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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 همقدم
 

 ن نگه می کنم نماند بسیچو       هر دم از عمر می رود نفسی
 مگر اين پنج روز دريابی         ای که پنجاه رفت و در خوابی

 کوس رحلت زدند و بار نساخت       خجل آن کس که رفت و کار نساخت 
 باز دارد پياده را زسبيل     خواب نوشين بامداد رحيل 

 
 دوست عزيز سالم 

ها نشسته ايد كه برايتان از خدا و دين و  یصحبت خيل یپاتا بحال 
بوده و يا كارشان  یماوراءالطبيعه و ؼيره صحبت كرده اند كه اكثراً روحان

دهيد كه اصالً حرفه  یگوش م یاين بار به حرؾ كس یول ،اين بوده است
به اين راه كشيده شده  ی كنجكاوی و حقيقت جوئیاش اين نبوده و از رو

 است . 
رشته ام الهيات و فلسفه و اينها نيست بلكه  یمن درجه دكترا دارم ول

تحصيل كرده ام . در كار خودم بحمدهللا بسيار موفق بوده ی در زمينه مهندس
ی ولقصد خودستائی ندارم،  ناكرده ، خدایو هستم . اميدوارم كه مرا ببخشيد

و يا ی گبرنامی و بی بيكاری ميخواهم برايتان توضيح بدهم كه از رو
و ی حقيقت جوئی دنبال دين و خدا نرفته ام ، بلكه از روی موقعيت طلب

 عطش به يافتن واقعيت ها به اين راه آمده ام . 
من در تمام دوران تحصيلم شاگرد ممتاز بوده ام .از كنكور دانشگاه 

شريؾ شاگرد اول شدم تا ی مكانيك دانشگاه صنعتی كه در رشته مهندس
ی از دانشگاه ميام ٕٓمعدل ی يعن 4كه با معدل ی سمهند یدوره دكترا

ی شعوری فارغ التحصيل شدم . بنابراين آدم كم شعور و يا حداقل ب آمريكا
شده باشد . ی در مسائل عقالنی و يا هيجان زدگی نيستم كه دچار جوزدگ

روند چون به اين كار عادت داده ی می ها كه دنبال راه الهی برخالؾ بعض
و يا تجربه نكرده اند ، من مانند  ديگر را نديدهی آلترناتيوهاشده اند و يا 

، فقط ی الهی و بدون ايمان به باورهای ؼيرمذهبی از شما از يك زندگی خيل
 رسيده ام . ی الهی تحقيق و تفكر به باورهای بر مبنا
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در مورد فلسفه خلقت و نقش ی خاصی ها تئوری من هم مانند خيل
و ؼيره داشتم كه عمدتاً بر ی و اجتماعی ردخودم در جامعه و رسالت ف

 خودم بود و امروز كه به آنی آزمون و خطا و يا تفكرات سطحی مبنا
ی هميشه عاملی و خود محوری بينم كه منيت و خودخواهی كنم می مفكر

بوده كه نگرش من را نسبت به خدا و طبيعت و موجودات مخدوش كرده و 
هميشه يك تصوير هماهنگ با نفسانيت ی و حقيقی يك تصوير واقعی لذا بجا

 كرده است .ی و منيت خودم برايم مجسم م
و خدمت به ی انسانيت و نوعدوستی ديگر برای های من هم مانند خيل

بينم ی كنم می مبه آن فکر االن كه ی دادم ولی انجام می خلق و ؼيره كارهائ
در جهت  ،یو خداپرستی كه آن كارها هميشه زير ظاهر فريبنده نوعدوست

يک به از روی ؼريزه و عادت من . بوده استی و ديگرپرستی خودپرست
 قصدم از كمكاالن با موشکافی احساسم می بينم که ی كردم ولی گدا كمك م

و بزرگ كردن و تلقين احساس اوليائی به خود ی ارضاء خودخواهبه وی 
ير نفس ديگران برای فردی که درگ. بعداً فهميدم كه كمك كردن به بوده است

جهنم ببرد . كار و بجای بهشت انسان را به تواند ی م و منيت خود می باشد،
ی كه برای معمار و مهندسهامان، ، همانطور كه ی فعاليت و سازندگ

تواند ما را نيز به ی ساخت  را به جهنم برد، می فرعون ظالم پل و قصر م
 جهنم ببرد.

ی خاصی ز زمينه مذهبا در ابتدا ديگری های انند خيلم من همزندگی 
سال پيش شروع شد  2ٕبرخوردار نبود. نزديك شدن من به خدا از حدود 

بودم. بياد ی خود در رشته مهندسی كه در آمريكا مشؽول اخذ درجه دكترا
ی در مورد انتقال رسوبات با نوعی تحقيقات يك پروژهی دارم كه برا

كه  Microscope Scanning Electron  بنامی ميكروسكوپ الكترون
قابليت ی اين نوع ميكروسكوپ دارا .كردمی معروؾ است كار م SEMبه 

 بهی اگر جسم شمای هزار بود يعن 0ٓبه  ٔدر حدود ی زيادی بزرگنمائ
 0ٓداديد تصوير آن به بزرگيی ميليمتر را در زير آن قرار م ٔی بزرگ

 آمد.ی متر در م
ر ميكروسكوپ را در زيی ذرات مرجانها و موجودات دريائی من گاه 
كردم كه يك ذره كه دهها برابر كوچكتر از ی دادم و مالحظه می قرار م

است ی خاصی چنان نظم و ترتيب و پيچيدگی باشد دارای نوك يك سوزن م
 كند. ی كه مؽز انسان را منفجر م
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اين خلقت را بوجود آورده ی هر روز مدتها در مورد اينكه چه چيز 
و بدون منشؤ ی مختلؾ در مورد خلقت تصادفی كردم و ايده های است فكر م
عادت كردم كه به ی نمود. پس از مدتی برايم كامالً مسخره م ،موجودات

كردم كه چطور ی نكات ريز درطبيعت دقت كنم.مثالً با ديدن يك پشه فكر م
ی زند .اگر مفصلی اين موجود در هر ثانيه دهها بار بالهايش را به هم م

شود و اگر قلب ی در اين سرعت زياد كنده نمدارد چطور مفصل بال او 
قلبش چطور كار ی كند و يا دريچه های دارد قلب او چگونه خون را پمپ م

كند. اين نوع نگرش ، من را كم كم به اين واقعيت رساند كه اين همه ی م
 Intelligent در خلقت جز از يك منشؤ  بسياری و تكنولوژيكی فنی پيچيدگ

 باشد.ی نمی ريم ، عملگذای ا را بر آن مو با شعور كه اسم خد
و يا روزها وقت خود را صرؾ  يكروز با خود گفتم من كه ساعتها

كنم و يا ساعتها وقت ی می ملدرك يك واقعيت عی خواندن يك كتاب برا
كنم آيا بهتر نيست كه ی بيهوده می خود را صرؾ ديدن فيلم و حرؾ زدنها

ی به يك نحو با وی كائنات و هستكه تمام ی شناخت اين وجود عظيمی برا
مرتبط هستند نيز اقدام كنم ؟ بنابراين به عنوان يك انسان حقيقت جو و 

بدنبال ی و خارج از هر گونه زمينه خرافی كنجكاو با يك نگرش علم
در دوست دارم رسيدم كه ی شناخت خدا رفتم و در اين راه به واقعيتهائ

 نتيجه اين تجربه با شما شريک شوم.
به ی كه بر فرض اگر اين حرفها درست باشد ، چه نفع د بگوئيدشاي

بوده و ی كنم كه شما واالترين مخلوق هستی حال شما دارد . من اثبات م
ی آفريده شده ايد. خالق شما در هر لحظه از زندگی بزرگی هدفهای برا

مند خود  عالقی شما بوده و به حيات و پيشرفت شما به سوی ناظر بركارها
كه تا ی نادرست و گناهانی درخواست نمائيد كارهای د. اگر از وباشی م

او راه نزديك شدن و رسيدن به خود را به ، بخشدی بحال انجام داده ايد را م
تالش و ی توانيد با كمی م با اطالع از آنو شما است ما  نشان داده 

 نزديك شويد. وامجاهدت به 
در ی عشق و عالقه وگرم وی روحی نزديك شدن به خدا باعث ايجاد  مست

ی می شما مانند يك جوان عاشق در سنين نوجوان شود.ی مشما ی زندگ
بسر ببريد . مصائب و ی توانيد هر روز از عشق خدا در لذت و سرمست

، تشويش و ی روحی كند. ناراحتی شما را ناراحت نمی زندگی های ناراحت
توانيد با ی شود. شما هم می شما خارج می و ترس از زندگی نگران
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توانيد مانند ی ماوراءالطبيعه و عالم ؼيب ارتباط داشته باشيد. شما هم م
پيامبران و امامان با امورخارق العاده مرتبط باشيد و خود منشاء انجام 

كه از ی خدا عزيز بشويد بنحوی توانيد برای اينگونه اعمال باشيد. شما هم م
توانيد  صاحب كرامات ی می قبول خواسته شما امتناع نكند و يا به قول

 شويد. 
ديگر به ی های شما مانند خيلی برای اگر به خالؾ اين راه برويد زندگ

، شما هم مانند ی كش شود. مشابه يك سيستم جوجهی ل ميدتبزجرآور ی زندان
كرده و پس از ی را طی ميليونها جوجه ديگر مرحله رشد در داخل مرؼدار

را تجربه خواهيد كرد. با افزايش سن، و فنا ی خوردن و رشد كردن ، نيست
صورت و ضعؾ جسماني، نزديك شدن به آخر ی هرروز با ديدن چروكها

كرده ی شما را سرخوش می كه زمانی خط را بيشتر احساس كرده و لذتهائ
از ی نخواهد داشت. پس ازچند سال ، ديگر مثل دوران جوانی برايتان لذت

، كندی نمی گر شما را همراهچون معده شما دي ،بريدی خوردن لذت نم
رسد. ديگر مثل گذشته نه تنها محبوب ی به سر می نيز بزودی جنسی لذتها

باشيد ، بلكه ممكن است به يك موجود سرباركه وجودش آزار ی ديگران نم
از رفتن به مجلس ختم و مراسم ی دهنده نيز باشد تبديل گرديد. پس از چند

ی را به ياد رفتن از دنيا و پايان هست كنيد چون شمای اكراه پيدا می عزادار
ازچند ميليارد ی مثل يكی اندازد. واقعيت تلخ است.شما نيز بايستی خود م

همه آرزوها ،  همه برنامه ی يعنبرويد. ی سالخی جوجه ديگر به زير چاقو
همين بوده است ؟ در پشت اين ی ريزيها، همه ترسها ، همه  نگرانيها برا

مشؽول كشيدن پنجه به ديوار است. اين حيوان  ديوار يك حيوان درنده
شود. يكساعت ، يكروز ، ی شكند و وارد اطاق می ديوار را می بزود

شكند و ما ی سال ......... ديگر ، حيوان ديوار را می يكسال ، ده سال ، س
در پشت ی وی توانيم با شنيدن صدای برد. چگونه  می و شما را از بين م

ی مرگ دير يا زود اين ديوار را می باشيم ؟ هيوال خيالی ديوار اينقدر ب
 گذارد.ی می ما را ناتمام باقی شكند و تمام آرزوها

ما به قصر نور ی برای اگر به راه حقيقت برويم ، اطاق محقر زندگ 
ی شود. پس از خروج از اين حيات كوتاه ، به حياتهای تبديل می و شاد

خود از عشق خداوند سر ی ابد یبزرگتر و شكوهمندتر وارد شده ودر زندگ
ی بی خاكی كه هرروز از ماندن در اين زندگی شويم ، بنحوی خوشتر م

به پرواز در خواهد ی رسيدن به عشق حقيقی طاقت تر شده و روحمان برا
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باشد و اگر چند ساعتی از عمر عزيزتان را به ی آمد. اين گفته ها شعار نم
ايتان با دليل و مدرک و بطور يقت ادعاهای خودم را برمن بدهيد، من حق

 . رسانمی ثبات معلمی به ا
بنده به قبل از پرداختن به موضوع اصلی، الزم به ذکر است که 

قادري کسنزانی طريقت  ده اين صفحات از خليفه های كوچكعنوان نويسن
لی مطالبی که در اين کتاب تشريح شده ربطی به نقطه نظرهای مي باشم و

 و صرفا نظريات شخصی اينجانب می باشد. اين طريقت واال ندارد
براي آشنائي بيشتر با طريقت كسنزاني، عالقمندان مي توانند به سايت 

و يا كتاب تصوؾ نوشته پير  kasnazan.comاين طريقت تحت نام 
طريقت، حضرت سيد شيخ محمد كسنزان حسيني )قدس هللا سره(  که توسط 

 ايند.محمد صديق كاله قوچي چاپ شده مراجعه نم
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 اعتقادات فرمايشی
 

و   از پدر و مادر و  آبااعتقاداتی که  اکثر مردم در روی کره زمين با
بطور جدی در رابطه و بدون آنکه به آنان منتقل شده زندگی کرده اجدادشان 

از دنيا می  ،کنند با باورهائی که عمری را با آن صرؾ کرده اند تحقيق
و ان تطع اکثر من فی االرض  ": مايدمی فرسوره انعام  1ٔٔآيه  .روند

 "يعنی:   " يضلوک عن سبيل هللا ان يتبعون اال الظن و ان هم اال يخرصون
اگر اکثر مردمی که در کره زمين زندگی می کنند را پيروی کنی، ترا از 
راه خدا دور می کنند. آنها جز از ظن و گمان خودشان از چيزی پيروی 

 . "باطل و دروغ در دست ندارندنديشه نمی کنند و چيزی جز ا
از بهتر راههائیبا ، کنجکاوی و يا اتفاق خاطر بدرصد کمی از افراد 

متوجه می  ولی اکثراآشنا می شوند آنچه توسط پدر و مادر به آنان القا شده 
ث جداشدن آنان از اقوام و که تؽيير در اعتقادات و روش زندگی، باع شوند

اکثرا به  . بنابراينوددر زندگی آنها می ش زيادیو ايجاد مشکالت  دوستان
به روی حقيقت، از  با بستن چشمها اين نتيجه می رسند که بهتر است

 .ادامه داددردسر اجتناب کرده و به راه آبا اجدادی 
سال پيش  4ٓٓٔبرطبق آيه ای که گفته شد، می توان حدس زد که در 

زمين برروی کره  ، از هر صد نفر افرادی کهو در زمان پيامبر اسالم
زندگی می کرده اند، هفتاد نفر در ضاللت و گمراهی بوده اند. بنابراين، با 

، اگر ما تصور کنيم که در حال حاضر از شدن فساد و گناه توجه به زياد
بسيار هر صد نفر فقط ده نفر در راه هدايت و رستگاری هستند، تخمين 

تبعيت از گفته " خواهی نشوی ، و لذا افرادی که با زده ايمخوش بينانه ای 
راه رستگاری را بدون شک  ،رسوا همرنگ جماعت شو" زندگی می کنند

 .پيدا نخواهند کرد
که اسالم به چنين وضعی مبر اسالم در زمان حيات خود روزی پيا

دچار شود را پيش بينی کرده بودند، ايشان می فرمايند: " اسالم ؼريب آؼاز 
د، پس خوشا به حال کسی که در هنگام کرد و به زودی ؼريب خواهد ش

فساد امت من از سنت من پيروی کند. چنين شخصی اجر صد شهيد را 
 دارد" .

، مردم را با در تهران که ما با برگزاری جلسات عرفانیمدتی است 
کنيم. بعضی از جوانهای مسيحی  معجزات قرآن و عرفان اسالمی آشنا می
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از  يافتنکت کرده و با اطمينان در اين جلسات شراز روی حقيقت جوئی 
انيت قرآن مسلمان شده اند. اين جوانان اکثرا پس از مدتی درگيری با حق

امری  شانبه اين نتيجه رسيده اند که تؽيير دادن دين آبا و اجدادي خانواده
. يکی از انواده و اقوامشان قابل قبول باشدبرای خبه اين سادگی نيست که 
بود با داليل علمی قرآن را به خانواده اش اثبات  که سعی کرده اين جوانها

پدر و مادرم حاضر به شنيدن حرفهای من نيستند و فقط می " گفت: کند می 
گويند که تو )يعنی من( شيطان هستی و قصدت گمراه کردن و جدا کردن 

 " .! می باشدمن از دين خدا 
خاطر بنيز  ، خيلی از اديان و فرقه های مذهبیمذکور مشابه مورد

تفکر و تعقل نهی کرده و را از خود  مريدان و سودجوئی انحصارگرائی
با چماق تکفير قرار می دهند را سئوال را مورد آنان کسانی که اعتقادات 

ؼيرالهی و اينگونه رفتار ؼافل از اينکه  !لطؾ قرار می دهندمورد 
 ودمی شباعث  ، بلکهباعث تقويت اعتقاد مردم نمی شودؼيرانسانی، نه تنها 

 آنان تبديلدر دل ئی به نفاقها و به ويژه جوانان،سواالت در سر مردم  که
های منافق رفتاره چنين که امروزاست  دليلیمهمترين اين مطمئنا و  شود

مالحظه می کنيم و افراد زيادی را می بينيم که آنچه گونه ای را در اجتماع 
  مؽاير است ! که در قلبشان است با آنچه که ادعا می کنند کامال

با عقايد مردم را مورد نکوهش خداوند در قرآن برخورد خشونت بار 
پيامبر خود را به دعوت مردم به  سوره نحل، 2ٕٔآيه جدی قرار داده و در 

می  داده وراه حقيقت با استفاده از حکمت و موعظه مناسب و نيکو فرمان 
ه و جادلهم بالتی هی وعظه الحسنمادع ال سبيل ربک بالحکمه و ال فرمايد: "

مردم را با حکمت و موعظه مناسب به راه خدای  : "" که يعنی احسن
 ." خودت دعوت کن

برخالؾ خيلی از مکاتب که انسان را از تحقيق و تفحص در مورد 
راههای ديگر نهی می کنند، اسالم تحقيق در مورد حقيقت را مورد تاکيد 

ورد با  حقيقت بشدت نهی می برخقرارداده و انسان را از عدم پذيرش و 
و اذقاللهم ان کان هذا هو الحق من  " :می فرمايد سوره انفال ٕٖآيه  در .کند

و بياد آور زمانی را که )  "" يعنی:  عندک فامطر علينا حجاره من السماء
کافران(  گفتند خدايا اگر اين حقی از جانب توست، پس بر سر ما سنگ 

ما را بکش( ". اين آيه اشاره به افرادی دارد هائی از آسمان فرو بريز ) و 
که بقدری اسير منيت و خودخواهی هستند که اگر حقيقتی را خالؾ 
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، حاضرند که بميرند ولی تسليم حقيقت نشوند. مسلما ببينندباورهای خودشان 
 اين گونه افراد ملعون خداوند بوده و بقولی بجای " قاصر" بودن " مقصر"

 .می باشند
 کردهحق و حقيقت تشويق رابطه با انسان را به تحقيق در  اسالمدين 

آيه خداوند در . دبرحذر می دارراه آبا اجدادی  و از دنباله روی کور کورانه
اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل هللا  قالوا بل نتبع ما  ": می فرمايد سوره لقمان ٕٔ

يعنی : " و  السعير"نا  اولوا کان الشيطان يدعوهم الی عذاب  وجدنا عليه آباءَ 
که خدا فرستاده پيروی  یبيائيد از کتاب ودهنگامی که به اين مردم گفته ش

فته می کنيم که پدران خود را بر آن ياما از چيزی پيروی  کنيد می گويند
باز  می کندرا به عذاب جهنم دعوت پدران آنها آيا هر چند که شيطان  . ايم

 "  پيروی می کنند؟ آناناز هم 
کمی از افراد هستند که بسيار تنها تعداد ر حال در اجتماع معموال به ه

، شهامت آن  در زمينه اعتقادات آبا اجدادی خود راه مناسبتری را بيابنداگر 
ادگان که به آز. اين گروه را بپذيرند نشارا دارند که نادرستی راه خود

مواره تاريخ معروؾ هستند، در نزد خداوند دارای اجری عظيم بوده و ه
 .بوده اند ندشامنشاء خير و تاثيرات مثبت در جامعه خو

بود که حررا در کربال، در يک لحظه، بخاطر يک تصميم گی اين گونه آزاد
از کافری معاند به يکی از  ،بخاطر تسليم در مقابل حق و حقيقت مردانه،

 .نمودتبديل  وندبزرگترين اوليای خدا
 

و حقيقت شده و ايمان می آورند  افرادی که تسليم حق ،به گفته قرآن
 ٖٓٔآيه  د. خداوند درندرصد زيادی از مردم اجتماع را تشکيل نمی ده

و ما اکثر الناس ولو حرصت به پيؽمبر خود می فرمايد: "  سوره يوسؾ
، يعنی حتی اگر تو خيلی عالقمند باشی، اکثر مردم به راه حقيقت بمومنين" 

ايمانی است که امروز اکثر مردم بجای  . و بخاطر همين بیدرنوايمان نمی آ
پرسه زدن صرؾ را  قيقت، اکثر اوقات عمر عزيز خودپيشرفت در راه ح

 .در راههای مختلؾ می کنند 
 :دفرمايحافظ می 

 
 دال مباش چنين هرزه گرد و هر جايي

 ز پيشت بدين هنـــر نرود كه هيچ كـــار
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 من گـدا هوس ســـرو قامتـــی دارم
 که دست در کمرش جز به سيم و زر نرود                     

 بيار بــــاده و اول بــدست حافظ ده
 به شرط آنکه ز مجلس سخن بــه در نرود                       

حظه می کنند که در را بدهند مال ان موقع که قرار است سهم شمايعنی هم
 ! دحضور نداري مجلس

 
تحقيق در رابطه با يافتن که برطبق گفته قرآن ضرورت  خوب حال

در  ما هم اعتقادات خود بيائيد ،است حقيقت از طرف خداوند تاکيد شده
 زمينه اسالم را به بوته آزمايش ببريم .

است  آيا درستبيائيد ببينيم که ، مانبه عنوان يک مسل، قبل از هر چيز
ی که انسان را به فالح و رستگار دين اسالم استما فکر کنيم که تنها که 

 ؟! گمراه می باشندو اين همه مکاتب اعتقادی مختلؾ  اندمی رس
ن خيلی از ما افراد ؼير مسلمانی را چو ،قبول اين مورد امکان نداردمطمئنا 

برای   رفتار خداپسندانه تری داشته اند. نناايم که از خيلی از ما مسلمه اديد
 اسالم را بررسی کنيم:ئيد مفهوم بياتحليل موضوع 

يعنی  "االسالم هو تسليم می فرمايند: "در تعريؾ اسالم ) ع( حضرت علی
اگر کسی در مقابل خداوند است و لذا برطبق اين گفته اسالم تسليم شدن 
 مسلمان نمی باشد. ،تسليم خداوند نشود

می باشد، مومن لعنت شده خداوند که رانده و  شيطان، بنابر گفته قرآن
. آيه اعتقاد داشته استرستاخيز نيز  روزحتی به خدا و به خداوند بوده، و 

" . فبعزتک الؼوينهم اجمعين " : دمی فرماياز قول شيطان  سوره ص 2ٕ
. ه من همگی خلق را گمراه می سازم"يعنی: " به عزت و جالل تو سوگند ک

شيطان به عزت و جالل خداوند ايمان داشته و به است که  آنآيه که مفهوم 
 .خورده استآن قسم 
.  رب فانظرنی الی يوم يوبعثون" : " نيز آمده است همين سوره 09در آيه 

که اين نيز نشانه ، "يعنی: " پروردگارا پس به من تا روز قيامت مهلت بده 
و  هيعنی شيطان هم به خدا ايمان داشت ،ت می باشدايمان شيطان به روز قيام

  هم به روز قيامت!
درگاه خداوند چه بوده است؟ از شيطان دليل رجيم شدن و يا رانده شدن پس 
ه که وی به خواسته خداوند گردن ننهاده و بقولی تسليم حق نشده اين بود دليل
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داشته باشيم ولی ايمان به حقيقت نيز اگر مانند شيطان . بنابراين ما است
 ، رجيم و رانده شده درگاه خداوند خواهيم شد. آن نشويمتسليم 

م ) ع( را مسلمان معرفی می هيحضرت ابرا سوره آل عمران، 10آيه 
ما کان ابراهيم يهوديا و ال نصرانيا ولکن کان  " :. اين آيه می فرمايهکند

ابراهيم يهودی و يا مسيحی نبود  : " ن است. که معنای آن اي"حنيفا مسلما
، يعنی  "مسلمان بودکه در اينجا "" ، يگانه پرست و مسلمان بود  ولی

  بود.   "تسليم خداوند"
می مسلمان را حضرت ابراهيم )ع( و حضرت محمد )ص( قرآن که وقتی 

برای مسلمان  نيز مسلمان بوده اند، يعنیديگر پيامبران الهی نامد، مطمئنا 
اگرچه  و اندبوده ، يعنی تسليم کردن آنان به خداوند مبعوث شده مردم  نکرد
م بوده اسالهمه آنها دين متفاوت بوده ولی درماهيت با يکديگر دينشان نام 

در و به معنای کالسيک افراد  عضیاست بممکن استدالل، بنابراين  است.
 .تسليم خداوند باشندنام مسلمان نباشند ولی در عمل مسلمان و 

يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و " : می فرمايد سوره حجرات ٖٔآيه 
. يعنی : "  کم"انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند هللا اتقي

ای مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را چند تيره و قبيله 
قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد، همانا گرامی ترين شما نزد خداوند با 
تقواترين  شماست" . بنابراين در اينجا خداوند نمی فرمايد که عزيزترين 

د و يا ا بيشتر روزه می گيرو ياند شما کسی است که بيشتر نماز می خو
، بنابراين نماز و روزه و ذکر و طاعت خدا برای ايجاد بيشتر انفاق می کند

 پيرعالم ش از يک يو اگر يک جوان بی سواد تقوا است تقوا در انسان
 می باشد. عزيزتر ، در نزد خداوند از اوروحانی بيشتر باشد

بعضی  ؟ق می شوديست و به چه چيزی اطالچتقوا ببينيم  ييدحال بيا
ها تقوا را به معنی اجتناب از گناه معنی می کنند و بعضی ها به معنی 

هداری، يعنی . وقی يعنی نگ ديتقوا از "وقی" می آلؽت  نگهداری نفس.
. نيروئی که انسان بتواند در برابر درخواست نفس، جلوی خودش را بگيرد

، تقوی در ندارپس کسی که به سيگار کشيدن و يا پرخوری کردن اختيا
 که را دوست نمی دارد. بنابراين تمرين تقويت تقوا آن است و خدا او دندار

 .دد را انجام ندههمی خوا انسان کارهائی را که نفس  از او
انان را در حضرت رسول اکرم ) ص( در مدينه عده ای از جوروزی 

. حضرت به آنان ( سنگ بلند می کردندگويا حال زور آزمائی ديدند )
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؟ است ميان شما داوری کنم که قويترين شما چه کسی د: ميخواهيدفرمودن
: قويترين شما کسی از اين امر استقبال کردند. حضرت فرمودند نجوانا
و وقتی  اند بر آن مسلط شود د بتويکه وقتی شهوتش به هيجان در می آ است

شود. مولوی می بر خشم خودش مسلط د بتواند بر چيزی خشم می گير
 يد:فرما

 طالب مردی چنينم کو به کو     وقت خشم و وقت شهوت مرد کو
   

ريد شما تقوا را نگهدا در نهج البالؼه حضرت علی ) ع( می فرمايند:
انند لباس، شما لباس را نگه می داريد و و تقوا هم شما را نگه می دارد. م

رما و لباس هم شما را از شر س د و يا خراب نشودحفظ می کنيد که دزد نبر
 .دو گرما حفظ می کن

ح نفسه فاولئک هم شُ و من يوق می فرمايد : "  سوره حشر 9آيه 
وسيله ای است که به اسب می  يوغ )يوغ انديعنی کسی که بتو " المفلحون

س خودش، به فالح اسب وحشی نف به دبزن زنند و وی را به گاری می بندند(
نفسمان شيطان شويم به هنگامی که موفق بنابراين ما  .و رستگاری می رسد

ين تسليم کردن و يا مهار که ابزنيم و آنرا تسليم کنيم به تقوا رسيده ايم،  غيو
آيه " ان اکرمکم عندهللا اتقيکم" پس ن اسالم آوردن است. نفس، هماکردن 

می را " شماست وند با تقواترينهمانا عزيزترين شما نزد خدا "که به معنی
زيزترين شما نزد خداوند مسلمان ترين همانا ع"توان تفسير کرد که 

. معنای مسلمان بودن همان باتقوا بودن است. به عبارت ديگر، " شماست
ان را بر خودش داشته باشد ولی تقوا نداشته اگر کسی نام مسلمبنابراين 

 .است ، از مسلمانی بوئی نبردهباشد
ن در وحله اول به نظر می رسد که يافتدر رابطه با يافتن حقيقت، 

می تواند به آن تن هر انسانی ن به آن امری است ساده که حقيقت و تسليم شد
سعدی  مشکل دارند. انجام اين امرعمل بسياری از مردم در دردهد ولی در 

 دليل اين امر را چنين بيان می کند:
 
 هوا و هوس گرد برخاسته         سرائی است آراسته حقيقت

 نبيند نظر گرچه بيناست مرد     نبينی که هر جا که برخاست گرد
 نيايد به گوش دل از ؼيب راز   و را تا دلت باشد از حرص باز ت
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ست و انسانی که ديدگانش پاک و آراسته امنزل يعنی حقيقت مانند يک 
. ولی  منزل پيدا کندبه راحتی جای همه چيز را در اين اند می تو باز باشد
و جلو ديد  ودبه هوا بلند ميشکه هوا و هوس مانند گرد و خاکی  هنگامی

انسان راه  و شده، چشم حقيقت بين انسان ديدش مختل دانسان را می گير
 .کرده و به ظاللت و گمراهی کشيده می شودراست را گم 

 
بنا بر مطالبی که گفته شد به خوب بيائيد به موضوع قبلی برگرديم، 

يدن نفس و يا ايجاد که همه اديان الهی برای به تسليم کش رسيديماين نتيجه 
ند و دين اسالم هم يکی از اين ه اتقوا، و يا به قولی مسلمان کردن افراد آمد

مبنای تکنيکهای ؼير اديان ديگر بر می باشد، که البته دستورات اديان 
دين اسالم بخاطر جديد و بعضا تحريؾ شده می باشد ولی ی مدون و قديم

با ، ت نخورده ای بنام قرآنون و دسستورالعمل مددارا بودن دبودن و 
 .دانجام می دهالتری اين کار را راندمان با

افرادی که شنا را با تکنيک های هستند . می باشد اين دقيقا مشابه شنا کردن
که آموزش شنا گرهائی ولی از شنا دقديمی و يا من درآوردی ياد می گيرن

به  ا می کنند.بهتر شنندارند ولی تمرين  ديده اندرا با تکنيک های مدرن 
همين دليل است که بعضی از پيروان اديان و مکاتب قديمی، از ما مسلمانان 
که تنها نام مسلمانی را بر خود داريم با تقواتر و يا بقولی مسلمان تر می 

 . باشند
هو الذی ارسل رسوله : "می فرمايد سوره صؾ 9آيه در خداوند 

" که يعنی : " لو کره المشرکونبالهدی و دين الحق ليظهره  علی الدين کله و
او کسی است که رسولش را با وسيله هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه 

که دين اسالم  کند. بر طبق اين آيه خداوند اعالم می "اديان برتری دهد
 .تکنيکها برای هدايت انسان می باشدمجهز به باالترين 

خود شما اگر  .خوب حاال بياييد به همان مثال آموزش شنا برگرديم
با و کتاب داده بوديد مربی شنا بوديد و برای آموزش يک نفر به وی 

، داده بوديدوی آموزش شنای کرال قهرمانی پيشرفته به مدرن و روشهای 
 کوچکترين توجهی نکرده وآموزشی خود می ديديد که او به کتاب اگر 

آن شنا را  آياپرداخته، شنای چاله حوضی به داخل آب پريده و  به سرخود
می حتی اگر شما هم قبول  نمی کرديد!؟ مطمئنا کرديداز وی قبول می 

، خود مدند، روزی که همه شناگران برای مسابقه به استخر می آکرديد
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زيرا اگر به حرؾ شما گوش کرده و  می شد،هم متوجه اشتباه خود طرؾ 
د می تالشی که کرده بوياد می گرفت، با يکدهم شنا را با تکنيک صحيح 

 .توانست از مسابقه سربلند بيرون آمده و حداقل مقامی را به دست آورد
خداوند هم برای کسانی که مسلمان بوده دادم، بنا برهمين توضيحی که 
 22در آيه و  ، دين ديگری را قبول نمی کندو يا به اين دين آشنا شده باشند

فلن يقبل منه و  " فمن ابتؽی ؼير االسالم دينا می فرمايد: سوره آل عمران
را کسی ؼير از اسالم دينی   اگر : "" که يعنی هو فی االخره من الخاسرين

و او در آخرت از زيانکاران خواهد  انتخاب کند از او قبول نخواهد شد
سوره آل عمران آمده است: " ان الدين عندهللا  9ٔ. همچنين در آيه "بود

 خداوند اسالم است".االسالم" که يعنی: " همانا دين پسنديده نزد 
در مورد کسانی که از دين اسالم برمی گردند و به کفر می ميرند، در 

سوره بقره آمده است: " و من يرتدد منکم عن دينه فيمت و هو  0ٕٔآيه 
کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا و االخره و اولئک اصحاب النار هم 

ز دين خودش برگردد و به بی از شما که ا فيها خالدون" که يعنی: " هر کدام
بميرد، عملش دردنيا و آخرت تباه و باطل خواهد شد، چنين کسانی ايمانی 

 اهل جهنم هستند و هميشه در آن مکان باقی خواهند ماند" . 
خوب همانطور که گفتيم، تمام اديان الهی که از ابتدای تاريخ آمده اند،  

نامی ناميده شده اند. يکی به برای مسلمان کردن مردم آمده اند و هريک به 
ه نام مسيحی و ؼيره. اما چه ديگری ببه نام يهودی و ، يکی  تشتیرنام  ز

ال  : "سوره بقره می فرمايد 22ٕآيه شماره تفاوتی مابين اين پيامبران است؟ 
نفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا ؼفرانک ربنا و اليک 

فرق  وندتند( ما بين هيچ کدام از پيامبران خدايعنی:  " ) مومنان گف المصير"
نمی گذاريم و همه گفتند ما ) فرمان خدا را ( شنيديم و اطاعت کرديم. 

 پروردگارا! از تو آمرزش می خواهيم ، که بازگشت ما به سوی توست".
حال که مابين پيامبران الهی تفاوتی وجود ندارد و آنها همگی به اسالم 

دعوت می کرده اند، پس دليل آمدن اينهمه پيامبر چه  و تسليم در مقابل حق
 بوده  و چرا خداوند به يک پيامبر اکتفا نکرده است؟

وژی نياز به سيستم عامل همانطور که يک کامپيوتر با پيشرفت تکنول
نياز به الگوهای جديدی برای  خود، بشر نيز در سير تکاملی دجديد دار

و تکامل هوشی و  پيشرفت زمانبه همين دليل با  .استهدايت داشته 
برای با دستورات مدرن تر ، خداوند پيامبران جديدی را استعدادی انسان
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ت انسان قابليی با توجه به اينکه از لحاظ فكر وهدايت بشر فرستاده 
، با گذشت زمان نوع هدايت بشر ا می باشدارتباط و تكامل را داری برقرار
بشر به ، از پيامبرانی يخته شدن تعدادرانگبعد از بو لذا پيدا کرده تفاوت 

 است  وجود نداشته ان بعدیبه فرستادن پيامبری نيازکه ديگر قابليتی رسيده 
 د.سالم آخرين پيامبر خداوند می باشپيامبر ااست که و به همين دليل 

دستورات و استدالل، آشکار  با داليل شهر پيامبر در زمان خود
 اين دستورات ازی بعضکه  كردهمی م هدايت بشر اعالی خداوند را برا

به مرور زمان بعلت آنكه هر دين جديد . است بصورت كتاب بودهو مدون 
دستخوش نيز  آنهامطالب اين کتابها از بين رفته و جايگزين دين قبلی شده، 

خداوند ، بجز کتاب آسمانی آخر بنام قرآن که گرديده استتؽيير و تحريؾ 
را از تحريؾ و آسيب محفوظ نگه خواهد داشت صراحتا اعالم می کند که آن

خداوند به قول خود  ثابت می کنيم که با داليل علمی و رياضی اينجا و ما در
تنها لذا و  بدون تؽيير و دست نخورده باقی ماندهعمل کرده و اين کتاب 

 . دباشی می ی و نوشته خالق بزرگ هستکه کالم وحاست آسمانی  کتاب
گفته می شود به البی که در مورد حقانيت قرآن به مطلطفا در اينجا 

ی را طی مصمم راه زندگی با قدمهای انسان موقعدقت توجه فرماييد، چون 
دلش آرام ی كند كه در مورد اعتقادات خود به يقين رسيده، و به عبارت می

گرفته باشد. فكر نكنيد اين فقط شمائيد كه نيازمنديد دلتان آرام بگيرد. افراد 
پيامبران الهی نيز از چنين امری بی نياز ی ديك به خداوند و حتنزی خيل

:» و آنگاه كه ابراهيم گفت  " سوره بقره آمده است : 1ٕٓدر آيه  نبوده اند.
)خداوند( فرمود : « كني؟ پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده می

م آرام خواهم( تا دل )میی چرا . ول»گفت : « ؟ی آيا ايمان نياورده ا»
پس چهار )مرغ( از پرندگان برگير و آنگاه » )خداوند( فرمود : « گيرد.

آنها را در نزد خود )ريزه ريزه كن و( به هم آميز، سپس بر )بلنداي( هر 
ی از آنها را بگذار، آنگاه آنها را فرا خوان، تا شتابان به سوی بخشی كوه

 ."« زانه است.تو آيند. و بدانكه خداوند پيروزمند فر
دلشان آرام آنکه ی نيز براامبران الهی پيی اين موضوع مإيد آن است كه حت

رسيدن به يقين بوده مصمم به راه خود بروند، نيازمند ی بگيرد و با قدمها
زندگی جلوگيری کرده و باعث و لؽزشهای  انحرافاترسيدن به يقين از  .اند

عتقادات دينی به قول خودمان صاحب ا. خيلی از ما می شودانسان  تعالی
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 ولی آيا تابحال ايمان خود را آزمايش کرده ايم؟ خداوند ايمان داريمبوده و به 
 به داستان زير توجه کنيد:

باال  درباره کوهنوردی است که می خواست از بلندترين کوهها داستان
 ماجراجويی خود را آؼاز کردو تمرين،  از سالها آماده سازی بعداو ، برود

تصميم  ،افتخار اين کار را فقط برای خود می خواست آنجا که ولی از
  ... از کوه باال برود ئیتنهابه  گرفت

و سفرش را زمانی آؼاز کرد که هوا رفته رفته رو به تاريکی می رفت.. ا
آنکه چادر بزند و شب را زير چادر به شب برساند  قهرمان ما به جای ولی

به جز تاريکی هيچ  و شد ريکتا اينکه هوا کامال تا به صعودش ادامه داد
همه جا را پوشانده بود و مرد نمی توانست  سياهی شب  ...چيز ديده نمی شد

  ..از ابر پنهان شده بودند پشت انبوهی چيزی ببيند حتی ماه و ستاره ها
به فتح قله  در حاليکه چيزی ،کوهنورد همان طور که داشت باال می رفت

 ...د و با سرعت هر چه تمام تر سقوط کردپايش ليز خور ناگهان ،نمانده بود
سقوط همچنان ادامه داشت و او در آن لحظات سرشار از هراس تمامی 

زندگی اش را به ياد می آورد.. داشت فکر می کرد  بد خاطرات خوب و
احساس کرد طناب به دور کمرش  که ناگهان ،چقدر به مرگ نزديک شده..

  ... ندهمامعلق حلقه خورده و وسط زمين و هوا 
  .. طناب به دور بدنش مانع از سقوط کاملش شده بود حلقه شدن

ای نداشت جز اينکه فرياد بزند : "خدايا  در ان لحظات سنگين سکوت چاره
  ".کن کمکم

  ""از من چه می خواهی؟ پاسخ داد: ناگهان صدايی از دل آسمان
  !نجاتم بده  -
 نجاتت دهم؟ ا فکر می کنی می توانمعواق  -
 !البته تو تنها کسی هستی که می توانی مرا نجات دهی  -
  !دور کمرت را ببر پس آن طناب - 

گرفت  برای يک لحظه سکوت عميقی همه جا را فرا گرفت.. و مرد تصميم
  ...با تمام توان به طناب بچسبد و آن را رها نکند

 و جسد منجمد شده يک کوهنورد را پيدا کردند روز بعد گروه نجات رسيد
حاليکه تنها يک متر با زمين  در ،که طنابی به دور کمرش حلقه شده بود

 ....فاصله داشت
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 تحليل حقانيت قرآن
 

 برای تحليل حقانيت قرآن از شبکه رياضی قرآن شروع می کنيم.
دانشگاه ی رشته بيوشيمی دكتر رشاد خليفه استاد مصر 901ٔدر سال 

بر پيچيده و خارق العاده ی بكه رياضبا استفاده از كامپيوتر يك شكاليفرنيا، 
و  قرآن، اثبات حقانيتی برای يعن. در قرآن كشؾ كردرا  9ٔمبنای عدد 

ی را به صورت مناسب 9ٔاينكه قرآن نوشته دست بشر نيست، خداوند عدد 
، قرآن توسط به عبارت ديگر . کرده استی جاسازی در اين كتاب آسمان

بطه بين تعداد حروؾ و کلمات و شبکه و يا رشته های محکمی که از را
ايجاد شده ، بطور پيچيده و معجزه آسائی ؼير قابل نفوذ و  9ٔآيات، با عدد 

يا ؼير قابل تؽيير گرديده ، که اگر تؽييری در آن بدهند و آن را تحريؾ 
 .خواهد خوردکنند، اين شبکه رياضی پيچيده به هم 

 اضی در قرآن برد؟اما دکتر رشاد خليفه از کجا پی به اين شبکه ري
خداوند تعداد نگهبانان  و اشاره شدهبه عدد نوزده سوره مدثر در  در قرآن

اين سوره می فرمايد: " و ما  ٖٔآيه  در کرده وجهنم را نوزده نفرذکر 
جعلنا عدتهم اال فتنه للذين کفروا ليستيقن الذين اوتوالکتاب و يزداد الذين 

که يعنی: " و الکتاب و المومنون "  امنوا ايمانا و ال يرتاب الذين اوتو
تعدادشان را جز برای آزمايش کافران قرار نداديم، تا اهل کتاب يقين پيدا 
کنند و بر ايمان مومنان بيفزايد و اهل کتاب و مومنان در دل خود نسبت به 

 اسالم هيچ ترديدی راه ندهند" .
عدد نوزده  دکتر رشاد خليفه از اين آيه شگفت انگيز پی به اين برد که

و بنابراين با کامپيوتر به  رای ويژه گيهای خاصی در قرآن باشدبايستی دا
جستجوی عدد نوزده و مضارب آن در قرآن پرداخت و موفق به کشؾ 

 شبکه رياضی قرآن شد.
همانطور که در مباحث بعدی در مورد عرفان توضيح خواهم داد، 

مورد هجمه شيطان قرار حرکت می کنند در راه خدا بدون استاد کسانی که 
می گيرند که ممکن است به گمراهی آنان بينجامد. دکتر رشاد خليفه نيز از 

ادعا کرد که  اين مورد مصون نماند و در آخر عمر دچار توهم گرديده و
، جزو قرآن که دو آيه آخر سوره توبه اعالم کردفرستاده خدا است و رسول 

البته معجزات رياضی قرآن که در .  است قرآن اضافه شده نبوده و بعدا به 
 9آيه  همانطور که خداوند درو دارتباطی به اين ادعا ندار می کنم اينجا ذکر
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 سوره حجر می فرمايد: " انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون" که يعنی : " 
زمان کوتاهی بعد از  ،"  ما قرآن را نازل کرديم و خودمان حافظ آن هستيم

آقای  شاد خليفه در مورد اضافه شدن دو آيه به سوره توبه،ادعای دکتر ر
، ؼلط بودن اين ادعا با يک ماشين حساب ساده در تهران کوروش جم نژاد

مورد درگر خارق العاده ديمعجزه رياضی را ثابت کرد و با کشؾ يک 
اگر حتی يک آيه از هر سوره کرد که اثبات ، تعداد آيات سوره های قرآن

 .دخور به هم میديگری از قرآن ترتيب رياضی ، بشودزياد قرآن کم و يا 
 

بر آن تؤكيد  است قرآن الزمی كه قبل از طرح موارد رياضی مورد
آن است كه قربوده اسالم  امبر مکرمبودن و يا بيسواد بودن پيی ام بشود،

 فرمايد: می از سوره عنكبوت 42در آيه و  کردهخود بر اين موضوع تؤكيد 
 تلوا من قبلک من کتب و ال تخطه بيمينک اذا الرتاب المبطلونو ما کنت ت" 

و با ی خواند را نمیی محمد پيش از اين هيچ كتابی "و تو ا" که يعنی: 
 افتادند". وگر نه بيهوده انديشان به شك میی نوشت دست خود آن را نمی

 و قادر بود بخواند و دانش آموخته بودی محمد )ص( فردحضرت اگر 
شك به ی برای ليلدهرزه گويان ممكن بود  آنوقت خرده گيران و ،يا بنويسد

 انداختن مردم نسبت اينکه قرآن کالم خداوند است داشته باشند.
 

شبكه توسط خداوند در قرآن يک بر طبق تحقيقات دكتر رشاد خليفه، 
و  ٖ*  9ٔو يا  ٕ* 9ٔی يعن آن) و يا مضارب 9ٔعدد ی بر مبنای رياض
  .ه حقانيت قرآن را ثابت می کندده کتعبيه ش (ؼيره 

، يعنی رمضان بود 0ٕكه به پيؽمبر اسالم رسيد در روز ی اولين وح
ی و طبق عادت هميشگ ندمحمد )ص( چهل سال داشتحضرت زمانی كه 

 بنام حرا واقع در كوه نور دری اربه ؼبرای عبادت و راز و نياز با خدا، 
را ی نظره خيره كننده اان مايش. ندشمال شهر مكه رفته بود پنج کيلومتری

 شانی را به زبان مادرايشان كه درآن فرشته خدا جبرئيل  ندبه چشم ديد
:  مودايشان فرو با ذكر بسم هللا الرحمن الرحيم به  هطرؾ خطاب قرار داد

را  آيه از سوره علق 2و « بخوان به نام پروردگارت كه آفريد بخوان، » 
 .امبر وحی کردبه پي

 2 ،دحرؾ دار 9ٔكه شروع سوره است « رحمن الرحيمبسم هللا ال»
كلمه دقيقاً مركب از  9ٔآن  ،دكلمه دار 9ٔشده ی كه به پيؽمبر وحی آيه ا
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آيه  9ٔسوره علق . دباش می 4*9ٔی يعن 9ٔكه مضرب  است حرؾ 01
خود . می باشد اين سوره نوزدهمين سوره از آخر قرآنو همچنين  ددار

 .دباش می 9ٔباز هم مضرب ی يعن 1*9ٔ كه دسوره دار 4ٔٔهم قرآن 
موفق به است كه دكتر رشاد خليفه  9ٔاين اولين معجزه در مورد عدد 

 .آن می شودکشؾ 
 9ٔدارای  نيزبر پيامبر است  سوره نصر که آخرين سوره وحی شده 

اولين آيه اين سوره يعنی: " اذا جاء نصرهللا و الفتح" هم شامل  است و کلمه
 .دمی باش حرؾ 9ٔ

بسم ».  تعبيه گرديده استدر قرآن نيز  9ٔموارد ديگری از مضارب 
؟ اين جمله كه به عنوان عالمت در قرآن چند بار آمده « الرحيمهللا الرحمن 

. با توجه به است قرآن است در اول هر سوره نيامدهی ها شروع سوره
 نكهاست و اي 9ٔ*1ی تا يعن 4ٔٔقرآن ی اينكه اعالم كرديم تعداد سوره ها

در اول سوره توبه با توجه به اينكه اين سوره در واقع اولتيماتوم و يا 
سوره را با لؽات دلگرم كننده و  اينخداوند مشرکان است، به ی ضرب االجل

و لذا اين سوره با فرمايد  محبت آميز رحمت خداوند شروع نمی
ل از ر كامبطوی . بنابراين اگر كسودش الرحمن الرحيم شروع نمی هللا بسم

كه تعداد بسم هللا الرحمن الرحيم كه  دكن تصور می ،دقرآن اطالع نداشته باش
. دباش نمی 9ٔلذا مضرب تا است و  ٖٔٔرين جمله در قرآن است مهمت

در ی الرحمن الرحيم اضاف هللا بسماين مطلب را خداوند با گذاشتن يك ی ول
اوند به شيوه كه در اين سوره خدی و در جائ فرمايد جبران می سوره نمل

، دده و بلقيس، ملكه سبا را شرح می زيبا و مإثر داستان سليمان حكيمی ا
كه سليمان ی كه ملكه سبا بزرگان كشورخود را گرد آورده و نامه ای در جائ

لرحمن الرحيم اضافی را ذکر يک بسم هللا ا د،خوان را میفرستاده ی وی برا
ی سركردگان برای ا": دكن یچنين خطاب م سوره نمل 9ٕدرآيه او  .می کند

سليمان است و ی آمده است انديشمند و حكيمانه. اين نامه از سوی من نامه ا
پيام آن چنين است: بسم هللا الرحمن الرحيم بر من تكبر نورزيد و در برابرم 

 " از در تسليم درآييد.
همتا يك بسم هللا الرحمن ی بی بنابراين در اين سوره خداوند با زبردست

قرآن را ی را گنجانده و تعداد كل بسم هللا الرحمن الرحيم های حيم اضافالر
 .دباش می 9ٔ مضربی يعن 9ٔ*1عدد افزايش داده كه  4ٔٔبه 
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از ديگر موارد خارق العاده كه دكتر رشاد خليفه در رابطه با قرآن 
است  . قرآن تنها كتاب تاريخ بشرمی باشد حروؾ مقطعه قرآن ،كشؾ كرده

يا حروؾ ی از فصول آن حروؾ اختصاری از تعداد معينكه در سرآؼ
 .ويندگ می« مقطعات»به آنها ی آمده كه در عربی معينی رمز

ی حرؾ در اين اختصارات قرآن 4ٔعربي، دقيقاً ی حرؾ الفبا 2ٕاز 
. مختلؾ با يكديگر تركيب يافته اندحالت  4ٔحرؾ در  4ٔبكار رفته و اين 

  ترکيب. 4ٔحرؾ در  4ٔ ! ببينيد چقدر عجيب و جالب است
ن "  فرمايد: كه می دباش می« ن»حرؾ مقطعه ی سوره قلم دارا
اگر ی د. يك پيؽمبر امنويسن قسم به قلم و آنچه میی يعن "والقلم و مايسطرون

. در اين سوره دخور طمئناَ به قلم قسم نمی، مداد چيزی را بنويسخودش بخو
را  راين کانيد اتو میی گاريد كه خودتان نيز بساداگر حروؾ ن را بشم

 9ٔب و مضر 9ٔ*0كه  استعدد  ٖٖٔكنيد كه  مالحظه می يد،هبدانجام 
 . می باشد

: با عنوانی سوره ق به صورت تكدر مورد حرؾ ق، اين حرؾ در 
ق، قسم به قرآن شكوهمند و در سوره شورا با ی يعن "ق و القرآن المجيد" 

ديگر در ی يچ يك از سوره هاو در ه، ( بكار رفته ٕ( عسق )ٔعنوان حم )
 .دحروؾ مقطعه آنها حرؾ ق وجود ندار

ی عدد يعن 20ق را  تعداد ،ددر سوره ق اگر خودتان نيز بشماري
 .دباش می 9ٔ*ٖی يعن 20سوره شورا تعداد ق مجدداً برابر  و در 9ٔ*ٖ

كه،  استقرآن بپردازيم الزم به ذكری به بقيه مسائل رياض اينکهقبل از
ی شد و كاتبان خود را برا میی كه آيات به ايشان وحی م زماناسال امبرپي

خواندند، خواندن آيات را چنان آسان  ديكته كردن هر قسمت از قرآن فرا می
کنند و  يك كتاب آنها را ديكته میی از روی دادند كه گوي و روان انجام می

امروزه  . بنابراين اگر يك نفرحفظ شده اندمانند آن بود كه اين آيات را از 
يك  اند، احتمال اينكه بتودوده و مجهز به اين ابزار نيز باشاستاد كامپيوتر ب

ی كوتاه و در مدت ددرست كنی ا با اينهمه تركيب رياضنوشته شعر مانند ر
با هم ی هيچگونه تناقضصفحه  1ٓٓو آن نوشته در نزديك به  دحفظ كن

اين هم  امروزی ين حت. بنابرامی باشدؼيرممكن امری محال و ، دنداشته باش
سال پيش و آنهم توسط يك آدم  4ٓٓٔبه  دچه برس ،عمل قابل انجام نيست

 عربستان . آب و علؾی بی در صحرای ام
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كه  دده دكتر رشاد خليفه توضيح می مورد جوركردن تعداد ق هادر 
خداوند در كند.  می 9ٔدر سوره ق خداوند تعداد ق ها را مضرب  طورچ

در يك ی خوانده ول« قوم لوط » ه مردم لوط را به نام مرتب ٕٔاين سوره 
« اخوان لوط»خواند و به آنها  ديگر قوم لوط نمی ٖٔآيه شماره ی جا يعن

قرآن ی شد كل ترتيب ق ها و اگر اين يك استثنا را قائل نمی كند اطالق می
كه به كيفر ی خورد. در قرآن قوم لوط به عنوان مردم زشتكار به هم می

خود داشتند و بدست خداوند ی ميل جنسی ارضای كه برای طبيعروش ؼير 
 جنس باز بوده اند. اين مردم همی يعناند که  شدهی به هالكت رسيدند معرف

 9ٔهم شگفتی هائی در مورد مضرب در مورد حرؾ مقطعه ص، 
که ذکر آن از حوصله اين بحث خارجه و برای  دبودن اين حرؾ وجود دار

 ٔمی کنم که اين مطالب را از کتاب بسوی روشنائی عالقمندان، من توصيه 
 .فرماينداست ، مطالعه  اينجانبکه نوشته 

توسط دكتر ی در مورد جور كردن تعداد ص ها نيز توضيحات جالب
باشد. در  كلمه "بصطه" میی رشاد خليفه ارائه شده كه مربوط به امال

ی مه كه به معناگر در قرآن مالحظه بفرمائيد اين كل 19سوره اعراؾ آيه 
ی شود را به عمد با امال بسط و يا گسترش دادن است و با س نوشته می

 . اندآن يك س قرار داده ی بر روی ول اند ؼلط ص نوشته
قرآن توسط كامپيوتر دليلش ی اين مورد تا قبل از كشؾ شبكه رياض

كه پيامبر اسالم درحال ی نامشخص بوده و قضيه از اين قرار بوده كه زمان
 هنگامی كه به واژه "بسطًه"اند،  سوره اعراؾ بوده 19كته كردن آيه دي

كه اين  جبرئيل تذكر دادهحضرت كه می فرمايند  د به كاتب خودنرس می
تا  ،ن دستور سينه به سينه نقل شدهكلمه حتماً بايد با صاد نوشته شود. اي

ن . حال ايودنوشته می شسال اين كلمه با ص  4ٓٓٔپس از که اكنون هم 
امالی صحيح اين  شانكند كه آيا كاتبان وحي، خود سإال به ذهن خطور می

 ؟ کلمه را نمی دانستند
صحيح ی سوره بقره همين لؽت با امال 40ٕچون در آيه  ،دانستند مسلماً می

ی خداوند امالهم بنابراين اگر در سوره اعراؾ  است. و با س نوشته شده
قرآن به هم ی چيده ص هانوشت، ترتيب پي بسطه را صحيح میکلمه 

 خورد. می
راه ديگری را نمی توانست پيدا خداوند متعال  گويند آيای بعضی ها م

؟ ء نيز پيش نيايدو اين اشتباه در امال لمات به هم نخوردکه ترتيب ک کند
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به عمد با امالء ؼلط نوشته که به اهل لؽت مطمئنا می توانست ولی اين 
کردن تعداد ص های قرآن تعمدی در کار در جور که  داده شودتفکر نشان 
 بوده است.
حتی بخش كاملی  هكه در اينجا گفته شدی مطالببه ذکر است که  الزم

يز نمی باشد و موارد رياضی ديگری در کتب از معجزات رياضی قرآن ن
دليل تؤكيد من براستفاده ازمطالب دكتر رشاد خليفه در  مختلؾ موجود است.

