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  مقدّمه

  
  

  حسن الخالقیناالَبسم اهللا 
  
ارزیابي مي كنند. از آنجائي كھ منظر معارف و آثار ما مي نگرند و این رسالھ مختصر جھت كساني است كھ زندگي را از  -١
قول قرآن كریم آنانكھ مي فھمند و آنانكھ نمي فھمند در نزد خداوند یكسان محاسبھ و قضاوت نمي شوند پس آنانكھ بھ ھ ب

تحت الشعاع این معارف و معارف ما آشنایند در نزد خداوند بسیار مسئولند و نباید و نمي توانند ھمچنان گذشتھ زندگي كنند 
بھ قضاوت بنشینند و محاكمھ كنند كھ این عاقبتي بس ندامت بار دارد. این  ااحساس كبریائي كنند و سائر مردمان رفقط 
ھ بھ مطالعھ كنندگان آثار ما یاري مي دھد تا در حد توانائي بھ این معارف عمل كنند و بدینوسیلھ حیات و ھستي خود و رسال

ر جامعھ الگوي سعادت و نجات باشند. زیرا بدترین مردم در نزد خداوند عالمان خانواده خود را ارتقاء و تعالي بخشند و د
ار ثمره بخش و یاریگر خواھد بود و جمعاً یبھ ھمین قصد نوشتھ شده در این جھت بسكھ اخیراً بي عمل ھستند. این رسالھ 

رزق، حّق، آسیب شناسي  شود: دوسِت دوست، قبض و بسطوصیھ میتبعنوان یك مجموعھ كاربردي در زندگي روزمره 
  و... عرفاني، نظري بھ فرھنگ، راز آفرینش، اّم المظالم، از وجھ نظر، ولي شناسي، در باب اجتھاد، در باب اقتصاد اسالمي

  
درجھ اي مشمول روحي مي گردند كھ بھ واسطھ اش تا مدّتي ھ اكثر كساني كھ آثار ما را بطور جدي پیگیري مي كنند ب -٢

نمي توانند براي ھمیشھ  پسبندرت بھ این معارف جامھ عمل مي پوشانند  چونك زندگي بھشتي مي یابند. احساس نجات و ی
برزخي مي شوند و این توفیق اجباري حیات این روح را در خود حفظ نمایند و لذا مواجھ با یك احساس خماري عظیم و 

ھ واسطھ نداي وجدان نسبت بھ زندگي خود دچار جھت رویكرد عملي بھ این معارف است. كھ در غیر اینصورت بتدریج ب
ارف را عملي نكنند، یعني بھ عرفان عملي روي نیاورند جھت خفھ كردن نداي وجدان و فائق عنفاق مي گردند كھ اگر این م

س این رسالھ جھت پآمدن بر این برزخ و نفاق، دست بھ خودفراموشي مي زنند كھ منجر بھ سقوط در مفاسد مي شود. 
  داند و آنكس كھ نمي داند یكسان نیست.یري از این خطر است. زیرا آنكس كھ مپیشگی

  
ماجراي خلقت آدم و دمیدن روح الھي و القاي اسماءهللا در او و سجده مالئك و انكار ابلیس و آفرینش حوا از آدم و  -٣

وح الھي در اولیاء و از اولیاء در القاي شجره و ھبوط آن دو از بھشت ھمواره بر روي زمین در جریان است و آن القاي ر
مؤمنان و از مؤمنان در مردمان است در سلسلھ مراتب و درجات و بھ روشھاي گوناگون در ھر عصري! كھ مجموعھ آثار 

درجات القاي روح در مردم است ھمانطور كھ بارھا قبالً در این باب سخن گفتھ و از این انواع  يو معارف ما ھم امروزه یك
ایم. و این ھمان واقعھ خلق جدید در حیات دنیاست كھ براي سائر مردم در حیات اخروي ممكن مي شود كھ ھر دو نوع آن 

بنده اي قادر است در ھر ھ ملي نامند كعدر قرآن كریم مذكور است. كھ نوع دنیوي آن را سیر و سلوك روحي و عرفان 
ند كھ از علما و عرفا و حتي فقھاي بزرگ اذعان دار يتا لقاءهللا ارتقاء یابد كھ این امر را بسیارمسیر آن در حیات دنیوي 

از جملھ آنان ھستند كھ در این باب رساالتي ھم نوشتھ اند ھرچند كھ بھ زبان اشاره و رازوار در عصر ما عالمھ طباطبائي 
  د كھ این بدعت است.یس مپنداراست. پ

  
آنانكھ این معارف را مي خوانند و دچار انقالب معنوي شده و با آیات و بیناتي در آفاق و انفس زندگي خود روبرو مي  -٤

ام مھلت الھي، این روح را از دست داده و مكھ از حقایق این معارف در زندگي تبعیت كنند وگرنھ پس از ات دشوند مسئولن
  رات عظیمي مي شوند.دچار خسا

  
یل سخن صرعایت این معارف در زندگي بخش عمده اي از آثارمان را بخود اختصاص داده و در ابعاد و اعماقش بھ تف -٥

را پیش روي مي نھیم كھ ھمچون یك رسالھ عملیھ  يكرده ایم و در اینجا بطور جامع و خالصھ یك دستورالعمل و نسخھ كل
  عرفاني در دست اھلش بطور روزمره راھگشائي كند.

  
نخستین اقدام واجب پس از دریافت روح این معارف ھمانا امر ھجرت است كھ در كتاب و سنت رسول آشكار است. علل  -٦

میقي در زندگي باً ھیچ اقدام و تغییر و اصالح جدي و عجرت را در سائر آثارمان شرح نموده ایم كھ بدون آن تقریھلزوم این 
امكان پذیر نیست زیرا آدمي در ظلمات فرھنگ و عادات خانوادگي و نژادي كور است این ھجرت بھ مثابھ گامي در خروج از 

فرد ھستند و  تاریكي است تا فرد بر خودش بینا شود و بھ اصالح خود بپردازد. زیرا خانواده و نژاد بزرگترین خصم ایمان
  . مانع راه او مي شوند
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اصل اول ھجرت ھمانا خروج از قلمرو زادگاه و فرھنگ نژادي است. اصل دوم آنست كھ اگر ھجرت از شھرھاي بزرگ  -٧

ً روستاھا باشد و یا حواشي پاك و سالمتر برخي از شھرھا كھ داراي كمترین  است بسوي شھرستانھاي كوچكتر و ترجیحا
  صنعتي و مفاسد فرھنگي باشد. زیستي و يآلودگ

  
ره نحل آنانكھ براي خروج از ظلم و ظلمت ھجرت مي كنند خداوند دنیاي بھتري را وطبق وعده الھي در قرآن كریم در س -٨

آخرتشان البتھ بسیار برتر است. پس فرد مھاجر بایستي با توكل بھ خداوند ھیچ نگران امرار و برایشان فراھم مي كند 
خود نباشد. كھ در این امر براي نخستین بار خداوند را بعنوان رزاق خود خواھد شناخت كھ مھمترین وجھ معیشت و رزق 

  ایمان است.
  
نزدیك شدن بھ آغوش طبیعت و زندگي طبیعي تر گامي بسوي بھشت خدا در حیات دنیاست كھ موجب احیاي تن و روح  -٩

است زیرا تن رنجور و خون آلوده بھ سموم محیط زیست قادر بھ  خواھد بود كھ خود زمینھ حیات معنوي و علمي و عرفاني
واھد بود و عقل سالم در بدن سالم فعال مي گردد ولي این امر نباید منجر بھ طبیعت پرستي شود كھ انحرافي خدرك حقایق ن
  بزرگ است.

  
جرت با توكل بھ خداوند در است. یعني افراد مجرد بایستي پس از توبھ و ھامر دّوم مسئلھ ازدواج و زناشوئي  -١٠

جستجوي ھمسري مؤمن و اھل معرفت باشند و اگر متأھل ھستند زندگي زناشوئي را بسوي معارف الھي سوق دھند و 
حقوق والیت زناشوئي را در رابطھ جاري سازند كھ این از مھمترین و شاقھ ترین امور در این وادي است كھ ایمان و ھمتي 

ر ما كھ اكثر زناشوئي ھا وارونھ ھستند و زن ھا بر مردھا والیت دارند كھ این رابطھ اي بزرگ مي طلبد بخصوص در عص
  كافرانھ و فاسقانھ است و عاقبتي فجیع دارد.

  
و عرفاني خود  يدر جریان ھجرت بسیار مفید خواھد بود كھ فرد بھمراه خانواده اش الاقل با یكي از ھمراھان ایمان -١١

دوستي نزدیكي داشتھ باشد كھ خود این مسئلھ مي تواند سمت و سوي ھجرت را ھدفمندتر سازد. این ھمان حق دوست 
دوست است كھ در ھمھ امور زندگاني بسیار مؤثر است و ھمچون آئینھ اي براي زندگي خانوادگي و معیشتي و اجتماعي 

  است.
  

در سائر مشاغل دچار  تابا ھمكاري دوستان ایماني خود شغل و حرفھ اي داشتھ باشد آنست كھ فرد بتواند مطلوب وضع  -١٢
  انحرافات و مفاسد و ربا و درآمدھاي حرام نشود.

  
باید دانست كھ بناي یك زندگي ایماني و حفظ آن در این دوران ھمچون حمل آتش بر كف دستان است. و فرد تنھا و  -١٣

ورد و ایمانش را از كف میدھد. پس ارتباط تنگاتنگ معیشتي و عاطفي و ایماني با بیكس در جامعھ چندان دوام نمي آ
در تمام عمر بایستي استمرار داشتھ باشد تا فرد در مواقع سختي و تنگدستي محتاج  ھك دوستان مؤمن از واجبات است

  یار سخت و گاه ناممكن مي آید.بدون الاقل یك دوست ایماني بھ مثابھ یك برادر، طي طریق این راه بس  ھالن نشود.انا
  

قناعت معیشتي از واجبات سیر و سلوك معنوي است كھ بدون آن اگر فرد دچار ربا و بانك و بیمھ و مشاغل حرام شود  -١٤
  ایمانش را مي بازد.

  
ید مي كند حاكم بر جامعھ بزرگترین خطري است كھ ایمان و روح فرد را تھد شایعاتپیروي از زمانھ و اكثر مردمان و  -١٥

  كھ شدیداً بایستي از آن برحذر باشد.
  

ون و ماھواره و قلمرو رسانھ ھا یعني شیطان آریل است اعم از تلفن ھمراه و تلویزی ،یكي دیگر از این مخاطرات -١٦
ا مھار اینترنت كھ فرد بایستي استفاده از این امكانات را فقط در حد نیازھاي معیشتي و واجب خود كاھش دھد و شدیداً آنر

نماید و براي مھار و كنترل آن بسیار ضروریست كھ براي مدتي بطور كامل از این ابزارھا دست بكشد تا ترك عادت شود تا 
بتواند بھ حكم عقل و دین از آن استفاده درست نماید و از استفاده تفریحي از این امكانات شدیداً برحذر باشد و خانواده اش 

و ورزش سالم باشد  ن منظر است كھ شیطان آریل وارد مي شود. و بھ فكر تفریحات سالم طبیعيرا ھم برحذر دارد كھ از ای
كھ مسافرت و گشت و گذار در طبیعت سالمترین آنھاست و از جملھ عبادات است و حكم خداست كھ فرمود: چرا سیر و سفر 

  نمي كنید تا آیات و بینات الھي را دریابید و ھدایت شوید! 
  

دارند كھ بتدریج و بواسطھ منطق و توضیح و عقالنیت و رحمت و محبت معارف الھي را در زندگي  ھظیفمردان و -١٧
نمایند كھ این از واجب ترین امور و حداقل امر  ءخانوادگي بھ ھمسر و فرزندان خود بیاموزند و والیت الھي خود را القا
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قادر بھ مراقبھ و تزكیھ نفس نخواھد بود و از دست خواھد بمعروف و نھي از منكر است كھ اگر جاري نشود خود فرد ھم 
  شد.

  
از اینجانب رجوع نمائید و سعي كنید این جزئیات » چھ باید كرد«درباره جزئیات زندگي نسبتاً سالم و معقول بھ كتاب  -١٨

  را بتدریج و نھ یكباره در روزمرگي خود جاري سازید.
  

نفس ابتالئات شیطاني و از آنجا كھ انسان آخرالزماني بندرت حاضر است حتّي از یكي از بولھوسي ھا و عیاشي ھا   -١٩
خود بگذرد مگر بھ جبر و یا از سر ناداري و ناتواني، اینست كھ اكثر قریب بھ اتفاق كساني كھ بھ معارف ما توجھ و عالقھ 

رترین و بي ھویت ترین و طردشده ترین افراد ھستند و ناكامترینشان! و این ھمواره جدّي پیدا مي كنند از ناتوانترین و فقی
در طول تاریخ اساس گرایشات دیني بشر بوده است و لذا در قلمرو دین بھ جستجوي ارضاي دنیا و ناكامیھاي دنیوي خود 

 بسوي معنویت و معرفت و آخرت مي روندد ولي اكثراً در ھمین حدّ باقي مي مانند و اندكي ناست كھ اكثراً ھم موفق میشو
  كھ این انحراف و خطر بزرگي است.

  
بسیار بسیار بعید است كھ در این دوران كسي بر اساس عقل و خرد و دین و حكمت و حق و باطل، حاضر باشد پا بر  -٢٠

  یل نفي كند.ند و نفعي را بھ این دلكامري ناحق توبھ  زیكي از ھوسھا و داشتھ ھاي ناحق خود بگذارد و ا
  

علماي دیني و مراجع ھم از دریافت وامھاي بانكي ابائي ندارند و آنرا توجیھ شده مي دانند و بھ  برخي امروزه حتّي -٢١
ان تورم حاكم حالل مي شمارند. تا چھ رسد بھ سائر مردمان! این بالئي است كھ بر سر محكمات شرعي آمده است تا چھ رجب

  و معرفتي!رسد بھ حالل و حرام باطني 
  

پس بدان كھ زیستن بر این معارف كھ متكي بر میزان شریعت و طریقت و حقیقت توأمان است كاري كبیر است و بقول  -٢٢
قرآن كریم صبر بر نماز ھمچون صبر بر دین كار ھر كسي نیست اال خاشعین كھ در جستجو و شوق لقاي پروردگارند در 

قدرت و اراده و انگیزه دین داري شرعي و عرفاني نمیدھد. و چنین شوقي فقط در  حیات دنیا! و شوقي كمتر از این بھ آدمي
مؤمناني پدید مي آید كھ داراي امامي حّي و حاضرند و پیر طریقتي كھ منبع تغذیھ روحاني آنھاست و آئینھ لقاي حق! یعني 

  عشق والئي!
  

و این عشق والئي اجر اطاعت و اجراي جدّي و دقیق معارف در ظاھر و باطن زندگیست كھ بدون آن امكان ماندن در  -٢٣
  برد و فنا مي كند.ي معرفت نیست و جریانات شیطاني حاكم بر زندگي مدرن آدمي را با خود مو دین 

  
شعاعي از نور والیت امام زمان است كھ مولّد  این عشق والئي جز حضور پیر و امام در دل و جان مؤمن نیست كھ -٢٤

شوق لقاءهللا مي باشد. و زیستن با معارف الھي این آثار كھ جملھ حكمت ھا و انوار حقیقت قرآني و محمدي و علوي است 
  مي شود.  يموجب چنین حضور و عشق

  
امام زمان كل جریان و بستر این راه و  این اطاعت و تعامل مستمر با دوسِت دوست و ارتباط قلبي با پیر و اتصال بھ -٢٥

است كھ امر ھجرت ھم فقط در خدمت این حق است و لذا نیت فرد مھاجر بایستي روشن و زالل و عارفانھ ھدایت الي هللا 
ً در  باشد و بقصد فرار از مشكالت و گم شدن در عیش و فساد غربت نباشد. و اگر این اتصال روحاني حاصل نیاید اتفاقا

 داجرت از روستا بھ شھر و از شھر بھ غرب شاھھغربت امكان تباھي سریعتر و شدیدتر است. ھمانطور كھ در مشرایط 
بعنوان شاھدان معنوي باشند و  يبسیار سریع سیر این نابودي ھستیم زیرا در غربت شاھدي نیست مگر اینكھ دوستان ایمان

  امكان غفلت را بھ حداقل برسانند.
  

و دوستان  (پروردگار)ھجرت از نژاد و زادگاه و فامیل خود دور مي شود اگر بھمان میزان بھ نزاد كسي كھ در جریان -٢٦
  ایماني نزدیك نشود و مراقبھ و تقوایش صد چندان نشود امكان تباه شدن بسیار بیشتر است.

  
اخالق عملي بھ غفلت و و ھیھات از اینكھ معارف باطني و مراقبات روحاني موجب شود كھ معارف و احكام شریعت و  -٢٧
رف عرفاني آدمي را دچار استكبار ت دچار شود كھ این بزرگترین تھدید براي اھل معرفت و طریقت است. زیرا معایوھس

  قلمرو رسوخ شیطان مي شود.معنوي و فكري نموده و اگر بھ ھمان میزان بر شدت تقوا افزوده نشود این استكبار 
  

عبادات و بخصوص اقامھ صلوة فقط براي مؤمنان اھل طریقت و معرفت و والیت است كھ حق و واجب وجودي است  -٢٨
ھمانطور كھ خداوند در كتابش مؤمنان را امر بھ اقامھ صلوة كرده است و نھ مسلمین را. پس آنكھ بھ بھانھ معرفت و امور 

اصل در حال انحراف است. زیرا فقط كسي كھ امام دارد میتواند  باطني، نماز را سھل مي گیرد دچار غفلت عظیمي شده و از
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بر نماز حضور قلبي داشتھ باشد و تقرب الي هللا برایش مفھوم گردد كھ مقصودي جز لقاءهللا ندارد كھ از درب ارتباط روحي 
  با امام ممكن مي شود. 

  
اصي و محرمات پاك سازد تا الاقل مكاني براي مرد بایستي الاقل خانھ و خانواده خودش را از گناھان بزرگ و مع -٢٩

ذكر قلبي داشتھ باشد و اھل خانھ اش را بدین طریق بر خودش شاھد گیرد. و مردي كھ بر خانواده اش فكر و حضور و 
والیت نداشتھ باشد نشان آنست كھ خودش از جانب پیر و امامش داراي ھیچ والیت قلبي نیست و این بدان دلیل است كھ در 

ین خطرناكترین بازیھاست كھ آدمي را واژگون و دیوانھ اطاعتي خالص و صادقانھ نیست و با معارف الھي بازي میكند كھ ا
  مي سازد. 

  
اھل معرفت و ایمان بایستي دائم الذكر باشد ھرچند كھ این ذكر قلبي نشده باشد الاقل ذھني باشد تا انشاءهللا قلبي گردد  -٣٠

میرسد كھ گوھره اي واجب براي حفظ و تا ذكر قلبي نشود دل قادر بھ ارتباط قلبي با امام خود نیست و بھ شوق لقاي الھي ن
ایمان در آخرالزمان است. زیرا در آخرالزمان جز دین خالص نھ مقبول است و نھ ممكن! و این مجموعھ معارف اركان دین 

  ست اال بھ ریا و نفاق!یخالص را معین و مھیا كرده است كھ بھ كمتر از این اصالً دین و ایماني ممكن ن
  

ھائي قادر بھ حفظ ایمان و استمرار راه نیست مگر در ارتباطي تنگاتنگ در ھمھ امور زندگیش با و ھیچ مؤمني بھ تن -٣١
سائر مؤمنان. تنھا ماندن در این راه محكوم بھ كفر و اشد نفاق و تباھي است و فرد چون بره اي در گلھ گرگ دریده مي 

  شود. این یك كاروان است بھ سارباني امام زمان!
  

وم قرآني آنست كھ جمعھاي چند نفري از مؤمنان است كھ جمعي عقیدتي و سیاسي و ھن از حزب هللا در مفدر اینجا سخ -٣٢
یك خانواده ایماني كھ در  -صادي نیست بلكھ ھمچون یك خانواده است كھ: براستي فقط مؤمنان برادرند! قرآنتفرقھ اي یا اق

بایستي دائماً در برپائي دین حنیف ابراھیم كھ اصل دین محمد  مسیر نژادزدائي مستمر از اعضاي خود مي باشد و اعضاء نیز
است جھاد كنند. خانواده اي كھ براستي از نزد خداوند روزي مي خورند و بھ او اعتماد دارند و لذا ھرگز نگران آتیھ خود 

عصمت است و متّصل بھ آن! شعاعي از اھل بیت  این خانواده مصداق ِ نیستند تا زمانیكھ بر عھد و ایمان خود قرار دارند. 
ً بھ تف -قرآن» خداوند اراده كرده كھ شما اھل بیت را پاك كند. چھ پاك كردني« یل سخن صكھ در باب حقیقت عصمت سابقا

گفتھ ایم كھ بمعناي پاك شدن از نژادپرستي و عورت پرستي و زن پرستي و فرزندپرستي و آباء و اجداد پرستي و نھایتاً پاك 
رھائي از شیطان است. و كساني كھ بر این محور در حال جھاد ھستند استحقاق عضویت در چنین خانواده  شدن از شجره و

  اي را دارند. ھیچكس نمي تواند بھ تنھائي در راه بماند. این ھدایت مائي است نھ مني!
  

ر والیت و ما ست كھ اگر برمسئلھ در راه ھدایت عرفاني، رابطھ زناشوئي و خانواده ا و مھمترین بدان كھ بزرگترین -٣٣
پس رابطھ زناشوئي و  معرفت نباشد محال است كھ اعضایش بتوانند در این راه حركت و رشدي كنند و در بلند مدت بمانند.

خانوادگي در محور جھاد اكبر قرار مي گیرد كھ ھمھ عمر ادامھ دارد و این ھستھ مركزي و موتور محوري این حركت است 
ً باید پ ً غریزيكھ مستمرا تاریخي كھ معموالً كارخانھ اصلي ورود  -نژادي -جنسي -االیش و ارتقاء یابد تا یك رابطھ تماما

حوائي شود كھ ظاھر و باطن  - شیطان در زندگیست كھ ھمھ مظالم را تغذیھ و تولید مي كند بتدریج تبدیل بھ یك رابطھ آدم
  ھستند. سو فاطمھ  عن رابطھ اي علي یم انسان كامل. و اسوه چنان تكامل تا مقابوجودي واحدند و آئینھ لقاي الھي و نرد

  
زناشوئي فعال و آشكار مي شود پس نفس آدمي كارگاھي تمامیت كفر و ظلم و جھل و جنون نفس ھر كسي در رابطھ  -٣٤

ایماني! تا این رابطھ كھ ه شدن و پاك شدن ندارد منتھي تحت والیت امام حّي و یاري دوستان دده و فھمیبھتر از این براي دی
  قلمرو ظھور ھمھ بي عصمتي ھاست عرصھ تحقق عصمت گردد و ظھور والیت حق!

  
تلفن ھمراه، ماھواره و اینترنت در عصر ما، شیطان ھمراه و خانگي ھمھ مردم است. اھل ایمان بایستي خانھ اش را  -٣٥

ارد. و اگر توان مھارش را ندارد این ھر سھ را از زندگي از این شیطان پاكسازي كند و در این امر كمترین اغماضي روا ند
خود حذف كند اال در حد ضرورت معیشت و واجبات! و بنده ھنوز كسي را ندیده ام كھ توانستھ باشد این ابزارھاي شیطاني 

  را مھار و كنترل نماید مگر اینكھ حذف كرده باشد.
  

خصم دل و دین و ایمان و معرفت است كھ ریشھ را مي خشكاند و طیف ترین و نافذترین لشیطان آریل بزرگترین و  -٣٦
  تمامیت جان را تسخیر و نابود مي سازد، بدان! 

  
تقریباً اكثریت قریب بھ اتفاق آثارمان، معرفت عملي است پس بر اھل معرفت واجب است كھ یكایك آنرا مطالعھ نموده و  -٣٧

در زندگیش جاري نماید تا ھمھ ابعاد و اعماق نفس و زندگیش را از شیطان پاكسازي كند تا بتواند دین خالص را بر پا نماید 
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امر برگزیده و در نزد خودش رزق مي بخشد و تحت ھدایتش قرار مي دھد. پس بھ  زیرا خداوند مؤمنانش را براي ھمین
  كمتر از این ھدف نمي توان در این راه باقي ماند.

  
پس كسانیكھ بھ صرف رفع عذابھا و گرفتاریھا بر این معارف و راه وارد مي شوند پس از رفع نیازشان با تمامیت این  -٣٨

ست و عداوت میرسند. فقط كسي در این راه مي ماند كھ بھ قصد برپائي دین خالص و احیاي راه و معارف و مؤمنان بھ بن ب
  مشغول توبھ از نیّات مشركانھ خود باشد.  عرفان حق و والیت امام زمان بیاید و در این مسیر مستمراًً◌◌ً 

  
این راه ھمواره با قیامت خود  بق كالم خدا در سوره روم، دین خالص، دین آخرالزمان و دین قیامت است پس سالكانط -٣٩

روبرو ھستند و با خود تصفیھ حساب مي كنند و بدینگونھ بسوي خداوند راه مي یابند تا لقاءهللا! و ھر قیامتي منجر بھ یك 
توبھ نصوح مي شود و یك اقدام و جھاد اكبر! و این قیامت و جھاد تا دم مرگ ادامھ مي یابد و ھر قیامت و توبھ اي خود بھ 

رد دینش خالص نمي شود: موت جان، موت كھ: تا آدمي چھار بار نمی عبھ یك موت اراده است بھ مصداق این سخن عليمثا
  و موت منیت! (ناس)نان، موت جامعھ

  
ھ ھاي حیات مادي و دنیوي را از دوش و دل مؤمن برمیدارد تا او فقط بسوي غخداوند در این راه ھمھ بار و دغد -٤٠

م مي گردد سھ مصداق سوره انشراح. پس فرد اگر نھ بار دنیوي بكشد و نھ اخروي، تبدیل بھ دیوي مجپروردگارش بشتابد ب
  و ھالك مي شود و خصم خدا و رسول و مؤمنان مي گردد.

  
مجموعھ آثار و معارف ما بیانگر ارزشھا و حقایقي ھستند كھ جملگي برخاستھ از وجدان و فطرت و عقل عامھ بشري  -٤١

تر مي شود فطري تر و جھاني تر نوان دین و اسالم و تشیع سخن مي گوید و اتفاقاً ھر چھ شیعي عاست ھرچند كھ تحت 
تواند خود را از دوزخ این دوران بازیابد و نجات بخشد اگر جداً شود. پس ھركس در ھر كجاي جھان با این معارف مي می

بخواھد. كھ در اینصورت خداوند شرایط و امكاناتش را ھم برایش مھیا مي سازد و دوستاني ھم در این راه برایش قرار 
ً  -میدھد كھ خود فرموده: ھر كھ ایمان آورده و بھ صلح گراید خداوند برایش دوستي برگزیند  این دوست یكي از كھ مسلما

  اولیاي خداست.
  

اگر آدمي نتواند چشم باطن بین پیدا كند تا باطن وجود و زندگي خود را ببیند ھرگز اھل سیر و سلوك عرفاني و ھدایت  -٤٢
الي هللا نمي شود یعني عارف نمي شود. و این نگاه و نور را بصیرت گویند كھ نگاه خدا در انسان است و این نگاه را خود 

داوند بھ آدمي اعطا مي كند و یا یك انسان صاحب بصیرت با نظرش بھ سائرین مي بخشد. و این ھمان بینائي دل است كھ خ
نفس مي باشد كھ بدون آن نھ ھدایتي ممكن است و نھ معرفتي حتّي اگر كسي كل  تنخستین و مھمترین عنصر ھدایت و معرف

  د.ادبیات و فلسفھ ھاي عرفاني جھان را خوانده باش
  

این نور و بصیرت قلبي براي سائرین از چند طریق و در چند مرحلھ حاصل مي آید: مطالعھ حق جویانھ معارف  -٤٣
دیدار با صاحبان این نور و بصیرت و معرفت و خدمت و اطاعت  و توحیدي، اطاعت صادقانھ از این معارف در زندگي

خداوند ھركھ را خواھد ھدایت نماید از نزد خود نوري مي بخشد... بگوئید پروردگارا بر ما نظر فرما... « مستقیم از آنان.
بگوئید كھ پروردگارا نورمان بر ما كامل نما... پروردگارا بما نور دیده عطا فرما... و خداوند ھركھ را نگاه خویش اعطا 

   -قرآن» واین كتاب نور ھدایت از براي مؤمنان است«  -مقرآن كری» فرماید او خود را ببیند و ھدایت شود...
  

از اسماي امامان معصوم است كھ در خطبھ ھا و ادعیھ بھ كرات آمده است. پس خداوند ھركھ را خواھد از » نورهللا« -٤٤
ھ با حضرت نزد خودش ھدایت فرماید با یكي از این معصومین محشور نماید. كھ براي این بنده، چنین حشري در چند مرحل

بھ فضل الھي رخ نمود كھ امر ھدایت بر من میّسر گردیده است و قلم و كالم  عو امام زمان و امام حسین  ع، امام عليعخضر
  مرا نیز نوري نموده است. 

  
 ازو بدان ھمانطور كھ انساني از تاریكي بھ روشنائي آید و از كوري، بینائي یابد بواسطھ كفرانش مي تواند دوباره  -٤٥

پس بدان آنكھ كفر و  -قرآن» آنانكھ كافر شدند از روشنائي بھ تاریكي وارد شدند«بھ تاریكي رود و نابینا شود. روشنایي 
عیوب و گناھان خود را نمي بیند و درك نمي كند كور است و در تاریكي قرار دارد كھ یا كوري عرصھ جاھلیت قبل از ایمان 

كافر شد دیگر توبھ اش پذیرفتھ نمي شود. و و آنكھ دوبار پس از ایمانش كفران نمود است و یا ناشي از كفر پس از ایمان. 
كھ بازي و بولھوسي در امر ھدایت! و ھیھات از كوري و ظلمات پس از بینائي و روشنائي این پس ھشدار و بر حذرباش از 

  عذاب آورتر از ظلمات جاھلي است.  ھزاران بار
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یاھائي كھ مي بیني مبادا كھ با نااھالن ؤتخیالت معنوي و وارده ھاي غیبي و الھامات و ر و اّما از بابت تصوّرات و -٤٦
سخن كني بخصوص با ھمسر و نژادت كھ ایمانت را بھ سرقت داده اي و دلت را مدخل خناسان نموده اي. از این بابت جز با 

  دوست سخن مكن. 
  

پیرو ھر سلسلھ عرفاني یا فرقھ مذھبي یا مرجع فقھي كھ باشي اگر اندك نظري بھ توحید و نبوت و معاد داشتھ باشي  -٤٧
وست تا تكلیف تو را در دین یكسره سازد و تاین معارف پاسخگوي ھمھ مسائل و تناقضات و بن بست ھاي مادي و عقیدتي 

ا كافري بي ریا شوي تا ھر دو دنیایت را یكسره در خسران نباشي. و اگر الاقل از نفاق بدر آئي یا بسوي اخالص روي و ی
آخرالزمان را درك نموده و در انتظار فرجي، این معارف شاھراه رسیدن بھ این فرج و نجات است ھمانطور كھ پیامبر اسالم 

نور وجود امام است چھ در غیبت و انتظار فرج یعني انتظار الحاق و اتصال بھ ». برترین فضائل انتظار فرج است« فرموده
  ن راه این ارتباط است.یو چھ ظھور جھاني! و این معارف و تبعیت از حقایق آن كوتاھتر

  
بھ جستجوي فوت و فن ھاي عرفاني مباش كھ چگونھ كشف و كرامات كني كھ این از خطوط شیطان در قلمرو عرفان  -٤٨

باش كھ چھ بسا القاي شیطان است بلكھ مرید پیر و امامي زنده باش اگر ات باطني مئاست. و مرید رویاھا و الھامات و القا
مي تواني و یا مرید معارفي باش كھ نور عقل و قرآن پشتوانھ آنست. و بر حذر باش از امام خیالي كھ عین خداي خیالي یك 

ً ابلیس است. يایده ابلیس ورت بشر! و آن بستھ بھ ني در صامي شوي و شیط يبواسطھ این معارف اگر الھي نشوي حتما
  اطاعت است.  

  
در تبعیت صادقانھ باش تا از نزد خداوند روزي خوري و دغدغھ رزق و آتیھ نداشتھ باشي تا فكر و ذكر و ھّم و غّم تو،  -٤٩

و اگر پنداري كھ بواسطھ این معارف بھ خودي  دین و اخالص و معرفت و تعالي باشد وگرنھ در دین و دنیا، ذلیل و حقیري!
  خود عارف مي شوي ھیچ نیافتھ اي! 

  
ذیان است و ھعرفاني كھ نفسانیت و عادات مزمن و خلق و خوي جاھلي و فاسقانھ آدمي را تغییر ندھد خیالبافي و  -٥٠

   . آنچھ گفتني بود گفتھ ایم وام نباشي!نھایتاً ابزار دست شیطان است رھایش كن تا الاقل با عرف زندگي كني و پست تر از ع
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  دوستِ دوست -1
  
  

  بسم اهللا الودود
  
ایم�ان و عم�ل  -٩۶م�ریم». براستی آنانکھ ایمان آورده و ب�ھ ص�لح گرائیدن�د ب�زودی خداون�د برایش�ان دوس�تی م�ی گزین�د« -١

پیامد این دو امر است از جملھ رسیدن بھ یک دوس�ت حقیق�ی صالح خالصھ کل دین داری و تقواست کھ ھمھ وعده ھای الھی 
کھ انسانی مخلص است کھ تو را دوست می دارد و می توانی در کل زندگی بھ او اعتماد و تکیھ کنی. و این نیازی فط�ری در 

معن�وی!  ھر بشری است کھ از کودکی تا دم مرگ در ھر کسی محور ھمھ تالشھاست و مقصود ھم�ھ فع�ل و انفع�االت م�ادی و
این آیھ نشان می دھد کھ ایمان و اطاعت بھر درجھ ای کھ باشد باز ھم انسان را در حیات دنیا از داشتن ی�ک دوس�ت مخل�ص 
کھ یار و یاور دین و دنیای آدم باشد بی نیاز نمی کند. کھ دوست کامل و کمال یک دوست ھمان کسی است کھ امام نامیده م�ی 

کھ بمعنای یار و یاور اس�ت. پ�س ی�افتن » ودود«لفظ دوست یکی از اسمای الھی است یعنی شود. ھمانطور کھ در آیھ مذکور 
چنین دوستی یک آرمان فطری در ھر انسانی است کھ برای پیدا کردنش بھ آب و آتش می زند و ھزینھ ھای گزافی می کند و 

در حقیقت ھمس�ر بعن�وان ی�ک دوس�ت  گاه خسارات و لطمات جبران ناشدنی نصیبش می شود. در جستجوی ھمسر ایده آل ھم
و یار و یاور است. و این دوست و تحقق این آرمان، اجر و نتیجھ ایمان بھ خدا و صلح ب�ا ع�الم و آدمی�ان اس�ت(عمل ص�الح) 
کھ مظھر اراده و اسماء و صفات خداست. یعنی ھ�ر ک�ھ خ�دای را ب�اور ک�رد و دس�ت از ج�دال و خص�ومت ب�ا خلق�ش کش�ید ب�ھ 

این دوست اگر دوس�ت حقیق�ی و انس�انی مخل�ص و ص�دیق و ی�اریگر باش�د ب�ی تردی�د از دوس�تان خداس�ت. دوست می رسد کھ 
  پس تو در غایت و کمال مؤمنانھ ات در حیات دنیا بھ دوسِت دوست می رسی یعنی بھ یکی از دوستان خدا!

  
دوستی بر روی زمین یافتی ب�دان ک�ھ او پس اگر ». جز خدا ھمھ دشمنند«زیرا دوستی جز خدا نیست و بقول ابراھیم خلیل -٢

» اگ�ر کس�ی را دوس�ت ب�داری خ�دای را ش�دیدتر دوس�ت م�ی داری.«در دوستی با خداست کھ با خلق خدا ھم دوستی م�ی کن�د. 
  پس ھر دوستی یک دوسِت دوست است: دوست خدا! ولی خدا! -قرآن

  
اولیای الھی می رسی ک�ھ الاق�ل دس�ت از ج�دال و انک�ار ولی طبق کالم خدا در آیھ مذکور در سوره مریم، وقتی بھ یکی از  -٣

  و عداوت با خلق خدا برداشتھ باشی یعنی صالح شده باشی و اعمالت در صلح با دیگران باشد.
  
ولی آنگاه کھ بھ یک دوست(ودود) رسیدی کھ یکی از اولیای خداست با او نیز در صورتی می توانی بھ دوس�تی برس�ی و  -۴

و این دوستی پایدار شود کھ دوستان او را ھم بھ دوستی بپذیری و انکار و عداوت نکنی. یعنی باز ھ�م تو ھم دوستش بداری 
بھ امتحان دوسِت دوست در مرتبھ برتری می رسی. زیرا دوستی پایدار در صورتی ممکن می شود کھ متقابل باشد و دوستی 

وگرن�ھ چ�ھ بس�ا ب�ا دوس�ت(ولی خ�دا) ب�ھ ب�ن بس�ت م�ی  متقابل در جریان تالش برای دوست داشتن دوست دوست پدید م�ی آی�د
  رسی و این یاری را از دست می دھی.

  
دوست داشتن کسی کھ تو را دوست دارد عین خودپرستی است. دوست داشتن حقیقی در رابط�ھ ب�ا کس�ی ممک�ن م�ی ش�ود  -۵

ھل محبت نامیده اند زیرا م�ردم را دوس�ت کھ تو را دوست نداشتھ باشد. و اولیای الھی اینکاره ھستند و لذا آنان را محبان و ا
  دارند در حالیکھ مردم آنھا را دوست ندارند و چھ بسا دشمن می دارند.

  
تالش برای بھ صلح و مودّت رسیدن با دوسِت دوست ھمان تالش برای بھ مقام دوستی رسیدن با خود دوست است و این  -۶

وجود دارد ھمھ را دوست دارد. پ�س ت�الش ب�رای دوس�تی ک�ردن ب�ا  است مقام محبت کھ ھمان مقام وجود است. زیرا کسی کھ
  دوسِت دوست ھمان تالش جھت بھ وجود آمدن است.

  
احساس دوستی کردن با اولیای الھی را ھنری نیست و این بخودی خود دال بر محبت نیست زیرا تو محبت آنھا بھ خودت  -٧

را. ولی اگر با کسی دوستی کنی کھ م�ورد محب�ت یک�ی از اولی�ای  را دوست می داری یعنی خودت را دوست می داری نھ آنھا
خداست کھ تو را ھم دوست می دارد دوستی و دوست داشتن را دوست می داری نھ خودت را! و فقط در اینص�ورت اس�ت ک�ھ 

کت�ی ک�ھ والیت و محبت اولیای خدا را می پذیری و دوست می داری نھ خودت و نفسانیت خ�ودت را و کرام�ت و ش�فاعت و بر
  از اولیای خدا می یابی!
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کسی کھ شفاعت و کرامت و برکت اولیای خدا را دوست می دارد حتی خودش را ھم دوست نم�ی دارد بلک�ھ دنی�ائی را ک�ھ  -٨
  از اولیای الھی می یابد دوست می دارد.

  
م دوست می دارد و یاری م�ی کسی را می یابی کھ تو را دوست می دارد و یاریت می دھد و در عین حال فرد دیگری را ھ -٩

کند. تو اگر با این فرد دیگر ھم دوستی کنی و دوستش بداری ت�ازه دوس�تی و دوس�ت داش�تن و ی�اری را دوس�ت م�ی داری ن�ھ 
  امیال دنیوی خودت را کھ در قبال آن دوست ارضاء می شود. این حق دوسِت دوست است.

  
ت، فق�ط در ح�ق دوس�ِت دوس�ت نھفت�ھ اس�ت. و ای�ن ھم�ان ح�ق پس حق دوست و دوستی و یار و یاوری و مودت و محب -١٠

  وجود است و وجود یافتن! زیرا دوست داشتن بزرگترین صفت وجود داشتن است.
  

را بھ والیت و امامت پذیرفتند و با او دوستی کردند توانستند با رسول خدا ھم در دوستی  عبھ ھمین دلیل کسانی کھ علی -١١
بزرگترین مظھر دوسِت دوست بود انکار کردن�د ب�ا رس�ول خ�دا ھ�م نھایت�اً ب�ھ ع�داوت رس�یدند و از  بمانند و آنانکھ علی را کھ

  ھستی ساقط شدند. پس مذھب امامیھ، مکتب دوست دوست است.
  

اصالً امام یعنی دوست دوست: دوست خدا! و لذا آنان کھ از امام اطاعت می کنند بھ دوس�تی ب�ا خ�دا م�ی رس�ند و آنانک�ھ  -١٢
  اطاعت نمی کنند بھ دشمنی با خدا می رسند. از امام

  
دوستی با امام، دوستی با خدا و وجود است و راه وجودیابی! و دوستی با امام جز از راه دوستی با دوستان امام ممکن  -١٣

 نیست. و دوستی با امام یعنی دوستی با دوست خدا و دوستی با دوست داشتن کھ دوستی با وج�ود داش�تن اس�ت. پ�س دش�منی
  با امام عین عدم پرستی است.

  
پس ارزش اطاعت از امام در ارزش رسیدن بھ مقام دوس�تی و دوس�ت داش�تن(والیت) اس�ت ک�ھ مق�ام وج�ود و وح�دت ب�ا  -١۴

عالمیان است. و این ممکن نیست اال در دوستی کردن و دوست داشتن کس�انی ک�ھ ام�ام دوستش�ان دارد. و در غی�ر اینص�ورت 
رس�تی و دنیاپرس�تی مح�ض نیس�ت و ت�ا فوای�د دنی�وی ام�ام قط�ع ش�ود ع�داوت ھ�م آغ�از گ�ردد. و ای�ن دوستی با ام�ام ج�ز خودپ

خودپرستی ھم یک خودپرستی کامالً مادی و دنیوی است و نھ خودپرستی روانی. فقط کسی می تواند خ�ود خ�ودش را دوس�ت 
انش را دوست بدارد و این نیازمند جھادی بدارد کھ امامش را دوست بدارد و کسی می تواند امامش را دوست بدارد کھ دوست

مستمر است جھادی کھ منجر بھ وجود یافتن می شود. زیرا وقتی کھ انس�ان دیگ�ری را دوس�ت ب�داریم(و ن�ھ فوای�د و نیازھ�ای 
خود را در او) کسی را دوست می داریم کھ مظھر جمال خداست کھ جمال ذات وجود اس�ت پ�س وج�ود را دوس�ت م�ی داری�م و 

  وجود می یابیم و خود را دوست می داریم! بدین طریق
  

دوست داشتن کس�ی ک�ھ ام�ام ت�و دوس�تش دارد موج�ب دوس�تی ت�و ب�ا ام�ام م�ی ش�ود و دوس�تی ت�و ب�ا خ�ودت: دوس�تی ب�ا  -١۵
  دوستی!

  
  عالم ھستی، دوسِت دوست است و دشمن ِدشمن! در این معنا بسیار بیندیش کھ کل خیر و شر از اینجاست! -١۶
  

  کھ مقام وجود مقام دوست داشتن ِدوست داشتن است! و این مقام اولیای الھی و انسان کامل است.پس بدان  -١٧
  

حال بھتر درک می کنیم کھ چرا دوستی و محبت بین دو برادر یا دو خواھر چھ امر کمیاب و بزرگی اس�ت زی�را ب�ا مح�ّب  -١٨
یعنی بتوانی کسی را دوست ب�داری ک�ھ او ھ�م م�ورد واحدی روبرو ھستند(والدین). پس این دوستی عین دوسِت دوست است. 

محبت والدین توست. و اینک بھتر راز شقاوت تاریخی نھفت�ھ در قلم�رو ن�ژاد را درک م�ی کن�یم. مث�ل حس�ادت ب�ین ب�رادران و 
از حسادت بین خواھران! و از آن بدتر حسادت بین دو ھوو! بھ ھمین دلیل ھووپ�ذیری بزرگت�رین جھ�اد ف�ی س�بیل هللا اس�ت و 

  این منظر واقعھ ھاجر و سارا، ھمسران ابراھیم خلیل را دریابیم!
  

در صورتی می توانی والدین خود را دوست بداری کھ بھ محبت آنھا نسبت بھ بقی�ھ خ�واھر و برادران�ت حس�ود نباش�ی و  -١٩
بی�ت عص�مت اس�ت ک�ھ آن محبت را ھم دوست بداری و این امری عظیم و بس کمیاب است. و این از جملھ ویژگی بزرگ اھل 

  ھستند. اھل بیت خدایند و کانون وجود
  

پس درمی یابیم کھ دوسِت دوست، اساس اخالق عملی است و آدمی بمیزانی کھ حق آنرا ادا کند اھل اخالق الھی و خل�ق  -٢٠
زمین�ھ ھم�ھ جدید و سالک سیر الی هللا است و در غیر اینص�ورت ب�ھ ھم�ھ مفاس�د و مظ�الم مبتالس�ت ک�ھ بخ�ل و حس�د ع�اطفی 

  آنھاست. و بخل و حسد از بی وجودی است یعنی از فقدان محبت!
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  پس تالش برای بھ صلح و دوستی رسیدن با دوسِت دوست محور ھمھ تقواھا و مجاھدتھای معنوی بشر است. -٢١
  

ی را حس�ادت و ع��داوت زن و ش��وھر ب��ا بس��تگان و دوس�تان ھمدیگر(ب��ھ ای��ن معن��ا ک��ھ ھمس�ر ح��ق ن��دارد ھ��یچکس دیگ��ر -٢٢
دوست داشتھ باشد)، حسادت و عداوت خواھران و ب�رادران ب�ا ھم�دیگر در قب�ال محب�ت وال�دین، حس�ادت و ع�داوت ھمک�اران 
نس�بت ب��ھ ھم��دیگر در قب��ال توج�ھ رئ��یس و حس��ادت و ع��داوت ی��اران نس�بت ب��ھ ھم��دیگر در قب��ال محب��ت پی�ر ی��ا ام��ام ک��ل بنی��اد 

عاطفھ و محبت و استکبار عاطفی، ذات ھمھ مفاسد و مظالم و جن�ون  شرارت و فساد و نابودی نسل بشر است. پس مصادره
و جنایات و کفر بشر است. زیرا ابلیس ب�ھ عن�وان ب�انی کف�ر در قب�ال محب�ت خ�دا نس�بت ب�ھ حض�رت آدم دچ�ار بخ�ل و انک�ار و 

ت�ر و ذات�ی ت�ر از عداوت شد و کافر گردید. پس بنیاد کفر ھم بخل و عداوت عاطفی در قبال دوسِت دوس�ت اس�ت. پ�س حق�ی بر
  حق دوسِت دوست نیست و ناحقی و کفری ھم ذاتی تر و شدیدتر از انکار دوست دوست نیست.

  
پس مذھب امامیھ کھ مکتب دوست دوست است ذات ھمھ امراض بشری را نشانھ رفتھ و ریشھ کن ساختھ است و بنی�اد  -٢٣

  ری طرد کرده است.عداوت و شقاوت را برانداختھ است و ابلیس را از قلمرو حیات بش
  

اگر ھم بخواھیم روانشناسی اعماق یا روانکاوی وجود را مورد بررسی تمام عیار قرار دھ�یم نھایت�اً ب�ھ ام�ر واح�دی م�ی  -٢۴
رس�یم و عل�ت العل�ل ھم�ھ ام��راض و ناھنجاریھ�ای روان�ی بش�ر را ک��ھ منش�أ ھم�ھ مفاس�د اجتم��اعی اس�ت انک�ار دوس�ت دوس��ت 

  وھر علم روانشناسی قرآنی و شیعی است: دوسِت دوست!خواھیم یافت. این امر یگانھ گ
  

ھر کھ تو را دوست دارد اگر محبتش را برای س�ائرین ھ�م بخ�واھی و آن�ان را ھ�م الی�ق محب�ت ب�دانی خ�ودت مس�تحق آن  -٢۵
  محبت شده و وجود می یابی! زیرا محبت، حق وجود است و وجود، حق محبت است، بدان!

  
قط برای خود بخواھد از آن ساقط می شود یعنی از وجود ساقط می شود زیرا وج�ود را فق�ط ھر کھ دوستی و محبت را ف -٢۶

برای خود خواستھ است و این ممکن نیست زیرا وجود امری ذاتاً وحدتی و توحیدی و جھانشمول است یا ھم�ھ ب�ا ھ�م ھس�تند 
ض��د وج��ود اس��ت. زی��را اص��الً  و ی��ا ھ��یچکس و ھ��یچ چی��زی نیس��ت! پ��س خودخ��واھی ع��اطفی ام��ری مطلق��اً مح��ال اس��ت زی��را

  خودخواھی ضد وجود است. چون اگر خدا فقط خود را می خواست اصالً نھ عالمی بود و نھ آدمی!
  

پس بدان کھ منکر دوسِت دوست، ابلیس است و ھر کھ اینکاره باشد ابلیسی است یعنی آتش�ین و دوزخ�ی! ھم�انطور ک�ھ  -٢٧
  آدمی! حسد تماماً آتش است یعنی حضور ابلیس در جان

  
پس بدان کھ جھاد برعلیھ بخل و حسد عاطفی، نبرد برعلیھ ابلیس نفس و جھاد جھ�ت ب�ھ وج�ود آم�دن و مس�تحق وج�ود  -٢٨

  داشتن است!
  

و بدان کھ بخل و حسد عاطفی کھ ذات ھر بخل و حسدی است علت العلل حسادتھای مادی و اقتصادی و سیاسی و غیره  -٢٩
دزدیھا و جنایات! چون انسان بخیل، وجودناپذیر و مبتالی بھ نابودی است و می پن�دارد ب�ا بلعی�دن است و لذا علت العلل ھمھ 

  جھان، ھستی می یابد. این معنای ذاتی استکبار جھانی و امپریالیزم نیز می باشد.
  

ب�ت زن�ده اس�ت و اگر دل آدمی کانون حیات حیوانی و روحانی و ایمانی اوست کھ ھست غذائی جز محبت ن�دارد و ب�ھ مح -٣٠
در صورتی می تواند این غذا را دریابد و ھضم و جذب نماید کھ آنرا برای دوست دوست ھم بخواھد: خواھر و ب�رادر و ھ�وو 

  کیش! و ھمکار و سائر مؤمنان ھم
  

پس ضایع کردن حق دوست دوست، ضایع کردن حق دل خویش و عین خودکشی است و منشأ ھمھ ظلم ھا و شقاوتھای  -٣١
  -قرآن». ظلم نمی کنید اال بخود. بخل نمی ورزید اال بخود«تن! بخویش

  
محبت ھمچ�ون روح و ھمچ�ون وج�ود ام�ری مطلق�اً غیرقاب�ل تجزی�ھ و تقس�یم اس�ت و ل�ذا ب�ا محب�ت ورزی�دن ب�ھ مق�داری  -٣٢

فتب�ارک هللا م�ی  بیشتر، از مقدار محبت کم کھ نمی شود بلکھ برکت نیز می یابد ھمانطور ک�ھ خداون�د در کت�ابش ب�ا ھ�ر خلقت�ی
  شود یعنی افزون می گردد.

  
بنابراین کسی کھ بھ لحاظ عاطفی نسبت بھ خواھران و برادران و یا دوستان خود حسد می ورزد او در حقیقت خواستار  -٣٣

ود محبت نیست بلکھ خواھان منافع دنیوی در رابطھ با والدین یا استاد و پیر خویش است زیرا اگر از محبت برخ�وردار م�ی ب�
و می توانست آنرا قلباً ھضم و جذب کند اصالً دچار حسد نمی شد پس حسد بزرگترین نشانھ قحطی محب�ت اس�ت در ج�ائی ک�ھ 



١٣ 
 

محب��ت ھس��ت و او ق��درت دریاف��ت و ج��ذبش را ن��دارد ب��دلیل ادا نک��ردن ح��ق دوس��ت دوس��ت! در ای��ن معن��ا بس��یار بین��دیش ک��ھ 
  مھمترین راز شقاوت و ستم و امراض روانی بشر است.

  
کسی کھ بدلیل ادا نکردن حق دوست دوست دچار قحطی وجود م�ی ش�ود تم�ام چش�م و دل�ش ب�ھ دنی�ا و مادی�ات اس�ت ک�ھ  -٣۴

گوئی از طریق بدست آوردنشان وجود یابد و لذا از دیدن عالم و آدمیان در آتش حسد می سوزد و دیوانھ می شود. و اینس�ت 
درمان و نجاتی جز رویکرد بھ م�ذھب امامی�ھ و مکت�ب غ�دیر ن�دارد ک�ھ  راز جنون و جنایت و شقاوت حاکم بر جھان مدرن کھ

». براس�تی ک�ھ فق�ط مؤمن�ان برادرانن�د«در آن پدری جز امام نیست و مادری جز ھمسر امام و خواھر و برادری جز مؤمنان! 
  -قرآن

  
س�ت اس�ت چ�ون عاش�ق م�ی و این انسان دیوانھ آتش بخل و حسد عاطفی، کھ در نابودی جان می کند و خصم دوست دو -٣۵

شود یا ازدواج می کند یک آدمخوار دیوانھ است کھ آدمخواری آتش�ین خ�ود را عش�ق پنداش�تھ اس�ت و اراده ب�ھ مالکی�ت تم�ام 
عیار تن و روح محبوب خود را عشق معرفی نموده و جھت پنھان داشتن این اراده شیطانی مجبور بھ نمایش ایث�ار اس�ت ک�ھ 

ایثار ندارد و بدینگونھ این بھ اصطالح عشق در ھمان آغاز کارش ب�ا تمامی�ت خ�ود در تض�اد م�ی البتھ جز غیرت چیزی برای 
افتد و یک جنون تمام عیار آغاز می شود کھ عاقبتش معلوم است. در حقیق�ت ای�ن عاش�ق م�ی گوی�د: ج�ز م�را دوس�ت نداش�تھ 

اس�ت. و ای�ن آخ�ر عاقب�ت انک�ار دوس�ت  باش ولی با ھر کسی کھ می خواھی ب�اش!!؟ و ای�ن م�ذھب عش�ق ابلیس�ی ای�ن دوران
دوست در آخرالزمان است کھ با ذره ای دوست داشتن و یا دوست داشتھ شدن درم�ان م�ی ش�ود. زی�را آدم�ی بمیزان�ی ک�ھ م�ی 
تواند کسی را قلباً دوست بدارد می تواند محبت کسی را ھ�م قلب�اً دریاب�د. ت�الش ب�رای مص�ادره دربس�ت محب�ت ت�الش ب�رای از 

  حبت است.دست دادن م
  

مطلق�اً از دوس�تی و محب�ت » فقط مرا دوست داشتھ باش و ھمھ را دشمن باش و ھ�ر چ�ھ خ�واھی ک�ن«کسی کھ می گوید -٣۶
بیگانھ است. زیرا کسی کھ کمترین بھره ای از محبت قلبی داش�تھ باش�د و آن�را درک کن�د ب�ھ یق�ین م�ی دان�د و م�ی بین�د ک�ھ در 

باشد و ی�ا آن�را ب�ھ س�رقت ب�رد. زی�را ھ�ر انس�انی ھم�انطور ک�ھ دارای درج�ھ ای از محبت او ھیچکس دیگری نمی تواند سھیم 
وجود است دارای ھمان درجھ از محبت و محبت پذیری است و مادون و ماورایش ھیچ ارتباطی ب�ا او ن�دارد و ھ�یچ ت�داخل و 

  تشریکی ممکن نیست و این یکی از اصول عرفانی توحید و عصمت ذات و وحدت وجود است.
  

ھمانطور کھ ھر یک از موجودات و آدمیان در نزد خداوند، جایگاه وجودی منحصر بفرد خود را دارند و اینس�ت ک�ھ ھ�ر  -٣٧
چیزی یک موجود بی تاست. و این از قوانین بنی�ادی وج�ود و توحی�د و وح�دت اس�ت و ای�ن درج�ات محب�ت اس�ت. پ�س محب�ت 

ھیچ فرزندی نمی تواند حق دیگری را بخورد و ھیچ مؤمنی ھ�م والدین بھ فرزندانشان ھر یک منحصر بفرد خودشان است و 
  نمی تواند حق دیگر مؤمنان را در نزد خدا یا امام، ضایع کند و یا بھ سرقت برد.

  
پس حسد ناشی از امور عاطفی و محبت و دوستی، دال بر حماق�ت و جھ�ل و ب�ی معرفت�ی مح�ض نس�بت ب�ھ محب�ت و دل  -٣٨

یا کمتر دوست داشتن کسی، مسئلھ ذاتاً کاذب و خالف حقیقت اس�ت. یعن�ی ھ�یچ م�ادری نم�ی  است. زیرا مسئلھ مشھور بیشتر
تواند فرزندی را بیشتر از فرزند دیگرش دوست بدارد و ھیچ استاد یا پیری نمی تواند ش�اگرد و مری�دی را بیش�تر از س�ائرین 

شده ایم و از کفر نفس خود رھی�ده ای�م و از ش�قاوت  دوست بدارد. اگر این معنا را فھم کردیم بر ابلیس نفس خود تا ابد مسلط
  و جھنم، جان سالم بدر برده ایم و عادل گشتھ ایم و از ظلمت جھل رھا!

  
از آنجا کھ ھر موجودی بھ مثابھ پلھ ای از نردبان وجود است و منحصر بفرد خویش است معنایش اینست ک�ھ جل�وه ای  -٣٩

خودش! پس محبت ھر کسی در دل یک انس�ان ھ�م درس�ت ھمینگون�ھ منحص�ر از پرتو محبت وجود حق است در درجھ خاص 
بفرد خود خود اوست کھ ھیچکس دیگری نمی تواند از آن برخوردار باشد جز خودش! پس حسادت در محبت منشأ حماق�ت و 

وت و کف�ر علت العلل ھمھ حماقتھا و شقاوتھا و کفر است. و انسان بمیزان رعای�ت ح�ق دوس�ت دوس�ت از ای�ن حماق�ت و ش�قا
  نجات می یابد.

  
و اما تنھا راه نجات عمومی از این کفر و حماقت و شقاوت و دوزخ اینست کھ نسبت بھر کسی کھ احساس بخل و حسد  -۴٠

داری بھ او نزدیک شو و با او تعامل و دوستی و درد دل و بلکھ خدمتش کن و در قبالش متواضع باش و از او طلب دوس�تی 
را بکن کھ ابلیس در قبال حضرت آدم نک�رد و ب�انی کف�ر و دوزخ ش�د! و ای�ن ک�الم خ�دای را مس�تمراً ب�ا کن. یعنی ھمان کاری 

خود بخوان کھ: آنکھ ایمان آورده و با اطرافیان خود بھ صلح و آش�تی رس�ید خداون�د از ب�رایش دوس�تی ق�رار م�ی دھ�د. یعن�ی 
د دوست خداست. و اگر دستت بھ امام�ت نم�ی رس�د عل�تش دارای امام می شود زیرا دوستی را کھ خداوند برای کسی قرار دھ

آنست کھ دوستانش را منکری و عداوت می کنی. اگر بتوانی قلباً ذره ای محبت کس�ی را دری�ابی و ی�ا کس�ی را دوس�ت ب�داری 
  از آتش بخل رستھ ای!
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ق�رآن، ھمس�ر خص�م ایم�ان اس�ت! حال بگو کھ چرا خانواده و نژاد ھر کسی شقی ترین دشمن ایمان اوس�ت و چ�را بق�ول  -۴١
زیرا خانواده و قوم ھر کسی قلمروئی از حیات اجتماعی و عواطف و محبت است کھ نسل اندر نسل در طول تاریخ ب�ا دوس�ِت 
دوست جنگیده و این خصومت را نھادینھ و تبدیل ب�ھ فرھن�گ و ع�رف و بلک�ھ ش�رع نم�وده اس�ت و از مقدس�ات خ�ود س�اختھ 

نسبت بھ شوھر کھ اص�ل و اس�اس آن غی�رتش نس�بت بھ�ر عاطف�ھ ای اس�ت ک�ھ ش�وھر بھ�ر کس�ی  است. از غیرت وارونھ زن
دارد کھ در رأس آن خانواده شوھر است و کینھ تاریخی عروس و مادرشوھر و خواھرشوھر از یکسو و ماجرای مادرزن از 

معم�والً م�ورد محب�ت م�رد خ�ویش سوئی دگر. و می بینیم کھ پای ثابت این غیرت و جنگ با دوست دوست ھمانا زن است کھ 
است و محبت مردش را تماماً و دربست فقط برای خودش می خواھد و این نبرد نھایتاً بھ رابطھ پدر با بچھ ھایش ھ�م کش�یده 
می شود و زن با ترفندھای نو بھ نو بین پدر و بچھ ھا نف�اق و ع�داوت م�ی افکن�د. و اینس�ت ک�ھ ش�قی ت�رین دش�من ایم�ان در 

ھم زن و مادر است. و بیھوده ھم نیست کھ ابلیس ھم از درب دل حوا وارد رابطھ شد. و عداوتش با ایمان ھ�م  درون خانواده
  واضح است چرا کھ ایمان چیزی جز نور محبت خدا در دل بنده نیست پس دشمنی با ایمان عین دشمنی با محبت غیر است.

  
ھ: تو بھ غیر از من نبایستی بھ ھیچکس دیگری ھ�یچ توج�ھ و انکار و عداوت با دوست دوست بھ زبان ساده یعنی اینک -۴٢

عاطفھ و محبتی داشتھ باش�ی و ھ�یچکس دیگ�ری ھ�م نبای�د ب�ھ ت�و توج�ھ و محبت�ی داش�تھ باش�د. ذات کف�ر و ابلیس�یت ج�ز ای�ن 
س�ی را نیست کھ آدمی را فقط از دوست داشتن محروم نمی کند بلکھ از دوست داشتھ شدن ھم محروم می سازد زیرا محبت ک

  فقط در صورتی می توان قلباً دریافت کھ محبت او را برای دیگران ھم بخواھی! و این قانون محبت و وجود است.
  
آدمی در قبال ھر چھ کھ دارد و بدست می آورد بایستی تزکیھ شود و زکات دھد تا از عدمیت ک�ھ ھم�ان منی�ت اس�ت پ�اک  -۴٣

عبادات است مثل نماز و روزه! زکات تاریخ و دھر ھمان ذک�ر اس�ت. زک�ات  شود یعنی از شرک پاک گردد. تزکیھ و زکات تن،
غرایز، تقواست. زکات مال، خمس و زکات مشھور است و صدقات و انفاق! زکات شھرت، خدمت بھ مردم است. زک�ات عل�م، 

منی�ت اس�ت از خ�ود  تعلیم آن است. زکات دین، امر بمعروف و نھی از منکر است. و اما زکات و تزکیھ دل ک�ھ ھس�تھ مرک�زی
گذشتن و اطاعت بی چون و چرا از کسی است کھ تو را دوست دارد ک�ھ در مح�ور ای�ن اطاع�ت ب�ی چ�ون و چ�را ھمان�ا خ�دمت 
ک���ردن و دوس���تی نم���ودن و ت���الش ب���رای دوس���ت داش���تن رقب���ا م���ی باش���د! ک���ھ ای���ن را ھووپ���ذیری م���ی ن���امیم ک���ھ ھمان���ا 

ھ این محبت آدمی را عین ابل�یس نم�وده و ن�ابود م�ی س�ازد. و ای�ن ت�الش توئی است وگرن -ھوپذیری(خداپذیری) در رابطھ من
برای رسیدن بھ مقام دوست داشتن است از جایگاه دوست داشتھ شدن! و این راز دوس�ت دوس�ت اس�ت. دوس�ت داش�تن کس�ی 

خ�ود را  کھ مح�ّب ت�و را دوس�ت دارد در حالیک�ھ ت�و مح�ّب خ�ودت را دوس�ت نم�ی داری و فق�ط محب�وب ھس�تی یعن�ی محبوبی�ت
دوس��ت م��ی داری یعن��ی خودپرس��تی! یعن��ی ابل��یس ص��فتی! پ��س ت��الش ب��رای دوس��ت داش��تن دوس��ت دوس��ت تنھ��ا راه رھ��ائی از 
ابلیسیت و عدمیت است و رسیدن بھ مقام دوست داشتن کھ وجود یافتن است! این ساده ت�رین بی�ان ح�ق دوس�ت دوس�ت اس�ت 

حبت دوطرفھ می شود و از رخنھ ش�یطان محف�وظ م�ی مان�د! و ج�ز کھ آدمی را بھ مقام دوست داشتن محبوبش می رساند و م
این ھیچ راه و روش دیگری برای دوست داشتن محّب خود نیست پس دوست دوست، ح�ق خ�ود دوس�ت اس�ت ک�ھ اگ�ر ادای�ش 
ا نکنی بھ اشد ظلم و شقاوت مبتال می شوی و باالخره این محبت را از دست می دھی! یعنی ھیچکس نمی تواند مح�ّب خ�ود ر

دوست بدارد و دوس�تی را متقاب�ل و عادالن�ھ س�ازد اال از طری�ق دوس�ت داش�تن رقی�ب ی�ا رقب�ای ع�اطفی خ�ود در ای�ن دوس�تی! 
اینست کھ خداوند فرموده ای کسانیکھ ادعا می کنید مرا دوست می دارید پس اولیای مرا دوست بداری�د و اطاعتش�ان کنی�د! و 

  ا اطاعت کرد اال از طریق یاری رسانیدن و دوستی کردن با سائر مؤمنان!ھرگز نمی توان خالصانھ انبیاء و اولیاء ر
  
ای محم�د «در حدیث قدسی بھ  نقل از کالم خدا بھ رسول خاتمش در معراج آمده است ک�ھ خداون�د ب�ھ پی�امبرش فرم�ود:  -۴۴

ینک�ھ ح�ق دوس�ت دوس�ت را ب�ھ ت�و آیا می دانی بھ چھ منظوری ت�و را ب�ھ ای�ن مق�ام ب�اال آوردم. ت�و را ب�ھ مع�راج نی�اوردم اال ا
  ».بشناسانم

  
پس بدان کھ زمین یکسره در ظلم و فساد و شقاوت فرونرفتھ است مگر بدلیل پایمال کردن حق دوست دوست. یعنی ک�ل  -۴۵

این دوزخ روی زمین حاصل عداوت محبوبھا و معشوقھا با انتشار محبت است کھ محبت را تمام�اً مص�ادره ب�ھ خ�ود نم�وده و 
ز دیگران بازداشتند. و بھ ھمین دلیل خودشان از محبت ساقط شدند و دچار قحطی وجود گشتند و آنگ�اه دس�ت ب�ھ انتق�ام آنرا ا

زدند برعلیھ کانونھای محبت. یعنی ھم محبت را من�ع نمودن�د و ھ�م ب�ھ اش�اعھ ش�قاوت پرداختن�د: زن�ان در قب�ال شوھرانش�ان، 
و مری���دان در قب���ال اس���اتید و امامانش���ان و نی���ز برخ���ی از مؤمن���ان در قب���ال  فرزن���دان در قب���ال والدینش���ان و نھایت���اً ش���اگردان
  پروردگارشان. و این استمرار مکتب ابلیس است.

  
مسئلھ اینست کھ انسانی کھ محبوب واقع شد بناگاه عالم و آدمیان را ھووی خود می پندارد کھ مبادا این محبت را از او  -۴۶

توئی  -کھ محبت را فقط برای خودش می خواست و رابطھ اش با پروردگارش را من بدزدند و این ھمان وسوسھ ابلیس است
منش�أ ابلیس�یت و ش�قاوت اس�ت و نی�ز عل�ت العل�ل حماق�ت. زی�را » ھو«کرده بود و بھ ھو(او) حق حیات نمی داد و این نبرد با

ینس�ت ک�ھ دوس�ت دوس�ت م�ی می�رد. ا» م�ن«محبت کھ جوھره وجود اس�ت فق�ط در س�مت ھ�و جاودان�ھ م�ی ش�ود و در حص�ار 
پذیری را مترادف ھووپذیری خوانده ایم. ھ�ر ک�ھ ھ�وو را پ�ذیرفت ح�ق را پذیرفت�ھ اس�ت و مس�تحق محب�ت و ج�اودانگی گش�تھ 
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است. داستان ابراھیم خلیل با ھمسرانش سند تاریخی این حقیقت است. و این تبیین عرفی و عرفانی دین فطری مردمان است 
روی بھ دین حنیف ابراھیم نما و بدان کھ خداون�د م�ردم را ب�ر فط�رت خ�ودش «روم فرموده کھ:ھمانطور کھ خداوند در سوره 

و بدین وسیلھ مردم بر فطرت خ�ود » ولی اکثر مردمان بر این حقیقت آگاه نیستند. .آفریده است و اینست دین پایدار در قیامت
  آگاه و بیدار می شوند.

  
عمت�ی را یاف�ت و آن�را ب�رای دیگ�ران ھ�م خواس�ت و ب�رای رس�انیدنش ب�ھ پس بر ای�ن اس�اس ھ�ر ک�س ک�ھ ھ�ر رحم�ت و ن -۴٧

  دیگران جھاد کرد خودش بھ حق آنچھ کھ یافتھ نائل می آید: دین، محبت، ثروت، علم و معرفت و...: برسان تا برسی!
  
ن�ب در تجرب�ھ مبارزه با نفس خود در جھت احقاق حق دوست دوست تمامیت نبرد برعلیھ ابل�یس نف�س اس�ت. خ�ود اینجا -۴٨

معنوی زندگیم و در مشاھداتم از افرادی کھ در غایت بدبختی بسویم آمدن�د و نج�ات یافتن�د ب�دون اس�تثناء دی�دم ک�ھ فق�ط بخ�اطر 
عدم پذیرش این حق و مبارزه با آن دوب�اره س�اقط گش�تند. یعن�ی چ�ون خودش�ان ب�ھ رحم�ت و ش�فاعت ح�ق نج�ات یافتن�د دیگ�ر 

ه نداشتند با آنکھ اولین حقی را ک�ھ ب�ھ ای�ن اف�راد ش�دیداً گوش�زد نم�ودم ح�ق دوس�ت دوس�ت چشم دیدن ھیچ کسی را در این را
بوده است. پس بنگر تا چھ حد است کفر و شقاوت آدمی کھ در آگ�اھی کام�ل راض�ی ب�ھ ن�ابودی خ�ود م�ی ش�ود ت�ا مب�ادا کس�ی 

راز غ�دیرخم و فج�ایع و ع�داوتھای بع�د از آن نجات یابد. بنده در این تجربھ مادام العمر زندگی ب�ود ک�ھ ب�ھ اس�رار دی�ن خ�دا و 
آگاه شدم کھ در ھمھ مذاھب الھی انکار حق دوست دوست بصورت انکار اولیاء و اوصیاء و مؤمن�ان منش�أ ھم�ھ انحراف�ات و 
نفاقھا بوده است کھ غایتش انکار امر والیت و امامت است کھ قلمرو دوستی خدا با خلق است ک�ھ ای�ن ام�ر در عرص�ھ غیب�ت 

م تبدیل بھ مسئلھ و معمائی مضاعف گشتھ است چرا کھ خود امام زمان دوست مطلق خداست. یعن�ی دوس�ت دوس�ت مطل�ق اما
است و با غیبتش این حقیقت را جھانی ساختھ است کھ با ظھور و تجلّی اش در دوستان خودش در سراسر زمین این ح�ق را 

کھ این دوستان دوسِت دوس�ت ج�ز عرف�ا ب�ر روی زم�ین نیس�تند بھ میدان آزمونی جھانی گذاشتھ است: دوسِت دوسِت دوست. 
کھ آینھ تجلی دوست دوست می باشند و بدین طریق کل بشریت بھ این حق امتحان می شود و این ھمان امتحانی است ک�ھ ب�ھ 

راه نج�ات قول علی ھر کسی در آن سربلند آید اھل والیتش می شود یعنی اھل دوستی می شود دوستی ب�ا خ�دا و اینس�ت تنھ�ا 
ب�ت و از حماقت و شقاوت و عدمیت. و این امتحان بھ زبان فرھنگ عرفی بش�ر ھم�ان امتح�ان ھووپ�ذیری اس�ت در قلم�رو مح

  .این بزرگترین امتحان دل است
  
معن�ای دیگ�رش ». کس�ی ک�ھ ام�ام ن�دارد ب�ر ھمس�رش ح�رام اس�ت«این س�خن خ�ود دوس�ت دوس�ت(امام زم�ان) اس�ت ک�ھ: -۴٩

ت�وئی ی�ک ھ�و(او) م�ی خواھ�د.  -بین دو انسان بدون یک دوست دوست(امام) محال است. یعنی ھر م�ناینست کھ رابطھ قلبی 
این یکی از بزرگترین مکاشفات عرفانی بنده در قلمرو معرفت نفس محض بوده اس�ت ک�ھ از راه غی�ر آی�ات و روای�ات حاص�ل 

امت اس�ت و مص�داق ای�ن ک�الم خ�ود رس�ول شده است ولی منجر بھ کشف بزرگترین حقیقت دین محمدی گشتھ است کھ امر ام
  ».زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند«خدا کھ: 

  
خالء و نفاق رابطھ زناشوئی عین خالء بین ذھن و دل ھر فردی است کھ خالء بین ظاھر و باطن وجود است زی�را ذھ�ن  -۵٠

وجود است. ھم�انطور ک�ھ زن ھ�م ب�ھ مثاب�ھ جم�ال دل م�رد اس�ت و م�رد  آدمی آئینھ دنیا و ظواھر است و دل آدمی کانون غیب
خداست کھ بین دل و دنیای آدمی حائل است. ھمانطور کھ ذھن «آئینھ ذھن و دنیای زن است. و خداوند در کتابش می فرماید:

انی نم�ی رس�ند. یعن�ی و دل جز بھ نور امامی زنده بھ ھم نمی رسند کھ خلیفھ خداست، زن و مرد ھم ب�دون او ب�ھ وص�ال روح�
  خالء بین بود و نبود جز بھ نور دوست دوست طی نمی شود و آدمی بدون او یک بوِد نبودی است. مرده ای متحرک!

  
انسان بمیزانی کھ قلباً توانائی دوست داشتن و ظرفیت محبت پذیری دارد دچار بخل و عداوت عاطفی نس�بت ب�ھ عواط�ف  -۵١

دل�ی کم�ابیش زن�ده و محب�ت پ�ذیر دارد و م�ی توان�د قلب�اً محب�ت ش�وھرش را دریاب�د و متق�ابالً دیگران نمی شود. مثالً زن�ی ک�ھ 
مھرورزی کند از عواطف شوھرش نسبت بھ اعضای خانواده و دوستان و نھایتاً پیر و امامش دچار بخل و عداوت نمی شود 

افتد و ھم�ھ جویبارھ�ای عاطف�ھ تب�دیل ب�ھ نھ�ری  و اتفاقاً این عاطفھ و محبت زناشوئی در روابط با اوھای دیگر بھ جریان می
عظیم می شود کھ خود زن ھم از آن برخوردار می گردد. یعنی محبت اگر حقیقت�اً باش�د در انتش�ارش برک�ت م�ی یاب�د و اف�زون 
می گردد نھ اینکھ کاھش یابد. ولی زنی کھ در قبال عواطف شوھرش نسبت بھ دیگران دچار بخل و بحران می شود ھراس�ش 

این است کھ بی محبتی او بھ شوھرش رسوا شود در قیاس با محبتی کھ از دیگران در رابط�ھ ب�ا ش�وھرش رخ م�ی نمای�د.  از
پس انکار و عداوت با دوست دوست در ھر سطحی حاصل ش�قاوت و فق�دان رحم�ت و محب�ت اس�ت ک�ھ در چن�ین م�واقعی ف�رد 

م�وده و ب�ھ تعام�ل و خ�دمت ھم�ت م�ی گم�ارد دقیق�اً نس�بت ب�ھ عاقل بجای انکار و عداوت بقدرت تقوا شیطان نفسش را مھ�ار ن
کسی کھ وی را رقیب و ھووی خود می داند کھ ای�ن بھت�رین موقعی�ت ب�رای احی�ای دل ب�ھ ن�ور محب�ت اس�ت و کس�ی ک�ھ چن�ین 

  موقعیتی را از دست می دھد بزرگترین شانس و رحمت الھی را جھت زنده سازی و محبت پذیری دل خود از دست می دھد.
  
بزرگترین معضلھ و عقده ھر زنی در قبال شوھری کھ وی را دوست می دارد اینست کھ بوضوح می بیند کھ دل خ�ودش  -۵٢

اصالً شوھرش را دوس�ت نم�ی دارد و ل�ذا نم�ی توان�د رابط�ھ محبّان�ھ ای ب�ا ش�وھرش برق�رار کن�د ک�ھ ھم�ین مس�ئلھ منش�أ تم�ام 
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ب�ھ تفص�یل پرداخت�ھ ای�م. ول�ی در اینج�ا » فری�اد زن«ی�ن معض�لھ در کت�ابانکارھا و مکرھا و والیت ناپذیری زن است ک�ھ ب�ھ ا
اعالن می کنیم کھ تنھا و تنھا راه نجات زن از این بن بست و نفاق عاطفی کھ زندگیش را تباه می کند اینست ک�ھ ح�ق دوس�ت 

ام�ل و دوس�تی نمای�د. از دوست را در رابطھ با شوھرش ادا کند. یعن�ی ت�الش کن�د ب�ا کس�انی ک�ھ ب�ھ ش�وھرش عاطف�ھ دارن�د تع
  خانواده شوھر تا دوستانش و بخصوص پیر یا امامش.

  
ھمین نفاق عاطفی در ھر شاگرد و مریدی نسبت بھ اس�تاد و پی�رش نی�ز ص�د چن�دان ش�دیدتر حض�ور دارد ک�ھ اگ�ر ع�الج  -۵٣

ب�زرگ تعام�ل و خ�دمت و نشود موجب مالیخولیا و صدھا سوءظن بھ امام می شود کھ نھایتش سقوط است کھ ع�الج ای�ن درد 
دوستی با سائر دوستان پیر یا امام است و فقط از این طریق می تواند او نیز پیر و استادش را دوست بدارد ک�ھ ای�ن س�رآغاز 

  ھدایت است و این ھمان کاری بود کھ ابلیس از آن ابا کرد بدالیلی کھ قبالً ذکرش رفتھ است کھ مھمترین دلیلش قدمت است.
  
جفای در وفا و خیانت بھ خدمت و شقاوت در حق محبت و معضلھ ھمھ جائی نمک بھ حرامی بشر نسبت بھ ول�ی مسئلھ  -۵۴

نعمت خود کھ بزرگت�رین درد ب�ی درم�ان بش�ر در ت�اریخ ب�وده اس�ت ج�ز ادای ح�ق دوس�ت دوس�ت عالج�ی ن�دارد. یعن�ی دوس�ت 
لیکھ تو او را دوست نمی داری. آیا ای�ن بزرگت�رین داشتھ باش و دوستی کن با کسانی کھ دوست تو را دوست می دارند در حا

  درد دل انسان نیست کھ پاسخش در مکتب غدیر است.
  
نبرد با قداست قدمت کھ ھمان تاریخ پرستی و دھرزدگی و خسران عصر است کھ اول منطق ابلیس می باشد اینس�ت ک�ھ  -۵۵

ن و چ��ھ دنی��ا و چ��ھ عاطف��ھ و محب��ت. ن��ھ اینک��ھ ب��ا ق��دیمی ترھ��ا بایس��تی جدی��دترھا را حمای��ت و ی��اری کنن��د چ��ھ در راه دی��
امکان حیات را از جوانترھا و جدی�دترھا بگی�ریم. » چون من از قبل بوده ام پس ھیچکس حق ندارد در حریم من باشد«فلسفھ

 این ساده ترین بیان حق دوست دوست است. از این منظر بنگرید بھ بطن افکار و احساسات س�لطھ جویان�ھ وال�دین نس�بت ب�ھ
فرزندان. و رفتار بزرگترھا نسبت بھ کوچکترھا و قدیمی ترھا نس�بت ب�ھ نورس�یدگان در ح�ریم خان�ھ، جامع�ھ، اداره، مدرس�ھ، 

  مسجد، خانقاه و... .
  
با اتکاء بر فلسفھ ابلیسی قدمت است کھ ابلیس خود را حق بھ جانب کرد تا از ام�ر پروردگ�ارش س�رپیچی کن�د. (ک�ھ م�ن  -۵۶

ھ عابد درگاھم پس چرا این نورسیده را خلیفھ کرده ای. او را سجده نخواھم کرد.) و پدر ابراھیم خلیل شش ھزار سال است ک
آنھمھ آیات و بینات پسرش را ندیده انگاشت و توانست او را زنده در آتش افکند. و شیوخ پیر بنی اس�رائیل توانس�تند عیس�ی 

ا داد ک�ھ عل�ی را ب�ھ ج�رم ج�وانیش از والی�ت و وص�ایت رس�ول کن�ار جوان را بر دار کنند و پارلمان سقیفھ بھ خود ای�ن ح�ق ر
بگذارد و... و ھر پدر و مادری بھ خود حق می دھد تا با فرزندان خود ھر چ�ھ م�ی خواھ�د بکن�د و ھ�یچ حق�ی را ک�ھ ب�رخالف 

س�ت ک�ھ خ�واھران میلشان باشد نپذیرند. کھ ھمین جریان در کل جامعھ بشری حاکمیت دارد. و بر حسب ھمین منطق ابلیس�ی ا
و برادران بزرگتر ھیچ حقی ب�رای کوچکترھ�ا قائ�ل نیس�تند و ش�اگردان و مری�دان س�ابق ب�رای مؤمن�ان نورس�یده کمت�رین ح�ق 
ھدایت قائل نمی شوند. این ھمان کھن�ھ پرس�تی و نژادپرس�تی و ع�دم پرس�تی اس�ت. زی�را اتکایش�ان ب�ر چی�زی اس�ت ک�ھ دیگ�ر 

نشانھ بی رحمی و سنگدلی و شقاوت است. و بدان کھ خلق جدی�د ک�ھ خلقت�ی ھ�ر آن و نیست یعنی گذشتھ! و این واضح ترین 
ھزاران باره است فقط حاصل غلبھ بر این ابلیسیت است. یعنی یک مؤمن سالک در پذیرش و دوس�تی ب�ا ھ�ر م�ؤمن نورس�یده 

اس�ت. پ�س ورود ھ�ر م�ؤمن  ای بر خلق جدیدی وارد می شود و بدان کھ خلقت خداوند و حی�ات و ھس�تی آدم�ی ھم�واره جدی�د
تازه ای برای اھل معرفت بھ مثابھ رحمتی دگر و روحی برتر و خلقتی بزرگتر اس�ت و آنانک�ھ ب�ا ای�ن ام�ر جدی�د خداون�د س�تیز 
می کنند از آغاز ھم در راه دین و معرف�ت و ھ�دایت نب�وده ان�د و فق�ط در س�ودای دنی�ای خ�ود ب�ھ لب�اس دی�ن و معرف�ت درآم�ده 

  بودند.
  
او! و این ھم�ان ازواج ثالث�ھ در کت�اب خداس�ت.  -تو -ھ اینست کھ رابطھ کامل دو جانبھ نیست بلکھ مثلث است: منمسئل -۵٧

یعنی عشق حقیقی سھ جانبھ است و رابط�ھ قلب�ی دو » چون سھ نفر راز دل در میان نھند چھارمی اوست«و نیز آیھ نجوا کھ:
نواده در آخرالزم�ان اس�ت ک�ھ حت�ی فرزن�د را ھ�م بعن�وان عض�و س�وم جانبھ امری محال اس�ت. ای�ن مح�ال ب�ودن راز انھ�دام خ�ا

  بھ تفصیل سخن گفتھ ایم.» خداشناسی اجتماعی«رابطھ پذیرا نیستند. در این باب در کتاب
  
مسئلھ اینست کھ وقتی کسی مورد محبتی قرار می گیرد از ھ�ر ن�وعی ک�ھ باش�د مح�ل ن�زول رحم�ت و ھ�دایت الھ�ی واق�ع  -۵٨

بھ ای�ن ف�رد  ربطيھیچ کاری کرده باشد. یعنی این نزولی مطلقاً بی چون و چرا و بی علت و دلیل است کھ  شده است بی آنکھ
و خدائی بودن امر محبت دقیقاً بھ این معناست. پس وای بر این فردی کھ در جستجوی چون و چرا و علت�ی در  نداردمحبوب 

، ثروت و... کھ این تالشی برای منی کردن ای�ن محب�ت اس�ت خودش برای این محبت باشد. مثل زیبائی، عظمت، صداقت، علم
و این عین واژگون کردن حق محبت است و انکار خدائیت آن. زیرا محبوبیت برترین آرمان ذاتی ھ�ر بش�ری اس�ت. و درس�ت 

ورد و بر مبنای منی کردن محبت است کھ این فرد محبوب بھ خود اجازه می دھد کھ محّب خود را تحت تصرف کامل خ�ود درآ
بنده خود سازد. زیرا خود را علتش می داند. پس بر محّب خود واجب می شمارد کھ بنده اش باشد و در غیر اینصورت از او 
انتقام می ستاند. و این کل داستان زناشوئی ھا و نیز روابط عرفانی و معنوی است کھ بھ تباھی می انجامد. از ھمسرکشی ت�ا 
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نابودی حتمی، معرفت در حق محبت و سپس رعایت حق محبت یعنی اطاع�ت از مح�ّب و ول�ی امام کشی! کھ راه نجات از این 
خود و نھایتاً ادای حق دوست دوست می باشد. و این بزرگترین راز بدبختی بشری برای نخستین بار در این مع�ارف گش�ایش 

  یافتھ و راه نجات از آن معلوم گشتھ است.
  
در رواب�ط جنس�ی و ن�ژادی و ی�ا رواب�ط والئ�ی و معن�وی، ام�ر و ح�ق رابط�ھ در ف�رد تا زمانیکھ محبت یکطرفھ است چ�ھ  -۵٩

محبوب، واژگونھ و یا متھم و مشکوک و شیطان زده است زیرا فردی کھ مورد محبت اس�ت خ�ود را برت�ر از مح�ّب خ�ود م�ی 
ن�دارم پ�س م�ن بھت�ر و دوس�ت پندارد زیرا با خود م�ی گوی�د: ای�ن اوس�ت ک�ھ م�را اینق�در دوس�ت دارد و م�ن قلب�اً او را دوس�ت 

داشتنی ھستم! از ھم�ین ج�ا واژگ�ونگی و ض�اللت و ش�قاوت و توقع�ات ن�احق ش�روع م�ی ش�ود. پ�س ح�ق محب�ت ج�ز در ادای 
دوست دوست محقق نمی شود و موجب ھدایت نمی گردد و بلکھ این رحم�ت الھ�ی وس�یلھ ض�اللت و ش�قاوت و حق اطاعت و 

بودی در محب�ت والئ�ی اولی�اء و عرف�ا رخ م�ی دھ�د ک�ھ اب�ن ملج�م مث�ال ت�اریخی ای�ن ھالکت می شود. و غایت این ھالک�ت و ن�ا
  واژگونی است کھ خودش را امام پنداشت و امامش را گمراه دید و او را کشت تا مسلمین را نجات داده باشد.

  
ک�ھ حق�ش اینس�ت محبّت کھ نور ھستی بخش بشر است اگر حقش ادا نشود موجب سلطھ شیطان و نابودی انسان اس�ت.  -۶٠

کھ متقابل شود و قانونش اطاعت است کھ سرلوحھ این اطاعت سجده بر دوست دوست است. حق دوست دوست، ح�ق محب�ت 
  ت اشد ستم و تجاوز و شقاوت نشود.و مھرورزی است تا برترین رحمت خدا بر بشر تبدیل بھ حربھ ای جھ

  
ق آشکار از وجود سرور انبیای الھی محمد مصطفی بھ تم�ام چرا خداوند از غیر خودش ظھور کرده است؟ و چرا این ح -۶١

یعنی علی مرتضی آشکارتر است؟ و چ�را ای�ن ظھ�ور ص و کمال است؟ و چرا باز این نور محمدی از وجود ولی و وصی محمد
 در حد مطلق و برترین تجلی است؟ چرا سلسلھ مراتب ظھور در ظرف زمین و زم�ان ھ�ر چ�ھ عجدر فرزند آخرش محمد مھدی

کھ ظاھراً از کانون حق دورتر می شود آشکارتر و کاملتر رخ می نماید؟ این ھمان حق دوست دوست اس�ت و دوس�ِت دوس�ِت 
دوست و دوسِت دوسِت دوسِت دوست...!! این یعنی چ�ھ؟ چ�را ای�ن ن�ور ھ�ر چ�ھ از منش�أ اولی�ھ اش دورت�ر م�ی ش�ود نق�دتر و 

درک اسفل السافلین نقد و حّی و حاضر و ظاھر می گردد؟ این سّر دوس�ت دست یافتنی تر می شود؟ چرا نور اعلی العلیین در 
دوس��ت اس��ت ک��ھ سّراالس��رار ع��الم وج��ود اس��ت! و ب��ھ ھم��ین عل��ت اس��ت ک��ھ بق��ول ق��رآن ک��ریم در س��وره روم، دی��ن حنی��ف 

دّ از مب�دأ ابراھیم(دین خالص) در قیامت آخرالزمان محق�ق م�ی ش�ود در ک�ل جامع�ھ بش�ری و در پای�ان زم�ان و در دورت�رین ح�
  عالم!

  
گوئی ھر چھ از مبدأ دورتر می شویم نزدیکتر می شویم چرا کھ بر دایره وج�ودیم و جھ�ان ب�ر دو ق�وس ن�زول و ص�عود  -۶٢

است و آخرالزمان عصر صعود است و م�ا ب�ر نیم�ھ دوم دای�ره در ح�ال ب�اال رف�تن و نزدی�ک ش�دن ب�ھ نقط�ھ ص�فریم و در ح�ال 
  دور والیت و امامت! رجعت! و این دور دوست دوست است

  
و اینست کھ مؤمنان آخرالزمان(عرفا) در نزد خداون�د مق�امی دارن�د ک�ھ پی�امبران گذش�تھ ب�ر آن غبط�ھ م�ی خورن�د و ای�ن  -۶٣

ب�دلیل ق��درت تجل�ی و ظھ��ور ح��ق اس�ت. ک��ھ ب��ھ لح�اظی ھم��ان ظھ��ور ن�ور رحم��ت و محب��ت خ�دا در درک اس��فل الس��افلین دوزخ 
�ت و واژگونس�االری م�ی تکنولوژیست. پس بر شقی ترین ق لوب نازل می شود این اشد نور. پس طبعاً منجر بھ ب�روز اش�د منیّ

گردد تا آنجا کھ فرد دریافت کننده خودش را با کانون محبت عوضی می گیرد کھ این غایت واژگونیست کھ جز در پذیرش فرد 
ت ابلیسی شفا نمی یابد. زیرا یک فرد ق�دیمی در جدیدتری کھ بر این محبت وارد شده این واژگونی درمان نمی شود و این منیّ 

رابطھ با کانون محبت خود ھمھ یافتھ ھایش را خودی و منی کرده و در رابطھ ب�ا ول�ی خ�ود ک�ور و ک�ر و الل گش�تھ اس�ت ک�ھ 
 فقط در تعامل و تصدیق با یک مؤمن نورسیده این غول منیت را می بیند در آئینھ حضور ھویت امامش در وج�ود ای�ن م�ؤمن

  نورسیده بھ مثابھ دوسِت دوست. زیرا این فرد قدیمی اینک دیگر بالقوه دشمن دوست شده است و مدعی اوست.
  
