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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

 

 (2) ت موسی و خضر علیهما السالماحضر شرح داستان

آنچه  گویم.را برایتان میعرفانی  ها و تأویالت برداشت و خضر از ماجرای موسی

از این آیات قابل  است که های عارفانه آموزه وبرداشت  و تفسیر نیست، تأویل گویممی

 برداری است.  بهره

 :لاوّ ینکته

در ذهنش کرد یا کسی به او گفت  یاین گمان ایجاد شد، خطور حضرت موسیبرای  

 متعال به جبرئیلبعد خدای .تر از شما نیست و او سکوت کرد، انکار نکرد که امروز  عالم

 ،چقدر که معلومات اهلل هرالیشود. سالک را دریابید که دارد هالک می موسی :فرمود

ت باید مواظب باشد که دچار شدّبه ،مراتبش باال باشد هر چقدر که ،دانش و دانایی دارد

از پیغمبر  .کند شود که او را هالک مینخطر عجب، کبر، غرور، خودبینی و خودپسندی 

کسی دچار خودبینی و کبر شود راهی اگر خواهید.  م و معصوم خدا باالتر چه میزالع واول

 گفت: ،به کماالت معنوی ندارد

 معرفت نشینیتا علم و فضل بینی بی

 

 بگویم خود را نبین که رستیات یک نکته 

فضیلت و فضل خودش چشم دوخته و برایش خیلی  ،معلومات ،وقتی که انسان به علم تا
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لین معصیت تاریخ آفرینش بینی اوّ بزرگ مهم است، راه به کماالت معنوی ندارد. خود

 ،فاق افتادلین گناهی که در تاریخ آفرینش اتّاوّ خلقت حضرت آدم ماجرایاست. در 

ر و تکبّ ،از سر استکبار و ری بود که ابلیس ورزید و حاضر نشد در برابر آدم سجده کندتکبّ

اش  لین معصیت تاریخ آفرینش است که ریشهد کرد. این اوّبینی از امر خدا تمرّ بزرگ خود

فاق کبر است. کبر خیلی چیز عظیمی است. سه معصیت بزرگ است که در صدر خلقت اتّ

دوم  .کبر است که مال ابلیس بود اوّلهای دیگر است:  زشتی یمادر همه که افتاده

آدم و حوا در بهشت گرسنه نبودند، کاستی نداشتند، فقط روی  بود، طلبی زیاده

بزرگی بود که  ی هآن میوه را خوردند و اخراج شدند. این هم لطم صطلبی و حر عتنوّ

. معصیت را به شد راجاق افتاد و اخمعصیت بزرگی که اتفّ خورد، بشریت از این صفت

اصالً عالم طبیعت نبود که  ؛چون آن موقع هنوز شریعتی نبود ؛گوییم معنای شریعت نمی

حسد  شود. سوم شریعت باشد. معصیت به معنای سرپیچی از ارشاد الهی استفاده میعالم 

فاق افتاد و منجر به کشته شدن هابیل به دست قابیل شد. بود که بین هابیل و قابیل اتّ

خواهیم در مسیر سلوک  گیریم این است که اگر می ل که از این آیات بهره میاوّ ینکته

اگر کبر و خودبینی وجود دارد به  ؛اهلل گام بگذاریم باید مواظب باشیممعنوی در سیر الی

خودش را  ...ها و  تدریس ،خاطر معلومات، سواد، تألیفاتههیچ جا نخواهیم رسید. اینکه ب

  هالکت شخص است. یهمای ،در کنکسی تصوّ

  دوم: ینکته
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جوان یا جوانمردی  هموسی ب 1«ِلَفتاُه ال اَْبَرُح َحّتی اَبْلَُغ َمْجَمَع الَْبْحَريِْن اَْو اَْمِِضَ ُحُقباً   َو ِاْذ قاَل ُموىس»

ش گفت که من از این جستجو و تالش نون، وصیّ بنیعنی یوشع ؛که همراهش بود

، که جبرئیل آدرس داده بود که در آن محلجایی البحرین  به مجمع بردار نیستم تا دست

یا سالیان دراز جستجوی  «اَْو اَْمِِضَ ُحُقباً »انسان کامل را مالقات خواهی کرد، برسم.  آن

 ؛زیاد و هم به معنای هشتاد سال است یها به معنای سال «ُحُقباً » .دهم خود را ادامه می

دوم است که  یگردم تا به انسان کامل برسم. این آموزه یعنی تا هشتاد سال هم شده می

مأیوس  و خسته ،کمی تالش کرد وقتی طلبش طلب آبکی باشد کهنباید اهلل سالک الی

 ؛انسان طبیعی استیک گوید هشتاد سال که عمر کامل  شود و دست بردارد. ببینید می

ی است. کنم. طلب بحث مهمّالهی را پیدا گردم تا رجل یعنی تا پایان عمر هم شده می

 : گفت

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید

 

 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید 

 

 :سوم ی نکته

توانی انسان بزرگ الهی را مالقات کنی و از او  پیام آورد که آنجا می ی که جبرئیلمحلّ 

هم  که دو دریا با البحرین یعنی جایی البحرین بود. مجمع مجمع ،کمال بیاموزی درس

کنند. تأویل عرفانی این دو دریا چیست؟ این دو دریا به یک تعبیر دریای امکان  تالقی می

توان مالقات کرد.  تالقی ممکن و واجب می ییعنی انسان کامل را در نقطه ؛و وجوب است
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دریای توحید و  ،انسان کامل فوق امکان و دون وجوب است. لب مرز عالم امکان و وجوب

بیند.  بیند و دریایی که حق را می . دریایی که انسان خودی میقرار دارد تدریای انانیّ

به تعبیر دیگر اصالً  توان مالقات کرد. . او را آنجا میاست انسان کامل لب این مرز ایستاده

 ی هآینهم یعنی چه؟ یعنی انسان کامل  ؛البحرین استوجود خود انسان کامل مجمع

حدود  یدارای همهدریای دوم اینکه  ، این یک دریا والهی استو صفاتنمای اسماء  تمام

یعنی ادب بندگی، التزام به شریعت، مراعات وظایف الهی که از ؛ لقی استنات خَو تعیّ

هر دو را با هم جمع کرده است. مقام توحید را که  ؛م کثرت است را هم داردلونات عاؤش

؛ ، با هم داردعالم کثرت است برایودیت را که عالم وحدت است و هم مقام ادب عب برای

البحرین است. به تعبیری خود انسان کامل لذا اصاًل وجود خود انسان کامل مجمع

توان به مالقات انسان کامل نائل شد  الوجوب است. بنابراین وقتی می االمکان و دون فوق

ایجاد  او مالقات درالبحرین برساند و لیاقت این  بتواند خودش را به مجمع شخص که

 شود.

