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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (691 -5ف  681)ص  اهلل سلوک الی مسیرمبحث 

محبت تفکّر، االلباب یا اهل محبّت،  اولو، بیت در مکتب اهل اهلل سلوک الیمسیر  :ها واژه کلید

حکما، علما، ) ،در قلب دیدن خدا بالمعاینهی کبری،  منزله، کمال اهل محبت منازل مختلفخدا، 

 .اهل ریاضت، دلیل امکان سقوط (اهل ریاضتیا  صدّیقان

 

 ها قبل در مسجد سهله معتکف  سال  معین شیرازی آقا سیّدعبدالحسین مرحوم حاج

از  و داشتنی دوست بسیار سیّدی علیه تعالی اهلل رضوان یشیراز معین آقا سیّدعبدالحسین مرحوم حاج .بودند

 یسید کرد. ها هم صحبت می آمد و بعضی وقت آقا می به جلسات حاج .بود آقا دوالبی قدیمی حاجرفقای 

 مسجد سهله جایی است که ،دانید میهمانطور که داشتنی و بزرگوار بود.  دوست بسیار نورانی،

اگر خدا توفیق خواهد بود. آن حضرت منزل مسکونی  فداهارواحنا عصر بعد از ظهور حضرت ولیّ اهلل شاء ان

 ؛رددی داهای متعدّ مقامبرند.  زائران را به آنجا میداد و در خدمت عزیزان به عتبات مشرّف شدیم، 

شوند و یا  آنجا معتکف میافراد و جمعه، های چهارشنبه  ست. شبه هم در آنجا مقام امام زمان

های چهارشنبه  اصل اینکه شب عبادت کنند.آنجا باشند و بروند و  چهارشنبه کنند چهل شبِ قصد می

کسی چهل شب که اگر معروف است  مسجد سهله است.به  مربوط ،روند مسجد جمکران میبه 

شود. اطراف  نصیبش می ارواحنا فداه عصر مسجد سهله باشد، توفیق زیارت حضرت ولیّدر چهارشنبه 
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مشکلی  ؛تا صبح بمانندهم شب را  توانند با خانواده آنجا بروند، میهایی هست که افراد  مسجد حجره

 .ندآقا معین شیرازی در مسجد سهله معتکف بود حاج .ندارد

جانب ایران به سوی مسجد سهله  اشخاصی از ،کنند در آسمان مشاهده میهای شب  نیمه

حالت در  6.َورَة  س  قَ  م ن   ت  فَ ر   ؛ةٌ رَ ف  تَ ن  ُحُمٌر ُمس   خوانند: میآیند و شعارگونه با هم این آیات شریفه را  می

سهله سمت مسجد  از سمت ایران بهدر آسمان  گروههای زیادیکه بینند  میدیگری  التح یا مکاشفه

خرهای گریزان که از یعنی  ؛َورَة  س  قَ  م ن   ت  فَ ر   ؛ةٌ رَ ف  تَ ن  ُحُمٌر ُمس   دهند: آیند و با همدیگر این شعار را می می

 خواندند. این آیات را می گریزند. نده میشیر درّ

مورد این در فردا صبح ایشان به نجف مشرّف شدند و با تعدادی از رفقای اهل علم خود 

آقا معین به  فردا صبح حاج ر به بررسی پرداختند تا به سرّ مسأله پی ببرند.مدّثّی  آیات سوره

ام.  ین چیزی دیدهنچآقا داستان چیست؟ من  کهروند  ن میرفقای اهل علمشابعضی سراغ به نجف و 

 ن آیات چه راز و رمزی نهفته است؟در ای

را  بیت اهلل در مکتب اهلشریف که راه سلوک الی  به این حدیث نهایتاً در تفسیر برهان

دهد، برخورد  ی مقابل راه اهل تحصیل و زهد و ریاضت قرار می کند و آن را نقطه تبیین می

، ذیل هر آیه تفسیر برهان یک تفسیر روایی است. تفسیر بسیار ارزشمندی هم هست. نمودند.