بیان دیگر اینست کھ ھر عارفی ساربان یک کاروان سیرالی هللا در قلمرو رجعت اس�ت. پ�س ھ�ر روز و س�اعتی ب�ھ ح�ق  -۶۴

یک در ھمان منازلی کھ وارد شده اند مانده ان�د و ی�ا ب�ھ انتھ�ای نزدیکتر می شود و تغییر منزل می دھد. ولی قدیمی ترھا ھر 
کاروان منتقل گشتھ و از ابتدایش کھ ساربان است بسیار فاصلھ گرفتھ اند و یک دلیلش اینست کھ از آخرین ام�ر و روح ام�ام 

بس�ا ھم�ان را ھ�م ب�ھ نس�یان  خود غافلند و عموماً در ھمان امر و روح نخستینی کھ از امام خ�ود یافت�ھ بودن�د ج�ا مان�ده و چ�ھ
سپرده اند. بھ ھمین دلیل سالکان قدیمی تر عموماً بھ یاد و خاطره نخستین ایام ورودشان ب�ھ قافل�ھ ب�ھ خ�واب م�ی رون�د و در 
ھمان منزلی کھ بھ کاروان پیوستھ بھ خواب رفتھ و جا مانده ان�د. ھ�ر چن�د ک�ھ ب�ھ لح�اظ جس�مانی در ک�اروان باش�ند. در اینج�ا 

ت بھ معنای جدیدترین فردی کھ بھ کاروان پیوستھ و آخرین امر و روح ساربان را یافتھ، نماینده آخ�رین وض�عیت دوست دوس
کاروان و موقعیت الھی ساربان برای سائر اھالی این کاروان است. در حقیقت این نورسیده ک�ھ چ�ھ بس�ا تنھ�ا دوس�ت س�اربان 

رین اخبار و موقعی�ت ک�اروان و راه و مخ�اطرات و نعم�ات پ�یش روی است مأمور بیدار کردن خفتگان این کاروان است کھ آخ
را ب��ھ س��ائر اھ��الی قافل��ھ ھش��دار م��ی دھ��د. پ��س ھ��ر ک��ھ گ��وش دل ب��ھ او نس��پارد و دس��ت ب��ھ او ندھ��د و از خ��واب برنخی��زد در 

بان و در رأس نخستین پیچ یا گردنھ جا بماند و یا از مسیر ساقط گردد. در حقیقت دوست دوست کسی اس�ت ک�ھ در کن�ار س�ار
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کاروان از نگاه رھبر خود راه را رصد می کند و اخبارش را بھ دنبالھ کاروانیان م�ی رس�اند. پ�س کس�ی ک�ھ دوس�ت دوس�ت را 
قلباً نماینده و چشم و گوش و زبان دوست نداند قافلھ را می بازد و در بیابان تنھا و سرگردان می ماند و از آنج�ائی ک�ھ م�دتی 

شتی بوده، طعمھ ای بسیار لذی�ذ و تمی�ز ب�رای گرگھ�ای ای�ن بیاب�ان اس�ت. زی�را مس�یر ک�اروان ھ�دایت در را ساکن این قافلھ بھ
آخرالزمان سراسر از طبقات دوزخ م�ی گ�ذرد و ھمچ�ون س�فینھ ای اس�ت ک�ھ ب�ر دری�ای آت�ش و خ�ون م�وج م�ی زن�د و بس�وی 

  .اروان جا می افتد: ھرکھ گفت پس کی و کجا از ک(ع)ساحل نجات می رود. و اینست کھ بقول علی
  
پس در قلمرو سیر و سلوک معنوی تعامل و تصدیق و دوستی و اطاعت از دوست دوست بمعنای ھمواره ب�ھ روز ش�دن  -۶۵

است و دچ�ار دھرزدگ�ی و نس�یان نگش�تن و از آخ�رین ام�ر و روح الھ�ی ن�ازل ش�ده برخ�وردار ش�دن و در ھم�ھ ح�ال ھمس�و و 
  ھمدل با امام بودن.

  
دوست کھ در اصطالحات عرف�انی موس�وم ب�ھ پی�ر دلی�ل ی�ا چراغ�دار(چراغی) و آئین�ھ دوس�ت اس�ت ب�ھ مثاب�ھ پس دوست  -۶۶

رسول دوست نیز می باشد زیرا این سفری در ظلمات است. پس ھر کھ در این قافلھ در خ�واب و نس�یان نباش�د خ�ودش را ب�ھ 
  ند.نزدیکترین حدّ این چراغدار می رساند تا جلوی پای خود را بھتر ببی

  
دوست(پیر) بھ مثابھ نور است و دوست دوست ھم بھ مصداق نور علی نور است. کھ ھمچون ماه در شب ت�ار اس�ت ک�ھ  -۶٧

  البتھ نورش را از خورشید می گیرد. زیرا نگاه مستقیم بھ خورشید موجب کوری است.
  
ھس�تند ک�ھ یکب�ار دگ�ر ب�دون واس��طھ  احی�اگران و برپ�ا دارن�دگان اص�ول و روح ھ�ر م�ذھب و مکتب�ی، نومؤمن�ان آن آئ�ین -۶٨

تاریخ از طریق فطرت و اتصال بھ رب یا رسول و امام مطلق آن دین، ایمان آورده اند نھ بواس�طھ س�نت و ت�اریخ و روای�ت و 
وراثت و اخبار و آموزه ھای کتاب! و اینان عارفان ھر م�ذھبی ھس�تند ک�ھ جمل�ھ برپ�ا دارن�دگان دی�ن حنی�ف اب�راھیم خلی�ل م�ی 

روح ای�ن بزرگ�ان زن�ده اس�ت.  ازو اینان در باالترین رده ھرم دوست دوس�ت در جوام�ع بش�ری ق�رار دارن�د ک�ھ فط�رت باشند. 
بخصوص در آخرالزمان کھ ھر کجا نور ایمانی دیده می ش�ود متک�ی ب�ھ روح عرف�انی ای�ن دوس�تان دوس�ت اس�ت. یعن�ی ب�دون 

در دھ�ان اژدھ�ای م�درنیزم بلعی�ده ش�ده و اخب�ار دین�ی در انفج�ار روح عرفانی، اطوار و آداب سنت دینی کھ از راه تاریخ آمده 
اطالعات محو گردیده است. یعنی حتی بقای سنت و روایات دینی ھم ب�اقی ب�ھ روح عرف�انی ای�ن بزرگ�ان فط�رت اس�ت و ب�دون 

آن دوس�تان خ�دا میسر نیست. اینان دوس�تان  (ص)این روشنائی ھای روی زمین ھیچ ارتباط و اتصالی بھ امامان و رسول خاتم
  ھستند!

  
درک و تصدیق و تبعیت از سلسلھ مراتب والیت و دوستی در آخرالزمان از اھّم واجبات دینی است کھ بدون آن گمراھ�ی  -۶٩

حتمی است. و اینست کھ پیروان رابطھ مستقیم با خ�دا در ای�ن دوران پی�روان ش�یطان ش�ده و آش�کارا ش�یطان را م�ی پرس�تند! 
دین و معرفت ندارد محکوم بھ گمراھی و شیطنت است. آنکھ دوست دوست ندارد اصالً دوس�تی ن�دارد  ھرکھ دوستی معتبر در

  و آنکھ دوستی ندارد دین ندارد.
  

و نائ�ب زن�ده ام�ام و  (ع�ج)امروزه مؤمنی کھ در صراط المس�تقیم گ�ام برم�ی دارد خ�دائی دارد و رس�ول خ�اتم و ام�ام زم�ان -٧٠
یشگاه شرک رابطھ با این نائب است ھر چند کھ در ارتباط مستقیم با این نائب زنده باش�د ن�ائبی باالخره دوستی کھ فیلتر و پاال

کھ می تواند ی�ک مرج�ع تقلی�د در دی�ن باش�د و ی�ا پی�ر طریق�ت و ی�ا تجل�ی ای از حقیق�ت در درج�ات! اینس�ت آن سلس�لھ مرات�ب 
ت ھای این رابطھ را در چندین مرحلھ تصفیھ می کند دوستی با خدا کھ ھمھ انواع آفت ھا و شرکھا و مکرھا و توھمات و منی

ش�ما را ای اھ�ل ایم�ان دی�ن خ�الص را برپ�ا داری�د حت�ی اگ�ر دو نف�ر و ی�ا تنھائی�د ک�ھ خ�دا «و دین خالص را ممکن م�ی س�ازد! 
   -قرآن». کافیست

  
كس�ي اس�ت ك�ھ فق�ط بلك�ھ قلم�رو دوس�تي وارد ش�ده باش�د  رپس دوس�ت دوس�ت لزوم�اً فق�ط كس�ي نیس�ت ك�ھ  ب�ھ ت�ازگي ب� -٧١

 ً دوست مي دارد و فقط مصرف  محبوب یك دوست قدیمي نیست بلكھ خودش ھم این دوست را بھ عنوان پیر، استاد یا امام قلبا
یا فقط خود را دوست مي دارند و یا مرادشان را ھ�م آست. و اینست نشان و میزان محبت براي سائرین كھ یكننده این محبت ن

ن واس�طھ كس�ي ك�ھ مح�ّب ام�ام اس�ت ممك�ن نیس�ت زی�را غریزت�اً واین امر ب�ھ خ�ودي خ�ود و ب�د دوست مي دارند. كھ تشخیص
در قلم�رو محب�ت حقیق�ي، ھركسي كھ محبوب است مي پندارد كھ خودش ھم متقابالً محب خود را دوست مي دارد. از آنجا ك�ھ 

 و عاشق مي پندارد. حال اگر كس�ي پی�دا ھیچ من و منیتي از جانب پیر و مراد وجود ندارد فرد محبوب(مرید) خودش را محبّ 
یعني آنانكھ با چن�ین كس�ي ب�ھ شود كھ ولي خود را دوست بدارد میزان محبت براي سائرین مي شود و اینست دوسِت دوست! 

انكار و جدال و عداوت پردازند در حقیقت فقط مصرف كننده مح�ض محب�ت ھس�تند و خ�ود نم�ي خواھن�د ك�ھ دوس�ت را دوس�ت 
 يآن رابط�ھ اي ك�ھ فق�ط ب�ر نیازھ�اي دنی�وي و نفس�انن بھ محض رفع نیازشان تبدیل ب�ھ دش�من دوس�ت م�ي ش�وند. بدارند. اینا

چنین كساني در واقع اصالً طالب محبِت دوست(پیر و  .نچھ كھ مي ماند انكار و عداوت استآاست چون این نیازھا رفع گردند 
كنن�د و اینس�ت ك�ھ ب�ا پی�دا ش�دن ی�ك دوس�ت حقیق�ي ك�ھ ام�ام را استاد) خود نیستند و فقط من�افع شخص�ي خ�ود را جس�تجو م�ي 
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دوست بدارد ماھیت رابطھ سائرین ھم آشكار مي شود كھ خود قیامتي از نفس آنھاست كھ برپا شده است ك�ھ ش�قاوت خ�ود را 
و ھ�دایت را از مي بینند كھ یا تصدیق و توبھ مي كنند و براي محبت جھاد م�ي كنن�د و ی�ا ب�ھ انك�ار م�ي پردازن�د و ای�ن محب�ت 

ب�اقي م�ي مانن�د و كف�ري ج�ز ای�ن نیس�ت. و اگ�ر دوس�ِت دوس�ت خ�ود و در ش�قاوت دست مي دھند و خود از اشقیاء مي ش�وند 
دین و ایمان و ھدایت است و كس�ي ك�ھ ام�امش را قلب�اً دوس�ت  رنو تاست كھ محب لمیزان كفر و ایمان دیگران است بدین دلی

دارد خدا را دوست دارد و این گ�وھره ھ�دایت و س�یر و س�لوك عرف�اني اس�ت و ب�دون آن ن�ھ ایم�اني اس�ت و ن�ھ ھ�دایتي! زی�را 
    نین محبتي، اطاعتي نیست پس حركت و سلوكي نیست.چبدون 
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  حق -2
  
  

  حقّ البسم 
  
اگر ھریك از موجودات جھان ھستي المتناھي بھ تنھائي نباشند چھ اتفاقي رخ مي دھد؟ از خأل ھمان چیز ھمھ چیزھا تا  -١

ً دیگر ھیچ چیزي سر يھاآفاق المتن جاي خود نخواھد بود و این یعني فروپاشي  جھان از جاي خود خارج شده و نھایتا
خداوند ھمھ چیز را «خالء آن ذره كل جھان ھستي فرو مي ریزد و نابود مي شود.  جھان. آن چیز اگر یك ذره باشد در

اصالً جھاني آفریده نمي شد و امكان پس اگر فقط یك قلم از مخلوقات از یاد مي رفت و آفریده نمي شد  -قرآن» آفریده است
و عدالت ھر موجودي كھ سر جاي وجود نمي یافت. این معنائي از وحدت وجود و یگانگي مطلق جھان است و حق وجود 

و خداوند ھر «خودش قرار دارد و اگر سر جاي خود نمي بود ھیچ چیزي سر جایش قرار نمي گرفت پس نابود مي شد. 
آیا نمي بینید كھ خداوند زمین و آسمانھا و ھر آنچھ كھ بین آنھاست را بر حق آفریده « -قرآن» ل آفریده استدچیزي را بھ ع

  -قرآن» است؟
  
ھمھ آدمھا در جستجوي حق وجود خویش ھستند و معتقدند كھ حقشان خورده و برده شده است. ولي علت اینست كھ سر -٢

جاي خودشان نیستند و در سرقت حق وجود دیگران گم و گور شده اند. برخي ھم كھ بھ خانھ وجود بر مي گردند درب 
شده اند و در این تاریكي براي یافتن جائي براي خود  در ظلم خود دچار ظلمت !ورودش را نمي یابند و دربدر خویشند

ھمواره بھ این و آن طعنھ و تن مي زنند تا بر جاي آنھا قرار گیرند و فضائي از وجودشان را غصب كنند و اجاره نمایند. و 
راي بودن است. اما جاي خود آنھا را اجنھ و شیاطین تصرف و تسخیر نموده اند. اینھمھ دعوا و جنگ بر سر یافتن جائي ب

علت این گم شدن در تاریكي آنست كھ جایگاه وجودي  -قرآن» كورند و كرند و مدھوشند و باز نمي گردند بھ خانھ وجود«
قھر نمودند و رفتند بھ جستجوي جایگاه برتري. ولي جائي خالي پیدا نكردند و و ركش كردند تخود را دوست نداشتند و لذا 
ھست كھ از آنچھ كھ ھست و در آنجائي كھ ھست و بھ آنچھ كھ ھست راضي باشد؟ و این كفر گم شدند در ظلمات! آیا كسي 

       است كفر وجودي! بھ حق وجود خویش كافرند! اینست كھ ھمھ دزد شده اند دزد وجود!
  
یعني از خدا فرار كرده است ھمھ سر جاي خویشند اال انسان! زیرا كھ سر جاي خداست و لذا از جاي خود در رفتھ است  -٣

  زیرا انسان خودي جز خدا ندارد. از خدا گریختھ و بھ اسارت شیطان درآمده است بھ امید یافتن خود برتر و دیگري! 
  
االغھا بر خالف تھمت مردم ھرگز عرعر نمي كنند بلكھ حق حق مي گویند كالغھا ھم غرغر یا غار غار نمي گویند آنھا  -٤

ھمانطور كھ سگھا ھم واق واق نمي گویند بلكھ  حق حق مي گویند. و این نشاني از كر بودن بشر استھم با لحن دیگري 
ھوھو مي گویند. خالصھ ھمھ موجودات ذكر و شكر خداي را مي كنند اال آدمي كھ از ھمھ جاھلتر است نسبت بھ وجودش. 

كھ اكثر آدمھا از خر و سگ پست ترند چون حق حالی ي خوانند درمآنگاه ھمین آدمھا براي تحقیر ھمدیگر را خر و سگ 
  اللھي است.  ـةن گریختھ اند یعني از آدمیت خود كھ مقام خلیفآوجودشان را نشناختھ و از 

  
ت و براستي اسم ذات اوست یعني ظھور عالم كھ ظھور سحق اسمي از خداوند است كھ وراي ھمھ صفات و افعال او -٥

حق است. هللا اسم ذات نیست بلكھ معروفترین نام اوست كھ جامع ھمھ اسماء و اسماء و صفات خداست جملگي ظھور 
اسم ذاتش مي باشد كھ قبل از خلق عالم ھم بوده است و لذا خلقت جھان و جھانیان بر حق بنا شده  ،صفات اوست ولي حق

لذا حق المبین بھ معناي حق است ھمانطور كھ این معنا مكرراً در كتابش مذكور است. پس ھر چیزي ظھوري از حق است و 
  آشكار ھم از اسماي خداست در عرصھ ظھور خلق!

  
است و لذا این  بھ معناي بیان» بیّن«مبین كھ اسم دیگري از خداوند است بھ معناي آشكار و آشكاركننده است و از لفظ  -٦

 لفظنگ و زبان بشري متكي بھ این حق جز در قلمرو بیان، آشكار و مفھوم و قابل درك نیست. ھمانطور كھ كل سخن در فرھ
و معناست یعني بیان كننده و عیان كننده حق ھر چیزي! بھ ھمین دلیل، حق را مترادف راستي و درستي ھم مي دانند كھ در 

  نقطھ مقابلش باطل و دروغ قرار دارد. 
  
ماید: حق المبین! و بیان كننده ھر چیزي داراي حقي است ھر واقعھ اي ھم داراي حقي است كھ این حق در بیان رخ مي ن -٧

  حق ھم خداست كھ قرآن كریم كاملترین و آخرین بیان حق است.
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  - ٨انفال » و خداوند اراده كرده كھ حق را بواسطھ كلماتش محقق سازد...« -٨
 »و آنانكھ كافر شدند آمدن حق را بواسطھ آیات تبیین شده اي كھ خوانده مي شود، سحر و جادوي آشكار مي نامند«

   -٦احقاف
یات معلوم مي شود كھ ذات خداوند یعني حق، بواسطھ كلمات و بیان نشانھ ھاي الھي آشكار مي شود كھ این نزول آطبق این 

  ویش نامند.دحق آنقدر مقتدر و نافذ و غیر قابل انكار است كھ كافران جا
  
نھ و معجزه الھي است كھ كمالش قرآن مي پس ظھور و نزول حق، در قلمرو است یعني وادي قلم! و این بزرگترین نشا -٩

دربي بھ سوي آن و نیز غایت آن و نشانھ اي  باشد. قرآن، قلم خدا و حق المبین است كھ قرآن عربي سرنخي از آن است و
ر ھمانطور كھ از القاب امام است امام مبین! زیرا امام بیانگر و عیانگ .و لذا مبین از القاب خود قرآن ھم مي باشد !از آن

  حق است.
  

. پس امام نماد و نیز مي دانیم كھ امام با حق است و حق با امام است و امام بھ ھر سو گراید حق ھم بھ ھمان سو رود -١٠
و ظھور حق ھم ھست و حق از وجودش بھ تمام و كمال ظھور مي كند در بیانش! و این ھمان ظھور وجود است ظھور ذات 

  پروردگار! 
  

آسمانھاست كھ در خلقت، عرصھ ظھور حق است و این ظھور بھ نور است كھ ھمان نور زمین و جھان ھستي و عالم -١١
پس این نور حق است كھ بنیاد ھمھ موجودات است:  .مخلوقاتش متجلي و متبلور شده است كھ این تبلور و تجسم نور است

  حق آفریده است. رنھاست را بآخداوند زمین و آسمانھا و ھر آنچھ بین 
  

ن و عینیت نوري نیاز بھ بیان و تبیین كالمي دارد كھ موجب س نور ھمان ظھور حق است تعیّن حق! ولي این تعیّ پ -١٢
و بینات ھمان ظھور  -قرآن» كندمي خداوند بواسطھ بیناتش ھركھ را خواھد ھدایت «ھدایت انسان بھ سوي ذات حق است: 

ھ ھم ناین كلمات بیّ  ر حق براي ھدایت خاص بشر است. پسحق در قلمرو بیان است! پس این كلمات ظھور دیگري از نو
م باشند در قالب ھمان كلمات ولي از زبان كافران و منافقان كھ ھنوري مي باشند اگر از امام باشند. و مي توانند ظلماني 

   یعني ظھور عدم! ظھور باطل است. 
  

: یعني كلماتش را عین حق مي سازد و این واقعھ بس قّ خداوند اراده كرده كھ حق را در كلماتش محقق كند: یحّق الح -١٣
شگرفي است كھ معجزه اي برتر از این نیست و بیھوده نیست كھ كافران آنرا جادو مي خوانند! فقط از این منظر مي توان 

مؤمنان محمد و كھ كلمات  درك كرد كھ چرا مردم مكھ در صدر اسالم بھ دستور مشایخ كفر خود پنبھ در گوش مي گذاشتند 
زیرا گوشي كھ حق را بشنود چشم ھم حق را مي بیند! ولي امر ھدایت از گوش آغاز مي بھ گوششان نرسد تا جادو نشوند! 
گوش ھستند كھ این حق در عرصھ امامت بھ چشم مي رسد و حق دیدار مي شود. و   ِشود ھمانطور كھ نبوتھا قلمرو حق

  لقاءهللا است!    اینست كھ عرصھ امامت قلمرو مي كند!این گوش است كھ چشم را بیناي بھ حق 
   

پس حق دو تجلي دارد: كلمھ و نور! نورش از زمین و آسمانھا و ذرات و كرات بھ چشم مي رسد و كلماتش از زبان  -١٤
اولیایش بھ گوش مي رسد و چون نور كلمات از گوش بھ چشم برسد آنگاه چشم ھم جمال حق را در زمین و آسمانھا دیدار 

  ي كند. م
  

شود نیست پس تبدیل نور در واقع كالم حق ھم چیزي جز بیان معاني و اسرار نوري كھ از موجودات عالم ساطع مي  -١٥
یھ است كھ در سخن بیان مي شود. آدر قرآن است زیرا ھر موجودي یك » آیات بینات«بھ واژه است و این ھمان معناي

ش دیده و درك مي شود پس آیات بینات بھ ركھ بیان مي شود و بیاني كھ عیان مي كند. زیرا ھر چیزي بواسطھ نو يعیان
  مي باشد! » یحق الحق بكلماتھ«معناي نور تبیین شده است. این ھمان

  
حق و یحق امر ھدایت است بھ سوي حق تا لقاي حق و الحاق بھ ھمان  بیان و دانستن و فھم و باور حق ھر چیزي -١٦

  الحق بكلماتھ! 
  

نور كالم در گوش و نور جھان در چشم، ھر دو در دل است كھ بھم مي رسند و یكي مي شوند و حق بین مي گردند.  -١٧
دلي كھ بھ نور حق وجود امام، زنده شده باشد! چرا كھ آدمیان نیز داراي نورند ولي فقط اولیاي حق ھستند كھ نورشان 

علي نورند. و این نور كالم است كھ نور وجودشان را متجلي مي كند یعني نور علم و حكمت و  متجلي مي شود یعني نور
  عرفان! این نیز مصداقي از یحق الحق بكلماتھ مي باشد.
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پس جستجوي آدمیان براي حق وجودشان كھ گوئي بھ سرقت رفتھ و دیگران خورده اند در حقیقت جستجوي تحقق  -١٨
كلمات خدا در دل و جان است تا حق وجود در آدمي محقق گردد و یحق الحق شود. زیرا نفس آدمي ناطق است یعني چیزي 

حق و معناي حقیقي آنھا حاصل نشده است پس وجود ا جز كلمات نیست منتھي كلماتي كھ ظلماني اند و منور نیستند زیر
جز بھ عرفان نفس محقق نخواھد شد. نفس ناطقھ كھ ھمان كتاب  تدچار قحطي و عدمیت و ظلمت است. و حق این كلما

وجود است بایستي خوانده و بیان شود كھ چون خوانده شود عین قرآن است و چون بیان شود عین عرفان وحدت وجود 
ر وجود برنتابد و متجلي نگردد آدمي در وجودش قرار نمي گیرد و بھ حق وجودش نمي رسد و از خود گریزان و است. تا نو

تا نفس ناطقھ بھ نور معرفت نفس روشن نشود آدمي از ظلمات باطن خود دربدر است كھ چھ كسي حقش را خورده است!؟ 
تا نفس آدمي بھ كلمات خدا ناطق نگردد وجود نمي گریزان و در قحطي وجود است. پس حق وجود جز عرفان نفس نیست. 

   یابد. این معناي دیگري از خلق جدید انسان است در سوره رحمان با دو ركن قرآن و بیان! 
  

و اما در نقطھ مقابل حق، باطل قرار دارد كھ با آمدن حق از میان مي رود. براستي باطل چیست؟ باطل عبارتست از  -١٩
شھاي دروغیني كھ با الفاظ راستین تزئین شده اند. كھ منشأ ھمھ آنھا شرك است كھ علت ھمھ اعمال ھمھ ارز عدم وجودنما!

این خداي دروغین باطل بشر است و شرك طبق تعریف قرآن عبارتست از پرستش خود بھ اسم خدا: خداي ذھني یا ایده خدا! 
عمال باطل است. زیرا حق جز خدا نیست كھ نور كھ كانون عدمیت و ابلیسیت در وجود انسان است مھد ھمھ ارزشھا و ا

وجود است ولي مِن آدمي یك توھم ابلیسي است كھ عدم پرست و ضد وجود و ضد ظھور حق است كھ تحت عنوان خدا 
و  پرستیده و پیروي مي شود كھ معلم و مربي آن شیطان است. و این من جز بھ نور معرفت نفس شناختھ و رسوا نمي شود

نفس ھمین حقي است كھ موجب ابطال من و منیت است مني  نعرفا -نآقر» حق آمد و باطل رفت«نمي گردد. ابطالش عیان 
لیھ خودشناسي سراسر دروغ شناسي و وكھ غرق در ظلمات است و لذا قلمرو القائات شیطان مي باشد. اینست كھ مراحل ا

ت اولیاي الھي ممكن نیست. تحت الشعاع این الیتوھم شناسي یعني شیطان شناسي است. و این شناخت جز بھ نور نگاه و
نور است كھ دروغ بودن مني كھ پرستیده مي شود بھ اسم خدا، آشكار مي شود. پس شیطان دشمني جز نور عرفان نفس 

  ندارد.
  

اگر ھر چیزي بر حق آفریده شده است پس شناخت حقیقي ھر چیزي بھ شناخت خدا در آن چیز مي رسد و شناختي   -٢٠
  غیر از این ظلماني و جھل است و شیطاني! 

  
ھم جز شناخت و  حق پس حق شناخت، شناخت حق است. و حق ھر چیزي ھم ظھور حق از آن چیز است. پس حق -٢١

  ظھور حق نیست.
  

انسان تنھا موجود معناجو و متفكر است بدین دلیل است كھ در جستجوي حق وجود خویش است زیرا از آن غافل اگر  -٢٢
مستقرند پس بي نیاز از جستجوگري و تفكرند. پس بدان كھ  نو محروم است ولي سائر موجودات جملھ بر حق وجودشا

مخلوق عالم است و اكثراً بھ بلوغ نرسیده است  نتریآدمي از ھمھ مخلوقات عقب مانده تر است ھمانطور كھ آخرین و جوان
  وجودي كھ بھ خاطرش آفریده شده است. یعني بھ وجود نرسیده است 

  
ایش آفریده شده است كھ ھمان حق وجودش مي باشد. و حق وجود آدمي، خود رھر موجودي داراي حقي است كھ ب -٢٣

و انسان خلیفھ اوست یعني بر جاي او! پس تا بھ خدا در حق است. زیرا حقي جز حق وجود نیست و حق وجود، خداست 
ھركھ خود و نرسد حق وجودش را نیافتھ است و بي وجود است: ھركھ خود را شناخت خدا را شناخت و وجود یافت!  دخو

   -ععليرا نشناخت نابود است! 
  

پس حق كل جھان، را براي خودش. در حدیث قدسي مي خوانیم كھ خداوند كل جھان را براي انسان آفریده و انسان  -٢٤
انسان است و حق انسان ھم خداست. یعني جھان، انساني است و انسان ھم الھي است. پس انسان غیر الھي بي وجود و 

   ناحق است و ھنوز آفریده نشده است بعنوان انسان! 
  

ا این شناخت جعلي و باطل است. نرسیده و ی يكامل پس آدمي اگر در شناخت جھان بھ خودش نرسد یا ھنوز بھ شناخت -٢٥
  و در شناخت خودش تا بھ خدا نرسد نیز چنین است.

  
الھي است. پس انسان بھ میزاني كھ بھ حق خود مشغول است و تسلیم اراده و  و انسان یعني موجودي كھ داراي ھویت -٢٦

ست و بھ ھمین میزان جھان ھم تسلیم اراده اوست زیرا جھان، حق انسان است بھ شرط آنكھ بشر ھم اامر خداست انسان 
  حقاً چنین باشد بھ درجھ اي! 
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انسان بھ میزاني كھ روي بھ خدا دارد حق خود را در جھان مي یابد و جھان را حق خود! یعني جھان را انساني مي  -٢٧
  دارد.یابد و در جھان احساس غربت و ھراس ن

  
اگر انسان در صلح و دوستي با خدا باشد جھان ھم در صلح و دوستي با اوست. این ھمان ایمان و عمل صالح است كھ  -٢٨

  سوره عصر!  -انسان را بھ حقش مي رساند و صبر با جھان
  

ي یابد و جز حق ھم جھان، قرآني باشد انساني است و در این قرائت جز حق نم آدمي بھ میزاني كھ قرائتش از زندگي و -٢٩
  نمي گوید! این انسان برحق و محق است.

  
عالوه بر این حق كلي وجود، حقوق جزئي ھم داریم كھ حقوق امورات و نیازھاي زندگي ھستند كھ عموماً ھمان حقوق  -٣٠

نیستند و چرا عموم مردم بھ ھیچ یك از حقوق حیاتي و اجتماعي خود راضي غریزي و حیواني مي باشند یعني حق حیات! 
باورشان اینست كھ این حقوق بواسطھ دیگران پایمال شده است بواسطھ خانواده، دوستان، حكومت، جامعھ، زمانھ و حتي 

  طبیعت! 
  

امروزه بسیاري از مردم حتي بھ جنسیت خود اعتراض دارند و یا بھ ملیت خود، طبقھ و فرھنگ و مذھب و وراثت و  -٣١
بسیاري حتي بھ بودن خود اعتراض و . ض ھستند. فریاد آزادي خواھي از ھمین بابت استكل جامعھ و طبیعت و زمانھ معتر

  دارند كھ خودكشي واكنش این اعتراض است و میل بھ تخدیر! 
  

تروریزم نماد آشكاري از این اعتراض بھ كل جامعھ بشري است كھ گوئي حق وجود را از آنان گرفتھ است پس آنھا ھم  -٣٢
  دیگران مي ستانند!؟حق وجود را از 

  
دیگران را خصم وجود خود و باطل كننده حق خود مي دانند! این دیگران كیستند؟ معلوم است كھ این دیگران  ،چرا ھمھ -٣٣

كل بشریت محسوب مي شود كھ ضد حق وجود انسان است ولي ھركسي این باطل را در دیگران مي بیند و نھ در خودش! 
  آن دچارند!؟این چھ باطلي است كھ ھمھ بھ 

  
اني سراسر نفرت و عداوت و ھواضح است كھ ھركسي حق خود را در دیگران مي بیند كھ بھ او نمي دھند. پس با ج -٣٤

  نابودگري روبرو ھستیم! 
  

پس ھمھ در یكدیگر ھستند زیرا خود را گم كرده اند. پس حق وجود خود را از دیگران مطالبھ مي كنند. اینست كھ  -٣٥
ھ اي براي خود نسبت بھ دیگران قائل نیست بلكھ دیگران را بھ خودش موظف و بدھكار مي داند و بدھي اش كسي ھیچ وظیف

  ھم وجود است. ھركسي مي گوید وجودم را پس بده! 
  

زیرا احساس وظیفھ، احساس وجود است زیرا وجود امري جھاني و وحدتي است و آنكھ ھست نسبت بھ كل جھان و  -٣٦
نكھ نیست دیگران را نسبت بخودش موظف و بدھكار و مسئول مي داند مسئول آجھانیان احساس مسئولیت مي كند. ولي 

  نابودي اش! آیا براستي ھمھ ھمدیگر را نابود كرده اند؟ 
  

ه اند بواسطھ شیطان جھاني آریل(رسانھ، ماھواره، تلفن، اینترنت و...) و ھمھ تبدیل بھ شیطان و خناس ھمدیگر شد -٣٧
   ھركسي یك النھ شیطان است و لذا دیگران را خصم وجود خود مي داند.

  
رد و قسم یاد نمود كھ بعنوان خلیفھ خدا عداوت ك عزیرا شیطان باطل كننده حق وجود انسان است ھمانطور كھ با آدم -٣٨

فرزندانش را از حقش ساقط سازد یعني نابود كند زیرا انساني كھ حق وجودش را انكار كند خود را نابود كرده است و حق 
  فت نیست. و شیطان مأمور القاي این انكار و نسیان است.الوجود انسان جز خدا و مقام خ

  
اشغال كرده اند حال آنكھ او خودش جاي خود را رھا كرده و بھ  اینست كھ ھركسي احساس مي كند دیگران جایش را -٣٩

شیطان وانھاده است و بي جا و بي حق و دربدر شده است. وجود شیطان بھ صورت آدمي بروز كرده است پس ھركسي 
جانھا را تسخیر كرده است و حق  ھمھ نزدیكان خود را شیطان و خصم وجود خود مي داند. و این معناي خناس است كھ

   دمي را از او گرفتھ و بھ باطلش مبتال كرده و لذا خصم ھمگانش نموده است.آوجود 
  

حق وجود، جاي وجود است و جاي وجود ھركسي ھمان بدن اوست در عالم ارض. ھركھ در این جایگاه مستقر شد و  -٤٠
بھ حق ك شد بھ حقش مي رسد. ھركھ بھ جاي خود راضي شد دست از جایگاھھاي وجودي دیگران كشید و از دیگران پا
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ارض بدن اوست كھ بھ و ارض خدا براي ھركسي ھمان  -قرآن» و بدان كھ ارض خدا بس وسیع است«ل مي آید. یخود نا
  ظاھر محدود و بھ باطن المتناھي است اگر در آن قرار گیرد. 

  
منتھي نھ خودشناسي روانكاوانھ و زیست شناسانھ و ژنتیك و پس حق نشناسي بشر تماماً حاصل خودنشناسي اوست.  -٤١

  آناتومیك و قومي و اقتصادي و سیاسي و... كھ اینھا جملھ بي خود شناسي است.
  

ریل اجازه مي دھند كھ آدمي یك لحظھ ھم سرجاي آمگر وسوسھ ھاي مردمان و رسانھ ھا و تلفن و تبلیغات و شیاطین  -٤٢
 توجود مي دھند: بیا تا تو را بھ حقت برسانیم، خوشبختو خود قرار گیرد و خودش باشد! ھمھ تو را وعده بھ حق و حقوق 

بھ كنیم، جاودانھ ات نمائیم و... و مي داني كھ ھمھ اینھا دروغ است ولي نمي داني كھ راستش چیست و حق تو كجاست پس 
ھر جایي سر مي كشي تا شاید اتفاقي حقت در آنجا باشد. راز رونق دكانھاي رمالي و فالگیري و دعانویسي و طلسم گشائي 

  و فرمولھاي خوشبختي یك شبھ از ھمین روست. 
  

  ھ اي در خود بمان اي بي وجودظـحل -٤٣
  تا وجود یابي بھ حق این حدود

  چونكھ حد جانت آید از احد
  بس ابدحاین  پس رھا گردي از

  لكن از جادوي این وسواس ناس 
  كي تواني ماند اندر این لباس
  از ھراس ظلمت جانت دمي 

  كي تواني گشت با خود ھمدمي
  پس برو در نزد یك صاحب وجود

  تا تو را نوري دھد بھر سجود
     تا كھ خود در سجده بر خاك تنت 

  بشكني ابلیس را اندر منت
  تا كھ اندر ھر سجودي بر تراب
  كوثري جاري شود از بوتراب

  تا ببیني وسعت ارض خدا 
  از زمین است تا بھ عرش الالھ

  
بتالي بھ باطل و ضاللت و نابودي است. انھ بایستي ھا! تالش براي رسیدن بھ بایستي ھا ھمان و ست احق در ھستي ھ -٤٤

حق بایستي ھمان باطل است. ھستي بایستي، ھمان بوِد نبود است و حق باطل! چرا كھ خداوند در كتابش مكرراً تصریح 
سمانھاست بر حق است پس آیات خدا را تبدیل نكنید. یعني ھستي را بایستي نكنید كھ این آفرموده كھ ھر آنچھ كھ در زمین و 

  است. و شرك اساس ابطال است.» ھو«شرك است زیرا مني كردن عین 
  

سع خدا(ھیكل نوري) ملحق مي سازد و حدود ادمي یعني بدنش را بھ احدیت مي رساند و بھ ارض وآود جآنچھ كھ حد و -٤٥
مي كشاند فاق المتناھي ھستي مي كشاند لمس و درك و معرفت این حدود وجود است كھ حد را بھ اوجش یعني احد آرا بھ 

الحاق خود بھ خداست و الحاق فرد بھ جان جھان! و لمس و حس و درك  نھمانطور كھ احد صفت تفضیلي حدّ است. این ھما
و علم و عرفان نفس است كھ حد را احد مي كند. و بدینگونھ است كھ خاك وجود آدمي را قابل سجده مي سازد سجده اي كھ 

و خصم مقام خالفت اللھي خودشان ساخت. دمیان را ھم بھ پیروي از خودش كشاند آو ابلیس از آن ابا نمود و باني كفر شد 
انكاري علت سقوط آدمي از حق وجودش مي باشد: انكار حق  -این خود !ابلیس خاك آدمي را انكار كرد و آدمي ھم خودش را

پس كفر و انكار  ععلي» آدم است ھرچھ خاك در عالم ارض است خاك«ن! سجده اي عرفاني! آخاك و ابا كردن از سجده بر 
آیات الھي است كھ  لآدمي نسبت بھ خاك(عالم ارض و طبیعت) موجب پیدایش صنعت و دوزخ تكنولوژي شد كھ كارش تبدی

است در علم پزشكي و ژنتیك و جراحي پالستیك! و این بزرگترین و كاملترین امروزه این تبدیل بھ بدن خود آدمي ھم رسیده 
ابطال انسان در حق خویشتن است كھ جز بھ نور علم و عرفان نفس عالج نمي شود. و حد وجود آدمي  حد كفر و شرك و

و ادراك است از حس المسھ كھ سر تا پاي وجود را فراگرفتھ است و سایر حواس پنجگانھ كھ در سر  سراسر قلمرو حواس
را لمس و حس و درك و فھم نماید و خودش  ،و صورت جمع شده است. و این حواس بایستي قبل از ھركسي و چیزي

اینست قلمرو اعتالي حد بھ احدیت وجود كھ المتناھي است و این الحاق بھ ارض واسع خداوند است كھ از خاك وجود آدمي 
   مي باشد و بدینگونھ است كھ حق وجود محقق مي گردد در لمس وجود از حدود خودش! در این معنا بمان!

  والسالم
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  (حالل و حرام) قبض و بسط رزق -3
  
  

  بسم اهللا الرزّاق
  
اوست و در این قامت است كھ وجودش بھ بار مي نشیند و از سر تا پاي آدمي حدود وجودش و كارگاه خلقت انساني  -١ 

 ،عقل) -بال و پر مي گشاید. و این قامت چھار طبقھ دارد كھ بھ مثابھ چھار مرحلھ از این كارگاه خلقت است: سر(ذھن
   .جنسیت) -شكم و زیر شكم(عورت ،سینھ(دل)

  
كارگاه خلقت آدمي را رزق و غذائي است كھ موجب سوخت و ساز و ھریك از این چھار وجھ وجود و چھار طبقھ از  -٢

عملكرد آن است كھ اگر سالم و پاك و مناسب و كامل باشد این كارگاه بدرستي و سرعت كار مي كند و محصول نھائي خود 
ورد و اگر ناپاك و ناسالم باشد كار این كارگاه مختل شده و رنجور مي گردد و حاصل كار یك آبھ بار مي  یعني انسان كامل را

  موجود ناقص و بیمار و دیوانھ است.
  
این چھار طبقھ وجود بیانگر چھار نیاز است كھ برخاستھ از چھار جنبھ از عدمیت و اراده بھ وجود یافتن است: نیاز بھ  -٣

  نیاز بھ خوردن(شكم) و نیاز بھ جماع كردن(عورت).  ،ز بھ دوست داشتن و دوست داشتھ شدن(دل)نیا ،فھمیدن(سر)
  
نیاز بھ تملك و تصاحب و  ،نیاز بھ خوردن و بلعیدن(شكم) ،نیاز بھ خواستن و میل كردن (دل) ،نیاز بھ درك كردن(ذھن) -٤

چھار مرحلھ از نیاز بھ عالم وجود و جھان بیروني ارضاء و كامل شد و بي نیازي  نھرگاه ای .جنسیت و عورت)(یكي شدن
   حاصل گشت وجود حاصل شده است.

  
چھار مرحلھ از احساس عدم و اراده بھ وجود و تالش براي یافتن  ،طبقھ از كارگاره خلقت رپس مي بینیم كھ این چھا -٥

درك كردن، خواستن و بلعیدن و متحد و یكي گشتن! این سیر از باالتنھ بھ پائین تنھ است كھ كل  :وجود از جھان بیرون است
ر پائین تنھ ساقط و ھالك  نموده و نھ تنھا بھ وجود نرسانیده كھ بھ اشد نابودي دچار ساختھ است. پس روش دبشریت را 

ً پائین تنھ  ناحق بوده است زیرا را مسلط بھ باالتنھ ساختھ كھ این مصداق وارونھ گشتن وارونھ عمل كرده است كھ نھایتا
دوزخي و وارونھ و ضد وجود است كھ رزق خدا را در پائین تنھ بھ ثقل  ياست و سقوط در جھنم! پس این یك روش ارتزاق

د بھ ود كشانیده است. یعني این مسیر ارتزاق بایستي بعكس از پائین تنھ بھ سوي باالتنھ باشمجو و سنگیني و سیاھي 
رھبري باالتنھ تا ثقل و سنگیني این رزقي كھ از جھان طبیعت بھ سوي انسان مي آید در باالتنھ و در كارگاه معرفت و محبت 

  ظلماني و نوري!  !تبدیل بھ نور شود. و این دو راه و روش ارتزاق است: قبض و بسط: حرام و حالل
  
مي آید كھ نمي دانید... رزق شما از آسمان و از زیر پاھایتان اي اھل ایمان رزق شما در آسمان است و از سمتي « -٦

خداوند رزق ھركھ را بخواھد قبض مي كند و یا بسط مي دھد... خداست كھ رزق شما را مي دھد و شما  ...بدست مي آید
قیم در جنات روزي خود را نمي دھید... مخلصین كساني ھستند كھ از نزد پروردگارشان و از دست او روزي مي خورند و م

  - قرآن كریم» پروردگارند
این ھمان دو نوع رزق است رزقي كھ در آسمان و در نزد پروردگار است كھ رزق بسط یافتھ و باز و بي انتھاست. و رزقي 

دمي آكھ در زیر پاھاي آدمي و در زمین است و با جان كندن حاصل مي شود كھ رزق بستھ و منقبض و ظلماني است كھ 
: رزق مني و رزق ھوئي! این ھمان فرق رزق باالتنھ اي و پائین تنھ اي است و اینكھ فرمانده ش مي پنداردخودش را رزاق

  و ایمان و عقل است و یا غرایز كور پائین تنھ! باالتنھ  ،رزق
  
یل بھ ذھني كھ قلمرو عقل و علم و حكمت و عرفان است و دلي كھ قلمرو محبت خدا و رسول و اولیاي اوست رزق را تبد -٧

آرزوھاي دنیوي و  و پائین تنھ را بھ این نور تربیت و ھدایت مي كند. ولي ذھني كھ قلمرو سیطره ھوسھا ونور مي كند 
اشقیاء و فاسقان است رزق را ثقیل و ظلماني و حرام مي سازد و شھوات و بخلھا و برتري ھاست و دلي كھ قلمرو حكومت 

ي مي كشاند. تن را رنجور و غریزه جنسي را آتش گرفتھ و ذلیل مي كند كھ این پائین تنھ را ھم بھ قحطي و حرص و نابود
ھ ھم اثر كرده و دل را آتشین و ذھن را دیوانھ مي كند. این اصل حالل و حرام نبیماري و آتش پائین تنھ اي متقابالً در باالت

  رزق است.
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ق و خودي نمي بخشد بلكھ فقط بیگانگان را بر باطن رزق حرام و بستھ و ظلماني، بھ آدمي حیات و ھستي الھي و خال -٨
آدمي وارد كرده و جان را مسخر آنھا مي سازد یعني این كارگاه خلقت تسلیم بیگانھ مي شود تا بیگانگان در آن بھ رشد و 

  نمو بپردازند: اجنھ و شیاطین و خناسان! 
  
ي كھ دل را آرزوھا و باورھاي عاریھ اي تا عواطف و احساساتارزاق جملگي واردات بیروني بھ درون ھستند از امیال و  -٩

ا تحت نور علم و یاشغال مي كنند و تا غذاھائي كھ بھ شكم مي ریزند و تا جنس مخالفي كھ با او مجامعت مي شود. اینھا 
ودشان رشد مي معرفت و تقوا و اطاعت و والیت تبدیل بھ وجود و خودي مي شوند و یا كارگاه وجود را اشغال كرده و خ

تن فرد را استثمار و غارت مي كنند و عدمیت را شدت مي بخشند بصورت حرص و شھوت و نفرت و شقاوت و كنند و جان 
  و عداوت با عالم و آدمیان!

  
آفرینش است نھ فقط ارضاي غرایز! ھدف ارضاي غرایز نیست بلكھ بي نیاز شدن غرایز است زیرا وجود  ،پس رّزاقیت -١٠

پس انسان حقیقي و  -یت و صمدیت است و عالم ھستي بر چھار ركن سوره توحید بنا شده است بقول رسول خداداراي احد
  فوق علیتي و بي تاست.  -صمدي -وجود یافتھ یك انسان احدي

  
پس ارتزاق اگر طبق قانون وجود كھ والیت است عمل نكند مولّد نابودي مي شود یعني حاصلي وارونھ دارد. و والیت  -١١

داراي دو ركن معرفت و محبت است كھ یكي نور ذھن است و دیگري نور دل! بر اساس این دو نور است كھ یافتھ ھاي 
  بیروني(رزق) در درون بسط یافتھ و نھایتاً نوري مي شوند زیرا وجود خدا ھم نور است. 

  
پس بدان كھ قبض و بسط رزق عین قبض و بسط اندیشھ و احساس است. و این قبض و بسط باالتنھ اي است كھ  -١٢

  بسط ارزاق پائین تنھ اي مي شود.  یاموجب قبض 
  

اندیشھ والیت پذیر بھ نور علم و حكمت و عرفان میرسد و دل والیت پذیر بھ نور رحمت و محبت و عشق حق میرسد.  -١٣
و بي نیاز مي سازد و بدن آدمي را كارگاه خلق جدید انسان مي كند انساني  ءاست كھ پائین تنھ را اغنا و ارضا و این دو نور

  كھ خدائي و بي نیاز است.
  

پس بدان كھ ذھن و دل قبض و بسط یافتھ داریم ھمانطور كھ اندیشھ و احساس قبض و بسط یافتھ داریم و باورھا و  -١٤
  كھ جملھ منتھي مي شوند بھ رزق قبض و بسط یافتھ! ات قبض و بسط یافتھعواطف و نیز اعمال و عباد

  
كات و حج و جھاد و امر بمعروف و نھي از منكر و حجاب و عفاف ھم داریم زاین قبض و بسط را در نماز و روزه و  -١٥

  در علم و عرفان ھم داریم و در عشق و نفرت ھم داریم.
  

) بسط روزه در -قرآن .براي ذكر خدا بر پاي دارید و بدانید كھ ذكر خدا برتر استبسط نماز در ذكر است(نماز را  -١٦
قناعت و امساك مادام العمر است بسط زكات در انفاق از دوست داشتني ترین چیزھاست و انتخاب فقر با فخر! و بسط حج 

). و بسط جھاد بر علیھ ظلم ھمانا در جستجوي لقاي رب و درك امام است. (بجاي خانھ خدا باید بھ جستجوي خود خدا بود
ز منكر، برپا داشتن جھاد اكبر است كھ جھادي بي امان و مادام العمر برعلیھ نفس خویش است. و بسط امر بمعروف و نھي ا

دین خالص و آشكار كردن معارف و اسرار قرآن است. و بسط محبت و عشق ھم وحدت وجود است كھ دوستي با عالم و 
دین و دنیاست. و این بنیادي ترین راه و و دت وجود قلمرو بسط كامل و كلي تمامیت تن و دل و جان آدمیان است. و وح

  روش بسط رزق است.
  

و بطور كلي بسط شریعت در طریقت است و بسط طریقت ھم در حقیقت است. و بسط حدّ وجود در احدیت است. و بسط  -١٧
جملھ این بسط ھا در یك كالم حاصل معرفت نفس است و بخود آئي عبادت در عبودیت است كھ دائم الذكر بودن است. و 

امور در دل و جان آدمي! رابطھ قبض و بسط رابطھ خود و خودآست و فرق من و او! و این جز بھ نور والیت امام ممكن 
  نیست زیرا امام، نور ھویت خدا در بشر است نور احدیت ھر حدّي! 

  
حلیل كھ ھمین علوم حاكم بر جھان مدرن ھستند جملھ علوم انقباضي ھستند كھ رزق ي یعني علوم تجزیھ و تجزئعلوم  -١٨

   بشر را قبض كرده اند. و علم بسط ھم علم كلي و اجمالي و وحدت وجودي است: علم تفكیكي و علم توحیدي!
  

یل و سیاه و حریص و فشرده ثقاندیشھ اي كھ در سیطره علوم جزئي است ھویت فكري فرد را تبدیل بھ یك من حقیر ِ  -١٩
قحطي زده مي كند كھ قطعھ اي از عدم است. در دل چنین آدمي ھم یكي محبوب و معشوق است و مابقي منفور و خصم! در 

ا مطلوبند و مابقي منفور و آلرژیك. و زیر شكمش ھم فقط در عطش یك لحظھ ارگازم با ھر كس و ذشكمش ھم چند فقره غ
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ني برون افكني كند تا شاید لحظھ اي احساس دیت َمني و حقیر و عدمي خود را بصورت مِ ناكسي است تا لحظھ اي این موجو
وجود نماید. آن َمني كھ در باالتنھ پرورش یافتھ، بھ آني در پائین تنھ دفع و نابود مي شود و این كل بود و نبود انساني 

  قبض شده است. 
  

افكار و باورھا و داوریھائي غلیظ و سیاه، احساسات و عواطفي ثقیل و غلیظ، خوني غلیظ و سیاه و شھوتي غلیظ و  -٢٠
آتش زا، عالئم قبض رزق است. ولي رزق بسیط و باز، زالل و روشن و روان است مثل آب و مثل نور! ھیكل نوري مثالي 

  واضح از رزق بسیط و نوري است. 
  

غلظت خون كھ امروزه یك مرض جھاني است كھ حتي در كودكان ھم بارز شده است نشاني از روح و روان غلیظ و  -٢١
آسمان بلكھ از اعماق دوزخ باال مي آید از نفت و از كھ حاصل رزقي است كھ نھ غلظت و ثقل عواطف و اندیشھ است 

وجھ دیگري از رزقي است كھ از اعماق زمین باال آمده اورانیوم و آھن! و ھواي غلیظ و سیاھي كھ تنفس مي شود كھ 
است. و این مصداق كاملي از قبض رزق است زیرا رزقي حیاتي تر از ھوا براي آدمي نیست و ھوا، رزق اّول حیات است. 

ھ دین و مغز و دل و جاني كھ از این ھواي غلیظ و ثقیل و سیاه و كثیف تغذیھ مي كند بھ چھ اندیشھ و عواطفي مي رسد و چ
  معنویت و فرھنگي تولید مي كند! 

  
افكار و عواطف را پدید آورده  ینامروزه بشر دچار قبض شده ترین رزق در تاریخ و لذا قبض شده ترین و ظلماني تر -٢٢

   است كھ آرزوئي جز نابودي عالم و آدمیان ندارد. 
  

در پائین تنھ اش منجر بھ خلق جدید شود كھ یا گوئي قرار است كھ كل رزق و ارتزاق بشري از جھان و جھانیان،  -٢٣
سوره بقره در رابطھ پائین تنھ اي، پروردگار دیدار  ٢٢٣خلقت نژادي و تولید مثل خویش است و نژاد پرستي. و یا طبق آیھ 

  شود و این دیدار نطفھ خلق جدید انسان شود در قلمرو قرآن و بیان! 
  

معیشتي بشر، جنس مخالف و ازدواج و ھمسر، آخرین و عالیترین رزق است.  و ياز میان ھمھ مواد و موارد ارتزاق -٢٤
كھ در این رزق یا نژاد پرورده و پرستیده مي شود كھ آفرینشي قبض شده است و حاصلش جز كفر و شقاوت و ستم و 

ي شود. یعني از آئینھ جمال ھمسر، پروردگار دیدار مي شود كھ آفرینش بسیط و نوري را موجب مدر عداوت نیست. و یا 
این عالیترین رزق یا فرزند حاصل مي شود و یا خدا رخ مي نماید. و گاه فرزندي كھ روح خدا و خلیفھ او مي شود و یا 
بعكس! این دو نوع خلق جدید است كھ حاصل كل ارتزاق بشري از جھان است. قبض و بسط رزق ھمان قبض و بسط دل و 

  ھ و عمل است.فاطجان و تن و روان و اندیشھ و سخن و ع
  

در یك كالم قبض و بسط رزق بمعناي مني یا اوئي دیدن رّزاق خویش است در باور اندیشھ و احساس قلبي! اینكھ  -٢٥
رزاق، خداست شعاریست كھ بسیاري بر زبان مي رانند درست مثل خداپرستي مشركانھ كھ آدمي سوپرمن نفس خود را خدا 

ابلیس است. این باور در عمل زندگي معلوم مي شود. و جز كسي كھ تحت والیت امامي مي داند یعني استكبارش را كھ ھمان 
زنده و تحت اطاعت او زیست مي كند چنین باوري نتواند داشت و مابقي دچار قبض رزق ھستند. زیرا فقط تحت الشعاع نور 

حاضر و رازق و فاعل و شاھد و عرفان نفس است كھ خداوند در قلمرو حیات روزمره شناختھ مي شود كھ خدائي حّي و 
شنوا و بینا و غفور و تواب و رحیم و منتقم و عادل است كھ محسوس ترین حضورش در قلمرو رزق است اعم از رزق 

درك این حضور  يمادي و معنوي و عاطفي! ھرچند كھ براي انسان مبتال بھ بانك و بیمھ و حقوق ماھیانھ و باز نشستگ
  ریباً ناممكن!بسیار سخت تر مي آید و تق

  
رزق، ظاھري دارد و باطني! درست مثل ھر چیز دیگري مثل سالمتي یا نماز! درك قبض و بسط رزق مربوط بھ ادراك  -٢٦

نست. ھمانطور كھ سالمتي و نماز و باورھا و عواطف آدمي ھم مثل غذا و لباس و مسكن، در جرگھ ارزاق ھستند. آباطني 
و اطمینان و رحمت و عّزت در روابط و  دباط زندگي، اعتماضام و قرار دل، نظم و انآن رزقي كھ موجب انبساط خاطر، آر

  اتكاء بھ نفس و احساس وجودي جاوید است، رزقي بسط یافتھ و نوري است در درجات!
  

رابطھ اي كھ دل را  ،نمازي كھ قوت قلب و اعتماد و قراري نمي بخشد ،غذائي كھ احساس سیري و آرامش نمیدھد -٢٧
یف و غني و رئوف و عزیز نمي كند بمعناي قبض رزق است و حرام بودن آن. غذاي حرام، عاطفھ حرام، نماز حرام و تلط

  باورھاي حرام و...
  

ھرگز مپندار از جائي كھ كار میكني رزق مي بري. بلكھ آن كار و حرفھ، آئینھ ابطال منیت و رزاق پنداشتن توست و  -٢٨
اور كھ اگر خودت رزاق خود مي بودي تا حاال صد بار خودت را كشتھ بودي! رزق آن نیست آئینھ درك رزاقیت خدا و این ب

  كھ پایان ھر ماه مي گیري بلكھ آنست كھ ھر روز و ھر ساعت و ھر دم مي بري!
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ً پذیرفت از ھر كار و تالشي جھت رزق بي نیاز  -٢٩  مي شود و غایتشآنكھ خداشناسي و رزاق داني خدا را عقالً و قلبا

اینست كھ اصالً از غذا خوردن بي نیاز شده و با یاد خدا سیر مي شود بقول رسول خدا! و این كاملترین بیان از نزد خدا 
ً بیواسطھ از نور! و این مقام انسان كامل و موجود مطلق است. این رزق بھشتي است كھ  رزق بردن است و رزقي مطلقا

  دین خالص و رزق پاك است. ھیچ تفالھ و دفعي ندارد. و این نشانھ اي از
  

بدان كھ رسیدن بھ این ایمان عقلي و قلبي كھ رزاق فقط خداست بھ مثابھ ایمان كامل و دین خالص است و بدان كھ ھمھ  -٣٠
و كار كردن وجھي از زكات رزقي است كھ آدمي از نزد خدا  ھایش در این باره است.شركھا و نفاقھاي بشري حاصل تردید

  ني تا ببیني كھ تو رزاق خود نیستي! و اگر این بصیرت را نیافتي بدان كھ مشركي ھنوز!مي برد. كار میك
  

و دل  واریز مي شود پس بستگي دارد بھ اینكھ در این سر مبدان كھ ھر رزقي از سر بھ دل و از آنجا بھ شكم و زیر شك -٣١
قیل است ثلیظ و غچھ مي گذرد و رزاق چھ كسي است، من یا او! رزق مني، رزق قبض شده و عدمي و ناري و ظلماني و 

  ش میدھد. آنچھ كھ رزق تو را حالل یا حرام مي كند نوع نگاه و باورت بھ رزقت مي باشد.غكھ وجود را بھ آتش مي كشد و 
  

  نماز مني شده، افكار و عواطف مني شده و عرفان مني شده ھم مولّد معنویت قبض شده و آتشین و نابودگر است.  -٣٢
  

ایثارگرتر و  شیطاني تر و رھائي ندارد و فقط مي تواند آنرا ریائي تر و» من«پس واضح است كھ بي امام، از شر  -٣٣
درجھ  یش ھمان سوپر من اوست یا آلتراگو بقول یونگ! زیرا خدا ھرگز ھیچنامرئي تر سازد مني كھ هللا هللا مي كند كھ خدا

  نیست بلكھ از امحاي من رخ مي نماید و شناختھ مي شود! مني كھ در امام فنا شده است.» من« از اي
  

ار افسانھ را بھ امام حوالھ مي كني و امام ھم كھ غایب است و در ھز نھائيمي گویند: شما ھمھ امور و راه حل ھاي  -٣٤
پیچیده شده است و ھر روز ھم چند تایش دستگیر مي شود. براستي تكلیف چیست؟ آیا راه حل دیگري نیست كھ بھ واقعیت 

  نزدیكتر و مطمئن تر باشد؟
  

چند نفر مي توانند بھ او دسترسي مستقیم داشتھ باشند؟ ھمین امروزه مگر چند مگر اگر امام زمان ظھور ھم بكند  -٣٥
ع دیني امكان دسترسي مستقیم براي پیروان خود را فراھم كرده اند؟ خود اینجانب در سالھاي نخست پیروزي درصد مراج

انقالب با اینكھ در چند ارگان مھم در سطوح باال فعالیت داشتم تا بھ آخر ھم امكان دیدار و دسترسي مستقیم بھ رھبر انقالب 
ا من بود. تازه چند درصد از كساني كھ با ایشان سالھا ارتباط بیواسطھ را نیافتم تا از ایشان سؤالي كنم كھ ھمھ عمرم ب

داشتند بھ راه ایشان رفتند و راھشان را درك نمودند؟ مسئلھ رابطھ مستقیم یا غیر مستقیم نیست بلكھ درد طلب است درد دل 
یاي حق، كفایت مي كند و شعاع و دین و آدمیت است درد معرفت است كھ اگر اندكي باشد جملھ اي از یكي از ائمھ و اول

بھ خدا بھ پیش مي راند زیرا خداوند حقش را در كلماتش محقق مي كند در كلماتي كھ بر دل  نوري از سخن حق آدمي را تا
را در جائي خواندم و بر دلم نشست و مرا  عبنده در نوجواني این سخن رسول خدا و عليسالكي نشستھ است بھ بار مي آید. 

  كشانیده است: ھركھ خود را شناخت خدایش را شناخت! تا بھ اینجا
  

از دریاي این افكار و معارفي كھ پیش روي شماست كافیست یك بندش را تبدیل بھ ذكر قلبي كنید و در دل بكارید شما  -٣٦
ز ذات خودتان ھیت امان و بھ خود خدا مي رساند. و آنگاه كھ رسیدید تازه ھنگام اطاعت است تا امامت و اللّ زرا بھ امام 

پس آدم  .متجلي شود تا آدم شوید و نھ خدا! زیرا خدا ھست و تا بوده ھم بوده است این آدم و آدمیت است كھ نایاب است
شدن بھتر از خدا شدن است چون خود خداوند ھم اگر یكي از اینھا را پیدا كند فوراً استعفا میدھد و او را بر جاي خودش مي 

  نشاند.
  

و روحي فقط بھ یكي از اصول و عقاید دیني و عرفاني، براي نجات كافیست! ذكر كردن فكر، از مھمترین و باور قلبي  -٣٧
خالقترین و پرفایده ترین ارزاق است كھ واقعاً جھاد و استقامت و صبر كبیر و كند و كاو در اعماق جان را مي طلبد تا بذر 

ذكر و تفّكر تا جوانھ دھد. و مي دانیم كھ خداوند ھم در كتابش چقدر جان خود بكاري و آبیاریش كني بھ نور تي را در تحقیق
ذكر یعني بھ یاد آوردن و زمزمھ كردن  - نمي شوند اال اندكي! قرآناز بندگانش طلب كرده است تا اھل ذكر شوند: و اھل ذكر 

ز خواندن از براي آنست كھ ھفده ركعت نما يدر دل! اصالً یك عمر و روز يو تلقین مستمر یك فكر بكر و برحق و اصول
   -قرآن» نماز را براي ذكر برپا كنید«شاید یكي از آیات و دعاھاي نماز، بر دل نشیند و بار دھد و انسان را اھل ذكر سازد. 

  
انساني كھ فقط بھ كلمھ و جملھ اي قلباً ذاكر شد دیگر بھ حق پیوستھ و در نزد حق روزي مي خورد تا آنجا كھ خداوند  -٣٨
  داند و این دال بر اتصال بھ حق است.یین را حامالن علم وحي مذاكر

  



٢٩ 
 

تلقین یك فكر بھ دل خویش را تذّكر گویند و این عین لقمھ در دھان دل خویش نھادن است لقمھ اي حالل و پاك و قدسي  -٣٩
و حیّاني و عرفاني و توحیدي و عاشقانھ! و این ارتزاق دل خویش است كھ اكثر مردمان از آن غافلند. یعني بھ دل خود غذا 

رسول » بدانید كھ روح ھم چشم و گوش و دھان دارد و غذا مي خورد...«روحاني. نمیدھند! این غذاي روح است و ارتزاق 
   -صاكرم 

  
آغاز مي شوند كھ تلقین ذكر خدا بھ انسان است و انسان ھم باید آنرا بھ » قل«بخصوص آیات و سوره ھائي كھ با  -٤٠

زاده و نزائیده و بي ھمتا. ... بگو كھ خدایا بر گو كھ اوست خدائي یگانھ و بي نیاز و نببھ دلش بگوید كھ: و دلش تلقین كند 
علم من بیفزا. ... بگو كھ خدایا نورم را بر من كامل فرما. ... بگو كھ خدایا بر من نظري كن... و... آنقدر باید بھ دلش 

آستانھ رزق  تا دلش واقعاً زبان بگشاید و بگوید. و اینست ذاكر شدن! اینست آغاز حیات روحاني! اینست» بگو«بگوید كھ 
آنانكھ «بردن از نزد خدا! اینست آغاز نماز قلبي! اینست آغاز رابطھ مستقیم با خدا! و اینست آغاز ارتباط با امام زمان: 

خداي را از دل خود مي خوانند با اولیاي ما روبرو مي شوند و با انبیاء و اولیاء و شھداء و صدیقین محشور مي شوند و 
ذكر  ھمین بخدا كھ الحاق بنده بھ امام و دیدارم با تجلیات پروردگار جملھ از طریق -قرآن - د...اینان خوب دوستاني ھستن

بوده است. پس بھ دلتان غذا بدھید كھ غذاي دل نام خداست و آیات الھي و معارف توحیدي و حكمت ھاي عرفاني و دعاھائي 
وشن كبیر و چند دعاي مشھوري كھ خداوند خود در ما تلقین نموده اند بخصوص دعاي سحر و جھ كھ قرآن و معصومین ب

كتابش بما تلقین فرموده است: طلب علم و نور و نظر و قرة العین و امامت! ولي متأسفانھ اكثر مردمان این آیات و ادعیھ را 
دست ھا و دنیوي خود مي خوانند آنھم خطاب نھ بھ دل خود بلكھ بھ خدائي كھ در دور  يبراي ثواب اخروي و یا اجابت ھا

باالي سقف آسمان است كھ بعید است كھ بشنود و لذا اجابت ھم نمي كند زیرا این دعاي كافران است: كافران خداي را در 
  و این خدا اسم مستعار شیطان است كھ سخنگوي نفس اماره مي باشد. - قرآن -دور دست ھا مي خوانند

  
نرا مورد ارزیابي و قضاوت قرار مي آخود درمي یابد و و ھوش جھاني كھ ھركس در آن زندگي مي كند و با حواس  -٤١

اوست كھ حواس و ھوش و دل و مغز و اعضاء و جوارحش را تغذیھ مي كند. پس رزق ھركسي ادراك و دھد جھان رزق 
 نچھ كھ مي خورد و مي بیند و احساس دارد و مي فھمد. و این یافتھ اي سراسرآحواس و احساس او از زندگي است از 

معنوي است كھ وجھي از آن یافتھ ھاي حواس پنجگانھ است و وجھ دیگرش ادراك ذھني و قلبي و روحي است. ذائقھ و 
شامھ و گوارشي كھ كرخت است حتي لذیذترین غذاھا را ھم درنمي یابد و بین غذاي سالم و مسموم تفاوتي نمي ببیند بین 

كرخت و خواب است چھ فرقي بین خوب و بد مي بیند بین زشت و  ھواي پاك و آلوده فرقي نمي یابد. ذھن و دلي ھم كھ
پس آخرین كانون دریافت كننده ارزاق، ادراك بشر است. دریافت كننده رزق بایستي زنده و  ؟زیبا، سالم و بیمار، پاك و ناپاك

ي را گردو ده گیرد و ھر گرفعال و دریافت كننده اي خالق و عالم باشد تا حقوق آنچھ را كھ مي یابد بداند و بھ جایش بھر
شعور و شناخت و قدرت ادراك و لطافت نپندارد و فرق مروارید و خرمھره را تشخیص دھد. پس ھستھ مركزي رزق بشري 

خالق و عالم و ھوشیار باشد مي ھوش اوست نھ موادي كھ بھ كارگاه وجود مي رسد. اگر این كارگاه دریافت كننده رزق 
ین رزق اینست ررا نوري سازد. پس مھمترین و سرنوشت سازت يرزقھر بدیل بھ احسن كند یعني تواند یافتھ ھاي خود را ت

دمي جھاز ھضم و جذب و درك رزقش قدرتمند باشد. معده اي كھ بیمار است غذاھا را حیف و ھدر مي كند و تبدیل بھ آكھ 
ت كھ ماھیت رزق را معلوم مي سازد و علم و ایمان و حكمت و معرفت اس ،ین رزقرزخم و چرك و سم مي سازد. پس برت

قبض و بسط رزق حاصل علم و جھل و كفر و ایمان است. پس این خود انسان است كھ رزقش را دچار قبض و بسط مي كند 
  و ظلماني یا نوري مي سازد و حالل یا حرامش مي كند و رزق بخودي خود نھ حالل است نھ حرام! 

  
كیفي و محتوایي و روحاني است و نھ امري كمي و ریالي. یعني كسي كھ درآمد پس قبض و بسط رزق امري كامالً  -٤٢

ً اسراف و مصرف پرستي و خراجي از بیشتري دارد و رقم حقوق ماھیانھ اش  باالتر است مشمول بسط رزق نیست. اتفاقا
دل و اندیشھ و حواس پس این عالئم قبض رزق است زیرا فرد دچار قحطي است كھ اینقدر مصرف مي كند و سیري ندارد. 

و ذخیره كردن و پس و پر كردن فت و جذب رزق را ندارند و لذا كارشان بلعیدن است اھستند كھ قبض شده اند و قدرت دری
زنده  مند وھوش يي روشن و حواساانداز نمودن براي تا پایان جھان! در حالیكھ انساني كھ داراي قلبي بسیط و اندیشھ 

 رزق آینده  مي یابد و نگران رزق فرداي خود نیست. اصالً نگرانيدرنونیت و ھر دمي رزق آن دم را كاست فقط در حال و ا
واضح ترین نشان قبض روح و جان و دل است كھ دریافت كننده رزق ھستند. مسرف و خسیس ھر دو دچار قبض رزق 

ھ خدا علت العلل قبض دل و اندیشھ است ھستند. نگراني درباره رزق آینده و آتیھ، عین سوء ظن بھ خداست. و سوء ظن ب
  ترین ارزاق را حرام و  مكروه مي سازد.كھ حالل 

  
و بدان كھ ھر انسان و گروه بشري داراي یك ولي نعمت است كھ درب ورود رزق بسوي این فرد یا گروه است از  -٤٣

مام كفر و نفاق است و یا ایمان و اخالص! و جانب پروردگار! این ولي نعمت یا از اولیاي الھي است و یا اولیاي شیطان! یا ا
  اینست منشأ قبض و بسط رزق!

  



٣٠ 
 

معلوم است كھ اولیاي شیطان و رھبران شرك و كفر و نفاق منظر قبض رزق بشري ھستند و ھمھ كساني كھ تحت  -٤٤
ني كھ در ارادت و الشعاع این اولیاي خود ھستند دچار قبض رزق و قبض روح مي باشند. ولي پیروان اولیاي الھي بمیزا

اطاعت اولیاي خود ھستند از بسط رزق و تنویر روح برخوردارند ولي اگر تحت این والیت بھ شرك و نفاق روند دچار اشد 
  قبض و واژگوني دل و رزق مي شوند. 

  
روح  مي شود و بر تمامیت دل و اندیشھ و بھیچكس بي امام نیست یعني كسي كھ الگو و اسوه و كمال زندگي محسو -٤٥
سیطره دارد بھ حق یا ناحق، بھ كفر یا ایمان! اینان امامان رزق ھستند! امامان فھم و شعور و ادراك و معنا و ھدف  فرد

ھستھ مركزي رزق آدمي جھاز ھاضمھ رزق او یعني ادراك او از عالم  ھحیات و ھستي انسان در جھان! زیرا دانستیم ك
  وجود و ھستي خویشتن است. 

  
مردمان با امامان خود صادق نیستند یعني صادقانھ تبعیت نمي كنند چھ امامان ھدایت و یا ضاللت! و اینان  ولي اكثر -٤٦

روح و اندیشھ ھستند كھ این قبض رزق، كمیت و كیفیت زندگي و رزقشان رزق ھستند زیرا دچار اشد قبض  دچار اشد قبض
وردارند و نھ رزق باطني و اخروي! كھ بدترینشان كساني ھستند را در برمي گیرد یعني نھ از رزق دنیوي با عّزت و باز برخ

  كھ از امامان ھدایت برخوردارند ولي در تبعیت نیستند.
  

امروزه دیگر بندرت امامان ضاللت بھ اسم انساني خود شناختھ مي شوند و بلكھ در متن و بطن تشكیالت و نظامھاي  -٤٧
  در بانكھا و بیمھ ھا و حكومتھا و نظامھا و امثالھم!طاغوت و امپریالیستي و ربائي پنھان ھستند، 

  
رّزاق كل انس و جن جز خدا نیست پس تفاوت در نوع نگاه و باور بشر است كھ چھ كسي را رزاق مي داند و چشم بھ  -٤٨

  رف!صكجا دوختھ است و امیدش بھ كدامین سو است نھ بھ شعار و ادعاي 
  

  گاه و معرفت سخن گفت.پس نھایتاً بایستي از قبض و بسط ن -٤٩
  

امروزه حتّي مردم مذھبي ھم منشأ و علت رزق خود را آشكارا شرك آلوده مي كنند با گفتن این سخن كھ: رزاق در  -٥٠
درجھ اول خداست و سپس فالن فرد یا اداره! و كاملش ھم اینست كھ عنصر سوم ھم خود اوست و بلكھ نخستین عامل خود 

  از دستش حقوق مي گیرم! فرد است: من، خدا و كسي كھ
  

كسي كھ از بابت رزق خود دائماً نظر بھ نرخ تورم و بازار بورس و ارز و طال  و اوضاع اجتماعي و سیاسي و جھاني  -٥١
  دارد رزق خود را آتشین و ربائي و حرام مي كند و دچار قبض مي شود.

  
  در رزق مي كند دچار قبض روح و رزق مي شود.نقطھ عدمیت و ابلیسیت نفس است و ھركھ این من را دخیل » من« -٥٢
  

پس قبض و بسط رزق عین قبض و بسط تن و دل و روح و دین و اندیشھ است و ظلمت و نورانیت آن! و حاللیت و  -٥٣
  حرامیت آن! و ھستي بخشي و عدمیت آن! 

  
اگر بدون شمردن پول، خرجش رزقي كھ شمرده مي شود و محاسبھ مي گردد دچار قبض است. و برخي مي پندارند كھ  -٥٤

  كنند بركتش افزون مي شود و قبضش از بین مي رود كھ این بخودي خود، بي ارزش است و مي تواند فریب باشد.
  

كسي كھ خمس و زكات مالش را مي پردازد با این عمل خود، رزقش را تحت الشعاع نگاه خداوند قرار مي دھد و بھ او  -٥٥
  كار براي رھائي از قبض رزق است و ھرگز مالیات نمي تواند جایگزین آن گردد. منسوب مي دارد و این كمترین

  
و نیز كسي كھ منبع و علت رزق خود را (خدا یا ولي نعمت) شاكر نیست و شكرش را بر زبان نمي آورد نیز دچار  -٥٦

  قبض رزق مي شود. این یك مسئلھ معرفت شناسانھ است و وجودي!
  

عذابھاي جسمي و رواني و اجتماعي و خانوادگي و سیاسي حاصل قبض رزق است كھ تورم امروزه ھمھ امراض و  -٥٧
  واضح ترین نشان آنست كھ مثل آتشي رزق مردم را ھمچون گلولھ برفي در دستھایشان ذوب مي كند.

  
ابلیس ھم ات ابلیس در نفس بشر است پس شاھراه نفوذ ئپس اگر علت العلل قبض رزق، منیت است كھ حاصل القا -٥٨

عوي ارتباط مستقیم با خداست. و براي آنانكھ امامي زنده دارند انكار دوستانش منشأ د انكار امام حّي و عدم اطاعت از او و
  نفوذ ابلیس و ایجاد منیت و قبض رزق و روح است.
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لیس زدگي و كفر و منیت و در دوران غیبت امام زمان ھم عدم رجوع بھ اولیاي زنده او كھ عارفان حقھ ھستند منشأ اب -٥٩

ن دعا رسیدن بھ یو عدم پرستي و قبض رزق و روح است یعني در دوره غیبت نباید بھ دعاي فرج بسنده كرد و بلكھ اجابت ا
عارفي با� است كھ حامل روح اوست و اطاعت بي چون و چرا از او! و در غیر اینصورت ابتالي بھ ابلیس اجتناب ناپذیر 

  ض رزق و روح! است و ابتالي بھ قب
  

پس آنكھ امامي زنده ندارد و در اطاعت او نیست دچار قبض رزق و روح و اندیشھ است. زیرا درك و تصدیق حضور  -٦٠
خداوند حّي رزاق جز از وجود امامي زنده ممكن نیست بھ ھمین دلیل آنرا كھ امامي زنده ندارد مؤمن نخوانند. و دل انسان 

  ك است و جز دنیا را نمي بیند آنھم با توھماتش!غیر مؤمن دلي قبض شده و تاری
  

آنكھ باور قلبي و عقلي دارد كھ رزاقي جز خدا نیست و رزقش از قبل معلوم شده و جز بدست خودش نمیرسد جھت  -٦١
رزق بیشتر خود را بھ  عذاب و خودفروشي و ظلم نمي اندازد و اھل ربا و فزوني طلبي و حرص و حسد نمي شود و چشم 

  تد و نھ از براي رزقش! از دست و زندگي مردم برمیدارد و خدایش را خالصانھ مي پرس
  

برترین و كاملترین رزق، احساس رضایت از حیات و ھستي خویش است كھ آنرا خوشبختي خوانند و خداوند در كتابش  -٦٢
انسان را در نزد خدایش چیزي جز جمال اعالي « -ره لیلواست در س این مقام رضا را جز حاصل لقاي پروردگار ندانستھ

و این جز از آئینھ و نور وجود امام ممكن نمي آید. این حقیقت » ھ مقام رضا برسدبیدارش كند پروردگارش نیست كھ چون د
  را اعتراف ھمھ عارفان بزرگ گواھي میدھد.

  
  پس عالیترین رزق و رّزاق در حیات دنیا، امامي زنده یا پیر طریقت است كھ حلقھ اتصال باطن با امام است.  -٦٣
  

پس دانستیم كھ اصل و ھستھ مركزي رزق در دل و جان انسان است. و عصاره ھر رزق از بیرون بھ دل آدمي مي  -٦٤
نجا جذب روح مي شود. یعني دل آدمي آخرین كارگاه تبدیل و تحویل رزق بھ جان و روح انسان است. پس اگر آرسد و در 

ئي ثقیل و مسموم براي روح فراھم مي كند و روح انداشتھ باشد غذاین كارگاه قابلیت تبدیل ماده بھ معنا و ظلمت بھ نور را 
را رنجور و سیاه مي كند. و دل بي ایمان و امام قابلیت تبدیل رزق بھ نور را ندارد. زیرا طبق آموزه ھاي دیني ما، ھر رزقي 

ردگارا نورمان را بر ما پرو« تا در وجود آدمي تبدیل بھ نور نشود كامل نشده است و موجب ثقل و قبض و ھالكت است.
  - قرآن »كامل فرما

  
نوري شدن رزق آدمي ھمان جریان توحیدي و وحدت وجودي شدن رزق است یعني وجودي شدن رزق! و آن جز در  -٦٥

جریان عرفان نفس ممكن نمي آید. یعني در كارگاه نفس ناطقھ است كھ ھمھ واردات بر وجود آدمي تبدیل بھ امر و حق 
  خداست.  واحدي مي شود كھ

  
ھر آنچھ كھ در ھر آنچھ كھ در طبیعت بیرون از ما رخ مي دھد و ھمھ حوادث اجتماعي پیرامون ما و كل جھان، و  -٦٦

تفاق مي افتد و ھمھ روابط عاطفي و اقتصادي و فكري ما و نیز ھر آنچھ كھ در دل و اروزمرگي بھ طور مستقیم برایمان 
 ق ماست كھ در كارخانھ عرفان نفس بھ گردش مي افتد و نھایتاً تبدیل بھ نور حقیقي واندیشھ ما مي گذرد جمعاً جریان ارتزا

و این كارخانھ جز بھ نور والیت و معرفت و محبت امام نمي چرخد. و ٠احد مي شود. و این سیر نوري شدن رزق است
بھ احدیت مي رساند و این واقعھ بسط بازتاب این نور تولید شده در این كارخانھ عرفاني بر حدود وجود آدمي، حد وجود را 

رزق است كھ از حدود انقباض وجود آدمي در بدنش فرا مي رود و حصار تن را در مي نوردد و حد را احد مي كند. این 
و بلكھ اقطار عالم را ھم در  هدھمان جریان پیدایش ھیكل نوري است كھ ھیكل وحدت وجودي است كھ حصار تن را درنوردی

و » اي گروه انس و جن از اقطار جھان خروج كنید ولي نمي توانید اال بھ یاري سلطاني«مي نوردد بھ قول سوره رحمان! 
این سلطان ھمان امام است. این خروج و عروج و فرارفتن از حدود تن و جھان، سیر خروج از قبض وجود است و واقعھ 

   ن الحاق خود بھ خداست.نبساط آن! این ھماا
  

بشر مدرن دچار اشد انقباض وجود است و شبانھ روز مشغول در ھم كوبیده شدن است بھ مصداق القارعھ و الحاقھ!  -٦٧
ق خود و عامل رشد و بسط ازیرا كل نگاه و امیدش بھ تكنولوژي است كھ ماشین دوزخ است و این ماشین ابلیسي را رز

ً خود در جھان مي پندارد و ا انقباضي است زیرا ماشین دوزخ تكنولوژي ھمان القارعھ بر روي  ین نگاھي وارونھ و تماما
  ابلیس است و علوم و فنون ابلیسي!  ،زمین است. یعني كل امید ارتزاق بشري

  
 انسان مدرن بواسطھ تكنولوژي و صنایع و فرآورده ھاي آن و امواج و تشعشعات ناشي از آن شبانھ روز در حال در -٦٨

غل و زنجیر بستھ مي شود و فریاد آزادي  انھم كوبیده شدن و بمباران و انقباض بالوقفھ جان است كھ در درونش بھ ھزار
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زادیخواھي كوركورانھ جز ھالكت نمي یابد. این كنش آخواھي اش از ھمین روست ولي علتش را درك نمي كند و لذا از این 
یعني در ھم كوبیده شدن، در خود فروریختن و انفجار و برون افكني  است Fusionو Fission و واكنش ھمچون قانون 

و از ھم پاشیدن! بلعیدن و استفراغ كردن! این كل جریان ارتزاق بشر مدرن است. رزق غیر قابل ھضم و جذبي كھ منجر بھ 
  تھوع و استفراغ مي شود. 

  
بھ قدري ناممكن است كھ مؤمنان با ذكر خدا سیر مي طبق روایتي در آخرالزمان امكان ارتزاق حالل و پاك و  بسیط  -٦٩

توفیق اجباري است تا مؤمنان بالواسطھ از نزد پروردگارشان روزي خورند، یعني یاد خدا! و یاد خدا  يشوند. این بھ لحاظ
دوریش از زیرا ھمھ دریوزگیھاي بشر در قلمرو ارتزاقش حاصل ش درك حضور خدا در دل است و ھمنشیني با او! الدر كم

  خداست و بي خدائي! زیرا گرسنگي و احساس قحطي از بي وجودي است. و وجودي جز خدا نیست.
  

رزق تو آن چیزي نیست كھ مي خوري و مي نوشي و مي پوشي و در آن یا با آن زندگي مي كني. رزق تو مدرك و  -٧٠
زي است كھ بواسطھ حواس و ھوش و شعور منصب و نسبت ھاي اجتماعي و اقتصادي و ارثي تو ھم نیست. رزق تو آن چی

كانون قبض و بسط رزق و دلت دریافت مي شود. رزق تو نوع و ماھیت نگاه و ادراك توست از عالم و آدمیان و از خودت. 
تا خداي را در خود نیابي بھ حق وجودت كھ رزق نوري خودت!  تو نیز در درون توست در نوع نگاه و شناخت خودت از

  ! این عین حق است كھ: ھركس نان دلش را مي خورد!  است نرسیده اي
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  (طب اسالمی) آسیب شناسی عرفانی امراض-4
  
  

  شافیبسم اهللا ال
  
اول بدان ھر مرض جسمي و عصبي و رواني و عاطفي و عذاب اقتصادي و سیاسي و اجتماعي كھ بدان مبتال شده اي  -١

  در خارج از خودت بھ جستجوي آسیب شناسي آن مباش. پس طبعاً شفاي آن نیز در خود توست.علتش در خود توست و 
  
پس جستجوي علت بیماري در غیر خود جز گمراھي نیست و شفاھاي حاصل از این جستجو ھم جز بر عذاب و عمق  -٢

  مرض نمي افزاید. 
  
جستجوي در خودت علتش را دریاب و اصالحش كن تا منشأ ھر مرض و عذابي، امیال و افكار و اعمال توست. پس با  -٣

  شفا و نجات یابي.
  
ھر مرض و عذابي بھ خودي خود شفابخش است اگر در جستجوي تسكین و شفاي فیزیكي و بیروني آن نباشي. و  -٤

د و بھ شفایش آنست كھ علت مرض را از نفس تو چاره و پاكسازي مي كند یعني امیال و افكار و اعمالت را بھ خودي خو
  تدریج اصالح مي كند.

  
پس ھمھ آنچھ كھ بھ انواع امراض مشھورند خود اصل بیماري نیستند بلكھ عوارض و نشانھ ھاي بیروني و حسي آن  -٥

  ھستند. 
  
مبارزه با حقایق، انكار و مبارزه با واقعیت تكذیب و تحریف حقایق، ، قاصل امراض وجود آدمي عبارتند از: انكار حقای -٦

و غیر واجب و استكباري، ھرزگي و ھیزي نگاه و  خویشتن، بخل و حسد نسبت بھ دیگران، آرزوھاي بولھوسانھوجودي 
رفتار، بدبیني نسبت بھ دیگران، خودشیفتگي و خودپرستي، بي تقوائي و فحشاي رفتار و گفتار، محبت ناپذیري، انكار 

وظیفھ نشناسي، شقاوت در قبال رحمت و محبت دیگران، نیازھاي غریزي خویشتن، ناشكري در قبال رحمت و نعمات الھي، 
ستمگري و سلطھ جوئي نسبت بھ زیردستان، بي مسئولیتي نسبت بھ نیازھا و اعمال خود، عداوت با دوستان، دروغگوئي و 
ریا، قدرنشناسي در قبال خدمات دیگران، زیاده خواھي و حرص و شھوتبارگي، تجسس در زندگي دیگران، خودبرتربیني، 
دیگران را مسبب بدبختي خود دانستن، بي تفاوتي در قبال مشكالت دیگران، خودنمایي و جلوه گري و چاپلوسي و ریا جھت 
جلب نظر دیگران و كسب تصدیق از آنان، فقدان تفكر درباره معنا و حقیقت حیات و ھستي خویشتن، استفاده از دیگران 

ي مادي و معنوي وجود خود بي تفاوت بودن، دوست نداشتن كساني كھ بعنوان ابزاري در خدمت منافع خود، بھ واكنش ھا
تو را دوست دارند، تالش جھت سلطھ بر دیگران، و از ھمھ مھمتر اینكھ خود را علت خود نداني. پس آنچھ كھ عموماً عذاب 

ح و شفاي اصل این و امراض نامیده مي شوند معلول این مسائل ھستند و این عذابھا و امراض بھ جبر وجودي موجب اصال
 مبشرند. برخي از این امراض رایج پزشكي موجب پیشگیري از پیدایش امراض باطني ھستند و برخي ھ اختالالت وجودي

موجب شفاي آنھا ھستند. و راه میان بر پیشگیري و درمان ھمانا عرفان نفس و اصالح معنوي وجود است كھ در اینصورت 
    وند چون دیگر رسالتي ندارند.این عذابھا و امراض از میان مي ر

  
ضد  از این منظر است كھ علوم پزشكي مدرن ھم ضد عقلي و علمي ھستند ھم ضد انساني و ضد سالمت ھستند و ھم -٧

ایمان! این علوم و فنون پزشكي خود عذابي فوق عذاب ھستند. اینھا درمانگري دوزخي و كافرانھ مي باشند كھ فقط  دین و
  ل را مد نظر دارند. تسكین موقتي و عاج

  
از یك لحاظ كل امراض بشري حاصل كفر او ھستند. این كفر یا بواسطھ عقل و عرفان نفس شناختھ شده و بواسطھ دین  -٨

  ! یا بواسطھ عذابھا و دردھا و سوختن ھاو خدا درمان مي شوند 
  
اگر انسان تنھا حیوان بیمار روي زمین است بھ دلیل آنست كھ صاحب روحي از جانب خداست كھ حقوقش را درك و ادا  -٩

نكرده است و لذا بواسطھ اجنھ و شیاطین مورد تھاجم و تسخیر قرار گرفتھ و رنجور شده است تا بواسطھ این رنجھا بخود 
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ید كھ دین خداست. پس این حقوق بواسطھ عقل و عرفان شناختھ شده و آید و توبھ كند و روي بھ حقوق روحاني خود نما
  بواسطھ احكام دین رعایت مي شود تا عذابھا شفا یابند. 

  
عذابھا و  ،امراض اصلي و حقیقي در درون جان آدمي ھستند اینھا كھ امراض نامیده مي شوند در فرھنگ عامھ بشري -١٠

  عالئم آن امراض نھان مي باشند.
  

ھ امراض از كفر بشرند و كفر ھم انكار روح الھي و مقام خالفت اللھي خویش است تا از حقوقش معاف شود. و این ھم -١١
  انكار موجب از دست رفتن حق وجود است كھ بھ صورت امراض و عذابھا بروز مي كند.

  
  در واقع انسان سالم، انسان كامل و خلیفھ خداست كھ حق وجودش را یافتھ است. -١٢
  

پس دین خدا ھمان طب حقیقي است و لذا قرآن كتاب شفاست: این كتاب رحمت و شفا از براي مؤمنان است. قرآن  -١٣
   -كریم

  
  و اولیاء الھي ھستند و مابقي اطباي دروغین و شیطاني ھستند!  پس اطباي حقیقي ھمان انبیاء -١٤
  

س آسیب شناسي و تشخیص حقیقي امراض ھمان عرفان نفس است و دوا و شفاي آن ھم احكام دین خداست و احكام پ -١٥
  عملي دین و نھ عبادات محض! 

