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   فصل اول

  ر و سلوك روحييس يا در نكته هاي سلوكي در عرفان عملي
  

  مطلب يكم: راه هاي شرعي در امور عرفاني
تسلط بر نفس اماره جز با تالش ها و سختي هاي مشروع و صحيح حاصل 

نمي شود، اين براي آن است كه سالك در صحنه عمل به آساني بتواند آنچه 

مورد رضاي محبوب نيست كنار بگذارد و اين حالت به جايي برسد كه 

قبلي ناپسند برصفحه قلب سالك نقش بندد، بلكه جز خير و  نگذارد واردات

  انديشه هاي خوب نيز بر قلبش خطور نكند.

خداوند غيور است. دوست ندارد كه در قلب بنده غير از «در حديث آمده: 

  »خودش چيزي باشد.

اما با اين وجود، تضعيف نفس و غلبه بر آن به وسيله رياضتهاي باطل، 

  ي حرام است و نتيجه عكس دارد.مكروه و نامشروع كار



  مطلب دوم: سختي و گشايش
اگر باليي به سالك رو كند نبايد از آن فرار كند، بلكه ناگزير بايد به آن 

  راضي باشد تا به تدريج از او برطرف شود.

و اگر گشايش و شادماني به او روي كند، نبايد به آن دل ببندد، چراكه بال 

كند به تلخي مبدل مي شود و سرور هنگامي هنگامي كه سالك از آن فرار 

  كه سالك به آن مغرور شود، به باليي عليه سالك تبديل مي گردد.

اگر مومن مي دانست كه از تحمل «اما صادق (عليه السالم) مي فرمايد: 

مصائب چه چيزي براي او ذخيره شده است، حتما مي خواست كه گوشت و 

  »جسم او را با قيچيها تكه تكه كنند.

  

  مطلب سوم: انديشيدن در امور كلي عالم
تفكر در كليات دنياي طبيعت سالك را از مشغول شدن به جزئيات باز مي 

دارد. پس اگر سالك دائما در امور هستي و كلي مثل انديشيدن در آفرينش 



نفس و مشابه آن از مسائل كلي طبيعت از فكرش  تآسمان و زمين و حقيق

كار بكشد و اين روش تفكر را داب و عادت خود قرار دهد، اينجاست كه 

ديگر به خواسته هاي محدود نفس خود توجه نمي كند. در اين صورت و با 

  فريبنده را به كلي قطع كرده است.اين روش ماده شهوت ها و لذت هاي 

  مطلب چهارم: اثر تنهايي، گرسني و سكوت
س به خداوند و عالم غيب را به ثمر مي عادت نفس به خلوت و تنهايي، ان

نشاند و تفكر لطيف و معنادار همراه با گرسنگي و سكوت زمينه را براي 

  تحصيل معرفتي نوراني آماده مي كند.

  مطلب پنجم: پيدا شدن الهامات رباني
پس از عبور از مرحله ذكر لفظي به ذكر قلبي، سالك بايد مترصد واردات 

باني از روي جذب و انجذاب در مظانش باشد و قلبي و منتظر الهامات ر

  غيبي را بدون تالش و سختي ببيند.عنايات 



  مطلب ششم: آثار نيكي ها و بدي ها
اين است  - چنان كه در قرآن آمده - سالك بايد به اين نكته توجه كند و آن

كه كارهاي نيك آثار و انوارش به هرگونه اي كه باشد ده برابر مي شود. 

و از » نيكي انجام دهد، ده برابرش به خودش تعلق مي گيرد. كسي كه كار«

كسي كه گناهي انجام دهد، «لطف خداي سبحان است كه گناه چنين نيست. 

ي كيفرش بيش از اندازه گناهش نخواهد بود. عميق شدن در اين لطف اله

  اثري پاك در روح ايجاد مي كند.

  مطلب هفتم: مراعات حقوق مردم
مور و روابط دو طرفه روزانه اش با مردم كه در زندگي سالك در شئونات، ا

فردي و اجتماعي او وجود دارد، بسيار با حق الناس، برخورد مي كند. اين 

مادر، همسايگان، دوستان، نزديكان و تمام  پدر،مربوط است به زن، بچه،

افراد دور و نزديك. پس بر سالك واجب است كه حق هر صاحب حقي را 

  ن حقوق اجحاف نكند.ادا كند و در آ



و راه عدل را نسبت به ديگران در پيش بگيرد، چراكه سبب سستي و بي 

ر و سلوك همين اجحاف است و سالك نمي داند كه از كجاست. يحالي در س

فلذا سالك ناچار است كه به طور كلي از آزار ديگران و كوتاهي در حق 

ظاهر و باطن را با هم  پرهيز نمايدو الزم است كه -و لو بقدر ناچيز -ايشان

وفق دهد و به مقدار بند انگشتي از شرع مقدس تجاوز نكند، چراكه در اين 

، مگر بعد از صورت از چشم خدا خواهد افتاد و خودش نيز نخواهد فهميد

  گذشت تمام فرصت ها.

  مطلب هشتم: حاالت سالكين
  سالكين از نظر ضعف و قوت سه دسته اند:

اه باطن را مي پيمايند و دريچه اي از درون به روي دسته اول كساني اند كه ر

ايشان بازمي گردد، اما وقتي كه عوامل باز دارنده اي دست به هم دهد در 

حالي كه از باطن روي گردان شده متوقف شده و ادامه نمي دهند حال 



سالكاني اينچنين نزد خداوند بدتر از حال سالكاني است كه اصال با اين راه 

  د.آشنا نيستن

دسته دوم سالكاني اند كه به كرامات و مكاشفه هايي امتحان مي شوند و به 

آن دو مشغول شده، از مقصد نهايي كه همان معرفت خداوند باشد غافل مي 

  مانند.

دسته سوم سالكاني اند كه در سير خود از پايين ترين مراحل به باالترين 

تربيت استاد كامل  يوسته تحتمراحل پيوسته حركت مي كنند و اين سير پ

  است.

  مطلب نهم: قبض و بسط
هر سالكي در مدت سلوك خود دائما به حالت قبض و بسط كه بين ترس و 

اميد است دچار مي شود. زيرا اگر هميشه در حالت قبض بماند به بيماري 

 ياس از رحمت الهي مبتلي مي شود و اگر بسط او مدت دار شود دچار غرور

  خواهد شد.



  مالمطلب دهم: ك
اگر سالك در دنيا به كمال رسيد، كه رسيد و اگر قبل از بدست آوردن كمال 

مرد، شهيد مرده است و مهاجري است كه به سوي خدا رفته است و بعد از 

اگر كسي در حالي كه «مردگ به كمال مي رسد. خداوند عزيز مي فرمايد: 

ايد و در قصد دارد به سوي خدا و رسولش هجرت كند از خانه اش بيرون بي

  1»اين حال بميرد، اجرش با خداست.

  مطلب يازدهم: واليت راه توحيد است
فرقي ميان توحيد الهي و واليت اهل بيت عليه السالم نيست. وقتي از عرفان 

عملي درباره وحدانيت خداوند سخن مي گوييم در حقيقت از محمد و آل 

سوي خدا فرامي  محمد عليه السالم حرف مي زنيم، زيرا ايشان مردم را به

  خوانند و راهنمايان اويند.
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شناخت خداوند، بدون معرفت به محمد و آل محمد عليه السالم براي هيچ 

توضيح سلوك باطني صحيح سالك را به يك نقطه  اينكس امكان ندارد، با 

مشترك مي رساند. پس كسي كه بين توحيد و واليت تفكيك قائل مي شود 

خطايش مثل روز روشن است و از عرفان عملي و نوري باطن هيچ بويي 

نبرده است. آنچه ما گفتيم امري وجداني است كه هر قلب يكتاپرستي به آن 

آن را از اول سلوكم تاكنون دريافته ام و تا  اذعان دارد و من خودم شخصاً

  آخر هم همين گونه است.

آقاي ما كه روح ما فداي اوباد، مرحوم سيد هاشم موسوي حداد، بر اين 

 –موضوع بسيار تاكيد داشت. هرچند كه او از طرف جاهالن زمان خود 

به زياده روي در فنا و توحيد و ضعف در واليت  -خداوند از آنان بگذرد

  1متهم مي شد، ولي آنان را با سعه قلب مهربان خود تحمل مي نمود.

                                                 
بنابر ھمين قاعده سلوکی عرفانی و اشراقی بود که شيخ اکبر محی الدين عربی و شاعر واصل ابن فارض مصری، صاحب  -  ١

قصيده تائيه ای که مراحل سلوک  خود را در آن بيان کرده، عارف شدند و امثال ايشان محال است به کلمات بزرگی در عرفان 
يدن به توحيد و واليت آميخته به ھم و ھمين معنی ابن عربی و ابن فارض را به مقامات عالی زبان را بگشايند مگر پس از رس

  در عرفان رسانيده است.
  



  مطلب دوازدهم: نيت سالك
بهره ها و لذائذ نفساني داراي نقش موثري است؛ حتي در مستحبات و آداب 

بايد نيت و انگيزه اصلي  شرعي، مثل نماز شب و مستحبات ديگر. پس اول

پاك شود و بعد مبادرت به عمل شود و سالك نبايد فقط به جنبه مستحب 

د تا از خطر حظ نفس اد باشتبودن عمل نظر كند و چه بهتر با دستور اس

  محفوظ بماند.

  مطلب سيزدهم: ذكر و فكر نوراني و درست
هستند، به بعد از استاد دو راهنماي سالك  1ذكر و فكر روشن گر و درست

شرطي كه هميشه آن دو را به كار بگيرد. و به وسيله آن دواست كه مدارج 

مي پيمايد. هرگاه غفلتي سالك را بگيرد واجب است كه  ذره  كمال را ذره

بعد از هماهنگي با استادش به فكر و ذكر رجوع كند. پس هنگامي كه با 

ش به زودي از خودش خلوت كرد و بر آن چيزي كه قبال بوده برگشت، قلب

                                                 
تفكر نوراني كيفيت ويژه اي دارد به طور مثال استاد مرحوم و مغفور ما سيد هاشم حداد به من توصيه فرمود كه  - 1

معرفت پيدا كند از كجا آمده و در كجا زيست مي كند و به كجا  خداوند رحمت كند بنده اي را كه«در حديث معروف 
 بينديشم.» خواهد رفت.



تمام كدورت ها پاك و از تمام غبارها تميز خواهد شد. بر اين اساس 

با يكي همنشين شدي و قلبت به دليلي تاريك شد، نااميد مشو  هنگامي كه 

و خيال نكن از راه خارج شده اي. الزم است كه خلوتي روحاني داشته 

ي. اينجاست كه باشي تا به حالت قبلي خود و حتي حالتي بهتر از آن برگرد

نشاط و توانمندي تازه مي شود و از نو شروع به حركت مي كني، وال حول 

  و ال قوه اال به.

  

  مطلب چهاردهم: بروز حالت هاي عصبي
اضطراب و بداخالقي براي سالك در بعضي از مراحل سلوك بروز مي كند. 

وقتي حالت عصبي و فشارهاي روحي پيش مي آيد، واجب است سالك در 

قدور تا برطرف شدن آن حرف نزند. مخصوصا اگر كسي پيش روي او حد م

 و نبايد ترتيب اثري بدهد تا وقتي كه قرار باشد، اصال نبايد صحبت كند

  بگيرد و آرامش كامل برقرار شود.



  مطلب پانزدهم: پيروي از استاد
انسان در بيماري هاي جسماني، نيازمند مراجعه به پزشك ماهر است و 

وقتي پزشك به او نسخه اي مي دهد، بدون معطلي نسخه را به داروخانه مي 

برد و بدون سوال و اعتراضي به آن عمل مي كند. سالك نيز بايد هنگام بهره 

حي مند شدن از استاد و پزشك روحاني با دچار شدن به بيماري هاي رو

اينگونه باشد. پس بر سالك واجب است كه آنچه استادش درست و موجه 

مي داند، تعبدا و الزاما بپذيرد، وگرنه با شك و ترديد و سوال و اعتراض راه 

به جايي نخواهد برد. سالك با مروز زمان و با باال رفتن در مراتب عرفان 

بهترين مثال در  عملي، خواهد فهميد كه آنچه از استادش سر زده بجا بوده.

اين مورد همان داستان موساي نبي عليه السالم و معلمش خضر نبي عليه 

  انطور كه در قرآن كريم آمده است.السالم است؛ هم



  مطلب شانزدهم: رفيق راه
هنگامي كه استاد ويژه اي پيدا نمي شود، بر سالك است كه از يك استاد 

و در راه محبت خدا برادري عمومي بهره مند شود و از رفيق مومني كه با ا

، دو مومن »مومن آينه اي براي مومن است.«زيرا  1مي كند كمك بگيرد.

يكديگر را در رفع بعضي از موانع و ايجاد زمينه هاي مساعد ياري مي دهند 

و همچنين كمك بگيرد از خواندن كتاب هاي اخالقي و عرفاني كه داراي 

صدق  -سبحانه -يب اگر خداوندروش صحيح و فهم آسان هستند. به اين ترت

نيت و طهارت قلبي از او ببيند، حاجتش را برآورده مي كند و راهنماي اميني 

   را به او نشان مي دهد كه دستش را بگيرد و به ساحل نجات برساند.
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  مطلب هفدهم : جلسات سالكين اهل ذكر
يكي شدن دل هاي سالكين و تمركز همتشان در {معرفت } خدا در جذب 

  دادهاي غيبي و بارش هاي الهي بسيار موثر است .ام

چنين مجالسي حرمت و آداب مخصوص به خود را دارند .بهتر است كه 

حضور در آن با وضو باشد و حالت نشستن در آن بايد مثل حالت تشهد در 

نماز و رو به قبله باشد ، جلسه بايد با تفكر و سكوت مطلق شروع شود و 

ل بكشد . بعد از آن بايد ده دقيقه قرآن بخوانند ،  اقالً بايد نيم ساعت طو

سپس بعضي از دعاهاي مناسب را به مدت پانزده دقيقه بخوانند . والزم است 

مضامين اين ادعيه با روحيات سالك مطابقت كند و شعله آتش روحش را 

تسكين نمايد و او را سوي توحيد و فنا حركت دهد . از اين قبيل دعاها مي 

ناجات شعبانيه ، و مناجات خمس عشر و دعاي يستشير و فصل توان به م

  هايي از جوشن كبير و دعاهاي مشابه آن اشاره كرد .



سزاوار است كه جلسه با گفتگويي نيم ساعته توسط استاد يا نماينده اش 

راجع به يكي از كتاب هاي گردآوري شده در عرفان عملي ختم شود؛ مانند 

لب « شته خواجه عبد اهللا انصاري و يا كتاب نو» منازل السائرين «كتاب 

نوشته ميرزا » لقاء اهللا « نوشته ي برادر ما عالمه تهراني و يا كتاب » اللباب 

جواد آقاملكي تبريزي و كتاب هايي ديگر از اين قبيل . ضمناً همين كتاب 

اين مجالس هم مي تواند در يك مكان ثابت باشد، و  هم كتاب درسي است .

اند به صورت گردش در منزل برادران برگزار شود هفته اي يك هم مي تو

 استاد يا كسي كه استاد او را تعيين كرده است برقرار گردد. ربار با حضو

ابن «شعري عرفاني در اين مجالس نقش ويژه اي دارد؛ مثل سروده هاي 

، به ويژه قصيده تائيه اش.آقاي ما سيد هاشم حداد با خودش اين »فارض

را زمزمه مي كرد، و مرا نيز به خواندن آن توصيه مي فرمود و من نيز قصيده 

  هميشه بخشي از آن را از حفظ داشته ام و با خود مي خوانم.



  بال مطلب هجدهم:
بال براي سالك نعمت است و صبر بر بال از بهترين صبرهاست. انبيا و اوليا از 

  بنده به خداي  صميم قلب به بال خوش آمد مي گفتند. آمده كه هر چقدر

  

بلكه بهجت و  1خود نزديك تر باشد، بيشتر در معرض بال قرار مي گيرد

خوشحالي او نيز بيشتر مي شود، چنانكه از حال مواليمان امام حسين عليه 

السالم نيز در روز عاشورا چنين چيزي سر زد. با وجود اين، بايد بدانيم كه 

بال بخواهد. اين دعا از ائمه سالك حق ندارد كه از خداوند به جاي عافيت 

خدايا مرا مبتال نكن، و اگر باليي بر «معصومين عليه السالم وارد شده است: 

من وارد كردي مرا صبور كن [گرچه بال و عافيت از توست] ولي عافيت و 

                                                 
اذيت و امتحان اگر مومن خود را در سوراخي از زمين پنهان كند، هر آينه خداوند كسي را براي «در حديث آمده كه  - 1

 »او مامور مي كند.



[معلوم شد كه] امام معصوم عليه  1»سالمتي برايم دوست داشتني تر است.

  ز خداوند سبحان سالمتي مي خواهد.السالم بال نمي خواهد، بلكه ا

  ذكرمطلب نوزدهم: 
اذكار عام مانند استغفار و صلوات به اجازه استاد نيازي ندارد مگر اينكه 

تعداد صلوات ها و يا استغفارها زياد باشد و يا الزم باشد كه براي آنها چله 

  نشيني شود.

و تبعات سرد و اما اذكار خاصي كه بعضي جالليه و برخي جماليه اند و آثار 

گرم در نفس انسان ايجاد مي كنند و موكلين غيبي، اعم از فرشتگان و اجنه و 

ارواح دارند و يا اذكاري كه مكاشفه اي را صورت مي دهد كه سالك نمي 

داند چگونه با آنها برخورد نمايد، كما و كيفا تماما بايد تحت اراده و سلطه 

  استاد و اشراف و اجازه او باشد.
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نماند فنا شدن در روح استاد موجبات فيض بردن از فيوضات و مخفي 

اشراقات استاد را فراهم مي كند. زيرا استاد شاگردش را در باطن و اراده اش 

  مستعد اين فيوضات مي بيند.

  مطلب بيستم: كتمان
كتمان براي پيشرفت روحي سالك اصل مهمي است، با اين توضيح كه از 

ن كند. سالك نبايد از روحيات، خواب ها و استادش نبايد چيزي را كتما

مكاشفات خود با كسي حرف بزند و نبايد پيش كسي اذكار، عبادات، سجده 

هاي طوالني و كارهاي ديگرش را اظهار كند. و راجع به هر چيزي كه با 

استادش در ميان گذارده بايد سر نگهدار باشد، مگر اينكه استاد به او اجازه 

  داده باشد.

در كارهاي خود از پوشاندن و مخفي كردن ياري «داريم كه  در حديث

  »بجوييد.



كتمان ذاتي جز با تمرين عملي و عميق شدن در خود و مراقبت تمام و كمال 

به دست نمي آيد. اينجاست كه سالك درمي يابد كه كتمان دايمي سببي قوي 

در اصالح و تكميل وجود اوست و بستري است براي درك حقايق پنهاني 

  كه بخاطر كوتاهي او در امر سر نگهداري از چشم او پوشيده مانده اند.

   مطلب بيست و يكم: استاد عام و خاص
اگر سالك چند استاد اخالقي عمومي داشته باشد، ضرري به او نخواهد 

رسيد، مخصوصا اگر اوايل سلوكش باشد. چرا كه چاره اي جز اين ندارد كه 

ن عملي دوره ي كاملي را در علم اخالق قبل از وارد شدن به منازل عرفا

نوشته ي عالمه ي » جامع السعادات « بگذراند. مثل مجموعه ي كتاب 

  (رحمه اهللا )نراقي 

سالك بايد آن را با دقت و پيگيري درس بگيرد و بر مراتب نفس خود 

تطبيق كامل عملي بدهد و بعد وارد ميادين عرفاني شود. و اينجا اگر در 

واهد به طور نظري عرفان را بفهمد ضرري متوجه او نخواهد ابتداي كار بخ



شد، حتي مي تواند در درس هايي از معارف حكمت وفلسفه شركت كند. از 

بدايه الحكمه «كتاب هايي كه از حكمت و فلسفه حرف مي زنند مي توان به 

مالهادي » منظومه ي«نوشته ي عالمه ي طباطبايي و » و نهايه الحكمه

نوشته ي مال صدراي شيرازي و كتاب هاي » ألسفاراالربعها«سبزواري و 

  ديگري مشابه آن اشاره كرد.

بلي. اگر سالك نسبت به ورودش به عرفان عملي و سير و سلوك روحي به 

يقين برسد، چاره اي جز رجوع به استاد كاملي كه مورد اطمينان او باشد 

  مي ناميم. 1»استاد خاص«ندارد و ما آن استاد را 

است كه دنبال اوبگردد و از خداوند در دعاهايش او را بخواهد و قبل  واجب

از رسيدن به استاد به آنچه در شماره ي شانزده گفتيم عمل كند و اگر استاد 

خاص را پيدا كرد واجب است كه دنبال كس ديگري نرود و هميشه به 

ستاد در ردها وراهنمايي هاي او التزام عملي داشته باشد. چرا كه تعدد ارويك
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عرفان عملي براي سالك مضر است و به عمر و وقت او خسارت مي زند و 

  سالك را به نتيجه مفيدي نمي رساند.

ر سالك بخواهد تمام تعاليم، توصيه ها، اوراد و اذكاري را كه در گو نيز ا

كتاب هاي چاپ شده و منتشر شده، به كار بندد به نتيجه ي مفيدي دست 

  كه آن كتاب ها عرفاني و معتبر هم باشند.نخواهد يافت، ولو آن 

اينجانب كساني را كه از كتب بي سند، مجهول المؤلف و سست روايت، 

طلسمات، ختم اذكار، دعاهاي حجاب و دعاهايي ديگر را بر مي گيرند و به 

  كار مي بندند شديدا بر حذر مي دارم.

ز آن ها چيزي چه بسا از بين بردن چنين كتابهايي واجب هم باشد، چرا كه ا

جز بدبختي و بال و نحوست عايد سالك نمي شود و به توكل و ايمان او 

آسيب مي رساند و نفس را به تاريكي هايي داخل مي كند كه بيرون آمدن از 

  آن سخت است.



  مطلب بيست و دوم: پاك كردن ذهن از خاطرات پراكنده
روح در ياد  نفس خواطر و صاف كردن ذهن و فكر از اغيار و تمركز قلب و

  حبيب كه همان خدا ـ جل جالله ـ باشد از مهم ترين امور سالك است. 

اكثر شكاياتي كه در مراجعه ي سالكين به ما مي شود راجع به همين موضوع 

انب مراقبه جاست. براي عالج مؤثر اين معضل توصيه مي كنيم كه هيچ گاه 

و روز، در منزل و  را از دست ندهند و دائما در تمام حاالت، اعم از شب

ات و تذكرات در نمسافرت و تنهايي و جمع به ياد خدا باشند. چرا كه تلقي

احساس قلب به حضور كم كم ياد او ملكه ي ذهن مي شود و غفلت الهي را 

كاهش مي دهد. و بدين ترتيب سالك با غلبه ي جنبه ي محبت و عشق الهي 

  بر روح، از خاطرات سوء و ذهنيات بد خالصي پيدا مي كند. 

اب زدگي در پايان اين مطلب سالكين را هشدار مي دهيم  كه در اين راه شت

به خرج ندهند و يأس روحي را از خود دور كنند چرا كه هر امري هميشه 

  در وقت خودش حاصل مي شود. 



   مطلب بيست و سوم: مجلس ذكر
هنگامي كه سالك با دوستان و برادران ديني اش در مجلس ذكر خدا و در 

محضر استاد مي نشيند، واجب است كه قلب و افكارش را از كنكاش در 

استاد و رفقايش نگاه دارد و از راه دادن سرزنش آنها در دل و احوال 

افكارش جلوگيري نمايد. زيرا اين امر جدا خطرناك است و انسان را از 

اعلي عليين به اسفل السافلين پايين مي آورد و سالك نبايد انتظار داشته 

باشد كه استادش هميشه مواظب او باشد و كنترل حاالت او را در دست 

د. چرا كه استاد به اندازه ي فيضي كه از عالم غيب مي رسد و به اندازه بگير

ي قابليت سالك عطا مي كند. وقتي سالك مطابق با وظيفه اش عمل كرد و 

پا از گليم خود دراز نكرد و از فكرش در شناخت خودش و در بر طرف 

كردن پرده هاي ظلماني و نوراني كار كشيد و از فيوضات مجلس ذكر 

ان ياري طلبيد و نيتش را با اهل مجلس درست كرد و افعال اهل دوست

مجلس را حمل بر صحت كرد و دوستي اش را براي آنان خالص كرد، در آن 



را مي بيند كه بر او نازل شده است. سالك بايد 1هنگام باران رحمت الهي 

يكي از افراد همين مجلس را ـ بعد از آن كه با استاد در ميان گذاشت و او 

نيز تصويب كرد ـ براي ديدار و رفاقت بيشتر در خارج از مجلس ذكر و 

  مالقات در طول هفته با او انتخاب نمايد. 

  مطلب بيست و چهارم: خطر مكاشفات
كساني از سالكين هستند كه بر مكاشفه و كرامات اصرار مي ورزند، اگر 

از ادامه چنين فردي نه از خودش و نه از استادش خواسته ي خود را نديد، 

دادن در سير و سلوك و حضور در جلسات هفتگي و عمل به دستورات 

استاد كه قبال انجام مي داده باز مي ماند. ما به چنين افرادي مي گوييم كه 

شما در همين ابتداي سلوك خطاي فاحشي مرتكب شده ايد و بدين ترتيب 

يا مقصد و آن هدف اساسي را كه بخاطر آن حركت كرده ايد، ضايع كرديد، آ

هدف همان معرفت اشراقي خدا نيست؟ مكاشفات همگي از عالم مثال سر 
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چشمه مي گيرد، گاهي به دست مي آيد و گاهي نمي آيد. سالك هر چه به 

عالم حقيقت نزديك تر شود، اينگونه مطالبات نفساني خود را در خود روز 

  به روز كم رنگ تر مي كند تا ريشه كن شود. 

افراد ضعيف آن است كه بايد با چنين طرز تفكري  نصيحت من به اين

  مجاهدت كرد تا دل سالك تنها براي تحصيل معرفت او خالص گردد.

از ديدگاه عرفان صحيح ذكر مكاشفات براي اين و آن جايز نيست مگر با 

  مشورت استاد مخصوص به خود.

گونه نوشته ي فريدالدين عطار نيشابوري از اين » تذكره االولياء«كتاب 

مكاشفات گوناگون پر است، و به همان علت فوق الذكر خواندن آن را براي 

هر سالكي توصيه نمي كنم، مگر اينكه سالكي باشد كه در مراتب سلوك 

پيشرفت كرده باشد و بتواند مكاشفه ي درست و صحيح را از سقيم و 

  نادرست تشخيص دهد.



   مطلب بيست و پنجم: اقسام نفس
مي از نفس را كه در قرآن كريم آمده است يادآور مي در اين مطلب تقسي

  شويم:

  الف) نفس اماره:

نفس اماره همان طبيعت اوليه اي است كه صاحبش را به خواسته ها و 

  دستورات بسياري كه مرضي خدا نيست وا مي دارد.

من خودم را «خداوند سبحان فرموده است: ـ از قول حضرت يوسف ـ  

  »     بدي دستور ميدهد، مگر اينكه خدايم رحم كند.تبرئه نمي كنم، نفس به 

  ب) نفس لوامه: 

اين نوع نفس نفسي است كه صاحب خود را هنگام ارتكاب خطا و حرام و 

منكرات و تمام چيزهايي كه رضاي خداوند ـ جل جالله ـ در آن نيست 

مالمت مي كند، مرتبه ي نفس لوامه از نفس اماره باالتر است، نفس لوامه 

از شروع عمل تزكيه و تهذيب نفس به دست مي آيد و چون اين نفس  بعد



داراي فضيلت و ارزش در نزد خداست خداوند در سوره قيامت بدان سوگند 

سوگند به روز قيامت و «ياد كرده است؛ آنجا كه خداوند عزيز فرموده: 

  »سوگند به نفس لوامه.

  ج) نفس ملهمه:

مالمت بسيار نفس اماره و مجاهدت نفس ملهمه نفسي است كه سالك بعد از 

سخت و طوالني، در خود احساس نيروي تشخيص حق از باطل مي كند. 

تقواي الهي را در خود پيدا كنيد. برايتان «خداوند بلند مرتبه فرموده است: 

در جاي ديگر قرآن » نيرويي قرار مي دهد كه خوب را از بد بشناسيد.

  » ز عملش به شما بياموزد.پرهيزگرا باشيد تا خداوند ا«فرموده:

خداوند به اين مرتبه از مراتب نفس در سوره ي شمس اشاره 

سوگند به نفس انسان و خداوندي كه آن را موزون آفريد، و به او «فرموده:

  »تمييز خوشبختي و بدبختيش را الهام فرمود.

  د) نفس مطمئنه:



ند پادشاه نفس مطمئنه نفسي است كه در جايگاه صدق آن هم در جوار خداو

مقتدر، مستقر و جا گرفته است نفسي است ملكوتي، و كلي الهي كه روح 

گرفته و شك و ترديد در آن راه ندارد و حقيقت اصالت وحده  بر يقين را در

اي نفسي كه «الوجود براي او حل شده است. خداوند سبحان فرموده است:

آسوده خاطر هستي، در حالي كه هم تو از پروردگارت خوشنودي و هم او 

  »از تو خوشنود است، به سوي او برگرد.

  مطلب بيست و ششم: تصنع در اعمال مستحبي
مجاز پلي است براي رسيدن به حقيقت «ثل معروفي هست كه مي گويد:م

همچنين به همين جهت مستحب است كه انسان خود را در مصائب امام 

حسين عليه السالم به حالت گريه بيندازد. پس اگر سالك خود را به اعمال 

تصنعي مشغول كند به اين اميد كه به معاني طبيعي و حقيقي آن دست پيدا 

نه براي او بد است و نه ضرري به او مي رساند. برخي از عرفا گفته اند: كند، 

  اگر نفس را مشغول نكني، مشغولت خواهد كرد. 



پس اگر گريه دست نمي دهد، خود را در مناجات به گريه بزند. اگر حضور 

تمام و كمال در حرم ائمه عليه السالم مقدور نيست، ايشان را به كم ترين 

ي زيارت كند و خود را از زيارت ايشان محروم نكند مراتب حضور قلب

مخصوصا اگر وقت او محدود باشد. همچنين نسبت به انجام واجبات و 

عبادات هم اين ضابطه برقرار است، چرا كه وقتي انگيزه ي خدايي نفس 

قوي باشد، سالك را بخاطر اخالص و صداقتش تدريجا او را به تحول 

  هد.روحي ذاتي و حقيقي سوق مي د

در تناسب با همين موضوع مي گوييم بر سالك پوشيده نيست كه چاره اي 

جز پذيرفتن امر استاد، آن هم از روي تعبد و اطاعت و در هر حال ندارد و 

اين به خاطر تربيت نفس است و همچنين اين مطلب الزم است در هنگام 

داد. حتي اگر انجام دادن واجبات الهي مثل نماز روزانه كه بايد آن را انجام 

  انسان آمادگي كامل نماز را هم نداشته باشد. 



  مطلب بيست و هفتم: عالج بيماري هاي روحي
  معالجه ي بيماري هاي روحي مثل معالجه ي بيماريهاي جسمي است.

شايسته است كه سالك از داروي مناسب استفاده نمايد. بعنوان مثال براي 

نفس به بذل و بخشش و  برطرف كردن بخل، هيچ راهي جز عادت دادن

اطعام وپرداخت صدقات و خيرات وجود ندارد و ممكن نيست برطرف كردن 

بخل و پديد آوردن حال بخشش وجود با بسيار خواندن نمازهاي مستجبي و 

  عبادات بدست بيايد. برطرف كردن غفلت نيز اينچنين است.

س است يعني جز با تبديل آن به ضدش امكان پذير نيست. ضد آن تذكر نف

به اينكه او در محضر خدا و فرشتگان نويسنده است. پس عالج غفلت به راه 

اندازي مؤسسات خيريه نيست و اينطور نيست كه با اين كارها ملكه ي 

  حضور الهي بدست بيايد.



  مطلب بيست و هشتم: استمرار عمل صالح
وظيفه ي سالك جهاد مستمر و طلب پي درپي و مصرانه و تالش و كوشش 

وار در رسيدن به هدف مورد نظر است. اما اين مطلب كي حاصل مي است

شود؟ و اينكه او به اين مقصد خواهد رسيد يا نه مطلب ديگري است و 

بر انسان است كه «بيرون از حدود وظيفه ي سالك است. شاعر عرب گفته:

آري. انسان جز با يكي از » تالش كند و بر او نيست كه حتما موفق شود.

تيجه ي خوب يعني شهادت و مرگ در اين راه و يا نيل به هدف از اين دو ن

  دنيا خارج نخواهد شد. 

  مطلب بيست و نهم: شب زنده داري
  بيداري درسحرگاهان و برخاستن در شب از مهم ترين شروط سالك است.



و رسيدن به مقصد مورد نظر جز با تهجد محال است. بعضي از عرفا به 

قبل از اذان صبح درزمستان و يك ساعت و برخاستن در شب، سه ساعت 

  1نيم در تابستان تأكيد داشته اند.

براي بيداري در سحر مي توان از خواب در اول شب و كم خوري قبل از 

  خواب و تالوت آيه اي آخر سوره ي كهف كمك گرفت.

