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 بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ

مبحثنمازیادامه

استعاذه

یبحثمقارناتنمازبهبحثاستعاذهپرداختیم.گفتیمنمازگزارقبلازیگذشتهدرادامهجلسه

یعنیقرائتسورهاین بهکهتالوتوقرائتقرآن، شروعکند؛ یحمدوپسازآنیکسورهرا

 پناه متعال کهمیخدای کسانی به و است فرموده امر متعال خدای را کار این گفتیم و برد

خواهندقرآنقرائتکنند،می فرمودهاست: آموختهاست. الْقُّرْآنَ فَاسْتَعِذْ  تَفَإذا قَّرَأ»اینادبرا

اّنُهُ عَلَى إّنَما سُلْط ؛رَبِهِمْ يَتَوَّكَلُونَ ٰىعَلعَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ انٌإّنَهُ لَیْسَ لَهُ سُلْط ؛انِ الّرَجِیمِبِاهللِ مِنَ الّشَیْط

ایننکتهخدایمتعالبهپیامبرشامرمی1«الَذِينَ يَتَوَلَوّْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ بِهِ مُّشّْرِّكُونَ یمهمّیکند؛

اهللیرسولاستکهپناهبردنازشیطانبهخداحتّیتاآنمرتبههممطرحاست؛تامرتبه

اعلی پیامبرشمیمرتبهٰکه به خدایمتعال است. نائلشده آن به ممکن فرمایدایاستکه

یازدرگاهیشدهازشیطانرانده« انِ الّرَجِیمِفَاسْتَعِذْ بِاهللِ مِنَ الّشَیْط»خوانی؛هنگامیکهقرآنمی

ارده؛چراکههرآینهشیطانخودرادرپناهخداقربهخدایمتعالپناهبیاوروپناهندهشو؛الهی،
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اندوبرپروردگارشانییبرکسانیکهایمانآوردههیچسلطهوتسلّطوقدرتنفوذوتأثیرگذاری

سپارندویشیطانبرکسانیاستکهتنبهوالیتشیطانمیاند؛ندارد.هرآینهسلطهتوکّلکرده

گیرند.یشمیبهتحریکاو،راهشرکوجداییازحقیقتتوحیدرادرپ

وصولالیاهللاست وشیطانقسمخوردهاستکهسرراه2«نؤمِالمُ ّراجُعْمِ لوةُلّصَاَ»نمازمعراجِ

همانهنگامکهخدایمتعالبهدلیلتمرّدشیطانازفرمانسجده یبرمستقیمالهیبنشیند.

 تِیْعْنَوَإِنَ عَلَیْكَ لَ ّنَكَ رَجِیمٌمِنْها فَإ فَاخّْرُجْ»،شیطانراازدرگاهقربخودطردکرد؛فرمود:آدم

بهمن«يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٰلىأّنْظِّرّْنِی إرَّبِ فَ»جاشیطانازخدایمتعالتقاضاکردهمان«يَوْمِ الّدِينِ ٰىإل

خوبنشانمی اینجا بیننبر. از نمیرانو منرا قیامتمهلتبده؛ روز دهدکهشیطانهمتا

داراباورداردوهمبهقیامتوروزِبعثمعتقداست.بهخداگفتتاروزقیامتبهمنخداییِخ

توتاروزوقتمعیّن3«وَقْتِ الْمَعْلُومِ ٰإلی ّنَكَ مِنَ الْمُنْظَّرِينَفَاِ»مهلتبده.خدایمتعالهمفرمود:

بماند.بعدشیطانبهعزّتایاستکهشرحآنای.نفرمودتاروزقیامت.ایننکتهمهلتدادهشده

گونهنکردنبهآدمخوردمواینایکهازرهگذرسجدهوگفتدرقبالاینلطمه4الهیقسمخورد

کهحیاییتماماغوارابهخدانسبتداد.گفتخدایادرقبالاینبابی5«غْوَيْتَنِیأا فَبِم»طردشدم؛
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کردی اغوا مرا تو کردی؛ گمراه مرا تو7«اطَكَ الْمُسْتَقِیمَعُّدَنَ لَهُمْ صِّرألقْ»6َتو مستقیم راه سر

امکهصراطیقبلاشارهکردهآدمراهمستقیمتوراطیکنند.جلسهگذارمبنینشینمونمیمی

مراعبادت9«اطٌ مُسْتَقِیمٌصِّر اهذأنِ اعْبُّدُوّنِی »فرماید:مستقیم،صراطعبودیّتحقاست.خداوندمی

پسراهعبادتصراطمستقیماست.افضلِعباداتهمنمازاست. یماست.قصراطمستکنید؛این

نشیند.بهاینعلّتاستکهدرنمازبایدازشرّشیطانبنابراینشیطانسرراهنمازونمازگزارمی

  مِنَ  بِاهللِعُوذُ أ»یقبلگفتیماینپناهبردنهمفقطبهگفتنِلفظبهخدایمتعالپناهبرد.جلسه

وامثالاینعبارات،قبلازورود«الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ یمِلِعَالْ یعِمِالسَ بِاهللِعُوذُ أ»یا« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط

بسیاریازافراد،بهسوره واالّ اینلفظاست؛حقیقتآنبایدوجودداشتهباشد؛ یحمدنیست.

