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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

 

 1رمز معرفت شهودی حجت خدا
 

  آقای من! خودت را به من  !س کَ نیَن  فَ فَ ع رَ دی!َیَ سَ عرض کرد:  صادقشخصی به حضرت

 . او را به درون دریا بیندازند ،فرمودند حضرت. بشناسان

ی  لقمه ؛ی بزرگی استاعظم خدا خواستههای بزرگ دارند. معرفت ولیّ بعضی وقتها افراد درخواست

ت بلند های معنوی همّ در حوزه خصوصاً ؛باشد ه خوب است همّت انسان باالبسیار بزرگی است. البتّ

 خیلی خوب است. گفت:

 انده یدـایی رسـد به جـاز همّت بلن  ارـردان روزگـددار که مـت بلنـهمّ

خودت را به من معرفی کن؛ خودت را  !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ  ی خیلی بزرگی برداشت. گفت: او هم لقمه

ی به این  فرمودند او را به درون دریا بیندازند. خوب ببینید، وقتی لقمه به من بشناسان. حضرت

اندازند. این دریا تعابیر مختلفی دارد. اوّالً بدانید آب  خواهی، آماده باش؛ تو را وسط دریا می بزرگی می

م تنزیل والیت است در این عالم. آن حقیقت والیت وقتی تنزیل یافت، در این عالم به صورت آب مجسّ

اجماالً که این آب چیست؟  شویمهای ظریفی در اینجا هست، فرصت نداریم وارد  شد. حاال چه نکته

تنزیل والیت است. نماد والیت است در این عالم. اگر خواب آب را دیدید، والیت است، حاال 

هرحال آب، تنزیل والیت است. او که به .خودم هم بلد نیستم ؛خواهم تعبیر خواب به شما یاد دهم نمی
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فرمودند: او را در دریای والیت بیندازید. آنجا باید غوطه بخورد تا برای معرفت   ،س کَ نیَن  فَ فَ ع رَ  ،گفت

بزرگی، در ظرف وجودت جا ی به این  حجّت اعظم خدا آماده شود. تعبیر دیگرش چیست؟ خواسته

نکه ظرفیّتت برای چنین مظروفی بزرگ شود، چکار باید ظرفیّتت باید بزرگ شود؛ برای ای گیرد؛ نمی

 انسان تیّظرفهاست که  کرد؟ باید در دریای مشکالت و ابتالئات بیفتی. در دل ابتالئات و دشواری

شود. در سختی  نعمت، ظرف وجودی کسی بزرگ نمی  و  واالّ در راحتی و تنعّم و ناز ؛شود بزرگ می

 شماایم  شود؛ لذا باید در دریای مشکالت بیفتی. بارها گفته است که ظرف وجودی انسان بزرگ می

های بزرگ را  ی خواسته راحتی چیزهای بزرگ نخواهید. فکر کنید ببینید آیا کسی هستید که هزینه به

نگویید. فکر  اهللَاَلَا ََهَ   َلا ََالگفتیم به این راحتی  ،شروع کردیم بپردازید؟ یادتان است از مبحث توحید که

ی چیزهایی که شما را در زندگی یعنی همه َاهللاَلَا ََهَ   َلالَاَ را بپردازید؟   اشکنید ببینید حاضرید هزینه

 ،محبوبیّت و آبروست ،واله و مفتون خودش کرده، همه باید برود. اگر پول و ثروت است، اگر مقام است

اگر کشف و شهود و کرامت است، هر چه هست، باید برود.  ، اگر طاعت و عبادت است!هر چه هست

چیز دیگری دل نبندی و اتّکا نداشته فقط اهلل باید در دلت بماند. به هیچ ،َاهللاَلَا ََهَ   َلالَاَ  یگفتوقتی 

َهَ   َلالَاَ  .َاهللاَلَا ََهَ   َلالَاَ فکر نگویی کر کن و به این راحتی و بیبود که گفتیم ف َاهللاَلَا ََهَ   َلالَاَ باشی. آن بحث 

