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گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـالم سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
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  ّرف
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

آن شـيخ  شـما و  بين  يامن و شما  د بينف يك قرارداد و تعهتشرّ
قـراردادي اسـت بـين هـركس و      ،ايد نيسـت  ف شدهاو مشرّ دمتكه خ

پيـر مـن   «: گويـد  كه مي ديوان شمسشايد اين معني غزل  .خداي خود
اسـت،  خدايي  به همهنه اينكه قائل  »خداي من، مرشد و رهنماي من و

 ،ام با اين پير كه مـن پيمـان بسـته   گويد  مي !نه، داند كه همه را خدا مي
در واقـع پيـر    ،بستهبا خدا پيمان را  ،بنابراين. ام ستهبپيمان با خدا يعني 

  .نه اينكه او خداي من است ،من تجسم خداي من است
ي  فرض كنيـد در گوشـه   ،امكانات ظاهري براي او نبودهكه  كسي

قـديم در  در امكـان نداشـته   و اسـت  ساكن آفريقا و يا آمريكاي جنوبي 
برد كه براي آنها هـم   جلو ميبشريت را  آنقدرالبتّه خداوند ( مشرق باشد

تا وقتي كه  )وسايل مختلف هست ،امروز هواپيما هست ،دسترسي باشد
امـا اگـر    .بر آنهـا حرجـي نيسـت   ، بخواهند اين كار را بكنند ولي نتوانند

تخلّف از پيمـان، بـراي او گنـاه بيشـتري دارد تـا       ،كسي پيمان را بست
اسـت  نقل شده عليشاه  سعادت اين است كه از آقاي .تخلّف غير درويش

! نـه  :گـويم  مـي  ؟ف شـود مشـرّ آيا ه اگر كسي با من مشورت كند كه ك
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عليشاه كه وجود ايشان و شخصـيت   خيلي عجيب است كه آقاي سعادت
توصيه يعني در مشورت . گفتند هدايت افراد بود، اينطور ميايشان براي 

خـدا  ل از دلت رفتـار كنـي، او   ي كردند كه تو توان نداري به خواسته مي
گنـاه بكنـد    ،شـود  اين است كه اگر كسي درويش مـي  .بخواه كه بتواني

د   سر منتها اين از  ،مجازات خود را دارد د نيست از عدم اجـراي تعهـتعه
دات خـود را    بايد . است از خداوند بخواهد كه به او توفيق دهد كـه تعهـ

مـا ايـن    خـدايا بـه   خواهيم كـه  اهللا ما همه از خدا ميءشا ان .انجام دهد
  1.بده را توفيق

***  
تشرّف براي كساني نيست كه خود اليق هستند، يعني به تنهـايي  
براي اين اشخاص نيست بلكه براي كساني هم كـه در مسـير خداونـد    

المستقيمِ حقّ قرار ندارند ولي قابليت دارند  نيستند يعني در مسير صراط
نكـه او را بـه راه   براي اي. كه اين مسير را ادامه بدهند هم تشرّف هست

ي راه كمك كند والّا كسي كه خود در راه اسـت كمتـر    بياورد و در ادامه
ك بـه    ي انسان نيازمند است؛ هر چند همه ها نيازمند هستند كه با تمسـ

ــه ــت مطلق ــد  والي ــدا كنن ــل پي ــذ  .... ي الهــي تكام ــان اخ تشــرّف هم
  2.است بيعت

***  
                                                                          

  .ش.  ه 22/3/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  1
 .ش.  ه 6/2/1380برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  2
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يـك بـاغ    ت كـه از تشرّف و ذكر اوليه براي درويش مثل اين اسـ 
او از پـنج يـا شـش در موجـود وارد     . وسيعي كسي بخواهد استفاده كند

بنـابراين اگـر   . تواند به همه طرف برود شود ولي بعد كه وارد شد مي مي
حسـب تكـاملي كـه    عمل كردند و تكامل پيدا كردند بربه آن ذكر اوليه 

افي هـم بـه   اند اذكار اضـ  پيدا كردند و راهي كه در اين باغ پيش گرفته
  1.شود آنها داده مي

***  
 كـه  اسـت  نيا يبرادهند  اي كه مي و برگهف برگه ندارد اوالً تشرّ

حفظ  ديبخواهدر اوايل تشرّف اگر شده است كه در آن نوشته  يدستورات
كـه   ديـ و تكـرار كن  ديـ كه بخوان ندا هنوشتبنابراين  ،ماند نمي ادتاني ديكن
تشـرّف  ي  گـه بر .تشرّف برگه ندارد .ستيف ني تشرّ برگه .بماند ادتاني

  2.دياهللا داشته باشءشا است كه ان يدل صاف

                                                                          
  .ش.  ه 20/9/1384برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  1
  .ش.  ه 2/2/1388، تاريخ برگرفته از گفتارهاي عرفاني.  2
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ا    حاالت 
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

حاالت صحو و سكر هم از حاالتي اسـت كـه بـر هـر درويـش      
انـد   ي صـحويه يـا سـكريه گفتـه     ممكن است وارد شود و اينكه سلسله

لت صحو بـر آنهـا غلبـه داشـته و بعضـي      بعضي عرفا حا. درست نيست
دستور اين است كه هيچكس . اي باشند حالت سكر، اما نه اينكه سلسله

ي حاالت خـود و   حال خود را حق ندارد بر ديگري تحميل كند يا درباره
بـه دليـل اينكـه او را    . كند براي ديگري صحبت كند مشاهداتي كه مي

شـود كـه    اعتمـاد مـي   خـود كـم   كند و يا اينكه بـه  گمراه و يا بدبين مي
پيشرفتي نكرده است و براي گوينده هم احياناً ممكن است حالت غـرور  

دراويـش   ي بنابراين حاالت صحو و سـكر بـه همـه   . و تكبري پيدا شود
  1.ممكن است دست دهد و هيچكس حق ندارد به ديگري اظهار كند

***  
چـه قـبض و چـه بسـط گـاهي      . حاالت در اختيار انسان نيست

مانند تابستان و زمستان، كه آمدن تابسـتان و زمسـتان   . شود اصل ميح
شما قبض و بسـط را از جانـب   . تر باشد براي اين است كه بهار شادمان

در همـان مـوقعي كـه در حالـت قـبض هسـتيد بيشـتر بـه         . خدا بدانيد
                                                                          

  .ش.  ه 12/4/1376برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  1
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دستورات توجه كنيـد و دقّـت كنيـد كـدام يـك از دسـتورات را رفتـار        
صدد اين همين كه در. را بيشتر اجرا كنيد پردازيد و آنايد، به آن ب نكرده

. كنـد  هستيد كه از حالت قبض خـالص بشـويد، خداونـد كمكتـان مـي     
همين خواسته بايد شما را به كوششي دقيق وادار كند؛ به اين معني كـه  

ي كتب فقرا، با رفتن به مجالس و سكوت در مجالس، حاالت  با مطالعه
  1.خود را تعديل نماييد

***  
ايـم،   ي مـا كـرده   خداوند متأسـفانه در اثـر خطاهـايي كـه همـه     

بيش يك بالي همگاني فرسـتاده اسـت كـه قسـمت اعظـم آن       و كم
د كـه  رهمان حالت سياهي دل و حالت قبضي است كه در همه وجود دا

وارد  هدر اخبار هم از ائمه. اي نيست جز ناليدن به درگاه خداوند چاره
الت قبضي به شما دست داده و نتوانسـتيد  است كه اگر ديديد ناگهان ح

رفع كنيد، از آن جهت است كه در دلتان نسبت به برادر مؤمن نـاراحتي  
ولي . صدد رفع گرفتاري برادران باشيدپس آن را مرتفع كنيد و در. داريد
ي اينها اينكه هميشه بايد توجه بـه ذكـر و فكـر كنـيم و      تر از همه مهم

ي فعلـي را   كـه اراده  مـا همـانطوري  . ي باشيمتسليم امر خدا و مقدر اله
ايم كه با اراده به دنيا بياييم، به همان طريـق هـم حـق نـداريم      نداشته
. ي رفتن بكنيم و چه بسا اين درخواست از خدا كفران نعمت باشـد  اراده

ها از شـما   شاءاهللا تمام گرفتاري بنابراين از درگاه خداوند بخواهيد كه ان

                                                                          
  .ش.  ه 13/11/1380برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  1
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اين حالـت قـبض كـه هسـت عمـومي اسـت و       . ددو ديگران مرتفع گر
چه بسا كساني كه هـيچ خطـايي هـم    . مربوط به شخص خاصي نيست

 وَ : فرمايد ي قرآن مي آيه. شوند به اين حالت دچار مي ،اند نكرده
ً
ـة

َ
ـوا ِفْتن

ُ َّ
ا

 ال
ْ
ُموا ِمن

َ
ل

َ
ذیَن ظ

َّ
َّ ال ینبَ

ُ
 ک 

ً
ة اصَّ

َ
ْم خ

اي كه وقتي بيايد  ، بپرهيزيد از آن فتنه1
ـ م. گيـرد  گيرد بلكه همه را در بر مي نها ظَلَمه را در بر نميت ل فارسـي  ثَ

همـه از خداونـد   . سـوزد  آتش كه گرفت، خشك و تر با هـم مـي   ؛است
   2.بخواهيم كه ما را از چنين بالهايي مصون بدارد

***  
توفيـق  كـه  هميشه بخواهيد  ،به مقامي كه هستيد راضي نشويد

اگــر حــال، در مــورد و همچنــين يد برســداشــته باشــيد مقــام بــاالتري 
گرفتگـي و قـبض    حـال يك بعد و سرحال بوديد و  بسطي داشتيد حال
تابستان و زمستان بايد  .نگران نباشيد براي اينكه اين هم بايد باشد ،آمد

بيشـتر   ،در حالت قـبض  .ميوه حاصل شودو باشد كه اثرات آفتاب برسد 
  :اشيد و بدانيد كهعبادات بپردازيد كه مشغول ببه و  تانبه خود

   رسـد خـوب اسـت    هر چه از دوسـت مـي  
 3گر همه سنگ و گـر همـه چـوب اسـت      

***  
تكـان   ؛دهـد  هـا در مـواقعي دسـت مـي     حاالتي كه بـه بعضـي  

                                                                          
 .25سوره انفال، آيه .  1
  .ش.  ه 22/12/1376برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  2
  .ش.  ه 13/7/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  3
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وجـه مـزاحم ديگـري     هـيچ  بايد سعي كنند به كنند ميخورند يا گريه  مي
چـون   ،اسـت  معنـوي  يتكنند كه ايـن حـال   ديگران احساس نمي .نباشد
افراد زيادي هستند  .تر چه باالتر چه پايين ؛شان در اين حال نيستندخود

گاهي اوقـات درسـت    كنند و كه اين عمل را حمل بر ضعف اعصاب مي
 و هايشـان  اينطور اشخاص بروند دورتر كه حركاتشان، حرف .هم هست

  1.نفس كشيدن آنها جلب توجه نكند
***  

ـ آ يم شيپ اي يرحاالت فقوقتي ند ا هگفت ه برخـي اوقـات   كـ  دي
 ي آناگر بتوان جلـو  دهند، يانجام م يمعمول رياعمال غ ،ي آن واسطه به

را  شيجلـو  توانـد  ياگـر نمـ   .است اديز يليگناهش خ ردينگ را گرفت و
ـ  توانـد،  ينمـ  نكـه يا يبرا ،گناه ندارد ،ديآ يم شيو حالتش پ رديبگ  يول
تواند  گر نميو ا رديرا بگ شيوجل ديبا نيبنابرا. است فقير ضعف از يحاك
 يبـرا  ،به خودش كه آن حاالت را نشـان ندهـد   اورديفشار ب ديبا ،رديبگ
  :اند گفته هم كه يآن شعر. نشودراكد در آن  نكهيا

   راه نشــــانت دهنــــد نيــــدر ا آنچــــه
 بــــه از آنــــت دهنــــد يگــــر نســــتان  
در و  ديـ حـاالت را فـرو بده   نيا .حاالت غرّه نشود نيبه ا يعني

  2.ديكن هضم تان يوجود معنو
***  

اينكـه مطلـب    عنوان به .است يگرياز حال د ريغ يهر كس حالِ
                                                                          

  .ش.  ه 2/9/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  1
  .ش.  ه 21/9/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  2
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مثـل اينكـه در    .ميكنـ  ادهيپ يو ماد يعادموارد  يرا رو نيدرك شود ا
عراق  اي رانياشما  ،و گرد است يكرو نيزم ميخوان ها مي نقشه ،يجغراف

ـ ا يروكه هر جا  اي  ،ديـ زن ي مسـطح مـي   نقشـه  يرا رو كـره اسـت   ني
اينكـه   يبـرا  نـه،  ؟درست اسـت  نيخاك عراق ا اي رانيخاك ا ي نقشه

ــا ــ راني ــ يرو يواقع ــما ا  كي ــره اســت و ش ــك ــرا صــاف كرد ني  دي
كـه حـاال كـار     انـد  ها گفته يتئور يليخ. باشد واقعيت هيشب اينكه يبرا
 ادهيـ پ يطـور مـا حـاالت را وقتـ    نيهسـت و هم  گـر يدر علوم د. ميندار
درسـت  ، ستيآن ن نيع ،ميآور مي يعاد يندگز يها و از مثال ميكن مي
  .ديآن را درك كن نياي است كه شما ع فقط اشاره ،ستين

كه شصـت سـال اسـت مرحـوم      يياز فقرا يكيمثال زدم  يوقت
روز  كياي  هفته يگاه ميل بودمحصكه ما ها  بود آنوقت يرمرديشده پ
هـم كـه    دختيـ در ب. بمـان  ميگفتـ  يم هاراما و هم ن دنيآمد هم د مي
آبگوشت را نان  ،كرد مي يي غذاها را با هم قاط همه نيا. آمد مي ميدبو

 رهيش ،ختير بود مي ريشسر ،ختير آن مي ياشكنه رو ،خرد كرده بودند
گفـت   مـي  .ميشد غذا ناراحت مي نيما از نگاه كردن به ا .ختير بود مي

 .شـود  مي يبا هم در معده قاط نهايباالخره كه ا ،كنم من كار معده را مي
  .تفاوت در حاالت ما هست نيهم

راجـع بـه    يطور به خـاطرم آمـد؟ كسـ   مطلب چ نيا ميبعد بگو
 يبرا .صحبت كردمكمي كه در آن مورد  ال كرده بودؤس هيي عدو رابعه

منظـور،   يول .ميهم داشته باش ديو نبا ميتوان آن حالت او را نميما اينكه 
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ـ گو مي .مطالب شدم نياز آن متوجه ا ـ  رابعـه مـثالً   دي ادهـم   ميابـراه  اي
ـ ه برسـد  غلت زد تا به حج برود و به مكّ نيزم يرو دهيخواب  ميابـراه  اي

مـا  . ديآمد و به كعبه رس رونيتا از خانه ب ديسال طول كشچهارده ادهم 
 مـا يسـال راه؟ هواپ چهـارده   ؟يبود كاريمگر ب مييگو ميكنيم و  فكر مي
 را زيـ ه همـه چ ك رمرديپ نيا يهاكار او را مثل غذا نيا .يشد سوار مي

ـ ياو خ يكـرده و بـرا   يحاالت را قـاط  يليخ .ميدان كرد مي مي يطقا  يل
  .يك چنين غذايي را بخوريم ميتوان ما نمي يول .خوب است

ـ  الحقـايق  طرائـق من گفـتم كـه در   عدويه ي رابعه  لهأدر مس  اي
حـاالت مردمـان   آن  ،هسـت مطالبي  ،كيبانوان ن ، حسان خَيراتكتاب 

بـود   دهيرسـ  شريمس نيدر همكه بود  يرابعه در حال يول. استمتوسط 
 ياو بـاال  مياگر نگـاه كنـ   ،ل استكمش نما دنيكه ما اوالً رس ييبه جا

ـ گو مـي در شـعر   .اسـت  دهيكوه رسـ  ـ د يكـوه  يآهـو ، دي ـ ا هدي  يرو دي
  .پرند مي ها صخره

ــو ــوه يآه ــه د  يك ــت چگون    ؟ذاودر دش
ـ  اريــ يبــ اريــاو نــدارد    چگونــه بـ؟داو 

شعر را كه  نيما ا .دانستند مي يكيرا  »ذ« و»د« ميقد يارسدر ف
 يآنهـا بـه معنـا    ،بود رانيا اتيادب خيتار يبرا ميحفظ كرد رستانيدر دب

