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  "است ياسرار یقرآن کتاب"

  :مقدمه

 يبرا. عامه است يکه برا ستین يزیهمان چ هیآ کیفهم  سالک، يبرا 
 ياو نه تنها به معنا. گشوده شود دیراز است که با کیهمچون  هیاو هر آ

 يکلمات، اصوات، حرکات، شماره  وندیتوجه دارد بلکه به پ اتیآ يظاهر
هر بار که قرآن را  یکس نیچن. دتوجه دار زیحروف ن ینقاش یو حت اتیآ
در  دهیچیپ یِخود را در برابر آگاه د،یکه بگشا شیاز هر جا د،یگشا یم

آن را روح  دیکه با توجه به ظرف زمان و مکان و حال، با ابدی یم ياسرار
کاغذ،  يبر رو ياو هر بار خود را نه مقابل جوهر. دینما افتیدر میبه تسل

 به، اش هر کلمه و هیکه با هر آ ابدی یگاه مزنده و آ يکه در برابر وجود
. خوانَد یفرا م یاز آگاه يگرید ي هیکند و به ال یدگر اشاره م یجهان

 ییسوزان است، بهشت ها یکه به ظاهر اشاره به جهنم یاتیآ انیگاه در م
به تمثیل . در آن غوغا مستور گشته اند یکه چون الماس ندیب یپنهان م

 ستانرا در آن فرو افکندند و او جز گل) ع(لیخل میکه ابراه یهمچون آتش
شوند که  یم انینما ياعداد ایعدد  هیآ کیگاه در ! دیند يگرید زیچ

 يگرید ي هیفهم آ يراهگشا رند،یقرار گ قشانیدق يدر معادله  یوقت
حرکات حروف  ریو گاه است که س. دیگشا یرا م يگریاست و راز د

)کیاز روند فراز و فرود  ه،یآ کیدر ) ه و سکونفتحه و کسره و ضم 



معکوس  یو گاه است که معان. سازند یدهند و آگاهت م یخبر م جراما
نه به علم و درس و بحث و مدرسه است، که به  نهایو ا...  ندینما یرخ م

 یرحمان يبودن به خدا میو به کشف است، به دل دادن و تسلرب لطف 
دوست،  يا... "الرَّحمن علَم القُرآنَ"آن است معلم قر گانهیاست که خود 

 کیآن  ،يا دهیشن ایو  ینیب یاست که م يآن ظاهر فقط نه کریم، نقرآ
و کارآمد  زیاعجاب انگ يها یو مملو از آگاه ایزنده، پو ،يکتاب اسرار

 نیو حق هم هم .و راهزنان دورش داشته اند اریاست که از دسترس اغ
دارم،  کویظنّ ن اتشیآ یمن است و به تمام زیزقرآن، ع... بوده است 
که به  يفکرت را بِشُو. اش نیبه ظاهر آتش اتیآ یاست حت ریتمامش خ

 کیاش  یتمام. یابی یدر او نمون خیري بد ي هیآ چیه میگو یم نیقی
 یهم نم نیو جز ا. در مستور است کیرحمت بزرگ و  کیحکمت ناب، 
است که خود سرشار از محبت و  یذات ينازل شده از سو رایتواند باشد ز

است، نه کتاب سلطه  خشونت کتابقرآن، نه . است تیمیو رح تیرحمان
کتاب  م،یقرآن کر .روح یمرده و ب یو آن است، و نه کتاب نیبر ا ییجو

 .است یطانیسلوك است، برنامه نجات از شرّ نفس ش
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  راز نو شدن-1

 این جامه،). جامه ات را پاکیزه کن( “ 1و ثیابک فَطَهر” فرماید؛ می قرآن
فقط لباسی از جنس پارچه نیست تا صرفا به آن مشغول  این پوشش،

تو . شوي، بلکه در وجهی سالکانه، هر کالبدي از تو را شامل می شود
و  ،، ذهنیطفیعاکالبدهاي جسمی، . پیچیده در کالبدهاي مختلفی

، باید تمامی این کالبدهایت “حقیقت”براي نیل به . روحی از این جمله اند
زیرا . که هر کدام به مثابه جامه اي تو را پوشانده اند، پاکیزه گردند

یک هجرت از ناپاکی به پاکی، از ظلمت به نور، و از جهل به سلوك، 
ات مخرّب و بی در این روند، باید احساسات ناپاك، ذهنی. آگاهی است

این تطهیر سالکانه،  بدونچه . اساس، و روحِ آلوده به مادیات، تطهیر شوند
 .راهی به عروج نخواهد بود

 

    
                                                             

  4مدثر،-  1
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  نکات قرآنی جلد اول

  تجلّیات بزرگ حق-2
بگو؛ پناه می برم (“1قُل اَعوذُ بِرَب النّاسِ، ملک النّاسِ، اله النّاسِ” آیات، در	

خدا ، اینها سه )ي مردمانبه پروردگار مردمان، پادشاه مردمان، خدا
عالَم را یک نیروي واحد، فرمان . نیستند، بلکه یک رب در سه تجلّی اند

پادشاه هستی، هر لباسی . می رانَد، اگرچه جلوه هاي متنوع به خود بگیرد
وجهی در  ین آیات،ا خداوند در .که به تن کند، باز همان پادشاه است

حکومت، و وجهی در عشق و آفرینش و ربوبیت، وجهی در تدبیر و 
سالک با تسلیم به چنین جریان کامل، زنده و . الوهیت را اشاره دارد

کارآمدي، خود را از ظلمت و رنج، رهانده، و به خانه ي امن ازلی خویش 
 .می رساند

  
  چهره حقیقی- 3

و آن چون ماري  ش را می افکندبه فرمان خداوند، عصای) ع(وقتی موسی
صورت و  ،به ما می فهماند که جهان و پدیده هایشبزرگ می گردد، این 
. و پدیده ها فقط آن چیزي نیستند که می پنداري. سیرتی دگر نیز دارند

به واقع جهان را توصیفات بی شمار است اما ذهنِ بشر فقط به یک 
به گفته ي قرآن، در قیامت، مردمان به چهره . توصیف چسبیده است

و این . “2رُهم یوم القیامۀِ علَی وجوههِمنَحشُ”. هایشان محشور می شوند
چهره . اشاره به چهره هاي حقیقی آنهاست نه ظاهري که اکنون دارند

                                                             
  2و1ناس، 1
  97اسرا، 2
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و ظاهرالصالح  نقاب زده هایی که گاه بسیار هولناکتر از این چهره هاي
خداگونه  ةفقط یک چهر است که سالک واصل در این میان، تنها. است

جا با سلوکش تمامی چهره هاي دروغین را از خود همین ازدارد، زیرا او 
 .زدوده و به دور انداخته است

  
  ذکر با عمل - 4
بسم اهللا الرحمن ”عملِ ذکر . هر ذکري را عملی است متناسب با آن 

جز این باشد ذکرت از زبان فراتر . ، بخشنده و مهربان بودن است“الرحیم
جز این . ار خلق خداست، گره گشایی از ک“فتاح”عملِ ذکر . نرفته است

، آگاهی بخشی به “علیم”عملِ ذکر . باشد ذکرت از زبان فراتر نرفته است
 …، رزق رسانی به دیگران است “رزاق” ذکر عملِ …طالبان آن است 

، یگانه گویی، یگانه اندیشی و یگانه بینی است “ال اله اال اهللا” ذکر عملِ
ن و روي سوي آن ناشناختنیِ ، توجه از غیر برید“اهللا اکبر” ذکر عملِ …

چه . جز این باشد ذکرت از زبان فراتر نرفته است. الیتناهی داشتن است
”هرفَعی حاللُ الصمو الع بالطَّی مالکَل دصعی لیهکلمات پاکیزه به سوي ( “ 1ا

!). است که آنها را عروج می بخشد“ عمل صالح”او صعود می کنند و این 
ذکرت را در دیگ عمل . بی عمل به جایی نخواهی رسید تو با ذکرِ

چنان در تو جاري شود تا تمام وجودت تجلّی آن “ ذکر”بگذار . بجوشان
آنها را . چه خداوند، اسماءش را براي بندگانش گذاشته است. ذکر گردد

همراه . از باالترین ارتعاشات باطنی برخوردارند که زنده اند و ،واژه مپندار
تقدیم برکات شان  اذکار،عمل به . عمل کن خیرشانبه مفاهیم با ذکرت، 

                                                             
  10فاطر، 1
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و اینگونه است که تو خود بیش از پیش از آنها پر خواهی . است به دیگران
 .قدرش را بدان. این یک قاعده ي اصیل باطنی است. شد

  
  باغبان الهی ات را دریاب- 5

هر آنچه که خواسته از (“1و آتاکُم من کُلِّ ما ساَلتُموه”قرآن می فرماید؛ 
آن ! کجاست؟! ، شاید بپرسی؛ خوب پس کو؟!)اید به شما عطا کرده است

دانه اي که خود کل است و .  چون دانه اي در وجودت کاشته شده است
چونان هسته ي انگوري که خود یک تاکستان تمام . چیزي کم ندارد

ار از تو برخورد. انارستان است بالقوه دانه ي اناري، کهچون است و 
که در انتظار شکوفایی “ زنده، کامل و مستعد”دانه اي . ي خویشی“کلمه”

آنگاه در . اگر باغبانی نمی دانی، باغبان الهی را بیاب. و ثمر دهی است
  .خواهی یافت که چه عظمتی در وجودت نهاده اند

  
  وسوسه قدرت- 6

 منشاء تمام بدبختی هاي بشر را میتوان در این جمله شیطان در قرآن
! اي آدم( “2یا آدم هل اَدلُّک علَی شَجرةِ الخُلد و ملک ال یبلَی”جست؛ 

!). میخواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمانرواییِ زوال ناپذیر ره بنمایم؟
وسوسه ي قدرت، آن هم در لباس جاودانگی، تیر کاري شیطان بود که به 

عصري جمعی را از و در هر . هنوز هم به هدف می خورد. هدف خورد
جهان امروز بشدت بیمار از این سم مهلک . تسلیم بیرون میراند بهشت

                                                             
  34اهیم،ابر 1
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وسوسه اي که تا هست، جهان روي آرامش نخواهد دید و . شیطانی است
  .جهانیان بهشت گمشده را نخواهند یافت

  
  .ست، انسان استاآن که واسط بین زمین و آسمان  -7
“ آسمان“)الف. دارد اشاره وجود زا قلمرو سه به قرآن در آیاتی چند		

انسانٌ بِما هو ”]. یعنی آنچه که بین آنهاست[، “1ما بینَهما“)ج“ زمین“)ب
پایش بر زمین و سرش بر . ، همان چیزي است که بین آنهاست“انسانٌ

اگر . چنین کسی در واقع رابط بین آسمان و زمین است. آسمان است
، “انسان”به عالَم محسوس است،  آسمان اشاره به عالَم معقول و زمین

این دو، در وجود انسان است که به هم . حلقه ي واسط بین این دو است
یکی چون روح، . رسند، که ازدواج می کنند، که به وحدت می رسند می

از فرازش نزول می یابد، و دیگري چون چشمه اي از زیر پایش به فراز 
، “قلب”. ت، تالقی می کننداش که در وسط اس“قلب”می رود، و آنگاه در 

. یک رابط حیاتی است. مرکز اتصال این دو نیروي هستی ساز است
مترجمی بزرگ است که کالم آسمان را براي زمین، و درخواست هاي 

، عالَم مجرّد با عالَم “انسان”بدون این . زمین را به آسمان انتقال می دهد
چه سنخیتی میانشان . مرکّب، ارتباطی حیاتی و آگاهانه نخواهند داشت

براي آنکه روح، مادیت را حیات و جنبندگی بخشد، به چنین . وجود ندارد
، “ما بینَهما”این حلقه ي واسط، این . نیازمند است“ نفسِ واسطی”

                                                             
  16انبیا، 1
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در باره ي زمین و آسمان قلمفرسایی هاي  .وري استوجودش الزم و ضر
. ، قلیلی به عمق رفته اند“ما بینَهما”زیادي صورت پذیرفته، اما در باره ي 

ي “انسان کامل”چنین . هستی و غایت آن است میوة، “ما بینَهما”این 
بهشت، وجود متصل به . همه چیز است، هم صراط است و هم میزان

زیرا او خود عالم کبیر است و اصل هر چیزي در وجود او، . اوست "مطلق"
و “ اسماء” چه او، مظهر جمیع. و از وجود اوست که حیات دارد

  . پیوندگاهی زنده، مابین آسمان و زمین است
  
  شکر گذار واقعی - 8
شکرگزار واقعی کسی است که به هر . ، یک عمل است، نه حرف“شکر“		

تصور نکن صرف اینکه بگویی خدا را . نعمتی، پاسخی عملی می دهد
مقامی “ شاکر”. شکر، و هیچ اقدامی عملی نداشته باشی، شاکر گشته اي

و دقیقاً از این روست که می گویم یک عمل . از اسماءاهللا است. ستواال
خداوند در قرآن می . زیرا کالم خداوند، عین عمل اوست. است

اي خاندان (“1اعملُوا آلَ داوود شُکراً و قَلیلٌ من عبادي الشَّکُور“فرماید؛
عمل به !). که اندکی از بندگان من شاکرند! کنید“ عمل”داوود، به شکر، 

شکر، استفاده ي درست از نعمت، خدمت به خلق خدا، و برخوردار 
و . عمل به شکر، توسعه ي نعمات و برکات الهی است. کردنشان است

اینگونه است که هر نعمت، متناسب با شکرگزاري عملی تو، بیش از پیش 
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 یک. تحقق می یابد“ 1لَاَزِیدنَّکُم”می گردد، فزونی یافته و وعده ي الهی 
سالک، هر نعمتی را چه مادي و چه معنوي، با بهترین پاسخ عملی پاس 

بسیاري . زیرا چنین خصلتی را از پروردگارش آموخته است. می دارد
تصور کرده اند که این فقط انسان است که باید نسبت به خداوند شاکر و 

خداوند مهربان خود شاکر و قدردان . ابداً اینطور نیست. سپاسگزار باشد
محال است کسی . چه او اصلِ معرفت و حقیقت شکر و سپاس است. تاس

خدمتی خالصانه و صادقانه داشته باشد و خداوند نسبت به او شاکر و 
چنین خدایی هیچ کار . از اسماء اوست“ شکور”و “ شاکر”. قدردان نباشد

این خصلت . خیري را اگرچه کوچک به نظر رسد، بی جواب نمی گذارد
تو اگر شکرگزاري، این شکر اوست . “2کانَ اهللاُ شاکراً علیماً و”. ذاتی اوست

به یاد داشته باش که . شکر یک تعامل دوطرفه است. که بر تو تابیده است
است که بارها به هر دو طرف  ئیدر قرآن، از آن اسما“ شکور”و “ شاکر”

پس هر . یعنی هم خالق و هم مخلوق را در بر می گیرد. اطالق شده است
عی و تالش خالصانه اي که براي خشنودي حق تعالی داشته باشی، س

و کانَ سعیکُم ”. بدون تردید موجب سپاس و قدردانی عملی او خواهد بود
  .“3مشکُوراً

  
                                                             

  7ابراهیم، 1
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  22انسان، 3
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  ایمان و عقیده-9
که بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک زندگی کند، سرسخت می شود  کسی	

زندگی کند، نرم “ زنده آگاهیِ”اما کسی که بر اساس . و عاقبت می شکند
است و دیگري “ سنگ”یکی چون . می شود و شکستنی در کارش نیست

یک آگاهیِ پویا و زنده “ دین”. و نرمی بر سختی پیروز است. “آب”چون 
ایمان، قلبی . عقیده، ذهنی است. است“ ایمان”دین، عقیده نیست، . است
نی، حتی یک براي همین است که در قرآن حرف از عقیده نمی بی. است

و ایمان،  ."آمنُوا" است“ ایمان”آنجا سخن از . “اعتَقدوا”آیه هم نمی گوید 
زیرا پویاست و این منظر قرآن . آن به آن، بر آن افزوده می شود

  –“ 3لیزدادوا ایماناً مع ایمانهِم” –“2فَزادتهم ایماناً” –“1فَزادهم ایماناً“.است
 مدارا و نرمی از که هر فرمایند؛ می) ص(پیامبر که باش داشته یاد به و

  .“4من یحرَم الرِّفقَ یحرَم الخَیرَ”. بهره اي ندارد“ خیر” از باشد، بهره بی
  
  عقل فعال- 10

 یک از همه که رسوالنی. است شده اشاره بسیاري رسوالن به قرآن در
 خاص تماموری و جنس و نوع کدام هر. متعددند و متنوع نیستند، جنس

منَ ” مردم، جنس از برخی و اند مالئکه جنس از برخی. دارند را خود
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از گوشت . برخی جنسیت شان بشري است. “1المالئکَۀِ رسالً و منَ النّاسِ
برخی از . و پوست و استخوان اند، غذا می خورند و در بازارها راه می روند

ساله ي بریان شده اهل خوردن گو. غذاي شان نورانی است. جنس نور اند
با این همه، هر کدام . از جنس انرژي لطیف اند! نیستند) ع(ي ابراهیم

و وجودشان متناسب با نوع . داراي مراتب و درجات خویش اند
 در که نورانی است رسولی میان این در …ماموریتشان در هستی است 

یکه هنگام. بگذاري“ عقل فعال” را آن نام میتوانی. است آدمی وجود عمق
رسولی از نزد خدا، به (“…2جاءکُم رسولٌ من عنداهللا“قرآن می فرماید؛

خداوند، میان آدمی و ” فرماید؛ می دیگر اي آیه در و ،!)…سوي تان آمد
، این به ما می “3واعلَموا اَنَّ اهللاَ یحولُ بینَ المرء و قَلبِه”، “قلبش است

، از ]آمده“ نکره”ت به سیاق که از فرط عظم[“ رسول”فهماند که این 
زیرا طبق نص صریح قرآن؛ این . عمق وجود خودت، بسویت می آید

می آید و خداوند، خود نزد قلب بنده ي مؤمن اش “ نزد خدا”رسول از 
این نکته مؤید آن است که چنین . “قَلب المؤمنِ عرش الرَّحمنِ” . است

مام تالشش این است که یک سالک، ت. روندي کامالً درونی و باطنی است
با سلوکش، به این رسول، به این نور، به این عقل فعال، و در یک کالم به 
چشمه ي خویش واصل شود و مستقیماً از آگاهیها و توانمندیهاي آن 
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، نگاهت را “رسول نورانی”اي دوست، برخورداري از این . بهره مند گردد
. ود که قبالً بوده ايبه جهان عوض می کند و دیگر آن کسی نخواهی ب

درست است که این رسول، از نزد . پس فرصت با او بودن را از دست مده
خدا می آید، و هدیه ي اوست، اما اگر ما آماده ي دریافتش نباشیم، از 

براي دریافت آن، . دستش می دهیم و به ظلمات بیشتري فرو می رویم
ها و دانسته هاي برداشت ها، قضاوت . باید از پوسته ي ذهنت بدر آیی

  .شوي“ تسلیم محض”ناقصت را که مانع وصل اند، بدور بریزي و 

  حقیقت دین-11
است، یک دین جهانی و تمام است و “ حق” به تسلیم همان که اسالم،	

قرآن بر فرقه گرایی مهر باطل زده است . نیاز به فرقه و فرقه گرایی ندارد
یک !). در دین فرقه فرقه نشوید(“1هیو ال تَتَفَرَّقُوا ف”و صریحاً می فرماید؛ 

چون راه بزرگی است که . دین جهانی، وحدت جهانی را پاس می دارد
“ 2لیظهِرَه علَی الدینِ کُلِّه”و دقیقاً از این روست که . براي همه جا دارد

داراي چنان ظرفیتی است که همه را به “ راه بزرگ”زیرا . محقق می شود
به یگانگی نائل و از رنج . یرد و وحدت می بخشدنیکی در خود می پذ

تسلیم به حق، همان راه بزرگ است که . چندگانگی رهایی می بخشد
را می “ حق”چه همه فطرتاً، . منطبق بر فطرت همه ي جهانیان است

و قلباً می دانند که وحدت و . ستایند و راستی و درستی را ارج می نهند
و پراکندگی و چند پارگی، به معناي فرو  یگانگی، به معناي رشد و تعالی،
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و جهان آخراالمر به سوي چنین . رفتن در رنج و تاریکی بیشتر است
وحدتی که بر . وحدت زیبا و لطیف و نجات بخشی، سیر خواهد نمود

. اساس زور و سلطه نیست، بر اساس عشق و خردمندي و آزادگی است
ي پذیرش دیگران وحدتی که به معناي حذف دیگران نیست، به معنا

در . ، آغوشش را براي همگان باز کرده است“حقیقت”و این یعنی . است
چنین کیفیتی است که به قول قرآن، زمین به نور پروردگارش، روشن 

زیرا نور . “1و اَشرَقَت االَرض بِنُورِ ربها”! خواهد رسید“ اشراق”شده، به 
عالَم را شامل محبت  پروردگار، یک نور جهانی و همه گیر است و تمام

انسانهاي به اشراق رسیده، برخوردار از چنین نوري اند و . خویش می کند
پس دوست بداریم و . است“ صلح کل”از همین روست که وجودشان در 

را داشتن “ دوست”دوست داشتن را تعلیم دهیم که این دوست داشتن، 
ست داشتن جز با دو“ حیات طیبه”چه . زندگی را پاس داشتن است. است

جعفر و به قول امام . و مهرورزي به مخلوقات خداوند، محقق نمی شود
آیا دین جز محبت و مهرورزي (“ !؟2هلِ الدینُ الّا الحب“ ):ع(صادق
 !)است؟

  
  دیدن سالکانه-12
آمده است، “ نمل”که در سوره “ ملکه سبأ” و) ع(سلیمان ي قصه در	

. است“ دیدن”اهمیت برخورداري از  و آن. نکته اي قابل تعمق وجود دارد
بگیري و “ روح”اگر سلیمان را رمز . یک نگاه واقعی و درست داشتن است
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، این نفس زمانی می تواند با روح به وحدت رسد که به “نفس”ملکه را 
براي همین سلیمان، دو . نائل شده باشد“ شناخت”مرحله اي از رشد و 

یکی آنکه . میزان معرفتش آگاه شودامتحان براي ملکه برپا می کند تا از 
دیگر ! تختش را دگرگون می کند تا ببیند تختش را باز می شناسد یا نه

آنکه او را به بارگاهی می کشاند که کف آن از ماده اي کامال براق و 
در امتحان اول با تردید جواب درست را می دهد اما در ! صیقلی است

تصور می کند بر سطح بارگاه،  زیرا. امتحان دوم یکضرب مردود می شود
اما این مردود شدن، به نفع او تمام می شود زیرا ! الیه اي از آب است

رسیدن به عجز است  همین و. به برداشت اشتباه خود پی می برَد“ نفس”
اَسلَمت مع سلَیمانَ للّه رب ”او می شود و می گوید؛ “ تسلیم”که باعث 
و این درس ). یمان، تسلیم پروردگار جهانیان شدمهمراه با سل(“1العالَمینَ

زیرا ما نیز پر از نگاه ها و برداشت هاي . بزرگی براي همه ي ماست
غیر  غالباًما، از این جهان،  ذهنینگاه ها و برداشت هاي . توهمی هستیم

ما خیال می کنیم که درست می . شرطی شده اند. واقعی و اشتباه است
و تا وقتی براي این نگاه ها و . را نیاموخته ایمما هنوز دیدن . بینیم

برداشت هایمان، اصالت قائل باشیم هرگز نمی توانیم همراه خوبی 
یک ! دریاب نکته را. باشیم و از آگاهی هایش بهره مند شویم“ روح“براي

سالک آن به آن از برداشتها و قضاوت هاي ذهنی و نفسانی اش دست می 
قصه ي . هی با روح الهی را طالب استشوید، زیرا چنین کسی همرا

. نیز چنین درسی در مغز آن نهفته است) ع(با خضر) ع(همراهی موسی
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نگاهی که . است که نگاهت درست و واقعی می شود“ تسلیم”بدان تنها با 
  .خالی از انگیزه ها و برداشتهاي نفسانی است

  
  حکمت عملی- 13
چشم بهم زدن، نزد  را در یک“ ملکه سبأ” تخت قرآن، در که وقتی		

حاضر می کنند، این کار نه محال عقلی است و نه محال ) ع(سلیمان
ها، معبرهاي “ کرم چاله”امروزه فیزیک مدرن بر این باور است که . علمی

چنانچه بتوانند این کرمچاله ها را بیابند و . ورود به زمان و مکان دیگرند
جابجایی، شدنی است و یا ایجاد کنند، زمان و مکان شکسته شده و امر 

اما این از منظر . قوانین عادي فیزیک نیز مانع از این کار نمی باشد
فیزیکدانان هنوز یک تئوري است، لکن از منظر اولیاء خدا، یک حکمت 

برخی تصور کرده اند که جابجایی تخت ملکه سبأ، یک . عملی است
قرآن چنین تصوري خالف نظر . معجزه، و خارج از قواعد علمی است

زیرا کسی که این کار را می کند . چه قرآن آن را علمی می داند. است
آگاه “ علم کتاب”یکی از مشاوران سلیمان است، کسیکه از برخی از قواعد 

قالَ الَّذي عنده علم منَ الکتابِ أنَا ءاتیک بِه “ به آیه دقت کنید؛. است
طَرفُک لَیکا رتَداز کتاب بود، گفت؛ من “ علمی”نزد او آنکه (“قَبلَ اَن ی

در آیه دقیقاً !). آن تخت را برایت می آورم قبل از آنکه چشم بر هم زنی
کلید  از منظري. این یک کار علمی است. اشاره شده است“ علم”به 

ورودي به زمانها و مکان هاي دیگر، در عمق  بریا معحقیقی “ کرمچاله”
. ایجادکننده ي آن است“ روح”است، قدرت نهفته وجود خود آدمی 

اکنون بیش از پیش بر این باورم که صاحبان روح هاي بزرگ، توانایی 
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و این کاري است که از ما انسانهاي عادي و اسیر . ایجاد این معابر را دارند
همانها که بهره علمی از . ذهن، ساخته نیست بلکه از اولیاء خدا بر می آید

  .کتاب الهی دارند
  خواهیهر چه ب- 14
ما . “شما چیزي را نمی خواهید مگر آنچه را که خدا خواسته است“	

و این به معناي جبر نیست، دقت کن، . همواره در قبضه ي قدرت اوئیم
بلکه بدان مفهوم است که خداوند در تمامی حوزه هاي وجودي ما، 

چه می . است“ خالقُ کُلِّ شَیء”او . حضوري آگاهانه و مقتدرانه دارد
از کدام طرف می . هر چه بخواهی، او در خواست تو پنهان است! ؟خواهی

توجه . از هر طرف که بروي، او خالق همان کیفیت است! خواهی بروي؟
هر چه فکر ! چه فکر می کنی؟. او پیش از نگاه تو، آنجاست! به چه داري؟

از دایره ي حکم او فراري این یعنی . کنی، او محیط بر اندیشه ي توست
تمامی هستی و راه هایش از آن . یرا او مطلق و الیتناهی استز. نیست
و دقیقاً از این . همین. اختیار تو تنها در انتخاب این راه هاست. اوست

تو خالق راه ها نیستی، تو مسئول انتخاب . منظر است که مسئولی
راه بی . بهترین راهها، راه پاکی است. و هر راهی قیمتی دارد. خویشی

راه گذر . است“ تقوي”و در یک کالم راه . خواهشی استتعلقی و بی 
هو اَهلُ التَّقوي و ”چه . است“ مغفرت”راه . کردن و گذشت داشتن است

 !)او خود، اهل تقوي و اهل مغفرت است(“1اَهلُ المغفرَةِ
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  تمناي موت-15
شرط حضرت دوست، براي . ، امتحان بزرگ خداست“تمناي موت“  

این همان چالش بزرگی است که هر سالکی بی تردید و . دوستی با اوست
چه سالک تا این امتحان را پشت سر نگذارد، سالک . با آن روبرو می شود

فَتَمنَّوا الموت ”خطاب . زیرا جز این راهی به وصل نیست. حق نمی شود
، !)اگر در ادعایتان صادقید پس موت را تمنا کنید(“ 1ان کُنتُم صادقینَ

موتی ”و این . همه مدعیان عشق به خداي رحمن است خطابی به
تقدیم وجود است به معشوق، به رب  .مرگ منیت است. است“ اختیاري
وقتی سالکی راستین، چنین آیه اي را در خطاب با خویش بیند، . االرباب

الهی، با آنکه ادعایی در کار ”بیدرنگ تمام وجودش دعا می شود که؛ 
حیات بخش را با روح و جانم تمنا می کنم و  نیست، تسلیم وار این موت

خود را در اختیار تو می نَهم، چه این تویی که حقیقت حیاتی و 
  .سرچشمه نیکی ها

علَی االَسف بسیاري با جهالت خویش تصور کرده اند که این تمناي موت، 
پنداشته اند اگر این موت ! چالش دیگران است و امتحان ایشان نیست

حال آنکه . تمنا نکنند، از چنگ مرگ فرار کرده اند زندگی بخش را
قُلْ انَّ ”. خفت بار، به ناگاه مالقاتشان خواهد کرد“ موت اضطراريِ“آن
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بگو؛ آن مرگی که شما همواره از (“1الموت الَّذي تَفرُّونَ منه فَانَّه مالقیکُم
شک آنها که  بدون!) آن فرار می کنید، بی تردید با شما روبرو خواهد شد

وجودشان پر از خواهش و آرزو و دنیادوستی است، و دستاوردشان جز 
“ موت اختیاري”حرص و طمع و داشتن بیشتر نیست، اهل تمناي 

و چه غافالنه فرصت این . اند“ موت اضطراري”اینان قربانیان . نیستند
همچنانکه در طول . موهبت بزرگ را با حماقت خویش از دست می دهند

  !“2و ال یتَمنَّونَه اَبداً بِما قَدمت اَیدیهِم”. از دست داده اندتاریخ 
  .همه چیز زنده است-16
کاري . تقسیم نکن“ بی جان”و “ جاندار”جهان را به . ، جاندار استجهان 

آنها بدنبال تعریف . را که فیزیولوژیست ها می کنند، مرتکب نشو
زیرا . و حیران و سرگشته اند اند و هنوز که هنوز است ناموفق“حیات”

هر آنچه که می بینی از . حیات، مطلق است و مطلق، تعریف ناپذیر است
سنگ و گیاه گرفته تا حیوان و انسان و زمین و آسمان و حتی مادون و 

، از اسفل تا به اعلی، “حیات”منتها این . مافوق آنها، برخوردار از حیات اند
. و قابلیت هر چیز به ظهور می رسد مراتبی دارد که بر اساس استعداد

دست به خلق بزند، “ حی مطلق”وقتی . همه را در بر گرفته است“ حیات”
حی . معنایش همین است“ حی”تماس با . گرفته است“ حیات”آن خلق 

نامحدود دارد نامحدود، حیات.“ي اَعطی کُلَّ شَیءنَا الَّذبر  ثُم خَلقَه
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است که هر آنچه مخلوقش نیاز داشت بدو عطا  پروردگار ما کسی(“هدي
بدون شک هر چه که ظهور پیدا کرده، رتبه ). نمود و سپس هدایتش کرد

. جز این باشد سخن از هدایت شان بی معناست. اي از حیات دارد
چنین کسی مظهر جمیع . است“ انسان کامل”باالترین رتبه حیات، از آنِ 

یگري از این کیفیت متعالی حال آنکه هر پدیده ي د. اسماء است
یک سالک حق، رو سوي انسان کامل . آنها در راه رشدند. برخوردار نیست

و دقیقاً از این . زیرا خواهان وصل به سرچشمه ي حیات است. دارد
چه آیات خداي زنده، . روست که نگاهش به جهان، یک نگاه زنده است

م این است؛ هنگامی که آنچه که قصد بیانش را دار. نمی تواند مرده باشد
جهان را یک ارگانیسم زنده بدانی، الجرم از نیروهاي ناب آن بهره مند 

اما زمانی که بخش هایی از این ارگانیسم را مرده بینگاري، . خواهی شد
زیرا میزان . خود را با دست خویش از نیروهایشان محروم کرده اي

نگاه تو، منبعث از در نگاه تو شکل می گیرد، و “ حیات”برخورداري از 
یک سالک، حیات را در تمامی پدیده ها مشاهده می کند و . ایمان توست

لذا نگاهش . ، که مظهر حیات است“انسان کامل”همه ي پدیده ها را در 
یک سالک، با . به عالَم، همواره یک نگاه زنده، پویا و سرشار از محبت است

تر و کیفی تري میزان قُرب خویش، مرحله به مرحله از حیات بیش
“ ایمان”آنگاه که از کفر و ناسپاسی دست بشوید و در . برخوردار می شود

و این . زنده شود، به واقع از مرحله ي فراترِ حیات بهره مند گشته است
پس مرحله به . "فَزادهم ایمانَاً" ایمان، به قول قرآن، پویا و فزاینده است
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اَو اُنثی و هو مؤمنٌ  ذَکَرٍلحاً من من عملَ صا". مرحله زنده تر می شود
هر با ایمانی که عمل نیک داشته باشد چه مرد (" 1فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً

  )باشد چه زن، او را به حیاتی پاکیزه، زنده خواهیم کرد
  .صلح، بهترین است -17
ه عظیمه و این کلم). صلح، بهترین است(“ الصلح خَیرٌ” فرماید؛ می قرآن		

صالح، مصلح، صالحه، صالحات، . [در قرآن آمده است هابا مشتقاتش بار
  ] …صالحون، یصلح، یصلحون، 

صلح پایه و اساس . است“ صلح” خواهان است، زندگی خواهان آنکه
صلح، یک طرفند سیاسی اجتماعی نیست، خود زندگی . هستی است

از به وجود آمده زیرا حیات از وحدت و هماهنگی نیروهاي هستی س. است
با آنکه هر سلولی . بدن تو، با صلح مابین سلولهایت، بدن شده است. است

زیرا خواهان . داستان خود را دارد، اما به نیکی همدیگر را پذیرفته اند
هر خللی در این پیوند، هر خدشه اي در این هماهنگیِ . زندگی اند

اصل یک کار صلح واقعی، ح. حیاتی، حرکت بسوي مرگ و نابودي است
صلح، از . قراردادي و ذهنی نیست تا کسی بخواهد آن را به وجود آورد

جنس هستی است، هست، فقط باید آن را با ذهنیات مخرب بهم نزد و از 
عمل ”و . ذات آن است. صلح، سرشت زندگی است. آن برخوردار شد

هر . دارد، به پاس صلح است“ صلح”، عملی است که ریشه در “صالح
و . صلح و وحدت، شاخصه ي آن است. نمی گویند“ عمل صالح”ا عملی ر

زیرا جواز ورود . آنکه خالی از عمل صالح است، رنگ بهشت را نخواهد دید
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“ حیات طیبه”آنکه بدون عمل صالح است، در . است“ عمل صالح”به آن، 
من عملَ ”زنده نخواهد شد و از آن زندگی پاکیزه بی بهره است، چه 

حاً مۀً ذَکَرٍن صالیاةً طَیِّبح نَّهنٌ فَلَنُحیِیؤمم وه در قرآن غالباً . “1اَو اُنثَی و
. نیز هست“ عمل صالح”است به نوعی سخن از “ ایمان”هر جا سخن از 

. اینها دو بال پرواز سالک اند. چه ایمان بدون عمل صالح، کجا ایمان است
او اهل تضاد . یکپارچه می کندیک سالک راستین، دلها را پیوند می زند و 

او برداشت هاي زهرآگین را به دور انداخته . اهل تفرقه نیست. نیست
در نگاهش نورِ . غوطه ور است“ صلح کل”در . پس اهل وحدت است. است

، جهش به “عشق به جزء”چه در وجودش . ی استمدارا و مالطفت متجلّ
نرم است چون آب، . کرده است و یکپارچه الهی شده است“ عشق به کل”

چنین کسی . و تمام قدرت و تاثیرگذاري اش بخاطر همین نرمی است
آري . “صلح، بهترین است”نگاهش به جهان سرشار از زندگی است زیرا 

فرمان می دهد که “ امر”آیات خداوند بسیار است اما قرآن به صیغه ي 
وا اَحسنَ ما اُنزِلَ و اتَّبِع”همواره باید از بهترین آیات خداوند تبعیت کنیم، 

از بهترین آنچه که از سوي پروردگارتان نازل شده، ( “2الَیکُم من ربکُم
تبعیت می کنیم، چه خود می “ صلح”بسیار خوب، از !) تبعیت کنید

الصلح ”اي دوست، وقتی قرآن می گوید؛ . “صلح بهترین است”فرماید؛ 
خدا، (“ 4واهللاُ خیرٌ”گوید؛  و در آیه ي دیگري می) صلح، خیر است(“ 3خَیرٌ

  .، اشاره به ذات خودش است"صلح"، بفهم که )خیر است
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  بهشت درون-18
آنها که به بهشت خویش رسیده اند، آغاز دعایشان به فرمودة قرآن،  
و “ تحیت”و این است  !است“ سالم”و میانش “ حمد”، پایان آن “سبحان”

این واصالن به بهشت ز یک سالک دعا کردن را ا! برخورداري از حیات
وارد می شود، خود را وصف به پاکی الیتناهیِ غیر قابل . می آموزد خویش

از حیاتی سرشار از سالمت پر می کند و با ستایشی عملی از رب العالمین 
و . آن را به پایان می برد است، جریان ربوبی اشکه همان تسلیم بودن به 

ذهن کامال متوقف و تسلیم است،  سالک خوب می داند که در این روند،
حال از این منظر . منتفی است“ سبحان”جز این باشد ورود به حوزه ي 

فیها سبحانَک  دعواهم”را بنگر و درسش را بگیر؛ شریفه آیه این که گفتم 
ّماللَّه  مّتُهیتَحولَاما سیهف ر لَّهل دمأَنِ الْح ماهوعرُ دآخینَوالَمبِّ الْع 

و زندگی ! بار خدایا تو پاك و منزّهی: دعایشان در آنجا این است(“1
و پایان دعایشان الحمدهللا رب العالمین ! ، سالم استجابخشی شان در آن

ارد می شود، و )پاکی مطلق( “سبحان”حوزة  هپس او با این دعا، ب!). است
شده، تولدي ی ته، متجلّنور یاف“ حمد”حیات می گیرد، و با  ،“سالم”از 

  .نوین می یابد
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  !تکیه به آتش نکنیم-19
و ال تَرکَنُوا الَی الَّذینَ ظَلَموا فَتَمسکُم النّار و ما لَکُم من دونِ اهللاِ من “ 

