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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 حضرت موسی و حضرت خضر

   

، نفس، روح، عقل، وهم، دل، عشق، مربّی معنوی، ویلتأ، خضرمالقات موسی و  :واژگانکلید

 ،حلول، اتّحاد ،، فاعلیّت خداوندادب عبودیّت ،و تشریعی ریاضت تکوینیتکلیف، وحدت و کثرت، 

 .ثانویّه و ، احکام اوّلیّهسلوک ی مراحل چهارگانهتوحید، 

به  که ،باشد چگونهباید سالک در مبحث الهدی  مصباح جمالتی از کتاب به مناسبتِ ،گذشته ی ههفت

این مالقات عجیب  ، به برخی از نکاتداشتاشاره ماجرای مالقات حضرت موسی و حضرت خضر

قرآن  ی هکه هجدهمین سور ،کهف یهدر سور ماجرای این مالقات را قرآن کریم .اشاراتی داشتیم

کردم که در مقام تفسیر  عرض .است کرده بیاندو آیات شصت تا هشتادو ی هدر فاصل، کریم است

هایی است که یقیناً با مبانی  ولی برداشت ؛گذاریمنمیبر آن نام تفسیر  ییمگو می را نیستیم و آنچه

بخش  الهام ،الهیقرب سوی  و حرکت به اهللالی سلوکر مسیر تواند دمیقرآنی و روایی سازگاری دارد و 

خدمتتان عرض کردم.  های عرفانی بخشی از این ماجرا را تأویل ،قبل ی هجلس و مددکار سالکان باشد.

 ای که خضر سه چشمه خواهیم در میامروز ها را گفتیم.  نکته ،نزد خضر تا پذیرفته شدن موسی

 هست. آن هایی در ببینیم چه نکتهو ل کنیم تأمّ ،دادنشان موسی

کشتی را سوراخ کرد و بعد در بیان حکمت  خضر .شدند سوار بر آن آن کشتی بود که ،مورد اوّل

وجود داشت که هر  ود و یک سلطان و ملک و فرمانرواق به مسکینانی بمتعلّ کشتی :گفتهم کارش 
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این کشتی را که  (به خودش نسبت داد)فعل را کرد و من اراده کردم  کشتی سالمی را غصب می

اداره  رازندگی خودشان از درآمد آن تا از معرض غصب مصون بماند و مساکین بتوانند  معیوب کنم

 ی هجنب و تن سالک ،. سفینهرا بگوییم تأویل عرفانیشخواهیم میاین سفینه چیست؟ خب،  .کنند

های زیبا و  پوشیدن لباس ،خوردن غذاهای لذیذ ،یل راه به نازپروردگاوّ که نفسانی سالک است

 های خیلی شیک و آخرین سیستم ل، سوار شدن بر مرکبهای خیلی مجلّ سکونت در منزل قیمت،گران

تواند سالک  پروری نمی معتاد به رفاه و تن نفسِاین اعتیاد به رفاه دارد.  است؛ معتاد شده ؛دارد عادت

معتاد به  ،گذرانی است نارنجی است، اهل رفاه و خوش پرور که نازک تن انسان اهلل باشد. چرا؟ چون الی

يَْأُخُذ ُكلَّ  ،آن ملک شیطان است کی است کهلِ. مَاست مناسبی برای شیطانبسیار  ی هرفاه است، طعم

و  به خودش رسیده ،که خوب پروار استرا  یکس یعنی هر ،بیند هرچه کشتی سالم می 1:َسفیَنٍة َغْصبا  

آورد. مساکین چه کسانی هستند؟  کند و در اختیار خودش درمی می  مصادره وف تصرّ ،حال استسر

چه  .ا عقل او ضعیف استامّ ؛د. نفس او قوی استنمسکین و ضعیف ،قوای عقل سالک که در آغاز راه

از معرض خطر  ،که مسکینندرا قوای ضعیف باید هر دو توانایی ندارد.  او، و چه عقل عملی  عقل نظری

داد تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و از پا درنیایند. چه باید کرد؟ باید این کشتی را شیطان نجات 

یعنی چه؟ یعنی باید تن نازپرورده و نفس معتاد به رفاه را از این نازپروردگی و رفاه  .َخَرَقها ؛سوراخ کرد

از این استراحتش بزند تا  و تفریح ،خواب ،از خوراک باید کمیسوراخش کرد. کمی باید  .نجات داد

 .نازپروردگی نجات پیدا کند

 م نباارد راه بااه دوساات پرورد تاانعّناااز

 

 رناادان بالکااش باشااد ی هعاشااقی شاایو 

 

سوی  ب بهتو کجا و رفتن راه تعالی و تقرّ !؟اهللو سلوک الی تو کجا ،خوری رفاهی که غوطه می این در

