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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  252 -1ف  252) الهی یراهبران طریق، اولیا

 آور است؛ امّا آحاد و آورد. کثرات، حزنو کثرات و طبیعت، غم و غصّه می توجّه به دنیا

ی غم و غصّه هستند. مردان الهی و آحاد، افراد کمی هستند که اگر افراد الهی برطرف کننده

ساز است و باید قدر آن را به آنها برخورد نماییم، مالقات آنها برای ما بسیار سرنوشت

 خدا هستند. راه هایبدانیم؛ آنها نشانه

آورد که روشن است. وقتی دل و توجّه فرد اینکه توجّه به دنیا، عالم طبیعت و کثرت، غم و غصّه می

شود. چیزهایی هست که دار میهای دنیوی رفت، باألخره غصّهسراغ مال و مقام دنیا، سراغ برخورداری

ست که قبالً داشت حاال از دستش خورد، چیزهایی هاو ندارد و دیگران دارند و حسرت و غصّه می

خورد که چرا از دستم رفت. یا دنیا را نداری که حسرتش را رفته، نشسته و زانوی غم گرفته و غصّه می

ی از دست رفتنش را خوری، یا داری و نگرانی که از دستش بدهی و یا از دستت رفته است و غصّهمی

گذارد؛ لذا همین که و آرامش برای فرد نمی طوری است و دل خوشخوری. توجّه به دنیا اینمی

آور است. به تعبیر دیگر آید. کثرات حزنهای ظاهری و طبیعی رفت، غم و غصّه میحواس فرد به جنبه

وقتی انسان در عالم کثرت پایین آمد، از جایگاه اصلی خود دور شد و غصّه و غم فراق برایش آمد، 

هایی که آرزو ی ثروتکند دلش شاد نیست، به همهس میفهمد چرا؟ ولی احساشاید خودش هم نمی

گفت: رفقا منزل ما ای دارد. انسان بزرگ اهل معنایی میکند غصّهداشت، رسید؛ امّا احساس می

گذاشت ما با رفقایمان کرد و نمیت میزد و اذیّکه دائم نق می مداشت یی کوچکبچّهآمدند،  می

بار برای اینکه من خودم را گرفت. یکخواهم و بهانه میبازی را میبابگفت فالن اسبنشینیم. دائم می
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از مزاحمت این بچّه خالص کنم، رفتم هر چه اسباب بازی که او گفته بود خریدم و ریختم جلویش. 

شود، اگر رفیق اهل معنایی آمد سرش به بازی و خیالم راحت شد و گفتم دیگر مزاحم من نمی

گوید رفیق ما آمد ما چند برم. میت و من هم از نشستن کنار رفیقم لذّت میها گرم اسبازیاسباب

دفعه دیدیم صدای شود. یکای کنار او نشستیم، خیالمان راحت بود که دیگر بچّه مزاحم ما نمیدقیقه

ات ی بچّه بلند شد. سراغ بچّه رفتم و گفتم بچّه جان هر چه گفته بودی برایت خریدم، دیگر گریهگریه

فهمد که خواهد گریه کنم؛ چون گاهی اوقات فرد نمیبرای چیست؟ گفت تو چه کار داری، دلم می

گیرد، حاال به او بگویی مریض هستی؟ اید دل انسان میهای جمعه دیدهچرا دلش گرفته است؟ غروب

د دانگوید نه هیچی نیست؛ ولی دلم گرفته است. در خودآگاهش نمیبدهی داری؟ مشکلی داری؟ می

آور آید. کثرت، غمآیی، غم هجران سراغت میچرا؟ غم هجران و دوری است؛ لذا وقتی به کثرت می

اند. در اوج ی غم و غصّهآور است؛ امّا آحاد و افراد الهی، برطرف کنندهاست به هر لحاظ نگاه کنی، غم

راط والیت، سر از شهر اند، از صغم و غصّه هستی، افرادی هستند که به حقیقت توحید راه پیدا کرده