گفتند؛امّاهمهچیزشانشیطانیبود.افکارشانشیطانی،« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ  بِاهللِعُوذُ أ»یکعمر

نگاه شیطانی، سخنانشان شیطانی، اخالقشان شیطانی، رفتارهایشاننیّاتشان شیطانی، هایشان

.پسحقیقتگفتندهممی« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ  بِاهللِعُوذُ أ»شیطانی؛یکعمرشیطانیزیستند؛امّا

به حقیقتاستعاذه اینلفظنیست. همهاستعاذه با پناهراستی، شیطانبهخدا شرّ از یوجود،

کسیاین اگر یقیناً قرارآوردناست. خود پناه در را او خدایمتعال بیاورد؛ پناه خدا به گونه

همهچیزشاصالحمیمی درپناهخویشبپذیرد؛ همهدهدواگرخدایمتعالکسیرا یشود.
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چیزشاندیشه همه کردارش، گفتارش، نگاهش، سخنش، عشقش، آرزوهایش، نیّاتش، هایش،

یاستعاذهاست.شودواینالزمهیمراتبوجودشپاکمیشود؛آثارشیطانازهمهخداییمی

وننرسیدهاست؛خدایمتعالمقصّرنیست.چسالکالیاهللبایدبهخودبفهماندکهاگربهمقصد

کنندکهدوسالاست،دهسالاست،بیستسالاست،سیسالگاهیاوقاتافرادبهخداگِلهمی

کنند؛درگالیهمیکنندوازخداام.ابرازطلبکاریمیروم؛امّابهجایینرسیدهاست،اینراهرامی

هایصوروکوتاهیبیندمشکلازخودشاست؛یاازقراستیتأمّلکند،میحالیکهاگرانسانبه

هایخودشاست.خودشاست؛یاازتقصیروجرم

بهاینخاطراستکه اگرهمهچیزمانخدایینشدهاست؛اگرهمهچیزماناصالحنشدهاست؛

همهبه با نیاوردهواقعو پناه جلسهیوجودبهخدا عرضکردمایم. یقبلخدمتتانمثالیزدم.

کهگریزدوبرایاینمیگریزد؛یاازیکحیواندرّندهاریمیفرضکنیدشخصیازدشمنخونخو

آندشمنخونخواریاحیواندرّندهمصونبماند،بهیکفردقدرتمند،یایکپناه گاهپناهازشرّ

برم؛آورد.اگراوبهزبانبگویدمنازآندشمنیاحیوانبهفالنشخصیافالنقلعهپناهمیمی

خالفجهتآنشخصیاآنقلعهوبهسویدشمنیاحیوانحرکتکند؛اینچهامّادرعملدر

تواندبرسد؟!کندبهچهامنیّتیمیپناهبردنیاست؟!انتظارداردچهمصونیّتیپیداکند؟!تصوّرمی

رود!درعملازشیطاناطاعتاشمحدودبهلفظاست،بهکامشیطانمیکسیهمکهاستعاذه

امّامی پناهمیبهزبانمیکند؛ اگرعمیقودقیقنگاهکنید؛همینگویدازشیطانبهخدا برم!

کند.ولودرزبانگوید،شیطانبهزباناوجاریمیراهمکهمی« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ  بِاهللِعُوذُ أ»
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پناهمیمی بهشیطانگویدازشیطانبهخدا خدا از درعملگویا امّا میبرم؛ بایدپناه لذا برد.

حقیقتاستعاذهدرجاننمازگزارایجادشودوآنحقیقتازدرونشسربزندوبهزبانشجاری

بگوید.« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ  بِاهللِعُوذُ أ»یحمدراشروعکند،کهسورهشودوقبلازاین

آداباستعاذه

ایکههدراستعاذهآدابیدارد.ازآیاتیکهراجعبهاستعاذهدرقرآنکریمآمدهاست،ازجملهآیهه

شودآموخت.هایپناهبردنبهخداازشیطانرامیابتدایبحثتالوتکردم؛ادب

آدمایهنراهراگهذارماحهدیازبنهینشینمونمیشیطانگفتبرصراطمستقیمتومیخلوص:.1

 جْمَعِكینَ ألُغْكوِيَنَهُمْ أ فَبِعِّزَتِككَ َ »رسد؛گفت:د؛مگربندگانمخلَصِتو؛کهزورمنبهآنهانمیطیکن

کهتویِخدامنِشیطانرااغواکردی؛بهعزّتتقسهمکههدربرابراین9«ادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَّصِینَعِب إالّ

،بهراییجبرگرایانهصِتورا.یعنیباروحیّهکنم؛جزبندگانمخلَآدمرااغوامییبنیمنهمهمه

گویدخدایادهدومیتوجیهِاستکباروکفروتمرّدیکهدربرابرخداکرد،اغوارابهخدانسبتمی

کهتومنرااغواکهردی؛قسهمبههعزّتهتمهنههمگویدبهتالفیاینتومنرااغواکردی.بعدمی

یوجودشانخالصاست.مخلِصیننگفت؛زورمگربندگانیکههمهکنم؛آدمرااغوامییبنیهمه

رسد.مخلِهصیعنهیرسد.امّاخودشاعترافکردکهزورمبهمخلَصیننمیشیطانبهمخلِصینمی

یغیرخداییندارد.مخلَصیعنیکسهیکههاصهالًدروجهودشغیهرخهداکسیکهعملشانگیزه
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ارد.اخالصمربوطبههعمهلاسهت؛خلهوصمربهوطبههنیست.مقاماخالصبامقامخلوصفرقد

یشئوناتظاهریوباطنی،غیبیوظهاهریاسهتوجوداستوخالصشدنِهویّتانسانیباهمه

کههدرکهارشیکامهلاخهالصعملهیانسهانوایهنخلوصخالصشدنازغیرخداستومرتبه

دانساناست.البتّهسالکالهیاهللدرازآثارخالصبودنوجویغیرخدایینداشتهباشدهمانگیزه

آغازراهبایدبااخالصشروعکند؛مقامخلوصدردسترساونیست.بایدسعیکندکارهاییراکه

هایغیرخداییپاککندوفقطبرایخداکهارکنهد.ایهنشهروعِراهاسهت.دهدازانگیزهانجاممی

شهود.درحهدیثمعروفهیکههبسالکایجادمیکمبااستمرارِاینرویه،حقیقتخلوصدرقلکم

الْحِكْمَكِِ مِكنْ    ابِیعُاِالّ جَّرَتْ يَن احاًصَب  رْبَعِینَأ  ِهللِ عَبّْدٌ   خْلَصَأ ما»کنند؛اهلاربعیناتبهآناستنادمی

هایحکمهتازقلهباوبهرایچهلروزاخالصنورزید؛مگراینکهچشمهبنده 10« اّنِهلِس ىقَلْبِهِ عَل

