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 بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ

 ارکان استعاذه

استعاذه چهار رکن دارد. استعاذه یعنی پناه بردن و طلب پناه. یکی از ارکان استعاذه، شخص 

است؛ یعنی چیزی که از شرّ « مُستَعاذٌ مِنه»برد. رکن دوم  است؛ یعنی کسی که پناه می« مُستَعیذ»

« مُستَعاذٌ لَه» آوریم و چهارم است؛ یعنی کسی که به او پناه می« مُستَعاذٌ بِه»بریم. سوم  آن پناه می

آوریم یا هدف ما از پناه بردن. یک به یک توضیح  است؛ یعنی چیزی که به خاطر آن پناه می

 دهم.  مختصری راجع به این چهار رکن خدمتتان می

جوید. پناه جوینده یا مستعیذ،  طلبد و پناه می یعنی شخصی که پناه می عیذستَمُ .رکن اوّل

ه غرق دنیا هستند، کاری به پناه بردن به خدا از شرّ شیطان حقیقت انسانی است. اهل دنیا ک

کنند. امّا وقتی کسی  ندارند؛ آنها مشغول فرمانبری از شیطانند و تحت والیت شیطان زندگی می

خواهد  خواهد در مسیری راه بیفتد؛ می دهد که می خواهد از شیطان به خدا پناه ببرد؛ نشان می می

 ی و طبیعی و دنیوی بیرون بیاید؛ و سالک الی اهلل است. از روزمرّگی و زندگی حیوان

سالک از اوّل منزلِ سلوک تا منتهای فنای مطلق باید حالت استعاذه داشته باشد؛ باید مستعیذ 

ی فنای مطلق که فنای ذاتی است، شیطان محو و نابود  ی مرتبه باشد؛ طلبِ پناه کند. در آستانه
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شود. البتّه  بخواهد از او پناه ببرد. آنجا استعاذه هم تمام می است؛ شیطانی باقی نیست که انسان

 کنم.  شود؛ که آن را هم اشاره می جایی مجدّد استعاذه شروع می

کند؛ یعنی یک زندگی  گفتیم انسان قبل از شروع سلوک، تحت تصرّف و والیت شیطان زندگی می

گونه دارد؛ مثل ، یک زندگی اینحیوانیِ مادّیِ دنیوی، محدود به خور و خواب و خشم و شهوت

چرد. خوی بهیمیِ بهائم و خوی درد و مثل حیوانات چرنده در طبیعت می حیواناتِ درنده می

ای مطرح نیست. او به چه پناه بیاورد؟ او در دست  سَبُعیِ سِباع را دارد. پس در این مرتبه استعاذه

ین مظاهر آن را در عصر ما در قالب کند؛ بسیار هم خوش است. یکی از بارزتر شیطان زندگی می

؛ امّا  بینیم. فرمانبری از شیطان در تمام تاریخ حیات بشر بوده است پرستی می های شیطان جریان

های اخیر  شود؛ یا در سده پرستی رسماً به عنوان یک آیین و مکتب مطرح می که امروز شیطاناین

پرستی مطرح  های خاصّ شیطان مراسم و آیین اساساً در قالب یک آیین و مکتب و مرام، با کتاب و

شود، ظهور همین است که زندگیِ بشرِ این عصر، سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، همه چیزش  می

کند که خدا او را  شود. چنین انسانی تحت والیت شیطان زندگی می تحت والیت شیطان اداره می

ای  1«ّنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِینٌإ انَال تَعْبُدُوا الّشَیْطنْ نِي آدَمَ أإلَیْكُمْ يا بَ عْهَدْألَمْ أ»از آن نهی کرد؛ فرمود: 

تان ـ از شما پیمان نگرفتم ـ و شما پیمان به منِ خدا  بنی آدم مگر من ـ قبل از خلقت دنیوی

نِ اعْبُدُوّنِي وَأ»نسپردید ـ که شیطان را نپرستید و عبادت نکنید؟ شیطان دشمن آشکار شماست؛ 

                                         
  .06ی ی يس، آيه. سوره1
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و پیمان گرفتم که تنها مرا بندگی کنید؛ که این راه مستقیم است. برای  2«اطٌ مُسْتَقِیمٌصِّرذا ه

در حیوانیت و مادّیت و عالم طبیعت است که پناه آوردن به خدا معنا ندارد؛ پس  متوغّلِانسانی که 

 او مستعیذ نیست.