طور بدود؟ چيعني  ؟ذاودر دشت چگونه د يكوه يآهو .شعر كار نداشتند
 يتواند باشـد؟ گـاه   طور ميندارد چ ياري ؟داوچگونه ب اري يب ارياو ندارد 

. ايسـتند  مي ،پا هست ياي كه فقط جا صخره يرو يكوه يهاآهو نيا
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 ،شـوم  مـي  يطـور  كي يارتفاع نيچن دنياز د نميب مي ونيزيمن در تلو
مـن مگـر از    ميمـن اگـر بگـو    .يگـر يد يرود جا پرد و مي آهو مي يول

ـ مگـر از ا  مـن  يقـول  بـه  ،كمترم يگوسفند مـن هـم    ،آهـو كمتـرم   ني
بشـر مثـل   افـراد   نياز ا يحاال بعض .وانمت منِ بشر نمي ،خواهم بپرم مي
 ،كننـد  در دشـت را فرامـوش مـي    دنيدو يبعض ،شوند مي يكوه يآهو

ـ   در دشت را فراموش نمي دنينه، پر يبعض؛ رابعه نيمثل هم  يكننـد ول
مـن   قمشـو  نياي است و هم آن هم مرحله كه رنديگ مي اديآن را هم 

  .نمبه شرح حاالت رابعه ك يدي مجد شد كه مراجعه
به زن بودن  از جهت توجه ،پرسند كه مي ييها خانم معموالً البتّه

در عرفان شناخته  يليكه خ يچون تنها زن ؟كار كرده چهاينكه نه  ،است
در بانوان  يول ،هستند يليشناخته شده خ مردانِ .رابعه است نيشده هم
ـ آن هم ا جهت .شناخته شده است نيفقط ا بـوده كـه غالبـاً بـانوان      ني

 هـا،  يمردها بعضـ  يول .خودشان است يبرا. التشان با خودشان استحا
هـم   گرانيمورند كه حاالت خود را نشان بدهند كه دأم يبعض ،همه نه

 ،خواندم خـوب اسـت   كه مي يجهت است حاال كتاب نيا به .شوند قيتشو
رابعه و امثـال   االتحاالت خود و ح نيباي  سهيهرگز مقا يول .ستيبد ن

طـور  چ نـد ينگـاه كنـد بب   يدشـت  يكه گفتم آهـو  نيهم مثل .ديآن نكن
بخواهـد در   يكوه يآهو ايشود  يطوربخواهد آن ؟پرد مي يكوه يآهو

دارد  يتيانسـان خاصـ   منتهـا  .هستند يحالت كيكدام در هر .بدود دشت
 يدشـت  يهـم آهـو  ؛ كنـد  مـي  يو طـ  نديب حاالت را مي نيي ا كه همه
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همــان حالــت را  ديــدر هــر موقــع با .يكــوه يو هــم آهــو دشــو مــي
  .باشد داشته

ـ ي  فهيوظ كي ،كه كرده يانسان و هر خلقت يخداوند برا يخاص 
. نـدارد  يفرق يگريكدام هم با دچياو ه يبرا هسپرد عتيدر طببراي او 

هـر  ، دكمه دارد نيچند ،پدال دارد نيشماست چند يپا ريكه ز يلياتومب
ـ توانـد بگو  گاز است مي يكه برا يلپدا. كنند مي يكار كيكدام  آقـا   دي
ـ بگو ،رفتند مي ادهيا پلّسرعت وا ياند برا تو را ساخته نيماش مـن كـه    دي

ـ در ا .تر از همه هسـتم  من مهم ،اثر دارم ،دهم سرعت مي اسـتدالل   ني
كـه   ديگو طور مينيترمز هم هم !نه ؟طور استنياآيا  يول ،نگفته يدروغ

 يمـن جلـو   ،هدر در ديافت مي ديكه شما گرفت يسرعت نياگر من نباشم ا
خداونـد هـم در آن    .تر از همه هسـتم  من مهم نيابنابر .رميگ شما را مي

ـ مرد  ،داده فهيوظ كيبه هركس  دهيجهان كه آفر نيماش  ،فـه يوظ كي
ــزن  ــهيوظ كي ــه ،ف ــر  مجموع ــي بش ــهيوظ كي ــح ،ف ــ واني  كي
ـ كدام را بردارهر .ستيتر ن كدام مهمچيه .فهيوظ ـ ا دي نظـام بـه هـم     ني
چـرا ببـر و پلنـگ    را آهـو   دييـ گو شـما مـي  حتّـي   يقتو كي. ردخو مي
ـ در جز در روزنامه نوشـتند  شيچند سال پ خورند؟ مي كـه وسـط   اي  رهي
دو  ،مانـد  ها از دست آهـو نمـي   ها و سبزه هست زراعت هيارومي  اچهيدر

بعد . را بخورندها  كردند كه آهورها پلنگ آوردند آنجا  اي وزپلنگيقالده 
است كه زراعت  نيا يزارع برا .قرار شدبر يعادلو ت خودشان بچه كردند

 ،را بخـورد  يمقدار كياست كه  نيآهو اي  فهيآماده شد وظ يوقت ،كند
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ها به دهان آنهـا   علف ،شدند اديبعد اگر ز .اينكه خود او زنده بماند يبرا
ـ ايكـه ب  پلنگ آوردند .رود مي نيمزه كرد زراعت از ب  .آنهـا را بخـورد   دي

كه  يها همانطور زن يبرا .تندهس اناتيجر نيي در اا مهره كيهركدام 
ـ يمـن خ  .اسـت  يدرون شتريسلوك بي  فهيگفتم وظ هـا از قـوم و    زن يل

ـ هـا د  شيقوم و خو ريخود و غ يها شيخو كـه در مقـام سـلوك از     دمي
چون از قوم و  ،اسم ببرم يليخواهم خ حاال نمي .ترنداز مردها جلو يليخ
مادر پـدرم و مـادر    يعنيخودم  يها زرگبدو تا مادرولي گفتم ها  شيخو

 نهـا، يو امثـال ا . ديشـو  متوجـه مـي   ديـ آنهـا را بدان  يزنـدگ  يمادرم وقت
دو سه روز مانده بـود بـه    )گفتند مي يب يب ننه( ساله داشتم 18 يخواهر

 ،روم مـي  گـر يدو سه روز د ،مانم نمي گريمادر من د: بود رحلتشان گفته
 .نخواهم بـود  يماندن گريد دم،يد اا رحضرت آق ياينكه مقام معنو يبرا

فـردا   ،تـب كـرد   دياول شـب كـه رسـ    ،روز خوب بود .طور هم شدهمان
  1.رفت صبح

***  
روش امثـال   نكهيحال اعتدال و ا تيدر سلوك رعاكه است  نيا

هـم كـه از    يبعد يتمام عرفا .هستمهم  ،رنديرا در نظر بگ ديجن خيش
ـ د توجـه بـه ا  نا هآنها مثال زد ايقرآن  يها داستان نـد و خـود   ا هداشـت  ني
ـ    ييآنهـا  ياست برا يمالك كي وسفي ي سوره كر بودنـد كـه اهـل س. 
روش  يشـان رو  هيـ تك گـر يد يآنها .خاستيو زل وسفي يشان رو هيتك

 يرو اي )است عقوبيلقب حضرت  لياسرائ( لياسرائ يبن عقوبيحضرت 
                                                                          

  . ش.  ه 30/2/1388برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  1
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ـ فرما يكند مـ  داستان را ذكر مي نيا يخداوند وقت .بوده وسفيروش   :دي
یْ 
َ
صُّ َعل

ُ َ
ُْن  َصِص  كَ

َ
ق
ْ
ْحَسَن ال

َ
أ

ـ را بـه تـو داد    ييگو طرز قصه نيبهتر ،1  اي
َصِص 

َ
ق
ْ
ْحَسَن ال

َ
 نيبهتـر  ،نشيبهتـر  نيا .قصه را نيبهتر يعني ميرياگر بگ أ

را در  يروح آدمـ  يهمه گوشه كنارهـا  اوالً يعني ،بودنش كه گفته است
 .قصه را عرضه كـرده  يطرز نيهترمعرض تماشا گذاشته و بعد هم به ب

 ي هـا خانـه   يقول امـروز  كه رابعه خالصه به سندينو در حاالت رابعه مي
از  يكـ يبعـد بـه دسـت     ....و داشت زياي كن عده ،فساد درست كرده بود

ـ  توبه كرد و بـه  خياز مشا يكي ،ستين ادميعرفا كه اسمش  دسـت   يكلّ
خودشـان از   يهمان گمراهـ  در اي كرند غالباًاهل س كهي كسان .برداشت

اگر توبه يا  ،روند جلو مي يليخو كنند  غلو مي يروند و در گمراه مي نيب
. رابعه نيمثل خود هم ؛افتادند مي طرف نيشان قبول شد از ا كردند توبه

مـن   ي خدا توبه ايام آ گناه كرده يليمن خ ديسپر ياند از رابعه كس نوشته
توبـه   ،اگر خودش به تو توبه بدهـد  يرابعه گفت نه ول ؟كند را قبول مي

ـ ا .دانسـت  توبـه را هـم از خـدا مـي     قيـ توف يعنـ ي .يكنـ  مي حالـت   ني
دانـد و آنچـه از او باشـد     را از خدا مـي  زيهمه چ نكهيا يعني اصطالح به

 ي،باغ ي،در جنگل ديجن .ديگو مي يباز در كوشش بشر ديجن .قبول است
انـد   نوشته اياند  ختهيه دار آورا ب يكي ديزد د قدم مي يگلستان ي،باغستان

آخر  .سارق است نيگفت كه ايكي  ؟اند را چرا به دار زده وكه ا ديپرس اي
 ،كنند دانم دستش را قطع مي نمي ،كنند مي بيدأبار ت نيسارق را تا چند

                                                                          
  .3سوره يوسف، آيه .  1
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 ياندوز فرصت اصطالح بهداشته باشند در دزدي، كه پشتكار  يليخ نهايا
داسـتان   نيا البتّه( جنيد نديگو مي .زنند آنوقت به دارش ميباشند، كرده 

خواهنـد بـه او    بهانـه مـي   يكه ه هست نيمعترض يليمورد اعتراض خ
گفت احسنت به تـو كـه   و دزد را  نيهم يپا ،ديرا بوس نيا يپا )رنديبگ

حـاال راه   .كه به دارت زدند ياستقامت به خرج داد نقدريدر راه خودت ا
از اسـتقامت و پشـتكار    وا ،ب اسـت خو ،راه تو درست است نيرا نگفته ا

كسـي   ،دانـد  مـي  چينقش خـود شـخص را هـ    رابعه اصالً .گفتسخن 
ـ گو مـي  ديجن يول ...نكهيا الّا ،نه ديگو مي ؟ام قبول است پرسد توبه مي  دي

 .اسـت  شـر از ب ؟اسـت  يپشـتكار از كـ   .داشته بـاش  مانتيپشتكار در ا
ـ رفت كـه   يكس ديگو است كه مي دينظرم جن به  ،نـد يرا بب يخيشـ  كي
حتّـي  ايـن   ،آب دهان انداخت رو به قبله كه او مثالً ديد خياز مشا يكي

راسـت از   يكه او با پـا  ديد يكيا ي يزيچ نيچن كي ،ستيمكروه هم ن
ـ گفـت ا  ،اشتراستش را گذ ياول پا يعني ،آمد رونيمسجد ب  خيشـ  ني

ـ   يفرد ي به اراده نقدريا يعنينقص هست در او  ،شود نمي ل اهميـت قائ
 گريد .با اراده باشد ديآب دهان انداختن با ايشد كه حتّي پا برداشتن  مي
درست اسـت در   .خودش اي ،شود گفت خدا آب دهان من را انداخت نمي
  .كند ميتعبير  يورطنياينكه ا يول ...اصل

سفر كه به حج رفتـه بـود    نيچند. دارد يمفصل ريرابعه تعب الحا
 ياو خانـه همـ  ... و ميجو خانه مي گفت من صاحب بعد گفتند خودش مي

عبـادات   يعنـ ي ستميگفت من محتاج به حج ن .خانه و من صاحبِ ديجو
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 نكهيا يگفت برا راست هم مي البتّه ...گريانجام داده بود گفت كه من د
  .باشد اجبحج و شينداشت كه برا ياو ثروت

در  ديـ خوان حـاالت مختلـف عرفـا كـه مـي      ورطنيااينكه منظور 
ـ ريمدل نگ را صرفاً چكدامشانيه اي دينكن ديترد چكدامشانيه بلكـه   دي

شـود   حرف را گفته معلوم مـي  نيكه ا يكس نيكه ا ديبفهم نقدريفقط ا
حاالت عرفـا   نيا البتّه .ستين يكيبا من  اياست  يكياش با من  هيروح

 ي اسـتفاده ءسو ؛شود استفاده هم واقع ميءمورد سوشود  گفته مي ههم ك
كه را صدا زد  يقلندر زنند، را مي مثال قلندرها ،ها شيودر يبرا .ها تنبل

گفت نماز دو ركعت بود كه موال  ،پاشو پاشو نماز بخوان وقت نماز است
ـ ؟ اديگو او چرا مي يول ،ديگو راست هم مي .خواند يعل اسـت كـه از    ني
 يدشمن داخل ايدست دشمنان ه ب اي ديآ مي ريگ يليها بهانه خ حرف نيا

دل خـودت  درون است كه  يدشمنان كس نيتر دشمن ،ليقو به .خودمان
  .است و در وجودت است

را شـرح حـال عرفـا     يها كتاب ،مختلف يها است كه كتاب نيا
ـ با ا امنتهبخوانيد  احمـد   خيدر افغانسـتان در مـورد شـ    مـثالً . توجـه  ني

كـه   ييزهـا يچ امنتهـ  ،انـد  ها نوشـته  كتاب يليخ )عبدالرحمن هن( يجام
ـ اهللا خداونـد در ا ءشـا  كـه ان  ديـ نيبب ديـ بخوان ،تاس بيو غر بيعج  ني

دسـتمان   ميكنـ  و سـلوك مـي   ميما را كه سالك هسـت  يسنگالخ زندگ
  1 .رديبگ را
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حاد
ّ
ن ا   ؤ

*****  
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ
دب با هم مـؤ مؤمنين نه تنها در روابط رسمي خواهد  خداوند مي

ي آنها هم با هـم خـوب   ها بلكه دل ،باشند و رعايت احترامات هم كنند
چـون   ،شـود  ل حاصـل نمـي  العماين دوستي صرفاً با دسـتور  البتّه ،باشد

ـ بشـود ا  هايي تياگر رعا، من به هم نزديك استدو تا مؤ دل طبيعتاً ن ي
  : شود يشتر ميب يكياستحكام و نزد

ــه جــانم   ــو ب ــان بســته اســت جــان ت    چن
ــر چ    ــه ه ــك ــه اند يزي ــيك ــدانم يش  ب

 كننـد؛ مـثالً   در اين راه كمك مي ها وحدت دارند و نديشهيعني ا
مجروحين  از ايثارگري كه در جنگ بدر پيش آمد كه هركدام در داستان

گر، اينها براي تعـارف  يبه آن يكي بده و او به كس د و آب را ببر: گفتند
د يشا؛ نه، يميل شويم و شهيد بگوئبراي آنها تجليلي قا كه ما االن نبود

يـت  د همانوقت هم اهميدانند شا ها مي ، اگر بعضيندانيم را هم اسم آنها
را بنويسيم و پاداش به  شكه ما اسم ثار را نكردين ايز ايدادند و او ن نمي

كـه خـودش احسـاس تشـنگي يـا      ، بلكه او حس كرد همانطوراو بدهيم
عـين آن   ن صـورت يز به هميگرش نياحساس مرگ يا درد دارد برادر د
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  .احساس را دارد
 ععلي اعمر ب يروز كه آمدهبه اين مضمون  اءاالولي رةتذكدر 

ـ و عمر به جهت آنكه اورفتند به ديدن اويس قرني  را  صامبريـ پ س،ي
: اويس قرني به عمر گفت. كرد امبريده بود شروع به وصف حاالت پيند

 .پس در ارادتت خللـي وارد اسـت   الم است؛هايت س دندان ي تو كه همه
آن روزي كـه  : گفـت . نداشـت  يشان داد كه دندانسپس دهان خود را ن

همـان   ،پيغمبر، در جنگ سنگ به دندانش خورد و شكسـت  حبيب من،
يعني يـك جـان    دور انداختم؛درد گرفت و آن را كندم و دندانم روز من 

آن  ،كنـد  ميكه جان من دردي را حس  همانطوري .در چند بدن هستند
داوند براي مؤمنين خواسته ي است كه خاعالي اين حد .كند هم حس مي

