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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ب» لنُِنُِه  لِّ ُج  بِّ ُأ یُر  فِوک  ُبِع  َّ ّل  قُع  دَّ ُت ص  ُو  تُِیُبِف ضلِک  ُیُبِس  جِهک  ِمُو  ر  نُت وبِیِخیُبِک  ُع  ُاعف  ُو  ای ُ؛ک 
پروردگار به فضل و بزرگواری خودت بر من ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما، ای خدای من 

 «اریتت مرا بپوشان و از توبیخ من به کرامت وجهت درگذر.به آن پوشش و مقام سّت ،ای پروردگار من
برای حرکت سالک این است  که شرط مهّمعرض شد و دوستان های گذشته خدمت رفقا در شب

 ۀبزرگان در مراتب باال که مرتب ،خواهد رسید آن البته این مطلب را در مراتب باال به ـکه احساس کند 
کنند آنها به را به وجود خود و شهود خود لمس می مشّیتاتحاد و ورود در حریم والیت است و جریان 

عوالم ممکنه حاکم و ساری و جاری است و آن  ۀبر هم دکه یک حقیقت واح ـ رسنداین مطلب می
خواهد مفروض باشد و به هر ی میماهّیتهر ـ  ماهّیاتربط که بین  ۀمقام ربط و مرتب :عبارت است از

 ماهّیتاین  ۀدهند دو وجو ماهّیتد این و بین پروردگار که موِج ـ خواهد برسدای که میمرتبه و درجه
 در یاله صفات و اسماء آن ظهور :تحقق دارد و وجود دارد، آن حقیقت ربطیه عبارت است ازاست 

 .ممکنه مراتب همه و عوالم همه
است و هیچ ثانی و  هذات که همان حقیقت بحت و بسیط ۀخدای متعال در مرتب :عبارت دیگربه

جود بحت و بسیط که از آن حقیقت ذات عبارت است از همان و ،دوئی برای آن حقیقت متصّور نیست
مقام وجود صرف  «هو»شود. آن کنند و تعبیر به مقام هوهویت هم میالحقیقه هم میاو تعبیر به صرف
زنم که ما این مطلب را در خودمان یک مثال می .گونه ظهورن و بدون هیچگونه تعّیاست بدون هیچ

صفات مختلف چه صفات مستحسنه، چه  ،هستیم بینیم که ما دارای صفاتیکنیم میاالن ما نگاه می .بیابیم
ها ها دارای جود و بخشش هستند بعضیدارای قدرت هستیم، بعضی ،دارای علم هستیم ؛صفات قبیحه
ها دارای قساوت بعضی ،ها دارای عطوفت و رحمت هستندبخل هستند، بعضی ۀمذموم دارای صفت

ند و این صفات را در خود اات مختلفهستند، افراد مختلف هستند هرکدام از اشخاص دارای صف
ی به وجود این زند ِپافعالی که از آنها سر می ۀواسطنه تنها در خود بلکه دیگران هم به ،کننداحساس می
ولی خود این شخص این  .تواند پی ببردبرند بدون اینکه از آنها فعلی سر بزند انسان نمیصفات می

از اینکه دست به قلم و دوات و کاغذ ببرد اگر در کنار شما  یک خطاط تا قبل. کندحالت را درک می
گذارید، هنوز قلم و کاغذی به میان فروش تفاوتی برایش نمیسبزی دیفرض بکنبنشیند شما با یک آدم 
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که این کاغذ را برداشت و قلم را در دوات نیاورده است، هنوز ظهوری از خودش ایجاد نکرده، ولی وقتی
چه کسی در مقابل شما نشسته این چه عجب، کنید مرتبه شما نگاه مینگاشت یک زد و بر این کاغذ

شوید که این خطاط است. یا عالمی که در کنار شما نشسته ه میمتوّج !خطی است این چه خطاطی است
ای بر سر گذاشته و قدر یک عمامهپندارید که همینکه سخن نگفته شما او را یک فرد عادی میتا وقتی

لب به سخن  کهوقتیکنید، ولی با و عبایی پوشیده و بیش از این مقدار چیزی احساس نمییک ق
 بروز او عجب دریای مواجی است، این کیست که :دگوییدهد میال شما را میؤگشاید و پاسخ سمی

 .یک همچنین شخصی هست
 طورینکنید همیکند، شما خیال میهیکل در اینجا نشسته و کاری نمییا یک شخص قوی

و  .بینید عجب این چه قدرتی داردرا بلند کرد می لویصد و چند ک ایآمد یک وزنه کهوقتیا اّم ]است[
آن و صفات باید یک بروزی باشد و یک ظهوری باشد تا انسان پی به وجود  ءطور در همه اسماهمین

 در آن متصف و آن شخص ببرد. 1تصفت خاصه و نع
کنیم، قدرت داریم گرچه مان هم یک همچنین صفاتی را احساس میحاال این مطلب را ما در خود

 ؟!داند این قدرت خط را داردیک خطاط آیا نمی باشد. چیزی از خودمان بروز و ظهور پیدا نکرده
یک شخصی که  .داندگرچه هنوز دست به کاغذ نبرده این برای ماست ولی برای خودش که می ،داندمی

یک شخصی که عالم است گرچه لب به سخن نگشاده ولی  .رت داردداند قدقوی هست این می
 طور ...و همینطور فهمد که دارای علم است و همینمی

که به هر کسی رسیدید و با هر  میداربزرگان  ۀطور در السناینجاست که ما در روایت و همین
معلوم نیست که او چه کسی او را به تمسخر نگیرید،  ،نکنید ءکسی که برخورد کردید یک وقتی استهزا

نویسد اش میآید روی پیشانیخدا میی مگر وّل ...طوراز اولیاء الهی باشد و همین یشاید او ولّی ،است
داند این شخصی که االن در کنار شما نشسته یا در داند؟ کسی چه میکسی چه می !ی خدا هستممن وّل

الی دارد. پس بنابراین انسان باید نسبت به ای و چه حآن گوشه نشسته چه شخصی است و چه مرتبه
 را داشته باشد و این احترام را نسبت به همه باید اعمال کند. مسئلههمه این 