  مطلب سي ام: ويژگي هاي سالكين
آنها را ذكر مي كنيم سالكين راه خدا عالئم، آثار و خصوصياتي دارند كه ما 

تا سالك بعد از اين كه مدتي را در سير و سلوك پشت سرگذاشت، خود را 

  با اين ويژگي ها بسنجد اين خصوصيات عبارتند از: 

تسلط بر سلوك و مراقبه، انتقال ذكر زباني به ذكر قلبي، خواب و رؤياي 

صادقه، الهامات رحماني، پيشگويي در بعصي امور و حصول بعضي از 

مكاشفات براي برخي از سالكين بدون اينكه خودش طلب كرده باشد، نگاه 

                                                 
 



توحيدي به اشياء، يافتن روح نماز و عبادت درخود درساعاتي غير از اوقات 

نماز، قرائت بسياري از اشعار عرفا و ادعيه ي مناجات و به ويژه تالوت 

قرآن، احساس خلوت روحي، حالت قبض و بسط عرفاني، فناي ذاتي و 

تجليات اشراقي، راضي شدن و تسليم شدن در برابر حوادثي كه اتفاق مي 

 و ائمه ي معصومين صلوات اهللا عليه وآله وسلم افتد، عشق به رسول اكرم 

و ديدن  عليه السالمو امام مهدي  عليه السالمبه ويژه امام حسين  عليه السالم

ن ثواب نيست اينكه بجا آوردن مستحبات مثل گذشته به نيت به دست آورد

بلكه از حب و عشق الهي باطني سرچشمه مي گيرد و تحوالت ديگري كه 

براي سالك در اين راه حاصل مي شود در اثر پيگيري اين راه با گذشت 

  مدتي از زمان.

  مطلب سي و يكم: سلوك كاسب
خوب است كه سالك كاسب دنبال شغلي بگردد كه با حال سلوكي او تناسب 

و را توانمند كرده است و در امر سلوك پيش ببرد. زيرا داشته باشد، بلكه ا



شغلها و اعمال كسبي كه با طبيعت سلوك در تضاد است به سد بلندي در 

برابر ترقي او مبدل ميشود. بهتر است كه سالك در صورت امكان شغلي را 

اختيار كند كه فكرش را در سلوك متمركز نمايد؛ مثل خياطي، و از كارهايي 

  ا مشغول و مشوش مي كند، بايد اجتناب نمايد.كه فكرش ر

  مطلب سي و دوم: بيماري جسماني
د ممكن آن حهنگامي كه سالك به بيماري جسمي دچار مي شود، بايد در 

را معالجه بكند و اگر به داليلي اين معالجه طول بكشد، بايد آن را غنيمت 

كند.پس او را بشمارد، چرا كه موجبات تضرع و توسل معنوي را فراهم مي 

مي بيني كه حمد و ذكر خدا پي در پي بر زبان و قلبش جاري مي شود و با 

ناله و زاري بيمار و «ناست كه در حديث آمده بآن انس مي گيرد. بر همين م

حال به حال شدنش در بستر بيماري عبادتي است كه او را به خداي سبحان 

  » نزديك مي كند.



   مطلب سي و سوم: تكرار توبه
الك در اوائل سلوكش نياز به توبه دارد، هرگاه كه از او گناه و مخالفتي س

سرزد پس اگر از گناه خود غسل توبه كرد، آمرزش طلبيد و دو ركعت براي 

پروردگارش نماز خواند، كدورت گناه از دلش بر طرف مي شود و اگر هر 

 در چندگاهي اين دو ركعت را با كيفيتي كه حاج شيخ عباس قمي رحمه اهللا

مفاتيح الجنان در اعمال يكشنبه ي اول ماه ذي القعده ذكر كرده، بخواند 

  مفيدتر است. 

سالك در باره ي اين تصميم بايد مناجات تائبين و دعاي حزين و ساير 

اين دعاها به حال او جدا مفيد  1ادعيه هاي متناسب با حال خود را بخواند

  هستند.
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  اسمطلب سي و چهارم: بر طرف كردن وسو
وسواس درراه پيش روي سالك امر خطرناكي است كه چاره اي جز آگاهي 

به خطرات آن و يافتن راه عالج ندارد. وسواس بدين صورت است كه شبهه 

هايي از هر سو در جنبه هاي خوردن، آشاميدن، پوشيدن و ... از خود سالك 

ن و و سايرين بر سالك وارد مي شود و ريشه كن كردن آن نيز با نور يقي

الزم است كه وسواس از ريشه سوزانده شود؛  1امداد غيبي ميسر نخواهد شد،

و اعتنا نكردن » ال حول و ال قوه اال بااهللا العلي العظيم«آن هم با بسيار گفتن

  و ترتيب اثر ندادن به مقتضاي حكم وسواس.

  مطلب سي و پنجم:سوء ظن نداشتن:
يه ي سير و سلوك به اين سوء ظن از مهلكات است. سالك در گام هاي اول

حالت خطرناك دچار مي شود و بخاطر همين بدبيني كارهاي مردم را خطا 

مي بيند و خود را درستكار مي پندارد، نسبت به ديگران از اهل ظاهر سوء 
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  سوزاند.
 



ظن پيدا مي كند و حتي به مراجع ديني بد بين شده، پشت سر آنها حرف 

ر حالي است كه احترام فقها هايي كه مورد رضاي خدا نيست مي زند، اين د

  واجب است، چرا كه ايشان پاسبانان شريعت نوراني هستند.

د به عيوب ديگران مشغول نمي زاگر سالك به اصالح عيب هاي خود بپردا

شود، سالك راه خدا قدروقت را مي داند، او اوقات خويش را درچنين 

  اموري كه به او مربوط نيست تلف نمي كند.

  اب هاي نفسانيمطلب سي وششم:حج
حجاب هايي ظلماني هستند كه سالك در ابتداي سلوك در نفس خود مي 

بيند. در چنين حالتي بر او واجب است آنها را شناسايي كرده و خود را از 

  نها برهاند. آ

بعد از اين نوبت حجاب هاي نوراني ميرسد، حجاب هايي كه شناخت و فهم 

  آنها بگذرد.  زه ي آنها نشده، اخوب دقيق آنها الزم است تا سالك فريفت



بهترين مثال انواري است كه از مكاشفات براي برخي از سالكين گاه گاهي 

به طور اتفاقي پيش مي آيد و ايشان نيز از روي غفلت به اين نورها اهميت 

مي دهند و اين توهم بر ايشان پيش مي آيد كه اين انوار آرزوي نهايي هر 

  سالكي است.

آن و سنت بر وجود  چنين حجاب هايي بسيار است از آن شاهد آن از قر

پروردگارا « جمله متني است از مناجات شعبانيه كه آن را متذكر مي شويم:

چشم دل هاي ما را با نور نگاهي كه به سوي توست روشن كن، تا چشم دل 

ها حجاب هاي نوراني را پاره كند و به معدن عظمت تو متصل شود و ارواح 

  »اه مقدس عزيزت بياويزد.ما به جايگ

  مطلب سي و هفتم: كسب و كار دنيوي
بعضي ها دوري از دنيا را در رياضت و عدم سعي و تالش و پارسايي مي 

بينند و اين در حالي است كه مسئو ليت نفقه ي خود و اهل و عيال شان 

برگردنشان است. كما اينكه انجام برخي از امور الزم جز با پول ممكن 



هاي سلوك الزم است، زيرا ايشان  يكم كردن ثروت براي مبتد نيست. آري

را مشغول مي كند و ليكن الزم است كه ما بفهميم كه اين مسأله تنها به تعلق 

قلبي بر مي گردد و نه غير آن پس اگرتو دل را از دوستي مال دنيا تهي 

كردي و خداوند خواست كه تو مالك همه ي دنيا باشي، هيچ مانعي در 

تو نيست. همچنانكه خداوند به پيامبرش حضرت سليمان بن داود (ع)  سلوك

  پادشاهي و ملك دنيا را عطا فرمود.

در اينجا برخي از احاديث را كه بر همين مطلب داللت مي كند، مي آوريم. 

صلوات اهللا عليه رسول خدا « فرموده: عليه السالمپيشواي ما امام صادق 

در عصري زندگي مي كرد كه فقر و قحطي و مشكالت اقتصادي  وآله وسلم

در آن حاكم بود ولي اگر در عصري باشيم كه دنيا روي آورد، پس 

سزاوارترين افرادي كه بايد از اين نعمت ها برخوردار باشند نيكان اهل دنيا 

  هستند، 



  1»نه بدكاران، مؤمنان هستند نه منافقان و مسلمانان هستند نه كفار.

ما قومي هستيم كه وقتي خداوند به ما «آمده كه عليه السالم باز از همان امام

راحت مي گيرد،ما هم بر خود راحت مي گيريم  و وقتي خداوند بر ما سخت 

مي گيرد ما نيز بر خود سخت مي گيريم. خداوند دنيا و لذائذ آن را براي 

   2»چ ارزشي ندارد.مؤمن آفريده، نه براي كافر، چرا كه كافر نزد خداوند هي

سلمان وقتي سهم خود را از بيت « از همان امام (ع) روايت ديگري است:

المال مي گرفت اول كاري كه مي كرد مؤنه ي غذايي يكسال خود را ذخيره 

مي كرد، به او گفتند: توبا وجود زهدت، چنين مي كني؟ فرمود: چرا 

  »مي كنيد؟همانگونه كه مي ترسيد من بميرم، آرزوي ماندن مرا ن

همانا نفس وقتي تكيه گاهي در زندگي دنيا ندارد، صاحب خود را به 

اضطراب مي كشاند، و هنگامي كه مصرف معيشتي خود را تامين كرد نفسش 

                                                 
 ـ كافي، كتاب معيشت.1
 ـ انوار النعاميه، مرحوم جزايري. 2



آرام و مطمئن مي شود. و اما ابوذر، پس او هم براي امرار معاش  چند بچه 

  1»شتر و گوسفند ذخيره كرده بود....

  اي مكاشفاتمطلب سي و هشتم: خطره
مكاشفات خطرات و آفاتي دارد و سالك ناچار است كه آنها را كامال 

بشناسد تا از خواسته ي نفسش رها گردد. در اينجا به برخي از آنها اشاره 

  مي كنيم:

  ي درست از نادرست سخت بودن تشخيص مكاشفه الف.

ن ي اين مكاشفات و مشغول شد بازماندن سالك از سير حقيقي به وسيلهب. 

  او به آنها از پيمودن راه توكل و توحيد.

دليل بر اين گفته ها آن است كه بعضي از اساتيد شاگردان خود را از 

پرداختن به اين امور باز مي داشتند، بلكه گاهي با تصرف حالت مكاشفه را 

 نيز از ايشان سلب مي كردند.  

                                                 
 كتاب شريف كافي، كتاب معيشت.ـ 3



زين شرعي در بعضي موارد مكاشفات با واقعيات منطبق نيست و با موا ج.

  نمي خواند.

  مكاشفه نوعي دخالت و تصرف در نظام هستي و ظاهر عالم طبيعت است. د. 

مكاشفه باعث بزرگ بيني مي شود، به صورتي كه سالك مدعي آنچه ه. 

كه طلبه اي از طالب » محمد علي باب«ندارد نيز مي شود ، چنانكه براي 

گي بهائيت از او نشأت حوزه ي نجف بود اتفاق افتاد و دين بيهوده و ساخت

  گرفت.

مكاشفه حقيقت نيست بلكه از عالم مثال است، به همين جهت از انسان و. 

هاي كامل صادر نمي شود، من نيز از استادم نديدم چنين مكاشفاتي كه 

  بعضي به آن افتخار مي ورزند.

هر سالك كه به دوستي و عشق الهي و عرفان حقيقي اشتغال داشته باشد، ز. 

ن اموري اعتنا نمي كند و اگر چيزي هم ببيند به استادش در حالي كه به چني



از آن پرهيز دارد در ميان مي گذارد. چرا كه مي ترسد در مهالك نفس 

  سقوط كند.

چنين مكاشفاتي از غير اولياي خدا هم ديده مي شود. پس مكاشفه نه ك. 

  موجب فضيلت و نه امتيازي دارد. 

م قرب و معرفت دور مي كند و بر تربيني و مكاشفه، سالك را از عالل. 

غرور را در او به وجود مي آورد و سالك در اين حال به جاي پرداختن به 

  كليات و مقصد عالي مشغول جزئيات مي شوند.

مكاشفه ها تجليات و ظهور نفس هستند و چاره اي جز معالجه ي آن م.

  توسط استاد وجود ندارد. 

حيدي و تعمق در نورانيت درون به سالك خالصه ي كالم اينكه تفكر تو

مجالي نمي دهد كه در مكاشفه ها بينديشد.سالك بايد وقت خود را به گونه 

  اي پر كند كه فراغتي براي كارهاي ديگر باقي نماند.



  مطلب سي ونهم: ملكه ي تقوي
تمرين و عادت دادن نفس به انجام واجبات و ترك محرمات، در به دست 

ا و عدالت واجب، براي هر مسلمان از زن و مرد امري آوردن ملكه ي تقو

اخالقي و ضروري است. هر چند شرط صحت عمل به حساب نمي آيد، 

همانند عدالت در امام جماعت، قاضي و مراجع ديني، ولي از ديدگاه عرفاني 

واجب است توجه شود: زماني كه عبادات و واجبات مانند روزه و نماز وغير 

ك ها از دروني نوراني نشأت نگيرد تغيير ريشه اي آن از فعل ها و تر

نخواهد داشت چرا كه اين افعال تنها به صورت روتيني كه بدن به آن عادت 

كرده و براي رفع تكليف شرعي خواهد بود. آري تقوي مراتبي دارد. و 

سالك درمرتبه ي باالي تقوا به نور افعال و افكار خود متĤثر شده و كامل 

  بهترين يار و ياور است. مي گردد و خدا



  مطلب چهلم: نصيحت هاي عمومي
به اموري كه شخصا آنها را تجربه كرده ام تمام سالكين را به طور عموم و 

  مرتبطين به خود را به طور خاص نصيحت مي كنم:

بر سالك الزم است كه براي رسيدن به هدف، با صالبت و قوت گام الف) 

  بردارد و نفس خور را رها نكند كه شك و ترديد در آن راه پيدا كند. 

بر سالك الزم است كه به تعمق و انديشه در ذات خود و شناخت ب) 

نفسش مشغول شود و دائما متذكر شود كه خداوند در همه حال با اوست و 

احب گنج و گوهر ذي قيمت الهي است و استخراج اين سالك خودش ص

گنج به دست اوست و مقصد اعالي اين راه از خودش بيرون نيست و توجه 

  به اين حقيقت او را بي نياز مي كند از اينكه هر روز نزد اين و آن برود.

اي انسان تو پنداشتي «آمده:  عليه السالمدر شعر منسوب به حضرت علي 

كوچكي هستي، در حالي كه بزرگترين عالم در تو نهفته  كه جرم و موجود



است . و تو كتاب روشني خداوند هستي و با بيان حروف اين كتاب اسرار 

  »عالم كشف  مي گردد. ن پنهاني آ

سالك نبايد به كمتر از خداي سبحان راضي شود و خواسته ي خدا را بر ج) 

  هواي نفس مقدم بدارد.

مي كنم و هم تو . ولي چيزي غير از آنچه من هم من اراده «حديث قدسي: 

  »مي خواهم محقق نمي شود.

تحمل جفاي مخلوق و آزار ديگران خود خواهي نفس را در هم مي د) 

شكند و صفايي در روح ايجاد مي كند. پس از اين حالت استقبال كن و در 

  هر حال آن راغنيمت بشمار.

يي استاد باشد نه كس ديگر و يا كم  و زياد كردن ذكر حتما بايد با راهنماه) 

  خود سالك. اين بخاطر اين است كه تأثير مثبت ذكر از بين نرود.



  مطلب چهل و يكم: توصيه هاي عمومي اهل سلوك
در طي چند سال جلسات هفتگي كه داشتيم جزوه ي كوچكي را به مبتدئين 

ت در راه سلوك داديم كه درآن آداب عملي سالك را كه بايد آن را در مد

آنها را ترك  ازسير و سلوك انجام دهد ذكر كرده ايم. سالك نبايد چيزي 

نمايد، مگر اينكه ضرورتي پيش بيايد. اين جزوه بيش از پنجاه مورد دارد كه 

  ما چهل مورد آن را بعنوان اينكه فايده اي به همه برسد مي آوريم.

ي القعده . شروع به توبه ي عمل به نحوي كه در اعمال يكشنبه ي اول ذ1

درمفاتيح الجنان ذكر شده. سالك بايد آن راهر سال تكرار كند و هر چند 

  گاهي در اوايل سلوك آن را بجا بياورد.

  . هميشه با وضو و طهارت بودن. 2

  . اينكه سالك نفس خود را هر روز به چهار كار متعهد كند:3

  اول: مشارطه؛



ب است. و آن اينگونه هنگام مشارطه هر روز صبح موقع بيدار شدن از خوا

است كه برنامه ي عملي خود يعني آنچه قرار است از صبح تا شب انجام 

بدهد و يا ترك كند به خود عرضه دارد بعد از آنكه آن را در جدولي بنويسد 

و يا اينكه به ذهن بسپارد و با نفس خود شرط ببندد كه به كامل ترين نحوي 

  آن را بجا بياورد.

  دوم: مراقبه؛

به در پله ي دوم بعد از مشارطه است. يعني سالك درطول ساعات روز مراق

از چيزهايي كه هنگام صبح عرضه و شرط كرده مراقبت كند. چرا كه 

  مشارطه بدون مراقبه ي هميشگي فايده اي ندارد.

  سوم: محاسبه؛ 

محاسبه قبل از خواب است. اين كار براي آن است كه ببيند آيا به آنچه بر 

رده بود عمل كرده يا نه. به اين ترتيب اگر جدول عملش كامل خود واجب ك

بود بايد خدا را شكر كند كه چنين توفيقي داشته و اگر ناقص بود نوبت به 



مؤاخذه و كيفر نفس مي رسد كه اين كار كار چهارمي به شمار مي آيد پس 

گر بايد با قضاي كارهايي كه انجام نداده نقصان خود را جبران كند؛ البته ا

تدارك آن به وسيله ي قضا كردن باشد؛ مانند قضا شدن نماز واجب يا 

مستحبي، و يا ممكن است راه تدارك طلب حالليت باشد. چنانچه موضوع 

حق الناس باشد؛ مثل غيبت كردن و مانند آن و گاهي تدارك كردن گذشته 

توبه ي  آن كه نفس خود را با روزه يا انفاق يا ها كار بيشتري مي طلبد. مثالً

مجدد و گريه و استغفار آزار بدهد و بدين ترتيب خودش را با دست خودش 

به چيزهايي كه با درجه ي ارتكاب جرمش تناسب دارد تنبيه و ادب كند. 

سالك بايد بداند كه اگر براي مدتي پي در پي به اين دستور العمل پاي بند 

واجبات براي او  شود، به زودي خواهد ديد كه چگونه ترك گناهان و انجام

آسان مي گردد و اين دستور حتي نسبت به غير مبتدي ها هم صادق است. 

  هر چند در كميت و كيفيت آن تفاوتي وجود دارد.

  . كم گويي، كم خوري و كم خوابي. اينها در نورانيت قلب تĤثير دارد.4



يا » ال اله اال اهللا«. ذكر هميشگي سالك بايد يكي از موارد زير باشد:5

ال اله اال انت سبحانك اني كنت من «، »يا حي يا قيوم» «الحمد هللا«

سالك بايد به تناسب حال خود » استغفراهللا ربي و اتوب اليه«و » الظالمين

يكي از اين اذكار را آزمايش كرده انتخاب كند. و اما ذكر خاص؛ پس بايد 

  آن را استاد به او بدهد.

تا اينكه سكوت ملكه ي نفس او .سالك بايد با خود تمرين سكوت كند 6

  شود .

. سالك بايد هنگام خواب رختخواب خود را مثل مرده درقبر يا حالت 7

خوابيدن محتضر، رو به قبله بيندازد، همچنين در نشستن و مطالعه و بقيه ي 

ـ به شرط اين كه سالك به آن  كارهايش نيز بايد اين رو به قبله نشستن

نماز، چرا كه ادب ويژه اي در اين حالت  عادت كند، حالت تشهد است در

  ملموس است.



. خواب او بايد يك چهارم مجموع ساعت هاي شبانه روز باشد، يعني فقط 8

  شش ساعت. كسي كه خيلي خسته است مي تواند يك ساعت بيشتر بخوابد.

. غذا نخورد مگر اينكه احساس گرسنگي شديد كند و دست از غذا بكشد 9

تها دارد. به عبارت ديگر معده ي خود را از غذا سنگين در حالي كه هنوز اش

نكند و از خوردن تنقالت مثل تخمه و مانند آن خودداري كند و چيزي ما 

  بين وعده هاي غذايي نخورد.

و ائمه طاهرين  صلوات اهللا عليه و آله و سلم . سالك بايد به رسول اكرم 10

لب خود حاضر بداند، توسل داشته باشد و ايشان را در ق عليه السالم 

را، چرا كه او همان وجه خداست كه اوليا  عليه السالم  خصوصا امام عصر

ن ملكه ي حضور دبه آن رو ميكنند. مداومت بر ياد ايشان موجب پديد آم

  مي شود.

  . در خوف و رجا ميانه رو باشد.11



. زماني كه در زندگي مشكالتي به او روي آورد، چه از نوع قضا و قدر 12

» چرا و چگونه«اشد و دست خودش نباشد و چه از نوع ديگر، دهان به ب

نگشايد. نه به زبان اين حرف را بزند و نه با دل. چرا كه در غير اينصورت 

دست خواهد رفت. با تمرين اين حالت از مرتبه ي رضا و  زاجر و منزلتش ا

  تسليم بهره مند خواهد شد.

خوراك، نوشيدني، لباس، خانه و ... . سعي كند از موارد شبهه انگيز در 13

  دوري نمايد و به آنچه كه شكي در آن ندارد اكتفا نمايد.

اين » رها كن آنچه را شك داري به آنچه در آن شك نداري و يقين داري.« 

مضمون در حديث آمده؛ البته در موارد ضروري و يا جايي كه احتمال 

ا از غير شبهه با نور گرفتاري به مرض وسواس است. در جايي كه شبهه ر

باطن مي توان تشخيص داد و يا جايي كه دليل متقني براي شبهه ناك بودن 

  وجود ندارد و مي توان محل صحيحي پيدا كرد تسامح و اغماض جايز است.



.به تدريج دوستانش را كم كند و از رفت و آمد با اهل غفلت و دنيا پرهيز 14

ديني و الهي جايگزين كند و به اندازه ي كند و آنان را با انتخاب برادران 

محبت و شناختي كه با آنها دارد ايشان را زيارت كند و با ايشان رفاقت 

داشته باشد، آن هم به اين شرط كه به درد هم بخورند و همديگر را در راه 

  خدا كمك بدهند.

. كار خير را بخاطر مرسوم و متعارف بودنش، يا بر اساس تقليد و يا 15

جام دادن آن ني از عادات عرفي انجام ندهد، طوري كه خود را براي اعادت

كار بخاطر رسومات اجتماعي و يا سنت هاي ساختگي خانوادگي و قومي و 

خويشان مجبور ببيند. و در صورت لزوم اين قبيل كارها را به مقدار اضطرار 

رساله و با نيت اخالص براي خدا انجام دهد. سيد بحرالعلوم رحمه اهللا در 

  اش آورده ترك عادات و رسوم، يكي از منازل سلوك است.



. سالك بايد از اهل غفلت دوري كند. اهل غفلت ممكن است شامل 16

خويشاوندان و زن و بچه نيز باشد. لذا بايد در اداي حقوق ايشان به مقدار 

  الزم از معاشرت اكتفا كرد.

به وسيله ي ايجاد  . با غفلت و نيات بد به وسيله ي تذكر هميشگي و17

  قلبي كه از رذائل با كسب فضايل پاك و سليم شده، بجنگد.

و اما بدست آوردن اخالق حميده و دوري از اخالق ناپسند نيز نقش مهم در 

تزكيه و تهذيب نفس دارد كه قبل از وارد شدن به ميدان عرفان و سلوك 

  باطني مي باشد.

مادر، خانواده، همسايه ها و . بر حسن اخالق و معاشرت خود با پدر و 18

كسي كه با او به سببي برخورد دارد محافظت نمايد. (منظورش خوش 

  برخوردي با مردم است. )

  . در سختي هاي راه به خدا و استادش اعتراض نكند.19



. در حضور و غياب استاد احترام او را كامال نگه دارد و ارتباط روحي 20

او وي را دعا نمايد، هر چند كه غيبت او خود را با او حفظ كند و در غياب 

  به طول بينجامد و در سرزمين ديگري باشد.

  . خدمت به استاد، رفقا و فقرا تمام كارها را آسان مي كند.21

. مدارا كردن با نفس خود در جميع مراحل سير و سلوك و شناخت اينكه 22

طلب سير مراحل تدريجي است و يكدفعه انجام نخواهد شد، درك اين م

  امري ضروري است و سالك نبايد از آن غافل شود.

با بزرگي و كرامت  صلوات اهللا عليه و آله وسلم . با ذريه ي رسول خدا 23

  برخورد كند و در حد توان خود در برآوردن حاجات ايشان بكوشد.

. قبل از خواب آيه الكرسي و برخي از سوره هاي قرآن را بخواند، 24

را، يعني سوره هاي حديد، حشر، جمعه، اعلي،  خصوصا مسبحات شش گانه

  تغابن و صف.



. وقتي را براي تفكر در نشانه هاي آفاقي و انفسي عالم هستي اختصاص 25

  دهد.

.سجده ي يونسيه را كه طوالني هم هست بجا بياوريد، به اين ترتيب كه 26

رتبه را اقال چهار صد م» ال اله اال انت سبحانك اني كنت من الظالمين«ذكر 

در سجده بگويد، گر چه بيشتر از اين هم مي توان گفت. سالك  بايد در 

بيرون آمدنش از ظلمات نفس به خدا ملتجي شود و به اين نيت سجده 

مذكور را انجام دهد و در آغاز عمل كردن به اين سجده بايد يك سال به آن 

  1مداومت بورزد.

  مرتبه بخواند..در شب جمعه و عصر جمعه سوره ي قدر را صد 27

.دست راست خود را بعد از نماز صبح روي سينه خود بگذارد و هفتاد بار 28

  و با آن فتوحات قلبي را براي خود نيت كند.» يا فتاح«بگويد 

  .انگشتر عقيق و فيروزه در دست راست كند.29

                                                 
 در حديثي نيز ديده ام كه مدت مداومت بر ذكر و عمل را حداقل يك سال بايد ادامه داد. 1



.بعضي اعمال مستحبي، مانند صدقه و نماز نافله مخصوصا نماز شب را 30

را محال است كه سالك بدون تهجد و نماز شب و بيدار بودن انجام دهد. زي

در آخر شب و مناجات و تالوت قرآن و تفكر عرفاني مفيد و چيزهايي از 

  اين قبيل كه انجامش آسان باشد، به جايي از مقامات عرفان برسد.

در هر صبح و قرائت سوره ي واقعه در هر شب، » يس«.قرائت سوره ي 31

  واقعه ركعت اول نافله ي عشا مي باشد.بهترين وقت تالوت 

  .مداومت بر خواندن زيارات و ادعيه ذيل:32

  در شب يا روز جمعه.» زيارت جامعه ي كبيره«

  در هر روز چنانچه امكان دارد.» زيارت عاشورا«

ويژه ي امام مهدي(ع)، هر صبح جمعه به همراه دعاي » زيارت آل ياسين«

  ندبه. 

  روز جمعه.قبل از غروب » دعاي سمات«



ويژه ي امام حجت ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ ودعاي » دعاي عهد«

  ويژه ي امام علي(ع) در هر صبح گاه.» صباح«

كه بعد از » حزين«و مناجات امام علي(ع) و دعاي » خمس عشر«مناجات 

و برخي از ادعيه ي » مكارم اخالق«نماز شب خوانده مي شود و دعاي 

  با حال و وقت سالك مناسبت دارد.صحيفه ي سجاديه كه 

يا من تحل به «بعد از نمازها و دعاي » اللهم عرفني نفسك«و دعاي 

نيز بايد سالك قبل ». هول ال اله اال اهللا لاعددت لك« و دعاي » عقدالمكاره

از شروع دعا و زيارت و يا هم زمان با خواندن آنها خاشعانه و خاضعانه و 

سعي در توجه و تفكر و مطالعه ي همراه با  با حضور قلب و توجه معنوي،

مدارا و طمأنينه داشته باشد و در به دست آوردن اين معني در محل و منزل 

و هوا و مكان مناسب و در آماده كردن اسباب و ملزومات آن كوشش نمايد. 

  واهللا هو الموفق المعين.



اص در طي .روزه مستحبي بگيرد. چنانچه در ايام البيض هر ماه و ايام خ33

سال وارد شده است. البته هر وقت كه برايش امكان داشته باشد و با سالمتي 

  مزاجش نيز سازگاري داشته باشد.

.به زيارت اهل قبور و امامزاده ها و مراقد علما و بزرگان برود ولو هفته 34

ن قبور بنشيند و در مرگ ياي يك بار در شب هاي جمعه (عصر پنجشنبه) ب

  آن عبرت بگيرد. تفكر كند و از

. به زيارت مؤمنين و علماي رباني و پيران كهنسالي برود كه در مجالست 35

با ايشان و نگاه كردن به چهره ي ايشان به ياد خدا و آخرت مي افتد و تحت 

  تأثير موعظه ها و نشست و برخاست با ايشان قرار مي گيرد.

رود و همه ي اين .به زيارت مشاهد شريفه و عتبات مقدسه و حج عمره ب36

ها را نه مانند مردمي انجام دهد كه براي ثواب و بر آوردن حاجات به 

زيارت مي روند. بلكه زيارت سالك بايد بر مبناي معرفت، نور، بصيرت، 

حب، عشق و تقويت حالت حضور هميشگي باشد؛ كما اينكه نماز عارف و 



در همه ي اوقات حاالت عرفاني اش مقيد به زمان اداي فريضه نيست، بلكه 

  متذكر خداي سبحان است و حالت نماز دارد.

.مطالعه ي احوال عرفا و كلمات و وصاياي ايشان از كتب معتبري مثل 37

تأليف » المراقبات«نوشته ي شيخ محمد بهاري همداني و » تذكره المتقين«

رساله ي «مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي و دو كتاب معروف ديگرش 

عالمه ي » معراج السعاده«و » جامع السعادات«و »  و اسرار الصالهلقاء اهللا

روح «و » لب اللباب«نراقي و كتاب هاي عالمه ي تهراني و مخصوصا كتاب 

و ديوان اشعار مرحوم ابن فارض مصري و همچنين حافظ شيراز و » مجرد

  مثنوي مولوي.

  مطلب چهل و دوم: نشانه هاي اهل سلوك
ي از سلوكش نشانه هايي خواهد داشت كه با آنها سالك پس از گذشت مدت

  حال و مرتبه اش قابل شناختن است:

  .در حقيقت وجودش احساس مراقبه اي باطني و حضور الهي دارد.1



  .مي تواند زبان خود را حفظ كند و به ملكه ي سكوت دست يابد.2

او به  .بعد از تمرين و مداومت بر اذكار، ادعيه، توسل، و مناجات ذكر لساني3

  ذكر قلبي تبديل مي شود.

.رؤياي صادقه و در برخي از مواقع، الهام و مكاشفه و پيشگويي هاي 4

حاصل مي شود كه در اين حال نيازمند مراقبت  مكررصحيح از او به طور

  استاد است.

  .در افكار و قلبش چشم توحيد جهاني، باز مي گردد.5

ات و سكنات در روح خود .حال صالتي و نمازي را با خدا در تمام حرك6

  احساس مي كند.

.از ديدن عالم طبيعت و موجودات هستي لذت مي برد زيرا در آنها محبوب 7

حقيقي خود را مي بيند. پس در اين حال مانند گردش گري است كه در 

  زمين مي گردد و در آن از آنچه داللت برتوحيد مي كند آگاهي مي يابد.



پيدا مي كند و اگر قريحه ي شعري براي او  .به خواندن شعر عرفاني تمايل8

حاصل نشود به اشعار عرفاني مثل ديوان ابن فارض در عربي و ديوان حافظ 

  و مثنوي در فارسي و امثال آن پناه مي برد.

  .در او حالت قبض و بسط عرفاني ظاهر مي شود.9

  .جذبه ها و نغمه هاي الهي را درك مي كند.10

امبر(ص) و ائمه(ع) مخصوصا امير .در وجودش عشق خدا و پي11

  المؤمنين(ع)، و امام حسين و امام زمان(ع) افزون مي شود.

.توجه نفسش به وحده الوجود و فنا زياد مي گردد و چشم كثرت بين او 12

  و ديدن تعينات دنيوي و قيود و رسومات اجتماعي ضعيف مي گردد.

بجا نمي آورد، .مستحبات را بخاطر ثواب و مكاشفات و حاجات دنيوي 13

بلكه نيت خود را بخاطر محبوب گرامي اش در هر عبادتي و در هر كار 

خيري تصحيح مي كند و اخالص و نفي ترديد و تشويش ذهن را در خودش 

  متمركز مي نمايد.



  مطلب چهل و سوم: نهايت سلوك
يكي از عرفا مي گويد كه هدف همان معرفت نفس است كه به تدريج مراتب 

ج از عالم ماده و حس به سوي عالم مثال و از عالم مثال به يعني با خرو

سوي عالم حقيقت و شهود حاصل مي شود. و اين مطلب با تفكر منظم 

امكان پذير است. سالك مبتدي ابتدا فكر خود را در مرگ و پي آمدهاي آن 

به كار مي گيرد، تا جايي كه مستعد منتقل شدن به عالم دوم ـ كه همان برزخ 

بشود. فكر كردن در اين مرحله در حقيقت نفس است و تمام تفكر  باشد ـ

  سالك در امر باطنش جمع مي شود.

سالك بايد بداند كه هدف مورد نظر ـ رسيدن به سر منزل توحيد ـ خارج از 

خودش نيست و رسيدن به اين حقيقت نيازمند تذكر و تفكر مستمر است تا 

  جايي كه ملكه شود.

