سیر و سلوک
خوشا هب حال بنده ای هک رد راه خدا با نفس و هوای خود هب جهاد ربخیزد ،وکسی هک لشگر هوای نفس خود
را از میان ببرد ،هب رضای خدا وند دست یافته است ،وکسی هک هب فرمان ومقتضای عقل سلیم
ربنفس خود غالب شد و بندگی خدا و انهل و تضرع هب ردگاه او را پیشه خود ساخت و دمی از زبرگی
حضرتش غافل نشد ،رد شمار مقربان حضرت حق قرار گرفته و هب ردجات عالیه انیل گشته است.
((امام صادق(ع) (مصباح الشریعه) ))

باش ات ره را هب پایان آوریم

گر رد این ره جان هب جاانن آوریم
عمرِ ررهو کوهت و ره بس رداز

او همه انز است و ما راصد نیاز
با زهاران چشم دیدن داری

انز او الحق کشیدن داردی
خاک راهش توتیای چشم دار

کی توان پوشید چشم از این ن گار

شب همی رو ،روز رو ،بیدا ر باش

سالک این راه رپ اسرار باش
حضرت استاد

 . #در حرمسراي دل سالك جز خدا جاي ندارد .دل حرم انس حق
است حال هرچه وابسته به خداست با خدا در اين حرم وارد مي شوند،
وابستگان به حق به عبارتي اذن دخول دارند و بيگانگان را در آن راهي
(عبادت عاشقاهن ص)111
نيست.
. #
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رم ی هک ره ر ت از بان و روز آ و ت حا ش از ر ر ه ت ؟
رد رهگذا ر سیل زمانی  ،نظاره گر جای ردنگ نیست رد این رهگذر مایست
خواهم هک اندکی هک از این عمر باقی است گر ساعتی است با تو گذا رم و گر شبی است
(حضرت استاد )

 . #با ياد او يادت كنند با ياري دين او ياريت نمايند با عبادت او بهشتت
دهند و با عشق او خودش را داري تا در اين راه چه ه ّمت داشته باشي.
(عبادت عاشقاهن ص)181

 . #سالك جز به محبوب ننگرد و جز او نبيند و تعبّد و بندگي و
استقامتش در او حصر يابد و قرائت « اياك نعبد و اياك نستعين » در
حق او تحقق يابد و سر سوزني از خود نبيند كه اينجا همه فقر و نكبت و
حجاب و درماندگي است و آنجا همه غنا و نور و جمال و جالل است.
(همان ص)782

. #

یار اینجا  ،عشق اینجا  ،سور این

راه اینجا  ،ررهو اینجا  ،نور این

رامش اینجا،خلوت اینجا  ،وصل این

هستی اینجا  ،مستی اینجا ،اصل این

دست رد رحمان زن از شیطان گرزی

این خودی بگذا ر رد مستان گرزی

(حضرت استاد )

 . #اسب عصاّري را ديده اي هر صبح چشمش بربندند و تا غروب به
حركت آورند ساعت ها مي رود و بسا كه پندارد بر چراگاهي سبز و
خرم اندر آيد .در شام كه چشمش گشايند به ناگاه بيند كه افسوس كه بعد
ّ
از اين همه رفتن همانجا كه بود هست با اين تفاوت كه آن جايگه كه بود
صبحي روشن داشت و هم اكنون شامي تيره .مباد كه اين سرنوشت ما
را ماند كه در تيره دخمه گور چشم باز شود و تيره روز تر از آغاز،
ّ
(تخلی ص)59
كار خود بينيم!

 . #بكوش تا روي از راه نپيچي .كند رفتن عيب نيست برگشتن ننگ
(تخلی ص)115
است.
 . #چند خواهي كه چون لنگر ساعت آمد و شد كني همچون عقربه
باش كه هيچ وقت به عقب باز نگردد .اين راه نه راه بازي كه راه
(همان ص)132
سربازي است.
 . #اگراستقامت نبود هيچ مقام نبود و تو همچون بيدي كه به هر باد
بلرزي و به مانند آن كاهي كه با هر خاشاك همي روي .عزيزا اين راه
(همان ص)141
كوهمردان خواهد نه كاه صفتان.
 . #راه دراز را با پاي لنگ نتوان رفت .پاي افزار محكم بند و قدم
استوار نه و به سرعت بيفزا تا گذشته جبران گردد و خامي ها پخته شود
و غفلت ها معرفت .اي عزيز! داروي غفلت ياد مرگ است.
(همان ص)145