پـس  آن را هم فراهم كـرده،  ل توصيه كرده و وساي امر و آنها را به اين
اين ديگران را بر خـود  . بداريد مقدمو ديگران را بر خود  گفته ايثار كنيد

به عجب كـار   به: داشتن براي اين نيست كه ديگري ببيند و بگويد مقدم
  .دهدر بده ل او رانحوي اجر عم و هر كس به !خوبي كردي

مولوي آمده به اين مضمون كـه   مثنويدر مثل آن داستاني كه 
در بـين  شخصي آمد و  ،خواندند نماز مي ٰيرادو فُ چند نفر ايستاده بودند

، نماز تـو باطـل   در نماز حرف نزن :ديگري گفت. گفت يك سخننماز ي
مـدهللاّٰ : ؛ چهارمي گفتنماز تو هم باطل شد: ، سومي گفتشود مي نماز  ا

  .يمويبنويسيم و بگ نكردند كه ما ايثار اينطورحاال  .من باطل نشد
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 ،كه ماه رمضان بـه بيـدخت داشـتم    يهاي اخيرسفراز  در يكي
ن همـه مـردم در كوچـه    يد كه ايا شما فراخوان داده: گفتند آمدند يبرخ

كـه نـه   مـا  فراخـوان چيسـت؟   : ، گفـتم پـر اسـت  ند و كوچه ا هجمع شد
: گفتنـد  ي؛گريد ي داريم و نه چيزراديوي ي نه فرستنده ،داريميي بلندگو

  : كنيد شما اين موضوع را درك نمي: گفتم ؟اند پس چطور اينها آمده
ــله ــه  ي سلس ــت حلق ــوي دوس ــتي دام بال م    س

  1كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست هر  
نكـه اگـر در خـواب    ياكما. فهميد شما نمي ،فهمد فارغ يعني نمي

ـ       انگش  البتّـه ( ش بزنـد يت پاي شـما يـا زانـوي شـما را يـك زنبـوري ن
 شــويد و غصــه  كــه ناراحــت مــي  گــويم عقــرب بــراي اين   نمــي

. خورد به پايتان تا زنبور را كنار بزنيـد  اختيار دست شما مي بي )خوريد مي
به تو خبر داد كه  يايد چه كس پرسيدهخود كنون شما از دست حاال آيا تا
العمل را  ن عكسيكه ا يداشت كار ي، چهده بودي؟ تو كه خوابيحركت كن
كه پـاي   تو را خبر كرد يچه كس: ايد پرسيدهو بعد از دست  ؟ينشان ده

: گفت ياگر آن دست زبان داشت م يول تو مورد حمله قرار گرفته است؟
 دو تا جـان نيسـت  ، در همه جا وجود دارد و آن جاني كه در بدن هست

بلكه يك جـان اسـت كـه در     باشد، كه يكي براي دست و يكي براي پا
خبر بـا جان  ي اي كه به او حمله شود همه تمام بدن هست، از هر گوشه
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  :قول سعدي به. دشو مي
ــاي يــــك   ــي آدم اعضــ ــدپيكبنــ    رنــ

 كــــه در آفــــرينش ز يــــك گوهرنــــد  
   چـــو عضـــوي بـــه درد آورد روزگـــار   

 1هــــا را نمانــــد قــــرار دگــــر عضــــو  
عضـوي از  وقتي  ،اري استبدن ج ي آن روح و جان كه در همه

كند تا حملـه را   خود حركت مي بهمورد حمله قرار گرفت، دست خودبدن 
هـا  اينطـور هسـتيم و بايـد بيشـتر از اين    ها هم  حاال ما درويش. دفع كند

فارغ از ايـن مـاجرا هسـتيد و     و به آنها گفتم شما مان متحد باشديجانها
ــي ــوانت نم ــد بفهمي ــه ،دي ــ البتّ ــتا ي ــت آن داس ــه  ادم رف ــوط ب ن مرب
نجـا  يكنم كـه اگـر ا   يان ميحاال ب يول ،ميرا به آنها بگوعرضا حضرت

 ،حضــرت رضــا منزلشــان در مدينــه بــود زمــاني كــه. هســتند بشــنوند
را احضـار   پـدر حضـرت رضـا    عجعفر بن موسيحضرت  الرشيد هارون
خـود   ي خـانواده . ف بردنديمركز خالفت تشر ، حضرت هم به بغدادكرد
و  به فرزند خود امام رضـا سـپردند   خود را و محارممادر حضرت رضا  و

گويند حضرت رضا  مي .ها مراقبت كن و تشريف بردندكه از اينفرمودند 
كردند بـه   ميپهن  منزل يرختخواب خود را دم در منزل يعني در راهرو

و بعـد از   ندهم پدر بودخود حضرت  نكهيبا ا البتّه. خود عنوان خادم پدر
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ـ  ،بودند ييرتبه و مقام باال يدارا نيريپدر نسبت به سا ايـن ادب و   يول
 يوقت .دانستند خود را خادم اينها مي و داشتند را نسبت به امر پدر احترام

: فرمودند حضرت رضا ،كه حضرت كاظم را در بغداد به شهادت رساندند
در (؟مدينـه كجـا   ،، بغداد كجاحاال. من در بغداد رحلت فرمود ديشب پدر

از  و حضرت )با هواپيما دو سه ساعت راه استي ان فعلكه در زم يصورت
به حضـرت خبـر داد؟    يچه كس. آن روز به بعد بر مسند امامت نشستند

از آن هم در حضرت رضا بود، خبـر   يا شعبهست و جاني كه در جهان ا
نـد  يگو خواننـد، مـي   مي مـي كه مـا را هشـت امـا    يحاال حتماً كسان .داد
امام به ما ياد داده كه ما  ؛بله د داده است،اين را به شما يا عرضا امام

از ايشـان نيـز اعتقـاد    از حال هم خبر داشته باشـيم و بـه امامـان بعـد     
  1.باشيم داشته

***  
 ديفرض كن شود؟ يم جاديا يخودجوش يها چطور و اما در انسان

در آن اسـتان   شـود،  ينمـ  ياز مملكـت مـثالً بارنـدگ    يا منطقه كيدر 
كـار   خواروبار ندارند، مردم چـه اهالي آنجا  شود، ينم يهم بارندگ ييپهلو

تـر   سـخت  شـان  يزنـدگ  و كنند  يم ييجو ناچار صرفهبه مردم  كنند؟ يم
 شـان  يهـم زنـدگ  سـاكنان مجـاورش   كـه   داند ياستان م نيا. گذرد يم

سـخت اسـت،    شـان  يها يكه زندگ داند يسخت است، آن استان هم م
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مـا،   يگيهمسـا  نيآقا در ا ديگو يم ديآ ينفر از سفر م كيكار كنند؟  چه
خبـر  يـك  نفـر  آن  م،يندار نجايگندم فراوان است و ما ا ،مثالً افغانستان

بـه آنجـا    پـس  نـد يگو يمردم م ي همهمرتبه  كولي يداده، مختصري 
ـ ا اورنـد، يكه بروند گنـدم از آنجـا ب   شوند يجمع م. ميبرو  خودجـوش  ني
كه با هـم   ندا هديو فهمشده  جاديا ياول همدل يعنيخودجوش . شود يم

  .ديآ يروشن كنند به جوش م رشيكه زرا  يهمدلند در آن صورت شمع
 نيــاز ا ايــو بلكــه در تمــام دن رانيــمــن گفــتم فقــرا در تمــام ا

كـه   ييآنهـا هـم  فقـرا   ريغاز ناراحت شدند،  )ها تخريب حسينيه( عيوقا
ر امـروز د . شـوند  يآنهـا هـم ناراحـت مـ      داشـتند،  يخواه عدالت ي جنبه

انتقـاد كـرده   هـا   از اين تخريبنوشته و  يكروب يكه آقا يا روزنامه نامه
نامه را هم ! د؟يدرآورد ييها يباز نيچرا چنگفته بودند كه  دميرا دبودند 
 استيدر س اآنه نكهيا ي، از خود ما بهتر نوشته، برااند خوب نوشتهخيلي 

  .ميدخالت نكن ميخواه يما م م،يكن يما نم كنند يدخالت م
 يراه كي ها شيرا به كجا ببرند؟ ما درو يمردم ناراحتند، ناراحت

. ميكشـ  ياست و آن راه دل است، از دل آه مـ  يكه آن راه شخص ميدار
  : ديگو يكه م يآن شعر
   بـــه ســـوهان مانـــد   شيـــدل درو آه
ــود نَ   ــگرخـ بـــده را ترد ب ــرنـ ــد زيـ  كنـ
 يبرا كه استخودش دانه دانه است، برّه برّه  ،داي هديرا د وهانس
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ـ  بـرد  يكردن چاقو است، خـودش نمـ   زيت  و كنـد  يمـ  زيـ چـاقو را ت  يول
ـ  يراه، راه معمـول  نياز ا ريغ يول. برو ببر ديگو يماصطالح  به ل بـه  توس

 ،خودجـوش جريـان  در آن  .هسـتند  ايقضا نيل ائوكه مساست  يكسان
همـه   ما كه .دييايب :ديگو يمو  شود يم دايپ ،دكه بو دانم ينفر كه نم كي

 ي جلـوه  يعنـ ي شـود،  يمـ  يبه همكـار  ليتبد يهمدلدر اينجا  .ميهمدل
هـر  : نديگو يهم م يدر روانشناس نكهيا يبرا. شود يم يهمكار ،يهمدل
ـ از ا يريتصـو  كيل كه او يمعن نيبه ا. مسبوقِ به فكر است يعمل  ني
اخبار،  نيبعد نسبت به ا شود يم جاديدر ذهن ما ا م،يشنو يكه م ياخبار
مهر، بغـض،    ،يناراحت ،ينگران حاالتي مثل ميكن يم دايپ ينظرت و حال
ـ به فكر جلـب مال  ،ها اصطالح روانشناس بهباز بعد  ....و نهيك و دفـع   مي

پـس  . ميدهـ  ميما باشد انجام  كه به نفعرا  يروش يعني ،افتيم ميمنافر 
 نيا يوقت. ندارد دهينباشد، فاقبلش  ياحساسيا  يكه فكر يعمل تا وقت

و  ميو دانسـت  ميخودمـان ناراحـت شـد    يعني ميرا داشت يحساس همدلا
اقدام خودجـوش   كما ي تيهم ناراحتند، آنوقت موقع گرانيكه د ميديد
 نكـه يا جهينت يول .بد، آن جداگانه است ايخوب  اش  جهيحاال نت شود، يم
حـاد  اتّ ي اين است كه درباره. زديخ يبرم ياقدام خودجوش از همدل كي

َ  : ديگو يقرآن هم م م،يكرديه توص شهيهم یـاٌن َمْرُصـوصاکَ
ْ
 نُب

ْ ُ  نيمؤمن ، 1َّ
ـ كـه مثـل    است دهيبه هم چسب و اعمالشان چنان افكار سـازمان و   كي
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 ها كـه اراده دارنـد   در انسان يساختمان فلز نيا .هستند يساختمان فلز
 يهمـدل اگـر  باشـد،   راههم يقبالً با همدل ديبا كنند يم ياراد يكارها و
  1.شود يم يبه همكار ليتبد اًاشته باشند بعدد

***  
تجربه و گرفتند سرمشق مداران از خودجوشي ما  سياستاگر اما 

از ايـن  بگوييم چون آنهـا  را انجام دادند ما نبايد الً كاري كردند و متشكّ
اصـالً  ! كنـيم، نـه   استفاده نمـي از آن كنند ديگر ما  استفاده ميروش ما 

ها به هم ربـط دارد،   گوييم دل وقتي ما مي ،استكار ممعنوي هماهنگي 
یـاٌن  : گوييم ما مصداق آن فرمايش خداوند هستيم كه وقتي ما مي

ْ
 نُب

ْ ُ َّ َ
اک

ايـن  پـس   ،اند عيناً مثل يك ديوار فلزي، به هم چسبيدهها  دل، َمْرُصوص
كه آقا شـما كـار    ايراد بگيرندبر ما نبايد  و كار ماستمعنوي ل تشكّنوع 

مـا بايـد از هـر    . كنند ها كار ما را مي سياسي ، برعكس،كنيد مي سياسي
ها هم از ميـدان   با اين حرف. اي كه شده و مفيد بوده بهره ببريم تجربه

ــرويم ــد  در ن ــن هســتيم و باي ــا اي ــد،  مــي ،بگــوييم م ــد بخواهي خواهي
 هسـتيم، همـين  مـا   كـه  خواهيـد  اگـر مـي  . هـم نخواهيـد   خواهيد نمي
  2.خواهيم شما را نمي خواهيد ما هم نمي اگر

                                                                          
  .ش.  ه 10/12/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ  . 1
  .ش.  ه 14/12/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  2
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تان وه ور   و    ی  خارج از  س  جا اری     ی 
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

كمتر  ،با توجه به اينكه فقراي خارج از كشور به مشايخ و بزرگان
دسترسي دارند و بنابراين ممكن است استماعِ توضـيحِ نادرسـتي كـه از    

د ديني و فقري بشود در آنها مؤثّر اُفتد، بدين جهـت الزم  بعضي از قواع
خصوص اخوان سـاكن خـارج از كشـور     اخوان و به ي هدانستم براي هم

وضــعيت مجالســي كــه بــه نــام  ي هكــنم، و دربــار دآورينكــاتي را يــا
گـردد،   هـاي دوشـنبه و جمعـه برقـرار مـي      و عرفـان در شـب   درويشي

  :توضيحاتي بدهم
يح قـرآن، از وقتـي كـه اولـين نمـاز در      بنا بـه دسـتور صـر    -1

شـنبه و اول   شـود، يعنـي از غـروب روز پـنج     جمعه ادا مي) روز نَه( شب
جمعه بايد كار دنيايي را كنار بگذاريـد، و بـراي    جمعه تا ظهر مغرب شب

ـالِة : فرمايـد  قرآن مـي  ي هآي. ياد خدا مجلس تشكيل بدهيد ِدَي لِلصَّ
ُ
ِإذا 

ُمعَ 
ُ ْ  ا

ِ
م ْ َ اِمْن 

َ
ِ وَ   ْسـَعْوا ِإىلِة ف

 اهللاَّ
ِ

ْ
َبْیـَع ِذرک

ْ
ُروا ال

َ
ذ

البتّـه منظـور كـار دنيـايي     ، 1
ا هر كاري كه با زندگي برادران در ارتباط باشد و صـرفاً هـدف   لّاست وا

مثالً كسي كه تَبرّعـاً  . شود آن كمك به برادران باشد دنيايي حساب نمي

                                                                          
  .كنيدنماز بشتابيد و دادوستد را رها ه دردهند، بهجمعچون نداى نماز روز:  9سوره جمعه، آيه .  1
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دازد، جمعه را نه تنها بايد پر هاي خيريه و اُمور خيريه مي به خدمت بنگاه
بنـابراين بـه   . تعطيل نكند بلكه ثواب اشتغالِ وي در آن روز بيشتر است

البتّـه اول بـار   . روز جمعه توجه داشته باشيد تعطيلي كار دنيوي در شبانه
المقدور  ها حتّي به مناسبت مقتضيات زمان جنگ، به دليل اينكه در شب

ساعت، مقرّر شد كـه در روز يعنـي    تغيير همچنينچراغ روشن نباشد و 
شنبه مجلس گرفته شود و بعداً نماز مغرب و عشاء كه در شب  عصر پنج

شود خوانده شود و آنگـاه مجلـس خاتمـه يابـد تـا فقـرا        جمعه واقع مي
خصوص خواهران زودتر امكان رفتن به منـزل و رسـيدگي بـه اُمـور      به

ر كـرد كـه مجلـس در روز    بنابراين نبايد تصو. خانوادگي را داشته باشند
ايـن توجـه را داشـته    . جمعـه اسـت   شنبه است بلكه مجلس در شب پنج

روزهـاي خداونـد محتـرم اسـت ولـي مجلـس فقـرا         ي هباشيد كه همـ 
دوشـنبه نيـز    همين وضعيت براي شب. شنبه جمعه است نه روز پنج شب

 .بايد رعايت شود
سـت كـه   در مجلس فقرا غير از كتاب نثر كه يكي از كُتبي ا -2

ـ    اجازه داده شده است كه قرائت مـي  درس عرفـاني   ي هشـود و بـه منزل
ـ . شـود  ات و اشعار بزرگان عرفان خوانـده مـي  گردد، از غزلي تلقّي مي ا ام

