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 مقدمه

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 اند بهر تنمروزی قفسی ساختهچند 

انسان موجودی است که به صورت بالقوه خلیفه اهلل است و زمانی این قوه، به 

اهلل و متخلق به اخالق اهلل گردد و در این رسد که متصف به اوصاف فعلیت می

به تعبیر حق تعالی  باید با توکل و توسل به پیش برود تا مسیر پر رنج و زحمت

، به لقاء اهلل و مالقات رب «انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه »که می فرماید: 

 نائل گردد

سالک الی اهلل در این مسیر پر پیچ و خم محتاج به دو بال علم و عمل است. علم 

به منزله چراغی است که فرا روی انسان را روشن نموده و انسان را به عمل و دارا 

 شدن حقایق می رساند. العلم امام العمل.

راق پیش رو تالشی است جهت اشاره به برخی از مباحث علمی و معرفتی مورد او

اُفتد خرمن می ای که برنیاز در مسیر انسان سازی که ان شاء اهلل به مانند جرقه

ما را آتش زده و گرم نماید تا با این گرما در این مسیر، عاشقانه گام بر داریم ان 

 شاء اهلل تعالی.

نقدر و خوانندگان این کتاب تقاضامندیم ما را در اصالح از اساتید، طالب گرا

 خطاهای احتمالی کتاب یاری نمایند.

 

 م-العبد: م



 قرآنیتفکر 

 کریم نقرآ اکید تاکیدات. است تفکر یکی از اصول مهم در مسیر سلوک قرآنی،   

 مهم مقوله این اهمیت که است فراوان تفکر موضوع بر  بیت اهل روایات و

ان و جو  دل یافتن قوت بموج شبانه تفکر که است واضح رپُ. سازدمی نمایان را

گیرد. یمرهایی از تعلقات است و انسان متفکر کم تر در معرض خطا و لغزش قرار 

وضوع شاید بهترین م. آید این است که به چه بیندشیممیپرسشی که اینجا پیش 

 «کیسنم؟ من» برای اندیشیدن این باشد که

 ؟مهربان من کیستم من کیستماى دوستان 

 ؟اى همرهان کاروان من کیستم من کیستم

 اماین است دائم پیشه ام کز خویش در اندیشه

 ؟گشته مرا ورد زبان من کیستم من کیستم

 لفظ حسن شد نام من از گفت باب و مام من

 ؟گر نام خیزد از میان من کیستم من کیستم

 طلسم بگذشته ام از اسم و رسم مر خویش را بینم

 ؟آیا شود گردد عیان من کیستم من کیستم

 تا کى حسن نالد چو نى تا کى بموید پى به پى

 1؟گوید به روزان و شبان من کیستم من کیستم

ست که اانسان باید همیشه اهل تفکر باشد منتهی بهترین زمان تفکر شبانگاهان 

حیات  اشد از این آبب خواب در که کسی و شودمی پخش شب دل در حیات آب

 مسلما محروم خواهد ماند.
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 1است حیات آب شب دیجور در که    دال شب را مده بیهوده از دست

مین هکند و محتوای آیات قرآن در مواضع مختلف انسان را به تفکر دعوت می

 آیات نیز موضوع مناسبی برای تفکر است.

※※※※※※※※ 

 آیات تفکر:

ا خَلَقَ اللُّه ِمن شَْیءٍ وَأَنْ عَسَى السَّمَاوَاتِ وَاألَرِْض وَمَاوََلمْ یَنظُرُواْ ِفی مََلکُوتِ  -1

آیا در  (185یه آ ،اعراف) یُؤْمِنُونَ أَن یَکُونَ َقدِ اْقتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَِأیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ

عبرت(  وحکومت و نظام آسمانها و زمین، و آنچه خدا آفریده است، )از روى دقت 

دگى آنها )و آیا در این نیز اندیشه نکردند که( شاید پایان زن نظر نیفکندند؟!

د از آن به نزدیک شده باشد؟! )اگر به این کتاب آسمانى روشن ایمان نیاورند،( بع

 کدام سخن ایمان خواهند آورد؟!

بدترین  (22یه آ ،)انفال ینَ الَ یَْعقِلُونَانَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِنَد اللّهِ الصُّمُّ الُْبْکمُ الَّذِ  -2

 کنند.  جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللى هستند که اندیشه نمى

ى مُتْ فِی مَنَامَِها فَُیمِْسکُ الَّتِی قَضَتَ اللَّهُ َیتَوَفَّى الْأَنفَُس حِینَ مَوِْتهَا وَالَِّتی لَمْ  -3

 رُونَِفی ذَِلَک لَآَیاتٍ لِّقَوٍْم یََتَفکَّ نَّ إِعَلَیْهَا اْلمَوْتَ وَیُرْسُِل الْأُخْرَى إَِلى أَجَلٍ ُمسَمًّى 

ا که کند، و ارواحى رخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى (42 ، آیه)زمر

شان را گیرد؛ سپس ارواح کسانى که فرمان مرگاند نیز به هنگام خواب مىنمرده 

گرداند تا مى دارد و ارواح دیگرى را )که باید زنده بمانند( بازصادر کرده نگه مى 

 ه مىنى است براى کسانى که اندیشهاى روشسرآمدى معیّن؛ در این امر نشانه 

 کنند! 
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وَهُوَ الَّذِی َمدَّ األَْرَض وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاِسَی وَأَنْهَارًا وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعََل فِیَها  -4

 (3یه آ ،الرعد) نَّ ِفی ذَِلکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ َیتََفکَّرُونَزَوْجَیْنِ اثْنَیِْن یُغِْشی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِ

ها و نهرهایى قرار داد؛ و در آن و او کسى است که زمین را گسترد؛ و در آن کوه

پوشاند؛ در اینها ها دو جفت آفرید؛ )پرده سیاه( شب را بر روز مىاز تمام میوه

 کنند! آیاتى است براى گروهى که تفکر مى

ِفی األَْرضِ قِطٌَع مَُّتجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاٌت مِّنْ أَْعنَاٍب وََزرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ َوغَیُْر  وَ  -5

صِنْوَانٍ یُْسقَى بَِماءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ِفی األُکُلِ ِإنَّ فِی ذَِلکَ لَآَیاٍت 

زمین، قطعاتى در کنار هم قرار دارد که با  و در روى (4 یهآ ،رعد) لِّقَوْمٍ یَْعقِلُونَ

اند؛ و )نیز( باغ هایى از انگور و زراعت و نخل ها، )و درختان میوه هم متفاوت

تر آنکه( همه رویند و گاه بر دو پایه؛ )و عجیب گوناگون( که گاه بر یک پایه مى

میوه بر  شوند! و با این حال، بعضى از آنها را از جهتآنها از یک آب سیراب مى

هایى است براى گروهى که عقل خویش دهیم؛ در اینها نشانهدیگرى برترى مى

 گیرند!را به کار مى

 ذَِلکَ  فِی إِنَّ بِأَمْرِهِ ُمسَخَّرَاتٌ وَالْنُّجُومُ وَالَْقمَرَ وَالشَّمْسَ وَاْلنَّهَارَ اللَّیْلَ لَُکمُ سَخَّرَ -5 

او شب و روز و خورشید و ماه را مسخّر شما  (12یه آ ،)نحل یَعْقِلُونَ  لِّقَوْمٍ  لَآیَاتٍ 

هایى است )از ساخت؛ و ستارگان نیز به فرمان او مسخّر شمایند؛ در این، نشانه

 گیرند!  عظمت خدا،( براى گروهى که عقل خود را به کار مى

 (39یه آ ،)ص وَِلیَتََذکَّرَ أُوْلُوا الْأَْلبَابِکِتَابٌ أَنزَلْنَاُه إِلَْیکَ ُمبَارٌَک لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ  -6

ایم تا در آیات آن تدبّر کنند و  این کتابى است پر برکت که بر تو نازل کرده

 خردمندان متذکّر شوند! 

※※※※※※※※ 

 از آداب سالک الی اهللبرخی 

http://abdesaleh.blogfa.com/post/10


این  باید مودب به آداب اولیاء الهی گردد و خود را همرنگ دیار دوستسالک 

ای از ملکوت به جماعت در آورد تا کم کم از تعلقات مادی خالص شده و دریچه

 :از اندعبارت آداب این از برخی روی وی گشاده شود ان شاء اهلل.

 کریم.حشر پیدا کردن با قرآن  قرآن:( 1

 این ناهما (9االسراء، آیه )«الْمُؤْمِِنینَ یُبَشِّرُ وَ أَقْوَمُ ِهیَ لَِلّتِی إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی»

 .دهدمی بشارت مومنین به و کندمی هدایت پایدارتر آئین به قرآن

 انسان سالک باید تالش کند دائم الوضو باشد. وضوء:( 2

وضو گرفتن نور است و وضو بر روی وضو  1« الْوُضُوءِ نُورٌ عََلى نُورأَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى »

 ساختن نور علی نور می باشد.

 یز کرد.در غذا خوردن باید میانه رو بود و از پر خوری و اسراف پره طعام: (3

یاشامید ولی اسراف ببخورید و  (31)االعراف، آیه  «ال تُسْرِفُوا وَ اشْرَبُوا وَ کُلُوا»

 .نکنید

( اقل ممکن و برای ضرورت دینی) واجب یا مستحبکالم باید در حد کالم:(4

 باشد.

 «لنَّاسِ قٍَة أَوْ مَعْرُوفٍ أَْو إِصْلَاٍح بَیْنَ ا خَیَْر ِفی َکثِیرٍ مِْن نَجْوَاهُمْ إَِلّا مَْن أَمَرَ بِصَدَال»

ا، خیر هت محرمانه( آنجلسا و) درِگوشی سخنانِ  از بسیاری در (114)نساء، آیه 

کار  و سودی نیست؛ مگر کسی که )به این وسیله،( امر به کمک به دیگران، یا

  نیک، یا اصالح در میان مردم کند.
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 مخصوصا هر شب حساب بکشد.، خودز ا همیشه باید انسان محاسبه:( 5

قبل از آنکه از شما حساب بکشند از خود حساب  1«حاسبوا قبل ان تحاسبوا»

 بکشید.

س، از نفس فَیک نَ  مراقب باشیم که باید از زمان بیداری تا زمان خواب مراقبه:(6

 غافل نشد.

 ب است.خداوند بر هر چیزی مراق« ءٍ َرقِیباًکُِلّ شَیْ کاَن اللَّهُ عَلى»

ادب محروم شد از لطف رب. باید ادب داشت یعنی حد  بی ادب مع اهلل:(7

 هرچیزی را نگاه داشت.

استوی رجالن فی حسب و دین قط اال کان افضلهما عنداهلل ما »: )ع( امام جواد

دو نفر با هم جمع نمیشوند مگر انکه بهترین آنها نزد خدا مودب  2«عزوجل ادبهما

 ترین آنها باشد.

. و به باید از اغیار عزلت گزید. عزلت در اینجا به معنای خلوت است عزلت:(8

 همه باش.تعبیر عالمه حسن زاده آملی، با همه باش و بی 

 3«صَاحُِب الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَُتحَرِّسٌ بِحَرَاسَتِه»امام صادق )ع(: 

 صاحب عزلت به دژ محکم خدا در آمده است.

 4رسد.بدون تهجد و نماز شب کسی به جایی نمی تهجد:( 9
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 )االسراء، «َمحْمُودًا مََقامًا رَبُّکَ  َعثَکَ یَبْ أَنْوَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهََجّدْ بِهِ نَافِلًَة َلَک عََسى »

 که اش،ب متهجّد و بیدار( نماز در) قرآن خواندن به را شب از بعضی و ( 79آیه 

( کبری شفاعت) محمود مقام به را تو خدایت که باشد توست، خاص شب نماز

 گرداند.بعوث م

 ضروری است. تفکر برنامه ای ثابت برای داشتن تفکر:( 10

یقول لیس العبادة کرة الصالة و الصوم انّما العبادة التفکّر فی االمر  »امام رضا )ع(: 

زیادی عبادت به نماز و روزه نیست بلکه همانا عبادت همان تفکر  1«اهلل عزّوجّل

 در امر خداوند عزوجل است.

اید بزبانی و قلبی و عملی باید داشت. یعنی همه وجود انسان ذکر  ذکر:( 11

 ذاکر دوست باشد.

اِل وَلَا جَهِْر مِنَ اْلقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَوَاذْکُرْ رََبّکَ فِی نَفِْسَک تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُوَن الْ»

 آنکهبی و پنهانی و تضرّع با را خود خدای (205االعراف، آیه )«تَکُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ 

 .مباش غافالن از و کن یاد شام و صبح در برکشی آواز

※※※※※※※※ 

 حال روحی ما چگونه است؟

 های گوناگونی وجودروش ،برای فهم این مساله که حال روحی ما چطور است

 یقوابررسی وضعیت قوه خیال است. یکی از  ،های خوبدارد. اما یکی از روش

ست. ابرداری از محیط بیرون ی خیال نام دارد که کار آن عکسقوه ،نفس انسان

 دهد.گر انجام میانسان تمام امور خویش را با این قوه صورت
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ل کار برویم. گیریم تا به دانشگاه و حوزه و محخواسته و تصمیم میمثال صبح بر

مسیر بین خانه صورت ما و صورت دانشگاه و همچنین ، قوه خیالبرای این امر 

. کار قوه نمایدمیها را به هم دوخت و دوز کند و آنگری میو دانشگاه را صورت

 .طلبد.جزئیاتش مجال دیگری می ال بسیار پیچیده و گسترده است کهخی

همین قوه خیال است.  سازیو پاک طهارت ضروریات برای همه ما،از اما یکی 

قوه خیال تطهیر شود دروازه عالم ملکوت به روی انسان باز خواهد شد. زیرا  راگ

 تمام رویاها و مکاشفات انسان زیر سر همین قوه خیال است.

اصطالحا اید. این رویاهای صادقه یدهاحتماال همه شما رویاهای صادقه د

شکار قوه خیال از شکارگاه عوالم مافوق عاید انسان هایی است که توسط تور شکار

 شود.می

جان انسان اگر به عالم باال متصل شود یک سری علوم و معارف را دریافت خواهد 

کرد که قوه خیال این علوم و معارف را به صورت اشکال و صور گوناگون به انسان 

 نشان خواهد داد.

دن شیر هستیم. در علم التعبیر آمده مثال شاید در خواب ببینیم که در حال نوشی

شیر نوشیدن در خواب به معنی علم و دانش است. قوه خیال انسان علوم و معارف 

را به صورت شیر به انسان نشان خواهد داد. همینطور صورت دشمنی را به صورت 

مار و صورت خشم و غضب را به صورت پلنگ و اضطراب و دو دلی را به صورت 

 مورچه و ...

های اینجایی صورتگری کار قوه خیال است که آن حقایق را مطابق با صورت این

 کند.می

سویی بدون بازیگری و شیطنت طاهر و پاک باشد حقایق آن ،اگر قوه خیال شخص

اما اگر قوه خیال انسان بر اثر گناهان گوناگون آلوده شود،  ،شودگری میتصویر

  حقایق عالم ملکوت را به شکل درستی نمایش نخواهد داد.

 .گوینداضغاث احالم می ،بر همین اساس است که به رویاهایی که آشفته هستند

ای نمایش نخواهد داد و قوه خیال ناپاک، حقایق عالم ملکوت را به شکل شایسته



مربوط و پراکنده ای مبدل خواهد کرد که د خودش آن حقایق را به اشکال نازاز ن

 گذاریم.نامش را رویاهای آشفته می

توانیم بفهمیم وضعیت روحی ما چگونه است. پس با بررسی عملکرد خیال می

ها سلب ای دارند و این قوه آرامش را از آنکسانی که قوه خیال آشفته و پراکنده

در عوض کسانی که قوه خیال موحد و متمرکز دارند، وضعیت  کرده گرفتارند و

ها زیر سر همین بسیاری از اضطراب ها و نا آرامی روحی خوبی خواهند داشت.

 1خیال است که منجر به آشفتگی قلب هم می شود.

※※※※※※※※ 

 

 از خدا چه بخواهیم؟

ی نکند گدایانسان فقیر آفریده شده است و بقای فقیر در گدایی است. اگر فقیر 

زاقیم و گاهی اهلل ایم لذا گاهی عبدالرالیکه حیاتش را از دست خواهد داد. ما فقیر

 عبدالمنعم و گاهی عبدالرئوف و گاهی عبدالستار و ...

بد اهلل ها خوب و عالی است اما به تعبیر عالمه حسن زاده آملی باید عهمه این

مد نود آهفته است و چون که صد شد زیرا که تمام اسماء اهلل در دل اسم اهلل ن

و برخی به جهت  کنندعبادت میبرخی به شوق کشف و کرامت  هم پیش ماست.

)مرد صفت نه  اندوصول به بهشت و بعضی برای دوری از جهنم. اما اندک مردانی

  را تنها برای خود خدا بخواهند. خداجنس مرد( که 

 باشد عار حق عاشق براى            عبادت ار ز بیم نار باشد

 2سرورند اندر بندگى بصرف      بلى احرار چون عبد شکورند
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دانند بندگی نها میآخواهند جز دوست. خواهند و هیچ نمیاحرار بندگی را می

 گویند:زیبا نیست. لذا به خود و ما می ،به شرط مزد در نزد اولیاء الهی

 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

 1بنده پروری داردکه خواجه صفت 

زنند و خانه قلب خود را حرم اهلل احرار در سیر و سلوک الی اهلل، خالصانه گام می

القلب حرم اهلل فالتسکن فی حرم اهلل غیر »اند زیرا به تعبیر امام صادق )ع(: کرده

در حرم الهی نباید اغیار را راه داد چه رسد به اینکه اغیار را در آن سکونت  2«اهلل

 دهیم!

 با دو قبله در ره دوست نتوان رفت راست

 3یا رضای خویش باید یا هوای خویشتن

اللهم ارزقنا » :بگوییم سجده در ها نماز از بعد برای تمرین این بندگی خوب است

 4«حالوت ذکرک و لقائک و الحضور عندک

※※※※※※※※ 

 یقظه و بیداری

رگ به خوابی است که با ماند و چه بد ها در این زندگی دنیا گویی خوابانسان

 بیداری ختم شود. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا.

