرۀ  امور  به  انسان  نفس  اینکه  برای  است¡  کار  مشکل ترین  اما 

عادت کرده¡ به شهوت و غفلت و رنگ و بوی دنیا عادت کرده¡ و انسان باید از همۀ 

اینها برای خدا بِبرد¡ و این مشکل ترین کار است.

و اما آسان ترین کار است¡ برای اینکه این عادت و اُنسی که انسان با این امور 

است¡  گرفتاری  اینها  است¡  وبال  اینها  نیست¡  انسان  سعادت  اینها  دارد¡  دنیا  متکثّرۀ 

اینها ظلمت است و ناراحتی. و پیوستن به خدا¡ گذشت از اینها¡ رفتن به عالم سعه 

و اطالق است و رفتن به روح و رحمت است¡ مضافًا به اینکه خدا دستگیر است و 

ارتباط با خداست¡ پس آسان ترین کار است.

مرحوم  سلوک  و  سیر  رساله  و  الّلباب   لب رسالۀ  در  که  چیز  چند  راه  این  در 

است  مهم  که  را  آنها  چندتای  البتّه  که  شود  رعایت  باید  است  شده  ذکر  بحرالعلوم 

اجماالً عرض می کنم که انسان همیشه باید در نظر داشته باشد و تا آخر سلوک هم 
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ممد و معد کار است. محاسبه می خواهد¡ ذکر می خواهد¡ عبادت می خواهد.

یکی از آن امور همت بلند است¡ یعنی انسان در این راه فقط باید خدا را در 

خدا  مادون  چیزی  به  نکند¡  تنازل  خدا  از  بکند¡  کار  خدا  برای  و  بس.  و  بگیرد  نظر 

قانع نشود و کاری برای غیر خدا نکند. چون انسان هر کاری که برای غیر خدا بکند¡ 

نفسش آرام نمی گیرد¡ و در مقابل عملی که انسان برای غیر خدا انجام داده¡ آن مقصد 

و مقصود انسان که به او رسیده¡ انسان را اشباع نمی کندº چون مزد انسان همان هدف 

و مقصدی است که انسان عمل را برای او انجام می دهد.

مثالً اگر کسی عملی انجام داد برای اینکه به او بگویند عالم¡ او در روز قیامت 

از خدا چه بهره ای دارد¿! می گویند که در دنیا به تو گفتند¡ برای ما چه آوردی¿ اگر 

کسی انفاق کند¡ سفره ها بیاندازد¡ برای اینکه بگویند: آقا این شخص متدینی است¡ 

گفتند¡  را  اینها  خُب!  است¡  پولدار  می کند¡  کمک  مستضعفین  به  است¡  انفاق  اهل 

انسان برای خدا چه برده¿ و اما اگر انسان کار را برای خدا انجام داد¡ مقصد از این 

عمل خدا بود¡ پس مزد انسان چیست¿ خود خدا¡ تمام شد.

محبت  فقط  خداست¡  فقط  می کند  معاوضه  آن  با  را  خودش  که  آنچه  انسان 

 ١. ٢Zå ä إل â á[ .خداست و عشق خدا و ذکر خدا و یاد خدا

انجام  خدا  غیر  برای  را  کاری  و  بشود  قانع  و  کند  تنازل  خدا  مادون  هرچه  به  انسان 

بدهد¡ نفس انسان اشباع نمی شود¡ گرسنگی و تشنگی اش از بین نمی رود و به هدف 

هم نرسیده است.

سالک باید کار را برای خدا انجام بدهد. نماز می خواند¡ روزه می گیرد¡ انفاق 

می کند¡ ذکر می گوید¡ فقط برای خداº چون او گفته انجام بده¡ من عبدم باید انجام 

عد (١٣) ذیل آیه ٢٨. سوره الر Ü١

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٩٩: «هان! به یاد خداوند است که دل ها آرامش می پذیرد.»



٥٥ الم  اسالم آوردن مرتاض به دست امام صادق علیه الس

بدهم¡ نه برای اینکه من این کارها را می کنم تا خواب خوب ببینمº چون طبعًا نفس 

انسان که تزکیه می شود خواب خوب می بیند¡ ولی به این قصد انسان نباید کار کند 

که من مکاشفه پیدا کنم¡ در بیداری از بعضی از معانی اطّالع پیدا کنم¡ یا حالی پیدا 

کنم که از افکار و اذهان و خاطرات مردم خبر بدهم¡ ذهن مردم را بخوانم که آقا شما 

دیروز چه کار کردید¡ فردا چه کار می کنیدº یا انسان این عمل را انجام بدهد که کیمیا 

 ف در موادیا تصر ºیا اینکه فرض کنید مریضی را به یک اراده شفا بدهد ºپیدا کند

کائنات بکند¡ مثالً به یک اراده کوهی را خراب کند¡ قطاری را متوقّف کند و امثال 

مقاصدی  همه  اینها  چون   ºنیست خدا  و  عرفان  راه  و  سلوک¡  و  سیر  در  اینها  اینها. 

کوچک و مادون خدا است¡ و در راه عرفان مقصد فقط لقاء خدا و فناء در ذات خدا 

و عرفان خداست.

فرض کنید که انسان یک زحمتی کشید و اطّالع پیدا کرد که مثالً این کبوتر 

ماده و نر که اآلن دارند در هوا می پرند¡ با هم چه می گویند¿ خبر هم داد¡ درست هم 

بود¡ زبان مرغان را هم می دانست و عملی را هم برای این انجام داد و اطّالع هم داد 

و درست بود¡ خب! این برای نفس انسان چه کمالی است¿! این برای نفس انسان 

مال  دارند¡  دنیا  در  مردم  که  علومی  سایر  مانند  است  کمالی  یک  این  نیست¡  کمال 

دنیاست¡ مثالً بعضی ها به واسطۀ همین دستگاه هایی که ساخته اند مثل رادیو¡ رادار¡ 

از آن طرف دنیا خبر می گیرند¡ و بعضی ها هم با نفس خود از بعضی مخلوقات اطّالع 

پیدا می کنند¡ که دو کبوتر با همدیگر چه می گویند¿ یا پشت فالن کوه چیست¿ اینها 

یک علومی است برای دنیا و حدش تا هنگام مرگ است¡ و انسان که از اینجا رفت 

نفسش به واسطۀ آنها کمال پیدا نکرده¡ قرب به خدا پیدا نکرده است.

الم رسید. یکی از همین جوکی های مرتاض خدمت حضرت صادق علیه الس

سؤال: آیا او مسلمان بود¿

جواب: نه¡ مسلمان نبود¡ مشرک بود.
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و به حضرت گفت که: «من از فالن چیز خبر می دهم و علم غیب می دانم»¡ و 

از این حرف ها. حضرت گفتند: «خب¡ بگو ببینم در دست من چیست¿» فکری کرد 

و گفت: «این تخم فالن کبوتر است در پشت فالن کوه¡ در فالن جای دنیا¡ که من 

اآلن بر تمام اینجاها نظر کردم¡ دیدم همه چیز به جای خود هست االّ آن تخم کبوتر 

گفتند: «راست  کردند¡  باز  حضرت  است.»  کبوتر  تخم  شما  دست  در  و  نیست¡  که 

کردم.»  نفس  «ترک  گفت:  رسیدی¿»  مقام  این  به  چیز  چه  «به  گفتند:   º«می گویی

حضرت گفتند: «اسالم بیاور!» گفت: «نمی آورم.» حضرت گفتند: «ترک نفس کن!» 

«.’Ç õáسو óÑ Ç ðد øحمم َّäÃ õد óشهÃ æ ’Ç øالÅ óه óلÅ ال äÃ õد óشهÃ» :گفت

ه فرمودید! حضرت دو مرتبه دستشان را بستند¡ فرمودند: «در دست من  توج

«همان  گفتند:  کردند¡  باز  حضرت  «نمی فهمم.»  گفت:  کرد¡  فکر  هرچه  چیست¿» 

تخم مرغ است¡ نگاه کن!»١

دäóÃ õ ال  óشه óÃ این تمام شد¡ رفت پی کارش¡ او به توحید رسید¡ یعنی به همین

هÅ óالÇ ø’¡ به یک نور توحیدی رسید و ارتباطی با پروردگار پیدا کرد که این علوم  óلöÅ
در مقابل او صفر بود¡ هرچه بود از دستش رفت¡ چون آن علوم و مدارک¡ علوم و 

مدارکی است که مال اینجاست¡ مال عالم ماده است¡ زحمت کشیده تا آنها را به دست 

آورده¡ منهای خدا¡ بدون اتّصال به توحیدº او اآلن در آن نقطۀ توحید است¡ در آن 

می ماند.  باقی  او  برای  و  دارد  قیمت  بشود  عنایت  او  به  آنجا  از  آنچه  توحید¡  ذروۀ 

]L K I H G إل ZN¡٢ «آنچه پیش شماست از بین می رود¡ آنچه پیش 

خداست باقی می ماند.»

الم  علیه الس کاظم  موسی  امام  به  واقعه  این   ٣٥٨ ص  بحرانی¡  کشکول  در  که  است  ذکر  قابل   Ü١

منسوب می باشد. (محقّق)

Ü٢ سوره النّحل (١٦) صدر آیه ٩٦.



٥٧ سالک باید اختیارش را به خدا واگذارد و برای خدا کار کند 

برای  این  دادند¡  نشانش  و  برداشتند  را  مرغ  تخم  الهی  نور  به  که  حضرت 

م هم که نشان دادند همان تخم مرغ بود و بر همۀ  حضرت باقی ماند و لذا در دفعۀ دو

دنیا هم اطّالع داشتندº ولی برای او باقی نبود¡ چون راهش اشتباه بود. اسالم که آورد 

به توحید رسید. این علوم متکثّرۀ ضایعی که ناشی از ظلمت نفس است¡ اینها همه از 

بین رفت و نفسش پاک شد¡ حاال از این به بعد در عالم توحید آنچه به او افاضه بشود 

از ناحیۀ خداست و آنها علوم حقّۀ حقیقیه است که می ماند.

انسان باید برای خدا کار کند¡ بنده باید برای موال کار کند¡ بنده اختیارش برای 

خودش نیست¡ بنده ملک خداست¡ باید برای خدا کار کند¡ و کاری که برای غیر خدا 

انجام بدهد قیمت و ارزشش مساوی با همان مقصدش است.

انسان¡  سالم  قیمت  کند¡  سالم  انسان  به  او  که  کرد  سالم  کسی  به  انسان  اگر 

سالم کردن اوست¡ مزدش اوست¡ توقّع زیادی از او ندارد. اما اگر کسی سالم کرد 

فقط برای اینکه دل او شاد بشود و او خوشحال بشود¡ یا یک دعایی دربارۀ او کرده 

باشد¡ حاال می خواهد او به انسان سالم کند¡ یا نکندº این یک معنای عالی تری است.

انسان بعضی از عبادات و کارهای خوب را انجام می دهد برای اینکه مثالً خدا 

انسان را به بهشت ببرد. بهشت خیلی خوب استº ولی آن عملی که انسان انجام داده 

برای نفس بهشت منهای خداستº نه از این باب که بهشت¡ ظهور خداست¡ تجلّی 

 ت خداست¡ بهشت مخلوق خداست¡ در تمام شئوناتخداست¡ مورد اراده و مشی

بهشت¡ آیت خدا و تجلّی خدا نمودار است¡ و این بهشتی که می دهد¡ خدا می دهد 

و انسان که قبول می کند چون مورد امضاء و رضای او بوده. نه¡ بلکه کاری را انجام 

ات بهشتی و امثال اینهاº اگر کسی برای اینها  بدهد فقط برای حورالعین¡ برای آن لذّ

کار انجام بدهد¡ خدا آن بهشت را به او می دهد¡ چون کار را برای او انجام دادهº اما از 

آن باالتر دیگر حق ندارد¡ نمی تواند بگوید خدایا من هم لقای تو را می خواهم¡ چرا 

من را داخل بهشت آوردی ولی به لقاء خودت موفّق نکردی¿ مرا مورد مقام رضوان 
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خود قرار ندادی¿ چرا ]à أل ١Zä ã â. ٢ درباره من صدق نمی کند¿ خدا 

می گوید که: این عمل را برای چه انجام دادی¿ برای حورالعین¿ درخت¿ ]¹ 

!’Ç ٣و٤ بسم¿Z½ ¼ » º
به  مسلّمًا  را  او  خدا  هم  باز  بدهد¡  انجام  عمل  جهنّم  خوف  از  کسی  اگر  و 

آتش نمی برد ولی در روز قیامت نمی تواند از خدا طلب کند: خدایا! من لقاء تو را 

می خواهم¡ بیایم با تو همنشین و هم سخن بشوم¡ کلیم اهللا بشوم. تو برای این انجام 

ندادیº ولی خب¡ انجام دادی¡ ما هم تو را به جهنّم نمی بریم.

الم می فرمایند: «مردم سه دسته هستند: أمیرالمؤمنین علیه الس

ار است. ه خدا را عبادت می کنند برای طمع بهشت و این عبادت تج یک عد

و  بندگان  عبادت  این  و  جهنّم¡  ترس  از  می کنند  عبادت  را  خدا  ه  عد یک  و 

غالم هایی است که از ترس موالیشان کار انجام می دهند.

با لَه.»٥ ه مردم او را عبادت می کنند حُ یک عد

 ما تو را می خواهیم¡ نه اینکه طاقت جهنّم هم داریم! نه اینکه از بهشت هم 

خوشمان نمی آید! نه! طاقت جهنّم را هم نداریم¡ ما را هم در آتش بیاندازی طاقت 

نیتمان¡  عملمان¡  معاوضۀ  عملمان¡  می دهیم¡  انجام  تو  برای  را  کار  ما  ولی  نداریم¡ 

عقیدۀ مان¡ تو هستی¡ محبت توست¡ ما بندۀ تو هستیم و برای تو کار انجام می دهیم¡ 

حاال می خواهی جهنّم ببر! می خواهی بهشت ببر! ما به این کارها¡ کار نداریم¡ ما برای 

تو حرکت می کنیم.

Ü١ سوره المائدة (٥) قسمتی از آیه ١١٩.

Ü٢ امام شناسی¡ ج ٣¡ ص ٥٨: «خداوند از آنها راضی و آنان نیز از خداوند راضی هستند.»

Ü٣ سوره آل عمران (٣) قسمتی از آیه ١٥.

Ü٤ امام شناسی¡ ج ١٠¡ ص ٢٣٤: «بهشت هایى را که در زیر درخت هاى سر بهم آوردۀ  آن نهرهایى 

جارى است.»

Ü٥ الکافی¡ ج ٢¡ ص º٨٤ نهج البالغة (عبده)¡ حکمت ٢٣٥.



٥٩ حکایت مرحوم قاضی و میرزا ابراهیم عرب در کنار شطّ 

نیتی  ناکرده  خدای   ºبدهد انجام  خدا  برای  را  کار  باید  سالک  عرفان  عالم  در 

نداشته باشد که این عمل را انجام می دهم تا خواب خوب ببینم¡ مکاشفه پیدا کنم¡ 

وسیله  منبر  بر  مرا  قیامت  روز  در  کنم¡  پیدا  درجات  و  مقامات  بشود¡  خوب  حالم 

بنشانند¡ یا مقام شفاعت به من بدهند¡ یا همنشین مالئکه بشوم¡ ابدًا در مسأله این 

حرف ها نیستº من کار می کنم برای خدا!

تو  به  ما  می خواهی¿  چه  تو  بگوید:  و  سالک  این  برای  بیاید  جبرائیل  اگر 

می دهیم¡ خدا مرا مأمور کرده که تو را بهشت برده و بگردانم. از این باالتر می شود¿! 

آدم باید چه بگوید¿ بگوید: من بندۀ خدا هستم و موالی من خود خداست و من غیر 

از خدا هیچ نمی خواهم. اگر بیاید بگوید که: مقام شفاعت را خدا می خواهد به تو 

بدهد¡ قبول کن! باید بگوید: من بندۀ خدا هستم. داد¡ دادº نداد¡ اختیار با اوستº من 

در مقابل پروردگار نمی آیم اختیار کنم¡ من در مقابل پروردگار مقام شفاعت کبری را 

اختیار کنم¿! نه من چنین کاری نمی کنم. جبرئیل آمده که اآلن روزیِ تو بدون زحمت 

برسد¡ بدون زحمت زحمت¡ خدا به تو روزی می دهد¡ همچنین چیزی می خواهی¿! 

و اگر هم انسان بگوید بله¡ می دهند¡ نه اینکه خیال کنید ندهند¡ می دهند ولی همان جا 

مسأله تمام می شود.

مرحوم قاضی Ü رحمة اهللا علیه Ü از بزرگان عرفاء و از اساتید و از افراد نادرۀ 

مرحوم  خدمت  می آمد  کاظمین¡  ساکن  عرب¡  بود¡  ابراهیمی  آمیرزا  یک  بود.  قرن 

لین بار که خدمت مرحوم قاضی رسید¡ مرحوم  قاضی دستور می گرفت و می رفت. او

قاضی  Ü مرحوم  سهله  مسجد  برای  می رفتند  پیاده  شطّ  کنار  کوفه  مسجد  از  قاضی 

خیلی زیاد مسجد سهله می رفتند¡ شب ها می ماندند¡ عبادت می کردند Ü مرحوم قاضی 

پیرمرد هم بود¡ آرام آرام کنار شطّ می رفتند تا مسجد سهله. این میرزا ابراهیم عرب 

به ایشان برخورد می کند و تقاضا می کند که بیاید خدمت ایشان و دستور می خواهد¡ 

می گوید: خودمان آمدیم خدمت جناب عالی و دستور می خواهیم Ü و خودش هم کار 
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کرده بوده¡ ریاضت کشیده بوده¡ پیش بعضی از ارباب معرفت رفته بوده¡ ولی دستش 

به جایی نرسیده بود. خدمت این بزرگ رسیده که إن شاء اهللا کارش گشایش پیدا کند 

و راهش گشوده شود و به آن مقصد حقیقی عرفان و توحید محض پروردگار برسد¡ 

ماتی بوده برای این کار Ü در حالی که با هم کنار شطّ  یعنی آن کالس های قبلی مقد

تا نزدیک مسجد سهله حرکت می کنند مرحوم قاضی از او سؤاالتی می کنند تا اینکه 

می پرسند: «بگو ببینم شغلت چیست¿»

می گوید: «من شغلی ندارم.»

مرحوم قاضی می پرسند: «چطور شما شغلی نداری¿»

می گوید: «برای اینکه من هرچه بخواهم¡ همان وقت برایم فراهم استº تماشا 

کنید¡ اآلن ماهی از آب بیرون می افتد.» تا این جمله را گفت¡ یک ماهی از داخل شطّ 

ما  برای  بخواهیم  هرچه  ما  وقت  گفت: «هر   ºبیرون انداخت  و  کرد  بلند  را  خودش 

و  سهله  مسجد  تا  کردند  صحبت  نگفتند¡  هیچ  دیگر  قاضی  مرحوم  است.»  این طور 

نشستند و دستورات را دادند¡ بعد فرمودند: «باید کار کنی! در اسالم کار هست و این 

کار را بکن.»

از آن به بعد دیگر برای آن مرحوم حاج میرزا ابراهیم عرب¡ آن خواست نبود¡ 

می خواست¡  گندم  نمی افتاد¡  می خواست  ماهی   ºنمی شد می خواست  هرچه  یعنی 

همان  در  قاضی  مرحوم  رفت.  و  شد  تمام  هیچ¡  می خواست¡  آب  می خواست¡  نان 

در  می خواهد  اآلن  او  چون  فرمودید¿  ه  توج گرفت.١  دستش  از  بود  آنچه  مجلس 

صراط توحید بیاید.

صراط توحید یعنی چه¿ یعنی بندگیº بنده¡ بندۀ خدا استº ماهی می خواهم¡ 

مرغ می خواهم¡ یا اینکه فالن غذا می خواهم¡ یا اینکه کار نکنم¡ این حرف ها چیست¿!

Ü١ جهت اطّالع بیشتر پیرامون این حکایت به مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٣٣ مراجعه شود. (محقّق)



٦١ انسان خوابِ خوب دید یا ندید نباید دنبالش برود 

تمام  اگر  اراده  یک  با  گفته¿  چه  پیغمبرش  گفته¿  چه  خدا  بگوید:  باید  بنده 

سفره های رنگین دنیا برایش حاضر باشد¡ این باید بگوید: من نان و سرکه می خورم¡ 

چون خدا گفتهº باید بگوید: من بیل به دوش می گیرم مثل أمیرالمؤمنین می روم قنات 

حفر می کنم¡ درخت خرما می کارم¡ برای اینکه موالی من به این راضی استº مسأله 

از این قرار است.

ه اطهار و  و لذا می بینیم که این مسائل در او نیست. نزد اولیاء خدا و پیغمبر¡ ائم

الم¡ به طور اکملش بوده¡ آنها به یک اراده مرده زنده می کردند¡  أمیرالمؤمنین علیهم الس

الم بیل دست می گیرد و در نخلستان می رود و  آن وقت چطور أمیرالمؤمنین علیه الس

درخت خرما می کارد¿! و داخل قنات می رود و عرق می ریزد¡ مگر نمی تواند به یک 

اراده مثل آمیرزا ابراهیم عرب بگوید یک ماهی از شطّ بیرون بپرد و او بردارد سرخ 

کرده و بخورد¿! حال آنکه آن درجات و مقاماتی که آنها دارند¡ صد هزار نفر مثل 

حاج میرزا ابراهیم عرب ندارند.

آن کسی که می خواهد به مقام توحید برسد باید از اینها بگذرد¡ و مثل همین 

دستور  در  و  گرفت  وی  دست  از  قاضی  مرحوم  را  مقامات  این  تا  که  ابراهیم  آمیرزا 

عالم توحید واردش کرد¡ او حاالت خیلی عجیب و غریب و توحیدی پیدا کرد. من 

آمیرزا ابراهیم عرب را ندیده بودم¡ ولی همان وقتی که در نجف بودم¡ در کاظمین 

در پی چراغانی یکی از اعیاد که داشت جلوی دکانی را چراغانی می کرد¡ برق او را 

گرفت و از دنیا رفت.

در عالم عرفان و سیر و سلوک¡ باید کار برای خدا باشد¡ انسان خواب خوب 

دید یا ندید¡ نباید دنبالش برودº مکاشفه پیدا کرد¡ خدا دادهº اگر نداد¡ نباید دنبالش 

اول  از  پس   ºکند طلب  انسان  آنکه  نه  دارد¡  قیمت  بدهد  خودش  خدا  آنچه   ºبرود

طلبِ غیر خدا کنار می رود¡ آن خواب خوبی که انسان می بیند¡ بدون اینکه انسان در 

دۀ خوب¡  ذهن خود دنبال کرده باشد¡ آن مکاشفۀ خوب¡ آن برخورد با ارواح مجر
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آن مشاهدۀ عالم انوار خوب¡ که انسان دنبال نکرده و نخواسته باشد و خود به خود 

پروردگار برای انسان آورده باشد قیمت دارد.

داشته  نظر  در  نباید  را  خدا  از  غیر  سلوک¡  آخر  تا  سلوک  اول  از  سالک  پس 

عمل  بدهد¡  قرار  نباید  خدا  معادل  را  چیزی  کند¡  کار  نباید  خدا  از  غیر  برای  باشد¡ 

خودش را به مادون خدا نباید عوض کند¡ هرچه در راه پیدا شد¡ شدº اگر هم پیدا 

نشد¡ نشدº نه پیدا شدنش عالمت قرب است و نه پیدا نشدنش عالمت بعد.

 ºه به خداست¡ ذکر خداست¡ وارد شدن در حرم خداست عالمت قرب توج

و عالمت بعد عدم میل به عبادت است¡ عدم میل به ذکر خداست¡ عدم میل به یاد 

خداست¡ میل به امور متکثّره و شهوانیه و غفلت و اعراض از خدا و حب جاه و مال 

نورانی  حجاب های  که  نورانیه¡  و  قاهره  انوار  همان   حب اینکه  یا  و ... .  ریاست  و 

است. اینها همه از بین می رود و فقط خدا می ماند و بس¡ این عالمت قرب است¡ و 

لذا در ادعیه وارد است که:

االستِعدادَ  و  اخلُلودِ،  دارِ  إلَی  ةَ  اإلنابَ و   ، رورِ الغُ دارِ  ن  عَ التَّجايفَ  قنا  ارزُ مَّ  «اللَهُ
.»١و٢ بلَ نُزولِهِ وتِ قَ لِلمَ

ببیند  خودش  نفس  و  باطن  در  انسان  که:  است  این  طریق  ت  صح عالمت 

میلش به عالم معنا و حقیقت و عالم نور و پاکی و صدق و خلوص بیشتر استº و 

نسبت به عالم کثرت و دار غرور و اعتبارات و مصلحت اندیشی های بی خود¡ و جنگ 

و نزاعی که میان نفوس است برای اینکه بر یکدیگر غلبه کنند و هریک دیگری را 

Ü١ إقبال األعمال¡ ص ٢٢٨.

Ü٢ معاد شناسی¡ ج ٩¡ ص ١١٧:

الم است که در سجده تکرار می نمودند و ترجمه اش این است:  از ادعیه امام زین العابدین علیه الس»

”بارپروردگارا! به ما روزی کن پهلو از این خانۀ غرور دنیا تهی کنیم¡ و به سوی خانۀ جاودان آخرت 

انه دل دهیم¡ و استعداد مرگ را قبل از رسیدن آن به ما عنایت فرما.“» د مجِ



٦٣ کیفیت تعامل سالک با آداب و رسوم عالم کثرت 

می کوبد تا مقام خودش باالتر برود و مال زیادتری به دست آورد¡ تنفر داشته باشد.

ه انسان به آن عالم زیادتر بشود و از  ت طریق این است که توج عالمت صح

این عالم همواره پهلو تهی کند¡ و قبل از اینکه موت برسد¡ انسان مستعد شود¡ یعنی 

دات¡ حرکت کند به سوی عالم قدس و عالم خلوص¡  حرکت کند به سوی عالم مجر

نداشته  یا  باشد  داشته  فرش  انسان  می خواهد  حاال  است¡  ت طریق  صح عالمت  این 

باشدº نه داشتن فرش مضر است و نه نداشتن فرش مفید.

قدری مسأله از این مسائل باالتر می آید¡ یعنی انسان می شود بندۀ پروردگار¡ 

فرش روی زمین است¡ نه در دل انسان¡ اگر فرش آمد در دل¡ زنجیرهای فرش به 

دل بسته شد¡ این آفت استº حاال فرش نمی خواهد باشد گلیم هم باشد¡ حصیر هم 

و  باشد  بسته  دل  به  آنها  زنجیرهای  و  بنشیند  رویش  انسان  اگر  است.  همین  باشد¡ 

در قلب انسان حصیر و گلیم باشد¡ آن آتش استº چرا که مثالً انسان می آید از این 

فرش های معمولی که یک قدری در عرف و عادت پایین تر است و مردم به واسطه آن¡ 

انسان را زاهد منش تلقی کرده و به انسان وِجهۀ مقدس مآبی می دهند¡ استفاده می کند 

و این آفت و آتش استº اما اگر فرش باشد و زنجیرهایش به دل بسته نباشد¡ انسان 

می گوید: چون خدا گفته باید روی این فرش بنشیند.

انسان در عرف و عادت و رسومات¡ نه خیلی باید باال برود که غلو بشود¡ نه 

آن قدر خود را پایین بیاورد که انگشت نمای مردم بشودº که بگویند: ای آقا¡ این زاهد 

را نگاه کن! انسان باید زبان مردم را ببندد و کار خودش را بکند¡ لذا این هم برای 

انسان ضرر ندارد که خانه ای داشته باشد¡ مسکنی داشته باشد برای رفع احتیاج خود 

و عیاالتش و از دغدغۀ اجاره نشینی خالص شود و فکرش راحت باشد¡ اینها همه اش 

در حساب خداست و در حساب نفس و شیطان نیست.

 ºا اگر نه¡ انسان یک گلیم داشته باشد¡ آن وقت برای این حساب قائل بشودام

امر خدا می آید: بده! انسان هم نمی تواند بدهدº می گوید: اینجایش را این طور کن! 
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انسان نمی کندº مثالً درویشی است که به آن تبرزینش یا به آن کشکولش عالقه دارد¡ 

این حجابِ بین او و خداستº همین کشکولش و همین تبرزینش حجاب است¡ ولی 

اصالً  ولیکن  نشسته  هم  آب  جوی  کنار  نشسته¡  هم  باغ  در  که  کنید  فرض  نه¡  یکی 

حساب با این حرف ها ندارد¡ همه اش غرق عالم نور است و انوار.

مسألۀ عرفان¡ مسألۀ دقیق و لطیف و ظریف و حساب شده ای است و بر اساس 

¡ چون  ل و ساختگی و تصنّع نیست¡ یک مسأله ای است متحقّق به حقم و تخیتوه

حرکت به سوی حق است¡ لذا انسان را از هرچه در او شائبۀ موهومات و خرافات و 

اضافات و تقیدات و تعینات پست است¡ خارج می کند و تمام این افکار و تخیالت 

نِی را می سوزاند و حرکت می کند در یک عالم عالی¡ در یک فکر عالی¡  کوچک و د

در یک نیت عالی و در یک صراط عالی¡ این از آن عرفان است.

پس انسان در این مسأله خوب باید دقّت داشته باشد که اطاعت برای خداست¡ 

يهِ  إلَ و  أَماتَنی  ما  بَعدَ  أَحياين  الَّذی  بگوید:”احلَمدُ ‘ِ  و  برود  سجده  به  رختخواب  در 

النُّشور“¡١ «شکر از آن خدایی است که بعد از اینکه مرا میرانده بود¡ زنده کرد و اآلن 
به سوی او حرکت می کنم¡ که نشور به سوی خداست.»

ه.“٢ «حمد اختصاص به خدایی  هُ و أَعبُدَ َمحِدَ لَیَّ روحی ألِ دَّ عَ ”احلَمدُ ‘ِ الَّذی رَ
دارد که روح را به من برگرداندº برای اینکه باید عبادت و حمد او را بجا بیاورم.»

پس اآلن که از مرگی برگشتم¡ یعنی از این خوابی که بیدار شدم¡ برای چیست¿ 

هº پس عبادت از آن خداستº هر کاری سالک می کند از آن او  هُ و أَعبُدَ َمحِدَ برای ألِ

نیست¡ از آن خداستº این یک مسأله.

همچنین یکی دیگر از چیزهایی که از شرائط خیلی مهم است و بایستی سالک 

در نظر داشته باشد¡ قضیۀ استقامت و تحمل و صبر است¡ تحمل مشکالت و صبر در 

Ü١ الکافی¡ ج ٢¡ ص ٥٣٩.

Ü٢ همان مصدر¡ ص ٥٣٨.



٦٥ مشکالت و موانع موجود در سیر و سلوک إلی اهللا 

نامالیمات¡ شکیبایی در نامالیماتº چون این راه به سوی خداست¡ و هر راهی را که 

انسان می خواهد برود موانعی دارد¡ اگر از آن موانع خسته بشود¡ خُب می ماندº همین 

راه های مادی را هم که انسان می خواهد برود¡ اگر در راه به سنگالخ یا رودخانه یا 

خندقی برخورد کند و بگوید: من نمی توانم عبور کنم! خُب در آنجا می ماندº ولی آن 

ه برود¡ باید از رودخانه و خندق عبور کند¡ موانع طریق را هم  کسی که می خواهد مکّ

برطرف کند و همت هم باید داشته باشد که باألخره بایست از این راه بگذرد.

دنیوی  مقاصد  و  معمولی  راه های  از موانع  سلوک بیشتر  و  سیر  راه  در  موانع 

ات و شرائط¡ چیزهایی  است از این نقطه نظر که چون در راه های دنیایی موانع و معد

ولیکن  می کند¡  عبور  و  نمی دهد  اهمیتی  هم  انسان  و  هستند  آشنا  نفس  با  که  است 

چون موانع راه سیر و سلوک یک قدری غیر مأنوسند¡ به نظر انسان مهم می آید و االّ 

بیشتر هم نیست.

که  کسی   ºدارد موانعی  بشود¡  پزشک  می خواهد  که  کسی  مثال¡  باب  من 

اختیار  غربت  باید  بشکند¡  باید  را  موانع  بشود¡  ص  متخصّ پزشکی  در  می خواهد 

دارد¡  موانع  کند¡  تحمل  را  مصیبت  هزار  بال¡  هزار  رنج¡  هزار  مثالً  که  بایستی  کند¡ 

شب است¡ انسان می خواهد مطالعه کند بایستی که راحتی و گردش و تفریح و همه 

کارهایش را بگذارد و بیاید مطالعه کند¡ اینها همه موانع استº صبر¡ تحمل¡ شکیبایی 

باید داشته باشد تا این  کار را به مقصد برساند.

روی  سلطان  می خواهد  که  کسی   ºهمین طور بشود  تاجر  می خواهد  که  کسی 

زمین بشود¡ هزار تا مشکالت داردº ما خیال نکنیم این کسانی که در دنیا سلطانند و 

رئیس جمهورند¡ به آسانی می رسند¡ هزار تا خون دل می خورند¡ هزار تا سفر دریا 

قرار  دشمن  دست  در  می دهند¡  قرار  نهنگ  کام  در  را  خودشان  می کنند¡  خشکی  و 

می دهند¡ تا از اینها عبور کنند و آن مقام به دستشان بیاید.

ب ظلمانیه و نورانیه الزم است. ج در راه خدا هم همین است¡ عبور از نفس و از ح
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حجب ظلمانیه مثل: حب جاه و اعتبار و حب ریاست و بخل و حسد و کینه 

و صفات رذیله ای که در نفس است.

مقامات  از  باید  بگذرد¡  حورالعین  از  باید  انسان  اینکه:  مثل  نورانیه  حجب 

چیزی  او  به  آنجاها  در  اگر  که  پروردگار  مقصد  برای  باال  برود  کند¡  تجاوز  اخروی 

نشان دادند و نتوانست عبور کند همانجا می ماند.

در  که  است  شده  نقل  طباطبایی  مه  عالّ مرحوم  از  تابان  مهر  در  قضیه ای  یک 

مسجد کوفه مشغول ذکر بودند و حورالعین می آید. خب خیلی عجیب است دیگر! 

حورالعین مال ایشان بوده است.١

سؤال: آقای گلپایگانی بوده¿!

مه طباطبایی. جواب: نه! در مسجد کوفه برای خود آقای عالّ

سؤال: بله¡ بله! ولی آقای گلپایگانی هم چنین مطلبی دارند¿

جواب: آقای گلپایگانی¡ بله¡ ایشان در مکاشفه دیده بودند که وارد شدند در 

یک باغ و استخری که دختران جوان دورش نشسته بودند¡ خُب اینها همه واقعًا مال او 

است¡ البته با آنها هر کاری بکند حالل است¡ ولی اگر انجام بدهد همین جا می ایستد¡ 

این چیزهایی که اآلن می بیند و مسلّم ملک طلق اوست و به او نشان می دهند برای 

این است که به مقام عالی تر برسد¡ چون کالس است¡ در این کالس عبور می دهند 

که تماشا بکن مال توست¡ از اینجا باید عبور بکنیº اگر بماند همین جا مانده¡ باید 

عبور کندº و لذا عبارت صحیحی می فرمود: «دیدم که اینها بر من حرامند.» حرامند¡ 

یعنی ممنوعند¡ اگر من به اینها مشغول بشوم همین جا می مانم¡ لذا گفتند که: «از در 

باغ بیرون آمدم.» و خیلی این حرف صحیح و خوبی است و خدا را شکر که بیرون 

آمد و االّ همان جا مانده بود.٢

Ü١ جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مکاشفه به مهر تابان¡ ص ٣١ مراجعه شود. (محقّق)

Ü٢ جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مکاشفه به معاد شناسی¡ ج ١¡ ص ١٤٧ مراجعه شود. (محقّق)



٦٧ حکایت عرضه کردن حورالعین خود را به عالمه طباطبایی در مسجد کوفه 

مۀ طباطبایی که می فرمود: «حورالعین آمد و از من متأثّر شد  یا همان قضیۀ عالّ

و رفت از طرف دیگر آمد¡ باز تعارف کرد.» و ایشان می فرمود که: «من تا به حال هر 

وقت یاد آن حورالعین می افتم دلم می سوزد برای آن تأثّری که از من پیدا کرد.» هیچ 

ه به خدا هستی¡ باید یاد  چاره هم نیست¡ چون استاد دستور داده در موقعی که متوج

خدا باشی و بس.

ه و حضور قلب به خدا  ن باب مثال: انسان دارد نماز می خواند¡ و توجحاال م

دارد¡ اگر یک زن زیبای درجه یک در دنیا¡ در همان وقت بگویند: بر تو حالل است 

و اصالً زوجۀ توست¡ تو هم او را تماشا کنی¡ جمال او را نگاه کنی¡ حاال آیا انسان در 

حال نماز می تواند نگاه کند¿! خُب حضور قلبش از بین می رود.

حاال اگر همین مسأله در ذهن آمد و مکاشفه در ذهن آمد¡ در حال نماز انسان 

یک حورالعین دید¡ مثل همین که در خارج عرض کردم یک آن برای انسان روشن 

نماز  حال  در  که  مکاشفه  همین  در  آیا  و  است¡  حالل  او  بر  و  اوست  مال  که  شد 

خدا  با  دارد  اآلن  این  چون  دیگر¡  نمی تواند  کند¿  ه  توج او  به  می تواند  می کند  پیدا 

صحبت می کند¡ مافوق همۀ حورالعین هاست و خلوت با او یک لحظه اش می ارزد به 

سنشان از اوست¡ جمالشان از اوست¡ کمالشان  هزاران هزار حورالعین¡ تمام اینها ح

ق حسن و کمال  سن آفرین است و خالّ از اوست¡ اینها همه ظهور او هستند¡ او ح

است¡ و سالک می خواهد به آن قلّۀ کوه برود¡ اگر بخواهد روی سبزه های دامنه کوه 

 ºبنشیند می ماند. او باید سرِ آن قلّۀ توحید برود¡ و قلّۀ توحید رفتن هم مشکل است

انسان باید تحمل سرما و گرما بکند¡ عصا بردارد¡ با خودش زاد و راحله ای بردارد.

 حال اگر به انسان بگویند: آقا کجا می روی! این چه کاری است که می کنی¿! 

چرا تو زاهد شدی¿! تو هم بیا مثل رؤسای دیگر¡ این کار را بکن¡ آن کار را بکن¡ 

چرا بر عمر خودت غبطه نمی خوری¿ تو اول جوانیت است¡ بیا و در این سمینار و 

یا  است¡  کمتر  درجه اش  است¡  کمتر  مقامش  تو  از  او  بکوب!  را  طرف  سمینار¡  آن 
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یک قصر ییالقی و قشالقی داشته باش¡ یا مثالً اآلن فالن ماشین برای تو آماده است¡ 

شیطان هم که دائمًا می آید جلوه می دهد¡ خب انسان هم اگر از اینجا خوشش آمد 

مانده است دیگر.

اما آن کسی که می خواهد برود قلّۀ کوه¡ دیگر او که نمی تواند با خودش قالیچۀ 

ترمه را هم بردارد¡ رادیو و تلویزیون را هم روی کولش بگذارد¡ باید خودش را سبک 

است¡  لباس  سبک ترین  لباسشان  اصالً  می گویند:  هستند¡  کوه پیما  که  افرادی  کند¡ 

خرما  یا  آب نبات  نمی برند¡  خودشان  با  غذا  مثالً  و  است  کفش  سبک ترین  کفششان 

ه اش زیاد باشد¡ و  می برند¡ که هر وقتی گرسنه شان می شود یک خرما بخورند که قو

االّ کسی که بخواهد برود قلّۀ کوه¡ اگر با خودش خورشت فسنجان و کبک و تیهو و 

مرغ و اینها بردارد که نمی تواند باالی کوه برود و به مقصد برسد.

انسان  خدا  توفیق  به  هست¡  مشکالت  است¡  همین  هم  توحید  مسأله  در 

بایستی که بشکند¡ باید همت بلند داشت¡ انسان باید از خدا بخواهد که مشکالت 

الم و باألخصّ به حضرت  ه علیهم الس ل به ائم از بین برود. باید توکّل به خدا و توس

ریف صاحب مقام والیت کلیه و الهیۀ  ه الشَّ ج فَر õلَ اهللا جامام زمان حضرت مهدی ع

ل بنمایدº همین طوری که انسان در جلوت و خلوت و خواب و  توس ¡ حضرت حق

ه به خدا می کند¡ او هم واسطۀ فیض برای افاضۀ آن انوار است¡ با توکّل  بیداری توج

ه موانع از بین می رود. ل به پروردگار و ائم و توس

زید می آید و می گوید: «امشب بیا با هم به فالن مجلس یا شب نشینی یا فالن 

گعده برویم» که حاال حرام هم نیست¡ حتمًا هم حرام نیست¡ بلکه حالل هم هست¡ 

ولی به درد انسان نمی خورد¡ جز اتالف عمر برای او چیزی نیست. باید بگوید که: 

«آقا! مانعی دارم¡ نمی توانم بیایم.»

می کنی¿  سجدۀ طویل  شما  اینکه  می گوید که: «آقا مثل  می آید و  آن دیگری 

طویل  سجدۀ  که  کسانی  آن  نشسته ای¿  صوفی ها  با  شده ای¿  صوفی  شما  اینکه  مثل 



٦٩ درد سالک درد خداست و تا به خدا نرسد دلش آرام نمی گیرد 

می کنند صوفی ها هستند¡ این کار چیست¿!» آدم اگر به حرف او برود¡ تمام شده. 

و  ممشی  خالف  که  صوفی هایی  این  اگر  صوفی هاست¿!   آن از  کجا  طویل  سجدۀ 

طریقند¡ از این سجده های طویل داشتند که خوشا به حالشان.

الم است¡ سجدۀ طویل  حضرت موسی بن جعفر علیهما الس سجدۀ طویل از آن

أمیرالمؤمنین  حضرت   آن از  طویل  سجدۀ  است¡  الم  علیه الس اد  سج حضرت   آن از 

الم استº آن حاالت و آن نمازها و آن غرق شدن ها مگر افسانه است و این  علیه الس

صوفی ها برای ما آورده اند¿!