كه به  دنداری ضرورتشنونده كه فرد  است اينقرآن ی مورد شبكه رياض
اعجاز اين گونه تنها ابزار درك د و تسلط داشته باشی عربی ن قرآن يعنزبا

می  9ٔتا  ٔشمردن حداقل از ی نائديدن و توای يك جفت چشم برا ،عددي
می  آن باالتری قرآن بمراتب از اعجاز عددی وگرنه اعجاز كالمباشد، 
گفته شده موارد خارق العاده ديگری هم در قرآن عالوه بر مطالب باشد. 
 است:

  ساعت  4ٕبار آمده و شبانه روز نيز  4ٕواژه ساعت در قرآن
 است.

  سال نيز ی بار بكار رفته تعداد ماهها ٕٔواژه شهر )ماه( در قرآن
 ماه است. ٕٔ

  ی شمسی بار بكار رفته و روزها 12ٖواژه يوم )روز( در قرآن
 روز است. 12ٖنيز 

 4ٖيوميه نيز ی بار بكار رفته و نمازها 4ٖه سجده در قرآن واژ 
 سجده دارد.

  مرگ نيز ی بار بكار رفته و واژه موت يعن 0ٔواژه حيات در قرآن
 بار آمده است.  0ٔ

  پناه بردن به ی بار آمده و واژه استعاذه يعن ٔٔواژه ابليس در قرآن
 بار آمده است. ٔٔخدا از ابليس نيز 

 بار آمده  2ٔٔبار آمده و واژه آخرت نيز  2ٔٔآن واژه دنيا در قر
 است .

 با هم ی زن نيز مساوی مرد و امراه به معنی دو كلمه رجل به معن
 بار يعنی به تعداد کل ساعات شبانه روز آمده است. 4ٕهر دو ی يعن

  بار آمده است. 22بار و کلمه شياطين نيز  22کلمه مالئکه درقرآن 

  بار آمده  4ٓو کلمه برد يعنی سرما نيز  بار 4ٓکلمه حر يعنی گرما
 است.
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 بار آمده است.  0هفت كه عدد آسمانها است ی لفظ سبع يعن 
 

كردن و يا ميزان كردن اين همه عدد در يك كتاب ی آيا چيدن و جاساز
چرم ی نشده و روی هنوز جمع آوری كه در زمان وحی ا صفحه 1ٓٓ

شده، توسط يك نفر ی آور واستخوان بوده و بعد از مرگ پيؽمبر )ص( جمع
؟ آن هم در ديآ بنظر نمیی عاد ؼيری ال پيش كمس4ٓٓٔدر ی عرب ام

هستند كه در آسمان ی ستارگان ميخهائکه كردند  كه مردم فكر میی زمان
كه مردم شمارش اعداد را با انگشتانشان انجام ی كوبيده اند و يا زمان

 ؟ نده اداد می
يک کتاب نمی  که حتی در اد استوارد خارق العاده قرآن بحدی زيم 

سوره يونس آمده است كه " روا نيست كه براين قرآن افترا  0ٖدر آيه .گنجد
گذشته و بيان ی آسمانی بندند و آن را از ؼير خدا بدانند. بلكه تصديق كتابها

 است " .ی از اين كتاب الهی گسترده تر
آن تحريفات نيست كه قری معنه اين درنظر داشت كه اين سخن بی بايست

. در رابطه با اين دكن پيشين را نيز تصديق میی آسمانی وارد شده در كتابها
 :دجالب باش يتانبرااست كه شايد ی موضوع حكايت

سوره كهؾ آمده كه اصحاب كهؾ در ؼارشان  4ٖدر قرآن در آيه 
ی اسرائيل از حضرت علی بنی از علمای سيصد و نه سال توقؾ كردند. يك

و  آمدهسال  9ٖٓاصحاب كهؾ قرآن مدت توقؾ در چرا  هد کپرس )ع( می
می حضرت در پاسخ  ؟سال ذكر شده ٖٓٓحال آنكه در تورات ما اين مدت 

ی است و سالهای شما شمسی سالها هردو اينها درست است چون كه فرمايند
 ما قمري.

يک دانشمند نجوم اين موضوع را ثابت کرده و نشان داده که همين 
که مدت توقؾ اصحاب کهؾ است، از معجزاتی است که  9ٖٓو  ٖٓٓعدد 

روز تمام  12ٖيهود ی سال شمس. ای ايمان آوردن مردم کافی می باشدبر
. سال می باشدروز  92ٓٓٓٔيهود برابر ی سال شمس ٖٓٓبوده و بنابراين 

دقيقاً ی سال قمر 9ٖٓو لذا  استدقيقه  42ساعت و  2روز و  24ٖی قمر
روزه  12ٖسال  ٖٓٓ که دقيقا معادل همان داشب روز می 92ٓٓٓٔبرابر 
 2روز و  24ٖيهود است. روش محاسبه بدين ترتيب است كه ی شمس

ی سال قمر 9ٖٓروز است.  ٔٔ/ٖٓروز و  24ٖدقيقه معادل  42ساعت و 
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روز كه دقيقاً  92ٓٓٓٔشود  ضرب كنيم می ٔٔ/ٖٓو  24ٖرا اگر در 
 است. ی سال شمس ٖٓٓمعادل 
 

در زمان  ديگری هم بوده کهموارد با خوارق رياضی، مشابه در قرآن 
از سالها اسرار آن  بعدنامشخص بوده ولی مفهوم و ی ناخودش کالم

 است. مشخص گرديده
" يعنی قسم نمی ال اُقَسم بيوم القيامه: "است آمده سوره قيامت ٔدر آيه 

 به جان  وييدخورم به روز قيامت که يعنی قسم می خورم، مثالً شما می گ
قسم می خورم. و سپس  پدرميعنی در اصل به جان ، قسم نمی خورم  پدرم

آمده "و ال اُقسم بالنفس اللّوامه" يعنی قسم به نفس مالمت کننده و حساب 
ز حساب کشی و قسم به قسم به رو زيبا و هماهنگ آمده،چقدر  دببينينکش، 

ديگر سوره  مانند، اين سوره مانند يک شعر با قافيه و زيبا نفس حساب کش!
: " ويدهای قرآن مطالب بسيار پرمحتوائی را بيان می کند، سپس می گ

: "آيا انسان فکر می کند که ايحسب االنسان ان لن نجمع عظامه؟ " يعنی 
" بلی قادرين علی ان نسوی بنانه"  " ،استخوانهای او را جمع نخواهيم کرد؟

ا هم منظم تان او رآری ما حتی قدرت داريم که )خطوط سر( انگشيعنی : " 
 " کنيم

از را يکی از کافران يک استخوان پوسيده آيه موقعی نازل شد که 
و آنرا با دست پودر کرد و گفت آيا پيامبر رفت قبرستان درآورد و خدمت 
. همانطور که ع کند ؟! که در جواب اين آيه آمدخداوند اين را می تواند جم

تا بشر به اهميت اثرات نقش  قرنها طول کشيد، بعد از پيامبر ميدانيد
بسيار  امبردر زمان پي نزول چنين آيه ایلذا و  ببرد انگشتان و ؼيره پی

 . است و معجزه آسا بودهؼريب 
قرآن اگر چه توسط يک پيؽمبر امی و درس نخوانده نازل شده ولی 
در آن بيشترين تؤکيد به علم و تفکر و تعقل شده و در آن خداوند از مردم 

سوره  4ٖآيه مثالً در  .نمايندکه در مورد مثالهای آورده شده تفکر ميخواهد 
 "تلک االمثال نضربها للناس و ما يعقلها االالعالمون  : "ی فرمايدم عنکبوت

اين مثالها را برای مردم می آوريم اما جز دانايان کسی به آن که يعنی : " 
َنوٌم علِی  " :مايندمی فر در مورد تاکيد بر علم، پيامبر اکرمنمی انديشد". 

 با علم بهتر از نماز با جهل است " يعنی خوابعلٍم َخيٌر ِمن َصالٍة َعلی َجهلٍ 
و حضرت علی )ع( می فرمايند: دوکس پشت مرا شکستند، عالم بی بند و 
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بار و جاهل عبادتکار، آن با پرده دری به اعتقادات مردم لطمه می زند و 
 فريبد .اين با عبادت ابلهانه مردم را می 

خداوند از مردم ميخواهد که بدون به هر حال، برمبنای گفته قرآن، 
هيچگونه تعصب جاهالنه قفلها را از قلب باز نموده و در رابطه با قرآن 

افال يتدبرون "  می فرمايد: سوره محمد 4ٕدر آيه تفکر و تدبر نمايند. 
تفکر نمی کنند و يا  "آيا آنان در قرآن" که يعنی:  القران ام علی قلوب اقفالها

 اينکه بر دلهايشان قفل زده شده است". 
خداوند از کسانی که دانش آموخته هستند و به کتاب و علم دسترسی 

مثل الذين : " می فرمايد سوره جمعه 2در آيه دارند انتظار بيشتری دارد و 
 "مثالکه يعنی:   حملوا التوراته ثم لم يحملواها کمثل حمار يحملوا اسفارا"

کنند ولی به آن عمل نمی کنند مانند االؼی  کسانی که تورات را حمل می
است که کتاب را حمل می کند". اين اشاره به دانش آموختگانی است که علم 

 به قلب آنها وارد نشده و فقط توسط آنها حمل ميشود. 
اولم ير الذين الکفرو ان السموات "  آمده است سوره انبياء ٖٓآيه  در

آيا  که يعنی: " کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شی حی" و االرض 
کافران نديدند که آسمانها و زمين بسته بود و ما آنها را بشکافتيم و از آب 

 . " هر چيز زنده ای را آفريديم؟
در زمان پيؽمبر )ص( کافران می گفتند که اين چه عبارت عجيب و بی 

معنی اين عبارت موقعی  ؟ويدمی گئی است که اين شاعر مجنون معنا
و چگونگی انجام آن پی  Big Bangمشخص شد که دانشمندان به مکانيزم 

 بردند. 
با  بتدا يک جرم به هم پيوسته بوده وبر طبق اين تئوری کل کائنات در ا

کل کائنات را پر کرده و کرات  شکلانفجاری سهمگين، توده ای ؼبار
در رابطه با اين توده ؼبارآلود يا دودمانند آسمانی از يکديگر جدا شده اند. 

که در رابطه با خلقت زمين و آسمان توضيح  سوره فصلت ٔٔدر آيه نيز 
 : "خداوند" يعنیُدخانی ُثمَّ اسَتوی ِالَی الَسماِء و هِ  "داده شد، آمده است 

در حالی که )آسمان( به شکل دود بود".  پرداخت،سپس به آفرينش آسمان 
سال پيش عربستان چه حالی شده اند وقتی کسی به  4ٓٓٔدم حساب کنيد مر
شکافتيم و  و ما آنها راه سمان ها و زمين به هم پيوسته بودآنان گفته که آ

  ه!آسمان به شکل دود بود
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ز آب هر و ا " که يعنی:و جعلنا من الماء کل شی حی" : " عبارت
زات قرآن می عجو از منيز کالمی شگفت انگيز   چيز زنده ای را آفريديم"

قرآن نيز در رابطه با آفرينش حيات از آب  رر جاهای ديگ. البته دباشد
: " وهللا خلق کل دابه من ماء آمدهسوره نور  42در آيه مثالً  ،سخن گفته شده

 و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفريد".  " که يعنی: "
سال دانشمندان با اختراع دستگاههای  4ٓٓٔامروزه پس از 

اسپکترومتر و با ابداع روشهای مختلؾ شيمی تجزيه و ؼيره متوجه شده اند 
که حيات بدون آب کامالً ؼيرممکن بوده و حتی اگر در کرات آسمانی در 
جستجوی حيات باشند بايستی بدنبال طيؾ هيدروژن و اکسيژن و عنصر آب 

 بگردند. 
اتی آمده در رابطه با چرخش زمين و ماه و خورشيد نيز در قرآن عبار

" خلق السموات و   :می فرمايد سوره زمر 2آيه است. به عنوان مثال در 
االرض بالحق يکور الليل علی النهار و يکور النهار علی الليل و سخر 

که يعنی: " آسمان و زمين را بر  الشمس و القمر کل يجری الجل مسمی" 
ز را بر شب شب را بر روز و رومبنای حق، يعنی بر مبنای قانون آفريد، 

، تا هر کدام می دهد می پيچد و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار
کل يجری الجل : " . عبارت )بر مدار خود( در وقت معين گردش کنند"

يا  در وقت معين گردش کنند" اشاره به حرکت نوسانی " مسمی" که يعنی:
 . دماه و خورشيد دار پريديک

رب المشرقين و داوند می فرمايد: " خ سوره رحمن 2ٔو  0ٔدر آيات 
اين مورد تنها " که اشاره به دو مشرق و دو مؽرب دارد که رب المؽربين

اين معجزه به لذا که انسان برروی يک کره باشد و هنگامی اتفاق می افتد 
 .دکروی بودن کره زمين اشاره می کن

می سوره نباء   0آيه در رابطه با اينکه کوهها مانند ميخ هستند، 
که يعنی: " آيا ما زمين را  فرمايد: " الم نجعل االرض مهادا و الجبال اوتادا"
می  سوره انبياء ٖٔآيه  گهواره و کوهها را ميخ قرار نداديم؟ " و در

"  که يعنی : " و کوهها را و جعلنا فی االرض رواسی ان تميدبهم فرمايد: "
ين اشاره به نقش کوهها در زمين قرار داديم که باعث آرامش آن شود"  که ا

و  در جلوگيری از لؽزش اليه های تکتونيکی کره زمين بر روی هم دارد
اگر کوهها نبودند زمين هيچ زمانی آرامش نداشت و اين اليه ها همواره در 
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.حال لؽزش برروی يکديگر و ايجاد زمين لرزه بر روی کره زمين بودند
  

ودی شيطان دنيا بز ه وروزی يک نفر می گفت: امروزه گناه زياد شد
را فتح خواهد کرد. به عقيده من امروز عصِر علم و اطالعات است و ديگر 

و حقيقت  دم را در جهالت وگمراهی نگه داشتتوان مر مثل قديم نمی
ه بزودی بر همه آشکار خواهد شد. امروزه پيشرفت علم حقايق را هر چ

ل و خرافه پرستی حقيقت به ظلمات جه کند و تابش نور بيشتر آشکار می
پايان خواهد داد. بزودی بشريت به سمت يکتاپرستی و شناخت راه صحيح 
حقيقت حرکت کرده و اسالم واقعی که بر کتاب قرآن، يگانه کتاب الهی 

آيه  دنيا را تسخير خواهد کرد؛ اين موضوع درمی باشد،  موجود استوار
کتبنا فی الزبور  لقدکه می فرمايد: " بطور ضمنی آمده  سوره انبياء 2ٓٔ

و ما بعد از  " که يعنی: من بعد الذکر ان االرض يرثها عبادی الصالحون" 
تورات در زبور )کتاب حضرت داود( نوشتيم" بندگان شايسته ام، وارث 

 .  )حکومت( زمين خواهند شد"
قديمها که کتاب نبود و کامپيوتر و ماشين حساب و اينترنت و ؼيره 

بسيار مشکل بود و ما امروزه سعادتمند و مورد وجود نداشت درک حقايق 
لطؾ خداوند هستيم که از جديدترين امکانات در شناخت حقيقت برخوردار 

برای اينکه عظمت خداوند را درک کرده و از حيرت  هامروز می باشيم.
 فرياد کشيده و بيهوش شويم يک ماشين حساب ساده برايمان کفايت می کند. 

ساد زياد ميشود، خداوند نيز داليل هدايت همين قدر که گناه و ف
. اخيراً در تهران دبيشتری را جهت افراد آزاده و جستجوگر ارائه می ده

با يک ماشين حساب ساده معجزه ای رياضی در قرآن  آقای کورش جم نژاد
. اين دباش کردن افراد اهل تفکر کافی میکشؾ کرده که برای حيران 
تن است و من از وقتی آنرا فهميدم به افراد معجزه به سادگی قابل ياد گرف

 :می توانيد اينکار را بکنيدهم زيادی توضيح دادم. شما 
 

 ٔستون برای آن در نظر بگيريد. يک ستون از  4يک کاؼذ بگيريد و 
شماره رديفها را بنويسيد که هر شماره مربوط به يک سوره قرآن  4ٔٔتا 
ن سوره را بنويسيد. مثالً سوره باشد. در جلوی هر سوره تعداد آيات آ می

بقره  ٕاست. سوره شماره  0سوره حمد است که تعداد آيات آن  ٔشماره 
سوره آل عمران است  ٖاست، سوره شماره  21ٕاست که تعداد آيات آن 
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است و الی االخر. حال شماره سوره را با تعداد  ٕٓٓکه تعداد آيات آن 
فرد شد آنرا در ستون سوم آيات آن جمع کنيد. اگر اين جمع يک عدد 

بنويسيد و اگر يک عدد زوج شد در ستون چهارم بنويسيد. اينکار خيلی 
( 0( را با تعداد آيات )ٔساده است، در مورد سوره حمد، شماره سوره )

می نويسيم. در مورد سوره  4( را در ستون 2جمع می کنيم و نتيجه آن )
( جمع می کنيم و نتيجه آن 21ٕ( را با تعداد آيات )ٕبقره، شماره سوره )

می نويسيم. در مورد سوره آل عمران، شماره سوره  4( را در ستون 22ٕ)
( را در ستون ٖٕٓ( جمع می کنيم و نتيجه آن )ٕٓٓ( را با تعداد آيات )ٖ)
می نويسيم و الی االخر، و در نهايت مالحظه می شود که تعداد عناصر  ٖ

سوره  4ٔٔعدد از کل  20يعنی رديؾ سوم با رديؾ چهارم مساوی است. 
عدد ديگر تشکيل عدد فرد می دهد که اين خود يک  20تشکيل عدد زوج و 

پديده خارق العاده است. حال کل عناصر ستون اول را با هم جمع می کنيم 
را با هم جمع می کنيم  ٕرا تشکيل می دهد. عناصر رديؾ  1222عدد 

جمع می کنيم ميشود  را با هم ٖ. عناصر رديؾ 1ٕٖ1جمع آن ميشود 
. اگر يکی از 1ٕٖ1را با هم جمع می کنيم ميشود  4عناصر رديؾ  1222
سوره قرآن پس و پيش بشود اين ترتيب رياضی به هم ميخورد. در  4ٔٔ

 .اين چهار ستون و جمع آنها نمايش داده شده است پيوستجدول 
نيت قرآن مابين اعداد زوج و فرد تفاوت قائل شده و برای اثبات حقا

سوره  ٖخود از اين اعداد به ترتيب خاصی بهره گيری می کند. در آيه 
فجر آمده است" والشفع والوتر" که معنی آن اينست" قسم به زوج و فرد". 
بنظر ميرسد يکی از مصاديق شفع )زوج( و وتر )فرد( که خداوند به آن 
قسم خورده همين معجزات عددی در مورد اعداد زوج و فرد می باشد. 
محل قرار گرفتن سوره های قرآن نيز همگی مشخص بوده و شگفتی های 

در مورد محل قرارگيری سوره ) قبال عددی خاصی بر آن مترتب است 
 شد(. وره نوزدهم از آخر قرآن است صحبتعلق که س

سوره قيامت آمده است"ِاّن َعلينا جمَعُه و قُرآنه" خداوند در  0در آيه 
 کردن قرآن به عهده اوست.  اين آيه می فرمايد که جمع
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 . 
شماره   تعداد آيه  جمع)فرد(  جمع)زوج(

 سوره 
  2  ...   0 + ٔ 
 ٕ22 ... ٕ21 + ٕ 

 ٕٖٓ ٕٓٓ + ٖ 
 ٔ2ٓ ... ٔ01 + 4 

 ٕٔ2 ٕٔٓ + 2 
... ... ...  ... 
... ... ...  ... 

ٔٔ2  ... 2 + ٖٔٔ 
ٕٔٓ ... 6 + ٔٔٗ 

 جمع   جمع  جمع  جمع 
 سوره ها   آيه ها  فردها زوجها 
1ٕٖ1 1222 1ٕٖ1  1222 

 = تعداد فردها = تعداد زوجها 20
 

نکته جالب ديگر که در مورد معجزه عددی توضيح داده شده آنست که 
که خواص آنها توضيح داده شد  1ٕٖ1و  1222اگر رقمهای دو عدد کليدی 

اين نيز با  می باشد که 9ٔبدست می آيد که مضرب  2ٖرا جمع نمائيم عدد 
معجزات رياضی، کشؾ شده توسط دکتر رشاد خليفه هماهنگی دارد. بنابر 
روابط نشان داده شده، اگر يک آيه از چند هزار آيه قرآن کم يا زياد بشود و 

سوره قرآن پس و پيش بشود ترتيب رياضی توضيح  4ٔٔيا يک سوره از 
 داده شده به هم ميخورد. 

 
دست نخورده و بدون  آسمانی ديگر قرآنآنکه برخالؾ کتابهای دليل 

كرده ی است كه خداوند وحی قرآن آخرين كتاب است آنست که تؽيير باقيمانده
ی . خداوند مانند يك كمپانمی باشد آخرين كالم تنزيل يافته خداوندی و بقول

را از بازار خارج ی قديمی اكه با آمدن مدل جديد مدلهی ماشين ساز
قرآن در مورد است ولی ا از دور خارج كرده قديم ری ، كتابهادكن می

آيد و به اين دليل  است كه میی كه اسالم آخرين ديننموده صراحتاً اعالم 
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و همان طور که  نمايد كه قرآن را بدون تؽيير حفظ خواهد كرد اعالم می
انا نحن نزلنا الذکر و  " فرمايد: سوره حجر می 9خداوند در آيه  ،ه شدگفت

ی كه ما قرآن را فرو فرستاديم و بی "بدرست"  که يعنی :  انا له لحافظون
 ترديد خود نگهبان آن هستيم". 

 عدم تناقض در آيات است كه در مورد قرآن قابل ذكری از مواردی يك
ی يعنی سال بر يك پيامبر ام ٖٕ. اين كتاب كه در طول مدت آن می باشد

 ،يك بار نوشته شدن با ،با وجود تنوع و گستردگي ،ل شدهدرس نخوانده ناز
كه ی در صورت د،وجود ندار ین هرگز تناقض و اختالفدر مطالب آ

تا به يك متن  كردهی بار بازنويس ٕٓكتاب جنگ و صلح را ی تولستو
 . استرسيده ی مناسب

و می  دكن سوره نساء عنوان می 2ٕآيه در اين موضوع را خود قرآن 
 عند ؼيرهللا لوجد فيه اختالؾ کثيرافرمايد: " افال يتدبرون القرآن ان کنتم من 

كنند ؟ اگر قرآن از جانب ؼير خدا بود  آيا در قرآن تدبر نمی که يعنی: " "
 يافتند".  میی در آن اختالؾ بسيار

خداوند در مورد اينكه هيچكس در طول تاريخ موفق نخواهد شد كه 
ی ره بناز سو 22نظير قرآن را بياورد بطور قاطعانه اعالم كرده و در آيه 

" قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان ياتوا فرمايد:  می ) اسراء (اسرائيل
" بگو بمثل هذا القران ال ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا" يعنی: 

يند تا مانند اين قرآن را بياورند بياگرد هم ی همگ انس اگر گروه جن و
ر يار و پشتيبان يكديگر هرگز مانند آنرا نخواهند آورد اگرچه در اين كا

 باشند".
ان کنتم فی ريب می فرمايد: "  سوره بقره 4ٕو  ٖٕآيات  درهمچنين 

مما انزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدا کم ان کنتم صادقين 
فان لم تفعلوا و لم تفعلوا اتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره اعدت 

ی  اگر شما شکی داريد بر آن قرانی که بر بندهکه يعنی: " " للکافرين
خودمان )پيامبر( فرستاديم، پس يک سوره مثل آن بياوريد و گواهان خود 

( اگر چنين نکنيد که ٖٕ)ؼير از خدا( را بخوانيد، اگر راست می گوييد )
هرگز هم نمی توانيد بکنيد، پس از آتشی بترسيد که هيزم آن مردم 

(". در 4ٕد، همان عذابی که برای کافران است ))گناهکار( و بت ها هستن
اين آيات قرآن با آؼوش گشوده همه جهان را در همه اعصار به رقابت 

يک سوره  دکه هيچ کس نمی توان داعالم می کنصراحتا و کرده دعوت 
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ص که از دو سه ای به کوچکی سوره اخال ، حتی سورهوردمشابه آن بيا
يخ مراجعه کنيد متوجه خواهيد شد که . اگر به تاردسطر بيشتر نمی باش

کافران ثروتمند در زمانهای مختلؾ با گماردن  ،اين ادعا کردنبرای رد 
دانشمندان و افراد اهل ادب تالشهای زيادی را در رابطه با نوشتن حتی يک 

ها موجود می که برخی از نوشته های آن کرده اندسوره کوچک مشابه قرآن 
ن اين سوره ها بقدری سبک و حقير هستند که آقردر مقايسه با کالم باشد. 

 باشند.  نيز نمیطرح کردن قابل حتی هيچ کدام از آنها 
 

آهنگ مخصوص لؽات  ،در مورد قرآنر ديگ از نكات قابل ذكر
مخصوص به ی آسا بوده و سبك معجزه كه در نوع خود است وكلمات قرآن

، شعر استگفت که  ودش آنرا نثر ناميد و نه می شود نه می كه را داره خود
است كه تمام شاعران و نثرگويان و تمام ی به گونه ای اين كالم الهی ول

. اگر با دقت به تالوت چند رندوآ مدعيان در مقابل آن سر تعظيم فرود می
 .خواهيد شدمتوجه آهنگ كالم قرآن مطمئنا آيه از قرآن گوش كنيد 

خانه کعبه می  در زمان پيامبر ايشان در کنار حجر اسماعيل در
نشستند و آيات قرآن که بر ايشان نازل می شد را تالوت می کردند. گيرائی 
اين آيات بحدی بود که افرادی که می شنيدند ناخودآگاه حالشان عوض شده 

به پيروان  نو به خود لرزيده و به اسالم می گرويدند. برای همين کافرا
يتان را در د انگشتهامی گفتند که وقتی صدای قرآن را می شنوي يشخو

نجا عبور کنيد و اگر محمد در جمع قرآن می ا از آو سريع گوشها بگذاريد
 !شما با ايجاد سروصدا نگذاريد که کالم او به گوش مردم برسد ،خواند

و قال الذين کفرو ال می فرمايد: " سوره فصلت آمده که  1ٕآيه اين مورد در
" يعنی: " و کافران گفتند: گوش  ؽلبونتَ تسمعوا لهذا القرآن و الؽوا فيه لعلکم 

 به اين قرآن ندهيد و هنگام تالوت آن جنجال کنيد، شايد پيروز شويد! "
 
د که در اينجا يک عجزات کالمی قرآن خود نياز به کتاب مجزا دارم

ان الذين  : " آمده سوره اعراؾ 4ٓدر آيه  مورد آن توضيح داده می شود.
نها التفتح لهم ابواب السماء و ال يدخلون الجنه حتی کذبوا باياتنا واستکبروا ع
کسانی که آيات ما را تکذيب کردند و  . يعنی: " " يلج الجمل فی سم الخيآط

در برابر آن تکبر ورزيدند، هرگز درهای آسمانی به روی آنان گشوده 
نخواهد شد و داخل بهشت نمی شوند، مگر اين که شتر از سوراخ سوزن 
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می  ع مثال زدن زيبا و بامعنی تنها منحصر به کالم خداوندبگذرد". اين نو
 اوشيالت بود. ی دكترای داشتم كه دانشجوی يك دوست كويتی زمانباشد. 

. اين کنندتوانند معجزه كالمی قرآن را درك  گفت فقط عرب زبانان می می
بهتر اين ی حاالحداقل كمی م قابل درك نبود وليموضوع در آن موقع برا

 نهازبای م. درك ما از كالم قرآن مشابه درك انگليسوش متوجه می مسؤله را
 از اشعار موالنا و يا حافظ است.

 
عليرؼم وجود اينهمه نشانه ها در قرآن، خداوند به صراحت اعالم می 

 ٕٔ-2ٔآيات . در کند که افرادی هستند که به هيچ عنوان ايمان نمی آورند
( اليومنون به و قد ٕٔالمجرمين) کذلک نسلکه فی قلوب : "آمده سوره حجر

ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون  (ٖٔخلت سنه االولين)
"ما اين گونه  لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون " يعنی: 

( اما آنان ايمان به آن نمی ٕٔقرآن را در درون دل مجرمان راه می دهيم )
( و اگر ما بر آن کافران ٖٔيشين نيز چنين بود )روش اقوام پ آورند. البته

( باز هم خواهند 4ٔدری از آسمان بگشائيم و آنان پيوسته از آن باال بروند )
 "سحر و جادو به کار برده اند گفت: ما را چشم بندی کرده اند و در ما
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 مغز متفکر شيعه
  

شناخته از قرآن و دستورات آن به علوم نای با بهره گيری افراد زياد
توان به امام جعفرصادق  زمان خودشان دست پيدا كرده اند كه از آنجمله می

که بعضی از شاگردان ايشان مانند جابربن حيان از  )ع( اشاره كرد
 . بزرگترين دانشمندان زمان خودشان بوده اند

استراسبورگ ی توسط مركز مطالعات اسالم که كتاب مؽز متفكر شيعه
كه من خواندن آن را ين امام بزرگوار است ای ه هاانديشی حاوشده تدوين 

در اين مبحث ين كتاب کامل در مورد ا كنم. صحبت توصيه میبه همه شما 
و لذا من در اينجا به چند نکته کوچک از اين کتاب اشاره می  نمی گنجد

 . کنم
كه هرچه در خاك هست در بدن فرموده اند امام جعفر صادق )ع( 

آميز نيست چون در آن زمان  ه البته اين حرؾ نبوغك وجود داردهم  آدمی
كه نبوغ آميز است اينست كه ايشان ی همه به اين امر اعتقاد داشتند. چيز

شود چهار  آنچه در خاك هست و در بدن انسان هم يافت می" از  ويند:گ می
قسمت زياد است و هشت قسمت كمتر ازآن چهار قسمت و هشت قسمت 

كه امروزه آن چهار قسمت كه  است" قسمت اول كمتر از هشتی ديگر خيل
كه ی اكسيژن ـ كربن ـ هيدروژن و ازت و هشت قسمت است، در بدن زياد

كمتر ازآن است منيزيم ـ سديم ـ پتاسيم ـ كلسيم ـ فسفر ـ كلر ـ گوگرد و آهن 
كمتر از آن است را موليبدن ـ سيلسيوم ـ فلوئور ـ ی كه خيلی و هشت قسمت

شناخته اند كه اين شناخت تا قبل از ی ـ يد ـ مس و روكبالت ـ منگنز 
 . است ترومتر قابل تشخيص دقيق نبودهاختراع اسپك

ی امام جعفر صادق )ع( كه نبوغ علمديگر  از گفتار شگفت انگيز
انتقال راجع به ايشان كه  ی استنظريه ا د،رسان را به اثبات میايشان 
ی روشنائ: »  ند. ايشان می فرمايندا داده از نورهای به وسيله بعض هابيماري

هست كه اگر از يك بيمار بر شخص سالم بتابد ممكن است كه آن ی هائ
صحبت از هوا يا در اينجا بايد توجه كرد كه .«  شخص سالم را بيمار كند

ی است آنهم نه تمام روشنائی انتقال ميكروب نيست بلكه صحبت از روشنائ
 از انوار.ی ها بلكه بعض
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بيمار در قرن بيستم در ی ها توسط تشعشع سلولهای تقال بيمارمسؤله ان
به اثبات ی سيبرسك در شورو ـ نوو ـ ووی و شيميائی پزشكی مركز تحقيقات

 . دباش از طريق ميكروب میی انتقال بيماری و اين امر در ماورا هرسيد
حركت اشياء جالب توجه امام جعفرصادق )ع( ی از ديگر نظريه ها

 جمادات !ی هرچه هست حركت دارد و حتان می فرمايند که يشا .دباش می
ی بيند ول حركت هستند و گرچه چشم ما حركات آنها را نمیی دارا
را يافت كه حركت نداشته باشد. بايد توجه داشت كه قبل از ی توان چيز نمی

حركت ی گفت كه جمادات دارا میی كشؾ اتم و الكترون و ؼيره اگر كس
 كردند. شك میی هستند همه به عقل و

كه شب ی در بين ستارگانكه  ويندگ در مورد نور ستارگان ايشان می
باشند كه خورشيد  میی هستند كه آن قدر نورانی بينيم ستارگان در آسمان می

موسوم به ی كشؾ ستارگان. امروز با نور استی در قبال آنها تقريباً ب
متوجه شده اند كه عظيم پيدا شده اند ی كه توسط راديو تلسكوپها كوآزر
و لذا  است از ستارگان ده هزار ميليارد برابر نور خورشيدی بعضی روشنائ

  د.می باشنور ی خورشيد در قبال آنها تقريباً ب
راجع به هوا ايشان امام جعفر صادق)ع( عقيده ی از ديگر شگفتيها

اروپا ی قرن هيجدهم ميالدی هزار و يكصد سال قبل از علما ايشاناست. 
كه باد يا هوا يك عنصر ه اند هوا را كشؾ و از هم جدا كردند گفتی جزاكه ا

محضر درس يشان در . ااست نيست بلكه از چند عنصر بوجود آمده
اگر از  کند، آنچه در هوا كمك به سوزاندن اجسام میكه  ه اندگفتشان خود

از لحاظ سوزاندن ی طور ،هوا جدا شود و به طور خالص بدست بيايد
هزار . بنابراين توان حديد )آهن( را سوزاند ذ است كه با آن میاجسام ناف

كه اكسيژن را كشؾ كرد و الوازيه كه خاصيت ی سال قبل از پريستل
اكسيژن را ی اكسيژن را كشؾ كرد جعفر صادق)ع( بخوبی سوزانندگ

. به هرحال اينگونه مطالب در كتاب مؽز متفكر شيعه وصؾ كرده است
  داستفاده كنياز آنها  انيدتو كه خودتان می است زياد
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 ايمان به خداوند و دوری از شرک
 

که حقانيت قرآن بر ما  ان. حالبرگرديم سر بحث اصليم خوب بياييد
خداوند را بطوری که قرآن معرفی کرده بشناسيم و  يد، بيايهآشکار شد

 عبادت کنيم.
افی ی هدايت آنها کبعضی ها فکر می کنند همين که مسلمان هستند برا

نيست،  وندکه مسلمان بودن چنين درجه باالئی در نزد خدا است . بايد بگويم
امروزه در  چيزی که ه ما مسلم باشيم ولی مومن نباشيم،چون ممکن است ک

که البته االن بيشتر است )  بودهچنين و از قديم هم  جامعه زياد ديده می شود
 :فرمايد میی ؼزنوی حكيم سنائ. شده است( از قديم 
  

 مسلـمانـان مسلـمانـان مسلـمانــی مسلـمانــی
 پشيمانـيی دينان ، پشيمانی از اين آئين ب    

 مسلمانی کنون اسمی است بر عرفـی و عاداتـی
 دريؽا كو مسلمانــيی دريؽا كو مسلمانــ            

      جانی خوان است پر نعمت قرآن اين ؼذای يك
 طعم مهمانيی نيابی وليكن چون تو بيمار          
    

قالت االعراب آمنا قل آمده است: " سوره حجرات 4ٔ در آيهدر قرآن 
" معنی آيه اين و لما يدخل االيمان فی قلوبکم لم تومنو وليکن قولو اسلمنا

به آنان بگو شما  ،اعراب بيابانی می گويند ما ايمان آورده ايم: " است که 
اسالم آورده ايم و هنوز ايمان به قلب شما ايمان نياورده ايد وليکن بگوييد ما 

که درجات  2ٖسوره احزاب در آيه شماره در همچنين . " وارد نشده است
، مسلم به عنوان پائين ترين درجه مختلؾ سيرو سلوک را معرفی می کند

إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْإِمِنيَن "  ذکر می شود. در اين آيه آمده است:
اِبَراِت  اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ َواْلُمْإِمَناِت َواْلَقاِنتِيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ
اِئَماِت  ائِِميَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ِقيَن َواْلُمَتَصدِّ َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

ُ لَُهم َواْلَحاِفِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافِظَ  اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ َ َكِثيًرا َوالذَّ اِكِريَن هللاَّ اِت َوالذَّ
ْؽِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما  ، ودبنابراين همان طور که در اين آيه مالحظه می ش " مَّ
ی و باالترين درجه به " ذاکرين هللا کثير" يعن" مسلمين"پائين ترين درجه به 

 . است اختصاص داده شده گويند کسانی که ذکر خدا را زياد می



 81 يکصد و هفتاد صفحه تا خدا

ما تعبدون من دونه اال اسماء : " نيزمی فرمايد سوره يوسؾ 4ٓآيه 
آنچه که شما برای خود خدا فرض می کنيد  يعنی: "" سميتموها انتم و آباءکم

و به آن می پردازيد، چيزی نيست بجز اسمائی بی معنی که شما و پدران 
 ه اين دقيقا تعريؾ شرک است." . کفرض کرده ايد تانشما برای خود

نيز اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده و می  سوره يوسؾ 1ٓٔآيه 
که يعنی : " اکثر مردم . " و ما يومن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون": فرمايد

بنابر گفته  ، گر آنکه مشرک شوند" به تعبير ديگربه خدا ايمان نمی آورند م
 د ولی فکر می کنند که مومن هستند.قرآن، اکثر مردم مشرک هستن

بنابراين همان طور که می بينيد، در قرآن در مورد شرک مطالب 
يک خدا  انسانکه  تصور شرک اين استزيادی آمده ولی برای اکثر مردم 

بجای خدای اصلی آن و  س سنگ و يا گل برای خودش درست کنداز جن
بوده بی معنی ن فعلی طمئنا اين نوع شرک در زمام. مجسمه را پرستش کند
چنين امری جز در زمان بربريت و جاهليت متداول هم و در اعصار گذشته 

 ؟ وران، شرک به چه چيزی اطالق می شودد. پس در اين  است نبوده
معنی واقعی شرک اين است که انسان وجود و يا ذاتی را بجز خدای 

ت که در حال اصلی به خدائی گرفته و از وی تبعيت نمايد. و اين کاری اس
شخصی می گويند که به حاضر اکثر مردم انجام می دهند. به عنوان مثال، 

اين که مربوط به چند و ايمان بياور. می گويد: بيا  دستورات خدا اينها است،
ين يکی هم که فناتيک و از مد است و االن کاربردی ندارد، اقرن پيش 

خدائی که اين به  ، پس مندو به درد اين زمانه نمی خوراست  افتاده
اين دستور را به خدائی که دستورات را داده ايمان نمی آورم. می گوئی 

نمی آورم ولی اين که عوض کند ايمان می آوری؟ می گويد: ايمان کامل 
قبلی است. می گوئی اگر آن مورد ديگر را نيز  یبهتر از آن خداخدا 

ئی است که من اين همان خدا ند ايمان می آوری؟ می گويد: بله،عوض ک
 دوست دارم و به آن ايمان می آورم!

را اين خدائی که تو برای خودت ساخته ای که چيزهائی  قرآن ميگويد
آنها خوشت  و چيزهائی را که تو از داردميری را دوست ميداکه تو دوست 

يک  کهی هستخدای واقعی نيست و تو سنگين تر، ميداردرا دوست ننميايد 
درست کنی و اسم خدا را برروی آن بگذاری و ای خودت مجسمه گلی بر

  آنرا پرستش کنی!
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که با  خدای قرآن يعنی) خدای واقعی از دستورات  بنابراين دور شدن
ده به شرک آلوانسان را مطمئن به ما معرفی شده( ، کتاب و دستورات تنها 

 ولذا کسی که دوست ندارد مشرک بشود، ،و به ورطه سقوط می اندازد
رد و دستورات بپذيورات اين خدا را دربستی و گزينش نشده بايستی دست

 .دستورات خدای اصلی نکند جايگزينرا  خدای ساخته ذهن خود
و کراهت از  ل کردن دستوراتی که مطلوب نظر ما می باشدقبو

دستوراتی که مطابق ميل ما نيست، به درگاه خداوند پذيرفته نبوده و باعث 
: " ذلک بانهم می فرمايد سوره محمد 9آيه . ودنابود کردن اعمال ما ميش

اين نابودی به خاطر آن است که  کرهوا ما انزل هللا فاحبط اعمالهم" يعنی: "
 ونداز آنچه خداوند نازل کرده است کراهت داشتند و به همين خاطر خدا

 آنان را محو و نابود ساخت ".خير اعمال 
امحسوستر از همانا شرک نص( می فرمايند: " حضرت رسول اکرم )

اين مثال  ."راه رفتن مورچه در تاريکی شب بر روی سنگ سياه می باشد 
و نشان قضاوت در مورد شرک را بيان می کند زيبا بسادگی مشکل بودن 

مثال . به عنوان شودبه سادگی به شرک آلوده  است که انسان ممکن دمی ده
بودم" ، کالمی  من مردهی : " اگر شما نيامده بوده کسی بگوييداگر شما ب

و ولی اگر همين کالم را به صورت ديگری بيان کنيد  شرک آلود است
ی درست بوده و از " کالم اگر خدا ترا نرسانده بود من می مردم: " بگوييد

 .شرک بری می باشد
بشود چه بر سرش می آيد؟  و يا به عبارت اما اگر کسی مشرک 

ومن " می فرمايد:  ه حجسور ٖٔآيه  ؟رک با انسان چکار می کندشديگر 
شرک باهلل فکانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الريح فی مکان ي

کسی که به خداوند مشرک می باشد مانند کسی است که از  يعنی: ""  سحيق
آسمان سقوط می کند، يا در هنگام سقوط پرنده ای در هوا وی را می ربايد 

به مکان و دور افتاده ای پرتاب می  و يا باد وی را با خود حرکت داده و
 ." کند

گام پريدن از ندر ه که يک چترباز را در نظر بگيريد ،برای درک اين آيه
کرده و را نشانه گيری  شهدؾ خودنهايت دقت را به خرج داده و هواپيما 
آن  حبل هللا اطالق می شود به با ريسمانی محکم که به  اواگر  .می پرد

و يا  را شکار کرده که يک پرنده در هوا اواست  مکن، مزمين متصل نباشد
منحرؾ کرده و به مکان پرت و دور افتاده وی را بتدريج از مسير خود باد 
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ريسمان، نياز . البته نجات از دست پرنده، عالوه بر اتصال به پرتاب کندای 
که در  ی گويندکه اهل عرفان به آن پيرطريقت م به يک محافظ هم دارد

خواهيم گفت که چرا دی در مورد آن هم صحبت خواهيم کرد و مباحث بع
 ،شخصی مانند دکتر رشاد خليفه که عمری را در راه قرآن صرؾ کرده بود

نهايتا به گمراهی کشيده اين پرنده نجات بدهد و نتوانست خودش را از حمله 
  شد.

ولی  خدا بشوند هستند که در ابتدا می خواسته اند که اولياءها بعضی 
 ند. يعنی يکی آمدهه امذکور گرديد، شکار پرنده بوده اندعلت آنکه مشرک ب

آنجا ببر و صدها هزار اين کيؾ مواد را از اينجا به و بيا  ه کهگفت آنهاو به 
و  هطرؾ چون خدای واقعی را نمی شناخت تومان برای خودت کاسبی کن!

ه می داد خودش هم چنين اجازه ای را به او خدای ساخته و پرداخته ذهن
و با يک حرکت صدها نفر را به ورطه فساد و  ه، بسته را جابجا کرداست

 . ه استکشاندتباهی 
ولی بتدريج در مسير باد  ی های ديگر را پرنده شکار نمی کندبعض

قرار گرفته و از مسير اصلی خود جدا می شوند، يعنی ابتدا با يک رشوه 
با دادن يک حکم ک و بعد با يک حق کشی بزرگ و بعد گيری کوچ

ای که ند مردن چشم باز می کند و می بي دمطرؾ ؼيرعادالنه....، يکدفعه 
و  ود هزاران کيلومتر دور شدهبر ی ....! از اون جائی که می خواستهوا

 .وجود ندارد ديگه فرصتی هم برای بازگشت
 

که به اين نتيجه رسيديم که بايد از دستورات خداوند بدون  خوب حال
کسانی که گوش به توصيه های بعضی از تبعيت کنيم، چرا  کم و کاست

از نظر ظاهری وضعيتی بهتر از  ،خداوند نکرده و بدکاری پيشه می کنند
وال نياز به کمی افراد مومن و معتقد به خداوند دارند؟ جواب دادن به اين س

 مقدمه چينی دارد:
 معموال زندگی افراد را می توان به چهار مورد تقسيم کرد:

 
 که اعمال بد و يا گناههای انسان نتايج به ظاهر بد دارد. موردی
 که اعمال بد و يا گناههای انسان نتايج به ظاهر خوب دارد.  موردی
 که اعمال خوب و يا ثواب انسان نتايج به ظاهر خوب دارد.  موردی
 که اعمال خوب و يا ثواب انسان نتايج به ظاهر بد دارد.  موردی
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در  ،به ظاهر بد داردمال بد و يا گناههای انسان نتايج مورد اول که اع
ود و نتيجه که فردی مرتکب جرم و يا خالفی می ش است مواردی صادق

. در اين گونه موارد، بدبياری می باشدنامطلوب  ای که از آن می گيرد
از لطؾ و رحمت خداوند بوده و مانند يک ورند ظاهری که افراد می آ

و جلوگيری از  از عملکرد نا مطلوبآنها زنگ خطر برای آگاهی 
. اين و آخرت می باشد به ورطه های هالک بزرگتر در دنيا سقوطشان 

در قرآن توضيح داده شده است که می  سوره مبارکه سجده ٕٔدر آيه مورد 
 " و لنذيقنهم من العذاب االدنی دون العذاب االکبر لعلهم يرجعون" فرمايد: 

ذاب نزديک) عذاب اين دنيا ( قبل از عذاب بزرگ يعنی ما به کافران از ع
)عذاب آخرت( می چشانيم، شايد از گناه باز گردند. اين مورد برای خيلی 

. مثال برای راست منحرؾ شده اند اتفاق می افتداز راه از افرادی که تازه 
روی آورده، بدشانسی می آورد و از اين کار سود کسی که تازه به قمار 

گير زدی و يا رشوه گيری دست زده، سی که به تازگی به د. يا کنمی برد
 .نمی برداز پول حرام بهره ای ، ود و عزيزانشدن خبيمارو يا با  می افتد
 

، مورد دوم که اعمال بد و يا گناههای انسان نتيجه به ظاهر خوب دارد
ه فرد مرتکب جرم و يا خالفی می شود و نتيجه ک است در مواردی صادق

. ديدن اينگونه وی می باشد و موافق ميلمطلوب  ن می گيردای که از آ
نيکوکار راه خود را تؽيير داده و  بزرگترين دليلی است که افراد موارد،

چون مواردی را مالحظه می کنند که افراد از  بدکاری را پيشه می کنند،
 اند.  راه فساد و يا بدکاری به موفقيتهای ظاهری دست پيدا کرده

می باشند و پس از چند سال، در دارای وضعيت بسيار وخيم  چنين افرادی
در  اين مورد. گردندانتقام و عذاب الهی می  درگيرطول حيات مادی خود 

که شخص گناهکار به نشانه هائی که برای بازداشتن د اتفاق می افت زمانی
می خود اصرار کرده و به انجام کار ناشايست نتوجهی  وی از گناه آمده

" فلما نسوا ما ذکرو به : در اين باره می فرمايد سوره انعام 44ه . آيورزد
فتحنا  عليهم ابواب کل شيء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بؽتتا فاذا هم 

را فراموش  آن چه به ايشان تذکر داده شد هنگامی که " :که يعنی مبلسون"
د و مؽرور روی آنان گشوديم، تا شابرکردند، ما نيز درهای همه چيز را 

 . " شوند. اما ناگهان آنان را گرفتار ساختيم و آن هنگام همگی نا اميد شدند
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کار را درگير افراد گناهی چه منظوری توجيه اينکه خداوند برا 
ی مشخص و معلوم است. به عنوان مثال، جنايتکار کندی می ماديات زندگ

و ی و با باج گيردر شيکاگی و در جوانا ،کاپون را در نظر بگيريد مانند آل
افراد از اين ی مانند خيلی ول بود شده را مرتکبی گناهان زيادی آدم کش

به خاطر ی . وکردی می زندگی گه چاری و بی قماش، در فقر و تنهائ
او را ی زندگی های تجربه کرده پوست کلفت شده و ناراحتی های سخت

کن چون فقير که اين کار را ن دگفتنی ماو  . اگر بهدادی چندان آزار نم
گفتند اينکار را نکن کشته ی ماگر قير هستم ، گفت من فی م ویميش
و به بدکاری  ،دنداری من ارزشی زجرآور برای گفت اين زندگی م وی،ميش

ی مجازات چنين آدم پوست کلفتی . بنابراين خداوند براخود ادامه می داد
و اتومبيلها  بهترين کاخها ،دميدهپيشرفت ی را در زندگ وی؟ ار می کندچک

 را نهاو بعد همه آ دمی کنجور ش يو ؼيره را برانامزدها و زيباترين 
. البته در مورد يکباره از او گرفته و او را به ياس و نااميدی از دنيا می برد

زجر آور سيفليس ی بيمارآل کاپون وضع از اين هم بدتر شد، چون او به 
سپس در  ينگ انداختند و شد و بعد او را به زندان مخوؾ سينگ سمبتال 

ش در يزجر و ناراحتی ناشی از بيماری، توسط هم سلوليهاو ی اوج بدبخت
 .زندان خفه شد و به قتل رسيد

که در کرديد بنابراين اگر يک فرد گناهکار و بدکار را مالحظه 
تعجب  است و به ريش همه هم می خندد، زندگی ؼرق در ثروت و خوشی

آل کاپون در حال گذراندن دوران قبل از عذاب مانند ، چون او نيز نکنيد
اين افراد عذاب اخروی نيز ، برای عذاب دنيوی بعد از . البته دمی باش خود

 . وحشتناکتر از عذاب دنيوی می باشد که به مراتب در راه است
روزی در خيابان با دوستی  يکی از آشنايان اهل شيراز می گفت:

ديمی مشؽول واگن قه با يک فولکس درحال صحبت بودم، فردی را ديدم ک
شين دو در دارد يچاره را ببين باما. به دوستم گفتم: بمسافرکشی بود

گفت: نگاه کن ببين او را می شناسی؟ به محض آنکه  !مسافرکشی می کند
خواستم ببينم طرؾ را می شناسم يا نه، ماشين از ما دور شد. دوستم گفت: 

. وقتی اسم راننده را شنيدم، بودسر فالنی نشناختی؟ گفتم: خير. گفت: فالنی پ
بزرگترين از زمانی فرد مذکور  !رموشاخ در بياکم مانده بود که از حيرت 

ثروتمندان شيراز بود. از مواردی که در مورد او برسر زبان بود آن بود 
چهارصد ميليون تومان کاسبی  ،سر ميز قماربر ،در يک شب او تنهاکه 
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ين قرار بود که يکی از افرادی که با اين فرد بر سر کرده بود. داستان از ا
ش و زمين بزرگی که ارزش دمی کنميز قمار بوده، نياز به پول پيدا 

ان چهارونيم ميليارد تومان بوده را به مبلػ يک ميليارد ودويست ميليون توم
. خريدار ششصد ميليون تومان اعتبار دبه يکی از قمار بازان می فروش

فردی که مسافر کشی می اين شخص )از رای خريد زمين داشته و لذا ب
مذکور ششصد ميليون  شخص. ( ششصد ميليون تومان قرض می کندکرد

د، به شرطی که فردای آنروز يک ميدهخريدار زمين قرض را به تومان 
 پس بگيرد. از او  ميليارد تومان

عتادش بسيار بد و فالکت باری با پسر م يتدر وضعاين فرد دوستم گفت که 
ترک . همسرش سالها پيش آنها را يک قهوه خانه زندگی می کندالخانه در با
پولهائی که و  اد اين شخص هرشب او را کتک می زند. پسر معتاست کرده

. می کند و خرج اعتياد خود به زور گرفتهز مسافرکشی بدست آورده را ا
شی زده دست به خودک مرد بارهادوستم گفت: من تعجب می کنم، چون اين 

گفتم من دليلش  اوبه ، است و معجزه آسايی نجات پيدا کردهولی هربار به نح
سوره آل عمران می فرمايد: " و التحسبن  02ٔآيه خداوند در  ،را می دانم 

الذين کفروا انما نملی لهم خير النفسهم. انما نملی لهم ليزداد اثما و لهم عذاب 
ان مهلت می نکنند که اگر ما به آن يعنی افراد کافر و گناهکار فکر  مهين"

همانا ما به آنان مهلت می دهيم که گناهانشان را  دهيم برايشان خوب است،
 عذاب خوار کننده ای در راه است!زياد کنند و برای آنان 

که در زندگی با بی امری  افرادی را می بيند بنابراين اگر انسان
را  داند که خداوند دارد آنهابايستی ب انند،خداوند روزگار خوشی را می گذر

هرچقدر که ديرتر زمين نه به زمين بکوبد وه مانند يک هندواباال می برد ک
 .خواهد بود بخورند، زمين خوردنشان سخت تر

عمرم م، در تمام ه امن که در زندگی از کودکی به عدالت خداوند ايمان داشت
م و حتی يک مورد ه ارا دنبال کرد همواردی که به نظرم بی عدالتی می آمد

. من خير شده باشد عاقبت بهم که کسی از راه فساد و بدکاری ه ارا نديد
جز اين دستگيرتان  ،کنيدجستجو  تانمطمئنم که اگر شما هم در بين اطرافيان

موردی را که من من گويم مربوط به همين زندگی مادی است و  .نمی شود
وعده داده اند  ان الهی به آنعذاب اخروی که تمام کتابهای آسمانی و پيامبر

 . شاعر می فرمايد:امری مجزا می باشد
 می رسد بر هرکسی چون بنگرد       در همين جا خود جزای نيک و بد    
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بيشتر  ، ب و يا ثواب انسان نتايج خوب داردمورد سوم که اعمال خو
در مورد مومنين عادی صادق است. اين افراد به زندگی دنيوی خود اهميت 

دهند ولی در رابطه با روش زندگی و نحوه کسب مال  و ؼيره دقت  می
خاص مبذول نموده و همچنين به انجام امور عبادی و اجرای دستورات 

ه زندگی بهترين ين گونکه افکر می کنند اکثر افراد  خداوند نيز توجه دارند.
به مقامات در صورتی که برای اولياء و افرادی که  نوع زندگی می باشد،

 .آيند، مورد چهارمی هم وجود دارد باالی قرب الهی نايل می
 

اين مورد در رابطه با افرادی است که اعمال خوب و يا ثواب آنان 
را بد و يا عذاب آور ان برايشان نتايجی دارد که افراد ساده لوح و ناآگاه آن

برای باالبردن درجه ، اوليائی هستندافرادی که در درجات  تصور می کنند.
البته اين ان در نزد خداوند در معرض آزمايشات سختی قرار می گيرند. ش

افراد مورد سوم هم اتفاق می افتد  ر درجات پائين تر براینوع آزمايشات د
آزمايشات برای آنان قابل تحمل نيست، دشواری و سختی بعلت اينکه ولی 

نکبوت سوره مبارکه ع ٕدر آيه . می کندمحدود خداوند آزمايشات آنها را 
 : "يعنی آمده است: " احسب الناس ان يترکوا ان يقول آمنا وهم اليفتنون"

مردم فکر کردند همين که گفتند ايمان آورديم به حال خودشان رها شده و 
. بنا براين آيه، همان طور که در باال نيز توضيح داده "آزمايش نمی شوند

ش قرار داده می افراد برای اخذ درجه در نزد خداوند مورد آزمايشد، 
 .شوند

همان طور که يک معلم يک شاگرد ابتدائی را مورد آزمايش دوره متوسطه 
مردم عادی را تحت آزمايشات اوليائی قرار نيز ، خداوند دقرار نمی ده

سوره مبارکه بقره آمده است: "ام حسبتم ان تدخلو  4ٕٔدر آيه  .دنميده
م مستهم الباساء و الضراء و الجنته و لما ياتکم مثل ا لذين خلوا من قبلک

زلزلوا حتی يقول الرسول و الذين امنوا معه متی نصر هللا اال ان نصرهللا 
آيا گمان می کنيد بدون آزمايش هائی که مردم پيش از شما  : "يعنی  قريب"

داشته اند، شما به بهشت داخل خواهيد شد؟ همان مردمی که گرفتار ناراحتی 
افرادی که ايمان آوردند گفتند: پس ياری خدا چه  بودند، بطوری که پيامبر و

 . " موقع خواهد آمد؟ آگاه باشيد که ياری خداوند نزديک است
هستند اگر برايشان  و کسانی که در درجات باالئی از عرفاناولياء 

چون اطمينان دارند که اگر از  ،بالئی اتفاق نيفتد احساس نگرانی می کنند
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د درجه ای نيز تفويض نخواهد شد. اين دقيقا ايشان آزمايشی به عمل نياي
که  دانش آموز زرنگ و درس خوان بگويندمشابه آن است که به يک 

امتحان برگزار نخواهد شد. چنين شاگردی مطمئنا از شنيدن اين خبر 
 ناراحت و نگران خواهد شد. 