ا آن چیزی که کند، اّمدرک میا کند صفات رانسان در وجود خودش این صفات را احساس می
استقاللی وجود ندارد، کند هست این است که برای این صفاتی که در وجود خودش هست احساس می

من قدرت دارم، من علم دارم، من حیات  !من ،خطاط هستم «من» ؛این صفات مرتبط به یک ذات هستند
من این  «من»این  ،و زندگی دارم، من بخشش و کرم و جود دارم، من شجاعت و رحمت و عطوفت دارم

                                           
 .یکیبه ن یزیچ ای یکسمدح، وصف کردن  ش،ی: نعت: ستانیفرهنگ لغت مع .1
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 دگویی؟ آن من چیست که شما میآن من چیست .را دارمرا دارم، من این صفت را دارم، من این کمال 
طرف  هفهمی با کآقا حواست جمع باشد می د:ییگویم .این قدرت را دارم من قدرت دارم ،این من
 نیافهمی علمش فالنش و از حواست باشد یا می کندیم کارتچهو  زندمیتو را یکی  !هستی؟

 .هاحرف
ز آن علم است غیر از عالم است، غیر از غیر ا «من»گوید من این را دارم پس آن که میکسی این 

گوید من، میکه را وقتی  «من»آن  .قدرت است، غیر از رحمت و عطوفت و شجاعت و این چیزهاست
کنیم و با آن حقیقتی پس ما ذاتمان همان حقیقتی است که ادراک می .ندیگویم ذات آن را به «من»این 

 کنارش جا بدهیم هر چیزی را جا بدهیم جدای از اوست. توانیم درکنیم هیچ چیزی را نمیکه ادراک می
یکی از مطالب و دستوراتی که بزرگان برای سیر نفس و برای ادراک و رسیدن به حقیقت نفس 

]قابل البته مراتب دیگری دارد که حاال آن مراتبش ـ  توّجهل اّو ۀدر مرتب .به نفس است توّجه دادندمی
نشیند حاال یا چشم خودش را ببندد یا می کهوقتیاین است که انسان  لشاّو ۀآن در مرتب ـ نیستذکر[ 
مسائلی که  ،تمام خطورات را باید از خودش دفع کند کارهای که انجام داده ـ بهتر است که ببنددـ نبندد 

وقت باید برود یک قدم کند و بعد آنخودش دفع میذهن در طول روز انجام داده، اینها را همه را از 
تر کند، شروع کند به صفاتی که آن صفات باعث شده این کارها را انجام بدهد، علم و تر عمیقعقب

اینها جزو صفات  و ... ر و تعقلقدرت و رحمت و عطوفت و شجاعت و بخشش و مهربانی و تفّک
ید رد آید از اینها هم بایکی در نظر میتعقل، قساوت و این چیزها اینها را هم یکی ،رانسان است، تفّک

تا اینکه به جایی برسد که در کند  قیعم ،شود باز برود در خود و این نگرش به خود را هی عمیق کند
ر نه تفّک ،یحّت ببیند قلنه علم ببیند، نه قدرت ببیند، نه بخشش ببیند، نه تع ؛وجود خود دیگر صفتی نبیند

در کنار او  و چیز دیگری را در قبال او مل ببیند هیچ چیزی در آنجا نبیند و غیر از ذات خودأنه ت ،ببیند
ل است، بعد از این مرتبه مراتب اّومرتبۀ این مرتبه  .ه به نفسگویند توّجمشاهده نکند که به این می

 یست.ن هنوز نآشود که جای گفتن تر میدیگری عمیق
خود  به آن حقیقت ذات و نفس کهوقتی ،شوددر این مرتبه انسان خیلی مطالب برایش کشف می

آید، یعنی کند و ظهورات و بروزات و انکشافاتی برای او به وجود میرسید آنجا شروع به تجلی نفس می
 «هوهویت»مقام  :گویندبه او می ؛گویندمی ذاتنفس را  ۀآن مرتب .شودانکشافاتی برای او حاصل می

چیزهایی که شما  !اینجاما هم هستیم  دارد! خیال نکنید فقط خدا ؛پس ما هم دارای هوهویت هستیم
کنیم، شویم برای خودمان پیدا میشویم، معطل نمیدارید ما هم در اینجا برای خودمان دست به کار می

 رتکنیم برای خودمان هزار برابر از آن خدای آسمان و زمین بزرگیک خدایی درست می !خیال کردیَبه 
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 !!!اریخدایا خبر ند :گوییممی ،هبَ !تر و قدرتمندترو قوی
 :شعر عجیبی است خیلی 1ینظامآن شعر 

 آزار یوی خدایان تو خدا                  انگیزا ای هواهای تو خد
 رای از آنی خواندانسته زع                 گم ای از آنیره رها کرده

 :رسد به اینجا کهتا میـ خیلی قصیده قشنگی است ـ گوید طور میهمین
 3رقاو ِع 2عگاو و خر باشد و ضیا                   ل که اندر ویده بود آن نه د

و  در آن دلی که به جای خدا و محبوب گاو و خر و درخت و ماشین ییالق و قشقالق و دفتر
 ههرچ ،درس و شاگرد و مسجد و محراب و منبر و همه چیزمکتب و سرا و مطب و دستک و کاروان

هم  ازببگوییم  هکرسی و میز و سازمان و نهاد و بنیاد و دیگر چریاست و  ،خواهید بگوییدشما می
  دیگر آن !بگوییم یا نه دیگر

 رو عقا عضیاو  4گاو و خر            ده بود آن نه دل که اندر وی
 دان و به ز اخبارمبه ز قرآن                  اهلل صراط 5قیاسقاید و 

 خدا رحمتش کند.
کند بدون ذات خود را ادراک می کهوقتیر انسان همان مقام ذات است، انسان د «هو»این مقام 

هم نباید ادراک کند از این هم  را اینی حّتی این که زنده هم هست حّت ،علم، بدون قدرت و بدون حیات
گیرد، السویه باشد و مدنظر قرار نعلی دمل بایأر و تتجاه و در این تفّکإباید بگذرد، موت و حیات در این 