)قبالً  .گونه است وسلوک مطرح است. ریاضت د و این همان بحث ریاضت است که در سیرخب  !؟خدا
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یک  (.ه استشد ها نوشته بسیاری از این بحث به لطف الهی شراب طهور در کتاب و ایم هم اشاره کرده

مریضمان  :آورد متعال در زندگی برای ما پیش می دسته از ریاضات، ریاضات تکوینی هستند که خدای

اَلسُّْقُم َيْمُحو  .اثر سازنده بر روح ما دارد است ومریاضت  این ؛درستف میسراغ ما دردی  ؛کند می

هایی که غم و  لحظه 3:اتِ ار اُت اَْلَكف  اعٰ اُت اَْلُهُموِم سٰ اعٰ سٰ  کند. محو میو گناهان را پاک  ،بیماری 2:لذُّنُوبَ ا

پاک  انسان از گناهانست. اوگناهان  یهارهمان ساعاتی است که کفّ ،آید می انسانگرفتاری سراغ 

ْنی یُعُقوبـََتُه فِ  َعجَّلَ  ِبَعْبٍد َخْیرا   هُ الل ٰ  ادَ َأر  اِإذ :ندفرمود صادق  امام .شود می  ای بنده رایوقتی خدا ب :االدُّ

ولی  کند؛پاکش می مشکل وا یک گرفتاری ب ؛دهد می او سریع بهدر دنیا ، عقوبت او را ی خیر کنداراده

کار  معصیت این فرد فعالً کاری به کارو  فکندا میبه تأخیر  ،دکنسوء  یهاراد خدا خدای نکرده اگر

 ؛تا در روز قیامت حسابی تالفی کند 4:ْلِقیاَمةِ يـَْوَم ا اِبه ىَ افِ يُو  َحت ىٰ  ؛ظالم ندارد انسانکاری به کار  ؛ندارد

ها و  و استدراج است. بنابراین گرفتاری ءمجازات کند. این همان بحث امالو حساب بکشد و تنبیه 

ریاضت  ها،و سختی فقر ،بیماری، درد، گرفتاری مثل ،آورد یممشکالتی که خدا در زندگی پیش 

پذیراست.  ،اهلل در برابر این ریاضاتدهد و سالک الی می به انسان تکوینی است. ریاضاتی است که خدا

 و مهای هندی میخ به زمین بکوبی ار کنیم بعد مثل مرتاضنه اینکه از اینها فر !اینها کارگر استچون 

چون صنعت  ؛سحر است ،سازند ها برای خودشان می ریاضاتی که مرتاض. روی آنها بنشینیم و بخوابیم

، خود الزم دارد اهللب الیریاضتی که مؤمن و سالک برای تقرّ .صنعت بشری سحر است ؛بشری است

اینها  !پذیرا شو ،پیش آورده تدر زندگی اکه خدرا هایی  همانآورد. تو  ش پیش میخدا در زندگی

 ریاضات تکوینی است. 

                                            

 .46، ص 2الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدّثو  266، ص 46االنوار، ج  . مجلسی، بحار2

 .266، ص 46مجلسی، بحاراالنوار، ج و  372ص  ،6ج، الفقیه الیحضره من ،صدوق .3

 .336، ص 11، ج الوسائل مستدرک محدّث نوری،  و 199، ص 97مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 22، ص 1صدوق، خصال، ج   .6



 

 

 4 

 ،احکام شرعی  5:لنـَّْفسِ اَضُة ااَلشَّرِيَعُة رِي: ندفرمود سری هم ریاضات تشریعی داریم. امیرالمؤمنین یک

چسبد، بیدار شو و  می انسانگویند در فصل بهار که خواب صبح به  ریاضت نفس است. همین که می

ت بلندتری داری سحرگاهان بیدار شو و در دل سحر نماز اگر همّ ول وقت بخوان نماز صبحت را اوّ

زهای رودر  .دیگر ریاضت استاین  ،خودت داشته باش و معبود شبی بخوان و راز و نیازی با محبوب

ن خدا را در گرفتن روزه اطاعت تشنگی و گرسنگی را بر خود هموار کن و فرما و گرم تابستان طوالنی

پذیرا بودن و  هم و ،کند امر میخدا انجام دادن تکالیفی که  بنابراین هم .دیگر ریاضت استاینها  ،کن

سالک  .ریاضت است ]همه[ اینها ،آورد پیش می انسان در زندگیخدا که  چیزهایی دادن به آن  تن

 ی هاقل که فراتر بیایید وارد حیطاز حدّ ؛ات استاقل داریم که واجبیک حدّخب،  شود. اینجا ساخته می

 برسد. تواند به جایی فقط با واجبات نمی ،کنداهلل خواهد سلوک الی شوید. کسی که می ات میمستحبّ

نیاز به ]سالک[ باید سراغ نوافل هم بیاید. حدیث قرب نوافل را یادتان هست. حدیث قدسی است. 