برد؛ مثل چراغی که اند، وجود اینها اصالً غم و غصّه را میاند و به مقام یقین رسیدهتوحید درآورده

کند و تاب ایستادگی ندارد. غم و غصّه تاریکی است، حقیقت شود، تاریکی فرار میوقتی وارد اتاق می

ر مبحث ابتالئات کتاب مصباح برایتان توضیح ها را دآید. این بحثشب وقتی است که غم و غصّه می

آید، شب حقیقی است. در این شب، در این گرفتگی و تاریکی روح و ام. موقعی که غم و غصّه میداده

رود و فراموش ها میدل، اگر خدا نصیب انسان کند که کنار اهل یقین بنشیند، اصالً غم و غصّه

و غصّه داشت، چقدر دعوا و درگیری داشت، اصالً یک داند چقدر گرفتاری و غم شود. خدا می می

سانتی متر فضای خالی در ذهن و روح او باقی نگذاشته بود؛ امّا وقتی وضو گرفت و پایش را در مجلس 

گذاشت و نشست مثل اینکه این فرد سر سوزنی مشکل در زندگی نداشت؛ همه  بیتاهل

ام که وقتی مؤمن فردای قیامت از جهنّم کردهطهور نقل فراموشش شد. روایتش را در کتاب شراب

شود که ای مؤمن زودتر عبور کن که نور تو نار و آتش مرا خاموش کند، فریاد جهنّم بلند میعبور می

هایی ها و غمکند. نور مؤمن و انسان اهل یقین، جهنّم غصّهکرد. نور مؤمن، آتش جهنّم را خاموش می
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ای از مؤمنین وارد کند. روایت داریم روز قیامت عدّهرا خاموش می که در وجود انسان برپا شده است

ْنُكْم ا   »کنند که مگر خدا نفرموده بود که شوند و از رفقایشان سؤال میبهشت می   وار ُدها كاَن َعلى ا لا ْن م 

يًّا ید شد و این برای ها نیست، مگر اینکه وارد جهنّم خواهیک از شما انسانهیچ 1«رَبَِّك َحْتمًا َمْقض 

ای که خدا داده بود که ما از جهنّم رد شویم، چه شماها از جانب خداوند حتم و قطعی است، وعده

آید که از جهنّم رد گوید، یا ندایی میدفعه سر از بهشت درآوردیم. رفیقش به او میشد؟ ما که یک

ست که داغی جهنّم را احساس شدید؛ منتهی وقتی از جهنّم رد شدید، جهنّم را خنک کردید، این ا

اِنَّ جَهَنَّمَ »طوری هستند و گفتیم باطن دنیا همان جهنّم است؛ لذا قرآن فرمود: نکردید. اهل یقین این

جهنّم همین اآلن کافران را احاطه کرده است. چطوری؟ باطن و ملکوت این دنیا  2«لَمُحیطٌ بِالکافِرین

اید. وقتی خدای نکرده حسد، حرص، ش احساس کردهاش را هم کم و بیهمان جهنّم است. داغی

شویم، ببین حرارت شود؟ همه داغ میغضب، غصّه، نگرانی و اضطراب سراغ انسان بیاید، داغ نمی

ایم. اینها آثار دنیاست، غم و غصّه برای دنیاست، حسرت و حسد جهنّم را کمی در دنیا احساس کرده

کند. وقتی یک انسان اهل یقین، اینها همه انسان را داغ می برای دنیاست، کینه و غضب برای دنیاست.