ایم و آمدنمان بهر برای آنکه در مسیر آدم شدن گام بزنیم و بفهمیم از کجا آمده

 آن. گردد چه بود و به چه سویی باید برویم و منزل کجاست، باید یقظه روزی
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ند، شومی متحول یکباره به صاشخا برخی بینیممی که این. است شدنی روزی هم

یقینا اتفاقی نیست و دستی در کار است. یقظه یعنی بیدار شدن از غفلت. انسان 

 بیدارتر برود پیش مسیر این در هرچقدر و رودمی خود درد سراغ به دارای یقظه

 .گرددمی اش روزی بیشتری آب شد، ترتشنه چقدر هر و شودمی ترتشنه و

 آور به دستآب کمتر جو تشنگی 

 1تا که آبت جوشد از باال و پست

 

※※※※※※※※ 

 توبه یقظه پیش از

های شود که در الی و لجنپس از یقظه، یعنی بیداری، انسان متوجه این می

 شوند.ی گرفتار است و این آفات او را از پرواز مانع میئدنیا

 2زمین چنگالها در زده تن در          هاجان گشاید سوی باال بال

و هوای صعود دارد. روح همچ ،کشاند اما روحجسم و جسمانیات به پایین می

 شود.هوای پرواز دارد منتهی زنجیرهای جسم او را مانع می ،مرغی در قفس

 جا فکنمرخت خود باز برآنم که هماندانم    می یقین علویست عالم جان که از

 3بدنم از ام ساخته قفسی روزی خاک       چند عالم از نیم ملکوتم باغ مرغ 

که جان را به خود مشغول کرده کمی  هاییآلودگی، انسان)یقظه( پس از بیداری

کند این کثافات و آلودگی را از خود دور شود. انسان بیدار تالش میتر مینمایان
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توبه به منزله شست و شویی است که  آید.لذا سخن از توبه به میان می ،کند

  تا آماده مسافرت شود.انسان باید انجام داده 

 خرام خرابات به شست و شویی کن و آنگه

 1 تا نگردد ز تو این دیر خراب، آلوده

التائب من »شود زیرا که ها میاین شست و شو موجب پاکی جان از آلودگی

 2«الذنب کمن ال ذنب له.

※※※※※※※※ 

 توبه کردن

ی است انیز تجربهای است آشنا برای همه ما و شکستن توبه واژه« توبه»واژه 

ن آما. کمتر کسی هست که تجربه توبه کردن و شکستن بسیاری از آشنا برای 

گناه و  توبه به معنای بازگشت است. یعنی انسان تصمیم بگیرد را نداشته باشد.

خطایی را که مرتکب شده ترک کند و به سوی حقیقت خود، یعنی حق متعال 

 باز گردد.

یگر به دا و به صورت قلبی از فعلی پشیمان شود و توبه آن است که انسان حقیقت

نشوید،  سوی آن نزدیک نشود. اینکه در قرآن مکرر آمده که به فالن گناه نزدیک

 این نزدیک نشدن، متفاوت از ارتکاب آن فعل است. این نزدیک نشدن یعنی

کی به تالش کنید از موقعیت گناه و خطا هم دور شوید زیرا ممکن است با نزدی

ه در نجاذبه گناه شما را به دام خود بکشد. نزدیک نشدن در اینجا یعنی  آن،

 آن بگریزید. فکرتان آن را بیاورید و نه در عمل خود تمایلی به آن نشان دهید و از
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د ای است که انسان عزم کند حول و حوش گناه نگردپس توبه حقیقی آن توبه

ندانی ل چعم ازلبان ماست و  های ما برچه برسد به ارتکاب آن. متاسفانه توبه

 خبری نیست.

 توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه

 1معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

ترین عباراتی که به گوشمان خورده است این عبارت است: یکی از شیرینشاید 

 کسی مانند کند توبه گناهی از که کسی 2«التائب من الذنب کمن ال ذنب له»

ند خداو قول از کریم قرآن در که است شیرین چه و است نکرده گناهی هک است

 .دارم دوست را تائبین من مهربان آمده است که

توانیم درک کنیم یا خیر. اینکه انسان بداند خدا دانم لذت این عبارت را مینمی

در وادی توبه از  او را دوست دارد لذتی دارد که با هیچ لذتی قابل قیاس نیست.

میدی از حق تعالی بزرگترین مید شد زیرا که نا اُکثرت توبه و شکستن آن نباید نا اُ

 3«صد بار اگز توبه شکستی باز آ.»تر: گناه است به تعبیر دقیق

※※※※※※※※ 

 ثبت گناهان

، ر حرفیخوب است انسان از خودش حساب بکشد و گناهان خود را ثبت کند. پُ

 یمتقس دسته دو به هااز ثبت گناهان، آنپس   غیبت، دروغ، چشم چرانی و ...

 .اندالناس حق دیگر بعضی  و اهلل حق ها آن از برخی .شوندمی
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ها را الناس کار خیلی دشوار است. راهی نیست جز اینکه برویم آندر مورد حق

گویند یمبرخی خجالت و ترس و ... هم موضوعیتی ندارد. در این رابطه ادا کنیم. 

کلیف ت ،کرده باشیم و خجالت بکشیم از اینکه حاللیت بگیریم اگر غیبت کسی را

لغیبت همانطور که ا راهی نیست. این سختی باید باشدپایخ این است که چیست؟ 

 است.شدید سختی حاللیت گرفتنش هم  است، اشد من الزنا

ین زمینه از سوی دیگر حق اهلل آسان است اما این آسانی نباید موجب کاهلی در ا

ر انسان و اگ ادا شود.همگی باید خمس و زکات و ...  ،روزه قضا ،نماز قضاشود. 

اش د، توبهاین دو دسته حقوق را ادا کند و از ارتکاب گناه نیز قلبا پشیمان باش

 مقبول است.

※※※※※※※※ 

 دستورالعملی برای توبه

گیرد، بدستور توبه روز یکشنبه اینگونه است: روز یکشنبه غسل توبه کند، وضو 

ت نماز مبلغی ولو اندک صدقه کنار بگذارد، دو نماز دو رکعتی پی در پی به نی

ره توحید، توبه بخواند به این ترتیب که در هر رکعت یکبار سوره حمد، سه بار سو

 یک بار سوره فلق، و یکبار سوره ناس را بخواند.

 گفته اتوب الیه واستغفر اهلل ربی  بالفاصله پس از سالم نماز دوم، با توجه هفتاد بار

یز یا غفار، اغفرلی عز الحول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم. یا :بگوید آن پایان در و

 ت.ذنوبی و ذنوب جمیع المومنین و المومنات فانه ال یغفر الذنوب اال ان



 این که نیست هیچ بنده ای از امتم»فرمودند که  )ص( حضرت محمد مصطفی

 عمل این خدا بنده ای که میشود داده ندا آسمان از اینکه جز دهد انجام را عمل

 1 «لی اخرا...  است شده بخشیده گناهت و ای التوبه مقبول تو که بیاور دوباره را

※※※※※※※※ 

 اولیاء اهلل

ردن کیافتن و خدمت یکی از عناصر موثر در تحول افراد الهی در طول تاریخ، 

ر و انگشت شما آسمان تاریک،ستارگانی در این است منتهی چنین  اولیای الهی

را چها را حجت های پنهان خدا در خلق دانست. بی نشان اند. شاید بتوان آن

را  بزرگانیکنند چنین پنهان؟ چون آنقدر عمیق اند که حتی آنان که گمان می

 اند نیز از فهم حقیقت مطلب عاجز اند.شناخته و یا در محضرش زانو زده

د چنین فرزانه و خضر راهی را خدمت کرده بو و شاید حافظ شیرین سخن نیز

 اینگونه سرود: هک

 طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

 2ظلمات است بترس از خطر گمراهی

نشان ا حقایق ربرد و این خضر راه، دست انسان را گرفته و پله به پله باال می

 تن و خوردن دل خون .تسلیم و است سکوت دهد منتهی شرط صعود به قله،می

 اید کسی شود.ع چیزکی شاید تا خواهدمی دادن کار به

                                                           
 مفاتیح الجنان، اعمال ماه ذی القعده. - 1
 دیوان حافظ. - 2



 1مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر       سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

 بهاء بزرگانی چون عالمه قاضی، عالمه طباطبایی، آیت اهلل کشمیری، آیت اهلل

بیت انسان ترالدینی، العبد بهجت و ... همگی اولیای اند که معاصر ما بوده و به 

نامه این بزرگان درس های الهی پرداخته اند. شایسته است با مطالعه آثار و زندگی

 زندگی بگیریم.

 
※※※※※※※※ 

 منازل سیر و سلوک

رد که این تعداد منازل سلوک اختالفاتی وجود دا در موردبزرگان عرفان، آثار در 

اند. این اختالفات ظاهری است و در حقیقت همگی متفق القول بر یک حقیقت

 اختالفات از این جهت است که هر کسی از زاویه ای خاص به تشریح منازل

سلوک پرداخته است. برخى منازل را یک، برخى دو، بعضى سه، برخى دیگر 

نازل مو امام خمینی )ره(، تمام این  دانندیو یکصد منزل م هفت، بعضى هفتاد

 داند برای باالتر.را مقدمه می

ار مرتبه ای حقیقی، چهسالک پس از بیداری )یقظه( و توبهاجمال باید دانست اما 

 :را باید زیر نظر یک استاد کامل طی نماید که این مراتب عبارت اند از

 کردن جان از مفاسد و رذائل دنیایی.یعنی تخلیه نمودن و پاک  تخلیه:

های اخالقی و ها و مفاسد مملکت دل با فضائل و زیبایییعنی رذیلت تحلیه:

 .انسانی جایگزین شود
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شود. در این مرحله است که نور خدا در وجود این انسان جلوه گر می تجلیه:

ورهم نسعی یوم تری المومنین و المومنات ی»فرماید: باره میقرآن کریم در این

  «بین ایدیهم و بایمانهم

تدریجًا  وای برسد که رفته رفته یعنی به واسطه جذبه عشق به حق، به مرحله فنا:

اید، مصداق انسانی که این منزل را بپیم در معشوق فعال و صفتا و ذاتا فانی شود.

شادی  ولیّ خداست که دیگر ترس و غم در او راه ندارد و سراسر وجودش سرور و

 (62ه ، آی)یونس« اال ان اولیاء اهلل ال خوف علیهم و ال هم یحزنون » است. 

※※※※※※※※ 

 ادب مع اهلل

ر دباید  انسان کردن ادب در محضر خداوند سبحان. ادب مع اهلل یعنی رعایت

ر همه حال در محضر حق متعال رعایت ادب کند و چه در عبادات و چه در غی

م ادبی در پیشگاه حقیقت نظاعبادات به خودش اجازه ندهد که کوچکترین بی

 هستی از خویش بروز دهد.

نگویید علم در آسمان است و چه  فرمایند:حضرت عیسی روح اهلل و کلمة اهلل می

به آسمان صعود کند و آنرا بیاورد. یا در دل زمین است و کسی قادر خواهد بود 

را بیاورد. بلکه علم در قلوب شما تواند به اعماق زمین رفته و آنچه کسی می

سرشته شده است بیایید و در حضور حضرت حق به آداب مالئکه متادب شده و 

ر تا به اخالق صدیقین متخلق گردیده تا علم حقیقی در جانتان آشکار شود و س

 1پای وجودتان را فراگیرد.
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شتر باشد دبش بیهرگاه دو نفر را مقایسه کنیم آنکه ا فرمایند:می )ع( امام جواد

دانیم و برتری آن ادب با مردم را می ،رسول اهلل. سوال شد یابننزد خدا برتر است

 برایمان واضح است اما ادب با خدا چگونه است؟

کند آنگونه که نازل شده است احادیث ما را  امام )ع( فرمودند: قرآن را تالوت

ایم و خدا را بخواند بدون اینکه از خدا طلبکار روایت کند آنگونه که که ما گفته

 1. )و خود را مدیون خدا بداند باشد

ای » فرمایند:های آسمانیش میو روایت شده است خداوند متعال در بعضی کتاب

گویی به چپ و راست نگاه کنی خن میبنده من آیا سزاوار است وقتی با من س

ای مثل خودت با تو سخن بگوید و اینگونه رفتار کند رهایش در حالی که اگر بنده

 2«کنی.می

شاهد ذکر  را به عنوان )ع( هایی از رعایت ادب توسط انبیای الهینمونه در ادامه

 کنیم.

※※※※※※※※ 

 :)ع( ادب حضرت ایوب

ده است که خدایا بال و مشکالت به من روی آوردارد ایشان از روی ادب عرضه می

 اند:. ایشان از دوجهت ادب ورزیدهترین بخشندگانیو تو بخشنده

 آورده روی من به بال گفت بلکه ،ایکرد بال گرفتار مرا تو خدایا که نگفت  (1

 .است
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 تو خدایا گفت کنایه صورت به بلکه( کن رحم من به خدایا) ارحمنی نگفت  (2

ال را بآن بود که خواست مقام صبر در  امر این دلیل و دگانینبخش ترینبخشنده

 حفظ کرده باشد.

※※※※※※※※ 

 :)ع( ادب حضرت ابراهیم

 و دهدمی شفا مرا خدا شدم مریض من وقتی عرض کردند خداوند به ایشان 

 1.بده شفا پس کردی مریض مرا نگفت

※※※※※※※※ 

 :)ع( ادب حضرت آدم

ینگونه ادر سخن گفتن با خداوند رعایت ادب را نمودند و ایشان و همسرشان نیز 

 ،حم نکنیگفتند: خدایا ما به خویش ظلم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما ر

 جزء زیانکاران خواهیم بود.

 در هم من کردی گمراه مرا تو چون ،خدایا: گویدمی ادببی ابلیس در مقابل

 2.کشانممی انحراف به را آنها و گیرممی قرار بندگانت مستقیم صراط و مسیر

※※※※※※※※ 

 خوانند؟اینطور قران میآیا 

 آیت مرحوم متقی و حقًا مرد خوبی بود؛ و بزرگوار بسیار طهران، در بود عالمی

 قاضی مرحوم اول سلسه شاگردان از ایشان ،(ره)آملی تقی محمد شیخ حاج اهلل

 آملی زاده حسن عالمه حضرت استاد ایشان. اندبوده عرفان و اخالق قسمت در
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 دو، قاضی مرحوم که دیدممی هامدت من: که شد نقل ایشان قول از. بودند نیز

نشینند. با خود گفتم: انسان باید زیارت کند و دی السالم میوا در ساعت سه

تر هم هست ای روح مردگان را شاد کند؛ کارهای الزمبرگردد و به قرائت فاتحه

این اشکال در دل من بود اما به احدی ابراز نکردم، حتی  پرداخت.که باید به آنها 

ها گذشت و من هر روز برای مدت ترین رفیق خود از شاگردان استاد.به صمیمی

رفتم، تا آنکه از نجف اشرف عازم بر استفاده از محضر استاد به خدمتش می

م؛ این نیت مراجعت به ایران شدم ولیکن در مصلحت بودن این سفر تردید داشت

 در بخوابم، خواستممی بود شبی هم در ذهن من بود و کسی از آن مطلع نبود.

های علمی و دینی؛ پای من کتاب بود، کتاب پایین طاقچه در بودم که اتاقی آن

شد. با خود گفتم برخیزم ها کشیده میدر وقت خواب طبعاً پای من به سوی کتاب

ها درست مقابل ه الزم نیست؛ چون کتابو جای خواب خود را تغییر دهم، یا ن

در این تردید  پای من نیست و باالتر قرار گرفته، این هتک احترام به کتاب نیست.

و گفتگوی با خود باألخره بنا بر آن گذاشتم که هتک نیست و خوابیدم. صبح که 

به محضر استاد مرحوم قاضی رفتم و سالم کردم، فرمودند: علیکم السالم، صالح 

ها هم هتک احترام است. ت شما به ایران بروید و پا دراز کردن به سوی کتابنیس

 از اید؟! فرمود:اید، از کجا فهمیدهاختیار هول زده گفتم: آقا! شما از کجا فهمیدهبی

 1«! امفهمیده السالم وادی

※※※※※※※※ 

 سرمایه راهرو

 فرمایند:در رباعی زیبایی میحسن زاده آملی  عالمه

 است طلب دیگر و همت یکی نگاهآ راهرو حضور و ادب استسرمایه 

 است عجب رسیدن دل مراد به ورنه ناچار بود راهرو این چار اصول
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 مولوی در این باره چه زیبا سروده:

 رب لطف از شد محروم ادب بی  از خدا جوییم توفیق ادب

 زد آفاق همه بر آتش بلکه  بی ادب تنها نه خود را داشت بد

 

 ※※※※※※※※ 

 مراقبه

نچه وظیفه اوست آتا از  داحوال مراقب و موظب باشمراقبه یعنی سالک در جمیع 

  1.داز آنچه بر آن عازم شده تخلف نکنو  دتخطی نکن

هایی لحظه هم که شده از نفس سالک حجابدر اثر مراقبه برای یک  است ممکن

اهلل یبدل». که خواهد شدسال مجاهده و ریاضت برطرف نسی که با شودبرطرف 

  2کنه.خداوند کارهای زشتشون را به حسنه تبدیل می «سیئاتهم حسنات

 3کاهی به کوهی دهد لحظه یک به    گدائی گردد از یک جذبه شاهی

 و است دور ره» کهبگوئیم  در جای خود بنشینیم و به جای تالشوقتی که  

ا داشت. هدایا و عطایای الهی ر آن انتظار خدا از نباید ،«تاریک و است باریک

ه رحمت ببه طوالنی بودن مسیر نباید نگاه کرد بلکه لیس لالنسان اال ما سعی. 

