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  1: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش پريامون علوم اهلى  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفا
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن  را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
   رى آن، باباز قالب گفتا

  2: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   اهللا الرمحن الرحيم بسم
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القاسم حممد  د هللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سّيداالنبياء و املرسلني حبيب اهلنا و طبيب نفوسنا اىباحلم
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني اهللا صلى

   مقام عبوديت و لزوم ارزياىب با چشم باطن

  

طور يقني، پروردگار مهربان عامل آن را در قرآن كرمي مطرح  اگر باالتر از مقام با عظمت عبوديت مقامى وجود داشت، به
فرمود؛ چرا كه حضرت حق نه خبل از بيان حقايق براى مردم دارد، و نه خبل از هدايت مردم و بيان مقاماتى كه ويژه  مى

  پروردگار مهرباِن عامل، عني جود، سخا و كرم بوده و عطاى او به بندگانش، عطاى كامل و. آنان است

  3: رفا چگونه مى بينند؟، صع

اگر ما . كند جامعى است؛ نه چيزى را در اين عامل ناقص آفريده، و نه چيزى را به بندگانش به صورت ناقص عطا مى
بينيم، اگر خداوند متعال پرده بني ما و آن امور را بردارد، آن   امورى را در اين زندگى خودمان به صورت حمدود يا كم مى

  .بينيم حمدود را حمدود منىكم را كم، و آن 

كند، از رمحت خدا  در آيات قرآن جميد و روايات، حقايقى در اين زمينه بيان شده كه انسان وقىت به آن حقايق دقت مى
ج. برد ماتش مى م  فرموده، عيسى بن مرمي ) ع(البالغه را، خبوانيم و ببينيم كه امريمؤمنان  اگر ما خطبه صد و پنجاه و 

رسد كه حضرت  كرد؛ چراغ شب او ماه بوده و كفش پاى او، پوست پايش، به فكرمان مى پرياهن زندگى مى با يك) ع(
كنيم،  از زندگى مادى نصيب كمى داشته است، البته، در حاىل كه ما ظاهر بني شده باشيم، چنني حس مى) ع(مسيح 

در مهان موقعيىت كه بوده، موقعيتش موقعيىت تام،   )ع(بينيم كه عيسى بن مرمي  وىل وقىت باطن را به ما نشان بدهند، مى
  هاى اولياى خدا خوانيم كه يكى از خواسته براى اين كه ما در قرآن جميد مى. كامل و جامع بوده است

  4: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

نْـ «: كه در رأسشان پيامربان بودند، اين بوده پروردگار  »1« .» َيا َحَسَنًه َو ِىف اْآلِخَرِه َحَسَنهً َو ِمنـُْهْم َمن يـَُقوُل َربـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ
فرمايد كه در مهني دنيا، اين دعاى آنان را مستجاب   عمران، آيه صد و نود و پنج، مى عامل، در اواخر سوره مباركه آل

قرآن، »  َحَسَنهً «يعىن از لغت ، اسم جنس است؛ » َحَسَنهً «گويند، كلمه  اهل ختّصص مى» .َفاْسَتَجاَب َهلُْم َربـُُّهمْ «: كردم
نـَْيا َحَسَنهً «: درباره سخن حق تعاىل. شود ها استفاده مى مهه خوىب وقىت حسنه را در دنيا معنا ) ع(، امام صادق » آتَِنا ِىف الدُّ
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باشد،  مىالبته، براى او كامل  »2« .فرمايند، حسنه در دنيا، يك زندگى مادى قابل قبوِل عبد پروردگار است كنند، مى مى
) ع(امام صادق . ما مهيشه بايد مهه حقايق را با باطىن كه دارد، بسنجيم. و ما نبايد آن را با چشم ظاهر ارزياىب بكنيم

   به حال يك صياد دلش) ع(فرمايدكه زماىن موسى بن عمران  مى

______________________________  
  .201: بقره. 1) 1(

  .175ص  شيخ صدوق، معاىن االخبار،. 1) 2(

  

  5: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

هم اين بود كه با نگاه ظاهرى، وضع مادى اين صياد را خيلى ضعيف ) ع(علت سوخنت دل موسى بن عمران . سوخت
خطاب رسيد، من پرده باطن . داد) ع(ديد، اما پروردگار عامل، جوابش را فقط با ارايه باطن مسأله به موسى بن عمران  مى

كند، نسبت  رود و او به باطن صياد نگاه مى وقىت پرده كنار مى. زمن، نگاه كن و بعد نظر بده رايت كنار مىاين صياد را ب
زياد از روى متسّخره به  مشا ببينيد ابن »1« .گردد شود و كامًال نسبت به وضع او قانع مى به آن صياد خيلى شاد مى

مالتان كه در  . بيىن؟ خيلى چيزها از دستتان رفت ا را چگونه مىحضرت زينبعليها السالم گفت، حاال رفتار خداوند با مش
حاال . هيچ چيزى برايت منانده است. پسران برادرت كه قطعه قطعه شدند. برادرانت كه كشته شدند. كربال غارت شد