ي فهمد تا كنون در عالم اوهام و اعتبار زندگي مي در اين حال است كه م

كرده است و از آن خياالت و اوهام به تفكر دائمي در معدوم كردن تصورات 



ذهني و تخيالت و موهومات مي پردازد و به اين ترتيب طرز تفكرش به كلي 

عوض مي شود و مي فهمد غير خدا هر چه هست نيستي و عدم است كه در 

  صالتي ندارد. اين تفكر با تمرين به ملكه تبديل مي شود.وجود مطلق هيچ ا

پس حقيقت اشياء و حقيقت نفس سالك براي او كشف مي شود و از مرحله 

ي علمي (نظري) به مرحله ي عيني و حقيقي منتقل مي شود و در اين هنگام 

  ندا مي دهد:

  ليس في الدار غيره ديار.

  »در خانه غير از صاحب خانه كسي نيست.«

  مطلب چهل و چهارم: شريعت، طريقت و حقيقت
شريعت، طريقت و حقيقت اموري سه گانه هستند كه الزم و ملزوم يكديگرند 

و هيچ گاه در سير روحي و عملي سالكين الي اهللا از يكديگر جدا نمي شوند. 

چرا كه رسيدن به باالترين مقام بدون تطبيق تعاليم شرعي به دست نمي آيد. 



ماي شريعت به علت التزام عملي ايشان به سير و پيشرفت در لذا موفقيت عل

  اين راه مهم و خطير، از ديگران بيشتر است.

استاد سير و سلوك به مطالب شرع مقدس اهتمام فوق العاده مي ورزد و 

  تمامي آنچه به شاگردانش مي گويد مستند و مبني است بر مباني شريعت.

ست كه سالك با تطبيق اعمال خود با زيرا قاعده ي عمومي در اين راه آن ا

شريعت اهل سير و سلوك مي گردد. به عبارت ديگر راه رسيدن به حقيقت 

  قرب و كمال همان عمل به شرع است و الغير.

در واقع اين ضابطه معيار و ميزان سالكين طريقت صحيح در قياس با ساير 

تقاد همفكر راه هاي باطني مي باشد. پس هر كس با ما در اين مبنا و اع

نيست بايد به اين مطلب مهم پي ببرد. آري. ممكن است كسي كه علم فقه و 

شريعت مي آموزد به سير باطني توجه نداشته باشد، اما آنكه سير صحيح در 

باطن مي كند، ممكن نيست كه متوجه دستورات شرع نشود. در غير اين 

  صورت هركه باشد گمراه است.



  كر اربعينيچهل و پنجم : شرايط ذ مطلب
  متر باشد و منفذ و روشنايي نباشد . 2. مكان ذكر اربعيني به مقدار 1

  .سالك بايد به صورت چهارزانو، با وضو و رو به قبله بنشيند.2

. با چشم هاي بسته و مكان ذكر بايد تاريك باشد تا اينكه چيزي  ديگري 3

  او را  به خود مشغول نسازد .

  د و عود روشن كند..خود را به بوي خوش معطر كن4

.قبل از شروع به ذكر روش خود را تفكر عميق و تخليه ي تمام انديشه ها 5

غير از خدا قرار دهد و از ورود خواطر غير از مفهوم ذكر ـ هر چند پسنديده 

  باشد ـ جلوگيري كند.

  .شكم را از طعام خالي نگه دارد و چه بهتر كه روزه باشد.6

  كتاب هاي عرفانيمطلب چهل و ششم: مطالعه ي 
به راستي كه استفاده ي سالك از كتب عرفاني كه به روش صحيح تأليف 

شده و حتي استفاده از كتب عرفاني كه تأليف درستي ندارد براي سالكي كه 



قوه ي تشخيص درست از نادرست را دارد، خصوصا هنگامي كه دچار بي 

غلبه و شدت حال  استادي شده و يا از او دور افتاده ، به ويژه در موارد

عشق و يا گرفتگي دل و احساس غربت بسيار موثر و مفيد است. ثمرات آن 

  را در ذيل يادآوري مي  كنيم:

.تقويت و محكم شدن قلب  و نوراني  شدن روح و اين صبر و اراده ي 1

  سالك را زياد مي كند. خداي سبحان فرموده است:

يم، چيزي است  كه بوسيله هر چه از اخبار پيامبران برايت حكايت مي كن«

  1»ي آن دلت را محكم كنيم.

.مطالعه ي كلمات و سخنان عرفا و بيان احوال ايشان باعث ازدياد محبت 2

سالك به اوليا و صالحين مي شود و بدين وسيله در مراتب باطني ترقي مي 

  كند.
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براي پي بردن به اهميت چنين دوستي با اولياء خدا به گفته ها و روايت هاي 

  زير توجه كنيد:

هيچ قرابتي نزديك تر از مودت و دوستي، و هيچ «بعضي از عرفا فرموده اند:

مودت يكي از دو :«گفته اند » دوري اي دورتر از دشمني و خصومت نيست.

  1»قرابت است.

مودت يك روز، صله، «فرموده است: عليه السالم  سرور ما امام صادق

ند رحميت است كه هر كس آن مودت يك ماه قرابت و مودت يك سال پيو

  2»راقطع كند خدا هم رحمتش را از او مي برد.

.مطالعه ي چنين كتابهايي موجب استمداد روحي سالك از باطن انفاس، 3

اقوال، ارواح و حكايات  عرفا مي گردد، عقده ها و گره ها ي دروني سالك 

سلوك باز مي شود و آرامش روحي در قبال آنچه از بال و سختي  در راه 

  وارد شده، محقق مي شود.
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حكايات بزرگان ما «به راستي مؤمن آينه ي مومن است. جنيد بغدادي گفته:

لشگري از لشگرهاي خداي تعالي است براي جذب و نوراني كردن دل هاي 

ولي بايد دانست كه سالك بايد شديدا از عمل به آنچه در اينگونه » 1سالكان.

و دستورات ديگر حذر كند. مگر بعد از  كتاب ها آمده، اعم از ذكر و ورد

مشورت با استاد چرا كه پيروي از آن موجبات تشويش خاطر و اضطراب 

حال  را فراهم مي كند. اين مثل آن است كه مي گوئيم: نسخه دارو را بايد 

  مريض از دست طبيب بگيرد، نه از كتاب هاي تخصصي پزشكي و طبي.

  ر حاالت نفسمطلب چهل و هفتم: روش سريع در تغيي
تبديل اخالق ناپسند به اخالق پسنديده به واسطه ي ضد آنها صورت مي 

گيرد. چنانكه اطبا در معالجه ي مريضانشان بعضا اين كار را انجام مي دهند 

مثال در مورد اخالق ناپسند بخل  را به بذل و بخشش و خرج كردن، غضب 

شم، طمع و حرص را را با بردباري و صبر و تحمل سختي ها و فرو بردن خ
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با زهد و ترك عاليق دنيوي، پر خوري را با كم خوري و گرسنگي و شهوت 

جنسي را با رياضت ها  و مجاهدت ها و باقي صفات و حاالت را نيز به 

  همين ترتيب درمان مي كنند.

ولي معالجه از اين طريق براي سالك به طول مي انجامد و شايد ريشه كن 

لت و سريع ترين راه عالج، تسلط عشق الهي بر هم نشود. پس بهترين حا

ذايل خود به واسطه ي مراقبه ي رقلب، روشن كردن آتش حب، سوزاندن 

دروني هميشگي و طلب فيض از تفضالت  و انوار غيبي است. پس هنگامي 

كه صفاي دل محقق شود، و سالك توانست از عبوديتي كه ريشه ي آن 

كه ديگر چيزي جز مورد رضاي خدا  ربوبيت است برخوردار شود، اينجاست

از او صادر نمي شود و هر چه نزد خدا ناپسند و مكروه است از او زدوده 

  مي شود.



  مطلب چهل و هشتم:رضا و شكايت
بايد بدانيم رضايت به كاري كه انجام گرفته با اصل رضا به قضاي الهي  ابتدائاً

فرق مي كند. پس تو اي سالك ممكن است در دل خود راضي به قضا و قدر 

الهي باشي ولي با اين حال از خداي سبحان رفع اتفاقات رقم خورده را 

بخواهي. صبر بر قضاي الهي به معناي خودداري نفس از شكايات به غير 

به  عليه السالم  خداست نه شكايت به خدا. لذا مي بينيم كه حضرت ايوب

  خداوند شكايت مي كند و مي گويد:

  »خدايا، سختي ها مرا فرا گرفته و تو مهربان ترين مهرباناني.«

را گرفتار بال كرد كه به سوي او برگردد و از خدا  عليه السالم  خداوند ايوب

ر عليه بر طرف نمايد. همچنين يعقوب پيامببخواهد كه سختي ها و دردها را 

  را مي بينيم كه در فراق پسرش يوسف مي گويد:السالم 

  1»همانا از ناراحتي و اندوهم به خداوند شكايت مي كنم.«
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اگر اين كار با مقام رضا و صبر منافات داشت، او هيچ وقت اين كار را نمي 

نگي چيزي نداشت و كرد. گفته اند كه روزي يكي از عرفا براي رفع گرس

گريه كرد. يك نفر كه ذوق نداشت او را مورد سرزنش قرار داد كه چرا گريه 

خداوند مرا گرسنه كرده تا گريه كنم و به او »مي كني. عارف به او گفت:

  »او رفع گرسنگي را بخواهم.التماس نمايم و از 

  مطلب چهل و نهم: صبر بر اذيت و آزار
راي ما رحمتند، بدي و بدي ها هم براي ما همچنان كه خوبي و خوبي ها ب

رحمتند. بعنوان مثال شخصي مي آيد و با فحش و كالم زشت شما را آزار 

من «مي دهد و قلب شما مي شكند و در اين هنگام خطاب الهي مي رسد كه 

پس آن بد با آن رفتارش تو را به خدا نزديك كرده و » نزد دلهاي شكسته ام.

ناجات كرده و به درگاه او زاري و تضرع نمايي،در باعث شده كه با خدا م

حالي كه تو نسبت به كسي كه تو را دشنام و آزار داده عصباني هستي ولي 

اگر به باطن و وجدان نوراني خود برگردي اعتراف خواهي كرد كه بايد 



بخاطر اين اتفاق شكر نعمت را بجا بياوري و خداوند شاكرين را دوست 

  آن معنا نيست كه در تمام موارد ظلم پذير باشيم. دارد. البته اين به

  مطلب پنجاهم: خاطراتي از استاد
در اين مطلب پاياني براي اداي قسمتي از حقوقي كه استادم مرحوم سيد 

هاشم حداد ـ سالم اهللا عليه ـ كه باب عرفان را بر قلبم باز كرد و براي تأسي 

  بزرگوار نقل مي كنم. آن سالكين به اين شيوه ها، برخي مشاهداتم را از

او رحمه اهللا در تمام حاالت فاني في اهللا بود. شب را به تهجد، نماز و فكر و 

ذكر الهي زنده مي داشت. با شاگردان و مريدان خود مهربان و با عاطفه بود. 

با ايشان مدارا و ارفاق مي كرد و نرمش به خرج مي داد و آنها را فرزندان 

. وقتي پشت سرش نماز مي خوانديم روحمان را حقيقي خويش مي پنداشت

به آسمان عشق و عرفان حقيقي پرواز مي داد. با ما مثل يكي از خودمان مي 

نشست. اگر با او مي نشستي و در دلت هم و غمي بود احساس راحتي و 

سبكي و آرامش و سكون مي كردي. جذبه ها و تصرفاتي در نفوس 



ز خواصي كه طعم عرفان راچشيده شاگردان و عاشقانش داشت. او را ج

بودند نمي شناختند. در اعماق دل روح مراقبه و حضور الهي، و نورانيت 

عميق ملكوتي را در بر داشت. استادش، مرحوم ميرزا سيد علي آقا قاضي 

سيد هاشم روزي «رحمه اهللا قبل از وفات خود به او خبر داده بود: كه 

وشه هاي جهان عتبه ي درب منزل تو خواهد آمد كه گروههايي از مردم از گ

  1»را مي بوسند.

  در پايان اين مطالب استاد خود را با اشعار ابن فارض مي خوانم:

من معني و واقعيت حسن شما را مشاهده مي كنم و بنابراين خضوع من .« 1

و تذلل من در راه عشق و محبت و محبت شما براي من لذت بخش مي 

  گردد.

                                                 
.مؤلف مي گويد اين مطلب درعصر حاضر اتفاق افتاد و روز به روز توسعه پيدا مي كند. خودم هنگامي كه به كربال مشرف شده بودم 1

واقع در  كساني را ديدم كه آدرس مرقد شريف او را كه در قبرستان وادي السالم كربالست مي پرسيدند و دنبال خانه ي مرحوم حداد كه
  خيابان عباس(ع) روبروي شهرداري است مي گشتند.

 



ه منزلي را دارم كه شما در آن مي باشيد، و اگر شما .و من اشتياق آمدن ب2

  نبوديد ذكر منزل و مسكني ابدا مرا به اشتياق و هيجان در نمي آورد.

.پس شكر و سپاس از آن خداوند است كه چه بسيار از شبها را با لذت 3

عشق و كاميابي تمام به پايان رسانيدم در حالي كه رقيب و حسود معارض 

ت بر كنار بوده، خبري نداشت و براي وي در اين مقام جايي با كار من از لذ

  نبود.

.و غذاي بعد از شراب من باز هم شراب بود (شرابهاي پياپي) و محبوب 4

من، نديم و انيس من بود. و پيوسته قدح هاي نشاط آفرين و مسرت بخش 

  محبت ظاهر مي شد و خود را نشان مي داد.

ود به مراد خودم نائل آمدم. پس چقدر .و من بيش از آنكه منظور نظرم ب5

  طرب انگيز است اگر اين كار تمام شود و براي من ادامه پيدا كند.



.مرا مالمت كننده ي من شرزنش مي كند، آنكه اصوال معني عشق و محبت 6

را نفهميده است. كجا مي توان حال عاشق حزين و سرگشته و ديوانه را با 

  غصه قياس نمود؟ حال آدم فارغ البال و بدون غم و

.بنابراين خواهش مي كنم كه اينك مرا با آنكه دعوي عشق او را دارم 7

واگذاري چرا كه حسود مرد و رقيب در قرب و نزديكي وصال من پنهان 

شد. (و در اين حال بحمداهللا و منه نه حسد حاسدان و سخن سخن چينان  

  »مزاحم ما مي شود و نه تفتيش مفتشان و مراقبت رقيبان.)

  

مطالب پنجاه گانه در تاريخ بيستم ذي الحجه سال يك هزار و چهارصد و 

  بيست وچهار هجري تمام شد.

در آغاز و پايان هر كار و در اين حال و هر حال سپاس و حمد خدا را مي 

گويم و از درگاه اين موالي جليل مسئلت دارم كه اين كتاب را راهي براي 



مي خواهم كه در دعاهايشان در حيات و عمل سالكين قرار دهد و از ايشان 

  مماتم من و والدينم را ياد كنند.

  

  فانه خير سميع و خير مجيب.

  



   فصل دوم

  مطالب متفرقه در سير و سلوك عملي از مصادر معتبر عرفاني
  

  به وادي السالم ملحق شو -1
با «آورده است كه گفت: » حبه العرني«كتاب جنائز كافي با اسناد خود از 

حضرت در وادي السالم توقف « نشت كوفه رفتم پس آپاميرالمؤمنين (ع) به 

كرد به نحوي كه انگار با عده اي سخن مي گويد من نيز با ايستادن آن 

فت حضرت ايستادم تا خسته شدم. سپس نشستم تا جايي كه ماللت مرا گر

اي اميرالمؤمنين! من از «سپس برخاستم و رداي خودرا جمع كردم. گفتم: 

سپس » ايستادن طوالني شما نگرانم. لحظه اي به خود استراحت بدهيد.

اي «رداي خود را پهن كردم تا آن حضرت بر آن بنشيند . پس به من فرمود: 

رض ع» حبه اين حال من جز گفتگو با مؤمن و أنس  گرفتن با او نيست.

بلي. اگر «يا اميرالمؤمنين (ع) آيا مردگان هم با شما اينچنيند؟ فرمود: «كردم: 



پرده ها از پيش چشم تو كنار رود هر آينه آنها را خواهي ديد كه دور هم 

  »حلقه حلقه نشسته اندو با هم گفت و گو كنند.

ارواح مي باشند. هيچ «فرمود: » اينان آيا جسمند يا روح؟«عرض كردم: 

ي نيست كه در جايي از زمين بميرد، مگر اينكه  به روحش مي گويند: مؤمن

به وادي السالم ملحق شو، چرا كه وادي السالم بقعه اي از بهشت عدن «

  1» است.

  تقسم بندي اعضا -2

اعضاي بدن به دو قسمت رئيس و مرئوس تبديل مي شوند دسته اي كه 

مرئوسند خود به دو دسته تقسيم مي شوند دسته اول آنهايي هستند كه به 

  رئيس خدمت مي كنند و دسته دوم اعضايي كه به رئيس خدمت نمي كنند. 

                                                 
  الکافی: باب جنائز، اين مطلب را عالمه حسن زاده آملی در کتابش نقل کرده است.  -  ١



اعضايي كه به رئيس خدمت نمي كنند نيز دو دسته اند: مرئوس و غيرمرئوس 

اعضاي رئيس اعضايي هستند كه مبدأ نيروهايي هستند كه در ماندگاري  اما

  ها نياز داريم. نشخص يا نوع انسان به آ

اعضاي رئيسه به حسب بقاي شخص سه تا هستند: قلب كه همان مبدأ 

نيروي حيات است، مغز كه همان مبدأ نيروي حس و حركت است و كبد كه 

  بدأ نيروي رشد. همان مبدأ نيروي تغذيه است يا همان م

اعضاي رئيسه بر حسب بقاي نوع انسان همين سه تا هستند به عالوه نيروي 

  ين است. تچهارم كه همان بيض

و اما اعضاي در خدمت چيزهايي هستند مثل اعصاب مغز، رگ هاي قلب، 

  سياهرگ هاي جگر و كيسه هاي مني براي بيضتين.

اي دستور دهنده نيرو و اعضاي تحت امر رئيس اعضايي هستند كه از اعض

  مي گيرند مانند كليه ها، معده، طحال و ريه. 



اعضايي كه نه خادم هستند و نه مدير و نه زيردست آنها، اعضايي هستند كه 

خود به خود داراي نيرو هستند و  از اعضاي رئيسه بدن نيروي ديگري نمي 

  1گيرند مثل استخوان ها و غضروف ها.

  دارد خواب بر بقاي روح داللت -3
شيخ الرئيس ابوعلي سينا فرموده است: انسان چيزهايي را در خوابش مي 

بيند و مي شنود، حتي غيب را كه درك آن در بيداري برايش ميسر نيست در 

خواب هاي صادقه مي بيند. پس همين دليل قاطعي بر اين است كه نه تنها 

شود نفس بدن نزديك تر  اصل نفس به بدن احتياج ندارد، بلكه هرچه به

  ضعيف مي گردد و اگر بدن را رها كند توانمند مي شود. 

پس هنگامي كه بدن مي ميرد، اصل نفس از جنس بدن رهايي مي يابد و 

وقتي كه به علم و حكمت و عمل صالح تكميل مي گردد جذب انوار الهي و 

                                                 
  گنجينه گوھر روان نوشته استاد حسن زاده آملی، نقل از قانون طب، نوشته محمودبن محمد، فصل سوم مقاله اول.  -  ١



انوار مالئكه و مالء اعلي مي شود مانند جذب يك سوزن به يك كوه بزرگ 

  . آهن ربا

   بقاي روح بعد از مرگ -4
دانشمند خطيب فخر رازي مي گويد: بسياري از مردم پس از مرگ به خواب 

برو فالن جا. آن جا «پدر يا فرزند خود مي آيند. به بيننده خواب مي گويند: 

طاليي را براي تو دفن كرده ام و يا به او سفارش مي كند كه قرض مرا ادا 

از بيدار شدن به سراغ آن كارها مي رود آنرا كند. بيننده خواب وقتي بعد 

همان طور كه در خواب ديده بود مي يابد بدون كم و كاست. حال اگر انسان 

پس از مرگ باقي نمي ماند اين اتفاقات نمي افتاد و چون اين اتفاقات دليلي 

بر بقاي انسان پس از مرگ است و دليل حسي داللت بر اين مي كندكه اين 

، معلوم مي شود كه انسان حقيقي با اين پيكر بي جان و جسد مرده است

  1روح مغايرت دارد.

                                                 
  ١۴۴ن به نقل از کتاب مفاتيح الغيب رازی در تفسير سوره اسراء ص گنجينه گوھر وا -  ١



   علوم قرآن -5
اقل «هـ ق) در كتاب خود قوت القلوب، گفته است:  368ابوطالب مكي (م 

علم است، چون كه هر آيه علوم  24800ذكر شده  نعلومي كه در قرآ

  »چهارگانه ظاهر، باطن، حد و مطلعي دارد.

علم، چون  77200گر گفته شده است كه قرآن مشتمل است بر و در قول دي

كه براي هر كلمه علمي است و هر علمي داراي صفتي است. پس هر كلمه 

اقتضاي صفتي دارد و هر صفتي باعث افعال حسنه و چيزهاي دگر براساس 

  1معاني آن مي باشد. فسبحان اهللا الفتاح العليم.

  نه بوده است؟چگوعليه السالم بالي حضرت ايوب  -6
  فرموده است:  عليه السالم امام صادق

                                                 
قرآن سفره پربار الھی است تا آنجا که می توانيد از علوم آن «کنزالجوھر السيال: در حديث رسول اکرم ص آمده که  -  ١

  نقل از الغرر و الدرر سيدمرتضی.» بياموزيد



هفت سال بدون گناه گرفتار بال شد چرا كه پيامبران گناه  عليه السالم ايوب«

نمي كنند زيرا ايشان معصوم و مطهرند و مرتكب معصيت نمي شوند خواه 

  »كوچك باشد، خواه بزرگ.

خود بد بو نشد، كريه  بالي در گرفتاري  عليه السالم ايوب«سپس فرمود: 

المنظر نگشت و چرك و خون وكرم از تنش بيرون نزد. هيچ كس او را به 

چشم بد نگاه نكرد ديدارش براي احدي وحشت زا نبود و بدنش كرم 

نگذاشت. خداوند با تمام انبيا و اولياي عزيز و گرامي اش كه گرفتار بال مي 

  شوند به همين صورت رفتار مي كند. 

 عليه السالمه مردم به خاطر فقر و ضعف ظاهري حضرت ايوب به راستي ك

از او اجتناب مي كردند چون به آنچه ايوب نزد خداوند از گشايش كار و 

  1»تأييد داشت جهل داشتند.

                                                 
» کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد«ده آملی آن را در تعليقاتش بر کتاب نبوت از مجموعه بحار مجلسی عالمه حسن زا- ١

  »بيش نيست. ینقل کرده و روايات ديگر را دروغ دانسته و فرموده است که آنھا افتراي



   مثال آينه در تجلي الهي -7
در حضور مأمون حاكم عباسي با  عليه السالمدر مناظره اي كه امام رضا 

موالي من! آيا «ت عمران از آن حضرت پرسيد: ديگر داش پيروان اديان

  »گمان مي كني كه خداونددر خلق خود قرار دارد يا خلق در او هستند؟

وضوع بگذر. نه خداونددر م اي عمران! از اين«فرمود:  عليه السالمامام رضا 

متعال از اين فراتر است. با چيزي كه بدان  خلق است ونه خلق دراو. خداي

اه خواهم كرد و ال حول و ال قوه اال باهللا. به من بگو گرا آآشنايي داري تو 

ببينم آيا تو در آينه هستي يا اينكه آينه در توست؟ اگر هر كدام از شما دو 

  »نفر در يكي ديگر نيست پس به چه چيزي بر وجود خود استدالل مي كني؟

 عليه السالمامام رضا » به نوري كه بين من و آينه است.«عمران گفت: 

آيا آنچه از نور در آينه مي بيني بيشتر از چيزي است كه در چشم «فرمود: 

  »توست؟

  نتوانست جوابي بياورد. » نشانمان بده.«فرمود: » بلي«عرض كرد: 



نوري در ظاهر نمي بينم ولي همين نور تو «فرمود:  عليه السالمحضرت رضا 

ال هيچ كدام از و آينه را داللت مي كندك ه تو و آينه وجودداريدودر عين ح

  1»شما در ديگري نيست.

راي سالك متجلي مي شود، ب شيخ محي الدين عربي فرموده است: چيزي كه

چيزي جز صورت خوداودر آينه حق نيست. و نيز فرموده است: البته حق را 

نمي بيند و ممكن هم نيست حق را ببيند با اينكه سالك علم داردصورت 

آينه را در نظر بگير هنگامي كه شكل  خودرا در حق ديده است. در مثال

هايي را در آينه مي بيني آنها را در ظاهر نمي بيني و نمي تواني در خارج 

لمس كني بلكه فقط اشكال  و يا شكل خود رادر آن مي بيني. خداوند نيز 

چنين مثالي را براي تجلي ذاتي خود به كار برده است تا كسي كه بر او جلوه 

و مثالي بهتر و نزديك تر از اين مثال  خدا را نديده استاي شد بفهمدكه او 

  براي رويت خدا و تجلي پيدا نمي شود. 

                                                 
  کتاب توحيد شيخ صدوق باب شصت و چھارم -  ١



شيخ محي الدين عربي در ادامه مي فرمايد: تالشي دروني داشته باش تا 

هنگاميكه صورتي را در آينه مي بيني جسم اورا هم ببيني. ولي هيچ گاه آن 

  را نخواهي ديد. 

وند آينه تو در ديدن خود توست و تو آينه كردگار سپس فرموده است: خدا

   1در ديدن اسماء  و ظهور احكام او هستي.

  از دنياي شما سه چيز مورددوستي من واقع شده است -8
در بيان  صلوات اهللا عليه وآله وسلم شيخ محي الدين عربي در فص محمدي 

قره عيني  حديث نبوي معروف: حبب الي من دنياكم ثالث النساء و الطيب و

  الصاله

 صلوات اهللا عليه وآله وسلم  چنين فرموده است: زنان براي رسول اكرم

يز به ايشان عالقمند شد. زيرا اين ندوست داشتني واقع شدند. پس اون 

                                                 
می گويد: » ؤمن آينه مؤمن است.م«فصوص الحکم: حمه نفثيه فی کلمه شيئيه. خوارمی در شرح خودبه حديث معروف  -  ١
  مؤمن در اين حديث ازنام ھای خداوند است. «

  ما در يک بدن دو روحيم   من به چه کسی عشق می ورزم
  و اگر من او را ببينم او مرا ديده   پس اگر او مرا ببيند من او را ديده ام

    درد و دارو در تو است
  



محبت از باب محبت كل به جزء است. خداوند براي مرد شخصي را به 

ناميد. پس مرد به زن عالقمند شد: » زن«صورت خودش آفريد و او را 

عالقه يك شيء به خودش و زن هم به مرد عالقه مند گرديد: عالقه يك 

  شيئ به اصلش. 

داوندمتعال كسي را كه بر صورت خود خ«سپس ابن عربي فرموده است: 

خلق كرده ماليكه خودرا به سجده بر او امر كرده دوست مي دارد. كلمه 

 –صورت مناسب ترين جليل ترين وكامل ترين لفظ در رساندن معناست 

كه زن از او به وجود آمده است و  است جهت نپس محبت پيامبر به زن از آ

فرمايد: حبب الي (محبت زن ميخودبه خاطر همين است كه در كالم شريف 

(من دوست مي دارم زن را) اين » به دلم افتاده است) و نفرموده است: احببت

كه اين دوست داشتن متعلق است به پروردگار؛  به خاطر اين است

بر صورت او آفريده  صلوات اهللا عليه وآله وسلم پروردگاري كه رسول اكرم 

صلوات اهللا عليه وآله رسول اكرم  شده است. حتي درمحبتش به زنش. پس



بر صورت او آفريده شده است. حتي درمحبتش به زنش. پس رسول  وسلم 

زن خود را دوست مي دارد چون  صلوات اهللا عليه وآله وسلم اكرم 

ين محبت را به دل او انداخته است و اين موضوع در اصل آفرينش اخداوند

، از محبت خواهان پيوستن تكويني است. و چون مردي زني را دوست داشت

به او مي شودو به همين علت در عالم و خلق ظاهري ومادي پيوندي بزرگتر 

  از نكاح وجود ندارد. 

و به خاطر همين شهوت تمام اجزاي او را فرا مي گيرد و به همين دليل است 

رات و غسل بر همه بدن اكه بعد از آميزش امر به غسل شده است و لذا طه

ثير قرار گرفته تأنان كه هنگام بروز شهوت تمام بدن تحت الزم است همچ

بوده است. به درستي كه خداوند غيرت دارد و نمي گذارد كه بنده اش به 

ت ببرد لذا با غسل پاكش مي كند تا دوباره به ذچيزي غير از خودش ل

خداوند نگاه كند. پس هركس زنان را تا اين حد دوست داشته باشد، اين 

لهي است و هر كس ايشان را فقط به خاطر شهوت طبيعي دوست داشتن ا



دوست داشته باشد از فلسفه واقعي اين شهوت بازمانده است. لذا زن در 

نظرش صورتي بدون  روح مي شود. هرچندكه اين صورت در واقع داراي 

روح بوده ولي اين حقيقت در اثر تنها لذت بردن از جسد زن به دست نيامده 

را دوست مي دارد.  نگاه ظاهري اين معني توجه كرده و آو لذا فقط به جاي

يعني زن بودن او و روح اين مسئله از ديد او به كلي فراموش شده و از 

نظرش رفته است اما اگر به حقيقت اين مسئله پي مي برد مي فهميدكه با چه 

كسي لذت برده و چه كسي لذت گرفته و همانا محبت زنان متعدد براي 

گرفته از محبت الهي بوده است  و اما حكمت و راز دوستي  پيامبر نشأت

از  هعطريات براي پيامبر و اينكه چرا محبت آن بعداز محبت زنان قرار گرفت

شد و لذا در مثل آمده كه اآن جهت است كه در زنان عطر خوب طبيعي مي ب

  1ر كالم ابن عربي.خبهترين بوي ها عطر گردن دوست است. الي آ

                                                 
فص است. ابن عربی حديث مذکور را شرحی مفصل و عرفانی کرده است  رينخفصول الحکم، فص محمدی و ابن فص آ - ١

  مولف می گويد:مقداری از آنرا با قدری تصرف خالصه کردم.



  برگزيدگان خلق -9 
فرموده اند: خداونددر آفريدگان  صلوات اهللا عليه وآله وسلم رسول اكرم 

خود برگزيدگاني دارد به ايشان نور تابنده اي پوشانده و با رحمت خود 

ايشان را تغذيه كرده، دست ايشان را از بال نگه مي دارد در عافيت زنده شان 

  دارد و در عافيت مي ميراند. 

  ارضفر ابن از اشعا - 10
با زيادي عشقت حيرت مرا فزوني ده و به جگري كه در آتش عشقت - 1

 شعله ور شده ترحم فرما.

و هر وقت از تو سوال مي كنم كه تو را رويت حقيقي كنم جوابم بده و  - 2

  نگو تو مرا نخواهي ديد. 

اي دل تو مرا در عشق آنان وعده صبر دادي پس (اي دل) در حذر باش  - 3

  ملول شوي. كه تنگ و 



همانا عشق يك حيات ابدي است پس با آن يكجا بمير زيرا اين حق  - 4

  توست كه بيمري و در مردن معذوري

بگو به كساني قبل از من بودندو كساني كه بعد من مي آيند و كساني كه  - 5

  اكنون غم ها را مي بينند. 

را در  عشق را از من ياد بگيريد و از من پيروي كنيد و بشنويد و آن - 6

  ميان مردم تبليغ نماييد. 

من با معشوق خود خلوت كردم در حالي كه بين من و او رازي كه از  - 7

  نسيمي كه مي وزد دقيق تر است وجود داشت. 

به چشمانم نظري بخشيدكه وقتي با آن نگاه كردم او را شناختم در حالي  - 8

  كه قبال منكرش بودم. 

جمال و جالل معشوق مبهوت ماندم و فقط زبان حال از من به  نپس بي - 9

  ديگران خبر مي داد. 



پس تو هم (اي عاشق) چشمانت را در زيبايي هاي چهره اش خيره  – 10

  كن تا عكس و جلوه همه زيبايي را در او ببيني. 

، يداگر همه زيبايي در يك تجسم به نهايت مي رسيد و او را مي ديد -11

  هر آينه ال اله اهللا اهللا و اهللا اكبر مي گفت. 

  آتش عشق و دوري در اشعار ابن فارض- 11
دوري از شما را نمي بينم كه از خاطرم گذر كند اگرچه كه نزديك است - 1

  متالشي شدن پيكرم 

چه گواراست بيماري ها به خاطر فرمانبري من تاز سر اشتياق و روي  - 2

  گرداني از سالمت كنندگان

وه كه چه لذت بخش است خواري در جنب عزت وصال شما وگرچه  - 3

  سخت است ولي چه شيرين است پاره پاره شدن بدنم در راه شما

پس كدامين يك از بزرگان پس از فقدان شما بر سرم سايه مي اندازد و  - 4

  چه چيزي بدتر از اين اما شادماني شما شادماني من است. 



تال شدنم به عشق حقا مبتاليم و براي من مبتالي او شدم به خاطر مب - 5

  است محبت اولياي من 

بر چشم خويش با پلكهايم پرده انداخته ام تا از دور چهره مثالي تو را  - 6

  زيارت كنم. 

پس من نتيجه از آن نگرفتم جاري شده است بر من اشكي مدام چو  - 7

  باران درشت پيوسته.

شادماني ام از  ي  مايه فقداناي قلب سوزان من آب شو بر غصه من از  - 8

  رخت بر بست آرزوهايم و پيش آمد ناگوارهايم.

و هنگامي كه آب چشمانم جاري شد گمان كردم خون است كه مي  - 9

  خته است. جوشد و بر بدنم ري

كه معشوقم از من راضي گردد اگرچه او بر من  خواهش من اين است -10

  ي من شفاي اوست.سخت گيرد و من بيمار شوم زيرا بيماري و بال



پس آنچه به زحمت افتادم در محبتش زحمتي نيست براي او اگرچه  -11

  باال گرفت آنچه رخ داد از گفتگوي بين من و او. 