نشیند، جهنّم اهل معنا، اهل ذکر، کسی که به مقصد رسیده، با خداست و خدایی شده، با انسان می

شود. الاقل چند دقیقه و چند ساعتی که ها فراموش میی غم و غصّهکند، همهانسان را خاموش می

اش داشته است، کامالً آید که چنین مشکالتی در زندگیاصالً یادش نمیانسان در کنار او نشسته، 

های آتش جهنّم درون کند؛ ولو بعد از رفتن آن بزرگ، خدای نکرده دوباره شعلهآرامش را احساس می

طور افراد کم هستند، هایش نیست. ایناو زبانه بکشد؛ ولی الاقل تا وقتی که کنار اوست، یاد غم و غصّه

ن نعمتی که در عالم توزیع شده، یقین است. بنابر روایات کمترین چیزی که در بین مخلوقات کمتری

                                           

 .1 ی آیه مریم، ی  سوره.  1

 .45 ی آیه عنکبوت، ی سوره.  2
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ی هایی هستند که یکی از آنها به همهتوزیع شده، یقین است؛ لذا اهل یقین کم هستند؛ امّا از آن کم

دست آمدن ی بهبرا ی خلقتند و تمام زمین، باغ، درخت، ساقه، برگ و شاخه مقدّمهارزد؛ میوهعالم می

یک فرد اهل یقین هستند. مردان الهی و آحاد، افراد کمی هستند که اگر با آنها برخورد نماییم، 

 کند؛ زیر و رو میانسان را داند که خدا می یک مالقاتساز است. مالقات آنها برای ما بسیار سرنوشت

 رود. خدا نصیب کندکند و میآید کارش را میکند. میانسان را زیر و رو می از اینها شنیدن یک جمله

متعال در  این عالم هایی که خداییک دم انسان با این بزرگان بنشیند. شاید یکی از بزرگترین نعمت

کند؛ فقط تواند نصیب انسان کند، دیدار و مالقات اولیاء خداست. نگاهشان گاهی اوقات زیر و رو میمی

 رود.د انسان میتا عمق وجو این نگاه داندکند؛ امّا خدا میگوید یک نگاه می یک نگاه. چیزی هم نمی

کند؛ منتهی برای دارد روی ما کار می از یک جای دیگر ؛کند زند سرمان را گرم می اگر حرف هم میاو 

برند آمپول بزنند و تزریقاتچی برای اینکه حواس بچّه پرت هایی که میاینکه متوجّه نشویم؛ مثل بچّه

فهمد، آمپول را زد و  کند به حرف زدن، قصّه گفتن، سر به سر گذاشتن و بچّه هم نمیشود شروع می

ی زنند، فکر نکنید همهحرف مینشینند و میوقتی طوری است؛ لیاء خدا هم اینکار تمام شد، کار او

جای از یک های آنهاست؛ نه با حرف سر تو را گرم کرد که نفهمی، برید، از حرفای که شما میبهره

. در تاریخ نقل شده که بزرگانی به با تو کندکار می اردد و درون کند. از باطندیگر دارد کار دیگری می

اهلل آقای دوالبی، مرحوم آیتکار کردند! استاد بزرگ حاجرخوردند و با یک جمله چه ها ب بعضی

آقای دوالبی طریق و شخص بود، در که از آحاد بود و به تعبیر حاج همدانیانصاریمیرزاجوادآقای

بود. ق زمین به  عرش رفته را دید، یک ستون نور بود که از اعما بیتی اهلشد نور همهنور او می

ی فاضلی بود، در سنین جوانی که روحانی و طلبه است؛ همدانیانصاریدر خاطرات میرزاجوادآقای

گرا که در قالب تصوّف بیشتر شناخته شده بود، مخالف بود. با آنها بحث های معنویتبه شدّت با جریان

احکام فقهی و شریعت  اش همینها چیست؟ جمع کنید، همهگفت: این بازیکرد. میو آنها را نفی می

کرد که برود و با اینها مخالفت کند و نگذارد کسی در این مسیر راه بیفتد. است. احساس مسؤولیّت می

داند چه کسی بوده! کسی بوده، خدا می کسی به همدان آمد، معلوم نیست چهبار نقل شده یک
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خاطر اهلل انصاری همدانی بهشدند. آیت معنا و یقین جمعای دور آن بزرگ اهلای راه افتاد و عدّه جلسه

کرد که نشست و استدالل میاحساس مسؤولیّت شرعی که نگذارد مردم گمراه شوند در آن جلسه می

خودت  قریبعنبینم که کرد و گفت: میاهلل انصاری بزرگ نگاهی به آیتآن این کارها درست نیست. 