روایی  یتفسیر نورالثّقلین؛ آن هم؛ مثل تفسیر نقل کرده است ،وارد شدهآیه به آن  راجعکه را احادیثی 

این  .خورند برمیاست،  نشان داده اهلل را ک الیحدیث عجیبی که مسیر سلو بهدر این تفسیر . است

 خوانیم.  رسیم و می میبه آن  ؛یما هنقل کردرا جلوتر حدیث 

شب جمعه هم  به یامثل شب چهارشن ،حضور در مسجد سهله شب بعد، که از ایّام خاصّ

شامی  ،نبود، با حدود صد نفر از رفقا در مسجد سهله جمع شدیم و به برکت این عطای الهی
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اشفه یا این مکآقا معین به  حاجبعد از اینکه  شبِ گفتند  آقا می حاج ه و از حضّار پذیرایی شد.تهیّ

عنوان جشن و  بهپیدا شد؛ این حدیث  ،و به برکت آنبود  راه پیدا کرده چیز دیگرهر یا  رؤیای صادقه

از رفقای اهل معنا در مسجد صد نفری ، بوده شادی اینکه خدای متعال چنین عنایت و عطایی کرد

 . م حسابی هم داده شد و پذیرایی شد؛سهله جمع شدیم و یک شا

ه کرد و به رفقا به این مناسبت نان و کباب تهیّ، خمینی آقا مصطفی شب بعد هم مرحوم حاج

ماجرای  .اهل سلوک، اهل معنا و خیلی بزرگوار بود هم آقا مصطفی حاج .له شامی دادسهدر مسجد 

ن ساواک یا مأموراکه رژیم بعث  ؛به آن معنا نیستشهادت  ،کنند نقل میایشان که برای  ی همشهادت

یک  کردند که در آقا دوالبی نقل می حاج طور بوده باشد. معلوم نیست این د.نایشان را شهید کرده باش

رفت.  قالب تهی کرد و ؛مصطفی با آن رفت آقا نسیمی بهشتی آمد و حاج ،ی نماز صبح سجده

 ،هرحال به .آقا دوالبی داشت ی خاصّی هم به حاج عالقهبود؛  خیلی بزرگوار و اهل معنا ،حال ایّ علی

 سور داد.هم به برکت این عطا  آقا مصطفی حاج

 ؛چنین است ،است طوالنی حضرت صادقمتن این حدیث که قسمتی از یك فرمایش 

است که حدیث  بخشِمنتها این  ؛آمده است"مصباح" تر از این است که در  البته متن حدیث طوالنی

باب بحث والیت  ی حدیث در بقیه ؛است بیت اساس مکتب اهل اهلل بر ر بر مسیر سلوک الیناظ

 نقل شده است.در دو جای بحاراالنوار تفسیر برهان و  های متعدّدی نظیر در کتاب این حدیث .است

 حدیث این است؛ آن عطای بزرگ این است:

 آینه صاحبان خِردهای ناب کسانی هستند که هر :،ينَ باب  ال ذ  ل  الَ  یول  إن  اُ   2فرمودند: امام صادق 

فکر ]کسانی هستند که[  :ة  رَ ف ك  وا ب ال  لُ َعم   صاحبان خردهای ناب چه کسانی هستند؟ .اند گونه این

ن  ي َور ثُ َحت   عملی کردند.   ی از فکرشان استفاده کار انداختند؛ خودشان را به تا از این تفکّر،  :ُه ُحب  الل  وا م 

به محبّت رسید؛ ولی  شود با عبادت هم می .با فکر به محبّت رسیدند ؛محبّت خدا را به ارث بردند
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تِّيَن َسَنة   ،3َسَنة   ينع  َسب   ع باَدة   يٌر م ن  خَ  َرُة ساَعة  ف ك   ؛ایشان با فکر به محبّت رسیدند فکرشان  5.َسَنة   اقالً یا 4،س 

 محبّت خدا را به ارث بردند. ،کار انداختند و از این تفکّر را به

به برد و  وقتی قلب محبّت خدا را به ارث می :فُطْلُّهِ الرَعَ إلَیْسْأَ تَضاءَ بِهِاسْ وَ بُقَلْثَهُ الْذا وَرِنَّ حُبَّ اهللِ إِفَإِ

 فِةَ الُّطْلَزِنْمَذا نَزَلَ فَإِ گیرد. ، لطف به سوی این قلب سرعت میکند می ت پیدانورانیّ ،نور محبّت الهی

د یشخص وقتی به برکت محبّت الهی به منزل لطف وارد شد، از اهل فواو  :فَوائِدِلِ الْهْأَ صارَ مِنْ