 . #تو اگر كار و سخن و راه و رسم خويش همه نيكو ديدي به راه نفسي
و اگر با خود سر ستيزه داري و عيب خود بيني و نقص خود جويي در
(همان ص)181
راه مجاهدت باشي.
 . #اي عزيز! سرد و يخ كرده  ،رنجور و دل مرده  ،لنگ لنگان و
افسرده اين راه نتوان رفت؛ گرمي خواهد و شد ّت  ،از خود گذشتن و
حد ّت  ،پروانه صفت بر آتش بايد شدن و منصور وار بر دار و داني كه
اين طريق رهروي جز در سايه عشق نروي؛ محبّت خواهد تا زهر ها
(تحلی 1ص)149
نوش شود و زخم ها مرهم.
 . #اگر تو را سر سلوک است در انتخاب همسر سخت دقت کن؛ که در
آن خانه که خشم و عتاب و تندی است ،سلوک الی هللا بر کندی است.
عبادت را آرامش بايد و آرامش در کانون محبّت است و تشويش و
(تحلی 1ص )715
محنت در کنار خشم و غضب.
 . #اگر در معرفت بر تو گشوده شود ،داني كه هر چند اين فرج ديرتر
رسد ،سالك كامل تر شود .چه اگر فرجي در آغاز رسيد ،رهرو به خاطر
آن ديدار ره رود نه رضاي محبوب؛ و اميد كمالش كمتر .و هر چند بي
(تحلی 7ص)112
فرج ره روي ،نشان سلوك در تو بيش بود.
 . #گفتم از اينجا تا کوی تو چند راه است؟ گفت :نحن اقرب اليه من
(انداگشیه ش)73
حبل الوريد.
 . #عالم کارخانه آدم سازی است .در هر کارخانه بازده کمتر از مواد
زائد است .در يک خروار سنگ معدن بسا بيش از چند گرم طال نباشد.
(انداگشیه ش)32
از هزاران بشر بسا چند نفر بيش انسان از جهان نروند.
 . #به شرق و غرب مرو که راه سعادت را بر تو بسته اند .به راست و
چپ مران که شيطان در کمين نشسته است .راه سعادت سرمدی تو راه
(انداگشیه ش)91
آسمان است که مادام بر تو گشاده است.

 . #پويا باش که پويش باالخره روزی تو را به منزل رساند .من يخرج
من بيته مهاجرا ً الی هللا و رسوله ثم يدرکه الموت فقد وقع اجره الی هللا.
(انداگشیه ش)23

 . #دو راهنمای فطری همه جا با تو همراه است .اگر دست در دست
آنها گذاری تا کوی دوست تو را ره برند ،يکی تمنّای علّت يابی و
(انداگشیه ش)28
ديگری عشق به اسماء حسنی است.
 . #ای عزيز! اگر تو را عزم جزم است برای پيمودن راه حق نخست
جان خويش را از آاليش ها بپيرای و چون کامالً پيراستی به خيرات و
مستحبات بيارای ،حال اگر واقعا ً آن راه را رفته بينی با صدری گشاده و
(تجلی مقدماتی ص)5
قلبی پاک عازم کسب معارف شو.
 . #در مسافرت های فضايی نخست قلب فضانورد را آزمايند تا چقدر
تاب بی کران ها را دارد و اينجا نيز در اين سفر سالمت قلب مسافر
شرط است که راه ،راه آسمان هاست .و وصول به حريم کبريايی
محبوب را راه نيست« جز کسی که بر خدا وارد شود با قلبی سالم»
« ّ
(همان ص)27
ب سليم {شعراآهی » }85
اال من اتی هللا بقل ٍ
 . #می شنوم که شيطانت به گوش خواند که اين راه ،راه پاکان
است ،راه بی گناهان و صالحان است ،راه دردمندان و عاشقان است ،تو
لنگ ،حمال بار گناه کی توانی اين ره سپری؟ تو سر به گوشش نه و باز
گوی ای رهزن ،تا در توبه باز است بنده از نوميدی بی نياز است .مرا
اين نويد داده اند  « :قل ياعبادی الذّی اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من
رحمه هللا ا ّن هللا يغفرالذّنوب جميعا ً» «بگو ای بندگان من که بر خويشتن
اسراف کرده ايد از رحمت خدا نوميد نشويد به راستی که خدا همه
گناهان را می آمرزدچه او آمرزنده مهربان است{ .زمرآهی »}93
(همان ص)118

رب این مژده گر جان فشانم رواست

هک این مژده آرامش جان ماست.