كه من فكر   زياد را داد بر اساس نگاه به باطن، جواب ابن) س(بيىن؟ زينت كربى  رفتار خداوند با مشا را چه جور مى
  هاىي كه اين جواب را شنيدند، اصًال  زياد و آن كنم ابن مى

______________________________  
  .250، ص 13عالمه جملسى، حباراالنوار، ج . 1) 1(

  

  6: عرفا چگونه مى بينند؟، ص
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كار دارمي، براميان روشن ما كه كمى با آيات قرآن و روايات سر و  . نفهميدند كه زينب كربيعليها السالم چه سخىن گفته
يًال «: چى فرمودند به ابن زياد فرمودند) س(است كه زينب كربى  من كه از خداوند جز زيباىي : »1« ».َو َما رَاْيُت االَّ مجَِ

. هيچ چيزى نديدم؛ يعىن ما هيچ چيزى را از دست ندادمي، نه ماىل را از دست دادمي، نه جاىن را از دست دادمي
بعد حضرت در يك مجله . گومي كه مالش را غارت كردند فرمايد، من به آن كسى غارت شده، منى مى )ع(امريمؤمنان 
كسى كه دينش را غارت كردند، او ديگر مهه چيزش را از دست داده : »2« » واحلَْرِيُب َمْن َحَرَب ِديَنهُ «: فرمايد عارفانه مى

  .بلكه بسيارى چيزها را هم به دست آورده استهيچ چيزى را از دست نداده، ) س(وىل زينب كربى . است

  چه چيز به دست آورده؟ او از كانال صرب و استقامىت كه بر اين حادثه كرد، از) س(زينب كربى 

______________________________  
  .71منا حلى، مثرياالحزان، ص  ابن. 1) 1(

  216. ، ص2شيخ كليىن، كاىف، ج . 2) 2(

  

  7: ص عرفا چگونه مى بينند؟،

اين كه از كوره در نرفت؛ نـََفسى به شكايت و گله از خدا بر نكشيد؛ در دل مباركش با پروردگار چون و چرا نكرد كه چرا 
چنني رفتارهاىي براى زينب  . شدمي، نه يزيد شد، مثل اين كه ما بايد در ظاهر كار هم برنده مى اين جورى شد و نبايد مى

گويد،  قرآن مى. حادثه كربال را با اميانش پذيرفت و كنار اين اميانش هم صرب كرد) س(پيش نيامد؛ زينب كربى ) س(كربى 
پس چيزى از دست نداده است  »1« .»أُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُروا«: روز قيامت، اين آدم صابر دو پاداش دارد

  .كه هيچ، بلكه چيزى را هم به دست آورده است

  راجع به بينش اولياى خدا) ع(ريمؤمنان سخن ام

  

ج    اى دارند كه خيلى جالب است مجله) ع(البالغه راجع به بينش اولياى خدا، امريمؤمنان  در 
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______________________________  
  .54: قصص. 1) 1(

  

  8: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

اين چشم سر ما با چشم مهه حيوانات مشرتك . بكنيمكه اگر خدا هم به ما اين توفيق را بدهد كه چنني چشمى پيدا 
براى . بينيم ما با اين چشم پشت پرده هيچ حقيقىت را منى. بينيم بينند و ما هم ظاهر را مى ها هم ظاهر را مى آن. است

ِه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإَىل ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَّ «: فرمايد مى) ع(امريمؤمنان . ديدن حقيقت، بايد از قرآن، نبوت و امامت كمك بگريمي
نـَْيا نـَْيا«: گويد بلكه مى. » اىل باطن اآلخره«: گويد منى »1« »بَاِطِن الدُّ : ؛ چون نياز نيست بگويد».َنَظُروا ِإَىل بَاِطِن الدُّ

به باطن قرآن و ما اگر به باطن دنيا برسيم، به باطن آخرت، به باطن حق، به باطن عبادت و . » نظروا اىل باطن اآلخره«
است و  » نظر«گويد، نگاه با چشم،  ، منى»ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا«. امي به باطن مهه چيزها در حّد خودمان رسيده

  ِإَذا َنَظرَ «. كند فرق مى» رؤيت«، با كلمه »نظر«كلمه 

______________________________  
  .424: البالغه، حكمت ج. 1) 1(

  

  9: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

. كنند، با مهان ظاهر دنياست بينند و هر چيزى را هم ارزياىب مى كّل مردم فقط ظاهر دنيا را مى: »1« »النَّاُس ِإَىل َظاِهرَِها
شود و هم  مىمند  ها، آدم هم از پروردگار گله ها هم غلط است، و در فضاى اين ارزياىب تر ارزياىب با ديدن ظاهر دنيا، بيش