ارد که او بخواهد از آن انسانی هم که به مقام فنای مطلق رسیده است؛ چون آنجا شیطانی وجود ند

ی  به خدا پناه ببرد؛ لذا او هم مستعیذ نیست. پس انسان در دو مرحله مستعیذ نیست؛ یکی مرحله

ی نیل به فنای  در مادّیت و حیوانیّت و طبیعت و زندگی تحت والیت شیطان؛ دیگری مرحله توغّلِ

 هد خود را از حیوانیّت وخوا مطلق. در دو مرحله هم مستعیذ است. یکی از آغاز سلوک که می

ی نیل به مقام فنای مطلق، مستعیذ است. دوم بعد از صَحو  طبیعت و مادّیت نجات دهد؛ تا آستانه

رسد. وقتی از  رسد؛ به حالت سُکر و ناهشیاری می بعدَ المَحو. سالک در مقام فنای مطلق به محو می

بیند، به حالت هشیاری  ز نمیسُکر و مستی و حالت محو و بُهت در فنای مطلق، که هیچ چی

گویند؛  می افتد، و اصطالحاً به آن صَحو بعدَ المَحو برگشت، که در منزل چهارم سلوک اتّفاق می

در وقتی به خود آمد و از حالت محوِ در حقیقت توحید به حالت صَحو برگشت؛ و پس از این که 

ی حقّانی و از  عالم کثرت را با دیدهدید؛ حال در سفر چهارم،  ی نمیغیر حقّ وکثرتی  ی قبل مرحله

که گردد. این ی صحو بعد المحو دوباره حالت استعاذه برمی بیند؛ لذا در مرحله منظر توحیدی می

قُلْ أعُوذُ »تر،  و از این مهم 3«قُلْ أعُوذُ بِّرَّبِ الْفَلَقِ»فرماید:  می خدای متعال به پیغمبر اکرم 
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گوید  می به پیغمبر خاتم  4؛«اسِمِنْ شَّرِ الْوَسْواسِ الْخَنّ  ؛اسِالنّهِ إل  ؛اسِمَلِكِ النّ ؛اسِبِّرَّبِ النّ

شود بعد از حالت محو که به حالت صحو  از شرّ شیطان وسواس خنّاس به خدا پناه ببر! معلوم می

  هَمَزاتِ  نْمِ  عُوذُ بِكَأرَّبِ   قُلْ»فرماید:  شود. یا می شود؛ دوباره حالت استعاذه ایجاد می منتقل می

های پنهانی شیطان به تو  بگو ای پروردگار من! از وسوسه5« يَحْضُّرُون  نْأ  رَّبِ  عُوذُ بِكَأوَ   الّشَیاطِینِ

آورم. پس دوباره  آورم و ای پروردگار من! از این که نزد من حاضر شوند، به تو پناه می پناه می

از تلوینات   ی صحو بعد المحو، استعاذه مرحله ی بعد از فناء و در حالت استعاذه برگشت. استعاذه

شاءاهلل هر وقت خدا ما را به آنجا رساند، باید به آن  قلبیه است که االن با آن کار نداریم؛ ان

ی فنای  بپردازیم. پس سالک در دو حال مستعیذ است؛ یکی آغاز سلوک تا رسیدن به آستانه

 مورد مستعیذ و شخص پناه جوینده.  مطلق؛ یکی هم در حالت صحو بعد المحو. این در

آورد؛ که شیطان لعین و رجیم  مستعاذٌ منه، یعنی چیزی که انسان از آن به خدا پناه میرکن دوم. 