  “ 1اَولیاء ثُم ال تُنصرُونَ
  شما را. به ظالمان تکیه نکنید که آتش بسوزاندتان(

  !)ست و کس یاریتان نکندجز خدا هیچ دوستی نی
ظالم، وجودش ناري است و . میل به ظالم، تکیه به او، تماس با آتش است

همچنانکه آتش . به وجود دیگران سرایت می کند. سري استم“ نار”این 
هر آنچه را که در اطرافش است می بلعد و نابود می کند، ظالم نیز 

چنین کسی ویرانگر . ظالم نمی تواند پناه کسی باشد. همینگونه است
و قرآن درست به هدف می زند؛ . است و فرصت کمالت را بر باد می دهد

اهل ایمان، . “شما را جز خدا هیچ دوستی نیست و کس یاریتان نکند”
می بندند و تکیه شان فقط به “ لطیف”می روند، دل به “ لطیف”بسوي 
شنده ي تا دیر نشده، هر خطایی که داشته اي، رو سوي تنها بخ. اوست

چشم امید از همه بِبر و . مهربان کن که همو توبه پذیر و کارساز است
، تمامی “حسنات”گذشته نباش، چه “ سیئات”نگران . فقط به او بپیوند

دقیقاً آیه “ انَّ الحسنات یذهبنَ السیئات”و این . آنها را از بین می برند
آنگاه که . باز شدنی است با توبه اي راستین“ حسنات”و راه . بعدي است

، اثري از سیئات نخواهد ماند و اگر خدا بخواهد چون باران ببارندحسنات 

                                                             
  11هود، 1
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دریاب . چیزي است و بخشش، چیز دگر“ ناکردگی”. می شوند“ ناکرده”
  .نکته را

  
  فکر آلوده-20

  “1و تَراهم ینظُرُون الَیک و هم ال یبصرُونَ“
  !)در حالیکه نمی بینند می بینی که آنها به تو می نگرند( 

و این یعنی؛ . فکر می کنیدر بارة آن تو هر چیز را آنطور می بینی، که 
براي اینکه خوب . ، نه آن چیز یا واقعه رابینی در واقع تو فکر خود را می

فکر، دیدن را مخدوش و مه آلود می . ببینی نباید هنگام دیدن فکر کنی
. ونش خالی از هر دانستگی استهنگامی که یک سالک می بیند، در. کند

فرق . است که برایش هم آگاهی است و هم عمل“ دیدن”و خود این 
دیگران فکر می کنند که می . دیدن سالکانه با دیدن عادي همین است

سالک فکر نمی کند و می بیند، پس هر . بینند، حال آنکه نمی بینند
، مشاهده کنیرا  براي اینکه مستقیماً حقیقت. لحظه تمامیت را می بیند

باید فکر و پندار و پیش ذهنی هایت را به دور بریزي و نگاهت را پاك و 
جز این باشد همواره توهمات و تصورات خودت را خواهی . بی انگیزه کنی

  .دید، نه حقیقت را
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  زندان درون-21
و (“ 1هِمو یضَع عنهم اصرَهم و االَغاللَ الَّتی کانَت علَی“فرماید؛ می قرآن		

  !)آنها و زنجیرهایی که بر ایشان بود را بر می کَنَد سنگینبارهاي 
زنجیرهایی که مرغ جان و روحمان را به . این همان رهایی از زنجیرهاست

زندگیِ غیر سالکانه پر از . بند کشیده و ما را محکم به این دنیا بسته اند
رس ها و تعلقات، زنجیر خواسته ها و آرزوها، زنجیر ت. غل و زنجیر است

. بی رحمانه ما را چون اسیري هر روزه به این سو و آنسو می کشانند
سینه اي که از . زنجیرهایی که به قول قرآن سینه هایمان را قفل کرده اند

به محض آنکه ! اي دوست .اول قرار بود برخوردار از وسعتی الیتناهی باشد
و سینه . (“2دورِهم من غلٍّو نَزَعنا ما فی ص“بندهاي اسارت پاره شوند 
. ، دگر اسیر و نگران روزمره نخواهی بود!)کنیمهاشان را از بند تعلق رها 

از . تو از نور تسلیم و توکل تغذیه می شوي. زنده هستی، اما نه مثل قبل
از هم گسسته  ساز منیت ذهنِزیرا زنجیرهاي . سینه ي رهایی می نوشی

!). و اینانند رستگاران(“ 3ولئک هم المفلحونَو اُ”. و تو رسته اي. شده اند
و نَزَعنا ما فی صدورِهم من غلٍّ تَجرِي من ”این هدف نهایی قرآن است 

االَنهار مهو هر بند تعلقی را از سینه هاشان بر کندیم و اکنون . (“4تَحت
اي اینان رهایی یافتگان از زنجیره!) نهرها از زیر پایشان جاري است

                                                             
  157اعراف، 1
  47حجر، 2
  5لقمان، 3
  43اعراف، 4
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و اکنون . وابستگی ها و دلبستگی هایند که به چشمه خویش رسیده اند
و علَی االَسف در این روزگاران جز . برخوردار از نهرهاي اسماء الهی اند

. اندك سالکان فرهیخته کسی خواهان راستین این رهایی مقدس نیست
، باید به زنجیر اي دوست، براي اینکه از دنیا باشی! “1و قَلیلٌ منَ اآلخرِینَ”

  !اگر در زنجیر نباشی، باز در دنیا هستی اما از آنِ دنیا نیستی اما! باشی
  
  شنواي دانا -22
دن ها، شنیدن شنی  این از یکی. است کرده اشاره شنیدن انواع به قرآن،		

به وسیله ي گوش است که اکثراً فقط همین نوع شنیدن را می شناسند 
گاه شنیدن . محدودترین انواع شنیدن است حال آنکه این از ضعیفترین و

قلب نیز . قلب است که ارتعاشات را دریافت می کند. توسط قلب است
اگر . داراي قواي مدرِکه، و برخوردار از قابلیت شنوایی خاص خویش است

کسی قلبش در حجاب غفلت باشد، با آنکه گوشش می شنود اما قلبش 
آنها قلبهایی دارند که با آن نمی  .کر است و از دریافت آگاهی عاجز است

دیگر، شنیدنی متعالی است که بدون نیاز به هیچ وسیله اي نوع و ! شنوند
محقق می شود، و آن شنیدن ذات حق تعالی است که نیازمند هیچ 

  !)او شنواي داناست( “2و هو السمیع العلیم”. وسیله اي نیست
و مرحله به مرحله به . ندیک سالک، شنوایی را در خود تقویت می ک
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. براي آنکه قلبت بشنود، باید ذهنت ساکت باشد. لطیف می رودسوي 
ذهن، همواره وراجی ها، برداشتها، و خیالپردازي هاي خود را دارد و تا 

زیرا تاریک . متوقف اش نکنی، سیستم شنوایی قلبت بکار نمی افتد
ی کند که آدمی را اندیشی هاي ذهن، به دور قلب، چنان حجابی ایجاد م

از اهداف . به ویژه شنوایی آن، محروم می سازد اش از قواي مدرِکه قلبی
. سلوك، رفع این حجاب ها براي برخورداري بیشتر از آگاهیِ زنده است

لطیف ترین نوع شنیدن آن گاه اتفاق می افتد، که هم زبانت، هم ذهنت و 
این حالت را بی خواهشی . هم قلبت، کامالً در سکوت و آرامش قرار گیرند

و صرفا در این کیفیت است که تو . به وجود می آورد مطلق، و بی آرزویی
. این را شنیدن همه جانبه گویند. حقیقت شنیدن را تجربه خواهی کرد

یک سالک هر روزه آن را تمرین می کند تا وجودش با این کیفیت آشنا 
آنگاه که به . شنیدنیآنگاه که کامالً ساکت و پذیرایی، در حال . گردد

ظاهر می شنوي، اما درونت غوغا، و پر از حرف است، شنیدنی در کار 
رابطه “ حقیقت”را بشنوي، با “ سکوت”پس آن زمان که بتوانی . نیست

برقرار کرده اي و متعاقب آن است که ایمانی راستین وجودت را شعله ور 
  	.می کند
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  . اشدنوري می خواهم که همواره از آنم ب		-23
  "1اآلفلینَ اُحب ال"

  !)من غروب کنندگان را دوست ندارم(
بی نور شوندگان، به تاریکی روندگان چنگی به دلم نمی زنند، روح و جانم 

نوري . نوري می خواهم که همواره از آنم باشد. را جذب نمی کنند
ر جاودانه از جنس وجود که از درونم فَوران زنَد و تمامیت هستی را در ب

را  موسمی دیر زمانی است که نورهاي موضعی، نورهاي لحظه اي و. گیرد
را دوست “ آفلین”او . خدا) ع(عجب زیبا می رود این خلیل. رها کرده ام

سیر می “ نه این است و نه آن”چنین سالکی با قاعده ي . آفرین. ندارد
ند، نوري زیرا آنچه که او را ارضا می ک. او به دام هیچ نوري نمی افتد. کند

یگانه بینِ یگانه خواه، “ حنیف”یک . فراتر از ذهن و برداشت هاي اوست
. بر نمی گیرد“ یگانه ي بی همتا”تحت هیچ عنوان توجه از . اینگونه است

و نیک می داند که نور االنوار، آن عظمت الیتناهی، از درون اوست که 
واعلَموا ”است؛  چنین کسی این آیه را به خوبی نوش کرده. فَوران می زند

و قَلبِه رءینَ المولُ بحبدانید که خدا بین آدمی و قلبش است( “2اَنَّ اهللاَ ی(!  
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  .مؤمن خوشحال و شادمان است- 24
به مفهوم آن “ 1انَّ اهللاَ ال یحب الفَرِحینَ” آیه که اند کرده تصور برخی		

اینطور . دوست ندارد است که خداوند مطلقاً انسانهاي شاد و خوشحال را
همانها که سرمست . این آیه راجع به قارون و قارون صفتان است. نیست

از ثروت هاي دنیوي، متکبرانه بر دیگران فخر می فروشند و شادي می 
خداوند خود در آیه . شاديِ اینچنینی است که مورد مذمت خداست. کنند

بِفَضلِ اهللاِ و بِرَحمته قُل ”اي به اهل ایمان فرمان می دهد که شاد باشند 
این ). بگو؛ به فضل الهی و به رحمتش شادمان باشند(“ 2فَبِذلک فَلیفرَحوا

اصالً مگر . حیاتی که شامل حالت شده، خود فضل الهی و رحمت اوست
با خدا باشد و ! می شود کسی با ارحم الراحمین باشد و شاد نباشد؟

این ! ار باشد و مسرور نباشد؟از موهبت حیات برخورد! خوشحال نباشد؟
یک سالک حتی آن زمان که غم از دوست رسد، باز . غیر ممکن است

اصل با سرور و ! یاد دوست است! خوشحال است، چه از سوي دوست است
و این سرور و شادمانی از وجود حضرت دوست است، نه از . شادمانی است

. رحمت استاین اوست که اقیانوس عشق و . داشتن ها و نداشتن ها
مگر می شود کسی . از خدایندن شان جدي ترین آدمها، دورتری دان،ب

و ! خداي بخشنده و مهربان و با گذشت را بنده باشد و خوشحال نباشد؟
فَرِحینَ بِما آتاهم اهللاُ ”! این سرور و شادمانی را به دیگران تقدیم نکند؟
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هن فَضلند عطایشان نموده، چنین کسانی همواره از فضلی که خداو. “1م
این . و این شادي را انفاق می کنند تا همگان از آن بهره برند. شادمانند

خود یک “ حیات”زیرا . است“ نور”برون فکنی . شادي، شکوفایی است
جشن بزرگ است و آنچه آن را به عزا مبدل می نماید حماقت وجهالت 

چنین  که. پس ممسک نباش، شاد باش و شادي بخش. خود انسان است
  .بینشی عمالً توسعه ي خداشناسی و خدادوستی است

  
  خوشی و ناخوشی- 25
. است مستتر خوشی در ناخوشی. است پنهان ناخوشی در خوشی،	

. نیستند جدا هم از اینها. است نهفته سؤال خود در جواب، همچنانکه
قطعاً . آسانی استبا هر سختی (“ 2انَّ مع العسرِ یسراً. فَانَّ مع العسرِ یسراً”

جواب . راه حل ها را در خود سختی ها بجوي). با هر سختی آسانی است
. گنج تو همانجاست. جاي دیگري مرو. ها را از خود سؤال ها استخراج کن

آگاهی ات را برگیر، آنگاه خواهی دید که از . گنج خود را استخراج کن
  !سختی ها عبور کرده اي
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  !ورده اید، ایمان بیاوریدسانی که ایمان آک اي	-26
  1آمنُوا آمنُوا الَّذینَ اَیها یا

تان ایمان آورده اید، اکنون وقت آن است که با “ نفس”اي کسانی که با 
ایمان نفسانی یک معامله است چه هنوز پا از . تان ایمان آورید“ قلب”

ایمان قلبی، عشق است و تمام وجود . منیت خویش بیرون نگذاشته است
ایمان . است“ عرش الرَّحمن”چه این قلب است که . در بر می گیرد را

ایمان قلبی، . نفسانی، یک طرفند ایدئولوژیک براي برخورداري نفس است
. است“ خواستن”ایمان نفسانی پر از . تسلیم محض است و تقدیم وجود
ایمان نفسانی، . است“ نخواستن” را ایمان قلبی، جز اراده ي دوست

ایمان قلبی، عبادت می کند چون . کند تا از پاداش نصیب برَد عبادت می
ایمان نفسانی گاه هست و گاه نیست، زیرا . دوست شایسته ي آن است

ایمان قلبی، یکدست خالص است و به . هنوز آلوده به شک و تردید است
پس با فهم این آیه شریفه، درهاي قلب مان را بگشایم تا . رنگ خداست

قی بدان وارد شود و به مرحله ي فراتري از ایمان، عروج نور ایمان حقی
این یعنی هجرت از ایمانِ نفسانی، به ایمانِ قلبی، از شک به یقین، . کنیم

از خواستن به بی خواهشی، از سوداگري به ایثار، و از نفس، به قلب که 
  .و این است صراط مستقیم و راه نجات. عرشِ رحمن است
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  مرگ اندیشی-27
  1“ک میت و انَّهم لَمیتُونَانَّ“

  !)تو میرنده اي و آنها نیز قطعاً مردگانند( 
زیرا . اتفاقاً تقویت مثبت اندیشی است. مرگ اندیشی، فکر منفی نیست

مثبت اندیشی، ریشه در واقعیت دارد، و مرگ از بارزترین واقعیات این 
بسیاري . می دهدمرگ اندیشی، روح را ورزیده و آن را پرورش . دنیاست

! حتی از حرف زدن راجع به مرگ می ترسند و می گویند حرفش را نزن
زیرا . حال آنکه آگاهی از مرگ، از خوبترین سخن هاست! حرف خوب بزن

تو باید واقیعات این جهان را بخوبی بشناسی، تا بهترین تعامل را نسبت 
قدر روي یک سالک آن. و مرگ، بخش مهم زندگی است. به آن اتخاذ کنی

زیرا فهم هر چیز، . مرگ مراقبه می کند تا آن را بفهمد و از آن گذر کند
وقتی بتوانی از آن گذر کنی، دگر مرگ نمی تواند . باعث عبور از آن است

پس باالجبار هدیه بزرگ تو را . چون یک شکارچی تو را غافلگیر کند
کات آن هدیه یکی از بر. زیرا تو، شجاعانه آن را فهمیده اي. خواهد داد

و پس از مالقات با ! اینست که در می یابی تو پیش از این مرده بودي
تاریک و . این دنیا جایگاه مردگان است! مرگ است که تازه زنده می شوي

ظلمانی است، پر از سؤال، مملو از نامرادي و رنج، اسیر زمان و گرفتار در 
از همینجا از آن آدمی با فهم همین نکته است که . بند دوگانگی هاست
کیفیتی که دگر مرگ در . نائل می شود“ حیات طیبه“خالص و به کیفیت

                                                             
  30زمر، 1
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بی . آن راه ندارد و آنچه هست، جریان حیات ناب و سیري جاودانه است
، “حیات طیبه”تجربه ي مردگی، و “ دنیا”پرده بگویم؛ از نگاهی سالکانه، 

از خواب به بیداري، و سیرِ ما، از مرگ به زندگی، . تجربه ي زندگی است
از ظلمت به نور، از جهل و نافهمی به معرفت و آگاهی، و از غربت و بی 

“ 1و ما یستَوِي االَحیاء و لَا االَموات”. کسی به قربت دوست جاودانه است
  !)و زندگان با مردگان برابر نیستند(
  

  .تجسم اعمال،امري واقعی است- 28
“یهِم ونا اَیدتُکَلِّم ونَ وبکسم بِما کانُوا یلُهاَرج د2تَشه“  

دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان شهادت می دهند که ( 
  !)دستاوردشان چه بوده است

تجسم اعمال و زنده بودن اجزاء و سخن گفتنشان، امري خرافی نیست، 
وقتی تو برخوردار از حیات . واقعی است. تشبیه و استعاره هم نیست

. این بدان معناست که اجزاء تو نیز از حیات برخوردار شده اند باشی،
آنها هر کدام بر اساس . وقتی کل زنده است یعنی اجزاء نیز زنده اند

. استعداد و قابلیتشان از حیات بهره مندند و برخوردار از زبان خویش اند
 آنکه خداوند به او بصیرت داده، اگر بخواهد. بدن تو، زبان خود را دارد

چه . چیزي را بفهمد از ارتعاش زبانِ بدنِ تو همه چیز را خواهد فهمید

                                                             
  22فاطر، 1
  65یس، 2
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. سخن گفتن و شنیدن، چیزي جز تبادل آگاهی از طریق ارتعاشات نیست
نه تنها انسان و حیوان و گیاه، بلکه حتی یک دانه ي ریز ماسه نیز زبان 

پس از فهم . خود را دارد و هر لحظه از ارتعاش خویش برخوردار است
از . بان مرغان و زبان موران که قرآن بدان اشاره دارد شگفت زده نباشز

چه . این هم جلوتر می روم، حتی جریان فکر تو نیز قابل شنیدن است
 از کدام هر که آنگاه …جریان احساس و عواطف نیز ارتعاش خود را دارد

رجمه شود، خواهی دید که چقدر قابل فهم و ت دیگري براي زبانها این
قرآن می فرماید؛ هر چیزي خداوند را به ستایش تسبیح . است واضح

اما شما این تسبیح را درك نمی . “الّا یسبح بِحمده شَیءو ان من ”گوست 
خویش  خاص زبان خود را دارد و از ارتعاش وجوديِ چیزيکنید زیرا هر 

ي انرژيِ  نیز در حوزه اعمال. اکنون به سراغ اعمال برویم. است برخوردار
وقتی انجام شوند، یعنی به واقعیت رسیده اند، . حیاتی به ظهور می رسند

اعمال دیروز تو، به ظاهر از چشم تو . و به تعبیري موجودیت یافته اند
زیرا وجود، از  .شکل آن تغییر یافته است .ناپیداست، اما از بین نرفته است

ست به خفا می رود و آن از دید ذهن که اسیر زمان ا. بین نرفتنی است
. روزي که مجال ظهور بیابد، تجسم یافته، با تو چهره به چهره خواهد شد

بسیاري از ماجراهایی که . آن هم با جسمیتی که برایت قابل درك باشد
هر روزه بر آدمی می بارد، بازتاب تجسم یافته ي رفتارها و گفتارهاي 

اعمال اندیشه و با  تو همواره. این روند تجسم اعمال است. خود اوست
و این عین عدالت . خوب یا بد، از آنِ خود توست. خودت روبرو می شوي
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نه، تازه ! نگو که تمام شد و رفت. پس همواره مراقب اعمالت باش. است
اي دوست، یک سالک تا زنده است از استغفار و جبران ! شروع شده است

فار توانایی تغییر کردن، غافل نمی شود، چه نیک می داند که دعا و استغ
البته گاه نیز . را دارد“ حسنات”اعمال گذشته و حتی تبدیل آن به 

  !شان می کند“ ناکرده”
  
  .تنها هدایت الهی است که هدایت است -29
از منظر قرآن چیز ثابتی نیست که کسی بگوید، هدایت شدم و “ هدایت“	

ه، روز به لحظه به لحظ. فزاینده است. هدایت، پویاست! تمام شد و رفت
یزِید اهللاُ ”قرآن می فرماید؛ . روز، و ماجرا به ماجرا بر آن افزوده می شود

يدوا هینَ اهتَدخداوند بر هدایت کسانی که هدایت شده اند، می (“ 1الَّذ
است “ راه”یک . است“ مطلق”هدایت، یک جریان جاودانه بسوي !). افزاید

و دقیقاً از این . به همین استزیبایی و سرزندگی اش . که تمامی ندارد
هدایت، یک سلوك هیجان انگیز و . روست که پر از آگاهیِ تازه است

یک سالک، آن به آن بر هدایتش . سرشار از حیات و برخورداري است
زیرا . چه بسا هدایت دیروز او، عین هدایت امروزش نباشد. افزوده می شود

چه نه تنها زمان و . نیست و رزق دیروزش، رزق امروزش. است“ راه”او در 
مکان، بلکه ماجراها و انرژي ها نیز همان ماجراها و انرژي هاي دیروز 

نیز با “ بدا”حتی مفهوم . کار می کند“ حال”خداوند با مالك . نیستند
                                                             

  76مریم، 1
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آنها که فقط . واقعیت دارد“ حال”زیرا هستی تنها در . مرتبط است“ حال”
اوند که آن به آن به هستی به یک برداشت می چسبند و به هدایت خد

زیرا آنها خود را تسلیم . تزریق می شود، بی توجه اند، از هدایت به دورند
و ما . آنها تسلیم برداشت خویش اند. جریان هدایت خداوندي نکرده اند

و خداي زنده، . قرار است که تسلیم خداوند باشیم نه توهمات خودمان
تنها هدایت (“ 1نَّ هدي اهللاِ هو الهديقرآن می فرماید؛ ا. هدایت زنده دارد

این بدان معناست که هدایت هاي غیر الهی، ) الهی است که هدایت است
و قرآن تصریح دارد که هدایت فقط به دست . هدایت نیستند، انحراف اند

حتی به . “2واهللاُ یهدي من یشاء الَی صراط المستَقیمِ”. خداست
اینطور نیست که هر که را دوست داشته باشی ”ید؛ می فرما) ص(پیامبر

“ هدایت کنی، بلکه این خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند
”شاءن یي مهدنَّ اهللاَ یلک و بتن اَحبي منَّک ال تَهدو خدا همان . “3ا

و سیر ما همگی . مطلق الیتناهی است که فراتر از زمان و مکان است
اي دوست، هدایت خداوند سبحان، . “4الَی اهللاِ المصیر و”بسوي اوست 

یک هدایت فزاینده و پویاست و تو با تسلیم محض به او، آن به آن از این 
و با این هدایت زنده و حیات بخش، در هیچ . هدایت بهره مند می گردي

الَی ”. موقفی جاخوش نمی کنی، و هیچ جلوه اي تو را پاگیر نمی کند

                                                             
  120بقره، 1
  25پونس، 2
  56قصص، 3
  15فاطر، 4
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کبنتَهی رهر که را خدا هدایت کند، همو هدایت شده ي ”و بدان؛ . “الم
  .“1من یهد اهللاُ فَهو المهتَدي“ ”واقعی است

  
  .آید نتیجۀ اندیشه و اعمال خود توست هر آنچه بسویت می -30

  “2حتّی یغَیرُوا ما بِأنفُسهِم مٍانَّ اهللاَ ال یغَیرُ ما بِقَو“
هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها دست بکار خداوند سرنوشت (

  !)تغییر از درونشان شوند
شوي،  بینی، هرچه را که با آن روبرو می در این جهان، هرچه را که می

چه خوشایندت باشد چه ناخوشایند، هیچ . بخشی از وجود خود توست
ه ي هر چه که باشند بخشی از صفات تجلّی یافت. چیز غریبی وجود ندارد

معناي عالَم صغیر که در . اند خود تواَند که اکنون در بیرون جلوه گر شده
. همه چیز در تو تنیده شده است. آن عالَم کبیر سرشته اند، همین است

موقعیت زندگی ات، زمان و مکانی که در آن بسر می بري، حتی افراد و 
زندگی ات شوي، و نیز هر آنچه که در  ماجراهایی که با آنها روبرو می
هایی از بافت وجودي تو، و اوصاف خود  تاثیرگذار است، همه و همه تکه

حتی هر شخص یا ماجرایی را که بد و . اند توست که ظهور یافته
صفتی، یا نیتی، . انگاري، از وجود خودت سر برآورده است ناخوشایند می

 و این کالمی. اي از اندیشه هایت به تجسم رسیده است یا اندیشه

                                                             
  178اعراف، 1
  11رعد، 2
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احساسی نیست بلکه اصلی است که نزد حکماي الهی، محرز و به اثبات 
کند، نتیجۀ فرافکنی خودش  ذهن آنچه را که دریافت می. رسیده است

همه چیز دقیق و حساب . از این منظر هیچ تصادفی وجود ندارد. است
جایی در بیرون . دفتر تقدیرات تو در وجود خودت نهفته است. شده است

بدون . اند عمق وجود خود توست آن آسمان که گفته. نیست یا در آسمان
از این . آید نتیجۀ اندیشه و اعمال خود توست تردید هر آنچه بسویت می

زیرا . رو نه ترس از آنها و نه فرار از آنها، هیچکدام راه حل مناسبی نیست
وي خودت را با خود رَهر جا که بِ. تواند فرار کند انسان از خود نمی

  !بري می
این است، اگر چیزي در بیرون برایت ناخوشایند است باید عالج راه 

بیابی و آن را که غالباً صفتی از اوصاف خودت است، مصداق درونیش را 
مبارزه با نمادهاي  !، تا بیرونت تغییر کنددرون خودت تغییر دهی در

. بیرونی، بی آنکه به درون توجه شود، کاري عبث و حماقت آمیز است
. رود شود بلکه فقط انرژي ارزشمندت از کف می چ مشکلی حل نمیهی

. ها ندارند براي همین است که اساتید علوم باطنی رغبتی به درمان معلول
زیرا . درمانگري این اساتید از درون است. ها راغبند آنها به درمان علت

 نیک می دانند که با تغییر درون، بیرون نیز از آن تبعیت کرده و تغییر
پس اگر . آنچه که بیرون توست، تجلّی یافتۀ درونیات توست. می کند

حتّی یغَیرُوا ما ”معناي . ناخوشایند است باید از درون دست به کار شوي
. را بیاموزي“ مصداق یابی”براي اینکار باید علم . است همین“ بِأنفُسهِم
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می این شخص یعنی بفه. یعنی ما به إزاي امور بیرونی را در درون بیابی
یا این ماجرا که اکنون با تو روبرو شده است کدام بخش وجوديِ تو، و یا 

اگر نکته را بگیري ماجرا به بهترین شکل حل . کدامیک از اوصاف توست
پس الزم نیست به زمین و زمان ناسزا بگویی که این دیگر . شدنی است

یابی  داقاین مص. چه مصیبتی است، ریشۀ ماجرا را در درون خود بیاب
ممارست می . است که هر کس از آن باخبر نیست“ علم المیزان”نوعی 
مهم این اصطالحات نیستند بلکه مهم دریافت تو از حقیقت . خواهد

آیند، این به سبب وجود  اگر همواره افراد طماع بسویت می. مطلب است
اگر  .این اصل قانون هماهنگی است. طمعی است که در خود توست

ا افراد مغرور روبرو می شوي، این به سبب غروري است که در همواره ب
اگر امور تو : مثالی دگر میزنم. رباید همجنس همجنس را می. خود توست

توانی چیزي را بدست  رود، یا به سختی می همواره به سختی پیش می
تواند این صفت باشد که به سختی هم از  آوري، ما به إزاي درونی آن می

حاضر نیستی . یعنی حاضر به انفاق و گذشت نیستی .دهی دست می
به تعبیري ظریف تر . جایی را براي بدست آوردن چیز دیگر خالی کنی

حال آنکه از دست دادن ضرر . انگاري همواره از دست دادن را ضرر می
زیرا ظرفیت . خالی کردن جا براي دستاوردهاي دیگر است. نیست

ها کامال ضروري  و این بده و بستان .وجودي بشر در این دنیا محدود است
آنکه فقط دست بگیر دارد، جلوي جریان . مثل دم و بازدم است. است

و هر که جریان زندگی اش را با اوصاف خود . زندگی را سد کرده است
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براي از بین بردن . سد کند، خود را از برکات آن محروم کرده است
آنگاه که نرم . زایل کنی سختیِ بیرون، باید ابتدا سختی درون خودت را

. آیند نرم و دلپذیرند شدي خواهی دید که ماجراهایی که بسویت می
و حتی گاه  يصور بدان، هر تغییري بدون تغییر نگاه درون، ناکامل و

  .مخرب است

	 	
  نه خواستن، و نه نخواستن - 31
ي می “چیز”آنان که . ي نمی خواهند“چیز” اند، یافته را خدا که آنان	

زیرا آنکه خدا را دارد، اصل را دارد و آنکه . ، هنوز خدا را نیافته اندخواهند
. پس به چیزش احتیاج نیست. اصل را دارد تمام هستی مسخّر اوست

برتري . چنین کسانی برتري شان بخاطر داشتن چیزهاي بسیار نیست
اَنتُم االَعلَونَ و ”و این است معناي . شان به برکت وجود خود خداوند است

  !)شما برترین هستید زیرا خدا با شماست(“ 1هللاُ معکُما
پس آنگاه که نزد خداي رحمن اند، در سکوتی اعجاب انگیز بسر می برند، 
و هیچ سخنی به درخواست نمی گویند مگر آنگاه که خداوند خود اذن 

یز باز ، که در این صورت ن“2ال یتَکَلَّمونَ الّا من اَذنَ لَه الرَّحمنُ”شان دهد 
  .سخن شان خدایی است و جز به حق نمی گویند

  
                                                             

  35محمد، 1
  38نباء، 2
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  .شما روزي دهنده ي کسی نیستید - 32
  !)شما روزي دهنده ي کسی نیستید( “1و من لَستُم بِرازِقینَ”

هر که به این جهان پا گذاشته است، خداوند رزقش را پیشاپیش مهیا 
ت این و لیکن فرقی که هست این است که برخی تن به اسار. نموده است

برخی انتظار می خورند  !آن می دهند و رزق شان را با ذلّت می خورند
با عزّت می نقد و  جمعیو  !همواره خود را به آینده حواله می دهند چه

و علَی اهللاِ ”. اینان متوکّلین اند، و خورند و غم به دل راه نمی دهند
  .“2المتَوکِّلُونَ فَلیتَوکَّلِ

وانایی جلوگیري از رزق خداداده ي تو را ندارد، هیچکس ت! اي دوست
. پس سخن قرآن را گوش کن و خود را اسیر و بنده ي این و آن نکن

انَّ الَّذینَ تَعبدونَ من ”. باش و به آزادي خدا داده ات، حرمت گذار هآزاد
کسانی را (“ 3عبدوهدونِ اهللاِ ال یملکُونَ لَکُم رِزقاً فَابتَغُوا عند اهللاِ الرِّزقَ و ا

رزق ! که بجاي خداوند، بنده شان گشته اید، روزي دهنده ي شما نیستند
  !)را تنها نزد خدا بجویید و فقط او را بنده باشید

  دوست داشتن-33
اگر میخواهی دوستدار خدا باشی، ابتدا باید بدانی که خداوند چه کسانی 

در قرآن، “ تیدوس”چنانکه مذکور است، مقامات . را دوست دارد
یعنی بطور صریح و . مقام آن، ایجابی است“ هفت”. است“ دوازدهگانه”
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. مقام دیگر آن، سلبی است“ پنج”مستقیم از آن سخن گفته شده است، و 
اما آن هفت که صریح . یعنی باید از معناي ضدش، آن مقام را درك کرد

  است؛
   را دوست دارد “ توبه کنندگان”خداوند”نَ اهللاَ یابِینَاالتَّو ب1ح“  
 ”رِینَ”را دوست دارد “ پاکیزگانتَطَهالم بح2ی“  
 ”ابِرِینَ”را دوست دارد “ صبر کنندگانالص بح3ی“  
 ”رِینَ”را دوست دارد “ شکر کنندگانالشّاک بح4ی“  
 ”ینَ”را دوست دارد “ نیکوکاراننحسالم بح5ی“  
 ”را دوست دارد “ توکّل کنندگان”ینَیکِّلتَوالم ب6ح“  

  را درك کرد؛“ مقام”و اما آن پنج که باید از معناي ضدشان، 
که معناي . “7ال یحب الکافرِینَ”را دوست ندارد “ کفرپیشگان”خداوند  ●

  .اند“ ایمانداران”ضد آن 
“ عادالن”که ضد آن . “8ال یحب الظّالمینَ”را دوست ندارد “ ظالمان” ●
  .اند
“ صالحان”که ضد آن . “9الفاسقینَال یحب ”را دوست ندارد “ فاسقان” ●

                                                             
  222بقره، 1
  222بقره، 2
  146آل عمران، 3
  42مائده، 4
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  .اند
که ضد آن . “1ال یحب المستَکبِرِینَ”را دوست ندارد “ مستکبران” ●
  .اند“ متواضعان”
“ وفاداران”که ضد آن . “2ال یحب الخائنینَ”را دوست ندارد “ خائنان” ●
  .اند
“ 3یحبهم و یحبونَه”خدا باشی، و شامل حال اگر میخواهی دوستدار ”

  “گردي، بسم اهللا، این گوي و این میدان
  

  حقیقت روزه-34
” یاملَیکُم الصع بلَّکُم …کُت4تَتَّقُونَ لَع“  

روزه در معناي بلند خود، یک مراقبه ي کامل است که تمامی الیه هاي 
یقت عملی بسوي رهایی در واقع یک طر. وجود آدمی را در بر می گیرد

تو وجودت را آگاهانه خالی نگه می داري، و اجازه نمی دهی چون . است
این ایجاد خأل، این خالی نگاه . گذشته، هر چیزي به آن سرازیر شود

اینکه . زیرا تا خالی نشوي، پر نشوي. داشتن، اساس کار سالک است
صحیح و علمی بزرگان گفته اند روزه آدمی را نورانی می کند، کالمی 

است زیرا ایجاد خأل، نور وجود را به خود می کشد و دست اندر کار 
آدمی است و  جسمابتدایی ترین مرحله ي روزه، روزه ي . تطهیر می شود

                                                             
  23نحل، 1
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وقتی روزه ي جسمانی محقق . پیشرفته ترین آن، روزه ي روح اوست
ف شود، و انسان از بندگیِ جسمش به در آید، زمینه براي روزه هاي لطی

روزه به تو می آموزد که باید از بندگی و . تر به خوبی مهیا شده است
وقتی از اسارت و بندگیِ کالبد . اسارت تمامی کالبدهایت بدر آیی

جسمانی ات آزاد شوي، وقتی از قید شکم و زیر شکم خالص شوي، 
مرحله بعدي رهایی از اسارت کالبد احساسی عاطفی است، رهایی از بند 

سپس آزادي . رت بار، و از آمال و آرزوهاي طول و دراز استاحساسات اسا
از اسارت کالبد ذهنی است، رهایی از انواع قضاوتها و فکرها و برداشت 

در . و آنگاه است که نوبت به روزه ي کالبد روحانی فرا می رسد. هاست
این مرحله، روح، خود را به کلی از وسوسه ي داشتن ها و خواستن ها، از 

زیرا دگر برایش . ها و جلوه گري هاي مادون حق، رها می کندجذابیت 
این . چیزي جز بندگیِ حق، جز تسلیم محض، کمترین جذابیتی ندارد

روزه اي که رهایی از هر . روند یک روزه ي رهاننده و نجات بخش است
وقتی . روزه اي که انسان الهی می سازد. نوع اسارت را به ارمغان می آورد

!) امید آنکه مصون شوید( “لَعلَّکُم تَتَّقُونَ”ه نیکی طی شد، چنین روندي ب
به ابه زیبایی محقق شده استذن رب ،.  
  ذات اقدس الهی-35

، “ذات”مراد از [اندیشه، عقالً و شرعاً به ذات خداوند راهش نیست 
عقالً راه ندارد زیرا مناسبتی بین عقل ]. چیستیِ اوست، نه کیستی اش

شرعاً راه ندارد زیرا قرآن، اندیشیدن . حق تعالی نیست محدود بشر و ذات
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همچنانکه . “1و یحذِّرکُم اهللاُ نَفسه”به چیستی اش را منع کرده است 
پس یک . “2ال تَتَفَکِّرُوا فی ذات اهللاِ“ صریحاً منع کرده اند) ص(پیامبر

سالک با تسلیم محض، نور او را دریافت می کند و هیچگاه دست به 
چه نیک می داند که هر تحلیلی باعث از دست . حلیلش نمی آالیدت

زیرا آنکه می فهمد، . خدایی را که بشود فهمید، خدا نیست. دادنش است
فهم هر چیز باعث عبور از آن  و. است، برتر استشده از آنچه که فهمیده 

  .می شود
بد و اي دوست، معرفت ما به خداوند، با اظهار عجز ماست که تحقق می یا

  .شکوفا می شود
  .قرآن کتاب سلوك است - 36

  “3فَمنهم ظالم لنَفسه و منهم مقتَصد و منهم سابِقٌ بِالخَیرات بِإذنِ اهللاِ”
از اینان کسانی اند که ظالم به نفس شان اند، کسانی اند که طریق میانه (

، به اذن خدا، روي پیشه دارند، و کسانی اند که شتابان به سوي بهترین ها
  !)در سیرند

از آنجا که قرآن کتاب سلوك است، بیایید نگاهی سالکانه به آیه داشته 
و کتاب . هر سه گروه کسانی اند که کتاب خدا را به ارث برده اند. باشیم

                                                             
  28آل عمران، 1
  7میزان الحکمه،جلد 2
  32فاطر، 3
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خدا، کتاب حیات الهی است، مرامنامه ي سلوك است، راهنمایی براي 
  .وصل به حقیقت ناب است

چه هنوز راهنما و . ن مبتدي اند که در معرض خطرند، سالکا“گروه اول”
در . انسان کامل را نیافته و نمی شناسند تا تحت تعالیمش ره بسپارند

چنین شرایطی بدیهی است که به نفس خویش، آسیب خواهند رساند 
. زیرا طی طریق از ظلمت به نور، آن هم بدون پیر، خطیر و خوفناك است

ست، سالک با نفسش ظالمانه رفتار کند و یا آن در سلوك الی اهللا، قرار نی
و . موجودیت اوست. ، جان مایه ي سالک است“نفس”. را نابود کند