شود و نسبت به  اعتقاد مى آيد و نسبت به عدل پروردگار ىب چند ميليون چون و چرا برايش مى. شود از زندگى سري مى
ها قرار  نگرند؛ يعىن داخل دريا هستند، هيچ وقت حتت تأثري موج هاىي كه باطن گردد، اما آن مسايل ديىن ضعيف مى

خود باد مگر . موج هم سوار بر باد است؛ يعىن ريشه موج باد است. رود و مىآيد  دانند موج مى گريند؛ چون مى منى
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دانند كه تازه خود موج هم پشتش باد است و  مى. چيست؟ اين باد يك جا به جاىي هواست و هيچ چيز ديگرى نيست
   نظران ملك سليمان باد است پيش صاحب: دانند باد هم باد است و هيچ چيز نيست مى

______________________________  
  .مهان. 2) 1(

  

  10: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

كنند، موج غنا، موج  دانيم بر اساس موج ارزياىب مى البته، موج را كه مى »1«  بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است
 كردنشان، نسبت به كنند و در ارزياىب نشينند و ارزياىب مى مردم مى. فقر، موج مرگ، موج سخىت، موج شدت، موج بال

  .كنند پروردگار احنراف پيدا مى

َو َأمَّا ِإَذا َما ابـَْتَالُه فـََقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقهُ «: كند كنند، اشاره مى هاىي كه با نظر ظاهر ارزياىب مى خود قرآن هم به احنرافات آن
گويد، اين خدا، خداىي است   آيد، مى اديت برايش مىبه حمض اين كه مقدارى تنگى در مال و م: »2« » فـَيَـُقوُل َرىبِّ َأَهانَنِ 

آيا واقعاً خدا اين جور است؟ خداىي كه در قرآن جميد . خواهد آبروى آدم را بريزد خواهد و مى كه آدم را اصًال خوار مى
ت فرمايد، از نظر باطن، غيبت كردن، مساوى است با خوردن گوشت ميت آن غيبت شده، و اين جور در مقابل غيب مى

   گريى موضع

______________________________  
   خواجوى كرماىن. 1) 1(

  .16: فجر. 1) 2(

  

  11: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

آيا اين پروردگار خودش آبروريز است؟ من يك نفر را در تاريخ عامل خرب . كرده كه با زبانتان به آبروى كسى لطمه نزنيد
هر كسى آبرويش را بر باد داده، خودش آن را بر باد داده است، و اّال اگر مشا ده . ندارم كه خدا آبرويش را رخيته باشد
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رود، كسى است كه  كسى كه آبرويش مى. ميليون گناهان كبريه در خلوت بكنيد، حمال است كه خدا آبرويتان را بربد
خودش آبروى ! جب آدم پسىتگويند ع البته، در اين صورت، مهه مى. خورد ايستد، مشروب مى آيد در چهار راه مى مى

اّما اگر هفتاد سال برود، در خلوت مشروب خبورد و دلش هم خبواهد كسى نفهمد، هرگز پروردگار . خودش را برده است
  .اش را پيش كسى آشكار خنواهد كرد عامل مشروب خورى

گويد، اصًال   ؛ مى».وُل َرىبِّ َأَهاَننِ فـَيَـقُ «كند،  اين برنامه پروردگار عامل است، اما كسى كه بر اساس ديد ظاهر ارزياىب مى
كار اين خدا اين است كه آبروى آدم را بربد و آدم را پست كند؟ وىل خدا اين گونه نيست و به هيچ عنوان اين طور 

  .نيست

  12: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

  

   نگاه با ديد امتحان اهلى

  

آيا حاال كه چنني پيشامدى  »1« .صورتش گرسنگى را شناختمرا ديدم و در ) ص(رسول اهللا : گويد مى) ع(امريمومنان 
رخ داده، بايد گفت، خدا با پيغمربش بد برخورد كرده؟ او كه زيباترين برخورد را با آن حضرت داشته، ) ص(براى پيامرب 

امتحان شوند؟  پس چرا پيغمرب را كه عزيزترين مهمانش در اين عامل بوده، گرسنه گذاشته است؟ مگر بنا نيست كه انبياء
ها مبتالى به  ها مسئول نباشند؟ مگر بناست كه زندگى دنياىي انبياء با ديگران فرق داشته باشد؟ خيلى مگر بناست كه آن

كردند، با ديد امتحان اهلى، به آن  انبياء به هر چيز نگاه مى. ها هستند شوند، انبياء هم جزء مهان تنگى در اقتصاد مى
دانستند،  انبياء مى. كردند از اين كه خدا براى امتحان كردنشان به سراغشان آمده، كيف هم مى انبياء. كردند نگاه مى

  امتحان وقىت سخىت دارد،

______________________________  
  .511، ص 2امحد بن حممد بن خالد برقى، حماسن، ج . 1) 1(

  

  13: عرفا چگونه مى بينند؟، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اين گندم مدتى زير سنگيىن اين  . شود در فصل آذر و آبان بر روى گندم رخيته مى اش مثل آِب گل و الىي است كه سخىت
ار با هفتصد عدد در هفت خوشه اين قدر زيبا از دل اين خاك بريون مى گل و الى و برف و باران مى آيد   ماند و در 