د یوقتی از اهل فوا :فَوائِدِلِ الْهْأَ صارَ مِنْذا فَإِ .شود های بسیاری نصیب او می ها و فایده بهره ؛شود می

شود. معرفت و  بر زبان او جاری می آمیز سخنان حکمت کند، زبان که باز می :مَةِحِکْلَّمَ بِالْتَکَ ،شد

وقتی به  :نَةٍصارَ صاحِبَ فِطْ شود. میجوشد و بر زبانش جاری  ی درون او می چشمهاز حکمت از باطن و 

 شود. حکمت تکلّم کرد، صاحب فطانت، هوشیاری و زیرکی می

در قدرت الهی  :رَة  ُقد  ال   یَعم َل ف   ،وقتی در منزل فطانت فرود آمد :رَة  ُقد  ال   یَنة  َعم َل ف  ف ط  ز َلَة ال  َل َمن  ذا نَ زَ فَإ  

در قدرت خدا  شود؛ این فرد ظاهر می وجود قدرت خدا در شود؛ میاهللةقدرمظهر  یعنی کند؛ عمل می

طوری  وقتی :َعةَ باَق الس ب   ط  َف ال َ رَ ة  عَ رَ ُقد  ال   يف   ه  ماب   ذا َعم لَ فَإ   کند. ی عمل میالهبا قدرت  کند؛ عمل می

 ؛کار کردنهایت است  بیکه قدرت با قدرت خدایی  ،فعل خدا از او سر زد، کارهای خدایی کرد شد که

چیزهای مختلفی تواند  می چیست؟ طبقات هفتگانهاین کند.  معرفت پیدا می ،به طبقات هفتگانه نسبت

 ی وجود هفت طبقهممکن است!  ؛باشدعالم هستی   ی الیهیعنی هفت  ،ی عالم بقهطهفت باشد؛ 

                                            

3 . است: چنین حدیث ما منابع سیّدمدنیکبیر :ساَعة  َخيٌر م ن  ع باَدة  َسب ع ين َسَنة  تَ َفکُُّر در خان،علیشیرازی،

 .257،ص1الهدی،جائمةلشیعةتبریزی،محمّد،هدایامجذوبو675،ص6الساجدین،جسیدصحیفةشرحفیالسالکینریاض

4. است: چنین حدیث ما منابع تِّيَن َسَنة  تَ َفکُُّر در نهج :ساَعة  َخيٌر م ن  ع باَدة  س  پاینده، ص مجلسی،؛095الفصاحه،

 .296،ص33االنوار،جومجلسی،بحار207،ص9الرسول،جآلاخبارشرحفیالعقولمراة

،صادقومنسوببهامام623،ص36مجلسی،بحاراالنوار،ج :ساَعة  َخيٌر م ن  ع باَدة  َسَنة  تَ َفکُُّر درمنابعماحدیثچنیناست:.5

 .113الشریعة،صمصباح
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به این فرد  وقتی :َلةَ ز  َمن  ذ ه  ال  ذا بَ َلَغ ه  َفإ  آن هم ممکن است!  ؛هستی خودش باشد ی خودش، هفت مرتبه

ك  ( ب ُلط  ر ه  ر ه  )ذ ك  صاَر يَ تَ َقل ُب في ف ك   ،منزلت رسید متحوّل یا ذکرش  شتفکّر و اندیشه :يان  َمة  و بَ ف  و ح 

 حکمت و بیان. و با لطف ؛شود می

منزل به منزل را  بیت هلل در مکتب اهلا سیر سالک الی م صادقببینید! اما :ز َلةَ َمن  ذا بَ َلَغ هذ ه  ال  فَإ   

، تمایالت جسمانی و نفسانیبه  .ُه في خال ق ه  تَ ب  حَ مَ  َوَتُه وَ َجَعَل َشه  ، وقتی به این منزلت رسید گویند. می

َجَعَل فرمود: کسی که به این منزل برسد، شود.  شهوت و به تمایالت قلبی و روحی، محبّت گفته می

َوَتُه َو َمَحب َتُه في خال ق ه   تمایالت قلبی  و همرود  سمت خالقش می به شتمایالت جسمانی و نفسانیهم  :َشه 

شهوت چگونه که برای اینکه ملموس شود  .برد یعنی جسمش هم لذّت می !؟دقّت کردید .روحیشو 

 ؟بوسید میآن را کشید و  دست می هبه ضریح ائمّید ا هزنم: دید مثالی می ،رود سمت خالق می به

سمت امام و حجّت  به جسملذّت  اینکنید؟!  اما چه کِیفی می بدن است؛ مالدست کشیدن و بوسیدن 

ی شما یا بزرگ اهل معنای یدوست اهل معرفتاگر  یا مثالً ! این لذّت است؛؟دقّت کردید خدا رفته است.