سالکان، قرار است که نفس خود را . حقوقی دارد که باید رعایت شود
خالص و ناب کنند، تعلقات و آلودگی ها را از آن بزدایند تا الیق خطاب 

”طمالم تُها النَفسنَّۀُیا اَیگردد“ 1ئ.  
و با آنکه . ، سالکانی اند که در سلوکشان میانه روي دارند“گروه دوم”

رهنما و انسان کامل را می شناسند، و با تعالیم آشنایند، با این وجود، 
  .هنوز محاسبه گرند و دست به عصا طی طریق می کنند

ذن ا”اینان . ، سالکان واصل، و نیز خود انسان کامل است“گروه سوم”
پس در هر موقعیت، شتابان بسوي بهترین ها می . پشتیبانشان است“ خدا

از منظري دیگر . روند و از هیچ چیز، هیچ خوفی به دل راه نمی دهند
میتوان گفت؛ گروه اول، هنوز درگیر توحید افعالی اند، گروه دوم، هنوز در 
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نان از حوزه ي توحید صفاتی اند، و گروه سوم، غرق توحید ذاتی اند، ای
  .کثرت رهیده و واصل به یگانگی اند

، بهشتی اند و به )ص(اما هر سه گروه سالکان، بر طبق حدیثی از پیامبر
بهشت خویش نائل می شوند، منتها با این تفاوت که گروه سوم، یعنی 

، یعنی همان واصالن، بدون حساب وارد بهشت خویش “سابِقُ الخَیرات”
قتَصدان، از آنجا که خود اهل محاسبه گري گروه دوم، یعنی م. می گردند

بوده اند، حساب ساده اي از آنها کشیده می شود و پس از آن به کیفیت 
و گروه اول، یعنی همان مبتدیان بی راهنما، . بهشتی خود در خواهند آمد

یعنی همانها که انسان کامل را نشناخته تا تحت تعالیمش سیر کنند و در 
لم کرده و بر آن بیجا سخت گرفته اند، مدتی در نتیجه به نفس خویش ظ

قرنطینه ي حبس خویش بسر خواهند برد تا قابلیت یابند، و آنگاه به 
که ) ص(و اما عین حدیث پیامبر. کیفیت بهشتی خویش نائل گردند

شرحش گذشت و مفسران شیعه و سنی نیز بعضاً ذیل آیه آن را نقل 
الجنَّۀَ بِغَیرِ الحسابِ، و اما المقتَصد  و اما السابِقُ فَیدخُلُ”:کرده اند

فَیحاسب حساباً یسیراً، و اما الظّالم لنَفسه فَیحبس فی المقامِ ثُم یدخُلُ 
 “1]الحمد هللاِ الَّذي أذهب عنّا الحزَنَ[الجنَّۀَ فَهم الَّذینَ قالُوا؛ 
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  .یادم کنید تا یادتان کنم - 37
  “1فَاذکُرُونی اَذکُرکُم“

  “یادم کنید تا یادتان کنم”
صید برکت، وسیله اي توانا می خواهد، . ، برکت است“نام هاي خداوند”

برکت صید شده ظرفی می طلبد مناسب حالش، که . است“ ذکر”که آن، 
پاك و بی . شده باشد“ خالی”و قلب باید پیش از این . است“ قلب”آن 

ک فنجان چاي براي نوشیدن داشته باشی، ابتدا باید؛ براي اینکه ی. تعلق
حرکت و ) فنجانی وجود داشته باشد، ج) چاي وجود داشته باشد، ب) الف

فنجان خالی ) توانایی براي ریختن چاي در فنجان وجود داشته باشد، د
  .باشد

وارد قلبت شد، ذکرت قلبی است پس زبانت ساکت “ نام خداوند”آنگاه که 
این . می درخشد و نه ذاکر“ مذکور”در این کیفیت فقط  می شود، زیرا

. یعنی، ذکر، مذکور را به درون کشیده و در قلب متجلّی اش نموده است
پس از این . با این روند، روح، نور یافته و به ظهور خویش نائل می شود

، نگاهت به جهان تغییر خواهد کرد، چه آن نگاه تاریک و بسته و “واقعه”
نام قیامت روح “ واقعه”و یادت باشد که . ین زایل شده استخفته ي پیش

نام “ الطامۀ الکبري”نام قیامت قلب است و “ الساعۀ”است همچنانکه 
  .قیامت کبري است
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  ابولهب درون-38
  “1لَهبٍتَبت یدا اَبِی “

  )کوتاه باد دستان ابی لهب(
نفسی آتشین . دوقتی نگاهی به درونت بیندازي، ابولهب را آنجا خواهی دی

اتفاقاً همسرش نیز که همان . و طماع که خورنده اي سیري ناپذیر است
این نفس پر . هواها و آرزوهاست، در همان حوالی، آتش بیار معرکه است

لهیب، با آنکه مال بسیار دارد، اکنون چشم طمع به حقایق الهی دوخته 
ند، دستانش را غافل از اینکه خداو. پرسه می زند“ قلب”در اطراف . است

او پس از قدرت مادي، اکنون . از چنین دستبردي کوتاه کرده است
متوجه قدرتهاي معنوي شده است تا منیت اش را بیش از پیش ارضاء 

او در چنین روندي شیطان صفتانه، حتی مالش ! و زهی خیال باطل. کند
 چنین نفسی، در. را نیز از دست خواهد داد و از آن طرفی نخواهد بست

بند گرفتاري ها، به دام خواهد افتاد و هر دم زیان خویش را به مشاهده 
		.خواهد نشست 	

  
  قرآن جاري است در تمام زمانها و مکانها- 39
که به معناي جاري “ جري” عنوان تحت است قرآنی علوم در اصطالحی	

این اشاره بدان دارد که مفاهیم آیات و . شدن و جریان داشتن است
مختص یک زمان و مکان نبوده بلکه در همه ي زمانها و  کلمات خداوند،

این کتاب، جاري . مکانها جریان داشته و داراي حیات و تاثیرگذاري اند
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نه قصه ي موسی و فرعون قدیمی شده، . است، ماجراهایش جریان دارد
 در …نه حکایت نمرود، نه عشق زلیخا، و نه سلوك موسی با خضر، و 

اگر قرار ”: آمده که ایشان فرمودند) ع(از امام باقرعیاشی، حدیثی ال تفسیر
باشد آیه اي که در باره ي قومی نازل شد، با مرگ آن مردمان بمیرد، 

قرآن تا . اما چنین نیست. بنابراین از قرآن دگر چیزي باقی نمی ماند
آسمانها و زمین پابرجاست همچنان جریان خواهد داشت و براي هر 

د، آیه اي است که آنها مصداق آن آیه از خیر یا قومی که آن را تالوت کن
قرآن “ بطن”و “ ظَهر”در حدیثی دیگر ایشان در باره “ !شر هستند

ظَهر قرآن، آنانند که قرآن در باره ي آنها نازل شده و بطن ”: فرمودند
در روایت دیگري از “ !قرآن، کسانی اند که اعمالی مانند اعمال آنها دارند

انَّ فی القُرآنِ ما مضَی و ما یحدث و ما ” : ده که فرمودندآم) ع(امام صادق
 در که است اموري شده، واقع که است اموري قرآن در( …هو کائن 

 یک بسا چه و. شد خواهد واقع آینده در که است اموري و است جریان
 کسی ص، پیامبر جانشینان جز که باشد شماري بی وجوه داراي اسم

در کافی آمده که ) ع(در روایت دیگري از امام کاظم!). دان آگاه نیستب
اما آنچه را که خداوند در قرآن . قرآن را ظاهري و باطنی است”: فرمودند

و همه ي آنچه را ! حرام کرده، ظاهر است و باطن آن، رهبران ستم اند
“ !خداوند در کتابش حالل کرده، ظاهر است و باطن آن، رهبران حق اند

فقط این نیست که ماجراها تکرار می شوند؛ اعجاب  دقت کن، نکته
زنده به ! برانگیزتر آنکه آیات و کلمات قرآن اشاره به وجود زنده دارند
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  !معناي وجودي زنده، نه به عنوان یک تشبیه یا استعاره ادبی صرف
اند، آگاهی هاي زمان خود را با “ اهل الذکر”بدان، آنها که اهل قرآن اند، 

  !آن استخراج می کنند چنین نگاهی از
  
  !او، اول و آخر و ظاهر و باطن است -40

  “1هو االَولُ و اآلخرُ و الظّاهرُ و الباطنُ“
کارش زار ! بنگرد“ وحدت”واي بر سالکی که نتواند این چهار اسم را در 

چه بسا کسانی که در اثر ! چه در کثرت و حیرت به دام خواهد افتاد! است
سماء، به شرك و چند خدایی افتاده اند، چه بسا کسانی که نافهمی این ا

آنکه با بدفهمی اش، به دام . گرفتار پانته ایسم و همه خدایی شده اند
را بداند، حظّ و بهره اش، نگرانی در مورد “ آخر”افتد بی آنکه “ اول”

را بداند، همواره “ اول”افتد بی آنکه “ آخر”آنکه به دام . گذشته است
افتد بی فهمِ باطن، گرفتار کثرت “ ظاهر”آنکه به دام . ینده استنگران آ

و آنکه به دام . گشته است و همواره در میان مظاهر بسیار، در حیرت است
می . افتد بی درك ظاهر، هستی و جریان آن را درك نکرده است“ باطن”

چون اقیانوسی ژرف است و اگر خدا به داد . بینی، وادي خطرناکی است
  .رسد، غرقش حتمی استسالک ن
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  ت طبق امراستقام - 41
“رتم کَما اُم1فَاستَق“  

  )استقامت کن، همانگونه که امر شده اي(
آن چون اکسیر . ، پایداري در راهی است که قدم نهاده اي“استقامت”

کیمیاگري، سالک را اقتدار می بخشد و باعث گذر از یک مرحله از آگاهی 
هر امري را استقامتی متناسب با آن . می شود و حیات، به مرحله اي فراتر

و هر چه این امر عظیم تر باشد، عملی کردن آن، استقامت بیشتري . است
انسانی که خواهان رهایی از رنج است، چاره اي جز استقامتی . می طلبد

در خور و شایسته ندارد زیرا گذر از وادي هاي نفس، گذر از وسوسه ها و 
ی ها و دانستگی ها، گذر از شرطی شدگی ها، گذر آرزوها، گذر از داشتن

شدن و “ مخلَص”چه . از ابتالئات و مصیبت ها، استقامتی جانانه می طلبد
، براي روح هایی که خواهان آنند، بهایی دارد که بی “رهایی”نیل به 

براي همین . این موقفی سخت، اما ضروري است. استقامت ممکن نیست
سوره ي هود، پیرم (“ شَیبتنی سورةُ هود” فرمود؛) ص(است که پیامبر

زیرا این آیه که در آن، امر به استقامت شده است، در سوره ي هود !) کرد
  .است

، که همان رجوع به کیفیت پاکی و رهایی “الی اهللا”اي دوست، در رجوع 
است، هر آن باید لطیف و لطیفتر شد و سنگینی هاي اسارت بار را از 

باید رها کردن را . ود و مشتاقانه به زیر تیغ بی تعلقی رفتذهن و جان زد
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زیرا همواره این لطیف است که به . آموخت تا رها شدن را هدیه گرفت
  .و بدان که هیچ ثقیلی را بدین مقام راه نیست. واصل می شود“ لطیف”
  
  !که آفرید“ اسم رب ات”بخوان به  - 42

  “1اقرَأ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ“
هر کس اسم ربی دارد که به واسطه ي آن اسم، به ذات حق تعالی متصل 

سر منشأ همه یکی است، منتها هر کس از اسمی و جریان ربوبی . است
اگر ذات یگانه ي حق تعالی را، . خاصی به سرچشمه ي حیات وصل است

اگر آن حقیقۀ الحقایق را چون خورشیدي بگیري، از آن خورشید یگانه، 
اي تابناك بسیاري تابیدن گرفته که با آنکه خود خورشیدند و اشعه ه

به . اختالفی در ذات نیست لکن در هر یک، وِجهه و امري بارز شده است
هر کس از طریق . اند“ اسماء خداوند”تمثیل، هر کدام از آنها اسمی از 
، به ذات الوهیت، یا منبع و “اسماء”این جریان هاي نوري یا همان 

این جریان هاي نور، این اسماء، دست . ستی متصل استسرچشمه ي ه
اندر کار خلقت اند، و براي هر فرد، جریان ربوبی خاصی را که متناسب با 

براي همین است که خُلقیات هر کس با دیگري . رشد اوست، می آفریند
پس در امر خلقت، . متفاوت است و مقدراتش با دیگران متفاوت می نماید

کار نیست، خدایان متعدد در کار نمی باشد، آنچه هست  هیچ دوئیتی در
خورشید و اشعه هاي تابناك . است زیرا در ذات اختالف نیست“ واحد”

                                                             
  1علق، 1



 
 

 )60( 

  نکات قرآنی جلد اول

. اما هر اشعه اي به جایی و به کاري است. اش، همه یک چیزند و واحدند
مجموع کارکرد تمامی این قدرت . و تمایز اسماء صرفاً از این منظر است

  .لقت گسترده را ساخته و مدیریت می کندهاي عظیم، این خ
تو “ !به اسم رب ات بخوان”حال به آیه شریفه بر گردیم؛ قرآن می فرماید؛ 

برخوردار از رب خویشی، جریان ربوبی خود را داري، پس از جریان و 
راه تو، در تو و از . از جریان ربوبی خودت وصل شو. مسیر خودت باال بیا

و فی اَنفُسکُم ”. است، که موجب وصل است“ اهر”طریق خود توست که 
اي دوست، رب تو . آیا به درونتان، به باطن تان نمی نگرید“ 1اَفَال تُبصرُونَ

رب من، با من است و هدایتم ( “ انَّ معی ربی سیهدینَ”با خود توست، 
براي آنکه رب ات را بشناسی و اسمش را بدانی، نیاز به !). می کند

الزم نیست چون رماالن و . معادالت پیچیده ي عددي و حروفی نیست
من آسانترین و قطعی ترین و دقیق ترین راه را به . دعانویسان رفتار کنی

به خودت . ، همین“خودت را بشناس”و آن این است؛ . تو نشان می دهم
فطرتت را . به خودت نقب بزن. “فَذَکِّر”. خودت را به یاد آور. آگاه شو

در همه حال ببین این . کن“ مشاهده”خصلت هاي اصیلت را . ینبب
کیست که این کار را انجام می دهد، این کیست که این سخن را می 
گوید، این کیست که بدین راه می رود، این کیست که ماجراهایش 
اینگونه است و چرا اینگونه است، این کیست که می خندد و گریه می 

 خودت به آن به آن …ه چه گریه می کند، کند، و به چه می خندد و ب
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 سویی و سمت چه به همواره ببین. کن نگاه خودت به باال از. باش هشیار
ر دوره چه امتحاناتی را پس می دهی، ه در ببین شوي، می کشیده

عمق . استعدادها و قابلیت هاي ذاتی ات چیست. ابتالئات ات کدام است
ب، خواهی دانست که به کدامیک آنگاه به لطف ر. وجود خودت را بشناس

من عرَف نَفسه ”چه . کدامیک از آنها در تو بارزترند. از اسماء نزدیکتري
هبر رَفاش را شناخته است. ( “1ع تو !). هر کس خودش را بشناسد، رب

با این کار، به جریان ربوبی خود آشنا گشته اي، به راه رشدت آگاه شده 
پس چه کنم ها و که . ود در هستی معرفت یافته اياي، و به وظیفه ي خ

  .ان شاء اهللا تعالی. هستم ها از وجودت رخت بر خواهد بست
و بدان که رب همه ي ما، همان خداي یگانه و بی شریک است که در 

  “2انَّ اهللاَ ربی و ربکُم”. هستی جلوه هاي بسیار گرفته است
  

  !داده ایمو براي هر اُمتی طریقتی قرار  -43
اً مۀٍو لکُلِّ اُ“   “3جعلنا منسکَ

هر امتی براي تقرّ ب به الوهیت خویش، طریقتی دارد که همان را سالک 
این بدان معنی است که هر کس از مسیر خداداه ي خودش وصل . است

کسانی هستند . است“ معامله”کسانی هستند که طریقت شان . می شود

                                                             
  5غرر الحکم،جلد 1
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“ معارف”کسانی هستند که طریقت شان . تاس“ قربانی”که طریقت شان 
کسانی هستند که . است“ ذکر”کسانی هستند که طریقت شان . است

 فطرت بر منطبق است راهی را گروه هر …است“ ریاضت”طریقت شان 
 فضولی پس. اش وجودي استعدادهاي و ها قابلیت بر منطبق. اش الهی
 شان داده خدا آزادي به. نکن جدل و بحث. نکن انتقاد آن و این به. نکن

که می فرماید براي هر امتی  است قرآن صریح نص این. کن احترام
“ واحد”خداي همه ي ما . به آیه احترام بگذار. طریقتی قرار داده ایم

با این وجود، از میان . است، اما هر کس از مسیري به سمت قلّه می رود
. است“ تسلیم”ن همه ي این راه ها، راهی است وسیع و ساده و آسان، و آ

و ارزشهاي کاربردي تمامی راه هاي . ، مادر همه ي راه هاست“تسلیم”
  .و قرآن است) ص(دیگر را یکجا در خود دارد، و این از برکت وجود پیامبر

  
  از منظر قرآن آیین جوانمردي -44

  “1یؤثرُونَ علَی اَنفُسهِم و لَو کانَ بِهِم خَصاصۀٌ“
  !)ح می دهند، هر چند خود نیاز داشته باشنددیگران را بر خود ترجی(

بدان هر آیه اي . آیین جوانمردي است. است“ فُتُوت”این آیه، درس بزرگ 
اصحابی دارد که با آن سیر می کنند، و اصحاب این آیه کسانی هستند 

تهی از نفرت و مملو از . که خالی از خودخواهی و پر از دگر خواهی اند
قُشَیریه حکایتی از امام حسین علیه السالم به نقل در رساله ي . عشق اند
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آمده، که ایشان روزي بر راهی چند کودك را دیدند که چند تکه نانی 
ایشان . آن کودکان از امام خواستند که با آنها هم غذا شوند. داشتند

نشستند و با آنها هم لقمه شدند، آنگاه کودکان را به خانه ي خویش 
سپس فرمودند؛ این . راندند و لباس شان دادندبردند و طعام خوب خو

کودکان کارشان برتري داشت زیرا آنها با تمام آنچه که داشتند میزبانی 
		.کردند و من زیاده بر آن دارم 	

  طاء سین - 45
  “1طس”

را بدان که آن عین هدایت و بشارت “ نَمل”اول سوره ي “ طاء سین”قدر 
آن را واژه . دان نیازمند استهمان چیزي است که روح و جانمان ب. است

“ کتاب مبین”مپندار، آن اشاره به وجودي زنده است، چه می فرماید؛ 
و این زنده ي آشکار است که . به ظهور رسیده است. آشکار است. است

 131“سالم”،جلوه اي از  131“ طاء سین”. میتواند هدایت و بشارت باشد
در سوره ي یاسین . تاس“ کتاب مبین”در لباس  131“ یاسین”و همان 

رخ “ کتاب مبین“آمده و اینجا در جلوه ي“ قرآن حکیم”در جلوه ي 
زیرا آن هدایتگري که به . است“ سالم”نموده است که در هر صورت نور 

و یادت . نیست“ او”راه می برَد و بشارت رستگاري می دهد، جز “ سالمت”
بسم اهللا ” تنها سوره اي در قرآن است که دو )سوره نمل(باشد این

نور ”اي دوست، . “میان”و یکی در “ ابتدا”یکی در . دارد“ الرحمن الرحیم
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نور نازل شده اي که سراسر هدایت و بشارت براي اهل . را دریاب“ زنده
همان است که “ نور زنده”این . “1هدي و بشري للمؤمنینَ”ایمان است 

بدان که . شودچون دریافتش کنی، ماسواي حق، محو و بی اثر می 
نورهایی است که چیزها را نمایان می کند، و نورهایی است که چیزها را 

را زایل میکند “ غیر”و این از آن نورهایی است که . پوشانده، محو می کند
  .تا تو توجه از آنها بر گیري و بر راه شوي

ي تمام، با ایمانی که آلوده به هیچ شک و شبهه “ایمان“آن را میتوان با
“ چه خود می فرماید؛ از آنِ مؤمنین است،. نیست، دریافت کرداي 

  .یمان، کلید دریافتش است این یعنی، ا! “للمؤمنین
  
  .را بر بنده اش می پسندد“ یگانگی”خداوند یگانه،  - 46

  “2من قَلبینِ فی جوفه ما جعلَ اهللاُ لرَجلٍ“
  !)خداوند براي کسی دو قلب در وجودش قرار نداد(

خداوند یگانه، . ، این اصل است“یک معشوق”، “یک توجه“،“یک دل”
چه این یگانگی است که باعث عبور . را بر بنده اش می پسندد“ یگانگی”

به وجود . دوگانگی، رنج آفرین است. از رنج است و سر به سالمت می برَد
تمام هدایت را ! و عجیب آیه ي نجات بخشی است. آورنده ي تضاد است

اي دوست، دلی که پراکنده است، دل . ب چند کلمه ریخته استدر قال
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بسیاري با آنکه یک . آرامش ندارد و راه به منزل مقصود نمی برَد. نیست
و هر تکه . قلب در سینه دارند، اما همین به ظاهر یک قلب، تکه تکه است

و دقیقاً همینجا، . اش توجه به سویی دارد و به جایی کشیده می شود
یک سالک . منشأ افسردگی ها و سرخوردگی هاست. ماري هاستمنشأ بی

حق، انسانی منسجم است، به وحدت رسیده است، یک دل، یک گو، یک 
و همین یگانگی است . خواه، یک بین، و در یک کالم، یگانه پرست است

او اسیر وسوسه ها نیست . می خواند و می کشاند“ کل”که همواره او را به 
کالبدهاي . جلوه آرایی هاي عالَم کثرت نمی گردد مقهور. و نمی شود

در سرش، . جسمی، عاطفی، ذهنی و روحی اش، در وحدت بسر می برند
زیرا آگاهانه . چند نفر سخن نمی گویند، در دلش، جنگ احساسات نیست

و با چشمانی باز، به نیکی دریافته است که جز وصول به کیفیت یگانگی، 
  .، نمایان نیست“حیات طیبه”راه دیگري به 

  
  سکینه ي پروردگار - 47
اَن یاتیکُم التابوت فیه سکینَۀٌ من ربکُم و بقیۀٌ مما تَرَك آلُ موسی و آلُ “

  “1هارونَ تَحملُه المالئکَۀُ انَّ فی ذلک لَآیۀً لَکُم ان کُنتُم مؤمنینَ
گارتان و باقی میراث خاندان تابوتی نزد شما می آید که سکینه ي پرورد(

اگر ! موسی و خاندان هارون در آن است و فرشتگان حملش می کنند
  !)مؤمن باشید این براي شما نشانه اي است
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در این آیه شریفه مفسران مطالب شگفت و “ سکینه”در رابطه با معناي 
به ظاهر پراکنده اي گفته اند که خواندنی است، از جمله اینکه؛ مراد از 

ینه، روح لطیف و ساکنی است که دو سر دارد و صورتش چون صورت سک
چیزي مرده است که سري مانند گربه ). طبري، ابن کثیر( انسان است

ابن کثیر و (دارد که بنی اسرائیل هنگام جنگ به آن پناه می بردند
قرطبی عن (چیزي است که یک سر دارد و دو بال و یک دنب). قُرطُبی

ست که از بهشت آورده شده و قلوب انبیاء را در آن یک طشت ا). المجاهد
یک روح است که بنی اسرائیل ). طبري عن ابن عباس(غسل می دهند

 معناي به آن از همچنین …هنگام اختالف به آن رجوع می کردند 
 چیز یک را سکینه و تابوت نیز و. اند کرده یاد نیز امن و وقار، رحمت،

  .گشت می آرامش باعث آن به رجوع زیرا اند دانسته واحد
و . است آرامش و طمأنینه و سکون مفهوم به کلمه این اصل که گفت باید

نه یک واژه ي صرف، که وجودي زنده، داراي “ سکینه”از منظر قرآن، 
اکنون بی آنکه مطلق اندیشی . ارزشی وافر، و اقتداري خارق العاده است

د انسانی باشد که در او روح کنیم؛ آیا این تابوت، نمی تواند اشاره به کالب
وجودي که نیروهاي شگرف و کارآمد در آن دست اندر ! الهی دمیده اند؟

وجودي که پر از ! سرشته اند؟“ عالَم اکبر”کالبدي که در آن ! کارند؟
وجودي که حامل امانت بزرگ ! قابلیت ها و استعدادهاي شگرف است؟

! ز خاك به افالك رود؟وجودي که توانایی آن را دارد که ا! الهی است؟
وجودي که با تسلیم محض خویش به حقیقت مطلق، اعجازآفرین و منشأ 
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! وجودي که خداوند، بین او و قلبش است؟! خیرات و برکات می شود؟
وجودي جهش یافته و واصل، که حاصل زحمات و ماتَرَك انبیاء بزرگ 

ه یک وجودي که اشاره ب! وجودي که مالئکه در خدمت اویند؟! است؟
باید اعتراف کنم که زیباترین و عمیق ! فرمانروایی واقعی و باطنی دارد؟

ترین و کاربردي ترین کالم را در باره آن روح لطیف و نورانی، امام 
صورتی چون صورت ( “1وجه کَوجه االنسانِ”می فرمایند؛ که آن ) ع(علی

  !)انسان دارد
  

  علیه السالم“ آدم” از مراد - 48
انسان کلی، که به آن . علیه السالم، همان انسان کلی است“ آدم” از مراد	

“ ذُریه”انسان نورانی نیز گفته اند، نسخه ي اصلی انسانیت، و خود داراي 
این ذرات نورانی، زنده و . یعنی داراي ذرات وجوديِ زنده است. است

هوشمند، چونان یک طرح ژنریک معنوي مادي، که از همان موقع با او 
آیا من رب تان ( “ اَلَست بِرَبکُم”نداي . ه اند، همه ي ما هستیمبود

“ ذُریه”به همین ذرات وجوديِ آدم، که در اصطالح به آن !) نیستم؟
، عالَم همین ذرات زنده “عالَم ذَر”همچنین منظور از . گویند، بوده است

عالَم ثقیل  است که اشاره به یک عالَم ابتدایی است که هنوز ذراتش تن به
این بدان معناست که انسان کلی، در بر دارنده ي . مادي نیالوده اند

در وجود خود آدم است نه جایی “ عالَم ذر”و . انسانهاي جزئی بسیار است
                                                             

  1ج الدر المنثور،  1
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. “اش را از وجود خود او بر گرفتیم“ ذُریه”زیرا قرآن اذعان دارد؛ . دیگر
ی که در نوبت اخذ کالبد انسانی همواره براي ذرات“ اَلَست بِرَبکُم”نداي 

زیرا آیات قرآن، زنده اند و جریان دارند، و ما . قرار دارند، طنین انداز است
چنین ندایی، روح توحید را در همه ذراتی که قرار . آیه ي مرده نداریم

ندایی زنده که همواره چون . است به کالبد انسانی در آیند، می دمد
و “ یگانه خواهی”ریشه ي . اهد بودمرواریدي در عمق وجودشان خو

و دقیقاً از این روست که هیچ چیز . از اینجا متبلور می شود“ یگانه بینی”
زیرا او در همان ابتدا، . جز وجود خود خداوند نمی تواند آدمی را ارضا کند

را دیده است، پس مادون حق، هر چه که باشد و هر اندازه که زیبا “ حق”
بهشت چنین آدمی، . ند قلب او را تسخیر کندجلوه گر شود، نمی توا

همه چیز . در بهشت قُرب، نیاز به اندیشه نیست. است“ بهشت قُرب”
زیرا انسان، در کیفیت تسلیم . زیرا طرح الهی، حاکم است. مهیاست

ذهن گرایی، خود طرح زدن و خود تصمیم گرفتن، نزدیک . محض است
دهاي ذهنی، و در یک شدن به درخت ذهن، و یا همان دانش خوب و ب

“ آدم”. کالم خروج از کیفیت تسلیم، به معناي خروج از این بهشت است
با این کار، از بهشت قُرب، خارج شد، ما نیز همراه او عمالً خارج گشتیم و 

تا روزي که با سلوکی جانانه، . اکنون همگی در دنیاي ذهنی بسر می بریم
به بهشت قُرب نائل گردیم ان  چون پدرمان، از این وضعیت خارج و دوباره

  .شاءاهللا
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  “ظلمت”و “ نور”- 49
و “ نور”کنی، دو جریان کلی “ مشاهده” شائبه بی را جهان وقتی		
یک جریان که از نور به ظلمت می رود، و جریان . را می بینی“ ظلمت”

آنکه از نور به ظلمت می رود، . دیگر که از ظلمت به نور رهسپار است
. رسوب شدن است. مثل افتادن است. پایین استحرکتش از باال به 

و . بسوي سخت شدن و سنگی شدن و عاقبت به هالکت تن دادن است
مثل پرواز . آنکه از ظلمت به نور می رود، حرکتش از پایین به باالست

ره “ مطلق”لطیف شدن و آزاد گشتن و به سوي . کردن و گذر کردن است
بینی از تقابل همیشگی این دو تضادي را که در جهان می . سپردن است
هر کدام از این دو جریان، اصحاب خود، و نشانه هاي خود را . جریان است

آنانکه به ظلمت می روند، بارزترین ویژگی شان آن است که براي . دارند
براي رسیدن به خواسته ها و . دنیا و به چنگ آوردنش، لَه لَه می زنند

زیرا آنچه براي . برایشان یکسان استمطامع شان، مرده و زنده ي دیگران 
اینان، هر آن، خواستار . اینان مهم است داشتن و برخوردار بودن است

حرص و طمع و . سیري ناپذیرند. لجن هاي بیشتري از مرداب دنیایند
مفاهیم . قدرت طلبی را از تخم چشمانشان می توان مشاهده کرد

و اگر حرفش را بزنند در . دحقیقت، نور، ایثار، عشق، برایشان معنایی ندار
این کسان، صاحبان روح هایی اند . سر نقشه اي دگر را دنبال می کنند

. که به زمین آمده، کالبد گرفته و شتابان بسوي ظلمت بیشتر می روند
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اینان در . است“ 1یخرِجونَهم منَ النُّورِ الَی الظُّلُمات”مصداق شان در قرآن، 
سنگین تر شده و به مرحله اي سخت تر و ثقیل  پایان هر دوره از حیات،

  .تري فرو می روند
و اما اصحاب جریانی که به سوي نور رهسپارند نگاهشان همواره رو به باال 

آنها اهل جمع کردن نیستند، دور خود را . و بسوي لطیفتر شدن است
در . شلوغ نمی کنند، خود را سنگین نمی سازند و همواره آماده ي سفرند

کار می کنند . شان بجاي حرص، لطافت را می بینی، عشق به کل رانگاه
نگاهشان، خالی از خواهش و . در حالیکه بدنبال تصاحب و تملک نیستند

. اهل گذرند و گذر کردن را خوب آموخته و خوب بکار می برند. آرزوست
  .است“ 2یخرِجهم منَ الظُلُمات الَی النُّورِ”مصداق شان در قرآن؛ 

اما این کجا و . است که می بینی هر دو گروه آیۀ الکرسی را میخوانند گاه
یکی میخواند و دل می دهد براي رهایی، براي بیداري، براي . آن کجا

و آن یکی . زنده شدن، براي نیل به نور، براي باز شدن چشمان به حقیقت
ز میخواند به نیت خوردن و چریدن بیشتر، بدنی سالمتر براي برخورداري ا

لذتی فزونتر، سهمی بیشتر، داشتنی وافرتر، جوالن دادنی سرکش تر، و 
  .بالنتیجه غرق شدن در ظلمتی عمیق تر
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  حجاب مستور -50
ذا وا لَنا القُرآنَ قَرَأتعج ینَکب ینَ وینَ بنُونَ ال الَّذؤمرَةِ یاً بِاآلخجابح 

  “1مستُوراً
ن تو و بین کسانی که به آخرت ایمان و هنگامی که قرآن بخوانی، ما بی(

  !)قرار می دهیم“ حجاب مستور”ندارند، 
دقت ! ، عجب نکته ي اسراريِ دارد)حجابِ پوشیده شده(“ حجاب مستور”

، که کالمی متداول و )حجابِ پوشاننده( “ حجاب ساتر”کن، نمی گوید؛ 
 می فرماید،. بلکه از ترکیبی غیرمتعارف استفاده می کند. عادي است

خود آن حجاب، پوشیده است، خود آن حجاب، ! “حجابِ پوشیده شده”
  !دارد از اسم مفعول استفاده می کند، نه اسم فاعل! نامرئی است

با خواندن قرآن به جهان هاي دیگر می رود، به “ واصل”اي دوست، یک 
او وارد کیفیتی . تعبیري دیگر، دروازه ي آخرت بر او گشوده می شود

برخی از آیات و . می شود که کامالً واقعی است، نه تخیلّیدیگر از حیات 
بخوبی می داند ) ص(کلمات قرآن، کلید ورود به عوالم دیگرند، و پیامبر

که آیات را چگونه بخواند و در چه حال و چه کیفیت قرائت کند که 
و این همان چیزي است که بر بی . دروازه هاي دگر سو گشوده گردند

، “منقطع”و “ واصل”ت، زیرا یک حجاب نامرئی بین ایمانان پوشیده اس
آن که ناپاك . زیرا دیدن حقایق، بر نامحرمان حرام است. کشیده می شود

زیرا هر عالَمی کیفیت . وارد گردد“ حیات طیبه”است نمی تواند به 
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در تاریخ دینی، ما گزارشات . متناسب با خود را اذن ورود می دهد
. دیگر داریم که از همینجا شکل گرفته اند بسیاري از ورود به عوالم

گزارشاتی که هم در کتب مقدس و هم در احادیث شریفه به وفور از آن 
  .یاد شده است

  
  !قرض دادن به خدا-51

  “1حسنَاً قَرضَاً اهللاَ یقرِض ذَاالَّذي من
  !)کیست که به خداوند، قرضی نیکو دهد؟(

ر معاذاهللا او محتاج چیزي مگ! مگر خداوند، غنی نیست؟! چه قرضی؟
شاید تصور کنی، ! این آیه شریفه چه معنایی را اشاره رفته است؟! است؟

مراد از آن، قرض دادن به دیگران است، به نیازمندان است، و خداوند، آن 
خوب، این معنایی نیک . را به پاي خود حساب می کند تا اجر فراوان دهد

زیرا آیه صریحاً می فرماید؛ به خدا . است اما معنایی است دور از ظاهر آیه
یکطرف معامله خود او به . این تعامل مستقیماً با خود خداست. قرض دهد

اگر فقط میخواست . تو در آیه هیچ واسطه اي نمی بینی. تنهایی است
بگوید بروید و به دیگران کمک کنید، براحتی میتوانست آن را چون 

اکنون بی آنکه معناي دور . رده استکه ک! بسیاري از آیات دیگر بیان کند
  قبل انکار شود، به معنایی نزدیکتر سلوك می کنیم؛
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اي دوست سالکم، اینجا نکته اي نهفته است، و آن این است؛ تو این 
وجودت را، این فرصت زندگی ات را که از آن برخوردار شده اي، یا در راه 

ن را در اختیار خواهش هاي نفسانی و مطامع دنیوي، خرج می کنی، یا آ
یا به او اطمینان می . خداوند میگذاري و خدمتگزار او در زمین می شوي

کنی و جان و هستی ات را که از اوست، به خودش وا میگذاري، یا رد کار 
خداوند، وجود سالک را . خود می روي و رستگاري را فراموش می کنی

هد معلوم نماید با آنکه او خود خالق وجود است، میخوا. نشانه رفته است
آن کیست که آگاهانه و عاشقانه به او اعتماد می کند و تمام هستی اش 

آن کیست که تسلیم محض است و حیات . را به او واگذار می نماید
کیست که نفسش آنقدر مطمئنه است و به خدا . جاودان را نشانه دارد

. دهدکمترین شکی ندارد، و حاضر است تمام وجودش را به او قرض نیکو 
و این خود یک امتحان بزرگ است که هر کسی از آن سربلند بیرون نمی 

و خداوند چنین جانی را به نیکی پرورش می دهد و بر آن می افزاید . آید
هم بر هدایت شان می افزاید، هم بر ایمان . “1فَیضاعفُه لَه اَضعافَاً کَثیرَةً”

  .“3اًفَزادهم ایمانَ”، “2زادهم هدي”. شان
تو نمی توانی بدون : اي دوست، کل داستان به زبان ساده این است

هدایت الهی، از این دنیاي تاریک و پر برخورد ره به سالمت بري، اما آن 
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برنده . می تواند تو را عبور دهد، آن هم با رشدي فزاینده“ زنده ي آگاه”
صت را به واقع تو با تسلیم وجودت، این فر. ي بازي زندگی فقط اوست

“ زندگی”به “ مردگی”بدست می آوري تا از ظلمت به نور گذر کنی، و از 
پس زنده باد آنکه بجاي بندگی ذهن خودش، روح و جانش به . روي

چنین . است و با جریان هستی سیر می کند“ حی قیوم”تمامی تسلیم 
هللاَ بصیرٌ اُفَوِض اَمرِي الَی اهللاِ انَّ ا”کسی همواره ذکر حالش این است که؛ 

بادتسلیم مشروط نیست، آنچه “الی اهللا”و بدان که؛ در سیر . “1بِالع ،
  .هست، تسلیم محض است

  
  باز کننده دروازه هاي بهشت - 52
باز کننده . است“ البرٌّ الرَحیم”، کسی است که نامش “اسماء اهللا” میان از	

مان کسی این ه. اسم قرآنی اش همین است. دروازه هاي بهشت هموست
تا او نیاید . در را او می گشاید. است که تو را هدیه ي بهشت می دهد

بهشتی در کار نیست چه خداوند، کار بهشت را به این اسم نیک اش 
است، “ طور”را که سوره ي 52کافیست آیات سوره ي . واگذارده است

آنها او را پیش از این می ! بخوانی تا ببینی بهشتیان چه می گویند
انّا کُنّا من قَبلُ نَدعوه انَّه هو ”! و با همین نام او را می خواندند! ته اندشناخ

یمرُّ الرَّحما پیش از این او را می شناختیم، او (“ 2الب”یمحرٌّ راست“ ب(! ،
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اي دوست، این . “هو البرُّ الرَّحیم”همان که ذاتش نیک و مهربان است 
به جریان انداز، با او هماهنگ باش، یعنی تو هم ذکر زنده را در وجودت 