ها،  داند، زير اين فشارها، جوانه مى) ص(پيغمرب . كه آن جا بايد به آن، منر بيست را بدهند؛ چون از امتحان قبول درآمده
) ص(پيغمرب . رسد طلىب به هيچ جا منى داند، در عافيت مى) ص(پيغمرب . شود هاى وجود شكفته مى ها و ريشه ساقه
در روايت . داند و براى مهني گاليه نكرد آن را مى. رسد داند، اگر غرق ثروت باشد و هيچ رجنى نبيند، به هيچ جا منى مى

برخورد كرده و از آن حضرت پرسيده ) ص(رفت، با پيامرب  هاىي كه از مدينه به هاجره مى در يكى از راه) ع(ه على دارد ك
به  »1« .است، چه چيزى مشا را در اين ساعت روز به بريون كشانده، و حضرت پاسخ داده كه گرسنگى به او رسيده

   ته اين استنك. چيزى گريم نيامده خبورم: فرموده) ص(تعبريى پيغمرب 

______________________________  
  .202، ص 7كنزالعمال، ج . 1) 1(

  

  14: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

با ديدن گرسنگى پيامرب ) ع(در روايت حماسن دارد كه على . اى را بيان نداشت در سخنش هيچ گاليه) ص(كه پيغمرب 
رفتم براى زىن از : كند خود ماجرا را چنني تعريف مى) ع(حضرت . تاب نياورده و خودش به دنبال غذا رفته است) ص(

ها را در دامنم رخيتم،  اى از سبزى كراث به من داد كه من آن آن زن هم ده دانه خرما و دسته. انصار ده سطل آب كشيدم
جع به بال، را) ص(اين است ديد پيغمرب  »1« .ها از حضرت پذيراىي كردم آوردم و با آن) ص(ها براى پيامرب  سپس آن

خيلى هم خوب است با آدم اين جورى برخورد كنند؛ چون اين كه بعضى اآلن در خانه پنج هزار . مشقت، رنج و زمحت
ماند، و روزى چند  شان مثل كاخ مى كنند كه قيمتش مرتى يك ميليون تومان هم بيشرت است و خانه مرتى دارند زندگى مى

ها داده كه ما با داشنت مهه چيز، نه  اى، اين احساس را به اين ني زندگى مادىشود، چن ميليون هم به ثروتشان اضافه مى
   نيازى به خدا دارمي، نه به عبادتش، نه به

______________________________  
  .511ص  2احملاسن، ج . 1) 1(
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  15: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

نياز، نه به مناجات، آخر، ما هيج چيزى كم ندارمي كه خبواهيم مسجد، نه به منرب، نه به حمراب، نه به دعا، نه به راز و 
گذارند،  البته، ايىن هم كه دارند، مى. آيد با اين نگاه هم كه دارند، هيچى گريشان منى. دست به طرف خدا دراز بكنيم

  .اند ها بادى اين. ها هيچى نيست و باد است اصًال اين داراىي. روند مريند و مى مى

اْسَتِعدَّ «: وحى كرد كه) ع(و ماجراهاى بعد از آن، به يعقوب ) ع(ل پيش از ديدن رويا توّسط يوسف خداوند متعا
هر كسى با من پروردگار پيوند . اگر واقعاً عاشق من هسىت، براى آزمايشات سنگني، خودت را آماده كن: »1« »ِلْلَبالء

مقدار بسيار فراوان بار هم بر روى اين دانه بريزند تا در زير خاك  كارند، بايد اول به وقىت آدم را مى. كارند دارد، او را مى
، كسى با دانه زير خاك »2« » َءأَنُتْم َتزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعونَ «: كند خدا در ظاهر با كسى كار منى. ها كار كند خدا با آن

  تواند كار منى

______________________________  
  .45، ص 2الشرائع، ج  علل شيخ صدوق،. 1) 1(

  .64: واقعه. 2) 2(

  

  16: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

  .تواند با آن كار كند كند و اين فقط خداست كه مى

يًال «: گويند رسد، مى ها مى اولياى اهلى در برابر آن مهه مرارت و رنج كه به آن آنان كه اولياى  »1« ».َو َما رَاْيُت االَّ مجَِ
نـَْيا ِإَذا َنَظَر النَّاُس ِإَىل َظاِهرَِها«: اند كه اند، چنني اهلى در هر چيز، به باطن نگاه : »2« »ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإَىل بَاِطِن الدُّ
ل خوش بينند عجيب به ظاهرش، د بينند، و آىن كه مى كنند، يا حاال واقعاً خودشان چشم پيدا كردند و دارند مى مى
  .شوند مى