رده خودش را پاک کند¡  پس هرکسی که بخواهد به حق متحقّق بشود و یک خُ

رده خودش را درست کند¡ یک خرده به فکر خودش بیاید و یک خرده خودش  یک خُ

را به این بزرگواران نزدیک کند¡ زود می آیند به او برچسب می زنند و بدبخت بیچاره 

صوفی  آقا  این  و  می کشد  آب  جانماز  دارد  آقا  می گویند: «این   ºمی کنند ساقطش  را 

است¡ سجدۀ طویل می کند و ذکر می گوید و کم صحبت می کند و خودش را گرفته 

است¡ چرا این چنین شده¿»

بابا! آخر تو که از درد این خبر نداری¡ و نمی دانی در دلش چه خبر هست! 

خب تو مشغول کار خودت هستی¡ به این همه گرفتاری هایی که برای خودت ایجاد 

کردی و از صبح تا به غروب هم زحمت می کشی و به قول جناب عالی مثالً یک مداد 

یا یک قلمی را که از آن بیت المال است می گذارد در جیبش و می برد خانه اش¡ دلش 

هم خوش است. آیا مقصد این است و دیگر همه هیچ¿ آری¡ تمام کارها و تعینات 

دنیوی از این تجاوز نمی کند.

 من دردی دارم و آن درد خداست و تا به او نرسم آرام ندارم¡ شما از درد آتش 

دل من که خبر نداری! و االّ اگر خبر داشتی مثل من ساکت بودی¡ من که نمی خواهم 

ه و آن حزنی که در دل من است¡ آن  تصنّعی خودم را ساکت کنم¡ ولی آن غم و غصّ

در  بتوانم  که  نمی گذارد  دیگر  آن  زده¡  آتش  مرا  وجود  و  شده  افروخته  که  جرقّه ای 
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این مجالس عادی شما بیایم¡ با شما هم بحث بشوم¡ کرکر کنم¡ قهقهه بزنم¡ شوخی 

کنم¡ مزاح کنم¡ از این غیبت کنم¡ از آن غیبت کنم¡ به این بد بگویم¡ به او خوب کنم¡ 

حاال  بکنم¡  را  کارها  این  نمی توانم  دیگر  من  کنم¡  بیجا  تکذیب  و  تمجید  و  تعریف 

هرچه هم می خواهید بگویید.

آن وقت اینجاهاست که صبر می خواهد¡ تا اینکه راه طی بشود و االّ اگر انسان 

این صبر و شکیبایی را نداشته باشد¡ آفت از هر طرف می آید¡ انتقاد می آید¡ بدگویی 

می آید¡ تعریف بیجا می آید و انسان باید کنار بزند¡ چون اگر همان تعریف بیجا در 

قلب بنشیند مانع راه است. برای اینکه نپذیرد و بگوید راه من خداست باید صبر کند¡ 

تعریف به درد من نمی خوردº انتقاد می آید¡ آن را هم باید کنار بگذارد¡ بگوید: من 

برای خدا دارم کار می کنم و وقتی می دانم خدای من از کار من راضی است¡ حاال 

شما انتقاد بکن!

 ºو البتّه حاال هم نباید انسان با مردم سر و کَلّه بزند¡ باید راه خودش را برود 

 ١.Z® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢[

«بندگان خدا ]¢ £Z بندگانی که نسبت با خدا دارند¡ بندۀ زمین و شهوت 

و غفلت و بندۀ غیر خدا نیستند¡ بندۀ خدا هستند. این بندگان¡ روی زمین با نرمی 

و سهولت و با آرامش راه می روند. و زمانی هم که جاهلین به اینها خطاب نموده و 

برخورد کنند¡ اینها به سالمت کار خود را می کنند و می گذرند.»

فرض بفرمایید که انسان دارد از کنار دیوار و کوچه ای عبور می کند¡ آنجا هم 

یک سگ به انسان واق واق می کند¡ هیچ انسانی دیده اید برود به آن سگ بگوید چرا 

با من این کار را می کنی¿ من که به تو نظر بدی ندارم نباید با من این کار را بکنی. 

باید انسان زود کارش را بکند و برود¡ نباید خودش را با جاهلین در بیاندازد¡ مجادله 

Ü١ سوره الفرقان (٢٥) آیه ٦٣.



٧١ سالک نباید با مردم عوام سر و کلّه زده و مجادله کند 

کند¡ داد بزند¡ بیداد کند و بخواهد برود برای آنها استدالل کند که آقا کار من این طور 

است و آن طور است.

بله! یک وقت انسان با آنها بحثی می کند که برای آنها مفید است¡ آنها را به 

خدا نزدیک می کند¡ راه گشای آنهاست¡ بلهº اما جاهالن می خواهند انسان را بکشند 

و بیاورند در جرگه و محیط افکار خود¡ می خواهند انسان را مثل خودشان کنند.

به دست  جیفه ای  کالب  و  سگ ها  این  وقتی  که  هست  بزرگان  کلمات  در   

را  جیفه  آن  می خواهد  کدام  هر  می کنند.  دعوا  جیفه  آن  سر  بر  یکدیگر  با  می آورند 

برای خود بگیرد. اما وقتی یک مردی از کنار کوچه بگذرد¡ تمام این سگ ها می آیند 

به او حمله می کنند¡ چرا همه شان¿ برای اینکه آنها در خوردن جیفه¡ یک هدف دارند 

و خوردن جیفه مال همه شان است و اما این مرد چون مسلکش بر خالف آنهاست¡ 

همۀ آنها به او حمله می کنند که چرا انسانی¿! چرا هم مسلک و هم طبقۀ ما نیستی¿! 

آنها که در خوردن جیفه با همدیگر سر و صدا ندارند¡ همه نسبت به این انسان سر 

و صدا پیدا می کنند¡ که چرا تو انسانی¿! این مردم جاهل هم همین طور هستند. شما 

دارند¡  را  خدا  سلوک  و  پروردگار  طریق  غیر  که  افرادی  از  کنی¡  صحبت  هرکس  با 

می خواهند تو را در جرگۀ خودشان بکشند.

بيلِ  سَ لَی  عَ لِّمٌ  تَعَ مُ یا  بّاين  رَ عالِمٌ  یا  «انسان ها  فرمود:  الم  علیه الس أمیرالمؤمنین 

عاع هستند.»١ جٌ رُ َ النَّجاة یا مهَ
Ü١ امام شناسى¡ ج ٤¡ ص ٢١٧:

 øام óل óف öäا øب óجلÇ ىلÅ ىöن óج óأخر óف ãال øلسÇ عليه òى طالبöب óÃ õىٌّ بن öل óع óلمؤمننيÇ õمريÃ ìد óيöب óذ óخ óÃ :òÏيا öÒ õبن õيل óم õک óáقا»
نِّى ما أَقولُ  ظْ عَ عاها، فَاحفَ ها أوْ ريُ يَةٌ فَخَ لوبَ أوعِ هِ القُ ذِ يلُ إنَّ هَ مَ : ”يا کُ óáمَّ قا õث öÁÇد óع نóفَّسÇ óلصُّ óت óر óصحÃ
لِ  عَ کُ ، يَميلونَ مَ قٍ لِّ ناعِ عاعٌ أتباعُ کُ جٌ رُ َ بيلِ نَجاة، و مهَ ىل سَ لِّمُ عَ تعَ ، و مَ انِىُّ بّ : النّاسُ ثَالثَة: فَعالِمٌ رَ لَکَ

“. ثيقٍ کنٍ وَ أُوا إىل رُ لجَ ، و لَم يَ لمِ ، لَم يَستَضيئوا بنورِ العِ ريحٍ
 الم دست مرا گرفت   بن أبى طالب علیه الس کمیل بن زیاد مى گوید: أمیرالمؤمنین على
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عاÚ صحبتشان این است که: بیا پیش ما! بیا هم فکر ما بشو! بیا هم ایدۀ  õÑ ñج ó óمه
ما بشو! بیا هم عقیدۀ ما بشو! بیا هم اختالط با ما بشو! بیا از ما بشو! و اگر انسان یک 

ه می کنند و می برند. ه تکّ خرده خودش را بدهد¡ مثل شتر قربانی سر بریده¡ تکّ

بایستد¡  خود  سرجای  محکم  باید  خدا¡  به  توکّل  و  ایمان  نیروی  به  مؤمن 

می ماند¡  پا برجا  کوه  مثل  «مؤمن   ١“ فُ اصِ وَ العَ هُ  کُ رِّ َ حتُ ال  خِ  اسِ الرّ اجلَبَلِ  کَ نُ  ؤمِ ”المُ
تند بادها و طوفان ها نمی توانند او را تکان بدهند.» باد که می آید درخت ها را حرکت 

می دهد¡ بعضی از شیروانی ها را بلند می کند¡ خانه ها را خراب می کندº ولی هیچ دیده اید 

آن بزرگترین طوفان ها و شدیدترین عاصف از عواصف بری آسمان و طوفان ها و آن 

خ. اسِ اجلَبَلِ الرّ عاصف های شدید¡ کوهی را تکان بدهدº مؤمن این طور است¡ کَ

وزش باد ولو طوفان های شدید باشد¡ کوه را نمی تواند تکان بدهدº این مؤمن 

اآلن در آن صراط حق با نیروی حق حرکت می کند و در قلبش تشخیص داده صراط 

چیست و راه چیست و تمام این عواصف¡ این افکار¡ این خیاالت¡ این دعوت ها به 

من  است¡  غلط  اینها  «نه¡  که:  می گوید  می کند¡  قیاس  خودش  قلب  با  و  می رسد  او 

اگر بروم در آن راه¡ حرام می شوم¡ فانی می شوم¡ آن کسی که مرا یک ساعت به فالن 

جا دعوت کرده¡ یک ساعت مرا ضایع کرده است. نه تنها یک ساعت¡ به اندازه یک 

 و به سوى مقبره به راه افتادیم. چون حضرت وارد صحرا شد نفسى عمیق کشید و فرمود: 

”اى کمیل! این دل ها ظرف هایى است و بهترین آنها آن دلى است که گنجایشش بیشتر باشد. آنچه 

من با تو مى گویم حفظ کن و از خاطرت محو مساز. مردم سه دسته هستند: عالمى است عارف 

به خدا و مربى گم گشتگان به وادى حقیقت¡ و شاگردى است که در پیروى از آن عالم راه نجات 

را مى پیماید¡ و مردمى هستند نادان و بى فکر¡ اوباش و بى منزله و قیمت که به دنبال هر صدایى که 

بلند شود¡ خواه حق و خواه باطل مى دوند¡ و با وزش هر بادى مى جنبند¡ دل آنها به نور علم روشن 

نشده و به مقام قابل اعتمادى پناه نیاورده اند.“»

الم که در الکافی¡ ج ١¡  این جملۀ معروف متّخذ از روایتی است در فضائل أمیرالمؤمنین علیه الس Ü١

ص º٤٥٤ المناقب¡ ج ٢¡ ص ٣٤٧ آمده است. (محقّق)



٧٣ جمع شدن پرندگان نزد هدهد و مطالبۀ سیمرغ 

ساعت روح من و نفس من در آن مسیر رفته و من از کار خودم بازماندمº من باید بر 

صراط ایمان باشم و حرکت کنم.» مؤمن در این صورت موفّق می شود.

یر حکایتی دارد که مجموعه کتاب را در برگرفته است.  ار در منطق الطّ شیخ عطّ

بگردیم¡  برویم  هم  با  بیاییم  گفتند:  شدند¡  جمع  همدیگر  با  همه  مرغ ها  می گوید: 

سیمرغ را پیدا کنیمº هی می گویند که: سیمرغ¡ سیمرغ¡ سیمرغ¡ ما تا به حال سیمرغ 

را ندیده ایم¡ بیاییم با هم برویم سیمرغ را پیدا کنیم! نصف بیشتری از این مرغ ها گفتند 

که: «این حرف چیست¿! خب¡ سیمرغ اگر بود¡ تا حاال دیده می شد! پس حال که 

دیده نشده¡ نیست و اصالً افسانه و خیال است¡ باطل را از سر خودتان بیرون بیاورید 

و ما هم اهل این راه نیستیم.»

ه از مرغ ها راه افتادند و بر فراز آسمان آمده تا بروند سیمرغ را پیدا کنند.  یک عد

به سبزه زار و آب و چشمه ای رسیدند¡ مقداری از آنها به هوای چشمه و آب و گیاه 

ه ای مثل مرغابی چون  عد ºه به راه خود ادامه دادندپایین آمدند و همان جا ماندند. بقی

به کنار دریا و باتالق و مردابی رسیدند پایین آمدند. همین طور غازها یک جا پایین 

آمدند¡ کرکس ها یک جا برای خوردن جیفه ها پایین آمدندº همین طور اصناف مختلف 

این مرغ ها را می شمارد که همه یک جا پایین آمدند.

ه هم که خیلی جلو رفتند و به اینها اعتناء نکردند¡ آفتاب گرم تابستان را  یک عد

که دیدند¡ آنها هم گفتند که: این سفر¡ سفر خطرناک است و خوف به خودشان غلبه 

دادند و گفتند که: ما اگر جلو برویم می میریم و همان جا پایین آمدند.

ه که فقط سی تا مرغ بودند¡ اینها رفتند¡ رفتند¡ رفتند¡ رفتند به سر کوه  یک عد

قاف  کوه  سرِ  به  رفتند  است¡  قاف  کوه  سرِ  سیمرغ  محلّ  که  بودند  گفته  چون  قاف¡ 

عجیب!  که  دیدند  طرف¡  آن  و  طرف  این  کنند¡  پیدا  را  سیمرغ  خواستند  و  نشستند 

خودشان سی تا مرغند¡ سی تا مرغند و سیمرغ را پیدا کردند.١

Ü١ جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب به توحید علمی و عینی¡ ص ٤١ مراجعه شود. (محقّق)
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یعنی اگر می خواهی خدا را پیدا کنی¡ خودت را پیدا کن. عیب ما این است 

نرفته ایم  نفس  معرفت  دنبال  نشناخته ایم¡  را  خودمان  کرده ایم¡  گم  را  خودمان  ما  که 

ببینیم خودمان کی هستیم¿! به دنبال علوم خارج رفتیم¡ یکی دکتر شده¡ یکی فیزیکی 

یکی من باب  عالم شده¡  یکی  شده¡  یکی مهندس فالن  یکی شیمیست شده¡  شده¡ 

ر شده¡ محدث شده¡ یا فقیه شده منهای عرفانº ولی نرفته ایم خود را پیدا  مثال مفس

کنیم که چه کسی هستیم¿ که اگر من خودم را شناختم و بعد از اینکه از شناخت ذات 

خود مستغنی شدم¡ حاال می روم دنبال علوم خارجی¡ خب مبارک استº ولی هنوز 

من بیچاره خودم را نشناخته ام.

بَّه“١و٢ از نفیس ترین کلماتی است که آمده  فَ رَ رَ د عَ ه فَقَ فَ نَفسَ رَ اینکه ”مَن عَ

و شواهد عجیب و غریبی دارد¡ این است که انسان بایستی خدا را در خود بیابد¡ در 

 ٣.ZB A @ ? >[ ºت داردخدا با ذات انسان معی ºخداست ذات انسان سر

«هرجا باشید خدا با شماست¡ با حقیقت شماست.» برو خود را پیدا کن و بشناس! 

تا خدا را پیدا کنی.

سیمرغ یک موجودی خارج از حقیقت نیست¡ و لذا دیده هم نمی شود و لذا 

در حکایت طیور هم دیده نشد¡ چون به آن شکل قابل دیدن نیستº ولی حقیقت آن 

سیمرغ¡ سی مرغ است. برو عبور کن از این مراحل¡ از این شهوات¡ از این غفالت¡ 

از این چشمه ها¡ از این آب ها¡ از این لجن زارها¡ از این مرداب ها¡ از این جیفه ها¡ تا 

بتوانی به آن مقام سیمرغ برسی و آن را پیدا کنی.

این کنایه از این است که همیشه انسان باید همتش بلند باشد¡ مثل آن سی تا 

مرغ¡ گفتند: ما باید برویم و پیدا کنیمº چشمه آنها را گول نزد¡ آب آنها را گول نزد¡ 

Ü١ عوالی اللئالی¡ ج ٤¡ ص ١٠٢.

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٢¡ ص ٥٥: «کسی که خود را شناخت¡ تحقیقًا پروردگارش را شناخته است.»

Ü٣ سوره الحدید (٥٧) قسمتی از آیه ٤.



٧٥  « هرب رففَقد ع ه نفس فرن عتفسیر و تبیینی پیرامون حدیث شریف «م

آنها  آمدند¡  پایین  یک جا  آنها  بودند¡  مایل  خودشان  مانند  به  که  کبوتران  طایفۀ  مثالً 

امثال خودشان را دیدند و گول نخوردندº امثال انسان در شرف و مقام و فالن و فالن 

گول نخوردند¡ هی رفتند¡ رفتند¡ رفتند و گفتند که ما می رویم دنبال سیمرغ تا پیدا 

کنیمº آخر تا کی ما در جهالت باقی باشیم¿! آفتاب هم به آنها تابید¡ اعتناء نکردند¡ 

رفتند و به مقصد هم رسیدند. حکایت¡ خیلی حکایت لطیفی است و خیلی لطیف و 

م کرده است. خوب این معنا را برای انسان مجس

بَّه“¡ به اصطالح منطقی عکس نقیض  فَ رَ رَ د عَ ه فَقَ فَ نَفسَ رَ این قضیۀ ”مَن عَ

آیه ]D إل ZG F¡١ «خدا را فراموش کردند و خداوند نفس آنها را از 

خدا  کردند¡  فراموش  را  خدا  «اینها   ¡Zإل  D[ قرآن¡  آیه  می باشد.  برد.»  آنها  یاد 

نفس های آنها را از یادشان برد.» یعنی چه¿

ه نفسش باشد و عارف به نفسش  یعنی کسی که نفسش از یادش نرود و متوج

باشد¡ همیشه به یاد و ذکر خداست و به یاد لقاء و عرفان خداستº پس عرفان خدا 

در  که  هم  راه هایی  این  و   ºاست انسان  خود  شناخت  بر  مترتّب  چیست¿  بر  مترتّب 

شریعت مطهر ذکر شده¡ همه اینها برای همین معناست¡ معنایش این است که انسان 

را پاک کند¡ و لذا می گوییم که هر عملی که برای خدا باشد قبول است¡ برای خدا 

یعنی چه¿ یعنی غرضی¡ مرضی¡ نیتّی¡ ریایی¡ چیزی در آن نباشد¡ هللاø باشد¡ که انسان 

را پاک می کند و به همان سیمرغ و همان مقصد می رساند.

کن¡  انفاق   ºنفس طهارت  برای  بگیر¡  روزه   ºنفس طهارت  برای  بخوان¡  نماز 

برای طهارت نفس. خدا نمی توانست مثالً یک مالی بدهد و تمام این فقرای دنیا هم 

آن وقت  بریزی¡  عرق  بکشی¡  زحمت  بروی  باید  می گوید:  ما  به  چرا  بشوند¿!  غنی 

بروی خمسش را بدهی¿! خب¡ این تطهیر استº خمس دادن¡ تطهیر نفس است. 

Ü١ سوره الحشر (٥٩) قسمتی از آیه ١٩.
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انسان به مال عالقه دارد¡ دادن در راه خدا Ü نه در راه غیر خدا Ü برای انسان تطهیر 

می آورد¡ تقرب می آورد. خدا مگر نمی توانست اراده کند انسان شب هم بلند نشود 

و در نصف شب زمستان سرد وضو بگیرد¡ برای خدا دو رکعت نماز بخواندº ولی 

این کار را گفته بکن برای اینکه نفس تو پاک بشود¡ آلودگی ها از بین برود. آن وقت¡ 

یک مرتبه ببینیم که آنچه را که به انسان می گفتند و آدم خیال می کرد که این قیامت و 

لقاء خدا و روحانیت و معنویت¡ کذب و دروغ است¡ همۀ ا ینها صحیح بوده است.



م جلسه سو

لزوم کتمان اسرار الهی و آثار سوء کشف سر





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

یکی از مسائلی که در سیر و سلوک خیلی اهمیت دارد و بزرگان علم اخالق 

می کنند¡  توصیه  منزل  آخرین  تا  مرحله  و  منزل  لین  او از  خود  شاگردان  به  همیشه 

کتمان سر است.

لَن است¡ سر یعنی امری که آشکار نیست و پنهان  یعنی امری که در مقابل ع سر

است. در راه سیر و سلوک آنچه که علنی نیست و پنهانی است¡ البد امری الهی است¡ 

یک حال نفسانی است¡ مطلبی است که خدا او را برای همه آشکار نکرده¡ و بر این 

فرد آشکار کرده استº پس این فرد¡ واجد آن حال است نه همهº و افشای آن جائز 

نیست و باید نزد خود انسان باشد.

است¡  متفاوت  دیگر  مرحله  و  منزل  با  مرحله ای  و  منزل  هر  در   سر آن وقت 

مثالً انسانی که در حال عادی دارای تقوا و ایمان عادی به اسالم است¡ با مؤمنین و 

دارم¡  تقوی  من  دارم¡  ایمان  من  دارم¡  اسالم  من  می گوید:  می نشیند¡  که  مسلمان ها 

والیت  من  بگوید:  نمی تواند  اوقات  بعضی  در  سنّی ها  پیش  ولی   ºدارم والیت  من 
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أمیرالمؤمنین را دارمº چون برای آنها مسأله از این قرار نیست که برای خود اوست.

در بین مؤمنین که همه دارای ایمان و تقوی هستند¡ سالک اگر مطلبی گفت و 

یک قدری نورانیتی پیدا کرد و یک چیزی فهمید¡ حق ندارد به دیگران بگویدº چون 

این موهبت خدایی است برای خود او و گفتنش برای دیگران آفات زیادی دارد. اما 

اگر به افرادی بگوید که هم رتبه و هم کالس و هم درجۀ او هستند اشکال نداردº چون 

آن  در  هم  او  خود  که  است  امری  یک   ºنیست  سر کشف  او  برای  گفتنش  واقع¡  در 

مرحله و منزل است و بر این امر واقف و به آن رسیده است.

باز می رود باالتر¡ به جایی می رسد که مطلبی برایش منکشف می شود¡ و در آن 

مرحلۀ جلوتر باز هم شاید افراد معدودی بتوانند با او هم فکر و هم منزل باشندº برای 

آنها بیان کردن عیب ندارد.

همین طور می رود¡ می رود¡ تا خود حرم پروردگار و مقام وصل و لقاء پروردگار 

اَقدس  ذات  آن  مادون  موجودی  هر  به  آنجا  الهی¡  امان  و  امن  حرم  در  ورود  مقام  و 

بخواهد افشاء کند¡ کشف سر کرده استº چون آنجا حرم استº آنجا هم سر انسان 

و هم راز انسان¡ ذات مقدس حضرت حق استº آنجا نباید لب بگشایدº چرا¿ برای 

اینکه لب گشودن¡ یعنی ابراز کردن¡ و آنجا مقام¡ مقامِ ابراز نیست¡ مقام زبان گشودن 

نیستº آنجا ذات است و ذات هم بر ذات خود اطّالع و علم دارد.

حرم¡  چون   ºندارد دوست  و  می گیرد  قهرش  خدا  کند¡   سر کشف  انسان  اگر 

حرم امن استº راه¡ راه عشق استº راه محبت استº این راه بدون عشق و محبت 

اصالً محال است طی بشودº و از رموز عشق و محبت این است که اسرار داخل حرم 

نباید در خارج بیان بشود.

آن  اگر  مثالً  که  می بینید  بفرمایید¡  مالحظه  شما  مجازی  عشق های  همین  در 

سری که بین معشوق و عاشق هست¡ اگر عاشق به غیر ابراز کند¡ بزرگترین گناه را 

کرده¡ و اگر تمام گناهان را مرتکب بشود¡ در نزد معشوق به اندازۀ این گناه نیست 



٨١ تحریم فواحش مصداقی از غیرت الهی در پنهان نمودن زشتی هاست 

 ñÑغفو óم óک óل òنب óÐ ُّل õمرا که بین من و تو است¡ به غیر ابراز کردی. ”ک که تو آمدی سر

نøی“١º تو که رفتی به غیر بیان کردی¡ این اعراضِ از آن مقام اتّصال  óع öÖÇعر öإلÇ ی óو öس
و وحدت و محبت و صمیمیت و وداد و یگانگی که با من داری استº رفتی به غیر 

ر است. óغف õو این ذنب¡ ذنبِ ال ي ºمراجعه کردی

يورٌ و  غَ ا لَ عدً و لذا پروردگار هم غیور است. روایت است که پیغمبر فرمود: ”إِنَّ سَ

.“٢و٣  نها و ما بَطَنَ رَ مِ شَ ما ظَهَ واحِ مَ الفَ رَّ تِهِ حَ ن غريَ نّی، و مِ ُ مِ عدٍ و ا’ُ أَغريَ ن سَ ُ مِ أَنَا أَغريَ
«سعد (سعد بن عباده) مرد غیوری است Ü در داستانی که در تاریخ ذکر شده Ü و من 

از سعد غیورترم¡ و خدای من از من غیورتر استº و چون غیور است و غیرت دارد¡ 

¡ چه آشکار باشد¡ چه پنهان¡ آنها را حرام کرده است.» نها و ما بَطَنَ رَ مِ فواحش را ما ظَهَ

نها æ ما  öم óر óه óفواحش یعنی کارهایی که زشت است و نباید ظاهر بشود. ما ظ

ن¡ چون غیرت دارد¡ از زشتی ها بدش می آید¡ خداوند اینها را مخفی کردهº پس  óط óب
از  معنا  این  و   ºکند مخفی  باید  که  را  آنچه  کرده  مخفی  خودش  أعلی   علی خداوند 

غیرتش است.

اسراری که بین بنده و پروردگار است¡ مختصّ رابطه ای است که بین بنده و 

پروردگار استº اگر انسان آن را به غیر ابراز کند¡ خدا روی همان صفت غیرت¡ که 

یکی از صفات خداست¡ خوشش نمی آید و دور می کند.

Ü١ قوت القلوب¡ ج ٢¡ ص ٩٦:

: ðيف سياحته نظام áيقو ðني قائال øلمحبÇ حدÃ هو æ همÏÇ هيم بنÇبرÇ مع õس»

ی ÇإلعرÖÇ عنøی óوÜ öس ñÑک مغفوÜل òÁی»کلُّ يشøمن ÊاÜی ما ف öق óب ¡ÊاÜبنا منک ما ف óه óæ دÜق
Ü٢ جامع السعادات¡ ج ١¡ ص º٢٣٩ کنز العمال¡ ج ١١¡ ص ٦٨٨¡ با قدری اختالف.

Ü٣ مهر تابان¡ ص ٢٤٧¡ تعلیقه:

«به درستی که سعد بن عباده غیور است و من از او با غیرت تر هستم¡ و خداوند تعالى از من با 

غیرت تر استº و از غیرت اوست که هر زشتى را حرام نموده¡ چه ظاهر و چه باطن.»
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می شود!  پیدا  آفاتی  چه  کرده¡  بیرونش  خداوند  که  بیچاره  این  برای  حاال 

یعنی  استدراج¡  چیست¿!  بال  آن  می آید.  سرش  بر  بال  بزرگترین  و  آفت  بزرگترین 

کم کم¡ به طوری که خودش نفهمد¡ درجه به درجه او را پایین می برد تا به آن درجۀ 

أسفل السافلین و انحطاط می رسد.

پروردگار می گوید: من با تو از مقام اخالص و یگانگی مطلبی را گفتم¡ حالی 

به تو دادم¡ ربطی با تو پیدا کردمº تو آمدی سر مرا فاش کردی¡ آن سری که بین من و 

تو است و کسی نباید خبر پیدا کندº و قلبت هم گواهی می دهد که سر من و تو است. 

سؤال: اگر با هم رتبه بگوید چه¿

جواب: بله¡ بله! به غیر گفتن جائز نیست اما هم رتبه غیر نیست¡ عنوان غیریت 

صادق نیست.

می آورد  پایین  کم کم  یعنی  استدراج  می کند¡  استدراج  را  انسان  خدا  آن وقت¡ 

تا اینکه منحط می کند¡ و این بزرگترین مصیبت استº چون اگر یک مرتبه انسان را 

ساقط کند¡ خب انسان هم دادی¡ بیدادی سر می دهد¡ خدایا غلط کردم¡ توبه کردم¡ 

گناه کردم¡ مرا برگردانº و اما اگر کم کم او را پایین بیاورند¡ خودش نمی فهمد چه 

بالیی به سرش آمدهº کم کم پایین می آید که برایش غیر محسوس می شود.

در سیر و سلوک¡ انسان حال داردº یعنی هر منزل و مرتبه ای که طی می کند در 

ه ای دارد¡  لْس هی دارد¡ اخالصی دارد¡ خلوصی دارد¡ خَ آن مرتبه و منزل حالی دارد¡ توج

ه به خدا دارد¡ اعراض از غیر خدا دارد¡ قلبش دوختۀ به خداست¡ عشق خدا دارد. توج

.“١ «قلب مرا دیوانۀ خود  ً تَيامَّ بِّکَ مُ أمیرالمؤمنین می فرماید: ”و اجعَل قَلبی بِحُ

کن¡ قلب مرا متحیر و سرگردان و شیدای در محبت خودت کن.»

آن وقت بر اساس این حالی که انسان داشته مدرکات فکری هم دارد¡ مثالً می داند 

آثار و لوازم و خصوصیات آن منزل که در آنجا حالش این طور بوده است چیست.

د¡ ص ٨٥٠¡ فقره ای از دعای کمیل. مصباح المتهج Ü١



٨٣ یکی از ضررهای افشای اسرار بسته شدن راه دیگران است 

وقتی کسی سر را فاش کند و خداوند او را کم کم پایین بیاورد¡ حالش کم کم 

گرفته می شود¡ مدرکات فکری برایش باقی می ماند¡ آن آثار و لوازمی که در منازل 

حالش  که  حالتی  در   ºدارد را  حاالت  آن  هنوز  که  می کند  خیال  کرده¡  تماشا  و  بوده 

ری از آن نقوشِ ذهنی برایش ماندهº و عمدۀ سیر همان حالی است که  و رفته¡ فقط صُ

انسان داشته باشدº یعنی آن حال و خلوص و جذبه و اعراض از دنیا و عشق خدا و 

محبت¡ اینها کم کم پایین می آید سرد می شود¡ دیگر با افراد غیر هم معاشرت می کند¡ 

خدای ناکرده ممکن است گناه هم بکند¡ و نسبت به عرفان و لقاء خدا به نظر سستی 

سرگرمی  و  گعده  مجلس های  و  نشینی  شب  برای  اینها  می گوید:  مثالً   ºمی کند نگاه 

ه به دنیا  تی غیر از همین سرگرمی ندارد¡ و قلبش متوجخوب است و حقیقت و واقعی

ه  شده است و آنجا قو و چون یک قدری در سیر و سلوک راه رفته و قوی ºمی شود

کسب کرده¡ تمام این قوا را در دنیا مصرف می کند.

ه را از خدا گرفته¡ بعد می رود آن را در راه شیطان مصرف می کندº و خودش  قو

هم که آن مدرکات علمی را دارد و خیال می کند که به به خودش ولی خداست! عارف 

است¡ فالن مسأله را وجدان و شهود کرده و چه و چه! ولی این مسکین نمی داند هیچ 

ر از او گرفته شده  õشع óال ي õيث óن ح öچیز در دستش نیست¡ و هرچه حالی بوده¡ کم کم م

 ºۀ خودش دل شاد است¡ تا اینکه در دنیا موتش فرا می رسدو به بقای همان صور فکری

خدا می گوید: تو مطلب را از من به غیر من رساندی¡ چرا سر مرا به غیر ابراز کردی¿!

در ابراز سر برای غیر ضرر زیاد است.

اوالً: تو تنها مخلوق من نبودی¡ همۀ مردم مخلوق من هستندº و تو این سری را 

که برای آنها ابراز کردی¡ راه آنها را بستیº چون فرض این است که این مسأله سر است و 

تو می دانی و آن دیگری نمی تواند بفهمدº اگر این مطلب را به او بگویی سست می شود¡ 

قبول نمی کند¡ نسبت به دین و ایمان دل سرد می شود¡ به من هم عالقه اش کم می شودº و 

اگر احیانًا راهی برای او بوده است تو به واسطۀ این افشای سر راهش را بسته ای.
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و لذا دیده می شود افرادی که کشف سر می کنند¡ و یک حال یا مکاشفه یا خواب 

خوش یا کرامتی از خودشان در مجلس غیر نقل می کنند و آنها تلقی به قبول نمی کنند¡ 

این مطلب آن چنان سرد و یخ زده و خشک می شودº چون مطلب در جای خودش واقع 

نشده¡ این حکم در موضوع خودش ننشسته¡ این عکس العمل را در قلب آنها ایجاد 

می کند و موجب دل سردی آنها می شود و راه بندگان خدا به خدا بسته می شود.

کمال داری¡ برای خودت داشته باش¡ به مردم چه کار داری¿! خدا می گوید: 

آن بندگان هم بندگان من هستندº شاید آنها هم توفیق پیدا کنند مثل تو یک روزی راه 

بیایند¡ باید دست آنها را بگیری و کم کم راه بیاوری¡ نه اینکه یک مرتبه بیایی برای آنها 

کشف سر کنی¡ و یک معنا و حقیقتی که خارج از تحمل و ظرفیت وجودی آنهاست¡ 

به آنها تحمیل کنی.

می فرمایند:  قَراطیسی  عبد العزیز  به  الم  علیه الس صادق  جعفر  امام  حضرت 

رقاة.“١  مِ بَعدَ  رقاةً  مِ نهُ  مِ دُ  يُصعَ لَّم  السُّ ةِ  لَ نزِ بِمَ جاتٍ  رَ دَ رشَ  عَ لِإليامنِ  إِنَّ   ! زيزِ بدَ العَ عَ ”يا 
«ایمان ده درجه دارد¡ مثل نردبان¡ که باید از آن پلّه پلّه یکی پس از دیگری باال رفت.» 

انسان دو پلّه¡ سه پلّه نمی تواند یک مرتبه خودش را به پشت بام بیاندازدº کسی که تو 

می خواهی درجات ایمان او را باال ببری و ایمانش را زیاد کنی¡ یک مرتبه نمی توانی 

آن درجۀ ایمان را به او تحمیل کنیº باید کم کم دستش را بگیری و راه ببریº و االّ او 

را می اندازی و می شکنی¡ کسی که بخواهد دیگری را بدون سلسله مراتب از نردبان 

باال ببرد¡ از باالی نردبان می اندازد و استخوانش می شکند.

بر  جبرش  بشکند¡  را  کسی  استخوان  که  کسی  می فرماید:  حضرت  آن وقت 

عهدۀ اوستº باید خودش آن استخوان را پیوند بزند و جوش بدهد. اینکه این بندۀ 

مسکین را ضایع کردی و چیزی را که زیادتر از استعداد او بود بر او تحمیل کردی و 

او را شکستی¡ دیه اش و تعهد و مسئولیتش و جبرش بر عهدۀ تو خو اهد بود.

Ü١  الکافی¡ ج ٢¡ ص ٤٥.



٨٥ یکی دیگر از ضررهای افشای اسرار عجب و خودپسندی است 

ه تعلیم کنº یک  ه ذر کم کم¡ ذر ºبا مردم مرافقت کن و آنها را کم کم باال بیاور

مطلب را فرا بگیرند¡ یاد بگیرند¡ بعد برو سر مطلب دیگرº یک مطلب را به آنها نشان 

بده¡ بعد برو سر مطلب دیگر.

این ایمان که دارای درجات مختلفی است مثل غذا می ماندº انسان غذایی را که 

مه١ شده و  می خورد باید هضم کندº اگر قبل از هضم¡ غذای دیگری بخورد این تُخَ

علّت هالکتش می شود. ولی وقتی مطلب را گرفت و قبول کرد و هضم نمود¡ مطلب 

دیگری دنبالش می آید¡ حاال مطلب گفتاری باشد یا عملی باشدº و قبل از هضمِ آن 

مطلب اول¡ مطلب دیگر¡ مقام دیگر¡ درجۀ دیگر¡ کالس دیگر ¡ طی نمی شود.

خودش  که  اسراری  به  نسبت  انسان  بایستی  که  است  این  به  راجع  همه  اینها 

دارد کَتم سر داشته باشد و با مردم به طور مماشات رفتار کرده و آنها را در راه بیاورد.

ثانیا: جهت دیگر اینکه اسراری که خدا به تو داده اگر برای دیگران بیان کنی¡ 

موجب عجب خودت می شود. چون فرض این است که انسان هنوز از نفس نگذشته 

تا در حرم خدا برودº اگر هم در حرم خدا رفت و به خدا متّصل شد در حالی که هنوز 

از نفس نگذشته¡ آن وقت اگر از مشاهدات و حاالت خوب خود بیان کند¡ نفس او به 

خود مغرور می شودº لذا انسان نباید از کید نفس ایمن باشد. بله! اگر از نفس گذشته 

بود و به خدا متّصل شد دیگر هر کاری کند کار خداست¡ کار نفس او نیست.

درست است که اینها کماالتی است که برای او پیدا شده¡ ولی کماالتی است که 

 ºخدا داده¡ نه اینکه خود پیدا کرده باشد. کمالِ خدادادی را باید در راه خدا صرف کرد

اگر از خودت پیدا کردی مبارک باشد¡ هر کاری می خواهی بکنº ولی خدا داده است.

پیدا  را  خودش   طهارت مقام  نفس  که  حالتی  در  می کنی¡  بیان  می آیی  شما 

عجب.  می گویند  را  این  کند¡  تخطّی  انسان  اگر  می گیرد.  خود  به  نفس  این  نکرده¡ 

Ü١ لغت نامه دهخدا: «در اصطالح پزشکان عبارت است از تباه شدن خوراک در معده¡ و استهاله 

خوراک به کیفیتی غیر سالم.» (محقّق)
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عجب یعنی بزرگ بینی¡ یعنی انسان چیزی را از خودش می بیند و خودش را بزرگ 

می بیند. و این خطری بسیار بزرگ استº زیرا که راه عرفان و سلوک خالف عجب 

است¡ ضد عجب است.

ه داشته باشید که سلوک همیشه نفس انسان را الغر می کند¡ انسان وقتی  توج

خودش را تماشا می کند¡ باید بگوید من چیزی نیستم¡ خداستº اول خیال می کرده 

مدرِک  است¡   حی تواناست¡  است¡  قادر  است¡  عالم  چیزهاست:  خیلی  که خودش 

است¡ و فعال استº این کار من¡ این کار من¡ این کار من¡ این از من¡ او به شأن من 

ضرر زد¡ این چه کار کرد¡ و دائمًا می گوید: من! من!

وقتی کم کم وارد در سلوک می شود می بیند که: عجیب¡ اینها همه عیب بود. 

این من چیست¿ این کسی که تحقیقًا پشه را از روی خود نمی تواند دور کندº این 

کسی که تحقیقًا عجزش به اندازه ای است که یک لحظه سکته بکند¡ این زبان گویا و 

الیت و این جوالن¡ تبدیل به یک جسدی  این فکر و این حرکت و این لطف و این فع

 می شود که می گوییم زودتر دفنش کنید که بوی تعفّن او دنیا را برندارد. اگر اینها از آن

ما بود ابدًا ما این کمال را از دست نمی دادیمº خدا عنایت فرموده¡ خدا هم می گیرد.  

اگر ما بدانیم که مال خداست قیمت داردº و اگر مال خودمان بدانیم غلط است, این 

راه شیطان و فرعونیت است. آن وقت بیان اسرار¡ این عجب را زیاد می کند.

عجب یعنی بزرگ بینی¡  خود پسندی¡ به خود مغرور شدن¡ به خود بالیدن¡ 

خود را بزرگ دیدن. انسان وجودش صفر است¡ چطور انسان خودش را یک ببیند¿!

رسول خدا صلّی اهللا علیه و  آله و سلّم اول مخلوق عالم¡ در قرآن مجید دارد 

که بگو: ]! " # $ % & '١Z. ٢ و در جای دیگر: ]0 1 2 

Ü١ سوره األعراف (٧) صدر آیه ١٨٨.

Ü٢ امام شناسی¡ ج ١٢¡ ص ١٨: «بگو: من به هیچ وجه مالک و صاحب اختیار منفعتى و یا ضررى 

براى خودم نیستم.»



٨٧ الم را عجب و خودپسندی نمی گرفت  در مقام تعلیم نیز امام باقر علیه الس

ه¡  ائم که  می بینید  لذا  و   ºاست همین طور  هم  مطلب   راست  ١. ٢Z6  5  4  3
انبیاء و باألخصّ رسول اکرم¡ در آن مقام های خیلی خیلی عالی¡ ابدًا از این مطالبی 

که موجب عجب بشود نمی گویند¡ یک کلمه ای باشد که خود ستایی بشود: من هم 

و  ضعیف  بندۀ  من  است.  نشده  شنیده  یک بار  آنها  از  دارم!  حالی  چنین  من  چنینم! 

.Z' & % $ # "[ ¡بیچاره ام

الم در راه  که با حضرت صادق علیهما الس Ü شخصی آمد خدمت حضرت باقر

شام می رفتند. عبدالملک مروان آنها را احضار کرده بود¡ و در یک کوهی یک نصرانی 

ة¿“ «تو  Ç öåألõمَّ öذ óه õمöعال óنت óÃ” :گفت که Ü لی است آمد. این بحث خیلی داستان مفصّ

الِها“،٣ «از جاهالنشان نیستم.»  هّ ن جُ عالم این امت هستی¿» حضرت فرمود: ”لَستُ مِ

 õمöا عال óن óÃ :الِها“؛ و نفرمود هّ ن جُ اصالً نگفتند: من عالمِ این امت هستمº گفتند: ”لَستُ مِ

ة¡ با اینکه حضرت در مقام تعلیم و تربیت است. Ç öåألõمَّ öذ óه
د باقر را هم پیدا کند¡ خدای نکرده  پس ولو اینکه انسان مقام حضرت امام محم

بلند  صبح  می خوابد¡  شب  خدا.  علم  به  است  عالم  بلکه   ºاست عالم  که  نکند  خیال 

می شود و می بیند صفر شده و علمش رفته است.