؛ دانمدانی را زیر و رو کرد. نمیهمانصاریاهللبزرگ آیت ها خواهی زد. شاید نگاه آنآتشی به جان خیلی

جا هم اسمی از ایشان نقل نشده است. به شناسد آن بزرگ چه کسی بوده است. هیچکس هم نمیهیچ

شود، خدا ولیّ دانید وقتی فرد مستعدّی برای دریافت فیض آماده میعنوان فرد غریبی آمد؛ چون می

زند. دهد. گاهی اوقات یک نگاه؛ حتّی حرف هم نمیکار این فرد را سامان کند تا خودش را مأمور می

کند. به حاالت استاد حاج حسنعلی نخودکی اصفهانی مراجعه کند و انسان را زیر و رو مییک نگاه می

دهند؛ حتّی کنید، شبیه همین ماجراست.  بزرگان، گاهی اوقات با یک نگاه کار فرد را سامان می

 کند. یک توجّه، گفت: گاه هم نکند، از باطن یک توجّه میممکن است ن

 ی چشمی به ما کنندآنان که خاک را به نظر کیمیا کنند         آیا بود که گوشه

 ی غیبش دوا کننددردم نـهفته بـه ز طبـیبان مـدّعی          شاید که از خزانـه

کیمیا را به هر چه بزنید،  کنند! کیمیا می کنند،کنند، طال نمیخاک را به یک نظر و توجّه کیمیا می

طرف عالم به این فرد  شود. گاهی اوقات اصالً طرف حضور فیزیکی هم کنار شخص ندارد، از آنطال می

طوری هستند، این است که اگر به آنها شود. بزرگان اینکند، و این فرد زیر و رو مییک توجّه می

های راه ساز است و باید قدر آن را بدانیم. آنها نشانهبرای ما بسیار سرنوشت، مالقات آنها مبرخورد نمایی

 خدا هستند. نشستن با اولیاء خدا خیلی بزرگ است.

  بعضی از مؤمنین آب قلیل هستند. هر گاه خود را آلوده کنند، مالقات با یک شخص

 (11:51) ی آب کر می باشد، آنها را پاک می کند.بزرگ که به منزله

آن آب هم  ،تواند متنجّس شود؛ یعنی چیز نجسی به آن وارد شودآب قلیل کمتر از حدّ کُر است و می

شوند. مؤمن نجس نیست شود. بعضی از مؤمنین آب قلیل هستند؛ یعنی متنجّس میمتنجّس 

العیاذباهلل مؤمن باطنش پاک است؛ مثل آب که طهور و پاک است؛ امّا آب وقتی قلیل بود، متنجّس 
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شود، یعنی چه؟ یعنی مؤمنی که به خدا ایمان دارد؛ ولی ایمانش کامل نیست؛ به مقام اطمینان و می

یقین نرسیده است؛ چه بسا یک انسان اهل دنیا کنارش بنشیند و جهنّم او به این سرایت کند و او را 

در او  ور کند، غصّهطلبی را در او شعلهداغ کند. حرص را در او زنده کند، حسد را در او بدمد، زیاده

های دوزخ است را در او ایجاد کند؛ یعنی آب متنجّس ی تمام آتشایجاد کند، محبّت دنیا که ریشه

شد. این مؤمن آب پاکی بود؛ امّا وقتی کوچک بود و هنوز به مقام اطمینان و یقین نرسیده بود، خراب 

تی آلوده شدند، مالقات با یک شخص های کوچک که آب قلیلند، وقو آلوده شد. راه پاک شدن مؤمن

، وصل و باشد. آب قلیل متنجّس، به آب کُر، یعنی مؤمن کاملی آب کُر میمنزلهبزرگ است که به

باال  ، حسرت و حسد و حرص دنیا رفت. اینجا کمی از معنی شفاعت پردهبپاک شد. حاال غم و اضطرا

