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  :مقدمه

 "زبان قرآن"

است، نه زبان دانش متعارف  یزبان قرآن، نه زبان فلسف ژهیبه و نیزبان د 
است،  ییاست، نه زبان شعر و داستان سرا یاسیو س یاست، نه زبان حقوق

 یزبان قرآن، اله. معمول است يبر اساس گرامر ها قاًیدق یزبان یو نه حت
 زیاز هر چ شیکه پفهمد  یم یزبان قرآن را بدرست یکس. است
سلوك کرده  شیمگر آنکه بسو ستیخداشناس ن یو کس. باشد ناسخداش

کتاب نازل شده از  نیا رایز. کتاب واصل شده باشد يو به سرچشمه 
زبان  نیو زبان خدا، خاص خود اوست، و ا. است انیپروردگار جهان يسو

حمنُ علَّم الرَّ"چه  د،یو حضور خود او فهم میبا تعل توانیخاص را تنها م
آنها که از سلوك )! قرآن است يدهنده  میرحمان، تعل يخدا( "نَالقُرآ
 ،یحقوق ،یعلم ،یفلسف  يها یذهن شیبهره اند، و صرفاً با پ یب یقرآن

شان  اتیخو گرفته اند و به ذهن رهیو غ يلغو ،ياخبار ،یحکم ،یاسیس
ن را خواهند خودشا يها تیدلخوشند، با رجوع به قرآن، تنها همان ذهن

مورد  يبه رأ ریاست که تفس نیهم يبرا. خدا را اتیآ تیمامنه ت د،ید
 شیشاپیاست که پ نیا يبه رأ ریمنظور از تفس. مذمت قرار گرفته است

 یعنی. میاثبات همانها به سراغ قرآن برو يو برا میباش يو نظر يرأ يدارا



 يکار نیو ا. میریخود بگ يقرآن را به استخدام خواسته ها و برداشت ها
 ياریبس عیفجا خیو خسارت بار که متأسفانه در طول تار تاست زش

و  میرود، کامالً تسل یکه سراغ قرآن م یسالک حق، وقت کی. است دهیآفر
ندارد که بخواهد به کتاب خدا  يو نظر يرأ چیاو ه. الذهن است یخال

وار با  میکند و تسل افتیاو آمده است تا نظر خدا را در. کند لیتحم
کتاب سلوك است و  م،یقرآن کر! دوست يا. دیسلوك نما اتشیآ

آن، سالک را مرحله به مرحله از شرّ نفسش  يسوره سوره  يماجراها
اتفاق  ییرها نیا یوقت. دهد یم هیهد يبخشد و رستگار یم ییرها

 یِو بدان؛ فهم زبان اله. اش را آشکار خواهد نمود قیقرآن حقا فتد،یب
 یهمه جانبه محقق شدن یمیسلو ت یعمل یسلوک نیر چنقرآن، تنها د

 .است

  

 یاعیر مسعود

  



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)9(

 

               

                                                                                                              

غني-270 و    !.فقير 

“يالغَن واهللاُ ه لَي اهللاِ وا 1اَنتُم الفُقَراء”  
 )اونديد و تنها او غني استشما همگي محتاج خد(

هيچكس . در عالَم وجود دارد و آن خالق هستي است” غني“تنها يك 
همه موهبتي از سوي آن بخشنده . چيزي از خود ندارد، همه عاريتي است

آن كه هيچ “! به عمق معنا برو! حال دقت كن. ي با رحمت است
 يغن! دريابنكته را ! ”است” غني“احتياجي به كسي يا چيزي ندارد، او 

 رهيذخ"به مفهوم  ست،يزدن ن "داشته ها"بر هيتك يبودن، به معنا
از  يذات يازين يو ب زها،يعدم تعلق به چ يآن به معنا! باشد ينم "يساز

مسير اين غني ! بپيوندد، غني مي شود” غني“آن كه به اين . آنهاست
تسليم محض ! شدن، خواستن نيست، بي خواهشي و بي آرزويي است

  !است
  

                                                            
  15فاطر،آيه 1
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  نكات قرآني جلد سوم

  !.به سوي خدا بگريزيد-271

  ”1فَفرُّوا الَي اهللاِ انِّي لَكُم منه نَذيرٌ مبِينٌ“
  !)بسوي خدا بگريزيد كه من از جانب او برايتان يك هشداردهنده ي آشكارم(

بحران هاي عظيم چنان جهان را فرا گرفته و تاريكي ها چنان از هر سو 
ن خداوند قادر متعال راه نجات بشر را محاصره كرده كه جز فرار به آستا

اين آيه شريفه، بدون شك آينه ي وضعيت امروز . ديگري نمايان نيست
. و چنان واضح است كه احتياج به هيچ توضيح اضافه ندارد. جهان است

پس حق است كه جز استغفاري خالصانه چيزي نگوييم و سخني جز حق، 
  جات است؛بر زبان جاري نسازيم كه نجات روح، اصل و اساس ن

لَيها اَتُوب كرامِ واللِ و االذُوالج ومالقَي يالح ولّا ها لهي ال ارُوا اهللاَ الَّذاَستَغف و  
  

هجرت كن -272 پس  در رنجي،    !.وقتي 
  ”2اَلَم تَكُن اَرض اهللاِ واسعةً فَتُهاجِرُوا“

  !)آيا زمين خدا وسيع نبود كه هجرت كنيد؟(

چه اين وجود توست كه . ، زمين وجود توست”ض اهللاَر“اي دوست، 
. گنجايش خدايي را دارد كه آسمانها و زمين با تمام وسعت شان ندارند

در اين زمين قابليت هاي بسياري نهفته . زمينِ خدايي خود را درياب
                                                            

  51ذاريات 1
  97نسا،آيه 2
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در زمين خدايي ات، در فطرت . ظرفيت هاي عظيمي مستتر است. است
تو مملو از اوصاف پسنديده . هان داشته اندالهي ات، دانه هاي بسياري ن

لزومي ندارد كه در . اي، برخوردار از يك اليتناهي بي حد و حصري
لزومي ندارد كه خود را زنداني . اوصاف اكتسابيِ محدود و ناپسند بماني

به ” من“از . وقتي در رنجي، پس هجرت كن. يك برداشت و توصيف كني
يك استحاله ي . هجرتي دروني استاين . ات هجرت نما” خود متعالي“

وقتي فكر و احساسي، وقتي طرح و انديشه اي، جواب نمي . باطني است
لزومي ندارد كه پاگيرش شوي، چه . دهد، آن را رها كن، شجاع باش

چه تنها . نترس، هجرت كن. ”اَرض اهللاِ واسعة“زمين خدا وسيع است 
نسانهاي ترسو از تغيير چه تنها ا! انسانهاي ترسو از هجرت مي هراسند

درون تو چنان وسيع است . يك هجرت، يك تغيير ماهوي است! بيزارند
هجرت از درون، . نو شوي. كه ميتواني هر دم نگاهت را تازه گرداني

براي . نگاهت را تغيير مي دهد، و تغيير نگاه، باعث تغيير زندگي است
واهد، ويزا هجرت باطني، هيچگاه دير نيست، چنين هجرتي پول نمي خ

سرمايه اش . يك سفر دروني است. نمي خواهد، آن چون يك توبه است
يك بريدن از حماقت . ، يك طلب خالصانه است”اَستَغفرُ اهللاَ“تنها يك 

هاي گذشته است، و آنگاه خواهي ديد كه با تغيير درون، بيرون نيز تغيير 
  .يافته است
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 273-    طي  االرضكليد.!  
“بحانَ الَّذيساالَقص سجِدلَي المالحرامِ اسجِدنَ الملَيلَاً م هبد1ي اَسرَي بِع”  

است آن كه بنده اش را يك شبه از مسجدالحرام به مسجد ” سبحان“(
  !)االقصي مي برَد

! را باعث مي شود” طي االرض“است كه ” سبحان“اين ! ببين! دقت كن
ي االرض بدون ط. سبحان است كه توانايي سير يك شبه را دارد

چه اين پاكي محض است كه تو را از زنجير . امكانپذير نيست” سبحان“
انواع تعلقات رها مي كند، اين پاكي محض است كه تو را سبكبار مي 
سازد، اين پاكي محض است كه توانايي گذر و گذراندن از عالَم كثرت را 

اين بي ! دارد، اين پاكي محض است كه روزنه ي عبور را مي شناسد
بزرگ و . ، بي اين پاكي محض، همه گرفتارند، همه در بندند”سبحان“

تو ” سبحان“نگردي، ” من“تا در برابرش هيچ نشوي، تا بي . كوچك ندارد
سبحان همواره پذيراي آن . را نمي پذيرد و سيري در كار نخواهد بود

كساني است كه از ذهنِ منيت ساز خود خروج كرده اند و پيش از مرگ، 
را عامل اند و همواره تسليم ” 2موتُوا قَبلَ اَن تَموتُوا“همانان كه . ده اندمر

  .محض اند

  
                                                            

  1اسرا،آيه 1
  378جامع األسرار و منبع األنوار،آيه ص ،آيه)ص(يامبر اسالم،آيهحديث منتسب به پ 2
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  !.همه ي چيزها را به خدا بسپار -274
  ”1و اَصلَح بالَهم“

  !)و خداوند، امورشان را اصالح كند(

اگر تو همه چيز زندگيت را، اعم از خوب و بد، توأمان به آستان خداوند 
ئن باش كه او دست اندر كار اصالح امور تو خود خواهد تقديم كني مطم

مشكل اينجاست كه تو فقط بديها و كاستيها و تلخيهاي زندگيت را . شد
اين يعني هر بار فقط زباله هاي زندگيت را . به آستان خداوند مي اندازي

نوعي زرنگيِ زننده است . و اين بي معرفتي است. با او در ميان مي گذاري
اگر خوبيها، خوش اقباليها و داشته . ز جهل و خودخواهي داردكه نشان ا

هايت را نيز تقديم او كني، كاري حكيمانه كرده اي و خداوند را حكيمِ 
يك سالك حق، خوب و بد و خوشي و . روند زندگيت قرار داده اي

ناخوشي را، داشتن و نداشتن را، بيماري و سالمت را، غم و شادي را، 
خالصه همه چيزش را تقديم خدا مي كند و اينگونه  خنده و گريه را،

است كه در آرامشي مسحوركننده فرو مي رود، و خداوند نيز به نيكي 
اگر مي خواهي غصه نخوري، اگر . دست اندركار اصالح امورش مي شود

مي خواهي از آمد و نيامد روزگار ملول نشوي، راهش تقديم همه چيز 
تعامل همه جانبه است، نه يك تعامل راهش يك . است، نه بخشي از آن

از اين به بعد امتحان كن و همه چيزت را تقديمش كن، همه را . يكسويه
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اعم از خوب و بد، به آستانش فرو انداز، و آنگاه اعجاز قدرت نمايي خداوند 
بدان كه دعا فقط عنوان بديها و كاستيها نيست، ! اي دوست. را ببين

و اين، رابطه اي كامل و . نيز شامل است تقديم خوبي ها و داشته ها را
كل به “و يادت باشد كه با خداوند همواره با قاعده ي . همه جانبه است

خوبي ها را . مراوده داشته باش و زرنگي و سوداگري را كنار بگذار” كل
خداوند، مدير . براي خودت نگه ندار و فقط بديها را بسويش پرتاب كن

در خواسته هايت با . ر تو و خالق هستي استتداركات تو نيست، او، سرو
مگذار فضاي دعايت را تنها زباله . تسليم باش. معرفت و جوانمرد باش
بگذار دعايت همه چيز را در بر بگيرد، و هست و . هاي ذهني ات پر كند
ياد بگير كه هر بار بسويش مي روي، همه چيزت را . نيست را شامل شود

  .ريز و درشت تقديمش كنيبا خود ببري و همه را از 
  

  !.خود توستزندگي كنوني و آتي همه محصول -275
  ”1و وجدوا ما عملُوا حاضرَاً“

  !)و آنچه را كه انجام داده بودند، حاضر يافتند(

زندگيِ در حال حاضر تو، هر چه كه باشد، خوب يا بد، نتيجه ي عملكرد 
ي آتشين داشته اي، اگر در كيفيت جهنمي بسر مي بري، عملكرد. توست

همچنانكه اگر در كيفيت بهشتي بسر مي بري، نوع عملكردت تو را به آن 
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و عجب نامه ي . زندگي هر كس، نامه ي اعمال اوست. سوق داده است
هيچ كار كوچك و بزرگي را از ” 1ال يغادر صغيرَةً و ال كَبِيرَةً“اعمالي است 

اگر به زندگيت نيك بنگري، ! ندهمه در آن حضور دار! قلم نينداخته است
هر آنچه كه در آن مشهود است، اعم از اشخاص، پديده ها و تك تك 

هر كدام از . ماجراهايش، همه و همه را محصول اعمال خود خواهي يافت
آن نامه ي اعمالي كه بايد بخواني، كتاب . آنها مولود عملكردي است

بدنبال ! با آن استو خواندنش، به معناي زندگي كردن ! زندگيت است
زندگيت را ببين ! خواندن كاغذ نباش، كه خداوند، قرطاس نازل نمي كند

اگر بد و ناخوش . خوب يا بد، همه از آنِ خود توست! و كتابت را بخوان
است، شيوه ي زندگيت را تغيير بده، عملكردت را عوض كن، اعمال 

رنگ و بوي  گذشته را رها كن، تا كتابت هم تغيير كند و ماجراهايش
زندگيِ بعدي هر كس، نتيجه ي اعمال ريز و درشتي است . ديگر گيرند

اين بدان معني است كه انديشه و عملكرد . كه هر روزه به آن عامل است
پس تا فرصت هست با اين . هر كس، قلمِ تقديرات اوست، ماجراساز اوست

تاب قلم زنده كه در اختيار داري، با نوع عملكردت هر روزه براي ك
زندگيت، چيزهاي خوب بنگار، تا حيات پيش رو، سرشار از آرامش و 

چه به فرموده ي آيه؛ هر آنچه كه انجام دهي، همان را . خشنودي باشد
  !حاضر خواهي يافت
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  !.مرگ ،مگر چيز بدي است-276
  ”1قُل انَّ الموت الَّذي تَفرُّونَ منه فَانَّه مالقيكُم“

  !)از آن مي گريزيد، شما را مالقات خواهد كرد بگو؛ اين مرگي كه(

 از فرار البته كه بگيري، متعارف مرگ همين را، مرگ اين ميتواني يكبار  
و چرا گريزي . چه گريزي از آن نيست. ديشه اي جاهالنه استان آن،

ما از همان ابتداي زندگي، با مرگ همراه ! مگر چيز بدي است؟! باشد؟
را مرگ مي چرخاند و هر تحولي را او باعث  چرخ زندگيمان. شده ايم

لحظه ي پيشين مرد و اين يك لحظه ي جديد است، اين نيز مي . است
دهنده ي اين چرخه ي  مرگ پيوند. ميرد و لحظه اي ديگر در راه است

اوست كه باعث مي شود، حركت كني و جريان . هست و نيست، هست
ندگي نيز وجود نخواهد مرگ كه نباشد، دركي از ز. زندگي را دريابي

. و همواره سايه به سايه ماست. هر مرگ، تخم زندگي در خود دارد. داشت
چه . و ترس از آن، احمقانه تر. فرار از آن، ناشدني و البته احمقانه است

و يك فرزانه امر . وجود آن امري كامالً طبيعي و در عين حال مفيد است
  .نگ استطبيعي و مفيد را مي پذيرد و با آن هماه

 سلوك با كه كني معنا نامتعارف موت آن را، مرگ اين ميتواني يكبار و  
ر مقاالت پيشين د كه است اسراري حكايتي خود و شود مي محقق سالك

اين موت، خروج از اتاقك تاريك . بطور مبسوط از آن سخن رفته است
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يك . تو با توقف ذهنت، مرگ شگفتي را تجربه خواهي كرد. ذهني است
و اين همان چيزي است كه باعث . اقبه ي اصيل با تو چنين مي كندمر

تولد در كيفيتي كه نوع حيات و آگاهي اش، با آنچه . تولد دوباره مي شود
چون “): ص(به قول پيامبر. از قبل مي شناختي كامالً متفاوت است

براي همين است ! و اين هر مرگي نيست” !1بميرند، آگاه و هشيار شوند
ثُم تُرَدونَ الَي عالمِ الغَيبِ و الشَّهادةِ فَينَبئُكُم “امه آيه مي فرمايد كه در اد

سپس شما را به سوي داناي غيب و شهود، سوق مي (” بِما كُنتُم تَعملُونَ
در اينجا نكته اي عظيم نهفته )! دهد تا شما را از عملكردتان آگاه كند

حال ! عملكرد خود را مي دانيماست، و آن اين است كه ما فكر مي كنيم 
زيرا با آن كه عامل آن، خودمان بوده ايم، لكن از حقيقت ! آنكه نمي دانيم
ما تنها از ظاهر اعمالمان مطلعيم، در حاليكه هر عملي را ! آن بي خبريم

و آنچه مهم است، ! ، در خواهيم يافت”تولد دوم“حقيقتي است كه پس از 
و پس از وقوع چنين موتي، از پرده  حقيقت اعمال است كه مستور است

  .برون مي افتد
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  !ها  ره د-277
  ”1و اَلقَي في االَرضِ رواسي اَن تَميد بِكُم و اَنهاراً و سبلَاً لَعلَّكُم تَهتَدونَ“
و بر زمين كوههاي استوار در افكند تا زمين شما را نجنباند، و رودها و (

  !)هدايت يابيد راهها پديد آورد اميد آنكه

وقتي به طبيعت بكر . براي سالك، دره ها مهمتر و كارآمدتر از قلّه هاست
. دره هاي بين كوهها را مشاهده كن. مي روي، آنقدر به قله ها منگر

چنين مسيري، . همانجا كه آب راهش را باز مي كند و به پايين مي آيد
ترين و ساده ترين به. آب، طبيعتاً درست مي رود. مسيري انرژيايي است

راه به ظاهر رو به پايين، همان راه رو به باال براي سالك “. مسير را دارد
و از . آب از متواضع ترين چيزهاست. منظور از تواضع همين است. ”است

. اين روست كه مهمترين چيزها نيز خودش است، چه همه از آب زنده اند
واني با آنها ارتباط بر قرار اگر بت. روح دره ها، روح قوي و نيرومندي است

و يادت باشد كه اين . كني، روح خود را از تواضع شان، توانمند كرده اي
دره، داراي نيروي مؤنث است . دره هايند كه به قلّه ها عظمت مي بخشند

طبيعت، مؤنث قويتر از مذكر است زيرا هستي  ”باطنِ“و در . و قلّه، مذكر
  .پروري بر عهده ي اوست
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  !جاهل كيست؟ - 278
  ”1اَعوذُ بِاهللاِ اَن اَكُونَ منَ الجاهلينَ“

  )!پناه بر خدا از اينكه از جاهالن باشم(

بسياري فكر مي كنند كه جاهل كسي است كه خالي از ! جاهل كيست؟
چه بسيارند كساني كه دانش دارند و باز جاهل . اينطور نيست! دانش است

كسي است . ست كه بي خداستاز منظر حكمت الهي، جاهل كسي ا. اند
براي . بنده ي ذهن و ذهنياتش است. كه اراده اش در دست نفسش است

اين يعني تنها آن . ”پناه به خدا مي برم“همين در اول آيه مي فرمايد؛ 
چه خدا خود، منبع . كسي جاهل نيست كه در پناه خدا قرار گرفته است

ي عين جهل است از اين منظر، بي خداي. حكمت و سرچشمه ي آن است
. و بي خدا، همان جاهل است اگرچه ذهنش پر از واژه و اصطالح باشد

آياتي كه در قرآن از جاهلين سخن رفته است دقيقاً در مواضعي است كه 
است، ) ع(در اين آيه كه از زبان موسي. حاوي نكات اسراري مهم است

ه آن خود دقيقاً در موقفي نزول يافته كه فرمان به ذبح گاوي مي دهد ك
در ! چه تكه اي از آن ميتواند مرده اي را زنده كند! ريشه در اسرار دارد

، كلمه جاهلين زماني آمده است كه آب زمين را فرا گرفته و )ع(مورد نوح
امواج خروشانش فرزند ناصالحش را در بر گرفته است و نوح وعده ي 

ن تَكُونَ منَ انِّي اَعظُك اَ“! نجات اهلش را جور ديگري فهميده است
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، در موقفي آمده كه او در دام نيروهاي )ع(در مورد يوسف! ”1الجاهلينَ
مؤنثي گرفتار است كه نزديك است نورِ روحش را برُبايند و به تاريكي اش 

اينها و جز اينها همه مواقفي اسراري  …! ”اَكُن منَ الجاهلينَ“! بكشانند
نه تنها غافل است كه . فل استاند، و جاهل كسي است كه از حقايق غا

جاهل كسي است كه در تاريكيِ نفس خويش بسر ! منكر آن نيز هست
مي برَد، كسي است كه بنده ي برداشت هاي خويش است و همواره در 

حال آنكه آگاهي، مطلق است، . اتاقك حقير ذهني اش سير مي كند
ود را به و تنها كسي جاهل نيست كه با سلوكي جانانه خ. اليتناهي است

فرمان مي دهد ) ص(و يادت باشد كه به پيامبر. رسانده باشد” مطلق“اين 
بدون شك، !). از جاهلين، روي برگردان(” 2اَعرِض عنِ الجاهلينَ“: كه

ال “سالكان حق، كساني اند كه پيوسته شعارشان اين آيه شريفه است كه؛ 
  !الن نيستيمما پيرو جاه(” 3نَبتَغي الجاهلينَ

  !ست خداوند؟ دو د - 279
“شاءي قُ كَيفنفوطَتانِ يبسم داه4ي”  

  !)دستانِ خداوند گشاده است و هر طور كه بخواهد مي بخشد(
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چه تصور كرده اي از دو ! دقت كن، در اينجا به دو دست اشاره شده است
. آنچه ذهن متعارف مي شناسد دست راست و چپ است! دست خداوند؟

از منظري باطني، دستان انسان، . پايين نيز داريم اما دست باال و دست
كردن دانسته ” دست عطا“يا همان راست است كه آن را ” يمين“يكي 

برخي در ! است” دست بگير“يا دست چپ، كه ” يسار“اند، و ديگري 
يعني آن دست به ظاهر راست شان هم ! دارند” دست بگير“زندگي فقط 

است، راست است، ” يمين“ت اش، اما خداوند هر دو دس! دست چپ است
دستي بر فراز كه . بخشنده است و هر طور كه بخواهد انفاق مي كند

دست آسماني است و همه نيروهاي هستي در خدمت او و هماهنگ با 
يد “: اويند، كه همان دست بخشنده ي مطلق است همچنانكه مي فرمايد

ن بخشنده است و آن، و دستي فرودين كه در زمي. ”1اهللاِ فَوقَ اَيديهِم
اين دو دست هر دو يمين اند، . است” انسان كامل“مظهر زنده ي حق، 

هم دنيا و هم . هر دو بخشنده اند، بخشنده در آسمان و بخشنده در زمين
دو دستان . و هر دو دست در وحدتي اعجاب انگيز بسر مي برند. آخرت

مي شود و ” المينرحمة للع“، )ص(و اينگونه است كه پيامبر. باطن و ظاهر
“رحيم ئوفمي گردد” ر !“ نَة وسرَةِ حي اآلخف نَة وسنيا حي الدنا فنا آتبر

  !”2قنا عذاب النّارِ
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  !.سقوط از مقام انسانيت -280
  ”1ساء مثَالً القَوم الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا“

  !)كنند چه بد است مثَلِ كساني كه آيات حق را تكذيب مي(

مثل و مثَل در قرآن معاني عميق و باطني گسترده اي دارد كه در مقاله 
يكي از آن معاني كه در . به آن اشاره شده است” روح رباني“اي در كتاب 

اينجا بدان اشاره مي كنم نمونه سازي است، نسخه برداري از انديشه ها و 
زدن، به معناي آن اينجا، مثَل . عملكردهاي آدمي در همين زندگي است

اينجا سخن ! آن حرف است. ضرب المثلي كه در ادبيات خوانده اي نيست
ساخت و ساز يك كالبد انرژيايي . از كيفيت حيات توست” نمونه زدن“از 

به قول امروزي، مراد كپي كشيدن از عملكرد و رفتار آدمي در روند . است
و تجسم خود را  و اينچنين نمونه سازي يي، زنده است. زندگي اش است

نوع زندگي هر كس نشان مي دهد كه موجوديت زندگي بعدي اش . دارد
رو به حيوانيت ! به اَسفل مي رود يا به اَعلي. چگونه و به چه كيفيت است

بدان تكذيب كنندگان . سقوط مي كند، يا بر فراز مالئكه گام مي نَهد
وع رفتار و حقايق، مثَل و نمونه اي كه از نحوه زندگي شان، از ن

عملكردشان، و از انديشه ها و باورهايشان، ساخته مي شود، بد و 
در بسياري از متون مقدس و از جمله قرآن كريم، سخن . ناخوشايند است

و اين يعني سقوط از مقام انسانيت به . است …از كَلب و خنزِير و قرَدة 
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يك . نييعني بر باد دادن فرصت ارزشمند حيات انسا. حضيض حيوانيت
سالك، عروجش را پاس مي دارد و با عشق به حقيقت، هر دم اين 
هزارتويِ تاريك را بسوي حيات طيبه رها مي كند، تا رها شود و به كل 

  .گردد” مخلَص“

  !.رياب چشمه هاي زير پايت را د - 281
  ”1من تَحتهِم االَنهار“

  !)زير پايشان نهرهاست(

اه از آن بزدايم و بر چشم خويش گذارم، چه بگذار پاهايت را بشويم، گَرد ر
آن نهرهاي حيات و آگاهي در سر ! در زير پايتان نهرهاي پر بركتي است

متواضعانه جاري شان كن و به ظهورشان . تو نيستند، زير قدم هاي تو اَند
چشمه هاي زير پايت را درياب كه آب از متواضع ترين چيزهاست، . رسان

او خوب مي داند كه اين . يگاهش فرو دست استآن را در باال مجوي، جا
راه اَعلَي، از زير مي گذرد و آنگاه است كه بر ابرها سوار مي شود و هر جا 

، غمگين نباش كه رب ات، چشمه اي )ع(اي مريم“. كه بخواهد مي بارد
اي  و تو. ”2اَلّا تَحزَني قَد جعلَ ربك تَحتك سرِياً“در زير پايت نهاده است 

پايت را بر زمين زن كه اين چشمه ايست پاكيزه و خنك و “، )ع(ايوب
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سلوك، يك عمل ! ”1اُركُض بِرِجلك هذا مغتَسلٌ بارِد و شَراب“آشاميدني 
اين . و عمل با قدم هاي تو رابطه ي مستقيم دارد. است، حرف نيست

كينه ها و  وقتي زنجير دلبستگي ها و. رِجل است كه از تو رجل مي سازد
تعلقات در وجود پاره شوند، آن نهرها به جريان مي افتند و تو آنها را 

و نَزَعنا ما في صدورِهم من غلِّ تَجرِي “و نكته همين است ! خواهي ديد
اي دوست، اسماء نيك خدا را با عمل به مفاهيم ! ”2من تَحتهِم االَنهار

كه راه . نها برخوردار شويشان، فروتنانه در خود جاري كن تا از آ
  .برخورداري از اَنهار اسماء الهي اينگونه است

  
  ”3فَاُمه هاوِية“ -282

  !مادرش هاويه است: ترجمه اول
  !جايگاهش دوزخ است: ترجمه دوم
  !اصلش از جنس سقوط است: ترجمه سوم

  !جايگاهش، جهان كثرت است: ترجمه چهارم
  !فساني استبازگشتش به هواهاي ن: ترجمه پنجم
  !پناهش هويت هاي كاذب دنيوي است: ترجمه ششم
  !رجوعش همواره به جهان غلظت است: ترجمه هفتم
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  !هويت ساز كاذب، مادر اوست: ترجمه هشتم
  !سقوط به تاريكي، سرنوشت اوست: ترجمه نهم
  !مأمن اش، توهمات و آرزوهاي دور اوست: ترجمه دهم

  
  !دعاي نجات بخش-283

“فعلَوال د عضٍ اهللاِ النّاسم بِبعضَهب االَرض تد1لَفَس”  
اگر خدا برخي از مردمان را توسط برخي دگر گرفتار و دفع نمي كرد، (

  !)زمين را تباهي فرا مي گرفت
چنين . اينكه گاه ظالمان به جان هم مي افتند، به نفع مظلومين است

ظالم اگر . است به آنان كاري به واقع تقويت ستمديدگان و ياري رساندن
همواره دستش باز باشد و فارغ البال، بدون شك تمامي زمين را فساد و 

براي همين در ادامه ي آيه چنين درگيري هايي را . تباهي فرا مي گرفت
اللهم اشغَلِ “اين دعاي . از فضل و كرم خداوند بر بندگانش بر مي شمرد

ي و نجات بخش است كه نه تنها ، يك دعاي كاربرد”الظّالمينَ بِالظّالمينَ
در امور دنيوي بلكه در مواقف عديده ي سلوك الي اهللا نيز بسيار كارگشا 

  .و در عين حال راحت جان است
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  .!هر نسلي مسئول زمان خودش است -284
تلك أُمةٌ قَد خَلَت لَها ماكَسبت و لَكُم ماكَسبتُم و ال تُسئَلُونَ عما كانُوا “

  ”1يعملونَ
آنها جماعتي بودند كه زندگي شان گذشت، دستاوردشان مال خودشان (

و دستاورد شما مال خودتان است و شما از عملكرد آنها مورد مؤاخذه قرار 
  !)نخواهيد گرفت

هر تصميمي كه گرفته باشد و هر . هر نسلي مسئول زمان خودش است
هيچ . است از آنِ خودش –اعم از خوب و بد  –عملكردي كه داشته است 

. نسلي نمي تواند نسل ديگر را مجبور به پذيرش راه و سرنوشت خود كند
هر نسلي، مسئول انديشه ها و عملكرد . اين خالف نص قرآن كريم است

هيچ كس نمي . هر نسلي مسئول ماجراهاي زمان خودش است. خود است
ت زيرا هر نسلي بايد خود نسب. تواند گناهش را به گردن ديگري بيندازد

جز اين باشد، مسئول نخواهد بود و . به سرنوشت خود تصميم بگيرد
اي دوست، اين يكي از آزادمنشانه ترين آيات قرآن . مؤاخذه بي معناست

حرمت به حريت آدمي و ارج نهادن به كرامت او را به وضوح . كريم است
 .مي توان در اين آيه شريفه به مشاهده نشست
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  !خداست فقط در انحصار” توبه“ -285
  ”1انَّما التَّوبةُ علَي اهللاِ“

  !)توبه بر عهده ي خداست(

اين ! فقط در انحصار خداست” توبه“اين يعني ! ، ادات حصر است”انَّما
خداست كه بايد بسوي تو باز گردد، اين خداست كه بايد بر تو نظر افكند، 

. آنِ خداست، از ”توبه“. اين خداست كه بايد توبه را بر دل و جانت اندازد
اينطور نيست كه تو بتواني بسوي خدا باز گردي بدون آنكه خدا بسوي تو 

به كجا مي خواهي بروي، بسوي كه ميخواهي باز گردي، ! باز گشته باشد
اين اول اوست كه بايد به تو روي ! وقتي كه او به تو روي ننموده باشد

تو بايد ابتدا پس . عطايت كند” توبه“نمايد، به تو نظر افكند و توفيق 
نگاهش را به روح ات خيره سازي، و اين كاري . توجه او را جلب كني

براي جلب توجه او، بايد عشق بورزي بي آن . است كه بايد به انجام رساني
كه توقع داشته باشي، ببخشي بي آن كه منّت گذاري، گره گشا شوي بي 

بياموزي  آن كه مزدي طلب كني، هدايت كني بي آن كه سروري نمايي،
بي آن كه تكبر ورزي، و مخلوقات خدا را خدمتگزار باشي، بي آن كه 