این لذّت عجیب و غریبی دارد.  ،خورید ی او می کند، غذایی که سر سفرهرا به یک وعده غذا دعوت 

جایی اصالً ای را  گویید چنین غذای خوشمزه می ؛ی خاصی دارد همز ؛کند نتان احساس میلذّت را بد

سمت معنویت  لذّت جسم است که به ؛سمت معنویت رفته است به نخورده بودم. این شهوت است که

لذائذ جسمانی و  هم یعنی ،محبّتشهم شهوت و هم به این منزل برسد، که  کسی :فرمودرفته است. 

 رود. سمت خدا می تمایالتش به رود؛ سمت خدا می هر دو به ،شلذائذ روحانی و قلبیهم و نفسانیش 

و  آید منزل بزرگ فرود می ،منزل کبریآن به  ،وقتی این کار را کرد :ري  ُكب  ز َلَة ال  َمن  ل َك نَ َزَل َل ذ  ذا فَ عَ فَإ  

 خدا را در قلب :ب ه  ل  َفعاَيَن رَب ُه في ق َ  افتد؟ فاقی میچه اتّ ،منزل کبری که وارد شداین . به شود وارد می

دیدن مراتبی  ؛های بعدی همین فصل باشد بیند. شاید در جمله بالمعاینه می ؛بیند می ينةًش معاخود

 در خواب حجّت خدا را مثالً ،رؤیای معنوی بیند؛ یک انسان در رؤیا چیزی را می وقت یک دارد؛

ه بیند. مکاشفه در حالت خلس در حال مکاشفه میچیزی را  انسان وقت یک این یک رؤیاست. ؛بیند می
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 در آن حالت .است و نه بیدارِ بیدارنه خوابِ خواب  ؛بین خواب و بیداریاست حالتی  دهد؛ دست می

 مشاهده .مشاهده است ،ی بعد مرتبه شود مکاشفه. بیند؛ این می ا را میحجّت خدمثالً  بیند؛ چیزی می

نفس قسمت اعظم،   ،در رؤیای اعالی ]دیدن، معاینه است[.  تر است؛ ولی مرتبه از مکاشفه کمی قوی

و سهم شد کم مقداری سهم نفس  ،نوری در نفس تابیده و چیزی دیده شده است. در مکاشفه ؛ماست

این بوم  یعنی ؛سهم نفس باز هم کمتر شد ،باالتر رفت. در مشاهده ،هحقیقت بیرونی که تجلّی کردآن 

بوم در این  و سهم حقیقتی که عکسش شد خیلی کمتر سهمش ،نقش روی آن افتادآن نقّاشی که 

نفس دیگر  ؛شود دیده میاست که آن حقیقت  خودِ ، دیگری معاینه در مرحله ؛ امّازیادتر است ،افتاد

دیدن  ،معاینه .استی معاینه  این مرحله کند. آفرینی نمی نقشآنجا دیگر، نفسی انسان حضور ندارد و 

عاَيَن فَ  ،فرود آیددر آن کبری وارد شود و  ی هبه منزلکه  کسی و .حقیقی است؛ دیدن خودِ حقیقت است

 .بیند خدا را در قلبش بالمعاینه می ؛شود حاصل می]برایش[ حقیقت لقاءاهلل در آنجا  :ب ه  ب ُه في قَ ل  رَ 

ك  َو َور َث ال   امّا برد؛  ی کبری وارد شد، حکمت را به ارث می فردی که به منزله :ُحَكماءُ ر  ما َور ثَُه ال  َمَة ب َغي  ح 

علم را به و  :ُه الُعَلماءُ ر  ما َور ثَ َم ب َغي  ع ل  َو َور َث ال   حکما به ارث بردند و حکیم شدند.طریقی که غیر از به 

ر  ما ي  َق ب غَ َو َور َث الصِّد   دانشمندان به علم و دانش راه پیدا کردند. ای که گونه آنغیر از به برد،  می ارث 