، شفع یعنی جفت. شفاعت طاقوتر یعنی رود. شفاعت یعنی جفت شدن. شفع در برابر وترست. می

یعنی جفت شدن. جفت شدن چه کسی؟ وقتی یک انسان گناهکار به یک ولیّ خدا وصل شد، پاک 

پاک شود؟ آب قلیلی که متنجّس شده بود، به  کنید که با شفاعت کسی گناهششود. تعجّب میمی

ین نجس بماند، کدام نجاست؟ آب کر وصل شد، آب کُر چیست؟ اولیاء خدا که اقیانوسند. حاال ا

ها را پاک و معصیت ی گناهکند، همهاستشفاع یعنی طلب جفت شدن با اولیاء خدا انسان را پاک می

 کند.می

  در دنیا باید جمال خوبان را دید و مثل آنها راه رفت؛ واالّ اگر مدام به این و آن نگاه کنیم

 (15:54)شویم. غافل می مبرو بخواهیم مثل این و آن باشیم، از خدا و پیا

خواهد. مدل چه کسی باشد؟ بخش او باشد، میانسان در زندگی یک الگوی رفتاری و مدلی که الهام

شود؛ بار کسی مدل میطبق چه کسی خود را شکل، سامان و صورت دهیم؟ در دنیا هر چند وقت یک

شود باید مثل او لباس بپوشد، خواهد قشنگ کس میشود که خیلی قشنگ است و هرنی میمثالً مانک

مثل او آرایش کند، مثل او رفتار کند، ما از کدام مدل تبعیّت کنیم؟ در دنیا باید جمال خوبان را دید و 

را  اجمعینعلیهماهللصلواتبیت عصمت و طهارتمثل آنها راه رفت. جمال پیغمبر خدا، امیرمؤمنان و اهل

آنها یاد بگیریم، از آنها مدل بگیریم. چرا مدل یک زن مؤمن، زنی  تماشا کنیم و مثل اینها راه برویم، از
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کند، فالن مانکن اروپایی یا آمریکایی باشد، خدا زندگی میمحبّت و  بیتکه در فضای محبّت اهل

حیف نیست؟ وقتی ما حضرت زهرا، حضرت زینب و حضرت معصومه، حضرت خدیجه، آسیه 

داریم، حیف نیست مدل انسان فالن مانکن غربی شود را  اجمعینهمعلیاهللصلوات عمرانمزاحم، مریم بنت بنت

کند و من پوشد تا من هم بپوشم. سرش را چگونه آرایش میکه تماشا کند ببیند او چگونه لباس می

نشیند یا راه کند، میکند، من هم بکنم. او چه طوری رفتار میهم بکنم. صورتش را چطوری گریم می

های اهل حیف نیست؟ وقتی حواس ما سراغ مدل بیتبرای دوست اهلرود که من هم بکنم. می

ْن ُكْنُتْم ا  »ایم؛ لذا فرمود: غافل شده بیتایم، از پیغمبر و اهلدنیا رفت، از مدل حقیقی غافل مانده

بُّوَن اللَ  ها عضیگویید که خدا را دوست دارید از من تبعیّت کنید؛ چون باگر راست می 3«ی اَاتِبب ُوو   ُتح 

کنند، قرآن به پیغمبرش دهند، اظهار عشق و محبّت خدا میعرفانی از خودشان بروز میکمی روحیات 

بُّوَن اللَ »گوید به مردم بگو می راستی در قلب شما محبّت خدا وجود دارد و عاشق و اگر به «ا ْن ُكْنُتْم ُتح 

اخالق ، ت کنید. من مدل شما شوم. اخالق مرا ببینیدپس از من تبعیّ «اَاتِبب ُوو  ی»شیدای خدا هستید، 

ی شما مثل من شود. رفتار مرا ببینید، رفتارتان مثل من شود. گفتار، ظاهر و باطن مرا ببینید و از همه

تأسّی  رایبدر رسول خدا بهترین الگو  5«ْسَوٌة َحَسَنةٌ اُ  َرُسول  الل    كاَن َلُكْم اي  َلَقدْ » اینها تبعیّت کنید.