يَوْمِ  ٰىإنَ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إل»است. شیطانی که مورد لعن الهی قرار گرفت. خداوند به او فرمود: 

این شیطانِ لعین و رجیم مستعاذٌ منه است. شیطان  7«فَإِّنَكَ رَجِیمٌ امِنْه فَاخّْرُجْ»و فرمود:  6«الدِينِ

خارِ راه سلوک الی اهلل و مانع صراط مستقیم عبودیّت و بندگی مطلقِ حقّ متعال است. هر چه هم 

ی فنای مطلق، خار راه انسان و مانع  در مسیر و مراحل و منازل مختلف سلوک، تا رسیدن به مرتبه
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که نگذارد انسان به مقصد عبودیّت های شیطان است که برای این او است؛ همه دامی مسیر  ادامه

 ی اوّل، امور دنیوی است. ها در مرحله از این دام  گسترده است. برخی مطلقِ حقّ متعال برسد؛

 صد هزاران دام و دانه است ای خدا

دارد، وجـود   سـلوک بـاز مـی   ی  های مادی و دنیوی، چقدر موانعی که ما را از ادامـه  در همین جنبه

نامی، مریضی، صحّت، هرچه دل مـا  دارد؛ فقر، غنا، قدرت، از قدرت پایین کشیده شدن، شهرت، گم

های شیطان است کـه   بخواهد؛ هرچه در این عالم ما را به خود مشغول و از خدا غافل کند؛ همه دام

 وی. ی دنی بر سر راهِ بندگی حقّ متعال گسترانده است. این در مرحله

ی دنیا خارج شود و از عالم طبع به عالم مثال راه پیـدا   اگر انسان از رهگذرِ سلوک الی اهلل، از جاذبه

ی تجریدیّه و مثالیّه و بـه عـالم مثـال و     کند و از مُلک به ملکوت سر در آورد؛ یعنی به عوالم غیبیّه

مشغول کند؛ مثـل بهشـت، جهـنّم،    جا هم هر چه او را از خدا  عالم مجرّداتِ نسبی راه پیدا کند؛ آن

ی الهی، کالم الهی، آنچه راجع بـه   علومی که راجع به حقایق اخروی است؛ حتّی علوم عقلی، فلسفه

توحید، راجع به تقدیس ذات مقدّس حق است، هر چه او را از توجّه به خدا مشـغول کنـد، آن هـم    

 در کالس باالتر.  ٰ دام شیطان است؛ منتهی

رسد؛ بـه   می ی مثال هم باالتر برود، به مقامات معنوی برود؛ یعنی از مرتبه م باالاگر از این کالس ه

شود. ظاهر این مقامات معنوی و مدارج روحانی، وقـوف در صـراط مسـتقیمِ     مدارج روحانی نائل می

انسانیت؛ و باطنش، وقوف در صراط مستقیمِ حقّ متعال است و مثل یک پل است؛ یک جِسر است؛ 

شـود.   منتهی مـی  جنّة اللّقاءه روی جهنّمِ فراق و بُعدِ از خدا کشیده شده است و به جِسری است ک
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مال عارفان بـزر  و اهـل معرفـتِ راسـتین و اصـحاب       این جِسر متعلّق به اَوحَدی از عارفان است؛

قلوب و اهل محبّت است؛ چیزی نیست که در دسترس همه باشد. امّا همین مقامات و مدارج بلنـد  

هـای ابلـیس االبالسـه و شـیطان      ترین دام گر حواس انسان را به خود مشغول کند؛ از بزر معنوی ا

 اعظم است. 