یقان، صدق را به ارث روش و طریقی که صدّآن غیر از  به برد، به ارث میهم و صدق را  :ونَ يقُ ُه الصِّدِّ َور ثَ 

ك  وا ال  ماَء َور ثُ ن  الُحكَ إ   یقان، حکمت، علم و صدق را به ارث بردند؟چگونه حکما، علما و صدّ بردند. َمَة ح 

کم  کم ،که سکوت اختیار کندشخصی  .با سکوت اختیار کردن به ارث بردندحکما حکمت را  :ت  ب الص م  

ماَء ن  الُحكَ إ  سکوت کردن! سکوت! ؛ ریاضت ریاضت استاین یک  کند. هایی پیدا می از باطن دریافت

ك  وا ال  َور ثُ  َم ع ل  وا ال  ماَء َور ثُ ُعلَ َو إن  ال   با سکوت پیشه کردن به حکمت راه پیدا کردند. [حکما] :ت  َمَة ب الص م  ح 

این استاد و  علم را با طلب علم و تحصیل کردن به ارث بردند و دانشمند شدند. پیشهم علما  :ب الط َلب  

وع  ُخشُ َق ب ال  وا الصِّد  يَن َور ثُ يق  الصِّدِّ ن  َو إ   این کتاب و آن کتاب را خواندند و عالم شدند. آن استاد زانو زدند؛

ی  همه یعنی ؛دست آوردند های طوالنی به از طریق خشوع و عبادتصدق را  هم یقانصدّ :ع باَدة  ول  ال  طُ  وَ 
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حکمت به  ،سکوت ریاضتچه با حال،  ند؛هست تالش و مجاهدتاهل و  اکتساب اینها اهل زحمت و

 ،های طوالنی چه با خشوع و عبادت و آموزی، علم را به ارث ببرند علم تالشِ ارث ببرند، چه با تقالّ و

 صدق را به ارث ببرند.

با این روش کسی که  :َفعَ ر  ي ُ  ن  م ا أَ إ   ُفَل وَ َيس   ن  م ا أَ إ   يَرة  سِّ الذ ه  َخَذ ب ه  أَ  َفَمن  فرمودند:  سپس امام صادق

 ممکن استو  شودممکن است دچار سقوط و انحطاط  ،بخواهد حکمت، علم و صدق را به ارث ببرد

 و ... سانی که از راه تقالّ و ریاضتو اکثر ک :عُ فَ ل يُ ر   ُفُل وَ ي َيس  ال ذ   ثَ ُرُهمُ ك  َو أَ  و رفعت پیدا کند. کند صعود

 ل  مَ ع  ي َ  م  لَ  الل  وَ َع حق  يَ ر   َلم   ذ  إ   چرا؟ ند؛ا هند و باال نرفتا هسقوط کرد ،ندا هسمت حکمت، علم و صدق رفت به

به پای  ،دست آورد که بهرا ی چیزهایی  همه ؛حقّ خدا را رعایت نکرداین شخص چون  :ه  ب   رَ م  ما أُ ب  

این  !؟هایی پیشه کردم چه سکوت !؟هایی کشیدم فهمی من چه ریاضت خودش نوشت. گفت: تو چه می

 ییها دانی من چه دود چراغ به پای خودش گذاشت. تو چه می را مقامات و کراماتی که پیدا کرد

به این تا هایی زانو زدم  پیش چه استاد !ندمدرس خوا !ها تا به صبح کتاب خواندم چه شب !خوردم

 گوید ریاضت من! ؛ میگوید خدا به من علم و حکمت داد نمی ؛بیند خدا را نمی ؟!ی علمی رسیدم مرتبه

ها و  چه عبادت هایی خواندم! ! چه نماز شبهایی داشتم داری زنده  دانی من چه شب تو چه می

خدا را مراعات نکرد؛ اصالً برای  کردم. حقّ مییک سجده از سر شب تا به صبح  !؟یی های طوالنی سجده

 يُتُه َعلي  وت  ن ما اُ إ  گفت:  ؛همان حرفی که قارون هم زد گفت خودم زحمت کشیدم؛ .خدا سهمی قائل نشد

را   علم اقتصاد داشتم؛ لذا این ثروتدست آوردم؛  به اساس علمی که داشتم، ها را بر این 6:يد  ع ن  م  ع ل  

 ؛به پای علم، تالش و ریاضت خودشان نوشتند های روحی را ثروتاین  . اینها همجمع کنمتوانستم 

به به آنچه مأمور این افراد و  :َر ب ه  م  ب ما أُ  َمل  يَ ع   َو َلم   إ ذ  َلم  يَ ر َع حق  الل   !خدا کجاست؟ اصالً خدایی ندیدند.