 .شود مقام هوهویت نفساین می
این مقام هوهویت نفس همان مقام هوهویت ذات پروردگار است، ذات پروردگار در مقام 

نه در آنجا  ،هوهویت خودش و در مقام وجود خودش در آنجا نه علم وجود دارد، نه قدرت وجود دارد
رازق  عالم با خداِی خداِی ،ط خداستآنجا فق ،عالم نه قادر، خداِی یعنی خداِی ؛اتصاف به قدرت است

مفهوم  ،آنجا معنا ندارد آنجا یک حقیقت بیشتر نیست تفاوت و اختالف در مفاهیم اصاًل .کندفرق می
 ۀجدای از ذات هست و ذات در یک مرتب ،تدر آنجا نع کهوقتیاست و  تزائیده و منتزع از نعو

                                           
 .باشدیم ییسنا میحک از شعر نیا. 1
 .ییدارا و نیزم و آب: اعیض: نیمع لغت فرهنگ .2
 .یزراع نیخانه، ِملک و زم هی: عقار: اسباب و اثاثمصدر همان .3
 [است...  و نیماش و درخت و گاو محبوبشان ،در دلشان خدا یجا به کهیکسان نیهم]  هانیهم یعنی .4
 .دهنده سوق محرک،: ]ع.سائق[ قیسا: مصدر همان .5
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 ،شودعالم گفته نمی رد دیگر در آنجا خداِیو صفات قرار دا تتری از اتصاف به نعوهوهویت عمیق
در آن  .خداست ،قهار نیست خداست، خداِی ،رئوف نیست خداِی .خداست ،قادر نیست خداِیخدا؛ 

ذات و بسیط است و این که  ۀهوهویت نفس همان وجود و مرتب ۀهوهویت است و آن مرتب ۀمرتبه مرتب
اعتباری تعقلی و تصّوری برای ذات  ۀی یک مرتبرا حّتهوهویت  ۀبینید که مرتبشما در بعضی از جاها می

الوجود است نه اینکه چیزی صرف ۀهوهویت همان مرتب ۀمرتب .مل داردأجای ت مسئلهاند این دانسته
ی بخواهد فاصله یالالبشرطی از بشرط ۀهوهویت که آن مرتب ۀیک مرتبه را مرتب ؛باشد که ما معتبر بدانیم

 .بگیرد
احدیت است و نه واحدیت،  ۀذات هم همان مرتب ۀان مرتبه ذات است مرتبهوهویت هم ۀمرتب

خودش از او انتزاع  ،ذات ؛اعتبار نیست .است یکی تیاحد ۀو مرتب تیهوهو ۀذات و مرتب ۀمرتب
نه  ،شودالوجودی میذات از خودش انتزاع صرف .شود نه اینکه ما بخواهیم اعتبار کنیمهوهویت می

الوجود شود نه اینکه ما بخواهیم صرفاحدیت انتزاع می ۀاز خود ذات مرتب .تزاع کنیماینکه ما بخواهیم ان
یم سراغ این، یآوقت میاز ذات این مرتبه تحقق پیدا کرد آن کهوقتی .این انتزاع خود ذات است ،کنیم

ذات حاال این ذات دارای چه خصوصیاتی است؟ آیا یک ذات بیکار و عاطل و باطل است یا اینکه یک 
خلق آن صفات مرتبۀ حاال برای  ـ رئوف و سایر چیزها ،قادر ،قیوم ،حی ،بصیر ،مدرک ،عالم ،شاعر

نیم این ذات یک ذاتی است که عالم است، یبکنیم میوقتی ما به این ذات نگاه می ـ خلقی در آنجا هست
انسان علم تراوش  چطور اینکه از وجود ،کندیعنی آن وجود یک وجودی است که از او علم تراوش می

تراوش علم از وجود انسان که مرتبه هوهویت است همان تراوش علم حضوری  ۀلین مرتبکند که اّومی
 ،کنید و این را نه به تصّور و به احضار علمیلین چیزی که شما احساس مییعنی اّو .ذات به ذات است

این که شما  .علم ذات به ذات :کنید آن عبارت است ازبلکه به نفس حضور عینی این را احساس می
، این که شما احساس زهاچیاین بدون علم و  کنیدیابید، این که شما خودتان را احساس میخود را می

روید، این که شما احساس کنید دارید روی زمین راه میهستید، این که شما احساس میکسی کنید می
 گویند.علم ذات به ذات میبه آن  ،موجودات هستید ۀکنید که یک وجودی مثل بقیمی

 یعلم ست؟یچ از یناش نیا کند،یم دایپ خودش بر العاّط ذات نیا خود ذات به ذات علم نیا در
ذات  نیحاال ا .کندیم دایپ یخارج تحقق و دیآیم وجود به و شودیم انتزاع ذات خود از که است

 فاصله نکهیا نه است، زیمتما او هم صفات ریسا از و قدرت از و علم از یخودش حّت ۀپروردگار در مرتب
 چیه ـ که البته لحظه غلط است ـ میکنینم دایرا پ یالحظه چیذات است، ما ه ۀدیزائ صفات نیا دارد،

 خود به نسبت جاهلکه ذات پروردگار  میکن دایپ میتوانینمرا ما  یامرتبه چیه میکنینم دایرا ما پ یآن
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 در .باشد فاقد ذات خودش یعلم مقام آننسبت به  طورنیو هم ل داشته باشدجه خود به نسبت باشد،
با قدرت ذات  یمساو ،است ذات علم با یمساو مرتبه همان در دیکنیم رتصّو را ذات شما که مرتبه هر

 نیو رزق و همه ا یبا مقام رأفت ذات است، مقام عطوفت ذات است، مقام بخشندگ یاست، مساو
بلکه  ،جدا ینه به معنا دهیزائ ـ ذات است و ظهور ذات است دهیصفات زائ نیتمام اصفات پروردگار، 

 ،شودیم جدا او از تولد آن کندیم تولد را یاهبّچ یمادر یوقت ؛ظهور با تولد دوتاست ـ ظهور یبه معنا
 او از حفظ و حراستو  مواظبتمادر در کنارش به  خوابدیخودش م یبرا ردیگیدر آنجا م رودیم هبّچ