 .طالب شهرت شوي
  !تظاهر به دين -286

  ”1يرآءونَ النّاس و ال يذكُرُونَ اهللاَ الّا قَليالً“
و فقط تعداد اندكي اند كه خدا را ياد مي ! آنها با مردم رياكاري مي كنند(

  !)كنند
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نفاق است، دو روياني كه نقاب دين بر چهره مي  رياكاري شيوه ي اهل
مي فرمايند؛ ) ص(زيرا پيامبر. اند” مشرك“زنند و حال آن كه به واقع 

“كُلُّ رِياء ركتظاهر به دين، يك شيوه ي قديمي و شيطاني است و ! ”ش
كساني مرتكب آن مي شوند كه بخواهند مال و موقعيت خود را حفظ 

ويژگي شان آن است كه . ظاهربين سوار شوندكنند و بر گُرده ي مردم 
زيرا به . همواره به ظاهر دين توجه دارند و به باطن آن وقعي نمي نهند

. و در يك كالم؛ خَلوت شان، با جلوت شان متفاوت است. آن ايمان ندارند
جهان كنوني . دو زبان دارند، دو چهره دارند، و داراي شخصيتي دوگانه اند

زيرا اين يك بيماري . د شده است و شرق و غرب هم نداردمملو از اين افرا
آنچنان است كه تعدادشان به مراتب از ايمانداران . جهاني و همه گير است

بيشتر مصيبت هايي را هم كه جهان امروز گرفتار آن . واقعي زيادتر است
او . يك سالك حق، ظاهر و باطنش يكي است. است همين ها مسبب اند

چه كه نيست و آنچه كه ندارد، پرهيز مي كند، اگر چه آن از تظاهر به آن
او همواره خودش است و پيوسته با ايمانش حركت . يك فضليت ناب باشد

و دقيقاً بخاطر همين اخالصش است كه خداوند، مرحله به . مي كند
  .”فَزادهم ايماناً“مرحله بر ايمانش مي افزايد 
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  .!آب را از سرچشمه بگير -287
  ”1لئك الَّذينَ هدي اهللاُ فَبِهداهم اقتَدهاُو“

  !)اينان كساني اند كه خداوند هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان اقتدا كن(

، ”الشّواهد الرُّبوبِيه“در اشراق نهم از آخرين اشراقات كتاب ” مالصدرا“
شجاعانه سخن حكيمانه اي از بايزيد بسطامي نقل مي كند كه ترجمه 

بايزيد گويد؛ شما علم خود را از مرده اي مي گيريد كه او “: اش اين است
خود از مرده اي دگر گرفته است، اما ما علم خود را همواره از زنده اي مي 

همانند اين “و در ادامه بيان مي كند كه؛ ” !گيريم كه هيچگاه نمي ميرد
اُولئك “: ايدسخنِ بايزيد در اين مقام، در سوره ي انعام است كه مي فرم

نكته اي كه در اين مجال، مالصدرا بدان . ”الَّذينَ هدي اهللاُ فَبِهداهم اقتَده
اشاره كرده، به واقع يكي از زيباترين و زنده ترين و كاربردي ترين 

پس حق . تفاسيري است كه پيرامون اين آيه ي شريفه بيان گشته است
حق را به مراقبه بر آن دعوت است كه بيش از آن چيزي نگويم و سالكان 

 –” تنها هدايت الهي است كه هدايت واقعي است“چه به قول قرآن، . كنم
زيرا اين خداست كه جاودانه زنده است و  –”2انَّ هدي اهللاِ هو الهدي“

  .هدايتش نيز زنده، جاري، و متناسب با زمان و مكان و موقعيت است
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288- دروغگويان و متظاهران شناخت!  
  ”1و لَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ القَولِ“

  !)و از لحن سخن شان آنها را خواهي شناخت(
سخن ” لحن“كساني كه در قلب هايشان بيماري نفاق و دو رويي است، از 

اينجا ! دقت كن. گفتن شان، براي اهل ايمان قابل شناسايي مي شوند
ظاهران، همه ي دروغگويان و مت. است، نه خود سخن” لحن“سخن از 

توانايي حرف خوب زدن را دارند، اما توانايي تغيير ارتعاش باطني نيت 
ارتعاش فحواي كالمي است كه از گوينده صادر مي ” لحن“! شان را ندارند

آن كه در قلبش بيماري نفاق است حتي اگر طرز سخن گفتنش را . شود
اهل ايمان  نرم و ماليم كند، باز نمي تواند ارتعاش باطني كالمش را براي

به نور خدا مي بيند و با فراست خداداده اش ” مؤمن“زيرا . پنهان نمايد
اين يعني ارتعاش باطنيِ سخنان، براي او ديدني است و قابل . مي شنود

پس هر گاه . ”2فَاتَّقُوا فراسةَ المؤمنِ فَانَّه ينظُرُ بِنُورِ اهللاِ“استتار نمي باشد 
باش كه خودت باشي و سخن زبانت همان به سراغشان رفتي، مراقب 

. ”بِاذنِ اهللا“كالم قلبت باشد، چه نزد اين قوم، چيزي پنهان نمي ماند 
نَحنُ نَعرِف شيعتَنا في “آمده است؛  363ص  1همچنان كه در كافي ج 

  .”لَحنِ القَولِ
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  !نزديك است ه تو خيليخدا ب -289
  ”1قَرِيب متي نَصرُ اهللاِ اَال انَّ نَصرَ اهللاِ“

  !)آگاه باشيد كه ياري خدا بسيار نزديك است! پس ياري خدا چه وقت است؟(
او حتي از رگ گردن . است و قريب از اسماء اهللا است” قريب“ياري خدا، 

قرار نيست از جايي بيايد كه مي پرسي؛ پس چه وقت . به تو نزديكتر است
او بين . ن هستاو هست، في الحال هست، همينجا و هم اكنو! مي رسد؟

به كجا ! ”2واعلَموا اَنَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قَلبِه“تو و قلب تو حائل است 
مي نگري؟ منتظر چه هستي؟ آن قريب نزد توست، هميشه نزد تو بوده 

و اين تو بودي كه غفلت داشتي، تو بودي كه همواره نگاهت را به . است
پس چرا به درونتان (” 3كُم اَفَال تُبصرُونَو في اَنفُس“! بيرون مي دوختي

دست از برون فكني بر دار، همه چيز درون تو تعبيه شده !). نمي نگريد؟
اين ذهن تاريك انديش است . است، عالَم كبير در تو سرشته شده است

به اين قرن و آن ! كه همواره تو را به فرداها و پس فرداها حواله مي دهد
خدا هست، في الحال هست، و تمام قدرت و ياري ! قرن حواله مي دهد

اگر ياري اش را حس نمي ! ”4هو معكُم“اش نيز با اوست، و او با توست، 
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بسيار . قريب است! كني، اين تويي كه با او نيستي، و الّا او با توست
  .نزديك

  .تاس انديشيدن آيات خدا، براي -290
  ”1اُولُوا االَلبابِ ليدبرُوا آياته و ليتَذَكَّرَ“

  !)تا در آيات خدا تدبر كنند و اهل خرَد پند گيرند(

اگر صوابي . آيات خدا، براي تدبر است، براي كنكاش و خرَدورزي است
اين فرمان خداست كه بايد . هست كه هست، در همين تدبر نهفته است

نترس و در . اجازه تدبر صادر شده است. در آن تدبر كرد، خرَدورزي نمود
چون ميوه اي پوسته ها را كنار بزن و مغز را . هر فرصتي به عمق معنا برو

اُولُوا “اينجا سخن از . ببين برايت چه گوهري نهان كرده اند. در ياب
آنها كساني اند كه . همان مغز خوران اند” اُولُوا االَلباب“است، و ” االَلباب

و نسل شان را از آن آگاهي هاي الزم و كاربردي متناسب با عصر 
فرزانگاني اند كه آگاهي هاي زنده از قرآن بيرون مي . استخراج مي كنند

تك . ”قرآن، ذو وجوه است“؛ )ع(به قول امام علي! اي دوست. كشند
چه از اعلي مرتبه ي وجود نازل . وجهي نيست، يك معناي بسته ندارد

. خن داردگشته و براي همه طبقات هستي و همه ي اليه هاي آگاهي س
تنها به وجه ظاهر بسنده نكن، غواصي كن و در و مرجان آن را بيرون 

قرآن، كتاب آفرينش است و آفرينش تك وجهي نيست، وجوه . بياور
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به . اين جهان، تك توصيفي نيست، توصيفات بيشمار دارد. بيشمار دارد
يك معنا و توصيف قناعت نكن، ذهن خود را قفل نزن، خود را تنها به 

بگذار اليتناهي آن، . بلكه همه قرآن را نوش كن. ك معناي بسته مفروشي
حوزه ي وجودي ات را وسعت بخشد، آگاهي ات را عميق كند و ظرفيتت 

تنها اينگونه است كه زندگي ات باز مي شود و اوج مي گيرد و . را باال برَد
  .جهاني مي گردد

  
  !معيار عدالت و عامل شناسايي حق -291

م ويزانَالسالم ضَعو ها وفَعر 1اء …  
  !)و آسمان را بنا كرد و ميزان را وضع نمود(

را به ” ميزان”.است” ميزان“كلمه ي كليدي در اين آيات شريفه  …
ترازوي معمول ترجمه نكردم تا ذهنت به ساده انگاري ها نرود و از مغز 

عامل  معيار عدالت و. ميزان، وسيله ي سنجش است. معنا باز نماني
( اين عدد . برابر است” حق“ميزان عدديش نيز با . شناسايي حق است

چنانكه در تفسير سوره ي كوثر بيان شد، از دير باز در علوم )  108
يك مبحث مهم ” علم الميزان“. باطني از اهميت ويژه برخوردار بوده است

 و كاربردي، براي فهم هستي و پديده هايش، و نيز بهره مندي بيشتر و
. كيفي تر از مواهب حيات، آن هم بر اساس شناخت موازنه ي نيروهاست
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بايد بداني كه هر آنچه در ” علم الميزان“ساده تر اينكه؛ براي فهم ابتدايي 
آنچه در باالست، . عالَم محسوس هست، داراي حقيقتي در عالَم معناست

لطيف آنچه در عالَم ماده مي بيني، ريشه در عالَم . در پايين هم هست
كشف موازنه مابين اين دو عالَم لطيف و ثقيل ” علم الميزان” كار . دارد
ساده تر آنكه، با اين علم در مي يابي يك پديده در اينجا، داراي چه . است

كيفيت وجودي در آن عالَم ديگر است و يا بالعكس، يك وجود حقيقي، 
، با ”ملكوت“و ” ملك“به عبارتي ديگر، . داراي چه مصاديقي در اينجاست

علم “آنكه هر كدام حكايت خود را دارند، اما در ارتباط تنگاتنگ اند و 
كارش همين . موازنه ي بين اين دو را كشف و تبيين مي كند” الميزان
بديهي است كه چنين علمي اكتسابي نيست، علمي شهودي است . است

يك . كه خداوند به اولياء خودش عطا مي كند و ما از كنه آن بي خبريم
آن هم در ” ميزان“سالك حق، در سلوكش در مي يابد كه منظور از 

مرتبه ي بلندش، وسيله اي براي توزين گندم و جو و كشمش نيست بلكه 
مثالً، ميزان اخالص . معنايش به مراتب فراتر از ترازوي عادي است

چيست؟ با چه چيز سنجيده مي شود؟ ميزان ايمان و عمل صالح كدام 
مصاديق شان، در عالَم ديگر چيست؟ حروف با عالَم معنا،  است؟ حقيقت

از چه ميزاني پيروي مي كنند؟ اعداد چه نسبتي با حروف دارند؟ هر 
كلمه با نوع ارتعاشش، برخوردار از چه نسبتي از انرژي است؟ و يا وقتي 

ميفرمايند؛ هر كس يكبار ذكر ال اله اال اهللا را ذاكر شود، ) ص(پيامبر
هشت برايش كاشته مي شود، ميزان چيست؟ مالك سنجش درختي در ب
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كدام است؟ و به عبارتي ساده تر اين چه ربطي به آن دارد؟ وقتي حكماء 
الهي، نوزده حرف بسم اهللا الرحمن الرحيم را در تبيين و ايجاد پديده 
هاي هستي مرتبط مي يابند، از كدام مالك و چه سنجشي بهره مي 

فقط به اندازه ي ” سيئه“رابر پاداش دارد، و ده ب” حسنه“برند؟ چرا 
اينها و جز اينها همه در حوزه  …خودش جزا دارد؟ ميزان كدام است؟ 

و اين علمي شريف و شهودي است . مطرح است” علم الميزان“ي مباحث 
به  …آنها با شهودشان مي بينند . كه اولياء خدا از آن بهره مندند

  …ن است خود ميزا” انسان كامل“تعبيري 

  !. چاه وجودت را درياب-292
“شرَي هذا غالمقالَ يا ب هلو1فَأَدلَي د”  

  !)بشارت باد كه اين جواني برناست: دلوش را انداخت و گفت(

و چون دلوت را به . ظرف نياز است. دلو، ظرف آب كشيدن از چاه است
زيبا و  روحي. چاه وجودت بيندازي، در آنجا يوسف روحت را خواهي ديد

روحي كه ده حس ظاهر و باطن، . كارآمد كه عمري در اسارت جسم است
او را بيرون مي ” واردي“و اكنون . او را به تاريكي چاه دنيا انداخته اند

مباد كه ! اين روح زيبا، عزيز مصر توست، مباد آن را ارزان بفروشي. كشد
يرا اين تنها ز! نفس ات او را به خود بخواند و ذهنت به اسارتش كشَد
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اوست كه تو را از قحطيِ حقيقت مي رهانَد و حيات و آگاهي هديه مي 
با روح الهي خود رفيق باش و با هدايتش از تاريكيهاي مصر ماديت . دهد

چه اين تنها اوست . خدمتش كن تا خدمتگزاري اش ببيني. خالص شو
  .هان داردكه تأويل احاديث مي داند و علم و حكمت را به وفور در خود ن

  !.يتو هر دم در حال پرواز -293
  ”1طائرُكُم معكُم أَئن ذُكِّرتُم“

  !)طائر شما، با خود شماست اگر خوب بينديشيد(

پرنده، يكي از . طير و طائر، هر آن چيزي را گويند كه در هوا شناور است
افكار و خياالت تو نيز چون پرنده اي . معناي ظاهري اش است. آنهاست
آرزوهاي تو، . احساسات تو هر دم در حال پرواز بسويي است. ندشناور

خواسته هاي تو، كالم تو و انديشه تو، همگي پرندگان تو اَند كه سرنوشت 
جريانِ جاري شده . طائر تو، پرنده ي پرونده ساز توست. تو را مي سازند
طائر تو، هر جا كه رود بسوي خودت باز مي گردد و تو . ي حيات توست

مراقب پرنده ات . اره با بازتاب انديشه و عمل خودت روبرو مي شويهمو
امروزه فضاي معنويِ جهان بشدت آلوده از پرواز پرندگان بيماري ! باش
پرندگان هوس، طمع، ظلم، ريا، فزون طلبي و نفس پرستي در . زايند

جايجاي جهان بيش از هر زمان ديگر به پرواز در آمده اند و زمين و زمان 
در اين شب ديجور و فضاي سرد و بي . ر از ارتعاشات آلوده كرده اندرا پ

                                                            
  19يس،آيه  1
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ترحم، تو چيزي را به پرواز در نياور، اين ترافيك هواييِ آلوده را آلوده تر 
  .نكن، و در الوهيت خويش آرام و ساكن بمان

  
  !براي انسان بهترين حفاظ -294

  ”1ٌ حافظاً فَاهللاُ خَير“
  )!ستخدا بهترين حفاظت كننده ا(

يك سالك حق، تمام سپرهاي حفاظتي خودساخته اش را بدور مي 
نه پول، نه قدرت، نه علم، نه . خود را از تكيه به آنها آزاد مي كند. اندازد

اين چيز و آن چيز، نه اين كس و آن كس، نه دعاي رماالن و دعانويسان 
او . اينها هيچكدام حافظ سالك محسوب نمي شوند …حرفه اي 
زيرا نيك مي داند اگر بخواهد . از اين سپرهاي حفاظتي را نداردهيچكدام 

سالكي كه . در حفاظت خدا باشد، بايد ذهنش را از همه ي آنها رها كند
در حفاظت خداست، كامالً بي حفاظ است، او هيچكدام از حفاظت هايي 

! و اين آيه شريفه، از آنِ سالكان بي حفاظ است. را كه ديگران دارند، ندارد
  !ه خود بزرگترين حفاظت استك
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  !دا كيست؟خليل خ  -295
  ”1واتَّخَذَ اهللاُ ابراهيم خَليالً“

  !)و خداوند، ابراهيم را خليل خود بر گرفت(

خليل . اما اين معنا كم است. خليل را اكثراً به معناي دوست گرفته اند
شكافتن  و معناي اصلي اش” خَلَّ“خليل از ريشه . فراتر از اين حرفهاست

اگر خداوند . و خلل ايجاد كردن است، رسوخ كردن به اعماق چيزي است
قصدش دوستي متعارف بود از كلماتي چون محب و صاحب و رفيق و 

سخن از قرابتي خاص است . اما اين خليل است. امثالهم استفاده مي كرد
اگر بخواهند امانت نوراني را در كسي كه . كه با شكافتن ايجاد مي شود

ورد قبول واقع شده و در امتحانات الهي سر بلند بيرون آمده، بكارند، آن م
انسان داراي كالبدهاي مختلف است كه . را در عمق وجودش مي كارند

امانت نوراني . كالبدهاي جسمي، عاطفي، ذهني و روحي از آن جمله اند
اگر در سطح باشد، از دست رفتني است، سرقت شدني است، اما نور 

را دارد، يعني با ” نور“آن كه اين . اندني و از بين نرفتني استدرون، م
. منظور از خليل چنين معنايي است. مركزيت هستي ارتباط مستقيم دارد

در احاديث معتبر داريم كه سينه . و اين عمل، با شكافتن ايجاد مي شود
را نيز در كودكي شان، دو موجود آسماني شكافته ) ص(ي پيامبر اسالم

اَلَم نَشرَح لَك “قرآن نيز به چنين جراحي باطني اذعان دارد . اند

                                                            
  7ابراهيم،آيه  1
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اين معنا و مفهوم، طبق آيات ديگر قرآن كريم صرفاً خاص ! ”1صدرك
” 2فَمن يرِد اهللاُ اَن يهديه يشرَح لَه صدره لالسالمِ“انبياء عظام نيست 

تسليم شدن خداوند هر كس را بخواهد هدايت كند، سينه اش را براي (
آن است كه امانت نوراني را در عمق ” خليل“اي دوست، )! مي گشايد

او رابط كل است، انسان كاملي است كه جهان . وجودش كاشته اند
  .پيرامون از طريق او كنترل مي شود

  
  .!يابي اقتدا ر  تسليم باش تا -296

“ن كُلِّ شَيءم ي االَرضِ و آتَيناهف كَّنّا لَهنّا ما باًس3ب”  
  !)ما در زمين به او تمكّن داديم و از هر چيزي وسيله اي در اختيارش نهاديم(

تمكين . اين راز سلوك الَي اهللا است. اگر تمكين كني، تمكّن مي يابي
به . كردن، تسليم بودن است، و تمكّن يافتن، اقتدار ذاتي يافتن است

ولياء خدا اقتدار مي اگر در ا. عبارتي ساده تر، بندگي، اقتدار مي آورد
هر چه اين تمكين و تسليم، وسيع تر . يابيم، اين از تمكين شان است

اگر ذوالقرنين براحتي . باشد، برخورداري از اقتدار ذاتي بيشتر خواهد بود
اگر . شرق و غرب عالَم وجود را در مي نوردد، بخاطر تسليم بودنش است
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كَذلك مكّنا “دنش است يوسف در مصر، عزّت مي يابد، بخاطر تسليم بو
شاءيثُ ينها حأُ موتَبي االَرضِ يف فوسيما به يوسف تمكّن داديم (” 1ل
حتي از تمكين كردنش است !). آنچنان كه هر جا كه خواست مقام گيرد

كذلك مكَّنا ليوسف في االَرضِ و لنُعلِّمه “كه توانايي تعبير خواب مي يابد 
عزّت و اقتدار ! اي دوست. تمكين، تمكّن مي آورد. ”2االَحاديث من تَأوِيلِ

تنها بدست خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا مي كند و از هر كه 
راه برخورداري . ”3تُعزُّ من تَشاء و تُذلُّ من تَشاء“بخواهد باز پس مي گيرد 

  .از عزّت حقيقي، جز اين تمكين و تسليم نيست

  .!گترصيد بزر- 297
  ”4نَسيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في البحرِ سرَباً“

  !)از ماهي شان غفلت كردند و آن ماهي نيز راهش را در دريا گرفت و رفت(

. همانجا كه نقطه ي ضعف ات مي پنداري، نقطه ي قوت ات، پنهان است
همانجا كه چيزي را از دست مي دهي، چيز ارزشمندتري در انتظارت 

در همان ماجرايي كه فكر مي كني باخته اي، دقيقاً همانجا بردني . ستا
اين آيه با ساده ترين زبان مي گويد؛ همانجا كه ماهي را از . نهان است
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هوشمندانه به ! دست داده اي، به واقع ماهي بزرگتري در انتظارت است
همانجا برايت حيات و آگاهيِ ناب ! همان نقطه توجه كن، خوب ببين

، دقيقاً در همان نقطه كه )ع(و همينطور هم مي شود؛ موسي …اده اندنه
ماهي را از دست داده، آن مرد الهي را، همان كه سرشار از علم خداداده 

پس ! و اين صيد كمي نيست! است را مي يابد و با او همراه مي گردد
هيچگاه نسبت به آنچه از دست مي دهي، ناخشنود نباش، خوب ببين، و 

  .ات را از همان بر گير پيروزي

  .!نيآتش ياهادري -298
 "1اذَا البِحار سجرَت"

 !)شوند نيآتش اهادري چون(

بدل  نيآتش ييايكشد و به در يبه آتش م "عشق"وجود سالك را  يايدر
معشوق را در خود  ريغ ياست در روح كه هر تعلق يامتيق نيو ا. كند يم
 .كند يم ليسوزاند و زا يم
 ياوهام و آرزوها يبرنده  نياست، از ب ركنندهيتطه ن،يآتش يايدر نيا

 ،يستين نيشيدگر آن شخص پ ،يچون در عظمت آن فرو رو. است يواه
روند و از  يهمه به آب م تيو برداشت ها زندير يهمه فرو م اتتيذهن

رها شدن از شرّ اوصاف . باستيز يفنا كي نيا. گردند يم ايجنس در
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. رحمت و بركت تام است كي ،ينيآتش يايرد نيچن. است يمحدود بشر
وحشتناك  يكه آن را امر ياريو بالعكس بس. سالكان است نيخادمِ راست

 دنينجات است، باعث رس ي هيكرده اند، راحت جان است، ما ريتفس
است كه سالك را از  ييايهمان در نيا. اش است يسالك به خود متعال

  .كند يكل اش م يرايوار پذ ميرهاند و تسل يم يتيكم ظرف
  

299-شرك خسارت !    
“ساس1ال م”  

  !)هيچ تماسي در كار نيست(

“ساسبه واقع يك قاعده باطني براي . ، يك كلمه اسراري قرآن است”ال م
دفع ضرر است، و مفهوم آن به زبان ساده، به معناي يك بايكوت اسراري 

ستي را در براي تنبيه سامري كه گوساله پر) ع(موسي. و همه جانبه است
. ميان بني اسرائيل ترويج كرده بود، از همين قاعده باطني استفاده كرد

آن كه دچار چنين انزوايي مي شود به واقع رابطه اش با ارواحِ آگاهي 
دهنده قطع مي شود و دگر آن روابط انرژيك قبلي برايش وجود نخواهد 

ي و نامرئي سر بايد بداني كه پويايي جهان با ارتباطات انرژيك مرئ. داشت
پاست، آن كه از اين شبكه انرژياييِ قوي كنار گذاشته شود، چون مرده ي 

به عبارتي دگر نمي تواند از اين شبكه ي . متحركي بيش نخواهد بود
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چنين كسي دست به هر . انرژيايي بهره برَد و دخل و تصرفي داشته باشد
ديگران نيز نمي  .چيزي بزند و روي به هر چه آورد، برايش بي فايده است
به عبارتي همه . توانند تماس مفيدي با چنين شخصي بر قرار كنند

يك بيماري مهلك و خطرناك ” شرك“حقيقت آن است كه . خسران است
مخرّب روح آدمي است، و جز اضمحالل و بدبختي و بد يمني و . است

 و از آنجا كه شرك، هيچ حقيقتي ندارد،. تاريكي ارمغاني نخواهد داشت
  .شخص مشرك در توهمات تيره و تار خويش فرو مي رود

  
  .!آينه ي اعمال-300

  ”1بِما كَسبت ال ظُلم اليوم اليوم تُجزَي كُلُّ نَفسٍ“
امروز هر كس مطابق دستاوردش جزا داده مي شود، در اين روز ظلمي (

  !)نخواهد بود
ثبت كرده ايم و ما هر چه را كه كسب كنيم به واقع اثر آن را بر روح مان 

بدينسان اين عملكردمان است كه . پاداش يا جزايش را معين نموده ايم
ما عذاب خود را، خود حمل مي كنيم و . بهشت و جهنم مان را مي سازد

هيچ شكنجه گري جز عملكرد بد . خود به جهان پس از مرگ مي بريم
باورها و زيرا آدمي همواره با . خود ما، در آنجا انتظارمان را نمي كشد

و اين يعني محاكمه ما . انديشه ها و دستاوردهاي خودش روبرو مي شود
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اين جريان زنده ي حيات، بسيار هوشمندانه . با خود ما و در خود ماست
در ما جهاني شگرف سرشته اند كه با هر چيزي در ارتباط . عمل مي كند

آدميان هر عملي تجسمي دارد كه به موقع و به حق بارز مي شود و . است
، و ”خَيرَاً يرَه“چه خير باشد ! ”بينند“هر كدام نتيجه دستاوردشان را مي 

  !”1شَرَّاً يرَه“چه شرّ 

  !باشيدهم نكنيد و مظلوم نظلم  -301
  ”2ال تَظلمونَ و ال تُظلَمونَ“

  !)نه ظلم كنيد و نه مظلوم باشيد(
يكي ظلم، ريشه در ظلمت و تار. كم است” ظلم“ترجمه ي ستم براي 

او . ظالم در تاريكي بسر مي برَد. يك حماقت و جهالت سياه است. دارد
. فرو رفته در نافهمي و كج فهمي است. اهل نور نيست، اهل تاريكي است

ظلم، زشت ترين و خسارت بارترين چيزي است كه كسي ميتواند به آن 
از بزرگترين شان .تمامي گناهان زير مجموعه هاي ظلم اند. دست يازد

، تا كوچكترينشان كه ”انَّ الشّرك لَظُلم عظيم“است ” شرك“ير كه بگ
تمام همت سالك آن است كه . احساسات تاريك و زودگذر نفساني است

. بسالمت از عالَم ظلم و ظلمت خروج كند و خود را به نور رحمت برساند
مرامنامه ي  ، به تنهايي”ال تَظلمونَ و ال تُظلَمونَ“به واقع اين آيه شريفه 
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اگر كسي آن را به نيكي رعايت . زندگي است، آئين نامه ي نجات است
كند، تمامي فرامين الهي را رعايت كرده و از همه نواهي دست كشيده 

و بدترين ظلم، ظلم . گويي همه قرآن تبديل به يك آيه شده است. است
ي به خود است، فرصت ناب حيات را بر باد دادن است و در تاريكي ها

بدان، هر ظالمي كه به ديگران ظلم كند، ابتدا . حب دنيا فرو رفتن است
چه . به خود ظلم كرده است، زيرا ظلم به خود پيش از هر ظلم ديگريست

به كه ظلم ! جهان بيرون، تجلّي درونيات خود توست كه بروز كرده است
ني از اين رو، ظلم كردن از نگاه سالكان، چيزي جز يك خودز! مي كني؟

اي دوست، تاريكيها بسيارند، پس به خودت لطف كن و آن ! باطني نيست
  ”!خداوند، ظالمان را دوست ندارد“و بدان كه؛ . را بيشتر نكن

  !خَشنراز آيات  -302
انَّما جزاء الّذينَ يحارِبونَ اهللاَ و رسولَه و يسعونَ في االرضِ فَساداً اَن “

  ”1اَو ينفُوا منَ االَرضِ بوا اَو تُقَطَّع اَيديهِم و اَرجلُهم من خالفيقَتَّلُوا اَو يصلَّ
جزاي كساني كه با خدا و رسولش مي ستيزند و در زمين به تباهي مي (

كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند، يا به صليب آويخته گردند، يا 
  !)د شونددست و پايشان به خالف هم بريده شود و يا از زمين تبعي
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و آنهايي كه با نور خدايي اش مي . زمين سالك، كالبد وجودي اوست
وجود تزكيه . جنگند، تا فطرتش ظهور نيابد، اوصاف ناپسند خود اوست

نشده ي ما، مملو از اوصاف كفر و شرك و نفاق است، پر از تكبر و طمع و 
ند، حسد و خشم و كينه است، كه اگر از سينه هايمان بيرون رانده نشو

اگر از بين نروند، اگر به دار خاموشي و بي اثري آويزان نگردند، اگر دست 
و پايشان از دخل و تصرف در سرمايه هاي وجودي مان قطع نشود، آن به 

اي دوست، چنين آيه اي را . آن مصيبت ساز و خانمان برانداز مي شوند
مي سالكان، يك برنامه كاربردي و نجات بخش براي تزكيه نفوس شان 

چه در اين آيه شيوه هاي مختلف برخورد با نيروهاي پليد درون، . دانند
اوصاف بازدارنده اي كه . آن هم بر اساس ويژگي هايشان، بيان شده است

به رب خويش ” نفس مطمئنه“عمري در وجودمان النه كرده اند و رجوع 
. ربرخي از اين اوصاف اليق كشته شدن اند، چون تكب. را مانع گشته اند

برخي به صليب كشيدني اند، چون آز و . چه تكبر تنها برازنده ي اوست
برخي دست و پايشان به خالف هم بايد . طمع، تا از حيز انتفاع بيفتند
چه با هم پيوندي علّي و ارتباطي متقابل . قطع شوند چون كينه و خشم

رك و و برخي به كل از وجود سالك بايد بيرون رانده شوند، چون ش. دارند
اي . دوگانگي، كه خود اصل توهم و مادر همه ي نيروهاي مخرّب است

دوست، و يادت باشد كه خداوند خود فرموده كه به من گمان نيك داشته 
، و همواره از ”1اَحسنُ تَفسيراً“باشيد و بهترين تفسير را ارائه دهيد 

                                                            
  33فرقان،آيه  1



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)47(

همواره (” 1يكُم من ربكُمواتَّبِعوا اَحسنَ ما اُنزِلَ الَ“بهترين ها تبعيت كنيد 
بدان آنچه را !). از بهترين آنچه كه پروردگارتان نازل نموده، تبعيت كنيد

كه از فساد و تباهي در بيرون مشاهده مي كني، تماماً تجليات اوصاف 
راه . آنها چيزي جداي از ما نيستند. دروني خود ماست كه ظهور يافته اند

آنگاه كه اصالح درون محقق شود، آن . اصالح برون، اصالح درون است
  .بيرون چاره اي جز تبعيت نخواهد داشت

  .!صراط مستقيم -303
  ”2و يهديهِم الَيه صراطاً مستَقيماً“

  !)و خداوند، آنها را از صراط مستقيم بسوي خودش هدايت مي نمايد(

در اينجا همچون برخي آيات ديگر نمي فرمايد كه به صراط ! دقت كن
قيم هدايت مي كند، بلكه مي فرمايد از طريق صراط مستقيم به مست

به واقع . و اين مرحله اي ديگر از سلوك است! خودش هدايت مي كند
صراط هر راهي را نمي گويند، . علت غايي صراط مستقيم بيان شده است