پيامبر اسالم) ص(، به گفته خودشان از هر پيامبر ديگری بيشتر مورد آزار 
اذيت و رنج و ناراحتی قرار گرفتند و برای همين هم درجه شان از هر و 

)ع( در راه خدا جان و  حضرت امام حسين می باشد. پيامبر ديگری باالتر
مال و خانواده و ياران خود را دادند و خداوند نيز به ايشان درجه ای 

"  سوره مبارکه انعام آمده است: ٕٖٔ. در آيه عطا فرمود شان درخور شان
. يعنی هرکس به خاطر اعمالی که انجام داده  و لکل درجات مما عملوا"

تن به دنيای ديگر، مانند درجه ای دارد. بنابراين هنگام ترک اين دنيا و رف
 .رجه ای به عالم برزخ وارد می شودارتش، هرکس با د
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 رسيدن به خدا با واسطه و يا بی واسطه
 

شرک  ،ص( می فرمايند)حضرت رسول اکرم که همان طور 
اريکی شب بر روی سنگ سياه می نامحسوستر از راه رفتن مورچه در ت

سعادت اشتباه راه اللت را با انسان ممکن است به سادگی راه ضلذا و  باشد
 .شودو به کفر و گمراهی کشيده  گرفته

افراد نياز به يک استاد و يا مرشد را  برای اجتناب از اين موضوع، برخی
 .ب به خداوند ضروری می داننددر تقر

معتقدند که ، می باشندطرفداران طريقت و عرفان عمدتا اين گروه که 
پير و بايستی با توسل به اوليائی که آنها وی را حرکت انسان به سمت خدا 

مشکل و امری می نامند انجام شود و بدون اين امر رسيدن به خدا يا استاد 
زرگترين اولياء تاريخ مانند عبدالقادر ببرخی از  .مخاطره آميز می باشد

گيالنی، سعدی، حافظ ، موالنا، شمس تبريزی، خواجه عبدهللا انصاری، 
شيخ محمود شبستری، بايزيد بسطامی، ابوالحسن خرقانی و ...... از 

  طرفداران اين گروه می باشند.
عقلی که قرآن و گروه ديگر معتقدند که انسان خود با استفاده از 

ار دادن به او داده می تواند راه رستگاری را پيدا کند و وسيله قر خداوند
 جايز نمی باشد. ديگران در تقرب به خدا

اين گروه که عمدتا از پيروان مکتب وهابيت ) که خودشان به خود سلفی و 
استمداد و استشفاء از ؼيرخدا و يا اخوان اطالق می کنند( می باشند، 

ری حرام تلقی نموده و توسل به آنان را امری را ام شفاعت طلبيدن از آنان
ؼيرموثر می دانند.اين گروه به نيروهای فوق العاده برای اولياء معتقد نبوده 
و ارتباط ارواح آنان با جهان حاضر را انکار کرده و هرگونه قسم خوردن 
 به آنان و کال قسم خوردن به ؼيرخدا را حرام می شمارند. از نظر آنان

و  زيارت ،توسل يالد برای حضرت رسول اکرم )ص(،گرفتن جشن م
و نوشتن  ورنمازگزاردن نزديک قب، اولياءپيامبر و ائمه و ثار تبرک به آ

امری شرک آلود  نذر و گريه بر آنها و براى قبوراحداث ابنيه برروى آنها، 
  باشد.حرام می و 

واند ن، هم می تبر اين باورند كه توسل به اولياء و صالحي تاهل طريق
جوهر شرك باشد و هم عامل نزديك شدن به خداوند، و حد فاصل اين دو ، 

 . مريد می باشدی اعتقاد قلب



 43  يکصد و هفتاد صفحه تا خدا

خودشان به فرياد ی ذاتی هركس كه اعتقاد داشته باشد كه اولياء با نيروی يعن
 خداوندؼير از ی كمك خواستن از افرادی مردم ميرسند ، اين اعتقاد به معنا

است كه در برابر ی طلبد مثل كسی می اعتقاد يار كه با اينی است و شخص
 ٖ)آيه  دروؼين سجده كرده است و اين سخن خداوندی بت ها و معبود ها

در مورد او انطباق دارد كه : ) اال هلل الدين الخالص و الذين  سوره زمر(
ان هللا يحكم بينهم ی هللا زلفی اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم اال ليقربونا ال

" : ی يعن، که من هو كاذب كفار ( ی ما هم فيه يختلفون ان هللا ال يهدی ف
خود ی را برای كه ؼير از او اوليائی همانا دين خالص از آن خدااست وكسان

پرستيم كه ما را به خدا نزديك ی اين می گرفته و ميگويند كه ما آنها را برا
 ،حكم خواهد كردن اختالؾ كرده اند كنند ، خدا در مورد آنچه كه در آ

 . "خداوند آن كس را كه دروؼگو و حق پوش است دوست ندارد
دارد كه اولياء بندگان خالص خدا هستند كه ی كه اعتقاد قلبی اما كس

يا ندارند و اگر اذن خدا نباشد نميتوانند نفع و ی چيزی جز به اذن اله
 بر خوردشان با اين موضوع مثل برخورد با هريك از ،برسانندی ضرر

هيچ ی با چنين عقيده ای ديگر است . چنين شخصی اسباب و وسايل ماد
بجويد زيرا اين كار ی كند و استمداد و ياری ولی كه رو بسو اشكال ندارد

است كه حقيقتش به خدا بازميگردد ، كار استمداد كننده در ی يك تعبير مجاز
توجه به اين  بااست كه ميگويد " دارو مرا شفا داد " ، زيرا ی اينجا مثل كس

اتهام مشرك بودن ی به چنين شخصی است كسی تعالی شفا دهنده خداکه 
 است . ی زيرا همه ميدانند كه سخن او يك تعبير مجاز ،نميزند

قدرت شفا ی دارای تعالی از خدای اما اگر گوينده معتقد باشد كه دارو جدا
ر اين ، زيرا عقايد مسلمانان بمی باشدشك مشرك ی است بی ذاتی دهندگ

 العظيم ( . ی حقيقت بنا شده كه : ) ال حول و ال قوه اال باهلل العل
ساده و مختصر بود كه اهل طريق با آن شرك و ی م معيارتگفکه آنچه 

و ی اثبات اين امر كه داليل قرآنی توحيد را از هم جدا ميسازند ، ما برا
 :اشاره ميكنيمزير دارد به چند دليل ی فراوانی نبو

ی بنی ال و رسوال " )ع( ميفرمايد :ی بر زبان عيسی لتعای خدا
اخلق لكم من الطين كهيئه الطير ی قد جئتكم بآيه من ربكم انی اسرائيل ان

ی الموتی ء االكمه و االبرص و احيی فانفخ فيه فيكون طيرا باذن هللا و ابر
لكم ان ذالكم اليه ی بيوتكم ان فی ما تدخرون ف باذن هللا و انبئكم بما تاكلون و

اسرائيل فرستاديم كه ی بنی را به سوی و رسول : "يعني " ،كنتم موء منين 
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آوردم و آن اينكه برايتان ی گفت من برايتان از جانب پروردگارتان نشانه ا
دمم و تبديل به پرنده ميشود و ی را ميسازم و در آن می با ِگل شكل پرنده ا

به اذن  ردگان را زنده ميكنم،را شفا ميبخشم و می مادرزاد و جذامی نا بينا
كنيد آگاه ی خدا، و شما را از آنچه كه ميخوريد و در خانه هايتان ذخيره م

.  "استی نشانه ا –اگر ايمان داشته باشيد  –شما ی ميكنم ، مسلما اين برا
با ی بر اينكه قدرت مطلق الهی وجود دارد مبنی در اين آيه داليل روشن

از بندگانش بخشيده تا صدق و ی او به بعض كه خودی نشانه ها و معجزات
تباط دارد . اين ديگر گفتن ندارد و شرعا و عقال ار ،درستيشان را اثبات كند

هم ثابت شده است كه خدا خودش خالق و زنده كننده است و همه چيز را 
)ع( اين صفات را ميتواند به اذن خدا به خود نسبت دهد و ی داند و عيسی م

ی ميكند . هر كس كه ايمان دارد ، اصل و منشاء قدرت هااين كار را نيز 
نشان ی مادی فقط واسطه های است و عيسی تعالی از جانب خدای عيس

ارد به توحيد و ايمان خالص را در دست دی تعالی خدای دادن معجزه ها
ی مثل كسان –ؼير از اين اعتقاد داشته باشد ی و هركس كه به چيز ،رسيده
مشرك  –قائلند و يا ميگويند او پسر خداست ی خدائ حالتی عيسی كه برا

، فرض كنيد در ی است نه گفته زبانی بر اعتقاد قلبی . اين امر مبتن می باشد
من با ِگل فالن چيز ی برای عيسی از حاضران ميگفت كه ای همان زمان يك

اين كار را انجام ميداد و اين ی تعالی نيز به اذن خدای را درست كن و عيس
ی باعث ميشد كه ايمان شخص درخواست كننده، به رسالت عيسی عيسعمل 

خدا زياد شده و تعلق و محبت و اطاعت از او نيزبه عنوان ی و بندگ
ی ، آيا آن شخص به اين علت كه به عيسيابدافزايش  پيامبرخدا در آن شخص

مشرك  ،من زنده كن یمن شفا بده و برای من خلق كن ، برای گفته ، برا
)ع( در قلبش ی قطعا اينچنين نيست مگر اينكه مرتبه و مقام عيس شده بود؟
ی برای لفظ و حرؾ نميتواند به تنهائ بنابراين برسد .ی به خدائ ،از بندگي

بود ، چرا ی باشد ، اگر واقعا كافی مشرك و كافر شمردن بندگان خدا كاف
د سرزنش كه الاله االهللا گفته بوی كشتن مردی شيبه را برای پيامبر )ص( اب

پيامبر اين خبر را شنيد گفت: آيا او الاله االهللا گفت و باز هم ی ؟ وقت ندكرد
رسول خدا ، او تنها به خاطر ترس از ی پاسخ داد : ای ؟ وی تو او را كشت

شمشير اين جمله را بر زبان آورده است . پيامبر فرمود : آيا تو قلبش را 
نه ؟ به همين خاطر اهل طريق  يا قلبش هم همين را ميگويدی تا ببينی شكافت

تاكيد ميكنند كه در مسئله حكم كردن در مورد ايمان مردم بايد به هسته 
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و کالم زبان آنان آنان نگاه كرد و نبايد در محدوده گمان ی اعتقادات قلب
كثيرا من  يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا ":  می فرمايدی متوقؾ شد . خداوند تعال

كه ايمان آورده ايد از ی كسانی ا : "يعني " ،اثم  الظن ان بعض الظن
 . "از گمانها گناه استی كنيد ،زيرا بعضی گمانها دوری بسيار

ی ، خدااز سوره مريم بپردازيمی بياييد در اينجا به يك متن ديگر قرآن
انما انا رسول  "از قول جبرئيل )ع( به حضرت مريم )س( ميگويد : ی تعال

من فرستاده پروردگارت هستم تا به تو : " يعني " ياربك الهب لك ؼالما زك
. در اينجا ميبينيم كه جبرئيل بخشيدن فرزند را به خود  "پاك هديه كنمی پسر

است . در ی تعالی خدای نسبت داده است در حاليكه وهاب و بخشنده حقيق
ان تتوبا  "ميفرمايد : ی خداوند تعالسوره تحريم  4در آيه شماره ديگر ی جا
هللا فقد صؽت قلوبكما و ان تظاهرا عليه فان هللا هو مواله و جبريل و  یال

شما دوزن بهتر است  يعنی: " " ،صالح المومنين و الملئكه بعد ذالك ظهير
كه به درگاه خدا توبه كنيد زيرا قلب هايتان منحرؾ شده است ، اگر شما 

نيز جبرئيل و اوست و بعد از آن ی باهم عليه پيامبر متحد شويد ، خدا موال
. در تفسير اين آيه آمده "موءمنان صالح و فرشتگان پشتيبانش خواهند بود 

 –ی همگ –منان صالح و جبرئيل و فرشتگان و موی تعالی است كه خدا
ستن جی دهد كه ياری ياران رسول )ص( هستند . اين متن آشكارا نشان م

كند كه ی نم یمنان صالح مجاز است و فرقاز جبرئيل و فرشتگان و يا مو
ی ا " :ويا بگويد "كن ی خدا مرا به حق جبرئيل ياری ا "بگويد : ی اگر كس

 ."ای مومنين صالح ياری ام کنيد " :و يا بگويد"  ام كن ی جبرئيل يار
اعتقاد پيروان كتاب و "  ميفرمايد :)ق( ی حضرت عبدالقادر گيالن

برد بلكه  یسنت رسول هللا )ص( اين است كه شمشير به طبيعت خود نم
سوزاند بلكه ی خداوند به وسيله آن ميبرد ، آتش بر اساس طبيعت خود نم

كند بلكه ی خداوند با آن ميسوزاند ، ؼذا بر اساس طبيعت خود سير نم
كند بلكه خداوند ی خداوند با آن سير ميسازد و آب با طبيعت خود سيراب نم

جنس خود دارند دركه  یبا آن سيراب ميسازد و تمام اشيا، با و جود اختالفات
ی نيستند بلكه خداوند در آنها تاثير گذاشته و آنها ابزاری از اين قاعده مستثن

 " . كه بخواهد به وسيله آنها انجام ميدهدی در دست او هستند و او هر كار
، ؼذا مرا کردتوان گفت ، آن كس كه بگويد ، آب مرا سيراب ی پس آيا م

كه بين مردم معمول ی و يا اينگونه سخنان ،سير كرد و يا آتش مرا سوزاند
اشياء( نسبت داده و به ی است ، به خاطر اين كه تاثير را به سبب )يعن
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است؟ بايد در پاسخ گفت كه  خدا( نسبت نداده است مشركی عنمسبب)ي
است كه با زبان و دل بگويد طبيعت ی كسی واقع طور نيست بلكه مشركاين

مثل ی ير كردن و سيراب ساختن و اموراين تاثير را از خودش دارد و س
كه آن را خلق كرده دريافت ی را از ذات خود دارد و از خدائ اين تاثيرات

 .است کرده ن
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 ونداستادان طريقت، وسيله رسيدن انسان به خدا
 

همان طور که استدالل شد، توسل به اوليای الهی جهت رسيدن به خدا 
الزم  ،قيده پيروان عرفان و طريقتاز لحاظ قرآن و حديث جايز بوده و به ع

 که از پيشروان اين راه بوده می فرمايد :ابوعلی دقاق و ضروری می باشد. 
مانند گياه و درخت خودرو خواهد بود که  و يا پير، مريد بدون استاد" 

برگهايش رشد می کند اما ثمر و ميوه ای ندارد و يا ميوه ای هم داشته باشد، 
ار کوهستانها و درههاست که ميوه آنها طعم و بوی مانند درختهای ميوه د

 . "ميوههای درختان باؼها را ندارد
طريق معتقدند که بدون پير و يا استاد انسان به گمراهی افراد اهل 

کشيده می شود و حتی قرآن نيز به تنهائی برای هدايت انسان کافی نمی 
 باشد.

 موالنا می فرمايد:
 درنلؽـــزی و رســی در منتها               ه ها از خدا می خواه تا زين نکتــ

 زين رسن قومی درون چه شدند    زانکه از قرآن بسی گمـــره شدند         
 

مواردی که تنها اکتفا کردن به قرآن می تواند باعث گمراه شدن انسان 
" فمن يرد  :می فرمايد سوره انعام 2ٕٔيه شود زياد است، به عنوان مثال آ

ن يهديه يشرح صدره لالسالم  فمن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا هللا ا
د هدايت ههر کسی را که خدا بخوايعنی: "  " حرجا کانما يصعد فی السماء

و هر کس را که  دبرای )قبول( اسالم گشاده می ساز ، سينه اش رادکن
گويی در آسمان که  د، سينه اش را طوری تنگ می سازدراه کند گمهبخوا

 ." ودر باال می
عبارت "کانما يصعد فی السماء" که به مردم در رابطه با برای قرنها 

که ارتباطش با "يجعل صدره ضيقاً" و  ود،معنی گويی در آسمان باال می ر
د به تعبيرات و تفسيرات نادرستی رسيده به معنی سينه اش را تنگ می کن

بنظر  ارتباط حتی هنگامی که هواپيماهای اوليه نيز ساخته شد اين بودند.
نامربوط و نامشخص می آمد. با پيشرفت صنايع هواپيماسازی و ساخته 

حتماً بايد  هاشدن جت ها که در سطح باال پرواز می کنند، ديده شد که خلبان
و  می شود از ماسک اکسيژن استفاده کنند، چون در ارتفاعات باال هوا رقيق

. بنابراين ددست می ده و احساس خفگی به انسان شدهلذا سينه انسان تنگ 
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باال رفتن در آسمان  باتنگ شدن سينه  صحيح ز صدها سال ارتباطبعد ا
 .و آن تعبيرات ؼلط  از قرآن اصالح گرديد مشخص شد

و چسبيدن به  ی خودراهنمايا مواردی که مردم با رها کردن پير و 
ارج که از جمله آنان می توان به خو ،قرآن به گمراهی رسيده اند زياد است

که بر قرآن مسلط بوده رت علی )ع( اشاره کرد که عليرؼم آندر زمان حض
و دائما در نماز و عبادت بودند، به علت آنکه کور کورانه از قرآن تبعيت 

يعنی حضرت علی )ع( را زير پا گذاشتند به  ،کرده و گفته پير خود
 گمراهی کشيده شدند.

والنا به آن مؽز و مر حال تميز باطن قرآن از ظاهر آن، که به ه
پوست اطالق می کند، کار افراد عادی نيست و نياز به افراد خاص دارد که 

سوره رعد  4ٖدر قرآن به آنان صاحبان علم کتاب اطالق شده است.  آيه  
می فرمايد: " يقول الذين کفروا لست مرسال قل کفی باهلل شهيدا بينی و بينکم 

افران می گويند تو پيامبر نيستی! بگو و من عنده علم الکتاب" که يعنی: " ک
 کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب دارد ميان من و شما گواه باشد".

استناد به ظاهر و يا پوسته آيات و دور ماندن از  داليل فوق،بنابر
 موالنا می گويد:تواند به گمراهی انسان بينجامد،  مفاهيم ويا مؽز آنان می
 ر خران بگذاشتيم پوست را به   شتيمما زقرآن مؽز را بردا

 
حافظ نيز تعبير قرآن و شريعت را خاص افراد صاحب علم باطنی که 

 همان پيران طريقت هستند دانسته و می فرمايد:
 به می سجاده رنگين کن گرت پيرمؽان گويد

 که سالک بی خبر نبود زراز و رمز منزلها
 

داشتن استاد ند نيز رابطه با سير و سلوک عارفانه به سمت خداودر 
باطنی ضروری می باشد. بعضی از علمای روحانی به مريدان خود توصيه 
می کنند که از ذکر گفتن زياد و يا انجام امور عبادی فوق العاده بپرهيزند و 
به عبادت معمولی اکتفا کنند. يکی از کسانی که در نزد عوام به اوليای خدا 

به چاپ رسيده، مردم را از ذکر که معروؾ می باشد نيز در کتاب خود 
 منع کرده است. زياد گفتن 

که اگر اين افراد مردم را برای بعضی ها جای اين سئوال وجود دارد 
زياد منع می کنند، چه دليلی دارد که در قرآن ذکر گفتن زياد مورد از ذکر 
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آمده سوره آل عمران  4ٔدر آيه تاکيد قرار گرفته است؟ به عنوان مثال، 
 ٕٔرا زياد بگو و يا در آيه ی ذكر خدا ی " واْذُكر َربََّك كثيراً " يعن : است

لَِمْن ة رسوِل هللاِ اسوة َحَسَنـی فرمايد:  " لََقد كان لكم فی سوره احزاب كه م
شما ی برای براست : "كاَن يرجوا هللاَ و اليوم َ االِخَر و َذَكَر هللاَ كثيراً " يعني

ی روز آخرت ايمان دارد و زياد ذكر خدا را م كه به خداوند وی كسی و برا
نمايد كه ی . كه اين آيه نيز تؤكيد م "استی گويد پيامبر سرمشق نيكوئ
سوره طه و  2ٖو  4ٖگفته اند، و يا در آيات ی پيؽمبر)ص( نيز زياد ذكر م

که نسبت به ذکر زياد گفتن تاکيد ديگر ی سوره انفال و يا در جاها 42آيه 
سوره اجزاب نيز که ده درجه در سير و  2ٖدر آيه ن شده است، همچني

سلوک به سمت خدا ذکر شده، درجه دهم درجه " ذاکرين هللا کثير" يعنی 
 کسانی که ذکر خدا را زياد می گويند آورده شده است.

دليلی که قرآن ذکر گفتن زياد را توصيه می کند اين است که قرآن 
ا را نيز مورد تاکيد قرار داده و در لزوم استاد و يا وسيله در رسيدن به خد

سوره مائده می فرمايد: " يا ايها الذين آمنوا اتقوهللا و ابتؽوا  2ٖآيه شماره 
عليه وسيله و جاهدوا فی سبيله لعلکم تفلحون" که يعنی: ای کسانی که ايمان 
آورده ايد تقوا پيشه کنيد و برای تقرب به خدا وسيله ای بيابيد و در راه او 

 دت کنيد، شايد رستگار شويد" .مجاه
را از ذکر زياد گفتن و سير و سلوک  دليلی که بعضی ها مردم

اين است که آنان می دانند که اگر اين افراد به ذکر عرفانی منع می کنند 
زياد مشؽول شوند، پس از مدتی دچار شک و ترديد شده و از عبادتهای 

است که افرادی که در راه  عادی خود نيز باز می مانند. دليل اين امر آن
خدا پيشرفت می کنند بيشتر مورد اؼوا و آسيب شيطان قرار می گيرند و 

اکثريت  افراد عادی که بعضا خود در راه گمراهی هستند و به گفته قرآن
نمی باشند. به  شيطانهدؾ مطامع  تشکيل می دهند،نيز را جامعه مردم 

از متفکرين بزرگ ليفه که شخصی مانند دکتر رشاد خهمين خاطر است که 
کرده، اسير قرآن صرؾ اثبات حقانيت عمری را در راه اسالمی بوده و 

بايزيد که از  می شود!اوهامات و تلقينات شيطان شده و به گمراهی کشيده 
: " اگر کسی استاد نداشته می فرمايد در اين رابطهاوليای بزرگ تاريخ بوده 

  .باشد شيطان او را رهبری می کند"
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ديگر اوليای الهی نيز لزوم وجود پير و يا راهبر را در حرکت بسمت 
 خدا ضروری می دانند. حافظ در اين مورد می فرمايد:

 تا راهرو نباشی کی راهبر شویای بی خبر بکوش تا صاحب خبر شوی    
 هان ای پسر بکوش که روزی پدر شویدر مکتب حقايق پيش اديب عشق   

 
مانند حتی اگرهم اعتقاد به اين داشته که مريد ی موالنا جالل الدين روم

شير قوی و مصمم باشد، در راه حرکت به سمت خدا از کيد شيطان در امان 
 . او می فرمايد:شدخواهد کشيده نبوده و به ضاللت و گمراهی 

 هم چه روبه در ضاللی و ذليل       ری چون روی ره بی دليل    گرچه شي
 

استاد و يا پيرطريقت که برای جلوگيری از سقوط بيائيد ببينيم اين حال 
که در  او کسی استآيا  ست چه کسی است و چه قابليتی دارد؟انسان الزم ا

اينکه قابليتهای و يا  درس خواندهکالس از ديگران بيشتر علم دين چند 
 ديگری دارد؟

استادان همان طور که بعدا خواهيم ديد، آشنائی با علم دين برای 
و در مواردی مانند شمس تبريزی،  ،م است ولی کافی نيستالزطريقت 

و توسط   او شدهآگاهی وی در علم دين به مراتب نسبت به موالنا ) که مريد 
 او هدايت گرديد( کمتر بوده است.

 می گويد: تشريح پيرطريقتموالنا در 
 وان ولی کم از او قنديل اوست  بريل اوست او چو نور است و خرد ج

طان اولياء است و چراؼی است که همه اولياء از نور او بهره يعنی او سل
 می برند.

 می گويد:  پيران طريقتحافظ در مورد 
 آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند  ن که خاک را به نظر کيميا کنندآنا

 و يا می گويد:
 بايد که خاک درگه اهل هنر شویت حافظا    گر در سرت هوای وصال اس

 
را چون کيمياگران که مس را به طال تبديل می کنند دانسته و اين افراد او 

 مردم را از تبعيت از ظاهر در شناخت آنان منع می کند:
 که در گدا صفتی کيميا گری داند      ؼالم همت آن رند عافيت سوزم 

 نه هر که سر بتراشد قلندری داند      هزار نکته باريکتر زمو اينجاست
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ه با افرادی سخن به ميان آمده که دارای در قرآن و حديث دربار
سوره نمل نقل  4ٓدر آيه قابليتهائی متفاوت با انسانهای معمولی می باشند. 

شده که يکی از افرادی که صاحب علم کتاب می باشد، تخت بلقيس را در 
يک چشم برهم زدن از جائی به جای ديگر نقل مکان می دهد. در اين آيه 

عنده علم من الکتاب انا اتيک به قبل ان يرتد اليک آمده است: " قال الذی 
طرفک" که يعنی: "کسی که صاحب علم کتاب بود گفت: پيش از آن که 

 چشم برهم برنی، تخت را نزد تو خواهم آورد" . 
ه بنده خاص خدا بود که می توانست اين آيه اشاره به آصؾ بن برخيا دارد ک

آنها دخل و تصرؾ کند و آنها را  در ببيند و اشياء را در فاصله های زياد
را چنين شخصی آيا قابليت آن را ندارد که استاد ما بشود و ما  جابجا کند.

  در راه رسيدن به خدا مدد برساند؟
)اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم حضرت محمد )ص( می فرمايند:  

هللا  يا عبادی عونا و هو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد هللا اؼيثون
را گم كرد و ی از شما چيزی اگر يكی ، فان هلل عباد ال نراهم(. يعنی اؼيثون

ی نداشت و كمك خواست بايد بگويد ای بود كه در آن آشنائی يا در سرزمين
بندگان خدا به فريادم برسيد ، زيرا خدا ی بندگان خدا به فريادم برسيد ، ا

ندگان خدا که دارای قدرتی هستند . اين ببينيمی دارد كه ما آنها را نمی بندگان
که می توانند بدون آنکه شما آنها را ببينيد از راه دور به شما کمک برسانند 
در اصطالح طريقت به "ؼوث" و يا فريادرس معروفند و پيران طريقت از 

 اين گروه می باشند.
ی تعالی در نور خدا ، شيخ كامل طريقت كهبه عقيده افراد اهل طريق

و عمل كند و به مضمون اين  ،ببيند ،ميتواند به واسطه خدا بشنود ،شدهی فان
بنده من همواره با نافله ها به من  " فرمايد :ی برسد كه می حديث قدس

که او را دوست ی هنگام ،نزديک ميشود تا آنجا که او را دوست ميدارم
بيند و دست ی و چشم او که با آن م ،بدارم گوش او ميشوم که با آن ميشنود

او که با آن راه ميرود. اگر از من ی کند و پای او که با آن عمل م
 . " دهمی بخشم و اگر پناه بجويد پناهش می درخواست کند به او م

ميتواند به واسطه خدا بداند  ،شود یكه بتواند موضوع اين حديث قدسی كس
)عليم و قادر( ی دو اسم الهی و عمل كند و به اصطالح صوفيه محل تجل

تواند ی كه در اوست می نور الهی . شيخ در آن حالت به واسطه تجلگردد 
بداند و به وسيله آن  ،به اذن خدا، را كه بر ديگران پوشيده استی چيز هائ
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به داد نيازمندان برسد . او به اين  ،به او بخشيدهی تعالی كه كه خدای توانائ
 .خاطر ؼوث ناميده ميشود

هستند که تادان عرفانی اسهمان پيران طريقت گفته فوق، بنابراين 
مريد را در راه رسيدن به خدا کمک می کنند و به گفته فرهنگ دهخدا، 

 ؼوث االعظم می باشند.دارای لقب حضرت عبدالقادر گيالنی )ق( 
حضرت عبدالقادر گيالنی )ق(، که به خاطر احيا کردن دين اسالم به 

فرياد رس اعظم ملقب عناوين "محی الدين" و همچنين "ؼوث االعظم" و يا 
شده اند، از تاثيرگذار ترين شخصيتها در پيشبرد اسالم و عرفان در جهان 

 می باشند.
آن ماری شيمل، رئيس انجمن بين المللی تاريخ اديان, که از دانشمندان 
و عارفااان باازرگ جهااان و دارای سااير و ساالوک عرفااانی بااوده اساات، در 

فاانی اساالم، در ساالنامه اساالمی بخشهائی از کتاب خود، تحت ناام ابعااد عر
کااه در اول کتاااب آورده اساات، تنهااا تاااريخ تولااد دو نفاار از شخصاايت هااای 
بزرگ اسالمی را آورده است، که يکی از آنان حضرت رساول اکارم )ص( 
و ديگری حضرت عبدالقادر گيالنی )ق( می باشد. با توجه به اينکه از ميان 

تصوؾ، خانم شيمل تنها حضارت  تمام اقطاب و مشايخ سلسله های گوناگون
عبدالقادر گيالنی را ذکر کرده است، انتساب و تعلق خاطر ايشان به طريقت 

 قادری مشخص می باشد.
، طريقت عليه قادريه قرار گرفتهمورد طرح  کتاب طريقتی که در اين

کسنزانی است که بر اساس عرفان خالص اسالمی بنا شده و همانند زمان 
اين طريقت از مکانيزمی بنام بيعت استفاده می شود.    رسول اکرم )ص(، در

اسم اين طريقت از استادان بزرگ اين طريقت گرفته شده است . اين 
طريقت عليه است به خاطرنسبتش با درب شهر علم لدني و وارث علوم 
محمدي امام علي )ع( و قادريه است به خاطر نسبتش با شيخ عبدالقادر 

 گيالني )ق(.
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 شريعت و طريقت
 

برای آنکه جايگاه پيران طريقت در رابطه با موارد شرعی مشخص 
 شود، الزم است که رابطه شريعت و طريقت توضيح داده شود.

هستند و يکديگر مشابه  شريعت و طريقتبعضی از افراد فکر می کنند که 
 .دمی باش خدای ناکرده طريقت يک بدعت و يا يک راه انحرافی در شريعت

شريعت و طريقت الزم و ملزوم  و شتهاين مورد به هيچ عنوان صحت ندا
 يکديگر بوده و بدون يکديگر کامل نمی باشند.

در اين شيخ محمود شبستری که از متفکرين و عارفان بزرگ بوده، 
 می فرمايد:باره 

 ميان اين و آن باشد طريقت     شريعت پوست، مؽز آمد حقيقت        
 

. پوست، داهميت بودن شريعت نمی باشهيچ عنوان به معنای کم  به گفته اين
اليه بيرونی و در برگيرنده کلی و محافظت کننده يک ميوه از آسيب و از 

همان طور که می دانيد، اگر پوست ميوه ای  وبوده مهمترين اجزای ميوه 
، پير طريقترا از آن جدا کنيم، ميوه در زمان کوتاهی فاسد خواهد شد. 

نواده های حضرت  که از ،)ق( شيخ محمد کسنزان حسينی حضرت
و اگر کسی  است می فرمايند: اساس طريقت شريعتسيدالشهدا )ع( هستند، 
 طريقت، د)ص( خارج بگذار را از شريعت محمدیبه اندازه موئی پايش 

باطل خواهد شد. بنابراين کسانی که نماز نمی خوانند، مشروب می  وی
به خدا کنند با علی علی گفتن و يا حسين حسين گفتن  فکر میتنها خورند، و 
بدانند که آن بزرگان برای ترويج نماز و ترک محرمات ، بايستی می رسند

کسانی که راه آنان را دنبال لذا و  ،شهيد شده اندمحمدی  و ترويج شريعت
از قول  سوره ابراهيم، 1ٖآيه  .نمی کنند، هواخواه واقعی آنان نمی باشند

يعنی کسی که از من  : " فمن تبعنی فانه منی"،راهيم می فرمايدحضرت اب
م حضرت رسول اکرم سلمان فارسی تبعيت کند از من است. برای همين ه

دان و از خون از اهل بيت خود دانسته و برخی افراد که از خويشاون را
 ز خود ندانسته اند. اايشان بوده اند را 

 
"الشريعته م می فرمايند: در تعريؾ شريعت و طريقت پيامبر اکر

يعنی شريعت گفته من است،  اقوالی والطريقته افعالی والحقيقته احوالی"
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شاه  طريقت عمل من است و حقيقت حال من است. برمبنای همين گفته
 نعمت هللا ولی می فرمايد:

 چون در عمل آوری طريقت باشد    دانستن علم دين شريعت باشد            
 از بهر رضای حق حقيقت باشد ع کنی با اخالص       گرعلم و عمل جم

 
رسيدن به حقيقت در علم دين هم مشابه رسيدن به حقيقت در علوم 
ديگر است. در کليه علوم يک قسمت تئوری داريم و يک قسمت تجربی، که 

به عنوان مثال در علم مکانيک الزم  ايندو بدون يکديگر کامل نمی باشند.
دروس تئوری و نظری را گذرانده و سپس به کارگاه و است که انسان ابتدا 

آزمايشگاه رفته و موارد عملی را تجربه کند. دور ماندن از دروس عملی و 
پرداختن تنها به دروس تئوری، انسان را به حقيقت علم رهنمون نمی کند و 
به همين دليل است که امروزه برخی از افراد که در درجات باالئی از 

رفتارهائی ؼير الهی از خود نشان داده و مردم را از راه  شريعت هستند،
 خدا دلسرد می کنند. 

بايد به اين حقيقت هستند،  باطل تصوؾطريقت و ه می گويند کسانی ک
ميليون مسلمانی که در آن  و چند عالم اسالم منحصر به ايرانند که توجه کن

چند صد و يک ميليارد بيش از  جهان اسالم .، نيستزندگی می کنند
است که در همه جهان متفرق هستند و اکثريت آنان مثل مسلمانان  یمسلمان

هند و پاکستان، مالزی و اندونزی و کشورهای آفريقايی و کشورهای 
و برای آنها تصوؾ  مسلمان شدهتصوؾ و عرفان اروپای شرقی از طريق 

 مؽز و اصل سنت اسالمی می باشد.
طريقت و يا تصوؾ موسوم در مورد قسمت عملی علم دين که به 

می  دکتر حامد الگار اسالم شناس معروؾ و استاد دانشگاه کاليفرنيااست، 
تصوؾ عملی ترين راه وفادار ماندن به سنت پيامبر )ص( است.  گويد: " 

بسياری از مسلمانان با پيوستن به طريقتی اصيل، وفاداری نسبت به سنت 
و  . به اين ترتيب صوفی هارسول هللا )ص(  را به عرصه عمل می آورند

از زمان پيامبر تاکنون نوعی تداوم و استمرار را ايجاد يا افراد اهل طريق، 
 ." کرده اند

به آن درويشی اطالق می بعضی ها به تصوؾ عرفان و بعضی ها 
 (،از حوصله اين بحث خارج استتفاوت مابين عرفان و تصوؾ بيان کنند )

حضرت  ن آتش عشق الهی می باشد.به عقيده من، تصوؾ علم روشن کرد
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من شهر علم ی يعن بابها "ی " اَنا مدينه الِعلم و عل فرمايند :ی رسول )ص( م
از علم ، علم  امبرمنظور پيدر اين گفتار .  است دروازه آنی هستم و عل

بيان کلمه در . باشدی كه دانش مسلط بر طريقت م استو يا عرفان ی باطن
الّطريقه ی : " و اَلّو ِاستقامو َعلآمده است سوره جن 1ٔدر آيه طريقت، 

ماندند آنها را ی اگر بر طريقت استوار م: "يعني السقيناهم ماًء َؼَد قاً "
 " .داديمی زياد می نعمتها

دعای حضرت ابراهيم) ع( نقل شده که  9ٕٔدر سوره بقره در آيه 
لمهم الکتاب می فرمايد: "ربنا وبعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتک و يع

خداوندا  فرزندان ما را شايسته گردان که از : " يعنی  و الحکمه و يزکيهم".
ميان آنان رسولی برگزينی تا او آيات تو را بر مردم تالوت کند و آنان را 

 . " کتاب و حکمت بياموزد و پاکيزه گرداند
 يتلو عليهم آياتک و يعلمهم الکتاب و الحکمه يعنی برای آنان آيات تو
را بخواند و به آنان کتاب و حکمت بياموزد، که اين امری است که در 

؟ آيا  است چه آمده شريعت انجام ميشود. ولی لؽت يزکيهم در اينجا برای
؟ اگر اينطور بود که ديگر هخواندن کتاب و حکمت باعث تزکيه انسان ميش

 انسان ؼمی نداشت.
ايستی از که ب هکناينجا دقيقا نيروئی را طلب می لؽت يزکيهم در  

می کاربرد طريقت اشاره دقيقا به و اين لؽت  ودخارج به انسان اعمال ش
تزکيه و يکی علم  است که . درمورد تزکيه، دو مورد مختلؾ مطرح کند

"يتلوعليهم آياتک و يعلمهم کتاب و الحکمه" . دديگری حالت تزکيه می باش
لؽت ولی  استتزکيه  برداشت مؽز ازاشاره می کند که آن  علم تزکيهبه 

می برداشت قلب از تزکيه تزکيه اشاره می کند که آن  حالت"يزکيهم" به 
 که از شريعت سرچشمه می گيرد. مشابه با اين مورد، علم الهی باشد

 که از طريقت میولی عشق الهی  می باشد برداشت مؽز از خداوند
که با  ميشودولی آيا . شدب از خداوند می بابرداشت قل، استخراج می شود
برداشت مؽز را در انسان به برداشت قلب و استدالل، توضيح و تشريح 

به يک آقاپسری که می اگر  ،تبديل کرد؟ مطمئنا عملی نيست. به عنوان مثال
که فالن دختر وجاهت دارد و مالحت دارد و خواهد ازدواج کند بگوييد که 

بگوييد:  لی است، حاالو ؼيره،  می گويد: بسيار عاکمال دارد و جمال دارد 
ش چطوری عاشق ويدبيا عاشق اين دختر شو ! می گخوب پس حاال لطفا 

؟ مطمئنا با زور زدن و يا ساختن ش بشومزور بزنم تا عاشقشينم و نم؟ بوبش
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اين کند و ايجاد عشق  شو پرداختن تخيالت، انسان نمی تواند در دل خود
برای ايجاد عشق الهی در د که بعضی از افرا بی نتيجه ای است همان کار
فکرکردن می کنند. يعنی يا با تجسم عذاب روز قيامت و يا با ن اشدل خود

. نعمات الهی در بهشت، سعی می کنند به عشق الهی برسنددر مورد 
حضرت علی) ع( کسانی که برای بهشت خداوند را عبادت می کنند را  

ت می کنند را  " عباداو را "تاجران"، و کسانی که از ترس عذاب جهنم 
با که خدا را  کنندبردگان" می نامند. ايشان مومن واقعی به کسی اطالق می 

 برای بزرگی و عظمت و ذات پاکش عبادت می کند. عشق و 
 سعدی عليه الرحمه می فرمايد:

 تو در بند خويشی نه در بند دوست    اوست گر از دوست چشمت بر احسان
 تمنا کنند از خدا جز خدا                       خالؾ طريقت بود کاولياء
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 پير طريقت کيست؟
 

يقت برداشت قلب طر وبرداشت مؽز همان طور که گفته شد، شريعت 
. افرادی که با علم شيمی آشنا هستند می دانند که برای داز خداوند می باش

انجام اکثر واکنش ها در اين علم نياز به يک واسطه می باشد که در 
برای تبديل علم الهی به  .ويندمی گ "کاتاليزور "  لمی به آناصطالح ع

د. عشق الهی نيز نياز به يک واسطه و يا کاتاليزور بنام پيرطريقت می باش
چون خداوند عليم است و حکيم است و  وييدبه عنوان مثال، اگر به کسی بگ

و ؼيره، حاال بيا عاشق خداوند شو، مطمئنا موفق به اينکار  خبير است
خواهد شد. اگر به خود فشار بياورد و با تجسم عذاب جهنم گريه کند و يا ن

با تجسم زيبايی های بهشت بخندد نيز موفق به ايجاد عشق الهی در قلب 
 خود نخواهد شد.

جالل الدين رومی، قبل از آنکه به طريقت وارد شود، در موالنا  
مورد دستورات چهار فرقه اسالمی در   ، يعنیچهار فرقه صاحب فتوا بود

. نماز و سرآمد علمای زمان  خودش بودشرعی به او اقتدا می کردند. وی 
روزه و اعمال عبادی را کامل انجام می داد، نماز شب می خواند، قرآن را 

و از اقصی نقاط  بعضا حفظ بود و تدريس می کرد و صدها مريد داشت
. به راه خدا هدايت کند دسته دسته طلبه ها به نزد او می آمدند تا او آنها را 

همانند خيلی های ديگر اگر کسی به او می گفت که آقای موالنا آيا شما 
ت که به اندازه من خدا عشق الهی را می شناسيد؟ می گفت مگر کسی هس

می دانست که خداوند چه صفاتی دارد و او  ،درست می گفتاو  را بشناسد!
ولی چون عشق الهی را  و سر او پر بود از علم الهی، چه عظمتی دارد

تجربه نکرده بود، تصورش اين بود که اين احساسی که به خدا دارد همان 
عشق است. تصوری که خيلی از علمای روحانی در اين زمان هم دارند و 

 اهل عرفان را بر مبنای تصورات خام خود مورد انتقاد قرار می دهند: 
 ی بی خبر ز لذت شرب مدام ماا       ار ديده ايم     ما در پياله عکس رخ ي

 
به هر حال، سالها گذشت تا آنکه کسی به نام شمس تبريزی که سوادش 

و  و حديث از تفسيرنيز به مراتب کمتر از موالنا بود و حتی يکدهم موالنا
قوانين شريعت اطالع نداشت و به نظر بعضی از شاگردان موالنا فرد شياد 

ر موالنا آمد. اين شخص که با نيروی کالهبرداری هم می آمد، به شکايا و 
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کرد، در يک جلسه  و می باطنی خود نقش پيرطريقت را برای موالنا بازی 
علم الهی در سر موالنا را به عشق الهی در دل او تبديل کرد.  ،با يک بيعت

در موجود به عبارت ديگر شمس دستش را روی سر موالنا گذاشت و علم 
تبديل کرد، و چون وی د و به عشق در قلب به سمت پائين هل دارا سر او 

برپا آن علم در مورد موالنا خيلی بزرگ بود، وقتی که به پائين آمد، آتشی 
و موالنا را از موجودی بی رنگ و دلمرده به  ،کرد که دنيا را به آتش کشيد

فکر می کرد ؼرق در عشق و او که قبال  ،شوريده ای عاشق تبديل کرد
د که عشق چيست و آن چيزی که قبال در سر داشته، الهی است، تازه فهمي
 نبوده است. چيزی  از عشق جز تصوراتی واهی

 خود موالنا در اين مورد می گويد:
      گريه بدم خنده شدم ، مرده بدم زنده شدم

 دولت پاينده شدم  ،دولت عشق آمد و من    
 

ق اين رنگی که صحبت آن را می کنيم که به زندگی انسان رنگ عش
می دهد و آنرا از يک تصوير بی روح و سياه و سفيد به يک تصوير رنگی 
و پر شور تبديل می کند، چيزی است که رنگ خدا ناميده می شود و آيه 

سوره بقره در مورد آن می گويد: " صبؽه هللا و من احسن من هللا  2ٖٔ
صبؽه و نحن له عابدون" يعنی : " اين رنگ خداست و چه رنگی بهتر از 

 رنگ خداست و ما تنها او را می پرستيم". 
 موالنا آمدن اين عشق و اين رنگ خدا را اين چنين تفسير می کند:

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
 تا کرد مرا تهی و پرکرد زدوست          

 اجزای وجود من همه دوست گرفت
 نامی است زمن برمن و باقی همه اوست              

 
طريقت، پيردليل و راهنما و يا اعالم می کند که بدون ا صراحتا موالن

  انسان به مقصود خود که همان رسيدن به خداوند است نمی رسد:
 تکيه کم کن بر فن و برکام خويش      مگسل از پيؽمبر ايام خويش

 تا ببينی عون و لشکرهای شيخ   هين مپر اال که با پرهای شيخ
 کامل العقلی بجو اندر جهان      در نهانگر تو را عقلی است جزوی 

 هم چه روبه در ضاللی و ذليل    ری چون روی ره بی دليل       گرچه شي
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همانند موالنا رسيدن به عشق الهی را بدون راهنما ميسر حافظ نيز 
 نمی داند:

 عشق منه بی دليل راه قدم  کویبه 
 که من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد   

 
صدبار اين راه را بدون راهنما رفتم و جواب نگرفتم. اين حافظ يعنی من 

در اين مورد کسی است که به چهارده روايت قرآن را از حفظ می خوانده و 
 مايد:ميفر

 گر خود بسان حافظ، عشقت رسد به فرياد
 با چارده روايت، قرآن زبر بخوانی  

 
دولتشاه  ندکه خود اهل طريق بوده و برخی از مورخين )مانسعدی نيز 

 )ق( گيالنی لقادراوی را درويش قادری و مريد حضرت عبد (و هدايت
در بازار داستان زمانی که در کودکی جالب، شعر در يک  قلمداد کرده اند،

شده را بيان می کند و ضمن آنکه مريدان را دست پدرش را رها کرده و گم 
لوگيری از گمراه و جمريد  نجاتاز اطفال کم طاقت تر می خواند، تنها راه 

 می داند:ايخ طريقت اتصال به پير و مشش را در شدن
 مشايخ چو ديوار مستحکم انداند                      مريدان بقوت زطفالن کم
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 تفاوت طريقت های مختلف در چيست؟
 

هيچيک از مکاتب عرفانی در جهان نيست که بدون استاد بتواند مريد 
نامی که به اين استاد در مکاتب مختلؾ داده می را به عالم باطن وارد کند. 

اين فرد  در عرفان اسالمی ما بهبه عنوان مثال، شود متفاوت است. 
عرفان  عرفان هندی وی را گورو و پيرطريقت اطالق می کنيم،

سرخپوستی ، او را بخاطر کرامات و کارهای خارق العاده ای که انجام می 
 دهد، جادوگر می نامد.

