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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 ی مقام معلّمی خدا معلّم راستین، جلوه

، َرْحمًَة لِلمعاَلِمنی ،اکرم پیغمبراهلل،  لسانانسان،  ،قرآنتعلیم ن، ارحمخدا، ، راستینم معلّ :ها واژهکلید

 .جلوه، فنا

 1َعلََّمُاْلق رآَن؛ُ؛اَلرَّحٰمنُ  ؛آغاز کردخدا  ،معلّم حقیقی خودِ خدای متعال است. نقش معلّمی را در هستی

ْنسانَُُ؛َعلََّمُاْلق رآنَُُ؛اَلرَّحٰمنُ  تعلیم، انسان را ساخت:ز کرد و با خدای رحمان تعلیم را آغا قرآن  2.َخَلَقُاِلا

شود. معلّم واقعی  است که وقتی به بشر تعلیم شود، بشر به انسان تبدیل و به مقام انسانیّت نائل می

با رحمت و کسی است که بتواند این کار را بکند؛ اوّالً مظهر اسم الرّحمن باشد؛ یعنی تعلیم او توأم 

دانید. رحمان ناظر به  مهربانی باشد؛ از سر رحمانیّت تعلیم دهد. فرق رحمانیّت و رحیمیّت را می

ی رحمانیّت حضرت  ی مخلوقات بر سر سفره همه .ی الهی است؛ بی هیچ قید و شرطی رحمت واسعه

سان و حیوان و گیاه و جنّ و برند؛ از مؤمن و کافر، از شقیّ و سعید، از ان اند و از آن بهره می حقّ نشسته

ی رحمانیّت حضرت حقّ هستند و خدا در پذیرایی با اسم  ی موجودات عالم بر سر سفره ملک، همه

کس را محروم قرار نداده  هیچو الرّحمن خودش، هیچ حدّی، هیچ قیدی و هیچ مرزی نگذاشته است 

شد؛ یعنی همه را به یک دیده تواند معلّم شود که مظهر اسم الرّحمن حضرت حقّ با است. کسی می
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را بنگرد؛ به همه با نگاه مهر و محبّت نظر کند. از سر مهربانی به مقام معلّمی بپردازد و نقش معلّمیش 

ُاْلق رآنَُُ؛اَلرَّحٰمنُ  در قالب مهر و محبّت ایفا کند: است به اعتبار رحمت . رحیم اسم حضرت حقّ َعلََّم

بساط رحمانیّت ]ابتدا[ دهد.  دان کالس رحمانیّتش جایزه میجایی است که به شاگر ی خودش؛ خاصّه

ی  توانند از رحمت رحیمیّه گستراند و آن وقت شاگردان ممتاز کالس رحمانیّت حضرت حقّ، می را می

َُعلََّمُاْلق رآنَُ ،حال هر مند شوند. به ی حضرت حقّ است بهره الهی که رحمت خاصّه ؛ رحمان، قرآن اَلرَّحٰمن 

های طبیعی و نفسانی بود و در امتداد حیوانیّت  کرد و با تعلیم قرآن، بشری را که اسیر جنبهرا تعلیم 

ْنسانَُُ؛َعلََّمُاْلق رآنَُُ؛اَلرَّحٰمنُ  ت قرار داشت، به انسان تبدیل کرد:حیوانا . آن وقت کسی که به مقام َخَلَقُاِْلا

کند و او از آن  زبان او را باز می 3َمه ُاْلَبیاَن؛َعلَّ دهد: تعال به او بیان را تعلیم میانسانیّت رسید، خدای م

های بشری حرف  سخنگوی حضرت حقّ در بین خلق است. خودش با صنعت و فوت و فندیگر  ،به بعد

 زند. گفت: نمی

 گویـم آنچه استـاد ازل گفـت بگـو می  اند در پس آینه طـوطـی صفـتم داشـته

برای تعلیم خلق. شود  میشود؛ زبان حضرت حقّ  اهلل می او را خدا تعلیمِ بیان کرده است؛ ولذا لسان

ْمُفرمود:  اکرم به پیامبر آنجاست که خدا راجع ها ْنُاَنْ ف سا ْمَُرس وًِلُما نایَنُااْذُبَ َعَثُفایها َعَلیُاْلم ؤما َلَقْدَُمنَُّاهللُ 

