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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
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 مجموعه نكات قرآني
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  !.ما ياد   را نازل گرديم-392

  
  “1نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ“

  ) !ما ياد را نازل كرديم(
تمامي آياتش چه . خداوند در قرآن، وجود من و تو را ترسيم كرده است

خوشايندت باشد چه ناخوشايند، درونيات خود ماست كه به كالم در آمده 
ره به فرعون و نمرود وقتي از فرعون و نمرود سخن مي گويد اشا. است

وقتي از اهل كفر و شرك مي گويد اشاره به باورهاي . وجود خود ماست
وقتي . تكه پاره و ناكارآمد ما و به وجودهاي چندگانه پرست خود ماست

از جنگ ها سخن مي گويد اشاره به تعارضات و پيكارهاي دروني هر روزه 
وقتي از ذَكَر . آمديماشاره به تضادهايي است كه در آن گرفتار . ي ماست

و اُنثي مي گويد از جريان نيروهاي مؤنث و مذكر ساختار وجود ماست كه 
آن كه قرآن را انكار مي كند، به واقع خودش را انكار  …سخن مي گويد
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  نكات قرآني جلد چهارم

زيرا تك تك آياتش اشاره به بافت وجوديِ انسان است و تمام ! مي كند
اي دوست، بشر . افتد آن ماجراها در وجود خود انسان است كه اتفاق مي

! انصافاً كدام آيه دروغ است؟! خوب هم ببين! جهان را ببين! امروز را ببين
هر آنچه كه گفته است اعم از زشت و زيبا در گوشه گوشه جهان قابل 

در . زيرا اين همان درونيات ماست كه در حال وقوع است. رؤيت است
ن، به وضوح بر مال درونياتي كه قرآن پيش از وقوع شا. حال تجسم است

قرآن چون آينه . زيرا از ساختار وجوديِ انسان با خبر است. كرده است
هر ! خودت را؟ !كه را محكوم مي كني؟. خودت را در آن ببين. است

درون تو را بر مال . صفحه اش را كه بگشايي در باره ي تو سخن مي گويد
  .مايي بگيربجاي محكوم كردن، از اين آينه ي راستگو راهن. مي كند

ببين درونت چه آشفته بازاري است و كجاي كارت . هدايت دريافت كن
كجا گير . اوصاف خير و شرّت كدام است و ماجراهايت چيست .مي لنگد
كدام اوصاف با كدام اوصاف . ببين در درونت چه جنگي برپاست. كرده اي
و تو . ندآنگاه نور هدايتش بارز مي شود و راه چاره را هويدا مي ك! ديگرت

در اين سلوك، با كس ديگر كار نداشته . از شرّ خودت خالص مي شوي
و اين همان . گريبان نفس خودت را بگير. با خودت كار داشته باش. باش

. تغيير درون است كه تا اتفاق نيفتد هيچ تغييري در برون رخ نخواهد داد
  “1حتّي يغَيرُوا ما بِاَنفُسهِم“
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 مجموعه نكات قرآني

)11(

  !.ا يل خوب وك-393
  “1حسبنَا اهللاُ و نعم الوكيلُ“

 !)خدا ما را كافيست، و چه وكيل خوبيست(

اگر همواره در هر امري، در سختي و مشقت بسر مي بري، و كارهايت 
پيچيده و پر تنش و بد فرجام است و زندگي ات رواني اش را از دست 
د داده، معلوم است كه هنوز خالق هستي، اين كل كامل را وكيل خو

زيرا خدا، وكيلي است كه هيچگاه در وكالتش شكست نمي . نساخته اي
قادر  -آن هم نه حرفاً بلكه عمالً و همه جانبه- يكبار براي هميشه . خورد

و بدان كه . متعال را وكيل و كارساز خود كن و آنگاه اعجازش ببين
خداوند، فقط وكالت تام و همه جانبه مي پذيرد، نه وكالت بخشي از 

وقتي به او وكالت مي دهي، در واقع وكالت . يا همه يا هيچ. ي تو رازندگ
جسمت، روحت، جانت، اموالت، و تمامي متعلقاتت و حتي تمامي 

مراد از . ماجراهاي زندگي ات، از كوچك و بزرگ، همه را به او داده اي
و بعد از آن، تو صرفاً كارگزار او . وكالت دادن به خدا چنين وكالتي است

چنين سالك . شيوه ات، تسليم محض. دگي زميني مي گرديدر زن
متوكلي، در هر سختي اي كه فرو افتد، به بهترين وجه از آن عبور خواهد 

چنين كسي يك . در هر واقعه اي رشدش را بر خواهد گرفت. نمود
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زيرا خدايي كه وكيل او هست، وكيل هر چيز ديگري . ي واقعي است برنده
؛ و اين يعني تمامي جريان هستي “1ي كُلِّ شَيءِ وكيلٌو هو علَ“نيز هست 

پس به بهترين راه ها و . آگاه غيب و شهود است. به دست اوست
  !“2سبلَ السالمِ“سالمترين آنها هدايت مي كند، به 

وكالت دادن به خداوند، عهدي است كه بايد بر سر آن وفادار بماني و جا  
ي  در وكالت دادن به خدا، اراده! باشيصبر و استقامت داشته ! نزني

در اين . رود و اراده ي الهي جايگزين آن مي گردد نفساني تو از بين مي
مشاهده اي كه پر از . خواهي شد ”مشاهده“كيفيت تو تبديل به يك 

و خوشا بحال كسي كه پذيراي چنين . حيات و آگاهي و ظفرمندي است
گفت و به آتش ) ع(ي كه ابراهيمبدان آخرين جمله ا. اراده اي گشته است

و آنگاه آتش، دگر آتش نبود، يك بهشت خنك ! پرتاب شد، همين آيه بود
  !و اَمن بود
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  !.ا آرزوي اشتباه   -394
  “1و ال تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اهللاُ بِه بعضَكُم“

  !)آرزومند چيزهايي نباشيد كه خداوند به برخي تان عطا نموده(

اي ديگران نداشته باش و حسرت شان را مخور و چشم به داشته ه
فرقي نمي كند كه اين داشته ها مادي است يا . آرزومندشان مباش

. تو بايد نصيب خودت را از خدا طلب كني، نه نصيب ديگران را. معنوي
. چه بسا چيزي براي كسي نعمت باشد و همان براي ديگري هالكت

قد وجود خودت را درياب، كه ن. داشته ها و استعدادهاي خودت را ببين
هر روحي متناسب با ماموريتي كه در زمين دارد، اسباب و توانمندي هاي 

و ماموريت ارواح . متناسب با همان ماموريت نيز به او عطا شده و مي شود
لكُلِِ وِجهةٌ هو “. هر كس جريان ربوبي خود را دارد. يكسان نيست

پس اگر !) به همان سمت و سو مي رود هر كس را راهيست كه(“2مولِّيها
خداوند استعداد و توانمندي خاصي به كسي عطا كرده است اين بدان 
معناست كه بايد با استفاده از آن و بهره گيري از همان طريق خدمتگزار 

. چه رشد او و رستگاريش در همان جهت نهفته است. خلق خدا باشد
مسير . ض استطمع داشتن به داشته هاي ديگران حماقت مح

آنچه در اين حيات زميني مهم است، زندگي بر اساس . خوشبختي نيست
                                                            

  32نسا،آيه 1
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  نكات قرآني جلد چهارم

پس . عشق و آزادي و خردمندي، و رد امانت الهي به بهترين وجه است
در اين فرصت زميني ات، آگاهي ات را بر گير، كه داشته هاي دنيوي، 

  .اصالتي ندارند و همه از بين رفتني اند

  !.ا نيست ؛باال نشين  رجل -395

  1”و جاء من اَقصي المدينَةِ رجلٌ“
 )!و از دورترين ناحيه شهر مردي آمد(

و خداوند را بندگاني است شگفت، كه در هر عصري كه تاريكي هاي 
نافهمي و بدفهمي همه جا را فرا گيرد، به ناگاه ظهور يافته و به مدد دين 

! ”اَقصي المدينَةِ“از  !آن هم از جايي كه تصورش نمي رود. حق مي آيند
، مركز نشين و باال نشين نيست، اهل ”رجل“اين بدان معناست كه اين 

قدرت نيست، اهل ثروت نيست، اهل شهرت نيست و با هيچ كس سر و 
آري، . و با خداي خودش. خودش است. او يگانه و تنهاست. سري ندارد

سر بر مي آورند و خداوند را رجالي است اينچنين كه ناگاه از گلستان او 
خوانده است و هيچ  ”رجل“قرآن، اينان را . همواره كارشان كارستان است
بي  .اهل نام نيستند. زيرا اينان بي نام اند. نام ديگري بر آنها ننهاده است

چه آنها فقط آنچه را كه خدايشان اراده كند، . نامي خانه شان است
  .هر عصر و هر نسل ”رجال اهللا“و سالم و درود خدا بر . پذيرايند

                                                            
  20يس،آيه  1
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  .قَدر -396
  1”قَد جعلَ اهللاُ لكُلِ شَيءِ قَدراً“

 !خداوند براي هر چيزي اندازه اي قرار داده است
در اين جهان هر آنچه پديد آمده است تحت فرمول دقيق و اندازه هاي   

هر تغييري هر چند كوچك در يك چيز، تاثيرگذار . معين پديد آمده است
اين يعني همواره يك توازن پويا، . يده هاي ديگر استي پد بر همه

اندازه ها فقط مادي نيستند، بلكه هم ظاهر . گرداننده ي چرخ جهان است
علم الموازين در كار است و هر امري . و هم باطن هستي را فرا گرفته اند

به ) اندازه( ”قَدر“. چه مادي و چه معنوي اندازه ي وجودي خود را دارد
من و تو به قدر . قدر، به پديده ها موجوديت مي دهد. ستهمين معنا

  . قدر ظهور مي بخشد. است كه ظهور يافته و ملموس شده ايم

كافيست . مبناي هر تعيني است كه به ظهور رسيده است ”اندازه“   
و اين . اندازه هاي ساختار وجودي مان از بين برود، به آني هالك شده ايم

  . ي است، نه سخني خرافييك قاعده ي كامالً علم

قادر به معناي . است ”قادر“را مي داند و به آن تواناست،  ”قَدر“آنكه    
قادر، به توانايي گويند كه اندازه ها را مي داند و به انجام آن  .قوي نيست

قادر سرشار از حكمت اندازه ها و . هر نيرومندي، قادر نيست. تواناست
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  نكات قرآني جلد چهارم

رار است كه اندازه ها تبيين شوند اين شب قدر اگر ق. عامل به آن است
قدر، قادر . قدر ريشه در قادر دارد. نازل شود ”قادر“يعني بايد تجلّي اسم 

يك حكيم واقعي مي . بدون قادر، قدري انجام شدني نيست. مي خواهد
زيرا از خطرات بهم ريختگي . داند كه چه چيز را و به چه اندازه بگويد

بايد اندازه ها را رعايت كند و الّا زره اي ) ع(داود. اندازه ها آگاه است
فرقي نمي كند اين زره اي ظاهري ! ”1قَدر في السرد“نخواهد داشت؛ 
  . باشد يا باطني

يِ مذكور در  ”لباس التقوي“حتي . هر امري معيار و اندازه ي خود را دارد
ر آهن و همانطور كه عنص. قرآن نيز معيار و اندازه ي باطني خود را دارد

كيمياگري باطني نيز . مس و سرب و غيره اندازه هاي اتمي خود را دارند
زيرا . بر اساس اندازه هاي دقيق و كارآمد است. بر اساس علم ميزان است

در اين هستي، كوچكترين نقصان و زيادتي نتيجه اي ديگر به بار خواهد 
اندازه هاي ، بدون ”قدر“اي دوست، جهانهاي مادي و معنوي بدون . آورد

  . چيز ديگري شده اند. نيستند. متناسب با ساختارشان، فرو ريخته اند

برخي پنداشته اند كه شب قدر، فقط به معناي شب تعيين مقدراتي 
اين ساده انگاري . همچون رزق و روزي و سالمت و بيماري و امثالهم است

  .است
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ينكه با ا. مراد از شب قدر، كل موجوديت تو و تماميت هستي است 
با . جريان هستي چگونه سير خواهي كرد و با چه كميت و كدام كيفيت

و اين . اعمال قدر، چيزهايي به اندازه در تو كم مي شود و چيزهايي زياد
نه فقط در تو، بلكه در  -چه مادي باشد چه معنوي-كم و زياد شدن 

ي خود تاثيري كه باز به نوبه . تمامي پديده هاي هستي تاثيرگذار است
يك تغيير جهاني، آن . فرمول در فرمول. تاثيرات متقابل ديگر مي آفريند

و مي بيني كه چه معادالت عظيم و پويايي بايد دست اندر كار . به آن
و دقيقاً شب . محاسباتي كه هيچ ذهني از آن سر در نمي آورد. امور باشد

اشت چه بزرگد. قدر به همين علت است كه عزيز و مقدس و بزرگ است
  .آن بزرگداشت تماميت هستي خداوندي است
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  .پروردگار شعرَي - 397

  1”و اَنَّه هو رب الشِّعري“
 !و همانا او پروردگار شعرَي است

ي روح، در شبي ديجور و در  در حكايتي اسراري، بر مكتوبي از گل نوشته 
اين  رؤيايي مسحور، چنين خواندم كه سالكي هجرت كرده نوشته بود؛

. سفر اول، سخت دهشتناك بود. دومين باري است كه به زمين آمده ام
سفري از خانه، از . سفري بود از نور به معجوني از غريبي و تاريكي و اندوه

، از آن ”رب الشعري“، از جنب ”شعري“ي  خوشه پروين، از منطقه
به سوي  ي پر نور ثابت، پادشاه ستارگان، آن هم از مجرايي مرموز، ستاره

آكواريومي به نام زمين، كه در آن روح هاي تجسديافته را پرورش 
داراي فيزيكاليته . زمين، يك جو محدود و سربسته و پر غوغا .دهند مي

چنين آكواريومي را ساخته و پرداخته اند تا روح . سخت، و پر از برخورد
هر  هاي تجسديافته مجال آن بيابند تا درونيات خود را بروز دهند و

آنها در اين آكواريومِ محصور و ! وجهي از وجوه را كه بخواهند، برگزينند
توانند به  مي. محدود به اجل، ميتوانند عشق بورزند، يا نفرت پيشه كنند

پاره كنند،  فرياد يكديگر برسند يا با خشونت كالبدهاي يكديگر را تكه
تجاوز نمايند،  خون همديگر را بريزند، فريبكاري كنند و به حقوق يكديگر
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خالصه مجازند هر طور كه بخواهند نفسانيت شان را بارز و صفت  …و
مسئولين آكواريوم نيز اعمال و رفتارشان را به . غالب شان را بر مال كنند

يوم “و چون پايان هر دوره فرا رسد، گاه . دقت ثبت كرده و زير نظر دارند
ردش مشخص و هر كدام ، طبقه ي هر روحي را متناسب با عملك”الفَصل

 .را به عوالم ديگري كه متناسب با حال و روزشان است، گسيل مي دارند

مهمترين كاربرد چنين آكواريوم هاي شناوري در فضا، آن است كه 
مشخص مي كند كه هر روح با توجه به شأن و عملكردش، كدام صفت از 

  …!اش را مي گيرند ”قالب“مي شود، پس با همان  ”غالب“اوصافش 

بر گل نوشته ي اسراري روح، به ادامه چنين نوشته بود؛ اول بار به 
. اما بار دوم به خواست خود آمدم. آن يك تقدير بود. خواست خود نيامدم

دلم نيامد كه روح هاي آشنا را در آن وضعيت سرد و تاريك و خشن رها 
به ميل . پس دوم بار خودم آمدم. كنم و تنها به خوشبختي خود بچسبم

بلكه  -نه همه روح ها را-توان  آمدم تا ببينم آيا مي. بي هيچ اجبار. خود
فقط تعدادي از روح هاي نيمه بيدار را متوجه خانه حقيقي شان نمود و 

همان كه به زيبايي مي خنداند و به عشق مي ! برد؟ ”رب الشعري“نزد 
  !“1اَضحك و اَبكَي“همان ! گرياند؟

                                                            
  43آيهنجم، 1
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آيا از ثَري ! ا را متوجه حقيقت عشق و زيبايي نمود؟توان دوباره آنه آيا مي 
آيا شجره را به  !يِ پر نور روي خواهند نمود؟ ”شعري“يا همان  ”ثريا“به 

آيا به نيكي از اين آكواريوم ! ي خود را؟ خوشه ي خانه! آورند؟ ياد مي
  …!گورستان مانند سرد و تاريك و خشن خروج خواهند كرد؟

  ! تا همينجا

  !ا بودتا همينج

بقيه چون منشوري . بقيه ي حكايت در گل نوشته ي روح ديده نمي شد 
پس . چيزي نبود كه بخوانم. نتوانستم چيزي بخوانم .شكسته و ناپيدا بود

هر چه باشد از اوضاع كنوني زمين . ندانستم كه آيا او موفق شده بود يا نه
اري را مي فهمم كه حتي اگر موفق شده باشد، فقط تعداد انگشت شم

  .موفق شده است
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398 - فيح.  
  1”انَّه كانَ بِي حفياً“

 !است ”حفي“او نسبت به من 

حفي با ! ”او، مرا حفي است“است كه مي گويد ) ع(اين سخن ابراهيم
غالباً آن را به مهربان ترجمه كرده . از اسماء اهللا است 98مقدار عددي 

چه حفي از . حفي هر مهرباني نيست. اند، اما اين ترجمه ي كاملي نيست
هم مي بخشد و ! حفي هم دهنده است و هم گيرنده. لغات اضداد است
آگاه به . اسراري نهفته است ”آگاهي“در اين اسم، نوعي ! هم منع مي كند

اين اسم بزرگ، اين آگاه . و از اسرار يكي قيامت سالك است. اسرار است
از آنِ ابراهيم . ذكر هر كسي نيست. آگاهي بخش، از آنِ هر كسي نيست

از منظري ميتوان  .از آنِ حنيفانِ يگانه بين و يگانه پرست. صفتان است
. است كه آتش جهنم را بر ابراهيم سرد مي كند ”حفي“گفت اين توانايي 

اين نكته بسان آن شرحي است كه پيش از اين . [است 98عدد جهنم نيز 
حرف بسم  19لرحيم گفته بوديم كه؛ در تفسير عددي بسم اهللا الرحمن ا

مي ) 2علَيها تسعةَ عشَرَ(زبانيه آتش  19اهللا الرحمن الرحيم باعث گذر از 
از ) ع(ابراهيم. حال اندكي بيشتر به تفسير عددي وارد مي شويم]. شوند

او قبل از امتحان الهي، . امتحان مي شود 98منظر تفسير عددي، در اين 
                                                            

  48مريم،آيه1
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 ”ابراهيم“پس از قبولي در امتحان الهي، . بدون ياء بود، ”ابراهم“اسمش 
. آن را نماد باالترين رتبه ي ايماني بگير. است 10= ي . مي شود، با ياء

اگر به واژه ي ابراهيم در قرآن هايي . عدد ها اشاره به معاني اسراري اند
كه بر اساس رسم الخط هاي اسراري نگاشته شده اند، دقت كني، اين 

است و در  ”ابراهم“در برخي جاها . اري را به عيان خواهي ديدتفاوت نوشت
، ابراهم است چون “1اذ ابتَلَي ابراهم ربه بِكَلماتِ“در ! ”ابراهيم“برخي دگر، 

پيروي ( “2اَنِ اتَّبِع ملَةَ ابراهيم حنيفَاً“هنوز امتحان پس نداده است و در 
، ابراهيم مي شود چون به نيكي )كن از آيين ابراهيم يگانه پرست

از اين منظر اين ياء اعطا شده، نشان از گذر از . امتحانش را گذرانده است
مرحله اي و ورود به مرحله اي ديگر است كه به زبان حرف و عدد بيان 

از . است ”حق“است، كه عدد  108اگر ده بر نود و هشت آيد، . شده است
اي . خش و قابل پيروي استاين منظر مظهر اسمي است كه نجات ب

آن آگاه و زنده و . دوست، حفي از ميان اسماء، اسمي بشدت اسراري است
كارسازي است كه قيامت سالك را به موقع بر پا مي كند و او را از جهنم 

حفي اسمي است شريف كه . فرو افتاده در آن، به سالمت گذر مي دهد
. ابراهيم و ابراهيم صفتانفقط يكبار در قرآن آمده است، آن هم براي 

براي مخلَصين و رهاشدگان از بند دوگانگي ها و . براي به يگانگي رفتگان
  .چندگانگي ها

                                                            
  148بقره،آيه 1
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آنِ خداستبيدار – 399   .ي از 
“ال نَوم نَةٌ وس 1ال تَأخُذُه“  

 !هيچ خواب سبك و سنگيني او را فرا نمي گيرد

از آنِ  ”بيداري“يعني وقتي مي فرمايد هيچ خوابي او را فرا نمي گيرد، 
دوستان واقعي  ”بيداران“وقتي بيداري از آنِ اوست، اين يعني تنها . اوست
. خفتگان نمي توانند با بيداران دوستي داشته باشند، زيرا در خوابند. اويند

  . و خواب فقط خواب متعارف نيست
وقتي در آرزوها و آرمانها سير . وقتي گذشته پروري مي كني، در خوابي

  . كني، در خوابي مي
وقتي در واقعيت زندگي حضور نداري و فقط با تصورات و خياالتت 

وقتي چشمانت باز است اما جريان هستي را نمي . مشغولي، در خوابي
  . بيني، در خوابي

وقتي جز صداي ذهن خود، هيچ نداي حقي را نشنوي و هيچ قطعه اي از 
او . خدا خواب نيست و …موسيقاي زيباي حيات را در نيابي، در خوابي

پس طبيعي است كه خفتگان او را در . بيدار است. حيات محض است
  .اش بر نگزينند نيابند و ندايش نشنوند و دوستي

  

                                                            
  255بقره،آيه 1
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  .عمل خالص-400

  1”ال نُرِيد منكُم جزاء و ال شُكُوراً“
 !نه پاداشي از شما مي خواهيم و نه تشكري

چيزي . انگيزه اي نيست عملي كه منبعث از هيچ! اين است عمل خالص
حتي خواهان جلب . خالي از نقشه هاي منفعت طلبانه است. نمي خواهد