 .عمل نکردند ،بودندآن 
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که را کماالت و کراماتی  و این صفت که فرد، :ه  ت  ب  حَ ب ُه َحق  مَ ُيح   م  لَ ر َفت ه  َو ر ف  الَل َحق  َمع  يَ ع   َلم   َمن   َفةُ ذ ه  ص  فَ ه  

در آن ت خودش را فاعلیّ ،دی تالش خود بدان و نتیجه به حساب خودش بنویسد ،است به او رسیده

این  حساب نیاورد؛ ای به خدا را کاره ،خدا را در این وادی نبیند ،نبیند عطای خداآن را ر ببیند و مؤثّ

کجا این شخص  است. گونه که حقّ معرفت الهی است نشناخته آن صفت کسی است که خدا را

ب ُه حَ  !خداشناس است؟ به خدا محبّت  ،گونه که حقّ محبّت خداست آن این فرد و ق  َمَحب ت ه :َو َلم  ُيح 

 نداشته است.

چه  فکر نکن که وای نخور!ی اینها را  گول نمازها :م  وُمهُ ُعلُ  وَ  م  ر واياتُ هُ  وَ  م  ياُمهُ ص   وَ  م  ُغر ن َك َصالتُ هُ َفال ي َ  

درپی  داغ تابستان پی که در روزهایاینها را های طوالنی  گول روزه !دنخوان باحالی می های نماز

 نها را هم نخور!آانش گول علم و د نخور!هم کنند را  و مطالبی که نقل میگول روایات  !نخور ،گیرند می

مطالب عرفانی زیادی  ی عرفانی زیادی نوشته،ها تو را نفریبد که فکر کنی کتاب از اینها یک هیچ

 .دشو متحمّل می یعبادات و ریاضات خیلی سنگین ،کند می یبیغرو کشف و کرامات عجیب  ،گوید می

های گریزانی  چرا که اینها مثل االغ :َورَة  س  قَ  م ن   ت  فَ ر   ؛ةٌ رَ َتنف  ُحُمٌر ُمس   م  هُ ن   إ  فَ  !گول اینها را نخور :فرمود

 .ةٌ رَ َتنف  ُحُمٌر ُمس   م  هُ ن   إ  فَ  اند: اینها خران گریزنده .گریزند هستند که از شیر می

مسیر  ؛غیر از مسیر اهل ریاضت است ،دنکن ترسیم می مسیر سلوکی که امام صادق ؟حاال دیدید

محبّت خدا منزل و  کار انداختند، محبّت خدا را به ارث بردند اهل محبّت است. فرمودند: فکرشان را به

کتاب روی حدیث را از ی  ترجمهحال، شدند. ی کبری وارد  به منزلهاینکه نها را برد تا آبه منزل 

 م:یبخوان

آنکه کسانی هستند که به تفکّر پرداختند تا  ،االلباب اولیی ناب،  آینه صاحبان خردها هر 

محبّت الهی را به  ،هنگامی که قلبآینه  هر .از آن تفکرشان به ارث بردند؛از آن محبّت خدا را 

هنگامی که در مقام  پس آورد. میسرعت به آن روی  ، لطف بهبدیا روشنی نداد و برَارث بَ

د شد، به حکمت از اهل فوای پس هنگامی که گردد. ها می لطف منزل گرفت، از اهل فایده
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در مقام پس هنگامی که گردد.  گوید؛ در نتیجه صاحب تیزفهمی و فطانت می سخن می

هنگامی که در قدرت عمل پس  قدرت خدا.در  نماید؛ عمل میفطانت منزل گرفت، در قدرت 

پس هنگامی که در این مقام منزل گرفت، شناسد.  نمود، مراتب و طبقات هفتگانه را می

شود. پس هنگامی که در این مقام  لطف و حکمت و بیان دگرگون می به (ذکرش) شفکر

هنگامی که این کار را پس دهد.  منزل گرفت، شهوت و محبّتش را در آفریدگارش قرار می

کند  بالعیان مشاهده می ،نتیجه پروردگارش را در قلبگیرد، در  ر مقام بزرگ منزل مید، دکر