ه استادان طريقتهای مختلؾ برای روشن کردن آتش عشق مکانيزمی ک
الهی در دل مريد از آن استفاده می کنند متفاوت است. عرفان اسالمی، 
بخاطر جديد بودنش، مجهز به ابزار مدرنی بنام بيعت می باشد که دستور 

)ص( داده  آن در دو سوره از قرآن به پيربزرگ طريقت، حضرت محمد
ای است که شمس با استفاده از آن، علم الهی موالنا  شده و اين همان وسيله

 را به عشق الهی تبديل نمود.
ميزان تالش مريد و درصد ريسک و خطری که وی را تهديد می 
کند، در عرفانهای مختلؾ، وابسته به قابليتهای آن عرفان می باشد. در 
مورد عرفانهای تحريؾ شده و ؼيرپيشرفته، زمان الزم برای به مقصود 
رسيدن مريد و ميزان تالش الزم برای وی بسيار زياد می باشد و بعضا 

 ممکن است بخاطر نقاط ضعؾ موجود به سقوط مريد بينجامد.
دارای باالترين کارآئی و کمترين خطر سقوط می  ،عرفان خالص اسالمی

 باشد.
بعضی از عرفانها نام اسالمی برخود گذاشته اند ولی بر مبنای 

باشند. مريدان اين گونه عرفان با استفاده از مواد مخدر شريعت اسالم نمی 
و مشروب به خلسه می روند ، موارد شرعی در رابطه با ارتباط زن و مرد 
و موارد مربوط به حجاب اسالمی را رعايت نمی کنند و رهبانيت و گوشه 
گيری اختيار می کنند، که اين دليل عمده بدبينی مردم نسبت به افراد اهل 

 ی باشد.طريق م
بعلت آنکه اساس طريقت اسالمی شريعت محمدی )ص( است، اين 
عرفانها تحريؾ شده، مردود و ؼيرالهی بوده و مطمئنا باعث رستگاری 

ق( می فرمايند: " اگر کسی حضرت عبدالقادر گيالنی ) مريدان نمی شوند.
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در هوا پرواز کند و يا بر روی آب راه برود اگر به شريعت پايبند نباشد 
 . ")به اين نوع کرامت استدراج می گويند(  راماتش از شيطان استک

بعضی ديگر از فرقه های عرفانی، حضرت علی )ع( را در حد خدا 
و از پيامبر اسالم بزرگتر می شمارند. حضرت علی )ع( ظهور اين گونه 

كه در ی كسانی نففرقه ها را در زمان خودشان پيش بينی کرده و در 
  می فرمايند: در نهج البالؼه  كنندی مايشان ؼلو ی دوست

ی من ؼلو می آنكه در دوستی يك می رسد،به سبب من دو كس به هالكت  "
 فشرد " . ی می من پای كه دردشمنی ی كسكند و ديگر

برخی از عرفانهای اسالمی بر شريعت اسالمی استوار هستند ولی از 
د. اگر چه اين نوع مکانيزم بيعت در روشن کردن دل مريد استفاده نمی کنن

ی می باشند، ترعرفان نسبت به عرفانهای ؼيراسالمی دارای مزيتهای زياد
ولی پيشرفت مريد در آنان نيز مانند عرفانهای ؼيراسالمی کند و مخاطره 

 .امدآميز بوده و بعضا به دلسردی مريد می انج
و يا طريقتهای اسالمی اينجا سخن بر سر تؤييد همه  به هر حال در

 . عنوان شده توسط  آنها نمی باشد آداب و افعالو سالمی ؼيرا
 :فرمايدموالنا می 

 پس بهر دستی نشايد داد دست            ای بسا ابليس آدم رو که هست 
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 بيعت چيست؟
 

همانطور که گفتيم، در طريقت اسالمی، پيرطريقت برای روشن کردن 
 ه گيری می کند.آتش عشق الهی در دل مريد از ابزاری بنام بيعت بهر

با " می فرمايند:  ، حضرت شيخ محمد کسنزان حسينی )ق(طريقتپير
گرفتن طريقت، بذر نوری در دل مريد کاشته ميشود ولی تبديل کردن اين 
بذر نور به درخت نور وظيفه خود مريد است که با انجام دستورات شريعت 

 " .و طريقت اين مهم را به انجام برساند
ره متفاوت خداوند متعال به پيامبر خود دستور در قرآن در دو سو

سوره فتح است که در آن  ٓٔآيه بيعت را صادر می فرمايد که يکی در
است سوره ممتحنه  ٕٔآيه و ديگری در  وددستور بيعت با مردان داده ميش

 .دکه در آن دستور بيعت با زنان صادر می گرد
شد که بخش  در زمان پيامبر اکرم، در زمانی دستور بيعت صادر

اعظمی از قرآن نازل شده بود و دستورات شريعت هم وجود داشت و 
جاری بود. لذا ديگر چه نيازی وجود داشت که خداوند متعال به پيامبر خود 

؟ در رابطه با انجام اين امر توسط کنددستور امری بنام بيعت را صادر 
همه محققين  رسول اکرم هيچ گونه شکی وجود ندارد و اين عمل مورد تاييد

در کتاب خود تحت عنوان حجاب، يکی  همشهيد مطهری . می باشداسالمی 
که در آن حضرت دست است از انواع بيعت با زنان را ذکر کرده 

دست  هممبارکشان را در تشت آبی قرار می دادند و زن بيعت گيرنده 
مطمئنا معاندين هم که از اسرار اين امر  را در آب قرار می داد. شخود

بعضی ها به  هم، همان طوری که االن ندبه آنان می خنديد ،باخبر نبوده اند
  !افراد اهل طريق می خندنددادن بيعت 

) که به عشق الهی می بت آن را می کنيمی که در طريقت صحبيعتاين 
حضرت رسول اکرم )ص( تنها به به بيعت خاص موسوم است و ، انجامد(

و  دباشی نمی و از راه دور عملی فيزيكدون تماس ب . اين بيعتخواص دادند
ی ارتباط فيزيكبا يکديگر در ی به نحوی بيعت دهنده و بيعت گيرنده بايست

باشند. اين موضوع در مورد مردان از طريق تماس دستها با يكديگر انجام 
انَّ الّذيَن يبايعونَك انَّما  ِ"فرمايد :ی سوره فتح م ٓٔميش . خداوند در آيه 

بما ی نفسه و من اوفی   يدهللا ِفوَق ايديهم َفَمن نكَث فانما ينُكُث علُيبايعون هللاَ 
 . "عاَهَد عليُه هللاَ فسيإتيِه اجراً  عظيما 
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كنند ، ی كنند در واقع با خداوند بيعت می كه با تو بيعت می گمان كسانی ب "
دست خداوند بر فراز دست ايشان است پس هر كس كه پيمان شكند همانا به 

ن خويش پيمان شكسته است و هر كس به آنچه با خداوند پيمان بسته زيا
 . "ببخشنداست وفا كند زودا كه به او پاداش بزرگ 

بيعت با زنان از زمان پيؽمبر )ص( توسط گذاشتن دست ايشان و 
گرفتن تسبيح توسط بيعت که بعدها  ،شدهی بيعت گيرنده در آب انجام م
  .است نيز هم به آن اضافه گرديده رچهپای گيرنده و يا تماس دست از رو

ببينيم اين بيعتی که در طريقت اسالمی هست چه  خوب حاال بياييد
 يتی نسبت به روشهای طريقتهای ديگر دارد؟مز

طريقت های مختلؾ در دنيا، برای روشن کردن آتش همان طور که گفتيم، 
ديم برای در ق از روشهای مختلؾ استفاده می کنند.در دل مريد عشق الهی 

مالش می دادند و به آن می روشن کردن آتش دو قطعه چوب را به هم 
اگر چوب خشک بود و هوا مرطوب نبود و تالش زياد بود، بعد از  ،دميدند

چند ساعت مالش شايد آتش روشن ميشد. امروزه با پيشرفت علم و 
 ودتکنولوژی، برای روشن کردن آتش از وسيله ای بنام فندک استفاده می ش

ی روشن به سادگرا که بدون هيچ گونه تالش و يا ريسک و خطری، آتش 
است و  . عرفان اسالمی آخرين و پيشرفته ترين عرفان در جهانمی کند

 . دمجهز به فندکی بنام بيعت می باش ،آتش برای روشن کردن
از ما شيعيان  بعضیدر مورد بيعت دادن نظريات متفاوتی هست. 

ديگر مجاز به و لذا افراد  دصوم می تواند بيعت بدهفقط امام معمعتقديم که 
عمال عرفان ، دصحت داشته باشمورد . اگر اين نمی باشنددادن بيعت 

حافظ و خواجه سعدی و موالنا و اسالمی بی معنی است و افرادی مانند 
اين عبدهللا انصاری و ابوالحسن خرقانی و بايزيد بسطامی و جامی و همه 

شده  شانبقولی اسير توهمات خوديا ر يک امر واهی، و بايستی اسياولياء، 
، و  ضريب باالی هوش و نبوغ اين افرادبا توجه به  موردکه اين  ،باشند

از آثارشان مشخص که با توجه به درجه تقرب آنها به خداوند، همچنين 
 د.قبول نمی باشقابل  ،است

چنان نماز  خواندن دورکعتکه با ناآگاه، بعضی از افراد هستند البته 
سر تعظيم  آنانکه دنيا در برابر  ،احساس اوليائی می کنند که اين بزرگان

در رابطه با موالنا که يکی از فرود آورده را قبول ندارند. به عنوان مثال، 
، دولت ترکيه از کينه پراکنی و بی توجهی ما است بزرگترين مفاخر ايران
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به نموده است.  ا از آن خودبه اهل تصوؾ استفاده کرده و موالنا رنسبت 
از طرؾ سازمان ملل بنام سال موالنا نام که  2ٕٓٓ سالدر همين دليل 
ه از طرؾ سازمان ملل بسه کشور ترکيه، افؽانستان و مصر ، گذاری شد

ايرانی ها در ما سال موالنا انتخاب شدند و مراسم عنوان مسئولين برگزاری 
 !يمرفته نشدبه بازی گ اين مناسبت بزرگ بين المللی

وی  امروزه بعضی از کج انديشانموالنا، در مورد حافظ نيز مشابه 
، که البته در قرار می دهند مهریرا بخاطر افکار عارفانه اش مورد بی 

زمان حيات نيز، اين شاعر بخاطر درگيری با روحانيت بدون تقوای آن 
 مورد تکفير قرار می گرفت: زمان،

 وش باش ولیحافظا می خور و رندی کن و خ
 تزوير مکن چون َدَگران قرآن را دام  

)دگران پرنده شکاری با صوت خوب است که با صوت خود مرؼان را 
 جمع کرده و شکار می کند(. 

را ی وی درگذشت، برخاو كه اين تکفير و جوسازی بنحوی بود که هنگامی 
نکه بعلت آكردند. ی خوددار اشبر جنازه نماز كافر خوانده و از خواندن 

وی زدند که تفالی برکتاب خود  ،ندالؾ اين عقيده را داشتخبرخی ديگر 
 شعر زير آمد: 

  دم دريــػ مــدار از جــنـازه حـافـظقــ
 رود به بهشت ر چه ؼرق گناه است میاگ       
  

شاعر   ولفگانگ گوته حافظی که ما وی راقبول نداريم، مريدانی چون
از زمان يونانيان به گفته اکثر منتقدان جهان،  داشته کهی و نابؽه شهير آلمان

 بوده است.مديون ن اوتاكنون، عالم بشريت به هيچ كس به اندازه 
برد و ی او رشك مبر  ،شودی م حافظ  گوته با آن شهرت جهاني، شيفته 

 آورد . ی سر تحسين فرود م ت در مقابل اوبا شهام و خورد ؼبطه مي
 به کالم گوته در باره حافظ توجه فرماييد:

نيست . تو آن  یا تو برابر نهادن جز نشان ديوانگحافظ ، خود را ب»
 یرا م دريای كه مؽرورانه باد در بادبان افكنده و سينه  یهست یا یكشت

 یآن تخته پاره ام كه بيخودانه سيلنهد، و من  یبر سر امواج مشكافد و پا 
ی از پس موج ديگر می خور اقيانوسم . در دل سخن شورانگيز تو گاه موج

كند. اما مرا اين موج آتشين در كام ی از آتش، تالطم می زايد و گاه درياي

http://www.lifeofthought.com/e48.htm
http://www.lifeofthought.com/e42.htm
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 یاندك م ید. با اين همه، هنوز در خود جراتبری كشد و فرو می خويش م
 «از مريدان تو شمارم. یابم كه خويش را مريدي

 
از ما شيعيان به بعضی ، ه هر حال برگرديم سر موضوع اصلیب

تا وقتی که حضرت قائم معتقدند که ولی  ،درستی بيعت صحه می گذارند
. اگر به بيعت دادن به مردم نمی باشد ، کسی مجازنکرده اند)عج( ظهور 

با  اسم آنان را برديمافرادی که  طورچ د،صحت داشته باشنيزاين حرؾ 
چنين و به  اند بيعت کردهکه پيران طريقت زمان خود بوده اند افراد ديگری 

 د؟درجات باالئی از تقرب الهی رسيده ان
اعتقاد به پير طريقت و وجود شخصی که صاحب بيعت باشد هيچ 

)عج( و ظهور  مؽايرتی با عقيده ما شيعيان در مورد وجود حضرت قائم
)ع( نقل شده که ايشان می  علیحضرت . در نهج البالؼه از دان ندارايش

 فرمايند:
" زمين هيچگاه از حجت قائم خداوندی خالی نمی ماند. خواه آشکار و 
مشهور باشد يا ترسان و پنهان از ديده ها، تا حجتها و نشانه های روشن دين 

؟ به خدا سوگند که  خدا از ميان نرود. اينان آيا چند تن هستند، يا در کجايند
شمارشان بس اندک است، ولی قدر و منزلتشان بسيار است. خداوند به اينان 
حجتها و نشانه های روشن خود را حفظ می کند، تا آن را به همانندان خود 
به وديعت سپارندو اين بذر در دلهای ايشان بکارند. علم و حقيقت و بصيرت 

افته اند و آنچه ناز پروردگان ، به آنان روی آور شده و روح يقين را ي
دشوار پنداشته اند، بر خود آسان ساخته اند، و بر آنچه نادانان از آن می 
ترسند انس گرفته اند. به تن همدم دنيايند ولی جانشان به جهان باال پيوسته 
است. جانشينان خداوند در روی زمين هستند و داعيان دين اويند. آه آه، چه 

 هستم. " آرزومند ديدارشان
)ع( نقل گرديده که ايشان  از امام رضا کتاب اصول کافی ٔدر جلد 
 می فرمايند: 

" حجت خداوند بر خلقش کامل نمی شود مگر بوجود امام زنده و معروؾ 
که مردم به آن رجوع کنند و کسی که بدون امام بميرد به مرگ جاهليت از 

 دنيا رفته است". 
می فرمايند: " اال نيز و آله و سلم حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه 

 من مات و ليس فی عنقه بيعتن فقد مات ميتته جاهليه". 
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يعنی اگر کسی بميرد و بيعتی بر گردنش نباشد به مرگ جاهليت مرده است. 
از اين دو گفته نتيجه می شود که اگر کسی بدون امام زنده و معروؾ و 

 . استته به مرگ جاهليت از دنيا رف ،صاحب بيعت بميرد
گونه می توانيم شناسائی کنيم اين امام زنده و معروؾ را چ خوب، ما

؟ اول آنکه بايستی ددارای چه خصوصياتی باش یو اين امام می بايست
. دوم می باشدکه پيرطريقت و يا امام صاحب بيعت  دخودش اعالم کن

)ص(  به روش حضرت رسول اکرم شيخليفه هايا بايستی توسط خود و 
يعنی به مردها بصورت دست به دست و به زنها به صورت  د،دهبيعت ب

که  دسوم بايستی ثابت کن .بيعت بدهد دست در آب و يا تسبيح در دست
به حضرت رسول در مورد اينکه می باشد و ادعايش الهی  یصاحب قدرت

چون قرآن می  ، مرتبط است، صحت دارداکرم) ص( و خداوند متعال 
اگر راست می گوييد  : "کم ان کنتم صادقين". يعنیفرمايد: "قل هاتو برهان

 . "داليلتان را بياوريد
يا ايها الذين آمنوا اطيعو هللا و اطيعوا  سوره نساء می فرمايد: " 29آيه 

عارؾ معروؾ در  . خواجه عبدهللا انصاری الرسول و اولی االمر منکم"
مقام  ،سيراين آيهتفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد) تاليؾ امام ميبدی( در تف

 االمر و يا صاحبان امر را اين طور تشريح می نمايد:واول
صاحبان امر به زبان علم پادشاهان جهانند و به زبان معرفت، شاهان دين " 

 هستند و آنان پيران طريقتند که در هر عصری از آنان يکی باشد. يکی از
وستان خدای از وی پرسيدم که تو د، بزرگان دين گفت: خضر)ع( را ديدم

را شناسی؟ گفت: آری، گروهی معدود شناسم! آنگاه چنين گفت: چون رسول 
خدا از دنيا رفت زمين به خدا ناليد که بر من تا روز رستاخيز پيؽمبری 
نرود! خداوند فرمود: من از اين امت مردانی پديد آرم که دلهاشان بر دلهای 

ء هستند از ميان آنها کس اوليا ٖٓٓپيؽمبران باشد و از ميان آن مردان 
چهل کس ابدال و از ميان آنها هفت کس اوتاد و از ميان آنها پنج کس نقباء 

 و از ميان آنها سه کس مختار و يکی از ميان آنها ؼوث باشد.
چون ؼوث از دنيا برود يکی از آن سه نفر به مرتبت وی رسد و يکی از 

نج آورند و يکی از چهل پنج نفر را با سه آورند و يکی از هفت نفر را با پ
نفر را با هفت آورند و يکی از سيصد را با چهل آورند و يکی از اهل زمين 
که شايسته باشد با سيصد آورند که پادشاهان دنيا و آخرت ايشانند و به وجود 
آنها است که خلق زنده شوند و می ميرند و باران می آيد و زمين سبز 
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د! بدين گونه، که آنان زياد شدن خلق و ميشود و بالء از مرد م دفع می گرد
ريشه کن شدن ستم و سيراب شدن زمين و روياندن گياه و دفع همه بالها را 

 . "از خدا می خواهند و خداوند دعای آنانرا قبول می کند
 

بنابراين در هر زمان سلطان اولياء شخصی است که به او ؼوث 
نقباء و ياء و ابدال و اوتاد و اطالق می شود. با توجه به اينکه کل تعداد اول

نفر می باشد،  21ٖرا تشکيل می دهند اوليائی  مختار و ؼيره که يک هرم
ما نبايد انتطار داشته باشيم که در هر شهر و يا روستائی يک نفر از آنان را 

مردم ماه ها با کاروان راه می پيمودند تا يک  ،مالقات کنيم. در زمان قديم
سه از آنان را مالقات کنند. به عنوان مثال ابوعلی جه درآدم درجه دو و يا 

ه از اوليای آن سينا ماهها راه پيمود تا به مالقات شيخ ابوالحسن خرقانی ک
. شمس تبريزی که چنين تحول بزرگی را در وجود موالنا زمان بود نايل شد

) که از بزرگترين علمای روحانی زمان خود بود( ايجاد کرد، يک شخص 
تربيت  وی را ازعبدالرحمن جامی و  و يا بقولی درجه سه بود درجه دو

)که از مشايخ طريقت  از خلفای نجم الدين کبری ،يافتگان بابا کمال خجندی
ما داريم که اين نعمت بزرگی است که زمان خودش بود( قلمداد کرده است. 

ه ين زمان با بودن تلفن و اينترنت و وسايل ارتباط جمعی بدر امی توانيم 
 .نايل گرديمشناخت و مالقات با ؼوث زمان خود 

شريعت و يا ولی فقيه داريم فقه و در مورد اولواالمر، ما اولواالمر در
وی و از فقهای خودتان از پيرطريقت می فرمايند که  ،که در مورد شريعت

است، اولواالمری که نامش در باطنی در مورد طريقت که علم پيروی کنيد، 
بايستی دارای قابليت های ماوراء  ،دا و رسول خدا آمدهقرآن در کنار خ

همان طور که  اند. يعنی بتودو را ثابت کناکه شايستگی  دالطبيعه ای باش
عبدهللا به  اندر مقابل برادرش يشان)ع( در اثبات ادعا امام موسی کاظم

مريد خود را به داخل آتش  ندو يا بتو برود، به داخل آتش ندداخل آتش رفت
ضربه کاری  1ٓهمان طور که يا ، و بيرون بياوردو بدون سوختن  ادهفرست

را از  ش)ع( را از پای در نياورد، مريد شمشير در جنگ احد حضرت علی
)ع( در  ، و همان طور که امام رضاحفظ نمايدگلوله آسيب زخم شمشير و 

به ميان  می باشد امبرنفی ادعای دروغ فردی که ادعا داشت از خاندان پي
را از نيش مار و عقرب و آسيب حيوانات  خود مريد بتواندوش رفتند،  وح

 . وحشی در امان نگهدارد
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 حاضر، حضرت شيخ محمد کسنزانطريقت  پير در مورد کرامات
توسط ائمه اطهار )ع( کراماتی که و ارتباط کرامات ايشان با  )ق( حسينی

ان است آمده که نوشته خود ايشی در کتاب تصوؾ زياد انجام شده، مطالب
. اين کتاب حاوی عکسهای حيرت انگيزی است که انسان را به حقانيت است

 .سازدطريقت و صحت مطالبی که در مورد پيرطريقت گفته شد مطمئن می 
 

جالل موالنا حقانيت بيعت مورد تائيد بزرگان عرفان اسالمی بوده و 
 فرمايد:  میآن  در مورد میالدين رو

 اک اوليــا              تا بـبينی ز ابتـــدا تـــا انتهـــاچشم روشن کــن ز خــــ
 کــه يـــدهللا فــوق ايديهـــم بود  ز اهــــل آن بيعت شوددست تـــو ا

 پير حکمت گـو حکيم است و خبير      چونکه دادی دست خود در دست پير
 ـــد پديدزانـــکه از نــــور نبی آم        کو نبی وقت خويش است ای مــريد

  
معنی اين شعر آن است که اگر دست خود را در دست پيرطريقت 
بگذاری و با او بيعت کنی، دست تو از اهل همان بيعتی می شود که خداوند 
در سوره فتح مژده می دهد ) می فرمايد: در هنگام بيعت گرفتن، دست خدا 

 (. به روی دست بيعت کنندگان قرار می گيرد " يدهللا فوق ايديکم"
عالوه بر آن، در اين شعر موالنا پيرطريقت را به نبی زمان خودش 

ی و عرفای ديگر نيز تشبيه می کند که اين مورد در اشعار ديگری از و
 همان طور که قبال گفتيم، خود او در جای ديگر می فرمايد:ذکر شده و 

 تکيه کم کن بر فن و برکام خويش      مگسل از پيؽمبر ايام خويش
 هم چه روبه در ضاللی و ذليلری چون روی ره بی دليل          شيگرچه 

 
در مورد اينکه آيا در آينده نيز پيران طريقت وجود خواهند داشت و 

می فرمايند: "من  )ص( پيامبر اکرم د،اينکه اين بيعت تا چه زمانی ادامه دار
کسی  : "صافحنی او صافح من صافحنی الی يوم القيامه، دخل الجنه"، يعنی

که با من مصافحه و يا بيعت کند و يا با کسی که با من مصافحه کرده 
. بنابراين، اين مژده ای "مصافحه کند، تا روز قيامت به بهشت خواهد رفت

است که اين بيعت تا روز قيامت ادامه خواهد از طرؾ پيامبر اکرم) ص( 
 داشت.

 موالنا در اين باره می فرمايد:
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 آزمايش تا قيامت دائم است   م است    پس به هر دوری وليی قائ
 
 هم اشاره به جاودانگی بيعت دارد.بيت  که اين

 در ادامه اين شعر، موالنا می فرمايد:
 بريل اوست          وان ولی کم از او قنديل اوستجنور است و خرد چواو 

  
است و اولياء ديگر چون قنديل مانند چراغ نورانی پير طريقت که يعنی: 

انعکاس نور  چراغ ؼوث آويزان هستند وبه او می باشند. يعنی آنها چراغ 
 . او در آنان است که آنان را صاحب نور می کند

 موالنا در مورد شمس تبريزی می گويد:
 آفتاب است و از انوار حق است    شمس تبريزی که نور مطلق است        

 
 می فرمايد: " شمس من و خدای من" . در جای ديگر  وی

نمی باشد. شمس تبريزی خود او دليل مشرک بودن گفته موالنا مطمئنا اين 
نيز او را خدا نمی  می پنداشت و مطمئنا موالنا را يک بنده کوچک خدا

 انسان به خورشيد نمی تواند نظر کند ولی به نور او می توانددانست. 
او را به عنوان . شمس تبريزی صاحب نور خداوند بود و موالنا بنگرد

. حضرت عيسی) ع( نيز هيچ گاه انتخاب نمودواسطه در رسيدن به خدا 
ادعای خدائی نکرد ولی نسل های بعد از وی به علت آنکه از عرفان بی 

 ه است.ند، گفتند که او ادعای خدائی کرداطالع بود
در عرفان اسالمی، به  .گرديممی به بحث قبلی خود باز ، به هر حال

دست مبارک پيامبر گرفته و به افراد ديگر )  بيعت را ازنور افرادی که 
ادامه  ز پيامبر اکرم تا پير طريقت حاضرمشابه يک سلسله زنجير که ا

دارد( منتقل نموده اند، سلسله مشايخ طريقت می گويند. اين مقام واليت و يا 
 شيخيت، از مقام خالفت و حکومت به مراتب باالتر می باشد. حضرت

ردم برای بيعت گرفتن به عنوان خليفه چهارم به علی)ع( در هنگامی که م
ايشان به آن ايشان رجوع کردند در حال وصله کردن کفش خود بودند. 

اين خالفت ارزشش  ،مردم فرمودند به خدائی که جان من در دست اوست
)ص(  پيامبر اکرمچيزی که بنابراين از اين کفش در نزد من پائين تر است. 

مطمئنا چيزی به بی ارزشی  )ع( دادند علیدر محل ؼديرخم به حضرت 
بعد  وره نساءس  29که نام ولی در آيه  آن مقام واليت بودمقام خالفت نبود، 
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) "يا ايها الذين آمنوا اطيعو هللا و اطيعوا  خدا و رسول خدا آمده است از
 .  الرسول و اولی االمر منکم"(
شخصی دارد که اشاره به می باشد،  یؼوثمقام مقام واليت که همان 

)ص( به  از دست حضرت رسول اکرمنور بيعت می باشد. اين  صاحب نور
دست حضرت موال علی )ع( داده شد و از دست ايشان به دست ديگر 
امامان و سپس اولياء ديگری چون حضرات شيخ معروؾ کرخی، شيخ 

و شيخ عبدالکريم شاه کسنزان قدس هللا اسرارهم سپرده   عبدالقادر گيالنی
 . شد

يکی از موارد اثبات مقام شيخيت کارهای خارق العاده ای است که 
انجام می دهند که در  حاضر )ق( به واسطه کرامت پيرطريقت مريدان 

اصطالح به اين امور معونت می گويند. در اين رابطه، تحقيقات علمی 
زيادی توسط دانشگاه دورهام انگليس، دانشگاه توبينگن آلمان، دانشگاه بؽداد 

در اين تحقيقات که با انجام  و آزمايشگاه پارامن اردن انجام شده است.
معاينات پزشکی و با ثبت امواج مؽزی افرادی که اين کرامات را انجام می 

، هيچ گونه آثاری از اينکه قدرت انجام کرامات به است داده اند همراه بوده
خص در قابليت های فردی بستگی داشته و يا به تجربه و مدتی که ش

طريقت باشد مالحظه نشده است. جمع بندی نهائی که محققين مراکز مذکور 
در مورد اين موارد خارق العاده کرده اند اينست که مريدان در هنگام انجام 

بوده اند. که ما به اين  قدرتی در خارج از حدود مادهاين کارها در دست 
 قدرت، قدرت خداوند می گوئيم.

ها موارد خارق العاده دراويش قادری  همانطور که شايد بعضی
خود کسنزانی را مالحظه کرده باشند، آنها با تفنگ کالشينکؾ به شکم 

خود را يا  شود،وارد نمی آنان شليک می کنند وهيچ گونه جراحت جدی به 
مارهای سمی خطرناک قرار می  در معرض گزشبدون هيچ گونه آسيبی 

 .دهند
سنندج، يکی از افراد معاند ادعا کرده تکيه های سالها پيش در يکی از 

با اصرار مار را از  و زهر ندارد توسط درويشان که مار مورد استفاده بود
درويشی که زبانش را در دهان مار کرده؛ گرفته و زبانش را در دهان مار 

با  بود.بان وی را نيش زده به محض انجام اين کار، مار ز داده بود کهقرار 
ی دچار شوک و عوارض مارگزيدگی شديد شده بود، او وبه اين که توجه 

را با آمبوالنس به کرمانشاه منتقل می کنند که در راه آمبوالنس او چپ کرده 
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و وی عالوه بر مارگزيدگی از چندين جای بدن دچار شکستگی و آسيب 
جدی نيز می شود. اين حادثه مصداق بارز اين اعتقاد اهل طريق است که 

طريقت به انسان پشت کند، خدا نيز به انسان پشت خواهد پيرمعتقدند اگر 
 کرد.

در مورد عظمت مقام پير، پير طريقت می فرمايند: قدرت شيخ تعيين 
شده فيض الهی و قدرت ربانی است و به حوزه ای فراتر از ادراک و 
بينائی باز می گردد و ايمان به آن تنها از طريق رويت افعال و تاثيرات 

ن پذير است. پس امکان وجود ندارد که کسی از طريق خارجی آن امکا
جديت و کوشش به مقام شيخيت برسد زيرا چنين مقامی در لوح مقدرات 
خداوند نوشته شده و ارتباطی تنگاتنگ با رسول خدا صلی هللا عليه و آله و 

 سلم داشته و محصور در اهل بيت پاک اوست. 
کرامات پير طريقت را  البته خيلی ها بخاطر بخل و حسادت و عناد،

سوره مبارکه  2ٔخداوند در آيه  و همانطور که در قبل گفتيم، انکار می کنند
حجر در مورد اين افراد می فرمايد: "ولوفتحنا عليهم بابا من السماء  فظلوا 

يعنی اگر  فيه يعرجون، لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون".
شائيم که از آن باال روند، می گويند همانا ما ما بر کافران دری از آسمان بگ

 را چشم بندی کرده اند و در ما سحر بکار برده شده است. 
يشان به من روزی فردی در مورد کرامات انجام شده توسط درو

چون دراويش با انجام اين کارها به خود صدمه اعتراض کرد و گفت که 
از مدتی بحث و گفتگو، . بعد خالؾ شرع می باشدبرين کارها ، امی زنند

نتايج تحقيقات دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی فوق الذکر را به وی نشان دادم 
و وی را متقاعد کردم که افرادی که اين امور را انجام می دهند هيچ گونه 
درد و يا آسيبی را تحمل نمی نمايند. او سپس ايراد گرفت که چرا اين اعمال 

)ع( از  چرا وقتی حضرت ابراهيمتم: خشن و ترسناک است. به وی گف
خداوند خواست که حقيقت مردن و زنده شدن را به وی نشان دهد، خداوند 

و کشتن و درهم آميختن گوشت پرنده های کشته شده را به وی توصيه کرد
از روشهای ؼير خشن و يا به قولی روشهای زيباتر و با مالطفت تری 

رعب انگيز است که ديده ها  استفاده نکرد؟ با انجام اين صحنه های
از ترس به لرزش در آمده و  ،هراسناک گرديده و قلبهای گناه کار و سخت

به توبه و اطاعت از خداوند تشويق می گردد. باالخص در اين دوران که 
همه مردم از صبح تا به شب به فکر حفظ کردن و خوب نگاه داشتن وجود 
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را به اين يقين می رساند که مادی خود می باشند، کرامات طريقت انسان 
اين وجود مادی، تحت امر و تسلط خداوند متعال می باشد و لذا اگر خداوند 
نخواهد، حتی زخم شمشير، حرارت و سوزندگی آتش، شليک گلوله، و يا 

 نيش مار و عقرب نيز نمی تواند به اين وجود مادی آسيبی برساند.
ين قدرت شيطانی است و بعضی از افراد بی کرامت، با ادعای اينکه ا

توسط اجنه وشياطين انجام می گردد، سعی دارند که مردم را از اعتقاد به 
در جواب اين افراد بايستی گفت که از کی تابحال  طريقت دور نمايند.

شيطان به پيروان و مريدان خود دستور می دهد که روزی دهها بار بر 
يشه باوضو بوده و هفته ای شيطان لعنت بفرستند و ذکر خدا را بگويند و هم

به دو روز به سنت پيامبر اکرم روزه بگيرند و شريعت اسالم را مو به مو 
؟ در جواب اين توجيه، يکی از همين معاندين گفت: به مورد اجرا درآورند

عقيده من طريقت شما را گول زده و بامسائل شريعتی و الهی جذب نموده و 
ن طريقت نامش عليه است و از زمان سپس گمراه می کند. به وی گفتم: اي

)ع( وجود داشته است. بنابراين اگر در طول صدها سال  حضرت علی
ما انحرافی در آن رخ نداده، پس چه زمانی قرار است اين انحرافی که ش

 ؟صحبت آن را می کنيد انجام شود
که بر شيطانی  معاندهمين افراد بدطينت و روزی در جواب يکی از 

قت اصرار داشت، گفتم: اگر تو الهی هستی و من شيطانی، بودن مسير طري
تو  ،ک سيم برق را در دست خود می گيرممن از خداوند کمک گرفته و ي

که الهی هستی نيز برای اثبات ادعای خود، الزم نيست که سيم برق را 
 !بگيری، فقط دستت را به بدن من بزن

شابه با اعمال بعضی افراد می گويند مرتاضان هندی نيز کراماتی م
اين صحبت تا حدودی صحيح است. البته  مريدان کسنزانی انجام می دهند.

کراماتی که مرتاضان هندی انجام می دهند به مراتب پايين تر از کرامات 
می باشد، ولی نکته مهم آن است که آن مرتاضان با سالها کسنزانی طريقت 

مات می شوند و رياضت کشی و قبول رنج و زحمت موفق به کسب آن کرا
نمی توانند آن را به شخص ديگری منتقل نمايند، در صورتی که در طريقت 
 مريد تنها با يک بيعت ده دقيقه ای آن کرامات را کسب می کند و پيرطريقت

هر بيعت قابليت آن را دارد که آن کرامات را به  در طريقت کسنزانی
 منتقل نمايد.گيرنده ای 
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انجام می شود کرامت نيست.  نزانیکسمواردی که توسط مريدان 
ردی اطالق می شود که شخصی بخاطر تقرب به اکرامت معموال به مو

در مورد کارهای خارق می گردد. اوند دارای قدرت ماوراء الطبيعه خد
العاده ای که دراويش انجام می دهند، شخص انجام دهنده دارای کرامت 

گيرد، که در اصطالح به اين  نبوده و از نيرو و قابليت پير طريقت بهره می
 امر معونت اطالق می شود.
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 ؟ اعطا می شود طريقت چگونه
 

است كه توسط بيعت دست به ی همانطور كه گفته شد طريقت نور
ی م پيرطريقتقل ميشود . از يك فرد )خليفه( به فرد ديگر )مريد( منت ،دست

شود . مريد ی مفرمايند : با گرفتن بيعت ، يك بذر نور در دل مريد كاشته 
دستورات شريعت و طريقت اين بذر نور را پرورش ی تواند با اجرای م

 داده و به درخت نور مبدل سازد .
چون ی هرز و آفتهائی اگر مريد به اين بذر نور توجه ننمايد ، علفها

 برند .ی و گناه آنرا خشك كرده و از بين می هوا و هوس و دنياپرست
ی دست خليفه را محكم به دست خود مگرفتن طريقت مريد كؾ ی برا

از  ،گويدی می كه خليفه به وی از قرآن و ذكر جمالتی گيرد و با تكرار آيات
 .  کندی گناهان خود توبه م

تواند بيعت ی در مورد بيعت دادن به زنان ، اگر خليفه زن باشد م
اگر خليفه مرد باشد ، مريد با گرفتن تسبيح خليفه ی دست به دست بدهد ول

 گيرد . ی بيعت م ،ر دست خودد
از شريعت باعث ضعيؾ شدن و از بين بردن ی گناه كردن و دور

خود ی روحی و يا انرژی كند كه نور قلبی بيعت گرديده و مريد احساس م
. اين موضوع با از دست دادن برق چشمان و يا تيره  را از دست داده است

از ی باالتر كه در مراحلی شدن رنگ هاله صورت در مورد مريدان
توسط افراد آشنا به طريقت قابل تشخيص ی ، به نحو بارزمی باشندپيشرفت 

 . باشدی م
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 فايده  طريقت چيست ؟
 

پاك و ی . توبه بازگشت به خدا شودی اخذ طريقت با توبه شروع م
 زشت می باشد.ی واال از اعمال ناروا و خالفكاريها

، در ی از گمراه و رحمت او پسی است كه به لطؾ الهی توبه نور
همه انسانها است و هيچكس از ی كند . توبه برای دل مإمن درخشش پيدا م

وسوسه شيطان و نفس و يا از ؼفلت از ياد خدا دور نخواهد بود . از اينرو 
از قرآن ی توبه الزم است و واجب بودن آن در آيات زيادی بر هر انسان

يا ايها الذين  "فرمايد :  یسوره تحريم م ٔذكر شده است . منجمله در آيه 
ی مإمنان به درگاه خداوند ، توبه ای ا" ، هللاِ توبًه نصوحاً ی آمنو توبو ال

 خالصانه كنيد .
بابا ما كه  "گويند:  افراد میی شود بعض صحبت از توبه میی وقت

. بقول من آنقدر منيت بر اينگونه افراد " نكرده ايم كه توبه بكنيمی كار
کارهای خطای ی اجازه ارزيابی فسشان به آنها حتاست كه نی مستول

به مصداق ضرب المثل معروؾ، ی دهد و يا به عبارت ز نمیخودشان را ني
باشند. اينگونه  دانند و لذا در جهل مركب می كه نمی دانند نمیاين افراد 

افراد تصور می کنند که انسان حتماً بايستی قتل و يا ؼارتی انجام داده باشد 
بشناسيم ند توبه باشد. همين که خداوند را آنطوری که می بايست که نيازم

 فيض کاشانی می گويد: . به توبه نياز داريمنشناخته ايم 
 ز بـــــود مستعار استؽفرهللا    زهــر چه ؼير يـــار استؽفــــرهللا 

 از آن دم بی شمار استؽفرهللا    ی کان بگذرد بـی يـــاد رويش دم
 ز شرش الحــذار استؽفرهللا    ه ذکــر دوست نبودکـان تر بزبان 

 نگشتم هوشيـــار استؽفرهللا    سرآمد عمـر و يک ساعت ز ؼفلت
 نکردم هيچ کـــار استؽفرهللا    انی رفت و پيری هم سـر آمــدجو
 

وی خداوند بهشت را به پيؽمبر خدا )ص( كه معصوم بوده و ی حت
كرده درخواست مؽفرت  توبه وندگاه خداوعده داده بود، در روز بارها به در

 . نمود می
باشد ی دستورات شريعت كه اصل اوليه طريقت می انجام توبه و اجرا

ی سوره طه م 2ٕگردد . آيه ی باعث آمرزش انسان در نزد خداوند م
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همانا من آمرزنده ام نسبت به آن كس كه توبه كند و مإمن باشد و  " فرمايد:
 . "وردار بماند ازعمل صالح و هدايت برخ

برای افرادی که توبه می کنند، خداوند در قرآن صراحتا اعالم می کند 
سوره فرقان آمده  0ٓدر آيه که گناهان اين افراد را به ثواب تبديل می کند. 

هم اال من تاب و امن و عمل عمال صالحا فاولئک يبدل هللا سيئات "است: 
مردم در راه ضاللت و گمراهی  "يعنی:  " حسنات و کان هللا ؼفورا رحيما

هستند مگر کسانی که توبه کنند و ايمان بياورند و عمل صالح کنند، پس 
گناهان آنها را خداوند به ثواب تبديل می کند و خداوند بسيار بخشنده و 

 .  "بان استمهر
بنابر آيه مذکور، هر چقدر فردی گناهکارتر باشد، در هنگام توبه 

ظور می گردد. بديهی است فردی که گناه را من ویثواب بيشتری برای 
تجربه کرده، نياز به مجاهدت بيشتری برای نگهداری توبه دارد. برای 

 ،همين است که افرادی که به مشروب، مواد مخدر و ؼيره معتاد بوده اند
نگهداری توبه برايشان مشکل تر از کسانی است که با اين موارد آشنا نبوده 

اد مردانگی و مجاهدت کنند و توبه خود را حفظ نمايند، اند. ولی اگر اين افر
اوليائی می رسند. برای االيی دست يافته و بقولی به به درجات عرفانی ب

همين است که بعضی از اولياء بزرگ تاريخ از افراد بدکاری بوده اند که با 
 توبه و نگهداری آن به درجات اوليائی رسيده اند.

بزرگترين التها و عرق خورها و باج  خود من دوستی دارم که از 
بگيرهای يکی از شهرهای کردستان بوده و با توبه و پيوستن به طريقت به 
درجه اوليائی رسيده است. مدتی قبل اين شخص با يکی از دوستان ديگر 
برای زيارت به مزار اويس قرنی در کرمانشاه رفته و شب را در آنجا 

يک نفر از زواری که شب را در آنجا بيتوته کرده بودند. صبح روز بعد 
مانده بوده به نزد افراد مختلؾ آمده و می پرسد که آيا در ميان شما کسی به 
نام ...... است؟ دوستم می گويد: بله اين نام ايشان است. شخص مذکور 
زانو زده و پای دوست من را می بوسد و می گويد: اويس قرنی ديشب به 

.. به زيارت من آمده است، من زيارت کليه خواب من آمد و گفت چون ...
 ! قبول کردمزواری که در اينجا هستند را 

 
باور اين موضوع که انسان هنگامی که توبه می کند تمام گناهان او به 
ثواب تبديل می شود برای بعضی ها ؼيرقابل قبول بوده و آنرا مخالؾ با 
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چون عالوه بر آنکه  عدل خدا می دانند. در رابطه با اين مساله شک نکنيد
در قرآن آمده است، من مواردی را می شناسم که افراد اهل طريق با خواب 

 و رويت و اتفاقات مختلؾ در اين رابطه به يقين رسيده اند.
  



 38 يکصد و هفتاد صفحه تا خدا

 چرا توبه بايستی به دست پير طريقت انجام گيرد؟
 

در مورد افرادی که در زندگی زياد توبه کرده اند و يا در مورد 
 توبه توسط خداونده گناهان بزرگی انجام داده اند، شانس پذيرش اشخاصی ک

با پير طريقت توبه کننده . در اين موارد توصيه می شود که نمی باشدزياد 
 وی چون نمايد، وی در مورد پذيرش توبه استفادهبيعت نموده و از شفاعت 

می جايگاه خاص صاحب در نزد خداوند بوده و دارای دعای مستجاب 
 .باشد

در قرآن در آيات مختلفی مساله شفيع نمودن ديگران جهت پذيرش 
يوسؾ، سوره  92و  90آيات شماره  توبه مطرح گرديده است. منجمله در

در هنگامی که برادران حضرت يوسؾ )ع( از اعمال خود پشيمان شده و 
قصد توبه پيدا می کنند، حضرت يعقوب )ع( را واسطه قرار می دهند. در 

قالوا يا ابانا استؽفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئين  قال سوؾ  "ه است: اين آيه آمد
ای پدر ما برای ما استؽفار  "يعنی:  "ستؽفرلکم ربی انه هو ؼفور الرحيما

بطلب همانا ما خطا کار هستيم. او) حضرت يعقوب (گفت بزودی از خدای 
. در  "م، همانا او بخشنده و مهربان استخودم برای شما استؽفار می طلب

استفاده شده  "خدای من"اينجا همانطور که مالحظه می شود، از عبارت 
است و حضرت يعقوب به علت آنکه پسران وی بی امری خداوند را کرده 

استفاده نکرده است. همان طور " خدای ما"و يا  "خدای شما"اند از عبارت 
نياز به که در اين آيه مشخص است برای دعا و درخواست به درگاه خداوند 

وساطت فرد خاصی در زمان خاصی می باشد. چون حضرت يعقوب می 
گويد که به زودی برای شما استؽفار می طلبم و همان موقع برای آنان 

 استؽفار نمی طلبد.
موضوع شفيع قرار دادن ديگران جهت پذيرش توبه در جاهای ديگر 

ز در جايی که سوره نساء ني 14قرآن نيز آمده است. منجمله  در آيه شماره 
ولو انهم اذ ظلمو انفسهم  " در مورد توبه منافقين صحبت می کند می فرمايد:

که معنی آن  " لهم الرسول لوجدهللا توابا رحيماجاءوک واستؽفرهللا و استؽفر 
اين است که اگر هنگامی که آنان برخود ستم می کردند نزد تو می آمدند و 

رت می طلبيدی، البته خدا را توبه پذير توبه می کردند و تو نيز برايشان مؽف
 حظه می شود در اينجا نيز خداوندو مهربان می يافتند. همان طور که مال
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شرط قبول توبه را مؽفرت را نمی پذيرد و توبه کردن افراد به تنهائی 
 .افراد تعيين می کند طلبيدن پيامبر برای

در معتقدند که ، بعضی از افراد در مورد دو نمونه ای که مثال زده شد
شفاعت کننده پيامبران الهی بوده اند ولذا در مورد  ،هر دو اين موارد

 .شفاعت قابل قبول نمی باشدان ديگر
خداوند شانس  درست نمی آيد که بعد از پيامبراناين امر  ،از نظر عقلی

به چه پس ، توبه را از افراد بگيرد. اگر توبه بدون شفاعت پذيرفته می شود
د متعال پيامبران خود را در اين دو آيه به امری بدون فايده خداوندليل 

 ؟تشويق نموده است
بؽير از پيامبران، در قرآن افراد ديگری نيز به عنوان حجت خداوندی 

سوره مبارکه ياسين در مورد هدايت مردم  4ٔقلمداد شده اند. منجمله در آيه 
عيسی )ع( به انجا انطاکيه در جايی که ابتدا دونفر از فرستادگان حضرت 

و سپس شمعون صفا، فرستاده سوم اعزام می  شوندمی روند و زندانی می 
گردد، قرآن از هر سه اين افراد به عنوان رسول و يا فرستاده خدا ياد می 
کند. در جاهای ديگر قرآن نيز به مطالب مشابهی اشاره شده است. منجمله 

م اما ياتينکم رسل منکم يا بنی آد "سوره اعراؾ آمده است:  2ٖدر آيه 
: يعنی "واصلح فالخوؾ عليهم والهم يحزنونيقصون عليکم اياتی فمن اتقی 

ای فرزندان آدم اگر پيامبرانی از خود شما به سويتان بيايند که آيات مرا " 
برای شما بخوانند از آنان پيروی کنيد. کسانی که نيکوکاری کرده و عمل 

سوره  9ٖدر آيه . و يا  "خواهند داشتدهند ترس و اندوهی ن صالح انجام
و اليخشون احدا اال الذين يبلؽون رساالت هللا و يخشونه  "احزاب آمده است: 

کسانی که رساالت خدا را تبليػ کرده و از خدا " که معنی آن اين است:  "هللا
 . "سند و ازهيچ کس جزخدا بيم ندارندمی تر

نيز مشخص است که زير که قبال توضيح داده شد ی از حديث قدس
بؽير از انبياء ، افراد ديگری نيز هستند که به عنوان حجت خداوندی در 

  روی زمين توبه به دستان آنها جايز است.
بنده من همواره با نافله ها به من نزديک ميشود تا آنجا که او را دوست " 

 و ،که او را دوست بدارم گوش او ميشوم که با آن ميشنودی هنگام ،ميدارم
او که با آن ی کند و پای بيند و دست او که با آن عمل می چشم او که با آن م

بخشم و اگر پناه بجويد ی راه ميرود. اگر از من درخواست کند به او م
 ." دهمی پناهش م
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بنابراين اگرکسی دستش مشابه دست خدا باشد آيا توبه به دستان او جايز 
 نيست؟

که توبه انسان به درگاه خداوند  هنگامی همانطور که توضيح داده شد،
پذيرفته شود تمام گناهان او به ثواب تبديل می شود. افراد اهل طريق در 
موقع بيعت گرفتن دو کار را بطور مضاعؾ انجام می دهند. يکی توبه بر 
دستان پيرطريقت است و ديگری بيعت با وی. بيعت به معنای ايجاد يک 

 يد و پيرطريقت می باشد.ارتباط روحی و يا عرفانی مابين مر
پس از توبه، انسان بايستی سعی کند که توبه خود را نگهدارد و لذا 
شکستن توبه و مجددا توبه کردن، جز در شرايط خاصی پذيرفته نمی باشد.  

انما التوبه علی هللا، للذين يعملون السوء  "ه نساء آمده است: سور 0ٔدر آيه 
 " عليهم و کان هللا عليما حکيمايتوب هللا بجهاله ثم يتوبون من قريب، فاولئک

همانا توبه برای کسانی است که به جهالت کار زشتی را انجام دهند "يعنی: 
 و سپس خيلی زود توبه کنند، در مورد اين افراد خداوند توبه آنها را می

 . "پذيرد و خداوند دانا و حکيم است
م" ، نمی گويد: "کان در آخر اين آيه، بعد از" فاولئک يتوب هللا عليه 

هللا ؼفورا رحيما"، بلکه می فرمايد: "کان هللا عليما حکيما"، يعنی خداوند 
دانا و حکيم است. يعنی ما نمی توانيم خداوند را گول بزنيم و  خود را به 
نادانی بزنيم و هرکاری می خواهيم انجام بدهيم و سپس توبه کنيم. توبه 

جهالت انجام داده و سپس خيلی زود برای کاری است که انسان از روی 
توبه کرده است. بنابراين کسانی که منتظر هستند تمام کارهای گناه 
زندگيشان را انجام بدهند و سپس توبه کنند، بدانند که خداوند عليم و حکيم 

 است و توبه آنها را قبول نخواهد کرد.
 

ا مساله توبه و بيعت دارای واقعيتی عرفانی است که در طی آنه
اتفاقاتی در عالم متافيزيک رخ می دهد که برای تشريح آن الزم است که در 

 مورد وجود عرفانی و وجود مادی توضيح داده شود:
اکثر مردم در زندگی برداشت و يا تصوری که از وجود خود در ذهن 
دارند، يک تصور مادی می باشد. بنابراين قضاوت آنها در مورد صحت و 

 ر مبنای اين وجود است.سالمت وجودشان نيز ب
به عنوان مثال، هنگامی که به جلوی آئينه می روند و تخم چشم خود 
را نگاه می کنند که زرد نيست، و زبانشان را می بينند که بار ندارد، و يا 
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رنگ صورتشان را می بينند که سرخ است ، فکر می کنند که حالشان 
خود می دانند و خوب است. در صورتی که در خيلی از موارد در دل 

يعنی دلشان مثل سير و  !ی کنند که واقعا حالشان خوب نيستاحساس م
سرکه می جوشد و از روزمره گی و يکنواختی زندگی کالفه شده اند و يک 
نفر انگار که قلبشان را فشار می دهد. احساس دلشوره دارند و دلشان 

ها و خود  ميخواهد با مصرؾ مشروب و مواد مخدر و يا رفتن به مهمانی
را با رقص و موزيکی که آنها را از حال طبيعی خود خارج می کند، و يا 

که آنها را به بی خبری و يا  ،با پرخوابی و مصرؾ قرصهای اعصاب
 خواب می برد، حال خود را تؽيير دهند.

بعضی از افراد اين حالت را ناشی از ضعؾ فيزيکی و يا کمبود 
 4و امگا  ٖا پرخوری و يا مصرؾ امگا ويتامين و ؼيره دانسته و بعضا ب

و ؼيره، سعی به تقويت خود می کنند. ولی مالحظه می کنند که  ! 2و امگا 
از اينگونه معالجه، نه تنها برايشان موثر نمی باشد، بلکه حال آنها را 

 می کند. نيزوضعی که هست بدتر 
مساله اصلی اين افراد آن است که آنها واقعيات وجود خود را درک 

و همان طور که همه می  ،آن دارندتصورات ؼلطی در مورد نکرده و 
دانيم، هنگامی که فرضيات يک مساله ؼلط باشد، راه حل ارائه شده برای 

 آن نيز نادرست خواهد بود.
ه بعدی نکته اصلی آن است که وجود ما يک وجود مادی و يا س

نيست، بلکه وجودی پيچيده و بعضا ؼير مادی است که ما در اينجا به آن 
وجود عرفانی اطالق می کنيم. تقاطع اين وجود با ابعاد مادی) شامل طول و 
عرض و ارتفاع(، که در اينجا ما برای سادگی به آن صفحه مادی می 

مادی ما را گوييم) قاعدتا بايستی به آن حجم مادی اطالق نماييم(، وجود 
 ايجاد می کند. 

به عنوان مثال، يک مخروط را تصور کنيد، اگر اين مخروط را با 
يک صفحه موازی با قاعده آن تقاطع دهيد، يک دايره به وجود می آيد. ما 
تصور می کنيم که وجود ما آن دايره می باشد. عرفان به ما می گويد که نه! 