زبانشجاریشد.ایناخالص،اخالصعملیاست؛یعنیبرایغیرخداهیچکارنکنهد؛بهرایغیهرِ

خدانخورد؛برایغیرِخدانگوید؛برایغیرِخداسکوتنکند؛برایغیرِخداراهنرود؛برایغیرِخدا

احفظکندکندصرفاًبرایخداباشد؛کسیکهبتواندچهلروزچنیناخالصیرنخوابد؛هرچهمی

گذارداثرمییخداییباشد؛آناخالصبررویقلباووهمهچیزشظرفاینچهلروزباانگیزه

توانهدبههمقهامخلهوصشود.پسانسانبااخالصورزیدنمیوقلبشبهحقیقتخلوصنائلمی

وصبرسهد.تابهخلهیاوّلرابایداخالصبورزدوسعیکندخالصکارکندنزدیکشود.لذانیمه

یدومراهکهبهخلوصرسیدهاست؛اخالصورزیدنِاوازآثهارخلوصهیاسهتکههدرامّادرنیمه
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ههایجاناووجوددارد.چوندروجودشغیرخهدایینیسهت،طبیعتهاًدرکارههایشههمانگیهزه

نزدیهکههابههخلهوصهاوخالصکردنانگیزهیاوّلبااصالحانگیزهغیرخداییوجودندارد.نیمه

یدومکهوجودشبهخلوصرسیدهاست؛خلهوصدرونهیاوسهتکههسرمنشهأشود؛درنیمهمی

یاودرعملوغیرخداییعملنکردنِاوست.طبیعتاًوقتیدروجودکسیغیرخالصبودنانگیزه

خدانبود؛وجودشازخودشخالیشد؛ازانّیّتوانانیّتخالیشهد؛دیگهرمهندروجهوداونبهود؛

رسهد.کهنمهی«خدا»رسید؛امّازورشبهاومی«من»فقطخدادروجوداوبود؛شیطانزورشبه

رسهد.چهونشود؛یعنیدروجودشغیرخدانیست؛زورشیطانبهاونمیلذاکسیکهمخلَصمی

یوجودشخداییشهدهاسهتوطبیعتهاًزورچیزیازخودشدروجودشباقینماندهاست؛همه

شود.وقتهیکسهیبههیالهیمیالواقعواردقلعهرسد.چنینکسیفیچنینکسینمیشیطانبه

 اهللُ ال إلكهَ إالَ  ّكَلِمَُُِ»شودکهفرمود:حقیقتخلوصراهپیداکرد؛واردقلعهودژمستحکمالهیمی

 ال إلكهَ إالَ »یمناست.یعنیحقیقتتوحید،حقیقهتدژوقلعه«اهللُ ال إلهَ إالَ»یکلمه11«حِّصْنِی

یوجودانسانمستولیشود؛جاریشود؛حهاکمشهود؛یعنهیغیهرخهداییدروجهودبرهمه«اهللُ

کههفقهطبهانهاین13«تُفْلِحُوا  إالَ اهللُ  قُولُوا ال إلهَ»:فرمودنداکرمکهپیامبراین12انساننباشد.

«اهللُ ال إلكهَ إالَ »یوجودقائلِبههباهمه؛«اهللُ ال إلهَ إالَ»یوجودتانبگویدزبانبگویید؛یعنیهمه
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.«اهللُ ال إلكهَ إالَ »گویهدکنم؛مهییوجودتان،یعنیرفتارترانگاهمیباشید؛تارستگارشوید؛همه

هایهت،خوابهت،.آرزوهایهت،اندیشهه«اهللُ ال إلكهَ إالَ »گویهدبیهنممهیکنم؛مهیگفتارترانگاهمی

 ال إلكهَ إالَ »گویهدچیهزتمهیبینمهمههکنم؛می،سخنت،همهچیزترانگاهمیبیداریت،سکوتت

،فالحبهدنبالشاست.«اهللُ ال إلهَ إالَ»یوجودبگویدگونهباهمه.اگرکسیاین«اهللُ

یمهناسهت؛دژوقلعهه«اهللُ ال إلهَ إالَ»حقیقت؛« حِّصْنِیاهللُ ال إلهَ إالَ ّكَلِمَُُِ»خدایمتعالفرمود:

اگرکسیوارددژالهیشهود؛ازعهذابخهدادرامهاناسهت؛از«ابِیعَذ  مِنْ  مِنَأ  حِّصْنِی  دَخَلَ  فَمَنْ»

یفرمهانبریِمهاازشهیطانههایالههینتیجهههاوگزندهادراماناست.چونعذابیآسیبهمه

دروجهودشمسهتولیشهد،در «اهللُ إالَ ال إلكهَ »است.لذااگروجودانسانخهداییشهدوحقیقهت

رسهد؛یامنالهیواردشدهاست؛ازتیررسشیطانخارجشدهاستوزورشیطانبهاونمهیقلعه

تیغشیطاندرمورداوکارگرنیست.

افتد؛حقیقتتوحیدمرتبهبههمرتبههبارهاتّفاقنمییکبه «اهللُ ال إلهَ إالَ»رسیدنانسانبهحقیقت

دروجودانسهانحهاکم «اهللُ ال إلهَ إالَ»ایکهحقیقتشود.بههرمرتبهوجودانسانمستولیمیبر

طورکههحاکمیّهتتوحیهدبهرشود.لذاهمانشود؛بههمانمرتبههمامنیّتازشیطانحاصلمی

جانووجودانساندارایمراتباست؛امنیّتازشیطانهمدارایمراتباست.
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نایمطلقکلمهکارمنوشمانیست؛مالاولیاءکمّلخداستواگهربخهواهیمحهقّخلوصبهمع

اسهت.خلهوصبههمعنهاییخلوصمختصّوجودخاتمالنّبیهیّنکلمهرااداکنیم؛اوجقلّه

است.دیگهراولیهاءویهدیوبالتّبعیّه،مقامائمّهمطلقکلمهباإلصاله،مقامرسولاهلل

راهپیهداکردنهد،راهیههدیهمبهآنجاییازمقامخلوصکهپیغمبراکرموائمّهدیگرانبیاء

پیدانکردند.

«ربكاّبِ األ ّبِّرَبِك ّراّب تُك مكا لِ »درستاستکهمقامخلوصبهآنبلندیاست؛ماکجاوآنمقهام؟!