که  شده  پیدا  آنها  برای  نسیان  حال  عمرشان  آخر  در  علماء  بزرگان  از  بعضی 

تشرف  برای  می رفته  نجف  در   ºمی کردند اشتباه  همدیگر  با  را  چپ  و  راست  دست 

به حرم و نمی توانسته به منزل خودش برگرددº آن وقت با زغال یا گچی عالمتی بر 

دیوار می زده¡ و وقتی برمی گشته آنها را گم می کرده¡ منزل خودش را گم می کرده¡ در 

حالی که از علمای درجۀ یک بوده است.

Ü١ سوره الفرقان (٢٥) ذیل آیه ٣.

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٢¡ ص ٢٠٣: «صاحب اختیار مرگ و زندگى و برانگیختگى روز بازپسین نمى باشند.»

Ü٣ بحاراألنوار¡ ج ٤٦¡ ص ٣٠٨.
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بعضی افراد قضایایی نقل می کردندº می گفتند نسیان بعضی به درجه ای رسیده 

ام مسجد سهله یکی از آنها را دعوت کرده بود که برای  بود که یک مرتبه یکی از خد

عبادت آنجا برود¡ خادم ناهاری حاضر کرده بود از خرما و عسل و ماستº و تعارف 

کرده بود: بفرمایید! این آقا انگشتش را می زد توی عسل¡ آن وقت به جای اینکه این 

انگشتش را بگذارد دهانش¡ انگشت پهلوئیش را می گذاشت. این خیلی مسأله است¡ 

آن  که  کرده  پیدا  غلبه  این قدر  یعنی   ºکند ر  تصو انسان  نمی شود  دیگر  باالتر  این  از 

 ºخاطرات و ادراکات مختفی هم از بین رفته¡ که انگشت ها را با همدیگر اشتباه می گیرد

و  دهانش  می گذارد  را  دیگرش   انگشت آن  که  داده  دست  از  را  مشاعرش  این قدر  و 

نمی فهمد که این مزّۀ عسل نیست¡ این چه چیزی را نشان می دهد¿! در حالتی که قبالً 

مؤلّف بوده¡ نویسنده بوده¡ مدرس بوده¡ مشهور بوده¡ معروف بوده است.

سؤال: می شود گفت که این دست خداست¿

جواب: این خداست¡ خداست.

حقیقت  وقتی  ببالد¿!  خود  به  که  کند  کاری  چرا  است¡  این طور  انسان  وقتی 

مطلب این طور است¡ انسان چرا یک کاری کند که از خود ببیند¿! این خودبینی که 

با انسان است عمدۀ کار شیطان است¡ یعنی خدا را نبین¡ خود را ببین¡ و لذا در قرآن 

می گوید: ]( * + , - . / ١Z2 1 0. ٢ من بهتر از او هستم و 

است¡  من  از  کمتر  او  که  نمی گوید  اصالً  من).  می آورد¡ (*:  جلو  را   Z*[ عنوان 

¡ همین عجب است. می گوید: من بهترم. این خب مسأله ای است¡ از آثار افشای سر

ثالثًا: از آثار دیگر کشف سر این است که مطلبِ انسان داده نمی شود. هرکسی 

بخواهد به مقصد برسد باید سرش را محفوظ بدارد.

Ü١ سوره األعراف (٧) ذیل آیه ١٢.

Ü٢  امام شناسی¡ ج ١٦¡ ص ٤١٥¡ تعلیقه ٢: «گفت: من از او بهترم¡ به علّت آنکه تو مرا از آتش 

آفریدی و او را از خاک!»



٨٩ یکی دیگر از ضررهای افشای اسرار محروم شدن از وصول به مقصود است 

!“١ «پول و طالیت را و مذهبت را¡  بَکَ ذهَ بَکَ و ذِهابَکَ و مَ پیغمبر فرمود: ”اُسرتُ ذَهَ
یعنی راهت را و طریقه و روشت را مخفی بدار!» ذهب را که مقصود سرمایۀ عمر است¡ 

 تنها دزد ºلع بشود¡ می آید و می زند مخفی بدار¡ چون دزد در کمین استº او که بر سر تو مطّ

مال که نیست! دزد ایمان هست¡ دزد نفس هست¡ دزد عقیده هست¡ دزد آرامش هست.

 ºمی کند کار  انسان  نفس  روی  نفوسشان  اینها  حسودند¡  که  هستند  بعضی ها 

نیمه شب نفس خبیث آنها بر علیه انسان کار می کندº در صحیفۀ علویۀ ثانیۀ حضرت 

الم وارد است که: «جبرائیل آمد و گفت: ”یا رسول اهللا! یکی  أمیرالمؤمنین علیه الس

وقتی  لذا  و   ºمی کند ناراحت  می کند¡  کید  را  تو  می کند¡  بازی  تو  با  دارد  شیاطین  از 

شب ها می خوابی آیة الکرسی بخوان که در حفظ و پناه پروردگار باشی و آن دیو و 

آن شیطان نتواند به تو صدمه بزند.“»٢ یعنی در خواب هم خودت را بسپار به خدا¡ و 

االّ دیو هست¡ شیطان هست¡ و تو را هم که رسول خدا هستی می خواهد آزار بدهد 

و ناراحت کند و اذیت کندº پس:

شÜودچÜون که اسÜرارت نهان در دل شÜود حاصÜل  زودتÜر  مÜرادت  زان 
٣

می گوید: مثل این تخمی که انسان روی زمین می ریزد¡ اگر این تخم را زیر 

خاک بپوشاند¡ می ماند و رشد می کند و کم کم ریشه و جوانه می دهد و گیاه و درخت 

می شودº و اما اگر نه¡ روی زمین بریزد¡ مرغ ها آنها را می برند و دیگر اثری نیست.

السنیة  التحفة  کتاب  در  لیکن  نبود¡  موجود  روایی  مجامع  از  بسیاری  در  مشهور  عبارت  این   Ü١

(مخطوط)¡ تألیف سید عبد اهللا جزائری¡ ص ٣٣٠ به نقل از بعضی حکماء این گونه آمده است:

Çلنفيس   ÁليشÇ بالذهب¡  مرÏÇهم   æ  º“ óک óب óذه óم  æ  óک óهاب öÐ  æ  óک óب óه óÐ  õسرت õÇ”  :ÁحلکامÇ يف æصايا   ÏÑæ æ»

ی ÃرسÇ õÑÇلعلوÇ æ ãلمعاÅ Ü «ÝÑيل Âخر کالمه. (محقّق) øا حت ðعرض æ Ç ðجوهر
د  Ü٢ مکارم األخالق¡ ص ٣٨: « کاä يقرÂ Ãية Çلکريس عند منامه æ يقوá: ”أتاين جربئيل فقال: يا حممّ

 “. لَيک بآية الکريسّ ک يف منامک، فعَ إنّ عفريتًا من اجلنّ يکيدُ
Ü٣ مثنوی معنوی (طبع میرخانی)¡ دفتر اول¡ ذیل «خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت 

دریافتن رنج کنیزک».
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پس انسان باید سر را نگه دارد تا اینکه سرد نشودº سر انسان مثل گُلِ آتش 

می ماندº اگر انسان در زمستان یک گُلِ آتش¡ زغال خیلی خیلی عالی و خوب درست 

کند¡ بیاورد در مجرای باد¡ در هوای سرد¡ دو تا نسیم رویش بگذرد سرد می شود¡ 

تا آخر زغالش می رود. ولی این را بردارد¡ در یک مکان سرپوشیده ای بگذارد¡ روی 

منقل بگذارد¡ خاکستر هم رویش بریزد¡ یک شبانه روز کرسی را گرم می کند. سابقًا 

که کرسی می گذاشتند یک شبانه روز یا الاقل دوازده ساعت همین یک گل آتش اطاق 

را گرم می کردº این برای چیست¿ آن زغال از همه اش استفاده می شود¡ تا آن آخرش 

حرارت می دهد و گرم می کند. انسان هم همین طور است.

حقیقت انسان بستگی به قلبش دارد¡ قیمت انسان به قلبش استº قیمت انسان 

 ºنیست تخیالتش  و  مثال  عالم  به  انسان  قیمت   ºنیست ماده اش  به   ºنیست بدنش  به 

قیمت انسان به حقیقت واقعی اوست که مرکز ادراکات معنوی است¡ و از او عالم مثال 

و بعد از او عالم بدنش پیدا می شود و تراوش می کندº قیمت انسان به قلبش است. 

خداوند این قلب را برای خودش خلق کرده و مرکز تجلّیات و محلّ خودش قرار 

ن.“١و٢ ؤمِ یَ المُ بدِ نی قلبُ عَ عُ امئی، و لَکِن يَسَ نی أَريض و ال سَ عُ داده که فرمود: ”ال يَسَ

کتمان سر باید در دو مرحله باشد:

اول: حاالتی که انسان پیدا می کند¡ مثالً خواب خوبی می بیند¡ این را نباید به 

ه فرمودیدº اگر  آنها در همان رتبه  توج ºهیچ کس بگوید¡ حتّی به عیالش¡ حتّی به برادرش

و درجه نیستند¡ و االّ اگر در رتبه و درجۀ سیر خودش باشند¡ دیگر آنجا عیب ندارد.

Ü١ عوالی اللئالی¡ ج ٤¡ ص ٧.

Ü٢ انوار الملکوت¡ ج ١¡ ص ٩١¡ تعلیقه ١:

مة المجلسى فى البحار¡ ج ٢٠¡ ص ٢٠٩¡ طبع رحلى: «نقله العالّ

“º [ظرفیت و سعه جلوات ذاتیه مرا ندارد¡  نِ ؤمِ َ المُ بدِ نى قَلبُ عَ عَ سِ امئى و ال أرىض و وَ عنى سَ ”لَم يَسَ
نه زمین من و نه آسمان هاى منº ولیکن ظرفیت آن را قلب بنده مؤمن من خواهد داشت. (معلّق)]»



٩١ یکی از مصادیق کتمان سر مخفی داشتن حاالت و مکاشفات است 

سؤال: اگر خوابی از مادرش دیدº این هم مشمول همین مسأله است¿

جواب: اگر خواب های معمولی باشد عیب نداردº اما یک خواب هایی معنوی 

است¡ روحانی است¡ مثالً خیلی روشن است که  نباید بعضی خواب ها را بگوید. این 

خواب های عادی عیبی ندارد. این خواب های عادی در واقع سر نیست¡ چون همین 

مردم هم نظیر این خواب ها را می بینند و برای همدیگر هم تعریف می کنند.

اما آن خواب ها¡ یک خواب هایی هست که سر استº مثالً شما خواب می بینید 

حضرت رسول اکرم صلّی اهللا علیه و آله و سلّم شما را در آغوش گرفتند و شما را 

این  من!  فرزند  «ای  گفتند:  و  کردند¡  شما  دست  در  د  زمر انگشتر  یک  و  بوسیدند 

فالن مقامی است که باید به تو داده بشود»º این سر استº چون حضرت رسول معنا 

د معنا داردº و اگر این را  من معنا دارد¡ انگشتر زمر دارد¡ بغل کردن معنا دارد¡ فرزند

غیر بفهمد¡ فهمش خوب نیست¡ راه شما را می بندد¡ و مثل همان شیاطینی که کید 

می کنند¡ نفوس اینها هم کید می کند.

و ]Zh g f¡١ این افرادی که برای انسان وسوسه می کنند و 

 ºآدم را از کار می اندازند¡ هم از نفوس شریره و کافر اجانین هستند¡ و هم از انسان

شاید انسان از آنها بدتر باشد¡ چون انسان از جن قوی تر است. افرادی از انسان که 

کافرند و نفسشان قوی است و ایمان نمی آورند¡ بیشتر از جن به انسان صدمه می زنند.

جن اصل وجودش نسبت به انسان ضعیف تر است. از عالم ملکوت نیست¡ از 

عالم روحانیات نیست¡  جن از عالم نار است¡ اصل جن از دخان و آتش و دود استº و 

وجودش هم ضعیف تر از انسان استº البتّه طبق آیات قرآن در اجنّه¡ هم مؤمن هست و 

هم کافرº و مؤمنینشان به انسان کار ندارند¡ ولی ضعیفندº آدم با مؤمنینشان هم نباید سر و 

کار داشته باشد¡ چون ضعیفند و انسانی که خیلی با ضعفا کار داشته باشد ضعیف می شود.

Ü١ سوره النّاس (١١٤) آیه ٦.
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سؤال: فکر می کردم اجنّه قوی ترند¿!

جواب: نه خیر¡ ضعیف ترند به تمام معنا.

آن وقت این ]Zh g f انسان را وسوسه می کند و از کار می اندازد.

بنابراین حاالتی که انسان دارد¡ خواب خوبی دید¡ مکاشفه ای پیدا کرد¡ من باب 

مثال جناب عالی اینجا نشسته اید¡ یک وقتی می بینید که مادرتان Ü رحمة اهللا علیها Ü آمد 

و گفت: آقای آسید حمید! حال شما چطور است¿ می نشینید و با هم صحبت می کنید¡ 

هم  دارید¿  آن  شبهه  من  وجود  در  شما   ºنیست شبهه  هیچ  که  تحقیقًا  است  مادرتان 

همین طور عین این¡ این می شود مکاشفهº یعنی همان صوری که انسان در عالم خواب 

می بیند به صورت طیف و خواب دیدن¡ ممکن است برای سالک در بیداری پیدا بشود.

فرض  یعنی   ºتوحیدی حال  می دهد  دست  انسان  برای  حالی  گذشته¡  این  از 

اربعین  سه  اربعین¡  دو  اربعین¡  یک  کشیدید  زحمت  عبادتید¡   حال  در  شما  که  کنید 

زحمت کشیدید خلوص پیدا کردید¡ حاال در بیداری¡ موقع نماز یا غیر نماز¡ ممکن 

تا  می شود  شروع  کم  از  اول  البتّه   ºعجیب خیلی  نورهای  ببینید¡  نورهایی  یک  است 

اینکه زیاد می شود و بعد نورهای خورشید و آفتاب و ... اینها را نباید بگوید.

یا فرض کنید که حالِ توحید پیدا می کنید¡ یک وقتی در حال خودتان می بینید 

که اصالً تمام قدرت عالم یکی استº قدرتی که در این درخت است¡ قدرتی که در  

آن کوه است¡ قدرتی که در این انسان است¡ قدرتی که در همۀ موجودات است¡ یک 

قدرت استº یک قدرت و آن قدرت خداست. علمی که در همۀ موجودات است 

یک علم استº این را می گویند توحید اسمائی.

یا تمام امور و کارها و تمام حرکت ها¡ یک فعل استº اینها هم می شود توحید 

افعالی. دیگر آنجا فعل آقای دکتر فالن و آقای فالن و آقای فالن¡ همه منطوی در 

فعل پروردگار است و همه مقهور و در تحت ارادۀ حقّۀ حقیقیۀ الهیه استº و یک آقا 

و صاحب خانه در عالم هست که امر می کند و نهی می کند و کارها به دست اوست و 



٩٣ یکی از مصادیق کتمان سر مخفی داشتن حاالت و مکاشفات است 

اختیار می کند و مشیت می کندº یک آقاست که علم دارد¡ یک آقاست که قدرت دارد 

والی¡ ای آقای من¡ ای  óم óوالی óم øم õه óللÇ .س پروردگار است که موالستو آن ذات مقد

سرپرست من¡ ای موالی من¡ ای رب من¡ در تمام عالم وجود¡ من غیر از تو موالیی 

والی که در مناجات ها آمده¡١ همین است. óيا م óوالی óم ºندارم
انسان این مطلب را به هر شکل نباید بگوید¡ این عبور در عالم توحید است و 

سر استº و اگر انسان بگوید خراب و ضایع می شود.

خالصه و به طور کلّی چنانچه انسان می خواهد غیر از ظواهر مطلبی را بیان 

کتاب  فالن  در  روایت¡  فالن  در  الم  علیه الس باقر  د  محم امام  حضرت  بگوید:  کند¡ 

آن  به  الم  علیه الس باقر  حضرت  با  خودم   سر با  من  مثالً  نگوید:   ºفرمودند این طور 

حقیقت اتّصال پیدا کردم¡ آن حضرت به من القاء فالن مطلب فرمودند و من این را 

می گویم. این غلط استº این حرف ها از بعضی دیده و شنیده شده که می گویند: به 

من این طور دستور داده شده¡ به من این طور القاء شده. این حرف ها همه مزخرف 

استº هرکسی که از این حرف ها می زند مردم گولش را می خورند.

بایستی که انسان از همین مجرای عام با عالم خلق کار کند. البتّه ممکن است 

که انسان به مقامی برسد¡ خوب با سر حضرت صادق هم متّصل بشودº اآلن در عالم 

وجود سر حضرت صادق مرده است یا زنده¿ ملکوت حضرت صادق مرده است یا 

زنده¿ قسم به خدا زنده استº شکّی نیست! خب¡ مثالً بنده می توانم از این پلّه ها باال 

بیایم¡ در بزنم و شما در را باز کنید و این حجاب ها از بین برود¡ و دیروز به واسطۀ 

گذشتن این زمان ها تبدیل به امروز بشود و بیایم با شما مالقات کنم. خدا قادر است 

با  و  بشود  برداشته  مادی  حجاب های  این  تا  کند  موفّق  بخواهد¡  که  را  کسی  آن  که 

اینکه  به  مضافًا  شد  اگر  اما   ºبشود متّصل  باقر  حضرت   سر با  و  صادق  حضرت   سر

Ü١ بحاراألنوار¡ ج ٩١¡ ص º١٠٩ البلد األمین¡ ص ٣١٩.
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 ºنباید این را هم با کسی بیان کند ºجب نباید در او پیدا بشودنباید خود پسند باشد¡ ع

همین طور باید سر بسته و در بسته برای خودش باشد.

امور  موافق  مدرک  آن  حاال  کرد¡  ادراک  را  مطلبی  یک  خودش  مثال  من باب 

از  بعضی  است  ممکن  البتّه   ºاست خودش  مال  این  باشد¡  مخالف  یا  باشد  رسوم  و 

مدرکات و مکاشفات انسان هم غلط باشد¡ و لذا همه مکاشفات و خواب ها را انسان 

باید فقط به استاد عرضه کند¡ او می فهمد کدام صحیح است و کدام باطلº خود انسان 

هم نمی تواند تشخیص بدهدº و اگر انسان به خواب و مکاشفه اش رفتار کند¡ غلط 

استº حتمًا باید به استاد عرضه کند¡ چون او می فهمد.

 به طور کلّی در واردات¡ در حاالت¡ که مربوط به خود انسان است¡ انسان حق

گفتن به کسی را ندارد¡ به هیچ کس مطلقًاº آن وقت گفتنِ به استاد الزم است و اگر 

انسان از استاد مخفی کند غلط است.

چون اگر انسان از او مخفی کند یعنی من تعینی دارم و حجابی دارمº و انسان 

بین خودش و استاد نباید حجاب داشته باشد.

دوم: از مواردی که انسان باید کتم سر داشته باشد¡ دستورات و تکالیفی است 

که انسان باید انجام بدهد. من باب مثال می گویند: یکی از کارهایی که شما باید بکنید 

جمعه  غسل  باید  یا  بخوانید¡  واجب  نمازهای  با  هم  را  نافله ها  حتمًا  که  است  این 

بکنید¡ یا مثالً فرض کنید که شب های جمعه دعای کمیل بخوانید¡ یا باید نماز شب 

بخوانید¡ یا بعضی از روزها باید روزه بگیری¡ یا مثالً باید ذکر ال ÅلهÅ  óالÇ ø’ را هزار بار 

بگویی و امثال اینها.

سؤال: این را فعالً به طور کلّی می گویید¿

جواب: بله¡ اینها همه اش کلّی است¡ اینها همه  مثال است و کلّی.

انسان  اگر   ºبگوید دیگری  به  نمی تواند  انسان  است¡  انسان  خود  برای  اینها 

نشسته است و ذکر می گوید¡ کسی می آید از انسان می پرسد: آقا چه ذکری می گفتی¿ 



٩٥ تقاضای افراد وارد شده در سلوک مختلف است 

  óلهÅ بود¡ ال ’Ç øالÅ  óلهÅ حاال ذکرم ال ºبگوید: مشغول ذکر خدا بودم¡ در حال دعا بودم

سلوکی  امور  در  اصالً  من  یا   ºبگوید دیگری  به  نمی تواند  انسان  را  اینها  بود¡  هو   øالÅ
دستور می گیرم و استاد دارم¡ این را هم انسان نمی تواند بگوید.

 ºچون سلوک دقیق است. اگر شما به آنها بگویید آنها هم بلند می شوند می آیند

یک وقتی هم نمی آید¡ نفوس مختلف اند¡ آن وقت به شما از نقطۀ نظر قلب به دیدۀ 

تحقیر می نگرند که مثالً این دارد دینش را از فالن کس می گیردº ایمانش را از فالن 

کس می گیردº این یعنی چه¡  آیا انسان از وجدان خودش نمی تواند بگیرد¡ از باطن 

خودش نمی تواند بگیرد¿! خُب انسان استاد می خواهد چه کار¿! خود انسان مفاتیح 

را برمی دارد عمل می کند¡ قرآن هم برمی دارد عمل می کندº استاد می خواهد چه کار¿! 

اینها اصالً دکان است و من درآوردی و غلط است و ضرر دارد!

نباشد¡  مصلحت  آنها  برای  خب  ولی  باشد  راغب  هم  آنها  نفس  نه¡  اینکه  یا 

موقعش یک موقع دیگر استº هر تخمی را که در زمین همیشه نمی کارند¡ یک تخم 

وقت  یک  را  گل  تخم  می کارند¡  فصل  آن  در   را  گل  یک  می کارند¡  فصل  این  در  را 

تا  بخورد¡  آفتاب  بخورد¡  هوا  بخورد¡  آب  باشد¡  باید  تخم  این  وقت  آن  می کارند. 

رشد کندº آن وقت اینها موجب این می شود که کار خراب و سست می شود¡ ضعیف 

می شود¡ آن نهال پژمرده می شود¡ تخم ها از بین می رود.

لذا اوالً صحیح نیست که مثالً شما نامی ببرید¡ اصالً مسألۀ نام نیستº چون ضرر 

تنها برای آن طرف نیست¡ برای این طرف هم هستº چون اگر انسان شناخته بشود نفوس 

هجوم می آورند¡ تقاضاها مختلف است¡ همه که عرفان نمی خواهند¡ همه که سلوک 

 ºیکی می خواهد انسان برایش خانه بسازد ºیکی می خواهد قرضش اداء شود ºنمی خواهند

یکی دخترش در خانه مانده¡ می گوید: بیا آقا! بیا یک کاری کن دختر من شوهر کندº یکی 

می گوید که من فالن مرض را گرفته ام¡ بیا دعا بده! یا بر فالن آب دعا بخوان! و یا مرض 

ۀ من کور شده¡ درست کن! یا بچ ºدختر من را شفا بده! این افلیج است¡ این فالن است
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مگر انسان علم غیب دارد¿! مگر انسان امام است¿! مگر انسان می تواند یک ذره 

ه.“١  فَ کانَ لِغريِ رِ إِذا عُ ف، فَ هِ ما لَم يُعرَ رءُ لِنَفسِ از ارادۀ پروردگار تخطّی کند. آن وقت: ”المَ

«انسان مال خودش است تا هنگامی که شناخته نشود¡ وقتی شناخته بشود مال دیگران 

انسان  باشد¡  کنترل  باید  لذا  و  می رود¡  دست  از  کلّی  به  این  کردید!   ه  توج است.» 

را  º آب  øöهللا مد را بخورید بگویید: الح بکند¡ بی سر و صداº غذا  را می خواهد  کارش 

 ºلع نشود از اینکه شما این چنین آبی دارید º و کسی هم مطّ øöهللا مد بخورید بگویید: الح

و االّ از اطراف می آیند و این آب را آلوده می کنند و آن قدر می ریزند تا این آب را نه 

خودتان می توانید بخورید و نه به کس دیگر می توانید بدهید¡ ضایع می کنندº چون 

نفوس اینها همه نفوس طاهر نیستند¡ تقاضاها مختلف استº یکی می آید می گوید: 

حتمًا به من باید کیمیا بدهی! که من اراده کنم مس¡ طال بشود.

مثالً  دارد¿  اشکال  بگوید¡  دیگری  چیز   مصلحة انسان  و  پرسیدند  اگر  سؤال: 

چون  بکنم¡  غسل  رفتم  صبح  اگر  مثالً  من  که  بگوییم  می کردی¿  چه کار  می پرسند 

نجس شدم¡ رفتم آب بکشم.

نجس  بگوید  واقعًا  که  نبوده  نجس  انسان  چون  نیست  هم  الزم  نه!  جواب: 

بودم¡ رفتم تطهیر کنم و آب بکشم.

سؤال: حاال عیب ندارد¿

ه  جواب: نه عیب ندارد. دعا مثالً¡ چه دعایی داری می خوانی¿ من دارم توج

ه به خدا هم هست¡ ذکر هم هستº اما آن خصوصیت  به خدا می کنم¡ و واقعًا توج

و ارتباط را نباید به کسی بگویید¡ آن هم صدمه داردº یعنی جناب عالی به هیچ وجه 

لع شد که از بنده  من الوجوه نباید بگویید با چه  کسی مربوطمº اگر هم احیانًا کسی مطّ

مثالً بعضی از مسائل را سؤال می کنید¡ خب مسأله است دیگر¡ مسألۀ شرعی است. 

Ü١ إرشاد القلوب¡ ج ١¡ ص ١٠٠¡ با قدری اختالف.



٩٧ راه عرفان و لقاء خدا و سلوک بازیچه نیست 

خب انسان هم مسألۀ شرعی را سؤال می کند و آن هم این طور برای انسان راهنمایی هایی 

را گفته و روشن است.

حالت  آنجا  و  آنجا  برو  بیا  هم  شما  آقا  که  بگویید  کردید  پیدا  حالی  یک  مثالً 

این طور می شودº این نیستº چون عرض کردم که نفوس مختلف است. این گمشده 

و این هدف و خصوصیاتی که اآلن برای شما هست¡ برای دیگری نیستº شما اآلن 

در یک حالی هستید که می گویید تمام زندگانی مرا آتش بزن و مرا راحت کن¡ من 

اآلن دارم در یک رنج و مصیبتی بسر می برمº این غیر آن کسی است که بیاید بگوید: 

آقا من دنیا می خواهم¡ بیا برای من باغ درست کن! برای من قنات جاری کن! بیا به 

من فالن بده¡ فالن بده!

ه که نیامده اند هوس های  راه عرفان و لقای خدا و سلوک بازیچه نیست¡ انبیاء و ائم

و  کتاب  آمده اند   ١. ٢ZO  N  M  L[ کنند¡  بر آورده  را  مردم 

 یعنی رشد و نمو رشد و نمو ºشان بدهند حکمت بیاموزند¡ تزکیه بدهند¡ رشد و نمو

روحانیº نه اینکه در عالم ماده چاقشان کند و به آنها غذاهای لذیذ بخوراند و اموال آنها 

را زیاد کند¡ اینها همه موجب وبال استº آمده اند که آنها را رشد بدهند¡ پیغمبر انسان را 

رشد می دهد¡ وظیفۀ پیغمبر این است. آن وقت کسی آمد و دامان پیغمبر را گرفت که بیا 

برای ما یک نهری جاری کن و به اراده ات این کوه برای ما طال بشود¡ کما اینکه همین 

 Q P O[ .ه می کردند¡ و آیات قرآن به ما می گوید تقاضاها را مشرکین مکّ

ZR¡٣ «به تو ایمان نمی آوریم»¡ ]ZX W V U T S¡٤ «یک چشمۀ 

Ü١ سوره البقرة (٢) قسمتی از آیه ١٢٩.

Ü٢ نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢١٤: «(بار پروردگارا! برانگیز در میان ایشان¡ پیامبرى را که) به 

آنها کتاب و حکمت را بیاموزد و آنان را رشد و کمال بخشد.»

Ü٣ سوره اإلسراء (١٧) قسمتی از آیه ٩٠.

Ü٤ سوره اإلسراء (١٧) ذیل آیه ٩٠.
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فراوان و جوشان بشکافی¡ که از میان زمین ما عبور کندº آن وقت ایمان می آوریم.»

خُب! پیامبر هم بگوید: چشم¡ بسم Ç’¡ این هم چشمهº پس پیغمبر آمده برای 

ما چشمه جاری کند¡ یا آمده آنها را به خدا مؤمن کند¿! اگر این چشمه جاری کردن 

آنها را به خدا مؤمن می کند¡ خب¡ پیغمبر هم می کندº کما اینکه برای آنها شق القمر 

کرد¡ یا اینکه در حضور مردم آن آهو آمد با پیغمبر تکلّم کرد¡ یا ستون حنّانه در مقابل 

چشمان مردم ناله کرد.

سؤال: و اگر هم نشان بدهد¡ باز یک چیز دیگر می گویند.

بکنند¡  برایش  هم  معجزه  کند  قبول  نخواهد  که  نفسی  آن  چون  بله!  جواب: 

واژگون  قلب  وقتی  چون  است.  جادو  و  چشم بندی  می گوید  است¡  سحر  می گوید 

بشود¡ ایمان نمی آورد¡ مثل یک مریض حصبه ای است. برای مریض حصبه ای شما 

اصالً نزدیک من  و  دارد  این بو  می گوید:  می زند¡  کنار  این  بدهید¡  را  غذاها  بهترین 

نیاورید¡ و این چه غذای بد بویی است که برای من درست کردیدº غذا بد بو نیست¡ 

بد نیست¡ او حالش خراب است ¡ مزاجش از اعتدال افتاده¡  او استشمام نمی کند.

این شرک و کفر و نفاق¡ قلب را ضایع می کندº  وقتی ضایع شد¡ شما هرچه او 

 ºهرچه بگویید خدا¡ او خدا نمی فهمد ºرا نصیحت کنید¡ اصالً این نصیحت نمی فهمد

هرچه بگویید ایمان¡ هرچه بگویید صداقت¡ هرچه بگویید امانت¡ او خالف برداشت 

کرده و تعبیر می کندº و عین همان مریض حصبه ای که شما رفتید یک غذای طیب¡ 

طاهر¡ خوشبو را زعفران زدید¡ و آوردید می خواهید تقدیمش بکنید¡ می گوید: اصالً 

 ºدارد را  بوها  بدترین  که  کرده  تهیه  من  برای  غذایی  یک  که  بود  دشمن  من  با  این 

مشامش ادراک نمی کند.

امراض معنوی هم مثل همین امراض جسمانی است¡ نفس را خراب می کند¡ 

ۀ تشخیص عوض می شود. شما که اآلن به آن طبیب  مدرکات را خراب می کند¡ قو

نهیب زدید که چرا ساعت سه نیامدی و ساعت هفت آمدی¡ شاید او در وجدانش¡ 



٩٩ تکالیف و دستورات الهی¡ نفس انسان را عوض می کند 

شما را متّهم می کند که چرا این به من این چنین زوری می گوید¿ خُب¡ کور هم شد 

که شد¡ چه اهمیت دارد! بعضی ها این طوری هستند.

که  بودند  طوری  طاغوت  زمان  شکنجه خانه های  این  در  بعضی ها  می گویند: 

از شکنجه دادن لذّت می بردند¡ اصالً لذّت می بردندº اگر یک روز یک بیچاره ای را 

ق و فالن و فالن و قَپان١ نمی زدند¡ شب ناراحت بودندº  از  شکنجه نمی دادند و شالّ

شکنجه دادن کیف می کنند¡ این یک نفس استº یک نفسی هم اگر واقعًا ببیند یک 

سوزن به پای کسی رفته¡ اصالً خوابش نمی بردº سوزن را هم این فرو نکرده  است¡ 

سوزن به پای آن شخص رفته و ناله می کند¡ این خوابش نمی برد¡ که چرا به پای او 

سوزن رفته است¿!

اعمالی که ما انجام می دهیم و خداوند دستور داده و تکلیف کرده¡ تنها عمل 

خارجی و بشری نیست که برای بدن مفید باشد¡ این نفس را عوض می کند. تکالیف 

ه  مقام پیغمبر و ائم تت¡ قرآن¡ که در صدر همۀ اینها آن عبودیه¡ عبادات¡ عبودیالهی

است¡ نفس را عوض می کندº نفسِ شقی را سعید می کند¡ تربیت می کندº مثل یک 

آهن پاره ای که افتاده در انبار و رطوبت خورده¡ این آهن را شما برمی دارید و می بینید 

یک  بعد  کشیدید¡  رویش  زبر  سوهان  یک  اول  آوردید  وقتی  ولی  است¡  پاره آهن 

قَل و بعد هم با آن سمباده های نازک  سوهان نرم تر¡ بعد سوهان نرم تر¡ بعد سوهان مصْ

صورت  شما  آینه¡  عین  که  می کند  پیدا  جال  اندازه ای  به  آهن  این  کشیدید¡  او  روی 

خودتان را در آن می بینیدº این مال چیست¿! شقاوت او تبدیل به سعادت شد¡ روی 

این آهن کار شد¡ درجه درجه این قابلیت را پیدا کرد.

و  هستند¡  قابلیت  این  دارای  هم  نفوس  و  داده  را  قابلیت  این  انسان  به  خدا 

دستور انبیاء هم برای حرکت آنها از ظلمات است:]أل " # $ % 

Ü١ فرهنگ بزرگ سخن: «قپانی کردن: استعمال مجازی به معنای شکنجه کردن مجرمان با آویختن 

وزنۀ سنگین به دست یا پای آنان.» (محقّق)
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پس کتم سر هم الزم است در دو مرحله: یکی در مرحلۀ حاالت و سیر  و منازل 

م در مرحلۀ دستورات و تکالیف که اختصاص به خود انسان دارد. و دو ºو مشاهدات

Ü١ سوره البقرة (٢) صدر آیه ٢٥٧.

لى و صاحب اختیار کسانى که ایمان آورده اند. ایشان  اهللا شناسی¡ ج ١¡ ص ٥١:«خداوند است و Ü٢

را از ظلمت ها به سوى نور بیرون مى کشاند. و کسانى که کافر شده اند اولیائشان طاغوت است. آن 

طواغیت¡ آنان را از نور به سوى ظلمت ها بیرون مى کشانند.»



جلسه چهارم

لزوم متابعت کامل از استاد در سیر و سلوک الی اهللا





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

معرفت  راه  مات  مقد در  اخالق  علم  علمای  و  بزرگ  اساتید  که  را  چیز  چند 

 ºکند رعایت  کامالً  را  آنها  باید  انسان  که  کردم  عرض  کرده اند¡  بینی  پیش  پروردگار 

الک  اللّباب و سیر و سلوک بحرالعلوم و زادالس البتّه در کتب اخالقی و در همین لب

مرحوم فیض آمده استº ولی چند چیزش خیلی مهم است که اینها را تذکّر دادیم.

یکی: همت بلند است.

بیداری ای¡  خوابی¡  برای  خدا¡  از  غیر  به  و  باشد.  خدا  قصدش  باید  سالک 

مکاشفه ای¡ مقامی¡ تحصیلی¡ سر فرود نیاوردº اینها همه فراق است. انسان باید کار 

را برای خدا بکند¡ و خدا هرچه داد.

یکی جنبۀ استقامت و صبر و پافشاری بود که انسان خسته نشود. امتحاناتی 

به  اهللا  شاء  إن  تا  باشد  داشته  تحمل  و  صبر  نرود.  در  میدان  از  انسان  می آید¡  پیش 

نتیجه ای برسد.

یکی کتمان سر بود¡ که یک مطلب پیش انسان است که انسان نباید برای کسی 
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بیان کند. حال انسان را خدا می داند¡ حاال بنده از حال درونی خودم برای یک شخصی 

بیان کنم که استعداد ندارد¡ نمی تواند بشنودº نباید انسان بگوید. اصالً خود نمایی در 

احوال باطن یعنی چه¿ حاال انسان یک خواب خوبی دیده¡ مکاشفه ای داشته و حالی 

پیدا کردهº یا مطلبی نورانی برای انسان روشن شده¡ این مربوط به خود انسان است.

بیان کردن حال شخصی برای غیر¡ این کشف سر است و خداوند کشف سر را 

دوست نداردº لذا داریم که حتمًا باید انسان در این مسائل کتمان داشته باشد.

یکی از چیزهایی که خیلی مهم است اطاعت بود. نفس انسان باید مطیع باشد. 

مطیع باشد یعنی چه¿ یعنی از خود اظهار نظر و رأیی نکند.

ما قرآنی داریم و سنّتی داریم و منهاجی داریم¡ باید بر طبق آن رفتار کنیم. مثالً 

ما  صالح  که  بودیم  یک جا  در  ما  حاال  بخوانید.»  نماز  باید  که: «شما  می فرماید  خدا 

نیست دیگر نماز بخوانیمº یا سنّت دارد که نماز مغرب و عشا را شما بلند بخوانید¡ ما 

بگوییم نماز مغرب و عشا را بلند بخوانیم ریا می شود¡ آهسته می خوانیمº کما اینکه 

شنیده ام بعضی از طوائف صوفیه هم از این کارها می کنندº این غلط است.

پیغمبر می فرماید نماز را بلند بخوانید¡ ما باید بگوییم چشمº ریا می شود¡ به ما 

چه مربوط استº خود صاحب شریعت گفته¡ او در اینجا ریا را دوست داردº یعنی 

هÅ óالÇ ø’»¡ صدایت را به  óلöÅ ال äóÃ õد óشه óÃ» :برو باالی مأذنه بگو ºگفته نماز را بلند بخوان

مردم بشنوانº و در میان شب هم باید بروی در میان مأذنه¡ و صدایت را بلند کنی¡ و 

صدایت را هم به مردم برسانی که: مردم از خواب بلند شوید و من دارم ندا می دهم.  

سرت را هم برهنه کنی¡ پایت را هم برهنه کنی¡ احرام هم به دوش بیندازی¡ به دور 

خانۀ کعبه هم جلوی همه مردم بگردی¡ و خودت را هم نشان بدهیº نفس این عمل 

نشان دادن است¡ و این موجب رضای خداست. حاال انسان مثالً بگوید که: من سرم 

را نمی تراشمº خب مردم می گویند که: این آقا که رفته حاجی شده می خواهد خودش 

را نشان بدهدº یا پا برهنه نمی شوم¡ یا احرام فالن نمی کنمº این غلط است.



١٠٥ اطاعت یعنی از نیت و خواستن خود بیرون آمدن  

آورده¡  که  را  پیغمبری  هر  خداوند  است.  الزم  که  است  امری  اطاعت  پس 

پیغمبر  آن  از  امت  آن  اهل  باید  یعنی   ºکند اطاعت  او  شریعت  از  انسان  داده  دستور 

اطاعت می کردند.

١. ٢ZÐ Ï Î Í Ì إل Ê É È Ç[ :در قرآن کریم داریم

از  است¡  قرآن  آیات  در  خدا  اطاعت  پیغمبر.  از  و  کنید  اطاعت  باید  خدا  از 

پیغمبر هم باید اطاعت کنیم¡ هرچه می گوید گوش کنیم. حاال ما قرآن را قبول داریم 

اما اگر بگوییم حرف های پیغمبر از روی رأی و اجتهاد خودش است¡ ما هم در مقابل 

اوº این غلط است.

اطاعت  حاال  کنیم¡  گوش  باید  هم  را  ه  ائم این  فرمایش  األمر¡  أولوا  عالوه  و 

ه هم اطاعت کنیمº چون اینها  باید از ائم ºخداوند و اطاعت رسول¡ این کافی نیست

ما  دادند¡  نشان  آنها  که  هم  منهاجی  حقیقت اند.  و  امامت  و  والیت  سریر  این  والیان 

باید گوش کنیم. 

در سورۀ شعراء¡ ظاهرًا در پنج مورد که خداوند راجع به حضرت لوط و نوح 

و شعیب و ... بیان می کند¡ می فرماید: همه آمدند و قوم خود را دعوت کرده و گفتند: 

چون   º«کنید اطاعت  هم  من  از  و  بگیرید  پیش  خدا  يئZ¡٣ «تقوای  إل  ]مئ 

اگر انسان تقوای خدا پیش بگیرد¡ خُب همه می گویند متّقیº ولی باید ببیند سنّت من 

چیست¡ حرف من چیست¿

اطاعت یعنی چه¿ یعنی از نیت و از خواست خود بیرون بیا و طبق خواست 

من رفتار کن. اگر می گوید جنگ کن¡ اگر می گوید صلح کن¡ اگر می گوید ازدواج 

Ü١ سوره النّساء (٤) صدر آیه ٥٩.

Ü٢ امام شناسی¡ ج ٢¡ ص ١٧٥: «اى کسانى که ایمان آورده اید¡ از خدا و رسول خدا و أولوا األمر 

اطاعت کنید.»

عراء (٢٦) ذیل آیه ١٠٨. Ü٣ سوره الشّ



آیین رستگاری / جلسه چهارم  ١٠٦

بکنº  اگر  کن¡  زندگی  اینجا  در  می گوید  اگر   ºنکنیم نه¡  می گوید  اگر   ºبکنیم بکنید¡ 

بگوید آن طرف دنیا زندگی کن¡ بکنº اگر بگوید هجرت کن¡ بکنº اگر بگوید برو 

جنگ کشته بشو¡ بشوº معنی اطاعت این است.

منویات  که به  دارد  دوست  طبعًا  انسان  چون  چرا¿  است.  مشکلی  کار  این  و 

خود و ارادۀ خود کار کند¡ هر بشری دوست دارد که خود مختار باشد.

آن وقت انبیاء می آیند این خودمختاری را می گیرند¡ و در یک صراطی تربیتش 

هزار  می ماند¡  جنگلی  درخت  مثل  نباشد  اطاعت  تحت  در  که  انسان  االّ  و   ºمی کنند

سال هم باشد میوه نمی دهد. آن باغبان باید بیاید این را پیوند کند¡ هرس کند¡ و به 

آن برسد تا اینکه این درخت قابل استفاده باشد. و آن درخت هم راضی نیست که او 

را هرس کنندº چون بریدن شاخه ها یا پیوند زدن برای او سخت است. یا آن درخت 

دوست دارد زیاد آب بخورد¡ خُب ریشه اش متعفّن می شود¡ خراب می شودº بایستی 

باغبان بیاید به این درخت برسد¡ آبش را درست بدهد¡ در شرایط مناسب تربیتش 

نماید¡ پیوندش بزند¡ هرسش بکندº تا این درخت قابل استفاده بشود و او به کمال 

هم  انسان  بشود.  تربیت  باغبان  دست  در  باید   ºاست همین طور  هم  گلی  هر  برسد. 