مادی يا صفحه محسوسات ايجاد  ما آن مخروط هستيم که تقاطع ما با صفحه
يک دايره را نموده است. يعنی آن قسمتی از ما که برروی صفحه مادی 
قابل رويت و يا قابل حس کردن است، آن دايره می باشد، وگرنه قسمتهای 
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ديگری از وجود ما هست که وجود دارد ولی بعلت آنکه از صفحه 
 حس نمی باشد. محسوسات بدور است، برای ما قابل رويت و يا قابل

البته تشبيه کردن وجود عرفانی ما به يک مخروط تشبيه خوبی نمی 
ی توانيم داشته باشيم، آن است که آن مبهترين مثالی که برای تشبيه باشد و 

که قسمت دهانه بادکنک، يعنی آنجائی  کنيماين وجود را يک بادکنک تصور 
همان يعنی ) ميز، که بادکنک را از آن باد می کنند، بر روی صفحه يک 

قرار گرفته باشد. بنابر اين تشبيه،  (و يا صفحه مادی محسوساتصفحه 
بادکنک يعنی وجود عرفانی ما که وجود اصلی ما است در ابعاد عرفانی و 

و لذا بعلت آنکه تقاطعی با صفحه در خارج از صفحه ميز قرار گرفته 
ويت نمی باشد. ادی ندارد، در صفحه مادی قابل رمحسوسات و يا صفحه م

بخش کوچکی از بادکنک که دهانه آن است در صفحه مادی قرار گرفته و 
بصورت يک دايره قابل رويت می باشد. اکثر افرادی که تنها از ابعاد مادی 

در صورتی  ،خود را همان دايره تصور می کنند به وجود خود می نگرند،
 ند.که آنها آن دايره نمی باشند، بلکه آن بادکنک می باش

تشبيه وجود عرفانی ما به بادکنک بخاطر آن است که ما از صفحه 
مادی وجود عرفانی خود را باد نموده و بزرگ می کنيم. بادی که باعث 
بزرگ شدن وجود عرفانی ما می شود، برکت ناميده می شود. برکت از 

 نماز، روزه، ذکر، اعمال و افکار خير و صالح ايجاد می شود. 
ی را بشناسيد که وجود مادی زيبايی ندارند ولی شما از شما شايد افراد

آنان خوشتان می آيد. منظور از خوش آمدن آن است که در هنگام بودن با 
آنها، بدون آن که دليلی مادی برای خوش آمدن داشته باشيد، احساسی 

شايد بتوان به آن نور و گرمی قلب اطالق کرد( شما را به اين ) ناشناخته
ند می کند. مردم عادی می گويند که اين افراد مهره مار دارند. افراد عالقم

مورد اصلی در مورد اين افراد آن است که آنان دارای وجود عرفانی 
بزرگ و زيبا بوده و لذا در نظر افرادی که دارای چشم دل می باشند، به 
نظر دوست داشتنی می آيند. افراد مادی که ديدگاه های معنوی شان ضعيؾ 

و  ممکن است نظری متفاوت در مورد اين گونه افراد داشته باشنداست، 
 زشت تلقی نمايند.يا ممکن است آنها را افرادی کم جاذبه و حتی 

در مورد برکت، همان طور که بعدا توضيح داده خواهد شد، برکت و 
نور يکی است. البته نوری که ما در اينجا صحبت آنرا می کنيم نور و يا 

ر رنج فرکانس های مادی نمی باشد، بلکه نور و يا انرژی انرژی مرئی و د
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توسط افراد خاصی قابل  سطوح آگاهی خاص ومتافيزيکی است که فقط در 
)باالخص افرادی که زياد مادی  رويت بوده ولی توسط اکثر افراد عادی

(، قابل حس است. اين نوری است که در سوره مبارکه نور در مورد يستندن
معرفی نور آسمانها و زمين خود را در اين سوره خداوند آن صحبت شده و 

. افرادی که فی ذاته دوست داشتنی بوده و يا بقولی مهره مار دارند، می کند
توسط افراد اهل عرفان به افراد نورانی موسوم می باشند. اين افراد نور 

درخود دارند و مردم چون بالفطره طالب نور خدا هستند) بقولی را خدا 
خدادوستی فطری و ذاتی است(، از اين افراد خوششان می آيد. البته چون 

قابل به درک و حس اين نور نمی افرادی که برروی قلبشان حجاب افتاده 
 . باشند

، وجود عرفانی ما مانند يک بادکنک ه شدهمان طور که توضيح داد
است که دهانه آن بر روی صفحه مادی قرار دارد که ما از طريق اين 

می توانيم بادکنک خود را باد کنيم. خوب آيا ممکن است که بادکنک  صفحه
، و فرد گناهکاری بادکنک با گناه سوراخ می شوداين سوراخ شود؟ بله، ما 

عبادات و اعمال حاصل از برکت که بادکنک خود را سوراخ کرده است، 
افراد هنگام از رخی به همين دليل است که ب .خود را از دست می دهد خير

نور و يا برکتی را احساس  ،نماز خواندن و روزه گرفتن و عبادت کردن
نمی کنند، چون همه بادی که با انجام عبادت توليد می کنند را از سوراخ 

اکثر دليل است که های وجود عرفانی خود از دست می دهند. به همين 
افرادی که به زيارت امارات متبرکه و يا حج و ؼيره می روند، تا مدتی 
احساس برکت و نور و انرژی قلبی می کنند، ولی پس از مدت کوتاهی 
مانند طاير يک اتوموبيل که پنچری سوزنی داشته باشد، باد خود را از 
دست می دهند. بر طبق گفته قرآن، اکثر مردم بادکنک های پاره و پنچری 

سوره  1ٔٔهستند که باد کمی در آنها وجود دارد . به عنوان مثال در آيه 
اگر اکثر مردمی که در کره زمين زندگی می کنند را  که می فرمايد: "انعام 

 ."پيروی کنی، ترا از راه خدا دور می کنند
حال ببينيم اين بادکنک عرفانی را با چه چيزی می توان پنچرگيری 

همان طور که در مباحث قبلی و کرد؟ اين بادکنک با توبه تعمير می شود
. ره های مختلؾ مردم به توبه دعوت شده اندتشريح شد، در قرآن در سو

می سوره فرقان  0ٓدر آيه  همانطور که توضيح داده شد، خداوند مهربان
هم اال من تاب و امن و عمل عمال صالحا فاولئک يبدل هللا سيئات ": فرمايد
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مردم در راه ضاللت و گمراهی "  :يعنی "حسنات و کان هللا ؼفورا رحيما
توبه کنند و ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند،  هستند مگر کسانی که

بنابراين خداوند گناهان اين افراد را به ثواب تبديل می کند، چون خداوند 
 . "بسيار بخشنده و مهربان است

تشبيه عاميانه اين مورد آنست که خداوند متعال مانند يک مؽازه 
گيهای بادکنک همه سوراخها و پاره کردن، پنچرگيری است که با توبه 

انسان را وصله می زند و هرچقدر که تعداد و بزرگی اين پاره گيها بيشتر 
باشد، بادکنک را بيشتر باد می کند، چون احتمال نشتی باد از جاهای تعمير 

. به عبارت ديگر، هر چقدر فردی گناهکارتر باشد، در می باشدشده بيشتر 
گردد. بديهی است که ثواب بيشتری برای او منظور می  ،هنگام توبه

بادکنکی که پنچری زيادتری دارد، نياز به مراقبت بيشتری دارد، چون هر 
يکی از پنچريهای قبلی باز شده و باد بادکنک از دست که آن ممکن است 

برود. بنابراين، افرادی که به مشروب، مواد مخدر و ؼيره معتاد می باشند، 
ايشان مشکل تر از کسانی است پس از توبه کردن، حفظ و نگهداری توبه بر

که با اين چيزها آشنا نبوده اند. ولی اگر اين افراد مجاهدت کرده و توبه 
خود را حفظ کنند، به درجات باالی عرفانی دست می يابند. اين به آن خاطر 

که خداوند در بادکنک  د با نگهداری توبه ، همه بادیاست که اين افرا
 خود می سازند. عرفانيشان قرار داده را نصيب 

در اينجا من سعی خواهم کرد که مکانيزمی که در اتصال مريد با 
پيرطريقت باعث پيشرفت مريد می شود را با استفاده از مثال بادکنک 

 عرفانی توضيح دهم:. 
با مثال ذکر شده، فرض کنيد که وجود عرفانی پيرطريقت نيز  مشابه

از نظر بزرگی به اندازه وجود عرفانی مريد، يک بادکنک است که مانند 
يک کوه می باشد ) در مقابل اندازه وجود عرفانی مريد که به اندازه يک 

 ها اين بادکنک هردو دهانه کهی روی صفحه ميزبرکنک عادی است( . باد
، ممکن است تصوير ابعاد د ) همان صفحه مادی( بر روی آن قرار دار

وجود مادی  یبه عبارت ) شنددايره دهانه هردو بادکنک به اندازه يکديگر با
ولی در عالم عرفان به اندازه يکديگر باشند( ممکن است و پيرطريقت مريد 

و يا متافيزيک، مقايسه اندازه مريد با اندازه پير طريقت دقيقا مشابه مقايسه 
 يک ريگ با يک کوه بزرگ می باشد.
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وجود عرفانی مريد در هنگام بيعت توسط يک کانال نور به وجود 
به وسيله ايجاد حب و يا  تصالو اين ا فانی پيرطريقت متصل می شودعر

آشنا هستند می  ردد. کسانی که با پير طريقت حاضرتقويت می گ محبت
دانند که بيعت با ايشان که از طريق خود و يا خليفه های ايشان انجام می 

و ديگری بيعت می باشد. در توبه شود، شامل دو بخش است که يکی توبه 
مابين بادکنک کانال نور کنک مريد پنچر گيری می شود و دربيعت يک باد

بذر نور مريد و بادکنک پيرطريقت برقرار می شود. از طريق بيعت، يک 
با اجرای دستورات شريعت پيرطريقت در دل مريد ايجاد می شود که  توسط

و اذکار طريقت اين بذر نور به درخت نور تبديل می شود و محبت مريد 
به پيرطريقت به عشق تبديل می شود. در صورتی که مريد به نسبت 

وظايؾ خود عمل ننمايد، هرچقدر که تالش نمايد، قادر به زياد کردن محبت 
پير در دل خود نخواهد بود، چون اين امری است که به همت پير انجام می 

  شود و ربط زيادی به مريد ندارد.
 ش عاشق بيچاره به جايی نرسدتا که از جانب معشوق نباشد کششی     کوش

 
و عشق  محبتبنابراين هنگامی که در دل مريد نسبت به پيرطريقت 

کانال و بايک نظر پير، از آن  می کندايجاد شود، پيرطريقت به وی نظر 
نور، که می توان آنرا به يک شلنگ باد مابين دو بادکنک تشبيه کرد، 

 به آسمان می برد. بقدری باد وارد بادکنک مريد می شود که او را
نسبت به پيرطريقت را که به آن "فنا  محبتاهل عرفان ايجاد عشق و 

فی الشيخ" اطالق می شود را از مهمترين موارد در پيشرفت عرفانی تلقی 
مي خلوت و يا چله نشينی باالتر  4ٓنموده و معتقدند که يک نظر پير از 

 . باشد
 شاعر می فرمايد:

 به آسمان رود و کار آفتاب کند  ب کندبه ذره گر نظر لطؾ بوترا
 

و دوستی و نهايتا به عشق می انجامد،  محبتمجاهدتی که به ايجاد 
)ص( بايستی از طرؾ مريد آؼاز گردد. در حديث قدسی که از پيامبر اکرم 

خداوند راه نجات و روش حرکت به سمت تعالی را به بشر می  ،نقل شده
ايد: " من طلبنی وجدنی" يعنی هرکس آموزد. در اين حديث خداوند می فرم

که مرا طلب کند مرا بدست می آورد. " و من وجدنی عرفنی " يعنی هر 
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کس که مرا پيدا کند به من عرفان پيدا می کند. " و من عرفنی عشقنی " 
يعنی هرکس به من عرفان پيدا کند عاشق من می شود. برای همين است که 

باالئی که داشتند قبل از ورود به عالم موالنا و ديگران عليرؼم علم الهی 
عرفان عاشق خداوند نشدند. در ادامه اين حديث آمده است" و من عشقنی 

بنابراين عشقته " يعنی هرکس عاشق من بشود من نيز عاشق او می شوم. 
 آمده، پيشدستی در شروع عشق بايستی از طرؾ مريد همانطور که در اينجا

 .آؼاز شود
ل در ذهن سواسی که در اينجا ذکر کردم، شايد اين باتوجه به حديث قد

افراد پيش بيايد که اگر خداوند عاشق افراد اهل عرفان می باشد؛ پس تکليؾ 
اينهمه افراد که مومن هستند و امور عبادی خود را انجام می دهند ولی 

 عاشق خداوند نيستند  چيست؟
به آنها اجر  خداوند عاشق اين افراد نيست ولی آنها را دوست دارد و

زحمتشان که همان بهشت می باشد را عنايت خواهد کرد. برای تجسم بهتر، 
می توان خداوند را پادشاهی بزرگ و مقتدر فرض کرد که رعايائی دارد. 
برخی از اين رعايا به فکر خدمت به پادشاه و مملکت بوده و قوانين و 

ا مزد و پاداش دستورات پادشاه را اجرا می کنند. پادشاه به اين رعاي
کارهايشان را داده و از آنها مراقبت می کند. برخی ديگر از رعايا افراد 
قانون شکن و نابکار می باشند که پادشاه آنان را در ؼل و زنجير نموده و 
زندان و شکنجه را برايشان مهيا می سازد. گروه ديگری نيز هستند که از 

. اين افراد پادشاه را می باشندن اقوام و نزديکان پادشاه بوده و از درباريا
عاشقانه دوست داشته و به وی تعصب دارند. پادشاه نيز متقابال به اين افراد 

 احساس مشابه داشته و يا بقولی عاشق آنان می باشد.
اين افراد برای مزد و پاداش به پادشاه خدمت نمی کنند، چون از 

دشاه آنان را از دربار اگر بنا به عللی پاو گوشت و خون پادشاه می باشند
"  :بيرون بيندازد، با گريه و التماس باز می گردند. اهل عرفان می گويند

محرم اندر حرم خاص خدا درويش است". عارؾ و يا درويش واقعی کسی 
است که جايش در اندرونی خدا است. او کسی است که باشنيدن نام خدا دلش 

 از تحير بيهوش می شود. می لرزد و حيران و واله و شيدا شده و حتی 
اگر اين صحبتها درست باشد، مردم در نزد خداوند فقط دو گروه افراد 
خوب و بد نيستند و گروه سومی هم وجود دارد که با خدا رابطه عشق و 
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عاشقی دارند و جايگاه آنان در اندرونی خدا می باشد. آيا اين حقيقت دارد؟ 
 جواب مثبت است. 

قعه مراجعه نماييد مالحظه خواهيد کرد که بنا اگر به سوره مبارکه وا
به گفته اين سوره در روز قيامت افراد به سه گروه تقسيم می شوند. يک 
گروه افراد بدکار که اصحاب مشئمه ناميده می شوند، گروه ديگر مردمان 
نيکوکار که به آنها " اصحاب ميمنه " اطالق می شود. و گروه ديگر که از 

 داوند نزديکتر بوده و به آنها " سابقون" اطالق می شود.اصحاب ميمنه به خ
سوره فاطر نيز اين امر آمده است: " فمنهم ظالم لنفسه و  ٕٖدر آيه 

منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن هللا ذلک هو الفضل الکبير" که 
يعنی: "  گروهی از مردم هستند که به خودشان ظلم می کنند) افراد بدکار( 

ی ميانه رو هستند و گروهی به اجازه خدا از ديگران سبقت می و گروه
گيرند) سابقون( ، اين برتری بزرگی است که خداوند به بعضی ها عنايت 

بنابراين افرادی که به گروه سابقون می پيوندند اوال به اجازه  می کند" .
خداوند به اين گروه وارد می شوند و ثانيا اين برتری بزرگی است که 

ند به اين گروه عنايت می کند که بايستی قدر آنرا بدانند. اما اين گروه خداو
 چند در صد از مردم را تشکيل می دهند؟ 

سوره انعام استناد کرديم، اگر در زمان  1ٔٔهمان طور که به آيه 
در صد مردم اصحاب  9ٓپيامبر اکرم )ص( هفتاد در صد و در زمان حال 

در صد از مردم يا اصحاب ميمنه و يا مشئمه باشند، در زمان حاضر ده 
سابقون می باشند. اگر نسبت آنها را به يکديگر يک به ده بگيريم )که 
مطمئنا از اين کمتر می باشد(، از هر يکصد نفر مردم اجتماع يک نفر خدا 
را به عشق دوست دارد و نه نفر خدا را از روی تکليؾ و عادت عبادت 

ه به طريقت وارد نشده بود( و نود نفر بی می کند )مانند موالنا هنگامی ک
امری خدا را می کنند. متاسفانه اين موضوع با شواهد هماهنگی دارد. در 
آخرين سفری که خدمت پيرطريقت رفته بوديم ايشان فرمودند که اگر مردم 

باطنيشان باز بود می ديدند که در قبرستان کمتر قبری نورانی ی چشمها
 اکثر قبرها ؼرق در آتش می باشند. يافت می شود و متاسفانه

اهل عرفان و کسانی که عاشق خداوند می همان طور که گفته شد، 
. اين گروه بدنبال باغ بهشت نبوده، بلکه می باشندسابقون باشند از گروه 

 بدنبال صاحب باغ که معشوق واقعی آنان است می باشند. 
 اين هردو ضد بوالعجب من عاشق     عاشقم بر لطؾ و برقهرش به جد
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 وزترحم جور را کمتر کند        نالم و ترسم که او باور کند
 

در بين اهل عرفان ی و مستی و می اينهمه صحبت از عشق و عاشق
. وجود اين عشق است فروخته شدهااست كه در دل آنان ی بخاطر آتش عشق

)ع( ی باشد. حضرت عل ميی وجه تمايز و تفاوت اين گروه با مإمنين عاد
پس تو مرا با دشمنانت اگر به انواع عقوبت " فرمايند:  كميل ميی دعا در

و از جمع دوستان و خاصانت ی و با اهل عذاب همراه كنی معذب گردان
من و سيد و ی خدای در آن حال گيرم كه بر آتش عذاب تو ا  جداسازي،

چگونه بر فراق تو صبر خواهم   كنم،ی من و پروردگار من صبوری موال
 ."كرد؟ 
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 ذکار طريقت چه کاربردی دارند؟ا
 

همانطور که وقتی آتش جرقه خورد نياز به فوت کردن دارد تا شعله 
  بامريد  هايش زياد شده و مشتعل گردد، در طريقت نيز پس از بيعت بايستی

به عبارت .  هدگسترش دعشق الهی در دل خود را  ذکر گفتن آتشگفتن 
 .می باشد فوت کردن آتش ذکر گفتن در طريقت مشابه ديگر،

اذکار طريقت همگی از قرآن بوده و شامل اذکاری مانند الاله االهللا، هللا، يا 
. اين اذکار می باشدهو، ياحی، يا واحد، يا عزيز، يا رحمان، يارحيم و ؼيره 

ذکر است و که هرکدام بايستی به ترتيب خاص خود به تعداد  9ٔشامل 
گانه طريقت مربوط به زمان حال نمی  9ٔر يکصد هزار بارگفته شود. اذکا

. اين اذکار را می توان به باشد و از قديم االيام در طريقت رايج بوده است
 پله تشبيه کرد که انسان را به خداوند می رساند. 9ٔيک نردبان 

عدد است از کرامات طريقت می  9ٔموردی که تعداد اذکار طريقت 
در سال داده شده، دکتر رشاد خليفه  توضيح ابتدا. همان طور که در باشد

در صورتی که  کشؾ کردرا  9ٔعدد قرآن برمبنای رياضی شبکه ، 901ٔ
که شده است، عدد تعيين  9ٔاذکار طريقت سالها و شايد قرنها قبل از آن 

اين مورد نيز تاييدی ديگر بر درست بودن و الهی بودن راه طريقت می 
دندانه تشبيه می  9ٔه يک کليد را بطريقت ذکر  9ٔ، پيرطريقت باشد.

دروازه اسرار طريقت به روی مريد قفل نمايند که با تکميل شدن دندانه ها 
بنابراين بدون ادای اين اذکار،  ورود به عالم عرفان و يا . گشوده می شود

 "" الاله االهللااولين ذکر نوزده گانه . متافيزيک امری ؼير محتمل می باشد
" و چهارمين "ياحی" و ..... می باشد که اهوسومين "ي " وهللاو دومين آن "

همانطور که در يک نردبان نمی  بايستی هريک در مقام خود گفته شود و
م گذاشت، اذکار طريقت را نيز سوتوان بجای پله اول پا را بر روی پله 

 .نمی توان خارج از مقام خود ادا نمود
باعث ايجاد وده و ببا ذات انسان هماهنگ و سازگار اذکار طريقت 

 .می گرددوجد و شوق در قلب انسان 
" الست بربکم، قالوا بلی" ، آمده است: همان طور که در سوره اعراؾ 

خداوند از ذريت آدم بيعت گرفته است. بنابراين اين اسماء الهی از ابتدا در 
ذات ما وجود داشته ولی با گناه کردن و دور شدن از خداوند، اين بيعت و 

اين به مثابه کمرنگ شده و از بين رفته است. در ما ماء مبارک اين اس
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آنست که شما يک گيس زيبا داشته باشيد ولی در طول ساليان متمادی به آن 
. حال که به هم گره خورده و از قيافه افتاده باشدی توجهی نکنيد، تا جاي

ؾ برای آنکه آنرا زيبا کنيد بايستی ابتدا با شانه چندين ساعت وقت صر
 گيس شما فرم اصلی و زيبايی آن را شانه بزنيد تا گره ها باز شده وکرده و 

 خود را بدست آورد.اوليه 
برای مرتب نگه داشتن آن نيازی به صرؾ وقت از صاؾ شدن گيس،  پس

 .ماندزياد نيست و با چندين بار شانه زدن در روز صاؾ و مرتب خواهد 
ن اذکار يکصد هزارتائی طريقت با توضيحی که در اينجا داده شد، می توا

 از را به شانه زدن روزانهرا به شانه زدن اوليه، و اذکار روزانه بعد از نم
. ولی دليل آنکه با شانه کردن گيسوان شانه شده و فرم می گيرد تشبيه نمود

چيست؟ دليل آنست که گيس انسان رشته رشته و شانه پذير می باشد. اگر به 
به چيزی بکشيد که شانه پذير نباشد، اين عمل به هر عنوان شما شانه را 

. به عنوان مثال اگر شما يک شانه را به هر فرم گرفتن آن چيز نمی انجامد
تعداد در يک توده ماسه بکشيد، صرؾ نظر از تعداد دفعاتی که اين کار را 
می کنيد، اين کار تاثيری در فرم گرفتن ماسه نخواهد داشت. در مورد شانه 

شود که نقش ی وان، عمل شانه کردن برای اين موثر واقع مکردن گيس
دندانه های شانه در ابتدا در گيسوان وجود داشته ولی بعلت عدم شانه کردن 

ذکر طريقت نيز دليلی که اين  9ٔاين نقش به هم ريخته است. در مورد 
اذکار پس از ادا کردن دارای تاثيرات پايدار بوده و شما می توانيد پس از 

ام يک ذکر به ذکر بعدی بپردازيد، آن است که اين اسماء الهی در ابتدا اتم
در ذات انسان نقش بسته بوده ولی بخاطر عدم توجه، در طول ساليان 
متمادی اين نقش کمرنگ شده است. اين مورد اشاره به بيعتی دارد که 
خداوند با ذريت ما کرده که طی آن اين اسماء پاک و مطهر در وجود ما 

شده  اه و ؼفلت اين نقوش کمرنگبسته، ولی در طول زمان به علت گن نقش
ساله  2است که يک کودک خداوند با ذريت آدم است. به خاطر همين بيعت 

می تواند قرآن را از حفظ نمايد، و هستند کسانی که در يک شب قرآنی که 
در ذات آنها وجود داشته را به ياد آورده اند، در صورتی که در مورد 

 . ؼيرممکن می باشدتابهای آسمانی تحريؾ شده ديگر اين امر ک
برای کامل کردن بحث در مورد تاثير اذکار نوزده گانه، همان طور 
که گفته شد، ما نوزده گيس داريم که اينها روزی صاؾ و مرتب بوده ولی 
به  علت گناه و ؼفلت به هم پيچيده و از فرم افتاده و لذا ما نياز داريم که 
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 م تا به فرم اوليه خود باز گردنداز آنان را يکصد هزار بار شانه کني هريک
  و ما به ترتيب، پس از صاؾ کردن يک گيس، به گيس ديگر می پردازيم.

هريک از اين اسماء الهی، دريچه جديدی از عالم عرفان را به روی 
ما می گشايند. به عبارت ديگر با شانه کردن هر گيس يک آنتن جديد برای 

ا ايجاد می گردد که در باند فرکانسی خاصی امواج عرفانی را به ما منتقل م
 می سازند.

بنابراين کسی که نوزده ذکر يکصد هزار تائی خود را ادا کرده باشد، مشابه 
کسی است که در نوزده باند فرکانسی انرژی می گيرد ولی کسی که تنها دو 

باند انرژی می گيرد. برای عدد از اذکار خود را به اتمام رسانده، در دو 
همين است که در عرفان و طريقت حد رويت و برداشت افراد از عالم 
متافيزيک و يا عالم ؼيب با يکديگر متفاوت می باشد. و بنا بر همين دليل 
است که تاثير عبادت بر روی افرادی که در مراحل پيشرفته عرفانی هستند 

اد پيشرفته در عرفان به هنگام نماز و افربا افراد تازه کار متفاوت می باشد. 
دست می يابند که روحی خاصی  احواالتعبادت و يا در مجالس ذکر به 

برای افراد عادی قابل درک نبوده و بعضا ساختگی و اؼراق  اين احواالت
حال " ،. افراد اهل طريق به اين حاالت روحیرسدآميز به نظر می 

 اطالق می کنند.  "درويشی
که برای نوزده مرحله ذکر قابل تصور است آن است که  تعبير ديگری

نوزده پله ای به سمت خداوند تصور کنيم. اگر آن را مشابه يک نردبان 
نوزده مرحله و يا نوزده سطح برای پيشرفت به سمت خداوند قابل تصور 
باشد، برای هر مرحله يک لؽزش و يا يک سقوط ممکن می باشد که می 

وط را به يک درجه از جهنم تشبيه نمود. سوره توان هر لؽزش و يا سق
مبارکه مدثر از نوزده نگهبان برای جهنم صحبت می کند که شايد اشاره به 

 اين نوزده مرحله سقوط باشد. 
ماندن ی طريقت از عوامل مهم در راه كمك به حفظ تقوا و باقی ذكرها

بارزه با و پيرطريقت آنها را به شمشيری برای م باشدی در مسير هدايت م
اين اذكار باعث بركت  ،. عالوه بر آن شياطين جن و انس قلمداد می نمايند

ی سوره طه م 4ٕٔشود . خداوند در آيه ی می در زندگی و گشاده دست
هر كس ی َفاّن لَُه َمعيشًه ضنكاً " يعنی فرمايد: " َو َمن اَعرض عن ِذكر

 و اعراض كند همانا معيشتش تنگ شود .ی ازذكر من دور
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افراد اهل طريق ی روحی بعد از نماز ازعوامل مهم در تعالی ذكرها
ی سوره نساءصراحتاً به آن اشاره شده است و م ٖٓٔدر آيه  باشد وی م

و "فرمايد :  ـٰ ل ی يعن   "َفاْذُكُروا هللا َِقٰياًماَوقُُعوًدا َوَعلٰي ُجُنوبُِكمْ ةَ َفِاٰذا َقَضْيُتُم الصَّ
نجام رسانيديد ذكر خدا را در حالت ايستاده ، پس آنگاه كه نماز را به ا "

 . "نشته و بر پهلو انجام دهيد 
ی ذكر نيز در طريقت مورد تؤكيد می و يا حلقه های جمعی ذكرها

ِء و جالإها ی ِانَّ هذه القلوَب لِتصد "فرمايند : ی باشد . پيامبر اكرم )ص( م
ی ين دلها زنگ زده مهمانا ا قراِءَه القرآن الكريم و حضوُر حلقات الذكر "

ی وجاليش ، قرائت قرآن كريم و حضور در حلقه های شوند ، مايه صيقل
 ذكر است .
" ِاذا َمَررتم از حضرت رسول )ص( روايت كند كه فرمودند ی ترمذ

بهشت عبور كرديد ، بهره گيريد و ی از باؼهای وقت برياض الجَنِه فارَتَعْوا "
هشت كدام اند ؟ فرمودند "َحلَق الذكر " بی استفاده كنيد، عرض كردند، باؼها

، ذكر را ی تعالی فرمايد :" خدای )ع( می ذكر . امام علی حلقه های يعن
دارد ی گوش تو را از ميان برمی وسيله جال و تصفيه دلها قرار داد. سنگين

برد و مخالفت ترا به موافقت و ی چشمت را از بين می و تيرگی ، آلودگ
 " )نهج البالؼه ( .كند ی مبدل می سازگار

فرمايد " هر كس حقيقه اهل ذكر خدا باشد ی امام جعفر صادق )ع( م
ی وگناهكار محسوب می مطيع خداست و آنكه ؼافل از ياد خدا باشد عاص

 شود " )كتاب حيات الصحابه(.
 

ا راه اجابت رتوسل به حلقه ذکر  سعدی که خود اهل طريق بوده است،
 داد نموده و می فرمايد:دعا و رسيدن به رستگاری قلم

 که سلطان ندارد از اين در گزير ن حلقه گير              اگر حاجتی داری اي
 

 :در رابطه با حلقه ذکر درويشان می فرمايدحافظ نيز 
 دکه حلقه ای رسر زلؾ يار بگشاي   است دل بدان اميد        مقيم حلقه ذکر

 
ی . خدا واجب استی جنبش و تحرك در ذكر از نظر طريقت كسنزان

فرمايد :" آيا در آنچه خداوند آفريده است ی سوره نحل م 42در آيه ی تعال
گسترد و فروتنانه به درگاه ی نگرند كه سايه هايشان از راست و چپ می نم
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با استناد به ی حافظ ابونعيم بن عبداله اصفهانكنند؟ " ی خداوند سجده م
كردند و بمانند ی كر مكه ذ ،كند از صحابهی )ع( نقل می حضرت عل

شدند و اشكهايشان بر ی درخت( در برابر باد خم می درخت )شاخه ها
 بود. ی لباسهايشان جار

نيز باعث ايجاد نظم و توازن ی جمعی نواختن دؾ در هنگام ذكرها
گردد . تؤثير صوت خوش بر روح انسان از امور ؼير قابل ی حركات م

ی در قرائت قرآن تؤكيد م ت خوشانكار بوده وخداوند به استفاده از صو
و طراوت ی نواختن دؾ و حركات موزون سماع باعث سر زندگ. فرمايد
افراد بشر باالخص جوانان ی باشد. كشش روحی افراد اهل طريق می روح

ؼيرقابل انكار بوده ی نسبت به صوت وآهنگ خوش و حركات موزون امر
از ی باعث جذب بسيارافراد متعصب ی ناآگاهانه اين امور توسط برخی ونف

 گرديده است . ی جوانان به فرهنگها و مكاتب منحط ؼيراسالم
سعدی عليه الرحمه در جواب برخی از افراد بی ذوق که به سماع اهل 

 طريق ايراد می گيرند می گويد: 
 

 اشتر به بانگ عرب در حالت است و طرب
 گرذوق نيست تو را کژطبع جانوری

 
هدا به وجد و طرب در می آيد و لذا اگر تو به بانگ  ايعنی حتی شتر هم ب

 آوای ذکر به طرب در نمی آيی، حيوان کج طبع و بی ذوقی هستی.
بر صحت سماع و نواختن دؾ ی مبنی در كتاب تصوؾ داليل بسيار

ی منجمله از انس بن مالك روايت م ،شرع اسالم بيان گرديده استی بر مبنا
را ديد ی مدينه كنيزانی ه هااز نقطی كند كه حضرت رسول )ص( در يك

نجاريم ی گفتند : ما كنيزان بنی خواندند و می زدند و شعر و آواز می دؾ م
ی انّ ’ چون پيامبر ! حضرت فرمودند : " هللَا ُ يعلَمی ، مرحبا به همسايه ا

  داند كه شما را دوست دارم .ی خدا می الحّبكن ّ " يعن
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 برخی عوامل سقوط در طريقت
 

و باعث اين  باشدی مکردن ين عامل سقوط در طريقت شك بزرگتر
شيطان در داخل وجود و نفس انسان و يا وسوسه های ی امر نيز وسوسه ها

 ی باشد.که اين روزها در اطراؾ ما زياد هستند، م ،شياطين انس
نماز نمی خوانده، از گرفتن طريقت بل قكه ی بسيار هستند مريدان

ر مصرؾ می کرده و به کارهای خالؾ ه ويا مواد مخدمشروب ميخورد
طريقت نمازشان را  هگرويدن باين افراد پس از  اخالق می پرداخته اند.

گويند ، دو روز در ی خوانند ، در روز چند هزار  ذكر خدا را می مرتب م
ساعت وقت خود را صرؾ گيرند و در هفته چندين ی ممستحبی هفته روزه 

. رنگ صورت كنندی م ند(كردی ه ممسخرآنرا ی كه زمان) خواندن قرآن
المپ و ظلمانی بوده، االن روشن و مانند قير سياه  اين افراد که زمانی مانند

همين افراد با می باشد. ولی بسيار ديده شده که فلورسنت درخشان 
يا ديگر افراد معاند می همكار و يا كه از همسايه و ی كوچكترين حرف

اين  می ترسند که مباداو شک کرده  طريقتراجع به حقانيت راه ، شنوند
آنان را بی ايمان کند )ايمانی که از صدقه سر طريقت بدست آورده طريقت 

  !! انحراؾ بكشانداند( و به 
عقل و شعور انسان تؤثير ی متؤسفانه شيطان و نفس وسوسه گر چنان بر رو

و نجات  دريااسرائيل پس از معجزه شكافته شدن ی گذارد كه قوم  بنی م
ه و آنهمه لطؾ و گرفتی د ، يك گوساله را به خدائجانشان توسط خداون

عظمت خدا را فراموش کردند. بنابراين مواردی را که در اينجا می گوييم 
 !!باشدی انتظار نمذهن و ندان هم  دور از چ

طريقت تنها  اينكه لطؾ  متوجه می شوند اين گونه افراد اگر فكر كنند
فر و گمراهی نجات يافته اند و اگر بيعت با دليلی است که آنها از ک

پيرطريقت نبود، آنها ايمانی نداشتند که اکنون نگران از دست دادن آن می 
دور شدن از اين طريقت كه مانند دور شدن بچه  ی باشند. لذا بهتر است بجا

باشد، بهتر است اين افراد عقل خود ی از مادر خود در شهر خونخواران م
ند و ببينند که كداميك از دستورات اين طريقت خالؾ دستور را بکار بينداز

باشد كه اينقدر آنان را نسبت به بی ايمان ی قرآن و سنت پيامبر خدا )ص( م
 حساس كرده است .خود شدن 
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مواردی که بدخواهان و شياطين برای نفی طريقت مطرح می کنند 
 گفتی د ماز افرای بعضا ؼير منطقی و خالؾ قرآن و سنت می باشد. يك

که فالن اولياء )ما عادت کرده ايم که هرکس که دو تا خواب می بيند را 
 شود.ی شدن انسان می ذكر زياد گفتن باعث شيطان( گفته که اولياء بپنداريم

ولی اين مورد برای کسانی که استاد  ،ايشان درست گفته به ايشان گفتم :
 در قرآنقبل گفتيم  طريقت داشته باشند صادق نيست چون همان طور که در

و حتی از طرؾ بارها و بارها نسبت به زياد ذكر گفتن تؤكيد شده است 
به عنوان سرمشقی نيکو برای کسانی که ذکر زياد  )ص( خداوند پيامبر اکرم

 می گويند قلمداد شده اند.
قرآن و ی طريقت همه برمبنا همان طور که گفته شد، دستورات

د و لذا هيچ کس بر مبنای شريعت و باشی دستورات حضرت رسول )ص( م
يا بر مبنای عقل سليم نمی تواند طريقت را به زير سول ببرد. اکثر مواردی 

گرايانه و   عقايد واپسی که بر خالؾ طريقت مطرح می گردد بر مبنا
تعصبات و يا احساسات بدون منطق می باشد. اين به عهده خود مريد است 

يد و از صراط مستقيم خارج نگردد. ضمناً که به اين گونه عقايد توجه ننما
نبايد فراموش کرد که بزرگترين لطمات به دين اسالم از اين گونه تعصبات 

 خشک و افکار طالبانی بوده است. 
كه باعث سقوط در طريقت می شود گوش ی ديگر از مواردی يك

 باشد . ی عمل می كردن به حرؾ و خواندن كتابها و تبعيت از استادان ب
از افراد در اين ی حقيقت راه افعال است نه راه اقوال. متؤسفانه برخ راه

تجربه شان در نويسند كه ی روزها در مورد عرفان و تصوؾ كتاب م
هم ی كه خيلی دكتر رابطه با اين موارد منحصر به کتاب و نوشته می باشد.

شناسند معروؾ است، ی م كالمراه كه عرفان را فقط از ی در بين افراد
تبريزی شمس تصور مردم از اوليائی مانند درباره موالنا نوشته كه ی بكتا

. به عقيده من اين فرد يكبار به عشق  تبديل نموده استزن باره ی را به فرد
 دهد .ی تميز نمی را از عشق ظاهری نكشيده و عشق الهی خدا شب بيدار

ی كه در مقدمه كتاب خود شرح كشاف) افراداين گونه ديگر از ی يك
( نوشته است  استاد تلمذ کرده،درباره اينكه در محضر فالن استاد و فالن 

را به يك نحو لجن ی و هر طريقت کردهی درباره تصوؾ در ايران قلم پرداز
هيچ  ،رسدی م یطريقت قادرنموده است. اين شخص زمانی که به مال 

 يقتاين طرانکار کرامات ی برای ول، مورد مخالفی رانمی تواند اظهار کند
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درستی آن صحه گذاشته اند(  برهمان طور که گفته شد محققين خارجی  كه)
ادعا می کند که دليل انجام اين کارها بخاطر دفی است که درويشان می 

تؤثير نوازند و يا به عبارت ديگر، قابليت انجام اين کارهای خارق العاده را 
  ذکر می کند !!انسان وجود موزيك بر 

موفق نشدم. ميخواستم ی ا اين استاد تماس بگيرم ولكردم كه بی من سع
ی بياييد و بيعت کنيد، من بدون هيچگونه موزيك تانبگويم شما خودی به و

احساس ی بيايد و يا دردی خوناينکه  دهم، بدونی بدنتان عبور م يك نيزه از
و يا آسيبی متوجه شما شود، تا مطمئن شويد که اين کرامات ربطی به  کنيد

 دارد!موزيک ن
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 مقايسه افراد اهل طريق با مؤمنين عادي
 

ی به خدا دارای در تقرب و نزديك )سابقون(، افراد اهل طريق
باشند كه در ی م مومنين عادی )اصحاب ميمنه(نسبت به ی زيادی مزيتها

 از آنها اشاره شده است : ی ذيل به برخ
ام انجی كه در قرآن توصيه شده توسط مومنين عادی از اموری بعض

منجمله اذكار بعد از  ،دهندی افراد اهل طريق آنرا انجام می شود ولی نم
پس آنگاه  "فرمايد ی سوره نساء به آن اشاره شده و م ٖٓٔنماز كه در آيه 

كه نماز را به انجام رسانيديد ذكر خدا را در حالت ايستاده ، نشسته و بر 
هل طريق بخاطر افراد ای روحی از تعالی . بخش مهم"پهلو انجام دهيد 

ی گفته نمی باشد كه اينگونه اذكار توسط مومنين عادی اذكار بعد از نماز م
 شود. 

 ٕٓٓبار سوره حمد،  ٓٓٔاهل طريق بخاطر اذكار روزانه در روز 
كه ی در صورت ،دنگويی را م اذکار الهیبار سوره توحيد و صدها بار 

 د .نكنی فقط در نمازها ياد خدا را می عاد ينمإمن
در هر ماه چندين هزار مرتبه با بيان اذكار ی دائمی خاطر ذكرهاب

 ند .نكی خداوند را ياد م ،مختلؾ و اسماء جالله
 ينكه مإمنی در صورت ،دنگيری می در هفته دو روز روزه مستحب

  .دندهی فقط در ماه رمضان اينكار را انجام می عاد
د ، از نجام دهند اننتوای كه می خارق العاده ای با توجه به كارها

د و لذا همواره نلطؾ خداوند و ائمه و اولياء نسبت به خود اطمينان دار
گرم بوده و توكل خود نسبت به خدا ی زندگی در حوادث و زيروبمهاان دلش

 د .ندهی را از دست نم
، وقت خود را جمعی يك يا دو بار شركت در مجلس ذكری با هفته ا

ن بيهوده ، صرؾ گفتن ذكر خدا و صرؾ در مجالس لؽو و با دوستای بجا
 د .ننمايی می مصاحبت با افراد اهل تقو

زائد  یماد یها یشده و انرژ آنان یلذت سماع باعث آرامش روح
ی سازنده تبديل می روحی به قدرتها)باالخص در مورد جوانان( را آنان 
 د .نساز
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و شور و ی باعث سرمستآنان احساس عشق نسبت به خداوند در دل 
حالت انجام گردد . در اين ی ه كالم عشق مبدل می آنان بده و ذكرهاشوق ش

 عشق تبديل ميشود . عبادات از حالت اجبار و ترس به حالت اختيار و
ی و بركت كه از نتايج ذكر مداوم خداوند است به زندگی گشاده دست

 يابد .ی راه م آنان
اين ه د كنشوی با اسرار طريقت آشنا م ،طريقت در مراحل پيشرفته

اهل عرفان به ) گرددی م آنانی خاص در زندگی باعث بروز جلوههاامر 
اين امر قابل ی .مزايا کنند(ی با اسرار حق اطالق  می ائاين موضوع آشن

 . کندی خود كشؾ می برادر مقام خود مزايای آنرا باشد و هر كس ی ذكر نم
 

 انش دوختندهر كردند و دهم                اسرار حق آموختند هركه را
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 طريقه بيعت دادن
 

 تمام و كامل است كه او كؾ دستی بيعت به مريد هنگامی اعطا
را گويد ی خليفه به او م را به دست خود گرفته و هرچه كهپيرطريقت خليفه 

 :با اين عبارات تكرار كند
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
هللا امنت باهلل و مالئكته و كتبه اشهدان ال اله اال هللا و اشهدان محمداً رسول 

و ی و رسله و باليوم االخر و بالقضاء و القدر خيره و شره من هللا تعال
هللا ی سيدنا محمد صلی انزلتها الی بالبعث من بعد الموت و بالطريقة الت

هللا عليه و سلم خاتم النبيين ی عليه و سلم و امنت باَن سيدنا محمداً صلی تعال
 و المرسلين .

تو ی پروردگار من توبه كردم و پشيمان از گناهان و خطاها به سوی ا
 توبه .ی بازگشتم يا رب

ی استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بر دست تو بيعت كردم ا
 رب العالمين . 

استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست 
 عليه و سلم  یهللا تعالی سرورمان محمد صل

ی استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست امام عل
)كرم هللا وجهه( و از طريق ايشان توبه كردم و بيعت كردم بر دست دو 

 )قدس هللا سره(ی جناح سلسله طريقت و از آنها به دست شيخ معروؾ كرخ
بيعت كردم دست به دست بر  استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و

 )قدس هللا سره(ی دست السيد الشيخ الؽوث عبدالقادر گيالن
استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم دست به دست بر 

 )قدس هللا سره(ی دست السيد الشيخ الؽوث اسماعيل وليان
ست به دست بر استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم د

 )قدس هللا سره(ی دست السيد الشيخ الؽوث عبدالكريم شاه كسنزان
استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست السيد 

 )قدس هللا سره(ی الشيخ الؽوث عبدالقادر الكسنزان
استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست السيد 

 )قدس هللا سره(ی لشيخ الؽوث حسين الكسنزانا
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استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست السيد 
 )قدس هللا سره(ی الشيخ الؽوث عبدالكريم الكسنزان

استؽفرهللا العظيم از همه گناهانم توبه كردم و بيعت كردم بر دست رئيس 
م حضرت السيد الشيخ الؽوث محمد طريقت عليه قادريه كسنزانيه در عال

)قدس هللا سره( و او را به عنوان شيخ ، مرشد و استاد ی الحسينی الكسنزان
 خود در دنيا و آخرت قبول كردم و خدا بر آنچه گفتم شاهد است .

 
الشيخ ی گويد : اين بيعت را به تو دادم ـ وكالتاً از سوی سپس خليفه م

قبول ی گويد : آری ؟ آنگاه مريد می ل كرد...آيا قبوی الؽوث محمد الكسنزان
 شود . ی كردم . سپس سوره فاتحه خوانده م

 

 بعد از بيعتاعمال 
 

 ؼسل به نيت توبه و دريافت طريقت عليه قادريه كسنزانيه ـٔ
 ياد شده نماز به نيتدو رکعت   ـٕ
 روزه به نيت ياد شده سه روز ـ  ٖ
و به تعداد مشخص،  انجام دادن اوراد روزانه در زمان مشخص -4

 طبق دستور استاد حاضر
مشرفی ذکردر حد توان خود دو مريد بايستی پس از اوراد روزانه  -2

بگويد. پس از اين  به ترتيب و به تعداد صد هزار بارهللا( را  -)الاله اال هللا
می کند و اين اذکار را تا  ذکرهای ساليانه خودمريد شروع به گفتن ذکر دو 

  رار می کند.پايان عمر تک
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 ذکرهای روزانه
 

 بعد از نماز صبح:
 بار( ٖٓٓالاله اال هللا )-

ُكلِّ ی َعلَيِه َو َسلَّم ، فی هللاُ َتعالی ـ ال اله إال هللا محمد رسول هللا َصلَّ 
نيست خدايی بجز هللا و محمد که ، َعَدِد ما َوِسَعُه ِعلُم هللا ) لَْمَحٍة َو َنَفسٍ 

الم خدا بر او باد،در هر چشم به هم زدن و در هر رسول خداست،درود و س
 بار( ٓٓٔ.( )نفس کشيدن به تعدادی که در علم خدا می گنجد

 بار( ٓٓٔاَستؽفُِرهللا العظيم ) -بار(  ٖٓسوره حمد ) -بار(  ٖٓٓهللا )-
ٍد اَْلوْصِؾ َواْلَوحی اَلّلُهمَّ َصّل َِعلٰ  - ِدٰنا ُمَحمَّ ٰسالـَ ی َسيِّ َو ةِ ِحَكَمـَوالْ ةِ َوالرِّ

ًً )ی علٰ   )در طول روز( بار( ٰٓٓٓٔالِِه َوَصِحبِه َو َسلُِّم َتْسليماً
 بعد از نماز ظهر:

 بار( 12ٔالاله اال هللا ) -
 بار( 2ٕسوره حمد ) -
 بار( ٓٓٔاستؽفرهللا العظيم ) -

 بعد از نماز عصر:
 بار( 12ٔالاله اال هللا ) -
 بار( ٕٓسوره حمد ) -
 بار( ٓٓٔيم )استؽفرهللا العظ -

  :)ذکر عصر( شيديک ساعت قبل از ؼروب خور
 11بار(  ـ ٰيا ُهو) 11هللا)ی بار( ـ ٰيا هللَاُ َمْواٰل  11ٰيا َقيُّوم)ی ـ ٰيا هللَاُ ٰيا حَ 

بار( ـ ٰيا  11بار(  ـ ٰيا َعزيز) 11بار(           ـ ٰيا ٰواِحد) 11بار(  ـ ٰيا َحّي)
 بار( 11بار(  ـ ٰيا َرحيم) 11ٰيا َرْحٰمن) -بار(  11َودُود)

 بعد ازنماز مؽرب:
 بار( 12ٔالاله االهللا ) -
 بار( 2ٔسوره حمد ) -
 بار( ٓٓٔاستؽفرهللا العظيم ) -

 بعد ازنماز عشاء:
 بار( ٖٓٓالاله االهللا ) -
ُكلِّ ی َعلَيِه َو َسلَّم ، فی هللاُ َتعالی ال اله إال هللا محمد رسول هللا َصلَّ  -
 بار( ٓٓٔ، َعَدِد ما َوِسَعُه ِعلُم هللا ) َنَفسٍ  لَْمَحٍة وَ 
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 بار( ٖٓٓهللا ) -
 بار( ٓٔسوره حمد ) -
 بار( ٓٓٔاستؽفرهللا العظيم ) -
 بار( ٕٓٓسوره توحيد يا اخالص ) -
ٍد اَْلوْصِؾ َواْلَوحی اَلّلُهمَّ َصّل َِعلٰ  - ِدٰنا ُمَحمَّ ٰسالـَ ی َسيِّ َو ةِ َواْلِحَكَمـةِ َوالرِّ

ًً )اٰ ی علٰ   بار( ٓٓٔلِِه َوَصِحبِه َو َسلُِّم َتْسليماً
هللَاُ ٰحاِضري. هللَاُ ٰناِظري. هللَاُ ٰشاِهٌد   بعد از هرنماز واجب سه بار:

خدا نزد من حضور ی ٍء ُمحيْط  )يعنی َو ُهَو ِبُكلِّ شَ ی هللَاُ ُمعينی هللَاُ َمعی َعلَ 
با من است . خدا  دارد . خدا ناظر بر من است . خدا شاهد من است . خدا

 ياور من است و او بر همه چيز احاطه دارد.(
سوره حمد را می توان به ساعات روز يا بعد از هر نماز تقسيم  توجه:

 کرد يا بعد از نماز عشاء يکجا گفت.
همچنين مريد می تواند تمام استؽفار را در يک وقت انجام دهد که عدد 

 بار در روز می شود. 2ٓٓآن 
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 میدائ ذکارا
 

( ٓٓٔذكر است كه از هركدام به ترتيب بايستی ) 9ٔاذكار دائمی 
 هزار بار گفته شود و پس از تمام كردن يک ذکر، ذکر بعدی آؼاز شود.

شمردن اذكار دائم از اذان مؽرب دوشنبه تا اذان مؽرب سه شنبه و از 
اذان مؽرب پنجشنبه تا اذان مؽرب جمعه جائز نيست و در اين زمان ها 

 ی به تعدادی که ميسر است اين ذکر تکرار شود :بايست
ٍد اَْلوْصِؾ َواْلَوحی اَلّلُهمَّ َصّل َِعلٰ » ِدٰنا ُمَحمَّ ٰسالـَ ی َسيِّ َو ةِ َواْلِحَكَمـةِ َوالرِّ

ًً ی علٰ   « ٰالِِه َوَصِحبِه َو َسلُِّم َتْسليماً
 
 دائمی و فوايد آنان به شرح ذيل است: ذکار ا

كند ی ها پاك می هزاربار(  : تو را از همه بدٓٓٔـ ال ِاله االهلل ) ٔ
 اگر از كؾ درياها بيشتر باشد ی حت

 رساند .ی هزار بار( : تو را به رحمت خدا مٓٓٔـ هللا )ٕ
كند و تو ی : نور ايمان را در تو تثبيت م (بار هزارٓٓٔـ ٰيا ُهو ) ٖ

 رساند .ی را به مقام علما م
ی االت كثيؾ را از قلب تو پاك م: تمام خي )هزار بارٓٓٔ)ی ـ ٰيا حَ  4

 كند .
: اگر خالصانه باشد حجاب بين بنده و  )هزار بارٓٓٔـ ٰيا ٰواِحد ) 2

 برد .ی پروردگار را از ميان م
دهد ی : تو را از نفس و شيطان نجات م )هزار بارٓٓٔـ ٰيا َعزيز ) 1

. 
 : اگر بنده خالص باشد چشم و گوش را )هزار بارٓٓٔـ ٰيا َودُود ) 0

 كند .ی باز م
در دنيا و ی : تو را از هر ؼم و اندوه )هزار بارٓٓٔـ ٰيا َرْحٰمن ) 2

 دهد .ی آخرت نجات م
 سازد .ی : تو را در رحمت خدا وارد م )هزار بارٓٓٔـ ٰيا َرحيم ) 9

:  )هزار بارٓٓٔسبحان هللا والحمدهلل و الاله االهللا وهللا اكبر ) -ٓٔ
 را دارد .  حج مورد قبول خدا ٓٓٓٔثواب 



 991 يکصد و هفتاد صفحه تا خدا

ٍد اَْلوْصِؾ َواْلَوحی ـ اَلّلُهمَّ َصّل َِعلٰ  ٔٔ ِدٰنا ُمَحمَّ ٰسالـَ ی َسيِّ ةِ َواْلِحَكَمـةِ َوالرِّ
ًً )ی َو علٰ  : تو را از همه مشكالت  )هزار بارٰٓٓٔالِِه َوَصِحبِه َو َسلُِّم َتْسليماً

 دهد .ی نجات م
العظيم ی اهلل العلـ بسم هللا الرحمن الرحيم الحول و ال قوه اال بٕٔ

 كند .ی تو مداوا می ات را خدای بيمار 99:  )هزار بارٓٓٔ)
: خدا تو و پدر و مادرت را  )هزار بارٓٓٔـ سوره قل هو هللا )ٖٔ

 دهد .ی مورد آمرزش قرار م
ی هللا تعالی ـ ال اله اال هللا الَملِك الَحّق المبين محمد رسول هللا صل4ٔ

 )هزار بارٓٓٔين )عليه و سلم صادق الوعد االم
 )هزار بارَٓٓٔعلَْيَك َو َسلّْم يا َرسُول هللا )ی هللاُ ُسْبحاَنُه َتعالی ـ َصل2ٔ
  هزار( بارٓٓٔـ ال مقصود االهللا )1ٔ
 )هزار بارٓٓٔـ ال موجود االهللا )0ٔ
  هزار( بارٓٓٔـ ال مطلوب االهللا ) 2ٔ
 )هزار بارٓٓٔـ ال مراد االهللا ) 9ٔ

  
 :يگردستورات مهم د

 
 سنت )يا نافله(ی نمازها -

 . دو ركعت  قبل از نماز صبح 
 چهار ركعت قبل و چهار ركعت بعد از نماز ظهر .