نیک و مهربان باش، که تا زنده اي لقاءش کنی، و تو نیز چون بهشتیان او 
  .“شناخت هر چیز، دریافت آن است”زیرا . “ان شاءاهللا”را بشناسی 

  
  .همه آتش را تجربه می کنند-53

  “1و ان منکُم الّا وارِدها“
  “!ر آنکه وارد آتش شودهیچکدام از شما نیست مگ”

راه هاي به ظاهر سرسبز و ! راه خروج از این جهنم، از آتش می گذرد
آنها بیراهه اند، فریب اند، . بزَك کرده، راه خروج از این جهنم نیست

اگر سالک بخواهد از ناخالصی ها رها شود راهی جز . زندانهاي مبله اند
بر . دت آلوده کرده استما را بش“ هبوط”چه این . رفتن به کوره نیست

نگاه هایمان غبارآلود و گوش هایمان سنگین . دل هایمان زنگارهاست
سنگینی این خواب دهشتناك، یاد . ما از لطافت به دور افتاده ایم. است

و اکنون براي نیل به جایگاه . خانه ي نورانی مان را زایل کرده است
قرآن، دقیقاً درست . حقیقی مان، راهی جز عبور از آتش زداینده نیست

می گوید، به هدف می زند، و بی تعارف مسیر درست را نشانمان می 
بالها براي سالکی که در جستجوي حقیقت خویش است، از نعمات . دهد

روح . از آنها نترس، درسشان را بگیر و آنگاه به سالمت عبور کن. الهی اند
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باشد در همان آتش و جانت را بر گیر و بگذر، و جز آن را، هر آرزویی که 
من خود رنج کشیده ام و خُرده ستمگران بسیاري بر خود دیده . رها کن

ام، اما بد هیچکدامشان را نمی گویم، چه آنها بی آنکه خود بدانند عامل 
به موقع پوسته هاي حماقت و خودخواهی و راحت طلبی . رهایی بوده اند

و . هدیه می دادند را یکی یکی می شکستند و مرحله به مرحله رهایی را
بدان، سخت ترین شان و در عین حال بهترین شان، آن گاه اتفاق می 

اي . افتد که ذهنیات و برداشت هاي پیشین ات در هم می شکنند
. دوست، این آتش که قرآن می گوید، صاف کننده و باعث رهایی است

هم آنانند که از این “ مخلَصین”و . مسیر ناب شدن و خالص گشتن است
شده “ خالص”. شده اند“ خالص”آتش به سالمت عبور کرده اند و دگر 

و اَن لَوِاستَقاموا ”. شو“ مخلَص”بگذر و “ آگاهانه”تو هم استقامت کن، . اند
و چنانچه در طریقت استقامت ( “ 1علَی الطَّریقَۀِ لَاَسقَیناهم مآء غَدقاً

  !)کنند، با آبی گوارا سیراب شان کنیم

  !ز کیفیتی به کیفیتی دگر گذر می کنیدشما ا - 54
  “2لَتَرکَبنَّ طَبقَاً عن طَبقٍ”

  !)شما از کیفیتی به کیفیتی دگر گذر می کنید(
وجود شما ثابت نیست و ثابت نمی ماند، شما همواره از کیفیتی به 

در هر مرحله از حیات، چیزي هستید که در . کیفیت دگر سیر می کنید
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حیات شما و آگاهی هاي تان از الیه هاي عدیده . مرحله ي قبل نبوده اید
ورود به الیه ي آگاهی برتر به معناي خروج از الیه ي . تشکیل شده است

و مرگ چرخاننده ي این . این جهان همواره به پیش است. فروتر است
ربی که با خود . و مسیر، حرکت به سوي رب تان است. چرخه است

این حیات، . “1الَی ربک المنتَهی”. داردشماست و در عمق وجودتان خانه 
یک پاالیشگاه . که می بینی یک کارخانه ي عظیم تصفیه سازي است

یک . بزرگ است و مرحله به مرحله آنچه را که بخواهد خالص می سازد
سالک این روند را می شناسد و گذر از این مراحل را با جان و دل می 

  .تسلیم محض، بدین معناست. پذیرد
  

  .آنکه ظلمت را فهم کند، نور را دریافته است - 55
قُل اَراَیتُم ان جعلَ اهللاُ علَیکُم الَّیلَ سرمداً الَی یومِ القیامۀِ من اله غَیرُ اهللاِ “

یاءیکُم بِضأتونَ یع2اَفَال تَسم“  
بگو؛ چه می بینید اگر خداوند، شب را بر شما تا روز قیامت مستمر (

پس چرا ! کیست معبودي جز خدا، که براي تان روشنی آورد؟! اند؟گرد
  !)پند را نمی شنوید؟

و این تاریکی است که اهمیت . درك نور با درك ظلمت محقق می شود
برخی تصور کرده اند، بی فهم ظلمات، میتوان نور . نور را آشکار می کند
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رد و زیرا خلقت ریشه در ظلمت دا. این ناممکن است ؟را درك کرد
. “1ثَالث فی ظُلُمات”خداوند ما را در تاریکی هاي سه گانه آفریده است، 

این الیه از عالَمِ هستی که دنیا نام گرفته است، بر اساس تاریکی بنا شده 
براي همین است که پر از برخورد و مملو از . از جنس تاریکی است. است

تُعرَف االَشیاء ”. بشناسی تو براي درك نور، ابتدا باید تاریکی را. رنج است
ما همه ذراتی نورانی ). هر چیزي با ضدش شناخته می شود(“ بِاَضدادها

براي خروج از این دام، باید . هستیم که در تاریکی به دام افتاده ایم
اگر تاریکی را بفهمی، به واقع آب حیاتت را . ظلمت را شناخت و فهمید

اعث گذر به مرحله ي نور خواهد و چنین فهمی، ب. در ظلمات یافته اي
را در “ گنج”پس از تاریکی نترس، بجاي ترسیدن، آن را بفهم زیرا . شد

تاریکی پنهان کرده اند، و براي همین است که به همه ي ارواح و لو یکبار 
در ظلمات، ! حال دقت کن. هم که شده، فرصت زمینی شدن را می دهند

یرا همه جا تاریک و مثل هم ز! به هیچ سو! تو به کدام سو می روي؟
در چنین شرایطی، تنها . سیاه سیاه است و تمایزي در کار نیست. است

چه تنها همین راه است که به نور حقیقی می . راه، رفتن به درون است
و ”. و خداوند، همین را میخواهد که تو از درون خودت وصل شوي. رسد

. لمت را فهم کند، نور را دریافته استآنکه ظ. “2فی اَنفُسکُم اَفَال تُبصرُونَ
زیرا ظلمت، یک تاریکی از جنس جهل . پاداش چنین کسی جز نور نیست
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است و آنکه براي رسیدن به خودیت خود، پرده ي جهل را بِدرد، به نور 
! چه ظلمت، چیزي نیست جز حجاب نافهمی. وجود دست یافته است

سیاري آگاهی هایشان از ب. وقتی نور، به حجاب رود، آن تاریکی است
همان . جنس تاریکی است، در واقع آگاهی نیست، وبال گردن است

دانستگی . بجاي آنکه جایی را روشن کند، تاریکتر می کند. حجاب است
چه بر . هاي ذهنی و محفوظات شرطی شده، همگی از جنس تاریکی اند

 و نتیجه گیري با چنین مقدماتی، تیر در. اساس حدس و گمان اند
براي همین است که تا کنون هیچ کس را به . تاریکی انداختن است

اي دوست، وقتی تاریکی را . حقیقت واصل نکرده و رهایی نبخشیده اند
فَمحونا ”. شناختی، آن محو می شود، و روشنی جایگزین آن خواهد شد

و کنیم و پس نشانه ي شب را مح( “ 1آیۀَ الَّیلِ و جعلنا آیۀَ النَّهارِ مبصرَةً
آن به . همین است“ اشراق”و !) نشانه ي روز را روشنی بخش سازیم
  .معناي رسیدن به نور الهی خویش است

  
  
  
  
  
  

                                                             
  21اسرا، 1



 
 

 )80( 

  نکات قرآنی جلد اول

  !از سینه ي آخرت می نوشند            آنها که فرزند آخرتند - 56
  “1و الوالدات یرضعنَ اَوالدهنَّ“

  “!و مادران مولودشان را شیر می دهند”
که بسیاري تصور کرده اند، این آیه اي رمزآلود و اسراري  به خالف آنچه

اي . هدایتگري است که سالک را به معرفت ناب، هدایت می کند. است
و آنها که . آنها که فرزندان دنیایند، از پستان دنیا شیر می خورند! دوست

. و این دو یکسان نیستند. فرزند آخرتند از سینه ي آخرت می نوشند
آنکه پر از حرص و طمع و زیاده ! کجا؟“ اَبناء اآلخرة”، کجا و “یااَبناء الدن”

همچنانکه . پس بسوي همو می رود. خواهی است، مادرش را می شناسد
چنین . سالکی که مملو از حقیقت طلبی است مادرش را می شناسد

چه به عشق مولی، . کسی هیچگاه از سینه ي غیر مادر خود نمی خورد
و حرَّمنا علَیه المراضع من ”. ود حرام کرده استتوجه به غیر را بر خ

  !)و ما پیش از این، هر مادر شیرده دیگري را بر او حرام کرده ایم( “ 2قَبلُ
  

  )ع(دعاي شاهکار موسی- 57
  “3فَقیرٌ رب انِّی لما اَنزَلت الی من خَیرٍ“

  )!پروردگارا، هر خیري که بر من نازل کنی به آن محتاجم(
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اوج هوشمندي . در قرآن، یک شاهکار تمام است) ع(این دعاي موسی
! دقت کن. و به تنهایی خود کالس آموزش دعاست. سالک را می رساند

موسی براي خدا، احتیاجاتش را لیست نمی کند، نمی گوید این و آن را 
می خواهم، به ذهنش جهت نمی دهد، با کلماتش خود را محدود نمی 

ا باز می گذارد تا هر خیري از هر کجا و هر زمان و به کند، فضاي دعا ر
موسی در نهایت تواضع، هوشمندانه رفتار . هر مقدار و کیفیت، بر او ببارد

می کند، به خدا دستور نمی دهد، اَدا هاي عالمانه در نمی آورد، بلکه در 
زیرا خوب می داند؛ این خداست که . برابر او، یک پذیرش تام می شود

خدایی که خود خیر است و جز خیر از او صادر . ر او را می داندصالح کا
رابطه اي عاشقانه بر “ خیر مطلق”پس فقط کافی است با این . نمی شود

چه اگر چنین شود، کار تمام است و بی شک . اساس تسلیم بر قرار کرد
 واقع در که آیه، بافت در حال …سالک از بهترین ها برخوردار شده است 

به “ فقیر”، آغاز کرده و با “رب”ست، دقت کن؛ با نی کلمه شته از بیش
را بر خودش “ نزول”نشانده، مقصد “ فقیر”را کنار “ خیر”پایان برده، 

را نکره آورده تا محدود و معین نباشد و هر چیزي را “ خیر”هدف گرفته، 
دیده، استفاده کرده، او را باال و خود را پایین “ اَنزَلت”شامل شود، از فعل 

  …نشانه رفته، “ ً دفعۀ”و با این فعل، خیر را 
 سرگردانی و تنهایی از گره بعد ي آیه در بالفاصله که است اینچنین و

 سالک یک دوست، اي … شود می گشوده وجه بهترین به هم آن اش
  .خود قرار ده ذکر را آن. است اینگونه دعایش هوشمند، و تسلیم
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58-		“باداهللاِ ع“  
این دو با هم . وقات خدا هستند، اما همه بندگان خدا نیستندهمه مخل

که در هفت جاي قرآن آمده است، اشاره به “ عباد اهللا”لفظ . فرق دارند
هر کسی را شامل نمی شود، چه هر کسی بنده ي خدا . افراد خاصی است

بسیاري بنده ي دنیایند، بنده ي نفس خویش اند، بنده ي زر و . نیست
 فقط رود می فرعونیان سراغ که هنگامی) ع(موسی …اند زور و تزویر 

بندگان ( “ 1اَن اَدوا الَی عباد اهللاِ”! است، نه کس دیگر“ عباد اهللا” خواهان
، کیانند، “عباد اهللا”حال براي اینکه بدانی )! خدا را به من تحویل دهید
ابو “ لتفسیرحقائق ا”فرموده اند که آن را از ) ع(بهترین شرح را امام صادق

  :برایتان ترجمه و نقل می کنم) 221صفحه(عبدالرحمن سلَمی
یکی بنده اي که با . یکی بنده اي که با خداست: ، سه گونه اند“عباد اهللا”

اما آنکه با خداست از . و یکی بنده اي که با ذکر اوست. نور اوست
که با اما آن. است) ع(و انبیاء ) ص(مشتاقین است و این درجه ي مصطفی 

و اما . نور خداست، همان اهل ایمان اند که بر نور پروردگار خویش اند
اَال بِذکرِ اهللاِ تَطمئنُّ ”آنکه با ذکر خداي تعالی است، از عارفان است، 

2القُلُوب“.  
  
  
  
  

                                                             
  18دخان، 1
  28رعد، 2



    
  

 
 

یمجموعه نکات قرآن  

)83(
|g e 

  امتحان اصلی - 59
  “1مرَّةً اَو مرَّتَینِ عامٍ کُلِّ فی یفتَنُونَ اَنَّهم یرُونَ اَوال“

  !یا آنها نمی بینند که در هر سال یکبار یا دوبار آزمایش می شوند؟آ
امتحانات الهی براي سالکان یک نعمت بزرگ و سکوي پرتاب به دگر 

کل زندگی خود یک آزمایش است اما خداوند در این آیه به . سوي اند
معلوم است که امتحانات دیگر . یک یا دوبار آن در هر سال اشاره می کند

متحان اند و در واقع جهت آماده شدن براي گذر از این یکی دو خُرده ا
هر سال در مفهوم الهی اش، اشاره به یک . امتحان اصلی وضع شده اند

بکار رفته و نه “ عام”دوره ي کامل است براي همین در اینجا کلمه ي 
این نکته اشاره به دوازده مرحله انرژیایی دارد که حکما به آن . “سنَۀ”

هر کدام از این برج ها حکایت خود را دارند . برج یا ستاره گویند دوزاده
گردش افالك در منظومه، . همچنانکه هر ماه و فصلی حکایت خود را دارد

و نیز گردش منظومه به دور مرکز کهکشان، در واقع توفانی از انرژي هاي 
 این انرژي هاي توفنده، بر روح و روان و. شناخته شده و ناشناخته اند

حتی جسم آدمیان، دوره به دوره به فراخور حالشان تاثیرگذار و در 
امروزه این امري ثابت . مواقعی حتی آنها را به حاالت غریب می کشانند

براي گذر از یک دوره . انرژي، تاثیرگذار است. شده است و خرافات نیست
ي دوازده مرحله اي چرخشی، به دوره ي بعد، همواره یکی دو چالش، یا 
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سالکی که این نکته را بداند، . 1ه تعبیري، شکاف انرژیایی پدید می آیدب
با صبر و متانت و توکل، تعادلش را حفظ کرده و به نیکی از این امتحانات 

این امتحانات میتوانند در جلوه ي بیماري، . یا شکاف ها عبور می کند
خسارت، سختی و تنگنا، تحمل خُرده ستمگران، و حتی بالعکس، 

مهم این . وانند در وجهه راحتی، شهوت، ثروت، و یا قدرت رخ بنمایندمیت
ظاهر . است که سالک از این امتحانات به خوبی بگذرد و اسیرشان نشود

او باید ظرفیت خود را نشان دهد، آگاهی . خوب یا بد آنها فرقی نمی کنند
ن لطیف چنی. خود را بر گیرد، و در هر دوره آستانه تحمل خود را باال برَد

شدنی، چنین خلوصی، به واقع سرمایه ي او براي ورود به دور دوازده 
اگر سالکی موفق به گذر از این امتحانات نشود، در . مرحله اي بعدي است

همان مرحله مانده و تا این دوره پابرجاست، امتحانات نیز مرتباً در همان 
نها بر نگیرد، زیرا تا آگاهی اش را از آ. سطح، براي او تکرار می شوند

این روند چونان دیدن خوابی است که به دفعات تکرار . رهایش نمی کنند
برخی هستند که یک خواب را به تکرار می بینند و از آن . شده است

. و آن به این دلیل است که درس آن را نمی گیرند. خالص نمی شوند
ي ا. زیرا هر گاه چیزي فهمیده شود بدون شک عبور از آن قطعی است

دوست، آنچه که آدمی براي گذر از مراحل عدیده ي حیات نیاز دارد، 
بدان، . پس در هر ماجرایی، آگاهی ات را بر گیر و بگذر. است“ آگاهی”

. براي روح بزرگ تو، هیچ مرحله اي ارزش ماندن و جاخوش کردن ندارد
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و ”. هر چند که از منظري باطنی، کل این دوره خود رو به اتمام است
هر چند صبر تو جز به توفیق الهی ! صبر کن(“ 1ر و ما صبرُك الّا بِللهاصبِ

  !)نخواهد بود
  !به هر که بخواهد عطا می کند -60

“شاءن یم یهؤتاهللاِ ی دنَّ الفَضلَ بِی2ا“  
  !)برتري دادن، به دست خداست و آن را به هر که بخواهد عطا می کند(

زیرا علم او، فراتر از فکر و اندیشه  هیچکس دست خدا را نخوانده است
گاه کارها می کند که حتی حکماي الهی به حیرت فرو . هاي بشري است

که پدرش و بقولی ) ع(مثالً؛ مقام بلند توحید را به ابراهیم . می روند
عمویش بت تراش بود، می دهد، اما آن را به کنعان که پدرش نوح شیخ 

را در دربار پر از رقص و شراب ) ع(یو یا موس. المرسلین بود، نمی دهد
فرعونیان پرورش می دهد اما او را تحت تربیت اصحاب کنیسه و معبد و 

است، ) ع(را به عیسو که پسر بزرگ اسحاق “ برکت”. صومعه نمی گذارد
نمی دهد، اما آن را به یعقوب که خود را به کذب بجاي برادر بزرگ جا 

بلیس که هفت و بقولی هفتاد هزار خالفتش را به ا. میزند، عطا می کند
سال او را عبادت کرده نمی دهد، اما آن را به آدمی که براحتی ظرف چند 

 خودش خاص او، علم که حقاً …ساعت نافرمانیش می کند، عطا می کند
پس اي . دکن می عطا بخواهد که کس هر به را برتري و فضل و است،
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. به خودش توکل کن دوست، هیچگاه محزون و مایوس نباش و همواره
چه هیچکس نمی داند که فعل بعدي او چیست و کدام است، و این 

  .به کجا سفر خواهد کرد“ فضل”
  
  “1فَتحاً مبِینَاً لَکانّا فَتَحنا“	-61

  !)ما برایت فتحی روشنگر گشودیم(
علَی االَسف بسیاري از این آیه شریفه، تنها فتح دنیوي و کشور گشایی و 

“ 2ذلک مبلَغُهم منَ العلمِ”بقول قرآن؛ . ن و آن را می فهمندسلطه بر ای
! آیا مغز آیه به چنین چیزهایی اشاره دارد؟)! فهم شان همین قدر است(

آیا خداوند، ! ، چنین چیزهایی مهم است؟)ص(آیا براي روح بزرگ پیامبر
 یک سالک فهیم می داند که! دنیاطلبی و دنیاخوري را نشانه رفته است؟

اینطور نیست، زیرا اینگونه برداشت ها صراحتاً بر خالف انبوه آیات و 
اي دوست، . احادیثی است که ترك دنیا و مذمت آن را نشانه رفته اند

، نفسِ خود را )ص(پیامبر. مهمترین و بزرگترین فتح، فتح خویش است
و آنکه فاتح نفس خویش شود، فاتح تمامی طبقات عالَمِ وجود . فاتح است

سخن از روشنگري است، سخن ! است، دقت کن“ مبین”و این فتح، . است
. سخن از رسیدن به الوهیت خویش است. از نور و فهم و درایت است
یک سالک این سوره را با جان و دل سلوك . سخن از اشراق و وصل است
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تا سرزمین هاي . میکند و عامل می شود تا به فتح خویش نائل گردد
تا از زیر سلطه ي خواهش ها و . خویش را فاتح گرددناشناخته ي نفس 

تا به تمامی، خودش شود، همانگونه . آرزوها و تعلّقات اسارت بار بدر آید
و این فتح دنیا و آخرت است اما نه از بیرون، که از . که خدایش آفرید

اي ! و این یعنی اوج رهایی از همه ي جذابیت هاي دنیا و آخرت! درون
  !“جایی جز خودت براي فتح کردن وجود ندارد”بشنو، دوست سالکم، 

  
  “1و نَفَخت فیه من روحی“	-62

روح خدا، همه جا هست، اما بر هر کس و هر چیز دمیده نشده است، و 
از میان این همه مخلوقات، این انسان است که روح . نکته همین است

مابقی . یدن استالهی بر او دمیده شده و دقیقاً تمام ارزشش به همین دم
“ حی قیوم”این نَفَسِ . مشترکاتی است که دیگران هم از آن برخوردار اند

در این . است که سالکان را به سیر وا میدارد و به حیات طیبه می کشاند
روح، در این نَفَسِ زنده و زندگی بخش خداوند، دانه اي نورانی است که 

. این نور، در روح مستتر است و. از آن سر برون می زنند“ اسماء”همه ي 
با وصل به آن، کار واصل کارستان . گویی مه یی غلیظ آن را پوشانده است

مراقبه ي اصیل تو را لحظه به لحظه به این نور درون نزدیکتر . می شود
یکسان “ روح نورانی”با این همه باز همه ي انسانها از این . می کند

دمیده است، که به صیغه ي مفرد چه برخی را خودش . برخوردار نیستند
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و ! ، و اینان اولیاء اند و اهل اهللا)دمیدم(“ و نَفَخت”از آن خبر می دهد؛ 
دمیده اند که به صیغه ي جمع نیز از آن خبر “ اسماء”برخی را جمعی از 

  ).دمیدیم(“ و نَفَخنا”می دهد؛ 
  

  سقوط به رتبه ي حیوانیت  - 63
  “1و الخَنازِیرَ و جعلَ منهم القرَدةَ“

  )و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورد(
یک سالک فهیم که مشاهده را آموخته و آیات را نوش کرده، میداند که 

آن خرافه نیست، تشبیه و استعاره هم نیست، امري . واقعیت دارد“ مسخ”
هر کس در این دنیا نفسش بر عقلش چیره شود، به رتبه ي . واقعی است

این بدان معنی است که . “2الّا من رحم اهللاُ”سقوط خواهد کرد  حیوانیت
هستی اسرافکار نیست و از جانمایه ي کسی که لیاقت انسان بودن را 

و این نکته، نه . نداشته، چیزهاي دیگري می سازد که لیاقتش را دارد
و در عین حال . خالف عقل است و نه خالف مشاهده ي اهل بصیرت

است که روزي صورت ظاهري هر کس شبیه خصلت هاي  کامالً منطقی
هر . زیرا ظاهر، نمادي است که از باطن تبعیت می کند. باطنی اش گردد

در حدیثی . جا باطن رفت، ظاهر نیز شکلی متناسب با آن خواهد یافت
یحشُرُ بعض النّاسِ ”: حتی به بدتر از این نیز اشاره شده است) ص(نبوي 
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برخی از مردمان به (“ 1سنُ عندها القرَدةُ و الخَنازِیرُتَح علَی صورةٍ
صورتهایی محشور می شوند که حیواناتی همچون میمون و خوك از آن 

برخی از اینان در برزخ مسخ می شوند و برخی !). صورتها زیباترند
به ) ع(در کافی روایتی از امام صادق.دیگرشان بالفاصله و در همین جهان

آمده، که بخشی از آن را که در رابطه با یکی از خلفاي ) ع(اننقل از پدرش
  .بنی امیه است عیناً برایتان نقل میکنم

هنگامی که مرگ عبدالملک فرا رسید به صورت وزغی ”: ایشان فرمودند
آنان که نزد او بودند . مسخ شد و از نزد آنان که پیش او بودند بگریخت

ت دادند بر آنها گران آمد و ندانستند فرزندانش بودند، و چون او را از دس
چه کنند، و سر انجام بر آن شدند تنه درخت خرمایی را بیاورند و آن را 

آنها همین کار را کردند و به آن مجسمه چوبی، . به شکل مردي در آورند
زره اي آهنی پوشاندند و در کفنش پیچیدند، و هیچ کس از آن آگاهی 

  .“2نیافت مگر من، و فرزندانش
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  .انه نزد پروردگار می روندیعمط- 64
  “1قالَتا اَتَینا طائعینَ“

  !)مطیعانه آمدیم: گفتند(
این جمله ي آسمان و زمین، در جواب به خواست خداوند است آنگاه که 

پس معلوم است که زنده اند، زیرا آنکه پاسخ می . آنها را فرا می خواند
  .که می تواند زنده پروري کندیند زنده است آچه این فر. دهد، زنده است

زیرا آنها براي نفسِ خود زندگی ! میدانی چرا آسمان و زمین، پایدارند؟
آن که براي نفس خود . آنها بستر زندگیِ دیگران شده اند. نمی کنند

باشد، همواره در هر “ کل”و آن که در خدمت . زندگی کند، خواهد مرد
آسمان و زمین در ! اندگارياین است راز م. مرحله از حیات، زنده است

آنها چیزي نمی خواهند جز آنچه که خالقشان . خانه گرفته اند“ تسلیم”
  .است“ بی کنشی”و این همان کنش در . خواسته است
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  .آیند سراغت به نفاق اهل وقتی - 65
  … 1المنافقُونَ جاءك اذا

  … آیند سراغت به نفاق اهل وقتی
با نفاق خو گرفته و برخوردار . که منافق استبخشی از نفسِ انسان هست 

زبانش نرم و ظاهر الصالح است اما ایمانش کذب . از نیروهاي خویش است
گاه در سرت . این نیروها سراغ انسان می آیند تا تسخیرش کنند. است

همه درجه اي از . حرف می زنند و گاه احساست را در اختیار می گیرند
نیست که فکر کنی منافق کس دیگري است و  اینطور. این نفاق را دارند

جز قلیلی . جهان امروز مملو از نفاق و دو رویی است. ما پاك از نقاق ایم
که اولیاء خدایند، به جرأت می توان گفت که هیچ کس به تمامی خودش 

زیرا تا وقتی منیت هست، . به انحاء مختلف بازي در می آورند. نیست
نفس . طلبی و سلطه هست نفاق هم هست تا وقتی قدرت. نفاق هم هست

پلید به هر قیمت که شده می خواهد خود را با داشته هاي موهومش 
محفوظ بدارد، پس ابایی ندارد که با ایمان نیز بازي کند و خدا و دین را 

چنین کسی از اعتقادات متعارف زمان خودش، . خرج مطامع خود کند
ست و پیرو کدام دین و فرقی نمی کند کجاي جهان ا. سپر می سازد

. او باید سوراخ امنی براي پنهان شدن داشته باشد. فرهنگ، این کار اوست
اي ! اتفاقا معناي اول نفاق، همان سوراخ کندن و پنهان شدن است

در جهان امروز، کفر، . دوست، بیماري نفاق، بیماري عصر حاضر است
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چه شیطانِ . ستبیماري اول نیست، نفاق اولین و خطرناکترین بیماري ا
مبارزه ي یک سالک، .نفس در لباس نفاق، کارآمدتر است تا در لباس کفر

او می داند که براي ادامه ي سلوکش، باید این نفاق . با نفاق خودش است
اَعدي عدوك نَفسک ”؛ )ص(چه بقول پیامبر . درونی را از میان بر دارد

یکنبینَ جت، نفسی است که بین دو دشمن ترین دشمنان(“ 1الَّتی ب
. جهاد اکبر است. و این سخت ترین قسمت سلوك است!) پهلوي توست

در این مرحله او همواره باید حق را بگوید و لو علیه خودش باشد، و لو 
گاه در این راه آنقدر باید ضرر و تاوان بدهد تا نفاق . پی در پی ضرر دهد

. یک جراحی سخت است این. نهادینه شده در وجودش، به کل زایل شود
و خواهد . و اگر لطف خدا شامل شود، سالک به سالمت گذر خواهد کرد

دید که براي رسیدن به یک زندگی زیبا و پر خیر و برکت، هیچ نیازي به 
دو رویی و حقه بازي نیست و این اخالص است که حرف اول و آخر را 

  .می زند
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  .ش کردندمثل کسانی نباشید که خدا را فرامو - 66
ینَ تَکُونُوا ال ووا کَالَّذم اهللاَ نَسم فَاَنساهه1اَنفُس  

مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز خودیتشان را به (
  !)فراموشی سپرد

. همه چیز را در چند کلمه گفته است! عجب آیه ي زیبا و پر مغزي است
. دیت خودت منجر می شوداي دوست، فراموشی خداوند، به فراموشیِ خو

تو . “2فطرَت اهللاِ الَّتی فَطَرَ النّاس علَیها”. اید“ فطرت”زیرا تو و خدا، از یک 
یاد خداوند با یاد خودت . نمی توانی از منشأ خودت جدا باشی، و نیستی

چگونه خدایی را . گره خورده است، شناخت او با شناخت تو پیوند دارد
فراموش کردن ! نزدیکتر است جدا می پنداري؟ که از رگ گردن به تو

خداوند، یک خواب مسموم است، مرگ سیاه است، تیشه به ریشه خود 
را فراموش کرد و برخوردار “ کل کامل”آخر چگونه میشود . زدن است

. تو تنها با اوست که هویتی حقیقی می یابی! و جست؟! بیدار شد؟! شد؟
  .ست، هر هویت دیگري توهم ا“او”بدون 
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  !را همچون دعوت خودتان از یکدیگر نپندارید“ رسول”دعوت  - 67
  1بعضاً بعضکُم کَدعاء بینَکُم الرَّسولِ دعاء تَجعلُوا ال

صرف فهمیده اند، اما “ صدا زدن”برخی این دعا و دعوت را به معناي 
ممکن است دعا و دعوت ما، بیش از صدا . قضیه فراتر از این حرفهاست

، بدون تردید یک فراخوانی به حیات “رسول”زدنی نباشد، اما دعوت 
استَجِیبوا لله و للرَّسولِ اذا دعاکُم لما ”چه خود می فرماید . حقیقی است

دعوت خدا و رسول را به آنچه زندگی بخش تان است، اجابت (“ 2یحیِیکُم
از آن میان، و . در قرآن انواع دارد، ارضی و سماوي“ رسول”و !). کنید

است و زندگی “ نور”است که رسولِ درون است، و خود “ عقل فعال”
  .هموست“ اشراق”باعث . بخش

  
  

  !سجده کن، نزدیک شو- 68
  “3و اسجد واقتَرِب“

  !)سجده کن، نزدیک شو(
نزدیک . قُرب، با سجده پیوند دارد. این آیه خود یک هدایت تمام است

چون نفس به خاك . افتادن است شدن، مقرّب گشتن، نتیجه ي به خاك
و این نزدیکترین . افتد، قلب عروج می کند و روح به پرواز در می آید

                                                             
  63نور، 1
  24انفال، 2
  19علق، 3
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اَقرَب ما یکُونُ العبد من ربه و هو ”حالت بنده به رب خویش است 
متکبران کجا میدانند که سجده چیست و بر روح و جان آدمی . “1ساجِد

هفت نقطه از کالبدت به خاك می افتد،  اي دوست، وقتی! چه ها می کند
یک مدار انرژیایی لطیف با زمین بر قرار می گردد، یک جریان تصفیه 

این . کننده و تلطیف کننده که بسیار کارآمد، آرامبخش و انرژي زاست
مدار انرژیایی از پیشانی که جایگاه خودآگاهی توست، شروع، و در سیري 

زمین منبع . باره به گردش در می آینددورانی از پنجه هاي پاهایت دو
تا . انرژي است و سجده خود یک مراقبه ي تمام براي کسب انرژي لطیف

تعلیم داده اند، در ) ص(آنجا که دانسته ام سجده به این شکلی که پیامبر 
این شکل خاص . هیچ کدام از ادیان و مکاتب پیشین وجود نداشته است

ر اهل سجده اي، به خودت لطف کن پس اگ. از مراقبه، خاص قرآن است
و به زمین نک نزن، آرام به سجده رو و لحظاتی در همان حال بمان، و 

وقتی تو متواضعانه . گردش انرژي لطیف را با تمام وجودت حس کن
این اثرِ . پایین بیایی، روح قدرتمندانه بسوي الوهیت خویش اوج می گیرد

تسلیم محض و تقدیم سجده، نماد . وضعیِ معکوس، هنر سجده است
وجود است و دقیقاً از این روست که از لطیف ترین انرژي ها برخوردار می 

  .شود
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  !می کند)جانشین(را خلیفه  چه کسی خدا  -69
  “1االَرضِ فی خَلیفَۀً جعلناك انّا داود یا“

  !)ما تو را جانشینی بر زمین قرار دادیم! اي داوود(
. داوود، به معناي محبوب است! لیفه می کندببین خدا که را خ! دقت کن

آوازه . اهل حال است. است“ محبت”با “ مداوا کننده”است، “ ود“ ”داو”
سرشار از عشق . نوازنده ي بربط است. خوانی با صدایی زیبا و الهی است

طبیعت . دل انگیزترین نیایش ها از آن اوست. زیبایی شناس است. است
 …هها و پرندگان با او هم آواز می شوند را می شناسد، آنچنان که کو

 و عصبی آدم یک نه کند، می خود ي خلیفه را کسی اینچنین خداوند
نکته . را“ بخت النصر”و “ جالوت”نه کسی چون . را خشونت از پر و قلدر

خداي ما یک خداي با حال و زیباست که زیبایی را دوست . را دریاب
رحمن و . و مغفرت است اهل بخشش. اهل عشق و محبت است. دارد

و جز این نمی تواند . و جانشین او، کسی شبیه خود اوست. رحیم است
  .باشد
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  !چه کسی را براي خود ساخته -70
  “1و اصطَنَعتُک لنَفسی“

  !)تو را براي خودم ساخته ام(
تو را براي خودم ساخته ”ببین خدا چه زیبا و عاشقانه سخن می گوید؛ 

تو از آنِ کس . ن همه خالئق، تو را براي خودم ساخته اماز میان ای! “ام
دیگري نیستی، از آنِ رنگ و لعاب نیستی، از آنِ تعلقات نیستی، از آنِ 
اینجا و آنجا نیستی، از آنِ خواستن ها و داشتن ها نیستی، از آنِ منی و 

گاه در این آیه غرق می شوم، دوست دارم آن ! تو را براي خودم ساخته ام
تو را براي خودم ”رتب ذکر کنم، تا او نیز مرتب در گوشم زمزمه کند؛ را م

تا بنده ي این و آن ! تا همواره به یاد داشته باشم از آنِ کی ام! “ساخته ام
نگردم، تا مقهور قدرت ها نشوم، تا تسلیم وسوسه ها نگردم و به اسارت 

طلق م”وقتی از آنِ . اي دوست، این آیه ي آزادي است. دنیا نروم
باشی، یعنی از آنِ دیگران و اندیشه هاشان نیستی و از اسارت “ الیتناهی

  .و این آزادي، اوج بندگی است. شان رها شده اي
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  .تا عیان شود" بگو"	-71
  “قُل“

پشت این . ، با هر گفتن دیگري فرق دارد)بگو(“ قُل”در قرآن، کلمه ي 
با . ودن جریان انرژيِ سازنده، یعنی باز ب“اذن”و . است“ اذن الهی”گفتن، 

و . این گفتن، آگاهی رها می شود، اندیشه، از درون به بیرون می جهد
این . چون با اذن است و سرشار از انرژي است، پس سازنده ي چیزهاست

و اینگونه است که با . همان روند آگاهی به انرژي، و انرژي به ماده است
هر اندیشه، . ظهور می رسند ، پدیده ها شکل می گیرند و به“کلمه”

و بهترین تجسم ها، آن است که برخوردار از پشتوانه . تجسم خود را دارد
هایی که “ قُل”همواره به . ي الهی باشد، هماهنگ باشد، روح داشته باشد

. در قرآن آمده دقت کن، که آن کار را براي سالکان راحت کرده است
از . اوج به ظهور رسیدن است از. آمدن است“ الم”به “ قاف”، از “قُل”

میان آن محذوف است بر “ واو”و چون . باطن به ظاهر سیر کردن است
، وقتی گفته شود، وقتی گفتنی را ظهور می “قُل”. سرعت آن افزوده است

و این کلمه ي به . محذوف آن بر می گردد“ واو”. می شود“ قول”بخشد، 
ن با اذن است مسئولیتی و چو. است“ تاثیرگذار”و “ زنده”ظهور رسیده، 

، بی اذن باشد، مخرّب “قول”اما چنانچه . متوجه گوینده ي آن نیست
به تعبیري دیگر، . است و در هستی قابل پیگیري است، قابل مؤاخذه است

است و چون آن را “ سرّ”زیرا تا وقتی چیزي را نگفته اي، . دارد“ کارما”
. است“ عیان کننده”ن وبال گرد“ عیان شده”می شود و “ عیان”بگویی 
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بسیاري را که گرفتار می بینی، به واقع با سخنان خودشان گرفتار شده 
. کلمه شان آنها را به اسارت برده، و زندگیشان را پیچیده کرده است. اند

را بر زبان نمی “ قولی”لذا یک سالک همواره مراقب کلماتش هست و هر 
  .رانَد

  
  “قصه ي آدم“تکرار	-72

صه ي آدم را در هفت سوره مختلف، هفت بار تکرار کرده قرآن کریم، ق
درون مایه ي قصه ها یکی است اما تفاوت هاي قابل توجه اي در . است

مثال در سوره بقره، در . نحوه ي پرداخت حکایات به چشم می خورد
میخواهم در زمین ” ابتداي خلقت آدم، فقط از او سخن می گوید؛ 

اعراف، ابتدا سخن از خلقت جمعی به در سوره ي . “جانشینی بگمارم
شما را خلق کردیم و صورتگري ”میان می آورد سپس از آدم می گوید؛ 

و یا در سوره حجر ! “کردیم سپس به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید
در سوره ص . “من بشري را از گل تیره و بدبو خواهم آفرید” : می فرماید

و گل قبل از سفال و لجن . “اهم آفریدمن بشري را از گل خو”می فرماید؛ 
و یا در سوره بقره پس از خوردن میوه ي ممنوعه، به جمعی . بد بوست

، اما در سوره طه، فقط به دو )از بهشت بیرون روید(“ اهبِطُوا”می فرماید؛ 
و نکاتی دیگر ). شما دو نفر از بهشت بیرون روید(“ اهبطا”نفر می فرماید؛ 