   به مرگ، شديدتر از اشتياق يعقوب به ديدار يوسف) ع(اشتياق امام حسني 
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. گويند كه نرو گريند و به او مى آيند، جلوى اسبش را مى وقىت از مكه به طرف كربال مى) ع(حضرت امام حسني 
  البته،. دهد؛ يعىن جانت در خطر است گويند، سفرت بوى خون مى پرسد چرا؟ مى مى

______________________________  
  .71منا حلى، مثرياالحزان، ص  ابن. 3) 1(

  424:. البالغه، حكمت ج. 4) 2(

  

  17: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

به حمض اين كه مرگ را مطرح  . براى مهني آمدند و مرگ را براى حضرت مطرح كردند. گفتند، او را برتسانيم كه شايد نرود
بيىن چه كمكى به  در سخن حضرت خوب دقت كنيد، ببينيد، در ارزياىب، باطن. ت چه جواىب دادندكردند، ببينيد حضر 

مهان حلظه  »1« .، شديدتر است)ع(به ديدن يوسف ) ع(اشتياقم به مرگ، از اشتياق يعقوب : فرمودند. كند آدم مى
من و مرگ را با يعقوب . رزياىب كنيدا) ع(گويد، قلب من را با يقعوب  گذارد و مى مى) ع(قلبش را پيش قلب يعقوب 

اصًال من خودم . ، شديدتر است)ع(به يوسف ) ع(ارزياىب كنيد؛ شوق من به مرگ، از شوق يعقوب ) ع(و يوسف ) ع(
گذاشته و گفته ) ع(گذاشته و خودش را هم به جاى يعقوب ) ع(فهمم، يعىن چه كه حضرت مرگ را به جاى يوسف  منى

، )ع(تر است؟ يعىن وجود مقدس حضرت سيدالشهدا  بيش) ع(به يوسف ) ع(شوق يعقوب است شوق من به مرگ، از 
   آدمى مطمئن به خدا است؛ مطمئن به خود؛ مطمئن به

______________________________  
  .29منا حلى، مثرياالحزان، ص  ابن. 1) 1(

  

  18: عرفا چگونه مى بينند؟، ص
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سفر خود؛ مطمئن به مرگ خود؛ مطمئن به برزخ خود و مطمئن به قيامت  اميان خود؛ مطمئن به كار خود؛ مطمئن به
او از مرگ براى چى برتسد؟ مگر او چه كمبودى در پرونده اعمال خود دارد كه . ؛ يعىن آرام آرام است»مطمئن«. خود

به . سوره فجر را خبوانيدتان  جانبه است كه ائمه ما فرمودند، در منازهاى بايد براى آن برتسد؟ به خاطر اين اطمينان مهه
؛ يعىن از »1« » اْرِجِعى ِإَىل رَبِّكِ . يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّهُ «: ما نازل شده است) ع(خاطر آيه آخر آن كه حمض حسني 

عبادتتان در را ببينيد تا ) ع(اين آيه را خبوانيد كه حسني . وصل بكنيد) ع(طريق اين آيه، مناز خود را به حضرت حسني 
به منازت مطمئن هسىت؛ درست است؛ يعىن مطابق . آور باشد كارتان اطمينان. حّد خودتان در طول عبادت او باشد

ات، در لباست و در آب  ات، در لقمه رساله است؛ يك حرامى در مال تو نيست؛ حرامى در فرشت، در زمني خانه
  .وضويت نيست

______________________________  
  .27: فجر. 1) 1(

  

  19: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

در اين صورت، اين اطمينان به عبادت، اطمينان به خدا، اطمينان به قرآن، اطمينان به حالل و حرام خدا . مطمئن هسىت
  .كند مى) ع(به يوسف ) ع(تر از يعقوب  و اطمينان به خود، آدم را نسبت به مرگ، شايق

نـَْيا ِإَذا َنَظَر «: است) ع(ى سخن امريمؤمنان اين معنا. چنني كارى ساده نيست ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإَىل بَاِطِن الدُّ
: ماند، واهللا او اين گرسنگى را حسنه دانسته و دعايش را به سه روز گرسنه مى) ص(اگر پيغمرب  »1« ».النَّاُس ِإَىل َظاِهرَِها

نـَْيا َحَسَنهً َربـََّنا آتَِنا ِىف ا« مشا . اين جزو حسنات حيات پيغمرب است، نه جزو سيّئات. بيند ، مستجاب شده مى»2« » لدُّ
  .توانيد بگوييد چنني مى) ص(درباره پيغمرب 

اى حصري به خودشان بسته بودند، كسى به پيغمرب  رفتند، درحاىل كه تكه داشتند به مسجد مى) ص(روزى پيغمرب اكرم 
  مشا كجاست؟ گفت، پرياهن) ص(

______________________________  
  .424:. البالغه، حكمت ج. 1) 1(
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  .201: بقره. 2) 2(

  

  20: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

من هم اين قطعه حصري را داشتم و حاال از آن به جاى . يكى پرياهن نداشت، پرياهنم را درآوردم و به او دادم: فرمود
ها را سّيئه حساب   توانيد اين داند، و مشا مى ها را حسنه مى اين) ص(پيغمرب . خدا پرياهىن برساندكنم تا  پرياهن استفاده مى