باقي شدم به او به خاطر فنا شدنم در محبتش به علت صرف سرمايه از  -12

  خود گذشتگي و بسياري پافشاري

پرتو عنايتش و اگر خواستي بگو مدد كرد خداوند ثروتم را پيوسته در  -13

  اي متنعم روزي ات مباح. 

خوشايند باد مالمتگري كه پيوسته مكدر مي شود از سخنان من نسبت  -14

  1به صاحب خال.

روايت مي كند برايم از سنت پس سيراب مي شوم از شدت عطش و به  -15

من هديه مي دهد هدايت را پس شگفت زده مي شوم هرچندكه قصد داشت 

  اهم كند. گمر

                                                 
مولف گويد: صاحب خال منظور حضرت حجت (ع) است. ھمچنانکه حافظ شيراز و محی الدين ھم برای آن حضرت بيانی  -  ١

  دارند. 



پس دوست دارم سرزنش گران را در راه او و اگرچه مبتال شوم به  -16

  مرگ اينست نشان سوختم از مالمتم.

به ياد ندارم كه چگونه آغاز كن اي عذاب كننده من بر رسيدن اجلم   -17

  گفت تحمل كن تيزي نيزه ام را

و چه دور است كه نيزه بارانم كنند در حالي در بن هر موي من مرگي  -18

  حتمي به سراغ مي آيد. 

و گفت به من مالمتگر به قصد تلخكامي ام شگفت زده شدي به او، رها  -19

  كن دوستي اش را و من گفتم كه شيرين است براي من. 

و شگفت  روحم را براي او فدا كردم تا در جوار قريش آرام گيرد -20

  نيست ايثار روح گران در راه دوست گران. 

   وصيت استاد: - 12
ما را  –شريفش پاك باد  كه سرّ -همواره استاد مغفور ما سيد هاشم حداد

ابن فارض و بر اين توصيه خويش تأكيد  توصيه مي نمود به خواندن ديوان



فراوان مي كرد از اين رو كه در ديوان ابن فارض اشعار و ابياتي كه بر احوال 

مختلف سالكين قابل انطباق است و از اشعار او كه در حق اهل بيت سروده 

  است اين دو بيت است: 

   عمر به بطالت رفت و ضايع شد زيرا چيزي از ناحيه شمانائل نشدم. - 1

غير از آن مقداري كه با شما اهل بيت ارتباط قلبي داشتم و داستان  - 2

  سراي عترت پيغمبر فرزند قصي بودم.

معروف است اين بيتش » نظم السلوك«و نيز از قصيده تائيه معروفش كه به 

درباره اهل بيت است كه: به وسيله عترت پيامبر و اوالد طاهرينش كه ائمه و 

سوالن الهي مردم مستغني شدند و از ابياتي كه اينجانب پيشوايانم هستند از ر

  بسيار آن را مي خواندم: 

  شما واجبات و مستحبات من هستيد شما سخن و شغل من هستيد.  - 1

  اي قبله من درنمازم به هنگامي كه مي ايستم براي نماز - 2

  نور جمالتان جلوي چشمان من است به سوي آن همه وجودم را داده ام - 3



  شما در دل من قرار داردو قلب جايگاه تجليات شماست سر - 4

شبانه در محل با آتشي كه روشن بود انس گرفتم و به خانواده ام نويد  - 5

  دادم 

  به آنان گفتم بمانيد تا من شايد راه را پيدا كنم.  - 6

  به آن آتش نزديك شدم پس آن را آتش سخن گويي قبل از خود يافتم.  - 7

  شب هاي وصالم را برگردانيد.  مدايي آشكار برآاز آن جايگاه ند - 8

  وچون براي اجتماعي پراكندگي خود به ميقاتگاه نزديك شدم.  - 9

  تمام كوه هاي وجود من در اثر هيبت و عظمت تجلي در هم ريخت  -10

و يك راز پنهان آشكار شد كه به آن هركسي كه همانند من باشد پي  -11

  مي برد. 

خود شدم آنگاه كه بخشي از اجزاي من همه من و من موساي زمان  -12

  شد. 



پس مرگ در راه او زندگي است و در كشته شدنم حيات من حاصل  -13

  مي شود. 

من همان گداي مطلوب شما هستم پس به حال و خواري من ترحم  -14

  كنيد. 

  شاعر و عارفي ديگر در حق اهل بيت گفته است: 

از عالم كثرت و طبيعت بيرون آمدم و  با نور خدا اولين نظر را انداختم - 1

  دوگانگي برطرف شد. 

و هميشه دلم به حضور جمالتان پناه مي برد تا آنجا كه در محبت شما  - 2

  فنا گرديد.  منفس

و ريشه هاي درخت زيتون فكر صحيح با بركت است، برگ هاي آن  - 3

  راستي و پاك است. 

چراغ است و  وعقل من روغن آن روح من است و شيشه اش خيال من - 4

  چراغدان حيات من است. 



پس با شما شبم روز و ظلمتم روشنايي شده است و در خيمه شما  - 5

  خورشيد طلوع نموده است. 

  تنها عشق دوست- 13
تو خود را فارغ از هر چيز زندگي كن كه راحتي عشق سختي است؛ - 1

  رش كشته شدن است.خاولش گرفتاري و آ

پس اگر بخواهي زندگي سعادتمندي داشته باشي بايد در راه عشق به - 2

  شهادت برسي وگرنه آن را رها كن كه براي عشق مرداني هست. 

تو خودرا به جذبه هاي عشق او بچسبان و شرم را از خود دور كن و از - 3

  راه اهل زهد هرچند زياد باشند جدا شو.

ات هو هيگردي و به مدعي عشق ببه كشته راه عشق بگو تو حق را ادا ك - 4

  حقيقي نيست.  ي هر سرمه سرمه

دوستان دلم محبت شما واسطه رسيدن من به شماست، هر وقت بخواهيد - 5

  با همين محبت به هم برسيم. 



شايد با يك نگاه به من از جانب شما عنايتي شود، چون پيغام بران بين  - 6

  من و شما خسته شوند. 

،  روزگار بد يا خوب كند، پس شما همانطور كه شما دوستان من هستيد - 7

  خودتان مي خواهيد باشيد من هم همان دوست شما هستم. 

اگر نصيب من هجران شما شده و اين فراق دوري نيست پس آن هجران  - 8

  در اعتقاد من يك وصال است. 

و دوري شما اگر ضرر باشد محبت است و هر امر سختي به جز  - 9

آسان است. عذاب شما براي من گواراست و جفايتان  روگرداني شما از من

  بر من به مقتضاي عشق عدالت است. 

و صبر من صبر از دوري شما و نگهداري شماست و تلخي اين صبر را  -10

  هميشه نزد خود شيرين مي بينم. 

شما دل را كه جزئي از من است با خود برديد، پس براي شما چه  -11

  ا باشد. ضرري دارد اگر همه نزد شم



شما از من دور شديد و اكنون به غير از اشك چاره اي ندارم، اال آه و  -12

  ناله اي كه از گرمي آتش درونم مي جوشد.

بيداري در عشق او خواب را از چشمانم برده و خوابم با او مرگ است  -13

  و اشكم غسل من است. 

اودر هر عضو همانا دانسته اند كه من كشته نگاه او هستم چون براي  -14

  من يك نشان تير است. 

هرگاه او را ياد كنم همتم باال مي رودو با ياد محبوب روحم كه كم  -15

  ارزش بود پرارزش مي شود.

دوستي او مثل خون در همه وجودم جريان دارد پس اين حالت مرا از  -16

  هر كاري باز داشته است. 

ردم تا با اشتغال به او و دلم را خالصانه از كل وجودم برايش فارغ ك -17

  بتوانم همراهش خلوت نمايم. 



پس اگر از معشوقم سخن گويند همه وجودم شنواست و اگر من  -18

  بخواهم با آنان سخن بگويم همه وجودم سخن مي گويد. 

  مولف مي گويد: 

آقا و سرور من، سيدهاشم موسوي حداد، در ايام حياتش با خواندن ديوان 

ابن فارض ممارست داشت واز استاد خود، مرحوم آقا سيدعلي قاضي، نقل 

  مي كرد كه ايشان فرموده است: 

خواجه حافظ شيرازي قوي تر  ديوان ابن فارض در معارف از ديوان«

  »است.

  

  

  

  



برادران سالكم را  ائما آن را مي خوانم وعرفه كه د . فرازهايي از دعاي14
  نيز به قرائت آن سفارش مي كنم:

خدايا! من در توانگري خود نيازمند تو هستم. پس چگونه در نياز و فقر 

 - چون از توست -خود به تو نيازمند نباشم، خدايا من در حال دانش خود

  نادانم پس چگونه در حال ناداني نادان نباشم.

گوناگون بودن تدبير و مشيت تو، و همچنان سريع بودن گذشت معبودا! همانا 

تو ازآن چه قبال تقدير نموده اي، سبب مي شوند كه بندگان عارفت هيچگاه 

  به عطاهاي تو دل نبندند، و در بالها مايوس و نااميد نگردند.

ر در پديده ها و آثار، تحول در احوال عالم يپروردگارا! به وسيله ي تغي

اين يقين رسيدم كه مي خواهي خودت را در هرچيز از اين جهان هستي، به 

  بزرگ به من نشان دهي، تا به تو در هيچ چيز نادان نمانم.

و بد است،  - قابل عرضه نيست - خداوندا! بنده ي تو كه خوبي هاي او

چگونه بدي هايش بد نباشد، و كسي كه حقيقت هايش صرف ادعاست و از 

  حقيقت باشد؟ خودش نيست چگونه ادعاهايش



اي خدايم! حكم قاطع و با نفوذت، و اراده ي آهنين و شكننده ات براي هيچ 

گوينده يي جايي براي گفتار و براي هيچ صاحب حالي جايي براي حالش 

  نگذاشته است.

پروردگارا! چه بسيار عبادت و طاعتي كه پيش خود آن را مهم دانستم، و 

در  - تم اما حكم عادالنه ي توحال خوشي كه آن را براي خود محكم ساخ

نگذاشت به آن تكيه كنم، بلكه افزوني كرمت مرا وادار به  -مقابل داده هايت

  عذرخواهي نمود.

خدايا! تو مي داني كه هرچند از نظر عمل در انجام طاعات تو كوتاهي مي 

كنم، ولي از جهت محبت و اراده ي قلبي در انجام آن كوتاه نيامدم و هميشه 

  ت همراه من است.اين نياب

بارالها! سير فكري من در نشانه هاي طبيعت و آثار تو موجب دراز شدن راه 

و دوري من از تو است، پس با يك خدمت عارفانه كه مرا به تو برساند دور 

 ه تو را نبيند، و ضرر كند معاملهشود آن چشمي ك  كور خودت جمعم نماي. 



ه اي قرار نداده اي، چه دارد آنكه ي آن بنده اي كه تو براي او از عشقت بهر

تو را ندارد، و چه ندارد آنكه تو را دارد؟ مسلما هركس به چيزي كمتر از تو 

راضي شود، و آن را جانشين تو قرار دهد به حقيقت نرسيده، و محققا آن كه 

ابدي است. پروردگارا! من را از  ياناز تو روي گردانيده در خسارت و ز

  ا، و با ستاريتت محفوظم دار.گنجينه علمت دانا نم

معبودا! با حقيقتهاي مقربان درگاهت من را هم با حقيقت نماي، و با روش 

جذبه هاي مجذوبانت من را هم آشنا فرما. خدايا با تدبير خود از تدبيرم و با 

انتخاب از انتخابم بي نياز ساز و بر جاهاي بي چاره گي و موقعيت هاي 

معبودا پيش از رفتنم به گور از چه خواري نفسم  اضطرارم به تو آگاهم نماي

بيرون آر و از شك و دو دلي و نفاق و دوگانگي درباره ات من را پاك كن. 

رضا تو دلخواه توست بي نياز پاك از علتي در ذات توست پس م پروردگار

چگونه معلول به علتي به از من باشد پس تو در اين موارد يار من شو تا من 



ا بصيرت كني و با فضلت من را بي نياز ساز تا به وسيله ي تو از را بينا و ب

  جستجو و طلب خود بي نياز شوم. 

خدايا تو در دلهاي دوستانت انوار معرفت تابيدي تا تو را شناختند و به اصل 

وحدت رسيدند و تو آن خدايي كه بيگانه ها را از دلهاي عاشقانت بيرون 

ا ندارند و به غير تو پناه نمي برند از تو ساختي تا جايي كه محبت غير تو ر

براي وصالت كمك مي گيرم و به واسطه ي خودت به تو مي رسم پس با 

نورت مرا هدايت فرما كه همانا تو بر هر چيزي توانا هستي. حمد و ستايش 

در اين جهان فقط براي توست خدايا با مهرباني ات مرا به سوي خود طلب 

  سم.به وصال تو بر متا بتوان

  . تذكر و تفكر15
در منازل السائرين آمده: تذكر باالتر از تفكر است. چون تفكر جستجو و 

  پيدا كردن است ولي تذكر ياد و يافتن است.



مبناي تذكر بر سه چيز است: بهره مند شدن از موعظه، روشن بيني به وسيله 

  پند و عبرت و دست يافتن به نتيجه ي تفكر.

  ارشاد و وعظ بهره مند مي شود.سالك بعد از سه چيز از 

اول اينكه خيلي خود را نيازمند به موعظه ببيند. دوم اينكه عيب واعظ را 

  نديده بگيرد و سوم اينكه به ياد بهشت و جهنم باشد.

هدايت و روشن بيني به وسيله ي پندگيري و عبرت نيز بعد از حصول سه 

  چيز به دست مي آيد:

  اول اينكه عقل زنده باشد.

  شناخت تاريخ و روزگار. دوم

  ي بودن سالك از غرض هاي نفساني.لسوم خا

  اما چيدن ميوه انديشه و تفكر نيز به سه چيز بستگي دارد:



ها، دوم تامل و انديشيدن در قرآن و سوم كاهش زواول كوتاه كردن آر

معاشرت [با مردم] و كاهش آروزهاي بيجا، دل بستگي به دنيا، پرخوري و 

  خواب.

  عارفان . غربت16
  در منازل السائرين درباره ناشناخته و گمنام بودن عرفا آمده:

عارف ظاهر شناخته شده اي ندارد، كالمش هم غير معروف است و چيزي 

كه همراه خود دارد يا در باطن اوست كه آن علم است و يا آن را گاهي 

 و يا در رسوم عرفاني مخفي و پنهان شده اوست اظهار مي كند كه شور شوق

و يا به اشارات عرفاني طاقت و نيرو گرفته، و يا اين موجود همراهش به 

نحوي شامل يك اسمي است كه در همه ي اين مراتب غربت دارد، چون 

  فوق عقل مردم و باالتر از فهم آنهاست.

هم نزد  لذا غربت عارف غربت غربتهاست، و از هر غربتي باالتر است، چون

  اهل آخرت.اهل دنيا غريب است و هم پيش 



  . توحيد خواص17
  عارف بزرگ، شيخ عبداهللا انصاري فرموده:

توحيدي كه با حقايق اثبات مي شود، توحيد خواص است. و اين همان در «

  نظر نگرفتن اسباب ظاهري است.

و برخاستن از منازعات عقالني و دل بريدن از ظواهر استداللي بر وجود 

خدا اين توحيد يعني اينكه براي وجود خداي تعالي دليلي از ظاهر نخواهي 

و در توكل دنبال سبب و وسيله نچرخي و براي نجات در جستجوي وسيله 

 نباشي. به اين ترتيب خداي را به واسطه ي حكمت و علم او از آثار و

اسباب ظاهر جلوتر خواهي ديد، و خداي را در اينكه هرچيزي از اين جهان 

را در موضع اصلي خودش، و در وقت مناسب با وضعش پديد آورد، و در 

رسم خودش پنهان داشته است ببيني، آن وقت است كه حقيقت علتها و 

اسباب ظاهري (كه مردم آن را مي پندارند) بر تو معلوم مي گردد و حوادث 

تغييرات اين عالم را مستند به اين اوضاع معمولي و ظاهري نخواهي ديد،  و



بلكه دست خداوند متعال قديم را در ماسوي اهللا به نحو حقيقي و عيني و با 

ديده ي توحيد افعالي اثبات مي كني، و جز حكم سابق ازلي او در جريان 

  احوال تو با حق فاعل و موثري نيست.

  

  . تعريف مقام رضا18
ضا نامي است كه از حال تسليم و توقف صادقانه ي بنده سالك در برابر ر

تقدير الهي مي شود، لذا هيچ گاه چنين بنده ي خدايي از آنچه خداوند براي 

  كند و زيادت طلبي هم ندارد،  يماو مقدر نموده نه جلوتر و نه ديرتر عمل 

سه شرط  و در حالي كه هست حالي ديگر نمي خواهد، و اين حال رضا با

  به دست مي آيد:

  . مساوي بودن همه ي احوال در نظر سالك.1

  . پاك شدن از چون و چرا و خصومت با مردم.2

  . رهايي يافتن به طور كلي از سوال و اصرار كردن.3



  . تعريف صبر19
صبر يعني پنهان و زنداني كردن اضطراب، چون و چرايي كه برخاسته از 

با لحاظ كردن خوبي پاداش آلهي، و اميد و شكوه نفس است و صبر در بالها 

انتظار شيريني فرج و گشايش به دست مي آيد و آسان كردن سختي و بال بر 

خود به وسيله ي ديدن فضل و كرم هاي فعلي خدا، و يادآوري نفس به 

الطاف و نعمت هاي الهي درگذشته ميسر است، و كمترين صبر صبر عوام 

بر قوي صبر مريد است و آن صبر با است و آن صبر براي خداست، و ص

بر سالك است و آن نگهداري كمك خداست، و باالترين از اين دو ص

  خداست.

  . اهميت دعاي مناجات مريدين20
به ما سفارش مي كرد كه  -رضوان اهللا عليه -استاد مرحومم، سيدهاشم حداد

اين هنگام غلبه و فوران آتش عشق و حب الهي مناجات مريدين را بخوانيم. 

  همان دعايي است كه امام زين العابدين در صحيفه ي سجاديه آورده اند. 



  در اين دعاي شريف آمده:

و در نزد تو داروي بيماري، و شفاي آتش عطش، و سردي التهاب، و زوال 

  در مناجات تو آرامش و آسايش من است. اغصه و اندوه من است. خداوند

  متن مناجات اين است:

  شنده ي مهربانبه نام خداوند بخ

منزهي تو اي خدا، چقدر راه ها تنگ و دشوار است بر كسي كه تو 

راهنمايش نباشي و اگر تو هدايت كني چقدر راه حق هويداست. معبودا ما را 

به راهي بر كه به درگاهت رسيم و از نزديك ترين راه ها ما را ببر، براي 

سخت و مشكل بر ماورود بر خودت نزديك كن بر ما دوري را. و آسان نما 

را و ملحق كن ما را به بندگان خودت كه به پيش رفتن به سويت مي شتابند 

هميشه در خانه تو را مي كوبند. و فقط تو را در شب و روز عبادت مي  و 

كنند و ايشان از هيبت تو در هراسند، كساني كه آبخورش آنها را پاك كردي 

و به آرزوهاشان رساندي و به مقاصد خود كامياب كردي و برآوردي از 



ت و فضل خود حاجات آنها را و پر كردي براي آنها باطن آنها را از محبت

سيرابشان كردي از زالل آب محبتت پس با كمك تو به لذت روحي مناجات 

  با تو رسيده اند و از تو باالترين مقصدهاي خود را به دست آورده اند.

اي كسي كه بر توجه كنندگان بر خودش روآور است و به مهرورزي بر آنها 

وف است و روي آورد و تفضل كننده است و بر غافلين از پاداش مهربان و رئ

به جذب ايشان به درگاهش دوستدار مهربان است. از تو مي خواهم كه قرار 

دهي مرا از شمار آنها كه بهره ي وافرتري از تو برند و مقام برتري نزد تو 

  دارند و از دوستي تو سهم بيشتري گيرند و در معرفت تو نصيب بهتري برند.

برگرداندم به جانب تو  پس همانا منحصر نمودم به سوي تو همت خود را و

ميلم را پس تو مقصود من هستي نه غير تو و براي توست نه ديگري شب 

زنده داري و بي خوابي ام مالقات تو روشني چشم من است و وصالت 

آرزوي دلم و به سوي توست شوق من و در دوستي تو است اشتياقم و آتش 

و ديدار  عشقم و به عشق توست دلدادگي ام و خشنودي توست مقصودم



توست حاجتم و در جوار تو بودن خواسته ام است و نزديكي به توست آخر 

درخواستم و در مناجات با تو خرمي و راحتي من است و نزد توست داروي 

دردم و بهبود سوز جگرم و خنكي سوز جگرم و برطرف شدن گرفتاري ام 

و  پس همدمم باش در وحشتم و بخشنده لغزشم باش و آمرزنده ي لغزشم

قبول كننده ي توبه ام و اجابت كننده ي دعايم و سرپرست حفاظت و نگه 

داريم و بي نياز كننده ي نداريم. و مرا از خود قطع نكن و از خودت دورم 

  نساز اي نعيم و بهشت من اي دنيا و آخرتم اي مهربانترين مهربانان.

  

  . چگونه نماز بخوانيم و در نماز به چه چيزي بينديشيم؟21
ديدار شهيد آيت اهللا شيخ مرتضي مطهري با استاد ما مرحوم سيد هاشم در 

» چگونه نماز مي خواني؟«حداد آقا سيد هاشم از شهيد مطهري پرسيد كه 

من در نمازم در معاني كلمات نماز دقت و تفكر مي «شيخ شهيد پاسخ داد: 

» پس كي براي خدا نماز مي خواني؟«آقا سيد هاشم حداد فرمود: » كنم.



الزم است كه شما با قلبتان فقط به سوي خدا توجه كنيد و به «سپس فرمود: 

معاني و مفاهيم الفاظ نماز توجه نكنيد، چراكه آنها تو را از خدا دور مي 

  »كنند.

عرض مي كنم كه دوست مرحوم اينجانب، مرحوم عالمه ي طهراني در كتاب 

هاشم حداد زده خود، روح مجرد، شرح مفصلي بر اين كالم سرورمان سيد 

  است كه خالصه ي آن چنين است:

هر انساني هنگام صحبت كردن با انسان ديگر، دل به الفاظ و معاني الفاظ 

نمي دهد، بلكه تمام توجه او صرف همان مخاطب مي شود و بايد بدانيم كه 

توجه به اين الفاظ و معاني در درجه ي دوم اهميت دارد و اين امري مستقل 

  دنباله ي توجه به مخاطب خود به خود پيش مي آيد.نيست بلكه به 

به همين ترتيب واجب است كه نمازگزار در نماز خود تمام هم و غم و فكر 

خود و خطاب خود را صرف مخاطب خود يعني پروردگار بزرگ كه همان 

باشد بنمايد. نه اينكه نيروي خود را صرف اداي صحيح حروف » اهللا سبحانه«



س علم تجويد كندو نه اينكه هم و غم خود را صرف از مخارج آن براسا

مفاهيم و معاني لفظي نمايد. چراكه اين چيزها زائد است توجه باطني و 

حضور قلب را به تعويق مي اندازد و حضور قلب را در نماز منحصر مي كند 

در معاني و الفاظ و بدين ترتيب نماز نيز آن اثر مطلوب را نخواهد داشت و 

  نه معراج مومن به حساب نمي آيد.نمازي اينگو

  . فرموده هاي استاد بزگوارم22
الف) برترين گريه ها گريه ي بنده است بر آنچه كه در آن با ياد خداوند 

  موافق نبوده است.

ب) جوانمردي، منصف بودن در حق ديگران و مطالبه نكردن انصاف خود از 

  ديگران است.

ه اين است كه بنده ي سالك فقط ج) بهترين طاعتها حفظ اوقات است، آن ب

به خودش بپردازد، و تنها خدايش را در نظر بگيرد و جز به زمان فعلي خود 



كه در آن حضور دارد فكر ننمايد، و همچنان كه اهللا پروردگار توست تو هم 

  بايستي در هر حال بنده ي او باشي.

ند تا ثبت د) اخالص، رمزي است ميان خدا و بنده كه نه فرشته آن را مي دا

كند، و نه شيطان تا آن را به تباه كند و نه هواي نفس تا آن را به سمت خود 

  جلب نمايد.

هـ) تو نيروي رضا را در كاهايت به كارگير، و نگذار كه رضا تو را به كار 

گيرد، زيرا در صورت دوم با حجاب پي بردن به لذت آن از حقيقتهاي آنچه 

  در بررسي توست باز مي ماني.

اگر بنده يك ميليون سال رو به خدا باشد و لحظه اي از او روي بگرداند،  و)

  آنچه از دست داده بيشتر است از آنچه به دست آورده.

ز) كسي كه افعال و احوال خود را در هر زمان با قرآن و سنت نسنجد افكار 

و خواطر خود را مورد اتهام و بازرسي قرار ندهد، او را در فهرست مردان 

  به شمار نياور.خدا 



س) هيچگاه عارف خواسته محب شكوه و گله، بنده طلب و خواهش ترسو 

  آرامش نخواهد داشت و هيچ كس نمي تواند از خداوند بگريزد.

ش) جز اهللا هيچ موجود موثر و دانشمند قدرتمندي كه زنده و وجود مستقل 

  داشته باشد در عالم هستي وجود ندارد.

ست. و همان پناهگاه اهل توحيد است و راه ل) فقط توحيد است كه حق ا

نجات فقط منحصر در توحيد است. توحيد محور عارفين خداست و كسي كه 

داراي بصيرت باشد از درهاي توحيد عبور مي كند، و سلطنت او را به 

وضوح مي بيند، و با اين مشاهده ي توحيدي ديگر خود را نمي بيند، پس در 

  او را بزرگ مي شمارد. اين حالت است كه شان و مقام

  چهار چيز كه راه كمال را قطع مي كنند - 23
  توصيه هايي از مرحوم ميرزا حسين قلي همداني.

پرهيز كنيد! پرهيز كنيد از چهار چيز كه راه شما را به سوي خدا قطع مي 

  كنند:



بسيار حرف زدن، بسيار خوردن، بسيارخوابيدن و بسيار با مردم معاشرت 

  كردن. 

اد (اي سالك) كه آنها را به ذكر پادشاهي كه بسيار داناست (خداوند بر تو ب

  متعال) تعويض كني. 

   . نصيحتي كه قلب را نوراني مي كند24
  در حديث قدسي آمده: 

اي پسر آدم: توشه آخرت خود را بسيار كن كه راه بسيار دور است. كشتي 

ر خود را سبك كن خود را از نو بساز، چرا كه اين دريا بسيار عميق است، با

چرا كه پلي كه از آن خواهي گذشت بسيار باريك است. عمل خود را 

  خالص كن چرا كه كسي كه خوب را از بد جدا ميكند بسيار بيناست. 

خواب را تا قبر به تأخير بيندازفخر و مباهات را تا هنگام سنجش اعمال 

ا من نيز براي كنار بگذار و راحتي را براي آخرت بگذار. تو براي من باش ت

تو باشم. به وسيله بي توجهي به دنيا به من نزديك شو. به وسيله دشمني با 



گنهكاران و دوستي با نيكان خود را از آتش جهنم دور كن.پس (بدان) كه 

  خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد كرد. 

  عليه السالم. نور محبت اهل بيت 25
آمده است: علي بن مهزيار مي گويد: در رجال كشي مطلبي به اين مضمون 

آخر شب بود كه براي وضو ساختن برخاستم و مسواكم را به دست گرفتم «

تا قبل از وضو ساختن مسواك بزنم. ناگهان نور غليظي را ديدم كه از 

مسواكم بيرون مي زد. از اين موضوع تعجب كردم و دستم را به مسواك 

نور چيزي از جنس آتش است. اما چيزي از  كشيدم تا ببينم كه آيا اين

خاصيت آتش در آن نيافتم. نه داغ بود و نه مي سوزاند. چند بار 

اينكارراتكرار كردم ومسواك را به چشم كشيدم (باز هم نفهميدم) و تحيرم 

  بيشتر شد. 

مشرف شدم و داستان  عليه السالم تا اينكه به زيارت آقايم امام هادي

مسواك رااز من گرفت و با تأمل در آن  . آقا آنمسواكم را نقل كردم



اين نور همان نور محبت تو نسبت به ما اهل بيت «نگريست و سپس فرمود: 

  »است. تا موقعي كه به ما مهر مي ورزي، اين نور باقي خواهد بود.

اين كه من در واليت و دوستي علي «) فرموده اند: عليه السالمامام صادق (

) هستم براي من محبوب تر است از اينكه از نسل السالمعليه بن ابيطالب (

آن حضرتم، چرا كه داشتن واليت واجب است اما اينكه من از نسل اويم تنها 

  1»يك فضيلت به شمار مي رود.

   فروتني اشياء - 26
از صفوان جمال روايت شده است كه امام » برقي«نوشته » محاسن«در كتاب 

  ده: ) فرموعليه السالمجعفر صادق (

تمام اشياء براي انسان فروتني مي كنند و از او مي ترسند، به شرطي كه او «

و را دردل تمام اشياء مي اندازد، حتي امخلص خدا باشد. خداوند ترس 

  »حشرات زمين و درندگانش و پرندگان آسمان و ماهيان دريا.

                                                 
 ٢٩٩ص  ٣٩. بحار ج  ١



  ويژگي هاي سگ - 27
  را بياموزيد:بعضي از حكما فرموده اند كه از صفات سگ امور زير 

  الف) خانه اي ندارد و اين از صفات انسانهاي مجرد است.

  ب) شب زنده دار است و اين از صفات عبادت كنندگان است. 

ج) هنگام مسافرت توشه اي با خود بر نمي دارد و اين صفت كساني است 

  كه توكل مي كنند. 

ند و اين از د) وقتي غذايي حاضر مي شود مينشيند و از دوربه آن نگاه مي ك

  صفات اهل زهد است. 

  ر) وقتي طرد مي شود و او را مي زنند، به كمترين توجهي باز مي گردد. 

  ز) در سختي و راحتي صاحب خود راترك نمي كند. 

  س) از دارايي صاحب خود حراست مي كند. 



  خير مؤمن - 28
م صلوات اهللا عليه و آله وسلشيخ كليني در كافي آورده است كه رسول خدا 

  فرموده است: 

هيچ چيز مانند مؤمن مرا به تعجب وا نداشت. اگر با قيچي ها بدنش را در «

دنيا قطعه قطعه كنند، خير اوست و اگر مالك تمام دنيا بشود باز هم خير 

نسبت به او انجام دهد، خير  –عز و جل  –اوست و هرچه كه خداوند 

  »اوست.

   كيفيت مراتب تفكر سالك - 29
  مرحوم آقا ميرزا جوادملكي تبريزي فرموده است: 

به مرگ به كار مي اندازد،  امر فكرش را در مسائل مربوط سالك در ابتداي«

بعد از مدتي فكرش را به نفي غير خدا و نفي موجودات وهمي و اعتباري و 

نفي آنچه غير خداست منتقل مي كند. در اين مطلب كه چيزي غير خداوند 

ر خود را متمركز مي كند تا اينكه واقعيت امر برايش جلوه وجود ندارد فك



كند وعالم حقيقت براي وي كشف شود. همچنانكه دردعايي كه براي سجده 

سجد لك سوادي (عالم حس) و خيالي «نيمه شعبان وارد شده است كه 

  ». (عالم مثال) و بياضي (عالم حقيقت

  نيروي متضاد در قلب - 30
) صلوات اهللا عليه و آله وسلملسعاده از رسول خدا (عالمه نراقي در معراج ا

در قلب دو نيروي متضاد وجود دارد. يكي از «روايت مي كند كه فرمود: 

جنس فرشته است و او فكر انسان را به خير و تصديق حق برمي گرداند و 

ديگري از جنس شيطان است و او فكر انسان را به شر و تكذيب حق وادار 

  »مي سازد.

  دست آوردن روح شكرگزاريبه - 31
  در معراج السعاده آمده به دست آوردن مقام شكرگزاري اموري را مي طلبد: 

اول: تفكر همراه با دليل در نعمت هاي ظاهري و باطني خداوند و در آنچه 

  خداوند آفريده است. 



دوم: اينكه جستجو كند كه چه كسي از نظر مالي و سالمتي و توانايي و ديگر 

  ن تر از اوست. امور پايي

سوم: در موضوع مرگ و نعمت حيات بسيار بينديشد. (مثال بينديشد كه) اگر 

مرده بود، نمي توانست هيچ كاري انجام دهد ولي االن زنده است وتوانايي 

  دارد. پس بايد شكرگزار باشد. 

چهارم: متذكر دشواري ها و مهلكه هايي شود كه در گذشته خداوند او رااز 

  آنها نجات بخشيده است. 

پنجم: عيادت از بيماران، فقرا و كساني كه مصيبت زده اند، خصوصا كساني 

كه در امور ديني دچار مشكل شده اند. چرا كه مصائب دنيوي آسان تر از 

حال خدا را شكر كند كه در دين و مصائب اخروي است، سالك بايد در اين 

  دنياي خود به باليي كه ايشان دچار شده اند، دچار نشده است. 



ششم: به خاطر محنت ها و سختي هايي كه بر او وارد شده خدا را شكر كند، 

چرا كه آنها يا كفاره گناهان او هستندو يا ترفيع درجه ايمان او به شمار مي 

  روند. 