  …ي این هفت حکایت قابل تعمق اندکه در بیان ساختار
 فقط که متعارف تصور خالف بر است ممکن آیا است؛ این سؤال حال
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! باشد؟ شده خلق آدمی بار هر دوره به دوره است، آدم یک وجود به قائل
 آیا! باشد؟ حیات از مختلف دوره هفت به مربوط قرآن حکایت هفت این و

ش، آدمهاي دیگري نداشته قبض و بسط ا هاي دوره در وسیع جهان این
آدم هایی که هر کدام به نوعی از نسخه ي اصلی، نسخه برداري ! است؟

آیا سخن از خلقت بشر، انسان، آدم، انس، ناس، اناس، اَنام و ! شده اند؟
  !است؟ خاص موجود نوع یک به اشاره همه …
  

  !اوست که از طریق تو عمل می کند - 73
“ و یتمذ را یتمما ر یومنَّ اهللاَ ر1لک“  

  !)تو چون تیر افکندي، نه تو بلکه خدا انداخت(
آنگاه که ذهن بشري متوقف شود و اراده در اختیار خدا قرار گیرد، فاعل 

انسانی که در برابر . اوست که از طریق تو عمل می کند. ماجرا هموست
خداوند خاموش می شود، تسلیم می گردد، امر خود را بدو تفویض می 

به . و این عمل ناب است. د، از آن پس عمل کننده، نیروي الهی استکن
و . را موجب می شود“ عمل الهی”نفس تو، “ بی عملیِ”. هدف می خورد

اساتید بزرگ سالها تالش . بدون کارماست. عمل الهی، عمل کامل است
براي یاد . می کنند که چنین تیر انداختنی را به سالکان تعلیم دهند

سکوت همه . تیر انداختنی ابتدا باید خاموشی را بیاموزي گرفتن چنین
گاه که گفتگوهاي درونی ات قطع شوند، ذهن و قلبت آرام آن. جانبه را
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و اوست که می داند چه . گیرند، دست تو و زه کمان در اختیار خداست
در این انداختن، نه مسافت . وقت و چگونه آن را رها کند، و رها می کند

  .آنچه مهم است، نبود توست. مهم است، نه کوچکی هدف
  

  هدایت قلب - 74
“ؤمن یم وهقَلب هد1ن بِاهللاِ ی“  

  )هر که به خدا ایمان آورد، قلبش را هدایت می کند(
هدایت قلب، هدایت مقر فرماندهی وجود توست، هدایت مرکز قواي 

میخواهی قلبت هدایت یابد، چشم دلت به نور حقیقت . مدرِکه ي توست
زیرا خدا، . روشن شود، راهش ایمان به خداست و جز این راهی نیست

و هدایت فقط به واسطه ي این نور میسر . است“ نور حیات و آگاهی”ود خ
). هدایت واقعی، هدایت خداوند است( “ 2انَّ هدي اهللاِ هو الهدي”. است

انَّک ال تَهدي من اَحببت و لکنَّ اهللاَ ”می فرماید؛ ) ص(حتی به پیامبر
اینطور نیست که تو هر که را ( “ 3یهدي من یشاء و هو اَعلَم بِالمهتَدینَ

دوست داشته باشی هدایت کنی، بلکه این خداست که هر که را بخواهد 
و این اشاره به !). هدایت می کند زیرا او به ره یافتگان آگاه تر است

است که عطا می گردد، “ نوري”حکایت . هدایتی خاص و ویژه نیز دارد

                                                             
  11تغابن، 1
  120بقره، 2
  56قصص، 3
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و آن را (“ 1نَهدي بِه من نَشاء من عبادناجعلناه نُوراً ”چه خود می فرماید؛ 
نوري قرار دادیم که به واسطه ي آن هر کدام از بندگان مان را که 

اي دوست، هر هدایتی جز هدایت الهی، !) بخواهیم هدایت می کنیم
و بدان تمام انبیاء و . انحراف است، بیراهه است، شوخی شیطان است

و در واقع این . ت اند، مجراي هدایت اندکه مجري هدای) ع(اولیاء الهی 
  .نور خداست که از طریقشان عمل می کند

  
  !وفا کنید ي که با خدا بستید،به عهد- 75

  “2اُوفُوا بِعهدي“
  !)به عهدم وفا کنید(

ما که یادمان نمی آید عهدي با خدا ! شاید بسیاري بگویند؛ چه عهدي؟
م، و چنان بسته ایم که تار و اما حقیقت آن است که بسته ای! بسته باشیم

اي دوست، فطرت الهی تو، همان . پود وجودمان از آن شکل گرفته است
تو را از فطرت خویش داده است تا خداگونه . عهد دیرین تو با خداست

پس آنگاه که بر اساس سرشت خداداده ات عمل کنی، به . عمل کنی
ي کاذب را کنار و این مستلزم آن است که هویت ها. عهدت وفا کرده اي

بدان . بزنی، خود حقیقی ات را بیابی، تا فطرت الهی ات را به ظهور رسانی
پس به فطرتت واقف . که هر عهد دیگري ریشه از این عهد گرفته است

                                                             
  52شوري، 1
  40بقره، 2
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، فطرتش قرآنی بود و همان را به )ص(پیامبر . شو و آن را به ظهور برسان
ت کاشته اند، همان تو فطرتت چیست، چه دانه اي در وجود. ظهور رساند

  .این تمام داستان است صریح و روشن. را به ظهور رسان
  

  معامله باخدا- 76
  “1انَّ اهللاَ اشتَرَي منَ المؤمنینَ اَنفُسهم و اَموالَهم“

  !)خداوند از اهل ایمان، جان و مال شان را خریدار است(
ت را اگر عاشق نیستی و نمی توانی چون عاشقان بی هیچ توقعی وجود

تقدیم حق کنی، الاقل تاجر خوبی باش، چه خریداري بزرگ بر در 
آن هم با سود . او هر آنچه را که خود به تو داده می خَرَد. ایستاده است

هم جان از اوست و هم مال، با این ! عجب خالق کریم و بزرگواري. زیاد
این نحو سخن گفتن، نشان از آن . حال خریدار جان و مال خویش است

او می خواهد به هر بهانه اي که شده . رد که او عاشق بندگانش استدا
ارحم ”این است . آنها را از خطرها محفوظ و از بهترین ها برخوردار کند

  .“الراحمین
روزي دوست سالکی که چندي ذهنش در گیر موجودات غیرارگانیک 

ین خوف آن داشت، نکند اسیر و دربند شود و یا در ا. شده بود سراغم آمد
به او گفتم؛ این آیه اي . مرحله از سلوکش چیزي را از کف بدهد که نباید

است که اگر سالکی آن را خوب فهم کند، ترس از غیر، کالً از وجودش 
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وحشت تو بدان سبب است که هنوز به این آیه عمل . زایل خواهد شد
براي همین است که هنوز ! نکرده اي و خود را به خداوند نفروخته اي

آنکه خود را به تمامی به خدا . از دست دادن ها در وجودت هست ترسِ
فروخته باشد، آنکه مال خدا شده باشد، بی ترس می شود زیرا دگر چیزي 

او همه چیزش را فروخته . ندارد که ترس از دست دادنش را داشته باشد
هم . و این خداست که باید از مملوکاتش محافظت کند، و می کند. است

د و تمام متعلقاتت را به خداوند بفروش، خودت را راحت کن، اکنون خو
احدي نمی تواند . سبک کن، و آنگاه در امنیت کامل از هر عالَمی گذر کن

دست درازي کند، زیرا تاوان سنگینی دارد و نیروهاي هر “ مال اهللا”به 
موجوداتی که در طبقات زیر ذهنی بسر می . عالَمی این نکته را می دانند

، بدنبال شکار بی صاحب اند، زیرا خوب می دانند که دست درازي به برند
آن که خود . ، بسرعت قابل پیگیري است و عقوبت سنگین دارد“مال اهللا”

و آن . را به خداوند بفروشد، مهرِ بندگی رب العالمین بر او میخورد
موجودات، مهرِ پادشاه را می شناسند و نسبت به پیک او جسارت نمی 

این نکته که گفتم تنها یکی از . سالک پیک اوست، امانت دار اوست .کنند
پس معطل نکن، تا دیر نشده، هم خودت و . برکات خفیه این آیه است

هم متعلقاتت را به خداوند بفروش، خود را خلع ید کن، ذهنت را آزاد کن 
 ،“یگانه”با نیتی فی الحال بفروش به . و اندك انرژي ات را تکه پاره نکن

و یادت باشد وقتی همه . که این برایت معامله اي سراسر سودآور است
چیزت را به خداوند بفروشی، از آن پس دگر مالک نیستی، و نمی توانی 
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در این کیفیت، تو تنها یک . چون گذشته تصرّف نفسانی داشته باشی
اگر چه . یک پخش کننده ي بی منّت. کارگزار ساده براي خدا خواهی بود

  .ر دنیوي هنوز مالک جلوه کنیاز منظ
  

  “!انداختن و اندوختن“	-77
رفَعه اهللاُ ”را پیشه کرد و زنده به آسمان عروج کرد “ انداختن”، )ع(مسیح 

لَیهرا پیشه کرد و زنده به قعر زمین فرو رفت “ اندوختن”قارون . “ا
”االَرض و بِدارِه فنا بِهوختن، از اي دوست، فرق انداختن تا اند. “فَخَس

  .زمین تا آسمان است
  

  اسم مسیح با اسم عیسی تفاوت- 78
مریم رسولَ اهللاِ و ما قَتَلُوه و ما  و قَولهِم انّا قَتَلنَا المسیح عیسی ابنَ “

  “1صلَبوه و لکن شُبه لَهم
عیسی پسر مریم پیامبر خدا را “ مسیح”و نیز بدان سبب که گفتند؛ ما (

بلکه امر بر . حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر صلیب نکشیدند .کشتیم
  !)آنها مشتبه شد
. باید به این تفاوت دقت کرد. فرق است بین اسم مسیح با اسم عیسی

و عیسی . مسیح، آن روحِ مسح کننده است که مملو از روح القدس است
کشت و مسیح را نمی توان . اسم کالبدي است که در اختیار آن روح است
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مگر آن روح عظیم، کشته شدنی یا به صلیب کشیدنی . یا به صلیب کشید
اما کالبد را میتوان به صلیب . پس قرآن دقیقاً درست می گوید! است؟

کشید، و از این منظر اناجیل هم درست می گویند و اختالفی ماهوي 
اگر به آیه شریفه دقت کنی، ابتدا اسم مسیح آمده است و بعد . نیست

و ما قَتَلُوه و ”در جمله “ ه”این یعنی ضمیر . است“ عطف بیان”ی که عیس
وهلَببه مسیح بر می گردد زیرا آیه با آن آغاز گشته، و نه با کلمه ي “ ما ص

اي دوست . عیسی که اسم کالبد مسیح است و در اینجا اسم دوم است
 “عیسی مسیح”با گفتن “ مسیح عیسی”بدان، در علم معانی، گفتن 

در اولی به روح . متفاوت است و هر کدام به بار معنایی خود اشاره دارند
نکته دیگر آنکه؛ ! آن کالبد اشاره می کنی، و در دومی به کالبد آن روح

زنده ”و همین . هم اسالم و هم مسیحیت به زنده بودن او اذعان دارند
 پس شایسته نیست که به اختالف در برداشت ها دامن. کافیست“ بودن

  .زد و چون اصحاب ذهن به بحث هاي ناکارآمد و نامفید پرداخت
  

  !بسوي رب ات باز گرد -79
“کبلَی ری انَّۀُ ارجِعئطمالم ا النَّفستُه1یا اَی“  

  !)اي نفس آرامش یافته و تسلیم، اکنون بسوي رب ات باز گرد(
زیرا براي . ازدآدمی را بس“ نفس”قرار می گیرد تا “ بدن”، در جوار “روح”

که میگویم “ نفس”این . بازگشت به قلمرو حقیقی اش بدان نیازمند است
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و در روند همین زندگی ساخته و پرداخته می . بسیار مهم و حیاتی است
به واقع، عالَمِ واسط است . جسمانیۀُ الحدوث است و روحانیۀُ البقاء. گردد

عالَمی که باشی با آن چه تو در هر . را شکل می دهد“ خودیت تو”و 
روح هنگامی که سیر نزولی می کند تا بدین جهان . شناخته می شوي

اما . “نَفَخت فیه من روحی”ثقیل و مادي برسد، بر مرکبِ نَفخَه سوار است 
پس تالش می کند تا . هنگام عروج و بازگشت، بر مرکبِ نفس سوار است

اگر روح . ق براي خود بسازدوقتی در این دنیاست، نفسی نیکو چون برا
بسازد، “ رام و تسلیم”آدمی نتواند در اینجا که دارِ عمل است، مرکبی 

و چنانچه موفق شود، مراد از این . عروج خود را به مخاطره انداخته است
یا ایتها النفس ”زندگی و این هبوط و عروج، حاصل شده و نداي عاشقانه 

بدان که این ندا، اذن . را می گیردبه موقع تمام وجودش را ف“ المطمئنه
  .دخول به حوزه ي ربوبیت است

  
  خیال باطل-80

  “1کَلّا بل رانَ علَی قُلُوبِهِم ما کانُوا یکسبونَ“
این چنین نیست که پنداشته اند، بلکه دستاوردشان حجاب قلبهاشان (

  !)گشته است
می ریزد که آب پاکی را یکجا بر دست کسانی ! عجب آیه زیبا و صریحی

اینطور . به دستاوردشان مغرور گشته و آن را نجات بخش پنداشته اند
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. نیست که پنداشته اند، چه از منظر الهی، حقیقت چیز دیگري است
و این . است که بر دل می نشیند“ زنگاري”، حجاب قلب است، “رین”

پس . چنین زنگاري خاص کسانی است که خالی از ایمان به حقیقت اند
آنکه خالی از . میسر نیست“ حقیقت محض”آن نیز جز با ایمان به  زدودن

چنین . این ایمان است، دستاوردش هر چه که باشد، زنگار قلب اوست
و هم یحسبونَ اَنَّهم ”کسی خیال می کند که کار نیک کرده است 

اینان )! آنها خیال می کنند که دستاوردشان نیک است(“ یحسنُونَ صنعاً
نباشند، در تاریکی “ حق”که بیشتر کسب کنند، تا وقتی رام  هر چه

  .بیشتري فرو خواهند رفت
  
  !خیانت به خدا -81

  “1و ان یرِیدوا خیانَتَک فَقَد خانُوا اهللاَ من قَبل“
اگر قصد خیانت به تو کنند بدان که پیش از این به خدا خیانت کرده (

  !)اند
  !خیانت به خدا به چه معناست؟

ترین کار در هستی آن است که انسان به آن که به او اعتماد کرده،  زشت
خداوند به تو اعتماد کرده که حیات انسانی را به تو داده و به . خیانت کند

پس به او خیانت نکن، امانتش را، این حیات . سنگ و چوب نداده است
“ حق”با . شگفت را، پاس بدار و همانگونه باش که شایسته ي آن است

                                                             
  71انفال، 1



    
  

 
 

یمجموعه نکات قرآن  

)109(
|g e 

و نشانه ي با . بودن، به معناي هدر دادن زندگی، و خیانت به خداستن
حق بودن، خوب و متعالی زندگی کردن است، چه خدا خود خوبترین 

وقتی خوب و متعالی زندگی کنی، به موهبت . “و اهللاُ خَیرٌ و اَبقَی”است 
زیرا دعوت خدا و رسولش جز به زندگی . حیات خیانت نورزیده اي

آنها که بنوعی اهل خیانت اند، شک نکن . “لما یحیِیکُم”ت حقیقی نیس
که پیش از آن به خدا خیانت کرده اند، چه قداست حیات را به تباهی 

و از همین روست که خیانت گناهی بسیار پلید و گاه غیر . کشانده اند
اي دوست، خیانت به خدا، در واقع خیانت به خود . قابل بخشش است

با . الکت بار و تن دادن به اضمحالل و تباهی استاست، یک خودزنی ه
آنکه خیانت به خدا میتواند مصادیق بسیار داشته باشد اما همه در یک 

پس زندگی گیر و . چیز مشترکند، همگی ریشه در نفس شیطانی دارند
  .خانمان براندازند

  
  اسالم ابراهیم- 82

“رَبل م قالَ اَسلَمتاَسل هبر ذ قالَ لَهینَ ا1العالَم“  
تسلیم رب : ابراهیم گفت! آنگاه که رب ابراهیم به او گفت؛ تسلیم باش(

  !)العالمین شدم
. در این آیه به لطیف ترین وجهی بیان شده است) ع(تمام عظمت ابراهیم

ابراهیم نمی گوید؛ تسلیم چه چیز، براي چه، چگونه، یا براي ! دقت کن
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او حتی براي تسلیم . و کی پاداش. چقدر پاداش. رسیدن به کدام پاداش
نمی گوید اگر موافق عقلم بود تسلیم می شوم، . شدنش شرط نمی گذارد

را در برابر “ تسلیم بی قید و شرط”او . و اگر نبود تسلیمی در کار نیست
) ع(راز عظمت ابراهیم. و نکته همین است. پروردگار جهانیان می پذیرد

در هر . ماجرا به ماجرا تسلیم است. او آن به آن تسلیم است. همینجاست
زیرا برگ برنده اش همین تسلیم . عالَم و وضعیتی که باشد تسلیم است

او به کل از اختیار خود دست شسته و ذهن بشري خود را به . بودن است
او در این تسلیم زندگی می کند، نفس می کشد و . دور انداخته است

مان توحید است و باالترین مقام و دقیقا از این روست که قهر. راضی است
از آیین (“ 1و اتَّبِع ملَّۀَ ابراهیم”می فرماید؛ ) ص(قرآن به پیامبر. را دارد

که به همه اهل ایمان فرمان ) ص(نه تنها به پیامبر). ابراهیم تبعیت کن
از آیین (“ 2و اتَّبِعوا ملَّۀَ ابراهیم”می دهد که چنین تبعیتی داشته باشند 

در میان . ، همان راه بزرگ است“تسلیم”زیرا ! چرا؟). براهیم تبعیت کنیدا
یک رستگاري . نرم و ساده و راحت است. راه هاي دیگر، شاهراه است

بشر ظلوم و جهول، خود را به آن زنده . آرامش مطلق است. قطعی است
زیرا اوست که می داند، اوست که یگانه . ي آگاه الیتناهی می سپارد

او یگانه . “حنیفاً”و آیین ابراهیم، همین یگانگی است . حقیقی استهادي 
“ یگانگی”او از کیفیت . بین، یگانه گو، یگانه اندیش و یگانه پرست است
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او توجه از . خروج نمی کند، به وادي چندگانگی ها و کثرت فرو نمی رود
چنین کسی حتی در خطرناکترین موقعیت ها، از . غیر دوست بریده است

) ع(و ابراهیم! “اَما الَیک و ال”هم درخواست کمک نمی کند ) ع(جبرئیل
و اینچنین است که تمام ادیان . خداست“ خلیل”اینچنین است که 

  .ابراهیمی افتخار می کنند که خود را به او منتسب کنند
  

  گیدیوانفرزانگی و نه  -83
نَّکجنُونٌ ا1لَم ”  

  !)تو دیوانه اي(
که نه تنها به پیامبران که به سالکان واصل نیز در طول  این اتهامی است

در سلوك، مرحله اي ! و این خود نشانه ایست در سلوك. تاریخ زده اند
. و این اتفاق افتادنی است. است که دیگران تو را دیوانه خواهند خواند

نباید بترسی، نباید شک کنی، نباید به عقب باز گردي، زیرا آنگاه که از 
گران فارغ شوي، آنگاه که باورهایشان را خردمندانه پشت سر رنگ دی

بگذاري، آنگاه که دیگر جهان را چون آنان نبینی و چون آنان زندگی 
تو از منظر آنان دیوانه اي بیش نخواهی . نکنی، نتیجه اش همین است

زیرا . یک سالک حق، آماده است تا روزي از این سخنان بارش کنند. بود
چه تا وقتی که برایت . ن مرحله گذر نکند، واصل نمی شودسالک تا از ای

مهم است که دیگران در باره ي تو چه فکر می کنند و چه می گویند، تا 
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وقتی در اندیشه ي آنی که وجاهت دنیوي ات را نزد دیگران حفظ کنی، 
تا وقتی نظر دیگران برایت مهم تر از حقیقت است، تو هنوز از پوسته ي 

اي دوست، . ون نیامده اي و از تاریکیها رهایی نیافته ايمنیت ات بیر
با این اتهام می فهمی که . اتهام جنون، خود یک نشانه ي نیک است

زیرا حق، به . مسیر را درست آمده اي، و از رنگ دیگران فارغ گشته اي
و تو سالک . رنگ هیچ کس نیست و در قداست خویش آزاد و رهاست

راستین حق همواره با سه اتهام روبرو بوده اند؛ و بدان که سالکان . حقی
، )انَّ هذا لَساحرٌ علیم(، اتهام ساحري )و یقُولُونَ انَّه لَمجنُونَ(اتهام جنون 

و چون در راه حق ). اَ تَذَر موسی و قَومه لیفسدوا فی االرضِ(و اتهام فساد 
ان تمام شد و میراث بزرگ استقامت کردند هر سه این اتهامات به نفع ش

  .و نجات بخش خویش را بر زمین باقی گذاشتند
  

  !رب ات را یاد کن، آنگاه که فراموش کردي		-84
“یتذا نَسا کباذکُر ر 1و“  

  !)رب ات را یاد کن، آنگاه که فراموش کردي(
اگر فراموش کنیم که دگر نمی توانیم ! این آیه به چه معنایی اشاره دارد؟

اي ! چیست؟“ نَسیت”مفعولِ فعل ! اد آوریم، چون فراموش کرده ایمبه ی
ذکر . دوست، یاد رب آنگاه یاد است که تو غیر او را فراموش کرده باشی

رب وقتی ذکر است که تو از توجه به دیگران بریده باشی و جلوه گري 
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ی تو وقتی رب یگانه ات را به یاد م. هاي دنیا را پشت سر انداخته باشی
وقتی . آوري که تمام معبودان دروغین را از وجودت بیرون انداخته باشی

 ،همه ي این موهومات به فراموشی سپرده شوند، آنگاه است که ذکر رب
واي دوست، در این ذکر واحد، . تجلّی یافته و تمام وجودت را پر می سازد

جا تمام هستی نهفته است و چیزي گم نیست، چه تمام حقایق در آن یک
  .حضور دارند

است، چون انس می “ اُنس”و بدان که؛ برخی گویند که انسان از ریشه 
و من گویم . است چون فراموش می کند“ نسیان”و برخی گویند از . گیرد

، انس می گیرد و غیر “رب اش”از هر دو نصیب دارد؛ زیرا یک سالک با 
د، رب اش و انسان ناسپاس بالعکس عمل می کن. آن را فراموش می کند

  .را فراموش می کند و با موهومات انس می گیرد
  

  عشق هاي انسانی- 85
  “1قَد شَغَفَها حباً“

  !)قلبش مملو از عشق او شده است(
! چرا نشده باشد! می پرسند آیا در قرآن به عشق انسانی اشاره شده است؟

مگر عشق ! ، جز عشق انسانی است؟)ع(به یوسف) ع(مگر عشق یعقوب
مگر عشق زلیخا به ! جز عشق انسانی است؟) ع(یم، به مریم مادر مر

منتها نکته این است که این عشق ! ، جز عشق انسانی است؟)ع(یوسف
                                                             

  30یوسف، 1
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یعقوب، به عظمت امر خدا . منجر شود، که می شود“ کل”باید به عشق 
زیرا . پی می برد و چشمانش به حقیقت بیش از پیش باز و بینا می شود

مادر مریم، مریم را تقدیم خدا می کند، و با . می رود را نشانه“ روح اهللا”
 فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ”این تقدیم است که در واقع او را به دست می آورد 

. زیرا آنچه را که خدا از کسی بپذیرد او یک برنده ي واقعی است. “1حسنٍ
نفس می کند  زلیخا نیز قلب بیمارش شفا می یابد، چه اقرار به اماره بودن

و با این اقرار است که به نیکی از مرحله ي خواهش هاي نفسانی عبور 
اي . “2و ما اُبرِّئُ نَفسی انَّ النَّفس لَاَمارةٌ بِالسوء الّا ما رحم ربی”می کند 

منجر شود، آنگاه که آن را “ عشق کل”دوست، عشق انسانی آنگاه که به 
چه اگر . ک است، که مقدمه اي الزم و ضروري استنشانه رود، نه تنها نی

بدون شک، . انسانها به یکدیگر عشق نورزند، کار جهان به پیش نمی رود
عشق ورزیدن همان حکمت بزرگ خداوندي است که شگفتیهاي بسیار از 

، وجهی باطنی است که همه ي )ع(در قصه ي یوسف. آن مترتب می شود
افتند اما بدان که فهم همان وجه نیز از ماجراها در وجود آدمی اتفاق می 

گفته اند که کار عقل، کشف آیات است و کار . راه فهم ظاهر میسر است
کشف آیات، عشق انسانی . دل، کشف صفات است و کار روح، کشف ذات

به بار می آورد و کشف صفات، عشق را از آلودگی هاي ظاهر می زداید و 
  .ل می کندکشف ذات، عشق تو را به کل کامل نائ

                                                             
  37آل عمران، 1
  53یوسف، 2
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  !را بخشش کن "عفو"- 86
“فوقونَ قُلِ العنفماذا ی سئَلُونَک1ی“  

  !)از تو می پرسند چه چیز را انفاق کنیم، بگو؛ عفو را(
چیزي را ببخش یا . هر گاه احساس سنگینی کردي، شروع به بخشش کن

چه وقتی از چیزي دل بکنی و نیک بگذري، آن . کسی را عفو کن
بدون تردید . امتحان کن. سا از دلت زدوده می شودسنگینیِ طاقت فر

ورود به حوزه ي شادابی، با . سنگینی و خفقان از قلبت برداشته می شود
، بخشش بال عوض است، بی منّت و بی “عفو”. بخشش امکانپذیر است

برخی عفو را در این آیه به مازاد مال ترجمه کرده اند، این معنایی . آزار
تمامی الیه هاي “ عفو”. راتر از این تعبیرهاستف“ عفو”اندك است و 

، بخشش بدون “عفو”انفاق از نوع . آگاهی و حیات آدمی را در بر می گیرد
تو توقع بازگشت آن را نداري و خود را طلبکار حس نمی . انتظار است

چنین کیفیتی شبیه عشق ورزیدن است، عشق می ورزي بی آنکه . کنی
آرامبخش و “ عفو”یقاً از این روست که و دق. در انتظار جوابش باشی

بدان، آنها که همیشه با نشاط . ، جریان زندگی است“عفو”. نشاط آور است
و سبک روح اند، بدون تردید از جمله کسانی اند که اهل انفاق به شیوه 

و بالعکس . اینان براحتی دل می کَنَند و فراموش می کنند. اند“ عفو“ي
اره در برزخ ذهنی خویش گرفتار و چون کرم ممسکان را نظاره کن، همو

اینان حتی اگر قطره اي از دستشان . در میان داشته هاشان مدفون اند
                                                             

  219بقره، 1
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بچکد، روز و شب در فکر آنند که بازگشت آن، کی، چگونه و چقدر 
او بیماري . یک ممسک، بیمار است، سالم و متعادل نیست. خواهد بود

چنان زمخت و سنگین . گانه استروانی است و با مفهوم جریان داشتن بی
است که گویی سنگی بر سینه اش گذاشته اند و دستانش را غل و زنجیر 

و این بیماري هیچ درمانی ندارد، مگر آنکه از پوسته ي منیت و . کرده اند
که این نیز به سادگی . حماقت خویش بدر آید و دل کَندن را بیاموزد

اي دوست، . اي از آن روبرو شودمیسر نیست مگر آنکه با مرگ یا جلوه 
مهم نیست که کم داري یا زیاد، چه داري یا نداري، مهم نفس بخشش و 

را تمرین کن، کاري کن که دل “ عفو”در هر فرصتی . دل کندن است
که “ عفُو”عفو را عزیز و کارآمد بدان، چه اسم . کندن، ملکه وجودت شود

و اطمینان داشته باش . داردخود از زیباترین اسماء خداست ریشه در آن 
محال است آنکه به این آیه عمل کند، . ، درمانده نخواهی شد“عفو”تو با 

  .او رو سوي غنی تر شدن دارد. در بماند
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  !زنده را از مرده بیرون می کشدخداوند،  - 87
“تینَ المم یالح خرِجالنَّوي ی و بقُ الحنَّ اهللاَ فال1ا“  

که شکافنده ي دانه و هسته است و زنده را از مرده بیرون می  خداست(
  !)کشد

این وجه تمایز اصلی هسته با . سخت و ضخیم دارد ۀ بیرونیهسته، پوست
بیرون آید و قابل  آن پوسته ي سخت باید بشکند تا مغز لطیف. دانه است

عمل می کند، زیرا کفر، “ کفر”این پوسته ي سخت چون . استفاده شود
و از این روست که در احادیث وارده، هسته را به . عناي پوشاننده استبه م

پس کافران از این منظر همان . کافر تشبیه کرده اند و دانه را به مؤمن
آن را . قشرپرستان هستند که اجازه دسترسی به مغز هسته را نمی دهند

از “ نوي”لذا . پوشانده اند، نه خود می خورند و نه به دیگران می دهند
این پوسته، . به مفهوم بعد و دور بودن و دور کردن نیز معنا می دهد“ ناء”

این قشر سخت، مطلقاً بد نیست زیرا بی آنکه بداند دوره اي از مغز، 
و این از خدمات پوسته اي است که چون کفر عمل . محافظت می کند

این در علم باطن به آن معناست که گاه قرار است از بطن . می کند
است، “ زنده”است، مؤمنی که به مثابه ي “ مرده”فري که به مثابه ي کا

این . “یخرِج الحی منَ المیت”یعنی نوري از ظلمت، برون زند . ظهور کند
قشر سخت، به دور مغزِ دانه همیشه باقی نمی ماند، چه تقدیر ازلی این 

تا مغز  است که در پایان هر دوره که مغز میرسد، پوسته شکسته شود
                                                             

  95انعام، 1
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خداست ”براي همین است که آیه می فرماید؛ . دانه قابل استفاده گردد
این روند مغز را از پوسته به در “ !که شکافنده ي دانه و هسته است

آوردن، همچون دریافت حقایق از ظواهر است که ادامه ي حیات حقیقی 
آورند،  مغز خوران، از آنجا که حیات و بالندگی ببار می. بدان وابسته است

زیرا خداوند مزاجشان را براي این کار . نمی توانند پوست خور باشند
و هر کس باید به . پس همواره غذاي خود را می طلبند. نساخته است

حدیثی  4در کافی ج . “1فَلینظُرِ االنسانُ الَی طَعامه”. طعام خویش بنگرد
که در این باب در باب ظاهر و باطن قرآن وارد آمده، ) ع(از امام صادق

یکی از شاگردان خاص “ ذَریح محاربی”ایشان در جواب . قابل ذکر است
) آلودگی را از خود بزدایند(“ لیقضُوا تَفَثَهم”خود که از معناي آیه ي 

و . است) دیدار امام(“ لقاء االمام”پرسیده بود؛ فرمودند؛ آن به معناي 
همین آیه پرسید، هنگامی که شخص دیگري نزدشان آمد و از معناي 

فرمودند؛ به معناي آن است که موي شارب ات را کوتاه کنی و ناخن ات 
آگاه بود، “ ذَریح محاربی”شخص که از جواب قبلی امام به ! را بگیري

“ دیدار امام”از قول شما گفته است که آن به معناي “ ذَریح”اما : گفت
تو راست می  فرمودند؛ هم ذریح راست گفته و هم) ع(امام صادق! است
بدان که قرآن ظاهري و باطنی دارد، و چه کسی میتواند آن معانی ! گویی

  “!گفتم تاب بیاورد“ ذریح”را که به 
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  !از مردم می ترسند و از خدا نمی ترسند - 88
  “1یستَخفُونَ من النّاسِ و ال یستَخفُونَ من اهللاِ و هو معهم“

  !)حال آنکه او با آنهاست! رسنداز مردم می ترسند و از خدا نمی ت(
. زندگی گیر و بیماري زاست. ترس از مردم، از خود بیگانگی می آورد

ترس از اینکه مردم راجع به تو چه فکر می کنند، چه می گویند، از اولین 
و یک سالک باید آن را شجاعانه پشت سر گذارد، تا . موانع وصل است

ترس از مردم، . خود بایستد خودش شود، تا رنگ خود بگیرد و روي پاي
زیرا آنها به توجه مردمان . از آنِ سیاست بازان و شیفتگان قدرت است

نیازمندند و از اینکه تاییدشان کنند و مطیع شان باشند، بهره هاي دنیوي 
یک سالک از این ورطه ها گذشته است و جز از خالق متعال از . می برند

شایند دیگران زندگی نمی کند، زیرا او براي خو. کس دیگرش ترس نیست
و دقیقاً از این روست که اصیل ترین . او راه خود و سلوك خود را دارد

یک سالک آنگاه که از . خدمتگزار خداوند در خدمت رسانی به مردم است
وادي ترس از مردمان گذشته باشد، در هر موقفی می تواند به راحتی و 

بزند و لو از تاییدشان بی بهره صادقانه با آنها روبرو شود، و حرفش را 
او در خدمت مردمان هست اما در خدمت دلخوش کردنشان و . باشد

زیرا یک سالک تسلیم شده، تابع حقیقت است و جز از . فریب شان نیست
پس دیگران چه برایش هورا . که با اوست، خوفی ندارد“ حق تعالی”

  .بکشند و چه تحقیرش کنند، هر دو برایش یکسان است
                                                             

  108نساء 1
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  !هر کس اهل چیزي است، حتی خدا - 89
یکی اهل حماقت است، یکی اهل ستم است، یکی اهل جمع کردن است، 
یکی اهل قدرت است، یکی اهل فسق و فجور است، یکی اهل علم است، 

هو اَهلُ ” است مغفرت و تقوي اهل خدا، و …یکی اهل خدمت است، 
یشتن داري نکند، دنیا به طرفۀ اگر خداوند خو. “1التَّقوي و اَهلُ المغفرَةِ

زیرا فسادي که بشر در زمین و دریاها به راه . العینی بر چیده خواهد شد
ظَهرَ الفَساد فی البرِّ و البحرِ بِما ”انداخته، عاقبتش جز این نخواهد بود 

اما این خداي صبور و خویشتن دار، این خداي . “2کَسبت اَیدي النّاسِ
است “ اهل رشد”ی آمرزد، و باز فرصت می دهد تا آنکه مصلح و ستار، م

زیرا خداوند اهل مغفرت نیز . به نیکی از این مرحله از حیات جهش کند
بارزترین اثر این تقوا و مغفرت الهی را میتوانی در داستان یونس . هست

بیابی، آنگاه که اهل شهرش را وعده ي عذاب داد و خود بر کشتی ) ع(
اما خداوند اهل آن شهر را بجاي مجازات مورد مغفرت سوار شد و رفت، 

این . قرار داد و اجازه داد تا مدتی معین از فرصت زندگی بهره مند باشند
نکته به ما می آموزد که هیچگاه از این خداي بخشنده و مهربان نباید 

نکته ي . قطع امید نمود، حتی در سخت ترین شرایط و بدترین تنگناها
وند، اهل تقوا بودنش را در کنار اهل مغفرت بودنش آورده دیگر اینکه خدا

آنکه اهل تقواست، چیزي نمی خواهد، منفعتی ندارد، بدنبال ! است

                                                             
  56مدثر، 1
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خواهش نفسانی نیست، و دقیقاً چنین کسی است که میتواند، خالصانه 
“ براي”این بدان معناست که این گذشت و مغفرت، . ببخشد و در گذرد

فَیضان ذات . ندارد“ براي”تی نیست، اصالً منفع“ براي”چیزي نیست، 
همچون گلی است که چه کسی باشد چه نباشد، . مملو از عشق اوست

 .عطر خود را دارد

  
90-”است“ صراط مستقیم”نیز خود بر “ رب!  

“راطلَی صی عبنَّ ریمٍ استَق1م“  
  !)رب من، بر صراط مستقیم است(

”دیگر نمی توانی . است “صراط مستقیم”نیز خود بر “ رب او را در راه
و . و دقیقاً از این روست که ما را به صراط مستقیم دعوت می کند. بیابی

زیرا تنها در . “اهدنا الصراط المستقیم”یادمان می دهد تا به دعا بخواهیم 
و صراط، راهی آن . است که تو با نیکی او را مالقات خواهی کرد“ راه”این 

اهی نیست، صراط، راه زنده را گویند، راهی که نَفَس بیرون نیست، هر ر
اوست که راه می . است“ انسان کامل”صراط، وجود زنده ي . می زند

چه اوست که تماماً در اختیار رب است و . نماید و حق را متجلّی می کند
و آن . و انسان زنده، راهنماي زنده و انرژي زنده می خواهد. راه شده است
چنین انسانی . ست، و زمین هیچگاه از او خالی نبوده استانسان کامل ا

رابطی اصیل و . پخش کننده ي فیض الهی به همه ي مخلوقات خداست
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و به بیان حکَما، واسطی میان . کارآمد بین عالَم مجرّد و عالَم مرکّب است
است “ راه”این انسان نورانی، خود . است“ عالَم محسوس”و “ عالَم معقول”

و بدان، آن نداي . از طریق اوست که میسر می شود“ حقیقت”ه و وصل ب
، ما را )منم صراط مستقیم( “ اَنَا الصراطُ المستَقیم”که فرمود؛ ) ع(علی

وقتی این نکته بدانی و با ایمانی . صراحتاً به مفهومی زنده هدایت می کند
 خالصانه، هدایت به صراط مستقیم را طلب کنی، بدون تردید آن را
دریافت خواهی کرد و از مواهبش چه در غیب و چه در حضور بهره مند 

و بدان . کنی“ لقاء”خواهی شد، و چه بسا تا زنده اي، انسان کامل زنده را 
“ انسان کامل”آن کس هدایت به صراط مستقیم شده است که رو سوي 

  .دارد و جز نیل به آن کیفیت ارضایش نمی کند
  
  درخت ذهن-91

  “1هذه الشَّجرَةَال تَقرَبا ”
  !)به این شجره نزدیک نشوید(

پیش از آنکه به معناي درخت باشد، در معناي اصلی اش، ریشه “ شجره”
و از آنجا به آن درخت گویند که درخت با آنکه یک تنه . است“ مشاجره”

دارد، شاخه هایش هر کدام چون شجره اي به خالف یکدیگر از هر سو به 
داراي وجودي واحد، اما . نیز اصل شجره است انسان. مسیري رفته اند

مشاجرات درونی . برخوردار از اشجار مختلف یعنی وجوهی متضاد است
                                                             

  35بقره، 1
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که در وجود او بر قرار می شود، به سبب همین اشجار مختلفه یعنی 
خطرناکترین و سمی ترین این اشجار، . همین وجوه بعضاً متضاد است

است که همواره او را از  این شجره. ذهن تاریک اندیش بشري اوست
این همان . بهشت امن الهی بیرون آورده و باز و باز بیرون می آورد

درختی است که وسوسه ي شناخت نیک و بد را دامن می زند و با ایجاد 
همان است که هواخواه دانش، از . تضاد، دردسر ساز و خانمان برانداز است

آگاهی ”را نمی فهمد، “ دشهو”زیرا ذهن، . راه تضادها و اختالف هاست
او هیچ . بیگانه است“ حال”را نمی داند چیست، و با مفهوم وصل به “ زنده

او فکر و خیال را دوست دارد، گذشته را . تصوري از فرا زمان ندارد
. این شجره کارش همین است. نشخوار کردن و آرزوپروري را می ستاید

همین است که ظرف  براي. اهل موهومات است. اهل زندگی واقعی نیست
 ولٌ”چند ساعت، آدم را از کیفیت بهشتی، به هبوطهج می کشاند“ ظَلُوم .