اينكه اين اشعار با صداي خوش و با قرائت خوانده شود، غنـا محسـوب   
را  اند كه قـرآن  در مورد قرائت قرآن هم دستور داده كمااينكه. گردد نمي

بـا   عسـجاد  به آواز خوش بايد خواند و روايت شده است كه حضرت
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خواندنـد كـه هركسـي رد     اي قرآن را مـي  چنان صداي ماليم و روحاني
به همين دليل اين امـر  . كرد اختيار مدتي توقّف مي شنيد بي شد و مي مي
توان غنايي كه شرعاً حرام است تلقّي كرد بلكه بالعكس، ايـن از   نمي ار

 .ل مواردي است كه بهتر است با صداي خوب خوانده شودقبي
اي كــه بــا آالت  بطــور كلّــي اســتفاده از هرگونــه موســيقي -3

گويند، در مجالس فقـري   شود و اصطالحاً به آن ساز مي موسيقي ادا مي
مجـاز   ،و در مجالس فقري فقط خوانـدن كتـاب بـا آواز   . صحيح نيست

 .نكه انحرافاتي رخ ندهدو غير از آن مجاز نيست، براي اي ستا
ــي       -4 ــتورات درويش ــه در دس ــت ك ــده اس ــه ش ــه گفت اينك

و با اوضـاع و  ( است الزم اع و احوالـرعي رعايت اوضـاحكام ش حتّي و
در  )كند متفاوت دستورات فرق مي ي همتفاوت يعني اَزمنه و اَمكن احوالِ

. كنـد  وجه فرق نمـي  هيچ جزئيات و ظواهر اَمر است، و در اصولِ كلّي به
البتّه ممكـن اسـت   . آنچه در باال بيان شده هميشه به همين وضع است

هـا   بنا به حاالت بعضي افراد دستورات متفـاوت باشـد ولـي آن تفـاوت    
شخصي است و در مجالس فقري عموماً بايد به همان نحوي كه بيـان  

 .شد و تاكنون معمول بوده است، عمل شود
انوان از آقايـان جـدا   در مجالس فقري همواره بايد مجلس ب -5

بانوان  ي هو براي تمام مدت مجلس رعايت حجاب شرعي از ناحي. باشد
حجابِ شرعي فقط بـراي مجـالس عمـومي     ي هاين مسأل. معمول گردد
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نيست، و در هر حال بايد در مجالسي كه به نـام فقـري اسـت رعايـت     
از فقرا  يكم ي هها يا روستاهايي كه عد آبادي ياشود، كمااينكه در شهر 

هستند و حتّي گاه همه اعضاي يك خانواده هستند، توصيه شـده اسـت   
نشينند، فرض  دوشنبه كه به ياد خدا دور هم مي جمعه و شب كه در شب

نكنند كه به هم محرم و محارم يكديگر هسـتند، بلكـه آقايـان جـدا از     
 .بنمايند ها بنشينند، و تمام مدت مجلس رعايت حجاب شرعي را خانم

آنچه به عنوان تغيير اوضاع گفته شـده اسـت؛ بـه مناسـبت      -6
ـْم َمـوَ : دوران اَخير است و به مناسبت اينكه ُ

َ
وا هل ِعـدُّ

َ
ٍة وَ أ ـوَّ

ُ
ْ ِمـْن ق

ُ
ْعمت

َ
ِمـْن ا اْسـَتط

 ْ
ُ
 

ِ
ْیل

َ ْ
ِ وَ ِرباِط ا

ِه َعُدوَّ اهللاَّ
ِ
ْ ِهُبوَن ب

ُ
مک َعُدوَّ

اخـوان از مـرد و زن    ي هبايد هم ،1
بشري است كوشش كنند  ي هي كه متداول جامعبر تحصيل علم و دانش

بدين جهـت اگـر   . هرگونه اظهارنظر اجتماعي باشند ي هو همچنين آماد
ها تغييراتي رخ داده است، با رعايت تمام احكـام شـرعي در    در معاشرت

حد اين تغيير بايد گفت كه متناسب با اوضاع فعلي است و زايد بـر ايـن   
 2.نبايد تصور كرد

***  
مجالس فقري بجز توجه بـه خداونـد و اسـتماع مطالـب      در -1

 .كتب خوانده شده هيچگونه گفتگوي دنيايي نبايد انجام گيرد

                                                                          
رو و اسبان سوارى آماده كنيد تا دشـمنان  توانيد ني و در برابر آنها تا مى:  60سوره انفال، آيه .  1

  .را بترسانيد خدا و دشمنان خود
  . ش.  ه 19/5/1382تاريخ  ي بيانيه.  2
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فقـرا حركـت    ي هپس از اتمام مجلس فقري الزم است كلّيـ  -2
 .وجود آيده ب ديگري نبايد در محل ي هنموده و هيچگونه جلس

ي هـر كجـا مجلـس فقـر     ،همانطوركه قبالً هم گفته شـده  -3
صـاحب مجلـس، بـزرگ وقـت بـوده، و       ،مدت جلسهدر تشكيل گردد، 

مت ديگري نداردصاحبخانه جز خدمت به فقرا س. 
از ديـد   ،هرگونه اجتماع فقرا به اعتبار اسـتمرار معنـوي فقـر    -4

لذا چنين اجتماعي بـراي گفتگـوي    ؛شود ديگران به عنوان فقر تلقّي مي
 .كارهاي صرفاً دنيوي نبايد صورت گيرد

سخنراني و پاسخ به سؤاالت فقري فقط براي افرادي كـه از   -5
   وقـت اجـازه دارنـد، م ر اسـت و ديگـران حـقّ گفتگـو      طرف بزرگ يسـ

  1.باره را ندارند دراين
***  

اگـر  . اي باشـد  وجـه نبايـد در محـلّ اجـاره     هـيچ  مجالس به -1
هيچيك از فقرا امكان قبـول ايـن افتخـار را نداشـت، مجلـس برگـزار       

 .گردد ود و يا تعطيل ميش نمي
منتسـب بـه    قرائت شود، و فقـط نـوارِ   پندصالح ،در مجالس -2

در مجـالس خصوصـي    را نوار آقايان مشايخ گرامي. اقطاب گذارده شود

                                                                          
آقـاي حـاج مهنـدس    نامـه بـه فقـراي يـزد توسـط      . (ش.  ه 24/12/1381تاريخ  ي بيانيه.  1

  .)جذبي عليرضا
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  1.توان گذاشت غير از دو شب فقري مي
***  

 ديكه اگر دور از وطن و مركز توجه اخوان هسـت  ديتوجه داشته باش
همـواره چشـم و    »...يمنـ  شيپ ي،و با من يمندر يگر «به مصداق  يول

 ديـ فراوان و ك ،و چون دشمنان عرفان. ما متوجه شماست ي گوش همه
ـ ولو با حسن ن يهمواره مراقب است، هر حركت طانيش اگـر مشـابه    تي

دوشـنبه و   يهـا  و شب ميكن يرا خنث ماست كه آن ي كيد باشد بر همه
ـ در ا ؛اسـت  يمجالس فقر جمعه مختص  ي جلسـه دوسـتانه   ،موقـع  ني

ـ با ييهـم در همانجـا   يمجـالس فقـر   د،يـ برقرار نكن يشخص باشـد   دي
بـرادر   ياسـتثنا ه ب( م هممعظّ خيمشا انير شده است و حتّي آقامقرّ كه
ـ  رياز خود حق ديد و بانرا ندار آن رييتغ حقّ )يريحا يم آقامكرّ  ياآقـ  اي
ـ هـم دار  يهرگونه سؤال و مطلب. استفسار شود يريحا م در مكـرّ بـرا  ،دي
بـه   شـان ينامـه توسـط ا   نيا. خواهند كرد ييراهنما شيدكتر آزما يآقا

ـ زياز هرگونـه تفرقـه بپره  . رسد ياطالعتان م ـوا َوال :دي
ُ
ن ِ

َ
 َوال

َ
ا وَ ـْحــت

ُ
ُ َز

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
أ

ْ ُمْؤِمننيَ 
ُ

مت
ْ
ن
ُ
ْوَن ِإْن ک

َ
ْعل

َ ْ
  2.األ

***  
 .جمعه و دوشنبه و صبح جمعـه برقـرار اسـت    هاي مجالس شب

ـ و بـه   ننديفقرا به هر عنوان كه تجمع كنند و با هم بنشـ  البتّه خـدا   ادي
                                                                          

  .ش.  ه 1384تاريخ مهرماه  ي بيانيه.  1
  .ش.  ه 21/11/1387تاريخ  ي بيانيه.  2
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حسـاب   يجزء مجـالس فقـر   گريمجالس داين  يباشند، مثاب است ول
ـ و د داريد يخودش برا يدر منزل شخص كه يكس و مثالً شود ينم  و دي

مجلس را  ،خدا بودن اديالبتّه با  كند، يم رو جلسه برقرا ندينش يم ديبازد
  1.شود ينم يتلقّ يمجلس فقر يول سازد يمتبرّك م

***  
با سالم، سالمتي و ازدياد توفيقات شما را از درگاه خداوند مهربـان  

در پاسخِ مطالبي كه نوشـته بوديـد مـوارد زيـر را بـه اطـالع       . خواستارم
  :برسانيد فقرا

ي نـوروزي هـم يـادآوري شـده اسـت       همانطوركه در اعالميه -1
الگو و نمونـه در رفتـار و    ،از بايد از هرجهتآقايان مشايخ و مجازين نم

ي نماز نظـم و انسـجام بيشـتر     گفتار باشند و چون هدف از صدور اجازه
باشد لـذا مجـازين نمـاز همانطوركـه      ها مي مجالس فقري در شهرستان

ي فقيـر   اند بـدون اجـازه   اقطاب بزرگوار سلسله در گذشته هم تذكّر داده
  .تقيماً از آنها تقاضاي سفر ننمايندو فقرا هم مس. مسافرت ننمايند

ي آنها محدوديت مكاني يـا زمـاني    براي مجازيني كه در اجازه -2
تعيين شده است چون تعيين اين محـدوديت نيـز ماننـد خـود اجـازه از      

آنهـا محـدود    ي اختيارات قطب وقت است لذا آقايان مجازيني كه اجازه
جمعـه و   س فقـري شـب  ماننـد مجـال  (به شهر يا استان يا زمان خاصي 

                                                                          
  .ش.  ه 1/1/1388تاريخ  ي برگرفته از بيانيه.  1



 35/  وچهارم شصتجزوه 

ي جماعت ننمايند و آقايـان   است در خارج از آن محدوده، اقامه) دوشنبه
  .مشايخ هم به آنها تكليف نكنند

اجـازه   ي در غير منطقه ،ي آنها محدود است مجازيني كه اجازه -3
  .باشند داده شده مانند ساير فقرا مي

شرايط برادران عزيزي كه در شهرهاي اصفهان و قم به خاطر  -4
نمايند ضمن تشكّر از  ي جماعت مي خاص طبق نظر آقايان مشايخ اقامه

  .ي آنها مخصوص همان شرايط خاص است آنان، بدانند كه اجازه
در استان كرمان ضمن قدرداني و تشكّر از زحمات آقاي حـاج   -5

سيد محمدرضا قاعي كه مراقبت دارند، در غياب ايشان يا بـه تقاضـاي   
اي كـه   قط برادر مكرّم آقاي محمود دالوري طبق اجازهايشان و فقرا، ف

ي نماز جماعت در مجالس فقري براي فقـرا   صادر شده است، حقِّ اقامه
  .را دارند
ِ وَ   -6

 ِمَن اهللاَّ
ٍ
َْبل ِ 

َّ
 ِإال

ِ
ـاس

َّ
 ِمـَن الن

ٍ
َحْبل

ُ ؛ 1 ـْد َجَعـَل اهللاَّ
َ
ْمـِرِه ق

َ
 أ

ُ
َ بـاِلغ ِإنَّ اهللاَّ

يْ 
َ
لِّ ش

ُ
  ِلک

ً
ْدرا

َ
ٍء ق

قـم بـه    ي ي جانسـوز تخريـب حسـينيه    د از واقعـه بع 2
نماز جماعت فقـرا در قـم تعطيـل     ي منظور آنكه مجالس فقري و اقامه

اي داده شـده   لباف شفاهاً اجازه نشود به چند نفر از جمله آقاي اميرعلي
زمـاني  ( است كه در قم اقامه جماعت كنند، اين اجازات موقّت و محدود

توجه بـه مشـكالتي كـه مشـاراليه دارد و از نظـر      بوده، لذا با ) و مكاني
                                                                          

 .مگر آنكه در امان خدا و در امان مردم باشند: 112عمران، آيه  سوره آل.  1
 .اي قرار داده است رساند و هر چيز را اندازه خدا كار خود را به اجرا مي: 3سوره طالق، آيه .  2
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شود، فقرا بدانند و خود مشاراليه نيـز از   عوالم فقري نيز مبتدي تلقّي مي
  .اقامه جماعت خودداري نمايد

غير از اجازاتي كه فقرا مطّلع هستند و فتوكپي فرمـان آنهـا در    -7
  .ي ديگري وجود ندارد دسترس همه هست، فرمان و اجازه

َویْ 
َ
ِسُبونَ ف

ْ
ا َیک ْم ِممَّ ُ ْ َو َوْیٌل هلَ

ِ
ْید

َ
ْت أ َ َت

َ
ا ک ْم ِممَّ ُ ٌل هلَ

 2و1
  

                                                                          
  .برند نها بدانچه نوشتند و واي بر آنها از سودي كه ميپس واي بر آ: 79سوره بقره، آيه .  1
   .)ارشادعلي(الدين حايري در پاسخ به جناب آقاي حاج شمس. ش.  ه 31/1/1389تاريخ .  2
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وه ی اجازات شا و  ی و زما کا دوده  رام و    ی ا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

انـد،   اي كه از عرفان و در واقـع از تصـوف اقتبـاس كـرده     مسأله
خودش صالحيت دارد حرفـي   ي درجه بندي است كه هر كسي در درجه

ؤْمنُ ها بارهـا گفتـه شـده كـه      در داستان. بزند يا كاري بكند اق  مـ   ،الطـَّ
ي  نشسـت و از صـحابه   مؤمني بود كه در زير يك طـاقي در بـازار مـي   

ي صـحابه هـم    همه. صادق بود و خيلي مورد احترام بود بزرگ حضرت
آمدند با او  ان مخالفين ميو چون شناخته شده هم بود، بزرگ. دانستند مي

داد البتّـه   پرسيدند، و خـودش جـواب مـي    كردند و مطلبي مي محاجه مي
يـك روز مشـغول چنـين    . گفت صبر كنيد از امام بپرسـم  گاهي هم مي

صحبتي بود كه يكي ديگر از شيعيان از آنجا رد شد و جلو آمد و سـالم  
مگـر ديـروز   : تايـن شـخص بـه او گفـ    . جـواب داد  الطَّاق مؤْمنُ. كرد

ــرت   ــه حض ــنيدي ك ــه      نش ــا مباحث ــا اينه ــه ب ــد ك ــادق فرمودن ص
 ؟كنـي  گفت پس چرا مباحثـه مـي  . گفت چرا شنيدم الطَّاق مؤْمنُ .نكنيد
گفت تـو خـودت   . نخواست بگويد كه من غير از تو هستم الطَّاق مؤْمنُ

نـد  فرمود كه آيا به تو هم گفت الطَّاق مؤْمنُ. او گفت بله ؟هم كه شنيدي
. پس بـرو پـي كـار خـودت    : گفت. نخير: او گفت ؟كه مرا نصيحت كني
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  . اجازه داشت كه بحث كند الطَّاق مؤْمنُيعني 
حال، اين مطلب ما در مورد كساني است كه نسبت به مـأذونين،  

گيرند كه ايـن آقـا    ايراد مي. كنند خصوص مشايخ، احترام الزم را نمي به
بـه تـو چـه؟ شـايد     : شد، بايـد گفـت   كه آمدند اينجا چنين شد و چنان

تو اگر سـؤالي داري بايـد از   . مصلحت همين است كه مثالً چنين بشود
آن كسي كه اين مأموريت را داده بپرسي كه ايـن مأموريـت حكمـتش    

وجـه حـقّ دادن دسـتورالعمل     هيچ چيست؟ از طرف ديگر هم، مشايخ به
از كـي  . يمگوينـد از فـالن كـس پرسـيد     هـا مـي   بعضـي . كلّي را ندارند

كس هم اگر گفته به عنـوان مشـورت    آن فالن. پرسيديد؟ از فالن كس
مشايخ فقط يكي دستورات مربوط به تشـرّف و ايـن قبيـل    . به تو گفته
گويند و يكي هم دستوراتي مربوط به محلّـي كـه مأموريـت     امور را مي
  1.دهند دارند، مي