 باید چشم داشت.  وندیخدا

 23حدود ایام جوانی ) در»مورد تحول خود می گوید: در رجبعلی خیاط شیخ 

ای نهسالگی( دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خا
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تواند تو را خیلی رجبعلی! خدا می»ا به دام انداخت، با خود گفتم: خلوت مر

امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذت بخش 

خدایا! من این گناه » وند عرضه داشتم:به خاطر خدا صرف نظر کن. سپس به خدا

 1«ی خودت تربیت کن.کنم، تو هم مرا برارا برای تو ترک می

کند و از آلوده شدن آنگاه دلیرانه، همچون یوسف )ع( در برابر گناه مقاومت می

یز از گریزد. این پرهورزد و به سرعت از دام خطر میدامن به گناه اجتناب می

چه را شود و آن گردد. دیده برزخی او باز میگناه، موجب بصیرت و بینایی او می

ز اشنود. به طوری که چون بیند و میشنیدند، مید و نمیدیدنکه دیگران نمی

بیند و برخی صورت واقعی خود میآید، بعضی از افراد را بهخانه خود بیرون می

 شود.اسرار برای او کشف می

: ای مردم بدون شک در می فرمایندصلی اهلل علیه و آله و سلم( ) پپامبر اکرم

وزد پس بیایید نسیم جانبخش رحمانی میرسد که زندگی شما لحظاتی فرا می

 خودشرجبعلی شیخ  الئی باشید و به آنها پشت نکنید.و در کمین آن لحظات ط

 2.مسیر این نسیم قرار داد در را

※※※※※※※※ 

  حدیث قرب نوافل 

 آن از پس و کندنمی نزدیک من به واجبات انجام اندازه به را امبنده چیز هیچ 

رسد که بنده در اثر عبادات مستحبی آن قدر مستحبات نمیه رتب به چیز هیچ

شود تا من او را دوست بدارم و از آن پس که او را دوست داشتم به من نزدیک می

بیند و شوم که با آن میشنود و بینایی او میشوم که با آن میمن شنوایی او می
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آن کار انجام شوم که با گوید و دستش میشوم که با آن سخن میزبان او می

کنم و اگر چیزی دهد و در این حال اگر مرا بخواند و دعا کند اجابت میمی

 1.دهمبخواهد می

※※※※※※※※ 

  حدیث قرب فرائض

ام را به اندازه واجبات به من نزدیک فرماید: هیچ چیز بندهخداوند متعال می

دوستش دارم شود که من ام آنقدر به من نزدیک میکند و با انجام آن بندهنمی

شنوم. بینایی من شود که با آن میوقتی او را دوست داشتم او شنوایی من می

 2دهم.شود که با آن کار انجام مییبینم و دست من مشود که با آن میمی

شود، و در قرب فرائض در قرب نوافل خداوند سمع و بصر و لسان و دست عبد مى

به راحتی استباط  ودشاین مطلب میعبد چشم و گوش و دست خدا مى گردد. از 

ست و بنده با انجام واجبات بیشتر به خدا اکه قرب فریضه برتر از قرب نوافل کرد 

 3تا با انجام مستحبات. ودشنزدیک می

※※※※※※※※ 

  مراتب مراقبه

 را باتواج تمامى و کرده اجتناب محرّمات از سالک که اینست مراقبه درجه اوّل

 .نورزد مسامحه الوجوه من وجه هیچ به امر دو این در و کند، اتیان
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 براى کندمى چه هر کند سعى و نموده شدید را مراقبه که آنست درجه، دوّم

چون  وناب نماید. اجت شودمى نامیده لعب و لهو که امورى از و باشد خدا رضاى

 باخته ونشود که دیگر خود را در این مرتبه اهتمام نمود براى او تمکن پیدا مى

 این خوددارى در او به سر حّد ملکه برسد.

 اذعان کمکم و ببیند، خود ناظر پیوسته را جهان پروردگار که آنست درجه، سوّم

 و نگران همه ناظر و حاضر جا همه در متعال خداى که نمایدمى اعتراف و

 شود. و این مراقبه در تمام حاالت و در همه اوقات باید رعایت مخلوقات است

 خودش که اینست آن و ترکامل و ترعالى این از است اىمرتبه درجه، چهارم

 اشاره و. نماید الهى جمال مشاهده اجمال طور به و ببیند ناظر و حاضر را خداى

به ابى ذرّ غفارى رضوان  )ص(است وصیّت رسول  مراقبه از اخیر مرتبه دو این به

 عبادت چنان را خداى». یراک فانّه تراه تکن لم فان تراه، کأنّک اهلل اعبداهلل علیه: 

 طورى را او ببینى را او توانىنمى اگر و بینىمى را او تو گوئى آنکه مثل کن

اى که خدا او را بنابراین عبادت در مرحله. «بیندمى ترا او بدانى که کن عبادت

  1بیند.اى که او خدا را مىتر است از مرتبهبیند پائینمى

※※※※※※※※ 

 محاسبه

 و دز به حساب و کتاب خودش رسیدگی کنمحاسبه یعنی اینکه شخص هر رو

به جا  اثوابی انجام داده شکر خدا ر رگو ا دگناهی مرتکب شده استغفار کن راگ
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ا من لم یحاسب نفسه کّل : لیس منّفرمایند)ع( میحضرت موسى بن جعفر  .آورد

 1.دحساب کشی نکناز ما نیست کسی که هر روز از نفسش  :هیوم مر

خودتان را حساب کنید تا مصداق  عزیزان!عالمه حسن زاده آملی می فرمایند: 

 از و کنید استغفار هابدی از باشید «حساب بغیر فیها یرزقون الجنت یدخلون»

به  فتوح حضور و حضور مراقبه و آوردمی مراقبه محاسبه که کنید حمد هاخوبی

2 دارد!دنبال 

※※※※※※※※ 

 کالم

اد یدر غیر  کند که آن حضرت فرمودند:شیخ طوسی از پیامبر اکرم )ص( نقل می

شود میخدا زیاد سخن نگویید زیرا سخن زیاد در غیر یاد خدا سبب قساوت قلب 

 .چه اینکه دورترین مردم از خدا کسی است که قساوت قلب داشته باشد

عالمه  کتاب صراط سلوک در مورد مجلس درسجناب آقای علی محیطی در 

ستور دق عامل به این حضرت استاد )دام عزه( به ح» :نویسندمیحسن زاده آملی 

از سخنان گفتند. در درس ولی عمیق سخن می ،سنجیده و کم، العمل هستند

قیقتا حگوی بودند و نغز پرداز و نموده و گزیدهای و زینت بخش پرهیز میحاشیه

 مصداق این شعر که:

 جهان شود پر تو اندک ز تا     کم گوی و گزیده گوی چون در

های بزرگی که از سال ها حضور در محضر حضرت استاد عالمه یکی از درس

سکوت و کم گویی ایشان بود با آمدن  حسن زاده آملی)دام عزه العالی( گرفتیم
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حضرت استاد به محل درس هاله ای از سکوت بر مجلس حکم فرما می شد و تا 

 «.بود مجلس سکوت آغاز رسمی درس این چند دقیقه

صادرات و وارداتش را کنترل کنید دهان  ،فرمایند: دهان باب اهلل استمی ایشان

 1.گوش جان است سعی کنید چانه تان را عقل بچرخاند

گفت یکی از دوستان می ) دام عزه( در محفل درس فرمودند:روزی حضرت استاد 

ای روی داد به حضور حضرت رسول اهلل العظم ) در مراقبتی که داشتم مکاشفه

ذکر  م فرمودند: من به شماشرفیاب شدم از آن حضرت ذکر خواست( ص

  2.دهممی سکوت

※※※※※※※※ 

 آفات زبان در نظر امام خمینی

آفات  دخترم!» العمل هایشان فرمودند:از دستور یکی درنیز  )ره( امام خمینی 

ابی ها دارد که هر یک حج. هر عضو ظاهر و باطن ما آفتزیاد بر سر راه است

 ....سلوک الی اهلل نرسیدیمه اول قدم است که اگر از آنها نگذریم ب

به بعض آفات این عضو کوچک واین زبان سرخ که سرسبز بر باد دهد و آن گاه 

 :کنمکه ملعبه شیطان است و آلت دست او جان و روح و فواد را تباه کند اشاره می

این دشمن بزرگ انسانیت و معنویت غافل مشو. گاهی که در جلسات انس با  از

توانی شمارش بزرگ این عضو کوچک را آن قدر که میدوستان هستی خطاهای 

کن و ببین با یک ساعت عمر توکه باید صرف جلب رضای دوست شود چه می 

                                                           
 ؛صراط سلوک - 1
 ؛26 ص عرفان عرف در انسان و نکته یک و هزار کتاب 320 نکته  - 2
 



آورد که یکی از آنها: غیبت برادران و خواهران ها به بار میکند و چه مصیبت

 است ....

کشف  جویی ودخترم ! نگاهی کوتاه به آنچه درباه غیبت و آزار مومنین و عیب 

ده هایی را که مهر شیطان بر آنها نخورسر آنان و تهمت آنان وارد شده دل

 کند.لرزاند و زندگی را برانسان تلخ میمی

کنم از آفات شیطانی خصوصا ای که به تو و احمد دارم توصیه میاینک برای عالقه

غاز البته در آ های بسیار زبان خودداری کنید و همت به نگهداری آن کنید.آفت

قدری مشکل است لکن با عزم واراده و تفکر در پی آمدهای آن آسان می شود.از 

 ن کریم عبرت بگیر که می فرماید:تعبیر بسیار تعبیر کننده سرزنش دهنده قرآ

 1«.وال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان باکل لحم اخیه میتا

 ※※※※※※※※ 

 قسمتی از درس اخالق آیت اهلل مجتهدی

هایی که فایده ندارد، نزن. روایت شده است که در سکوت. حرفصمت یعنی 

ن شهید شد، و آپسری داشت که ( جنگ احد، یکی از اصحاب پیامبر اسالم )ص

ا کمتر محکم بسته بود )تپسر از گرسنگی سنگی را به شالی بسته و به شکم خود 

و ابالین شهادت او مطلع شد، بر احساس ضعف و گرسنگی کند( و چون مادر بر 

ر گفت: ای پسرم! بهشت بو میکرد آمده و نشست و خاک از رخسار او پاک می

گویی بهشت بر دانی که میفرمودند: تو چه می( صتو گوارا باد. حضرت رسول )

 داشته است. فایدهسخنان بی نباشد(. شاید عادت بهاو گوارا باد )شاید اهل بهشت 
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کالمی هیچ  ؛«ِتیدٌعَفُِظ مِن قَوٍل إال َلدَیِه رَقیٌب ما یَل»فرماید: خداوند متعال می

ضبط آید، مگر این که نگهبانی آماده است و آن را از دهان شما بیرون نمی

 کند.می

: حالت ای از دنیا رفت، چون او را در خواب دیدند، پرسیدندکنند: طلبهنقل می

تاب کید؛ زیرا حساب و های خود باشچطور است؟. او گفت: مواظب اعمال و گفته

به اران ببارید، من گفتم: به به عجب خدا بسیار دقیق است. یک روز که باران می

موقع بیا باران گویند: مگر مموقعی! هنوز سر آن یک جمله گرفتارم و به من می

 ایم؟هم داشته

ما بَطَنَ َو عُیُوبِکَ  ِمن ایّاکَ وَ فُضُولَ الکَالمِ فَإنَّه یُظهِرُ»( فرمودند: عحضرت علی )

چرا که وری کن؛ د؛از حرف زائد و بیهوده «یُحَرِّکُ عَلَیکَ مِن أَعدائِکَ ما َسکَنَ

علیه د، بر کند و دشمنان تو را، که با تو کاری ندارنعیوب پنهان تو را آشکار می

 کند.تو تحریک می

حاج ثم مرحوم شدیم، هم مباحوقتی ما طلبه بودیم، همین که چند نفر جمع می

داد میشیخ محمود تحریری مفاتیح را دست یکی از رفقا که صدای خوبی داشت، 

از سخنان  کهشد گفت: از مناجات خمسه عشر بخوان. این مناجات باعث میو می

شخصی نزد آیت اهلل العظمی سید احمد خوانساری )ره(  بیهوده خودداری کنیم.

آقا فقط با یک بله جواب او را دادند. بعضی  آقا صحبت کرد.آمد و یک ساعت با 

های ها رسید. غرض این که حرفشود به آنجز از راه سکوت نمیعلوم هستند که 

دانی، نگو و آن چه را هم کالمت خارج کن و هر حرفی را که نمیزائد را از 

اش را نگو و ضمنا به هر کس هم نگو. مخفی نماند که سخن گفتن همهدانی، می

دنیای فایده وقتی است که سخنی بگویی که اگر آن را نگویی، ضرری به دین و بی

 1رسد و گفتن آن نیز نفعی برای هیچ کس نداشته باشد.تو نمی
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※※※※※※※※ 

 احادیث در مورد کالم و سکوت

 حتی عبد ایمان یستقیم ال»: خوانیممی  )ص(  در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم

ای از بندگان ایمان هیچ بنده «به حتی یستقیم لسانهقل الیستقیم و قلبه یستقیم

گراید مگر اینکه قلبش مستقیم گردد، و قلبش مستقیم خدا به راستی نمی

 1شود مگر اینکه زبانش درست شود.نمی

 المسلمون سلم من المسلم»: است آمده)ص(   حدیث دیگری از همان حضرت

که مسلمانان از دست و زبان او آسوده مسلمان آنی است  ؛«یده و لسانه من

 2باشند.

 دیگر اعضای از صبح روز همه انسانی هر زبان که است آمده( ع) سجاد امام از 

 ید: کیف اصبحتم؟! چگونه صبح کردید؟ همه آنها درگومی و کندمی احوالپرسی

گویند: بخیر ان ترکتنا؛ حال ما خوب است اگر پاسخ این اظهار محبت زبان می

ن، انما نثاب ککنند: تو را به خدا سوگند ما را رعایت بگذاری! سپس اضافه می تو

 3شویم.ما به وسیله تو ثواب می بینیم و یا مجازات می بک و نعاقب بک؛

 المنبر هذا علی  آله و علیه اهلل صلی  ما جلس رسول اهلل :فرمایند)ص( میپیامبر 

پیامبر  هرگز سدیدا؛ قوال وقولوا اهلل اتقوا آمنوا الذین ایها یا: االیة هذه تال اال قط

ای کسانی که ایمان  بر منبرش ننشست مگر اینکه این آیه را تالوت فرمود:

 4اید تقوای الهی را پیشه کنید و سخن حق و درست بگوئید.آورده
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 آدم فرزندان به متعال خداوند :خوانیممی )ص(در حدیثی از پیغمبر اکرم 

آدم! ان نازعک لسانک فیما حرمت علیک فقد اعنتک علیه یابن  :گویدمی

قد اعنتک علیه بطبقتین فاطبق، و ان نازعک بصرک الی بعض ما حرمت علیک ف

ای فرزند آدم! اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام کند، من  بطبقتین فاطبق...؛

و بند، و اگر ام، لب را فرهیری از آن در اختیار تو قرار داددو لب را برای جلوگ

قرارداده ام، ها را در اختیار تو چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد من پلک

 1آنها را فرو بند!

※※※※※※※※ 

 داستانی از لقمان

ای برای ، در آن هنگام که به صورت بردهن داستان نیز از لقمان معروف استای

ه ککن و دو عضو کرد، روزی به او گفت: گوسفندی برای من ذبح آقایش کار می

ل آن را داو گوسفندی را ذبح کرد و زبان و  هترین اعضای آنست برای من بیاور.ب

 برای وی آورد.

گفت، دو عضو که بدترین اعضای  یگر همین دستور را به او داد منتهچند روز دی

آن است برای من بیاور لقمان بار دیگر گوسفندی را ذبح کرد و همان زبان و دل 

قلب  را برای او آورد، او تعجب کرد و از این ماجرا سؤال کرد، لقمان در پاسخ گفت:

تر و زبان اگر پاک باشند از هر چیز بهترند، و اگر ناپاک شوند از همه چیز خبیث

 2دتر!و ب

※※※※※※※※ 
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 طعام

رُِفواْ إِنَّهُ اَل یُحِبُّ وکُلُوْا وَاشْرَبُواْ وَالَ ُتسْ فرمایند:متعال در قران می خداوند

 ولى اشامید،بی و بخورید( الهى هاىنعمت از) و  (31)االعراف، آیه .الْمُسْرِِفینَ

 رد!دانمى دوست را مسرفان خداوند که نکنید اسراف

 راطص در خود افعال تمام در که هستیم موظف هم ما است و اسالم دین اعتدال

ندازه الذا هم پر خوردی و هم نخوردن خالف است. باید به  اریمذگب پا مستقیم

دوح خورد. در واقع اگر در روایات و کالم بزرگان کم خوری و یا گرسنگی مم

ا این کار بقلمداد گردیده منظور خوردن به قدر نیاز بدن و اعتدال است نه اینکه 

 بدن آسیب ببیند.

هفت آسمان را شفیع قرار دهی و اگر مالئکه  یحیی بن معاذ چه زیبا گفته است:

هزار پیامبر و جانشینان آنها و همه کتاب های الهی را واسطه قرار دهی که  124

نفست در ترک دنیا با تو همراهی کند و حکم حق را گردن نهد نخواهد پذیرفت. 

اما اگر گرسنگی را وسیله قرار دهی و از راه گرسنگی وارد شوی خواهد پذیرفت 

 1.شد و مطیعت خواهد

دروغ  ست که به انسانانه ای ا. بدن کارخکنداعتماد  باید به بدن خود انسان

نه ااین کارخ ی در بدن وجود داشت،( هر وقت احتیاجد)اگه سالم باش ویدگنمی

نه اکارخ ،ر به این کارخانه سوخت به ادازه کافی نرسد. اگدکنبه انسان اعالم می

تبعیت  بهنباید  ،اعالم کرد که من سیر شدماگه به ما  .دخوب کار کن دناتونمی

ه او غذا از شهوت خود، بیشر از نیاز بدن به او غذا بدهیم یا کمتر از نیازش ب

 برسانیم.
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آن که در خوراک مادی خود درایت بکار  ند :ایفرممی حسن زاده آملی عالمه

 .آرد بار به فتنه و زاید بالهت و است 2فطنت مضاد 1بطنت داند که  ،دارد

ضرت حروزی ابلیس بر  حفص ابن غیاث حکایت فرمودند که: برای )ع( امام صادق

 د.ای فراوانی به گردنش آویخته بوهیحیی )ع( ظاهر شد در حالی که ریسمان

 ها چیست؟حضرت یحیی )ع( پرسید: این ریسمان

 های نفسانی بنی آدم است که با آنهاابلیس گفت: اینها شهوات و خواسته

ی من آیا چیزی از ریسمانه هم برا حضرت یحیی )ع( پرسید: کنم.میگرفتارشان 

افل کرده از نماز و یاد خدا غهست؟ گفت: بعضی اوقات پر خوری کرده ای و تو را 

ز غذا احضرت یحیی )ع( فرمود: بخدا قسم از این به بعد هیچ گاه شکمم را  ام.