 ی چهارم:نکته

َذَ » يا ُحوََتُام فَاَّتَّ ا بَلَغا َمْجَمَع بَيِْنِهام نَس ِ بً  َسبيََلُ ِف  فَلَمی  رسیدند، البحرین وقتی به مجمع 2«الَْبْحِر ََسَ

َذَ »را فراموش کردند  خود ماهی يا ُحوََتُام فَاَّتَّ بً  َسبيََلُ ِف  نَس ِ  شور   یهو این ماهی مرد «الَْبْحِر ََسَ

یا داخل  پرید. جان گرفت و در دریا ،نمک زده که یوشع آن را روی تخته سنگ گذاشت

 ماهی را در آب یوشعیا  پرید. زنبیلش بود و آبی از دریا به آن پاشید و زنده شد و در دریا

                                                 

 .01یآیهکهف،یسوره. 2



 

 

 

 

5 

ر آن زنده شد و رفت و مسیر خود را در دریا گرفت، به هر ترتیب این ماهی را د شست،

نقطه فراموش کردند و این ماهی راه خودش را در دریا پیش گرفت. این ماهی چیست؟ 

یک  ،سالک است. سالک در آغاز راه دلش مرده است یهآن دریا چیست؟ ماهی دل  مرد

البحرین  سالک وقتی به مجمعی  هحیات ندارد. دل  مرد ،است انسان معمولی و دل مرده

 یهالبحرین در نقط یعنی در مجمع ؛آنجا آب حیات وجود دارد شود.زنده می رسد، می

 یهچشم .آب حیات وجود دارد ،مالقات انسان کامل ی ه، در نقطبتالقی امکان و وجو

و سیر افتد میدر دریا  ،شود رسد، زنده می حیات است و لذا دل سالک وقتی به آنجا می

، زنده رسدمی خدا یک ولیّ  به مرده کند. آب هم تنزیل والیت است. وقتی دل می

 شود.  می

 ی پنجم:نکته

ا جاَوزا قاَل ِلَفتاُه آِتنا غَداَءان لَقَْد لَقينا ِمْن َسَفِران هذا نََصباً » البحرین عبور کردند، وقتی از مجمع 3«فَلَمَّ

غدا به نهار و شام شب را ) بود خیلی گرسنه شده ظاهراً فردای آن روز ظهر، موسی

به یوشع گفت که غذای ما را بیاور. ما از این سفر خیلی خسته شدیم.  و (گویندعشا می

البحرین عبور کردند، ظریف این است که وقتی از مجمع یهنکت «لَقَْد لَقينا ِمْن َسَفِران هذا نََصباً »

 ،شومقبلش گفت اگر هشتاد سال هم شده من خسته نمی واالّ ؛احساس خستگی کردند

 یعبور کرد، احساس خستگ آنولی وقتی از  ؛انسان کامل را پیدا کنم اینگردم تا می
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اند که عرفا گفته یعنی وقتی از رجل الهی فاصله گرفت، خستگی آمد. آمد؛ سراغش

 را لاست. سفر اوّ این چهارمین سفر موسی ؛هار سفر داشتچ حضرت موسی

وقتی در مصر  موسی سفری که از سر ترس آن را انجام داد. گویند، اصطالحاً َهرَب

را دستگیر کنند و بکشند، او قبطی را کشت و مأموران فرعون مأموریت پیدا کردند که 

بعد از  ترسید و از ترس جان، از مصر گریخت. سفر دوم وقتی بود که حضرت موسی

. با از پیش او برگشت و داماد شعیب شدن هشت سال ظاهراً زندگی کنار شعیب

او بود و فرزندانش تصمیم گرفتند براساس مأموریتی که خدا به دختر شعیب که همسر 

نوری را  یهشعل . شبانه کنار کوه طور رسیدند وبرگردند ایشان داده بود به سمت مصر

من  تا شما اینجا درنگ کنید :گفت باالی آنجا دیدند. شب سردی بود، حضرت موسی

 گرم شویم و شاید به کمک آن تاورم بیآو و قبسی از این آتش بگیرم  بروم باالی این کوه

. سفر گویند این سفر را اصطالحًا سفر طلب ،کوه در پیش گرفت یهاین راه را به سمت قلّ

به قصد گفتگو با پروردگار به  بود؟ سفری بود که موسی چه موقع سوم موسی

َو »دعوت کرد.  عال او رامتّخدایاصالً اسرائیل از او خواسته بودند و بعد کوه طور آمد. بنی

با پروردگار به  هت گفتگو و مکالملذّ و  شوق ،به عشق 4«ثاَلثنَي لَْيََلً َو اَتَْمْمناها ِبَعْشر   واعَْدان ُموىس

 گویند؛ ت هم دست پیدا کرد. این سفر را سفر طَرَبسمت کوه طور راه افتاد که به این لذّ

یعنی  ؛سفر تََعب است موسیهست. چهارمین سفر آن  ت گفتگو با معشوق درچون لذّ

 راه یهو بعد هم ادام آمد نون برای پیدا کردن خضربنرنج که همراه یوشع و سختی
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البحرین رد شد، عبور کرد، احساس سفر چهارم وقتی از مجمع دربود.  را با خضر