دهد؛ لذا اگر . اگر کسی از الگویی تبعیت کرده باشد، وقتی او را تماشا کنی، الگو را نشانت میاست

کنی، باشد وقتی نگاهش می  یا حضرت زهرا ، امیرالمؤمنینکسی الگویش پیامبر

طوری هستیم؟ حیف نیست بینیم، خب اینرا می و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین پیامبر

ُهم» خدای نکرده الگوی ما چیزهای دیگر باشند؟  ن ْ از شود  گروهیکس شبیه هر 4«َمْن َتَشبِبَه ب َقْوٍم اَ ُهَو م 

                                           

 .31 ی آیه عمران، آل ی سوره.  3

 . 21 ی آیه احزاب، ی سوره.  4

 .737 ص الفصاحه، نهج پاینده، و 164 ص ،1 ج الدینیة، األحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن.  5
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، لباس پوشیدن شبیه هر گروهی ما خودمان را در حرف زدن، آرایش کردن .آید میآنها به حساب 

فردای قیامت هر گروه از  1«يَ ْوَم  َْدُعوا ُكلِب اُ اٍس ب ا مام ه مْ »م. آییشمار میکنیم، فردای قیامت جزء آنها به

کنند. امام یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که از او مدل، الگو و الهام مردم را با امامشان محشور می

نیف، فرماندار حضرت در بصره حُبنخطاب به عثمان روند. امیرالمؤمنینگیرند و مثل او راه می می

اماً َال َو ا نِب ل ُكلِّ َمْاُموٍم ا م»آمیزی نوشت: ی توبیخن مهمانی اشرافی شرکت کرده بود، در نامهکه در آ

َو » گیردکند و از او الهام مییک امام و پیشوایی دارد که به او اقتدا می ،هر مأموم و پیروی «يَ ْقَتد ی ب ه  

یُء ب ُنور  ع ْلم ه   که حضرت توضیح  ؛ی هستم، ببین من علی چه کسی هستماگر امام تو منِ عل 7«َيْسَتض 

کنند، امام یعنی چه کسی؟ یعنی گوید هر انسان را با امامش احضار میدادند. فردای قیامت قرآن می

کسی که از او الگو گرفته است، مدلی که طبق او لباس پوشیده، آرایش کرده، حرف زده و رفتار کرده 

بنامیم و فردای قیامت وقتی  بیتخدای نکرده ما در دنیا خودمان را دوست و پیرو اهل است. نکند

يَ ْوَم  َْدُعوا ُكلِب اُ اٍس » ؛ تعارف نداردفالن مانکن اروپایی را صدا بزنند، ما هم دنبال او احضار شویم

کسی است که به او اقتدا و امام  «َال َو ا نِب ل ُكلِّ َمْاُموٍم ا مامًا يَ ْقَتد ی ب ه  »چه کسی است؟  مامام «ب ا مام ه مْ 

راستی امام ما چه کسی است اآلن؟ به زبان بگوییم که امام شود. بهشود. از او الگوبرداری میتأسّی می

از چه کسی الگو و اجتماعی خود  شود. در رفتارهای فردیاست، حلّ نمی ما امیرالمؤمنین

آن قشنگی و بزرگی داشته باشد و از  گیریم؟ کمی تأمّل کنیم. حیف است انسان الگوهایی به می

 کنند.کند، دیگران که ضرر نمیهای دیگر تقلید کرده باشد، ضرر را خود او می مدل

 « ْ(27:73) ی خدا رفت، باید با او رفت.هر جا نشانه « اَاْهَتُدوا ب َوَلم ُكم 

                                           

 .71 ی آیه اسراء، ی سوره.  1

 .45 ص ،12 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 54 ی نامه البالغه، نهج الرضی، شریف.   7
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هدایت بگیرید، بیابید و بشوید. ای که دارید، با علم و نشانه 8« اَاْهَتُدوا ب َوَلم ُكمْ »در روایات داریم:  