 وهای شب بلند شو  نیمه ؛کمی از خوابت بزن ؛ی بگیرمستحبّ یهکمی روز دارد؛ یعنی اتمستحبّ

ا امّ ؛که از پا دربیایی ینخور نه اینکه اصالً ؛کمتر بخور ؛خلوت سحری داشته باش ؛خلوتی داشته باش

نه  ؛کمتر بخواب ؛ر بخورتچرانی و اعتیاد به پرخوری و لذیذخوری دست بکش. کم کمی از این شکم

 نه اینکه اصالً حرف نزن. ؛اینکه اصالً نخواب. کمتر حرف بزن

 ذکری به مدامخلوت و ر و همت و جوع و سص

 

 امانج تما ان پا اند ایاهان را کاامان جاماتناا 

 

ی معنوی مربّ وامام  ،مؤمن به پیغمبرکه اصالً وقتی  ،است. یا نهکشتی همان سوراخ کردن  ،این

تابع و  ،کند یشاگردی پیشه م ،کشد می ربینی و تکبّ خودبزرگ ،تدست از انانیّ ،سپرد می سر خودش

 یهت است. پس این مرحلسوراخ کردن کشتی انانیّ واین خودش یک نوع خودشکنی  ،شود پیرو می

 وریط !معتدل امنته ؛ندک کم میدر مورد خودش ل است که سالک در این مرحله یک مقدار رفاه را اوّ
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حساب فشار به  . بیباشد شده حساب وری نباشد که بریزد.ط ز!کج دار و مری :یاید. گفتندرکه از پا  

 ،اهلل که هیچکه در سلوک الیشوی تبدیل میبیمار جسمی و عصبی  انسانفردا به یک  ،خودت بیاوری

ست که حد ا راهبر وی لذا نیاز به یک مربّ ؛حساب نیستبی .مانی میت هم درین زندگی دنیویاز هم

 چگونه پیش بروی. که ص کندمشخّ و تعیین کند

 و درخشید اش مثل ماه می چهره که رسیدند ی خیلی زیباروهبچّپسریک  بهگفتیم  !دوم ی هچشم

این حاال سر برید. او را  و خضر ؛بوداب و بسیار جذّبود هایش آویزان  دُر به گوش ی هگوشوار

 آنها راعالوه بر خودش ه که این بچّ ندخطر رهستند که ده کیست؟ پدر و مادرش چه کسانی بچّپسر

ای . از آدم روح و حوّستاحوّ ،آدم و نفس ،روح .مادر ،و نفس است پدر ،روح ؟دانبه انحراف بکش هم

 انسانهای  همان شیطنت که شود د میای متولّ هچّب ،ق روح انسانی به نفس حیوانیلّتعنفس در آغاز 

هم اش در درون ما  نمونه ،هرچه در جهان خارج هست ام، قبالً برایتان گفته است. ردف ءِنُکرا ؛است

شیطان در بیرون است، نفس در درون  راگ ست.است، عقل در درون ما هست. اگر پیغمبر در بیرون

از شیطان انسان است.  ی هواهم ی هخیال و قوّ ،ای در درون ما دارد. ابزار شیطان ماست. هرچیزی نمونه

 ،ابخیلی هم جذّ اتّفاقاً ،کند. فرزند شیطنت فریبد و وسوسه می کند و بشر را می استفاده میهمین 

نفسانی  حیوانی و های ا برای رسیدن به خواهشامّ ؛برو است. خیلی خوش ظاهر است دلوخوشگل و ت

مادر  بماند و رشد کند، پدر و اگر ؛د شده متولّاین بچّ ،خباست. پی تزویر  در ،که این شخص دارد

کند. خودش که شیطانی است،  را نابود می انسانروح و نفس این  ؛ یعنیآورد میاز پا در هم خودش را

 ،، این فرزند درونی راه راشیطان این بچّ در واقع کشاند. پدر و مادرش را هم به کفر و انحراف می

نیل به هواهای خود از برای  ت،(سفرد اهای  شیطنت)که  و او هم گیرد کند و به کار می استخدام می

ا اگر امّبکشد.  تشود تا او را به مسیر انحطاط و حیوانیّ ل میگیرد و به آنها متوسّ خیال و وهم بهره می

که ) این بچّهجای  خداوند به ؟شود شیطنت را سر ببرند، چه می این یعنی ،ه کشته شوداین بچّ

د قلب است. این فرزند متولّاست،  دل کیست؟ آن فرزند .دهد فرزندی به او می (است، این فرد شیطنت
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ر ا ِمْنهُ ه شود ک می َرَب رُْحم ا وَ  اة  زَك َخیـْ شود،  شیطنت که سر بریده می یهبچّآن دقّت کردید؟ است.  6َأقـْ

. بنابراین دومین کاری که است شود که از نسل او هفتاد پیغمبر مبعوث شده د میفرزند دل متولّاین 