او پيش مي آيد به صالح و اصالح اوست و در باال  هفتم: بداند آنچه براي

دور بردن مراتب سلوك او مؤثر است و او را از خواهش هاي نفساني 

 .1سازد. مي

   دعاي قلب - 32
  در مفاتيح الجنان آمده: 

خدايا آنچه باشد در قلبم از شك، ترديد يا انكار و يا نااميدي يا شادي يا 

و يا ريا و يا شهرت طلبي يا دورويي يا تكبر يا خوشگذراني و يا خودبيني 

كفر و يا فسق و يا سركشي، يا بزرگي و يا چيزي كه دوست نداري، 

ات، وفاي به  خواهم كه به جاي آنها ايمان به وعده پروردگارا از تو مي

                                                 
م كه در تحف العقول از مواليمان امام جعفر صادق (ع) آمده كه ايمان دو نيم است، نيمي صبر و نيمي ديگر عرض مي كن -  ١

 شكر



رغبتي در دنيا وميل در آنچه  عهدت، خشنودي به قضاء وتقديرت، زهد و بي

  و توبه خالص را جايگزين آنها كني.  نزد توا ست قرار دهي. و آرامش

خواهم آن را به واسطه عطاي كريمانه ات بر من و  پروردگارا از تومي

  رحمتت اي مهربان ترين مهربانان و اي پروردگار عالميان. 

  )عليه السالمقنوت امام صادق ( - 33
معبودا چگونه بخوانم تو را در حاليكه به تحقيق از تو سرپيچي كردم و 

چگونه تو را نخوانم در حالي كه تو را شناختم. عشق تو در دل من است 

هرچند كه گنه كارم، دستي را به سوي تو دراز كردم كه پر از گناه است و 

  چشمي كه هميشه به اميد تو دوخته شده است. 

تري و من از هر گرفتاري گرفتارترم. من  يمي عظيمآقاي من تو از هر عظ

اسير گناهم ودر گرو جرم هاي خودم، خدايا اگر به گناهم مرا باز خواست 

كني من هم كرم و گذشت تو را خواهانم و اگر به خطايم مؤاخذه نمايي من 

هم عفوت را طلب كنم و اگر مرا به آتش بري من به اهل جهنم خبر خواهم 



نده ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا بودم. خداوندا طاعت تو را داد كه من گوي

خرسند مي كند و معصيت به تو آسيبي نمي رساند، پس به من آنچه شادت 

بيامرز، اي مهربانتر  مي كند ببخش و آنچه به تو آسيب نمي رساند (گناهانم)

  از هر مهربان. 

  ) است: عليه السالمنيز از دعاي حضرت (

بار، دوست بازدارنده از خدا و همنشين  زرگ از هواي نفس ذلتبه خداوند ب

غفلت آور، همسايه موذي، ثروت طغيان آور، فقري كه فراموشي (از خدا) 

مي آورد پناه مي برم و همچنين از غرق شدن در آب، سوختن خفه شدن، 

دزدي خراب شدن سقف روي سر، فرورفتندر زمين، مسخ شدن به حيوان، 

فرياد ناگهاني، زمين لرزه، فتنه چشم بد، آتش   سنگ،سنگسار و بارش 

قصاص شدن، ميمون شدن، ديوانگي، بيماري  تگرگ هاي بزرگ،  آسماني،

  و پيسي به خداوند بزرگ پناه مي برم، اي مهربانتر از هر مهربان.  مجذا



  همنشيني با خوبان و بدان - 34
  ) فرموده است: عليه السالمامام علي (

منشيني با خوبان هن بدگماني به خوبان را در پي دارد و همنشيني با بدا«

بدان را به خوبان ملحق مي كند و همنشيني فجار با ابرار نيز فجار را به ابرار 

  كند.  ملحق مي

شناسيد بايد به همنشينان  پس كسي كه امرش به شما مشتبه شده و او را نمي

واگر  ر دين خداستاگر ايشان اهل دين خدا بودند اونيز ب اونگاه كنيد،

  اي از دين خدا ندارد.  همنشينان اواهل دين خدا نبودند، وي هيچ بهره

كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد «مي فرمايد:  همانا رسول خدا (ص)

با كافري دوستي نمي كند و با فاجري رفت و آمد ندارد و كسي كه كافري را 

فت و آمد كرد كافر و فاجر دوست خود گرفت و يا با گنهكار (فاجري) ر

  »است.



  ضرورت استاد در اين راه - 35
چنان بايد به استاد «فرمايد:  فيلسوف الهي، مرحوم مال صدراي شيرازي مي

چسبد. طوري كه تمام امور  بچسبي كه كور در كنار دريا به راهنماي راه مي

ته كند. حتي گف خودرا به او واگذار مي كند ودر دستورات او مخالفت نمي

شده است كه مريد نسبت به مراد و استاد مثل ميت است در دست مرده 

  شوي. 

يعني هر طور كه بخواهد او را از طرفي به طرف ديگر مي گرداند و او در 

دهد. اين به خاطر آن  العملي نشان نمي زند و عكس اين حال اصال حرفي نمي

رد در حق تر از كار درست شاگ است كه خطاي استاددر حق شاگرد نافع

  »خودش است.

  صاحب كتاب مرصاد العباد مي فرمايد: 

  احتياج مريد سالك به استاد جهات گوناگون و داليل بسياري دارد: 



دانيم كه كعبه ظاهري علي رغم وجوداشارات و ارشادات يك راهنما  اول: مي

نيز مي خواهد پس چطور ممكن است كه كعبه باطني آن هم با نبودن عالئم 

  به راهنما احتياج نداشته باشد. در ظاهر 

دوم: چنانكه در سفرهاي ظاهري دزدان و راهزناني هستند كه خالصي از 

دست آنها جز به وسيله راهنمايي كه مراقب شما باشد و داراي تجربه باشد 

ممكن نيست در راه سلوك باطني نيز كه موانع ومزاحمت هاي گوناگون پديد 

  مي آيد اينچنين است. 

ي از افراد بدون استاد مسير سلوك را طي كرده اند و راجع به سوم: برخ

ها وانحرافات  ايشان خوانديم كه چگونه در شبهات، لغزش ها، بدعت

اعتقادي و اخالقي مي افتند و خوانديم چگونه به آفات وامراض مزاجي و 

جسمي دچار مي شوند و به هيچ وجه از خطراتي كه ايشان را از هر طرف 

درامان نيستند؟ اما كسي كه اين راه را با مرشد مجربي كه احاطه كرده 

  خودش نيز در امان بوده بپيمايد يقينا از اين خطرات درامان خواهد بود. 



چهارم: استاد به بركت انفاس قدسي و تصرفات حكيمانه اش سالك را پيش 

مي برد و سالك را از ورطه ي توقف و ركود، سستي و نا اميدي، تزلزل و 

آشفتگي و ترس بيرون رفتن از دايره ي سلوك نجات مي دهد و از مشغول 

شدن به مكاشفات و تمثيالت در عالم مثال بر كنار مي دارد. چه بسيار 

گمراه شد و گمراه  كرد كه سبب آن نداشتن استاد و  جا زد ياسالكي كه در

  1مرشد كامل بود.

  .تأني در كارها36
  فرموده است: )عليه السالماميرالمؤمنين علي(

سختي ها اهدافي دارند، و هر هدفي پاياني دارد، پس بر سختي ها شكيبا «

باشيد تا آخر آن ها را ببينيد. هر حركتي قبل از به پايان رسيدن سختي بر 

  »شدت آن مي افزايد.

                                                 
  ١٣۴.ترجمه عربي مرصاد العباد ص ١



  .دوستي دنيا؛ خطري بزرگ براي سالك37
اهل آسمان و  اي احمد اگر بنده اي به اندازه ي«در تحف العقول آمده كه 

اهل زمين نماز بگزارد و به اندازه ي اهل آسمان و زمين روزه بگيرد و از 

غذا مانند فرشتگان امساك كند و لباس برهنگان و بي بضاعتان را بپوشد با 

اين همه اگر ذره اي محبت دنيا يا حب شهرت يا حب رياست آن و يا حب 

من، همجوار نخواهد شد و زر و زيور دنيا را در دل او ببينم، در خانه ي 

  »محبتم را حتما از دل او خواهم برداشت.

كسي كه دوست داشته باشد كه بند كفشش از بند «در حديثي ديگر آمده:

  كفش برادرش بهتر باشد، مصداق كساني است كه در دنيا برتري مي جويند.

  

  خداوند متعال فرموده است:

ري را در زمين نخواهند، و ما آخرت را به كساني مي دهيم كه فساد و برت«

  »حسن عاقبت مخصوص اهل تقوي است.



  ه ق) 786.وصاياي شهيد اول (م38
  به نقل از يك مجله ي حوزوي كه در قم منتشر شده است:

در حديث است وضو شمشير مؤمن عليه شيطان  ،مداومت بر طهارت الف)

  است.

  هميشه به ياد خدا بودن، به ويژه هنگام غذا خوردن. ب)

  شستن و خوابيدن روبروي قبله.ن ج)

  شب زنده داري و راز و نياز به درگاه خدا در اول، وسط و آخر شب. د)

  افسوس خوردن برگذشته براي برنامه ريزي و خودسازي در آينده. ر)

  هميشه به ياد مرگ بودن، كه انسان را با شهدا محشور مي كند. ز)

  (همچنان كه در حديث آمده)

  ه تعريف از ديگران و خيرخواهي ايشان.عادت دادن زبان ب س)

  اختصاص دادن جمعه در ايام هفته به امور اخروي. ش)



تا آفتاب به اندازه ي يك نيزه باال نيامده امور دنيوي را شروع نكند و قبل  ه)

  از شروع به امور زندگي دو ركعت نماز بخواند و از  خداوند ياري بطلبد.

  در قنوت . از ادعيه ي حضرات معصومين(ع)39
بار پروردگارا در هر جهتي تو جهت من باش و در هر مقصدي تو مقصد «

من باش، در هر سعي و تالشي تو هدف من باش و در هر سختي و ناراحتي 

تو ملجا و پناه من باش و در هر امري خودت وكيل من باش. و از روي 

  » عنايت و محبت سرپرستي مرا در هر حال بپذير.

  ياسر ـ رضوان اهللا عليه ـ.دعاي عمار بن 40
در شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد آمده كه دعاي زير از جمله ادعيه اي 

  بوده كه جناب عمار ـ رضوان اهللا عليه ـ در روز صفين خوانده است:

خدايا تو مي داني كه اگر من مي دانستم كه رضايت تو در اين است «

كه خود را در اين دريا بيفكنم حتما اين كار رامي كردم خدايا تو مي داني كه 

اگر من مي دانستم كه رضايت تو در اين است كه شمشيرم را در شكم خود 



اين كار  فرو برم و سپس بر روي آن خم شوم تا از پشتم بيرون بيايد، حتما

  »را مي كردم.

  .تسليم امر خدا41
) عليه السالمدر كتاب كافي، باب شرك، نقل شده است كه امام صادق(

بپرستند و نماز بپا دارند،  را اگر قومي، خداي متعال الشريك« فرموده اند:

زكات بدهند و حج به جاي آرند و ماه رمضان را روزه بدارند و با اين همه 

) آن را صلوات اهللا عليه وآله وسلم دا و يا رسول خدا(در برابر چيزي كه خ

آيا نمي شد چيزي كه بر خالف اين چيزي كه وضع كرده  «قرار داده بگويند:

و يا حتي اگر دردل نيز چنين احساسي داشته باشند، از » وضع كند؟

  »مشتركين به شمار مي روند. بر شما باد كه تسليم امر خدا باشيد.

   حيواني و تقويت نيروي روحاني.كاهش نيروي 42
در كتابي به نقل از استاد كل مرحوم ميرزا حسينقلي همداني رحمه اهللا ديدم 

  كه فرموده بود:



  به ضعف كشاندن جنبه ي حيواني نفس، اموري را مي طلبد:

اول: اينكه سالك در تمام شب و روز فقط در دو وعده غذايي غذا بخورد و 

  صبح وشب ).ما بين آن دو چيزي نخورد (

  دوم، اقدام به خوردن غذا نكند مگر آنكه ساعتي از گرسنگي او گذشته باشد.

  سوم: در دو وعده پشت سر هم گوشت نخورد.

  چهارم: در تمام شبانه روز فقط شش ساعت بخوابد.

پنجم: زبان خود را نگه دارد و با انسان هاي غافل از ياد خداوند مجالست 

  نكند.

  ملكوتي و روحي به سه كار بستگي دارد:و اما تقويت جنبه ي 

اول: اينكه در زمستان ها سه ساعت از شب را سحر خيزي و شب زنده 

  داري كند و در تابستان ها يك ساعت و نيم.

  دوم: سجده ي يونسيه را بجا بياورد كه بسيار مجرب است.



صلوات اهللا عليه وآله سوم: قرآن را به نيت هديه به ساحت رسول اكرم(

  ) تالوت كند.وسلم

  .حب و بغض43
  ) فرموده اند:عليه السالمامام ما امام محمد باقر(

اگر خواستي بداني كه در تو خيري هست يا نه به دلت بنگر. اگر اهل «

طاعت خدا را دوست داشت و از اهل معصيت بدش مي آمد در تو خيري 

ي هست و خداوند تو را دوست مي دارد. اما اگر دلت از اهل خدا بدش م

آيد و اهل معصيت را دوست مي دارد در تو هيچ خيري نيست و خداوند ترا 

  »دوست ندارد و هر انساني با كسي است كه او را دوست دارد.

  .چهار چيز در چهار چيز پنهان است44
  ) فرموده است:عليه السالماميرالمؤمنين(

  خداوند تبارك و تعالي فرموده است:«



ه، پس هيچ طاعتي را كوچك نشمار چرا رضايتش را در طاعتش پنهان كرد

  كه ممكن است رضايت خدا در همان باشد و تو نداني.

خشم خود را در نافرماني از خود مخفي كرده است. پس هيچ گناهي را 

كوچك نشمار، چرا كه ممكن است خشم خدا در همان گناه باشد و تو 

  نداني.

يي را كوچك نشمار، اجابت خود را در ادعيه پنهان كرده است. پس هيچ دعا

  چرا كه ممكن است اجابت در همان دعا باشد و تو نداني.

و دوست خود را در ميان بندگان پنهان كرده است. پس هيچ بنده اي را از 

  بندگان خدا كوچك نشمار، چه بسا همان كس دوست خدا باشد و تو نداني.

   .مجالس ذكر الهي45
  فرموده اند:) صلوات اهللا عليه وآله وسلمرسول اكرم(

عرض » هنگامي كه به بوستان هاي بهشتي رسيديد در آنها گردش كنيد.«

  »بوستان هاي بهشتي چيستند؟«كردند:



جلسات و حلقه هاي ذكر. خداوند تعالي فرشتگاني دارد كه سيارند «فرمود:

و مي چرخند و دنبال حلقه هاي ذكر مي گردند، پس هنگامي كه به اين 

  »آن ها را احاطه مي كنند.حلقه هاي ذكر مي رسند 

  » ) در جاي ديگري فرموده اند:عليه السالمآن حضرت(

آيا مي خواهيد بگويم كه بهترين اعمال شما از نظر بلندي درجات، پاكي آن «

در نزد خداوند، برتري آن نسبت به دنيا و پول و برتري آن از كشتن دشمن و 

صلوات اهللا رسول اهللا(بلي. يا «عرض كردند:» شهادت به دست او چيست؟

  ).»عليه وآله وسلم

  »بسيار خداي عزوجل را ياد كردن.«فرمود:

  .دو چشم در قلب46
  ) روايت شده كه فرموده است:عليه السالم از امام زين العابدين(

آگاه باشيد كه هر بنده اي چهار چشم دارد؛ ذو چشم كه با آن امر دين و «

  ه مي كند.گاآن امر آخرت خود را ن دنياي خود را مي بيند و دو چشم كه با



پس هر گاه خداوند خير بنده اي را بخواهد دو چشم دلش را باز مي كند و 

امر پنهان آخرتش را به او نشان مي دهد و اگر خداوند چيزي غير از آن 

براي بنده ي خود بخواهد قلب او را با همان چيزهايي كه دارد وا مي  

  »گذارد.

   .مراتب توبه47
ت خط آقا و سرورم، سيد هاشم حداد ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ در دس

  چنين يافتم:

توبه ي مردم عوام از گناهان است و توبه ي اوليا از شكل گيري خواطر «

دوري و غفلت دل است و توبه ي انبيا از  ،است و توبه ي اصفيا از كدورت

  »آشفتگي ضمير و باطن است.

  .دو نور در دل48
  ) مي فرمايد:السالم عليهامام صادق(



مؤمني نيست مگر اينكه در دل او دو نور وجود دارد؛ نوري از ترس و «

نوري از اميد، اگر نور اميد را وزن كند بر نور ترس سنگيني نمي كند و اگر 

  »نور ترس را نيز بسنجد بر نور اميد سنگيني نخواهد كرد.

  .اقسام نفس49
مي خواهم «دم. عرض كردم كهاز كميل بن زياد رحمه اهللا درخواستي كر

» اي كميل! كدام نفس را مي گويي.«فرمود:» نفس مرا به من بشناساني.

اي كميل! «فرمود:» آقاي من! مگر يك نفس بيشتر داريم؟«عرض كردم:

  نفس بر چهار قسم است:

  .كليه ي الهي.4.ناطقه ي قدسي، 3.حسي حيواني، 2.ناميه ي نباتي، 1

  توانمندي و نيرو و دو خاصيت دارد.هر كدام از اينها نيز پنج 

نفس ناميه ي نباتي پنج توانمندي و نيرو دارد: نگه دارنده، جاذبه، هاضمه، 

دافعه و تربيت كننده. و دو خاصيت دارد: افزايش و كاهش و خاستگاه اين 

نفس از جگر آدمي است و اين نفس نباتي شبيه ترين چيز است به نفس 



نيز پنج توانمندي دارد: شنوايي، بينايي،  حيوان. حيواني حسي: اين نفس

نين دو خاصيت دارد: خوشنودي چبويايي، ذائقه(قوه چشيدن) و المسه و هم

ه ترين چيزها به يشم و خاستگاه آن قلب است و اين نفس در انسان شبخو 

  نفس درندگان است.

نفس ناطقه ي قدسي: اين نفس نيز پنج توانمندي دارد: فكر، ذكر، علم، حلم 

هوشمندي. اين نفس خاستگاه ندارد و شبيه ترين چيزها به نفس فرشتگان  و

  است و دو خاصيت دارد: قداست و حكمت.

و نفس كلي الهي: اين نفس نيز پنج توانمندي دارد: بقا در حال فنا، رفاهيت 

در عني مشقت، عزت در عين ذلت، فقر در عين ثروت و صبر در حال بال. 

  بردباري و بخشش.دو خاصيت نيز دارد: 

و اين همان نفس است كه مبدأ آن خداست و به سوي او باز مي گردد 

  خداوند در قرآن مي فرمايد:



وند مبنا او در بازگشت اين نفس به سوي خد» در او از روح خود دميدم«

ي خود خداوند متعال است كه در رابطه با مبدأ معادش را اين  تههمان گف

  چنين فرموده:

سوي پروردگارت برگرد در حالي كه هم تو از او خوشنودي و اي نفس به «

هم او از تو خوشنود است، در زمره ي بندگانم قرار بگير و در بهشت من در 

  .»يآ

و عقل در ميانه ي اين چهار نفس قرار دارد تا هيچ يك از شما هيچ خير و 

  »شري را بدون سنجش با عقل بر زبان جاري نكند.

) عليه السالملي فرموده است كه امام علي بن ابيطالب(عالمه حسن زاده ي آم

نفس نباتي و حيواني با مرگ از بين مي «در حديثي ديگر بيان فرموده اند:

  »نفس قدسي و نفس كلي الهي باقي و زنده مي مانند. وليروند

) را در بيان عليه السالمعالمه حسن زاده ي آملي كالم امام علي بن اليطالب(

  دسي چنين آورده: نفس ناطقه ي ق



اين نفس نيرويي است الهوتي و با تولد انسان در دنيا چنين نفسي تحقق «

مي يابدو محل استقرار آن در علوم حقيقي ديني است، تأييدات عقالني مواد 

آن را تشكيل مي دهد و كار آن معارف الهي است و اين نفس قدسي هنگامي 

  »ان مختل شود.از انسان  جدا مي شود كه وضعيت جسماني انس

نيرويي «) در بيان نفس كلي الهي فرموده است:عليه السالمامير المؤمنين(

است الهوتي، جوهره اي است مجرد و ذاتا زنده است. اصل و اساس آن 

عقل است، از عقل شروع شده است و از عقل بينش و آگاهي خود را گرفته 

جودات حيات خود و به عقل راهنمايي و اشاره مي كند. از عقل است كه مو

  را گرفته اند به كمال مي رسند.

عقل اول همان ذات خداوند بلند مرتبه است و درخت طوبي و سدره المنتهي 

و جنه المأوي است. هر كس عقل را با اين توضيح شناخت بدبخت نمي شود 

و زمين نمي خورد و هر كس آن را نشناخت، تالشش به گمراهي كشيده و 

  »منحرف مي شود.



  شانه هاي انس با خدا.ن50
  خود چنين مي نويسد:» تحصين«ابن فهد در كتاب

  » اي راهب! بنده ي خدا كي شيريني انس با خدا را مي چشد؟«گفتم:«

  .»وقتي كه مودت صاف و زالل شد «گفت : 

  مودت كي صاف و زالل مي شود ؟ « گفتم : 

  »م تبديل شود.غوقتي كه تمام غم ها به يك «گفت:

  البيضا در بيان نشانه ها آمده:در محجه 

اگر با مردم آميخت، به كسي مي ماند كه در جماعتي تنها باشد و در خلوت «

در وطن غريب است به مردم توجه ندارد و  1خود مانند يك جماعت است.

گويا كه مسافر نيست. ـ چون خدا را همراه دارد ـ وقتي كه نيست  ردر سف

اشاره به قدرت تجرد روح يا طي  هست و وقتي كه هست نيست. ـ شايد

  »االرض باشد ـ با تن خود در اجتماع است ولي با قلب خود تنهاست.

                                                 
همانند جماعتي آه با هم انس دارند  بلکه.يعني خود را تنها نمي بيند١٤

 او هم با خدايش انس دارد. 



   .گفتاري از محي الدين51
سكوت لساني حتما بايد با سكوت قلبي همراه « محي الدين فرموده است:

باشد و سالك بايد شرط كند كه در ظاهر به سكوت، شب زنده داري، 

و در باطن به صدق، توكل، صبر و استواري و يقين  گرسنگي و گوشه نشيني

  »ملزم باشد.

   مرگ ياد .اثر52
  ) فرموده اند:صلوات اهللا عليه و آله وسلم رسول اكرم(

مرگ را كه لذائذ را از بين مي برد بسيار ياد كنيد، چرا كه ياد آن اگر در «

 تنگنا باشيد به شما گشايش مي دهد و راضي مي شويد و به آرامش مي

رسيد و اگر در حالت بي نيازي و ثروت باشيد ياد مرگ آن را در نظرتان بي 

اعتبار مي كند پس در اين حالت آن را مي بخشيد و بذل مي كنيد و در 

  »نتيجه به اجر و ثواب مي رسيد.



  .من ديه ي عاشقم هستم53
هر كسي مرا بخواهد پيدايم مي كند و هر كه مرا « در حديثي قدسي آمده:

مرا خواهد شناخت. و هر كه مرا بشناسد محبوب او مي شوم و هر كه بيابد 

مرا دوست داشته باشد به من عشق مي ورزد و هر كه عاشق من شود من نيز 

عاشق او مي شوم و هر كه من عاشق او شوم او را مي كشم، هر كسي هم كه 

من او را بكشم ديه اش بر عهده ي خود من است و هر كسي كه ديه اش بر 

  »ده ي من باشد، خود من ديه ي او هستم.عه

  .ويژگي مشتاق و عاشق54
مشتاق، اشتهاي غذا خوردن ندارد و « ) فرموده است:عليه السالمامام صادق(

از نوشيدني لذت نمي برد و خواب خوش ندارد و به هيچ دوستي انس نمي 

گيرد و در خانه اي آرام نمي گيرد. و در هيچ آبادي سكني نمي گزيند و 

لباسي ندارد و قرار نمي گيرد. خداوند را شب و روز عبادت مي كند به اميد 

ده برسد. و با زبان شوق به تعبيري از آنچه بوآنچه مشتاق آن  آنكه روزي به



در دل دارد با خدا مناجات مي كند. پس اگر وارد ميدان شوق شدي از 

خواستهاي نفس و دنيا خودت را رهايي ده، و تمام چيزهايي را كه به آنها 

الفت پيدا كرده اي كنار بگذار و و از غير معشوقت منصرف شو. از مرگ و 

  گي به خدايت لبيك بگو بدين معني كه در خدمت تو اي خدا آماده ام.زند

مثال مشتاق مثال كسي است كه در حال غرق شدن است و در ذهنش جز 

رهايي خود چيز ديگري ندارد و همه چيز را جز خالصي خود فراموش 

  »كرده است.

  .ياد مرگ55
  ) فرموده است:(عليه السالم امام صادق

ياد مرگ، شهوات نفساني را مي ميراند، ريشه ي غفلت را مي سوزاند، دل « 

را به وعده هاي الهي مطمئن مي كند، انسان را دل نازك و رقيق مي كند، 

م مي شكند، آتش حرص را خاموش مي كند هپرچم هاي هواي نفس را در 

ت صلواو دنيا را كوچك مي شمارد و اين معني همان فرمايش پيامبر اكرم(



يك ساعت تفكر بهتر از يك سال « ) است كه فرمود:اهللا عليه وآله وسلم 

و كسي كه مرگ و بيچارگي و شدت عجز خود و طوالني » عبادت است.

بودن اقامتش در قبر و سرگرداني اش درقيامت او را بيدار نكند، هيچ خيري 

ز در او نيست. و مرگ و قبر اولين منزل از منازل آخرت و آخرين منزل ا

  »منازل دنياست.

  .احكام قلب56
  امام صادق(ع) مي فرمايد:

اعراب تحوالت و تتحركات قلب دل ها بر چهار نوع اسـت: رفـع (ارتقـاء    « 

رتبه)، فتح(گشايش دل)، خفض(پايين آمدن مرتبـه)، و وقف(متوقـف شـدن)    

  دل درخوشنودي از خداي متعال است.رفع دل در ياد خدا بودن است، فتح 

دل در سه چيز است: به هر وجهي با خدا موافق بودن، به هيچ نشانه ي رفع 

  عنوان با خدا مخالفت نكردن و شوق هميشگي.



نشانه ي فتح دل در سه چيز است: توكل، راستگويي و راست رفتاري و 

  يقين.

  نشانه ي خفض دل بر سه چيز است: عجب، ريا، حرص.

ني اطاعت، از بين و نشانه ي وقف دل نيز سه چيز است: از بين رفتن شيري

  »رفتن تلخي گناه و حالل را از حرام تشخيص ندادن.

  .اقسام توبه57
  ) فرموده است:عليه السالمامام صادق(

توبه ي پيامبران از آشفتگي ضمير و اضطراب باطن است، توبه ي اولياي « 

الهي از شكل گيري خواطر منفي است، توبه ي اصفيا از كدورت نفسهاست و 

از اشتغال به غير او است و توبه ي مردم عادي از گناهان توبه ي خواص 

  »است.



  .اصول معامالت(روابط و برخوردها)58
بطه ها) بر چهار ااصول معامالت(ر« ) فرموده است:عليه السالمامام صادق(

صورت است: معامله با خدا، معامله با نفس، معامله و رابطه ي انسان با مردم 

  و هر كدام از اينها به هفت ركن تقسيم مي شود:و معامله ي انسان با دنيا 

.حفظ حدود الهي، 2.اداي حق خدا، 1اما اصول هفتگانه ي معامله با خدا: 

.بزرگداشت 6.صبر بر بالي خدا، 5.رضا به قضاي او، 4.شكر نعمتهاي الهي، 3

  .اشتياق داشتن به خدا.7حرمت او، 

.كوشش و 2گناه، .ترس از 1و هفت ركن معامله ي انسان با نفس خود: 

.طلب و سعي در تحصيل 4.تحمل آزار و سختي كشيدن، 3جهاد با نفس، 

.بيرون كردن نفس از 6.اخالص درنيات و اعمال، 5گفتار و كردار،  درراستي 

.به فقر ذاتي خود پي بردن و هفت ركن معامله و 7هواها و خواسته هايش. 

.تواضع 3شت و بخشش، .گذ2.بردباري و صبر بسيار، 1رابطه انسان با مردم 



.عدالت 7.نصيحت و ارشاد، 6.دل سوزي و مهرباني، 5.سخاوت، 4و فروتني، 

  و انصاف داشتن.

.ايثار كردن 2.رضايت به كمترين، 1و هفت ركن اصول معامله انسان با دنيا: 

.دشمني با 4.نرفتن در پي چيزي كه از دست رفته است، 3از موجودي خود، 

.نپذيرفتن 7.شناخت آفات دنياطلبي، 6زهد، .برگزيدن 5ثروت اندوزي، 

  خواسته هاي دنيوي و رياست طلبي.

پس اگر همه اين صفات در يك نفر به وجود آمد او يكي از خاصان خداوند 

  »و بندگان خوب الهي و اولياي برحق خداوند شده است.

  .انتخاب نزديك ترين راه به سوي اخالص59
  سيدبن طاووس رحمه اهللا فرموده است:

بدان هر انساني به خصوصيات نفس خود آگاه و بيناست. پس اگر با 

نمودهاي بصيرت باطني و الهي توانست تشخيص دهد كه اقامه ي نماز هر

عيد به صورت نماز جماعت او را به خلوص در نيت و عمل و اطاعت 



پروردگار نزديكتر مي سازد واجب است به آنچه موجب جلب رضايت 

  ل و كرم عظيم او مي گردد سبقت بگيرد.پروردگار مهربان و فض

ولي اگر ديد نماز عيد را فرادي و تنها بجا آورد بهتر مي تواند كمال عبادت 

و خلوص آن را انجام دهد واجب است درچنين حالي به آنچه نزديكترست 

  به مراد موالي خود كه هميشه در دنيا و آخرت با او هم سخن است بپردازد.

  .تضاد در عالم60
  فرمايشات مالصدرا، فيلسوف بزرگ و مشهور است كه فرموده است:از 

اگر تضاد نبود اتفاقات واقع شده در عالم و به وجود آمدن و از بين رفتن «

  »صحيح نمي بود.

نايي عاگر تضاد نبود، دوام فيض از مبدأ بخشاينده م«همچنين فرموده است:

  »نداشت.



  .فرشته ي مرگ61
پروردگارا! ياد «) مي فرمايد:عليه السالمجاد(امام علي بن الحسين امام س

مرگ و ترس از ورود به دنياي برزخ و قرار گرفتن در برابر تو، خوردن و 

آشاميدن مرا به هم ريخته و آب دهان مرا گلوگير كرده است و در بستر 

خوابم را پريشان نموده واز خوابيدن منع كرده است و چگونه مي خوابد 

ه مرگ به طور ناگهاني در هر لحظه از شب و روز مي كسي كه از آمدن فرشت

هراسد، بلكه چگونه انسان عاقل مي خوابد در حالي كه فرشته مرگ نه در 

روز مي خوابدو نه در شب ودر هر ساعت وناگهاني دنبال قبض روح 

  »اوست.

  آتش شوق - 62
خواجه عبداهللا انصاري، يكي از بزرگان عرفان عملي، چنين مي فرمايد: 

سازد و به  ق آتشي است كه محبت خالص خدايي آن را شعله ور ميشو«



دنبال آن زندگي را مختل و آرامش را سلب مي كند و تا حصول لقاي الهي، 

  »كند. مشتاق را رها نمي

   بيند چشمي كه غير او را نمي - 63
  من در دوري از ليلي خود آرزوي نگاهي داشتم.  - 1

  ر درونم بود خاموش كند تا با آن نگاهش آتشي از عشقش كه د

  زنان محله او به من گفتند آيا با اين چشمت طمع داري  - 2

  ليلي را ببيني تو با اين درد طمع بمير 

  چگونه ليلي را با چشمي كه غير ليلي را مي بيني - 3

  اك نكردي خواهي ديد پرا با اشكهايت  ندرحالي كه هنوز آ

  چگونه از صدا و سخن ليلي لذت مي بري  - 4

  درون گوشت طنين انداز است.  دردر حالي كه صدا و سخن غير ليلي 



   من با عشقت مشغولم واز تنت بي نيازم - 64
روزي ليلي نزد او آمد و به او گفت  روايت شده مجنون غرق عشق ليلي بود،

مجنون! من ليلي هستم مجنون در جوابش پاسخ داد: من با اشتغال به عشقت 

  نيازم.  از تو بي

كسي را عاشقم، من چه كسيمن چه 

  را عاشقم

ما دو روحيم كه در يك بدن مي باشيم

پس اگر او به من نگاه كند من هم به

  اونگاه كرده ام 

و اگر من او را ببينم او هم مرا ديده

  است

به دلت مي افتد در حالي كه هيچ  عشق امرش عجيب است عشق

  منشأي ندارد

   شكسته شدن دندان اويس يمني - 65
  عالمه تهراني فرموده است: 



) در جنگ احد صلوات اهللا عليه وآله وسلمهنگامي كه دندان پيامبر ما («

  »شكست، دندان اويس يمني در همان روز در همان ساعت شكست.

   با فكر عمل مي كنند - 66
  ) نقل شده كه فرمود: عليه السالماز موالي ما امام صادق (

تا جايي كه ميراث دار حب  كار مي كنند، خردمندان كساني هستندكه با فكر«

خدا مي شوند. پس هنگامي كه دل ها حب خدا را به ارث بردند به وسيله 

نور لطف الهي به سوي اين حب سرعت  آن به دنبال نور مي روند و با اين

مي گيرندوهنگامي كه خردمند به منزل لطف رسيد از اهل فايده مي 

حكمت حرف مي زند و هنگامي كه با شودوهنگامي كه اهل فايده شد با 

حكمت حرف زد هوشمند و زيرك مي شود و وقتي كه زيرك شد زيركي را 

كرددر هفت  در تصرفات توانمند خود به كار مي بندد و هنگامي كه چنين

طبقه ملكوت به آن مي پردازد وهنگامي كه به اين مرحله دست يافت در 

دن به اين جايگاه شهوت يا رسلطف و حكمت و بيان الهي شناور مي شودو ب



و محبت خود را در راه آفريننده خود خرج مي كند و چون چنين كرد به 

منزلت بزرگتري دست يافته است و خدايش را در قلب خودمي بيند و وارث 

حكمت مي شود؛ حكمتي سواي آن حكمت كه حكما صاحب آن هستند و 

ره اند و صدقي را به ارث علمي را به ارث مي برد كه ديگر علما از آن بي به

  »مي برد كه ساير صديقون از آن نصيبي ندارند.