 .آمد خستگی برایش

 ی ششم:نکته

ْخَرِة » ْيطاُن اَْن اَْذُكَرهُ قاَل اَ َراَيَْت ِاْذ اََويْنا ِاََل الصَّ نون به بنیوشع  «فَِاِّني نَسيُت الُْحوَت َو ما اَنْسانيُه ِاالَّ الش َّ

 ،مسکن گرفتیم وآوا آنجا که  ایکنار یا روی صخرهمن آن ماهی را  :گفت موسی

جز شیطان نبود که سبب فراموشی من شد که  به شما بگویم. فراموش کردم و گذاشتم

ََذ َسبيََلُ ِف »است.  فاقی افتادهین اتّچنبگویم که  انگذاشت من به یادم بماند و برای شم  َو اَّتَّ

باً  آوری آور و شگفتیبآن بحر و دریا به شکل تعجّدر  و آن ماهی راه خودش را 5«الَْبْحِر ََعَ

دل  .البحرین استمجمع ودریای والیت  ،و دریا . ماهی دل سالکو رفت در پیش گرفت

 که وجود انسان کامل و ولیّ  شود، زنده میرسدحیات می ی هوقتی به چشمی سالک مرده

ا » .حیات است یهخدا چشم ِ فَاْرتَدَّ  حضرت موسی 6«آاثِرِهام قََصصاً    عىَلقاَل ذِِلَ ما ُكنَّا نَْبغ

یعنی این همان عالمتی بود که  ؛پی او بودیماین همان چیزی بود که ما در  :فرمود

شود و به دریا زنده می ،ای که ماهی مردهنقطه چنین به من داده بود که در جبرئیل

ِ  الفعل ءرا مالقات خواهید کرد. یا فتد شما خضرا می بوده است و  نبغی است، افتاده نَْبغ

اش هستیم نرسیدیم. شاید ناقص شدنش به این معنا است که هنوز ما به چیزی که در پی

ا عىَل» .ناقص استراهمان هنوز   ،مسیری را که آمده بودندعیناً درنتیجه  «آاثِرِهام قََصصاً   فَاْرتَدَّ
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تواند میو هم به معنی طی کردن و بریدن راه است  «قََصصاً »درپیش گرفتند و برگشتند. 

 وسفر را برای همدیگر تعریف  ماجرایبه این معنا باشد که راه را برگشتند و در مسیر هم 

 کردند. ه میقصّ

 ی هفتم:نکته

انَّ ِعلاْمً » َّْمناُه ِمْن ََلُ ًة ِمْن ِعْنِدان َو عَل به دریا ی که ماهی وقتی به محلّ 7«فََوَجدا َعْبداً ِمْن ِعباِدان آتَيْناُه َرْْحَ

آنجا یافتند. چه کسی را یافتند؟ حاال ببینید چه  رسیدند البحرینافتاده بود یعنی مجمع

یعنی آن فرد از  اوّل:یعنی چه؟  ؛عبدی را یافتند «فََوَجدا َعْبداً »گوید:  اتی میمشخصّ

که از  خود نبود، از بندگی نفس خارج شده بود. کسی یهبند ،عبودیت نفس آزاد شده بود

 ؛پیغمبر و امام معصوم شود ا،خد شود، ممکن است تسلیم ولیّعبودیت نفس خارج می

داریم:  طور که نقل شده است آن به حضرت امیرلذا راجع ؛بنابراین به واسطه عبد است

های تکنند و عظمّی از خودشان تعریف میدر یکی از فرمایشاتشان کلّ حضرت امیر

در   ااََن َعْبٌد ِمنْ » :گویندبعد میولی  ؛دهندخودشان را توضیح می ا من  امّ 8«َعِبيِد ُمَحمَّ

خداست.  هستم. این همان عبودیت ولیّ از بندگان پیامبراکرم ، عبدی،ایعلی بنده

 .بوداز عبودیت نفس خارج شده  ،این بود که عبد بود ت خضرلین خصوصیّ پس اوّ

به  فردیعنی عبودیت این  ؛عبدی از عباد خود  ما «َعْبداً ِمْن ِعباِدان»گفت:  امنته دوم:

حضرت حق  یواسطهبی یهبند ؛واسطه عبد خود  ما شده بودبی ؛ولی هم نبود یهواسط
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َعْبداً ِمْن »کرد، نه، نه اینکه اطاعت پیغمبر و امام را می ؛خدا بود ی هواسطبود. مطیع بی

گرفت و اطاعت از خود  ما   ن از خود  ما میمستقیمًا عبد خود  ما بود. فرما ؛بود «ِعباِدان

ما که خدا هستیم به آن بنده یعنی  «آتَيْناُه َرْْحَةً » سوم:. کردبندگی خود  ما را می کرد.  می

 یهرحمت عطا کردیم. رحمت دو جور است: یکی رحمت رحمانیّحضرت خضر

رزقشان  و مخلوقات، حیات، قدرت یهوجود هم .رحمت عام خداست که حضرت حق

حضرت حق است. از جماد و گیاه و حیوان و انسان و جن و  یهمظاهر رحمت رحمانیّ

لح و ای و سعید، مؤمن و کافر، صحق هستند. از شقّ یهملک همه مشمول رحمت رحمانیّ

چون خدا به ایشان وجود و  ؛حضرت حق هستند یهطالح همه مشمول رحمت رحمانیّ

به او رحمت داده بودیم؛  «آتَيْناُه َرْْحَةً »ک خصوصیت که داده است. پس این ی و رزق حیات

 «ِمْن ِعْنِدان » ،این رحمت چهارم: «ِمْن ِعْنِدان آتَيْناُه َرْْحَةً » ه نبودرحمت رحمانیّ  ،ا این رحمتامّ