  . احترام نيست

و يك فرزانه اينگونه عمل مي . اين يعني خود عمل اصل است نه نتايج آن
حتي آن را به . كارش را بي عيب و نقص انجام مي دهد و مي گذرد. كند

ين كسي بدنبال هيچ بهشتي نيست، چن .به رخ نمي كشد. ياد نمي آورد
اينان اخالق خود را از  .بلكه همواره اين بهشت است كه بدنبال اوست

تَخَلَّقُوا “و . و اين آيه شريفه بيانگر اخالق خداست. اخالق خدا گرفته اند
  2.”بِاَخالقِ اهللا
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آورد-401 مي  عدالتي  ،بي    .كينه ودشمني 

  1”لّا تَعدلُواال يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومِِ اَ“
 !مبادا دشمني با گروهي، شما را به بي عدالتي وا دارد

برخي متاسفانه گمان . عداوت داشتن، مجوز ناعادالنه رفتار كردن نيست
مي كنند همينكه با كسي دشمن باشند ميتوانند هر باليي بر سرش 

اين خالف مشي . اينطور نيست. آورده و حتي از هستي ساقطش كنند
جز اين باشد حق . چه مالك عمل در هر كاري عدالت است .قرآن است

بر اساس اين نص شريف، هيچ اهل ايماني نمي تواند به . اقامه نمي شود
. بهانه اينكه كسي دشمن اوست، عدالت را زير پا بگذارد و ستم روا دارد

  .نداده است. قرآن چنين مجوزي نمي دهد

و انديشه را خشك و كينه و نفرت، چشم آدمي را كور ! اي دوست 
آدمي را به وادي بي عدالتي مي كشاند، و بي عدالتي . منجمد مي سازد

بدون شك هشداري كه در بطن اين آيه شريفه . عاقبتش هالكت است
نهفته، از نجات بخش ترين هشدارهاي كاربردي و حقوقي قرآن كريم 

  .است
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  )26( 

  نكات قرآني جلد چهارم

  .حنان-402
  1”و حنانَاً من لَدنّا“

 .و رحمت خاص از جانب ما نائل شده است، به لطف ”يحيي“و 

از اسماء اهللا است و اين اسم شريف فقط يكبار در قرآن، آن هم  ”حنان“
! پس دقت كن! آمده است) ع(بدون تشديد، و فقط براي حضرت يحيي

آنچنانكه از معنايش پيداست صاحب روحي است كه سرشار از  ”يحيي“
ه هست و هم جاري هم زند. حامل حيات است. حيات و زندگي است

او بايد . و حيات داشتن زير بناي هر فعل ديگر است. كننده زندگي است
در . بيايد تا افعال ديگر آن هم در مواقف خاص به منصه ظهور رسند

، مي گفتند كه )ع(كتاب مقدس آمده است كه منكران مسيح بودنِ عيسي
كه او نيز ) [ع(بايد ايلياي نبي) ع(بر طبق تورات، پيش از ظهور مسيح

و . ظهور كند] همين صاحب روح حيات و برخوردار از اسم حنان است
در جوابشان اذعان مي كند كه ايليا همان يحيي بود كه شما او ) ع(عيسي

  !2را نشناختيد
اي دوست، اين بدان معناست كه روح گشاينده، روح واحد است لكن     

و اينجا، در ! اشدبه گاه رجعت ممكن است نام كالبدي اش چيز ديگري ب
نامي زنده و اسراري كه پيش از اين بر كس . است ”يحيي“اين موقف، 

                                                            
  13مريم،آيه 1
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اي دوست، حضور چنين روحي، مقدمه پايان يك دوره . ديگري ننهاده اند
و ورود به دوره اي ديگر از حيات و آگاهي است كه با نگاهي به كتب 

ه ي واحد، در اين روح زند. وحياني به وضوح ميتوان اين نكته را دريافت
عصر ائمه عليهم السالم نيز حضور داشته است كه اشاراتي در روايات 

در خطبه ) ع(بسياري در اين باب وارد آمده، از جمله آنجا كه امام علي
از اين  1!اسراري خود بيان مي فرمايند؛ نام من در تورات همان ايلياست

مواقف حساس منظر، ميتوان گفت كه اين روح بزرگ، دوره به دوره در 
اين ! اگرچه نام كالبدي اش در هر دوره متفاوت باشد! حضور داشته است

يعني سرشار از  .برخوردار است ”حنان“روح شريف و كارآمد، از اسم 
همچون پل رابطي . واصل كننده است. شفقت و مهرباني و دهندگي است

ي از آنِ هر كس ”حنان“. است كه تو را به حيات طيبه وصل مي نمايد
 ”حنان“. خاص خاص. خاص است. و در هر زمان متجلي نمي شود .نيست

اين بدان معني است كه به مهرباني، زوائد و ! از لغات متضاده نيز هست
آلودگي ها را از روح و جان سالكان مي زدايد، و با مهرباني وافر، رحمت 

را ) ع(، يحيي)ص(اين را نيز بدان كه پيامبر. واسعه را بر آنها مي گشايد
خداوند همه ي ما بندگان محتاج را  …بسيار مي ستود و دوست داشت

در اين موقف حساس، از اين رحمت واسعه به نيكي برخوردار نمايد، ان 
  .شاء اهللا تبارك و تعالي

                                                            
  .271ص  ،طوسي، حمزه، الثاقب في مناقب، انصاريان 1
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عظيم-403   .هشت نيروي 

  “1و يحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذِ ثَمانيةٌ“
 !كنند بر فرازشان حمل مي] نيرو[ا هشت در آن روز عرش پروردگارت ر

براي آنكه بداني آن هشت نيرو چيست و كدام است، پيش از آن بايد 
عرش خدا اشاره به اقتدار و تسلط و . بداني كه عرش چيست و كدام است

قلب مؤمن، عرش خداي “: فرمايد مي)ص(فرمانروايي اوست و پيامبر
زمين و “: دسي فرموده استخود خداوند نيز در حديثي ق. “2رحمان است

  . “3آسمانم گنجايش مرا ندارد اما قلب بنده ي مؤمنم گنجايش مرا دارد
اي دوست، اگر عرش پروردگارت، قلب با ايمان توست پس نيروهاي 

تسليم، ايمان، يقين، توكل، . نگهدارنده ي آن نيز در وجود خود توست
در جايجاي قرآن اطاعت، محبت، پاكي و خلوص، نيروهاي لطيفي اند كه 

از آنها ياد شده است و چون در وجودت شكوفا گردند، خود بهترين 
اينها به تمثيل درهاي هشتگانه ي بهشت اند  .حامالن عرش الهي تو اَند

روزي . نيل به چنين كيفيتي، روز شكوفايي توست. كه به قلب راه دارند
پس؛ . نموداست كه الوهيت خود را به زيبايي دريافت و تجربه خواهي 

“حفظكاهللاَ ي ظحفخدا را حفظ كن تا حفظت كند( “4ا.(  

                                                            
  17حاقه،آيه 1
  39، ص55بحاراألنوار، ج 2
   7ص  4الآللي ج عوالي 3
  44صفحه، 1جلد  ،ألحبة و األوالدمسكّن الفؤاد عند فقد ا 4
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مرگ-404 و    زندگي 

  “1محياي و مماتي هللاِ رب العالَمينَ“
 )زندگي و مرگم از آنِ پروردگار جهانيان است(

. چونان دو روي يك سكه اند. واحدند. زندگي و مرگ دو چيز نيستند   
اين يك نگاه . است و مرگ بعداً مي آيد اينطور نيست كه اآلن زندگي

ميريم و  هر لحظه ما مي. مرگ هم اكنون هست. سطحي و ابتدايي است
آن . لحظه ي پيش مرد، و اكنون لحظه اي جديد است. زنده مي شويم

اين آفرينش، مدام در چرخش . هم با آگاهيها و انرژيها و تبادالت جديد
مرگ همانقدر واقعي است . داست و چرخَش را مرگ و زندگي ميچرخان

كه زندگي واقعي است و تا مرگ نباشد چيزي به نام زندگي ظهور نخواهد 
در شگفتم از . جريان زندگي ما، لحظه به لحظه مديون مرگ ماست. يافت

از -شوند و با اين حال از مرگ  ميرند و زنده مي كساني كه آن به آن مي
! اين مرگ، احترام دارد! اندهراسان  -چيزي كه باعث زنده بودنشان است
  !باعث زندگيست و بايد حرمتش نهاد

اي دوست، جريان حيات و آگاهي بر ارابه ي مرگ و زندگي سوار است و  
نكته اينست كه سالك با . ما همه بر چنين ارابه اي به پيش مي رويم

تقديم چرخه ي زندگي و مرگش به رب العالمين، با تقديم اعمال و 
                                                            

  162انعام،آيه 1
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خود را از بند هر تاوان و كارمايي رها مي كند و به نيكي از سلوكش به او، 
و فراز اين . اين هست و نيست لحظه اي، خالص شده و بر فراز آنها ميرود

 خداست كه هر نفسِ دبهشت خو. است ”مخلَصين“هست و نيست، مقام 
  .مطمئنه اي به آن دعوت شده است

  

مي انداز -405 ترس    .دشيطان، دوستدارانش را به 

  “1الشَّيطانُ يخَوف اَولياءه“
 )!شيطان، دوستدارانش را به ترس مي اندازد(

اين . ؟ اين شيطان است كه از ترس يك حربه درست مي كند!مي بيني   
خداوند، . اوست كه يارانش را به ترس مي اندازد تا بر آنها مسلط باشد

ا در اختيار نمي با حربه ي ترس آنها ر. اولياءش را به ترس نمي اندازد
  .اند “2ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ“دوستان خدا، . گيرد

اي دوست، اين . از آنِ اولياء خدا نيست. ترس، از آنِ اولياء شيطان است 
با اين آيه ميتواني اولياء . آيه يك مالك كاربردي در باب شناخت است

در اينجا دو . يص دهيخدا و اولياء شيطان را از هم باز شناسي و تشخ
ي شيطاني كه با ايجاد ترس،  ي برخورد مطرح است؛ يكي شيوه شيوه

                                                            
  175آل عمران،آيه 1
  62پونس،آيه 2
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ي الهي كه  هوادارانش را حفظ كرده و به خدمت مي گيرد، و ديگري شيوه
  . اين دو طريقت كامالً مجزاست. ترس و اندوه را از دوستدارانش مي زدايد

ق و ايمان كار مي او با عش. خداوند طالب محبت خالص و بي دريغ است
  . است ”1يحبهم و يحبونَه“قاعده اش . كند

چه ترس و دوستي يكجا جمع . تخويف و ترس، سهم دوستان خدا نيست
اولياء خدا، عاشقان اند و خشيت شان صرفاً از روي عشق و . نمي شوند

  . محبت اليزال است

  :اطر بسپار كهپس همواره اين نص صريح را كه با تاكيد هم آمده به خ

  “2اَال انَّ اَولياء اهللاِ ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ“ 
  ).آگاه باشيد كه دوستان خدا هيچ ترس و اندوهي ندارند(

  

  

  

  
                                                            

  54مائده،آيه 1
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طيبه -406   .گوارايتان ”حيات 

 1”كُلُوا واشرَبوا هنيئاً بِما اَسلَفتُم في االَيامِ الخالية“
 ).بياشاميد به پاس آنچه در روزگارانِ خالي بجا نهاديدبخوريد و ! گوارايتان(

  روزگاراني كه خالي از هدايت بود و شما صداي حقيقت شديد،
روزگاراني كه خالي از جوانمردي بود و شما به نيكي از خود گذشتيد،  

روزگاراني كه خالي از نور بود و شما چون شمع سوختيد و روشنايي 
   …بخشيديد

ردگار بخشنده و مهربان، و در بهشت خود او، بهترين پس اكنون نزد پرو
آگاهي ها را بنوشيد و بهترين حيات و عزت را خوراك خود كنيد و در 

  . لطافتي مسحور كننده به سر بريد

  !گوارايتان ”حيات طيبه“

  

  

  
                                                            

  25حاقه،آيه 1
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پيشين -407 آسماني    .كتب 

“يهدينَ يما بقَاً لدص1”م  
 !ي كتب آسماني پيشين تصديق كننده

داني چرا قرآن در جايجاي سور مختلف، انبياء و كتب آسماني  مي   
تو هر حقيقتي را . اين يك تعليم بزرگ است! پيشينيان را تاييد مي كند؟

كه تاييد كني، با آن رابطه اي زنده و انرژيك بر قرار كرده و از مواهب آن 
اء عظام وقتي ابراهيم و موسي و عيسي و ديگر انبي. برخوردار شده اي

ي قدرتمند  عليهم السالم را تصديق كني، به واقع خود را به يك شبكه
روحي متصل كرده و از اليه هاي متنوع حيات و آگاهي بهره مند 

  .اي نموده
. آورد همچنانكه تكذيب و انكار آن، ضعف و زبوني تاييد حقايق، اقتدار مي 

جودت راه داده و و يادت باشد؛ هر چه را قلباً تاييد كني، آن را به و
قرآن در ابتداي سوره بقره، به صراحت . اي نيرويش را به جريان انداخته

نازل ) ص(مشخصه ي بارز اهل ايمان را، مومن بودن به آنچه بر پيامبر
بدون شك آن كه به انبياء . شده و آنچه بر پيشينيان نازل شده، مي داند

يش خود را از الهي و كتب آسماني شان بي حرمتي كند، با دست خو
  .ي ايمان بيرون انداخته است حوزه

                                                            
  3آل عمران،آيه 1
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مبر -408 پناه  آن    .بيهوده به اين و 

  “1و ان يمسسك اهللاُ بِضُرِّ فَال كاشف لَه الّا هو“
اگر خدا بخواهد به تو آسيبي برساند، هيچ كس جز خودش توانايي بر (

 )!طرف كردن آن را ندارد

توجه ات را . ذهنت را مشتّت مساز. اه مبراين يعني بيهوده به اين و آن پن
چه . هيچ كس و هيچ چيز حافظ مخلوق نيست، جز خالق. تكه تكه مكن

يك نيروست كه . در هستي تنها يك نيروي واحد است كه فرمان مي راند
نيرويشان . هيچ كس هيچ نيرويي از خود ندارد .همه را در بر گرفته است

  . ات عمل مي كنندعاريه اي است و همگي تحت تاثير

دارد و تنها با  اين آيه مي فرمايد آدمي بايد دست از هر گونه شرك بر
مؤثر در وجود، يكي . قلبي گشاده و فهمي باز، تسليم حقيقت يگانه باشد

  .است و آن خودش است

يك سالك فهيم، رابطه اش را با همين يكي درست مي كند، همين يكي  
فة العيني رابطه اش با تمامي جهانها و را پاس مي دارد، و آنگاه به طر
  .موجوداتشان درست شده است

  

                                                            
  107پونس،آيه 1
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  .القارِعةُ -409

  1)3(و مĤاَدراك مĤالقارِعةُ) 2(ماالقارِعةُ) 1(القارِعةُ
 !و تو چه داني كه كوبنده كدام است! چيست كوبنده؟! آن كوبنده

بار و تواني از اين آيات شريفه، تعبير و تفسيري خشونت  يكبار مي  
تواني چون محبان حضرت دوست، به  دهشتناك داشته باشي، و باري مي

  ! اَحسن التفسير وارد شوي و به زيبايي بركات و نعمات شگفتش را بنگري

از آنجا كه يقين دارم خداوند بخشنده و مهربان هيچ نيازي به خشونت    
تعابيري ندارد، پس اهل تعابير خشونت آميز از آيات خدا نيستم و چنان 

ايم كه به خداوند و آياتش،  چه ما ياد گرفته. را به دوستدارانش واميگذارم
  .ظن نيك داشته باشيم و بهترين تفسير را ارائه دهيم

معرَّف به . اين كوبنده، هر كوبنده اي نيست! اي دوست، پس دقت كن 
آن . وجودي زنده است. نعمتي الهي است. خاص است. الف و الم است

ي سخت مان  ت كه با كوبندگي اش، مرغ جانمان را از پوستهنعمتي اس
مان، به يكباره از    هاي افكار و اوهام باطلِ بدر مي آورد و با شكستن ديواره

ي ذهنيات تاريك و شرك آلودي  كوبنده .مان مي كندِ شرشان خالص
      . است كه عمري به اسارت مان كشيده و زندگي مان را ظلماني كرده است

                                                            
  3تا 1قارعه، آيات 1
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شيطاني نيست كه ويرانگري اش . ي الهي است اين كوبنده، كوبنده چه
. اين قارعه عين نجات بخشي و رهايي است. مخرّب و نابودكننده باشد

  !براي همين است كه بِالفاصله سخن از پرواز پروانه ها سر ميدهد
  !”1كَالفَراشِ المبثُوث“

و هر كس ! اند گويي مردمان را از پيله هاي خودساخته شان آزاد كرده 
در اين كوبندگي سخن از زندگي . همان مي شود كه درونش نهفته است

آن هم براي آنان كه سرشار از عملكرد نيك و مفيدند؛ ! پسنديده است
  ! است ”2في عيشَةِِ راضيةِِ“سخن از 

در حكايت اين قارعه ي شگفت، تنها كساني دوباره به كوره گرم 
فرو مي روند كه عملكرد نيك  3ويه گون شانسازي، و به ماهيت ها خالص

و كوره خالص سازي نيز خود . و مفيدي در پرونده اعمالشان بارز نيست
  . سازنده است

اي دوست، براستي در پيام اين سوره مباركه جز نعمت و بركت و 
  .سازندگي هيچ چيز خشونت بار و ناسازنده اي نمي بينم

  

  

                                                            
  4قارعه، آيه 1
  7قارعه، آيه 2
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  .عاديات - 410
“ضَبح ياتالعاد 1”اًو  

 .قسم به نيروهاي زنده و نَفَس زننده

را به اسب و يا  ”عاديات“در اين سوره نيز يكبار ميتواني به طور مجازي    
حيواني ديگر تعبير كني و از سوره يك فضاي جنگي بسازي، و باري 

تواني به عمق معنا روي و حكايتي لطيف و كاربردي از سلوك دريافت  مي
آنگونه تعابير، . ه اسب است و نه حيواني دگراصل لغت عاديات، ن. كني

هاي بعدي آيات را به موجودات  آنكه اين واژه و واژه  لذا ما بي. مجازي است
ي  حيواني تشبيه كنيم، از آن به طور عام به نيروهاي زنده و اقدام كننده

درون تعبير كرده ايم تا باعث برون فكني مان نگردد و از خودمان دورمان 
را درون آدمي، عالَمي كبير سرشته اند و هر دم نيروهاي بسيار زي. نكند

پس بگذار يكراست به سراغ اصل مطلب روم و نگاه . دست اندر كارند
  :ام را با ترجمه اي از جنس دگر تقديم تان گردانم قلبي

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيِم
 ﴾3﴿ فَالْمغيرَات صبحا﴾2﴿ حافَالْمورِيات قَد﴾1﴿ والْعاديات ضَبحا

 ﴾6﴿ إِنَّ الْإِنْسانَ لرَبه لَكَنُود﴾5﴿ فَوسطْنَ بِه جمعا﴾4﴿ فَأَثَرْنَ بِه نَقْعا

                                                            
  1عاديات،آيه1



 
 

  )38( 

  نكات قرآني جلد چهارم

لَشَهِيد كلَى ذَلع إِنَّه7﴿ و﴾يدرِ لَشَدالْخَي بحل إِنَّهإِذَا ﴾8﴿  و لَمعأَفَلَا ي
ي الْقُبا فرَ مثعورِ﴾9﴿  ورِبدي الصا فلَ مصح10﴿ و﴾ بِهِم مهبإِنَّ ر

 ﴾11﴿ يومئذ لَخَبِيرٌ

قسم به  )1(قسم به نيروهاي زنده و نفس زننده“ 
 قسم به )2(شوق ي آتشِ نيروهاي برانگيزنده

آنگاه كه غبار  )3(صبح] نور[يروهاي واصل به ن
را به مهار تمامي آن  و به )4(را بپراكنند] نفس[تيره

كه انسان در برابر نعمت هاي  )5(خويش در آورند،
و خودش بر اين معنا  )6(ناسپاس است پروردگارش
 آيا )8(زيرا او بشدت عاشق مال است )7(گواه است

 )9(نمي داند آنگاه كه آنچه در گورهاست زنده گردد،
بي شك  )10(مال شود، و آنچه در سينه هاست بر
از همه چيزشان با خبر  پروردگارشان در آن روز

 )11(”!است؟

نگاه كه تغيير كند، اين سوره به وضوح بيانگر كارزار با نفس  !مي بيني؟
يك اتفاق دروني كه خود صفحه اي گسترده از يك سلوك . اماره است
  .تمام است
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عمر-411  كوتاه فرصت.  