***  
و ه بـود  يك مرتبه در مجلس درويشي يكي از تازه فقـرا نشسـت  

مجذوب ايشان بود و حال آنكـه در   ،عماد بود شيخ ه حاجمتوج شنگاه
ــ   ــد توج ــه قطــب هســت باي ــي ك ــردمجلس ــه او ك ــايخ ،ه ب ــه مش  .ن

و  عمـاد  شـيخ  عليشاه بـا تنـدي رو كردنـد بـه آقـاي حـاج       صالح آقاي
از شخصـي  ايـن را مـن   ( كنيـد؟  شما اينطور درويش تربيت مـي  :گفتند
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خيلـي   كردند و حـاج شـيخ عمـاد   اشاره به او  )نبودمآنجا شنيدم، خودم 
چـون   .مرحـوم ابوالحسـن مصـداقي هـم اينطـوري بـود       .منقلب شدند

مجــذوب ايشــان بــود و تــا . ي داشــتندعمــاد حالــت خاصــ شــيخ حــاج
 :گفـت  مـي  .را داشـت عليشاه را نديـده بـود همـين حـال      صالح حضرت
تـا   !ندعمـاد هسـت   شـيخ  حـاج  عليشاه هم در معنا تابع آقاي صالح آقاي

را بردنـد   عماد، ابوالحسـن مصـداقي  شيخ  در يك سفر آقاي حاجاينكه 
برگشـت ديگـر   كـه  بعـد   .عليشاه رسيد صالح بيدخت كه خدمت حضرت

  1.عماد را فراموش كرده بود شيخ آقاي حاج

***  
كـه پـس از   ... در مورد آقـاي . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

اند بايد توجه داشـته باشـيد    هفوت مرحوم آقاي محقّق دچار ناراحتي شد
ـ: فرمايـد  اينكه خداوند به پيغمبر مـي 

َّ
 ِإن

َ
ـٌت وَ  ك ُتـونَمیِّ  َمیِّ

ْ ُ َّ
، تـو از بـين   2 ِإ

روي و آنها هم از بين خواهند رفت، يا در جايي ديگر بعد از ذكر نـام   مي
 : فرمايـد  به عنـوان رسـالت مـي    صمحمد

َ
ـِإْن مـاَت ا
َ
 ف

َ
 ا

َ
 ْ

ُ
ْبـمت

َ
ل
َ ْ
ِتـَل ا

ُ
  ْو ق

 
َ
 ا

ِ
 ْعقاب

ْ ُ
مک

ي الهـي مرجـع تشـخيص     ي آن است كـه نماينـده   دهنده ، نشان3
. آقاي محقّق اجازه از مقامي داشتند كه اصـالت بـا آن مقـام بـود    . است

شود بلكه با رحلـت   بنابراين با رحلت آقاي محقّق هيچ امري عوض نمي

                                                                          
  .ش.  ه 2/9/1387برگرفته از گفتارهاي عرفاني، تاريخ .  1
 .30آيه  سوره زمر،.  2
 درگذرد شما به دين جاهليت خود بازخواهيد گشت؟) محمد(اگر او: 144عمران، آيه  سوره آل.  3
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البتّه داشتن عالقه به درويشـي  . شود موضوع عوض نمي هيچكس اصلِ
صوص به شيخي كه موجب تشرّف شخص شده باشد امر عـادي و  خ به

انسان را از  طبيعي است ولي تا حدي بايد به اين عالقه توجه داشت كه
  1.زندگي باز ندارد

***  
گويد من در ميان غذاها قيمه دوسـت دارم، يكـي    مثالً يكي مي

گويـد مـن فسـنجان دوسـت دارم، قيمـه دوسـت نـدارم، همـين را          مي
و تفرقـه  . نگويند طرفداران قيمه، طرفداران فسنجا نند و ميك مي بزرگ
البتّـه آن احترامـاتي   . ام باره به همه اخطار كرده ايناندازند؛ كه من در مي

. كه خود بزرگان و مشايخ نسبت به هم دارنـد، آن قابـل رعايـت اسـت    
مثل اينكـه مـا هـم در    . رود اش مقدم است، مقدم مي مثالً آن كه اجازه

اند  عليشاه، پدر بر فرزند وصيت كرده سلطان مان از زمان حضرت هخانواد
تـر باشـد،    اند اگر يكي از شماها، حتّي يك روز از ديگري بـزرگ  و گفته

 لّـا وا. اين نظم است، اين بسـيار خـوب اسـت   . بايد به او احترام بگذاريد
 شما دو تا چشم داريد، آيا اين. مشايخ هيچكدام بر ديگري برتري ندارند

چشم را از آن يكي چشم بيشتر دوست داريد؟ هر دو چشم است، هر دو 
كه اگر به محكومي بگويند اين چشمت را دربياوريم  با هم است؛ بطوري

چه بسا از اين سؤال ناراحت بشود و ترجيح بدهد هـر   ؟يا آن چشمت را

                                                                          
  .ش.  ه 27/10/1380برگرفته از مكاتيب عرفاني، تاريخ .  1
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  .دو چشمش را درآورند
رد، آو اجـازه مشـايخ، هـيچ ترجيحـي نمـي      ي تقدم زمـانِ  مسأله

ديد خـود مشـايخ   . ارجحيتي وجود ندارد كه فقرا بايد آن را رعايت كنند
  1.كار كنند هدانند چ كند و مي خيلي بهتر از شما كار مي

***  
دانيم البتّه گاهي هـم   خيلي چيزها متداول شده معني آن را نمي

 ، بـه او مسخره كنندكسي را خواهند  برند مثالً مي كار مي بعضي عمداً به
خواهنـد حضـرت واال    به او نمـي در صورتي كه ! حضرت واال :يندگو مي

 .گوينـد واالحضـرت   مـي  ،ت كننداذياو را خواهند  ميبلكه چون بگويند 
آقاجـان مردانـي،    ،اسـت  شود آقاجان يكي از اين لغاتي كه استعمال مي

احسـاس  چنـين  اگر هم واقعـاً   .اينها آقاجان شما نيستند .آقاجان حايري
 .يـك پـدر بيشـتر نيسـت     .ود اين همه پدر داشـته باشـيد  ش نمي ،كرديد

چنـد   .بنابراين استعمال لغت آقاجـان در ايـن مـورد خيلـي غلـط اسـت      
  .ام گفته بار

ي  معنـايي كـه از كلمـه   . يكي ديگر از ايـن لغـات دولتسراسـت   
دولتسرا  .است افتاده اش دور متداول شده از معناي اصلي اكنون دولتسرا

ي  در خانـه  و امپراطور نشستهمثالً يك حاكم يا در اصل يعني جايي كه 
به كسي كه  ،)مثالً(آيد يك قران به او بدهند او باز است كه هر كس مي
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استعمال لغت دولتسـرا  به  بنابراين .شود داد بيايد بيشتر از يك قران نمي
 چه كسيمنتها گاهي براي اينكه مشخص شود منزل  .ت كنيدخيلي دقّ

اسـت كـه   به اين معنا از كلمـاتي  . دولتسرا :گويند مي ،خواهيم برويم مي
منـزل مـا را دولتسـرا     .گويـد بگـذار بگويـد   بغلـط هـم   كه  ،معفو است

آنوقـت شـما    .ما را قبـول نـدارد   كه دولت دولتي؟سراي چه  ؛گويند مي
دولتسـراي   :گوينـد  ميكه به طريق اولٰي غلط است  دولتسرا؟ :گوييد مي

عمـداً   كسيل او !رت آقاي حايريدولتسراي حض !حضرت آقاي مرداني
 ،كنند حرف خوبي اسـت  بعد ديگران خيال مي ،گويد يك حرف غلط مي

و  دانشـجويان يـك لغـت زشـتي    مثل آنكـه در گذشـته    .كنند تكرار مي
د و حال آنكـه  ندادند كه به جاي سالم بگوي مي ها ياد به خارجي يفحش

فحـش  در واقع كند ولي  كرد سالم مي خيال ميآن خارجي  .فحشي بود
  1.ت كنيدهم دقّ يتانها اين را در صحبت. داد مي

***  
ـ و بزرگان را رعا خياحترام مشا -1 كـه   عملـي  چيكننـد و هـ   تي

 .اورنديخود باشد بجا ن شود ولو ظاهراً در مقام دفاع از نياستشمام توه
بـرادران خـود را ملحـوظ دارنـد و      تيرعا زين خيمسلّماً مشا -2

آنهـا اغمـاض    يمراقـب آنهـا بـوده و از خطاهـا    همچون برادر بزرگتـر  
 .كنند مي تيآنان را هدا ،و در خلوت ندينما مي
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  ُس یئرَ به مصداق  -3
ْ
 ال
َ
 ق

ِ
مْ ھُ ـمُ خادِ  وم

در خدمت به اخوان و تواضـع   1
نسبت به آنان بكوشند و از آن غفلت نكنند و توجـه داشـته باشـند كـه     

ـ  خيمشا انيآقا يها اندر فرم يشده و حتّ هيهمواره كتباً و شفاهاً توص  اي
ـ تكرار شده است كه خدمت محوله به آنان با هيتوص نيا نيمجاز بـر   دي

 2.ديفزايتواضعشان ب
بندگان خـدا   تيارشاد و هدا تيمحترم سلسله كه مسئول خيمشا

ـ  وسـته يعبادت دانسته، پ نيخدمت را باالتر نيرا مفتخر هستند، ا  ادآوري
ي  محتـرم در اقامـه   نيمجاز نيخود باشند و همچن ريخط تيمأمور نيا

 گـران يي د در گفتار و رفتـار اُسـوه   ياله اتينماز جماعت بكوشند با عنا
و در  نـد ينما ياتّحاد و انسجام فقـرا سـع   جاديقلوب و ا فيبوده و در تأل

 ميبه تعظـ  نيو سالك نيطالب قيو تشو ياز نواه ياطاعت از اوامر و دور
در جلـب و   گريكـد يم نسـبت بـه   و احترا ليو تجل يو ملّ يشعائر مذهب
  3.نديهمت نما ت،يوال ميها به صراط مستق جذب دل

***  
ـ    مشايخ بزرگوار هركدام سبك و سـليقه   ي هاي منطبـق بـا مرحل

يكي از  ،سلوك خويش دارند و لذا ساير سالكين برحسب سلوك خويش
پسندند و اين پسند هرگز مايه و دليل اخـتالف نيسـت و    ها را مي روش
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ـ   اگر خداي نكرده بدون اين توجه بعضي تفاوت. اشدنبايد ب ي  ههـا را ماي
بـديهي اسـت، خـود آقايـان مشـايخ      . اختالف قرار نهند، دو گناه دارنـد 

اند چنين خطـايي عظمـت پيـدا كنـد و      اند و نگذاشته تاكنون توجه كرده
  1.كنم كه از اختالف بپرهيزند اميدوارم و به فقرا توصيه مي

***  
 مخصوصـاً  يمـان يا شـقدمان يادب نسبت بـه عمـوم پ  احترام و  -6

 زيفقرا الزم است البتّه آنان ن ي بر همه نيذونأمحترم سلسله و م خيمشا
ت و      انيبتدجوانان و م نسبت به فقرا مخصوصاً در فقـر بـا كمـال محبـ

 .را آموزش دهند يفت، آداب فقرأر
ه محبت را نسبت ب تيسلسله نها نيذونأو م خيمشا نكهياز ا -7

امـر   ي جهـه و وِ ندينما يله كوشش ممحو فيداشته و در انجام وظا ريفق
دهنـد، سپاسـگزار و دعـاگو هسـتم و انتظـار دارم       يرا مورد توجه قرار م

ـ بطـور روزافـزون لـوازم ا    زين گريكدينسبت به  ت و احتـرام را    ني محبـ
  2.فقرا باشند يالگو رام نيو در ا تيرعا

***  
ي نـوروزي هـم يـادآوري شـده اسـت       همانطوركه در اعالميه -1

آقايان مشايخ و مجازين نماز بايد از هرجهت الگـو و نمونـه در رفتـار و    
ي نماز نظـم و انسـجام بيشـتر     گفتار باشند و چون هدف از صدور اجازه

                                                                          
  .ش.  ه 1384مهرماه  ي تاريخ بيانيه 7بند.  1
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باشد لـذا مجـازين نمـاز همانطوركـه      ها مي مجالس فقري در شهرستان
ي فقيـر   اند بـدون اجـازه   هاقطاب بزرگوار سلسله در گذشته هم تذكّر داد

  .و فقرا هم مستقيماً از آنها تقاضاي سفر ننمايند. مسافرت ننمايند
ي آنها محدوديت مكاني يـا زمـاني    براي مجازيني كه در اجازه -2

تعيين شده است چون تعيين اين محـدوديت نيـز ماننـد خـود اجـازه از      
آنهـا محـدود    ي اختيارات قطب وقت است لذا آقايان مجازيني كه اجازه

مانند مجـالس فقـري شـب جمعـه و     (به شهر يا استان يا زمان خاصي 
ي جماعت ننمايند و آقايـان   است در خارج از آن محدوده، اقامه) دوشنبه

  .مشايخ هم به آنها تكليف نكنند
اجـازه   ي ي آنها محدود است در غير منطقه مجازيني كه اجازه -3

  .باشند داده شده مانند ساير فقرا مي
برادران عزيزي كه در شهرهاي اصفهان و قم به خاطر شرايط  -4

نمايند ضمن تشكّر از  ي جماعت مي خاص طبق نظر آقايان مشايخ اقامه
  .ي آنها مخصوص همان شرايط خاص است آنان، بدانند كه اجازه

غير از اجازاتي كه فقرا مطّلع هستند و فتوكپي فرمـان آنهـا در    -7
  .ي ديگري وجود ندارد و اجازهدسترس همه هست، فرمان 

ِسُبونَ 
ْ

ا َیک ْم ِممَّ ُ ْ َو َوْیٌل هلَ
ِ
ْید

َ
ْت أ َ َت

َ
ا ک ْم ِممَّ ُ َوْیٌل هلَ

َ
ف

1  

***  
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را آنقـدر   خياز مشـا  يكـ يفقرا مثالً  يبعض نيب كه در ما هديد راًياخ
حتّـي  . كننـد  مـي  ردط را گريد يآنها دهند و جلوه مي كنند و مي فيتعر

ـ . است يغلط كار زشت و ارينباشد، بساين كار  هم در يتياگر سوءن  يول
ـ خواهند  مياست كه  ييها تيسوءن نهايا غالباً  بشـود و  جـاد يفقـرا، ا  نيب

  1.دنينما جادياختالف ا
***  

 يبـرا . دارنـد  خصوصياتيكدام هر نهايشوند ا مي نييكه تع خيمشا
ات ئاقتضـا  ،كه هستند يدر آن زمان اي داي كه هستن كه در آن منطقهنيا

م هـم مجتهـد مسـلّ    يرئعبداهللا حـا  خيحاج شآقاي  مثالً .مختلف است
 يمرحـوم آقـا  . را داشـت  شتيجـامع  ،بـود  يهم عـارف بزرگـ   و سوادبا

 اريبسـ  ،ديباش دهياز شما د يليخ ديكه او را هم شا ياصطهبانات جمعه امام
ـ رومرد وارسته و د ـ ا يوقتـ  .بـود  يقلنـدروار  شي هـر دو در   خيمشـا  ني

 يآقـا به ايشان مرسوم بود كـه  جمعه كه  امام يستند آقانش مجالس مي
ـ خواندنـد   ها مـي  كتاب نياز ادر مجلس كه  يمدت كي ميگفت امام مي  اي

 شـاه يعل رحمـت  يي آقـا  بـا اجـازه   گفتنـد  مي هر چه، اي ندشد خسته مي
 .بـود حالت  كدو سب نيا. ها هستند يمناجات م،يشوند بروبلند ها  يخرابات

ـ  .كامالً متفاوت اسـت  يدو جاخرابات و مناجات  ـ ا يول بـا   خيدو شـ  ني
حـاال  . با هـم خـوب بودنـد    يليخكردند و  احترام خاصي با هم رفتار مي

مختلـف   يها چهره .كنند بيشتر نگاه مي خياز مشا يكياز فقرا به  يبعض
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او  يبـه سـو   يهر كس: ديفرما است كه خداوند مي نيا يهم برا خيمشا
سره از آن بـاال  كيكه نينه ا ،ادهداوند فرستخ كه است يطناب .دارد يراه