باید انجام  ،(هاست و هوسرانی ها پروری نجات خودش از تنی لهمرحکه )ی اوّل بعد از مرحلهسالک 

صاحب  و د شوداو متولّ راین است که طفل شیطنت را در وجود خودش سر ببرد تا فرزند دل د ،دهد

  .دل است کسی که صاحب  7:اَن َلُه قَـْلب  َمْن ك :به قول قرآن .دل شود صاحب ؛قلب شود

و محکم کرد  ،بریزد خواست فرو را که می یدیوار وجدار آن  []این بود که ،امّا سومین کاری که کرد و

بدن رنجور  کند، سالک این دو مرحله را طی میوقتی گفتیم نگذاشت فرو بریزد. دیوار چیست؟ 

 اگرخب این بدن . است بدن رنجور و ضعیف شده و باالخره راه دشواری را طی کرده شود؛ می

های عظیمی از معرفت زیر این  در حالی که هنوز گنج ؛آید پیش برود، سالک از پا درمی طور همین

 ای بود که نصایح حکیمانه ؛و نقره نبود الاز ط ،گنج زیر دیوار که آن داریمزیادی دیوار هست. روایات 

تعبیر نصایح را قرآن  و اند.(  روایات نقل کرده )که آن نصایح را هم ؛ها گذاشته بود هپدر برای این بچّ آن

 ی هدو بچّ ،ست، اگر دیوار فرو بریزدا انسانگنج معرفتی که هنوز زیر وجود این این  .کرد و کنز به گنج

کی قوای ی ؛این سالکند درونی دسته قوای دو ،ی یتیمبچّه دو .[از گنج بهره ببرند]توانند نمی یتیم

اله در قوای عمّ ؛ه به وحدت داردمه نظر به معرفت و توجّاوست. قوای عالّ ی همقوای عالّ و دیگری  هعمّال

این د. چرا؟ چون نکثرت دارد. این دو هنوز در او ضعیف یهپی انجام عمل و تکالیف است و نظر به جنب

یگر د. به تعبیر دنکوچک و یتیم هلذا بچّ ؛ندا هل نشدبه پدر عقل متصّ ؛ند  ا هجدا شد عقل از پدرِدو قوا 

کند و این دو  و روحانی است که سالک را راهبری می ی معنویمربّهمان پدر اینها که شود گفت  می

این یزد، دیوار فرو برآن اگر  ؛ه یتیمنداین دو بچّ حال ایّ علی دهد. قوا را در وجود سالک رشد می
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 این شود. لذا میه خارج از دسترس این دو بچّ ،هست وجود این فرد معرفتی که زیر عظیم های گنج

های عظیم  گنج این یر و استوار شود تا باقی بماند و این دو قوا رشد کنند و بتوانند ازمدیوار باید تع

 گیرند. بمعرفت بهره 

اُق ا ِفر ٰهذ توضیح داد، گفت: برای حضرت موسی حکمت این سه کار را حضرت خضروقتی 

تعمیر  ماجراییکی اینکه وقتی  ایم. هایی کرده که قبالً هم اشاره اینجا دو نکته هست 8.بـَْیِنكَ  وَ   نیبـَیْ 

در  اقالً ،خواستی کارگری هم بکنی اگر می 9:َعَلْیِه َأْجر ا ََلتََّخْذتَ  َلْو ِشْئتَ  گفت: ، موسیشددیوار 

که بالفاصله بعد  این است توان استفاده کرد ای که از این آیه می لطیفه .گرفتی می یمزدکار،  این قبال

سالک و  !یعنی سالک و دنبال مزد بودن؟ !بـَْیِنكَ  وَ  یاُق بـَْینِ ا ِفر ٰهذگفت:  از این جمله خضر

ه چ ،ی کاسبی کندزخواهد از سلوک خودش چی لکی که میسا !کارانه راه رفتن و زندگی کردن؟ کاسب

 حاال. کند است که کاسبی میسمت همان چیزهایی  سالک به ؛اهلل نیستسالک الیاین سالکی است؟ 

اهلل نیست. سلوکش الی ؛سمت اینها است و سلوکش بها ،ت استاکشف و کرام یا استبهشت  ]آن چیز[

َلْو  :گفت [موسی] محض اینکه بهلذا  !عاشق است و عاشق که کاسب نیست ،سالک

صحبت از مزد  !دیگر تمام شد .بـَْیِنكَ  وَ ی اُق بـَْینِ ا ِفر ٰهذ :تگف[ خضر]، ا  َعَلْیِه َأْجر  ََلتََّخْذتَ  تَ ِشئْ 

همین  ،فراق من و تو از هم ی هنقط !یجدایی من و توست. من عاشقم و تو کاسب ی هاین نقط !؟کردی