 . #اگر گفتند :ای آلوده بر خود نوميد باش برگوی :در نوميدی بسی اميد
است .اگر گفتند :دلت چون شب ظلمانی است برگوی :پايان شب سيه
سپيد است .اگر گفتند :اين در بازنمی شود چند کوبی؟ برگوی :گفت
پيغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آيدسری .اگر گفتند :در
اين کلبه احزان چند گريه می کنی؟ برگوی :کلبه احزان شود روزی
گلستان غم مخور .اگر گفتند :ای رنجور چند بال کشی؟ برگوی  :که يک
کرشمه تالفی صد جفا بکند .اگر گفتند :دست از اين کار بدار برگوی:
حاش هلل که روم من ز پی کار دگر .اگر گفتند :آخر کی به منزل رسی؟
برگوی :تبارک هللا از اين ره که نيست پايانش .اگرگفتند :اين زبان
درازی ها از کجا آموختی؟ برگوی :آنچه استاد ازل گفت بگو می گويم.
اين جاست که می گويند برو که دانيم عنقريب رنج و آسيب راهت
برگرداند .با ايشان پشت کن و به راه ادامه ده و در راه اين ترانه طاهر
(همان ص)115
را زمزمه کن:

هب خنجر گر ربآرند دیده گونم ،هب آتش گر بسوزند استخونم اگر رب انخنونم نی بکوبند،نگیرم دل زیار مهربونم
(باباطاره)

 . #ای عزيز! اين سفر در جان است نه در خيابان ،در اندرون است
نه در بيرون و راهش را نه نام است نه نشان و چون روندگانش به
ديگران نشان دادند هر يک اصطالحی و لغتی به کار گرفتند .تو پنداری
که راه مختلف است راه يکی بيش نيست گويندگان را سليقه مختلف
افتاده .از شهر تو تا تهران را يکی گويد چند فرسنگ است و ديگری
گويد چند کيلومتر و ديگری گويد چند منزل و ديگری گويد چند گام و
ممکن است همه صحيح گويند ولی سخن مختلف افتاده است.
(همان ص)177

 . #موانع را يکی يکی از پيش ره بايد برداشت و عزم ،تازه کرد که
عبور از اين ره ،مردان مرد خواهد! اميد که عشقت بجنباند ،که تا
سرمست عشق او نباشی اين بار نتوانی کشيد .آری شتر مست کشد بار
(همان ص)192
گران را.
 . #معرفت نفس و توجه به تربيت خويش از اهم کارهاست .سالکی که
آرزومند است تا همه اهل سلوک شوند و عاشق امر به معروف و نهی

از منکر است بايد اين کار را از خود شروع کند« .يا ايها الذين آمنوا
(تجلی 2ص)12
عليکم انفسکم {مائده آهی » }119
 . #خداوند می فرمايد :تو از جا بلند شو .می فرمايد «:قوموا هلل» می
فرمايد :فقط از خانه ات به در آی .می فرمايد«:من يخرج من بيته»
کسی که از خانه اش خارج شود .حال اگر از منزل به درآمدی و آهنگ
هجرت کردی ،می دانی مرجع و مطلوب همان مبدأ است که طالب
بازگشت توست .تو نفس را رها کن می بينی که اينجا مطلوب در
کارآيد .اين سفر در درون است .راه در تو و طالب تو و مطلوب با
توست هر چه تو را از آن مطلوب پايين تر آورد خسيس ترت کند و هر
چه تو را به آن مطلوب نزديک تر کند شريف ترت نمايد .و اين هبوط و
عروج همه برای اين است تا آدمی به کمال خود نائل آيد .همه لطف
است ،همه مهر است ،همه ربوبيت است ،همه عشق است ،همه برای
اين ،تا ق ّوه های تو به فعليت رسد .دستور سلوک برای تو است؛ ره
برای تو و مطلوب تو را می طلبد و خود خواستار تواست؛ فقط بايد
(همان ص)117
شکيبا باشی که هرچند مطلوب عزيزتر ره دشوارتر.
 . #بدان که آنچه را نفس انسانی از طريق علوم و معارف اکتسابی و
عقلی به دست آورد ،از طريق تزکيه و سير وسلوک عملی و از طريق
مکاشفه و رؤيای صادقه و علم لدنّی کشف نمايد و اينجا غلطی نيست گر
آنجا غلطی هست و اين همان مطلب است که وقتی عنوان بصری از
امام صادق در خواست علم و معرفت می کند ايشان می فرمايند:
((علم با فراگيری حاصل نمی گردد؛ بلکه آن نوری است که خداوند بر
(همان ص)158
قلب هرکه بخواهد بتابد))
 . #سلوک سفری است از عالم محدود بيرون به جهان نامحدود درون و
وصول بدانجايی که از آنجا آمده بودی  .در جهان درون چون به سير
افتی چشم داری ولی نه اين چشم؛ گوش داری ولی نه اين گوش؛ دست و
(همان ص)711
پا داری ولی نه اين دست و پای.