مادر  ،شودیم جدا مادر از هبّچ ،و کفر است است شرک نیا ندارد معنا خدا در تولد نوع نیا پردازد،یم
 ،رندیگیم قرار مختلف مکان دو در مختلف ۀنقط دو در نهایا دارد یگرید اسم کی هبّچ دارد یاسم کی

خلاص*  :میدر ذات پروردگار که دار یول   تولد نیا ﴾4و3﴿الإ 
  باشد. گرفته فاصله بعد و آمده وجود به او از که ستین گرید وجود کی از یجدا یعنی

خودش از  نکهیو نه ا کندیم دایتحقق پ دالیجدا شدن خلق از او به نحو است ۀکه جنب دیزاینه خود او م
 باشد. شده دهیزائ یگریو وجود د ءیش کی

گیری و به معنای دگار به معنای تشکل و به معنای قالبظهور خالئق از پرور نیبنابرا پس
ی است که آن یک شیء با آن وجود اصلی غیرقابل انفکاک است، ئن یک شیتشخص و به معنای تعّی

 .و تمایز زمانی استغیرقابل افتراق است، غیرقابل تمایز مکانی 
یک چیزی است که فرض کنید که عبارت  ناین دست م ،االن شما این دست مرا مشاهده بکنید

گویم فالنی دارای دو وقتی می .این دست من است ،عصب و این چیزهاو است از استخوان و گوشت 
آید یا ظرتان میآید؟ آیا مچ او در نچه تصّوری از شما می ،گویند دارای دو دستدست است تا می

 ؟یا پنج انگشت بسته ؟گوینددست می آن به نحوی که پنج انگشت مشخص شود آن را بهدست بازشدن 
های او آید، نه انگشتشخص دارای دو دست است نه مچ او در نظر می :گویندوقتی می .کدام اینهاهیچ

ابهام که همه این حاالت را در بر یک حالت  .ت مختلفشود و نه حاالشود و نه بسته میکه باز دارد می
خواهد در جلوی شما قرار بگیرد باالخره می کهوقتیوقت این دست گویند دست، آنگیرد به او میمی

االن پنج انگشت من باز است آیا این که االن من پنج انگشتم را باز کردم از . باید به یک نحوی قرار بگیرد
همان دست االن به این شکل است، االن  ،ه؟ خارج نشدهحالت دست بودن خارج شده یا خارج نشد

بندم آیا از حالت دست بودن خارج شد؟ نه باز هم دست است شما نگاه کنید من این پنج انگشت را می
دو انگشت را باز  .باز دست است ،بستم ،باز این دست است ،طور کردمشما االن نگاه کنید من این

سی  ،ممکن است به بیست صورتکنم ... چهارتا را باز میدست است، بندم باز تا را میسه ،کنممی
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 .کنداینها با یکدیگر فرق می ۀاینها دست است و هم ۀصورت من این دست را دربیاوریم و هم
جوری که خواهی فرض کنید که یک مشت بزنید طرف را نقش بر دیوار کنید اینمی کهوقتیشما 

گذارید که دیگر ضربه قاطع باشد، گیری میپنجه بکس هم از اینها میکنید یک جوری میاین ،کنیدنمی
شما در استخر و دریا هستید  کهوقتیکنید، دست را باز نمی ؛نمانداو  اثری از بزنید به دیوار که اصاًلاو را 

از تمام دست را باید ب ،شنا فایده ندارد طوری کنید چون آنکنید با مچ دستتان شنا نمیو دارید شنا می
خواهید این می کهوقتی ،که آب در آن جمع شودباشد  [مقعر] جوریاینباید مچ هم خرده یک ،کنید

من دلم  :جورییا اینکه بخواهید دست را اینرید، آجوری که نمیجوری، اینرا بیارید، دیدید ایندست 
باید دست باز باشد به این  ،رود زیر آبصاف می اصاًل !جوری شنا کنمخواهد شنا کنم ولی اینمی
خواهید بزنید می کهوقتیشود دو ظهور است، یک ظهورش یک خاصیت دارد ولی پس معلوم می ؛لشک

جوری شود، اینه میلِ جوریزنید آنجوری نمییک چیزی را نصف کنید آنجا دیگر با دست باز این
در عین اینکه این دست است هر شکلی از دست یک خاصیت دارد،  .شودمیبزنید دو نصف  کهوقتی

 .کندک ظهور مختلف است، یک نوع از دست است که با آن نوع دیگر تفاوت میی
تر از این مثال که کنم آساندیگر خیال میـ ق در ارتباط با خدا مثل این است یخلقت تمام خال

ق همه مثل اشکال مختلف دست یخال متما ـ سراغ ندارم نیتر از اراحتشیرفهم شیرفهم بشوید من 
این  که: گوییدکنم شما در اینها نمینها ظهور یکی هستند، وقتی من دستم را مشت میهستند که همه ای

یعنی همان دست  ؛، دستشدستش به مشت تبدیل شده :گوییدمی ،این مشت دارد ،دیگر دست ندارد
پنج انگشتش باز است، دست او به پنج انگشت  :گوییدمی .هست که االن این دست به این ظهور درآمده

 !ه کردیدپیدا کرده جدا نشده و اسم دست هم از او سلب نشده، توّجظهور 
 دالیاست ۀجنب جنبه نیا میشد همتوّج پس هستند نحو نیا به خدا ظهورات همه که قیخال نیا

خودش جدا آن  یبراآن  جدا، خلق ،باشد کرده خلق خدا که یاهمثل بّچ ستیوالدت ن ۀجنب ست،ین
 هم خدا خلق ،نشسته خودش عرش در آن ﴾5،﴿طه باشد، نشسته تختش یرو
 دارد آن ،زندیم بمب آن به آن زندیم موشک آن به نیا زنندیم گریهمد هکّل و سر در دارند طرف آن در
 مانند ستنده او یظهورها همهق یخال نینه آقاجان، ا !کندیو دارد نگاه م ستادهیو او هم ا کندیم کارهچ
 .دست نیا