تنها راه موجود و . آن راهي دروني است كه به باطن هستي منجر مي شود
از . از عمق روح خودت است. ، از درون خود توستمعقول بسوي خدا

از هر ! از كدام طرف ميخواهي بروي؟. بيرون رفتن، به گمراهي رفتن است
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. طرف كه بروي، دورتر شده اي، زيرا عرش خداوند بر قلب تو استوار است
است، نه اينكه قرار است بعداً ” مطلق“اي دوست، عمق وجود تو، وصل به 

و همچنانكه قرآن مي ! زيرا به هستي آمده اي !وصل هست! وصل شود
واعلَموا اَنَّ اهللاَ يحولُ “، ”1انَّ معي ربي“فرمايد؛ رب من با خود من است 

قَلبِه و رءو سلوك براي ! ، پس فقط آگاهيِ تو مي ماند به وصل”2بينَ الم
ه دريافت فهم اين نكته نقدترين و نزديكترين را. دريافت اين آگاهي است

در واقع همان صراط مستقيم است كه از طريق آن ميتوان . حقيقت است
و في اَنفُسكُم اَفَال “. به محبوب نجات بخش خويش نائل گشت

  !؟”3تُبصرُونَ

  !؟كيسترستگار  -304
  ”4قَد اَفلَح المؤمنُونَ“

  !)براستي اهل ايمان رستگار شدند(
و اين نكته اي ! ه اي كه بعداً بيايدرستگاري در خود ايمان است، نه نتيج

! نمي فرمايد كه ايمان بياوريد تا در آينده رستگار شويد. قابل تأمل است
بلكه اين آيه شريفه رستگاري و نجات را به محض ايمان داشتن، محقق 

و ايمان، باور ذهني . اين يعني نجات، در خود ايمان نهفته است. مي داند
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اگر با ذهنم جور در آمد، آنگاه قبول كنم،  به معناي فكر كنم و! نيست
آن را ايمان نمي گويند، آن را قبول كردن ذهنيات خودت مي ! نيست
يؤمنُونَ “حال آنكه اساس ايمان، بر پذيرش غيب و ناديده هاست ! گويند
باور داشتن به آنچه كه مي بيني و آنچه كه مي داني را ايمان . ”بِالغَيبِ

را ” ناشناختني“ايمان، . زه ي علم و دانش استنمي گويند، آن در حو
ايمان نوري است كه قلب را منور مي ! نشانه رفته است، مطلق نامتناهي را

نشانه ي ايمان، يك پذيرش تام . كند و وجودت را روشني مي بخشد
ايمان، سكنا . كنار گذاشتن برداشت هاي ذهني و نفساني است. است

تسليم به جريان نابِ هستي، به . گزيدن در كيفيت تسليم محض است
  .هستي ساز بزرگ، به راستي و درستي

  ! معبود زيبا -305
  ”1ال أعبد ما تَعبدونَ“

  )پرستم پرستيد، نمي من چيزي را كه شما مي(

. ”ال أعبد ما تَعبدونَ”پرستد؛ پس شود كه مي انسان شبيه آن چيزي مي
من شبيه شما و خدايان . پرستم پرستيد، نمي من چيزي را كه شما مي

شما . خواهم چهرة معبودانِ زشت شما را به خود بگيرم نمي. شما نيستم
خداي من . خواهم من اين چهره را نمي. ايد شبيه معبودان خود شده
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تن به پرستش . من آن است” وجه اهللا“. زيباست و زيبايي را دوست دارد
مرا با . ني خودتانآن خدايان، ارزا. دهم خدايان زشت و خشن شما نمي

بسم اهللا “خداي من . گذارم من پا به راه آنان نمي. آنها كاري نيست
دانم كه آدمي هر كه را بپرستد شبيه  چه نيك مي. است” الرحمن الرحيم

آنكه مقام بپرستد، . شود آنكه پول را بپرستد شبيه پول مي. شود او مي
خداي من . شود يآنكه شهوت بپرستد، آنكه قدرت بپرستد شبيه همان م

عشق است محبت است رشد و . خداي من خود خداست. اينها نيست
آخرت . من حتي آخرت پرست نيستم. اصل آرامش است. بالندگي است

بي او هر جايي . بهشت من خود خداست. در برابر خداي من هيچ است
نه، من خدايان شما را . كسالت آور است. بي لطف است. برايم جهنم است

تان، شما را فضول و  خدايان فضول و عصبي. كنم بندگي نمي. رستمپ نمي
خداي من أرحم . ايد خشن پرستيده ايد و خشن شده. عصبي كرده است

و بر . پرستيد، كافرم من به آنچه مي. ”ال أعبد ما تعبدون“. الراحمين است
و ال أنتم “. ورزيد شما نيز به خداي من كفر مي. كنم اين كفر افتخار مي

هر كس با دستاورد خود . به راه خود رويد. باكي نيست. ”1بدون ما أعبدعا
هر . درود كه كشت كرده است هر كس همانچه را مي. روبرو خواهد شد

                                                            
  3كافرون،آيه  1



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)51(

در آن پخته . كس به معبود خويش و به اسم خويش رجوع خواهد نمود
  .”1والعاقبه للمتَّقينَ“. خواهد شد

  !بند خداوند -306
  ”حبلُ اهللا“
  ”!بند خداوند“

مجرايي . مراد از بند و ريسمان خداوند، ارتباط منحصر بفرد تو با خداست
و اين در وجهي . است كه از آن طريق به حقيقت محض متصل گشته اي

هر عهدي چون ريسماني بر گردن است، پس . همان عهد تو با اوست
و تا چه ! چگونه مي بندي! همواره مراقب باش كه با كه عهد مي بندي

. زيرا عهد پيش از آنكه حرف باشد، يك پيوند انرژيك است! حد پايبندي
آنها كه زير عهد و . باز كردن مجاري انرژي حياتي بر روي يكديگر است

پيمانشان مي زنند، فكر ميكنند كه خالص شده اند، حال آنكه تازه 
خواهد كرد اين هستيِ هوشمند، زنده و مرده شان را رها ن! گرفتار شده اند

مگر آنكه به تمامي و البته گاه به سختي، همه ي حقوق از دست رفته را 
پيمان با . ، حبل خداست”حبل“اي دوست، بهترين . از آنان بازپس گيرد

” هو اهللاُ اَحد“خداي مطلقي است كه بي نياز از توست، ارتباط زنده با 
ر پاكي و رهايي است، همان يگانه ي ناشناختنيِ ناديدني كه جز خواستا
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زيرا پيوند با خدايي كه بي نياز از توست، تو را به بيگاري . تو از رنج نيست
آن خدايان دروغين و ذهني اند كه همواره آدمي را با وعده هاي . نمي برَد

موهوم و آرمانهاي تحقق نيافتني هزاران سال است كه به بازي گرفته و به 
نقد است، في الحال نجات بخش حبلِ خداي حقيقي، . بيگاري برده اند

واعتَصموا “پس . زندگيِ ناب است و خود يك كيفيت بهشتيِ تمام. است
تنها به حبل خداي زنده و واقعي چنگ بزن و حبل . ”1بِحبلِ اهللاِ جميعاً

نكته ي ديگر اينكه، . هاي خدايان غير واقعي را شجاعانه به دور بينداز
مجاري عصبي نيز هست، اين حبل چون ، به معناي رگ حياتي و ”حبل“

، حامله را ”حبلَي“و نيز ! نيك بنگري، عين وجود توست، تار و پود توست
اي دوست، اگر حق با توست، اگر خدا با ! گويند، آن كه بار دار است

نوري ارزشمند در عمق وجود توست كه ! توست، تو باردار حق شده اي
بند تو، به ربي بند . هموستو اصلِ نجات، . عين حيات و آگاهي است

. ”انَّ معي ربي“چه ! و كجا رب و مربوب جدايند. است كه با خود توست
ي او نيز اطالق ”كلمه“پس به . از جنس وجود و زنده است” حبل“اين 

اين حبل، بند اسارت نيست، بند زندگي و نجات يافتن از اعماق . مي شود
  .تاريكي است
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  !رَدختاجران كم  -307
  ”1ال تُؤتُوا السفَهاء اَموالَكُم“
  !)اموالتان را به سفَهاء ندهيد(

به عبارتي كساني را گويند كه قدرت تصميم . سفيه همان كم خرَد است
. گيري عقاليي نداشته و اعمال و رفتارشان همواره خسارت آميز است

رد كه شايد بپرسي كه آخر چه كسي اموالش را بدست كم خرَدان مي سپا
بايد بگويم كه نه تنها در قديم بلكه امروزه ! اين آيه چنين هشدار ميدهد؟

هر ملتي در هر . روز نيز بسياري از جهانيان بدين كار مبادرت مي كنند
كجاي جهان كه اموالش را، منافع ملي اش را، بدست مسئولين كم خرَدي 

قتي گرداگرد و. بسپارد، بدون ترديد مصداق بارز اين آيه ي شريفه است
جهان را خوب ببيني، مردمان بسياري را خواهي يافت كه با ندانم 
كاريشان، سرنوشت شان را بدست كساني سپرده اند كه روز به روز بر 

نمونه اش ونزوئاليي است كه خود از بزرگترين . ذلت شان مي افزايند
كشورهاي نفت خيز است و مردمانش براي دريافت يك بسته ماكاروني 

ه بايد ساعتها در صف هاي طويل انتظار بكشند، و يك زن باردار براي ساد
زايمان بايد پياده به كشورهاي مجاور رود تا از ابتدايي ترين مايحتاج 

اين نمونه و امثال آن در ديگر نقاط ! حياتي و بهداشتي محروم نباشد
جهان، تفسير زنده ي اين آيه شريفه در روزگاري است كه در آن بسر مي 
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راه برون رفت هر ملتي از چنين معضلي جهاني، تنها و تنها آگاهي . بريم
زيرا بر مردمان آگاه، جز مديران اليق و آگاه نمي توانند حكم . است
  .برانند

  !ميريدبه حال تسليم ب  -308
  ”1ال تَموتُنَّ الّا و اَنتُم مسلمونَ“

  !)نميريد مگر آنكه به حال تسليم باشيد(

. گاه مرگ مضاعف است. ، مصيبت بار است”تسليم“ز در حال هر موتي ج
به فراي مرگ مي روي، از آن عبور مي كني و چه ” تسليم“تو در كيفيت 

الّا الموتَةَ “همچنانكه ميفرمايد؛ . بسا دگر باره مزه ي مرگ را نچشي
يك سالك هنگام مرگ، تسليم محض !). جز همان مرگ اول(” 2االُولَي

داند كه در آن لحظات حساس، هر خواهش يا آرزويي است چه نيك مي
يك انحراف است و ميتواند او را به عالَمي بكشاند كه مانع رهايي اش 

لذا وجود سالك در مواجهه با مرگ، آنچنان آرام و ساكن مي شود . باشد
چه او اجازه نمي دهد كه . كه گويي هيچ ارتعاشي از ذهنش بر نمي خيزد

، نفسش او را به بازي بگيرد و يا به بازي در چنين لحظات خطيري
چه او دگر خواستار بازگشت به اين جهنم دره ي لهو و ! ديگري بكشاند

لعب نام گرفته نيست و قصد آن ندارد كه به حفره اي ديگر از حفَرات آن 
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مي ” حيات طيبه“اي دوست، تنها تسليم است كه تو را به . فرو افتد
ها، به ويژه در آخرين لحظات، تو را از حقيقت خواستن ها و آرزو. رساند

دور مي كند و به همان سمتي مي كشاند كه ذهنت ساخته و پرداخته 
حال آنكه تسليمِ ! و ذهن، بهشت ساز نيست، جهنم ساز است! است

اراده كرده است و ” اَحسنُ الخالقين“محض، تو را به كيفيتي مي برد كه 
ر و بهتر از خواسته هاي محدود ذهني همواره اراده ي او به مراتب برت

آن در . بدان كه كيفيت حيات جاودان فراتر از ادراك بشري است! ماست
پس تسليم و پذيرا باش، در مواجهه با مرگ، . فهم محدود نمي گنجد

اَرحم “تصويرسازي نكن، خيالپردازي را كنار بگذار و تنها به خداي 
كه همواره آماده باشي، هر روزه براي آن. اعتماد داشته باش” الراحمين

روبرو شدن با مرگ را تمرين كن، سكوت همه جانبه و پذيرش تام را 
بگذار كل كامل . بياموز، و نسبت به جريان هستي، تسليم و پذيرا باش

اين قاعده كه بيان شد را عمالً درياب كه براي هر نوع . راهبر تو باشد
ين كالم و تصوير، سرنوشت و يادت باشد كه آخر! موتي اعجاز مي كند

پس با توكلي جانانه به يگانه حقيقت هستي، رام و تسليم و . ساز است
  .پذيرا باش كه اين خود باالترين كلمه در سكوت است
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  !شيطان به خدا پناه ببر شر از وقت قرائت قرآن -309
  ”1جِيمِفَاذا قَرأت القُرآنَ فَاستَعذ بِاهللاِ منَ الشَّيطانِ الرَّ“

  !)چون قرآن بخواني، از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر(
از چه روست كه فرمان مي دهد هنگام خواندن قرآن بايد به خداوند پناه 

اي دوست، بايد به ! مگر قرآن خود كالم قدرتمند الهي نيست؟! برد؟
خداي رحمان و رحيم پناه برد تا مبادا شيطانِ وهم تو را دچار برداشت 

 ااي ناصواب و خسارت بار كند، همانطور كه بسياري را كرده است، مباده
تو را  اتو را دچار خشونت كند همانطور كه بسياري را كرده است، مباد

اعمالت را به  ادچار تكبر كند، همانطور كه بسياري را كرده است، مباد
 چشمت زيبا جلوه دهد تا خود را حق بداني و ديگران را باطل، همانطور

بين تو و ديگران عداوت و دشمني  اكه بسياري را متوهم كرده است، مباد
قرآن، ! اي دوست …بيندازد، همانطور كه مابين بسياري انداخته است

او نمي خواهد تو به اقيانوس . كتاب سلوك است و شيطان بر ضد سلوك
عشق و رحمت واصل گردي، نمي خواهد كه متخلّق به بخشندگي و 

دشمن ” بسم اهللا الرحمن الرحيم“، او عروج تو را بسوي مهرباني شوي
و بدان كه شيطان در قرآن؛ مظهر تكبر، نفرت پراكني و خشونت، . است

دشمني و دشمن سازي، وسوسه كننده به شرّ، ضد بخشندگي و مهرباني، 
سوق دهنده به برداشت هاي ناصواب و جلوه آراي باطل در لباس حق 

  .است
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  !يطان به شمهلت  راز -310
  ”1انَّك منَ المنظَرِينَ“

  !)تو از مهلت داده شدگاني(

هر گاه خواستي چيزي از بين برود، اجازه ي ظهورش را بده، نه اينكه آن 
راه خالصي از اوصاف و انديشه ها، سركوب و . را انكار يا مخفي كني

بسياري از انديشه . استتارشان نيست، بلكه مشاهده در آشكاري شان است
و پندارهايي كه داعيه نجات جهاني داشتند، تا وقتي مجال ظهور  ها

نداشتند، همواره ذهن ها بدانها متوجه مي شدند و جذب شان مي 
اما چون مجال ظهور يافتند عمالً همگان دريافتند كه هيچ حرفي . گشتند

اينكه خداوند به شيطان مجال داده، دليلش همين . براي گفتن ندارند
او قرار است . يك حكمت اسراري است. س بزرگي استو اين در. است

همواره با همان آتشي كه خود بر مي افروزد گام به گام بسوي هالكت 
  !در واقع اين مهلت دادن خداوند به ابليس، مرگ اوست، نه نجاتش. رود

 !؟.چيست "كلمه" -311
در قرآن، آنچنان كه مردمان مي پندارند، حرف نيست،  "كلمه"مراد از  
كلمه، يك . اد هوا نيست، واژه اي كه از دهان خارج مي شود، نيستب

. آن به وجود زنده و تاثيرگذار اطالق مي شود. انرژي زنده و پوياست
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اين كلمه، راه مي . "كَلمتُه"را كلمه ي خدا مي خواند ) ع(قرآن، مسيح
ترين و كلمه ي خدا باال. رود، زندگي مي كند، تاثير مي گذارد و مي رهانَد

اين . خداوند كلمات زنده ي بسيار دارد. "1كَلمةُ اهللاِ هي العليا"كلمه است 
زيرا كلمات خداي . جهان از كلمات تشكيل شده است و همه زنده اند

، زنده كننده و زنده پرور "حي قيوم"نفس ! زنده، نمي تواند مرده باشد
، موجودات كلمات او حروف روي كاغذ نيست، سر و صدا نيست. است

اَفَمن حقَّ علَيه "حتي وقتي قرآن از كلمه ي عذاب مي گويد؛ . زنده اند
، به موجودي زنده اشاره دارد كه حامل عذاب و بدبختي "كَلمةُ العذابِ

، به وجودي "كَلمةَ التَّقوي"وقتي به كلمه ي تقوا اشاره مي كند . است
وقتي كه مي . ويشتنداري استزنده اشاره دارد كه مظهر و منبع تقوا و خ

و جعلَها "، كلمه اي ماندگار را از خود بجاي گذاشت )ع(فرمايد؛ ابراهيم
قَبهي عةً فيةً باقمد "2كَلمراد از آن واژه نيست، آن وجود زنده ي موح ،

، )ع(روح بزرگ ابراهيم خليل . است كه از سراپايش يگانگي مي تراود
اي دوست، ترديد نكن كه خداي زنده . ي مي گذاردموحد زنده از خود باق

پس وقتي قرآن را مي گشايي، زنده بين . جز كلمات زنده خلق نمي كند
  .شو و به فراتر از جوهر روي كاغذ برو، و كلمات زنده و جاري را درياب
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  !از يك آيهبرداشت اشتباه  -312
  "1اَشداء علَي الكُفّارِ رحماء بينَهم"  

  !)بر كفار و با رحمت ميان خودشان شديد(

يك سالك نيك مي داند كه كافر اصلي در وجود خود اوست، همچنانكه  
چنين كسي تا وقتي خود را نساخته . مؤمن حقيقي در وجود خود اوست

. و از شر كفر خويش راحت نشده است، به ديگري اتهام كفر نمي بندد
آن جمله؛ منيت، تكبر،  مجموعه صفاتي در ماست كه تابع حق نيست و از

طمع، فزون طلبي، تسليم حق نبودن، توهم حق بجانبي، و حتي توهم 
اينها همه كافران و . ايمان داشتن و خود را بر صراط مستقيم پنداشتن

قرآن مي . كافرسازان وجود مايند كه بايد از روح و جانمان رخت بر بندند
هم كافر از شماست و هم مؤمن از ( "2فرمايد؛ فَمنكُم كافرٌ و منكُم مؤمنٌ

سوء استفاده هاي  "اَشداء علَي الكُفّار"در طول تاريخ از آيه ي !). شماست
هر گروهي اين آيه را بر اصحاب خويش مي خواند و . بسيار شده است

و اينچنين بود كه . خود را مؤمن و مخالفانش را كافر معرفي مي كرد
. راني ها و دربدريها شكل مي گرفتجنگ ها، جنايات، تجاوزات، وي

يك مسلمان . نافهمي و بدفهمي آيات خدا، همواره مصيبت ساز بوده است
واقعي وجودش را از تماي صفات كفرآلود پاك مي كند، بر آنها سخت مي 
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و نيز . گيرد تا پيش از هر چيز و هر كس ديگر، از روح و جانش برخيزند
ميده را، تسليم حق بودن را، ايثار با نگاهي رحمت آميز، تمامي اوصاف ح

و از خودگذشتگي را، شفقت و مهرباني را، بخشش و حكمت بالغه را در 
و آنگاه است كه عمالً هر جا كه باشد، در هر . وجودش توسعه بخشد

و يادت باشد . ميداني كه قرار بگيرد، خدمتگذار بندگان خدا خواهد بود
بدترين ( "1نَفسك الَّتي بينَ جنبيك اَعدي عدوك": فرمود) ص(كه پيامبر

  !)دشمنانت در دو پهلويِ خودت قرار دارند

 "نفس مطمئنه" -313

نفس . نفس مطمئنه همان جان آرام گرفته در الوهيت خويش است 
آدمي از مرحله ي خام بودن تا كمال خويش راه درازي را طي كرده 

او . گذر كرده است از امتحانات عديده و مواقف آتشين بسياري. است
اكنون با دريافت گوهر الهي خويش، حقيقت ناب وجودش را به ظهور 

نفس مطمئنه همان . رسانده و در بهشتي مسحوركننده آرام گرفته است
نفسي است كه تسليم محض است، نفسي است كه از خواسته هاي 
محدود خود دست شسته و با رضايت تمام، خواست كل كامل را پذيرا 

نفس مطمئنه نفسي است كه از پوسته ي منيت خويش . ستگشته ا
بيرون آمده و با پذيرش خرَد نامتناهي، نور الوهيت اش را به جهان تابانده 
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نيست، محدود نيست، يك تن نيست،  "من"نفس مطمئنه دگر . است
نفس مطمئنه خود يك كل به . همه است، يك تماميت مقدس است

، معجزه ي تسليم و محصول "نفس مطمئنه". آزادي رسيده است
  .كيمياگرانه ي آن است

  !به عدالت حكمراني كنيد -314
 "1و اذا حكَمتُم بينَ النّاسِ اَن تَحكُموا بِالعدلِ"

 !)هنگامي كه بين مردم حكم مي كنيد به عدالت حكمراني كنيد(

عدالت در زندگي، مفهومي . عدالت، يك هماهنگي پويا و زنده است 
ثابت نيست، بلكه امري پوياست كه متناسب با زمان و مكان و انتزاعي و 

عدل، عين هماهنگي با . ظرفيت هاي واقعي هر دوره به پيش مي رود
هماهنگي، آبادي به بار . ظلم، عين ناهماهنگي است. جريان حيات است

حاكمان خردمندي كه اين نكته را دريافته . مي آورد و ناهماهنگي، ويراني
و خردمند كسي . ند، هماهنگ ترين ها با جريان حيات اندو بدان عامل ا

است كه خالي از توهم و خيالبافي است، او يك انسان واقعي است، كسي 
چنين . است و با واقعيت هاي زنده سير مي كند "حال"است كه در 

كسي را عادل زنده گويند، كسي كه تصميماتش همواره هماهنگ با 
فرامين او متناسب با . ادل، انعطاف داردلذا حاكم ع. جريان هستي است
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موقعيت هاي مختلف همچو كفه هاي ترازو متحرك و دقيق، و 
چه آبادي و برخورداري بهينه . تصميماتش هماهنگ با واقعيات روز است

  .از نعمات، تنها با عدالت زنده، پويا، و هماهنگ، محقق شدني است

 !ديدوري كن "لغو"از  -315
"م عينَ هعرِضُونَاَلَّذ1نِ اللَغوِ م" 

 !)دوري مي كنند "لغو"اهل ايمان كساني اند كه از (

. آن حيطه و مصاديق بسيار دارد. فقط سخن بيهوده نيست "لغو" 
احساسات و عواطف بيهوده، افكار و خياالت بيهوده، عادات و عملكرد 

، هر آنچه را كه "لغو"از منظري . بيهوده، همه و همه از مصاديق آنند
پرداختن به فكر ملغا شده، . هر دو از يك ريشه اند. شده گويند "ملغا"

دامن زدن به گذشته ي ملغا شده، رفتن به راه ملغا شده، همه تحت 
و اين دنيا چون نيك به آن بنگري، مملو از لغو . عنوان لغو معنا مي يابند

تو تنها در كيفيت بهشتي اثري از لغو . سرشتش اينگونه است. است
و اين كيفيت متعالي از ! "2ال يسمعونَ فيها لَغواً و ال كذّاباً"خواهي يافت؛ ن

حيات، خاص كساني است كه از جلوه گري هاي دنيا گذشته و در بي 
و به عبارتي ديگر ميتوان گفت؛ . خواهشي و بي آرزويي سكنا گزيده اند

  ".آن كه خود حقيقي اش نيست در لغو است"
                                                            

  3مومنون،آيه  1
  35نبا،آيه  2
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  !طانوعده هاي شي -316
 "1و عدهم و ما يعدهم الشَّيطانُ الّا غُرُوراً"

  !)بدانيد كه وعده هاي شيطان جز فريب نيست! وعده شان بده(
 

نيروهاي . وعده پردازي و وعده دهي از خصلت هاي بارز شيطان است 
حق نياز به وعده پردازي ندارند، چه آنها نقد كار مي كنند و در حال 

حتي اگر قولي دهند . هشيارند و واقعيت ها را مي بينند. زندگي مي كنند
اما آن كه . آن قول قطعي است، شدني است، مي بينند كه مي گويند

همواره وعده هايش سركاري است، غير واقع است، بدون شك از اصحاب 
يك سالك حق با وعده و وعيدهاي بي اساس زندگي نمي . شيطان است

ي گذارد، فرصت ناب زندگيش را به پاي كند، ذهنش را در اختيارشان نم
يك سالك، مؤمن است . وعده ها و آرمانهاي پوچ تحقق نيافتني نمي ريزد

و آن كس كه . "المؤمنُ ينظُرُ بِنُورِ اهللا"و مؤمن با نور خدا مي بيند 
هستي را با چنين نوري ببيند، آينده برايش روشن است، اَظهرُ منَ 

اين . ده ها و القاءات شياطين را نمي خوردالشَّمس است، پس فريب وع
حمقاء هستند كه همواره با وعده هاي شيطاني سير مي كنند و 

چه آنها ذهنشان را كامالً در اختيار شيطان اين سلطان وعده . دلخوشند
  .پردازي گذاشته اند

                                                            
  64اسرا،آيه  1
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  !هر چه را بخواهد محو مي كند -317

"شاءو اهللاُ ما يمح1ي" 

 !)واهد محو مي كندخداوند آنچه را بخ(

بگذار هر آنچه كه در جريان زندگيت غير ضروري است، بدست خداوند  
بسياري از . بسياري از چيزها غير ضروري اند. راضي باش. محو شود

بسياري از داشتن ها، . بسياري از خواستن ها، درد سرند. روابط، نامفيدند
بدست عالم كل هم خود را و هم ماجراهاي زندگيت را . بازدارنده اند

در اختيار عالم غيب و . اين بهترين و آرامترين نوع حيات است. بسپار
بسياري از دست . شهود قرار بگير و بگذار هر آنچه را كه رفتني است، بِبرَد

خداوند، خير مطلق، و آگاه از . دادن ها، عين پيروزي اند، عين خالصي اند
چه كس، در زندگيت، كي  خوب مي داند چه چيز و. نهان و آشكار است
نسبت به جريان هستي پذيرا باش، و بجاي اندوه و . بيايد و كي برود

آنگاه خواهي ديد كه هيچ . حسرت، چشم مشاهده گرت را بگشاي
حقيقتي را از دست نداده اي، و در يك بي نيازي مسحوركننده مقام 

  .گرفته اي

  

                                                            
  39رعد،آيه  1
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  !مخفي تر ازسر - 318

 "1و اَخفَي فَانَّه يعلَم السرَّ"

 !)او، سرّ و مخفي تر از آن را ميداند(

ممكن ! از آن كدام است؟ "مخفي تر"را اگر راز پنهان بگيري،  "سرّ" 
است سالكي سرّ خود يا ديگري را بداند، اما مخفي تر از سرّ چيست كه 

اي دوست، در عمق وجود آدمي مجموعه نيروهايي پنهان است كه ! بداند؟
نه خود شخص از چندي و چوني آنها مطلع . نيافته اندهنوز فرصت ظهور 
گويي در عمق تاريك وجود، خبرهايي است كه هر . است و نه ديگري

مخفي ( "اَخفَي". كدام منتظر موقعيتي مناسب براي بارز شدن خويشند
، آن است كه وقتي به ظهور رسد و در وجودت بارز گردد، حتي )تر

. ين تواني در وجودت غافل بوده ايزيرا از چن. خودت نيز متعجب شوي
او . چه تنها اين خالق است كه ميداند در سرشت مخلوق چه نهاده است

اينگونه . از همان فطرتي برخوردار است كه خالق برخوردار است
استعدادها و توانمندي ها در عمق قلب آدمي، همانجا كه مهبط نزوالت 

رب شان، با برداشتن  سالكان واصل، به اذن. الهي است، مستتر است
حجابهاي نفساني و خروج از ذهن محدود بشري، به اين گنجينه هاي 

  .عظيم باطني دست مي يابند

                                                            
  7طه،آيه  1
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  !عذاب خود خواسته -319
 "1ذلك بِما قَدمت اَيديكُم"

 !)آن عذاب به سبب دستاورد خودتان است(

ما هر رنج و عذابي كه مي كشيم حاصل دستاورد خودمان است و  
. "2و اَنَّ اهللاَ لَيس بِظَلّامٍ للعبيد"ند نسبت به بندگانش ستمكار نيست خداو

ظلم را به خداوند بخشنده و مهربان نسبت مده كه آنچه كه مي كشيم 
تجسم انديشه هاي تاريكي . ماحصل تصميمات و عملكرد خودمان است

ي  و آدمي همواره با ثمره. است كه در روند زندگي به آن دامن مي زنيم
شرك و خودپرستي جز . همان چيزي روبرو مي شود كه به آن باور دارد

ميوه ي تلخ زقُّوم نخواهد داشت، تكبر جز به آتش مذلّت نمي انجامد، و 
اين يعني ما . بي عدالتي جز به فقر و نكبت و قهر منجر نخواهد شد

ج حال اگر بشر بخواهد از اين رن. همواره كاشته ي خود را درو مي كنيم
خودخواسته بِرَهد، چاره اي ندارد جز اينكه دست از انديشه هاي تاريك و 

چه با تغيير شعور، بدون شك زندگي تغيير خواهد . نفساني خود بردارد
رابطه اي قطعي و مستقيم بر قرار  "زندگي"و  "شعور"زيرا بين . كرد
  .است

  

                                                            
  182ل عمران،آيه آ 1
  51انفال،آيه  2
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  !تحت نظر خدا -320
 "1تَجرِي بِاَعيننا"

 !)ان مي يابدزير نظر ما جري(

ترجمه ي فوق الذكر يك ترجمه ي متعارف از به جريان افتادن كشتي  
ميتواني همين معناي ساده را بگيري و . ، تحت نظر الهي است)ع(نوح

 "بِاَعيننا"اما كلمه . چه اغلب نيز همين معناي عادي را گرفته اند! بگذري
چشم . اشاره دارد به نكته باطني عميق تري) به چشم ما، يا به نگاه ما(

حتي هنگام ساخت ! بر اساس كدام چشم بايد كار كند؟! خدا كدام است؟
 "2و اصنَعِ الفُلك بِاَعيننا"فرمان مي دهد كه؛ ) ع(كشتي نيز به نوح 

اي دوست، براي رسيدن به چشم و نگاه !)... كشتي را به چشم ما بساز(
تسليم محض شوي تا . الهي، بايد چشم و نگاه خودت را بدور بيندازي

و چنين مفهومي در احاديث قدسي نيز ! خود خداوند از چشمانت ببيند
آنكه محبانه تسليمم شود، خود چشمش مي شوم تا با "آمده است كه؛ 

آن ببيند، گوشش مي شوم تا با آن بشنود، دستش مي شوم تا با آن 
! اي دوست، هر عالَمي از عوالم، چشمي دارد مخصوص به خود "!بگيرد

اين چشم متعارف دنيوي، كاربردش همين امور دنيوي است، لكن چشم 
عاطفي و چشم ذهني و چشم روحي و چشم الهي هر كدام حكايت خود 

                                                            
  14قمر،آيه 1
  27مومنون،آيه  2
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تصرف در چشمان امري است كه مورد تاييد قرآن . و نفوذ خود را دارند
إِذ الْتَقَيتُم  "از جمله؛ . است و در آيات متعددي به آن اذعان شده است

آنها را در چشم شما  -خداوند( "1قَليلَاً و يقَللُكُم في اَعينهِم أَعينكُمفي 
كانَت "و يا !) اندك نشان داد و شما را نيز در چشم آنان اندك بنمود