) ع(شود، زشىت را در زندگى حضرت سيدالشهدا  ديد؟ مى) ص(شود، زشىت را در زندگى پيغمرب  نعوذباهللا يعىن مى. كنيد
  .ديد؟ اين جا قاتل زشت است و مقتول و قتل او زيبا است

، در خانه من قرار و آرام نداشت؛ روى پايش بند )ع(فرمايد كه شب نوزدهم پدرم، امريمؤمنان  مى) س(لثوم حضرت ك
دخرتم امشب شىب : كنيد؟ فرمود ها نگاه مى طور به ستاره وقىت من از ايشان پرسيدم، چى شده كه امشب مشا مهني. نبود

  »1« .از شدت عشق روى پا نبود. ستدرباره آن به من خرب داده ا) ص(است كه حبيب من پيغمرب 

   اگر مقامى باالتر بود، خداى كرمي. البته، مقامى باالتر از عبادت نيست. اين نگاه اولياى خدا است

______________________________  
ج. 1) 1(   .193، ص 3البالغه، ج  جملسى، شرح 

  

  21: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

ديگر يك وقىت . منود؛ چون چنني مقامى نبوده، خداوند آن را مطرح نكرده است راهنماىي مىكرد و به آن  آن را مطرح مى
، كل » أَيـَُّها النَّاسُ «. وىل خداوند مهه را به اين مقام راهنماىي كرده است. چنني مقامى هم مطرح نباشد، راهنماىي الزم ندارد

! ها ؛ يعىن اى متام انسان» يَا أَيـَُّها النَّاسُ «: راهنماىي كرده است بلكه كل را به اين مقام! گويد، اى مردم مؤمن است، و منى
خداىي را عبادت كنيد كه مشا را و پيشينيانتان را آفريد : »1« » اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

ير اين تكليف، بار و مشقت قرار بگريد؛ چون عبادت تكليف بوده و تكليف بار براى اين كه او را عبادت كنيد؛ يعىن ز 
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براى اين كه به قدرت حفظ خود : » َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «چرا زير بار عبادت قرار بگريد؟ . است؛ سنگيىن است؛ مشقت است
   اين. از افتادن در خطرات دنيا و آخرت برسيد

______________________________  
  .21: بقره. 2) 1(

  

  22: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

: » َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «خدا را عبادت كنيد؛ »  َلَعلَُّكمْ «. باشد الم آن هم الم علت مى. است »1« » َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «معناى 
ى و افتادن در خطرات آخرت براى اين كه به مقام حفظ خود از افتادن در مهه خطرات دنيا و جلنزارهاى اين زندگى ماد

برسيد؛ چون اگر به خطر بيفتيد، اولني خطر، از دست دادن خود است، و اما اگر فرد در عبادت قرار بگريد، از اول 
  .بندگى تا آخر آن، فقط و فقط به دست آوردن مقام است

   دل هاى كلم عبد از زبان اهل تفسري حرف

  

عني، آن حرىف است كه دهان آن باز است؛ . عني و باء و دال: حرف است كلمه عبد سه: اند براى مهني اهل دل گفته
كلمه عني عبد، به معناى عرفان . عني دهانش باز است. شود، يا قاف، و يا فاء چون اگر دهان عني را ببندمي، يا ميم مى

  به ناچار. يدطور دوست داريد معبود را بفهم رب است؛ يعىن وقىت وارد عبادت به معناى واقعى شديد، مهني

______________________________  
  .21: بقره. 1) 1(

  

  23: عرفا چگونه مى بينند؟، ص
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گوييد، اين كه  گرديد و مى طور دنبال خدا مى مهني. رويد مى) ع(و امريمؤمنان ) ص(تر به سراغ قرآن، پيغمرب  بيش
گفتند خدا را ديدى؟ جواب ) ع(به امريمؤمنان خواهم حسش كنم، مهان معبودى كه  خواهم در مقابلش بايستم و مى مى
ام؛ آيا من با كسى كه  ام؟ يعىن او را نشناخته ايستم كه او را نديده آيا من پيش كسى مى: »1« »أََفاَعَبُد َما َال اَرى؟« :داد

  روم سخن بگومي؟ ام، مى او را نديده

. ام ؛ يعىن در حمضرش حاضر شده»2«  ام يدهبعد حضرت سخنش را چنني توضيح داد كه من او را با مشاهده قلب د
كنم؛  روم، غايب از او نيستم؛ پيش او هستم؛ ملسش مى ؛ يعىن حاضر؛ يعىن من وقىت در مناز مى»َشاِهد«و » ُمَشاِهد«

  .كنم حسش مى

چون  باى آن، داللت دارد بر دل دادن به بندگان خدا؛. كه گفتيم، عني كلمه عبد، داللت بر عرفان رب دارد چنان
   عبادت كامل شدن آن، با نيكى