 چهار ركعت قبل از نماز عصر . 

  عد از نماز مؽرب .بدو ركعت 
بيست ركعت و حداقل شش ركعت به نام )سنت اوابين( بعد از نماز 

 مؽرب تا عشاء . 

 كعت  بعد از نماز عشاء . دو ر دو ركعت قبل و 
ز اذان قبل ا، پس از بيدار شدن از خواب (نماز تهجد )يا نماز شب
 دو ركعت به آن اضافه كن . ی صبح دو ركعت و اگر توانست

تا دو ركعتي( كه در هر ركعت  ٕركعت )  4نماز تسبيحات يا تسابيح 
 ،از ركوع بعد از قيام پس ،بار و بعد از ذكر ركوع 2ٔبعد از حمد و سوره 

بار )جمعاً در هر  ٓٔ ،بعد از ذكر سجود و بعد از نشستن پس از سجده ها
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بار( بگو : اَستؽِفُرهللا سبحان هللا والحمدهلل و الاله االهللا وهللا اكبر  02ركعت 
 العظيم .ی و الحول و ال قوه اال باهلل العل

 المقدور ترك نشوند .ی كه ستاره دارند حتی آنهاي  
 
و روز جمعه  شته باشدهميشه وضو دابايستی سعی کند که  مريد -

 ؼسل جمعه كند .
د ) دوشنبه و پنجشنبه روزه بگير مستجب است که مريد در روزهای -

 . اجباری نيست (
 

 جمعيی ذكرها
 

ی جمعی دوشنبه و پنجشنبه پس از نماز عشاء ذكرهای معموالً روزها
نشينند و ذكر ی دور يكديگر مشود . ابتدا مريدان به صورت حلقه ی انجام م

را انجام ی نشسته و يا تهليله را برگزار نموده و سپس ايستاده و ذكر كسنزان
 دهند . ی م
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 برکت و قوانين آن
 

از موارد مهم در پيشرفت افراد اهل طريق آگاهی آنان نسبت به 
می  که در اينجا بطور خالصه به آنقوانين حاکم برآن است ماهيت برکت و 

 پردازيم.
ر پديده خيلی از مواردی که در زندگی برای ما اتفاق می افتد بخاط

فيزيک و يا عالم عرفان اتفاق می افتد و ما در هائی است که در عالم متا
را مالحظه می کنيم. تاثيراتشان آنان را نمی بينيم ولی  اعالم ظاهر، مستقيم

 شيخ محمود شبستری در گلشن راز می فرمايد: 
 آن چيزی که در عالم عيان است       چو عکسی زآفتاب آن جهان استهر 

 
بدبيار هستند و هميشه اوضاع به ضرر آنها تمام ی ها در زندگی بعض 

كنند، معلم آنها ی شود. اگر محصل هستند و در كالس بچه ها شلوغ می م
 به پائين سقوطی آجر ساختمانی اندازد. اگر از باالی را از كالس بيرون م

جائی کار می کنند، در اگر  ، و ياافتدی آنها م درست برروی ماشين كند،
 شكند.ی سر آنها مبركاسه كوزه هميشه پيش بيايد، ی مشكلصورتی که 

شوند. در ی مختلؾ ناميده می مختلؾ به نامهای اين افراد در فرهنگها
 گوئيم. در فرهنگی ما به اين افراد بدبيار و يا بزبيار و ؼيره می فارس

 گويند.ی و يا بازنده م Looserبه اين گونه افراد ی امريكائ
سال پيش در يك حراج  0ٓ-2ٓمربوط به ی سالها قبل يك كتاب قديم

با تمام افراد موفق آن زمان  نويسندهكتابخانه در امريكا خريدم كه در آن 
 نو ؼيره كه در زمان خودشا هاو راكفلر هاكايزرپدران امريكا مانند 

بوده اند مصاحبه كرده و از آنها خواسته بود كه رمز  ديگرانر از پيشرفته ت
ی موفقيت خودشان را اعالم كنند. همه آنها اعالم كرده بودند كه با آدمها

Looser  و يا بدبيار، که من آنها را بی برکت می نامم، مراوده ننمائيد. اين
که من در  رسيده بوده اندی به نكته بسيار مهم خود تجربهی افراد از رو

 م كرد.در مورد آن صحبت خواه اينجا
 

 افراد بدبيار چه کسانی هستند؟
ممکن است که در زندگی برای شما زمانهائی پيش آمده باشد كه  

احساس كرده ايد بدبيار شده ايد. آيا تابحال فكر كرده ايد كه در چه 
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 یرا در زندگی دچار اين بال شده ايد؟ خود من چنين مراحلی دورانهائ
را از ی كه موقعيت مناسبی تجربه كرده ام. بياد دارم در دوران دانشجوئ

ی بدست آورده بودم، چنان باد نخوت و خيره سر یزندگتحصيالت و  نظر
ها در ی خفه ام كرده بود و مثل بعضی در سرم افتاده بود كه احساس زرنگ

ی دگبه زنی خواستم يكشبه ره صدساله را پيموده و مانند عقابی می زندگ
خود را جزو افراد ی چشمتان روز بد نبيند، منكه زمانی بيندازم. ول چنگ

چپ و راست و از در و برايم از دانستم، ی خوش بيار و خوش شانس م
ی را كه بلد بودم پاسخنامه را اشتباهی امتحانی آمد. يعنی می بدبيارديوار 

ی ؾ را گم مگذاشتم، شماره تلفن طری که قرار می با آدم مهم ،كردمی پر م
از همه که به عنوان عکاس حتی يک روز در يك مجلس مهم عقد  ،كردم 

لذا و  داده امخود قرار نی متوجه شدم كه فيلم دوربين در جا ،عكس گرفتم
. مورد سرزنش قرار گرفتمعروس و داماد و مهمانان طرؾ  ازی كل

ه به انگار افراد مؤموريت دارند ك که جای خود داشت! تصادفات اتومبيل
من بزنند. كم كم داشتم دچار اتوموبيل محض ديدن من با ماشينشان به 

ی كشيده بود كه موقع رانندگی آيد كه كار بجائی شدم، يادم می ماليخوليا م
ی رفتم و دائماً اطراؾ و پشت سر را می سرعت پنجاه کيلومتر بيشتر نم

با اين همه  چشمتان روز بد نبيند،ی به من بزند ولی پائيدم كه مبادا كس
احتياط درهمين خيابان ميرداماد كه در آنموقع خلوت بود پشت چراغ قرمز 
ايستاده بودم و در آينه، عقب را می پائيدم که مبادا از عقب به من بزنند، كه 
يك ماشين با سرعت زياد مستقيم به پشت ماشين من كوبيد و آنرا مانند يك 

ل به يك تله آهن قراضه كرد. كوبيد و تبديی تكه سنگ به اتوموبيل جلوئ
دانست كه چرا چنين ی كه از من هاج و واج تر بود، نمی راننده ماشين عقب

ترمز نگرفته، من ی خورد كه ترمز كرده ولی افتاده و هرچه قسم می اتفاق
 !مثل من بود يك آدم بدبيارمعلوم، او نيز كردم. از قرار ی باور نم

يتان تعريؾ كردم كار همان طور که برای در دوران دانشجوئ
كه ی و اتفاقاتی من باال گرفت و من كه در مورد وقايع زندگی بدبياريها

تشخيص داده و ی كردم، اوضاع را ؼيرعادی آمد فكر می برايم پيش م
قرار داده و با ی و دوستان و کارهای خود را مورد بازنگری اهداؾ زندگ

در آن موقع من از  شدم.خود در آنها موفق به اصالح وضعيت ی تؽييرات
چون قبل از ايجاد شرايط نامطلوب ی نداشتم ولی برکت و قوانين آن اطالع

كه كردم ی بودم، تنها كاری خوش اقبالی و بدبياريها، فرد خوش بيار و بقول
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به روند قبلی خود باز گرداندم و لذا زندگی نيز نسبت اين بود که شرايط را 
 به من تؽيير روش داد.

تواند تؤثير ی كند كه می آشنا م یما را با پديده جديدقوانين بركت 
ی به بعضی زندگيمان بگذارد. بر طبق اين قوانين ما نبايستی مستقيم بر رو
با  ، وبعضی کارها را انجام بدهيم، بعضی ؼذاها را بخوريممحلها برويم، 

 افراد معاشرت كنيم.ی بعض
ی بی بركت و يا ؼذای شويم كه اگر پول بی بر طبق اين قوانين متوجه م

و ی اقبالبددچار ی خانواده خود بياوريم، افراد خانواده همگی برا ی رابركت
نكات ديگر. بركت چيست؟ افراد ی شوند. و خالصه خيلی بركتي" می يا "ب

دارند؟ ی چه خصوصيات و ؼيره بركتی بركت، مكان بی بی بركت، ؼذای ب
 می دهيم.الت جواب سوادر سطور زير به اين 

 
 بركت چيست ؟ 
خيلی ها  یشود ولی زياد مصرؾ می لؽت بركت در نزد افراد عاد 

گويند: انشاءهللا خدا به ی آن نمی شناسند. به عنوان دعا می برای دقيقی معنا
نفر را  0نفر پخته شده و  2ی كه مثالً برای مال شما بركت بدهد. به ؼذائ

شود و ی تمام م كه زودی بابركت. به پولی گويند ؼذای كند می سير م
 بركت.ی گويند پول بی كند می انسان ايجاد نمی در زندگی زيادی كارآئ

دارد. آنها توسط علم ی دقيق تری در نزد اهل عرفان بركت معنا
کرده و  یماوراءالطبيعه خود را بكارگيری عرفان حسگرها و يا سنسورها

، كنندی می سائرا در افراد و يا در اشياء و مكانها شنای روحانی انرژی نوع
 باشد.ی قابل تشخيص نمی افراد عادی برای كه اين انرژ

فرد ی دهد كه آيا وی يك درويش باسابقه با ديدن يك نفر تشخيص م
متفاوت از ی مختلؾ احساسی است يا خير. او از اقامت در مكانهای بابركت

ی عادی مختلؾ جدا از طعم و مزه كه آدمهای دارد. از ؼذاهای مردم عاد
را در موارد فوق ی چشند يكنوع برداشت ديگر دارد و فاكتورهائی م

عرفانی و يا ی انرژی گويند. بركت نوعی كند كه به آن بركت می احساس م
در ی ماوراءالطبيعه است كه در موجودات مختلؾ وجود دارد. اين انرژ

انسانها، مكانها، اشياء، ؼذاها و ؼيره وجود دارد. همان طور که در مباحث 
و ی و يا طبيعی و عرفانی ی توضيح داديم، انسانها شامل دو قسمت مادقبل

استفاده ی مادی انسان از انرژيهای باشند. قسمت مادی می ماوراءالطبيع
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شامل ی مادی دهد. اين انرژيهای كرده، رشد و نمو نموده و ادامه حيات م
ستفاده و ؼيره هستند كه ما بطور مداوم مجبور به ای و نشاسته ای مواد قند

بنام بركت ی روحانی انرژی از آنها هستيم. قسمت عرفانی ما از نوع
 كند.ی استفاده م

مناسب از ی و ؼذای همانطور كه جسم ما با بدست آوردن انرژ
ما نيز با بدست آوردن ی شود، وجود عرفانی مناسب برخوردار می سالمت

تواند ی مناسب نمی جسمی كند. ؼذای و طراوت می بركت احساس سرزندگ
شود. به همين دليل خيلی از افراد ی تلقی وجود عرفانی برای مناسبی ؼذا

در ی روحی با دارا بودن بهترين برنامه تؽذيه هميشه از ضعؾ و ناراحت
نتيجه ضعؾ و يا از دست ی روحی باشند. ضعؾ و ناراحتی رنج و عذاب م
 باشد.ی دادن بركت م
مختلؾ ذخيره ی رتهامختلؾ در اشياء و موجودات به صوی انرژيها

شوند. يك قطعه فوالد را اگر به يك آهنربا مالش دهيم، خاصيت ی م
. می شودی الكترومؽناطيسی انرژصاحب ی بدست آورده و يا بقولی آهنربائ

و يا بركت پيچيده و ؼير ی عرفانی و يا توليد انرژی ساز مكانيزم ذخيره
از انواع ی به يكتوان آنرا مشای شروع می برای باشد ولی قابل درك م

 فرض نمود.ی الكترومؽناطيسی انرژيها مانند انرژ
از آنها از طريق ی شود. يكی مختلؾ انجام می توليد بركت به روشها
ی وی كارها را انجام دهد كه برای تواند برخی اعمال انسان است. انسان م

بشر را به انجام ی كند. مذاهب مختلؾ در طول قرنها همگی بركت ايجاد م
ن كارها ترؼيب نموده اند و در شريعت به اين كارها اعمال ثواب اطالق اي
شود. عبادت خداوند و يا اعمال عبادي، كمك به مستمندان و امور خير ی م

بابركت هستند و معموالً انسان با انجام آنها احساس آرامش ی از كارها
ی بدست آوردن بركت از راه گفتار می كند. روش ديگر برای می روح

شود كه باگفتن آنها انسان احساس ی گفته می اشد. گفتار بابركت به حرفهائب
ی و خداپرستی كه مردم را به راستی كند. سخنان ارشادی می آرامش روح
باشند. ی دهد، ذكرها و دعاها، از اين نوع گفتار می سوق می و درستكار

بركت  ،و فاش كردن اسرار مردم و تهمت و افترا و دروغ ی ؼيبت و بدگوئ
 سازند.ی را نابود م انسان

شود كه انسان با آنها احساس ی گفته می افكار بابركت به افكار
كند. فكر كردن در مورد عيوب ديگران و ی می و آرامش روحی سرزندگ
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بخيالنه و خرابكارانه ی ظن و يا گمان بد بردن به افراد و داشتن ايده ها
 .گرددباعث نابود شدن برکت می 

ای کسب برکت مصاحبت و نزديکی با افراد بابرکت می يکی از راهه
 ايجاد و روحی با اينگونه افراد باعث آرامشی مصاحبت و نزديكباشد. 

و عشق و محبت و كار و تالش و ی دوستهمچنين افزايش  وی شوق به زندگ
افرادی که دارای چنين خصوصياتی  .در افراد می شودو صميميت ی راست

يا باشد كه كافر و ی اگر ظاهر آنها بنحوی مإمن هستند. حت باشند،
و مشاركت در كار و ی ؼيرمإمن بنظر آيند. مصاحبت، معاشرت، دوست

 شود.ی ديداً توصيه ماينگونه افراد شتجارت با 
با آنها باعث از ی هستند كه مصاحبت و نزديكی بركت افرادی افراد ب

، نفاق، تهمت و و در انسان افكار بد ،شده یدست رفتن نشاط و آرامش روح
نسبت به ی و تن پروري، بدبينی ؼيبت و بدگوئي، بدكاري، دشمني، بيكار

افرادی با اين ويژه نمايد. ی را ترؼيب می و ميل به خودكشی خدا و زندگ
باشد. ی مانند افراد مإمن و مذهب اناگر ظاهر آنی حت ،كافر هستند گيها

با اين افراد سم  و مشاركت در كار و تجارتی مصاحبت، معاشرت، دوست
ؼيرقابل جبران به انسان وارد خواهد كرد. اگر ی مهلك بوده و ضررها

به معاشرت و كار با او ی داريد و بخاطر ترحم و يا كمك به وی چنين دوست
به بركت زياد ی كمك به چنين افرادی دهيد مراقب باشيد، چون برای ادامه م

 می باشد.خارج ی د عادخاص نياز می باشد كه از عهده افرای و كاردان
و نافذ ی و درخشندگی هستند از مرطوبی بركت زيادی كه دارای افراد

و تواضع و ی بودن چشمان، روشن بودن هاله صورت، مهرباني، دل نازك
 هستند.ی قابل شناسايی فروتن

همچنين حيوانات مانند سگ و ؼيره به اين افراد کمتر حمله کرده و 
تعلق و گناه رإيتشان بسته نشده به ی جابهانوز با حکوچک که هی بچه ها

 اين افراد بيشتر عالقه دارند.
حالت ی ب بی فروغ و كه بی برکت هستند از مرده بودن و يای افراد

و ی احساسي، سنگدلی بودن چشمان، كدر بودن رنگ هاله صورت، ب
هستند. منظور از كدر بودن رنگ هاله، تيره ی قابل شناسائی خودخواه

ی سياه پوستان هستند كه هاله های باشد چون بعضی پوست نمبودن رنگ 
در مورد زنده ی هاله يك حالت احساسی و يا تيرگی روشن دارند. روشن

كه ی باشد. افرادی چهره افراد می بودن و يا بيروح بودن حالت و سيما
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كه با تزكيه نفس و اذكار طريقت رإيت ی خاص دارند و يا كسانی قابليت ها
ی باشند. افراد عادی نموده اند قابليت رإيت اين هاله را دارا م خود را باز

كنند. ی اگر دقت نمايند آنها را حس می بينند ولی را نمی نورانی هاله ها
 بركتبی كنند كه افراد پربركت صورتشان روشن و افراد ی حس می يعن

 باشد.ی صورتشان كدر م
و جذب ی ارشادکه جنبه ی افراد پيشرفته در عرفان مگر در مواقع

برکت ی افراد به طريقت را داشته باشد، از معاشرت و يا تماس با افراد ب
آنان ی برکت برای از افراد نابکار و بی نمايند. وجود برخی اجتناب م

از دست زدن به آنان ی حت ،آزاردهنده است که مشابه يک الشه متعفنی بحد
دست با آنان داشته و مثالً نموده و اگر باالجبار با آنان تماس ی نيز خوددار

 .کنندی ناخوش آيند می داده باشند تا مدتی از دست خود احساس بو
ی كه دارای بركت عالوه بر افراد در اجسام نيز وجود دارد. افراد

مقبره آنها ی كنند و يا حتی می كه در آن زندگی باشند، مكانی بركت زياد م
و يا بركت ی عرفانی انرژی اكه با آنها در تماس هستند نيز داری و اشيائ

لباس اولياء ی ها شود. شايد شنيده باشيد كه مردم تسبيح و يا كاله و تكهی م
كه بخاطر همت ائمه و اولياء شفا داده شده و يا مورد كرامت ی و يا افراد

ی كنند. اين بخاطر بركتی می قرار گرفته اند را به عنوان تبرك نگهدار
برکت باشند ی که متعلق به افراد بی رد. اشياياست كه در آن اشياء وجود دا

آنها در نزد خود باعث ی برکت شده و دست زدن به آنها و يا نگهداری نيز ب
با نگاه ی شود. افراد پيشرفته در عرفان حتی از دست دادن برکت انسان م

توانند بگويند که آن کفش متعلق به يک نفر اولياء و ی کردن به يک کفش م
از ی از افراد نابکار به نزد يکی گويند گروهی باشد. می می يا فرد بدکار

که از ی آورده بودند. پيرمردطريقت رفته و کفشها را دم در در پيران
مريدان پيشرفته بوده از دم در عبور کرده و با ديدن کفشها برافروخته شده 

است ی گويد قربان اينها چه مريدهائی شود و می و فرياد زنان وارد سالن م
اين کفشها بگويم که چند نفر از آنها به ی خواهيد از روی که شما داريد؟ م

را با دست وادار ی کرده و وی به وی رود؟ پير طريقت نگاه تندی جهنم م
 کند.ی به سکوت م

اقامت در محلهای فساد و حرام نيز باعث کاهش برکت و انرژيهای 
، محل ذکر، روحی می شود. يک مکان متبرک و پاک ) به عنوان مثال

محل عبادت و يا منزل اولياء و افراد صالح و اهل عرفان(، مانند يک 
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آهنربا وجود شما را مؽناطيسی می کند. برعکس آن، يک مکان نامناسب و 
گناه آلود ) به عنوان مثال، محل های گناه و يا محل زندگی افراد گناهکار و 

وحود شما را از بين نابکار(، شما را دچار اختالالت روحی کرده و برکت 
می برد. سردشدن دل، دلشوره و ياس و نا اميدی، مادی گرائی، بی ايمانی 

برای  افرادبرخی و خود خواهی از عوارض کم شدن برکت می باشد که 
از مشروب و مواد مخدر استفاده نموده و يا در مهمانی  ؼلبه بر اين حالت

شرکت می  نها می شودهاو مجالس لؽو و بيهوده که باعث خود فراموشی آ
 . کنند

ی بركت تردد ماولياءهللا كه در آنها افراد با مانند قبور ائمه وی مكانهاي
بركت مضاعؾ بخاطر ی نمايند، عالوه بر بركت خود ائمه و اولياء، دارا

 .گرددزائرين می اينگونه حضور 
و زمين قارچ زده  در موقع عبور از يک جنگل تاريک همانطور که

، افراد پيشرفته در را احساس می کندتعفن بوی انسان  آن نتابيدهه نور به ک
احساس ناخوشايندی کرده و برکت ی عرفان نيز در منزل افراد بدکار و ب

. تردد يک فرد با برکت و يا حتی االمکان به چنين مکانهائی تردد نمی کنند
 ميو يا با برکت شدن مکان مذکور ی باعث نورانی به چنين مکانی نوران
از بهترين ی . يکمی شودشخص با برکت  دری تاثيرات منفباعث ی ولشود 

 انسان، برگزار نمودن مجالسی کارها جهت پربرکت نمودن منزل مسکون
باشد. رفتن به اينگونه مجالس نيز توصيه شده و باعث ی م ر جمعیذک

و معموال افرادی که دائما در معرض  شودی نسان ماافزايش برکات 
رفتاری می باشند، با رفتن به اينگونه مجالس احساس بهبود در بدشانسی و گ

كه انسان با رفتن به  به همين دليل است. وضعيت زندگی خود می نمايند
نموده و با رفتن به ی احساس آرامش روحی و عبادتی زيارتی مكانها
 گردد.ی مضطرب و پريشان می گناه و فساد از لحاظ روحی مكانها

باشد، ی بسيار مإثر م پيشرفت عرفانی افرادر كه دی از مواردی يك
ی . افراد عاددهندی است كه آنها مورد استفاده قرار می نوع تؽذيه و يا ؼذائ

، مانند افراد اهل طريقی دهند ولی نمی به اين موضوع چندان اهميت
ی خود هستند، در تؽذيه خود دقت زيادی ورزشكاران كه مراقب رژيم ؼذائ

خورند و اگر از حالل ی ؼذا نمی در منزل هر شخص . آنهابخرج می دهند
پزد مطمئن نباشند ؼذا را ی كه ؼذا را می بودن ؼذا و مإمن بودن آشپز

ی كنند. اگر صاحبخانه رباخوار و دزد و كالهبردار و يا كسی مصرؾ نم
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باشد كه مال خود را از راه حالل كسب نكرده، اينگونه افراد از آمدن به 
كنند. ی را به هيچ عنوان مصرؾ نمی وی ته و ؼذااكراه داشی منزل و

كه ممكن است در آنها ی اينگونه افراد از كالباس و سوسيس و يا ؼذاهائ
 كنند. ی خون و يا گوشت ؼيرمطمئن باشد مصرؾ نم

بابركت ی ظاهر ؼذا بركت آنرا حس نموده و ؼذاهای افراد از رواينگونه 
از ی انطور كه افراد عاددهند. همی بركت تشخيص می بی را از ؼذاها

ی برند، افرادی می آن پی يك ؼذا به كيفيت ظاهری ظاهری رنگ و يا بو
شباهت ی مادی كه به رنگ و بوی كه در طريقت پيشرفته باشند از عالئم

برند. يکی از دوستان من که ی می و يا بركت ؼذا پی دارد به كيفيت باطن
چشمش را عمل ليزری کرده پيرمرد و خليفه با کرامتی است بعد از آنکه 

  بود می گفت: عقل چشمم کم شده است!!
وقتی بعضی از  گفتم به نظرتان عجيب نيايد. در باال موضوعی را که

يک ؼذا آگاه می ماهيت حيوانات بطور ؼريزی از خوب بودن و يا بدبودن 
  مورد مطلع نباشند؟اين از باشند، چطور ممکن است که مردان خدا 

كه مواد اوليه آنها ی حرام، ؼذاهايی ت شامل ؼذاهابی برکی ؼذاها
كه ی توسط افراد بی برکت تهيه شده )رباخوار و دزد و ؼيره(، ؼذاهاي

ی بی بركت پخته و يا سرو شده می توسط افراد بی برکت و يا در مكانها
 باشد.

است كه به آنها دعا خوانده شده، مانند ی با بركت شامل ؼذاهايی ؼذاها
كه حالل بوده و مواد اوليه آنها توسط افراد ی و ؼيره، ؼذاهاي ینذری ؼذاها

كه مال حالل كسب كرده اند، افراد مإمن و صالح و ی با بركت )كسان
با بركت )مسجد و تكيه و يا منزل افراد ی ؼيره( تهيه شده و در مكانها
 باشد.ی مإمن( پخته و يا سرو شده، م

افراد ناشناخته آنرا تهيه افراد اهل طريق معموال ؼذاهای نذری که 
که  کرده اند را مصرؾ نمی کنند. دليل اين امر موردی بنام "اهانات" است

 در اينجا به آن می پردازيم:
شود كه خارج از  گفته میاعمالی به  خوارق امور خارق العاده و يا

داول كه انسانها بدان حد تصور انديشه انسان و يا مخالؾ قوانين معمول و مت
 : د می باشد و بر پنج دسته تقسيم می شودارنعادت د
ـ اعمالي كه به قدرت الهي بوسيله انبياء براي اظهار صدق  ٔ

 شوند. شود و معجزه ناميده می دعوتشان در مورد اعالم نبوت حاصل می
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شود و اما وسيله اولياء به  ـ اعمالي كه به قدرت الهي حاصل می ٕ
يت آنها و چون همراه با ادعاي جهت نشان دادن عظمت مقام و صدق صالح

 شود. نبوت نيست كرامت ناميده می
اعمالي كه توسط افراد عادي )ؼير اولياء( با توسل به اولياء و با  -ٖ

شود) کرامات درويشی عمدتا  شود و معونت ناميده می همت آنان انجام می
 . (که توسط مريد با توسل به پيرطريقت انجام می شود از اين نوع می باشند

كند تا  ـ اعمالي كه خداوند تعالي بوسيله دشمنان خود ايجاد می 4
دروغ آنها و کذب ادعايشان روشن شود، و انجام کار درست برعكس 

شود. آنچنان كه مثالً اگر  خواست اين افرد است، و اهانات ناميده می
شخصي دست روي سر بيماری بكشد، طرؾ بجاي شفا پيدا كردن بيماريش 

 بدتر شود.
شود و به  ـ كارهائي كه توسط شياطين و افراد شيطاني ايجاد می 2

شود، كه سحر و جن  قولي كرامات شيطاني است و استدراج ناميده می
 گيري و ؼيره جزو اين گروه است.

در مورد سحر و جادو بايستي گفته شود كه اين امور توسط اجنه كافر به 
 )به سوره بقره رجوع گردد(. بشر آموخته شده و انجام آنها مايه كفر است 

 
که اهانات ناميده می شود، چندی قبل در  4برای درک بيشتر مورد 

مجتمع مسکونی يکی از دوستان، يکی از افراد رباخوار که خود را حاجی 
می ناميد، ده روز قبل از دهه محرم، برای عوام فريبی يک گاو را به نرده 

ه اين گاو برای چيست می پارکينگ بسته بود و هرکس که می پرسيد ک
به هر حال بعد از ده روز حاجی گاو  ی خواهد نذری بدهد!گفتند که حاجی م

را کشت و به صدها نفر ؼذا داد ولی هرکس که ؼذا را خورد شديدا بيمار 
  ،  حاجی را نفرين کرد!کردن شد و بجای دعا

ا نمی دليلی که افراد اهل طريق ؼذای نذری را که از آن مطمئن نباشند ر
خورند آن است که ممکن است در بين افرادی که پول ؼذا را تامين کرده 

 اند، چند حاجی مانند فرد مذکور وجود داشته باشد.
اگر ادعا دارد که بنام عرفان "حلقه"  االبداعيکی از عرفانهای جديد

 "روح القدس"با به هم بييوندند، اين افراد دو و يا چند انسان گروهی شامل 
برای  اين افرادلذا اگر تشکيل يک "حلقه" رحمانيت می دهند و  "وندخدا"و 

است  بکنند خداوند دعای آنانرا مستجاب می کند! بنابرهمين امر کسی طلبی
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يعنی درمان و شفا با استفاده از نيروهای  اين گروه ادعای "فرادرمانی" که
ل يک حلقه تشکيدوتا از اين حاجی ها کنيد اگر را می کنند! تصور  ماورائی

برای شما درخواستی از خداوند بکنند چه به رحمانيت را بدهند و 
سوره ؼافر می فرمايد:  2ٓدر آيه  صراحتا روزگارتان خواهد آمد! خداوند

يعنی: دعای کافران جز به ضاللت  ، " و ما دعا الکافرين اال فی ضالل"
 دهند اگر افرادی که "حلقه" ادعائی را تشکيل می، بنابراين نخواهد بود

تبديل  "ضاللت به "حلقه "تانيرحم " بجای "حلقهبدکار باشند، آن "حلقه
 خواهد شد.

در مورد دعا خواندن به خوب بهتر است به موضوع قبلی باز گرديم، 
قابل ی كه با علم مادآناين مسؤله را بعلت  در ابتدا، خود من وتاثير آنؼذا 

كه در طريقت ی افراد مه اكردبكرات مالحظه ی توجيه نيست قبول نداشتم ول
با خواندن  ) البته اوليای واقعی! (، ی خدا می باشنداوليای پيشرفته و يا بقول

 ند.ه ادعا بر آب افراد مختلؾ را شفا داد
بنام  یمالحظه كردم كه يك دانشمند ژاپنی قبل يك مقاله تحقيقاتی چند

ی اها و موسيقاز آب را تحت اثر دعی متفاوتی نمونه ها پروفسور ايموتو
ی قرار داده و سپس آنها را منجمد نموده و از ساختمان كريستالی خاصی ها

داد كه ی كرده است. تصاوير نمايش داده شده نشان می آنها تصويربردار
پاستورال بتهون( تؤثيرات ی )منجمله سمفونی از انواع موسيقی دعاها و برخ

از انواع ی داشته و برخدر منظم نمودن و آرايش مناسب كريستالها ی شگرف
متال( بشدت باعث متشنج كردن ی )هو Heavy Metalمانند ی موسيق

ی گردد. در صفحات بعد آزمايشات اين دانشمند ژاپنی می ساختار كريستال
 تشريح گرديده است.

با توجه به اينکه هفتاد درصد از بدن انسان از آب تشکيل شده، می 
گرفتن و يکنواخت شدن ساختار بدن توان استدالل کرد که دعا باعث فرم 

می شود و می تواند از عدم  هماهنگی و تضاد در بين ساختار مولکولی 
بدن که می تواند عامل بيماريهائی هم چون سرطان و ام اس و ؼيره باشد 
جلوگيری نمايد. افراد اهل عرفان بعلت ذکر دائم، دارای وجود موزون و 

اد داخلی در داخل وجود آن ها کمتر از فرم گرفته می باشند و در نتيجه تض
افراد عادی است. در هنگامی که در يک وجود هماهنگی وجود داشته باشد، 
تمام بردارها با يکديگر هم جهت می شود و همين امر باعث افزايش 
ارتعاشات و يا فرکانس های روحی می گردد. بنابر همين خاصيت است که 
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عدم تضاد داخلی ، دارای آرامش افراد اهل عرفان بعلت يکنواختی و 
روحی خاصی می گردند. برای آنکه اين حالت روحی حفظ  شود، ؼذائی 
که اين افراد می خورند و آبی که مصرؾ می کنند بايستی پاک و طيب 
باشد. اين افراد اگر مال حرامی که مولکولهای آن به هم ريخته را مصرؾ 

به محض خوردن آن احساس بد کنند، يا از گلويشان پائين نمی رود )يعنی 
می کنند و می خواهند آنرا باال بياورند(، و يا خوردن آن تا مدت زيادی که  
می گويند چهل روز است، انرژيهای روحی آنان را کاهش می دهد. 
حضرت عبدالقادر گيالنی )ق( می فرمايند که اگر ؼذای حرام و ناجوری 

ؼذا در بدن تو ايجاد شده را خورده ای بايستی با روزه، گوشتی که از آن 
 آب کنی تا تاثير مخرب آن را از بين ببری.

برای مشخص شدن اينکه برکت به چه نحو از بين می رود به مثال  
 زير توجه بفرماييد:

اگر شما يک زارع مومن و پاک باشيد، گندمی که توليد می کنيد با 
شود، اگر نانوا آدم برکت است، اگر اين گندم آرد شده و به نانوائی فرستاده 

گناه کار و بی برکتی باشد، اگر نان را فورا درست کند نان زياد بی برکت 
نمی شود. ولی اگر آرد مدت زيادی در دکان وی بماند، نان درست شده بی 

 برکت می شود.
اگر در منزل افراد بی برکت مجبوريد ؼذا بخوريد، به خوردن نان  

او نمانده است اکتفا کنيد، و از خوردن  وماست و چيزهائی که زياد در منزل
مرغ و ؼذاهائی که آنها را دست مالی کرده و يا چيزهائی مانند مربا و 
ترشی که در منزل او زياد مانده است، خودداری نمائيد. به هرحال اگر 
مجبور به خوردن ؼذای مشکوکی هستيد، يکصدبار ذکر " يانور " را 

 انور( و سپس به ؼذا فوت کنيد و بخوريد.بگوييد) يعنی يکصد بار بگوييد ي
بوده ی دهند که بظاهر زرنگی انجام می اعمالی افراد در زندگی بعض

را از ی باشد چون با انجام آن اعمال برکات زيادی می در واقع جاهلی ول
کرده و ی به خيال خودش زرنگی دهند. به عنوان مثال اگر کسی دست م

آگاهانه از آن چشم پوشيديد. اينجا شما به شما زد و شما ی حيله و ناروئ
از خود را به شما تقديم ی بوده ايد چون طرؾ برکت زيادی زرنگ واقع
 نموده است.
در حاالت روحی كه در طريقت و عرفان پيشرفته باشند، ی افراد

كه در ی كه مشابه با امواج حرارتی نزول بركات را به صورت حالتخاص، 
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جاده در يك روز گرم تابستان( ی در رو مشابه موج گرمای سراب )حالت
روند، مالحظه ی م تکيهكه به ی كنند. افرادی شود، رإيت می مالحظه م

ی افراد اهل طريق مشتركاً حاالت روحی كنند كه در مواقع خاصی م
دهند كه اين حاالت عكس العمل اين افراد به ی از خود نشان می خاص
از دوستانم که ی گردد. يكی منازل ی است كه در اثر اذكار جمعی بركات

 درويش خوبی است می گفت:
وارد شد و معلوم بود ی در اتوبوس بودم، در توقؾ در بين راه فقير

به او ی كسی از همه درخواست كمك كرد ولی كه شديداً محتاج است. و
نداد. ناگهان به من رو كرد و گفت من به كمك احتياج دارم ترا به خدا ی پول

كه ی قسم خدا را كه خورد من طاقت نياوردم و با وجود به من كمك كن! 
ی دادم. او از خوشحالی همراه نداشتم نصؾ پول جيبم را به وی پول زياد

گريه كرده و پس از دعا از اتوبوس خارج شد. ناگهان ديدم كه از سقؾ 
اتوبوس امواج بركت شروع به ريزش كرد )مانند موج گرما( و اين ريزش 

در اتوبوس بودم مانند برؾ به رو و اطراؾ) دو سه  كهی در چند ساعت
باريد و با رسيدن به مقصد و ی صندلی در طرفين و جلو و عقب(  من م

 پياده شدن از اتوبوس متوقؾ گرديد.
دهد. همانند نور و ی بركت را توضيح می اين رإيت اثرات تجميع

گر يك نفر باشد. به عنوان مثال ای می اثرات تجميعی بركت دارا ،یروشنائ
كه در ی انجام بدهد و يا عبادت نمايد و ذكر خدا را بگويد، افرادی كار خير

ی آن ايستاده است از بركت وی كه روی زمينی هستند و حتی اطراؾ و
نمايند. بنابراين اگر دو نفر با هم عبادت كنند و يا ذكر ی می بهره گير

بركت عبادت  بگويند هر يك از آنها هم از بركت عبادت خود و هم از
كند. به همين ی دريافت می نموده و لذا بركت بيشتری بهره گيری ديگر

مانند نماز جماعت و مراسم حج در شريعت ی دليل عبادات و زيارات جمع
 افراد دارد.ی در پيشرفت عرفانی بسيار مورد تؤكيد بوده و تؤثير زياد

ی جمعافراد اهل طريق معموالً در هفته يك يا دو روز مجلس ذكر 
ی نمايند. اين مجالس بسيار پربركت بوده و در پيشرفت عرفانی برگزار م

مريدان با انجام دستورات طريقت و اذكار و ی باشد. برخی مريد مإثر م
را بدست آورده و مريدان ديگر در ی عبادات در طول هفته بركات زياد

ن نيز ذكر از بركات اين گونه مريدای عالوه بر اثرات تجميعی مجالس جمع
 نمايند.ی می بهره گير
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ی می در موقع ذکر جمعي، برکت مانند نور و يا آب از آسمان جار
شود. افراد اهل طريق با حرکت دادن سر خود که به سماع معروؾ است 

بلند دارند ی که موی برند. درويشانی هر چه بيشتر از اين برکت استفاده م
با تکان دادن آن برکات را خود را آزاد کرده و ی موهای در موقع ذکر جمع

 کنند.ی جارو م
ی پيدا می خاصی ظاهر تها در موقع دريافت بركت زياد حاالانسان

آشنا هستند. خميازه كشيدن متوالي، نمناك  هاكنند كه افراد اهل طريق با آن
شدن و درخشش چشمان و حالت گريه شوق )آب آمدن شديد از چشمان( و 

نور افتادن  چشم به دليلاشد. آب آمدن بی از آن جمله می رخوت و بيحال
 می باشد) نور ؼير مرئی برکت(.مريد در چشم ذکر 

از مريدان بدون اينكه ی خيل تکيه هادر ی معموالً در مجالس ذكر جمع
 د بدون اختيار شروع به گريهشده باشد و يا ناراحت شده باشنی ذكر مصيبت

ی برا موردباشد. اين ی عالمات نزول بركت زياد م ازامر كنند كه اين ی م
كنند ی تصور م و كندی جلوه می افراد تازه وارد عجيب و ؼير عقالنی برخ

های سه و يا  بچهی من بارها حت .باشدی می و تصنعی كه اين حاالت ظاهر
ساله را ديده ام كه در موقع نزول بركات زياد مكرراً خميازه كشيده و چهار 

كه  اند، حس شدهی حركت و بی اً بدچار ريزش آب از چشمان شده و نهايت
 .بوده و پس از مدتی رفع می گرددی البته اين حالت موقت

خدمت به والدين و خانواده، اطعام پربرکت، محبت و ی از جمله كارها
را پرسودتر از ی فرمايند هيچ كاری )ق( می مردم )حضرت عبدالقادر گيالن

 باشد. یاز فقيران و مستمندان می دستگيرو اين نديدم(، 
، دو روز می باشد برکت موثرايجاد از دستورات طريقت که در 

باشد. شب زنده ی م ی دائمیدر هفته و همچنين داشتن وضوی روزه مستحب
كه در شب به ی پربركت بوده و افرادامور  و عبادت خداوند نيز ازی دار

ی مانند ستارگان درخشان در نظر اهل باطن جلوه گر م می پردازند،عبادت 
 باشند.

باشد و به همين ی از دست دادن بركت می دهان بزرگترين مجرا
ی می روحی خاطر اهل عرفان دم فروبستن را از بزرگترين كارها در تعال

بزرگترين فتنه ی بيان شده ولی دانند چون گفتار نادرست و گناه آلود به سادگ
 نمايد.ی ها را ايجاد م
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باعث ی دت كاهش داده ولكه بركت انسان را به شی از جمله كارهائ
كه ی شود عصبانيت است. اهل طريق مواقعی نزول بركت به اطرافيان م

ی جذب بركت می برای را موقعيت خوبعصبانی می شود از اولياء ی يك
شود. افراد ی دهند نصيب اطرافيان می كه آنها از دست می دانند چون بركت

ی جلوگيری براشما اين باشند و بنابری می معموالً افراد كم بركتی عصبان
 كنيد كه از عصبانيت اجتناب نماييد.ی از دست دادن بركت سع

وجود خود از نقطه نظر ی بازسازی مناسب برای از راههای يک
ی نيز نمی که البته ؼير واقع ) دت که برکت را به نور تشبيه نمائيبرکت آنس

ترند ی ظلمانکه کداميک  دو ببيني د. به تک تک اعضاء خود نگاه کني( شدبا
و يا ؼيبت  دزنيی زخم زبان م . اگر به مردمدارند به نوری و نياز بيشتر

. اگر دکنيی نوران محبت بارو  نيکی ، زبان خود را با گفتن حرفهادکنيی م
د را زده ايی و يا بيگناه دنکرده از مال مردم برداشته ايی با دست خود خدا

ی و عل دکار خير انجام دهي مردمی و برا دبا آن دست انفاق کنيی بايست
 ....االخر

باشد كه ی ماوراءالطبيعه می همانطور كه گفته شد بركت يك نوع انرژ
باشد. لؽت درجات ی مورد نياز می رشد و باال رفتن درجات عرفانی برا

در نزد خداوند ی را به اين دليل ذكر كردم كه انسانها از لحاظ معنوی عرفان
 درجه صاحبدر عالم باطن مانند ارتش کسی هردرجات بوده و لذا ی دارا
باشد. اين موضوع در قرآن ذكر گرديده و اهل طريق نيز به آن آگاه ی م ای
بيش از يكصد سال قبل از ی باشند. به عنوان مثال شيخ بايزيد بسطامی م

را از ی كرده و درجه وی را پيش بينی تولد شيخ ابوالحسن خرقاني، تولد و
عالم نموده است. همانطور كه در سيستم ارتش يك نفر درجه باالتر ا ٖخود 

ی گذراند تا برای را می خاصی خاص انجام داده و دوره های مؤموريتها
درجه ی اخذ درجه كانديد شود، در عالم باطن نيز جهت كانديد شدن برا

كه شريعت و طريقت تكليؾ نموده را انجام داده و اقدام به ی كارهايی بايست
 نمود. بركتی جمع آور

 سرباز و همچنين نظر فرمانده وی مطابق ارتش كه اخالص و صداقت
است، در عالم باطن نيز اين شرايط برقرار درجه ی جهت اعطا اصلیشرط 

 باشد.ی م
ی افزايش يافته و فركانسها باطنیی با افزايش سطح بركت، انرژيها

 سرعتها تا حد نوری كه در حاالتی بحد ،شودی زياد می روح ارتعاش
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شود. ی افزايش يافته و در اين حالت انسان از بعد زمان و مكان خارج م
مواقع به آن دست ی باال در بعضی روحی كه افراد با انرژی قابليت پيشگوئ

قابليت اولياء االرض ی يابند ، مصداق حركت در زمان بوده و طی م
كت مساله حرتا حدودی باشد. قانون نسبيت اينشتن ی در مكان مآنان حركت 

 .روشن می کندرا در سرعت نور مطرح و مکان در زمان 
يکی از مهمترين مواردی که در طريقت به انسان برکت می دهد، 
نظر پيرطريقت است. اگر مثال وجود عرفانی و تشبيه آن به بادکنک را به 
ياد بياوريد، هنگامی که در دل مريد نسبت به پيرطريقت حب و عشق و 

ک شلنگ از قلب عرفانی مريد و يا افئده، به قلب دوستی ايجاد می شود، ي
عرفانی پيرطريقت متصل می شود. در صورت مجاهدت مريد، پيرطريقت 

يک نظر پير، از آن شلنگ بقدری باد) برکت در  به وی نظر نموده  و با
اينجا به باد تشبيه شده( وارد بادکنک مريد می شود که او را به آسمان می 

د عشق و دوستی نسبت به پيرطريقت را از مهمترين برد. اهل عرفان ايجا
 موارد در پيشرفت عرفانی تلقی می نمايند.

حال که مکانيزم انتقال برکت از طريق حب و يا دوستی مشخص شد،  
ما می توانيم از خيلی از مواردی که برکتمان را از دست می دهد جلوگيری 

از می خواند، کارهای نماييم. به عنوان مثال خانمی را تصور کنيد که نم
خير انجام می دهد و فرد با برکتی است. خانم مذکور به يک مهمانی می 
رود و با لباس پوشيدن نامناسب و يا انجام بعضی اعمال منافی عفت، کاری 

 مانند بادکنکهای پاره و بدون بادمی کند که يک سری افراد بدکار که 
همين حب افراد بدکار،  هستند،  نسبت به وی در دلشان ايجاد حب شود.

باعث می شود که هر يک از آنها شلنگی به بادکنک عرفانی آن خانم متصل 
نموده و چون زالوئی برکت وی را ببلعند. البته برکتی که آن افراد بدکار از 
طريق حب نسبت به آن خانم در خود ايجاد می کنند چندان سودی برايشان 

طر گناه در بادکنک خود دارند، در که بخای ندارد، چون بخاطر پنچری هائ
 عرض مدت کوتاهی برکت بدست آورده را از دست می دهند. 

به هر صورت، فردای روز مهمانی، خانم مذکور احساس می کند که 
دلشوره دارد، مايوس و نااميد است، دلش را دارند فشار می دهند، می 

نفس خود اعتماد به  خواهد قرص اعصاب بخورد، احساس دی پرشن دارد،
را از دست داده و فکر می کند که زشت است و کسی او را دوست ندارد، 
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 در شب قبلآن خانم اعمالی است که  اين عارضه علتمی خواهد بخوابد. 
 .انجام داده که منجر به از دست دادن برکت وی شده است

يکی از دوستان که اهل رويت است می گفت در کنار ساحل در شمال 
تحريک آميز ر ميان عده ای جوان دختر خانمی با حرکات قدم می زدم، د

مشؽول رقصيدن بود. او می گفت، آن دختر بيچاره نمی دانست که در عالم 
مشؽول دست زدن عرفان آن مردان که به دور او جمع شده و با هوس 

تکه تکه از  دارند ،، مانند گرگهائی که بدور يک گوسفند جمع شدههستند
ه بيماريهای دختر در آينده باگر آن می درند و لذا  وجود عرفانی او را

مختلؾ مانند ام اس و سرطان و ؼيره دچار شود، بعيد نيست که علتش 
هائی که ی ) بيمارشده است  همان تعرضی باشد که به وجود عرفانی وی

من در اينجا به  و می تواند داليل ديگری هم داشته باشدآنها برده شد نام 
 ( . م کردعنوان مثال ذکر 

ند و با توبه و گفتن اذکار ما به جوانانی که وارد طريقت می شو
د. نمی گوييم که مواظب چشمان خود باشبرکت بدست می آورند  طريقت
ن نسبت به طرؾ شاد و با ديدننر خيابان اگر صحنه ناجوری را ديدچون د

 مربوطه داده و دچار بی ، از برکت خود به طرؾنمودندايجاد حب  قابلم
 . برکتی می شوند

و يا  نندچشم چران، هر چقدر هم که عبادت کبه همين دليل است که افراد 
ها برای اينگونه ، برکتی نخواهند داشت. بدترين کارهندکارهای خير انجام د

که مانند يک پريز برق که متصل شده باشد  ،چشم در چشم استافراد نگاه 
 سريعا برکت انسان را تخليه می کند.

نگاه کنيد و خود را  ی خدادر چشم اوليا ،کسب برکتبرای فوق موارد بنابر
عزيز کنيد و از اينکه مورد حب و دوستی افراد بدکار واقع آنان در دل 

خيلی از افراد اگرچه دست خير دارند ولی  شويد شديدا اجتناب نماييد.
بخاطر آنکه مورد عالقه افراد بدکار هستند برکت خود را از دست می 

  د.دهن
 

 تاثير ايجاد حب و طلب در بدست آوردن برکت
 آب کم جو تشتگی آور به دست            تا بجوشد آبت از باال و پست 
يکی از عواملی که در جذب و يا نزول برکت موثر می باشد ايجاد حب و يا 

 .می باشدطلب در قلب انسان 
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لی است عملی که پيرطريقت در بيعت با مريد انجام می دهد مشابه عم
که يک دکتر در رابطه با بازگرداندن حيات به يک مريض در حال موت 

با زدن  کرده وشلنگ اکسيژن را به وی متصل ابتدا انجام می دهد. يعنی 
و پس از آنکه سيستم  رسانده،مقداری اکسيژن به بدن وی  ،چندين پمپ

 تنفسی مريض شروع به کار کرد، اکسيژن و ؼذا را در اختيار وی قرار
 به ترميم خود اقدام نمايد.شروع به کار نموده و تا بدن وی  ،می دهد

همان طور که گفته شد، در پديده انتقال نور و يا برکت از پيرطريقت 
، برکت و يا داشته باشد بيشتری حب و يا طلب هر چقدر که مريدبه مريد، 

 وی وارد می شود. به عبارت ديگر، هرچقدرطرؾ پير به از  نور بيشتری
کشش و يا طلب مريد بيشتر باشد، جريان نور به قلب وی نيز شديدتر می 

 حال بياييد ببينيم چگونه می توان اين طلب را افزايش داد: گردد.
در کارهای روزانه انسان برای امور مختلؾ حب دارد و يا بقولی 

همه شخصی  در وجودش طلب ايجاد می شود. اگر برای کارهای مختلؾ
نخواهد ماند.  اجابت نمايد ديگر کششی در وجود او باقیاين طلب ها را 

و  ظهر در رختخواب بماندمنجمله ممکن است شخص بخواهد صبح تا 
 فيلم ؼيراخالقیو يا يک شخص نامحرم به يک  برای نماز صبح برنخيزد،

....، چنين شخصی  و بخوردو يا ؼذای نامناسب از يک شيرينی  نگاه کند،
 کششی در قلبش باقی نمانده است.، ا برآورده نمودهمطالبات نفس خود رکه 

خود افزايش دهد، الزم است که از قلب برای آنکه انسان نيروی طلب را در 
انجام اعمالی که نفسش طلب می کند اجتناب کند. يعنی اگر دلش آب يخ می 

در رختخواب دارد،  زودتر از ماندن خواهد، آب گرم بخورد، اگر ميل به 
خواب خارج شود، اگر خيلی دلش می خواهد که از يک بستنی معمول از خت

شيرين و خوشمزه بخورد، بجای آن يک چای گرم و تلخ بخورد، اگر در 
هنگام عبادت شبانگاهی دلش رختخواب گرم را طلب می کند، روی زمين 

اگر دلش  گفتندر هنگام ذکر و ند و با نفس خود به ستيز بپردازدسخت بنشي
 ر زانو و راحت بنشيند، دو زانو و سخت بنشيند.می خواهد که چها

ولی برای آنکه  از امور ديگر که طلب را زياد می کند بخشش است
بايستی از چيزهائی انجام بگيرد که مورد عالقه انسان است، در موثر باشد 

می سوره آل عمران  9ٕؼير اين صورت خاصيتی نخواهد داشت. آيه 
هرگز به حقيقت "  که يعنی: "فقو مما تحبونن تنالوالبر حتی تنل"  فرمايد:
 " . از آنچه دوست داريد انفاق كنيد آنکه رسيد مگر نمیی نيكوكار



 923  يکصد و هفتاد صفحه تا خدا

در وی نيز هرچقدر طلب ايجاد شده در انسان بيشتر باشد، پيشرفت 
. بنا برهمين دليل است که در رابطه با گرددمی سريعتر  طريقت وعرفان 

وارد اين نوع عشق مقدمه عشق های عشق های پاک زمينی؛ در خيلی از م
فرد عاشق ايجاد قلب که در  ايجاد طلبی استکه دليل آن نيز  الهی می باشد

 . می شود
خلوت و چله در رابطه با ايجاد طلب مهم در طريقت  کارهایيکی از 

عالوه بر افراد اهل طريق مهم بوده و کارهای از نيز روزه  است.نشينی 
ر هفته دو روز در روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه های واجب ساالنه، د

همين  و در شبمی گيرند ) اين امر سنت نبوی می باشد( روزه مستحبی 
 ذکر جمعی می پردازند. به ،روزها که طلب آنها افزايش يافته است

افرادی که دارای حب و طلب بيشتری هستند، از برکت ، ذکرجمعی در
که روزه ی در اين دو روز، افرادبيشتری برخوردار می شوند. بنابراين 

گرفته اند بهتر است در افطار به خواسته های نفس خود در رابطه با 
تا با  )يعنی کمتر بخورند و بياشامند( نکنندی خوردن و نوشيدن زياد توجه

 .شوندکشش قلبی و طلب بيشتری در مجلس ذکر حاضر 
نسبت به  افرادی که استعداد  چاقی دارند در مراحل اوليه طريقت 

افراد عادی از پيشرفت بيشتری برخوردار می باشند. دليل اين امر آن است 
که اين افراد دائما در حال مجاهدت نسبت به نفس خود بوده و ميل به عذا 
خوردن را در خود سرکوب می نمايند و لذا طلبی که  در اين افراد  نسبت 

 به قلبشان می گردد. به خوردن وجود دارد باعث جريان يافتن برکت و نور 
بعضی افراد اگرچه به خواسته های نفس خود توجهی نمی کنند و يا به 
قولی از کم شدن کشش قلبی خود جلوگيری می کنند،  ولی در قلبشان برای 
هيچ امری کشش و يا طلبی وجود ندارد. به عبارت ساده، اين افراد از هيچ 

بسيار اين امر درطريقت  کس و يا چيز و يا  هيچ کاری خوششان نمی آيد.
نامناسب بوده و لذا اين گونه افراد بايستی کاری کنند که در دل خود حب و 

)ص( هللا  که بهترين آن عشق به خدا و رسول يا عشق به چيزی ايجاد کنند
 می باشد.  )ق( و پيرطريقت

را مبحث برکت در خاتمه، با ذکر حکايتی از امام جعفر صادق )ع( 
 م: به پايان می بر
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شخصی به نزد امام آمده و به ايشان گفت: کاری کنيد که من پيامبر )ص( 
را به خواب ببينم. امام فرمودند ماهی زيادی بخور و سه روز آب نخور و 

 سپس به نزد من بيا تا تو را در اين زمينه راهنمائی کنم.
شخص مذکور بعد از گذشت سه روز به نزد امام بازگشت. امام از وی 

افتاد که خوابی ببينی؟ طرؾ  ی: آيا در اين سه روز برايت اتفاقپرسيدند
می ديدم و اينکه در را آب برکه پر از خواب من گفت: بله، اتفاقا هر شب 

حال خوردن آب هستم )چون ماهی آب می کشد، شخصی که ماهی می 
خورد به شدت تشنه می شود( . حضرت فرمودند، هر وقت طلب و کششت 

خواب مطمئن باش که به حد طلبت برای آب رسيد، برای پيامبر )ص( 
 ايشان را خواهی ديد.
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 تأثير عرفان بر قابليتهای انسان
 
در حديث قدسی آمده است که داود پيامبر از خداوند می پرسد: خدايا  

چرا مخلوقات را آفريدی؟ خداوند می فرمايد: " گنجی پنهان بودم، دوست 
 داشتم که شناخته شوم".