همین طور است.

شما فرض بفرمایید مریض می آید پیش طبیب می گوید: «کسالت دارم.»

Ü: «آقا کسالتت چیست¿»

می گوید: «من دل درد دارمº شما دل درد مرا معالجه کنید.»

طبیب او را معاینه می کند¡ و می گوید: «آقا بیماری شما اصالً دل درد نیست! 

ناراحتی شما قلب است.»

می گوید: «آقا این ناراحتی قلب دیگر چیست¿ دلم درد می کند.»

حرف پزشک این است که: «مرض قلب داری¡ فورًا برو بیمارستان یک نوار 

قلب و یک عکس قلب بردارند.»



١٠٧ بحثی در لزوم تبعیت جاهل از عالم 

خُب اگر این بخواهد به حرف دکتر گوش نکند¡ همان اول کارش تمام است. 

باید برود بیمارستان و حرف گوش کند¡ نوار قلب بردارند و عکس هم بردارندº و بعد 

می برند در اطاق می گویند که: «کسی با او صحبت نکند»º و یک کاغذ هم می نویسند 

 ºتا دو روز¡ یا دو هفته باید در اطاقت باشی» ºپشت اطاق که: مالقات ممنو ع است

م هم به دستت باشدº و بعضی روزها مثالً هفته ای  ر و س ºو با کسی هم صحبت نکنی

یک روز باید فالن آمپول را بزنیº فالن روز یا هر روز باید روزی سه قرص بخوری¡ 

صبح و ظهر و شب.» اگر واقعًا گوش کند درست است.

 ºنباید بگوید: «من سابقًا یک ساعت هم سخنرانی می کردم¡ این کار را نمی کنم

من  به  حاال  چرا  می خوردم¡  چلوکباب  که  من  و  باش¿!  ساکت  می گویند:  اآلن  چرا 

رم می زنند¿! و من که هارتل بلند می کردم¡ حاال چرا  غذا نمی دهند و به دست من س

آقای  بشود¡  خوب  بهتر  حالم  اینکه  برای  من  و  نیا¿!  پایین  هم  تخت  از  می گویند: 

خوب  زودتر  که  می زنم  روز  هر  من  بزن¡  آمپول  مرتبه  یک  هفته ای  گفته  که  دکتری 

بشومº یا این قرص ها برای مزاج من خیلی خوب نیست¡ گفته روزی سه تا بخور¡ من 

روزی دوتا می خورم¡ یکی صبح و یکی شب.»

کرده¡  کار  خودش  ضرر  به  صددرصد  دخالت ها  این  با  شخص  این  خب¡ 

اینجا  در  را  خودش  استعداد  رفته  طبیب  آن  چون  چرا¿   ºکرده حرکت  مسیر  خالف 

ص شدهº یعنی در این فن مجتهد شده و این مریض  مصرف کرده¡ و در این فن متخصّ

نسبت به او جاهل است.

انسان  اگر  بدهد.  عالم  به  را  خودش  دست  باید  جاهل  که  نیست  شکّی  هیچ 

ص برود.  مریض باشد و خودش نسبت به کسالتش طبیب نباشد¡ باید پیش متخصّ

ص چشم¡ قلب¡ گوش¡ یا ریه¡ هرچه می خواهد باشد¡ او که می تواند بفهمد  متخصّ

کسالت این چیست¡ دردش چیست و درمانش هم چیستº در طبابت کار کرده¡ و 

از این أعلم است.
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کم کم  حالش   ºمی رسد خودش  کمال  به  باشد¡  او  دستورات  طبق  اگر  بیمار 

رده مرارت و تنهایی دارد. حاال  خوب می شود¡ البتّه باید صبر کند¡ بیمارستان یک خُ

به کسی که در جمعیت بوده¡ می گویند: «دو هفته کسی با او نباید صحبت کند¡ اصالً 

م به دستش باشد¡ و باید آمپول هم به  غذاهای خوشمزه و بودار نباید بخورد¡ باید سر

احی هم الزم دارد.» او بزنند¡ و بعضی اوقات جر

نکنید¡ چاقو با بدن  اگر بگوید که: «من بی هوش نمی شوم¡ و شکمم را پاره 

ه در شکمت هست و مبارکت باشد.» من سروکار ندارد.» خب¡ می گویند: «این غد

احی هم بشود و ... تا سالمت شود.  پس باید انسان ببیند که چه کار کند¡ و جر

دست  صد درصد  را  خودش  باید  یعنی  می کند¡  را  کار  این  باشد  عاقل  انسان  اگر  و 

طبیب بسپاردº و هرچه دخالت کند اشتباه کرده. خُب من نسبت به این مسأله چیزی 

نمی دانم. من نه از ماده اش خبر دارم¡ نه می فهمم کورتُن چیست¡ نه از چه ماده ای 

گرفته اند¡ نه دنبالش رفته ام. ما به تمام معنا در این مسأله جاهل هستیم¡ و می بینم او 

بهره  کردیم  را  کار  این  اگر  و   ºچشم بکن.  را  کار  این  می گوید:  ما  به  و  است¡  عالم 

برده ایم¡ و اگر نکردیم بی شک خودمان با دست خودمان به هالکت افتاده ایم.

در امور معنوی هم همین طور. حاال نه تنها امور معنوی¡ در هر چیزیº انسان 

چقدر  بسازیم¿  چطور  را  پِی  این   ºمهندس پیش  برود  باید  بسازد¡  می خواهد  خانه 

باشد¿ از چه ماده ای مصرف کنیم¿ وزن این عمارت مثالً چقدر است¿ این پایه چقدر 

این  در   ºبدهد انسان  به  نقشه  بعد  بکند¡  باید  را  مصالحش   مقاومت حساب  است¿ 

کند و  از خودش دخالت  انسان  حاال اگر  می شود.  ساخته  صورت خانه هم صحیح 

بگوید: آقا اینجا مثالً پِی الزم نیست¡ این زمین محکم است¡ شفته الزم نیست¡ سیمان 

نمی ریزیمº خانه برمی گردد و خراب می شود. یا مثالً مهندس می گوید که: باید در 

این سیمانی که شما مصرف می کنی یک برابر سیمان بریزی و سه برابر شنº انسان 

بگوید: نه¡ من چهار برابر شن می ریزم که صرفه جویی در سیمان بشود.
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کارش  و  رسیده  هم  حسابش  و  است  وارد  مسأله ای  در  که  کسی  آن  باألخره 

ص در این جهت است¡ انسان نباید در کار او دخالت کند. این جهت است و متخصّ

انسان می خواهد فرش بخرد باید برود پیش اهل خبره. می خواهد لباس بدوزد¡ 

اگر خودش خیاط نیست¡ باید برود پیش خیاطº و االّ اگر خواست خودش قیچی بزند 

به پارچه و برای خودش لباس بدوزد¡ یا تنگ در می آید یا گشاد. ولی آن خیاط عمر 

خودش را در این مصرف کرده است.

رفته ایم¡  خودمان  که  رشته ای  آن  جز  هستیم  جاهل  امور  همۀ  در  ما  بنابراین 

ص همان  و خجالت هم نداردº و در هر امری که انسان جهالت دارد باید به متخصّ

رفتار کردهº چون  باشد طبق قرآن  ندارد. اگر این طور  کندº شبهه ای هم  فن مراجعه 

قرآن می گوید: ]* + , - . / Z0.١ «از صاحبان علم و درایت 

بپرسید اگر نمی دانید.»

این  نمی دانند.  که  است  این  برای  می گیرند  احکام  مجتهد  از  که  جاهل  افراد 

مجتهد می گوید: من رفتم و می توانم از کتاب و سنّت¡ احکام و مطالب را به دست 

بیاورم و به شما بگویمº نه اینکه حاال بخواهد بگوید که این اختصاص به من دارد و 

من هم فضیلتی بر شما دارمº نه¡ هیچ فضیلت هم نیستº من رفتم سرمایۀ  وجودی 

خودم را در این مسائل صرف کردم¡ شما در آن مسائل صرف کردید¡ شما در اینجا به 

درد ما می رسید¡ ما هم در آنجا به درد شما می رسیم. و همۀ افراد بشر هم با همدیگر 

همین طور کار می کنندº و روی آن نیتی هم که دارند¡ خدا به همه شان اجر می دهد.

بنابراین¡ اطاعت از لوازم حتمیه است که انسان نه تنها در امور شرعی و مسائل 

و احکام ظاهری¡ بلکه در ارشادات اخالقی و امور باطنی هم باید در تحت اطاعت 

باشدº چون اگر انسان تنها بگوید: «من نماز می خوانم و روزه هم می گیرم و قرآن هم 

Ü١ سوره النّحل (١٦) ذیل آیه ٤٣.
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 ºات برای من کافی است»¡ این کافی نیستمی خوانم و صدقه هم می دهم و همین کلی

چرا¿ برای اینکه آن نمازی که انسان می خواند باید خصوصیتی در آن باشد که انسان 

را به جلو ببردº و االّ ممکن است انسان نود سال هم نماز بخواند بعد باز هم همان 

 طی و  عمر  گذشتن  بر  باشد¡  نرفته  جلو  باشد¡  نکرده  پیشرفت  هیچ  قلبش  و  باشد¡ 

نکردن مرحله ای از مراحل و منزلی از منازل مغبون باشدº چون انسان می گوید: «نماز 

می خوانم و نماز هم اسقاط تکلیف است.»

نشان  را  راه  می کند¡  ارشاد  نماز  برای  را  انسان  می آید  او  باطنی  معلّم  آن  اما 

می دهد. می گوید: «این نماز را با حضور قلب بخوان¡ حضور قلبش هم این طوری 

تی از سر و صدا و شلوغی و جمعیت و ازدحام و اینها  است. بایستی که مثالً یک مد

در فراغت باشی. نماز هم که می خوانی جلویت عکس نباشد¡ چراغ نباشد¡ درِ باز 

می اندازی¡  هم  اده  سج باشد¡  کنار  بر  انسان  است  نماز  در  که  مکروهاتی  از  نباشد¡ 

خدا  برای  می خوانی  که  نماز  این  باشی  ه  متوج و  کنی  جمع  هم  را  حواست  باید  و 

است  بنده  صحبت  خواندن  Ü نماز   ºمی کنی صحبت  داری  خدا  با  می خوانی¡  داری 

ه باش که این نمازی که  و متوج Ü .با خدا و قرآن خواندن صحبت خداست با بنده

برای خدا می خوانی آیا خدا هم به تو جواب می دهد یا نمی دهد¡ لبیک می گوید یا 

نمی گوید¿! شاید خدا زودتر لبیک گفته¡ که تو را موفّق به نماز کرده است. اگر خدا 

لبیک نمی گفت که نمی توانستی نماز بخوانی.»

این ارشادات را به انسان می کند و انسان را بیدار می کند که انسان باید نماز 

بخواند. خدا نیازی نداشته بشر را تکلیف کند تا رکوع کنند¡ سجود کنند و دائمًا امر 

الزم  قُربی  عمل  باشد.  نداشته  مغزی  و  جوهره ای  عمل  این  و  بدهند  انجام  تکراری 

است¡ یعنی باید نماز برای انسان حجابی را از بین ببرد و برای انسان قُرب بیاوردº من 

ی Ç’¡ یعنی این نماز ما را به خدا نزدیک کند. óلÅ ا ðب رِّ óقöت õنماز می خوانم م

نزدیکی به چیست¿ به اینکه انسان به آسمان برود یا در کوه ها و بیابان ها یا زیر 



١١١ برخی از شرائط و آداب نمازگزار از دیدگاه استاد 

زمین حرکت کند¡ آنجا نزدیک به خدا بشود¿ خدا که مکان ندارد. نزدیکی به خدا 

نزدیکی از نقطه نظر سیر نفس و عرفان نفس و از بین رفتن حجاب های روی نفس 

استº مثل بخل¡ حسد¡  کبر¡ ریا¡ غفلت.

نماز  می خواهی  آقا  که:  می کند  توجیه  انسان  برای  را  اینها  می آید  استاد 

الً باید این طور باشی¡ باید رو به قبله بایستی¡ باید نمازت این طور باشد¡  بخوانی¡ او

سیاه  لباس  نباشد¡  تیره  لباس  لباست  بزنی¡  عطر  باید  باشد¡  این طور  انگشترت  باید 

و مثالً سرمه ای و قهوه ای برای لباس مصلِّی به طور کلّی خوب نیست. لباس انسان 

باید ساده و خوش رنگ باشد و رنگش باز باشد¡ سفید باشد¡ زرد باشدº مالئکه از 

این رنگ های باز خوششان می آید¡ از رنگ های تیره بدشان می آید¡ در خانه ای که 

سیاه و رنگ های تیره باشد خوششان نمی آیدº در خانه تان سگ نگه ندارید¡ عکس 

نگذارید¡ چون هیچ گاه مالئکه وارد نمی شوندº خاکروبه  را شب در منزل نگذارید¡ 

بگذارید بیرونº یا اگر در منزل می گذارید دری روی آن بگذارید¡ سرپوشی بگذارید¡ 

چون مالئکه نمی آیند.

پس ما نمی توانیم بگوییم: خدا خواسته یک نماز بخوانیم¡ ما هم یک نمازی 

می خوانیمº از ما چه می خواهی¿ رفع تکلیف! رفع تکلیف نیستº بازی نیست¡ خیمه 

شب بازی نیست.

نماز دستور تکامل ماست و بر اساس حق دستور داده شده است. اگر ما نماز 

خواندیم پیش می رویمº اما اگر نود سال بدون ارشاد و بدون راهنمای باطن¡ خودسر¡ 

رات برای ما کاری نمی کندº از همین نقطه  عملی را تکرار کنیم¡ این جز تکرار مکر

نظر اسقاط تکلیف شده¡ و اما برای انسان درجه و مقام نیاورده است. انسان کور در 

دنیا آمده و کور هم می رود.
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Ü١ سوره اإلسراء (١٧) آیه ٧٢.
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«کسی که در اینجا کور باشد آنجا هم کور است.» کدام کوری مقصود است¿ 

آیا کوری چشم است¿! نه¡ در قرآن داریم:

١.ZÍ Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä[

 ºاصالً افرادی که در دنیا کور می شوند به اینها کور نگویید¡ این کوری نیست»

کوری عبارت است از: کوریِ آن چشم هایی که در قلب انسان است¡ آن کوری است.»

بنابراین کسی که چشمش در اینجا کور باشد¡ او کور است. نماز می آید چشم 

انسان را باز می کندº این چشم دنیایی انسان هم کور باشد¡ آن چشم باز می شود.

آن معلّم روحانی این را ارشاد می کند¡ یعنی آن معلّم اخالقی فنّش این است. 

مثالً در نماز¡ نه اینکه فقط استنباط و اجتهاد کرده که نماز ظهر را انسان باید چهار 

رکعت بخواند¡ شک بین دو و سه باطل است¡ شک در نماز دو رکعتی و سه رکعتی 

موجب بطالن است¡ شک در چهار رکعتی درست استº بلکه تنها از این نقطه نظر 

خاصّ و حدود نماز بحث نکرده است. او رفته و به آن اسرار نماز رسیده  است¡ اسرار 

الة یاد گرفتهº به رموز نماز رسیده است که قنوت چیست¿  الة نوشته یا اسرار الصّ الصّ

 ٢Z5 4 3 2 سجده چیست¿ افتادن به خاک برای خدا یعنی چه¿ ]

یعنی چه¿ اصالً نماز یعنی چه¿

و اینها یک مسائلی نیست که تنها مسائل ظاهری باشدº و لذا در تمام امور انسان¡ 

از نماز و طهارت و صوم و حج و معامله و نکاح¡ یک دستورات کلّی داده شدهº و آن 

معلّم و مربی اخالقی و روحانی و عرفانی که این دستورات و احکام شریعت را می داند¡ 

می آید و درون سر اینها می رود¡ و نفس انسان را در  آن کالس معنوی حرکت می دهد و 

با آن معنای نوری مواجهه می دهد تا انسان از این ظواهر بهره بردارد.

اگر انسان هزار سال هم از این ظواهرِ عمل انجام بدهد ولی توأم با حقیقت 

Ü١ سوره الحج (٢٢) ذیل آیه ٤٦.

Ü٢ سوره الفاتحة (١) آیه ٥.



١١٣ ظواهر اعمال باید با حقیقت توأم باشد 

نباشد¡ دست انسان را نمی گیردº مثل اینکه انسان یک گردو بردارد و بدون اینکه از 

مغز و خاصیتش استفاده کند¡ از پوستش استفاده کند¡ از قشر استفاده کندº حال اگر 

فایده  هم  آن  می خورم¡  را  لُبش  می روم  من  نمی خواهم¡  قشر  من  بگوید  هم  کسی 

ندارد. خدا به انسان گفته که آن حقیقت خاصیت گردو و بادام در این دانۀ گردو و 

سیب  باید  انسان  سیب.  غیر  در  نه  است  سیب  خود  در  سیب  خاصیت  است.  بادام 

بخورد تا خاصیتش هم داده بشود. گردو باید بخورد تا آن خاصیتش هم داده بشود.

و  رکوع  قبله¡  به  رو  بدهد  حرکت  را  بدنش  بخواند¡  نماز  برخیزد  باید  انسان 

ه کعبۀ خدا شده¡ و بدنش  سجود بکند با  آن معنا¡ با آن حقیقت¡ که هم با بدن متوج

ه خدا بشودº تمام شراشر  ۀ ادراکش¡ و هم با قلبش متوج و هم با مثال و قو ºتعطیل نشده

انسان¡ برای خدا نماز بخواندº این نماز¡ نماز کامل است¡ این حرم است. خدا توفیق 

بدهد انسان دو رکعت نماز این طور بخواندº خُب¡ این اصالً صحبت کردن با خداست.

است¡  آسمان  باالی  خدا  کنیم¿!  پیدا  را  خدا  می خواهیم  ما  که  کجاست  خدا 

شرق است¡ غرب است¡ زیر زمین است¿ یا خدا با ماست¡ احاطۀ بر هر موجودی 

از موجودات دارد. قبل از اینکه ما صحبت کنیم¡ خدا با ماست¡ خدا با خود ماست¡ 

خدا جلوی ماست.

١“. هُ عَ هُ و مَ هُ و بَعدَ بلَ أَيتُ ا’َ قَ يئًا إالّ و رَ أَيتُ شَ ”ما رَ
Ü١ توحید علمی و عینی¡ ص ١٩١¡ تعلیقه:

«این حدیث را به این عبارت مرحوم صدر المتألّهین در أسفار أربعة¡ طبع سنگى¡ ج ١¡ ص ٢٦ و از 

طبع حروفى¡ ج ١¡ ص ١١٧ ذکر نموده استº و نیز مرحوم سبزوارى در حاشیه خود بر شرح منظومه 

م معلوم به علّت ذکر کرده است. مرحوم صدر  ت تقوخود در ص ٦٦ از طبع ناصرى¡ راجع به کیفی

 معه : وِىالم بدین عبارت¡ گفته است: و ر المتألّهین پس از بیان روایت مرفوعًا از أمیرالمؤمنین علیه الس

و فیه¡ یعنى: ”ما رأيت شيئًا إالّ و رأيت ا’َ معه و فيه.“ و مرحوم عالم ربانى حاج میرزا جواد آقا ملکى 

الم (یعنى أمیرالمؤمنین  در أسرار الصالة¡ ص ٦٥ گوید: قوله علیه الس Ü رضوان اهللا علیه Ü تبریزى

ه و معه.“ و در رساله لقاء اهللا (خطّى)¡ ص ٧  الم):”ما نظرتُ إىل شىء إالّ و رأيت ا’َ قبلَه و بعدَ علیه الس

ه و معه.“» الم مى فرماید: ”ما رأيتُ شيئًا إالّ و رأيت ا’َ قبلَه و بعدَ گوید: امام صادق علیه الس
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الم فرمود: «من چیزی را ندیدم االّ اینکه قبل از او و بعد  أمیرالمؤمنین علیه الس

از او و با خود او خدا را دیدم.»

خب! اگر ما یک چنین نمازی بخوانیم¡ آیا خدا را نمی بینیم¿! در باالی آسمان 

نمی آورد¿!  نورانیت  انسان  برای  نماز  این  خداست.  ما   سر و  وجود  در  می بینیم¿! 

قرب نمی آورد¿! حرکت نمی دهد¿! این حرکت الزمۀ همین علم است. این سلوک 

خودش یک علمی است.

سابقًا در حوزه های بزرگ تر مکتب های علمی و تربیتی¡ معلّمین علم اخالق و 

مجتهدین بزرگ شاگردان خود را تربیت می کردند. بعضی ها متکفّل ادارۀ امورِ مردم 

بودند ولی بعضی از مجتهدین بزرگ مربی اخالقی بودندº از زمان های سابق¡ شهید 

 ºد مهدی بحر العلومل¡ شهید ثانی¡ ابن مسکویه¡ ابن فهد¡ ابن طاووس¡ مرحوم سیاو

اساتید  از  اینها  مبرزش¡  شاگردان  همدانی¡  مالّ حسینقلی  آخوند  اخیر  زمان های  در 

هر  کردند.   طی را  معانی  و  مدارج  اینها  هم  عجیب  و  بودند¡  اخالق  و  عرفان  بزرگ 

تَد و میخ  کدامشان اعجوبۀ زمان بودند¡ هر کدامشان وحید عصر بودند¡ هر کدامشان و

زمین بودندº و کارشان همین بودº افرادی را که طالب این مقام هستند تربیت می کردند.

خدا  لذا  و   ºبکنند نمی توانند  هم  تحمل  و  نیستند¡  مقام  این  طالب  افراد  همۀ 

 ºهم برای عموم اعالن کرده که: «هرکس می خواهد بیاید¡ هرکس نمی خواهد¡ نیاید

اختیار با خودش است.»

یطر نمی کند  سا خدا انسان را مخداوند به انسان گفته نمازِ واجب بخوانید¡ ام

که بیاید دست انسان را بگیرد و فکر انسان را با زنجیر تصحیح کند. گفته من نماز را 

واجب کردم¡ اگر بخواهی اسقاط تکلیفی کنی و جهنّم نروی¡ باز هم خوب است¡ 

همین نمازت را بخوان¡ کارهای خیر و مبرات را انجام بده¡ ما هم جهنّم نمی بریم و از 

اصحاب الیمین هم قرار می دهیمº اما اگر بخواهی فکرت باز بشود¡ به مقام انسانیت 

برسی¡ انسان کامل بشوی¡ قوا و استعداد و قابلیتی که خدا به تو داده است به فعلیت 



١١٥ تَّی أَجعلَک مثلی“  عنی حبدی أَطحدیث قدسی ”ع

برسد¡ بدون معرفت پروردگار و بدون لقاء خدا محال است.

ثيل.“١ «ای بندۀ من¡ مرا اطاعت کن تا من تو را  لَکَ مِ تَّی أَجعَ بدی أَطِعنی حَ ”عَ
مثل خودم قرار بدهمº یا مثَل خودم¡ نمونۀ خودم قرار بدهم.» 

آن وقت انسان آن طوری که باید خدا را بشناسد¡ می شناسدº خدا را بدون حجاب 

می بیند¡ نه از پشت عینک دودی و قرمز و زرد و سیاه. کسی که عینک دودی می زند 

می بیند¡ اما همۀ اشیاء را دودی می بیند¡ می گوید: خورشید هم دودی است¡ ماه هم دودی 

است¡ چراغ هم دودی¡ دیوار هم دودی¡ نارنگی هم دودی¡ انگور هم دودی¡ صفحه 

کاغذ هم دودی استº کسی که عینک قرمز می زند همۀ موجودات را قرمز می بیندº عینک 

زرد می زند همانº سبز بزند همانº آیا واقعًا موجودات این رنگ را دارند¿! نه¡ این ناشی 

از حجاب است. حجاب را روی دیدۀ خودش گذاشته است. بعد آن نور ازلی که آمده 

موجودات را با آن نور واقعی که دارند نشان بدهد¡ این از خودش تصرف می کند¡ تصرف 

نفسی می کند. می گوید: خُب¡ این تصرف نفس را ببر کنار¡ آن وقت بدون تصرف نفس 

ببین.  خدا دادی  چشم  با  بردار¡  چشمت  از  را  سبز  و  قرمز  و  دودی  عینک  کن.  تماشا 

با عینکی که تصرف نمی کند و سفید محض و شفّاف است ببین¡ تا هر موجودی را 

 ºبشناسی. وقتی انسان عینک قرمز می زند¡ شیء قرمز و سفید¡ هر دو را می گوید قرمز

ولی وقتی عینک بی رنگ زد¡ می گوید: این قرمز است و او سفید¡ این زرد است و او سبز.

Ü١ معاد شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٦¡ تعلیقه ١:

«این حدیث را در کلمة اهللا در ص ١٤٠ آورده است¡ و در ص ٥٣٦ در ذکر سندش از سه کتاب 

م از مشارق أنوار الیقین حافظ رجب  اعى أحمد بن فَهد حلّى¡ دو ة الد دل از عنقل کرده است: او

م از إرشاد القلوب دیلمى. و پس از بیان این حدیث گفته است که بدین کلمات هم  رسى¡ سوب

ىٌّ ال  مَ أنَا حَ . يا بنَ آدَ رُ فتَقِ نيا ال تَ لُکَ غَ رتُکَ أجعَ ، أطِعنى فيام أمَ رُ نىٌّ ال أفتَقِ مَ أنَا غَ آمده است: ”يا بنَ آدَ

رتُکَ تَقولُ  ، أطِعنى فيام أمَ يَکونُ ن فَ ءِ کُ . أنَا أقولُ لِليشّ وتُ يا ال متَ لُکَ حَ رتُکَ أجعَ ، أطِعنى فيام أمَ أموتُ
يَکون.“» ن فَ ىءِ کُ لِلشَّ



آیین رستگاری / جلسه چهارم  ١١٦

و  چه¡  و  چه  و  ریاست   حب و  کبر  و  حسد  و  بخل  عینک  با  انسان  که  وقتی 

انغمار در شهوات و خدای ناکرده جباریت و ... نگاه کندº فرض کنید که نماز هم 

هم  محاسن  و  می گذارد  سرش  هم  شب کاله  یک  و  می گیرد  هم  روزه  و  می خواند 

می گذارد و مقدس هم می شود¡ ولی فایده ای ندارد.  یک وقت می بیند یک تاجر بازار 

صحیح  این   ºمی کند معاوضه  کبریت  قوطی  یک  به  را  ربا  تومان  هزار  دویست  مثالً 

نیست¡ اگر انسان بخواهد راه خدا را طی کند نباید این طور عمل کند.

درست  شرعی  کاله  است¡  شرعی  کاله  می کند¡   حیله ای  یک  کنید  فرض 

می کند.مثالً شرع گفته که: آقا ربا حرام است. این می آید دویست هزار تومان ربا را 

برمی دارد¡ یک کالهی سرش می گذارد و می گیردº این غلط است.

 ºمعلّم اخالقی به انسان می گوید که: در نصف شب که با خدا مناجات می کنی

و وقتی هم که در بازار می روی و به یک مشتری غریبِ دهاتی برخورد می کنی¡ آنجا 

 ºاگرصنّار١ سرش را کاله بگذاری¡ آنجا جرم است ºهم با شب و نیمه شب یکی است

کاله سر گذاشتن غلط است.

اده و شب و مناجات و تاریکی استº عرفان یعنی در  نه اینکه عرفان در سج

بازار¡ یعنی در دانشکده¡ یعنی در خیابان¡ یعنی در اتوبوس¡ یعنی معاملۀ با زن¡ یعنی 

ه¡ معاملۀ با همسایه¡ معاملۀ با سگ خانه¡ معاملۀ با گربۀ خانه¡ همۀ اینها  معاملۀ با بچ

معامله است. یعنی چه¿ یعنی اینکه حق زن را باید بدهی¡ حق گربۀ منزل را باید بدهی¡ 

انسان به خادمش نباید بد بگوید¡ بعد هم که خادم خواست غذا بخورد¡ انسان باید با 

او غذا بخورد¡ غذایِ خودش را از او باالتر نبیندº انسان باید با راننده اش غذا بخورد¡ با 

زیر دستانش به نظر زیر دستی نگاه نکندº حاال او نوکر است¡ یا مثالً مستخدم است¡ یا 

فالن¡ خدا برای او این مسیر را معین کرده¡ برای انسان هم این مسیر را معین کرده است. 

Ü١ لغت نامه دهخدا: «سکه ای بود از مس¡ معادل دو شاهی¡ و ده عدد آن یک قران (یک ریال)¡ و 

سال ها رایج بود.» (محقّق)



١١٧ الم در مواجهه با خادمان و زیردستان  ه علیهم الس سیره و روش پیامبر اکرم و ائم

از کجا معلوم می شود که او از انسان باالتر نباشد¿! از کجا معلوم باشد که او قلبش 

صاف تر نباشد¡ بین خود و خدا ادراکش بهتر نباشد¿! حاال خداوند او را سیاه کرده ما 

را سفید کرده¡ او را فقیر کرده این را غنی کرده¡ این را رئیس کرده او را مرئوس.

را  غالمان  تمام  شکل  این  به  الم  علیه الس رضا  امام  حضرت  که  همین طوری 

 ١ºو کیف هم می کرد ºجمع می کرد و با آنها سر یک سفره می نشست و غذا می خورد

این را می گویند عرفان.

آن معلّم عرفان نشان می دهد که انسان باید مثل حضرت امام رضا باشد. انسان 

باید امام را در نظر بگیرد و مثل او رفتار کند. حاال شخصیت من اقتضاء می کند که مثالً 

من وارد می شوم ده نفر پشت من حرکت کرده و تعظیم کنند¡ این حرف ها بی خود 

استº ره چنان رو که رهروان رفتند.

 ºپیغمبر بزرگترین مرد¡ بزرگترین رجل عالم¡ بزرگترین موجود عالم خلقت

چطور بود¿ چطور حرکت می کرد¿ تواضعش چطور بود¿ با غالم ها می نشست¡ با 

ه می آوردند که اسم بگذارد¡ روی  غالم ها غذا می خورد¡٢ زن ها می آمدند پیشش¡ بچ

ه روی دامن پیغمبر ادرار می کردº داد و بیدادشان بلند می شد!  دامنش می نشاندند¡ بچ

ه¿  رده آب بده¡ کاری نکرده¡ چرا داد می زنی سر بچ پیغمبر می فرمود: «بسیار خب! یک خُ

ه ادرارش را بکند¡ چرا داد می زنی¿» آن وقت پیامبر خودش لباس هایش را  بگذار بچ

بع با یک مشت آب طاهر می شود.٣ آب می کشید¡ به زن هایش هم نمی دادº بالطّ

یک روز پیغمبر در کوچه حرکت می کردند¡ یک زنی که کنار کوچه  نشسته بود¡ 

صدا زد: «یا رسول اهللا! بیا پیش من بنشین»º پیغمبر رفت پیش او. گفت که: «از این 

غذای من بخور»º پیغمبر برداشتند یک لقمه در دهانشان گذاشتند. گفت: «یا رسول اهللا! 

Ü١ عیون أخبار الرضا¡ ج ٢¡ ص ١٨٤.

Ü٢ مکارم األخالق¡ ص ٢٦.

Ü٣ سنن النّبی¡ ص ١٢٢¡ ح º١٨ به نقل از مکارم األخالق¡ ص ٢٥.
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دوست دارم که این لقمه ای که در دهانتان می خورید دربیاوری و به من بدهی.» پیغمبر 

درآوردند¡ و او خورد.١

سرش چیست¿! واقعًا دیدش چیست¿! این پیغمبر با آن مقام و کمالش دارد 

این را به یک نظر الهی نگاه می کند که این مخلوق خداست¡ این مربوط به خداست¡ 

این انسان است. می گوید: بیا پیش من بنشین¡ یک تقاضای کوچکی است¡ بعد تقاضا 

می کند از غذای من بخور. بعد این تقاضا را از من می کندº تمام شدº من بگویم که: 

است¡  ممنوع  دیگر  اینجا  بنشینم.  او  پهلوی  که  نیست  شأنم  پیغمبرم  چون  من  حاال 

اینجا شأن به درد نمی خورد.

نزدیک  کفّار  این  به  پیغمبر!  ای  «مبادا  که:  می کوبد  قرآن  آیات  چنان  اینجا 

بشوی¡ به اندازۀ سر سوزنی اگر بروی به سوی آن شرک و بت پرستی و عناد و ... ما 

تو را از همۀ وجود ساقط می کنیم.»٢

نورانیت پیغمبر یعنی نشستن پهلوی یک زن ابن السبیل¡ که کنار کوچه نشسته 

 Z) ( ' &[» :و پیغمبر هم می گفت ºو فقیر و خاک نشین است

است.  همین  هم  راست  است¿»٣  فقیرتر  من  از  فقیری  کدام   ºهستم فقراء  أفقر  من 

پیغمبر به خودش مراجعه می کند و می بیند خیلی فقیر است. خدا غنی است و بس. 

نشان  او  به  خدا  و  است¡  باطل  ادعای  این  کند¡  غنا  ادعای  خودش  برای  هرکسی 

Ü١ بحاراألنوار¡ ج ١٦¡ ص ٢٢٥.

Ü٢ عبارت فوق برگرفته از آیاتی چند می باشد¡ از جمله سوره البقرة (٢) آیه ١٢٠: 

]! " # $ % & ' ) ( + , - إل / 0 2 3 4 

5 6 7 8 9 ; > = إل ? @ ZB A. (محقّق)
نّی»¡  دُ أفقرَ مِ ا و ال أجِ Ü٣ در مجامع روایی عباراتی با مضمون: «فأیُّ فقريٍ أفقرُ منّی»¡ «أصبَحتُ فقريً

نّی إليک» و ... از حضرت عیسی و امام حسن مجتبی و  دُ أفقرَ مِ نّی إليک»¡ «ال أجِ «و ال أحدَ أفقرَ مِ

الم و ... وارد شده است. (محقّق) بن الحسین علیهم الس امام علی



١١٩ عبد یعنی کسی که از خودپسندی و خودرأیی خارج شده است 

به  خدا  کند¡  غنا  ادعای  خودش  بدن  به  انسان  اگر   ºاست باطل  ادعا  این  که  می دهد 

انسان نشان می دهد که غلط است¡ این را از او می گیرندº اگر انسان به چشم خودش 

متّکی باشد¡ به ادراک خودش¡ به فهمِ خودش¡ و هر چیز دیگر¡ باألخره آخرش مرگ 

است و بولدزر می آید همه را صاف می کند و می برد¡ دیگر تمام شد.

پس انسان باید بگوید: خدایا این چشمی که به من دادی نعمت و آیت توست¡ 

من را موفّق کن در راه تو مصرف کنمº دستم مال توست¡ قلبم مال توست¡ ادراکم مال 

توست¡  هر نعمتی که به من دادی¡ مال توست¡ مال من نیست¡  من فقیرمº فقیرم یعنی 

بنده¡ یعنی تو حرف موال را گوش بده¡ یعنی بگو من مطیعم.

این زن می آید و می گوید: یا رسول اهللا¡ بیا پیش من بنشینº و این پیغمبر هم 

بندۀ خداست¡ تقاضای اوست¡ پیغمبر هم می فرماید: چشمº این را می گویند بنده.

بر  شهادت  بر  م  مقد عبودیت  بر  شهادت  که  ه¡  õسول óÑ  æ  õå õبد óع  Ç ðد øحمم  øäÃ  õد óشهÃ
رسالت است و مقام عبودیت باالتر از رسالت استº اول انسان باید بنده بشود تا خدا 

انسان را رسول کند¡ نه اینکه خدا انسان را اول رسول می کند بعد مقام عبودیت به او 

می دهد¡ غلط استº تا انسان عبد نشود قابل رسالت نیست.

عبد یعنی کسی که از تمام خودی و خود رأیی و خود فکری خارج شده¡ عین 

آن مریضی که در بیمارستان است¡ باید از همۀ ارادۀ خودش بیرون بیایدº باید مثل 

موم¡ تسلیم در دست آن طبیب باشد¡ این طرفش بکن¡ چشم¡ آن طرفش بکن¡ چشم¡ 

آمپول را اینجا می زنم¡ چشم¡ به آنجا بزنم¡ چشم¡ آقا امروز غذا نخور¡  چشم¡ خب¡ 

آقا بیا زیر چاقو¡ چشمº  آقا بی هوشی چقدر طول می کشد¿ این می گوید: آقا فالن قدر 

بی هوشی برای من زیاد استº می گوید: آقا فضولی موقوف! چرا خودت را معطّل 

می کنی¡ قاعده اش این است. این را می گویند بنده¡ و خیلی هم مقام عالی است¡ چه 

قدر صفا! چه قدر خضوع!

 این حال پیغمبر را واقعًا انسان در نظر بگیرد ببیند در چه عالمی است که تمام 
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وجودش در مرآی و منظر پروردگار است و دائمًا دارد صحبت و مناجات می کند¡ 

یعنی همیشه با خداست و واقعًا چه کیفی می کند ها!!

این زن که می گوید: بیا پیش من بنشین¡ آیا پیغمبر در خودش اول یک احساس 

شرافتی کرد و تنازل کرد¡ آمد نشست¿! نه¡ اگر بود خطاستº پیغمبر آن قدر صاف 

و زالل است که گفت بیا¡ آمد نشستº این را می گویند «مقام عبودیت»º و این در اثر 

اطاعت امر پروردگار پیدا می شود.

را  مطلب  یعنی  بدهند¡  حرکت  منهاج  این  به  را  ما  آمدند  ه  ائم و  خدا  رسول 

ری¡ و تو به مقام توحید خواهی  برای انسان روشن کنند و بگویند: «ای بشر! تو بشَ

رسید و مظهر تمام أسماء و صفات پروردگار هستی¡ تو خلیفة اهللا هستی و قابلیت و 

استعدادی که خدا به تو داده¡ استعدادی است الیتناهیº اگر در راه او به خرج دادی 

ید و کمیل و اَصبغ بن نُباته و حبیب بن  می شوی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و رشَ

اصطالحی بلد بودند. اینها نه در دانشکده ای درس خوانده بودند نه علوم   º«مظاهر

خُب در این هیچ شکّی نیست.

أَهلَ  البَيت“،١  نّا  مِ لامنُ  ”سَ فرمود:  سلمان  دربارۀ  پیغمبر  اطاعت¡  اثر  در  اما  و 

«سلمان دیگر از ما شده است»¡ از ما اهل بیت شده¡ از ماست.

بکن¡  را  کار  این   ºآورد ایمان  رسید  پیغمبر  به  اطاعت.  چیست¿  اثر  در  این 

به  راه  نمی داد¡  پیغمبر  به  دستور  نمی کرد¡  نظر  اظهار   ºچشم بکن¡  را  کار  آن   ºچشم

پیغمبر نشان نمی داد.

ر و اینها اسالم آوردندº راه نشان می دادند¡ ایراد می گرفتند¡ کار پیغمبر را توجیه  م ع

می کردندº یا رسول اهللا! اگر این کار را می کردی بهتر بودº یا رسول اهللا! آن کار را بکن.

“¡٢ «این  úل óفع óالت ’Ç óáسو óÑ در غزوۀ تبوک عمر آمد پیش پیغمبر گفت که: ”يا

Ü١ بحاراألنوار¡ ج ١٧¡ ص ١٦٩.

Ü٢ جهت اطّالع بیشتر پیرامون اعتراضات عمر به رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم به امام شناسی¡ 

ج ١٠¡ ص ٢٧٠ الی ٢٧٣ مراجعه شود. (محقّق)



١٢١ علّت وصول سلمان به مقامات عالیه اطاعت محض از رسول خدا بود 

کار را نکن»º او از خود بیرون نیامده. او در قالب خودش است.

ل“ را از اذان برداشت. گفت  مَ ريِ العَ یَّ علَی خَ عمر آمد بعد از رسول خدا¡ ”حَ

ل“¡ «ای مردم بشتابید بر بهترین کارها» یعنی  مَ ريِ العَ یَّ علَی خَ که: ما اگر بگوییم ”حَ

تا   ºبرداشتند بردارید¡  پس  نمی روند¡  جهاد  دیگر  بنابراین   ºاست نماز  کارها  بهترین 

حاال هم همین گونه است.١

خُب¡ رسول خدا این حرف را نمی فهمید¿! کدام جهاد در راه خدا فضیلت 

دارد¿ آن جهادی که در سایۀ نماز باشد یا منهای نماز باشد¿! انسان اول باید مصلِّی 

مصلِّی  باید  انسان  ذات  بخواند¿!  نماز  بعد  و  باشد  مجاهد  یا  مجاهد¡  بعد  باشد 

جهاد  است¡  نماز  برای  اسالم  جهاد.  نه  است  ل  مَ العَ ريُ  خَ نماز  پس   ºباشد پروردگار 

برای نماز است. مسلمان می رود جنگ می کند که کفّار را نماز خوان کند¡ به حرم خدا 

“٢. ٣ تمام نفوس بشر را از هواجس  لِّ تَقیّ ةُ قُربانُ کُ الَ نزدیک کند¡ معراج بدهد. ”الصَّ

و آرزوها و حجاب های نفسانی بیرون آورده و به عالم انس و خلوت پروردگار ببرد. 

این خاصیت نماز است.

حضرت صادق می فرماید: «من در زیر این گنبد کبود عملی بهتر و شریف تر و 

با فضیلت تر از نماز سراغ ندارم.»٤ ]¼ إل ¾Z¡٥ «ذکر خدا که نماز است¡ 

از همه چیز باالتر است.»

Ü١ سیره حلبی¡ ج ٢¡ ص ١٠٥¡ به نقل از موطأ مالکº البدایة و النهایة¡ ج ٣¡ ص º٢٣ صحیح مسلم¡ 

ج ٢¡ ص º٣ مسند أحمد¡ ج ٣¡ ص ٤٠٨.

Ü٢ الکافی¡ ج ٣¡ ص ٢٦٥.