مهد؛پهسازاشبههدسهتماننیاخاکراچهبهعالمپاک؟امّااینبهاینمعنانیستکهچونهمه

اشبههانسانکهازکلّچیزیکههمهه14«ال يُتّْرَكُ ّكُلُهُ  ّكُلُهُ   يُّدْرَكُالا م»نظرکنیم.اشصرفهمه

رودوبخشهیازآنرابههدسهتکند.الاقلدرپیبخشهیازآنمهینظرنمیآید،صرفدستنمی

مهمهالآنبزرگهواراناسهتوازکهمقامخلوصبهمعنایمطلقکلآورد.لذانبایدبهخاطراینمی

توانهددرحهدّخهودشقهدمنظرکنیم.انسانمهیدسترسماخارجاست؛کالًازمقامخلوصصرف

کهبگهوییمهایشیطاناست.اینبردارد؛همینیأسازرسیدنبهمقامخلوص،خودیکیازفریب

؛ماراچهبهاینمقامهات؟استاینمقاممتعلّقبهپیغمبراکرمواهلبیتعصمتوطهارت

رسیم؛نهچهونراهبههرویخودِهمینیأس،فریبشیطاناست.درستاستمابهآنمرتبهنمی

ههایراهاست؛بلکهچونماهمّترفتنشرانداریم.امّااگرتاآنقلّهراهنهداریم؛تهانیمههمابسته

نظرنکنیم.بامجاههدتورسیم؛ازکلّشصرفییاینکوهبرویم؛ولوبهاوجقلّهنمبرویم؛تادامنه
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ایازخلوصکهتواندبهمراتبیازخلوصنائلشودوبههرمرتبهپایداریدراینمسیر،سالکمی

نائلشد؛بههمانمرتبهازشیطاندرامانخواهدبودودرامنوپناهالهیواقعخواهدشد.

اس استعاذه روحِ اصلو مرتبهاینخالصشدنکه دارایمراتبیاست. ینخستآنخالصت،

شدنظاهروجودواعضایظاهریانساناستکهانسانبتواندبهتوفیقالهیآنراازمعاصیو

مالئکة اهللگناهانپاککندوبااینکارظاهرِوجودراازتصرّفشیطانبیرونبیاوردوبهتصرّف

اند.انسانبتواندظاهروجودش،زبانش،چشمش،دستش،پایش،لشکریانحقّ مالئکة اهللبسپارد.

ازتصرّفشیطانوازتحتقیمومتوحاکمیّتشیطانبیرونبیاوردودست ظاهروجودشرا

بسپارد.اگربتوانداینکارراانجامدهد،ظاهروجودانسانحقّانیاند،هللامالئکةلشکریانخداکه

طورکهشود.همانگیردوخودانسانمثلمالئکهمی؛درتصرّفحقّمتعالقرارمیشودوالهیمی

شود.مثلمالئکهمیانساندرظاهرورفتارش15«مَّرَهُمْال يَعّْصُونَ اهللَ ما أ»مالئکهمعصومند؛

ظاهر از را شیطان نیست؛ بردار دست که شیطان کند؛ طی را اوّل منزل توانست انسان اگر

الیهوجودش به کرد؛ اوبیرون وجود درونی میهای نفسانسانرو ملکوت به ورحملهآورد؛

بهمی آزادکردیو اشغالاو از درآوردی؛ تحتتصرّفاو از ظاهررا ازظاهرمأیوسشد؛ شود.

درونتهجوم شیطانبه دادی؛ والیتحققرار تحتتصرّفو دستلشکریانالهیسپردیو

درومی در و خلقیّاتشیطانیمیآورد روحیّاتو ایجاد به شروع اینطریقتالشن، از و کند
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روحیّهمی حقدورکند؛مثالً ازصراطعبودیّتِ برتوحاکممیکندتورا عُجب،یعُجبرا کند.

معصیتسر ظاهرت از است. معصیتنکردن و بندگی طاعتو خاطر به غرورِ و خودپسندی

امّادرمعرضخنمی کنی،مغرورشوی؛کهمعصیتنمیطربزرگیهستیکهبهخاطرهمینزند؛

از خودترا طلبکاریکنی؛ ابراز خدا از بفروشی؛ ناز خدا به خودپسندیشوی؛ عُجبو دچار

ایجادمیهمه شیطانآنعُجبرا زندکهایبهسالکمیکندوچنانلطمهیخلقبرترببینی.

لطمهتیینمیارتکابهیچمعصیتعملی چنان عُجبعبادت،واند طاعت، عُجبِ بزند. او ایبه

این عملیکنم؛سالکراچنانازخدادورمیکهمنگناهنمیعُجبِ یی،بالکندکههیچمعصیتِ

کرد؛کرد؛قتلمیخورد؛زنامیقدرانسانراازخدادورکند.اگرشرابمیاستثناء،قادرنیستآن

شدکهباعُجبِبهخاطرقدرازخدادورنمیشد؛آنفجوریمرتکبمیکرد؛هرفسقودزدیمی

می دور خدا صالحشاز عمل و عبادت و میطاعت کار چه شیطان ببین ظاهرشود. از کند؛

یقبلگفتم؛هیچکسرادرتاریخبیرونشکردی؛سرازکجادرآورد!اوقسمخوردهاست.جلسه

ازظاهروجودبیرونشیامکهبهاندازهخلقتندیده باشد. شیطانرویقسمشمحکمایستاده

کند.کبررداءخدایبینیرادرتوایجادمییکبروخودبزرگورشد.روحیّهکردی،بهدرونحمله

میجامه16 متعالاست. یعنییکبریاییفقطبهخدا وقتیکبردردرونانسانایجادشد، آید.