  
و احكام عملي دین خدا عبارتند از: صداقت، شرافت، عصمت، عدالت، صبر، قناعت، تقوا، دوري از حرام و تن دادن بھ  -١٦

  ا مؤمن ساختھ و عبادات را جاري مي سازد كھ فروع دین محسوب مي شوند.واجبات. كھ این احكام دل ر
  

بدون عرفان نفس، احكام عملي و عبادي در سطوح بیروني نفس متوقف شده و دچار آفات دنیوي و وسوسھ ھاي  -١٧
  شیطاني شده و چھ بسا تبدیل بھ اشد كفر یعني نفاق مي شوند. 

  
ي یك آسیب شناسي تمام و كمال از ھمھ امراض بشري است پس یك كتاب جامع طب ما بھ لحاظو آثار مجموعھ معارف  -١٨

  درماني عرفاني است كھ ما آن را عرفان درماني نامیده ایم!  -و خود
  

ش ا از اعجاز و كرامت عرفان درماني اینست كھ آدمي تحت الشعاع نور معرفت نفس بھ عمق و ریشھ عذاب و بیماري -١٩
اي كفر اوست بینا شده و از آن توبھ مي كند و این توبھ عین شفاست. كھ این نوع درمان و شفا، ھكھ یكي از رگ و ریشھ 

  ویژه معارف ماست و سابقھ نداشتھ است. و این بواسطھ روح و نوري است كھ خداوند بھ قلم ما عنایت كرده است. 
  

از امراض مزمن بشر است اگر خواننده با جدیت و صداقت تمام با نور این اینست كھ ھریك از آثار ما درمانگر تعدادي  -٢٠
ا یافتھ اند. پس آثار و فمعارف بر خود نظر كند و ببیند و تصدیق و توبھ نماید كھ بسیاري از مردمان بھ ھمین طریق ش

  معارف ما بھ خودي خود شفابخش مي باشند بھ شرط صدق خوانندگان! 
  

، حسد، رببریم عبارتند از: حرص، انكا ماصر كفر بشري را كھ منابع امراض و عذابھاي او ھستند نااگر بخواھیم كھ عن -٢١
رحمت ناپذیري و خودپرستي كھ در نقطھ مقابل این صفات  ،دروغ، كبر، ستم، تھمت ناحق، بدبیني، عداوت با حق، ناسپاسي

تواضع، عدالت، حق جوئي، خوش بیني، خیرخواھي،  : قناعت، تصدیق، سخاوت، تسلیم،دقرار دارند كھ صفات ایماني بشرن
  شكر نعمات، پذیرش محبت و تقوا. 

  
  بھ بیان دیگر بروز ھر مرض بھ معناي خروج وجھي از كفر است از نفس آدمي!  -٢٢
  

ً برخي از امراض جسماني بھ مثابھ پیشگیري از ابتالي نفساني بھ كفر و ستمي است كھ  و -٢٣ براي مؤمنان رخ  این عموما
  مي دھد كھ بیماري معروف حضرت ایوب از این جملھ است.

  
ض ابیماري طویل المدت اكثر انبیاء و اولیاي الھي نیز از جنس پیشگیري و حفظ عصمت است. این بیماریھا را امر -٢٤

  نامند. این بیماریھا، بال ھستند یعني بلي خدا بھ انسان و نھ عذاب! مي مقدس ھم 
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واي بر كافران و منافقاني كھ در حیات دنیا نھ بیمار مي شوند و نھ دچار عذاب و بالئي مي گردند. و  این بھ پس  -٢٥
روحاني است و سقوط در جمادیت محض و بلكھ پست تر از آن كھ سقوط در و  يمعناي سقوط كامل از حیات و ھستي انسان

  ك روبات! آھن و نفت و برق است كھ از سنگ ھم پست تر است. ھمچون ی
  

امراض جسماني عارضھ تن پرستي و دنیاپرستي و ظاھرپرستي است. امراض رواني عارضھ كفر و انكار آشكار خدا و  -٢٦
  رسول و اولیاي اوست. امراض عاطفي و قلبي نشانھ بولھوسي و خودپرستي و شقاوت است.

  
خون، چربي، اوره، قند و امثالھم) عارضھ بیماري ھاي مسري عارضھ مردم پرستي است. بیماري ھاي خوني(غلظت  -٢٧

حرام خواري است و قبض رزق. بیماري ھاي موروثي و ژنتیكي عارضھ نژادپرستي است كھ شامل خودپرستي جنسي و 
قومي مي باشد. بیماریھاي آلرژیك(انواع حساسیتھا و وسواسھا) عارضھ تجمل پرستي و صنعت پرستي است. مرض نسیان 

اع الزایمر عارضھ دروغگوئي و ریاكاري و خودفریبي ھاي مزمن است. سرطانھا عارضھ استكبار و اختالل حواس و انو
نفساني است. ایدز عارضھ بي وفائي و خیانت در رابطھ است. امراض كلیوي عارضھ قطع امید كردن از رحمت خداست. 

و رواني بر دیگران است. اعتیاد عارضھ خودبرتربیني و سلطھ عاطفي  امراض گوارشي عارضھ حرص و حسد است.
اختالالت گوش و حلق و بیني عارضھ عدم اطاعت از امر حق است. امراض جلدي عارضھ ظاھرپرستي و جلوه گري است. 
انواع افسردگي و استرس عارضھ تكبر و انكار در قبال رحمت و محبت است. امراض و انحرافات جنسي عارضھ بي حیایي 

با موجودیت جنسي و جمالي و جدال اس عارضھ انكار  -الف و خودپرستي جنسي است. امو بي تقوائي در رابطھ با جنس مخ
جراحي ھاي پالستیك بھ قصد زیبایي بخصوص در مورد بیني عارضھ نبرد با وجدان و فطرت خویش است. بیماریھاي است. 

ویژه زنان نشانھ نبرد با زنانگي خویش و نیز سوء استفاده از جنسیت خویش است. ھمجنس گرایي نشانھ فقدان والیت مرد 
بیتي و رواني در كودكان عارضھ فقدان والیت زناشوئي در والدین اختالالت تربر زن و انكار والیت مرد از جانب زن است. 

است كھ زن صفتي پسران و مرد صفتي دختران از آن جملھ است. اختالالت جنسي در رابطھ زناشوئي نشانھ فقدان والیت 
بطھ قلبي ادان رو دلیل دیگرش فق زناشوئي است. نازایي چند دلیل دارد كھ یكي از آن ھا نفرت زن از زن بودنش مي باشد

بین زن و شوھر است. سكتھ ھاي مغزي نشانھ قطع ارتباط كامل ذھن از دل است. سكتھ ھاي قلبي قبل از سن كھولت 
عارضھ شقاوت و كینھ توزي و انتقام جوئي است. و برخي از امراض یا عذابھاي ویژه مختص اعمال خود فرد است. و طبق 

اي الھام قلبي مي باشد كھ خداوند آن فرد را از علت عذابش آگاه مي سازد یعني كالم خدا ھر بیماري بھ عنوان عذاب دار
پس عذابھا و امراض، فرصت و توفیق اجباري براي ارتقاي كیفي حیات و ھستي بشر  ح فراھم مي آید.الامكان توبھ و اص

  است تا پلھ اي فراتر رود و بھ حق انسان نزدیك گردد.
  

ھي از حقیقت امراض ھستند كھ كلیت معناي بیماري را پیش روي مي نھند وگرنھ ھر آسیب شناسي مذكور فقط وج -٢٨
، مؤمنان، مشركان، نبراي كافرا .براي ھر انساني بستھ بھ درجھ عقیدتي و معنویش، داراي حقیقتي ویژه اوست يمرض

  منافقان و اولیاي الھي ھریك بیانگر حقیقتي خاص خودشان است. بیماریھا نوعي وحي و الھام در بدن بشر تلقي مي شوند. 
  

ً در ھمھ عمرشان حامل نوعي دل درد(درد شكم) بوده اند كھ بنده بھ تحقیق و  -٢٩ بسیاري از انبیاء و اولیاي الھي تقریبا
خودم بھ این نتیجھ رسیده ام كھ دلیل جسماني و پزشكي این درد ھمان كم خوني یا تاالسمي مینور  تفكر و تجربھ شخصي

لودگي ھوا(سرب) دچارش ھستند. ولي این دل درد آاست كھ امروزه در زندگي شھري و صنعتي اكثراً بدلیل سوء تغذیھ و 
این دل درد درباره رسول كھ معیشت و تغذیھ است. نان در امر آمادام العمر اولیاي الھي و مؤمنان حاصل فقر و قناعت 

. خود این بنده نیز عمري از عگزارش شده است ھمینطور درباره حضرت مریم علي مرتضي و فاطمھ زھرا مكرراً  و صاكرم
 كودكي تاكنون با آن دست و پنجھ نرم كرده ام و آنرا یكي از بزرگترین عامل حفظ سالمت نفس و عصمت و تقوا در زندگیم

ن سرنوشت این بال را در زندگي آدم معین مي آبا  آدمي یافتھ ام این دل درد را مي توان نوعي بالي الھي دانست كھ برخورد
خود اینجانب فقط سالھائي كھ در آمریكا مي كند اینكھ تسلیمش باشد یا با آن ستیزه كند و بھ سراغ دوا و دكتر و كباب برود. 

این حقیقت را عالج مي كرد.  مراپروتئیني و گوشتي آنجا كم خوني  دم چرا كھ تغذیھ شدیداً زیستم از این دل درد محروم بو
بعدھا متوجھ شدم. ولي آیا پزشكي مدرن توانستھ این بیماریھا را عالج كند؟ شاید از دردھا و تب ھایش كاستھ است ولي 

انگلي و نباتي و بي اراده و ھیچ و پوچ ساختھ است در بیمارانش را از حیات حیواني ھم ساقط نموده و تبدیل بھ موجوداتي 
حالیكھ در طول تاریخ از این بیماري انبیاء و اولیاي الھي برخاستھ اند. كھ یكي از آنھا سرور پیامبران محمد مصطفي است 

   و دیگر علي مرتضي سلطان فقر!
  

دمي حاصل حضور و نظر الھي در آھمھ دردھاي نشان داده ام كھ » مالیخولیاي پزشكي«و » درد خدا« بنده در كتاب -٣٠
ي كند كھ چرا آنگاه كھ بیمار بوده بھ مشكار است كھ خداوند از رسولش گالیھ آانسان است و این مسئلھ در حدیث قدسي ما 

عیادتش نرفتھ است. گوئي كھ این خود خداوند است كھ در وجود بندگانش درد مي كشد و بیمار مي شود كھ این از غایت 
حمت و عشق اوست. ھمانطور كھ در قرآن كریم از مؤمنان گالیھ مي كند كھ چرا اینقدر خدا و رسولش را آزار مي دھید. ر

یعني اگر مؤمنان بھ حق عمل كنند و با معرفت از شرك بپرھیزند كمتر دچار بیماري و عذاب مي شوند و خداوند را ھم آزار 
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نان را تسكین مي دھد. كساني كھ از آش شریك و سھیم است و در بندگانش نمي دھند. پس خداوند در ھمھ دردھاي بندگان
رنج مي برند این حضور را در خود احساس مي كنند. این امر اگر از منظر عشق الھي درك نشود  يدردھا و امراض شدید

   بوي شرك مي دھد.
  

عال و صفات خدا ھستند پس بیماریھایشان ھم از وقتي خداوند درباره عبادهللا المخلصین مي فرماید كھ مظھر اراده و اف -٣١
  خداست و گوئي خداوند در وجودشان رنج مي برد و بھ جاي آنھا رنج مي كشد كھ این معناي كامل خالفت است. 

  
ن بنده با خداوند یكي مي آدر خطبھ اي از شرابي سخن مي گوید كھ در نزد خداست كھ چون بنده اي را بنوشاند  ععلي -٣٢

  عالمھ سید حیدر آملي) -ھر نوع دوگانگي از میان مي رود. (كتاب جامع االسرارشود و 
  

خداوند با ھمھ بندگان بیمار و دردمند خویش ھمنشین و یار است و اینست كھ عیادت بیمار نوعي عبادت است و تقرب  -٣٣
  الي هللا محسوب مي گردد. 

  
ار از حضور خدا در خویش است زیرا مریض در لغت بھ میزان رضایت بیمار از بیماریش عین میزان درك بیم -٣٤

  مي باشد و آنھم نھ رضایتي از بیرون كھ از درون و فطرت خویش!» راضي شده«معناي
  

اگر بیمار، حق بیماري خود را دریابد ھرگز بھ دوا و دكتر رجوع نمي كند و در بیماریش بھ خدا مي رسد و ھیچ  -٣٥
  ج موجب تقرب الي هللا نیست. عبادتي ھمچون امراض شدید و العال

  
پس بدان كھ رجوع بھ دوا و دكتر خیانتي بزرگ در حق خویشتن است و بھ مثابھ از دست دادن فرصتي كم نظیر جھت  -٣٦

حالیكھ رجوع بھ دوا و دكتر مصداق خسارتي در دنیا و آخرت است كھ  . درتقرب الي هللا مي باشد و تزكیھ و تطھیر نفس
ینوزیت و سكمترین خیري ندارد و فقط بیماري را تعمیق و پنھان مي سازد مثالً یك سرماخوردگي و آنفوالنزا را تبدیل بھ 

  میگرن و آسم مي كند و الي آخر!
  

ولي دانستن محض این حقایق بدون توبھ و تقوا و جھاد اكبر و كسب معرفت و اجراي آن در زندگي روزمره، فقط  -٣٧
مشكل حل است. ولي آدمي را مقلدي كور و كر مي سازد و مي پندارد كھ اگر براي بیماري خود و خانواده بھ دكتر نرود 

  چنین نیست!
  

اند و رستگار!  و دكتر بھ عطاري و داروھاي گیاھي و سنتي رجوع كنند عارف شدهبرخي ھم مي پندارند اگر بجاي دوا  -٣٨
  ولي چنین نیست! 

  
  كسي كھ بدلیل كفر باطني خود دچار قبض رزق است با این تغییرات سطحي ھیچ تحولي در زندگیش رخ نمیدھد. -٣٩
  

رفان دیني! زیرا دین خدا بھ یك لحاظ چیزي عرفان درماني، بیان دیگري از دین درماني است منتھي دین عرفاني و ع -٤٠
منتھي برخي این معنا را ھم تبدیل بھ جھل و خرافھ  .جز طب الھي نیست ھمانطور كھ قرآن كتاب شفاست بقول خود قرآن

 بھ ھكرده اند و آیات قرآن را بعنوان دارو و ورد و بخور و جوشانده و طلسم استفاده مي كنند و این ھمان دعانویسي است ك
دروغ طب اسالمي نامیده شده است و این واضح ترین بیان كالم خداست كھ: این كتاب مؤمنان را رحمت و شفاست و كافران 

   را خسارت و ضاللت! كھ این دعانویسي ھا و وردخوانیھاي طبي مصداقي از این خسارت و ضاللت ناشي از قرآن است.
  

منجر بھ شفا و شفاعت مي شود. نھ دعانویسي و وردخواني و طلسم زیرا رحمت، علم است كھ شعبھ اي از این علم  -٤١
گیاھان  همراھزدائي و پختن كلمات الھي و خوردن و مالیدن آن كھ امروزه تحت عنوان طب اسالمي رونق یافتھ است ب
. ھیھات از این داروئي و طب سنتي! كھ این تماماً ضاللت و خسارت حاصل از قرآن و اسالم از براي كافران و منافقان است

  طب شیطاني كھ از پزشكي مدرن ھم فاسدتر و گمراه كننده تر است.
  

متأسفانھ حتي برخي از علما و مراجع دیني ھم این نوع طبابت شیطاني را طب اسالمي مي نامند و تجویز ھم مي كنند  -٤٢
كھ براي آلبرت انیشتن، دعاي سباسب امام زمان را فرستاده بود تا بھ بازوي خود ببندد  مشھور مثل ماجراي آن مرجع تقلید

تا از گزند دشمنان مصون بماند. ھیھات از این اسالم و علماي جاھلش كھ در آخرالزمان آبروئي براي اسالم باقي نگذاشتھ 
  اند.
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ي و عذاب شناسي مطالعھ كنیم بھ آساني علل ھمھ عذابھا اگر بخواھیم قرآن كریم را فقط از منظر آسیب شناسي و بیمار -٤٣
بیان شده كھ از كجا پدید مي آیند: عذاب الیم، عذاب عظیم، عذاب سعیر، عذاب را درك مي كنیم كھ تحت عنوان انواع عذابھا 

ب الیم (امراض خلد، عذاب كبیر، عذاب فوق عذاب، عذاب جحیم، عذاب النار، عذاب مھیمن و غیره! مثالً یكي از علل عذا
و یا  -٣٠-٣٨صافات -كار و تكذیب حقیقت پس از ظھور و اثباتش مي باشد و تھمت ناحق بھ رسوالن و مؤمنانندردناك) ا

یت ھائي كھ در نزد مردم است و عداوت نسبت بھ ایمان مؤمنان موجب عذاب سعیر است عبخل و حسد از براي اموال و موق
این ھمان استرس  ٥٧-٥٨ا بیقرار نموده و گوئي ھمچون اسپند روي آتش است. نساء كھ سوزاننده دل و جان است و فرد ر

كیسھ اي داروي مسكن و روان گردان  اب مو بیقراري است كھ مطب ھاي روانپزشكان و روانكاوان را پر كرده است و ھر كدا
كھ شاید فرد را تسكین دھد. كھ پس  بیرون مي آیند و یا سفارشاتي از جانب مشاوران رواني جھت عیاشي و ماجراجوئیھائي

  از آن نوبت رماالن و دعانویسان است.
  

زبان ساده مرض و درد و عذابي نیست مگر اینكھ از كفر و شرك و نفاق آدم است و شفائي ھم جز بیداري و توبھ و  ھب -٤٤
یك عالم دیني از این نسخھ ھاي  انابھ نیست. اینست اصل و اساس طب اسالمي! ولي بنده نشنیده و ندیده و نخوانده ام كھ

درماني براي مردمان تجویز نماید. یكي از این علماي بزرگ صاحب منصب، خود ما را از بابت تجویز این نوع نسخھ ھا 
محاكمھ و متھم ساخت بھ طلسم و جادوگري؟! چرا كھ بھ طرز معجزه آسائي جواب مي داد و مردمان درمان مي شدند بي 

جا دو جماعت متضرر مي شدند: روحاني نمایان و پزشكان! و لذا متحداً ما را بھ محاكمھ كشانیدند و دوا و دكتر. در این
زنداني ساختند! زیرا در اینجا دو تا دكان دروغین بود كھ رسوا مي شد دكان دین و دكان علم! دین كافرانھ و علم جاھالنھ! 

  ل علم و دین: علم دیني و دین علمي!در اینجا شاھد اتحاد جھل سنتي و جھل مدرن ھستیم در قبا
  

بیماري حاصل تالقي وجود و عدم است و حركت عدم بسوي وجود! بیماري بروز عدمیت است كھ باید تسلیم وجود  -٤٥
  شود!

  
برخي از امراض نعمت و بال ھستند كھ موجب ھدایت و پیشگیري كننده گناه و حافظ عصمت نفس ھستند. ولي برخي  -٤٦

آنگاه كھ عذابي نازل شد كافران ایمان مي «آن عذاب ھستند كھ با توبھ و ایمان آوردن برطرف نمي شوند بمعناي قرآني 
این نوع امراض، خود تنھا پاك كننده گناھان و كفرھا ھستند زیرا گاه گناھي  -قرآن» آورند ولي این ایمان رفع عذاب نمي كند

با صد تا توبھ و ترك گناه ھم از نفس آدمي پاك نمي شوند اال ھمچون كفر و شرك تبدیل بھ صفت مي شوند و این صفات 
  بواسطھ عذابي طوالني و مستمر!

  
خداوند در كتابش فرموده كھ ھمھ گناھان با توبھ بخشوده مي شود اال گناه شرك كھ مستوجب عذاب است و عذاب است  -٤٧

ا بجاي خدا پرستیدن و پیروي كردن. و این كھ صفت شرك را در آدمي در طول زمان، پاك مي كند. و شرك یعني خود ر
خودپرستي یك صفت ریشھ دار و مادام العمر در نفس مشركان است كھ جز با عذابي طوالني مدت رفع نمي شود. ولي مابقي 

  گناھان با توبھ و ترك گناه بخشوده مي شوند.
  

شوند حاصل شرك نفس دانست یعني خود پس بدین طریق بایستي امراض مادام العمري را كھ بھ مرگ منتھي مي  -٤٨
پرستي و خود شیفتگي و خود محوري و پیروي از نفس خود در امور زندگي! كھ این شرك جز در تبعیت بي چون و چرا از 
امامي حّي رفع نمي شود. پس درك اولیاي الھي در زندگي و تبعیت از آنان، سریعترین راه شرك زدائي از نفس و رفع عذاب 

  است.
  

بدان و دریاب كھ ھیچ گناھي بخودي خود در آدمي منجر بھ مرض و عذابي نمي شود مگر آنكھ این گناه، در روان  -٤٩
قبض كرده باشد كھ این مسئلھ بھ صورت مرض خود نمائي مي كند و این بمعناي برون افكني این آدمي تولید ظلمت و ثقل و 

  ثقل و سیاھي است.
  

بخشوده و پاك نمي شود؟ زیرا بخشوده شدن ھمان جریان پاك شدن نفس از ظلمت و  چرا گناه شرك جز بواسطھ عذاب -٥٠
  ثقل ناشي از شرك است. 

  
قرار دادن در زندگي! و آن كس یا چیزي كھ شریك و جانشین خدا در زندگي  نشرك یعني براي خدا شریك و جایگزی -٥١

ھمان نفس پرستي است: ھواي نفس خود را خدا مي فردي مي شود مسلماً مطابق و مرید نفس اماره است. پس اصل شرك 
  - قرآن -خوانند و مي پرستند

  
و قبالً نشان داده ایم كھ خودپرستي ھمان عدم پرستي است و نقطھ من و منیت آدمي ھمان نقطھ عدمیت اوست كھ ضد  -٥٢

برعلیھ تمامیت حیات و ظھور وجود است یعني ضد ظھور حق از انسان! وقتي كھ یك موجود در درونش عدم پرستي كند 
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ھستي خود تالش مي كند و ھمھ قواي حیاتي جان را مورد تھاجم قرار میدھد و ضد جان الھي انسان است. آیا چنین عداوتي 
جز با عذاب طوالني مدت رفع شدني است. عذابي كھ دقیقاً منیت و خودپرستي فرد را بمباران مي كند تا وجودش از عداوت 

  و تسلیم حق وجود شود. با خویشتن دست بكشد 
  

پس بدان كھ ھمھ امراض طویل المدت و یا العالج كھ موجب زجر و عذاب آدمي است عذاب شرك است و منیت فرد را  -٥٣
بمباران مي كند. منیتي كھ مشغول پرستش خویش است یعني خودپرستي بمباران مي شود! یعني عدم پرستي و عدمیت را 

پس این اساسي ترین درمان و شفاي الھي است. پس عذاب ھمان رحمت  باران مي كند.مد، بكھ تحت فرمان ابلیس كار مي كن
قھري خدا بر بشر است كھ در رأس این عذابھا، امراض جانكاه و صعب العالج قرار دارند. و در نقطھ مقابل این آخرین 

  رحمت خدا بر بشر، مسكن ھا و درمانھاي رایج پزشكي قرار دارند.
  

عذابھاي زجرآور امراض صعب العالج در عصر ما، حاصل روشھاي درماني در نظام مدرن پزشكي است  بخش عمده -٥٤
مثل شیمي درماني، پرتو درماني و جراحي ھا! یعني اگر یك بیمار سرطاني با بیماري خود بھ صلح برسد و بھ دوا و دكتر و 

م شفا نیابد الاقل بدون كمترین زجر و ھزینھ طي طریق رمال و دعانویس رجوع نكند و روي بھ خدا نماید این بیماري اگر ھ
نموده و عمر فرد را با عّزت بھ پایان میرساند در حالیكھ او را بھ خدایش رسانیده است. اینجانب مواردي از این بیماران را 

  از نزدیك تحت نظر داشتھ ام پس این ادعائي موھوم نیست. 
  

الج نمي كند حتي یك سرماخوردگي را! و بلكھ از طریق مسكن ھا و آنتي پزشكي مدرن ھیچ مرضي را ریشھ اي ع  -٥٥
بیوتیك ھا و روان گردانھا، اصل بیماري را تحریف و تبدیل و مسخ مي كند و صورت مسئلھ را پاك مي سازد. علوم پزشكي 

 قت و براستي از مصادیمدرن، یكي از ضد انساني ترین و شقي ترین و كافرانھ ترین و گمراه كننده ترین علوم عصر ماس
  علمي ضد عقل و علم است.

  
علوم جزئي(تجزیھ و تحلیلي) در قلمرو طبیعت موجب فساد طبیعت شده است ولي در قلمرو پزشكي، موجب فساد و  -٥٦

تباھي و ویراني تن و جان بشر بوده است و در قلمرو علوم انساني، روح بشر را مسخ و وارونھ ساختھ است. ھیچ یك از 
ً مذھب اصالت جبر دانسان را علیت و عامل و باعث سرنوشت و مسائل و عذابھایش نمي دانن ،علوماین  . این علوم ذاتا

   -صرسول اكرم» اھل جبر اھل دوزخند«ند.و لذا بشر را بھ دوزخ مي كشان ھستند.
  

شر را بھ كلي نادیده گرفتھ و پس این علوم، كارگاه پیدایش كاملترین شرك براي انسان ھستند كھ خدا و وجدان الھي ب -٥٧
ب و عوامل طبیعي و بیروني را علت سرنوشت بشر قرار مي دھند. علوم پزشكي و علوم انساني، بزرگترین وژن و میكر

  شرك ممكن در تاریخ بشرند كھ تبدیل بھ قوانین شده و دعوي علم دارند در حالیكھ جھل مركب مي باشند.
  

شرك بشرند این علوم درماني ھم علومي مشركانھ اند. یعني شرك را با شركي برتر  اگر عذاب آورترین امراض، حاصل -٥٨
پاسخ مي گویند و بھ اصطالح درمانش مي كنند. پس این علوم در جنگ آشكار با خدا و رسول و دین قرار دارند و بیھوده 

ن علوم انساني را بزرگترین مدعیان ھم نیست كھ دانشمندان این علوم را كافرترین افراد بشري و جامعھ پزشكي و متخصصی
و انگشت شماري ھم كھ چنین نیستند در این جامعھ منزوي و مطرود مي شوند و با و منكران دین و معرفت دیني مي یابیم 

تمامیت حرفھ و علم خود بھ بن بست مي رسند. بنده با برخي از این افراد از نزدیك تعامل و دوستي داشتھ و اعترافات آنھا 
نیده ام كھ تا چھ حدي این حرفھ و علمشان در تضاد با وجدانشان قرار مي گیرد كھ مجبور مي شوند یكي را انتخاب كنند را ش

  وگرنھ با الكل و مرفین و مخدرات قادر بھ ادامھ كارند. 
  

تردیدي داشتھ باشد گمان نمي كنم ھیچ آدم عاقل و اھل معرفتي، در ماھیت شدیداً مشركانھ علوم پزشكي و علوم انساني  -٥٩
مگر اینكھ اصالً كل دین و معرفت دیني و توحیدي را منكر شود و یا از طریق انكار آخوند و مال، كفر خود را توجیھ نماید و 

  ھمھ چیز را بھ گردن روحانیت بیندازد و وجدان خود را آسوده سازد.
  

م عیار شرك در تاریخ ااكمیت آشكار و جھاني و تمپس درك مي كنیم كھ این علم و فن پرستي حاكم بر جھان مدرن، ح -٦٠
 ً محكوم بھ ابطال است زیرا ضد وجود است. اینست راز تباھي و  است كھ دعوي علم مي كند. و طبق قانون الھي، شرك ذاتا

  نابودي محتوم این تمدن مدرن كھ تمدني تماماً تكنولوژیستي است و مذھب اصالت تكنولوژي! 
  

م ترین كارگاه دوزخ شرك حمشركاني را كھ از شرك خود توبھ نمي كنند بھ قھارترین و بیرك، در حقیقت عذاب شر -٦١
  در ھم كوبد و فروپاشد نھ اینكھ بزداید و پاك كند.  یعني قلمرو علوم پزشكي وارد مي كند تا شركشان را
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ق غیر خدا بداند. خدائي كھ در انسان حق ندارد خود و سرنوشت و خوشي و ناخوشي ھایش را مفعول و معلول و مخلو -٦٢
ذاتش مستقر است و او را خلیفھ خود ساختھ و كل كائنات را بھ تسخیر اراده اش درآورده است. این موجود حق ندارد 

  سرنوشت و عذابش را بھ گردن میكربھا بیندازد.
  

كھ قرآن كاملترین نسخھ شفا و مسئلھ اینست كھ بھ عنوان یك مسلمان تا چھ حدي كالم خدا و رسولش را باور داریم  -٦٣
فاي قرآني و شپس اگر چنین است این طب و  .عھم كاملترین طبیب كل تاریخ است بھ قول علي صسالمت بشر است و محمد

چھ  ھاسالمي چگونھ است؟ آسیب شناسي و تشخیص امراض طبق چھ قوانین و میزاني است و شفاي ھر مرضي نیز ب
در كجاي  و اینست كھ قرآن و دعا بخوانیم تا شفا یابیم؟ این ادعا در كجاي قرآن است؟روشي؟ آیا شفاي قرآني و اسالمي 

سنت رسول و روش زندگي معصومین گزارش شده است كھ مثالً كسي براي شفاي مرضي بھ نزد رسول یا امامي رفتھ باشد 
  و آیھ و دعائي جھت خواندن و ورد براي درمانش دریافت كرده باشد؟

  
ً نسخھ بھداشتي و درماني است اگر صادقانھ و عاقالنھدین و شری -٦٤ عمل شود. عذاب  عت اسالمي بھ یك لحاظ تماما

قرآن عین پاتولوژي(آسیب شناسي و تشخیص بیماري) است كھ نسخھ درماني آن نیز ضمیمھ اش مي باشد.  در شناسي
   میال و اعمال خود بھ روش و منطق قرآني!منتھي نھ از راه ورد بلكھ از راه معرفت نفس و مطالعھ و بررسي زندگي و ا

  
در واقع مي فرماید واي بر » ت نماز مي خوانندیواي بر نمازگزاراني كھ از روي ریا و سھو«وقتي خداوند مي فرماید  -٦٥

فع بال ر دوردگویان! پس واي بر كساني كھ برخي از آیات قرآني را بقصد شفاي امراض ھمچون ورد مي خوانند و یا بھ قص
 ذكر این آیات، یاد خدا و یا تفكر در معرفت و حكمت نھفتھ در آن باشد كھ منجرو اداي قرض و امثالھم. مگر آنكھ منظور از 

  بھ توبھ و اصالح عمل شود. 
  

بدان كھ ورد گوئي و دعا نویسي جھت شفاي امراض و رفع گرفتاري یك وراثت بني اسرائیلي و سامري است كھ در  -٦٦
 يھ است كھ معروف بھ اسرائیلیات مي باشد كھ نھ تنھا خیري ندارد بلكھ موجب ضاللت و جنون و شیطان زدگاسالم راه یافت

  است. 
  

كھ ھمھ آدمھائي كھ دچار چنین استفاده از دین و آیات و ادعیھ ھستند آشكارا رواني مي باشند و زندگیشان از  یدبنگر -٦٧
ھم پاشیده و ھمواره یك پا در بیمارستان و پاي دیگر بھ تیمارستان دارند. ھیھات از اینگونھ عرفان و طبي كھ بھ ناحق طب 

  اسالمي نامیده مي شود!
  

كردن براي بیماران و امر توّسل و شفاعت و ذكر نیست سخن از استفاده ابزاري و جاھالنھ از آیات این سخن نافي دعا -٦٨
  و ادعیھ است. 

  
دعاكردن، یاد خداوند است و توسل و طلب شفاعت ھم یاد اولیاي الھي است كھ اگر قلبي و از روي ایمان باشد البتھ كھ  -٦٩

  رد و دعانویسي جداست.دربي از رحمت و شفاست. این مسئلھ بكلي از و
  

خدا فقط قلوب مؤمنان را آنكھ ذكرش شفا و اسمش دواست از زبان و دل مؤمنان و اھل معرفت است. ھمانطور كھ ذكر  -٧٠
ت آرام و قرار، ھیچ اثري نمي پذیرد. ھآرام و قرار مي بخشد ولي دلي كھ سنگ و كافر است با ھزار ركعت نماز ھم ج

درماني و دعادرماني بھ عنوان ابزاري شفابخش خود نوعي شرك بزرگ است كھ عذاب و مرض را شدت  نمازدرماني و ورد
مي دھد زیرا بمعناي استفاده از كالم خدا جھت مبارزه با عذاب خداست. و خداوند فرموده كھ چون عذابي نازل شود ھیچ 

شرك است منجر بھ عذابي فوق عذاب مي شود  شفاعتي پذیرفتھ نمي شود. استفاده از شرك جھت رفع عذابي كھ خود حاصل
ك بیماري كوچك بھ یك عذاب مادام العمر در مطب ھا و یكھ مصداق درمانگري این دوران است كھ فردي براي درمان 

  بیمارستانھا دچار مي شود كھ مال و جانش ھر دو غارت مي گردد.
  

پزشك و یا روانشناسي رجوع مي كند گویا وارد یك  امروزه كسي كھ براي درمان یك بیماري جسمي و یا رواني بھ -٧١
مخمصھ و جھنمي شده كھ درب خروج از آن را نمي یابد و تا بھ آخر باید برود و ھمھ عمرش از آن رھائي ندارد. این عذاب 

لحق ابتالي بھ شرك است زیرا علوم پزشكي و علوم انساني مشركانھ ترین علومي است كھ در تاریخ رخ نموده و كوس انا
مي زند و بر جاي خدا و اراده الھي انسان نشستھ و او را بازیچھ تمام عیار نظریات و فنوني ساختھ كھ مخلوق بشر است و 

ھا و گرفتاریھایش مبرا مي كند و بدینگونھ مجبور و بنده این علوم و فنون مي  يولیتي در قبال بیمارئبشر را از ھر مس
ھاي ابلیسي ھستند! ان است تا انسان را بھ دوزخ كشاند. پس این علوم جملھ آموزه سازد. این سلب مسئولیت عین مكر شیط

و بدان كھ ابلیس دعوت بھ شرك و زنا و دزدي و خمر نمي كند بلكھ راه ارتكابشان را فراھم مي سازد و سپس توجیھ شان 
  مي كند: توجیھ علمي، فلسفي، اقتصادي، سیاسي و حتّي شرعي!
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علوم پزشكي و علوم انساني بخصوص روانشناسي مدرن است. زیرا وقتي آدمي  يا و رسول و دین، ذاتكفر و انكار خد -٧٢

باعث و علت امراض و ناھنجاریھاي جسمي و عصبي و رواني خودش نیست پس چھ كسي مسئول است: یا خدا و یا جبر 
رت اول، خدا را ظالم مي داند و در ژنتیك و وراثت و ویروس و عوامل دیگر طبیعي و اجتماعي و اقتصادي و... در صو

ظلم نمي كنید اال بخودتان. «ست و انكار خدا و عدالت و معاد و دین است. ا حالت دّوم جھان مخلوقات را. نتیجھ ھر دو یكي
  رجوع كنید. »مالیخولیاي پزشكي«در این باب بھ كتاب -قرآن» و ھیچكس نمي تواند بھ شما ظلم كند

  
ان ایمان خالص است جز در اتصال بھ روح الھي و والیت و رحمت حق یعني امام زمان ممكن رھائي از شرك كھ ھم -٧٣

نیست. طبیب و شفا و نجاتي جز امام نیست كھ اتصال بھ او ھم جز از طریق معرفت بھ نورانیت امام ممكن نیست كھ تنھا 
  در خطبھ نورانیھ!  عراه ایمان قلبي است طبق قول خود امام علي 

  
ھیچ دوره اي از تاریخ، فقدان و مظلومیت و مھجوریت نور عقل در بشر، تا بھ این حد محسوس و معلوم نبوده در  -٧٤

بطالت و دروغ بودن دعویھا و حقانیت مي بودن دعویھاي علمي را دریافت. یك جوعقل داست. فقط بھ نور عقل مي توان ع
قل این دوران ھمان علم است كھ چھارده قرن پیش رسول علمي این علوم پزشكي را آشكار مي سازد و بزرگترین حجاب ع

خدا خاطر نشان فرمود كھ: بزرگترین حجاب، علم است! و آنچھ كھ این حجاب را ھزار چندان مي سازد عوام زدگي و مردم 
مكنید از مردمان پیروي « پرستي و كثرت پرستي است كھ آنھم بارھا در كتاب خدا گوشزد شده است بھ رسول و مؤمنان كھ:

اكثر ناباوریھا در قبال این حقیقت » كھ اكثرشان جز توھمات را نمي پرستند و ھركھ آنان را پیروي كند گمراه مي شود.
ان كھ این دآشكار از ھمین بابت است كھ مي گویند: مگر مي شود كھ ھمھ مردمان اشتباه كنند؟ مگر مي شود اینھمھ دانشمن

االت پاسخ داده ؤو پیرو آموزه ھاي ابلیس بوده باشند؟ خداوند در كتابش بارھا بھ این سعلم را بنا كرده اند مشرك و گمراه 
است كھ: بدانید كھ اكثریت مردمان جاھلند، غافلند، كافرند، گمراھند، مشركند و عقلي ندارند جز مؤمنان كھ آنھا ھم ھمواره 

بر علم فرضي است. پس بیائیم بھ عقل خود اعتماد كنیم بسیار اندكند! پس بدان كھ عقل مقدم بر علم است و علم عیني مقدم 
ین راه نمي یابند. براستي كھ دو آنچھ كھ مي بینیم را باور نمائیم زیرا ھمانطور كھ قرآن كریم مكرراً فرموده، جز عاقالن بھ 

ون است و عقلشان امروزه زرق و برق تكنولوژي و غوغاساالري تبلیغات مردمان را كور كرده است. چشم مردمان، تلویزی
قبل از سیطره جھاني امپراطوریھا و امپریالیست ھاي داروئي و شیمیائي تحت عنوان علم، در ھر خانواده و  كتاب! ھم

بودند و امروزه انگشت شماري سالمند كھ این جاماندگي از دوزخ پزشكي ھم بھ لطف فقر و شھري، انگشت شماري بیمار 
الغھ بر بطالت این علوم است البتھ براي كسي كھ بھ بلوغ عقلي رسیده باشد و عقلش دوري از تمدن است. این خود حجت ب

حدیث » اي فرزندان آدم، ھمھ شما بیمارید و سالم منم. پس بسوي من آئید تا سالمتي یابید«در گرو نقل(تبلیغات) نباشد. 
  -  ععلي» دوراني فرا میرسد كھ كذابان را دانشمند خوانند و عاقالن را دیوانھ«قدسي! 
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  نظري به فرهنگ -5
  
  

  بسم اهللا األعرف
  

عبارت است از خروجي گفتاري و رفتاري مجموعھ باورھا و احساسات و وراثت ھا و آداب و رسوم مذھبي و  فرھنگ -١
  ملّي یك جامعھ تحت الشعاع زمانھ و درچھارچوب امكانات اقتصادي!

  
فرھنگ عبارت است از وجوه مشترك افراد در فعالیتھاي جمعي! پس فرھنگ بندرت از فرھنگ فردي سخن مي رود ولي  -٢

  عبارت است از ظھور و بروز روح جمعي!
  
در لغت عبارت  »فرھنگ«امعھ فعالیتھاي جمعي بیشتر باشد آن جامعھ را فرھنگي تر گویند چرا كھ اصالً جپس ھرچھ در  -٣

ھ اوج اتحادش در ارتش است چون ارتش متحدترین نھاد اجتماعي است از فّر+ھنگ! ھنگ گروه و تجمع متحدي را گویند ك
و فّر ھم بھ معناي شكوه و عظمت و كرامت است. پس فرھنگ بدین لحاظ بھ معناي كرامت و شكوه و عظمت وحدت  است.

  اجتماعي است.   
  
زان ارزیابي حاكم بر جامعھ ولي آیا براستي معناي شكوه و عظمت و كرامت چیست؟ در اینجا مواجھ با ایدئولوژي و می -٤

  مي شویم كھ یا مذھب است یا ملیت و یا یك ایدئولوژي فلسفي یا سیاسي و امثالھم!
  
ل معناي شكوه و عّزت و كرامت و عظمت است؟ از منظر مآیا ھر جمعیت و گردھمائي و اتحادي بخودي خود حا -٥

  نیز از منظر ملیت گرائي محض و نژادپرستي!دموكراسي لیبرال چنین است از منظر فاشیزم ھم اینگونھ است و 
  
ند منسجم و متحد لزوماًً◌ حامل كرامت و عظمت چولي از منظر دین خدا و ارزشھاي عقالني و اخالق ھر جمعیتي ھر  -٦

  نیست و مي تواند بعكس ھم باشد.
  
منزجر ھستند. پس این اجتماعي در قرآن كریم مي خوانیم كھ كافران بظاھر در صفوفي متحدند ولي بھ باطن از یكدیگر  -٧

  باشكوه و كرامت نیست از نگاه خداوند!
  
ً آنرا گمراه و گمراه كننده و فاسق و  -٨ خداوند در كتابش نگاه مثبتي بھ جمعیت ھا و ملیت ھا و اكثریت ندارد و عموما

  انھ مي نامد و لذا مؤمنان را از پیروي اكثر مردمان بر حذر میدارد.رجاھالنھ و كاف
  
در سنت تاریخي جوامع بشري، مھمترین تجمعات كھ بصورت رسوم در آمده اند در مواقع مرگ و تدفین است و ازدواج  -٩

  مشابھ آن و برخي مراسم عبادي مثل معابد! ي. و نیز اعیاد ملي و مذھبي و مناسبت ھايو عروس
  

ھ در تاریخ بي سابقھ است مثل احزاب سیاسي ولي در عصر جدید نھادھا و كانونھاي مدرني از تجمعات رخ نموده اند ك -١٠
و گروھھاي فرھنگي و ھنري و سازمانھاي عقیدتي پنھان و آشكار و ھمچنین كلوبھاي تفریحي و فاسقانھ مثل میخانھ ھا و 

  قمار خانھ ھا و فاحشھ خانھ ھا و غیره!
  

ب و كلوبھا و اماكن فساد با گسست و قبالً نیز نشان داده ایم كھ ظھور و بروز این اجتماعات مدرن ھمچون احزا -١١
جامعھ اي رابطھ اي مستقیم دارد. حتّي اجتماعات و مراسم سنتي و تاریخي بشر ھم در عصر جدید،  روپاشي خانواده در ھرف

ھزاران بار غلیظ تر و شدیدتر و پرھزینھ تر شده است چھ مراسم عروسي و جشن و چھ عزاي ملي و مذھبي و مرگ و 
  تدفین!

  
پس فرھنگ بھ معناي ظھور و بروز اشتراكات فردي در جمع در عصر جدید بھ اوج خود رسیده است و مستمراً  -١٢

یل بھ پرھزینھ ترین فعالیت فردي و خانوادگي گشتھ است. مثالً امروزه اقتصادي تر و سیاسي تر ھم مي شود تا جائیكھ تبد
الي روبرو مي شود و چھ بسا سالھا بدھكار و وامدار این مراسم یك فرد براي تأمین یك مراسم عروسي یا عزائي با بحران م
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مي گردد در حالیكھ سابقاً اصالً چنین نبوده است و ھر طبقھ اقتصادي بستھ بھ توانائي مالي خود این مراسم را برگزار مي 
ان آن بھ ھویتھاي جمعي ركرد. این معضلھ نشان میدھد كھ ھویت فردي بشر در تاریخ مستمراً منحل و تباه شده و براي جب

روي مي كند و از بابت آن متحمل ھزینھ ھائي گزاف مي گردد و این نشان دھنده اھمیت حیاتي این ھویت جمعي است ھرچند 
  كھ اكثراً بي محتوا و كاذب و ذلّت بار باشد و ھیچ ارزش مذھبي و اخالقي ھم نداشتھ باشد.

  
ل و انھدام فرھنگ فردي و خانوادگي موجب پیدایش فرھنگي ضد فرھنگ در از این منظر بایستي اعتراف كرد كھ انحال -١٣

قلمرو جامعھ كالن بوده است كھ خود موجب غارت اقتصادي فرد و خانواده است و متقابالً فردیت و ھویت خانوادگي را نابود 
  مي سازد. این تقابل فرھنگ فردي و فرھنگ جمعي است.

  
ولد كودكانھ، خانواده دچار بحران مالي و بدھي مي شود. و اھمیت اجراي این نوع امروزه براي برگزاري یك جشن ت -١٤

  قابل تأملي جدّي است كھ از چھ روست و چرا اینقدر اھّمیت دارد. ،مراسم جمعي
  

مسئلھ احزاب سیاسي و انتخابات ھم در سراسر جھان روز بھ روز از اھمیت شدیدتري برخوردار مي شود و لذا اكثر  -١٥
ابات در سراسر جھان، بحران آفرین و گاه انقالب زا و خونین مي شود. این نیز وجھي از ھمان انحالل و انھدام ھویت انتخ

جبران آن در تجمعات و گردھمائي ھاي گوناگون است از جشن تولد تا انتخابات ریاست جمھوري تا انوادگي و خ -فردي
  مراسم عزا و عروسي و...

  
بھ ھمین دلیل شاھدیم كھ این تجمعات روز بھ روز بسوي فساد و تشنج و عداوت فزاینده مي رود و طبعاً ھزینھ ھاي  -١٦

مي نگریم جز جنون و  فزاینده در مسابقھ اي جنون آمیز و گاه خونین كھ چون بھ علل و انگیزه ھاي این عداوت و فجایع
  پوچي و تباھي نمي یابیم.

  
دي كھ گاه در عروسي ھا و حتي عزائي ھا مي شنویم كھ گوئي این مراسم عرصھ ظھور و بروز فجایع و زد و خور -١٧

  ستي و تجاري و سیاسي!واثبات فردیت تباه شده صاحب مراسم است در نفي و انتقامجوئي از سائر اعضاي فامیل یا شبكھ د
  

جتماعي پرھزینھ تر و نفرت بارتر و گاه ھرچھ كھ ھویت فردي و عقیدتي و عاطفي تباه تر مي شود ھویت جمعي و ا -١٨
  فاجعھ آمیز مي شود. یعني فرھنگ از فّر و شكوه و عزت و كرامتش كاستھ مي شود و بتدریج ضد فرھنگ جلوه مي كند.

  
ھر چھ كھ فردیت نابود مي شود جمعیت منسجم تر و انبوه تر و سیاھي لشكر غلیظ تر و مھمتر جلوه مي كند و متشنج  -١٩

انھ تر و پرھزینھ تر از ھر حیث اقتصادي و سیاسي و فرھنگي! و این طبیعي است زیرا جمعیت حاصل تجمع فردیت تر و دیو
و فرھنگ و كرامات جمعي را موجب مي شود فردیت متكي بھ نفس و متكي بھ عقل و ایمان و عاطفھ  است. و آنچھ كھ فرّ 

مي شود زیرا در این تجمعات ھر  رو ویرانگه چ و پوچ كنندلذا تجمع عده اي پوچ شده منجر بھ یك حجم عظیم پو است. و
فردي مي خواھد خود را بھ اثبات برساند و فردیت خود را حق بجانب نماید و نمي تواند زیرا ندارد پس نبرد و عداوت و 

د است و جنون رخ مي نماید. از این منظر بھتر مي توان ماھیت دموكراسي را درك كرد كھ تا چھ حدي پوچ و بي بنیا
ریكھ اثبات فردیت خود برسد و منتخب مردم شود تا بھ زودي منفور مردم افریبنده و كذاب! و لذا كذابترین فرد مي تواند بھ 

لذا از بطن دموكراسي شاھد ظھور چنان حدّي از استبداد و  گردد. و این روند روز بھ روز شدیدتر و انفجاري تر مي شود و
امپراطوریھاي سابق كمتر گزارش شده است. زیرا دموكراسي بعنوان بزرگترین و جامع ترین  در كھ خفقان و سركوب ھستیم

تجمع در یك جامعھ، عرصھ تجمع پوچ شده ترین افراد است كھ مي خواھند در پناه سیاھي لشكر بھ ھویتي برتر و بزرگتر 
. یعني دموكراسي بعنوان بزرگترین ظھور دست یابند پس مجبور بھ استفاده از پیچیده ترین دروغھا و سركوبھا مي شوند

 ً  معلول و سیماي فرھنگ یك جامعھ در عصر مدرن مبدل بھ ظھور اشد بي ھویتي و بي فرھنگي مي شود چرا كھ اصالً و ذاتا
مخلوق انحالل فردیت و ھویت فردي و خانوادگي و نژادي است. دموكراسي بھ جبران انھدام نژادپرستي در آخرالزمان تالش 

 باشد ولي از آنجائیكھ ھنوز ھویت انساني فوق نژادي در افراد جامعھ  ند احیاءگر ھویتي فوق خانوادگي و فوق نژاديمي ك
تكوین نیافتھ است، دموكراسي عرصھ رسوائي و پوچي و فریبكاري و بي فرھنگي شده است. مگر آن جامعھ ایكھ كھ در آن 
اكثر مردم بقدرت ایمان و عقل و دین غیرنژادي(فطري و عرفاني) بھ خلقت جدیدي دست یافتھ باشند كھ در اینصورت 

  آید كھ جامعھ اي خداساالر است نھ مردم ساالر! امام زمان است و جامعھ امامیھ پدید ميھنگامھ ظھور 
  

مي بایستي بھ لحاظ كّمي و كیفي بزرگترین و كاملترین نماد فّر جوامع  ددموكراسي ھا قاعدتاً و طبق تعریف كالسیك خو -٢٠
یرا فّر از ضد فرھنگ شدند ز دولي عمالً توخالي و بتدریج ضد فّر از آب در آمدند و نما بشري باشند یعني فرھنگ بشري!

فرد برمي خیزد.  مگر آن جمعي كھ خالصانھ بر محور فّر وجودي یك فرد صاحب كرامت و عّزت و عظمت برپا شود یعني بر 
كھ آن فرد ھم ھویتش را از خداوند گرفتھ و آن جامعھ امامیھ است كھ مدینھ فاضلھ امام زمان مي باشد!  محور وجود امام!

  است یعني از فّر ایزدي!
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اولیاي الھي  دو فرھنگي در معناي حقیقي كلمھ در جائي وجود داشتھ باشد بر محور وجو س باید اقرار كرد كھ اگر فرّ پ -٢١

فرد را با خدایش و با جھان ھستي یگانھ و متحد مي است بھ درجات! درجھ اي از مقام فردیت و تجرید و توحید نفس كھ 
اع و گروه و حزب و دموكراسي و فرھنگي طبق كالم خدا در كتابش فاقد سازد و كل بشریت. و بغیر از این ھر جمع و اجتم

فّر و فرھنگ است و بلكھ مظھر شّر است یعني جامعھ فرنگي است نھ فرھنگي! ھمانطور كھ ھمھ دموكراسي ھا در سراسر 
كھ فردیت و  مغرب زمین آغاز شده بدلیل آنستاز جھان یك رنگ واحد دارند و آن رنگ فرنگ است. و اگر دموكراسي 

خانواده در آنجا زودتر بسوي انھدام رفتھ است. البتھ فردیت الھي كھ قلمرو وحدت وجود انساني و جھاني است و نھ فردیت 
امپریالیستي كھ حاصل منیّت استكباري است. در حالیكھ فردیت الھي بشر نھ منیت كھ ھویت اوست: ھو هللا! انسان بمیزاني 

  و خود بھ تنھائي فر كل بشریت و جھان ھستي مي گردد. كھ فرد مي شود جمع مي شود
  

 صین ابراھیم حنیف دیده ایم كھ كمال آخرالزمانیش دین محمدئو رابطھ فردیت الھي بشر با خانواده ھمانست كھ در آ -٢٢
است. پس آدمي در خانواده خویش است كھ بھ مقام فردیت میرسد كھ كل جمعیت بشري را در برمي گیرد زیرا انسانھا ھمھ 
از نفس واحده اند و مقام فردیت، الحاق بھ نفس واحده است كھ آن نفس واحده جز حق نیست. و اینست سرچشمھ كبریائي 

  فرھنگ انساني!
  

رسید و بلكھ فردیتش باطل شد در ھیچ جمع و جامعھ اي بھ ندش بھ این فردیت الھي و كسي كھ در خانواده و نژا -٢٣
  فردیت و ھویت نخواھد رسید اال بھ دروغ و ستم و عاقبت رسوائي و فروپاشي!

  
پس بدان كھ ھویت دموكراتیك بشر در این نظام حاكم بر جھان، یك ھویت شیطاني و سراسر شّر و فرنگي است. و بدان  -٢٤
ي و بي بند و باري جنسي (زنا) در لغت بمعناي سوزاك است كھ یك بیماري جنسي ناشي از مفاسد اخالق» رنگيف«كھ 
  .باشدمی
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  راز آفرینش -6
  
  

  احسن الخالقینبسم اهللا 
  

  آفرینش، آفرین است و افّر زمان و زمین است و كرامت چنین است. -١
  
  مي فرماید خداوند جھان را از َكرم خود آفریده است. آیا میداني كھ كرم و كرامت چیست؟ عامام صادق -٢
  
ش آورد كھ: یبخشیدن ھدیھ اي طلب نشده و غیر قابل تصور و بي ھیچ مزد و منّتي بھ كسي بطوریكھ آن فرد را بھ ستا -٣

  آفرین بر تو! این كرامت است. 
  
ما كھ در آن ھیچ  فرین ھا از بابت ھدیھ اي درخواست نشده و حتّي در وراي تّصورحال ببینیم كھ برترین ستایش ھا و آ -٤

مزد و منتي ھم بر ما نباشد، از بابت چھ چیزي مي تواند باشد؟ آفرینش ما، حیات و ھستي ما! و كرم خداوند چنین است. 
داشتیم؟ پس ھستي ما كرم خداوند است زیرا آنگاه كھ وجود نداشتیم آیا ھیچ طلب و اراده و تصوري از حیات و ھستي خود 

  نسبت بھ ما! و این اصل و اساس كرامت و كاملترین كرمھاست: وجود یافتن و وجود بخشیدن از عدم!
  
پس كریم یعني ھستي بخش و ھستي آفرین! و آدمي دریافت كننده برترین و كاملترین كرم خداست زیرا كل و كمال وجود  -٥

الھي را از او دریافت كرده است در حین عدمش! پس انسان مظھر كل كرامت خداست و خودش نیز صاحب كرامت است كھ 
  م.ھ بھ فرزندان آدمي كرامت اعطا كردیكفرمود: براستي 

  
اصالً كرامت از ویژگي وجود و صاحب وجود است و ھركھ درجھ اي از آنرا دارد بھمان درجھ داراي كرامت ھم ھست و  -٦

  كریم است.
  
پس وجود مظھر بي نیازي و بركت و افزوني المتناھي است كھ مولّد كرم است. اینست كھ ھركس كھ وجود دارد از  -٧

 ً و با بركت و داراي فضیلت و فزوني است و اینست راز كرامت و سخاوت و  ه فراروندوجود بي نیاز است و وجود دمادم ذاتا
  رحمتش!

  
ولي آیا كدامیك از فرزندان آدم براستي داراي كرامت و كریم ھستند جز اولیاي الھي! زیرا ھمھ آدمیان مظھر كرامت و  -٨

د و جھانخوارند؟ زیرا كرامتي را كھ یافتھ اند درنمي وجود حّق مي باشند ولي چرا داراي كرامت نیستند و عموماً بخیل و دز
  یابند و درك نمي كنند ولذا در قحطي وجودند. یعني بر سر گنجي چو ماري خفتھ اند!

  
وجود را جز بواسطھ شناخت نمي توان یافت یعني بواسطھ خودشناسي! یعني قلمرو وجودیابي و كرامت و فضیلت و  -٩

  -ععلي » افضل علوم، خودشناسي است«ن نفس است. رحمت و سخاوت و وجودبخشي عرفا
  

پس فقط عالم رباني و عارف با� است كھ صاحب وجود و ھستي بخش است و كریم و رحیم و سخي و صاحب فضل و  -١٠
  فزوني وجود است و وجود در نزدش دائماً افزون مي یابد و مبارك و نو بھ نو و جدید و خّالق است و این آفرینندگي است.

  
پس آنكھ ھست، ھستي بخش و آفریننده نیز ھست! و ھستي جز نور علم و عرفان نفس نیست. ھستي بخشي و  -١١

  آفرینندگي و كرم و رحمت ھم از ھمین نور است از نور خودشناسي!
  

د را صحراي عرفات خالق و مخلوق است. خداوند خوخداوند جھان را آفرید تا خودش را آشكار و معرفي كند. و آدمي،  -١٢
بھ انسان معرفي مي كند و در ھمان انسان بھ جھان و جھانیان ھم معرفي مي شود. این واقعھ معرفي خدا بھ بشر، ھمان 
واقعھ عرفان نفس و سلوك عرفاني است كھ واقعھ ھستي بخشي خدا بھ انسان است و ظھور كمال و كل كرامت او بھ بشر! 

است و بلكھ تنھا قلمرو جوشش وجود و نور فضل و كرم و رحمت  پس عرفان نفس، برترین فضیلت و كرامت و رحمت
  خداست بھ بشر!
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خداوند در ھفت زمین و آسمان و كھكشانھا و ذرات و كرات و جماد و نبات و حیات و جانوران و انس و جن و مالئك  -١٣

عرفات و شناخت مي رسد و احدیّت ذاتش رخ مي نماید. پس  ھآشكار شده است ولي در انسان و خاصھ عارف، این ظھور ب
ور دارد ولي كل و جمیع مطلق آن در انسان عارف حضقدر و درجھ اي ھ فضل و كرم و رحمتش در یكایك مخلوقاتش ب

  متجلي شده و جمال واحده اش رخ مي نماید.
  

ھیچ نیست و انسان فاقد این حق حتّي پس انسان جز شعور و شناخت و عرفانش از خود و جھان و پروردگارش،  -١٤
  حیوان ھم نیست بلكھ موجودیست كھ جز نابودي را تجربھ نمي كند.

  
پس واضح ترین نشانھ وجود یافتن آدمي وجود بخشیدنش و ھستي آفریني اوست یعني كرامت و بركت و رحمت اوست  -١٥

 ً عدمیت مادي كھ و نابتر و نافذتر از نور نجومي! نوري نوري است نوري بسیار لطیف تر  بھ سائرین. و این یك واقعھ تماما
و طبیعي جھان را بھ ھستي برتري مي آفریند و جھان را بقاي جاوید مي بخشد كھ جز نور تجلي پروردگارش نیست: ھمھ 

   -قرآن كریم -نابودند جز جمال پروردگار كھ صاحب تجلیات و كرامات است
  

و آدم، یكي است و ھیچ فرقي نكرده است. اال در ظھورش كھ تماماً بر عشق و كرم  خداوند خالق قبل و بعد خلقت عالم -١٦
و علم اوست. وقتي مي فرماید كھ چون دوست داشتم كھ خود را معرفي كنم آفریدم و آشكار شدم، پس خداوند ھم پس از 

شق عرفاني حق ندارد: دوست آفرینش جھان، بھ عشق عرفاني خود نائل آمده است و كل آفرینش عالم و آدم، ذاتي جز ع
داشتن و عرفات: عشق عرفاني! پس ھركھ عشق و عرفان خداوند را درنیابد، حق ھستي خودش را درنیافتھ است و بي حق 

  و بي وجود مانده است.
  

وم مي مثالً كسي كھ بھ عشق پرواز، ھواپیما را اختراع مي كند اگر علم پرواز نداند و پرواز نكند از حق ھواپیما محر -١٧
تھ باشد خود را نھ شناختھ و نھ یافتھ است: ھركھ خود شھم كھ خداي را نشناسد و عشق شناسائي او را نداماند.  پس كسي 

پس آفرینش آدمي بدست و اراده خود اوست كھ قدرت خالقھ آن ھم عشق عرفاني و معرفت  - ععلي  -را نشناخت نابود است
  نفس است. 

  
خداي شناختھ ناشده یكي است؟ اگر یكي نیست پس خداوند قبل و بعد از خلقت عالمیان ھم یكي آیا خداي شناختھ شده و  -١٨

  م كھ یكي است. آیا یكي است یا نیست؟ینیست! در حالیكھ قبالً گفت
  

عشقش  ھپس خداوند طبق قول خودش، عاشق این امر شد كھ خودش را معرفي و آشكار كند. و در خلقت عالمیان ب -١٩
  نساني كھ بھ وصال عشق خود رسیده و آنكھ نرسیده، یكي است؟ ھست و نیست! رسید. آیا ا

  
آیا انسان در وصال و ھجرانش یكي است؟ خداوند در ازل عاشق ظھور و شناسانیدن خودش بھ غیر بود یعني بھ عدم!  -٢٠

پس فرق . خود را یافتپس از خلق عالمیان بھ عشقش رسید و خود را بھ اولیاي خود شناساند یعني محبوب و معشوق 
، فرق عاشق در فراق است و عاشق در وصال! ولذا در خلق ھر موجودي طبق قول خودش، افزون و خداي قبل و بعد خلقت

افزونتر شده است: فتبارك هللا! ھمانطور كھ انسان ھم در فراق ھرگز ظھور و بروزي ندارد و فناي در خویش است ولي در 
  وه اي دگر دارد. وصالش خالق شده و ھر دمي جل

  
كس و شناختھ نشده با انسان در وصال و آشكار و معروف و مشھور  آیا یك انسان مھجور و در فراق و تبعیدي و بي -٢١

  و مشھود، یكي است؟ آیا انسان در غیب و شھودش یكي است؟
  

خاوت و رحمت و ھستي آدمي در عرصھ تحقق عشق خود داراي تجلي و ظھور و عرفات است و این ھمان كرامت و س -٢٢
ال را خداوند در ؤقرآن كریم! این س »آیا كسي كھ مي آفریند و كسي كھ نمي آفریند یكي است؟«بخشي و آفرینش است. 

بار مي ھ لي عظیم بضبس كبیر است كھ تفكر در آن كرامت و ف مقابل ھمین مسئلھ عرفاني و فلسفي نھاده است. این معمائي
كسي كھ نمي آفریند، كسي كھ شناختھ شده و كسي كھ ناشناختھ است كسي كھ ھست و كسي كھ آورد. كسي كھ مي آفریند و 

این عین فرق بود و نبود است. و حال اگر نھایتاً توانستي یگانگي بود و نبود را دریابي از این فرق و مسئلھ فرا  . .نیست..
  .رفتھ اي

  
اسم و قیافھ و قد و قامت! ولي خداوند كھ داراي قد و قامت و آري، آدمي قبل و بعد وصالش بظاھر یكي است با ھمان  -٢٣

دو تا دانستن او را كفر بخوانیم! این یكي یا دو تا دانستن عددي، عین كفر و  بدن نیست كھ او را یكي بدانیم یا دو تا! و آنگاه
  جھل است.
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ھ یا ندانستھ، براي خدا بدن و جسمانیت حجیم و ھمانطور آنانكھ لقاءهللا در حیات دنیا را كفر و الحاد مي دانند دانست -٢٤

این بزرگتر از جھان قائل شده اند كھ معتقدند كھ خدا در این جھان نمي گنجد از فرط گندگي و حجم و غول پیكري! پس 
جماعت مقدس تر از خدا، در حقیقت ھم مشركند ھم ملحد و مرتد ولي نمي دانند خوشبختانھ كھ چقدر دچار جھل و كفر 
ھستند. ھمچنین كسانیكھ اصرار دارند تا خداي قبل و بعد خلقت را یكي بدانند. این یكي دانستن ھم عین انكار لقاءهللا در 

  جھان، بمعناي قائل بودن بھ وجود جسماني و محدود براي خداست اگر اندكي اندیشھ كنند!
  

اند جاي گیرد و دیده شود. این از عظمت و چشم آدمي جا مي گیرد خدا ھم مي تووقتي كل جھان در مردمك حقیر  -٢٥
  كبریائي پروردگار در خلق انسان است و نھ از حقارت و كوچكي او! بدان!

  
ھم بود بر سر این مسئلھ با ما جدال مي كرد و  یكي از مخالفان سرسخت لقاءهللا در جھان كھ پیرو سرسخت امام خمیني -٢٦

گفتم:  !فرعي دارم: آیا شما مرجع تقلید ھم دارید؟ گفت: آري امام خمیني استال ؤما را تكفیر مي نمود. بھ او گفتم یك س
بھ لقاءهللا در دنیاست. شما چھ مي گوئید؟ گفت: اگر چنین باشد دیگر مقلد ایشان نخواھم بود! گفتم: ھمین  لولي ایشان قائ

ستند و در اعتقاد شیعھ نمي توان مقلد االن ھم مقلد ایشان نیستي و مرید ھواي نفس خودت ھستي زیرا ایشان در دنیا نی
مجتھدي مرده بود. آیا مي دانید چھ گفت؟ چطور شما خداي نادیده را دعوي دیدارش مي كني من ھم امام مرده ام را پیروي 

و  مي كنم! اینست منطق و ایمان منكران لقاءهللا كھ جز خداي نابوده را نمي پرستند و تمام غیرت و ایمانشان از نابودپرستي
  نبردشان با تجلي و ظھور حق است و حق شناسي!

  
اصالً آیا خداوند چھ مدتي را در عرصھ قبل از خلقت عالمیان گذرانیده است؟ چند ھزار سال یا چند میلیارد سال نوري؟  -٢٧

ست. اینست براي خداوند این مدت لحظھ اي بیش نبوده است فقط آني! زیرا براي خداوند زماني نیست ھمانطور كھ مكاني نی
  مي فرماید كھ فقط دو سال یا دو روز یا دو ساعت از خدا بھ لحاظ سن كوچكتر است. این ھمان آن و لحظھ است. عكھ علي

  
مول زمانیت نمي شود. پس این پس در حقیقت خداوند قبل و بعدي ندارد كھ بخواھد یكي باشد یا دو تا! چون خداوند مش -٢٨

عالم، یكي یا دو است یك مسئلھ جاھالنھ و مشركانھ است ھم در یكي بودن و ھم دو تا امر كھ خداوند قبل و بعد خلقت 
  بودنش! ھم در یگانگي و ھم تفاوتش!

  
مي فرماید تا بوده انسان بوده است و خاكي جز خاك آدم در جھان نیست. یعني عالم ارض،  عپس ھمانطور كھ علي -٢٩

ون خداوند ھم قبل و بعد خلقت ندارد چون چو نھایتاً باید گفت كھ عمر انسان با جھان یكي است و  كائنات، قلمرو آدم است.
شامل  ،زمانیت ندارد و انسان ھم از روح اوست پس عمرانسان و خدا ھم یكي است. اصالً معناي مقام خالفت اللھي انسان

  ھمھ صفات الھي مي شود از جملھ ازلیت و سرمدیت و قدرت آفرینش! 
  

حد و مرزشان با خدا، نمي توانند این كرامت الھي درباره  حال آنانكھ براي دفاع از قداست خدا و غیرتشان و حفظ -٣٠
انسان را بپذیرند مشكل خودشان است نپذیرند یعني مقام خالفت اللھي و روح الھي را در خود انكار كنند و پیرو ابلیس 

  شوند!
  

ي زمان و احد و صمد و سرمد و خالق جدید است انسان ھم ھست زیرا برجاي او اگر خداوند وجودي المكان و ب  -٣١
  نشستھ و حامل صورت و سیرت و روح و اسماي اوست بقول خودش در كتابش!

  
و بدان كھ خداوند بھ ذات وحدانیش یكي و یكدانھ است و آن از قلمرو انسان كامل و خلیفھ مطلقش مي باشد كھ بر كل  -٣٢

زمین و آسمانھا و بر عالم غیب و شھود و ظاھر و باطن ھستي، احاطھ و والیت دارد. پس عمر خدا و جھان ھستي در 
  انسان ھم یكسان است.

  
وقتي از انسان سخن مي گوئیم ھم از انسان عام سخن مي كنیم و ھم انسان خاصي كھ انسان كامل و خلیفھ اوست.  -٣٣

ل قلب و روح بشریت است. پس بشریت في ذاتھ الھي و خلیفھ است! و زیرا این انسان خاص نفس واحده بشریت است و مث
  بھ فعل و صفات ھم بمیزاني كھ بر خویشتن علم و عرفان و شھود دارد دست مي یابد و بھ درجھ یقین!

  
برسد متحول بھ صفات فعلي و خالقیت مي گردد. و  كھدر حقیقت ھر معرفت و حكمت و باوري بھ درجھ اي از یقین  -٣٤

  كانون یقین دل است. پس فاصلھ بین باور ادعائي تا باور خالق ھمان فاصلھ بین ذھن و دل مي باشد.
  



٤٧ 
 

پس خداي قبل و بعد آفرینش و انسان قبل و بعد آفرینش داراي حقیقتي واحد است. و انسان بعد آفرینش انسان كامل و  -٣٥
و در وادي والیت اوست. پس انساني كھ ھنوز بھ این مقام نرسیده، انسان قبل از خلقت است یعني انسان  خلیفھ خداست

  عدمي و عمائي است. حال بنگرید كھ آیا انسان قبل و بعد مقام خالفت اللھي یكسان است یا متفاوت!
  

(خالفت) ھر دو ھم اینك وجود و حضور م كھ اگر انسان قبل از خلقت انساني و بعد از خلقت انسانيیپس درك مي كن -٣٦
دارند پس خداي قبل و بعد آفرینش ھم ھر دو حضور دارند و ھر دو یكي است و نیست! شاید از این منظر معماي یكي و دو 
تا بودن خداوند را در نظریات و شطحیات برخي حكیمان و عارفان بھتر دریابیم كھ این یكي یا دو تا بودن ِِ◌ عددي نیست 

  راسر مسئلھ تجلي و ظھور و عرفات است. بلكھ س
  

ھ در دین و ایمان ھبما مي گویند كھ چرا باید اینھمھ اسرار را بھ میان آورد و عیان و بیان كرد كھ موجب شك و شب -٣٧
مردمان مي شود و كافرشان مي سازد. پاسخ ما اینست كھ دیگر ایماني باقي نمانده است كھ بخواھیم نگران كفرشان شویم. 

ً كافرند و یا در خفا! و حداكثر اینست كھ كفر نھان ھم عیان مي شود. و چھ بسا كافران آشكار، ھ كفرشان  درمھ یا علنا
زمان فقط نفاق را مي شكند كھ لحدیث ایمان چھ كني! پس این اسرار در آخرا هبلرزند و ایمان آورند كھ: كافر نشد

ان را مي جھاند! و اگر مؤمني ھم باشد بھ عشق عرفاني میرسد. پس در طرناكترین كفر است و نیز كفر را مي شكند و ایمخ
ف نیست و مي تواند و البد مسئولیتش را پذیرفتھ ایم كھ مسئولیتي بھ تعار تمیان آوردن اسرار بھ ھوا و ھوس نبوده اس

و ما بیانگر و  ودش بودم زند كھ زھي سعادت! با این تفاوت كھ منصور صرفاً مدافع حق خقحالج وار برایمان ر يسرنوشت
  مدافع حق كل بشریت! و نمي شود كل بشریت را بدار كشید!

  
پس عشق بھ شناختھ شدن كھ اراده بھ آفرینش جھان بوده است ذات خلق جدید انسان ھم ھست. پس خودشناسي الھي  -٣٨

  تنھا راه بوجود آمدن است. و عرفان نفس، 
  

ن است پس فقط بواسطھ چنین عشقي است كھ مي توان جھان دشناختھ شپس كل جھان ھستي ھم مظھر عشق بھ  -٣٩
  ھستي را ھم شناخت و یافت. و اینست علم حقیقي و الغیر! 

  
و ھمین یك سخن ساده در ذھن آدمي بھ میزاني كھ تبدیل بھ باور قلبي و یقین روحاني مي شود در مقام صفات و افعال  -٤٠

یعني انسان  ان تالش آدمي در عمل بھ این باور در ھمان مرتبھ ذھن و عقالنیت است.از انسان ظاھر مي گردد و این بھ میز
بھ میزاني كھ بھ صمدیت و سرمدیت و خالقیت ذاتي و الھي خود باور دارد و بر این اساس دست نیاز بھ سوي خلق دراز 

ي ھراسد الوھیت الھي را از وجود خود نمي كند و در جھت انجام وظایف الھي خود بھ خدا اعتماد مي نماید و از غیر او نم
كھ قلمرو ظھور خدا از  د. پس عشق عرفاني در عرصھ باور و عمل استسبھ فعل مي آورد و خود الھي خویشتن را مي شنا

بشر مي شود و اینست خلق جدید و آفرینش عرفاني و شناختھ شدن خدا از انسان و شناختھ شدن انسان از خدا! كھ این 
با تمام وجودش مي پرسد كھ: من از خودش ھ اي آغاز مي شود و بھ قول معروف كلیك مي خورد كھ انساني آفرینش از لحظ

  چیستم! این ھمان عشق بھ شناختھ شدن است كھ عشق خدا در آفرینش است، بدان! 
  

نكھ او را پرستش آپس » انس و جن را نیافریدم مگر اینكھ مرا پرستش كنند«:كھ و نیز خداوند در كتابش مي فرماید -٤١
و عاشق او نباشد آفریده نمي شود. چون پرستش حاصل كمال عشق است. و انس و جن دو موجود صاحب اختیارند نكند 

پس  زیرا داراي كفر و ایمان ھستند پس فقط ایمان مي تواند بھ عشق و پرستش انجامد كھ آن ھم جز از شناخت نتواند بود.
ه مي شوند. یعني آنكھ عشق عرفاني نداشتھ باشد آفریده نمي شود و وجود صاحب انس و جن ھم بر عشق عرفاني آفرید

ریده شدن است. و مي فاختیاري نمي یابد كھ مختص انس و جن است. یعني فقط شناختي از خدا كھ بھ عشق برسد مستحق آ
بودي! پس آفرینش و ھستي دانیم كھ طبق كالم رسول خدا اھل جبر جملھ اھل دوزخند یعني كافرند و محكوم بھ عذاب نا

  خاص انسان حاصل عشق عرفاني است.
  

كل وجودش از درون و و با تمام وجود مي تواند باشد كھ عاشق با تمام و و پرستش عاشقانھ پرستش كامل و جامع  -٤٢
رون ھم برون با معشوق خود در وصلت و اتحاد باشد. یعني معشوق در باطن و جان و روح عاشق مقیم باشد و نیز در بی

درون آدمي باشد  در بیرون برخوردار شود. پس بایستي خداوند درجمالش را رؤیت نماید تا ھمھ حواس او ھم از این وصال 
و شناختھ شود و در بیرون ھم دیدار شود تا پرستش عاشقانھ ممكن باشد. و این جز از عشق عرفاني و خودشناسي الھي 

این شرط و امكان آفرینش و ھستي انسان است. و در غیر اینصورت آدمي ھنوز  برنمي آید و امكان لقاءهللا در برون! و
  آفریده نشده است و در عرصھ قبل از آفرینش خود و خدایش قرار دارد. در این معنا بمان! 

  
خداي قبل و بعد از آفرینش، خداي غیر قابل شناخت و خداي قابل شناخت است زیرا آفرینش بھ قصد ظھور و معرفي  -٤٣

این خدا ھمان خداي قبل است و  !یا خداي قابل شناخت و غیر قابل شناخت فرقي دارد؟ دارد و نداردآخداوند بوده است. 



٤٨ 
 

و شناخت حقیقي جز این نیست و ھر شناختي كھ بھ  شناخت خداست. پس جھان ھستي عرصھ تفاوت در امر شناخت است
  توھم است. بلكھ خداشناسي نرسد شناخت نیست 

  
آفرینش عرصھ ظھور ذات احدي حق است در صور و صفات و افعال! یعني خداوند فقط در جریان آفرینش شناختھ مي  -٤٤

اگر او را نمي رینش او كامل مي شود خداي را مي شناسد. فآشود یعني فقط آنكھ در حال آفرینش است و آفریده مي شود و 
 :شناسیم پس ھنوز آفریده نشده ایم. و جریان آفریده شدن و شناخت خدا امر واحدي است و آن جریان عشق عرفاني است

حق در  نیافریدم مگر آنكھ مرا بپرستند! كھ این پرستش برخاستھ از معرفت است: معرفت عاشقانھ! پس فقط عاشقان معرفت
  حال آفریده شدن و بھ وجود آمدن ھستند و این عشق عرفاني اساس پرستش است.

  
پرستش خدا نشود علم و معرفت نیست. ولي آیا علومي چون فیزیك و شیمي و نجر بھ اینكھ علم و معرفتي كھ منیز و  -٤٥

تنھا نمي شود كھ شاھدیم چنین  نجوم و ریاضیات و اقتصاد و جامعھ شناسي موجب خداپرستي و عشق الھي مي شود؟ نھ
عالمان و تحصیل كردگاني بھ كفر مي رسند و چھ بسا بھ جنگ با خدا و رسول و دین او بر مي خیزند پس بایستي این نوع 

دانست نھ حتي علم غیر علمي و قالبي! و اینست كھ این نوع علوم، علما و پیروانش را احمق و  معلوم را علم ضد عل
  قل را زائل مي كند و انسان را بھ اسارت مي كشد.دیوانھ ساختھ و ع

  
ست یعني علوم عدمي و عدم پرستانھ است اپس بدان كھ این علوم مدرن، علوم و شناخت عرصھ قبل از آفرینش انسان  -٤٦

ھ از و لذا خصم وجود انسان مي باشد و انسان را بھ اسارت و نابودي مي كشاند. یعني این علومي انساني نیست كھ برخاست
ل ئانسانیت بشر باشد بلكھ علومي است كھ حاصل آموزه و القائات شیطان بھ بشر است براي اینكھ بھ آفرینش انساني نا

  و خصم خود شود. نگردد
  

خداوند از صورت و سیرت و روح و اسماي خود بھ آدم بخشید تا آنرا سرمایھ آفرینش انساني و خالفت اللھي خویش  -٤٧
سازد ولي دچار وسوسھ ھاي شیطان شد و این سرمایھ را با شیطان معاملھ كرد. روحش را داد و این علوم و فنون نابودگر 

  آتشین شد.  -نوري تبدیل بھ موجودي شیطاني -نسان روحانينورش را داد و نار را گرفت. و لذا ارا گرفت. 
  

خداوند در ازل ماقبل از آفرینش و ظھورش، ذات مطلق بود كھ این ذات، نور مطلق بود و نور مطلق در عرصھ غیب  -٤٨
ات و الغیوب ھمان ظلمت است. و این ذات مطلق بود كھ در آفرینش بھ عرصھ ظھور و عرفات و شناخت آمد در صور و صف

نیھاي مستمر كھ ھمان جریان آفرینش است. پس صفاتش عین ذات اوست و افعالش عین اراده اوست و وافعال و دگرگ
فرینش او ظھور علم اوست و جملھ مظھر رحمت و كرم اوست بر عدم! كھ كمال این ظھورش انسان است و جمال انسان آ

و خالقیت اوست. اینست كھ حتي عشق جمالي بھ انسان دیگر، ھمان جمال ذات و مصدر ھمھ علوم و اراده و عشق و صفات 
عین عشق بھ خداست كھ اگر حقوقش رعایت شود بھ عشق عرفاني و پرستش حق مي انجامد و آفرینش انساني بشر و 

  ظھور خدا از چنین انساني! 
  

فیزیك و شیمي و ریاضي و پس یك عشق جمالي واقعھ اي ھزاران بار عالمانھ تر از عمري تحصیل علوم عدمي مثل  -٤٩
  امثالھم است! 

  
زیرا جمال انسان عصاره كل علم و عرفان و كرم و عشق و خالقیت خداست و عشق جمالي سرآغاز و بستر درك و  -٥٠

  ي و عرفان حق و پرستش است بھ شرط رعایت حقوق عصمت و عدالت در عشق! ھدریافت این علم ال
  

راد براي درك علم و عرفان الھي ھستند و آماده ورود بھ قلمرو آفرینش انساني و یعني عاشقان جمالي مستعدترین اف -٥١
  ! مي باشد مظھر كمال ذات ازل و جامع كلیھ اسماء و صفاتش و علمش و كرمش ،پرستش حق! زیرا جمال آدمي

  
ازد و اراده بھ شناختن سو فعال مي  ءعشق جمالي سرآغاز خلق جدید انساني است كھ روح ازل الھي در بشر را احیا -٥٢

بواسطھ معشوق، خالق مي گردد كھ در این عرفات متقابل است كھ ھویت الھي از میان این رابطھ  ھ شدنو شناختمعشوق 
توئي رخ مي نماید و خداوند شناختھ و پرستیده مي شود و در این شناخت و پرستش(عشق عرفاني) خلقت نوین   -من

  انساني محقق مي گردد. 
  

انسان در عالم ھستي بھ جمالش، اشرف مخلوقات است پس عشق جمالي ھم سرآغاز خلق جدید انساني و ظھور  اگر -٥٣
ھویت الھي از انسان است. و ھمھ چیز از جمال شروع مي شود و بھ جمال منتھي مي شود از جمال الھي بشر تا جمال 

ھ آنرا طلب كند مگر جمال اعالي پروردگارش را كھ آدمي را در نزد پروردگارش چیزي نیست ك«انساني خدا در لقاءهللا! 
   - سوره لیل» یدآ چون دیدار كند بھ مقام رضا و خوشبختي نائل
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ي پس فرق خداي قبل و بعد آفرینش ھم جز ھمین جمال نیست جمالي كھ صورت اسفلي آن در بشر است و جمال اعالی -٥٤

  ! آن در عرش اعالي پروردگار
  

و مھد عشق و عرفان! چرا كھ مجموعھ حواس و ھوش و ادراك آدمي ھم در  فرینش استآاز پس جمال انسان كل ر -٥٥
 ً عرفاني است! و بھ  ھمان صورت و حول محور سر اوست. پس این عشق، عشق بھ معرفت و ادراك و علم است و ذاتا

میزاني كھ حق عصمت و قداست این عشق رعایت مي شود این عشق ماھیت عرفاني اش را آشكار مي كند و تبدیل بھ 
دانشگاه علم و حكمت و معرفت حق و شھود الھي مي شود: آنكھ عاشق شود و عصمت گزیند چون بمیرد شھید است. 

فرینش جز انسان نیست كھ قلمرو وصال آت. پس فرق خداي قبل و بعد و شھید داراي مقام شھود الھي اس - صرسول اكرم
  ي باشد كھ یگانگي بود و نبود است.عشق خدا با خودش م
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  (نژادپرستی) امّ المظالم -7
  
  

  بسم اهللا احد
  

عادي تر از نژادپرستي نیست كھ بھ فضل الھي از میان ھمھ امراض رواني و تاریخي بشر، مرضي كھن تر و مخربتر و  -١
بواسطھ این قلم و نظر، براي نخستین بار كشف گردیده است ھرچند كھ صد و بیست و چھار ھزار پیامبر براي شفاي ھمین 
مرض آمده اند. ولي ھرگز قبل از این، این مرض ژنتیكي و تاریخي بشر، آسیب شناسي و تبیین علمي و عرفاني نشده بود و 

ني نیافتھ بود. و بزباني دیگر این كفر بشر است كھ مكاشفھ و تبیین علمي یافتھ است و نیز شیطان افایش نیز بیان عرفش
در این باب دھھا رسالھ نوشتھ ایم ولي در اینجا قصد داریم  -صژنتیكي بشر كھ چون خون در رگھا جاریست بقول رسول اكرم

رھنگي آنرا نشان دھیم تا این كھنھ ترین مرض و راز بدبختي ھاي بشر برخي آفتھا و بروزات روزمره و رفتاري و ف
  محسوس تر شناختھ شود و سرنخھایش بدست آید.

  
خودپرستي رھائي ندارد. ولي نژادپرستي یك خودپرستي  زآدمي در حیات دنیا بھ ھر مقام معنوي ھم كھ برسد باز ھم ا -٢

ي بشر را ھم فلج و تباه مي سازد و از بشر حیواني شیطان صفت و رذل و شیطاني و مالیخولیائي است كھ حتّي غرایز حیوان
  بي عاطفھ و دیوانھ و عذاب پرست مي پرورد و نام این فالكت را عشق مي نامد.

  
ً فرھنگ و روحیھ نژادپرستانھ بر محور غریزه جنسي و تولید مثل پدید آمده است -٣ كھ حیوانات ھم آن را دارند.  .مسلما

ولي چرا ھیچ حیوان نژادپرستي نداریم كھ براي حفظ و بقاي نسل خود میل بھ نابودي ھمھ داشتھ باشد و آنگاه ھم كھ نتواند 
نسل خود را تصاحب كند براي انتقام نسل خود براندازد. پس نژادپرستي یك طبع حیواني نیست. طبع الھي بشر ھم نیست. 

رابطھ جنسي قصد تملك جنس مخالفش را نمي یابد و  ياني بشر است. زیرا ھیچ حیواني پس از برقرارپس طبع شیط
ولي انسان نژادپرست و شیطان زده  .ھایشان مي كند تا زندگیشان را بكنندرفرزندانش را نیز چون بھ حدّ خود كفایي رساند 

را تصاحب مي كند و برده و بنده خود مي سازد تا بتواند. و د و مي گریزد و یا اگر ماند جنس مخالف و فرزندانش ییا مي گا
  ھمین كھ منشأ ھمھ شقاوتھا و رذالتھاي بشر است. نياگر نتوانست انتقام مي ستاند. نژادپرستي یع

  
والدیني كھ ھیچ حق انتخاب و اختیاري متفاوت از خودشان براي فرزندان خود قائل نیستند داراي این مرض و شیطنت  -٤

  شند. زن و شوھري ھم كھ در قبال یكدیگر اینگونھ اند بنیاد این ظلم را نھاده ا ند.مي با
  
پدري كھ فقط باورھا و فرھنگ خودش را برحق مي داند و براي ھمسر و فرزندانش حقي جز این قائل نیست و در غیر  -٥

یق و احساسات خودش را برحق مي اینصورت آنھا را طرد و لعن مي كند داراي ھمین شیطان است. و زني ھم كھ فقط سال
داند وغیر آن را در ھمسر و فرزندانش طرد و سركوب مي كند یك بیمار نژادپرست و شیطان زده است و براستي بشر اگر 

  تنھا حیوان بیمار و دیوانھ روي زمین است از بابت ھمین مسئلھ است.
  
ي كھ گائیده مي شود. مسئلھ اینست كھ در این گایش چھ آیا براستي چرا مردي كھ مي گاید احساس خدایي مي كند و زن -٦

فاجعھ اي رخ مي دھد و چھ شیطاني بر نفس طرفین وارد میشود كھ آنھا را این سان احمق و بیرحم و متجاوز مي سازد كھ 
است كھ حتي بھ فرزندان معصوم خود ھم رحم نمي كنند اگر نتوانند آنھا را بازیچھ ھوسھاي خود سازند. بھ ھمین دلیل 

یي پدید مي آید. چرا كھ دین خدا آئین استقالل وحداني شخصیت بشر ھابا دین و ایمان در چنین خانواده  يبزرگترین دشمن
سرنوشتش مي سازد تا نھایتاً انساني خداي گونھ شود. یعني كل است كھ بھ او حق انتخاب و اختیار مي دھد و او را مسئول 

تا و نزائیده و زاده نشده. پس واضح است كھ مكتب اصالت گایش بزرگترین خصم دین موجودي یگانھ و بي نیاز و بي ھم
است. زیرا تمام حقوق را بر اساس گائیدن و گائیده شدن و زائیدن و زائیده شدن قرار مي دھند و چون خدا و انسانھاي 

  پرستي قرار مي گیرند.ادخداپرست بر بي تائي و نزاده بودن و زائیده نشدن زیست مي كنند در نقطھ مخالف نژ
  
انسان نژادپرست و شیطان زده ھمھ را شبیھ و ھمسان خودش مي خواھد و الاقل ھمسر و فرزندانش را. این مسئلھ در  -٧

سطح كالن از حكومتھاي نژادپرست نیز آشكار است كھ ھمھ مردم را مشابھ حاكمان مي خواھند بھ لحاظ عقیدتي و راه و 
كھ استبداد و خفقان و ظلم حكومتي نیز وجھ كالن ھمان نژادپرستي در خانواده است. و مھم  روش زندگي. پس مي بینیم
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نیست كھ توجیھ این ھمسان سازي چھ مذھب و مكتبي باشد. ھرچھ كھ باشد شیطاني است. دموكراتیك سوسیالیستي و یا 
  مذھبي.

  
فاني ترین و عاشقانھ ترین علوم و حكمت و مذھب پس بدان كھ حتي كاملترین مذاھب و مكاتب و نابترین شریعتھا و عر -٨

اش دیگران را ھمسان خود سازد، آن فرد و آن مكتب  ھھ سلطھ بر دیگران شود و كسي بخواھد بھ واسطربھرگاه كھ ح
الاكراه في الدین مي باشد كھ خداوند این را میزان حق و باطل و رشد و تباھي  یشیطان زده شده است و این حقانیت جھان

در جامعھ قرار داده است. و ھركھ این میزان را نادیده انگارد بھ شیطان نژادپرستي مبتال شده است حتي اگر عالم رباني و 
  عّالمھ دھر باشد.

  
زور بھ ھمسر و فرزندانش تحمیل كند و اگر نپذیرفتند انتقام  پس بدانكھ ھیچ كسي حق ندارد عقیده و سلیقھ خود را بھ -٩

  بستاند حتي اگر نظرش كامالً برحق باشد.
  

ً برحق ترین باورھا و نظرھا بیش از سائر اعتقادات  -١٠ در خطر شیطان زدگي قرار دارد و شیطان پس بدان كھ اتفاقا
ت. ھمانطور كھ شیطان ھمواره در كمین مؤمنان است و با نژادپرستي و ھمسان سازي بھ توحیدي ترین نظریات نزدیكتر اس

كافران كاري ندارد. زیرا كافران با دین خدا كاري ندارند و با حقیقت بیگانھ اند و اگر شیطان بھ آدم و حوا یعني زن و 
از اھّم واجبات  شوھرھا اینقدر نزدیك است بھ این دلیل است كھ این رابطھ قلمرو كمال رحمت و ھدایت الھي است و ازدواج

است. و شیطان شجره بر رحمت این رابطھ وارد مي شود تا آن را بھ عداوت بكشاند و طرفین را گمراه سازد تحت عنوان 
  عشق كھ اسم مستعار خودپرستي نژادي است.