Ü٣ أنوار ملکوت¡ ج ١¡ ص ١٠١¡ تعلیقه: «[نماز حالت قرب و نزدیکى انسان با پروردگار است. (معلّق)]»

لö ما  óفضÃ عن ãال øلسÇ عليه ’ÇباعبدÃ õألت óس :áهب قاæ ية بنæالکافی¡ ج ٣¡ ص ٢٦٤: «عن معا Ü٤

لø ما هو¿ óج æ øعز ’Ç يلÅ لکÐ ِّب óحÃ æ م هبِّ óÑ يلÅ õÏبا öلعÇ õÈ رَّ óق óت óي
الة.“» ن هذه الصَّ لَ مِ فةِ ا’ِ أفضَ عرِ يئًا بَعدَ مَ فقاá: ”ما أعلَمُ شَ

Ü٥ سوره العنکبوت (٢٩) قسمتی آیه ٤٥.
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ل“، نمی گوییم تا مردم جهاد بروند¡ اما  مَ ريِ العَ لَی خَ یَّ عَ حاال ما بگوییم که: ”حَ

جهاد منهای نمازº و لذا جهاد هم کردند¡ دنیا را گرفتند¡ اما در دنیا مصلِّی درست نکردند.

این ضد مکتب أمیرالمؤمنین است. مکتب أمیرالمؤمنین می گفت: باید انسان 

را  دنیا  جهاد¡  رفتند  و  کردند  رها  را  نماز  آنها  جهاد.  برود  بعد  کند¡  درست  مصلِّی 

گرفتند ولی مصلِّی پیدا نکردند¡ همه اش فوت شدº و تا به حال هم نماز در دنیا نیست. 

ما هم که دنبال ظهور حضرت امام زمان می گردیم¡ او می آید مصلِّی درست 

می کندº افراد را مصلِّی می کندº به سوی خدا از باطن حرکت می دهد و می رساند.

خالصه تمام اینها در اثر اطاعت بود. سلمان در اثر اطاعت به مقام اولیاء خدا 

و رفع حجاب و به فعلیت درآوردن تمام قابلیت های خود رسید و انسان کامل شد. 

حاال اگر انسان راه اطاعت را طی نکرده بود و روی ذهن و سلیقۀ خودش¡ درس هم 

خوانده بود¡ مجتهد هم شده بود و مقامات عالی هم پیدا کرده بود¡ این حاالت قلبی 

را نمی تواند پیدا کند.

مثالً کسی که می خواهد معادلۀ درجۀ دو را حلّ کند¡ حتمًا باید آن کالس را 

م کشیده و آن را حلّ کندº او نمی تواند از این  برود¡ و االّ نمی تواند منحنی درجه دو

ایکس ریشه بگیرد¡ و حساب کند فالن و فالن مساوی چه خواهد بودº حتمًا باید 

بیاید سر کالس و پیش معلّم باشد تا یاد بگیرد.

درس طهارت و معرفت و اخالق¡ درس رسول اهللا است¡ طبق سنّت رسول اهللا 

استº چه کار می کردند¿ پیغمبر می فرمود که: شب باید برخیزی¡ باید مناجات داشته 

باشی¡ باید با خدا خلوت کنی¡ درد دلتان را با خدا بگوییدº نماز خواندن درد دل کردن 

است¡ عرض حاجت کردن است. ]Z5 4 3 2¡ از خدا خواستن 

ف“١. ٢  ن أن يوصَ ُ مِ ¡ یعنی جز خدا هیچ موجودی مؤثّر نیست. ”ا’ُ أکربَ است. ا’ُ أکربَ

Ü١ الکافی¡ ج ١¡ ص ١١٧.

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٣¡ ص ٣٠٧: «خداوند بزرگتر است از آنکه به وصف درآید!»



١٢٣ شرح صدر از آن کسانی است که سر تسلیم فرود آورده اند 

از  چرا  دارد¿!  باکی  چه  شیطان  از  انسان  می باشد  ف“  يوصَ أن  ن  مِ  ُ أکربَ ”ا’ُ  که  وقتی 

شیطان بترسد¿! یعنی شیطان می آید شاخ به شاخ خدا می شود¿! از خدا جلو می زند¡ 

حکم خدا را عقب می اندازد¡ بر خدا سیطره پیدا می کند¿! این که نیست.

ف¡ وقتی که انسان گفت: اهللا¡  نور است.  با یک اهللا یک  ن أن يوصَ ُ مِ ا’ُ أکربَ
چراغ هزار شمعی روشن می شود یا بیشتر و یک خانه را روشن می کند¡ تمام ظلمات 

روشن  را  زمین  و  آسمان¡  باالی  می آید  خورشید  اهللا أکبر¡  یک  با  می برد.  بین  از  را 

می کندº این روشنایی قلب است¡ دیگر شیطان در آنجا چه کار می تواند بکند¿! شیطان 

مال آن کسانی است که اهللا اکبر نمی گویند و در غفلتند¡ و به خود مغرورند ¡ آنها در 

عناد و تکذیب و جحودند.

در قرآن مجید است که: ]! " # $Z.١ «آیات قرآن را 

می بینند اما از روی ظلم انکار می کنند.» این انکار برای اینهاست¡ نه برای آن کسانی 

که می گویند ما می خواهیم سر تسلیم فرود بیاوریم¡ و راه را به ما نشان بده¡ خدایا! 

خود  بغل  در  دارد¡  دوست  را  اینها  خدا  می کنیم.  هم  حرکت  هستیم¡  هم  مخلصت 

تشبیهات  عبارات  این  البتّه   ºسرشان می مالد  دست  می گیرد¡  خود  کَنَف  در  می گیرد¡ 

می کند¡  شاد  را  دلشان  می فرستد¡  را  مالئکه اش  می کند¡   شامل  را  رحمتش  است. 

م می کند¡ سینه شان را منشرح می کندº ]! " أل $ %  خودشان را خر

آن  می آید¡  بیرون  ضیق  از  یعنی  می شود¡  گشاده  سینه اش   ٢. ٣Z*  )  (  '  &
مطالب اسالم و تسلیم در سینه اش می نشیند¡ عالم برایش تنگ نیست¡ و بر عالم سعه 

Ü١ سوره النّمل (٢٧) قسمتی از آیه ١٤.

Ü٢ سوره الزُّمر (٣٩) صدر آیه ٢٢.

Ü٣ اهللا شناسی¡ ج ١¡ ص ٣٣: «پس آیا کسى که خداوند سینه اش را براى پذیرش اسالم گشوده 

است و بنابراین او با نورى است که از پروردگارش به او داده شده (مساوى است با کسى که در 

ظلمات است و از آن بیرون نمى شود)¿»
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دارد و مسیطر است و بر عالم حکومت داردº یعنی تمام موجودات را مربوط به خدا 

می بیند¡ و با هر موجودی که برخورد می کند از نقطۀ نظر لطف و رحمت به او نگاه 

رِ ید قدرت پروردگار هستند¡ و او  می کند¡ نه از نقطۀ نظر غضبº چون همه¡ مسخَّ

هم با همان نظر خدایی به موجودات نگاه می کند نه با نظر نفسیº چون عبد شده و از 

نفس بیرون آمده. اینکه عبد شده¡ یعنی چه¿ یعنی اطاعت پروردگار کرده. آن وقت 

می بینیم مخالفین ولو اینکه سر و صدایشان زیاد باشد¡ نمی توانند کاری بکنند.

عمر آمد خلیفه شد¡ با ایران جنگ کرد و فالن کرد و فالن کرد و حکومتش هم 

در آن زمان به آنجاها رسیدº ولی همان اظهار نظر کردن ها¡ یا رسول اهللا! این کار را بکن¡ 

یا رسول اهللا! آن کار را بکن¡ باعث شد تا همه اش فوت شودº خُب¡ مگر رسول اهللا از 

کمتر  ادراکش  خدا  رسول  است¿!  کوچک تر  عقلش  واقعًا  است¿!  کمتر  فکرش  تو 

پیش  تازه  تو  داری¿!  قبول  والیت  و  نورانیت  و  نبوت  به  را  خدا  رسول  تو  است¿! 

دستور  این  پس  ندیدی¿!  پیغمبر  از  کرامات  و  معجزات  همه  این  رسیدی¡  پیغمبر 

دادن ها برای چیست¿! چرا پیغمبر را اذیت می کنی¿

پیغمبر را اذیت می کردند تا اینکه آیات قرآن نازل شد¡ آخر پیغمبر هم خجالت 

می کشیدº مثالً می آمدند داخل منزل پیغمبر¡ خُب پیامبر نُه تا حجره دارد¡ عیاالتش 

آن وقت   ºاست حجره  تا  ده  نیست¡  که  خانه  تا  ده   ºهستند حجره  یک  در  کدام  هر 

سه  دو  می نشستند¡  بست  می نشستند¡  پیغمبر  اطاق  در  می آمدند  غذا  برای  مثالً  اینها 

خانه  از  شوید  بلند  بگوید  کند¿!  چه  پیغمبر   ºمی کردند صحبت  همین طور  ساعت 

 ºبود حیا  یکپارچه  یعنی  بود¡  یی  ح مرد  اهللا  رسول  می کشید.  خجالت  بروید¡  بیرون 

آن وقت چگونه آیه های قرآن تفهیم مردم شود که نروید و این قدر اذیت نکنید. شما 

را دعوت می کنند¡ بروید¡ وقتی هم که دعوت می کنند از یک ساعت زودتر نروید و 

بنشینید و منتظر کاسۀ غذا باشید. ]Z{ z y¡١ «غذایتان را هم خوردید 

Ü١ سوره األحزاب (٣٣) قسمتی از آیه ٥٣.



١٢٥ مه شرم و حیا و عصمت و طهارت بودند  مه طباطبایی مجس عالّ

بلند شوید بروید.» اینها داللت می کند که پیغمبر را اذیت می کردند. 

صحبت  حجاب  وراء  من  نکنید¡  صحبت  آنها  با  نروید¡  پیغمبر  زن های  پیش 

کنید. می رفتند صحبت هایی می کردند¡ مثالً: پیغمبر از دار دنیا برود¡ ما شما را برای 

خودمان می گیریم و امثال اینهاº آیات قرآن آمد که: «برای زن های پیغمبر جائز نیست 

بعد از پیغمبر شوهر دیگری بگیرند.»١ آیات قرآن می آمد و تهدید می کرد. حاال شما 

این را ببینید که پیغمبر در چه وضعی بود.

مۀ شرم بود¡ یک  مه طباطبایی استادمان بود¡ ایشان موجودی بود که مجس عالّ

صورت افتاده¡ عین یک معصوم¡ یکپارچه حیاء¡ من هر وقت می خواهم مثال بزنم که 

ه را بشناسد و بفهمد مقام امام چه بود¡ باید اینها را نگاه کند  اگر انسان می خواهد ائم

مه طباطبایی یک رجل  که آیاتند¡ آن وقت معلوم می شود که مقامشان چه هست. عالّ

حیی بود.

روح  آن   ٢¡Zn  m  l  k[ می گوید:  پیغمبر  دربارۀ  مجید  قرآن 

مه باالتر است¡ قابل قیاس نیست¡ چه  نبوت که صد درجه¡ بلکه هزار درجه از عالّ

می دادند.  دستور  می کردند¡  اذیت  را  پیغمبر  می آمدند  اینها  آن وقت  اما  هست!  خبر 

أمیرالمؤمنین و سلمان که این حرف ها را نداشتند. أمیرالمؤمنین می گفت: من نوکر 

پیغمبرم¡ خادم پیغمبرم¡ جان من فدای پیغمبرº زیر سنگ مرا قطعه قطعه کند¡ بگوید 

برو¡ چشمº بیا¡ چشمº بمیر¡ چشمº جنگ کن¡ چشمº صلح کن¡ چشمº برو از یمن 

Ü١ سوره األحزاب (٣٣) آیه ٥٣:

 w v u t s r q p o n m  l k j i h g f e[

ال   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ~  }  |  {  z  y  x
 ¾  ¼  »  º  ¹  ¶  μ  ́  ³  ²  ±  °  ®  ¬  «  ª
.ZÒ إل Ð Ï Î Í Ë Ê É È Ç Æ Å إل Ã Â Á À ¿

Ü٢ سوره القَلم (٦٨) آیه ٤.
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جزیه بگیر و بیاور¡ چشمº و لذا آن مقامات و آن درجات را پیدا کرد که خُب اآلن این 

الم است. نهج البالغه کتابِ أمیرالمؤمنین علیه الس

 نهج البالغۀ عمر کو¿! نهج البالغۀ ابوبکر کو¿! نهج البالغۀ عثمان کو¿! آنها که 

این  و  مختصر¡  خالفت  کرد¡  خالفت  سال  پنج  أمیرالمؤمنین  کردند.  خالفت  بیشتر 

خطبه ها در همین مدت جمع شد. آن مدت بیست و پنج سال که حضرت خانه نشین 

بود¡ باغبانی می کرد¡ زراعت می کرد¡ و در دستگاه سیاست دخالت نداشت. پس کو 

خطبه های عمر¿! کو فرمایشات ایشان¿!

و  ادراک  و  حکمت  از  است  عالَمی  جمله اش  یک  واقعًا  که  خطبه هایی  این 

رسیدن به آن تخوم و بطن معارف¡ و کأنّه نشسته در حرم پروردگار و از عالم عرش 

و کرسی و از عالم ربوبی و ما سوی اهللا¡ خبر می دهد. این برای چیست¿ برای اینکه 

د هستم.» یعنی  د.“١ «من یک بنده ای از بندگان محم مَّ بيدِ حمُ ن عَ بدٌ مِ می گوید: ”أنَا عَ

من بنده امº پیغمبر که می گوید: «علی این کار را بکن»¡ دیگر من نمی گویم: «حاال یا 

رسول اهللا! خوب است شما مثالً این مأموریت را به دیگری بدهیدº من خسته ام¡ یا 

از عهدۀ من بر نمی آید».

Ü: «علی برو این مشک را آب کن بیاور.» در جنگ بدر¡ شب تاریک¡ فضای 

جنگ¡ دیر وقت¡ پر از دشمن¡  آب نیست¡ پیغمبر مشک را دادند به سعد وقّاص که 

برو از فالن چاه آب کن و بیاور¡ نترسº نتوانست. به هرکسی گفتند¡ نرفت.

الم مشک را برداشت [و به تنهایی رفت¡ یک صحرا پر  أمیرالمؤمنین علیه الس

سرزمین  اطراف  دشمن  تمام  سرد¡  و  تاریک  است¡  ظلمانى  که  صحرایى  ظلمت¡  از 

بدر را گرفتند¡ رفت در میان چاه¡ مشک را پر از آب کرد¡ برخاست و مشک را از چاه 

بیرون آورد¡ وقتى به سوى پیغمبر حرکت مى کرد¡ سه مرتبه باد تند آمد که از شدت 

Ü١ الکافی¡ ج ١¡ ص ٨٩.



١٢٧ د» است  نهج البالغۀ أمیرالمؤمنین حاصل «أنا عبد من عبید محم

باد أمیرالمؤمنین نشستº بعد که خدمت پیغمبر آمد.

Ü: «یا على! چرا دیر آمدى¿»

Ü: «سه مرتبه باد آمد.»

حضرت فرمودند: «آن سه مرتبه باد جبرائیل¡ اسرافیل¡ میکائیل بود¡ هر کدام 

بر  مالئکه  تو¡  بر  تهنیت  تو¡  بر  گفتن  آفرین  براى  آمده اند  آسمان  از  ملک¡  هزار  با 

تو افتخار مى کنند¡ مباهات  مى کنند¡ این سه هزار مالئکه فردا تو را کمک مى کنند¡ 

پیروزى به دست توست.»]١و٢

مه طهرانی Ü رضوان اهللا علیه Ü در این مقام قابل استماع نبود¡  Ü١ به علّت اینکه صوت حضرت عالّ

ادامۀ این مطلب از سخنرانی ایشان تحت عنوان «میزان ارزش عمل» در این مقام آورده شد. (محقّق)

Ü٢ مناقب آل أبی طالب (ابن شهرآشوب)¡ ج ١¡ ص º٤٠٦ ینابیع المودة (قندوزی)¡ ص ١٢٢.





جلسه پنجم

چند رکن مهم در سیر و سلوک إلی اهللا





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

چند چیز است که بزرگان برای راه پیمایان و سالکین راه خدا ضروری می دانند.

صمت و سکوت

یکی از آن دستورات «صمت» است. صمت یعنی سکوت.

روایتی داریم به نام روایت معراجیه که با عبارت «يا Ãمحد يا Ãمحد» شروع می شود 

که مرحوم مجلسی در جلد هفدهم بحاراألنوار به نقل از ارشاد دیلمی بیان می کند.١ خدا 

می داند که در این روایت چه اسراری از صمت و سکوت بیان شده¡ که «یا احمد! یا 

بین می رسند و آن درجات را طی می کنند¡  یقین و مقر احمد! آن کسانی که به درجۀ صد

اینها بایستی که در راهشان سکوت اختیار کنند.»

ريجٌ  روایتی داریم از رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم که می فرماید: ”لَو ال متَ

Ü١ جهت اطّالع بیشتر از این روایت شریف به اهللا شناسی¡ ج ٢¡ ص ٧١ مراجعه شود. (محقّق)
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ع.“١ «اگر این اضطراب  عتُم ما أَسمَ مِ ی و لَسَ أَيتُم ما أَرَ رَ م لَ کُ المِ م و تَکثريٌ يف کَ لوبِکُ يف قُ
و تشویش و دگرگونی در دل های شما نبود¡ و این زیادی گفتار بر زبان شما نبود¡ هرآینه 

البتّه شما می دیدید آنچه را که من می بینم و می شنیدید آنچه را که من می شنوم.»

باز در حدیث نبوی دیگر داریم از رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم که: 

 ٢“. امواتِ و األَرضِ لَکوتَ السَّ أَوا مَ رَ مَ لَ ولَ قُلوبِ بَنی آدَ ومونَ حَ ياطنيَ حيَ ”لَوال أَنَّ الشَّ
این  نمی کردند¡   احاطه  را  آن  و  نمی زدند  دور  آدم  فرزند  قلب  اطراف  شیاطین  «اگر 

فرزند آدم ملکوت آسمان و زمین را می دید.»

زیادی گفتار چه ربطی دارد با قلب¿ ببینید! این گفتار و کالمی که انسان دارد 

یک اثر وجودی از نفس اوست که ناشی از ارادۀ اوست. نفس یک چیزی را می بیند¡ 

ری می کند¡ یک خواهشی دارد¡ یک صورتی را در نزد خودش¡ از معنا یا  یک تصو

از صور ذهنی¡ در نظر می آورد¡ آن وقت آن معنایی را که می خواهد در خارج برای 

دیگری القاء کند¡ غیر از زبان راهی ندارد که آن معنا را القاء کندº پس این گفتار¡ یک 

گفتار جدای از دل نیست¡ اثری است که از دل و نیت حکایت می کندº پس گفتار 

نشان دهندۀ نفس و حقیقت انسان است¡ گفتار نشان دهندۀ صاحب نفس است¡ گفتار 

ارادۀ  و  انسان  عقائد  و  انسان  نیات  و  انسان  افکار  است.  سعید  و   شقی دهندۀ  نشان 

انسان از آثار نفس انسان است و این گفتار حکایت از آنها می کندº پس وجود نازله ای 

از همان معانی منطوی در نفس استº یعنی وقتی نفس را¡ خواهشش را¡ تقاضایش 

را¡ اراده اش را بخواهیم پایین بیاوریم¡ با همین گفتار پایین آورده ایم و ارائه و نشان 

داده ایمº پس گفتار هرکس نمایندۀ اوست¡ نمایندۀ شخصیت و حرکت اوستº چون 

گفتار خود او را نشان می دهد¡ این رابطۀ بین گفتار و قلب است.

حاال چرا انسان گفتار نکند¿ بله¡ اگر قلبش¡ قلبی باشد صاف و مطهر و پاک 

Ü١ المیزان فی تفسیر القرآن¡ ج ٥¡ ص ٢٧٠.

Ü٢ بحاراألنوار¡ ج ٦٧¡ ص ١٦١¡ با قدری اختالف.



١٣٣ تشبیه و تمثیل زیبای مرحوم قاضی از تشویشات قلبی به لردهای حوض 

باشد¡  کم   ºاست  حق عین  گفتارش  بین¡  مقر و  یقین  صد مانند  رسیده¡  و  رفته  راه  و 

زیاد باشد¡ شب تا صبح باشد¡ هیچ تفاوتی نمی کند. مثل خطبه هایی که أمیرالمؤمنین 

الم می خواندº مثل فرمایشاتی که دارند¡ آنها حقّندº چون این گفتار از آن نفس  علیه الس

نیست¡ از آن خداست¡ پس گفتار عین حق است. کم باشد¡ زیاد باشد یکی است.

و اما آن کسی که می خواهد عبور کند¡ باید گفتار خودش را تصحیح و کنترل 

 ºکند. برای اینکه گفتارش را کنترل کند¡ باید قلبش را کنترل کند تا گفتار به زبان نیاید

چون بین گفتار و قلب رابطه هست¡ لذا انسان بایستی که سکوت اختیار کند تا قلب 

هم تکان نخورد و آرام بگیرد. انسان وقتی آن معانی را که می خواهد در ذهن بیاید¡ 

به زبان نیاورد¡ آنجا ترمز می کند¡ دیگر نمی گذارد آن معانی ولو معنای خراب باشد¡ 

نزول پیدا کند. 

جلوی  اگر  کند¡   سب را  کسی  می خواهد  کرده¡  غضب  انسان  مثال:  باب  من  

گفتار خودش را نگیرد سب می کندº ولی اگر در نیت می خواهد سب کند¡ اما جلوی 

گفتار را بگیردº آنجا ترمز شده¡ جلوگیری کرده¡ دندان روی جگر گذاشته و جلوی 

پیدا  تکرار  اگر  معنا  این  بیاید.  زبان  به  خراب  معنی  آن  نگذاشته  و  گرفته  را  خودش 

کند و برای انسان ملکه بشود¡ دیگر نیت بد هم نمی آید. ده بار انسان می خواهد به 

کسی تندی کند ولی برای خدا جلوی خودش را می گیرد¡ دیگر نیت تندی هم برایش 

نمی آید¡ فکر تندی نمی آید دیگر¡ فکر خراب برایش نمی آید¡ و کنترل این هم به دست 

زبان استº یعنی راه کنترل قلب حفظ زبان است. می گوید: زبان را ببند تا قلب خراب 

نشودº و این آرامشی که برای قلب پیدا می شود به واسطۀ این است که زبان باید ساکت 

 ºو االّ اگر زبان حرکت کند¡ قلب همیشه در تمریج است¡ همیشه آشوب است ºباشد

زیرا که زبان نمایندۀ قلب است و با مدرکات قلبی نسبت مستقیم دارد.

مۀ طباطبایی  مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی Ü رحمة اهللا علیه Ü که استاد عالّ

راه  سالک  که:  می زدند  خوبی  و  لطیف  خیلی  مثال  یک  هستند¡  ما  دیگر  اساتید  و 
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خدا وقتی سکوت اختیار می کند به واسطۀ سکوت¡ کأنّه این لردهای نفس ته نشین 

در  یا  آب انبار  در  را  آلوده  آب های  مردم  جوی ها¡  در  می آمد  آب  که  سابقًا   ºمی شود

 ºتی می گذاشتند بماند تا اینکه جِرم و کثافاتش ته نشین می شد حوض می انداختند¡ مد

آن وقت آب صاف می شد و استعمال می کردند.

سالک حتمًا باید ساکت و آرام باشد تا ته نشین بشودº اگر این آب که در حوض 

یا آب انبار می آمد دائمًا به حرکت بود¡ خُب هیچ  وقت ته نشین نمی شد و همیشه آلوده 

بودº پس برای اینکه آن غش ها و آلودگی هایی که در نفس هست ته نشین بشود¡ حتمًا 

این  سکوت  است.  سکوت  واسطۀ  به  آرامش  و  بشود¡  پیدا  آرامش  انسان  برای  باید 

ۀ خدا  ردها ته نشین می شود¡ و بعد هم به حول و قوآب ها را آرام می کند¡ و تمام این ل

رمی شود. متحج

ر نشده¡ دو مرتبه انسان با یک  یعنی اگر این آب ته نشین شد¡ ولی هنوز متحج

چوبی این آب را به هم زد¡ دو مرتبه گل آلود می شودº اما اگر همین طور ادامه داد و 

ر می شود¡ این سنگ هایی را که ما اآلن به صورت های  رد ها متحجاستقامت کرد¡ این ل

رفته  وقتی  بوده¡  الی  و  گل  سابقًا  می بینیم¡  کوه ها  و  دریاها  و  رودخانه ها  در  طبقه 

ر شده¡ سنگ شده  است که دیگر به هیچ وجه من  الوجوه قابل حرکت  نشسته¡ متحج

نیست. وقتی نفس هم تکان بخورد¡ باز هم آب صاف تکان می خورد¡ آن شیطان در 

شیطان  لرد¡  یعنی  شیطان  چون  نیست.  خوردن  تکان  قابل  هیچ  و  شده  ر  متحج آنجا 

ر شده و دیگر قابل تکان خوردن نیست. یعنی کثافات که متحج

لذا پیغمبر فرمود که: ”هر نفر از افراد بنی آدم یک شیطانی دارد.“ گفتند: یا رسول 

هم  من  بِيَدی.“١«با  أَسلَمَ  يطاين  شَ ولکِنَّ  فرمود: ”بله¡  هست¿  شیطان  هم  شما  با  اهللا! 

شیطان هست¡ ولی شیطان من به دست من تسلیم شده¡ شیطان من مأمورِ امرِ من شده.» 

Ü١ مجمع الزوائد¡ ج ٨¡ ص ٢٢٥.



١٣٥ تجلّیات خدا فقط در سایه آرامش نفس است 

  اگر پیغمبر دارای نفس نبود¡ خُب مقامات نداشت. این شیطانی هم که پروردگار علی

أعلی او را ایجاد کرده¡ یک نمونه و ظهوری در همۀ نفوس قرار داده¡ برای پیغمبر هم 

بود¡ ولی پیغمبر این شیطان را سرکوب و تسلیم امر خودش کرد. پیغمبر نفس دارد و 

سن استفاده می کند¡ نه سوء استفاده. و اما اگر انسان عنان شیطان را رها کرد  از نفس ح

و خودش را به دست شیطان سپرد¡ خودش تسلیم شیطان شد¡ اینجا کار خراب است.

در  فقط  خدا  تجلیات  که  است  نفس  آرامش  برای  سلوک  و  سیر   راه بنابراین 

سایۀ آرامش نفس است¡ ]â á إل Zå ä.١ «فقط با یاد خدا دل 

آرام می گیرد.» همۀ موجودات کون و مکان انسان را به خودشان دعوت می کنند¡ و 

نگران کننده  خاطره های  و  اضطراب  و  تشویش  و  تمریج  در  را  انسان  موجودی  هر 

وادار  را  انسان  خواطر  اوقات  بعضی  و  می اندازد¡  ناراحت کننده  و  مضطرب کننده  و 

نموده و به سمت خود می کشند. فقط با ذکر خدا قلب آرام می گیرد و تمام اینها به 

خاک نسیان سپرده می شود. نه خاطره ای¡ نه فکری¡ نه خیالی¡ هیچِ هیچº چون قلب 

ر شده¡ و این  به ذکر خدا آرام گرفته وآن آلودگی های نفس هم پایین ریخته و متحج

به واسطۀ سکوت است. لذا یکی از دستورات سکوت است.

حاال چقدر انسان سکوت بکند¿ این فرق می کندº در منازل و مراحل مختلف 

فرق می کند. در اول برای سالک می گویند: از زوائد باید سکوت اختیار کندº نه اینکه 

تنها از غیبت و دروغ و از این حرف ها. از حرف های عادی هم که انسان می زند ولی 

نه فایدۀ دنیوی دارد نه اخروی¡ باید دوری کند¡ انسان باید یک قفلی به دهانش بزند 

و حرف زیادی نزند.

و  می کند  صحبت  ساعت  یک  مجلس¡  فالن  در  می رود  انسان  کنید:  فرض 

خودش را سرگرم می کند¡ بعد بلند می شود و می گوید: من چه گفتم¿! این حرف ها 

عد (١٣) ذیل آیه ٢٨. سوره الر Ü١
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چه بود و چه نتیجه ای داشت¿! نتیجۀ دنیوی داشت¿! اخروی داشت¿! روح مرا باال 

برد¿! به من صفا داد¿! برای صالح من بود¿! نه! گعده¡ شب نشینی¡ روز نشینی و 

اختالط کردن و وقت گذرانی! می گویند ما خسته ایم مثالً برویم در آنجا وقت گذرانی 

نیست  الزم  می آورد.  قساوت  می کند¡  تاریک  و  سیاه  را  قلب  صحبت ها  این   ºکنیم

الطائل  مباح که  چیزهای  بعضی  از  باید  انسان  باشد¡  می  ر یک جمالت مح حتمًا  که 

و بدون فایده است¡ خودداری کند¡ و کلید هم باید دست خود انسان باشد. انسان 

بایستی اول فکر کند که چه می خواهد بگوید¡ بعد بگویدº نه اینکه اول بگوید¡ بعد 

فکر کند که آیا این حرفی که زدم درست بود¡ یا درست نبود¿!

عاقل  «قلب  که:  می فرماید  دارند¡  عجیبی  جملۀ  الم  علیه الس أمیرالمؤمنین 

جلوی زبانش است¡ ولی قلب جاهل پشت زبانش است.»١ یعنی عاقل وقتی بخواهد 

بع اشتباه هم نمی کند¡  صحبت کند¡ اول ادراک می کند¡ می فهمد ¡ بعد می گوید. بالطّ

صددرصد درست استº چون فکر کرده و بر طبق همان فکرش بیان کرده  است. اما 

جاهل اول می گوید¡ بعد فکر می کند که آیا درست بود یا غلط بود¿!

که  حرفی  هر  باشد¡  خودش  دست  زبانش  کنترل  صددرصد  باید  سالک 

می خواهد بزند¡ ببیند این حرف اصالً صحیح است یا نه¿ چه فایده ای بر آن مترتّب 

است¿ این کنترل اعم است از اینکه گفتار باشد یا مسموعاتº چیزهایی را که انسان 

می شنود آن  هم برای قلب تمریج می آورد. انسان نباید همه چیز را بشنود¡ آن چیزهایی 

را باید بشنود که برایش فایده دارد.

ام در نهج البالغه دارند:  الم در وصف متّقین در خطبۀ هم أمیرالمؤمنین علیه الس

Ü١ نهج البالغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ٩٤: «و إنّ لسان المؤمن من وراء قلبه، و إنّ قلب المنافق من وراءِ 

ا واراه؛  ا أبداه، و إن کان رشً لسانه؛ ألنّ المؤمنَ إذا أراد أن يتکلّم بکالم تدبّره يف نفسه، فإن کان خريً
و إنّ المنافق يتکلّم بام أيت عيل لسانه، اليدری ماذا له و ماذا عليه.»



١٣٧ لزوم انس با عیاالت و اختالط با ایشان 

م.“١ یعنی «مردمان متّقی آن کسانی هستند که  هُ لمِ النّافِعِ لَ يل العِ م عَ هُ قَفوا أَسامعَ ”و وَ
گوش های خود را قرار می دهند برای آن علمی که برای آنها نفع دارد.»  علوم در دنیا زیاد 

است¡ اخبار زیاد است¡ باید ببیند کدام آنها به درد انسان می خورد¡ پس به دنبال آن برود.

بنابراین مجالس¡ محافل¡ جمعیت ها¡ سخنرانی ها¡ تماشاها همه برای انسان حکم 

مسموعات را دارد. انسان باید فکر خودش را بکند که از اینها کدام را برای خودم انتخاب 

کنم¡ ولو آنکه آنها هم مطالب حق بوده و باطل نباشد¡ ولی به چه درد ما می خورد¿!

 بنده که اآلن اینجا نشسته ام¡ بیایم تا صبح زحمت بکشم و از روی رصد و 

زیج و ... مشخّص کنم که فاصلۀ اورانوس تا نپتون مثالً چقدر است¿ این برای من 

انصافًا چه فایده ای دارد¿! ولو اینکه حق هم هست¡ این هم درست هست¡ یک شب 

عمرم در اثر چیزی که هیچ به درد من نمی خورد¡ رفته است. نکیر و منکر در موقع 

موت نمی آیند بگویند: آقا! چرا شما نمی دانید فاصلۀ اورانوس تا نپتون چقدر بود¿ 

بُّک¿ خدای تو کیست¿ او را چقدر شناختی¿ پس انسان نباید زیادی  óÑ ن óمی گویند: م

گفتار در زبان داشته باشد¡ و نباید به مطالبی که به درد او نمی خورد گوش دهد. آنچه 

را که برای مصلحتش هست بگوید¡ آنچه را که برای مصلحتش است گوش کند.

انس با عیاالت و نشستن و اختالط کردن با آنها الزم است و جزء گفتار زیاد 

نیست¡ مگر اینکه کنترل زبان از دست برودº مثالً شما می خواهید با اهل بیتتان بنشینید 

و صحبت کنید¡ اینجا دیگر زبان را کنترل نکنید¡ اینجا هرچه می خواهید با هم بیان 

ه تان می خواهید انس بگیرید¡ می خواهید بروید  ی دارد. با بچ البتّه آن هم حد ºکنید

از بقّال یک چیزی بخرید¡ خب باید زبان باز کنیدº اما اگر آن بقّال خواست شما را 

معطّل کند¡ مثالً: «آقا! امروز هوا سرد است¡ امروز هوا گرم است¡ باران نیامده¡ چرا 

خانۀ شما چراغ ندارد¿» سکوت می کند و می رود.

Ü١ نهج البالغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ١٦٠.
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 º«علیکم «سالم  انسان¡  پهلوی  می آید  نفر  یک  نشسته¡  مسجد  در  رفته  انسان 

الم»¡ همین. دیگر چرا انسان با او اختالط کند¡ آخر اینها افرادی هستند  علیکم الس»

که دارای نفس ملکوتی نیستند¡ اینها مال همین عالم طبیعتند¡ و در تمام ذهنشان افکار 

دنیایی  استº تا پیش انسان می نشینند¡ شروع می کنند از یک جا صحبت کردن که «آقا! 

امروز جنس گران است¡ آقا! چرا این طور شد¿ آقا! آن چرا این طور شد¿» چون ذهن 

خودشان مشوب و آلوده و مضطرب است¡ آن اضطراب و تشویش را از راه زبان به 

فکر مستمع القاء می کنندº همان تشویشی که او پیدا می کند¡ انسان هم پیدا می کند. 

المº حال شما چطور است¿ Çحلمد ملسو هيلع هللا ىلص¡ همینº دیگر تجاوز  علیکم¡ علیکم الس سالم

باشد¡  سنگین  نفسشان  و   قسی قلبشان  ناکرده¡  خدای  که  افرادی  باألخصّ  و   ºنکند

خیلی سالک را خسته و اذیت می کند. انسان وقتی می بیند که با یکی به اندازۀ پنج دقیقه 

صحبت می کند¡ مثل یک کوهی بر سرِ انسان استº ولی بعضی نه¡ نفسشان پاک است¡ 

لطیف است¡ خوب است¡ انسان یک ساعت هم با آنها صحبت کند خستگی نمی آورد.

پس اجماالً و به طور کلّی¡ صمت یعنی سکوت¡ در مرحلۀ فعلی این است که 

انسان در هنگام قرائت قرآن و زیارت و دعا و نماز و امر به معروف و نهی از منکر و انس 

با عیاالت و در کادر عمل جراحی¡ آن مقداری که نیاز دارد بگوید¡ زیادتر صحبت نکند.

سؤال: در همه چیز¿ مناجات و دعا هم همین طور است¿

جواب: نه! نه! در دعا که راه باز استº در کادرِ عمل¡ عمل خارجی.

دردتان  به  که  بگویید  مقداری  آن  می کنید¡  کار  بیمارستان  در  اآلن  که  شما 

می خورد. مثالً بگویید: آقا برو این پرونده را بیاور! دیگر دو مرتبه نگویید¡ یا اصرار 

نکنید¡ یا ابرام نکنید¡ عنایت فرمودید¿ همین یک جمله¡ برو بیاور! و با مردم زیاد 

بحث نکنید¡ اسرارتان را به آنها نگویید¡ حالتان را به آنها بیان نکنید¡ در خودتان باشد¡ 

آن مقداری که الزم است¡ برایشان بیان کنید¡ همین! قفل به دهان باشد و دیگر از آن 

مقداری که زبان راه گشای برای قلب و نیت شماست¡ هیچ تجاوز نکند. و این کار 



١٣٩ ة و سالمت مزاج  حفظ الصح

مشکلی هم هست که انسان زبانش را کنترل بکند.

دهانشان  در  ریگ  یک  که  هست  احواالتشان  در  قدیم  ک  سالّ از  بعضی   

شاید   ºنکنند بیان  کنند¡  بیان  غفلتًا  را  چیزی  می خواهند  وقت  هر  که  می گذاشتند 

ه می شوند که آیا این حرفی  بخواهند بیان کنند¡ خب ریگ در دهانشان هست¡ متوج

که می خواهند بزنند¡ درست است یا نه¿ اگر خوب بود¡ ریگ را در می آوردند¡ صحبت 

می کردند¡ دوباره سرِ جایش می گذاشتندº تا این اندازه! کار مشکلی هم هستº چون 

کسی که عادت کرده دائمًا صحبت کند¡ باید خویشتن داری و مجاهده ای بکند تا از 

این مسألۀ صمت عبور کند.

ة و سالمت مزاج حفظ الصح

ة و غذا است. انسان باید غذا هایی بخورد  یکی دیگر از مسائل¡ حفظ الصح

که به دردش می خوردº غذاهایی که به دردش نمی خورد و برایش فایده ندارد¡ نباید 

 ºت و فایده اش را نمی کنندبخورد. مردم معموالً هر غذایی که می خورند¡ فکر خاصی

من باب مثال: آجیل می خورند¡ تخمه می شکنند¡ و از این کارهاº ولی هیچ کسی را 

دیده اید که مثالً تخمه که می شکند¡ برای خاصیت بشکند¿

Ü: برای مزّه می خورند.

جواب: بله¡ اینها باید کنار برود!

انسان باید غذایی بخورد که برای بدنش مفید باشد¡ بدنش ضعیف نشود¡ بدل 

لَّل الزم داردº اگر بدن از بین رفت¡ روح هم نمی تواند کار بکند. مرحوم آسید  تَحما ی

جا  چند  هم  معادشناسی ها  همین  در  که   Ü علیه اهللا  Ü رحمة  گلپایگانی  ین  جمال الد

نامشان برده شده¡ ایشان خیلی به ما اصرار می کرد: حفظ مزاج¡ حفظ مزاج! می گفت: 

اگر شما مزاجتان را حفظ نکنی¡ تندروی کنی¡ ریاضات غیر صحیح بگیرید¡ بدنتان 

علیل می شودº وقتی علیل شدید¡ آن وقت تا آخر عمر¡ شما مهتَر بدن خواهید بود. 
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بدن مرکب است برای شما¡ باید شما را ببرد به مقصد برساندº اگر نتواند شما را به 

کند!  مهتَری  حیوان  این  از  بیاید  باید  شما  نفس  آن وقت  شد¡  علیل  و  برساند  مقصد 

خودش که از کار می افتد هیچ¡ باید نفس شریف بیاید مهتَر مرکب بشود.

فکرش  سیری  از  که  بخورد  غذا  زیاد  باید  انسان  نه   ºاست  مهم خیلی  مزاج 

تشویش داشته باشد و نتواند کار کند و نشاط نداشته باشدº نه آن قدر کم غذا بخورد 

که نیرو نداشته باشد و بدل ما یتحلّل که بدن نیاز دارد¡ به بدن نرسد.

اوقات غذا هم باید مرتّب باشد. تا انسان گرسنه نشده غذا نخورد. وقتی غذا 

می خورد¡ قبل از اینکه سیر بشود دست از غذا بکشد.چیزی را انتخاب کند که برای 

حاال  باشد¡  می خواهد  هرچه  است¡  مفید  انسان  بدن  برای  آنچه  است.  مفید  بدنش 

کباب باشد¡ این در راه مصالح نفسش است و عنوان زهد و این حرف ها هم در این 

مسائل نیستº اینجا عنوانش سلوک است. 

زهد یعنی حرکت قربی به سوی خداº و آن کسی که می خواهد به سوی خدا 

 ºمات حرکتش گفتند: باید شما تقویت مزاج کنی! باید بکند حرکت کند¡ اگر در مقد

چون اگر نکند می ماند¡ و اگر بکند می رود. پس کباب خوردن¡ خالف زهد نیست¡ 

عین زهد است. و اگر نخورد و به خودش فشار بیاورد¡ یا اصالً مالحظۀ مزاجش را 

نکند¡ از قافله عقب مانده و از دست می رود.

باید انسان غذایی را که می خورد¡ فکر خاصیت آن باشد. انسان باید به شرائطی 

که دستور داده اند عمل کندº قبل و بعد از غذا دستش را بشوید¡ ابتدا و انتهای غذا 

مدõ ‘ بگویدº غذا را خوب بجود¡ و  óحلÇ و آخر غذا ’Ç öسمöل غذا باو ºنمک بخورد

غذا را از روی اشتها بخورد¡ و غذاهایی را انتخاب کند که برای بدن او مفید است¡ 

یعنی از نقطۀ نظر سلوک کمبود مزاجی نداشته باشدº اگر مزاج علیل شد¡ دیگر انسان 

نمی تواند حرکت کند. این یک مسأله خیلی مهم بود.



١٤١ بیرون آمدن از محیط دغدغه و تشویش 

عزلت از ابناء دنیا و معاشرت با اولیاء الهی

و  دغدغه  محیط  از  آمدن  بیرون  می باشد:  الزم  که  چیزهایی  از  دیگر  یکی 

تشویش و آشوب استº چون انسان که در این معارک تشویش و اضطراب است¡ 

معاشرت های مسموم و برخوردهای مسموم و حرف های مسموم¡ در روح انسان اثر 

می کند و انسان را خراب می کند.

مرتبطه   ظروف  فیزیکی¡  مسائل  از  یکی  هستند.  مرتبطه  ظروف  مثل  نفوس   

در  می شود  ریخته  آنها  در  که  مایعی  آن  که:  است  این  مرتبطه  ظروف  قاعدۀ  است. 