ْمُآیاتاهاَُوُی  زَُ ل واَُعَلْیها ْکَمَة.یَ ت ْ ْمَُوُی  َعلِّم ه م ُاْلکاتاَبَُواْلحا  4کِّیها

که  ؛هم هست؛ خیلی مناسب است روی این آیه تأمّل و تدبّر شود اکرم شب مبعث پیغمبر 

َُعَلیُ :اکرم چیزی بر خلق منّت نگذاشت، جز بعثت پیغمبر خدای متعال برای هیچ ُاهلل  َُمنَّ َلَقْد

ناینَُ یک را منّت  نان داد؛ حیات داد؛ نعم ظاهری و نعم باطنی داد؛ هیچ خدای متعال آب داد؛ !اْلم ؤما

 منّت گذاشت. این بزرگترین نعمت الهی است. پیامبر اکرم نگذاشت؛ امّا برای بعثت پیغمبر
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ها را تزکیه کند و کتاب و حکمت  مبعوث شد که چه کند؟ که آیات الهی را تالوت کند؛ که انسان

ماُ وَُ است: ینلِلعالَم حمَةًرَچون  اهلل است؛ د معلّم! چرا؟ چون لسانشو میحاال  تعلیم دهد. پیامبر

یَن؛ ُلاْلعاَلما ُرَْحَمًة ُااِلا اسم رحمانیّت حقّ در بین خلق، وجود مقدّس تامّ و اتمّ مظهر  5َاْرَسلناَک

رَچون حاال  .است اکرم پیغمبر ی عالمین هم باشد. لذا  تواند معلّم همه می است، ینلِلعالَمحمَةً

خالف سایر انبیاء که نبوّتشان  بر ؛، محدود به هیچ حدّ زمانی و مکانی نیستاکرم رسالت پیغمبر

های مکانی داشته، یعنی قلمرو پیامبری آنها محدود بوده است؛ یک خانواده، یک  عمدتاً محدودیّت

 اکرم گرفته؛ امّا قلمرو نبوّت پیامبر می بر قبیله را درطایفه، یک شهر، یک منطقه، یک کشور، یک 

محدود به هیچ قلمرو زمانی هم نیست.  ،محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا طائفی نیست. از طرف دیگر

را  اکرم کرد؛ امّا نبوّت پیغمبر ی زمانی نقش ایفا می ی انبیاء گذشته نبوّتشان در یک دامنه همه

ی انبیاء الهی در شعاع  شود گفت نبوّت همه کند. به یک تعبیر می حدود نمیی زمانی م هیچ محدوده

بود؛  اهلل شود گفت که تنها نبیّ، رسول اتّفاق افتاد. به یک تعبیر می اکرم نبوّت پیغمبر

ها و  جلوه  ، همهمریم بن تا حضرت عیسی ی انبیاء از حضرت آدم پیغمبر اسالم بود و همه

 بودند.  اهلل د وجود خودِ رسولهایی از خورشی شعاع

را  اکرم داریم که وقتی خدای متعال پیغمبر ،لذا در آن حدیث بسیار لطیف در داستان خلقت

نگریست، پیامبر حیا کردند و از آن حیا و ادب، قطرات عرقی آن حضرت خلق کرد و به نظر رحمت به 

ی  یک پیامبر خلق کرد. پس همه ها از هریک از آن قطرهخدای متعال نشست که ایشان بر جبین 

اوّل خلقت تا  از اهلل ی نبوّت رسول اند. پس دامنه خلق شده اهلل انبیاء از شعاع وجود رسول

همه بلندگوهایی بودند که  مریم بن تا عیسی هیچ مرزی ندارد. از آدم ی تاریخ است؛ همیشه

، از مجرای وجود آنها به اکرم کردند و رحمت پیامبر را منتقل می اهلل بخشی از پیام رسول

                                            

 .101ییانبیاء،آیهسوره. 5



 

 4 

ی ناس مبعوث  هم برای کافّه، اکرم رسید. هیچ محدودیّت زمانی هم ندارد. پیغمبر خلق می

یًراَُوَُنذیاًرا :شدند َُبشا ُکافًَّةُلالنَّاسا ؛ هم مبعوث شدن ایشان، هیچ محدودیّت زمانی نداردو6َُُوُماَُارَسْلناَکُااِلَّ