از این منظر، این همان شیطان پر منیتی است که با وسوسه هر کسی را 
بدر می آورد و در سرزمین تاریکیها و “ تفویض امر”و “ تسلیم”از کیفیت 

  .سختی ها آواره اش می کند
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  جهنمدرهاي -92
  “1لَها سبعۀُ اَبوابٍ“

  !)دوزخ هفت در دارد(
یعنی . هفت حس از مجموعه حواس ظاهري و باطنی، قواي مدرِکه تو اَند
از این . آدمی، اطالعات و دریافت هایش را از طریق آنها بدست می آورد

منظر هر کدام از آنها با توجه به نوع عملکردشان، یا دري است به کیفیت 
حس هاي از تعادل خارج شده . دري به کیفیت بهشتی است جهنمی، و یا

و بیمار و شرطی شده، زمینه هاي ورود به وضعیت هاي سخت و آتشین 
و حس هاي تطهیر شده و سالم و متعادل، زمینه هاي ورود به . اند

، “بویایی”آنگاه که پنج حس ظاهريِ . کیفیت نشاط و آرامش حقیقی اند
، و نیز دو حس باطنیِ قواي “بینایی”و “ یشنوای”، “المسه”، “چشایی”
، در خدمت غضب و شهوت آدمی باشند، هر هفت تاي “خیال”و “ فکر”

یعنی وضعیت حیات را بر انسان . آنها درهاي ورود به کیفیت ناري اند
این حس ها با به زیر سلطه درآمدن توسط . سخت تر و دشوارتر می کنند

خارج شده و بیمار گشته، و از آن  قواي خشم و شهوت، به مرور از تعادل
اطالعات غلط منجر به . پس اطالعات غلط به انسان مخابره می کنند

تصمیم گیري هاي غلط شده، و نتیجه ي چنین روندي، چیزي جز 
و اما چنانچه حس ها، تطهیر شده . استقرار در موقعیت عذاب نخواهد بود

ها درهاي بهشت خواهند قرار گیرند، همان“ خرَد آدمی”باشند و در خدمت 
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و آنچه را از آگاهیهاي . یعنی باعث نیل به آرامش و نشاط حقیقی اند. بود
این درهاي هفتگانه . مختلف به تو مخابره کنند، قابل اعتماد خواهد بود

لیکن . که به واقع مبادي ورود آگاهی اند، همواره بر روي آدم زنده باز اَند
نائل شود، “ نوري”یا “ ناري”کیفیت  این نکته که انسان به کدامیک از

پس همواره این نگاه و اندیشه و عملکرد . بستگی به نوع عملکردش دارد
اما کیفیت بهشتی، یک باب دیگر . خود توست، که عاقبتت را رقم میزند

پس درهاي بهشت را هشتگانه . است“ قلب”دارد که خاص اوست و آن درِ 
باب قلب، بر . یکی خاص خودشهفت تاي آن مشترك است و . گفته اند

نفس پرستان همواره بسته است، زیرا قلب، عرشِ خداي رحمن است و 
این کسان آگاهی هاي شهودي خود . گشوده نمی شود“ مخلَصین”جز بر 

را از این کیفیت دریافت کرده و همواره با همین کیفیت بهشتی مانوس 
  .اند

ي را نیز اشاره دارد، و آن ، به معناي اسراري دیگر“سبعۀ ابواب”اما این 
این است که براي سالک واصلی که جز خواهان خدا نیست، تمامی 

  .با همه ي عظمت شان، بیش از دوزخی بازدارنده نیست“ افالك هفتگانه”
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  اسرار بندگان- 93
  “1و اهللاُ یعلَم اَسرارهم“

  )و خداست که اسرارشان را می داند(
و سرّ او، خالصه و چکیده ي وجود اوست . ستتمام ارزش آدمی به سرّ او

چون دانه اي است نهان که تنها خداوند از آن با خبر . است“ حق”که نزد 
معلوم است که سرّهاي دیگري نیز . اما این آیه به اسرار اشاره دارد. است

بزرگان سه نوع سرّ را قائل شده اند؛ یکی آن سرّ است که . در کار است
دوم آن . زش با حق دارد و بندگان دیگر از آن بی خبر اندبنده در راز و نیا

سرّ است که حتی از فرشتگان نیز نهان است، و آن کشف حقایقی است 
و سوم آن سرّ است که حتی خود بنده . که بر قلب بنده پدیدار می شود

نیز از آن خبر ندارد، و آن استغراق در همراهی با حق است به سبب فناي 
کیفیت، فقط در اختیار حق است، و تمام لذتش همین در  او در این. ذهن

پس دگر، سؤاالت؛ اسرار چه هستند، و کجایند، و . اختیار بودن است
زیرا او اصل را دارد و . چقدر اند، و به چه کارند، برایش مطرح نیستند

این زندگی . آدمی در اسرار پیچیده شده است. همین اصل، او را کافیست
مد و رفت ما، سرّ است، حرکت افالك، سرّ است، هر خود سرّ است، آ

موجودي خود سرّي بزرگ است، اینکه هر لحظه کجاییم و که ایم و براي 
اینکه هر کدام از ما چیزي را به ظهور می رسانیم که . چه ایم، سرّ است

اي دوست، اسرار براي ذهن قابل . در وجودمان نهفته است، سرّ است
                                                             

  26محمد، 1
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چون به زیر باران رفتن است، و از . نی استرمزگشایی نیست، پذیرفت
اسرار . در سکوت، برخوردار گشتن است. ریزش شان تَر شدن است

  .و این تنها اوست که می داند. فهمیدنی نیست، دریافت کردنی است
  
  !انسان از روي نادانی و ستم امانت الهی را پذیرفت- 94

“اً جکانَ ظَلُوم نَّهنسانُ اا االلَهمح والًو1ه“  
  !)و امانت الهی را انسان پذیرفت زیرا او ستمکار و نادان است(

که قرآن به انسان نسبت “ ظَلوم جهولٌ”بسیاري تصور کرده اند که این 
و اتفاقاً بیشتر به . اینطور به نظر نمی رسد. می دهد، تحقیر و توبیخ اوست
انا و مهربان، آخر چگونه می شود خداي د. تمجید و تعریف شبیه تر است

! پس دقت کن! به کسی که امانت او را بر دوش می کشد، اهانت کند؟
هیچکدام از مخلوقات خداوند، امانت الهی اش را که مظهریت او بر زمین 

زیرا هیچکدام نمی توانستند نفس خود را رها کنند و از . است نپذیرفتند
ار، ظرفیتی شگرف می این ک. چه این خالف کینونیت شان بود  .غیر بِبرند

و چنین چیزي در خور . کسی که بتواند از خویش و از غیر بگذرد. طلبید
ظرفیت انسانی بود که میتوانست به نفس خود ستم کند، آن را دور 

این یعنی، از . بیندازد، و به هر آنچه غیر حق است، جاهل و بی توجه شود
یک ! ه هیچ گرفتنجلوه آرایی ها را ب! پوسته ي منیت خویش بدر آمدن

کار هر کسی نیست و تنها از . و این شجاعت میخواهد! بی تعلّقی محض
                                                             

  27احزاب، 1
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برگ برنده ي این انسانِ امانت دار همین است . چنین انسانی بر می آید
او اینچنین مظهریت و . “جاهل به غیر”است و “ ظالم لنَفسه”که 

حق، پاس  خداگونگی خویش را با حذف بی ترحم من، و جهل به غیر
و . او از اختیار خود دست می شوید و توجه از غیر بر می گیرد. میدارد

او . این تنها اوست که از میان انبوه مخلوقات، توانایی این کار را دارد
و این میسر نمی شود جز . آگاهانه با نبود خود، بود حق را پاس می دارد

دوست، این نوع از اي . به همان دور انداختنِ من و بریدن توجه از غیر
این امانت داري، این خداگونگی، . ظلومی و جهولی، دو بال پرواز اوست

. ذهن، توان و قابلیت این مظهریت را ندارد. کار ذهنِ منیت ساز او نیست
تسلیم ”و با . پس در الوهیت خویش سکنا می گزیند. اما روح آدمی دارد

استین و بی توقع براي ، مجراي حق می شود و خدمتگزاري ر“و تفویض
  .مخلوقات خداوند می گردد

  
  خواب اصحاب کهف - 95

“قُودم ره م اَیقاظاً وهب1تَحس“  
  !)آنها را بیدار می پنداري، حال آنکه در خواب اند(

این خواب اصحاب کهف، خواب عادي نیست، نه ظاهرش عادي است و نه 
! “را بیدار تصور می کنیتو آنها ”چه خود صریحاً می فرماید؛ . ماهیت آن

ساکن شدن، به بی ذهنیِ کامل رفتن، مقدمه ي ورود به “ بی خودي”در 
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چه بسا چشمان بازند، اما . عوالم دیگر و یا الیه هاي آگاهی برتر است
براي همین است . وضعیتی کامالً غیر معمول است. ذهنی در کار نیست

ترس پا به فرار  که در ادامه می فرماید؛ اگر آنها را می دیدي از
را که معمول ) خواب(“ نَوم”لذا قرآن، براي شان کلمه ي ! میگذاشتی

زیرا این به . استفاده می کند“ رقُود”است، بکار نمی برَد، بلکه از کلمه ي 
واقع خواب نیست، از محدوده ي این عالَم کَنده شدن و به الیتناهی رفتن 

سر بگذاري، به عوالمِ فراذهنیِ آنگاه که عالَم ذهنِ محدود را پشت . است
این چنین کیفیتی از دیرباز براي حکماي الهی . نامحدود وارد گشته اي

“ الیا”یا “ وِلیا”از سنگ نوشته هایی که امروزه در غارهاي . آشنا بوده است
و “ پارمیندس”در جنوب ایتالیا کشف شده، دریافته اند که حکیم 

گاهی لطیف و برخورداري از حیات شاگردانش از این شیوه براي جذب آ
وقتی سالکی در چنین وضعیتی قرار می گیرد، . ناب، بهره می بردند

کسان دیگري مراقب کالبد جسمی او هستند و گاه سالک را از این دنده 
این چنین خوابی، یا . به آن دنده می کنند تا جریان خونش متوقف نشود

ده زمانهاي کوتاه یا بلند بهتر بگویم اینچنین سیري میتواند در محدو
و این بستگی به قدرت حکیمی دارد که خداوند اذن این . بطول بینجامد

و از آنجا که در این کیفیت، ذهنی نیست، کالبد . کار را به او داده است
سالک، آگاهی و انرژي مورد نیازش را از جهان لطیفی . فرسوده نمی شود

نگاه که در حال بازگشت به که به آن سفر کرده دریافت می نماید و آ
وضعیت معمول است، میتواند اصحاب خود را از آگاهی هاي دریافتی اش 
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نکته دیگر آنکه چون زمان عالَم هاي درهم تنیده شده با . مطلع کند
یکدیگر متفاوت است، مثالً یک روز در عالَم ربوبیت، به قول قرآن، هزار 

“ 1مما تَعدون اً عند ربک کَاَلف سنَۀٍانَّ یوم”سال این عالَم حساب می شود 
، بدیهی است آن که )یک روز نزد پروردگارت، چون هزار سال شماست( 

بتواند حتی کسري از ثانیه را در عالَم ربوبیت بگذراند، چه زمان طوالنی 
نمونه دیگر از این خواب هاي مرگ گونه و شگفت . در زمین گذشته است

ج فرد از زمانهاي عادي می شود، در سوره بقره عنوان شده که باعث خرو
است؛ آنجا که خداوند، جان یکی از انبیاء را گرفت و او یکصد سال مرده 
بود، و آنگاه که خداوند دوباره او را به حالت اولش بازگرداند، تصور می 

ثُم  مٍفَاَماتَه اهللاُ مائۀَ عا”! کرد که چند ساعتی بیشتر در خواب نبوده است
  .“2بعثَه قالَ کَم لَبِثت قالَ لَبِثت یوماً اَو بعض یومٍ

  
  “3حم عسق“	-96

“ حم”! چه کنم که در این آیات جز تبلور عشقی گرم و سوزان نمی بینم
، ریشه در گرمایی دارد “حم”زنده است، چه معناي حروف “ عشق”گرماي 

آیات . ق و رحمت استذاتی که سرشار از عش. که از ذات بر آمده است
شور به پا می کنند و غفلت را به . خدا اینگونه بر دل افکنده می شوند

کَذلک یوحی الَیک و الَی ”آتش می کشانند و وصال را به یاد می آورند 
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کن قَبلینَ مما اینگونه بر تو و بر کسان پیش از تو وحی کنیم(“ 1الَّذ !(
ست و جز با عشق و رحمت سامان نمی کار دین خدا با عشق و رحمت ا

این حروف . و عشق، حق است، اصل است، چیزي عرَضی نیست. گیرد
“ حق”ظهور این . ختم می گردد“ ق”آغاز می شود و به “ ح”مقطعه، با 

فلسفه ي وجودي . جاودان در مظهري به نام انسان، تمام داستان است
خود بدر می آورد و در شور عشق، سالک را از . دین و مفهوم هدایت است

ي که از هر سو فرایش گرفته فنا می کند و در وجه خویش، بقایش “حق”
و این واقعه سالکانه چنان پر شور . “2هالک الّا وجهه کُلُّ شَیء”می بخشد 

و عظیم است که نزدیک است آسمان با تمام وسعتش از هم شکافته 
ه زمین و آسمان نیک می دانند؛ هیچ چ. “3یکاد یتَفَطَّرنَ السماء”گردد 

اي . ، تاب و توان این مظهریت تام را ندارد“انسان کامل”پدیده اي جز 
مفاهیمی که در بطن تک تک آیات . دوست، این سوره ي عاشقان است

و بدان، آن که قدر عشق الهی . آن نهفته است همین معنا را فریاد می زند
خداوند او را دچار محبت غیرش می کند  ؛)ع(را نداند، به قول امام صادق 

”غَیرِه با اهللاُ ح4فَاَذاقَه“.  
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  !اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد -97
  “1ان کُنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعونی یحبِبکُم اهللاُ“	

کسی میتواند  چنین سخنی را، آن هم به این وضوح و روشنی، تنها
تماماً در اختیار حق است، . است“ حق”براستی اعالن کند، که واصل به 

بی منیت است، صاحب رسالت است و سرشار از عشق به مخلوقات 
اطمینان دارم که چنین . است“ رحمۀ للعالمین”در یک کالم . خداست

ادعایی از زبان هر کسی جز واصلین به حق، یک ادعاي مصیبت ساز و 
ظَهر و بطن این آیه سخنش از محبت است، و آن . مان برانداز استخان

انسان کامل، واصل به حق، آن است . را دوطرفه می کند“ محبت”تبعیت، 
که دوستداران خداوند را به او متصل می کند و آنها را از آن عشق الیزال 

. این حکایت قدرت طلبی نیست، حکایت عشق است. سرریز می نماید
در این . ترویج عملی محبت و گذشت است. به سوي معشوق استراهبرد 

  .آیه شریفه، خشونت و سفاهت، کمترین جایگاهی ندارد
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  کفر درون - 98
  “1ِیا اَیها الَّذینَ آمنُوا قاتلُوا الَّذینَ یلُونَکُم منَ الکُفّار“

  !)اي اهل ایمان، با کافرانی که نزدیک شمایند، قتال کنید(
. وست، آن کافري که نزدیک توست، نفسِ توست که در جنب توستاي د

”یکنبینَ جی بالَّت کنَفس كودي عبدترین دشمن تو، همان نفس، “ اَعد
هیچ شکی ندارم که تمامی ! همان منیتی است که در وجود خود توست

ا آیاتی که در قرآن کریم در مورد جنگ و قتال است، بدون استثناء، ابتد
چه قرآن، کتاب سلوك . تبیین مبارزه با نیروهاي مخرّب نفس آدمی است

راهنماي سالک، نه فقط براي این عالَم، که براي تمامی عوالم . است
]. داده ام“ هفت عمق آگاهی”که شرحش را در کتاب [هفتگانه روح است 

و موانع بازدارنده ي این سیر، نیروهاي . قرآن، هاديِ سیر بسوي خداست
س اَماره اند که وجودمان را تباه کرده اند و از هر دري بر ما شبیخون نف

آنها ما را از وصال به حق، از تسلیم محض، از عشق ورزي به . می زنند
ما را خودخواه کرده و از حقیقت دور نموده . مخلوقات خدا، بازداشته اند

وول نیروهاي مخرّب نفس شیطانی، از راههاي مختلف در وجودمان . اند
طمع، حسد، جاه طلبی، قدرت پرستی، تکبر، جهل، حماقت، . می زنند

خود را محق تصور کردن و دیگران را باطل انگاشتن، خود را بهشتی 
دیدن و غیر را جهنمی پنداشتن، فریب، دروغ، ریاکاري، منفعت طلبی، 
وسوسه ها، خواستن ها و آرزوپروري ها، اینها و جز اینها، همه و همه 
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مصادیق کفر و شرك و نفاق اند که عمري در وجود آدمی جاخوش  همان
را هیچگاه فراموش نکن که تفسیر ناب ) ص(این حدیث پیامبر. کرده اند

بدترین دشمنانت (“ اَعدي عدوك نَفسک الَّتی بینَ جنبیک”آیه است 
این نفس، همان کافر نزدیکی است !). همان است که در وجود خود توست

. باید آن را با مبارزه اي سالکانه از وجودمان بی ترحم بیرون بیندازیم که
چه تا مردمان جهان، دست اند کار این مهم نشوند، هیچگاه روي صلح و 

. جهاد در قرآن، از خود سالک شروع می شود. آرامش نخواهند دید
 اصالح، ابتدا در درون اتفاق می افتد، آنجا گُل می دهد، و آنگاه است که

حرف از اصالحِ بیرون، بی آنکه اصالحِ . رائحه اش جهان را در بر می گیرد
افساد است، . درون مورد توجه باشد، یک حقّه ي کثیف شیطانی است

چنین کاري مثل آن است که . ریا و نفاق به بار می آورد. اصالح نیست
بیرونِ ظرفی را مرتب بشویی در حالیکه درونش مملو از زهر و چرك و 

اي دوست، اگر بیرون بد است، درون ما بد است، زیرا بیرون . خونابه است
یک سالک قرآنی، پیش از هر چیز، جنگ و . چیزي جز تجلّی درون نیست

او با فتح درون . قتالش با اوصاف و نیروهاي مخرّب نفسانی خودش است
و این در واقع آغاز . خویش، اصالحِ آنچه برون است را سبب می شود

  .و یک تطهیر عملی است سلوك
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  !ویرانگر ي کوبنده آن -99
  1القارِعۀ ما اَدراك ما و القارعۀُ ما القارِعۀُ

 که دانی چه تو و! ویرانگر؟ ي کوبنده آن چیست! ویرانگر ي کوبنده آن(
  !)است کدام ویرانگر ي کوبنده

ق با انسان فکر می کند که می داند، که هستی را می شناسد، که از حقای
وقتی که قارعه اي بیاید و . خبر است و مفهوم زندگی را درك کرده است

ساختار ذهنی چنین انسانی را ویران کند، خواهد دانست که آنچه را 
حقیقت می پنداشته، و عمري به آن دل بسته، چیزي جز توهمی نبوده 

آن که این اتفاق برایش بیفتد، دگر این جهان، جهان قبلی نخواهد . است
بود، کوهها را چون پشم زده، خواهد یافت، و مردم را چون پروانه هایی 

، نگاهت را تغییر می دهد و تو را از خواب “قارعه”زیرا ! ترسان و پراکنده
پس جهان چهره ي حقیقی اش را به تو نشان خواهد . غفلت می پرانَد

اي دوست، قارعه موجودي زنده است، همان است که ساختار ذهنی . داد
ت را بهم می ریزد و نگاه پیشین ات را می گیرد، و تو را به جهان ا

براي بسیاري چنین اتفاقی پس از مرگ رخ . ناشناخته ها پرتاب می کند
زیرا آنها . خواهد داد، اما براي سالکان حق، از همینجا رخ دادنی است

و آن گاه است که هر کس با . موت شان را همینجا حاصل می کنند
قیقی اش روبرو می شود، زیرا آن قارعه، چشمانشان را تیزبین دستاورد ح

کرده است، حباب ذهنی شان را شکسته است، همه توصیفاتشان را بر باد 
                                                             

  3تا  1قارعه،آیات  1
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در چنین واقعه . داده و از پوسته حماقت و جهالت بیرونشان کشانده است
. اي، خوشا بحال آنان که بی تعلّق اند و ذره اي حب دنیا در دلشان نیست

  .زنگ رهایی است. را قارعه، برایشان یک نعمت تمام استزی
  
  !قسم به قرآن مجید -100

“جِید1ق و القُرآنِ الم“  
  !)ق قسم به قرآن مجید(

بر قلّه ي . از همه بلندتر، ایستاده بر فراز. است“ صد”. ، قاف است“ق”
 ، اسمی از اَسماء الهی، و اشاره به“ق”. حیات و آگاهی، و چیره بر مادون

او کسی است . است“ انسان کامل”و زنده ي حقیقی همان . است“ زنده”
جاي “ قلّه”، بر “اسم جامع”اسم زیبا را دریافته و اکنون با “ نود و نه”که 

ش از جنس “ قلب”، وجهی دارد چون وجه انسان اما “ق”. گرفته است
بر نفس خویش و “ قادر”عرش رحمن است، “ قُربِ”او در . مالئکه است

چنین واصل کاملی، تمامی اَسماء الحسنی چون . بر خالیق است“ هرقا”
او واصل به فطرت الهی . نهرهایی جوشان در وجودش جریان دارند

الی ”اینجا منتهاي سیر . است و از این بلندتر نیست“ ق”. خویش است
را “ قرآن زنده”او . است“ فی اهللا”است و آنچه بعد از این است سیر “ اهللا

سخن می گوید، و بر “ کالم زنده”با . تیِ وجودش یافته استدر هس
و الَّذي ”و همین کتاب، او را به معادش می رساند . می نگرد“ کتاب زنده”
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عادلَی ما كالقُرآنَ لَراد لَیکع همان که قرآن را بر تو فرض نمود، (“ 1فَرَض
ه جوهري بر روي چه این قرآن، پیش از آنک!). تو را به معادت می رساند

کاغذ باشد، اشاره به کتاب هستی است، کتاب جامع، کتابی که جریان 
این کتاب . دارد و ماجرا می سازد و همواره بر مادون خود مسلط است

زنده بر نفس انسان کامل نگاشته شده است، جوهره ي فطرت اوست، 
تاده در این کتاب زنده، چیزي از قلم نیف. چیزي جدا نیست، خُلقِ اوست

براي همین است که . همه حضور دارند، کسی و چیزي غایب نیست. است
چه بدانند و چه - چنین قطبی، چنین انسان کاملی، تمامی پدیده ها 

اینجا، . “سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات و ما فی االَرضِ”مسخَّر اویند  -ندانند
متعالی اش، به آن  او به خود. نود و نه، با آن فرید یگانه، صد شده است

حسبِی ”پس چیزي کم ندارد، چه . ناشناختنیِ نادیدنی، واصل گشته است
  .، به نیکی محقق گشته است)خدا مرا کافیست(“ اهللاُ
  
  .آدمی ، از هر که تبعیت کند، از آنِ اوست - 101

  “2فَمن تَبِعنی فَانَّه منِّی“
  )آن که از من تبعیت کند، از من است(

. در قرآن، بیان یک قاعده ي مهم و حیاتی است) ع(الم ابراهیماین ک
و با همو . آدمی چه بداند چه نداند، از هر که تبعیت کند، از آنِ اوست
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پس مراقب باش که از که پیروي می کنی، که را دوست . محشور می شود
یک سالک باید بداند که در خدمت کدام اندیشه . داري، و تسلیم که اي

. از آن پیروي کن، که تو را آزاد می کند. راه که قدم می گذارد است و بر
، )ع(پیروي از مشی ابراهیم خلیل . رهایت می سازد. می کند“ مخلَص”

آزادي به بار می آورد، زیرا به یگانگی رفتن و توحید را پاس داشتن، 
ۀَ و اتَّبِعوا ملّ”لذا قرآن به صراحت فرمان می دهد؛ . نتیجه اش همین است

زیرا آن که به ). از ابراهیم یگانه پرست، تبعیت کنید(“ ابراهیم حنیفاً
یگانگی رود، از اسارت کثرت رهایی یافته و روح و جانش را از رنج 

والیت از آن ( “ الوالء لمن اَعتَقَ“می فرماید؛) ص(پیامبر . رهانیده است
یک جوانمرد . ستا“ فتی”، یک )ع(ابراهیم). کسی است که آزادت کند

زیرا . و آن که از آنِ او شود، یعنی به آزادگی دست یافته است. آزاده است
  .او خود تماماً از آنِ یگانه اي است که آزاد مطلق است

  
  !بر هر که بخواهد گشایش می دهد یا تنگ می گیرد		-102

“بِکُلِ شَیء نَّهر اقدی و شاءن یمطُ الرِّزقَ لبسی یمل1ع“  
بر هر که بخواهد گشایش می دهد یا تنگ می گیرد زیرا او به هر چیزي (

  !)داناست
! به یکی می گوید؛ کشتی را بساز، به یکی می گوید؛ کشتی را سوراخ کن

به یکی آسان می گیرد و گشایش می دهد، به یکی سخت و تنگ می 
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ا می شود ب) ع(، یکی ایوب“داشتن”می شود با ) ع(یکی سلیمان! گیرد
اوست که . زیرا این اوست که بر بندگانش آگاه و حکیم است. “نداشتن”

چه رشد . می داند رشد هر کسی در کدام جریان ربوبی محقق می شود
این بدان . روحی برخی در گشایش است و رشد برخی در تنگ گرفتن

معناست که هر روحی، آگاهی خویش را در وضعیتی متناسب با مقدرات 
و در عین حال، این به آن معنا نیست که آنهایی . ی آوردخودش بدست م

زیرا همین . که برخوردار از گشایش اند، به تنگدستان بی توجه باشند
چه خود خداوند در سوره نحل آیه . قضیه ماده ي امتحانی آنها نیز هست

خداوند روزي برخی از شما را از برخی دیگر افزون [”می فرماید؛  71
ان که فزونی یافته اند چرا از روزي خود به کرده است، پس آن

آیا نعمت خدا را ! زیردستانشان نمی دهند تا همه در روزي یکسان شوند؟
یک سالک آگاه چه در گشایش باشد و چه در تنگی، “ !]انکار می کنید؟

چه داشته باشد و چه نداشته باشد، رشد و آگاهی اش را بر می گیرد و 
  .را خوب می شناسد زیرا او این بازي. می گذرد

  
  .عبادت متکبرانه به جهنم می رسد-103

  “1اَلَّذینَ یستَکبِرُونَ عن عبادتی سیدخُلُونَ جهنَّم داخرِینَ“
کسانی که تکبر کنند و ”بسیاري تصور کرده اند که مفهوم آیه این است؛ 

اینطور . “عبادت خدا را نکنند، به خواري به جهنم داخل خواهند شد
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خطاب آیه به خود عبادت . یست، آیه به معناي دیگري اشاره داردن
کسانی ”این آیه ي شریفه بدین معنا و مفهوم اشاره دارد؛ ! کنندگان است

که عبادتم را می کنند و به خاطر عبادتی که کردند، تکبر می ورزند، آنها 
فعل ! این معنا کجا و آن یکی کجا. “به خواري وارد دوزخ خواهند شد

یعنی به “ عن عبادتی”طلب کبر کردن و متکبر شدن است، و “ یستَکبِر”
اي دوست، عده اي عبادتشان متکبرشان ! سبب عبادتی که می کنند

کرده است، به نفس شان می بالند و فخر می فروشند و خود را رستگار و 
و همین تکبر . بهشتی قلمداد نموده و غیر خود را دوزخی می پندارند

پس اگر اندك عبادتت ! آن هم به خواري. ت که درِ دوزخ آنها می شوداس
تو را متکبر کرده و میکند، بهتر است نکنی، خطرناك است، چه نص 
! صریح قرآن می فرماید چنین کسی به خواري وارد دوزخ خواهد شد

بدان، تنها بندگیِ خالصانه، متواضعانه و عاشقانه است که مورد پذیرش 
  .تحق تعالی اس
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  !)خداوند بر دلها و بر گوشهایشان مهر زده و بر دیده هایشان پرده کشیده است	-104
  “1خَتَم اهللاُ علَی قُلُوبِهِم و علَی سمعهِم و علَی اَبصارِهم غشاوةٌ“

چه کار خوب و مفیدي کرده است این خداي مهربان که آنها را در 
خداوند با ! را نمی کرد، آنها می مردند اگر این کار! حجاب فرو برده است

زیرا آن که قابلیت و توان دریافت تجلّی نور ! این کار نجاتشان داده است
وقتی چون . حق را ندارد، با برق اولین تجلّی بدون تردید هالك می شود
اي دوست، ! موسی یی طاقت نیاورد و بیهوش شود، که طاقت می آورد؟

ي هستی، آمادگی خاص خود را می طلبد، و دریافت حقایق از سرچشمه 
سلوك براي همین است، تو را آماده ي . مقدمات واجب خود را دارد

جز این باشد، انسان با این ذهن و این قلب و . دریافت حقایق می کند
چشم و گوش بیمار و شرطی شده، با این همه تلقینات جوراجور که بر او 

او ابتدا باید ! هم حقایق را دارد؟عارض شده است، کجا توان دریافت و ف
بیدار شود، وجودش را از برداشت ها و قضاوت ها خالی کند، و تسلیم 
محض، یک پذیرش تام گردد، و آنگاه است که شایستگی دریافت حقایق 

اَللهم اَرِنی االَشیاء کَما ”آنگاه است که می تواند بخواهد؛ . را خواهد داشت
یاشیاء را بر من بنما خداوندا، حقیقت( “ ه(  
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  نه هر خالقی -105
  “1فَتَبارك اهللاُ اَحسنُ الخالقینَ“

  !)با برکت است خدایی که بهترین خالقین است(
آیا خالق هاي دیگري جز خداي یگانه وجود دارد که این آیه شریفه او را 

نه است زیرا تنها . پاسخ هم نه است و هم آري! بهترین شان می داند؟
از این منظر، او یگانه اي . “غَیرُ اهللاِ هل من خالقٍ”. لق از عدم اوستخا

است که توانایی آن را دارد که بی سبب و بدون ماده ي اولیه و بی آنکه 
نیاز به چیزي داشته باشد، هر آنچه را که اراده کند به بهترین صورت و 

دیگر، کسانی  اما از منظر. سیرت، خلق کند و از نیستی به هستی در آورد
هستند که به اذن او دست اندرکار خلق می شوند، که قرآن نیز خود به 

و اذ ”که در باره ي او می فرماید؛ ) ع(مثل عیسی. این نکته اذعان دارد
و ( “ 2تَخلُقُ منَ الطِّینِ کَهیئَۀِ الطَّیرِ بِاذنی فَتَنفُخُ فیها فَیکُونُ طَیراً بِاذنی

ن من از گل، چونان پرنده را خلق نمودي و در آن دمیدي و آنگاه که به اذ
که این خلق به اذن خود خداوند است که !) به اذن من پرنده اي شد

اما از این مراتب واال که بگذریم، مراتب پایین تر دیگري . اشاره شده است
مثالً خود . وجود دارند که هر سطحی از آن، خلق کنندگان خود را دارند

که انجام می دهی، اندیشه اي که می پرورانی، حتی تخیلی که  عملی. تو
میکنی، مخلوقاتی هستند که بسوي خودت بر خواهند گشت که در 
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کُلُّ ما میزتُموه بِاَوهامکُم فی اَدقِّ ”احادیث نیز بدان اشاره رفته است؛ 
ست، اعمال و اندیشه ها، اي دو. “1معانیه فَهو مخلُوقٌ مثلُکُم مردود الَیکُم

بدي ها و زشتی ها، ! تجسمی دارند که به موقع با آدمی روبرو می شوند
موجودات شریر می سازند، همچنانکه خیر و خوبی ها، مخلوقات زیبا و 

این را خرافه نپندار که عمل و اندیشه ي انسان، از . دلنشین می آفرینند
ما همواره با . اده را داردانرژي است، و انرژي قابلیت تبدیل شدن به م

این . هم در دنیا و هم در آخرت. دستاوردهاي خودمان روبرو می شویم
بدان معنی است که نفوس، پس از انتقال به عالَم دیگر، با خیر و شرشان 

پس باید مراقب بود که در . که موجودیت یافته اند به سر خواهند برد 
مل و اندیشه ي پرورش یافته زیرا هر ع. روند زندگی مان چه می سازیم

زیبا می سازد، “ اَحسنُ الخالقین”. اي، بدون تردید تجسم خود را دارد
بهترین ها را خلق می کند، زیرا او چون انسان نمی اندیشد و عمل نمی 

یک سالک با توجه به او، با استمداد از او، و با خدمتگزاري به او، . کند
  .خود شیرین و گوارا و بهشتی می کندرا بر “ دار العمل”محصول این 
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  “میم”هفت  - 106
  “1منّا و برکات علَیک و علَی اُممِ مّمن معک یا نُوح اهبِط بِسالمٍ“	

به سالمت و برکاتی از ما که شامل تو و امت هایی که با تو اَند، ! اي نوح(
 !)فرود آي

در این آیه شریفه “ میم”هفت ! یک امت با نوح نیست، امت هایی است
اگر درست و با احتساب تشدید ! پشت سر هم مشاهده می کنی

این یک اعجاز بیانی فوق العاده، و در عین ]. “مّمن معک اُممٍ”![بخوانی
“ میم”و تنها جاي قرآن است که این تعداد . حال حرزي قدرتمند است

اگر هفت آسمان و . است نماد انسان الهی“ میم”. پشت سر هم آمده است
زمین هست، پس هفت نوع انسان با الیه هاي آگاهی مختلف نیز حضور 

به تعبیري “ انسان”. آسمان بی زمین نمی شود و زمین بی انسان. دارند
. فرزند این دو است. واسط میان زمین و آسمان است. است“ ما بینَهما”

. انسان خود را دارد هر الیه ي حیات و آگاهی از این افالك هفتگانه،
، یا از این “افالك سبعه”زیرا تو در سلوك باید از این . الگوي خود را دارد

“ مخلَص”طبقات هفتگانه ي حیات و آگاهی، عبور کنی، تا خالص شوي، 
نوح، هفت الگوي نجات را در سفینه ي . واصل گردي“ حق”شوي، و به 

اقلیم خود اَند و سالکان هفت روحی که هر کدام پادشاه ! خود نهفته است
کلمات ”در دومین مقاله ي کتاب . را در هر مرحله از سلوك ره می نمایند
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شرح مبسوط این عبور را “ هفت عمق آگاهی”و نیز در کل کتاب “ بارانی
  .آورده ام، به آنجا رجوع کن

  
  وارثان حقیقی زمین- 107

  “1انَّ االَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ“
  !)را بندگان صالحم به ارث می برند زمین(

نگاهش، . صلح طلب است. دارد“ صلح”کسی است که ریشه در “ صالح”
کالمش، جریان اندیشه اش، ارتعاش تمامی الیه هاي وجودش، سرشار از 

صالح آن است که به وحدت می . عشق و محبت به مخلوقات خداست
. ارچه می سازدکسی است که پیوند می زند و یکپ. “صلح کل”رود، به 

صالح هر . یک ترجمه ي ناقص است“ صالح”ترجمه ي نیکوکاري براي 
صالح، آن نیکوکاري است که نیکویی اش، که هر اقدام . نیکوکاري نیست

. به بار می آورد، وحدت و هماهنگی ایجاد می کند“ صلح“و فعالیتش،
نهفته “ صالح”، در ذات “صلح”چه این . محصول عمل صالح، صلح است

چیزي عرَضی نیست، اکتسابی نیست، نمایشی نیست که بخواهد . ستا
او جریان وجودي اش رو سوي صلح و . اداي صلح طلبان را در بیاورد

صالح، ریشه از . چنین کسی خالی از نفرت و خشونت است. سالم دارد
از بزرگترین صفات ذاتی خداوند است و “ صلح”اصل گرفته است زیرا 

پیوندها را . “واهللاُ خَیرٌ”، و خیر همان خداست “لح خَیرٌوالص”است “ خَیر”
                                                             

  105انبیا، 1
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عبد صالح، عبدي است که . که از این ساده تر توان گفتنم نیست! دریاب
هر کارش کنی، جز . وجودش سرشار صلح و سالم و عشق و محبت است

او جوشیده در . و جز این نمی تواند باشد. وحدت از او بیرون نمی ریزد
و اما آن . است“ عبادي الصالحون”این آیه، اشاره اش به  و. است“ صلح”
تا . ، پیش از آنکه آن زمینِ بیرون باشد، زمین وجود خود توست“ارض”

وجودت به وحدت نرسد، تا صلح را از سرچشمه ي قلبت ننوشی، تا روح و 
جانت از آن سرشار نشود، تا به نفس خویش مسلط نگردي، تا از درون به 

کلمات قرآن، . چیزي در آن بیرون محقق نخواهد شد صلح کل نرسی،
بدان، . حساب شده اند، هر کدام جهان خود، و رائحه خاص خود را دارند

این ارض را، این زمین وجود را، تنها کسانی به ارث می برند که توانایی 
و این روندي است که از باطن آغاز می شود . را داشته باشند“ صلح”ایجاد 