یک سطح قرار می  گیرد. دل ها هم همین طورند. وقتی دو دل مثل ظروف مرتبطه به 

همدیگر ربط پیدا کرد¡ آن معانی که در یکی می  آید در دیگری هم می رودº اگر آن 

ظرف باال¡ ظرف ملکوتی باشد¡ این ظرف پایینی را ملکوتی کرده و هم سطح خود 

متعفّنی  مایع  باشد¡  آبغوره  باشد¡  سرکه  باشد¡  آلوده  باال  ظرف  آن  اگر  ولی   ºمی کند

باشد¡ این ظرف پایینی را نیز به رنگ خودش باال می آورد. بنابراین انسان با افرادی که 

شان دنیاست¡ اصالً نباید بنشیندº چون که قلب انسان را  و غم خبیثند¡ دنیا پرستند¡ هم

می  کشند و می برند طرف خودشان.

ء.»١ مردم ولو اینکه خوب هم  نَ ا’ِ يف يشَ لَيسَ مِ نيا فَ هِ  الدُّ ِّ ُ مهَ «مَن أَصبَحَ و أَکربَ
باشند¡ نمازخوان هم باشند¡ همه کار هم بکنند¡ ولی دو دسته هستند.

اما  می گیرند¡  هم  روزه  می خوانند¡  نماز  نیست.]  خدا  بعضی  اصلی   مقصود]

خدا  امر  جایی  در  اگر   ºنمی فروشند خدا  به  را  دنیا  یعنی   ºدنیاست آنها  اصلی  مقصد 

پیش بیاید و جای دیگر منفعت مادی¡ آنها منفعت مادی را جلو می اندازند. معاشرت 

با اینها برای انسان ضرر دارد¡ یعنی مثل همان ظروف مرتبطه می ماند¡ قلب انسان را 

٣٣٠: «کسی که  ص   ¡١٠ ج  شناسی¡  معاد   ºاختالف قدری  با   ¡١٣٠ ص   ¡١ ج  ورام¡  مجموعة   Ü١

روزگار خود را بگذراند و مقصد بزرگ او دنیا باشد¡ از خدا بهره و نصیب ندارد.»



آیین رستگاری / جلسه پنجم  ١٤٢

می کشد در سطح خود و انسان به هر کدام از اینها که برخورد کند¡ انسان را به کانون 

وجودی و افکار خودش دعوت می کند. انسان هرکس را دعوت کند¡ با هرکس سالم 

و علیک کند¡  با هرکس گرم بگیرد¡ نفس او انسان را به طرف خودش می کشد¡ حاال 

می خواهد نفس خوب باشد¡ می خواهد نفس بد باشد¡ قبیح باشد یا حسن باشد.

سالک باید چشمش را باز کند که طعمۀ گرگ نشودº بلکه درِ باغی از رحمت 

به روی او باز شود. باید دائمًا پیش نفوس ملکوتی و روحانی برود¡ و با أمیرالمؤمنین 

راه  به  اینکه  نه   ºکند پیدا  کار  و  سر  طاهره  و  طیبه  ارواح  آن  با  و  میثم  و  الم  علیه الس

انحرافی برودº و کنترل این امر به دست خود انسان است.

بی هوشی  است  درست  بشود¡  بی هوش  باید  انسان  کردم  عرض  بنده  اینکه 

ولی  نمی شود¡  بی هوش  که  آدم  خود  نیست¡  که  انسان  اختیاریِ  است¡  بی اختیار 

مات یعنی  چه¿ یعنی بگویند: آقاجان شما بیا در این اطاق  ماتش که هست¡ مقد مقد

بی هوشی بخواب! انسان بگوید: چشم! شب بگویند: شام نخور! انسان بگوید: چشم! 

صبح بیایند فشار خون انسان را بگیرند¡ انسان ممانعت نکندº برود آنجا بخوابد¡ بعد 

هم آن خرطومی که روی دماغ انسان می گذارند¡ بگویند: نفس عمیق بکش! بگوید: 

چشم! بعد هم که بی هوش گشتی¡ به سر انسان می آورند آنچه را که باید بیاورندº البتّه 

اختیاری  مات  مقد ولی این  می کنند¡  می داند چه کار  خدا  حال بی هوشی و مستی  در 

خرطوم  این  اینکه  یا   ºبخوابد هم  این  بخواب!  تخت  روی  بگویند:  انسان  به  است. 

 ºگریه با  نه  بکشد  عمیق  نفس  انسان  هم  خنده  با  بکشد¡  عمیق  نفس  گذاشتند¡  را 

چون اینها همه اش لطف و رحمت و سعادت است¡ این دعوت حبیب است¡ دعوت 

محبوب¡ انسان بایستی که اجابت کند و آن وقت خیلی خیلی خوب است.

علی کلّ تقدیر¡ اجمال مسأله این است که انسان باید از افرادی که اهل دنیا 

هستند¡ و مقصدشان دنیاست کنار بکشدº هرچه می خواهد باشد. آن کسی که مقصد 

اصلیش دنیاست¡ در هر لباسی¡ در هر صورتی¡ در هر شکلی¡ انسان را به طرف دنیا 



١٤٣ اهل دنیا انسان را به طرف دنیا می کشند 

می کشد¡ و ما سوایِ خدا دنیاست. انسان باید مثل کسی که درد دارد و دنبال عالج 

کرد¡  معاشرت  او  با  که  همین  چون   ºنشود او  طعمۀ  که  کند  فکر  بنشیند  می گردد¡ 

¡ اگر آن شخص¡  صاحب  طعمۀ او می شود. باید خودش را کنار بگیردº و باألخصّ

زود  است¡  قوی  نفسشان  بعضی ها  هستند¡  مختلف  نفوس  چون   ºباشد قوی  نفسی 

صید  اینها خیلی زود  لطیف¡  را مثل مغناطیس می گیرند¡ به خصوص افراد  یک نفر 

می شوندº به خاطر اینکه لطافت دارند. آن وقت آن طرف اگر نفسش قوی باشد¡ من 

موارد  این  در  باید  انسان   ºمی برند و  می کشند  را  او  ناخودآگاه  یعنی  ال یشعر¡  یث  ح

ۀ خدا¡ با هرکسی که می خواهد معاشرت کند¡  برود¡ بیاید¡  زرنگ باشد¡ به حول و قو

صحبت کند¡ رفاقت کند¡ او را رفیق خودش بگیرد¡ با او محبت داشته باشد¡ فکر کند 

که آیا این شخص برای کمال و معنویت او صالحیت دارد یا نه¿ او را به خدا نزدیک 

می کند¡ به دین نزدیک می کند¡ به شریعت نزدیک می کند ¡ به حقایق نزدیک می کند 

یا نه¿ اینها را از دستش می گیرد و به اباطیل و موهومات و عالم پندار¡ او را نزدیک 

می کند یا نه¿ و عالم پندار هم که معلوم شد:

بگÜو را  پنÜدار  عالÜم   ودائیانÜسرمایه کم کنند که سود و زیان یکیستس
١

د¡ در عزلت می آید.  ردان¡ اشرار¡ افراد غیر اهل اهللا می بسالک همین طور که از ب

عزلت یعنی در حالت دوری از نفوس شریر و نفوس خبیث¡ نه اینکه عزلت معنایش 

این است که انسان برود در کوه و در غار زندگی کند¡ یا درِ خانه را روی خودش 

ببندد. عزلت¡ عزلت نفس است¡ دوری نفس از آن میکروب ها¡ از آن هوای وبایی¡ 

از آن فضای افکار آلوده¡ که خواهی نخواهی هرکس در آن فضا باشد به آن میکروب 

آلوده می شود¡ یعنی انسان خود را واکسینه کرده و کنار بیاید¡ بعد آن وقت است که 

کار خودش را می کند.

Ü١ توحید علمی و عینی¡ ص ٣٠٧¡ تعلیقه ٢: «این غزل در دیوان حافظ شیرازى¡ قطع بغلى¡ که به 

خطّ جواد شریفى و به سرمایه شرکت تضامنى محمد حسن علمى و شرکاء او به طبع رسیده است¡ 

در ص ٥٣ مى باشد. و در بسیارى از نسخ دیگر حافظ نیست.»



آیین رستگاری / جلسه پنجم  ١٤٤

در مقابل این¡ معاشرت با خوبان¡ با اولیاء خدا¡ با هرکسی که درد خدا دارد¡ 

فکر خدا دارد¡ یک اهللا از روی اخالص می گوید¡ خوب و الزم استº یعنی آدم را 

به  نمی تواند  سالک  دارد¡  رفیقی  به  احتیاج  سالک  و   ºمی دهد نیرو  می کند¡  تقویت 

تنهایی سلوک کند¡ حتمًا بایستی یک همدمی در اوقات خستگی داشته باشد که با 

همدیگر مالقات کنند¡ با همدیگر قرآن بخوانند¡ یا شعرها را با همدیگر معنا کنند¡ یا 

نهج البالغه را با هم معنا کنند¡ یا از خدا بگویند¡ یا از احواالت عرفاء و بزرگان و اهل 

یقین برایش تعریف کندº او برای این تعریف می کند¡ این برای او تعریف  یقین و صد

می کندº این نشاط می آورد. 

و اما اگر سالک رفیق نداشته باشد¡ خسته می شودº مثل اینکه انسان می خواهد 

یک بیابانی را طی کند¡ درست است¡ بیابان هم طی می شودº اما اگر انسان با یک رفیق 

 ºمی شود می شود¡ به خوشی طی همدل صحبت کند¡ این بیابان طوالنی به آسانی طی

اما اگر انسان تنها طی کند¡ خسته می شود¡ کسل می شود¡ طی می شود ولی با خستگی 

طی می شود.

بنابراین یکی از دستورات این است که انسان از افرادی که به دردش نمی خورند¡ 

روحش را آلوده می کنند¡ صحبت های آنان موجب تزلزل و اضطراب انسان می شود¡ 

انسان را ناراحت می کند¡ اشکال می کنند¡ ایراد می کنند که آقا چرا این کار را نکردی¿ 

چرا آن کار را نکردی¿ کاش این کار را می کردی تو مثالً صمصام السلطنه شده بودی! 

و  بگیرد  فاصله  آنها  از  باید  انسان  بدهید!  نامه  دنیا  در  باید  و  هستید  دکتر   آقای  شما 

فاتحه این حرف ها را بخواندº چون اینها فقط آدم را به پندار گرایش می دهند¡ و از 

عالم وحدت و نور خدایی پایین می آورند و به همین جاها گرفتار می  کنند.

کار  خدا  برای  و  می کند   طی را  خدا  راه  می بیند  قلبش  در  انسان  که  وقتی   

می کند¡ به اینها گوش ندهد¡ گوش ندهد یعنی حرفی به آنها نزند تا آنها این را القاء 

کنندº سکوت اختیارکند تا اینکه آنها نتوانند در انسان اثری بگذارند.



١٤٥ شب زنده داری¡ سهر 

ºل سکوت بودپس دستور او

ºم مراقبت در غذا و غذاهایی که برای انسان فایده دارد و دستور دو

م عزلت¡ یعنی به حال خود رسیدن¡ به حال خود فکر کردن¡  و این دستور سو

از تشویش و اضطراب و صحنه های هیجان انگیز Ü که آن آبی را که کم کم می خواهد 

 Ü ش و مضطرب می کندل ها و آلودگی هایش ته نشین بشود¡ به هم می زند و مشوگ

حتّی  نمی شنود¡  را  کلمات  آن  نمی کند¡  تماشا  را  صحنه   ها  آن  می گیرد¡  کناره  انسان 

م  هُ قَفوا أَسامعَ خواندن هر کتابی که برای انسان ایجاد تشویش کند¡ ضرر داردº «و وَ

م.»١ هُ لمِ النّافِعِ لَ يل العِ عَ
فرض کنید بنده یک کتاب را در یک شب خواندم تا به صبح¡ خیلی علوم هم 

 ºدر آن بود¡ علوم حقّه هم بود¡ ولی موجب اضطراب و تشویش ذهن است نه آرامش

خُب¡ آن خاصیت نیست. هر کتابی که برای انسان روح بخش و آرام بخش است¡ آن 

را مطالعه می کند که سالک را زنده می کند.

شب زنده داری¡ سهر

یکی دیگر از این دستورات بیداری سحر است.

انسان قبل از اذان صبح یک قدری¡ یک چند دقیقه ای باید بیدار باشد که موقع 

لوعین خواب نباشد¡ یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب خواب  اذان صبح و بین الطّ

کراهت داردº و قرآنی و ذکری بخواند Ü که حاال عرض می کنم که انسان چه کار باید 

بکند Ü مگر اینکه انسان عذری داشته باشد¡ یا حالش مساعد نیست¡ یا خسته است¡ 

یا مریض است¡ یا کسالت دارد¡ یا مثالً شب خوابش نبرده¡ یا به طور کلّی ... پس 

لوعین هم از چیزهای مهم است. بیداری آخر شب و بین الطّ

Ü١ نهج البالغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص º١٦١ أنوار الملکوت¡ ج ١¡ ص ٨٠¡ تعلیقه: «[و این جماعت 

گوش هاى خود را فقط در خدمت علومى که نافع است به کار گرفته اند (به هر سخن بیهوده و لَغوى 

گوش فرا نمى دهند). (معلّق) ]



آیین رستگاری / جلسه پنجم  ١٤٦

دوام ذکر و یاد خدا

خدا  فکر  به  باید  همیشه  انسان  اینکه:  است   مهم که  چیزهایی  از  دیگر  یکی 

باشد¡ گمشده اش باید خدا باشدº این کار را می کند¡ آن کار را می کند¡ ولی مقصد 

چیست¿ خداستº دنبال خدا می گردد. 

این ضبط صوت که اینجا گذاشته شده¡ این برای خدا گذاشته شده¡ ولو اینکه 

را  خدا  داری  آن  با  شما  و  خداست  مقصد  ولی  است¡  شخص  این  عمل  عمل¡  این 

دنبال  چون  خداست¡  آنجا  می کنی  کار  می روی  که  هم  مریض  برای  می کنی.  پیدا 

به  وصول  راه  و  شده  وارد  شما  برای  مریض   راه این  از  خدا  منتهی   ºمی گردی خدا 

خود را¡ این قرار داده¡ و تو با مریض کار نمی کنی¡ با خدا کار می کنی¡ با مستخدم 

کار  خدا  با  می کنی  صحبت  که  حسابدار  با  می کنی¡  کار  خدا  با  می کنی  صحبت  که 

می کنی¡ با زیر دست که کار می کنی با خدا کار می کنی¡ اینها همه صور مختلف هستند 

گمشدۀ  اینها  در  که  خداست  ولی  دارند¡  ربط  خدا  با  همه  و  مختلف  شبکه های  و 

ستن خداست. شماست و مقصد از برخورد با تمام اینها ج

و لذا می بینیم آن کسی که در دلش داغ خدا پیدا بشود با تمام اینها کار می کند¡ 

ولی آن سوز باز هم در او هست¡ اینها اشباعش نمی کندº مثالً این کار را که کرد¡ باز 

چیست¿  دیگر  تجلّی  آن  که  بداند  می خواهد  او  دوباره  هست¡  سوز  آن  دوباره  هم 

م و چهارم  م و سو ل بود¡ باید قدم دوکند¡ این قدم¡ قدم او یک قدم دیگر باید طی

م  م است¡ انس با عیاالت قدم سو ل است¡ روزه قدم دورا طی کند. این نماز قدم او

است¡ رسیدگی به بدن قدم چهارم است¡ تمام اینها قدم هایی است برای وصول به 

ء¡ «خداوند باالی هر موجودی  لِّ يشَ مقصود¡ ولی در تمام اینها خداستº ا’ُ فَوقَ کُ

از موجودات است» و در تمام این خصوصیات باید در نظر گرفته بشود.

همیشه  باید  سالک  یعنی  دائم  ذکر  است.  دائم  ذکر  دستورات:  از  دیگر  یکی 



١٤٧ حکایت خارکنی که از خداوند درخواست محبت خالصانه نمود 

حاصل  منزلتی  و  قرب  مقام  ما  برای  و  نرسیدیم  خدا  به  اینکه  و  باشد¡  خدا  ذکرش 

ه ای در دلش باشدº تا هنگامی که برایش فتح باب بشود¡  نشده¡ همیشه باید یک غصّ

ه باید باشدº  اگر غصه نباشد¡ خُب دیگر آدم عادی می شود.  این غصّ

که و نیروست¡ همین  ۀ محر آنچه انسان را به سوی خدا حرکت می دهد و قو

است. نیروی حرکت سالک و هر مؤمنی به سوی پروردگار¡ همین داغی است که از 

خدا در دل می آید. انسان نگاه می کند¡ می بیند دستش از همه جا کوتاه است¡ هیچ 

فریاد  به  کس  هیچ  خدا¡  جز  کند  دستگیری  انسان  از  بتواند  عالم  در  که  نیست  کس 

مرتبه  یک  که  هم  خداوند  می خواهد¡  را  خدا  او  آن وقت  خدا¡  جز  نمی رسد  انسان 

نمی گوید: بسم اهللا! بفرما! خُب¡ از نفس باید عبور کند¡ باید حرکت کند¡ باید قدم 

به قدم گام بردارد¡ خدا می تواند او را یک مرتبه برساند ولی نمی رساندº چون خدا 

می خواهد کامل کند.

اگر آن نور ازلی یک مرتبه بیاید¡ این را محترق می کند و می سوزاند و می برد. 

خداوند رحیم است¡ کالس به کالس¡ منزل به منزل¡ مرحله به مرحله حرکت می دهد 

تا ببردº انسان نه مرض معده پیدا می کند¡ نه دیوانه می شود¡ نه سر به بیابان می گذارد¡ 

نه ترک خانه و زندگی می کند¡ با تمام اینها حرکت می کند و می رود در حرم پروردگار.

این دستور کاملی است که قرآن و پیغمبر برای ما آورده اند که انسان با اینکه 

در شؤون کثرت هست¡ به واسطۀ همان نیروی محرکی که در دل هست¡ در راه خدا 

کالس ها را خوب طی می کندº و االّ اگر ما اآلن از خدا بخواهیم: خدایا اآلن یک نور 

جاللت را به ما بده¡ و ما را به مقصد برسان! مگر خدا نمی تواند¿!

مرحوم انصاری Ü رحمة اهللا علیه Ü قضیه ای نقل می کرد که:

یک مرتبه حضرت موسی برای مناجات به کوه طور می رفت¡ یک خارکنی در راه 

آمد و گفت: یا نبی اهللا¡ شما که می روید برای مناجات¡ از خدا بخواه که از محبتش¡ از 

همان محبت خالصش به من بدهد. تقاضا کرد و گریه کرد و گفت که من عاشق او 
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بشوم¡ اآلن می خواهم که از آن محبت خالصه به قلب من برسد. حضرت موسی رفت 

و تقاضای او را قبول کرد. خدا فرمود: «دادیم ولو به مصلحت او نبود.»

بعد از اینکه حضرت موسی برگشت¡ دید که او بدنش قطعه قطعه شده و هر 

قطعه اش روی یکی از این خارهای بیابان قرارگرفته است.١

Ü١ أبوحامد غزالی در مکاشفة القلوب این داستان را این گونه روایت می کند:

.É øÑÐ áته مثقا øنی من حمب óق õÒير äÃ بَّکÑ ل óلعييس: س ُّÈلشاÇ áا¡ فقا ðسقی بستان óي ٍّÈبشا ãال øلسÇ عييس عليه øمر»
.É øÑÐ نصف :áفقا .É øÑÐ óÑÇطيق مقد õعييس: ال ت áفقا

تک. øمن حمب É øÑÐ قه نصفÒÑÇ øÈÑ يا :ãال øلسÇ عييس عليه áفقا
 æ øن õج :Çعنه¡ فقالو áفسأ øÈلشاÇ لکÐ بمحل øطويلة مر É øبعد مد äفلام کا ãال øلسÇ فميض عييس عليه
ه  õا طرف ðشاخص Éعيل صخر ðقائام åفوجد áجلباÇ بني åÂفر .åياÅ ه óري õي äÃ ه øبÑ فدعا عييس .áجلباÇ يلÅ هبÐ

Ïَّ عليه. فقاÃ :áنا عييس. õر óفلم ي ¡ãال øلسÇ م عليه عييس عليه øفسل ¡ÁلسامÇ يلÅ
ة من حمبّتی؟  فأæحٰی Ç’ تعاٰيل Åيل عييس: ”کيف يسمع کالم اآلدميّني من کان يف قلبه مقدارُ نصف ذرّ

يت و جاليل و لو قَطَّعتُه بالمنشار لَام علم بذلک.“» عزّ فَوَ
الم به جوانی که مشغول آبیاری بستانی بود گذشت. جوان از حضرت  روزی حضرت عیسی علیه الس

عیسی تقاضا نمود که از پروردگار خويش بخواه كه به مقدار يك مثقال از محبتش را به من عنايت فرمايد.

حضرت عيسي در جواب جوان گفت: تو طاقت این مقدار از محبت پروردگار را هم نداری.

جوان گفت: پس از خداوند بخواه که نصف این مقدار را به من عنایت نماید.

الم روی به خداوند نموده و عرضه داشت: «بار خدایا¡ از محبت خویش  حضرت عیسی علیه الس

ه به او روزی فرما!» به مقدار نصف ذر

بعد از مدت مدیدی چون حضرت عیسی از منزلگاه آن جوان می گذشت او را نیافت¡ چون استفسار 

احوال او نمود¡ گفتند: مجنون شده و سر به بیابان و کوه ها گذارده است.

الم از پروردگار خویش درخواست نمود که آن جوان را به او نشان دهد¡  حضرت عیسی علیه الس

آنگاه او را کنار صخره ای یافت که وجهۀ دلش را به سمت آسمان نموده است.

حضرت عیسی به او سالم داد¡ لیکن آن جوان پاسخ سالم حضرت را نداد.

خداوند علی اَعلی به حضرت عیسی وحی فرستاد: «چگونه کالم آدمیان را بشنود کسی که نصف 

ه از محبت من در قلبش جای گرفته است. مثقال ذر

ه هم قطعه قطعه نمایی¡ آگاه نخواهد شد.» (محقّق) به عزّت و جاللم قَسم اگر او را با ار



١٤٩ در سیر و سلوک باید پله به پله و مرحله به مرحله حرکت نمود 

یعنی چه¿ یعنی محبت داده شد. محبت پروردگار مثل محبت چراغ دو شمعی 

و چهار شمعی که نیست بلکه یک مرتبه شش هزار ولت برق است. آن وقت کسی که 

اآلن تحمل آن شش هزار ولت را ندارد و می گوید: اآلن باید در من وارد بشودº گریه 

هم می کند¡ دامن حضرت موسی را هم می گیرد «یا نبی اهللا! همه چیز را می خواهم»¡ 

خدا هم که عاجز نیست به ما بدهد¡ خدا رحیم است Ü اگر خدا بخواهد به حرف ما 

گوش کند که هیچ¡ می گوییم: تو بیا پایین! ما برویم باال بنشینیم! Ü خدا رحیم است¡ 

را  أمیرالمؤمنین   ºمی رساند هم  رسول اهللا  مقام  به  می دهد¡  هم  را  ولت  شش هزار  آن 

هم أمیرالمؤمنین می کندº ولیکن با تدریج¡ قدم به قدم¡ با بصیرت¡ با شناخت¡ نه با 

دیوانگی¡ نه با سرسری¡ نه با اضطراب¡ نه با تشویش¡ نه با شتاب¡ نه با عجله. این 

کار را انسان باید طی کند¡ آن کار را باید طی کند¡ آن کار دیگر را باید طی کند¡ اینها 

هر کدام حساب هایی دارد.

بنده که از اینجا می خواهم تا درِ خانه بروم¡ از اینجا تا درِ خانه چند متر است¡ 

م را  نکنم می توانم قدم دو ل را طیچند قدم است¿ فرض کنید صد قدم¡ تا قدم او

مº وقتی قدم اول را برداشتم¡ آن آثار  بشود¡ بعد قدم دو ل باید طیبردارم¿! قدم او

قدم اول¡ آن خصوصیات قدم اول پشت سرگذاشته شده¡ آن عمارتی که من در آن 

پشت  هرچه  م¡  دو در  می روم  و  برمی دارم  را  اول  قدم  وقتی  شد¡  طی  بودم  اول  قدم 

م  دو قدم  تا   ºهمین طور م¡  سو به  می گذارم  برمی دارم  که  را  م  دو قدم   ºرفت بود  سر 

م برداشته نشود چهارم  ات¡ سو دعم نمی شود. اینها را می گویند م برداشته نشود¡ سو

طی نمی شودº و صد قدم هم که به یک قدم نمی شود¡ یعنی صد قدم را انسان در یک 

قدم نمی تواند طی کند. باید یک قدم جلو برود¡ بعد آن آثاری که در قدم اول دیده 

م  در قدم دو ºچون اآلن رو به جلوست ºدر خاطراتش هست¡ ولی اآلن دیگر نمی بیند

م دید می رود پشت سر¡  م¡ آنچه در قدم دو تماشاهایی می کند¡ بعد می رود قدم سو

به  تا  می رود¡  می رود¡  همین طور   ºچهارم قدم  می رود  می کند¡  تماشاهایی  م  سو قدم 
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درب حرم می رسدº شما می روید تا حرم حضرت زینب سالم اهللا علیها و مقابل درب 

حرم می ایستید¡ بعد داخل حرم می روید¡ در حالتی که شما از اول می توانستی در یک 

قدم¡ تمام این مسافت را از اینجا تا آنجا حس کنید. معنویات هم همین طور است. 

ولو اینکه خدا قادر است که تمام مردم که امشب می خوابند¡ صبح بلند شوند و سلمان 

فارسی باشند¡ آیا خدا قادر نیست¿! ولی چه فایده ای دارد¿!

خدا این عالم را که خلق کرد¡ شیطان را آفرید و به ما نفس دادº برای اینکه 

با عشق و شوق به سوی او حرکت کنیم. اگر تکلیف نبود¡ شیطان نبود¡ نفس نبود¡ 

لد بودیمº آن معنایش  مجاهده نبود¡ در همان عالم قبل از این عالم و در آن بهشت خُ

این  و  سوز  این  اینکه   ºبود نرسیده  فعلیت  به  که  قابلیت  و  استعداد  عالم  بود:  همین 

حرکت و این اختیار به انسان داده شد و انسان را در تالش و در حرکت می اندازد¡ و 

انسان به سوی خدا حرکت می کند¡ این نتیجۀ تمام عوالم است.

کۀ یاد و ذکر خدا نیست که با آن  ۀ محر پس هیچ چیز برای انسان بهتر از همین قو

به سوی خدا حرکت کند. سالک همیشه باید یاد خدا باشد. یاد خدا یک چراغی است 

که در دل روشن است¡ وقتی که این چراغ روشن باشد هیچ ترسی و گزندی نیست¡ 

چون چراغ دارد. وقتی غفلت می شود¡ یعنی آن چراغ خاموش می شود¡ آن وقت انسان 

دل¡  در  آمد  خدا  می گوید: «یا اهللا!»  انسان  وقتی  ولی   ºمی برند که بخواهند¡  هرجا  را 

دیگر انسان از کجا ترس دارد¿ پس یکی از چیزهایی که الزم است ذکر خداست¡ ذکر 

وامº یعنی انسان همیشه به یاد خدا باشد. خدا یعنی نام خدا¡ یاد خدا علَی الد

١ناتمامÜان جهÜان را کنÜد ایÜن پنÜج تمامصمت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام

Ü١ مهر تابان¡ ص ٨٥:

«درباره لزوم مراعات این پنج چیز¡ روایات وارده از حد احصاء بیرون است. و ما در اینجا فقط یک 

ریعة ذکر کرده است مى آوریم¡ در باب ٢٨ از این کتاب گوید: روایت را که در مصباح الشّ

      : ةِ أشياءَ عَ لِکَ فَفى أربَ  ذَ وَ ندَ لِقاءِ ا’ تَعالَى، و ما سِ ؤمن إالّ عِ ةَ لِمُ الã: ”ال راحَ øلسÇ عليه õÞöÏا øلصÇ óáقا



١٥١ ناتمامان افرادی هستند که سفر آنها کامل نشده است 

ناتمامان یعنی افرادی که سالک هستند و لیکن سفرشان کامل نشده¡ ناتمامند و 

می خواهند میوۀ شیرین بشوند. درخت که گالبی می دهد خب اول یک گلی است¡ و 

بعد یک دانه می بندد¡ و بعد کم کم رشد می کند و رنگش سبز است¡ و بعد البتّه سیاه 

و سبز و بعد رنگش باز می شودº و طعمش هم همین طور¡ اول تلخ است¡ گس است¡ 

بعد کم کم که بزرگ می شود رنگ و طعمش خوب می شود¡ تا جایی می رسد که گالبی 

می شودº گالبی شاه میوه و شیرین و آبدار و مطلوب و دارای قیمت¡ که دیگر برای معده 

مضر نیست¡ این می شود انسان کامل. انسان کامل آن انسانی است که تمام می شود.

ناتمامان جهان را کند این پنج تمامº یعنی کنترل در گفتار (صمت)¡ مراعات 

مزاج به نحو اصلحº انسان چیزی را که می بیند اآلن میل و اشتهاء ندارد¡ ولیکن خدا 

می گوید باید بخوری¡ او بر خالف اشتهاء بخوردº چرا¿

بنده بعضی از این کسبۀ بازار را دیده ام که در شب های نوروز آن طور مشغول 

کارند که نمی فهمندº مثالً ظهر باید ناهار بخورد¡ نمی خورد¡ ساعت ده شب هم می آید 

شام نخورده اند. یکی از اینها اتّفاقًا از اقوام ما هم هستº جوانی پیراهن دوز بود Ü خدا 

إن شاء اهللا که عافیتش بدهد Ü این پیراهن دوز پیراهن می دوخت¡ برای این چند شب 

مل¡ خب مشتری خیلی زیاد بود و دائمًا مشغول کار بود. بندۀ خدا قرض  نزدیک ح

هم داشت¡ عیال وار هم بود¡ یعنی شاید هم به واسطۀ همین جهات یک قدری تندروی 

کرد. علی کلّ تقدیر¡ مشغول به کار شد و چند شبانه روز دیدند نه خوابید و نه غذا 

خورد¡ و سکته کرد¡ سکته ای که در اثر همین بود. خُب¡ وقتی عشق آن کار برایش 

ا من آفاتِ  ةٌ تَنجو هبِ لوَ ، و خَ ينَکَ و بَنيَ بارئِکَ کَ فيام يَکونُ بَ لبِکَ و نَفسِ فُ بِه حالَ قَ متٌ تَعرِ صَ
کَ  فّى بِهِ طَبعَ لبَکَ و تُصَ رُ بِه قَ نَوِّ رٌ تُ هَ ، و سَ سواسَ واتِ و الوَ هَ يتُ بِه الشَّ ا و باطِنًا، و جوعٌ متُ رً مانِ ظاهِ الزَّ

“. کَ کّى بِه روحَ و تُزَ
در اینجا غیر از دوام ذکر¡ از چهار چیز دیگر ذکرى به میان آمده است و معلوم است که دوام ذکر 

هم از اهم مقاصد است.»
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هست¡ نه گرسنگی می فهمد¡ نه بی خوابی می فهمد! ولی خُب آن آنی که سکته کرد¡ 

این حساب ها را نمی کند¡ خدا می گوید: شما که اآلن قرض داری¡ قرضت را داشته 

باش¡ من هم قرضت را می دهمº پیراهن هم برای مردم بدوز به اندازه ای که آن سکته 

و درد تو را تهدید نکند! و االّ همۀ این پول هایی که از پیراهن دوزی به دست آوردی¡ 

یک دهم پول آن مخارجی که بعدًا برایت می شود¡ بلکه یک صدم آن هم نمی شود.

پس در هر کاری که برای انسان عشق و شوق پیدا می شود¡ اگر آن عشق و شوق 

ه باشد¡ کنترل  انسان باید متوج ºشدید بشود¡ انسان را از خواب و خوراک می اندازد

دستش باشد که خدا می خواهد انسان را کامالً به سوی خودش حرکت بدهد¡ و او هم 

طُها.“١ «بهترین امور آن است که نه جنبۀ  ريُ األُمورِ أَوسَ ط را بگیرد. ”خَ باید حالِ توس

ط“¡٢  طُ األَوسَ افراط داشته باشد نه تفریط¡ نه تند باشد و نه کند.» ”بهترین امت¡ النَّمَ

 طی را  راه  نشاط  با  نگرانی¡  آسیبی¡  مرضی¡  هیچ  بدون  اینها  هستند.»  میانه رو  «افراد 

ت و سالمتشان خیلی خوب است. هم عمر طوالنی می کنند¡ هم صح ºمی کنند

تَد روی زمین بود¡ هشتاد و چهار سال عمر  و Ü رحمة اهللا علیه Ü مرحوم قاضی

ه کردید¿ همین حاج هادی ابهری که در همین کتاب هم از او چند قضیه نقل  توج ºکرد

کردم¡٣ یک مرد خیلی روشن دلی بود و با بنده صیغۀ برادری خوانده بودº البتّه او سواد 

است  مسائلی  یک  اینها  ولی   ºکرد طوالنی  خیلی  عمر  تقوا  همان  روی  فقط  نداشت¡ 

که باید انسان حتمًا روی آن کار کند¡ کنترل کند و برنامۀ عمل و زندگی خودش قرار 

بدهد¡ و عجله و شتاب هم نداشته باشد¡ کار را دست خدا بسپارد¡ طبق دستورات و 

٤. ٥Z¾ ½ ¼ تکلیفی که به انسان داده شده است عمل کند¡ و خداوند هم ]ال

Ü١ الکافی¡ ج ١¡ ص ٥٤٠.

Ü٢ بحاراألنوار¡ ج ٤¡ ص ٤١.

Ü٣ معاد شناسی¡ ج ١¡ ص º١٠٨ روح مجرد¡ ص ٩٨.

Ü٤ سوره البروج (٨٥) ذیل آیه ٢٠.

Ü٥ «خدا از هر سو بر ایشان محیط است.» (محقّق)



١٥٣ مرحمت و لطف الهی است که سبب ورود سالک در سیر و سلوک إلی اهللا میشود 

ماسÜت لبیÜک  تÜو   اهللا همÜه  ١این دعا و سوز و دردت پیک ماستایÜن 

اگر خدا به ما نظر مرحمت نداشت¡ این حرف ها را بر زبان ما جاری نمی کرد. 

درد  نمی کرد¡  ایجاد  شما  برای  را  درد  این  نداشت¡  مرحمت  نظر  شما  به  خدا  اگر 

خدا جویی را پیدا نمی کردیدº این نظر محبت استº نه اینکه ما داد بزنیم بگوییم که: 

خدایا چرا ما تو را می خوانیم و جوابی نمی دهی¿

خدا می گوید: من زودتر جواب دادم که توانستی مرا بخوانی¡ من جواب دادم 

آن  با  قربانت  خدایا!  بگو:  و  بگذار  شکر  سجدۀ  به  سر  حاال  بخوانی!  مرا  بتوانی  که 

جمالت¡ با آن جاللت¡ با آن کمالت که به این بندۀ مسکین نظر مرحمتی فرمودی و در 

میان این دنیای پر آشوب¡ و این افکار و این نگرانی ها¡ و این پندارهای باطل که تمام 

افراد از نطفه های سرد در آتش گردان در این عالم طبیعت قدم می گذارند¡ و چهل¡ 

پنجاه سال¡ صد سال هم عمر می کنند¡ ولی کور می آیند و کور می روند¡ و چشمشان 

باز نیست¡ الحمد هللاø به ما بصیرت دادی¡ بصیرت دادی که بتوانیم جلوی پای خودمان 

را ببینیمº از این مقداری هم که بصیرت دادی تشکّرت را می کنیم و دنبال هم می کنیم¡ 

بقیه اش را هم می خواهیم.

پس برای آن چه که دادی شکرت را بجا می آوریم¡ آن را هم که ندادی طلب 

 ºتمی کنیم و از تو هم طلب می کنیم¡ چون هم این استعداد مال توست¡ هم آن فعلی

و  قابلیت  این  درجه  به  درجه   ºتوست آن  از  هم  تمامیت  توست¡   آن از  ما  ناتمامیِ 

این  که  می آوریم  بجا  را  تو  شکر   ºمی رسد فعلیت  به  تا  می رود  کمال  به  رو  استعداد 

º و از تو هم می خواهیم که  øمقدار به ما بصیرت دادی¡ راه را نشان دادی¡ الحمد هللا

 â á à[ ºاز همان نعمت سابقۀ خودت دست برنداری و دست ما را بگیری

Zè ç æ å ä ã.٢ «خداوند آن کسی است که خلقت هر موجودی را 

Ü١ مثنوی¡ دفتر سوم¡ بخش ٧:

این نیاز و درد و سوزت پیک ماستایÜن همÜه اهللا تÜو لبیک ماسÜت ١١١١١١١

Ü٢ سوره طه (٢٠) ذیل آیه ٥٠.



آیین رستگاری / جلسه پنجم  ١٥٤

به بهترین وجه ایجاد می کند¡ و بعد هم رها نمی کند و او را به کمال خودش هدایت 

می کند.» الحمد هللاø نظر مرحمتت شامل بود و ما را بر این طرز و بر این فکر و بر این 

ممشا بصیر کردی¡ هدایتش هم با خودت استº دست ما را بگیر! و ببر! ما بنده ایم.

١

ما گدا هستیم و تو غنی هستی¡ ما فقیر هستیم و تو غنی هستی¡ ما بنده هستیم 

و تو رب هستی¡ حاال به دستور تو در صراط عبودیت آمدیم و می خواهیم که نظر 

ربوبیت و محبتت را از ما نبری! پیوسته این نظر برای ما باشد¡ دست ما را بگیری و 

برسانی به آنجایی که اطمینان و سکینه و نور و رحمت محض استº نه اینکه نگرانی 

که  پروردگار  نور  آن  چیست¿  اینها  است¡  جزئی  مطالب  یک  اینها  ببری¡  بین  از  را 

بیاید¡ نگرانی چیست¿! اضطراب چیست¿! یک شمعی که در اطاق تاریک روشن 

می شود¡ دیگر در آنجا تاریکی نیست ... .

Ü١ دیوان اشعار حاج میرزا حبیب اهللا خراسانی.

نیایÜد پادشÜاهى  را  نیایÜدبنÜده  کبریایÜى  عÜدم  از 

نیایÜد خدایÜى  را  نیایÜدبندگÜى  گدایÜى  جÜز  گÜدا  از 

مÜن گÜدا مÜن گÜدا مÜن گدایÜم

برانÜدبنÜده ام گÜر بÜه خویشÜم بخوانÜد پیشÜم  ز  گÜر  رانÜده ام 

نشÜاند در  بÜر  چÜو  بمانÜدآسÜتانم  ره  بÜر  چÜو  پاسÜبانم 

هÜر چÜه گوید جÜز او را نشÜایم

حقیÜرمگÜر بخوانÜد بÜه خویشÜم فقیÜرم پیشÜم  ز  برانÜد  ور 

امیÜرم امیÜرم  بگویÜد  بمیÜرمگÜر  بمیÜرم  بگویÜد  ور 

رأیÜم تسÜخیر  و  حکÜم  بنÜدۀ 

نشÜاید هسÜتى   رفÜح عÜدم  نشÜایداز  مسÜتى  و  کبÜر  دعÜوىِ 

نشÜایدخÜاک را جÜز کÜه پسÜتى نشÜاید پرسÜتى  خÜود  فنÜا  از 

فنایÜم مÜن  فنÜا  مÜن  فنÜا  مÜن 



جلسه ششم

مراقبه و تزکیه و مواظبت در سیر و سلوک

ال ١٤١١ هجری قمری م شو روز سو

س مشهد مقد





جيم óلرÇ äيطا øلشÇ با’ من õÐعوÃ
حيم óلرÇ ٰمحن óلرÇ ’Ç بسم

يِّبني øلطÇ لهÂ æ د øی حمم óعل õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãمجعني óعل ’Ç لعنة æ

هر  است.  عمل  با  توأم  بلکه   ºنیست گفتار  و  حرف  به  تنها  خدا  راه  پیمودن 

نکند  عمل  که  مقداری  هر  به  و  است  صاعد  و  ناجح  کند  عمل  انسان  که  مقداری 

عقب افتاده است.

ه باالی کوه صفا آمدند¡ و در  رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم در فتح مکّ

وقتی که جمیع بنی عبدالمطّلب در حول و حوش آن حضرت جمع بودند و اجتماع 

عظیمی بود و بر کفار فائق شده بودند و مشرکین مطرود و منفور و شکست خورده 

لَقاء حساب شدند¡ و قدرت و عظمت و عزّت و شوکت¡ انحصار بر آن  و ذلیل و طُ

حضرت و خاندان آن حضرت و بنی هاشم و بنی عبدالمطّلب داشت¡ در یک خطبۀ 

خیلی مختصر که مفادش را عرض می کنم فرمودند:

ای بنی عبدالمطّلب¡ بدانید! حاال که اسالم غلبه کرده و عزّت با اسالم است و 

خداوند ما را پیروزی داده و کلمۀ حق را بر کلمۀ باطل غلبه داده¡ خیال نکنید که به 

پل  از  رِتان  خَ ما  قول  به  و  است¡  شده  تمام  کار  دارید  من  به  شما  که  انتسابی  واسطۀ 



آیین رستگاری / جلسه ششم  ١٥٨

گذشته¡ و هر کاری و عملی انجام بدهید به واسطۀ انتساب با پیغمبرِ آخرالزّمان بخشوده 

ه می خورد و پسندیده استº ابدًا این طور نیست! و قابل اغماض است یا اینکه صح

هرکسی در گرو عمل خود است¡ من در گرو عمل خودم هستم و شما هم در 

م.»١و٢ اگر من خودم هم عصیان خدا را  لَکُ مَ م عَ يل و لَکُ مَ گرو عمل خودتان! «إنَّ يل عَ

ۀ هالکت سقوط می کنم. بجا بیاورم ساقط می شوم و در در

الم به  ه علیهم الس الم به فرزندانش¡ و همۀ ائم این توصیۀ أمیرالمؤمنین علیه الس

فرزندان و أقرباء و خویشان و دوستان و نزدیکان آنها بوده است.

رف انتساب بخواهد بهره برداری کند و  مسأله مسأله ای نیست که انسان به ص

جلو بزند¡ و بر خالف سنّت تامۀ پروردگار چیزی را به چنگ آورده و به دست آورد.