بینی حکم عزل پست و مقامت آمد. از آن طرف،  دفعه میرسد؛ یکرا که گفتی فردا از راه می َاهللاَلَاَ 

تو  ؛ محبوب تو بود؛مال و ثروتت هم آتش گرفت؛ همه سوخت و رفت. چون اینها در دلت جا کرده بود

پس فردا آبرویت هم  ات رفت؛ زنت رفت؛ باره دیدی بچّهیکخودش کرده بود؛ اینها باید برود.   را واله

ی خدا را بتکده کرده  تو خانه .ی اینها نبود رفت؛ چرا؟ چون اینها در دلت جا کرده بود. خانه، خانه

در فتح مکّه چه کرد؟ به  اکرم ها باید بیرون ریخته شوند. دیدید پیامبر بت ؛2ُمَاهللَ رَ ُبَحَ لَ قَ ا لَ بودی. 

هم، به امر  ی من بگذار و باال برو. امیرالمؤمنینرمودند: پایت را روی شانهف امیرالمؤمنین
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ها  ید والیتی، کعبه را از وجود بتآن و با  گذاشت و باال رفت ی پیامبر پا روی شانه اهلل رسول

الَبود. این است که کسی   اهلل شد؛ قبل از آن، بتکدهوقت کعبه بیتهمه را بیرون ریخت. آن ؛کردخالی 

گوید، باید آماده شود. حقیقت والیت متکّی به ظاهر نبوّت است؛ چون والیت، مال باطن و  می َاهللاَلَا ََهَ   َلاَ 

گذارد و با ید  یقت رسالت میی حق نبوّت و رسالت، مال ظاهر است. حقیقت والیت پایش را روی شانه

ی خدا  هشکسته شود تا دل تو، خان دیا باهبت یکی ریزد. یکی ی اینها را از قلبت بیرون می والیتی همه

 دیبا خواهیم،اینجا بحث والیت است. اینجا هم این چیز بزرگی که می شود. آنجا بحث توحید بود؛

های بزرگ  خودشان به ما یاد دادند، این لقمه صادق. این دعای بزرگی که امام مییگو یچه م میبدان

و تأکید کردند مؤمنان این دعا را در عصر غیبت بعد از فرائض و  را خودشان به ما یاد دادند برداریم

َتُ ع ر ف نََن  ف س كَ ََيع ر ف نَُهمََلل َ اَ نمازهای واجب ترک نکنند:  َل م  َا ن  َن  ف س كَ ف ا َنك  َنَ ل َََي َا ع ر ف  َاَ بم  ََيع ر ف نََُهمََلل َ َیك 

َف اَ  َر سول ك  َتُ ع ر ف نَنك  َل م  َاَ َيا ن  َل م  َاَ ر سول ك  َُحَجت ك  َع ر ف نَُهمََلل َ ع ر ف  َف اَ يَُحَجت ك  َتُ ع ر ف نَنك  َل م  َض ل ل ُتَيَا ن  ُحَجت ك 

َدين فرمایند: دست و پایش  می صادقکه امام بدانَ!يَُحَجت كَ ع ر ف نَُهمََلل َ اَ گویی:  حاال وقتی می ؛3يع ن 

را بگیرید و او را در دریا بیندازید تا آماده شود. تعبیر دیگری نیز بگویم، از این تعابیر زیاد است؛ همین 

 ةالحجّ معرفة ف شویم. به یک تعبیر اگر بخواهی بهترسم در این بحث، متوقّ چون می ،گویمیکی را می

ها برود. آن حقیقت نورانی و پاک، در یک  برسی، باید پاک شوی. باید در آب شسته شوی تا آلودگی

ریا بیندازید تا شسته شود؛ از فرمایند: او را در د تواند جا گیرد. برای همین است که می ظرف پاک می

ی مصباح را چه کدورت، از هرچه ظلمت، شسته شود. سه بار هم به این کار امر کردند. ادامههر

 بخوانیم تا ببینیم چرا سه بار.