خواهـد بـه    به طور کلّی، هر چیز انسان را از حق بازدارد و محجوب کند، شیطانِ انسان اسـت. مـی  

ی  یّـه ی باطن خواهد از جنس قـوای روحانیّـه   خواهد به هیأت جن باشد و می صورت انسان باشد؛ می

ی انسان باشد. هرچه انسان را از خدا بازدارد؛ هرچه حواس انسان را از خدا منصـرف کنـد؛    شیطانیّه

ای باشد. هر چیز که انسـان بـه    توجّه انسان را از خدا برگرداند، شیطان است؛ هرچه و در هر مرتبه

یقت توحید بـاز  ی آن از مقصد و مقصود عبودیّت و بندگی مطلق حق متعال و رسیدن به حق وسیله

خواهـد   خواهد مقامات و مدارج بلند معنوی و روحانی باشد؛ مـی  های شیطان است. می بماند؛ از دام

خواهد تکنولوژی و حِرَف و صـنعت و امثـال اینهـا     علوم و کماالت علمی و عقلی و برهانی باشد؛ می

مـادّی و حیـوانی باشـد؛    خواهد رنج و لذّت  خواهد لذائذ و عیش و راحت دنیوی باشد؛ می باشد؛ می

هـای شـیطان    ای که سبب مشـغولیت انسـان شـود، از دام    هرچه انسان را از خدا بازدارد؛ هر وسیله

شود. در واقع تعلّق قلب بـه غیـر حـق، دنیـای      ی آنها اطالق می است و تعبیر دنیای مذموم به همه

 آن به خدا پناه برد. خواهد باشد؛ دام شیطان است و باید از  انسان است. غیر حق هر چه می

ای بـه همـین مراتـب مختلـف شـیطان و       شـاید اشـاره   این جمالت منسوب به پیغمبر اکرم 

و   يمِّرِكَو اهللِ الْأعُووذُ بِوَجْوهِ   »دارنـد:   به خـدا عرضـه مـی    های او داشته باشد. پیغمبر اکرم  دام
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به وجه خدای کریم و به کلمات خـدا کـه هـیچ     «فاجِّرٌ الَتِي ال يُجاوِزُهُنَ بَّرٌ وَ الاهللِ التّامّاتِ بِكَلِماتِ

  مِونَ   شَّرِ ما يَنْزِلُ  مِنْ »بـرم؛   انسان نیکوکار و شخص بدکار و فاجری امکانِ عبور از آن ندارد، پناه می

 آید و آنچـه بـه سـوی آسـمان بـاال      از شرّ آن چه از آسمان فرود می «فِیها  شَّرِ ما يَعّْرُجُ  السَماءِ وَ مِنْ

و از شرّ آن چیـزی کـه    «ما يَخّْرُجُ مِنْها شَّرِ  مِنْ اْألرْضِ وَ وَ مِنْ شَّرِ ما ذَرَأ فِي»رود. ـ معنویّات ـ    می

  شَوّرِ فِوتَنِ    وَ مِونْ »آید. ـ مادّیـات ـ     شود و از شرّ آن چیزی که از زمین بیرون می در زمین ایجاد می

ارِقوا  يَطْوّرُ ُ   ط إالّ وَ مِنْ شَوّرِ طَووارِ ِ اللَیْولِ وَ النَهوارِ    »شب و روز؛ های  و از شرّ فتنه «ارِالنَهوَ   اللَیْلِ

ای که بـه خیـر    کوبد؛ مگر درکوبنده ی چیزهایی که شب و روز درِ انسان را می و از شرّ همه 8«بِخَیّْر

 برم.  ی اینها به خدا پناه می کوبد؛ از شرّ همه در را می

ما يَنْزُلُ »است؛ هم مادیات که  «فِیها  السَماءِ وَ ما يَعّْرُجُ  مِنَ  ما يَنْزِلُ»خواستم بگویم هم معنویات که 

طَوارِ ِ اللَیْولِ  » ی انسان است است؛ و هم هر چیز دیگری که درکوبنده «مِنَ اْألرْضِ وَ ما يَخّْرُجُ مِنْها

هـا و مکرهـای    ی آنهـا دام  کوبـد؛ همـه   کوبد؛ در قلب انسـان را مـی   ؛ درِ ذهن انسان را می«وَ النَهارِ