  ) در بستر مرگعليه السالمحضرت علي ( - 67
ديروز رهبرتان بودم، امروز مايه عبرت شما و فردا از شما جدا خواهم شد. «

همسايه اي بودم كه بدنم روزها و شب هاي پي در پي همسايه شما بود. از 

ح و بي حركت خواهيد يافت. بدني كه بعداز كالم خاموش من جثه اي بي رو

شده باشد تا سكوت من شما را پند دهدواز خاموشي من و بي حركتي اندامم 

هاست و حتي از  اندرز بگيريد، چرا كه اينها براي اهل عبرت بهترين موعظه

  »كالم رسا و حرف شنيدني نيز مؤثرتر است.



   تر است خداونداز بنده اش مشتاق - 68
  خداوند در حديثي قدسي مي فرمايد: 

وقتي كه بنده ام به اندازه يك وجب به من نزديك مي شود، من به اندازه «

شوم و هنگامي كه به  يك ذرع (از نوك انگشت ها تا آرنج) به او نزديك مي

اندازه يك ذرع به من نزديك مي شود من به اندازه دو ذرع به او نزديك مي 

سوي من راه مي افتد من دوان دوان به سمت او شوم و هنگامي كه به 

  »روم. مي

   ها اقرار به نعمت - 69
هاي آن در هم  پروردگارا! تو مرا از آبي پست از پشت پدري كه استخوان«

رده هايي هايش تنگ است به رحم تنگي كه آن را با پ و راه فرو رفته

  پوشانده اي قرار دادي. 

تغيير دادي تا آنكه مرا به شكل كاملي در و سپس مرا از حالي به حال ديگر 

آوردي و اعضاي مرا در تن من تثبيت كردي (پا بر جا كردي) همانطور كه 



در كتاب خود اين حالت را وصف نموده اي اول نطفه اي سپس خون بسته 

شده اي سپس پاره گوشتي و بعد از آن استخوان آفريدي و سپس 

مرا خلقتي ديگر كردي (انسان  ها را به گوشت پوشاندي و سپس استخوان

كامل) آنچنان كه خودت مي خواستي تا جايي كه به روزي تو محتاج شدم و 

تو بي نياز نبودم. به من از اضافه و چكيدي  در اين حال از ياري احسان

خوراك ونوشيدني كنيزت (مادرم) غذا دادي. در حالي كه مرا در رحم او 

او بودم. بار خدايا! اگر مرا در آن حال  قرار داده بودي و من در انتهاي رحم

به نيروي خودم وا مي گذاشتي، يا مرا در روزي ام دچار قوت خودم مي 

  »كردي، حتما ناتوان بودم واز خودقوتي نداشتم.

   دعاي صبر - 70
  ) مي فرمايد: عليه السالماميرالمؤمنين (

ر و قضاي تو اي از قد ي از امر تو نيست، و هيچ چارهزيرپروردگارا، هيچ گ«

وجود ندارد. هيچ حركت ونيرويي نيست مگر به تو پروردگارا پس هرچه از 



نيز عنايت كن كه بر  راقضا و تقدير بر ما مقدر فرموده اي، همراه آن صبري 

آن چيره شودوبر آن غلبه كند و آن صبر را وسيله صعود و رسيدن به 

  »ده.هاي ما رشد مي دهد قرار ب خوشنودي خودت كه در خوبي

  

  حقيقت توكل - 71
) در حديثي فرموده اند كه جبرئيل صلوات اهللا عليه وآله وسلم رسول اكرم (

  امين به آن حضرت عرض كرده است: 

توكل، همان دانستن اين است كه مخلوق نه ضرر مي زند و نه نفع مي «

رساند و توكل يعني نااميدي از خلق را هميشه به كار بستن. پس وقتي كه 

كس جز  كسي غير خدا كار نمي كند و به هيچ چنين بود براي هيچ بنده اي

كس جز به  ترسد و در هيچ كس جز خدا نمي خدا اميدوار نمي شود واز هيچ

  »دوزد. خداوند چشم طمع نمي



  بهتر از دارايي دنيا - 72
خواهي كه تو را ثروتمندترين  چرا از خداوندنمي«به سلمان فارسي گفتند: 

  »رار دهد؟مردم شهر مدينه ق

تر، پرمنفعت تر و برتر از  خدا را خواندم واز او چيزي را با شكوه«فرمود: 

عليه ملك همه دنيا خواستم. از خداوندخواستم كه به واسطه اهل بيت (

هايش و  ) به من زباني گوياي حمد و ستايش خود قلبي شاكر نعمتالسالم

ر اين ادعيه بدني صبور در بالهاي سخت بدهد و خداوند عزوجل مرا د

اجابت كردو اين اجابت از دنيا و همه حواشي و متعلقات آن و خيراتي كه 

  »شامل آن است، صدميليون بار برتر است.

   حق استاد - 73
حق كسي كه تو را به علم «) مي فرمايد: عليه السالمامام زين العابدين (

مت است كه او را بزرگ بداري، مجلس او را حر ودانش رهبري مي كنداين

نهي، به او خوب گوش فرا دهي، رو به روي او بنشيني، صداي خود را در 



سئوال كسي را مي دهدتو  جوابست و هبرابر او باال نبري تا زماني كه او 

جواب كسي را كه از او چيزي سئوال ميكند ندهي تا سئوال را فقط او جواب 

اگر نزد  نكني، نزداواز كسي غيبت نكني، دهد با كسي در مجلس او صحبت

هايش را  وشاني و خوبيپاورا ب تو از او چيز بدي گفتنداز اودفاع كني. عيوب

گاه بادشمن او همنشين مباش و با دوست اودشمني نورز.  آشكار كني. هيچ

پس اگر چنين كردي فرشتگان الهي گواهي مي دهند كه تو به سوي او رفتي 

  به خاطر مردم.  نه و – عزوجل –و علم او را آموختي به خاطر خداي 

   دعايي كه مرحوم استاد سيدحداد مي خواندند - 74
 تعالي اهللا رضوان –مي شنيدم كه استادم، مرحوم سيدهاشم موسوي حداد 

  : خواند مي نمازش قنوت در را دعا اين – عليه

ماشاء ،وبراي هر هم و غم  را مهيا كرده ام ،براي هر وحشتي ال اله اال اهللا«

و براي هر  ،و براي هر گشايشي الشكر اهللا ،و براي هر نعمتي الحمداهللا ،اهللا

و براي هر مصيبتي انا اهللا  ،و براي هر گناهي استغفراهللا ،امر عجيبي سبحان اهللا



و براي هر قضا و قدري  ،و براي هر تنگنايي حسبي اهللا ،و انا اليه راجعون

و براي هر طاعتي و  ،و براي هر دشمني اعتصمت باهللا ،توكلت علي اهللا

  1»گناهي ال حول و ال قوه الها باهللا العلي العظيم.

  تر از اصل عمل است باقي ماندن بر عمل سخت - 75
  ) روايت شده كه فرمود: عليه السالماز امام محمد باقر (

  »تر از انجام آن است. نگه داشتن عمل سخت«

  »؟نگه داشتن عمل را بيان فرماييد«راوي مي پرسد: 

مردي صله رحم به جا مي آورد و در راه خداي ال «حضرت مي فرمايد: 

شريك نفقه اي مي دهد و انفاقي مي كند، پس خداوند به آن ثواب عمل 

مخفيانه مي دهد، مردكار خود را بازگو مي كند و ثواب عمل مخفيانه از بين 

مي رودوثواب عمل آشكار برايش مي نويسند. پس از آن عمل آشكار را 

                                                 
 مترجم مي گويد: ھر كدام  از اين اذكار معني مناسبي با آن احوال دارد كه سالك بايد خودرا متوجه آن نكته سازد.  -  ١



اره جايي بازگو مي كند و در نتيجه ثواب عمل آشكار هم از بين مي دوب

  »رودو برايش ريا مي نويسند.

   فرشته اي كه انسان ها را از خواب بيدار مي كند - 76
  رسول خدا (ص) فرموده اند: 

هركس فرشته اي دارد كه هر شب دوبار او را از خواب بيدار مي كند و مي «

در مرتبه سوم اگر » و خداي خودت را يادكن.اي بنده خدا برخيز «گويد: 

  »در گوش او ادرار مي كند. بيدار نشد شيطان

  در برآورده شدن حاجات عجله نكن - 77
  فرموده است:  )عليه السالمري (گموالي ما امام حسن عس

بدان آن كس كه تدبير امور تو را در دست دارد بهتر از ديگران، زمان «

پس در برآورده شدن حاجات خود شتاب نكن،  اصالح امور تو را مي داند،

ات تنگ مي شود و يأس  چرا كه در اين صورت به قلبت فشار مي آيد، سينه

  »تو را فرا مي گيرد.



  آشكار شدن راز غيبت پس از ظهور - 78
عارف كامل، مرحوم ميرزا محمد بيدآبادي در كتاب خود (شرح سير و 

) راجع به سر غيبت پرسيدند لسالمعليه اسلوك) مي فرمايد: از امام معصوم (

راز غيبت جز با وقوع آن و سپري شدن ايام آن عيان «و حضرت فرمود: 

نخواهد شد. ظهورواقع نخواهد شد مگر بعد از غيبت چنانكه در داستان 

موسي و خضر كه در قرآن ذكر شده نيز چنين است. لذا بعد از ظهور روشن 

  »ه مصلحت امت بوده است.خواهد شد كه هرچه در غيبت روي داده ب

  توكل - 79
  ) مي فرمايد: عليه السالمامام علي (

يقين كنيد كه خداوند بزرگ براي بنده خود بيش از آنچه در لوح محفوظ و «

ذكر حكيم نوشته شده است نخواهد داد، هرچند كه بنده او با حيله ونيرنگ 

  راه كارهاي زيادي داشته باشدوسعي وتالش بسياري نمايد. 



ي كه اين حقيقت را بداند و آن را به كار گير از همه مردم آسوده تر كس

كه به علت ترديد اين حقيقت را كسي خواهد بود و سود بيشتري مي برد و

كنار بگذارد و به كار نگيرد از همه مردم گرفتارتر و زيان كار تر خواهد 

  »بود.

  ارباستدراج و اخت - 80
  ) مي فرمايد: عليه السالمامام علي (

ها گرفتار استدراج  چه بسا كسي كه در ناز و نعمت باشد و با همان نعمت«

شده باشد يعني خدا به او پي در پي بدهد ولي سپس يك مرتبه بگيرد و چه 

بسا كسي كه باليي به سرش آمده واورا به خودش كشانده. كسي كه زندگي 

از امر ترسناكي پناه گرفته مرفهي دارد و آن را استدراج نمي بيند در ايمني 

است وكسي كه زندگي خوشي ندارد و آن بال را امتحان نمي داند پاداشي را 

  »كه به آن اميد مي رفت تباه كرده است.



  توصيه هاي مرحوم سيدعلي قاضي طباطبايي - 81
  خدا را! خدا را در شكستن دل يك نفر از مردم درنظر بگيريد.  - 1

  ر ومادر بر شما باد اطاعت از پد - 2

  حسن خلق - 3

  راستگويي - 4

  يكي بودن ظاهر و باطن - 5

  ترك نيرنگ و حيله - 6

  پيش دستي در سالم كردن.  - 7

  وبدان، مگر در مواردي كه شرع مقدس نهي كرده باشد.  نيكي به نيكان - 8

  دوري از هتك حرمت و مقدسات.  - 9

  نماز در اول وقت -10

  بسيار به ديدار برادران ديني رفتن.  -11



اگر كسي به اين موارد عمل كرد و به مقامات عاليه نرسيد، بر من لعنت 

  بفرستد. 

  توصيه عملي من خوب و محزون خواندن قرآن است.  -12

  سرازير مي شود.  (عليه السالم)افاضات توحيدي از راه امام حسين -13

  يزي ونماز شب است. رسيدن به كمال منحصر به سحرخ -14

  استغفار درمان گناه سالكين است.  -15

) را عليهاسالم يه الكرسي و تسبيحات حضرت زهرا (بعد از نماز آ -16

  بخوانيد. 

از ابراز مكاشفات وكرامات نهي مي فرمودوتأكيد بر بي اعتنايي به آنها  -17

  داشت. 

امعه كبيره وي بر خواندن دعاي كميل در شب هاي جمعه و زيارت ج -18

  در روز جمعه تأكيد داشت. 



) و قبور علما و بزرگان ولو عليه السالمبر زيارت مرقد فرزندان ائمه ( -19

  اينكه خارج از شهر باشد تأكيد داشت. 

  قرائت سوره مباركه قدر، هر شب هزار مرتبه.  -20

هنگامي كه مشكلي براي تو پيش مي آيد و پيش از برطرف شدن  -21

مشكلي ديگر به وجود مي آيد بايد بدانيم اين احتمال هست كه مشكل اول، 

  1مشكل دوم مشكل اول را حل كند.

   داليل تأخير اجابت دعا - 82
  ) فرمود: عليه السالم) به فرزندش امام حسين (عليه السالمأميرالمؤمنين (

را به زودي  نشود زيرا بهتر از آ ار خواسته هايي كه به تو داده نمييچه بس«

در وقت مشخص ديگري به تو خواهند داد و يا به خاطر اعطاي بهتر از يا 

آنچه خواسته اي دعايت به اجابت نمي رسد و چه بسا اجابت دعاي توبه 

  »تأخير مي افتد تا بزرگترين اجر دعا كننده و آرزومند را به تو بدهند.

                                                 
 مولف گويد اين مطلب را در ضمن حديثي ديده ام. -  ١



  شهادت به توحيد افعالي - 83
  در دعا چنين آمده: 

ايي جز اهللا نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين گواهي مي دهم كه خد«

در حال نشاط قبل از كسالت ودر حال كسالت بعد از نشاط و در  گواهي من)

  هر حال براي هميشه است.

گواهي مي دهم كه خدايي جز اهللا نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين 

ي ودر گواهي من) در حال جواني قبل از پيري ودر حال پيري بعد از جوان

  هر حال براي هميشه است. 

گواهي مي دهم كه خدايي جز اهللا نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين 

گواهي من) در حال آسودگي قبل از گرفتاري و در حال گرفتاري بعد از 

  »آسودگي و در هر حال براي هميشه است.



   صفات پسنديده نفس انساني در دعا - 84
ت خود مطمئن، به قضاي خود راضي به ذكر پروردگارا! نفس مرا به مقدرا«

هاي بسيارت،  و دعايت حريص، دوستدار دوستان برگزيده ات، شاكر نعمت

هايت، مشتاق به شادماني ديدارت، جمع كننده توشه  يادكننده كمال نعمت

تقوي براي روز جزايت، پيرو سنت هاي اوليايت، ترك كننده اخالق 

  »ستايش خود قرار بده. دشمنانت و از دنيا مشغول به حمد و

  

  )عليه السالمدعاي امام علي ( - 85
پروردگارا! با توكل بر خودت، واگذاري امرم به تو، رضايت به قدر خود «

وتسليم امر تو شدن بر من منت بگذار تا به جايي كه دوست نداشته باشم 

ر آنچه توبه تأخير انداخته اي، پيش بيفتد و آنچه تو پيش انداخته اي به تأخي

  »افتد.اي پروردگار جهانيان.



  دعايي ديگر - 86
خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و به من يقين و خوش گماني به 

خودت را روزيم فرما واميدت را در دلم ثابت گردان و اميدم را به ديگران 

كس به  قطع نما تا اينكه به كسي غير از خودت اميد نداشته باشم و به هيچ

ه من جز خودت اعتماد نكنم اي خدايي كه به هر كه بخواهي لطف مي كني ب

  هم در هر حال به آنچه دوست داري لطف كن. 

  

  

  دعايي ديگر - 87
خداي من! چگونه تو را بخوانم در حالي كه من منم (بنده شايسته تو نيستم) 

و چگونه اميدم را از تو قطع كنم در حالي كه تو تويي (خداي بخشنده مني) 

سئوال كنم  پروردگارم! اگر از تو سئوال نكنم تا به من دهي پس از چه كسي

تا به من دهد، خداي من! اگر تو را نخوانم تا دعايم را مستجاب كني پس 



چه كسي را بخوانم تا اجابت كند. اهللا من! اگر به درگاه تو تضرع و زاري 

نكنم تا رحم نمايي پس به درگاه چه كسي غير تو تضرع نمايم تا او به من 

) عليه السالمرت موسي (مهرباني كند، خدايم! همچنانكه دريا را براي حض

شكافتي ونجاتش دادي از تو مي خواهم كه بر محمد و آلش درود و رحمت 

بفرستي و از اين گرفتاري نجاتم دهي. سوگند به فضل و مهرباني ات اي 

ها گشايشي سريع و بدون هيچ تأخير در اين معضل  ترين مهربان مهربان

  فراهم نما. 

  

  از اشعار ابن فارض - 88
يب من هجران شماستاگر نص - 1

  ودوري 

  

  چنين هجراني از نظر من وصال است  



عشق اودرتمام بدنم همانند خون - 2

  دارد  جريان

  

پس همين عشق مرا از هر چيزي به  

  ساخته  خودش مشغول

محبوبان من هميشه در ظاهر - 3

  جلوي چشم من هستند

  

هر كجا روندوبه هر سرزميني جا كنند  

  در دل من جا دارند 

من آنان را هميشه دوست دارم - 4

  هرچند جفا كنند

  

ورزم هرچند از ومن به ايشان عشق مي  

  من خسته شوند 



  

  از اشعار رابعه عدويه - 89
من تو را با دو عشق دوست دارم - 1

  يكي عشق من به تو

  

شايسته آني عشقي كه فقط تو و ديگر  

  هستي

  

  

  .اما آن عشقي كه از من است 2

  

پس آن همان است كه با ياد تو مرا از

  غير تو مشغول كرده است

و اما آن عشقي كه تو شايسته آن - 3

  هستي 

  



همان برطرف كردن حجاب هاي  

  هستي من است تا تو را ببينم 

پس ستايش نه در اين ونه در آن - 4

  از آن من است 

  

بلكه ستايش مخصوص توست هم در  

  اين و هم در آن 

  

  شعر محي الدين در كتاب ترجمان الشراق - 90
قلب من قابليت پذيرفتن هر صورتي را دارد، گاهي چمن زار غزاالن  - 1

  زيبا مي گردد و گاهي نيز عبادتگاه راهبان. 

گاهي بتخانه مي شودو گاهي كعبه اي كه گردش طواف مي كنند و گاهي  - 2

  امل الواح تورات مي شودو گاهي قرآن. ح



من به اين عشق و محبت متدين هستم و معتقدم به هر كجا برود عشق  - 3

  دين منوايمان من است. 

  ژگي هاي عارف وي - 91
  فرموده است:  رحمه اهللا ابوعلي سينا

عارف كسي است كه تجسس و كنكاو واحساساتي شدن در امور ديگران را «

توجه باشدوهنگامي كه منكري را مي بيند، خشم  و بي به كلي كنار گذاشته

اورا به هواي نفس و اغراض نفساني نمي كشاند بلكه با مهرباني و عطوفت 

برخورد مي كند. چرا كه عارف راز خدا را در مقدراتش مي بيند وهر وقت 

امر به معروف مي كند با مداراي يك شخص ناصح و دلسوز عمل مي كند، نه 

  »ري يك فرد سرزنش كننده.براساس سختگي

  شيريني ايمان - 92
آنچنان كه در كتاب رحمه اهللا  مرحوم ميرزا محمد بيدآبادي ملعارف كا

   نيز آمده فرموده است:» مجموع الرسائل«



سالك راه خدا شيريني ايمان را نمي يابد مگر آنكه نسبت به هر كس كه «... 

ث و مدرسه و شاگردان دنيا را مالك مي گردد بي اعتنا باشد. درس و بح

ساكن در مدرسه را فراموش كند، سپس در آنچه پيش مي آيد و مي گذرد، 

  »اخالص و نيت الهي صادق داشته باشد.

   جمع و تفرقه در روح سالك - 93
مقام جمع همان است كه بنده از خودش «ابوسعيد ابي الخير فرموده است: 

خدا و به سوي خدا ببيند با فاني شودو همه اشيا را به چشم خدا ببيند براي 

  »او و از اوومقام تفرقه يعني اينكه به دنيا تنها جداي از خدا نظر كند.

  كيفيت مراقبه - 94
مراقبه يعني اينكه سالك بداند كه خداونددرهر «بعضي از عرفا فرموده اند: 

حال مراقب وشاهد اوست و بداند كه در اندرون خود دشمني داردكه اورا بر 

غفلت همراهي مي كند. لذا بايدكه از اوبرحذر باشد و تمامي مخالفت و 

هاي نفوذ را بر او ببندد. در اين صورت است كه ذكر سالك بر قلب او  راه



غلبه پيدا مي كندومي فهمدكه خداي متعال از او آگاه است. پس در هر حال 

به سوي او باز مي گردد ودر هر نفس از قدرت خدا مي ترسد و هميشه 

  »خدا را لحاظ مي كند.بزرگي 

   علم باطن - 95
  ) به فرزندش اسماعيل فرموده است: عليه السالمامام جعفر صادق ( 

پسرم! در فرا گرفتن علم باطن كوشا باش، چرا كه اين علم بيش از آنچه «

فكر مي كني بركت دارد، پسرم! هركه علم ظاهري را بياموزد و علم باطني را 

  كنار بگذارد، هالك مي شود به سعادت نمي رسد. 

پسرم! اگر خواستي كه خداوند تو را به علم باطني بزرگ بدارد بايد از دنيا 

ي و خدمت نيكان را عرف و دأب خود قرار بده و كارت را براي روگردان

جهان بعد از مرگ استوار بدار. سپس هنگامي كه اين خصلت ها در تو جمع 

  »شد خداوند تو را علم باطن كرامت مي كند.



   چهارگانه هاي قلب – 96
قلب ها چهار قسمند؛ اول قلبي كه هم نفاق و هم ايمان «در حديث داريم: 

هنگامي كه مرگ او را در مي يابد اگر صاحب آن بر حالت نفاق باشد، دارد. 

  هالك مي شود و اگر بر حالت ايمان باشد نجات مي يابد. 

  دوم قلبي كه وارونه شده باشد و آن قلب انسان مشرك است. 

  سوم قلبي كه مهر نفاق خورده باشد و آن قلب انسان منافق است. 

ز غل و غش است و آن قلب انسان مؤمن چهارم قلبي كه تابنده و خالي ا

است، مانند چراغ نوراني و مي درخشد. اگر خدا به او چيزي داد شكر گزارد 

  »و اگر او را به سختي انداخت صبر مي نمايد.

   اول وضو، بعد نماز، بعد دعا - 97
) آمده كه خداي تعالي فرموده صلوات اهللا عليه وآله وسلماز رسول اكرم (

حدثي از او سر بزند و وضو نسازد به من جفا كرده است و كسي كه «است: 

كسي كه حدثي از او سر زد و وضو گرفت و دو ركعت نماز نخواند به من 



جفا كرده است و كسي كه حدثي از او سرزد و وضو گرفت و دو ركعت نماز 

ه پاسخ ندخواند و مرا صدا زد و من او را در آنچه از امر دين و دنيايش خوا

  »به او جفا كرده ام و من خداي جفاكاري نيستم.ندادم، 

   الف) نشانه هاي دوست خدا - 98
اشعاري در زمينه عالئم و نشانه هاي عاشق خدا در ديوان شعر منسوب به 

ذكر شده كه ما آن را در اين كتاب مي  (عليه السالم)حضرت اميرالمؤمنين

  آوريم: 

چندي است و براي  فريب عاشقي را نخور چون براي عاشق نشانه هاي- 1

  عاشق از ناحيه معشوق تحفه هاي چندي است. 

يكي از عالئم اين است كه با تلخي بالهايش زندگي شيريني دارد و - 2

  هرچه از ناحيه محبوبش به سرش مي آيد خوشحال است. 

پس اگر خواسته اش را نداد آن را هديه نيكو تلقي مي كند همچنان فقر و - 3

  و احسان فوري از جانب او مي داند. نداري را براي خودفضل 



يكي از عالئم اين است كه او را در هر چيزي كه بر او نازل مي شود از - 4

  ناحيه معشوق كتمان مي كند و زندگي ساده دارد. 

و يكي ديگر از نشانه ها اين است كه او را در حالي مي بيني كه دو  - 5

 و – رود مي راه دريا كنار در و بسته بدنش به حج در محرم همانند –پارچه 

   –را تماشاي توحيدي مي كند  طبيعت

و نشانه ديگر آنكه او را در اين جهان بي ارزش و نعمت هاي زودگذر  - 6

  در حال زهد مي بيني. 

نين دارد هرچند كه او را هشانه ديگر در فرمانبرداري از دوست اراده آن- 7

  سرزنش كننده مانع شود. 

و يكي ديگر از نشانه ها آن است كه از شدت شوق مانند يك بيمار ديده  - 8

  مي شود در حالي كه دلش هم پر از آتش عشق است. 

يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه از شدت انس با  محبوبش از  و- 9

  هر چيزي كه او را از محبوبش غافل كند، وحشت مي كند و فرار مي كند. 



و يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه چهره اش خندان ديده مي  -10

  . تشود در حالي كه دلش پر از آه و ناله اس

كردن او در ميان مردم است ولي قلبش پر از  و از نشانه هايش خنده -11

  اندوه همانند قلب مادر بچه مرده است. 

و يكي ديگر از نشانه هاي او ناله و غصه او در دل شب است و هيچ   -12

  كس نمي تواند او را منع كند. 

د كه سخن نمي يو يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه او را مي بين -13

  چيزي از او بپرسند.  گويد قبل از آنكه

و از نشانه هاي او آن است كه او را گريان مي بيني به هنگام سرزدن -14

  خطاي زشتي از او.

و از نشانه هاي او آن است كه او را روانه جبهه جنگ و جهاد و هر -15

  فضيلتي مي بيني. 



و از نشانه هاي او اين است كه او را درحالي كه تمام امورش را به  -16

  پادشاه عادل سپرده است مي بيني. خداي 

   ب) مقام توحيد - 98
  بعضي از عرفا فرموده اند: 

هنگامي كه خداوند به قلب بنده اش تجلي فرمايد همه اشياء و همه صفات «

و افعال صادر از ديگران را از ذات و صفات و افعال خود مي بيند و خود را 

ر بر آنها مي داند. و همواره با همه مخلوقات عالم همانند يك شخص مدي

اگر براي فردي مشكلي پيش آيد مشكل خودش دانسته است، ذاتش همان 

يك ذات واحد و در صفت و فعل هم همان صفت و فعل واحد، چون به تمام 

معني در عينيت توحيد حق ذوب شده است و ديگر براي انسان مرتبه 

صل وحده الوجود باالتري از مقام توحيد نخواهد بود. (در واقع به حقيقت ا

  عرفا پي برده است.)



  جانشينان خداوند در زمين- 99
ايشان كساني اند كه علم با تمام «... ) فرموده است: عليه السالماميرالمؤمنين (

حقيقتش به قلب ايشان هجوم مي آورد و با روح يقين مباشرت مي كنند، 

آنچه جاهالن از آنچه را خوشگذران ها دشوار يافته اند، آسان گرفته اند و با 

آن مي ترسند مأنوسند ودر اين دنيا با بدن هاي خود نه با روحشان زندگي 

كرده اند. ايشان جانشينان خداوند در روي زمين هستند و مردم را به دين 

  »خدا دعوت مي نمايند.

  نماز در قنوت هاي ادعيه از – 100
  ) اين است: عليه السالمه امام علي بن ابيطالب (عياز جمله اد

پروردگارا! ظاهر مرا به طاعت خودت، باطنم را به محبتت، قلبم را به «

نت و سر پنهان درون مرا به تجرد و مستقل شدن در دمعرفتت، روحم را به دي

  وصال مقام حضرتت نوراني كن. اي خداي صاحب عظمت و كرامت. 



را نور، دست پروردگارا! قلب مرا نور، گوش مرا نور، چشم مرا نور، زبان م

مرا نور، پاي مرا نور و جميع جوارح مرا نور قرار بده. اي نور نورها، خدايا 

اشياء را آنچنان كه هست به ما نشان بده. بار پروردگارا در هر روي كردي 

روي كرد من باش و در هر هدفي هدف من و در هر تالشي سعي من  تخود

ري وكيل من باش و در هر ملجأ من و در هر ام وو در هر شدت و همي پناه 

  حالي از روي عنايت و محبت متولي من باش. 

  خصايص چهارگانه قرآن-101
كتاب خدا بر چهار وجه است: «) مي فرمايد: عليه السالمامام صادق (

عبارت، اشاره، لطائف و حقايق؛ عبارت ها براي مردم عادي است. اشاره ها 

  »حقايق آن ويژه پيامبران است.براي افراد خاص، لطائف براي اولياي خدا و 

  سالك مجذوب و مجذوب سالك-102
سالكين راه خدا دو گروهند: گروه اول سالكين مجذوب هستند و اين همان 

سير از پايين به باالست كه با رياضت و مجاهدت ها حاصل مي شود. و 



گروه دوم، مجذوبين سالك هستند و اين سير همان سير با عنايت الهي و 

رباني است كه بدون مجاهدت حاصل مي شود. اولي ترقي از  جذبه هاي

با  1مرتبه پايين به باالت است و دومي تدلي (تدلي فكان قاب قوسين اوادني)

  عنايت حق تعالي در جوار او قرار مي گيرد. 

  هارگانهچسفرهاي  -103
  ين، مالصدراي شيرازي مي فرمايد: لهصدرالمتأ

  ر سفر دارند: بدان كه عرفا و اولياي سالك چها

  اول: سفر از خلق به سوي حق

  دوم: سفر از حق در حق

  سوم: مقابل سفر اول، از حق به سوي خلق با حق

  چهارم: مقابل سفر دوم: از حق در خلق 

  همچنين شيخ محقق، كمال الدين عبدالرزاق كاشي، فرموده است: 

                                                 
 قرآن کريم-  ١



  سفر همان توجه قلب است به سوي حق تعالي. 

  اما سفرهاي چهارگانه: 

اول: همان سير الي اهللا است از منازل و مراتب نفس تا رسيدن به افقي روشن 

  و آن نهايت مقام قلب است و تجليات اسمائيه را ايجاد مي كند. 

دوم: اين همان سير در خداست با وصل شدن به صفات خدا و تحقق به 

  واحد است. اسماي او تا افق اعلي و آن نهايت حضور در حضرت 

سوم: اين سفر همان باال رفتن تا عين الجمع و حضرت احديت است و همان 

مقام قاب قوسين است كه در فرض نرسيدن به وحدت تام و شعور به 

دوگانگي است پس هنگامي كه رشد كرد به مقام او أدني مي رسد و اين 

  همان نهايت واليت است كه باالتر از قبلي است. 

داست، از خدا براي تكميل مراحل قبل و آن مقام ماندگاري چهارم: سير با خ

  بعد از فناست و تفرقه بعد از جمع. 



  مراتب فنا -104
  مرحوم مالهادي سبزواري مي فرمايد: 

  فنا سه مرحله دارد: 

  محو: عبارت است از فناي افعالي بنده تحت تأثير افعال خداي متعال. 

  يطمس: فناي صفات عبد در صفات خداي تعال

  محق: فناي وجود عبد در وجود خداي تعالي

ال اله اال «، در مقام دوم »ال حول و ال قوه اال باهللا«لذا در مقام اول هست كه 

  »ال هو اال هو«و در مقام سوم » اهللا

   وصف دوستان خدا -105
  ) فرموده است: عليه السالماميرالمؤمنين (

اهر دنيا چشم مي دوزند، دوستان خدا كساني اند كه هنگامي كه مردم به ظ«

ايشان به باطن آن نظر مي كنند. هنگامي كه مردم به چيزهاي زودگذر دنيا 

مشغول شدند ايشان آينده دنيا را ديدند. چيزهايي را كه بيم مي رفت ايشان 



را هالك كند (هواهاي نفساني) كشتند و دنيا را ترك گفتند چرا كه مي 

ترك خواهد گفت. زياده طلبي سايرين را دانستند كه دنيا به زودي ايشان را 

از دنيا كم خواهي شمردند و يافت ايشان را از دنيا از دست رفتني دانستند، 

ايشان (دوستان خدا) دشمن چيزي هستند كه مردم با آن مسالمت آميز رفتار 

مي كنند (دنيا) و با چيزي كه مردم با آن دشمني مي ورزند (آخرت) مسالمت 

و ايشان كنند. كتاب خدا به وسيله ايشان شناخته مي شودآميز برخورد مي 

قرآن به وسيله ايشان پابرجاست و  هم به وسيله قرآن شناخته مي شوند.

ايشان هم به وسيله قرآن پابرجايند. چيزي باالتر از آنچه بدان اميدوارند و 

  »چيزي ترساننده تر از آنچه ايشان از آن مي ترسند، نمي بينند.

   و آداب سالكشرويط  -106
عرفا «فرموده است:  136در صفحه » منتخب قواميس الدرر«صاحب كتاب 

  در سير و سلوك اين راه شروط و آدابي را براي سالكين ذكر كرده اند: 

  اما شروط: 



اول: سير در جاده مستقيم دستورات شرعي اسالم به نحوي كه از ظاهر شرع 

  به هيچ وجه عدول نكند. 

  از حدث و خبث دوم: طهارت هميشگي

سوم: از مشغوليات خود را رها كنند و از مردم كناره بگيرند و اتاق تاريكي 

  را براي خود برگزينند. 

  چهارم: هميشه در سكوت باشند مگر از ذكر خدا. 

  پنجم: از ترس آنكه در حرام بيفتند از شبهات بپرهيزند. 

ششم: در خوردن و نوشيدن اعتدال داشته باشند. بلكه كمتر بخورند و 

  بياشامند. 