آید، دار جلوی خود دارند، شخصی که انتهای مجموعه میافتند و یک پرچمهایی راه میاید گروه دیده

اولیاء خدا  « اَاْهَتُدوا ب َوَلم ُكمْ »رود. کند، هر جا پرچم رفت، او هم دنبال آنها میآن عالمت را نگاه می

آنها هدایت جست. باید به آنها اقتدا کرد و دنبال آنها رفت. خدای نکرده عالمت و عَلَم هستند، باید از 

ُهْم ا مامُ »فرمودند:  البالغه حضرت امیرعَلَم ما نفس ما نباشد. در نهج ه    َكَانِب ُكلِب اْمر ٍئ م ن ْ طوری  9«  َ ْفس 

-شان تبعیّت میکنند گویا هریک خودشان امام خودشان هستند؛ یعنی از خود و نفسانیّاترفتار می

اَاْهَتُدوا »گوید؟ کند و چه میکنند، کاری ندارند به اینکه امامشان چه شکلی است، چگونه رفتار می

ه هدی و به عَلَمتان هدایت بجویید، علم ما چه کسی است؟ پیامبرخدا، امیرمؤمنان، ائمّ « ب َوَلم ُكمْ 

اند و اند؟ چطوری رفتار کردهچطوری زندگی کردههستند. ببینید اینها  علیهم اجمعیناهللصلواتزهرافاطمه

اهلل باشیم، مسیرش این است، راه دیگری وجود ندارد، الیخواهیم عارف و سالکاند؟ اگر میحرف زده

 خودمان را با چهار شعر عرفانی و ذوقیّات گول نزنیم و در ظاهرمان هیچ سنخیّتی نداشته باشیم. گفت:

 شیر را ماند همی بچّه به او

 
 مانی بگو؟تو به پیغمبر چه می 

 
یک شبیه بگو ببینم اخالق، رفتار، اقتصاد، سیاست، عبادت، طاعت، افکار، روحیات، ظاهر و باطنت کدام

 پیغمبر است؟

                                           

 .191 ص ،66 ج بحار، مجلسی، و 176 ی خطبه البالغه، نهج الرضی، شریف. 8
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 و  11«َو اْلَقَمر  ا ذا َتالها» ماهند هو ائمّ 11«َو الشِبْمس  َو ُضحاها» پیامبراسالم خورشید است

رسد از اند. وقتی دستت به خورشید و ماه نمیهم ستاره بیتدوستان و شیعیان اهل

 (25:17) کم بوی امام را بشنوی.تا کم 12«ب النِبْجم  ُهْم يَ ْهَتُدونَو »  ها بهره بگیرستاره

قرآن به خورشید و تابش خورشید قسم خورد.  «َو الشِبْمس  َو ُضحاها» پیامبراسالم خورشید است

آید. از همین استفاده بالفاصله در پی خورشید میهنگامی که و ماه  «َتالها َو اْلَقَمر  ا ذا»ماهند  هائمّ

ی خالفت را داشته باشد؛ نه خلیفه بالفاصله باید بعد از پیامبر اند که امام امیرالمؤمنینکرده

آید، پس و سوگند به ماه هنگامی که بالفاصله پس از خورشید می «َو اْلَقَمر  ا ذا َتالها»چهارم باشد. 

اند. وقتی دستت به خورشید و ماه هم ستاره بیتماهند. دوستان و شیعیان اهلهم  هائمّ

ها راهشان را پیدا قرآن فرمود: اینها با ستاره «ب النِبْجم  ُهْم يَ ْهَتُدونَو »ها بهره بگیر رسد، از ستارهنمی

و صحراها راه  هاهایی که در بیابانوجود نداشت، قافله نما و نقشهکه قطب کنند. در قدیم می

های رسیدند. انسان در مسافرتکردند و به مقصد هم میها مسیرشان را پیدا میافتادند، با ستاره می