یبزرگیکند.شیطانچهضربهمنزلتالهیرابرایخودشعنوانمیادّعایخداییدارد؛منزلو

کهانسانبهخاطرسیروسلوکش،بهخاطرطاعتوعبادتش،بهخاطرآلودهزند!اینازدرونمی

ظاهرشبهمعصیتوامثالاینها شیطانبعدازمأیوسشدنازنبودنِ بهدیگرانفخربفروشد.
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زند.آیانبایدازاینهایمهلکرابهاومیآیدواینضربهنفساومیظاهروجودسالک،درملکوت

کدورت بایداز برد؟! پناه ظلمتشیطانبهخدا از درونهایباطنی، هایباطنیکهشیطاندر

شودنجاتپیداکرد؛چگونهیباطنشد.چگونهمیمشغولتصفیهبهخداپناهبردوکند،ایجادمی

هاپاکشد؟باروکردنوتوجّهکردنبهحقیقتتوحید؛ازیکسوبهتوظلمتشودازکدورمی

توحیدافعالی،کهغیرخدارادرعالمکارهنداندوازسویدیگربهتوحیدمالکیّت،یعنیخدارا

مالکِعالموجودبداندومالکیغیرخداقائلنباشد.وقتینهمالکیغیرخدادیدمونهفاعلیغیر

دادیدم؛دیگرمنمزدنیعنیچه؟!اگرگناهنکردم؛اگرطاعتیبهجایآوردم؛اینکهمالمنخ

حقاستوآنفعلیهمکهبهاینوجود نبود.منکههستم؟منوجودندارد.اینوجود،مِلکِ

فاعلیّتو توحید حقیقتِ انسانبه یعنیاگر ربطیدارد؟ منچه به فعلحقبود. جاریشد،

دمالکیّتمتوجّهشودواینحقیقترافقطدرذهننفهمد؛بلکهسعیکندآنرابهخوردتوحی

یابد.قلبشدهد؛ازعُجبوکبروتفاخرنجاتمی

ایمانقلبیاستکهمیبرایتانگفته خاصیتینیست؛ و آثار تصدیقعقلیمنشأ تواندتأثیرایم؛

بنابرایناین وواقعیبگذارد؛ بهاینکهمنذهناً مؤثّریغیرخداعلماً نیست؛ کهفاعلیغیرخدا

کند.بایدسعیکنماینمطلبیراکهام؛مشکلیراحلنمینیست؛مالکیغیرخدانیست؛پیبرده

چهذکرعملیکهطاعاتوفهمیده راهشذکروطاعتوعبادتاست؛ بهقلبممنتقلکنم. ام،

کمقلبانسانبهخودتلقینکردنِاینحقیقتاستتاکمعباداتاست؛چهذکرلسانیکهمکرّر
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 زد؛ منسر از عملصالحی که نبودم من که کند هر17«حَسَنٍَِ فَمِنَ اهللِابَكَ مِنْ ما أص»باور

ایبهتورسیدازجانبخدابود؛مالخودتنبود.خودینبینم؛مالکیّتینبینم.اینهارابهحسنه

اگرقلب آنخوردقلبمدهم. چشید؛ کدورتوقتمیاینحقیقترا وظلمتتواندازشرّ هایها

شود،نجاتپیداکند.یآنهابهباطنانسانواردمیییکهشیطانازدریچهباطنی

ایاست؛نهکسیغیرازخدادراینعالموقتیانساندیدکهنهکسیغیرازخدادراینعالمکاره

بیند؛تنهامالکعالمراخدایعالمراخدامیبیند.تنهاکارهانمیگاهیجزخدمالکاست؛پناه

بنددکند؛امیدشرابهخدامیگرداندورویشرافقطبهخدامیبیند؛لذاازدیگرانرویبرمیمی

گیرد.گونهباسویخدابرود؛خداهماورادرپناهخویشمیبردواگراینوبهخداپناهمی

برایایندراینم باورسیر،عالوهبراینکهسالکبفهمدوبهخوردقلبشدهد؛ کهبهحقیقتِ

درملکوتنفسبرسد؛اگریکناصحمشفق، قلبیدراینزمینهبرسدوازشرّشیطانبهامنیّتِ

تواندمددکارسالکیکحکیمِالهی،یکعارفنورانی،اینحقایقرابهاومتذکّرشود؛نَفَساومی

تواندمددکارهایآنحکیمربّانیوعارفصمدانیمیشود.توجّهاو،تذکّراو،نصایحاو،توجّهدادن

کهبهحقیقتتوحیدراهپیداکند؛آنهمنههرحکیمی،نههرعارفی.حکیمسالکشودبرایاین

شد.یعنیازوصلباوعارفیکهبهاولیاءِکمّلخدا،بهپیغمبرواهلبیتعصمتوطهارت

آنهابگیردوبهاینسالکعطاکند؛پلواسطیباشد.

گویممی،اندآنچهاستادازلگفتبگودرپسآینهطوطیصفتمداشته
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شنود.عارفیکهبهدمدوفردمقابلصداییرامیمثلنِییکهبرلبناییاست.ناییدرنیمی

فانیشدهباشد؛ازغمبرخاتمواهلبیتعصمتوطهارتاینجارسیدهباشد؛درحقیقتِپی

کند؛تذکّراتش،کانونعلمومعرفتونورآنهامستنیرشدهباشد؛چنینعارفی،نَفَسشزندهمی

اینمرحلهازچنینهایشدرعمقجانانسانتأثیرمییادآوری اگرسالکبتوانددر لذا گذارد.

کاربرایشآس یعنیبهترمیتروراهبرایشهموارترمیانشخصیبهرهببرد، تواندحقیقتشود.

یمراتبآن،برجانخودمستولیکند.چهتوحیدافعالی،چهتوحیداسمائیوتوحیدرا،باهمه

یتوحیداست.صفاتیوچهتوحیدذاتیکهقلّه

داوحاکمشدنِحقیقتتواندمددکارمندررفتنمبهسویخالبتّهزمانیعارفوحکیمالهیمی

توحیدبرقلبمونجاتپیداکردنمازگزندهایشیطانباشدکهنگاهمنبهعارفوحکیم،نگاه

شود.هرچههمعارفمیاستقاللینباشد.اگرنگاهمننگاهاستقاللیباشد؛خودِاینمانعراهمن

،کنم.عیسیبنمریمیایباشد.مهمایناستمنباچهرویکردینگاهمبزرگوبرجسته

؛18پیغمبراولوالعزمومعصومبود؛امّاوقتینگاهپیرواناوانحرافپیداکرد،اوراثالثِثالثهنامیدند