  هفتم: كم بخوابند. 

  هشتم: دائم الذكر باشند، همراه با حضور قلب و خالي كردن دل از غير خدا 

  نهم: خود را به اخالق پسنديده آراسته نمايند و از صفات ناپسند دوري كنند. 

  مرشد خود مرتبط نگه دارند دهم: قلب خود را با شيخ 



  و اما آداب: 

م خواستن چيزي از خدا با امر و نهي با خداوند برخورد نكنند. ااول: هنگ

خدايا اگر من گنهكارم تو «مثال وقتي از خداوند آمرزش مي خواهد بگويد: 

  و كلماتي از اين قبيل كه از لفظ امر و نهي به خدا خالي باشد. » آمرزنده اي

) بر ظاهر صلوات اهللا عليه وآله وسلمداشته باشد كه رسول خدا ( دوم: اعتقاد

 (صلوات اهللا عليه وآله وسلم)و باطن او آگاه است پس با آن حضرت

  مخالفت نكند. 

را دوست داشته  (صلوات اهللا عليه وآله وسلم)سوم: منسوبين به رسول خدا

علما و باشد. اعم از ظاهري ايشان كه سادات هستندو معنوي ايشان كه 

  صلحاي زمان مي باشند. 

  چهارم: در تمام حاالت رو به قبله باشد. 

  »پنجم: نشستن او همواره مانند نشستن در حالت تشهد نماز باشد.



  خواب هاي هفتگانه -107
  ) فرموده است:صلوات اهللا عليه وآله وسلمرسول اكرم (

خواب بر هفت نوع است: خواب غفلت، خواب شقاوت، خواب لعنت، «

  واب عقوبت، خواب راحت، خواب رخصت و پشيماني و حسرت. خ

  خواب غفلت خواب در مجلس ذكر است. 

  خواب شقاوت خواب در وقت نماز است. 

  خواب لعنت خواب صبحگاهي است. 

  خواب عقوبت خواب بعد از نماز صبح است. 

  خواب راحت خواب قيلوله (قبل از ظهر) است. 

  تخواب رخصت خواب بعداز نماز عشاس

  وخواب حسرت خواب شب جمعه است.

  اشعار ابن فارض -108
  محبوبا تو در ناز و عزت باش كه شايستگي آن را داري- 1



  و با اين عزت حكومت كن كه همه زيبايي خودش را به تو داده است 

  و فرمان از آن توست پس به هر چه خواهي قضاوت كن- 2

  چون بر من جمال تو كه در واليت توست نورافكن است 

  جان دادن من در راه تو اگر موجب الفت و دوستي است - 3

  آن را زود برسان كه من فداي تو شوم 

  و به هرچه بخواهي در راه عشقت مرا آزمايش كن - 4

  چون اختيار من همان است كه پسند توست 

  پس در هر حال تو از من بهتر و اولي تري- 5

  و اگر تو نباشي من هم نيستم چون وجود من از وجود تست 

  و در راه عشقت هرچند ذلت و خضوع ببينم عزت است  - 6

  چون من نظير تو نخواهم بود. 

  اينكه مرا در عشق به تو نسبت دهند كفايت مي كند - 7

  ولي من در بين قومم از كشته شدگان عشق تو محسوب شدم 



  بده تا تو را ببينددلم براي تو آب شد اجازه - 8

  در حالي كه هنوز مقداري از اميدت در اوست 

  چشمانم را نگهدار بلكه روزي قبل از مرگم - 9

  به وسيله آن ببينم آنكه تو را ديده است 

  پس بشارت دهنده من اگر از جانب تو با اشاره بيايد  -10

  نم باشد خواهم گفت بگير جانم را در حالي كه جانم در دستا

  ند به شكستگي من، بخواري من،به خضوع من سوگ -11

  به نياز من به فقر من، به غناي تو 

  مرا به قواي خود كه به تو خيانت كرد وامگذار-12

  چون من در اين حال از ضعيفان درگاهت هستم

  چقدر مرا از خود دور مي داري شايد كه به حالم رحم كني -13

  ولو با شنيدن عرض حالم كه اميدم به توست 

  چگونه آرام بگيرم در حالي كه چشمانم هر وقت-14



هركس كه در پناه -15از جانب تو برقي بزند شيفته ديدار تو مي گردد. 

  توست به تو عشق مي ورزد

  ولي من در عشقم به تو به اندازه همه پناه آوردگانت هستم 

  من با دوري ام از تو نزديك تو هستم  -16

  و با جفايت رأفت و مهرباني ات را مي بينم 

  هر وقت در ظاهر از چشمانم غايب گردي -17

  به باطن خود رجوع كرده و تو را پيدا مي كنم 

  از توصيه هاي امام خميني (قدس سره) -109
وصيت مي كنم آن است كه مقامات  تو پسرم، احمد آنچه در درجه اول به

شيوه جهال است و از معاشرت با منكرين  اهل معرفت را انكار نكني، كه اين

  1مقامات اولياء بپرهيزي كه اينان قطاع طريق حق هستند.

                                                 
 ٢٨سرالصلوه امام خمينی ص -  ١



   احوال روح و جسم -110
  ) مي فرمايد: ليه السالمامام علي (ع

جسم شش حالت دارد، تندرستي، بيماري، مرگ، زندگي، خواب و بيداري. «

همانند جسم روح نيز شش حالت مذكور را دارد: علمش زندگي اوست، 

ناداني مرگ اوست، شك بيماري اوست، يقين سالمتي اوست، غفلت خواب 

  »اوست و نگهداري و حفاظت از او بيداري اوست.

   تأثير كالم استاد -111
  باطبايي، صاحب تفسير الميزان مي فرمايد: عالمه ط

پدر استادش، آقا سيدعلي قاضي طباطبايي كه مرحوم سيدحسين قاضي 

طباطبايي باشد از شاگردان مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ در سامرا بوده 

است، هنگامي كه مي خواسته به وطن خود تبريز مراجعه كند از استادش 

در تمام شبانه روز يك ساعت «يد: طلب نصيحتي مي كند. به او مي گو

  »بنشين و فكر كن.



بعد از مدتي كه عده اي از زائرين از تبريز به سامرا مي آيند و با مرجع 

بزرگ، ميرزاي شيرازي، ديدار مي كنند، احوال سيدحسين را از ايشان مي 

پرسد. ايشان در جواب عرض مي كنند كه يك ساعت تفكر روحي و عرفاني 

شبانه روز غرق در تفكر و مناجات با  ناو را پر كرده و اال او تمام اوقات

  خدا شده است. 

   ديدار خدا در قلب -112
  ):ليه السالمعروايتي از امام صادق (

 –از خداي «) عرض كردم: ليه السالمعبه امام صادق («ابابصير مي گويد: 

» د؟دي خواهند قيامت روز در را او مؤمنان آيا. كن خبر با مرا – عزوجل

» چه هنگام؟«پرسيدم: » آري. بلكه قبل از روز قيامت هم مي بينند.«فرمود: 

آيا من پروردگار «هنگامي كه به ايشان در عالم ذر و الست فرمود: «فرمود: 

  »»شما نيستم؟ ايشان عرض كردند: بلي.



) ساعتي ساكت شدند و بعد فرمودند: ليه السالمعسپس امام جعفر صادق (

آيا تو » منين خداوند را قبل از قيامت در دنيا مي بينند.به درستي كه مؤ«

  »اكنون او را نمي بيني؟

عرض كردم: فدايت شوم آيا اجازه مي دهيد من اين «ابابصير مي گويد: 

خير، «) فرمودند: ليه السالمعامام صادق (» حديث را از زبان شما نقل كنم؟

ي، و در ميان آنها زيرا ممكن است شما اين حديث را براي كساني نقل كن

فردي نادان باشد كه حقيقت مفهوم اين حديث را نتواند درك كند و در 

نظرش اين مطلب يك مسئله كفرآميز و تشبيه به رويت جسماني آيد، و منكر 

  »شود.

رويت قلبي هيچ گاه مشابه با رويت عيني نخواهد بود، «سپس فرمودند: 

  »گويند پاك و منزه است. خداوند از آنچه منكران و تشبيه كنندگان مي



   چهار چيز است كه بايد به آنها پناه برد -113
) فرمودند: تعجب دارم از كسي كه از چهار چيز مي ليه السالمعامام صادق (

ترسد چرا به چهار چيز پناه نمي برد، تعجب دارم از كسي كه دلش را ترس 

ه نمي برد: پر كرده (مثال از دشمن مي ترسد) چرا به اين آيه قرآن پنا

چونكه من از خدا » خداوند ما را كفايت مي كند و بهترين وكيل است.«

آنان با نعمت و فضل الهي «شنيدم كه به دنبال همين مطلب بالفاصله فرموده: 

همچنين تعجب دارم از كسي » به راه افتادند و برايشان هيچ بدي پيش نيامد.

  قرآن توسل نمي جويد.  كه غم و اندوه دلش را گرفته چگونه به اين آيه

چون من » خدايي جز تو نيست، تو پاك و منزهي من به خودم ستم كردم.«

ما او را از اندوه و غصه «از خداوند متعال شنيدم كه دنبال آن مي فرمايد: 

و تعجب دارم از » نجات داديم و اينگونه همه مؤمنان را نجات مي دهيم.

چرا به اين قول قرآني پناه نمي  شخصي كه درباره اش حيله و مكر مي كنند

امر خود را به خداوند مي سپارم همانا خداوند به امور بندگانش آگاه «برد: 



خداوند او را از شر و «زيرا از خداوند شنيدم كه دنبال آن فرموده: » است.

و عجب دارم از كسي كه خواهان »بدي هاي اهل مكر و فريب حفظ نمود.

آنچه «به اين فرموده الهي متوسل نمي گردد: دنيا و زينتش مي باشد چرا 

خدا بخواهد محقق مي شود، و توان و قدرتي در بشر نيست مگر با كمك 

زيرا از خداي عزيز و جليل شنيدم كه در پشت سر همين جمله » خدا

اگر تو مرا كمتر از خودت در مال و فرزند مي بيني پس بدان كه «فرموده: 

  »ز تو به من مي دهد.پروردگارم بهترم از باغ سرسب

لفظ عسي در اين آيه قرآن مفهومش «) مي فرمايد: ليه السالمعامام صادق (

  »محقق و لزوم است نه احتمال تحقق.

  حقيقت -114
) بود. ليه السالمعكميل بن زياد نخعي يماني از ياران خصوصي اميرالمؤمنين (

فرمودند، كميل از  يآن حضرت روزي او را در باالي شتر خود همراه

تو را با حقيقت «فرمود: » يا اميرالمؤمنين! حقيقت چيست؟«حضرت پرسيد: 



حضرت فرمود: » آيا از اصحاب سر شما نيستم؟«عرض كرد: » چه كار؟

چرا هستي. اما صبر كن تا علم بي اختيار به جوش آيد و بر تو سرازير «

  »شود.

حقيقت «حضرت فرمود: » ند؟آيا مثل تو سائلي را نااميد مي ك«عرض كردم: 

» پي بردن و مشاهده انوار جالل احديت است. بدون اشاره به مظاهر جمال.

برطرف «) فرمود: ليه السالمعحضرت (» بيشتر توضيح بدهيد.«ل گفت: يكم

بيشتر «كميل عرض كرد: » كردن توهمات و ديدن آشكاراي جمال حق است.

كتمان است براي بيرون  پاره شدن پرده«حضرت فرمود: » توضيح بدهيد.

نوري است كه از «فرمود: » بيشتر توضيح بدهيد.«عرض كرد: » افتادن راز.

كميل عرض كرد: » صبح ازل تابيده و آثارش بر مظاهر توحيد پديد آيد.

  »چراغ راخاموش كن كه صبح طلوع كرد.«فرمود: » بيشتر توضيح دهيد.«

مؤلف گويد: شايد منظور حضرت اين باشد كه زبانت را ببند و ديگر سئوال 

  نكن كه سپيده نور حقيقت در تو پيدا شده است. 



   گام هاي شيطاني -115
  ) فرموده است: پليه السالمعموالي ما امام محمدباقر (

يا رسول «) عرض كردند: صلوات اهللا عليه و آله وسلماصحاب رسول اكرم («

آن حضرت فرمود: براي چه اين ترس » ترسيم كه منافق شده باشيم. اهللا! مي

هنگامي كه نزد تو هستيم به ما تذكر مي دهي و «عرض كردند: » را داريد؟

ما را به آخرت تشويق مي كني، از خدا مي ترسيم و دنيا را فراموش مي كنيم 

ي و به آن بي رغبت مي شويم تا جايي كه گويا آخرت، بهشت و دوزخ را م

بينيم اين در حالي است كه نزد شما باشيم، اما وقتي كه از نزد شما مي رويم 

و به خانه هاي خود وارد مي شويم و فرزندانمان را در آغوش گرفته بو مي 

كنيم و همسر و اهل خانه را مي بينيم از آن حالي كه نزد شما داشتيم بر مي 

آن را داريد كه اين همان  گرديم تا حدي كه گويا چيزي نداشتيم. آيا شما بيم

  »نفاق باشد؟



هرگز اين حالت نفاق «) فرمود: صلوات اهللا عليه و آله وسلمرسول خدا (

نيست. اينها وسوسه و گام هاي شيطاني است كه شما را به دنيا عالقه مند 

مي كند. به خدا سوگند اگر شما به همان حالي كه خودتان را به آن وصف 

ا فرشتگان الهي با شما مصافحه مي كردند و مي كرديد باقي بمانيد، حتم

  تا آخر حديث مذكور. »» توانستيد روي آب راه برويد و...

   اندوه و حزن عارفان -116
  ) فرمود: ليه السالم/عامام صادق (

به دليل بسياري واردات غيبي به باطن عرفا و به خاطر طوالني بودن بهره «

انه هاي عارفين است. عارفان. مندي ايشان از سر كبريايي حزن از نش

ظاهري گرفته و باطني با نشاط دارند. با مردم به شيوه بيماران زندگي مي 

كنند و با خدا به شيوه خويشاوندان نزديك. كسي كه محزون است. با كسي 

كه متفكر است فرق مي كند. زيرا انسان متفكر با سختي به فكر فرو مي رود 

بيعي دارد. حزن از باطن شروع مي شود و ولي انسان محزون حال دروني ط



فكر از مشاهده حوادث و اتفاقات و بين اين دو فرق است. حزن مخصوص 

عارفان خداي متعال است ولي تفكر در مردم عادي و خواص مشترك است. 

اگر حزن يك لحظه از قلب عرفا بيرون رود، فريادشان بلند مي شود و اگر 

  ز آن نفرت مي جويند. حزن به قلب غيرعرفا عرضه شود ا

  .عرفان و اولياي اهللا117
هر كس خدا را «) فرموده است:صلوات اهللا عليه و آله وسلمرسول اكرم(

د و او را بزرگ بدارد، دهانش را از كالم و شكمش را از طعام باز مي سبشنا

  »دارد و نفس خود را با روزه و شب زنده داري، پاك مي كند.

) تو را قسم به پدران صلوات اهللا عليه و آله وسلميا رسول اهللا(«عرض كردند:

همانا اولياي خدا «فرمود:» و مادرانمان بگو آيا اينان اولياي خدا هستند؟

كساني هستند كه ساكتند و سكوتشان ذكر است، نگاه مي كنند و نگاهشان 

عبرت آموز است، و سخن مي گويند و سخنشان حكمت است، و چون راه 

ان ميان مردم بركت است. اگر نبود زمان معيني كه در اين مي روند راه رفتنش



از ترس عذاب خدا و از اشتياق رسيدن به ثواب الهي ارواح ايشان  باشند دنيا

  »در بدن هايشان قرار نمي گرفت.

  .اسم اعظم118
اسم اعظم و همچنين ساير اسامي خداوند يك لفظ نيستند و آنچه ما تلفظ 

ام بردن نام هاي خداوندي است) حديثي از مي كنيم اسم اسم است(فقط ن

  در خصوص اين معني روايت شده است.كتاب كافي 

دعا كردن و خواندن خداوند با اسم اعظم و يا هر اسم ديگري با فناي تمام 

در حقيقت آن اسم مقدس است پس اگر فناي روحي و ذاتي در اسم به 

است كه دعا دست آمده، خاصيت آن اسم در نفس محقق شده است و اينج

  مستجاب مي شود.

  در دعاي سمات آمده كه:

به آن اسمت كه وقتي بر درهاي بسته ي آسمان جهت گشايش با رحمت «

(اين جمله اثبات مي كند كه با خواندن اسم » خوانده مي شود، باز مي شوند.



دعا مستجاب مي شود) سپس عالمه ي شعراني مي فرمايد شواهدي ديگر از 

  طلب دقيق عرفاني داللت مي كند كه آن را مختصر كرديم.اين دست بر اين م

  .همنشينان سه گانه119
  ) فرموده است: ليه السالمعامام باقر(

  همنشينان سه گروهند:

  همنشيني كه از او بهره مند شوي، پس با او همراه باش.

  همنشيني كه تو به او سود مي رساني، پس او را گرمي بدار.

  ه مي دهي و نه به او بهره مي بري. از او بگريز.همنشيني كه نه به او بهر

  .دوستان من شماييد120
.دوستانم شماييد، روزگار بخواهد يا نخواهد پس شما هر گونه كه خود 1

  خواهيد باشيد من هم همان دوست شما هستم.

.اگر هجران شما دوري(در دل) نباشد پس آن مهجوري نزد من يك وصال 2

  است.



باشد جز دوستي نخواهد بود و سخت ترين امري برايم .منع شما اگر طرد ن3

  بجز اعراضتان آسان است.

.صبر من از دوري شما و نگهداري شماست و هميشه آن را در پيش خود 4

  اينگونه مي بينم كه تلخي اش شيرين مي شود.

 .شما دل مرا كه پاره اي از من است با خودتان برده ايد پس چه ضرري5

  را مي رساند اگر همه ي من نزد شما باشد. شما

.دور شديد پس غير اشك شاهد وفايم نيست مگر ناله كه از گرمي آتش 6

  دل بجوشد.

.سخن من از عشق او قديم و سابقه دار است و زمان اين عشق آن طور كه 7

  مي دانم محدود به بعد و قبل نيست.

نقض نكرده ام و سوگند .سوگند به حرمت آن پيماني كه بين ماست و آن را 8

  به آن قرار دادي كه با دستمان بسته ايم و ابدا فسخ نمي شود.



.هر آينه تو مورد پسند عشق مني و دل من هرگز ساعتي از عشقت خالي 9

  نيست.

.يك روز چشمانم آنها را كه من دوستشان دارم خواهد ديد روزگارم از 10

  من گله مي كند و پراكندگي به اجتماع مي رسد.

.و به جايي كوچ نمي كنند مگر آنكه آنان را با خود مي بينم پس اگر دور 11

  شوند در ذهن من شكلشان جا گرفته.

وند آشكارا جلوي چشمانم هستند و به هر زميني ر.آنان هميشه هر جا 12

  فرود آيند درباطن توي دلم جا دارند.

ميلم با .هر چند كه جفا كنند هميشه دلم به سوي آنهاست و هميشه 13

  آنهاست هر چند كه از من ملول شوند.

  .دعا به هنگام صبح121
ستايش خداي را سزاست كه مرا بدون اينكه بميرم و بيمار باشم، بدون هيچ 

دردي بر رگ هاي تنم، بدون گرفتار شدن به كيفر بدترين اعمال، بدون اينكه 



ه منكر بي اوالد باشم، بدون اينكه از دين مرتد شده باشم، بدون اينك

پروردگارم باشم، بدون اينكه بر ايمانم بترسم و بدون آشفتگي عقل و بدون 

اينكه به عذاب امت هاي پيش از خود گرفتار شوم مرا از شب به صبح 

  رسانيد.

  .بندگاني كه خداوند در فكرشان سخن مي گويد122
  ) مي فرمايد:ليه السالمعامام علي(

ر دوران هاي مختلف روزگار و در خدايي كه نعمت هاي او گرانقدر است د«

وران جدايي از رسالت تا آمدن پيامبري پس از پيامبر ديگر، همواره د

بندگاني داشته است كه با ايشان در گوش جانشان زمزمه مي كرده است و 

  در اصل انديشه و عقلشان با ايشان سخن مي گفته است.

ا و دل ها بر مي آنان چراغ هدايت را با نور بيداري در گوش ها، ديده ه

افروختند، روزهاي مخصوص خدا را به مردم يادآوري مي كردند و مردم را 



از جاللت و بزرگي خدا مي ترساندند، ايشان مانند راهنماياني در بيابان ها 

  هستند.

آن را كه ميانه روي را در پيش مي گرفت مي ستودند و به رستگاري 

راست كشيده مي شد، زشت  بشارت مي دادند و روش آن را كه به چپ يا

مي شمردند و از نابودي بيم مي دادند. با همين روش چراغ تاريكي ها و 

راهنماي پرتگاه بودند، همانا مردمي هستند كه ذكر خدا را به جاي دنيا 

برگزيدند كه هيچ تجارتي يا خريد و فروشي ايشان را از ياد خدا غافل نمي 

رانند و غافالن را با هشدارهاي خود از كند. باياد خدا روزگار خود را مي گذ

كيفرهاي الهي مي ترسانند و به عدالت فرمان مي دهند و خود نيز عدالت 

گسترند. از بدي ها نهي مي كنند و خود از آنها پرهيز دارند. با اينكه در دنيا 

  زندگي مي كنند گويا آن را رها كرده به آخرت پيوسته اند.

گويا از مسائل پنهان برزخيان و مدت طوالني سراي ديگري را مشاهده كرده 

اقامتشان آگهي دارند و گويا قيامت وعده هاي خود را براي ايشان تحقق 



بخشيده است. ايشان پرده ها را براي مردم دنيا برداشته اند. مي بينند آنچه را 

  مردم نمي بييند و مي شنوند آنچه را مردم نمي شنوند.

خود بياوري و مقامات ستوده ي آنان و  اگر اهل ذكر را در انديشه ي

مجالس پر فيضشان را بنگري ايشان را در حالي مي بيني كه نامه هاي اعمال 

خويش را گشوده و براي حسابرسي آماده اند كه همه را جبران كنند و در 

انديشه اند كه در كداميك از اعمال كوچك و بزرگي كه به ايشان داده شده 

و يا كدام يك از اعمال نهي شده را مرتكب شده اند. است كوتاهي كرده اند 

ن ناتوان شده اند. گريه را بر دوش نهاده و در بر داشتن آبار سنگين گناهان 

مي گريند و با يكديگر گفتگو دارند و  ددر گلويشان شكسته و با ناله و فريا

در پيشگاه پروردگار خويش به پشيماني اعتراف مي نمايند. هر آينه خواهي 

ديد كه نشانه هاي ابديت هدايت و چراغ هاي روشنگر تاريكي ها مي باشند. 

فرشتگان آنان را در ميان گرفته، آرامش برايشان مي بارد. درهاي آسمان بر 

رويشان گشوده و مقام ارزشمندي براي ايشان آماده كرده اند؛ مقامي كه 



است و خداوند با نظر رحمت به آن مي نگرد و از تالش آنان خوشنود 

ه و آمرزش الهي مي طلبند، منزلت ايشان را مي ستايد. دست به دعا برافراشت

درگرو نيازمندي به فضل خدا و اسيران ذلت خود براي عظمت و ايشان 

بزرگي اويند. دل هايشان به غم و اندوه طوالني مجروح است و گريه هاي 

اي پي در پي چشم هايشان را آزرده. دست ايشان به طرف تمام دره

اميدواري خدا دراز است. از كسي درخواست مي كنند كه بخشش او را 

كاستي و سائالن او را نوميدي نيست. پس اكنون خود را حسابرس نفس 

  »خود قرار بده، چرا كه نفوس ديگران حساب رس ديگري دارد.

  .اهميت بال123
كه  ) آمدهليه السالمعدر كتاب علي(«) فرموده است:ليه السالمعامام صادق(

مبتالترين مردم انبيا هستند، بعد از ايشان اوصيا و سپس هر كس كه به آنان 

درمراتب ايمان نزديك تر و شبيه تر باشد. به راستي كه مؤمن فقط به اندازه 

ي اعمال نيكش مبتال مي شود، پس هركس كه دينش درست و عملش نيكو 



ل دنيا را خداوند متعا باشد باليش سخت است و اين بخاطر آن است كه

و هر كس دينش نادرست و  پاداش مومن و كيفر كافر قرار نداده است

دورانديشي او ضعيف باشد باليش اندك است، و بال به مؤمن پرهيزگار سريع 

هيچ گشايشي « ) فرمود:ليه السالمعتر از باران به زمين است و امام صادق(

يي وجود و گرهي نيست مگر آنكه براي خدا در آن مشيت و قضا و بال

  »دارد.

  .دلم با من حرف مي زند124
  .دلم به من مي گويد كه تو مرا در عشقت تلف خواهي كرد 1

  جـــانم  فــــدايت  بــــــداني  يـــــا نــــــدانــــي

  .من بجز جانم چيز ديگري را مالك نيستم و هر كس كه جانش را2

  نكــــرده استدر راه مـــــعشوقش فــــدا كـــــند اســــراف 

  .اي كـــه خـــواب خـــوش را از من گـــرفتي و پـــيراهن3

  ـه مــن پــوشانيدي  بـــيماري ها و شـــوق طــاقت فـــرسا را بــ



  .پس شــوق در من هست ولي وصــالت دير به دست مي آيد4

  و صـبرم از دست رفــته و مــالقاتت بــه فــرداها افــتاده است

  به جانتان، ســوگند به جــانتان، كه مــن .ســـوگند5

  در تــمام عـــمرم بـــغير از جــانتان ســوگندي يــاد نكــردم

  .اگــر جــانم در دســتم بــاشد و ايــن جــان را بــه آن كس6

  كه نويد شرف يابي شما را به من بدهد ببخشم باز هم كم بخشيده ام

  .يا هو يا من ال هو اال هو125
ليه عشبي قبل از جنگ بدر حضرت خضر(« ) فرموده است:ليه السالمععلي(

چيزي به من بياموز كه با آن بر « ) را در خواب ديدم. به او گفتم:السالم

  »دشمنان غلبه كنم.

  »بگو يا هو يا من ال هو اال هو« گفت:



) تعريف صلوات اهللا عليه وآله وسلمهنگام صبح خواب را براي رسول خدا(

پس آن ذكر در روز » اي علي! اسم اعظم به تو آموخته شد.:« كردم فرمود

  »بدر پيوسته بر زبانم جاري بود.

عرض مي كنم كه سرور و آقاي من، استاد عارف كامل مرحوم سيد هاشم 

موسوي حداد، اين ذكر شريف را به خواصي از شاگردان موحد خود دستور 

  اربعيني و غير اربعيني مي داد.

  عرفا .اقوال حكما و126
از ابوالقاسم جنيد بغدادي در باره ي فايده ي كلمات بزرگان و اهل حكمت 

  و داستان هاي ايشان پرسيدند، پاسخ داد:

درتقويت روح، ثبات، استقامت، استمرار در جهاد نفس و تجديد عهد و «

  »ميثاق در تالش و طلب مؤثر است.



الك كمك مي كند و برخي از عرفا گفته اند كه اين جمالت و احواالت به س

كه قبل از آن كه به استاد ماهري دست يابد از خطا و وسوسه و گناه محفوظ 

  1بماند.

  .مرگ بهتر از زندگي است127
  ) مي فرمايد:ليه السالمعموالي ما، امام صادق(

كسي كه دو روزش با هم برابر باشند زيان كار است و كسي كه روز «

است و كسي كه در خودش  ديگرش از آن دو روز بدتر باشد، ملعون

احساس پيشرفت نكند به نقصان نزديك تر باشد مرگ براي او بهتر از 

  »زندگي است.

  .وسواس در وضو و نماز128
) از ليه السالمعنزد امام صادق(« از عبداهللا بن سنان روايت شده كه گفته:

مردي كه مبتال به وسواس در نماز و وضو بود ياد كردم و عرض كردم كه 

                                                 
با  .مؤلف گويد: بايد چنين آلمات و مطالب آامال معتبر و مستند و١١

 قواعد شريعت و عرفان شيعي مطابقت آند. 



چه عقلي دارد و حال آنكه از شيطان اطاعت « عاقلي هم هست فرمود:مرد 

  »مي كند؟

از خودش بپرس « فرمود:» چگونه از شيطان اطاعت مي كند؟« عرض كردم:

وسوسه اي كه به او دست مي دهد ازچيست؟ حتما به تو خواهد گفت كه از 

  ».»عمل شيطان است.

هيچ مؤمني نيست « است:) فرموده صلوات اهللا عليه وآله وسلمرسول خدا(

مگر اينكه در قلب خود كه ميان سينه اش است دو گوش دارد؛ گوشي كه 

فرشته اي در آن مي دمد و گوشي كه وسواس خناسي در آن مي دمد. 

خداوند انسان مؤمن را با آن فرشته تأييد مي كند و اين همان قول خداوند 

  منزه است كه فرموده:

  و ايدهم بروح منه.

  ».»آنان را بوسيله فرشتگان تأييد مي كند.خداوند « 



شيطان پوزه اش را بر قلب فرزند آدم قرار « در حديث ديگري نيز آمده كه

مي دهد. شيطان خرطومي مثل خرطوم خوك دارد. فرزند آدم را وسوسه مي 

كند كه به دنيا روي كند و به آنچه خداوند حالل نمي داند، روي آورد پس 

  »خدا كند شيطان باز مي گردد.وقتي فرزند آدم ياد 

   .صبر سالك از اهللا129
كدام صبر « آمده كه جواني از محبين از شبلي  راجع به صبر پرسيد و گفت:

  »نه.«جوان گفت:» صبر براي خدا.« شديد تر است؟ شبلي گفت:

  ـ همراه با كمك خدا؟

  ـ نه. 

  ـ صبر بر خدا؟ 

  ـ نه.

  صبر در راه خدا؟

  ـ نه.



  صبر با خدا؟

  ه.ـ ن

  پس واي بر تو. كدام صبر است؟

  ـ صبر از فراق خدا.

  لي آهي كشيد و بيهوش شد و افتاد.پس شب

   . سخني از وحي خداوند به داود نبي عليه السالم130
اي داود! تو اراده مي كني و من نيز اراده مي كنم. اگر از آنچه مي خواهي «

مي كنم و اگر از  به خواسته ي من اكتفا كني آنچه مي خواهي تو را كفايت

آنچه من مي خواهم اباكني در آنچه مي خواهي به سختي مي اندازمت و 

  »آنچه من مي خواهم انجام خواهد شد.

  بي تابي قضا و قد را دفع نمي كند. 131
) به مناسبت مرگ صلوات اهللا عليه وآله وسلمدر نامه اي كه رسول خدا (

از محمد رسول خدا به : «معاذ عرض تسليت نوشته آمده است نپسر معاذ ب



معاذبن جبل. سالم بر تو. ستايس مي كنم خداوندي را كه جز او كسي 

شايسته ي ستايش نيست. اما بعد، به من خبر رسيد كه در مرگ فرزندت بي 

تابي مي كني. فرزندي كه خدا او را برد. به راستي كه فرزندت از مواهب 

ده شده بود و خداوند تا هنگام خوب خداوند بود. و امانتي بود كه به تو سپر

مرگ او تو را از او بهره مند ساخت و او را تا وقت معلومي نگاه داشت. انا 

هللا و انا اليه راجعون. مبادا بي تابي تو پاداش تو را از بين ببرد. اگر به ثواب 

مصيبت خود بررسي مصيبت در برابر آن ثواب بزرگي كه خداوند آن را براي 

ر آماده كرده بسيار كوتاه است. بدان كه بي تابي مرده را بر اهل تسليم و صب

نمي گرداند و از تقدير جلوگيري نمي كند. با اين عزا خوب برخورد كن و 

افسوس بخوري كه بر  - مرگ –وعده ي مقرر شده را بپذير. مبادا بر چيزي 

لسالم تو و بر همه ي مردم مالزم است و در موعد مقرر تحقق مي يابد. وا

  »يك و رحمه اهللا بركاته.عل



  . افعال انسان132
نقل شده است كه قيس بن عاصم همراه جماعتي از بني تميم به محضر 

مشرف شدند. قيس به آن حضرت  صلوات اهللا عليه وآله وسلم رسول خدا

اي رسول خدا! ما در صحرا زندگي مي كنيم و از تو مي «عرضه داشت:

  »تي كه از آن بهره اي ببريم ما را نصحيت كني.خواهيم كه با نصيح

اي قيس! همراه هر «فرمودند:  صلوات اهللا عليه وآله وسلمحضرت رسول 

عزتي، خواري و با هر حياتي مرگي است. و همراه دنيا آخرتي است هر 

چيزي مراقبي دارد و هر چيزي حسابگري و هر مرگي وقت معلومي دارد. و 

همنشين با تو دفن شود. همنشيني كه زنده است و  تو ناگزيري از اين كه يك

با تو دفن مي شود و تو مرده اي. اگر بزرگوار باشد تو را نيز گرامي خواهد 

داشت و اگر پست باشد تو را تنها خواهد گذاشت و سپس محشور نمي شود 

مگر با خودت و تو محشور نمي شوي جز با او و از تو سوال جز از او 

نشين خود را غير از همنشين خوب و صالح اختيار نكن نخواهد شد. پس هم



چرا كه اگر او صالح شد به او انس خواهي گرفت و اگر فاسد شد جز از او 

  »نخواهي ترسيد و اين همنشين همان فعل و اعمال توست.

  . حكمت هايي از امام صادق عليه السالم133
  الف) اگر توانستي كه خود را به مردم نشناساني چنين كن.

ب)چه نگراني داري هنگامي كه نزد خداوند پسنديده باشي، ولي نزد مردم 

  سرزنش شوي؟

ج) چه بسا انساني به واسطه ي نعمت هاي الهي مغرور شده و چه بسا 

  انساني كه به واسطه ي پرده پوشي خداوند درجا مي زند.

  د) ساده زندگي كن، و دنبال رياست نباش.