______________________________  
  .179البالغه، حكمت  ج. 1) 1(

  ».ِمبَُشاَهَدِه اْلِعَياِن َو َلِكْن ُتْدرُِكُه اْلُقُلوُب ِحبََقاِئِق اْإلِميَانِ . َالُتْدرُِكُه اْلُعُيونُ «)*. 2(

  

  24: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

شويد و به دريا  هاى كشاورزى را مى آيد زمني هاىي كه مى اين سيالب »1« .» أَِقيُموا اْلصََّالَه َو آُتوا اْلزََّكاهَ َو «: به مردم است
شود، براى اين است كه  تر مناطق كشاورزى ايران كه دچار بال مى برد، چون من در آن مناطق رفت و آمد كردم، بيش مى

هاى كشاورزيشان را  فرستد؛ زمني كند و يك مرتبه سيل مى ها را مجع مى آنخدا جمازات زكات ندادن . دهند زكات منى
ها را  اگر هم سيل نيايد، خدا چنني آن. شود البته، به عنوان جايگزين زكاتشان، اين بردن حساب منى. برد شويد و مى مى

هاى اين كشاورزان  ام، بچه م ديدهطور كه من خود فروشند، مهان كنند و مى ها زراعتشان را درو مى كند كه آن جمازات مى
ها خوش  شود، و به طور كلى آن كنند، يا هزينه حكيم و دكرتهاى گران مى هاى بادآورده را خرج گناهان كبريه مى پول

ها  يعىن با آن. داند داند، بلكه نقمت مى ها را نعمت منى بينيد غرق در نعمت است، خدا آن اروپا را كه هم مى. نيستند
  كند كه در قيامت حس كنند، ى مىدارد كار 
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______________________________  
  .43: بقره. 1) 1(

  

  25: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

. خودش نقمت است، نه نعمت. خود آن گندم بالست؛ خود آن برنج بالست. اين بالست. هيچ طلىب از خدا ندارند
َو َالَحيَْسَنبَّ «، »1« » َسَنْسَتْدرُِجُهم ِمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ «: آورد ىبيىن اين چيزها را به دست م هاى باطن انسان در ارزياىب

َا ُمنِْلى َهلُْم ِليَـْزَداُدوا ِإْمثاً  َا ُمنِْلى َهلُْم َخيـٌْر َألنـُْفِسِهْم ِإمنَّ گويد، درهاى آمسان و زمني را  يا در آيه ديگر مى »2« .»الَِّذيَن َكَفُروا َأمنَّ
هاى اين چنيىن، براى  اين نعمت دادن »3« ».ءٍ  أَبـَْواَب ُكلِّ َشىْ  فـََلمَّا َنُسوا َماذُكُِّروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهمْ «: كنم مىبه رويشان باز 

  .البته، ابزارى كه باعث گناه باشد، نعمت نيست، نقمت است. تر است ها باعث گناه بيش آن

______________________________  
  .44: قلم. 1) 1(

  .178: عمران آل. 2) 2(

  .44: انعام. 3) 3(

  

  26: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

َو «، »2« »َوبـَرَّاً ِبَواِلَدْيِه وََملْ َيُكن َجبَّاراً َعِصّياً «، »1« »َو بِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً «: باى عبد، دليل بر ِبّر و نيكى به مردم است
رسد و  عبد وقىت به هفتاد و هشتاد سالگى مى. دال كلمه عبد، ديگر آخر جاده است »3« .» ىتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوَ 

شود، آن وقت اين كلمه عبد دهانش باز  رسد؛ يعىن ديگر به خدا نزديك مى اين بندگى را ادامه داده و به دنو من اهللا مى
دهد و مهيشه دارد به خودش  ى را از دست منىاست؛ يعىن دهان وجود عبد واقعى، فقط براى گرفنت باز است و هيچ چيز 

  .كند اضافه مى
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َو َجَعْلَناُهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َو «: حاال يك آيه هم خبوامن كه خدا اين مقام را بر روى دوش جان عبادش گذاشته است
َنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاتِ  َنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاتِ «حج نيست و عبادت فقط مناز و روزه و  »4« .» َأْوَحيـْ    هم»  َو َأْوَحيـْ

______________________________  
  .83: بقره. 1) 1(

  .14: مرمي. 2) 2(

  .3: مائده. 3) 3(

  .73: انبياء. 4) 4(

  

  27: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

  !چه گوهرى! گذارد مىها  گاهى اجنام خري چه گوهرى است كه خدا در دامن بعضى. است

براى افطار و سحر اين سه شبانه روز : پرسيدم. گفت نزديك به چهارصد معتكف در مسجدمان داشتيم يك كسى مى
يك نفر آمد و  : پس اين خرج سنگني بر عهده چه كسى بود؟ گفت: گفتم. هيچ چيز: چقدر از معتكفني گرفتيد؟ گفت