های های ملکوتی چه؟ با ستارهکند، در مسافرتهای عالم خاک راهش را پیدا میزمینی با ستاره

ی عیان و دوستان برجستههای ملکوتی چه کسی هستند؟ شیملکوتی باید راه را پیدا کرد، ستاره

َو »رسد، راهش چیست؟ هستند؛ لذا وقتی انسان دستش به پیغمبر و امام معصوم نمی بیت اهل

بهره بگیرد. وقتی دستت به خورشید  بیتی اهلاز شیعیان و دوستان برجسته «ب النِبْجم  ُهْم يَ ْهَتُدون

ام را بشنوی؛ یعنی با همین ستاره در بیابان دنیا کم بوی امها بهره بگیر تا کمرسد، از ستارهو ماه نمی

 کم آن شاهراه را پیدا کنی. آن شاهراه چیست؟ صراط والیت است که امیرالمؤمنینتوانی کممی
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ها بوی امام را استشمام و به امام راه پیدا کم با همین ستارهیعنی کم 13« اَ َا الصِّراُط اْلُمْسَتق يمُ »فرمودند: 

رساند. به رساند؛ یعنی ماه تو را به خورشید میامام که راه پیدا کردی، امام هم تو را میای. به کرده

 کند؟ پیغمبرکار میچه رساند. پیغمبرمی دهد و به پیغمبرخورشید تحویل می

 رسی. قرآن برای حضرت ابراهیمدهد و به حقیقت توحید میگیرد و تحویل خدا میدست تو را می

گفت:  ها رسید وبعد به ماه پرست هذا رَبّیها رسید و گفت: پرست؛ اوّل به ستارهسه صحنه نقل کرد

این سه مرتبه، سه مرتبه از مراتب سلوک  هذا ربّیها رسید و گفت: بعد به خورشید پرست هذا ربّی

این ی باطنی است، تجلّی اوّل به شکل ستاره، بعد به شکل ماه، و بعد به شکل خورشید است؛ امّا همه

بُّ اْْلا لينَ  »گوید: کند. لذا میها افول میتجلّی ا  ِّی َوجِبْهُت َوْجه َی ل لِبذ ی َاطََر السِبماوات  َو اْلَْرَض » 15«ل ُاح 

کند، حقیقتی که دیگر افول ندارد.  به حقیقت توحید راه پیدا می 14«َحنيفًا َو ما اَ َا م َن اْلُمْشر كينَ 

ال توفیق دهد به مؤمنان کامل و اهل یقین، به دوستان و شیعیان اهل یقینی که متعشاءاهلل خدای ان

دهند راه پیدا کنیم. اگر خدا به ما را می بیتهستند و بو و عطر اهل بیتدست پروردگان اهل

منّت راه داد، بهره ببریم، مواظب باشیم و حواسمان پرت نشود و نعمتی را که خدا رایگان و بی

دفعه ببینیم از او رده، کم ارزش تصوّر نکنیم و حواسمان سراغ چیزهای دیگر نرود که یکنصیبمان ک

کنی؛ مثل اینکه آب شد و به زمین رفت یا گردی، دیگر او را پیدا نمیخبری نیست و هر چه هم می

  11«دٌ َلَشدي  ینِب َعذاب  ا  لَئ ْن َشَكْرُتْم ََلَزيَد ِبُكْم َو لَئ ْن َكَفْرُتْم »دود شد و به آسمان رفت؛ کفران کردی 
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 شکر نعمت نعمتت افزون کند

 
 کفر نعمت از کفت بیرون کند 

 
شاءاهلل اگر خدا در زندگی، مالقات با اولیاء خودش را نصیبمان کرد، قدر بدانیم و بهره ببریم. آنها ان

 فداه ارواحنا امام عصرطور که بگذارند؛ همان فداه ارواحنا توانند دست ما را بگیرند و در دست امام عصرمی

 گذارد.هم دست ما را در دست خدا می گذارد و پیامبرهم دست ما را در دست پیامبر می

 

 

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ

 