آنكه سه بار او را عصباني كرده  ر) روي دوستي كسي حساب نكن مگر

  باشي.

ز) زماني كه باليي به باليي ديگر اضافه مي شود از آن بال عافيت در مي 

  آيد. 



س) اگر مي تواني از خانه ات خارج نشوي خارج نشو. زيرا در بيرون رفتن 

بر تو الزم است كه غيبت نكني، دروغ نگويي، حسادت نكني، خودنمايي 

  ي و با بدكاران و گناه كاران در سازش نباشي.نكني، ظاهرساز نباش

ش) صومعه ي (خلوتگاه عبادتي) انسان مسلمان خانه ي اوست كه نفس و 

  چشم و زبان و ناموس خود را در آن نگاه مي دارد.

  هـ) كسي كه زمان خود را بشناسد، تيرگي ها بر او، هجوم نمي آورد.

بنده اي را كه خدا اراده ي  ن) اگر تمام اهل آسمان ها و زمين جمع شوند تا

  هدايت او را نموده، گمراه كنند، نخواهند توانست.

خير بنده ي خود را بخواهد در قلب او نقطه  -عزوجل –هنگامي كه خداوند 

ي سفيدرنگي مي گذارد. پس در اين حال قلب او در طلب خدا به تكاپو مي 

  افتد.

ايشان دست مي دادند و  ي) اگر شيعيان ما پايداري مي كردند، فرشتگان با

ابرها بر سر ايشان سايه مي افكندند و در روز مي درخشيدند و از باالي سر 



گر آن و زير پاي خود غذا مي خوردند و چيزي از خداوند نمي خواستند م

  كه به ايشان مي داد.

  . خواسته ي نفس و خواسته ي الهي134
 اهللا عليه وآله وسلم صلوات آمده كه رسول خدا عليه السالم از امام باقر

  فرموده است:

قسم به عزت، جالل، عظمت، كبريا، نور و «خداوند عزوجل مي فرمايد: «

برتري و بلندي جايگاهم، هيچ بنده اي خواهش خود را بر خواسته ي من 

مقدم نمي دارد مگر آن كه امرش را آشفته و نابسامان كنم و دنيايش بر او 

ول سازم و به او از دنيا نخواهم داد مگر خراب نمايم و دلش را به آن مشغ

  مقداري كه خودم برايش مقدر نموده ام.

قسم به عزت، جالل، عظمت، نور، برتري و بلندي جايگاهم كه هيچ بنده اي 

خواهش مرا به خواسته ي خود مقدم نداشت مگر آنكه فرشتگانم او را 

ر هر تجارتي محافظت كردند و آسمان ها و زمين ها كفيل روزي او شدند. د



كه با هر تاجري انجام مي دهد من پشت اويم و دنيا در حالي كه خواهان او 

  »نيست به او رو مي آورد.

  . يك دستورالعمل براي خواب ديدن مرده135
كفعمي در مصباح و محدث جليل القدر فيض كاشاني در خالصه االذكار 

يكي از ائمه و  آورده: در بعضي كتاب هاي اماميه يافتم كه هر كس بخواهد

انبيا و يا والدين خود را در خواب ببيند بايد سوره هاي شمس، ليل، قدر، 

كافرون، اخالص و معوذتين را بخواهد و بعد از آنها سوره ي اخالص را صد 

مرتبه قرائت كند و صد مرتبه صلوات بفرستد و با وضو و برطرف راست 

در خواب خواهيد ديد و  بخوابد. بدين ترتيب هركه را بخواهد انشاء اهللا

  حرفي داشته باشد با او خواهد زد.انشاءاهللا هر 

  

  



  . برگرفته از دعاي مكارم االخالق136
خدايا بر محمد و خاندان او درود بفرست و ايمان مرا به كامل ترين ايمان 

برسان و يقين مرا بهترين يقين بگردان و نيت مرا به بهترين نيت ها ختم كن و 

  بهترين كردارها قرار بده.كردارم را 

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست و از آنچه اهتمام بدان مرا مشغول 

كرده كفايتم كن و مرا به چيزي كه در فرداي قيامت از آن سوال مي كني به 

  ، فارغ ساز.يعمل وادار و روزهاي عمر مرا براي آنچه بخاطر آن خلقم كرد

ود فرست و مرا درجه اي در پيش مردم باال خدايا بر محمد و خاندان او در

نبر مگر آنكه به همان مقدار مرا نزد خودم پايين بياوري و برايم عزتي 

  ظاهري پيش نياورد مگر آنكه در باطنم مرا به همان اندازه خوار كني.

  



پروردگارا! آنچه موجب رهايي نفس من است براي خودت از نفس من بگير 

است براي آن باقي بگذارد، چرا كه نفس من در و آنچه به صالح نفس من 

  معرض نابودي است مگر آنكه تو آن را حفظ كني.

پروردگارا! خصلتي را در من قرار نده كه موجب نكوهش باشد مگر آنكه آن 

را اصالح كني و عيبي باقي مگذار كه باعث سرزنش باشد مگر آنكه آن 

كن مگر آن كه آن را كامل عيب را نيكو گرداني و كرامتي را در من ناقص ن

  كني.

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست و در اوقات غفلت مرا به ذكر 

خودت آگاه كن و در روزهاي باقي مانده ي از عمرم مرا به اطاعت خويش 

وادار كن و به سوي محبت خودت راهي براي من هموار كن كه به وسيله آن 

  .خير دنيا و آخرت را برايم كامل نمايي

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست. و آبرويم را بوسيله ي گشايش 

رزق نگهدار و با تنگدستي، وجاهت مرا نزد مردم بي اعتبار نكن كه در نتيجه 



از روزي خواران تو روزي بگيرم. و به سوي بدان خلق تو دست دراز كنم 

ه از من پس به ستايش كسي كه به من چيزي داده گرفتار شوم و كسي را ك

منع و عطا  دريغ داشته سرزنش كنم در حالي كه اين تويي كه صاحب هر

  هستي.

  1. دعاي يا من تحل137
اي آنك گره هاي ناگواري ها به وسيله ي او باز مي گردد و اي آنكه تندي 

سختي ها با او شكسته مي شود و اي آنكه رهايي يافتن از گرفتاري ها و 

ز او درخواست مي گردد كارهاي دشوار به رفتن به سوي آسايش و فراخي ا

قدرت و توانايي تو آسان شده و به لطف و توفيق تو اسباب هر كاري تحقق 

يافته و بر اثر قدرت تو جاري و برقرار گشته و اشياء بر وفق اراده و 

خواست تو به كار رفته اند پس آنها به اراده ي تو بي گفتنت فرمان دار و 

بي كار مي شوند وتويي كه براي آسان كردن بخواست تو بدون نهيت 
                                                 

را كه از ادعيه ي صحيفه ي سجاديه است، مرحوم استاد رضوان اهللا عليه در قنوت نماز و غير نماز » يا من تحل«دعاي شريف  - 1
نماز مداومت دارد و به  زياد مي خواندند و مولف (تلميذ ايشان) به پيروي از آن بزرگوار اين دعاي شريف را حفظ نموده و ايضا و غير

 دوستان آن را توصيه مي نمايد.



دشواري ها خوانده مي شوي و تو در سختيها پناه گاهي. و هيچ گره اي از 

آن سختيها باز نمي شود مگر به دست تواناي تو از آنها باليي برطرف نمي 

گردد جز آن را كه تو بر طرف كني اي پروردگار بر من فرود آمده چيزي كه 

ار داده است و به من رسيده چيزي كه قابل تحمل نيست سنگيني آن مرا دشو

و تو به قدرت خود آن را به من رسانده اي فاعلي بجز تو و آنچه متوجه 

ساخته اي دفع كننده و براي آنچه بسته اي گشاينده و براي آنچه گشوده اي 

بستنده و براي آنچه دشوار كرده اي آسان كننده و براي آنكه خوار كرده اي 

دهنده اي جز تو نمي باشد. پس بر محمد و آل او درود فرست و اي ياري 

پروردگار در آسايش را به فضل خود به روي من باز كن و تسلط غم و 

اندوه را به قوه و توانايي خود شكست ده و به من در آنچه شكوه دارم حسن 

نظر داشته باش و در آنچه درخواست نموده ام شيريني بخشش خود را به 

  شان و از جانب خويش رحمت و آسايش بي رنج به من ببخش.من بچ

  و از نزد خود به زودي رهايي يافتن را براي من قرار ده



و مرا به سبب غم و اندوه از رعايت و حفظ واجبات و به كار بستن سنت 

خود بازمدار پس اي پروردگار به آنچه به من رسيده طاقت ندارم و به آنچه 

غم و اندوه گشته ام و تو به دفع غم و اندوهي كه به آن به من رو آورده پر از 

گرفتار شدم و بر دفع آنچه در آن افتاده ام توانايي پس آن گرفتاري را از من 

دور كن اگرچه از جانب تو شايسته ي آن نباشم. اي صاحب عرش و قدرت 

بزرگ و اي صاحب عطاي كريمانه ستايش مخصوص خداوند پروردگار 

  جهانيان است.

  . با حقتعالي شادمان است138
  ابوعلي سينا در كتاب خود (شرح اشارات و تنبيهات) فرموده:

كسي كه تفكراتش سير و تصرف در جايگاه مقدس جالل و جبروت الهي «

است و نور حضرت حق به طور دائم در سر باطنش تجلي انداز است، نام 

ورد، و عارف را به خود اختصاص مي دهد، عارف گشاده روي، خوش برخ

خندان است، در تواضع و فروتني كودكان و خردساالن را همچون 



بزرگساالن محترم مي شمارد، از افراد گمنام و غيرمشهور همچون افراد 

معروف و مشهور با گشاده رويي استقبال مي كند، چگونه گشاده رو نباشد 

در حالي كه او به حق و به هر چيزي مسرور و شادمان است، چون در هر 

يزي خدا را مي بينيد، و چگونه يكي نداند در حالي كه همگان نزد او چ

يكسان هستند، همگي اهل رحمت الهي مي باشند كه به باطل اشتغال ورزيده 

  »اند.

  »ه جهان خرم از اوستبه جهان خرم از آنم ك«

  . اندوه و شادماني دوستداران اهل بيت عليه السالم139
صادق عليه السالم مشرف شدم و از آن ابوبصير مي گويد به محضر امام 

حضرت سوال كردم: من محزون و غمناك مي شوم ولي علتش را نمي دانم؟ 

امام صادق عليه السالم فرمود: اين غم و شادي از ما به شما مي رسد، چون 

وقتي اندوه و شادي به دلهاي ما وارد شد بر دل شما هم وارد مي شود زيرا 



كه آن نور خداست خلق شده ايم، و خداوند گل ما و شما از يك نور واحد 

  آفرينش شما و ما را يكي قرار داده است.

  . اتحاد دل دوستان و نيكان140
در كتاب امالي خود از سدير روايتي را نقل مي كند.  رحمه اهللا شيخ طوسي

خدمت اما صادق عليه السالم عرض كردم، من مردي را كه او «سدير گفت: 

مرا نديده و من هم او را قبل از روز مالقات نديده ام مي بينم، پس به او 

عالقه و محبت زيادي پيدا مي كنم، و چون با او هم سخن مي شوم مي يابم 

من مي گويد كه  بهكه او هم در محبت و دوستي همانند من است، او هم 

  »همان دوستي را با من دارد؟!

راست مي گويي اي سدير همانا الفت و « امام صادق عليه السالم فرمودند:

همدلي دلهاي نيكان با همديگر به وقت ديدار هرچند كه اين دوستي را به 

زبان نياورند همانند سرعت محو شدن قطره باران در رودهاي زمين است و 

قت ديدار هرچند كه به زبان اظهار ودوري دلهاي بدكاران با همديگر در 



ند شباهت به دوري دل حيوانات از يكديگر دوستي درباره ي همديگر كن

مدت دارد كه نسبت به همديگر عاطفه ندارند. هرچند در يك مكان در 

  طوالني با هم علفخواري كنند.

  . سه نوع دل141
  قلبها سه نوعند:«فرمودند:  صلوات اهللا عليه وآله وسلم رسول خدا

  قلب مشغول به امور دنيا. .1

 .قلب مشغول به امور آخرت (عقبي) .2

 قلب مشغول به ياد خدا (مولي). .3

  سپس توضيح دادند و فرمودند:

اما آن دلي كه تنها سرگرمي و اشتغال او به تعلقات دنيوي است گرفتار 

دنيا و كيفر و بالست، و دلي كه فقط به امور آخرت مي انديشد  يسختي ها

 ياد  به مقامات و درجات علوي و اخروي نايل مي گردد. و آن قلبي كه در



مولي و خداوند مشغول است پس آن دلي است كه هم دنيا هم آخرت و هم 

  »خدا براي او تضمين است:

  

  . دعاي ويژه پيامبران142
در كافي از امام صادق عليه السالم روايت نموده است  رحمه اهللا شيخ كليني

كه آن حضرت فرمودند: پيامبران يكي به ديگري تا به خاتم االنبيا اين دعاي 

  را مي آموختند:شريف 

  پروردگارا از تو مطالب زير را درخواست دارم:«

  ايمانيكه در دل ريشه دارد. .1

يقين راست و محكم تا جايي كه يقين كنم كه بجز آنچه تو برايم تقدير  .2

 نمودي هيچ پيش آمدي رخ نمي دهد.

مقام رضا و تسليم دل به آنچه تو برايم قسمت كرده اي، تا اين كه دوست  .3

م نه آنچه تو برايم به تاخير انداخته اي جلو بيفتد، و نه آنچه برايم نداشته باش



جلو انداخته اي به تاخير بيفتد، اي خداي حي و سرپرست به رحمت و 

مهرباني ات پناه مي برم، همه ي امورات و شئونات مرا اصالح فرما، و 

ند هيچگاه در هيچ زماني به مقدار يك پلك زدن مرا به خودم وامگذار، خداو

  درود و رحمتش را بر محمد و خاندانش بفرستد.

  . دلهاي آسماني143
شيخ اكبر در كتاب فصوص الحكمش فرموده: حضرت عيسي عليه السالم 

فرمودند: دل هر انساني به آنجاست كه ميل قلبي اوست، بنابراين شما هم 

د تا دل هاي شما هم آسماني تمايالت خود را در امور آسماني قرار دهي

  .گردد

  . اشعاري گلچين از اشعار قصيده ي تائيه ي ابن فارض144
  . آنچه از بالي عشق من اگر روي كوهها و از جمله1

  كوه طور سينا قبل از تجلي به حضرت موسي مي ريخت از بين مي رفت 



. آب طوفان نوح كه عالم را گرفت مانند اشكهاي من است به موقع ناله 2

  يم مثل شعله آتش سوز من استكردنم و آتش منجنيق حضرت ابراه

. اندوهي كه يعقوب در فراق يوسف كشيد اندكي بود از آنچه من رنج مي 3

  ايوب بخشي از بالهاي من است ي كشم و همه ي بالها

. هر رنج و آسيبي كه در عشق تو به من رسد به جاي شكايت شكر آن را 4

  مي كنم

و در راه تو پوشيدن  . و از حضرت تو محروميت بلكه هر باليي منتي است5

  لباس فقر و تنگ دستي پربارترين نعمت است

. كجاست صفا و خوشبختي در زندگي كسي كه عاشق باشد در حالي كه 6

  بهشت عدن الهي هم با ناخوشي ها همراه  است.

. تو در كار من حاكم و فرمانفر ما هستي پس هرچه خواهي بكن چون كه 7

  اعراض از تو در من راه ندارد.رغبت و ميل جز در عشق تو نيست و 



تو همه ي آروزهاي دل و منتهاي مطلوب مني و آخرين مراد مني  . محققا8ً

  و اختيار كرده و انتخاب شده مني

. پس عاشق من نتواني بود مگر در راه من به فنارسي و به فنا نمي رسي 9

  مگر در تو صورت من جلوه كند

و را فرمان مي بردم من را به گناه مالمتگر بود هر وقت ا . نفس من قبال10ً

  وقت گناه كنم مطيع من مي شدهرمي انداخت و 

. پس آن را با ناكامي و رياضت بجايي رساندم كه مرگ آسان ترين 11

بخشي از اين رياضت هايم بود، و آن قدر نفسم را به زحمت انداختم تا يك 

  روز بتوانم از شرش راحت شوم

اول و چنان شد كه هرچه به او بار كردم . پس نفس من برگشت از حال 12

از عبادتها و مجاهدتها تحمل مي كرد و اگر به او آسايش مي دادم ناراحت 

  مي شد



. و مردنم در حال عشق به او زندگي خوشگوار است و اگر در عشقش 13

  نميرم زندگي غصه داري دارم

 از و عشق او آب شو و اي آتش شعله يد. پس اي جانم در سوز و گ14

  عشق همچنان بسوزان مرا

  

. هر روزي كه با چشم حيات بخش جمال رخسارش را ببينم آن روز 15

  روز عيد و شادي من است

. و همه ي شبهاي سال اگر او با من باشد شب قدر است همچنانكه همه 16

  ي روزهاي مالقاتش روز جمعه است.

ه فاش كنم و . سزاوار مالمت نيستم اگر موهبت هاي الهي را كه به من شد17

  م بزرگترين عطيه ي الهي را ببخشمبه پيروان



  . خير مومن145
) روايتي صلوات اهللا عليه وآله وسلمجزايري در انوارالنعمانيه از رسول خدا (

من از هيچ چيز همانند مومن در شگفت «نقل نموده كه آن حضرت فرمودند: 

ر است، همچنانكه نشدم، مومن اگر بدنش با قيچي پاره پاره شود براي او خي

اگر تمام مشرق و مغرب زمين را مالك شود بازهم براي او خير است و 

  »هرچه خداوند درباره ي او انجام دهد خير اوست.

  

  . ستايش الهي و استدراج (مغرور شدن به نعمتها)146
در جلد سوم از خالصه ي بحاراالنوار از عمربن يزيد روايت شده كه گفت: 

از خداوند متعال مسئلت «به محضر امام صادق عليه السالم عرض كردم: «

من مال نمودم پس او به من روزي فرمود و همچنين فرزند خواستم و او به 

نعمت از  همعطا نمود، و طلب خانه كردم به من داد، ولي ترس دارم كه اين ه



نوع استدراج باشد؟! (يعني به تدريج زياد كند و سپس بگيرد در اثر 

  »دلبستگي و تعلق به آن).

) فرمود: اگر نعمت پي در پي همراه با ستايش عليه السالمامام صادق(

  »حضرت حق باشد استدراج نخواهد بود.

  . مهرباني خدا147
) روايت مي يه وآله وسلمصلوات اهللا علنويسنده المنهج القويم از رسول خدا(

كند كه آن حضرت همراه با جمعي از صحابه و ياران راه مي رفتند، به النه 

ي يكي از پرندگان كه در آن جوجه هايي وجود داشت نزديك شدند، و 

هنوز بچه هاي آن پرنده قدرت پريدن نداشتند، پرنده ي مادر با نزديك شدن 

به باالي آن النه گاهي نزديك و آنان به ترس افتاد، صحابه ديدند پرنده 

گاهي دور پر مي زند (به منظور حفاظت از بچه هايش) مسلمانان همراه 

صلوات اهللا عليه وآله پيامبر از اين منظر به شگفت در آمدند. پيامبر اسالم(

  » آيا اين پرنده را مي بينيد؟«) فرمود:وسلم



ده بر بچه هايش نديده آري يا رسول اهللا! و ما مهربان تر از اين پرن«گفتند:

بدانيد خداوند نسبت « ) فرمود:صلوات اهللا عليه وآله وسلمرسول خدا(» ايم.

  »به بندگانش از اين پرنده نسبت به بچه هايش مهربان تر است.

  . اهميت اربعين148
) اهميت چله نشيني معلوم مي عليه السالماز قرآن كريم و روايات اهل بيت(

  سنده مي كنيم:شود و ما به موارد زير ب

روز خود را در ذكر و ايمان براي  40.در حديث است هر كس به مدت 1

خدا خالص كند خداوند او را به دنيا بي اعتنا مي كند و مضار و منافع دنيوي 

را به او نشان مي دهد و حكمت را در دلش محكم كرده به زبانش جاري 

  مي سازد.

روز غذاي خود را در  40.در روايت است هركس منحصر كند به مدت 2

  حالل، قلبش نوراني مي گردد.



صبحگاه بخواند از ياران آن حضرت  40.هر كس دعاي عهد امام زمان را 3

  قرار گرفته و چنانچه قبل از ظهور بميرد زنده مي شود.

) آمده است كه خداوند عليه السالم.در قرآن كريم راجع به حضرت موسي(4

شبانه روز در كوه طور نگه  40كليميت به مدت آن بزرگوار را براي مقام 

  داشت.

مؤمن و سپس براي خودش دعا كند دعايش براي همه  40.هر كس براي 5

  مستجاب مي شود.

مؤمن براي ميتي گواهي دهند و بگويند:(اللهم انا النعلم منه اال  40.چنانچه 6

رفته شده و ) يعني خدايا ما از اين ميت جز خير نديديم گواهي آنان پذيخيراً

  خدا ميت را مي آمرزد.

نوبت دعايي را  4نفر در  10نفر مؤمن با هم ديگر دعا كنند يا  40.اگر 7

مرتبه دعايي را تكرار نمايند خداوند آن دعا را  10نفر  4تكرار كنند يا 

  مستجاب مي كند.



سال  40سال به رشد كامل مي رسد و اگر از  40.قواي بدني انسان در 8

  د آغاز نقصان او شروع مي شود.يك روز بگذر

سال عمر كند و در اين مدت گناه نكند از بيماري جذام و  40.اگر مؤمني 9

  پيسي و ديوانگي محفوظ مي ماند.

سال برسد و توبه نكند ابليس دستش را به صورت او  40.اگر شخصي به 10

مي كشد و مي گويد پدرم فداي آن صورت و چهره اي كه ديگر رستگار 

  شد. نخواهد

  .طي االرض149
فالني «در كتاب نفحات االنس جامي آمده است: به ابي سعيدالخير گفتند:

اين يك امر آسان است. «او گفت:» روي آب راه مي رود (طي البحر دارد)

از ديگري به او » قورباغه و پرنده ي آبي روي آب راه مي روند.

مگس هم «او گفت:» فالني به آسمان پرواز دارد (طي السما مي كند).«گفتند:

فالني در يك لحظه از يك شهر به شهر ديگري «به او گفتند:» پرنده است.



شيطان هم در يك نفس از «او گفت:).» دارد مسافرت مي كند (طي االرض

اينگونه كارها براي انسان كمال «سپس گفت:» مشرق به مغرب مي رود.

  »نيست.

  

المطالب السلوكيه چاپ مطالب مهم الحاقي از جناب مؤلف كه در كتاب 
  بيروت نيامده است

ته يادداشت شده است و چون شدر دفاتر دست نويس مؤلف مطالبي در گذ

اين كتاب آماده چاپ بود الزم ديديم براي دوستان راه حقيقت و رفقاي سير 

  و سلوك بيان نماييم.

.شاگرد وقتي مي تواند از محضر استاد دور شود كه به مرحله ي عدم 1

ال در بعد مسافت رسيده باشد و اين معناي دقيق را كامال درك تفاوت ح

  كند.



.اگر استاد بخواهد شاگرد خود را تنها با كرامت خود هدايت كند و از اين 2

  راه در قلب او نفوذ نمايد او را اسير كرامت ها و از معرفت باز مي دارد.

مورد كفار و ضمنا بايد توجه نمود كه معجزات را انبيا و امامان گاهي در 

  منكران مي آوردند از جهت اتمام حجت و يا هدايت ابتدايي.

.استاد وقتي مي تواند به مريد خود كمك دهد كه مريدش با اعتقاد راسخ 3

به استادش دل ببندد و ترديد و وسواس و شك و شبهه را به كلي از آينه دل 

  دور و پاك كرده باشد.

بلكه تنها بخاطر استاد او را ياد  .اگر شاگرد نه بخاطر امور شخصي خودش4

قوي باشد استاد از غيب به اش  كند و تماس روحي برقرار نمايد و گيرندگي

او كمك مي دهد زيرا فيض استاد هميشه مي تابد. همانند رابطه اي كه در 

  مورد بزرگان دين داريم.

.مكاشفات مانند داروي مخدر است. ابتداء سالك را شنگول مي كند ولي 5

انرژي راگرفته و معتاد مي كند. بنابراين بايد از آن پرهيز كرد تا از سير  بعد



كمال عقب نماند. مگر آنكه بدون توجه و اعتنا خود بخود پيش آيد و 

  بگذرد.

.در مواقع غلبه ي نفس اماره بايد از خداوند و روح بزرگان دين و استاد 6

د نافرماني نمود چون ستمداد كرد و نسبت به آنچه استاد دستور داده نبايا

ذيله ي و سرقت در نفس پديد مي آيد و رتبعاتي دنيوي و اخروي دارد و 

  پيمان شكني است.

  .دو گناه بسياربزرگ است:7

  الف) ريا كاري، يعني اينكه ظاهر با باطن يكي نباشد.

ب) حق نشناسي نسبت به استادي كه او را مدتها ياري كرده و از او استفاده 

  را از او بگيرد و به نام خود ثبت كند. نموده. مطالب

  .سالك، نيك گو، نيك بين و نيك خواه است.8



.يكي از بزرگان بنا به فرموده خود آن بزرگوار تمام كارهاي مرتاضان 9

هندي را تجربه كرده ولي بعدا با هزار توبه و استغفار آن ها را كنار گذاشت و 

  متوجه خدا شد.

  شرط مزد مكن.تو بندگي چو گدايان به 10

  كه خواجه خود روش بنده پروري داند                                     

  اين شعر حافظ را سرمشق كارتان قرار دهيد.

.ممكن است براي تربيت سالك مبتدي چيزهايي را به او نشان دهند ولي 11

  بعد كه كامل تر شد ديگر نيازي ندارد و از او مي گيرند.

شستن در محضر خدا دل را به سوي او متمركز مي كند. .خلوت كردن و ن12

  به همين علت در دستور جلسه نيم ساعت تفكر داده مي شود.

.خستگي مغز يا بدن ربطي به سستي راه ندارد و دوباره مي شود تجديد 13

نشاط كرد. دقت كنيم گرفتار اشتباه نشويم چه بسا راه عالج به اين باشد با 



كردن فكر از غبارهاي غفلت و يا يك غسل  يك نشست با خود و صاف

  نيرو گرفت. توبه و امثال آن بتوان مجدداً

.لقمه ي حرام و شبهه ناك اثر وضعي اش را مي گذارد و صفا را از دل 14

سلب مي كند پس بايد از آن فاصله گرفت و چنانچه پيش آمد عالج مناسب 

  را از دست ندهد.

  بچه، خانه، ماشين، و مانند آن. .خوديت دنيوي: ثروت، مقام، زن و 15

  خوديت اخروي: بهشت، كرامات، مقامات معنوي

  خوديت مخلوط: روحي و جسمي.

  تا سالك از اين خوديتها نگذرد به خوديت خداوند نخواهد رسيد.

.شاگرد بايد سادگي و صفاي يك كودك را در خود حفظ كند، صاف و 16

وغرورهاي ديگر، نه منيت و  پاك، نه كينه، و نه بخل و حسد، نه غرور علم

انانيت نفس، اين به جهت آن است كه استاد بتواند باالسر او بوده و او را 

  تربيت كند، واال دستگيري از او بسيار مشكل است.



.اگر استاد گويد مكاشفات و مستحبات براي شاگرد غرور آور است، 17

  شاگرد بايد جلوي آن را بگيرد.

قلبي تمرين الزم است با خياالت و خواطر  .جهت تمركز و تقويت توجه18

  متفرقه را تخليه كند. 

. مقدمه سير و سلوك خوف و خشيت است. بعدها به تدريج انس 19

  رسد.  گيرد و سپس به كمال مي مي

.زندگي معنوي و مادي خود را نبايد براي ديگران به شمارش در آورد 20

چنانچه اين وضعيت به حالت توكل و انقطاع الي اهللا خللي وارد كند تا وقتي 

  كه حالش عوض شود بايد صبر نمايد. 

ثر اتوجهي و سست شمردن توصيات او  .نافرماني از دستورات استاد و بي21

  كند.  رد و از هدف اصلي دورش ميگذا منفي بر قلب سالك مي



.در جلسه تربيتي استاد اگر شخصي براي تفريح و امتحان بيايد زود 22

رود ولي اگر با نيت پاك و با اجازه او و با درد و سوز وارد  خسته شده و مي

  ماند.  شود. عالقه مند شده و پايدار مي

الك را كند . سعي كنيد دل كسي از شما رنجور نشود. دل شكستن راه س23

  دهد.  كند همچنان كه مسرور كردن دل ها به او قوت مي مي

  . يك كلمه راز و نياز سحر ارزش ساعت ها راز و نياز روز را دارد. 24

. مريضي و مشكالت مثل بريدن شاخه هاي درخت است تا خود درخت 25

  قوت بگيرد و رشد نمايد. 

در حال خشم نبايد  . عصباني شدن ضرر جسمي و روحي و عقلي دارد و26

  رد تا وقتي كامال آرامش حاصل شود. وسخني به زبان آ

. خلوت را بايد در قلب خود جستجو كرد و پيدا نمود و مكان و زمان 27

  بهانه است. 



. لباس و جوراب سفيد خاصيت ظاهر و باطن دارد و لذا لباس احرام و 28

  كفن سفيد آمده است. 

ند عافيت را از خداوند بخواهيد ولي نبايد . در احاديث اهل البيت فرمود29

از اين نكته غافل ماند كه اگر مريضي براي سالك پيش آمد ذكر فراواني به 

بخشد، لذا اگر مدت  كند و راز و نياز را شدت مي زبان و قلب او وارد مي

  بيماري به درازا كشيد بايد از آن به احسن وجه استفاده كرد. 

كند به نحوي كه هر چيز را از خدا  طبع ايجاد مي. عرفان عملي استغناي 30

بيند و به جاي توجه به مردم و تشكر از آنان در ابتدا از خداي منعم  مي

كند و از رسومات عرفي عوام در تعارفات مهماني نفرت  سپاسگزاري مي

مردم ،بيند و بس دارد و حديث (من لم يشكر المخلوق) را توحيد افعالي مي

اب شدند و از مسبب حقيقي غافلند البته اگر بتواند شكرش گرفتار عالم اسب

را توحيدي كند خوب است و اال چون مخلوط به شرك است بايد پرهيز 

  نمايد. 



. مدارا كردن بر خواسته از چشمه محبت توحيدي به خلق خداست ولي 31

  شود مطلوب نيست.  در جايي كه سبب سوء استفاده مي

ه نوع كسبي مزاحم حالش نيست بلكه بايد . سالك كاسب بايد ببيند چ32

بگرددو كسبي را انتخاب كند كه مساعد راه سلوكيش باشد و بايد متوجه بود 

  كه نبايد سلوك را فداي كار كرد. 

شود كه در ارتباط معنوي با او صادق  . آثار استاد در مريد وقتي ظاهر مي33

نشان نداد يا چيزي گويندما آمديم ولي فالني چيزي به ما  باشد. بعضي مي

شما كه از اول جلسه به صورت  ،نگرفتيم و دست خالي رفتيم، بنده خدا

تواني از چنين  امتحان آمده بودي و فكرت جاي ديگر بود چگونه مي

  برداري معنوي كني. اي بهره جلسه

  كه دهنشان بسته باشد از دعا     شناسم ز اوليا  . قوم ديگر مي34

كه همي دوزند و گاهي       رند از اوليا اهل دعا خود ديگ

  درند مي



. مريد در سپردن خود به استاد بايد از كليه بافته هاي ذهني خودش و 35

ها و كتاب ها بيرون آمده و كامال تسليم  هاي ديگران و نوشته همچنين از گفته

  تربيت او شود تا بتواند رشد نموده و پيشرفت كند. 

  نكته نموده است. منيه المريد شهيد ثاني اشاره به اين 

دهند كه مدعي هستند قائلين به  . زمزمه اهل بيتي را بعضي ترويج مي36

باشند و  توحيد طرفداران صوفي گري اهل سنت و يا خانقاهي در تشيع مي

رانند حتي طريقت مرحوم  با همين استدالل غلط همه را به يك چوب مي

ال است كسي به ما معتقديم مح ؛آقاي قاضي و استاد مرحوم آقاي حداد

حقيقت توحيد برسد قبل از آنكه حقيقت واليت برايش كشف گردد و اين دو 

درهم ادغام شده يكي هستند، و رشته توسل به اهل بيت در باطن اهل 

  معرفت توحيدي در هر حال امر مسلم و مستمر است. 

من اراد اهللا بدأبكم و من وحده قبل عنكم، الي اهللا تدعون، و الي سبيله «

(زيارت جامعه كبيره) كسي كه طالب خداست بايد از شما شروع » رشدون.ت



كند و هر كس بخواهد به مقام توحيد برسد بايد از شما بپذيرد شما هستيد كه 

  كنيد.  به خدا مردم را دعوت مي

و روي همين مبني صحيح و مستدل بزرگان اهل معرفت معتقد به شيعه بودن  

  . اللهم قد بلغت. الدين و مولوي رومي شدند محي

. هر كس در ذهنش در صورت عدم استجابت دعا ترديدي وارد شود، و 37

در واقع قدرت و علم خدا را به خواست خود  مصلحت انديشي الهي نكند،

  محدود كرده و اين كفر است. 

(هركجا رو كنيد و جه اهللا » اينما تولو فثم وجه اهللا«. قول خداوند: 38

آنكه ما سوي اهللا هرچه باشد وجه اهللا است، در نتيجه دليلي روشن بر  است)،

همه اشياء آئينه خداوند است، و در هر اثري مؤثرش همراه و آشكار است و 

  اين به معني تجسم نيست در دعا آمده بگوييد: 

  اللهم ارني االشياء كما هي.



 خداوندا همه اشياء عالم را آنچنان كه در واقع هست به من نشان ده يعني از

  ديد وحدت و نبود وجودي مستقل. 
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