روح را توحید ّاّل خوش رت است

غیر ظاره دست و پای دیگر است

آن تویی هک بی بدن داری بدن

پس مترس از جسم ،جان بیرون شدن

روح دارد بی بدن بس کار و بار

مرغ باشد رد قفس بس بی قرار

باش ات مرغ از قفس آید ربون

ات هک ینیب هفت چرخ آن را زبون
(مولوی)

 . #همی دان که در آغاز سلوک شخص با نفس ا ّماره سر و کار دارد
و آن نفس کارش امر به بدی است .هر چه فرمان اين نفس را پذيراتر
باشی قوی تر می شود؛ خداوند غفّار همه دم توبه پذير است؛ چرا کم اند
آنان که در سنين باال توبه می کنند؟ علت آنکه نفس ا ّماره سطبر و قوی
گشته و قهرمانی که آنرا از پای در آورد کم است و اما اگر وسواس اين
نفس شنيده نشد ،روز به روز ضعيف تر می گردد تا بدانجا که به نفس
ّلوامه تبديل شود که در هر لغزش تو را مالمت کند و از هر گناه تو را
پشيمانی آرد؛ اين نفس قداستی دارد که خداوند بر آن سوگند ياد فرموده:
اللوامه {قیامت آهی  »}5چون اين نفس در تو کارساز
« فال اقسم بالنّفس ّ
افتاد تدريجا ً خورشيد نفس مطمئنّه طالع گردد و جانت برافروزد و در
جنت او که جنت لقاء است پذيرايت باشند.
(همان ص)771

 . #سالک نخست بايد سرمايه معرفت اندوزد ،سپس در سايه عقل و
خرد راه را از چاه باز داند ،ثمره معرفت و عقل ،عشق است و چون
عشق در کار آمد شوق وصال ،آدمی را آرام نگذارد و سلوک الی هللا را
برنامه زندگانی و عمر داند و توشه راه اين هجرت ياد و ذکر اوست.
ّ
(تجلی آخر ص)72

 . #هدف يابی آغاز سلوک و حرکت و واجب ترين واجبات است .و
اگر هدف آفرينش خويش را نيابی عمری در سر گردانی هستی.
(همان ص)31

 . #ای عزيز! نکته مهم اين است که غايات با آن که در مقام وصول،
مشوق و راهنمای
آخرين است ا ّما در وجود ذهنی آغازين و همواره
ّ
رونده و سالک است .به اين معنی که تو اگر دانستی که هدف آفرينش
دريافت کمال و فعليّت يافتن قوای انسانی و وصول او به مقام عنديّت و
لقاء پروردگارت می باشد ،با آن که وصول آن در پايان زندگی است
معذلک انديشه آن ّاول راه است و در تمام طول راه جاذبه آفرين و
(همان ص)38
مشوق تو می باشد.
ّ
 . #در شاهراه مستقيم بندگی ،مسير راه از بستان سرايی می گذرد که
هرچه بيشتر روی ،مشام جانت را گلزار های جوانب عطر آگين و
ّ
معطر بيش سازد .در کنار راه جويبار هاست که زمزمه های امواجش با
ترنّم اذکار کام تو ،هماهنگی دارد .مرغان خواننده اشجارش ،آهنگ پر
شکوه ترانه عشق می سرايند ،در انتهای اين راه ،خورشيد درخشانی می
تابد که در هر منزل که پشت سر گذاری و به او نزديک تر گردی،
نوری عظيم تر روشنگر راه توست و در پايان وصول به منزل « مقعد
ق عند مليک مقتدر (قمر آهی » )99و استماع نوای جان بخش « :يا أيتها
صد ٍ
النفس المطمئنه إرجعی إلی ربّک راضيهً مرضيهً فادخلی فی عبادی
فادخلی جنتی (فجر آیات » )31-72در انتظار تو است.
(همان ص)713