الهی این رحمت شامل هی این رحمت شامل حال او شده بود. از قربلّبود. از منزل عندال

این رحمت، رحمت  .نبود هرحمانیّ یهیعنی این رحمت، رحمت عام ؛حال او شده بود

 شده بود.  حضرت حق بود که شامل خضر یهرحیمیّ یهخاصّ 

ل چیست؟ ه رسیده که سه گام را طی کرده است: گام اوّرحمت رحیمیّ  یهکسی به مرتب

صاحب شریعت اسالم را پذیرفته است. اسالم مال ظاهر وجود ماست. به اصطالح عرفا با 

بیعت  ،وجود انسان است و ظاهر قالب و برای در بُعد احکام شریعت که احکام قالبی است

م اسالم بر او جاری ااحکاو مسلمان و نبویه  یه. با بیعت عاماست نبویه کرده یهعام

با یک تواند می و شودکند. پاک میناموسش حرمت پیدا میو مال ، شود. خون  می
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نبویه است که با صاحب  یهل است که بیعت عاماین بیعت اوّ ... . کند وازدواج مسلمان 

قلب  ومال باطن  .گام دوم ایمان است که مال ظاهر نیست کند.شریعت ظاهریه بیعت می

این  .کندولویه می یهبیعت خاص با صاحب والیت، اینجا با دل 9«ُقلُوِِبُِم ْلامِْيانَ   َكتََب ف»است 

 و شودقالبی نیست. این گام دوم که ایمان در قلب او جاری می ،بیعت، بیعت قلبی است

از راه باطن پذیرا شد. این بیعت صورت ظاهری هم دارد. در  ،با صاحب والیت بیعت کرد

از  دگرفتند. یا بعبیعت ظاهری هم  برای امیرالمؤمنین روز غدیرخم پیغمبراکرم

در اصرار کردند که حضرت حکومت را بپذیرد، حضرت فرمودند قتل عثمان وقتی افراد 

گام  شد. دوم ایمان و ل اسالمبا من بیعت کنید. پس اوّ وبیایید  تکتک ،نشینممیمسجد 

حضرت حق شامل شخصی است که منزل سوم را هم  یهخاصّ  یهرحمت رحیمیّسوم؛ 

اهلل و فیء ایمان به مقام فنا یهطی کرده باشد و او کیست؟ کسی است که بعد از مرتب

باقی باهلل شده باشد و  وفانی در حضرت حق تش منیّ و رسیده باشد. شخصیت باهللء بقا

اهلل، شود. زبانش لساناهلل میهدهد. او خلیفچنین کسی خالفت الهیه را میخدا به 

ه مقام شود و باهلل میوجه شروی و اهلل، دستش یداهللاهلل، گوشش سمعچشمش عین

یعنی با تمام مراتب وجودش به تمام مراتب عالم ظاهر حاکمیت پیدا  ؛رسدوالیت می

وجودش است به عالم  یهدت مطلقایعنی با ملک وجودش که ظاهر و عالم شه ؛کند می

کند. ظاهر عالم خلقت، فرمانبر از والیت پیدا می ،شهادت مطلقه یعنی ظاهر عالم خلقت

 د.نمطابق با هم یهون گفتیم انسان و جهان دو نمونشود. چظاهر وجود او می
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 جهان انسان شد و انسان جهانی

 

 تر نبود بیانیاز این پاکیزه 

 

هم مراتبی که در عالم خارج هست در عالم درون ما عین  ،انسان و جهان مطابق همند

بود بر عالم ملک حاکم شد. با  شوجود یهلک وجودش که شهادت مطلقهست. با مُ

 ؛ل خودش است به عالم مثال و خیال منفصلملکوت وجودش که عالم خیال و مثال متصّ

جبروت وجود  ؛ یعنیکند و با عالم عقل درونییعنی ملکوت عالم فرمانروایی پیدا می

 ،وجودی انسان یهکند. لذا این سه مرتبخودش به عالم جبروت فرمانروایی پیدا می

 وجودی عالم یهاهلل شده است به سه مرتبفیملکوت و ملک یا ناسوت که فانی ،روتجب

 یهمقام والیت است. کسی مشمول رحمت رحیمیّ  که کندخلقت حاکمیت پیدا می

رحمتی از  «ِمْن ِعْنِدان آتَيْناُه َرْْحَةً »فرمود:  ،حضرت حق است که به اینجا رسیده باشد یهخاصّ 

حضرت حق است و مال کسی است  یهاو رسیده بود که رحمت خاصّهی به مقام عنداللّ

انَّ » پنجم: .است هی و به قرب و وصال حضرت حق رسیدهکه به مقام عنداللّ َّْمناُه ِمْن ََلُ َو عَل

َّْمناهُ »علم داده بودیم. این  و و ما که خدا هستیم به او آموخته بودیم «ِعلاْمً  این تعلیم و   «عَل

های وظایف یک انسان باشد. احکامی باشد که ناظر بر جنبهو کثرت  عالم احکامتواند می

خدا به عهده دارد که  و شریعت است. رفتارهایی که این فرد در رابطه با خودش، دیگران

های کثرتی چنین فردی، مأموریت دعوت خلق به باید انجام دهد و در قالب احکام جنبه

َّمْ کند. سوی خدا را کسب می یعنی کسی علم از حضور یک  ؛تواند به واسطه باشدمی ناهُ عَل

تعلیم  امنته ؛معصوم بیاموزد. این هم تعلیم الهی است یک ولیّ  و یک امام معصوم ،پیامبر

انَّ ِعلاْمً َو عَ » ششم: ا باز گفتامّ است؛ به واسطه َّْمناُه ِمْن ََلُ ما از نزد خودمان به او علم  «ل
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نی علمی است که صاحب آن نیازی به زانو زدن دادیم. علم لدّ اونی به علم لدّ ؛آموختیم