فرمودند: او را به درون دریا بیندازید؛ و کمی که در آب غوطه خورد، فرمود او را  حضرت

 دوباره گفت: د دوباره حرف اوّلش را تکرار کرد؛بیرون بیاورند. وقتی او را بیرون کشیدن
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او را به درون آب بیندازند. این ماجرا سه بار  فرمودند داً حضرتمجدّ !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ 

  تکرار شد.

هم باید فعل  .یک بار هم ذاتش ،چرا سه بار؟ شاید یک تعبیر این باشد؛ یک بار فعلش، یک بار صفتش

عملش پاک  ر دریای والیت و اعمالش شسته شود؛برود د ؛ی افعالی شود او تزکیه شود؛ یعنی تزکیه

و ناشایسته و ناستوده از او سر نزند. بار اوّل که فرمودند او را در دریا  شود. عمل آلوده، عمل زشت

اتش هم باید درست ی دوم چیست؟ اخالق. خلقیّات و روحیّبیندازید و بگیرید، عملش درست شد. الیه

بیندازید تا داً او را در دریای والیت فرمودند: مجدّ حضرت !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ شود. دوباره گفت: 

ی دوم وجودش که صفتش است باید پاک شود. باز  ی اخالقی شود. خُلقش باید تزکیه شود. الیه تزکیه

تا این مراتب طی نشود، که دهد این مطلب نشان می !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ او را گرفتند. آمد گفت: 

 ؛گوییم، الفاظ نیست معرفتی که می کند. آن معرفت شهودی! این راه پیدا نمی ةالحجّ معرفةشخص به 

دانید شناخت است. می ؛معرفت شهودی است ،معلومات ذهنی نیست. آن معرفت ؛اصطالحات نیست

های دنیا برای دانش و شناخت دو واژه داریم. در عربی علم و معرفت، در انگلیسی  ی زبان که در همه

Science  وKnowledge  .ی مختلف است. اینکه  دو مقولهو در فارسی دانش و شناخت داریم

نه اینکه چهار تا حدیث در مقامات خودتان، برای من توضیح دهید.   !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ گفت:  می

داد. یک چیز بزرگتر خواسته بود؛ او معرفت شهودی را  ها آموزش میاین را که حضرت به خیلی

ی دوم که ی نفس است. دفعه این قدم اوّل در تزکیه ؛ی اوّل فعلش پاک و تزکیه شدخواست. دفعه می

باز  ؛ی اخالقی شد. دوباره او را بیرون کشیدند او را در دریای والیت انداختند، صفتش تزکیه شد؛ تزکیه

ی دیگر باقی مانده و  خواستم نرسیدم. یک مرتبهآنچه می یعنی هنوز به !س کَ نیَن  فَ فَ دی!َع رَ یَ سَ گفت: 

او را در آب  ود. لذا برای بار سوم هم فرمودندحقیقت منِ اوست که باید درست شآن ذاتش است. 

 بیندازید. 

 ای رفت و ساکت نشست.  لکن نوبت سوم که او را از آب گرفتند، به گوشه
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َع رَ یَ سَ  دیگر نگفت: َن  فَ فَ دی! این سه مرتبه  ،حاصل شده بود. این سه الیه اش یعنی خواسته !س کَ نی

رفت و  اش تأمین شد؛ ر چیزی نگفت. خواستهاین است که دیگ او بود، برطرف شد؛حجابی که در 

 ای ساکت نشست.  گوشه

  گرفتنش را از او پرسیدند.  علّت سکوت و آرام

فتیم، درخواستت را تکرار ی قبل که تو را از آب گر ای؟ دو دفعه به او گفتند: چه شد که ساکت نشسته

 ! کردی می

ای که توانستم  به آب انداختند، نزدیک بود غرق شوم و در آخرین دفعه گفت: بار آخر که مرا

  کس نیست. هیچ غیر از حضرت صادق ایدن ی در همه سرم را از آب بیرون بیاورم، دیدم

ی سوم که در آب انداختند، آخرین حجاب هم برطرف شد. به یک تعبیر نزدیک بود غرق شود؛  دفعه