و  ست ا ی عقل در پی کاسبیا. موسهستم پیشه کاری و من دل عاشق تو عقل کاسب ،است. تو کاسبی

 وَ  یاُق بـَْینِ ا ِفر ٰهذگوید:  می ،کاسبی دعوت کند کسی بخواهد او را به]اگر[ لذا  ؛خضر دل عاشق است

 بود. این یک نکته .بـَْیِنكَ 

خضر و توی  فرق بین منِ اصالً که این استشود کرد  میاز این عبارت  که ا تعبیر دیگری همامّ 
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 کنیم که اشاره میحاال  ؛ وبود و توفرق بین من  ،تا همین سه چشمه بود که دیدی. این سه ،موسی

کشتی را سوراخ  خضر م. وقتیییکی دو نکته در آیات اشاره کن به ،آن از . قبلچیست ها فرق این

این منِ خضر اراده کردم که این کشتی را معیوب کنم.  10:اَأَرْدُت َأْن َأِعیَبه گفت: ؟توضیح داد چه ،کرد

فعل را به خودش نسبت  .بیند خودش را فاعل می ،ل سلوکاوّ ی هسالک در مرحلل بود. ی اوّ چشمه

 .من اراده کردم :َأَرْدتُ  گوید: می و دهد می

 چون که با کودک سر و کارت فتاد

 

 اداشاد گاایای باودکاان کاس زباپ 

 

 ،است قابل فهم با زبانی که برای موسی وآورده پایین  ،خودش را از جایگاهی که هست خضر

بیند،  خودش را در طاعت و عبادت و ریاضت فاعل می؛ لذا در منزل اوّل که سالک زند با او حرف می

و به زبان او سطح او  و همخودش را پایین آورده  کنم. اینجا هم خضر من می ؛گوید: من کردم می

فعل سوراخ  منتها دهد. . فعل را به عبد نسبت میمن اراده کردم :رَدْتُاَ گوید: کند. می صحبت می

  ی عیبش است و یک جنبه، که جنبه است یسوراخ کردن کشت ،کردن کشتی دو جنبه دارد. یک جنبه

برای مسکینان باقی بماند و  که ی خیرش است؛ هب سلطان که جنبمحفوظ ماندن کشتی از غص

کار ی عیب کدام جنبه را به خودش نسبت داد؟ سوراخ کردن و جنبه زندگیشان را بگذرانند. خضر

ت را مراعات کرد؛ ولو با یعنی ادب عبودیّ ،اَأَرْدُت َأْن َأِعیَبهرا به خودش نسبت داد و تعبیر کرد به اینکه 

ی منفی فعل را به خودش جنبه کند. ت را مراعات میمّا ادب عبودیّا زند، با او حرف می زبان موسی

بماند تا زندگیشان را  ظرای مساکین محفودهد. نگفت من اراده کردم که آن کشتی ب نسبت می

ی اوّل بود که سالک خودش این مرحلهخب من اراده کردم تا کشتی را معیوب کنم.  :فرمود بگذرانند؛

 بیند. را در طاعت، عبادت و ریاضتش فاعل می

                                            

 .97ی  ی کهف، آیه . سوره12



 

 

 9 

ه چ جای او بود، خضر بچّه بهی دوم که ماجرای کشتن پسربچّه و جایگزین شدن دختر در مرحله

َرَب رُْحم وَ  اة  زَك ِمْنهُ  ا  ا َخْیر َأْن يـُْبِدَلُهما رَبُـُّهم انَردْ فَأَ فرمود؟ فرمود:  من و خدا  اراده کردیم،ما دوتایی  11:ا  َأقـْ

تر جایگزین این پسر  مهربانتر و  فرزندی نیکوتر، پاک ،آن پدر و مادر دوتایی اراده کردیم که پروردگارِ

لذا  ؛خودش رات بیند، هم فاعلیّ خدا را میت ی دوم سلوک، سالک هم فاعلیّ کند. در مرحلهکافر 

ی  یک جنبه این کارامّا  .َأْن يـُْبِدَلُهَما افََأَرْدنَ  دقّت کردید؟ گوید: ما اراده کردیم، هر دو اراده کردیم. می

 ی زیبا دارد که و یک جنبه دهد؛ آن را به خودش نسبت می اً زشت دارد که کشتن آن بچّه است؛ظاهر

پروردگار آنها این  :ايـُْبِدَلُهما رَبُـُّهمگوید:  است که می هو مؤمن تبدیل شدن این بچّه به یک فرزند صالح

دهد و  ی کشتن بچّه را به خودش نسبت میی بهتر تبدیل کند. جنبهبچّه را برای آنها به یک بچّه

؛ امّا منزل سلوک را است کردهدهد. ادب را مراعات  را به خدا نسبت می هدختر صالح آن ی تولّد جنبه

ت خدا بیند. فاعلیّ هم خودش و هم خدا را فاعل می ،گوید سالک در منزل دوم دهد و می هم نشان می

ز در واقع همان گنج این را هم اشاره کردیم که کن بیند. ت خودش را هم میبیند؛ امّا فاعلیّ را می

  معرفت است.