طاءي غم فنُهاي دوست، چشم دنيوي !). چشمانشان در پرده است( "اَعي
آن چشم الهي مي  !نوح نمي تواند آن كشتي اعجاب انگيز را بسازد

اما نكته ديگر؛ بدان، هر پديده ! زيرا امر، امري الهي و خطير است! خواهد
است،  "ناظر"، "بصير"حضرت . اي در چشم و نگاه خداوند ظهور مي يابد

ما همه در تصوير چشم حضرت علمي اش پديدار . ظهور بخش است
اگر . استجريان يافتن كشتي نيز، وابسته به نگاه خداوند . گشته ايم

خداوند چيزي را از نگاهش محو كند آن بيدرنگ نابود شده است، 
همچنانكه اگر در نگاهش آن را به حركت وا دارد بيدرنگ به حركت 

اي دوست، نگاه خداوند، عين عمل است، جريان زندگي و ! افتاده است
و بدان كه مراقبه ي اصيل، چشم الهي تو را مي گشايد، . پويايي است
المؤمنُ "چه . خود در آن حديث قدسي شريف، فرموده است همچنانكه

  !)مؤمن، به نور خدا مي بيند( "ينظُرُ بِنُورِ اهللاِ
  

  

                                                            
  44تدبر،آيه  1



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)69(

  !واي بر نمازگزاران چرا -321
 "1فَويلٌ للمصلِّينَ"

 !)پس واي بر نمازگزاران(

زيرا اين ! چرا واي بر بي نمازان نباشد؟! چرا واي بر نمازگزاران؟ 
و مي بيني كه نظر خداوند . به مراتب خطرناكتر از بي نمازانند نمازگزاران

خداوند در اين آيه شريفه، . با نظر متعصبين افراطي متفاوت است
نور حقيقت است، اصل راستي و  "صالة"زيرا ! نمازگزاران را انذار مي دهد

. درستي است، منشأ خدمت و خدمتگزاري است، رياكاري بر نمي دارد
نمازگزار واقعي خدمتگزار صديق مخلوقات خداوند . يستدكان دنيوي ن

زيرا در ادامه مي فرمايد؛ اينگونه . و جز اين نمي تواند باشد. است
يعني  اينان كساني اند كه مانع از . اند "2يمنَعونَ الماعونَ"نمازگزاران 

، معيشت مردمان را "ماعون". رسيدن مايحتاج روزمره ي مردمان اند
و اين . ن چيزي است كه با آن گذران زندگي مي كنندگويند، هر آ

نمازگزاران به فرموده ي قرآن، كساني اند كه مردمان را از مايحتاج شان 
و . اينچنين نمازگزاراني به جاي عزت، حامل ذلت اند. محروم نموده اند

و خداوند عزَّ و جلّ، اين . نماز براي آنان يك پوشش است، حقيقت نيست
و ! تهديد مي كند "ويل"خوبي مي داند و آنان را صريحاً با نكته را به 

                                                            
  4ماعون،آيه  1
  7ماعون،آيه  2
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ترجمه مي شود، نام  "واي"جز آن معناي ظاهري اش كه به  "ويل"
چاه ويل، از قديم االيام معروف بوده ! عميق ترين چاه جهنم نيز هست

  .است

  !يمنياهر يروهاين رِاز شَ يخالص -322
"ذا لَقتُميفَا تّكَفَروا فَضَ نَيالَّذالرّقابِ ح وا الوِثاقَ  يربم فَشَدوهذا أَثخَنتُما

 "1تَضَع الحرب اُوزارها يفَاما منَّاً بعد و اما فدآء حتّ

 نيتا زم! ديرا بزن شانيگردن ها د،يبا اهل كفر برخورد كرد] كاريدر پ[چون (
 شانيرها[ ديذاربر آنها منّت گ ايسپس ! دشانيآنگاه محكم ببند! ديكن رشانيگ

  !)جنگ فروكش كند نكهيتا ا! ديريبگ هيفد ايو ] ديكن

هم كافر در خود ! ؟يانگار يكه را كافر م! ؟ينگر يبه كجا م! دوست يا
كافر ("2فَمنكُم كافرٌ و منهم مؤمنٌ"؛يمگر قرآن نخوانده ا! و هم مؤمن استم

) ص(مبرايمگر سخن پ!). از خود شماست زياز خود شماست و مومن ن
عدوك  ياَعد"خود توست  انيدشمنانت در م نيكه فرمود؛ بدتر يا دهينشن

الَّت كينَفس نَيب نبيجيما مجموعه اوصاف ي هدوست، در درون هم يا. "3ك 
طماع است، . است يو درست ياست، منكر راست قتياست كه كافر به حق

                                                            
  4محمد،آيه  1
  2تغابن،آيه 2

؛ بحار األنوار،آيه عالمه مجلسي،آيه 59،آيه ص 1  ،آيه ج تنبيه الخواطر،آيه ورام بن ابى فراس 3
 ؛64،آيه ص 67 ج 
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واه است، متكبر و كذاب است، حسود و فزون طلب است، تجاوزگر و خودخ
 كياشاره به  هيآ نيا. اند يكيتار يروهايكالم، ن كيو در . سلطه جوست

وجود را  يمنياهر يروهاياز شر ن يراهكار خالص. است يدرون ميجهاد عظ
آنچه بر گردن سوار است، ذهن وسوسه ! دقت كن هيبه آ. دهد ينشانمان م
زده شود، از  لهيرذ آنگاه كه در سلوك گردن هر كدام از صفات! گر توست

شهوت از سلطه افتاد به  يوقت! ندارد ييسلطه افتاده است، دگر بر تو فرمانروا
به بعد  نيهست، لكن از ا هنوزشهوت  نياما ا. افتاده است استيواقع از ر

دقت كن؛ اگر مفهوم آن طبق  گريبار د هيبه آ! آن ريتوست، نه تو اس رياس
 يپرس ياز خودت نم ايبود، آ يمند، مفه يآنچه كه خشونت طلبان از آن م

دگر الزم ! يمحكم او را ببند ستيدگر الزم ن ،يرا بزن يكه اگر گردن كس
! يطلب كن يا هيكه فد ستيدگر الزم ن! ياش بزن يحرف از آزاد ستين

 دانيدوست، قرآن كتاب سلوك است و در سلوك م يا! يچون او را كشته ا
شود، و  ينم هيك از آنها گذر نكند، تزكدر كار است كه تا سال يكارزار يها

 نيتمام ا ،يآنگاه كه سالك شو. گردد ياش خالص نم ياز شر صفات نفسان
مبارزات  يها وهيو ش. ديد يخودت خواه ودكارزار را خود در وج يها دانيم

ات اتهام خشونت به  يسطح يپس با برداشت ها. افتي يرا در خواه يباطن
وجود خود  يتمام نما يشوده شده، صفحه گ يقرآن مزن، كه آن صفحه 

 ياش را نشان م لهيسالك از اوصاف رذ يياست كه راه رها ييراهنما. ماست
 هيآ نيا. گردند يبِال اثر م يبه گونه ا د،يچه هر دسته از صفات پل. دهد
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 ست،يالزم به گفتن هم ن ست،يمجالش ن نجايدارد كه در ا زين يگرينكات د
  .كنند يم ريس ياست كه عمالً با سلوك قرآن ينفقط از آن سالكا رايز

  !كار بزرگفريب -323
 "1و ما الحياةُ الدنيا الّا متاع الغُرُورِ"

 !)زندگي دنيوي جز برخورداري فريبنده نيست(

براي . ين دنيا، شبه مذهبي، شبه انساني و بالنتيجه شبه واقعي استا 
اين . در آن موج مي زند همين است كه جايي خطرناك است و ناامني

حتي اقتصادش شبه . است، از جنس اصل نيست "شبه"دنيا، از جنس 
چه اقتصاد به تعادل رساندن است و آنچه عيان است، ضد . اقتصاد است
شبه سياسي هم هست، چه سياست، تدبير عدالت گستري . تعادل است

. استاست و آنچه قابل مشاهده است دروغ و فريب براي سلطه جويي 
آموزش و پرورشش شبه آموزش و شبه پرورش است، تعاليم نجات بخش 

حال مي خواهم ... نيست، ذهن را رهايي نمي بخشد، بر آن قفل ميزند 
جلوتر بروم؛ محبتش شبه محبت، ياري اش شبه ياري، لذتش شبه لذت، 
طعامش شبه طعام، سخن گفتنش شبه كلمه، بودنِ در آن شبه بودن و 

از دنيايي . نيست "حيات طيبه"ك كالم حياتش شبه زندگي است و در ي
ناجور است و با راستي و درستي فاصله اي  "شبه"كه همه چيزش يك 

                                                            
  20حديد،آيه 1
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كدام روح و جاني ميتواند آن را ! دراز دارد، چه انتظاري مي توان داشت؟
، نيك فرمود كه؛ )ص(پيامبر! دوست داشته باشد و در آن جاخوش كند؟

"الد بيئَةٍحكُلِ خَط أسدوستي دنيا، سرچشمه همه خطاياست( "نيا ر(!  

  !دنيا مرتبه اي از جهنم است -324
 "1هذه جهنَّم الَّتي يكَذِّب بِها المجرِمونَ"

  !)اين همان جهنمي است كه مجرمان انكارش مي كنند(

به جهنمي كه . ترديدي ندارم كه دنيا مرتبه اي از جهنم است! "هذه" 
قول قرآن همه بايد به آن وارد شوند، كه شده اند، و بزرگ و كوچك هم 

منتها برخي از اين جهنم گذر مي كنند و . "2و ان منكُم الّا وارِدها"ندارد 
روح و جانشان را مي رهانند، و بسياري در آن جاخوش مي كنند و لقمه 

. گي بستگي داردو اين به نوع نگاه و عملكردشان در زند! ي آن مي شوند
آنها كه گذر مي كنند همان كساني اند كه بي تعلق اند، بي خواهش و بي 

و آنها كه مي مانند . آرزويند و جلوه گري هاي دنيا را به هيچ مي انگارند
و در دركات آن فرو مي روند و در چرخه مرگ و زندگي دست و پا 

لَهو و "ا طلباني اند كه اين ، همان دني"3ال يموت فيها و ال يحيي"ميزنند 

                                                            
  43ه رحمن،آي 1
  71مريم،آيه  2
  13اعلي،آيه  3
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را جدي انگاشته، در خدمتش قرار گرفته، و همواره براي دستيابي  "لعب
  .به سهم بيشتري از اين مرداب، با يكديگر در ستيزند

  

  .مزد پرهيزكاران-325
 "1اَنَّ اهللاَ مع المتَّقينَ"

 !)براستي خدا با پرهيزكاران است(

در و انگشت شمارند، اما با اين وجود، چنان يزكاران، بسيار ناپره امروزه 
در اين زمينِ شب زده به چشم سالكان مي درخشند كه ستارگان در 

تو آنها را در غوغاي شعارها و وراجي ها و ادعاهاي صد من يك . آسمان
براي رؤيت آنها كافيست، بي خواهش شوي، لحظه اي . غاز نخواهي يافت

ت كه به وضوح، نور وجه شان را چه از جنس خودشان گردي، و آنگاه اس
نوري كه . در رؤيا و چه در بيداري بر جان و روحت تجربه خواهي نمود
  .الهي است سرشار از حيات و آگاهي است، زيرا خدا با آنهاست

  

  

                                                            
  194بقره،آيه  1
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  !قوم ظالمان -326
 "1رب نَجني منَ القَومِ الظّالمينَ"

 !)پروردگارا، مرا از قوم ظالمان نجات بخش(

ظالم همان است كه در . اهل تاريكي اند. لمان ريشه در ظلمت دارندظا 
و اگر ستم مي كند بخاطر همين . خدمت ذهن تاريك انديش است

زيرا عملكرد هر . ذهن تاريك، عملكرد تاريك دارد. ذهنيت مخرّب است
و از اين روست كه گاه ظالمان خود نمي . كس منبعث از ذهنيات اوست

و چنين وضعيتي . نند، آنها در توهم كار درست انددانند كه ظلم مي ك
قومي كه گرفتار چنين ظلمتي است، . خطر ظلم را دو چندان مي كند

سالكي كه اهل نور است، به . قومي مخرّب است اگرچه خود را صالح بنامد
و اين قوم . دعا از پروردگارش خواستار رهايي از شرّ قوم ظالمين است

اوصاف ناپسند و . باشد در وجود خودش استپيش از آنكه در بيرون 
تكبر و منيت و خشونت و طمع و حرص و حسد . مخرّب خودش است
و كسي كه از شرّ تاريكيهاي درونش خالص شود . دروني خودش است

و . بدون شك خداوند تعالي او را از تاريكيهاي برون خالص نموده است
  .ترديد نداشته باش كه برون تابع درون است

  

                                                            
  21قصص،آيه 1
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  !جهاد حقيقي - 327
"هقَّ جِهادي اهللاِ حوا فدجاه 1و" 

 !)در راه خدا آنچنان كه حق جهادش است، جهاد كنيد(

جهاد در راه خدا، در هر زمان و هر دوره و هر موقعيت شكل و شمائل  
اينطور نيست كه فقط با خون و شمشير و درگيري هاي . خود را دارد

ي آشكاري حقيقت است و آشكار جهاد، تالش برا. فيزيكي محقق شود
. چه ميدان هاي جهاد متنوع است. كردن حقيقت، راههاي بسيار دارد

در آيه، به ما مي فهماند كه امروزه جهاد، از جنس  "حقَّ جِهاده"كلمه 
از جنس آشكاري حقيقت . كشت و كشتار و ويراني و دربدري نيست

امروزه . خطري عظيماست، چه زمين در حال نابودي است و نسل بشر در 
. از جنس عدالت گستري است. جهاد، از جنس آبادي و عمران است

آشكار كردن حقايق قرآني و محترم داشتن . تقديم انديشه ي برتر است
في "و . است "في اهللا"و اين جهاد، الهي است، چه . حقوق انساني است

د در اين دوره، مجاه. است "سبيل اهللا"، مرتبه اي برتر و لطيف تر از "اهللا
خردمندي است كه سرشار از نور حكمت . يك صبور خدمتگزار است

  .و آن نوري است آگاهي بخش و نجات دهنده. است

  

                                                            
  102آل عمران،آيه  1
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  !چشم دارند اما نمي بينند -328
 "1لَهم اَعينٌ ال يبصرُونَ بِها"

 !)چشم دارند اما نمي بينند(

و آن . را نمي بينندي بينند، جهان زنده م را خود تصورات فقط كه آنان  
چشم دارد اما به . كه جهان زنده را نبيند، بيدار نيست و زندگي نمي كند

  .حقايقِ جاري نابيناست
  !يدرحمت خداوند ، ابداً پاك و مطهر نمي شد بدون -329

 "2و لَوال فَضلُ اهللاِ علَيكُم و رحمتُه ما زكَي منكُم من اَحد اَبداً"

خداوند بر شما نبود، هيچكدام از شما ابداً پاك و  و اگر فضل و رحمت(
 !)مطهر نمي شد

اين محبت و رحمت است كه باعث پاكي و ! به آيه بار ديگر دقت كن 
. خشونت، پاكي و طهارت روح نمي آورد. اخالص و رهايي مي شود

اين آيه شريفه صراحتاً به ما . هيچگاه نبوده است. خشونت، مصلح نيست
اگر . اه پاك خدا جز با مهر و رحمت طي شدني نيستمي آموزد كه ر

بدنبال پاكيِ خود و جامعه ات هستي بايد فضل و رحمت الهي را توسعه 
خشونت بر ضد راه خدا و بر ضد . پاكي با خشونت محقق نمي شود. دهي

                                                            
  179اعراف،آيه  1
  21نور،آيه 2
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نيل به . اين محال است. آن نمي تواند حامل خوبي ها باشد. پاكي است
توسعه . تنها با فضل و رحمت الهي ميسر است پاكي و خالصي از ناپاكي،

و اين يك آيه ي جهاني براي . ي مهر و رحمت است كه نجات مي آورد
بدان كه خداوند لطيف است و . همه ي سالكان در همه ي عصرهاست
  .تنها اين لطافت است كه به او راه دارد

   .پاداش واالتر -330
 "1هو خَيرٌ ثَواباً و خَيرٌ عقباً"

 !)او خود بهترين پاداش و بهترين عاقبت است(

چنين كسي  گاه . يك سالك فهيم، از خدا، خود خدا را مي خواهد 
نيايش، سرگرم اين چيز و آن چيز نمي شود و مثل غافالن ليست 
مايحتاجش را رديف نمي كند و فرصت ناب با او بودن را از دست نمي 

يتي به نام بهشت، حجاب چنين كسي حتي اجازه نمي دهد كه كيف. دهد
او . زيرا نيك مي داند كه هيچ پاداشي واالتر از خود او نيست. لقايش شود

همه ي . كه باشد همه ي زيباييها هستند، زيرا او خود منشاء زيبايي است
او كه باشد، آزاديِ ناب . آگاهيها هستند، چه او خود حقيقت آگاهي است

رهايي و سرچشمه ي زالل  هست، حيات پاك هست، زيرا او خود عين
او اصل همه ي خيرات و بركات است و هر چيزي از او . زندگي است

وقتي او هست، همه ي خوبيها هست، و . حيات و بالندگي گرفته است
                                                            

  44كهف،آيه  1
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و خوشا به حال آن كس كه عاقبتش خود او و وصل به . چيزي كم نيست
ه چنين كسي به حيات حقيقي دست يافته و در بهترين جايگا. اوست

آن كه از آنِ خداست، ( "1من كانَ لله كانَ اهللاُ لَه"چه . سكنا گزيده است
  )!خدا نيز از آنِ اوست

  !نجواهاي  شيطاني -331
 "2يلقُونَ السمع و اَكثَرُهم كاذبونَ"

 !)شنيدن را القا مي كنند و اكثرشان دروغگويند] شياطين[آنها (

سرشان مي شنوند، تسليم  برخي تسليم صداهايي مي شوند كه در 
و اين نهايت بردگي و . سخناني مي شوند كه از درون به آنها القا مي شود

اين يعني انسان، تسليم صدايي شده . اتفاقاً خطرناك ترين نوع آن است
و اين خالف حكمت و خردمندي ! كه مرجعش را نديده و نمي شناسد

اينان تصور مي كنند اينگونه القاءات كار شياطين است حال آنكه . است
يك سالك ! كه اين خدا و يا فرشتگان است كه با آنها سخن مي گويند

فرهيخته بايد وجودش به سكوت همه جانبه نائل شود زيرا دريافت 
خداي زنده، از . حقيقت تنها در اين كيفيت است كه محقق مي شود

 اي دوست،. طريق زندگي با تو در ارتباط است، از طريق جريان حيات
شنيدن صداها در سر، نشانه ي دوگانگي است، منشاء تضادهاي دروني 
                                                            

از اين مالصدرا در شرح اصول كافي و فيض در وافي ؛ االنوارمجلسي دوم در بحار؛روضه المتقين 1
  .حديث بهره جسته اند

  223شعرا،آيه  2
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و شياطين اين طرفند را بكار مي گيرند تا تو را به بيگاري برَند، تا . است
خارج نمايند، تا لذت زندگي حقيقي  "حال"از خردمندي دور كنند، تا از 

سكوت "يك سالك، . را از تو بگيرند، تا برده ي بي جيره و مواجبت كنند
او تسليم صداهايي كه از چپ و . را مي آموزد و به آن عامل است "دروني

بلكه آنها را با بي توجهي خاموش . راست به او القا مي شود، نمي گردد
هنر سلوك و بزرگترين بركت آن همين است كه تو به سكوت . مي كند

حقيقت "دروني نائل شوي، زيرا تنها و تنها در همين كيفيت است كه 
بدان كه يك سالك به وحدت رسيده، در . را دريافت خواهي كرد "ندهز

و اما نكته ... گشته است "مشاهده"فطرت الهي خويش آرام گرفته و يك 
چرا نمي گويد كه  "!اكثرشان دروغگويند": ديگر اينكه چرا مي فرمايد

زيرا شياطين ياد گرفته اند ! همه ي آنچه را كه القا مي كنند دروغ است؟
برخي از خبرها را به تو راست بگويند، تا تو بقيه حرفهايشان را كه 

هشيار باش كه آنها با ! دربست قبول كني و مفت به خدمت شان در آيي
  .القاءاتي اينگونه، آن هم از درون، آدميان را به خدمت مي گيرند

  !استخوان در گلو -332
 اةِيالح يبِها ف عذِّبهمياهللاُ ل ديرِيفَال تُعجِبك اَموالُهم و ال اَوالدهم انَّما "

 "1و تَزهقُ اَنفُسهم و هم كافرونَ ايالدن

                                                            
  55توبه،آيه  1
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را  زهايخداوند آن چ رايها و فرزندانشان تو را شگفت زده نكند، ز يدارائ(
عذابشان ساخته است، و بدان كه در حال كفر و انكار  ي هيما ايدر دن

 !)جانشان كنده خواهد شد

آنچه كه به ظاهر دارند، . عذابشان است ي هياموال و اوالدشان، ما ياريبس
. ديآ يرود و نه باال م يم نييكرده، نه پا ريگ شانيدر گلو يچون استخوان

آنها را  گرانيد. است قيبه خاطر تكبرشان و انكار حقا هيتنب نيو ا
ه آنچه ك رايز. روزگارند يقيپندارند اما به واقع بدبختان حق يخوشبخت م

 ينه خوشبخت رون،يآن ب. ستين رونيآورد، از جنس ب يم يخوشبخت
و عملكرد توست كه  شهيدر اند يو بدبخت يخوشبخت. ياست و نه بدبخت

آنها نه ! نيهستند، هم زهايفقط چ رونيدر آن ب. رديگ يشكل م
اَند،  يمعلول خوشبخت زهايآن چ رايز. يآورند و نه بدبخت يم يخوشبخت

 شهيدر وجود خود تو، و در نگاه و اند يعلت خوشبخت. يشبختنه علت خو
اذن دركش  رايكنند، ز ينكته را درك نم نياهل كفر و انكار، ا. توست ي

روست  نيو از ا! علت و معلول را اشتباه گرفته اند يچه آنها جا. را ندارند
 يو نگهدار يهمواره در حال جمع آور يكسان نيچن! كشند يكه زجر م

عذابشان است و هر روزه مثل خوره از درون  هيكه ما اند ييزهاياز چ
كه نه  ديخواهند فهم يو روز. كند يشان را پوك و پوك تر م يزندگ

 ينجات بخش نبوده است و فقط حمال شانيبرا چكداميعده و نه عده، ه
  .اش بر دوش شان بوده است
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  !است يكتاب ،ينيهر زمان مع يبرا -333
 "1تابٍ ك لكُلِ اَجل "

  !)است يكتاب ،ينيهر زمان مع يبرا(

دارد؛  يانيسرآمد و پا يزيو هر چ ند،يرا گو ني، زمان و فرصت مع"اَجل"
 ريكلمه اَجل، فكرت به مرگ و م دنيلطفا با د. ["اَجلٌ ءِيلكُلِ شَ"

به كلمه  هيدر آ نكهيا]. ميسلوك كن گريد ييمتعارف نرود تا با هم در معنا
دوره ها و  انيحكم نوشته شده، اشاره رفته است نشان از پا يعني "كتاب"

 ژهيو يهايو آگاه هايبرخوردار از انرژ يهر دوره ا. گذرا بودن شان است
انسان مشخص باشد، و چه  يدوره از زندگ كيحال چه آن . خود است

است كه هر دوره و زمان  نينكته ا. يجوامع انسان اتيدوره از ح كي
 خودزمان و مكان  اتيمتناسب با مقتض يعنيخود  بر طبق كتاب ن،يمع

چه  ستيمثل هم ن يدوره ا چيه. رود يخود م انيسپارد و به پا يره م
 يآگاه ديتواند و نبا ينم يكس. ستين كساني شانيها يها و انرژ يآگاه
را كه به واقع اَجل شان در آن  رهيو غ يو صفو يو عباس يعصر امو يها

و  نيخود را دارد، تلق يها يكه خود آگاه يبسر آمده، به عصر كنون
 مانهيحك يخسارت بزرگ و خروج از زندگ كي يكار نيچن. كند ليحمت

خود ماست، كه در  يدوره  يها يكتاب اَجل ما، مجموعه آگاه. است
 ميقرآن كر. ميبر يدر آن به سر م زيوجود خود ما ثبت است و اكنون ن

سخن متناسب با  ،ينيمع يره هر اَجل و دو يچنان پر بار است كه برا
در قرآن، چه آنها كه در  يهر قوم يبه عبارت. اراستهمان دوره را د
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. حال و روز خودشان را دارند ند،يآ يگذشته بوده اند و چه آنها كه بعداً م
متناسب با شعور و  ات،يهر دوره از ح يكتاب، واحد است اما احكام اداره 

 يكتاب جار كيكه قرآن  ميدار اتيدر روا. همان دوره است يها يآگاه
 يآن نكته  نيو ا. اند وستهيبه وقوع نپ اتشياز آ ياريبس زاست و هنو

 يعني. بدان توجه كنند ديهر دوره با ياست كه نسل ها يبخش اتيح
. گريد يخود باشند، نه مقلد دوره ها يخود و هماهنگ با دوره  هيشب
: به قول قرآن. متفاوت است يگريد ياَجل شان با اَجل هر دوره  رايز
بودند  يآنها مردمان( "1خَلَت لَها ما كَسبت و لَكُم ما كَسبتُم قَدتلك اُمةٌ "

 زيكه اكنون در گذشته اند؛ دستاوردشان مالِ خودشان و دستاورد شما ن
  !)از آنِ خودتان

  
  !هورطَشراب  -334

 "2و سقاهم ربهم شَراباً طَهوراً"
 !)طهور بنوشاند يگارشان آنها را از شرابو پرورد(

 ي الهيبه شراب نشستن، هم پ. نشست يبا خداوند به شراب خواه يروز
شود و  يم ياو ساق. است الهيهم پ نيو پروردگارت بهتر. خواهد يخوب م

اول، رنج  ي الهيپ. نوشاند يم ركنندهيناب و تطه يتو را قدح قدح از شراب
 فيلط ،يشو يسبك م. كَند يذهن را بر م كيو حجاب تار ديزدا يرا م
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خواهش  يب ،يگرد يسؤال م يب زد،يدوم را بر ر الهيو چون پ. يگرد يم
سوم،  الهيو با پ. يگذر يم يبه نرم يآنچنان كه از هر دانستگ ،يشو يم

گردد و بهشت و  يمعنا م يو باال ب نييپا. شود يم "يكي" زيهمه چ
تنها عشق است كه درون و  نياگه او به ن. بازند يجهنم هر دو رنگ م

 يزيدگر به چ رايز ،يپاك شده ا زيتو از هر چ. را فرا گرفته است رونيب
  .طَهور است يشراب نيچه ا. شده است ليتبد يازين يبه ب ازين. ستين ازين

  !مي كند دييها را تا نيبهتر -335
 "1نَتَقَبلُ عنهم اَحسنَ ما عملُوا"

 !)ميريپذ يعملكردشان را م نيما از آنها بهتر(

 ديگمان كرده اند كه هر آنچه در قرآن بدان اشاره رفته است را با يبرخ
چه خود خداوند در قرآن امر كرده است كه . ستين نطوريا. عامل بود

 ديكن تيپروردگارتان نازل شده، تبع يآنچه از سو "نيبهتر"همواره از 
در  ماًيسخن، مستق نيربهت رايز. "2من ربكُم مكُيواتَّبِعوا اَحسنَ ما اُنزِلَ الَ"

 نيجز بهتر نيچه از بهتر. است نياست كه خود بهتر ييارتباط با خدا
بدان كه در قرآن، در . "3ثياهللا نَزَّلَ اَحسنَ الحد"گردد  يصادر نم
سخن گفته اند، چه اسماء  يمختلف يربوب يها انيمختلف، جر يماجراها
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 "نَياَحسنُ الخالق" يخدا بهمربوط  ماًيها، مستق "اَحسن"اما  ارند،يبس
تر، اگر جواز قصاص صادر شده است  يساده تر و كاربرد يبه عبارت. است

اگر . كن تيداند، تو ببخش و از بخشش تبع يم نياما بخشش را بهتر
. كن يرويداند، تو از صلح پ يم نيجواز جنگ داده شده اما صلح را بهتر

سخن بگشا و قس  ريتفس نيتربه به ،يكن ريرا تفس يست كالماگر قرار ا
 يبدان معن نيا. ابيو فقه اَحسن را ب ابياَحسن ها را در... هكَذا يعلَ
بلكه بدان معناست كه تو موظف  ستند،ين ياله  گريكه دستورات د ستين

گاه خداوند  م،يدر قرآن كر. است نيو نكته هم. ياَحسن ها هست ديبه ص
همچنانكه از ! اش نكرده است ارادهدستور داده اما به واقع  يزيچبه 
: ديفرما يم) ع(امام صادق! نموده، اما اراده اش نكرده است ينه يزيچ
را امر نموده  يزيچه بسا خداوند چ "أمريو شاء و لَم  شَأ،ياَمرَ اهللاُ و لَم "

به طور ! ننمودهاما اراده اش نكرده، و چه بسا اراده اش كرده و امرش 
اگر اراده اش  رايس امر نمود كه سجده كند، اما اراده ننمود، زيمثال؛ به ابل

) ع(آدم  ايو ! كند يچيتواند از آن سرپ ينم يكس رد،يتعلق پذ يزيبر چ
و آدم از ! اراده نكرده بود نينمود كه از آن درخت نخورد، اما چن يرا نه

است  نيهمچن! دگر افتاد يانيآن درخت خورد و سرنوشت خلقت به جر
كه  يفهم يفوق الذكر را بهتر م ي هياكنون آ)! ع(ميكارد ابراه دنينبر

 يا "!ميريپذ يعملكردشان را م نيما از آنها بهتر" د؛يفرما يچرا م
 يروح يتو و رتبه  يِهوشمند يعملكرد تو، نشانه  نيدوست، بهتر

 يباطن يهماهنگ كي نجايدر ا. بودن توست "اهل اهللا"نشان از . توست



 
 

  )86( 

  نكات قرآني جلد سوم

اند  "اهل اهللا"آنها كه . عمل وجود دارد ي رندهيعمل و پذ نيب قيدق
توان گفتنم  نيكنند، و واضح تر از ا يها عمل م "نيبهتر"همواره به 

. اند تيميو رح تيها همواره سرشار از رحمان نيبدان كه بهتر. ستين
انها عامل باش كن و به هم دييها را تا نيبه حكم قرآن، بهتر وستهيپس پ

  ."نيوالعاقبة للمتق". سو از نقصان متر

  !ديمختلف نرو ياز راه ها -336
 "1و ال تَتَّبِعوا السبلَ"

 !)ديمختلف نرو ياز راه ها(

از  قتيحق! سالكان دارد، پس دقت كن يبرا يدرس بزرگ فهيشر هيآ نيا
 سريم يگانگيجز  به  زياز آن ن ياست، راه برخوردار گانهيآن رو كه 

و  دهيبه وحدت رس ياست كه رهرو حق، فرد يبدان معن نيا. ستين
 يوجود يچه آنان كه دارا. است دهيرا برگز گانهيمنسجم است كه راه 

. باشند گانهي قتيتوانند واصل به حق يمشتّت اند نم يا شهيدپراكنده و ان
د كشند و خو يسرَك م يقتيگذارند، به هر طر يم يپا به هر راه ياريبس

 يدهند، نزد هر معلم و مرشد يقرار م يهر كس يآموزه ها اريرا در اخت
 كيدر سلوك  يكار نيچن. رنديگ يم يزيروند و به زعم خود چ يم

 نگونهيكه ا يكسان!  است يمعنو يو نام آن هرزگ ستاشتباه فاحش ا
 زيپرند، عاقبت ن يشاخه به آن شاخه م نيكنند و همواره از ا يعمل م
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به شماتت  ده،يخز يبه گوشه ا يدستاورد چيانده بدون هخسته و وام
دوست، اگر  يا. نديگشا يم قيحقا بيخود پرداخته و زبان به لعن و تكذ

