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 ابه نام خد 

 خالصه كتاب :   سير و سلوك 

 نوشته :  بانو مجتهده امين 

 انتشارات : گلبهار اصفهان  

همواره ديو نفس  با آنكه حس حقيقت شناسي و شوق سعادتمندي در همه افراد بني آدم وجود دارد ولي
اورا فريب داده و قواي حيواني را در نظرش جلوه گر مي سازد به همين دليل است كه هر كسي 

را در چيزي مي بيند و براي رسيدن به آن پافشاري مي كند يكي خوشبختي را در پول و خوشبختي 
د ودر نهايت خودشان نديگري در شهرت و ديگري در خوشگذراني و ...   وخدا را فراموش مي كن

َ فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهمْ  فراموش مي كنند . را نيز  د فقط براي گذران اين نفكر مي كن . تا آنجا كه  نَُسوا اَّلله
د در حاليكه خداوند مي فرمايد : نرفاه همين دنيا طلب مي كنو سعادت را فقط در اندنيا خلق شده د 

  َعبَثًا َوأَنهُكْم إِلَْينَا ََل تُْرَجعُونَ  أَفََحِسْبتُْم أَنهَما َخلَْقنَاُكمْ 

كسي كه اينگونه فكر كند از زمره عقالء خارج ميشود زيرا امكان ندارد جهان با اين عظمت بدون 
كنت باشد و انسان در همين دنيا نابود شود بلكه خداوند مي فرمايد : خلق شده هيچ نتيجه قابل قبولي 
 لق لكي اعرَف  الخ فخلقتكنزاً مخفياً اَن اعرَف 

در واقع خداوند انسانها را براي شناخت خودش خلق كرده است كه نتيجه اش رسيدن انسانها به كمال 
 است و براي همين انزال كتب و ارسال رسل فرموده است . 

شناخت خود است زيرا انسان توسط روحش به معرفت الهي و اولين شرط اصلي پيمودن راه حق : 
 كمال نائل ميشود . 

واز من عرف َ نفسه فقد عرَف ربّه . وپيامبر اكرم )ص( : و نيازمنديهايش را بشناسد پس بايد روح 
 طرف ديگر روح انسان صادر از احديت است . 

 بدن و روح است . شناخت فرق بين اولين قدم براي ورود به جاده تكامل و سعادت 

 عيوب ما از چند چيز ناشي ميشود :

 )از روحشنيم  در حاليكه هرگاه از كسي تمجيد مي شود را نمي شناسيم و قدرخود را نمي داخود  -1
 نه از جسمش (  تمجيدمی شود

لذتهاي معنوي خبر سعادت و خوشبختي را در فراهم كردن رفاه مادي و دنيوي مي دانيم و از  -2
مادي اش انجام مي دهيم و حتي پيامبران هاي خوب را نيز براي رسيدن به حظ و معموالً كارنداريم 

 براي تشويق مردم به كار خير وعده بهشتي مي دادند . 

و كمال الهي نائل شويم در حاليكه فقط يك راه ظاهر مي توانيم به معرفت  فكر مي كنيم از راه -3
 وجود دارد وآن راه قلب و باطن است كه بايد همه موجودات را مظهري از وجود خداوند ببينيم . 

براي معصومين ممكن فكر مي كنيم شناخت خداوند با نور قلبي و بصيرت باطني و حضوري فقط  -4
ات  شي براي رسيدن به معارف الهي نمي كنيم و عباداست نه براي مردم عادي به همين دليل هيچ تال

هستيم و خداوند هم موظف را به صورت عادت انجام مي دهيم و فكر مي كنيم كه بنده مخلص خدا 
  است در قيامت ما را در بهشت جاي دهد . 
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كه بدانيم دوم اين -2بايد بدانيم كه ما روحي داريم كه قدرت شناخت خود و خدا رادارد .  -1بنابراين : 
بزرگترين چيزي كه ما را در مسير تكامل رهبري مي كند تفكر و تعقل است و اصالً خداوند به خاطر 

ُ  خود لقب احسن الخالقين داد . اينكه اين صفت تعقل و تفكر را در انسان قرار داد به  فَتَبَاَرَك اَّلله
  أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

سال  06تفكر را بهتر از  يك ساعت تعقل تأكيد شده و گاهيدر قرآن وروايات بسياري بر تفكر و 
 عبادت بر شمرده اند . 