ر و اندیشه و ها و جستجو کردن در مراکز تحقیقاتی و تفکّ نزد استاد و ورق زدن کتاب

داده بودیم  چنین علمی به خضرما موهبتی الهی است و  بحث و تحقیق ندارد. این علم 

انَّ ِعلاْمً َو عَ » َّْمناُه ِمْن ََلُ داده بودیم. نزد کسی علم  به اوواسطه و بینی علم لدّ نزد خودمان،از  «ل

علم نیاموخته بود. ما از نزد خودمان به او علم  ییهیچ نبی و ولینیاموخته بود، نزد 

انَّ ِعلاْمً َو عَ »آموختیم.  َّْمناُه ِمْن ََلُ چون گاهی اوقات  ؛چیزی که به او آموختیم، علم بود هفتم: «ل

َّْمناُه َصْنَعَة »فرماید: قرآن می آموزد. کمااینکه راجع به حضرت داودخدا صنعت می َو عَل

لین کسی که ظاهرًا با الهام آموختیم. اوّسازی زره صنعت دما به حضرت داو 11«لَُبوسر 

َّْمناُه َصْنَعَة »بود.  نبی ، حضرت داودزره را ساخت تعلیم الهی واز علم الهی، آموزش  َو عَل

انَّ ِعلاْمً »چه آموخت؟  خدا به خضراینجا ا امّ  «لَُبوسر  َّْمناُه ِمْن ََلُ که  ، چیزیصنعت نبود «َو عَل

 داده بودند، علم بود.  به خضر

 از جانب خدا بود، رحمت  «ِمْن ِعباِدان»آن انسان کامل بود، عبد بود  تخوب اینها خصوصیا

َّْمناهُ  »علیم شده بود به او تو از جانب خدا  ،شامل حال او شده بود «ِمْن ِعْنِدان» ، آن هم «عَل

انَّ »تعلیم بدون واسطه  انَّ ِعلاْمً »ی هم که به او تعلیم کرده بودندزو آن چی «ِمْن ََلُ  بود. «ِمْن ََلُ

نون با بنای است که گویا یوشعزبان آیات به گونه خوب به این شخص رسیدند، حاال

یا اینکه واقعاً همراه  نداردهمراهی با خضر ی زهاجا گردد.برمی موسی ی هاجاز
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، قرآن به حضور او تصریح نکرده نداشته ی از موسیا چون شخصیت مستقلّامّ ؛بوده

 است.

 ی هشتم:نکته

َِّبُعَك   قاَل ََلُ ُموىس» يَمِن ِممی  اَنْ   عىَلٰ َهْل اَت يْمَت ُرْشداً تَُعل  و وقتی به انسان کامل موسی 11«ا عُل

تو شوم تا از آن  و مرید پیرو ،دهی تابعآیا به من اجازه می :البحرین رسید، گفتمجمع

وقتی به  ،اینجا ادب سالک است ؟رشدی که به تو آموخته شده است به من هم بیاموزی

همه  منزلت دارد بایدو شهرت  ،تیتر ،علم ،چه مقام هررسید الهی بیمرّ و یک انسان کامل

ر و نه که با تکبّ ؛تقاضا کند والتماس  ،تا پذیرفته شود دکوچکی پیشه کن ،بگذاردزمین  را

 ؛تا چیزی نصیبش شودبرسد خدا  غرور بخواهد به حضور یک انسان کامل، یک ولیّ

شود. در عین بزرگی که داشت با التماس و درخواست به هیچ چیز نصیبش نمی یطور آن

يْمَت ِممی »همراهی خواست. بعد هم گفت:  یهوچکی از او اجاززبان سؤال و تقاضا و ک ا عُل

 وبه تو آموخته شده به من بیاموزی. رشد شامل حکمت نظری  از رشدتا از آنچه  «ُرْشداً 

الق رشد به حکمت عملی است. حکمت عملی یعنی طا یها عمدامّ شود؛می حکمت عملی

چه  ؛کندانسان را برای رفتار نیکو تربیت می آموزد وآنجا که رفتار نیکو را به انسان می

عقلش که این رفتار نیکو را  و همو ،غضب ،اش، با شهوترفتار نیکو با خود و قوای درونی

اصطالحاً تدبیر منزل  هخودش ک یهچه رفتار نیکو با عایله و خانواد ؛گویندعلم اخالق می
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ن مُدُها که آن را سیاست انسان یههم وچه رفتار نیکو با افراد جامعه  ؛گویندمی

مدن که یکی  تسیاس و حکمت عملی سه حوزه دارد: اخالق، تدبیر منزل .گویند می

سن وهم و عقل است. دوم حُ ،غضب ،شهوت ؛ یعنییشتنسن سلوک با قوای درونی خوحُ

خلق است. بیشترین اطالق  یهسن سلوک با همسلوک با عایله و خانواده است. سوم حُ

سن به حُ را رفتار نیکو داشته باشیم که مادر این سه حوزه وری ما طشود. این میرشد به 

خوب رفتار کردن در این سه حوزه به نحوی که ما را به معاد نیکو به معاد نائل کند. 