“ونَايالً لَو اَنَّكُم كُنتُم تَعلَملّا قَل1”ن لَبِثتُم ا  
 ).كاش اين حقيقت را درك مي كرديد! جز زمان اندكي نبوديد] در دنيا[شما (

عمر چنان كوتاه است كه در برابر زمان ابديت همچو يك جرقه در     
گردي و با  تو در اين جرقه متولد مي. تاريكي بلكه به مراتب كمتر است

پس الزم نيست براي . اين تمام فرصت توست. شوي همان نيز خاموش مي
از تجارب . ام، از صفر شروع كنيام و من چهپاسخ به سوال من كه

ارزشمند سالكان بزرگ بهره بگير و بقولي از جايي شروع كن كه آنها تمام 
  . اندكرده
گويي فقط يك لحظه چراغ تو را روشن . فرصت بسيار كوتاه است      

ويش كه مي كنند تا گوهر خود را در تاريكي بيابي و فهيمانه به اصل خ
فهم و دريافت از تجارب و . مركز حيات و آگاهي است، به نيكي باز گردي

آثار فرزانگان، ضعف نيست، بلكه يك هوشمندي عظيم و در عين حال 
  .راهبردي حكيمانه است
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داد ،شما را خلق كرد -412   .سپس روزي 
  1”خَلَقَكُم ثُم رزقَكُم“

 .شما را خلق كرد سپس روزي داد

در هر مرحله از حيات كه باشي ابتدا بايد در آن مرحله ظهور  !دقت كن
ظهور در مرتبه ي دنيا، ! داشته باشي تا بتواني رزق ات را دريافت كني

اول پديد آمدن در . رزق دنيوي دارد و ظهور در مرتبه آخرت، رزق اُخروي
وقتي در جهان لطيف متولد شوي، . يك كيفيت و بعد رزق همان كيفيت

زيرا رزق هر جهان متناسب با همان جهان . ت لطيف استپس رزق ا
وقتي در كيفيت عشق و آزادي و خردمندي متولد شوي، رزق ات از . است

آنها كه از چنين ارزاقي . جنس عشق و آزادي و خردمندي آماده است
لطيف محروم اند معلوم است كه هنوز در جهان هاي لطيف خلق نشده 

از تولد سالك در آن عالَم مهياست و به او  زيرا رزق هر عالَم بعد! اند
آن كه بيگانه با رزق لطيف است، به واقع بيگانه با عالَم ! چشانده مي شود

  ! اين يعني هنوز تولدي ديگر نيافته است! لطيف است
وقتي از اليه ي قبلي بِدر آيي و در . اي دوست، حيات، اليه اليه است    

متولد شوي، كيفيت رزق تو نيز تغيير اليه ي ديگري از حيات و آگاهي 
جهان قبلي و رزقش مي رود و جهان جديد و رزقش برايت . كرده است
ثُم يميتُكُم و ثُم “اينگونه است كه ادامه آيه يعني؛ . شود نمايان مي
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، اليه به !)سپس شما را ميميراند، و سپس زنده تان مي كند(“1يحيِيكُم
ا مرحله به مرحله از تاريكي هاي كثرت به نور اليه به پيش مي رود و تو ر

 .وحدت مي كشاند

  .صالحين -413
 “2تَوفَّني مسلماً و اَلحقني بِالصالحينَ“

  !جان مرا تسليم شده برگير و مرا به صلح رسيدگان ملحق نما

كلمه صالح و تمام مشتقات فعلي و اسمي ديگر صلَح، همه ريشه در 
عمل . مغز معنايشان در آن است. شان از صلح استاصل . دارند ”صلح“

صالح هر عمل به ظاهر خوبي نيست، بلكه آن عملي است كه منبعث از 
آن كس را كه . در صالح، صلح نهفته است. صلح و برانگيزاننده ي آن است

صالح كسي است كه به نيكي پيوند مي . بيگانه با صلح است، صالح نگويند
صالح . اهل درست كردن است نه ويرانگري .زند و يكپارچه مي سازد

انساني است كه از عمق وجودش با تماميت هستي به صلح كل رسيده 
و . چنين كسي با جريان ناب حيات، در آشتي و صلح بسر مي برد. است

براي همين است كه در . اين صلح مقدس، هديه ي تسليم شدگان است
صلح، اساس . طالب است ابتداي آيه، به دعا از رب اش، تسليم شدن را

الصلح “خوبترين است “و به فرموده ي قرآن؛ . هستي و تار و پود آن است
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و صالحين كساني . چه عالَم هستي با صلح و هماهنگي سرپاست. “1خَيرُ
همانجا كه عشق و محبت موج . اند كه به عمق حيات و آگاهي رفته اند

 .مي زند

تقوا -414   .لباس 
“التّقوي ذل باسخَيرُل 2”ك  

  .و لباس تقوا، بهترين است
نه “و لباس تقوا، لباسي از جنس . لباس، پوشش است و تقوا صيانت است

تار و پودش از جنس بي خواهشي و بي . است ”نه نخواستن“و  ”خواستن
اين لباسي است كه نورِ روح تو را حفظ مي كند و وجودت . آرزويي است

تقواي الهي همچون زره عمل . داردرا از دام هاي شيطان نفس مصون مي 
مي كند و تو را به سالمت از جلوه گري هاي دنيا و خطرات هر روزه ي 

حافظ فطرت الهي  .لباس تقوا، حافظ پاكي درون است. آن گذر مي دهد
گوهري عزيز كه جز به صيانت تمام . در تو ارزشي واال نهفته است. توست

با لباس تقوا مي توان از مرداب  اي دوست،. نمي توان از آن مراقبت نمود
مي توان از جنگل تاريك فكر و خيال عبور كرد . دنيا گذشت و آلوده نشد

. مي توان ميان انبوه صداها رفت و جز نداي حق را نشنيد. و گمراه نگشت
قدرش . و با اين وجود يك زره تمام است. لباس تقوا، لباسي نامرئي است

  .را بدان
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جانبه تسليم -415  .باشيد همه 

  1”و سلِّموا تَسليماً“
 !و همه جانبه تسليم باشيد

تسليم حق بودن، تسليم راستي و درستي، شاهراهي است كه به مقصد 
عقل سليم از راه سليم مي . هر راهي جز تسليم، كوره راه است. مي رسد

وقتي قدم به هستي گذاشته اي، وقتي هستي تو را پذيرفته و به تو . گذرد
، ”تَسليماً“. داده است، روح بزرگ حيات بخش را تسليم باش موجوديت

پس قلبت . اشاره به تسليمي ذاتي و همه جانبه است. مفعول مطلق است
بگذار اين جريان زنده و زندگي . را، ذهنت را، جسمت را، نرم و پذيرا كن

فرصت ناب بودن را با . خالف آن شنا نكن. بخش، تو را با خود ببرد
 .حتي دست به تعريف زندگي مزن. و ذهنياتت بر باد مده برداشت ها

فهم زندگي در چنين زندگي . زندگي را با حق و به حق زندگي كن
و اين مهم تنها با تسليمي زيبا . كردني است نه در تعاريف اين و آن

يك . تسليم زيبا، يك تسليم آگاهانه و همه جانبه است. محقق مي شود
اعت عاشقانه و تفويض امر به بزرگ هستي يك اط. هوشمندي عظيم است

اي دوست،  .يك هماهنگي تام با جريان ناب حيات است. ساز است
  .، ساده ترين و سهل الوصول ترين راه به كمال است”تسليم“
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 .حرام شهر-416
 

  1”يسئَلُونَك عنِ الشَّهرِ الحرامِ“
 !از تو در باره ي شهر حرام مي پرسند

پيش از آنكه اشاره به ماه خاصي باشد، اشاره به  )ماه حرام(شهر حرام 
در حقايق التفسير ابو عبدالرحمن . وجود شريف انسان با ايمان است

: روايت شده كه ايشان فرمودند) ع(سلَمي در ذيل همين آيه از امام صادق
شهر حرام بدن هاي مؤمنين است و آن بهشت مولي است و در آن انس “

  ”!بزرگ است] گناهي[ال در آن خدمت به مولي است و قت

. اي دوست، كلمات قرآن زنده اند و هر كدام اشاره به وجودي زنده دارند 
و دقيقا از اين روست كه بارها گفته ام كلمات قرآن همچون واژه هاي 

كلمات خدا، زنده اند و سرشته . متداول ذهني تصنعي و اعتباري نيست
و مؤمن، يعني همان . د را دارنددر اسرارند و هر كدام حكايت باطني خو

آن را گويند كه . شهر حرام، در قاموس باطني قرآن، هر كسي نيست
مانند  ”شهر“وجود اين نور است كه او را به . برخوردار از نور الهي است

اما اين شهر هر شهري نيست . نيز نور است ”شهر“زيرا در . نموده است
و شهر حرام، . ور خاص داردچه شهر خاص، ن. زيرا نورش هر نوري نيست

و مؤمن كسي است كه با نور . داراي حرمت است زيرا نور خدا در آن است
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 ”صلح كل“و اين يك وجود به . “1المؤمنُ ينظُرُ بِنُورِ اهللاِ”.خدا مي نگرد
  .رسيده است و براي همين است كه قتال و ستيزه گري در آن حرام است

  
 .اذَا الشَّمس كُورت -417

  2”اذَا الشَّمس كُورت“
 .آنگاه كه خورشيد در هم پيچد و تاريك شود

خورشيد آن است كه هم خود روشن است و هم غير خود را روشن مي 
آنچه را كه به عنوان خورشيد در آسمان مي بيني، ظاهري ترين . كند

خورشيدها بسيارند و اگر قدرشان را نداني، به خويش فرو . نماد آن است
نور خرَد از . د و تو را از روشنايي لطيف شان محروم مي كنندمي رون

همچنين است نور محبت و نور حيات و نور . جمله اين خورشيدهاست
  .آگاهي و الهام و نور تعليمات معلمي كه تو را به نيكي تعليم مي دهد
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 .عمل صالح-418

 1”و من عملَ صالحاً فَلاَنفُسهِم يمهدونَ“

 .ه كار نيك كنند، راه را بر خويش هموار كرده اندو كساني ك

گفتيم كه آن عملي است كه ريشه در  ”عمل صالح“پيش از اين در شرح 
ضد . عمل نيكي است كه وحدت و يكپارچگي ايجاد مي كند. دارد ”صلح“

عمل صالح، نور . ضد منيت و نفسانيت تاريك است. نفاق و تفرقه است
و اهل چنين عملي، راه رشد و تعالي را بر . تروشن كننده ي راه اس. است

وقتي تو ذاتاً با جريان حيات در صلح و سالم باشي، . خود هموار مي كند
و اين يعني تو  .جهان و پديده هايش نيز با تو در صلح و دوستي اند

هيچگاه و در هيچ كجا، تنها نيستي و همواره از ياريِ نهان و آشكار همه 
ايجاد رابطه ي دوستي با جهان هستي، ياريِ . يي پديده ها بهره مند

همچنان كه دشمني با آن، مخالفت آن را . جهان هستي را با خود دارد
همه ي پديده ها، از جماد و نبات و غيره، همگي داراي انرژي  .مي آورد

براي . اند و ما در يك شبكه ي انرژيايي وسيع و پيچيده به سر مي بريم
ي انرژي هاي هستي بايد با اين شبكه ي انرژيايي از استفاده بهينه از تمام

. بايد دوست بداري تا دوست داشته شوي. در دوستي و مودت وارد شوي
حرف نيست، يك . با هستي، يك معناي عميق و انرژيايي دارد ”صلح كل“

و اينچنين است كه تو خود را با جريان . حضور زنده و همه جانبه است
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كوبيدن  ”يمهدون“مراد از معناي . انه مي كنيهستي وارد پيوندي آگاه
، راه زندگي متعالي را بر تو ”عمل صالح“و . راه و هموار كردن آن است

  .هموار مي كند
  

 .پاداشِ انفاق-419

  “1و ما تُنفقُوا من خَيرِِ فَلاَنفُسكُم“
  .هر آنچه از خير انفاق كنيد، براي خود شماست

ا كه ببخشي، صاحب آني، نه آنچه را كه در قاموس حقيقت، تو آنچه ر
سرمايه ي . تو صاحب چيزهايي هستي كه انفاق كرده اي. ذخيره كني

اين يعني تو با انفاق، حوزه ي وجودي ات . حقيقي و ماندگار تو آن است
شيطان مي گويد؛ . را هم در زندگي و هم پس از مرگ، وسعت مي بخشي

اما روح به  !فقير مي شوينبخش، انفاق نكن، خودت محتاج مي شوي، 
تو مي گويد؛ اگر مي خواهي محتاج نشوي، فقير نشوي، ببخش، انفاق 

اي دوست، اين جهان . و اين دو نگرش متفاوت به جريان حيات است. كن
چون بدهي، خواهي گرفت، چون . بازتاب انديشه و عملكرد توست

ان، تز شيط …ببخشي، بخشيده خواهي شد، چون آگاه كني آگاهتر شوي
و تو . تو را از هستي منقطع مي كند، با جريان حيات بيگانه ات مي سازد

در زندگي، از شيطان خط مگير، پا جاي . را از ثروت حقيقي دور مي كند
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هر روز به هر نحو كه ممكن است مهرباني و بخشندگي را . پايش مگذار
ه بگذار ملكه ي ذهنت شود، كه اين خود سلوكي عملي در را. تجربه كن

  .است ”بسم اهللا الرحمن الرحيم“تحقق 
غمگينت نكنند-420 ها     .طعنه 

  “1و ال يحزُنك قَولُهم“
 .سخنانشان تو را غمگين نكند

سالكي كه براي نيل به الوهيت خويش، قدم بر راه گذاشته است، سخنان 
و اين خود يك ماده ي امتحاني . و طعنه هاي حمقاء، او را غمگين نكند

. خفتگان نه تاييدشان منفعت دارد و نه تكذيب شان ضرر. بزرگ است
اينكه سالكي به كيفيتي رسد كه ديگر حرف هاي اين و آن بر او تاثيري 

چنين كساني از جهان . نگذارد، به واقع به مقام وااليي دست يافته است
پس شجاعانه بسوي رب ات از تاريكي . خفتگان حماقت پيشه گذشته اند

فهمي هجرت كن و سخنان آنان كه تو را گمراه و ساحر هاي نافهمي و بد
در حسرت تاييدشان . و مجنون و وصله ي ناجور مي انگارند به هيچ بگير

و همواره اين آيه را نصب العين سلوك . نباش و از تكذيب شان مهراس
  .“2الَي ربي’ُ انِّي مهاجِر“: خود كن

                                                            
  65يونس،آيه 1
  26عنكبوت،آيه 2
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هدايت شده اند  گمان -421  !.مي كنند كه 

“ونَ وهتَدم مونَ اَنَّهبحس1ي“ 

 .مي كنند كه هدايت شده اند  و آنها گمان

اينكه كسي يا كساني خيال كنند كه از . و اين بدترين نوع گمراهي است
چنين . ميان اين همه مخلوقات خدا، فقط آنهايند كه هدايت شده اند

از بسياري . انديشه اي همواره در طول تاريخ مصيبت ساز بوده است
همين . جنگها و كشتارها و ويراني هاي تاريخ بشر، ريشه اش همينجاست

و اين يك بيماري بزرگ و . توهم حق بجانبي و گمانِ هدايت شدگي
بيماراني كه  .خطرناك است كه قرآن كريم مستقيماً بدان اشاره مي كند

چنين بيماري دارند جز خودشان، ديگران را گمراه و نادان تصور مي 
دقيقاً به همين علت است كه براي خود حق تصرف و دخالت در  كنند و

يك . همه ي امور را قائل اند و براحتي همه را به قضاوت مي نشينند
او خود را از . سالك فرهيخته از چنين بيماري خانمان سوزي به دور است

هيچكس و هيچ چيز برتر نمي داند و همواره با دو بال خوف و رجا سير 
زيرا نيك مي داند كه هدايت . از توهم هدايت شدگي رهاستاو . مي كند

و اين هدايت، سخت و . “2انَّ الهدي هدي اهللا“واقعي به دست خداست 

                                                            
  30اعراف،آيه  1
  120بقره،آيه 2
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زياد مي . “1زادهم هدَي“نرم و روزافزون است، پوياست . منجمد نيست
و هر چه زيادتر شود، لطيف تر مي گردد و هر چه . شود و رشد مي كند

اي دوست، هدايت شده . شود، به ملكوت اعلي نزديكتر مي شودلطيف تر 
نفسانيتش مرده است و . راستين كسي است كه به مقام فنا رسيده است

هدايت شده كسي است كه از برداشت هاي . منيتي در كارش نيست
ينظُرُ بِنُورِ “تاريك ذهني اش خالص شده و آن به آن با نور خدا مي بيند 

كه در كيفيت . ده كسي است كه تسليم محض استهدايت ش. “2اهللا
هدايت شده كسي است كه بودن و نبودن، داشتن و . تفويض امر است

هدايت شده همچون يك مسافر سبكبار، هر . نداشتن، برايش يكسان است
  .آن در حال گذر است

حذر كن -422 آتش   .!از اين 

  3”حجارةُفَاتَّقُوا النّار الَّتي وقُودها النّاس و ال“
 !پس بپرهيزيد از آتشي كه هيزم آن، از مردم و از سنگ است

اين آتش جهنم، از وجود مردمان و از ! خوب دقت كن كه چه مي فرمايد
تو چنين آتشي را هر روزه حس مي كني و با آن باال و پايين ! سنگ است

                                                            
  17محمد،آيه 1
، 74، ص 64دوم، ج : ، چاپ قمري 1403،  ، بيروت بحار األنوار، مجلسى،دار إحياء التراث العربي 2

  .2 ، ح)أن المؤمن ينظر بنور اهللا و أن اهللا خلقه من نوره( 2باب 
  24بقره،آيه 3
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اغلب مردمان، وجودشان، زبانشان، و رفتارشان پر از خشونت ! مي روي
كمتر كسي را ميتواني بيابي كه اهل نرمي و . آتشين و سوزنده است. است

سنگ نيز نماد سختي است و سختي بارزترين نماد خشونت . مدارا است
وقتي خوب به آيه بنگري خواهي ديد كه خداوند بخشنده و مهربان . است

چنين آتش جهنمي را خلق نكرده است زيرا چنين چيزي با ذات اقدس و 
علت چنين آتشي، انديشه و . حبتش ناهمساز و ناهمگون استپر مهر و م

انسانها خود به وجود آورنده ي . عملكرد خود ما و سختي قلب هاي ماست
  .اين آتش اند و از سختي و سنگدلي خودشان است كه شعله ور است

   !از اين آتش حذر كن 
. بنده به يقين قلبي ام مي گويم كه هيچ خداي شكنجه گري وجود ندارد

. او از اين كار لذت نمي برد. كار خدا نيست. شكنجه گري كار انسانهاست
اين ماييم كه با نوع نگاهمان به زندگي، . نيازي هم به چنين كاري ندارد

و يادت باشد؛ آنچه نزد خداست عدالت است؛ كه آن . شكنجه گر خويشيم
چه . هم در بسياري از موارد، تحت پوشش عفو و غفاريتش واقع است

اي دوست، يك سالك با سلوك . “1يعفُو عن كَثير“خود مي فرمايد؛ 
آگاهانه اش مي آموزد كه چگونه هر روزه از ورطه ي آتشيني كه هيزمش 
از مردمان سخت و پر خشونت است عبور كند و با آتششان نسوزد و چون 

 .آنها نشود

                                                            
  30شوري ،آيه 1



 
 

  )52( 

  نكات قرآني جلد چهارم

 .!معامله با خدا-423

 ”1ًحسنَامن ذَا الَّذي يقرِض اهللاَ قَرضاً “

 !كيست كه قرضي دهد خدا را، قرضي نيكو

  !بگذار از منظري ديگر به اين آيه شريفه بنگريم
آيا از جنس مال و  !تصور كرده اي كه اين قرض از چه جنسي است؟

آيا از جنس جان . او كه خود منبع ثروت و توانمندي است! ثروت است؟
نس تالش و كوشش آيا از ج. او كه خود جان جانان است! آدمي است؟

  …است “2فَعال لما يشاء“او كه خود  !است؟

و آنچه او ! اي دوست، قرض كسي مي گيرد كه خود آن را نداشته باشد 
به او . با توبه اي خالصانه گناهانت را به آستانش فرو ريز. ندارد، گناه است

! و آنگاه ببين كه او گناهان تو را چگونه به ثواب تبديل مي كند. بسپار
خداوند بديهايشان را به نيكي بدل مي ( “3يبدلُ اهللاُ سيِئاتهِم حسنات“

او تاجر موفقي است و خوب مي داند كه خسارت را چگونه تبديل !). كند
خوب و . با توبه اي نصوح همه چيزت را به او بسپار! به سود محض كند

. و سراپا خطاكاريمما در برابر ا. هم بدش را بسپار و هم خوبش را. بد نكن

                                                            
  245بقره،آيه 1
  16بروج،آيه 2
  70فرقان،آيه 3
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آنها را  !اگر بدي ها و گناهانت را نزد او نبري، پس كجايشان خواهي برد؟
بگذار او از لجن، گل ! چه خواهي كرد و پاكي را كجا خواهي جست؟

اما آن . تو قادر به اين كار نيستي. از مس تو، زر بسازد. نيلوفر بيرون آورد
پس به نيكي و از . قابل استاو كيمياگري . آگاه مطلق براحتي مي تواند

او . او خود گناه ندارد. به او بسپار. سر توبه، تمامي خطاهايت را نزد او ببر
با چنين تعاملي، بگذار او بدي ! درياب نكته را. با گناهان تو كار مي كند

   …هايت را به خوبي ها بدل كند

دل كننده ي پس اين رفيق اعلي را، اين آمرزنده ي بي منتها را، اين ب
  .بديها به خوبيها را، حرمت اش نگاه دار و رفاقتش پاس بدار
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  نكات قرآني جلد چهارم

  .!رؤيابيني -424
أيتنِّي ر1ا ...  