علم را به طریقی جز و  برد اند، به ارث می و حکمت را به طریقی جز آنچه حکما به ارث برده

یقان به ارث برد و صدق را به طریقی جز آنچه صدّ اند، به ارث می به ارث برده نلمااآنچه ع

 آینه حکما حکمت را از راه سکوت اختیار کردن به ارث بردند. و برد. هر به ارث میاند،  برده

یقان صدق را از راه ینه صدّآ هر و تحصیل به ارث بردند و آینه عالمان علم را از راه طلب هر

ها را در پیش گیرد، یا به سِفلی  کس این روش پس هر .عبادت طوالنی به ارث بردندخشوع و 

گرایند و به بلندی  به پستی می اًو اکثر یابد یا به رفعت و بلندی دست می و گراید میو پستی 

کنند و به آنچه بدان امر کرده است، عمل  یابند؛ زیرا حقّ خداوند را مراعات نمی دست نمی

شناسد و  صفت کسی است که خداوند را بدان گونه که سزاوار است، نمی ،نمایند و این نمی

های  ها و علم ها، روایت دارد. بنابراین نمازها، روزه یسته است، دوست نمیچنان که شا آن

 .اند آنان تو را نفریبد که همانا آنان خرانی گریزنده

 خوانم: ام؛ آن را هم می ضافه کردهی این حدیث ا ادامهدر توضیحی  

از آغاز هایی که خداوند  یخوبمورد اگر در  تبی به این حدیث شریف، دوست اهلبا توجّه 

با من چه  خوبی و لطفاز  فکر کند ببیند خدا از اوّل عمر تا حاال ؛فکر کند ،است او کرده عمرش با

َعَلي  در حدیث داریم:که  نانچ ؛به این فکر کند ایم. کمی راجع اشاره کردهنکته  بارها به این .کرده است
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واجب عاقل شخص فرمود: بر  7.ا لَي ه  ال عاق ل  َأن  َيُكوَن َلُه ساعاٌت... و ساَعٌة يَ تَ َفك ُر ف يما َصَنَع الُل َعز َوَجل  

ی آنچه  دربارهکه در آن زمانی و  ...زمانی اختصاص دهد ،در هر روز برای چهار کاراست که 

كُُّر في الت  فَ  داریم:دیگری در حدیث همچنین  ل نسبت به او کرده است، فکر کند.خدای عزّوج

اگر در این  و الطاف الهی چه نیکو عبادتی است!ها  تفکّر کردن در نعمت 8:ةُ َم الع بادَ آلء  الل  ن ع  

ر متولّد شود تا کنون، خداوند قبل از اینکه از رحم ماد که از برد پی می ،زمینه فکر کند

غرضی برای خویش باشد، یا حتّی  هایش در پیِ از خوبی کردننکه به او نیازی داشته و یا آ بی

او  سِتر و غفران، با نعمت و مدارا و یاحسان و اعطا اش نهاده باشد، از لطف و ی بر بندهمنّت

شمار را  های بی اگر شخص دیگری یکی از این لطف و احسان که بیند و می !ها کرده است چه

د و محبّتش را در دل ش عاشق آن شخص میکرد، یك دل نه، صد دل  در حقّ او می

َرة   اینکه فرمود: .سازد محبّت به خدا را نصیب او می ،تیجه این تفکّرگرفت. در ن می ُلوا ب ال ف ك  َعم 

ن ُه ُحب  الل   گونه  طیّ منازل کمال را همان ،و از این طریق تفکر است.نوع این مقصود  ،َحت  ي َور ثُوا م 

  .کند که در حدیث ذکر گردیده است، آغاز می

م خدای متعال یامیدوارکنیم.  ی آینده مرور می اهلل جمالت بعدی مربوط به این بحث را در جلسه شاء ان

 این انداختنکار  بهی بزرگ را بیکار نگذاریم و با  این سرمایه ریم؛گیکار ب به ما توفیق دهد فکرمان را به

طور  نور محبّت الهی قلبمان را روشن کند و منازل کمال را همان ت الهی را به ارث ببریم ومحبّ ،فکر

 .منزل به منزل تا منزل نهایی طی کنیم ،ندا هفرمود بیت که اهل
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مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