ـ ا. به او وصـل اسـت   يفرستاده هر كس يطناب !نه ،نگاه كند طنـاب   ني
ـ كـرده كـه ا   هيهمـه را هـم توصـ   و خداونـد  مختلف دارد  يها رنگ  ني
ما هم خيلي ( ا داردناعت حيبه قرائت صح يلينفر خ كي .دنريرا بگ طناب
ـ ا: گويـد  مي ستيئتش درست نمثالً قرا يخيش كي ندياگر بب ).داريم  ني

كـه قرائـت او درسـت اسـت و     هست  يخيش يول است؟ يخيش طورچ
كـه قرائـت اصـل    فهمانـد   گيرد و به او مـي  دست آن درويش را هم مي

كـه   يخيبـه آن شـ  اين است كه همين درويش  .اصل دل است ،ستين
ـ ا .كنـد  اقتدا مـي  كند و به او در نماز سالم مي ستيقرائتش درست ن  ني

  .وت استتفا
ـ  شيدرو نيااما  ـ حسـب حـاالت و معنو  كـه بر  شيدروريـ غ اي  اتي

 نيا .ديبگو »آقا حضرت« خيبه آن ش ديارادت دارد، نبا يخيخودش به ش
گفتـه   يزيچ نيهم بفهمد چن خيشرك است و اگر آن شاز نظر عرفاني 

احتـرام كامـل بـه آن    هرحـال بايـد    به يول. بزند در دهان او دياست، با
  1.شودب خيش

***  
 نيا ،شود يداده م يشيجماعت كه در درو ي اقامه ي اجازهدر مورد 

ـ  يمال تيمز چيه حـدود خـودش    يندارد كه آنها بخواهند اذيت كنند ول
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در همـان   اناًيكه گفته شده، اح ينماز مانه ي اقامه ،هم مشخص است
  ي مـثالً اجـازه   باشـد؛  ، مـي كه گفته شـده  يكه گفته شده و زمان يمحلّ
و  ديفقط در روز ع يعني د،ينماز ع ي اقامه ي اجازه نيا. دينماز ع ي اقامه

. خـودش اسـت   اجازه مخـتص  نيا. شودانجام  ديدر همان شهرستان با
را بـه   اش فهيحق ندارد خودش وظو  شود يم نييتع ليكه وك همانطوري

كه  يكس نيبنابرا ،ندارد يگريد ليانتخاب وك حقّ و ارجاع كند يگريد
 يگـر يبه د يا اجازه نكهيا حقّ خ،يمشا انياز است و حتّي آقامجاز به نم

ـ يالبتّـه نظرشـان خ  . بدهند ندارند همـه را بهتـر   چـون  ر اسـت،  مـؤثّ  يل
ـ خودمـان كـه رعا   يما گاه. دناراجازه مطلق ند حقّ يول شناسند يم  تي
و  كه شـأن اجـازه سـبك بشـود     شود يموجب م م،يكن يحدود را نم نيا

ـ نبا انينها خود آقانه ت. تلقّي شودمسخره  خـود   ، بلكـه بكننـد چنـين   دي
. سـت ين حيصـح  نيكنند كه ا يادآورير بدهند، تذكّ دياخوان، فقرا هم با

 يانتقـاد  شانياز ا يهر كس غمبريدر زمان پ ؛توان مثالي زد باره مي دراين
 دنـد يد ها جنگيكي از در . كردند يكه وارد بود قبول م يانتقاد كرد، يم

چـه   فرمودند شما. كردند يپچ، انتقاد م پچ كنند، يت مدو نفر با هم صحب
ـ بـود   يهـ امر ال يكه كرد يكار نيبگو ا اول: ؟ گفتنددييگو يم نظـر   اي

اشـتباه   ،يپس اشتباه كرد گفتند. نظر خودم بود: خودت؟ حضرت فرمود
  1.حضرت هم قبول فرمودند. را گفتند
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  آنای   
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن ح الرَّ   .ميالرَّ

بسـياري اوقـات در عـرف    . لغت عربي است به معنـاي او  »هو«
كـه نـام    )حتّي به نحـوي در عربـي هـم هسـت    ( فارسي مصطلح است

نويسـند كسـي خـدمت امـام      نويسند؛ مثالً در كتـب مـي   بزرگان را نمي
كننـد   نـام امـام را سـعي مـي    . گويند حضرتش فرمـود  عرض كرد يا مي

ــند ــي . ننويس ــات م ــا در مكاتب ــند ي ــدگان  «: نويس ــدس بن ــاحت مق س
دانـيم و   شـأن وي نمـي   ؛ يعني ما خودمـان را هـم  »آقاي فالن حضرت

هم اشاره به نام خداست، اشـاره بـه    »هو«. نويسيم بندگانش نامه مي به
ـ    بـه  »هـو «خداست؛ در قرآن هـم مكـرّراً    كـار بـرده    هعنـوان خداونـد ب

ـ  ي كـه يـك كلمـه    »هو«بنابراين آيا بهتر است كه . است شده اه و كوت
 متبرّك است و در قرآن هم ذكر شده را بنويسيم يا 

ِ
ِ  ِبْسـم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن   الـرَّ

ِ
حمي را  الـرَّ

به لحاظ احترام، نوشتن . چند نقطه بگذارند اهللاّٰ بنويسم و سپس به جاي 
 شـما   ي امـا اگـر هـم مطـابق گفتـه     . تر است بهتر و ساده »هو«

ِ
 اهللاّٰ  ِبْسـم

 اهد گرفت كه چرا بنويسيم، ديگري مثل شما ايراد خو
ِ
نويسـد،   مي اهللاّٰ  ِبْسم

بنابراين، . تعالي و امثال اينها را بنويسيد كنيد، باسمه نام خدا را سبك مي
، 121و امـا در مـورد   . ي نيست كه قابل بحث باشـد ي مهم اينها مسأله
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دانم توجه داريد كه حروف ابجد تا همين پنجاه، صد سال پـيش در   نمي
ابجد، هـوز،  : حروف ابجد كه عبارتند از. مرسوم بودخود ايران هم خيلي 

از حروف الفبا تشكيل شده و هر حرفي برابر با عـددي  ... حطي، كلمن و
در گذشته براي اينكه عدد را ننويسند و يا اينكـه خيلـي وقـايع را    . است

شود لغتـي   خواهند بگويند چون عدد حفظ كسي نمي كه تاريخش را مي
شود و هر وقت خواسـت از آن   ت آسانتر حفظ ميآوردند كه آن لغ را مي

كـه ديـوان حـافظ اسـت و بـا        ،جام آينهمثالً در كتاب . كند استفاده مي
  :گويد تعليقات مرحوم استاد مطهري تنظيم شده است، در يك جا مي

   كنــف رحمــت حــق منــزل او دان و آنگــه
 سال تاريخ وفاتش طلـب از رحمـت حـق     

كه جمع كنيد، تاريخ وفـات ايـن    را »حق رحمت«ي  يعني كلمه
  :فرمايد يا در مورد شيخ ابواسحق مي. شخص است

   بلبل و سرو و سمن، ياسمن و الله و گـل 
 هست تـاريخ وفـات شـه مشـكين كاكـل       

حسب حروف ابجد جمع كنيد تاريخ وفـاتش  اين چند لغت را كه بر
ست تر از حفظ كردن يك عدد ا حفظ كردن اين امر خيلي ساده. شود مي

و اين رسم از قـديم در عـرب و در ايـران بعـد از اسـالم موجـود بـوده        
در كتب شعرا و كتب غيره هم ببينيد ماده تاريخ زياد هست؛ يعني  .است

. اسـت  »ياعلي«هم به حروف ابجد  121. گذارند به جاي حرف عدد مي
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ي واليـت   علي جلوه ،»ياعلي«؟ وقتي گفتيم »ياعلي«و  »هو«حاال چرا 
اي نيســت كــه قابــل  ســت در روي زمــين و بنــابراين مســألهخداونــد ا

  1.باشد انتقاد
***  

 به جاي  آايد كلمه  در مورد سؤالي كه نوشته
ِ
ِ  ِبْسـم   اهللاَّ

ِ
ْمحن   الـرَّ

ِ
حمي الـرَّ

نويسـند، در كتـب    عرفي كه االن پيدا شده است اسم اهللا را نمـي   است؟
تـاريخي را   حسب حـروف ابجـد  يعني بر. نوشتند م ماده تاريخ ميقدما ه

تـر   زنند تا آن تاريخ به دسـت بيايـد و سـاده    كنند و جمع مي حساب مي
اصطالح، علوم و آداب و رسـوم گذشـته را    انه چون بهتأسفمنتها م. باشد

شود و حال  اند كه از بين ببرند، حروف ابجد امروز تعيين نمي سعي كرده
ينكه به ملّيت هوز آشنا شدم بدون ا و آنكه من خودم در دبستان با ابجد

در چنـد  . به معناي خداونـد اسـت   »هو«. اي بزند يا به مذهب من لطمه
: بـه عـوض نـام خداونـد ذكـر شـده اسـت از جملـه         »هـو «جاي قرآن 

 إِ  ِإلـهَ  ال
ّ

گرچه ضميري است كه در زبان فارسـي بـه    »هو«بنابراين . ُهـو ال
وض شـود عـ  كار برده  معناي او آمده ولي وقتي در فارسي و در عربي به

اسـت؛   »يـاعلي «حسب حـروف ابجـد معـادل    هم بر 121. نام اهللا است
و از لحاظ واليت دست توسل به دامن علي  »هو«يعني از لحاظ توحيد 

ي آن است كه القاء چنين سـؤالي   دهنده سؤال ديگر شما نشان. زنيم مي
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بيند يعني قبالً تصـميم گرفتـه اسـت     براي كسي است كه جز بدي نمي
ا فالن روش بد است و هر چـه از او ببينـد آن را بـه    كه فالن شخص ي

ت ِإنْ كند و  بدي تعبير مي
ْ
ل
ُ
  .آورد مي  ق

پيغمبـر اصـالً هـيچ چيـز      ؟نوشـت  نمـي  آايد چـرا پيغمبـر    گفته
َیمیِنـال :نوشت لذا نمي

ِ
ُه ب

ُّ ُ َ
 
َ

ـون ك
ُ
ُْبِطل

ْ
ْرتـاَب امل

َ
 ال

ً
بـار   فقـط يـك  . فرمود 1 ِإذا

ود نوشـته شـود كـه آن را هـم ديگـري      ي رفتن به مكّه قرار ب عهدنامه
سـال   صـد  چنـد  و حـال شـما بعـد از هـزار    . نوشت و پيغمبر انشاء كرد

گفـت دو   يعني چه؟ ولي مسلّماً اگر پيغمبـر بـه آنهـا مـي     آپرسيد  مي
يكي اينكه اهللا كيست؟ ديگر اينكـه علـي كيسـت؟    : شد مشكل پيدا مي

ي اعـالم   را به منزلـه  ما اين علي. اي نبود عالوه زمان پيغمبر كه علي به
بهتـر آن  . بـريم  كار مـي  دانيم به اينكه بعد از پيغمبر، علي را جانشين مي

حضـرت  . اي انجـام دهيـد   طرفانـه  تان را با ديد بي مطالعهشما است كه 
ايـن طـرز   . ايد قضـاوت نكنيـد   اند كه تا قول هر طرف را نشنيده فرموده

بر ايـن مطلـب انتقـاد و    ي اين است كه در ابتدا  دهنده سؤال شما نشان
قبل از اينكه بر امـري انتقـاد داشـته    . كنيد ايراد داريد و سپس سؤال مي

نه اينكه اول . باشيد يا آن را رد كنيد، تحقيق كنيد و بعد تصميم بگيريد
  2.آن را بد بدانيد و بعد بپرسيد

                                                                          
اگر چنان بود اهـل باطـل بـه    . نوشتي و به دست خويش كتابي نمي: 48سوره عنكبوت، آيه .  1

 .افتادند شك مي
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***  
مـان ايـن اسـت كـه در      مـا رويـه  . نام يك گروه نيست »121هو«

 »121هـو «فهمنـد كـه    حال اگر آنان نمي. بنويسيم آها  ابتداي نوشته
چيست تقصير ما نيست؛ تقصير فرهنگياني است كه فرهنگ سنّتي ما را 

آنهـايي اسـت كـه ديگـران را در جهـل نگـه        اند و تقصير ترويج نكرده
 :فرمايـد  چنانكـه مـي  . اشـاره بـه ذات خداونـد اسـت     »هـو «. دارنـد  مي

ُهـ الِإلـهَ 
َّ

خواهنـد اسـم    اي مـي  وقتي در پشت پاكت يا نامـه اكنون  هم. وـِإال
گذارنـد،   كسي را ببرند كه مثالً شكراهللا است براي اهللا چند تا نقطه مـي 

گـوييم   وقتي مي. گوييم است كه ما مي حال آنكه اين اهللا غير از آن اهللا
ما هم براي اينكه نام خـدا را  . شكراهللا، مجموع اين لغت نام كسي است

در چنـد  . »هو«نويسيم  گذاريم و مي به نام خدا را مي نبريم ضمير اشاره
هُ  ِإلهَ ال: جاي قرآن فرموده است

َّ
هـم برحسـب حـروف     »121«و اما . وـِإال

است؛ يعني ما بعد از خداوند بـر واليـت علـي     »ياعلي«ابجد، منطبق با 
متمسكيم كه واليت علي هم به شريعت محمدي متمسك است و اين 

  1.است »121هو«معناي 
***  

ست كه خيلي در ادبيـات ايـران هـم متـداول     ه اي عبارت عربي
سـانُ اإلِ  شده است كـه 

ْ
، انسـان عـدو اسـت بـر آنچـه كـه        ِھـلَمـا جُ َعـُدٌو   
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در جايي . دشمن است شناسد با اسم خدا حتّي چون خدا را نمي. داند نمي
 اند بـه نـام گـروه    ديدم كه نوشته بود اخيراً در اصفهان گروهي پيدا شده

 آ ؛ ببينيد يك چنين جهلي دارند، بعد هم با همين جهل، بـا »121هو«
مگـر  . هو يعنـي او ! مخالفت كنيد؟ آ كنيد با چطور جرأت مي. مخالفند
 .»هـو «برنـد؟   ي ادبيات از خداونـد بـه ضـمير غائـب نـام نمـي       در همه

بينيـد   در ادارات يا خيلي جاهاي ديگر مـي . هم مخفف ياعلي است 121
كنند براي اسامي متبركّه كه اگـر مـثالً    ز ديوار آويزان ميپاكت بزرگي ا

برند و در  اي وسطش مثالً اسم اهللا داشته باشد آن تكّه را مي در روزنامه
! عجـب مردمـي  : گويـد  اگر كسي از بيرون نگاه كنـد، مـي  . ريزند مي آن

چقدر احترام بـراي اسـامي مقدسـه قائلنـد كـه حتّـي بـه اسـمش هـم          
ولـي در عمـل وقتـي بياينـد و بـه آزمـايش       . تي بشودگذارند جسار نمي

اينها اگر دستشان برسد العياذبـاهللا پـدر   ! بينند نه بخواهند نگاه بكنند مي
 دهند آزار مي) اگر فرض كنيم داشته باشد(را  »هو«جد.  