 سیر نخواهم کرد...

※※※※※※※※ 

 خیاطخاطره ای از شیخ رجبعلی 

که - تکند که: شبی در یکی از جلسایکی از ارادتمندان شیخ درباره او نقل می

روع های خود را ششیخ پیش از آن که صحبت -در خانه یکی از دوستان شیخ بود

« تافتون»کند احساس ضعف کرد و قدری نان خواست، صاحب خانه نصف نان 

 شب بعد فرمود: ا میل کرد، و جلسه را آغاز نمود.آورد، ایشان آن ر

دیشب به ائمه )ع( سالم کردم ولی آنان را ندیدم، متوسل شدم که علت » 

طرف شد، چیست؟ در عالم معنا فرمودند: نصف آن نان را که خوردی ضعفت بر
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مقداری از غذا که برای بدن مورد نیاز است، خوردنش  نصف دیگر را چرا خوردی؟!

 1«ست. خوب است، اضافه بر آن موجب حجاب و ظلمت ا

※※※※※※※※ 

 ای پر از خونلقمه

صرالدین نقل شده که در دوران قاجاریه، روزى انسان باخدایى به تهران رفت. نا

ن فرد از رفتن شاه از آمدن او باخبر شد و دستور داد که او را به دربار بیاورند. آ

الدین کرد و بدون هیچ ترسى، دعوت شاه را رد کرد. ناصربه دربار خوددارى مى

ه تهدید مأموران شاه بار دیگر دستور داد که او را با تهدید به دربار بیاورند. مرد ک

ور داد شاه را دید دعوت را پذیرفت و به دربار رفت. هنگام صرف غذا، شاه دست

از آن مرد  اى پهن شد و شاهکه آن دو، تنها در اتاقى غذا میل کنند. سفره شاهانه

 ولى او نپذیرفت.خواست که مشغول صرف غذا شود ؛ 

مرد پاسخ داد:  اى؟: مگر تو براى صرف غذا به این جا دعوت نشدهشاه از او پرسید

: نه، اى. مرد گفتین جا، غذا میل کرده: شاید پیش از آمدن به اگفتبله. شاه مى

 ام.چیزى نخورده

اى وقتى اصرار شاه ادامه یافت، مرد از هر نوع غذا که بر سر سفره بود، لقمه

داشت و با دست، آن را فشار داد و در همین لحظه، در چشمان ناصرالدین شاه بر

: آید. آن گاه به شاه گفتبیرون مىتصرف کرد و شاه دید که از میان لقمه، خون 

؛ من این خون را چگونه است خورى، از خون این ملت مظلومغذایى که مى

 2بخورم؟
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※※※※※※※※ 

 وضو

 اگر آمده دیگر روایتی در و وضو گرفتن نور است الوضوء نور: :در روایتی آمده

 او ،بگیرد دیگری وضوی کند باطل را وضویش اینکه از قبل وضویی با شخصی

 1.الوضوء علی الوضوء نور علی نور .است افزوده نور بر نور

 چیه؟فلسفه وضو گرفتن 

گانش فرمودند: خداوند وقتی نماز را واجب کرد دید که بند اکرم )ص( پیامبر

ردند و گآلوده اند لذا دستور داد که بندگانش قبل از ورود به نماز اول روشن 

 شوند. «نماز» سپس وارد منطقه روشنایی

نیای درو به  )ع( وقتی دیدیم حضرت آدم که:  آمدهدیگر این مضمون در روایتی 

 ا بشویدستور دادیم که صورت خود ربرای تطهیر او در هنگام نماز د ،آلوده کرد

و  ز باید بشوییکردیم که پایت را نیو از آنجا که با پا به طرف دنیا رفت به او امر 

 و در ادامه چون با دست از آن درخت کسب کرد و آن محصول را بر سر نهاد 

  .بشوید نیز را خویش سر و دست دادیم دستور او به آورد حوایش برای

جناب رسول اهلل صلى اللّه علیه و آله فرمود: یقول اهلل آمده: حدیث قدسی  در

من احدث ... کسى که محدث شود و وضو نسازد به من جفا کرده و کسى  تعالى :

که محدث شد و وضو بسازد و دو رکعت نماز گزارد به من جفا کرده است و آن 

که نماز خواند و از من چیزى نخواست به من جفا کرده است و آن که محدث 

نچه که شود و وضو بسازد و نماز گذارد و مرا بخواند پس من جوابش را در آ
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مربوط به امر دین و دنیاى اوست ندهم من به او جفا کردم در حالیکه من 

 1.پروردگار جفا کار نیستم

※※※※※※※※ 

 در محضر قرآن باشید

 مادبته فتعلموا اهلل مادبه القرآن هذا ان» نقل شده که فرمود: )ص(از رسول اهلل 

 2«اهلل کتاب من اصفر لبیت البیوت اصفر ان و استطعتم ما

 ظرفیت ،استعداد فراخور به کس هر که است ادبستانی مادبه یعنی ادبستان. قرآن

ه ب آموزی کند. و معنای دیگر مادبه سفراد آن از تواندمی خویش تشنگی و

 سک هر که است گسترده خوانی و سفره قرآن یعنی. است )طعام بر روی سفره(

 .دارد بر خود مناسب ای لقمه آن از تواند می بخواهد که

 شوندمی متنعم آن به کردن نگاه از ایعده که است حقایق از دریایی کریم، قرآن 

ر به دُ  برند و برخی هم با غواصی در آنلش بهره میساح در کردن شنا با برخی و

یا ال آنان که خود دریابند و خوشا به حو گهر و جواهرات ارزشمند دست می

 شوند.می

اگر انسان دیده باطنی داشته »  که فرمود: شدهاز جناب شیخ رجبعلی خیاط نقل 

بیند به محض این که غیر خدا را در دل راه دهد، باطن برزخی او به باشد می

آید، اگر غیر خدا را بخواهی قیمت تو همان است که می همان صورت در

اگر « من کان هلل کان اهلل له » ای، و اگر خداخواه شدی قیمت نداری، خواسته

آن چه  تمام لحظات مستغرق در خدا باشی انوار الهی در تو تابش میکند ودر 

 3«بینی. بخواهی به نور الهی می
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 و کند همان تصویر در آن منعکسد آینه ای است که به هرچه رهمانن قلب 

 گردد و چه پسندیده است قلبی که تصویر حقایق قرآن را منعکس کند.می

 رایند:سُیعالمه حسن زاده آملی اینگونه م

  کند الغطا کشف لو از ادعاى ناطقه      کشف محمدى گرت بارقه اى عطا کند

خواهید، یکی از اسماء قرآن ذکر است، ذکر همان آقا! ذکر می ند:ایفرممی ایشان

قرآن است، البته دقت داشته باشید چطور برای درس وقت معین دارید، برای 

درس قرآن هم همینطور باشد؛ یک درس را قرآن قرار دهید، در پیشگاهش به 

 ذِی القُرءَانِ  وَ یکی از نامهای قرآن شریف است: بنشینید، استاد هم خدا باشد!

 که فرمودند بنده به عزیزانی بسا چه لَحَافِظُونَ، َلهُ إِنَّا وَ الذِّکرَ نَزَّلنَا إنَّانَحنُ الذِّکرِ،

 1د قرآن ذکر نیست؟خو مگر»: کردم عرض بدهید؛ ما به ذکری

 ※※※※※※※※ 

 تفکرثمره ی 

. تفکر ایم، تفکر کردن استاز دستوراتی که با تاکیدات اکید به آن سفارش شده

 ها، حیوانات ودر موجودات نظام هستی، گردش شب و روز، ستارگان، آسمان

  تفکر در خود.

 وحیدت درس و انسان نمودن بیدار بر عالوه و است شماربی تفکر برکات و ثمرات

ک شایانی کم نیز معنوی شهودات و حاالت به مادی، حقایق کشف و گرفتن

ا حاصل رکند. ابیات زیر سروده عالمه حسن زاده آملی است که شاید بتوان آن می

 یکی از این حاالت تفکری ایشان دانست:
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 اذکارى حضور بود و گریه   حال بود و بیدارى شبی در

 از سرا آمدم برون بارى   گه آنشب سحر در خجسته

 متحیر زصنعت بارى   ام ناگاهسر بباال نموده 

 هست شاهى ترا سزاوارى   گفتم اى پاک آفریننده

 شب ندارد حضور و بیدارى   دل ندارد هر آنکه این درگاه

 واحدى جلوه کرد و شد بسیار  همه یار است و نیست غیر از یار

 تا سپید و سیاه پیدا شد   پس دم گرگ آشکارا شد

 دسته دسته احیا شد مرده ها   دم عیسى نسیم صباى از

 کز فصول اذان دل از جا شد   دو موذن اذان مى گفتند

 وین بصحن سراى خوانا شد   آن بباالى ماذنه گویا

 بهر اعالم خلق باال شد   آن به تکبیر گفتن و تهلیل

 با طیور دگر هم آوا شد  وین به سبوح گفتن و قدوس

 دنى خروش از خروس تنها ش   نى موذن فقط بذکرش بود

 از سر عقل تا هیوال شد   غلغله در عوالم امکان

 با زبان فصیح گویا شد   هر یکى از کمال توحیدش

 واحدى جلوه کرد و شد بسیار  همه یار است و نیست غیر از یار

 آن یکى وامق و دگر عذرا   همه عاشق به ذات یکدیگر

 گرم سبحان ربى االعلى   همه در آستان کعبه عشق

 همه در کار خویشتن کوشا  ذوالمنن تسلیمهمه در حکم 

 که آیا بندگان خاص خدا   هر یکى در مقام خود ناطق

 بسیار واحدى جلوه کرد و شد  همه یار است و نیست غیر از یار

 بدهد در حریم خود بارت   زنگ دل را زداى تا یارت

 زنگارت حاجبى نیست غیر   بخداى علیم بى همتا

 کرد در دام خود گرفتارت   نفسانى گون گونه خواهش

 دینارت رفت دینداریت به  خود بینى شد خدا بینییت ز



 نى به نقش و نگار پندارت   من به یارم شناختم یارم

 گر بزارت کشند بردارت   بایدت بودن تسلیم سر

 گر ز خوابت کناد بیدارت   منطق قدس وحى قرآنى

 انکارتبى ز چون و چرا و    گوید زبان یابد و دلت هم

 1واحدى جلوه کرد و شد بسیار  همه یار است و نیست غیر از یار

※※※※※※※※ 

 نماز شب() تهجد

یشتر سفارش در میان نمازهای نافله، در مورد نافله شب ب  :)ره(یت اهلل مجتهدی آ

حر بلند سخوانید الاقل نافله شب را ترک نکنید. نمیای شده است. اگر هیچ نافله

د یازده شوند. اگر حوصله نداریخدا بیدار میها که برای ذکر خروسشوید، مانند 

رید، بلند اگر باز هم حوصله ندارکعت بخوانید، الاقل یک رکعت آخر را بخوانید، 

استغفار کنید و قرآن  بگویید و بخوابید. سحرها بلند شوید و« یا رب»شوید و یک 

 بخوانید.

: اگر لباْس چربی بگیرد با صابون یا مواد جوانی در مسجد گوهرشاد از من پرسید

کنیم، اگر قلب ما زنگار گرفت چگونه آن را جال بدهیم؟ را پاک می آنکننده پاک

وآله( علیهاهلل)صلی بخوان و استغفار کن. حضرت رسول اکرمگفتم سحرها قرآن 

جالی  زند، و هماناطور که آهن زنگ میزند، همانمیها زنگ فرمایند: قلبمی

 2 ها قرائت قرآن است.آن

※※※※※※※※ 
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 ساعت کوکی

 الزم دیگر وقت آن بچشاند، شما به را شب نماز و عبادت لذت بخواهید خدا از 

 روحمان هستیم، مریض کنیممی کوک ساعت که ما. کنید کوک ساعت که نیست

 !کند؟می کوک ساعت خروس مگر است، مریض

 نیستکم ز خروسی مباش، مُشت پَری بیش 

  کندمی خدا ذکر سحر تا شب سر از

 به فرعون که بود شبی هم آن و بودند ساکت هاخروس شب، یک فقط گویند 

 حضرت تعقیب به کردند خواندن به شروع هاخروس وقتی داد دستور لشگریانش

ها شب خروسآن الهی، امر به. بپردازند( السالموعلیهنبیناوآلهعلی) موسی

ادی صبح شد و حضرت موسی و قومش از فرعونیان فاصله زیکه نخواندند تا این

گوید، ا میخواند و تسبیح خدخروسْ سحرها آواز میگرفتند. البته با وجود این که 

طاب بیت شعر برای فهماندن عشق واقعی، خشاعری از خروس گله دارد و در یک 

 گوید:به خروس می

  1نیامد آواز و شد جان را سوخته کان       سحر، عشق ز پروانه بیاموز ای مرغ 

※※※※※※※※ 

 )ره( نماز شب امام خمینی

وطن، با  از دوری سال چند از بعد تبعید، از( ره) خمینی امام که شبی گویند 

گشتند در طبقه دوم هواپیما نماز شب خواندند و مثل تهران بر میهواپیما به 

گاه سر را روی کردند و سپس نماز صبح را هم خواندند، آنهمیشه در نماز گریه 
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اند: لَیس السالم( فرمودهخوابیدند. امام صادق )علیهصندلی هواپیما گذاشتند و 

خواند از شیعیان ما ب نمیکسی که نماز ش صَالةَ اللَّیل؛ مِن شیعَتِنا مَن لَم یُصَلِّ

 نیست.

※※※※※※※※ 

 از گناه است!

دند و از خواب بیدار شدند و گریه کرشبی نماز شب شهید ثانی قضا شد، ایشان 

از ماندم؟ که از این توفیق بناراحت شدند و گفتند: خدایا مگر من چه کرده بودم 

گناه است. امام باقر مانیم؛ یکی از علل آن نماز شب خواب میکه چرا برای اما این

و عرض کرد السالم( آمد السالم( فرمودند: شخصی نزد حضرت علی )علیه)علیه

سیر اناهانت تو را ام، حضرت به او فرمودند: گکه من از نماز شب محروم شده

 کرده است.

 کار ظهر تا صبح کارگر، یک: فرمودند( ره) برهان اکبرعلیشیخ حاج ما استاد 

 شود،می رفع او خستگی زمین، گذاردمی را سرش دقیقه چند ظهر کند،می

 برخاستن توانِ و حوصله باز ولی خوابیممی هاساعت ما. کندمی کار شب تا دوباره

توانیم برای نماز گناه، ما را خسته کرده است و نمی، علتش این است که نداریم

اند: آدمی گاهی یک دروغ السالم( فرمودهصادق)علیهامام شب بلند شویم: 

 شود، وقتی از نماز شب محرومشب محروم میگوید، پس به سبب آن از نماز می

که انسان تکبر گاهی هم خداوند متعال برای این شود.شد از روزی هم محروم می

بیشتر  یکی دو شبولی این مسأله، از گذارد بیدار شود نکند و مغرور نگردد، نمی

 1نیست.

※※※※※※※※ 
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 )خلوت( عزلت

 ودیاجتماع نیست. اصال انسان موج به معنی دوری گزیدن از در روایات عزلت

 معاشرت داشتنو بقای وی بدون حضور در اجتماع ممکن نیست.  اجتماعی است

در  )ع(ان . همه پیامبران و اماماست یکی از نیازهای اولیه هر انسانی همنوعبا 

تند. را هم داش در عین حال مقامات فوق عرشی خوکردند و دبین مردم زندگی می

لکه دور نه نشینی نیست بادور شدن از مردم و خ ،از عزلت منظوربه عبارت ساده 

 :عزلت مراتبی داره است. با همنشین بد و ناجنس نشست و برخواستشدن از 

امام صادق )ع(: هیچ نبی و وصیی نیست مگر اینکه در زمان خویش عزلت را 

 1برگزیده است. یا در آغاز زندگی خود یا در پایان آن.

 2امام علی )ع(: سالمتی و عافیت در تنهایی و عزلت است.

 3گردد.امام علی )ع(: هرگاه کسی از مردم عزلت گیرد از شر ایشان ایمن 

ترین مردم نزد من از جهت شان و منزلت انسانی است که محبوب رسول اهلل )ع(:

اش را به خدا و رسول او ایمان دارد و نماز می گذارد و زکات می پردازد و دارایی

 4گزیند.در راه خدا خرج می نماید و دینش را پاس می دارد و از مردم عزلت می

ه از خانه ات خارج نشوی چنین کن.پس بر تو اگر قدرت داری ک امام صادق )ع(:

باد! که در بیرون خانه غیبت نکنی و دروغ نگویی و حسادت نورزی و نگاه ناسالم 

 5نداشته باشی و ریا ننمایی وچاپلوسی نکنی.

 6امام علی )ع(: هرکسی از مردم کناره جوید با خدا انس گیرد.