یعنی جامع بین  کند. ی معرفت راه پیدا می وج قلّهکه به اای است  ی سوم، رسیدن به مرحلهمرحله

همان گنجی است که زیر این،  کند. ت پیدا میشود. در معرفت مقام جامعیّتنزیه و تسبیح و تحمید می

ی او که رسول خدا یا امام و نماینده معرفت معرفت حضرت حق و ،وجود هست. به تعبیر دیگری

ُلغ تعمیر کرد در توضیحش چه گفت؟ حجّت خداست. وقتی که دیوار را ُهما وَ  افََأراَد رَبَُّك َأْن يـَبـْ  َأُشدَّ

َزُهم ی یتیم بزرگ شوند و خودشان گنجشان  بچّهدگار تو اراده کرد که این دو پسرپرور 12:اَيْسَتْخرِجا َكنـْ

آن نیست. هیچ زشتی در  ؛را بیرون بیاورند. باز دو لحاظ اینجا هست. یکی اینکه کُلّ کار قشنگ است
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و به لحاظ دیگر هم  .اش زیباست همه ؛تعمیر شده و سرپا ایستاده است در حال فرو ریختن یک دیوارِ

گوید:  دهد و می بیند؛ لذا کلّ فعل را به خدا نسبت می در این مرحله سالک جز خدا هیچ فاعلی نمی

این کارهایی که تو دیدی من از  13: یَعْن َأْمرِ ا فَـَعْلُتُه مپروردگار تو اراده کرد. بعد هم گفت:  :رَبُّكَ  فََأرادَ 

خودم نکردم. من از جانب خدا   ی هیّبراساس سلیقه و پسند و تشخیص و نظر .پیش خودم نکردم

 منتهات الهی نیست؛ فارغ از تکلیف و مأموریّ ،خدا داشتم که این کارها را کردم. ولیّ تمأموریّ

 . کند ی شخصی خودش عمل نمیسلیقهبراساس  تکلیفش، تکلیف متفاوتی است. خضر

از وادی تکلیف بیرون آمدیم و برای ما تکلیفی نیست. این  گویند: ما از دراویش و صوفیه می بعضی

مکلّف است. عبد در  ،ی کمال هم که برود مکلّف است. تا انتهای قلّه ،ربطی است. عبدحرف، حرف بی

خاص و  در بعضی موارد، تکلیف منتهات است؛ مکلّف به ادای وظایف عبودیّ ،ی کثرتی وجودشجنبه

 گناه را چطور سر برید؟ی بیگویید یک بچّهکند. شما می پیدا میبه عموم  نسبتویژه و متفاوتی 

کش؟ مجرم  گویند آدم به عزرائیل می ،گیرد پس این همه انسان که عزرائیل جانشان را می  گوییم می

همه انسان را   ]که[ این عزرائیل]کار[  گرفته است. ن خدا جان اینها را است؟ گناه کرده؟ نه، به فرما

اگر خدا به حال کند.  چون فرمان خدا را اجرا می جرم نیست. چرا؟ ،میراند کند و می روح میقبض 

به ولیّ خدا فرمان بدهد که این آدم را بکش، آن کار جرم نیست؛ یعنی  ،چنین فرمانی بدهد خضر

 ؛ت ویژه داردهرحال مأموریّ شود و دیگر جرم نیست. به دست این فرد اجرا می ی الهی به ت و ارادهمشیّ

آزادی  خواهی ی خودت هر طوری که میت رها شده و به او گفته باشند طبق سلیقهنه اینکه از مأموریّ

 ما .استی ویژه و خاصّی مقرّر کرده که مکلّف به انجام آن وظیفه وظیفه رفتار کنی. خدا برای او 

 ت داده بود این کارها را بکنم. خدا به من مأموریّ ؛از پیش خودم این کارها را نکردم :یَأْمر  َعنْ  فَـَعْلُتهُ 

مربوط به احکام  ،حال آنکه آن ؛اگر بخواهم احکام ویژه را مثال بزنم در همین احکام ظاهری هم داریم
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ه گاهی اوقات حکم انسان یک حکم خاص امّا در احکام ظاهری شرع هم داریم ک والیت باطنی است.