 ن،يراه را بر گز كيبزرگان گفته اند،  مچنانكهه ،يا گانهي قتيطالب حق
 گانهيو  ينيب گانهيتا . باش ميتعل كيبه  ميرا انتخاب كن و تسل يكي

اهللا،  يسلوك الَ. يكرده باش نهيرا در وجودت نهاد يشياند گانهيو  ييگو
تنها  گانه،ي قتيحق نيچه ا. ستين ريتشتّت پذ. دارد يبر نم يپراكندگ

همزمان نزد چند  يكس يوقت. دهد يرا بار م يگانگيو  رديپذ يرا م گانهي
 رود،يمتفاوته هستند، م ميمختلف و تعال يسلوك يقلمروها ينفر كه دارا

همچنان  رايز. اش را امضا كرده است يا با دست خود هالكت معنوچه بس
پزشك مختلف را  نيو گونه گونِ چند يزيتجو يتوان داروها يكه نم

حكم را  نيهم زيمختلف ن ميبودن به تعال ميتسلتواَمان مصرف نمود، 
پراكنده، تو  يراه ها. تر كند ميرا وخ يماريدرمان، ب يچه بسا بجا. دارد

پراكنده، از راه  ميتو با تعال. "لهيفَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبِ"كند  يه مرا پراكند
و  نياز ا يكم. يگرد يدچار م شتريب يرانيو به ح يشو يحق، دورتر م

و  يدر دوره ا ،يو مرشد ريپ ميچه بسا تعال. ستياز آن، راه چاره ن يمك
شد، اما و كارآمد با ديهمان زمان و همان مردمان، مف يبرا ،ينيسرزم

دگرند، نه  يشعور و درك يدگر، كه دارا يو عصر نيمردمان سرزم يبرا
 يصفوف مختلف اند و هر صف يروح ها دارا رايز. باشد و نه كارآمد ديمف
 ميپس همواره در سلوك، تسل. است يو آگاه اتياز ح يا هيبه ال ربوطم

ت بر و روح و جان ندينش يباش كه بر قلبت م يآن كس و آن راه ميتعال
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 نيچن رايز. دهد يجواب م نيدرست است و هم يكار نيا. آن گواه است
و به تفرقه و از  يخارج نگرد يگانگي ريشود تا از مس يباعث م يتيفيك

 يكتاب زنده  رويمن دل خود را پ. يدچار نشو ،يباطن يختگيهم گس
 نيرا در دل هم گريهمه طُرُق د رايخرسندم، ز زين نيام، و بر ا افتهيخدا 

  .ام افتهيمستتر  "ميراه بزرگ تسل"

 "نيصابِئ" - 337
امرشان  قتيو حق "نيصابئ"در باره  نيآنجا كه دانسته ام، اكثر مفسر تا 
نقل قول  يپاره ا شتريداشته اند، ب انيدانند و آنچه كه ب ينم ياديز زيچ
 "نيصابئ" يكلمه  يدر معنا يآنها حت. حدس و گمان بوده است انيو ب

به آب  يو به معنا يواژه آرام كيآن  نديگو يبرخ. ستنديل نمتفق القو
 ننديقائل به ا يبرخ. هستند ديفرو رفتن است، پس آنها اهل غسل تعم

روند، چون  يخدا م يبسو قيپرستند و از آن طر يكه آنها مالئكه را م
). خدا باز گشته است يما بسو يقلب ها( "صبأت قُلُوبنا" ند؛يگو يم

دوست  يگرفته شده و به معنا "صبويصبا "واژه از  نيا نديگو يبرخ
 رشيدر تفس "يحسن بصر"چون  يبرخ. است يزيبه چ ليداشتن و تما

كار را پنج نوبت در روز  نيگزارند و ا يرو به قبله نماز م نيصابئ د؛يگو
همچون  يبرخ. دهند و مالئكه را پرستند و همانند مجوسانند يانجام م

هستند و زبور قرائت  يكه آنها از نصار ديگو رشيفسدر ت "ابن عباس"
 انيم يآنها را قوم رش،يدر تفس "مجاهد"همچون  يبرخ. ندكن يم
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اقوال  نيچن... ندارند يمشخص نيداند كه خود د يم هوديمجوس و 
 نيرا نه تنها عموم مسلم نيصابئ قتيفهماند كه حق يبه ما م يپراكنده ا

پس از آنها . شناختند ينم يبدرست زيندر صدر اسالم، كه محققان شان 
در الفهرست و  ميچون ابن ند ينامدار سندگانيبا آن كه نو زين

و ابن  يو خوارزم يرونيچون ب يگرانيدر الملل و النحل و د يشهرستان
 زيابراز داشته اند اما از آن نكات پراكنده ن ينكات قابل توجه... يجوز
متعارف با كتاب  نيد كيعنوان  به يشناخت كامل ن،يتوان از صابئ ينم

ارزشمند  زيوجود چ نيبا ا. نمود تنباطمشخص همچون اهل كتاب، اس
كه  نيو آن ا. افتيدر توانيرا كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، م يگريد

 كيو  يمكتب اسرار كيبه شكل متعارف آن، بلكه  نيد كينه  نيصابئ
است  يديتوح. استبنا شده  دياست كه بر اساس توح يسلوك ي وهيش
حال آنكه - كند  دييرا تا يديحتو ريكه مكاتب غ ستين يقرآن كتاب رايز

 گريد انياد هياست چون شب يو اسرار -كرده است دييرا تا نيصابئ
 ياز آنان نم ياديز زيچ يگذارند و كس ياز خود بجا نم يمكتوبات اصل

 كينتها با م رسديبه نظر م يمكاتب گنوس هيشب شتريب يينما نيچن. داند
است، نه  دياساس توح رب نيصابئ يها شهياند نكهيو آن ا ،يفرق اساس

 يكه آن مكتب ابم،ي يدر م ن،يكتب قدماء در باره صابئ ياز فحوا! تيثنو
 ريآن، س روانياست كه پ يبدان معن نيو ا! است كه نگاه به آسمان دارد

در هر  يبارتبه ع. برند يم شيبه پ يهست انيبا جر يخود را با هماهنگ
صادره از  كيانرژ يانهايزمان خود را موظف به هماهنگ بودن با جر
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اراده او را از  يو در هر موسم. را بنده اند "يح"رب . دانند يافالك م
 نيچن روانياست پ يهيبد. ابندي يافالك و مواقع نجوم در م قيطر

 يآگاه ها و يبا انرژ يدر هماهنگ زيعبادات و مناسك شان را ن ،يمكتب
 اكلياز انواع ه نيو ا ندشده در هر زمان و دوره، به انجام رسان يجار يها

به  شانيلذا كواكب هفتگانه، برا. كه بنا كرده اند مشخص است يو معابد
 يواحد و ح يهمان خدا ييو قدرت نما يرگذاريتاث يمجار يمثابه 

آنان را به  حاًيصر زيدر الملل و النحل ن يشهرستان. شتريب يزياست، نه چ
 يو اسرار ياله يماكه از حك) سيادر(و هرمس) ثيش(مونياغاذ ميتعال

نكته قابل . است ييرسد انتساب بجا يكه به نظر م. داند ياند، منتسب م
از  ياست كه در برخ "حنفاء"با كلمه  نيكلمه صابئ ونديپ گر،يتوجه د

در آنجا  كه "يابن جوز"از جمله در كتاب . خورد ينوشته ها به چشم م
 يم ادي "الحنَفاء ئةُصاب"از همه از  شيپ ن،ياز صابئ يبند ميتقس كيدر 

 يواژگان ف،يحنفاء و حن رايز. در خور تأمل است يكند كه خود نكته ا
. شده است ياطالق م) ع(ليخل ميابراه نييباز به آ رياست و از د يقرآن

د را در خو يسلوك ي وهيش يمكتب نيچن روانيكه پ ستين ديلذا بع
 يخيتار ياشارات. ند، اخذ كرده باش)ع(فيحن ميحرّان، از ابراه يمنطقه 

 نيدر شمال ب يمنطقه ا[در منطقه حرّان ) ع(ميبر حضور ابراه يمبن زين
به . وجود دارد] بوده است ياسرار يها شهيمهد اند يكه روزگار نيالنهر
را كه در  ياتيآ ديبا ن،يصابئ يباطن يها شهيفهم اند يبرا نجانبينظر ا

كه در آنها اشاره به كواكب رفته  ياتيآ ژهيبو -نازل شده ) ع(ميباره ابراه
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مثالً  . قرار داد يو بازنگر يمورد بررس يشتريبا دقت و تعمق ب -است 
كه  - ، !)انداخت يبا دقت به ستارگان نگاه( "1النُّجومِ يفَنَظَرَ نَظرَةً ف" هيآ

به ستارگان، آن هم درست قبل از اقدام ) ع(مياشاره به نظر انداختن ابراه
قبل  مياز چه رو ابراه! به چه معنا و مفهوم است؟ -به شكستن بت هاست

 امبريپ كينگاه ! نگرد؟ يستارگان م تياش به موقع ياز بت شكن
چه  ينگاه نياو با چن! است يآگاه افتياز در ياولوالعزم به آسمان، حاك

و رحمان، و  نياسيسوره  ريما در تفس! ؟كند يم افتيرا در ينوع از آگاه
و به قدر بضاعت مان، به  ي، اندك"يباطن ياگريميك"خاصةً در كتاب  زين
آنها بر سلوك  ريتاث زيصادره از افالك هفتگانه و ن يها يانرژ نييتب

 يباطن يموشكافانه  يها يبه بررس ازيوجود ن نيبا ا م،يسالكان پرداخته ا
 يديو توح ينامكشوف مكتب اسرار يايزوااز  ياست تا برخ يشتريب

 ايكه آ ستين نيا ياساس يپس مسئله . شود ييارمز زد ،يقيحق نيصابئ
در  ييمندا نيصابئ ايبوده اند  نيالنهر نيشمال ب انيحرّان ،يواقع نيصابئ

 نيصابئ يمكتب اسرار يِستيپاسخِ چ ييها يپرداز هينظر نيچن! جنوب
 نينكته ا. نكرده است نكهيكند، كما ا يرا هم حل نم يزيچ. باشد ينم

در خود  توانيرا م نيصابئ يو سلوك يعرفان يها شهياند شهياست كه ر
و نه با پرداختن  م،يابيآن در  ياسرار اتيو با فهم آ ميقرآن جستجو كن

                                                            
   881صافات،آيه



 
 

  )92( 

  نكات قرآني جلد سوم

كه بعضاً ناقض  ييپراكنده و حدس و گمان ها يصرف به نقل قول ها
  .گرنديكدي

  !روح نورِ -338
 "1نَياطيو جعلناها رجوماً للشَّ حيبِمصابِ ايالسماء الدن نّايد زو لَقَ"

 يبرا يا لهيو آنها را وس ميآراست ييرا به چراغها ايما آسمان دن يبراست(
 !)ميقرار داد نياطيطرد ش

است  يروح، نور نيو در ا. جسم توست، آسمانش روح توست ايدن اگر
جانانه  يآنگاه كه با سلوك. نديگو "نور روح"ا كه آن ر. بخش اتيآگاه و ح

اعوان و انصارش پا به فرار  يوهم با تمام طانيش ،يبه نور روح خود رس
! زانيگر ياند و از نور آگاه يكياز جنس تار نياطيچه ش. خواهند گذاشت

نجات بخش شان، رها  ميكه با تعال نديچراغها نيبارز ا قيخدا، مصاد اءياول
  .سازند يرا محقق م يطانينفس ش يهايكيشدن از تار

  !ثمرات بخور ياز همه  -339
"يكُل راتن كُلِّ الثَّم2م" 
 !)ثمرات بخور ياز همه (

                                                            
  5ملك،آيه  1
  69نحل،آيه  2
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چون زنبور عسل، محصولت گوارا و شفابخش باشد، از  يخواه يم اگر
، و بر فراز هر آنچه كه "جبال"به باال برو، به ! همه ثمرات بهره مند شو

در وجودت ! نيها را برچ وهي، و آنگاه م"عرِشونَيمما "د بزرگان ساخته ان
از  ،يكه در سلوك از صفر شروع كن ستيقرار ن رايز! جذب شان كن

 وهيآنها م يكلمات و راهبرد ها! شروع كن كه آنها تمام كرده اند ييآنجا
 يپس از گلستان صاحبان روح ها. تو گذاشته اند ياست كه برا ييها

حال از  نيو در ع. جهان كه باشند، بهره مند شو يبزرگ، در هر جا
و آنگاه دست اندر كار ساخت گلستان خود . خارج مشو يگانگيوحدت و 

عسلِ تو ! كن ميخود را خالصانه تقد ي وهيو م اموزان،يو ب اموزيب! باش
  !منحصر بفرد است يآنها بهره برده است، اما عسل ياگرچه از گل ها

  !يك پيكر واحد -340
"آ وةٌي لنا ذُرمم اَنّا حلَهميتَه ونَ يفشحالم 1الفُلك" 

آكنده  يِاست كه ما نسل آنها را بر كشت نيا شانيبرا گريد يو نشانه ا(
 !)ميحمل نمود

چون از طوفان . نوح، امروزه به جان هم افتاده اند يكشت يگلّه  آن
هر . شده اند گريكديباز مشغول تكه پاره كردن  افتند،يو نجات  دنديره

آن گلّه رم . ستين شيكس در جا چياست و ه شتريكس بدنبال سهم ب
 يچون ذرات. بود شيخو يهر كس بر جا ميكه بود يدر كشت. كرده است

                                                            
  41يس،آيه  1
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در آن . ميداد يم ليواحد را تشك ي كرهيپ كيخورده،  ونديبه هم پ
 ي شهيآنچه بود اند. نبود يگريبر د يكس بدنبال سرور چيطوفان، ه
 رونيخود را ب يها يكيدوباره تار "فُلك مشحون"اما امروز آن . نجات بود

الزم  يندارد و دوره به دوره طوفان يتمام هيتصف نيانگار ا. است ختهير
  "وميالقَ يال اله الّا هو الح ياهللاَ الَّذ ستَغفرُو اَ". است

  !بيماري نفاق -341
"ونَيبحس ةيكُلَّ صح  1هِميلٍَ ع" 

  !)پندارند يخود م هيرا عل ياديهر فر(

اند، هر  ينيو بدب ديكه در نفاق گرفتارند، پر از شك و ترد ييانسانها
به سبب راه ناصواب رفتن و  نيو ا. پندارند يخود م هيرا عل ياديفر

متزلزل، و  گانه،يبه شدت از خود ب يكسان نيچن. است شانيها يخطاكار
درونشان پر از خشم و ترس است، چه در موقف . مملو از اضطراب اند

 سمانيروست كه هر ر نياز ا قاًيو دق. گرفتار آمده اند زيهمه چ ازترسِ 
كه  يياياز بال. انگارند يبر ضد خود م ييرا چون اژدها ياهيو س ديسف
 نيراه برون رفت از چن. است نيآورد، هم يم يبر سر آدم "يدوگانگ"

ال "فهم ذكر . بودن است "گانهي" ميو تسل رفتن "يگانگي"به  ،يمعضل

                                                            
  4منافقون،آيه  1
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ولَ ولّا بِاهللا حةَ ايمداوا كي ،يشدن آن در وجود آدم ي، و جار"ال قُو 
  .كارآمد است

  !مي زدايداندوه را  ،حمد خدا -342
"هللاِ الَّذمدزَنَ يالحنَّا الحع ب1اَذه" 

 !)را، كه اندوه را از ما زدود يحمد خدا(

 يارزش قرآن كيگفت كه غم و اندوه،  ديبا ياربسي رتصو خالف بر 
 ياست كه م نيهم يبرا. معناست يخدا هست غم و اندوه ب يوقت. ستين

آن كه )! مباش، خدا با ماست نيغمگ( "2ال تَحزَن انَّ اهللاَ معنا" ديفرما
جستجو  ييخدا يدر ب ديمشكلش را با ي شهيآكنده از غم و اندوه است ر

. و بركت است ريو آرامش و خ يوند منبع سرور و شادكامخدا رايز. كند
آن كه با . آن است يكننده  لياندوه و زا يدور كننده  ،يذات نيچن

و  ايدن يها يژگيغم و اندوه از و. باشد نياوست محال است غمگ
 يخواسته ا يوقت. است ينفسان يمنبعث از خواهش ها. است ياطلبيدن

خدا هم نه خوف دارند  اءياول. خواهد داشتوجود ن زين يمدر كار نباشد، غ
غم و  يدر فرهنگ قرآن! "3حزَنُونَيو ال هم  هِميال خَوف علَ"و نه اندوه؛ 

  .شود ياندوه نه اصالت دارد و نه ارزش محسوب م

                                                            
  34فاطر،آيه  1
  40توبه،آيه  2
  62يونس،آيه 3
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  !.قول خوب و عمل بد-343
 يما ف ي علَاهللاَ شهِديو  ايالدن وةِيالح يقَولُه ف عجِبكيو منَ النّاسِ من 

 هلكيو  هايف فسدياالَرضِ ل يف يسع يو اذا تَولّ. قَلبِه و هو اَلَد الخصامِ
 "1الفَساد حبيالحرثَ و النَّسلَ واهللاُ ال 

تو را به  ا،يدن ياند كه گفتارشان در باره زندگ ياز مردمان كسان يبرخ(
حال آنكه ! رنديگ يشان گواه م تيسن نبر ح زيشگفت آورد و خدا را ن

 يهنگام] است كه نينشانه آن ا! [دشمنان است نيسخت تر يكس نيچن
اندازند و هم  يفساد به راه م نيدر زم ابند،يدست  تيكه به حاكم

خدا ] دانند يم نكهيبا ا[كشانند  يم يمحصول و هم نسل را به نابود
 !)فساد را دوست ندارد

. است دنيرس تيو به حاكم افتني يشتن، سرپرستدا تي، تول"يتَولّ"
 نيچن نجايترجمه كرده اند، اما در ا "برگرداندن يرو"آن را به  يبرخ

به وضوح در باره  فهيشر هيآ نيا رايرسد ز يمناسب به نظر نم يترجمه ا
 باستيسخن شان ز ياريبس. ديگو يسخن م "عمل"و  "قول" نيفرق ماب

گونه  كي دنيقبل از به قدرت رس. است ررانگياما عمل شان مخرّب و و
. كنند يعمل م گريد يبه آن به گونه ا دنيو بعد از رس نديگو يسخن م

به آن  "جوامع الجامع" ريكه در ترجمه تفس يتيدر روا) ع(امام صادق
را  "نسل"، و منظور از "نيد"را  "حرث"اشاره شده است، مقصود از 

                                                            
  205و  204بقره،آيه  1
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در . ديافزا يبودن معنا م ريطخود بر خ نيكه ا انددانسته  "مردمان"
 ح،يدچار آن است، بر طبق نص صر زيكه جهان امروز ن يطيشرا نيچن

چه همه -افراد قرار دهند  رشيرا مالك پذ بايسخنان ز ديمردمان نبا
عملكرد و  ديبلكه با -نديگو يو شگفت م بايبازان سخن ز استيس

دهد تا از  ينذار ما فهيشر هيآ نيا. ندبدان يكارشان را مالك داور يخروج
 يو نابود ياما دستاوردشان فساد و تباه بايز شانيكه حرف ها يكسان

نجات  ييراهنما نياگر مردمان جهان به هم. حذر كرد دينسل هاست، با
تواند  ينم يصفت طانيش چيبخش قرآن توجه داشته باشند، بدون شك ه

 يرا به تباه نينابود كند و زم راو منافع شان  رديبگ يآنان را به باز
  "نيوالعاقبة للمتق". كشاند

  !.تصوير ذهني از خدا-344
 "1ِالسوء دائرَةُ علَيهِم السوء ظَنَّ بِاهللاِ الظّانّينَ"

 !)زند مي حلقه بدورشان بدي همان بدگمانند خدا به كه آنها(

 بد گمان اگر! شوي مي روبرو همان با پس! داري؟ خدا به گماني چه 
 و نيكي با گماني، خوش اگر و. شوي مي روبرو بدي با كش بدون داري،

 در خداوند. است هماهنگي قانون اين. كرد خواهي مالقات او بخششِ
 به ام بنده گمان نزد من( "بِي عبدي ظَنِّ عند اَنَا"! است مستتر تو گمان

                                                            
  ٦فتح،آيه  ١
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 در همواره آدمي چه. ماست زشت نگاه حاصل زشت، جهان)! برم مي سر
 مي ما شعور كيفيت را، ما زندگيِ نوع. است خويش آگاهيِ و شعور معرض
 به را ات گمان. كرد خواهد تغيير نيز زندگي شعور، تغيير با پس. سازد
 را ات گمان. بود خواهي لطف و بخشش معرض در دم هر كن، خوب خدا
! خواهي؟ مي چه... اي داده قرار عذاب معرض در را خود كن، خشن و بد

 !كند مي برخورد اينگونه آزاد خداي! توست آنِ از همان

  !.نيكان كتاب - 345

 "1علّيِينَ لَفي االَبرارِ كتاب انَّ"
 !)است علّيين در نيكان كتاب(

 يك نه كتاب، اين از مراد و. اوست اسراري پرونده شخص، هر كتاب 
 سير آن در كه است سرّي و زنده ي خزينه يك كه متعارف، ي نوشته
 بالنتيجه، و كرده چه اينكه. است موجود دوره به دوره ان،انس هر حياتي

 ياد نيز سرنوشت كتاب به آن از مفسران برخي. برساند انجام به بايد چه
 قرار بلندمرتبه و لطيف اي مرتبه در پرونده اين نيكان براي. اند كرده
 ،"علّي" ي طبقه در اسراري گنجينه اين كه ميرسد نظر به چنين. دارد
 مكاتب از برخي. دارد قرار است، واقع آن در شخص هر مقدرات تعلّ كه

 اين بر و اند داده لقب "آكاشيك" هاي پرونده را تقديرات كتاب هندي
                                                            

  ١٨مطففين،آيه ١
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 ي پيشينه توانند مي طريق همين از بزرگ، اساتيد از برخي كه باورند
 يا سرنوشت، كتاب منظر، اين از. كنند بازخواني را شخص هاي زندگي
 چنين در چرا و ايم، كرده چه اينجاييم، چرا اينكه "علّت"،علّي كتاب

 كنيم چه هر ما چه. كند مي بيان را كنيم مي زندگي شرايطي و موقعيت
 وجودي، طبقه اين. دارد كننده تعيين تاثيري مان آينده حيات كيفيت بر
 است، "صغير عالَم" خود كه انسان وجود عمق در آگاهي، از اليه اين يا

. دارند نمايندگي آدمي وجود در هستي طبقات تمامي زيرا. است مستتر
 مي حك وجودش عمق در كس هر اسراري ي پرونده ديگر، عبارتي به

 كالبد يا طبقه فراز بر را "علّي" كالبد يا و "علّي" ي طبقه جايگاه. شود
 در مردمان ي همه تقديرات ي پرونده وجود، اين با. اند دانسته ذهني
 رتبه باالترين در نيكان ي پرونده. ندارد قرار آگاهي و حيات زا سطح يك
 "سجين" يعني رتبه، ترين پايين در شكنان حرمت ي پرونده و حيات، ي

 ارواح ي خزانه نيز سجين. "سجينَ لَفي الفُجار كتاب انَّ" دارد، قرار
 در را آن روايات از برخي در كه است شكنان حرمت و حقيقت منكران
 عملكردشان و نگرش نوع با متناسب كه اند دانسته وجود زمينِ هفتمين

  .است
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 !.طواف عشق -346

"قضُوا ثُمم ليتَفَثَه وفُوا وم ليهنُذُور فُوا وطَّولي يتيقِ بِالبت1الع" 
 ي خانه" گرد بر و كنند وفا را نذرهايشان و بزدايند را هايشان آلودگي تا(

 !)نمايند فطوا "آزاد

 و گرفتن ناخن همان مفسران اغلب را شريفه ي آيه اين ظاهري معناي 
 به حاجيان حج، مناسك از پس كه اند دانسته نظافتي و كردن كوتاه مو

 تأويلي با) ع(صادق امام ظاهر، معناي اين جز اما... رسانند مي انجام
 آن فهم كه وجهي. كنند مي آشكار را آيه اين از باطني وجهي جانانه

 ص 4 ج كافي( روايتي در ايشان. است قرآني سلوك سالكان راهگشاي
 را هايشان آلودگي( "تَفَثَهم ليقضُوا" آيه از مراد كه فرمايند؛ مي) 549

 و زيباترين از يكي ايشان، بيان!  "االمام لقاء" است امام ديدار" ،)بزدايند
 انسان" لقاء اين زيرا. است قرآن باطني وجه ترين كاربردي و ترين لطيف
 كه آن چه. زدايد مي جانت و روح از را ها آلودگي كه است "كامل

 افاضات عاملِ است، مطلق حقيقت به وصل يعني است، "حق" مجراي
 روحي، چنين لقاء. پراكند مي پاكي نور دم هر و است سبحاني

 را تو كه پاك، و زنده ارتباط يك. است ناب آگاهي و حيات از برخورداري
 چنين. نمايي شريك بي و واحد خداي سوي رو سبكبار تا رساند مي مدد

 آنچه. كند مي پرداخت را تو هاي پرداختني انرژيك، و سازنده ارتباطي
                                                            

  ٢٩حج،آيه ١
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 تثبيت است قرار آنچه و شود مي كَنده شود، كَنده وجودت از است قرار
 رهگ ي همه از آزاد تعلقات، ي همه از پاك تو و! شود مي تثبيت شود،
 اكنون بيروني، و دروني هاي بت همه از رها و ذهني، و عاطفي هاي

 زيرا. كني طواف عاشقانه ،"آزاد ي خانه" گرد بر كه داري را آن شايستگي
 "عتيق بيت" اين و. است آزادگي و حرّيت و پاكي به نيل سلوك، غايت
 از پاك. كند نمي خدايي بتي هيچ آن در. است "آزادي ي خانه" يعني

 است، "مخلَصين" جايگاه كيفيتي چنين. "اهللا سبحان". است چيز مهه
  .دنيازدگي و جهل ظلمات بند از شدگان خالص و يافتگان رهايي همان

 !.شك از خالصي -347 

 "1اهللاِ دونِ من تَعبدونَ الَّذينَ اَعبد فَال ديني من شَكِ في كُنتُم ان"
 شما كه را آنچه هر من بدانيد پس ،داريد شك من دين در چنانچه(

 !)كنم نمي بندگي كنيد، مي بندگي خدا بجاي

 يگانه كه سالكي! ريختن زدگان شك دست بر را پاكي آب يعني اين 
 اعالم با او. رفت نخواهد غير بندگي بار زير يافته، معرفت را خود خداي
 شك "يگانگي" در زيرا. كند مي زدايي شك شجاعانه اش، پرستي يگانه
. هاست چندگانگي و ها دوگانگي محصول شك،. باشد تواند نمي. نيست
. ميرساند ظهور به پا نيز ترديد و شك باشد، ميان در چيز چند وقتي

                                                            
  ١٠۴پونس، ١
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. است شك از خالصي آن. ندارد شك براي مجالي هيچ "يگانگي" كيفيت
 يافته رهايي متفرقه اربابان از و شده فارغ ديگران رنگ از سالكي چنين
 را سروري و شهوت و شهرت و نيرنگ و قدرت و ثروت هاي وسوسه .است

 ي بنده است، صادق او. است انداخته خدايي از و كرده بيرون اش سينه از
 در شده غرق آدميان كه روست اين از دقيقاً و است، درستي و راستي
  وجودي خود كه كساني نگاه در زيرا! كنند مي شك او به بدبيني، و شك

 و برانگيز شك است، درستي و راستي پيرو كه آن دارند، لهحي از پر
 .كند مي جلوه ناباورانه

 كرديد؟ تكذيب مرا آيات چرا-348 

 "1تَعملُونَ كُنتُم ذا أَما علماً بِها تُحيطُوا لَم و بĤِياتي اَكَذَّبتُم"
 اين! باشيد؟ داشته آگاهي آنها بر كه آن بي كرديد تكذيب مرا آيات چرا(

 !)شديد؟ مرتكب كه بود كاري هچ

 بيشتري وجوه روايات برخي حتي! دارد بطن هفتاد بلكه و هفت قرآن، 
 تكذيب را آن نادانسته ميتواند چگونه محدود ذهن يك. اند قائل آن براي
 واقع به كسي چنين! است؟ آگاه آن معنوي مفاهيم تمام به مگر! كند؟

 خود كس، هر برداشت و. را قرآن نه كند، مي تكذيب را خود برداشت
 علمي احاطه و آگاهي چيزي، كردن تكذيب. اوست برداشت. نيست قرآن

                                                            
  84نمل،آيه  1
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 ي مرتبه اعلي از زيرا. است اسراري قرآن آيات. طلبد مي را موضوع بر
 اش ظاهري مفاهيم حتي كه است معني بدان اين. است شده نازل وجود
 ترجمه رآن،ق از اي ترجمه هيچ كه است همين براي. است اسراري نيز
. است زنده خدا كتاب چه اند، زنده آيات اين زيرا. نيست كامل و دقيق اي

 همه تأويل هنوز) ع(صادق امام قول به! نمود؟ انكار ميتوان چگونه را زنده
 از كه عميقي تفاسير و تأويالت  از بخش آن حتي. است نيامده آيات ي

 كه سطحي معاني با ه،رسيد ما به السالم عليهم خدا اولياء و) ص(پيامبر
 در آنها از برخي به ما كه[ است متفاوت آمده، تفاسير و تراجم برخي در

 يك: است اين سؤال حال]. ايم كرده اشاره قرآني نكات مجموعه همين
 لطفاً! داند؟ نمي كه را چه آن! كند؟ مي تكذيب را چه كننده، تكذيب
 و ناصواب هاي شتبردا نكردنِ تكذيب سخن، اين از مرادم چه كن، دقت

 حفظ براي كه آنها. است تكذيب قابل آن نيست، آن و اين نامعقول
 براي كه آنها كنند، مي ابزاري هاي استفاده سوء خدا آيات از دنيايشان

 را شان ذهني ناصواب هاي برداشت شان، موهومات و مطامع حفظ
 ذيبتك از غير تكذيبي اينچنين اما. شوند تكذيب بايد كنند، مي تحميل

 اين هشدار. است ديگري چيز اين و است چيز يك آن. است قرآن خود
 و است زنده كه قرآني است، قرآن خود تكذيب از پرهيز شريفه، آيه

 خدا، آيات دوست، اي. دارند را خود تجلّي كدام هر و اند زنده نيز آياتش
 اخبار حاوي است، رحيم و رحمان خداي سوي از شده نازل است، رحمت
 راهنمايي توست، جهان و تو خود ي آينده و حال و گذشته از ديكاربر
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 مي نشان تو به را تو خود درونيات بگشايي، را وجهش هر كه است صادق
 سوره تك تك. است سلوك كتاب قرآن اينكه تر مهم همه از و! دهد

 از پيروزمندانه بايد نفس كه است نشيبي و فراز پر وادي كدام هر هايش
 "مطمئنه نفس" و شود رها ناپسندش اوصاف شرّ از ات كند عبور آن

 از بسياري نگاه و انديشه بلكه نيست، متعصبانه نظرات اينها و... گردد
 سده طي كه است رسيدگاني اشراق به و واصالن و عرفا و حكماء زرگانب

  .اند نموده تجربه را آن و داشته سلوك و سير قرآن با گذشته هاي

 جهنم و بهشت-349

 رسي، خود جهان به تمامي به كه آنگاه. دارد جهاني خود براي روح هر 
 اين و. جهنم از دركي يا و يافت خواهي بهشت از اي مرتبه يا را آن

 كيفيت دو جهنم و بهشت. دارد كس هر عملكرد و انديشه به بستگي
 با بهشت كيفيت هشت. شود مي و شده واقع آن در آدمي كه اند وجودي
).  107 آيه 18 سوره( فردوس جنّت: است اينچنين قرآن آيات به توجه
 عدن جنّت).  9 آيه 10 سوره( نعيم جنّت).  22آيه 69 سوره( عاليه جنّت

 سوره( خلود جنّت).  51آيه  44سوره( مقام جنّت).  25 آيه 12 سوره(
 6 سوره( دارالسالم جنّت).  19آيه  32سوره( جنّةالمĤوي).  33 آيه 50
 ). 127 آيه
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 آيات ي سالكانه بررسي ها، كيفيت اين از كدام هر فهم براي راه هترينب
 چه و رهايي چيز چه از آيات، اين در ببيني اينكه. است سوره همان
 .اي آورده بدست

 است جهنم خود اول: آيات طبق بر جهنم هفتگانه هاي كيفيت اما و
 سوره( حطَمه سوم)  15 آيه 70 سوره( لظي دوم)  196 آيه 3 سوره(

 آيه 74 سوره( سقَر پنجم)  5 آيه 67 سوره( سعير چهارم)  4 آيه 104
  ) 6 آيه 101 سوره( هاويه هفتم)  39 آيه 79 سوره( جحيم ششم)  26

  

 در همواره عملكردش و انديشه به توجه با آدمي شد گفته كه آنچنان
 زيرا اند، واقعي كه هايي كيفيت. برد خواهد سر به ها كيفيت اين از يكي
 همه اينها و. است واقعي برايش شود واقع كه كيفيت هر در آدمي

 او ديگر، عبارتي به. شوند مي محسوب شخص زندگي خروجي و دستاورد
 و بهشت ساخت كار اندر دست دم هر و سازد مي را خودش كيفي جهان
 .است خويش جهنم
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  !بودند يافته هدايت قومي "ثمود"-350 

"ا واَم ودثَم مفَهيناهوا دبمي فَاستَحلَي العدي ع1اله" 
 هدايت نور بر را تاريكي آنها اما نموديم شان هدايت را ثمود قوم و(

 !)دادند ترجيح

 هاي نوشته سنگ از امروزه! بودند يافته هدايت قومي "ثمود"! كن دقت 
 محقق. است شده مشخص و معلوم بخوبي نكته اين قوم، آن از شده يافته

 را ها نوشته سنگ اين از بسياري ،"براندن دن، وان"شناس انباست و
 به "ثمود قوم شناسي باستان" عنوان تحت كتابش در و كرده ترجمه
 هستند ادعيه صورت به كه ها نوشته سنگ اين در. است رسانده طبع
 توسل آنها به دعاهايشان در كه خورد مي چشم به بسياري الهي اسماء
  - شده مي اطالق خدا به كلي مفهوم در كه "أل" ؛جمله از اند، جسته مي
 - Hadi هادي -  Du, samayi سماي ذو - جدILay -  ألَي - ILah الَه

 سالم -Rahim رحيم - Sattar ستار -Sami سميع -  Malekمالك
Salam - غوث Gawt -  ...به و ورزيدند شرك بزرگ خداوند به آنها اما 

 برابر در طغيان شد، شان انقراض عثبا همين و. جستند توسل نيز بتان
 بصيرت صاحب قومي آنها قرآن، فرموده به! كن دقت. "بِالطّاغيه" حق،
 كوهها و داشتند پيشرفته تكنولوژي و دانش! "2مستَبصرِينَ كانُوا و" بودند

                                                            
  17فصلت،آيه  1
  38عنكبوت،آيه  2
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 اما! "1بِالصخرِ جابوا" نمودند مي برپا عظيم بناهاي و تراشيدند مي را
 به همين و داد جلوه متعالي و زيبا نظرشان در را اعمالشان شيطان
 را رسوالنشان آنها! "2اَعمالَهم الشَّيطانُ زينَ و" كشاند شان هالكت
 انگاشتند هيچ به را هشدارها! "المرسلينَ ثَمود كَذَّبت" كردند تكذيب

 ربي انَّ" دبو كننده اجابت و نزديك كه را شان رب! "بِالنُّذُر ثَمود كَذَّبت"
قَرِيب جِيباً اَال" شدند مبتال دوري به نتيجه در و! نمودند انكار "معدب 
ودثَمل"! 