 … براستي من ديدم

  : با تاكيد مي گويد) ع(يوسف
  !كه يازده ستاره و خورشيد و ماه مرا سجده كردند ”ديدم“من 

سخن از  بلكه. اينجا سخن از خواب و خواب ديدن نيست! دقت كن
يوسف اگر مي خواست بگويد در خواب ديدم، بايد مي . است ”ديدن“

اما او فقط مي گويد؛ . ”رأيت و انِّي نائم“و يا  ”رأيت في النَّوم“گفت 
“أيتاو دارد به مشرب رؤيابيني اشاره مي كند و نتيجه اين رؤيت را به ! ”ر

ني در علوم باطني با اين يعني رؤيابي. گزارش مي دهد) ع(پدرش يعقوب
رؤيابيني معبري است به جهان هاي . خواب ديدن متعارف متفاوت است

و آن زماني محقق مي شود كه رؤيابين بتواند در . ديگر براي كسب آگاهي
بيداري، ذهن بشري اش را متوقف، جسمش را آرام و قلبش را ساكت و 

مي تواند به زيرا رؤيابين در چنين كيفيتي است كه . بي خواهش نمايد
راحتي و امنيت، به جهان هاي لطيف ديگر سفر كرده و كسب آگاهي 

                                                            
  ):ع(،سوره يوسف4اشاره به آيه  1

 َدينإِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِنّي رأَيت أَحد عشَرَ كَوكَبا والشَّمس والْقَمرَ رأَيتُهم لي ساجِ
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سالكانِ رؤيابين سالها بر روي خود كار مي كنند تا به چنين . نمايد
  .كيفيتي دست يابند

دل- 425   .طلوع نورِ 

  “1اَلَيس الصبح بِقَرِيبِِ“
  آيا صبح نزديك نيست؟

اين صد، . اشراق سالك استطلوع نور و . است ”ق“. ، صد است”صبح“ 
نكه نور تاريكي را  آنچنا. همه اعداد مادون خود را در خويش فرو مي برد

هم از بين برنده است و . پس داراي معنايي دو وجهي است. فرو مي بلعد
و . هاي نفس را مي زدايد از بين برنده است چون تاريكي. هم حيات بخش

زمين و آنچه ميان  حياب بخش است زيرا دل به ملكوت آسمان و
  . آنهاست، روشن مي شود

ي مرگ است و براي  براي شب زدگان دنياپرست چون صاعقه
سالك چون به صبح اشراق رسد، . زندگي است پرستان، حقيقت حق

است  ”في اهللا“ماند سلوك  اش پايان پذيرفته و آنچه مي ”الي اهللا“سلوك 
  .كه ابدي است

  

                                                            
  81هود،آيه 1
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  .جام پادشاه -426

 “1جاء بِه حملُ بعيرِِ و اَنَا بِه زعيمُ فقد صواع الملك و لمنو قالُوا نَ“

ما جام پادشاه را گم كرده ايم، هر كس آن را بياورد پاداشش : و گفتند
 !و من زعيم آنم. باري از غله است

جامي اسراري، مقدس و پر رمز . از منظر باطني اين جام هر جامي نيست
. تي اساطير سلتي و مصر باستان نيز بدان اشاره دارندو راز است كه ح

و پس از آن ) ع(حكايت اين جام كه قدمتي ديرينه دارد تا به زمان مسيح
جام به تمثيل به شكل قلب است و در اين قلب، . نيز كشيده شده است

نيز ) ع(همچنان كه عيسي مسيح. خون حيات و آگاهي ريخته مي شود
چنين جامي، جام . آن اشاره كرده استدر شام آخر به وضوح به 

رسيدگان به پادشاهي معنوي است فلذا دست ديگري نبايد باشد جز 
آن كه به آن دستبرد زنَد، . همان كه بدين مقام باطني نائل گشته است

قلب، جايگاه نور ! خودش را به اسارت برده است! خودش جزاي آن است
آن در . اگري مي كندنوري زنده و حيات بخش، كه كيمي. الهي است

است كه  ”زعيم“. متولّي آن است ”زعيم“باطن هستي نهان است و تنها 
مي تواند آن را آشكار كند و به آن كه صالح مي داند، از آن بنوشاند و به 

در شام آخر براي ) ع(همچنانكه مسيح. اليه ي برتر حيات ارتقاءش بخشد
                                                            

  72يهيوسف،آ 1
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بنوشد، اقتدار ذاتي مي يابد و آن كه از جام الهي . حواريون اين كار را كرد
چشمانش به حقايق باز مي شود و به سبب آن، هم مي داند و هم مي 

و از اين روست كه در طول تاريخ به ويژه در قرون وسطي نحله . تواند
هاي باطني در جستجوي چنين جامي بوده اند و برايش داستانسرايي 

چيز اشاره به قلبي آن جام پيش از هر ! اي دوست. هاي بسيار كرده اند
و صد البته چنين قلبي نماد و تجلّي . است كه عرش خداي رحمان است

و رب شان ساقي شان ( “1و سقاهم ربهم شَراباً طَهوراً“. بيروني نيز دارد
  (!شد از شراب طهور
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علم-427 در   .راسخان 

 1”العلمِ يقُولُونَ ءامنّا بِه و ما يعلَم تَأوِيلَه الّا اهللاُ والرّاسخُونَ في“

و كس جز خدا تأويل آياتش را نمي داند و راسخان در علم گويند؛ ما به 
 !آن ايمان داريم

راسخ در علم، . راسخ از ريشه ي رسوخ و به معناي ثبوت و نفوذ است
زيرا او به مركزيت آگاهي رسوخ . كسي است كه ايمانش تقليدي نيست

چنين كسي در تاريكي و جهل . مي بيند. ده استاهل مشاه. كرده است
از قديم االيام ! حال دقت كن .او به نور خدا مي بيند. ايمان نمي آورد

مشاجره بر سر فهم اين آيه بوده است؛ عده اي مي گفتند كه تأويل آيات 
را فقط خدا مي داند، و اينان واو بعد از كلمه ) حقيقت و اصل آن(خدا 

مي گرفتند، و ) شروع براي جمله جديد(او استئناف در آيه را و ”اهللا“
جمعي ديگر قائل به آن بودند كه تأويل قرآن را راسخان در علم هم مي 

را، واو ربط مي گرفتند و به جمله ما  ”اهللا“دانند و اينان واو بعد از كلمه 
  …قبل مرتبط مي دانستند

يه درست و واحد حال اين بنده مي گويم؛ مفهوم قابل انتاج از هر دو نظر 
اين يعني؛ تأويل قرآن را فقط . است و هيچ تضاد و تناقضي در كار نيست

و . خدا مي داند و اين درست و معقول است زيرا صاحب كالم اوست
زيرا . راسخان در علم نيز مي دانند و اين نيز درست و معقول است

                                                            
  7آل عمران،آيه 1
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برداشت  راسخان در علم، از علم الهي بهره مندند و از روي هوا و هوس و
داراي الف و الم است، معرفه  ”علم“اين . هاي ذهني سخن نمي گويند

  .نور است. حقيقت علم است. هر علمي نيست. است
 ”رسوخ“راسخان در علم، كساني اند كه به اذن الهي، به مركز نور آگاهي  

آنها بيرون از دايره آگاهي نيستند، آنها . راسخ به همين معناست. كرده اند
و برداشت شخصي خود عبور كرده اند و در مركزيت آگاهي به سر از ذهن 
آنها مستقيماً از چشمه آگاهي مي نوشند و آن چشمه واحد . مي برند

اي دوست، آن علم فقط نزد خداست و در اين شكي . دو نيست. است
اما كساني كه وصل به اين علم گشته اند بالطبع آنها نيز به اذن . نيست

دقت كن كه راسخان در . آيات و تأويلشان با خبرندخداوند از حقيقت 
و اين !). ما به آن ايمان داريم( ”ءامنّا بِه“علم، در ادامه آيه چه مي گويند؛ 

نكته اي قابل تأمل است زيرا راسخان در علم، كساني نيستند كه در جهل 
آنها . اين كلمه تركيبي چنين معنايي نمي دهد. و تاريكي ايمان بياورند

ينظُرُ بِنُورِ “چه آنها به نور خدا مي بينند . يمانشان كور كورانه نيستا
  .و آن كه با چنين نوري مي بيند، او نيز از حقايق آيات آگاه است! “1اهللا
  
  

                                                            
بحار  ):ع(از امام باقر أن المؤمن ينظر بنور اهللا و أن اهللا خلقه من نوره اشاره به حديث ؛ا 1 

   2، باب 74، ص 64دوم، ج : ، ، چاپ األنوار، مجلسى، دار إحياء التراث العربي
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منكر-428   .نهي از 

 ”1ِينهونَ عنِ المنكَر “

 !از بديها و ناهنجاريها نهي مي كنند

كلمه نهي از ناهنجاريها، از  اصل نهي از زشتي ها و بديها، و در يك
جامعه اي كه به قول قرآن بهترين . اوصاف جامعه ي به رشد رسيده است

اما متاسفانه در . اين يك اصل تكاملي و كارآمد است! “2خَيرَ اُمةِِ“است 
جهان اسالم چنان بسته و نامقبول به آن عمل شده كه امروزه تلقي اغلب 

. ه ي خشن و مزاحم زندگي نيستمردمان از آن، چيزي جز يك پديد
امروزه تا اسم نهي از منكر مي آيد همه ذهن ها فقط متوجه روسري و 

چنان شده اند كه گويي ذهن . طرز پوشش و ساز و آواز فالن مي رود
حال آنكه منكرات مصاديق فراوان . شان فراتر از اينجور چيزها نمي رود

آن كه حق مردمان را . دارند و برخي شان به مراتب حائز اهميت ترند
نمي دهد و ثروت را عادالنه توزيع نمي كند، مصداق بارز منكر است، 
وقتي صاحب منصبي بجاي آنكه فرصت هاي شغلي برابر ايجاد كند فقط 
اين فرصت ها را در اختيار اطرافيانش بگذارد، مصداق بارز منكر است، 

ن جامعه تعلق وقتي بجاي آنكه بورسيه هاي تحصيلي به نوابغ و نخبگا
                                                            

  71توبه،آيه 1
أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ  خَيرَ أُمّةٍ كُنْتُم :از سوره آل عمران 110اشاره به آيه  2

 نُونَ بِاللَّهتُؤْمنْكَرِ ونِ الْمع  
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گيرد، به خويشان و نزديكان بعضاً بي استعداد و كم استعداد داده شود، 
مصداق بارز منكر است، وقتي داروهايي كه بايد به موقع در اختيار 
دردمندان جامعه قرار گيرد، در انبار سودجويان ذخيره مي شود و از بازار 

كه زوج جواني براي آزاد سر در مي آورند، مصداق بارز منكر است، آنگاه 
دريافت يك وام ساده ازدواج ماهها و بلكه سالها در انتظار مي مانند و از 

ها آن طرف قليل انگشت شماري ميلياردها بدون كمترين ضمانتي از بانك
پس ابتدا منكرهاي مادر را  …ستانند، اين مصداق بارز منكر استمي

  .ببين

ري و ساز و آواز اين و آن اي دوست اهل قرآن، حواست فقط به طرز روس
پرت و مشغول نشود، نگاهت را وسيع كن، هشيار باش تا مبادا از مصاديق 

ابتدا علت ها را ببين و بعد . بزرگتر و خانمانسوزتر منكرات غفلت كني
قيامش را بر پايه اصل ) ع(و يادت باشد كه امام حسين . معلول ها را

اصلي كه در . انيان مي شناساندمترقي امر به معروف و نهي از منكر به جه
مرتبه ي اوليه اش متوجه مسئولين يك جامعه است و در مرتبه ثانويه 

زيرا آموزش متعالي امري است كه از باال . اش متوجه مردمان عادي است
اين اصلِ رشد دهنده اگر خوب و همه جانبه . به پايين نزول مي يابد

افته و عاري از زشتي ها فهميده شود، بدون شك جامعه اي پاك و رشدي
  .به ظهور رسيده است
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 .گم شدگان-429

 1”فَضَلُّوا فَال يستَطيعونَ سبِيالً“

 !آنها گم شده اند و توانايي راهيابي به جايي را ندارند

! كجا بجويد؟! آن كه خود را گم كرده است، نمي تواند ديگري را بجويد
ر راه درست جلوي چنين كسي حتي اگ! خود گم شده است! كجا برود؟

پيدا كردن خود و معرفت به خويشتن  !پايش باشد، آن را نخواهد ديد
! آنها كه مي گويند؛ پس خدا كو، كجاست؟. خويش شرط طريقت است

جوينده ! مشاهده گر كيست؟. ابتدا بايد خود را پيدا كنند و معرفت يابند
ديد كه و چون دريابد، خواهد ! كيست و چه كسي اين سؤال را مي كند؟
  . حضور خدا درون و برون را فرا گرفته است

و صد . هميشه حضور داشته است. است ”حاضر“او . خدا گم نشده است
در  ”او“البته براي كساني كه در غوغاي رنگها و توهمات گم شده اند، 

  .است ”غايب“. غيب است

  

  

                                                            
  9فرقان،آيه 1
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 خدا ينِد -430

 1”دين اهللا“
 

صراط “و راه او . راه اوستدين خدا، . خدا هم دين دارد! بيني مي
پروردگارم بر صراط ( “2انَّ ربي علَي صراطِ مستَقيمِِ“. است ”مستقيم

و حق همان راستي و . صراط مستقيم، راه حق است)! مستقيم است
راه خدا كه همان دين خداست، تنگ و محدود نيست زيرا . درستي است

راه خدا . همه جا دارداين راه براي . خداي اعلي و عظيم بر آن است
و . هر آن كه تسليم حق شود، به دين خدا در آمده است. انحصاري نيست

 “3يدخُلُونَ في دينِ اهللاِ“آخراالمر همه تسليم حق خواهند شد و آيه 
زيرا حق، كه همان راستي و درستي است بر فطرت الهي . گرددمحقق مي

  .“4الّتي فَطَرَ النّاس علَيهافطرت اهللاِ “. ي مردمان نوشته شده استهمه

  

  

                                                            
  .أَفْواجا دينِ اللَّه ورأَيت النَّاس يدخُلُونَ في :،سوره نصر2اشاره به آيه 1
  56هود،آيه  2
  2نصر،آيه 3
  30روم،آيه 4
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 !.تطهيربراي اتمام نعمت-431

 “1يرِيد ليطَهرَكُم وليتم نعمتَه علَيكُم“

 .خداوند، تطهير شما را اراده كرده تا نعمتش را بر شما تمام كند

طهارت در قرآن انواع گوناگون دارد كه ابتدايي ترينش همان طهارت 
طهارت از كفر و شرك و نفاق، طهارت از برتري  .ظاهري متعارف است

طلبي و تجاوزگري، طهارت از وساوس نفساني، طهارت از توجه به غير 
حق، طهارت از ريا و شهرت طلبي، طهارت از حب جاه و حب مال، 
طهارت از سخن لغو و بيهوده، طهارت از غيبت و تجسس در امور ديگران، 

طمع و حرص و حسد، طهارت از  طهارت از كينه و بددلي، طهارت از
اينها همه از  …آرزوهاي دور و دراز، طهارت از خشونت و آزار ديگران

انواع طهارت است و با اين همه، ما فقط در اين اندك باقيمانده از عمر، 
  !وا اسفا. سرگرم شستن بيرون گشته ايم

 اي دوست، تنها آن كه تطهير شود، خداوند نعمتش را بر او تمام خواهد
  !”ليتم نعمتَه علَيكُم“كرد؛ 

  
  

                                                            
  6مائده،آيه 1
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 فتح الهي -432

  “1و الفَتح“

 
فتح الهي آنگاه وجود سالك را فتح مي كند كه او ميزان و سنجش هاي 

آن كه هنوز مي گويد؛ فكر من، برداشت من، . ذهني اش را شكسته باشد
چنين كسي با . ذهنيات من، هنوز فتح الهي شامل حالش نشده است

شهر تو زماني . بيگانه است هرچند عبادات بسيار كرده باشد ”فتح“معناي 
يعني همه برج و . شده باشي ”اُمي“توسط خداوند فتح مي شود كه تو 

باروهاي نفسانيت ات در هم شكسته باشد و دانستگي هاي ذهن بشري 
و  .فتح خدا كه بيايد، علمش را هم با خود مي آورد. ات فرو ريخته باشد

آن . يه هيچكدام از علوم ذهني اي كه مي شناسي نيستعلم خدا شب
اي دوست، فتح الهي يك . علمي زنده، خودانگيخته و در حال است

پيروزي بزرگ است و تنها از آنِ كساني مي شود كه شكستن خويش را 
سالك در اين كيفيت، يك جهان بدون من شده . آگاهانه پذيرفته اند

  .او به نامحدود پيوسته است. يستاو دگر زنداني ذهن محدودش ن. است

  

                                                            
  إِذَا جاء نَصرُ اللَّه والْفَتْح :، سوره نصر1اشاره به آيه  1
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و حامدو-433  .سائحونن 

 1”الحامدونَ السائحونَ“

 !حمد كنندگان و اهل گذر

و اكنون . ي حمد، بطور مبسوط شرح داده ايم حامدون را در مقاله
اما . سائحون را اغلب به معناي روزه داران متعارف گرفته اند! ”سائحون“

روزه در معناي متعارفش . فاضه نمي كنداين معناي كامل و دقيقي ا
. است ”سائحون“اما اين . گويند ”صائمون“است و روزه داران را  ”صوم“

آب جاري بر  ”السيح“. به معناي جاري شدن است ”سيح“سائح از ريشه 
سياحت نيز كه به معناي گردش در زمين است از همين . زمين را گويند

اهل تعلق . ساني اند كه اهل گذرنداي دوست، سائحون، ك. ريشه است
اهل . به چيزي نمي چسبند. آنها سالكاني هستند كه جاري اند. نيستند

. خود را از بار، سنگين و زمينگير نمي كنند. تملك و تصاحب نيستند
به چيزي دل نمي . چون جريان نهري پاك، مي روند .راحت و روانند

را حتي  ”سائحون“. نمي كنند بندند و خود را در اين دنياي تاريك، پابند
آن به معناي امساك . ي معمول نيست اگر به معناي روزه بگيري، آن روزه

اهل چنگ زدن به . اهل گذرند ”سائحون“. از ماندن و رسوب شدن است

                                                            
الرَّاكعونَ السّاجِدونَ الĤْمرُونَ  الْحامدونَ السّائحونَالتَّائبونَ الْعابِدونَ  :112توبه،آيهاشاره به سوره  1

  حافظُونَبِالْمعرُوف والنَّاهونَ عنِ الْمنْكَرِ والْ



    
   

 
 

 مجموعه نكات قرآني

)67(

نيز ريشه  ”مسيح“از يك وجه لغوي، كلمه . دل نمي بندند. چيزي نيستند
كه جاري است، كه جريان  دارد، و آن به كسي اطالق مي شود ”سيح“در 

 ”سائحون“. كرده و بر او جاري شده است ”مسح“پاك آب و روح، او را 
كساني اند كه در مرداب دنيا، جاخوش نمي كنند، جلوه اي آنها را نمي 

با روح بهشتي شان  ”سائحون“. فريبد و هيچ قصري براي ماندن ندارند
ن روح پاك هميشه آنها تمام عظمت ها را يكجا در همي. سير مي كنند

  .جاري شان نهان دارند

مال -434   .حب 

 ”1ُاَلَّذي جمع ماالً و عدده”

 !آن كه مالي جمع نمود و شمارش كرد

هر كه طماعانه مالي جمع كند و آن را نجات بخش بپندارد، از درون 
. فرقي نمي كند كه چه دارد و چقدر جمع مي كند .گدايي حقير است

ن گداست اگرچه بهترين لباسها را پوشيده باشد و چنين كسي از درو
او در حقارت فقر خويش سكنا گزيده . داشته هاي بسيار جمع كرده باشد

لذا حتي اگر تمام زمين و آسمان را هم داشته باشد باز گداست و از . است
برخي گداي پول اند، برخي . اما گداها يك نمود ندارند. فقر مي ترسد

                                                            
  2همزه،آيه 1
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ي گداي قدرت اند، برخي گداي احترام اند، برخي با گداي مقام اند، برخ
اينان  …جمع كردن طاعات شان و شمارش آنها، گداي بهشت اند،

. هميشه در حال جمع كردن و شمارش آن چيزي اند كه جمع كرده اند
اين . مجازات شان از طريق همين جمع كردن ها به سراغشان مي آيد

ب شان مي شود، نه اينكه يعني؛ آنچه جمع كرده اند خود موجب عذا
  . عذاب از جاي ديگري مي آيد

الَّذينَ يكنزُونَ الذَّهب و الفضَّةَ و ال ينفقُونَها في سبِيلِ اهللاِ “
  .”1فَبشِّرهم بِعذابِِ اَليمِِ

كساني كه حريصانه طال و نقره مي اندوزندو آن را در راه 
  !دردناك بشارت دهرضايت خداوند انفاق نمي كنند،به عذابي 

اي دوست، تنها كساني بي نيازند كه غناي شان به بركت وجود موالي  
زيرا . اينان نيازي به انباشتن و ذخيره سازي ندارند. است ”حق“شان 

. از حق مي گيرند و به خلقش مي دهند. جاري اند و اهل جاري كردن اند
. نمي شوند پس هميشه از غناي موالي شان پر اند و هيچگاه بي چيز

جهان هستي با افتخار در خدمت ايشان است و هر چيزي به موقع 
  .برايشان فراهم است

                                                            
  34توبه ،آيه 1
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  .سبت - 435
"بتي السوا ف1ال تَعد” 

 !تجاوز نكنيد ”سبت“در 

اصل آن به معناي آرامش، سكون، فرو . از لغات شگفت است ”سبت“    
شنبه . ز گويندني ”شنبه“آن را . هشتنِ موي، و حتي خواب عميق است

يك از يكشنبه آغاز مي شود و دو از دوشنبه و سه از . عددش صفر است
يك كيفيت روحي  ”سبت“مراد از . جمعه مقام جمع است …سه شنبه

تمام نهفته  ”مراقبه“كه اصل آرامش و سكون است يك  ”سبت“در . است
ف انفعال و تسليم محض حر. در مراقبه ي تمام، فعاليت قدغن است. است

. هر كاري در اين كيفيت روحي، خسران به بار مي آورد. اول را مي زند
او از ذهن . سالك در اين كيفيت گويي در خواب عميق به سر مي برَد

او چون گلي در . كامالً بي خواهش و بي آرزوست. خروج كرده است
. به معناي خواب عميق است ”سبات“ .دستان كوزه گر بزرگ هستي است

“النَومباتاً وبراي سالك اين خواب در بيداري ! اما نه در خواب معمول. ”س
او خود را با مراقبه اي جانانه از همه ي تاثيرات رها ! معمول رخ مي دهد

موهايش را كه . صفر مي شود .مي كند و در مركزيت وجود آرام مي گيرد
 در اين كيفيت نه فكري است، نه خواسته. نماد كثرت است، رها مي كند

                                                            
  154نسا،آيه 1
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. اي است و نه تصويري كه چشمك بزند و سالك را بدنبال خويش بكشد
و اين كيفيتي است . آن همچون خواب عميق در بيداري معمول است

دريافت هاي بزرگ از اين . يك انفعال در برابر ذات حق تعالي. مؤنث گونه
و خروج . تجاوز از اين كيفيت، خروج از آن است. كيفيت سر بر مي آورند

  .به معناي محروميت از حقيقت ناباز آن 

  .زلزله -436

 ”1اذا زلزِلَت االَرض زِلزالَها”