؛فرزندخدایاخودخدا،یاسوّمیِازسهتایِتثلیثنامیدند؛برایکسانیکه19اوراابناهللنامیدند

مواج خدا پیغمبر با حتّی رویکرد این حجاببا ساختند، خودشان برای که عیسایی شدند؛ ه

متعال شد.لذاممکناستخودآنعارفخیلیانسانبزرگیباشد؛مهمعبودیّتوبندگیحقّ

کنم.اگرمحوخوداوباشم؛برایاواستقاللیقائلباشم؛ایناستمنچگونهبااوارتباطبرقرارمی
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داراست؛درنیست؛دیواراست.وقتیانساندرهرخوداینبرایمنحجاباست.بابنیست؛ج

اجازه است؛ دیوار آنشخصحجاباست؛ متوقّفشد؛ خدا از نمیکسغیر او به دهد.یعبور

نمینمی ببیند. متوقّفشدهگذاردآنسورا او در ببیند؛ را نمیگذاردخدا گذاردبهخدااست؛

کارِسالکباشدکههمخودِعارف،عارفِراستینیباشدوتواندمددبرسد.لذانَفَسعارفزمانیمی

اشرابشود؛وهمسالکدرتعاملوارتباطیکهباآنازحقیقتاهلبیتعصمتوطهارت

می زباناوعارفبرقرار از را سخنخدا نشود؛ او خود محو استقاللینباشد. نگاهشنگاه کند،

اناست؛محوگوشینیستید؛سخنشخصیراکهآنکهشماگوشیتلفندستتبشنود.مثلاین

کنم؛صدایمنازبلندگوهاپخششنوید.همیناالنبندهعرایضیمیکند،میطرفصحبتمی

میمی را صدایگوینده شما لذاشود؛ است. یکوسیله بلندگو ندارید؛ بلندگو کاریبه شنوید؛

درواقعناطقومتکلّمفقطخدایمتعالسالکبایدبهعارفوبههمهچیزاین گونهنگاهکند.

یکند؛اینهامحلّتجلّیوجلوهاست.اومتکلّماستوکالماوازاسبابووسایلبروزوظهورمی

گونهشد؛دمِاینعارفونَفَساینحکیماگراینگویم.آنچهاستادازلگفتبگومیاند.تکلّمالهی

کهبتواندمنزلدومراهمبهیاریخداطیکند؛یعنیکارسالکباشدبرایاینتواندمددالهیمی

برجانخودمستولیکندوازگزندشیطاندرملکوتنفسشهمنجاتپیدا حقیقتتوحیدرا

کند.

کننیست.کند؟خیر،شیطانولملکوتنفسکهازتصرّفشیطانبیرونآمد؛آیاشیطانرهامی

انساناست.اگرکارکنید؛مجاهدتورمیترِوجودشماحملهیعمیقبهیکالیه شودوآنقلبِ

کم ببرید؛ بهره تذکّراتآنعارفربّانیهم از باشید؛ مداومتداشته باشید؛ تکمحقیقداشته
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مرتبه در میتوحید تجلّی قلبشما بر حق، فعلیِ تجلّیات خالیی خدا غیر از شما دل کند.

میمی خانهشود؛ تصرّفخودتوانید به و غاصبپسبگیرید اشغالگر متصرّف این از را دل ی

آنشود؛دستوالیتحقازباطنِشما صاحبخانهیعنیبهخدایمتعالبسپاریدوخدامتصرّفِ

شماراتصرّفکندوازقلب،ظاهرشماراهمتحتتصرّفخودگیرد؛چونهرحقیقتکهبرقلب

و قوایمُلکیّه اینطریقهم از بود. تابعآنخواهد انسانهم وجود ظاهر قلبمستولیشود،

درمی متعال حکومتخدای و تحتتصرّف انسان باطنی و ملکوتیّه قوای هم و وظاهری آید

شود.جاهمراندهمیشیطانازاین

بهیکالیهشیطانازقلبهمکهراندهشد،بازهمول آورد؛بهترهجوممییعمیقکننیست.

آورد.مرتبهبهمرتبه،تامقامفنا.آنهمآورد.ازروحبرانید؛بهسرّانسانهجوممیروحهجوممی

فنایافعا در واالّ یعنیفنایذاتی؛ کنگونهنیستکهشیطانوللیاینفنایبهمعنایمطلق،

این اسمائی، فنای صفاتی، فنای در درباشد؛ باشد. نداشته نفوذ دیگر شیطان نیستکه گونه

شود؛چونیفنایذاتی،شیطانمحوونابودمیماند؛درآستانهیفنایذاتیشیطانینمیمرتبه

یتوحیدذاتیمطرحنیستاییدرمرتبهدرآنمرتبهماسویاهللکالًمحوونابوداست؛غیرخد

اغواکننده شوندهکهشیطانیباشد؛ اغوا بساطهمهایباشد؛ اغواییباشد؛ یاینهاجمعایباشد؛

تاقبلازآن،شیطاندرهمه شودوهایعمیقوجودانساندستداردوواردمییالیهشد.واالّ

آنمراتبمتوقّفکندونگذاردراهراطیکندوکندسالکرادریکیازکندوسعیمینفوذمی

بهمقصدبرسد.
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ترشود،میزانامنیّتایبهمراتبخالصشدنبودکهاشارهکردیمهرچهانسانخالصایناشاره

بیشتراستوالیه انسان،او سرّ روحانسان، قلبانسان، ملکوتنفسانسان، انسان، الیهظاهر

نسان،مراتبمختلفوجودیِانسان،یکییکی،پیدرپیموردهجومشیطانخفیّانسان،اخفایا

اوکهقرارمی بامجاهدتازتصرّفشیطانخارجکندودستصاحبِ گیردوسالکبایدآنهارا

 خدایمتعالفرمود: اخالصاست. استعاذه پساوّلیننکتهدر بسپارد. إنَ »خدایمتعالاست،

،تویِشیطان«یبادِعِ»هایمطلقِمن،هایخالصمن،بندهبنده20«انٌعَلَیْهِمْ سُلْطلَكَ  ادِی لَیْسَعِب

 شیطانهمگفت: خود تسلّطنداری؛ آنها بندگان«ادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَّصِینَعِب إالّ»بر به منزورم

ینشرطیخلوصاست؛یعنیاوّلرسدکهاغوایشانکنم.پساوّلینمرتبه،مرتبهمخلَصتونمی

استعاذه،اوّلینادباستعاذه،خلوصاست.