 .مسرف كيست؟ -351
"وا ال ويعينَ اَمرَ تُطسرِف3الم" 

 !)مكنيد اطاعت مسرفان فرمان از(

 كند، مي مصرف زياد كه است كسي مسرف كه اند گفته ما به كودكي از 
 به را چراغ و ميگذارد باز را آب شير ريزد، مي دور زياد خورد، مي ادزي

 سطحي مصاديق مشتي اينها امثال و اينها اما...!! كند، نمي خاموش موقع
. هاست انگاري ساده اين از فراتر قرآن در مسرف مفهوم آنكه حال. اند

 حد از پا كه آن. گراست افراط همان است، حق از متجاوز همان مسرف،
 لكن است گسترده ها زمينه ي همه در اسراف مصاديق. ميگذارد فراتر

                                                            
  9فجر،آيه  1
  48انفل،آيه  2
  14حجرات،آيه  3
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 از سخن اينجا. دارد اشاره نيز ديگري مهم ي نكته به شريفه ي آيه اين
 كسي هر مسرفين اين از مراد كه معناست بدان اين. است مسرفين "امر"

 .اند دادن فرمان به توانا و اند رياست از برخوردار  عده اين چه نيست،
 ميتوانند كجا آنها. نيست عادي و ناتوان و ضعيف مردم از سخن اينجا
 است منصبي و مكنت صاحب هر به اشاره مسرفين اين لذا! دهند؟ فرمان

 مسند كه آن. است نموده تجاوز حق از و شده خارج انصاف مسير از كه
 مسرف بارز مصداق باشد، آن ي شايسته آنكه بي كند اشغال را مسئوليتي

 مي نظر اعمال حال عين در و است آگاهي و علم از خالي كه آن .است
 اموال اتالف باعث اش كاري ندانم با كه آن. است مسرف بارز مصداق كند،

 كه آن. است مسرف بارز مصداق شود، مي آنها ميل و حيف و مردمان
 را آن ،)ص(پيامبر و قرآن حاليكه در گيرد مي سخت مردمان بر را دين
 چيزي اسراف. است روي زياده و اسراف بارز مصداق اند، ادهد قرار آسان
 صاحب مسرفينِ و است طغيان نوعي نيست، انصاف ي جاده از تجاوز جز

 را فرعونيان و فرعون بار سه كريم قرآن. آنند نوع خطرناكترين منصب
 مصاديق از ويرانگر و مخرّب تفكرات امروزه. است داده مسرفين نسبت

 النفسي سليم انسان هر بر لذا. است "المسرِفينَ اَمرَ يعواتُط ال" آيه بارز
 قرار خود العين نصب چنان را شريفه آيه اين مفهوم كه است ضروري

 حيات مسير از را او نتواند توجيهي و جاذبه هيچ با فريبكاري هيچ تا دهد
 .نمايد خارج است، انصاف متعالي مسير همان كه قرآن بخش
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 .خوب حصولِم -352  

  "1صارِمينَ كُنتُم ان حرثكُم علَي اغدوا اَنِ"
 رهسپار كشتزارتان به صبحگاهان برچينيد، را محصولتان خواهيد مي اگر(

 !)شويد

 همان باشد كاشته آن در كه تخمي هر. اوست كشت زمين آدمي، وجود 
 بيني، مي كه آنچه. هاست تخم چون شنوي، مي كه آنچه. كند مي درو را

 و اين القاءات. هاست تخم چون كني، مي باور كه آنچه. هاست تخم چون
 مي وجودت زمين در را كه تخم! روي؟ مي كجا به. هاست تخم چون آن

 تو محصول هم همان گاه البته. توست محصول همان پس! پذيري؟
 مزرعه گاه! كنند مي برداشت كاه تنها اما كارند، مي گندم برخي! نيست

 كن بنيان طوفاني و جانسوز سرماي گاه و شود، مي كسترخا و سوزد مي
 نمي شناسايي قابل سادگي به كه كند مي چنان كشتزار با و ميرسد راه از

 مي خيال كه آنها! است؟ من دسترنج اين! است؟ همان اين آيا! باشد
 اند، برده بسر توهمي چنين در همواره و اند داشته خوبي اعمال كنند
 مزرعه خواهي مي اگر دوست، اي. اند زده خسارت وهگر همين از اغلب

                                                            

 22 قلم،آيه 1
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. كن دريافت خدا خود از مگير، آن و اين از را ايمانت باشي، داشته آباد اي
 و ببيني خوب ميخواهي اگر. دهد نمي خوب محصول اي، عاريه ايمان
 از منبعث هاي شنيدن و ها ديدن بشنو، و ببين قضاوت بي بشنوي، خوب

 و را خودت خواهي مي اگر. دهد نمي خوب محصول ها پيشداوري
 پنجره و درها تمام و مشو، اي انديشه هيچ مقهور بشناسي، را خدايت

 تو بر خواست كه جا هر از تا بگذار باز خداوند روي بر را وجودت هاي
 مي خوب زمين خوب، محصول. بباراند تو زمين بر را فيضش و شود وارد

 هاي انگاري هرزه از خالي كه يزمين. است تسليم كه زميني. خواهد
 كارآمدترين و زيباترين مهربان، و بخشنده خداوند آنگاه و. است مخرّب
 و باراند، خواهد موقع به را لطفش باران نشاند، خواهد آن در را ها تخم

  .است خويش محصول حافظ خدا، و. روياند خواهد منحصربفرد گلستاني

 .بهتان-353
"لُوا فَقَداحتَم هتانَاًب اً وثمبِينَاً ا1م" 

 !)اند گرفته گردن به را آشكار گناهي و بهتان بار آنها(

 بدان اين. شود مي شخص بهت باعث كه گويند را تهمتي بهتان، 
 اش مخيله در شخص كه است ناجوانمردانه انقدر اتهام اين كه معناست

 مخرّبي روهايني كار غالباً كثيفي گناه چنين. است كرده نمي تصور هم

                                                            
  58احزاب،آيه  1



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)111(

 چنين از هرگز حق نيروهاي. اند گرفته قرار باطل خدمت در كه است
 نمي استفاده دشمنانشان، كردن منكوب براي حتي پليدي هاي شيوه
 كريم قرآن. است شيطاني تماماً. است بزرگ دروغ يك بهتان. كنند

. نمايد نمي تجويز را آن عنوان هيچ تحت و كرده مذمت را بهتان بشدت
) ع(علي امام و نگرفت، بهره تخريبي ي شيوه چنين از هرگز) ص(امبرپي

 زدن بهتان كه است آن دليل همه اينها و. نزد بهتان دشمنانش به هرگز
 است حق جرياني، يا كسي ببيني خواستي اگر. است باطل جريان مختص

 آنها ببيني كه است همين شان، شناخت دقيق معيارهاي از يكي باطل، يا
 تنها چه. نه يا شوند مي متوسل زدن بهتان به رقيب بردن ميان از براي
 مفلوك و ذليل كه كسي. بزند بهتان تواند مي آلوده و تاريك نَفس يك
 را كثيفي ي شيوه هر از استفاده خود، موهومات و خود حفظ براي و است
 است متعالي انديشه از برخوردار كه الهي انسان يك. شمارد مي مجاز
 نمي پليد طرفندهاي چنين به تمايل نيز شرايط ترين تسخ در حتي
 مهم نكته. آورد نمي حساب به گزينه يك عنوان به را آن ابداً و كند

 بار خودشان آنها فرمايد؛ مي كه است اين دارد اشاره بدان آيه كه ديگري
 از  زنندگان بهتان يعني اين! كشند مي بدوش را آشكار گناه و بهتان اين

 حيات، هوشمند جريان و داشت نخواهند خالصي اند، شده مرتكب آنچه
 سخت تاوان دچار است شان دوش بر بار اين كه وقتي تا را آنها پيوسته
 .نيست حق باشد، اگر نيست باطل به نيازي را حق كه بدان. نمود خواهد
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 !.حقيقت رشد- 354

"ا ولَغَ لَمب هاَشُد ي واستَو اً آتَيناهكمو ح لم1اًع" 
 او به گشت، استوار خود پاي بر و رسيد خويش رشد به كه هنگامي و(

 !)نموديم عطا علم و حكمت

 براي زمينه اكنون رسد، خويش بلوغ و رشد به جسماني كالبد چون 
 پايه كالبد جسماني كالبد زيرا. است آمده فراهم ديگر كالبدهاي ساخت
 كه روحي و ني،ذه عاطفي، كالبدهاي پرداخت و ساخت براي. است

 جسمي كالبد. است نياز همانها با متناسب انرژي به هايند، مهمترين
 اش انرژي عاطفي كالبد اما. گيرد مي غذايي مواد از را نيازش مورد انرژي

 ذهني كالبد همچنانكه كند، مي دريافت محبت و ورزي عشق طريق از را
 جذب اصيل، ي مراقبه طريق از روحي كالبد و متعالي، تفكر طريق از

 ي نحوه و تو كاركرد طريق از لطيف هاي انرژي اين. نمايد مي انرژي
 بجاي يعني آيد؛ وجود به روند اين در خللي اگر. رسد مي آنها به زندگيت

 بجاي يا و شود، خورانده عاطفي كالبد به نفرت و قهر محبت، و عشق
 به حاصل بي هاي پروري آرزو و خيال و فكر مشتي متعالي، ورزيِ خرَد
 اسير  روح جانبه، همه و اصيل مراقبه بجاي يا و شود، داده ذهني كالبد

 آمده وجود به الخلقه ناقص انساني باطني، منظر از گردد، نفساني هواهاي
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 هاي قابليت و رشد به اند نتوانسته ديگر كالبدهاي از هيچكدام زيرا. است
 به ها زمينه ي همه در كه است انساني كامل انسان. يابند دست خود
 در را هايش قابليت و استعدادها تمامي و آمده نائل خويش بلوغ و رشد

 اي رسيده كمال به انسان چنين. است نموده شكوفا ممكن حالت بهترين
 مي و داند مي اهللا بِاذن و است الهي علم و حكمت براي خوبي ظرف
 مي بدست قطري دو از كمال اين. تواند نمي و داند نمي او جز و. تواند
 سوي از يعني باال، طريق از فرمايد، مي الذكر فوق آيه همچنانكه يا آيد؛

 اولياءش و انبياء به آنچنانكه. است موهبتي اين كه. شود مي عطا خداوند
 مي حاصل نفس تزكيه در سالك مجاهدت طريق از يا و. است نموده عطا

  .گردد

  .لوتاطالوت و ج-355
 منه شَرِب فَمن بِنَهرِِ مبتَليكُم اهللاَ انَّ قالَ بِالجنُود طالُوت فَصلَ فَلَما"

نِّي فَلَيس1م" 
 وسيله به را شما خداوند: گفت شد، رهسپار نيروهايش با طالوت چون و(

 !)نيست من از بنوشد، آن از كس هر. آزمود خواهد رودي

 وجود هاينيرو فرمانرواي و الهي روح نماد طالوت سالكانه، نگاهي از 
 فرمانده و اماره نفس نماد كه جالوت برابر در اكنون كه است سالك

                                                            
  249آيه بقره، 1
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 زندگي در سالكي هر كه است پيكاري اين و. دارد قرار است، آن نيروهاي
 جنُود االَرواح) : ص(پيامبر قول به چه. شد خواهد روبرو آن با اش زميني
 براي بخش رهايي يپيكار اين و! "مجهزند لشكرياني ارواح" مجنَّدةٌ؛
  نهر آن آب كني؛ نگاه كه منظر اين از. است بند در هاي روح رهاندن
 كه را آنچه هر انسان،. نيست مادي هاي وابستگي و دنيا حب جز چيزي

 ي درجه و رتبه واقع به بندد، آن به را خود و كند سرازير وجودش به
 آن از هك كس آن": فرمايد مي لذا. است كرده مشخص را اش روحي
 را آشنا آشنا، روح. است بارز ي نشانه يك اين و! "نيست من از بنوشد،

 از القُمي تفسير در كه روايتي طبق!  "ائتَلَف منها تَعارف ما و" شناسد مي
 آن از نفر 313 فقط": فرمايند مي ايشان است، آمده) ع(صادق امام قول
 مشرب كه اند رسيده وحدت به ارواح همان اينان و! "نوشند نمي آب
 است قرار كه آن. آگاهند خويش روحاني طعام از و شناسند مي را شان
 مي حذر كشد، بند به را جانش و روح آنچه هر از گردد، مخلَص شود، رها
 ثَبت و صبرَاً علَينا اَفرِغ ربنا: گفتند پس كردند، حذر اينان چون و. كند

 نوشيدند، دنيا حب از كه آنها اما. "1الكافرِينَ ومِالقَ علَي انصرنا و اَقدامنا
 ياراي را ما امروز( "2جنُوده و بِجالوت اليوم لَنَا طاقَةَ ال": گفتند پس

 دنيا حب كه است سبب بدان اين و)! نيست لشكريانش و جالوت با مقابله

                                                            
  250بقره، آيه 1
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 ييرها دوست، اي. كرد زمينگير و سنگين را جانشان و روح آن، شُرب و
 !طلبد مي گذر شجاعت نفسانيت، شرّ از

 .در بهشت حضوري هم - 356
 "1متَقابِلينَ علَيها متَّكئينَ"

 !اند داده تكيه جايگاهها آن بر هم روبرويِ] بهشتيان[ 

 كن تصور. نيست متعارف نشستن هم روبروي معناي به ،"متقابلين" 
 تا بلكه دقيقه، دو يكي نه هم آن! بزند زل تو به و بنشيند روبرويت كسي

 اشاره معنايي چنين به "متقابلين" نه،! دارد؟ آرامشي و لذت چه اين! ابد
 خود تو. است متقابل درك يك. است "حضوري هم" معناي به آن. ندارد

 و عشق از مملو كه واال هماهنگي يك! تو در او و بيني مي او در را
 و است نزديك هم به يشانبدنها انسانها دنيوي، كيفيت در. است سازگاري
 اين بهشتي كيفيت در اما. نيست باطن همان ظاهر پس دور، دلهايشان
 كيفيت اين در. است ظاهر عين باطن و خيزد مي بر روح عمق از نزديكي

. نيست راه بهشت به را غيري هيچ چه نيست، غير دگر بيني، مي كه آنچه
 در تويي خود حضور، اين و است، حضور جنس از آشناست، هست آنچه

                                                            
 16 آيه واقعه، 1
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 تو و. توست ي رسيده وحدت به روح بهشت اينجا چه! بيشمار هاي جلوه
 .خويشي بهشت پادشاه خود

 خدا بسوي كننده دعوت-357 

 "اهللا الَي داعياً"
 "خدا بسوي كننده دعوت"

 به واسطه اند، پنداشته برخي كه آنچنان السالم، عليهم اولياء و انبياء 
 بسوي "كننده دعوت" آنها. نيستند خدا و انسان بين سدي معناي
 ما به بزرگواران آن. كننده دعوت اين و واسطه آن بين است فرق. خدايند
 ارتباطي چگونه كنيم، سبحان خداوند سوي رو چگونه كه دهند مي تعليم

 آنها. باشيم تسليمش لحظه هر چگونه و باشيم، داشته كارآمد و سازنده
 با كه است اين آدمي نجات راه زيرا. خود به نه خوانند مي خدا به

 پرستش. است كار غايت اين و. باشد داشته آگاهانه اي رابطه پروردگارش
 الّا تَعبدوا ال اَن". است بخش نجات كه است زمين و آسمانها پروردگار

 برقرار سازنده و نزديك ارتباطي خدايت با كه بگيري ياد بايد تو. "1اياه
. است تمام درس كالس يك آن! ببين را بزرگواران آن هاي نيايش. كني
 چگونه و كنند مي خطابش چگونه خوانند، مي را خدا چگونه آنها ببين

 مي خدا به خدا، به كننده دعوت. گذارند مي اختيارش در را وجودشان

                                                            
  23اسرا، آيه 1
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 زيرا. است همين كارش. كند مي تسليم خدا به را خدا بندگان او. خواند
. است تعالي و تبارك خداوند خود رستگاري و نجات ي سرچشمه يگانه
 تعاليم كسب براي و ارادت، و عشق سر از اي توجه دين، بزرگان به توجه
 خطرات از و شناسند مي را راه و رفتگانند راه اينان چه. است بخش نجات

 و باش خداوند لقاء پي در مقدس، تعاليم از گيري بهره با پس. آگاهند آن
 كَذَّبوا الَّذينَ خَسرَ قَد" چه. كن آماده بزرگ روز آن ديدار براي را خود
قاءاهللاِ بِل ينَ كانُوا ما وهتَدخدا مالقات كه كساني كردند زيان براستي( "م 

 !)نبودند درستي راه در آنها چه! نمودند تكذيب را

  !ترس و گرسنگي لباس -358
 "1الخَوف و الجوعِ لباس اهللاُ فَاَذاقَها"

 !)چشاند آنها به را ترس و گرسنگي لباس خداوند پس(

 نيست، چشيدني لباس زيرا. است رمزآلود و پيچيده ي استعاره يك اين 
 مرئي پوشش يك تعبيري چنين از مراد كه است معلوم و! است پوشيدني
 مي گرفتار درون از را آدمي كه است نامرئي پوششي بلكه نيست متعارف

 آيه اين طبق بر. گيرد مي قرار الشعاع تحت نيز بيرونش كه آنچنان. كند

                                                            

 112 نحل،آيه 1
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 جنس از پوششي دچار كنند، انكار را الهي نعمات كه كساني شريفه
! گرسنگي و ترس بين ي رابطه به كن دقت. شد خواهند ترس و گرسنگي

 ي سيطره تحت كه آن! است ترس و گرسنگي از لباس، اين پود و تار
. كرد نخواهد امنيت و سيري احساس هيچگاه گيرد قرار پوششي چنين

 اين. است اضطراب و حرص هست آنچه. نيست كار در آرامشي يعني اين
 بلكه ماند، نخواهند زنده و خورد نخواهند چيزي آنها كه گويد نمي آيه

 خواهند دور به امنيت و نيازي بي نعمت از كه است مفهوم بدين اشاره
 و وار موش ارههمو و نيستند راضي خويش سهم به كه كساني. بود

 اگرچه اند، گشته اي بيماري چنين دچار اند، كردن جمع بدنبال حريصانه
 سوق بيشتر كردن جمع به را اينان همواره ناامني احساس. ندانند خود
 بيماري مهم دارد، قدرت و ثروت چقدر او كه نيست اين مهم. دهد مي

 كسي نچني. است گرفته را گريبانش درون از كه است گرسنگي و ترس
 اين زيرا. است گرسنگي و ناامني احساس در باز كند، جمع هم چقدر هر

 در تسخير به را روانش و روح و شده چشانده كامش به درون از احساس
 گرسنگي نيست، غذايي گرسنگي صرفا گرسنگي از مراد و. است آورده
 فقط ترس همچنانكه. است شامل نيز را روحي و عاطفي ذهني، هاي
 همه اين و. دارد بر در نيز را رواني هاي ترس و نيست يزيكيف هاي ترس

 زيرا. "يصنَعونَ كانُوا بِما" است خودشان كفرآلود دستاورد سبب به
 مملو آن نيست، اخالقي ناپسند صفت يك تنها نعمت، كفران و ناسپاسي

 بيماري اين رفع دوست، اي. است برنده بين از و مخرّب هاي انرژي از
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 است، ناسپاسي همان كه آن، علت كه است اين آن و ددار راه يك
 طاقت پوشش چنين از را انسان عملي، شكرگزاري. گردد مضمحل
 ببين، خوب را ات خداداده هاي نعمت پس. آورد مي در به فرسايي
 .باش شاكر و كن احترام

 .واقعي كتاب دو -359
 "1صادقينَ كُنتُم ان اَتَّبِعه نهمام اَهدي هو اهللاِ عند من بِكتابِِ فَأتُوا قُل"

 اين از بهتر كه بياوريد خدا جانب از كتابي پس گوييد مي راست اگر بگو؛(
 !)كنم اش پيروي نيز من تا كند هدايت] كتاب[ دو

 كه اند مشاهده قابل و زنده واقعي، كتاب دو آفاق، كتاب و اَنفُس كتاب 
 جنس از كه كتابي دو. اند "قينالخال اَحسن" سوي از شده نازل دو هر

 كتاب. برند مي بسر يكديگر با تنگاتنگ ارتباط در و اند زنده وجودند،
 نه مدعا پر انسانهاي ما و. ظاهر كتاب و باطن كتاب. بيرون كتاب و درون
 في آياتنا سنُرِيهِم". را باطن كتاب نه و شناسيم مي خوب را ظاهر كتاب
 در را مان آيات بزودي و( "2الحقّ اَنَّه لَهم يتَبين حتَّي ماَنفُسهِ في و اآلفاقِ
 حق او كه دريابند تا داد خواهيم نشانشان درونشان، جهان و بيرون جهان
 نمي نازل كاغذ خداوند چه نيست، كاغذ روي جوهر خدا، كتاب!). است

                                                            
  48 قصص، 1
  53فصلت، آيه  2
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 نوشته اگر( "...1بِاَيدهم فَلَمسوه قرطاسِِ في كتاباً علَيك نَزَّلنا لَو و" كند؛
 كنند، اش لمس خود دست به كه كرديم مي نازل تو بر كاغذ روي بر اي

 كتاب دوست، اي)! نيست آشكار جادويي جز اين گفتند؛ مي حق منكران
 تواند نمي اين جز و است زنده "قَيوم حي" نفسِ زيرا است زنده خدا
 خويش تجلّي از برخوردار و زنده كريم قرآن كه معناست بدان اين. باشد
 از نوشتاري نمادي كاغذ، روي بر جوهر آن و. اَنفُسي و آفاقي تجلّي. است
 هيچ چه. خواهد مي زنده زنده، كه بدان. است بزرگ و زنده تجلّي آن

 در تنها بودن زنده با و. كند راهنمايي و هدايت را زنده تواند نمي اي مرده
 و درون در را زنده آيات آن هر ،قرآني سالك يك. است ميسر "حال"

 با همواره و است مشاهده اهل او چه. بيند مي بلكه. يابد مي خود بيرون
 .كند مي سير زنده

  .تنها متقين فريب شيطان را نمي خورند-360 

 "2مبصرُونَ هم فَاذا تَذَكَّرُوا الشَّيطانِ منَ طائف مسهم اذا اتَّقُوا الَّذينَ انَّ"
 آيد، شان سراغ به شيطاني هاي وسوسه چون تقوايند، اهل كه آنها(

 !)گردند مي حقايق به بينا ناگاه و شوند مي متذكر

                                                            
  7نعام، آيها 1
 201 اعراف،آيه 2
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 تمامي با اش، طائفه و شيطان! آيه اين دارد لطيفي ي نكته عجب 
 عظيم خطر در بروند كه كس هر سراغ شان، گون وسوسه طرفندهاي

 تنها اينان. اند مخلَصين همان نمتقي اين زيرا! "متقين" همين جز است
 تنها نه شان، هاي وسوسه هجوم و شياطين القاءات از كه اند كساني

 عديده آيات شرح در بارها و! برند مي ها بهره بلكه بينند، نمي خسارتي
 ي ترجمه آن. است كم متقي، براي پرهيزكار ترجمه كه ايم گفته

. معانيست اين از فراتر قي،مت. گويند را زاهد پرهيزكار،. نيست مناسبي
. است ساكن "نخواستن نه" و "خواستن نه" كيفيت در كه است آن متقي
 از كسي چنين. است السويه علَي برايش نداشتن و داشتن كه است كسي
 او! كند فرار بخواهد تا ترسانند نمي را او چيزها! كند نمي فرار چيزي

 نه. آرزوست بي و واستهخ بي. است چيز همه از پاك. خاليست وجودش
 كار در خواستني اصال! كند مي پرهيز آن از و ميخواهد چيزي اينكه
 از رها زيرا! گردد آلوده آنكه بي گذرد مي دنيا مرداب از متقي! نيست
 وقتي شياطين كه روست اين از دقيقاً و! است ديگران هاي بغض و حب
 مي آگاهي او به -دبخواهن يا و بدانند آنكه بي- روند كسي چنين سراغ

 اين از پس او چه! رسانند مي خير نادانسته او به آنان كن، دقت! رسانند
 مي ياد به را چيز چه او اما! شود مي "متذكر"! آورد مي "ياد" به واقعه،
 وسوسه جنس زيرا. آورد مي ياد به را خود خوديت او شك بدون! آورد؟
 وسوسه نوع از! اوست نشأ با متناسب آيند، مي كس هر سراغ كه هايي
 معرفت با او پس! بشناسي را خودت تواني مي آيد، مي سراغت كه هايي
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 چشمانش و يابد مي بصيرت ناگاه كه است متعالي خوديت اين به يافتن
  .گردد مي بينا حقايق به

  .حقيقتزنجيرِ-361
"كي االَغاللُ اُولئهِم ف1اَعناق" 

 !)است رزنجي هايشان گردن بر اَغالل، آن(

 را تو كه گويند چيزي به آن و. است غُلَل ي ماده از و غُلّ جمع اَغالل 
 و اسرا گردن بر قديم در. بكشاند سويي به و گرفته بر در وار حلقه

 و نكند حركت هايشان گردن كه بستند مي آهنين هايي حلقه زندانيان
 و هحلق نيز شان پاهاي و دستان بر. بنگرد را جهت يك فقط نگاهشان
 آيه، اين! كن دقت اكنون. شوند كشيده آنها ي واسطه به تا بود زنجيري

! است حقيقت انكاركنندگانِ گردن بر كه گويد مي سخن نامرئي اَغاللي از
 چشمانِ و آيد مي بصيرت اهل چشم به فقط كه زنجيرهايي و ها غل

 و ها غل اين كه است اين نكته. نيستند ديدنشان به قادر ظاهربين
 به را آنها درون، از چيزي گويي. نيستند فوالد و آهن  جنس از يرهازنج
 روان بگذار. است گير شان، هاي گردن تعبيري به. است كرده قفل خود
 است زنجيرهايي تو ذهنيات و ها انديشه. بگويم سخن تر كاربردي و تر

                                                            
 5 رعد، آيه 1
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 ات، عواطف و احساسات همچنانكه كشانند، مي بسويي دم هر را تو كه
 ظاهر به زنجيرهاي و ها غل اين. كشانند مي سويي به را تو همواره
. انديشي مي كه شوي، مي همان تو. است كس هر ساز سرنوشت نامرئي،

 مي سو آن به ات عواطف و احساسات زنجير كه روي مي سمتي همان به
 يك. اند گشته خود احساسات و كلمات، افكار، ي برده انسانها. روند

 را زنجيرها و ها غل اينگونه سبحان خداوند تا كند مي سلوك حق، سالك
 حقيقت، درك زيرا. يابد بصيرت تا گردد، رها تا شود، آزاد تا. دارد بر او از

 يضَع و". عاطفي و ذهني هاي بافته با نه است، ميسر حقيقت خود با تنها
 كه اَغاللي و ها بار خداوند، و( "علَيهِم كانَت الَّتي االَغاللَ و اصرَهم عنهم

. است لطيف است، سبكباري سلوك، راه چه)! دارد مي بر را آنهاست بر
 تنها و جوشد مي رهايي در اهللا الي سلوك چه. نيست بردار زنجير و غل
 شده، خالص يك ،"مخلَص" يك دوست، اي. نشيند مي گُل به رهايي در

 .است زمين روي فرد ترين آزاده

 ."روم"اهل-362
 كشور معناي به مفسران اغلب را، قرآن در آن ي واژه و "روم" ي سوره 

. اند پرداخته هايشان پيروزي و شكست شرح به و اند گرفته قديم روم
 سير نيز معنا از ديگر وجهي در بياييد اما. است وجهي يك اين خب،
 سلوك مرامنامه الواقع في و شگرف، بس اسراري، كتابي قرآن چه. كنيم

. نيست كشور آن معناي به تنها عرب لغت در "روم". است حق سالكان
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 طلب و پذيرش نمودن، توقف كردن، درنگ نرمي، مفهوم به آن اصل
 اند كساني روميان، و روم از مراد اساس، اين بر. است بودن رام و كردن