※※※※※※※※ 
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 آثار عزلت

 چه مرد!! وسلوک الی اهلل از نامحرم پرهیز کنید چه زن در امر  زاده: عالمه حسن

 1که از مصاحب ناجنس احتزار کنید.   فروش این استنخست موعظه پیر می

 بعضی از آثار آن عبارتند از:

 ؛حفظ اعضاء از گناه و آلودگی-1

 ؛آرامش قلب-2

 ؛سالمت زندگی-3

 .شکستن اسلحه شیطان-4

 .دوری از هرگونه بدی-5

※※※※※※※※ 

 مکاشفه چیست؟

خصی شو  -نه آن که فقط قبل از خوابیدن باشد -التی است بین خواب و بیداریح

س که مکاشفه برایش اتفاق می افتد چیزهایی را می بیند که مربوط به حوا

  گردند.می ظاهری نیستند؛ بلکه به ادراکات روحی و معنوی او بر

 چشم با خواب، در شنیدن و دیدن این بیند،می خوابی وقتی انسان که گونههمان

 شخص که، است این دارد خواب با مکاشفه که فرقی. نیست ظاهری گوش و

 د؛ اما در مکاشفه، ضمن این کهکنیزی را درک نمیچ اشظاهری حواس خواب،

 روح مشغول درک حقایق است، در همان زمان گوش ظاهری، صداهای اطراف را

  شنود.هم می
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 مطالب، ادراک هنگام در و کند عمل بیشتری تمرکز و قدرت با روح اگر حال

  .نامندمی مشاهده را حالت این باشد باز نیز انسان چشم

الباً نشان دهنده آن است که، شخص نسبت به چیزی که در مکاشفه غ حاالت این

یا مشاهده دیده است عالقه زیادی دارد و به خاطر انقطاع از دیگران و اطراف 

 به طور موقت یا دائم بدست آورده است. خود، چنین حالتی را

※※※※※※※※ 

 حدیث قدسی

ای ماندگارتر است؟ عرض دانی چه عیشی گواراتر و چه زندگیای احمد! آیا می

است که صاحبش از ذکر من ای گواراتر دانم. فرمود: آن زندگیکرد: خداوندا نمی

غافل نگردد و نعمت مرا در بوتة فراموشی نگذارد و جاهل به حقّ من نباشد و 

 شب و روز به دنبال کسب رضا و خشنودی من باشد.

اما زندگی جاودان و ماندگارتر آن است که صاحبش آن چنان روشی نسبت به 

ک و آخرت نفس خود به کار گیرد که دنیا در نظرش پست و در چشمش کوچ

در دیدگان او بزرگ گردد و خواستة مرا بر خواستة خودش مقّدم بدارد و رضایت 

و خشنودی مرا بطلبد و حق نعمت مرا بزرگ بداند و رفتار مرا نسبت به خودش 

خواهد نافرمانی و گناه نماید مرا در نظر به خاطر بسپارد و در شب و روز که می

آنچه ناخوش دارم، دور سازد و شیطان و  بگیرد و مراقب باشد و دل خود را از

راه یابد، پس اگر چنین بود، من  های او را دشمن بدارد و نگذارد بر دلشوسوسه

که دل او را کامالً از آن ِ خود دهم تا ایننیز محبّت خود را در دلش اسکان می

رم، سازم و دلش را از دنیا فارغ و به آخرت مشغول نمایم و او را چون محبّان دیگ

که با مند سازم و چشم و گوش و دلش را باز کنم تا ایناز نعمتهای تازه بهره

طوری که دنیا را بر او دلش بشنود و با آن به جاللت و عظمت من نگاه نماید به

های دنیوی را دشمن او قرار دهم و او را از دنیا و آنچه که در تنگ سازم و لّذت
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های خطرناک گوسفندان خود را از چراگاهدنیاست بترسانم همانطور که چوپان 

ای به این مقام نماید، او را از گناهان دور سازم و چون بندهترساند و دور میمی

نماید و از دنیای فانی به گیری اختیار میگریزد و گوشهدست یافت، از مردم می

 آورد.شود، از خانة شیطان به خانه خداوند رحمان پناه میدنیای باقی منتقل می

دهم، این است عیش ای را به هیبت و عظمت زینت میای احمد! چنین بنده

گوارا و زندگی جاویدان و این است مقام اهل رضا و خشنودی؛ پس هر کس طبق 

سازم: با سپاسگزارئی رضا و خشنودی من رفتار نماید، سه خصلت را مالزم او می

دهم که با ه او میکنم که جهل به آن آمیخته نیست و ذکری باو را آشنا می

دارم که محّبت مرا بر محبّت فراموشی مخلوط نشود و محبّتی به او ارزانی می

آفریدگانم مّقدم بدارد؛ پس چون مرا دوست بدارد من نیز او را دوست خواهم 

داشت و چشم دلش را به شکوه و جالل خود باز خواهم نمود و بندگان مخصوص 

پس در تاریکی شب و روشنایی روز با او سخن  خود را از او پنهان نخواهم ساخت؛

که سخن گفتن او با آفریدگانم قطع شود و با ایشان مجالست ننماید گویم تا این

و سخنان خود و فرشتگانم را به گوشش برسانم و رازی را که از مردم پنهان 

 ام در اختیارش قرار دهم و لباسی از حیا و شرم بر او بپوشانم تا همة مردمکرده

رود در حالی که آمرزیده شده است و دل از او شرم نمایند و بر روی زمین راه می

کنم. و او را او را شنوا و بینا سازم و چیزی از بهشت و دوزخ برای او پنهان نمی

گذرد از قبیل ترس و وحشت، آگاه نمایم و او را بر به آنچه در قیامت بر مردم می

ران و نادانان و عالمان به عمل خواهد آمد رسی که از ثروتمندان و فقیحساب

که نکیر و منکر را برای سئوال و جواب مطّلع کنم و قبر او را نورانی نمایم تا این

نزد او بفرستم، اما اندوه مرگ و تاریکی قبر و لَحد و بیم روز قیامت را نبیند، پس 

ة عملش را در برای او میزانش را نصب نمایم و نامة عملش را بگشایم، آنگاه نام

خواند و آن هنگام دیگر مترجمی بین دست راست او بگذارم و او آن منشور را می



من و او نیست و من با او بدون واسطه سخن گویم؛ پس اینهاست صفات ُمحبّان 

 1 و دوستان.

※※※※※※※※ 

 ذکر

 وَدُوَن الْجَهْرِ مِنَ اْلقَوْلِخِیفًَة وَاذْکُر رَّبََّک فِی نَفِْسکَ تَضَرُّعًا وَ ذکر از دیدگاه قران:

 عَِبادَتِِه ْکبِرُونَ عَنْیَْستَ الَ رَبِّکَ عِندَ ذِینَالَّ إِنَّ  بِالْغُدُوِّ وَاآلَصالِ وَالَ َتکُن مِّنَ الْغَافِِلینَ

 (206، 205) االعراف  وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ َیسْجُدُون

ن و هسته و آرام، صبحگاهاپروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آ

وردگار تو شامگاهان، یاد کن؛ و از غافالن مباش! آنها که )در مقام قرب( نزد پر

گویند، و برایش ورزند، و او را تسبیح مىگاه( از عبادتش تکبر نمىهستند، )هیچ

 کنند.سجده مى

 :ودندن حضرت فرمآاز پیامبر اکرم )ص( روایت شده است  تفرج در باغهای بهشت:

های بهشت پرسیدند یا رسول اهلل باغ ،های بهشت به تفریح بپردازیددر باغ

سی که کفرمود: ذکر و یاد خدا هر صبح و شام. پس به یاد خدا باشید.  کدامند؟

ل انسان خواهد بداند در نزد خدای متعال چه جایگاهی دارد زیرا خداوند متعامی

رسانده  در نزد خویشتن به ان مقامرا به ان مقامی میرساند که بنده اش او را 

 است.

ن نزد خدایتان و باالترین کارتان آترین ای مردم بدانید بهترین کار شما و پاک

برد و بهترین چیزی که خورشید بر نزد خداوند متعال که درجات شما را باال می
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 یاد مرا که امکسی همنشین منتابد ذکر و یاد خداست که خود فرمود: آن می

  1باشد؟ متعال خداوند همنشین مقام از باالتر مقامی چه و کند

※※※※※※※※ 

 آثار ذکر و یاد خدا

ا بخداوند متعال کند از جمله چیزهایی که قدس سره( نقل می) مرحوم کلینی

 در هر حال که هستی ،مناجات فرمود این بود که ای موسی )ع( حضرت موسی

 شود.دل میزیرا فراموشی من سبب مرگ  مکن مرا فراموش

خداوند متعال به حضرت عیسی  کند:مرحوم کلینی در حدیث دیگر نقل می

فرمود: ای عیسی! مرا یاد کن تا من تو را یاد کنم مرا در جمع خویش یاد کن تا 

من هم تو را در جمع بهتر از گروه انسانها یاد کنم. ای عیسی! دلت را برای من 

کن و بدان که شادی و سرور من در این نرم کن و در خلوت هایت مرا بسیار یاد 

  2است تو خاضعانه به در خانه من بیایی.

※※※※※※※※ 

 یی از روایاتذکر ها

 ن حضرت فرمودند:آکند مرحوم صدوق در توحید از پیامبر )ص( نقل می

 .نه من و نه غیر من هیچ کسی مثل : ال اله اال اهلل نگفته ایم 

 است. کلمه طیبه ال اله اال اهلل پیامبر اکرم فرمودند: بهترین عبادت 
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  بهای اهلل اال اله ال گفتن: فرمایدمی خداوند :فرمودند )ع( صادقامام 

 .است بهشت

  و  فرماید: ال اله اال اهلل دژفرمودند خداوند می)ص( پیامبر اکرم

 .است امان در عذاب از شود نآ وارد کس هر و است من محکم قلعه 

 ید وارد فرمودند: هر کس با اخالص ال اله اال اهلل بگو )ص( پیامبر اکرم

 از را او  شود و نشانه اخالصش این است که این کلمه طیبهبهشت می

 انیده حفظ کند.گرد حرام خداوند آنچه

※※※※※※※※ 

 ال اله اال اهلل معنای ذکر 

است. ذکر به معنی فراموشی غیر خداست و کلمه طیبه ال اله اال اهلل ذکر معجونی 

مرکب از نفی و اثبات که با نفی ) ال اله( همه چیزهایی که سبب پیدایش و تولید 

اال وابستگیهای روحانی و با اثبات ) مفاسد می شود زایل شده مثل امراض قلب و

 1.شود می حاصل اخالقی رذائل از قلب سالمت و  اهلل ( صحت

※※※※※※※※ 

 دستور العملی ساده و مجرب

عالمه حسن زاده آملی ) دام عزه العالی( چند دقیقه قبل  همیشه حضرت استاد

از شروع درس در محل تشکیل کالس )مسجد حضرت معصومه ) سالم اهلل 

س بود. و ما عده در به احترام و نظم درس خود این که شدند  علیها(( حاضر می

ای بودیم که از این فرصت طالیی حد اکثر استفاده را می کردیم گرد شمس 
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 استاد سکنات حتی و حرکات و قدسیه  عظم له حلقه می زدیم و از انفاسوجود م

 .گرفتیم می درس

حضرت  روزی یکی از یاران مصرانه و عاجزانه از حضرت استاد تقاضا کردند که:

ی روحی دعایی چیزی بفرمایید بلکه از این گرفتار -اقا عنایتی بفرمایید ذکری

 .هستمنجات پیدا کنم خیلی گرفته و در قبض 

سکوتی  حضرت استاد ) دام عزه( که تا ان لحظه سر به زیر انداخته بودند و در

آقا : ددنپر معنی و مراقبه ای ملکوتی به سر می بردند سر را بلند کرده و فرمو

د و چند لحظه ای درنگ فرمودن م گرفتارم من هم از شما بدترم!!!جان! من ه

قال یک ایقینا اثر دارد بشرط اینکه ادامه دادند: دو مطلب به شما عرض میکنم 

 اربعین بر ان مداومت داشته باشید.

اند اکثار در ان سبب که گفته ،«یا حی و یا قیوم یا من ال اله اال انت»ذکر شریف 

سوره غنی ) واقعه( را بخوانید تا  حیات و زیادت عقل می شود و مجرب است.

 1.غنی در علم و بعدا هم چیزهای دیگر شوید

※※※※※※※※ 

 ا سید علی قاضی)ره(قدستوراتی از آ

رسوله و  بسم اهلل الرحمن الرحیم، بعد حمداهلل جل شأنه و الصالة والسالم علی

 از ینه،طمأن عدم و وسواس است جمله از که ها خرابی این تمام! آقا حضرت  آله؛

 یگرد مراتب و است الهیه اوامر از غفلت اش، مرتبه کمتر غفلت و است؛ غفلت

رگ است نها إن شاء اهلل نمی رسید و سبب تمام غفالت، غفلت از مآ به که دارد

  و تخیل ماندن در دنیا؛
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 کرف در دائماً  باشید ایمن وسواس و هراس و ترس جمیع از خواهید می اگر پس

 سعادت حمفتا و گرانبها جوهر است این و باشید تعالی اهلل لقاء استعداد و مرگ

شغول می ئید چه چیز شما را از او مانع و منما مالحظه و فکر پس آخرت؛ و دنیا

  کند، اگر عاقلی!

 اآنه از بلکه بنویسد کار سر به دیگر چیز چند معنی این تسهیل جهت به و

  :بجوئی استعانتی

 فرائض سائر و خمسه فرائض به تامه مواظبت اجتهاد یا تقلید تصحیح از بعدـ  اول

 و خشوع و خضوع بیشتر گردد؛ روز به روز که کردن سعی و اوقات؛ احسن در

 الکرسی آیه خواندن و نماز؛ هر از بعد ـ علیها اهلل صلوات ـ طاهره صدیقه تسبیح

 و شبها در واقعه و صبح نماز از بعد یس سوره خواندن و شکر سجده و ـ ـکذلک

 خواندن و خواب از قبل شب هر در مسبّحات قرائت و لیلیه نوافل بر مواظبت

 و شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضًا بعد از صالة عصر در معوذات

 ال :بخوانید دفعه ده عشاء و صباح در یا مغرب و صبح صلوات از بعد را ذکر این

 قدیر، شیء کل علی هو و الملک له و الحمد له له، شریک ال وحده اهلل إال إله

ن یحضرون إن اهلل هو السمیع أ ربی بک أعوذ و الشیاطین همزات من باهلل أعوذ

 شوید استقامت طالب که دهد رخ حالی بلکه نمائید مداومت این به مدتی  العلیم.

 1.تعالی اهلل شاء إن

※※※※※※※※ 

 کتمان سر

این از شرائط بسیار مهّم سلوک است و بزرگان طریق در این شرط اهتمام بسیار 

هاى مهمّ نموده و توصیه را به حدّ مبالغه نموده و به شاگردان خود سفارش
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اند، خواه در عمل و اوراد و اذکار باشد و خواه در واردات و مکاشفات و رسانیده

گردد توریه افشاء سرّ نزدیک مى حاالت، حّتى در مواردى که تقّیه غیر ممکن و

اند و حّتى آنکه اگر کتمان سرّ مستلزم ترک عمل را از لوازم و دستورات شمرده

 و ورد است باید دست از عمل بردارد: وَ اسْتَعینُوا عََلى حَوائِجُِکْم بِالِْکتَْمانِ.

ید و ترک آدر اثر تقیّه و کتمان سرّ، مصائب و شدائد به مقدار معتنابهى پائین مى

شود، و تقیّه موجب کثرت فتن و بالیا و مصائبى است که بر سالک روى آور مى

عالوه هنگام بروز مشکالت با تحمّل و صبر باید قدم در راه نهاد و پیروز شد: َو 

ین مراد از صالة در ا اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ انَّهَا لَکَبیرَةٌ اال عََلى الَْخاشِعینَ. 

آیه مبارکه همان معناى لغوى است، یعنى توجّه به پروردگار عظیم، بنابراین با 

یاد خدا صبر و تحمّل کردن و دندان روى جگر گذاشتن موجب تخفیف شدائد و 

شود که همین مردمى که در مصائب و عامل مهمّ پیروزى است. و لهذا دیده مى

ر میدان جهاد و مبارزه با شوند دهاى خود از بریدن دستشان گریان مىخانه

دشمنان دین از قطع شدن دست و پا و سایر جوارح و اعضاء هیچگونه بیمى 

نمودند. روى این قاعده کلّیّه أئمّه نداشته و در خود ضعف و هراسى احساس نمى

هاى در کتمان اسرار توصیه -صلوات اهلل و سالمه علیهم أجمعین  -طاهرین 

اند حتّى ترک تقیّه را از گناهان بزرگ به فرمودههاى عجیبى فراوان و سفارش

 اند.شمار آورده

روزى أبو بصیر از حضرت صادق علیه السّالم سؤال کرد که: قلت له: اخبرنى عن 

اهلل عزّ و جلّ هل یراه المؤمنون یوم القیمة؟ قال: نعم و قد رأوه قبل یوم القیمة، 

قالوا: بلى. ثمّ سکت ساعة ثمّ قال: فقلت: متى؟ قال: حین قال لهم: أ لست بربّکم؟ 

و انّ المؤمنین لیرونه فی الدّنیا قبل یوم القیمة، أ لست تراه فی وقتک هذا؟ قال 

أبو بصیر: فقلت له: جعلت فداک فاحدّث بهذا عنک؟ فقال: ال، فانّک اذا حدّثت به 

ؤیة فانکره منکر جاهل بمعنى ما تقوله ثّم قدّر اّن ذلک تشبیه کفر. و لیست الرّ

 بالقلب کالرّؤیة بالعین، تعالى اهلل عّما یصفه المشبّهون و الملحدون.