اگر این طور باشد خُب خدا ظالم است. خداوند که نسبت به همۀ موجودات به 

یک نظر عمل می کند. اگر بخواهیم در این موضوعات ببینیم که بی رویگی و بی عملی 

این  خُب  دارد¡  اینها  و  وصول  و  حرکت  و  منزلت  و  مقام  ایجابِ  انتساب¡  صرف  و 

معلوم است که صد در صد غلط است.

سلوک عبارت است از عمل! سلوک راه خدا عمل است! سالک یعنی کسی 

که قدم راستین در راه می گذاردº و از همۀ کارهای او مهم تر توطین نفس است که در 

ۀ خدا Ü از همۀ آفات و عاهاتی  به حول و قو Ü ل وهله باید کمر ببندد و خودش رااو

که در این طریق است محفوظ بدارد.

ات مادی است. سالک نباید غذا زیاد  اول: زیاده  روی در غذا و خوراک و لذّ

بخورد¡ نباید پر بخورد¡ تا گرسنه نشده نباید غذا بخوردº گوشت خوردن و تخم مرغ 

سنگین  کلیه  و  کبد  بر  است¡  سنگین  معده  بر  که  سنگین  غذاهای  و  روغنی جات  و 

Ü١ بحاراألنوار¡ ج ٢١¡ ص ١١١.

 ºج ١٠¡ ص ٤١٩ ºجهت اطّالع بیشتر پیرامون این خطبۀ شریف به معاد شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٦٨ Ü٢

والیت فقیه در حکومت اسالم¡ ج ١¡ ص ١٠٠ مراجعه شود. (محقّق)



١٥٩ شرح و بیان برخی از دستورات الزم سلوکی 

ه¡ تفنّن¡ سور چرانی¡ عیش  رانی¡ اینها ضرر دارد. است¡ اینها زیادش ضرر داردº تفَکُّ

برای  غذا  می داده  دستور  شاگردانش  به   Ü علیه اهللا  Ü رحمة  قاضی  مرحوم  و 

ه نخورید! تفکّ

و یک وقتی که به آیة اهللا خویی Ü أبقاه اهللا إن  شاء اهللا  Ü دستور داده بودند (چون 

تی از آقای قاضی دستور گرفته بودند) و گفته بودند که: شما غذا را به  ایشان هم مد

باید  غذا  بکنیم¿  کار  چه  باید  حاال  بودند  کرده  فکر  ایشان  و  نخورید!  تفنّن  و  ه  تفکّ

ه و تفنّن  بخوریم مثالً برنج باید بخوریم و خورشت هم باید بخوریم¡ برای اینکه از تفکّ

دهº که  ه می خوریم و خورشتش را علَی ح د لَی ح بگذریم این کار را می  کنیم که برنج را ع

ه و لذّت و اینها تا اندازه ای پایین بیاید. ه به بدن برسد و هم اینکه آن جنبۀ تفکّ هم قو

طُها.“١ ريُ األمور أوسَ البتّه زیاده روی هم در اینجا خوب نیستº پس: ”خَ

در هفته دو یا سه بار دستور داده شده که انسان گوشت بخورد¡ ولی زیادتر 

خوب نیست و فکر انسان خسته می شود¡ نمی تواند کار کندº فکرش خسته شد روح 

خسته می شود¡ و لذا همین طور می ماند. این شمشیری که باید در راه خدا کار کند آن 

 ºشمشیر تعطیل می شود و در یک جایی می افتد و زنگ می زند و کم کم کُند می شود

ان به صورت یک قطعه آهن زنگ زدۀ بی خاصیت درمی آید. رآن وقت شمشیر ب

دوم: از همۀ اینها مهم تر ریاضت روحی است که انسان نفس و جان خودش 

را باید در دست خود داشته باشد و گوشمالی بدهد و او را در هر صراطی وارد نکند! 

زیاد¡  صحبت های  محافل¡  مجالس¡  نکند.  وارد  را  خود  نفس  نفسانی¡  مشتهیات  به 

گفتار زیاد¡ اینها همه اش مضر است و به طور کلّی انسان را ساقط می کندº گردش ها¡ 

مسافرت های بیجا انسان را خسته می کند.

مرحوم قاضی می فرمودند Ü بقیۀ بزرگان هم دارند Ü که: اصالً مسافرت برای 

Ü١ الکافی¡ ج ١¡ ص ٥٤٠



آیین رستگاری / جلسه ششم  ١٦٠

اقل و ضرورت اکتفا کندº و االّ آن دورانی که انسان  است¡ و باید به حد سالک مضر

مسافرت می کند¡ خواهی نخواهی آن سکون و طمأنینه اش از دست می رود. مضافًا 

راجعه مدت ها  الم به اینکه در دوران مسافرت کسبی نمی کند¡ جلو نمی رود¡ تازه عند

باید زحمت بکشد تا آن حاالت از دست رفته برگردد.

از  بلکه  نکردن¡  صحبت  زیاد  و  نزدن  بیجا  حرف  و  کردن  سکوت  سوم: 

صحبت های عادی اجتناب کردن برای سالک جزء دستورات حتمی است.

همدیگر  با  رفیق  نفر  دو  مثالً  بگوید:  اینکه  نه  نکند¡  صحبت  باید  سالک 

می نشینیم¡ از این طرف و آن طرف صحبت می کنیم¡ از زمین و آسمان و شرق و غرب 

و سیاست و این طرف و آن طرف¡ و به عنوان اینکه مثالً ما دو نفر رفیق هستیم و هم دل 

و هم مسلک¡ اینها ضرر ندارد¡ نه خیر! خیلی ضرر دارد! و به کلّی ساقط می کند و از 

بین می برد من حیثُ ال یشعر!

د تقی بهجت فومنی (که اآلن الحمد هللاø در قید حیات  آیة اهللا حاج شیخ محم

زمان  همان  در  و  بودند  قاضی  مرحوم  شاگردان  از  ایشان  فند)  مشر قم  در  و  هستند 

در  هم  سال  هفت  ظاهرًا  Ü و  داشتند  حجره  مدرسۀ «سید»  در  که  صباوت  و  جوانی 

در  طلبه ای  که  داشتند  رعایت  سکوت  و  مراقبت  در  قدری  به   Ü بودند مدرسه  همان 

مدرسه شان ایشان را نمی دید!

آقای حاج شیخ عباس قوچانی Ü رحمة اهللا علیه Ü که یک سال و چند ماهی 

است به دار أبدی رحلت کرده اند¡ می فرمود که: ما در مدرسۀ «سید» با ایشان حجره 

قاضی  مرحوم  خدمت  د تقی  محم شیخ  آقا  که  وقتی  و  حجره)¡  دو  (البتّه  داشتیم 

Ü رحمة اهللا علیه Ü  رسید و دستورات گرفت¡ ایشان دیگر همیشه وقتی که می خواست 

از مدرسه برود برای درس و برگردد¡ عبا را به سر می کشید که در راه کسی اصالً با او 

برخورد نکند و صحبت نکند و او را به سالم و علیک مشغول نکند.

و بعد می فرمودند: به قدری ایشان در این مراقبه شدید بود که وقتی می خواست 



١٦١ د تقی بهجت فومنی  مراقبه شدید آیة اهللا حاج شیخ محم

به مدرسه بیاید و به حجره اش برود¡ از آن دری که داالن پشت مدرسه به طرف اطاق 

کسی  به  که  مدرسه¡  صحن  داخل  از  نه  می رفت  آنجا  از  داشت¡  پلّه  فوقانی  و  باال 

برخورد نکند. و اینها هم مال یکی و دو روز نیست¡ مال هفت سال تمام است¡ ایشان 

این کار را می کرد! خُب¡ نتیجه اش را هم خودشان می بردند.

ما در همین چند سالۀ اخیر در طهران یک  روز با یکی از علما برخورد کردیم 

دارای  و  بود  شده  ساکن  طهران  در  که  بود  تبریز  علماء  از  یکی   ºداشتیم سابقه  که 

مه طباطبایی کامالً می دانست.  پست و مقامات هم بودº و البتّه ارتباطات ما را با عالّ

ایشان  با  اینکه  با  ما  که:  می گفت  مه  عالّ حضرت  از  گالیه  و  شکایت  عنوان  به  او 

همشهری بودیم و در نجف هم تحصیل می کردیم¡ ولیکن اصالً ایشان و برادرش راه 

به ما نمی دادند و سرشان را می انداختند پایین. وقتی برای درس می خواستند در بازار 

بروند یا برگردند¡ به این طرف و آن طرف نگاه نمی کردند¡ پایین را نگاه می کردند¡ مثل 

اینکه اصالً ما آدم نیستیم.

بله! او به عنوان گالیه می گفتº یعنی به عنوان شکایت یا مثالً تعریض. ولی 

خُب او چه می داند که آن کسی که خودش و برادرش که در آن وقت در آنجا طلبه 

هستند و سنّشان در حدود بیست و چند سال هم بیشتر نیست Ü آن برادرشان آسید 

د حسن هم که از ایشان پنج سال کوچک تر بود Ü اینها چرا با این و آن صحبت  محم

مشغول  را  خودشان  چرا  نمی کنند¿  تماشا  را  آن طرف  و  این طرف  چرا  نمی کنند¿ 

کند¡  تماشا  را  آن طرف  و  این طرف  که  دارد  دوست  انسان  نفس  اینکه  با  نمی کنند¿ 

صحبت کند¡ اختالط کند¡ ...

اینها یک دردی دارند که می بینند دوا نمی شود مگر به این مسأله. به کسی هم 

بی احترامی نمی کنند. احترام هرکس تمامًا به جای خود محفوظ¡ ولیکن این مستلزم 

این نیست که انسان این طرف و آن طرف را نگاه کند و با این گرم بگیرد و با آن سالم 

و  برود  محافل  و  مجالس  در  و  کند  صحبت  آن طرف  و  این طرف  از  و  کند  علیک  و 

گعده های بیجا و اختالط های بیجا کند.
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سکوت یکی از دستورات اساسی این راه است. اگر انسان سکوت نکند مطلقًا 

تمام دارایی های نفس و مکتسبات نفس از بین می رود. نفس زحمتی کشیده ذکری 

عبادتی دارد¡ من باب مثال شبی تا به صبح إحیاء داشته¡ خب¡ این نفس  می گوید¡ 

کسب می کندº اگر سکوت کرد آن برایش محفوظ می ماندº و این مکتسبات نفسش 

همان طور محفوظ می ماند¡ و آرام و با سکینه¡ دنبال مکتسبات جدیدی می رودº و اما 

اگر سکوت نکرد¡ تمام نفسش به هم می خورد¡ آشغال و هر کثافاتی که در نفسش 

هست دو مرتبه به هم می خورد و آب صافی نفس و روحش دو مرتبه آلوده می شود¡ 

و خودش هم به حسب ظاهر نمی فهمد و می گوید: چه کنیم که پیشرفت نداریم¿ چه 

کنیم که ترقّی نداریم¿ چه کنیم تکامل نداریم¿ این برای همین جهت است که آنچه 

را که کسب می شود از یک جای دیگر هدر می رود. مثل مخزن دو سوراخه است که 

از یک سوراخ آب وارد می شود و از یک سوراخ هم آب خارج می شودº خُب اگر در 

تمام مدت عمر در این مخزن آب وارد بشود چیزی نمی ماند.

جان همÜه روز از لگÜد کوب خیال

ی لطف و فرÜا می ماندش نÜنی صف

وز زیÜان و سÜود و از خÜوف زوال

سÜفر راه  آسÜمان  سÜوی  بÜه  ١نÜی 

چهارم: حضور قلب در نماز واجب و الزم است. اگر انسان حضور قلب 

نداشته باشد به آن مقداری که حضور قلب ندارد نمازش باال نمی رود.

روایت داریم: مالئکه نماز انسان را به مقداری که در آن حضور قلب دارد باال 

می برند¡ آن مقداری که حضور قلب ندارد باال نمی  برندº و مالئکه نماز انسان را باال 

می برند و همین که به آسمان اول می رسد می گوید: این نماز را برگردانید و بزنید بر 

ه داشت و او غیر ما را در این نماز  سر خواننده اش! زیرا که در نماز به غیر ما توج

شریک قرار داد. و خدا می فرماید: من شریک خیلی خوبی هستم و لذا سهمیۀ خودم 

Ü١ مثنوی معنوی¡ دفتر اول.
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را هم به آن شریک می دهم١º ما محتاج این نماز نیستیم.

چه بسا دیده می شود که انسان در خارج زیاد عمل انجام می دهد و نتیجه اش 

کم است¡ به واسطۀ همین جهت است که باید انسان این مسائل را مراعات کند.

چه  در  عمل  که «فالن  کردم  سؤال  طباطبایی  مۀ  عالّ حضرت  از  روز  یک  من 

بعد  است¿» ایشان فرمودند: «با مراقبه! مراقبه!»  یا چگونه مؤثّر  است  صورت مؤثّر 

معنایش  مراقبه  اینکه  یا  چیست¿  معنایش  مراقبه  می دانید  که  کردند  تفسیر  خودشان 

این است که:

مت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامÜان جهÜان را کنÜد ایÜن پنÜج تمامصَ

یعنی حتمًا برای تحقّق این مراقبه عمل به این امور الزم است که عبارت است از:

مت: یعنی سکوت. ١. صَ

٢. جوع: یعنی گرسنگی¡ و تنظیم غذا¡ خودداری کردن از زیاده روی و امثال 

اینهاº و روزه که معلوم است حد أعلی و أکمل است¡ به شرط اینکه در موقع افطار یا 

در موقع سحر تدارک مافات نشود و آن قدر انباشته نشود تا اینکه تمام آن آثار روزه 

از بین برود.

لوعین بیدار  ٣. سهر: بیداری آخر شب است. اصالً سالک که آخر شب و بین الطّ

نباشد به جایی نمی رسد¡ هزار سال هم زحمت بکشد¡ فایده ندارد. این دستور اساسی است!

٤. عزلت: یعنی دوری از أبناء دنیا و أهواء و آراء مردم دنیا پرست و کسانی که 

شان به دست آوردن مال و جاه و اعتبار استº گرچه مسلمانند و نماز می خوانند¡  هم

ولی درد دین ندارند¡ درد خدا ندارند¡ دردشان همین مسائل زندگی و اجتماعی و امثال 

اینهاست. برخورد با اینها انسان را خسته می کند¡ کسل می کند و روح را از بین می برد.

٥. دوام ذکر: یعنی پیوسته انسان در دلش باید یاد خدا باشد و به فکر خدا 

Ü١ الکافی¡ ج ٢¡ ص ٢٩٥.
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باشد و وجب به وجب از ساعاتش مورد نظرش قرار بگیرد¡ چقدر از عمرم گذشته¿ 

و  بودند  ما  مثل  افرادی  سرمی آید¿  موقع  چه  یا  ماند  خواهد  باقی  چقدر  نمی دانم  و 

حرکت کردند و رفتند و رسیدند¡ هزاران نفر هم مثل ما بودند و پایشان در گل فرو 

» گذراندند و عمرشان  وف» و «سین» و «لیت» و «لعلّ رفته و گیر کرده و هی به «س

سرآمده و باألخره با دست خالی رفتند.

و این مراقبه که عبارت است از این امور¡ حکم پرهیز و شرائط را دارد برای 

آن مریضی که تحت معالجۀ پزشکی استº و آن دارویی که به او می دهد¡ عملیه ای 

عمل  از  قبل  مریض  این  مثالً  که  است  این  بر  متوقّف  بدهد¡  انجام  می خواهد  که 

خُب¡  باشد¡  معده اش  در  آب  اینکه  یا  بخورد  چیزی  قدری  یک  اگر   ºنخورد چیزی 

چیزی  نباید  می گوید:  پزشک   ºبشود خفه  است  ممکن  بی هوشی  داروی  آن  اثرِ  در 

بخوری! در باالی تختش هم شب می زنند که صبح ناشتا! هیچ چیز نباید بخوری! 

حاال او نمی تواند بگوید یواشکی ما اینجا یک جرعه آب می خوریم یا فالن می کنیم¡ 

إن شاء اهللا او نمی فهمد.

خودش  انسان  نگرفته اند¡  که  را  انسان  دست  نگرفته اند¡  که  را  انسان  جلوی 

می کند و  تهدید به مرگ  را  او  این آب خوردن  ولی  شود آب بخورد¡  بلند  می تواند 

طبیب  آن  که  است  مطمئن  اگر  است.  کرده  خودش  برای  خطر  استقبال  عمل  این  با 

راست می گوید و درست می گوید و این دستگاه و این بیمارستان دارای اساس نامه و 

نظام نامه های درستی است¡ هرکس وارد می شود خواهی نخواهی باید بر آن اساس 

عمل کند تا نتیجه و منظور از این مستَشفی و بیمارستان که مریض آمدن و سالم بیرون 

رفتن هست¡ به دست بیایدº و االّ به دست نمی آید.

سکوت افکار انسان را جمع می کند و حرف زدن پخش می کند¡ و این دو راه 

متعاکس است. من باب مثال انسان می خواهد رو به مشرق برود باید سکوت اختیار 

کند و اگر سکوت اختیار نکند کأنَّه در طرف مغرب دارد حرکت می کند.
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انسان که سکوت می کند افکارش در خودش جمع می شودº آن مطلوبی که در 

انسان به صورت های متفرق و شکسته و کثیر جلوه می کند¡ همه کم کم جمع می شود¡ 

 ºو به واسطۀ آرام گرفتن نفس در اثر سکوت آن شکستگی ها و موج ها از بین می رود

انسان نفس را تماشا می کند که این آب در نفس آرام گرفته و ساکن و صامت شده و 

عکس ماه و خورشید در او می درخشد.

اما اگر انسان سکوت را رعایت نکرد و چشم به هرجا دوخت و زبان به هرچه 

باز شد و هر سخنی از دریچۀ گوش به ذهن رسید¡ این ذهن همین طور در این عالم 

پخش و پال استº جلوه های خدا را در هر موجودی می بیند¡ ولی کور است و آنها را 

نمی بیند¡ بلکه به صورت های شکسته و درهم می بیند. ]< ? @ 

تفرقه  همین  صورت  به  عمر  آخر  تا  و   ١. ٢ZF  E أل   C  B  A
به دست  هم  هیچ  و  است!  دلخوش  عرفان  و  سلوک  نام  به  فقط  و  می کند¡  زندگی 

نمی آورد و با حسرت هم می رودº چون نفسش در مراحل تکامل قدم بر نداشته¡ و 

از عمل به لفظ اکتفا کرده¡ و از خوردن شیرینی به شنیدن و حفظ کردن لفظ عسل و 

حلوا اکتفا کرده¡ و به جای خوابیدن و معالجۀ بیمارستان به رجوع به طبیب و گرفتن 

نسخه و در جیب گذاشتن اکتفا کرده¡ و هیچ به جایی نمی رسدº نه اینکه تنها به جایی 

نمی رسد¡ عقباتی که انسان در پیش دارد اینها شوخی نیست!

من یک وقتی با خودم می گفتم که: مثالً این آیات قرآن که تهدید به عذاب می کند 

واقعًا خداوند علی أعلی این قدر بشر را می سوزاند و از بین می برد و در جهنّم مخلّد 

می کند¿! بعد معلوم می شود که اصالً این مقداری که بیان شده کم است! انبیاء و اولیاء و 

Ü١ سوره یوسف (١٢) ذیل آیه ٣٩.

و  خداوندگاران  آیا  زندان¡  این  در  من  همنشین  و  یار  دو  «اى   :٢٣٥ ص   ¡٢ ج  شناسی¡  اهللا   Ü٢

صاحب دولتان که خودشان جدا جدا و متفرق مى باشند¡ مورد انتخاب و اختیار باید بوده باشد یا 

خداوند واحد قهار¿»
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ه و قرآن به این مسائل اشاره ای کرده ا ند¡ ولی مسائل خیلی خیلی از اینها باالتر است! ائم

لَی  لِّمَ النّاسَ عَ رنا اَن نُکَ َ األنبياءِ اُمِ عارشِ و حقًّا رسول خدا می فرماید: ”نَحنُ مَ

م.“١ یعنی ما مأموریم که به اندازۀ ادراکات مردم با ایشان صحبت کنیم¡  قولِهِ قَدرِ عُ
بیشتر از اینها نمی توانیم صحبت کنیم.

به اندازه ای که مغز انسان سلّول دارد¡ به اندازه ای که بدن انسان سلّول دارد¡ به 

ه در انسان موجود است اینها همه باید  ت و قواندازه ای که تمام جهات استعداد و قابلی

رو به تکامل برود و همه فعلیت محض بشود! خُب¡ انسان این کار را نمی کند¡ همۀ 

 ºاینها را می گذارد باشد و از یک جهت حرکت می کند¡ آن وقت ناقص از دنیا می رود

ند¡ از درخت کَنده نمی شود و درخت را هم زخم  مثل میوۀ کالی که بخواهد او را بِکَ

و خراب می کند¡ خودش هم خراب استº و میوۀ کال و نارس را که به دست سلطان 

 ºنمی دهند¡ او را داخل باغچه می اندازند تا کود شود¡ یا می دهند حمار و استر بخورد

واقعًا   ºبشود شیاطین  طعمۀ  که  است  این  دنیا  دارِ  در  انسان  زندگی  نتیجۀ  آن وقت 

طعمۀ شیاطین! انسانی که از مالئکه باید باالتر بشود¡ طعمۀ شیاطین می شود! آن وقت 

حسرت زیاد است! ندامت زیاد است! راه برگشت نیست! و فقط شیطان می ایستد و 

می گوید که:

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[

 v  u  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  g

Ü١ معاد شناسی¡ ج ٤¡ ص ١٣٥¡ تعلیقه:

«الکافى¡ ج ١¡ ص º٢٣ و الکافى¡ ج ٨ ص º٢٦٨ و در تحف العقول¡ ص º٣٧ و در بحاراألنوار¡ 

 õ’Ç لَّى óص ’Ç õáسو óÑ óáطبع کمپانى¡ ج ١٧ (روضه)¡ ص ٤١ از تحف العقول آورده است که: «قا

م.“» و در طبع حروفى از  قولِهِ لَى قَدرِ عُ لِّمَ النّاسَ عَ رنا أن نُکَ َ األنبياءِ أُمِ عارشِ : ”إنّا مَ óلَّم óس æ öلهÂ æ öيه óل óع
بحاراألنوار¡ ج ٧٧¡ ص ١٤٠ می باشد. در محاسن برقى¡ ج ١¡ ص ١٩٥¡ با إسناد خود از سلیمان 

 öلهÂ æ öيه óل óع õ’Ç لَّى óص ö’Ç õáسو óÑ óáبن جعفر بن إبراهیم الجعفرى مرفوعًا روایت کرده است که: «قا

م.“» قولِهِ لَى قَدرِ عُ لِّمُ النّاسَ عَ َ األنبياءِ نُکَ عارشِ ]: ”إنّا مَ óلَّم óس æ]
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و  آمدید  من  دعوت  سراغ  چرا  کردم¡  دعوت  نکردم¡  مجبور  را  شما  که  من 

سراغ دعوت خدا نیامدید¿ من نمی توانم دستی از شما بگیرم¡ شما هم از من دستی 

نمی توانید بگیرید¡ هر دو گرفتاریمº من گرفتار خودم و شما هم گرفتار خودتان. به 

من پناهنده نشوید که تو آمدی ما را در دنیا گول زدی و چنین و چنان¡ حاال بیا بارِ ما 

را هم بکش و از عهدۀ مسئولیت ما بر آی.

مؤمن باید مطلقًا ساکت باشد از همه چیزهایی که ضرر داردº مگر چیزهایی که 

امر به معروف است¡ نهی از منکر است¡ ذکر خداست¡ مباحثه استº (آن هم مباحثۀ 

هللاøö و فی اهللا¡ نه جدل و مراء زیادº و االّ باید تا آنجایی که حق مطلب به دست بیاید 

قور باشد! مباحثه ادامه پیدا کند.) باید و

«روایت  که:  می دادند  دستور  شاگردان  به   Ü علیه اهللا  Ü رحمة  قاضی  مرحوم 

بار  دو  یکی  هفته ای  هر  و  بگذارند  جیب  در  همیشه  و  بنویسند  را  بصری“  ”عنوان 

مطالعه کنند.» و بنده هم به بعضی از رفقا گفتم که آن را بنویسند و در جیب بگذارند¡ 

Ü١ سوره إبراهیم (١٤) قسمتی از آیه ٢٢.

Ü٢ اهللا شناسی¡ ج ٣¡ ص ١١٨: «شیطان به ضعیفان می گوید: حقًّا و حقیقة خداوند به شما وعده 

حق داد¡ و من هم به شما وعده دادم اما خلف وعده کردم! و من چنین توانى را نداشتم که شما را به 

زشتی ها و پیروى از مستکبران اجبار نمایم¡ مگر اینکه شما را فرا خواندم و شما اجابت مرا نمودید!

بنابراین نباید شما مرا مورد مؤاخذه و مالمتتان قرار دهید! شما باید خودتان را سرزنش کنید. (که با 

وجود مشاهدۀ وعده خالفی هاى من¡ باز هم به دنبال بوق و کرناى من گرد آمدید!)

مرا قدرت آن نمى باشد که بتوانم شما را نجات بخشم! و شما را نیز قدرت آن نیست که بتوانید مرا 

نجات بخشید! من به آن کفرى که در دنیا آورده بودید و مرا شریک با خدا در عمل و رفتار و پندار 

نموده بودید¡ کافر شده بودم. (و آن را نادرست می دانستم و معتقد بر خالف آن بودم.)

ر است.» تحقیقًا براى ستمکاران و متجاوزان عذاب دردناکى مقد
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و حاال آن کسانی که عربی می دانند خودش را و آن کسانی که عربی نمی دانند الأقلّ 

ترجمه اش را بنویسند و در همان کتابچۀ بغلی جیبی بگذارند و در هفته یکی دو روز 

مطالعه کنند.

بنده که رفتم در نجف و دستور داده شد که مثالً به روایت عنوان بصری عمل 

بکنیم Ü انسان باید آن را در جیب بگذارد Ü من همان روزها یک دفترچۀ جیبی داشتم¡ 

یادم می آید آن وقت هم که بحاراألنوار نداشتیم تا از روی بحاراألنوار بنویسیم¡ رفتم 

کتابدار  آن  از  است¡  عمومی  و  نجف  معروف  کتابخانۀ  که  شوشتری ها  حسینیۀ  در 

جلد اول بحاراألنوار را گرفتم و این روایت را پیدا کرده و نوشتم. اآلن همان دفترچۀ 

بغلی ما هست¡ یکی از دفترچه های بغلی ما مال آن زمان هست و این روایت هم در 

اولش است.١

یعنی می خواهم عرض کنم که انسان باید مطالب را دنبال کند و بدون دنبال کردن 

به جایی نمی رسد¡ انسان زیاد کار می کند و خسته می شود¡ چون شرایط داردº چراغ که 

می خواهد روشن بشود حتمًا باید تمام سلسله و اسباب باشد¡ کارخانه باشد¡ سیم کشی 

ل باشد¡ خازن باشد¡ ترانسفورماتورهای مختلف باشد¡ تا اینکه  عدباشد¡ کنتور باشد¡ م

برق را تا اینجا بیاورندº اما اگر همۀ این جهات درست باشد ولی این سیمی که در دست 

ماست و باید یک فشار کوچک به او بدهیم این کار را نکنیم¡ و هیچ اتّصالی برقرار 

نشود¡ تمام آن زحمات همه هدر استº پس این را هم باید رعایت کرد!

بردند¡  کردند  رعایت  که  کسانی  آن  می بینیم  قاضی  مرحوم  شاگردان  میان  در 

و کسانی که رعایت نکردند نبردند. ما نباید بگوییم که آن کسانی که خدمت مرحوم 

قاضی می رسیدند همۀ اینها رستگار شده اندº نه¡ بعضی ها به ایران برگشتند و رفتند 

در این شهر و آن شهر¡ امام جماعت و اهل سیاست شدند و دنبال وکیل بازی و وکیلِ 

نگ ٣¡ ص ٢١ الی º٢٤ روح مجرد¡ ص ١٧٧. ج ºمطلع انوار¡ ج ٤¡ ص ١٥٣ Ü١



١٦٩ آقا شیخ عبدالهادی شیرازی هر شاگرد مرحوم قاضی را به جای دو عادل حساب می کرد 

مجلس معین کردن در آن زمان ها¡ و چنین و چنانº به عنوان خدمت به اسالم رفتند. 

مرحوم قاضی هم از اینها خوشایند نبود و برایش خبر می دادند چنین و چنان.

سالی  یک  از  بعد  و  آذربایجان¡  برای  رفت  قاضی  مرحوم  شاگردان  از  یکی 

 øالحمد هللا گفت:  پرسید¡  احوالش  از  رفت  ایشان  خدمت  آذربایجان  از  شخصی 

مرحوم  خالصه¡  دارند.  دوست  را  او  مردم  و  کرده  پیدا  آبرویی  کرده¡  پیدا  وِجهه ای 

قاضی خیلی از این حرف متأثّر شدندº و فرمود که: این آشنایی و آشنا شدن¡ یعنی 

شناخته شدن انسان در میان مردم¡ و شهرت آفت عظیمی است! یعنی همین که مردم 

آدم را بشناسند می آیند سراغ انسان. هرکسی مطلبی دارد¡ خیلی از مطالب مردم هم 

همین نان و آب و گوشت است¡ چنین و چنان هم که نیستº و این هم که شخص 

کامل نیست که در سدرة المنتهی نشسته باشد و با تمام این کثرات مشغول باشد¡ روح 

خودش هم از دست می رود. این خواهش¡ آن خواهش¡ این سالم¡ آن صلوات¡ این 

دست بوس¡ این پابوس تا عمر برودº ولیکن آن کسی که از شهرت اجتناب می کند 

اقالًّ خودش می تواند خودش را جمع کند¡ و در خودش فرو برود و با همین سکوتی 

که عرض شد¡ دنبال کند و رعایت کند تا باألخره به جایی برسد.

آقای آمیرزا حسن نوری Ü رحمة اهللا  علیه Ü که اخیرًا به واسطۀ تصادف فوت 

آیة اهللا  آقای  خدمت  روز  یک  گفت:  من  به  خودش  رفته¡  خدا  رحمت  به  و  کرده 

بروجردی Ü رحمة اهللا  علیه Ü بودم و ایشان به من گفت: «میرزا حسن¡ تا وقتی ما در 

بروجرد بودیم برای خودمان بودیم¡ وقتی من به قم آمدم دیگر برای خودم نیستم¡ 

ه فرمودید¿ حرف درستی می زند. برای مردمم.» توج

اندازه ای  به  می کرد  تربیت  که  شاگردانی  قاضی  مرحوم  تقدیر  کلّ  علی  بله! 

مؤدب و با وقار و صبور و شکور و عادل بودند که آقای حاج شیخ عبدالهادی شیرازی 

Ü رحمة اهللا  علیه Ü که از مراجع برجستۀ نجف بود و حقًّا مرد متّقی بود¡ ایشان هر 

شاگرد مرحوم قاضی را دوتا حساب می کردº یعنی اگر یکی از شاگردان مرحوم قاضی 
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در مسأله ای مرافعه ای داشته¡ وقتی که خدمت ایشان می رفت و شهادتی می داد¡ تمام 

بود¡ دوتا عادل الزم نبود.

ما کرارًا شنیده ایم که شاگردان مرحوم قاضی را دوتا حساب می کردندº چرا¿ 

برای اینکه همه مواظب بودند¡ مراقب کار خودشان بودند¡ خوب درس می خواندند¡ 

شاگردان مرحوم قاضی همه مالّ و درس خوان بودند¡ و همه عادل بودند و همه اهل 

حرامی  کار  که  شنا  کنند¡  شنا  کوفه  شطّ  کنار  بروند  اینکه  جای  به  و   ºبودند مراقبه 

نیستº ولی خُب سالک بدبخت بی چاره ای که هزار درد دارد¡ دیگر او مجال ندارد که 

ل و پوست را به پشتش ببندد و از این طرف شطّ  برود در شطّ شنا کند و سماور و ج

عبور کند به آن طرف شطّ به طوری که سماور و پالس و اینها تَر هم نشوند¡ بعد بروند 

آن طرف شطّ و بنشینند و کیف کنند و از صبح تا به غروب بگذرانند و بعد بیایند و 

آماده بشوند برای درس شنبه یا شب شنبه¡ و لو اینکه اینها تفریحات است¡ معصیت 

که نیست¡ اصالً کسی صحبت در معصیت نداردº ولی او دیگر مجال پیدا نمی کند¡ 

تازه اوقاتش را که صرف درس و بحث و مراقبه و محاسبه و بیداری در مسجد کوفه 

و مسجد سهله و اینها می گذراند¡ وقت هم کم می آورد.

خود مرحوم قاضی Ü رحمة اهللا  علیه Ü چهار زن داشت در چهار منزل¡ و تمام 

این زن ها هم خودشان خانه داشتند و مرحوم آقا هیچ نداشت¡ هیچِ هیچ! و مع ذلک 

بسیاری از شب ها مرحوم قاضی که مردی هشتاد یا بین هفتاد و هشتاد ساله بود Ü که 

فوت ایشان در هشتاد و یک سالگی اتفاق افتاده است Ü در حجره ای از حجره های 

چراغی  نه  که  غریب  و  تنها  واقعند  بیابان  وسط  در  که  سهله  مسجد  یا  کوفه  مسجد 

است و نه کسی¡ و غیر از بعضی شب ها حتّی یک نفر تا صبح آنجا نیست¡ به عبادت 

د مشغول بود. خُب اینها چه کار دارند¿ اینها همین طور بی کارند¿ و تهج

ه می رود باالی کوه حراء¡  پیغمبر آخرالزّمان که تک و تنها حرکت می کند و از مکّ

یک روز¡ دو روز¡ یک هفته¡ دو هفته¡ بعضی اوقات یک ماه می ماند¡ که حضرت خدیجه 



١٧١ اسم سالک به خود بستن دردی را دوا نمی کند 

آن راه سخت را طی می کند و برای ایشان بعضی اوقات غذا می برد¡ برای چیست¿

ل  قی است که موص ر انسان باید در این زمینه فکر کند و ببیند واقعًا اینها یک طُ

است یا اینکه نه¡ اینها خواستند سرگرم بشوند و بروند آنجا بنشینند و در آثار طبیعت 

ر کنند¿ نه¡ اینها نیست! آنها جز دوری از ازدحام و غوغا و نشنیدن سر و صدای  تفکّ

این شیاطین عالم¡ و سکوت کردن در مقابل آنها و جمع شدن نفس¡ هیچ نبوده است.

تمام  است¡  خاتم النّبیین  است¡  پیغمبر آخرالزّمان  است  درست  پیغمبر 

کماالت و صفات در او جمع استº ولی همین پیغمبر که چنین است و چنان است¡ 

این کارها را می کرد.

نبوت پیغمبر در أزلُ اآلزال نبود که تمام مدارج و معارج به آن حضرت داده 

بگیرند  یاد  مردم  که  بکن  را  کارها  این  شو  بلند  بگوید:  تصنّعًا  خداوند  بعد  و  بشود 

به  رسیدن  برای  لطمات  و  زحمات  این  تمام  نه¡  باال!  بروند  حراء  کوه  از  قسم  چه 

است¡  ازلی  هم  خدا  ارادۀ  و  خداست  ارادۀ  حاصلِ  که  هم  مقصود   ºبوده مقصود  آن 

پس تمام نبوت و والیت از اختیار پیغمبر و أمیرالمؤمنین و اینها خارج نیست¡ تمام 

قدم های آنها علم است و ادب است و تربیت¡ و باید مربی و معلّم ما باشد در صراط.

لیم! اسم سالک به خود  اگر این طور عمل کردیم به مقصد می رسیم و االّ معطّ

و  باشد  تسلیم  والیت  مقام  در  انسان  حقیقتًا  که  بایستی  نمی کند¡  دوا  را  کار  بستن 

روحش حقًّا باید خاضع باشدº باید انسان از کالم زیاد و از شوخی های بسیار اجتناب 

کند¡ اینها سالک را ضایع می کند! به هر مقداری هم که عمل می کنند جمع می شوند 

و می رسندº و االّ خودشان می مانند. خُب¡ انسان چه کار کند آقا¿!

که  أمیرالمؤمنین  این  آقا!  است  عجیب  می گوییم:  هی  و  نشسته ایم  اینجا  ما 

صاحب والیت است و این خطبه های عجیب را دارد می خواند و برای اهل کوفه هم 

گوش  هیچ  اینها  چرا  پس  می دانند¡  عربی  هم  همه  و  زبانند  عرب  آنها  که  می خواند 

نمی کنند¿ چرا هی أمیرالمؤمنین می گوید: شما دل من را خون می کنید¿! چرا حرف 
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ب است!!  این تعج ب چرا¿! خالف ب می کند! تعج مرا نمی فهمید¿ واقعًا انسان تعج

این است! ندا داده می شود کسی که عمل کند¡ می بردº نکند¡ نمی بردº خدا با هیچ کس 

رده حساب ندارد. خُ

من به بعضی از رفقا عرض کردم: ما که اآلن سنّمان شصت و هفت سال است 

چندین  ما  برگشتیم!  و  رفتیم  مرتبه  چندین  دیگر  و  سفید¡  همه  صورتمان  موهای  و 

مرتبه به سبب مرض های مهلک که تحقیقًا مهلک مهلک بوده¡ رفتیم و برگشتیم¡ و 

اآلن دیگر یک عمرهای چند روزی است¡ ما اآلن در تحت حسابیم! و خداوند یک 

حساب هایی دارد از ما می کشد که اصالً باور نمی کنید! باور نمی کنید! من برای شما 

بگویم باور نمی کنید!١ وقتی ما خودمان این طور در تحت حسابیم و نسبت به حسناتی 

که انجام داده ایم (نه سیئات!) حساب باید پس بدهیم¡ و حساب هم خیلی مشکل 

باری¿!  چه  هم  آن  کنم¿!  تحمل  را  شما  بار  می توانم  چطوری  من  آن وقت  است! 

بارهای زشت! بار خطا!

ه باید پیاده و پا برهنه رفت¡ دیگر تاکسی سوار  آقایان طلبه! زیارت امام و مکّ

نشوند و پولِ زیاد هم خرج نکنند¡ این چند قدم را تا حرم به احترام حریم حضرت 

الم پیاده بروند و پیاده برگردند. رضا علیه الس

من که آمدم مشهد مقدس اول که دنبال منزل گشتیم¡ گفتیم یک جایی باشد که 

بتوانیم هر روز پیاده حرم مشرف بشویم و برگردیمº چون اصالً نزدیک قبر حضرت 

بودن و به خصوص پیاده رفتن این خوب است! و االّ انسان برای زیارت سوار تاکسی 

بشود و برود و برگردد¡ اینکه خوب نیست!

پیاده  الم  علیه الس حسین  امام  زیارت  می رود¡  پیاده  انسان  امام  زیارت  برای 

مه است و مشاهد  ه پیاده می رفتند¡ پابرهنه می رفتند! چون آنجا مشاهد مکر می رود. مکّ

Ü١ جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب به گلشن اسرار شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار 

العقلیة األربعة¡ ج ١¡ ص ٢٢١ الی ٢٢٤ مراجعه شود. (محقّق)



١٧٣ سالک باید نفس عملش سلوک باشد 

مه است¡ و قبر امام از کعبه کمتر نیستº بلکه حقیقت کعبه است و روح کعبه  معظّ

است! انسان باید این جهات را رعایت کند.

ولی البتّه انسان که پیاده می رود نباید این طرف را نگاه کند¡ آن طرف را نگاه 

ب که حرکت می کنند سرشان را پایین بیاندازندº نه طوری پایین بیندازند که  کندº طالّ

بگویند: فالن کس متکبر است¡ حاال خودش را گرفته و دیگر هم اعتنا نکندº نه این 

هم درست نیستº اصالً تصنّع درست نیست! سالک تصنّعی به درد نمی خورد.

سالک باید نفس عملش سلوک باشد و آن قدر در دلش از آن مطالب و گمشده ها 

ر و تصنّع و این طرف و آن طرف نگاه  او را به خود مشغول کرده باشد که برای تفکّ

کردن و با این و آن مشغول شدن و سخن هرزه گفتن و داد و بی داد کردن و در مجلس 

صدا بلند کردن و امثال اینها مجال نداشته  باشد.

قور باشد! وقتی که انسان را می بینند خود عمل انسان معرف  اصالً مؤمن باید و

“¡١ «در نامالیمات باید صابر باشی.» هرچه سالک می تواند  بورٌ ه صَ کارِ باشد. ”يف المَ

باید وقور باشد و صبور باشد!

وقور یعنی آرام باشد¡ سبکش متین و پسندیده باشد.

صبور یعنی وارداتی که بر او می شود از جا در نرودº نه اینکه وقتی برایش یک 

غذای لذیذی می آورند¡ او صبر کند تا آن غذا را آماده کنند. در غذای لذیذ خوردن 

صبر معنا نداردº معنایش این است که اگر غذای لذیذ به او نرسید صبر کند¡ نامالیم 

و  خواهر  و  مادر  و  پدر  از   ºکند صبر  شنید  شخصی  از  زشتی  حرف  کند¡  صبر  شد 

دوستان یک حرف درستی نشنید¡ یک حرف غیر درستی شنید¡ او با بزرگی خودش 

و با سعۀ صدرش بگذرد و تحمل کند.

م بدارد¡ و این ایثار را هم به  نسبت به دوستان خدا ایثار کند¡ یعنی آنها را مقد

Ü١ الکافی¡ ج ٢¡ ص ٢٣١.
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حساب نیاوردº حاال آن روز که در فالن عمل بود¡ این دفعه هم ما حق خودمان را به 

او دادیم و خواست سوار اتوبوس بشود ما او را زودتر از خودمان سوارکردیم. تمام 

کارهای خیری که برای دوستان می کند اصالً به حساب نیاورد و باز هم خودش را 

ر بداندº این پیشرفت می کندº یعنی طبق آن اعمالی که انجام می دهد خداوند که  مقصّ

ر و الخفیات است¡ به او پاداش می دهد و جزا می دهد. پاداش و جزایش هم  الس عالم

فوری است¡ همان وقت به او می دهد و طعم لذّت مناجات خدا را همان وقت می چشد.