  
زندگي قرار مي مثالً این از شیطنت و ظلم نژادپرستانھ است كھ فردي رضایت خانواده و نژادش را محك ھر انتخابي در  -١١

شد تبعیت از آن ھدایت بخش باالق ھم موروثي و نژادي اخدھد و نھ ارزشھاي الھي را. ھرچند كھ حتي اگر آن مذھب و 
  دایت بر حق انتخاب عالمانھ و محققانھ است.ھنیست چرا كھ اصل 

  
خانواده در عصر جدید نتیجھ تاریخي وپاشي راین حقیقت را نیز باید درك كرد كھ فرار از خانھ و خانواده و بطور كلي ف -١٢

عمري ظلم درون خانوادگي مي باشد. ظلمي كھ تحت عنوان عشق تقدیس مي شود. بنابراین راه رھایي از این ظلم فرار از 
خانھ و خانواده نیست بلكھ ماندن و جھاد كردن بر علیھ این ظلم است. زیرا چھ بسا كسي كھ از خانھ مي گریزد فردي سلطھ 

ظالمتر است كھ نتوانستھ ستم خود را بر خانھ حاكم سازد و اینك مي رود تا با اقتداري بیشتر براي انتقام بھ خانھ و گرتر و 
  نژادش بازگردد.

  
و لذا زنان بدینوسیلھ خود را خدا مي زیرا مھد تولید مثل است بدان كھ اصل تنھ شیطان شجره موجودیت زن است  -١٣

د كھ این ندر آنان نھاده بھ عنوان حربھ سلطھ بر علیھ شوھر و فرزندان خود بھ كار مي گیر پندارند و از رحمتي كھ خداوند
لطیف ترین نوع شیطنت و ستم و تباھي در خانھ است كھ معموالً اگر مردان تسلیم این سلطھ نشوند بھ روشھاي لطیف آنان 

رزندان را بھ تمام و كمال ببلعند و این علت العلل فاجعھ را از خانھ مي رانند و والیتشان را بر سر فرزندان قطع مي كنند تا ف
اي است كھ این دوران را تباه ساختھ است. كھ مردان را تبدیل بھ مفسدین جنسي نموده و فرزندان را دچار واژگونساالري 

ھمجنس  یش نسلي ھستیم كھ دخترانش مردوارند و پسرانش زن صفت. و این زمینھھویتي ساختھ است و لذا شاھد پیدا
  گرایي در عصر جدید است. كھ باعثش مردخواري و بچھ خواري زن است و بي غیرتي و بي ایماني مرد. 

  
یا گائیدن برتر است یا آبھ زبان ساده باید گفت كھ نژادپرستي حاصل نبردي بین زن و شوھر است درباره حق گایش كھ  -١٤

جود است چنین بشري كھ حقي جز در گایش جستجو نمي كند. گائیده شدن؟! پس بنگر كھ چھ سان حقیر و مبتذل و بي و
ني را ھم احقي كھ حیوانات درباره اش بھ صلح رسیده اند و بشر خونخوار شده است و لذا در این نبرد حتي ھمین حق حیو

است كھ و این سقوط از حیوانیت ارضائي و ھم جنس گرایي مبتال گشتھ است  - گائي یعني خود -از دست مي دھد و بھ خود
براستي كھ  -قرآن» كشتھ باد انسان كھ چھ قدر ناسپاس است«قرآن كریم اكثر مردمان را پست تر از حیوانات نامیده است.

نژادپرستان بدستان خود بھ قتل مي رسند و صھیونیزم بزرگترین عبرت و حجت این خودكشي و سیماي آشكار خونخواري 
  ! است ست و شیطان پرستبشر نژادپرست و پائین تنھ پرست و عورت پر

  
این سقوط و خود براندازي عذاب غفلت از باالتنھ و جمال الھي ھمسر است كھ او را در پائین تنھ ھالك كرده است.  -١٥

یعني نژادپرستي و گایش پرستي عذاب غفلت از جمال الھي بشر است كھ سّر آفرینش و عصاره كل علم و عشق و كرامت 
  دپرستي واضح ترین نماد حماقت و شقاوت بشر است. خدا در انسان است. پس نژا
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بدان كھ انسان نژادپرست موجودي حریص و شھوتباره و ربائي(فزوني طلب) و جاسوس مشرب و حقیر و بي رحم و  -١٦
ئیل ملتي قالبي است كھ بر این اخونخوار و نابودگر است. و ھمھ رذائل بشري از محصوالت این شجره خبیثھ است. و اسر

مذھب تأسیس شده و عبرت جھانیان گردیده و قتلگاه ھمھ نژادپرستان روي زمین است و انواع نژادپرستان را در سراسر 
نژادپرستي، عداوت با نژاد است ھمانطور كھ ذات  ذاتزیرا  .جھان بھ خودش مبتال ساختھ و با خودش بھ نابودي مي كشاند

نژادش مي از اثبات خود بھ نژادش جھت پرستیده شدن، بھ انتقام  سان نژادپرست براينا .عورت پرستي جنگ با آنست
  ست. ارسد. و لذا ھمھ عواطف درون نژادي وارونھ 

  
پس ھمھ مظالم و مفاسد و عذابھاي بشري حاصل عورت پرستي بشر است كھ حاصل انكار و غفلت از جمال الھي  -١٧

و شھر و قومي مي بیني حاصل این شیطان است كھ ھر خانھ انسان است. و ھر ستم و بیرحمي و شقاوت و انحطاطي كھ در 
  بھ جان انسان افتاده است. 

  
اگر كسي را در دام ربا و وامھا اسیر مي بیني حاصل نژادپرستي اوست كھ مي خواھد ھمسر و فرزندانش را از خود  -١٨

  پرستي است.  تادپرستي و عورراضي كند نھ خدا را! پس ربا كھ جھان را در خود مي سوزاند محصول مستقیم از نژ
  

ھ مال كدام عورت است چھمھ تشنجات بي پایان زناشوئي حاصل نرخ گذاري بر سر عورت است. و نتیجھ اینكھ ب -١٩
  عورت نر یا ماده.

  
علتي جز نژادپرستي و جنگ عورت بین زن و مرد ندارد كھ  ،فرار جوانان از خانھ كھ منشأ اعتیاد و فحشا و ایدز است -٢٠

  چھ كسي باید خدا و شاه باشد! 
  بقي ماجرا را بخوان از این مجمل!و ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٣ 
 

  (عصمت عملی) از وجه نظر -8
  
  

  اظریننبسم اهللا انظر ال
  

تعامل و ارتباط آدمي با عالم و آدمیان كھ مجراي درك و كسب وجود است از وجوه گوناگوني صورت مي گیرد كھ دربھا  -١
ي را ھم بھ جنسو فروج وجودند كھ نخستین و مھمترین آنھا ھمین حواس پنجگانھ و یا بھ نظر ما شش گانھ اند(كھ ما حس 

ي، ذوقي(چشائي)، بویائي، لمس و جنسي. كھ البتھ حس جنسي را مي توان : تعامل و ارتباط سمعي، بصر)آنھا افزوده ایم
حس جامعي دانست كھ سائر حواس را بھ خدمت مي گیرد و عضو این حس ھم جزء اعضاي جنسي بدن نیستند كھ مھمترین 

و بھ خدمت حس  را كھ باالتنھ اي و جمالي ھستند بھ پائین تنھ مي كشدحواس پنجگانھ سائر آن عورت است كھ گوئي ھمھ 
كند. جنسي می -ا تبدیل بھ ادراك نژاديجنسي و غریزه تولید مثل مي آورد و بدین طریق ادراك باالتنھ اي و معنوي و نزادي ر

و ھیچیك از حواس پنجگانھ باالتنھ اي ھمچون حس باصره و چشم در این خدمت رساني فعال و تعیین كننده نیست و این 
یي، قلمرو بروز عشق جنسي است و نیز مھمترین عرصھ ھرزگي و شھوتبارگي و بي عفتي رابطھ حسي جنسي با حس بینا

  مي باشد.  يو تباھي عصمت بشر
  
ا چگونھ و بھ چھ مقصودي آنر  اینكھ !بدان كھ ھیچ حس و عضوي از آدمي بھ اندازه نگاھش در سرنوشتش دخیل نیست -٢

  و در كدامین سو بھ كار گیرد و بچرخاند. 
  
ھمانطور كھ قبالً نشان دادیم ادراك غائي بشر در ذھنش از مجموعھ حواس نھایتاً بھ صورت نظري و شھودي و صوري  -٣
  رسد.یتاً بھ لقاءهللا میامعاد ھمھ حواس و ادراك ھمانا نظر است كھ نھ رسد. پس مبدأ وم مي خورد و در اندیشھ بھ ثبت میرق
  
ً شھودي صاین حقیقت بخصوص در قلمرو عرفان نفس  -٤ د چندان شدیدتر عمل مي كند. یعني ھمھ معارف وجودي نھایتا

مي شوند و یقین مي گردند. ھمانطور كھ مجموعھ شناخت و علوم بشري ذاتاً بھ سمت خداشناسي در حركت است كھ كمال 
  لقاءهللا است.در  خداشناسي ھم 

  
حلھ از زندگي یك جمال خاصي در چشم و دل ھر و اما در عرصھ حیات و سرنوشت دنیوي بشر نیز ھمواره در ھر مر -٥

فردي تعیین كننده سمت و سوي سرنوشت و ماھیت اعمال و امیال و ادراك اوست و بستھ بھ اینكھ صاحب آن جمال كھ در 
  یا اولیاي شیطان!  و كافر، یا مؤمن، رئوف یا شقي، عالم یا جاھل، از اولیاءهللا :چشم و دل فرد نقش بستھ، چھ كسي باشد

  
در فرھنگ دیني ھم مي دانیم كھ چھ اھمیتي در قلمرو تقواي نگاه و عفت و عصمت چشم وجود دارد تا آنجا كھ در حدیث  -٦

ھ رعایت عفت نگاه حضور دارد. و بقدسي آشكارا، اصل زنا بھ نگاه نسبت داده شده است و در قرآن كریم ھم صریحاً امر 
و فریاد كھ ھر چھ دیده بیند دل كند یاد! پس شاھراه ارتباط قلبي انسان با جھان، بقول باباطاھر ما، از دست دیده و دل ھر د

ارتباطي تمام وجودي كھ كل حواس و ھوش و اراده بشر را فرا مي گیرد زیرا آنكھ از  یعنيچشم اوست. و ارتباط قلبي 
من باشد آدمي را بھ دشمني با دل وارد مي شود بر عرش وجود مي نشیند و فرمان مي راند. اگر او دش رطریق دیده ب

  خودش مي كشاند و دیوانھ مي كند.
  
نظر و نگاه و دیدن و شھود، از مھمترین مسائل معرفت دیني و معرفت شناسي عرفاني است و آنانكھ این مسئلھ بس  -٧

. مسئلھ انكار مھم وجودي را درنمي یابند در ھمھ مسائل عقیدتي و دیني و عرفاني دچار بن بست و تردید و شرك ھستند
در حیات دنیا ھم غایت این امر است كھ موجب سقوط در شرك و نفاق مي شود و ھدایت را باطل مي سازد بقول لقاءهللا 

دنیا و با ھمین چشم سر كھ ریشھ حیات قرآن! زیرا آنانكھ قائل بھ دیدار خدا نیستند اھل ھدایت نیستند! یعني آنانكھ در ھمین 
جمال وحداني حق نیستند پس بھ جستجوي چیستند جز ھرزگي و امیال نفساني و جمالھاي میراي  در دل دارد، بھ جستجوي

اھل دنیا! وگرنھ باور بھ لقاءهللا در حیات آخرت كمترین تأثیري در ھدایت دنیا ندارد. آنچھ كھ حواس و ھوش آدمي را 
در دنیا. تا دنیا فنایش معلوم شده و بقایش در  متمركز و متوجھ بھ وجھ هللا(جمال خدا) مي كند باور و شوق دیدار اوست

سمت وجھ هللا رخ نماید كھ بقیة هللا است. و این تنھا و تنھا راه و روش حفظ حجاب چشم و عفت و عصمت دل است. اینست 
  وجھ رب در قرآن كریم مكرراً  بھ اھل ایمان تذكر داده شده و شرط الزم و واجب براي ھدایت است. ءكھ ابتغا
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نھ خناسان و اجنھ و شیاطین مصون نمي ماند. وگرنھ چقدر مي خپس جز نگاھي كھ در جستجوي لقاي رب است از ر -٨
شود از دنیا و جمالھاي نامحرمان روي گرداند و تازه چشم دل را چگونھ مي توان از نامحرمان پوشاند و دیده فروبست. چھ 

مشغول چشم چراني و تجسس و ھرزگي است! و این امر بھ بسا چشم سر از نامحرمان روي بر مي گرداند و چشم دل 
معناي عدم رعایت حجاب نگاه نمي شود، بدان! حجاب نگاه بسیار مھمتر از حجاب تن است. و حجاب تن و نگاه بدون 

  جستجوي لقاي خدا، تالشي بیھوده و نفاق انگیز و مستھلك كننده است. این ھر سھ را توأمان رعایت نما!
  
حقیقت عصمت است. و ھم حجاب تن، شریعِت عصمت است، حجاب نگاه، طریقت عصمت است و جستجوي لقاي خدا  -٩

این از ال است تا هللا! زیرا ھر گز الالھ بدون االهللا قدرت و پایداري ایجاد نمي كند. امر بھ نگاه مكن بایستي منجر شود بھ اال 
  پرستش نیست!بھ خدا! زیرا ھیچ جمالي جز وجھ هللا قابل 

  
پروردگارا بر ما نظري كن و پروردگارا بھ ما نور چشم اعطا نما و نورمان را كامل «: اوند مي خواھیم كھدوقتي از خ -١٠
ما نظر ھ روي بر نگرداند و ب نور و بینائي را از براي چھ مي خواھیم. از او مي خواھیم تا از مااین  باید بدانیم كھ» فرما

  را بیفزاید تا رویش را دیدار كنیم تا جز او نبینیم و تحت نظر او حیات و ھستي جاوید یابیم! كند و نور چشمان ما
  

ي گزاف از دنیا مي ئبراي مؤمنان اھل حجاب و عفّت كھ كل زندگیشان بر این مدار مي چرخد و از برایش ھزینھ ھا -١١
شان گردد و در عوض دلشان النھ خناسان و شیاطین پردازند حیف است كھ این روي گرداني از دنیا و نامحرمان موجب كوری

ھ این دیدار بشود و مي شود اگر ابتغاي وجھ رب نباشد اگر االهللا در پي الالھ نیاید. یعني جستجوي لقاي پروردگار و عشق 
اقي سلطھ جھاني شیطان آریل(رسانھ ھا) خسر الدنیا و آخرت مي شوند و دچار نف اگر نباشد اھل عصمت خاصھ در عصر

جنون آمیز و مھلك مي گردند و فرومي پاشند. زیرا تا كي مي توان چشم را بر اینھمھ غوغا و وسوسھ ھاي اجنھ و خناسان 
و شیاطین فروبست و از این طریق عصمت دلي را تضمین نمود. تا چشم دل در ابتغاي وجھ رب نباشد چشم سر توان حفظ 

  حجاب و عفاف ندارد و دیوانھ مي شود.
  

پیر طریقت یا امام ھدایت مي نامیم. زیرا وجھ هللا ھمان امام را اّما سمت و سوي وجھ هللا كجاست؟ ھمان كسي كھ او  و -١٢
زمان است و مؤمنان و اولیاي امام زمان ھم بھ مثابھ وجوه امام ھستند پس وجھي از وجھ هللا مي باشند. و فقط نقش جمال 

قادر است كھ چشم و دل را از رخنھ نامحرمان و شیاطین مصون دارد و این سّر یكي از این وجوه الھي در چشم و دل آدمي 
ت ولي چھ كسي جمال امام زمانش را دیدار كرده است جز كسي كھ سوجود امام اآن عصمت است كھ سرچشمھ الھي 

یمت شمار تا دل و براستي دیدار كرده است. پس آنكھ دیدار كرده، خود وجھي از وجھ امام است پس جمالش را دریاب و غن
  جانت جوالنگاه ناپاكان نشود و غارت نگردد.

  
ه شیاطین نمي كند كھ ھمسر و فرزندان در رأس اھیچ نقشي بھ اندازه نقش جمال اھالي نژاد، دل را جوالنگ و بدان كھ -١٣

عشق! حضرت آدم ھم آن قرار دارند. پس واي بر جمال فاسقان كھ دل را بھ آتش مي كشد آتشي كھ عذاب النار است و نھ 
  بواسطھ عشق بھ حوا و دل دادن بھ او مبتالي بھ ابلیس گردید و از بھشت خارج شد و بھ عداوت با حوا رسید.

  
ھر مؤمني كھ حامل اسم المؤمن از اسماي الھي است اگر براستي مؤمن باشد یعني شعاعي از نور امامش باشد وجھي  -١٤

دل را بھ شوق لقاي پروردگار بھ پرواز مي آورد و ور خداست كھ بر دل نشیند از وجھ هللا است و جمالش، پرتوي از ن
  اینست سیر الي هللا بر صراط المستقیم و قلمرو عصمت و فطرت الھي و خلق جدید انساني تحت الشعاع نگاه امام!

  
  بعكس نیز!اندیشھ و احساسات آدمي معلول نوع نگاه و ماھیت نظر كردن او بھ عالم و آدمیان است و  -١٥
  

این امر دارد كھ چشم آدمي در این جھان بھ جستجوي چھ باشد. بھ جستجوي ھر چھ باشد دل و روان و  ھپس بستگي ب -١٦
ي چشم آدمي رزاق كل وجود اوست. اگر در پي خدا باشد از خدا روزي یعناندیشھ اش را با ھمان مطلوبش تغذیھ مي كند. 

وجودش مي رساند و اگر در پي شھوات و سلطھ گري باشد وجودش را تحت سلطھ  مي خورد و این روزي را بھ ھمھ اركان
  سلطھ گران و شیاطین درمي آورد.

  
ھركھ در جستجوي دیدار «پس بدان چشمي كھ خدا را بجوید دیدار مي كند ھمانطور كھ خود در كتابش فرموده:  -١٧

  »پروردگارش باشد البتھ ھنگام دیدار مي رسد.
  

پس چشمي كھ در جستجوي غیر خداست بھ تاریكي دچار مي شود و حتي بر دنیا ھم كور مي شود. زیرا خداوند  -١٨
و آن چشمي كھ او را جستجو مي كند از او نور مي یابد تا ». ھركھ را خداوند نورش نبخشیده نوري ندارد«فرموده: 

جوي لقاي اوست از این نور برخوردار و بینا مي شود. و آسمانھاست و فقط آنكھ در جست دیدارش كند. زیرا او نور زمین و
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ندارد. كھ  تدر غیر اینصورت دچار ظلمات است. پس ھرچھ مي بیند و مي یابد توھمات و ھیوالست كھ ھیچ ربطي بھ واقعیا
بر  این صور ظلماني ھمچون توھماتي ھستند كھ آدمي در تاریكي شب مي بیند و ھمواره در ھراس است. پس ھراس حاكم

  مدرن حاصل كوري اوست. آنكھ بیناست در امنیت است زیرا جز حق و آیات الھي نمي بیند.انسان 
  

پس سمت و سوي نور و روشنایي ھمان جستجوي جمال پروردگار است كھ قبلھ دنیویش صورت اولیاءهللا است كھ  -١٩
د درباره اش تفكر كنند. ریادگار گذاشت تا اھل خ جملھ مؤمنان آیین ابراھیم حنیف ھستند كھ در خانھ كعبھ نشاني از خود بھ

اص ایشان است كھ این قبلھ مخصوص امام خھمانطور كھ خداوند نیز در كتابش فرموده ھر فرد و گروھي از مؤمنان را قبلھ 
  -قرآن» و اوست موالي ھمھ قبلھ ھا«زنده است. 

  
ست كھ كتاب وجود را یھستند چشمانشان داراي نورو بدان آن چشماني كھ داراي قبلھ اي زنده و الھي و جمالي  -٢٠

  ھمچون قرآن مي خواند و بیان مي كند و بدین گونھ انسان مي شود. پس نگاه آدمیست كھ او را انسان یا شیطان مي كند.
  

كنید اینست كھ خداوند در كتابش كساني را كھ بر سر قبلھ جدال مي كنند سرزنش كرده و مي فرماید بھ ھر سو كھ نظر  -٢١
لق جدید حاصل نگاه خآنجا خداست و ھمھ سمتھا سمت خداست. براي كسي كھ قبلھ اي زنده دارد كھ نقش دل اوست. و 

  آدمي بخویشتن است از منظر نگاھي كھ امامش بھ او دارد و قبلھ گاه اوست. 
  

  مت و عرفان عملي!گفتھ و معلوم شد درس عصمت عملي است از براي اھالي دین و اخالق  و حككھ پس آنچھ  -٢٢
  

پس درك مي كنیم كھ این درس عصمت عملي ھمان نظر الھي بھ انسان و نظر انسان بھ پروردگارش مي باشد و چشم  -٢٣
در چشم حق دوختن است و كل حیات و ھستي ظاھري و باطني خود را تحویل او نمودن و او را حافظ و وكیل و موال و 

و سریعترین و آسانترین راه نجات و رستگاري است كھ راط المستقیم و كوتاھترین رزاق و شاھد خود قرار دادن. و این ص
اساس آن باور و شوق بھ لقاي رب در حیات دنیاست. و بدان كھ امام معصوم و جملھ معصومین نیز از ھمین منظر است كھ 

ھ این وادي عصمت ملحق شده مظھر عصمت حق در خلق ھستند. پس ما ھم فقط با چشم در چشم امام حّي دوختن است كھ ب
  و فطرت الھي در خود را زنده و برپا و حراست مي كنیم.

  
این نظارت الھي امام را برخود گماردن و جز بھ نظر او توّجھ نداشتن در صورتي و شرایطي بھ تمام و كمال خالق و  -٢٤

بھ دلیل نور ایمانش بھ محاصره شیاطین كھ ھاي زندگي  منظور مي گردد كھ آدمي در بحراني ترین و ناامن ترین موقعیت
انس و جن درآمده و ھیچ دوستي ندارد با تمام قدرت براي احیاء و برپائي فطرت خدا و معارف توحیدي عمل كند بھ اعتماد 

و فقط در چنین شرایطي است كھ خداوند در ھمھ اركان و لحظات زندگاني حاضر و ناظر و فاعل و و ایمان و توكل بھ او! 
ً دیدار مي شود در زماني كھ جز او ھمھ دشمنند. تد و قادر و قھار و حافظ و رزاق یگانھ، درك و تصدیق و نھایموجو ا

  اینست عصمت عملي و خّالق!
پس در مي یابیم كھ عصمت یك احساس طھارت موھوم و منفعل و منزوي و عافیت پرست نیست بلكھ مقتدر و شجاع و  -٢٥

ائي حقیقت و عدالت و معرفت و شریعت! آدمي تا براي خدا، یكھ و تنھا نگردد امامش را پھلوان عالم است در عرصھ برپ
كھ حاصل عصمت دل و نگاه است. زیرا آدمي تا پاك پاك نشود بینا نمي درنمي یابد با تمام وجود! و اینست شرایط لقاءهللا 

و سوي واحدي دارد، تنھائي در میان! پس شود و جمال عصمت و فطرت هللا را دیدار نمي كند. پس عصت و تنھائي سمت 
اگر علي مرتضي در ھمھ سو جز او را نمي دید از این بابت بود كھ خود او شده بود در درون! پس عصمت، ھویت است نھ 
منیت! و بي عصمتي ھم جز منیت نیست! پس عصمت، امحاي من در ھوي ذات حق است و ظھور ھو! قل ھو هللا احد! بگو 

یكي است! پس این اقرار بھ یگانگي ھم براي اھل ایمان سرآغاز حركت بسوي عصمت و ھویت است.  است وكھ او ھمان خد
و تشخیص بین این من و او، كل معرفت زیرا مؤمنان با اوي الھي در وجود امام روبرو ھستند نھ با من امام! و درك و باور 

شناختھ و تصدیق نگردد والیت امام پذیرفتھ نشده و ایمان فرد  امام بھ نورانیت حق است. و تا این ھوي اللھي در وجود امام
خالص نیست. و این امر فقط در رابطھ با امام معصوم نیست بلكھ در رابطھ با ھر پیري در ھر درجھ از والیت ھم مصداق 

ست كھ شاھد و حاكم چون كسي را بعنوان ولي پذیرفتي و تحت والیتش قرار گرفتي بدان كھ خدا«دارد طبق این كالم خدا كھ:
پس درك و شناخت خدا در رابطھ با پیر، كل ماجراي ایمان و والیت و امر ھدایت است. و رسیدن بھ این حد » و ھادي است.

اردات عرفاني، امتحانات قلبي بزرگي را پشت سر مي نھد  از معرفت، آستانھ الحاق بھ والیت حق است كھ فرد اھل ایمان و
شود تا اھل والیت گردد. و بدان كھ این بزرگترین واقعھ وجودي براي اھل ایمان است. و امتحان  و باید در آن مقبول حق

از درب نگاه است چرا كھ نگاه، آئینھ و مدخل جھان بر دل است و راه ورود امام! و فقط كسي در این امتحان دل، شدن دل، 
مال پیرش نقش نكند و با نگاھش جمال پیرش را دمادم سربلند مي آید و اھل والیت حق مي گردد كھ چشم خود را جز بھ ج

دریافت والیت ما كاري بس كبیر و خطیر «بر لوح دلش، نقش زند. یعني فقط اھل عصمت، استحقاق والیت حق را دارد. 
» است كھ جز ملك مقرب و پیامبر مرسل و مؤمن امتحان شده بھ دل در نزد خدا، از توان پذیرش و حملش عاجز است.

  - ععلي
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  (سرّ غیبت امام زمان) ولی شناسی -9
  
  
  

  بسم اهللا الولی
  

ارتباط مستقیم  رازغایب شد تا خداي را براي بندگان مؤمن حاضر و ظاھر نماید. یعني غیبت امام زمان،  امام زمان -١
  انسان آخرالزمان با خداست از راه خودشناسي. 

  
امام زمان تنھا انسان زنده اي است كھ با روح انساني خود ملحق بھ ذات خدا و فناي در او گردید كھ این الحاق و فنا،  -٢

  راز ارتباط مستقیم انسان آخرالزمان با خداوند است. چگونھ؟ 
  
براي درك این راز بایستي نخست معنا و حقیقت امام را دریافت! امام كسي است كھ بھ اّم ذات خود ملحق است و با ذاتش  -٣

در عرصھ صفات، یگانھ است. یعني صفاتش مظھر ذات وحداني انسان است. و او بھ نفس واحده بشریت ملحق و با آن یكي 
  است. اینست مقام امامت كامل و مطلق! 

  
س امام كامل و مطلق كسي است كھ مظھر ذات خداست. و اینست راز غیبت امام زمان! زیرا او از بشریت خود فنا شده پ -٤

و بھ خدا بقا یافتھ است. پس او از غایت ظھور ذات الھي خود است كھ غایب شده است یعني غیبتش از كمال ظھور و 
  حضور است. 

  
زمان باشد در این فرج با پروردگارش دیدار مي كند نھ با بشریت امام! این  بھ ھمین دلیل ھركھ در جستجوي فرج امام -٥

نیست یك واقعیت مجسم است. و این معناي ھیكل نوري  ھواقعھ براي بنده بھ تمام و كمال محقق شده است. پس این یك نظری
   امام است كھ نور خداوند را از عالم ارض طالع نموده است.

  
نخواھد دید ھمانطور كھ خودش در  ازدھم را در صورت بشري بعنوان فرزند امام حسن عسگري پس دیگر كسي امام دو -٦

ھمانطور كھ طبق روایات ھویت ظھور جھاني ایشان بھ سن حدود مرا نخواھد دید!  اً دیگر كسي ابد :خطبھ سباسب فرموده
  سي تا چھل سال مي باشد درحالیكھ بھ سن كھولت غیبت كرده بودند.

  
آنجا كھ امام، مظھر نفس واحده بشریت است پس ھركھ در جریان معرفت نفس و سیر الي هللا در فطرت خویش بھ از  -٧

قلمرو نفس واحده اش برسد بھ قلمرو ظھور و حضور امام زمان مي رسد و بھ نور امام ملحق شده و امامیھ مي گردد و 
واھد كرد كھ این طلوع و تجلي ت را در ھر چیزي دیدار خچشم جان و دلش جمال پروردگار كھ در عالم ارض طلوع كرده اس

در جھان را انساني از ھر چیزي بھ جمال انساني است كھ حاصل فناي امام زمان در ذات حق است و تجلي نور خدا  خدا
ال امام ر مي شود جلوه اي از جمارض بواسطھ یك انسان امامیھ دیدا ر جمال تجلي از خداوند كھ در عالمھنموده است. پس 

  زمان است كھ در ذات مطلق حق فنا گشتھ است. این راز را دریاب كھ ھرگز بدین وضوح عیان و بیان نشده بود. 
  
من اھل معرفت كھ در وادي عرفان نفس بھ قلمرو نفس واحده در خویشتن رسید با امام زمان محشور مي پس ھر مؤ -٨

  ار را در جھان شھود مي كند از نگاه و منظر امام! شود و بھ نورش بیناي حق شده و تجلي و طلعت پروردگ
  
این و امام زمان خود نخستین انساني است كھ خود بھ نفس واحده اش ملحق شده و لذا فاتح و راھدار و راھبر سالكان  -٩

  وادي است از طریق اولیاي زنده اش بر روي زمین! 
  

و سالكان این وادي كھ با امام خود در نفس واحده محشور مي شوند پروردگارشان را در دوازده تجلي در جھان بیرون  -١٠
دیدار مي كنند كھ ھر تجلي نیز صدھا جلوه دارد كھ ھر جلوه اش یكي از انبیاي سلف است. و آن دوازده تجلي ھم جز دوازده 

  امام معصوم نیستند! 
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بدان كھ نخستین انساني كھ فاتح نفس واحده و ملحق بھ ذات خود شد علي مرتضي بود كھ نخستین كاشف این راه بود  -١١
 عوازدھم است كھ ظھور دوازدھم عليدكھ یازده فرزندش را ھم بھ این جایگاه ذات رسانید. ولي تنھا امام زنده ھمان امام 

  و لذا فاتح كل ارض! است كھ فاتح فلك دوازدھم در عالم ارض است 
  

بدان كھ منظومھ شمسي كھ منبع تغذیھ مادي و معنوي و روحاني اھالي زمین است كھ منزل بشریت است تحت پوشش  -١٢
دوازده فلك است كھ این دوازده فلك جایگاه افالكي(ارضي) دوازده امام در آخرالزمان است كھ ارض واسع پروردگار براي 

خش آنھا. كھ این دوازده فلك و دوازده كانون ھدایت نوري اھل ایمان و روزي بخش بشریت مؤمنان مي باشند و ھدایت ب
است كھ تحت نور خاص محمد و علي تدبیر و رھبري مي شوند. كھ مجموعھ این انوار الھي در وجود شخص امام دوازده 

ر قرني از وجود یكي از عارفان كامل كھ امام زنده است متمركز است. كھ این دوازده نور در دوره غیبت امام زمان در ھ
متجلي مي شود كھ دوازده مھدي در طي دوازده قرن ظاھر مي شوند كھ امروزه در عصر ظھور مھدي دوازدھم قرار داریم 

ستانھ ظھور آن نور واحده. این واقعھ منطبق بر یكي از روایات نبوي مي باشد كھ پس از حضرت آو غایت آخرالزمان و 
  زده امام و سپس دوازده مھدي را پیشگوئي نموده است.رسول اكرم دوا

  
در حقیقت آخرالزمان بھ لحاظ وجودي با غیبت امام زمان واقعیت یافتھ است بھ معناي آخرالزمان جدائي انسان از خدا!  -١٣

مود و لذا تاریخ زیرا زمان یا تاریخ ھمان مھلت الحاق مخلوق بھ خالق است كھ با غیبت امام دوازدھم در حیات دنیوي رخ ن
فاق عالم ارض رخ آكھ با غیبت امام دوازده این جمال از بھ معناي تا ُرخ پروردگار است تاریخ  ھم بھ پایان رسید زیرا 

ما نشانھ ھاي خود را در درون و برون شما بر شما آشكار كردیم تا «براي كساني كھ بھ نور امام متصل شده اند.نموده است 
   -قرآن» ولي مسئلھ اینست كھ درباره دیدار با پروردگارشان تردید دارند بدانید كھ او حق است

  
امام ملحق شود و او را بشناسد با لقاي رب در آفاق و انفس روبرو مي شود بھ شرط آنكھ در  بنابراین ھركھ بھ(او) -١٤

آیات مربوط بھ لقاي پروردگار در قرآن كریم آیات امامیھ و خاصھ  اكثرو بدان كھ  .اشتھ باشددلقاي رب یقین و معرفت 
  امام است.و ظھور مربوط بھ عرصھ غیبت 

  
در این باب سابقاً ھم در سائر آثار سخن گفتھ ایم. ولي مسئلھ بسیار مھم كھ بحراني ترین مسئلھ جھان اسالم و تشیع  -١٥

  اقعھ اي است و بیان چھ حقیقتي مي باشد.است اینست كھ واقعھ ظھور جھاني امام زمان چگونھ و
  

پس دانستیم كھ ظھور عارفان با� كھ لقاي پروردگارشان را درك و دریافت كرده اند كھ فقط مخصوص جھان اسالم  -١٦
واقعھ اي ناشي از غیبت امام زمان است و اینان ھمان مھدي ھاي دوازده گانھ اي ھستند كھ پس از دوازده امام در  نیست
ھمھ عارفان واصل و اھل لقاي پروردگار كھ در لقاء حقیقت امام زمان را  - صاسالمرني رخ مي نمایند طبق قول رسول ھر ق

مي شوند و این اتحاد منجر بھ در آستانھ اش ھستیم یكجا جمع و متحد  شناختھ اند در قرن دوازدھم پس از غیبت كھ اینك
امر ھم در روایات امامیھ مذكور است. و بدان كھ این دوازده مھدي مي شود كھ این ابن حسن عسگري  ظھور الھي محمد

عرصھ غیبت كھ غیبت امام را بر خلق و مؤمنانش جبران مي كنند تجلي غیر نژادي دوازده امام معصوم ھستند كھ در واقع 
س در ھر زمان و زین پ« در خطبھ بیانش مي فرماید: عدوازده تجلي از نور علي محسوب مي شوند ھمانطور كھ خود علي

زمین و انساني و بھر صورتي كھ بخواھم رخ مي نمایم و ھر بار جدید و بدیع و غیر تكراري ھستم و ھركھ این حق را انكار 
پس درك و تصدیق حقانیت این عارفان مھدوي عرصھ غیبت، شرط ایمان در » كند مرا انكار كرده و بر خداوند مرتد است.

و مھدویت است و تشیع! و این منوط بھ داشتن معرفت نوري در حق امام است كھ شرط  آخرالزمان است كھ شرط ھدایت
در این باب بھ » مذھب اصالت عشق«در خطبھ نورانیھ! در جلد نھم كتاب عالزم براي مؤمن بودن است طبق كالم امام علي

  تفصیل سخن كرده ایم! 
  

فاق و انفس آشكار مي شود تا آمعرفت نوري درباره امام ھمان آیھ مذكور در سوره سجده است كھ نشانھ ھاي الھي از  -١٧
پس حق این تجلیات الھي را انكار مي كنند یعني خداوند در د ند و چون باور بھ دیدار با خدا ندارنحق او(امام) را بشناس

ھمان امام است زیرا امام در ذات او فنا شده است و از خدا، رخ نموده است. و این قلب مذھب  ،ورش از آفاق و انفسھظ
شیعھ امامیھ است و جان عرفان و تصوف اسالمي است كھ امر واحدي است ھمانطور كھ عالمھ سید حیدر آملي، بھ حق 

ام از مظھور خدا از امام است و ظھور اادعا كرده كھ تشیع حقیقي ھمان تصوف است و تصوف حقیقي جز تشیع نیست و آن 
  ست كھ اولیاي او در عصر غیبت مي باشند. وعارفان ا

  
تا زمانیكھ این سّر غیبت امام و ظھورش در غیر نژادش، درك و تصدیق نگردد ایمان شیعي محقق نشده و ظھور  -١٨

پیشگوئي فرموده، شقي ترین خصم  ھمان طور كھ رسول خداو جھاني امام براي شیعیان اسمي جز خسران نخواھد بود 
(سادات) ھستند كھ امام را فقط در نژادش مي خواھند و لذا خداوند را ھم در تجلیات  ظھور امام زمان، گروھي از بني فاطمھ

امام، منكرند و لذا لقاءهللا در جھان را منكرند یعني ظھور خدا در غیر را منكرند در حالیكھ كل رحمت مطلقھ محمدي ھمین 
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ور در غیر است. پس این انكار بھ معناي انكار اسالم محمدي و رحمت محمدي است. پس این حق و درك و تصدیقش بھ ظھ
  سلماني و دین و ایمان است.ممعناي حق اسالم و 

  
كھ دوازده مھدي كھ تجلي دوازده معصوم ھستند و خود امام زمان ھم در ظھورش  پس ازپس ظھور جھاني امام زمان  -١٩

ن و تأویل این آیھ مكرر در قرآن است كھ بھ صورت سوگند آمده حضرت حق است و نھ ظھور فرزند امام عسگري، تعیِّ  تجلي
خورشیدش ماه و است: قسم بھ نجم چون فرود آید... این ھمان نزول افالك است. كھ بي تردید این دوازده ستاره بھمراه 

یر! و در اینجاست كھ بھ قول حافظ، ولي شناسان قرآن را از بر مي یند كھ مي شود چھارده معصوم متجلي در غآفرود مي 
  خوانند در چھارده روایت! نھ قرآن عربي كھ قرآن نوري و جمالي را! 

  
خواندن قرآن بھ چھارده روایت یعني ھریك از معصومین یك تجلي غیر مكرر و بي تا از قرآن و ام الكتاب و راز  -٢٠

م را قرآن زنده و ناطق گویند. و نیز ھریك از عارفان مھدوي دورانھا ھم تبیین كننده یكي از آفرینش ھستند ھمانطور كھ اما
نھا ھم بي تا و غیر مكررند و لذا بزرگترین اتھامشان در نزد علماي رسمي و تاریخي، آاین چھارده روایت قرآن ھستند كھ 

یعني  . سلطان آن است عده معصوم است كھ علي و این دوازده مھدي عرصھ غیبت ھمان رجعت دوازبدعت و الحاد است. 
حسني و حسیني و بھ ھمین دلیل در روایات شیعي سخن بر سر رجعت مثالً  كھ ھمان علیین مي باشند عدوازده تجلي از علي
   ! عو حسین عاست نھ رجعت حسن

  
مھدي ھاي دوران، عدم درك و اكثر مردمان و بلكھ علماي رسمي و نقلي دین در قبال امامان و گمراھي پس سّر  -٢١

تصدیق حق ظھور از غیر است كھ سّر آفرینش انسان است بھ عنوان خلیفھ خدا. و این انكار ھم جز ابلیس باني و باعثي 
(انسان) را انكار نمود. حال ظھور امام از غیر خود و نژادش ھم تكرار ھمان امر است و حق  ندارد كھ ظھور خدا از غیر

ا اثبات نمود. پس درك مي كنیم كھ رجداي این امر چگونھ مي توان ھویت ژنتیكي امام دوازدھم اصالً دوست دوست!
  افیزیكي پدیدار شود.تنژادپرستي چھ درد بي درماني است بخصوص آنگاه كھ در لباس باورھاي دیني و م

  
دوست است  ن دوستِ پس مؤمن شیعي كسي است كھ غیبت امام زمان را عین ظھورش از غیب بداند كھ این ھما -٢٢

ھمچون ظھور پروردگار از آدم! و داستان خلقت آدم را عین واقعھ والیت و ظھور امام بدان! و اینست كھ خداپرستان مخلص 
 و این سرّ  .یندآبھ وجود امام و انسان كامل مي رسند ھمانطور كھ منتظرین فرج امام ھم بھ لقاي پروردگارشان نائل مي 

نگاه كھ امام دوازدھم از خویشتن خویش ظھور كند ظھور قھار و خونیني است. ھمانطور كھ خداوند ھم آعشق است! و لذا 
  در ظھور از ذات وحداني اش در قیامت كبرا، بساط عالم ھستي را چون طوماري در ھم مي پیچد! 

  
ع نور دوازده امام! پس پس دوازده مھدي دوره غیبت ھمان روایت گران قرآن در دوازده تجلي ھستند تحت الشعا -٢٣

مبین (بیانگر). ھمانطور كھ امامان را جمال  مانمعصومین امامان معین ھستند و دوازده مھدي (دوازده عارف كامل) ھم اما
یكي از معصومین است و تبیین یكي از دوازده روایت قرآني بیانگر  وپس ھر عارفي معرف  .قرآن و قرآن زنده مي خوانیم

ي است و ھر اجلي را كتابي. لن دوران: ھر امتي (تمدن) را اجط بھ یك دوران است و بیانگر اسرار آكھ ھر روایتي مربو
و قرآني معصومین ھمان امامان مستقرند و دوازده مھدي ھم امامان مستودع!  لفظو طبعاً ھر كتابي را مؤلفي كھ در  -قرآن

یابید و این نشانھ  هقرار داد تا بواسطھ اش در ظلمات راو اوست كھ براي شما ستارگاني «این خطاب بھ این امامان است:
اي براي اھل علم است و اوست كھ شما را از نفس واحدي آفرید كھ دو جایگاه دارد: جاي قرار (مستقر) و جاي اماني 

      ٩٧-٩٨انعام ».(مستودع). و این براي كساني است كھ داراي ادراك قلبي (فقھ) ھستند
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  باب اجتهاد در - 10
  
  
  ضّاربسم اهللا ال

  
خرالزمان واجب ھستند تا حداقل دین و ایمان را آبسیاري از امور شرع كھ در اعصار قبل مستحب بودند امروزه در  -١

ً مباح بودند امروزه مكروه ھستند و بسیاري از اموري كھ قبالً مكروه بودند  حراست كنند و بسیاري از اموري كھ سابقا
و تشخیص این امور در محور اجتھاد علماي شرع قرار دارد كھ متأسفانھ بھ ندرت در این دوران از چنین  حرامند.امروزه 

ادي خبر و نشاني است و اینست كھ مسلمین مقلد علوم و فنون و تبلیغات رسانھ ھا ھستند زیرا باالخره مرجعي بایستي ھاجت
تي كھ دین و مراجع دیني نباشند معلوم است كھ مردم بھ دنبال كساني پاسخگوي اینھمھ مسائل و پدیده ھاي مدرن باشد وق

   .مي روند كھ تكلیفشان را روشن كند و مدرنیزم و تكنولوژیزم جاي دین و شریعت را گرفتھ اند
  
كردن  اجتھاد، مولد علم شریعت است علمي كھ آن را فقھ نامند و فقھ در لغت قرآني بھ معناي فھمیدن و ادراك و استنباط -٢

  است. پس از جنس تعقل و علم است. 
  
براي چھ؟ براي رسیدن بھ  بھ معناي تسلیم قوانین الھي در جھان ھستي شدن! !آیا ھدف كلي شریعت چیست؟ اسالم است -٣

خدا و شناخت خداوند جھت پرستش او! و این معنا در قرآن كریم آشكارا حضور دارد. و اما شناخت و پرستش خدا بھ چھ 
  است؟ بھ منظور آفریده شدن بھ اخالق الھي است و ھمچون خود خداوند و جانشین او در جھان شدن!  منظوري

  
بایستي خدا را شناخت و نیز  پس ذات احكام شرع برخاستھ از ذات حق است و خداشناسي! زیرا براي رسیدن بھ خدا  -٤

  انسان را! تا انسان، خدائي شود! 
  
ه شناخت خدا ھم، اھمان محور شناخت شریعت است. و مي دانیم كھ سریعترین رپس خودشناسي و خداشناسي  -٥

  و روایات دیني!  تخودشناسي است طبق صدھا آیا
  
ود و خداي را بشناسد چون اگر خود را بشناسد ھمھ انسانھا را ھم شناختھ است. و فطرت خپس فقیھ كسي است كھ  ٦

واحد است طبق كالم خدا كھ: خداوند مردمان را از فطرت خود آفریده  انسان ھم از خداست. پس شناخت خود و خدا، امري
  است. 

  
پس فقیھ حقیقي باید عارف باشد زیرا انسان خودشناس و خداشناس را عارف گویند! پس فقاھت محصولي از علوم  -٧

   بود!  تروائي از علم شریعت و فقاھ -عرفاني مي باشد. و این استنباطي ساده و علیتي و معقول و قرآني
  
  و بھ ھمین دلیل قرآن كریم سراسر امر بھ تعقل و تعلیم و تعلم و كسب معرفت و ذكر و حكمت است طبق صدھا آیھ!  -٨
  
بھ مثابھ چھار عمل اصلي یا جدول ضرب فقھ است  ،ن مسائل و موضوعات شرعي و پاسخھایشان در قرآن و سنتآپس  -٩

فاني است مربوط بھ پدیده ھاي نوظھور در ھر عصري مي باشد مثل مسئلھ رع -نھ علم فقھ! علم فقھ كھ حاصل اجتھاد علمي
تبدیل جنسي و ھزاران مثال دیگر عصرمان كھ زیبائي و اینترنت و ماھواره و مواد روان گردان و جراحي پالستیك و 

  لھاست پشت درب خانھ فقھا در انتظار ھستند! سا
  

� ھستند كھ ھر سھ جماعت داراي علم خودي احكیمان و عرفاي بو پس فقھا و مجتھدین حقیقي ھمانا علماي رباني  -١٠
  شند و علم فرقان كھ علم الھي در نزد متقین است.اعرفان نفس مي ب

  
آنان را فقاھتي نیست زیرا  و« اي. زیرا در قرآن كریم مي فرماید پس فقھ یك علم قلبي است، نھ اكتسابي و مدرسھ -١١

و علم قلبي و باطني و خودي و لدّني جز از راه عرفان نفس و سیر الي هللا ممكن نمي آید! پس » قلوبشان را دركي نیست
نازعات و عداوتھائي فقیھ حقیقي و عارف و حكیم نیست و اگر در تاریخ شاھد چنین میك ھیچ فرق و تناقض و تضادي بین 

  ھستیم جنگ فقھاي جعلي با عارفان و حكیمان است و جنگ عارفان قالبي با فقھاي حقیقي! 
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پس اجتھاد فقھي دقیقاً محصول جھاد اكبر در وجود یك حكیم اھل عرفان نفس است. زیرا جھاد بر علیھ نفس اماره و  -١٢

  .طاني در جامعھ است و این دو روي یك سكھ استمنیت خودش اساس و زمینھ جھادش بر علیھ فعالیتھاي شی
  

یك مسئلھ اساسي: آیا مثالً یك پزشك حاذق مي تواند مجتھدي در امور بھداشت و درمان باشد؟ و یا یك دانشمند علوم  -١٣
عي ااقتصادي مي تواند مجتھدي در امور معیشتي باشد؟ و آیا یك دانشمند علوم اجتماعي مي تواند مجتھدي در امور اجتم
دي ھم باشد؟ و آیا یك دانشمند روان شناس مي تواند مجتھدي در امور تربیتي و زناشوئي باشد؟ البتھ اگر مسلمان معتق

تواند بھ بنیادي ترین مسئلھ دین در این دوران یعني امر اجتھاد و فقاھت پاسخي سرنوشت ساز باشد! پاسخ بھ این سؤال می
  دھد.

  
مثبت باشد توجیھ كننده وضع موجود در جامعھ اسالمي در سراسر جھان است ھمانطور كھ اگر پاسخ بھ این سؤاالت  -١٤

مدرنیزم و تكنولوژیزم و علوم و فنون بر جاي شریعت و دین خدا قرار گرفتھ و از دین جز نمایش تو خالي باقي نمانده است. 
دچار چھ رخوت مرگباري شده است و عالج كار  ولي اگر پاسخ منفي باشد آنگاه مسئلھ اینست كھ: آیا اجتھاد كجاست و فقھ

معرفت و عرفي ساختن عالج را پیش روي نھاده ایم و آن عرفاني كردن شریعت است و شرعي كردن  هچیست؟ كھ ما را
  .عرفان و فطري نمودن دین و تعین آخرالزماني قرآن

  
را بنا كرده است فقھي كھ كل بشریت با ھر  مجموعھ آثار ما بھ فضل و كرم الھي كل كاخ فقھ عرفاني در آخرالزمان -١٥

فرھنگ و مذھبي را با زبان فطرت امي انسان تبیین نموده و ارزیابي مي كند با دالئل و حجت ھائي كھ بر ھر عاقلي مبرھن 
  و مقبول است. 

  
م ارض مستلزم آخرالزمان بھ معناي عرصھ ظھور متافیزیك در فیزیك و غیب در عین و دوزخ و بھشت و برزخ در عال -١٦

وجودي و پدیده شناسي عرفاني است كھ مھد ظھورش،  فقاھت و معرفت و ادراك نویني است و آن معرفت توحیدي و وحدت
  علماي رباني و فقھاي حكیم و عارفان مجاھد ھستند بھ قرائت قرآني و تبیین عقالني! 

  
ید كھ قبل از آن از آفقھ آخرالزماني فقھ جدول ضربي نیست فقھ تأویلي و تعّیني است كھ از آیات و روایات حاصل مي  -١٧

  مده است.آمطلع قرآني و اشراق آفاق و تجلي انفس بھ قلمرو علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین 
  

خویشتن است كھ این خویشتن در سمت ھویت الھي یعني امام  مي فرماید، اجتھاد از نزد عحق اجتھاد ھمانطور كھ علي -١٨
  زمان قرار دارد پس این من ِ ھوئي است كھ اجتھاد مي كند.

  
پس اگر اكثر قریب بھ اتفاق فقھاي كالسیك(مدرسھ اي) امروزه عمالً از عرصھ فقاھت و اجتھاد كنار رفتھ و یا كنار  -١٩

اكثر مردمان مرید و مقلد دانشمندان در موضوعات و  چراكھ ید درك شود گذاشتھ شده اند، بر حقي است كھ این حق با
تخصص ھاي گوناگون شده اند و گوئي این دانشمندان، مجتھدین و فقھاي عصر جدید ھستند و عجب آنكھ حتي خود علماي 

ر حق عظیمي است و دیني و مراجع ھم در حل و فصل مسائل زندگي خود بھ این متخصصین رجوع مي كنند. این ابطال دال ب
عملي برنمي آید كھ سرچشمھ ھاي ن فقدان حیات دین فطري و فطرت دیني مي باشد كھ جز از قلمرو عرفان نفس و حكمت آ

   ي ھاي دورانھایند كھ انوار تجلي امام زمان مي باشند.داصلي آن در ھر عصري مھ
  

رسالھ ھاي عملیھ مراجع دیني در زندگاني مقلدینشان جاریست؟ فقط مسائلي در  مآیا براستي امروز چند درصد از احكا -٢٠
امور عبادي كھ در زندگاني عبادي اھل شرع نھادینھ شده است و ھمگان از بر ھستند و این عموماً وجوه مشترك این رسالھ 

احكام مربوط بھ روایات صدر اسالم و این حقیقت بیانگر آنست كھ اجتھاد تنھا امریست كھ وجود ندارد و ھمھ این ھاست. 
است كھ در تاریخ تكرار شده است. و در سائر مسائل از جملھ امور اقتصادي و معیشتي و اجتماعي و بھداشتي و درماني و 

نچھ كھ در نظام حاكم آمشاوره متخصصین علوم فني پیروي مي شود و تربیتي و زناشوئي و امثالھم از تبلیغات رسانھ ھا و 
مدرن جاریست. و لذا بھ استثناي اعمال عبادي، عامھ مسلمین و مسیحیان و بودائیان در شرق و غرب عالم ھمسان  بر تمدن

زیست مي كنند و ھمسان مي اندیشند و ھمسان برنامھ ریزي و مدیریت مي كنند و اھداف ھمساني دارند. پس معلوم مي 
وصلھ ناجوري كھ بھ تدریج از میان مي رود. چرا چنین و دارد و كیف زندگیشان نشود كھ این عبادات ھم ھیچ اثري در كم 

تبدیل بھ علمي موزه اي و شاخھ اي از باستان شناسي و تاریخ مذاھب مي شود. این است؟ زیرا اجتھاد مرده است و فقھ 
  نشانھ انقراض مذاھب تاریخي است.

  
معرفي مي كند وجود امام زنده است و فقھ زنده و باید دانست آنچھ كھ دین اسالم و تشیع را تنھا دین زنده جھان  -٢١

ھم پیامبري زنده روي زمین  عاجتھادي كھ سرچشمھ نوري آن خود امام است و اولیاي او! درست است كھ حضرت مسیح
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است ولي او معراج نموده و مقیم آسمان است پس حیات زمیني ندارد مگر در تجلیاتش از طریق مؤمنان و اولیاء و عرفا! 
ني دارد كھ البتھ حیات نوري است و ھیكل نوري! و طبق روایت مي دانیم كھ حضرت مسیح ھم در یامام زمان، حیات زمولي 

  دین مھدي است و یك معناي این سخن امام ھمین نكتھ است كھ فرمود: مسیح ھمان مھدي است! 
  

روھھاي اجتماعي است و یك مردم شناسي و اجتھاد و فقھ، بي تردید مستلزم شناخت ھمھ جانبھ مردم و نفوس آحاد و گ -٢٢
حاصل خودشناسي  عانسان شناسي قرآني را مي طلبد در تمام ابعاد و جنبھ ھا! و چنین علم عمیق و جامعي بھ قول علي

  عرفاني است: ھركھ خود را شناخت ھمھ را شناخت و ھركھ خود را نشناخت ھیچكس و ھیچ چیز را نشناخت.
  

ین بحران و چالش جامعھ رتارف اھل بیت، بزرگقدان علوم انساني مبتني بر قرآن و معفوزه مگر نھ اینست كھ امر -٢٣
بحران اجتھاد و فقاھت است. و این دو روي یك سكھ است زیرا فقاھت و اجتھاد حقیقي نیازمند اقتصاد  ساین اسا ؟ماست

و این علوم  و امثالھم است. اسالمياسالمي، روانشناسي اسالمي، انسان شناسي اسالمي، جامعھ شناسي اسالمي، طب 
انساني از مدرسھ و دانشگاه مولّد فرھنگي تماماً ضد اسالمي شده است. پس چنین علمي جز از عرفان نفس و حكمت لدّني 

خداوند متقین را از نزد خودش تعلیم میدھد و علم فرقان «حاصل شدني نیست و آن از غایت تقوا و اخالص در دین است:
  ھمین فقھ سنتي و تاریخي بر جاي مانده از صدر اسالم ھم حاصل علم لدنّي امامان بوده است.  -آن كریمقر» مي بخشد
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  در باب اقتصاد اسالمی -11
  
  
  المقسّمبسم اهللا 
  

انسان تنھا موجودیست كھ در باب رزق و حیات و ھستي خود بھ خدایش اعتماد ندارد و اینست كھ تنھا حیوان اقتصادي  -١
در جھان است. پس بحت اقتصاد بحث بي اعتمادي بھ خدا و موضوعي ذاتاً كافرانھ و طبعاً جاھالنھ است. این حرف اّول و 

صاد اسالمي ھم پیشاپیش روشن است كھ مسئلھ اي مشركانھ است زیرا آخر در باب اقتصاد است. پس تكلیف مسئلھ اقت
اقتصادي بودن و اسالمي بودن دو امر متناقض است و مثل اینست كھ از فسق اسالمي و رباي اسالمي و زناي اسالمي 

  سخن مي كنند از جملھ دموكراسي اسالمي!برخي سخن كنیم ھمانطور كھ امروزه 
  
د نمخلصین كساني ھستند كھ از نزد خداوند رزق مي خورند و ھیچ نگراني درباره آتیھ خود نداراگر مؤمنین و متقین و  -٢

چگونھ مي توان از اقتصاد مؤمنانھ و اسالمي سخن گفت زیرا علم اقتصاد، علم آینده نگري معیشتي است و از نزد خود 
  آیا نھ اینست؟ روزي خوردن و نگران رزق خود و خانواده و جامعھ بودن!

  
پس آیا كار و وظیفھ دولت اسالمي از باب اقتصادي چیست؟ بي تردید این وظیفھ و برنامھ اقتصادي براي جامعھ اي است  -٣

مشرك و كافر و منافق ھم وظایف و كھ اكثریت آن متقین و مؤمنین نیستند و بھ خدا اعتماد ندارند. آیا خداوند براي مردمان 
اده است؟ آیا مسئولین مؤمن و متقي، درباره رزق و معیشت غیر مؤمنان وظیفھ اي مسئولیتي بر عھده دولتمردان مؤمن نھ

  ؟دارند؟ و اگر دارند این چھ نوع وظیفھ و رسالتي است
  
بي تردید دولت اسالمي و دولتمردان مؤمن بایستي برنامھ ھاي اقتصادي جامعھ را بگونھ اي ھدفمند كنند كھ اكثر جامعھ  -٤

ج دست و دل از شركھا و بي اعتمادیش بخدا بكشد و بھ خودآگاھي برسد. یعني ابزار و امكانات و كھ غیر مؤمن است بتدری
راه و روشھاي ربائي و مالكیت ھا و ثروت اندوزي ھاي خصوصي را بسوي ثروت و منافع عمومي سوق دھد و بھ لحاظ 

گي دجامعھ بسوي استكبار فردي و خانوا تبلیغي و آموزشي و فرھنگ سازي ھم در این راستا حركت كند و مانع حركت كلي
و بیمھ ھا قرار دارند كھ از عوامل و گروھي و طبقاتي باشد. كھ در رأس این نھادھاي ربائي و شرك آفرین ھمانا بانكھا 

اصلي ایجاد تورم اقتصادي مي باشند كھ زمینھ اساسي القاي فرھنگ ربا در اذھان مردم است و احساس ناامني در قبال 
  آینده!معیشت 

  
ً اسالمي، اقتصاد و معیشت حاكم بر جامعھ امام زماني است كھ حیات طیبھ و جنات نعیم در عالم  -٥ در حقیقت اقتصاد حقا

ارض مي باشد. پس معلوم است كھ در دوره قبل از تحقق چنین جامعھ اي، برنامھ ھاي دول اسالمي در سمت و سوي تحقق 
و اقتصاد تكنولوژیستي و ربائي و مدرنیستي و استكباري است كھ در نقطھ مقابل  این جامعھ است كھ كاھش بنیادین معیشت

ھمھ جنبھ ھاي حیات اقتصادي و آموزشي و تربیتي و فرھنگي و درماني و  درنظام سرمایھ داري حاكم بر جھان قرار دارد 
  غذائي و امثالھم.

  
محور و تورم زا و نابود كننده اراده و عقل و امنیت بشر ھر عاقلي درك مي كند كھ اقتصاد تكنولوژیستي، اقتصادي ربا  -٦

است و لذا بیمھ ھاي رنگارنگ جایگزین ابلیسي این نابودگري است. پس اقتصاد تكنوساالر و بانك ساالر و بیمھ ساالر 
اسالمي و  نظامي شیطاني است كھ بایستي در دولتھاي اسالمي مھار و كنترل شده و بتدریج از میان برود وگرنھ دولتھاي

اسالمیت دولتھا و جوامع اسالمي را بخدمت گرفتھ و از میان تھي ساختھ و نابود مي كند كھ نھایتاً از اسالم حتّي ظاھري ھم 
  بر جاي نمي ماند.

پس سخن از اقتصاد اسالمي سخني گمراه كننده و مھمل است بلكھ حداكثر مي توان از اقتصادي سخن گفت كھ جامعھ را  -٧
بھ سمت اسالمیت و رزق الھي ھدایت مي كند از دو وجھ سلبي و ایجابي! كھ وجھ سلبي آن امروزه مبارزه با تكنولوژیزم و 

و تورم است و وجھ ایجابي آن ھم حركت بسوي طبیعت م امپریالیزو ساالري  مدرنیزم و بانك ساالري و بیمھ ساالري و ربا
كھ خداوند در طبیعتش را بعنوان سفره خدا و رزق طیب است كھ مي فرماید: اي كساني كھ ایمان آورده اید چرا نعماتي 

ھاد اقتصادي جز بر اساس كھ این دو ج -قرآن -برایتان آماده كرده درنمي یابید زیرا رزق خاص شماست از جانب خداوند
قبض و «اشاعھ فرھنگ معیشت قرآني ممكن نمي شود كھ در مجموعھ آثارمان تبیین شده است كھ وجھي از آن در مقالھ 

  در ھمین رسالھ روشن شده است.» بسط رزق
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  (هستی و چیستی) وجود و ماهیت -12
  
  

  بسم اهللا المبدي
  
بحث قلمرو حكمت و فلسفھ كھ الاقل دو ھزار و پانصد سال در و و بنیادي ترین و مستمرترین موضوع  قدیمي ترین -١

یستي است و یا وجود و موجود و چقرار داشتھ است مسئلھ وجود و ماھیت یا ھستي و جھان محور اندیشھ ھستي شناسان 
  یا جوھر و عرض! 

  
وجود و ھستي و جوھر كمابیش در نزد فالسفھ مترادفند ھمانطور كھ ماھیت و چیستي و عرض ھم مترادف قرار گرفتھ  -٢

اند و در تعامل و تقابل با یكدیگر در قلمرو فلسفھ و حكمت تا بھ امروز مشغول مجادلھ بودند كھ: آیا كدامیك از این دو اصل 
  واحد دانستھ و خود را از شر این تقابل رھانیده اند. يرالسفھ ھم این دو را امفاست و فرع. و برخي 

  
این تقابل و تعامل بین ظاھر و باطن جھان است و دعوا بر سر اینكھ كدامیك اول و كدامیك آخر است كدامیك علت یا  -٣

  معلول است؟ و این ھمان تقابل بین مرغ و تخم مرغ است كھ جدالي عبث مي باشد. 
  
عواي كھن را دوباره برپا كنیم دعوائي كھ باعث پیدایش صدھا معنا و مفھوم فلسفي و علمي شده و ما قصد نداریم آن د -۴

  خود اصل آن ھمچنان برپاست. این دیالكتیك را بایستي نخستین دیالكتیك قلمرو اندیشھ دانست كھ گویا تا ابد باقیست! 
  
ھ اند و موجودات و ماھیات و عرض و چیستي ھا را برخي فالسفھ الھي، وجود، جوھر یا ھستي را خود خداوند دانست -۵

  عالم خلقت خوانده اند و بدینگونھ این بحث را خاتمھ یافتھ تلقي نموده اند.
  
در عصر جدید با پیدایش علم فیزیك، معناي انرژي جاي وجود و جوھر و ھستي محض را گرفتھ است و ماده و طبیعت  -۶

  ست.ھم مترادف ماھیت و ِعرض و چیستي شده ا
  
مترادف وجود محض و جوھر شده  ،آورنده عالم ماده ضد ماده بعنوان نخستین ذره پدید ،اي بنیادینھدر علم فیزیك ذره  -٧

دو مفھوم ماده و ضد ماده بعنوان ظاھر و باطن جھان خالصھ مي شود كھ ضد ماده  است و بدین طریق كل جھان ھستي در
را مي توان ھمان عدم دانست كھ منشأ پیدایش عالم موجودات و ماھیات است. یعني ھستي  از نیستي پدید آمده است و 

  ماھیت از وجود یا عرض از جوھر! 
  
قرار باشد مترادف معنا و مفھومي باشد خود نوعي ماھیت و موجود زلي عالم موجودات اگر ابھ ھر حال جوھره و باطن  -٨

ً قابل توصیف و تعریف و معنا نباشد تا حسابش از  تلقي مي شود مگر اینكھ مترادف عدم و نیستي محض باشد كھ مطلقا
  ماھیت جدا باشد و علت العلل ماھیات شناختھ شود.

  
عالم ِعرض یا موجودات و ماھیات، یك جھان محسوس و ادراكي حاصل حواس پنجگانھ آدمي است ولیكن جوھر یا  -٩

حسي است زیرا این معناي عقالني ھم حاصل استنباط عقل ھستي محض و وجود، یك معنا و درك عقلي است كھ قلمرو 
قل محض! یعني ماھیت قلمرو حس است ولي وجود حسي از عالم موجودات و ماھیات است. پس این عقل حسي است و نھ ع

  عرصھ عقل مي باشد عقلي كھ از حس برخاستھ است.
  

اشد موسوم بھ وجود محض یا بكھ وجھ اشتراك ماھیات و موجودات محسوس مي » ھستن«ھمھ چیزھا ھستند! این  -١٠
در قرآن كریم » حق«در اینجا معنايجوھر واحده اي است كھ كل موجودات زمین و آسمانھا بر آن جوھره بنا شده اند. 

وجود  يپس شاید بتوان مترادف قرآن -تداعي مي شود كھ: زمین و آسمانھا و ھرآنچھ كھ بین آنھاست را بر حق آفریدیم
    دانست كھ از نامھاي ذات پروردگار است. » حق«محض و جوھر و ھستي را ھمان 

  



٦٤ 
 

ط ھم معناي عقلي و باطني جھان نیست بلكھ یگانگي و یكپارچگي و بھ لحاظ دیگر این ھستي مشترك موجودات عالم فق -١١
وحدت عالم موجودات است: جھان بھ عنوان یك موجود واحد! این واحد نیز حق است كھ امري كامالً محسوس و عیني 

  است. 
  

ماھیت را؟ یا چھ چھ داني  :»ماادریك ماھیة«است. » چیستي«در لغت ھم یك كلمھ عربي و قرآني بھ معناي » ماھیت« -١٢
  داني كھ چیست آن؟ 

  
ھر موجودي در جھان ھستي وجودي منحصر بھ فرد و منفك از كل جھان است و این ھمان ماھیت اشیاء است و  -١٣

ھستند كھ ھا موجوداتي جداي از یكدیگر و مستقل از ھم كھ چھ بسا براي ادامھ بقاي فردي خود در جنگي بي امان چیستي 
ً ماھیت را ھم موسوم بھ تنازع بقا است. پس این ماھیات داراي كیفیتي دوزخي ھستند. قرآن كریم  در سوره القارعھ دقیقا

  !آیا مي داني ماھیت چیست؟ آتشي بس سوزان است :دوزخ مي نامد: و ماادریك ماھیة؟ نار حامیھ
  

و جدال و تضاد است یعني قلمرو آتش دوزخ است ھمانطور كھ جھان ماھیات و موجودات جدا از یكدیگر، جھان تفرقھ  -١۴
بناي تمدن غرب را استوار ساختھ و این تمدن مدرنیستي و  هشدبناكھ متكي بر فلسفھ اصالت ماھیت  وفلسفھ ارسط

 تكنولوژیستي، تمدني متكي بر اصالت تفرقھ و انفكاك است ھمانطور كھ علوم این فلسفھ ھم منطق و روشي جز تجزیھ و
تحلیل ندارد كھ حتي ھر موجودي را ھم تجزیھ بھ دھھا موجود جدا از ھم مي كند و این قلمرو پیدایش علوم و فنون مدرن 
است كھ دوزخ صنعت را برپا نموده و كل بشریت را در خود مي سوزاند كھ پیشرفتھ ترین بخش این علوم ماھیت پرست، 

، الكترونھا، نوترونھا، تایكونھا، فوتونھا، سلولھا، ژن ھا و... ھااتم فیزیك ذره اي است و زیست شناسي ذره اي: عناصر،
  است. تفرقھ و تجزیھ كھ غایت فلسفھ اصالت ماھیت و اصالت 

  
ت پرستي ھمان جھان و فلسفھ صفت پرستي است و مي دانیم كھ پرستش خدا و عالم وجود اجھان و فلسفھ ماھی -١۵

ھم قلمرو ظلم عظیم و ابطال و نابودي است. پس ماھیات ضد وجودند و ضد بواسطھ صفات ھمان اساس شرك است و شرك 
نھا را مي پرستد. و لذا این تمدن ماھیت پرست بھ لحاظ فلسفھ و الھیاتش ھم آجوھره واحد عالم ھستي و ضد انساني كھ 

  اتم و ژنتیك!آشكارا بھ كفر و الحاد آشكار رسیده است و خداي را علناً انكار مي كند در قلمرو پیدایش 
  

از این منظر بھتر درك مي كنیم كھ حق رھائي بخش مكتب وحدت وجود از قعر آتش جھنم چھ اندازه است و امروزه  -١۶
جز این مكتب ھیچ راه دیگري براي برون رفت از دوزخ نیست. مكتبي كھ جھان ھستي المتناھي را بھ عنوان یك كل یگانھ و 

كھ  كھ جز خداوند خالق نیستانھ دكعنوان موجودي واحد و وجودي مطلق و یھ جھان بیگانھ اي كل مي نگرد و مي فھمد. 
و آخرش یكي است و ھر موجودي مظھر و مصدر كل جھان است و ھمچون عضوي از كالبد واحدي  اّولو ظاھر و باطن 

  ھمچون یك انسان!
  

و القارعھ  آیھ آخر سوره القارعھ است. این دو -قرآن» تشي بس سوزان استآیا ماھیت را مي شناسي كھ چیست؟ آ« -١٧
بھ معناي درھم كوبنده است كھ صورت دنیوي آن فلسفھ و علوم ماھیتي و تكنولوژي است كھ انسان و طبیعت را درھم مي 

آیا مي «كوبد تا تجزیھ كند و از تركیب و تحلیل این اجزاء، جھان دیگري پدید آورد تا بھشت او شود كھ دوزخ او شده است:
نده چیست؟ روزي كھ مردمان ھمچون پروانھ ھائي پراكنده و تار و مارند و كوھھا ھمچون پشم ھائي بي آن در ھم كودان

رنگارنگ از ھم گسستھ و پودر شده اند. و اّما آنكس كھ وجودش پر بار است در عیش و سعادت است و آنكھ میان تھي و 
  -القارعھ -»نمود كھ ماھیت چیست؟ آتش بس سوزان استپوك است در آتش است. پس بگو كھ چھ چیزي تو را آگاه 

  
در قرآن كریم ھر موجودي یك آیت خداست كھ خداوند را بھ تمام و كمال مي نمایاند و معرفي مي كند و چون خداوند  -١٨

س داراي ذاتي یگانھ است پس ھمھ موجودات داراي معناي واحدي ھستند پس ماھیت ھر چیزي ھمان جوھر و ذات اوست. پ
  ھمھ موجودات عالم یكي ھستند.

  
این تعریف  ٢۶-٢٧الرحمن » احب جلوه ھا و كرامتھاست باقي است.صست و جمال پروردگارت كھ ني اافھمھ چیز « -١٩

قرآني از وجود است كھ موجودات را عرصھ فنا مي داند و این ھمان ماھیات ھستند كھ فقط صوري وجودي دارند كھ صوري 
ابودي را معرفي مي كنند. یعني عالم موجودات جدا از یكدیگر جز ظھور عدم نیست. و آدمي بمیزاني نابود شونده است و ن

كھ این عدمیت را كھ قلمرو صفات است درك و تسبیح نموده و خداوند را تنزیھ و تقدیس مي كند بھ وجود كھ تجلیات بي 
جوه الھي در عریانترین تجلیات خاكي از آحاد بشري انتھا از ھمین موجودات است مي رسد كھ جز وجھ هللا نیست! و این و

كھ جمالھاي انسان است و انسان كامل كھ عارف و بیناي بر جمال یگانھ عالم وجود است و در ھر صورتي  رخ نموده است
  جز او را نمي بیند.
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چون از ماھیت پرستي پس وجود محض و جوھر یا ذات ھمان جمال الھي انسان و جمال انساني خداست. و این انسان  -٢٠
یت مي كند. پس وجود مطلق، ؤو صفت پرستي كھ ھمان دنیاپرستي است پاك شود آنگاه وجھ هللا را در زمین و آسمانھا ر

آشكار است و حجاب بین انسان و این وجود محض ھمانا ماھیت پرستي است یعني چیستي پرستي و دنیاپرستي كھ اساس 
  !است این تمدن مدرن و تكنولوژیزم

  
مي داند و نمي خواھد و منكر است بھ دام چیستي نآدمي بمیزاني كھ موجودات عالم را آیات الھي و مظاھر تجلیات حق  -٢١

تركیبي است. و  -تحلیلي -دھد كھ حاصل این تعلیم ھمین علوم و فنون تجزیھ پرستي مي افتد و ابلیس در این راه تعلیمش مي
و لذا خداوند این علوم را علم الغي مي خواند كھ علم بخیل و ظالم  استكبار است و طاغوت!این برخاستھ از اراده بھ تملك و 

بر مردمان مسلط گردد و آنھا را بھ بندگي آن و سلطھ گر است كھ میخواھد آیات و تجلیات الھي را تصاحب نماید و بواسطھ 
  خود بكشاند.

  
وجود یا جوھر یا ذات، یك حقیقت عقالني ولي برخاستھ از ماھیات پس دانستیم كھ ماھیات تماماً محسوسات ھستند ولي  -٢٢

و محسوسات است. پس آیا عقل محض و فوق حّسي ھم ممكن است كھ وجود را از راه غیر ماھیات و موجودات منفك و 
پس عقل متفرق دریابد؟ آري در تأمالت دروني و ذكر است كھ نور مطلق وجود را در دلش درمي یابد و اینست عقل محض! 

  محض از اشراق و استغراق عرفاني حاصل مي آید كھ در دل است نھ ذھن!
  

و اما جمال انسان، جمال ذات و جمال وجود محض است ولي آن ھم دریافتي محسوس از ماھیات آدمي است و تفاوت و  -٢٣
   تفرقھ در صور بشري ھمانا عرصھ جمال صفات و ماھیات بشر است بشر ماھیت پرست و دنیازده!

  
صورت ھر انساني صورت صفات حاكم بر دل و جان اوست كھ صفات ماھیات است كھ از دنیاپرستي انسان است كھ در  -٢۴

صورتش آشكار است یعني صورت ذات منھاي صفات نیست اال در انسان مخلص و كامل كھ از دنیا منزه شده است و خداوند 
ر دل و جانش! و آن جمال امام و اولیاي الھي در درجات اخالص و را از صفات و ماھیات و موجوداتش تسبیح كرده است د

كھ جمال ذات وحداني حق است كھ جمال وجود محض است و ھركھ این جمال را دریابد جمال عقل توحید و تسبیح مي باشد 
  شده است. محض و معرفت مطلق را درك كرده است كھ ذات عالم ھستي و آن حقي است كھ زمین و آسمانھا بر اساسش بنا

  
، ھستي یكتا و ذات محض خدا، از جمال امام مبین آشكار است كھ جمال عقل محض و يپس وجود مطلق، جوھر اعلٰ  -٢۵

از عالم محسوسات و موجودات و مفردات و كثرت اشیاء است كھ و پاك نور علم ازل و خورشید عرفان ظھور است كھ منزه 
) خود منزه و پاك است از دنیا و عوالم كثرت و تفرقھ و ماھیات و چیزھا و چیستي مطلقاً منزه از عدم و فناست زیرا او(امام

  در باب حق جمال آدمي است. عھا! و این بیان دیگري از سخن خود امام صادق
  

و  يود و جوھر اعلٰ جو انبیاي الھي آمدند تا راه نجات بشر از آتش ماھیات را نشان دھند و راه و روش الحاق بھ و -٢۶
ھستي یكتا و ذات بي ھمتاي حق را! راه رسیدن بھ حق را كھ جھان ھستي بر آن بنا شده است. و چون بھ این حق ملحق 
شد آنگاه جھان ماھیات را عین وجود احدي مي یابد یعني ماھیت را وجود مي بیند و دوگانگي و نفاق برمي خیزد و از نار 

  بھ نور مي رسد.
  

صالت چیستي ھا و ماھیات كھ در صورت تمدن مدرن و دوزخ تكنولوژي پیش روي ماست كھ تجربھ تاریخي فلسفھ ا -٢٧
» ةماھی«گاه كرد كھ آخوانده است. و نیز سؤال مي كند كھ: چھ چیزي تو را » نارحامیھ«خداوند چھارده قرن پیش آن را

لقارعھ است كھ بشر را تارو مار چیست! پاسخ ما اینست: تاریخ فلسفھ اصالت ماھیت و تمدن تكنولوژیستي كھ مصداق ا
كرده و از ھم دریده و تجزیھ و تحلیلش نموده است و حاصل كار آتش سوزاني است كھ بشریت نموده و طبیعت را زیرو رو 

  برون!  از را مي سوزاند در درون و
  

یك حلقھ مفقوده در تكامل ھمانطور كھ در نظریھ تكامل انواع حیاتي داروین دیده مي شود كھ ظھور انسان نشان دھنده  -٢٨
حیات است پس انسان از تكامل ماھیات موجودات طبیعي پدید نیامده است پس جمال آدمي ھم یك ماھیت علیتي در ساختار 

حیواني، ندارد. پس از وراي ماھیات عالم و یا از ذات آن رخ نموده است و موجودي علیتي و ماھیتي حیات زنجیره تكامل 
عالم از قانون علیت كشف و درك مي شود و قانون علیت، قانون حاكم بر علوم و فنون مادي است. نیست چرا كھ ماھیات 

پس وجود انسان و خاصھ جمالش خارج از این قانون است پس انسان عین ذات است و نھ ماھیتي از موجودات عالم! در 
  این معنا بمان!

  
ھیت در عصر جدید رخ نمود و آن ماھیتي ساختن انسان بود. فریني فلسفھ اصالت مافاجعھ و آتش آ و اوج بزرگترین -٢٩

تجزیھ و تحلیل كردند و این كار مولد علومي شد كھ موسوم بھ  ،ماھیتي -یعني انسان را ھم بواسطھ علوم و فنون علیتي



٦٦ 
 

وم انساني است. این تجزیھ و تحلیل كردن انسان در علم پزشكي مكمل علعلوم انساني است كھ غایت فلسفھ اصالت ماھیت 
  است در قلمرو القارعھ! » نارحامیھ«شد و این عرصھ ورود انسان بھ

ید. آپس ھستي انسان از زنجیره علیتي چیستي جھان كھ ھمین علوم و فنون فلسفھ اصالت ماھیت است، حاصل نمي  -٣٠
یعني چیستي و ھستي انسان، یكي است و نھ از جنس جھان! وگرنھ عالم ماھیات و موجودات تسلیم و مسخر وجود انسان 

  نمي شد. این ماھیت است كھ تسلیم وجود است. 
  

فقط از براي و وجود، احساسي از خود و در خود و با خود است چون ذات است و این احساس و ادراك و دریافتي فقط  -٣١
  انسان و در انسان و با انسان است و انساني!

  
و سائر موجودات عالم كھ مفردات و اشیاء و چیزھا و ماھیات ھستند از غیر و در غیر و با غیر و براي غیر است و  -٣٢

و این غیر، جز انسان نیست. جھان براي انسان است ولي انسان براي خداست و از خدا و با خدا و در خدا و خلیفھ خداست 
  عین خداست و دست خدا و روح خدا و اراده خدا!

  
بسوزد. وجود را باید در خود یافت. وجود » نار حامیھ«حال اگر كسي بخواھد بواسطھ ماھیات، وجود یابد وجودش در -٣٣

 ھمان خودي است كھ منزه از ماھیات و چیستي ھا و چگونگي ھا و صفات باشد. و این خود در جریان تنزیھ و تسبیح جان
  از ماھیات منزه و پاك مي گردد و وجود، منور و محقق مي شود.

  
جھان ماھیات و مفردات و اشیاء، چیستي انسان است و انسان ھم وجود و ذات جھان است. پس جھان بھ غیر انسان  -٣۴

ساني كھ جھان را غیر انسان است از چشم انھ ب يھیچ معنا و چیستي و ماھیتي ندارد. جھان ماھیات آتشین و نابودگر، جھان
  غیر خود مي داند. این آتش، حاصل این غیرت است.

  
اگر ھر موجودي در عالم یك آیھ و نشانھ از خداست پس یك آیھ و نشانھ از خلیفھ خدا یعني انسان است. و چنین  -٣۵

  جھاني، جھان انساني و الھي و موجود است و آئینھ تجلیات خداوند.
  

نشانھ ھاي خود را در درون و برون شما بر شما آشكار مي كنیم تا « نگر سخن ماست كھ:این آیھ در سوره سجده بیا -٣۶
خدا و انسان كامل و  بر حقانیت اوست و او ھمان خلیفھدال پس نشانھ ھاي الھي در جھان جملھ » بدانید كھ او حق است.

این  -سجده» در دیدار با خدا تردید دارندبدانید كھ خدا بر ھر چیزي محیط است ولي مسئلھ اینست كھ و «امام مبین است. 
  كل بحث ما درباره وجود و ماھیت و رابطھ انسان و جھان است بھ زبان خدا در كتابش!

  
  پس نگاه غیر انساني و غیر الھي بھ جھان، نگاه ماھیت پرستانھ و آتشین و تكنولوژیكي و دوزخي و نابودگر است. -٣٧
  

مي شود نشانھ اي از خدا و آیھ اي از حقانیت خلیفھ خدا و انسان كامل درك شود جھان اگر ھر چیزي كھ در جھان دیده  -٣٨
نور تجلي خدا از انسان مي گردد و در غیر اینصورت نار شیطان در انسان مي شود یعني فنون و صنایع و  ات،فردم

    ١-٣رعھالقا -تكنولوژي: القارعھ! كھ طبیعت را متالشي و فاسد و مردم را تار و مار مي كند
  
بھ چشم غیر و بیگانھ نگریستن بھ جھان و جھانیان، موجب غیرت حق و غضب الھي و ظھور نارش بھ سوي انسان  -٣٩ 

انسان ھم ابلیس و لشكریان اویند كھ حاصل این القاء و  است كھ القاء كننده و مجري و معلم این آتش غیرت خدا نسبت بھ
پرستانھ است كھ جھان را بیگانھ اي بي صاحب و بي اختیار و الحق مي بیند و بھ ھوس تعلیم ابلیسي، علوم و فنون ماھیت 

فلسفھ یوناني و مكتب  ،تصاحب و تملك آن سوداي استكباري مي یابد و بھ دوزخ مبتال مي شود. كھ باني این نوع نگاه
اصالت ماھیت است. و ماھیت یعني فھ ابلیس و سخنگوي او مي دانیم كھ باني فلسفھ خلیارسطوئي است و لذا ارسطو را 

خودي خود معنا و ھستي مستقلي دارد و باید این ماھیت را كشف و درك نمود و جھان را تصرف كرد. ھ جھان نھان انسان ب
نخستین فارغ التحصیل مكتب ارسطو ھم اسكندر مقدوني بود كھ براي تسخیر جھان لشكر كشي نمود و این لشگركشي 

  روز ادامھ دارد. بھ ام یالیستي تارامپ
  
حاصل انسان شناسي و خودشناسي عرفاني نیست زیرا ھستي جز خدا نیست و جز پس بدان كھ ھستي شناسي محض  -۴٠

شناساي آن ھم جز انسان نیست كھ باید خود را بشناسد و جھان خود را كھ كل كائنات است. و شناخت جھان ھم محصول 
  ععليھركھ خود را شناخت جھان را ھم شناخت. :خودشناسي است

  
آئینھ شناخت این ھستي! ولي این شناخت جز از طریق خودشناسي  پس انسان ظھور ھستي محض است و جھان ھم -۴١

تشین و آممكن نیست. و ھر شناختي از جھان بھ غیر از راه عرفان، شناختي ماھیت پرستانھ و استكباري و امپریالیستي و 
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زیرا جھان را غیر انسان مي داند پس دشمن و مدعي مي خواند كھ باید آنرا بھ تصرف خود درآورد و ابلیس  دوزخي است
  اجراي صنعت! :عنوان مظھر آتش غیرت خدا ھم مأمور اجراي این نگرش كافرانھ بھ دست انسان استھ ب

  
باطن انسان! و این نگاھي انساني و انسان باید بداند كھ كل كائنات المتناھي جز خودش نیست، بسط و شرح  سپ -۴٢

  خودي و دوستانھ و توحیدي بھ جھان است. 
  
براي  نمعنا و چیستي غیر از ایھر پس انسان، وجود است و جھان ھم ماھیت اوست، ماھیت انسان! و درجستجوي  -۴٣

  جھان افتادن در آتش ماھیت است! 
  
است ظھور ھمان حقي كھ جھان بر آن آفریده شده است. و جھان ھم الحاقھ انسان  جھانپس انسان باطن و جوھره  -۴۴

است. الحاقھ مالحاقھ و ماادریك ماالحاقھ: آیا مي داني الحاقھ چیست؟ آنكھ این حق را تكذیب كرد بھ سرنوشت قوم عاد و 
الحاقھ ھمان قارعھ است كھ درھم  و در ھمین سوره بالفاصلھ خاطرنشان مي شود كھ د ثمود و فرعون دچار و ھالك گردی

كوبنده مردمان است كھ حقش را انكار مي كنند. جھان، محاق و الحاقھ مردمي است كھ غیرش مي پندارند و با آن عداوت 
كافران مخلوقات خدا را تغییر «یات الھي را تبدیل و تغییر مي دھند.آمي كنند و بھ تخریب و فساد و تجزیھ آن مي پردازند و 

   -قرآن» ندمي دھ
  
آنكھ بھ جستجوي حق و ماھیت و معناي وجودش در خود بھ جستجو نمي پردازد جھان را بیگانھ و بلكھ خصم خود مي  -۴۵

   -قرآن »و آن در خود شماست چرا در خود نمي نگرید« بیند.
  
نشانھ ھاي  :د مي گرددماھیت انسان، خداست و ماھیت جھان ھم انسان است. و این حقیقت در وجود اولیاي الھي شھو -۴۶

و او ھمان انساني است كھ ماھیت  -شكار مي كنیم تا حق او را بدانید! سوره سجدهآخود را در خودتان و در جھان بیرون 
  كنند.باور دارند این حقیقت را باور میخود را خدا یافتھ است و ماھیت جھان را ھم عین خودش! و فقط كساني كھ لقاءهللا را 

  
درھم كوبنده انسان و طبیعت محیط زیست اوست یعني تكنولوژي! این حق انساني است كھ جھان را بیگانھ  پس قارعھ -۴٧

 !نست: الحاقھ! چنین انسان كافري بھ محاق حق جھان دچار مي شود یعني بھ آتش و ظلماتشآمي داند و در سوداي تصرف 
ي در علوم و فنون تكنولوژیكي بر سرش دپس ماھیت پرستي و چیستي پرستي غیر الھي بشر در قلمرو منطق علیت عد

  ! ینكوبنده آتشھم خراب شده است و اینست القارعھ! در
  
وجود یك سؤال است یك مسئلھ و معما است یك چیستي و كیستي است براي آدمي كھ: من چیستم، كیستم و چھ معنائي  -۴٨
ارم و چرا چنین ھستم. یعني انسان بھ میزاني كھ وجود دارد و موجود است سؤال دارد از خودش و معنا و حقیقت بودن د

خود را جستجو مي كند و براي خودش معنائي را مي جوید معنائي كھ او را در آنچھ كھ ھست و نیست بھ یقین و قرار 
  برساند و راضي نماید از بودنش!

  
این جستجو و چیستي بھ ھستي در خود مي رسد و ھستي خود را مي یابد بھ معنائي كھ از جنس نور  انسان از طریق -۴٩

و پرستش است نھ فلسفھ و كالم! یعني این جستجوي چیستي خود اگر در خود باشد بھ ھستي مي انجامد و نھ فلسفھ اي از 
پرستش! ولي بھ این نور بواسطھ كالم عرفاني  وجود! بھ ھستي اي كھ نور است و انبساط و وحدت و یقین قرار و رضا و

  محقق مي گردد. ،حق بواسطھ كالم و معارف توحیدياین كالم در جان آدمي بھ حق مي رسد و مي رسد و 
  
نگري، كالم خدا در جانت بھ حق وجودت بچون بھ اندرون جانت از منظر كالم عرفاني حق و معناي وحدت وجودي  -۵٠

بر خود نظر كني  وندچون با نگاه خدا -قرآن» مش محقق مي كندخداوند حقش را با كال«مي شود.رسیده و كالم حق محقق 
    مطلع حق و اشراق وجود است.چیستي ھاي دنیوي پاك شده و ھستي مشعشع مي گردد و این 
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   دینی براي خلق دینی براي خدا و -13
  (راز اطاعت بی چون و چرا)

  
  

  بسم اهللا الواحد
  
اید دین را براي خداوند خالص كنید و بدانید كھ دین خالص فقط براي خشنودي خداست و  كساني كھ ایمان آورده اي« -١

را ناخوش میدارند. دین خالص را براي خدا برپا كنید حتّي اگر دو تا یا یكي باشید كھ خداوند براي شما  اكثر مردمان آن
ي دارد حتّي اگر ھمھ مردمان جھان با دو برابر قدرت دنیا قصد نابودي كافیست و شما را از فتنھ و عداوت مردمان مصون م

آیاتي از قرآن » رسانند اال بھ اذن خداوند. و خداوند بر مؤمنانش بسیار مھربان است شما كنند كمترین آزاري بھ شما نمي
  - كریم

  
مخلصین از آن انبیاي مرسل و اولوالعزم وضوح درمي یابیم كھ مقام اخالص در دین و ھ طبق دھھا آیھ در قرآن كریم ب -٢

است. پس برپا دارندگان دین خالص بر روي زمین در ھر عصري ھمانطور كھ  صو محمد عو عیسي عو موسي عچون ابراھیم
خداوند خاطرنشان نموده ھمواره انگشت شمار و در حد یكي و دوتا ھستند و بھ مثابھ خلفاي پیامبران مرسل در آخرالزمان 

مقامشان را در نزد خدا برتر از پیامبران  صآنكھ نبي باشند. اینان ھمان مؤمنان خاصي ھستند كھ رسول اسالم  ھستند بي
ً و بھ اسم،  خوانده است زیرا داراي رسالتي ھم طراز انبیاي مرسل ھستند بي آنكھ نبي باشند و از طرف خداوند مستقیما

ي و اختیاري است پس رسالتي عاشقانھ است و ھمان عشق عرفاني مي مأمور این كار كبیر شده باشند. این رسالتي انتخاب
  باشد و با كمتر از عشق الھي نمي توان چنین رسالتي عظیم را برعھده گرفت.

  
 -آیا براستي دین خالص چگونھ دیني است كھ عامھ بشري از آن بیزار و چھ بسا با آن عداوت مي كند(طبق قول قرآن) -٣

ي آدمي در دین و خداپرستي و اطاعت مي توان دین خالص را تعریف نمود. یعني دین خالص حاصل فقط با درك ناخالصي ھا
پاك شدن از ھر شركي است. آیا براستي چھ اموري موجب عدم اطاعت خالص و كامل انسان از حكم الھي مي شود؟ 

و در یك كلمھ خود ھركسي اصل  .خانواده، عزیزان، دنیا، زرق و برق، علوم و فنون، ریاست، سیاست، ثروت، قدرت و..
  و این قلب ھمھ شركھاي بشر است.» ھواي نفس خود را بھ اسم خدا مي پرستند.«مانع دین خالص است:

  
دین عامھ مردمان براي سعادت و آرامش دنیا و آخرتشان است یعني براي خودشان است. ولي دین خالص فقط براي  -٤

  ي مردم و نژاد و زمانھ!خشنودي خداست نھ خشنودي فرد و نھ خشنود
  
رد كھ ھمین دین عامھ و مشركانھ اكثر مردمان كھ براي سعادت دنیا و آخرتشان است نیز آبشخوري جز دین خالص ندا -٥

تعداد انگشت شماري، بر روي زمین آنرا برپا نگھ داشتھ اند. این آن دیني است كھ منشأ حیات فطري و روحي بشر است. 
این یكي دوتائي كھ بھ دین حق زنده مي شوند ھمین برپا  -»ده شود كل مردمان زنده مي شوندچون یكي بھ دین حق زن«

دارندگان دین خالص ھستند كھ سرچشمھ حیات معنوي و انساني مردمان جھان ھستند ھر چند كھ این مردمان اكثراً با این 
دگان جز خشنودي خدا ھیچ مؤید و مصدق دیگري دارنبرپا دارندگان دین خالص، عداوت و انكار مي كنند. پس این برپا 

  ندارند. پس بایستي بھ عشق با او رسیده باشند تا تك و تنھا قادر بھ این كار كبیر باشند.
  