توان خدا را در قیامت دید؟ چون اشاعره عقیده دارند که خدا را در قیامت آیا مى»

تعالى اهلل عّما یقول  -بینند البتّه به نحو تجسّم و سراى دگر همه مردم مى

توان دید همانطور که : در این دنیا هم مىحضرت فرمودند -الظّالمون علوّا کبیرا 

اآلن در این مجلس خودت خدا را دیدى. ابو بصیر عرض کرد: یابن رسول اهلل 

فرمائید این را براى دگرى نقل کنم؟ حضرت فرمودند: نقل مکن زیرا اجازه مى

 1«.شوندمردم نتوانند حقیقت آن را ادراک نمایند و لهذا گمراه مى

※※※※※※※※ 

 ارتباط با ارواح تمثل و

داوند ما خ( 17)سوره مریم، آیه « سویافأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا »

که  و شما را توفیق دهد. اگر مقداری مواظب نفس باشیم و اگر قوه خیال را

دهیم سرمایه شیرین و گرانقدری است یک مقدار آن را تربیت کنیم و تعلیمش ب

اری اشباح اوائل در خواب و بعد در بید باشیم، و در تحت آدابی خاص آن را داشته

 .شد داده نشان مریم به چنانچه بینیمو اشکال و ارواح را می

هایش کم مؤمن وقتی ایمانش قوی شد خواب»فرمود:  (ص)حضرت رسول 

وقتی به درجات عالی رسید دیگر چه حاجت که «. شود و باید این طور باشدمی

کند. روایت خیلی شیرین و عرشی است. مشاهده میخواب ببیند، در بیداری 

بیند. غرض شود و در بیداری میمؤمن وقتی ایمانش قوی شد رؤیایش کم می

خداوند که توفیق دهد و مواظبت و مراقبت مرحمت فرماید و انسان کشیک نفس 

بینی که اشباح کشید و قوه خیال را پروراند و تربیت کرد و به آن آمادگی داد می

فرماید کند. مریم صدیقه )س( که خدواند میشکال را چگونه مشاهده میو ا

جناب عالی هم این  نمود.مشاهده می« فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا»

توانی ببینی. هر کسی به اقتضای ذات انسانی و نفس خودش، اگر مواظب طور می
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إن »و برنامه قرآن را که خودش بوده باشد و خود را در مسیر تکامل نگه دارد 

بینیم ( در خود پیاده کند. می9)سوره اسراء، آیه « هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم

وشنودهای خوش، رفقای خوش های خوش، گفتهای خوش، بیداریکه خواب

کند که دوباره با آن رفقا، با آن افرادی شود آرزوی شب میدارد. روز که وارد می

 ا تمثالت صحبت و حرف داشته باشد.شوند، بکه وارد می

خواهی دستور احضار اجنه را به شما می»یک وقتی کسی آمد برایم گفت: 

خواهم. من با این همه مشغولیات و با افراد زیادی که سر نمی»گفتم: « بدهم؟

بینی که انسان خوب حاال می« کار دارم کم است که با اجنه هم سر کار پیدا کنم.

 1با ارواح ملکوت محشور بوده باشد.را کند شب آرزو می

※※※※※※※※ 

 استقامت در راه کمال

 آن طور که در زندگی جناب مالحسینقلی همدانی نقل شده است ایشان برای

ی طوالنی مجاهده پس از سالهااند و رسیدن به کمال زحمات زیادی کشیده

  اند.نتیجه گرفته

 آخوند عارفان شیخ مقام بزرگداشت همایش در آملی زاده حسن عالمه

 از پس همدانی مالحسینقلی اهلل آیة حضرت :فرمودند همدانی مالحسینقلی

ویتر قگیرند، پخته تر، تیجه گرفت و کسانی که دیر نتیجه مین سال دو و بیست

 شود.گیرند؛ چون آمادگی و استعدادشان بیشتر میو بهتر نتیجه می

 به چشمش بود، نشسته ایوانی در نجف در آخوند که بود قرار این از هم قضیه 

 نتوانست ولی آمد، و کشید پر آن خوردن برای کبوتری که افتاد خشکی نان تکه
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 که این تا وآمد رفت بار چند بازگشت، دیگر بار و رفت با منقارآن را خرد کند.

 از آخوند جناب. رفت و گرفت آرام دلش و خورد و کرد خرد را نان تکه باالخره

 که دبو روحی مقام همین خاطر به  .کرد صبوری باید که گرفت الهام واقعه این

د و آنها را سه دسته کرده بود. یک کر تربیت را اهلل اولیاء از تن سیصد آخوند

دسته روزها به محضرش می آمدند، یک دسته شبها بعد از نماز مغرب و عشا و 

 1.یک دسته هم سحرها

※※※※※※※※ 

 :گناهان زبان

فضولی  -5، اظهار فقر -4، مسخره کردن -3، جاادعای بی -2، آزردن مؤمن -1

، نهی از معروف -9، امر به منکر -8، افشا گری -7، زدن تهمت - 6، در کار مردم

، بازگو کردن عبادات -13، اهانت -12، انکار و تکذیب بیجا -11، انتقاد علنی -10

 -18، بدعت -17، کردن افتخار -16، مجادله -15، شنیده آنچه کردن بازگو -14

، گوئی بیهوده -21، گناه به اعتراف -20، هاکمبود ذکر -19، دیگران سخنان قطع

 -24، گیری خرده خاطر به پرسش -23، داندنمی که سوالی به پاسخ -22

، بیجا پوزش -27، علنی نصیحت -26، حرفی پر -25، ممرد اسرار جستجوی

 -31، حدیث و قرآن در تحریف -30، تجاهل -29، ستمگران به تبریک -28

 تحمیل -35، مؤمن تکفیر -34، سرزنش -33، انداختن شک به -32، باطل ترویج

 -40، جاسوسی -39، جابی مدح -38، تهدید -37، خشونت -36، کردن

 -44، جابی درمان -43، جاداوری بی -42، خیانت در مشورت -41، چاپلوسی

، جابی سوال -48، زبان زخم -47، انگیز فتنه راست -46، دوروئی -45، فحش

 -53، دروغ قسم -52، نجوی -51، چینی سخن -50، زا اندوه دل درد -49

، دمبرمر نهادن زشت نام -56، شوخی -55، خدا از شکوه -54، پراکنی شایعه
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 -60، آموختن علم به نااهالن -59، جاعذر تراشی بی -58، جاضمانت بی -57

 -65، فریب دادن -64، فال بد زدن -63، آواز خوانی -62، غلّو-61، جوییعیب

 سالم از قبل گفتن سخن -67، شنونده ظرفیت از بیش کالم -66، شکنی کار

مخالفت  -70، باطل شود اراده که حقی کلمه -69، آمیز کفر کلمات -68، کردن

، انداختن دیگران گردن به را خود گناه -72، گمراه کردن دیگران -71، تقّیه

، بافی منفی -76، سرائی نوحه -75، شهید خواندن مرده -74، جابی لعن -73

 -80، جابی نفرین -79،  محرم نا مرد با زن گری عشوه -78، نعمت کفران -77

 1.هجو گفتن -82، ای که از انجام آن عاجز استدهوع -81، مؤمن آبروی ریختن

 

※※※※※※※※ 
 

 معرفت نفس
 شناسد؟!آن که خود را نشناخت، چگونه دیگری را می  

 ؟!ده است، از یاد چه چیز خرسند استآن که خود را فراموش کر 

  ،آن که می پندارد کاری برتر از خود شناسی و خداشناسی است

 چیست؟!

 کاری چه به پس نساخت، درست همیشه برای را خود که آن 

  ! پرداخت؟

 به خرواری است، ننهاده قدم کیستم من مقدّس وادی در که آن 

 .خردلی

 ترسدمی خودش از ترسد، می مرگ از که آن. 

 ا شناخت، دریابد که ب هستی کران بی دریای از جدولی را خود که آن

 همه موجودات مرتبط است، و از این جدول باید بدانها برسد.

 است همان او ارزش است، آرمان هر به که آن. 

 ماند.بعه خویش نداند، از سعادت جاودانی باز مزر و زارع را خود که آن 
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 بیند سیبآ هرزه گیاه از نکند، وجین را کشتزارش که آن. 

 دقیق هاحیوان افعال و احوال در و انسانها، اخالق و صفات آثار در که آن 

  .یابدمی انسانها ملکات تمثالت را حیوانها شود،

 1.نیست آدم نیست، همدم خدا یاد با که آن 

 
※※※※※※※※ 

 اوصاف اولیاء اهلل

فرمود: هر کس خدا و عظمت او را بشناسد، دهانش را از سخن  )ص( خدا رسول 

، و شکمش را از طعام ، باز دارد و خود را به نماز و روزه مشغول سازد. پس مردم 

گفتند: پدر و مادرمان به فدایت اى رسول خدا! آیا این گونه اشخاص ، از اولیاى 

ان تفکر باشد، و سخن خدایند؟ فرمود: اولیاى خدا سکوت کنند، و سکوت ش

گویند و سخن شان ذکر باشد، و نظرشان عبرت است ، و نطق کنند نطق شان 

حکمت باشد. راه رفتن شان میان مردم برکت است . اگر خدا براى آنان اجلى 

مقرر نفرموده بود، از ترس عذاب و شوق به ثواب ، ارواح شان در اجسادشان نمى 

 2گنجید.
 

※※※※※※※※ 

 آموزش مناجات با خدا

 به و ومر کجا به بگو آمدی؟ چرا اینجا: گفتند اگر ،ه حقیقت برو و بگو: آمدمب

 کنم؟ رو در کدام

 ستنی در دوم دگر و رستدَ این          این ره است و دگر دوم ره نیست
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 : به اذن کی آمدی؟ بگو شنیدم:اگر گفتند

 فیض نوالت منع نیست بر ضیافتخانه

 انداخته خوان داده در صال و است گشاده در

آوردی؟  هچ اگر گفتند: کجا بودی؟ بگو راه گم کرده بودم.اگر گفتند: تا بحال 

 بگو اوالً دل شکسته که از شما نقل است:

  بسدر کوی ما شکسته دلی میخرند و 

 است دیگر سوی آن از فروشی خود بازار

 و ثانیاً:

 است من سلطان درگه از بخششم طمع         جز نداری نبود مایه دارائی من

 نه خدایی تو رایگان، بیامرز، رایگان دادی روزی ،الهی آفریدی رایگان و ثالثا:

 اگر گفتند: برونش کنید بگو: .بازرگان

 دیگر در از آیم در ،در این از کنید برون        نمی روم ز دیار شما بکشور دیگر

 اگر گفتند: این جرأت را از که آموختی؟ بگو از حلم شما.

 باز فرمائید اگر گفتند: قابلیت استفاضه نداری بگو قابلیت را هم شما افاضه می

 اعراض نمودند بگو: تو از اگر

 اهلل من نصر آیه بحق  به واهلل به باهلل به تاهلل

 اهلل الحکم شوم کشته اگر  از دامنت دست بر ندیرم که مو

بگو اوالً شنیدم شما غفارید و ثانیاً من ملک نیستم آدم زاده  ،: مذنبیاگر گفتند

 و ثالثاً: ام

 بگو زیست و نکرده گنه که آنکس     نا کرده گنه در این جهان کیست بگو

 بگو چیست تو و من میان فرق پس من بد کنم و تو بد مکافات دهی

 اگر گفتند: این حرفها را از کجا یاد گرفتی؟ بگو:

 منقارش در تعبیه غزل و قول همه ایند   بل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبوبل



 اگر گفتند: چه می خواهی؟ بگو:

 1نیست سر در هیچ تو لقای جز  جز تو ما را هوای دیگر نیست

※※※※※※※※ 
 قبض و بسط

  مر، قجزر بحر، مد را در پى دارد، و محاق  «یا قابض و یا باسط»الهى

سن در قبض بدر را، و ادبار فلک و عقل ، اقبال را؛ و قوس نزول ، صعود را؛ قلب ح

 .است و امیدوار بسط است

 یزت قبض را بر بسط الهى از قبض شاکى نیستم ، که در مصحف عز

دگانت در ماینط و الیه ترجعون فرموده اى، و نس: و اهلل یقبض و بیمقدم داشته اى

 گفته اند. «یا قابض و یا باسط»مناجاتها به تاءسى کالمت 

 که قبض و قضا و جمع و قرآن باهم الهى حسن در قبض، صابر است ،

الجمع نباشد یوم الفصل کدام  . اگر یومصل و فرقان باهماند، و بسط و قدر و ف

و اگر قبض نباشد  است؛ و اگر قضا نباشد قدر کدام؛ و اگر قرآن نباشد فرقان کدام؛

 2.بسط کدام

 
※※※※※※※※ 

 صابر باش

د اگر به راستى تشنه شدى آب برایت مى فرستند. صابر باش که اگر دیر شو

رند گییرتر مى مسلما دروغ نخواهد شد، مجرب است . عالوه اینکه کسانى که د

 ى گوید:گیرند و وجه آن با تدبر معلوم مى گردد. عارف رو مبهتر و پخته تر مى
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 کرد ما را عاشقان یکدگر   حکمت حق در قضا و قدر 

 آب مى نالد که کو آن آب خوار  تشنه مى نالد که کو آب گوار 

 1تا بجوشد آبت از باال و پست  آب کم جو تشنگى آور بدست 

※※※※※※※※ 
 

 عادت دادن نفس به ذکرچگونگى 

فرمودند: مى -روحى فداه-شیخ عارف و کامل ما جناب شاه آبادى  امام خمینی:

، د در ذکر مثل کسى که به طفل کوچک، که زبان باز نکردهشخص ذاکر بای

آید و کلمه را کند تا اینکه او به زبان مىتکرار مى ،خواهد تعلیم کلمه را کندمى

کند و او اداى کلمه را کرد، معلم از طفل تبعیت مىکند. پس از آنکه ادا مى

رسد همین شود و گویى از طفل به او مددى مىخستگى آن تکرار برطرف مى

گوید باید به قلب خود که زبان ذکر باز نکرده ، تعلیم ذکر طور کسى که ذکر مى

کند و نکته تکرار اذکار آن است که زبان قلب گشوده شود و عالمت گشوده شدن 

زبان قلب آن است که زبان از قلب تبعیت کند و زحمت و تعب تکرار مرتفع شود. 

ر شد و پس از گشوده شدن اول زبان ذاکر بود، و قلب به تعلیم و مدد آن ذاک

 2.شود، به مدد آن یا مدد غیبى متذکر مىزبان قلب، زبان از آن تبعیت کرده

※※※※※※※※ 

 تفاوت های فلسفه و عرفان
  .سکوت "عرفان" و آوردمی حرف "فلسفه"

 کند.دهد و این عقل را بال و پر میمی پر و بال را عقل آن

  آن نور است و این نار.
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  .سینه در این و بود درسی آن

 .دلدار این از و شوی دلشاد آن از

 .خو خدا این از و شوی جو خدا آن از

 .رساند خدا به این و کشاند خدا به آن

 .مقصد این و است راه آن

 .ثمر این و است شجر آن

 .فقر این و است فخر آن

 1کجا و این کجا! آن

 
※※※※※※※※ 

 دستور العمل

فتهجّد  و من اللیل »اگر دستورالعمل می خواهی مگر این آیه را تالوت نکرده ای

  « به نافله لک عسی أن یبعثک ربّک مقاماً محموداً

 و مگر نشنیده ای :

 حیاتم آب شب ظلمت آن واندر  دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند 

 دادند

 و مگر برایت نخوانده ام :

 را بقا آب ی سرچشمه کف به آری در خلوت شبهای تارت می توانی

 :خالصه مرد سحر باش که

 صَمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر به دوام

 ـــــهان را کند این پنج تمـــامنا تمامان جــــ

 :مدار دست از دامن دوست بر و
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 اللـه به حقّ آیه ی نصرٌ من اهللبه واللـه به بالـله به ت

 که مو از دامنت دست بر ندیرم اگر کشته شوم الحــکم هلل

رایگان از دست دادی شب را  ، و اگر روز را بهاگر در شب نگرفتی در روز بگیر

هو  »:  یاد داد که فرمو جناب دوست به ما. این راه و رسم گدایی را خود دریاب

سرّش این است «  الذی جعل اللیل و النهار خلقه لمن أراد أن یذکر أو أراد شکوراً

 1.خواهدکه جواد است و جود گدا می
※※※※※※※※ 

 تاثیر کلمات در تکوین

ر امور برخی بر این باورند که کلمات که از اموری غیر تکوینی است تاثیری د 

ه قول به این معنا که نمی توان برای کلماتی که ب گذارد.تکوینی به جا نمی 

شود یمبرخی باد هواست تاثیر در امور مادی و خارجی قایل شد و این که گفته 

اشد بتواند در چیزهای مادی چون درخت و سنگ تاثیر گذار ای میکه هر کلمه

 امری موهوم و خرافی است.

 وتاثیرات کلمات را بر گیاهان هر چند که تحقیقات و پژوهش های میدانی 

هی با جانوران به اثبات رسانده و دانسته شده است که چگونه رشد بوته و گیا

ه کشود و این شود کم و یا زیاد میکلمات و یا انرژی که از شخص ساطع می

یاهان تواند در رشد گکلمات عاشقانه و محبت آمیز و یا تندخویی و خشونت می

 انوران موثر باشد.و یا تغییر رفتاری ج

وزه حاما در گذشته و حتی در حال حاضر برخی هنوز منکر کلمات و واژگان در 

ن صیغه امور تکوینی و خارجی هستند. از جمله بسیاری از افراد در باره خواند

اسمای  عقد و کلمات آن پرسش های مطرح می سازند و یا در باره تکرار برخی از

 رند.الهی و تاثیر آن پرسش های دا
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زهای آغاز انقالب اسالمی استاد عالمه حسن زاده آملی حکایت می کرد که در رو

های مختلفی فکر ی و مکتبی در ایران هر کسی اندیشه و تفکری را که گروه

کرد، روزی در مجلس عقدی نشسته بود که فردی تحصیل تبلیغ و از آن دفاع می

از عقد و خواندن صیغه کرده دانشگاهی نیز در آن مجلس حضور داشت. سخن 

آن پیش آمد. آن شخص دانشگاهی که آدمی متشخص بود در جلسه گفت که 

ها همه حرف است و این کار اگر سنت و آداب و رسوم اجتماعی نبود میاین

 بایست جمع شود؛ زیرا صیغه و کلمات اثری ندارد و چیزی جز باد هوا نیست.