 . #ای عزيز! هر آن کس در خط کمال گام می زند ،هر گام او تولّدی و
مرگی را به دنبال دارد .تولّدی در منزل کامل تر و خروج از منزل
نقص و اين خط پيمودن راه کمال را ،از زبان شعرم بشنو( :همان ص)799

ات نمیری از حیات خاکدا ن

کی شوی همرنگ ریحان و جنان ؟

آهویی ات آن گیا را ندرود
م می ّ
ت
ش
شک رد لذ ی رب جان ود

کی ز انهف ،مشک انبی رپورد ؟
جان چو میرد  ،رد رب جاانن شود

آزمودیم این حیات اندر ممات
سیر ات محیی است آنجا جان شدن

ات نمیری کی رسی اندر حیات؟
جان راه کردن ربِ جاانن شدن

(حضرت استاد)

 . #سالکان کوی دوست آنانند که :در ظلمات ارض ،عهد و امانت را
فراموش نکردند و به دنيا دل نبستند و بار رحلت به سوی او بربستند.
چه در واقع سلوک ،لبيک گفتن به همان نداست که گه گاه آن را از
درون می شنوی .همان ندايی که بسا عمری بر آن پشت کردی و بسا در
سکوت و تنهاييش به هيچ گرفتی و هم اوست که تو را به سعادت
سرمدی دعوت می کند .دعوت به عالم ملکوت که در همين تنگنای
جهان ،بی زمانی و بی مکانی و بی وزنی آن درک می شود و غوغای
بيرون را می توانی در سکوت درون با تو ّجه به آن عالم گوارا کنی.
(از خاک ات افالک ص)13

 . #ای عزيز! صد سال هم اگر ده قدم پيش روی و باز ده قدم واپس
نهی همان جا که بودی هستی ،سلوک؛ يعنی هيچ روزت آن جا که
ديروز بودی نباشی و طبعا ً در اين مقام اراده و استقامت الزم است ،نه
ی من خداست و فردا وليت و ربت شيطان باشد.
اين که امروز گفتی ول ّ
(همان ص)153

 . #در اين راه آن ارزی که می ورزی ،ای خوش باد چابک سواران
را که به جبران نشستن ها آنگونه تاختند که از روندگان سبقت گرفتند که
به توقف در راه نينديشيدند ،تشنه تجلّی محبوب بودند که وادی ايمن را
(همان ص)711
همچون موسی برهنه پای دويدند .تو نيز ای عزيز:

می اتز رد تج ّیل

رب طور همچو موسی مندیش از آن هک گوید معشوق  ،لن رتا ین

 . #کامل ترين عرفان نظری ،قرآن مجيد و کامل ترين عرفان عملی
رفتار شريف رسول هللا است .ای عزيز راه باز و آشکار است.

(همان ص)737

این ره این زاد راه و این منزل

مرد راهی اگر بیا و بیار

ور هن ای مرد راه چون دگران

یار می گو و پشت سر می خار
(اهتف اصفهانی)

 . #چون تو را جذبه او دست داد ،هرگام که به سوی او بر داری او نيز
گامی به سوی تو آيد ا ّما گام تو در خور توست و گام او در خور او.
(پیک مشتااقن ص)84

 . #الزم است که بدانی که اگر آمدی او تو را آورد ،و اگر رو به او
نمودی نخست او روی بر تو آورده بود و اگر يادی از او کردی پيش از
آن ياد ،او ياد تو کرده است .پس هر آن کس که خواهد خدا را ياد کند
بداند که اگر خدايش توفيق ياد نمی داد هرگز بنده اراده ياد او نمی کرد.
(همان ص)51