ُکَُ النّبیّین است: خاتم ُالنَّبایِّینَُما َُخاَتَم َُو ُاهللا َُرس وَل َُولکاْن ُراجالاک ْم ُماْن َُاَحٍد ُاَبا ُم َحمٌَّد ی  کننده ختم 7؛اَن

چیزی باقی نماند  هیچو تجلّی کرد  اکرم ی رحمت الهی یکجا در وجود پیامبر انبیاست؛ چون همه

به این عالم  اهلل وجود رسولکه دیگری بخواهد خبر آن را برای بشر بیاورد. هر خبری بود یکجا با 

 حمَةًرَی نبوّت است؛  ی سلسله کننده خاتم انبیاست؛ ختم اکرم منتقل و نازل شد. لذا پیغمبر

از مؤمن و کافر، از شقیّ  ؛اند نشسته اهلل ی رسول بر سر سفرههمه است. همین امروز هم  مینلِلعالَ

ند و شاکر این نعمت توجّه دار بعضی ،المتنعّم هستند. ح و سعید، همه از برکت وجود پیغمبر

ی خلق ]بر سر این سفره  برند؛ واالّ امروز همه توجّه دارند سر این سفره بهره می هم بی هستند؛ بعضی

است.  لِلعالَمین حمَةًرَبلکه  ؛لِلمُسلِمین حمَةًرَاست و نه  لِلمؤمنین حمَةًرَنه  اکرم پیغمبر .هستند[

ی  نس و ملک، و از حیوان و گیاه و جماد، بر خوان رحمت واسعهی عالمیان از جنّ و ا همه

 و متنعّمند.  نشسته اکرم پیغمبر

حضرت  ی هی اوّل حضرت حقّ است و تعیّنِ رحمت رحمانیّ کردم که معلّم در وهله عرض می ،حال هر به

حقیقت در قالب تجلیّات همان دیگر ظهور کرد و به دنبال این مجرا،  اکرم حقّ در وجود پیغمبر

کس دیگری هم اگر نقش معلّمی  ظهور کرد و دیده شد. معلّم حقیقی آنها هستند. هر ی هدی ائمّه

کند، مجرایی برای ایفای نقش معلّمی خدای متعال و اولیاء معصوم خداست.  راستی ایفا می را به

سو صحبت از آن دارد  ؛ مثل یک گوشی تلفن هستند که دیگریاند [ ابزارند؛ وسیلهگونه اشخاص این]

صدا را ما  گرچهشنویم. مثل این دستگاه تقویت صداست که  ولی ما صدا را از این گوشی می ؛کند می

. معلّم حقیقی کند ، ولی کسی دارد پشت این میکروفن صحبت میشنویم ها می ها و باند  از بلندگو
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. مثل نِی تهی باشد. اگر از منیّت معلّمی است که به این مرتبه رسیده باشد؛ یعنی دیگر خودش نباشد

نی در زبان فارسی  ،دانید میهمانطور که شود نی.  می ،اگر از منیّت تهی شد ، دیگر نی نیست؛پر باشد

آن وقت  نا رسید، هیچ نبود، منیّتی نداشت؛معنیش نه است؛ نی یعنی نه؛ یعنی اگر کسی به مقام ف

 شود. نیی که گفت: مثل نی می

 میـها گفت همچو نی من گفتنی  میـر جفتـد گوـبا لب دمساز خ

نوای آن نایی دمد و آن وقت  گیرد و آن نایی در آن می اگر معلّم، نی شود، آن وقت بر لب نایی قرار می

آن نایی خیزد.  جدا شود، دیگر صدایی از آن برنمینایی  آنو اگر از لب  ؛شود از این نی شنید میرا 

 شود. گفت: دمد و شنیده می این می درها را  ی گفتنی که همهاست 

 وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی  دـدا مانَـب جـد گر ز لـنی ز ناله وامانَ

کسی به هستند و اگر هم خدا  بیت عصمت و طهارت بنابراین معلّم، خدای متعال است. معلّم، اهل

 واقع موفّق شده است که هیچ نباشد؛ال معلّم قرآن شود، معلّم حقایق الهیّه شود، فیتوفیق داد که 

موفّق شده کند؛  موفّق شده است مجرایی برای تعلیمی باشد که خدای متعال در این عالم اِعمال می

 مظهر معلّمی حضرت حقّ باشد.است 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعجِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ هُمَّ َصلجِ عیَٰل ُمَحمَّ
جٰ  َالل

 