دادم تا این که مدتی گذشت و ها را گوش میاستاد می فرمود من این صحبت

عقدی خوانده شد و هر کسی مشغول کاری شد. ناگهان به دانشگاهی رو کرده و 

شنیدند. دانشگاهی او را به جمالت و کلماتی سرزنش کردم به طوری که همه می

رسد پیرو مکتب کمونیست بود هنگامی که در جمع خود را مورد که به نظر می

ت زده و شرمگین شد و رنگ از چهره اش پرید و سرزنش و نکوهش دید خجال

 شود؟هاج و واج مانده بوده که چرا و به چه دلیلی سرزنش می

؟ چه فرمود: رو به او کردم و گفتم: چرا رنگ از چهره ات پریده استاستاد می

؟ باد اید؟ کاری که نشد؟ تنها باد هوا بوداتفاقی افتاده که این گونه متغیر شده

  ری دارد که شما را این گونه متغیر کرده است؟هوا چه تاثی

در کائنات اثر  چیزی هر برای که فهمید و نیاورد بر دم و کرد سکوت دانشگاهی

و تاثیری است و این گونه نیست که کلمات در هستی هیچ تاثیر نگذارند و جهان 

  تکوین از جهان کلمات و یا امور غیر تکوینی تاثیر نپذیرد.

 
※※※※※※※※ 

 دستور العمل سیر و سلوکی از امام خمینی

هان اى عزیز! از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن دامن همت بر کمر زن و 

تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقى است و قواى تو در تحت 

تصرف تو است ، و جوانى برقرار است و اخالق فاسده بر تو غالب نشده ، و ملکات 



بر تو چیره نگردیده ، چاره اى کن ! و دوائى براى رفع اخالق فاسده و  رذیله

قبیحه پیدا کن ، و راهى براى اطفاء نائره )فرونشاندن شعله ( شهوت و غضب پیدا 

 نما.

از براى این مفاسد اخالقى  «علماى اخالق و اهل سلوک»بهترین عالج ها که 

در  ،ه در خود مى بینىشت را کاند، این است که هر یک از این ملکات زفرموده

و همت بگمارى ، چندى، مردانه قیام و اقدام کنى ، و بر خالف آن تانظر بگیرى

برخالف نفس تا مدتى، و بر ضد خواهش آن رذیله، رفتار کنى؛ و از خداى تعالى 

 ، توفیق طلب کنى که با تو اعانت کند در این مجاهده.در هر حال

جندش ، رفع شده و شیطان و خلق زشت مسلما، بعد از مدت قلیلى، آن

 شود.؛ جنود رحمانى به جاى آنها، بر قرار مىاز این سنگر، فرار کرده «کریانشلش»

 ،نسان است، و موجب فشار قبر استمثال: یکى از ذمائم اخالق که اسباب هالکت ا

ل ن یا هم شغو انسان را در دو دنیا، معذب دارد، بد خلقى با اهل خانه یا همسایگا

 ، است که این زائیده غضب و شهوت است.یا اهل بازار و محله

کنى اگر انسان مجاهد، مدتى در صدد برآید که هر وقت نامالئمى پیش آمد مى

گذارد، و شود، و بناى سوزاندن باطن را مىاز براى او، و آتش غضب شعله ور مى

، را به ناسزا گفتن و بدگوئى کردن؛ برخالف نفس اقدام کرده کند اودعوت مى

مالئمت به خرج دهد،  عاقبت بد و نتیجه زشتى این خلق را یاد بیاورد، در عوض 

دهم ول مىو در باطن شیطان را لعن کند، و به خدا از او پناه ببرد. من به شما ق

عوض شده  «خلق»کلى  ، بهکه اگر چنین رفتار کنى، بعد از چند مرتبه تکرار آن

 کند.در مملکت باطن شما منزل، مى «ق نیکوخل»و 

، ممکن است شما را رفتار کنید! اوال: در همین عالم ولى اگر مطابق میل نفس

شود در یک که مى «پناه مى برم به خداى تعالى از غضب» نیست و نابود کند.

تل نفس بشود. سته موجب ق، انسان را در دو دنیا هالک کند؛ خداى نخواآن



س الهیه، ناسزا بگوید؛ چنانکه دیده ، انسان در حال غضب به نوامیممکن است

شود( گفتند و )سخنى که سبب ارتداد مى «رده»، مردم در حال غضب که ایم

ناخدا که در موج هاى سخت دریا کشتى بى»حکماء فرموده اند:  مرتد شدند.

 «در حال غضب گرفتار شود، به نجات نزدیک تر است از انسان

ینکه ، کما اال و مراء، در مباحثه علمیه، هستىیا اگر خداى نخواسته اهل جد

قدام ها گرفتار این سریره زشت هستیم، مدتى برخالف نفس، ابعضى از ما طلبه

رد، ، مباحثه پیش آمد کمى که مشحون به علماء و عوام است. در مجالس رسکن

باه خودت بشو، و تصدیق آن طرف گوید، معترف به اشتدیدى طرف صحیح مى

 را، بکن.

. خدا نکند که حرف بعضى از اهل در اندک زمانى رفع شود این رذیلهامید است 

علم و مدعى مکاشفه درست باشد، مى گوید: براى من در یکى از مکاشفات کشف 

شد که تخاصم اهل نار که خداى تعالى اطالع مى دهد، مجادله اهل علم و حدیث 

اگر احتمال صحت هم بدهد، باید خیلى در صدد رفع این خصلت  انسان .است

 1باشد.

※※※※※※※※ 

 )ره( یت اهلل بهجتآمکاشفه طالب نجف در کالم 

ارت از مراجع قم در حاشیه شرح زی« خلیل مبشر کاشانی»حضرت آیت اهلل شیخ 

 :فرمود« جامعه کبیره»شریف 
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ان اهلل آیت اهلل بهجت )رضواکثرعلمای قدیم دارای مقام مکاشفه بودند. حضرت »

 علیه( به بنده فرمود: زمانی که ما وارد نجف شدیم، اکثر روحانیت نجف

 حتی طلبه های جوان سیوطی خوان، دارای مکاشفه بودند. اشرف،

مسئله مکاشفه امری عادی بین روحانیون  حضرت آیت اهلل بهجت افزود:

 برای را خود مکاشفات طالب از کدام هر رفتیم، می یکدیگر دیدار به وقتی بود.

طور که مردم برای یکدیگر رؤیا و خواب دیدن  همین کردند، می تعریف دیگری

خود را تعریف می کنند و این امر آنقدر طبیعی و عادی بود که هیچکس نفی 

دیگری نمی کرد و هیچکس تعجّب نمی کرد زیرا این حالت عمومی و برای اکثر 

ال کمتر دیده می شود که کسی اهل مکاشفه باشد و افراد اتفاق می افتاد، اما حا

اگر هم کسی اهلیت داشته باشد و بخواهد مکاشفه خود را بیان کند، دیگران از 

 1«شنیدن کشف و شهود او تعجب می کنند.

※※※※※※※※ 

  در چه کار بودید؟!

 المالئکة توفاهم الذین ان: فرمایدمى سبحان خداوند عالمه حسن زاده آملی:

کنند در یکه ارواحشان را قبض مىمال که آنان کنتم؛ فیم قالوا نفسهما ظالمى

 2که بدیشان گویند: در چه کار بودید؟ئه ستمکار به نفس خود بودند،، مالحالى ک

※※※※※※※※ 

 تاثیر خاص شب و ویژگى هاى ثلث آخر شب
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قدر شب را بدان که بزرگ ترین نزول و شریفترین عروج در شب بوده است ، اما 

((. ما قرآن را در شب قدر فرو 1آیه ) -انا انزلناه فى لیله القدر )سوره قدر  -نزول 

فرستادیم و اما عروج ؛ سبحانه الذى اسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى 

( پیراسته باد خدایى که 1آیه  ،المسجد االقصى الذى بارکنا حوله )سوره اسرى

مسجد االقصى که اطراف آن را مبارک  در شب بنده اش را از مسجد الحرام به

 کردیم سیر داد.

در روز مشغله و آمد و شد و اسباب انصراف انسان بسیار است به خالف شب که 

هنگام آرامش قوله سبحانه : انا سنقلى علیک قوال ثقیال ان ناشئه الیل هى اشد 

ذکار و اوراد ( لذا ا73، آیه هار سبحا طویال. )مزملوطئا و اقوم قیال ان لک فى الن

و خلوت را در شب تاثیرى خاص است که در روز نیست . به خصوص در ثلث 

آخر لیل که هوا تصفیه شده و با روح بخارى مزاج انسان مسانخ است و بدن هم 

تر از خستگى بدر آمده است و انفعاالت و تمثالت و مکاشفات زودتر و بهتر و قوى

 .ه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودالروى مى آورند و من اللیل فتهجد بى ناف

※※※※※※※※ 

 خدا خاص بندگان اوصاف 

 اند:بندگان خاص خدا چنین کسانى

 با تواضع در زمین حرکت مى کنند. -1

آن گاه که جاهالن اینان را به عتاب خطاب کنند، با سالمت نفس و زبان  -2

 خطاب کنند، و با سالمت نفس و زبان خوش جواب مى دهند.

 ها را با عشق خدا و براى رضایت او به سجده و قیام سپرى مى کنند.شب  -3

پروردگارا! عذاب جهنم را از ما دور کن که »دایم با دعا و تضرع مى گویند:  -4

 «.بد عذابى است و جهنم بد منزل و بد سرانجامى است

 .سازندمى خود پیشه را روى میانه و کنند نمى اسراف کردن انفاق در -5



 خوانند.مى را خداى فقط و شوند نمى قایل شریک خدا براى -6

 از قتل و جنایتى که خدا آن را حرام کرده است، پرهیز کنند. -7

هرگز گرد عمل زشت زنا نمى گردند که هر کس مرتکب این عمل زشت  -8

د شد، شود، کیفر جاودانه اش را خواهد دید و در قیامت عذابش دو چندان خواه

داوند کنند و اعمال نیک انجام دهند که در این صورت ، خ مگر کسانى که توبه

اوند توبه گناهان آنان را به ثواب مبدل خواهد کرد و هر کس توبه کند، البته خد

 اش را مى پذیرد.

 به ناحق شهادت نمى دهند. -9

ز آن در اهر گاه به کار بیهوده و زشتى از مردم هرزه بگذرند، بزرگوارانه  -10

 گذرند.

مى گاه متذکر آیات الهى شوند، همچون کوران و کران از کنار آن ن هر -11

مل مى گذرند، بلکه با دلى آگاه و چشمى بینا آن را مشاهده کرده و در آن تا

 کنند، تا به مقام معرفت و ایمانشان افزوده شود.

زندان ما به هنگام دعا با خداى خود مى گویند: پروردگارا! از همسران و فر -12

هان و را قرار ده که مایه روشنى چشم ما شوند و ما را سرخیل پاکان جکسانى 

 پیشواى پرهیزکاران قرار بده .

پاداش صبر چنین بندگانى قصرهاى بهشتى خواهد بود که در آنجا با سالم و 

درود و شادمانى با یکدیگر مالقات مى کنند و در بهشت زیبا براى ابدیت و 

 1همیشه )جاودان ( خواهند بود.

※※※※※※※※ 

 هاافزایش تحمل در حوزه
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ما تحمل را در حوزه باید باال ببریم. خوب، یکى مشرب مقام معظم رهبری: 

فلسفى دارد، یکى مشرب عرفانى دارد، یکى مشرب فقاهتى دارد، ممکن است 

همدیگر را هم قبول نداشته باشند. من چند ماه پیش از این، در مشهد گفتم که 

ى اللَّه تعالى علیه( مشرب ضدیت با فلسفهقزوینى )رضوان مرحوم آ شیخ مجتبى

ایشان شدید، در این جهت خیلى  -حکمت متعالیه، مشرب مالصدرا، داشت 

ى مکتب مالصدراست؛ نه فقط امام )رضوان اللَّه علیه( چکیده و زبده -غلیظ بود 

 آ مرحوم خوب، ى عرفانى هم همینجور است.اش، در زمینهى فلسفىدر زمینه

. بود زنده وقتى تا میکرد ترویج امام از داشت، قبول را امام فقط نه مجتبى شیخ

. مرحوم آ میرزا امام دیدن قم، آمد مشهد از شد بلند ایشان کرد؛ امام از هم ترویج

جواد آقاى تهرانى در مشهد جزو برگزیدگان و زبدگان همان مکتب بود، اما ایشان 

 به ه در تلویزیون پخش میشد، مخالف بودند؛جبهه رفت. باتفسیر حمد امام ک

 از. میکردند حمایت اما مروارید، آقاى مرحوم هم ایشان، هم گفتند؛ من خود

لحاظ تعامل سیاسى، اجتماعى، رفاقتى، با  از اما مخالف، ممشا و مشرب لحاظ

 1.هم مأنوس؛ همدیگر را تحمل میکردند. در قم باید اینجورى باشد

یک نفرى نظر فقهى میدهد، نظر شاذّى است. خیلى خوب، قبول ندارید، کرسى 

پردازى تشکیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیایند این نظر نظریه

اى داده میشود همینجور، فقهى را رد کنند با استدالل؛ اشکال ندارد. نظر فلسفى

ى تکفیر و رمى و این حرفها مسئله همینجور.اى داده میشود نظر معارفى و کالمى

آن هم در داخل حوزه نسبت به علماى برجسته و  را بایستى از حوزه ورانداخت؛

است، بنده دهن باز  مخالف حقیر ىبنده نظر با حرفشان از اىگوشه یک بزرگ؛

 2.کنیدها شروع کنم رمى کنم؛ نمیشود اینجورى، این را باید از خودِ داخل طلبه

※※※※※※※※ 
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 فارابی و ابن سینا

ها عالی میل داشته باشید در این زمینهاگر جناب :فرمایندمی )ره( امام خمینی

 کتب بر عالوه گونه علوم،توانید دستور دهید که صاحبان اینتحقیق کنید، می

 علیهما اهلل رحمة سینا بوعلی و فارابی هاینوشته به زمینه این در غرب، فالسفه

یت که معلول و علیت قانون که شود روشن تا کنند؛ مراجعه مشاء حکمت در

 معانی ادراک و محسوس هرگونه شناختی بر آن استوار است، معقول است؛ نه

 نه است؛ معقول دارد، تکیه آن بر استدالل هرگونه که کلی قوانین نیز و کلی

 1.محسوس

※※※※※※※※ 

 شیخ اشراق سهروردی و صدر المتالهین

های سهروردی در حکمت اشراق مراجعه و نیز به کتاب :فرمایندمیینی امام خم

 نور به دیگر مادی عالی شرح کنند که جسم و هر موجودنموده و برای جناب

 از انسان ذات شهودی ادراک و است نیازمند باشد،می حس از منزّه که صرف

به حکمت از اساتید بزرگ بخواهید تا  و است حسی پدیده از مبرّا خویش، حقیقت

 الصالحین و النبیین مع اهلل وحَشَرَهُ متعالیه صدرالمتألّهین رضوان اهلل تعالی علیه

 و ماده از مجرد است وجودی همانا علم، حقیقت که گردد معلوم تا نمایند؛ مراجعه

 2.شد نخواهد محکوم مادّه احکام به و است منزّه مادّه از اندیشه هرگونه

※※※※※※※※ 

 عربیمحیی الدین ابن 
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کنم و از کتب عرفاء به خصوص فرمایند :دیگر شما را خسته نمیامام خمینی می

این  مباحث برم؛ که اگر خواستید ازالدین ابن عربی نام نمیمحیی

گونه تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در اینگردید، مطلع مردبزرگ

 خدا به توکل با سالی چند از پس تا گردانید؛ قم راهی مسائل قویاً دست دارند،

 آگاهی سفر این بدون تر زموی منازل معرفت آگاه گردند؛ کهباریک لطیف عمق از

 1.ندارد امکان آن از

※※※※※※※※ 

 مخالفت با عالمه طباطبایی در گذشته

مخالفت « طباطبایى»ى قم با فلسفه و وجود مرحوم آقاى در گذشته در حوزه

به دستور تعطیل گردید و ایشان مجبور شد دانید درس اسفار ایشان شد. مىمى

 آقاى است؛ بوده ما فلسفى ىحوزه مرکز قم ى اخیر،شفا تدریس کند. در دوره

 اهل و تفسیر اهل متعّبد، الذّکر،دائم مواظب، متشرّع، کامالً انسان هم طباطبایى

 را خصوصى جلسات البته (است نبوده طورىآن قلندرمآبهاى آن از بوده؛ حدیث

ب علمى و فقه و اصولش هم طورى نبوده که کسى بتواند آنها مرات )نداریم کارى

حال کسى مثل آقاى طباطبایى که جرأت کرد و فلسفه را درعین .را انکار کند

طور مورد تهاجم قرار گرفت. نتیجه چیست؟ نتیجه این ادامه داد و عقب نزد، این

 دین علماى بین و جامعه رد ما است که امروز سطح تفکّرات و معرفت فلسفى

 زیادى تعداد امروز داشت جا طباطبایى، آقاى مثل استادى بودنِ  با. است محدود

. باشیم داشته شهرستانها دیگر و قم در ایشان ىتالمذه از یک ىدرجه استاد

ى ایشان سیلهو به که اىفلسفى جریان بنابراین بود؛ فعّالى فرد طباطبایى آقاى

کرد، که نکرده است. البته باید به شکل وسیعى گسترش پیدا مىگذارى شد، پایه

 تعظیم و تجلیل چشم با هم االن و بودیم« بروجردى»ما همان وقت مقّلد آقاى 
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 تکرار نباید این. شد این اشنتیجه بود، هرچه باالخره اما کنیم؛مى نگاه ایشان به

 1.شود

※※※※※※※※ 

 فلسفه اسالمی فقه اکبر

فقه اکبر  )طور که شما فرمودید و درست هم گفتیدهمان (اسالمىى فلسفه

ى معارف دینى در ذهن و عمل خارجى انسان ى دین است؛ مبناى همهاست؛ پایه

 تالش و کار به این و برویَد و کند پیدا است؛ لذا این باید گسترش و استحکام

 .2دارد احتیاج

※※※※※※※※ 

 ترس از تدریس فلسفه در گذشته

ى ماّل ى به واسطهکه جزو تالمذه -در اصفهان « مالّ اسماعیل خواجویى»سابقاً 

. کرده فلسفه تدریس کندبا آن مقام علمى و عظمت، جرأت نمى -صدرا بوده 

 طورى - دیگران و «بیدآبادى» مرحوم مثل - ایشان سرنوشت بعضى از اقران

یس کردند فلسفه تدرىخ درست کرده بود که جرأت نمتل هاىتجربه اینها براى

 کنند. مالّ اسماعیل خواجویى، هم رجالى است، هم فقیه است،

ى ماست. متأسفانه اینها شناخته شده هم اصولى است و هم از بزرگان فالسفه

جا داخل پرانتز عرض کنم: یکى از کارهایى که باید صورت هم نیستند. همین

 ما ىفلسفه متعّلمین. است مختلف هاىدوره ى شیعه درگیرد، معرفى فالسفه
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 افراد این کردممى عرض. شناسندمى را معروف نفر چند شناسند؛نمى را اینها هم

  1.کنند فلسفه اظهار کردندنمى جرأت ترس از

 ※※※※※※※※ 

 فلسفه یک امتیاز و افتخار است

طور نیست؛ فلسفه یک امتیاز و یک افتخار است؛ نه فقط در چشم امروز این

ها که حتى اهل فلسفه طور است. بعضیها، بلکه در چشم مردم هم همین حوزوی

. کنندمى فلسفه استادىِ  ادّعاى هم نیستند، براى همین امتیازات ظاهرى،

 فدا را خود باید مثالً  حاال که نبینید کنندهمأیوس را فضا هم طوراین بنابراین،

  2.تیاز دارده شویم؛ نه، امروز فلسفه امفلسف ىعرصه وارد و کنیم

※※※※※※※※ 

 شرایط غیبت
 ؛کند مومن باشدشخصی که انسان در غیاب او غیبت می -1

تی ح عیبت و نقص گفته شده در غیاب او نزد عموم مردم ناخوشایند باشد. -2

ه باگر در نزد عموم مردم ان مطلب ناخوشایند باشد اما خود ان شخص راضی 

 ؛این فعل غیبت نام داردبازگو نمودن ان مطلب بوده باشد باز 
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این اگر شود که از مردم پوشیده باشد. بنابرعیب و نقصی در غیاب فرد بازگو  -3

عیب نزد کسی که از  فردی به داشتن عیبی نزد مردم معروف باشد. بازگفتن ان

 آن اگاه است حرام نیست.و ...