نـام ابجـد وقتـي     ايم، بـه  در ادبيات قديم يك الفبا بود كه خوانده
 ي ن است؛ يعنـي در همـان مرحلـه   كس شاگرد ابجدخوا گفتند فالن مي

حاال ليسانس، يـا  خواند ولي  مي... گيرد، ابجد، هوز اولي كه سواد ياد مي
ادبيـات ايـران اصـالً آغشـته     . داند چيست حتّي استاد ادبيات، ابجد نمي

  .است با همين ابجد، هوز
انـد   در حروف ابجد هر حرف برابر با يك عدد است، مـثالً گفتـه  



 55/  وچهارم شصتجزوه 

ن،    ... برابر با دو »ب«ر با يك، براب »الف« مـك«تـا ده، بعـد از ده، كَل« 
تـواريخ   ي قـديم در همـه  . ، چهل پنجاه برابر با سي »ل«برابر با بيست، 

تواند به سادگي حفظ بشـود،   براي اينكه عدد حفظ بشود، چون عدد نمي
است، بشر قدرت اين نهايت  خيلي اعداد بي... 1348، 1349، 1350مثالً 

. انـد كـه حفـظ بشـود     ندارد، هر عددي را به يك حرفي درآورده حفظ را
كـه در حضـرت    نعليشـاه  سـعادت  مثالً در سنگ مزار مرحوم آقـاي 

  :آن را برداشتند، در آنجا نوشته بود آ عبدالعظيم بود و دشمنان
   علــــــي و رحمــــــت و ســــــعادت را

 دان جمـــع كـــن ســـال رحلـــتش مـــي   
عليشـاه،   نايه از رحمتحضرت نورعليشاه، رحمت ك نايه ازعلي ك

شود،  خيلي زود حفظ مي بيتاين  1.است عليشاه سعادت كنايه از سعادت
را بيـت  بگويند، اين  1293شود، بجاي اينكه  ولي تاريخ وفات حفظ نمي

شود، ولي رقم به سـادگي حفظتـان    مي حفظتان تراين شعر زود. اند گفته
سـال رحلـت را   كنيـد   هر وقت خواسـتيد، اينهـا را جمـع مـي    . شود نمي
  .گوييد، اين خيلي سهل است مي

برنـد و تـوي پاكـت     بينيم اسامي مقدسـه را مـي   در مواردي مي
رسند چند تا نقطه  گذارند يا در روزنامه، در نامه، وقتي به اسم اهللا مي مي

                                                                          
ي علـم و   نابغـه قـاي رضاعليشـاه در   آ اين بيت از ملّا محمد صادق روشن اسـت و حضـرت  .  1

شود آن است  از حسن اتفاق كه حمل بر كرامت مرحوم روشن مي«: اند فرمودهمرقوم  عرفان
عليشاه  و جناب حاج شيخ عبداهللا حايري رحمت) حاج ملّاعلي(كه جسد جناب نورعليشاه ثاني

 .»نيز بعدها در پهلوي همان قبر شريف دفن شد
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. گذارند اهللا، حبيب و بعد چند تا نقطه مي گوييم حبيب گذارند مثالً مي مي
اي،  اهللا نوشـته  با دست آلوده به خون بنـدگان حبيـب  كه تو   آخر اين اهللا

! نويسيم مقدس نيسـت؟  ولي اهللا واقعي كه مي! همان اهللا مقدس است؟
. اشاره و كنايه است» هو«. دشمن باشد آ اصالً معني ندارد كه كسي با

، به جـاي  »هو«گويند  به جاي اينكه به جاي اهللا چند نقطه بگذارند، مي
آورنـد   بياورند، توسل به علي را به صورت عدد در مي اينكه اسم علي را

. هم كنايـه از يـاعلي اسـت    121هو كه نام خداست و . 121گويند و مي
كند با اين دشمن باشد كه بگويند هر ماشـيني   آخر چه كسي جرأت مي

بلـه  . اش اين عبارت نوشته شده باشد مثالً دشمن ماست كه روي شيشه
ولـي چـه   . دشـمنيم  »هـو «تيم، با دشمنان هس »هو«البتّه ما كه قشون 

شـيطاني كـه در همـه جـا وسوسـه      ! است؟ شيطان »هو«كسي دشمن 
ُس يف. كند مي

ِ
ْسو َ ُ ذي 

َّ
   ال

ِ
اس

َّ
  1.ُصُدوِر الن

حاال اين يك يادآوري مختصري بود به جاي اينكه از روي جهـل  
دشمني كنند، سعي كنند جهل را بردارند و به آنچه جهل دارند دشـمني  

شـاءاهللا خـدا بـه مـا عقـل       ان. د، آن جهل را رفع كنند كه بشناسـند كنن
  2.بيشتري بدهد
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ی واد م خا ی و    ب 
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

القاب طريقتي به صـورت فعلـي از زمـان حضـرت رضاعليشـاه      
عنوان علي براي اعالم . دكني در اوايل قرن سيزدهم متداول شده است

را بعد از پيامبر قبول داشته باشـد،   عع است، چون هر كسي عليتشي
ولي اگر از ديگر خلفا بد نگويد، البد در تقيه بوده است . معناً شيعه است

گويد بعد از پيغمبر  واالّ تفاوت شيعه و سني در همين است كه شيعه مي
بنابر مقتضيات زمان، بسـياري اوقـات تقيـه     امنته. علي جانشين اوست

از زمـان حضـرت شـاه    ( شده است و بعد از اينكه تقيـه مرتفـع شـد    مي
اللّهـي رسـماً اعـالم     دوازده امامي بـودن سلسـله نعمـت    )اهللا ولي نعمت
عليشـاه را   معصـوم  دكني، حضرت سيد وقتي هم كه رضاعليشاه. گرديد

ي شـاه   كلمـه . عليشاه را دادند به ايران فرستادند، به ايشان لقب معصوم
اين بود كه ايشان نه تنها خودشان از طرف حضرت رضاعليشاه عنوان  به

ي ارشـاد بدهنـد و    توانند نيابتاً بـه ديگـران هـم اجـازه     مأمورند بلكه مي
توانند عـين اختيـارات    توانند براي خود هم جانشين تعيين كنند و مي مي

خود را به ديگري اعطا كنند، كه ايشان هـم حضـرت نورعليشـاه اول را    
ند و به همين ترتيب تمـام اقطـاب سلسـله بـه ايـن صـورت       تعيين كرد
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عليشــاه،  حســين نورعليشــاه، حضــرت معرفــي شــدند بعــد از حضــرت
عليشـاه، سـپس    مسـت  عليشاه، سـپس حضـرت   مجذوب حضرت سپس

ــرت ــت حضـ ــرت  رحمـ ــپس حضـ ــاه، سـ ــعادت عليشـ ــاه،  سـ عليشـ
نورعليشـاه ثـاني، سـپس     عليشاه، سپس حضـرت  سلطان حضرت سپس

ــرت ــالح حضــ ــا صــ ــرتعليشــ ــپس حضــ ــاه و  ه، ســ رضاعليشــ
هم از اين نظر است “ شاه”ي  كلمه. عليشاه بودند محبوب حضرت سپس

كه ايشان بر خود و بر نفوس ديگر سلطنت دارند كه راجع به اين كلمـه  
در شرح زندگي حضرت نورعليشاه اول توضيح كامل  الحقائق طرائقدر 

  1.به آن كتاب مراجعه فرماييد. داده شده است
***  

 ي عليشـاه كـه كلمـه    رحمـت  اما پاسخ سؤالي در مورد حضرتو 
ي شاه در لقب تنهـا مخـتص اقطـاب نيسـت بلكـه       شاه دارد، اوالً كلمه

المشايخ يعني شيخي كه بر  شيخ. ها است المشايخ مختص اقطاب و شيخ
شود كه كار  به او داده مي ي خاص خ برتري داشته و اين اجازهساير شيو

ــد   ــي كنـ ــايخ را بررسـ ــد   مشـ ــين نمايـ ــيخ تعيـ ــه . و شـ كمااينكـ
نورعليشاه در دويست سال پيش قطب  عليشاه و حضرت معصوم حضرت

ــيخ ــد و شـ ــتند   نبودنـ ــاهي داشـ ــي لقـــب شـ ــد ولـ ــايخ بودنـ . المشـ
ــان،    صــالح حضــرت ــر و پدرش ــان مقتدايشــان، پي ــم در زم عليشــاه ه
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ــراي . عليشــاه داشــتند نورعليشــاه لقــب صــالح حضــرت يعنــي شــاه ب
ــيخ ــرا  ش ــايخ و ب ــت المش ــاب اس ــداهللا   . ي اقط ــيخ عب ــاج ش ــاي ح آق
المشايخ  هم در زمان مرحوم آقاي نورعليشاه شيخ) عليشاه رحمت(حائري

  1.ي شاه اضافه شده است شدند، به اين جهت به لقبشان كلمه
***  

ي  ي كلمه ايد، لغت شاه ترجمه و اما در مورد لغت شاه كه فرموده
الرّضـا يـا در    موسـي  بن ليع گوييم السلطان عربي سلطان است، مكرّر مي

طاِنَیهْ : فرمايد قرآن مثالً مي
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كار بردن  هبنابراين ب 3.َر

طوري رفتار كردنـد كـه   اگر شاهان . تواند مورد ايراد باشد يك لغت نمي
ند به دليـل لفـظ شـاه در آن    ستخوا لغت شاهرود و كرمانشاه را مي حتّي

عوض كنند، اين غلط ادبي است كه تمام سوابق تـاريخي مـا را از بـين    
اهللا مشهور اسـت،   نعمت ولي در تاريخ به شاه اهللا نعمت مثًال شاه. برد مي

همين نام مشهور  آنوقتحاال صحيح يا سقيم فعالً كاري به آن نداريم، 
اهللا، براي اينكه لفـظ شـاه را    نعمت نويسند سيد ها مي را در بعضي نوشته

اهللا  نعمـت  بـه سـيد   ،در حاليكه اين شخصيت مشهور تاريخ. كار نبرند هب
راجــع بــه معنــاي لغــت شــاه در كتــاب  عــالوه بــه. شــود شــناخته نمــي
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اول و نورعليشــاه  ، در داســتان مالقــات حضــرت  الحقــائق طرائــق
بحرالعلوم مطلب جالب توجهي ذكر شده است كه بهتر است به آن  سيد

  1.منبع مراجعه كنيد
***  

ي دكتر، نامي نيست كه به مـن داده   كلمه ي نام خود من، در مسأله
ي دكتراي حقـوق از دانشـگاه پـاريس هسـتم و      من داراي درجه. باشند

ديگران مشـخّص بشـوم   چون نام فاميلِ تابنده زياد است براي اينكه از 
گفتند و به همان نـام هـم چـون شـناخته شـدم       به من دكتر تابنده مي

ل بـه نـام علـي    . نويسم ي دكتر را مي كلمه عدر مورد نام علي، توسـ 
ــه  ــه منزل ــون ب ــابقي چ ــه اســت و م ــك وظيف ــود  ي ي ي ــد و مول جدي

كنـد   شود، كسي كه جانشين تعيين مي است كه در قلب پيدا مي جديدي
كنـد كـه    دهد نام جديدي بـراي او معـين مـي    ي مأموريتي مييا به كس

البتّه ممكن است هر كسي به خـود  . متناسب با حاالت و وظايف اوست
اخيراً كتابي ديدم تأليف شخصي ناشناس كه خـود را  . چنين القابي بدهد

شاه ناميده است و كتابش سراسر انتقـاد از عرفـان و از جملـه     علي صالح
، اينها القاب »اينگونه القاب«ايد  اما اينكه نوشته. استي گنابادي  سلسله

تشريفاتي نيست بلكـه اسـامي عرفـاني اسـت و صـاحبان آن در عـالم       
بنابراين مثالً من در طريقـت بـه نـام    . اند عرفان به اين نام شناخته شده
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تابنـده، ولـي مـن     نورعلي ام، نه دكتر ثاني شناخته شده عليشاه مجذوب
نويسم كه ديگران توجه كنند آن  نويسم هر دو را مي يوقتي مطلبي را م

عنـوان قبـول    عنوان خودخواهي بلكه به مطلب از كيست و اين كار نه به
  1.مسئوليت آن مطالب است

***  
بـه  » درويـش «ي  چنانچه در فرمان بعضي از آقايان مشايخ كلمـه 

لقب آنها ضميمه شده است مربوط به حاالت مخصوصي است و تنها با 
ي لقب شده  خيص قطب وقت است كه اين كلمه در فرمان، ضميمهتش

  2.رساند است و اين كلمه هيچگونه امتياز خاصي را براي دارنده آن نمي
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  دعا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

خدا را خواندن اين نيست كه چيزي بخوانيد كه حتّي معناي آن را 
هر وقت احسـاس كرديـد كـه    . ماستشخود در زدن در دل . هم ندانيد

 :گويـد  دهد يا مي خداوند هم جواب مي، اين توسل به خداوند است واقعاً
ــدارم  ــالً وقــت ن ــرو فع ــا جــواب مــي و ب ــاز مــي ،دهــد ي ــد در را ب  ،كن

دعـاي   ،دعاي فـالن  ،كنيد دعا مي ،م به زبانئشما دا .بفرماييد :گويد مي
خواننـد   آنهايي كـه دعـا مـي   از  .بدون اينكه معناي آن را بفهميد ،فالن

هـا   بعضـي  .شـايد همـه معنـي آن را نداننـد     بپرسيد معناي آن چيست؟
البتّـه همـان خوانـدن     .خوانند دانند و همانطور مي دانند و بعضي نمي مي

دعا  .ندارد ،كه دعا داردرا ولي آن اثري  ،خوب است ،فايده نيست هم بي
وا ُدعاَء ال ،لغتاً يعني خواندن

ُ
َعل

ْ َ
 ال 

َ
ن
ُسوِل یَبْ  کُدعاِء َبْعِضـکـْم ک رَّ

ً
ْم َبْعضـا

صـدا   1
دعـا يعنـي   . نگيريـد  تـان خودميـان  هـاي   زدن پيغمبر را مثل صدا زدن

زنيد؟ اگـر   صدا ميخدا را خوانيد واقعاً  اين دعايي كه ميبا آيا  .زدن صدا
جـواب را   ،وقـت هـم  حتماً همان ،زنيد كنيد كه صدا مي واقعاً احساس مي

اما اگر توقع داريد همـين كـه چهـار تـا كـالم و      . شنويد يايد يا م شنيده
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خدا همين را بشنود و فوري جـواب شـما را    ،حرف پشت سر هم بگوييد
خـدايي   ،شما خدايي را نخواهيد كه خادم شما باشد .اينطور نيست ،بدهد

آيا هر چه خدا  ولي شما خادم خدا هستيد .كه هر چه شما بخواهيد بكند
انجـام   ،؟ شرط اول اين است كه هر چه خـدا گفتـه  ددهي انجام ميگفته 
به ما بده يـا   ،خواهيم از خدا بخواهيد كه ما چنين چيزي مي ،بعد .بدهيد

كه خـدا گفتـه   را ما كه خيلي كارها  :گوييد مي. چنين كاري را انجام بده
سـر   ،رويم مي بام پشتبه سحر  ،نيمخوا را ميدعا فالن  دهيم، انجام مي
اينهـا دعـا نيسـت اينهـا      !نـه  .خـوانيم  كنـيم و دعـا مـي    يم الخود را با
هـا هـم همـين كـار را      بينيد در فـيلم  مثل اينكه مي .سازي است صحنه

محو شـويم   دعا وقتي است كه آنچنان در درخواست از خداوند. كنند مي
فرامـوش   خـود همـان   ،تـازه در آن صـورت   م،كه خود را فراموش كنـي 

د به شما توفيق داده كه خود را نـزد  يعني خداون ؛شماستجواب  كردن،
كـه داشـته    اي بعد ممكن اسـت آن خواسـته   .عظمت خدا فراموش كنيد

خواهيد حتمـاً   ه كند ولي توقع اينكه هر چه ميتوجبه آن خداوند  ،باشيد
  1.نداشته باشيد ،انجام شود

***  
ايـن مسـير   در براي اينكه هم دل ما را خوش كند و هم  خداوند

گفته اين دعاهـا   ،رويم يك خرده آرامشي پيدا كنيم ن ميلنگا لنگانكه 
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نه اينكه هر چـه از مـن    .من بخواهيد تا من به شما بدهم از ،را بخوانيد
يكـي چنـد    .ما صد بار دعـا كـرديم   :گويند بعضي مي .دهم خواستيد مي

اهللا  هزار بار بسم ديشب بيدار بودم چهارده :گفت ميسال پيش در گناباد 
ل كـه او  اهللا بسـم  آيا آن :گفتم .ات رفته ازكيسه :گفتم .يدمنخواب وگفتم 
 ِبسْ گفتي 

ِ
ِ  م   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ فهميدي چيست؟ اسـم كـه اسـم خداسـت كـه        الـرَّ

و آيــا  ؟ي اينهــا را فهميــدي  همــهآيــا  ،رحمــان و رحــيم اســت  
 ِبسْ 
ِ
ِ  م   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ  اگـر  ؟آخري را مثل طوطي و ضبط صـوت گفتـي   هايالرَّ

گوينـد   الً اين دعاهـا كـه مـي   خدا گفته است دعا بخوانيد براي اينكه او
است  اند براي اين به زبان گفتهاگر  ،دعا خواستني است ،خواندني نيست

كند در شـما   يكي وعظ ميوقتي كه  همانطوري ؛كند كه زبان در دل اثر
ـ . كنيم كه در خود مـا اثـر كنـد    حاال ما خود وعظ مي .كند اثر مي  رآن اث

يعني زبان و نطـق   يرالطّ منطقار كتابي دارد به نام شيخ عطّ. مهم است
سيمرغ اسـت و   ،اي از پرندگان شنيدند كه پادشاه پرندگان هعد .پرندگان

بـا او رو بـه    .د هم راهنماي اينهاستدهه. سيمرغ باالي كوه قاف است
آنهـايي كـه    .ها خسته شدند و ادامه ندادند بين راه خيلي .كوه راه افتادند