اهللِ أعُووذُ بِوَجْوهِ   »فرمودنـد:   شیطانی است و باید از آنها به خدا پناه بـرد. لـذا پیغمبـر اکـرم     

 و چیزی که باید از آن پناه برد.  و پناه بردند. این هم از مستعاذٌ منه «اهللِ و بِكَلِماتِ  يمِّرِكَالْ

                                         
 .114و  92و سیّد بن طاووس، مهج الدّعوات، ص  231و کفعمي، مصباح، ص  215، ص 71و ج  293 ، ص06  ج ،بحار. مجلسي، 9



8 

 

آوریـم و بـه آن پناهنـده     نی چیزی که به آن پناه میسومین رکن مُستَعاذٌ به است؛ یع رکن سوم.

کند. برای هـر  ای قرار دارد، فرق می که سالک در چه مقام و مرتبهمُستَعاذٌ به بسته به این شویم. می

ای از مقامات و مراتب سلوک حقیقت استعاذه و مستعاذٌ منه و مستعاذٌ بـه و مسـتعیذ    مقام و مرتبه

ی  یـی دارد. در هـر مرتبـه    ای یک ویژگی وم است؛ سالک در هر مرتبهکند. مستعیذ که معل فرق می

برد، در هر مرتبـه   هایی دارد؛ خصائل و خصوصیّاتی دارد. چیزی هم که از آن پناه می سلوک ویژگی

  یک چیز است. اشاره کردم در یک مرتبه مادّیات است؛ در یک مرتبه معنویات است؛ در هـر مرتبـه  

 کند.  بریم، در هر منزل فرق می کنیم و پناه می به آن استعاذه می متفاوت است. آنچه هم که

ی قلب، یعنی از آنجا که سالک سـیرش را از عـالم طبـع شـروع      از آغاز سلوک تا رسیدن به آستانه

قُولْ  »فرمایـد:   ی ناس، اوّل می برد. لذا در سوره کند؛ تا حدود قلب، سالک به ربوبیّت حق پناه می می

مقصود باشد. اینجا سـالک از شـرّ تصـرّفاتی کـه از      ی حق که شاید ربوبیّت فعلیّه «اسِالنّ أعُوذُ بِّرَّبِ

... مِونْ شَوّرِ    اسِقُولْ أعُووذُ بِوّرَّبِ النّو    »برد؛  شود، به ربّ النّاس پناه می جانب شیطان در صدرش می

برای کلّ سـوره   «اسِفِي صُدُورِ النّ»که چرا این 9«اسِذِی يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّلَاَ؛ اسِالْوَسْواسِ الْخَنّ

ی اوّل که از آغاز سلوک و حرکت از عالم طبع است،  کنم. پس در مرتبه آمده است را بعد اشاره می

برد و در این مرتبه مستعاذٌ به ربوبیّـت   ی حقّ متعال پناه می ی قلب، به مقام ربوبیّت فعلیّه تا آستانه

 حق است. 
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رسیده است. در این مرحله سلطنت حقّ متعال در قلـب سـالک    ک به مقام قلبی دوم سال درمرتبه

کند. وقتی سالک به مقام قلب رسـید؛ َملِکیّـت و سـلطنت حـقّ متعـال در قلـبش ظهـور         ظهور می

کند، بـه خـدا پنـاه ببـرد. آنجـا از       کند. اینجا سالک باید از شرّ تصرّفاتی که شیطان در قلب می می

ی ابلیس باید بـه خـدا پنـاه     جا از تصرّفات در قلب. سالک از شرّ تصرّفات قلبیّهتصرّفات در صدر، این

ای بر  خواهد حکومت قلب انسان را به دست گیرد و سلطنت ظالمانه و جائرانه ببرد. چون ابلیس می

ی . این مربوط بـه وقتـ  «اسِمَلِكِ النّ»پناه برد. حاکم کند؛ باید به مَلِک و به فرمانروا مملکت قلب ما

 است که سلطنت حق و مَلِکیّت حقّ متعال در قلب سالک تجلّی کرده است. 