دومینچیزیکهالزمه:.ایمان2 شیطاناست. لَیْسَ لَهُ ّنَهُ إ»یمصونیّتودرامانماندنازشرّ

ایمان21«انٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُواسُلْط که کسانی بر تسلّطی و سلطه شیطان تویِ فرمود خداوند

نداری.پسدومینادبِاستعاذه،ایماناست.ایمانغیرِعلماست.ممکناستمطلبیرااند،آورده

بدانیم؛بابرهان هایقویعلمیهمبتوانیمدرستیآنرااثباتکنیم؛ازنظرذهنیوعقلیعلماً

ایمانبهرهذرّه اینایماننیست. امّا اایاستکهقلبمایدردرستیآنتردیدنداشتهباشیم؛

بَرد،نامشایماناست.لذاایازحقایقکهقلبمیبرد؛آنهاهمهدرذهنوعقلمابود.بهرهمی

                                         
  .12ی ی اسّراء، آيهو سوره 22ی ی حجّر، آيه. سوره21

  .88ی ی ّنحل، آيه. سوره21
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خدایمتعال22«انَهِمُ اْإلِيمّكَتَبَ فِی قُلُوبِ»آیاتقرآنهمایمانرابهقلبنسبتدادهاست.فرمود:

قلب در را بهایمان که کسانی به راجع یا نگاشت. و کرد ثبت آنها ایمانهای ادّعای گزاف

هایشمانشدهاست.پسایمانهرگزواردقلب 23«قُلُوبِكُمْ انُ فِیيما يَّدْخُلِ اْإلِلَمّ»کردند،فرمود:می

کند.بدانم؛حسابشباایمانفرقمیکهمنازنظرعلمی،عقلی،استداللی،حقایقتوحیدرااین

اندوخیلیاند؛عرفاننظریخواندهفاستداللیوفیلسوفوعارآیاکمداریمافرادیراکهحکیم

مهارزدهاستوبهشیطانسواریمی امّاشیطانآنهارا دهند؟آنهاازنظرعلمیکمعلمدارند؛

ام؛آیاخودشیطانعلمِبهکند؛ایمانمهماست.اشارهکردهعلممشکلراحلنمیٰندارند؛منتهی

نداشت معاد به علمِ نداشت؟ اینتوحید چرا امّا داشت. از؟ و ایستاد جلویخدا چرا شد؟ گونه

تمرّدکرد؛استکبارورزید؛راهکفررادرپیشگرفت؛باخدابهمجادلهبرخاست؛خدارافرمانخدا

نداردموجودشریف معنا توجاهالنهاست؛ گفتدستور بهخدا برابربهجهلمتّهمکردو تردر

منبهترازآدمم؛مرااز24«ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍخَلَقْتَنِی مِنْ ّنّنَا خَیّْرٌ مِنْهُ أ»ترسجدهکند؛موجودپست

ازخاکخلقکردی.دستورتودستورغلطیاستکهبهمنمی گوییبرآتشآفریدیوآدمرا

اینهمهادبیوجسارتدربرابرخدا؛بعدهمنسبتدادنِاغوابهخدا.آدمسجدهکن!اینهمهبی

رغمعلمکاملشیطانبهتوحیدومعادبود.پسحسابایمانازعلمجداست.ایمانعلیجسارت

است.اگریفکروذهنازحقایقیقلبازحقایقاست؛درحالیکهعلمحظّوبهرهحظّوبهره

                                         
  .22ی ی مجادله، آيه. سوره22

  .12ی ی حجّرات، آيه. سوره23

  .91 یی ص، آيهو سوره 12ی ی اعّراف، آيه. سوره22
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باذکر،چهذکرعملی،چهذ باتذکّر، باانسانبتواندچیزیراکهفکروذهنفهمید، کرلسانی،

کمبهخوردقلبتلقینِمکرّرِبهخود،باهمنشینشدنومجالستبااهلایمانوباورویقین،کم

شود.درکتابشرابطهور،دربحثِکمآنعلمبهایمانقلبیتبدیلمیخوددهد؛آنموقعکم

ایم.نیازبهمجاهدتگفتههایرسیدنبهایمانوباورویقینراتثبیتِحقیقتتوحیددرقلب،راه

دارد؛نیازبهذکردارد؛ذکرعملی،ذکرلسانی،نیازبهمجالستبااهلیقین،نیازبهبهرهبردناز

اهلیقینوامثالاینهادارد؛تاکم کماینحقایقبهقلبانساننفوذکندوبهایمانوباورنَفَسِ

دانستهقلبیمبدّلشود.فکروذکرمکمّلیکدیگرند. مکرّرِ هایباتذکّروتفکّر،همذکروتلقینِ

با هم و است، ذکر افضلاز که حقیقتتوحید اندیشیدندر و همفکر خویشتن، توحیدیبه

کمحقیقتتوحیدرابهتواندکمهایعبادی،باانجامطاعاتوعباداتوفرمانبری،انسانمیخلوت

وقتیقلبالهیشد؛ ازتصرّفشیطانخارجمیقلبخودراهدهد. قرآنفرمود:  وَلِی  هللُاَ»شود.

بهدستمیاگرکسیبهمرتبه«الَذِينَ آمَنُوا والیتاورا خدا گیردودیگرتحتیایمانبرسد؛

 مستولیشد؛ او بروجود اینوالیتالهیّه اگر لَى يُخّْرِجُهُمْ مِنَ الظُلُماتِ إ»والیتشیطاننیست.