چه امید ببندی، حجاب  امید ببندی، به هر ،اده بود. گفتیم، به غیری امیدش را از دست د یعنی همه

ی آخر که سرش را باال آورد، یقین داشت  برای دفعه گذارد ببینی. نزدیک بود غرق شود؛ است و نمی

که سرم را باال آوردم،  ی آخر آمدنی نیست؛ یعنی قطع امید کرد. گفت: دفعه اگر پایین برود، دیگر باال

 . آن حقیقت را دید؛ شهود کرد. ی زمین نیست؛ جز امام صادق کس روی کرهدیدم هیچ

ام  از آب گرفتند و بیرون آوردند چون به خواسته لذا وقتی من را به دستور حضرت

  رسیده بودم، آرام گرفتم و سکوت اختیار کردم.

 سکوت کرد. گفت: و و بدانیم هر کس دید، دَم بربست

 تندـش دوخـانـد و دهـردنـهر کـمُ  تندـوخـآمقّ ـرار حـه را اسـر کـه

مدّعی دروغین است. لذا کتمان سرّ در  ؛بیند آورد، نمی می آورد و آنکه دم بر نمی بیند، دم بر آنکه می

 سلوک، یک امر بسیار حیاتی و مهم است. گفت:

 یدنـت: راز پوشـت جام می و گفـبخواس  به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟
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افشا نکند. از همین جا بدانید آنهایی  ؛لو ندهد که ظرفیّتش را داشته باشد؛ ددهنینشان ملذا به کسی

وقت خدای متعال امر کند. مثل ، غالباً مدّعیان تهی از واقعیّتند؛ مگر اینکه یککه اهل ادّعا و اظهارند

َتُ ؤَ َد عَ ف صَ  ینکه به پیامبران امر کرد؛ فرمود:ا آنجا امر  ت پیدا کردی، علنی کن.را مأموریّ آنچه ؛4م رَُب ما

اهلل اگر به حقیقت  ا جز آنجایی که امر خداست، سالک الیکند. امّ و پیامبر به امر خدا علنی می خداست

کند که مانند دیگران  بیند؛ امّا طوری رفتار می ها میداند او چه آورد. خدا می نمیدم برشهود رسید،

بیند. به او  یزهای دیگری هم میشود بو برد که این فرد چ بیند. اصالً نمی نمیچیز انگار هیچ ؛است

کند مثل اینکه گول  بیند؛ امّا طوری رفتار می و... او هم حقیقت را می گویند زنند؛ دروغ می کلک می

. گویندرا باور کرده است. اصطالحاً در سلوک، به این، جنون اختیاری می واقعاً این حرف ؛خورد می

دهد. لذا  بیند. کوچکترین عالمتی دست شما نمی توانید بو ببرید که او مینمی گونه است؛رفتارش این

خواسته  ؛صدا داشتید، سکوت کرد. در دفعات قبل سروچون د آب گرفتند،بار سوم که آن فرد را از 

 آرام گرفت.  کرد. وقتی رسید، دیگر ساکت شد؛ ابراز می ؛داشت

م. این فرد   ا بحث موت اختیاری را خدا توفیق داد، مفصّل گفتهگرفتن، موت است.  از معنای آرام یکی

ی نفسانی داشت، رفت. هایی که جنبه ی جوش و خروشی هیجانات، همه به موت رسید، یعنی همه

دارد.  ی نفسانی ما جنبه یو تقالّها ها تیّالفعّ نیای از دانید در سیر و سلوک و وادی عبادت هم کلّمی

ی مادی، طبیعی،  تا کسی به موت نرسیده، تقالّهایش نفسانی است. تقالّی نفسانی برای کسی جنبه

و عبادت  تیّمعنو یدر وادنفس  ،شود تر که می .. دارد. کمی لطیفدنیوی، حیوانی، نفسانی و شهوانی و.