 این را خواست. موسیگویند و میرشد  برساند

ات ادبیّ یهدر حوز گویم بیشترتعابیری که می :نددین سه گروه قابل تصورّ یهدر حوز 

علما  و یک گروه عالمان .عرفانی به کار رفته و در روایات هم این تعابیر وجود دارد

احکام ظاهری دین  و احکام شریعت یههایی هستند که در حوزعلما شخصیت ،هستند

علم شریعتند. گروه دوم را تعبیر به حلما  صاحب ؛انداند و به توانمندی رسیدهتحقیق کرده

معارف باطنی دین کار  یهیعنی حلیمان. حلما کسانی هستند که در حوز ؛کنندمی

اند. گروه سوم حکما هستند که حکما هم علم اند و در آن حوزه صاحب کمال شده کرده

هم معرفت به حقیقت و طریقت و لوازم باطنی دین را  و به شریعت و لوازم کثرت را دارند

چقدر هم که شما  لما نیازمندند. هریعنی علما به حُ ؛تدارند. عالم به حلیم نیازمند اس

نیاز  ا در سیر و سلوک باطنی به یک انسان کامل راه رفتهامّ ؛مرجع تقلید بزرگی باشید

 در زمان خودش م خدازالعوپیغمبر اولاهلل، موسی کلیم کسی در شریعت به پای. دارید

نیاز داشت؛ لذا به فردی راه رفته ت ا در طریقامّ ؛بود افضل از خضر ؛ یقیناً رسیدنمی
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مثل  ؛بی باطنی باشد. التماس هم کرد برای اینکه پیرو این مرّشد پیرو و بر آمدتکّبی

شوشتری دعلیآقا سیّ بود.شوشتری دعلیمرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقا سیّ ماجرای

بود. این  در خوزستاندعواهای قضایی  و قضاوت ،قضا ،فتاءفقیه بزرگ و صاحب مسند ا 

با هم اختالف  مالیشد. یک بار دو نفر آمدند و سر آن موقع پیش فقها رسیدگی می امر

 ،بود رسیدگی کرد آن شوشتری هم روی ظواهر فقهی که مأمور بهدعلیداشتند و آقا سیّ

ق به این دو را شنید و شهود را بررسی کرد تا باالخره حکم داد که آن چیز متعلّ دالئل هر

های ریسمثل نخ شخصیاش را زدند، دید خانه غروب در  نزدیک ،مد خانهآقاست. آ

شوشتری دعلیو به این آقا گفت: آقا سیّآمد خانه  قدیمی با شلوار گشاد و لباس دهاتی در  

قضاوتی که امروز کردی باطل بود، آن مال برای طرف مقابل بود. خداحافظی کرد، در را 

العظمی قضاوتی که اهللگفت: حضرت آیت و آمد شخصبست و رفت. فردا دوباره این 

روز سوم آمد جلو  مال برای طرف مقابل بود. روز دوم هم اعتنایی نکرد. ،کردی باطل بود

طرف مقابل بود.  برایملک  ،شوشتری قضاوتی که کردی باطل بوددعلیدر و گفت: آقا سیّ

زیر زمین سند مالکیتی دفن  ،، زمین را بکنیبروی شاهدش هم اینکه پای فالن درخت

شود که آن ملک مال طرف مقابل است. آقا بیرون بیاور و معلوم می است، آن را شده

 به کندند و سند بیرون آمد. جوال زمین را شوشتری دستور دادعلیدسیّ

افتاء و قضاوت را جمع  ،شوشتری بساط فقاهتدعلیشوشتری گفت: آقا سیّ دعلیآقاسیّ

ای. آقا برای کار دیگری ساخته شده تو برو، به نجف وکن. مهاجرت کن 

 یهفقیه خانه را فروخت و هم و مجتهد ،القدرعظیم ،شوشتری، این انسان واال دعلیسیّ
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جوال گفت شش ماه دیگر در  .نقل مکان کردبه نجف اش را جمع کرد و زندگی

الم سراغ آقا السّدر وادیجوال بینم. شش ماه دیگر الم نجف تو را میالسّ وادی

آمد و یک سری دستورات  !جوال کیست داندخدا می. حاال آمد شوشتری دعلیسیّ

که نجف بود، درس فقه شیخ انصاری را  یتشوشتری مدّدعلی. آقا سیّداد سیروسلوک به او

ا امّ د؛س بوچه خودش مجتهد و مدرّ کرد. او اعظم فقهای عصر خودش بود. گرشرکت می

کرد. ظاهراً چهارشنبه شرکت می را انصاری اهللفقهی آیتاحکام  کرد و درسادب می

داشت که در آن جلسه ای جلسهشوشتری دعلیهای چهارشنبه آقا سیّها یا شبشب

جالب این است که شیخ انصاری روزهای چهارشنبه  یهگفت. نکتاخالق و سیروسلوک می

مقامش در  و شیخ انصاری استولو  کرد؛را شرکت می شوشتریدعلیدرس اخالق آقا سیّ

 الذ ؛نیاز دارد به یک راهبر و راهنما ا در سیروسلوکامّ ؛شریعت و فقاهت خیلی باالست

گویند من ن .ان باطنی و عرفانی بروندپیش مربیّکه باید سختشان باشد نعالمان 

عرفانی  سیروسلوک و بخواهم پیش این مربی اخالق کهعظمی خیلی زشت است ال اهلل آیت

سختشان باشد که احکام شریعت را از اینها بیاموزند؛  بایدهم ن. عارفان و حلیمان ومبر

 کرد.شرکت میرا شوشتری درس فقه شیخ انصاری دعلیکمااینکه دیدید آقا سیّ

ظواهر و یعنی هم علم به احکام کثرت  ؛عد را دارندا حکما کسانی هستند که هر دو بُامّ

نیاز جز به خدا ؛ لذا آنها را دارند دین و معارف سلوکیشریعت، هم علم به حقایق باطنی 

م به شریعت بود و در وادی طریقت هنوز به کمال چون عال  بنابراین موسی .ندارند

عال این روحیه را بین متّشاءاهلل خدایطوری مؤدبانه آمد. ان این و نرسیده بود، نیازمند بود
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و د مراجع تقلید شوند بانه، مقلّمؤدّ و ضعانهاهل سیروسلوک و عرفان ما ایجاد کند که متوا

احکام شریعت را از آنها بیاموزند. فقها و علمای  و کسر شأن خود ندانند و زانو بزنند

 باهللبی اخالق و یک عارفکسر شأن خود ندانند که بیایند و پیش یک مرّ ما همحوزوی 

 راهبری کند. یب نفسذاهلل و تهآنها را در مسیر سلوک الی تا زانو بزنند

 ی نهم:نکته

تَطيَع َمِعَی َصْْباً »  ََّك لَْن تَس ْ طْ ِبِه ُخْْباً   ىلَو َكْيَف تَْصِْبُ عَ »  12«قاَل ِان تو  :گفت خضر 13«ما لَْم ُُتِ