 !)آنگاه كه زمين بلرزد، لرزيدني(

زلزله انواع . زلزله فقط آن معناي متعارفش نيست كه بسياري پنداشته اند
از زلزله هاي زمين خاكي بگير تا زلزله هاي زمينه هاي  .گوناگون دارد

فرهنگي و اجتماعي، سياسي و اقتصادي، عاطفي و روحي و رواني، 
  …خانوادگي، زلزله در شعور و نگاه و برداشت

زلزله ها  .اينها همه انواع زلزله اند و هر كدام به نوعي دگرگون كننده اند 
ويژگي آنها زير و رو . در هر دو قلمرو مادي و معنوي اتفاق مي افتند

ا پايين و پايين را باال مي آورند و باال ر. شخم زننده اند. كنندگي آنهاست
با وقوع . ”2تُحدثُ اَخبارها“با اين كار اسرار و ناگفته ها را برون مي ريزند؛ 

                                                            
  1زلزله،آيه 1
  4زلزال،آيه 2
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شان آنچه در خفا بوده نمايان مي شود و آنچه نمايان بوده، فرو رفته، به 
اين يعني يك . مفعول مطلق است ”زِلزالَها“در اين آيه، . خفا مي رود
اين زلزله اي ويژه . اشاره به هر زلزله اي نيست. در آن استتاكيد خاص 

زيرا اين انسان است كه . است كه گويي در زمين وجود آدمي رخ مي دهد
زيرا تا كنون . ”1و قالَ االنسانُ ما لَها“! زمين را چه شده است“مي پرسد 

زمين وجودش با تمامي اليه ها و كالبدهايش، در اختيارش بود، آرام و 
ام و فرمانبردار بود، اما اكنون در موقفي حساس، به شديدترين وجهي ر

مي لرزد، اليه هاي وجود شكاف برداشته، پوسته ها و زينت هاي آن فرو 
ريخته، جلوه آرايي ها بي فروغ گشته، و اكنون چهره واقعي حياتش 

زيرا رب ات به او چنين “نمايان شده و اسرار وجودش هويدا گشته است 
اين زلزله اي است ! مي بيني. ”2بِاَنَّ ربك اَوحي لَها“؛ ”ي افكنده استالقاي

نشأت . و القاء از مقوله ي درون است. كه با القاء رب صورت مي گيرد
او . در چنين كيفيتي قيامت آدمي بر پا شده است. گرفته از باطن است

نيك  چه-حقايق وجودش را به وضوح مي بيند و آنگاه با دستاوردهايش 
  .روبرو مي گردد -و چه بد

                                                            
  3زلزال،آيه 1
  5زلزال،آيه 2
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اي دوست، بدان كه در دو جاي ديگرِ قرآن نيز به وقوع زلزله در وجود  
به آنها ( ”1مستهم البأساء والضَّرَّاء و زلزِلُوا“: آدمي تصريح شده است؛ يكي

: و ديگري!) چنان سختي ها و پريشاني ها رسيد كه به لرزه افتادند
“ابتُل كناليداًهلزِلُوا زِلزالَاً شَدز نُونَ وؤمالم آنجا بود كه اهل ايمان ( 2ي

  !)آزمايش شدند و سخت به لرزه افتادند

اَنت”-437  ”3ال اله الّا 

در دهان نهنگي فرو افتاد، ما نيز هر كدام در ) يونس پيامبر(اگر ذو النون  
برخي در . ايم اين دنياي پر نهنگ به نوعي در دهان نهنگي فرو افتاده

دهان نهنگ احساسات و عواطف واهي، برخي در دهانِ ذهنيات تاريك، 
برخي در دهان نهنگ آرزوهاي دور و دراز، برخي در دهان داشتن ها و 
انباشتن ها، برخي در دهان نهنگ غرور و تكبر، برخي در دهان توهم 

 …رستگاري

اه رهايي از بطن ر. در اين دنيا نهنگ هاي گرسنه بسيارند! مي بيني
در وجودت است، نه فقط بر  ”ال اله الّا اَنت“نهنگ، جاري شدن ذكر 

هيچ “وقتي عميقاً بر اين باور باشي و به خداوند اقرار نمايي كه . زبانت
را بشناسي، از دهان هر نهنگي  ”تو“، اگر فقط يك ”معبودي جز تو نيست

                                                            
  214بقره،آيه 1
  11احزاب ،آيه 2
  87انبيا،آيه 3
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همچون  !خاطب است، ذكر م”ال اله اال انت“! دقت كن. خالص شده اي
ال اله “. آن كاربردي دگر دارد. كه ذكر مغايب است نيست ”ال اال اله هو“

، ذكر كساني است كه حضور خدا را به تمامي حس كرده و ”اال انت
كساني كه جز براي خداي زنده و حاضر براي هيچ كس و هيچ  .شاهدند

اينانند . چيز ديگري وجود حقيقي قائل نيستند و كارسازشان نمي دانند
، تمام ”تو“اين . خطاب كنند ”تو“كه اذن آن دارند تا خدا را با ضمير 

  . حضور است و جايي براي كس باقي نمي گذارد

و دقيقاً از اين روست كه . خطاب است. ذكر در حال است ”ال اله اال انت“
آن كه شايسته چنين ذكري است . هر غل و زنجيري را از هم مي گسلد

چه ذاكر . همه ي قدرتها و منجيان ذهني ديگر از نظرش محو گشته اند
او را با ضمائر ديگر . پر حضور مي شناسد ”تو“در اين مقام، تنها يك 

  .كاري نيست
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 .رستگاري-438

 ”1لَعلَّكُم تُفلحونَ”

 !)باشد كه رستگار شويد(

. نزد همه مكاتب و مشرب ها معناي يكسان ندارد ”رستگاري“   
رستگاري نزد برخي به معناي رهايي از رنج است، نزد برخي به معناي 
نيل به بهشت و برخورداري از آرامش و رفاه است، نزد برخي به معناي 

افهمي است، نزد برخي به معناي عبور از دنياي فاني خروج از جهالت و ن
و وصول به آخرت باقي است، نزد عده اي به معناي گذر از عوالم هفتگانه 
است، براي جمعي به مفهوم تولد دوباره است، نزد برخي به معناي يافتن 
انسان كامل و بهره مندي از اوست، برخي رستگاري را لقاء اهللا مي دانند، 

ا به مفهوم رسيدن به نور اشراق مي انگارند، براي برخي دوري برخي آن ر
مي بيني كه  …از گناه است، براي برخي به معناي قبولي توبه است،

با اين وجود همه ي آنها و نيز تمامي . معانيِ ظاهراً متفاوتي در كار است
. خيرات و بركات ديگر را مي توان زير چتر يك كلمه ي واحده جمع نمود

انسان رستگار، انساني رسيده به . انسان است ”الهي شدن“يا  ”تَأَلُّه“و آن 
انساني است كه با سلوكش از اتاقك محدود ذهني  .الوهيت خويش است

اش خروج كرده، اوصاف اسارت بار بشري اش را پشت سر نهاده، نفس پر 
                                                            

  77حج،آيه-200آل عمران،آيه 1
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خواهش را به دور انداخته، و با تسليمي همه جانبه واصل به حقيقت 
اينچنين وصلي، عين كمال و عين برخورداري از همه . ته استمحض گش

 ”فلح“و يادت باشد كه رستگاري از ريشه . خوبيها و اصل رهايي است
  .است و آن شكافتن دانه در زمين و شكوفا گشتن است

 !كنيزان شان -439

 ”1ملَكَت اَيمانُهم”
 

ن جهان دروني عالَم صغير كه هما. بياييد نگاهي به عالَم درون بيندازيم
در اين جهان شگفت، كنيزان و . آدمي است، عالَمي وسيع و شگفت است

خدمتگزارانِ تو، حس هاي ظاهر و باطن تو اَند كه وظيفه شان جذب 
آنها همچون ابزارهاي هوشمندي اَند كه با . آگاهي هاي متنوع است

حال،  تولدت، به مرور آنها را به دست مي آوري، تا هر كدام را به فراخور
حس هاي . به كاري گسيل كني و از نتايج كارشان بهره مند گردي

ظاهري همچون سمع و لمس كه كارشان دريافت آگاهي است، مؤنث اند 
و حس هاي باطني همچون تفكر و حس مشترك كه كارشان ساخت و 
                                                            

اطالق مي  سوره معارج 30 آيهو  سوره مؤمنون 6 آيهو  سوره نساء 3 آيهبه » ملك يمين«آيه  1
  «... فَإِنْ خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكت أَيمانُكم ...» آيه .شود

  »أَزواجِهِم أَو ما ملَكت أَيمانُهم  إِلَّا على» آيهو 
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گروه اول خدمتگزاران مؤنث و گروه دوم . پرداخت آگاهي است، مذكرند
آنها را . با خدمتكارانت خوب و درست رفتار كن. اَند خدمتگزاران مذكر تو

به تمامي در اختيار بگير و مسلط باش، كه اگر چنين نكني از دست در 
مي روند و بر تو سوار مي شوند، و بالنتيجه نيروهايي كه از اول قرار بوده 

همچنان كه امروزه در  !در خدمت تو باشند، تو خادم شان مي شوي
بسياري برده ي افكار و اوهام و احساسات واهي خود  جهان چنين است و

ال “! پس كنيزانت را به هرزه گي و خودفروشي وادار مكن. گشته اند
و اين در معناي باطني اش ! ”تُكرِهوا فَتَياتكُم علَي البِغاء ان َاردنَ تَحصنَاً

آن يعني؛ حس هايت را كور كورانه و سودجويانه در اختيار حرف اين و 
چه آنها مجاري آگاهي تو . مگذار و از زير فشار تاثيرات گوناگون خارج نما

و آنها را از شرطي . تزكيه شان كن. مجاري آگاهي ات را پاك نگهدار. اَند
سالكي كه در خانه ي وجود مقدس خويش ساكن . شدگي ها به در آر

. ستاست تمامي اعضاي خانواده اش را به نيكي پاس مي دارد و مراقب ا
آن كه خانه ي . چنين كسي برخوردار از وجودي به وحدت رسيده است

. درونش را پاك و منظم بدارد، به واقع جهاني را پاك و منظم داشته است
و اين يعني؛ . و يادت باشد كه جهان درون متناظر با جهان بيرون است

  .اگر خود را از درون تزكيه نكني، در بيرون به اسارت تن داده اي
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  .وحدت ي   چشمه-440

 ”1ًعينَاً يشرِب بِها عباد اهللاِ يفَجرُونَها تَفجِيرا“

چشمه اي است كه بندگانِ اهللا از آن مي نوشند و سبب مي شوند كه آن 
 !به فراواني بجوشد و جاري شود

چشمه اي است كه هر چه از آن بنوشي و به جريانش اندازي، بيشتر و 
در عمق وجودت، . وجود خود توست آن چشمه در. بيشتر مي شود

. كيفيتي ناب و الوهي است كه برخوردار از همه خوبيها و لطافت هاست
چشمه اي متصل به واحد نامتناهي ناشناختني كه در ال زمان و ال مكان 

اين آب به خاطر خصلت متواضعانه اش در پايين . خويش آرام گرفته است
بايد آن را از عمق باال كشيد تا همه ! ”2ياًقَد جعلَ ربك تَحتَك سرِ“. است

هر چه ذهن خالي تر باشد، دسترسي به . اليه هاي وجود سيراب شوند
چه ذهن خالي . چشمه آسان تر و باال كشيدن آبش، شدني تر است

پس با مراقبه اي اصيل به آن . همچون خالئي آن را بخود مي كشاند
. نت، متالطم و جوشانش كنچشمه واصل شو، از آن بنوش، و با نوشيد

بگذار اين آب زنده و زندگي بخش تمامي اليه هاي وجودت را در بر 
بگذار اين آب نوراني . بگيرد و بجوشد و به هر جا كه خواست جاري شود

                                                            
  6انسان،آيه 1
  24 مريم،آيه 2



 
 

  )78( 

  نكات قرآني جلد چهارم

بدان كه اين . از كالمت، از نگاهت، و از انديشه و كردارت جاري گردد
در كالبد عاطفي . نچشمه در كالبد جسمي ات نيست، پس آن را كنار بز

در كالبد ذهني ات هم نيست، از آن نيز . ات نيست، آن را نيز كنار بزن
در آرامشي بي زمان . آن چشمه در عمق كالبد روحي ات است. عبور كن

و اين . زنده به نور روح. اينجا و اكنون. فراتر از گذشته و آينده. و بي مكان
آن تمايزات رخت بر مي  با نوشيدن از. اصل وجود. چشمه ي وحدت است

بندند و به نيكي درمي يابي كه تنها يك حقيقت است كه داراي وجود 
باعث وصل به چشمه ي خويش  ”يگانگي“اي دوست، فهم . واقعي است

و اين كار . است ”ال اله اال اهللا“مي شود و كليدش به جريان افتادن ذكر 
ي آمال و  ديگران بنده. داي را نگوين اهللا هر بنده و عباد. است ”اهللا عباد“

آرزوهايشان اند، بنده داشتن ها و توهمات شان اند، بنده كثرت اند و 
. اهللا، موحدان به وحدت رسيده اند حال آنكه عباد. خدايانشان بسيار است

  .همانان كه جز رب االرباب هر چيز ديگري را پشت سر نهاده اند

  ”1فَمن يأتيكُم بِماء معين قُل اَراَيتُم ان اَصبح ماؤُكُم غَوراً“
آيا به اين انديشيده ايد كه اگر آب تان به اعماق رود، كيست كه : بگو(

 !برايتان آب جاري پديد آورد؟

  
  

                                                            
  30ملك،آيه 1
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  !قرآن كاغذي-441
 ”1كتاباً في قرطاسِِ”

 !كتاب كاغذي

قوانين حيات بخش او . خداوند كتابِ نوشته شده بر كاغذ نازل نمي كند
كتاب او زنده است، قوانينش زنده . زنده و جاري است .كاغذي نيست

و تنها زنده مي تواند از زنده با خبر . است و آنها را بايد در زندگي جست
قانون خدا بر هر موجود زنده اي نوشته شده  .چشم بيدار مي خواهد. شود
و خداوند شما را . خود حيات است .اين قانون از جنس وجود است. است

)! به آنچه حيات تان مي بخشد( ”2لما يحيِيكُم“ي خواند به زندگي م
آنها را در نفس زدن هايت و در . قوانين خدا را در جريان زندگي ببين

قانون او . خداي زنده، قانون مرده ندارد. نگاه هاي زنده به حال ات درياب
بر خود آسمانها و زمين، بر آب و باد و باران، بر گل ها و ميوه ها و 

آن مسلط بر هر خشك و . اران نوشته شده و هر لحظه جاري استجاند

                                                            
  7انعام،آيه 1

رٌ محينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سلَقالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهسرْطاسٍ فَلَمي قتاباً فك كلَينَزَّلْنا ع لَو بِينٌ و 
جز چيزي  اين :خواهند گفت، كنيم، كاغذى بر تو نازل بر روي اى  نوشتهكتابي اگر  حتي
  .آشكار نيست چشم بنديجادو

امروز به ؛ چيزى است كه بر روى آن بنويسند، كاغذ، چوب، يا پوست و سنگهر : » قرْطاسٍ«
  .شود كاغذ گفته مى

  24انفال، ٢
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و هر چيز و هر . قانون خدا، ثبت شده در وجود خود آنهاست. تري است
. ”1كُلُُ ميسرُُ لما خُلقَ لَه“كس همان مي شود كه برايش خلق شده است؛ 

كتابي زنده و جاري كه نيازي به كاغذ . خداست ”تكوين“و اين كتاب 
اين كتاب كلماتش زنده اند، . چشم باز مي خواهد و قلبي گشاده. ردندا

كتاب تكوين خدا، . آياتش جاري اند و تك تك حركاتش تحول آفرين اند
خداوند . كتابهاي كاغذي كار انسان است و كار خدا نيست. كاغذي نيست

 .با جريان زندگي كتاب مي نويسد

 ”الم” -442

ار گفته و نوشته اند كه همه خواندني در باره الف الم ميم سخنان بسي
حرف  ”ال“. اما در اينجا و اكنون ما به وجهي ديگر اشارت مي كنيم. است

ضمن آنكه از ديرباز اسم . مي شناساند. معرفه مي كند. تعريف است
نماد انسانِ تسليم شده اي است كه  ”م“ .خداي ناديدني نيز بوده است

اشاره به  ”ميم“به عبارتي ديگر  ).مال (سر فرود آورده است  ”ال“بسوي 
همان است . انسانِ كامل دارد، انساني كه متصل به الوهيت خويش است

به واقع چنين . كه به خدايش شناخته شده و از او معرفت يافته است
زيرا ديده . اي است كه هيچ شكي در آن نيست كسي همان كتاب زنده

هدايتگري براي متقين  او قرآن ناطق و. از جنس وجود است. مي شود
                                                            

  586،ص18حديث نبوي،الميزان،جلد  1
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اشاره به يك تجلّي زنده دارد كه  ”الم“از اين منظر مي توان گفت؛ . است
از . گوياست، تجلّي اي كه به توحيد و به فالح و رستگاري مي خواند

و متعاقب ايشان، ) ص(مصاديق بارز اين تجلّي خود رسول خدا 
  .”1منم قرآن ناطق“: است كه خود فرمود) ع(اميرالمؤمنين 

توست كلمه -443 تو سرنوشت ساز   .ي 

”َيدتع َيبقر يهلّا لَدن قَولِِ اظُ ملف2ما ي” 

 !به هيچ گفتاري لب نگشايد مگر آنكه نزد او نگهباني آماده و هشيار است

سخنان ما . اين هستيِ هوشمند، تك تك سخنان ما را ثبت مي كند    
مان است كه تقديرات ما را كه منبعث از نيات و انديشه هاي ماست، ه

ما در اين . به واقع سرنوشت ما در زير زبان ما پنهان است. رقم مي زند
زبان خير، خير مي آورد و  .جهان همواره با كلمات خود روبرو مي شويم

زباني كه پر از صلح و سالم است به صلح و سالم مي رسد و . زبان شرّ، شرّ
تفرقه است به خشونت و ستيز و زباني كه سرشار از خشونت و ستيز و 

مي تواني با ارتعاش . ي تو سرنوشت ساز توست كلمه. تفرقه ختم مي شود
هر كلمه ات وجود خود را با جريان هميشه جاري حيات هماهنگ كني و 

                                                            
  199، ص 79، ج 39ار، عالمه مجلسي، ج بحاراالنو 1
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مي تواني عشق و . يا مي تواني خود را با جريان مخرّب شيطاني پيوند زني
زندگي ما را نيات و . ت دامن زنيمحبت را توسعه دهي و يا به كينه و نفر

خوب يا بد كار خودمان . انديشه هاي پنهان در كلمات مان مي سازند
. يك سالك زبانش را حفظ كرده، از سيطره ي شيطان مي رهانَد. است

دروغ، غيبت، تهمت، زخم زبان و شماتت، اينها همه ايجادكننده ي شبكه 
بان و گفتار سبب ظهورشان هاي انرژيايي مخرّب و تاريكي آفرينند كه ز

اگر زندگيت پر اضطراب و تاريك و مملو از انرژي هاي مخرّب . است
راه عالج، انتخاب ! كلماتت را كنترل كن! گشته است، به زبانت بنگر

زيرا محال است كلمات خوب و . درست كلماتي است كه صادر مي كني
 .پاكيزه، زندگي تاريك و بدفرجام بيافريند

  .ودكشتي وج-444

 ”1واصنَعِ الفُلك بِاَعيننا”

 )!آن كشتي را تحت نظر ما بساز(

هر كدام از شما اهل ايمان، يك نوح در وجودش دارد كه موظف است  
كشتي نجاتش را مطابق امر خدا بسازد و آنگاه اهلش را يعني اوصاف و 
خصايص نيك اش را جفت جفت بر آن بنشاند و غصه ي غرق شدن 

                                                            
  37هود،آيه  1
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عشق را با رحمت، جوانمردي را با سخاوت، عمل را با . وردرفتني ها را نخ
 …خدمت، احساس را با پاكي، عبادت را با تواضع، بخشش را با خلوص،

پس با تار و پود تسليم و تفويض، براي نجات روحت از سيالب ويرانگر 
زيرا . باشد ”بسم اهللا“دنيا، كشتي اي بساز الهي، كه رمز حركت و توقفش 

هو الَّذي يسيرُكُم “: شما را در خشكي و دريا سير مي دهداين اوست كه 
 .”1في البرِّ و البحرِ

تعقّل نمي كنيد -445   .چرا 
 ”2اَفَال تَعقلُونَ”

 !پس چرا تعقّل نمي كنيد؟

نور خرَد همان چيزي است كه خداوند بسوي قوم هاي مختلف فرستاده 
و آن كس كه به وهميات بي آن كه از آن بهره برد، رستگار شد . است

چه وهم، قلمرو تاريك شيطان . اساس تن داد، به تاريكي سقوط كرد
نور خرَد . هاي قرآن، هشدارهايي نجات بخش اند”اَفَال تَعقلُونَ“. است

  .بزرگترين هديه ي خداونديست و با ذهن بشري غير قابل قياس است

  

                                                            
  22يونس،آيه  1
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 ”لَيلَةُ القَدرِ”-446

اما در جهانِ سالكان، . هم شب است ”ليله“. ست، شب ا”ليل“! دقت كن  
 ”ليله“، مذكر است و ”ليل“چه . معنايِ وجودي اين دو يكسان نيست

را  ”ليله“در سوره ي قدر، . و تمام داستان از همينجا آغاز مي شود. مؤنث
 .و اين شبي است كه آبستن حوادث شگرف است. مؤنث را. بكار مي برَد

، كه مذكر است، داستان، ”ليل“در . د او مي افتدچه تمام اتفاقات در وجو
قسم به (  ”1و اللَّيلِ اذا يغشَي“به تاريكي رفتن است، . پوشندگي است

، داستان نزول نور است، حكايت ”ليله“اما در ). شب آنگاه كه مي پوشاند
، سكون و به خواب رفتن است، در ”ليل“در . حيات و بالندگي است