 خواهمیم گرید نجایا دیکن دقت ـ غمبریپ نیب میتوانیما م گرید ایصورت آ نیجهت در ا نیا یرو
 یفرق گرید است؟ فرق نظرۀنقط نیمخلوقات از ا ریسا نیامام و ب نیو ب غمبریپ نیب ـ میبگو را مطلب

 یدارا چون خدا رسول :مییبگو میتوانیم ما ایآ کند؟یم یفرق چه گرید کند؟یم یفرق چه گرید ست،ین
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 نیحکمش جداست ا نیا ،نه نیا هست نهایا و مرتبه نیا در تّیشامخ و هست یمقام نیهمچن کی
 نیما ا ،مرتبه نازله کیبا  امنته غمبریپ مرتبه نیاجزو  میآوریرا هم م نهایائمه را ا هیاستثناست، حاال بق

 ماهّیاتممکنات و  نیهم نهایجدا هستند و ا نهایا :مییگویم مییآیم ار افراد هیبق ،میدهیرا قرار م تارچها
 .هستند یامرتبه نازله کیتعلق گرفته و در  نهایهستند که وجود به ا یقیخال نیهم نهایهستند و ا

 انهیبه ا شودیبه آنها خدا گفت و نه م شودیقرار دارند که نه م یمرتبه باالتر کیدر  ]پیامبر و ائمه[نهایا
که قائل به  نهایو ا 1هیخیش طورنیکه هم نینابیحالت ب کی ،گفت یخارج اءیاشو  هممکن ماهّیات نیهم

مبتال  مسئله نیبه ا نهایهستند ا قضیه نیدر ا یادهیانحراف عق ینظر دارا این از نهایهستند و ا مسئله نیا
 مسائل نیا ازو  تیوال و تیباهل دنبال خواستند که یاشخاص آن از یاریبس افراد از یلیخ یشدند و حّت

درب و داغان کردند و خراب زدند را  زیهمه چ اصاًل آمدند کنند هتوّج نکهیا بدون که ندانستند باشند
 .کردند

 ماهّیاتق و در ممکنات و در ینظر ظهور ذات در اشیاء و در خال ۀهیچ تفاوتی از نقط !نه جان من
امکانیه هستند که اینها ظهور آن حقیقت هستند و از  ماهّیاتاینها  ۀنظر که هم ۀو در مخلوقات از این نقط

وجودی  ۀنظر سع ۀممکن است یک وجودی از نقط ،کس وجود ندارد. بلهنظر تفاوتی بین هیچ ۀاین نقط
ولی  ،ی داشته باشد اشکالی در این صورت نیستّلِع ۀوجودی ماقبل نسبت به وجود دیگر جنب ۀدر مرتب

 .با ذات پروردگار از این قاعده مستثنی نیست، همه در تحت همین قاعده قرار دارند خود او در ارتباط
کند که دارد با خدا مناجات میالّسالم  هیعلسجاد  امام ،کندالم که با خدا مناجات میالّس علیه امام

ین مرتبه امام به ا، بخواهم به حساب بیایم من هیچ نیستم که اصاًل ،خدایا من کسی نیستم :گویدو می
حق  ی است که آن وجود بحت و بسیط که همان وجود حضرتماهّیتبیند یک کند، امام میدارد نظر می

ی کرده به این و این را یک لباس خلق و لباس بشری پوشانده و آن حقیقت واقعی است، آن وجود تجّل
چه هست هرچه هست همان است، آن ظهور هر ،ی حقکه عبارت است از همان ظهور حق و تجّل

تواند به خودش نمی ماهّیتدیگر این  کندرا متحقق می ماهّیتآید و این آن ظهور می کهوقتیهست، 
ام که از بقیه امتیاز پیدا کنم و تفاوت پیدا کنم. چرا؟ چون من هستم که باعث شده :ببالد و فخر کند که

، یٰگردد نه به متجّلی برمیبه آن تجّل ،گردد نه به ظاهرگردد، به خود آن ظهور برمیبه ظهور برمی مسئله
به این  .ت درآورده استرا به این شکل و به این خصوصیت و به این کیفّی ی است که متجّلیٰآن تجّل
 افراد ادراکش بیشتر است. واقعیت مطلب را امام فهمیده است. ۀالم از همالّس علیه امام مسئله

ق عالم تکوین شعور و یده بشود و نسبت به حقابر علم انسان افزو هرچهبه همین جهت است که 
                                           

 .شود مراجعه 111 ص، 5 ج ،یشناس امام به شتریب اطالع جهت. 1
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ت و مقام ت و مقام ذّلمقام عبودّی ،ادراک بیشتری پیدا کند و علم او نسبت به جهان هستی بیشتر بشود
بینید بعضی هستند که این اینکه شما می .شودمسکنت و مقام خضوع و خشوع او از سایر افراد بیشتر می

کمی نیست ولی  اطالع نسبتًا مسائل ی هستند و اطالعشان نسبت به اینها را خواندند و فرد عالمدرس
ر و آنها را دارای تکّب ،بینیدعلوم در آنها چیزی نمیاین کنید از آثار نشینید و صحبت میوقتی با آنها می

ید کنمشاهده می تناهوّی ت ونفس و دارای تشّخص و مقام آمرّیدارای نانیت و أن و دارای ودارای تفرع
اطالعاتی در این زمینه کسب کردند بدون  دلیل بر این است که اینها به عمق این مطالب نرسیدند و صرفًا

 شود، عمیق بشود.بشود، تثبیت بشود حک باینکه آثار این علوم در نفس آنها جایگزین 
 تشالع بیشتری داشته باشد خضوعش و تواضعش و مقام ذّلانسان نسبت به این معارف اّط هرچه

 .این کیستبابا فهمد فهمد تا نگاه به طرف بکند میبیشتر است و این هم یک چیز اعتباری نیست آدم می
در وجودش مطالب و چیزهایی پیدا  زند یا واقعًایک خبری است، حرف دارد می مدعی است یا واقعًا