ھمین یكي دو نفري كھ در ھر قوم و عصري برپا دارنده دین خالص(عشق عرفاني) ھستند میزان و محك و امتحان و  -٦

ا و آخرت محسوب مي شوند كھ با این یكي دو تا چھ مي كنند و چھ قضاوتي دارند كھ چھار حجت سائر مردمان در دین و دنی
و در آن روز پرسیده مي شوید كھ با نعیم «حالت كلي دارد: بي تفاوتي، انكار و عداوت، تصدیق و حمایت، اطاعت و ارادت! 

اي اھل ایمان ھرگز نعمت هللا را از «هللا ھا ھستند. نعیم ھا و نعمت  ناین برپا دارندگان دین خالص ھمی -قرآن» چھ كرده اید
  - قرآن» یاد مبرید

  
پس بطور كلي دو نوع دین داریم: دین براي خدا و دین براي خلق! و دین خلقي نیز مخلوق و محصول دین خدائي  -٧

ند كھ حساب خداوند انگشت شماري از مخلصین است. و مخلصین طبق كالم قرآني، مظاھر اراده و فعل الھي در میان مردم
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! و این جز عشق الھي معنائي ندارد! این بي با آنان در وراي اعمالشان است و خدا با آنان و آنھا با خدایشان بي حسابند
  حسابي ِ عشق است.

  
دیني كھ راه بھشت بني آدم است و دیني كھ راه رضوان خدا و خشنودي اوست: خشنودي خود یا خشنودي خدا! دین  -٨

مي)، دین شفاعت و رحمت است ولي دین خدائي، دین شھادت و نعمت است. در دین عامھ بشري كھ دین و سنت خودي(مرد
انبیاي الھي است خدا براي بشر است ولي در دین خالص كھ دین مخلصین و اولیاء و عرفاست بشر براي خداست. ولي 

خالص و وجود مخلصین است. یعني در دین نبوي  میزان و محك دین عامھ بشري در نزد خدا، واكنش مردمان در قبال دین
رسند كھ مخلصین و دین خالص را انكار و عداوت نكنند و  و مردمي و رحماني كساني بھ سعادت و بھشت دنیا و آخرت مي

لذا در قیامت كبرا براي تشخیص این شرط ورود، درباره طرز برخورد  این حداقل شرط امكان ورود بھ بھشت است و
  نعیمان(مخلصین) سؤال مي شود كھ چھ گفتند و چھ قضاوتي كردند و چھ واكنشي نمودند. مردمان با

  
جھي از دین و زندگاني بشر است كھ شیطان را بھ آن راه نیست. واخالص در ھمھ مذاھب الھي، دیني واحد است و آن  -٩
  ٨٣-٨٤ص » ستندگان خالص توشیطان گفت: پس بھ عّزت تو كھ ھمواره گمراه خواھم كرد جمیع مردمان را جز پر«
  

دین خالص كھ دین براي خداست بدان معناست كھ در ھر عصري یكي دو نفر خدا را براي خودش دوست مي دارند و  -١٠
خودشان را فداي او مي كنند. این دوستي كل بشریت را در ھر دوراني زنده و مستمر مي دارد و راز بقاي بشر بر روي 

  ي دوستان خدا! زمین است وجود كساني كھ اولیاء هللا نامیده شده اند یعن
  

و اما آن دیني كھ موجب خشنودي خداوند است كھ دین خالص نام دارد، كارش چیست و براي خدایش چھ مي كند و  -١١
مخلصین چھ كاره اند؟ آیا مگر خداوند چھ نیازي بھ انسان دارد كھ از بابتش خشنود شود؟ ھمان ھدفي كھ عالم و آدم برایش 

و كھ پرستش خالصانھ او ھم محصول شناخت خالصانھ اوست وگرنھ عین خودپرستي است. آفریده شده اند، یعني شناخت ا
  ھمان طور كھ خود در كتابش مي فرماید: اكثر مردمان خودشان را بھ اسم خدا مي پرستند.

  
پس دین خالص دین خداشناسي است كھ جز از راه عرفان نفس حاصل نمي شود. پس دین خالص، عرفان خالص است  -١٢
و فقط بدین  .ندارستش خالص ھم عشق عرفاني است و مخلصین ھم عارفان واصلند. یعني عارفاني كھ دیدارش كرده و پ

دمي خود را بھ جاي خدا نمي پرستد زیرا دیدارش كرده است. پس دین خالص دین لقاءهللا است و فقط كسي آگونھ است كھ 
دمي كس دیگري آكھ  تھمانطور كھ محال اس .ت خود را خدا پنداردكھ او را دیدار نموده است نمي تواند ھواي نفس و خیاال

  را بھ جاي خودش بگیرد اگر دیدارش كرده باشد. 
  

پس مردمان و دین مردمي بھ وجود عارفان بھ محك زده مي شود و در قیامت میزان سنجش است زیرا اسوه ھاي  -١٣
   میزان محبت است. ھم فرموده كھ در قیامت كبري آخرین ععشق الھي ھستند و علي

  
آن عشق و محبتي كھ حاصل معرفت و شناخت نباشد جز خودپرستي و پرستش ھواي نفس و خیاالت خود نیست.  -١٤

ھمانطور كھ عشق ھاي بازاري ھمواره چنین است و لذا عاقبت بھ تھمت و عداوت و خیانت مي رسد زیرا عاشق، خیال 
ن ناب ممكن نیست و دین خالص كھ ھمان خودش را بجاي معشوق مي پرستد. پس عشق و محبت الھي ھم بدون عرفا

عبودیت و پرستش خالص است بدون شناخت خالص و كامل ممكن نیست و ابلیس فقط با عارفان نمي تواند كاري داشتھ 
فریبي است حاصل  -شیفتگي و خود -غرور كھ بھ معناي خود وباشد. پس ابلیس در بشر غذائي جز جھل و غرور ندارد. 

ا با خود بھ دوزخ رو گفت ھمھ « ق بھ دیگران است كھ اساس رسوخ شیطان در انسان مي باشد.خودپرستي در لباس عش
  جز شناخت و عرفان نیست. عرفان میزان اخالص است. ،پس خلوص در پرستش -قرآن» راموارد كن اال پرستندگان خالص 

  
ھستند  يانگشت شماري در ھر عصرخداوند ھمھ مردمان را دوست مي دارد و مورد رحمتش قرار مي دھد ولي فقط  -١٥

كھ خداي را دوست مي دارند و اینان برپا دارندگان دین خالص ھستند و دینشان میزان دین مردمان است و مردمان بھ وجود 
و محاسبھ مي شوند. این دین فقط براي خداست و جز خداي را خشنود نمي كند و اكثر مردمان با آن شده سنجیده  انآن

رندگان دین خالص خدا در این دوران آخرالزمان است اد دارند. مجموعھ معارف این بنده نیز از جملھ برپا عداوت و بیزاري
كھ ھمھ انواع شركھاي مذھبي و علمي و عرفاني این عصر را معرفي نموده و با حجت ھاي عقلي و فطري و تجربي و 

ند پاالیش و تبیین نموده و خود نیز تماماً ھمھ عمر قرآني و عرفاني و نیز شخصي، دین را فقط براي رضا و خشنودي خداو
. و با اینكھ غایت و كمال اخالص این دین بھ مكتب و مذھب محمد و آل محمد مي رسد ولي با مرا در ھمین راستا زیستھ ا

، براھین و حجت ھاي جھاني و عقالني، ھمھ بشریت و مذاھب و عقول بشري را در برگرفتھ است و با عقل عامھ مردم
سخن نموده است و ھمھ اركان و مسائل زندگي مادي بشر مدرن را ھم شامل گشتھ است. پس دین تخصصي نیست بلكھ 
عامھ مردمان را مخاطب قرار داده است و ھر فرد و گروھي را در حد نیازش مشمول رحمت محمد و آل محمد نموده و این 
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اشقیائي كھ بخودشان بخیل تر و شقي ترند و زندگي و سرنوشت درب را بھ سوي جھانیان گشوده است. و لذا جز بخیالن و 
  با این رحمت جھاني محمدي عداوت ندارند.خود را تباه ساختھ اند 

  
و این براي نخستین بار در تاریخ بشر است كھ دین خالص بھ زبان و منطق عامھ مردمان جھان، تبیین و مھیا گشتھ و  -١٦

ل محمد، بھ این حقیر بوده آرا بھ روي ھمگان گشوده است. و این از كمال لطف و فضل خداوند و نعمتش  دربھاي رحمت و
  كھ این گشایش كبیر آخرالزمان بدست و قلم اینجانب مھیا گردد.

  
پس اي بندگان خداي رحمان، اگر خود اھل عشق و عرفان او نیستید و تجلیاتش را بھ عینھ ندیده اید ھیھات كھ منكر  -١٧

عارفان و عاشقانش شوید و در جرگھ دشمنانشان درآئید و ھمچون ابلیس تیغ غیرت بركشیده و خویشتن را ملعون درگاھش 
این آدم بوگندو را با محبت و عشق خدا چھ كار! ما كھ «نمائید و ھمھ عمر جانماز خود را بشوئید و بپرستید و بگوئید:

 دم بي ریش و بي سابقھ كھ نھ سید است و نھ مال و نھ امام و امام زاده وعمري غرق نوافل بودیم چیزي ندیدیم آنوقت یك آ
  »صاحب مدرك و منصب و عبا و عمامھ و... دم از لقاءهللا مي زند!؟... نھ

  این كالم آخر ترجماني از نامھ امام خمیني بھ فرزندشان بود در باب قضاوت درباره عارفان واصل و عاشقان حق! 
  

و محبت و كرم و تجلي بي چون و چرا و بي حساب و كتاب خدا بر بنده است ھمانطور كھ خود  دین خالص، رحمت -١٨
مبرا ساختھ و رابطھ خود با این بندگانش را ھم حساب و كتاب و چون و چرا ھر خداوند در كتابش بندگان خالص خود را از 

ن حق را ھرگز نتوان بواسطھ چون و چرا پس دین خالص و مخلصین و عارفابي حساب و چون و چرا معرفي نموده است. 
چرا كھ خود خداوند آنان  .و حساب و كتابھاي شرعي و فلسفي و منطقي و تاریخي و امثالھم شناخت و درك و تصدیق نمود

را اینگونھ معرفي كرده است تا پس از درك و دیدن حجت ھاي الھي، دیگر بھ دام چون و چراھاي ابلیسي نیفتند و درب 
نعمت و ھدایت را بر روي خود نبندند و بازیچھ شیطان نشوند. زیرا دین خالص قلمرو ظھور رحمت و كرم و تجلي خالص و 

خدا بھ بندگان خویش است. با تصدیق این امر خودتان را الیق آن سازید و با انكارش خود را از  ناب و مطلق و بي سابقھ
ھل والیت ادرباره  عاین ھمان امتحاني است كھ علي رحمت مطلقھ حق محروم نسازید. مراقب این امتحان الھي باشید!

ند. رویاروئي با عارفان و مخلصین قلمرو امتحان خودش فرموده است كھ خداوند الیقان والیتش را در قلوبشان امتحان مي ك
  ید.دل محمد گرآدل بھ دست خداوند است پس مراقب باشید تا رد نشوید و الیق والیت علي و 

  
وقتي خداوند در قرآن كریم بارھا عبادهللا المخلصین را از مسئولیت اعمالشان كامالً مبرا نموده و خودش را مسئول  -١٩

بي چون و چرا بودن و بي حساب بودن ظھور و بروزات وجودي  بركند این خود بیاني واضح اعمالشان معرفي مي 
و نیز مكرر مي فرماید كھ حسابش با این  خلصین(عشاق الھي) است كھ فناي در ذات اویند و مظھر اراده و فعل حق.م

یق اجر مي دھد. و شاید ھیچیك از مخلصین وراي ھر حسابي است و آنان را در وراي مردمان و خارج از حساب و عقل خال
یعني  -» المخلصینهللاال عباد«یھآكھ درباره مخلصین آمده، تكرار نشده باشند بخصوص این آیات قرآن بھ اندازه آیاتي 

ھمھ بھ اعمالشان جزا داده «مستثني ھستند مثل ،مخلصین در ھمھ امور خالیق و ارتباط با خداوند و رابطھ خداوند با آنان
كھ بارھا در كتاب خدا تكرار شده است كھ بیانگر اھمیتي خارق العاده است تا مردمان » مي شوند بھ استثناي مخلصین

درباره آنان دچار قضاوتھاي ناحق نشوند و بازیچھ شیطان نگردند و از راه نعمت كھ تنھا راه ھدایت است محروم نشوند. 
نھا ھم بھ نقل قرآن، بھ مقام اخالص آاین استثناء حتي شامل انبیاي الھي نمي شود مگر پیامبران مرسل و اولوالعزم كھ 

   رسیده اند یعني فناي در ذات حق شده اند و اھل والیت اویند. 
  

 دش وصف و معرفيدر سوره صافات مي خوانیم كھ فقط پرستندگان مخلص خدا مي توانند خداوند را بھ قدر و توحی -٢٠
اینھمھ  دكنند. و اینكھ ھرگز در قیامت كبرا احضار و محاسبھ نمي شوند. و اینكھ بواسطھ اعمالشان جزا نمي شوند. بي تردی

 ،اصرار و تكرار الھي درباره ھویت و اعمال و گفتار عاشقان حق و استثنا كردنشان حتي بھ درگاه باریتعالي و قیامت كبرا
ین را بھ ھراس اندازد كھ بھ آساني بھ قضاوت درباره این عشاق الھي نپردازند و از غیرت حق نسبت بایستي اھل عقل و د

ایل و پلیدیھا و نفرت توصیف نموده ذبھ آنان بترسند زیرا اینان ھمان اھل ن والقلم ھستند كھ خداوند دشمنانشان را بھ ھمھ ر
دارنده حق دین او بر  قیقت الھي را بیان و معرفي مي نماید و برپااست چرا كھ تنھا قلم و بیان این عارفان عاشق است كھ ح

  مي باشند یعني نور ھدایت حق در خلق! روي زمین مي باشند و سرچشمھ والیت و محبت او بر بشرند و نعمت هللا
  

مي باشند و و بدان كھ این مخلصین ھمان كساني ھستند كھ در ھر عصري محل نزول و القاي روح ویژه الھي و امرش  -٢١
اوست كھ نشانھ ھایش را بر شما آشكار مي سازد و نازل مي كند از آسمان آبي را كھ رزق شماست و «مالقات كنندگانش: 

اھل ذكر نمي شود اال كسي كھ روي بھ سوي او باشد. پس خداي را خالصانھ بخوانید براي دینش ھرچند كھ كافران را 
قاء مي كند روحش را از امرش بر ھریك از پرستندگانش تا روز دیدارش را . اوست صاحب درجات عرش كھ الناخوش آید
    ١٣-١٥المؤمن » دنھشدار نمای
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یات و بینات و كرامات الھي از وجود آپس دین خالص، دین بي چون و چرائي است در قبال درك و رویاروئي با  -٢٢
مخلصین. پس مستلزم تصدیق و اطاعت بي چون و چرا نیز مي باشد. و این بدعت نیست عین كالم خدا در كتابش در باب 
اخالص و مخلصین است. یعني بایستي درك و تصدیق دلت را بي چون و چرا تصدیق و اطاعت كني. و چون تصدیق و 

ت برتري را خواھي دید كھ سراسر حكمت و علم لدني است و نھ عقول جزئي و علیتي و مادي. و یات و بیناآاطاعت كردي 
خداوند ھركھ را  خواھد ھدایت «فقط در درك و مشاھده این بینات ماوراي طبیعي است كھ ھدایت الي هللا ممكن مي شود. 

   -قرآن» نماید بیناتي را بھ سویش مي فرستد
  

در تصدیق باطني و اطاعت ظاھري، یك مسئلھ سیاسي و مصلحتي و اطالعاتي و امنیتي از  مسئلھ بي چون و چرائي -٢٣
نیست و ھیچ ربطي بھ این امور ندارد. این بي چون و چرائي یك راز مي باشد نوع آنچھ كھ در سازمانھاي سیاسي رایج 

محاسبات ذھني و  مي خیزد نھرذاتي در نظام ھستي و جوھره جان انسان است كھ از عشق عرفاني و ارادت روحاني ب
معادالت دنیوي! این بي چون و چرائي پس از شھود ایمان و آغاز آفرینش نو در جان انسان است كھ بر حجتي ذاتي و 

را ظن ھا سعي در رخنھ و رسوخ در جان انسان مؤمن  ءروحي استوار است كھ شیطان با القاي انواع چون و چراھا و سو
  ت و برحذر بود.نرا شناخآدارد كھ باید 

  
اھالي خود را مي بلعد و اینان غیر امام مطلق مي باشند این مخلصین ھمان اولیائي ھستند كھ بدون وجودشان، زمین  -٢٤

كھ ملحق بھ ذات باریتعالي است و عین و خلیفھ مطلق اوست. اینان عشاقي ھستند كھ از ھمھ چیز خود در دنیا و آخرت 
 اینان ھمان عارفاني ھستند كھ بھ قول قرآن بر اعراف ایستاده و بر بھشت و دوزخ اشراف دارندبراي رضاي او گذشتھ اند 

و بسیار مایلند كھ بر بھشت وارد شوند ولي براي رضاي او از بھشت مي گذرند. سرنوشت افراد و گروھھاي بشري در 
ارتباط با این مخلصین رقم مي خورد كھ با آنان چھ مي كنند و چھ قضاوتي دارند. پس واضح است كھ مخلصین بي چون و 

ب و آتش مي زنند و بالیا را بھ جان مي خرند. اینان آودي او بھ عاشقانھ در خدمت خشنچرا و بي حساب و كتاب اینگونھ 
غزلیات شمس دریاي  -قرآن» عاشقان پروردگارند و پروردگارشان ھم عاشق بر آنھاست«ھمان ھائي ھستند كھ مي فرماید

دا بھ بشر تبریزي بیان این عشق بي چون و چراست. پس قضاوت و ھر تعاملي با مخلصین عین قضاوت و تعامل با عشق خ
لھ و فرمول كھن مي خواھند این واقعھ داست. پس معلوم است كھ علماي رسمي و فالسفھ و فقھا و متشرعیني كھ با چند معا

درمي مانند و این درماندگي و جھل و بي عشقي خود را تبدیل بھ كبیر الھي در انسان را محاسبھ و معاملھ كنند و فھم نمایند 
علیھ این فانیان عشق حق مي سازند و بدینگونھ خود را از رحمت مطلق خداوند محروم مي كنند و تكفیر و فتواي ارتداد بر 

این بخل نسبت بھ عشق خداست درباره انسان! اینست آن امتحان قلوب بھ درگاه عشق حق كھ انسان را مستحق و یا الحق 
این عشق قدسي باشي! اگر خود عاشق نیستي این والیت مي سازد. پس مبادا كھ از حسودان و منكران و متھم كنندگان 

یر مكن تا از انوار این عشق روشن و بینا شوي و جمال بیني! در رویاروئي با چنین واقعھ اي است كھ فعاشقان را تك
  ند.، علم را حجاب اكبر مي خواصرسول عشق محمد مصطفي

  
ً بھ معناي  پس این تصدیق و اطاعت بي چون و چرا بھ معناي كور و كر و الل و -٢٥ احمق و برده بودن نیست كھ اتفاقا

ریخ و اخالق ااوج ھوشیاري و بیداري جان است كھ: چشم بگشا و اسیر اوھام و ظلمات فلسفھ و فقھ و سنت و میراث و ت
ھمچنان كھ اسیر مدرنیتھ و غوغاساالري علوم و فنون عصر مباش اسیر برق و بمب و بانك و بیمھ  !آباء اجدادي مشو

  مشو! 
  

بدان و بازھم بدان كھ عشق عرفاني و ظھور دین خالص در ھر فرد و ھر عصري غیر مكرر و بي تا و بي سابقھ و  -٢٦
است ھمانطور كھ در خطبھ بیان فرموده  عماوراي سنت و علوم و عقول زمانھ است. و این ھمان تجلي و رجعت مكرر علي

جدیدم! اینان علیین ھستند كھ بھ قول قرآن،  لي مي شوم و ھر باراست كھ: در ھر زمین و زمان و انساني كھ بخواھم متج
و ھركھ تجلیات  :مي فرماید عمقربین بھ علیین مي رسند كھ كتابي زنده اند! و اھمیت میزان این واقعھ آنقدر است كھ علي

  - بیان ھبمرا در ھر زماني انكار كند بر من مرتد است و ھركھ بر من مرتد باشد بر خداوند مرتد است! خط
  

دو نفر متجلي مي شود ولي  يپس عشق عرفاني و ظھور دین خالص ھرچند كھ در ھر عصر و قوم و سرزمیني، در یك -٢٧
  سرنوشت آن قوم و عصر را معین مي كند و رقم مي زند و این امري الھي است.

  
ظ عظمت و مقام وجودي حتي درباره ذكر شده است بھ لحا المخلصین در قرآن كریم مكرراً  آنچھ كھ درباره عبادهللا -٢٨

  یا اولوالعزم ھا!  عانبیاي الھي ھم مذكور نیست مگر آن رسوالني كھ بھ این مقام الھي رسیده باشند مثل حضرت یوسف
  

بي تردید عامھ مردمان قادر بھ پیروي و اطاعت از دین خالص خدا نیستند ولي ماھیت ھمان دین شرك آلوده و  -٢٩
در گرو واكنش و تعاملشان با دین خالص و مخلصین است و این امتحان نھائي سرنوشت دین و دنیا سرنوشت اخروي شان 

آخرتشان مي باشد. كھ كمترین كار آنست كھ این مخلصین و عشاق الھي را دوست بدارند و یا الاقل انكار و عداوت نكنند تا و
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است چرا كھ این مخلصین ھمان علیین و تجلیات  ععليیت والاز عذاب دوزخ مصون بمانند. این ھمان روایت مشھور درباره 
است كھ انسان را از آتش دوزخ در دو دنیا حفظ  عانوار علوي در عصر غیبت مي باشند. بھ بیان دیگر این ھمان عشق علي

   ھمان قلمرو بي چون و چرائي و مصونیت از وسوسھ ھاي شیطان است.   عمي كند. این حّب علي
  

٣٠-  ً قلمرو عشق عرفاني و حیات علیین بر روي زمین ممكن كننده ھمھ محاالت تجربي و حسي و عقلي و علمي و اتفاقا
در میان خلق » خدا كافیست«مخلصین نماد -١٢طالق» تا بدانند كھ خداوند بھ ھر كاري قادر است«فلسفي و دیني بشر است

ي و معنوي بر این ادعا خدشھ وارد مي كنند و یك ولي ھستند! و ھمھ كساني كھ بھ ھر بھانھ عرفي و شرعي و عقلي و ماد
ا ھم بھ آن اضافھ مي كنند در قبال مخلصین كیش و مات مي شوند. پس مخلصین با زندگیشان مظھر ابطال ھر بھانھ و و امّ 

تمام  شركي در باورھاي بشرند. پس معلوم است كھ جاھالن و كافران منكر خدا و دین با مخلصین مشكلي ندارند و بلكھ
مشكل از جانب اھل دین و ایماني است كھ با شرك زندگي مي كنند و خود را پاك و خالص و كامل و مؤمن مي دانند و بھتر 

  از خود در دین سراغ ندارند.
  

یك شعار فلسفي از » خدا كافیست« گي مخلصین جاري و حاضر و آشكار است.ددر عینیت و تجسم زن» خدا كافیست« -٣١
  عشق خدا بھ آدم!  اتفاقاً جھت انكارش جز ابلیس نبوده است ا نیست كھ بانينوع مشھور آن 

  
را سجده نكرد و بھ عداوت با او برخاست كھ نخستین خلیفھ و محبوب خدا  عابلیس ھم مي گفت خدا كافیست و لذا آدم -٣٢

ابلیس با این مي باشد. آیا فرق این دو شعار در چیست؟ » خدا كافیست«ھم باني دین خالص و شعار عبود. حضرت ابراھیم
اھل ایمان براي رسیدن بھ اخالص امر شده اند  ھشعار باني كفر شد و ابراھیم باني ایمان كامل و اخالص در دین! و لذا ھم

محبوبش را سر  رب و آتش زد، پسآپیش خود شورید و بھ كھ از دین و آئین ابراھیم حنیف پیروي كنند كھ بھ نژاد پس و 
  .و رفت و.. برید و ھمسر محبوبش را با نوزادش در بیابان رھاكرد

  
ئین و سنت و عینیت نمود و در تاریخ بھ ثبت جھانیان رسانید و آبا زندگانیش آشكارا دین خالص را تبدیل بھ  عابراھیم -٣٣

بدانید كھ «من ھستند! این بیانیھ جھاني دین خالص و مخلصین تاریخ جھان است.گفت: خدا كافیست و جز خدا ھمھ دشمن 
و ابلیس كسي بود كھ در جاي جاي ھر اقدامي در  -قرآن» دین خالص فقط براي خداست و مردمان اكثراً از آن بیزارند.

ودكشي و فرزندكشي و پیش روي او اشك ریخت و خاك بر سر نمود و او را از اینھمھ شقاوت و خ ،ميیاخالص ابراھ
ھمسركشي و پدركشي منع كرد در لباس و عنوان عشق و رحمت! ھمان ابلیسي كھ در آغاز خلقت آدم كمر عداوت با 
فرزندان آدم را بست و سوگند خورد كھ ھمھ را بھ دوزخ برد و مشمول لعنت خود سازد. و خداوند بھ او فرمود: چنین كن 

  كني! ولي با عاشقان من نمي تواني چنین 
  

فقط خدا و الغیر! ولي یكي بھ اراده خودش و دیگري بھ امر  :یا براستي فرق ابلیس و ابراھیم در چیست؟ ھر دو گفتندآ -٣٤
خدایش! یكي بر خالف رضاي خدا و دیگري براي رضاي خدا! یكي خداوند را مني كرد و دیگري خود را خدایي كرد. یعني 

د. پس ابلیس خدا را مال خود كرد و خداي خودش شد. ولي ابراھیم خودش را مال خدا كرد و فناي خدا كرد و خدایي ش
پس ابلیس خدا را پرستنده خود خواست و خودپرست شد و ابراھیم خودش را ابلیس، خود شد و ابراھیم ھم خدا شد. 

پرستنده خدا كرد و عاشق شد. ابلیس خواست كھ معشوق باشد ولي ملعون شد ولي ابراھیم خواست كھ عاشق باشد ولي 
خودش بود. یعني من كافي ھستم براي خودم و » خدا كافیست«معشوق خدا شد. پس ابلیس یك دروغگو بود و منظورش از

و ھمھ خداپرستاني كھ مخلصین را  بھ خدا نیازي ندارم و بدین ترتیب ابلیس باني بزرگترین دروغ و فریب و واژگوني بود.
پیروان » خدافقط «كھ آدمھاي عصر خود ھستند و مظھر روح و خلیفھ خدایند و وارث آدمند را انكار مي كنند تحت عنوان 

ین دروغگویان و فریب كاران و واژگون شدگانند و خداوند اینان را كافران خوانده رابلیس مي باشند و لذا بزرگت
  » براستي كھ كافران واژگونند«است:

  
متحان مردمان در دین! اینان در ھر عصري اپس مخلصین میزان دین و ایمان و خداپرستي و صدق ھستند و محل  -٣٥

هللا و ءقت جدید آدم ھستند ھمانگونھ كھ در قرآن مذكور است در سوره اعراف! یعني محل القاي روح خدا و اسماتكرار خل
  سجده خالیق و كفر ابلیس و شیاطین! 

  
را تا پایان عالم، حجتي براي ھدایت اھل ایمان خوانده  عھمانطور كھ مثال قرآن كریم حضرت مریم و فرزندش مسیح -٣٦

صین ھم بعنوان انسانھائي بي چون و چرا، وجھ هللا در میان خلق ھستند تا طالبان را بھ سوي آن بي چون است. ھمواره مخل
از مریم باكره یك امر بي چون و چرا و ماوراي عقل و حس و تجربھ و  عو چرا(خدا) راھنمائي كنند ھمانطور كھ تولد مسیح

 تیاآترین نشان خدا در میان خلق ھستند ررائي ھستند یعني بعلم و علیت بود مخلصین ھم مظاھر بي علیتي و بي چون و چ
هللا ھستند! و این بیان دیگري از تصدیق و اطاعت بي چون و چرا از نشانھ ھاي بي چون و چرائي خداست. و اینكھ نمي 

  توان با چون و چرا بھ سوي بي چون و چرا رفت.
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و اینكھ بي چون و چرائي كھ ذات حجت ھا و آیات و بینات الھي در امر ھدایت است امري ضد عقل و علم و علیت  -٣٧

نست كھ تا حدود و درجھ اي از آنرا مي توان بھ یاري عقل و تجربھ و تاریخ و علیت درك نمود ولي حقش آنیست بلكھ فوق 
ست زیرا مسیر ھدایت الي هللا راه خروج از اقطار عالم است یعني راه تاریخي ا -اجتماعي - فراتر از محدوده ادراك فردي

خروج از حدود و الحاق بھ بي حدّي احدیت است. و خلق جدید ھمواره و ھربار كھ رخ مي نماید براستي جدید و بي سابقھ و 
ل تاریخ تجربھ و سنت دیني بدیع است پس بواسطھ عقل و علم و تجربھ قدیم تاریخي قابل حصول نیست و ھربار بایستي از ك

رفت تا بر خلق جدید وارد شد. خلق جدید ھمواره از عدمیت خود آغاز مي شود عدمیت كل حس و تجربھ و او دنیوي فر
رد شوي و این ھمان راز بي چون و چرائي ھویت اادراك وجود قدیم! بایستي بر وجود قدیم پا نھي تا بر خلق جدید و

م و ماجراي كفر ابلیس ھمواره تازه و در جریان است و لذا عبرتي عظیم براي بشر است تا مخلصین است. داستان خلقت آد
، كتاب قصھ ھاي قدیمي نخواھد بود! و مخلصین ھستند كھ احیاء گر قرآن و قصص و پایان جھان! از این رو قرآن كریم

  حكمت ھاي آن ھستند و لذا كتاب زنده اند! 
  

یني و دنیوي و اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي و عاطفي و عرفاني و كل جھان ھستي ھمھ وقایع و مسائل مادي و د -٣٨
و موجوداتش و ھمھ ارزشھاي خوب و بد و كفر و ایمان جملھ انواع و درجات معنا ھستند. انسان تنھا موجود معنوي جھان 

: معناي خوب و معناي بد و معناي است كھ ھمھ حواس و ھوش و احساست و داشتھ ھا و نداشتھ ھایش، انواع معاني ھستند
زشت و زیبا و آرام بخش و نفرت انگیز و عزیز و لذیذ و مضر و مفید و معناي گمراه كننده و ھدایت بخش! كھ این معاني 
حاصل فھمیدن است پس فھم مؤمنانھ و كافرانھ داریم فھم نفرت انگیز و زیبا، فھم ظلماني و نوراني و غیره! رویكردي بي 

ا با جھان، رویكردي فراسوي ھمھ این معاني و مفاھیم كھن است كھ در اسارتشان جان مي كنیم. و این رویكرد چون و چر
معناي دیگري نھ دارند و نھ مي جویند و  »خدا«حاصل موجودیت انسانھائي بي چون و چراست كھ مخلصین ھستند زیرا جز

و محدود است معنائي بي چون و چراست و بي چون و  و خدا، معنائي فوق معاني كھن و مرده و تاریخي مي خواھند.
ھا ئي چون و چرا شچرائي ھمھ معاني كھ ھمان خدائیت معاني است و معناي خدا كھ بي چون و چراست كھ بر قلھ قاف عر

مستقر است بھ وسعت و عظمت و كبریائي كل كائنات المتناھي! پس مپندار كھ بي چون و چرائي حق برخاستھ از جھل و 
بردگي است بلكھ حاصل اوج چون و چراھا و جھاني از علل و اسباب و معرفت و خرد و حكمت و معاني و  كري و ي وكور

مفاھیم بي انتھاست. پس صاحبان خرد و كمال علیت و چون و چراھاي بي پایان ھستند كھ سر بر آستان بي چون و چرا مي 
  ن علما و حكیمان است ھمچون اطاعت مولوي از شمس! آسایند! پس اطاعت بي چون و چرا از مخلصین از 

  
اطاعت و تصدیق بي چون و چراي احمقان از اینست كھ اصالً چون و چرا كردن نمي دانند و جسارتش را ندارند. این  -٣٩

ھاي اطاعتي كافرانھ و تصدیقي منكرانھ است بھ قصد گریز از مسئولیت و معرفت! این افراد بھترین خوراك براي سازمان
و جاسوسي و تبھكاري ھستند. زیرا آدمي فقط بھ قصد جرم و جنایت است كھ بدون ایمان و شناخت و معرفت بي  مافیائي 

  چون و چرا اطاعت مي كند تا مسئول اعمال خود نباشد.
  

و  پس مخلصین مظاھر و میزان -قرآن» آنكھ مي گوید عاشق است اگر راست باشد خداي را بسیار عاشق تر است« -٤٠
سرچشمھ نور عشق در میان خلق و بین مردمان نیز ھستند و فقط كسي كھ آنان را دوست بدارد مي تواند اصالً دوست بدارد 

حامل ھیچ عطوفت و و اھل محبت باشد و از قساوت و شقاوت رستھ است. پس فردي كھ تحت الشعاع محبت مخلصین نباشد 
اش با ھمسرش ھم قلبي نیست و مبتالي بھ زناي باطني است. بدینگونھ  محبتي براي خانواده خود نیز نمي باشد و رابطھ

بھتر درمي یابیم كھ مخلصین راز بقاي ھمین حیات دنیوي براي بشریت ھستند و بشریت بدون وجودشان محكوم بھ نابودي 
دوست بدارند. پس  است. و خانواده ھا ھم بدون آنان امكان بقاي رحماني ندارند در صورتي كھ آنان را تصدیق كنند و

   را میزان انسان نامید. ععلي ،صانكارشان عین ابتالي بھ شقاوت و نابودي است. اینك بھتردر مي یابیم كھ چرا رسول اكرم
  

اصالً چون و چرا طبیعت كافرانھ نفس بشر است كھ فقط در كمال ایمان و عشق و عرفان است كھ از میان مي رود كھ  -٤١
و نیز طبق كالم خدا در كتابش غایت دین است. در قرآن كریم آمده كھ آدمي بالوقفھ در  عقول عليآن حق یقین است كھ بھ 

حال وسوسھ شدن است و بالوقفھ درباره ھر چیزي جدل مي كند و این ھمان طبع چون و چرایي نفس بشر است. پس بي 
یك تصمیم آني و عمدي و اختیاري نیست بلكھ یك مقام وجودي است. فقط كسي  ،اطاعت و عمل كردنتصدیق و چون و چرا 

ني اش مي تواند بي چون و چرا از محمد اطاعت كند و كسي چون سلمان فارسي كھ عالمھ دن مرتبھ از علم لآچون علي بھ 
مان خود بھ لحاظ علمي علي باشد و كسي چون مولوي كھ او نیز در ز یدھر دوران بود مي توانست مرید بي چون و چرا

ولي اطاعت كرد و بھ یاد آوریم كھ موسي كلیم هللا  ،بي ھمتا بود آنھم با ھزار دغدغھ و تردید از شمس با چون و چرا
  نتوانست بي چون و چرا از خضر اطاعت كند. زیرا مسئول اعمال خود بود.

  
لیت كامل عملي است كھ اراده اش از آن پس اطاعت بي چون و چرا الزمھ عشق عرفاني ھمراه با پذیرش مسئو -٤٢

دیگریست. پس در حقیقت اطاعت بي چون و چرا بھ معناي پذیرش تمام عیار اراده فرد دیگریست و این مصداق كامل معناي 
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روردگارند در حقیقت مسئولیت اراده و فعل خدا را در ارادت و خالفت است. مخلصین ھم كھ مرید بي چون و چراي اراده پ
  ق بر دوش مي كشند و این عین معناي خالفت است. و  بدینگونھ است كھ خدایي مي شوند.قبال خل

  
پس آدمي در تبعیت بي چون و چرا از انسان برتري بھ آن جایگاه برتر وجودي مي رسد و این عین واقعھ تعالي است.  -٤٣

  یعني عالي شدن و علوي شدن.
  

یا آن مومناني كھ ھنوز بھ آن یقین الزم براي اطاعت بي چون و چرا در دل و اندیشھ خود نرسیده اند، در قبال آولي  -٤٤
  مؤمناني برتر و مخلصین چھ باید كنند و در چنین مواقعي اطاعت بي چون و چرا بھ چھ معنایي است و چھ خاصیتي دارد؟ 

  
ً بي تردید یك انسان كافردل و جاھل اگر ھم بر ح -٤٥ از امر مافوق خود در كار خطیري اطاعت كند مسلماً  سب ظاھر دقیقا

مشكالت و مخاطرات ناشي از این اطاعت را بھ گردن مافوق خود مي اندازد و از مسئولیتش شانھ خالي مي كند. ولي كسي 
ذھني روبرو مي شود  لي امر خود ایمان قلبي و اعتماد دارد ولي در اطاعت از امري با شبھات و چون و چراھایيوكھ بھ 

ید تا آنجا كھ ذھنش نیز در اتحاد با ایمان آو یقین نائل مي اگر صادقانھ اطاعت نماید بھ درجھ برتري از شعور و معرفت 
مسئولیت اعمالش در جریان اطاعت باشد. پس عنصر مسئولیت اعمال قلبي بھ یقین مي رسد. بھ شرط آنكھ با نیت پذیرش 

ین كننده در سرنوشت این ارادت است. ولي كسي كھ ھمواره مسئولیت یچون و چرا امري تعخود در جریات اطاعت بي 
مضّرات و مخاطرات اطاعتش را در نیت خودش بر عھده ولي خود مي گذارد و فقط فواید اطاعت را گردن مي گیرد در اندك 

ا این مرحلھ در بیعت امام بودند ولي كھ تمدتي یك شیطان از آب درمي آید. مثل ماجراي شمر و ابن ملجم در جنگ صفین 
  شكست جنگ صفین را بھ گردن امام انداختند و دشمن شدند و امام كش.

  
شرط پیروزي و خوشبختي دنیوي در بیعت و اطاعت ھستند منافقانند و بھ زودي تبدیل بھ پس واضح است كساني كھ  -٤٦

  مسئول است یعني اطاعت با چون و چرا.بھ شقي ترین كافران مي شوند. اطاعت مشروط ھمان اطاعت غیر 
  

ذكر شده كھ دین حنیف ابراھیم یعني دین خالص دین قیم و قیامتي است یعني تنھا دین زنده و  در قرآن كریم مكرراً  -٤٧
برپاست و نیز دین عرصھ قیامت و آخرالزمان است و در آخرالزمان كھ قلمرو قیامت است جز دین خالص مابقي كفر است و 

دین خالص منطق و آئیني جز اطاعت بي چون و چرا ندارند چرا كھ در آخرالزمان كھ عرصھ غایت خودمحوري و  پیروان
خودپرستي و چون و چراھاي كافرانھ بشر است جملگي بھ بطالت و عذاب و رسوایي رسیده است و حقي جز دست كشیدن 

ري ھمین علوم و فنون است كھ با تمامیت خودش در از خود و منیت باقي نمانده است كھ كارگاه اصلي چون و چراھاي بش
ر دارد. و بدینگونھ بھ آساني مي توان اولیاي الھي را از اولیاي شیطان و دجاالن تشخیص اتضاد و بن بست و فروپاشي قر

جوني از و یا این علوم و فنون را بھ شراكت مي گیرند و مع دو فنون مي كننداد كھ ھنوز ھم دعوت بھ پیروي از این علوم 
     ن فرامي خوانند.آ ھتكنولوژي و معنویات مي سازند و مردمان را ب

  
پس اھل ایمان و معرفت بایستي با مسئولیت تمام و كمال خودش دست از خودش بكشد و بھ امر مخلصین گردن نھد.  -٤٨

خود و اعمال و سرنوشتش  زیرا جز این چاره اي ندارد. زیرا بشریت در طول تاریخ تا بھ امروز بدون پذیرش مسئولیت
 یكسره مشغول خودپرستي بوده است و اینك از جھنمي كھ بھ دستان خود فراھم كرده رھایي ندارد. ھرچند كھ ظاھراً 

  تقصیرش را بھ گردن دیگران، حكومتھا و زمانھ مي اندازد ولي با این فرافكني ذره اي ھم از عذابش كاستھ نمي شود.
  

پس دانستیم كھ گوھره و حق اطاعت بي چون و چرا ھمانا مسئولیت پذیري بي چون و چرا و نامشروط در قبال این  -٤٩
اطاعت است كھ اگر این عنصر مسئولیت را حذف كنیم جز بردگي و حماقت و حقارت باقي نمي ماند و فرصت طلبي و 

  كر و بازي چون و چرائي كردن با آن عین شیطنت است. تبھكاري! و این مسئولیت حاصل علم و عرفان شھودي است كھ م
  

و بدان كھ باطن اطاعت بي چون و چرا در وادي والیت ھمان ایمان است و باطن ایمان ھم اعتماد است و باطن اعتماد  -٥٠
نیت ھم محبت است و نھ حساب و كتاب و بدین گونھ مسئولیت و اطاعت امري واحد است. پس اطاعت بي چون و چرا بھ 

كسي كھ در  ن!گریز از مسئولیت، عین شقاوت و نفاق و رذالت و حماقت و كفر است و امام فروشي و امام كشي! بدا
وارد شده است كھ  يآخرالزمان بر وادي والیت و ارادت و اطاعت عاشقانھ وارد مي شود باید بداند كھ بھ سفینھ حسین

  آْید. زیدي از آب درمي مقصدش كربالئي است وگرنھ قافیھ را باختھ است و ی
  

آیا مسئولیت بدون دانائي و معرفت درباره حق اطاعت بي چون و چرا و حق عملي كھ فرد انجام مي دھد معناي دیگري  -٥١
مي تواند داشت؟ با اندك تأملي درمي یابیم كھ ذات مسئولیت جز علم و آگاھي نیست و درست بھ ھمین دلیل كودكان و 

ھ یتي نیست زیرا علم و عقلي نیست. پس معناي بي چون و چرائي در امر اطاعت مربوط بھ چھ مسئلدیوانگان را ھیچ مسئول
ایست؟ این بي چون و چرائي و حساب و كتاب نكردن فقط و فقط مربوط بھ مضرات و مخاطرات ناشي از این اطاعت است. 
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د خود پرتاب نمودن، ممنوع! و اتفاقاً اطاعت اید این اطاعت را از آن خود كردن و مضراتش را بھ سمت پیر و مراویعني ف
بي چون و چراي خالصانھ كامالً بعكس مي باشد كھ حسنات و فواید آن امر را بھ مرادت نسبت دھي و بار مضراتش را بھ 

وجودپذیر مي شود  يدوش خود بكشي. و این ھمان كاري است كھ مخلصین با خداي خود مي كنند و بدینگونھ است كھ انسان
  ار ھستي مي كشد و ھست مي گردد و ھستي بخش! و ب
  

وئي و بالپذیري استوار است و مرید تا بر حق این بال معرفت و علم یقیني جپس اطاعت بي چون و چرا بر ذات بال -٥٢
نیافتھ باشد مستحق و الیق چنین اطاعت و ارادتي نخواھد بود كھ گوھره چنین باور و یقیني ھمان محبت است نسبت بھ مراد 

  خویش! و این یعني عشق عرفاني! 
  

پیر و مراد روحاني است كھ آئین و بیانیھ  زعت بي چون و چرا اركن اطا معرفت، محبت، مسئولیت، بالجوئي: چھار -٥٣
دین خالص در آخرالزمان است كھ تنھا دین زنده و برپا و نجات بخش مي باشد و تنھا راه و رسم سیر ھدایت الي هللا است و 

  دین واحد جھاني! 
  

ن بھ درجھ اي حضور دارد و در ھر عملي بھ بیاني دگر در ھر اطاعت بي چون و چرائي بھ لحاظ ظاھري این چھار رك -٥٤
ارتقاء و تعالي مي یابد. پس یك رابطھ متقابل جھادي و اجتھادي است بین مراد و مرید كھ در مراحل اولیھ نوعي تالش و 

و تقوا تقواست تا بھ تدریج در وجود مرید نور محبت و عشق و ارادت متبلور مي گردد. پس این اطاعت چھ بسا از تقلید 
بھ ارادت و عشق مي انجامد یعني از بایستي بھ ھستي مي گراید و از تالش بھ شوق و مستي مي رسد و از اكراه شده  آغاز

و یقین  و عشق تعالي مي یابد. پس اطاعت بي چون و چرا بھ مثابھ غایت و  چرا بھ تدریج بھ اخالصو و تردید و چون 
ارتقاء مي یابد و بھ یقین مي انجامد. وقتي  ھ اطاعت،شود و بواسط كمال اطاعت در دین است كھ از چون و چراھا آغاز مي

  باور و یقین كلي و كالن حاصل آمد چون و چراھاي جزئي و فني و دنیوي، عین مكر و شیطنت است. 
  

 خر اینكھ اصالً جریان فھم و معرفت درباره حق اطاعت بي چون و چرا بعنوان آخرین و تنھا دین نجات بخشآو كالم  -٥٥
منجر بھ كشف و درك ھمھ اركان و اصول و مسائل انسان مدرن و  ،آخرالزمان كھ اسم خاص آن مذھب امامیھ است

ح وبھ وضاین روند خداشناسي عرفاني و تاریخ ادیان و معرفت نفس مي شود ھمانطور كھ در سیر پیدایش مجموعھ آثارمان 
   ده است.قابل مشاھ

  
شھودي است كھ پیشاپیش در سالك نسبت  -ائي در كمال ایمان و یقین و باور عرفانيو نتیجھ اینكھ راز بي چون و چر -٥٦

بھ امامش حاصل شده است و از غایت علم است. پس وقتي از اطاعت بي چون و چرا سخن مي گوئیم منظورمان اینست كھ 
ان در جان و دل سالك مي گاھانھ در امر امام منجر بھ رسوخ شیطآمكر و بازي و دخل و تصرف و شبھھ افكني عمدي و 

بھ میان مي آورد. وگرنھ سالك  ھعلم و یقین خود را بھ بازي مي گیرد و چون و چراھائي جاھالن شود زیرا فرد عمداً 
عرفاني نسبت بھ پیرش بي چون و چرا اطاعت مي كند و بي چون و چرا مسئولیت اطاعت و  -بواسطھ یقین و باور علمي

مسئولیت پذیري جز از علم و باور یقیني برنمي خیزد و اطاعت بي چون و چرا حاصل علمي  اعمال خود را مي پذیرد زیرا
  سخگوست.اوراي چون و چراست كھ ھمھ چون و چراھا را در خود شامل و پ
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  شیطان شناسی عملی -14
  
  

  بسم اهللا المانع
  

و غیر از موجودیت بشري است و از اجنھ است و بشر ھم قبل از آمدن بھ  يموجودي واقعنخست باید دانست كھ شیطان  -١
كالبد خاكي از اجنھ بوده است طبق كالم خدا در كتابش! پس انسان و شیطان داراي اصل وجودي واحدي ھستند و از یك 

شیطاني است و اجنھ بھ  -لت جنيخانواده آفرینش تلقي مي شوند. پس آدمي در نفس و جان خود داراي رگ و ریشھ و اصا
  آفرینش پیشرفتھ تریم. و اصالً جان آدمي از جن است یعني جان ھویتي جني دارد.در مثابھ اجداد ما در آفرینش ھستند و ما 

  
دوم اینكھ شیطان تحت فرمان و اراده خداست كھ بھ انسان نزدیك مي شود و او را لمس و وسوسھ مي كند و   -٢

افسارگسیختھ و مختار نیست. پس در تعلیم و تربیت و تنبیھ و رشد آدمي رسالتي تعیین كننده تحت ربوبیت پروردگار بر 
  بارھا ذكر شده است.كھ عھده دارد طبق كالم خدا در كتابش 

  
سوم اینكھ شیاطین جملھ لشكریان ابلیس ھستند و ابلیس نخستین شیطاني است كھ بناي كفر را نھاده است كھ ھمان انكار  -٣

آدم بھ عنوان خلیفھ خداست. پس ھركسي كھ منكر این مقام الھي خود باشد و حقوق این خالفت را رعایت نكند عمالً پیرو 
پس ھر كسي كھ دین خدا را كھ راه تحقق خالفت اللھي بشر  خواه ناخواه!ابلیس است و از لشكریانش محسوب مي شود 

   است ناممكن و سخت مي خواند مرید شیطان است.
  
پس ھركسي كھ منیت بشري خود را تحت فرمان ھویت الھي قرار ندھد و خود را در ھوي حق فدا و فنا نسازد ھنوز در  -٤

  دسترس و احاطھ شیطان است و شیطان طبق قول قرآن كریم با مخلصیني كھ از خود فناشدگان ھستند ھیچ كاري ندارد. 
  
فناي از خود رسیده باشند و یا در تصدیق و سجده و اطاعت مخلصین پس افراد بشري یا بایستي خود بھ مقام اخالص و  -٥

. زیرا این مخلصین در ھر عصري ھمان آدم صفي هللا و وارث او تا از احاطھ و لمس و وسوسھ شیطان مصون باشند باشند
  در ھر دوران مي باشند.

  
ده و فریبشان مي دھد و گمراھشان مي سازد و اما طبق قول الھي در كتابش، شیطان بھ چھ كساني بھ امر خدا نزدیك ش -٦

و بھ سوي دوزخ مي برد: منكران مخلصین، تكذیب كنندگان حقایق(دروغگوئي) تھمت زنندگان بھ مؤمنان، كافران و منكران 
رزوھا و اھل ربا، ھراسان از رزق آینده، زن بارگان و عورت آ، فاسقان و فاجران و ستمكاران، پرستندگان نعمات الھي

ان، جلوه گران، پیروان مذاھب آباء و اجدادي و روابط و دوستي ھاي فاسقانھ، از مھمترین و رایج ترین و نافذترین پرست
   مجاري رسوخ شیطان در انسان است.  

  
طبق قول الھي، حتي مؤمنان نیز در خطر احاطھ و سلطھ ابلیس بر صراط المستقیم ھدایت ھستند آن مؤمناني كھ شكر  -٧

جاي نمي آورند و نعمت هللا(امام) را قدر نمي شناسند و شاكر نیستند. و نیز ابلیس بھ سراغ متقین ھم بھ دلیل  نعمات را بھ
  غفلتھایشان رفتھ و لمسشان مي كند. كھ این لمس موجب بخودآئي و بصیرتشان مي گردد.

  
 قلمرو و زمینھ رسوخ شیطان در یات مربوط بھ شیطان زدگي بشر مي توان درك نمود كھ برخي صفات در بشر اصالً آاز  -٨

اوست كھ مھمترین آنھا عبارتند از: حرص، حسد، شھوت، زیاده خواھي، بولھوسي، شتاب، استكبار و ریاست طلبي و 
   شھرت(مردم پرستي) و حب جان! 

  
بیشترین ابتالي بھ  دالیلي دوباره كفر گزیدندبھ ولي آن كساني كھ دوره اي ایمان یافتھ و حجت الھي را درك نمودند ولي  -٩

شیطان را دارند و تا مقام اولیاي شیطان بھ پیش مي روند و خلیفھ او مي شوند و كور و كر و الل و دیوانھ مي شوند و بھ 
عذاب عظیم دچار مي گردند. زیرا اینان پس از كفر آگاھانھ و عمدي خود مشغول بھ رھزني مردمان شده و راه خدا را سد 

  خدا و رسول مي پردازند. مي كنند و بھ جنگ با
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از آنجا كھ شیطان از جن است و انسان ھم از جن است و جن، عنصر جان است پس حّب جان قدرتمندترین سبب رخنھ  -١٠
و سلطھ شیطان بر انسان است. حّب جان بھ صور گوناگوني بروز مي كند مثل: جان پرستي و پرستش حیات دنیوي، ترس 

  (جاني)، آسایش و رفاه پرستي و امثالھم.ز حیاتياز جان، پرستش لذایذ و غرای
  

مي فرماید تا آدمي چھار موت را تجربھ نكند دینش خالص نمي شود و این خالصي از شیطان است  ع اینست كھ علي -١١
زیرا تجربھ موت است كھ حّب جان را بھ حداقل مي رساند. این موتھا بصورت اشد شكست و ناكامي در غرایز و امیال 

ي رخ میدھد. بنابراین از جان گذشتگي بخصوص در خدمت عقیده و ایمان قدرتمندترین جھاد بر علیھ شیطان نفس و حیات
  رساند چھ قبل از مرگ تن و چھ بعد از آن! تقرب الي هللا است و آدمي را بھ مقام شھود حق یعني شھادت مي

  
و لعن و دوري از شیطان است. این نجواھا بصورت و اما شناخت نجواھاي شیطاني از مھمترین روش شیطان شناسي  -١٢

اصوات و ایده ھاي ذھني درك مي شود تا آنجا كھ گاه فرد آنرا الھامات قدسي مي پندارد و تبعیت مي كند كھ امروزه این 
نجواھا در اوج خویش است و از طریق رسانھ ھاي مدرن ھمھ افراد بشري را دچار نموده است بخصوص تلفن ھمراه و 

  ترنت. پس مھار نمودن و دوري از این دو ابزار یكي از راھھاي مؤثر مبارزه با نجواھاي شیطاني است.این
  

ات شیطاني كھ بصورت اندیشھ و آرزوھا و توجیھات در ذھن آدمي درك مي شود و فرد آنرا اندیشھ خود مي ئو اّما القا  -١٣
ژگونسازي مفاھیم و تقدیس و توجیھ اعمال و امیال ناحق و ات وائپندارد و احساس نبوغ ھم مي كند. كھ اكثر این القا

  نامشروع است و لذا ارتكاب گناه را ھموار و بلكھ افتخارآمیز مي سازد.
  

  ات شیطان است.ئقرآن كریم مي آموزد كھ اطاعت از رسول و اولیاي امر الھي، بھترین روش رھائي از نجواھا و القا -١٤
  

چھ بسا عبادات منافقانھ و مشركانھ یا سھوي خود موجب نزدیكي و لمس شیطان مي شود طبق آموزه قرآني و نبوي،  -١٥
 - حضرت رسول» اگر نماز موجب تقرب الي هللا نشود موجب نزدیكي بھ شیطان است«ذكر و قرائت قرآن.  مثل نماز و

  وسواس مذھبي از عالئم لمس شیطان در عبادات است.
  

ان داده ایم در ھیچ رابطھ اي بھ اندازه روابط زناشوئي و عشق ھاي جنسي، شیطان ھمانطور كھ در سائر آثارمان نش -١٦
  دخیل نمي شود و در سینھ ھا رخنھ نمي كند.

  
در میان عواطف و احساسات بشري نیز برخي تماماً شیطاني ھستند كھ در رأس آن احساس ایثار نمودن است. تأكید  -١٧

ار كردن است زیرا ایثارگران واقعي ھرگز احساس ایثاري ندارند و بلكھ منت كش مي كنم كھ احساس ایثارگر بودن جداي ایث
  و محنت كش دیگران ھم ھستند نھ اینكھ منت بگذارند. پس منّت نیز احساس ابلیسي رایج دیگري در بشر است.

  
كھ شیاطین در و اّما شناخت حضور شیطان در خویشتن مھمترین بخش شیطان شناسي است و آن حضور خناسان است  -١٨

تبدیل بھ صورت بشري ھستند كھ قلوب آدمي را احاطھ مي كنند و چھ بسا عزیزان آدمي باشند كھ شیطان با صورتشان 
خناس شده و در دل و ذھن آدمي النھ مي كند كھ اكثر مردمان این وضع را عشق مي نامند در حالیكھ شیطان زدگي است. و 

اینست كھ خناس در دل آدمي ایجاد دغدغھ و استرس و اضطراب و آتش و فرق صورت معشوق حقیقي و یك خناس در 
ي اثري كامالً بیقراري و حسد مي كند و اندیشھ را پریشان و فرد را دچار نسیان و ھذیان مي كند در حالیكھ عشق جمال

  لّد ایمان و عّزت و عصمت و اتكاء بھ نفس و اقتدار معنوي است.معكوس دارد و مو
  

شیطان را از خود مي رانند.  ،»لعنت بر شیطان«اور ناحق و خرافي است كھ بسیاري مي پندارند كھ با گفتناین یك ب -١٩
لعنت «:درحالیكھ اصالً خود این كالم طبق قول قرآن، كفر است زیرا ھیچكس حق ندارد مخلوقي را لعنت كند بلكھ بایستي گفت

لعنت عملي شیطان از وجود خویش ھمان دوري از اعمال و نیاتي است كھ منجر بھ نزدیكي شیطان مي ». خدا بر شیطان
را داده تا شود زیرا شیطان كھ بھ اختیار و اراده خودش بسوي كسي نمي آید این خداوند است كھ بھ او این اجازه و قدرت 

خیالن و بدخواھان و كذابان را بھ دوزخ برد اال پرستندگان عاشق حق و محبّان و قان و ظالمان و بمشركان و كافران و مناف
  تابعان آنان!

  
یكي دیگر از مدخل ھاي رایج و بسیار بزرگ و نافذ شیطان در انسان، ھمانا تجسس در احوال و زندگاني مردم است  -٢٠

كند در مي فضولي در زندگاني دیگران، اقدامي فردي كھ بھ قصد تجسس و خبرچیني و  :بطوریكھ پیامبر اكرم مي فرماید
  ھمان گام نخست با شیطان محشور است.
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ھمچنین كسي كھ نیّات مردم را تفتیش و ارزیابي و قضاوت مي كند تا حتّي از اعمال خیرشان، نیات پلید استخراج كند  -٢١
و انسان را ذاتاً شرور بخواند و این آرمان  مرید شیطان است زیرا بدین طریق مي خواھد آدمیت را بكلي باطل و لعن نماید

  ذاتي ابلیس است.
  

متأسفانھ بسیاري معارف معرفت نفس را وسیلھ این تجسس و تفتیش عقاید و احوال و نیات دیگران مي سازند و این  -٢٢
تواند و بایستي از كار خود را عرفاني مي پندارند در حالیكھ این استفاده شیطاني از معارف عرفاني است و آدمي فقط مي 

این حكمت ھا و معارف، نفس و اعماق باطن خودش را كندوكاو و جستجو نماید تا خطوات شیطان را بیابد و از خود منظر 
بزداید ولي نھ دیگران را. و آنچھ كھ ما در آثارمان مي كاویم نفس واحده عامھ بشري است و نھ فرد خاصي را. در این باره 

  ب باش تا بھ دام شیطان نیفتي!بسیار تأمل كن و مراق
  

بدان كھ شیطان، سلطان ظلمات و تاریكي ھاست یعني سلطان جھل و حماقتھاي بشري است پس خصم نور و معرفت و  -٢٣
و جبرپذیري بشر! زیرا اختیار است كھ مسئولیت مي آفریند و مسئولیت است كھ  تعقل است و عاشق خرافات و توھما

سؤال انگیز و مسئلھ آفرین است و مولّد و محرك عقالنیت و معرفت! پس جھل پرستي و جبر پرستي و خرافھ پرستي، 
كند شیطان آماده  قلمرو شیطان پرستي است. ھر كجا كھ آدمي مي خواھد مسئولیت اعمال و سرنوشت خود را فرافكني

مشاوره دادن و آموزش بشر است. پس ھر جبر و جبرباوري قلمرو شیطاني ویژه است: جبر تاریخ، جبر وراثت، جبر 
ملیّت جبر خانواده و جنسیت، جبر اقتصاد و سیاست و حكومت و فرھنگ، جبر سرنوشت و نجوم و  زمانھ، جبر تكنولوژي،

ً جبر مشیت الھي! چرا كھ رسول خدا فرموده كھ اھل جبر اھل جھنم است. و شیطان است كھ آدمي را بھ  و ژنتیك و نھایتا
ھات جابرانھ و مسئولیت گریزانھ! پس ھر معنا و منطق و فلسفھ و توجیھ و یا یجھنم مي رساند بواسطھ فلسفھ ھا و توج

شتي مي سازد شیطاني است. ابزار و عامل و آدمي كھ تو را دعوت بھ جبري مي كند و یا مجبور بھ پذیرش عمل و سرنو
اندیشھ جبرپذیر، اندیشھ اي شیطاني است مگر جبري كھ حكم خدا و امر تقوا و عقل باشد كھ مؤمنان آنرا اختیار مي كنند تا 

جبرشكن است زیرا كھ اختیار ِاز ھر جبر و امري جز حق، آزاد شوند. جبر تقوائي، جبر ضد بولھوسي بشر است و در واقع 
رسوخ  الكتھائي كھ بشر بدان میرسد حاصل بولھوسي و خودپرستي است و خود و منیت ھم كانون اسكان وھمھ جبرھا و ف

شیطان است و شیطان، آرماني جز درھم شكستن اراده الھي بشر ندارد. پس جبر تقوائي، جبر ضد شیطان و مستحكم كننده 
انسان را خدشھ دار كند شیطاني است چھ علمي باشد یا  اراده الھي بشر است و ھر نظریھ یا امر و اراده اي كھ اراده الھي

  فني و فلسفي و اقتصادي و تربیتي و عاطفي و امثالھم.
  

پس بدان كھ ظالم بودن و ظلم پذیري، جبار بودن و جبرپذیري بھ یك اندازه شیطاني است و بلكھ كسي كھ ظلم و جبري  -٢٤
  را مي پذیرد شیطان فرد دیگري را پذیرا مي شود و بر خود مسلط مي سازد. 

  
ي و وحشتناك بسوي آدمي صورت و معاني و احساسات ھیوالئھ و نیز بدان كھ شیطان برخالف تصور عامھ بشري، ب -٢٥

 سوي بشر مي آیدھ رباترین روشھا ب زده نمي شد. شیطان از لطیف ترین و دل نمي آید كھ اگر چنین مي بود ھیچكس شیطان
  بخصوص از طریق القائات و تصورات و خیاالت شبھ عرفاني در خواب و بیداري!

  
ات و نجواھا و وسوسھ ھایش، بر ئي بشر ندارد یعني با القاو دیگر اینكھ بقول قرآن كریم، شیطان كاالئي جز غرور برا -٢٦

كبر و غرور و احساس ریاست و برتري او مي افزاید. پس ھركھ تو را متكبر و از خودراضي و مغرور و خودشیفتھ مي 
  كھ خطرناكترینش استكبار عرفاني است.  سازد حامل شیطان است.

  
اراده بھ محبوبیت است. زن بمیزاني كھ برعلیھ این میل خود مبارزه مي  و اّما مھمترین قلمرو رسوخ شیطان در زن، -٢٧

ي معقول اكند و مراقبھ دارد از دخل و تصرف شیطان در امان است اال اینكھ این محبوبیت در نزد محرم باشد آنھم با روشھ
  و شرعي!

  
رد مي شود پس بیشترین مسئولیت شیطان از آنجا كھ طبق كالم خداوند، ابلیس از راه حوا بر رابطھ آدم و حوا، وا -٢٨

ھ و بمیزاني كھ ببراي زن در حریم خانواده است و آن والیت پذیري از شوھر یا پدر و ولي نعمت خویش است. از ستیزي 
دام شیطان مي افتد و خطرناكترین شیطان زن، خناساني ھستند كھ در نفس او در رابطھ در ھر روشي از این والیت ابا دارد 

  كھ موجب زناي باطني مي شوند كھ این عذاب كتمان والیت زناشوئي است.  دئي ظاھر مي شونزناشو
  

و مصادره شیاطین  هدر آخرالزمان ھركسي كھ فاقد امامي زنده و برحق و برون از والیت او زیست مي كند در محاصر -٢٩
  است و اراده اي از خود ندارد.
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نفوس خود و خانواده ھاي خود در این دوران دریابید و راھشان را  خناسان را برو اّما شاھراه ھاي ورود شیاطین و  -٣٠
معجزه گر و  يببندید: تلفن ھمراه، اینترنت، ماھواره، بانك، بیمھ، بازیھاي كامپیوتري، سینما، شركتھاي ھرمي، عرفانھا

پزشكي و روان  م و فن ژنتیك، روانجادو محور و تناسخي(مثل دون خوان، عرفان حلقھ و...)، كانونھاي مشاوره اي، عل
درماني ھاي رایج و داروھاي روان گردان طبي و غیر طبي، جریانات موسوم بھ انرژي درماني، تكنولوژي فكر و درمانھاي 
موضوعي مثل رقص درماني، عشق درماني، ھنر درماني و... و كالم آخر اینكھ در آخرالزمان جز دین خدا و شریعت الھي و 

بخش در جھان نیست پس جستجو مكن ئي ان اسالمي و تعقل و عرفان نفس ھیچ مذھب و مكتب و اندیشھ رھاحكمت و عرف
كھ در دام شیطاني! و اگر در این دین و آئین بھ پاسخ حقي نرسیده اي بدان كھ از ناخالصي ھاي تو در نیّت است و جھل و 

 سانترین راه نجات است و ھركھ سختش مي نماید شیطانت دیني و فقدان صداقت در عمل! دین خدا آكج فھمي تو در معرف
  پرست است.
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  عبادت و عبودیت - 15
  
  

  ن الرحیمالرحمبسم اهللا 
  

ھر عملي كھ آدمي را بھ خداوند خالق نزدیكتر سازد عبادت است. و اما این نزدیكي واقعھ اي ھم در درون است و ھم  -١
برون! در درون پیدایش نور ایمان و محبت و قناعت و صبر و امید و توكل و رضاست در درجات. و در برون ھم پیدایش 

  اداتي كھ منجر بھ چنین وقایعي نمي شود باطل و چھ بسا در مصادره شیطان است.امام است در درجات والیت! پس عب
  
عبادات دو نوعند: عام و خاص! عبادات عام ھمانھائي ھستند كھ در مذاھب توحیدي مشھورند بھ نماز و روزه و زكات و  -٢

تعلّم و معرفت و جھاد اكبر و خدمت بھ خلق در زیارت اماكن متبركھ و امثالھم. ولي عبادات خاص عبارتند از تعقل و تعلیم و 
این دو ظاھر و باطن امري واحدند كھ اولي را عبادت گویند و  برپائي عدالت و سالمت و معنویت و عصمت و عقالنیت!

نمود است و دومي ھم وجود است. اولي   دومي صفت! اولي كار است و دومي بار!و عمل است دومي را عبودیت! اّولي 
تدریج در درون نور خدا را نیابد و در برون ھم ھ كھ بھ عبودیت نرسد باطل و چھ بسا شیطاني است. عابدي كھ بعبادتي 

  امامي را درك نكند معطل است.
  
نمازي كھ بر قدرت تفكر و تعقل نیفزاید و روزه اي كھ بر قدرت قناعت و ساده زیستي و توكل نیفزاید و زكاتي كھ بر  -٣

  بت نیفزاید و حّجي كھ بر رضایت و ادب خلق نیفزاید معطل است و چھ بسا شیطانزده!سخاوت و شجاعت و مح
  
پس اگر ذات عبادات تقرب الي هللا است برترین و كوتاھترین و سریعترین راه رسیدن بھ خدا در درون معرفت نفس است  -٤

و اولیاي او ھم عرش تجلي است دا و این دو روي سكھ عبودیت است. زیرا دل مؤمن خانھ خو در برون جستجوي امام! 
  اویند.

  
اگر خداوند جسم نیست و مكان و زماني خاص ندارد كھ بھ او برسیم پس جز بھ نور معرفت نمي توان بھ او نزدیك شد.  -٥

) مي داند در دل. حال اگر ذكرت و مقصود آنست ھمانطور كھ قرآن كریم، نماز را وسیلھ یاد خدا(اپس معرفت، عصاره عباد
و بشناسد و نیز چگونھ تجلي  دد عابد حامل معرفت قلب و دل شناسي نباشد چگونھ حضور و یاد خدا را در دل خود دریابفر

  او را در اولیایش فھم كند. پس بدون عرفان، عبادات بي مایھ و چھ بسا بازیچھ شیطان مي شود.
  
بازي و سھویت عبادي و كالمي است. پس اراده بھ لقاي و اگر تقرب الي هللا مقصودي جز لقاءهللا داشتھ باشد خود یك  -٦

پروردگار و جستجوي این دیدار، عالیترین حدّ عبودیت است كھ اگر از نماز و روزه و حج و امثالھم حاصل نیاید عباداتي 
  معطل ھستند و چھ بسا شیطاني!

  
كالم هللا و اسماءهللا بي خاصیت باشند ھمانطور عبادات بیھوده و باطل و معطل تقریباً ناممكن است زیرا محال است كھ  -٧

ند در سوره وكھ رسول خدا فرموده نمازي كھ موجب تقرب الھي نشود موجب تقرب شیطاني است. درست بھ ھمین دلیل خدا
زدگي آنھاست. پس عباداتي كھ  ماعون بر نمازگزاران سھوي و ریائي فریاد مي زند زیرا نمازشان موجب گمراھي و شیطان

 قد علم و معرفت و نیت عارفانھ و یقیني باشد عباداتي سھوي و نمایشي(ریائي) است و مستوجب فریاد الھي! و فریاد برفا
  كسي كھ خداوند بر سرش فریاد زند: فویل للمصلین! 

  
از خود دھیم نیست. این تفكر  پس بدان كھ ھیچ تفكري برتر و عبادي تر از تفكر درباره ماھیت عباداتي كھ انجام مي -٨

 عبادات برترند زیرا مقصود از عبادات رسیدن بھ عقل و علم و عرفان الھي است وگرنھ عبادت براي عبادت ھمان شیطان
خود غره شد و بھ امر خدایش كافر شد زیرا در حقیقت خودش ھ خاطر ھزاران سال عبادتش بھ پرستي است زیرا ابلیس ھم ب

  را مي پرستید بھ نام خدا!
  
روزه و حج و ھر عبادتي كھ جداً بھ نیت لقاءهللا نباشد ملعبھ شیطان مي شود زیرا لقاءهللا ھدف تقرب الي هللا  پس نماز و -٩

  است. 
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در ھر كاري كھ نیت لقاءهللا باشد آن عبادت است حتي اگر عملگي و ظرفشوئي باشد. و امروزه بھ كمتر از این نمي   -١٠
  توان از محاصره شیطان رھا شد!

  
اّما زنان عباداتي ویژه دارند و بدلیل عادت ماھیانھ حدود یك سوم عمرشان از عبادات عمومي محرومند و این و   -١١

است بدلیل ناز و دلبري  محرومیت حامل رحمتي برتر است. زیرا عادت ماھیانھ حاصل لمس ابلیس در خلقت ازلي زن(حوا)
حدود ده روز از ھر ماه بایستي فقدان عبادتش را بواسطھ اطاعت و از مرد و اراده بھ پرستیده شدن! پس عقالً زن در این 

و برخي  عو فاطمھ عوالیت پذیري مضاعف و محبت بیشتر بھ ھمسر و فرزندانش جبران كند كھ چھ بسا ھمچون حضرت مریم
براي زن نیست كھ از زنان قدیس صاحب عصمت، از این عادت پاك و بي نیاز شود. و بدان كھ عبادتي برتر و عالیتر از این 

او را بھ عصمت میرساند كھ مقام والیت حق است و فطرت الھي را در او زنده مي سازد. این عبادت ویژه زن ھمچون امري 
شھودي بر این بنده آشكار شد كھ با معارف امامیھ نیز در موافقت است. زیرا زن در این ایام ماھیانھ اش دچار اشد تكبر و 

ت یعني بیش از ھر زماني دچار لمس شیطان است. پس مبارزه با شیطان در این ایام جز افزودن سركشي و ناز و نخوت اس
بر تواضع و رحمت و محبت و اطاعت نسبت بھ ھمسر و فرزندان نیست. در این امر بمان تا با یك جھاد چند روزه بھ 

  مقصدي ھزار سالھ رسي كھ مقام عصمت است.
  

ھمانا زینت و زیباسازي خود براي ھمسرش مي باشد كھ حكم رسول خداست. زیرا از عبادات ویژه دیگري براي زن   -١٢
این طریق خودش روي بھ ھمسر مي كند و این امري ضد ناز و نخوت است و والیت ھمسرش را در او تعمیق مي كند و این 

  والیت بزرگترین خصم شیطان است بدان!
  

پس كافیست كھ حقوق این رحمت را احیاء و ادا نماید و در آن بخل زن خودش مظھر رحمت خدا در ھر خانھ اي است  -١٣
نورزد و آنرا گران نفروشد و بھ بازار نبرد و ھمسر و فرزندانش را بھ پرستش خود نكشاند كھ این بزرگترین جھاد و عبادت 

ختھ و رحمي سا و بيو عبودیت زن است كھ در عصر جدید نابود شده است و بلكھ معكوس گردیده و از زن مجسمھ شقاوت 
  عین شیطانش نموده است كھ موجودي مردخوار و فرزندكش شده است.

  
وقتي حضرت فاطمھ را مظھر زن كامل و عصمت و فطرت الھي مي دانیم آیا ھرگز اندیشیده ایم كھ آیا مگر او چھ  -١٤

پدر و شوھر  مھربانترین و عاشقترین ده است؟ او ھیچ كاري نكرده اال اینكھ در قبالنموجھادي كرده و چھ كوھي را جابجا 
دل ھنري ندارد ناز نكردن براي محمد و علي،  ناز را در خود كشتھ است. ناز نكردن براي پدر و شوھري شقي و سنگ

كاري است كھ جز فاطمھ از آن برنیامد و لذا شد سرور زنان عالم و جمال فطرت هللا و مقصود خلق خدا! او خود را فداي 
بخاطر فقرش ناز زنش را نكشید و از والیتش نكاست! اینست  ھم  ر تاریخ بشر نمود كھ ھرگز لحظھ ايفقیرترین شوھ

  عبادت ویژه فاطمھ! پس فاطمییون بیاموزند كھ اینست آن عبادتي كھ زن را زھره كائنات مي كند و محبوب خدا! 
  

دلیل شرایط جسماني و جنسي و اقتصادیش ھ خاص زن، نماز و روزه و زكات و حجش نیست چرا كھ بعرش عبودیت  -١٥
حج رود و نھ جاني دارد كھ بھ درستي برنمي آید. نھ مالي دارد كھ زكات دھد و ھ ھرگز از پس انجام ھیچیك از این عبادات ب

بطور كامل نماز و روزه اش را ادا كند. عبادت خاص الخاص زن رحمت و خدمت و محبت بھ ھمسر و فرزندان است 
  مسري فقیر و ضعیف داشتھ باشد.بخصوص اگر ھ

  
تي برتر از خدمت بھ تن ھمسر و فرزندان، خدمت بھ جان و دل و روح آنان است یعني حراست از تقوا و ودیو اّما عب -١٦

عفت و دین خدا در خانھ! و تربیت الھي فرزندانش و بخصوص حراست از عفاف دخترانش و بخصوص شوھر دادنشان در 
  خدا فرمود: خداوند ھمھ گناھان والدیني را مي بخشد كھ دخترشان بوقت بلوغ خانھ شوھر باشد. سرآغاز بلوغ! كھ رسول

  
امروزه كھ بواسطھ رسانھ ھاي مدرن سن بلوغ كودكان ھم مستمراً كاھش مي یابد بزرگترین وظیفھ والدین حراست از  -١٧

برترین عبادات است كھ قدرش در نزد خدا غیرقابل  عفاف فرزندان و ھرچھ زودتر تدارك ازدواج آنھا را دیدن است. كھ این
قدر كبیر این امر را در مقام شھود عرفاني دیده ام كھ اصل آن در نزد زن و مادر خانھ است كھ قدرت بنده  ارزیابي مي باشد.

  ختھ است. استفاده كند خود را ھالك و مغضوب خداوند سا عاطفي خانھ را خداوند بھ او بخشیده است پس اگر از آن سوء
  

جاي رفتن بر سر كار و دانشگاه بھ خانھ شوھر برود در ھ امروزه آن مادري كھ دختر دم بخت خود را راضي نماید كھ ب -١٨
  ت زن آخرالزمان!انزد خداوند اجر شھداي كربال و اولیاي مجاھد را دارد. اینست برترین عباد

  
ت مرد آخرالزمان كھ بدون آن نماز و روزه و زكات و حجش ھمھ در مصادره شیطان است: اِعمال ودیو اما برترین عب -١٩

والیت و غیرت خود بر ھمسر حتّي بھ قیمت طالق، از بابت ھمخوابگي بھ زن خود باج ندادن و عمالً او را روسپي صفت 
و فرزندان منت نگذاشتن و بھ آنان زور و ظلم  نساختن و خود را ھرزه ننمودن، از بابت رزقي كھ بھ خانھ مي برد بر ھمسر
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نكردن، بجاي نظر داشتن بھ پائین تنھ زن نظر بھ جمال او داشتن، رزق حرام و شبھھ دار بھ منزل نبردن، در حد توان 
پرداختن حقوق و مستمري دائم بھ زن بعنوان وظیفھ شرعي، كمك كردن در كارھاي منزل در ھمھ امور، حراست دائم و نظر 

ار و گفتار و روابط اجتماعي زن و فرزندان، ھمسر و فرزندان را برده و بنده خود فتر حجاب و عفاف لباس و نگاه و رب
نساختن، و زن را ظرف تخلیھ شھوت خود نكردن و براي او حقوق جنسي قائل شدن و نھایتاً مرید ھوسھاي زن نشدن و او 

  را ھم مرید خود نخواستن!
  

ان كودكي بر اساس احكام و تربیت الھي، بھ فرزندان خود امر و نھي نمي كنند و مرید امیالشان مي والدیني كھ از ھم -٢٠
شوند بزرگترین ستم را در حقشان مرتكب مي شوند و عبادات خود را ھم ملعبھ شیطان مي سازند زیرا والدیني كھ بھ 

  نھي نمي كنند پس خودپرستانند یعني مرید شیطانند! خودشان ھم امر وھ فرزندان خود امر و نھي دیني و تربیتي نمي كنند ب
  

ي ھستند یعني شعائر ھستند ولي عبادات عملي رنماز و روزه و صدقات و حج و امثالھم عبادات نمادین و شعا -٢١
  كھ عبودیت مي باشند.  ھمانھائي ھستند كھ اصولشان ذكر شد

  
ه اند صدق و صمیمیت و بي ریائي ھم اّم العبادات است بخصوص در و اّما ھمانطور كھ دروغ و ریا را اّم الفساد خواند -٢٢

عصري كھ راستي و راستگوئي بھ قلمرو عقب ماندگي و جھالت بشري وارد شده راستگوئي یك جھاد اكبر و جھاد في سبیل 
راستگوئي از آن هللا و مقاتلھ با شیطان و طاغوت و مدرنیزم است. كسي كھ در جائي با گفتن دروغي سودي مي برد كھ با 

سود مي گذرد در مقام شھداي بدر و احد و كربال قرار دارد و براستي شاھد و شھیدي زنده است كھ یك چنین راستگوئي از 
عمري نماز شب خواندن براي تقرب الي هللا مؤثرتر است. زیرا اگر عبادات ما بي خاصیت و بلكھ شیطاني شده اند كھ دل و 

دین دلیل است كھ صدق از روان و زبان ما رخت بر بستھ است. زیرا براستي دروغگو در جنگ با روح ما را سیاه مي كنند ب
  خداست پس چگونھ عباداتش موجب تقرب الي هللا شود. 

  
عبادات ظاھر دین است و عبودیت ھم باطن آن است. آنچھ كھ این ظاھر را باطني و قلبي و روحاني مي سازد اخالق و  -٢٣

نگونھ خصوص با خانواده خود! و بدیھ ي است كھ در رأس آن صدق و صبر و صلح با مردم است بحكمت و معرفت عمل
  است كھ شوق لقاي پروردگار و دیدار با امام رخ میدھد.

  
پس بدان كھ این عبادات ظاھري اگر با اخالق و معرفت عملي حمایت و تقویت نشود قلمرو رسوخ شیطان در جان است  -٢٤

االن مي برد. بسوي عرفان حلقھ و اوشو و انرژي درماني و رمالي و... . آنانكھ در حین ركوع، زكات و آدمي را بسوي دج
  مي دھند: اینست عبودیت!
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  حال کجاست؟ -16
  
  

  بسم اهللا الحاضر
  

اینھا عرفاني ترین و توحیدي ترین اصطالحاتي است كھ در فرھنگ عامیانھ ما . »آیا سرحالي؟ فالني خیلي با حال است« -١
ال پرسي دائمي: حال شما چھ طوره؟ چرا بي حالي؟ آیا بھ راستي وبھ طور سھوي و غیر آگاھانھ حضور دارد. و نیز این اح

  حال چیست؟ 
  
حال یعني اكنونیت! و سرحال و باحال و در حال بودن یعني حضور ذھني و قلبي و رواني در اكنونیت وجود و نھ در  -٢

  احساسات و افكار گذشتھ و خاطرات حسرت بار و یا دغدغھ آینده و فردا! 
  
كسي كھ در حال و اكنونیت كامل و منزه از دیروز و فردا باشد، حقیقت عالم وجود را مي بیند خداوند و عرش اعالي او  -٣

  رجوع نمائید. » عرفان تاریخ«مي كند. در این باره بھ كتاب شھودرا بھ ھمراه مالئك 
  
تواند بھ قلمرو حال نزدیكتر شود و از اسارت  و اما در اینجا سؤال اینست كھ اھل ایمان بھ چھ واسطھ و تالشھائي مي -٤

اولیاي الھي كساني «دھر و عصر و جبر زمان و نژاد پاك شود. پاك شدن و عصمت و رھائي از ظلمت جز این نیست. 
   -قرآن كریم» ھستند كھ از پس و پیش و گذشتھ و آینده پاك ھستند

  
الي هللا است كھ ھمھ احكام الھي و دستورات شرعي و فضائل نزدیك شدن بھ نقطھ صفر زمان جوھري ھمان واقعھ تقرب  -٥

  اخالقي در خدمت ھمین حقیقت است.
  
ود و حضور حق است. كھ حسرت گذشتھ و نگراني آتیھ، اساس اشتغال روحي و حجاب قلبي انسان نسبت بھ اكنونیت وج -٦

، برطرف كننده این غفلت و حجاب است كھ خداوند بخشودگي از گناھان گذشتھ و ایمان و اعتماد و توكل بھ خدا درباره آینده
راستي كھ پیروزي و گشایشي آشكار برایت رخ ھ ب«آن را بزرگترین و آشكارترین پیروزي انسان مي خواند در سوره فتح:

یم ھدایت تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو كامل كند و تو را بھ راه مستقگذشتھ و آینده نمود تا سرانجام خداوند ھمھ گناھان 
  یات بعدي آمده است. آو مي دانیم كھ این سوره بیعت با امام است كھ در  »نماید و با نصرتش یاریت فرماید.

  
پشت سر یات درمي یابیم كھ این گناھان ھستند كھ حجاب آدمي در قبال حقیقت شده اند گناھاني كھ آدر حقیقت با این  -٧

ینده را تباه سازیم كھ ھمان آرزوھا و امیال و برنامھ ھاي ما ھستند و دغدغھ ھاي ما آدر ذھن داریم تا داریم و گناھاني كھ 
و ناكامیھائي كھ در گذشتھ از آن عبرت نگرفتھ و توبھ نكرده ایم و براي آینده مان قصد تحقق  ھا از ھراس نابودي! شكست

  آنرا داریم.
  
ي تموزشي و... ظلماآوعده ھاي زمانھ، آرمانھاي تقلیدي و ھا و آموزه عقده ھا، كینھ ھا، حسادتھا، حسرتھا، ناكامیھا،  -٨

ن معناست كھ ین بھ ھمآھستند كھ ما را از حیات و ھستي نقد و حي و حاضر غافل ساختھ اند. معناي غفلت و غافلون در قر
  اكثر مردمان دچارش ھستند! 

  
سازند كردارھاي گذشتھ ما و افكار و آرمانھائي گناھان چشم و ھوش و دل و روح ما را تیره و تار و گنگ و منگ مي  -٩

ر و در جرگھ اموات قراكھ براي آینده داریم كھ دنبالھ ھمان حسرتھاي گذشتھ اند. و لذا تماماً در گذشتھ ایم و جا مانده ایم 
     -داریم: مردگانند مپندار كھ زنده اند! قرآن

  
قلمرو خانواده و نژاد است و بي تردید آرمانھاي آینده ما ھم در  بي تردید عمده و اساس حسرتھاي گذشتھ ما مربوط بھ -١٠

نژادزدائي از نفس یكي از اساسي ترین تالش جھت ظلمت زدائي و غفلت زدائي و دھرزدائي و  خدمت آن است. پس خود
ست كھ اكثر مرگ زدائي از جان و روح است تا زنده شویم. در آیات قرآن دھھا بار سخن از حیات انساني بھ گونھ اي ا

  مردمان مرده خوانده مي شوند جز مؤمنان اھل معرفت و ھدایت كھ از ظلمت دھر رستھ اند.
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پس كل تالشھاي دیني و معنوي و عرفاني جھت بھ حال آمدن و سرحال آمدن و اھل حال شدن است منتھي نھ بھ قدرت  -١١
  سقانھ و الابالیگري! افیون و محركات و ماجراجوئیھاي مصنوعي و بي خیالیھاي فا الكل و

  
است ھمین اقامت در اكنونیت جان و دل است در » حضور«آنچھ كھ در فرھنگ و قاموس دیني و عرفاني ما موسوم بھ -١٢

  درجات! و بدان كھ معراج روح ھم از سكوي پرتاب اكنونیت جان ممكن مي شود. 
  

شده و حضورمان را با پروردگارمان سلب مي كند آنچھ كھ در نماز و عبادات ما موجب رسوخ خناسان و شیاطین  -١٣
فقدان حال است وگرنھ بھ قول رسول خدا، خداوند در قبلھ ھر نمازگزاري رخ گشوده و ما را مي بیند و ما ھم باید او را 

در خاطرات ین حضور بھ ھم مي رسانیم زیرا در اكنون نیستیم و دیدار نمائیم كھ نھ تنھا او را دیدار نمي كنیم بلكھ با شیاط
  دیروز و آرزوھاي فردا گم شده ایم.

  
سوره فتح راه حضور قلبي و پاك شدن از ظلمت دھر و مرگ روح را بھ ما نشان داده است و آن بیعت با امامي حي و  -١٤

و  براستي كساني كھ با تو بیعت مي كنند در حقیقت با خدا بیعت مي كنند و دست خدا باالي دست ایشان است...«حاضر است.
 »بزودي بھ پیروزي بزرگي مي رسند... براستي كھ خداوند  از مؤمناني كھ با تو در زیر آن درخت بیعت كردند راضي شد

 عو این صراط المستقیم نجات از تاریكي و مرگ و غفلت و نسیان و فقدان وجود است ھمانطور كھ امام علي ١٠-١٨فتح 
یعت با آنان و اولیاي آنان ھمانا اتصال بھ اكنونیت وجود و الحاق بھ دل و امامان را صراط المستقیم نامیده است. پس با ب

روح است. زیرا غفلت و غیبت ما از حضور حق بدین دلیل است كھ مقیم در دل خود نیستیم زیرا دلمان یا مرگ و یا در 
از این ظلمات و مرگ و تسخیر  خواب است و یا قفل شده و یا در تسخیر بیگانگان مي باشد و بیعت با اولیاي الھي، دل را

  مي رھاند. دل ھمان سكوي وجود و قلمرو حضور و اكنونیت جان است. گيشد
  

ھذیاني و از خود بیگانھ نسیاني و آدمي بھ میزاني كھ مقیم دل و اھل دل نیست بي حال و افسرده و دیوانھ و متشنج و  -١٥
  است و كور و كر و الل و مدھوش! 

  
مؤمن راز رھایي از ظلمات و تسخیر شدگي و مرگ روح است ھمانطور كھ  واري رابطھ قلبي دبھ طور كلي برقر -١٦

نھاد و قلوبتان را بھ ھم خداوند بر شما مؤمنان منت «خوانده است: ترین منت خود بر مؤمنان رخداوند چنین رابطھ اي را ب
را بھ خدمت مي گرفتید كھ با كسي رابطھ قلبي  متصل نمود كھ اگر كل قدرت دنیوي را در اختیار مي داشتید و دو برابرش

   -كریم قرآن .»برقرار كنید نمي توانستید
  

قلبي با اولیاي الھي و مخلصین و صاحبان نور معرفت است. و بدان كھ رابطھ  ،بي تردید برترین نوع و درجھ رابطھو  -١٧
  و طبیعي مي باشد. و این ھمان بیعت است.  در ھر رابطھ قلبي یكي امام و دیگري مأموم است و این قاعده اي وجودي

  
بھ زبان  ساده دل دادن بھ یك انسان صاحب دلي زنده بھ نور حق، ھمان صراط المستقیم رھائي از این ظلمات دھر و  -١٨

  بي حالي و بي وجودي و بي حضوري در زندگیست! 
  

است كھ معروف بھ خداي جامعھ شناسي سرمایھ بزرگترین نابغھ جامعھ شناسي مدینھ فاضلھ در عصر جدید سوروكین  -١٩
ناگاه دچار تحول روحي شد و با عرفان اسالمي ھ نھادن این دو مكتب، ب داري و سوسیالیستي مي باشد كھ پس از پشت سر

را تبیین نمود كھ ھمان عشق عرفاني بین دو انسان حق پرست است كھ آن را » اماتولوژي«پیوند خورد و نظریھ معروف بھ
راه نجات بشر مدرن از سیطره ظلم و نابودي عصر جدید و جبر تاریخ مي داند. این واقعھ عجیب و نظریھ حیرت آوري  تنھا

كھ از وادي عقالنیت علمي حاصل شده ثابت كننده این وعده الھي در قرآن است كھ خداوند دین اسالم را باالخره بر ھمھ 
  ن مكتب غدیر است. ادیان و مكاتب جھان مسلط خواھد كرد. و این ھما

  
بھ طور مستقیم ممكن نیست با شیعیان مخلص و عاشق والیت  عجپس اگر این ارتباط قلبي و روحاني با خود امام زمان -٢٠

ھستند ممكن شده است كھ این اتصال عین الحاق بھ والیت امام زمان است و نور و عارفان حق كھ بھ مثابھ دوسِت دوست 
قلبي با یك مؤمن ھم كھ با یكي از این اولیاي الھي ارتباط قلبي دارد، عین ارتباط و الحاق بھ نور ! و بلكھ این ارتباط ععلي

  امام است كھ نور خداست.
  