است كه از هزار ماه بهتر است،  ”ليله“و اين . حياء است، بيداري و ا”ليله“
اشاره به  ”ليله“از اين منظر، . ، مضاف اليه او شده است”قدر“چرا كه 

همانكه قدرت پرورش . آن نفس پاك پذيرا. نيروي مؤنث كل است
همان وجودي كه مهبط مالئكه و روح . دهندگي را به وفور در خود دارد

، در جهان او به وقوع مي پيوندد و انسان هاي ”ركل ام“وجودي كه . است
اشاره به وجه  ”ليله“. كامل از وجود اوست كه به منصه ظهور مي رسند

نمي تواند باشد، زيرا يكي است، . هستي ساز وجود است، هر شبي نيست
. جز اين باشد، نزولي در كار نيست. ، تسليم محض است”ليله“. فرد است

  ! ند؟خير و بركت كجا فرود آي
                                                            

  ١ليل،آيه ١
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اي دوست، وجودت را با تسليم محض، براي نزول بهترين ها آماده     
اَحياء را  .در اين چند روز باقيمانده، با مراقبه اي جانانه بيدار باش. كن

و بدان آنچه در عالَم كبير اتفاق افتد، در . شب زندگان را درياب. احياء كن
خود را آماده كن و  ”ليله“ .عالَم صغير نيز كه تو باشي، اتفاق خواهد افتاد

دست از خواست خود بر دار، تا او هر آنچه . امسال از او خواستش را بخواه
در . جز صالحش چيزي مخواه. كه خود صالح مي داند بر تو فرود آرد

بلكه تمام . دعاهايت دستور نده، چون گذشته آرزوهايت را ليست نكن
ر هم كه شده حرف گوش يكبا. وجودت را تسليم وار در اختيارش بگذار
و . باش، آرام و پذيرا ”ليله“چون . كن و در برابرش يك پذيرش تام باش

  .و هشيار باش. است تا طلوع سپيده دم ”سالم“نترس، زيرا آن، 

وقتي قرآن مي فرمايد كه؛ خداوند بين آدمي و قلبش است، وقتي مي  
ا از كجا به كجا ، پس درياب كه اين عظمت ه”1انَّ معي ربي“فرمايد؛ 

  .قدر اين ليله ات را بدان. مي شود و مركزش كجاست

  

  

 
                                                            

  62شعرا،آيه ١
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پنجمش - 447 آنِ خداست يك    …و از 

”هسنَّ هللاِ خُم1”…فَا  

در راه چون راهي شوي، بايد همه چيزت را . و اين ابتداي راه است  
راهيانِ رفيق اعلي، كساني اند كه سر تا پايشان را مي دهند و . بدهي
) ع(آنها به قول امام علي . دشان را هر لحظه از غير خالي مي كنندوجو

! ”2اَعرِ اهللاَ جمجمتَك“حتي جمجمه شان را به خالقشان عاريه مي دهند 
جمجمه اي خالي از غير . بي ترس و بي فكر و خيال. يعني بي ذهن و رها

  .خادم اند. پس نه مالك اند و نه صاحب. و پر از او

ي اند كه همه چيزشان را خالصانه در آستان حضرت دوست اينان كسان 
  فرو مي اندازد و خود در ثروتي عظيم و بي وصف فرو مي روند

  

  

.  
                                                            

و   و الْيتامي  سه و للرَّسولِ و لذي الْقُرْبيء فَأَنَّ للَّه خُم و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَي	؛41انفال،آيه 1
عبدنا يوم الْفُرْقانِ يوم الْتَقَي   الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ إِنْ كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه و ما أَنْزَلْنا علي

  ء قَديرٌ كُلِّ شَي  الْجمعانِ و اللَّه علي
  11بهنهج البالغه،خط ٢
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زنده اند-448 وجودي   !.آيات خدا 

و اذا بدلنا آيةً مكانَ آيةِِ واهللاُ اَعلَم بِما ينَزِّلُ قالُوا انَّما اَنت مفترُُ بل اَكثَرُهم ”
ونَال ي1علَم” 

و خداست كه به آنچه فرو “و چون آيه اي را به آيه اي ديگر بدل كنيم، 
آنها ! نه. از خود مي سازي] اين نكته را[تو : ، گويند”!فرستد داناتر است

 !اكثرشان نمي دانند

ي  ي بر روي كاغذ نيستند و خدا نوشته بارها گفتيم كه آيات خدا واژه   
اين . آيات خدا، اشاره به وجودي زنده است .2كاغذي نازل نكرده است

آيات از جنس وجودند و باالترين تجلّي آن انسان هاي كاملند كه 
از اين منظر معنا اين است؛ اگر انسان راهنمايي را در پي . رهنمايان اند

انسان راهنماي پيشين فرستاديم و آن را به ديگري بدل كرديم، اين نكته 
يرا اين اوست كه به احوال هر دوره آگاه است و به خداوند مربوط است ز

هر يك در زمان خودشان ) ع(در دوره امامان . اشراف كامل دارد
مسئوليت خاص خودشان را داشتند كه متناسب با زمانشان و متمايز از 

اين يعني هر دوره، زبان خودش را دارد كه متناسب با شعور . ديگري بود
ت يكي است اما مصاديق و تجليات آن اصل هداي. جمعي همان دوره است

اصل هدايت يكي است اما راه هاي آن به عدد نفوس  .گوناگون است
                                                            

  101نحل،آيه 1
  .از نمونه هاي بارز آن است 441نكته  ٢
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 ”اَنت مفترُ“آنها كه اين نكته را درك نمي كنند مي گويند؛ . خاليق است
و اينان كافران نيستند بلكه متعصباني اند كه دركي !). تو افترا مي بندي(

. مي كنند كه هر نگاه زنده و پويايي خطاست اينان فكر. از پويايي ندارند
با مردم هر دوره . اي دوست، هر دوره زبان خود و مقتضيات خود را دارد
همچنانكه پيامبر . بايد به قدر دريافت و شعورشان سخن گفت و راه برد

  . ”1كَلِّمِ النّاس علَي قَدرِ عقُولهِم“فرمودند؛ ) ص(

اء يافته است نمي توان با زبان اعراب در دوره اي كه شعور جمعي ارتق
چنين كاري دقيقاً ضد تبليغ و ضد . بدوي با آنها سخن گفت و رفتار نمود

جز اين نمي . راهنمايان هر دوره هماهنگ با همان دوره اند. دين است
زيرا نيك مي دانند كه ناهماهنگي باعث نجات و رستگاري . تواند باشد

و خداوند خود به اين نكته از همه  .نمي شود بلكه موجب تخريب است
  .داناتر است و اين بدل كردن ها كار خود اوست

اي دوست، بدان كه هدايت با ميزان شعور هر دوره رابطه اي مستقيم و  
  .تنگاتنگ دارد

  

  
                                                            

  .176، ص 1غررالحكم، ج  1
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 ”1صادقين”-449

اما . صدق را معموالً به راستگويي و صادق را به راستگو ترجمه مي كنند 
راستگويي به . و كامل براي صدق و صادق نيست اين ترجمه اي دقيق

از گفتن به مراتب  ”صدق“حوزه ي گفتن تعلق دارد، حال آنكه حيطه ي 
صدق يك كيفيت وجودي واالست كه تمامي اليه هاي . وسيع تر است

صدق با خود، صدق بودنِ در اينجا و اكنون، صدق . آدمي را شامل است
مراتب و  …ه، صدق عمل،نيت، صدق احساس و انديشه، صدق نگا

آن تماميت زندگي . مصاديق صدق بسيار فراتر از راست گويي صرف است
صدق يك ثبات متعالي است و آن در اعلي مرتبه اش، . را در بر مي گيرد

از منظر هستي، سالك خاموش و تسليم، همان كه  .سكوت و تسليم است
خانه دارد و با جريان حق، خالصانه و تسليم وار جاري است، در صدق 

  . خود از صادق ترين جنبندگان است

  .”خداوند صادقين را دوست دارد“و بدان كه؛ 

  

  

                                                            
  يا أَيّها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصّادقينَ ؛119توبه،آيه  1
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  .فريبكاري بزرگ -450
 ”1ًما لَكُم ال تَرجونَ هللاِ وقارا”

 !)شما را چه شده است كه براي خدا حرمتي قائل نيستيد(

ند آن كه براي عظمت خداو. ي مشكالت ما از همينجا آغاز مي شود همه  
ارزشي قائل نيست، آن كه به بزرگي و كارآمدي او بي توجه است، آن كه 
عمالً از خدا بريده است و فقط واژه ي خدا لقلقه ي زبانش است، به واقع 

و اين . خود را تنها و بي كس به قعر انبوه مشكالت عديده انداخته است
اه است به قومش، چه سيل ويرانگر مشكالت در ر) ع(آيه هشدار نوح 

و اين ! از آسمان و زمين، از باال و پايين، از درون و بيرون، مي بارد! است
است؛ با زبان از خدا  ”2مكرَاً كُباراً“همه نتيجه ي آن فريبكاري بزرگ، آن 

از تسليم گفتن و در عمل . گفتن و در دل، غير خدا را داشتن است
ظلم رفتن  شعار عدالت بر زبان راندن و بر طريق. طغيان كردن است

از كرامت سخن . راستي را ادعا كردن و دروغ را پيشه ساختن است. است
و اكنون تنها راه نجات بشريت از  …گفتن و بر لئامت افزودن است

. منجالبي كه در آن فرو رفته است، رجوع خالصانه به خالق هستي است
ي به راست. به حق. توبه و انابه و بازگشت راستين به حقيقت هستي است

  . همه ي راه ها بسته است. چه جز او هيچ راه نجاتي نيست. و درستي

                                                            
  13نوح،آيه 1
  22نوح،آيه 2
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  ”1قُلِ اهللاُ ينَجيكُم منها و من كُلِّ كَربِِ“
 )بگو؛ خداست كه شما را از آن خطرات و از هر اندوهي نجات مي دهد(

  .حواريون-451
الحوارِييونَ نَحنُ  قالَ عيسي بنُ مريم للحوارِيينَ من اَنصارِي الَي اهللاِ قالَ”

 ”2اَنصار اهللاِ

! چه كسي ياري دهنده ي من بسوي خداست؟: عيسي بن مريم گفت
  !ما ياوران خداييم: حواريون گفتند

، آن دوازده شاگرد نخبه و مقدس، )ع(حواريون عيسي ! به آيه دقت كن
آنان كه يهودا ! در ميانشان هيچ خائني وجود ندارد !همگي ياوران خدايند

بايد . خريوطي را خائن مي دانند بايد در برداشت شان تجديد نظر كننداس
. دوباره اين واقعه ي اسراري را بدون پيش ذهني هاي قبلي مرور كنند

انبياء و اولياء عظام چشمانشان باز است، ذات افراد را مي بينند، از گذشته 
در ! دو آينده شان با خبرند، آنها به خائن آموزشهاي اسراري نمي دهن

آن دوازده نفر هر كدام نقشي در اين . ميان حواريون خائني وجود ندارد
دوباره به آيه دقت كن،  !ساخت و ساز اسراري دارند كه بايد ايفا كنند

اگر او طبق برنامه اسراري اش برود، ! كسي قرار است بسوي خدا برود

                                                            
  64انعام،آيه 1
  14صف،آيه 2
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ان تاريك را، آن روح آگاه و تسلي بخش را به اين جه ”1فارقليط“ميتواند 
 ”انصار“و اين برنامه ي حيات بخش، نيازمند . و رو به احتضار برگرداند

و اتفاقاً يهودا اسخريوطي مهمترين . ياور فهيم و صادق مي طلبد. است
هر كسي حاضر به قبول اين . او بايد نقش منفي را بازي كند. نقش را دارد
يهودا از و اين . يك ايثارگر از جان گذشته مي خواهد. نقش نيست

تمام وقايع لو . نزديكترين و قابل اعتمادترين اشخاص به عيسي است
و تنها اين دو از . دادن عيسي، دقيقاً طراحي شده و با برنامه قبلي است

وقتي عيسي نان را در ظرف، تريد مي . و يهودا) ع(آن با خبرند؛ عيسي
و ! كند و مي گويد اين را به كسي مي دهم كه به من خيانت مي كند

آن يك برنامه ي ! يهودا آن را در ميان بهت ديگر حواريون مي گيرد
چيزي قرار است متولد شود، يك جسم لطيف . طراحي شده است

و اين نيازمند يك قابله ي قابل است و آن قابله كسي نيست جز ! انرژيايي
جالب است بداني كه بسياري از مفسران از جمله  .يهودا اسخريوطي

، و مؤلف )14ج (و صاحب بحاراالنوار ) 1الميزان ج (ي عالمه طباطباي
البرهان، و نيز مؤلف تفسير روايي قمي، همگي نظريه خيانت يكي از 

نه تنها آنها بلكه برخي از حكماي اسراري و . حواريون را رد كرده اند

                                                            
 پاراكلتوس يا)از زبان يوناني معمولي )) فراخوان((فارقليط يا پاركليت يا در پارسي  1

parakletos) يا »تسلي بخش-دهد كسي است كه دلداري مي«است كه به معناي  گرفته شده
  .»شفاعت كننده- كند كسي كه ميانجي گري مي«
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پژوهشگران نامي دهه هاي اخير همچون گرجيف در قصه هاي بلزباب، و 
 .ناس نيز بر همين باورندجوزف كمبل اسطوره ش

تو خشم نگرفته است - 452 و بر  را رها نكرده  تو    .خالقت 

 ”1ما ودعك ربك و ما قَلَي”

 )خداوند نه تو را رها كرده و نه بر تو خشم گرفته است(

نوميد مباش و سختي . نرم و پذيرا باش. آرام و صبور باش! اي سالك حق
خالقت تو را رها نكرده و بر تو خشم . رهايي را كه كشيده اي تنبيه منگ

و سوف “! بركتي شگرف. چيز زيبايي در راه تولد است. نگرفته است
؛ بزودي پروردگارت به تو عطايي دهد كه خشنود ”2يعطيك ربك فَتَرضَي

ظهور . بودني فرادست، خوديتي متعال، با بي نيازِ بي نيازكننده! شوي
پس شاد باش و ظن نيك به پروردگارت را از . تفطرت الهي ات در راه اس

آنچه از مصائب روزگار كشيده اي چيزي بيش از درد زايمان . دست مده
تولدي نوراني كه  .تولدي در خويش و با خويش در راه است. نبوده است

حجاب هاي جهالت و حماقت را مي درد و نور وجودت را تا بيكرانه ها 
چنين احساس و انديشه . را رها نكرده استخدايت هرگز تو . مي پراكند

تو همواره در راه بوده اي، در . اي را از البالي پرده هاي مغزت بيرون كن

                                                            
  3ضحي،آيه 1
  5ضحي،آيه 2
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راه گذر از جهنم دنيا بوده اي، در راه دل كندن و انداختن بوده اي، در 
و اكنون اين تويي كه اليق نعمت . راه تجربه ي ترك غير بوده اي

پاكيزه و بودني منبعث از فطرت الهي خويش راستين، شايسته ي حياتي 
  .آزاد و رها از احساسات پوچ و آرزوهاي دور و دراز. گشته اي

پس سالم بر تو، روزي كه تولد يافتي، روزي كه موت ات حاصل 
 .1آمد و روزي كه زنده برانگيخته شوي

منظر” طور“- 453 دگرهاز   ي 

 ”2والطُّور”

 !)رقسم به طو(

در واقع از كيفيت حال او ! هستي؟ ”طور“يي چه وقتي به كسي مي گو 
طور را با . و رفعت آن اشاره دارد ”حال“به موقعيت  ”طور“. مي پرسي

نسبتي است و در معناي آن، مفهوم پرواز و بلندي نيز مستتر  ”طير“
هر چند در جغرافياي [از اينرو آن را به معناي كوه نيز دانسته اند . است

ي در ميان مفسران در مورد وجود چنين كوهي دنيا وحدت نظر و قطعيت
آن كوه، كوه الوهيت توست كه با سلوك بايد به قله ]. به چشم نمي خورد

                                                            
  سوره مريم 33اشاره به آيه  1
  1طور،آيه 2
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. يعني به كيفيتش وارد آيي و حضورش دريابي. نائل شوي ”طور“ي آن 
ديگري نمي تواند از آن باال ) ع(براي همين است كه جز خود موسي 

ز اينطور به آن طور رفتن، يعني اليه ا. آن خاص خود سالك است. بيايد
به اليه سفر كردن، از مرتبه اي از حيات و آگاهي به مرتبه اي ديگر گام 

از همين  ”تطور“. واژه اش به همين معنا اشاره دارد. نهادن و حضور يافتن
از اين منظر تو به . ريشه است و آن از طوري به طوري عروج داشتن است

زنده مي تواني با خداوند لقاء كني، نه در  ”طورِ“عنوان سالك، تنها در 
كيفيتي است كه ازليت و  ”طور“. گذشته معدوم و نه در آينده موهوم

كيفيتي زنده و واقعي كه مكانش پيش از . ابديت را يكجا در خود دارد
آنكه در جغرافياي ظاهر نمود پيدا كند، در جغرافياي باطن شكوفا مي 

بلندايي كه  .قدس و قابل قسم خوردن استاست كه م ”طور“اين . شود
و دقيقاً از اين . در آن كيفيت، مالقات با واحد مطلق صورت مي گيرد

. روست كه براي ذهن هاي اسير محسوسات دنيوي، درك ناشدني است
  .را عين برخورداري از حيات و آگاهي ناب بدان ”طور“لقاء در 
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علَي نُورِِ -454   نُور 

الْمصباح في  ،مثَلُ نُورِه كَمشْكَاةٍ فيها مصباح  ،لسّماوات والْأَرضِ اللَّه نُور ا"
الزُّجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب درِّيّ يوقَد منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ لَا شَرْقيّةٍ  ،زجاجةٍ 

لَوو يءضا يتُهيز كَادّةٍ يلَا غَرْبِيو  نَار هسستَم لَى نُورٍ  ،لَمع نُور،  نُورِهل ي اللَّهدهي
شَاءنْ يلنَّاسِ  ،مثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبيو، يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه1و"  

مثَلِ نورِ او چون چراغداني است كه . خدا نور آسمانها و زمين است”
د درون حبابي شيشه اي است و آن چراغي در آن است و آن چراغ خو

حباب چون ستاره اي درخشنده، از روغن درخت پر بركت زيتون كه نه 
روغني روشني بخش هر چند آتشي . شرقي است و نه غربي، روشن است

خدا هر كس را بخواهد بدان . نوري افزون بر نور دگر. بدان نرسيده باشد
آورد، و خدا بر هر چيزي آگاه نور راه مي نمايد و براي مردمان مثَلها مي 

 .”است

به نظر مي رسد كه اين آيه شريفه، آناتومي انسان نوراني را شرح مي     
انسان نوراني، نسخه ي اصلي انسانيت است كه نور خدا در عمق . دهد

. نوري كه روشني بخش آسمانها و وجود آدمي است. وجودش قرار دارد
ر، چراغدان كالبد جسماني اوست و از اين منظ. وجودي كه اليه اليه است

آن چراغِ درونش، قلب روشن اوست كه خود عرش رحمان است و به 

                                                            
  35سوره نور، آيه  ١
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. واسطه ي سينه پاكش كه همچون حبابي شفاف است، احاطه شده است
نور خداوند بر نور تواناييهاي فطرت او قرار گرفته . است ”نُور علَي نُورِِ“

اهي است و اين بركت از انسان نوراني غرق در نور حيات و آگ. است
پس نه شرقي است . از جايي نيامده است. مركزيت او سرچشمه مي گيرد

جاودانه . نه طلوعي دارد و نه غروبي. از عمق باطن خود اوست. و نه غربي
و تمامي قابليت ها و استعدادهاي او، چون روغن با . فرا زمان است. است

اني، اين نسخه اصلي و انسان نور. بركت زيتون، سوخت اين چراغ است
و چنين انساني . جاوداني انسانيت، هم روشن است و هم روشني بخش

مايه هدايت است و به واسطه ي اوست كه خداوند انسانهاي ديگر را 
 .چه خداوند بر هر كاري آگاه و تواناست. روشن نموده و راه مي نمايد

داشته باشيد -455   !پيوند 

 ”1و رابِطُوا”

 )!اشيدپيوند داشته ب(

انسان با ارتباط با جهان . ؛ وصل شدن و پيوند داشتن است”ربط داشتن“
هر پديده اي كه در عالَم، ظهور يافته . هستي است كه انسان مي شود

                                                            
واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم  ورابِطُوا يا أَيّها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا وصابِرُوا آل عمران؛ ،سوره200آيه  1

  تُفْلحونَ
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بدون . است با ارتباط با ديگر عناصر و ديگر پديده هاست كه موجود است
حتي در . ارتباط چيزي وجود ندارد و رنگ هستي به خود نمي گيرد

حوزه ي معاني هر آنچه را كه ادراك مي كني با درك ارتباطش با اجزاء 
خود زندگي با ارتباط انرژي هاست كه . ديگر است كه شناخته مي شود

دانش ما در ارتباط با انواع دانسته . شكل مي گيرد و جريان مي يابد
ارتباط يك واژه ي صرف نيست، يك واقعيت . هاست كه دانش مي شود

. هانشمول است و همه چيز، از ماده و معنا را در بر گرفته استحياتي و ج
حتي در فلسفه كه علمي كلي است اگر ارتباط بين مفاهيم وجود نداشته 

در روانشناسي با فهم ارتباط . باشد، اصالً فلسفه اي وجود نخواهد داشت
احساس و ذهن و رفتار است كه ناهنجاريها شناخته مي شود؛ نحوه ي 

در اقتصاد و . ص با خودش، با جهان پيرامونش، با ديگرانارتباط شخ
اجتماع و خانواده نيز، وجود ارتباط است كه به آنها حيات و بالندگي مي 

در پزشكي از نحوه ي ارتباط بخش هاي مختلف بدن است كه . دهد
تعادل دانسته مي شود و بيماريها تشخيص و راه درمان مشخص مي 

در ميدان هاي نبرد، . اطي زنده و پوياستبدن يك شبكه ي ارتب. گردد
اين ارتباط حياتي مابين نيروهاست كه باعث توان فزاينده و ظفر مي 