امّا وقتی بیماری و  ؛ه این است که شما موقع نماز خواندن بایستی و نماز بخوانیشود. حکم اوّلیّمی

ید با ؛ی شما ایستادن نیستوظیفهدیگر یک حکم خاص داری. آن موقع  ،توانایی ایستادن نداری

 ه،فوق احکام ثانویّگاهی اوقات حتّی  کند. پیدا مینشسته یا خوابیده نماز بخوانی. یک حکم ثانویّه 

ست. در احکام ظاهری ه اآید که فوق احکام ثانویّ ه میاحکام والیت ظاهریّ آید. احکام حکومتی می

کند در اموال خصوصی کسی تصرّف  ست که گاهی حاکم شرع اجازه پیدا میا طور فقهی هم همین

این  و خواهیم در اینجا یک جادّه بکشیم شماست؛ امّا ما میکند. بگوید این خانه مال شماست، ملک 

دهم  ر میفروشم، من با حکم والیتی و حکومتی دستو نمی در مسیر جادّه است. اگر بگویی خانه

چرا؟ چون یک مصلحت عمومی در جامعه تأمین  ات را خراب کنند. این اجازه را شرع به من داده؛ خانه

ه و نه کم اوّلیّد کشیده شود تا مشکل ترافیک منطقه حل شود. اینجا نه حشود. اینجا یک اتوبان بای می

 اگر این اتوبان رااینجا دیگر اضطراری نیست؛ امّا اضطرار است؛  ماله ه است. حکم ثانویّحکم ثانویّ

در احکام ظاهری هم گاهی  حاکم شرع اجازه دارد اذن بدهد. کند. بکشند، زندگی مردم بهبود پیدا می

متوجّه  یک حکم خاص او نیست. ه متوجّه حکم اوّلیّدیگر گیرد که  یی قرار میها تفرد در موقعیّاوقات 

هم که کسی اهلل نیست.  خارج از حکم ،یک از این سه خواستم متوجّه باشید که هیچ او خواهد بود.

قصد اقامت ده و  که در ماه رمضان مسافرت رفتهکسی کند.  می را ادا اهلل خواند، حکم نشسته نماز می

طور نیست  خورد این اش را می اش را بخورد. کسی که روزه روز هم نکرده، تکلیفش این است که روزه

اند و آن خوردن  تکلیف دیگری برایش تعیین کرده !اشند شما از تکلیف شرعی راحتی! خیرکه گفته ب

این نکته را خوب  ز صوفیها بسیاریمتأسّفانه  .خیلی ظریف است این نکتهکنید؟  دقّت میروزه است. 

ند و گاهی اوقات انحرافات عجیب و غریبی بینشان ایجاد شده است. خودشان را فارغ از احکام ا هنفهمید

پس  (ساخت، که با شرع نمی)هر کاری خواست کرد  خضر ببیناند. گفتند  شرع و تکالیف دینی دانسته

کنیم. به هیچ وجه  میهر کاری دلمان بخواهد  مثل خضر یما هاهل طریقت شد ]که[ دیگر ما هم
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 نکه تکلیف از عبد برداشته شد. نه ای ؛تکلیفی جایگزین تکلیف دیگر شد طور نیست! ینا

این  ،بگوییم. معنای جدیدی که برای این آیه پیدا شد را  بـَْیِنك وَ   بـَْینی ِفراقُ  ذاهٰ  ]معنای[ خواستیم می

فرقمان از بین رفت. دیگر  تمام شد! ها بود. همین داشتم،است که اصالً فرقی که من با توی موسی 

یعنی چه؟ اوّل خودت را فاعل دیدی، بعد خودت و خدا را فاعل دیدی، بعد رسیدی به جایی که دیگر 

هم فرقی نداریم. تو دیگر ما با  ؛. به اینجا که رسیدی تو هم مثل من شدیبینی نمیغیر از خدا فاعلی 

 برم، تو هم ت حضرت حق بهره میواسطه از ربوبیّ و چون من بی .ما ههم رسیدی به جایی که من رسید

هدایت توانی مستقیم از خدا بهره بگیری و تحت  مرشد و راهبر نداری؛ می نیازی به پیر واز این به بعد 

 وَ   بـَْینی ِفراقُ  ذاهٰ  ؛شویم از هم جدا می و دیگر نیازی به من نداری لذا مستقیم حضرت حق قرار بگیری.

 . بـَْیِنك

است. سفر از اهلل سلوک الی ی سفرهای چهارگانه به تعبیری ماجرای سوراخ کردن کشتی، سفر اوّل از

ی دوم این سیر  مرحله ،پسربچّه آن ی کشتن بیند. مرحله ت خودش را میخلق به حق است که فاعلیّ

و اینجا جای خطرناکی است. بسیاری از  ؛بیند بیند، هم خدا را می است، که هم خودش را می

که  ،ها به حلول معتقد شدند جاست. بعضی همین ،هایی که بین برخی از صوفیه رخ داده لغزش

 من و خدا یکی شدیم. العیاذباهلل که ،اد معتقد شدندها به اتّح خدا در من حلول کرده؛ بعضیالعیاذباهلل 

بینند و هم  هم فاعلیّت حق را می که، در این منزل رخ داده بسیاری از انحرافات عجیب و غریب صوفیه