و باالتنھ اي در قلمرو عصمت باشد  يو بلكھ حتي ارتباط قلبي با یك معشوق از جنس مخالف ھم كھ از نوع عشق جمال -٢١
، عشق جنسي را صنیز آدمي را بھ عرصھ حضور قلبي و اكنونیت جان مي كشاند و مقام شھود حق. ھمانطور كھ رسول خدا

كھ مشمول عصمت باشد در قلمرو شھادت قرار داده است. و این از ماھیت جمال انسان است كھ عصاره ام الكتاب و اسرار 
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مي باشد و لذا دل عاشق را بھ ازلیت حیات و ھستي متصل مي سازد و امام مبین كھ خود كتاب زنده خداوند  حق و علم لدنّي
  در كائنات مي باشد. 

  
دین و عرفان، ابلیسي ملوس تر و خطرناكتر و ظلمتي غلیظ تر و حجابي مرگبارتر از فلسفھ و ادعاي و اما در قلمرو  -٢٢

ندارد. و این راز دوسِت دوست است كھ كمر شیطان را مي شكند و قلب ظلمت و غفلت و ارتباط مستقیم با خود خدا، وجود 
تاریخ و دھریت را پاره مي كند. و براي شیعیان در عصر غیبت امام، این دعوي ابلیسي مترادف با شعار ارتباط مستقیم با 

انھ است و عین اوست. پس دریاب اولیاء و خود امام زمان است زیرا امام زمان ملحق در ذات كبریائي حق است و با او یگ
و سپس مؤمناني كھ با این عرفا در ارتباطند. ولي حتّي  عرفاي زنده و حاضر امام بر روي زمین را كھ اینانند دوسِت دوست!

ست اگر با خود امام زمان ھم دیدار كني و تجلي حضرت حق را ھم دیدار نمائي باز ھم بي نیاز از دوستان او نیستي و این
صراط المستقیم رسیدن بھ حال و اكنونیت حیات و ھستي و اھل دل شدن و بر جایگاه وجودي خود مستقر گشتن و عادل 
گردیدن! دوسِت دوست حرف آخر ِ خدا با رسول خاتمش در معراج است. یعني دوست دوست صراط المستقیم لقاءهللا است 

رویاروئي با برترین  درآور كھ حتّي رسول خاتم ھم در معراجش پس صراط المستقیم خروج از ظلمت دھر است. و بھ یاد 
جلي خداوند بھ تنھائي موفق بھ این دیدار نشد و بلكھ با حضور دوسِت دوست یعني علي مرتضي بود كھ در سوره نجم ت

سخن نمي آشكار است: سوگند بھ ستاره اي كھ فرود مي آید كھ مصاحب شما دیوانھ و گمراه نشده است و از ھواي نفس 
است كھ وحي مي شود و كسي كھ او را قدرت بخشید با قد و باالي برومند در برابرش ایستاد و او در گوید بلكھ آن وحي اي 

افق اعال بود سپس نزدیك و نزدیكتر شد... و دل او در آنچھ كھ دید انكار نكرد... و او نشانھ ھاي بزرگ پروردگارش را 
اءهللا ھم بدون حمایت دوسِت دوست ممكن نیست. و این عین حق است و خود اینجانب ھم یعني لق ١-١٨نجم»دیدار نمود...

در ھمھ مشاھدات غیبي از تجلیات و آیات الھي حضور دوست دوست را آشكارا دیده ام كھ بدون قدرت و حمایت او این دیدار 
ي از یاران در كنارم! بھ ھمین دلیل ھم محال مي بود. این دوسِت دوست یا حضور ارواح طیبھ معصومین بوده یا حضور یك

در سوره حمد سخن از ھدایت جمعي است بسوي خدا: خدایا ما را بھ راه راست ھدایت فرما! تك روي در امر ایمان و ھدایت 
  ھر دلیلي انكار میكني و كناره مي روي عین رویھ ابلیس است.ھ در حالیكھ دوستان ایماني را ب

  
كس بھ تنھائي و بخودي خود امكان یافتن راه دل و درب دلش را ندارد و نیز توان استقرار و  پس باید دانست كھ ھیچ -٢٣

اال بھ یاري دوستي در دین و معرفت و سیر و سلوك عرفاني! چرا كھ اصالً دل قلمرو غیر است و لذا  .تمكین در دل را
آدمھاي خودپرست از دل خود بیگانھ و طرد و لعن شده و دلھایشان قفل و تعطیل شده و چھ بسا دچار مرگ مي شوند. دل 

  مي شود. بواسطھ شیاطین محاصرهخانھ خداست و اولیاء و مؤمنانش! در غیر اینصورت بھ امر خدا دل 
  

دھد و با او بر دل خود راه مي  دلیل ایمان و معرفت و محبتش بھ دل راه ميھ ل كسي است كھ یك غیر را بپس اھل د -٢٤
  یابد و اینست معناي این آیھ مكرر در قرآن كھ: ربطنا علي قلوبھم!

  
  النھ استكبار و خودپرستي و منیّت!  دل خانھ انس و ھمنشیني و یاري و الفت و اتحاد است و نھ -٢٥
  

نطور كھ خداوند ادھد و این حق وجود و راز خلقت انسان است ھم اھل دل كسي است كھ دیگران را بر خود ترجیح مي -٢٦
ھم انسان را بر خود ترجیح داد و او را جانشین خود نمود و كل جھان ھستي بر این معنا آفریده شد. و لذا جھان ھستي، 

ر خود است و ھركھ غیر خود را بر خود ترجیح داد جھان ھستي را خانھ خود مي یابد و با ذات خود یعني خانھ غی
  كند كھ در ازل از خودش گذشتھ است و در غیر خودش آشكار و معرفي شده است. پروردگارش دیدار مي

  
سي تو را دوست میدارد كھ براي او از تو بھمراه كسي مي تواني بر دل خود راه یابي كھ تو را دوست داشتھ باشد و ك -٢٧

حجلھ مي  نخودت براستي گذشتھ باشي. پس آدمي بھمراه یارش بر حجلھ وجود خود یعني دلش وارد مي شود و مقیم ای
  مي گردد و اھل حال و مقیم اكنونیت جان!شود و اھل دل 

  
  و پرستش حق برساني نھ پرستش خودت! از خود گذشتن براي دیگري بخاطر حق و رضاي خدا و اینكھ او را بھ خدا -٢٨
  

دلیل نیّت پلیدت یعني واداشتن او بھ پرستش ھ كني و حاصلش عداوت مي شود ب پس اگر در رابطھ با كسي ایثار مي -٢٩
خودت بوده است. چون جز خدا قابل پرستش نیست و این قانون ذات است. بھ ھیچ قیمتي غیر خدا را نمي توان پرستید و 

ك محكوم بھ ابطال است. و بخش عظیمي از عداوتھاي بشري در قلمرو خانواده و جامعھ حاصل چنین اینست كھ شر
  تالشھائي است. 

  
كني یا بھ محبت و دوستي با  ولي اگر براي رضاي خدا و رسانیدن كسي بھ دین و ایمان و معرفت و حقیقت، ایثار مي -٣٠

  اوند و اولیاي او ھستند. رسي و یا بھ دوستي و محبت برتر از او كھ خد او مي
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پس براي اھل دل خود شدن نخست بایستي دلي را بدست آورد بھ اخالص و گذشت و نھ بھ مكر و دام و تزویر و دانھ!  -٣١

  لي شقي و افسرده است و نھ تصاحب كردن دل و اراده او!دو بدست آوردن دل دیگري بھ معناي خشنودي و زنده ساختن 
  

از وجود است كھ فقط مال خداست و لذا فقط خلفاي او در جاي او كھ دل است مي نشینند. و اھل دل و دل تنھا نقطھ اي  -٣٢
  حال و صاحب وجود مي شوند.

  
  ھركھ بخواھد دل خود را مال خود كند دستش فقط بھ مرده دلش میرسد. -٣٣
  

رسد و یا بھ محبوب دل مرده  يو ھركھ بخواھد محبوب خود را ھم مال خود كند حداكثر دستش بھ جسد محبوبش م -٣٤
  اش!

  
كند اگر در این امتحان قبول شدند آنگاه آنان را صاحب دل و مقیم  خداوند دل مؤمنانش را امتحان مي ،عبقول علي -٣٥

دلشان مي كند یعني اھل خالفت و والیت خودش مي سازد كھ ھمان والیت علي است كھ والیت انسان كامل است كھ كائنات بر 
یا بقول حافظ:  -كھ در جھان است متمركز است بر وجود امامي آشكار و بیانگر! قرآن چھ دش در گردشند: ھرمدار وجو

  جلوه گھ روي تو دیده من تنھا نیست مھ و خورشید ھمین آئینھ مي گردانند!
  

و كافر شد، امتحان  و اّما امتحان دل مؤمن در نزد خدا، چھ امتحاني است؟ ھمان امتحاني است كھ ابلیس در آن مردود -٣٦
دارد! این ھمان امتحاني است كھ اگر قبول شوي صاحب  دوست دوست! یعني دوست داشتن كسي كھ دوست تو را دوست مي

  دل خودت مي شوي و اھل دل مي گردي و زنده و بینا بھ حق! 
  

و امتحان دادن بر این دوست دوست در گردش است حق بدان كھ كل سیر و سلوك عرفاني و زندگي ایماني بر محور  -٣٧
  حق در سلسلھ مراتب حقیقت و محبت تا پایان جھان!

  
اگر راست مي گوئید كھ خداي را دوست دارید و مي خواھید كھ خداوند ھم شما را دوست بدارد پس دوست خدا را ھم  -٣٨

از آیات الھي را تفسیر و تعین مي بخشد ونیمي  دوست بدارید و اطاعت كنید: این كل روح قرآن كریم است كھ الاقل نیمي
دیگر از آیات را تأویل مي كند. چرا كھ قرآن كتاب قلب شناسي است و درس دل مي دھد و اھل دل تربیت مي كند یعني 

  انسان!
  

كسي را شوي ھووي خود را و رقیب خود را و دوستان ِ یقت اگر میخواھي اھل دل و اھل حال و زنده دل و بینا بھ حق -٣٩
كھ دوستش داري یا دوستت مي دارد دوست بدار و در این جھت با نفس خود جھاد و قتال كن كھ جز این ھیچ تالشي در این 

  زندگي ماندگار و ارزشمند نیست.
  

رسد و از دل خود محروم و بیگانھ است. و شفاي این درد و  تمام بدبختي ھاي آدمي اینست كھ دستش بھ دلش نمي -٤٠
دوست دوست است. یعني محبت را مصادره براي خود ننمودن و دوستي را براي ھمھ خواستن! و برترین یم ھجران عظ

انسان آنست كھ حتّي دوستي و محبت را ھم اّول براي دیگران بخواھد و بعد براي خودش! اینست انسان كامل و برترین 
  انسان! در این معنا بسیار بیندیش!
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  عرفانیزندگانی  -17
  
  

  بسم اهللا العزیز
  

عرفاني یك زندگي مملو از جادو و كرامات و اعمال و حوادث ماوراي طبیعي و  كھ زندگي بسیاري بر این پندارند -١
ت زیستن! و زندگینامھ اماجراجوئیھاي متافیزیكي و حشر با موجودات غیبي و خالصھ اینكھ با فوت و ورد و سحر و كرام

در حالیكھ بارھا گفتھ ام و بار دگر مي گویم كھ بنده  .برخي این پندار باطل را تشدید ھم نموده استاینجانب متأسفانھ در 
و  ھرگز بھ جستجوي این وقایع ماوراي طبیعي نبوده و بلكھ اصالً باوري ھم بھ این امور نداشتھ ام ولي در سیر حق جوئي

تا اینكھ  مھ تا مدتھا آنھا را انكار و از خودم ھم پنھان مي كردخودشناسي ام این وقایع ناخواستھ پیش رویم رخ نموده اند ك
دم و دانستم كھ این امور شخصي نیست شآنقدر بر من فشار آورد كھ مجبور بھ اذعان و اعتراف و شرح و تبیین این امور 

   - ١١الضحي كن كھ اختیارش با من باشد كھ بگویم یا نگویم: پس نعمات پروردگارت را بازگو
  
عالوه بر این ھمانطور كھ مكرراً گفتھ ام عمده این وقایع غیبي و مشاھدات قدسي در مدت حدود سھ سال در سرآغاز و  -٢

ند و تقریباً تمام شدند كھ فقط حجت ھا و آیات و بیناتي بودند كھ تحت الشعاع قدرت دواقعھ نزول روح و ذكر، یكجا رخ نمو
م معارف آخرالزمان را تبیین نمایم و اینك حدود ده سال است كھ جز چند مورد ایمان و یقین و انوارشان تا كنون توانستھ ا

انگشت شمار، ھیچ مشاھده ماوراي طبیعي نداشتھ و مثل عامھ مردمان زندگي مي كنم درست بر روي زمین و با عرف و 
ودم ھستند كھ عین این شرع و ھمھ گرفتاریھائي كھ ھمھ دارند. منتھي فقط نگاه و فھم و احساس من از زندگي مختص خ

  معارف مي باشند.
  
پس اگر پنداري كھ بنده در ھوا مي پرم و با عوالم غیب و جن و پري سر و كار دارم و از عالم غیب برایم غذا مي آورند  -٣

  و با فوت و ورد مسائل خودم را حل و فصل مي كنم بكلي بیراھھ رفتھ اي و گمراھي.
  
ھدف از عرفان و حكمت و تعالي روحاني در حیات دنیا این نیست كھ زندگي ماوراي  سوگند كھ عو علي صبخداي محمد -٤

زندگي كني. بلكھ ھدف از مشاھدات غیبي و درك و شھود ماوراي شتھ باشي و ھمچون جن دا طبیعي و غیرعادي و نامرئي 
تن بھ ذلت و ظلم نسپاري و بنده طبیعي اینست كھ در حیات دنیا مثل مابقي مردمان ولي پاك و خداپسندانھ زندگي كني و 

حیات دنیوي خود را مدیریت نمائي و بازیچھ جھل و تبلیغات و مردم پرستي و  ،شیطان نباشي و با عقل و معرفت و معنویت
  . زرق و برق نشوي

  
ً زندگي كامالً طبیعي است زیرا ماوراي طبیعت در ذات  ھزندگي عرفاني، زندگي ماوراي طبیعي نیست بلك -٥ ً و اتفاقا اتفاقا

طبیعت نھفتھ است و ھر نوري از ذات طبیعت چون برتابد، طبیعت را طبیعي تر و لطیف تر و عمیق تر و زیباتر و مقدس تر 
  سازد یعني بھشتي مي كند. و الھي مي 

  
زندگي عرفاني، زندگي سراسر لطف و رحمت و محبت و معرفت و مكاشفھ و تازگي و بدعت و خلقت جدید و خالّق است  -٦

  و نھ زندگي عجیب و غریب با سحر و جادو! 
  
ھ زندگي عرفاني، زندگي در انزوا و دخمھ و ریاضت نیست و اگر ھم شب زنده داري و ریاضت و چلھ نشیني ھست ب -٧

  ي براي تعالي زندگي روزمره است و نھ ھدف. عنوان وسیلھ ا
  
  و خودبرتربیني و خودشیفتگي نیست كھ این مذھب ابلیس است.  ماور و توھین بھ عیعرفان حربھ اي براي تحق -٨
  
اگر برخي از بزرگان و عارفان، سرنوشت ھائي ویژه و عجیب داشتھ اند خود بھ صورت سناریو شكل نداده اند بلكھ  -٩

خدا بوده اند بھ دلیل رسالت ویژه اي كھ خداوند بر دوش آنھا نھاده است. پس تقلید از آداب و سرنوشت عرفا،  يتسلیم رضا
  یك مالیخولیاي خطرناك و القاي شیطان است از آن سخت برحذر باشید.
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ي جداي دین و بدان كھ زندگي عرفاني، پیشرفتھ ترین مرحلھ از زندگي دیني و معنوي است نھ مكتب و مذھب ویژه ا -١٠
  لھي! اوراي  سنت انبیاي 

  
زندگي عرفاني یعني زندگي اي كھ در جاي جاي آن حضور خداوند درك و تصدیق مي شود و انسان در خدمت خدایش  -١١

زیست مي كند. پس زندگي عرفاني ھمان دین خالص است پس زندگي عرفاني زندگي الھي است زندگي براي خداست نھ 
  بولھوسي خود!براي 

  
خلق -خدا -در زندگي عرفاني، فرد بستھ بھ اینكھ در كدامیك از مراحل سلوك قرار گرفتھ، ھمواره در تعامل بین خود -١٢

ھمھ جنبھ یعني در عملي بین خود و خلق، نشان و امري از خدا را جستجو مي كند و خالصھ اینكھ در   عمل و تأمل دارد.
  را مي بیند و ھیچ فكر و كار و حادثھ اي تھي از این امر نیست.ھاي زندگیش حكمتي از حق و حضوري از خداوند 

  
در زندگي عرفاني، فرد در لحظھ بھ لحظھ خواب و بیداریش بھ جستجوي خدا و دیدار با اوست و جز خدا نمي یابد چھ  -١٣

  در خود و زندگیش و چھ در مردمان و روزگارشان. 
  

  معرفت و كشف و شھود حق نیست.زندگي عرفاني، لحظھ اي تھي از تفكر و  -١٤
  

زندگي عرفاني، زیستن با خداست، در خدا و براي خدا و بھ سوي خدا! زندگي عرفاني، زندگاني خدا در بشر است تا  -١٥
  نگاه كھ از بشر رخ نماید. آ

  
بھ خاطرش  زندگي عرفاني، زندگي براي خدا و در جستجوي اوست. پس زندگي عرفاني ھمان زندگاني است كھ خداوند -١٦

انسان و جھان و زندگي را آفریده است. پس زندگي عرفاني تنھا نوع زندگي بر حق است كھ الیق انسان است و زندگي غیر 
  از این بھ بطالت و بیھودگي است. 

  
زندگي عرفاني، زندگي در جستجوي معناي و علت و مقصود زندگیست و حق زندگي كھ زندگي چیست! زندگي، خداست  -١٧

  زنده فقط خداست. زیرا 
  

  عرفان یعني شناخت! زندگي عرفاني، زندگي براي شناختن است بخصوص شناخت اصل زندگي!  -١٨
  

زندگي عرفاني چند مرحلھ دارد: حركت بھ سوي خدا، رسیدن بھ خدا و زیستن با او و در او، و سپس بازگشت از او بھ  -١٩
  !خلق را عرفاني كردن او بھ حركت در آوردن و ھمھو بھ خلق و خلق را بھ سوي سوي خلق جھت شناساندن ا

  
ھركھ براي خدا زندگي كند خداوند خودش را بھ او مي شناساند و مي نمایاند و او را بھ سوي خودش باال مي برد و در  -٢٠

با نزد خودش عزیز و پاك و عاشق و عارف و كریم مي سازد و سپس او را بھ سوي مردم بازمي گرداند و از وجود او 
  وجود او بھ مردم مي شناساند.  زمردمان سخن مي كند و خود را ا

  
آنكھ در جستجوي كرامات و مكاشفات و سحر و قدرتھاي خارق العاده و ظھور و بروز متافیزیكي است در دام شیطان  -٢١

  است. 
  

و كالسھ شدن نیست. و بلكھ  ندگانھ حیات عرفاني مطلقاً ھمچون آموزشھاي كالسیك قابل طبقھ بنديچولي این مراحل  -٢٢
ھمھ این مراحل نیز در آن واحد در ھمھ مراحلش دخیل و حضور دارد. یعني آدمي بھ میزاني كھ بھ سوي خدایش در حركت 
است نیز ھّم و غم معرفي ھمانقدر معارفي كھ حاصل نموده بھ مردم را دارد زیرا شوق شناختن و شناختھ شدن و شناساندن 

  اھل معرفت است. امري واحد در جان 
  

و مسئلھ دیگر در زندگي عرفاني اینست كھ كپي برداري و تقلید كوركورانھ و از راه دور از سائر عارفان امري بسیار  -٢٣
  گمراه كننده است اال اطاعت و ارادت در رابطھ با پیر طریقت! 

  
گر اینكھ غرق در توھم و فریب و شیطان و بدان كھ محال است یك زندگي عرفاني فاقد پیر طریقت امكانپذیر باشد م -٢٤

زدگي است. این پیر طریقت یا حضرت خضر و اتصال مستقیم با امام زمان است كھ این روش مختص انگشت شماري در ھر 
با یكي از این اولیاي در رابطھ دوران است كھ از دوره كودكي تحت تعالیم ویژه غیبي و الھي بوده اند و یا اطاعت و ارادت 

  ویژه! 
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مند بھ رعایت واجبات و محرمات الھي ھستي و غفلت این را نیز بدان كھ در ھر مرحلھ از حیات عرفاني كھ باشي نیاز -٢٥

  از آن خطر سقوط در دام ابلیس است. زندگي عرفاني چون قرائت شود عین قرآن است. 
  

سالك راه حق مي شود اجر اخالص و فداكردن دنیا و منیت سالك است  تجربھ و مشاھداتي كھ در حیات عرفاني نصیب -٢٦
معصومین مي شود كھ اگر داراي عشق  و لذا در این راه مواجھ با چنان حدي از مھر و محبت و رحمت اولیاي الھي و ائمھ

زندگینامھ ام گفتھ ام بارھا  شناسي قرآني نباشد قافیھ را مي بازد و دچار امر مشتبھ مي شود. مثالً این جانب ھمانطور كھ در
(تجلي)  معصومین نسبت بھ این بنده شده ام كھ این راز صلوة اولیاء و مواجھ با تعظیم و تكریم و سجده و صلوة انبیاء و

كھ جز در مذھب عشق درك نمي شود. و لذا برخي این ادعاھا را كفر و  امامان بر شیعیان است و غایت رحمت و محبت آنان
داد نامیده اند و مي گویند چھ طور ممكن است امام بر مأموم خود صلوة و سجده كند. اینان از حداقل رحمت محمد الحاد و ارت

و آل محمد ھم بي خبرند كھ دریائي روایات از این باب موجود است كھ گوئي نشنیده اند. وقتي كھ خود حضرت حق بر علي 
شما صلوة خدا بر «و این عین كالم خدا در قرآن كریم است كھ:  مرتضي صلوة مي كند علي ھم بر شیعیانش صلوة مي كند

خدا و مالئك بر محمد صلوة مي كنند پس شما ھم بر او «و یا این آیھ كھ» مي كند(امامان) و شما ھم بر مؤمنان صلوة كنید
پس از رحمت حق كساني كھ عشق و رحمت محمدي را درك نكنند از عرفان اسالمي و معارف شیعي محرومند  -»صلوة كنید

محرومند! و امروزه گروھھاي دیوانھ تكفیري كھ سنگ اسالم و توحید ناب محمدي را بھ سینھ مي زنند عاقبت چنین غفلت 
   و جھل و شقاوتي ھستند. 

  
اصالً بھ یك لحاظ سالك راه حق در جریان حیات عرفاني فقط یك كار دارد و آن صلوة است یعني در ھر عمل و نظر و  -٢٧

و این ھمان واقعھ دائم الصلوة بودن در قرآن كریم است كھ این  !و ذكري یا در حال صلوة كردن است و یا صلوة شدنفكر 
د. یا ونامیده مي ش» تجلي«باطن اقامھ صلوة است و باطن صلوة یا صلوة باطني ھمان است كھ در عرفان اسالمي ،صلوة

یا او بر سائر مردمان تجلّي و صلوة مي كند و این عین امر خدا در خدا و رسول و امام بر او تجلي مي كند و مي تابد و 
ة را بھ وقرآن كریم است كھ ذكرش رفت. و این تجلي یا صلوة باطني در بیان دیگري ھمان ذكر است و لذا مي فرماید كھ صل

رجوع كنید. یعني ذاكران  براي ھمین است كھ در قرآن كریم آمده كھ براي كسب علم وحي بھ اھل ذكر» صد ذكر اقامھ كنیدق
  حامل وحي باطني و ذاتي ھستند و واقعھ تجلي ھمان وحي عرفاني و روحي است و نھ وحي بیروني از جانب جبرئیل! 

  
پس صلوة و ذكر و تجلّي و وحي و روح یك جریان و امر واحدي است كھ از جنبھ ھا و مدارج گوناگون سلوك عرفاني  -٢٨

واقع مي شود و در و تعامالت ھستند. یعني از صلوة، ذكر حاصل مي شود و از ذكر ھم تجلي داراي این نامھا و مفاھیم 
جریان تجلي، وحي الھي مبادلھ مي شود و روح بھ نطق و جمال و ظھور و بروز مي رسد. و این وحي والئي و امامي است 

  نھ نبوي! این از بركات عظیم ختم نبوت و وقوع امامت است و غیبت امام!
  

و ھمھ ھر آنچھ كھ موسوم بھ كرامات و شفاعت ھا و آیات و بینات و معجزات و مكاشفات و مشاھدات ماوراي طبیعي  -٢٩
مي باشد محصول ھمین دائم الصلوة بودن است و فعالیتھا و تعامالت و مبادالت ذكري و روحي و وحیاني و والئي در كارگاه 

  خلق جدید عرفاني! 
  

فقط در حیات عرفاني است كھ حق حیات و ھستي آدمي بھ درجاتي ادا مي شود و زندگي ارزش زیستن مي یابد و غیر  -٣٠
خسران و حسرت و عبث است. و بدان كھ سلوك عرفاني و دریافت حكمت و معارف وحدت وجودي ظرفیت سراسر از این 

ابلیسي نشود و دعوي خدائي نكند و  رخودشیفتگي و غروعظیم و روزافزوني را مي طلبد تا آدمي دچار ُعجب و خودبیني و 
چنین ظرفیت واسع و فزاینده اي جز در تسلیم و رضا و اطاعت بي چون و چرا و خالصانھ از و امر بر او مشتبھ نگردد. 

ھم باب و علل و حدود نفس را درحكم خدا و رسول و امام زنده ممكن نمي آید. گوھره بي چون و چرائي است كھ ھمھ اس
   شكند و نفس آدمي را الیق دریافت توحید حق مي سازد و آدمي سرریز نمي شود و طغیان نمي كند.می
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  در باب توبه - 18
  
  

  بسم اهللا الخیر التوّابین
  

توبھ نردباني است كھ از درك اسفل السافلین تا عرش اعالي پروردگار باال مي رود. پس سلسلھ مراتب رشد و تعالي  -١
انسان بھ سوي حق است. پس توبھ را پایاني نیست. چون از پلھ اي باال مي روي پلھ قبلي را زیر پا مي گذاري و از آن توبھ 

 است. از آنجا كھ خداوند یگانھ مطلق است پس ھر عمل و املي از ما ھر مي كني. پس توبھ سنت و كل روش سیر الي هللا
ھم داراي رگ و ریشھ ھاي شرك و معصیت و ستم است كھ بایستي بھ قدرت نور معرفت  قدر ھم كھ عالي و خالص باشد باز

  نفس آنرا شناخت و از آن توبھ نمود.
  
مقدس مذكور است و براي شناخت آن نیازي بھ معرفت نفس و حداقل توبھ، توبھ از حرامھاي مشھور است كھ در شرع  -٢

  علم نیست زیرا ادراك فطري بشر و قراردادھاي عرفي و شرعي آنرا درك مي كند.
  
بدان كھ گناه بدین دلیل گناه است كھ وجود آدمي را بھ غل و زنجیر و تاریكي و ثقل و عذاب تن و روح مي اندازد و  -٣

ً مي كشد و ھالك مي ً  نھایتا بھ لحاظ وجودي شر ھستند  پس انسان بھ قدرت عقل و و سازد. پس گناھان و معاصي ذاتا
  معرفت نفس قادر بھ درك ماھیت گناه است. 

  
قرآن كریم مي فرماید كھ اعمال بشري ھمان اجر و جزاي اویند. پس از طریق اعمال خود مي توانیم خیر و شر و حالل و  -٤

حرام بودن را فھم كنیم و اینكھ از طریق خودشناسي منابع باطني ظھور این اعمال را درك كنیم كھ در دل و ذھن ما قرار 
  ارند.د
  
خلق و خوي ما صفات و گناھان ھمان امیال و افكار و احساسات و باورھا و عواطف و  بنابراین اصل و اساس معاصي و -٥

صورت اعمال و كردار و گفتار بروز مي كنند كھ برخي مفید و عزت بخش و رشد دھنده ھستند و برخي عذاب ھ ھستند كھ ب
  آورند.

  
مال فقط ظھور و بروز گناھان را پیچیده تر پس اصل توبھ بایستي از سرچشمھ معاصي در باطن باشد وگرنھ توبھ از اع -٦

  مي كند.و ریائي تر
  
زنا عذاب است دزدي عذاب است دروغگوئي عذاب است ریاكاري عذاب است نزول خواري عذاب است فحاشي عذاب  -٧

ي و است و... زنا معلول جلوه گري و رعایت نكردن حجاب لباس و نگاه و گفتار و رفتار است. دزدي معلول زیاده خواھ
استكبار است. دروغ و ریا معلول خودبرتربیني و مردم پرستي و اراده بھ پرستیده شدن است و... درباره منابع و ریشھ ھاي 
رواني گناھان و مظالم بشري دریائي از معارف و آثار ما در خدمت اھل توبھ است و كساني كھ آثار ما را با این نیت مطالعھ 

  مي كنند ھدایت مي شوند.
  
بھ لحاظ ماھیت چند نوعند: جاھالنھ، مشركانھ، كافرانھ و منافقانھ! گناھان جاھالنھ مربوط بھ عرصھ قبل بیداري  انناھگ -٨

وجدان و فطرت بشر است كھ خیر و شر و پاك و ناپاك و درست و نادرست را درك كند. در این باره خداوند مي فرماید كھ 
و خطاھاي گذشتھ شان را مي بخشد و آثارش را از نفس آنھا مي زداید. ولي  ھرگاه بخود آمدند و توبھ كردند ھمھ گناھان

گناھان مشركانھ كھ در قرآن كریم عذاب آورترین گناھان ھستند و اگر پاك شوند بواسطھ عذاب پاك مي شوند و خداوند این 
مي كنند یعني بھ اسم خدا و رسول گناھان را ظلم نامیده است مختص اھل دین و ایمان است كھ گناه خود را توجیھ و تقدیس 

مي شوند و در واقع خدا را شریك گناه خود قرار میدھند و لذا بھ این گناھان فخر ھم مي كنند. ولي گناه و دین مرتكب گناه 
كافرانھ آنست كھ فردي پس از ایمانش، دوباره بي دین و كافر شده باشد و اعتقادش را از دست داده باشد ولي در عین حال 

دانش بر ناحق بودن اعمالش گواه است و مي داند كھ گناه مي كند. ولي گناه منافقانھ از ھمھ ھولناكتر و نابخشودني تر وج
است زیرا گناھكارش را در پست ترین موقعیت وجود در درك اسفل ساقط مي كند و آن گناھاني است كھ فردي یا پس از 

موده و تظاھر بھ دین مي كند. و یا ھرگز ایمان نداشتھ و تظاھر بھ ایمان ایمانش دوباره كافر شده ولي لباس دین را حفظ ن
  استفاده كرده و رھزني نماید و راه دین خدا را سد كند و بھ نام دین تباھي نماید. كرده است تا از مؤمنین سوء
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ن باشد. یعني دو بار ایمان در ھمھ موارد فوق الذكر خداوند توبھ پذیر است مگر پس از بیش از دوبار كفر پس از ایما -٩

  و باز كافر شده باشد. و یا اینكھ احساس مرگ كند و از ترس مرگش توبھ كند. ه آورد
  

در نزد عامھ مردمان و بلكھ عمده علما و مراجع دیني، گناه ھمان صورت بیروني اعمال نارواست و این خطائي فاحش  -١٠
آشكارا تعریف شده است كھ اعمال ما بھ مثابھ اجر و جزاي ما ھستند و در درك معناي گناه است در حالیكھ در قرآن كریم 

بلكھ اصل و مركزیت صدور اعمال پلید و ناحق، در درون ماست كھ ھمان شرك و كفر و نفاق و جھل ماست. بھ ھمین دلیل 
پذیرد و بلكھ عذابشان ھم خداوند در كتابش آشكارا مي فرماید كھ حتّي عبادات و خیراِت مسلمانان مشرك  و منافق را نمي 

  مي كند.
  

و اندیشھ و فكر و قصد از آنجا كھ انسان حیوان ناطق است و نفس ناطقھ دارد ھیچ كاري را بدون توجیھ و توضیح  -١١
قلبي انجام نمیدھد پس ھر عملي از ما داراي پشتوانھ و زمینھ فكري و ذھني و ناطقھ است. پس كارخانھ اصلي تولید گناه 

اندیشھ و باورھاي ماست. پس توبھ حقیقي كھ در قرآن توبھ نصوح نامیده شده توبھ اي در طرز فكر و  ذھن و طرز
  باورھاست و در غیر اینصورت فقط گناھان ما پیچیده تر و منافقانھ تر مي شوند. 

  
آنست و آن منبع ھمان دل ولي ذھنیت آگاه و ناطقھ و فكور ما منبع تغذیھ و محّرك باطني تري دارد كھ كارگزار و مدبّر  -١٢

ماست كھ اصل قلمرو كفر و ایمان ماست و لذا كل تأكید قرآن كریم در ھمھ امور بشري ھم بر دل انسان است و دل را علت 
  العلل ھمھ اعمال و امیال و سرنوشت بشر معرفي كرده است نھ ظن و نفس ناطقھ را!

  
ظھور پس عمیق ترین و نصوحترین توبھ ھا ھم معطوف بھ دل انسان است و باید از دل برخیزد یعني از قلمرو  -١٣

عواطف و احساسات و امیال و اراده و خواستن و نخواستن ھاي بشر! و این مستلزم معرفت نفس در حد كمال است كھ آن 
رو است كھ شما را دعوت بھ مطالعھ دقیق آن مي كنیم اگر را معرفت قلب گویند! و بخش عمده آثار ما مربوط بھ ھمین قلم

  اھل توبھ اي نصوح ھستید و جداً مي خواھید سرنوشت خود را دگرگون و اصالح نمائید و در خود انقالب كنید! 
  

  ! ، توبھ از افكار و توبھ از عواطف قلبيلپس توبھ ھم سھ مرتبھ دارد: توبھ از اعما -١٤
  

جربي مرحلھ بھ مرحلھ این سھ درجھ از توبھ را درك و آزمون مي كنند. نخست بھ اصالح صورت اھل توبھ بھ طور ت -١٥
ظاھري اعمال و روش زندگي خود مي پردازند كھ اگر اھل جدیت و صدق باشند درمي یابند كھ این كفایت نمي كند و گناھان 

اصالح در طرز فكر خود مي پردازند كھ موجب تغییر از راھھاي دیگري سر باز مي كنند و پیچیده تر رخ مي نمایند و لذا بھ 
ھم وجود فرد دچار تناقض بین اعمال و افكار و عواطف است و لذا نمي  و اصالحي عمیق تر و جامع تر مي شود ولي باز

 بھ سرچشمھ اراده خود یعني دل مي رسد كھ این دیگر كارتواند در بلند مدت این اصالحات را استمرار بخشد تا اینكھ 
روحاني مي شود  و زیر  بخودي خود نیست و جز بھ یاري حق و والیت الھي ممكن نمي شود كھ منجر بھ انقالھ ھركسي ب

  و رو مي گردد و رستگار! 
  

پس درمي یابیم كھ توبھ نصوح و رشدي حقیقي و تعالي وجود مستلزم معرفت نفس است كھ معرفت عملي و معرفت  -١٦
مي شود كھ دو مرحلھ اول معرفت و توبھ را شاید انسانھاي اھل خرد و حكمت بتوانند در خود ذھني و معرفت قلبي را شامل 

 يطي نمایند و خود را رھبري كنند ولي توبھ اي نصوح و كامل و انقالبي و رھائي بخش مستلزم معرفت قلب و انقالب
  روحاني است كھ بدون یاري عارفان ممكن نیست. 

  
اب و مخلصي در نھان و عیان، عارفي دارد كھ از قدرت روحاني و یاري اوست كھ توان حفظ پس بدان كھ ھر انسان تو -١٧

  دین را یافتھ است. ایمان و تعالي در
  

از اسماي الھي است پس انسان تواب حقیقي در قلمرو خالفت اللھي وجود گام بر مي دارد » تّواب«و حرف دیگر اینكھ -١٨
یعني انسان تواب در قلمرو عشق عرفاني قرار  - قرآن» توابین را دوست مي دارد براستي كھ خداوند«و از اولیاي اوست

  و توبھ را پایاني نیست زیرا خداوند المتناھي و مطلق است.  .دارد و توابین از اولیاي حق ھستند
  

دن دل از ، توبھ ھمان احساس ندامت و شرم از خویشتن و خداست. و این شرمساري عین واقعھ پاك شعبھ قول علي -١٩
معصیتي است. پس تا آدمي از گناھي قلباً خجالت نكشد و بلكھ از خجالت نمیرد توبھ از آن گناه رخ نداده است و فقط صورت 

  عوض كرده است. 
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ست و حداكثر یك انصراف موقتي از یو بدان كھ توبھ و ندامت از عذابھاي ناشي از گناھان و رسوائیھاي آن، توبھ ن -٢٠
و مریض  ید از افكار دزد و ھیز و احساسات حقیرتوبھ آدمي بارك اعتیاد ناشي از خماري و درد و جبر! ترس است مثل ت

  خود باشد وگرنھ جز ریاكاري نیست! 
توبھ نصوح و حقیقي و قلبي بایستي شرم از اصل معصیتي باشد بھ عنوان عملي ناحق و خالف فطرت و شرف آدمي و  -٢١

فطرت خود عین شرم از خداست چون خداوند مردم را از فطرت خویش آفریده است و مردمان  خالف اراده خدا! زیرا شرم از
جملھ داراي ھویت الھي ھستند. تا این ھویت الھي در خویشتن درك و فھم نشود احساس شرم از معاصي خالف فطرت و 

طرت و معرفت نفس و معرفت ھویت، محال است. پس واضح است كھ رسیدن بھ چنین حدي از شرم فطري نیازمند احیاي ف
  مرگ است.  ،حق در خویشتن است یعني شناخت خدا در خود! پس بدون عرفان نفس، توبھ اي نیست و توبھ گرگ

  
خبر و عارف نشود از خدایش و از فطرتش خجالت نمي كشد و  تا آدمي از حضور خدائي كھ در ذات و فطرت اوست با -٢٢

» آدمي تا چھار بار نمیرد دینش خالص و پاك نمي شود«ي پاك و بخشوده نمي شود.از خجالت نمي میرد و آب نمي شود یعن
   ععلي

  
در آرشیو خدا نیست بلكھ واقعھ اي  آدميیك واقعھ اي در پشت بام آسمان در میان پرونده ھاي  ه شدگيبدان كھ بخشود -٢٣

روان انسان است كھ او را در درونش پاك و زالل و روشن و آرام و خرسند و راضي مي سازد و جان و در تن و دل و 
. پس بخشش و غفران الھي در دل و جان آدمي احساس و درك زدایدوجدانش را درمان مي كند و میل بھ پلیدي را در او مي 

اخت خالص و پاك و رستگار شد! زیرا خدا را در را درك مي كنیم: ھركھ خود را شن عدر اینجا بھتر حق كالم علي«مي شود. 
   و در این مرگ پاك و رستگار شد!خود دید و از خجالت مرد 
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) راز دل گفتن -19   (سرّ ِ سرّ
  
  

  بسم اهللا السرّ 
  

نباشد یعني ھمان سخناني كھ موجب عشق در میان نھادن شاید در روابط بشري، مسئلھ اي سرنوشت سازتر از راز دل  -١
یا نفرت مي شود موجب ازدواج یا طالق مي شود موجب دوستي یا دشمني مي گردد موجب اصالح و انقالبي عظیم و یا 

  موجب فتنھ و فسادي بزرگ است.
  
 تبارھا از این آیا خداوند در كتابش نیز در اھمیت نجات بخش و ھالكت بار راز دل نمودن علناً تصریح فرموده است كھ -٢

ذكر نموده ایم كھ چگونھ راز دل نمودن مؤمنان موجب الحاقشان بھ پروردگار است و راز دل نمودن كافران ھم موجب 
  سوره مجادلھ -ابتالیشان بھ شیطان است

  
    .چرا رازھائي كھ بھ میان مي آیند موجب حضور خدا یا شیطان ھستند طبق كالم خدا در قرآن -٣
  
آدمي در بستھ و الك و ُمھر شده رازیست كھ در خود نھان كرده است. و دل خانھ خدا و نقطھ كون ازل و وجود قلوب  -۴

دان (وجدان) است. ولي چون آن راز در نزد كسي بر زبان آید درب دل گشاده و افتتاح گردد و طرف مقابل بر آن وارد شود 
د كھ موجب حضور خدا در انسان مي گردد و اگر كافري كذاب كھ اگر مؤمني صدیق باشد دل را بھ ذات حق متصل مي كن

  باشد با ورودش در دل طرف مقابل شیطان را احضار و بر نفس فرد مسلط مي كند.
  
این ھمان حق عظیمي است كھ در برخي مذاھب و فرقھ ھا مورد استفاده ھاي شیطاني قرار گرفتھ است ھمچون معضلھ  -۵

  اعتراف در كلیساي كاتولیك كھ در دوراني تبدیل بھ یك تجارت كثیف شده بود. 
  
نیازھاي خود را بھ نزد رسول  در قرآن كریم ھم مكرراً ذكر شده است از جملھ اینكھ مؤمنان بایستي اسرار و دعاھا و -۶

ھ با اویند بر مؤمنان بسیار كمحمد و كساني «ببرند كھ این مسئلھ شامل امامان و اولیاء و عرفا ھم مي شود زیرا مي فرماید
ھستند چھ كساني مي باشند؟ مسلماً منظور،  صداني كساني كھ با محمد آیا مي -قرآن» مھربان و بر اشقیاء سخت گیرند...

عروف رسول خدا نیستند كھ بسیاري از آن اصحاب از جملھ اشقیاء بودند. بلكھ منظور كساني است كھ بر سنت اصحاب م
كر را مشمول این گروه امحمدي زیست مي كنند و آل او محسوب مي شوند ھمانطور كھ ابن عربي ھمھ شب زنده داران ذ

زیست میكنند در این جرگھ قرار دارند. و در سوره مجادلھ قرار میدھد. در واقع ھمھ كساني كھ در والیت محمد و آل محمد 
رسماً راز دل گوئي مؤمنان توصیھ شده است كھ یكي از شاھراه ھاي ھدایت الي هللا تلقي مي شود. و این پاسخي است بھ 

م تلقي یحي است و بدعت در اسالكساني كھ مي پندارند راز دل گفتن یا اعتراف در نزد مؤمنان یك سنت و انحراف مس
  شود.می
  
بطور كلي رازھاي نھان آدمي داراي دو ماھیت متفاوت ھستند: اسرار ماوراي طبیعي و عرفاني و اسرار طبیعي و  -٧

حیواني. كھ معموالً اسرار نوع دوم داراي ماھیتي معصیتي مي باشند و یا الاقل در نزد عرف و شرع جامعھ، گناه و خیانت 
در جان وع اسرار در نزد مؤمنان و صدیقین و عارفان اعتراف شوند موجب جھش عظیم محسوب مي شوند. اگر این ھردو ن

  و سرنوشت فرد صاحب راز است ولي اگر در نزد نااھالن بر زبان آید حامل گمراھي و شیطان است. 
  
و خداوند در  بدان كھ بسیاري از گمراھیھاي بزرگ و شیطانزدگیھاي افراد بشري حاصل رازگوئي در نزد نااھالن است  -٨

  كتابش شدیداً اھل ایمان را از رازگوئي در نزد نااھالن و بي تقوایان منع فرموده است.
  
بدان كھ ھر نوع دوستي شدید و عمیق و بلند مدت بین انسانھا از نوع ظلماني و یا ھدایت بخش، حاصل راز دل در میان  -٩

  بھ شفاعت و ھدایت!نھادن است كھ یكي بھ عداوت و خیانت مي انجامد و دیگري 
  

اّما راز دل نمودن و یا اصالً درد دل كردن با دوستان یا ھمسر و مشاور و طبیب و پیر اگر بھ اصولي بر حق استوار  -١٠
  ھمراه ندارد و بھ پشیماني مي رسد. ھ نباشد اگر منجر بھ گمراھي نشود الاقل خیري ب
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، دروغ گفتن عمھمترین اصل در این اتفاق بزرگ است. ھمانطور كھ علينیّت از راز دل كردن و درد دل در میان نھادن  -١١

بھ طبیب را بزرگترین حماقت مي خواند، دروغ گفتن و یا بھ تمام و كمال نگفتن راز و درد بھ دوست یا طبیب و پیر ھم 
  حماقتي خطرناك است.

  
راز است كھ البتھ این كاري خطرناك و  قصد سبك شدن و تخلیھھ چھ بسا نیت آدمي از درد دل و راز گفتن فقط ب -١٢

شیمان شده و نسبت بھ طرف مقابل دچار سوءظن و عداوت گردد و نابخردانھ است و چھ بسا خود فرد رازگو از كارش پ
  رابطھ اي دوستانھ نابود شود. 

  
ه كننده است. و آدمي باید اگر انگیزه راز دل نمودن معرفت یافتن بر سّر آن نباشد كاري بیھوده و بلكھ خطرناك و گمرا -١٣

بداند كھ سّر رازھاي نھان آدمي بسیار مھمتر از آن چیزي است كھ در نزد خود مي پندارد. از اھمیت آن ھمین بس كھ 
عمري درب دلش را قفل نموده و از عالم و آدمیان دوري گزیده و ھیچ رابطھ قلبي با احدي برقرار نكرده است و تبدیل بھ یك 

محبوس در خویشتن گشتھ است. و بسیاري بھ ھمین دلیل از ازدواج ابا نموده اند و یا كارشان بھ طالق  سلول انفرادي و
  كشیده است. 

  
ھر كسي ھ گونھ اي است كھ او را ھمواره وسوسھ مي كند كھ رازش را بھ ھر حال طبیعت اسرار نھان آدمي بھ ولي ب -١۴

شود و مسئولیتش را از خود سلب كند. زیرا اسرار حامل بار مسئولیتي  بگوید و فرافكني نماید و از بار شّر و ثقلش رھا
حیرت آور و ماوراي طبیعي در جان آدمي ھستند. این باري ذاتاً الھي است حتّي اگر معصیت و گناھي كبیره باشد. پس آدمي 

  كسي بر زبان نیاورد.جداً بایستي در قبال اسرار خود مسئول باشد و بھ آساني و ارزاني آنرا در نزد ھركس و نا
  

ھمین قدر درك مي كنیم كھ اسرار نھان، قفل درب دل آدمي ھستند و زبان ھم كلیدش! و دل ھم مھمترین عنصر وجود  -١۵
  آدمي است كھ سرنوشتش را رقم مي زند. پس باید بداند كھ آنرا در نزد چھ كسي و براي چھ عیان مي كند.

  
بھ قصد تأئید و یكي از امراض و انحرافات گمراه كننده راز دل گوئي، دخل و تصرف در بیان حقیقت آنست و دیگر  -١۶

دل گفتن است كھ جز گمراھي و شیطنت حاصلي  تقدیس شدن از بابت آن راز است. كھ در اینصورت این بدترین نوع راز
  ندارد.

  
ت معرفت یافتن بر حقیقت آن راز و بیان راز در نزد اھل معرفت و تقوا، پس صدق در بیان راز و بیان كل راز و نیّ  -١٧

اركان و اصول حقھ راز دل نمودن ھستند كھ غفلت در ھر یك از این اصول موجب ندامت و ضاللت مي شود و چھ بھتر از 
  گفتن آن بپرھیزیم!

  
یاھاي مسلمین جنبھ اي ؤرسول اكرم فرموده ریاھاي آدمي نیز در جرگھ رازھاي او ھستند و ھمانطور كھ ؤبرخي از ر -١٨

  یاي صادقھ باشند.ؤشرط آنكھ رھ ھ ارث مي برند بباز وحي محمدي ھستند كھ امتش 
  

  ھیچ راز دل گوئي گمراه كننده تر و شیطان زاتر از گفتن معاصي و گناھان خود در نزد گناھكاران و جاھالن نیست.  -١٩
  

فاعت ھستند پس اعتراف بھ معاصي و گناھان بطور محرمانھ در نزد مؤمنان جملھ داراي ش صمؤمنان امت محمد -٢٠
اھل معرفت، مترادف شفاعت و بخشش الھي است و این قاعده اي در ھمھ مذاھب ابراھیمي است كھ در دین  و صدیق
ھمچون نمازي  استفاده ھائي ھم شده است. بھ اشدش مي باشد كھ البتھ مثل سائر حقوق و معارف الھي از آن سوء صمحمد

  پرستي است. كھ در بسیاري قلمرو شیطان
  

امانتھاي الھي را بھ اھلش «اسرار نھان آدمي وجھي از امانات خدا در نزد بشر است كھ آنرا در نزد چھ كسي بنھد.  -٢١
   -قرآن» بسپارید

  
  ئید و تقدیس شدن بھ كسي مي گوید پیشاپیش شیطان را فراخوانده است. اكسي كھ رازي را بھ قصد ت -٢٢
  

آن اصول چھارگانھ مذكور كار ھركسي نیست جز طالبان حقیقت و پس درك مي كنیم كھ راز دل نھادن بر اساس  -٢٣
  تشنگان توبھ و طھارت و صداقت. 
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و بقصد درك حقیقت آن راز بگو و با انساني متقي و  پس یا راز را بر زبان میاور و یا صادقانھ بگو و كلّش را بگو -٢۴
  اھل حكمت و معرفت بگو!

  
كسي كھ قصد بیان رازي را با كسي دارد براي نخستین بار در زندگي بر آستانھ درب دلش ایستاده تا دق الباب كند و  -٢۵

این غیري كھ بر دلت وارد مي شود  خانھ دلش را افتتاح نماید و میھماني در آن فراخواند. زیرا دل خانھ غیر است. اگر
مؤمني صدیق باشد با او وارد مي شوي و اھل دل مي شوي و در غیر اینصورت دلت را تحویل دزدي میدھي و خودت پشت 

  دربش سرگردان مي ماني! این سّر سّر است و سّر دل و سّر راز دل نمودن!
  

نھ حقیقت رازت باشي طرف مقابلت اگر فردي كذاب ھم باشد ولي این راز را ھم بدان كھ اگر تو رازگوئي صدیق و تش -٢۶
كساني كھ تحت والیت كسي قرار دارند اگر صادق باشند این خداست كھ «خداوند حقیقت رازت را از زبانش جاري مي سازد. 

   .پس تو گوئي رازت را در محضر خداوند بر زبان مي آوري -قرآن كریم» بین آنھا حكم مي كند
  

میان ھمھ كساني كھ الیق راز دل شنیدن نیستند و بایستي از راز دل نمودن با آنان بر حذر بود ھمسر است. و بدان در  -٢٧
ً خصم ایمان اوست و ھدف از راز دل گوئي امر ھدایت است. ھمانطور كھ راین حكم الھي است چ ا كھ ھمسر آدمي طبعا

  حب دلش!ھمسر ھیچكس نمي تواند امام و رھبر معنوي او باشد و نیز صا
  

البتھ پر واضح است كھ راز دل، جداي درد دل نمودن و صمیمیت زناشوئي در قلمرو زندگي مشترك و حقوق این رابطھ  -٢٨
  و مشكل گشاي بسیاري از بن بست ھاست.است كھ امري ضروري 

  
مذبوحانھ و تجسس در ھمانقدر كھ راز دل در میان نھادن با اھل تقوا و معرفت امري بس شگرف و خالق است تالش  -٢٩

اسرار و مسائل پنھان زندگي دیگران از بزرگترین گناھان است كھ فرد عامل را با شیطان محشور مي سازد و چھ بسا 
عمري بازیچھ شیطان مي ماند و بھ جھنم مي رود. و واي بر كساني كھ اسرار دیگران را بھ بازي و تجارت شیطاني مي 

  مي كنند.گیرند و بدینوسیلھ امرار معیشت 
  

و اّما ھمانطور كھ در آغاز گفتیم یكي از انواع اسرار آدمي، اسرار الھي و مكاشفات و واردات غیبي ھستند كھ انسان  -٣٠
و نعمات « -قرآن» امانات الھي را بھ اھلش برسانید«اھل راز موظف است كھ آنرا جھت بیداري و ھدایت بھ اھلش برساند

سان اھل معرفت در زندگیست چرا كھ نكھ این رازگوئي از بزرگترین رسالتھاي ا -قرآن» كنپروردگارت را با مردمان بازگو 
این رازھا، اسرار مشترك بین خدا و آن فرد است و مي تواند در دست اشقیاء و دشمنان مبدل بھ حربھ اي بر علیھ فرد 

خلق در اوجش مي باشد و آدمي  گردد. پس این نوع رازگوئي مستلزم از خودگذشتگي و عشق الھي و عشق بھ ھدایت
نوع رسانیدن امانات الھي بھ مردم، از تمامیت خودش گذشتھ باشد زیرا كل دل و جان و روح خود را فداي  نبایستي در ای

، در قلھ افتخار تاریخ بشر مي درخشند. با مطالعھ خطبھ ھاي عو علي صخدا و خلق مي كند. و در این رسالت عظیم محمد
این معنا را درمي یابیم و نیز در احادیث معراج و قدسي! و اھل معرفت مي داند كھ بدون این اسرار، قرآن  عنادره امام علي

یعني اسرار عرفاني مقدس  ت نابود مي شد.ادر ظلم ھرگز كشف نمي شد و عرفان اسالمي پدید نمي آمد و بشر آخرالزمان
ین و ایثارگرترین انسانھاي تاریخ بشرند كھ دین بشریت بھ ترین و حیات بخش ترین اسرارند و عارفان رازگوي، عاشقتر

  آنان بمراتب برتر از انبیاي سلف مي باشد ھمانطور كھ رسول اسالم آنان را در نزد خدا برتر از پیامبران دانستھ است. 
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  صبر و تسلیم و رضا و عشق -20
  
  

  بسم اهللا الصبّار
  

صبر صفت بشري در تعامل و ھماھنگي با زمان است. صبر ھمان صبر در زمان و بر زمان است بخصوص در مواقع  -١
  سخت و بالخیز كھ گذشت زمان كندتر است. 

  
بھ لحاظ دیني و عقیدتي، صبر بدین معناست كھ آدمي در مواقع سختي و بالیا، دست از اصول عقاید و باورھاي دیني  -٢

  د بھ اصول و اعتقاد باشد. تعھبھ ایمان و خداي خود كافر نگردد و بھ خدا توكل نماید و در ھر شرایطي م خود نكشد و نسبت
  
و اما آیا بھ راستي فرق بین صبر و انفعال چیست؟ فرق بین انفعال و توكل چیست؟ فرق بین صبر و بي مسئولیتي  -٣

ار ظریف ھستند كھ بھ آساني مشتبھ مي شوند و عموماً چیست؟ فرق بین بي تفاوتي و صبوري چیست؟ اینھا مفاھیمي بسی
  در فرھنگ عامھ چنین مي شوند.ھم 
  
صبر و توكل و تسلیم و رضا مجموعھ ارزشھاي مترادف و ھمسوي دیني و عرفاني ھستند كھ در یكطرف قرار مي گیرند  -۴

  ذلت پذیري و ستم بري و حقارت.  ، تنبلي، انفعال، بي تفاوتي،و مترادف كافرانھ آنھا عبارتند از بي مسئولیتي
  
خور و ذلیل و سلطھ پذیر دم از  مفتمنفعل و و معموالً رسم است كھ اكثر آدمھاي تنبل و فرصت طلب و بي مسئولیت  -۵

  چیست؟ ذلیالنھ راستي حد و مرز بین حقیقت صبر و صبر ھ یا بآصبر و توكل و تسلیم و رضا مي زنند. 
  
لیم امر الھي شدن، تن ندادن بھ ذلت و سلطھ و سدر معرفت دیني و قرآني ھدف از صبر و تحالیكھ مي دانیم كھ  در -۶

  دریوزگي كافران است و قناعت و توكل بھ خدا پیشھ نمودن و بھ غیر او رجوع نكردن.
  
ھ خدا بر در فرھنگ عامھ حضور دارد: صبر و تسلیم در قبال بدبختي و زورگوئي و ستم و صبر و توكل بصپس دو نوع  -٧

  جھت مبارزه با حقارت و ذلت و ظلم كھ مشھورترین نماد این صبر الھي واقعھ كربالست. 
  
ظلم نمي رود و دل و ایمان بھ ناحق نمي دھد. یعني تن و  یكي جان مي دھد، فقر و اسارت را مي پذیرد ولي زیر بار -٨

و د این صبر بر حق است كھ صبر دیني مي باش ظواھر دنیایش را مي دھد تا باطن و روح و معناي خود را حراست كند و
حكیم خداست. ولي یكي ھم از ایمان و عصمت و عزت و عقیده و روح خود مي گذرد تا عافیت دنیایش را بخرد و این صبر 

  بر ناحق است و تسلیم ظلم شدن. 
  
ولي متأسفانھ در فرھنگ مشركانھ تسلیم و صبر بر ظلم و زور مترادف صبر دیني و توكل و تسلیم و رضا قرار گرفتھ  -٩

  است كھ این نمادي از واژگون سازي ارزشھا و واژگون ساالري دیني است. 
  

عادل و بسیار مھربان و صبر دیني و برحق مستلزم شناخت و باوري قلبي بھ حضور خدا در جاي جاي زندگیست كھ او  -١٠
مؤمنان خویش است ھرگز صابران و متوكلین خویش را در زیر بار ظلم و زور و بدبختي و بالیا تنھا نمي حافظ و حامي 

رد و ھمھ گرفتاریھا و مصیبتھا امتحان او براي مؤمنان است تا بھ اقتدار و عزت و بي نیازي وجود برسند و ھمچون اگذ
ھا و بالیا در حقیقت از رحمت مطلقھ و كمال نعمت اوست و تا چنین باوري نباشد چنین صبري  خود او شوند. پس بدبختي

صادقانھ ممكن نیست و چھ بسا مؤمنان بي معرفت در میانھ این امتحان شرك پیشھ كنند و بھ خداوند بدگمان شوند و روي بھ 
تا میزان صبر و جھاد و باورشان را بھ محك زنیم و فرق  نمایند كھ خود فرموده: ما ھمواره اھل ایمان را مي آزماییماو غیر 

  بین مؤمنان صادق و مدعیان دروغگو را آشكار كنیم.
  

عرفاني است در حضور خدا و براي  -معرفت نفس و خودآزمائي دیني پس بالیائي كھ بر سر اھل ایمان مي آید كارگاه -١١
زندگي واقعي خویشتن! پس این امتحاني براي باور بھ خداي زنده خدا كھ میزان خداباوري و خداشناسي بشر است در عین 

  و حي و حاضر و ناظر و فاعل و مقیم در حیات و ھستي خویشتن است كھ خداي مؤمنان است.
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پس صبر و توكل و تسلیم و رضا كھ معنائي ھمسو و ماھیتي واحد دارند و مھمترین و آخرین ارزشھاي میزاني  -١٢

  وجودند بر دو عنصر واقع مي شوند بال و زمان! بالئي كھ بر زندگي اھل ایمان فرود مي آید در مدت زماني معین! 
  

  ت كھ حداكثر این مدت كل عمر و تا مرگ جسم است. پس شاقھ بودن صبوري مربوط بھ عامل بال و مدت آن اس -١٣
  

 و اما قلمرو نزول بال و معصیت و سختیھا كجاست؟ موجودیت فیزیكي و دنیوي انسان است یعني قلمرو امكان وجود، -١۴
  یعني مكان.

  
صبر در  .ركن صبر بشر مي باشند پس دو عنصر مكان و زمان كھ دو ركن مادي و معنوي وجود انسان ھستند دو -١۵

  مكان و صبر بر زمان. 
  

پس مكان بال و زمان بال دو وجھ از صبر انسان بر بال و خودآزمائي او درباره باورھاي خویشتن است. چرا كھ آدمي  -١۶
و اصالً ھر شناختي پاي در این دو ركن وجود  دوجود خود را از دو وجھ مكانیت و زمانیت است كھ تجربھ و درك مي كن

ر مكان و زمان زندگي خویش قادر بھ تجربھ و شناخت و باور خویشتن است. پس این شناخت و باور را ھم دارد و آدمي د
  در ھمین دو ركن وجودیش در حیات دنیا مي آزماید. 

  
یعني در مكان و زمان چگونھ خدایش را مي یابد و  ،حال سؤال اینجاست كھ انسان با ایمان در این دو قلمرو حیات دنیا -١٧

اسد و با او مربوط مي شود. زیرا خداوند نور مطلقي است كھ در مكان و زمان نمي گنجد و بلكھ فقط در دل مؤمن مي مي شن
  ). صگنجد.(حضرت رسول

  
مي دانیم كھ صبّار و صبور و صابر از اسماء الھي مي باشد و آدمي بھ میزاني كھ در دلش در محضر پروردگار است و  -١٨

اوست و یا بر دلش نظر دارد قادر است كھ در سختیھاي زندگي در فشارھاي ناشي از مكان و پروردگارش حاضر در دل 
  زمان صبور و برقرار باشد و دست بھ سوي ناحق دراز نكند و بتواند بھ خدایش اعتماد نموده و با او در خود بماند.

  
گاه در مرحلھ اي از مھلت و زمان این بال و چھ چیزي باعث بھ پایان آمدن صبر آدمي در مكان و زمان مي شود و بھ نا -١٩

سمان مي رود و دست بھ دامن آمي پاشد و فریادش بھ  امتحان طاقتش مي برد و صبرش بھ پایان مي رسد و از درون فرو
  ن مي شود یعني اعتمادش بھ خدا تمام مي شود و غیر خدا را بھ یاري مي طلبد.ادیگر

  
تماد فرد مبتال را بھ پایان مي رساند و از بین مي برد فشار ناشي از آن بال بر مكانیت بي تردید آن چیزي كھ ایمان و اع -٢٠

  و زمانیت وجود اوست تا آنجا كھ احساس نابودي مي كند یعني خطر برون افتادن از قلمرو مكان و زمان.
  

انسان است مي فرماید كھ از اقطار زمین و آسمانھا خروج  دخداوند در سوره رحمان متعاقب آیات كھ درباره خلق جدی -٢١
كنید ولي نمي توانید مگر بھ یاري سلطان. و این ھمان امر بھ خروج از مكان و زمان است جھت كامل شدن خلقت جدید 

  كھ در عرصھ امتحانات الھي و بالیا ممكن مي شود. يانسان
  

خدا براي اھل ایمان و اھل سیر و سلوك عرفاني كھ در كارگاه خلق جدید پس درك مي كنیم كھ ھمھ بالیا و امتحانات  -٢٢
ھستند یك توفیق اجباري و یاري الھي براي خروج از مكان و زمان است و ملحق شدن بھ ذات وحداني پروردگار و این 

ً  :خروج ھمانگونھ كھ آیھ مذكور مي فرماید جز بھ یاري سلطاني ممكن نیست. این سلطان كیست    نصیرا! سلطانا
  

انساني بدون والیت و یاري اولیاي الھي محال  دقبالً نشان داده ایم كھ سیر و سلوك عرفاني و گذرانیدن مدارج خلق جدی -٢٣
ي كھ از علیین ھستند كھ مظاھر نعمت محمدي مي باشند و بیھوده نیست كھ محوري ترین ذكر مؤمنان در ئاست. اولیا
زیرا محمد و علي صاحبان مكان و زمان، یعني زمین و آسمان ھستند. ھمانطور كھ  است.» یا محمد یا علي«آخرالزمان

پیامبر اسالم خود را زمان معرفي كرده است و علي ھم بوتراب یعني پدر خاكیان و مكانیان است. پس فقط بھ یاري این دو 
ر ماند و بھ قدرت این صبر و تسلیم و مكان و زمان بالیا تا بھ آخر صبوكھ حاضر در وجود علیین زمانھ اند مي توان بر 

رضا از اقطار مكان و زمان خروج كرد و رستگار شد و بھ خداوند پیوست. و این رستگاري و خروج بھ معناي نوري شدن 
  ي الھي است.و این اجر و غایت صبر بر بال -قرآن كریم -روردگارا نورمان را بر ما بھ تمام و كمال برسانپاست: 
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در بالیاي بھ طور كلي دو مرحلھ و وجھ دارد كھ مرحلھ نخست فقط با خدا و یا یكي از اولیاي او نشستن و  صبر بر حق -٢۴
بھ غیر او رجوع نكردن است و مرحلھ دوم در صورت رجوع بھ غیر و یاري خواستن از دیگران فقط مشمول مؤمنان مي 

  خود رجوع كند و یاري بطلبد و الغیر. و عرفاني شود. یعني اھل ایمان حداكثر مي تواند بھ دوستان ایماني 
  

كھ متأسفانھ بسیاري این سخن حافظ را تعبیري فاسقانھ كرده اند و لذا بھ  -ھنگام تنگدستي در عیش كوش و مستي -٢۵
را قوت بالیا و سختي ھا بھ سراغ الابالي گري و میخوارگي و بي خیالي مي روند كھ این خطرناكترین گریز از بالست. زی

ي الھي ذاتاً بھ خود آورنده است كھ آدمي بھ خانھ دلش بازگردد و مقیم در خویشتن شود تا بتواند حق بال را دریابد و بھ بال
نین مواقعي درست از ھمین وجھ كاري ناحق و خطرناك است زیرا راه گریز از چحق خود برسد و اصالً رجوع بھ غیر در 

بال در لغت عربي، بھ معناي بلي است یعني رویكرد خدا بھ انسان است. پس فرار از خویشتن است یعني فرار از خدا. زیرا 
  كانون بال عین فرار از خداست و كفر آشكار.

  
تا از آن باال روي تا از اسارت مكان و زمان  آمده پس نزول بالي الھي ھمچون نردباني است كھ از آسمان بھ سویت -٢۶

ي الھي نشان غایت لطف و محبت اوست. پس فرار از بال جنگ با خداست. آنھم بال و عین خدا شوي. پس بدانكھ رھا شوي
احمقانھ ترین جنگھاست. و بدینگونھ است كھ عذابھاي ناشي از بال فقط از بابت گریز از بال و پشت كردن بھ خداست نھ از 

بتش را مي كند. پس صبر و رضاي بر بال خود بال. و اینست كھ امام سجاد مكرراً از خداوند طلب بال مي كند. یعني طلب مح
  جز كار عارفان حق شناس نیست. 

  
  پس صبر بر بال نابترین قلمرو خداشناسي عرفاني و دانشگاه توحید عملي است و خودشناسي تمام وجودي! -٢٧
  

شدن بھ سوي خدا و نجات از واژگونساالري ھمین دانشگاه صبر بر بالیاست  وو ر و ھمچنین قدرتمندترین كارگاه زیر -٢٨
و «تا آدمي بھ تجربھ دریابد كھ چگونھ كل نظام ارزیابیش در زندگي وارونھ بوده است، پس خود نیز واژگون زیستھ است.

   -قرآن كریم» در آن روز زیرو رو شده و بھ سوي خداوند بازمي گردید
  

و شخصي است پس اھل ایمان بایستي شبانھ روز بھ آن ھوش و گوش دل بسپارد كھ چیست و چھ  ، وحي وجوديبال -٢٩
  مي گوید و با او چھ مي كند و چھ كارش دارد.

  
ي جسماني، عاطفي، اقتصادي، اجتماعي و امثالھم بھ مثابھ جلسھ امتحان فرد است و آدمي در جلسھ امتحان ئھر بال -٣٠

  و تمركزش را بر محور آن بسیج نماید. بالیا، عرفات وجود آدمي ھستند!  نشستھ است پس باید تمام ھوش
  

  ھركھ بال را شناخت خدا را شناخت! و ھركھ خدا را شناخت بالجو شد!  -٣١
  

نان نازل مي كند اكثراً روي برمي نعمتي را بر مؤم ،بال مصداق این كالم خداست كھ: ھرگاه كھ خداوند جھت ھدایتش -٣٢
  گردانند. 

  
سمان را بھ آني طي نمود كھ فاصلھ ھر آ، كاشف ھفت آسمان و عصاره و مظھر آنست كھ طبق روایت ھفت صمحمد -٣٣

ھمانطور  عمده است. و عليآسال نوري بود پس محمد، سلطان زمان است زیرا بر زمان فائق  آسماني تا آسمان برتر پانصد
الم ارض شناخت و دید و سلطان مكان و طبیعت و خاك و خاكیان كھ خدایش را نھ در آسمان كھ در تن و جان خویش و در ع

كھ علي مي توان بر ھر بالئي فائق آمد و سلطان نصیر جز این دو نیستند كھ یكي ھستند ھمانطور  -پس بھ یاري محمدشد. 
ھور آسمان فرموده رسول خداست كھ: علي ظھور نور باطن من است! ھمانطور كھ مكان، ظھور زمان(دھر) است و زمین ظ

علي  دماست. و علیین كھ خارج شدگان از مكان و زمان در ھر عصري ھستند ھم ظھور مح صھم ظھور محمد عاست و علي
علي  -! ھمانطور كھ این محمدعو مسیح عمي باشند زیرا در آخرالزمان والیت و نبوت امري یگانھ است ھمالنطور كھ مھدي

امامي زنده در عالم ارض ھستند كھ اینك مسیح، محمدي است كھ مسیح و ر ھمان مسیح و مھدي است زیرا این دو پیامب
  سمان در وجود علیین محقق مي شود.آمقیم آسمان و مھدي مقیم زمین است و اتحاد این زمین و 

  
مثابھ بدان كھ ھر بالئي بھ مثابھ نقطھ عطفي بھ درجھ برتر و مرحلھ بعدي از مقام معنوي و سلوك عرفاني است و بھ  -٣۴

ً  هیك امتحان نھائي است ھمچون ورود بھ دبستان و ورود بھ دبیرستان و ورود بھ دانشگا   فارغ التحصیل شدن!  و نھایتا
  

ھر بالئي بھ مثابھ یك بلي متقابل بین انسان و خداست جھت جھشي از دنیا بھ آخرت و خروج از درجات ثقل و ظلمات  -٣۵
پاسخ عملي و تمام وجودي بھ این سؤال خداوند از بنده اش در آستانھ خلق جدید  مكان و زمان و ورود بھ عرصھ نور است.

  ! يآیا من براي تو كافي نیستم؟ پس بھ بالي خدا باید گفت: بل ؟یا من پروردگار تو نیستم!آانساني كھ: 
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  (در باب بخل) بدخواهی و خیر خواهی -21
  
  

  بسم اهللا المرید
  
ایشان كافر است ھرچند كھ در خیالشان خدا را پرستش ھلدو حسد برجستھ ترین صفت كافران است یعني كساني كھ  بخل -١

  كنند كھ این پرستش ھواي نفس و شیطان است. 
  
 !انسان بخیل نابودگر سعادت و ارزشھاي انساني دیگران در خویشتن است. پس عمالً مشغول نابودي خویش است -٢
   .»دیگران نمي كاھند بلكھ از خودشان مي كاھندبخیالن چیزي از «
  
  نمودن است. پس بخیل یعني نابودگر!  اصالً بخل در لغت عربي بھ معناي كاھش، كاستن، تنزل دادن، تباه كردن و نابود -٣
  
سعادت دیگران را در خودش و  خوبي ھا و اما انسان بخیل چگونھ بھ گمان خودش، دیگران و ارزشھا و فزوني ھا و -٤

مي كاھد و نابود مي سازد؟ بھ روشھاي گوناگوني از جملھ انكار این ارزشھا، تھمت زدن بھ صاحبان این ارزشھا و یا 
، تقلید از كارھا و حرفھا و آداب و راه و نكردن از دیگرا دارد و آن تقلید دالبتھ روش مثبتي ھم وجوو تحریف نمودن آنھا. 

  ھ خود بگویند كھ: این ھیچ مزیتي نیست من ھم مي توانم! و این نوع انكار ایجابي و مثبت است. روش آنھا تا ب
  
یكي از صفات مؤمنان حقیقي كھ دلھایشان مؤمن است ھمان خیرخواھي مردم و خاصھ خیرخواھي براي سائر مؤمنان  -٥

  ، نابودي خواھي است و نابودگري! بدخواھياست و این در نقطھ مقابل بخل مي باشد كھ ھمان بدخواھي است كھ غایت 
  
اصالً اساس كفر ھمان بدخواھي درباره نوع بشر است ھمانطور كھ ابلیس بنیانگزار كفر از روي بدخواھي درباره  - ٦

حضرت آدم بود كھ كافر شد بھ خدایش! یعني مقام خالفت اللھي آدم را انكار و تكفیر كرد و ارزشھاي الھي در وجودش را 
  ر نمود و بھ او تھمت زد.انكا
  
و بدخواه ھستند و تاب تحمل رحمت و  لپیروان ابلیس ھستند و لذا اصالً نسبت بھ خودشان بخیپس بخیالن و بدخواھان  -٧

  ند و در ذلت و فساد و شقاوت خود آسوده ترند. رعزت و سالمت و تعالي خود را ندا
  
ھمان كفر و انكار بشر نسبت بھ خودش مي باشد كھ مقام خالفت پس بخل ھمان ابلیس زدگي و ابلیسیت نفس است و  -٨

زجر مي كشد زیرا  یناللھي خود را نمي خواھد و خود را حیواني شرور مي خواھد پس با دیدن ارزشھاي نیكو در سائر
ادر بھ حمل كفرش در نزد خودش رسوا مي شود زیرا او بر این ادعا و القاي ابلیس است كھ مي گوید اصالً آدمي الیق و ق

روح الھي و اخالق قدسي نیست و ھیچ كس نمي تواند و من ھم نمي توانم. پس اگر ارزشي را در كسي دید این ادعا و 
باورش خدشھ دار و باطل مي شود و مجبور بھ انكار و تھمت و عداوت مي شود كھ عین انكار و عداوت با انسانیت خویش 

  است.
  
و دل را خستھ و افسرده و نھایتاً شقي  فرسایدان و روان را مي سوزاند و تن را مي بخل و حسد، آتش است آتشي كھ ج -٩

  و بیرحم مي سازد. 
  

پس اصل و اساس بخل و حسد بھ عنوان پلیدترین و مخربترین صفات بشري كھ منبع ھمھ شقاوتھا و شرارتھا و  -١٠
. و تالش نكردن در جھت احیاي و فكري و عقیدتي لحاظ نظري ھمعصیت ھاي اوست انكار مقام خالفت اللھي خویشتن است ب

این فطرت الھي در خویشتن! و بدینگونھ است كھ آدمي ابلیس صفت مي شود و چشم دیدن ھیچ ارزش و عزت مادي و 
  معنوي در دیگران و نیز در خودش را ندارد.

  
دقیقاً حاصل انكار انسان بھ عنوان خلیفھ ، ارفیتي و بي ظرفیتي در آدمھاصالً پدیده رواني و شخصیتي موسوم بھ كم ظ -١١

خدا و تالش نكردن در جھت تحقق این وعده و نھاده الھي است كھ نفس آدمي را حقیر مي سازد تا آنجا كھ با اندك رحمت و 
  شود.ت و فضیلت مي پردازد و تبھكار میعزت و آرامش و رفاھي، دیوانھ مي شود و بھ عداوت و انكار با كانونھاي این رحم
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غایت و كمال این كفر و بخل و حقارت و ابلیسیت نفس آن است كھ آدمي با كساني كھ دوستش دارند و بھ او لطف و  -١٢
و این تعریف رحمتي مي كنند عداوت مي ورزد و بھ آنھا تھمت مي زند و بھ عكس با اشقیاء و دشمنانش دوستي مي كند. 

اھل معرفت نفسي با نظر بھ خویشتن مي تواند كمابیش این صفت و ! و ھر انسان عانسان پلید است در كالم امام علي
وارونگي را در الیھ ھائي از نفس خود بھ درجاتي كشف و درك نماید. منتھي ھركسي در قبال درجھ اي از رحمت و فضیلت، 

شھرت، برخي در  با این بخل و كفر خود روبرو مي شود. برخي در قبال ثروت و رفاه، برخي در قبال ریاست و استكبار و
قبال دین و ایمان و برخي ھم در قبال علم و معرفت این بخل و كفر را در خود مي یابند. كھ البتھ بخل در دین و ایمان و علم 

 :فرماید يم صناكترین بخل ھا و كفرھاست و مولد مھلكترین فساد و فتنھ ھاست ھمانطور كھ رسول اكرمرو عرفان، خط
   »ست.بخل علماي امت ان فتنھ در امت من بدتری«
  

بخل در قبال ثروت و مكنت و شھرت و عزت اجتماعي و ریاست دنیوي بخل در قبال دنیاست و پوستھ بیروني حیات  -١٣
آدمي را نشانھ مي رود ولي بخل در قبال ایمان و علم و معرفت دیگران، ابلیسي ترین و مخربترین بخل ھا و مغز كفر است 

  معرفت بروز مي كند.كھ در جماعت اھل دین و 
  

كھ در معموالً بخل در امور دنیوي موجب تقلید مي شود و فرد مقلد از طریق شبیھ دیگران شدن آنھا را انكار مي كند  -١٤
واقع در این شباھت، خودش انكار و گم و گور مي شود و ھویت بي تاي خود را نابود كرده و بھ نسیان مي سپارد. ولي بخل 

ب تھمت و تكفیر و عداوت و لشكركشي و چھ بسا جنگھاي بزرگ مي شود كھ بسیاري از جنگھاي در امور معنوي موج
  درون قومي و درون مذھبي و بین اقوام و پیروان مذاھب و مكاتب از این نوع است.

  
فطرت وقتي فرد بخیل یك ارزش معنوي یا اخالقي و علمي و عرفاني در دیگري را انكار و متھم مي سازد در حقیقت  -١٥

   -قرآن.»بخیالن جز از خود نمي كاھند«الھي خود را انكار و عداوت و بمباران مي كند و خود را نابود مي سازد.
  

كسي كھ از روي بخل و بھ تقلید از دیگران دست بھ كاري مي زند تا بھ چیزي ھمسان دیگران برسد مثل ثروت،  -١٦
ثالھم ھرگز بھ خواص چیزي كھ بھ دست آورده نمي رسد و از آن شھرت، تحصیل علم و ھنر و یا مد لباس و آرایش و ام

یگر بھ دردش نمي خورد و كار و تالش جز جان كندن و عداوت و شقاوت حاصل نمي كند و چون بھ نتیجھ اش رسید د
  !ش شعلھ ورتر شده است و تن و جانش فرسوده تریقحطي مضاعف رسیده و آتش بخل و نابودبھ در حالیكھ كند رھایش می

  
اصوالً اعمال و اقدامات بولھوسانھ از روي بخل و تقلید است كھ یا نیمھ كاره رھا مي شود و یا ھرگز كامیابي و  -١٧

خاصیتي نصیب فرد نمي كند زیرا او از روي نیاز شخصي خود دست بھ آن كار نزده است تا كمبودي از خود را جبران نماید 
ه تا از دیگري بكاھد و دیگري را انكار و نابود كند ولي فقط حاصل كار و تالش و یا چیزي بر خود بیفزاید بلكھ ھدف این بود

  ست در باطل ساختن دیگران در خود! اخود را كاستھ و خود را پوچ ساختھ 
  

ن است ولي این خود اوست كھ ادام دیگرعانسان بخیل كاري جز نابودساختن دیگران در خود ندارد. و باطنش میدان ا -١٨
  مشغول معدوم كردن فطرت الھي و عزت و عظمت روح خویشتن است. 

  
گفتیم كھ مھلكترین بخل ھا و تقلیدھا در قلمرو دین و معنویت و معرفت رخ مي دھد كھ تنھا راه نجات از آن، نزدیكي و  -١٩

زشھاي معنوي در خودش برسد و فطرت خودش زنده ن صفات و ارآدوستي و اطاعت از كانون ایمان و معنویت است تا بھ 
    تش بخل آدمي افزوده مي شود.آوگرنھ از طریق تقلید از كانونھاي معنویت فقط بر قحطي وجود و كفر و  .شود

  
ین عذاب كفر بشر است و براستي ھمان عذاب عظیم و عذاب سعیر و عذاب ابدي است و پایاني ربخل و حسد، بزرگت -٢٠

  توبھ اي نصوح نرسد. ندارد اگر بھ
  

حالیكھ بھ جاي طلب نمودن وجود از اھلش، بھ انكار  بخل، عذاب عدمیت بشر در قبال وجود و صاحبان وجود است در -٢١
  و تھمت و عداوت با آنان مي پردازند. 

  
بھ عداوت با  ب را انكار و ساقي را فحش مي دھد وآتشنھ اي كھ بھ آب مي رسد و بھ جاي طلب آب نمودن از ساقي،  -٢٢

  خیزد. آیا این عین حماقت نیست؟ بھ ھمین دلیل است كھ بخیالن را اسوه ھاي حماقت ھم مي بینیم!  او برمي
  

سقراط حكیم در دادگاه محاكمھ اش خطاب بھ قاضي كھ زماني از شاگردان سقراط بود گفت: اگر در زمان شاگردي  -٢٣
غول انكار و محاكمھ من نمي بودي! تو مشغول محاكمھ جھل خودت سؤاالت خودت را بدون تكبر مي پرسیدي امروز مش
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ھستي! جھلي كھ محصول بخل توست! بخلي كھ حاصل بي معرفتي تو نسبت بھ حق خودت مي باشد! تو اگر آنروز حقت را 
  بھ محاكمھ و اعدام حقت نمي شدي!  راز من مي پرسیدي امروز مجبو

  
ال نكردن از كساني است ؤت كھ جز ابلیس را آشكار نمي كند. و این بخل حاصل سبخل اھل علم و دین، بخل ویژه اي اس -٢٤

 و كھ حامالن حق انسان ھستند و حق آدمي جز علم و عرفان و حكمت نیست و آتش بخل را جز نور معرفت خاموش نمي كند
   افروزي مي كنند. آنانكھ نمي پرسند خود را بھ ظلمت و تاریكي مي افكنند و براي نجات از این ظلمات، آتش 

  
پس نسبت بھ ھركسي كھ دچار بخل و حسد شدي بھ او نزدیك شو و با او متواضعانھ دوستي كن و از او بپرس و  -٢٥

  فضیلتي را كھ از آن محرومي، طلب كن! مطمئناً اجابت مي شوي! 
  

ر احساس حقارت مي شود بھ و بدان كھ بخل و حسد مادي، دروغ است. كسي كھ نسبت بھ اقتدار دنیوي دیگران دچا -٢٦
  حركت درمي آید و بھ كانونھاي آن قدرت نزدیك شده و بھ نیاز مادي خود مي رسد. 

  
ھر كجا كھ آتش بخل و حسد تو فروزان شد بدان كھ در آنجا فضیلتي دیده اي كھ از آن محروم و در عطش آن بھ سر  -٢٧

ه اي طالبش شده اي. دندیده بودي و حال كھ دی ه اي كھ قبالً مي بري. معنویت، عزت، آرامش، سعادت، معرفت و محبتي دید
ت الھي خود خصم رپس بھ سویش برو و خاشعانھ آنرا طلب كن! وگرنھ از فرط بخل، كافر مي شوي یعني نسبت بھ فط

  گردي و بھ جان خودت مي افتي! می
  

انكار و عداوت با آن عین خصومت با انسانیت پس ھر بخلي، بخل نسبت بھ معنا و نور و حقیقتي از انسان است. پس  -٢٨
  و ابلیسیت نفس است. و تعالي و مقام خالفت اللھي خویشتن است. اینست كھ بخل، صفت كفر

  
پس بخل خود را با طلب كردن و خشوع و دوستي نمودن و سؤال كردن و دست نیاز دراز كردن بھ منبع حقي، درمان  -٢٩

  كن و مگذار ابلیس بر تو مسلط گردد و تو را بھ جان خودت اندازد. 
  

نیكي و حق را  نرا بخواه! خیرخواه خودت باش! خیر وآي دیدي بھ جاي انكار و تھمت و عداوت، ریخپس ھركجا كھ  -٣٠
  فحش نده! ،در دیگران تصدیق كن تا بھ آن برسي! خیرخواه دیگران باش تا بتواني خیرخواه خودت شوي! بخواه

  
از مردمي مباش كھ از بابت بدبختي دیگران احساس خوشبختي مي كنند و از خوشبختي دیگران احساس بدبختي! این  -٣١

  صفت شیطان است. 
  

خوبي و بزرگواري خود را بھ واسطھ بدیھا و حقارتھاي دیگران اثبات مي كنند: دیگران بد ھستند از كساني مباش كھ  -٣٢
  پس ما خوب ھستیم! این نیز صفت شیطان است نھ آدمي!

  
پس درك مي كنیم كھ بخل، بزرگترین نشانھ حماقت و بزرگترین وارونگي است. پس درماني جز علم و معرفت و  -٣٣

   .ندارد سبخصوص عرفان نف
  

و اما نابودكننده ترین بخل ھا كھ در ضمن احمقانھ ترین و مالیخولیائي ترین آنھاست بخل نسبت بھ معلم و پیر و امام  -٣٤
معرفت است. زیرا او در عطش تعلیم و ھدایت و سعادت دیگران است و تو بھ جاي آنكھ از او طلب علم و ھدایت كني از راه 

ز امام اكني و فقط بر حقارت و نابودي خود مي افزائي و بھ او عداوت مي كني. تقلید دور كوركورانھ و دزدكي تقلید مي 
» از من تقلید مكنید كھ كافر مي شوید«واضح ترین نشان انكار و بخل بھ اوست و بھ اشد كفرھا و رسوائیھا مي انجامد. 

    ماني خدا، دزدكي لقمھ برمي دارد.ھمثل كسي كھ بر سر سفره می -عامام علي
  

تو ھرگز نسبت بھ مال و مكنت و قدرت كسي بخل نمي ورزي، بلكھ نسبت بھ عزت و فضیلت و اقتدار روحي و آرامش  -٣٥
و سعادتش بخیلي! یعني اصل بخل ریشھ در انكار خدائیت وجود و فطرت الھي بشر دارد. پس عین جنگ با خداست. بخل 

  نفاق است. ھمان كفر است كھ اگر با نماز باشد كفر دو طبقھ یعني 
  

از این منظر بھتر درك مي كنیم كھ چرا اشد بخل ھا نسبت بھ محبت برمي خیزد كھ چرا فالني اینقدر مورد محبت است  -٣٦
  و من نیستم! 
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را دال بر این ر را مي یابیم كھ ھریك باغي داشتند كھ مال یكي بھتر و بزرگ تر بود و او دبرا در قرآن كریم داستان دو -٣٧
دایش باغش بھ كلي سوخت. داستان قتل ھابیل رخودش مي خواند و بدینوسیلھ برادرش را تحقیر مي نمود كھ فھ ب محبت خدا

بھ دست برادرش ھم برخاستھ از بخل عاطفي بود كھ احساس كرد ھابیل بیشتر مورد محبت خداست. جنایتي كھ فرزندان 
ز بخل عاطفي بود كھ محبت پدر را در حق یوسف، برتر مرتكب شدند نیز برخاستھ ا عیعقوب نبي در حق برادرشان یوسف

  مي دیدند.
  

رحمت و محبت و اگر بخل، عین شقاوت و بدخواھي است كھ تماماً از كفر و خدانشناسي است پس تماماً در نقطھ مقابل  -٣٨
  عطوفت قرار دارد و ایمان! 

  
مي فرماید  ن كریم مكرراً آمردم! ھمانطور كھ در قرپس ایمان جز محبت نیست محبت خدا بر مؤمن و محبت مؤمن بھ  -٣٩

كھ: خداوند متقین و توابین و صابرین را دوست مي دارد. پس بخل كافران نسبت بھ محبت خداست در حق مؤمنان كھ 
. زیرا ھمھ بخل ھا و عداوت كافران خیرخواه مردم ھستند! و این عین جنگ با خداست كھ چرا مؤمنان را دوست مي دارد

  ت بھ صفات و فضایل مؤمنان است كھ جملھ حاصل محبت خدا بھ آنھاست.نسب
  

پس بخلي جز بخل نسبت بھ محبت نیست محبت خدا بھ مؤمنان و محبت مؤمنان بھ مردمان! و این مغز كفر است  -٤٠
ھمانطور كھ ابلیس ھم نسبت بھ محبت خدا بھ حضرت آدم بخل ورزید كھ چرا بھ او اینقدر محبت دارد كھ او را جانشین خود 

ھركھ دیگري را دوست مي دارد در واقع او را جانشین خود كرده است. زیرا این خالفت عین تحقق محبت و عشق است. و 
  كرده و بر خودش ارجح داشتھ است. 

  
پس بخل بعنوان سوزاننده ترین آتش ھا كھ تن و روان را سیاه و تباه مي كند عذاب انكار محبت است محبت خدا بھ  -٤١

  بنده و محبت بنده اش بھ سائرین كھ واقعھ ھستي بخش است. 
  

بخشیدن خدا بھ بنده است و بنده بھ سائرین! پس بخل ھمان جنگ با وجود است! و بخیل  ت ھمان وجودپس محب -٤٢
  بودي مي كند. انخود را از وجود محروم و محكوم بھ  قمشغول نابودي اھل وجود(اھل محبت) در خویشتن است و بدین طری

  
رف وجود خدا باشد و بھ ھمین دلیل كل جھان موجودیت خاص آدمي ھمان مقام خالفت اللھي اوست كھ مظھر و مع -٤٣

ھستي را براي آدم و مسخر او نموده است. پس انسان بخیل با كل جھان ھستي در جنگ است و در این جنگ بي تردید این 
  خود اوست كھ ھالك مي گردد.

  
با خدا و خلق و كل كائنات در جنگ است زیرا عالم  ،پس آنكھ با محبت مي جنگد بھ جاي اینكھ آنرا خاشعانھ طلب نماید -٤٤

  ھستي مخلوق محبت خدا بھ انسان است.
  

  پس اینك بھتر درك مي كنیم كھ بخل چھ حماقتي است حماقت بھ بزرگي كل عالم ھستي!  -٤٥
  

عانھ آنرا طلب خاش ،، ھر كجا كھ محبتي دیدي بھ جاي انكار و تھمت و عداوت با آن و نابودي خودتاپس اي بنده خد -٤٦
  براي رضاي خدا بھ من ھم محبتي نمائید و از نابودي و آتشم برھانید! : كن و بگو

  
یا براستي چرا آدمي براي ھر چیزي گدائي و التماس و خودفروشي و تالش و ستم بري مي كند اال براي محبت؟! آ -٤٧

لي اصل وجود را عداوت و انكار مي نماید. و اصل ھمین از غایت حماقت بشر كفایت مي كند كھ ماھیات را گدائي مي كند و
پس این آتش بخل و حماقت  -٧-٨القارعھ » آیا مي داني ماھیت چیست؟ آتش بس سوزان است«وجود ھمان محبت است. 

پرستي است كھ در آخرالزمان با القارعھ تكنولوژي درھم كوبیده مي  ءبشري حاصل ماھیت پرستي یعني دنیاپرستي و اشیا
تش ھم آسوزاننده تر و نابود كننده ترین اھیت آتش است و وجود ھم نور است و نابترین نور وجود، محبت است و شود. م

  بخل است. 
  