و با . اي دوست، هر چيز در هستي از ارتباط زاده مي شود …گردد
براي آدمي توجه . حذف ارتباط در زندگي، يعني مرگ. ارتباط بقا مي يابد

. او نمي تواند خود را منزوي كند .به مقوله ارتباط، امري حياتي است
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و اين ارتباط در . انزوا، تن دادن به نيستي است، به جهل و ناآگاهي است
و مي بيني كه در آيه نيز نمي فرمايد كه . همه زمينه هاي حيات است
به عبارتي مفعول و متعلّق فعل را ذكر نمي . ارتباط با چه چيز مشخص

سازنده و حياتي، در همه ي مقوالت زيرا نيك مي داند كه ارتباط . كند
بيان مي  ”امر“آنچنان مهم كه آن را با فعل . زندگي مهم و اساسي است

در ارتباط با جهان هستي، تو در حال بده و بستان انرژي . ”رابِطُوا“: فرمايد
آن همچون دم و . هر آن چيزي مي دهي و چيزي مي گيري. هستي

رخي رابطه ها كمرنگ مي شوند و در روند زندگي، ب. بازدم، حياتي است
برخي روشن و بارز مي شوند و برخي خاموش و به خفا . برخي پر رنگ

روابط را . كم و زياد، مرئي و نامرئي مي شوند اما از بين نمي روند. مي رود
اين ناممكن  .مي توان تنظيم كرد اما نمي توان آنها را مطلقا از ميان برد

. ما او در ذهنت باشد باز روابط وجود داردحتي اگر كسي را نبيني ا. است
شبكه عظيم و پيچيده ارتباطات هستي، تا زندگي هست، همواره وجود 

. پس به مقوله ارتباط، آگاه شو و آن را به بهترين وجه پاس بدار .دارد
خود را با جهان آفرينش بيگانه مكن و عشق و محبت و خيرخواهي را 

  .زيربناي روابط خود كن
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456-”وجيأجم  و  وجأج” 

، مفسران در طول تاريخ سخنان و اقوال بسيار 1درباره يأجوج و مأجوج
قصد ما در اينجا تكرار حرف هاي گفته شده نيست بلكه بيان . گفته اند

يأجوج و مأجوج، هم خانواده اند و هر دو از يك . نكته اي ديگر است
 ”المأج“. است چشمه ي گنديده سيراب مي شوند و آن خشونت و نافهمي

بي . را گويند ”احمق مضطرب“همچنان كه در القاموس المحيط آمده، 
. است ”اُجاج“ .تلخ است. شعوري كه پر از خشونت و ستيزه جويي است

زير بار حرف معقول نمي رود و . اهل صلح و سالم و فهم و مراوده نيست
نظر از اين م. تنها برداشت خشن و سلطه گرانه خود را پي مي گيرد

يأجوج و مأجوج به كساني اطالق مي شود كه خشونت و بدفهمي در 
و چون اين اوصاف ذميمه . ضمير ناخودآگاهشان نهادينه شده است

فرصت بيابند از هر موقعيتي سرازير شده و كالبد آدمي را در اختيار 
ظهور و كثرت چنين موجوداتي از منظر . گرفته و خود را بارز مي كنند

نه هاي قيامت، يعني از مرحله اي از حيات به مرحله اي قرآن، از نشا
ذوالقرنين، سالك واصلي است كه ميان اين نيروهاي . ديگر رفتن است

خفته در تاريكي هاي اعماق وجود، و عالَم محسوس، سدي مي سازد تا 
اما اين سد هميشگي . زندگي از جريان طبيعي خود منحرف نگردد
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. مي باالخره يكديگر را در هم مي نوردندچه اليه هاي وجود آد! نيست
پس بهتر آن است كه آدمي خود را از شرّ هر خشونتي رها كند و آن 
انرژيِ مخرب را با مراقبه اي جانانه تبديل به نيروي محبت و همدلي 

و اين . ”1يأجوج و مأجوج مفسدند“دقت كن كه قرآن مي فرمايد؛ . نمايد
خداوند همه ي ما را از . ته استفساد در خشونت و نافهمي آنها نهف

 .”ان شاء اهللا تعالي“خشونت و نافهمي مصون بدارد 

 ”المؤمنين و المؤمنات”-457

اين يعني؛ مؤمن . دارد ”امانت“مؤمن در معناي حقيقي اش ريشه در 
و . او برخوردار از نور الهي است. كسي است كه داراي امانت نوريه است

و دقيقاً از اين روست كه . استعاره نيستاين نور واقعي است و تشبيه و 
  .”2مؤمن با نور خدا مي بيند“: فرمودند) ص(پيامبر 

ذرات . اين نورِ زنده و آگاه، موجب اتصال سالك به مبدأ هستي است
نوراني منبعث از نور خدا چون دانه هايي زنده، و همگي حاوي حيات و 

از كارهاي . ”ادهم ايماناًفَز“چه نور ايمان، نوري فزاينده است . آگاهي است
مؤمن اين است كه او همچون برزگري بذر نوراني را در زمين هاي مستعد 

گلستاني كه از  .وجود آدميان مي كارد تا باغ خدا گلستاني شكوفا گردد

                                                            
  94كهف،آيه 1
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او اين مهم را با كلمات طيبه اش، با نگاه . عمق وجودشان سر بر مي آورد
 .مؤمن هر كس را نگويند. ي رساندروحش، و با حسن سلوكش به انجام م

تنها آن كه اين نور را چون امانتي داراست، مؤمن است كه خود نشانه ها 
دارد و ما در كتاب كلمات باراني و برخي مقاالت ديگر به آن اشاره كرده 

پس آن باورمندي را كه فاقد چنين نوري است مسلمان گويند و . ايم
ي نوراني را دريافت و خالصانه  مؤمن آن است كه دانه. مؤمن ننامند

براي فهم بهتر و دقيق تر آيات قرآن كريم، يك . مطيع امر حق است
بايد . سالك بايد به خطاب هاي آيات دقت نموده و آنها را خلط ننمايد

چنين  .بداند كه خطاب هر آيه به چه كسي و در چه كيفيتي است
است با ) ردمم( ”ناس“سالكي نيك مي داند كه خطاب آياتي كه به 

است هر كدام اشاره به معنايي  ”مؤمنين و مؤمنات“خطاب آياتي كه به 
  .خاص و به قلمرو وجودي همان مخاطب دارد

متقين - 458  .هدايتي است براي 

  ”1هدي للمتَّقينَ”

و متقين كساني هستند . كتاب خدا براي متقين هدايت است !دقت كن
هم آنان كه داشتن . سكنا دارند ”ستننه نخوا“و  ”نه خواستن“كه در مقام 

اين كتاب براي كساني كه . ها و نداشتن ها براي شان علَي السوِيه است
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مي خواهند دنيا را ببلعند، براي آنان كه پر از حرص و طمع دنيوي و پر 
از خواهشِ داشتن اند، هدايت نيست همچنانكه آياتش براي اهل ايمان 

. "1ال يزِيد الظالمينَ الّا خَساراً"يست؛ شفاست و براي ظالمين شفا ن
غير از . ظالمين اگر شفاي قرآني بخواهند بايد دست از ظلم خود بر دارند

اين باشد هر چه بيشتر به قرآن بپردازند خسارت بيشتري خواهند خورد 
يضلُّ من “زيرا اين كتاب  .و به گمراهي بيشتري دچار خواهند گشت

آن كتاب . چه كتاب خدا، كتاب دنيا طلبي نيست. نيز هست ”2يشاء
. هر هدايتي را نگويند ”هدي“و . كتاب رهايي است. آزادسازي است

تو از . آن هدايتي است كه تو را به حيرت راهنمايي مي كند ”هدي“
تو را از ميان همه ي انرژي  ”هدي“. چنين هدايتي حيرت زده مي شوي
دارنده ها، به شگفتي عبور مي دهد و هاي مخرّب و همه ي فريب ها و باز

. بن بستي وجود ندارد ”هدي“با . از شبكه ي تار عنكبوتي دنيا مي رهانَد
زيرا در هر موقفي راه هايي را مي گشايد كه به مخيله ات خطور نمي 

نيرويي زنده و هوشمند است، راه شناس و مقصدشناس  ”هدي“. كند
ديد، آن كه دريافتش نمود، جان  را ”هدي“آن كه كلمه ي زنده ي . است

هدايتي  ”هدي“ .به سالمت برده است و نور رهايي بخش را ديده است
و متقي . باشي ”متقي“براي برخورداري از آن كافيست كه . خاص است

                                                            
  82اسرا،آيه ١
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آن است كه ذهنش به چيزي چنگ نمي زند و برده ي خواهش هاي 
او هرگز . دمي بيند و مي گذر. متقي اهل مشاهده است .نفس نمي گردد

  .در هيچ موقفي از مواقف دنيا جاخوش نمي كند و دل نمي بندد
 .خشنودي خدا- 459

 ”1يهدي بِه اهللاُ منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السالمِ”

خداوند به واسطه ي قرآن، هر كس را كه خشنوديش را پيروي كند، به (
 )راه هاي صلح و سالمت هدايت مي كند

: دقت كن، ببين به چه اشاره مي كند! نه و زيباييعجب آيه ي فهيما
! كسي كه طالب خشنودي خداوند باشد به راههاي صلح هدايت مي شود

در چنين كيفيتي ! بلكه مي گويد؛ به راه ها! حتي نمي گويد؛ به يك راه
اين يعني نور صلح و سالم، تماميت . همه ي راه ها به صلح ختم مي شود

 360در اين كيفيت،  .دي ات را روشن مي كندتو را، همه ي جوانب وجو
از هر سو كه . درجه پيرامون وجودت، روشن به صلح و سالم مي شود

صلح و سالم نوري است كه از . بروي، با صلح و سالم روبرو مي شوي
پس جهان هستي نيز با تو از در صلح . درون تو ميجوشد و فَوران مي زند

جنگ و ستيز و كشتار، خواست . ستو نكته همين ا. و سالم خواهد آمد
او صلح و سالم را نشانه . او چنين چيزهايي را هدف نمي داند. خدا نيست
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او خالف ذاتش . زيرا ذات او سرشار از رحمت و مهرباني است. رفته است
خشنودي خداوند، صلح و سالمت . اين محال عقلي است. رفتار نمي كند

آيه را از منظر برهان خُلف اكنون بيا معناي . است و جز اين نيست
آنان كه خشنودي خدا را نخواهند به واسطه ي همين قرآن به “ببينيم؛ 

و اين خطري است كه جهان  ”.راههاي جنگ و ستيز كشيده مي شوند
اي دوست، اصل، صلح و سالم است و . امروز را به شدت تهديد مي كند

. ز اسالم استصلح و سالم، مغ. اسالم ريشه از همين سالم گرفته است
خداوند دوست ندارد كه مخلوقاتش به جان هم بيفتند و همديگر را تكه 

خداوند مي . چنين طرز تفكري الهي نيست، شيطاني است. تكه كنند
  . ”1الصلح خَيرُ“. فرمايد؛ صلح بهترين است

آنكه در زندگيش، صلح و سالم در اولويتش نيست و همواره به آن    
اي درجه ي چندم نگاه مي كند بدون شك از تعاليم تحت عنوان گزينه ه

روزگاراني كه در آن واقع شده ايم بيش از . عاليه اسالم به دور افتاده است
اي دوست، . نيازمند صلح و سالم است. هر زمان ديگر نيازمند مداراست

همه آنچه . در طول تاريخ هيچ جنگي پيروز واقعي و ماندگار نداشته است
تاريخ، به عنوان پيروزي خوانده اي، يا از دست رفته اند و را كه در كتب 

هيچ سرزمين فتح شده اي به دست . يا به چيز ديگري تبديل شده اند
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صلح ماندگاري مي  .جنگ، ماندگاري نمي آورد. فاتحان اصلي اش نيست
و آن . اي دوست، پيروزي واقعي، پيروزي ماندگار و همه گير است. آورد

يت خشنودي خداوند ميسر مي شود، و خشنودي او صلح و تنها و تنها با ن
زيرا جنگ . نمي تواند باشد. يك مسلمان جنگ طلب نيست. سالم است

چه اسالم از عشق و . طلبي با روح متعالي و مغز اسالم سنخيتي ندارد
 .تسليم ريشه گرفته و پيامبرش رحمة للعالمين است

  ...پس نابود باد -460

”قَد لَ كَيف1َرفَقُت” 

 )!پس نابود باد آن نقشه ها كه كشيد(

قُتلَ فعل مجهول است و ! در اينجا نكته اي اديبانه در كار است، دقت كن
گاه معناي دومي نيز به فراخور حال از . است ”كشته شد“آن به معناي 

اما اينها همه معاني . است ”مرگ بر او باد“آن مي گيرند كه به مفهوم 
از وجهي . ور از حقيقت و ذات آيه به نظر مي رسندابتدايي و تا حدي د

و . دگر مي توان گفت؛ اين آيه، به نكته ي لطيف تر ديگري نيز اشاره دارد
در اين وجه از . آن نابود شدن نقشه هايي است كه اهل باطل مي كشند

اين يعني؛ . در مقام نائب فاعل است و تقديراً مرفوع ”كَيف قَدر“معنا؛ 
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گ شخص نيست، سخن از نابودي نقشه هاي تاريك و مخرّب سخن از مر
آنچه مهم . اشخاص چه بخواهند چه نخواهند همه نابود مي شوند. اوست

است افكار و طرح ها و انديشه هاي تاريك و شيطاني و مخرّبي است كه 
مجموعه باور هايي كه مضرّ جان و روح نسل هاي . از خود بجا مي گذارند

خداوند اجازه نمي دهد كه . يه اي اميد بخش استو اين آ …ديگر است
او در هر . نقشه هاي اهل تاريكي و اعتقادات سست شان پا بر جا بماند

از اين رو اين آيه دوبار پشت سر هم،  .دوره اي از بين برنده ي آنهاست
چه حق را نمي توان پوشيده نگه داشت، . در سوره مدثر تكرار مي شود

آن چون خورشيدي . اوهام پليد از ميدان بدر نمود نمي توان با طرح ها و
و يادت باشد كه . است كه هر روزه وجودش را با طلوعش فرياد مي زند

انسان تسليم شده، به طرح و نقشه اي احتياج ندارد، چه او طرح الهي را 
انسان الهي، . پذيرفته و همواره هماهنگ با جريان حيات به پيش مي رود

و دقيقاً از . ذهني و رها از افكار و اوهام بشري استخالي از نقشه هاي 
  .اين روست كه زندگي اش روان و بدون بن بست است
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   .واپسگرايي تمام -461

 ”1اَن نَطمس وجوهاً فَنَرُدها علَي أَدبارِها“

 )!صورتهايي را محو كنيم و به پشت سرشان بازگردانيم(

اين ! دقت كن! زيِ هنرمندانه ايعجب تصويرسا! عجب آيه ي حكيمانه اي
عده صورتهايشان از روبرو معلوم نيست، زيرا چهره هايشان را به پشت 

اين ! صورتهايشان پشت سرشان است نه جلويشان !سرشان برگردانده اند
  . يعني يك واپسگرايي تمام

كسي كه صورتش پشت سرش است يعني همواره گذشته را مي بيند و 
اينان شايسته ي جهان . ه بين، مرده بين استو گذشت. اسير آن است
زيرا . اصالً آن را نمي بينند. اليق حيات پيش رو نيستند. زنده نيستند

پس خداوند نيز صورتهايشان را كه قواي . غرق در گذشته و مجذوب آنند
زيرا ! مدرِكه شان است به همان طرف كه دوست دارند، بر ميگرداند

تنها اليق فرهيختگاني است كه با جريان حيات ، ”زنده بيني“، زيرا ”حال“
همان كساني كه صورتهايشان حقيقتاً رو به زندگيِ واقعي . سير مي كنند

  .است
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  .دوازده چشمهآن  -462 

و اَوحينا الَي موسي اذاستَسقاه قَومه اَنِ اضرِب بِعصاك الحجرَ فَانبجست ”
 ”1علم كُلُّ اُناسِِ مشرَبهممنه اثنَتا عشَرَةَ عينَاً قَد 

و هنگامي كه قوم موسي از او خواستار رفع تشنگي شدند؛ ما به موسي (
آنگاه دوازده چشمه از آن  !وحي كرديم كه عصايت را به آن سنگ بزن

  )!جوشيد و هر گروه، آبشخور خود را دانستند

 
يك  چه مردمان همه با. واضح است كه اينجا سخن از آب معمول نيست

جوششِ دوازده چشمه اشاره به طريقت هاي وصلي ! آب سيراب مي شوند
زيرا طريق وصل هر . است كه هر كدام برخوردار از محتواي خويش اند

اين يعني؛ . گروه از سالكان، متناسب با جوهره ي وجودي خودشان است
هر كس از مسير سرشت و فطرت الهي خويش است كه واصل به حق مي 

سلَمي، در روايتي از قول  ”حقايق التفسير“بهترين تعبير را  شايد. گردد
  :بيان كرده است) ع(امام رضا

از معرفت دوازده چشمه جوشيد و اهل هر مرتبه به چشمه ي خويش “
گسيل شد؛ اولين چشمه، توحيد، دومين چشمه بندگي و خشنودي به 
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ضع آن، سومين چشمه اخالص و چهارمين صدق و راستي، و پنجمين توا
و ششمين رضايت و تفويض امر، هفتمين آرامش و وقار، هشتمين 
سخاوتمندي و اطمينان به خدا، نهمين يقين و دهمين چشمه آگاهي، 

هر . يازدهم چشمه ي محبت، و دوازدهم چشمه ي اُنس و خلوت است
سالك به چشمه واالتر نظر دارد و چشمه به چشمه عروج مي كند تا به 

 .”ر او محقِّق گردداصل واصل شود و حق د

زند؟ -463 حرف نمي  ما    چرا خدا با 

 ”1و قالَ الَّذينَ ال يعلَمونَ لَوال يكَلِّمنَا اهللاُ”

 )!گفتند؛ پس چرا خدا با ما حرف نمي زند؟] به تمسخر[و جاهالن (

. خداوند هر گاه كه بخواهد و با هر كس كه بخواهد سخن مي گويد    
وحي اگرچه ! ز متكلم بودنش را داشته باشد؟كيست كه ياراي جلوگيري ا

منقطع شده و لزومي به ديني جديد نيست، اما اين به معناي سخن 
خداوند به هر شيوه اي كه بخواهد و هر زمان كه . نگفتن خدا نيست

نكته . بخواهد، سخن مي گويد و متكلم بودن از اوصاف ذاتي اش است
سخنانش را كه آن به آن در اينست كه آيا همه ما گوش شنوا داريم تا 

هستي جاريست، بشنويم؟ روزي در طبيعتي زيبا، براي تفهيم همين 
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نكته، به برخي از دوستان گفتم كه هر كدام تكه سنگ يا چوب و فلزي را 
آنها همين كار را كردند و در ميان آن سر و . برداريد و به هم بزنيد

آنگاه . نم آمد را گفتمصداهاي دلخراش، من زيباترين جمله اي كه بر زبا
پاسخ معلوم بود؛ هيچكدام شان ! از دوستان پرسيدم كه اآلن چه گفتم؟

پس گفتم، حال ! در آن غوغاي صداهاي ناهنجار چيزي نشنيده بودند
آن سر وصداهاي برخورد چوب و ! مشخص شد كه چرا ما نمي شنويم؟
ز صداهاي ي ما پر ا در سر و سينه! سنگ و فلز، تمثيل اوضاع ذهن ماست

با  …ناهنجار است، پر از فكر و خيال است، پر از تضاد و درگيري است
امروزه بشر دچار . اين وجود چگونه انتظار داريم چيز لطيفي را بشنويم

به واقع او جز . اگرچه خود بپندارد كه مي شنود. بيماري ناشنوايي است
ي صداي خودش را، جز برداشت خودش را، جز قضاوت ها و پيش ذهن

و تا وقتي . او آماده ي شنيدن حقيقت نيست. هاي خودش را نمي شنود
  .وجودش آرام و مستعد شنيدن نشود، از حقايق محروم است
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  .انسان نوراني -464
 ”1مطلَع الفَجرِ”

  )!محل طلوعِ نورِ سپيده دم(

، ”انسان نوراني“، محل طلوع است و آن در قاموس باطني، ”مطلع“  
چه . نور حيات و آگاهي از او طلوع مي كند. سانيت استنسخه ي اصلي ان

چه آن كه . تسليمِ محض، اوست. اوست كه تماماً در اختيار حق است
خالي از من است، آن كه شفاف ترين است، انعكاس دهنده ي نور 

اين نور خالص را ابتدا چنين كسي دريافت مي كند كه قابليت . خداست
نور خالص . ديگر سالكان را در بر مي گيرددريافت دارد، و از آنجاست كه 

تا او و به اوست و داده هاي نوراني از اين مركزيت است كه ديگران را 
آن . در فضاي آسمان بيرون، نه مغربي است و نه مشرقي. منور مي كند

و الّا نور هميشه هست . چه كه تصور مي كني، حاصل گردش زمين است
براي خورشيد، چه طلوعي و چه  .و برايش صبح و شبي وجود ندارد

اما براي ما كه اسير چرخش روزگاريم، طلوع و غروب، موجوديتي ! غروبي؟
از اين رو هر سالكي كه خالي شود و چون آينه اي شفاف . نمايشي دارد

بر  ”انسان نوراني“گردد، و به شبكه ي نوراني و فراگيري كه از عمق وجود 
. التبع به وجود خود كشانده استرا ب ”سالم“خاسته، متصل شود، نور 

سالكان حق، در چنين فجري به روشنگري نائل شده و خود نوراني مي 
  .گردند
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و روز-465   .تعليم شب 

 ”1رب انِّي دعوت قَومي لَيلَاً و نَهاراً”

 )!فرا خواندم] به توحيد[ ”روز“و  ”شب“پروردگارا، من قوم خود را (

. در گزارش كارش به رب اش مي گويد) ع(اين جمله اي است كه نوح   
! را بصورت خاص و مجزا نام مي برَد؟ ”روز“و  ”شب“نكته اينست؛ چرا او 