ده دقیقه صحبت  ،نشد با دو دقیقه صحبت کردن ،فهمدمشخص است با یک نگاه کردن آدم می .شودمی
 فهمد که این چیست.کردن می

ق در وجود آنها رسوخ کرده بود یدادند به آن علمایی که این حقااینجاست که ائمه ما را سوق می
عسکری  مانند آن روایت امام ،نه فقط یک اطالعاتی داشته باشند و بخواهند برای مردم بیان بکنند

طور از الم و همینالّس صادق علیه بت کردند و روایت امامالم که راجع به علما و اینها صحالّس علیه
 سجاد هم در این زمینه مسائلی است. منین هست مطالب زیاد است از خود امامؤالمرمیا

اندازد نه اینکه نشینید شما را به یاد بهشت میوقتی بغلش می ؛ةن ُال ُُمکُ رُ کُ ذُ یُ به عالمی که  دینگاه کن
طرف نشسته هی  کهوقتی !اندازد؟میبهشت  ادیاین کجا آدم را  : ها ها!زندود مینشیند دم از خوقتی می

هم ادعا  هحاال هرچ ؟اندازداین کجا انسان را یاد بهشت می ،گوید و از مسائل خودشدارد از خودش می
به یاد  آن عالمی که انسان را !ای ندارددرازتر باشد فایدهریش هم ریش داشته باشد و  هداشته باشد هرچ

 های خودش خضوع را احساس کند.اندازد آن عالمی است که انسان در صحبتبهشت می
وقت رفته بودم پیش یک بنده خدایی حاال فوت کرده، رفتم نشستم و طبق معمول من یک

مگر باید  حتمًا ،شده حاال همگر چ !حاال دست نبوسیدیم که نبوسیدیم دیگر ؛کردیم و نشستیم مصافحه
من دیدم  برای شماست.ای است و این آقا این نامه :ای بود دادم به ایشان گفتم کهیک نامه !یددست بوس

این نامه از  ؟ه شدیدآقا متوّج :گفتم ،نگاهی به ما نکرد فقط همین سرش در این نامه بود ایشان اصاًل
مطالعه بفرمایید  ،خواستم عرض کنم خدمتتان که دقت بفرماییدبله می :گفتم .بله بله :گفت... طرف 

دیگر فرمایشی ندارید؟ بلند شدم آمدم بیرون و رفتم  ،رسد بفرماییدهلل اگر مطلبی به نظرتان میءاشانإ
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 .دنبال کارم
بکند من آمدم دارم به شما سالم کنم سرت را برگردان [ تواضع]آدم نیاز نیست که خیلی بخواهد 

ما هم  ،ما هم بلد هستیم طور استاگر اینبکند ]نگاه[ بشیند  جوریطوری آدم ایننگاهم کن، همین
 .بفرمایید ،طوریهمین

ی بودند اهل آنهایی که یک شخص عادی هم حّت ـ ی نه آنهاحّت ـ اهل معرفت، اولیاء الهی ،بزرگان
خوش آمدید،  علیکم، حال شما، سالم :آمدند یک شخصی آمدهمی کهوقتیصالح، اهل علم، اهل تقوا 

آقا  :اندازم پایینه را هم میطور بگیرم اینجا بشینم کّلهمین .فرمایشی دارید ،بفرمایید ،مشرف فرمودید
 .نیست مسئلهاین  !ب بگیرد و بگذارد آنجابسیارُخ ،مطلب این است

بهشت  ،نشینی تو را به یاد بهشت بیندازدکنارش می کهوقتیفرماید عالمی که الم میالّس علیه امام
ی، اهل برخورد صحیح، متواضع، عبودیت از سر یاهل خوشرواهل ابتسام، افرادی هستند اهل معرفت، 

کنی، این اهل اهل این حالت را احساس می دنشینیوقتی شما می ،تا پای آنها نمودار است، ظهور دارد
با  ،دد باید ارتباط داشته باشیبا این افراد باید شما برخورد کنید با این افرا :فرمایدبهشت است، امام می

 .نشینی این حالت را درک بکنیکه وقتی می د، با این افراد باید باشیداین افراد باید رفاقت کنی
یکی از  :گفتمی میکرد که آن دّوقدر با مردم شوخی میبود؟ این هنشست چمنین وقتی میؤالممیرا

نشیند ش با هر کسی هست میاهآدمی است که هم این اصاًل ؛هعاَبَد علی رجٌل استهای این عیب
اش را هچی؟ مثل ترشی انبه کّل پس !!ر بخنددِه رِهبگیرد حاکم اسالم که نباید  ،خنددمیگیرد می
عین چی چی باشد  ـ میهمان دُوـ  عین خودش !پایین اوردطوری کند ابرویش را مثل هفت بیاین
شود، شود، به خدا طوریت نمیب بخند بابا طوریت نمیُخ .حاکمشود معنای وقت آن میآن !جوریآن

 .کن 1با مردم بخند با مردم شوخی کن، با مردم حرف بزن، با مردم اختالط کن، با مردم استیناس
خورند فقیر نشستند دارند با هم آبگوشت میبیند چند نفر گذرد میجا میحسن دارد از یک امام

این کیست؟ این  !خوردنشیند با آنها میآید پایین میاف از اسب میص .بیا با ما غذا بخور :گویندمی
همین نگاه به این قیافه کند، نگاه به قیافه  ،انسان با او صحبت کند نیاز نیست اصاًلاین کیست؟ چیست؟ 

یزید هم همین ؟ کردمعاویه هم همین کار را می ،کندبابا این با بقیه تفاوت می :گویدحسن کند می امام
اوه  :یا اینکه ؟کردندمی برخوردنشستند طوری میآمدند همینمون و اینها میأکرد؟ هارون و مار را میک

بیاید که بیاید گور  !خواهد خلیفه بیایدآی می :شدند یک لشگر از جلووقتی از یک جا رد میاوه! 
، ن باال یک کسی سنگ نزندوقت از آها را بپایند یکپشت بام ،آمدندیک عده هم از آن عقب می !پدرش