رسد. روح همان حقیقتـی   گذرد و به مقام روح می ی سوم، سیر سالک از مقام قلب هم می در مرتبه

؛ همان حقیقتی است کـه در روایـات داریـم    10«ّنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي»ای الهی است؛  است که نفخه

صال روح نسبت به ذات مقدّس حقّ متعـال، از اتّصـال و نزدیکـیِ شـعاع خورشـید بـه       نزدیکی و اتّ

 اش فوقِ تصوّر است.  قدر نزدیک است. تقرّب و نزدیکیخورشید شدیدتر و بیشتر است. این

، مقام حیرت، مقـام جذبـه و عشـق و شـور و شـوق سـالک       هَیَماناین مقام، به اصطالح عرفا  مقام 

 ال إلوهَ إالَ »آورد.  پنـاه مـی   کند، یعنی کسی که انسان را واله می ،«اسِالنّهِ إل»است. در این مقام به 

نیست. این در مقـام سـوم   « اهلل»نیست. هیچ معبودی غیر از « اهلل»ای غیر از  ؛ هیچ واله کننده«اهللُ

 که مقامِ روح است. 
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رسد. اینجا سالک از حجب بیرون آمـده اسـت؛    وقتی سالک از مقام روح باالتر رفت، به مقامِ سِرّ می

شود. اینجا نه شأن ربوبیّت است؛ نه شأن  ذات حقّ متعال بدونِ مرأتِ شئون، نصب العین سالک می

و نصـب العـینِ   ی شئون، حقیقت ذات مدّ توجّـه   مَلِکیّت است؛ نه شأن اولوهیّت. اینجا فارغ از همه

بـرم.   از خودت به خـودت پنـاه مـی    11« مِنْكَ  عُوذُ بِكَأ»سالک است. لذا اینجا به چه باید پناه برد؟ 

ی فعلیّه یا تجلّیات مَلِکیّه یا تجلّیات الوهیّه نیست؛ اینجا خودِ ذات،  چون در آن مقام تجلّیات ربوبیّه

 .«  مِنْكَ  بِكَ عُوذُأ»ی شئونات، تجلّی کرده است. لذا  فارغ از همه

ی  که مقامات مختلف بود؛ مُستَعاذٌ بِه مرتبهکه چرا با ایندهم؛ این ای که گفتم توضیح می و امّا نکته

هِ إل»ی روح  بود؛ مال مرتبه «اسِمَلِكِ النّ» ی قلب بود؛ مال مرتبه «اسِقُلْ أعُوذُ بِّرَّبِ النّ» صدر

ذِی يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ لَاَ؛ اسِمِنْ شَّرِ الْوَسْواسِ الْخَنّ»گوید:  بود؛ چرا در کلّ اینها می «اسِالنّ

ی اوّل بود. احتمالش این است که چون بیشتر افراد در همان  ؟ صدور که فقط مال مرتبه«اسِالنّ

تر است؛ و اغلب  منزل اوّل گیرند و گیر بودن در منزل اوّل هم برای همه خیلی مشهودتر و ملموس

تر  تر بودن و ملموس الشّمول اند که بفهمند گیرند؛ شاید به دلیل عامّ  ل بعدی نرسیدهاصالً به مناز

مَلِكِ »و  «اسِرَّبِ النّ»ی  ی صدر، برای هر سه مرتبه های شیطانی در مرتبه ها و وسوسه بودنِ فتنه

  ذکر شده است. «اسِذِی يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّلَاَ» ،«اسِالنّهِ إل»و  «اسِالنّ
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 «اسِالنّهِ إل» .«اسِأعُوذُ بِمَلِكِ النّ»؛ یعنی «اسِمَلِكِ النّ». «اسِقُلْ أعُوذُ بِّرَّبِ النّ»امّا چرا اینجا گفت 