صبر کنی که خبری از آن بر چیزی چگونه تو  .طاقت صبر کردن و همراهی با مرا نداری

هایی داری که من طاقت بر زچیتو  :گفت نداری. باز در روایات هست که اینجا خضر

َتطيَع َمِعَی َصْْباً » چیزهایی دارم که تو طاقت بر آنها نداری.من هم ندارم و  هاآن ََّك لَْن تَس ْ  «ِان

کنم که تو از آن اسرار اسراری نزد من هست که به اعتبار آن اسرار، کارهایی می

چه کار با این حرف حضرت خضرخبری؛ لذا آن کارها برایت غیر قابل هضم است.  بی

 موسی در افتادگی و یعنی شکستگی ؛تر کردمتواضع وتر برا مؤدّ  الً موسیکرد؟ اوّ

 و تربتو طاقت این کارها را نداری. ببینید مؤدّ ،کنیصبر توانی تو نمی :تقویت شد. گفت

 شبیشتر پاک تر از من نیست،کس عالم ت و خودبینی که هیچترش کرد. از آن انانیّشکسته

تر کرد. با را داغ کرد و از آن سو با جواب منفی دادن غیرمستقیم، آتش طلب موسی

 ؛راندخدا طرف را می بی، یک ولیّگاهی یک مرّ تر شد.، او تشنهی که گفتغیرمستقیم نه

                                                 

 .01یآیهکهف،یسوره. 12

 .08یآیهکهف،یسوره. 13
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 ترمتواضع راای روی طرف دارد. هم او داند چه اثر سازندهراه ندادنش، خدا می و ا راندنامّ

کند. حدیث عنوان اش را زیاد میشکند و هم تشنگیمیبرای رشد تش را کند و منیّمی

به  رد کرد وچند ساله را  چطور آن پیرمرد نود و بصری را یادتان است که امام صادق

چه حالی در او ایجاد شد و بعد که آن حال ایجاد شد، پذیرفته  نپذیرفت و عنوان شاگرد

 شد.

 ی دهم:نکته

تَِجُدین قالَ » گفت که  خضر هب حضرت موسی 14«َِلَ اَْمراً    صاِبراً َو ال اَْعیاَء هللاُ ْن شاِ   س َ

گوید من صبر خواهم کرد، نمی کند ومیشاءاهلل مرا صابر خواهی یافت. اینجا ادب ان

داند، از یعنی صبر خودش را از جانب خودش نمی ؛بگیردتعلّق تش گوید اگر خدا مشیّ می

من صبر خواهم  ،ت خدا باشداگر مشیّ اگر خدا به من صبر عطا کند، ،داندخدا میجانب 

عش نبود که قهر نکرد، خالف توقّ ،بر نخورد او کرد و از فرمان تو سرپیچی نخواهم کرد. به

به  دوباره باز ،خبریتو از چیزهایی بی ،تو طاقت این چیزها را نداری :فرمود خضر

 ذن همراهی بگیرد.زبان کوچکی سخن گفت تا ا

 ی یازدهم:نکته

ََّبْعتیَن» ئَلیْن َعْن َشْ فَ   قاَل فَِاِن ات ََ َِلَ ِمنُْه ِذْكراً ءر َحّتی  ال تَس ْ ِد ْْ خواهی در مسیر اگر می :گفت 15« ُا

شرطش این  ،راهبری کنمبه رشد پیرو من بشوی تا من تو را  د ومری ع،اهلل تابسلوک الی

                                                 

 .00یآیهکهف،یسوره. 14

 .16یآیهکهف،یسوره. 15
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ئَلیْن َعْن َشْ  فاَل»است  برایت خودم وقتش برسد و  اسؤال نکن ت هر چه از من دیدی، «ءر تَس ْ

خواهد شاگردی کند، آنجا جای سؤال آید و میتوضیح دهم. کسی که به وادی معرفت می

کردن نیست، جای چون و چرا و بحث و مجادالت علمی نیست. سؤال در علم کلید است 

جای  معرفتبندد. را میراه در وادی معرفت قفل است و  ؛ ولیکندو گشایش ایجاد می

خدا مصلحت بداند، به تو خواهد گفت. تو با  اعتراض نکردن است. هر وقت ولیّ  وسکوت 

دیگر این  یهکنی. نکتتوانی از او دربیاوری، فقط خودت را محروم میسؤال به زور نمی

 برابر یک ولیّ  ر کیست؟ دربراب اعتراض نداری، در وسؤال  گفت حقّوقتی که  است

شخص را سراغ این  موسی. خدا گذاشته استصّحه خداست که خدا خودش روی او 

انَّ ِعلاْمً َو عَ » «َعْبداً ِمْن ِعباِدان» فرمود:و  فرستاده َّْمناُه ِمْن ََلُ ِمْن  آتَيْناُه َرْْحَةً » است؛ خدا فرموده: «ل

 ،ای ارشادادعّدر این راه نه اینکه هر کس  است؛ آمده الهی یهصحّروی او یعنی  «ِعْنِدان

دیدیم حق نداریم اعتراض  از اوهر کار خالف شرعی  ،گری کردبیراهبری و مرّ ،دستگیری

 مقام :گفتند و ها از همین آیات سوءاستفاده کردندچون بعضی ؛وری نیستطنه این ؛کنیم

ایراد بگیری که چرا مال حرام  او خواهی بهپیر طریقت باالتر از آن است که تو می

ورزد، او ر میتکبّ  وسد حبخل دارد، کند، گاهی عفاف نمی وخورد، مراعات حجاب  می

 یهصحّکه مقامش بیش از این چیزهاست. نه اینکه گفت سؤال نکن مال کسی است 

 ه است.و مقام او را تأیید کرد هه گذاشتصحّ او خود خدا روی است. آمده او الهی روی

ا آنج .کند، مورد تأیید خداستگوید و میآنچه میکه یقین دارد  شخصی را انسانین نچ

 یا رفتارهای او را سبک و و هاندارد که من با عقل کوچک خودم بخواهم حرف دیگر جا
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هر وقت، وقتش برسد خودم  ،صبر کن ،سؤال نکن :لذا گفت؛ درست و غلط کنم وسنگین 