  .که ظاهر را در بر می گیردو آنگاه است 
  

  خیر کثیر -108
  “1انّا اعطَیناك الکَوثَر“

  !)ما به تو خیر کثیر را عطا کردیم(
این مقام جمع است، مقام ) . 108(، یعنی “نَحنُ”یعنی ما، یعنی “ انّا”

 سوره نیز سوره ي . اند) 18(جمع اسماء حق تعالی، که همگی حی خود
، ) 810(“ خیر”. همین است“ کوثر”زیرا معناي . “خیر کثیر”است و )108(
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) 108( جریان هر ذکري با . است)  108(است که خود اصلِ “ حق”
، جاري شدنی “حق”تثبیت شدنی است، چه هیچ اسمی از اسماء، بی 

جمع . اسماء حق، نهرهاي جاري شده از سرچشمه ي الوهیت اند. نیست
هر است که سرشار از حیات و شان، به تمثیل بزرگترین و با برکت ترین ن

این جریان همیشه زنده ي حق، همان خیر کثیر است که به . آگاهی است
تثبیت “ حق”تو فقط با . هر کس عطا شود، به جاودانگی دست یافته است

حق یک معناي انتزاعی . می شوي، معناي خود حق نیز تثبیت است
مظهرش در زمین  .نیست، جریانی زنده است که بزرگ تجلّی خود را دارد

را عطا “ خیر کثیر”وقتی می فرماید؛ ما به تو این . است“ انسان کامل”
و از این . کردیم، این یعنی مظهرش همان است که به او عطا شده است

و دیدن او، دیدن حق است، . روست که اطاعت از او، اطاعت از حق است
کسی غیر حق را در چنین . “من رآنی فَقَد رأي الحقّ”همچنانکه فرمود؛ 

را لبیک گفته و ) قربانی کن(“ و انحر”وجودش قربانی کرده است، یعنی 
در چنین کیفیتی، . ریشه هاي حب غیر را از وجودش بر کنده است

و . اند، بی عقبه و بی دنباله اند“ اَبتَر”دشمنان وِصال، بی ریشه گشته اند، 
و این . در حیاتی پاکیزه. یاین یعنی سکنا گزیدن در امن و آرامشی حقیق

واصل است، کسانی که بند حق اند و بنده ي کس و چیز “ اَحرارِ”مقام 
  .دیگر نیستند
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  .مجرمان از عالمات چهره هایشان شناخته می شوند		-109
  “1یعرَف المجرِمونَ بِسیماهم فَیؤخَذُ بِالنَّواصی و االَقدامِ“

پس از جلوي سر و ! شناخته می شوند مجرمان از عالمات چهره هایشان(
  !)قدم هایشان گرفتار می شوند

و از آنجا که همه ي جرم ها . جرم مثل بیماري است، عالمات خود را دارد
ریشه در ظلمت جهل و نافهمی دارند، عالماتش به صورتهاي تاریک 

برخی چهره  روزي که( “ یوم تَبیض وجوه و تَسود وجوه”. تشبیه شده اند
شناخت این !). هایشان سپید و درخشان است و برخی سیاه و ظلمانی

این . عالمات، علمی الهی است که بسیاري از اولیاء حق، از آن با خبرند
علم، غیر از آن مبحث چهره شناسی است که برخی روانشناسان بدان 

از . سرگرم آنها نشو. آن مشتی تخمین و حدس و گمان است. اشاره دارند
این چهره شناسی که قرآن به آن اشاره . طریق آنان نمی توان حکم کرد

دارد، علمی قطعی و یقینی است و از باال به اولیاء و مالئکه افاضه می 
چنین علمی . و جز به اذن خداوند، حقِ تعلیمش را به کس ندارند. شود

که به  کار را بر اولیاء الهی آسان می کند، زیرا دگر الزم نیست از کسی
آنها مراجعه کرده، سؤاالت عدیده بپرسند، چه براحتی شخص را و حال و 

  .روزش را می بینند
حال سؤال این است؛ این مجرمینی که به نوعی ظلم کرده اند، چگونه به 

بسیاري گفته اند؛ موهاي پیشانی و قدم ! روند تقاص گرفتار می شوند؟
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لزومی به ! که مو نداردآخر پیشانی ! هاي آنها را گرفته و می کشند
انگار یکی چیزي گفته و بقیه نیز از روي دست او همان ! کشیدن پا نیست
است و منظور از “ ناصیه”جمع “ نواصی”! حال دقت کن! را تکرار کرده اند

همان بخشی که مرکز خودآگاه آدمی است، یعنی . آن، جلويِ سر است
“ ناصیه”. می دارد جایگاه همین ذهنی که آدمی را به اقدام عملی وا

جایگاهش پایین است، وقتی ذهنِ تاریک اندیش، “ قدم”جایگاهش باال، و 
ها نیز به تبعیت از آن، شخص را راهی وضعیت هاي “ قدم”فرمان برانَد، 

این یعنی خود شخص، . دشوار، و به تعبیري دیگر به جهنمش می کشاند
ذا با توجه به ل. با ذهنیات خویش و قدم هاي خویش به آن سو می رود

نیز مجهول آمده، از این منظر میتوان گفت؛ آنکه او را “ یؤخَذُ”اینکه فعلِ 
اندیشه و عمل خودش است که . به جهنم می کشاند، خودش است

آن مالئکه ي . گرفتارند و او را بسوي گرفتاري بیشتر سوق می دهند
ودش غضب که در برخی روایات وارد آمده، نیروهاي مخرّب نفسانیِ خ

آنچه که . است“ 1فَذُوقُوا العذاب بِما کُنتُم تَکسبونَ”زیرا حکایت . است
و این یعنی؛ سیستم . کسب کرده اند همان باعث عذاب شان می شود

هم خیر و هم شرّ هر کس را بر نفس . هستی، هوشمندانه عمل می کند
ی به تو دارد که و این بستگ. “2فَاَلهمها فُجورها و تَقواها”اش نگاشته است 

                                                             
  39اعراف، 1
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. بگذاري“ شرّ”روي، یا خود را در اختیار “ خیر”چگونه عمل کنی، به راه 
  .زیرا هر راهی را سرانجامی است که اصحاب شان بدان واصل می گردند

  
  جایگاه بلند - 110

  “1و رفَعناه مکانَاً علیاً“
  “!او را به جایگاهی بلند فرا بردیم”

. است که آیه صراحتاً بدان اشاره کرده است“ علیمکان ”این جایگاه بلند، 
نور هدایتگر . پیش از آنکه یک کالبد باشد، یک روح بلند است) ع(علی
مکان ”. آشکارا) ص(با همه ي پیامبران در خفا بوده است و با پیامبر. است
هر کسی را بدان راه . ، یک کیفیت متعالی از حیات و آگاهی است“علی

همان شخصیت ) ع(و ادریس . وار می خواهد “ادریس”سالک . نیست
. پیچیده در اسرار است که حکمت هاي اسراري بسیاري منسوب به اوست

و . اینجا منطقه ي اسرار است، قلمرو بلند آگاهی و حیات سرمدي است
سرشار از آگاهی و حیات، همان است که همیشه بوده “ روح بزرگ”این 
  :به وضوح بیان میکند“ افتخار”و  “تُطُنجِیۀ”چه خود در خُطَب . است

منم والی رحمان، منم رفیق خضر ” …“ منم بلند کننده ي مقام ادریس”
اسمم در صحف، ” …“ و هارون، منم همنشین موسی و یوشع بن نون

است، بدرستی که “ علی”است و در نزد عرب، “ بریا”، و در تورات “ایلیا”
  “!رفت آنها را می شناسندبراي من اسم هایی در قرآن است که اهل مع
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فرمان “ اذن خدا”است که به “ روح بزرگ”اي دوست، در این هستی، یک 
می راند، تعلیم می دهد و واصل می کند، این روح زنده و آگاه در هر 

است و صاحب “ کرّار”دوره اي تجلّی خاص خود را داشته و دارد، زیرا 
کار می کند، هر چند که  با روح یگانه“ یگانه”بدان . هاي بسیار“ رجعت”

و این ماییم که در اندیشه هایمان پر از تفرقه . تجلیات بسیار داشته باشد
اي دوست، براي آنکه روح مان به جایگاه بلند، . است، پر از منیت است

تسلیم راستی و . تسلیم حق. نائل شود، باید تسلیم روح بزرگ بود
  .شناسم جز این راهی به فالح و رستگاري نمی. درستی

  
  !کسانی که قرار نیست به کسی جواب پس دهند		-111

  “1هذا عطاؤُنا فَامنُن اَو اَمسک بِغَیرِ حسابٍ“
این عطاي ما به توست، میخواهی ببخش یا امساك کن، بر تو حسابی (

  !)نخواهد بود
کسانی که قرار نیست به کسی . “مخلَصین”. آزادگان. این مقام اَحرار است

اینان نسبت به آنچه خداوند به آنها بخشیده است، ! ندجواب پس ده
جریان هوشمند هستی، از هر کس دیگري جز اینان، . صاحب اختیارند

. کوچک و بزرگ ندارد، چه ذره اي باشد چه کوهی. حساب خواهد کشید
آزادي عمل، موهبتی الهی است که از درونِ سالک شکوفا گشته و آنگاه 

ین پاداش بزرگ، این آزادي، این مؤاخذه نشدن، ا. بیرون را فرا می گیرد
                                                             

  34ص، 1
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این امنیت روانی، از آنِ واصالن از احرار است که در قرآن تحت عنوان 
نیز از “ حق”اند و “ حق“کسانی که از آنِ. از آنها یاد شده است“ مخلَصین”

کسانی که هم خداوند از آنها راضی . “من کانَ هللاِ کانَ اهللاُ لَه”آنِ آنهاست 
اینان از خوف و . “راضیۀً مرضیۀً”ست و هم آنان از خداوند راضی اند ا

اما دیگران همواره در . اند“ ال خَوف علَیهِم و ال یحزَنُونَ”. اندوه رسته اند
آیا تصمیمات و اعمالشان، ! این ترس و هراس اند که چگونه عمل کنند

اري کنند یا نکنند، اگر ببخشند یا نبخشند، ی! درست و مورد تایید است؟
انجام دهند یا ندهند، عاقبت چه خواهد شد و چگونه مورد مؤاخذه قرار 

  !خواهند گرفت
  
  حلّال مشکالت -112

  “1واعف عنّا و اغفر لَنا و ارحمنا“
  “ما را عفو کن، و ما را بیامرز، و بر ما رحمت آر”

حلّال  .دو آیه ي آخر سوره ي بقره، نعمتی عظیم و راحت جان است
آن را . از آن غفلت نکن. مشکالت، به ویژه مشکالت روحی روانی است

برکاتش یکی دو تا نیست، همه جانبه . بفهم و در وجودت به جریان انداز
شروع می شود، ایمان به خدا و فرشتگان و ایمان به “ ایمان”با . است

وحدت را . “کُتُبِه و رسله”! تمامی پیامبران و تمامی کتابهاي آسمانی
! نه یک کتاب، و نه یک رسول، بلکه تمامی کتب و تمامی رسوالن! ببین
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تنها چنین ایمانی است که کامل است که وحدت آمیز است، که صلح و 
و تنها چنین ایمانِ فهیمانه اي است که به دعا . آرامش به بار می آورد
آنچنان که  بار سنگینِ تکلیف را بر دوش ما مگذار،”خواستار آن است که؛ 

ربنا و ال تَحمل علَینا إصرَاً کَما حملتَه علَی ”بر پیشینیان ما گذاشتی 
چنین . زیرا خوب می داند که از عهده اش بر نمی آید. “الَّذینَ من قَبلنا

را خواستار است نه تکلیف سخت و “ رحمت”و “ آمرزش”و “ عفو”کسی 
اصحاب این آیه باش و از حوزه  هشیار باش، از. دقت کن. طاقت فرسا را

آخر سوره ي بقره، اشاره به راه رهایی است، روشِ . ي امن آن بیرون نرو
. آن هم به ساده ترین و آسانترین وجه ممکن. رستن و پیروزمندي است

، محو “عفو”اصل معناي . “واعف عنّا و اغفر لَنا و ارحمنا” با سه کلمه 
ه که از بدي ها از تو صادر شده را محو می یعنی تمام آنچ. کردن است

! کند، نیست که دگر حتی به یادش آوري و به عذاب وجدان دچار گردي
پوشاندن است، آنچه را که پوشاندنی است می پوشاند و از “ غفران”و اصل 

، بخشش حقیقی است، بخششی “رحمت”و ! تیر رس نگاهها دور می سازد
و این سه چیز است که ! یات پاکیزهزندگی در یک ح! تام و همه جانبه

یاري خداوند را سبب می شود و تو بر اوصاف کافر وجودت فائق می آیی 
با خواتیم “ مخلَصین”اي دوست، . به نیکی محقق می شود“ وانصرنا”و 

تو نیز خالصی و رهایی خود را . ي رسیده اند“ خالص”سوره ي بقره، به 
  .از آن بر گیر
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  “انصارمهاجرین و “	-113
کسانی اند که از نفسانیت خویش بسوي الوهیت شان هجرت “ مهاجرین”

تمام کسانی اند که آنها را در این سلوك یاري می “ انصار”می کنند، و 
این مهاجرتی است از خود به خدا، از تاریکی به نور، از جهل به . رسانند

واجب  براي سالکان این هجرتی. آگاهی، و از مردگی به زندگی حقیقی
است، مسیري است که باید خالصانه بدان قدم نَهند تا خود را از اسارت 

مهاجر، انصار می خواهد زیرا چنین هجرتی بدون . تعلقات رهایی بخشند
چه این سیري است که با وحدت . یاري کننده، ممکن نمی نماید

می ) ع(همچنانکه عیسی مسیح. نیروهاي هماهنگ به انجام می رسد
چه کسانی مرا بسوي خدا یاري می (“ ن اَنصارِي الَی اهللاِم”فرماید 

آنگاه که تو مهاجري، آن کسان که تو را در این سلوك یاري می !). کنند؟
کنند، انصار، و آنگاه که دیگري در هجرت است و تو یاري کننده اش 

گردد تمام کسانی “ واصل”آنگاه که کسی . هستی، این تویی که از انصاري
و . سهیم اند“ وصال”وصلِ او، یاري رسانده اند، در برکات این  که براي

. نشأت گیرد، آنها را نیز شامل می شود“ واصل”آنچه از حیات و آگاهی از 
، نذر می کند که فرزندش را در راه خدا آزاد کند و )ع(وقتی مادر مریم 

شده  تقدیم او نماید، به واقع خود او نیز از این برکت جاودانه برخوردار
من (“ 1انّی مهاجِرٌ الَی ربی”اصل مهاجرت، هجرت بسوي رب است . است

، “رب”به “ من”اینچنین هجرت از !) بسوي رب ام هجرت می کنم
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نیازمند پذیرفتن جریان ربوبی است، یعنی صرفاً با تسلیم محض محقق 
در تسلیم محض، هر اتفاقی که بیفتد، خیر است حتی اگر . می شود

چنین کسی پاداشش بر عهده . ، جانش را از دست بدهد“الی اهللا”اجر مه
چنانچه کسی هجرت بیرونی . “فَقَد وقَع اَجرُه علَی اهللاِ”ي خداوند است 

و . کند، اما از هجرت درونی غافل باشد از برکات سلوك بی بهره است
چنین کسی . ندارد“ الَی اهللا”آنچه از سختیها به او رسد ارتباطی با سیر 

همچون بیماري است که ویروس هاي درون خود را از یک نقطه از زمین 
! به نقطه ي دیگر می برد، آن هم به امید آنکه از شر آنها خالص شود

بیماري چنین شخصی درون اوست و جابجایی هاي صوري، عامل 
این هجرت که می گویم از درون آغاز می شود و . بهبودي نخواهند بود

  .بخواهد بیرون را نیز شامل خواهد شد آنگاه چون
  
 ملکوت آسمانها و زمین -114

  “1کَذلک نُرِي ابراهیم ملَکُوت السماوات و االَرضِ“
  !)اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم(

. هر چیز، حقیقت وجودي آن است، نه صورت ظاهري آن“ ملکوت”
آنچه را که تو از جهان پدیده ها . گویند“ ملک”صورت ظاهريِ شیء را 

صورتی ظاهري است که ذهن . آن“ ملکوت”آن است نه “ ملک”می بینی، 
. تصویرها و تصورات ذهنی، حقایق اشیاء نیستند. به تو القاء می کند

                                                             
  75انعام، 1
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حال آنکه جهان را . القاءات ذهنی فقط یک توصیف از این جهان است
وسی، ظاهرش عصاست، لکن حقیقت عصاي م. توصیفات بی شمار است

و کوه، ظاهرش جامد و ساکن است، اما . وجودي اش ماري بلعنده است
 فرماید می آیه وقتی …“تَمرَّ مرَّ السحابِ”چون ابر و باد در حرکت است 

 اشیاء، حقایق به نسبت را او یعنی دادیم، نشان را ملکوت ابراهیم به ما
زیبا می انگاري، در نا ظاهر، به که چیزهایی بسا چه. بخشیدیم بصیرت

حالیکه برخوردار از چهره ي ملکوتی زیبایند، و بالعکس، چه بسیار جلوه 
این . آرایی هاي به ظاهر زیبایی که در واقع پلید و زشت و دهشتناك اند

بقول . را کسی می داند که چشمش به حقایق اشیاء روشن گشته است
یعلَمونَ ظاهراً منَ ”دنیا را می دانند قرآن، مردمان فقط ظاهري از زندگی 

خداوندا، حقایق (“ 2اَللهم اَرِنی االَشیاء کَما هی”لذا ذکر . “1الحیاةِ الدنیا
آنکه آمادگی ! ، ذکر هر کس نیست!)اشیاء را آنطور که هستند بر من بنما

 چه بسا چیزهاي به او. روحی اش را ندارد، نباید ذاکر چنین ذکري شود
این ذکري است که پیر، آن را . نشان داده شود که از ترس قالب تهی کند

. به موقع به قلب سالکی که آماده دریافت حقایق شده است، القاء می کند
ال تَسئَلُوا عن اَشیاء ”رعایت این نکته را قرآن کریم نیز بدان اشاره دارد؛ 

که اگر آشکار شوند، باعث  از چیزهایی سؤال نکنید(“ 3ان تُبد لَکُم تَسؤکُم
سؤال و درخواست بی موقع در سلوك، دردسر ساز !). ناراحتی تان گردند
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در سلوك آنچه مهم است تبعیت است، و در این روند است که هر . است
) ع(چنین نکته اي را خضر. چیزي به موقع حقیقتش را نشان خواهد داد

“ 1عتَنی فَال تَسأَلنی عن شَیءفَانِ اتَّب”یادآوري می کند ) ع(نیز به موسی
!). پس چنانچه میخواهی از من تبعیت کنی، نباید از چیزي سؤال کنی(

. هر چیزي را زمانی است که در آن موعد، حقیقتش آشکار خواهد شد
  .“لکُلِّ شَیء اَوان”

 

  !شرك بِورزي، عملت از بین می رود -1152

“لُکمطَنَّ عحبلَی ن اَشرَکت3لَئ“  

  !)اگر شرك بِورزي، عملت از بین می رود(

آنگاه که یک عمل را به نیت . عمل ات را پاره پاره می کند“ شرك”زیرا 
هاي مختلف انجام دهی، هر تکه ي آن بسویی می روند و از حیز انتفاع 

وقتی کاري را هم به نیت خدا، . چنین کاري شبیه انتحار است. می افتد
هم به نیت جلب توجه دیگران، هم به نیت حفظ  هم به نیت سودآوري،

خود، هم به نیت رفع تکلیف به انجام رسانی، به واقع تو آن عمل را کشته 
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“ یگانگی”توحید، عمل براي . اي و آن را خالی از روح حیات کرده اي
ذهنی که در چندگانگی بسر . است“ چندگانگی”است و شرك، عمل براي 

به “ یکی”کارت را همواره براي . و بیمار است می برَد ذهن ناهشیار، خفته
مهم این نیست که کارت . است“ کل کامل”انجام رسان، و آن یکی همان 

. کوچک است یا بزرگ، مهم آن است که کارت را تقدیم که می کنی
می گردد، همه از برکات آن “ کل کامل”کاري که تقدیم خدا یا همان 

ت که همه را به نیکی در بر گرفته منتفع می شوند زیرا این کل کامل اس
در چنین روندي دیگر الزم نیست ذهنت را درگیر این و آن کنی، . است

“ عمل”آن . خودت را تقسیم کنی، کارت را تکه پاره کنی و از بین ببري
توحید عملی را نیک بفهم که تنها . جاودانه شده است“ یکی”با تقدیم به 

درست کن، رابطه ات با “ یکی”را با مراوده ات . راه رستگاري همین است
  .جهان درست شده است
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  است“ شهید”خداوند 	-116

  “1قُلِ اهللاُ شَهِید بینی و بینَکُم“

است، و چون زنده “ زنده”است، و چون شهید است، “ شهید”خداوند 
لَی ما و اهللاُ شَهِید ع“ …“ قُلِ اهللاُ شَهِید بینی و بینَکُم”است “ گواه”است 

دیگران نیز شهید می شوند، زنده می شوند، و گواه می  …“ تَفعلُونَ
. است“ اَکبرُ شَهادةً”خداوند، بزرگترین است زیرا “ شهادت”گردند، اما 
و اینچنین . اوست“ شهادت”اوست و حضور او، از “ حضور”شهادت او، 

و گواه . “2شَهِید انَّ اهللاَ علَی کُلِّ شَیء”است که بر هر چیزي گواه است 
“ 3شَهِد اهللاُ اَنَّه ال اله الّا هو”. بودن، حرف نیست، یک عملِ زنده است

وقتی آن !) خداوند شهادت می دهد که براستی جز او خدایی نیست(
، “تجلّی”یگانه ي بی همتا، در آینه ي هستی، تجلّی یافت، اولین “ ذات”

قی راستین سینه چاك نمود بی مثال، چون عاش“ ذات”از شور عشق آن 
تجلّیِ . و به شهادت گواه شد، زیرا جز شهادت راهی به وصال نبود

. یگانه ي الیزال نمود“ ذات”، یعنی همان “خدا”، خود را تقدیم “خداوند”
این را . به تمثیل خود را در او یافت، و به او یافت، و یگانگی را در یافت

مل می کند و اینگونه زنده ي اینگونه ع“ عاشق”. بقاء به ذات گویند
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و چون . بزرگ بود و عظیم. این همان انفجار ازلی نور بود. جاوید است
، عین حیات است و زندگی به بار می آورد، پس هستی شکل “شهادت”

از این منظر که می گویم، تردیدي . گرفت و روح حیات به آن دمیده شد
آن عاشقِ “ نور”اکنون، . ندارم که آغاز جهانِ آفرینش با شهادت بوده است

و این او، و ثار اوست که . اول، در تمام هستی پراکنده و زندگی ساز است
وصل می . می سازد و می گذرد. جریان حیات را عاشقانه به پیش می برد

و همه . فصل به فصل. جریان در جریان. کند و عشق و آگاهی می آفریند
مدیون آن انفجار بزرگ عاشقانه ي ما، چه بدانیم چه ندانیم، زندگیمان را 

. آن زنده ي جاودانه ي خلّاق. آن تجلّی عظیم. مدیون آن عاشق اول. ایم
و دقیقاً از این روست که باید به پاس برخورداري از این زندگی، از این 
فرصت مقدس، از این موهبت الهی، عاشقانه او را بپرستیم، مطیعش 

اش “ سبِیل”اید به راهش رویم، به ب. باشیم و به اخالقش متخَلّق شویم
“ زنده طلب”زیرا این هستی، در توسعه است و نیاز به عاشقانِ . رهسپاریم

یوم ”ي را بر می گزینند “شهید”چه در پایان هر دوره، از هر امتی . دارد
اقامه کنند “ هللا”و اینان باید شهادت را براي . “1نَبعثُ من کُلِّ اُمۀٍ شَهِیداً

”رَةِاَقومِ اآلخالی نُ بِاهللاِ وؤمن کانَ یم ظُ بِهوعکُم یةَ هللا ذلوا الشَّهاد2یم “
شهادت را براي خداوند اقامه کنید، که این نصیحتی است براي آنان که (

اي دوست، اگر می خواهی الهی شوي، !). به خدا و روز آخرت ایمان دارند
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می خواهی متخلق به اخالق او  اگر می خواهی زنده ي جاودانه شوي، اگر
گردي، عاشقانه زندگی کن و عاشقانه بمیر تا عاشقانه زنده ي زندگی ساز 

  .شوي

  در جایگاه راستی -117

  “1ٍفی مقعد صدق“

  !)در جایگاه راستی(

جایگاهی است که . ، فقط راستگویی نیست، کیفیتی از بودن است“صدق”
راستی و درستی، در اندیشه، در  .سالکان فرهیخته در آن قرار می گیرند

راستی نوري است که . احساس، در رفتار و سلوك، و دست آخر در گفتار
رسیدن به . از باطن شکوفا می شود و آنگاه ظاهر را در بر می گیرد

سلوك می خواهد، باید پرده هاي منیت و خودخواهی دریده “ صدق”
می رود “ صدق”ه به ، خداست و آنک“صادق”. شود تا نور صدق بیرون زند

نشانه اش آن است که شخص به . در واقع به الوهیت خویش رهسپار است
نترس، . مرحله اي رسیده که راست می گوید و لو علیه خودش باشد

بگذار در این عصر ناراستی دوباره . راستی را در هر موقعیتی تمرین کن
ن مرداب عفن، گُل بگذار بار دیگر در ای. صدق، شکوفه زنَد و گُل ببار آرد
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آن به ضررت . تو به راستی رو، اگرچه بسیاري به کجی روند. نیلوفر بروید
باعث تخلیه وجود آدمی از . صدق و راستی همه نفع است. تمام نمی شود

صدق . اوصاف رذیله اي است که عمري در وجودش جاخوش کرده اند
امش روح و آر. عامل تطهیر است، ذوب کننده ي بدیها و بیماري هاست

بر ! می دانی شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟. جان است
هل اُنَبئُکُم علَی من تَنَزَّلُ الشَّیاطینَ، تَنَزَّلُ علَی کُلِّ ”! دروغگویان گنهکار

  .“1اَفّاك اَثیمٍ

  بدیهاي عملکرد هر کس را به خودش باز خواهد گرداند -118

“ما ع ئاتیم سهلوافَاَصاب2م“  

  !)بدیهاي عملکردشان به خودشان اصابت می کند(

. اینطور نیست که کسی بدي کند و برود و خیال کند که تمام شد و رفت
این هستی هوشمند است و بدیهاي عملکرد هر کس را به خودش باز 

این . گذشت زمان و دوري مکان نیز مانع از آن نخواهد بود. خواهد گرداند
پس این خداوند نیست که ظلم . “3لّا من رحم ربکا”روندي قطعی است 

و ما ”می کند بلکه این خودشانند که به خویشتن ظلم روا می دارند 
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صادر کننده ي بدي، بی تردید . “1ظَلَمهم اهللاُ و لکن اَنفُسهم یظلمونَ
کُلُ شَیء ”چه . دریافت کننده ي همان چیزي است که صادر کرده است

حتی اگر چیزي را . “، هر چیز به اصل خود باز می گردد“جِع الَی اَصلهیر
مسخره کنی، روزي به محاصره ي همان چیزي که مسخره کرده اي در 

  .“2و حاقَ بِهِم ما کانُوا بِه یستَهزِؤنَ“!خواهی آمد

  

  !اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید -119

  “3سکُمان اَحسنتُم اَحسنتُم لاَنفُ“

  !)اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید(

وقتی تو هستی و تو جهان را می نگري، یعنی تو مرکزي و دیگر پدیده ها 
هر چه که در آینه هاي خود بتابانی، به تو باز . آینه هاي وجود تو اَند

به واقع تو با نگاه . جهان از نگاه توست که جهان شده است. خواهند تاباند
حال و روز . آن تویی به آن شکل. هر لحظه خودت را می بینی به جهان،

انسان با جهان و پدیده هایش در ارتباطی . خود توست در وجه کثرت
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وقتی تو به . به تعبیري یک پیکره ي واحدند. لطیف و انرژیایی قرار دارد
و . جهان می نگري، در آن حال، تو به مثابه ي مرکزي و جهانْ محیط تو

تو و جهان، با ارتباطی زنده و حیاتی، . یره ي خود تو نیستچیزي جز دا
شعاع هاي انرژیاییِ زنده، چون کانال هایی بر قرار . گشته اید“ واحد”یک 

وقتی نیکی کنی، بازتاب آن از طریق . کننده ي این ارتباط حیاتی اند
زیرا پشت . همین کانال هاي انرژیک به تو که در مرکزي خواهد رسید

زمخت دنیا، جهانی لطیف است که نیکی ها و زیبایی ها را بی این هیکل 
. این عالَم لطیف، کارش ارتباط بر اساس داده هاست. پاسخ نمی گذارد

میخواهم این . آنچه به او دهند همان را باز می تاباند، بلکه بهتر و غنی تر
را بگویم؛ اینکه اگر کسی نیکی کند، به خود کرده است، یک جمله ي 

ساختار . ا یک نکته اخالقی صرف نیست، یک حقیقت وجودي استادبی ی
این جهان چنان طراحی و تنظیم گشته که هر آنچه از تو صادر شود، 

و تو اینگونه است که با نیکی، صاحب . آثارش به خودت باز خواهد گشت
  .بهشت خودت می شوي
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  هم طبع روحی - 120

  ” ١…یِی الموتَی قالَ ابراهیم رب اَرِنی کَیف تُح“ 

ابراهیم گفت؛ پروردگارا، به من بنماي که مردگان را چگونه زنده می (
گفت؛ بلی و لکن میخواهم دلم ! گفت؛ مگر هنوز ایمان نیاورده اي؟! کنی

چهار پرنده را بر گیر و گوشت آنها را با هم بیامیز و هر : گفت. آرام گیرد
ها را فراخوان تا شتابان سوي تو سپس آن. جزئی از آنها را بر کوهی قرار ده

  !)آیند

آن ! می دانی یکی از نکات اسراري این آیه چیست و به چه اشاره دارد؟
خود را می طلبد و به سوي همو “ هم طبع”نکته این است که هر چیزي 

هر مرغی اجزاء خود را می شناسد و همان را این یعنی   .رهسپار است
پس بسوي یکی شدن . هم اند“ طبعهم ”جذب می کند زیرا این اجزاء، 

توست که می تواند “ هم طبع”اي دوست، روح تو را تنها . پر می گشایند
! ، فقط طالب برادر کوچکتر است)ع(یوسف. جذب کند و به وحدت برساند

. او را با برادران دیگرش کاري نیست، زیرا هم طبعش را می شناسد
 !را) ع(شمعون) ع(و عیسی !را می خواهد) ع(، از خداوند، هارون)ع(موسی

، این اخوت باطنی، حکایتی "هم طبعی"این ! را) ع(علی) ص(و محمد
کسانی اند که از یک الیه ي آگاهی “ هم طبعان”. روحانی و ملکوتی است
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ات را “ هم طبع”تو وقتی . اَند، از یک نور اَند، از یک طبقه ي روحی اَند
، در واقع به وحدت و یکپارچگی گویند، بیابی“ طباع تام”که حکماء به آن 

از . نور واحد گشته اي و به زندگی حقیقی دست یافته اي. نائل شده اي
گشتن “ نور واحد”و “ طباع تام”این منظر، سلوك سفري براي نیل به 

  !)پروردگارا نور ما را کامل کن( “ 1ربنا اَتمم لَنا نُورنا”. است

  یتیم کیست؟-121

“ یمتا الیرفَاَم2فَال تَقه“  

  !)بر یتیم سلطه جویی نکن(

را در معناي متعارفش بگیري، و آن کسی است که “ یتیم”یکبار میتوانی 
و یکبار میتوانی به عمق معنا بیایی و یتیم . بی پدر و بی سرپرست است

را یکبار میتوانی به “ تَقهر”و . را از منظر باطنی بنگري که ارزشی واالست
ن بگیري، و یکبار میتوانی به عمق معنایش بیایی و آن معناي از خود راند

اي دوست، . را به مفهوم چیرگی و سلطه جویی و ضعیف کشی معنا کنی
در عالَم سلوك، آن یکه و تنهایی است که پشت و پناهش به کس “ یتیم”

نیست، بندش به جایی بند نیست، رها در هستی است و تکیه به کس و 
سالک فریدي است که بندهاي وابستگی را قطع  “یتیم”. به جریانی ندارد
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، آغاز “یتیم بودن”. دل به چیزي نبسته است“ کل کامل”کرده و جز به 
دل بریدن از همه . آغاز می شود“ یتیم شدن”و سلوك واقعی با . راه است

در چنین کیفیتی، امیدت را باید از همه کس و همه . از همه تعلقات. چیز
ها شوي، و تکیه به غیر را به دور بیندازي و پا به چیز قطع کنی، یکه و تن

در چنین حالتی، جان بر کف و سر بر دست . جهان ناشناخته ها بگذاري
و . گویی سرت بجاي آنکه بر روي گردنت باشد، در دستانت است. شده اي

، چنین سالک یتیمی را پذیراست، او را به قهر از خود نمی راند “ولی”یک 
، او را به پیش “وصل”و تا گاه . او سلطه جویی نمی کند و در عین حال بر

چنین یتیمی ممکن است در شهر خود و در میان خانواده ي . می برَد
او یکه و تنهاست و دل در گرويِ ولی یی . خود باشد، اما از آنها نیست

خانواده در این کیفیت، خانواده ي . دارد که برایش تجلّی روح الهی است
  .ي است که هیچگاه نباید قطع شود“صله رحم”و این . معنوي است
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  !ما بین هیچکدام از رسوالن خدا فرقی نمی نهیم -122

“هلسن رم دینَ اَح1ال نُفَرِّقُ ب“  

  !)ما بین هیچکدام از رسوالن خدا فرقی نمی نهیم(

زیرا آنها همه از یک منشاء، از یک حقیقت آمده و به یک حقیقت می 
اگر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد . همه کارگزاران اویند. خوانند

صلوات اهللا علیهم در اتاقی جمع شوند، همه در وحدت اند، هیچ تضاد و 
اما بسیاري از پیروانشان، اینجا در روي زمین . اختالفی نخواهد بود

حتی حاضر نیستند ساعتی . همدیگر را می کشند و آواره می سازند
چه همدیگر را به . ز سر صدق با هم بنشینند و هم لقمه شونددوستانه و ا

راستی تا بحال فکر کرده اي که چگونه . ناپاکی و نادرستی متهم می کنند
است که خود رسوالن با هم در وحدت و آرامش اند اما پیروانشان 

. این سؤالی اساسی است! اینچنین دشمن اند و قصد نابودي هم را دارند؟
ه رسوالن در اوج قلّه ي حقیقت قرار دارند و آنکه در قلّه باید بدانی ک

از منظر او همه . است تمام مسیرها و دره هاي منتهی به قلّه را می بیند
. ي مسیرها یی که به قله ختم می شوند هیچ تضاد و تناقضی ندارند

مسیري که از دامنه ي شمالی می آید با مسیري که از دامنه ي جنوبی 
و این را تنها کسی . به قلّه ختم می شوند و تضادي نیستمی آید همه 
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اما از آن پایین، از دید پیروانی که . می بیند که بر قلّه قرار گرفته است
. هنوز در شیارها و دره هایند، مسیر شمالی با مسیر جنوبی در تضاد است

زیرا آنها از باال نگاه نمی کنند، لذا . همچنین است مسیر شرقی با غربی
آنچه حس می کنند جز تقابل و اختالف نیست، در چنین وضعیتی 

از آن . بدیهی است که هر کدام فقط مسیر خود را درست می پندارد
پایین، از منظر آن ذهن و ذهنیت، همه چیز پر از تضاد و تناقض است، 
اما از منظر قلّه، از نگاه روح، هیچ تضاد و تناقضی در کار نیست، آنچه 

حاال قرآن آمده است تا این نگاه از باال را تعلیم دهد، . تهست وحدت اس
سخن قرآن، ایمان داشتن به تمامی رسوالن و . تا وحدت را پاس بدارد

سخن وحدت . “کُتُبِه و رسله”تمامی کتابهاي نازل شده ي خداوند است 
زیرا اگر چه هر . آمیز او، فرق ننهادن بین رسوالن خدا را توصیه می کند

ام برخوردار از مرتبه و امر خویش اند اما در وحدتی حقیقی بسر می کد
کالم نهایی قرآن، ایجاد وحدتی جهانی و برخورداري همگانی از این . برند

وحدتی که در آن همه محترمانه زندگی کنند و به حقوق . نعمت است
زیرا حقیقت یکی است و بیش از یکی . انسانی یکدیگر احترام گذارند

همچنانکه . این حقیقت یگانه است که همه را در بر گرفته است و. نیست
براي شما دینی (”  … 1شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصی بِه نُوحاً”: می فرماید

را ترتیب داد، از همان که به نوح توصیه کرده بود و آنچه که بر تو وحی 

                                                             
  ١٣شوری، ١



 
 

 )170( 

  نکات قرآنی جلد اول

که این دین را  کرده ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده ایم،
  !)بر پاي دارید و در آن فرقه فرقه نشوید

  .، آخرین مرحله ي ایمان و اوج آن است“یقین”- 123

  “1و اعبد ربک حتَّی یأتیک الیقینُ“

  !)تو را فرا گیرد“ یقین”آنقدر رب ات را بندگی کن تا (

و ، کیفیتی متعالی از بودن است که در آن، کوچکترین شک “یقین”
و چنین کیفیتی . آن یک آگاهیِ زنده و با ثبات است. تردیدي راه ندارد

را در این آیه به “ یقین”برخی مفسرین . جز با بندگی بدست نمی آید
، “یقین”گرفته اند، الزامی به این کار نیست زیرا خود “ مرگ”معناي 

یقین با علم . سرشار از مفاهیم بلند و مملو از حیات و عزتمندي است
آن با تسلیم محض، . کتسابی حاصل نمی شود زیرا از سنخی دیگر استا

. ، آخرین مرحله ي ایمان و اوج آن است“یقین”. با بندگی محقق می شود
همچنانکه در حدیث . “می شود”پس “ باش”مقامی است که چون بگویی 

اطاعتم کن، تا تو را مثل (“ 2اَطعنی اَجعلک مثلی”قدسی نیز آمده است 
این مقام یقین ! تا تو نیز چون بگویی باش، پس بشود!) دم قرار دهمخو

سالک واصلی که در این . است که خالی از هر شبهه و شک و تردید است
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او . از دلش رخت بسته اند“ چه شود ها”و “ چه کنم ها”مقام، مقام دارد، 
یرا ز. چنین کسی با ثبات ترین روح پرستنده است.آزاد از این قیود است