آورد؛ازظلمتمعصیتوطغیانهابهسمتنوربیرونمیخداآنهاراازظلماتوتاریکی25«النُورِ

از کفروشرک، ازظلمتجهل، آلوده، روحیّاتزشتو ظلمتاخالقرذیلهو از برابرخدا، در

می بیرون خودپرستی و خودخواهی خودبینی، بندگیظلمت و عبادت طاعت، نور به و آورد

اخالقفاضلهوروحیّاتمتعالی،بهنورعلمویقین،بهنورتوحید،بهنورخدابینی،خویش،بهنور

                                         
   .229ی ی بقّره، آيه. سوره22
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کند.کند.آنهاراازآنظلمتبهایننورواردمیخداخواهی،خداپرستیوخدادوستیواردمی

یرسیدنبهحقیقتاستعاذهاست،ایماناست.پسدومینچیزیکهالزمه

سومینپس 26«رَبِهِمْ يَتَوَّكَلُونَ ٰىعَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَل انٌّنَهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطإ»درآیهفرمود:توکّل:.3

ادبِاستعاذهتوکّلاست.فرمود:شیطانبرکسانیکهایمانبیاورندوبرپروردگارشانتوکّلکنند،

نقطهسلطه یعنیکسانیکه قوّهایندارد. بهحولو باشد؛ ویاتّکائشانخدا بهمدد و یخود

ینیرویاحدیغیرازخداتکیهواعتمادنکنند؛خداراوکیلخودقراردهند.اگرکسیبهمرتبه

تواندبراویامورخودرابهخداواگذارکند؛شیطاننمی؛بهایننقطهبرسدکههمه27توکّلبرسد

تسلّطیابد.

دهم؟وقتیغیرخداراامرابهخدامییتکیهیتوحیدافعالیاست.چهزمانیهمهتوکّلنتیجه

کارهکاره خدا غیر اگر واالّ نبینم. وای هنرمندی و توانمندی و مهارت و زرنگی اگر است؛ ای

اگرحمایتوطرفداریوکمکو یا چراهوشمندیخودماثریدارد؛ اعانتدیگراناثریدارد؛

کنم؟کنم.چهوقتفقطبهخداتکیهمیفقطبهخداتکیهکنم؟بهخودمودیگرانهماتّکامی

یتوحیدافعالیاست.وقتیکسییتوکّلمیوهوقتیفقطخدارادرعالمکارهبدانم.پسروحیه

یاموررادریرخدادرعالمندید؛همهگاهیغایدرعالمندید؛هیچملجأوپناهغیرازخداکاره

برد؛چونغیرازاودید؛طبیعتاًچنینکسیبهخداپناهمیدستخداوتحتتصرّفخدایمتعال

                                         
    .88ی ی ّنحل، آيه. سوره21

ايم؛ هم در شّراّب طهور ّنوشته شّده است و هم در شّرح مّصكباح   های مختلف راجع به بحث توّكّل مفّصّل خّدمتتان صحبت ّكّرده . خّدا توفیق داده است، به مناسبت29

   ايم.الهّدی گفته
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ایدرعالمنیست.وقتیغیرخدارااینیست؛غیرازاوکارهگاهینیست؛غیرازاوپناهدهندهپناه

کندوامیدشراشود.ازغیرخدایأسپیشهمیمنقطعمیبردوایندید؛ازغیرخدادلمیکاره

می پناهمیفقطبهخدا بهخدا اینبندد؛ قلبانسانیکهبهتوحیدآورد. گونهحقیقتتوکّلدر

کندوشرطسومِوقتاستعاذهمعناپیدامیشود؛آنآیدوایجادمیافعالیرسیدهاست،پدیدمی

برحقبود پناهآورد؛پناهنده،محقّقمیاستعاذهکهتوکّلِ یواقعیبهخداشد؛شود.وقتیواقعاً

دهدشیطاناوراموردزندواجازهنمییاونمییقیناًخدابهاوپناهخواهددادودستردبرسینه

آسیبقراردهد.

وهرسه توکّل. ایمان، استعاذهبود؛خلوص، برگشت.یاینهاهمبهحقیقتتوحیداینسهادبِ

یدرکعلمیوعملیوعقلیوقلبیتوحیدافعالیاست.اوّلینگامبرایرسیدناستعاذهنتیجه

بحث یادبگیرم؛ بشنوم؛ کهمنبروماستدالالترا درکعلمیاست؛ بهباورویقینبهتوحید،

برهان با کنم؛ تحقیق کنم؛ تعمّق کنم؛ گفتگو احادکنم؛ با قرآن، آیات با عقلی، یثهای

نظرعلمیبهحقیقتتوحیدافعالیمعصومین از این، عالماحدیکارهو در ایکهغیرخدا

نیست،مطمئنشوم.اینگاماوّلاست.

یعلمیوعقلیبهگامدوم،باتذکّر،تفکّر،طاعت،عبادتومجالستبااهلیقین،رساندندانسته

تاحقیقتتوحیدبهقلبممستولیشود. راستیباورکنمیمقابلهمبایدبهدرنقطهقلباست.

یمناست.دشمنلجوجوقاطعیاستکهازدشمنیورزیدنخوردهتوزقسمشیطاندشمنکینه

دارد.یقینکنمکهاودرکمیناست؛هرلحظهدرکمینمناستتادستبرنمینسبتبهمن
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ازیکسو اگرحقیقتتوحید، بهمنبزند. شیطانآسیبخودرا تردیدناپذیرِ بهدشمنیِ وباورِ

بهخدای پناهآوردنِ حالتِ نسبتبهانسان،ازسویدیگر،بروجودسالکمستولیشود؛طبیعتاً

شود.وقتیاینحالتدرقلبایجادشد؛بیانآنحالتقلبی،بهزبانمتعالدرقلباوایجادمی

کهاکنونبرزبانایاستعاذه.« الّرَجِیمِ  انِالّشَیْط  مِنَ  هللِبِاعُوذُ أ»گویدشودوزبانمیانسانجاریمی

گفت،یزمانیکهاینحاالتدروجودفردنبودوفقطبازبانمیشود،خیلیبااستعاذهجاریمی

کند.فرقدارد.گفتیمدرآنمرحلهحتّیممکنبودخوداینلفظراهمشیطانبهزباناوجاری

نباشد،شیطاندروجودانسانمتصرّفاستوحقیقتاستعاذهدرفردنیست؛بلکهاگرآنحالت

شود.عکسشدراووجودداردودرعمل،پناهبردنبهشیطانازخدایمتعالواقعمی

مْهُجَرَفَلّْجِعَوَدٍمَحَمُآلِوَدٍمَحَمُٰليعَلِصَاَللّهُمّ