 . #عزيزا! همی دان که سرای دل از محبوب خالی نمی ماند ،چون
رو به خدا نياوردی ،هزارت محبوب بر دل نشيند ،و هر يک گوشه ای
از دل را خراب کند ا ّما چون سلطان پر جالل عالم هستی سراپرده بر دل
تو زد ،هر محبوب از گوشه ای گريزد ،که خداوند غيّور است و غيّور
(همان ص)57
را تاب غير ،نی.
 . #ای عزيز! او دوست داشت تا شناخته شود ،عدم را هستی بخشيد،
پس هستی رهين عشق است و عدم چون هر چه يافت از موجد خويش
يافت ،عشقش و حرکتش به سوی موجد امری ضروری است .هر يک،
ديگری را هم جاذب است و هم مجذوب .پس بر تو ثابت گشت که موجد
و پروردگار ،تو را دوست دارد در عين بی نيازی از تو ،و تو که سراپا
نيازی اگر در اين پست سرا مقيم شدی و به سوی او حرکت نکردی تا
ابد جانت در آتش فراق شعله ور خواهد ماند ،چه اگر تن را تمنّای اين
(همان ص)59
سرای باشد جانت را تمنّای محبوب است.
 . #چون سالک داند که آرزوی لقائ پروردگار را دارد بايد در خود
نگرد که آن بنده که در وجودش صدها عيب است و از محاسن خالی

است ،چگونه تواند به حريم قدس او بار يابد .لذا هر آنچه سالک از
معايب بکاهد و به محاسن بيافزايد ،اوهام و خياالت را کنار زند ،با
فروغ معرفت عظمت يابد ،بيشتر به آن ذات عزيز نزديک گردد و معنی
صبغه هللا همين است .ای عزيز! اين کار معجزه عشق است که عاشق
را مادام اين انديشه است که با محبوب سنخيّت يابد .و تو خود عشق به
صبغه هللا را در نهاد داری .زيرا به همه خوبی ها عشق می ورزی،
طلب کار همه هستی و اين در نهاد و فطرت تو است .و چراغی فرا راه
سلوک.
(همان ص)141

 . #ای عزيز! آنچه را در سلوک گفته اند تخليه و تحليه و تجليه ،همين
صبغه هللا را يافتن است .تخليه از بدی ها و تحليه با خوبی ها و چون
اين دو در وجود انسان حاصل آيد شايسته تجلّی ذات حضرت حق باشد.
(همان ص)147

 . #بدان که هر راهی را با قدم يا گام سپرند ،راه سلوک را نيز با قدم
ال اله ّ
اال هللا طی کنند .گامی چپ و گامی راست ،گام چپ ال اله می باشد
و گام راست ّ
اال هللا و اين دو گام را تا آخرين منزل بايد برداشت .گام ال
اال اشتياق جان به مبدأ است ،گام ال ما سوی و گام ّ
تمنيّات نفس و گام ّ
اال،
هللا است ،از اين دو گام تا آخر عمر ،سالک نبايد باز ماند ،با ياد حق
(همان ص)777
سرخوش و ياد جز او را از خاطر برد.
مقرب تر شود خشوع و انابه اش بيشتر
 . #هر چه سالک در اين راه ّ
بود ،چرا که در قرب جالل ،منيّت انسان ذوب شود ،و در التهاب ،انابه
کار هر ملتهب است نديدی که چون خداوند به وصف بهشت پرداخت،
فرمود ساکنان آن افراد خاشع و منيب اند(.اشاره هب آهی33-31سوره ق) (هدهد سبا ص)195
 . #ای عزيز! اين جا دل شکسته خرند ،و دل شکستگان را ،راه بس
(همان ص)115
نزديک تر باشد.
 . #ای عزيز! آب تا در حالت انجماد بود ،بی حرکت و فسرده بود و
چون سيّال شد ،راه دريا در پيش گرفت و لحظه ای او را قرار نبود؛ ا ّما

اگر به بخار تبديل شود راه آسمان در پيش می گيرد .بکوش تا در اين
چند صباح حيات از جمود در آيی و به سوی خالق خويش سالک راه
باشی ،که جايی گفتندت« :سارعوا» و جای ديگر به سرعت اکتفا
نفرمودند و گفتند « :سابقوا» ،نه تنها سرعت بل سبقت( .حدیث آرزومندی ص)71
 . #بدان که از آغاز تولّد همه در کار رفتن اند ،گذرگاهی به سوی حق
تعالی يا مبدأ خويش .همه در کار رفتن اند ،ا ّما رفتن ها يکسان نباشد،
يکی می رود تا بر اريکه سلطنت نشيند و ديگری به شکنجه گاهش می
برند ،گاه سنگی را از معدن بيرون می آورند با هزار نيرو و اهرم تا آن
را بتراشند و قطعه قطعه نمايند .گاه جويباری سرخوش و زمزمه کنان
می رود تا به دريا پيوندد .عشق به وطن اگر فراموشت نشده باشد در
(همان ص)38
نهاد همه است.
 . #مردم در يکی از دو راه پيش روی گام بر می دارند و سالک آن
معوج و ضاللت .نام اين دو راه را،
راهند :راه راست يا مستقيم يا راه ّ
شاهراه سعادت و طريق شقاوت نامند و بر تو باد که بنگری در کدام
راهی و بسا رهروانی که عمری را در طريقی ره سپردند و در پايان در
يافتند که طريق طی شده را به اشتباه انتخاب کرده بودند.
(همان ص)42