زل به شدّت نیاز به یک رهبر و در این من فاعلیّت خودشان را؛ انحرافات بسیار وحشتناک و خطرناک! و

 . های وحشتناک نجات دهد لغزش گونه این ی و راهبر وجود دارد تا فرد را ازبّمر

ست به دست هم بدهیم و بگوییم اد مال این است که من و شما دو نفر باشیم، داتّح !اتّحاد؟ کدام

یک جایی  کننده دارد و یک حلول ،حلول ی، خدا هم یکی؟ دست شما درد نکند!د شدیم. تو یکمتّح

 !این کدام توحید است؟ اینها که عین شرک است افتد، پس دوگانگی است! اق میکه در آن، حلول اتّف
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 گوید: به قول شیخ محمود شبستری که می

 حلااول و اتّحاااد اینجااا محااال اساات   

 

 که در وحدت دویی عاین ضاالل اسات    

 

 نزل، منزل بسیار خطرناکی است.چیزهای خطرناک. این م طور و از این

 اتاااا راباااارو تاو در خ اااااا پیار م  بی

 

 یااناااااااادر زمهرچناااااد ساااااکن  

 

 همرهی خضار مکان   قطع این مرحله بی

 

 اسات بتارس از خطار گمراهای     ظلمات 
 

ت سالک باقی نیست. از که سیر از حق در حق است، هیچ اثری از انانیّ، سفر سومحال، در  ایّ علی

باقی نیست و چون خبری باقی  هم ت سالک اثری باقی نیست و چون اثری باقی نیست، خبریشخصیّ

 . چهار سفر است؛ امّال سوم سلوک هیچ حرفی زده نشداز منزخضردر ماجرای موسی و  ،نیست

ی سوم اصالً هیچ خبری نیست؛ چون اصالً  داد. از مرحلهنشان موسی را تا صحنهسه  خضر

چیزی از آن نگفت.  هم هیچاست؛ لذا خضر الحقّالیالحقّت سالک آنجا محو است. سیر منشخصیّ

ت نفسانی او نیست. ت، شخصیّکند؛ امّا این شخصیّ ت سالک ظهور میدوباره شخصیّ ،چهارمدر سفر امّا 

و اینجاست که سالک  ؛شود اهلل رسید و حاال به بقاءباهلل نائل میفیبه فناء ؛در خدا فانی شد ت اوشخصیّ

حدت، کثرت . در ورا و هم کثرتبیند را میهم وحدت  ،رسد. به این مقام که رسید به مقام توحید می

اهلَل   تُ ئا  ِاَل  َو رََأيْ َشیْ   تُ ما رَأَيْ  بیند؛ های عالم خدا را می ی پدیده بیند. در همهو در کثرت، وحدت را می

بیند. قرآن  در کثرت وحدت را می (است. که منسوب به امیرالمؤمنین) 14.یهِ َدُه َو َمَعُه َو فِ َقبَلُه َو بـَعْ 

َنما تـَُولُّوا : فرمود ولذا در مقام چهارم هم  .بیند طور در وحدت هم کثرت را میهمان 15.هِ فَـَثمَّ َوْجُه الل ٰ أَيـْ

واند، خ نماز می)است، اهلل احکام و ت و بندگیوظایف عبودیّ کند که همان حدود کثرت را مراعات می

ی  همه (دهد، میکند، واجبات را انجام  آورد، از محرّمات پرهیز می جا می گیرد، طاعات را به روزه می
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 ؛هستند ی وحدت هم همچنان باقی است. این دو توأم کند و در عین حال مشاهده اینها را مراعات می

گونه  این شود لذا می ی وحدت. موحّدانه در جنبهی کثرت و هم نگاه  ت در جنبههم ادب عبودیّ

معرفت استخراج های عظیم  منزل چهارم است که گنجهمین  مالبرداشت کرد که ماجرای دیوار 

 شود. می

دانم. گرچه  قدر بحث را کافی می همین رضخب من در مورد ماجرای حضرت موسی و حضرت خ

 اگر بخواهیم ادامه دهیم زمان به درازا خواهد کشید.  های بسیار لطیف دیگری هم وجود دارد که نکته 

البتّه با )باطنی  های با یافته ،مطالعاتبهتر از چه با مطالعات عرفانی و چه  ،در مسیرامیدوارم خود شما  

ظاِهُرُه چون قرآن  [کنید؛ دریافت]نکات بسیار فراوان  (های وحیانی، گیری و محک زدن با آموزه بهره

تواند به انتهای  ژرفاست. احدی نمی بسیار زیبا و باطنش بسیار پرظاهر قرآن  ؛است 16اِطُنُه َعِمیق  أَنِیق  َو ب

های  تری از آموزه های عمیق پیدا کند؛ ولی امیدواریم خدا کمک کند بتوانیم الیههای قرآن راه  آموزه

 .درک کنیمدر این مسیر را قرآن 

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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