معتقدند که خداوند خالقيت خود را از دو طريق نشان می  اهل عرفان
دهد. يکی خالقيت مستقيم که در طبيعت و وجود تجلی پيدا می کند و ديگر 
از طريق خالقيت انسانی. بنابراين خالقيتی که از هنرمند بروز پيدا می کند 

  می باشد. مظهری از خالقيت خدا
دانسته و ی ب اوصاؾ الهرا مظهر آيات حق و اسطرالی اهل عرفان آدم

ی ممكن نمايان می های عقيده دارند هر چه در انسان عارؾ  و ساير هست
 فرمايد:ی است. موالنا می صفات حق تعال شود تصويری از

 
 وصؾ آدم مظهر آيات اوست       آدم اصطرالب اوصاؾ علوست 

 همچو عكس ماه اندر آب جوست       نمايد عكس اوستی می هر چه در و
 تابان صفات ذوالجالل اندرو و         لق را چون آب دان صاؾ و زاللخ

 ور به علم آييم آن ايوان اوست     گر به جهل آييم آن زندان اوست
 چون الؾ از خود چه دارد هيچ هيچ    ما که ايم اندر جهان پيچ پيچ

 
برای آنکه نور الهی به وجود انسان بتابد و چشمه های خالقيت، 

رفت از قلب او جاری شود، انسان بايستی خود را از شر گناه حکمت و مع
سوره اعراؾ آمده است: "َوالَبلَُد  22و آلودگی نفس نجات دهد. در آيه 

ِيُب َيخُرُج َنباُتُه بِِاذِن َربِّه َوالَّذی َخُبَث الَيخُرُج ِاالَّنکِداً" يعن زمين پاک و ی الطَّ
روياند اما از زمين خبيث و ی طيب ميوه اش را به اجازة پروردگارش م

 آيد.ی بيرون نمی ارزش چيزی ناپاک جز گياه ناچيز و ب
در آموختن علم مشکل داشت، به نزد استاد خود رفت و که يکی از بزرگان 

موضوع را با وی درميان گذاشت. استاد به او گفت برای آنکه علم به قلبت 
نور خدا است و نور  وارد شود بايستی خود را از گناه پاک کنی، چون علم،

 خدا بر وجود ناپاک و گناه آلود نمی تابد.
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خالقيتهای انسان شده  شکوفا شدنتابش نور الهی به قلب انسان باعث 
و شخص بی قابليب و عقيمی که مانند مرده ای بی روح می باشد را به 

 موجودی پر از خالقيت، حکمت و نوآوری تبديل می کند. 
نعام آمده است: ) اََوَمن کاَن َمَيتاً َفاَحَييناهُ سوره مبارکه ا ٕٕدر آيه 

لُماِت لَيَس بِخاِرٍج ِمنها (.  َوَجَعلنا لَُه ُنوراً َيمشی بِه ِفی الّناِس َکَمن َمَثلُُه ِفی الظُّ
يعنی: ) آيا کسی که مرده بود و من از نور خودم به او دادم و وی را 

ره گی گرفتار است و راهی زنده کردم مانند کسی است که در ظلمات و بيچا
 بخارج ندارد؟ (.
با توبه وجود خود را از گناه پاک نموده و با کمک  طريقافراد اهل 

اذکار طريقت، حباب قلب را جال داده و نور خدا را به آن وارد می کنند. 
اين افراد دارای انرژی روحانی و يا نور قلبی، موسوم به برکت می باشند 

ره آن توضيح داده شد. افراد پيشرفته در عرفان اگر که در مباحث قبل دربا
اقامت نمايند آن شيء و يا آن محل را ی را لمس کرده و يا در محلی شيئ
نمايند. افراد کم برکت در هنگام مواجهه با اين افراد از ی برکت می دارا

نور قلبی و يا برکت آنان استفاده می کنند و بنا برهمين دليل مصاحبت و 
 ا اين افراد برايشان دلپذير می باشد.معاشرت ب

ايجاد نموده و انسانرا به خود جذب ی اين افراد ناخودآگاه در انسان کشش قلب
ی انسان دلپذير ويا تودل برو می کنند. به عبارت ديگر اين افراد برای م

ها ی بعضی باشند. همانطور که گفته شد، اصطالح مهره مار داشتن که برا
 دارد.ی ايت از چنين امرشود حکی استفاده م
آنان  که جذابيت دهندی مآگاهی طريقت خليفه ها به دراويش جوان در 

ی بايستآنها يابد و لذا ی با گرفتن طريقت و انجام دستورات آن افزايش م
ی می . دراويش قديماندنکشی هوشيار باشند که اين جذابيت آنان را به گمراه

نور خدا در ريقت باعث ايجاد طگويند که اين جذابيت بخاطر آنست که 
را دوست دارند به انسان اين نور شود و مردم چون در فطرت ی انسان م

 شوند. جذب می 
منزل آنان، ی در مورد افراد پيشرفته در عرفان، همانطور که ؼذا

انسان خوشگوار و يا گذراندن وقت با ی برا ،باشد هم سادهی اگر خيلی حت
کنند نيز بخاطر آنکه ی که اين افراد ايجاد می باشد، آثاری آنان دلپذير م

باشد. به ی آنان است جالب و دلنشين می عرفانی تؤثير و يا امضای دارا
به  آناناين شگفت انگيز است که ی عنوان مثال شعر حافظ و موالنا برا
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داده اند. به حافظ لسان الؽيب لقب داده ی عرفان یکلمات نوشته خود شخصيت
آن نوشته چون  ،گويدی بان حال با انسان سخن ماند چون شعرش به ز

کرده و انسان اندرکنش پيدا ی وجود عرفاندارای باطنی عرفانی است که با 
را ی ايموتو محقق ژاپنی اگر انسان آزمايشات آقا .آنرا به وجد می آورد

آزمايشات اين ی برايش عجيب بيايد ولفوق مطالعه نکرده باشد شايد صحبت 
بوده و ی بار عرفانی کند که نوشته ها و گفته ها نيز دارای دانشمند ثابت م

ی يخ حاصل از آن می آب و کريستالهای باعث ايجاد تؤثير بر مولکولها
 شوند.

گذارد. ی نيز تؤثير می وی مادی انسان بر قابليتهای پيشرفت عرفان
، شود یانسان دلپذير می برای همانطور که ظاهر شخص و مصاحبت و

ی پزد، ساختمانی که می نويسد، ؼذائی که می ويد، نوشته اگی که می شعر
کشد نيز هر يک به نوبه خود جذاب و دلنشين ی که می سازد و نقاشی که م

ترسيم گرديده از ی لبخند ژوکوند که توسط لئوناردو داوينچی . تابلوشودی م
نقاشی بوده و يک جذابيت اسرارآميز دارد. اساتيد مختلؾ هر ی شاهکارها

ارائه داده و بعضاً به فرم حالت ی رای توجيه اين جذابيت استدالليک ب
به عقيده من جذابيت اين ی صورت و يا رنگ و ؼيره استناد کرده اند ول

مشابه جذابيت شعر حافظ، به دليل آنست که خالق و يا ترسيم کننده آن ی نقاش
ی داده است. کاشی يک هويت عرفان خود یبه نقاشو  بوده عارؾشخصی 

کاريها و يا ی از کاشی اصفهان و يا خيل شيخ لطؾ هللامسجد ی اريهاک
انجام شده که در عرفان ی عمدتاً توسط کسانی معروؾ تاريخی معماريها

 نموده اند.ی پيشرفته بوده و بعضاً با وضو به کار خود مبادرت م
فرمايد که من اين کتاب را مبارک ی قرآن، خداوند می در کتاب آسمان

آن اينست ی دارد؟ معنی مبارک نمودن يک کالم يا نوشته چه معن نموده ام.
گرديده و با يک کتاب ی برکت و يا شخصيت عرفانی که اين کتاب دارا

باشد. به عبارت ديگر کلمه هللا فقط الؾ و الم و الم و ه ی متفاوت می عاد
ت باشد. البته اين لؽت قبل از آنکه خداوند آنرا مبارک نمايد همين لؽای نم

برکت و ی گرديد که دارای پس از آن تبديل به يک وجود عرفانی بود ول
که ی باشد. به همين دليل است که هنگامی مختص به خود می خواص عرفان

برکت خاصی در ما ايجاد می شود گوئيم" الاله اال هللا" ی ما هزار بار م
کتا" يی جز خدای جمله "نيست خدائی با گفتن هزار بار ترجمه آن يعنی ول

در حال ما ايجاد نشده و بعضاً ممکن است کسل نيز بشويم. يک ی هيچ تؽيير
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شده و با ی نفر اهل طريق با چند صد بار ذکر گفتن آب از چشمانش جار
 کند.ی از جذب برکت را احساس می خميازه کشيدن، حالت رخوت حاک

 فرمايد که اگر اين قرآن به کوه نازلی در قرآن که خداوند می در جائ
نيست که اگر به عنوان مثال کتاب را ی شود، به آن معنی شود کوه خاشع م

بلکه ، کندی کوه قرار دهند مانند ديناميت کوه را منفجر می سنگهای بر رو
بزرگ است که شخصيت ی قرآن بحدی است که شخصيت عرفانی به آن معن

 آيد.ی آن به خشوع در معظمت کوه تحت ی عرفان
بار ی باشند هر کدام دارای ته از قرآن ماذکار طريقت که برگرف

ی گفته می معينی بوده و در مراحل مختلؾ و به منظورهای خاصی عرفان
شوند. در صورت افزايش و يا کاهش تعداد اذکار و يا جابجا نمودن آنها 

ی تؤثيرات موردنظر در مريد ايجاد نگرديده و بعضاً ممکن است تؤثيرات منف
 ايجادشود.ی وی فاندر پيشرفت عری و يا مخرب

ی که با حضور ذهن و توجه عميق و آگاهی اذکار طريقت، هنگام
ی را به دنبال دارند که هر کس به راحتی عالی ادا شوند، تمرکز فکری ذهن

 را حس و تجربه کند. ی تواند چنين تمرکزی م
بهترين روش برای ايجاد خالقيت و نوآوری و حل کردن مشکالت 

ر نيمه های شب، در هنگامی که همه در خواب کاری آنست که انسان د
هستند و سکوت حکمفرماست، از خواب برخواسته و وضو بگيرد و به 
گفتن ذکر مشؽول شده و از خداوند بخواهد که قلب وی را باز نموده و به 

 نور علم و آگاهی و حکمت روشن نمايد.
از اين  اميدوارم که حمل به خودستائی نشود ولی بنده حقير با استفاده

روش نه تنها موفق به حل مسائل فنی و تکنيکی مربوط به کار خود شده ام، 
بلکه به ابداع سه طرح جديد نيز نائل شده ام که همگی در اداره ثبت 

  مالکيت صنعتی به عنوان اختراع به ثبت رسيده اند. 
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 حرکت بسمت خدا با برنامه ريزی مدرن و علمي
 

چون اين تالش ها ی کنند ولی تالش مها سالها در راه خدا ی خيل
آورند. ی بدست نمی پراکنده و بدون برنامه است در اين راه موفقيت چندان

گيرند و يا ی می است که بدون برنامه رژيم الؼری اين درست مانند کسان
را داريد که ی خوانند. مطمئناً شما هم در فاميل افرادی بدون برنامه درس م

چون ی عجيب و ؼريب قصد الؼر شدن دارند ولی ادائماً با گرفتن رژيمه
ی که شخص هيجان زده شده و قصد الؼری اين رژيمها معموالً در مواقع

را در بر ی بلند مدت و منظم هزند انجام شده و برنامی سريع به سرش م
شخص انجام ی برای اعصاب فايده ای و ناراحتی جز رنج و گرسنگ ،ندارد

توانيم از ی ه ما در قرن بيست و يکم هستيم و مدهنده ندارد. خدا را شکر ک
در راه شناخت خداوند و آخرين ی و رياضی علمی جديدترين پيشرفتها

 استفاده نمائيم. ی وی در راه حرکت به سوی سيستماتيک و علمی روشها
ی و سيستماتيک جهت انجام يک پروژه پله های علمی در روشها

 مطرح است.ی مختلف
ی ابتدا نقشة کشتی بسازيد بايستی شما خواهيد يک کشتبه عنوان مثال اگر 

قرار است در آن مونتاژ ی که آن کشتی را ترسيم نمائيد و سپس محوطه ا
ی مختلؾ از قبيل برشکاری ها شود را در نظر بگيريد و سپس فعاليت

و موتور و ؼيره را ی آنها و نصب لوله کشی بدنه و جوشکاری ورقها
ليتها با يکديگر و تقدم و تؤخر و ؼيره را مشخص مستند نموده و تداخل فعا

نموده و سپس به هر يک از فعاليتها يک عنوان و شماره فعاليت تخصيص 
و ؼيره را ی فعاليتها و جداول زمانی اجرای داده و پس از آن دياگرامها

ترسيم نمائيد. اگر ؼير از اين عمل کنيد مطمئناً با چند هزار کارگر و 
موتور و تجهيزات و ؼيره جز يک نمايش که به اتالؾ هزاران تن آهن و 

ی انجامد کاری ميلياردها تومان سرمايه و دهها هزار ساعت وقت افراد م
 انجام نداده ايد.

که به عنوان يک پروژه ی مومن شدن و نزديک شدن و به خداوند نيز زمان
شرح فعاليت  ،اهداؾ پروژه ،عنوان پروژه برايشی شود بايستی مطرح م

پروژه و زمان ی فعاليت های زمان اجرا ،پروژهی و فرعی اصلی اه
 . نمودمشخص را کل پروژه ی اجرا
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يک دفتر ی قبل از هر چيز بايستبرای پروژه نزديک شدن به خدا، 
ی برگ برا ٓٓٔنمائيد. يک دفتر ی برنامه ريزی پروژه خود خريداری برا

ن قسمت برنامه به عنوااين دفتر از سمت راست  کند.ی شروع کفايت م
ريزی و از سمت چپ آن به عنوان قسمت آموختنی های عرفانی استفاده 
نمائيد. در بخش آموختنی های عرفانی، هرگونه آيات قرآنی، شعرها و 
ضرب المثلهای عرفانی و آموزنده و کليه مطالبی که به نحوی در راه 

با  پيشرفت عرفانی شما موثر می باشد را يادداشت نموده و گاهگاهی
 خواندن و يادآوری، آنها را از برنمائيد.

در صفحة اول اين دفتر تاريخ امروز را  ،پس از درج نام خدا 
خواهيد پروژه پيشرفت ی نويسيد که در اين روز می يادداشت نموده و م

در بخش سمت راست اين دفتر که بخش عرفانی خود را شروع نمائيد. 
خود را به شرح زير ی ضعيت فعلابتدا وبرنامه ريزی عرفانی شما است، 

 کنيد:ی يادداشت م
 
 عادات بد و ناپسند-ٔ

کنيد که اين عادات شما را از ی که داريد و فکر می هر گونه عادت بد
يح بدهيد. دو خط توضی آن يکی کند را يادداشت نموده و برای خدا دور م

 ی،پرخواب ،اعتياد به سيگار و مواد مخدر اين عادات شامل: ؼيبت،
بنويسيد  ،باشد. مثالً با ذکر پرخوريی و ؼيره می رشوه خوار ،خوريپر

از آن ی جلوگيری شما چيست و سپس درج نمائيد که برای که دليل پرخور
توانيد از ی ترک  عادات ناپسند می رسد. برای به نظر شما می چه کارهائ

در آنان را ی مشورت با افراد مورد اعتماد و مومن استفاده نموده و روشها
 ؼلبه بر اين عادات سإال نمائيد.

در ی مرحله ای از موارد الزمست که يک برنامه اصالحی برخی برا
مشکل باشد. ی نظر  بگيريد چون ممکن است ترک آنها در يک مرحله امر

گيريد حتماً با ذکر تاريخ و زمان باشد ی در نظر می اگر برنامه مرحله ا
 اهد رسيد.وگرنه مراحل کار هيچگاه به انجام نخو

پيشرفت در عالم عرفان مشابه پرواز دادن يک هواپيمای دو موتوره 
می باشد. قبل از حرکت دادن هواپيما، بايستی باند پرواز را صاؾ و مسطح 
نمود وگرنه چرخهای هواپيما قبل از پرواز در چاله و گودال های باند گير 
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اپسند و کنار کرده و سرنگون ميشود. در رابطه با عرفان، ترک عادات ن
 گذاشتن گناهها به مثابه صاؾ کردن جاده پرواز می باشد. 

بعضی ها بجای آنکه باند پرواز پر از چاله خود را صاؾ کنند شروع 
و  انگناهبررسی و کاهش به گاز دادن به هواپيما می کنند يعنی بجای 

ند عادات ناپسند، عبادت خود را زياد می کنند. هواپيمای پرسرعت قبل از بل
شدن از زمين در اولين چاله چرخهايش را از دست داده و قبل از آنکه 

 بتواند به پرواز درآيد متالشی ميشود. 
 
 عادات خوب -ٕ

که مناسب و خدا پسندانه بوده و برای شما قابل ی در اين قسمت عادات
 ،سرزدن به اقوام ،بخشش ،انجام است را ذکر نمائيد. مانند راستگويي

راه انداختن ارباب رجوع  ،دعوت افراد به کار خير ،تمنداناز مسی دستگير
توانيد انجام ی که می هر يک از اين عادات کارهائی در کار و ؼيره. برا

دهيد که اين عادات خوب را بيشتر انجام داده و يا در انجام آنها پيشرفت 
 بنمائيد را يادداشت نمائيد.ی بيشتر

 
 امور عبادي -ٖ

خود را يادداشت نمائيد. اگر ی وضعيت فعلی اددر رابطه با امور عب
همه را يادداشت نموده و مانند  ،گيريد و ؼيرهی خوانيد يا روزه نمی نماز نم

انجام ی که بايستی هر قسمت کارهائی بازسازی برای يک پروژه تعمير کشت
 آنها را يادداشت کنيد.ی الزم برای داد و زمانها

 
 کنيدی که با آنها معاشرت می افراد -4

آيند و يا ی به منزل شما مکه با شما معاشرت دارند و ی افرادی اسام
زير آنها ی را يادداشت کنيد و بر اساس معيارها رويدی شما به منزل آنها م
 را ارزيابی نمائيد: 

خالؾ ی و کارهای رباخوار ،رشوه گيري ،که اهل دزديی ـ کسان
بخوريد و يا ی زل آنها چيزبرکت هستند. اگر در منی افراد کامالً ب ،هستند

داشته باشيد هر چقدر که سير و سلوک عارفانه ی با آنها معاشرت خانوادگ
 داليل اين امر ،فصل قوانين برکترسيد. در ی نمی داشته باشيد به جائ

فرمايند چهار چيز برکت را از ی . پيؽمبر )ص( متوضيح داده شده است
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و چهارم ی سوم شرابخور ،دوم دزدي ،برد. اول خيانتی انسان می زندگ
 زنا.

ی که دائماً بد بيار هستند و برايشان از در و ديوار مشکل می ـ کسان
برکت هستند و لذا بهتر ی بی آيد و هميشه ناالن و گريان هستند نيز افراد

است آنان را از ليست دوستان و معاشرين خود حذؾ نمائيد. در مراحل 
بدست آوريد شايد بتوانيد به ی دپيشرفته عرفان که انشاءاله برکت زيا

در مراحل اوليه اينگونه افراد برکت حاصل ی اينگونه افراد کمک کنيد ول
 شما را بر باد خواهند داد.ی از تالشها

پوست ی کدر هستند )اين با تيرگی صورتهای که دارای ـ افراد
متفاوت است( و چشمهايشان خشک و ؼير مرطوب است و بيرحم و سنگدل 

برکت ی دانند نيز افراد بی هستند و خودشان را از ديگران باالتر مو متکبر 
باشد. معموالً بچه ها از اينگونه افراد ی معاشرت مناسب نمی هستند و برا
ی آيد و حيوانات مانند سگ و ؼيره نيز  به اين افراد حمله می خوششان نم

 کنند.
الؾ روشن )برخی صورتهای که مهربان و متواضع و دارای ـ افراد

باشند. اينگونه افراد ی مرطوب هستند افراد با برکت می کدر( و چشمها
آيد. ی معموالً مورد عالقه بچه ها بوده و حيوانات نيز از آنان خوششان م

اشتياق به تالش و  ،کنيد اگر در شما مهربانيی که با آنها معاشرت می کسان
فراد مومن هستند، نمايند ای را ترويج می ايمان به خدا و درستکار ،زندگي

که در معاشرت با آنها ياس و ی اگر به ظاهر کافر باشند. کسانی حت
شود ی در شما تشديد می دور شدن از خدا و بدکار ،ايمانيی ب ،دلسردي

 اگر به ظاهر مإمن باشند.ی افراد کافر هستند، حت
ارزيابی ناجور ی دارای کنيد همگی که با آنها معاشرت می اگر افراد

و معاشرت با آنها ی از افراد مناسب که امکان آشنائی کنيد ليستی سع ،هستند
آنها را جايگزين ی برايتان فراهم است را تهيه نموده و با برنامه ريز

دوستان فعلی خود نمائيد. چون نيت شما در اين کار تقرب به خداوند است 
که ی نکسای سوره نساء آمده است: "ا 44ٔمطمئناً موفق خواهيد شد. در آيه 

! مبادا کافران را به دوستی انتخاب کرده و مومنان را رها ايمان آورده ايد
 "سازيد.
 
 توانيد وسيله هدايت آنها را فراهم کنيد. ی که می ـ افراد2
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متؤسفانه به ی که در عرفان بسيار مورد تاکيد است ولی از مواردی يک
باشد. ی خدا م ديگران به راهی شود ارشاد و راهنمائی نمی آن توجه زياد

افراد را معطر کرده و آنها را از ی است که زندگی ايمان دسته گل خوشبوئ
پر از شور و عشق و ی مايوس و نا اميد و بدون عشق به افرادی موجودات

ی و با  اطمينان از عالم ؼيب و حيات پس از مرگ تبديل می عالقه به زندگ
ی افرادی د. بنابراين براچشانی را به آنها می کند و لذت مومن بودن واقع

که خداوند ی که اين راه را پيدا کرده اند واجب است که به شکرانة اين نعمت
به آنها اهدا کرده است ديگران را نيز در اين امر شريک نموده و اين دسته 

 گل خوشبو را به اقوام و دوستان خود تقديم نمايند.
پيشرفت و انسان مومن بايستی هر روزش يک روز جديد در راه 

تقرب به خدا باشد و ديگران را نيز در پيشرفت خود سهيم کند. حضرت 
علی )ع( می فرمايند: ) من تساوی يوماه فهو مؽبون ( . يعنی: ) هرکس که 

 دو روزش مساوی باشد مؽبون است (.
صدها برابر بيشتر از اعمال ی اجری ارشاد از امور مهم بوده و دارا

اسباب ی اين راه به شخص گناهکاری ر با معرفباشد. اگر يک نفی می عباد
که آن شخص انجام ميدهد ی را فراهم کند در کليه اعمال ثوابی هدايت و

 سازد.ی را نصيب خود می و برکت زيادی شريک شده و اجر معنو
 کندی که يک مادر را خوشحال می همانطور که بيشترين چيز
 نبيشتري،انواده است به آؼوش خی و هبازگرداندن فرزند از خانه گريخت
به  ی گنهکار هتامين ميشود که بندی رضايت پروردگار نيز در هنگام

 باز گردد. ی آؼوش و
توانيد وسيله هدايت آنها را ی که می بنابراين در دفترتان ليست افراد

اين افراد کار کنيد. ی فراهم کنيد را يادداشت نموده و بطور پيوسته بر رو
فرمايند اگر يک نفر بخاطر ی )ع( می لحضرت محمد)ص( به حضرت ع

ی تو از آسمانها و زمين بيشتر است. وقتی تو هدايت شود ارزشش برا
ما که در مقابل آن ی برا ،داردی حضرت علي)ع( چنين اجری ارشاد برا

خود دارد. ی آب در مقابل اقيانوس هستيم ديگر جای بزرگوار چون قطره ا
شروع ی چه بيشتر تالش نمائيم. براهر ی موفق شدن در ارشاد بايستی برا
خريد و هدية يک کتاب  ،که خوانده ايمی توان با تعريؾ کردن از مطالبی م

 مرتبط ديگر شروع نمائيم. CDقرآن و يا  CDو يا چاپ و تکثير يک 
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دهيم را به ديگران ارشاد نکنيم. در قرآن در ی که انجام نمی کارهائ
لذين آمنوا لَِم تقولوَن ما ال تفعلون" سوره صؾ آمده است: "يا ايها ا ٕآيه 
گوئيد که انجام ی را می چه چيزی که ايمان آورده ايد برای کسانی ای يعن
آنکه ارشادمان هر چه بيشتر موثر واقع شود ی دهيد. بنابراين برای نم

 خود را هر چه بيشتر بسازيم:ی بايست
 بخش؟ی که شود هستتواند ی کـــ           بخشی ذات نـايـــافته از هستـــ

 توانــــد صفت آبدهـــي؟ی کـــ          که بود زآب تهيی خشک ابــــر
 

نشيند که خداوند ما را اليق اجر ی در دل مردم می ما موقعی حرفها
و ی کردم که افراد را با داليل رياضی می آن بداند. من خود مدتها سع

ی حاصل نمی پيشرفتکوچکترين ی منطق و ؼيره به راه خدا هدايت کنم ول
ديدم که بدون ی افراد پيشرفته در عرفان را می که بعضی کردم، در صورت

بکنند افراد را مانند مؽناطيس ی داشته باشند و يا اينکه صحبتی اينکه سواد
درباره اين مورد ی کنند. خيلی جذب خود نموده و به مسير خداوند هدايت م

که آن افراد بعلت عبادت و کار کردن فکر کردم، نهايتاً به اين نتيجه رسيدم 
 ،آنکه به آنان اجر بدهدی خدا عزيز شده و خداوند برای برا ،در راه خدا

که انسان در راه خدا ی دهد. هنگامی آنها را وسيله هدايت ديگران قرار م
را به عنوان وسيله ی زحمت بکشد و وجود خود را پاک کند خداوند و

را نور و حکمت ی ز قلب پاکش چشمه هاهدايت ديگران منصوب نموده و ا
يُِب  22. در آيه نمودجاری خواهد  سوره اعراؾ آمده است: "َوالَبلَُد الطَّ

زمين پاک و طيب ی َيخُرُج َنباُتُه بِِاذِن َربِّه َوالَّذی َخُبَث الَيخُرُج ِاالَّنکِداً" يعن
اپاک روياند اما از زمين خبيث و نی ميوه اش را به اجازة پروردگارش م

 آيد. ی بيرون نمی ارزش چيزی جز گياه ناچيز و ب
کنيد نيتتان اين باشد که مردم را به راه خدا ی که ارشاد می هنگام

دعوت کنيد نه آنکه به آنها بفهمانيد که چقدر به خدا نزديک هستيد و يا اينکه 
داريد. بنابراين حتماً وضو داشته باشيد و در دل ی باالئی چه مقام روحان

مردم را ی از تو ميخواهم که اجازه بدهتو "خداوندا من بنده ناچيز  :ئيدبگو
 . "تو دعوت کنمبه راه 

رلی اَمری ی )ع( دعا می حضرت موس کند "َربِّ اشَرح لی َصدری َوَيسِّ
خداوند سينه ام را گشاده فرما و ی ( يعن2ٕ-0َٕواحلُل ُعقَدًة ِمن لِسانی" )طه 

 را از زبانم بگشا. کار را برايم آسان کن و عقده 
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يکی از نکات مهم در ارشاد آنست که شما نبايست تحت هيچ عنوان 
طناب هدايت کسی را پاره کنيد قبل از آنکه طناب هدايت خود را به او 
وصل نمائيد. يعنی اينکه سراغ يک مسيحی نرويد که به او ثابت کنيد که 

دات فعلی خود را انجيل تحريؾ شده است. اين باعث خواهد شد که وی اعتقا
از دست بدهد و لذا اگر او مرتکب گناهی بشود شما مقصر خواهيد بود. 

است ی بجای اين کار بهتر است که حقانيت قرآن را به وی ثابت کنيد، بديه
 که وی پس از اعتقاد به قرآن انجيل را رها خواهد کرد. 

 
 خوابها و اتفاقات خارق العاده -1

هی سير و سلوک می نمايند، خوابها و برای افرادی که در مسير ال
اتفاقات خارق العاده ای رخ می دهد که يادداشت کردن و مرور آنها باعث 
حفظ و تقويت ايمان آنان می گردد.اين موارد را در دفتر خود يادداشت کنيد 
و از بازگو کردن آنها برای افراد ديگر )مگر در موارد ارشادی( خودداری 

ين موارد به دو دليل باعث کند شدن روند پيشرفت نماييد. بازگو کردن ا
عرفانی شما می شود. اول به دليل اينکه به شما احساس اوليائی دست داده و 
به خود مؽرور می شويد. دوم به خاطر آنکه مردم بخاطر تقرب شما به 

 خدا، به شما حسادت کرده و باعث از بين بردن برکت شما می شوند.
 

 ،باشدی ام يک پروژه نياز به مکان مناسب مانجی همانطور که برا
نيز الزمست که يک مکان مناسب در نظر گرفته ی انجام امور عبادی برا

ی تميز و بدور از سر و صدا را برای محل ،شود. لذا در صورت امکان
چراغ و همچنين فرش و موکت ی اينکار در نظر بگيريد. اين مکان بايست

باشد که اگر در ی يله گرمايش آن بنحوزمستان وسی داشته و برای مناسب
زمين خوابتان برد مريض و بيمار نشويد. گذاشتن عود سوز و بوته ی رو

کند. گذاشتن تشک ی در اين مکان شرايط آنرا مناسبتر می گل و گياه کوچک
با ی باشد چون هر کسی نمی راحت و رختخواب در اين محل کار مناسب

راؼب ميشود تا سير و سلوک و  بيشتر به خواب ،ديدن رختخواب راحت
جهت پخش  CDشب زنده داري. تعبيه يک دستگاه پخش صوت کاست و يا 

کنيد مکان عبادت ی باشد. سعی بسيار مفيد می عرفانی های قرآن و سخنران
سجاده خود را هميشه در يک مکان خاص ی خود را عوض نکنيد يعن

ادة خود را زود به زود بيندازيد و همانجا نماز بخوانيد و ذکر بگوئيد. سج
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خود را بشوئيد و بدن خود را نيز تميز نگه ی عبادت حتماً پای نشوئيد. برا
باشد. ی می بد پا و بدن بزرگترين مانع در پيشرفت عرفانی داريد. بو

با ی ها يک لباس خاص مانند يک پيراهن سفيد رنگ بلند مدل عربی بعض
. لباس عبادت خود را نيز عبادت شبانه خود دارندی يک شلوار سفيد برا

ی مانند سجاده زود به زود نشوئيد. تسبيح از وسايل مهم در عبادت است. سع
کنيد هميشه از يک تسبيح واحد در شمارش ذکر استفاده کنيد و آنرا عوض 

 نکنيد. 
نيمساعت در روز وقت صرؾ نمود. ی شروع حداقل بايستی برا

اگر گرفتارترين ی حت شما مشکل است.ی نگوئيد تخصيص اين وقت برا
را ی توانيد چنين وقتی با کاهش نيم ساعت از خواب خود م ،افراد هم هستيد

ی چنين کاری خود ايجاد نمائيد. اگر نخواهيد نيمساعت وقت برای برا
ايد؟  توانيد خود را مجاب کنيد که در اين راه تالش کردهی بگذاريد چطور م

ی يک درصد به عالم ؼيب و زندگ اگر ،ايمان هم باشيدی اگر کامالً بی حت
پس از مرگ احتمال بدهيد، تحقيق در مورد آن ارزش نيمساعت وقت 

توانيد از مسائل مطرح شده در همين ی شروع می روزانه شما را دارد. برا
 کتاب شروع نمائيد. 

در کار خود ی اينکه به نتايج قابل مالحظه ای حداقل مدت الزم برا
 4ٓی باشد )يعنی ور پيوسته به اين امر مبرسيد اختصاص چهل روز بط

روز هر روز نيمساعت(. هر هفته برنامه روزانة خود را در دفتر خود 
که انجام داده ايد را نيز يادداشت کنيد. اگر در ی يادداشت نموده و کارهائ

ی ديديد که با موارد ذکر شده مرتبط بودند و يا مکاشفاتی طول مدت خوابهائ
ای کسی تعريؾ نکنيد و فقط در دفتر خود يادداشت نمائيد. داشتيد آنها را بر

ی توانيد مدت زمان بيشتری شما زياد شد می در طول اين مدت اگر عالقمند
را به اين امر اختصاص دهيد. هر وقت در طول مسير پيشرفت شما کند شد 

نموده و تدابير ی زنيد علت را بررسی و يا احساس کرديد که داريد در جا م
طريقت، گرفتن در رابطه با رفع آن را در دفتر خود يادداشت نمائيد. الزم 

ی دو روز در هفته در روزها،دائم داشتن ی وضو ،نماز به موقع خواندن
است که پيشرفت شما را بطور ی دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن از کارهائ

که با مالحظه اندام ی دهد. همانند ورزشکار بدنسازی محسوس افزايش م
 ،دهدی را به تمرين اختصاص می د در جلو آينه هر روز زمان بيشترخو

کنند نيز با تقويت ايمان و بروز ی که در راه عرفان حرکت می افراد
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را به سير و سلوک و عبادت ی عارفانه هر روز زمان بيشتری جلوهها
 1ی ال 4از افراد در اين راه در شبانه روز ی اختصاص ميدهند. بعض

را در راه ذکر و عبادت و سير ی اب تخصيص داده و مابقساعت را به خو
کنند. يک ساعت قبل از اذان صبح تا طلوع ی می سپری و سلوک عرفان

تزکيه نفس و استؽفار و نزديک شدن به خداوند ی برای آفتاب زمان مناسب
 باشد.ی م

بوده و در طول ی پروژه حرکت به سمت خداوند يک پروژه دائم
 داشت. ادامه خواهد ی زندگ

شتاب زده و جو گيرانه ی بنابراين در اين راه بهتر است که از کارها
آماده نمائيم. ی يک سفر طوالنی اجتناب نموده و بطور پيوسته خود را برا

کنيم که اهل ی برخورد می مختلفی در اين مسير گاه به گاه به حاالت روح
نور ايمان  شور و شوق وی گاهی گويند. يعنی عرفان به آن قبض و بسط م

احساس کم شدن ی کشد که حالت بسط است و گاهی در وجود ما شعله م
اين امر  ،کنيم که اين حالت قبض است. تعجب نکنيدی می روحی انرژ
به سمت ی است. حرکت يک مومن به سمت خدا يک حرکت نوسانی طبيع

ی مهم است. يعنی باال است. اينکه مسير حرکت به سمت باال باشد خيل
اگر وضع ايمان شما از ماه قبل بهتر ی روحی باال و پائين شدنهاعليرؼم 

از اين ی است حرکت شما مناسب است. در ؼير اينصورت مجدداً فصلهائ
افراد را ی کتاب را مطالعه نموده و دفتر خود را مرور کنيد. وضعيت عرفان

باشد ی سوراخ می تعدادی توان به يک سطل شبيه نمود. اين سطل دارای م
در منزل افراد  ،مال حرام خوردن ،باشد. گناهی خروج برکت می حلهاکه م

باشد. ی برکت ؼذا خوردن و ؼيره از عوامل ايجاد سوراخ در سطل می ب
است که با عبادت و ی که به داخل سطل ريخته ميشود همان برکتی آب

ظرؾ ی نکنيم که سوراخهای خير ايجاد ميشود. بنابراين اگر ما سعی کارها
ی هر چقدر که آب در آن بريزيم اين آب از سوراخها به بيرون م ،يمرا بگير

که آب سطل باال نيايد ما ی آيد. تا مادامی ريزد و لذا سطح آب سطل باال نم
که احساس ی خود احساس نخواهيم کرد. هنگامی روحی در انرژيهای تؽيير

ی ککنيم آب سطلمان پائين آمده دو علت ممکن است وجود داشته باشد يی م
اينکه عبادات و اعمال صالحمان ی ريزيم يعنی در سطل می آنست آب کم

سوراخها در سطلمان وجود دارد که هنوز ی ديگر آنکه برخ ،باشدی کم م
 متوجه آن نشده ايم.
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ی خود می اوليائ هن درجبه اولي ،که اولين سطل شما پر شودی موقع
تواند پر شود و حد ی می پس از ديگری رسيد. نگران نباشيد، اين سطلها يک

مشابه حرکت اتومبيل ی پيشرفت وجود ندارد. پيشرفت عرفانی برای و مرز
 ،زندی که يک دور می باشد. هر اتومبيل هنگامی به دور پيست مسابقه م

ی رسد يک نفر با تکان دادن پرچم به او می که به نقطه اوليه می موقع
قطه ديگر از تکان دادن پس از عبور از آن ن ،فهماند که يک دور انجام شده

برسد. بنابراين در ی نيست تا آنکه اتومبيل مجدداً به خط اصلی پرچم خبر
انتظار داشته باشد که هر لحظه برايش پرچم ی سالک نبايست ،مسير عرفاني

ی تکان بدهند. پرچم تکان دادن پس از هر دور گردش انجام خواهد شد يعن
سالک عالئم مربوط  ،ره کرديمپس از پر شدن هر يک از سطلهايی که اشا

 اتمام هر مرحله و شروع مرحله بعد را دريافت خواهد کرد.به 
 آمده است:ی در حديث قدسهمانطور که قبال گفته شد، 

بنده من همواره با نافله ها به من نزديک ميشود تا آنجا که او را 
که او را دوست بدارم گوش او ميشوم که با آن ی هنگام ،دوست ميدارم

ی کند و پای بيند و دست او که با آن عمل می و چشم او که با آن م ،يشنودم
بخشم و اگر پناه ی او که با آن راه ميرود. اگر از من درخواست کند به او م

 دهم. ی بجويد پناهش م
رحمه اله ی و يا نوافل اعمال فوق برنامه است. حاج آقا دوالب نافله ها

ی معامله می ه اند، شما سالها با يک بقالعليه مثال خوبی برای نافله ها زد
است. ی گيريد و روابط شما متعارؾ و عادی دهيد و جنس می کنيد و پول م

شما ی دهد و وقتی درشت به شما می يک روز بقال چهار تا سيب خيل
گويد اين سيب ها فروشی نيست و وی آنها را ی ميخواهيد پول آنرا بدهيد م

ی خوش می . اين هديه به دل شما خيلاز باؼش مخصوص شما چيده است
آيد و از آن تاريخ احساستان نسبت به آن بقال عوض ميشود. بنابراين 

افتيد و به ی بقال می خوب در منزل داريد ياد سيبهای که يک ؼذای موقع
گوئيد که يک ظرؾ از اين ؼذا را بکشد تا برای بقال ببريد. بده و ی خانم م

ی و رابطه شما و بقال هر روز نزديکتر م بستان هر از گاهی تکرار شده
بردن ی رويد نيز همواره برای از آن محل می که حتی وقتی شود تا حد

ی رويد و او نيز به نوبه خود به ياد شما بوده و برای هديه و ديدن بقال م
 آورد.ی شما هديه م
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ذهن  ،از افزايش ارتعاشات روحيی يکی از موانع بزرگ در جلوگير
و ی روحی باعث افزايش انرژيهای روحانی شد. برکت يا انرژبای انسان م

شما ميشود. اگر ارتعاشات خود را به يک پنکه تشبيه ی يا ارتعاشات روح
شيطان از طريق ذهن شما  ،رودی به محض آنکه ارتعاشات باال م ،نمائيد

ی پرههای اين پنکه انداخته و از افزايش سرعت آن جلوگيری يک طناب ال
خود بايستی ذهن خود را ی ابراين برای افزايش ارتعاشات روحکند. بنی م

شما ی که ذهن برای آرام کنيد فقط شمشير ال اله اال هللا می تواند طنابهائ
گويند از کجا به اين ی )ع( می پرتاب می کند را پاره کند. به حضرت عل

 فرمودند: در دروازة دل نشستم و ؼير خدا را راه ندادم.  ،مقام رسيديد
بودن ی از باليای بزرگ در پيشرفت عرفانی انسان، احساس روحان

هم نائل شده ايم بخاطر لطؾ و ی است. ما بايد بدانيم که اگر به درجه ا
عنايت حضرت حق بوده است. از حضرت داوود )ع( روايت است که به 

فرمايد: چگونه تو را طلب کنم آنگونه که تو را بيابم. ی حضرت حق م
مرا رها ی من برداشتی که بسوی داوود در اولين گامی ايد افرمی خداوند م

عطار می  نه از من که در طلب تو هستم.ی چه طلب را از خود ديدی ساخت
 فرمايد:

 هر نقد که داشتم نثارت کردم     گفتم دل و جان درسر کارت کردم
 اين من بودم که بی قرارت کردم       گفتا تو که باشنی که کنی يا نکنی

 
که گرفتار حجاب روحانيت بود نتوانست به نور حق ی خ صنعان تا مادامشي

فرستاد و حجاب ی را به خوک دانی وی که آن دختر مسيحی برسد و هنگام
ی رسيد. بنابراين انسان در مسير الهی را نابود کرد به تعال واروحانيت 

 گردد.ی نيز فانی از وجود روحانی بايست
لت آنکه دفتر برنامه ريزی دفتر عالوه بر مطالب ذکر شده، بع

آموختنی های عرفانی شما نيز می باشد، يک بخش از اين دفتر را به 
حکمت و آموختنی های مفيد اختصاص بدهيد. در اين بخش از دفتر آيات 
قرآنی، شعرها و ضرب المثلهای عرفانی و آموزنده و خالصه کليه مطالبی 

می باشد را يادداشت نموده و  که به نحوی در راه پيشرفت روحی شما مإثر
گاهگاهی با خواندن و يادآوری، آنها را از بر نمائيد. بنحوی که بتوانيد 
ديگران را نيز از همان مسيری که خودتان رفته ايد به راه نور و حقيقت 

 دعوت نمائيد. 
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مإمن بايستی پر از نور و معرفت و ارشاد و نصيحت و جلوههای 
بيند. رسول اکرم )ص( می فرمايند: "ِاتقوا فراسَه مثبت بوده و با نور خدا ب

المإمن فاّنُه َينُظُر بنوِر هللا" يعنی از فراست مإمن بپرهيزيد چون مإمن با 
 نور خدا می بيند. 
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 روش نوشتن دفتر برنامه ريزی عرفانی
 

حرکت به سمت خدا ات قبل توضيح داده شد، همانطور که در صفح
دارد و بدون برنامه ريزی پيشرفت مناسبی نياز به برنامه ريزی علمی 

 ايجاد نخواهد شد.
دستورالعمل ذکر شده در اينجا ممکن است توضيح واضحات به نظر 
بيايد ولی اگر عزيزان کمی به خود زحمت داده و آن را انجام دهند، مطمئنا 

برای نگهداری يک همانطورکه  از ثمرات آن بهره مند خواهند گرديد.
های زائد و علفهای هرز ضروری می باشد، نگهداری  باؼچه زدن شاخه

 وجود عرفانی زيبا نيز نياز به کار دائم دارد.
برگ خريداری  ٓٓٔيک دفتر شروع برای همانطور که گفته شد، 

نموده و از سمت راست آن به عنوان قسمت برنامه ريزی و از سمت چپ 
در بخش آموختنی  آن به عنوان قسمت آموختنی های عرفانی استفاده نمائيد.

های عرفانی، هرگونه آيات قرآنی، شعرها و ضرب المثلهای عرفانی و 
آموزنده و کليه مطالبی که به نحوی در راه پيشرفت عرفانی شما موثر می 
باشد را يادداشت نموده و گاهگاهی با خواندن و يادآوری، آنها را از 

هم می رسند، هنگامی که بخش سمت راست و بخش سمت چپ به  برنمائيد.
دفتر را عوض نموده و در جای امنی نگهداری کنيد و دفتر جديدی را مورد 

 استفاده قرار دهيد. 
در هنگام تعويض دفتر بايستی کليه مطالبی که در بخش آموختنی ها نوشته 

ضافی که  مهلت شده است را از بر کرده باشيد، بنابراين از نوشتن مطالب ا
تناب نماييد. حداقل در هفته يک آيه از قرآن کريم و آموختن آنها را نداريد اج

 يک بيت شعر را حفظ کنيد.
مربوط به طريقت عليه  ،دستورات عبادی که در اينجا ذکر گرديده 

کتاب بسوی قادری کسنزانی است که برای آشنائی با آن می توانيد به 
 مراجعه نماييد. ٕروشنائی 

مت راست دفتر( تاريخ )س در قسمت برنامه ريزی آؼاز کار،برای 
 :نمائيدمثال زير ثبت موارد را مطابق وده و امروز را يادداشت نم
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  91/99/39دوشنبه 
 عادات بد: -ٔ

 نامهربانی با همسر -دروغ گفتن -اعتياد به سيگار -بددهنی -پرخوری
 عادات خوب: -ٕ

راه انداختن ارباب  -دستگيری از مستمندان -بخشش -پيش سالم بودن
 رکاررجوع د
 امور عبادی: -ٖ

وز روزه مستحبی دوشنبه و ردو  -نماز صبح گاهی خواب می مانم
اذکار عشاء را کامل نمی  -اذکار صبح را نمی گويم -پنجشنبه را نمی گيرم

در  -هزار الاله اال هللا متوقؾ شده ام ٖٓاذکار نوزده گانه در سطح  -گويم
 نم اذکار جمعی پنج شنبه ها بطور منظم شرکت نمی ک

 افرادی که با آنان معاشرت می کنم: -4
 کامال بی اعتقاد است و به  حسندوستم  -پول نزول می دهدباجناقم 

دائما  اکبر دوستم بدبيار است و بخاطر بی برکتی -اعتقادانم توهين می کند
ابراهيم انرژی منفی دارد و معاشرت با او  -برايش گرفتاری پيش می آيد

 علی معتاد استدوستم  -س از زندگی می کندانسان را دلسرد و مايو
 افرادی که می توانم وسيله هدايت آنها را فراهم کنم: -2

شوهر خواهرم جستجوگر حقيقت  -برادرم تمايل ضد اسالمی پيدا کرده
اکبر همکارم در اداره در مورد قرآن صحبت  -است و نياز به کمک دارد

 های منفی می کند
 العاده:خوابها و اتفاقات خارق  -1

 ديشب خوابی که بياد بياورم نديدم
 

در روز بعد در باالی يک صفحه جديد با مطالبی مشابه ذيل نوشتن را 
 ادامه دهيد:

 
  29/99/39سه شنبه 

 عادات بد: -ٔ
 -چای را بدون قند خوردم  -امروز ؼذا را کم کردم و نهار نخوردم

کوچک دروؼی بجز يک مورد  -عدد رساندم 2عدد به  ٕٔسيگارم را از 
 برای همسرم گل خريدم -نگفتم
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 عادات خوب: -ٕ
به يک فقير  -درچند مورد به ارباب رجوع در کار کمک کردم

 تومان دادمٓٓٓٔ
 امور عبادی: -ٖ

 -خواب خود را نيم ساعت کم کردم و نماز صبح را بموقع خواندم
وره توبه چند آيه از س -دو هزار الاله االهللا گفتم -اذکار صبح را کامل گفتم

 خواندم
 افرادی که با آنان معاشرت می کنم: -4

از  -قبول نکردم ،برای شام دعوت کردپول بهره می دهد باجناقم که 
با  -عماد همکارم که اهل تقوا است برای کوهنوردی جمعه دعوت کردم

 -يکی از ارباب رجوع ها که فرد با فضيلتی است طرح دوستی ريختم
 اد است را قطع کردمدوستی خود با علی که معت

 افرادی که می توانم وسيله هدايت آنها را فراهم کنم: -2
يک سی دی قرآن به  -به برادرم يک کتاب بسوی روشنائی هديه دادم

از شوهر خواهرم برای مجلس ذکر پنجشنبه دعوت  -دادم  اکبر همکارم
 کردم

 خوابها و اتفاقات خارق العاده: -1
ه در کنار يک برکه بزرگ ايستاده ام نزديکی های صبح خواب ديدم ک

 و.......
سعی کنيد که مطالب فوق را هر روز و يا حداقل يکروز در ميان 
يادداشت نماييد. ضمنا هر روز در سمت چپ دفتر خود شعر و يا آيتی از 
قرآن که خوانده ايد و می خواهيد از برشويد را با ذکر تاريخ يادداشت نموده 

 قبل را مرور نماييد.  و هر روز مطالب روزهای
برای گرفتن راهنمايی در نوشتن دفتر، و يا اخذ کمک فکری در بهبود 
وضعيت عرفانی خود، می توانيد هر هفته در مجلس ذکر جمعی دفتر خود 

 را به خليفه خود نشان داده و از نظريات ايشان استفاده نمائيد. 
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 پيوست اول: تأثير موسيقي و دعا بر مولكولهاي آب
 

طالبی که در ذيل آمده نتيجه کارآقاي ماسارو ايموتو محقق خالق م
باشد که وی تحقيقاتي در مورد انرژي هاي روحي انسان،  ژاپني می

باورها، كلمات، افكار و موسيقي بر روي ساختار مولكولي آب انجام داده و 
 Message From« پيام آب»نتيجه اين تحقيقات را در كتابي بنام 

Water) (The .منتشر نموده است 
دو نوع آزمايش توسط آقاي ايموتو انجام گرفته است. در نوع اول وي 
با قرار دادن يك بطري آب مابين دو بلندگو، بمدت چند ساعت مولكولهاي 
آب را تحت تؤثير امواج موسيقي و يا دعا و ؼيره قرار داده و سپس آنرا 

ويربرداري نموده منجمد نموده و از ساختمان كريستالي تشكيل شده تص
 است.

در نوع دوم وي لؽات و جمالت مختلفي را روي كاؼذ تايپ نموده و 
آنرا بر روي يك بطري محتوي آب چسبانيده و پس از گذشت يك شب از 

 مولكولهاي حاصل از انجماد آب مذكور تصويربرداري نموده است.
تصاوير گرفته شده توسط وي نشان مي دهد كه مولكولهاي آب بطور 

اضح به موسيقي و دعا و ارتعاشات حاصل از افكار و نوشته هاي مختلؾ و
عكس العمل نشان داده و مواردي همچون موسيقي ناهنجار و گفته ها و 
نوشته هاي پليد و ناپاك تؤثيرات بسيار منفي در توازن ساختار مولكولي 

 كريستالهاي آب ايجاد مي كنند.
دعا و ذكر و افكار و جمالت  اين تحقيقات نشاندهنده نقش بسيار مثبت

محبت آميز در فرم گيري ساختار كريستالهاي حاصل از انجماد آب مي 
 باشد.

با توجه به اينكه آب عامل اصل حيات بوده و هفتاد درصد از بدن 
انسان را نيز تشكيل مي دهد، عكس العمل وجود انسان به موارد فوق الذكر 

 گردد. نيز امري پيش بيني شده تلقي مي
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 پيوست دوم: رويت پس از مرگ
 
دارد  لوازم اتومبيل فروشگاه دوستان خليفه، که ازی به منزل يكی شب

رفته بودم. او گفت که به جوانی طريقت داده که در بازار لوازم يدکی به 
عروؾ بوده است. اين جوان چندی قبل تمام لوازم زندگی خود از زرنگی  م

 حال در قبيل يخچال و تلويزيون و ؼيره را از منزل مسکونی اش به انبار
دوستانش منتقل نموده و موجودی حسابهای بانکی اش را نيز  ازی يك تعمير

به صورت تراولر چک نقد کرده و بر روی ميزی قرار داده است. سپس از 
افرادی که در طول ساليان متمادی با آنان کار کرده دعوت کرده که به  تمام

 آنجا بيايند.
پس ازورود آخرين نفر، او در انبار را از داخل قفل می کند و يک 
يک افراد را مورد خطاب قرار داده و هر کدام را در رابطه با معامالتی که 

آگاه می کند. مثال می  با آنان انجام داده و کاله هائی که بر سرشان گذاشته
 دادم، شما به عنوان نو  به كهی فنر محموله كمك  آن من فالني،ی آقا گويد:

دو  و خريدم تومان هزار چهار را هركدام من و بود شدهی بازساز و نو نبود
 تومان هزار دوازده هزار تومان خرج بازسازی آن کردم و به شما به

شتم هشت ميليون استفاده بردم و و از اين کالهی که سر شما گذا فروختم
 يک هفته به ترکيه رفتم و حال کردم. 