فَاسْتَعِذْ »نگفت ؛ «الْقُّرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاهللِ ا قَّرَأْتَإذ». امّا جای دیگر فرمود: «اسِالنّهِ بِاِل أعُوذُ»یعنی 

یعنی  «فَاسْتَعِذْ بِاهللِ». «فَاسْتَعِذْ بِاهللِ»؛ گفت «لهِالِاْبِ فَاسْتَعِذْ»نگفت  «كِلِمَالْبِ فَاسْتَعِذْ»؛ نگفت «ّبِّرَالبِ

ذات مستجمع جمیع صفات کمالیّه است؛ اسم اعظم حقّ است که « اهلل«. »اهلل»ی به  استعاذه

گویید  ی اسماء الهیّه است. لذا وقتی شما می ی اسماء تحت آن اسم قرار دارند؛ جامع همه همه

هم  «لهالِاْبِ أعُوذُ»ت؛ هم در آن هس «كلِمَالْبِ أعُوذُ»هم در آن هست؛  «ّبِّرَالّبِ أعُوذُ»، «اهللِبِ أعُوذُ»

هم در آن هست. یعنی یک اسم جامع را گفت که مناسب با  «  مِنْكَ  عُوذُ بِكَأ»در آن هست؛ 

ای از مراتب سیر  خواند؛ در هر مرتبه ی مقامات است. یعنی نمازگزار یا قاری قرآن که قرآن می همه

ی اسماء دیگر است.  جامع همه« اهلل»؛ چون اسم «اهللِبِ أعُوذُ»تواند بگوید  اش باشد، می کمالیّه

ی  ی به الوهیّت، استعاذه ی به ربوبیّت، استعاذه های مقیّد است؛ استعاذه های دیگر، استعاذه استعاذه

 ی شئون استعاذه است.   ی مطلق است؛ جامع همه ، استعاذه«اهلل»ی به  به ملکیّت؛ امّا استعاذه

بریم؟ برای چه هدفی؟ بـرای چـه مقصـد و مقصـودی؟      پناه می همستعاذٌ له. برای چ رکن چهارم.

مستعاذٌ له یعنی همان هدف، غایت و مقصود از استعاذه. طبیعتاً هـر کـس طالـب خیـر و کمـال و      

ای از مراتب سیر، با مراتب  سعادت است؛ منتها خیر و سعادت و کمال، برای هر سالک در هر مرتبه

خواهم بـه کمـال و    گوییم هدفم از استعاذه این است که می می طور کلّیکند. به دیگر سیر فرق می

که در کدام منزل باشم؛ مصداق سعادت و کمال و خیـر بـرایم   سعادت و خیر برسم؛ امّا بسته به این
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فرق خواهد کرد. مثالً. تا وقتی سالک در بیت نفس اسیر است؛ که گفتیم به کسی که هنوز در بیت 

شاید اصالً اسم سالک را نشود اطالق کرد؛ چون سالک یعنی کسی نفسش و در خودش اسیر است، 

اش بیـرون نیامـده اسـت، مسـافر      کند. سالک یعنی مسافر. کسی که هنـوز از خانـه   که راه طی می

رود؛ از  مـی  رود؛ از اتـاق خـواب بـه آشـپزخانه     می خانه به اتاق خوابنیست. به او که از اتاق مهمان

گویند. سائر الی اهلل یا سالک الـی اهلل   نمی شود، مسافر ز خانه خارج نمیرود و ا می آشپزخانه به هال

باید  12« وَ رَسُولِهِ  اهللِ  لَىإمُهاجِّرا    بَیْتِهِ  مِنْ  يَخّْرُجْ  مَنْ»کسی است که از بیت نفسش خارج شده است. 