وقتي رسيدند باالي كوه هر چـه نگـاه    .تا بودند ماندند و ادامه دادند سي
آن  .به خود نگاه كردند ديدند سيمرغ هسـتند  .سيمرغي را نديدند كردند

هخواهـد شـما    خواهد شما را به ديدار سيمرغ برساند مي د هم كه ميده
سـيمرغ   شود داد بزند كـه  پس نمي .هدف اين است ،خود سيمرغ شويد
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گويد كـه اينطـور بگوييـد،     او را نديدم؟ دعا هم كه خدا ميچرا كو؟ من 
را آن اصـالً  يـا  اگر دعا را از روي دل بگوييـد، اگـر هـم انجـام نشـود      

يعني به حضور خداوند كه رسيديد غير از حضور همه  ؛كنيد فراموش مي
نـه   ،دعا براي اين است كه به حضـور برسـيد  . كنيد چيز را فراموش مي

  .براي خواسته
 ،بـودم آنجـا  بـار   من يك ،آمد گناباد مرحوم ابوالحسن مصداقي مي
عليشـاه   صالح حضرتآمد خدمت  ،مصداقي ساعت ده صبح از راه رسيد

مـن وقتـي از تهـران     :تي نشست و بعد آن آخر گفتمصافحه كرد و مد
 :فرمودند .رود رسم يادم مي االت دارم اينجا كه ميؤخيلي س ،افتم راه مي

حاال شـما هـم از خداونـد و از     .يادت بروداز بايد همه چيز غير از ديدار 
ي آسـمان   ع نداشته باشيد كه دعا را بخوانيد به اميد اينكه گوشهدعا توقّ

ـ  كنيددعا  .سوراخ شود و براي شما بركت بريزد ع داشـته  ولي از دعا توقّ
خداوند شـما  ع داشته باشيد كه از خدا توقّ. جلو برويد باشيد كه خود شما

بيـا نـوكر   العياذباهللا از خدا نخواهيد كه . را به خادم بودن خود قبول كند
ت بگذاريد كه آقا من يك سال است دارم هر شب بعد هم منّ ؛من باش
ايـن   .كنـي  بـراي خـودت مـي    .ات رفته از كيسه :بايد گفت .كنم دعا مي

  1.درس مي در مورد دعا االتي است كهؤتقريباً جواب بسياري از س
***  
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لش اين را بخواهيـد  اوي ول .بخواهيد ،خواهيد از خدا هم هر چه مي
خـودت بـه دل مـا بينـداز از تـو       ،خـواهي بـه مـا بـدهي     كه هر چه مي

بخـواهيم كـه    بيندازد چيزهايي از تـو  شيطان به دل مانگذار  ،بخواهيم
  1.كني رد

***  
 وَ : خداوند در قرآن فرموده اسـت 

َ
ـلِّ مـا َسـأ

ُ
ْ ِمـْن ک

ُ
ُتُموهُ آتـامک

ْ
ل

، از آنچـه  2
كه البتّه منظور از اين آيه دادن آن چيـزي اسـت   . خواستيد به شما دادم

فرمايـد آنچـه بـراي     كه اقتضاي وجود است؛ يعني خطاب به انسان مي
اگر بايد نفس بكشيد، هوا دادم، اگر غذا . وجود شما ضرورت داشت دادم

اگر آب بايـد بخوريـد،   . بايد بخوريد، از زمين گياهان خوراكي را روياندم
ولي بعضـي هـم ايـن آيـه را چنـين تفسـير       . آب در دسترستان گذاشتم

البتّـه اگـر قـرار باشـد     . دهد كنند كه هر چه از خدا بخواهيم خدا مي مي
دهد، ولي نه اينكه خدا موظّـف   چيزي داده شود و بدهد خداست كه مي

كـه  است كه آنچه از او خواسـتيم بدهـد كـه در ايـن صـورت مثـل اين      
خدا را خادم خودمان تصور كنيم نه مخدوم خـويش و بـه    )العياذباهللا( ما

همين جهت آنچه براي زندگي مادي و دنيـايي خـود از خـدا بخـواهيم     
دعـا بـه منظـور    . مواردي نيست كه خداوند تعهد اداي آن را داشته باشد

در لحظاتي كه انسـان همـه   . خواستن است لذا همواره با عبادات نيست
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كند و فقط خدا را در نظر دارد اگر مطلبي از خداونـد   را فراموش مي چيز
ولي اگر اين مطلب، مطلـب دنيـايي و معاشـي و    . شود بخواهد انجام مي

امثال اينها باشد معلوم است كه در همان لحظه به ياد آن مطلـب بـوده   
است نه به ياد خدا و از خدا نخواسته است و در واقع گويي از خادم خود 

بنابراين دعايي كه حتماً مستجاب است در مورد معنوياتي . سته استخوا
ــود   ــته ش ــد خواس ــه از خداون ــت ك ــان   ان. اس ــد توفيقت ــاءاهللا خداون ش

  1.والسالم .بدهد
***  

ـالقگـوييم   در مورد دعا كردن، ما مي شـکر ا لـوق مل  شـکر امل . مـن مل 
هرگز دشـمنان  چرا صلوات اينقدر مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است و 

اند براي اينكه يـاد پيـامبر و    اسالم به اسالم در اين موضوع ايراد نگرفته
شارع اسالم همواره يك نحوه شكرگزاري به درگاه خداوند است و اگـر  

روز بسيار كم گفته شـود   ، در شبانه، توصيه شده كه نام مرشدتوجه كنيد
بنـابراين   .و اصوالً واجب نيست و جزء مسـتحبات شـمرده شـده اسـت    

چنين ايرادي ممكن اسـت روي عنـادي    .توان گرفت چنين ايرادي نمي
در طريقـت  . شـود  باشد كه با آن مرشد هست كه چرا نـام او بـرده مـي   

شود كمااينكه وقتي آن مرشد فـوت شـد    مسلّماً نام مرشد وقت برده مي
شود و نام مرشد سلف فقـط در آرشـيو و جـزء     نام مرشد بعدي برده مي
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  1.آيد رميتاريخ د
***  

حتّـي بزرگـان و    ديـ دعا بكن ،دعا هم كه خدا فرموده است در مورد
 يفـالن گرفتـار  در وقـت و   ناند در فال اوقات گفته يما در بعض ي ائمه

آن  ،ديـ دقّـت كن و توجه دعا  نيا يبه معنااگر  يعني ،ديدعا را بخوان نيا
بـه شـما    ل راكراه حـل مشـ   يعني د،يكه دار يلكدعا تناسب دارد با مش

كنـد كـه آن    القـا مـي   يدر شما فكر ديدعا را كه بخوان... كند مي نيتلق
  2 .كند ل رها ميكشما را از مش ،فكر

***  
من خـودم  . عنوان اطاعت امر خداست خوانيم به در واقع دعا كه مي

هسـت از جانـب خداسـت،     يـي دانم كه عاجزم، هر نيرو بايد بدانم و مي
 
َّ

 ِإال
َ
ة وَّ

ُ
ق

َ
 َوال

َ
َحْول

َ
ِ ال اهللاَّ

ِ
پس بـه كـي    ،داند دانم، خدا هم كه مي من كه مي . ب

آورم مقابـل خـدايي كـه     دانم دارم بـه زبـان مـي    مني كه مي گويم؟  مي
ــي ــد، خــودش م ــي مــع  دان ــه مــن مــي  ول ــد گفت خــواهم  ذلــك خداون

  3.باشد اينطور كه
***  

ن،ييركپشت حرم عسـ  اي عرضا كه پشت حرم حضرتنيا اام 
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 يآن چـاه به  ميرو مي ايكنيم  دعا مي يركسن عسامام حدر حرم  يعني
 از م؟يخـواه  مـي از كه  ،كنيم دعا مي عكه منسوب است به امام زمان

ها  يبعض ؟نجاآو بردند  درست كردند رانيدر ا و بوده نجايآن چوب كه ا
رونـد آنجـا بـه     ساختند مي نجايچوب را ا يوقت .كنند اشتباه را مي نيهم
 ني، از اگرفتيد حيبه ضررا است كه دستتان  يوقتحقيقي  ارتيز. ارتيز

 دايزمان پ چوب نباشد، ارتباط با امامِ نيبا اشما ارتباط  يعني ،ديعالم برو
ـ كـه آمد  ديـ كن دايرضا پ با امام ارتباط د،يكن ـ زبـه   دي ـ ا. او ارتي چـه   ني

كه  ؟خوانيد دعا مي كتاب ياز روو  ديستيا است كه پشت در مي يارتباط
خـود امـام    ديـ كن فـرض  ؟ييگـو  مـي  يپرسند چـه دار  از شما مي يوقت
 يسـت چ نهـا يا ؟ييگـو  چه مـي  تو ،ارتيز يآمد آمدند و گفتند عرضا
مـن   بلـه  گوييد مي، ديفهم مي ايحاال  ؟يفهم آن را مي يمعن ؟يخوان يم

فرمايند تو در  ميخود حضرت  .ام دهياش را د ام ترجمه بلدم، خوانده يعرب
  يريـ گ ازه مـي از خـدا اجـ  گـويي كـه    اينجا مي

َ
ـُل َیـا اهللاَّ  أ

ُ
ْدخ

َ
  ،أ

َ
ـُل َیـا  أ

ُ
ْدخ

َ
أ

 
َ
ـ  ،از فاطمـه زهـرا   ؟يريگ اهللا اجازه مي رسولاز  ،خدااز  اهللاّٰ  َرُسـول  ياز عل
چه  ؟يريگ من اجازه مياز امروز  ي،ريگ اجازه ميآنها  ي از همه يمرتض

ـ داخل شـوم   ايآ ييگو تو مي ؟ييايبه تو اجازه داد بكسي   اهللا؟ رسـول  اي
 اال ح

َ
  أ

َ
ُّ ْبـُن ُمـو

ِ
َ
ُل َیا 

ُ
ْدخ

َ
بـه   اي امام رضا داخل شـوم؟ چـه كسـي    ؟أ

ـ آ يگفتـ  ،از ائمه ،غمبرياز پ ،از خدا ي،ديهمه پرس نياجازه داد؟ از ا تو  اي
كـه  نيپـس ا  ؟نـد كـه بيـايي   تو اجـازه داد  به شانكدام ؟مياياجازه دارم ب
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  : گويد مي حافظ
   خـرام آنگه بـه خرابـات   و كن  ييشستشو

ــوده ريــد نيــتــو ا تــا نگــردد ز    خــراب آل
 يكيكه گويند  مي .ديو با دلتان جواب بخواه دييبا دل بگو يعني

 .گشـت  برمـي كـرد و   رفت و از پشت در سالم مـي  مي ارتياز بزرگان، ز
 گفت من هر چه گفتم  ؟برگشتي گفتند چرا

َ
ـل أ

ُ
ْدخ

َ
 .كس اجازه ندادچيه أ

دفعـه اجـازه    نيگفت ا .كه رفترفت  گريكرد و د ارتيبار رفت و ز كي
يعنـي از   ميخواه مي يزيچ ياز كس يوقت ،طور استنيدعا هم هم. دادند

از كـه اجـازه    ديبا ،ميخواه مي يزي، چده و پلمب شدهكرهر خزانه م كي
 يزيـ مـا خودمـان چ   وقـت  يكحاال  .دار، صاحب خزانه از خزانه ؟ميريبگ
ما را بشناسند كه آدم  و ميمورد محبت و آشنا باش يلياگر خ ،ميخواه مي
دار  اگر خـود خزانـه   يدار اجازه دهد، ول خزانهممكن است  ،ميهست ينيام

 .ايـ ب ،آب هسـت  داخـل  نيا: گويد مي .بله: ميگوي مي ؟يا تو تشنه :گفت
اينكه مثل  ،اجازه داده ،قبل از طلبچون  .ستيمحتاج اجازه ن گريد نيا

بچـه  بـه   ،ديـ اهيد به بچـه بده خو مي ،دينشان بچه داد يزيچ يا يآبنبات
دو  ،رويـد  تـر مـي   خرده عقب كي ،ديآ مي قدمدو سه  وا .ايب ايب دييگو مي

شـما قصـد    .گيـرد  مي ديآ مي ،ديستيا باالخره مي ،رويد سه قدم عقب مي
 يبرا دياز اول آبنبات را گرفت .ديآبنبات را به او بده نيكه ا ديرا دار نيا

 .ديآ مي و دنبالش شود طالبش مي دينبات را دبچه بعداً كه آب يول .نيهم
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نشـان دادن   .به من نشـان دادنـد  گويد آبنبات را  مي ،بچه بپرسند نياز ا
كـه دل   يطلبـ  ،اسـت  يها مثـل آن حالـت طلـب واقعـ     آبنبات به بچه

   .كند مي طلب
   كـرد  دل طلب جـام جـم از مـا مـي     سالها

 كـرد  تمنـا مـي   گانـه يب خود داشت ز آنچه  
اصـالً قبـل از   . از دل باشد مستجاب است ييست كه هر دعاا نيا

ـ ايكه بچـه ب نيمنتها دعا، نه ا. مستجاب است ،ديكه دعا كننيا ـ بگو دي  دي
جعبه گز به  كييا  يبه فالن كس داد يآبنبات خوب دميمامان جان شن

گوينـد بـرو    مـي اگـر بگويـد، بـه او    را  نيا .به من هم بده ي،داد يفالن
دلتـان   يعني. دعا آن است كه با حال باشد .ستيعا ند نيا .نكن يفضول

قبـل از   ديدعا را داشـت  نياگر ا. دعاست نيا ؛در ارتباط با صاحبتان باشد
كه هـر چـه در عـالم خـارج      ديرا بدان ني، انيبنابرا .دعا مستجاب است

 فِ فرمود كـه   يعل. هست، در وجود شما هست
َ

ـَوی یـك
َ

ط
ْ
ـَربَ   ان

ْ
ک
َ ْ
َ األ َعـاملَ

ْ
در ، ال

ـ ديد .هست بطور خالصه ريكب لمعا كي تو  يهـا  از دسـتگاه  يبعضـ  دي
ـ در را  يبرگ بزرگ كيمطالب  ،يفتوكپ چـاپ   يي كـوچك  صـفحه  كي
مـا هـم    ،ديخوان مي نيب با ذره و هستي مطالب در آن  همه يكند ول مي
همه داريم كه  نمادر وجود يترزيي ر نسخه ريعالم كب نيطور از انيهم

  1.هستدر آن 
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و  لت    ات 
  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )دومقسمت (گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )سومقسمت (گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76سمت اول ق(مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79 دومقسمت (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )جمقسمت پن(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )دومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380 سومقسمت (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو بيست
  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  سومو بيست
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  200  )اول قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وچهارم بيست

  200  )سومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )قسمت چهاردهم(گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )قسمت پانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )قسمت شانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )قسمت هفدهم(گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )ت هيجدهمقسم(گفتارهاي عرفاني   ام سي
  200  )قسمت نوزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )قسمت بيستم(گفتارهاي عرفاني   دومو سي
  200  )ويكم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   سومو سي

  200  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  ي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايراننقشه راهنما  -

  200  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384قسمت ششم (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )دومقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )دوم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وهفتم سي
  200  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  200  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي

  200  )سوم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  چهلم
  200  )چهارم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  ويكم چهل
  200  )دومقسمت (كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو چهل
 200  )دومقسمت (ها  ها و بيانيه جموعه دستورالعملم  سومو چهل
  200  )دومو قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
  200  )سومو قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  200  )وچهارم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  200  )وپنجم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  200  )قسمت ششم(فه پندصالح شرح رساله شري  -
  200  )وششم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل



 )موسقسمت (هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده/  74
  200  )وهفتم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ونهم چهل

  200  )وهشتم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   پنجاهم
 200  )ونهم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  200  )ما سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مدوو پنجاه
  200  )مويك سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مسوو پنجاه
 200  )مودو سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مچهارو پنجاه
  200  )موسو سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مپنجو پنجاه
  200  )عرفان در كار اداريدوم ـ قسمت (وگوهاي عرفاني  گفت  مششو پنجاه
  200  )موچهار سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   هفتمو پنجاه
  200  )موپنج سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   هشتمو پنجاه
  200  )مودقسمت (حقوق مالي و عشريه   نهمو پنجاه
 200  )مودقسمت (خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   شصتم
  200  )سومقسمت (وگوهاي عرفاني  گفت  ويكم شصت
  200  )قسمت اول(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  ودوم شصت
  200  )مودقسمت (هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وسوم شصت

  