ذکر  ،ها زیاد روزه گرفتن ،ها دنی نفسانی دارند؛ همان زیاد نماز خوان نیز جنبهتقالّها  ا اینامّ ؛آیدمی

نفسانی دارد. تا به  یها و... بسیاری از اینها جنبه ی ذکر درست کردن ها، حلقه کشیدن« هو»ها،  گفتن

رد و کارش تمام یعنی نفس مُ صحنه است؛ ولی وقتی به موت رسید، موت نرسد، نفس کامالً کارگردان

ی  ها که جنبه خروش و . آن هیجانات نفسانی و جوشکندگیرد؛ یک وجود آرام پیدا می شد، آرام می
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شود. این آرامش هم نه به این  رود. آرامشی بر وجودش مستولی می نفسانی داشت، همه از بین می

 هاست.  ترین آدم ج آرامش، پرتالشالیّت نیست؛ در اومعناست که اهل فعّ

کشتی است که یک دل مؤمن، مثل مسافر  ام. بارها خدمتتان عرض کرده مثال را نیاخدا توفیق داده

ولی پیکرش مانند کشتی است که امواج خروشان اقیانوس را  ؛ی نشسته و لم دادهراحتبهدر آن 

ترین آرام است. کوچک آرامِ الیّت؛ امّا دلرود. یعنی پیکر، سرشار از تالش و فعّ شکافد و پیش می می

در آن نیست؛ آرامش مطلق است. این  ه... هیچ، اندونگرانی، اضطراب، تشویش، غصّه، حزن، حسرت

رود. لذا  خروشد و پیش می مسافر در کشتی راحتِ راحت لم داده است؛ امّا کشتی در دل اقیانوس می

شود، خیلی شور  خوابد. اوّل که سالک وارد این عرصه می هیجانات نفسانی او می گیرد؛ یسالک آرام م

 الیّت زودتر به نتیجه برسد؛خواهد با زور و تقالّ و فعّ می خودشبه گمان هوی دارد.  و خیلی های ؛دارد

شود گفت، دیگر  شود. به یک تعبیر می ولی باالخره وقتی به آن مالقات نائل شد، تمام تقالّها تمام می

 شود. او دیگر فاعلیّتی ندارد؛ می اهلل به دست او جاری فعل ؛فعل، فعلِ خود او نیست. او آرام است

کند. خدا با چشم  گوید. خدا با دست او کار می ارد. خدا به زبان او سخن میفعل خودش ندحضوری در 

ع هَََُُكن تَُ شنود. خدا با گوش او می .کنداو نگاه می م عَُاَلذََس م  َب ص ر ُهَاَلذََيَي س  َب ه َو  ُرَب ه  َل سان ُهَالََيَيُ ب ص  ذیَو 

َالَتيَي  ب ط ُشَب هَي  ن ط ُقَب هَ  ُه َي د  یعنی دیگر خودش در فعل خودش حضور ندارد. فعل الهی از وجود او  ؛1او 

شود. خودش آرام است؛ لذا گفت: وقتی مرا به دستور حضرت از آب  تراود و در وجودش جاری می می

 ام رسیده بودم آرام گرفتم و سکوت اختیار کردم. گفت: چون به خواسته و بیرون آوردند، گرفتند

 ون پخته شد و لذّت دم دید، خموش استـچ  ستاخروش  و که در جوشاست  خامی دیگ زینا

 استآش یا آبگوشت بپزند، نخود و لوبیا و ... اوّل که نپخته و خام  خواهند غذا بپزند، ها وقتی می خانم

پایین و باال و این طرف و آن طرف  کنند؛ با جوش آمدن آب، تقالّ میگذارند،  و ظرف را روی آتش می
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گیرند. لذا وقتی سالک به  نشینند و آرام می ی مواد ته ظرف می پرند؛ امّا وقتی غذا پخته شد، همه می

 گیرد.  وهوها آرام می شرّها و هایشود. این تقالّهای ظاهری و شورو پختگی رسید، آرام می

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