ی کـه شـخص   از بیت نفس، بیت ظلمانی نفس بیرون بیاید تا به معنای حقیقی سالک شود. تا وقتـ 

هنوز از نفسش بیرون نیامده است؛ در حجاب عالم طبیعت اسیر است و اوج هدف و غایتِ سـیرش  

های طبیعی،  این است که به کماالت نفسانی نائل شود یا اخالق خوبی پیدا کند و یا حتّی در جنبه

زندگی راحت و عیِش مطبوعی بـرایش حاصـل شـود. اینهـا هـدف و مقصـد سـالک در منـزل اّول         

 اند.  استعاذه

سالک اگر توانست از بیت نفس خارج شود؛ و از مقامات روحانی و کماالت مجرّد چشید؛ مقصـدش  

شـود. او بـه    تر مـی  رود و از مقصدِ منزل قبل که هنوز در بیت نفس اسیر بود؛ کامل از اینها برتر می

خواهد به کمـاالت قلبـی و    زند و می پا می پشت لذائذ نفسانی، مقامات نفسانی، ریاست و امثال اینها

 کرده است.  ی او فرق  سعادات باطنی نائل شود. پس هدف استعاذه
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برسد؛ برای چنـین سـالکی تجلّیـات     اگر از این مرتبه، یعنی از منزل قلب عبور کند و به منزل روح

 وَجْهِويَ   وَجَهْوتُ »شود؛ شاید تعبیرش این باشـد   شود. اوّل امر که تجلّیات شروع می الهیّه شروع می

  وَجَهْوتُ »گویـد:   رود. از این مرتبه که باالتر رفـت، مـی   می« وجه اهلل»اش به سمت  . توجّه«لِوَجْهِ اهللِ

شود. اگر از ایـن مرتبـه هـم بـاالتر      منتقل می« اسم»به « وجه»یعنی از  «هللِ»ِیا « اهلل ماءِسْألِ وَجْهِيَ

 که از مقام اسماء باالتر است.  «هُلَ وَجْهِيَ  وَجَهْتُ »گوید  رود؛ در منزل روح می

مسـتحب اسـت؛ یعنـی     ،تکبیرة  احررةا   ای که گفتیم خواندنش در آغاز نماز، قبـل یـا بعـد از     آیه

شاید به خاطر فـاطریّتی کـه در آیـه ذکـر شـده       13،«رْضَلِلَذِی فَطَّرَ السَماواتِ وَ اْأل  وَجْهِيَ  وَجَهْتُ»

 بود.  «لِوَجْهِ اهللِ  وَجْهِيَ  وَجَهْتُ»متناسب باشد که  است، بیشتر با همان مرتبه اوّل

اش رسیدن به کمال و سعادت اسـت و چـون در هـر یـک از      سالک در هر مقام باشد؛ غایت حقیقی

 این مقامات شیطانی قرین است و دامی گسترانده است که مانع رسیدن سالک به کمال و سـعادت 

ناچار باید از شـرّ شـیطان بـه خـدا      اش نائل شود، به که بتواند به مقصود اصلیاست؛ سالک برای این

پناه بَرَد. لذا اوج استعاذه رسیدن به اوج کمال و سعادت اسـت. و اوج کمـال و سـعادت در سـلوک،     

غایت الغایات و منتهی الطّلبات، رسیدن به خود حقّ متعال است. اگر کسـی بـه اینجـا رسـید کـه      

و فنای ذاتی و فنای فِی اهلل و بقاء بِاهلل است؛ دیگر همه چیـز غیـر از حـقّ متعـال     همان مقام وصل 
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کـه بعـد از   شود و طبیعتاً پناه بردن به خدا از شیطان برای او منتفی است؛ مگر این برای او محو می

 این که به حالت صحو برگردد که دوباره آنجا استعاذه به معنای دیگری الزم است. 

ی مراتب حیاتمان در پناه لطف خود از شرّ شیطان  خواهیم ما را در همه ل میاز خدای متعا

 محفوظ دارد؛ به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.

 مْهُجَرَفَ ّلّْجِعَ وَ دٍّمَحَمُ آلِ وَ دٍّمَحَمُ ٰليعَ ّلِصَ اَللّهُمّ

 

 

 