شود؟ و من گفتم، چهارصد نفر معتكف  ها چقدر مى بانه روز اعتكاف آنگفت، چند تا معتكف داريد و هزينه اين سه ش
بعد دو ميليون را گذاشت و در رفت و اصًال نايستاد تا بپرسيم كى . شود شان، مثًال دو ميليون تومان مى دارمي و مجع هزينه

  هسىت، پول مال چه كسى هست و از كجا آمده؟

َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيْـ « اين آخر  »2« .» َو َكانُوا لََنا َعاِبِدينَ «: اين جمموعه شده »1« .» رَاِت َو ِإَقاَم الصََّالِه َو ِإيَتاَء الزََّكاهِ َوَأْوَحيـْ
  :» َو َكانُوا لََنا َعاِبِدينَ «. ديگر بعدش در آيه هيچ چيزى نيست. حرف است

______________________________  
  .73: انبياء. 1) 1(

  .مهان. 2) 2(
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  28: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

. باشد ايت مى من هم كه كرمي هستم و كرم من هم ىب. اينان بندگان من هستند كه دهان وجودشان به طرف من بود
هاى دنيا را به  مهه خوىب .َحَسَنًه ِىف الدُّنـَْيا َو َحَسَنًه ِىف اْآلِخَرهِ  :طور من پيوسته در دهان وجودشان رخيتم و چنني شد مهني
  :خواستند خواستند؛ چون دهانشان باز بود و مى ها دادم؛ چون مى آن

  »1« مقصود پايان هيچ خواهنده ازين در نرود ىب كرمش، نامتناهى، نعمش، ىب

ايت  حمال است كه آدم دهان وجودش و حقيقت خود را رو به خدا باز نگهدارد و گرسنه هم باشد و كرميى كه كرم او ىب
  .حمال است. ايت گداى دهان باز را تغذيه نكند است، اين ىب

   اگر كسى. تر است بيش) ع(به يوسف ) ع(اشتياقم به مرگ، از اشتياق يعقوب : گفت) ع(امام حسني 

______________________________  
  .سعدى. 3) 1(

  

  29: عرفا چگونه مى بينند؟، ص

جاىي كه  ؛ يعىن آن»كجا«، اوج نشاط او كجا بوده است؟ )ع(عبداهللا  سال عمر اىباز من بپرسد در اين پنجاه و هفت 
ايت نشاط قرار گرفت كه ديگر نشاطى باالتر از آن نبود) ع(عبداهللا  اىب گومي، اوج نشاط ايشان در گودال  مى. در 

اين اوج نشاط » . اهلَِى رضاً ِبَقَضاِئكَ « :دجاىي كه يك مرتبه، كّل باطن را ديد و با يك حال خملصانه فرياد ز  قتلگاه بود؛ آن
  ».َتْسِليَماً ِالْمرَِك َال َمْعُبوَد ِىل ِسَواَك يَا ِغَياَث اْلُمْسَتِقيِصنيَ «روحى است، 

بود كه يك مرتبه چون در حال بود ديگر متوّجه آمدن مشر نشد؛ چون وقىت آدم در حال است، ) ع(عبداهللا  اين حال اىب
به طور مثال، . اگر ده نفر هم بيايند و از جلويش رد بشوند، او توّجهى ندارد. بيند و هدف حال را مى فقط مهان حال را
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گويد خبدا اصًال  مى. گويند، آقا به مشا سالم كردمي و مشا جواب نداديد آيند و مى يك وقت مى) ع(در حرم حضرت رضا 
  .گويد راست هم مى. من نفهميدم؛ نديدم

  30: د؟، صعرفا چگونه مى بينن

اش سنگني شده، توّجهى كرد، ديد مشر روى سينه مباركش  يك مرتبه احساس كرد سينه) ع(عبداهللا  در آن اوج حال، اىب
، با پاى برهنه و )ع(عبداهللا  فرمايد زنان و فرزندان كاروان اىب مى) عج(در اين گريودار هم بود كه امام زمان . نشسته است

نشسته ) ع(عبداهللا  ها هم ديدند كه مشر روى سينه اىب آن. زدند، وارد ميدان كربال شدند در حاىل كه به سر و سينه مى
  .، و حضرت با دست اشاره كرد كه مهه برگردند»1« )زيارت ناحيه(است 

______________________________  
ِه َمْلِويًّا، بـََرْزَن ِمَن اْخلُُدوِر، ناِشراِت الشُُّعوِر َعَلى اْخلُُدوِد، الِطماِت فـََلّما َرأَْيَن النِّسآءُ َجواَدك َخمْزِيًّا، َو َنَظْرَن َسْرَجك َعلَيْ )*. 1(

  .لى َصْدرِكَ اْلُوُجوِه ساِفرات، َو ِباْلَعويِل داِعيات، َو بـَْعَد اْلِعزِّ ُمَذلَّالت، َو ِإىل َمْصَرِعك ُمباِدرات، َو الشِّْمُر جاِلٌس عَ 

 

 