گاھانھ آپس معلوم شد كھ محبت و بخل ھمچون بود و نبود، ضد یكدیگرند! و بلكھ عدم یا نبود، ضدیت فعال و عمدي و  -٤٨
 است ولي محبت با بخل خصومت و ضدیتي ندارد و بلكھ در بر گیرنده آنستبا وجود ندارد ولي بخل خصم فعال محبت 

ھمانطور كھ وجود، عدم را! ولي اگر عدمي بخواھد با وجود بجنگد از وجود محروم مي شود. این ھمان ماھیت بخل است! 
  رذائل است. لبخل، ام ا

  



١٠٣ 
 

یعني وجود را! و كافر یعني این! پس توبھ از  محبت را نھ براي دیگران مي خواھد و نھ براي خودش! ،انسان بخیل -٤٩
  ابترین و جامع ترین توبھ ھا و نبردھاست و ذات توبھ نصوح است.ن بخل و نبرد با آن عمیق ترین و

  
ً بخیالن را بیشتر دوست مي دارند ھمانطور كھ اھل وجود، عدمیان را تا وجود بخشند! ولي  -٥٠ ولي اھل محبت، اتفاقا

مھ اولیاي الھي بدینگونھ كشتھ شده اند! پس ھیھات از بخل، ھیھات! بخل تو ھمان ھبت انتقام مي گیرند. بخیالن، از اھل مح
  با مقدار عبادت خود! نھ سنج برا بدینگونھ و ایمانت میزان كفر تو در دین است. پس كفر 

  
ھركھ در این مقالھ بخل خود را بھ تمام و كمال ببیند و تصدیق و سپس لعنت كند و ھرگز بھ آن حق ندھد و این جھاد  -٥١

  گردد. انشاءهللا! معرفتي را چھل روز ادامھ دھد از كفر بھ كلي پاك و رستگار 
  

آدمي مسلط شده  و اراده و شعور در جریان حق بھ جانب نمودن بخل خویش نسبت بھ دیگران است كھ شیطان بر دل  -٥٢
  و دینش را از او سلب مي كند و واژگونش مي سازد.

  
در حق بھ جانب كردن یا لعنت نمودنش كھ و اي نداري در شناخت و دركش كھ اراده داري  پس اگر در حس بخل اراده -٥٣

  از حس بخل بردل وارد مي شود.  ناراده و آگاھي داري! پس مسئولي زیرا مي تواني آن را از خود طرد كني زیرا شیطا
  

باید محبت شود! پس این غایت رذالت و جنگ با خدا و خلق  نھ بھ كسيو بخیل مي گوید: نھ من محبت مي خواھم  -٥٤
  است. پس اگر بخیالن را در آتش و ذلت و فالكت مي یابي بدان كھ حق است. 

  
در كل تاریخ معرفت بشري! پس حجت بر  ه استنمایانده نشده بودپس معناي بخل را بھ تو چنان نمودم كھ ھرگز چنین  -٥٥

  این مقالھ بخواھي مفتخرانھ در بخل خود بماني! تو تمام است پس واي بر تو اگر با خواندن 
  

كردن وجود است یعني محصول چیستي كردن محبت است. یعني محصول چون و چرایي كردن  يبخل محصول ماھیت -٥٦
  ھمان وجودیست كھ از خودش بھ ما بخشیده است.  رحمت مطلقھ خداست كھ

  
رحمت مطلقھ خداست و این كھ پس ھركھ محبت حقیقي چشید كھ آن محبتي است كھ از اولیاي الھي بھ مردم مي رسد  -٥٧

محبت را بھ چون و چرا كشید و برایش علل و انگیزه ھایي اختراع نمود خود را از محبت محروم كرده است و این 
  در نفس آن فرد تبدیل بھ آتش بخل مي شود كھ ھمان حس نابودي است.محرومیت 

  
در حالیكھ مؤمنان اھل معرفت بایستي ماھیات عالم را در پرتو نور وحدت وجود عین وجود ببینند یعني ھر موجودي را  -٥٨

  مظھر بي ھمتایي از ظھور ذات حق بدانند و جلوه اي از محبت او بھ آدمي. 
  

حقي كھ ھمھ جھان و موجوداتش بر آن آفریده شده اند محبت است كھ ھمان بي چون و چرایي مطلق و بي  آن یعني -٥٩
  ات یافت.جعلت و سبب است و فقط با چنین نگرشي مي توان از آتش ماھیت یعني بخل كھ نابودگر است ن

  
ا تبدیل بھ یك چیستي شیطاني و اصل محبت آشكار را بھ چون و چرا بكشد و ھستي حق ركسي تا چھ رسد بھ اینكھ  -٦٠

  ن بسوزد.آجھنمي كند و در آتش 
  

رایش یك علت شخصي و مني دست و پا كند، نور را تبدیل بھ ب می گیردبھ زبان ساده تر وقتي كسي مورد محبتي قرار  -٦١
مثل ھوش و ھنر و چھ جسماني باشد مثل قد و باال و كمر و... و چھ یك ارزش معنوي باشد نار بخل كرده است. این علت 

   .ایمان و شھامت و ایثار و... پس آشكار است كھ در این تبدیل، وجود را تبدیل بھ عدم كرده است در نفس خویش
  

این تبدیل نور بھ نار شامل محبتھاي جنسي و نژادي ھم مي شود. یعني مثالً زني كھ محبت شوھرش را مني ساخت،  -٦٢
قرار دارد دچار ھمین آتش مي شود كھ در بدبیني نسبت بھ شوھرش تا جنون كامل یعني علت محبت را قیافھ و سكس خود 

بھ پیش مي رود. یعني در جستجوي علتي شخصي براي این محبت بھ دام شیطان مي افتد. زیرا در نزد خودش خوب مي 
د تا آخر عمرش این محبت را داند كھ ھیچ چیز دوست داشتني ندارد. پس اگر منشأ محبت را خدا نداند و حق الھي را ادا نكن

  . پس مشغول انتقام مي شود.دباور نمي كند و بلكھ نھایتاً آن را یك دسیسھ مي خوان
  

خوشا بھ حال محبوبھا و یا واي بھ حالشان. و این بستگي بھ شعور و ایمان خودشان  :پس براستي نمي توان گفت -٦٣
  دارد.
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شود است. ولي پس از محبت یا الھي می حبت نچشیده باشد ھنوز یك میمونولي در این امر تردیدي نیست انساني كھ م -٦٤

  و یا شیطاني! بستھ بھ شعور و قضاوتش درباره محبت است. 
  

تجارت و بلكھ یك  بھپس انسان بخیل تمام نبوغ و ھنرش تبدیل وجود بھ ماھیت است یعني تبدیل نور بھ نار و محبت  -٦٥
  دسیسھ شیطاني. 

  
  انسان بخیل اصوالً چیزي مشكوك تر از محبت وجود ندارد.در نزد  -٦٦
  

ھمانا محبت است كھ آیا مي بدانكھ محك و میزان سنجش عیار دین و عقل و اخالق و عرفان و علم و شخصیت آدمي  -٦٧
مي شود و تواند الھي بودن آن را یعني بي چون و چرا بودنش را درك و تصدیق كند یا نھ. و ھركھ نتواند در آتش سرنگون 

  ع علي .»خرین میزان سنجش كارنامھ انسانھا ھمان محبت استآدر قیامت كبري «آن آتش بخل است كھ ذات كفر است. 
  

ن ھم بھ عمد و اراده در قیامت كبري در رویارویي با خدا از جانب آن ھم با صورت و آو این سرنگوني در آتش  -٦٨
بھ محبت خدا نسبت بھ خویشتن نیست وقتي كھ مي بیند خداوند از صورت كافران واقع مي شود بدان كھ جز از بخل نسبت 

خودش بھ آنان صورت بخشیده بوده است كھ این كفر و بخل در آخرالزمان در قلمرو پزشكي و جراحي پالستیك آشكار شده 
  است. 

  
تر از این ندارند و اینان محوري ترین اشتغال رواني انسانھاي كافر بخل ورزیدن بھ این و آن است و كاري واجب  -٦٩

تشي برافروختھ و آنان آمشام آید  ھبراستي خلفاي شیطان شده اند و رسالتشان این است كھ ھر كجا كھ بویي از محبت ب
  براي نابودیش دست بھ كار شوند و این شغل شیطان است.

  
آدمیت داري، بدانكھ جھاد اكبر تو قتال با بخل نفس توست كھ راه و  پس اي كسي كھ دعوي دین و ایمان و عرفان و -٧٠

آن را در این مقالھ نشان دادیم. و براي سالك بزرگترین ھنرش در قبال محبت پیر و امام است كھ با آن چھ معاملھ روشھاي 
ك در آن و یا سوءظن و چون اي كند. ھمھ كساني كھ در رابطھ با اولیاي الھي ساقط شده اند از مني كردن این محبت و شر

و چرا كردن در حقیقت آن است و عاقبت بھ تجارت و معاملھ نھادن آن موجب پیدایش بخل عظیمي مي شود كھ عقل و 
» برمخودم بھ تو پناه میپروردگارا از بخل «. ایمانشان را زایل مي سازد و بھ تصرف شیطان مي كشاند و خصم امام مي كند

     - صحضرت رسول
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  امام شناسی عملی -22
  
  

  مامبسم اهللا اال
  
در طول تاریخ عرفان اسالمي رسالھ ھاي زیادي براي سالكان حقیقت نوشتھ شده است كھ عموماً از فھم مردمان خارج  -١

و بلكھ براي اھل معرفت و علماي دیني ھم نیازمند تفسیر بوده است ولي تقریباً ھمھ این رسالھ ھاي عملیھ عرفاني فاقد روح 
بنده دیده و شنیده ام مگر بھ راز و رمز! و ما بھ فضل خدا، این نقصان و فقدان و نور معرفت نفس ھستند تا آنجا كھ این 

عظیم را جبران كرده ایم كھ در محور آن امام شناسي یا شناخت پیر بر حق و حقیقت پیر طریقت قرار دارد كھ اتفاقاً كمتر از 
رسالھ ھاي علمي عرفاني است كھ بھ ظاھر  رسالھ قشیریھ كھ یكي از معروفترین اینھر مسئلھ دیگري مد نظر بوده است. 

ً بھ كار سالكان و آغازگران راه نمي  انسان كامل را محور مسائل خود قرار داده است بحثي كامالً تخصصي است كھ تقریبا
آید. و این یك فاجعھ عظیم است كھ ھمھ ادبیات عرفاني ما تخصصي و مخصوص علما و عرفا نوشتھ شده است و گوئي 

ھرگز دیده نشده و الیق آدمیت نبوده اند و مبتدیان راه در ھمان آغاز بھ دام شیادان افتاده و تباه گشتھ اند زیرا  عامھ مردم
  كمترین میزان امام شناسي در اختیار نداشتھ اند.

  
خودش را  شكلي حل نموده است و آن اینكھ اگر كسيخداوند در كتابش مكرراً معضلھ پیر و امام شناسي را بھ ساده ترین  -٢

صادقانھ تحت والیت امر كسي قرار دھد و مكر و بازي نكند خداوند خودش شاھد و حاكم و ھادي او در این رابطھ است. پس 
اصل و اساس نیت خود سالك و مرید و مبتدي راه است كھ از این رابطھ چھ بخواھد و چھ در سر و دل داشتھ باشد. پس 

  وست.خودشناسي مرید مھمتر از امام شناسي ا
  
یا بھ راستي یك سالك و كسي كھ دعوي حق جوئي و زندگي الھي دارد در رابطھ با پیرش بایستي داراي چھ آپس  -٣

  مقاصدي باشد و چھ چیزي را طلب كند و اصالً صدق در رابطھ یعني چھ؟ 
  
اگر بھ كھ  قلبي رسیده است یا نھ.مسئلھ اول اینست: آیا سالك در پیر و امام بودن كسي كھ والیتش را پذیرفتھ بھ ایمان  -۴

چنین ایماني رسیده پس واجب است كھ در آغاز راه درباره ھمھ مسائل مادي و معنوي زندگیش از امامش نظرخواھي كند. 
امامش قرار دھد و حتي ھیچ زاویھ تاریكي نگاه یعني صادقانھ و با اعتماد كامل مشكالت و اسرار زندگیش را تحت الشعاع 

یاي خود باقي نگذارد كھ زیر نگاه امامش نباشد. زیرا از ھمان زاویھ پنھان شیطان وارد مي شود و شرك آغاز در دل و دن
  د.گردمي 

  
پس نخستین میزان در حقانیت  وجود پیر ھمانا ایمان قلبي مرید است كھ این حقانیت گام بھ گام بواسطھ صداقت و  -۵

دریج عرفاني مي شود و تبدیل بھ عقل خالّق مي گردد. و اگر ھم این پیر اطاعت خالصانھ رشد مي كند و ایمان مرید بھ ت
نساني ناالیق و یا دجال باشد فقط و فقط بھ قدرت صداقت مرید در اطاعتش در مقابل نگاه او رسوا مي شود. پس میزان ا

  دوم امام شناسي در قلمرو اطاعت صادقانھ و بي چون و چرا پدید مي آید.
  
ایمان و اطاعت صادقانھ مرید تثبیت و تحكیم گردید بزرگترین امتحان خودشناسي رخ مي نماید و آن  پس از مدتي كھ -۶

روبرو شدن با دوسِت دوست است. یعني فرد جدیدي كھ بھ عنوان برادر یا خواھر عرفاني بر عرصھ خلق جدید وارد مي 
نیز بھ عقل و حكمت دانستي مواجھ با را درستي راه نكھ بھ حقانیت پیرت بھ درجھ اي از یقین رسیدي و آشود. یعني پس از 

ابلیس شناسي مي شوي كھ نخستین حجاب لقاي پروردگار است و این امتحان اخالص و دین خالص است تا مرید در صورت 
  فائق آمدن بر استكبار ابلیسي خود كھ یك استكبار معنوي و روحي است براي دیدار با پروردگارش مھیا مي شود.

  
معناي عملي اخالص در دین و در رابطھ با پیر چیست؟ اینست كھ آیا پیر را در خدمت مطالبات مادي و معنوي خود  یاآ -٧

ا و یمي خواھي یا خود را در خدمت او؟ بھ بیان دیگر آیا دین و معرفت را در خدمت دنیا و نفسانیات خود مي خواھي یا دن
گر در این امتحان سربلند شدي و منیت را در قبال امر پیر كھ سجده بر ا ھنفسانیات خود را در خدمت حقیقت مي خواھي. ك

دوست دوست است سر بریدي الیق لقاءهللا مي شوي. زیرا حجابي جز منیت سالك نیست. منیتي كھ سلطان غیبي آن ابلیس 
باقي نماند كھ ملعون براي خودش. و لذا از خداپرستي ابلیس جز منیتش  طاست كھ خدا را براي خودش مي خواھد. آنھم فق

  شد یعني بي خدا شد. وند خدا
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اگر سالك در رابطھ با پیرش خالصانھ بھ جستجوي دین و حقیقت باشد آن را مشتاقانھ براي ھمھ مي خواھد ولي بھ  -٨

ھ با میزاني كھ در جستجوي دنیا و ریاست معنوي و معنویتھاي شخصي باشد مسلماً ھر فرد دیگري را در این راه و در رابط
پیرش مزاحم و مدعي و دشمن خودش مي یابد. كھ در اینصورت بھ عداوت و رھزني سایر خواھران و برادران ایمانیش مي 
پردازد بخصوص نسبت بھ كسي كھ بھ تازگي بر پیرش وارد شده است كھ طبعاً از آخرین و خالقترین روح و محبت پیرش 

نو بھ نو مي شود و از  انو سجده بر فرد نورسیده ھمواره دین و ایمانشبرخوردار مي شود. كھ سالكان دیروزین در تصدیق 
  آفت دھر مصون مي ماند و ھمواره ھمراه و شانھ بھ شانھ پیر حركت مي كند و در این قافلھ جا نمي ماند.

  
در رابطھ با تصدیق دوست دوست) استوار است مستمراً  -اطاعت صادقانھ -كھ سالك بر این سھ میزان(ایمانبھ میزاني  -٩

پس باورھایش نیز از قلمرو ذھنیت بھ عینیت رسیده و  پیرش سیر الي هللا مي كند و بھ خدا نزدیك و نزدیك تر مي گردد
نھایتاً در وجود خودش تحقق شھودي مي یابد. پس روز بھ روز بر ایمان و ارادت و محبتش بھ پیر افزوده مي شود. و در 

ظن نسبت بھ پیر مي شود كھ ریشھ ایمانش را مي  وسھ ھاي شیطاني دچار انواع سوءغیر اینصورت بھ تدریج بواسطھ وس
است.  ي او تنھا علت نزول عذاب بر مؤمنان اھل والیتاجود و طبق كالم خدا مي دانیم كھ سوء ظن نسبت بھ خدا و اولی

  غوش شیطان مي انجامد.آھمین سوء ظن است كھ نھایتاً بھ تھمت و عداوت و سقوط در 
  

پس بدانكھ ھمھ مراحل عروج معنوي و خلوص روحاني و دین خالص كھ ھدف سیر و سلوك عرفاني است در قبال  -١٠
حقق مي گردد. یعني ھر پلھ اي از نردبان اخالص بھ واسطھ تصدیق و سجده بر دوست مانواع دوست دوست رخ مي دھد و 

امتحانات این راه در رابطھ با سایر خواھران و برادران جدیدي كھ وارد مي شود باالرفتني است. یعني سرنوشت سازترین 
استكبار نفس آدمي آشكار مي شود كھ بایستي طرد و لعن  ایماني رخ مي دھد كھ در ھریك از این امتحانات یكي از شیاطین

  نماینده درجھ اي از شرك انسان در دین است و حجابي بین انسان و خدایش.  شود. كھ ھریك از این شیاطین
  

اگر سیر و سلوك عرفاني ھمان كارگاه خلقت جدید انسان است پس فقط در ارتباط با دوست دوست است كھ مي توان در  -١١
این كارگاه آفرینش باقي ماند تا كامل شد. زیرا گرداننده این كارگاه امام است(دوست) كھ گردونھ آن را بھ دست دوست 

   وست عین خصومت با استمرار خلقت خویشتن است.دوست مي چرخاند. پس انكار و عداوت با دوست د
  

پس كسي كھ آخرین دوست دوست را تكذیب و انكار  است وستددرب ورود بھ باطن روحاني  ،بدان كھ دوسِت دوست -١٢
  ود.شمي كند این درب را بھ روي خود مي بندد و بھ غربت مي افتد و شكار شیطان مي 

  
اي قلبي و صادقانھ با دوست(امام) داشت و این رابطھ بھ سوي ریا و نفاق بدون دوست دوست نمي توان رابطھ  -١٣

  میرود.
  

  پس دوست دوست آئینھ امام شناسي(دوست شناسي) است كھ بھ سوي خداشناسي و لقاءهللا مي رود. -١۴
  

ناخت و اعتماد است ن امام شناسي و درك حقانیت پیر یعني ایمان قلبي مرید بھ پیرش چگونھ قابل شاو اما نخستین میز -١۵
  كھ حقاً ایمان قلبي است و توھم و احساس كور نیست.

  
طبق كالم خدا مي دانیم كھ صاحب دل خداست و بي اذن او بھ ھیچ كس و چیزي ایمان نمي آورد. پس اگر ایمان آورد  -١۶

  یا میزان درستي این ایمان چیست؟ آخود ایمان دال بر حقانیت آن فرد بھ عنوان پیر طریقت است. ولي 
  

یا بھ راستي نشانھ ھاي ایمان حقیقي چیست؟ یعني آنگاه كھ دلي كافر و تاریك و افسرده و مرده بھ ناگاه در رابطھ با آ -١٧
یك انسان روحاني منور و زنده مي شود چھ خواصي بارز مي گردد. زیرا طبق تعریف قرآني و شیعي مؤمن حقیقي انساني 

  ند كھ تحت والیت امامي ّحي باشد و درباره امامش بھ معرفتي نوري رسیده باشد كھ معرفتي قلبي است.را گوی
  

متناقض است. ایمان موجب احساس امنیت رواني و آرام كامالً من مؤویژگي ھاي رواني و رفتاري دو انسان كافردل و  -١٨
ري از وسوسھ ھاي دنیوي مي شود. و لذا فرد مؤمن را از و قرار در خویشتن و عزت و اتكاء بھ نفس و بي نیازي از بسیا

صدھا دغدغھ و جدال با مردمان كھ تماماً بر سر دنیاست مبرا مي سازد و بھ زبان دیگر انسان مؤمن كسي است كھ بدون 
با فردي واسطھ دنیا و تعلقات مادي و عاطفي و اجتماعي بھ خودي خود در خویشتن احساس وجود مي كند. ھرگاه در رابطھ 

شاخص بھ چنین ویژگي رواني در خود رسیدي بدان كھ او انساني صاحب روح مي باشد و مي تواند تو را در ھدایت معنوي 
  یاري دھد. پس بھ او اعتماد و از او صادقانھ اطاعت كن. او پیر توست.
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طبیعي قرار مي دھند بھ  ءپس بدان كساني كھ مالك حقانیت پیر طریقت را معجزات و اعمال و مشاھدات ماورا -١٩
جستجوي ھرچھ باشند در جستجوي ھیچ حقي نیستند. و اتفاقاً چنین نگرش و نیتي در سیر و سلوك عرفاني منشأ ھمھ فتنھ 

  ھا و گمراھي ھاست. و ھمھ دجاالن نیز متوسل بھ چنین ترفندھایي ھستند.
  

تابد زندگي مي كند كھ این كرامات برخي روحاني و  ك صادق با كرامات الھي كھ از روح پیرش برميتردید یك سال بي -٢٠
عرفاني ھستند وبرخي شھودي! ولي با اینحال این كرامات را میزان و ھدف این راه قرار دادن انحراف خطرناكیست. چھ بسا 

  ست تا او را بفریبد كھ البتھ تشخیص آن نیازمند یك جو عقل است. ا دمي مولد توھمات و مشاھداتآشیطان بر 
  

چھ بسا حوادث و مشاھدات ماوراء طبیعي از جانب پیري فقط بھ قصد اتمام حجت كردن براي شقي ترین منكران رخ  -٢١
مي نماید كھ این نوع مشاھدات جز بر كفرشان نمي افزاید و قرآن كریم بھ ما تعلیم داده كھ فقط كافرانند كھ بھ جستجوي 

بینند كافرتر مي شوند و بر عداوتشان نسبت بھ مؤمنان مي افزایند و معجزه مي باشند و ھرچھ ھم كھ بیشتر معجزه مي 
  بھانھ ھاي بني اسرائیلي آنھا را پایاني نیست. 

  
 -طبق كالم خدا در كتابش آنچھ كھ موجب ھدایت است بینات است كھ بینات ھمانطور كھ از لغتش پیداست تبیین عقلي -٢٢

ات و حوادث عالم آیات الھي ھستند. پس آنچھ كھ در این راه اصل و اساس دعرفاني آیات الھي مي باشد و ھمھ موجو -علمي
است و توشھ آخرت محسوب مي شود ایمان و یقین و علم و حكمت و معرفت است و براي اھل معرفت ھمھ مسائل و 

ه لترین معجزواقعیتھا و حوادث زندگي معجزه الھي ھستند. بخصوص در دین اسالم كھ آخرین و كاملترین دین خداست كام
 ً ھیچ معجزه  دان خووامر بھ تعقل و تذكر و تعلیم و كسب حكمت و معرفت است. و پیامبرش براي پیر اش قرآن است كھ تماما
  اي آشكار نكرده است. 

  
یعھ، پیر طریقت و امامان حقیقت صاحبان معجزات نیستند بلكھ صاحبان خرد و شدین مبین اسالم و مذھب پس از منظر  -٢٣

حكمت و معرفت مي باشند كھ ھمھ مصائب و حوادث و مسائل زمانھ را بر قانون الھي تبیین و تعریف مي كنند و زندگي را 
  د. براي مؤمنان با معارف قرآني قرائت مي نمایند و آنان را با قرآن وجودشان آشنا مي كنن

  
پس چھارمین و كاملترین میزان امام شناسي كھ نتیجھ طبیعي ایمان و اطاعت و تصدیق دوست دوست است ھمانا علم  -٢۴

  و حكمت و معرفت بي پایان و تعالي بخش مي باشد، یعني نور عقل كھ نور ازل است. 
  

  ي مي شود جز بھ جھنم منتھي نمي گردد. فان نامعقول و پیر ضد عقل و راھي كھ با خیاالت و خرافات طرپس بدانكھ ع -٢۵
  

پس ایماني كھ از پیر مي یابي نخستین حجت حقانیت پیر است. و اطاعت صادقانھ اي كھ از او مي كني بر ایمانت مي  -٢۶
افزاید و كرامت وجود مي یابي و بصیرت و معرفت پیدا مي كني كھ اینھا نیز حجت دیگري از حقانیت پیر است. و در تصدیق 

سجده قلبي بر دوست دوست، چشم خدابیني و بصیرت شھود آیات الھي مي یابي كھ این نیز حجت برتري از حقانیت پیر و 
معارف الھي و وقایع و تعین ت پیر است تبیین و تأویل یقاست. ولي آنچھ كھ از اول تا بھ آخر راه حجتي مستمر از حق

ني بشر است كھ دال بر قرآنیت وجود پیر است بعنوان قرآني ناطق اجتماعي و مسائل انساني در زندگي فردي و اوضاع جھا
طریقت و امامان معرقت جملھ حامل درجاتي از علیین و علي واران زمانھ  اندر درجھ اي از ظھور وبروز! پس بدان كھ پیر

ت ھا و معماھاي وجودي ایت بایستي مبین باشد یعني بیانگر و عیانگر حقایق و اسرار و بن بسداند بھ درجات تجلي! امام ھ
و اجتماعي و تاریخي و جھاني باشد. زیرا اگر این معرفت و حكمت نباشد نھ ایمان خود را درك مي كني و نھ كرامات و 
نعماتي را كھ مي یابي مي شناسي و قدر مي داني و حفاظت مي كني و از ھمھ مھمتر كسي را كھ تو را ھدایت مي كند و 

الھي است خواھي شناخت. پس میزاني برتر از علم و معرفت در امام شناسي نیست كھ تحت سرچشمھ رحمت و نور و روح 
  الشعاع ھمین نور موفق بھ خودشناسي و خداشناسي مي شوي.

  
و اما بزرگترین و مھلكترین خطري كھ یك سالك را در رابطھ با پیرش تھدید مي كند كھ خطر واژگوني كامل است در  -٢٧

 اینست كھ خودش را با پیرش اشتباھي بگیرد كھ این امر مشتبھ بر یك حق و یك ناحقي استوار است.سیطره كامل ابلیس 
حق آن اینست كھ مرید از جانب پیرش روحي یافتھ است كھ موجب ایمان و حیات قلبي اوست. پس طبیعي است كھ پیر را در 

خلقت روحاني حضرت آدم است كھ از جانب خودش احساس كند و این ھمان واقعھ خالفت است كھ جلوه اي از واقعھ 
پروردگارش روحي در وي دمیده مي شود. ولي ناحقي این امر مشتبھ حاصل اطاعت نكردنش از پیر است. زیرا در جریان 
اطاعت است كھ ایمان و روح و خلقت جدید و حیات روحاني اش تحت الشعاع نور عقل و حكمت و معرفت قرار مي گیرد و 

س ھرگز حدود وجودش را از دست نمي دھد. ولي در صورت عدم اطاعت و خودسري دچار مالیخولیا عارف مي شود. پ
  گشتھ و مدعي پیرش مي شود و ابلیست آغاز مي گردد.
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و امر حق را برون افكند و اطاعت نكند. امر نازل مي شود پس واي بر كسي كھ روح را دریابد ھمراه ھمواره روح بھ  -٢٨
امر ابلیس مي شود و روح خود را بھ شیطان مي فروشد. اینست كھ مالیخولیائي ترین و شیطاني ترین و مطیع  ھو بدین گون

  واژگون ترین آدمھا در طول تاریخ در رابطھ با اولیاي الھي پدید آمده اند. ھمانطور كھ الھي ترین انسانھا.
  

است كھ از مرادش دارد كھ مولد حكمت و یقین اطاعت بي چون و چراي مرید از مرادش نیز بر مبناي ایمان و روحي  -٢٩
است و جاي ھیچ تردیدي باقي نمي گذارد پس چون و چرا كردن در امر پیر، جز شیطنت نیست. بواسطھ اطاعت صادقانھ 

  است كھ روح تأویل بھ نور علم و عرفان مي شود وگرنھ مركب شیطان مي گردد. 
  

یر است و احمق ترین آدمھا كساني ھستند كھ پیر خود را احمق مي پندارند پس احمقانھ ترین دروغھا، دروغ گفتن بھ پ -٣٠
و ستاري و رحمتش را ناداني او حساب مي كنند. پیر بواسطھ روحي كھ از خودش در تو دمیده، بھ مكنونات قلبي و افكار تو 

یرت را امتحان مكن كھ بھ دام شیطان احاطھ و علم كامل دارد و بلكھ باطن تو را مي بیند مگر اینكھ خود نخواھد. پس ھرگز پ
ن و روح خویش است و شیطان از ھمین اء ظن بھ ایمومي افتي زیرا امتحان كردن پیر عین سوء ظن بھ اوست كھ عین س

راه رخنھ مي كند و چشم و گوش و ھوشت را مي رباید و چنان احمق مي شوي كھ نظیرش نباشد. پیر تو كسي است كھ 
وجھ هللا توست خدایت را امتحان  ،پس پیر .پاسخ مي گوید و نیازھایت را طلب نكرده اجابت مي نماید سؤاالت تو را نپرسیده

مكن و با خدایت مكر مكن كھ بھ مكر خدا دچار مي شوي. و بدان كھ مذھب ارادت عرفاني، مغز اسالم و اصل تشیع است. و 
. و پیر حقیقي وجھ امام است ھمانطور كھ امام ھم وجھ دشیعیان حقیقي اینگونھ اند كھ ھریك شعاعي از نور والیت امامن

ئینھ جالل و جمال است. آنانكھ شریعت را از نزد مراجع و شیوخ شرع فرامي آو جنب خدا و چشم خدا و دست خدا و خداست 
د و گیرند این استحقاق را مي یابند كھ طریقت را در نزد پیران بھ سوي حقیقت طي نمایند و بھ حقیقت امام برسن

  پروردگارشان را دیدار كنند. بسیار اندكند كھ ھم شیخ شریعت باشند ھم پیر طریقت و ھم امام حقیقت. 
  

آنانكھ از راه شریعت بر طریقت وارد نمي شوند كارشان دوصد چندان سخت تر و انحرافشان بیشتر است مگر آنكھ در  -٣١
د دانست كھ منظور از شریعت احكام عبادي نیستند كھ این احكام اطاعتي تمام عیار در ھمھ امور زندگي قرار گیرند. و بای

ایماني و مختص اھل طریقت و دارندگان امامي زنده است ھمانطور كھ امر بھ اقامھ صلوة در قرآن كریم مختص بھ مؤمنان 
اجب است است و نھ مسلمین! پس پر واضح است كھ احكام عبادي مثل نماز و روزه و زكات بر اھل طریقت است كھ و

ھمچنین رعایت حجاب و عفاف مختص مؤمنان در قرآن كریم! پس آندستھ از اھل طریقتي كھ خود را از این احكام عبادي 
رسول خدا، كسي كھ امام ندارد صلوة  كالممبرا و بي نیاز مي خوانند واژگونند و طریقتشان دوزخي است. ھمانطور كھ طبق 

  ھل صلوة و ذكر باشد. ندارد. پس كسي كھ امام دارد بایستي ا
  

دین مثل صداقت، عفت، دوري از محرمات، وفاي بھ عھد، پس منظور از شریعت كھ مقدمھ طریقت است اصول عملي  -٣٢
  .مسلماني است و عرف مذاھب الھي م وانجام وظایف، قناعت و بھ طور كلي تقواست كھ این اركان اسال

  
تقرب الي هللا! زیرا پیر، وجھ امام است و امام ھم وجھ هللا است پس انساني شریعت قلمرو تقواست و طریقت ھم قلمرو  -٣٣

كھ داراي پیر و والیت امام است در مسیر حركت بھ سوي خداوند قرار دارد و لذا ھمھ عبادات داراي نیت تقرب الي هللا 
دنیوي آزاد شده و از نزد خدایش ھستند. پس عبادات بر اھل طریقت واجب ھستند و اھل طریقت از آنجا كھ از دغدغھ ھاي 

رزق مي خورد پس تمام ھم و غم خود را بایستي صرف عبادات نماید و دائم الذكر باشد. در غیر اینصورت این انرژي آزاد 
شده ناشي از فقدان دغدغھ ھاي دنیوي صرف بولھوسي ھا و شیطنت ھاي ویژه اي مي شود كھ سائر مردمان ندارند و اھل 

است كھ  عھ تبدیل بھ شیطاني مجسم مي سازد. اھل طریقت مصداق اصحاب صفھ در نزد پیامبر و عليطریقت را یك شب
ً صرف علم و حكمت و معرفت و سیر الي هللا مي كنند و از نزد خدایشان روزي مي برند كھ این امر در  عمرشان را تماما

  گیشان را صرف معرفت نمایند.رآن ھم مذكور است كھ ھمواره بایستي گروھي از مؤمنان باشند كھ زندق
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  حاالت و مقامات -23
  
  

  بسم اهللا المؤمن
  
مؤمنان و سالكان معرفت را احوال و احساسات و روحیاتي مختص خودشان است كھ با احوال سائر مردمان شباھتي  -١

شود زیرا خداوند بر  ندارد زیرا دلھایشان منظر پروردگار است و با كمترین تغییر نگرش و افعال و افكار، منقلب مي
درخت صنوبري مي ماند كھ با كمترین نسیمي گوئي از جاي كنده مي شود در  ھمؤمنانش بسیار لطیف است. دل مومنان ب

  حالیكھ سائر درختان ھیچ تكاني نمي خورد. بقول حافظ: 
  بر سر ایمان خویش چو بید مي لرزم             كھ دل بدست كمان ابروئي است كافركیش!

ست كھ امرش گاه وراي عقل و دین و عرف و عادات است ھمچون وامام) بدلیل سنت خضروي ا-كافر كیش بودن یار(پیر كھ
ماجراھاي موسي و خضر در قرآن كریم! ولي حاصل كار تماماً عقلي و دیني است كھ البتھ بھ عقلي برتر و دیني خالص تر 

  مي رساند و اسراري غیبي را آشكار مي كند.
  
و » و او ھر آن در شأن و كاري دگر است« از اسماي الھي است پس دل مؤمن، خدائي است و بقول قرآن كریم مؤمن -٢

این امر موجب مي شود كھ دل مؤمنان و احوال و عواطف و احساسات و روحیاتشان ھم ھر آن دگر باشد و اگر مؤمنان دائم 
اشند و لذا تعادل زندگي و شخصیت خود را از دست مي دھند و الذكر نباشند نمي توانند با پروردگارشان ھمسو و ھمنشین ب

و انحراف و فساد مي شوند زیرا این حاالت الھي را صرف امور حیواني و غریزي مي كنند و بھ دام چھ بسا دچار گمراھي 
  شیطان مي افتند.

  
جوارح ھم بھ حكم خدا نباشند  خدایش سخن نكند و اعضاء وھ وقتي دل، خدائي باشد و ذھن خدائي نیندیشد و زبان ب -٣

  معلوم است كھ چھ ناھنجاري و عوارض و امراض و انحرافات اخالقي رخ مي دھد و چھ عاقبتي دارد.
  
عاقبت كساني كھ در حریم پیر بر حقي زیستھ ولي اھل اطاعت و فكر و ذكر نبوده اند بسیار فجیع و عبرت انگیز است.  -۴

واسطھ شیطان تصرف شود و بندارد بدون شك بھ شیطان متعھد میق تعھدي یستھ ولي بھ حزكسي كھ در رحمت حق 
  گردد.می
  
بزرگترین ھدف از سیر و سلوك الي هللا در مرحلھ نخست اینست كھ سالك ذھن خود را بھ اتحاد با دل خود برساند و این  -۵

اقي مھلك رخ مي دھد و فرد بھ لحاظ جز بھ اطاعت و تفكر عارفانھ و عبادت ممكن نمي شود و در غیر اینصورت نفاق و شق
  جسمي و روحي ھالك مي گردد.

  
بسیاري از ناھنجاري احوال و عواطف مؤمنان و قبض قلبي و افسردگي رواني حاصل عدم اطاعت و فقدان ذكر و عبادت  -۶

  است.
  
ود ھمسو و ھمدل است دچار قبض و بسط قلبي دو وضعیت كامالً متفاوت در سالك است. آنگاه كھ سالك با امام و ایمان خ -٧

بسط قلبي و شوق و ذوق و طراوت و مستي روح مي شود ولي آنگاه كھ بھ بولھوسي و غفلت دچار مي شود خداوند دلش 
را قبض نموده و موقتاً قفل مي زند تا شیاطین و اجنھ در آن رخنھ نكنند و سالك در چنین مواقعي دچار افسردگي و بغض و 

 يرا درك نمي كند و فقط با در میان نھادن با پیر از آن رھا مي شود. این بدان معناست كھ براست اندوھي مي شود كھ علتش
  خداوند خودش حافظ و شاھد و حاكم این راه و رابطھ است.

  
سالك بایستي آنقدر در ذكرش مستمر باشد كھ از زبان بھ ذھن و از آنجا بھ دل برسد و دلش ذاكر شود كھ حتي در خواب  -٨

  ل غافل نگردد و تحت تأثیر وسوسھ ھاي شیاطین قرار نگیرد تا بیمار نگردد.ھم د
  
خطرناكترین كارھا در نزد سالكان آنست كھ احوال ایماني و عرفاني خود را بھ نزد فاسقان و غیر مؤمنان ببرند و در  -٩

شوند و چھ بسا مدتھا دچار قبض دل و آنجا بھ نمایش بگذارند و خرج كنند و از آنجا بھ اجنھ و شیاطین و خناسان مبتال 
  افسردگي روح شوند كھ گاه ھرگز از این وضع نجات نیابند تا ھالك گردند.
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آنانكھ بیعت و عھد خود با پیر را مي شكنند دچار چنان خسراني مي شوند كھ نظیرش در مردمان پیدا نمي شود و لذا  -١٠

تي را بھ درجھ اي چشیده و سپس شمي برند زیرا حیات طیبھ و بھ ھمھ عمرشان را در حسرت و افسردگي و لعنت خود بسر
آنانكھ بیعت «بھ حیات برزخي و یا شبھ دوزخي برگشتھ اند و تحملشان از سائر مردمان بسیار كمتر و عذابشان برتر است. 

  -سوره فتح» شكستند خود را شكستند و آنان را عذابي عظیم است و غضب خدا....
  

حریم حیات دنیوي پیر خود زیست مي كنند از رحمتي مضاعف و ویژه برخوردارند و لذا مستلزم اطاعت و آنانكھ در  -١١
برتر و خدمتي تحت امر پیر خود مي باشند كھ در غیر اینصورت كل این روح رحمت و انرژي آزاد شده از نفس را جز 

. ھمسران برخي از ائمھ و عرفا، مثالھائي سرعت تباه و ھالك مي گردندھ صرف شیطان و اجنھ و خناسان نمي كنند و ب
  سئلھ مي باشند كھ گاه بھ قتل ھمسر خود دست مي زنند كھ بھ معناي تسخیر كامل شیطان است.مكامل از این 

  
آنانكھ بیعت و ارادت و اطاعتي از راه دور دارند كافیست كھ از معارفي كھ درمي یابند بھ دقت پیروي كنند و ھیھات از  -١٢

  ر بردن احواالت و كرامات خویش كھ خطري مھلكتر از این نیست.بھ بازا
  

بدان كھ اجنھ و شیاطین بھ جستجوي دلھاي زنده و نفوس روحاني ھستند تا آنرا تصاحب كنند و بھ بازي خود گیرند.  -١٣
ابتالي بھ آنان را ھم پس مؤمنان بسیار بیشتر از سائر مردم در خطر ابتالي بھ اجنھ و شیاطین ھستند. و چھ بسا كساني كھ 

  از كرامات و الھامات قدسي خود مي پندارند ولي عاقبتي فجیع در انتظارشان است.
  

آن بخشي كھ مربوط بھ آثار و معارف ما مي شود بسیاري از خوانندگان این آثار بھ درجھ اي مشمول روح و امري از  -١۴
ایفي دارند و در قبال خداي خود مسئولند كھ حقوق این معارف ما مي شوند پس خواه ناخواه در تعھدي با پروردگارند و وظ

آنكس كھ مي داند و «را در زندگي خود جاري سازند در حد توان خویش. كھ خداوند بیش از توان كسي را مكلف نمي سازد. 
  رسالت است.و این نابرابري از بابت تعھد و مسئولیت و تكلیف  -قرآن كریم» نمي داند برابر نیست

  
تنھا تضمین و تأمین و حراست و مصونیت و عصمت از جانب اجنھ و شیاطین و خناسان و وسواس ناس و تبلیغات  -١۵

زمانھ اینست كھ سالك در جریان اطاعت و ذكرش بھ اتحاد قلبي با پیرش برسد و پیرش را بھ لحاظ روحي بر تمامیت دل 
ساربان كارواني پیري  د و از قافلھ سلوك جا نماند زیرا ھر خود مسلط سازد تا در ھمھ حال ھمنشین و ھمراه با پیرش باش

بسوي خداست پس كاھالن باالخره در منزلي جا مي مانند و قافلھ را گم مي كنند و در بیابان سرگردان مي شوند و طعمھ 
  گرگان مي گردند گرگان انس و جّن!

  
ھویت اجتماعي اطاعت مي كنند و میروند و با قدرت و بسیاري فقط تا سر حد رفع عذابھا و گرفتاریھاي دنیوي و كسب  -١۶

حیاتي كھ حاصل كرده اند دوباره بھ زندگاني غریزي و مادي و كافرانھ باز مي گردند و با شتاب و پیشرفتي دو صد چندان 
ویشان ھیچ این راه را طي مي كنند و كل آن روح و حیات معنوي را از دست مي دھند و بناگاه مي بینند كھ یافتھ ھاي دنی

اي اھل ایمان، « بكارشان نمي آید. این نیز خسراني بزرگ حاصل ایمان فروشي است. در اینجاست كھ خداوند مي فرماید
  - قرآن كریم» عھد خود با خداوند را اینقدر ارزان مفروشید

  
بر دل وارد و مسلط شود فرد ھمانطور كھ مكرراً گفتھ ایم دل مؤمن فقط جایگاه خداوند و امام است و ھركھ غیر از این  -١٧

مي سازد. در قلمرو سلوك عرفاني خطري بزرگتر از  يرا دچار افسردگي و پوچي و بخل و حسد و عذابھاي حیرت آور دیگر
ً خصم ایمان ھستند.  اي اھل ایمان بدانید كھ ھمسر و فرزندان شما «این نیست كھ دل بھ اھالي نژاد سپرده شود كھ ماھیتا

  - قرآن كریم» دشمنان ایمان شما ھستند بدانید و عفو كنید و مراقب باشید...
  

اتفاقاً از محبوب و باشد مي تواند دیگران را ھم دوست بدارد و دلي كھ جاي غیر حق شود دلي كھ جاي خدا و اولیاي ا -١٨
  خود منزجر شده و بھ شیوه اي عجیب انتقام مي ستاند و عداوت مي كند ھمانطور كھ بین آدم و حوا رخ نمود.

  
است كھ از آن رھا شود. و بدان كھ  سالك بایستي ناھنجاریھاي قلبي و روحي خود را با پیرش در میان نھد وگرنھ بعید -١٩

غیر از پیر خودت قادر بھ درك و حل مسائل تو نیست زیرا تو از اوست كھ روح یافتھ اي و ھ ھیچ پیر و عارف دیگري ب
  گر اینكھ دیگر از والیت او خارج و روحش را از دست داده باشي.مدست او گشوده نمي شود ھ مشكالت روحي تو نیز جز ب

  
رفان، مراحل و مقامات روحاني را بھ ھفت شھر و برخي بھ چھل وادي و برخي بھ ھزار منزل توصیف و برخي عا -٢٠

مرحلھ بندي كرده اند كھ بكار كسي نیامده است اال در قلمرو فلسفھ و حكمت نظري. برخي ھم ھمچون ابن عربي و مالصدرا 
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تبیین نموده اند كھ این مختص عارفان اصیل و  كل راه را بھ یك رفت و برگشت از خلق بسوي حق و از حق بسوي خلق
  اولیاي الھي است كھ ربشان خود خداوند است و یا مستقیم بھ امام زمان متصل شده و تحت والیت خود امام بوده اند.

  
مي درد شرح احوال ھ براي سالكاني كھ تحت والیت و ھدایت اولیائي زنده بر روي زمین ھستند این تقسیم بندیھا فقط ب -٢١

  سر مي برد و اوست كھ بیناي بھ ذات دلھاست.ھ خورد و براستي جز خدا كسي نمي داند كھ سالكي در چھ مقام و منزلي ب
  

بطور كلي حاالت یك سالك در آن واحد و در ھر مرحلھ از سلوكش یكي از این صفات است: جذبھ، وصال، فراق،  -٢٢
ندوه)، عشق، ھویت، خالفت و غیره. كھ این حاالت مي تواند خلسھ، شوق، حیرت، قبض، بسط، ابتالء، مرض، بكاء(ا

  مقامات ھم باشد.
  

بھ نظر بنده بھترین تقسیم بندیھاي قلمرو سیر و سلوك عرفاني در خود قرآن مذكور است كھ ھم صور شرعي و نمادین  -٢٣
خلصین، توابین، مدارد و ھم مقام باطني مثل: قانتین، راكعین، ساجدین، دائم الصلوة، ذاكرین، شاكرین، صابرین، متقین، 

  یره!خلفا، محسنین، صالحین، شھداء، صدیقین و غ
  

و سلوك عرفاني فقط از وجھ معرفت نفس ممكن و محسوس و معقول و قابل  بھ نظر ما بھترین بیان درجاتي از سیر -٢۴
او در ھمھ حال است كھ اینھم قاموس قرآني است: نفس  زمائيدرك بواسطھ خود سالك است كھ میزان خودشناسي و خود آ

ت شھر فنفس راضیھ، نفس مرضیھ و نفس واحده. كھ مي شود ھمان ھلھمھ، نفس مطمئنھ، ماماره، نفس لوامھ، نفس 
وجود آدمي كھ در سیر الي هللا مرتبھ بھ مرتبھ طي طریق مي شود و ھر سالكي در ھر مرحلھ از سلوكش مقیم یكي از این 

خویش در  طبقات نفس خویش است كھ مصداق ھفت طبقھ زمین و آسمان نیز مي باشد. كھ سالك در الحاق بھ نفس واحده
واقع بھ مقام خالفت اللھي و ھویت حق رسیده و فنا في هللا شده و بھ لحاظ وجودي موحد و یگانھ گردیده و انسان كامل 

    است.
  

مھمترین و سخت ترین مرحلھ عبور از نفس اماره است كھ نخستین و بیروني ترین طبقھ و پوستھ نفس است كھ  -٢۵
و ھمھ مظالم بشر است و در این مرحلھ سالك بایستي در اطاعت بي چون و چرا و نظارت قلمرو دنیاپرستي و استكبار و كفر 

بالوقفھ پیر باشد كھ اگر از این مرحلھ بگذرد از خطر تسخیر شیطان بطور كامل رھیده است یعني از دوزخ معاف شده است. 
ً سالك در نخستین مرحلھ آشنائي  مستي و شوق روحاني قرار دارد پس مي  با پیرش در سرآغاز جذبھ وو رابطھ و اتفاقا

تواند با دل و جان اطاعت كند پس در ھمین آغاز خلق جدیدش بایستي در كمال اطاعت و مجاھده باشد تا ھرچھ سریعتر از 
این مرحلھ بگذرد زیرا اگر جذبھ و مستي آغازین را از دست بدھد درحالیكھ از امارگي نفس پاك نشده باشد و عبور نكرده 

  بعدھا كار بسیار سخت تر است.باشد 
  

برخي از سالكان از طریق اطاعت خالصانھ و عاشقانھ در ھمان آغاز خلق جدید و دریافت روح از پیر، از قدرت جذبھ و  -٢۶
و تّواب) را نیز  هو نفس لوامھ(نفس با حیا و شرمندمستي روحاني چنان بھره مي برند كھ یكسره از نفس اماره مي جھند 

و تا نفس مطمئنھ بھ پیش مي روند در آنجا بھ نخستین لقاي رب نائل مي آیند و مقیم جنات نعیم مي شوند كھ  طي مي كنند
كسي جز پیر و امام نیست و چھ بسا در این قلمرو امام زمان را دیدار و درك مي نماید » نعیم«بھشت وجود پیر است زیرا 

ضي و آنھا ھم از خدایشان راضي مي شوند و این عرصھ دیدار با كھ مقام راضیھ و مرضیھ است یعني خداوند از آنان را
  جمال اعالي پروردگار است طبق آیات آخر سوره لیل كھ بیانگر مقام رضاست.

  
بدان كھ مجموعھ ادبیات عرفاني و حكیمانھ ما در تاریخ كھ در شرح انسان كامل و مقامات عرفاني و معراج و والیت و  -٢٧

كار سالكان و مؤمناني كھ امام و پیر زنده دارند نمي آید و جز بر گمراھي و توھم و استكبارشان ھ مطلقاً بامامت آمده است 
  كار عارفان و اولیاءهللا مي آید مثل آثار ابن عربي و امثالھم.ھ نمي افزاید این آثار فقط ب

  
بھشتي ترین دوره و خاطره كل حیات ایمان اگر آن جذبھ و شور و مستي آغازین دریافت روح لذیذترین و عزیزترین و  -٢٨

محسوب مي شود مي تواند بھ نوعي دگر و برتر در قبال ھر فرد جدیدي كھ وارد مي شود از نو احیاء گردد اگر سالك قدیمي 
بھ تصدیق و سجده قلبي او كھ دوست دوست است اقدام كند و بدینگونھ ھمواره از قدرت جذبھ و مستي روح برخوردار باشد 

ھمھ مراحل سلوك را با شور و عشق و مستي طي طریق نماید كھ آسانترین راه و روش سیر و سلوك است كھ از ھر آفت و 
  و وسوسھ شیطاني مصون است و جائي براي شرك نمي ماند. 

  
و راه است حاصل مكر با پیر و عدم اطاعت از او و عداوت و انكار از سوء ظن بھ پیر كھ سرآغاز عذاب و سقوط   -٢٩

  رھزني در قبال سائر مؤمنان بخصوص آخرین فرد(دوست دوست) است. 
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بھترین راه و روش جبران شركھا و غفلتھاي گذشتھ ھمانا ھمدلي و یاري بھ سائر مؤمنان و دوست دوست است و  -٣٠
مؤمنان است كھ شیطان بر دل، انكار و عداوت با سائر توبھ اي خالص تر از این نیست. ھمانطور كھ نافذترین راه رسوخ 

قلمرو دوستان دوست است. بدان كھ كسي دوست(پیر) را براستي دوست مي دارد كھ دوستانش را نیز دوست بدارد. پس 
دوست دوست، محك ماھیت رابطھ ات با پیر مي باشد. انكار و عداوت تو با سائر برادران و خواھران ایماني بدین معناست 

بارت میخواھي. و از طریق دوستي و خدمت با سائر مؤمنان مي تواني این كفر و نفاق كھ پیر را فقط در خدمت دنیا و استك
را جبران و از آن توبھ كني. و بدان كھ پس از طي دوره جذبھ نخستین و دریافت روح، بستر و شاھراه رابطھ ایماني تو با 

رابطھ ات با پیر مي باشند و تیري بھ  دوست(پیر) ھمانا دوست دوست و سائر مؤمنان ھستند كھ پاالیشگاه ناخالصي ھاي
  قلب شیطان!

  
گذر از ھر مرحلھ و طبقھ از نفس بھ مرحلھ دیگري، الاقل یك شیطان بزرگ را تجربھ و درك و شناسائي در بدان كھ  -٣١

ھیچ مي كني و وارد مرحلھ دیگري و جھان برتر و آسمان عالیتري از وجود مي شوي. زیرا ھیچ گذاري بي امتحان نیست و 
امتحاني بي حضور شیطان نیست و با ھر عبوري از شیطان نفس بھ وجھي از جالل و جمال خداوند مي رسي و نشانھ اي از 

ان، غول و دیو و دد و ھیوال نیست شیط از كھ منظور حق را در آفاق(جھان بیرون) درمي یابي. با توجھ بھ این نكتھ مكرر
بلكھ اتفاقاً استكباري لطیف و ملوس و عاشق پیشھ و عارف مآب است و دلبر است نھ مخوف و مشمئز كننده! شیطاني كھ 
گوئي خود خداست. پس بدان كھ بدون نظر پیر ھرگز قادر بھ شناسائي او نخواھي بود. و بدان كھ لعنت كردن شیطان از جان 

شیطان شناسي است زیرا شیطان از جنس ظلمات و جھل و مكر و فریب و غرور است كھ با نور معرفت نابود  ھمان واقعھ
  مي شود و گوئي كھ ھرگز نبوده است. 

  
ولي پس از گذار از نفس اماره دیگر با شیطان دنیاپرست و فاسق و ظلماني و قلدر سر و كاري نیست بلكھ با ابلیس   -٣٢

ماً استكبار و برتري جوئي و سلطھ معنوي و روحي و عرفاني است كھ بھ قصد پاالیش و اخالص دین سر و كار داري كھ تما
و دل و معرفت حضور مي یابد و جز بھ نور لطایف و ظرائف عرفاني قابل شناخت نیست. ابلیسي كھ چھ بسا خودش را بھ 

یر غیر قابل تصرف و تقلید و مسخ بواسطھ اسم پیر و امام بر تو عرضھ مي كند ولي نھ بھ سیماي او. زیرا سیماي پ
  ن است اگر پیر برحقي باشد.یطاشی
  

پس امتحان نھائي سالك در ھر مرحلھ اي از سلوكش، شناخت یك شیطان است و شناخت وجھي برتر از حقیقت پیر و  -٣٣
امام و جھشي بسوي خداوند! پس شیطان شناسي و امام شناسي دو درس دائم و محور بنیادین خودشناسي و خداشناسي 

پشت سر مي گذارد و از خودیت استكباري فراتر مي  وسالك است كھ سالك در ھر گذاري، خودش را در شیطاني مي شناسد 
رود و خدایش را در وجھي از پیرش مي شناسد و تصدیق مي كند و بر جاي منیت و شیطان نفس خود مي نشاند. خیالبافیھا 

ھ ات عاطفي و خلق تصورات وھمي عرفاني بزرگترین آفتھاي دائمي ذھن سالك ھستند كھ بواسطھ نسیم ھاي بھشتي كقینو تل
 -ات شیطان ھستند تا سالك را دچار غرور و خودئدر دلش مي وزد وسوسھ مي شود و این وسوسھ ھا بھترین بازیچھ القا

شیفتگي و استكبار و خودسري كنند و از پیرش پنھان دارند. پس پنھان سازي باطن خویش از پیر بزرگترین لطف بر 
داشتن خدمتي در نزد اوست كھ دائماً تحت نظر و نگاھش باشي تا شیطان است. و بھترین روش براي نزدیكي مستمر بھ پیر 

ش دل نمودن است قكشنده شیاطین است. و كشنده تر از این، جمال پیر را ملكھ و ن ،ن مجال رشد نیابد زیرا نظر پیریطاشی
  كھ دل را تضمین مي كند و عصمتش را تأمین!

  
ھریك از شیاطین نفس بشر، در یكي از امتحاناتي كھ تحت امر پیر رخ مي دھد شناختھ مي شوند اگر سالك صادقانھ در  -٣۴

گذشتن، از نام و اطاعت باشد. كھ قدرتمندترین و نافذترین این شیطانھا در امتحان از جان گذشتن، از نان و رفاه و آسایش 
 معنوي گذشتن و واز استكبار و ریاست ھاي مادي ھاي عاطفي خود گذشتن، نژاد و محبوب از مردم پرستي و آبرو گذشتن،

ً از منیت عرفاني و معنوي خود گذشتن رخ مي نمای د و شناختھ و لعن مي شوند. كھ در ھریك از این امتحانات و ننھایتا
وجود راه مي یابد. كھ  گذشتن ھا، درجھ اي از موت نفس حاصل مي گردد و سالك بھ مقام و درجھ عمیق تر و عالیتري از

مقام گذشتن از منیت عرفاني و معنوي ھمواره در قبال یك دوسِت دوست ممكن مي شود كھ در این گذار است كھ فرد صاحب 
وجودي مي شود و در این مقام مبراي از ھر شیطاني تثبیت و تحكیم مي گردد زیرا این شیطان از جنس ابلیس است كھ 

  ت.ن و مغز كفر اسیطاسلطان شی
  

این شش گذار و شش موت و شش شیطان مذكور، گردنھ ھاي گذار از ھر طبقھ و قلمروئي از وجود بھ عرصھ اي  -٣۵
نفس واحده و قلمرو ذات احدي حق و عرش خالفت اوست و مقام امامت كھ عمیق تر و عالیتر است تا رسیدن بھ طبقھ ھفتم 

  عرفاني!
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طبقھ زمین و آسمان یا ھفت شھر عشق كھ نزول ھفت سیاره منظومھ  این ھا ھفت مقام وجودند بھ مصداق ھفت -٣۶
شمسي بھ لحاظ نوري ھستند بر جان سالك و از منظر نگاه پیر! كھ برخي از سالكان كھ بواسطھ شب زنده داري ذاكرانھ و 

  یاي صادقھ ھستند این نزوالت افالكي را درك و شھود مي كنند.ؤعرفاني داراي ر
  

ھ طبقات نفس در ھر مرحلھ از سلوك و از ھر طبقھ اي از آن حي و حاضر و تحت تأثیر قرار دارند پس از آنجا كھ ھم -٣٧
  یاھا، در ھر مرحلھ از سلوك خودنمائي مي كنند.ؤتجلیات نوریشان ھم بصورت حاالت و احساسات و مشاھدات و ر

  
واحده رخ نماید و سالك موفق بھ دیدار تجلیاتي  پس چھ بسا در قلمرو مثالً نفس لوامھ، بارقھ ھائي از نفس مطمئنھ یا -٣٨

  از حق شود كھ بھ مثابھ حاالت ھستند نھ لزوماً مقامات!
  

پس در ھر قلمرو و طبقھ و مرحلھ اي از سلوك، ھم احوالي از خود آن طبقھ حضور دارد كھ البتھ غالب است و ھم  -٣٩
دیگریست كھ مقام محسوب نمي شود احوال مراحل و طبقات ھ ك گھگاھي تجلیاتي از طبقات ماقبل و یا مابعد بارز مي شود

  و یا حتي رجعت كافرانھ از طبقات قبل است كھ جملگي ذكر محسوب مي شوند.بلكھ بھ مثابھ پیشگوئي یا پیش بیني 
  
و یاھاي خود بازي كند و یا آنرا بھ بازار برد و از آن صور موھوم ؤپس سالك حق ندارد با حاالت و عواطف و ر -۴٠

مالیخولیائي بسازد و امر را بر خود مشتبھ سازد بلكھ بایستي بقدرت تفكر و معرفت و حكمت و بھ یاري پیرش بھ درك آن 
نایل آید و آنرا تبدیل بھ اذكار الھي نموده و اسماي ویژه آنرا بخواند و بر زبان راند. طلب ذكر از پیر یكي از وظایف و 

نباید بي ذكر باشد. و ذكري كھ در او بي خاصیت و منفعل و سھوي شده ترك شود  ملزومات واجب سالك است و سالك ھرگز
و ارتقاء یابد. سالك بي ذكر، مثل قایق سوار بي پارو است كھ قایقش بازیچھ باد و ھوا و طوفان است و از راه ھدایت 

   سرگردان شده است.
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  در باب تقوا و عقل -24
  
  

  اهللا الحقسم ب
  
صد و بیست و چھارھزار پیامبر آمدند تا بھ بشر تقوا بیاموزند. عصاره نبوت ھا تقواست و محمد مصطفي متقي ترین  -١

انسان تاریخ است و در كمال تقوا بود كھ بھ معراج رفت یعني بھ كمال قرب الھي رسید، زیرا تقوا یعني ترس و پرھیز از خدا 
از خود و اراده اماره خویشتن است. و انسان بمیزاني كھ از خود مي پرھیزد و از خود كھ عین ترس و پرھیز و دوري 

بیرون مي آید شاھد بر خود مي شود و بر خود معرفت و احاطھ مي یابد و این احاطھ و شناخت بر نفس اماره است كھ 
اراده بھ ھا و خواستن ھا و ماھیات و وسوسھ ھاست و عرصھ ھوس  بیروني ترین پوستھ نفس است كھ در معرض دنیا و

تصّرف و سلطھ و فسق است كھ دنیا را اعم از خیر و شر بي قید و شرط مطالبھ مي كند. و تقوا براي نظارت بر نفس اماره 
  و نھي از شر! پس تقوا مدیریت دنیا بھ حكم عقل و شرع است. كند است تا آنرا امر بھ خیر و معروف

  
ھ او خودش اھل تقوا را تعلیم میدھد و فرقان مي آموزد. و فرقان عقل تشخیصي و فرق خداوند در كتابش مي فرماید ك -٢

است فرق بین خیر و شر و حق و ناحق و راست و دروغ! پس انسان بي تقوا فاقد چنین تشخیصي است و لذا در مدیریت و 
ھم خود ادامھ حیات حیواني و غریزي در خطر و شرر و خسران است و براي تدبیر دنیاي خود سرگردان و درمانده و دائماً 

  محتاج ارباب و فرمانده و قوانین قھار و جزائي است. 
  
 اگر در بشر مدرن شاھد اینھمھ تبھكاري و فساد و درماندگیھا در ابتدائي ترین امور حیاتي ھستیم كھ حتّي در اداره غرایز -٣

خود ھمچون تغذیھ و امور جنسي صدھا بیماري جسمي و رواني را با خود حمل مي كند بدلیل فقدان حداقل تقواست كھ بشر 
و بھداشتي محروم ساختھ است كھ براي ھمھ امور مدرن را از حداقل عقل تشخیصي و فرقان غریزي و اجتماعي و اقتصادي 

تر از قبل را مطالبھ مي كند و با وز بھ روز قوانین قھار جزائي شدیدزندگاني محتاج مشاور است و در مسائل اجتماعي ر
اینحال ناھنجاریھا و ناامني روزافزون است. بحران مدرنیزم، بحران تقواست كھ این بي تقوائي ویژه بواسطھ تكنولوژیزم بھ 

ت و لذا تقوایش از دست رفتھ اراده اش تسخیر شده اسغایت انفجار و جنون رسیده است زیرا انسان تكنولوژي پرست تمام 
  است زیرا تقوا ھمان كنترل اراده و احاطھ بر اراده خویشتن است و مھار نفس اماره! 

  
نفس اماره بشر مدرن در سیطره اراده شیطان آریل(تكنولوژي) از كنترل و اراده اش خارج شده است و این انھدام  -۴

راه داشتھ است و بدین دلیل است كھ بشر مدرن حتّي بھ لحاظ معیشت ھمھ غریزي اش را ب -تقواست كھ انھدام عقل معیشتي
  از حیوانات ھم پست تر گشتھ است. 

  
نفس دنیوي و دنیاپرست است كھ ھمھ غرایز در آن مستقر و نھفتھ اند كھ بدون عقل فرقاني افسار گسیختھ  ،نفس اماره -۵

ني محصول تقواست. پس انسان بي تقوا فاقد چنین عقلي و مسخ و تبھكار شده و بھ تصرف شیطان درمي آید و عقل فرقا
  است و انسان مدرن در بحران فرقان مي سوزد.

  
فرقان، عقل تشخیص و فرق خوب و بد و باید و نباید است كھ اساس آن بر احكام شریعت استوار است كھ واجبات و  -۶

محرمات حداقل حدود آن مي باشد. و ھركھ این حداقل حدود الھي را رعایت كند بھ عقل فرقاني در خویشتن نائل مي آید كھ 
پدیده ھد و انتخاب كند. و عصر جدید كھ عصر ظھور لحظھ بھ لحظھ مابقي پدیده ھا را از نزد خود فرق نھد و تشخیص د

ھائي است كھ از مھد تكنولوژي مي جوشد بیش از ھر زماني نیازمند عقل فرقاني است واسفا كھ حداقل این عقل سنتي ھم 
  در جوامع مدرن تباه گشتھ است.

  
  ح شرع وجود ندارد. فرقان، عقل اجتھادي است و اجتھاد عقالني در اموري كھ حكم صری -٧
  
قدرت تقوا، عقل فرقاني حاصل آمد و نفس اماره تحت تعلیم و تربیت این عقل درآمد و بھ عقل لوامھ (تّواب) ھ آنگاه كھ ب -٨

فرقاني بھ منبع الھام  -قدرت معرفت نفس بھ عقل ملھمھ در نفس ملھمھ پیوست عقل اجتھاديھ پیوست و از قلمرو توبھ ب
فرد یك مجتھد است و او را عاقل بھ فطرت خوانند كھ عقل فطري در او زنده و خالق گشتھ است. این  غیبي پیوستھ است و

  ھمان قلمرو فقھ و پیدایش فقیھ در معناي قرآني است. 
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عقل حیواني كھ عقل خیر و شر در امور حیاتي و مرگ و زندگي  حتّيھیچ عقلي نیست پس بدان آنرا كھ تقوا نیست  -٩

  است. و اینست مبرم ترین مسئلھ بشر مدرن! 
  

قرار دارد كھ شعار اخالقي مدرنیزم است كھ آزادي ھم » عشق و حال«در نقطھ مقابل تقوا، بولھوسي و مكتب اصالت -١٠
حاصره و مصادره شیطان است و جز شرارت و فسق بھ دل نامیده مي شود: آزادي ھرچھ دل بخواھد! البتھ دلي كھ در م

اي ھات و وسوسھ ئالقا ھبنا نھاده شده اند كآدمي القاء نمي كند! و لذا عرفانھاي دجالي این دوران ھم بر ھمین اساس 
جماعت باشي لحق مي زنند! پس ھیھات كھ از این اشیطان در دل را الھام و مكاشفات قدسي مي پندارند و لذا اكثراً كوس انا

  تي را عرفان بداني!سپر و این شیطان
  

  پس محور تقواي بشر مدرن اتفاقاً مبارزه با دل خویش و اراده نفساني خویشتن است!  -١١
  

كسي كھ آنرا اراده مي نمود ممكن بود ولي امروزه دیگر چنین نیست و  رحداقل تقواي شرعي تا چند نسل پیش براي ھ -١٢
شرعي نیازمند حمایت و والیت روحاني اولیاي الھي است تا بتواند دل خود را از سیطره  -ي عرفيبراي رعایت حداقل تقوا

  شیطان برھاند و سپس تازه در رویاروئي با نفس اّماره قادر بھ رعایت حداقل تقوا گردد. 
  

هللا كھ قلمرو عرفان تا نفس اماره مغلوب عقل دیني نشود و بھ نفس لّوامھ و ملھمھ ملحق نگردد عرصھ تقرب الي  -١٣
  عملي و سیر و سلوك عرفاني است آغاز نمي گردد. 

  
پس آنچھ كھ تا چند نسل قبل تحت عنوان شریعت و تقواي شرعي بواسطھ رسالھ ھاي عملیھ مراجع دیني و در ارتباط  -١۴

  ممكن است.  با مشایخ شرع ممكن بود امروزه فقط تحت الشعاع اقتدار روحاني و جذبھ عرفاني اولیاء و عرفا
  

آنانكھ مي پندارند بدون گذار از شریعت و تقواي نبوي مي توان بھ طریقت و عرفان ولوي(علوي) وارد شد سخت در  -١۵
اشتباه ھستند و اصول اّولیھ معرفت را نمي دانند و از شناخت نفس انسان غافلند. متأسفانھ اكثر فرقھ ھاي درویشي و 

  باوري ھستند كھ بھ چنان عواقب فجیعي رسیده اند.  سالسل عرفاني در كشور ما بر چنین
  

و رجعت بسوي ازلیت است بازگشت و صعود و هللا عرفان عملي و سیر و سلوك عرفاني كھ ھمان وادي سیر الي  -١۶
عروج از ھمان راه نزول نبوتھاست. پس كسي كھ آداب و قوانین و معارف نزول را نمي شناسد و نفس خود را با آن انس 

ده است چگونھ این راه بازگشت را كھ بسیار خطرناكتر و سخت تر است طي مي كند. آیا از آسمان بھ زمین فرود آمدن ندا
  سوي آسمان پرواز نمودن؟ھ آسانتر است یا از زمین ب

  
تقوا، آداب و قوانین پاك شدن از ثقل و سنگیني ھاي زمیني و مادي و غریزي است و سبكبال گشتن جھت پرواز و   -١٧

  عروج و تقرب الي هللا!
  

كسي كھ در غل و زنجیرھاي غرایز و امارگي نفس خویش اسیر و دربند است چگونھ بھ طبقات لطیف تر و عمیق تر  -١٨
   نفس خود راه مي یابد.

  
خویشتن است. كسي كھ در بند دنیا و اشیاء و مملوكات و غرایز خویش است كھ در جھان ھ الي هللا بازگشت بسیر  -١٩

  بیرون تأمین مي شود چگونھ امكان رھا كردن این غل و زنجیرھا را دارد تا بر باطن خود وارد شود. 
  

امر بھ تقوا، پرھیز از پرستش نفس اماره و خودمحوري است تا نفس در دام جھان بیرون نیفتد و ثقیل و سیاه و  -٢٠
سنگین نشود زیرا روح بایستي از این ثقیلترین پوستھ نفس عبور كند تا بھ طبقات لطیف تر در خویشتن برسد و در ذاتش 

  بھ حق ملحق گردد. 
  

ئي، ظلمت زدائي، شقاوت زدائي و خاك زدائي مي كند تا روح بتواند از این جو وجود وارد تقوا، نفس اماره را ثقل زدا -٢١
شود و بگذرد و بھ نفس لوامھ و ملھمھ برسد كھ قلمرو عقل الھي و فرقان است و فقھ و اجتھاد! و این سرآغاز سلوك 

اینك بسوي پروردگارت بیا و بر  عرفاني بسوي نفس مطمئنھ است و حریم قدسي پروردگار كھ فرمود: اي نفس مطمئنھ
  بھشت او وارد شو!
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پس سیر و سلوك عرفاني و رجعت الي هللا با مقام اجتھاد قلبي و عقل فرقاني آغاز مي شود و این مقام متقین است كھ  -٢٢
طریقت و امامان  آماده ورود بر جنات نعیم ھستند كھ بھشت نور امام است زیرا نعیم جز اولیاي الھي نیستند كھ ھمانھا پیران

  معرفت مي باشند.
  

اینست كھ در آخرالزمان الجرم شریعت و طریقت در رابطھ با اولیاي الھي و عارفان واصل توأمان آغاز مي گردد. و  -٢٣
حتّي اھل شریعت محض ھم قادر نیستند كھ بقدرت رسالھ ھاي عملیھ مراجع دیني، احكام دین را صادقانھ در زندگي جاري 

سرعت دچار نفاق شده و با دین بھ بن بست و عذاب میرسند. و اینست راز غرب زدگي و غرب پرستي ھ الجرم بسازند و 
جوامع دیني و مخصوصاً اسالمي كھ بھشت خود را مھاجرت بھ غرب مي دانند و براي مھاجرت بھ غرب بھ آب و آتش مي 

از نفاق حاكم بر جوامع اسالمي و الحاق بھ كفر بي ریاي  زنند كھ فجایع آنرا ھر روزه در سراسر جھان مي شنویم. این فرار
  حاكم بر جوامع غربي است. 

  
اینست كھ امروزه حتّي براي رسیدن بھ حداقل تقوا و عقل معیشتي و حیواني نیازمند معارف عرفاني ھستیم و بھ كمتر  -٢۴

  ظ عقل دنیوي را ھم نداریم.از قدرت روحاني و جذبھ عشق عرفاني توان حف
  

آنچھ را كھ گاندي بزرگ درباره ملت ھند مي گفت امروزه شامل حال كل بشریت است كھ: اكثراً مي پندارند كھ من مي  -٢۵
حالیكھ فقط مي خواھم آداب خوردن و جماع كردن را بھ آنان  خواھم ملت ھند را بھ نیروانا(مقام وحدت وجود) برسانم در

  تعلیم دھم!
  

مراتب مشتریان ھ نھاي دجالي ھندي و انگلیسي و آمریكائي و روسي در جوامع اسالمي باگر امروزه شاھدیم كھ عرفا -٢۶
و پیروان بیشتر و جدّي تري دارند دال بر حقیقت تلخي است و آن فقدان عرفاني اسالمي زنده و اّمي بھ زبان عامھ مردم و 

  بھ منطق بشر مدرن است.
  

ً بیشتر از نصایح البتھ اخیراً شاھد برنامھ ھاي متنوع شبھ عر -٢٧ فاني در رسانھ ھاي جمعي ھستیم كھ متأسفانھ اساسا
و حقوق بشري است و نوعي اسالمیزه كردن اخالقي نیست كھ غالباً استفاده از روایات اسالمي در توجیھ اخالق رومانتیكي 

دردان مي خورد جھت  درد اشراف و بيھ تجّملي در سطحي ترین آداب زندگیست كھ آنھم فقط بلیبرالیزم و نوع دوستي 
  تزئین معنوي زندگي سراسر فسق!

  
ي را كمترین احساس و دركي نسبت بھ تقوا نیست و عقالنیت در رنسل اینترنتي و ماھواره اي و بازیھاي كامپیوت -٢٨

ین معناي مدیریت فسق است كھ عرفانھاي دجالي ھم این فسق و جنون و عنان گسیختگي را تقدیس و تبیھ نزدشان حداكثر ب
  متافیزیكي و سیرنرژیكي مي كنند. 

  
در نسل ھائي كھ ھنوز خیلي مدرن و صنعتي و الكترونیكي نشده بودند زمان و مكان بطور طبیعي غل و زنجیرھائي بر  -٢٩

نفس اماره بودند كھ امارگي را محدود و محصور نمودند ولي تكنولوژي مدرن كھ بزرگترین شاخصھ اش شتاب است 
عنان گسیختگي و بي ارادگي زماني را گسستھ است و لذا نفس اماره را بھ غایت  -حدودیتھاي مكانيبسیاري از این م

ده اكشانیده است و در عوض خود تكنولوژي تبدیل بھ قدرتمندترین مھار و اسارت تن و روان شده است و این اسارتي در ار
كھ شیطانزدگي و مالیخولیاست تا آن حد كھ فرد جز  شیطان است. و لذا بزرگترین مسئلھ بشر تكنولوژیستي نھ بي تقوائي

  شیطان اراده اي ندارد.
  

و بھ بنابراین پرواضح است كھ نخستین اقدام تقوائي جھت نجات اراده خود از سیطره شیطان آریل یعني تكنولوژي  -٣٠
اقدام بھ مثابھ مقدمھ اي بر ارتباطات است یعني تلفن ھمراه و اینترنت و ماھواره و تلویزیون! و این خصوص تكنولوژي 

كھ در سیطره  تقواست. زیرا تقوا بھ معناي نفس اماره را تحت فرمان عقل دیني و شریعت قرار دادن است. و واي بر كسي
  پرستي است.  شیطان آریل، این شیطان را با نماز و شرعیات تطھیر و تقدیس ھم مي كند كھ مصداق آشكار شیطان

  
فعالیّت تقوا سراسر رابطھ است و تقواي فردي قلمروئي بسیار حقیر و محدودي دارد كھ از خواب و بدان كھ قلمرو  -٣١

  دیگران نمي تواند بود. اخوراك فراتر نمي رود كھ تازه ھمین دو فقره ھم بي ارتباط ب
  

و تجارت نفساني است و یا بر میزان حقوق و است روابط آدمھا با یكدیگر یا بر مبناي ارضاي متقابل نفس ھمدیگر  -٣٢
ا زود شیطان وارد مي شود و بر ھر دو مسلط مي گردد و رابطھ را بھ تباھي و عداوت یحدود الھي! كھ در حالت اول دیر 

  مي كشاند. كھ این مسئلھ در رابطھ خانوادگي و بخصوص زناشوئي ھزار چندان شدیدتر عمل مي كند.
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ف، رضایت متقابل افراد از ھمدیگر است فسق و دروغ و شیطنت اجتناب ناپذیر است زیرا ھریك از در رابطھ اي كھ ھد -٣٣
ً مقصدي جز بھ پرستش كشانیدن دیگري نسبت ب خودش ندارد و این اراده بھ پرستیده شدن قلمرو ابلیسیت ھ طرفین نھایتا

بھ مرحلھ تكوین مي یابد در لباس دوستي و عشق  نفس است و ابتالي بھ شرك كھ ظلم عظیم است و این ظلم متقابالً مرحلھ
  و ایثار كھ سراسر فریب است كھ این فریب در پایان كار آشكار مي شود. 

  
بھ معناي رعایت تقواي الھي بدین معناست كھ در زندگي فردي و ارتباطي میزان را رضایت نفس خود یا » اتقوا هللا« -٣۴

دیگران را خوش او را كھ رسوالنش آورده اند، میزان قرار دھید ھرچند كھ  دیگري قرار ندھید بلكھ رضاي الھي و حكم
  - قرآن» دین را براي خدا خالص كنید ھرچند كھ مشركان را ناخوشایند است«نیاید. 

  
دھد كھ ھر یك از طرفین قصد  پس طبیعي است كھ اشد بي تقوائي در روابط عاطفي و بھ اصطالح عاشقانھ رخ مي -٣۵

  و پرستیده شدن خود را دارد. رضایت دیگري 
  

رضاي دیگران یك بھانھ است و ھدف پنھانش پرستیده شدن خویش در رابطھ با دیگران است. پس بي تقوائي در ھمھ  -٣۶
ھواي نفس خود را «ا پرستیدن كھ اساس شرك است و ظلم: دجا جز خودپرستي منظوري ندارد و این یعني خود را بھ اسم خ

  - قرآن»شرك و ظلم عظیم است نخدا مي خوانند و ای
  

پس تقوا براي اینست كھ آدمي دچار توھم و مالیخولیائي نشود كھ نفس خودش را خدا پندارد و بپرستد و بر سر نماز  -٣٧
سجده اش نماید. پس تقوا بزرگترین و بلكھ تنھا عامل و روش پیشگیري و درمان حماقت و مالیخولیاست كھ بشر مدرن بھ 

  رش مي باشد. تمام و كمال دچا
  

امروزه بھ لحاظ رواني عصر اسكیزوفرنیا مي باشد كھ ھمان بیماري مالیخولیاست كھ حاصل بي تقوائي مي باشد پس  -٣٨
و مالیخولیا و اسكیزوفرنیا یعني اینكھ آدمي خود را با كس دیگري عوضي بگیرد كھ این كس از درماني جز تقوا ندارد. 

ود را خالق مي پندارد و مي پرستد بھ لحاظ منطقي وارونھ مي شود پس آدم بي تقوا جنس انس یا جن است. مخلوقي كھ خ
  بي عقل نیست بلكھ ضد عقل است. و این كل مسئلھ انسان مدرن است: وارونگي!

  
پس باید اذعان كرد كھ آدمي كھ تقوا ندارد از عقل بي بھره است حتّي اگر بوعلي و ارسطو و نیوتون و انیشتن باشد.  -٣٩

و اخبار و اطالعات و معلومات عاریھ اي است. كسي كھ عقل ندارد دریائي از این علوم عاریھ اي  دزیرا عقل غیر از سوا
رساند و فقط استكبار و ستمش را تغذیھ مي كند و شیطان را  جز غل و زنجیري بھ گردنش نیست و كمترین خیري بھ او نمي

  مي پرورد. 
  
متقین است ھمان حیات عقالئي است كھ حیاتي در آغوش طبیعت پاك و رزق الھي است  و جنات نعیم كھ قلمرو حیات -۴٠

  طبق توصیف قرآن كریم!
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  در باب زناشوئی و ازدواج - 25
  
  
   رئوفبسم اهللا ال

  
دھد. پس درك مي كنیم كھ  خداوند در كتابش مكرراً مي فرماید كھ خودش از جنس نفس ھركسي برایش ھمسري قرار مي -١

ازدواج و انتخاب ھمسر، امري مستقیم از جانب اراده الھي است بر حسب كم و كیف نفس ھر بشري! پس این گزینشي بین 
اوست نھ بھتر و نھ كمتر از او! درك و تصدیق این امر از خود انسان و خدایش مي باشد. پس ھمسر ھركسي دقیقاً در شأن 

ي در حیات زناشوئي است زیرا بخش عمده اي از مظالم زناشوئي كھ بصورت حق بجانب ھم رخ مسائل طراز اّول عرفان
میدھد حاصل ناباوري درباره این حق الھي است. ولي درك و تصدیق مستمر این حق موجب مي شود كھ زن و شوھر ھرگز 

حساس برتري و این باور كھ ھمسرشان چنین احساس برتري در قبال ھمسر نداشتھ باشند و بر عدالت عمل كنند. زیرا این ا
  ستم و خیانتي در رابطھ است.  ردر شأن و حقشان نیست، اساس رسوخ شیطان استكبار و اذن ھ

  
اگر ھمسر ھركسي از نفس خود اوست و حوا ھم در خلقت ازلي از بطن آدم رخ نموده است پس ازدواج ھمان ازدواج با  -٢

ھركسي است. پس آدمي ھر كاري كھ با ھمسر خود مي كند و با ھر چشم و خویش است و اتحاد ظاھر و باطن نفس 
قضاوتي كھ بھ او دارد با خودش ھم چنین است. و بدینگونھ سرنوشت ھركسي بر ھمین اساس رقم مي خورد: ظلم نمي كنید 

  خودتان! و...ھ خودتان! خوبي نمي كنید اال بھ اال ب
  
سر، امري بیھوده است زیرا خواه ناخواه خداوند بر حسب ماھیت ھركسي پس نگرانیھاي ھركسي در باب انتخاب ھم -٣

عین خود دھد. پس آدمي كافیست كھ نگران ماھیت خودش باشد چون ھمسري كھ برمي گزیند  برایش ھمسري قرار مي
كھ خودش  كھ ھمسري بھتر و برتر و عاقلتر و پاكتر و مھربانتر نصیبش شود بایستي تالش كند اوست. پس اگر مي خواھد

زنان «تا قبل از انتخاب ھمسر، ارتقاء معنوي یابد و مؤمن و پاك شود تا ھمسري چون خود او مؤمن و پاك نصیبش گردد. 
» مؤمنھ با مردان مؤمنھ، زنان ناپاك با مردان ناپاك، زنان فاسق با مردان فاسق، زنان كافر با مردان كافر... ازدواج مي كنند

پس اگر كالم خدا را قبول داري ھرگز مپندار كھ ھمسرت در شأن تو انون الھي در امر ازدواج است. و این بیان ق -قرآن كریم
نیست و تو عاقلتر و مؤمن تر و عاشقتر از اوئي! این قاعده فقط درباره برخي از اولیاي الھي مستثني است زیرا كھ براي 

تند و چھ بسا بھ امر او با زني كافر ازدواج كنند مثل برخي خودشان زندگي نمي كنند و مرید اراده او و مأمور بھ حق او ھس
  كھ مظھر عصمت حق ھستند و در ازدواج با زني كافر، مبتالي بھ كفرشان نمي شوند.  عياز ائمھ ھد

  
خود آید و ایمان آورد كھ در اینصورت یا ھمسرش ھم ایمان مي ھ ممكن است كھ كسي در طول زندگي زناشوئي بتدریج ب -۴

و یا خداوند طالقشان را جاري مي سازد. و یا بعكس ممكن است كھ فرد با ایمان ازدواج كند و در مسیر زندگي بھ كفر آورد 
گراید كھ در اینصورت یا ھمسرش ھم ھمراه و ھم كیش او مي شود و یا از او جدا مي گردد. بسیار بعید است كھ فرد با 

  انش را از دست ندھد مگر اینكھ بھ مقام اخالص و والیت رسیده باشد. زیست كند و ایم يایماني بتواند با ھمسر كافردل
  
از آنجا كھ ھمسر، جلوه بیروني نفس فرد است پس حق ندارد كھ مطیع و مرید او شود كھ این عین خودپرستي است.  -۵

بھ لحاظ امور دنیوي پس رعایت تقواي الھي در زناشوئي حیاتي تر از ھر رابطھ دیگریست. و طبق قانون الھي زن بایستي 
مثل معیشتي و روابط اجتماعي تحت والیت امر شوھر باشد ولي بھ لحاظ باطني مرد حق ندارد زنش را مطیع و ھمتاي خود 
بخواھد و در احوال و عواطف و اعتقاداتش تجسس نماید. و حدود اطاعت زن از مردش ھم در شرع مقدس در ھمھ امور 

  ي شك و بازي ھم ندارد. واضح و تبیین شده است پس ھیچ جا
  
تحت والیت زن است  و عاطفي و اینكھ زن بایستي تحت والیت دنیوي مردش باشد بدین دلیل است كھ مرد بھ لحاظ باطني -۶

پس زن با پذیرش والیت بیروني و دنیوي مردش، عدالت را رعایت مي كند. اگر بھ لحاظ باطني و ظاھري مرد تابع زن باشد 
  سوي ظلم و فسق و خیانت و عداوت میرود. ھ این زندگي ب

  
چون زن مظھر باطن مرد است یعني ظھور غیب اوست یعني وجھ جنّي مرد است و درست بھ ھمین دلیل بسیار شدیدتر  -٧

حوائي وارد شد. و مسئلھ  -از مرد امكان ابتالي بھ اجنھ و شیاطین را دارد ھمانطور كھ ابلیس از طریق حوا بر رابطھ آدم
ً حاصل ابتالیش بھ اجنھ و شیمكر  ن است و اینكھ معموالً مردان در ھمھ عمرشان متحیر زنان طاو كید عظیم زن ھم تماما
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خویشند و بقول معروف ھرگز بھ نیت باطني آنان در ھیچ امري پي نمي برند زیرا دائماً در وسوسھ شیطان مي اندیشند و 
شان در نمي آورند. مگر اینكھ ایمان آورند و براستي و صادقانھ والیت احساس مي كنند. یعني خود زنان ھم سر از كار خود

  شوھر را در امور بیروني پذیرا شوند تا از احاطھ شیطان مصون بمانند. 
  
زني كھ از جانب شوھر والیت نمي پذیرد بر فرزندان خود ھم والیتي ندارد و بازیچھ بچھ ھاست و از این بابت دائم در  -٨

ش مسئلھ دار است تا اینكھ بچھ ھا را از خانھ بیرون مي كند بھ بھانھ ھاي متفاوت! مثل مھدكودك و عذاب و با شوھر
  كالسھاي ھنري و آموزشي و امثالھم! و یا بدست كامپیوتر و بازیھاي رایانھ اي مي سپارد كھ عین تحویل بھ شیطان است. 

  
والیت امریست كھ در ایمان مرد مستقر است پس مردي كھ داراي امامي زنده نیست و از او اطاعت و والیتي نمي پذیرد  -٩

فاقد ایمان و لذا تھي از ھر والیت و اراده مستحكم و برحقي است پس نمي تواند بر زنش والیتي داشتھ باشد حتّي اگر زنش 
ا زنش در ھر امري بازي مي كند تا مسئول ھیچ امري نباشد. یعني ھمھ امور زندگي والیت پذیر باشد. و چنین مردي دائماً ب

را بھ زنش محول مي كند تحت عنوان عشق و آزادي و ایثار، تا مسئول نباشد. این زناشوئي بسرعت بدست شیطان مي افتد 
  و آن زندگي را تباه و دیوانھ خانھ مي كند. 

  
  »! فریاد زن«آثار ما در این باره رجوع كنید بخصوص كتاب در باب مكرھاي زناشوئي بھ سائر -١٠
  

یل نشان داده ایم دعوي عشق و ایثار، بزرگترین و لطیف ترین شیطان زناشوئي صھمانطور كھ در سائر آثارمان بھ تف -١١
  - قرآن» آنانكھ مادینگي را مي پرستند شیطان را مي پرستند«است كھ زندگي را بسرعت بھ نابودي مي كشاند. 

  
   زني كھ تحصیل و اشتغال را بر بچھ داري ترجیح میدھد ھرگز مادر نمي شود ھرچند كھ چندین بچھ بزاید.  -١٢
  

مادریت بزرگترین مقام معنوي براي زن است كھ نتیجھ تقواي زن و والیت پذیري صادقانھ او از شوھر است. زني كھ  -١٣
دانش را دوست بدارد و لذا فرزندانش تبدیل بھ عذاب روح او مي شوند و او از این والیت سر باز زند ھرگز نمي تواند فرزن

  بازیچھ شیطان و منتقم از شوھر و فرزندان!
  

چنین جھادي، تقوایش برعلیھ اراده بھ پرستیده شدن در قبال شوھر است و بدون  جھاد اكبرش تقواي زن در یك كلمھ  -١۴
  سراسر ریائي و دینش منافقانھ است. 

  
نباشد حجاب او ھم پناھگاه راده او عصمت زن ھم اراده بھ دیده نشدن و جلوه نكردن در چشم نامحرمان است. اگر این  -١۵

  و مخفیگاه شیطان است. 
  

مردي كھ بچھ ھایش را از مادر محروم مي كند تا از زنش بعنوان رزاق خانھ اش بھره گیرد رزقي را كھ خودش ھم بھ  -١۶
تش مي كشد زیرا این از مصادیق ربا(زیاده خواھي) است و ربا آتش است. این تجربھ را ھمھ خانواده خانھ مي آورد بھ آ

  ھائي كھ روزي آورشان زن است درك مي كنند مگر اینكھ جز زن روزي آوري نباشد. 
  

بھ خودش سوق  مردي كھ در امور دیني و اخالقي بھ زنش امر و نھي نمي كند او را تحویل شیطان داده و بھ خیانت -١٧
مي دھد و بچھ ھایش را ھم محروم از والیت مادري و تربیت و عقل مي سازد و خانھ اش را بكلي بدست شیطان مي سپارد. 

  خانھ اي فاقد نظم و آرامش و حرمت و محبت كھ در آن ھیچ كس مسئول ھیچ چیزي نیست.
  

مسرش والیت و امر و نھي ندارد درواقع بھ خودش مردي كھ بر اساس شریعت الھي و اخالق و تكالیف و وظایف بھ ھ -١٨
  امر و نھي ندارد و فردي بولھوس و فاسق است زیرا زن، ظھور باطن مرد است.

  
احساس عشق و ایثار مرد بھ زن، جز عشق و ایثارش بخودش نیست زیرا زن، نفس مرد است. پس عشق و ایثارش  -١٩

ر رابطھ اي كھ سراسر نیاز است عشق و ایثاري جز تقوا و امر بھ را ھیچ حق و ھنري نیست و عین خودپرستي اوست. د
  حقوق الھي نیست. زیرا ھر رفتاري كھ موجب رضاي طرف مقابل باشد عین رضاي خویشتن است.