 در ابتدا در چند هر نرمي اين. دارند قرار پذيرش و نرمي كيفيت در كه
 عاقبت اما ،"1الرُّوم غُلبت" كند مي وهجل خورده شكست سختي، با جدال

 وجه اين در. "2سيغلبونَ غَلَبِهِم بعد من هم و" شود مي پيروز سختي بر
 مستتر خشونت و سختي بر مدارا، و نرمي نهاييِ پيروزي حكايت معنا، از

. دارد را خود اهل كه است بودن از كيفيت يك "روم" منظر، اين از. است
 به كه اند كساني اند، زدن صيقل اهل روميان سالكانه، مفاهيم فرهنگ در

 شگرف قدرتي نرمي، در كه دانند مي نيك زيرا. روند مي صفا و نرمي
 سخت هاي صخره سختي ي شكافنده عاقبت آنان، نرميِ و است نهفته
 اهل گشتگان، "تسليم" و شدگان "رام" وجه، اين منظر از لذا. است

 اينان و. اند درخشان وجهي از برخوردار و اند نور لاه. اند حقيقي "روم"
 .است محتومشان عاقبت پيروزي، كه اند
  

  

  

                                                            
  2روم، آيه 1
  3روم، آيه 2
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 .بندگان بر چيره-363
"و ورُ هفَوقَ القاه هبادع و وه يمك1الخَبِيرُ الح" 

 !)است آگاه و حكيم او و است، بندگانش بر چيره كه اوست(

 كامل كل. است هستي خالق ،است همگان بر مسلط كه كسي يگانه 
 هو و". زور نه است، "آگاهي" و "حكمت" سبب به تسلط اين و. است

يمكآن و اين بر يافتن سيطره و شدن چيره عاشق انسانها. "الخَبِيرُ الح 
 راه اين از كنند مي فكر. است شان ضعف بزرگترين واقع به اين و. اند

 مي هالكت به را خود لعكسبا آنكه حال شوند، مي خود تثبيت باعث
 كه است فرعون. است صفتان فرعون آنِ از خصلتي چنين زيرا. كشانند

 همين و)! ايم چيره آنها بر كه ماييم اين( "2قاهرُونَ فَوقَهم انّا": گويد مي
 نكته اين سالك يك. گشت غرق حماقت درياي در و شد هالكتش سبب

 مخلوقات ترين متواضع از حق سالك. نيست سلطه اهل و داند مي نيك را
 بعنوان بلكه ندارد، را خدا بندگان بر سلطه نيت تنها نه او. خداست

 سالك يك نفوذ. است بندگان ي رهاننده و آزادكننده خداوند، خدمتگزار
. است آگاهي و حكمت جنس از. نيست دنياطلبان نفوذ جنس از واصل،

"ن وم ؤتةَ يكمفَقَد الح ييراً اًخَيرَ اُوتو حكمت را كس هر چه "3كَث 

                                                            
  18 انعام،آيه 1
  127اعراف، آيه 2
  269بقره، آيه 3



 
 

  )126( 

  نكات قرآني جلد سوم

 از جنس اين. اند كرده عطا كثيري خير را او  واقع در دهند آگاهي
 نجات پس. شود مي عطا باال از كه است موهبتي نيست، اكتسابي آگاهي،
 و. است رهاننده نور يك آن. نيست ديگران ي كننده تحقير و است بخش
 مي عطا شدگان تسليم به دبخواه چون خداوند را آگاهي و حكمت اين

 .نمايد

 فَيكُون كُن -364

 "1فَيكُونَ كُن"

 !شود مي پس! باش

 حذف آن وسط از حرفي. دارد حرف سه اصل در و است امر مقام "كُن" 
 در و است پنهان نيست، حذف حرف، آن واقع به. است "واو" آن و شده،
 مي ظاهر "فَيكُونَ" در دوباره نهان، "واو" اين لذا. است نهفته كلمه باطن
 به "امر" فرآيند، اين در. است ايجاد و ظهور مقام "فَيكُونَ" چه. شود

 ي دانه كه است امري نيست، امري هر امر، اين. شود مي منجر "خلق"
 پيش. است ايجادكننده انرژي اصل حامل يعني. است نهفته آن در الهي

 اشاره آنها. نيستند صرف ي واژه قرآن، كلمات و حروف كه گفتيم اين از
 از. شود نمي صادر زنده جز "قَيوم حي" نَفَس از زيرا. اند زنده وجود به

 اين در چيزي ايجاد براي بدان. اوست در كه تراود برون همان كوزه

                                                            
  82يس، آيه 1
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 و منفي، نيروي مثبت، نيروي باشند؛ كار اندر دست نيرو سه بايد جهان،
 دهنده، يكي. شود مي ياد خنثي به آن از كه منفي نه و مثبت نه نيروي
 مي موجب را فرآيندي چنين فضاي كه است بستري يكي و گيرنده يكي
 خاصيت هم و ،)چيزي آغاز(دارد استينافي خاصيت هم "واو" اين. شود

 حرف سه كه ،)6 ،1 ،6( "واو" عددي مجموع). چيزي ادامه(دارد عطفي
 و تحول به هاشار باطني، علوم در "13" عدد نماد. شود مي "13" است،
 "دو" ياسين، شريفه ي سوره در. دارد جديد ي پديده ايجاد از نشان
 نمي منتج اي نتيجه دو آن ارسال از اما فرستند مي شهري به را رسول
 آنگاه و شود، مي ملحق دو آن به نهان در "سوم" رسول كه وقتي تا شود
 به بيشتر آگاهي براي! (شود مي بشود، است قرار آنچه و! است تمام كار

 نيرو، سه آن حرف، سه آن دوست، اي). فرماييد مراجعه دل تفسير كتاب
 چه! "كينونيت" در يعني شوند، مي خالقيت به عامل ،"كُن" كيفيت در
 حقيقت اند، قرآن نوراني و مقطعه حروف از دو هر ،"نون" و "كاف"
 وعمجم. هستند نيز سازي هستي قابليت از برخوردار فلذا اند، "بودن"

 عبارتي به كه است، "هفت" آن، صفر از نظر صرف ،"ن" و "ك" عددي
 جام ي مثابه به كه دانست اي هفتگانه افالك به اشاره را آن توان مي

 ، سه" قاعده اين. اند خلقت روند اداره اندركار دست خود و اند هستي
 اليه هفت و -خنثي و منفي مثبت، نيروي سه( ،"هفت در سه" يا "هفت

 بوده آفريننده اي قاعده باز دير از الهي، حكماي از برخي نزد) ستيه از
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 كتاب به بيشتر آگاهي براي( نيست مجال اين در آن بيشتر شرح جاي كه
 كه "فَيكُونَ كُن" مقام دوست، اي). فرماييد مراجعه باطني كيمياگري

 مي ومقَي حي نَفَس و است جلَّ و عزَّ خداوند خاص است، درنگ بِال خلق
 وجود اين با. است مطلق تواناي تصرّف، و تسخير به كه اوست چه. طلبد

 از كدام هر به را مقام اين متعال، خداوند كه است آمده قدسي حديثي در
 "...مثلي اَجعلك اَطعني" كند؛ مي عطا بخواهد، كه اش شايسته بندگان
 بگويي چيزي به ونچ نيز تو تا دهم، قرار خودم مثل را تو تا كن اطاعتم
 ي ايجادكننده نيروي و. است مأذون واصلي، چنين واقع به. "بشود باش،
 ندارد خود از نيرويي هيچ كس هيچ زيرا. شود مي صادر او طريق از الهي،

 عامل نيز كريم قرآن در. است تعالي و تبارك خداوند آنِ از هست آنچه و
 ،"فَيكُونَ كُن لَه يقُولَ ناَ" است آمده "مفرد" لفظ با يكبار "فيكون كن"
 كه بدان. "فَيكُونَ كُن لَه نَقُولَ اَن" است آمده جمع لفظ با يكبار و

. است آفرينش و خلق به توانا نگويد، چيزي اگر حتي متعال قادر خداوند
 محض سكوت در اش، متعال ذات و است كننده خلق او، نظر و نگاه حتي
 .است عدم از آفريننده نيز
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 ).ع(ماموريت موسي - 365

 "1اَمرِي لي يسر"

 !)كن ميسر را امرم(

 را فرعون تا بود آمده) ع(موسي كه كنند مي تصور اشتباه به بسياري 
 برداشتي چنين. نيست اينطور خير،. بگيرد را حكومتش و كند نابود

 تا بود آمده) ع(موسي. ديگريست چيز او امر زيرا. است قرآن آيات خالف
 بندگان( "2اهللاِ عباد الَي اَدوا اَن" كند؛ خارج مصر از را اسرائيل بني طفق

 وجودشان در چيزي خدا، بندگان اين چه)! دهيد تحويل من به را خدا
 باز خويش اصل به بايد! كردند مي غير بندگي نبايد آسمان نگاه از كه بود
 آنان وصل و  غير بندگيِ از جماعت اين خروج اصلي ي نكته! گشتند مي
 خود با را اسرائيل بني  او وقتي همين براي! است خويش الهي فطرت به
 خود به را او و ندارد فرعون حكومت و مصر به كاري دگر برَد مي

 اين و. نكند خواهد مي كند، حكومت خواهد مي فرعون. واميگذارد
 زيرا. شد باعث خودش تكبر را فرعون نابودي. ديگريست حكايت
 فرعون خود حماقت اين. نداشت او با كاري دگر رفتن از پس )ع(موسي

 به را او حماقت، همين نيز آخراالمر و پرداخت شان تعقيب به كه بود
 آسماني لطيف حكايت يك) ع(موسي رسالت و مأموريت. كشاند نابودي

                                                            
  25طه، آيه 1
  18دخان، آيه  2
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 دنيا. بود نرفته نشانه را دنيا او. است لطيف عالَم او، موعود سرزمين. است
 به اي كده ظلمت از بند، در ارواحِ نجات مأموريتش، بلكه. بودن طالب را
  .بود دنيا نام
  

 !فريبنده بزرگ -366
"ا واةُ منيا الحيلّا الدا تاع1الغُرُور م" 

 !)است فريبنده كاالي يك فقط دنيوي زندگي(

  
 خريدار كه هر چه! شوي خريدارش اگر تمام، باخت يك يعني اين و

 است كااليي فريبنده كاالي. است خورده فريب يك شود، ندهفريب كااليي
 شبه نيست، زندگي. است حقيقت از خالي و كرده بزك. ندارد اصالت كه

 همين اش ترين پست كه است عديده طبقاتي را حيات چه. است زندگي
 حيات خواهان اگر كه داند مي نيك فهيم سالك يك. است دنيوي زندگيِ
 هر فهم زيرا. كند گذر فهيمانه فريبنده، ي ورطه ناي از بايد است لطيف
 حب از دل و بشناس را فريبنده كاالي پس. است آن از گذر باعث چيز
 كه نيست الزم دنيوي، پست زندگيِ از خروج براي دوست، اي. گير بر آن

 آن از اش آگاهي كافيست بلكه رود، قبر به و بميرد جسمش حتماً آدمي

                                                            
  20حديد، آيه 1
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 تو كرد، عبور آن از ات آگاهي و شناختي را آن چون پس! كند خروج
 .نيستي دنيا آنِ از ولي دنيايي در. اي رسته
 

 !حقيقت منكرانِ-367
"كل كَاالَنعامِ اُولئم ب1اَضَلّ ه" 

 !)ترند گمراه بلكه! اند چهارپايان چون آنها(

 به حقايق منكران آن در كه معناست پر تشبيهي جمله يك اين 
 و آنها بين را تشابهاتي چه ببينيم بياييد پس. اند شده تشبيه چهارپايان
 .آموخت ميتوان چه و يافت ميتوان چهارپايان
 نظريات و افكار ي عمله نيز اينان اند، حمال برند، مي بار چهارپايان،

 مي بسنده ظاهر قشرِ همان به و خورند پوست چهارپايان،. اند ديگران
 چهارپايان،. نتوانند باطن فهم و اند بهره بي حقايق مغز از نيز اينان كنند،

 ادعاهاي و هياهو از پر نيز اينان است، نابهنجار و زياد صدايشان و سر
 بنده نيز اينان كنند، مي عمل غريزي و اند غريزي چهارپايان،. نامعقولند

 چند با چهارپايان،. اند بصيرت و شعور از محروم و نفساني هواهاي ي
 چند با نيز اينان اند، شده خدمتگزار و رام معنا بي و نامفهوم ي كلمه

 از چهارپايان. اند شده شرطي احساسي ي جمله و تعريف و حكايت
 خالي نيز اينان بريد، مي وادي كدام به را ما كه پرسند نمي شان صاحبان

                                                            
  179اعراف، آيه 1
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 فقط چهارپايان. ندارند كار عاقبت فهم و معقولند پاسخ و پرسش از
 و انديشي دور هر از خالي نيز اينان بينند، يم را شان تن اطراف محدوده

 مايحتاج رسانند، مي بهره و مفيدند كه وقتي تا چهارپايان. اند وسيع ديد
 برند مي فرمان و مطيعند بسته چشم وقتي تا نيز اينان مهياست، شان
  نيز اينان ذهن بر شوند، مي سوار چهارپايان بر. اند توجه مورد و عزيز
 و فراز در نيز اينان اند، فروش و خريد قابل ارپايانچه. شوند مي سوار
 و... است فروش و خريد و واگذاري قابل خدماتشان جريانات، و وقايع فرود
 گمراهي تاريكيهاي در كه اند حقايق به نسبت كوران و كران همان اينان

  .اند افتاده دام به
  

 !.آينه تمام نماي حقيقت-368

 "1االنسانَ خَلَقَ"

 )كرد خلق را انسان(

 نماي تمام ي آينه انسان يك عنوان به تو. نيست بيگانه خُلق با خَلق   
 سان آن انسان،". است كرده خلق زنده ي آينه يك خداوند. حقيقتي

 علَي". است آفريده رحماني صورت بر را آدمي رحمن، خداي! "است
 غبارها هچ هر كني، صيقل بيشتر را وجودت چه هر پس. "الرَّحمِن صورةِ

 هر بگيري، فاصله بيشتر بشري محدود ذهن از چه هر بزدايي، بيشتر را
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 اين وجودت ي آينه گردي، خواهش و خواسته از خالي بيشتر چه
 در آدمي عبارتي، به. نمود خواهد متجلي روشنتر را يزال ال "حقيقت"

 و هست خود حقيقت، زيرا. ندارد كاري آينه اين كردن پاك جز هستي
 .داند مي را يشخو كار
  

 !انسان ضعيفِ كالبد-369 
 "1ضَعيفَاً االنسانُ خُلَق"

 !است شده خلق ضعيف انسان

 سخن لطيف و قوي هاي كالبد ي باره در مختلف جايجاي در بحال تا 
. بگويم آن آشكاري و ضعيف، كالبد باره در ميخواهم اينبار اما ام، گفته
. كند فهم را آن و شود روبرو فشضعي كالبد با موقفي در بايد سالك يك
 يك براي. است رهايي باعث خود و است بزرگ امتياز يك نكته اين فهم

 مي قدرت احساس كه آيد مي سراغش به زماني فهمي چنين غالباً سالك
 گاه كه ضعيفيم چنان ما! است رسيده جايي به كه كند مي تصور! كند
 براحتي ساده، ي واقعه يك ناپيدا، ويروس يك كوچك، ي حشره يك

 هم در را ما براحتي تحقير، و توهين يك گاه. آورد در پاي از را ما ميتواند
 چنين در. اي نداشته را انتظارش كه زماني درست هم آن شكند، مي

                                                            
1   
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 اين! ببين هم خوب! ببين پس! بيني مي را ات ضعيف خود تو مواقفي،
 اي نكته آن همف و ديدن اين! است شكسته غرورش كه اي وامانده! تويي

 وارد باطني اقتدار ي حوزه به كس هيچ زيرا. است سالك براي حياتي
 اين و. باشد كرده فهم را اش شكننده و ضعيف خود آنكه مگر شود نمي

... ندارد هم كوچك و بزرگ. آيد مي پيش سالكي هر براي كه است موقفي
 كه آنچه از رهايي. شود مي منجر باطني اقتدار به كه است ضعف اين فهمِ

 ضعف، فهمِ. است مسحوركننده آزادي يك خود اي، پنداشته مي قدرت
 چون ات ضعيف كالبد كه است اينچنين و. شود مي بدل قوت ي نقطه به

 هر سالكم، دوست اي. گردي مي رها شرش از تو و افتد مي اي پوسته
 افزوده خويش اقتدار بر كني، ضعف و عجز اظهار خداوند پيشگاه در چه
  .اي

 !ابليس-370
 "1ابليس الّا فَسجدوا"

 !)ابليس جز كردند سجده همه(

 معنا بدان اين. است "وهم" ي قوه همان ابليس الهي، حكماي منظر از 
 كه است مفهوم بدان بلكه! كن دقت ندارد، وجود ابليس كه نيست

 از وهمي وجود كه كيفياتي، و دارد مراتبي وجود. است وهمي وجودش
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 هاي قابليت با وسيع عالَمي از برخوردار وهم. است آن مراتب ترين ايينپ
 موجودات با است عالَمي. است مختلف اَشكال و صور از پر. است فراوان
 متوهمان زيرا. شود مي افزوده تعدادشان بر نيز روزه هر البته كه بسيار،

 قلمرو به افتد، موه دام به كه هر. شود مي افزوده شمارشان بر روز به روز
 مي عمل خودسرانه كه است ادراك از كيفيتي آن و. است افتاده ابليس
 ي همه فرمايد؛ مي وقتي منظر اين از. نيست خرَد نور مطيع و كند

 تسليم تو ي مدرِكه قواي تمامي يعني! ابليس جز كردند سجده مالئكه
 و متكبر وهم رازي. وهم ي قوه جز گرفتند، قرار اختيارت در و شدند ات

 نگاه از اما است وهم عقل، نگاه از وهم كه باشد، يادت و. است سركش
 عالَمي هر در موجودي هر كه است سبب بدان اين و. است واقعي خودش

 دنيايي، در وقتي اينكه؛ تر ساده. است واقعي برايش همĤنجا شود، واقع كه
 واقعي برايت آخرت شدي، مقيم آخرت در وقتي و است، واقعي برايت دنيا
 از وهم. دارد بستگي ناظر حضور به و است نسبي امري واقعيت،. است
 پس. داند مي واقعي و اصيل را خودش تنها ديگر، ي مدرِكه قواي ميان
 خود دشمن را توهم. نيست مطيع را او و رود نمي خرَد نور فرمان بار زير

 كه نكن، دريافت او از را هايت آگاهي و نباش مراوده در او با بگير،
 سوختند آتشش در و رفتند خدمتش به وار برده تاريخ، طول در بسياري

  .دادند باد بر را شان حيات ناب فرصت و
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 !كجاست شهرِ امن-371
"هذا و لَدينِ الب1االَم" 

 !)امن بلَد اين به قسم و(

 شهري هيچ كه اينجاست نكته اما. اند گرفته متعارف شهر را بلَد بسياري
 توسط بارها شهرها ترين مقدس. است نبوده امنيت در تاريخ طول در

. اند گشته عام قتل اش اهالي و سوخته آتش در و شده ويران مهاجمان
 اين پس. است برده خود با و شسته را آنها ويرانگر هاي سيل گاه حتي
 ي واژه دوست، اي! كجاست؟ آن و گويد مي سخن بلَد كدام از شريفه آيه
 در كه اي سينه! است سينه معناي به شود، بيرون شهرِ آنكه از پيش بلَد
 آنِ از اي سينه چنين. است آگاهي و حيات از سرشار و خداست نور آن

 عالَمي او. خويش الهي فطرت در گرفته آرام انساني. است كامل انسان
 وجودي. است كبير عالَم خود و است معقول و محسوس عالَم مابين ميانه،
 از تو و. است ميسر او طريق از و او نور با نجات و است راه چراغ كه نوراني
 اَفَال اَنفُسكُم في و". بيرون از نه شوي، مي وصل او به خودت درون

 ي نسخه ،"نوراني انسان"! ؟)نگريد نمي تان خوديت به آيا(  "2تُبصرُونَ
 همان سانيان چنين. است آن غايت و هستي ي ثمره انسانيت، اصلي
 نجاتش ي سفينه بر شده، وارد آن به طيبه ارواح ديگر كه است شهري

                                                            
  3تين، آيه 1
  21ذاريات،آيه 2
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. نامم مي خدا شهر را آن من. يابند خروج جهاني اين ظلمات از تا نشسته
  .ناميد نتوان امن را خدا شهر جز چه
  

 .فطري دينِ - 372
 "1علَيها نَّاسال فَطَرَ الَّتي اهللاِ فطرَت حنيفَاً للدينِ وجهك فَاَقم"

 را مردمان خداوند و الهيست فطرت همان كه نما يگانگي سوي روي پس(
 !)است سرشته آن بر

 همين نيز نجات راه يگانه. است دار ريشه و حقيقي دين تنها فطري دين 
 نهاده تو وجود ي مايه خمير و سرشت در ازل از كه است فطري دين
 بيروني سفر هيچ آن از رخورداريب براي. آن جز نه آني، تو. است شده
 فطري، غير هاي دين. است نياز دروني سلوكي به تنها بلكه نيست الزم
 دين تنها نه اجباري، هاي دين تلقيني، هاي دين تقليدي، هاي دين

 وجود در اي دانه چون است راه همان كه دين. اند دين ضد بلكه نيستند
. خداست فطرت همان. است الهي تو، ذات و سرشت. است شده نهاده تو

 اين و. است هستي تماميت با كل صلح. است وحدت و يگانگي اش نشانه
و است راهبرنده. توست وجودي مايه خمير و تو اصل آگاه، و زنده فطرت 
 با چه. شوي مي شناخته آن با تو. است شده نهفته همين در دين تمام

                                                            
  30روم، آيه 1
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 دين فطري، يرغ هاي دين. نيست اضافي چيز پس. اي شده آفريده آن
 در من اضافي، چيزهاي شوند، مي استوار تبليغات زور به كه ذهني هاي

 نمي و نداده، جواب هيچگاه كه است همين براي. اند تحميلي و آوردي،
 فطرت با هماهنگ كه چيزي هر بدان. اَند تو وجود با بيگانه زيرا. دهند
 زيرا. است بودينا و شكست به محكوم باشد، آن با ناسازگار نباشد، الهي

 فطرت چنين از برخورداري براي. است هستي خميرمايه و اصل فطرت،
 كنار ذهني و احساسي حجابهاي بايد شود، زدايي غبار بايد بخشي، نجات
 و. شد بيدار بايد كالم يك در و بشكنند ها شدگي شرطي بايد روند،

 ش،خوي الهي سرشت به پاك، فطرت به فطري، دين به نيل يعني سلوك
 و انبياء تمام كه بدان. ندارد معنايي اين جز سلوك و هست، كه نقدي به

 در. آن جز نه كنند، آشنا ات الهي فطرت با را تو تا اند آمده الهي اولياء
 از حقيقي نجات و. است نشانه همه. نيست بخشي نجات چيز بيرون آن

  .خيزد مي بر تو درون
  

 .هبوط آدم،عروجِ عيسي- 373
 "1آدم كَمثَلِ اهللاِ عند عيسي لَمثَ انَّ"

 !)است آدم مثَل همچون خداوند نزد عيسي مثَل(

                                                            
  59آل عمران، آيه 1
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 جمله از. اند گفته مشابهي سخنان شريفه آيه اين باره در مفسران اغلب 
 پدر نيز آدم نداشت، پدر عيسي اگر مثالً كه است اين آن از منظور اينكه

 نيز تر كاربردي و تر عميق اي هنكت به آيه اين اما. هكذا امثال و نداشته
 هبوطي وجود يك آدم. است مانده دور ها ديده از متاسفانه كه دارد اشاره
 وجود يك عيسي و. است آمده ثقيل به لطيف از كه است موجودي. است

 به رو راه" و. رود مي لطيف به ثقيل از كه است موجودي. است عروجي
. است همين نكته و. است يكي راه اين. "باالست به رو راه همان پايين
 آيه اين. رود مي باال به كه است روحي همان آيد، مي پايين به كه روحي

 به واحد روح اين. است واحد كه دهد مي نشان را عروج و هبوط راه
 و. آفريند مي كثرت نامگذاري زيرا. كند "نامگذاري" بايد هبوط هنگام
 لطيف به و يابد عروج تا كند اره را نامها عروج هنگام به بايد روح همين
 را وحدت به كثرت و كثرت، به وحدت ي يگانه مسير شريفه آيه اين. رود
 اين در مثَل، و. است داده قرار سالكان ديد منظر در وجهي زيباترين به

 موجود وجوديِ حقيقت مفهوم به. نيست المثل ضرب معناي به آيه،
 زيرا. است نوراني عالَمي از برخوردار خود و است واحد كه حقيقتي. است
 و اصيل است، عنداهللا آنچه هر و. است عنداهللا خداست، نزد مثَل اين

  .است ماندگار
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 .مؤنث و مذكر -374
 "1االُنثَيينِ حظِّ مثلُ فَللذَكَرِ"

 !است اُنثَي برابر دو ذَكَر ي بهره

 فقها كه دهش اخذ دنيوي ارثيه باب در ظاهري وجه يك شريفه آيه اين از 
 به توانند مي دوستداران و اند پرداخته آن به شان كتب در تفسير اهل و

 سلوكي نيز معنا از ديگري وجه در بياييد اكنون اما. كنند مراجعه آنها
 بافت در اصلي نيروي دو مؤنث، و مذكر نيروي دو كه بدان باشيم؛ داشته

 نزد. است گرفته شكل نيرو دو اين نكاح با آفرينش جهان. است آفرينش
 تو كالبد در نيرو دو اين. است مؤنث زمين، و مذكر آسمان، الهي، حكماي

 مرد هم يعني. دارند حياتي حضوري -مرد چه باشي زن چه- نيز
 بخش سه به را انسان كالبد اگر. زن هم و نيروست دو اين از برخوردار

 و. توست جودو آسمان سر، فراز تا قلب از كنيم، تقسيم پايين و وسط باال،
 در. [است وسط در قلب خود و. توست وجود زمين پايين، به قلب از

 اي ويژه هاي رنگ با مختلف چاكراهاي به را بخش هر شرقي، مكاتب
 كه تو وجود آسمان]. نيست آن ما منظور اكنون كه اند، كرده تقسيم
 است، ذاتي حرارتي داراي طبعش و نزديكتر لطيف عالَم به و است مذكر

 اش دوري سبب به و است مؤنث كه وجودت زمين با تو، قلبِ وساطت با
 معناي به اتصال اين اما. برد مي بسر اتصال در دارد، سرد طبعي آسمان از

                                                            
  11يهنسا، آ 1
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 زمين كه شود مي حاصل آنگاه دروني ازدواج زيرا. نيست ازدواج و نكاح
 را زمين ي نفقه نيز آسمان و شود وجودت آسمان تسليم تو، وجود

 واسطه به نكاح اين و. است آگاهي و حيات آسمان، ي نفقه. كند پرداخت
 كه اند نيروهايي وجودي، نكاح اين فرزندان. پذيرد مي انجام تو قلب ي

 خدمت تو وجود مؤنث بخش در يعني زميني، بخش در يا تولد، از پس
 بخش يعني وجودت، آسماني بخش در كه اند نيروهايي يا و كنند، مي

 از اند آسمان خدمت در كه فرزنداني ي بهره و حظ. دان خدمت در مذكر
 وجود زمين خدمت در كه فرزنداني به نسبت نيرويند، ي دهنده كه آنجا
 است انرژي مولد تو، وجود ماشين كل. است مضاعف اند، گيرنده و اَند تو
 به بايد كه دارد لطيف انرژي اين از سهمي دستگاه، اين از بخشي هر و

 پيش. است شده خارج تعادل از آدمي باشد اين جز. دگرد پرداخت موقع
 ديگر كالبدهاي مشاهده، اهل كه كرديم بيان مجزا اي مقاله در اين از

 به نيرو دو اين زيرا. اند ديده مؤنث و مذكر ميان در يكي نيز را انسان
 كالبد كه مرد يك مثال؛ طور به. سازند مي را آدمي وجود پود و تار واقع

 و مؤنث، است، عاطفي كالبد كه اش بعدي كالبد است، رمذك اش جسمي
 كه روحي كالبد به برسد تا... مذكر دوباره است ذهني كه سومش كالبد
 اش جسمي كالبد كه زن يك همچنين. مؤنث نه و است مذكر نه ديگر
 ذهني كالبد و مذكر، است عاطفي كالبد كه اش بعدي كالبد است، مؤنث
 مؤنث و مذكر از فراتر كه اش روحي كالبد و... است مؤنث دوباره اش
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 او يعني است، مذكر زن، يك عاطفي كالبد كه گوييم مي وقتي. است
 اساس بر كالبدها اين از كدام هر... دارد مرد از تر قوي بشدت اي عاطفه
 آدمي تا كنند دريافت را نيازشان مورد انرژي بايد بودنشان مؤنث يا مذكر

 شاء ان گردد، نائل خويش كمال و رشد به لتعاد در -مرد چه و زن چه-
  . 1اهللا
  

 !شيطان بدنبال تغييرفطرت آدمي است-375
 "2اهللاِ خَلقَ فَلَيغَيرنَّ آلمرَنَّهم"

 !)"دهند تغيير را الهي آفرينش كه دهم مي فرمان را آنها"]: شيطان([

 و سرشت تغيير بدنبال كه آن و. است الهي فطرت اساس بر خدا، آفرينش
 شيطان ي خواسته همين از دقيقاً و. است شيطان است، مردمان فطرت
 مسير سالمترين و بهترين خداوندي، طبيعت مسير يابيم؛ مي در كه است

 تغيير يكي است؛ مشاهده قابل عمده تغيير دو هستي در. است زندگي
 زياد يا كم ظرفي، آب مقدار اگر مثال بطور. كيفي تغيير ديگري و كمي
 تغيير آن خاصيت و مزه و بو و رنگ اگر و. است كمي تغيير آن شود،
 وجودي كيفيت تغيير بدنبال نفس شيطان. است كيفي تغيير آن كند،

                                                            
 رجوع ، نشر عصركنكاش"باطني كيمياگري" كتاب به نكات اين تر دقيق و بهتر فهم براي 1

  .كنيد
 119 نساء 2
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 قصد. نباشد يا باشد همراه نيز كميت با تغيير اين ميخواهد حال توست،
 از يعني اين و. است ات الهي فطرت و خويش اصل از تو كردن دور او

 خلقت تغيير در وسوسه ايجاد با شيطان. شدن يخال خويش خوديت
 اين او. آيد فايق انسان بر تا كند مي ايجاد رواني بازاري آشفته خداوندي،
 ساير و ستم حسد، طمع، تكبر، خودبيني، ي توسعه پايه بر را تغييرات
 اختيار در را آدمي شود، موفق او چنانچه. كند مي دنبال رذيله صفات
 مكتوبات جايجاي در اينكه. است گرفته بر او جان از را خود سهم و گرفته

 است دليل بدان ايم پرداخته بسيار متعال خوديت حفظ و الهي فطرت به
 اگر. اوست الهي و پاك خوديت همين آدمي نجات ي سرمايه يگانه كه

 آن مواهب از و كشد بيرون اش، جعلي هاي من غبار زير از را آن انسان
 يافته دست روان و پاكيزه حياتي به شك بدون شود، برخوردار مستقيماً

 شده دور واقعي زندگي از شود، دور علتي هر به آن از چنانچه و. است
 و كرده فراوان تاكيد بودن خود بر بزرگان كه روست اين از دقيقاً و. است
 به كمال راه در كه آنچه هر الهي، فطرت اين در. شمارند مي عزيز را آن
 هوشمند زنده، سرشتي آن چه. دارد وجود وجه بهترين به نيازمندي، آن
 بدان. شناسد مي را رشد مسير ترين ساده و داند مي را راه. است متعال و

 و. كند نائل ات الهي خوديت به را تو كه است تعليمي راستين، تعليم كه
  .است خوديت همين حفظ تقوا،
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 .راز گشايش در كارها-376
 "1لَكُم اهللاُ يفسحِ فَافسحوا"