لین دستور مرحوم قاضی Ü رحمة اهللا  علیه Ü به شاگردانش نماز شب و نوافل  او

هم  شب  نماز  اصالً  و  باشد  سالک  طلبه ای  که  کند  ر  تصو انسان  می شود  حاال  بود! 

درس  به  اینکه  یا  و  گذشته ایم¡  مراحل  این  از  ما  دیگر  خُب  که  بگوید  و  نخواند¿! 

کسل  امشب  یا  است¡  زیادتر  مسائل  این  از  اهمیتش  هم  درس  و  می شویم  مشغول 

بودیم حاال بیدار نشدیم¡ فردا شب چنین و چنان ...

از سلوک گذشته¡ مؤمنین عادی که صلحا هستند در تمام عمر نماز شب اینها 

ترک نشدهº و اآلن هم دیده می شود بعضی ها نه اهل سیرند¡ نه سلوک¡ نه دردی¡ ولیکن 

آدم های خوبی هستند¡ و نماز شب را مراعات می کنندº خیلی مهم است! آن وقت چطور 

می شود مثالً نماز شب از سالک ترک بشود¿! خُب نمی سازد دیگر¡ نمی سازد!

ه کند می بیند که وقتش مثل تمام اینها می رود. علّت  و اگر خوب انسان توج

اینکه می بینیم ما به این کار نمی رسیم¡ یا این کار را انجام می دهیم از یک کار دیگر 

آن طرف  و  این طرف  به  مشغول  اوقاتمان  همۀ  که  است  این  برای  می ماند¡  دستمان 

مات سفره وقت انسان  است¡ برای پهن کردن سفره غذا و نشستن و غذا خوردن و مقد

می رودº قلیان را بگذارد کنار¡ مالقات های زیاد را بگذارد کنار¡ می بیند وقت انسان 

زیاد هم می شود.

حتمًا  که  بود  مراقب   Ü علیه اهللا   Ü رحمة  انصاری  شیخ  مرحوم  می گویند 

شب  ما  شیخ!  جناب  آخر  که  آوردند  عذر  بعضی ها   ºبخوانند شب  نماز  شاگردانش 



١٧٥ یت در کارها  ل به اولیاء الهی و جد زیارت و توس

مطالعه داریم¡ مطالعۀ سنگین داریم و اگر ما نماز شب بخوانیم به مطالعه نمی رسیم¡ 

لذا ما نمی رسیم به نماز و از مطالعه آن طور که باید و شاید می مانیم.

ة (قلیان)¿ Ü آن وقت قلیان معروف بود¡  óرش öق È öرش óمرحوم شیخ به او گفت: ت

 ºآری گفت:  می کشی¿  قلیان  ة¿  óرش öق  È öرش óت  Ü می کشیدند قلیان  مردم  همۀ  آن وقت 

گفت: قرشه ات چقدر طول می کشد¿ گفت: خُب یک ربع¡ در شبانه روز چند تا قرشه 

می کشم هرکدامش الاقل یک ربع طول می کشد.

قرشه!  یک  کن!  فرض  قرشه  یک  حکم  را  شب  نماز  که:  گفت  آنها  به  شیخ 

وِی بخوانی و بعد بگیری بخوابی بیش از  یک قلیان کشیدن! تمام نماز شب را بلند شَ

ه به قرشه دارد و الاقل با تمام  ولیکن آنکه توج ºیک ربع که ما از شما متوقّع نیستیم

مطالعات سنگین و عمیق در شبانه روز دو سه مرتبه قرشۀ یک ربع ساعتی می کشد¡ 

برای  کشیدن  قرشه  یک  عنوان  به  شبی  نماز  یک  الاقل  این   ºنمی رسد جایی  به  این 

خودش باید بگذارد.

ل همیشه برای انسان باید باشد¡  زیارت کردن با ادب خیلی خوب است¡ توس

یت در کارها باید بسیار باشد¡ رفقا باید با هم خیلی صمیمی¡ خیلی گرم و خیلی  جد

به  بکنند¡  ایثار  یکدیگر  راه  در  باشند¡  کوشا  همدیگر  مشکالت  در  و  باشند¡  حمیم 

طوری که از وضع عملی آنها افرادی که به اسالم آشنا نیستند یا به قرآن آشنا نیستند یا 

به سلوک آشنا نیستند یا معنی عرفان را نمی فهمند¡ به واسطۀ دیدن آنها اصالً ادراک 

کنند که این حقیقت اسالم و نبوت و والیت است.

الم داشت¡  سلوک یعنی دنباله رفتن از همان صراطی که أمیرالمؤمنین علیه الس

نه اینکه خدای نکرده بگویند: اینها هم که این طورند! اینها هم که با دیگران چه فرق 

می کنند! داد و بی داد و سر و صدا و هرزه گویی و مسخره گویی اینها هم که از دیگران 

کلک  هم  اینها  بردارد¡  حرف ها  این  از  دست  انسان  است  خوب  اصالً  است!  بیشتر 

است¡ باألخره پوچ درآمد¡ در اینها هم هیچ خبری نیست. خُب اگر عمل انسان همین 
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باشد واقعًا هم کلک استº چون خداوند به اسم کسی آن کس را جزا نمی دهد¡ به رسم 

نیست¡ به مسمی و به حقیقت می برد¡ هرکسی بیاید می آید و هرکسی نیاید نمی آید.

م  يل و لَکُ مَ رسول خدا در باالی کوه صفا فرمود: «يا بنی عبدالمطّلب! إنَّ يل عَ

م.» آن کسی که از آن شهرستان دور می آید و گوش می دهد و عمل می کند و  لَکُ مَ عَ
اطاعت می کند¡ می رود و نتیجه می گیرد و می رسد به یک جاهایی که در دل خودش 

به کون و مکان و آسمان و زمین با نظر ربط¡ ربط محض نگاه می کند و حقیقت توحید 

برایش متجلّی می شود¡ و بسیاری از این دعاهایی که می خوانیم به معنی حمل شایع 

ناعی برای او متحقّق شده و سرش به نور توحید آشنا شده است. صَ

خانه  در  ما  ولی  رفت¡  و  گرفت  را  راه  که  است  جهت  همین  برای  رشدش 

فات خیلی خیلی بدی در  ف است! تأسباشیم و دستمان خالی! این خیلی جای تأس

پیش داریم!! چون هر سلّول بدن ما برای تکامل است¡ هر سلّول مغز ما برای تکامل 

است¡ هر سخنی که می گوییم¡ هر حرفی که می زنیم¡ هر حرکتی که انجام می دهیم¡ 

هر فکری که می کنیم¡ یک بافته ای در بدن ما می سوزد و از بین می رود و بایستی که 

لَّل به جای او بنشیند¡ و االّ آن فعالیت صورت نمی گیردº چون تمام این  óح óت óما ي öá óد óب
راه  در  لَّل  óح óت óما ي á های  óد óب و  باشد  تکامل  راه  در  باید  می شود  که سوخته  سلول هایی 

حیات باشد. آدم می بیند همۀ اینها را دارد ضایع می کند و می سوزاند¡ و در منجالب 

و عفونت افکار شیطانی گرفتار است¡ و خدای ناکرده در دام شیطان هم گرفتار است 

و خیال می کند که: نه¡ او از پل گذشته است!

 p o n m l k j i * g f e d c[

Zs r q.١ «بگو ای پیغمبر! آیا ما شما را آگاه کنیم به آن کسانی که از همۀ 
مردم دستشان خالی تر است¿ آن کسانی که تمام فعالیت های آنها در همین افکار و 

Ü١ سوره الکهف (١٨) آیه ١٠٣ و ١٠٤.
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متّکی  جایی  بر  که  ه ای  روزمر اندیشی های  مصلحت  و  اعتباری  و  دنیوی  پندارهای 

همین  دنبال  و  است  گرفته  خیاالت  و  پندارها  همین  را  عمرشان   ºاستوارند نیست¡ 

حیات پست و دنیا می روند و خیال هم می کنند کارشان از همه بهتر است¡ یا الاقلّ 

کارشان کار خوبی استº اینها از همۀ مردم بدبخت ترند!»

 p o n m l k j i * g f e  d c[

Zs r q اینها آن کسانی هستند که سعیشان¡ کوشششان¡ فعالیتشان در این 
اینجا  از  دیگر   ºمی شوند گم  اینجا  در  نفسشان  خودشان¡   ºمی شود گم  پست  زندگی 

نمی توانند جلو بروند و راه تکامل در اینجا بسته و وجودشان در اینجا گم شدهº یعنی 

حقیقت وجودشان را گُم کرده اند¡ تکامل نیست و آنها را در همین قبرستان دفن می کنند.
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فهرست روایات

٨٩ بَکَ   ذهَ بَکَ و ذِهابَکَ و مَ اُسرتُ ذَهَ
١١٨ ت نّی   دُ أفقرَ مِ ا و ال أجِ أصبَحتُ فقريً
٦٤ يهِ النُّشور   احلَمدُ ‘ِ الَّذی أَحياين بَعدَ ما أَماتَنی و إلَ
٦٤ ه   هُ و أَعبُدَ َمحِدَ لَیَّ روحی ألِ دَّ عَ احلَمدُ ‘ِ الَّذی رَ
١٢١ لِّ تَقیّ   ةُ قُربانُ کُ الَ الصَّ
١٢٢¡ ١٢٣ ف   ن أن يوصَ ُ مِ ا’ُ أکربَ
٦٢   ... ، رورِ ن دارِ الغُ قنا التَّجايف عَ مَّ ارزُ اللَهُ
٩٦ ه   فَ کانَ لِغريِ رِ إِذا عُ ف، فَ هِ ما لَم يُعرَ رءُ لِنَفسِ المَ
٧٢ فُ   اصِ وَ هُ العَ کُ رِّ َ خِ ال حتُ اسِ اجلَبَلِ الرّ نُ کَ ؤمِ المُ
١٥٢ ط   طُ األَوسَ النَّمَ
٣٣ ل   مَ سابٌ و ال عَ ا حِ دً ساب و غَ لٌ و ال حِ مَ اليَوم عَ
٨١ نّی، ...   ُ مِ عدٍ و ا’ُ أَغريَ ن سَ ُ مِ يورٌ و أَنَا أَغريَ غَ ا لَ عدً إِنَّ سَ
١٥٨¡ ١٧٦ م   لَکُ مَ م عَ يل و لَکُ مَ إنَّ يل عَ
١٢٦ د   مَّ بيدِ حمُ ن عَ بدٌ مِ أنَا عَ
١٦٦ ت م   قولِهِ لَى قَدرِ عُ لِّمَ النّاسَ عَ رنا أن نُکَ َ األنبياءِ أُمِ عارشِ إنّا مَ
١٦٦ ت م   قولِهِ لَى قَدرِ عُ لِّمُ النّاسَ عَ َ األنبياءِ نُکَ عارشِ إنّا مَ
٤٢ لَقَ ا’   لُ ما خَ أَوَّ



١٨٧ فهرست روایات 

١٢١¡ ١٢٢ ل   مَ ريِ العَ لَی خَ یَّ عَ حَ
٤٠   

ناءِ لِقتُم لِلبَقاءِ ال لِلفَ خُ
١٥٢¡ ١٥٩ طُها   ريُ األُمورِ أَوسَ خَ
١٢٠ نّا أَهلَ  البَيت   لامنُ مِ سَ
٧١ عاع  جُ الرُّ َ بيلِ النَّجاة و مهَ لَی سَ لِّمٌ عَ تَعَ بّاين و مُ النّاس ثالثة: فعالِمٌ رَ
١١٥ ثيل   لَکَ مِ تَّی أَجعَ بدی أَطِعنی حَ عَ
١١٨ ت فأیُّ فقريٍ أفقرُ منّی  
١٧٣ بورٌ   ه صَ کارِ يف المَ
٣٦ نُه   سِ ئٍ ما حيُ لِّ امرِ قيمةُ کُ
١٤٨ ت ة من حمبّتی؟ ...  کيف يسمع کالم اآلدميّني من کان يف قلبه مقدار نصف ذرّ
١١٨ ت نّی إليک   دُ أفقرَ مِ ال أجِ
١٥٠ ةِ أشياءَ ...  عَ لِکَ فَفى أربَ  ذَ وَ ندَ لِقاءِ ا’ تَعالَى، و ما سِ ؤمن إالّ عِ ةَ لِمُ ال راحَ
٩٠ ن  ؤمِ یَ المُ بدِ نی قلبُ عَ عُ امئی، و لَکِن يَسَ نی أَريض و ال سَ عُ ال يَسَ
٨٧ الِها   هّ ن جُ لَستُ مِ
٩٠ ت نِ  ؤمِ بد المُ نى قَلبُ عَ عَ سِ امئى و ال أرىض و وَ عنى سَ لَم يَسَ
١٣٢ مَ  ...   ولَ قُلوبِ بَنی آدَ ومونَ حَ ياطنيَ حيَ لَوال أَنَّ الشَّ
١٣١ ی ...  أَيتُم ما أَرَ رَ م لَ کُ المِ م و تَکثريٌ يف کَ لوبِکُ ريجٌ يف قُ لَو ال متَ
١٢١ ت الة   ن هذه الصَّ لُ مِ فةِ ا’ِ أفضَ عرِ يئًا بَعدَ مَ ما أعلَمُ شَ
١١٣ هُ   عَ هُ و مَ هُ و بَعدَ بلَ أَيتُ ا’َ قَ يئًا إالّ و رَ أَيتُ شَ ما رَ
١١٣ ت ما رأيت شيئًا إالّ و رأيت ا’ معه و فيه  
٤٩ لَی قَلبِ بَرشَ   رَ عَ طَ عَت و ال خَ مِ نٌ سَ أَت و ال أُذُ نيٌ رَ ما العَ
١١٣ ت ما نظرتُ إىل شىء إالّ و رأيت ا’ قبله و بعده و معه  
١٤٨ ا ...   ðيسقی بستان ٍّÈبشا ãال øلسÇ عييس عليه øمر
٢٨ غبونٌ    ی يَوماه فَهو مَ مَن استَوَ
١٤١ ء   نَ ا’ِ يف يشَ لَيسَ مِ نيا فَ هِ  الدُّ ِّ ُ مهَ مَن أَصبَحَ و أَکربَ



آیین رستگاری / فهارس عامه  ١٨٨

٧٤¡ ٧٥ بَّه   فَ رَ رَ د عَ ه فَقَ فَ نَفسَ رَ مَن عَ
١٦٦ م  قولِهِ لَی قَدرِ عُ لِّمَ النّاسَ عَ رنا اَن نُکَ َ األنبياءِ اُمِ عارشِ نَحنُ مَ
١٣٤ يطاين اَسلَمَ بِيَدی   ولکِنَّ شَ
٨٢   ً تيامَّ بِّکَ مُ و اجعَل قَلبی بِحُ
١٣٦ ت و إنّ لسان المؤمن من وراء قلبه، و إنّ قلب المنافق ...  
١١٨ ت نّی إليک   و ال أحدَ أفقرَ مِ
١٣٧¡ ١٤٥ م   هُ لمِ النّافِعِ لَ يل العِ م عَ هُ قَفوا أَسامعَ و وَ
١١٥ ت ؛ ...  رُ فتَقِ نيا ال تَ لکَ غَ رتُکَ أجعَ رُ أطِعنى فيام أمَ نىٌّ ال أفتَقِ مَ أنَا غَ يا بنَ آدَ
٨٤ لَّم ...   ةِ السُّ لَ نزِ جات بِمَ رَ رشَ دَ ! إِنَّ لِإليامنِ عَ زيزَ بدَ العَ يا عَ
٧١ ت عاها، ...   ها أوْ ريُ يَة فَخَ لوبَ أوعِ هِ القُ ذِ يلُ إنَّ هَ مَ يا کُ



١٨٩ فهرست اشعار 

فهرست اشعار

٢٨ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  

٣٢ اهل دنیا از کهین و از مهین  

١٥٣ این همه اهللاö تو لبیک ماست  

١٥٤ بنده را پادشاهى نیاید  

١٦٢ جان همه روز از لگد کوب خیال  

٨٩ چون که اسرارت نهان در دل شود  

١٤٣ سودائیان عالم پندار را بگو  

٥٠ شمع جویی و آفتاب بلند  

١٥٠¡ ١٦٣ صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام  

٨١ ت ی ÇإلعرÖÇ عنøی   óو öس ñÑلک مغفو òÁکلُّ يش
٤٦ الöها   óن مج öم õهõسن õح òيل óلُّ مج õک æ
٤٩ هاتف! ارباب معرفت که گهی  

٥٠ یار بی پرده از در و دیوار  
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فهرست اعالم

الف) اسامی أنبیاء و معصومین صلوات اهللا علیهم أجمعین

رسول¡  حضرت  خدا¡  رسول  رسول اهللا¡ 

أحمد¡  پیغمبر¡  اکرم¡  رسول  حضرت 

صلّی  مصطفی  د  محم حضرت  نبی اهللا¡ 

 ¡٢٨  ¡٢٧  ¡٢٥  ¡١٧ سلّم:  و  آله  و  علیه  اهللا 

 ¡٣١¡ ٣٨¡ ٣٩¡ ٤٦¡ ٨٦¡ ٨٩¡ ٩١¡ ١١٩¡ ١٢٠

 ¡١٢٢¡ ١٢٤¡ ١٢٦¡ ١٣١¡ ١٣٢¡ ١٣٤¡ ١٤٧

١٤٩¡ ١٥٧¡ ١٦٦ ت

الم:  بن أبی طالب علیه الس أمیرالمؤمنین¡ علی

 ¡٨٠  ¡٧٢  ¡٧١  ¡٦١  ¡٥٨  ¡٤٩  ¡٣٨  ¡٣٦  ¡٢٧

٨٢¡ ٨٩¡ ١١٣ ت¡ ١١٤¡ ١٢٢¡ ١٢٥¡ ١٢٦¡ 

١٢٧¡ ١٣٦¡ ١٤٩¡ ١٥٨¡ ١٧١¡ ١٧٥

حضرت زهرا سالم اهللا علیها: ٣٧

الم: ١٧٢ امام حسین علیه الس

العابدین  زیÜÜن  امÜÜام  اد¡  سج حضرت 

الم: ٦٢¡ ٦٩ علیه الس

باقر  حضرت  باقر¡  د  محم امام  حضرت 

الم: ٨٧¡ ٩٣ علیه الس

امام  صادق¡  حضرت  صادق¡  جعفر  امام 

الم: ٣٦¡ ٥٥¡ ٨٤¡ ٨٧¡ ٩٣¡  صادق علیه الس

١١٣ ت¡ ١٢١¡ ١٥٠ ت

الم: ٦٩ حضرت موسی بن جعفر علیه الس

حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا¡ 

الم: ٢٠¡ ٣٦¡ ١١٧ امام رضا علیه الس

ل  عج مهدی  حضرت  زمان¡  امام  حضرت 

ریف: ٦٨¡ ١٢٢ اهللا تعالی فرجه الشّ

*  *  *

الم: ٣٧ اکبر علیه الس حضرت علی

حضرت زینب سالم اهللا علیها: ١٥٠

حضرت عیسی: ١٤٨

حضرت موسی: ١٤٧¡ ١٤٨¡ ١٤٩



١٩١ فهرست اعالم 

حضرت نوح: ١٠٥

حضرت لوط: ١٠٥

حضرت شعیب: ١٠٥

حضرت حمزه: ٣٨

عباس عموی پیغمبر: ٣٨¡ ٤٠

جبرائیل: ١٢٧

اسرافیل: ١٢٧

میکائیل: ١٢٧ 

*   *  *

ب) سایر اعالم

ابن طاووس: ١١٤

ابن مسکویه: ١١٤

أبوبکر: ١٢٦

أبوذر: ١٢٠

احمد بن فهد حلّی¡ ابن فهد: ١١٤¡ ١١٥ ت

اصبغ بن نباتة: ١٢٠

انصاری¡ شیخ انصاری: ١٧٤

شیخ  حاج  باهللا  (عارف  همدانی  انصاری 

د جواد) مرحوم انصاری: ١٩¡ ١٤٧ محم

آخوند مالّ حسینقلی همدانی: ١١٤

بحرالعلوم (مرحوم سید مهدی): ١١٤

بروجردی (آیة اهللا): ١٦٩

د تقی):  بهجت فومنی (آیة اهللا حاج شیخ محم

١٦٠

حبیب بن مظاهر: ١٢٠

اد)  حد هاشم  سید  حاج  (حضرت  اد  حد

اد: ١٩ اد¡ مرحوم حد حضرت حد

العظمی  اهللا  آیة  مه  (عالّ طهرانی  حسینی 

طهرانی)  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج 

مه طهرانی: ١٩¡  مه طهرانی¡ مرحوم عالّ عالّ

٢٠¡ ١٢٧ ت

خویی (آیة اهللا): ١٥٩

ید: ١٢٠ رشَ

دکتر  حمید)  سید  حاج  (دکتر  ادی  سج

ادی¡  آقا سید حمید: ۲۰¡ ۴۳¡ ۹۲ سج

سعد بن عبادة: ۸۱

سلمان: ۱۲۰¡ ۱۲۲

شیرازی (آیة اهللا حاج شیخ عبدالهادی): ۱۶۹

د  د محممه حاج سی طباطبایی (حضرت عالّ

مه طباطبایی: ۱۹¡ ۶۶¡  حسین) مرحوم عالّ

۱۶۳ ¡۱۶۱ ¡۱۳۳ ¡۱۲۵ ¡۶۷

عبد العزیر قراطیسی: ۸۴

عبد الملک مروان: ۸۷

عثمان: ۱۲۶
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عرب (حاج میرزا ابراهیم) آمیرزا ابراهیم: 

۵۹ تا ۶۱ 

ار: ۷۳ ار¡ شیخ عطّ عطّ

عمر: ۱۲۶

عنوان بصری: ۱۶۷

الی (أبوحامد): ۱۴۸ غزّ

قاضی (حاج میرزا سید علی) مرحوم قاضی¡ 

آقای قاضی: ۵۹ تا ۶۱¡ ۱۳۳¡ ۱۵۲¡ ۱۵۹¡ 

۱۶۰¡ ۱۶۷ تا ۱۷۰¡ ۱۷۴

قوچانی (حاج شیخ عباس): ۱۶۰

کمیل: ۱۲۰

ین):  د جمال الدگلپایگانی (آیة اهللا حاج سی

۱۳۹ ¡۶۶

مجلسی¡ مرحوم مجلسی: ۱۳۱

مقداد: ۱۲۰

نوری (آقای آمیرزا حسن): ۱۶۹

هاتف اصفهانی: ۴۹



١٩٣ فهرست منابع و مصادر 

فهرست منابع و مصادر

رة (خط عثمان طه). القرآن الکریم: المدینة المنو

د عبده٤ ج¡ دارالمعرفة للطباعة و النشر Ü بیروت. نهج  البالغة: مع شرح الشیخ محم

* * *

ریف الرضی  یلمی¡ ٢ ج¡ منشورات الشّ د الد د الحسن بن محم إرشاد القلوب: شیخ أبی محم

Ü قم¡ ١٤١٢ ه  . ق.

 اإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة: السید رضی الدین علی بن موسی بن 

جعفر بن طاوس¡ المحقّق: جواد القیومی االصفهانی¡ ٣ ج¡ مرکز النشر التابع لمکتب االعالم 

اإلسالمی¡ الطبعة الثانیة¡ ١٤١٨ ه  . ق.

د حسین حسینی طهرانی¡ ١٨ ج¡  د محمامام شناسی: حضرت عالّمه آیة اهللا العظمی حاج سی

انتشارات حکمت¡ چاپ اول ١٤١٠ ه  . ق.

د باقر مجلسی¡ ١١٠ ج¡ طبع دارالکتب االسالمیة (مرتضی  بحار األنوار: عالّمه شیخ محم

آخوندی) طهران¡ و طبع الوفاء بیروت.

دوق¡ چاپ سنگی Ü طهران. البلد األمین: شیخ ابراهیم الکفعمی¡ مکتبة الصّ

تحف العقول: حسن بن علی بن شعبة حرانی¡ قرن چهارم هجری قمری¡ انتشارات جامعه 

مدرسین Ü قم¡ ١٤٠٤ ه  . ق.

توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی: حضرت عالّمه آیة اهللا العظمی حاج 

د حسین حسینی طهرانی¡ انتشارات حکمت¡ چاپ اول¡ ١٤١٠ ه  . ق. د محمسی
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د مهدی النراقی¡ ٣ ج¡ دار النعمان للطباعة و النّشر¡ النجف األشرف. عادات: مالّ محم جامع الس

دیوان ابن فارض: الشیخ أبی حفص و أبی قاسم عمر ابن أبی الحسن بن المرشد بن علی 

الحموی المشهور بابن الفارض¡ انتشارات الشریف الرضی¡ ١٤١١ ه  . ق.

دیوان اشعار حاج میرزا حبیب اهللا خراسانی.

دیوان حافظ شیرازى¡ قطع بغلى¡ خطّ جواد شریفى¡ سرمایه شرکت تضامنى محمد حسن 

علمى و شرکاء او.

دیوان هاتف اصفهانی

الطباطبائی¡  حسین  د  محم السید  اهللا  آیة  العالّمة  سلّم):  و  آله  و  علیه  اهللا  (صلّی   النبی سنن 

ترجمه و تحقیق محمد هادی فقهی¡ انتشارات کتابفروشی اسالمیة Ü طهران¡ ١٣٥٤ ه  . ش.

لبنان¡   Ü بیروت المکتبة اإلسالمیة¡  الشافعی¡  الحلبی  ین  الد برهان  بن  علی  الحلبیة:  السیرة 

دار إحیاء التراث العربی.

د بن علی بن إبراهیم األحسائی المعروف  ینیة: محم عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الد

ین النجفی المرعشی¡ تحقیق الشیخ الحاج  د شهاب  الدم له آیة اهللا السی بابن أبی جمهور¡ قد

هداء Ü قم¡ الطبعة االُولی¡ ١٤٠٥ ه  . ق. آقا مجتبی العراقی¡ ٤ ج¡ مطبعة سید الشّ

د بن علی بن الحسین بن بابویه القمی¡  دوق¡ محم الم: أبی جعفر الصّ ضا علیه السعیون أخبار الر

عنی بتصحیحه و تذییله السید مهدی الحسینی الالجوردی¡ ٢ ج¡ انتشارات جهان Ü طهران.

غرر الحکم و درر الکلم: عبد الواحد بن محمد التمیمی اآلمدی¡ وفات ٥٥٠ هجری قمری¡ 

انتشارت دفتر تبلیغات قم¡ سال ١٣٦٦.

قوت القلوب: ابوطالب مکّی.

حه و علّق علیه علی  اکبر الغفّاری¡  د بن یعقوب بن اسحاق الکلینی¡ صح الکافی: أبی جعفر محم

٨ ج¡ دارالکتب االسالمیة¡ الطبعة الثالثة¡ ١٣٨٨ ه  . ق.

الهندی¡  ین  الد حسام  بن  المتقی  علی  ین  عالءالد األفعال:  و  األقوال  سنن  فی  العمال  کنز 

سة الرسالة Ü بیروت¡ ١٤٠٩. ه  . ق. مؤس

گلستان سعدی

د حسین حسینی طهرانی¡ ٣ ج¡  د محماهللا شناسی: حضرت عالّمه آیة اهللا العظمی حاج سی



١٩٥ فهرست منابع و مصادر 

انتشارات عالّمۀ طباطبایی Ü مشهد مقدس¡ طبع اول¡ جمادی الثانیه ١٤١٧ ه  . ق.

د رومی¡ طبع میرخانی. ین محم مثنوی معنوی: موالنا جالل الد

ین علی بن أبی بکر الهیثمی¡ دارالکتاب العربی  مجمع الزّوائد و منبع الفوائد: للحافظ نورالد

Ü بیروت¡ طبع سوم¡ ١٤٠٢ ه  .

ام بن أبی فراس¡ ٢ ج¡ انتشارات مکتبة الفقه Ü قم. ام: ورمجموعة ور

المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء: موال محسن الفیض الکاشانی¡ تصحیح: علی اکبر غفاری¡ 

٨ ج¡ دفتر انتشارات اسالمی¡ الطبعة الثالثة ١٤١٥ ه  . ق.

فقه  مؤسسة  الطوسی¡  الحسن  بن  علی  بن  الحسن  بن  د  محم جعفر  أبی  د:  المتهج مصباح 

الشیعة¡ بیروت Ü لبنان¡ الطبعة االُولی ١٤١١ ه  . ق.

اهللا  آیة  مه  عالّ مواعظ):  و  مراسالت  خطی¡  مکتوبات  محقّق  و  مهذّب  (دوره  االنوار  مطلع 

د محسن  د محمد حسین حسینی طهرانی¡ مقدمه و تعلیقات: آیة اهللا حاج سی د محمحاج سی

حسینی طهرانی¡ ١٤ ج¡ انتشارات مکتب وحی¡ چاپ اول ١٤٣١.

د حسین حسینی طهرانی¡ ١٠ ج¡  د محممعاد شناسی: حضرت عالّمه آیة اهللا العظمی حاج سی

انتشارات عالّمۀ طباطبایی Ü مشهد مقدس¡ طبع ششم¡ ١٤١٧ ه  . ق.

مکارم االخالق: الطبرسی¡ ١ ج¡ منشورات الشریف الرضی¡ الطبعة السادسة ١٣٩٢ ه  . ق.

الی. مکاشفة القلوب: أبوحامد غزّ

د بن علی بن الحسین بن بابویه القمی¡  دوق أبی جعفر محم من ال یحضره الفقیه: شیخ الصّ

حه و علّق علیه علی اکبر غفاری¡ منشورات جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیه فی قم  صح

سة¡ الطبعة الثانیة. المقد

د بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی¡  ین محم المناقب آلل أبی طالب: أبوجعفر رشید  الد

٤ ج¡ طبع مؤسسة انتشارات عالمة Ü قم.

د حسین حسینی طهرانی¡ انتشارات نور ملکوت قرآن  د محممه آیة اهللا حاج سی مهر تابان: عالّ

مه طباطبایی¡ طبع ٩¡ چاپ ١٤١٩ ه  . ق. و انتشارات عالّ

نور ملکوت قرآن: عالمه آیة اهللا حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی¡ ٤ ج¡ انتشارات 

عالمه طباطبایی¡ طبع اول ١٤١٦ ه  . ق.



آیین رستگاری / فهارس عامه  ١٩٦

یعة الی تحصیل مسائل الشریعة): الشیخ محمد بن الحسن  یعة (تفصیل وسائل الشّ وسائل الشّ

سه¡  المقد قم   Ü التراث  الحیاء  الم  علیه الس البیت  آل  مؤسسة  تحقیق  ج¡   ٣٠ العاملی¡   الحر

الطبعة االُولی ١٤٠٩ ه  . ق.

د حسین  د محموالیت فقیه در حکومت اسالم: حضرت عالّمه آیة اهللا العظمی حاج سی

حسینی طهرانی¡ ٤ ج¡ انتشارات عالّمه طباطبایی Ü مشهد مقدس¡ طبع اول¡ ١٤١٤ ه  . ق.



آثار منتشره





 

 

حیم ّ
حمن الر ّ

 بسم اهلل الر

ع
 دوره علوم و مبانی اسالم و تشیّ

 
ـ که تا  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریکنون به ز

 فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان: بررسی فنی و رساله طهارت انسان 

 اربعین در فرهنگ شیعه 

 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الّسالماسرار ملکوت : 

 در سیر و سلوک إلی اهلل ای: مقالهحریم قدس 

 رسالۀ اصولّیه در عدم حّجیت اجماع مطلقًااجماع از منظر نقد و نظر : 

  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید « تعییًنارسالة فی وجوب صالة الجمعة »تعلیقه بر

 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره

  از حضرت عاّلمه  کوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا: نور مل«أنوار الملکوت»مقّدمه و ترجمه

 قّدس اهلل سّره ،سین حسینی طهرانیآیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد ح
  :ّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحینقد نظرافق وحی 

  دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛ از  مطلع انوارمقّدمه و تعلیقات بر(

 یةقّدس اهلل نفسه الّزک ،حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی

  تفسیر آیه نورمقّدمه و تصحیح ﴿        ﴾  از حضرت عاّلمه آیة اهلل

 قّدس اهلل سّره ،العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین آئین رستگاری مقّدمه و تصحیح

 قّدس اهلل نفسه الّزکیة ،حسینی طهرانی
 :نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الّسالم در حاضرینشرحی بر وصّیت حیات جاوید 

 :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة گلشن اسرار 

  :نمایی اجمالی از شخصّیت علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج مهر فروزان

 اهلل نفسه الّزکیةسّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس 
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  عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج از حضرت سّر الفتوح ناظر بر پرواز روح مقّدمه و تذییالتی بر

 قّدس اهلل نفسه الّزکیة ،محّمد حسین حسینی طهرانی سّید
 عنوان بصری 

 کتب در دست تألیف
 مهر تابناک 

 نفحات انس 

 اجتهاد و تقلید 

 سالک آگاه 

 سیمای عاشورا 

 سیره صالحان 

 ارتداد در اسالم 

  در جاهلیت و اسالمنوروز 
 

 )قرآن ـ حدیث( ـ تفسیر1

مرحوم  توسطکه  باشدیم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا: انوار الملکوت

در مسجد  یقمر یهجر 0932در ماه مبارک رمضان  ییهایسخنران ّیطـ  ـ رضوان اهلل ع یطهران عاّلمه

 بعد ازها نوشتهدست اینخود ثبت نموده بودند.  یهاآن را در ُجنگ ۀدیده و چکش رادیقائم طهران، ا

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظرحلت ایشان، 

ـ  لیهع اهلل رضوان طهرانیـ  عاّلمه حضرت کتاب حاصل بیانات گهربار این :نور آیه تفسیر

باشد، می طهران قائم مسجد در ﴾   ﴿ نور مبارکۀ آیۀ اخالقی عرفانی، تفسیر پیرامون

هلل ا ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیةکه صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. حاج سّید محّمد

امۀ ناین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّیت: حیات جاوید

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهمابیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز

 ه نام حاضرین بیان فرمودند.ای بکه در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه

هایی است که حضرت آیة اهلل حاج این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی: عنوان بصری

طی  «شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان   ـ دامت برکاته ـسّید محّمد محسن حسینی طهرانی 
هلل اعرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیة سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب

شرح  ـ بیان فرمودند که قدس اهلل نفسه الّزکّیه العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. اسرار ملکوتمبسوط آن تحت عنوان 
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 ـ ادعیه و اخالق2

 کتاب حاضر.: آیین رستگاری

 

 ـ عرفان و فلسفه3

الّسالم به روایت  شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه اثراین : اسرار ملکوت

که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که « عنوان بصری»
ی این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی سلوک مجلد از آن به انتشار رسیده است. سهتاکنون 

 باشد.ـ می رضوان اهلل علیه مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی مقاله: دسحریم ق

 لب اللباب در سیر وای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
 ـ نگارش یافته است. قدس اهلل سره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ ،سلوک اولی األلباب

ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از این کتاب مقاله: روحسّر الفتوح ناظر بر پرواز 

افته تراوش یـ  رضوان اهلل علیه ـعاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سید محّمد حسین حسینی طهرانی  ۀخام
و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است. لیکن 

به چاپ نرسیده بود و بسیاری از مباحث آن قاله تا زمان ارتحال حضرت عاّلمه، از آنجا که این م
حسن لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد م ؛نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود

 د.انحسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که توسط : گلشن اسرار

 مؤّلف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
 

 ـ کالم، فقه و اصول4

این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی طهارت ذاتی : رسالۀ طهارت انسان

 اند.راد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهمطلق انسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ای

 تهادی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و اجاین اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یک: اجماع

 ه پرداخته است.الهّیمتقنه ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادّلۀ که بدون داشتن اصل و ریشه

فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس خارج این رسالۀ : صالة اجلمعة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می فقه حضرت آیة
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 ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات رضوان اهلل علیهما حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 سته گردیده است.معّلق محترم به زیور طبع آرا

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون : افق وحی

باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات، خود دارای وحی و رسالت می
حب ابرانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظرّیات صنقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخمقاله می
 

 ـ تاریخی، اجتماعی5
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف مورد « أربعین»در این رساله عنوان : أربعین در فرهنگ شیعه

 است. الّسالم بررسی قرار گرفته و به اثبات رسّیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه
 

 ـ یادنامه و تذکره، رجال6
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل : مهرفروزان

ـ  قدس اهلل نفسه الزکیة حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
یرة کتاب با عنوان الشمس المنباشد، که توسط مؤّلف محترم به رشته تحریر درآمده است. این می

 به عربی نیز ترجمه شده است.
 

 ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی، مراسالت و مواعظ7

حضرت عاّلمه  ها و ثمرۀ عمر شریفنوشتهدست حاصل این موسوعۀ گرانسنگ: مطلع انوار

تحت عنوان ه کباشد اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قدس اهلل نفسه الزکیة ـ می آیة
به صورت محّقق، مهّذب پس از رحلت ایشان  ، کهندبود نمودهآوری مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع

حاج  ضرت آیة اهللهای نفیس فرزند ایشان حدر چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقهو مبّوب 
 سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.

 أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
 اتیقصص و حکا ؛به قلم خود محترم مؤّلف یاحواالت شخص ها ومالقات مراسالت، جلد اّول:

 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد

 .رگذاریتأث یهاتّیشخصو از بزرگان و علماء  یاعّده ۀترجمه و تذکرسّوم:  جلد
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 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد

 .یو بالغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد

 .ییو روا یریمباحث تفس ؛مؤّلف یو اجتهاد ییروا یهانامهاجازه ششم: جلد

 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد

 َمساوی(. ،معاد ،مبدأ) یابحاث کالم هشتم: جلد

 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد

 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییهادهیو برگز هاادداشتی دهم: جلد

 .؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(یابحاث رجال :ازدهمی جلد

 مری.ق 9631و  9631 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف مواعظه خالص :زدهمیدوازدهم و س جلد

 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀعام فهارس چهاردهم: جلد
 

 نرم افزارها
اهلل حضرت عاّلمه آیة یهایسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا: آوای ملکوت

 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  ةیقدس اهلل نفسه الزک ـ یطهران ینیحس نیمحّمد حس دسّی حاجالعظمی 
 شود.می شاملرا ـ  یـ مد ظّله العال یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی

 میالعظ اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یشامل آثار علم مجموعه این :کیمیای سعادت

حضرت  ،شانای یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمد حس دّیحاج س
ضرت ح اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل ـ ییطباطبا نیمحّمد حس دّیعاّلمه س

و  یعنوان بصر ثیـ در شرح حد یمد ظله العال ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی حاج اهلل ةیآ
 .باشدمی یمعارف اسالم ریحمزه و ساابو یدعا

 

 :فیدر دست تأل آثار

دس ق اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم عاّلمه آیة: مهر تابناک

ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة اهلل سره
حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی ای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت ههای مختلف از شّممناسبت

رفان ب عبرای بیان مطالب راقی و متعالی مکت حاج سّید علی قاضی طباطبایی ـ قدس اهلل نفسه الّزکّیه ـ
آوری و در اختیار مشتاقان جمع ایکه مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه ،اندبهره برده

 و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد. معرفت



 یین رستگاریآ 022

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی : نفحات انس

حضرت حاج سّید هاشم حّداد ـ قدس اهلل نفسه اهلل ـ که در رابطه با شخصّیت عارف کامل حفظه  ـ
ـ ایراد فرموده بودند، به عّلت اهّمیت مطالب مطروحه، تحت نظر معّظم له توسط مجمع تحقیق  الّزکیه

 د.تیار سالکان إلی اهلل قرار گیرسازی و ویرایشی اجمالی گردیده تا در اخمکتب وحی از صوت پیاده

 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یهاها و درسبحث ریتقر حاوی کتاب نیا: دیو تقل اجتهاد

د محّم دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیمحّمد حس
 یوم حّلمثل مرح یاز شخص یمطالب نیصدور چن .باشدیم ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس نیحس

ت امیدوار اسمعّلق محترم  متحّیر کننده است. قیتحق یهامحدود در عرصه یدر آن حوزه و با آن فضا
 بیفزاید.ارزشمند این اثر اتقان با ترجمه، توضیح و اضافاتی بر 

های حضرت عالمه آیةاهلل حاج سّید این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی: آگاهسالک 

پیرامون  های مختلفمی باشد که در مناسبت ـ قدس اهلل نفسه الزکیه ـمحّمدحسین حسینی طهرانی 
سّید محّمدمحسن حاج که به همراه مقدمه و تصحیح حضرت آیةاهلل  اندعلم و علما ایراد فرموده

 آماده طبع و نشر گردیده است.ـ  مدظله العالی ـحسینی طهرانی 

عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب  عۀواق: سیمای عاشورا

 در این نوشتارهای متفاوتی در محتوا و کنه و ماهّیت آن شده است. ها و دیدگاهپیدایش نگرش
نسبت به این حماسه تاریخ، روشن سازد  را ی اوسعی بر آن شده است که منظر عرفای الهی و اولیا

را هویت عاشوو و تعریفی نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد 
از قامت رعنای ساالر شهیدان در ای دلربا هرهپویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چو به طالبان 

 کرمه.ه و بمّن ؛نظر و معرفت ترسیم نمایددیدگاه اهل 

حسن مدد محّمهای حضرت آیةاهلل حاج سّیاین کتاب که محصول سخنرانی: سیره صالحان

به تبیین  ،دباشمی 0299های ماه مبارک رمضان سنه در جلسات شب ـ مدظله العالی ـحسینی طهرانی 
و از انوار کیفیت استفاده امنجزّیت آن نسبت به دیگران و الهی و  ایولیافعل قول و ت و تقریر حجّی
 .پرداخته استباهره والیت 

 تحّقق آن و آراء و تّیفیاز ُحکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در: در اسالم ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یهادگاهید

نوروز و دیدگاه عقل و شرع پیرامون به  اثر نیا در: در جاهلیت و اسالم نوروز

است با استفاده  دواریام محترم مؤّلفهای وارده در دین مقدس اسالم پرداخته شده است. بدعت
 .دیفزایاثر ارزشمند ب نیا یمسأله بر اتقان و ارتقا نیاز مطالب والد بزرگوارشان در ا
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