دگر نفسی در کارش نیست که شک و شبهه به راه اندازد و تردید بپا 
  .او خالص و خالی از غیر، تسلیم وار، مجراي حق گشته است. کند

  .1با یقین است که هدف نهایی بدست می آید): ع(امام علی

ایمان از اسالم برتر است و یقین از ایمان برتر است، و ): ع(امام صادق
  .2ز یقین نیستچیزي کمیاب تر ا

  !“3رهایی”نهایت یقین، اخالص است و نهایت اخالص، ): ع(امام علی
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  .خدا را وصف نکن - 124

  “1سبحانَ اهللاِ عما یصفُونَ“

  !)کنند، پاك و مبرّاستمیکه  خدا، از وصفی (

او را با هر توصیفی که وصف کنی، به خطا . این خدا، غیر قابل وصف است
. خدا را وصف نکن. از خدایی انداخته اي. ت داده اياو را از دس. رفته اي

این  …اینطور عمل می کند یا آنطور. نگو که اینگونه است یا آنگونه
ماشین وصف سازي را در ذهنت متوقف کن و دست از بحث در باره ي 

این ذات یگانه را یا به عنوان یک . چیستی و چگونگی اش بردار
زیرا هر وصفی به ضرر . یا رهایش کنبپذیر “ ناشناختنی غیر قابل وصف”

مطلق ”تو با این کار خودت را از برکات . خودت تمام خواهد شد
بدان، وقتی خدا را وصف کنی، به واقع برایش . محروم می کنی“ الیتناهی

شخصیت قائل شده اي، به نوعی به او شکل و شمایل بخشیده اي، برایش 
ر محدودش کرده اي، وجهه اي بشري قائل شده اي، و از همه مهمت

. پس خطا نکن، و این خدا را از خدایی نینداز. محدود به همان توصیف
او، فرزانگی “ ناشناختگیِ”بگذار خدا همواره در وجودت حیرت به پا کند، 

. بگذار هر آن، نامحدود تو را ببلعد. بگذار نه این باشد و نه آن. بیافریند
واند از جاهاي وصف ناشده، زیرا خداي وصف شده و محدود، دیگر نمی ت
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بر تو رحمت آرد، زیرا تو وصفش کرده اي و خدا، همواره به شکل گمان 
براي تو همان می شود که . “اَنا عند ظَنِّ عبدي بِی”بنده اش در می آید 
و گمان محدود و توصیف شده، تو را با محدودیت و . به او گمان برده اي

یتناهی و غیر قابل وصف و مافوق تصور بگذار خدا ال. حصار روبرو می کند
بگذار هر آن، از هر جا و ناکجایی بر تو . این به نفع توست. باقی بماند

در برابر او خاموش باش، ساکت باش، و فقط او را بپذیر و هیچگاه . ببارد
  .ذهن را به تحلیلش آلوده مکن

  آفرینش دوباره-125

“دبِخَلقٍ ج أتی بکُم وذهشَأ ین یا1ید“  

  !)چون بخواهد شما را می برَد و خلقی جدید می آورد(

تا معلوم کند چه کسی . به کرّات عدیده. و این کار را بارها کرده است
را “ یحبهم و یحبّونَه”چه کسی عشق را، چه کسی . عملکردش بهتر است

 چه بسیار کسانی که آمدند و از عشق و. در می یابد و به آن می رود
چه بسیار روح هایی که مروارید ! رحمت، بویی نبردند و نصیبی نداشتند

چه بسیار کسانی که دنیا فریب ! خود را نیافتند و دست خالی باز گشتند
چه بسیار رفتگانی که نه زمین و ! شان داد و دستاوردشان را به باد سپرد
! صولچه بسیارند رفتگانِ بی مح! نه آسمان هیچکدام به حالشان نگریست
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آیا شما که هنوز فرصت دارید عشق ! چه بسیارند خورندگانِ خورده شده
دوست شان دارد و دوستش ”آیا به حلقه ي آیه ي ! را در خواهید یافت؟

و این سؤالی است جانکاه، که همواره در تمام ! ورود خواهید کرد؟“ دارند
 .فصول، براي تمامی ارواح، از عمق هستی، طنین افکن است

  .است“ موفق”نکه با پروردگار خویش، هماهنگ باشد، آ -126

  “1و ما تَوفیقی الّا بِاهللاِ“

  !)توفیق من، جز با خدا نیست(

. و به معناي همراهی و موافقت و هماهنگی است“ وِفق”توفیق از ریشه ي 
شکست در او راه . است“ موفق”آنکه با پروردگار خویش، هماهنگ باشد، 

عین رشد و . ر نتیجه اي برایش پیروزي استهر اتفاقی و ه. ندارد
. هر جا که بخواهد. زیرا او با خداست و با خدا می رود. موفقیت است

همراهی با خدا، یعنی . چنین کسی تسلیم جریان ربوبی خویش است
آن به آن اراده ي . دست شستن از خواست خود و پذیرفتن جریان هستی

چنین کسی همواره بر صراط  .او را طالب بودن و خوب و بد نکردن
انَّ ربی علَی صراط ”مستقیم است زیرا رب او خود بر صراط مستقیم است 

، و این رب با خود اوست که )رب من بر صراط مستقیم است(“ مستَقیمٍ
رب من با من است و هدایتم ( “ انَّ معی ربی سیهدینِ”هدایتش می کند 

                                                             
  88هود، 1



    
  

 
 

یمجموعه نکات قرآن  

)175(
|g e 

“ معیت”یک . لهی یک همراهیِ با موفقیت استتوفیق ا). می کند
یک . زیرا هماهنگی با نیروهاي آسمانها و زمین است. پیروزمندانه است

سالک با درك این معیت، در هر عالَمی آزادانه سیر می کند و این 
وقتی در چنین کیفیت روحی قرار بگیري، . را پاس می دارد“ توفیق”

و بهترین اعمال بصورت خودانگیخته خالقیت در وجودت شکوفا می شود 
عمیق ترین آرامش و لطیف ترین مفهوم حیات را . از تو صادر خواهد شد

و یادت باشد، ناهماهنگی، یعنی عدم . تنها در چنین کیفیتی خواهی یافت
  !یعنی زجر و خودخوري! یعنی شنا کردن بر خالف جهت رودخانه! توفیق
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  !وجه او هر چیز از بین می رود جز-127

“هجهلّا وا کهال 1کُلُّ شَیء“  

  !)هر چیز از بین می رود جز وجه او(

اگر بگوییم که ! منظور این آیه شریفه چیست و به چه معنایی اشاره دارد؟
هر چیزي نابود می شود جز او، که این بر خالف بسیاري از آیاتی است 

ی جاودانه در بهشت طبق این آیات برخ. که به زندگی جاوید اشاره دارند
، ذات اوست، که این “وجه”اگر بگوییم که منظور از ! اند و برخی در دوزخ

به صورت و ظاهر هر چیز گفته می “ وجه”زیرا . نیز تعبیري دور است
و با جابجا . به امري باطنی و درونی اشاره دارد“ ذات”شود حال آنکه 

اي . ودکردن یک کلمه به جاي یک کلمه دیگر مشکل حل نمی ش
دوست، وجه و صورت آن خداي الیتناهی ناشناختنی نادیدنی، هر آن 
قابلی است که خود را مطلقاً در اختیار او قرار دهد، تسلیم محض او باشد، 
دست از اختیار خود شسته، و طالب اختیار او باشد، خالی از هر نوع 

اشد، اش حاصل شده و زنده به او ب“ موت”منیت و نفسانیت شده باشد، 
اوصاف اسارت بار بشري را به دور انداخته و آراسته به اوصاف الهی شده 

آنکه از (“ 1من کانَ لله، کانَ اهللاُ لَه”باشد، وجه او کسی است که به مقام 
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چنین کسی در هیچ . ، نائل شده باشد)آنِ خدا باشد، خدا از آنِ اوست
ر از حیات حقیقی برخوردا. موقفی هالك نمی شود، زنده ي جاودانی است

همواره در . در خطرند. جز اینان دیگران در زندگیِ هالکت بارند. است
و بقول قرآن پیوسته بین مرگ و زندگی دست . کوران مرگ و زندگی اند

اي دوست، راه حیات عزتمند، . “ال یموت فیها و ال یحیی”و پا می زنند، 
، چون نی یی تو خالی تسلیم او بودن است، خود را تقدیم او کردن است

در اختیار دمِ او قرار گرفتن است، خانه را از غیر خالی کردن و او را دعوت 
  .و در یک کالم، به بهشت او در آمدن است. کردن است

 

  رمز حرکت و توقف-128

  “1بِسمِ اهللاِ مجراها و مرساها“

  !)حرکت و توقفش است] رمز[بسم اهللا، (

این نام . نهفته است“ بسم اهللا”و رهایی، در رمز کشتیِ سلوك، گاه نجات 
. خداست که آن را به جریان می اندازد و گاه وصل، لنگرش را می افکند

و مراد از نام خدا، آن تجلّی بزرگ است . نام هر چیز، مظهر آن چیز است
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سلوك می کشاند و به حیات    که همه ي ما را براي دریافت حقیقت به
است، اشاره “ زنده”یک واژه نیست، اشاره به “ اهللابسم ”. پاکیزه می خواند

اشاره به مظهري است که از باالترین و متعالی ترین نوع . است“ حی”به 
کلمات خدا، همه زنده اند و باالترین شان، نام خود . حیات برخوردار است

ت هود، دق 41به آیه . “1کَلمۀُ اهللاِ هی العلیا”زیرا . است“ بسم اهللا”. اوست
، فرمان بر کشتی نشستن را صادر می کند، هم )ع(وقتی که براي نوح! کن

انَّ ربی لَغَفُور ”. غفور رحیم را. رمز را به او می دهد و هم اسم رب را
یمحینۀُ النَّجاة”اي دوست، وجود این اسامی زنده است که . “رفرا به “ س

اخته و پرداخته شده سفینه اي که طبق نظر خودشان س. پیش می برَد
ناخداي اصلی نوح نیست، نوح وسیله اي در دستان . “تَحت اَعیننا”است 
چه بدون نام زنده ي پروردگار بخشنده و آمرزنده، سلوکی در کار . اوست

زیرا این راه بی هدایت او، طی شدنی . نیست، وصلی محقق نمی شود
رستگاري است، نه  با او بودن و توسل به اوست که باعث نجات و. نیست

  .تخته و میخ

”یمحر ی لَغَفُوربنَّ ررساها ام جراها ویها بِسمِ اهللاِ موا فقالَ ارکَب 1و “  
بی ! بسم اهللا، روان شدنش و لنگر انداختنش! سوار شوید بر آن: و گفت(

  !)گمان رب من، غفور رحیم است
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  .اگر در آرزوي آرامش حقیقی هستی، انفاق کن -129

  “1اَنفقُوا من طَیبات ما کَسبتُم“

  )از چیزهاي پاکیزه اي که به دست آورده اید انفاق کنید(

انفاق، پیش از . خود را از تعلقات، رهاندن است. انفاق، دل کندن است
تو با انفاق، خود را می . آنکه کمک به غیر باشد، کمک به خود است

بسیاري در بن بست داشته . کنیرهانی و از جاذبه هاي فریبنده آزاد می 
چنان دور و بر شان را شلوغ کرده اند که نه راه پس . هاي خود گرفتارند
اینان تصور کرده اند که هر چه داشته ي بیشتري . دارند نه راه پیش

حال آنکه . در آرامش بیشتري به سر می برند. داشته باشند، موفق ترند
هر چه بیشتر شوند، مخرّب تر داشته ها مجموعه انرژي هایی هستند که 

اگر در آرزوي آرامش . می شوند و روزگار صاحبش را سیاه تر می کنند
بسیاري از چیزها غیر . دور و برت را خلوت کن. حقیقی هستی، انفاق کن

جا باز . رهایشان کن تا خودت نیز آزاد شوي. ضروري اند، از آنها دل بکن
آید، برایشان زحمت کشیده ام،  نگو که حیفم می. کن، براي نزوالت دیگر

دستاورد ! دستاوردم اند، مگر قرار است غیر دستاوردت را انفاق کنی؟
دستاورد . اصلی تو نفس پاکیزه ي توست، فهم و درایت و آگاهی توست

و مفهوم واقعی . جهش کن. با انفاق، آزاد شو. حقیقی تو، آزادي توست
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اي بد و خراب و ناپاك براي انفاق، به سراغ قسمت ه. آرامش را بچش
را “ طیبات”! آیا خودت حاضري آنها را از کسی قبول کنی؟. چیزها نرو
تو با . پاکی و پاکیزگی صفت اوست. و طیب از اسماء خداست. انفاق کن

چون تخمی آن . تقدیم پاکی و پاکیزگی، به واقع آن را توسعه بخشیده اي
این لجنزار دنیا، . هند دادو روزي همه ي آن طیبات گل خوا. را کاشته اي

راهش انفاق خوبی هاست، توسعه ي . اینگونه به گلزار تبدیل می شود
رستگاران، اینگونه عمل می کنند و . تقدیم بهترین هاست. پاکی هاست

نمی رسی مگر آنکه “ برّ”و یادت باشد تو به مقام شامخ . براحتی می رهند
ن تَنالُوا البرَ حتَّی تُنفقُوا مما لَ”از آنچه که خود دوست داري انفاق کنی 

بحث بر سر کم و زیاد نیست، بر سر داشته ها نیست، بر سر دل . “تُحبونَ
و . رفتن و در اندیشه ي آن نبودن است. تقدیم بی منّت است. کندن است

  .این همه، یعنی کشت کردن و خود را صاحب محصول ندانستن است
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  !داریدخود را پاك نپن	-130

  “1فَال تُزَکُّوا اَنفُسکُم هو اَعلَم بِمنِ اتَّقَی“

  !)اوست که پرهیزکار را بهتر می شناسد! خود را پاك نپندارید(

آلودگی هایی است که از چشم وارد می . دنیا پر از تاریکی و آلودگی است
شوند، آلودگی هایی است که از گوش سرازیر می شوند، آلودگی هایی از 

آلودگی هایی از آرزو پروري، آلودگی هایی از قضاوت ها و پیش  خیال،
از . که ریشه ي همه ي آنها نفس مخرّب شیطانی است …داوري ها 

نگاهی سالکانه، انسان امروز حتی اگر به ظاهر خوب باشد باز در معرض 
روح او همواره در محاصره ي دروغ، . انواع تشعشعات آلوده کننده است

با این حال چه کسی . ضب و دیگر صفات رذیله استفریب، شهوت و غ
اگر کسی هم ادعا کند، گویی جز در ! می تواند خود را پاکیزه بینگارد؟

این آیه ي شریفه به سالکان طریق حق، مالکی . توهم به سر نمی برَد
ارزنده تقدیم می کند، و آن این است که توهمِ پاکی با حقیقت پاکی 

یک بیماري . پاکی، خود زاده ي ناپاکی استتوهمِ . یکسان نیست
چنین کسی براحتی خود را بیگناه و جز خود را گناهکار . خطرناك است

و چنین . می پندارد، خود را به حق، و جز خود را ناحق می انگارد
، هیچ “متّقی”لکن یک . احساسی، خود آغاز تضاد و ایجاد تفرقه است

                                                             
  32نجم، 1
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و از آنجا که خالی از . مصون کرده استادعایی ندارد، او با تسلیم، خود را 
پس به چیزي نمی چسبد، چیزي را . خواسته و آرزوست، اهل گذر است

از آنِ خود نمی کند، و در اندیشه ي تملّک و تصاحب چیزي فرو نمی 
به عبادتش نمی بالد، اصالً به آن چشم امید . سبکبال و سبکبار است. رود

اهل “ متّقی”یک . مت الهی استندوخته است، بلکه امیدش تنها به رح
و اگر در موقعیتی مجبور شود، به نظر دادن . قضاوت این و آن نیست

نزد او همواره حجم . بسنده می کند و از قضاوت نهایی می پرهیزد
هرگز مسئولیتی را . نادانسته هایش به مراتب بیشتر از دانسته هایش است

او در هر . از توانایی اش استنمی پذیرد که به آن آگاهی ندارد و یا فراتر 
  .موقعیتی امرش را به خدا تفویض می کند

  

  .خودت را تکلیف کنتنها  -131

“کلّا نَفسا 1ال تُکَلَّف“  

  !)جز خودت را تکلیف نمی کنی(

اگر امروزه . تو مسئول خودت هستی و نه دیگران. خودت را تکلیف کن
ه سوي آرامش و سالمت آدمیان به پند همین آیه ي شریفه عامل شوند، ب

                                                             
  84نسا، 1
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تکلیف کردنِ دیگران، مجبور کردنشان به کاري و به . رهنمون گشته اند
و خدا خوب می داند که چنین اقدامی . قهر راندنشان به راهی است

لذا . هیچگاه جواب نداده است و حتی اثر معکوس و مخرّب داشته است
و ترغیب  یک سالک فهیم، آگاهی بخشی می کند، به خیر و صالح تشویق

زیرا خوب می . می نماید، اما هرگز کسی را مجبور به تکلیف نمی کند
داند که دین خدا، تنها در عشق و آزادي و خردمندي است که گل می 

  .دهد و شکوفا می شود

  

  زیبا گذشتی - 132

  “1واصفَحِ الصفح الجمیلَ“

  !)گذشت کن، گذشتی زیبا(

. ، هر نوع گذشت کردنی نیست“زیبا گذشت”، این “الصفح الجمیلَ”این 
گذشت می ! برخی گذشت می کنند، اما بعد از آنکه آبروي طرف را بردند

گذشت می کنند، نه بخاطر گذشت، بل ! کنند، اما بعد از تحقیر و استهزاء
گذشت می کنند، نه بخاطر گذشت، ! به نیت خوب و متعالی جلوه کردن

                                                             
  85حجر، 1
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گذشت می کنند، نه بخاطر  !بلکه بخاطر نقشه اي که در سر دارند
صفح ”نه، اینها هیچکدام  …گذشت، بلکه براي رسیدن به موقعیتی بهتر 

گذشت . را ندارد“ گذشت زیبا”هیچکدام رنگ و بوي آن . نیست“ جمیل
. زیبا، آلوده به هیچ انگیزه اي نیست، منّت ندارد، آزار دهنده نمی باشد

، قرار نیست چیزي براي چیزي نیست. گذشت زیبا، حقیقت گذشت است
که معامله “ صفح جمیل”. را بدست آورد و از امتیازي برخوردار شود

همان ها که . را روح هاي بزرگ در می یابند“ گذشت زیبا”این ”. نیست
از اسماء “ جمیل”اي دوست، . در وجودشان جز عشق نمی جوشد

پاداش “ صفح جمیل”خود . خودش یک پاداش بزرگ است. خداست
چه پاداشی بهتر از خود . نکه پاداشی بر آن مترتب استاست، نه ای

چه پاداشی زیباتر از سکنا گزیدن در خود ! گذشت، آن هم به زیبایی
  !زیبایی
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  سه شبانه روز	رازِ-133

  “1ثَالثَۀَ اَیامٍ“

  )سه شبانه روز(

در چندین جاي قرآن، آن هم در موقعیت هاي مختلف، سخن از مهلتی 
آمده که توجه به آن خالی از لطف و آگاهی “ نه روزسه شبا”به قدر 

این سه روز که با احتساب شبهایش از آن به شبانه روز یاد می . نیست
کنیم، هم در جاي مثبت و ایجابی کاربرد دارد و هم در جاهاي منفی و 

به دعا از پرودگارش فرزندي طلب می ) ع(مثالً در آنجا که زکریا. سلبی
او می گوید سه روز با کسی سخن مگو، ایجابی  کند، و پرودگارش به

، قومش را بخاطر کشتن آن شتر، تا )ع(است، و در آنجا که صالح پیامبر
آنچه بدان آگاهی . سه روز دیگر به عذاب الهی وعده می دهد، سلبی است

، یک مهلت “سه روز”یافته ام این است که براي تثبیت و یا محو چیزي، 
یزي را در وجودت تثبیت کنی، سه روز خود را اگر خواستی چ. پایه است

تو با این کار، کالبدت . پاك نگهدار و از تاثیرات روزمره زندگی به دور بدار
را آماده و مهیاي آن خواسته کرده اي، آن را از غیر زدوده و به تعبیري 

این .این چنین وجودي آماده دریافت گشته است. سم زدایی نموده اي
ر امور پزشکی نیز بدان توجه شده است بطور مثال نکته از دیرباز د
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چنانچه بیمار معتادي سه روز از عادات و اعتیاداتش به دور باشد، سم 
زیرا کالبد جسمی انسان که . زدایی اولیه در وجودش محقق گشته است

کالبدي پایه براي دیگر کالبدهایش است، تحت تاثیر این مدت استحاله 
این مدت هم میتواند براي آباد کردن و به . دشده و تغییر ماهیت می ده

وجود آوردن چیزي باشد و هم میتواند براي تخریب و از بین بردن چیزي 
این بدان معناست که مهلت سه روز، فرصت . مورد استفاده قرار گیرد

که تجربه شده است و خرافات . اولیه و مقدر براي تثبیت و محو است
روز را در هفت دوره ي سه روزه ي پی  اگر کسی بتواند این سه. نیست

در پی، یعنی به مدت بیست و یک روز تاب بیاورد، آنچه را که بخواهد در 
کالبد روحی اش که باالترین کالبدهاست، تثبیت و یا از کالبد روحی اش 

زیرا هر کالبدي از کالبدهاي آدمی، تاثیر پذیري ماندگار . محو کرده است
که متناسب به ساختارشان است، اخذ و ثبت خود را در دوره ي معینی 

زبانی، ذهنی، (لذا چنانچه بتوانی آن سه روز سکوت همه جانبه . می کنند
بیان “ کیمیاگري باطنی”را که در پنج مقاله اواخر کتاب ) و احساسی

کردم، به نیکی عامل شوي، کالبدهایت را از آلودگی هایشان زدوده و آنها 
آگاهی اي که از جنس . ت و آگاهی نموده ايرا مهیاي دریافت نور حیا

اگر با آن کیفیت روحانی آشنا شوي، . آگاهی هاي ذهنی و متعارف نیست
وجود تو جاذب نور، و بالنتیجه برخوردار از آرامش حقیقی خواهد شد ان 

  شاءاهللا
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  .انسان را در رنج آفریدیم -134

  “1لَقَد خَلَقنَا االنسانَ فی کَبد“

  !)را در رنج آفریدیم براستی انسان(

رنج بردن براي رسیدن به خود، رنج بردن براي نیل به رهایی، به واقع رنج 
موهبتی است که راه خروج را نشان می . نیست، یک هدیه ي الهی است

آنگاه که از زیر نقابِ من هاي موهوم بدر آیی، آنگاه که از زیر نقابِ . دهد
این رنج، . قی حیات گشته اياجتماع خارج شوي، تازه وارد جریان حقی

حکایت . لطیف شدن و سبکبار گشتن است. مثل پوست انداختن است
این رنج، آگاهی ناب می آورد و الماس وجودت . کوره ي کیمیاگري است

  .را صیقل می زند
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  .این دنیا جز بازي و سرگرمی نیست - 135

“لَهو و بلّا لَعنیا ایاةُ الدا الحم 1و“  

  !)ی دنیا جز بازي و سرگرمی نیستزندگ(

همه ي روح هایی که جسمیت می گیرند و پا به این دنیا می گذارند، در 
و . که این دنیا جز بازي و سرگرمی نیست“ می بینند”همان اوان ورود 

، الزم نیست کسی براي آنها استدالل بیاورد که اینجا “می بینند”چون 
ه وارد این بازي می شوند و مرتب اما آنگاه ک. یک شهر بازي بزرگ است

آن را تکرار می کنند، شرطی شده، و این بازي اندك اندك برایشان جدي 
. آنچنان که برخی حاضرند جانشان را بخاطر آن از دست بدهند. می شود

و احمقانه ترین کار همین است که کسی ! می بینی که از دست می دهند
و این . ی از دست بدهدگوهر هستی اش را براي یک بازي و سرگرم

اتفاقی است که در تمامی عصرها، آن هم در تمامی الیه هاي مختلف 
روح . سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی، افتاده و همچنان می افتد

ها براي جذب آگاهی به زمین آمده اند و نباید فریب بازیهاي دنیا را 
اگر همواره . عبور کنند بخورند، باید از این بازي ها درس بگیرند و از آنها

اما اگر جدي اش ! آگاه باشی که این یک بازي است، بازي نمی خوري
یادت ! همچنانکه بسیاري را خورده است! بگیري، بازي تو را می خورد

                                                             
  32انعام، 1
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. را بازي می کنند، خوب هم بازي می کنند“ بازي”باشد که سالکان نیز 
لک راستینی در هیچ بطور مثال؛ هیچ سا! اما وارد هر بازي اي نمی شوند

اگر بشود . کجاي جهان هرگز وارد بازي جناح هاي سیاسی نمی شود
زیرا در این صورت همواره باید منافع . سالک حق نیست، نمی تواند باشد

و چنین کاري . جناحی را که به آن تعلق دارد، در نظر بگیرد، و نه حق را
الک حق، وارد یک س. یعنی نابودي سلوك و محرومیت از دریافت حقیقت

یک سالک . فرقه بازي نمی شود و به کل از اینگونه هجویات به دور است
یک . پس براي همه است. است“ کل”حق، جهانی است زیرا وصل به 

زیرا او همواره آماده ي . سالک حق، وارد بازي تملّک و تصاحب نمی شود
 پس بارش را سنگین نمی کند تا سبکبال و بی تعلّق سفر. سفر است

  …کند
خوب بازي . اما خوب بازي کردن، برد و باخت را یکسان نگریستن است

“ مشاهده”خوب بازي کردن، . کردن، آگاهی بر گرفتن و گذر کردن است
 .ي ناب است، نه بیشتر

 

 

  



 
 

 )190( 

  نکات قرآنی جلد اول

  .قسم به قلم و آنچه که می نویسند -136

  “1ن، والقَلَمِ و ما یسطُرُونَ“

  !)دقسم به قلم و آنچه که می نویسن. ن(

تویی و “ قلم”، صفحه ي هستی است و “نون”از منظر نگاهی زنده، 
، به واسطه تو بر هستی اثر می گذارند و سطر به سطر “اسماء خداوند”

چنین قلم و چنین نویسنده و چنین . جریان حیات را به پیش می برند
قلمی زنده با نویسنده اي ! نوشته اي، شایسته ي قسم خوردن است

  .ته ي حیات آفرین نمی آفریند، جز نوش“حی”

 

  .جز آنچه خدا مقدر نموده، هیچ شرّي به ما نمی رسد - 137

  “1لَن یصیبنا الّا ما کَتَب اهللاُ لَنا“

  !)جز آنچه خدا مقدر نموده، هیچ شرّي به ما نمی رسد(
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اگر سالکی همین . دل را آرامش می دهد. فهم این آیه شجاعت می آورد
مد نظر بگیرد، در هیچ یک از مراحل حیات ترس به  یک آیه را همواره
او به سالمت به هر عالَمی وارد می شود و به سالمت . دل راه نمی دهد
زیرا طالب چیزي جز حقیقت نیست و خداوند حامی و . خارج می گردد

مقدرات خداوند، همه خیر است، همه رشد دهنده است . موالي اوست
پس یک سالک فهیم، تمامی . وبی استزیرا ذات او سرشار از خیر و خ

مقدرات او را با جان و دل می پذیرد، و دقیقاً با همین پذیرش است که از 
زیرا توکّل بر چنین خداي بخشنده و مهربانی، . شرّ غیر مصون می شود

اي دوست، این آیه را حفظ کن، و هر . چون نشستن بر کشتی نجات است
یاد آر، که یاد چنین آیه اي به آنی  گاه احساس ترس و نومیدي کردي، به

  .معجزه می کند

  امان از بخل - 138

  “1من یوقَ شُح نَفسه فَاُؤلئک هم المفلحونَ“

  !)آنان که از بخل خویش در امان بمانند، بدون شک رستگار اند(

آنکه نتواند . یک بیماري خطرناك نفسانی است. ، فرومایگی است“بخل”
سی ببیند و یا نخواهد که نعمتی به کسی رسد، بخیل نعمتی را نزد ک

                                                             
  16تغابن، 1
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چنین کسی . و بخیل پیش از هر چیز ویران کننده ي خویش است. است
فرمود؛ ) ص(همچنان که پیامبر . هر دم در آتش بخل خویش می سوزد

). کم آسایش ترین مردمان، بخیل است( “ 1اَقَلُّ النّاسِ راحۀً البخیلُ”
و فقط مادیات را شامل نمی شود؛ کسی را حیطه ي بخل وسیع است 

کسی را آرامش . خداوند، علم و آگاهی داده است، به او بخل می ورزند
کسی را خانواده اي در صلح و صفا . الهی داده است، به او بخل می ورزند

کسی را موفقیت و بهروزي عطا کرده . داده است، به او بخل می ورزند
ی را محبوب قلبها کرده است، به او بخل کس. است، به او بخل می ورزند

. بخل ورزیدن، یک جهنم واقعی است و مصادیق بسیار دارد …می ورزند 
اُحضرَت االَنفُس ”، بر نفوس مردمان حک شده است 2و علَی االَسف بخل

یک سالک باید خود را از این بیماري خالص کند، و این چالشی . “3الشُّح
زیرا . د هیچ رستگاري اي در کار نخواهد بودجز این باش. بزرگ است

کسی که کمترین بخلی در وجودش باشد، نمی تواند خدمتگزار خداوند 
چه خدمتگزار خدا کسی است که بر همه مخلوقاتش عشق می . باشد

خدمتگزار خدا کسی است که . ورزد و رشد و سعادتشان را خواستار است
ز خیر و خوبی برخوردار می حتی اگر خود را محروم کند، دیگران را ا

نشانه ي . و این کار او از سر عشق است و از سر اجبار نیست. نماید
خالص شدن از بخل، آن است که بتوانی در خلوتت دیگران را دعاي خیر 
                                                             

  300،ص70بحار االنوار،جلد 1
  همان 2
  128نساء، 3
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کنی و انرژي مثبت و سازنده ات را صادقانه و با تمام وجود به سوي شان 
در شیوه ي دعاهایش ) ع(این همان کاري است که فاطمه. گسیل داري

 .اول دیگران. به همه ي نسل ها تعلیم می دهد

  “!قطعاً خوبی ها، بدي ها را از بین می برند”- 139

“یِئاتبنَ السذهی ناتسنَّ الح1ا“  

  “!قطعاً خوبی ها، بدي ها را از بین می برند”

بیان شده است، یک رویکرد “ انَّ”این پیام محکم قرآن که با تاکید 
نمی ! دقت کن. انی، عارفانه و اصیل براي از بین بردن بدي هاستجه

گوید که بدي کردن باعث از بین رفتن بدي ها می شود، نمی گوید که 
خشونت، خشونت را از بین می برد، نمی گوید براي مقابله با پلیدي، باید 

 قرآن، خوبی کردن و. پلید بود و براي مبارزه با ناراستی، باید ناراست بود
و این یک کالس درس . نیکوکاري را راه حل نهایی و قطعی می داند

این “ ذلک ذکري للذّاکرِینَ”. بزرگ براي تمامی روانشناسان جهان است
اي دوست، اگر . “پندي است براي هر آن کس که اهل پند گرفتن است

حقیقتاً از وجود بدي ها در رنج و عذابی، اگر خود را در محاصره بدي ها 
بدي کردن نسبت . ی بینی، راه برون رفت از آن، توسعه ي خوبی هاستم

                                                             
  114هود، 1
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حال . به کسی که بدي کرده است، خود بدي است، راه خالصی نیست
دقت کن، ببین در آیه ي دیگر چه حکیمانه و هوشمندانه به بدي ها می 

علَی اهللاِ انَّ اهللاَ ال جزاء سیِّئۀٍ سیئَۀٌ مثلُها فَمن عفا و اَصلَح فَاَجرُه ”نگرد؛ 
جزاي بدي، بدي مثل آن است اما اگر کسی عفو کند و (“ 1یحب الظّالمینَ

به اصالح گراید، پاداشش بر عهده ي خداست و خداوند ظالمین را دوست 
، نکته ي هوشمندانه این است که با آنکه مجازات بدي را جایز !)ندارد

! تالفی را هم بدي می نامد! یاد می کند“ سیئۀ”دانسته اما باز از آن به 
پس ”لذا بالفاصله می فرماید؛ ! آن را نیک نمی نامد. “جزاء سیِّئۀٍ سیئَۀٌ”

اگر کسی عفو کند و به اصالح گراید پاداشش بر عهده ي خداست زیرا 
اي دوست، قرآن بدنبال توسعه ي خوبی “ !خداوند ظالمان را دوست ندارد

رویکردش اصلی اش به  داند و حل قطعی و نهایی می هاست، آن را راه
واتَّبِعوا ”: براي همین است که صریحاً فرمان می دهد. عفو و بخشش است

همواره از بهترین آنچه که از سوي (“ 2اَحسنَ ما اُنزِلَ الَیکُم من ربکُم
مشی قرآن، تبعیت از بهترین !). پروردگارتان نازل شده پیروي کنید

بهترین ها، . و بهترین ها، نیکی کردن و عفو و اصالح است. هاست
و یادت باشد . “واهللاُ خَیرٌ”خوبترین هایند، چه خود خدا، خوبترین است 

که کاربرد احکام قرآن باید حالتی را بیافریند که بیشترین عشق را نسبت 
  .به خداوند ایجاد کند

                                                             
  40شوري، 1
  55زمر، 2
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  :خرهمؤ

  
 "ذکر اهل به خاص اي هدیه"

 ذکر که کریم، قرآن کارآمد بسیار و "حرفی نوزده" اذکار از برخی
 و سخت هاي موقعیت از گذر باعث حروفشان، تعداد به شان خالصانه

  :تَعالَی و تَبارك اهللاِ بِاذنِ گردد می سنگین
  
  الرَّحیمِ الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ ☆

 .اند نوزده نیز آنها که آتش زبانیه از گذر و رحمت طلب براي
  

  مغفرت؛ طلب و توبه براي ☆
 فَبشِّره" -  "2رحیماً غَفُوراً کانَ اهللاَ انَّ" - "1التَّواب اَنت انَّک علَینا تُب"

  "3کَرِیمٍ اَجرٍ و بِمغفرَةٍ
  عفو؛ طلب براي ☆

اً عفُواً کانَ اهللاَ فَانَّ"  "4قَدیرَ
 
  

                                                             
  128بقره، 1
  106نسا، 2
  11یس، 3
  149نسا، 4
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  حاجات؛ طلب و دعا قبولی براي ☆
"قالَ و کُمبی رون1اَستَجِب ادع" - "وهینَ فَادعصخلم ین لَه2الد" 

  
  حکمت؛ و علم طلب براي ☆
 علیم واهللاُ" -  "4الحکمۀَ و الکتاب یعلِّمکُم" - "3حکیماً علیماً کانَ اهللاَ انَّ"

ور بِذاتد5ِالص" 
  

  باطل؛ بر پیروزي و فتح، براي ☆
 یؤَید اهللاُ" - "7فَتحاً بینَهم و بینی فَافتَح" - "6مبِیناً فَتحاً لَک فَتَحنا انّا"

ن بِنَصرِهم شاءل" - "8یاجعن لَنا وم نکیراً لَدقالَ" - "9نَص بی ررنانص 
 "10کَذَّبونِ بِما

  
  ؛درتمندانق و سالطین نزد نشدن مقهور براي ☆

"نَتع وهجالو یلحومِ ل11القَی" 

                                                             
  60غافر، 1
  65غافر، 2
  30انسان، 3
  151بقره، 4
  38فاطر، 5
  1فتح، 6
  118شعرا، 7
  13آل عمران، 8
  75نسا، 9

  39مومنون، 10
  111طه، 11
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  دشمنان؛ از خالصی براي ☆
 و فَنَجیناه" -  "2اتَّقُوا الَّذینَ اهللاُ ینَجی و" - "1الظّالمینَ القَومِ منَ نَجنی"

نَ اَهلَه3الکَربِ م" 
  

  ؛دشمن حیله و مکر از بودن امن براي ☆
 قالُوا" - "5النَّصیرُ نعم و المولَی نعم" -  "4الوکیلُ منع و اهللاُ حسبنَا"

بحانَکس نا اَنتیلن" - "6وا نَفسٍ کُلُّ الَیها لَمظٌ ع7حاف" 
  

  ؛همدلی و مودت به نیل براي ☆
"نَّ وبِکُم اهللاَ ا لَرَئُوف یمح8ر" 

  
  رزق؛ طلب براي ☆
"قُ ون تَرزم سابٍ بِغَیرِ تَشاءفَابتَغُوا" -  "9ح ند10الرِّزقَ اهللاِ ع"  - "اَعتَدنا و 

 "2اهللاِ منَ بِنعمۀٍ فَانقَلبوا" -  "1کَرِیماً رِزقَاً لَها

                                                             
  21قصص، 1
  61زمر، 2
  76صافات، 3
  173آل عمران، 4
  40انفال، 5
  41سبا، 6
  4طارق، 7
  9حدید، 8
  27آل عمران، 9

  17عنکبوت ، 10
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   ایمانی؛ ي رتبه رفتن باال براي ☆
 "3الحقُّ الملک اهللاُ فَتَعالَی"

  
  آرامش؛ براي ☆

 "4علَیه سکینَتَه اهللاُ فَاَنزَلَ"
  

  خوش؛ حال به بد، حال شدن گرگوند براي ☆
 "5ًخَیرا یبدلَنا اَن ربنا عسی"

   حبس؛ از خالصی براي ☆
"اكیا دنَعب و اكیینَ ا6نَستَع"  

   هدایت؛ طلب براي ☆
 "7المستَقیم الصراطَ اهدنَا"

   نعمت؛ افزونی براي ☆
"مدالحهللاِ و بینَ ر8العالَم" 

 
  

                                                                                                                        
  31احزاب، 1
  174آل عمران، 2
  116مومنون، 3
  40توبه، 4
  32قلم، 5
  4حمد، 6
  5حمد، 7
  2حمد، 8
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   ؛آن کردن باطل و حرس دفع براي ☆
"ال و حفلرُ یاحیثُ السرنا" -!) نیست موفق رود جا هر ساحر( "1اَتَی حمد 

  !)کردیم ویران ساخت می فرعون که را آنچه ما( "2فرعونَ یصنَع کانَ ما
  
 "سختی و شرّ دفع برايدعا "

 10 "اکبر اهللا"
 19 الرَّحیمِ الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

،فَرد ح،ی ،ومقَی ،کَمدلٌ، حع وس19 قُد 
  19 3یسراً عسرٍ بعد اهللاُ سیجعلُ

 
  

  

 

  

 

                                                             
  69طه، 1
  137اعراف، 2
  7طالق، 3
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