خدا به ما  و خودمان را خدا ببینیم اگر ربّ و خضر خواهم گفت. حاال فوق موسی

اش چیست؟ تا من نفهمم خاصیت این لسفهف و تگونه رفتار کن، نگوییم خاصیّگفت این

تی چه خاصیّ ،نااند. نماز بخوطوری فانه اینمتأسّ کنم؛ چون بعضیعمل نمی ،حکم چیست

تا من  ،خوانم. حجاب داشته باشمفید است، نماز نمینماز تا من قانع نشوم که  ؟دارد

حجاب اختیار  تفهیم نشود که حجاب چیز خوبی است و ضروری است،عقلی م کامالً یبرا

تابع عقل  ،فهمیدی و عمل کردیچرایی را کنم. اینکه دیگر عبودیت نیست. اگر نمی

تو یک در میلیارد که دهد ظرفیت علمی تو اجازه نمی .عبد خدا نبودی ،خودت شدی

توانی چگونه میبا علم قلیل خودت  16«َو ما ُاوتيُُتْ ِمَن الِْعْْلِ ِإالَّ قَليالً »اهلل را بفهمی چرایی احکام

قَْد » عالمتبفهمی. خدای نهایت حضرت حق وضع شده،احکامی را که بر اساس علم بی

این قوانین  ،نهایتبراساس علم بیخدا  و است 18«ءر عَلیٌ  َو ُهَو ِبُُكي َشْ » 17 «ءر ِعلاْمً  اَْاَط ِبُُكي َشْ 

ها را  خواهی چراییمی. تو با علم اندک خویشتن چگونه است ر کردهاحکام را مقرّ و

ها بکنی، عمر تو به سر  بفهمی؟ اگر تو بخواهی عمل به احکام را منوط به فهم چرایی

ماند که پیش  مثل بیماری می ؛های احکام را نفهمیدی آید و یک در میلیون چرایی می

گفتی که به این روش  وتجویز کردی که پزشک برود و بگوید من تا چرایی این دارو را 
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داروهای تو را استفاده نخواهم کرد. خوب این بیمار محکوم به مرگ  ،کن را نفهمممصرف 

تو را از پا در آورده است. آن کسی هم که  ،ها را بفهمی، بیماری است. تا تو بخواهی چرایی

اهلل را عمل کند، عمرش سر آمده و فرصت ها را بفهمد و بعد احکام خواهد چرایی می

 اهلل. این در احکاماست اهلل داشته از دستش رفتهب الیالی و تقرّاندکی که برای رشد و تع

گوید چرا خدا این بال را  . کسی که میستطورالهی هم همینقضای ورات ، در مقدّاست

چون و چراهایی که  ؛ه شد که این کار شدچاق برایم پیش آمد، سر من آورد، چرا این اتفّ

 چه با تو کرد و هر خبیر است، هر تو ربّ کند، خالف ادب مربوب بودن است. اگر ربّ می

چرا  و چون ،ر کرد، هر دو را دربست بپذیرچه مقرّ ر کرد و هرچه مقدّ چه به تو گفت، هر

دهم، تا من نفهمم  گویی تا من نفهمم تن نمی ت است که مینکن. این یک نوع فرعونیّ

 وت این نوعی فرعونیّ ،کنم ل پیشه نمیتا من نفهمم صبوری و تحمّ ،کنم اعت نمیاط

ام، راجع به آن چیز از  تا من سخن راجع به چیزی نگفته :فرمود خضر ت است.انانیّ

 که خضر گویمی بعد میجلسه اگر خدا بخواهد .تا اینجا باشدبحث  کن.من پرسشی ن

سلوک را سیر  یهبرد و منازل چهارگان ه منزل راه میمنزل ب او را بعد از پذیرفتن چگونه

که منزل کامل است و به  رساندمی باهللءاهلل و بقافی ءرا به مقام فنا دهد تا موسی می

هذا ِفراُق »گوید:  به او می شود و خضر می نیاز از وجود خضررسد که بی جایی می

 کنیم.  آینده دنبال می یهی است که جلسو مهمّهای بسیار زیبا  اینها بحث 19«َو بَيِْنكَ   بَييْن
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به  و های عرفانی گویم، تفسیر آیات نیست، برداشت چیزی که می :کنم داً عرض میمجدّ 

مطالبش هم مستقل از آیات به استناد احادیث و  .استاز آیات یک تعبیر تأویالت عرفانی 

ها  ریم بیان کرده این نکتهآیات دیگر قابل اثبات است و از ماجرای رمزآلودی که قرآن ک

رگانه را خواهیم اشاءاهلل خدا توفیق دهد راز و رمزهای این سفر چهقابل استخراج است. ان

وقتی  برسد.تواند به انسان کامل  سالک می گونهتا اینجا راهنمایی کردیم که چ .گفت

 یروی از خودشبه پ خدا او را ولیّ وانسان کامل  یوقت .ب رفتار کندباید مؤدّ گونهرسید چ

دهد؟ سیر میدر منازل سلوک  راتحت تربیت خودش گرفت،  چطوری او  او را و پذیرفت

به ما را با ظواهر و هم با بواطن قرآن آشناتر کند و هم عال ما را متامیدواریم خدای

 .حقیقت قرآن نائل کند

 

در َو ََعيْل  در َو آِل ُمَحمَّ یهُمی َصلي عىَٰل ُمَحمَّ مْ اَلل  فََرََجُ

 