 « . #شر ما ضيغ فيه العمر اللعب»«بدترين چيزی که عمر در آن تباه
گردد ،بازی است (رغرالحکم) »
ای عزيز! عمر در غفلت و بازی مگذران که بازی کار کودکان است،
معلوم نيست تو را برای توبه و کسب معارف فرصتی باشد.
(همان ص)111

. #

این عمر کوهت عاشقا  ،ره بس رداز است اندر آ چون قصد این ره کرده ای  ،مرداهن شو مرداهن شو
رد دست گیتی خاتمی  ،شهباز شاه عالمی چون قصد جاانن کرده ای  ،شااههن شو شااههن شو

(حضرت استاد )
 . #برای سلوک إلی هللا سه عامل ،اساسی ترين عوامل است؛
نخست تشويق برای وصول به هدفی که از پيش تعيين شده و نتايج کامل
اين وصول ،و بهره هايی که پس از اين وصول برای سالک پيش بينی
دوم ترسانيدن وی از عدم سلوک و موانع و خطرات راه و دشمنان
شدهّ ،
در کمين ،تا سالک خود را برای مبارزه و ستيز با دشمنان و بر داشتن
سوم آگاهی دادن به سالک که ديگری
موانع از پيش راه آماده سازدّ .
ناظر کار تو است و در هر قدم همراه تو است و بر تمام اعمال تو
مراقبت دارد .و اين سه برنامه را حضرت پيامبر جزء به جزء بر تو
ارائه فرموده است .بشارت بی تنذير و تنذير بی بشارت ،هرگز تو را به
(همان ص)115
منزل نمی رساند.
 . #سالک را الزم است که مادام به دخل و خرج حساب آخرت خود
بپردازد و لحظه ای از خرج بيهوده ساعات عمر ،که سرمايه حقيقی
(همان ص)127
اوست ،غافل نماند.
 . #سالک بايد در هر کارش نظم باشد ،خواب و بيداری ،اکتساب و
استراحت ،آميزش و خلوت ،همه روی ساعتی معيّن باشد .وصيّت
حضرت امير المؤمنين(ع) با امام حسن (ع)در ّاولين جمله بعد از توصيه
(همان ص)181
به تقوا دستور نظم در کار مؤمن است.
 . #سلوک إلی هللا در واقع لبيک گفتن به ندای درون است که عمری
بر آن پشت کردی و نجوای آن را در سکوت و تنهايی به هيچ گرفتی و
همان بود که تو را به سعادت و جاودانگی می خواند ،دعوتی به ملکوت
که در همين تنگنای جهان ،می توان بی زمانی و بی مکانی و بی وزنی
آن را درک کرد و غوغای بيرون را در سکوت و آرامش درون گوارا
کرد ،ولی بازگشت به خود و حقيقت جهان هستی حاصل نمی شود تا
(همان ص)711
قاره عظيم روان خويش را کشف نکنی.
ّ

 . #آيا آن کس که در ظلمات ل ّجه عالم کثرت ،غوطه خورد و تا پايان
عمر دستش به ساحل نجات نرسيد ،هم چون آن سالک ره جويی است که
از سر چشمه نور وحدت ،چراغ داشت و ره يافت و خود را به منزل
رساند؟ اين عدم تساوی را در اين آيه به تماشا نشين:
« أفمن کان مؤمنا ً کمن کان فاسقاًًً ال يستؤون (سجده آهی» )18
و آيا ره يافته به توحيد پروردگار ،و سالک واجد برنامه سعادت و به
کار گيرنده آن ،همچون آن بنده بی پروايی است که با هزاران آلوده،
رب خويش پشت نمود؟؟ هرگز در پيشگاه
خود آلود .و بر خالق و
ّ
(مرغ سلیمان ص)58
خداوند حکيم چنين نيست!
 . #عزيزا! دل به صحرا مبر ،صحرا را به دل آر تا ببينی که صحرا از
روح و جان تو صد ريحان بر آورد .ندايی از بيرون آيد که بيا ،ندايی
نيز از درون که برخيز .درها باز است ،شب باز و روز باز و خدايت
در انتظار « .الذی جعل اليل و النهار خلفه لمن أراد أن يذکر أو أراد
شکورا» « هم اوست که قرار داد شب و روز را از پی يکديگر برای
هر آن کس که می خواهد متذ ّکر شود و يا سپاس دارد( .فراقن آهی» )17
(فریاد جرس ص)78