 !)بگشايد جاي شما براي نيز خداوند تا كنيد باز جاي ديگران براي(

 ديگران نشستن براي جا گشايش ي باره در بيشتر را شريفه ي آيه اين 
 و است قضيه از ظاهري اين. اند كرده تعبير مساجد و مجالس در هم آن

 و وسعت عنايم به ،"الفسحة". دارد اشاره فراتري معاني به آيه شك بدون
 يكي فقط اشخاص، بدن براي كردن باز جاي. است ظرفيت از برخورداري

 انديشه ابراز براي كردن باز جاي و فضا ايجاد. است آن ابتدايي معاني از
 هاي زمينه نمودن مهيا ديگران، استعداد ظهور و بروز براي ديگران، ي

 خود يگراند اينكه به دادن مجال ديگران، عزتمند حيات براي مساعد
 آيه چنين معناي. است شامل نيز را نمايند، تجربه و كنند عمل بتوانند

 گشايش يك از سخن چه. است انحصارطلبي و خودخواهي ضد دقيقاً اي
 توان راستين، سالك يك. جوست كمال انسانهاي ي همه براي رشددهنده

 ابتداي در كه چيزي اول واقع به. دارد را ديگران پذيرش ظرفيت و
 اشرَح رب" است؛ همين كند مي مسئلت پروردگارش از دعا به لوكشس
 مي نيك چه)! بخش وسعت را ام سينه ظرفيت پروردگارا،( "صدرِي لي

 ظرفيتش خود كه كند، مفيد فضاي ايجاد ديگران براي ميتواند وقتي داند
 و فرصت ديگران به وقتي شريفه؛ آيه نص طبق دوست، اي. باشد داشته را

                                                            
  11مجادله، آيه 1
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 چون و گرفت، خواهي بيشتري رخصت و فرصت خود دهي، ترخص
. شد خواهي نائل واالتري رشد به خود كني، مهيا را ديگران رشد زمينه

 و فتوت عين هست چه هر. ندارد وجود نظري تنگ و بخل سلوك در
 ي همه نجات خواهان ربوبي، هدايت جريان كه بدان. است جوانمردي

 .است رهايي دوستدار ارواحِ

 .برزخ بين دو عالم-377
"لَ وعما جينَهخاً برز1ب" 

 !)نهاد برزخي دو، آن ميان و(

 كه محسوسي هر. محسوس عالَم و معقول عالَم بين است برزخي   
 معقولي اگر همچنانكه. كند گذر برزخ اين از بايد شود معقول بخواهد
 محسوس، هب معقول حركت. بگذرد آن از بايد آيد، در محسوس به بخواهد
. است عروجي حركتي معقول، به محسوس حركت. است هبوطي حركتي

 عالَم دو اين. رود مي باال به پايين از ديگري و آيد مي پايين به باال از يكي
 مركّب ديگري و مجرّد يكي چه. اختالط بدون اما دريايند دو همچون

 كه راهي تنها ندارد، مشترك سنخيتي مركّب با مجرّد كه آنجا از و. است
. است شان مابين برزخ در كنند، مالقات را يكديگر توانند مي دريا دو اين
 كدام هر از بلكه.  محسوس تماماً نه است، معقول تماماً نه برزخ اين و

                                                            
  53فرقان، آيه 1
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 ي حلقه يا برزخ اين. سازد ممكن را پيوندشان تا است گرفته خصلتي
 خيالپردازي معناي به خَيال اين البته. اند گفته نيز خَيال عالَم را واسط
 عالَمي اين، آنكه حال است شده بافته توهم مشتي خيالپردازي. نيست
 اين از صادقه رؤياهاي و الهامات. است وجود جنس از و لطيف واقعي،
 اين در نيز را نوراني انسان با سالك لقاء همچنانكه. گيرند مي نشأت عالَم
 با ملكوت، همان يا ي،هست حقايق ديگر، عبارتي به. اند دانسته عالَم

 از هم كه ميانه عالَمي. شود مي مشاهده قابل برزخي چنين در حضور
 بدون خود اما. مرَكّب عالَم صورت از هم و دارد بهره مجرّد عالَم معناي

 كه را آنچه. است لطيف عالَم همان عبارتي به. است ثقيل جسميت
 خويش در بلكه پندار،م انتزاعي اند، گفته عالَم اين باب در الهي حكماي
 شده تعبيه صغير عالَم عنوان به نيز تو وجود در آن چه! كن مالحظه

  .كبيري عالَم از اي خالصه زيرا. عالَمي سه اين از برخوردار تو. است

  

 .راه درك حقيقت-378
"ذا ووا لَم اهتَدي قُولُونَ بِهيهذا فَس فكا يم1قَد" 

 )است كهن دروغي اين كه گفت خواهند ند،نياب راه بدان گاه هر و(

                                                            
  11احقاف،  1
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 و نظريات خواندن با آن. است هدايت مستلزم حقيقت، دريافت و فهم 
 و حقيقت به راهيابي. شود نمي محقق اصطالحات و ها واژه كردن تلنبار

 مبناي بر دروني اي زمينه هستي،  زنده كتاب مفاهيم از برخورداري
 تحقق شرط ها داوري پيش و ها ذهني پيش از بودن خالي. دارد تزكيه

 ذهن. نيست زنده حقيقت ادراك ي وسيله ذهن، زيرا. است آن
 زنده كتاب باره در هيچگاه بشر ابناء ذهن. است مرده اتفاقات كالبدشكاف

 حقيقت دريافت راه. است نداشته مشترك و واحد نظر و درك حيات، ي
. پيوندد مي وقوع هب محض تسليم با تنها مشاهده و است "مشاهده" زنده،
 و سكون همين دقيقاً و. است آرام قلبي و ذهن داراي است، تسليم كه آن

 ارتباطي هستي ي زنده كتاب با شود مي باعث كه است دروني آرامش
 ي باره در زنده، كالم با زنده، خداي بدان،. باشد داشته زنده و مستقيم

  .گويد مي سخن زنده

 ! مترفين- 379
"ذا ود ااَن نااَر كةً نُهلرنا قَرييها اَمترَفقُوا ميها فَفَسقَّ فا فَحلَيه1القَولُ ع" 

 امر را مدارش ثروت خوشگذرانانِ كنيم، هالك را شهري بخواهيم چون(
 بر عذاب نتيجه در و پردازند، مي تباهي و فساد به آنان پس! كنيم مي

 !)گردد الزم ايشان

                                                            
  16اسرا، آيه 1
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 العياذ" خداوند كه اند فهميده اينگونه را آيه معناي بسياري متأسفانه
! رسد مي را حسابشان بعد و كند مي فساد به امر شهر، مترَفين به "باهللا
 اي! است عادل خداوند آنكه حال! است فتوت و عدالت خالف اينكه خب،

 همواره خدا امر زيرا. ندارد اشاره معنايي چنين به ابداً آيه سياق دوست،
 به هرگز او. "1االحسانِ و بِالعدلِ يأمرُ اهللاَ انَّ ستا احسان و عدل به

 خداوند: كن دقت پس. "2بِالفَحشاء يأمرُ ال اهللاَ انَّ" كند نمي امر زشتكاري
 نيكي و عدالت به امر ذاتش طبق بلكه فساد، به نه اما كند مي امر را آنها
 و تقوا به عمل اهل قومي هر خوشگذرانان و مترفين چون و! كند مي

 زيرا. كنند مي حركت خدا امر خالف بر دقيقاً نيستند، نيكمرامي و انصاف
 شان لجاجت و حماقت همين و. است باطل ذات مقتضاي حق، با لجاجت

 تابع نيستند، الهي امر تابع آنها. شود مي شان هالكت باعث كه است
 به. كند مي تمام آنها بر را حجت فقط امر، آن. اند شان نفساني هواهاي
 رفتن آن خالف لكن است، بخش نجات الهي امر از اطاعت ديگر، عبارتي
 از. روند مي آن خالف بر همواره كه اند كساني مترفين و. است هالكت

 هالك را شهري بخواهيم چون": شود مي اينگونه جمله تقدير منظر، اين
! "رايندگ مي فساد به نيز آنها پس كنيم، حق به امر را اش مترفين كنيم،
 در شهر اين! اي؟ كرده تصور چه را شهر اين! دوست اي اينكه ديگر نكته

 خودشان ي تيره موجوديت. است مترفين خود وجود اش باطني معناي
                                                            

  90نحل، آيه 1
  28اعراف، آيه 2
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 شهري. است تاريك دستاوردهاي و ناپسند صفات از مملو اكنون كه است
 گشته مخرّب نيروهاي و شياطين جوالنگاه به تبديل كه وجود جنس از
 !شود رو و زير كه است حق پس. تاس

 !مصحف مطهر-380
 "1مطَهرَةََ صحفَاً يتلُو"

 !)خواند مي مطَهره صحف(

 مصحف. است گسترده اي صفحه معناي به آن و صحيفه جمع صحف، 
 مفسران مصحف، چيستي و معنا با رابطه در. گويند را آن ي وسيله
 را سخنان آن مجال اين در اريمند قرار كه اند گفته گوناگوني سخنان
) ع(معصومين احاديث در كه رويم مي ديگر وجهي به بلكه كنيم، تكرار
 نه است، متعارف كتاب نه مصحف وجه، اين در. است رفته اشاره بدان

 مصحف. اينهاست مشابه چيزي نه و است، نامه نه است، كاغذ صفحه
 حديثي در اين و. ستا متعالي و پيشرفته اسراري، ي وسيله يك به اشاره

 آشكار وضوح به آمده 527 ص 1 ج كافي كتاب در كه) ع(صادق امام از
 است،) ص(پيامبر موثق و معتبر اصحاب از كه انصاري جابر آنجا در. است
 در را اي وسيله و رفته) ع(فاطمه حضرت خانه به روزي كه كند مي نقل

 آن در كه ودب درخشان زمردين لوح يك به شبيه كه ديده ايشان دست
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 و روايت اين!  نمود مي درخشنده خورشيد نور چون هايش نوشته حروف
 اش حقيقي معناي در مصحف كه است آن نشانگر ديگر مشابه روايات
 و دوات و جوهر و كاغذ جنس از چيزي اند پنداشته برخي كه آنچنان
 ناشناخته و پيشرفته آوري فن با وسيله يك آن. نيست و نبوده امثالهم

 تنها كه رسد مي نظر به چنين اشارات، برخي از كه اي وسيله. است ودهب
 الّا يمسه ال" فرمايد؛ مي نيز قرآن. دارد كارآيي "مطّهر" انسان بوسيله

 اين خود! كن دقت!). مطهرون جز كنند نمي لمسش! ("1المطَهرُونَ
 نوعي مشتركه، صفت اين. اند شده وصف "مطَهرَة" صفت به نيز صحف
 مي متبادر ذهن به را صحف و كننده استفاده مابين هماهنگي و تنسيق

 اطالعاتي درستي و صحت به اشاره ميتواند پاكي، اين اينكه بر عالوه. كند
 كننده استفاده وجود پاك ظرف به و استخراج وسيله، اين از كه باشد

 و ندارد راه بدان سو هيچ از انحراف و آلودگي عبارتي به. گردد مي منتقل
 كه آنچنان صحف، در.  نيست نادرست و دروغ اطالعات و اخبار حاوي
 و ارزشمند هاي نوشته يعني "2قَيمة كُتُب فيها"فرمايد؛ مي قرآن

 چنان از صحفي چنين. اند كرده اشاره بدان نيز روايات كه است كاربردي
 از سخن ري،ديگ ي آيه در كريم قرآن كه برخوردارند اهميتي و ارزش
 بصورت "صحف" اين از دارند دوست كه آورد مي ميان به كساني
 صحفَاً يؤتَي اَن منهم امرِئِِ كُلِ يرِيد بل" ؛!باشند داشته مجزا و شخصي

                                                            
1   
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 زيرا. است محرز امري صحف، درون اطالعات بودن كاربردي! "1منَشَّرَة
 اين آنكه جز شود نمي اين و. ارزشمندند و زنده اطالعات و اخبار داراي
 ام" همان يا هستي، حقايق ي گنجينه يعني اصلي، مركزيت به صحف
 وجوه از وجهي شد بيان كه آنچه. باشند ارتباط در و متصل ،"الكتاب

 و شگفت ابتدا در است ممكن چه اگر. است صحف پيرامون تفسيري
 براي باشد ايشيگش ميتواند پژوهان، قرآن براي لكن آيد نظر به نامتعارف
  . شاءاهللا ان. تر عميق و تر دقيق هاي پژوهش و تحقيقات

  
 .مقام باالترين - 381

 "2اهللا عبد انّي"
 !)خدايم عبد من(

 حتي. شناسم نمي آن از باالتر مقامي. است مقام باالترين بندگي، اين 
 اين در )ع(عيسي و! "رسولُه و عبده" است، آن از بعد رسالت واالي مقام
 و آزادگي عين مقام اين. شناساند مي عبوديت به را خود شريفه ي آيه

 چيز هر بندگي از يعني بداند خدا عبد را خود كسي وقتي. است رهايي
 من يعني ،"خدايم ي بنده من" گويي؛ مي وقتي. رهاست. است آزاد ديگر
 اشتند ي بنده نيستم، اوهام و افكار ي بنده نيستم، هوس و هوي ي بنده

                                                            
  52مدثر، آيه 1
  30مريم، آيه 2
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 نگاه و شهرت ي بنده نيستم، جاه حب و قدرت ي بنده نيستم، انباشتن و
 كه هر چه. رهايم. آزادم همه اينها جز و اينها از من... نيستم ديگران
 بيشتر را او چه هر و شود مي همو شبيه باشد، بنده را آزاد مطلقاً خداي
 "مخلَص" روند اين. است كشيده خود درون به بيشتري آزادي كند، ذكر

 عزت نه. پرورند مي اسير بندگاني محدود، و حقير خدايان. است شدن
 آزاد و نامتناهي خداي بندگي تنها اين. كنند مي نياز بي نه و بخشند مي

 و ترين ظرفيت پر خدا، عبد. بخشد مي رهايي و دهد مي عزت كه است
 از زني كرامتي و معجزه هر. خداست خلق ترين بخش آرامش و ترين آرام

  .عبديت مقام از. گيرد مي نشأت همينجا
 .!آيه فروشان -382

"ي تَشتَرُوا ال وياتĤِنَاً بيالً ثَم1قَل" 

 !)نفروشيد ناچيز بهايي به مرا آيات و(

 نيستند، كاغذ روي جوهر آنها. اند هستي حقايق خود ذات در خدا، آيات 
 مايه و كيمياگري اكسير خود جاي در كدام هر. احياگرند و زنده وجودي

 شد، داده آيات از حكمتي و فهم كه كس هر به. اند جان و روح نجات ي
 كه هر- آيات ي فروشنده لذا. اند كرده كثير خير از برخوردار را او واقع به

 برابر در كه بهايي هر زيرا. است بشر ابناء نوع ترين زده حماقت از -باشد
 خرج را خدا آيات كه آن. است مقدار بي و اندك شود، ستانده الهي آيات

                                                            
  41بقره، آيه 1
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 كند، خود دنيوي رياست و قدرت و شهرت خرج كند، خود مطامع
 ترين زشت از همواره تاريخ، طول در فروشان آيه. دارد نام آيات فروشنده

 كه اند كساني اينان. اند بوده انسانها ترين عاقبت بد و منفورترين و
 چند شايد. اند خريده دنيا ي جيفه و داده را نجات و هدايت كليدهاي
 و تاريكي اعماق در شك بدون اما آيند نظر به خوش ظاهر به صباحي
 خود ديگر، كس هر از پيش كساني چنين. بود خواهند گرفتار سختي
 خدا، آيات! است آن دادن دست از چيز، هر فروش زيرا. اند كرده ضرر

 روشندهف و. اند رهايي و فتح كليدهاي. ماست هاي روح حقيقي سرمايه
 قرآني سالك يك. است خود نجات و آزادي ي فروشنده واقع به آن، ي

 بكار نابجا را آن كند، نمي استفاده سوء الهي آيات از عنوان هيچ تحت
 .سازد نمي ديگران فريب مايه و برد نمي

 .!اهللا اال اله ال -383

 لياص شعار از اين و. انسانها نه است خدايان با اسالم اصلي ي مبارزه  
 نه است هنر نه انسانها كشتار. است مشهود بخوبي "اهللا اال اله ال" اش

 با انسانها مشكل زيرا. مبارزه تا است خودزني شبيه بيشتر آن. ارزش
. گرفتارند همه خود انسانها. است خدايان با اساسي مشكل نيست، انسانها
 هر از پيش بايد ددار ايمان اهللا اال اله ال به كه آن. اسيرند دنيا دام در همه
 برود. را انسانها نه كند، نابود و نفي را آنها. بجنگد خدايان با و برود چيز

 كه آن. كند زورآزمايي اند، كشيده اسارت به دنيا دام در را او كه كساني با
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 را موفقيتش كه آن است، شده انسان دشمن و كرده رها را خدايان اين
 خدايان ي عمله خود بداند آنكه بي داند، مي انسانها كردن منكوب در

 خدايان آن و. است خورده را موهوم خدايان فريب. است شده موهوم
 بهانه به مرتبا و بيفتند هم جان به انسانها كه خواهند مي را همين ذهني
 در با موهوم خدايان اين. آورند بار به ويراني و تباهي و فساد واهي هاي

 مصيبت وضعيت اين و. اند گرفته بازي به را او بشر، ذهن گرفتن اختيار
 اهللا، اال اله ال. كرد خروج آن از بسرعت بايد كه ماست امروز جهان بار

 در عمري كه خداياني بايد ابتدا ما. دهد مي نشانمان را درست مسير
 از شجاعانه را كنند مي وِر وِر سرمان در مرتب و اند كرده النه وجودمان

 بدبختي، به همواره نكنيم، را اينكار اگر چه. يمبينداز بيرون جانمان و روح
 خدايان اين. ايم داده تن مصيبت پشت مصيبت و جنگ پشت جنگ به

 ي پرداخته و ساخته اينان. مايند يك درجه دشمن نيستند، ما دوست
 به و دهد فريب را ما ي همه كه خورده قسم قرآن در كه هستند شيطاني
 هر تسليم دوست، اي.  "اَجمعينَ اُغوِيّنَّهملَ فَبِعزَّتك" كشاند بدبختي
 خداي اين كه كند نمي فرقي. اي گرفته خدايت را آن شوي، غيري

 لذت و شهوت. قدرت يا باشد پول. توهم يك يا باشد شيء يك دروغين
 يا باشد آمده در دراز دور آرزوهاي لباس به. مكنت و برخورداري يا باشد

 ذهن بر نوعي به كدام هر و بسيارند خدايان. معدوم هاي گذشته توهم به
 اين با پيكار چيز، هر از پيش سالك اصلي جهاد. كنند مي خدايي بشر
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 جانش و روح از را آنها تمامي تا داند مي نيك زيرا. است موهوم خدايان
 به عمل و پذيرش بودن، مسلم شرط چه. شود نمي مسلم نيندازد، بيرون

 .است اهللا اال اله ال

  !گمراهي -384
"1الضّالّينَ ال و"! 

 از جمله از. دارد متنوعي معاني نيست، معنا يك داراي) گمراهي( ضاللت 
 مراتبي داراي نيز شدن گم اين خود اما. است "شدن گم" معاني آن

 به كسي روزي. جان و روح گاه و ذهن گاه شود، مي گم بدن گاه. است
 بده نشانم را خودت! كجايي؟ تو ت؛گف او به! بده نجات مرا گفت؛ بزرگي

 گفت؛! ام نشسته شما روبروي درست اينجايم، من گفت؛! دهم نجاتت تا
 ات ذهن! نشده گم كه تو بدن توست، بدن است، نشسته اينجا كه اين

 نجاتت تا ده، نشانم را آنها بياور، را آنها! كجاست؟ جانت و روح! كجاست؟
 !دهم
 اَن": فرمايد مي قرآن همچنانكه ستا فراموشي معناي به ضاللت گاه

 كند فراموش دو آن از يكي اگر( "2االُخرَي احداهما فَتُذَكِّرَ احداهما تَضلَّ
 را شان الهي ميثاق و عهد كه آنها دوست، اي)! كند يادآوري ديگري

                                                            
  7هحمد،آي 1
  282بقره، آيه 2
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 و..." اند كرده محروم شان آسماني بهره از را خود واقع به كنند، فراموش
 !"1بِه ذُكِّرُوا مما حظّاً نَسوا

 ضَلَلنا ءاذا قالُوا و" است؛ شدن مضمحل و هالكت معناي به ضاللت گاه
 و...! شديم مضمحل خاك در و مرديم كه هنگامي يعني؛ ".2ِ..االَرض في
 آن يعني؛ "ميتَهم القَوم اَضَلَّ و"! شد خاك و مرد يعني؛  "الرَّجل ضَلَّ"

 "!كردند پنهان خاك در را شان ميت قوم

 صراط و. است مستقيم صراط از انحراف اش ريشه ضاللت دوست، اي
 انواع در شك بدون است تسليم نا كه آن. است تسليم همان مستقيم،
 .است آمده گرفتار سرگشتگي و حيراني هاي بيراهه در و ضاللت،

 !.سرنوشت تكذيب كنندگان-385  

 "3ثُقفُوا ما اَينَ الذِّلَّةُ علَيهِم ضُرِبت"
 !)اند ذلت و خواري در شوند يافت كه موقعيت هر در(

 الهي بخش نجات و زنده آيات كه است كساني تمام شُوم سرنوشت اين 
 يقتُلُونَ" كشند مي را الهي انبياء و ،"اهللا بĤِيات يكفُرُونَ" نموده انكار را

                                                            
  31انعام،آيه 1
  10سجده، آيه 2
 113  عمران آل 3
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قِّ بِغَيرِ االَنبِياءهمين ذيل حديثي در) ع(صادق امام فرموده به كه[ ،"ح 
 حقيقت وصال از را خود بدينسان و ،!]نيست فيزيكي كشتن مراد آيه؛

 و اند، اهللا كالم حق به ناطقان خدا، آيات دوست، اي. اند نموده محروم
 و انگاشتن هيچ به را شان بخش نجات و زنده تعاليم الهي، انبياء كشتن
 را رستگاري و نجات راه و دادن تن ذلت به يعني اين و. است كردن انكار

 علَيهِم ضُرِبت": فرمايد مي آيه ادامه در كه است اينچنين و. بستن خود بر
  ).است كرده شان محاصره سو هر از بيچارگي("المسكَنَةُ

 !طعامي از جوع-386
 "1جوعِِ من اَطعمهم اَلَّذي"

 !)جوع از دهد مي طعامشان كه آن(

 " كه؛ است آن گيرند مي را همان ترجمه اهل غالباً كه معنا از وجه يك 
 اين خب،. "رهاند مي گرسنگي از و دهد مي طعام را آنها پروردگارشان

 اين آن و. رويم مي ديگري وجه به ما اكنون اما. است متعارف وجهي
 بودن خالي معناي به جوع! دهد مي طعامشان "جوع" از را آنها كه؛ است

 خالي جنس از كنند مي دريافت اناين كه طعامي. است شدن خالي و
 ثانوي معنايي جوع براي كه است، بودن خالي نيز گرسنگي و! است شدن
 واجب اي مقدمه. است بزرگ ارزش يك بودن خالي اين دوست، اي. است

                                                            
  4قريش، آيه 1
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 "البيت هذَا رب" سوي از موهبتي اين، و است عظيم هاي دريافت براي
 واصل نشود، خالي سالك ات كه داند مي خوب خانه، اين رب چه. است

 همه شدن خالي يك! جوع جنس از بايد طعامي را او پس. شد نخواهد
 هر از خالي قلب آرزو، هر از خالي سينه برداشت، هر از خالي ذهن،. جانبه

 طعامي را كسي اگر منظر اين از! است اسراري طعام يك اين و. خواهش
 شده رستگار. است ردهب دهند، بهره آمده، نكره كه "جوع" اين جنس از

 امري اين و. شد خواهد پر حقيقت نور از شود، خالي كه آن زيرا. است
 فكرَتُه عظُمت بطنَه اَجاع من اَنَّ" آمده خبر در كه همچنانكه. است قطعي

نَ وفَط هرَدش كند، خالي را درونش كه آن "قَلبهوشيار قلبش و عظيم خ 
 ."شود مي فراست با و

 دايره خير- دايره شر-387

"صتَرَبر بِكُم يوائلَيهِم الدرَةُ عدائ وء1الس" 

 بر بد ي دايره آنكه حال! خواهند مي] مصيبت[ دواير گرفتار را شما آنها(
 !)باد آنها خود

. است محصور و مدور شكل همان معناي به و "دواير" مفرد "دايره" 
 اين و. شرّ برخي و اند خير برخي. ينامرئ برخي اند، مرئي ها دايره برخي

 آدمي جان گرد بر نامرئي هاي دايره. دارد آن ي سازنده نيت به بستگي

                                                            
  ٩٨توبه،آيه ١
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 سوء، دواير. دهند مي قرار تاثير تحت درون از را او و زنند مي حلقه
 نفساني، شياطين از اعم مخرّب، نيروهاي. اند مخرب نيروي از برخوردار
) شكلي كتبي، لفظي،( خاص طريق به دامك هر سياه، جادوگران و كاهنان

 گرفتار را او خود زعم به تا كشند مي سوء ي دايره قرباني، انسان دور به
 بي فقر، ياس، ترس، ناكارآمدي، خسارت، بيماري، همچون هايي مصيبت
 ي دهنده گشايش رحماني، نيروهاي آنكه حال. كنند افسردگي و نشاطي
 همه اينها. اند بالندگي و آرامش و نشاط و سالم و صلح باني و خير،

 و خير قلمرو دو در كه است آدمي وجود باطني و معنوي هاي فضاسازي
. است محدود شرّ ي دايره و نامحدود، خير ي دايره. گيرند مي شكل شر
 خير ي دايره در است خداوند حفاظت در كه انساني. خداست خير زيرا

 تقوا، لباس بسيارند؛ خير دواير. "ظاًحاف خَيرٌ واهللاُ" برد مي بسر نامتناهي
 و ايثار و محبت و خرَد و ايمان همچنانكه است، نامرئي خير ي دايره يك

 گرفتار سوء ي دايره در كه كسي. اند خير دواير ديگر از نيز بخشندگي
 دايره همان در پس. است شده زده قفل ذهنش بر واقع به شود، مي

 ميتوان خير دواير با. دهد مي دست از را اش كارآمدي و ماند مي گرفتار
 عملي راه. "1السيئات يذهبنَ الحسنات انَّ" چه ماند، مصون سوء دواير از

 چنين با. است اصيل ي مراقبه سوء، دواير از ماندن مصون براي ديگر
 هر و كه هر- اش صادركننده عامالن به را شرور ميتوان حتي اي مراقبه

                                                            
  ١١۴هود،آيه ١
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 سوء، دواير تاثيرگذاري شد؛ گفته كه همانطور زيرا. اباندبازت -باشند كه جا
 مكرهاي چه و ها گره در دميدن نوع از چه باشند طلسمات نوع از چه-

 گرفتار را او سپس و كنند مي عمل قرباني ذهن بر چيز هر از قبل -ديگر
 گرفتار بخواهد تا ندارد، وجود ذهني اصيل، ي مراقبه در اما نمايند، مي
 چنين در سالك وجود زيرا. نيست كار در نيز اسارتي و تاثير پس. شود

 تا بتابانند او بر چه هر كه است شفاف ي آينه يك همچون كيفيتي
 مي باز صادركنندگانش خود به كاستي و كم هيچ بي كنند، گرفتارش

 فرمايد؛ مي آيه وقتي منظر، اين از. "تَعالَي و تَبارك اهللاِ ِباذنِ" گردد
 نظر به عملي بازتاب همين به اشاره ،"باد خودشان بر سوء ي دايره"

 .ميرسد

 !درياب را زندگي جريان -388

"ت ال ولتَفنكُم يم د1اَح" 

 !)ننگرد سرش پشت به شما از هيچكس و(

 شده محو و ها رفته از اي مجموعه. توست ي گذشته تو، سر پشت
 و بخوري را اش غصه كه ندارد وجود ارزشي با چيز هيچ آنجا در. هاست

 را قفا. است مرده است، معدوم است، رفته آن. روي فرو حسرتش در
 خيراتت تمام چه. ببين را زنده. درياب را زندگي جريان. مرو سو آن. منگر

                                                            
  ۶۵حجر، ١
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 شده غافل حال از گردد، باز عقب به كه آن. اند نهاده تو روي پيش در را
 .است بدفرجام مرگ يك خود اين و. است داده دست از را وجود نقد و

 !باالبرنده هم و است كشنده پايين هم -389

"اَشَرٌّ نَدرِي ال اَنَّا و ن اُرِيدي بِماَم االَرضِ ف م بِهِم اَرادهبشَداً ر1ر" 

 شان رب اينكه يا و شده، اراده زمينيان براي شرّي آيا دانيم نمي ما و(
 !)است شده رشدشان خواهان

 كه شود مي بارز آسمان و زمين از چنان سختي و بال هاي نشانه گاه 
 براي قصدي چه كه آورند نمي در سر هم ارگانيك غير موجودات حتي

! دهند؟ رشدشان يا و كنند شان هالك است قرار آيا! است شده زمينيان
 چه. است جاري حالت دو هر كه گفت ميتوان منظري از وجود اين با

 حضيض به بسياري وجهي، در است؛ هيوج دو امري چونان الهي واقعه
 خويش رشد به كرده عروج قليلي دگر، وجهي در و كنند، مي سقوط ذلت
 كشنده پايين هم. است "2رافعةٌ خافضةٌ"الهي ي واقعه زيرا. شوند مي نائل
 اهل و كنند، مي هبوط تباهي، و باطل و دروغ اهل. باالبرنده هم و است

 بحال خوشا و. گردند مي نائل خويش رشد به محبت، و درستي و راستي
 ."مخلَصين"

                                                            
  10آيه جن، ١
  ٣واقعه،آيه ٢
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  . !انكارِحقيقت   -390

 "1العالَمينَ عنِ غَني اهللاَ فَانَّ كَفَرَ من"

 !)است نياز بي جهانيان ي همه از خداوند كه بداند ورزد، كفر كه هر(

 را خورشيد كه آن. نيست آن ي نابودكننده اما هست حقيقت انكار كفر، 
 خورشيد زيرا. رساند نمي خورشيد به ضرري هيچ انكارش كند، ارانك

 محو آن و اين انكار با و نيست ديگران تأييد نيازمند اش هستي و هست،
 .زند مي خسارت اهلش به تنها انكار، و كفر. شود نمي نابود و

  .! تنها خودت باش -391

 "2يومئذِ بينَهم اَنساب فَال"

 !)بود نخواهد ميانشان نَسبي دپيون هيچ روز آن در(

 چيز هيچ و كس هيچ به. كن تمرين همينجا از را پيوندي بي و كسي بي 
 بخش نجات خودش، رحمت جز چيزي خداوند پيشگاه در كه نبند دل

 به كه آنهايند اين. است ارزش دنيا اهل براي نَسبي پيوندهاي. بود نخواهد
 مي رخ به را ابناءشان و جدادا و كنند مي تفاخر شان نزديكان و كسان
 از غافل. شوند برخوردار شان حمايت از تا دهند مي امتياز آنها به. كشند
 حقيقت و رود كنار ها پرده كه روز آن در و نيست دنيا چون آخرت اينكه

                                                            
  ٣آل عمران،آيه ١
  ١٠١مومنون،آيه ٢
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 در روشني به تو و بود خواهد حقيقت خود واقعي، ارزش تنها شود، آشكار
 و موهوم پيوندهايي فقط ديخويشاون هاي نسبت كه يافت خواهي
 خواهي تنها تو شود، گسسته پيوندي هر كه روز آن در. اند بوده ناكارآمد

 در كه است حقيقتي نور همان تنها ات، بخش نجات گوهر يگانه پس. بود
 .اي آورده همراه به خود با و خود
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