                                           
 .گرفتن خو گرفتن، انس .1
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چه خبر است طرف فالن. آنها هم از آنکمان و چیزهای دیگر، وبا تیر ستندیبا هاپشت بامباالی بروند 
رق ُقمد؟ مگر آآمد با لشگر میحسن می آید بیاید برود دیگر اینها ندارد. مگر امامدارد خلیفه می ؟بابا
کمان و نیزه و اینها مواظب باشند یک وقتی وماشت با تیرگطرف میطرف و آنمگر افراد و این ،کردمی

 نرسد؟! یآسیب خالصه به بدن
ه شدند یک حسین متوّج امامو حسن  امام ،خواهد از منزلش بیایدمنین میؤالممیراشب نوزدهم 

 هبرای چ :خواهیم با شما بیاییم، حضرت فرمودندما می !ای در پیش است، یا علی پدرجانقضیه
 ،بروید پی کارتان، بلند شوید بروید رد کار خودتان ،ید با من بیایید یا مرگ من رسیده یا نرسیدهخواهمی

هایش را نگذاشت با او در رتا پسدو این امام ما این است، امام ما این است. ،یا مرگ من رسیده یا نرسیده
اگر هم نرسیده  ،گیری کنندتوانند جلواگر مرگ من رسیده آسمان و زمین جمع شوند نمی .مسجد بیایند
 .یدیآشوید و میبلند می هپس برای چ
 ءاولیا !کنیده میتوّج ؟جواد چطور بود سجاد چطوری بود؟ امام امام ؟حسین چطوری بود امام

 دخواستنآقا می وقتی مرحوم .اولیای الهی، عرفاـ  ها!غضنفرنه مش اولیاء الهیـ الهی چطوری هستند؟ 
تان را بفرمایید من تنها حرم شفرمای ؟فرمایشی دارید فرمودند:[]می آمد[]می باهاشون حرم بیایند تا یکی

 روم.فرمایشتان را بفرمایید من تنها حرم می .پرید عقبدو متر می کردجفت می یارو روم!می
ج با پنجاه نفر وارد حرم بشود، احتیاُا! را بگیرند، او  فرطو آن فرطنیاز ندارد پنجاه نفر این

خواهد بیاید به با خودش راه بیندازد؟ می هخواهد، پنجاه نفر را برای چرضا را تنها می او امام .ندارد
 :گوید کهرضا می امام .کنید، التفات بفرمایید ، تماشابگوید بنده با پنجاه نفر آمدم ؟بگوید هرضا چ امام

 !داگر نوبت تو ش ،بعد نوبت تو شودتا به این برسم بگذار زوار اینجا دارم  عاًلف !برو پی کارت بابا
بعد هم یک  ،کسی نشناسد ،عبایت را بیندازی سرت ،رش تک و تنهائخواهد وقتی رفتی زارضا می امام

بابا جلویت را بپا علیکم!  علیکم، سالم آقا سالمعلیکم،  علیکم، سالم آقا سالم :وقتی بروی هی نگویند
 ... ل که وارد حرم شدیش از اّواهتو که هم علیکم، ، سالمات به دیوار نخوردهکّل

 و علیکم سالٌم کنم،رضا خیال می کرد به غیر از امامبنده خدا بود این به همه چیز نگاه مییک
 خوشش نیامد.، راهمان را انداختیم رفتیم دیگربه او ... به من که رسید  اهلل، رحمة

یک اذن دخولی یک چیزی، یک  !بابابایست  ،رضا کنی به غیر از امامتو که به همه داری سالم می
اینجا دیگر چرا؟ اینجا حریم غیرت همه جا بله  !اینجا هم بله !تو حرم آمدی همه جا بله رای آخمسئله

شود انسان وارد حریم سلطان شود و مگر می !ناموس عالم خوابیده، خجالت بکش نجایدر اخداست، 
شود انسان م، مگر میزنند برود قعر جهّنگردنی میپس []رعایت نکند ادب رعایت حضور را در آنجا
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 !این کار را انجام بدهد؟ بله؟
دهند چطوری ما نگاه کنیم، چطوری نسبت به م به ما دارند یاد میالالّس علیه اینجاست که امام

جد من است  انبیاء که سجاد گرفته و اجدادم و خاتم ای مردم از من امام :گوینددارند می ،م نگاه کنیمعاَل
اهلل زیر نگین  لک و ملکوت ماسویارواحنافداه که تمام ُم زمان و تمام فرزندانم و آخرین فرزندم امام

هست  هرچه تمام عالم در قبال ظهور پروردگار صفر هستیم، همه صفر هستیم. ،گرددانگشتر او دارد می
به من امام  کهوقتیه پیدا کرده است. ظهور اوست، به ظهور نگاه کنید نه به آن مظهر که ظهور در او جلو

 «او»دهم ببینید ای انجام میبینید من دارم یک امر خارق عادهباشد، وقتی می «او»کنید نگاهتان به نگاه می
دارد حرکت  «او»دهم عوالم را حرکت می همۀبینید من صاحب والیت دارم دهد، وقتی میدارد انجام می

بکشاند ] آید به سمت خودشنمی ،بردمی ما را به آن حقیقت ،را به آن سمتآید ما هی امام می .دهدمی
 .[دعوت کندو 

چه  ده ببینیه َبمنبری که من رفتم، َب ،صحبت من :آورند مردم را به سمت خودشاناهل ظاهر می
من که من نوشتم کتابی  ،شده چقدر گل کرده هکتابی که من نوشتم ببینید چه آثاری چه مسائلی چ !کرد

الحمدهلل توفیق الهی است  :نویسند کتاب فالنمی فرطآن فرط، اینها در اینترنتیتاالن در سا .نوشتم
اگر  اگر توفیق الهی است؟ ،اگر توفیق الهی است پس چرا خوش خوشان تو شده !خداوند قسمت کرده

بعدی هم انجام شد دیگر ناراحت  ۀتوفیق الهی است بر اینکه االن این حادثه انجام شود پس اگر حادث
 .شوی، آن که غیر از این استن

جنگ نهروان که پیروز شد با جنگ صفین که  ،جنگ جمل که پیروز شدالمؤمنین میرابرای 
چی شد؟  . ِاخورد، این آب تکان نمیخورد ابدًاشکست خورد یکی است، هر دو یکی است تکان نمی