※※※※※※※※ 

 نکات مهم درباره غیبت
شود هیچ نقشی در اصل غیبت نداشته و رضایت شخصی که از او غیبت می -1

 ؛کندحرمت و گناه را برطرف نمی

عیب او غیبت شده موجب جواز  آگاهی قبلی شنونده غیبت از کسی که از -2

کند ، زیرا منظور از آشکار بودنی که حرمت غیبت را برطرف میاو نیست غیبت

 دانش شخصی نیست بلکه منظور معروف بودن و اشتهار عرفی است.

※※※※※※※※ 

 موارد استثناء غیبت

تواند نسبت غیبت کردن از شخص متجاهر به فسق حرام نیست و شخص می-1

 به ان گناهی که شخص نسبت به ان تجاهر دارد غیبت کند.

توان ستم او را غیبت کردن از شخص ستمگر روا است. یعنی در غیاب او می-2

 بازگو نمود.

مانع است. البته این غیبت برای غیبت کردن از شخص بدعت گذار بال  -3

 باشد.جلوگیری از ایجاد انحراف به وسیله او می

※※※※※※※※ 

 زندگی یا سیر و سلوک؟



 که زندگی آنقدر مشکالت دارد که برای انسان فرصت سیر و گویندبرخی می

وانده خو  مه تاکنون شنیده ایتر از این جملبه راستی عجیب سلوک نگذاشته است.

 یم؟ا

  فرماید:قرآن کریم میو سیر و سلوک داریم.  زندگیدانم ما چه برداشتی از نمی

ای انسان! تو با  (6/االنشقاق)َلاِقیهِفَمُ کَدًْحا رَبِّکَ إِلَى کَادِحٌ  إِنَّکَ  الْإِنَْسانُ  أَیهَا یا 

 روی و او را مالقات خواهی کرد!تالش و رنج بسوی پروردگارت می

ا مسیر و سلوک یعنی زندگی. و  یعنی سیر و سلوکزندگی بر اساس آیه فوق، 

بدا .م همه در حال سیر و سلوکیم. همه ما سالکیم و به سمت مقصدی در راهیم

ابشان و خوشا آنان که خو اوست. انا هلل و انا الیه الراجعون.هم اوست. مقصد 

مه کار و کاسبیشان. ه خوردن و نوشیدنشان. ذکرشان و فکرشان. بیداریشان.

ن در رفت اینها شعار نیست. این افراد در اطرافما اتشان به قصد قربت است.شئون

 و آمدند. مشغول کسب و کارند.

 به حمد و قل هو اهلل کارشان بی خوشا آنان که اهلل یارشان بی

 1بهشت جاودان بازارشان بی خوشا آنان که دائم در نمازند

ل لم و عمبه دم با ع. دم مهستی خود دم به دم در حال ساختن وجود همه ما

ها، هگفت .هاشنیدهحواس پنجگانه ما ). تمام صادرات و واردات مسازیرا می خود

حاصل  اکنونن ما. ندسازرا می ماد نهمه و همه دار ها و...(خواندهها، .نوشته

ه خود ک یمبنگرباید . ماستجان  ما،. پرونده اعمال مسالیانی زندگی خود هستی

ه با یاد ک یم. بنگرمبا چه و با که محشوری یمببین یا که جهنم. مرا بهشت ساختی

 .مچه کسی دلشادی

※※※※※※※※ 
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 نیرِاَ

 :یکی گفت

 بگذر نگفته ارنی سینا، طور به رسی چو

 ترانیلن  جواب به تمنا، این نیرزد  که

 :دومی جوابش داد

 مگذر و بگو  ارنی سینا، طور به روی چو

 !لن ترانی تو ندای دوست بشنو، چه ترا چه

 :تر استاما دیدگاه سومی جالب

 باشد ندیده  را تو که ،بگوید آنکس ارنی

 !تو که با منی همیشه، چه جواب لن ترانی؟

 :گفته چهارمی

 نهانی ببینمت که کویت، به آمدم سحر

 !ترانی لن هزار  دو گفتی، نگفته ارنی

 اینطور سروده: پنجمنفر 

 سینا طور به روی چو تو بدین جمال زیبا،

 !ترانی لن بگفت  که کس،آن ارنی بگوید

※※※※※※※※ 

 اسم اعظم خدا

وارد شدم و آن جناب را به خدا )ع(  علی المومنینبر امیر براء بن عازب گوید:

که خداوند رحمن جبرئیل را به ارسال آن  سوگند دادم که مرا به اعظم اسمائی

د مخصوص گردان ،را و آن حضرت شما را )ص(مخصوص داشت و وی رسول اهلل 



بود من اراده داشتم که آن را تا در لحدم نهاده شوم اگر سوال تو نمی فرمود:

 .پوشیده دارم

حشر  شش آیه اول حدید و آخر هر گاه خواهی خدا را به اسم اعظم وی بخوانی،

بگو ای کسی  تا آخر سوره را بخوان، و پس از آن «هو اهلل الذی ال اله اال هو»از 

گر احاجت خود را بخواه( که سوگند به خدا  )یعنی که چنانی با من چنین کن

نیا قسم به خدا من آن را برای د بر شقی بخوانی سعید می گردد. براء گفت:

 .خوانمنمی

نین مرا هم اینچ )ص(رسول اهلل  همین صواب است، امام علیه السالم فرمود:

وصیت فرمود جز اینکه مرا امر کرد که خدا را بدان در کارهای بزرگ و دشوار 

 .1بخوانم روزگار

سََّماوَاتِ وَالْأَْرضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّْحمَنِ الرَّحِیِم سَبَّحَ لِلَّهِ َما ِفی ال

 (1الْحَکِیمُ)الحدید/

 (2ى کُلِّ شَیٍء قَدِیرٌ)الحدید/حْیی وَیمِیتُ وَهُوَ عَلَلَهُ مُلْکُ السََّماوَاتِ وَالْأَْرضِ ی

 (3لِّ شَیءٍ عَلِیمٌ)الحدید/هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطُِن وَهُوَ بِکُ

ِلُج ی ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الَْعرْشِ یعْلَمُ َما هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاِت وَالْأَرْضَ ِفی سِتَِّة أَیامٍ 

 َما  وَمَا یعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أَینَفِی الْأَرِْض وَمَا یخْرُجُ ِمنْهَا وَمَا ینْزِلُ مِنَ السََّماءِ 

 (4بَصِیرٌ)الحدید/ کُنُْتمْ وَاللَُّه بِمَا تَعْمَلُونَ

 (5أُمُورُ)الحدید/الْلَهُ مُْلکُ السََّماوَاتِ وَالْأَْرضِ وَإَِلى اللَّهِ تُرْجَعُ 

 (6الصُّدُورِ)الحدید/  هُوَ عَِلیٌم بِذَاتِاللَّیلِ وَیولِجُ اللَّیلَ فِی النََّهارِ وَیوِلجُ النَّهَارَ ِفی 

 (22لشََّهادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ)الحشر/هُوَ اللَّهُ الَّذِی َلا إِلَهَ إِلَّا هُوَ َعاِلمُ اْلغَیبِ وَا
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 وَالْأَْرِض حُ لَهُ مَا ِفی السََّماوَاتِ الُْحسَْنى یسَبِّ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ اْلبَارِئُ اْلمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ 

 (24وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)الحشر/

 ※※※※※※※※ 

 عقل و دل

به  آید و بعد از آن کارتا حدی به کار سالک می ،عقل در مسیر سیر و سلوک

ل واصلی جز اهلذا  رساندمی . این دل است که سالک را به مقصددست دل است

)درگیری ظاهری نه آیددرگیری نیز پیش می دل و عقل دل نیست. گاهی بین

 .حقیقی(

    راه دشوار است و تن از کار ترسانست یاران

 1دل خریدار است کاین ره راه جانانست یاران

گوید میعقل گوید. باش میدور، دشواری و سختی راه دورباشعقل با مشاهده 

ت و راه جانان اس ،راه گوید ایناما دل می است سختی بسیار در کمینت نشسته

کند عقل انسان را رهزنی می دل خریدار است. اینجاست که گوش دادن به ندای

 .و این دل است که در صراط مستقیم است داردو او را از کمالش باز می

 وبینیم که بین دل و عقل خالص هیچ تعارضی نیست اما اگر دقیق بشویم می

ن آ باید دانست رخ دادن ها موید یکدیگرند. هرکجا بین دل و عقل تعارضی آ

گوید عقل خالص می باشد.به وهم می عقل خالص نیست بلکه عقل مشوب عقل،

زش شود و به متاع با ارها مرد پخته میشود. در سختیگنج بی رنج حاصل نمی

 .گرددمینائل 
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 شیوه رندان بالکش باشدعاشقی  ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

زنند. پس این سوال که به حرف دل دل و عقل خالص دو حرف متناقض نمی

لکه بدان که عقل و دل متناقض نیستند ب سوالی باطل است. ؟گوش کنم یا عقل

باشد. یعنی عقل تا حدی مصحح طریق دل می ،اند و همچنین عقلدر طول هم

م کمک هدست دل است. و عقل در باقی راه ورد و باقی راه به آسالک را باال می

 .خطا نشود نماید تا دچار افراط و تفریط وکار دل است و او را یاری می

اش. در آن مسیر ب صراط مستقیم است. آن راه، گویند.بنگر دل و عقلت چه می

 .و بدان راهی جز این راه نیست

 گفتم که الف. گفت دگر؟ گفتم هیچ

 .حرف بس استدر خانه اگر کس است یک 

 
※※※※※※※※ 

 بدان حاجت روایی

از . و شوندمیبعضی از گناهان مانع اجابت دعا که اند فرمودهدر روایات به ما 

 دانیممیماند. همچنین اند دهان تشنه بدون آب نمیبه ما فرمودهسوی دیگر 

ه ابتدا اند آن دعایی کزبان حال در دعا مهم است نه زبان قال. و همچنین گفته

نید که اند طوری دعا کبه ما فرموده ت.گوید و بعد زبان بگوید مستجاب اسدل ب

 .انگار بعد از دعا حاجتتتان در دم منزلتان حاضر است



اند: به خدا سوگند هیچ بنده مومنی در حاجت خود به فرموده )ع( امام باقر 

  1خداوند اصرار نورزد مگر آنکه حاجتش را برآورد.

هر که اطمینان داشته باشد آنچه خدا  المومنین به ما فرموده اند:همچنین امیر 

 2.گیردشود دلش آرام میبرایش مقدر کرده از او فوت نمی

خطاب به ما فرمودند:کرم خداوند سبحان با حکمت او  علی )ع( امیر المومنین

 3تضاد پیدا نمیکند از این روست که هر دعایی مستجاب نمیشود.

موده خدا بدان که مطالب فوق الذکر حجت را بر تو تمام ن تو ای سائل درگاه

اقع تشنه ای اگر به واقع طالبی و اگر به و :است.ابتدا از گناهان توبه کن و بدان

ستی خواهی مطلب حقی است و اگر در دعا مصر هو اگر مطلبی را که از خدا می

 لد به شک مطلب این در و روایی حاجت ،داری اطمینان متعال قادر به اگر و

 . باش آرام و مده راه خود

یت و بدان اگر مطلبی که طالب آنی با حکمت خدا در تضاد باشد باز هم دعا

هی منت تهی به نحو دیگر. چنین دعایی بی اجابت نیست.نمستجاب خواهد بود م

 که بهتر از خواسته تو باشد. اجابتش به نحو دیگریست

ای مانده اشکال کار در دلت شک و شبههآرامی و  اگر با این توضیحات باز هم نا

 .ان نداریبدان یا طلب حقیقی نداری و یا به خداوند اطمین را در جای دیگر بجو.

※※※※※※※※ 
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 حاجی ناجی

خانه کجا؟ طائف آن کجا و عارف این کجا؟ آن سفر الهى خانه کجا و صاحب

ش. آن اهل جسمانى است و این روحانى. آن براى دولتمند است و این براى دروی

و عیال را وداع کند و این ماسوارا. آن ترک مال کند و این ترک جان. سفر آن در 

ماه مخصوص است و این را همه ماه و آن را یکبار است و این را همه عمر. آن 

سفر آفاق کند و این سیر انفس راه آن را پایان است و این را نهایت نبود. آن 

که از او نام و نشانى نباشد. آن فرش پیماید و رود رود که برگردد و این میمی

پوشد و این از خود شود و این محرم. آن لباس احرام میاین عرش. آن محرم می

شنود. آن تا به مسجد الحرام گوید و این لبیک میشود. آن لبیک مىعارى می

رسد و این از مسجد اقصى بگذرد. آن استالم حجر کند و این انشقاق قمر، آنرا 

سعى آن چند مرّه بین صفا و مروه است و سعى  کوه صفا است و این را روح صفا.

کند و این پرواز، آن مقام ابراهیم این یک مره در کشور هستى. آن هروله می

قام ابراهیم. آن آب زمزم نوشد و این آب حیات. آن عرفات بیند طلب کند و این مُ 

آن از عرفات به مشعر  ا همه روز.آنرا یک روز وقوف است و این ر و این عرصات.

کوچ کند و این از دنیا به محشر. آن درک منى آرزو کند و این ترک تمنّى را، آن 

بهیمه قربانى کند و این خویشتن را. آن رمى جمرات کند و این رجم همزات. آن 

آنرا ال فسوق و ال جدال فى الحج است و این را  حلق راس کند و این ترک سر.

ال جرم آن حاجى شود و این  آن بهشت طلبد و این بهشت آفرین.فى العمر. 

 .1خنک آن حاجى که ناجى است ناجى.

※※※※※※※※ 

 توصیه اخالقی عرفانی

                                                           
 الهی نامه؛ - 1



و خبردار شویم که این نبود که ما  وقتی بیدار شویم که کاروان رفت آه آه اگر

 ! می پنداشتیم و بدان دلخوش بودیم

اش را آنکه دفتر هستی برند. خنکچه می دانند که با خودروند و نمیهمه می

ی ی چند سالهی کارهایش آگاه شد. و چون هرکسی کشتهبگشود و از روزنامه

، دل مردگان از مرگ هراس دارند و از کشتزار خود بیزارند، و اش هستزندگی

 .زنده دالن از کشت خود سپاس گزارند و به پروردگار خود امیدوار

 .دهد و نماز شب به مینو کشاندیرو و پرتو میی شب جان را ناندیشه

ی کارها و گفتارها جز نیایش و در بندگی باید نیک استوار و پایدار بود تا همه

 .ستایش دادار نبود که بی رنج گنج به دست نیاید

راه ، نیک هموار است و کار سخت دشوار. شیرمردان خوش تن به کار در دهند 

 .کم سزاوار آستان دلستان گردند تا دشوارشان آسان گردد و کم

، وگرنه چند روزی چون دیگر انانه سپرد گوی نیک بختی را ببردهرکه جان به ج

 .جانوران بخورد و بمرد

زندگی را اندازه است که در کم آن، بیم تباهی است و در ، کار و خواب، خوراک

، سیر ه آکنده ی آن، که، رهزن شود چنانکشکم تهی ، ترس رسوایی. افزون آن

ی روی مایهی دلدار نگردد. میانهشود و سیراب تشنهی دیدار نمیگرسنه

 .ارجمندی و نیک بختی است بلندپایگی،

آنچه را که داور خرد دستور داد به جا آر و پاسخ درست برای پرسش خدایت 

 .فراهم کن

بگیرند  بگذار تا دیگران از تو رنگ .تنها از آفریدگارت شرم بدار نه از آفریده هایش

شیزی هرکس در هر پایه ای که هست اگر رهزن است، ارزش پ .نه تو از آنان

پیمانت را با خدا و پیمبر  .: مگسانند گرد شیرینیناچیز ندارد. بی پرده بگویم



ر نیامد آنگه گله کن. سخت استوار کن و از ته دل بگو خدایا آمدم. گر کام تو ب

 .1، خود را باشکوتاهی سخن
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