اگر قضيه صرفاً اشاره به زمان و معناي متعارف آن بود، مي توانست بگويد 
را به  ”روز“و  ”شب“، اما او ”هر زمان يا مدام آنها را دعوت مي كردم“كه 

به نظر ميرسد كه او در جمله اش به اين ! مي دهد ظرافت از هم تميز
اشاره دارد كه دعوتش در دو قلمرو آگاهي بوده است و ظاهر و باطن را 

از نوع آگاهي  ”روز“اين يعني؛ جنس آگاهي هاي . شامل مي شده است
خودآگاهي هاي ذهني حاكم است و در  ”روز“در . نيست ”شب“هاي 

به عالَم جسم است و ديگري اشاره  يكي اشاره. آگاهي هاي روحي ”شب“
، با زبان روح ”شب“با زبان ذهن است و تعليم  ”روز“تعليم . به عالَم روح

به عبارتي؛ نوح، دو . است و نيازي به مواجهه و حضور جسماني ندارد
تعليم داشته است يكي دعوتي بر اساس منطق ذهني، و ديگري دعوتي 

از آن ياد شده  ”شب“ت دوم، به دعو .اسراري كه با زبان روح بوده است
قرآن نيز دريافت شبانه را خصوصاً يك سوم پاياني آن را، موعدي . است
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، دو آگاهي با دو زبان ”شب“و  ”روز“از اين منظر، مراد از . خاص مي داند
و دو منطق و زمينه هاي مختلف است و پيامبري چون نوح اين نكته را 

توحيدي است همه جانبه كه  چه توحيد حقيقي،. به خوبي واقف است
 .بايد هر دو قلمرو ظاهر و باطن را فرا گيرد

زمينابس -466   !.ط 

 ”1و اهللاُ جعلَ لَكُم االَرض بِساطاً“

 )!و خداوند زمين را برايتان گسترده نمود(

بسط زمين، به معناي . يك معناي زمين در قرآن، زمين وجود خود توست
در اين زندگي در اختيار تو گذاشته گستردگي تمام چيزهايي است كه 

نيرويي . تو داراي استعدادها و توانمندي هاي بزرگ و كارآمدي. اند
شگرف در انسان به وديعت نهاده اند كه با دستيابي به آن، زندگي از اين 
تنگي و تاريكي و كرختي به در مي آيد و كيفيت حيات به گونه اي ديگر 

. بشر است كه او را محدود كرده استاين ذهن محدود . رقم خواهد خورد
. وقتي مرتب به خودت تلقين كني كه نمي تواني، پس نخواهي توانست

نديدن ها، نشنيدن ها، نيافتن ها و بسياري از ضعف هاي ديگر، محصول 
سلوك براي رسيدن به اقتدار دروني و . ذهن بسته و تاريك ماست
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ينِ تو و زمينه هاي تو، و چون اين شود، خواهي ديد كه زم. خداداده است
نگاهت را وسيع . بسيار گسترده تر از آني است كه به تو تلقين شده است

با تغيير نگاهت، زمين تو نيز تغيير . كن، زمينت را وسيع خواهي يافت
زيرا خداوند آن را . خواهد كرد و به وسعت الهي اش نمودار خواهد شد

  .وسيع آفريده است

حقيقي - 467   .قرآنخوان 

”يسفَال تَنس 1نُقرِئُك” 

 )!بزودي تو را وادار به خواندن مي نماييم، پس فراموش نكن(

از . خواند در اصل اين خداست كه قرآن مي. قرآن خواندن، كار خداست    
منظر قرآن، قرآنخوان حقيقي خداست و اين اوست كه هم مي خواند و 

خواندن او تبعيت ما در بهترين شرايطش از . هم به خواندن وادار مي كند
آنگاه كه ما خوانديم تو هم از آن ( ”2فَاذا قَرَأناه فَاتَّبِع قُرآنَه“مي كنيم؛ 

. اين كه گفتم نكته اي واقعي و تجربه شده است !.)خواندن پيروي كن
قرآن خوانانِ مقرّبِ الهي، گاه هنگام خواندن . تشبيه و استعاره نيست

و تسليم، آواي قرائت لطيف و  هاي سكون قرآن، به ويژه در دل شب
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مسحوركننده اي مي شنوند كه چند آيه جلو تر از آنها در حال خواندن 
  . خواندني كه اين جهاني نيست. است

اي دوست، آنگاه كه توفيق خواندن يافتي، تصور نكن كه اين تويي كه   
ابتدا به ساكن ميخواني بلكه اين اوست كه آياتش را از لب و دهان تو به 

بزودي تو را به خواندن وادار ( ”سنُقرِئُك فَال تَنسي“. رتعاش وا مي داردا
بدان كه كالم الهي، خواندني الهي مي !). كنيم، پس فراموش مكن مي

. يك ارتعاش هماهنگ، كه زبان و ذهن و قلب را يگانه مي كند. طلبد
و  ارتعاش چنين خواندني است كه بر ارتعاشات جريان زندگي ات، بهترين

 .شفابخش ترين تاثيرات را خواهد گذاشت

زندگي كنيد -468 پسنديده    .با همسرانتان، 

”عرُوفنَّ بِالمرُوه1عاش” 

 )با همسرانتان، پسنديده زندگي كنيد(

از منظر . داند قرآن، زندگي كردن بر اساس زور و اجبار را مردود مي   
شرُوهنَّ عا“قرآن، يا زندگي كردن بر اساس عرف و خوبي است؛ 

عرُوفحسانِِ“، و يا رها كردن به لطف و احسان است؛ ”بِالمنَّ بِا1فارِقُوه” .  
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وادار كردن ديگري به زندگي با زور و ارعاب و تهديد خالف شأن    
زيرا قرآن به كرامت انساني و حق . انساني و خالف مشي قرآن است

گي هاي بر اساس داند كه زند چه نيك مي. انتخاب افراد حرمت مي نهد
تهديد و اجبار، موجب تخريب روح و روان و باعث بروز بيماري هاي روان 

خانه اي كه چنين فضاي تاريكي بر آن حاكم باشد، . تني عديده است
دگر كانون سكون و آرامش نيست و ادامه چنين زندگيهاي پر تنشي، بر 

بلكه خالف نظر عده اي، نه تنها امنيت جامعه را تضمين نمي كند 
زيرا جامعه ي سالم در گرو . سالمت و امنيت آن را به خطر مي اندازد

و فرد سالم فردي است كه داراي ذهن سالم و . وجود افراد سالم است
لذا حكم قرآن صريح و واضح است؛ يا با گذشت و . عواطف سالم است

خوبي و مهرباني زندگي كنيد، و يا به لطف و نيكي و احسان از يكديگر 
يعني هر كدام كه به . است ”بينَ الحسنَيين“چنين طريقتي . شويدجدا 

وقوع بپيوندد، خير است و خداوند وعده داده كه خيرش را نصيب طرفين 
اين بدان سبب است كه خداوند، جنگ و ستيز و كشمكش و زور و . كند

الصلح “: او خدايي است كه به صراحت مي فرمايد. اجبار را دوست ندارد
  ).صلح بهترين است( ”2خَيرُُ
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  !جايگاه بلندمرتبه-469

  ”1مكانَاًعلياً”
  !جايگاه بلندمرتبه

در قرآن است، يك نبي حكيم و مقتدر و ) ع(ايليا ي نبي كه همان الياس 
پر از خداست و خداوند در قرآن در باره اش مي . زنده و اسراري است

اين !). و را به جايگاه علي رفعت داديمما ا( ”و رفَعناه مكانَاً علياً“: فرمايد
كه او نيز رفعت يافته، در قيد ) ع(يعني هنوز زنده است و چون عيسي

جايگاهي اسراري كه ! حكايت ها دارد ”مكانَاً علياً“ .حيات به سر مي برد
نيز ) ع(جالب است بداني كه خود امام علي . هر كسي را بدان راه نيست
چه پيوندهاي . 2”نام من در تورات ايلياست“ :در خطبه اي مي فرمايد

تو گويي روحي مقتدر، دوره به دوره راهبري سالكان الي اهللا را ! شگفتي
اسرار عجيبي دارد اين . متناسب با مقتضيات زمان و مكان عهده دار است

آيات و اين رجعت ها، و ذهن بشري ما چگونه به كنه آن آگاه شود، اگر 
و همچنانكه سوره صافات اشارت مي كند؛ عاشق ا! لطف حق يار نباشد؟

. است ”ال اله الّا اهللا“، غيور به توحيد و نگهبان كلمه ”اَحسنُ الخالقين“
بيت “شخصيت او چنان اسراري است كه حتي در منابع اسالمي، نام 
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نيز در حديثي رمز آلود ) ص(پيامبر اسالم . نيز گويند ”ايليا“را  ”المقدس
مسجِد الكَعبةِ، : انَّما يسافَرُ الَي ثَالثَةِ مساجِد“: اند يا اشاره كردهبه مسجد ايل

يلياءا سجِدم ي، وسجِدم سزاوار است كه تنها به سه مسجد سفر . (”و
  .1)كنند؛ مسجد كعبه، و مسجد من، و مسجد ايليا) سلوك(

 
  !. ظلمِ باغ-470

 ”2ًشَيئَا منه تَظلم لَم و اُكُلَها آتَت الجنَّتَينِ كلتَا”
 !)دادند مي را شان ميوه ظلمي هيچ بي باغ دو آن(

 منظر از يعني؛ اين! ميگردد بر باغ به ”ظلم“ فعل اينجا در! كن دقت  
 هم باغ. اي دانسته كه نيست متعارفي معناي آن به فقط كردن ظلم قرآن،
 قرار درستش مسير در كه چيزي هر. باشد ظالم ندادنش ميوه با تواند مي

 شك بي نباشد، اش خداداده تعالي و رشد راه بر كه چيزي هر نگيرد،
 كم بي را اش ثمره كه آن بجاي و. داشت نخواهد ارزنده و مفيد ي نتيجه

 هزينه دوست، اي. بود خواهد مضر بلكه و فايده از خارج دهد، كاست و
 تيحماق ثمر، بي هاي انديشه و ها طرح براي گذاشتن وقت و كردن

 چه ندهد ميوه كه اي ميوه درخت هر آسمان، منظر از. است نابخشودني
 .بايد عشق ي ميوه را، عشق ي دانه كه بدان. شود تبديل هيزم به بسا
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 ارتباطي در كه اند سالك باغ دو محسوس، عالَم و معقول عالَم كه بدان و
 شوند ربارو عشق به درون نيك هاي انديشه كه آنگاه. دارند قرار تنگاتنگ

 به نيز بيرون و جهيد خواهد بر آگاهي نور گردند، سيراب همت آب با و
  .نمود خواهد بارز عيان به را اش ميوه درون، از تبعيت

  .كلمه و روح رابطه -471 
”تُهمو...  كَل وحنه ر1ُم” 

 !)اوست از روحي و...  او، ي كلمه(

 چيزي وقتي تا. است ”مهكل“ اش مركب. يابد مي ظهور ”كلمه“ با ”روح“ 
. ندارد شكلي هيچ. برَد مي سر به خويش مجرد تهي در ”روح“ نگفتي،

 هر. است وجود از مظهري. است ارتعاش از شكلي ”كلمه“ هر آنكه حال
 كلمه شكل. ”2شاكلَته علَي يعملُ كُلُّ“. دارد را خود كارايي فرمي و شكل

 و است، ذهن در ترش مخفي است، زبان در ظهورش ترين سطحي در
 ”كلمه“ وقتي. ندارد شكلي آن از تر عميق و. است قلب توجه در اش اَخفي

 نَفَس ضربĤهنگ با كه است روح حامل آن شود، صادر وجود اعماق از
 كارآمد بسيار و قدرتمند اي كلمه اي، كلمه چنين. شود مي داده بيرون

                                                            
دينكُم و ال تَقُولُوا علَي اللَّه إِالَّ الْحقَّ إِنَّما الْمسيح عيسي   يا أَهلَ الْكتابِ ال تَغْلُوا في	:171نسا،آيه 1
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  بِاللَّه وكيالً  كَفي
  84اسرا،آيه 2
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 روست اين از دقيقاً. دارد ديگر هاي پديده بر ناپذير انكار تاثيري زيرا. است
 بشدت گويند مي سخن وقتي و گويند مي سخن كم واصل كامالن كه

 نيك زيرا. هستند آن لحن حتي و فرم و شكل و خود، كلمات مراقب
 از مراد پس. اند يافتني ظهور و روح به زنده كلمات، اين كه دانند مي

 با آن و ستا ظهور داراي و زنده وجودي است؛ قائل قرآن كه اي كلمه
 براي مناسب ي ترجمه. است متفاوت گويند مي لغت اهل كه اي كلمه
  .است ”واژه“ گويند مي لغت اهل كه آنچه

عمل-472  .شكل و 
 ”1شاكلَته علَي يعملُ كُلُّ”

 !)كند مي عمل خويش شكل اساس بر چيز هر(

. دارد شكلي چيز هر جهان اين در. بنگريم دگر وجهي از را آيه اين بياييد
 خويش شكل داراي نيز ها انديشه و احساسات حتي حيوان، گياه، جماد،

 در تاثرش و تاثير و كند مي عمل خويش شكل اساس بر چيز هر و. اند
 فرم و ها شكل جهان در ما. است خودش فرم و شكل با متناسب هستي،

 حتي. يابي مي فرمي و شكل بنگري، كه سو هر. ايم افتاده دام به ها
 نيز شمسي منظومه. است خويش فرم و شكل داراي بينيم مي كه ييرؤيا

 حيات تداوم باعث كه است فرم و شكل اين و است خويش شكل داراي

                                                            
  84اسرا،آيه 1
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 ما هاي سلول تك تك حتي و ما بدن جهان، اين در. است شده ما مادي
 فرم و شكل با عصبي سلول فرم و شكل. اند خويش خاص شكل داراي
 هر زيرا است متفاوت نيز كاركردشان فلذا ستا متفاوت اي ماهيچه سلول
  . كند مي عمل فرمش و شكل اساس بر چيز
 گرد، سنگ تكه يك. ظاهري هم و است محتوايي هم فرم، و شكل اين

 را اينها. است متفاوت صاف سنگ تكه يك با هستي جهان در تاثيرش
 اندر دست وجودي هاي فرم و ها شكل جهان، اين در بداني تا گفتم

 و ها مثلث و ها مربع و ها دايره در شرقي مكاتب كه يي”مانداالها“. رندكا
. است آدمي روان و روح بر شكل تاثير از حاكي همه كشند، مي غيره
 در را آن موقعيت و شكار شكل روند شكار به اينكه از قبل ها نمش حتي
 شكارشان تا شود، آن متوجه ”روح“ تا كشيدند مي زمين بر اي دايره
 اينها. گذاشتند مي شكارگاه به قدم مراسمي چنين از بعد و شود، مينتض

 به نسبت ”روح”كه دانستند مي االيام قديم از كه است سبب بدان همه
 بي خود ذات در روح زيرا. كند مي توجه بدان و است حساس شكل،
 فرمي و شكل هر. شود مي جذب ها فرم و ها شكل به پس. است شكل
. دارد خروج و ورود و موقعيت و مكان. ماجراست يك. است نقشه نوعي
. است آن موقعيت و مكان ي كننده بازگو ماجرا، هر در چيز هر شكل
 با كه است بخشي رهايي و خير هاي شكل از مملو كريم، قرآن هاي سوره

 جهنم، بهشت، از زمين، و آسمانها از ها تصويرسازي. اند شده رسم كلمات
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 و باغ از سلوك، و سير وقايع از ماجراهايشان، و پيامبران از آدم، خلقت
 از ابراهيم، آتش گلستان از مرگ، از پس جهان از ماه، و خورشيد از نهر،
 رفتن غرب و شرق از و عيسي كردن زنده پرنده از موسي، عبور

. اند روح بر گذار تاثير هاي فرم و ها شكل داراي همه و همه... ذوالقرنين
 به كند، فهم و ببيند را ها فرم و ها شكل اين واندبت كه هر منظر، اين از

 از كند، فهم و ببيند كه آن و. كند فهم و ببيند را آيات است توانسته واقع
 به توجه باطني، منظر از زيرا. است كرده عبور سالمت به ماجراها همه
 از بسياري از روح نجات و روح، آگاهي باعث آنها، فهم و قرآني هاي شكل
 مورد هم ها، فرم و ها شكل تاريخ، طول در. گردد مي دنيوي يها اسارت
. شيطاني و مخرّب نيروهاي توجه مورد هم و اند بوده الهي نيروهاي توجه

 پرداخته و ساخته فرم و شكل اساس بر ساحران هاي طلسم از بسياري
 ...شوند مي

 يزندگ ها فرم و ها شكل جهان در ما بداني تا كردم اشاره نكات اين به
 آنها از آنگاه و شود مي آگاه ها فرم و ها شكل به سالك يك. كنيم مي
 بر مراقبه با مخرّب، اشكال از ويژه به ها شكل از شدن رها. گردد مي رها

 اليتناهي شكل بي“ آن به را خود وجه كه آن. شود مي محقق ”شكلي بي“
 و رندگي مي قرار او مادون ها، فرم و ها شكل ي همه كند، تسليم ”مطلق

 و آفرين اعجاز منتها بي مطلق خداي به توجه. رهد مي شان سيطره از
  .است بخش رهايي
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 .داشته باشيد ايمان-473
 ”ءامنُوا“

 !)باشيد داشته ايمان(

 آرمان و آرزو به ايمان نيست، برداشت به ايمان نيست، فكر به ”ايمان“  
 آرزو و خيال و شتبردا و فكر به باور. نيست چيزها اين به ايمان. نيست

 كه آنچه حقيقت به ايمان،. گويند نمي ايمان را اينها. نيست ايمان كه
 ،”هست“ كه آنچه. شود مي اطالق است ”هستي“ جنس از و ”هست“

 پيوندي است، واقعي امري ايمان لذا. نكنيم دركش تمامي به اگرچه
 توهمي. هست ”هست“ جنس از. است ”حال“ در و زندگي با عميق
 داشته ايمان مان، توهمات به مان، تصورات به ما كه نيست قرار. نيست
 ،”هست“ كه آنچه به همواره ما. است ”حقيقت“ از افتادن دور اين. باشيم

 جنس از گويد مي قرآن كه ايماني. داريم ايمان جاري، و زنده حقيقت به
 و واجور جور حرفهاي به داشتن ايمان معناي به آن. است ”حيات“

 است زنده حقيقت تام پذيرش ايمان. نيست اساس بي القائات و اتتوهم
 پس. ”ايماناً فَزادهم“ است شدني زياد. پوياست و شود مي نو آن به آن و

 را ”زنده“. بنگر هشيارانه را حيات جريان و هستي و كن باز را چشمانت
 كه است ”زنده“ آن( ”هو الّا اله ال الحي هو“. را ”حي“. باش داشته ايمان
 بخش نجات ”زنده“ نيست، بخش نجات مرده). نيست او جز خدايي هيچ
  .باش داشته ايمان را ”زنده“. است
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 .كافي- 474
“اهللاُ اَلَيس ِبِكاف هبد1ع” 

 !)نيست؟ ”كافي“ اش بنده براي خداوند آيا(

 را اسم اين قدر. است ”كافي“ خداوند كارآمد بسيار و نيك اسماء از يكي 
 عدد به و قمري ماه روزهاي عدد به بار 28 كه است اسمي اين. بدان

 بصورت بار 27 و اسم صورت به يكبار. است آمده قرآن در هجا حروف
 نمي باقي خالي جاي. است كننده پر. است كننده كفايت كافي،! فعل

 با. است رسيده ظهور به ”كافي“ شود، او از پر آدمي كه آنگاه. گذارد
 احساس كمبودي و نقص. نداري چيزي به نياز. شوي مي پر تو خداوند

 از اينكه براي و. ماند نمي باقي ديگري چيز براي جايي زيرا. كني نمي
. باشي شده خالي آن از پيش كه است ضروري و الزم شوي، پر خداوند
 و ها دانستگي از خالي وهم، و خيال و فكر از خالي. چيز هر از خالي

 پرستي آمال از خالي دلبستگي، و وابستگي از خالي ده،ش شرطي باورهاي
! شد خواهي رستگاري و الوهيت از پر آنگاه، فقط و آنگاه و... پروري آرزو و
 درونش. است توانمند آغازگري است،) 111( ”الف“ چون) 111( ”كافي“

 و شوي، مي سير شوي، مي نياز بي ”كافي“ با تو. است خالقيت از سرشار
 مي رها چهره هزار دنياي هاي گري جلوه و ها بازي از تدل و چشم
  .گردد

                                                            
  36زمر،آيه 1
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 .راه خدا-475

 "1اهللا صراط"

 طول و عرض. نيست شناسي مي كه هايي راه از هيچكدام شبيه خدا راه   
. نيست اشاره قابل. رود نمي جايي به جايي از ديگر، هاي راه چون. ندارد

. شود نمي ديده است، بزرگ كه بس از. ناپيداست است، ظاهر كه بس از
 تعريف، با و كرد تعريفش توان نمي. است مكان و زمان سيطره از خارج

 آن بر توان نمي. شد مالكش و خريد را آن توان نمي. نمود محدودش
 جا همه. هست را همه. نيست انحصاري. كرد تصاحبش و انداخت سيطره
 سر نه و باالست سر نه. ندارد خاصي جغرافيايي جهت هيچ اما. هست
 بر خدا، راه... نيست هم چرخشي. راست به نه رود مي چپ به نه. پايين
 با شدنش بارز. توست خير پر تقدير حاوي كه فطرتي. توست الهي فطرت
 نمي خدا راه از وسيعتر راهي. درستي و راستي تبلورش،. محض تسليم
 بست، بن بي. است خاليق نفوس عدد به. دارد جا همه براي. شناسم

 مي همه درون از كه است حياتي نور خدا، راه. پويا و زنده اهنگ،هم
  .است نشستن گل به و دادن شكوفه همچون آن. گذرد

 

                                                            
الْأَرضِ أَلَا إِلَى اللَّه صرَاط اللَّه الَّذي لَه ما في السّماوات وما في :،سوره شوري53اشاره به آيه ١

وريرُ الْأُمتَص.  
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