  
اینست كھ ھمسرت را امر بھ تقوا و حدود الھي كني ھرچند كھ از تو بیزار گردد و بھ عشق و ایثار و از خودگذشتگي  -٢٠

ند و جماع نكند. میزان عشق و ایثار و محبت، حدود الھي و تقواست كھ ھمسر و فرزندانت را دعوت بھ تو پشت ك
تقوا و عقل و تربیت و رشد و ھدایت و سعادت دو دنیاي آنھا را بخواھي نھ عیش و رضایت  خداپرستي كني نھ خودپرستي!
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نژادت را بر رضاي خودت! و رضاي خدا را بر  و رضاي خدا را بر رضاي نژادت ترجیح دھي و رضاي دمدمي خودت را!
  رضاي خودت!

  
اگر امروزه بچھ داري و بحران تربیت بچھ تبدیل بھ یك معضلھ جھاني شده تا آنجا كھ سدي محكم در مقابل ازدواج شده  -٢١

این فرزندان از از فرزندان طالق ھستند. است حاصل مرگ والیت زناشوئي است. فرزندان این مرگ، ھزاران بار مفلوكتر 
  .ھا بھ بار مي آیند بي ھویت ترند و در قحطي عاطفھ و عقل و اراده جان مي كنند گاهبچھ ھایي كھ در پرورش

  
و ادعا مي كنند كھ دو دوست ھستند و نھ زن و شوھر، بھ عاقبت فجیعي  كساني كھ با شعار برابري ازدواج مي كنند -٢٢

و فقط پوششي براي فرار از مسئولیت است كھ: ما ھر دو برابریم پس  مي رسند زیرا این بھ اصطالح برابري و دوستي فقط 
ي مسئولیتي و بي مي شود. این ب قدیسھیچ كس مسئول نیست! این بي تعھدي و رذالت تحت عنوان ازدواج دوستانھ ت

و زن بھ سوداي برتري جوئي اش نمي داند چھ كاله  غیرتي مرد، لباس عشق و ایثار بھ تن كرده و تازه بر زن منت ھم دارد
  نھاده است.خود بزرگي بر سر 

  
بچھ این از حماقت دختران مدرن است كھ ھمسر ایده آل خود را ھمسري مرید و بازیچھ خود مي دانند كھ ھمان پسران  -٢٣

ننھ و بي اراده ھستند كھ در خانواده ھائي پرورش یافتھ اند كھ زن و مرد برابر و بلكھ قلمرو سلطھ زن ساالري بوده است. 
جستجوي پسران بچھ ننھ و زن ذلیل ھستند در ھمین نوع خانواده ھا پرورش یافتھ  بھھمانطور كھ این دختران كھ دربدر 
ائي ھستند كھ دخترانش ضد زنانیت خود ھستند و پسرانش ھم ضد مردانگي! پس نسلي اند. این نوع خانواده ھا مولد نسل ھ

بھ لحاظ روحي عقیم و بلكھ ضد وجودند و ضد فطرت و لذا ضد مذھب و تقوا! چنین والدیني دوزخ را در دو دنیا براي خود 
یف نیست. جنایتي كھ مولّد نابودي نسل خریده اند و تحت عنوان عشق و ایثار و برابري مرتكب جنایتي شده اند كھ قابل توص

  ھاست و باعث پیدایش ھمجنس گرائي و ایدز و خودكشي و اعتیاد!
  

دھد كھ عصمت زنش در جامعھ تباه گردد و روحش در جستجوي پول  مردي كھ زنش را دوست داشتھ باشد اجازه نمي -٢۴
  شوند.  سیاه شود و دلش سنگ گردد و بچھ ھایش در قحطي عاطفھ مادري دیوانھ

  
و زني كھ شوھرش را دوست داشتھ باشد بدنش را وجھ المصالحھ خواستھ ھاي خود نمي سازد و عمالً نقش روسپي  -٢۵

مجامعت و  را براي شوھرش ایفا نمي كند. و مردي ھم كھ زنش را دوست داشتھ باشد بدن زنش را نمي خرد و از بابت
كند و بدین  دھد و اگر ضروري باشد بھ حكم الھي زنش را تنبیھ مي تمكین جنسي كھ وظیفھ الھي زن است بھ زن باج نمي

  طریق روسپي گري را از سرش پاك مي كند. 
  

نزد زن ، تمكین جنسي یعني امكان برقرار شدن رابطھ جنسي سالم و باعّزت در هبدان كھ طبق حكم الھي و قاعده غریز -٢۶
است و زني كھ این مھمترین وظیفھ زناشوئي را ادا نمي كند و با آن مكر مي ورزد عمالً بي عصمتي و روسپي گري و 
شیطان را بھ رابطھ مي كشاند و این رابطھ را از عزت و حرمت و شرف تھي ساختھ و تبدیل بھ یك رابطھ پورنوگرافیكي مي 

  رابطھ است كھ ھمان زناي پنھان و باطني مي باشد.سازد كھ قلمرو رسوخ شیاطین و خناسان بھ 
  

آمده كھ ما بارھا از آن سخن نموده ایم و آن قلمرو  ٢٢٣بدان كھ زناشوئي عرفاني ھمانست كھ در سوره بقره آیھ  -٢٧
  لقاي الھي است در رابطھ جنسي و عاطفي و باالتنھ اي!

  
ھر دلیلي كھ باشد، خواه ناخواه زمینھ رواني خیانت و زنا را  ھداند ب كسي كھ ھمسر خود را الیق و ھم شأن خود نمي -٢٨

  بر خود ھموار ساختھ است. 
  

رابطھ جنسي و یا حتّي صرفاً عاطفي با جنس مخالف در دوره قبل از ازدواج(با غیر ھمسر) لطمھ و خسراني بر آینده  -٢٩
چندان  ست. و این لطمات روحي در زن ھزارزندگي زناشوئي است كھ چھ بسا ھمھ عمر باقي مي ماند و قابل جبران نی

فع كننده است كھ این مسئلھ در رابطھ جنسي كامالً دشدیدتر و عمیقتر است زیرا زن موجودي پذیرنده است و مرد ھم 
  مشھود مي باشد. 

  
كساني كھ بر این باورند كھ ازدواج بایستي با عشق باشد از عشق، جز شھوت جنسي نمي دانند زیرا حقیقت عشق بر  -٣٠

در جریان زندگي تجربي حاصل مي شود و اینست كھ ازدواج ھاي بھ اصطالح عاشقانھ جملگي محكوم ست كھ آنھم امعرفت 
ند دروغي كھ جوشش شھوت جنسي را عشق مي خواند كھ این د زیرا بر دروغ بنا شده انبھ شكست و خیانت و عداوت ھست

نوع عشق در ھمان نخستین رابطھ پوچ مي شود و فقط خاطرات ماقبل از رابطھ باقي مي ماند كھ مربوط بھ عرصھ ناكامي 
  جنسي است. پس در حقیقت عشق جنسي از ذات ناكامي و قحطي و افسار گسیختگي شھوت سركوب شده است. 
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ھر دلیلي فرزندان خود را در ھمان آغاز بلوغ تشویق بھ ازدواج نمي كنند و بلكھ مانع ازدواجشان مي ھ كھ ب والدیني -٣١

  شوند معصیتي غیر قابل بخشش و جبران را مرتكب مي شوند كھ بخشي از عذابش را در ھمین دنیا مي چشند. 
  

قوا و تو نیم دیگرش در استمرار بامي شود بدان كھ نیمي از دین در ازدواج بھ موقع و مؤمنانھ تضمین و تحكیم  -٣٢
  عدالت و عصمت زندگي زناشوئي ممكن مي شود.

  
آنچھ كھ در زندگي زناشوئي امر اّول و واجب است تقوا و عدالت و انجام وظایف است نھ عشق و محبت! عشق و  -٣٣

ي و نھ شھواني، اجر زندگي باتقوا و مؤمنانھ است و یكي از بزرگترین اجر خدا بھ مؤمنان است كھ محبت حقیق
ھم مربوط مي سازد كھ اگر كل دنیا را صرف این كار مي ھ خداوند بر برخي از مؤمنان منت نھاده و قلوبشان را ب«:فرمود

طھ قلبي و باالتنھ اي بین زن و شوھر است اجري برتر پس عشق و محبت كھ ھمان راب -قرآن كریم» كردند نمي توانستند...
از كل دنیاست كھ اجر عمري تقوا و عدالت و عصمت و جھاد و صبر است چرا كھ لقاي الھي فقط در چنین رابطھ اي محقق 

  - ٢٢٣بقره » كھ اگر در رابطھ زناشوئي تقواي الھي را رعایت كنید او را دیدار مي كنید«مي شود
  

راستي عارف حقي و شوق دیدار خدا را داري بدان كھ آن اجر عمري تقواي زناشوئي ھ اگر مسلماني و ببنابراین  -٣۴
  است. پس عرفان بي تقوا(عرفان عشق و حالي) وسوسھ شیطان است.

  
پس دانستیم كھ عشق حقیقي كھ رابطھ قلبي و باالتنھ اي بین زن و شوھر است نیز جز از طریق تقوا حاصل نمي آید  -٣۵
  ھم پس از عمري زندگي مجاھدانھ و نھ در سرآغاز زندگي و بلكھ قبل از آن!آن
  

پس واضح است كساني كھ ازدواج و زناشوئي و تعھدات زندگي مشترك را مانع و خصم عرفان و مكاشفات عرفاني مي  -٣۶
  دانند از عرفان كمترین بھره اي ندارند.

  
رود و آرایش و تزئین مي كند ولي براي شوھرش چنین نمي  آئینھ ميزني كھ فقط بھ ھنگام خروج از خانھ بھ جلوي  -٣٧

كند ھمان زني است كھ تمكین زناشوئي و جنسي ندارد و بلكھ ضد تمكین است و در دام خناسان افتاده است و حجاب و 
یابان بر دلش عفاف و عصمت در او مرده است و دانستھ و نادانستھ در حال زناي باطني است و ھر مردي را در كوچھ و خ

وارد مي كند. پس بھ ھمھ دل دارد جز شوھرش، پس معلومست كھ چھ رابطھ جنسي با شوھرش دارد و چھ رابطھ اي با 
  فرزندانش.

  
ھمانطور كھ مكرراً گفتھ ایم، تزئین و زیباسازي زن فقط براي شوھرش، از برترین عبادات زن است و مھمترین زمینھ  -٣٨

جب زن در قبال شوھر مي باشد و برترین جھاد زن برعلیھ نفس اماره و اراده بھ پرستیده شدن تمكین است كھ از وظایف وا
  تن بھ تن با شیطان است. است پس جنگ

  
زني كھ چشم و دلش بھ غیر از شوھرش باشد چگونھ مي تواند در قبال شوھر بھ لحاظ عاطفي و جنسي و امور دنیوي  -٣٩

سرعت دامن بچھ ھا را ھم ھ ركزي ھمھ اختالالت و عذابھاي رابطھ زناشوئي است كھ بتمكین كند و دل بدھد. و این ھستھ م
  مي گیرد و آنھا را سرگردان و پوچ مي سازد. 

  
تدریج حضور ھ عجیب و غریب و خطرناكي است كھ ب ھر زني كھ دل بھ شوھر ندارد مي داند كھ دچار وسوسھ ھاي -۴٠

یابد و این ابتالي بھ خناس و اجنھ و شیاطیني است كھ گاه بچھ ھا را ھم در موجودي بیگانھ را در خود و زندگیش درمي 
گیرد و شاھد بچھ ھاي جن زده و دیوانھ ھستیم كھ عذاب روح والدین و مخصوصاً مادر ھستند. و انواع وسواس ھاي  برمي

  جسمي و رواني از جملھ عالئم این جن زدگي در زن تمكین ناپذیر است. 
  
فان، لقاءهللا است طبق قول الھي، تقواي زناشوئي یكي از سریعترین سیر الي هللا و لقاءهللا مي باشد. و اگر كمال عر -۴١

بدان كھ صبر بر سختي ھاي زندگي زناشوئي حكم جھاد في سبیل هللا را دارد و براي آدمي، این صبر و تقوا واجب ترین وجھ 
  دین خداست كھ بر سائر جھادھا مقدم است. 

  
و اكراھي نماید در دلش نسبت بھ شوھر كینھ مي كند و بدین  ير بخواھد والیت پذیري را ھم تبدیل بھ یك امر ریایزن اگ -۴٢

طریق دل خود را سنگ نموده و مي كشد كھ حاصلش مرگ عاطفھ و محبت ناپذیر شدن است و انواع امراض خاص زنانگي 
ش بھ شوھرش سنگ شد چگونھ مي تواند فرزند شوھرش را از جملھ افسردگي جنسي و نیز مرگ مادریت! زیرا زني كھ دل

  دوست بدارد. و این بدترین عذاب براي مادران ضد والیت است. 
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پس والیت ناپذیري قلبي، بزرگترین خودكشي روحاني براي زن است و این عذاب طبیعي بواسطھ عمل خود زن مي  -۴٣

ھم ندارد و این واقعھ اي است كھ در خانواده ھاي مدرن، قلب باشد كھ دیگر دلش توان پذیرفتن رحمت و محبت شوھر را 
  ھمھ فجایع  مي باشد. از ھمین واقعھ جھاني بایستي برحق بودن والیت زناشوئي را درك و تصدیق كرد!

  
سر ھ طبیعي است كھ ھمھ زنان مي خواھند براي ھمھ عمرشان، نوعروس شوھران خود باشند و تا ابد در ماه عسل ب -۴۴

ھرحال این آرماني محال است زیرا ھ ھاي زنان است. بھمھ بدبختي و پرستیده شوند. این آرمان شیطاني علت العلل  ببرند
عشق شھواني عمري بس كوتاه دارد و كساني كھ این آرمان را رھا نمي كنند و بدلیل ناكامي در آن از ھمسر خود كینھ 

دھند خواه ناخواه بھ سمت زناي باطني و ابتالي بھ  و والیت شوھر نمينموده و بلكھ بھ او بدگمان مي شوند و تن بھ تمكین 
خناسان رفتھ و تن و روح خود را زھرآگین ساختھ و بسوي فساد و افسردگي و ھرزگي و فروپاشي زندگي مي روند. زیرا 

لي این ناكامي و آرمان قدرت آن فقط بگاید و گائیده شود! جھان پورنوگرافیزم، جاي خاھ انسان صاحب روح الھي نشده تا ب
  ژدھائي روح خانواده ھا را مي بلعد و نابودشان مي كند!كھ چون اشیطاني بشر است 

  
دل دادن شوھر بھ زنش امري فطري و غریزي است زیرا زن از دل مرد بیرون آمده است پس گرایش قلبي او بھ زن  -۴۵

پرھیز از زن پرستي و مادینھ   اً ھنرش در تقوا و عین گرایش او بھ خودش مي باشد پس ھنري در آن نیست و اتفاق
و رواني زن كامالً بھ عكس مي باشد و پرستي است كھ اساس شیطان پرستي مي باشد بھ قول قرآن كریم. ولي وضع قلبي 

ساس اراده بھ پرستیده شدنش، او را از ھر تبعیت و ارادت و پذیرش از جانب شوھر بي نیاز و بلكھ بیزار مي كند كھ این ا
ً با این تقواي  كفر و شیطنت زن است كھ بایستي با آن جھاد كند و تقواي زن ھمین است و بس! پس زن و شوھر توأما
متقابلشان كھ ماھیتي معكوس دارد بایستي یكدیگر را در دین و تعالي معنوي یاري دھند تا خداوند بھ آنان منت نھاده و 

ا این رابطھ از رسوخ ھر شیطاني مصون بماند: مرد در مریدي نكردن نسبت بھ رابطھ قلبي و محبت باالتنھ اي پدید آورد ت
زن و زن در مریدي كردن نسبت بھ مردش! این دو جھاد متقابل است كھ تقواي الھي نام دارد و بستر ھدایت و لقاءهللا و 

  رابطھ با التنھ اي و محبت روحاني است.
  
دھند تا والیتشان را  تنھ زنشان را مریدي مي كنند بھ زن ھرگز این امكان را نميكھ پائین یو مردان باید بدانند تا زمان -۴۶

قلباً بپذیرد و این بزرگترین ستمي است كھ مرد بھ زن و زندگي خود مي كند و زندگیش را شیطاني مي سازد و فرزندانش را 
  واژگون!

  
یدي مي كند اگر ھم بخواھد نمي تواند والیت شوھر وقتي زن با تمام وجودش احساس مي كند كھ شوھرش قلباً او را مر -۴٧

آنچھ را قلباً پذیرا شود كھ والیت حق است. و بدین طریق زنش را تباه و نابود مي سازد. در اینجاست كھ مي توان درك نمود 
پرستي است و خیانت بھ زندگي و  كھ عشق جنسي نامیده مي شود براستي عشق ضد عشق و عین خود پرستي و شیطان

  سوي انھدام مي كشاند. ھ ھمسر و فرزندان. این مسئلھ منبع اصلي ھمھ ھالكتھا و بدبختي ھاي خانواده مدرن است كھ آنرا ب
  
دلیل كوتاه بودن ماه عسل و انقراض پرستیده شدن جنسي، از شوھرش كینھ مي كند و تا بھ آخر عمرش بھ ھ زني كھ ب -۴٨

ً توبھ او بدگمان مي گردد و در آرمان رجعت بھ م اه عسل زندگي مي كند اسیر حماقت مرگباریست و اگر بیدار نشود و قلبا
دام شیطان مي افتد و دنیا و آخرتش را باختھ ھ نكند و بر حیات انساني و معنوي و رابطھ باالتنھ اي با شوھرش وارد نشود ب

پورنوگرافیزم غایت آن است كھ تبدیل زن تند. كھ سیاي شیطاني ھؤاست. و متأسفانھ اكثر زنان مدرن قرباني این توھم و ر
  بھ قطعاتي از سكس آزاد در بازار است. 

  
اراده بھ پرستیده شدن در زن كھ جز بدن و عورت، ابزار و معنا و انگیزه اي ندارد آشكارا مذھب بدن پرستي است و  -۴٩

د جداي آنكھ غریزه جنسي ھم روز بھ پیرتر و افسرده تر مي شوزن خودش را یك بت جاوید مي خواھد بتي كھ روز بھ روز 
كاھش مي یابد. پس این خودپرستي جسماني در زن كھ قلمرو اراده بھ پرستیده شدن است براي افسرده شدن و پوچ و روز 

روحي ویژه زنان است كھ در  -نومید شدن روز بھ روز زن كافي است كھ ھمین یأس و كفرش سرمنشأ ھمھ امراض جسمي
یاي شیطاني زن با ؤر بیشتر از نسل ھاي قبل است حال اگر این احساس و باور احمقانھ و آرمان و رعصر جدید ھزاران با

 عورت پرستي مرد ھمراه شود براي نابود كردن زن كافیست. این ھمان القاي ابلیس در حوا و سپس آدم است كھ علت ھبوط 
آیا مي خواھي شما را تبدیل بھ فرشتھ اي جاوید  :تو ابلیس گف«و سقوط آن دو از بھشت شد و عداوتشان در طول تاریخ! 

   -قرآن» سوي شجره بروید...ھ ب پس نمایم
  
مرد از طریق عورت پرستي زن و مریدیش را بدینوسیلھ نمودن، ھمسرش را در محدوده بدن و پائین تنھ اش ھالك و  -۵٠

كند و او را از دل و اندیشھ و معرفت و روحش غافل و محروم مي سازد. پس آیا این بھ اصطالح عشق، بزرگترین  نابود مي



١٢٣ 
 

زن از چنین مردي، عین حق است ھرچند كھ خودش از چنین حقي بي خبر و جاھل  نفرتخیانت ممكن نیست؟ پس كینھ و 
  است. 

  
ً تجربھ اي كافرانھ و در -۵١ انكار و عداوت با دین خدا و شریعت محمدي است بخصوص در  تجربھ بشر مدرن كھ تماما

قلمرو حقوق خانواده و زناشوئي، ثابت مي كند كھ دین خدا و احكام شریعت بر قوانین ذاتي و حیاتي و فطري استوار است و 
م است حاصل انكار آن، انكار حیات و ھستي انسان و نابودي نسل بشر است. زیرا دوزخ زناشوئي كھ یكي از اركان جھن

  ن دنیا جاریست. یانكار حدود الھي در رابطھ زناشوئي است كھ از ھم

یاي ماه عسل جاوید و پرستش جنسي، ھمان القاي ابلیس بھ وعده تبدیل كردن انسان بھ فرشتھ اي ؤپس بدان كھ ر -۵٢
قلمرو رسوخ شیطان در یا در اندیشھ زناشوئي ھمان ؤابدیست و این ھمان شجره است. پس این رجاودانھ و عورتي 

یا در آخرالزمان علت العلل انھدام زندگي زناشوئي و خانواده و باعث ھمھ بدبختي ھا و عذاب ھا و امراض ؤزندگیست. این ر
بي سابقھ در بشر است و در جھان پورنوگرافیزم از تلویزیون و ماھواره و اینترنت و تلفن ھمراه و سائر رسانھ ھا بھ 

است كھ قلمرو حاكمیت شیطان آریل است كھ شبانھ روز بر ھمھ نفوس بشري مي بارد. در واقع  حاكمیت جھاني رسیده
پورنوگرافیزم ھمان تحقق وعده ابلیس بر روي زمین است كھ دوزخ تكنولوژي را ھمچون بھشت جاوید مي نمایاند گوئي كھ 

روحش را از دست داده و حتّي تنش ھم زیر زن را تبدیل بھ فرشتھ اي جاودانھ و قابل پرستش ساختھ است فرشتھ اي كھ 
ع آرایش و رنگ و ماسك پنھان گشتھ است. عروسك اچاقوي جراحي پالستیك تكھ پاره و منسوخ و گندیده و زیر انو

  و كوكي كھ با فشار ھر دست ھرزه اي مي گوید: آه چھ خوشبختم! (بقول فروغ) يپالستیكي و مومیای

شھ زن و شوھر پاك نمي شود اال بھ جھاد متقابلي كھ ذكرش رفت. جھاد مرد برعلیھ رؤیاي ماه عسل جاوید از اندی -۵٣
نفس عورت پرست خود و جھاد زن برعلیھ اراده بھ پرستیده شدن و ناز و عدم تمكین و مكرھاي نو بھ نو شیطاني جھت دل 

دھد و حسرت رؤیاي ماه  رخ نمي ندادن بھ والیت شوھر! بدون چنین جھادي، ھیچ رابطھ قلبي و روحي و معنوي و انساني
تدریج بسوي شیطان پورنوگرافیكي میل مي كند و زناي باطني كھ ھزاران بار از زناي بیروني مھلكتر و ھ عسل ابدي ب

است كل زندگي زناشوئي جھنمي و جن زده مي سازد و ھمھ اعضاي خانواده را با خود بھ جھنم مي برد از ھمین  رشیطاني ت
  ي!حظن و جنون و كینھ و عداوت و افسردگي و انواع امراض جسمي و رو بخل و حسد و سوء دنیا! جھنم حرص و

ا ررسد مگر بھ یاري والیت و قدرت روحاني امامي زنده كھ دل  ائي نميھمر نثو این جھاد متقابل و تقواي الھي ھم بھ  -۵۴
قدرت ارتباط روحاني و قلبي بتوانند از ھ شوھر بحق مي كند تا رابطھ اي باالتنھ اي پدید آید تا زن و ھ مؤمن و زنده ب

  وسوسھ شیطان شجره و رؤیاي ماه عسل ابدي رھا شوند. 

اگر «قدرت ھوي الھي یعني اولیاي حق از رابطھ لعن مي شود. ھ حوائي است. این ھوو ب -ھووي رابطھ آدم شیطان، -۵۵
كھ این او(ھو) آئینھ لقاي  -٢٢٣ -بقره» یدار مي كنندتقواي الھي را رعایت كنید مژده باد بھ مؤمنان كھ او(ھو) را د

  را ممكن مي سازد.  ھوئي كھ نور نگاھش قلوب مرده را زنده مي كند و لذا ارتباط قلبي ياست یعنپروردگار 

شیطان و لذا انواع سوء ظن و تھمت رخنھ بدون وجود رابطھ قلبي بین زن و شوھر، رابطھ جنسي ھمواره در معرض  -۵۶
رابطھ قلبي بین زن و شوھر مستلزم ایمان است زیرا دل بھ ایمان زنده مي شود و قلوب زنده توان ارتباط دارند و  است. و

منش بھ ایمان قلبي مي رسد و دل زنده مي گردد و ؤحّي است. و زن ھم در اطاعت از ھمسر م يایمان حاصل اطاعت از امام
باالتنھ ارتقاء و تعالي مي یابد و فقط در رابطھ قلبي  ھاز پائین تنھ ب وبشان مربوط مي شود و رابطھ زناشوئيلبدینگونھ ق

  كھ شیطان امكان رسوخ در رابطھ ندارد.است 

  

یاي ماه عسل جاوید در عصر ما كھ یك رؤیا و مالیخوالیي پورنوگرافیكي است براي بسیاري از دختران و ؤاصالً ر -۵٧
مي گردد كھ ناكامیش  يشیطاني مي شود كھ در سرآغاز زندگي زناشوئي كابوسپسران جوان از قبل از ازدواج تبدیل بھ 

تواند زناشوئي را نابود سازد و شب زفاف را جھنم نماید و بدگماني و تھمتي مادام العمر بر جاي نھد. این رؤیاي شیطاني می
خصوص ھ ھ جنس مخالف و بكھ بھ ھر حال ھرگز محقق نمي شود و گاه كابوسي مي گردد عذاب نگاه پورنوگرافیكي ب

بازیچھ شیطان را ھمسر است كھ بنیاد ازدواج و زناشوئي كھ قرار است زمینھ پیدایش انسان كامل و معراج حق شود 
   زندگي را جھنم مي كند.مي نشاند و سازد و این رابطھ را از آغاز بر بدبیني و عداوت می
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  در باب دروغ و کفر -26
  
  
  عادلبسم اهللا ال

  
ن امي فرماید كھ یك مؤمن احتمال دارد كھ ھر گناھي مرتكب شود ولي ھرگز دروغ نمي گوید. این سخن بد عامام صادق -١

دیگر دروغگوئي ریشھ ایمان را  معناست كھ دروغگوئي اصل كفر است كھ با ایمان كمترین ھمراھي ندارد و بھ عبارت
  زند. می
  
دروغ و انكار است. او با اینكھ حقانیت و ارجحیت مقام آدم را بھ لحاظ علمي و ابلیس كھ باني كفر است در واقع باني  -٢

عرفاني دید و دانست بازھم انكار نمود و سجده نكرد و دلیلش این بود كھ: من از آتش ناب ھستم و آدم از لجن بدبو! پس 
د. پس حجت دروغ و انكار و كفر ابلیس، آدم را ندیده انگاشت و میزان را ظاھر و ظاھرپرستي قرار دا يابلیس حقانیت باطن

برتري ظاھري بود. ھرچند كھ این برتري صوري ھم فقط بر خودمحوري ابلیس قرار داشت وگرنھ آتش برتر از گل و لجن 
كافران حتي بر ظواھر دنیا ھم علمي « نیست زیرا لجن امكان حیات دارد و چنین امكاني در آتش بھ خودي خود وجود ندارد.

   -قرآن» رچند كھ آنرا مي پرستندندارند ھ
  
پس دروغ و انكار و تكذیب ابلیس كھ علت و دلیل كفرش شد بر خودپرستي و ظاھرپرستي استوار است و چشم بستن بھ  -٣

  حقایق باطني و علمي و معنوي!
  
 ھمین بس كھ ميدن از دروغگو بو«مي فرماید: عپس تكذیب و انكار ابلیس كامالً عمدي و آگاھانھ بود ھمانطور كھ علي -٤

  » .مي گوئي داني دروغ
  
پس آنچھ كھ موجب دروغگوئي و انكار حقیقت مي شود خودمحوري و خودبرتربیني است كھ آدمي را از باطن امور  -٥

  ه ظاھر ھم جاھل مي سازد. بارغافل و بلكھ در
  
خویش است ایمان حق است و تكذیب امر حق! و این عین كفر و ابطال ناگاھانھ امري آپس دروغ و انكار، اثبات عمدي و  -٦

زیرا ایمان یعني تصدیق حقیقت! پس كسي كھ حقیقتي را بھ عمد و آگاھي انكار مي كند ایمان خود را تكذیب مي كند و عقل 
ً متكي بھ عقل و علم است و كفر ھم اتكاي عمدي بھ جھل و دروغ است و انسان  خود را باطل مي سازد. پس ایمان تماما

طل مي كند و خود را مجنون مي سازد. پس كفر یعني تحمیق خویشتن! و روش این تحمیق ھم ادروغگو، عمداً عقلش را ب
  تكذیب واقعیات است.دروغ و 

  
بھ معناي ھم پس دروغ گفتن انكار آگاھانھ عقل و ادراك خویشتن است و امر ناحقي را بر جاي حق انكار شده نشاندن  -٧
   -قرآن» كافران واژگونند«ارونھ كردن وجدان و شعور خویش است. و این ھمان كفر است:و
  
پس دروغ دو مرحلھ دارد: انكار حقیقتي و سپس اثبات باطلي بر جاي حقیقت! و این سیر كفر بشر و واژگون شدنش در  -٨

ي شیطان است ھمانطور كھ مي خویشتن است. كھ مرحلھ دومش متعاقب مرحلھ اول بھ جبر پدید مي آید كھ بھ یار
تكذیب و انكار حقي بھ اراده بشر است كھ پاي شیطان را بھ  -قرآن» شیطان بھ امر خدا بھ سراغ كذابان مي رود«فرماید:

  نفس آدمي باز مي كند تا بر جاي حق انكار شده ناحقي را بنشاند و این وقوع واژگوني عقل و وجدان است. 
  
و  را طي كرد اول حق حضرت آدم را كھ محل صورت و روح و اسماء هللابلیس ھم بھ عنوان باني كفر ھمین دو مرحلھ  -٩

تجلي و خلیفھ خدا بود انكار كرد و سپس خداي خیالي خودش را بر جاي خلیفھ اش نشاند خدائي كھ دیگر وجود نداشت اال 
  در وجود جانشین و مظھر خودش! 

  
با انكار و ظھور حق متوسل بھ خداي غیبي و خیالي خودش شد كھ در واقع ھمان تكبر و استكبار خودش پس ابلیس  -١٠

بود و نھ خدا! یعني با ظھور حق عداوت كرد و حق مفروض و شخصي خودش را جایگزین آن كرد. یعني خودش را خدا 
   -قرآن »ھواي نفس خود را خدا مي خوانند.«كرد.
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مذھب شیعھ، مؤمن كسي را گویند كھ داراي امامي زنده باشد كھ عارف بھ نور امام خویش است  مگر نھ اینست كھ در -١١

ل و در خطبھ نورانیھ! پس كافر ھم كسي است كھ امام زنده اي را منكر شود تحت عنوان توس عبھ قول امام شیعھ علي
ستین خلیفھ و امام بود كھ مورد انكار ابلیس حمایت از خداي نادیده و خیالي خود. ھمان كاري كھ ابلیس نمود زیرا آدم نخ

  واقع شد بھ این منطق كھ: من غیر خداي را سجده نكنم! 
  

د كھ بر جاي حق انكار شده وپس ھر انكار و تكذیبي در قبال حق در ذھن آدمي منجر بھ یك ایده و خیال حق نما مي ش -١٢
ھمانطور كھ قرآن كریم اكثر  استعھ واژگوني و كفر بشر مي نشیند! ایده اي بر جاي واقعیت قرار مي گیرد و این واق
  مردمان را كافر مي خواند كھ فقط از ظن خود پیروي مي كنند.

  
 این حقیقت، شیطان ایده اي ألو بر خ تي آشكار، ذھن و شعور فرد منكر را از آن حق و معنا تھي مي كندانكار ھر حقیق -١٣

  را مستقر مي كند و فرد را بھ پیروي از این ایده ضد حق مي كشاند و واژگونش مي كند! 
  

اصل ذاتي و بنیادي ایمان و كفر مربوط بھ روبرو شدن انسان با اسوه اي از حقیقت الھي و والیت حق از وجود انساني  -١٤
استكبار) اوست. ولي این كفر و (ي و مني مي شود كھ ھواي نفس و من برتردیگر است كھ در قبالش متوسل بھ خداي شخص

ایمان در ازاي رویاروئي با ھر درجھ اي از حقیقت نیز رخ مي دھد كھ انسان كافر در قبال آن حقیقت متوسل بھ یك معناي 
یا اقتصادي و اجتماعي، مجازي و خیالي مي شود كھ بھ راستي خیال شیطان است كھ این ایده یا فلسفي است یا علمي 

  عرفاني، شرعي و امثالھم. 
  

 - قرآن »ھرگاه كھ حقي نازل شد با آنكھ آنرا شناختند ولي انكار نمودند حق آمد و باطل رفت زیرا باطل رفتني است« -١٥
ي شود و لذا رمانھاي استكباري بشر است كھ در رویاروئي با حقیقتي زنده و آشكار، پوچ مآباطل ھمان خیاالت و ایده ھا و 

  كفر از عرصھ انكار خیالي بھ قلمرو عداوت و چھ بسا قتال مي رسد!  در چنین مواقعي
  

فني قرار مي گیرد. در قبال محبت مردان خدا،  -اي فلسفي و شرعي و علميھدر قبال ظھور آیات و بینات الھي، ایده  -١٦
  عشق ھاي مجازي و ایثارھاي دروغین جلوه گري مي كند. 

  
 - بدان كھ مكتب اصالت ایده در فلسفھ یونان باستان و در آثار افالطون و ارسطو تبیین و بنا گردید كھ منبع تاریخي -١٧

مصنوعات و پدیده ھاي اقتصادي و سیاسي و فرھنگي جوامع مدرن محصول این  ھمھفلسفي تمدن غرب است ھمانطور كھ 
این ایده آلیستي بھ معناي واقعي كلمھ است كھ نخستین ایده اي كھ در  ایده ھا ھستند. یعني تمدن مدرن و مدرنیزم، تمدني

صفر در حساب و ھندسھ بود كھ ریاضیات را بنا نھاد كھ مادر تحقق ھمھ و فلسفھ بھ صورت علم خودنمائي كرد ایده نقطھ 
، تقدیس وجودي چیزي ایده ھاي فلسفي است. و این اساس دروغ و بنیاد ھر دروغي در این تمدن است زیرا تعریف نقطھ

چیزي است كھ نھ طول دارد نھ عرض و نھ ارتفاع و نھ حجم است كھ وجود ندارد و موجودیتش عین عدم آنست زیرا نقطھ 
فلسفي!  -و وزن! و با اینحال وجود دارد. این بوِد نبود، نطفھ ھمھ دروغھا و كفرھاي این فلسفھ و تمدن است دروغي علمي

ودش مفروض است: چیزي كھ نیست ولي فرض مي شود كھ ھست! و این آگاھانھ ترین و دروغي وجودي! عدمي كھ وج
عمدي ترین دروغ بشر است كھ لباس فلسفھ و علم بھ تن كرده است و ذات علم و تكنولوژي مدرن است و ھمھ فراورده 

مرو فلسفھ و علم و فن ھاي فرھنگي و معنوي آن! خداي این فلسفھ ھم درست مثل نقطھ است! و این ظھور ابلیس در قل
  است. 

  
یعني ایده ھا را بھ حقیقت راھي نیست و بلكھ خصم حقیقت ھستند و  -قرآن» بدانید كھ ظن، شما را بھ حق نمي رساند« -١٨

  ! كار حقایق مي باشند و خود كوس اناالحق مي زننداناصالً معلول 
  

واژگونساالري اوست. و تمدن مادي و ماتریالیستي حاكم بر  كارگاه ایده پردازي و ایده آلیزم ھمان كارگاه كفر بشر و -١٩
ً تحقق بیروني ایده ھا و ایده آلیزم افالطوني ارسطوئي است ھمانطور كھ حتي مدینھ فاضلھ ماتریالیستي  -جھان مدرن عینا

  ماركس ھم جز این نبود ایده اي كھ مي خواست بر جاي حقیقت بنشیند! 
  

ظھور حقایق عالم وجود و مظھر اراده و اسماي الھي است. پس ھمھ ایده ھاي شیطاني در این انسان است كھ عرصھ  -٢٠
فلسفھ ھاي ایده آلیستي افالطون و ارسطو تماماً معلول انكار حقیقت  نكار این حقایق است. ھمانطور كھ مثالً اان معلول فركا

مسیحیت كلیسائي در قرون وسطي حاصل انكار حقیقت مسیح بود. ھمانطور كھ سقراطي بود. ھمانطور كھ ھمھ ایده ھاي 
و امامت بود. بدان كھ ھمھ جنگھا بر سر  عمنافقانھ اي كھ در تاریخ اسالم رخ نمود حاصل انكار حقیقت عليھمھ ایده ھاي 

  واھند. ایده ھاست و نبرد بین ایده پرستان جھان است كھ جھان را عرصھ تحقق ایده ھاي خود مي خ
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و بدان كھ اولیاي الھي، ایده پرست نیستند و خدایشان، ایده نیست بلكھ خداي را در واقعیت جھان و موجوداتش مي  -٢١

یابند و مي شناسند و مي بینند و مي پرستند و خدایشان خداي واقعي است و حقیقت آنھا عین واقعیت است و این ھمان 
  معناي توحید و موحد بودن است. 

  
و انسان منافق یعني انسان كافري كھ مي خواھد جھان را عین ایده ھاي خود سازد در خأل بین ایده و واقعیت سقوط  -٢٢

  دروغ خویش است. در  مي كند كھ ھمان درك اسفل است در خأل بین خود و خدا! و این سقوط 
  

واند. زیرا آدمي در تالش براي عینیت را رسول گرامي اسالم، دروغ را ام الفساد خچو حال بھتر درك مي كنیم كھ  -٢٣
بخشیدن بھ ایده ھا و آرمانھایش در جھان، جھان را بھ فساد مي كشد ھمانطور كھ جھان صنعت و تكنولوژي، چنین جھاني 

 ،زیرا فرد منكر و دروغگو، براي تحقق بخشیدن بھ ایده ھایش -قرآن» كافران بحر و بّر را بھ فساد كشیده اندو « است
یات الھي را آكافران « تحلیل نماید و این كارگاه فساد جھان است. ویات الھي را تبدیل و تجزیھ آمجبور است كھ جھان و 

  ي حضور خدایند! اآیات الھي ھمان موجودات ھستند كھ نشانھ ھ -قرآن» تبدیل مي كنند
  

برون افكني ایده ھاي خود در جھان است تا  در لغت یوناني بھ معناي برون افكني و ظاھر نمودن ھمان» تكنو«اصالً  -٢٤
را تجزیھ و  تجھان را تبدیل بھ ایده ھاي خود سازند كھ این تبدیل كارگاه ھمھ مفاسدي است كھ جھان طبیعت و جامعھ بشری

  مي كند و تباه مي سازد. و این تمدن مدرن، مصداق كل دروغ و كفر بشر در طول تاریخ است. و تبدیل تحلیل 
  

حقیقتي واقعي بھ ایده شیطاني است جھت استكبار و تسلط بر عالم و آدم بھ قصد بھ بند كشانیدن روغ ھمان تبدیل پس د -٢٥
  مردمان و پرستیده شدن بھ واسطھ آنان! 

  
ر ھظمحقیقت واقعي و واقعیتي كھ عین حقیقت است ھمان انسان است بھ معناي عام و انسان كامل بھ معناي خاص كھ  -٢٦

، نگاه كردن بھ صورت علما و عرفا را از برترین عبادات خوانده است. و امام صاین رو رسول مكرم اسالمحق است. از 
علوم الھي و مخزن اسرار ھستي نامیده است و این كل  ه، بھ طور كلي صورت انسان را جامع اّم الكتاب و عصارعصادق

ین مكتب و مذھب تعلیم و تربیت نیافتھ و مغز وجانش را معناي امامت در اسالم است كھ مذھب آخرالزمان است و ھركھ در ا
ار است. این آن حقیقتي است كھ انسان را از ابتالي بھ ھر چعارف نكرده است از دروغ و كفر مصون نیست و بھ انواع آن د

  شیطان زدگي مي رھاند. جنون و دروغ و كفر و واژگوني و 
  

اندك مدتي كل روح دروغگو را مبتال و دیوانھ مي سازد زیرا با ھر  دروغگوئي، مسري ترین امراض روح است كھ در -٢٧
دروغي بھ سرعت ویروس اولیھ اش در جان و زبان فرد اشاعھ و تكثیر مي شود زیرا براي حفظ ھر دروغي مجبور است 

الخره آن را باز ھم دروغ بگوید و این دروغگوئي بھ قدري نھادینھ مي شود كھ فرد ھم با ،كھ در ھر رابطھ و موضوعي
  این ھمان واژگون شدن و كافر گشتن و شیطان زده شدن است.  باور مي كند و

  
وقتي بھ یك نفر دروغ مي گوئي مجبوري بھ ھمھ دروغ بگوئي تا آن دروغ اول استمرار یابد و لو نرود و باطل نشود.  -٢٨

یل بھ ایده اي مي كني كھ مي داني دروغ پس خودت را از ھمھ سو با دروغت محاصره و حبس مي كني و كل جھانت را تبد
و خودت ھم مسخ مي شوي و دروغ خودت را باور مي كني  ،است ولي بھ تدریج در محاصره این دروغ و ایده دروغین

  خودت را در جھاني از اوھام و ایده ھاي كذائي و ظلمات ناشي از آن گم و گور مي كني! 
  

» آنان پیروي كني بھ ظلمت مي افتي زاوھام خود را پیروي نمي كنند و چون اجز از مردمان پیروي مكن كھ اكثرشان « -٢٩
  و پیروي نكردن از مردم مستلزم داشتن ایمان و اقتدار و اعتمادي عظیم است كھ جز از امام حاصل نمي آید.  -قرآن

  
نانكھ آو «پس درك مي كنیم كھ ظلمات ھمان دروغھاي ماست. -قرآن» آنانكھ كافر شدند از روشنائي بھ تاریكي رفتند« -٣٠

و توبھ یعني ترك دروغھا و رویكرد بھ روشنائي! پس  -قرآن» توبھ نموده و ایمان مي آورند از تاریكي بھ روشنائي مي آیند
و ھویت ما گشتھ است نیازمند معرفتي نوري است و نوري كھ بر ما بتابد. و این  ترك دروغھائي كھ حاال دیگر باورمان شده

  نگاه اولیاي حق است. و نور 
  

بھ خودش مي گوید ھریك تحت عنوان ایده اي پنھان دروغھائي كھ بشر  -قرآن» دروغ نمي گوئید اال بھ خودتان« -٣١
است ولي مؤمن مرید حقیقتي عیني است كھ در رأس این  تقدیس و اصالً ممكن شده است. كافر مرید ایده ھاي خویشتن

  عینیت حق، وجود امام و پیر طریقت قرار دارد كھ طریق الحاق  بھ امام مي باشد. 
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است » بایستي«ي و كفر است زیرا ھر ایده اي یكزني كھ در سر ماست یك كارگاه تولید دروغ واژگونسااھر ایده و ارم -٣٢
و كارگاه تولید این ایده ھا كھ نفس اماره بشر است اراده بھ تبدیل و  است »ھستي«جدال با وجھي ازكھ در نقطھ مقابل و در 

تصرف جھان ھستي است كھ این اراده كاري جز انكار و تحریف واقعیات جھان كھ آیات الھي ھستند، ندارد. این انكار و 
ي كند و در مرحلھ بعد ھم تبدیل علمي رخ مي دھد كھ تحریف و تبدیل در مرحلھ نخست تبیین فلسفي و علمي و فني پیدا م

  قلمرو صنعت است و ھنر و علوم انساني و تربیتي و ایدئولوژیھاي آرمانگرا! 
  

و اما دروغ مصلحتي! فقط در این نوع دروغھاست كھ تمامیت كفر ابلیسي قابل فھم مي باشد چرا كھ ابلیس ھم براي  -٣٣
و حراست از توحید ناب بود كھ آدم را سجده نكرد زیرا سابقھ آباء و اجداد آدم بر  حفظ مصالح الھي و پیشگیري از شرك

روي زمین را ھم مي دانست كھ جز شرارت و خونخواري نبوده است پس واقعاً آیا بھ مصلحت دستگاه الھي است كھ چنین 
ینجا ابلیس یك ایثارگر بزرگ جلوه مي موجودي خلیفھ خدا شده و بھ جاي خدا سجده شود؟ اصالً مصلحت نیست!!؟ ابداً! در ا

لعنت  مورد  و كاسھ داغتر از آش مي شود و بھ جھنم مي رود وكند كھ براي حفظ توحید ناب از امر خدا سرپیچي مي كند 
ایثارگر ھم مي شود! دروغ  دخدا مي گردد. پس ابلیس، نابغھ كل دروغھاي مصلحتي است كھ براي ھر دروغي كھ مي گوی

ر امر خدا براي رضاي خدا!!؟؟ اینست كل راز و روح و مغز ھر دروغ مصلحتي! آیا بھ راستي دروغ غیر گفتن و انكا
ممكن است؟ آري فقط در دیوانھ خانھ ھا! فقط دیوانھ ھا بیھوده دروغ مي گویند! دروغ آدم را دیوانھ مي كند ھم مصلحتي 

                                                                                                            است.  یكيآخرش اول از روي مصلحت و آخرش ھم از روي جنون! و اول و 
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  در باب وسواس ها -27
  
  
  حکیمبسم اهللا ال

  
ھمھ اعمال و كردارھاي آدمي یا از روي حكمت و علم است و یا از وسوسھ ھاي شیطان! نوع دومش را وسواس گویند.  -١

  آدمي یا تحت فرمان عقل و ایمان خویش است و یا مرید القائات انس و جن! 
  
شي از كردارھایش اضافي و زائد دیگر در یك فرد واحد، بخ ناكثر آدمھا یا دچار اضافھ كاري ھستند و یا بیكاري! بھ بیا -٢

و این وضع انساني است كھ بر حكمت و معرفت و  .ھستند و بخش دیگرش كمبودھا و نقصان و انفعال و بیكاریھاي اویند
  یقین زیست نمي كند. این ھمان وسواس ھا و وسوسھ ھا ھستند كھ گریبانگیر بشر مدرن است. 

  
ما كھ بھ دیدن ما آمده بود بعدھا در مقالھ اي از باب توصیف ویژگي بنده نوشتھ بود م یكي از عالقھ مندان آثار بھ یاد دار -٣

بنده » مھمترین ویژگي و كرامتي كھ در ایشان بھ شدت نظرم را جلب كرد شدیداً عادي و معمولي بودنشان بود!...« كھ:
اضافي و جلوه گرانھ بودن عمده رفتارھاي مدتي درباره این معنا اندیشیدم و بھ حقیقت بزرگي رسیدم و آن شدیداً زائد و 

و بشر مدرن و بخصوص گفتارھایش مي باشد كھ این امر در جماعت روشنفكر و اھل علم و سواد بھ مراتب شدیدتر است. 
لیف در مسائل عرفاني بود و از مسئولین روابط عمومي یك سازمان بزرگ أاین آشناي ما كھ خود عمري مشغول تحقیق و ت

  این مسئلھ شدیداً نظرش را جلب كرده بود كھ امروزه چھ قدر معمولي بودن كیمیاست.  فرھنگي بود
  
فعالیتھاي زائد و... از ویژگیھاي انسان مدرن است در حالیكھ قاعدتاً بھ دلیل امكانات كردار زائد، افكار زائد، گفتار زائد،  -٤

بشري حذف شده باشد در حالیكھ این مسئلھ ھمچون  اتوماسیون و تكنولوژي جدید بایستي بخش عمده اي از حركات كھن
بسیاري دیگر از ویژگیھاي مدرنیزم، معنائي وارونھ دارد. یعني ھمھ خواص تعریف شده و موعود جھان مدرن و فلسفھ 
ھاي جدید، معكوس از آب در آمده است. و این چیزي جز رسوخ القائات شیطاني و وسوسھ ھاي اجنھ و خناسان در بشر 

دیگر معضلھ استثمار امپریالیست ھا و امروزه بایستي یست كھ وجودش را تسخیر و بھ استثمار كشیده است. مدرن ن
سرمایھ داران را فراموش كرد و فكري بھ حال استثمار و استحمار و استكبار شیاطین و اجنھ نمود كھ بشریت را از عالم 

بي بر علیھ این استثمارگران نامرئي باشد تا روح خود را از امروزه بشر بایستي در فكر انقال غیب بھ اسارت كشیده است.
   مسخ این وسوسھ ھا و القائات برھاند.

  
و آلرژیھاي غریب است. رد. امروزه عصر حساسیت ھاي عجیب م غیر وسواسي پیدا كآدامروزه بھ ندرت مي توان  -٥

نوعي مافیائي و مرموز زندگي مي كنند و داراي تعلقات یا نفرت ھائي كھ ھیچ كس معنایش را نمي فھمد. گوئي ھمھ بھ 
  مسخ شدگي و تسخیر بواسطھ نیروي نامرئي!  ياسرار مگوئي ھستند كھ خودشان ھم بر آن آگاھي ندارند. نوع

  
وسواس ھا و وسوسھ ھا دو نوعند: وسواس نسبت بھ خود و نسبت بھ دیگران(غیر خود) وسواس ھاي خودي از جانب  -٦

كھ فرد را لمس یا وسوسھ مي كند ولي وسواس ھائي كھ نسبت بھ دیگران است خناسي مي باشد كھ از شیطان یا جني است 
وسواس الناس است كھ بھ معناي حضور شیاطین در دیگران است و از جانب دیگران فرد را وسوسھ مي كند. پس این دو 

  ت. نوع وسواس مستقیم و غیر مستقیم است زیرا خناس ھمان صورت بشري شیطان اس
  
مثالً كسي نسبت بھ قیافھ خود حساسیت پیدا كرده و مستمراً بھ خودش ور مي رود. حساسیت و وسواس دماغ در عصر  -٧

از ما یكي از این وسوسھ ھاي مستقیم شیطاني است كھ كار را بھ جراحي مي كشاند. خودارضائي جنسي نیز وسوسھ دیگري 
ھ پوشش و آرایش سر و صورت و مدپرستي ھا نیز نوعي دیگر ھ ھاي مربوط بسشیطان بھ طور مستقیم است. وسو

  وسوسھ غیر مستقیم و خناسي است. 
  
وسوسھ ھا بھ لحاظ ماھیت نیز دو نوعند: جذبي و دفعي! جاذبھ كاذب برخي امور و نفرت و بیزاري كاذب از برخي  -٨

  ھ ھاي استكباري و نژادپرستانھ دارند.چیزھا و رفتارھا و سالیق! كھ این دو روي سكھ واحد وسوسھ اند كھ رگ و ریش
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را بھ سوء تغذیھ و بسیاري از امراض جسماني مي  رجذبي یا دفعي در قلمرو رژیم غذائي كا يھ ھاسبرخي از این وسو -٩
د. مثالً در حالیكھ فرد بھ نكشانند. این وسواس ھاي استكباري و نژادي گاه بازیچھ شیاطین و اجنھ شده و فرد را ساقط مي كن

لحاظ غذائي شدیداً نیازمند مصرف سبزیجات و میوه جات است ولي از آن بیزار است و این بیزاري وي را رنجور ساختھ 
  است و او با آنكھ بر آن آگاھي دارد ولي حریفش نمي شود و نیروئي نامرئي او را از مصرف غذائي ضروري بازمیدارد. 

  
فتارھا و سالیق طبیعي ھمسر خود حساسیت آلرژیك پیدا مي كنند تا آنجا كھ اصالً از قیافھ او بیزار برخي نسبت بھ ر -١٠

مي شوند و خود از این وضع عذاب مي كشند و ھیچ حقي ھم در آن نمي بینند ولي از این وسواس رھائي ندارند. این مسئلھ 
  ستي وارد رابطھ زناشوئي شده است. دال بر حضور شیطان است كھ بھ طور مستقیم یا از طریق نژادپر

  
وسواس نسبت بھ پاكیزگي و كثیفي محیط زیست كھ از كھن ترین وسواس بشري است آشكارا دال بر استكبار شدید  -١١

ً ریشھ ھاي نژادپرستانھ  دارد كھ بھ ابتالي شیطاني رسیده و فرد را از عقل و اراده نفس و خودبرتربیني است كھ عموما
ساقط كرده است. در چنین موارد وضعیت كامالً وارونھ است یعني فرد وسواسي اتفاقاً از جاھاي پاك و تمیز دچار حساسیت 

  بیند.است و نسبت بھ جاھاي كثیف و آلوده ھیچ حساسیتي ندارد و بلكھ آنجا را پاك مي 
  

افیان خود ھستند و رار بدترین سوء ظن ھا نسبت بھ اطچسواس زده بھ لحاظ تمیزي و كثیفي محیط زیست دآدمھاي و -١٢
و این غایت استكبار و خودبرتربیني است كھ آنھا را منزوي و ایزولھ مي  شبانھ روز مشغول كشف تھمت جدیدي مي باشند.

  ذاب خودبرتربیني در شرایط ضعف و ناتواني است.   وسواس در نظافت، عسازد و از ھمھ مواھب زندگي محروم مي كند. 
  

و طبق تجربھ مي دانیم كھ بیشترین آمار وسواس در زنان است كھ قلمرو اراده بھ پرستیده شدن و ناز مي باشند و لذا  -١٣
  در نزدیكترین حد شیطان قرار دارند.

  
خودیت  أشدنش از درگاه خداست كھ سرمنشاست كھ این بي خودیش حاصل دوري و لعنت » بي خود«شیطان موجودي -١٤

وجود است. زیرا بي خودي ھمان بي وجودي و بي ارادگي است. پس انسان شیطان زده ھم انسان بي خود و بي اراده و بي 
وسواس واضح ترین نشان بي خودي انسان وجود است و بر اعمال و امیالش ھیچ اراده و احاطھ و مدیریت معقولي ندارد و 

  است. 
  

شیطان موجودي رجیم و طرد شده حق است و بھ ھركسي كھ نزدیك شود او را ھم از خدایش رویگردان و دور مي كند  -١٥
بھ  ،و بھ بي خودي و بي خردي مبتال مي سازد و بي اراده اش مي كند. و اینكھ شیطان بھ امر خدا بھ كسي نزدیك مي شود

   كھ در لباس دین پنھان شده اند!  يصوص مستكبرینمستكبرین و كذابان حقیقت و قدرنشناسان نعمت! و بخ
  

پس عالج استكبار، اطاعت از ولي نعمت خویش است و عالج كذب، توبھ از تھمت ھا و انكارھاست و تصدیق حقایق!  -١٦
از خدا و « و عالج قدرنشناسي ھم شكر نعمات و تشكر از اولیاي نعمت است. و این راه نجات از وسوسھ ھاي شیطان است.

   -قرآن »رسول اطاعت كنید تا شما را از وسوسھ ھاي شیطان برھاند
  

سوسھ ھا نیست و دچار اینھمھ افراط و تفریط رفتاري وپس اگر امروزه كسي را یافتي كھ دچار اینھمھ وسواس ھا و  -١٧
نیست از او اطاعت كن تا از این وسوسھ ھاي شیطاني نجات یابي. امروزه معمولي و عادي بودن، بزرگترین كرامت است. 

ھر انساني كھ نھ كاھل است و نھ عاجل! انسان معمولي كسي است كھ مي تواند با ھمگان تعامل كند و نیز مي تواند در 
عاشق چیزي است و نھ متنفر از چیزي! زیرا نفرت از عشق است و نھ زیرا شرایط و امكاناتي با زندگي خودش تعامل نماید 

  عشق از نفرت! 
  

بناگاه عاشق یكي مي شود  دزیرا كسي كھ از ھمھ نفرت دارد از اینكھ برتري و سروري او را درك و تصدیق نمي كنن -١٨
عاشق ضد خودش مي شود. این عذاب و قلمرو بخودآئي چنین انسانھائي وسواسي و وسوسھ كھ از او منزجر است یعني 

اینگونھ است یا عاشقند و یا منزجر! و حالت دیگري را نمي شناسند. آدمھاي وسواسي رواني جاذبھ و دافعھ اي است. 
  را تأیید نمي كند.ییدشان كند و جز ریاكارترین و فرصت طلب ترین آدمھا اینھا أعاشق كسي كھ ذره اي ت

  
سمان آآدمھاي وسواسي با ایده ھا و خیاالت و آدمھاي خناسي ذھن خود زندگي مي كنند بین آنھا و واقعیت از زمین تا  -١٩

فاصلھ است. كھ این ایده ھا، القائات شیطان است. اینان محبوس و محصور خیاالت خویشند و این خیاالت را ھمچون ملكھ 
كاري مي زنند ھ ھاي عاشقانھ، عارفانھ، ھنرمندانھ، عالمانھ و امثالھم. اینان با ھر وسوسھ اي دست بھائي مي پرستند ملكھ 

  و با وسوسھ بعدي دست از آن كار مي كشند و عموماً بھ عاقبت ھیچ كار و اقدامي نمي رسند.
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رافي پیدا مي كند و چھ بسا شكست ھا و رسوائیھاي مكررش در واقعیت زندگي، بھ سرعت امیال خ لآدم وسواسي بدلی -٢٠
تلقیني جنون آمیزي پیدا مي كنند بخصوص از  -دمھا بھ ھمین دلیل قدرت تلقین پذیري و خودآنرا عرفان مي پندارد. این آ

دمھا بھمان میزان كھ مطیع مي شوند ظرفیت كمترین انتقادي را ندارند زیرا آجانب كساني كھ اندكي تصدیقشان كند. این نوع 
  شرط تأیید و تصدیق تمام عیار است. ھباطاعتشان 

  
  وسواس، ظھور و بروز استكباري انسانھاي ضعیف است و اینست كھ در زنان فراوانتر است.  -٢١
  

و حكام جور دارا ھستند با اندك نرخي و  جھت خودفروشي در خدمت قدرتمندان مستضعفین مستكبر بیشترین استعداد را -٢٢
فقط بھ شوق شنیدن یك بارك هللا و مرحبا! اینان بھ ھمان میزان كھ دچار وسوسھ ھاي شیطاني ھستند با ھر وسوسھ 
غرورانگیزي در جامعھ مجذوب و مفتون مي شوند و با كمترین تھدیدي ھم تسلیم مي شوند. زیرا وسواس ظھور بي بنیادي 

  رادگي محض است. وجود و بي ا
  

انسان یا متكي و متصل بھ ذات الھي در خویشتن است و از این منبع اطاعت مي كند كھ این كار اولیاي خداست. و یا  -٢٣
تحت امر غیر خویش است كھ این غیر یا یكي از اولیاي الھي است و یا شیطان و اولیاي شیطان و طاغوت! این انسان 

  كمترین ریشھ اي در خود ندارد.  اآخري، موجودي وسواسي است زیر
  

ه دانسان وسواسي، در خود پیچیده و مخوف و مرموز است كھ از ھر نگاھي در ھراس است و از ھمھ مي گریزد تا دی -٢٤
ندان است. چرا دشمن مي داند و جاسوس و بدخواه و دسیسھ گر كھ این احساسش در قبال مؤمنان صد  ھنشود زیرا ھم

  درجات و شدت كم و بیش بر اكثر جوامع بشري حاكم است. باامروزه این احساس 
  

مي شود و ھیچ حجتي براي انتخابش » چھ كنم«انسان وسواسي در قبال ھر عمل و گزینھ اي دچار دغدغھ و ھراس و -٢٥
مسئلھ دار ندارد زیرا ھیچ ریشھ اي در خویشتن ندارد زیرا نھ ایماني دارد و نھ عقلي! حتي در قبال تعارف یك فنجان چاي، 

او عاشق زورگویان شده و بھ لكنت مي افتد. پس وضعیت مطلوب براي او اینست كھ امري بھ او تحمیل گردد حتي بھ زور! 
  و افراد مستبد و ستمگر است. اینست كھ بھ دام شیطان مي افتد و شیطان صفتان! 

  
عمري فرار از مسئولیت انتخاب و  وسواس عذاب عمري انتخاب نكردن در گذرگاھھاي اصلي زندگي است. عذاب -٢٦

  اختیار! 
  

نچھ كھ از این آوسواس در امور نظافت، ویژه بانوان خانھ دار است كھ نظافت و نظم خانھ وظیفھ اصلي آنھاست.  -٢٧
وسواس خطرناكتر است وسواس فكري و عقیدتي است كھ بھ صورت فرار از ھر مسئولیتي خودنمائي مي كند و این مختص 

  آقایان است كھ در زندگي زناشوئي بھ صورت ایثار بروز مي كند كھ حقیقت این ایثار ھمان ایثار از مسئولیت خویش است. 
  

مري بي عملي در قبال علم خویش است یعني بي مسئولیتي نسبت بھ وجدان و خرد وسواس فكري و عقیدتي، عذاب ع -٢٨
  خویشتن! انتخاب نكردن حكم عقل و علم و معرفت خویش!

  
این وسواس فكري كھ بھ صورت مسئولیت گریزي بروز مي كند یا در لباس ایثار پنھان است و یا اطاعت كوركورانھ  -٢٩

اني ھم بر تن مي كند تا در قبال عقل و علم خود انتخاب نكند و مسئول نباشد. و این كھ چھ بسا لباس مریدي و ارادت عرف
حالیكھ  اطاعت ضد اطاعت! زیرا فرد از فرط بي ارادگي، مریدي مي كند. در وارادت ضد ارادت است و عرفان ضد عرفان 

مروزه اكثر سلسھ ھاي عرفاني و اش! مریدي كردن بھ معناي وانھادن عارفانھ اراده خویش است نھ ایثار بي ارادگي خوی
  مملو از چنین افرادي است.  يدرویش

  
  دعوي عشق و حال و لوطي گري، مشھورترین نماد بیروني وسواس در آقایان است. و الابالیگري و دمدمي مزاجي  -٣٠
  

كھ تحت عنوان  كالً، وسواس، بروز بي ارادگي بشر است كھ عین بي وجودي اوست و در عصر جدید غوغا مي كند -٣١
  انواع حساسیت ھا مطرح مي شود كھ دكان روانشناسان را آباد كرده است.

  
ً این بي ارادگي و اسارت  -٣٢ گریز از انتخاب و مسئولیت اختیار خویشتن، اساس وسواس و وسوسھ ھاست كھ نھایتا

وئي كھ این اراده و اختیار از كف داده انقالبات اجتماعي عصر ماست گ وھا جبرھاي حاكم بر زمانھ زمینھ عمده آزادیخواھي 
  را از جامعھ و حكومتھا و زمانھ و آسمان طلب مي كنند. 

  



١٣١ 
 

از رایج ترین بروز این وسواس و وسوسھ ھا در ظھور جمعي، در وقایع انتخابات دموكراتیك است كھ بواسطھ یكي  -٣٣
چھ بسا تا آخرین لحظھ ھم نمي توان پیروز انتخابات  روانشناسي رسانھ اي و تبلیغات نامزدھاي انتخاباتي بازیچھ مي شود و

ً قلمرو ظھور جمعي أرا گمانھ زني كرد زیرا با ھر وسوسھ تبلیغاتي بھ ناگاه ر ي مردم دگرگون مي شود. دموكراسي ذاتا
ظھ فقط در آخرین لحوسوسھ ھا و وسواس ھاست! وسوسھ انتخاب و انتخاب وسواسي و وسواسي بھ نام انتخاب كھ غالباً 

یا آانداختن رأي بھ صندوق، بر حسب آخرین وسوسھ، معلوم مي شود و این وسواس بھ قدري است كھ گاه فرد نمي داند كھ 
چھ كسي رأي داده است. اینست كھ روانشناسي انتخابات در نزد جریاناتي قرار دارد كھ روانشناسي وسوسھ را بھ باالخره 

بھ طور كلي اگر عصر جدید بھ لحاظي عصر آزادیخواھي ھ خوبي مي دانند. د و نقاط وسوسھ انگیز جامعھ را بنمي شناس
بایستي آن را عصر غوغاي وسوسھ ھا و وسواس ھا دانست كھ ظھور بي ارادگي حاكم بر جوامع مدرن جوامع بشري است 

ولي از آنجا كھ كجا! تكنولوژیكي است كھ اراده زكف رفتھ خود را مطالبھ مي كند منتھي معلوم نیست از چھ كسي و 
یكھ خود حكومتھا از مردمان عادي بي لمقابل خود مي بینند این آزادي را از حكومتھا مطالبھ مي كنند در حا رحكومتھا را د

مل است حتي أاراده ترند و وسواسي تر! حضور رماالن و جن گیران و جادوگران و كف بینان در پس پرده حكومتھا قابل ت
اتي مثل سیا و موساد و امثالھم! و اصالً رونق روز افزون و جھاني جن گیري و رمالي و در سازمانھاي بزرگ اطالع

استخاره و تفأل دال بر پیشرفت روزافزون وسواس و وسوسھ در جوامع مدرن است كھ در شھرھاي بزرگ صنعتي و 
و شیطان زدگیش! كھ شاخھ  مدرنتر بھ مراتب شدیدتر است كھ دال بر نابودي عقل و اراده و انتخاب در بشر مدرن است

  ھائي از این جنون جھاني در مكاتب شبھ عرفاني خودنمائي مي كند كھ این وسوسھ را لباس عرفان و متافیزیك مي پوشاند. 
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  مدرسه آخرالزمان - 28
  
  
  علیمبسم اهللا ال

  
توین بي كھ طویلترین و جامع ترین دائرةالمعارف تاریخ جھان بزرگترین مورخ و تمدن شناس تاریخ معاصر جھان یعني  -١

من ھمینقدر از تاریخ فھمیده ام كھ ھیچكس تاریخ را نمي فھمد و تاریخ بھ ھیچكس «:را نوشتھ درباره تاریخ مي گوید
تراف بزرگترین این اعتراف توین بي درباره تاریخ و علم و فلسفھ تاریخ و تمدن، بسیار شبیھ اع ».حقیقتي را نمي آموزد

دانشمند عصر ما یعني انیشتن درباره ماھیت علم است. ولي متأسفانھ این آخرین و كاملترین نظریات و اعترافات متفكرین و 
ستوي پدر ادبیات داستاني لدانشمندان بزرگ بندرت بھ گوش كسي میرود و باور مي شود. درست مثل آخرین نظریات تو

اقت خواند. و یا آخرین نظریات شیخ بھائي درباره علوم دیني كھ در مدرسھ تحصیل مي عصر جدید كھ ادبیات را ظھور حم
  شود كھ آنرا چنان زشت و ملعون و شیطاني خواند كھ ھیچ كافر و ملحدي بھ این علوم چنین نسبتي نداده است. 

  
كھ در زندگي طي كرده اند درست  آیا براستي چرا سخن و اعتراف كامالن علم و اندیشھ و دین عموماً نفي كل راھي است -٢

آنگاه كھ بھ آستانھ حقیقت مي رسند. آیا راه طي شده آنھا را بھ این حقیقت نرسانیده كھ بناگاه خط بطالن بر كل علم و 
اندیشھ و باورھاي خود مي كشند؟ شاید ھم درست بھ ھمین دلیل است كھ پیروانشان این آخرین اعترافشان را جدّي نمي 

ھمین اعتراف نھائي ھم نتیجھ علم گذشتھ شان است و آن گذشتھ علمي آنھا را بھ این «ھ با خود مي گویند كھ:گیرند و بلك
حقیقت فوق علمي رسانیده است پس ما ھم بایستي بھ راه آنھا برویم و علوم و اندیشھ ھاي گذشتھ آنھا را بیاموزیم تا نھایتاً 

آیا این یك تناقض بزرگ نیست؟ آیا تكرار » خود را نفي و باطل كردند...بھ ھمانجائي برسیم كھ آنھا رسیدند و ھمھ علم 
حماقت بزرگان موجب بزرگي مي شود؟ اگر آنھا بھ حقیقت برتري رسیدند بھ این دلیل بود كھ آنھا بھ حقانیت علومي كھ 

روش تعلیم ما را منع كرده اند باز داشتند باورمند بودند و كسي نبود كھ آنھا را منع كند. ولي حاال كھ از این علوم و راه و 
  ھم پیروي از آن مي تواند ما را بھ حقي برساند؟ دیگر نھ!

  
آیا براستي امثال توین بي و گوتھ و انیشتن و تولستوي و سوروكین كھ خدایان علم و اندیشھ و معنویت در قرون اخیر  -٣

لم و اندیشھ و مكاشفھ شان اینقدر نومید كننده و ضد جھان ھستند چھ مي گویند؟ چرا آخرین اعترافاتشان درباره غایت ع
این برخي عرفاي مسلمان خط بطالن بر این علوم درس و مدرسھ و دانشگاه و علوم اكتسابي است؟ اگر قرنھا پیش از 

 عاریھ اي كشیدند و آنرا ظلمات و شیطاني خواندند كھ بھ حساب عشق و جنون الھي آنھا نوشتھ و باور نشد ولي امروزه
رسد و باز ھم كسي آنرا جدي نمي گیرد بخصوص ما  این ندا از مھد تمدن غرب و از مھد مدرنیزم و ماتریالیزم بھ گوش مي

شرقي ھا و مسلمانان كھ كاسھ داغتر از آش غربي ھا شده ایم آنھا در حال توبھ از خودشان ھستند ولي ما توبھ آنھا را نمي 
  پذیریم. آیا این عجب نیست!

  
علوم اكتسابي، ھمھ ما قبالً نشان داده ایم كھ ھمھ علوم اكتسابي شعباتي از علم تاریخ و تاریخ علم ھستند یعني ماھیت  -٤

تاریخ حساب و ھندسھ، تاریخ فیزیك و شیمي و نجوم، تاریخ پزشكي و زیست شناسي، تاریخ اقتصاد و  تاریخي است:
.. . حال بزرگترین نابغھ تاریخ تمدن دوران ما درباره تمامیت تاریخ مي سیاست و... و تاریخ ادیان و فلسفھ و عرفان و.

یچ ھما مي آموزد كھ اصالً قابل آموختن ھ گوید كھ از تاریخ ھمین قدر فھم مي كنیم كھ اصالً ھیچ فھم نمي كنیم. یعني تاریخ ب
در سائر علوم ھم نوابغش بھ چنین  ما نیست. و این اعتراف شامل حال ھمھ علوم دیگر ھم مي شود ھمانطور كھھ چیزي ب

  اعترافاتي رسیده اند كھ گاه بیان كرده و گاه كتمان نموده اند.
  
آیا براستي غایت علوم اكتسابي ھمین است كھ بھ جھل خود اعتراف كنیم. یعني آیا این علوم فقط رسالت دارند تا بھ بشر  -٥

  علمي ھمان ال ادري(نمي دانم) است. آیا این حماقت محض نیست؟بیاموزند كھ ھیچ حقیقتي قابل حصول نیست؟ آیا كمال ھر 
  
ما بازیچھ علم خود ھستیم و بر آن ھیچ اراده و احاطھ اي نداریم و عنقریب بواسطھ « انیشتن در اواخر عمرش گفت كھ: -٦

اي است كھ بواسطھ  آنچھ كھ كافران علمش مي نامند بازیچھ این اعترافي الھي و قرآني است:» علم خود نابود مي شویم.
  .آن ھالك مي شوند
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این علوم مدرن را كل غرب محسوب مي شود در تصدیق سخن ماست كھ مدرن تمدن  ناین اعتراف انیشتن كھ آپولو -٧
  سوي نابودي مي كشاند.ھ آموزه شیطان مي دانیم و شیطان خصم انسان است كھ بواسطھ آموزه ھایش بشر را ب

  
جملھ از راه دھر و رسد اعم از علوم و فنون و فرھنگ و مذھب و تربیت و باورھا  بما مي ھر آنچھ كھ از راه تاریخ-٨

ما مي آموزد كھ راه دھر و عصر، راه نسیان و خسران است كھ در این باب بھ تفصیل ھ ما میرسد و قرآن كریم بھ عصر ب
  سخن نموده ایم.

  
سوي نور كھ ھمان راه ھدایت است جز ھ خروج از ظلمات بمسیر دھر و عصر و زمانیت، ھمان مسیر ظلمات است و  -٩

آن نیست. و اسالم ھم دین آخرالزمان است كھ ما را بر آستانھ و فراورده ھاي  خروج دھر و عصر و تاریخ و ھمھ آموزه ھا
  ما نمایانده است كھ راه امامت و معرفت نفس است.ھ خروج از زمان رسانیده و راه خروجش را ب

  
از این خروج از تاریخ، خروج از مدرسھ است كھ بسیاري از بزرگترین نوابغ این دوران بھ آن اذعان نموده پس سرآغ -١٠

  اند. و این آستانھ كمال است و درب الحاق بھ انسان كامل و امام زمان!
  

عناست كھ در بدین م» زین پس دیگر ھیچكس مرا نخواھد دید ابداً «در خطبھ سباسب مي فرماید كھ عجاگر امام زمان -١١
بستر تاریخ قابل دیدار و دسترسي نیست یعني فرج امام، یك فرج تاریخي و در بستر تاریخ نیست و انتظار ظھورش در جائي 
از زمان، انتظاري موھوم و باطل است. و این ذات راز غیبت امام نیز ھست. این بمعناي خروج امام از زمان و مكان است و 

  این خروج نموده است در سوره رحمان! بھھ را توصیھ لذا خداوند ھم در كتابش ھم
  

اصالً ساده ترین معناي آخرالزمان ھمین است كھ زمان براي انسان بھ پایان رسیده است پس انسان در بستر زمان ھیچ  -١٢
در نھج  عحقیقت جدید و نجاتي ندارد و در یك بن بست ابدیست مگر اینكھ از آن خروج كند. این ھمان معناي خطبھ علي

:رشتھ ھاي بقاي دنیا بریده شده و از جھان جز سّم و زھرابي نمانده است پس كولھ بار بربندید و كوچ كنید كھ البالغھ است
  وگرنھ ھالك مي شوید! 

  
اصالً امام زمان خود ھمان درب خروج از این بن بست زمان و پایان تاریخ انسان است. و انسان بمیزاني كھ این  -١٣

  ي شناسد بھ حقیقت فوق زماني امام نزدیك و بھ او ملحق مي شود و نجاتي جز این نیست.حقیقت را م
  

  و این حقیقت امروزه جز در معارف ما قابل وصول نیست پس این معارف درب الحاق بھ نور امام و واقعھ نجات است. -١٤
  

محاق تاریخ خارج شویم كھ نخستین گام آن پس امروزه كمال اینست كھ حقیقت آخرالزمان را دریابیم و از بن بست و  -١٥
خروج از علوم تاریخي و دھري است و نومید شدن از این علومي كھ امروزه در جھان كوس انالحق میزند كھ علوم ابلیسي 

  ھستند.
  

خداوند را پس ھمانطور كھ  -»بھ دھر فحش ندھید كھ خود خداوند است«فرماید كھمی صروایتي از حضرت رسول اكرم -١٦
مي توان در مدرسھ و از طریق علوم اكتسابي و خبري شناخت، تاریخ را ھم نمي توان! ھمانطور كھ توین بي اعتراف ن

عین این معنا را درباره خداوند بیان داشتھ است. پس  عمیكند كھ تاریخ را ھمانقدر شناختھ كھ اصالً نشناختھ است. علي
  از شناخت حقیقت آن امر است منتھي از راه و روشي دگر!اعتراف بھ تمامیت جھل خود درباره ھر امري، سرآغ

  
ً محصول و مخلوق تاریخ پشت سر خویش است ھم -١٧ از جنبھ فیزیكي و  آدمي بھ لحاظ عقل و ادراك علیتي، تماما

 ھھاي جھان كھ تماماً علومایا تحصیل ھمھ علوم موجود در كتب و دانشگآبیولوژیكي و ھم رواني و معنوي و روحي! ولي 
رساند؟ امروزه كھ این علوم بیش از ھر زماني در  يتاریخي و تاریخ علوم است مي تواند ذره اي بھ خودشناسي انسان یار

ھر علمي دست یابد آیا اندكي بر ھ دسترس ھمگان قرار گرفتھ است و از طریق اینترنت ھركسي مي تواند در اندك زماني ب
اینترنت، نیازتر ساختھ است؟ و یا اینكھ اتفاقاً از این علوم و دانشگاھھا و ش افزوده و او را بي دمعرفت آدمي در حق خو

نطور كھ از مدارس و مراكز علوم دیني در سراسر اجاھلترین و دیوانھ ترین و از خودبیگانھ ترین انسانھا تولید شده اند. ھم
یقین و تجربھ عیني اعتراف مي كنم و ھر ادعا را بھ  نجھان ھم كافرترین و ملحدترین انسانھا خروج كرده اند. بنده ای

  عاقلي ھم مي تواند آنرا درك و تصدیق كند. 
  

اصالً موجودیت مدرسھ و درس و كالس و دانشگاه در سراسر جھان كھ مھمترین كارگاه تولید تمدن مدرن و مدرنیزم  -١٨
درك و تصدیق است و آخرالزمان  در مدرسھ است كھ زمان بھ آخر رسیده خرالزمان است. اصالً آاست مھمترین نشانھ 

ً واضح ترین و بدیھي ترین حجت ابطال علوم اكتسابي و تاریخي خود مذھب اسكوالستیك(مذھب اصالت می شود. یعني اتفاقا
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كھ نھضت ضد مدرسھ از خود مدرسھ آغاز شده است و نخستین و بزرگترین كساني كھ بر علیھ  رھمانطومدرسھ) است. 
مدرسھ و علوم اكتسابي اعالن جرم كرده اند نوابغ این علوم بوده اند ھمچون ابن سینا و غزالي و شیخ بھائي تا نیچھ و 

م تاریخي و كانونھائي كھ تاریخ را بھ مطالعھ و علم زمان و علوانیشتین! و این واضح ترین نشانھ آخرالزمان است از بطن 
  تحقیق و تعلیم گرفتھ اند یعني مدارس!

  
یعني زمان در زمان شناسي بھ پایان خود رسیده و پایانش را آشكار و معرفي كرده است. ھمانطور كھ ظھور مدرسھ  -١٩

ا مدرسھ موجب بھ آخر رسیدن زمان بوده است یآنشاني از ظھور آخرالزمان است. و این رابطھ اي متقابل است. یعني اینكھ 
  و یا آخرالزمان موجب پیدایش مدرسھ است تا در مدرسھ راز زمان فھم شود و طومارش پیچیده گردد. 

  
كالس و كارگاه ختم خلقت دوزخي انسان است البتھ بھ رسالت شیطان! زیرا شیطان و آخرین یعني مدرسھ، زنگ آخر  -٢٠

زخ وارد كند و مدرسھ درب ورود جمعي بر این دوزخ است زیرا دوجمعاً بر  گرفت تا كل بشریت را از خداوند این اجازه را
  از مدرسھ صنعت پدید آمد و جھاني شد و كل جھان را دوزخي كرد.

  
باید بھ لحاظ تاریخي درك نمود كھ مدارس بشري درست در نقطھ مقابل مدارس انبیاي الھي تأسیس شدند و درست مثل  -٢١

كھ در نقطھ مقابل مسجد پیامبر تأسیس شد كھ دعوت بھ خداپرستي و نماز مي كرد منتھي آن خدا و نمازي كھ  ضرار مسجد
  ابلیس بانیش بود.

  
ر ادر مدرسھ حضرت ادریس كھ نخستین مدرسھ در تاریخ بود كالم الھي و كلمة هللا تعلیم مي شد در مدرسھ صفھ در كن -٢٢

ھم عرفان نفس و امام شناسي و انسان شناسي تعلیم مي شد یعني علم لدني و ِمن  عو در مدرسھ امام صادق صخانھ پیامبر
یات و بینات الھي آیات و بینات الھي شناختھ مي شد ولي در مدارس بشري، آعندي در الساعھ تعلیم داده مي شد یعني 

  تجزیھ و تحلیل و تبدیل شد.
  

بھ آخرالزمان دارد؟ بھ ھر حال رابطھ مدرسھ و زمان(تاریخ) را دریافتیم كھ مدرسھ آیا براستي مدرسھ چھ ربطي  -٢٣
كارگاه شناخت زمان و دھر است منتھي شناخت تجزیھ اي و تحلیلي و تركیبي و تبدیلي! ھمانطور كھ كل صنایع حاكم بر 

شر كرده است و لذا دوزخ را برپا بني در لي ھستند كھ آیات الھي در طبیعت را تبدیل بھ ایده ھاي شیطایجھان ھمان علوم تبد
كھ عمر زمان و تاریخ را براي بشر  : پس ظھور دوزخ و آخرالزمان رابطھ مستقیم دارد. آیا دوزخ صنعت است نموده است

  بھ پایان رسانیده است؟ 
  

مھلت چھ امریست؟ اگر تاریخ، عمر كل بشر بر روي زمین است چھ مھلتي است؟ اصالً آیا عمر افراد بشري، عمر و  -٢٤
بي تردید عمر و مھلت خداشناسي و وجودیابي است. حال آیا مي توان گفت كھ این مھلت بھ سر رسیده است؟ بي تردید این 

  یا ختم تاریخ ھیچ رابطھ اي با ختم نبوت دارد؟ آمھلت در بستر تاریخ و زمان بھ سر آمده است. 
  

بھ سوي بشر نمي آید تا او را بھ سوي خدایش بكشاند! بلكھ خدا خودش  ختم نبوت یعني اینكھ دیگر كسي از جانب خدا -٢٥
بھ سوي بشر آمده است در وجود اولیاء و امامانش! پس ختم تاریخ یعني ختم انتظار دیدار خدا و بشر! ھمانطور كھ ما قبالً 

  تا دیدار رخ خداوند! تاریخ ظھور حق بر زمین!  خ دانستیم:تاریخ را بھ لحاظ واژه مترادف تارُ 
  

حاال كھ خود خداوند بر روي زمین و در خلق است دیگر ھر انتظار و تالش دیگري بھ غیر از جستجوي خدا و لقاء  -٢٦
هللا، بیھوده و عذاب آور و محكوم بھ نابودي دوزخ است. پس مھلت ھمھ علوم بشري ھم بھ سر آمده است زیرا ھر علمي 

در بشر است ھر علمي ھم خود ر علم باشد بایستي ھدفي جز شناخت خدا نداشتھ باشد كھ اصل وجود است. حال كھ خدا اگ
محكوم بھ بطالت و دوزخ است جز علم خدابیني و تالش براي لقاءهللا! پس ھمھ مدارس و علوم عمالً انحراف و گمراھي و 

  حسوب مي شوند و در خدمت شیطانند! مكفر 
  

ه امام معصوم ھم خود بھ سوي خلق آمدند و خود را معرفي كردند بھ عنوان آئینھ لقاءهللا! و جملھ كشتھ شدند بھ یازد -٢٧
ھمین اتھام! و لذا آخرینشان غایب شد تا زین بعد ھركھ خدا خواھد خودش بھ جستجویش برآید. و ھركھ ھم در جستجوي 

ز نزد شیطان تعلیم یابد و بھ جھنم رود. پس از این بابت كالم شیخ خداي آسماني و غایب و شیطاني است بھ مدرسھ برود و ا
س مي خواند جبھائي كھ سلطان فقھ شیعھ است كامالً درست است كھ علوم مدرسھ اي را لباس ابلیس و دام شیطان و علوم ن

  حتي از نوع دیني اش را.
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امامي مگر بھ قصد انتقام الھي. ھمانطور كھ ظھور ید و نھ آپس آخرالزمان یعني دیگر نھ پیغمبري بھ سوي مردم مي  -٢٨
جھاني امام زمان و مسیح، سراسر خونین و قتل عام بشریت است. و لذا طبق دھھا روایت، شقي ترین دشمنان ظھور 

  كردگان و اھل مدرسھ بخصوص علماي مدرسھ اي دین!  لاھل علم ھستند یعني تحصی موعود،
  

و دنیوي، عرصھ انكار آدم و قرباني كردنش بھ پاي ابزار و اشیاء است پس عرصھ تعلیم علوم مدرسھ اي اعم از دیني  -٢٩
شیطان است. پس مدارس و دانشگاھھا كانونھاي تعلیم فوت و فن ھاي برپائي دوزخ است. جھنم صنعت و تكنولوژي و 

وم و ظاھر و ناظر و جلیل و مدرنیزم از این مدارس بیرون آمده است كھ در نقطھ مقابل حضور و ظھور خداي حّي و قی
ً علوم انساني و علوم دیني اكتسابي و مدرسھ اي در این تقابل، عداوت شدیدتري بروز مي دھند  جمیل قرار دارد و اتفاقا

  چون خود را صاحب خدا و خلق مي پندارند. 
  

ي و كالن و شناخت جزئي بھ طور كلي دو نوع شناخت داریم: شناخت الھي و شناخت شیطاني! شناخت توحیدي و وحدت -٣٠
و منفرد و متكثر! شناخت الھي براي اھل معرفت موجب احاطھ و تعالي و عروج روح تا سر حد شھوِد جمال حقیقت موضوع 

لي است موجب ابتالي یتجلي حقیقت از وجود اھل معرفت است. ولي شناخت شیطاني كھ شناخت جزئي و تحلیلي و تبدو بلكھ 
اي موضوع مي شود. شناخت الھي، نوري است و شناخت شیطاني ھم ناري است كھ موجب زآدمي و مسخ روحش در اج

  استخراج آتش از جھان است و مبتال بھ آتش جھان شدن! 
  

موجب نابودي انسان در  يشناخت الھي موجب وجود یافتن اھل معرفت است در موضوع شناخت. ولي شناخت شیطان -٣١
ً شناخت موضوع شناخت مي شود و نیز نابودي خ ود موضوع شناخت. و شناخت كالسیك و جزئي و عاریھ اي، كھ تماما

تاریخي و شناخت خود تاریخ است بھ مثابھ تجزیھ و تحلیل و تبدیل ظلمات دھر بھ اشیاي آتشین و معیشت ناري است كھ 
ً خود  تاریخ را ھم نابود مي سازد و بھ آخر مي رساند و در درك اسفل ساقط مي كند و  خود انسان ھم بھ ھمراھش نھایتا

ساقط مي شود. در حالیكھ شناخت الھي زمین و آسمان و زمان و دھر موجب نوري شدن و اعتالء و عروج جھان و انسان 
مي شود و لذا بھ لقاءهللا مي رسد كھ حقیقت زمین و آسمان و دھر است و نھایتاً خود انسان اھل معرفت ھم محل تجلي این 

در حالیكھ شناخت شیطاني موجب فرورفتن زمین  -نآقر» زمین بھ نور خداوند طلوع مي كندو «ود.نور زمین و زمان مي ش
  و اھلش در آتش دوزخ مي شود.

  
شناخت ھر پدیده اي در جھان، شناخت وجھي از زمین(عالم ارض) است و زمین ھم جز تجلي و نزول آسمان نیست و  -٣٢

ط در بستر زمان نیست بلكھ شناخت ھر چیزي، شناختي از زمان است. آسمان ھم قلمرو زمان است. پس شناخت امري فق
این شناخت اگر الھي و نوري باشد منجر بھ شناخت جاودانگي و سرمدیت و وجود مطلق مي شود كھ خداوند است و 

اني و و غایتش ھم ظھور حق از انسان عارف بعنوان ظھور جاودانگي و وجود مطلق است. ولي اگر شناخت شیطلقاءهللا! 
ظلماني باشد زمین را تباه ساختھ و زمان را بھ نابودي مي كشاند و از غایت این شناخت ھم نابودي بھ عرصھ ظھور مي 
رسد كھ ظھور شیطان است و دجالیت انساني و انسان شیطاني! و این معناي آخرالزمان است كھ از كارگاه علوم جزئي و 

  یده و نابودي زمین و انسان را رقم مي زند و بھ اثبات مي رساند. شیطاني و قلمرو تكنولوژي بھ عرصھ ظھور رس
  

ھر چیزي در ظرف و قلمرو جھان و كائنات و زمانھ و دھر و روزگار و تاریخ است و بلكھ ھر چیزي، وجھي از  -٣٣
اریخ است پس شناخت ھر چیزي نیز چنین است خواه ناخواه! زیرا زمین در زمان و در زیر سقف آسمان تروزگار و دھر و 

قرار دارد و شناخت آدمي از ھر چیزي بھ مثابھ شناخت او از مھلت عمري است كھ بھ واسطھ اش بر زمین زیست مي كند. 
ن محو است. آر است كھ آدمي ھمچون ذره اي در و لذا غایت و ھدف ذاتي ھر شناختي براي آدمي، شناختي از زمان و دھ

حال شناخت آدمي از ھر چیزي و از جملھ از خودش یا شناختي ذره اي و جزئي و اتمي و ژنتیك است و یا شناختي كلي و 
در این ذره، آتش مي گیرد و منفجر مي شود و یا كالن و یگانھ و وحدت وجودي و الھي و متعالي و فرارونده است. آدمي 

مي شود و یا از این ذره بھ كل عالم و زمین و زمان مي رسد و از آن خروج مي كند و نور عالم مي  بود مي كند و نابودنا
و این سلطان امام  -نارحم» اي اھالي انس و جن از قلمرو جھان خروج كنید ولي نمي توانید اال بھ یاري سلطاني« شود.

این ذره باید بھ نور جھان ملحق شود تا كل جھان و بلكھ برتر از  ود است.و زمان و عالم وجزمان است كھ خود نور زمین 
  كند و نابود كند و نابود شود! زء جزءآن شود نھ اینكھ كل جھان را ھم ذره ذره و ج

حق جویاني كھ از دریاي ادبیات عرفاني قدیم و جدید، ھیچ متن سالكان و این رسالھ تقدیم مي شود بھ ھمھ مؤمنان و 
ي معقول و محسوس و زنده و آشنائي نیافتھ اند تا در متن زندگي واقعي خود حیاتي عرفاني داشتھ باشند و خود را راھنما

در این دریاي طوفاني آخرالزمان بھ نور معرفت حق بازیابند و ھدایت كنند. این رسالھ بھ مثابھ قایقي است كھ سوار بر آن 
آن را در زندگي روزمره قرائت نمائید. و بدانید كھ عرفاني زاللتر و ساده تر و مي توانید بر دریاي معارف ما سفر كنید و قر

مطمئن تر از عرفان قرآني نیامده و نیست. مجموعھ آثار ما نیز اگر شما را بھ قرآن و شریعت محمدي و عرفان علوي و 
اید و این بدان دلیل بوده كھ با نیت ھي(عیسوي) نرساند از درك حقایق آن عاجز مانده حقیقت امام زماني و حیات روح اللّ 

حق طلبانھ و نیازي جدي و صادقانھ بھ مطالعھ آن نپرداختھ اید. اگر این رسالھ را ھمچون رسالھ ھاي دیگر عرفاني حاوي 
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اذكار و اوراد و آداب استخدام اجنھ و مالئك و حور و پري و موّكل و نسخھ ھاي شفاي آني از روایات و آیات قرآني و 
  یافتید، متأسفیم! نھاي خوشبختي یك شبھ و دعاھاي رفع بدھكاري و بیكاري و بیماري و بي محبتي و امثالھم فرمول

  
  
  

  موفق باشید                                                                                                    
  علي اكبر خانجاني                                                                                                     

       
        

 