مح
ض
س
( سؤال از ر ا تاد )
سوال
 . #استاد مرحمت فرموده به اينجانب يک برنامه عمومی ارائه
فرماييد .با توجه به اينکه اهل شهرستان هستم برای اين حقير امکان
حضور در کالس ها وجود ندارد .از محبت حضرتعالی سپاسگزارم.

جواب

ره کس واجبات را انجام دهد و گناه نکند سالک الی اّل است ،اگر بخواهد رد این راه از "سارعوا" رپوردگارش
اطاعت کند مستحبات را هم انجام دهد و از مکرواهت بپرهیزد رد این صورت رد این راه قهرمان است .اما می توان بال رپواز تهیه
کرد و آن رد صورتی است هک از معارف قرآنی هب وژیه توحیدی ربخوردار باشد .بدا نید با گناه و بدون تقوا قدمی شیپ نخواهید ربد.
سئوال
 . #در کتابی خواندم که به يکی از اولياء گفته شده بود که شهدا در
اين عالم هم در حال سير تکاملی هستند.لطفا ً توضيح فرماييد.؟

جواب

« من هاجر الی هللا و رسوله ثم يدرکه الموت فقد اجره علی هللا»

ره سالک راهی هک هب سوی خدا و رسولش می رود و رد راه مرگش رسید اجر او با خداست .ای زعزی! سیر الی اّل پایان ندا رد هن تنها
ربای شهید بلکه ربای سال کان راه ات ابدیت اداهم دارد اما داستان آن هن رد این دنیاست هک رد ربزخ و قیامت است.

سئوال
آتش است این بانگ انی و نیست باد ره هک این آتش ندا رد نیست باد.
استاد بزرگوار مرحبا به اين کالم آتشين که بدون شک از سينه ای
برخاسته که سوخته از آتش عشق محبوب است .چند روز پيش کتاب
عبادت عاشقانه شما به عنايت الهی به دستم رسيد و خداوند را
سپاسگزارم که توفيق شنيدن اين بانگ نای را به اين بيچاره سرتاپا گناه
عنايت فرمود و دل اين بيچاره را گرم نمود و فهميدم در اين دنيا هنوز
کسانی هستند که مست ميخانه توحيد بوده و به ما نيازمندان نيز از
شراب آتشين عشق بهره ای می رسانند.

جواب

زعزیا! حال هک بویی از عشق هب مشامت رسیده :

عاشق شو  ،ار هن روزی کار جهان سر آید ان خوانده ردس مقصود از کارگاه هستی
از تقوا معرفت زاید و از معرفت عشق ،ات این هس منزل را طی نکنی کامل نمی باشی.

عاشق هک شد هک یار هب حالش نظر نکرد ای خواهج ردد نیست وگرهن طبیب هست.

مناجات
الهی  :هب سمع سماع « كُن » رد عدم رقص کنان هب رعهص هستی قدم زدیم و این سماعمان چنان خوش
ّ
عش
نی
ی
ن
نب
فتاد هک ات هب امروز رت م آرنا از یاد رده و رد بند آ م و داغ ق تو رب نهاد دار م.
(سارغ سحر ص )111

ّ
الهی  :دیده ام دادی نور روی تو دیدم  ،شاهم ام دادی مشام کوی تو دينشم  ،از آن روز هک دلم
دادی دلبری جز تو نیافتم و از آن دم هک جانم دادی جااننی جز تو نگزیدم  .سر هب راهت آوردم سر
هب راهم دار  ،بنده توام رب این بندم نگهدا ر.

(تخلی ص)141

الهی  :جان ما را با آن نور هک هب دوستانت وعده دادی من ّور ساز ات با ردک معارف حقه راه تو سپریم و
هب مقام لقایت ربسیم هک بدون آن نور چشمان دل ما کور است.

(تجلی مقدماتی ص)17