پس از اين توضيحات که دود از سر آنان بلند کرده است، ايشان 
خطاب به حضار می گويد: همان طور که مالحظه می کنيد من پولها ، 
اموال و حتی وسايل زندگيم را در اينجا  جمع کرده ام. شما می توانيد بابت 

هائی که من به سر شما گذاشته ام  از اين تراولر چک ها برداريد، يا  کاله
از وسايل منزلم برداريد، و يا اگر جوابگو نبود، تقسيط کنيد تا بعدا بپردازم، 
و اگر رضايت نداديد، برايتان هر کاری که صالح بدانيد می کنم. حتی اگر 

دهم، ولی هر کس  الزم باشد، کليه ام را می فروشم و پولش را به شما می
که از اين اطاق خارج می شود بايستی با من تسويه حساب کرده و من را 

 حالل کرده باشد. 
حاضرين در جلسه با تعجب به هم نگاه می کنند و نمی دانند که چه 
اتفاقی افتاده است. بعد از مدت چند دقيقه سکوت حيرت آور، يکی از آنان 

آن پولها و يک ساعت روميزی که در آنجا با خنده از جا بلند شده و کمی از 
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بوده را بر  می دارد و می گويد: من که حالل کردم بابا !  شما هم رضايت 
 بدهيد چون اين بنده خدا می توانست که اين جريانات را به ما نگويد!

پس از او ديگران نيز يکی پس از ديگری با وی مصالحه کرده و از 
بدون آنکه با وی به توافق برسد قصد  در خارج می شوند. يکی از آنان

خروج از در را داشته و می گويد: اين کاری که تو با من کرده ای من را 
گيج کرده و من االن نمی توانم تصميم بگيرم و نياز به وقت دارم که اين را 
هضم کنم. جوان مذکور از خروج وی جلوگيری می کند و بعد از مدتی 

خره با وساطت ديگران اين شخص هم رضايت فرياد، باال داد و کلنجار و
  می دهد. 
كردن اين ماجرای عجيب، دوستم گفت که ممکن است  تعريؾ از پس

امشب اين جوان به منزل ما بيايد. هنوز حرؾ او تمام نشده بود که اؾ اؾ 
در زنگ زد و دوست من پس از جواب دادن گفت: عجب حسن تصادفی! 

 خود طرفه.
شد و جوانی متواضع و خوش سيما وارد شد. با پس از مدتی در باز 

من و تک تک افرادی که در مجلس بودند، حتی بچه ها به گرمی سالم و 
 بايد كه داردی ا وظيفه كه انگار كوتاهي، مدت احوالپرسی کرد و پس از

، به شرح ماجرای زندگی خود پرداخت و عاملی که باعث شده  بدهد انجام
 ست برداشته و توبه کند را مطرح کرد.بود که از کارهای ناجور د

از قرار عاملی که وی را مجبور به اين کار کرده بود، رويتی بود که 
در يک حالت مشابه رويا برای او رخ داده بود که طی آن او زندگی بعد از 
مرگ و محاکمه خود در روز جزا را می بيند. پس از اين رويت، سرطان 

 ا می يابد. اين شخص به نحو معجزه آسائی شف
 حوصله از آن به پرداختن و استی طوالن اين جوانی زندگی ماجرا 

 ازی در بچگی و مادر گفت،ی او م كه بطوریی ول است خارج اين بحث
 و رنج وی تنگدستی منتها در فقيری ا خانواده در و او شده جدا پدرش
 نسبت را اوی زندگی كاستيها وی مادری ب است. رنج شده بزرگی ناراحت

ی پ از زمان طفوليت به هر نحوی دری به خداوند خشمگين نموده و لذا و
 از آن خوشش خداوند كردهی م فكر كهی كار خدا بوده و هر از انتقام گرفتن

 . است رسانده ی م به انجام را آيدی نم
هنگامی که اين شخص رويت پس از مرگ و جريان محاکمه اش را 

را نداشتم و چون فکر کردم که تعريؾ کرد، من امکان ضبط صدای او 
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 قرار شنيدن اين داستان می تواند برای ديگران نيز آموزنده و مفيد باشد،
برايم   را رويتش داستان مجدداً  خواستم كه او از و گذاشتمی و بای ديگر

 :مطالب زير از روی صدای وی باز نويسی شده است . كند تعريؾ
 

 از بعد كه بدهد نشان من به كه خواستم خدا از من گفتم، كه همانطور
 مورد در قضاوت و ای بكند معامله چه من با می خواهد رفتم دنيا از اينكه
 ود؟ ب چيزی خواهم چه مستحق من و بود خواهد صورت چه به من

 كشيد طول زمانی چقدر لحاظ از كه نمی دانم رإيا حالتی مشابه يك در
ديدم  دادگاهی را تم،هس مكان و زمان در حركت حال در كه كردم احساس

 كل سياهی به نور يك و بزرگتر ولی بسيار معمولی بود دادگاه مانند كه
 رنگ سياه هم دادگاه و ديوار در و صندليها و ها پرده .بود حاكم دادگاه
 با بنحوی كه معمولی نبود، نور مانند بود، آنجا در سياهی كه نور .بودند

 دست با ميشد كه سياهی بود يك مثل .نيست قابل تشريح دنيا اين احساس
يا چيزی  وزنی و احساس اينكه بدون كرد، جابجا و كرد بلند و كرد لمس
 .باشد داشته

 مثل بود، خيلی قشنگی هم سفيد نور يك سياه نور بر عالوه دادگاه در
 را آنها ميشد بود، بنحوی كه شده عجين سياهی درهم اين با كه مهتاب نور
 .كشيد مهتابی بيرون نور اين از سياهی را شد يعنی می كرد، جدا هم از

 سياهی كه يعنی يك كند تصور اينرا نفر می تواند يك چطور نمی دانم 
 جدا كرد سياهی را ميشود ولی هم ميشود، درهم و سپيدی قاطی ميشود يك با
 ولی مطمئنم عملی است برام تشريحش ام ديده اينرا منكه  .سپيدی را هم و

 مجسم آنرا مادی ميخواهند ابعاد با برای افرادی كه تحال اين احساس كه
 .است مشكل كنند

 به سياهی ترسی را و زيادی می داد آرامش انسان مهتابی به نور آن
 دادگاه به ترس و با آرامش من لذا !می لرزيد انسان دل كه می كرد القا آدم

 دموسياهی وجو سياهی سياهی خودم آن كه بود اين من احساس .شدم وارد
 .بود شده سپيدی عجين پاكی و آن با كه بود

 جايگاه شهود، جايگاه مدافع، وكيل جايگاه قاضي، جايگاه دادگاه در
ولی  داشت دادگاه معمولی وجود مانند همه ؼيره و حضار جايگاه منشی و

 .نبود دادگاه در من كسی جز و خالی بودند آنها همه
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 يك و سياهی قرارگرفتم آن و نور آن تاثير تحت شدم دادگاه وقتی وارد
 هزاران فهم و درك لحاظ انگار از كه شد ايجاد من خاصی در شعور حالت
 مادی و شعور و فهم و درك از بيشتر برابر ها حتی ميليون يا و برابر

 در اموری كه همه كه بود اين داشتم احساسی كه آن حالت در .بود ی اميدنيا
 مطلق و بقولی حق كامل و افيتشف و منتهای عدالت در است انجام حال
 .است

 آرام و صدائی ماليم.داد قرار خطاب مورد صدائی مرا ورود از پس
می  چه گفت: من به صداد. می كر مطلق صحبت ونفوذ آرامش با كه

 .بله گفت: صدا ؟ الهی است عدل دادگاه اين آيا گفتم: من خواهي؟
كسی  چه زا گفت: صدام. دار شكايت و شاكی هستم گفتم: من من 

 جواب آرامش مطلق با صدا  .شاكی هستم خدا گفتم: از من شاكی هستی ؟
 صدای تو دارد و است اتهام مقام در االن خداوند بگو!  را ات شكوائيه داد:
 گفتم: می كردم زمينی صحبت حالت و همين لحن با كه من  .می شنود را
 وكيل مدافع؟ وكوقاضی  ولی كو می شنود او و می گويم من دارد؟ فايده چه

 ،كسی باشد رای بدهد كه كسی باشد ، كند قضاوت كه كسی باشد بايد آخر
 !كه كسی نيست اينجا آخر كند، دفاع من از كه

 عضو خودت و مدافع وكيل خودت قاضی و خودت اينجا گفت: داص
 ای و گيرنده تصميم خودت اينجا .كاره هستي همه خودت و شهود هئيت

و  درك آنقدر من می آمد صدا موقعی كه  .هستي دتخو هم آخر رای دهنده
 راجع دلم ای در وشبهه جای شك هيچگونه كه بود رفته باال شعورم و فهم
 همه بقولی آنجا .نداشت وجود گفته می شد حرفهائی كه صحت و حقانيت به

می  دل به می شد گفته كه هرچه لذا و نبود دل چيزی جز و بود دل چيز
 .نداشت وجود ای نيز شبهه و شك جای هيچگونه و نشست

 كردم قبول و قاضی هستم خودم دادگاه آن در كه كردم باور من لذا
 دارد و است دادگاه اتهام در مقام در االن خداوند كه حق به صددرصد

 نه و می خواستم دنيای ترا نه من خدايا گفتم: لذا .می شنود را من شكوائيه
 شؽل اين نه را، دردت نه و خواستم می را مرضت را، نه زندگی دنيائی ات

 اين اعتياد نه و می خواستم را كار اين نه را، زن اين نه و می خواستم را
 مرض اين نه و می خواستم مشروبخواری را اين نه را، مخدر مواد به

 بی مادر ومن بگيره بچگی مادرم طالق در می بايست چرا .را سرطان
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 بزرگ عقده با و دبختی زندگی كنمب و فقر با می بايست چرا بشم؟ بزرگ
 بشم؟

 و زندگی گيج در من می دانی كه خودت كردي؟ چكار من با تو خدايا
برای  منو كيم؟ من آقا و می گفتم: االسالم حجه پيش می رفتم .بودم حيران

 داده، فهم تو به خداوند داده، عقل تو به خداوند می گفت: چی آفريدن؟
 خداوند فرستاده، پيؽمبر خداوند داده، شعور داده، پا و تو دست به خداوند

 من .كني درك آنها را بايد تو كرده، نازل آيه اينهمه خداوند فرستاده، قرآن
 كيم؟ من می گفتم: !تو می گفت: كنه؟ درك را اينها كسی بايد می گفتم: چه

 خداوند كسی كه اون آخه داده، خدا هستم چه هر من كه !چيزی نيستم كه من
 !من كرده است نيستی را خدا كيه؟ داده فكر و عقل و داده پا و دست بهش

 .بكنه خوب و بد انتخاب نمی تواند نيستی كه
 منه؟ چی مال خداست، مال چشم خداست، مال فهم خداست، مال عقل

ی يمی گو وتو داده من به خداوند كه االسالم آقای حجه منه چی مال واقعاً 
 داده؟ من به را اينها خداوند كه چيم گو منب تو داده؟ تو به را اينها خداوند

آنهم  بودم؟ نطفه قطره يك ؟ داده بهش را اينها خداوند كه بودم سلول يك من
 هيچ كه من و بوده خدا مال كه اش همه اينكه نتيجه پس بوده خدا مال كه

 اش همه هاش وسيله . كرده داده خدا چی انجام هر كه هيچ اين پس !ام بوده
 !بوده او مال

 كار و رفتم من اگه خدايا گفتم: ، و گفتم را حرفها اين توی دادگاه من
 و اسباب .بوده تو مال كه همه اش كردي؟ تو يا كردم من واقعاً  كردم خالؾ

 جهنم در را ميخواهی من حاال بنابراين بوده تو مال اش همه كه وسايلش
  بكن! و بيا خوب بكني؟ جهنم ميخواهی در را يعنی خودت بكني؟

 داری در بهشت را بكنی يعنی خودت بهشت تو ميخواهی منو اگرهم
 .می كني

 در خودم ذات به و خودم فطرت به من كه گفتم هم اينرا دادگاه در البته
 .می كنم خالؾ كار كه ميكردم می دانستم خالؾ كار داشتم كه آنموقع
می  بنهي من به وجدانم آن دميدي، من در تو كه پاكم روح آن پاكم، فطرت
توجهی نمی  آن به ولی من نكن را اينكار نيست، درست كار اين زد كه
 الگو يعنی كسی را . اون برم سمت به كه نمی ديدم چيزی را چون .كردم

راهی  آن اش همه لذا و بدم انجام من می كنه او كه كاری را آن كه نداشتم
 است بمشروبخوری خو می ديدم. می كردم فكر و كه می ديدم می رفتم را
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 انجام آنرا و است می رفتم خوب مخدر مواد می ديدم !آن  دنبال می رفتم
 من به ذاتم فطرتم، .می رفتم آن دنبال است خوب قمار می ديدم .می دادم

ولی  ميكنه، گوشزد همه به ميگه، همه به می كرد، من گوشزد به می گفت،
 .واقعی بودند خواب در كه بودم افراد از دسته آن جزو من

 به را خودشان عده يك و خوابند واقعاً  عده يك هستند دسته دو افراد
 .اند خوابيده هم كنار در می بينی هر دواينها كه علی الظاهر .اند زده خواب

 را خودش كدام و خوابه واقعاً  كدام دهی كه مي تشخيص كجا از حال
 تكان يك واقعی است كه خواب كس آن ، كن صدايشان برو ؟ زده خواب به
 جا از فنر ميگی مثل كه هللا اال اله ال يك ميگي، كه ذكر يك می دهي، كه

ميزنی  فرياد گوشش در چه هر زده خواب به را خودش ولی آنی كه می پره
 .ميكنه سياه راو ت داره و است بيدار اون چون نميشه بيدار

 كار دنبال من بيدارم، من ميگه دلش در و می خنده ريشت به داره اون
 !كن ولمون مارو بابا هستم خودم

نمی  طرؾ كه نكن فكر ، ؼيره تباهی و و فساد دنبال ميره اونی كه
 به دم به دم كه داده نوری از خودش ، وجدانی داده هم او به خداوند ه!فهم
 مثل ولی او است می كنی اشتباه كاری كه اين ميگه و می زند نهيب او

 نشنيدن به ولی خودشو شنوهمی  رو صداها زده به خواب خودشو  آدمی كه
 .می زنه
 سياه راو ت من نبودم، كار سياه من خدايا گفتم: من آنجا در حال هر به
 تو و بودم خواب واقعاً در بلكه بودم نزده خواب به را خودم من نكردم،
 .ميداني را اين خودت

 و می گفتم دل ته از نمی خواستم، را اينها من خدايا می گفتم كه من
 ادراك آنقدر آنجا در .بود حقيقت مطلق نيز بودم خواب در كه گفتم می اينكه

 چيزی جز ديگر كه بود رسيده مطلق حق ای از درجه به و بود باال فهم و
 همان بود، مشخص امر حقيقت چون حال هر به .آورد زبان نمی شد بر حق
می گوئی  چه گفت: هر می كرد صحبت خداوند طرؾ گوئی از كه صدا

می خواهی  چه كه بگو من به می گوئی حال راست واقعاً  تو و است درست
 خدا داری چيست؟ از ای كه مطالبه آن و

 هر كه گفتم و كردم مطرح می خواستم كه را چه هر من دادگاه آن در
 می گوئی حق كه آنچه هر گفت كه و ديد را من دل او كردی و تو كردم چه

می كنی  ی كهيبرای ادعا ده،ش تو به ظلمی كه برای اين ببينم بگو و است
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 بنز بی خانمانی ، و اعتياد اينهمه بی مادری ، بی پدری ، بی مهری ، بابت
می  رفتي، خانه برهنه می خواستی پا كفش شد، می خواستی دوچرخه

 زن  .كردم نمی خواستی سرطانی ات درد ی!خوابيد خيابان خواستی در
 من چه اگر خواهی ؟ چيزی می افتاد، چه گيرت بد می خواستی زن خوب
 ! كردي بد به تبديل را همه تو و دادم خير به را همه دادم تو به را هرچه

 نشده برآورده دنيا در و داشتم آرزو كه را آنچه هر اينجا گفتم: در من
 االن و بودم پابرهنه گفتم: من.می دهم تو به من بگو تو گفت: .ميخواهم آنرا

 ماشين بهترين بودم بی ماشين .ميدم تبه ميخواهم،گفت: را كفش اعالترين
 نداشتم خوب زن ميخواهم، را كاخها بزرگترين بودم بی خانه ميخواهم، را

شؽل  ميخواهم، را مادر بهترين بودم بی مادر ميخواهم، را زن بهترين
 را پول بيشترين نداشتم پول ميخواهم، را مقام بهترين نداشتم، مناسب

 در ميدهم، بهت می گفتم، می گفت: نم كه را چه هر وخالصه ميخواهم
 ما ذات در آوردن كسر و نداشتن و نداری مفهومی ندارد درنزد ما اينجا
 .نيست

 درخواست خداوند از را دنيا اين كل كه رسيدم آنجا به من خالصه
 من و داد من به قولش را ای چانه و چك كوچكترين بدون او و كردم

 .است طلقم واقعيت و حق قول اين كه ميدانستم
 من كه گفتم و آوردم در خوشحالی بال از گرفتم را دنيا موقعی كه من

 !هم رسيدم درجه اعال به و رسيدم آرزوهام به آخرش
 ايران، تهران، می خواهي؟ چه بگيری ديگه را دنيا كل وقتی كه 

  .داد را همه و درخواست كردم را همه ؼيره و اقيانوسيه اروپا، آسيا،
 اي؟ نگرفته كسی اشتباه با را ما واقعاً  يعنی تو داياخ بگم ميخواستم

 يا و گرفته اشتباه كسی ديگر با را ما خدا شايد اين كه افتاد شك دلم در آنجا
انجام  سری گناه يك كه من چون كرده اشتباه ها كتاب و توی حساب اينكه
می  و می آورند ؼيره و زنجير و ؼل كه بودم خوانده قرآن تو .بودم داده

 !نيست اين خبرها از اصالً  كه ولی اينجا می برند و يرندگ
ًً  .كرد قبول خدا و كردم من ادعای زيادی كه آنهمه از بعد  مرا مجدداٌ

 يادت تو كه هست هم سری چيزها يك حاال گفت: و داد قرار خطاب مورد
 به كه ی بوديها خسارت عوض در دادم تو به ی كهيچيزها اين .نيست

 كرديم، تو حق در را ظلمها اين ما كرديم، ما! زديم، باشه تو به ما ادعای تو
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برای  ولی ما نيست هم يادت ای و كرده تو كه سری كارهائی هست يك حاال
 .ايم كرده كتاب و حساب را آنها تو

رفتی  دفعه فالن يادته گفت: نبوده؟ حواسمان ما كه است چی ها گفتم:
 عريضه و برای خالی نبودن آشنايان از مرده فالن برای دفن زهرا بهشت

برای  فرستادی اونهم صلوات اينقدر گفتی و هللا اال اله ال اينقدر جلوی فاميل
 نمی فرستادی و برای من كه را اونها بيايد؟ خوششان از تو ديگران اينكه

را پای گلی  آبت ته خوردی و آبی را فالن اينكه يا ونی؛   می دا هم خودت
 دلت ديدی و ای را مورچه يك ميشدی و شتی رددا آگاه ناخود يا ريختی و

 مرده اقوامت كه بار فالن گذاشتی يا كمی آنطرفتر يك را پايت و آمد رحم به
تاكسی  سوار موقعی كه خواندی يا نماز هفته يكی دو ترسيدی و تو و بود

 بود؟ رسوم و برای رسم نبود، برای من البته شدی سالمی كردی كه
 در می كرد را صحبت آنها افعالی كه تمام دمی ش زده كه حرفها اين
 .می نشست دلم در آن واقعيت و شد مي كشيده تصوير به جلوی من
 از وقت هيچ دادی آيا مي انجام كه ی رايكارها اين داد، ادامه مجدداً  او

 خدا؟ گفتی يا مثالً  يا كردی و ياد را من دل ته
 بی پول قعی كهموا كردی مثالً  را اينكار بعضی مواقع چرا، البته

كردی ولی  را ياد ما دل ته از بود شكسته پايت كه دفعه آن مثالً  يا بودی و
 باز ولی ما بود ات پای شكسته بخاطر و پول بخاطر نبود ما بخاطر آن

 .داديم را جوابت
خيلی  خدايا بگي: بدهی و قرار خطاب مورد كه مرا نشد دفعه يك
 خيلی دوستت خدايا بگي: يا ودادی  من به مرضی كه بخاطر دارم دوستت

 ! دادي من به سالمی كه تن اين بخاطر دارم
و  نبود يادت چيزهائی كه اين عوض در حاال عيبی نداره ! حال هر به

  می خواهي؟ چه بينم بگو بوديم كرده حساب ما
كه  ما وگرنه بود يادت چيزها اين بزرگی كه چقدر تو :خدايا گفتم

 چيز هيچ من نه گفت: .بيرون می رفتيم در از مداشتي و بود شده فراموشمان
 كردي، تو را سالمه .حساب می كنم را چيزها ريز ريز و نمی رود يادم

  .بگذاري قيمت بايد خودت حاال گفتي، تو را صلواته خواندي، تو را نمازه
 بقول كه اينها بابا گفتم: بودم شده شرمنده لطؾ همه از اين كه من
 !داديم انجام عريضه برای خالی نبودن ما و الكی بود معروؾ
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 من موجودات و بوده درش من اسم بوده، خير باالخره ،هباش گفت:
 مهربانيم و هستيم ما كريم ؟داري چكار تو اصالً  حاال .اند بوده دخيل درش

  .بدهيم تو به را پاداشش خواهيم مي و
 در و عشق می كردم و درمی آوردم بال من و می گفت او حال هر به

 !خودته حق ذات ی برازندهيخدا كه حقا می گفتم: دلم
 حساب با كه هم ديگه كره زمين يك هم اينها بابت ديگه بده خوب گفتم

 !بريم و بگيريم ما و زمين كره دو تا  های قبلی بشه
 .تره بس هم بس از بله گفتم: بسه؟ گفت: 

 ادعا هك هم ی راياونها و داد را كرديم ادعا ما كه چه هر حال هر به
 روی آن قلمی كه و يك طوماری بود يك می داد، كه او و را داد بوديم نكرده

 و تند خودش قلم بدهد. حركت را قلم كه دستی نبود! می كرد حركت طومار
جای  يك از طومار و می نوشت اين می گفتم من و حركت می كرد تند

 جمع طومار كه می نوشت قلم و تاريكی می آمد سياهی و بين خاصی از
 .ميشد

 همه بجز حاال گفت: و داد قرار خطاب مورد مرا مجدداً  خداوند
  خواهي؟ مي یچيز چه ديگه دادم تو به ی كهياينها

 مثل ديگه تو بابا گفتم: خودم به و شدم كمی شرمنده يك اينجا ديگر
ای  نكرده ی كهيای برای كارها گرفته را دنيا همه هستي، رو خيلی پر اينكه

 رويت به كالم يك و نكشيده رخت به اصالً  كه هم را هتگنا بدی و و
  خواهي؟ ميی چ ديگه نياورده،

 چقدر هر انصافاً  چون! ديگری نمی خوام چيز هيچ نه گفتم: بنابراين
  .باشم نكرده درخواست كه فكرم نرسيد ای به ديگه چيز كردم فكر كه هم

 اين بار چندين خداوند ديگری نمی خواهم چيز گفتم اينكه عليرؼم
 هر كه ی حسنايتاسما به قسم ديگرگفتم: جائی كه تا من پرسيد از را الإس

 و است من حق كه چيزی است آن از بيشتر اين و است بس بس گرفتم چه
 .نمی خواهم چيز هيچ ديگر

 می كنم برای همه كرمم بخاطر كه كاری را حاال خوب گفت: خداوند
 برابر ده را شده نوشته كه یيزهاكل چي كه اينست آن و می كنم هم برای تو
ضربدر ده کرد، شد بيست  را زمين كره تا دو .می دهم تو به و می كنم

 همه با و مردم با ی ويدارا و ثروت و عظمت و نظر وسعت از برابر
 !خصوصياتش
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 و لطؾ همه بدست آوردی اين كه فهم و درك آنهمه با آنجا در ديگه
 چه آدم كنيد قضاوت خودتان ،می بيني كه را بخشش و كرم و مرحمت
 بگم من نيست الزم ديگه اينرا .ميده دست و حالی بهش شور چه شادی و
 خيلی كم درمياره كه خوشحالی بال از بگم اگه .كنيد تجسم می توانيد خودتان

 !ام گفته
 اون مال فقط كه كردم ناشدنی پيدا وصؾ نشاط و شور يك من خالصه

 هم تشريح حتی قابل دنيا اين توصيفات با و دنيا نيست اين مال و دنياست
نمی توانی  اصالً  بدهند تو به دنيا اين در اگر را حال و شور اون .نيست

 .می ميري شعؾ شدت از بكنی و را حتی تحملش
 را قدرتش گفت ببينم راو ت می خواهم خدايا گفت موسي)ع( حضرت

 داد نشان را شجالل از يك چشمه كرد كه اصرار! نمی توانی ببيني نداری و
 و شور و شعؾ چنين يك با من خالصه .شد بيهوش حيرت از موسي)ع(
 عنايت من به خداوند ی كهيقلمرو سمت به كه آمدم دادگاه بيرون حالی از

 و شكل و و وضع سر لحاظ از كه نفر يك آمدن بيرون موقع .بروم بود كرده
 باد. ش رد من ؽلب از مالئكه نفر يك با كه ديدم را بود خودم شبيه شمايل

 آن كه دانستم ندارد توضيح به چيزی نياز و حاكم است آنجا در شعوری كه
ولی  كراهتی نداشت يا زشتی و وی هيچگونه !است دوزخ مالئك از مالئكه،

 !داشت وجود دادگاه در كه سياهی بود رنگ به
 تمام بله، گفت دادگاهت گفتم: داشتي؟ دادگاه گفت: من  به شخص آن

 گفتي؟ را ناراحتی هايت و دردها و ها ؼصه و ؼم گفت: بله، م:گفت شد؟
 چه هر بله گفتم: كردي؟ ادعا خوب گفت: برای اونها گفتم، را همه بله گفتم:
هم نمی  تو اگر چون نبودند مهم زياد اونها خوب گفت .گرفتم خواستم مي

 و سالم اون بابت ببينم ولی بگو ميداد بهت را حقت خودش گفتی خدا
  چی گرفتي؟ اينهات و ها روزه و نمازها و ها اتصلو

 كه ی داشتميچندتا يك بودم نداده چيزی انجام اونها از منكه بابا گفتم:
 داده انجام اينها و ديگران آمد و خوش عريضه برای خالی نبودن هم اونرا
 به دنيا يك اندازه به گفتيم ما و كرد خيلی كرم خدائيش هم برای اونها .بودم

 كم گفتم: داشتي؟ ذخيره يعنی اينقدر كم گفت: طرؾ .داد هم او و بده راج ما
 گفت و داد تكان تؤسؾ به سری را اون! خيلی گرفتم ولی بجاش،  داشتم
 ديوانه اين از اينكه مثل تو بابا گفتم: من ی!ا گرفته متؤسفم! خيلی كم برات

 اال اله ال كي و صلوات و سالم يك آخه اومدي، اينجا مردی و ی بودی كهيها
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ارزشی  نه و كرد كاری برای من نه ميدانم هم خودم نمازی كه يك و هللا
 !گرفتم ؟ ميگی كم تو گرفتم را زمين يك كره و دادم را داشت

 بردار ما سر از دست تو : بابا گفتم من .گرفتي خيلی كم آره گفت:
 !باشه، برو گفت: .زندگيمون و بريم سركار ما بگذار

 من .جهنم ميرم دارم من گفت: ميري؟ داری كجا تو :گفتم او به من
 دنيا اون ؼارتی در قتل فجور و و فسق چه كی هستی و تو ديگه بابا گفتم:

 ديگه تو دادند، اينقدر بهمون را بود خراب وضعمون اينقدر كه ما كردي؟
 چنگيز يا و هيتلر همطراز تو داری ميری جهنم ؟ نكنه كردی كه چيكار

 و خيلی بهتره تو از اين اتفاقاً  نه گفت: بود او ای كه با ئكهمال اون خاني؟ 
 هم آخه عاقل آدم چون است ديوانه و مجنون حتماً  پس گفتم:! بهتری بوده آدم

 برين ميخاين جا هر شماها بابا اصالً ! جهنم؟ تو ميره پای خودش با خودش
  .كنيد ولمان را ما و

 .برمی گردي يری وم هم تو می بينم در جهنم را تو گفت: طرؾ
 خودت ايشاال تو، بر خدا لعنت گفتم: و كردم اون من لعنتی نثار ديگه اونجا
 خدا را من جهنم؟ يكی برای چی برم من جهنم! تو بريد فاميلت و و فك

 من داده! به را دنيا بيست برابر  كردم ی كهيكارها بخاطر
 وسيعی كه قلمرو سمت به نفر، دو آن از شدن جدا از بعد حال هر به

 حكومت به كردم شروع آنجا و در كردم حركت بود كرده عنايت من به خدا
 اين در بودم نرسيده آن دنيای زمينی به در و بودم طالبش كه آنچه و كردن

 هر ؼيره، و تجمالت و زن و كاخ و هواپيما و پول از .داشتم در اختيار دنيا
 كمال حد به م معنی وتما به من و می شد حاضر می كردم اراده كه را چه
  .می بردم لذت آنها از

به  كردن حكومت مشؽول من و گذشت منوال همين روزی به چند
 باوری كه آن در چون می بردم لذت خيلی هم و بودم امپراطوری خودم

می  شكر خدارا اش و همه نمی ديدم اينها از باالتر چيزی را ديگر داشتم
 و لطؾ عجب خدايا می گفتم: دائم .ييدنيا اين شكر نه واقعي، شكر .كردم

 ارحم واقعاً  تو خدايا اي! داده من چيزی به عجب اي! من كرده مرحمتی به
 حتی در من !برازنده توست فقط می گويند كه صفات اين الراحميني! تمام

 لذتی به چنين در و اينجا بيام وقتی بميرم كه نمی كردم تصور هم خيال عالم
 ؼيرقابل كه زيبا نوری بسيار ديدم ناگهان كه بودم همين عوالم در .ببرم سر

 يك چيزشگفت نبود، نور تنها نور اين .افتاد روی كاخم بر بود توصيؾ
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 تركيبی دل بود، آهنگ و شعر و موزيك و نور تركيبی از و دلنشين و انگيز
 ذره هر و می آورد در حيرت شادی به از شدت راو ت اش ذره هر كه آويز
نشاط درمی  به راو ت و می آد در رقص به های وجودت ولسل تك تك با اش
 با و باشه داشته آهنگ كه نوری بياد يك ميشه مگه چيه؟ ديگه اين دايا! خآره
های  سلول و باطنی ات ذات اون و عجين بشه روحت با و بخونه آواز دلت
 بحال تا كه لذتی ببره به راو ت نور اون و دربياد رقص به نور اون با بدنت

 سلول تك تك انگار لذتی كه واقعي، لذت اي؟ نداشته هم را تی تصورشح
 دل می خندند؟ ته از و می كنند حال دارند های بدنت

 چنين بوده؟ كجا حالبه  تا آويز دل نور اين ؟چيه اين كردم: الإس
 اينل! حا در نه و گذشته بوده در نه نبوده؟ ما تشكيالت و دم در چيزی كه

 اين با ی ويزيبا اين با آهنگ، اين با نور اين كه گفتند نم به آمده؟ كجا از
 خداوند خلقت در كه چه آن هر نيستی و و هستی و دنيا به تا مياد عظمت

 بگير، عشق آرام باش، آرام كه بگه ، اونه ای از ذره تو زمين اين ،كه است
 داره مطلق حق ای از ذره مياد، واقعی داره روح !مياد داره و راهه در
 از كه باش هوشيار متوجه باش، باش، مواظب تو باشه، حواست تو اد،مي

 با و آواز و رقص با را پيام اين نور آن .متالشی نشي نشي، منفجر حيرت
 اون و شعر اون  .ميگه لطؾ با و شعر با با مهربانی و آويزی ميده، دل

 بدر خوا بخواب، تو ميگه: و می كنه خواب در می كنه، آرام را دنيا نور
برای  را خودت و باش آماده تو  .كنه عبور و بياد ميخواد عشق كه باش

 .كن مطلق آماده عشق آن و مطلق نور آن پذيرش
 ي،يخدا بنده يك كه دادند جواب برای چی تجلی كرده؟ نور اين گفتم:

 می كرده جابجا بازار در بار كسی كه كارگر بازاري، يك معمولي، آدم يك
 شهبرد  اينجا از كه قراره و گرفته خداوند از را قشح و شده تموم دادگاهش

 نور همان نور اين .بشه مستقر بهشت در و شا ابدي جايگاه به بره و
 زمان، اين كرات، كه اين آمده! عشقه نور همان و صفا نور همان عظمت،

 هكن خواب در را آنها وه كن آشنا عشق اين با را كائنات اين و ستارگان اين
 اگه .كنه عبور بياد بتونه بازاری دادند كارگر اون به شقی كهع و عظمت تا

 عظمت را اين پذيرش قدرت ها آن ،نكنه آماده را موجودات نور اين
 !متالشی ميشوند عبورش تحت و داشت نخواهند
به  را وجودم ذرات تمام چون .شدم عاشقش نور اون ديدن با من 

 خبر ازش خودم كه بودملطيفی  دل دارای يك انگار .عشقبازی می گرفت
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 ذرات اين نشست در و آمد ،موزيك آن آوا، آن نور، آن ذره ذره چون نداشتم
می  گذر حال در را عشقش و عاشقه بار ميليارد عاشقی كه مثل و من دل

 چند من و كرد خراب را من حال بد جور !كرد خراب را من حال بينه،
 رد و آمد ،عشق اين ، عظمت اين شد! رد و آمد اين تا شدم روزی منتظر

 تخت ديگه، تخت يك در تخت اين و تخت يك در نفر يك كه ديدم من و شد
 تختی بود و بود نور اش همه كه تختی بود ،.....تخت  در تخت تخت، در
 با نور، عشق، با بود شده بافته اش همه كه تختی بود ،بود عشق اش همه كه
 بود. حقش متی كهباعظ !باعظمت بود، حقش حقی كه ! باحكمت با

 اين. آن بر بود سوار بود و عجين اين معرفت، آن صفا، آن عشق، آن 
 بود ايجادكرده را آن كه بود اين چون او، بر بود نگين اين او، بر بود حاكم

 موقعی كه را اين!  روی آن بود نشستههم االن  و بود آن مستحق و
 از ، وگرفتم خواستم خدا از من عالمی كه اون از من، كره از عبوردادند

 !رفتم حال از شدت حيرت
 را عشق اين ای از ذره من دل . رفت حال از كه بود من دل اين

 و رفتم حال از هم من و رفت حال دل از اين و نشاند خودش در و گرفت
 را اين بايد من و ميخوام را اين من كه گفتم ،آمدم حال به موقعی كه و افتادم

 !خواستم خدا مي از
 از هستی كه اون و دنيا اون اومدن، حال به از بعد لحظه مونه از

 در ارزشش و تار شد و آنی تيره در، بود پذير دل آنقدر برايم و گرفتم خدا
 به نور، همان به ،خودم ذات به برگشتم اينجا !!شد نيست به تبديل من نزد

 طلب اهاشتب كه می كردم طلبی بايد !ام اشتباه گرفته ديدم و ،پاكی دل همان
 .زدم زار اينجا وای واي!  .كردم

 ه! رفت كالهی سرم چه كه فهميدم اونجا
 با من . توی دادگاه برگشتم كنان شيون و زاری كنان و كنان باز ناله

 ، بودم شكرگزارش .بودم شده خارج دادگاه از مطمئن و كنان پرواز عشق،
 را حق و ام گذاشته كاله را خدا سر كه می كردم فكر چون زباني، البته

 آرزويش كه را آنچه و ام رسيده مقصودم و به ام گرفته را دنيا و ام گرفته
 و شيون كنان ناله من بود. بنابراين اشتباه صورتی كه در .ام گرفته داشتم را

 هرچه كه دانم مي پروردگارا خدايا، گفتم: و توی دادگاه برگشتم دوباره كنان
 مهر خودم و بيرون رفتم اينجا از ارزهم شكرگ دادی ومن من به كردم طلب
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 ديگه گفت: .شاكی ام دستت از من هم باز امار! طوما برگه پای اون زدم
 چرا ؟

 !می دادي بايد كه را ندادی آن تو دادي، كم تو اينكه بخاطر گفتم:
 تو به من چيزی خواستی كه تو آره . گفت: گفتم: دادم؟ كم من گفت:

 ندادم؟ منتو از من دنيا را خواستی،  گفت: خواستي؟ چه من از ندادم؟
 دادی به كارگر آن به كه را آن چرا ببينم بگو اما !دادی خوب گفتم:

 ندادم؟ من خواستی و گفت: تو ندادي؟ من
 !آره گفتم: ديدي؟ را تو عظمت گفت: 

 اصالً  و می زنم داد و می زنم ضجه و می كنم ناله دارم من حاال
 به كه را آن چرا آقا ميگم: ميگم. را اين رمفؽان دا با و نيستم روی زمين

چی بود؟  پس گفتم: .ندادم هم اون به ندادی ؟ گفت: من دادی به كارگر اون
 و اينجا اومد تو مثل هم اون گفت: ؟جالل و عظمت اون ؟شد رد اومد اونكه

 كه هللا اال اله ال گفت: برای هر بدم، بهت چقدر چی ميخواي، گفتم من
 اصل .ميخوام را عشق اصل فرستادم، صلواتی كه ربرای ه فرستادم
 فرستادم، عشق با را فرستادم ی كهياينها همه چون من ميخوام را معرفت

 و مي فرستادم، عشق با را اينها بخوام، را دنيا كه نفرستادم برای دنياكه
 م.ميخوا اونو االنه! بد را اون !واقعی اينجاست عشق بيام كه اينجا دانستم

 دل ته از هللا اال اله ال موقعی كه می گفت دنيا تو اين ديدم ميگه، تراس ديدم
اون  بخاطراو ولی  جلوشه پول ميليون می ديدم صد چون چرا؟ !می گفت

 اله ال ناو با ولی داره خالی ميخوره نون داره !نمی زنه اون به دست كلمه
 .درمياره الب داره نماز با اون صلوات، اون با ، ميكنه سير خودشو هللا اال

 ديدم بزنه، حرؾ مردم سر پشت بره می تونه كنه، ؼيبت می تونه اين ديدم
 را كارها اين همه ديدم نخونه، نماز می تونه ديدم مشروب بخوره، می تونه
 ديده، را اينكه عشق بخاطر فقط! من بخاطر فقط می كنه را همه و نمی كنه

 اين همه بكنه را كارها اين همه ميتونه ی كهيتوانا عين در شناخته، را عشق
 اين من قلبی ميگه ايمان با دلش آمده حاال اينجا !نمی كنه ببره، را لذتها

ميگه )به  درست عيناً  داره هم دلش !ميخوام را حاالجوابش كردم را كارها
 روح حق، به می زنه حرؾ دل نمی زنه، حرؾ اونجا زبان نيست، كالم

 !نمی ره هم و مو الی درزش يستن شبهه و جای شك حق، به ميزنه حرؾ
 . ) 
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 حق رو، صفا حق عشقو، حق ميگه چی ميخواي؟ ميگم: بهش من حال
 سالم براشون و نمی دانم من كردی و خلق تو دانشی كه حق رو، معرفت

 و تهمت نزدم شونبخاطر و نگفتم دروغ بخاطرشون و فرستادم وصلوات
 و برگرداندم حرمنام از نگاه بخاطرش و نزدم را ركيك حرؾ بخاطرش
 حق گفتم، ذكر و رفتم راه توی خيابون بخاطرش و خواندم قرآن بخاطرش

 !است مستحقش كه بهش بدين ميگم: من و ميخوام ازت االن را اونها
 ،نكردم رو چيزی براش من خواست، اونو اون دادم چون اونو اون به 
 .رسيد بهش خودش دنيا، در خودش .كرد رو خودش

 تفكيك انسان می بری چون كامل انسان عظمت بهپی  كه اينجاست
 اين به می خورند ها حسرت فرشته كه اينجاست باطل، و حق بين ميده انجام
 كه ای شيطان خلقت، اين به كنيد سجده كنيد، سجده ميگم: اونها وبه خلقت

   مقابل در ات سجده لاير يك ميكشه، طول سال هزار ات سيصد سجده    يك
 .نداره ارزش ميكنه ثانيه چند در ام بنده ناي ای كه سجده 

 اين ولی نميره، السافلين اسفل به بره باطل، به بره می تونه اين چون
 لذا و كرده را انتخاب من ،ولی بجای باطل داشته انتخاب راه من بنده

  .دادم بهش من كه چيزی است مستحق
 ؟نياومدی زار می ز دادم! حاال بهت چيزی هستی كه مستحق هم تو

 كه آنچه هر كه ندادم قسمت ی حسنايماسما به منه مگ ؟می كني داری گريه
 طور همان ؟دادم تو به خواستی من دل آنچه به هر تو و را بگويیميخواهی 

ديدم  و كردم نگاه من و نبود حقم اين گفتی كه كردی و شكوا دل آمدی به كه
 دلی كه گفت؟دلی  ولی چه؟ دادم. بهت من نبود، حقش ميگه هم دلت كه

 اش همه كه خواست چيزهائی راد. ی بويدنيا كه خواست را هايیچيز
 دلی كه .ميكنه دنيا طلب .می كنه سياهی هم طلب سياهه دلی كه سياهی بود،

 طلب عشقه از پر
 كنم؟ چيكار ؟ چيه اومدی ميگی چاره حاال می كنه، عشق

 رحما تو بگذار، چاره راه يك حاال ميخوام، اونو من گفتم من
 !می توني تو بزرگي، تو الراحميني،
روی  می ريزم پاكی را آب من حال ديدي؟ را اون عظمت تو گفت:

 تو عظمتی كه .هيچه عظمت اون مقابلش در كه دارم عظمتی را! دستت
 و شور و معرفت و صفا و عشق هم اون با ميره، داره گرفته بابا اون ديدي،
 نشاط.
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 پيش اين كه دادم بهشون ی رايوچيزها ام آورده اينجا در من كسانی را
 مياد هم اون ه!ميزن زار و اينجا مياد باز رفته كه هم اون حاال !هيچه آنها
 برای من فرستاده صلوات و سالم اش همه كه هم اون ميزنه، و زار تو مثل

 همتون اينجا .ميزنه زار و اينجا مياد اونهم باز من با كرده نياز و راز و
می  شما هم اونها  .نمی زنند زار كه نفرند يكی دو فقط نجااي زنيد مي زار

هستيم (  اونها شيعه كه می كنيم ادعا همانهائی كه ما كی هستند) كه دونيد
می  می گيرند پايش وقتی از و ميخوره پايش به جبهه در تير كسی كه همان

 نجااو اون چون نفهميده، كه هم واقعاً  ميگه نه، فهميدي؟  درد گن: علی جان
 !منه پيش اون نيست،

 به سوزن يك می كردی ولی اگر را عبادت داشتی من ظاهر به تو
 نماز نه اصالً  كسی هستی كه تو تازه دو متر می پريدی باال، ميخورد پايت

 كم بهت من تو نظر به حاال دادم، بهت رو دنيا من دادی و انجام نه روزه و
 كردم؟! ستم بهت دادم؟

 برای من، كاری بكن يك گفتم: !هيچي گفتم چيه؟ حسابت حرؾ حاال
 من، بده را صافت دل بده من،  !باشه:  گفت اي، چاره يك كاري، يك آخه
 .كني حال باهاش تا بگذارم توش را واقعی ام عشق تا بده را پاكت دل

 از تا است،كاری می كنم اعاليم درجه و حد در ميدهم كه بهت چيزی را
 تا !پاكه را دل اون من به بده. وايسي خودم ؽلب ی ويبيا باال الهی ام عرش
 در و اول بار بهت دادم كه پاكی را ظرؾ اون .بدم بهت و توش بذارم اونو

 اون در را ام پاك نور من تا همان جوری پاك! بده من به گذاشتم اختيارت
 !كني حال تا بدم تو به و كنم پر پاك ظرؾ

 از شده پر اش همه! فتكثا سياهي، به شده تبديل ظرفه كه ديدم من
 شده پر اش همه از حرص، پرشده اش همه ازحسد، شده پر اش همه كينه،

 كاسه! تباهي و فساد از شده پر اش همه تهمت، از پرشده اش همه ؼيبت، از
 كردم، اينجوريش برداشتم را پاكه دل !كردم برداشتم اينجوريش من را پاك

 ، اين با تباهی عجين شده هديگ .كردم اينجوريش برداشتم را لطيفه روح
  .نيست او از شدن جدا قابل ديگه و اين با شده بدی پيچيده پود و تار ديگه

 راه يك فقط اين گفت: .جداشن هم اينها از كه كنم چيكار خدايا گفتم:
 پاك را بری اينها بايد نيست، كار اجباری در ، خودته انتخاب به اونهم داره
 ظرؾ يك در تو وقت توی دنياهيچ .بياری  و را ظرفه كنی اين پاكش .كني

 چطوری اين من .آنرا می شستي دفعه می رفتی صد ميخوردی ؟ آب كثيؾ
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 و من لطؾ اين و من مهر اون .نميشه اصالً  ، كنم پر برات را كثيؾ ظرؾ
 حد به ميخوام ی كهياونها ظرؾ اين در ، نمی نشينه توی اين من كرم اين

چی  نمی كنم تو الإس ازت ديگه من اينجا !نمی نشينه بدم بهت كمال
 عظمتم من اونجا .بخواهی  بايد كه چيه اون نمی فهمی كه تو ميخواهی چون

 .می كنم رو برات را
 ، جهنمه عالجش ، شدنه پاك عالجش می خواهي، را ها اين اگه خوب

 تو كن نگاه  .رحمته اينهم برات كه آتيش توی اين كن پاك را خودت برو تو
 !ای آتشی گرفته هچ االن

 نمی توانستم بايستم ديدم را عظمت وقتی اون !بودم گرفته گر من آنجا 
می  موقعی كه ، می كردم بيداد و داد و می پريدم ينيپا و باال هوا رو من 

 !گردن تا رفته كاله بينی سرت
ارثی  شما به دالر ميليارد صد نفر يك مثالً  دنيای خودمان توی همين 

 در نفر يك كه شما می گويند به باره يك نداريد خبر هم ماش و رسانده را
 آقای فالنی بدهيد، به دالر ميليارد صد مردم من اگه كه كرده وصيت آمريكا

 اگر ايد داده دست از را ارث آن كه می شنويد چنين چيزی را وقتی شما
 عظمت آن و دييشما می آ كه موقعی هم می كنيد، ؼش حداقل نكنيد سنكپ

 ناحق به خودتان دست با آنرا شما و بوده شما حق چيزی كه آن بينيد،می  را
 می كنيد؟ حالی پيدا چه ايد تبديل كرده باطل و

 و زدم بال بال بودكه داده من به را دنيا كه اول همان مثل من آنجا در 
 نيكی ياد به و گفتم را ی حسنايشاسما تمام و گفتم را و مدحش كردم عشق
 ! می زنم نعره دارم ااينج حاال ، كردم

 اعتراؾ من خودم، با كردم ظلم من ای خدای خوبی ، ای خدای حق،
 كاری كنم؟ من چه بگو من به كنم؟ چكار من حاال كردم، اشتباه كه می كنم

 اينقدر نزن، فرياد  اينقدر نزن، هی داد نزن، بال هی بال حاال گفت:
 ميخوای آروم ت:گف اصالً نميشه، نيست، خودم دست گفتم: نزن، شيون

 خالصم آره گفتم: بشي؟ خالص فرياد و داد و حالت اين ميخوای از بگيري؟
 بخوره بدبينی بياد آتيش كبر، آتيش حسد، آتيش اين برو بگذار بيا گفت: كن. 

 گفتم: .آروم ميشي می گيري، آروم بشه، كنده هات كثافت اين تا تو به
 بودم نكرده خلق را هنمج اگه گفت: بده. نشان بهم جهنم؟ اين كجاست

 دنياتم ، بهشت ها نمی توانستی بری به كثافت اين با كني؟ ميخواستی چيكار
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 اصالً  !بدم رو جهنم بهت نمی خوام من اصالً  السافلين، اسفل شده برات كه
 !ام نكرده خلق جهنم را من

 من واسه جهنم يك .كن خلق من واسه جهنم يك نوكرتم، خدايا گفتم:
می  لحظه به لحظه دارم می گيرم، آتيش می ميرم، دارم رمدا كه كن خلق
 بری از اين تا می كنم خلق الراحمينم، ارحم : باشه، گفت .ميشم زنده و ميرم

 كني، ی پيدايكردی رها تهيه ناحق به اونی كه شي، بری از راحت ها كثافت
 ی!بش پاك

 گفت: كو؟ جهنمت كن! عجله عجله كن!! باش زود خدايا ميگم: من
 خيلی اين خيلی زياده! گفتم: متر، ده متر، فاصله بيست فاصله اوناهاش

  زياده! فاصله
 .بره نمی تونه اين ميگه، راست !ببرينش بياين گفت : خيلی زياده؟

 بايد من كه ببرين جهنم اين داخل به سرعت آخرين با منو آره ميگم من
 زنجير و ؼل اونجا دباي من .بشه پاك كثافتها اين جهنم .  بايد توی اين برم
 !كنيد زنجيرم و ؼل بمانم! بايد  .آتيش توی اين از درنرم كه بشم

يند و به درخواست آ مي زنجير می كنی و و ؼل طلب اونجا در
 !ببرين سرعت آخرين با می گی منو و می كنند زنجيرت و ؼل خودت

توی  می برندت ،خودت به اراده و خودت خواست به ، می برن ميان
 اينها و جهنم اهل و جهنم ديوار تمام می كشی كه هايی نعره اونجا و جهنم

 !می خوای كه آتيش اون مياد ، باش آروم می گن و! لرزه درمی آد به
 اين همه!  بيا؟ آتيش بدبينی حسد، آتيش كينه، آتيش ؟چی ميخوای بگو 

می  بهت ها آتيش اين موقعی كه و ميان خودت درخواست به ها آتيش
 از ذره يك و ميان ها آتيش اون چون ،آروم می گيری ذره يك هتاز خورند

 !قعر جهنم می به و می كنند را ها كثافت و را ها كينه اين
 اون بستگی به شدن پاك و موندن جهنم تو مدت اين و زمان اين حال

 و ی دارهيدورو چقدر و داره چقدر كبر و سياهه چقدر كه داره تو سياه دل
 چقدر كه آتيشی داره رحمت اون و كرم اون بستگی به و داره كثافت چقدر

 می كشه زمانی طول چه و ببره را چقدرش! كنه پاك و بكنه ها رو اون از
 اين و مكان نيست و زمان بعد ميدونيد كه اونجا در! شه صاؾ ها اين تا

 و بشي، پاك برسی و خلوص به كامل موقعی كه تا داشت خواهد ادامه
 .نداره بهشت عظمت كمی از تدس هم جهنم اون عظمت
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 و است حق بهشت كه بود اين قضيه اين از من برداشت حال هر به
 باز و به گمراهی می كشاند را انسان كه است ناحق اين و است حق جهنم

 ه!می كن حق به تبديل اونجا در هم را ناحق اون خودش كرم با خداوند
 ببينم؟ ت را همبهشت من ميشه ميگي: .داره خيلی عظمت خيلی قشنگه،

 اون ميشی اما بهشت وارد سياه، دل اون با برای ديدن .ببين برو بيا ميگه:
 تو كه بشه مستقر جای خودش که در نمياد عشق اون عظمت، نور، اون

 نميده اجازه كه قفلی خورده قفله، دل اون ميشی اما داخل ميري، .بكني حال
 هم ميزنی ، زار وري،ميخ حسرت ميری و فقط تو بنشينه، بياد عشق اون

می  زار می بينی و را جهنم هم می زنی و به ذاتت می بينی زار را بهشت
 ها اين من و .....................ای واي ای واي، ای واي، كه حق به !زنی

  . اومدم و ديدم را جهنمش ديدم، را بهشتش ديدم، را
 كه بتونيم كنهكمك ب خدا كه انشاءهللا خدا، بر اميد خدا، بر توكل حال
 است، لحظه چند نيست، هم روز هستيم، چند كه دنيا روزه چند توی اين
 عشق می تونيم چه هر بتونيم هستيم دنيا تو اين ای كه لحظه چند توی اين

صراط  تو می تونيم چه هر كنيم، جمع موفقيت می تونيم چه هر كنيم، جمع
 خالی نباشيم. دست الاقل كه بريم مستقيم
خيلی  آورديم، كم چرا كمه، چرا كه هستيم پشيمون اونجا هم زبا البته 

 خالی ميرم، دست دارم من هم كه فرمود علی )ع( موال حضرت كمه چون
 و ريا اهل دانيد مي كه علی هم ! ما وای بحال ديگه بگه اينو اون وقتی كه

 بود، ديده را عظمت واقعاً  چون .نبود سازی باشه برای ظاهر حرفی كه اهل
 ديگه.اي كرده بكنی كم كار چی اينجا هر واقعاً  اينكه به اعتراؾ كرد هم اون

 !باطل بيای بری توی خط اونكه وای بحال
پشيمونی  اونجا ميري، مستقيمش توی صراط ميري، جايگاه حقش در 

 اينكه وای بحال گوهر را، و جواهرات و طال اين كردي، بار كم چرا كه
 ....باطل!! بيفتی توی صراط ديگه

 