م خیلی تابستان داغی است در همان من در آنجا در تابستان رفتـ  !هجده ماه رفتیم آنجا بابا تابستان است
و اینهاست، هم زمستان سردی دارد هم زمستانش را رفتم هم  ]تکفیری[های ه که االن دست این گروهرّق

هجده ماه در ـ  گرمی استتابستان  تابستانش هم خیلی ،هم زمستانش سرد است و برف دارد ،تابستان
کردند واهلل آنجا، نیزه و شمشیر و تیر و کمان و نمی حلوا خیر ،در زمستان، جنگ، بکش بکش ،تابستان

دفعه با کلک عمروعاص پدرسوخته تمام هجده ماه رفت هوا، فاتحه، بعد یک ،گذشته ،سنگ و اینها بود
روم نمازم را در کوفه حاال می :صاف برگشت سر جایش گفتالمؤمنین میرا .تمامش از بین رفت

 خودش آن چونبرای او ندارد. چرا؟ ه ماه رفت هوا. هیچ تفاوتی خوانم در مسجد کوفه، تمام هجدمی
 او از را همه، ندیبیم او از را سکون ند،یبیم او از را حرکت ند،یبیم او از را وجود ند،یبیم ظهور فقط را
ساس آن وجدان دارد، او شهود دارد، آن اح بیند،او می ،کنیمما تصّور می کندیم رتصّو نکهیا نه ،ندیبیم



 13 ( قم مقدسه2416رمضان  12)شب  21جلسه  شرح دعای ابوحمزه ثمالی/

 

ظاهر داد  ،شان ثابت استاین شخصیت ءاولیا ،شخصیت ثابت داردحالت بینید همیشه یک دارد، لذا می
صاف بروید، بزنید، بلند شوید بنشینید و این کارها را بکنید نه اینکه بروند  :در ظاهر ،نه ،کنندو بیداد می

خطابه  ،نویسندکنند میشویق میت ،کنندصحبت مینه،  ،چرت بزنندفرض کنید که در خانه بنشینند و 
و دستک دارند اینها همه جای خود، آن باطن یک امر ثابت است،  دفتر ،کنندامر و نهی می ،خوانندمی

یک صاف  1فلتدهد؟ یک نشان می هقلب از کار بیفتد مانیتور چ کهوقتیدیدید  .صاف، صاف صاف
خورد و یک هایی مییستد باز یک تکانقلب ایستاد، قبل از اینکه با ،خوردنمی هیچ تکانیخط 

با شود یک خط که شما قشنگ می ،شود صافایستد میتا اینجا دیگر قشنگ ایستاد، وقتی می ،چیزهایی
قدر صاف دربیاورید، اولیاء خدا در فراز و نشیب زندگی آن خط توانید اینکش هم با آن دقت نمیطخ

هیچ حرکتی ندارد باال ندارد، پایین ندارد، ظهورش تفاوت مانیتوری هستند که قلب ایستاده، یکی است، 
 کند آن در باطن چیست؟ یک مطلب است.کند ظهورش فرق میمی

الم الّس علیهالمؤمنین میراهای متبرک که مربوط به هلل که امیدواریم خداوند در این شبءاشانا
یادم ]کجا رفت.[  صحبتدفعه یکم داننمیدر نظرم بود راجع به قدر صحبت کنم  فاقًاامشب اّت .است
راجع به اینکه خیلی از  .رفتادامۀ ]شرح دعا[ صحبت در  بعد هم اصاًل و ، راستش که یادم رفترفت

چرا باید دو شب دیگر را هم ما  ،ال کرده بودند که اینکه شب قدر بیست و سوم استؤدوستان از من س
راجع به این و  ؟کمی دارد و چه کاری باید کردهایی که بینش هست چه حیا اینکه شب ؟بیدار باشیم

گرچه رفقا و دوستان در ـ گذاریم برای هلل اگر خدا بخواهد میءاشاناخواستم صحبت کنم حاال قضیه می
و ما هم حاال به ـ مطلب بیان کردند  ،همین شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم اینها گفتند

های نوزدهم و بیست و یکم عد راجع به این قضیه که خاصیت شبدنبال همان مطالب شاید برای شب ب
ارسال رپی رسد که پارسال بودبه نظرم می هان؟ 2وقت صحبت کردممثل اینکه من یک .شودپس چه می

طور این شب قدر یک امر مستمر است، ظاهرًا :آید که خدمتتان گفته بودم، یک چیزی به نظرم میبود
 شروع قبل و نوزدهم شب از که است یمستمر امر کیکه  گویممیره است حاال به اجمال دوبا

مثل اینکه رفقا درنظرشان هست که  حتمااًلاـ  .کندیم دایپ ختم سوم و ستیب شب به و شودیم
شاید یک  شاءاهللانهلل اگر خدا بخواهد در شب بعد هم راجع به این قضیه ءاشاناحاال  ـ صحبت کردم

 .ن عرض کنیمای خدمتتاچند کلمه
های متبرک که مربوط به صاحب والیت است خداوند توفیق بدهد به برکت این شب شاءاهللان

                                           
1 .Flat ،مسطح تخت 
 .151و  157، جلسات: اسفار درس .2
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در شب نوزدهم باید ضربت بخورد المؤمنین میراالم و خیلی عجیب است چطور الّس منین علیهؤالممیرا
یا بروند و نه شب هجدهم، در شب بیست و یکم که شب قدر است در آن شب باید حضرت از این دن

این مقدمه بشود برای شب بیست و سوم اینها خیلی مطالبی است که گاهی اوقات ما از بزرگان چیزهایی 
روشن کند و از برکات و  مسئلهخداوند ما را، فهم ما را و بینش ما را به این  .شنیدیم راجع به اینهامی

ا را هم بگیرد و از آن ماء معینی که مواهب این لیالی متبرکه که مربوط به والیت است خداوند دست م
 خودش کرده است ما را هم بکشاند. ۀنصیب اولیاء خاص

ُاللهمُصّلُعّلُُممدُوُآلُُممد