چيزي كه بايد در موردش تفكر كنيم اين است كه ما چه كسي  اول -1در چه چيزي بايد تفكر كنيم ؟
هستيم و از كجا آمده و به كجا مي رويم كه نتيجه تفكر در اين سه امر ، شناخت نفس است و در 

. اگر دو چيز مباين و مقابل رامي شنا سيم و مي دانيم از كجا و به نزد چه كسي مي رويم انهايت خد
يكديگر باشند و يكي بر ديگري غلبه كند يا ديگري را به كل نابود مي كند و يا آن راشبيه خودش مي 

ر مورد اصالٌ وجود ندارد و چون دكند و آثار آن را نيز به خودش نسبت مي دهد و آن ديگري انگار 
اغلب مردم به بعد  غلبه دارد بر بعد مجرد و روحاني شاننبه مادي و جسماني شان مردم معموالً ج

 مادي شان بيشتر اهميت مي دهند . 

در حاليكه اگر بعد معنوي و روحاني انسان غلبه كند و بعد جسماني اش مغلوب شود در اين زمان 
 حكومت مي كند و هر كدام از اعضا شود و به جسمشخليفة اللهي مفتخر مي است كه انسان به مقام 

 انسان كامل را انجام مي دهند . عمل شايسته 

ً در حضور خداوند و غضبی اوست و راهنما  شرع چراغ راه  وزيراوعقل و  شو دلش را دائما
 . همش خزينه دارست ودربان و

شهوتش مشغول ترابري لوازم مملكتي و روح خودش سلطان مملكت وجود و در عين حال غالم حلقه 
چون در اول امر قدرت روح مغلوب ونداست وبگوش محضر الهي و منتظر اوامر الهي و خليفه خدا 

شعيه و و ضعيف است پس بايد تمام تالشمان را براي تقويت آن به كار بريم آنهم با رياضات 
 يي ائمه )ع( . راهنما

 حقيقت روح چيست ؟ ومحل او كجاي بدن است ؟ 

كه توسط خون توليد شده و به همه اعضاي بدن سير بخاريروح  -1: روح داراي دو معناست 
مي كند و حيات بدن بسته به سير آن خون است و توسط همين روح است كه انسان مي بيند و مي 

است در خانه كه چراغ در جايي از خانه است ولي شنود و حس مي كند واين روح مانند چراغ 
اري نيزدر قلب است ولي بقيه اجزاء بدن را به خانه را نيز روشن مي كند و روح بخجاهاي  بقيه

ناميده مي شود و بقيه حيوانات نيز اين روح را دارا جان حركت در مي آورد . روح به اين معنا 
 ميباشند . 

. به هر حال اين روح حيواني با  نيز مي گويند نفس نباتي يا  ي روح حيوانبه همين دليل به آن 
  مرگ انسان از بدن خارج و به كلي نابود مي گردد . 

كه شعاع نور احدي است و با مرگ فاني نمي شود زيرا شعاعي از نور الهي روح مجرد .  -2
قوي تر شده و بر نورانيت آن افزوده مي شود . است و نه تنها با فناي بدن از بين نمي رود . بلكه 
 و به اعتبارات مختلف نامهاي مختلفي دارد پس : 

به اعتبار اينكه  -2است .  قلببه اعتبار تعلقش به قلب صنوبري و مادي   -1  روح مجرد  :
 حقيقت انسانيت است به آن 

 گويند .  عقلو به اعتبار اينكه وسيله تميز و ادراك است به آن  -3گويند .  نفس ناطقه
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فقط شرح االسم است ولي شناخت واقعي روح زماني ميسر مي گردد كه كه البته تعاريف باال 
روح در مملكت وجود آدمي حكومت كند و آثارش بر انسان نمايان شود و بر قواي مادي وجود 

راهي براي شناخت روح نداريم دار او شوند و گرنه هيچ انسان غالب شود و اعضاي بدن فرمانبر
زيرا روح مجرد متعلق به عالم ملكوت است و براي شناخت آن بايد وابسته به ماديات نبود و به 

 خدا برايش كاري ندارد . اين تر تيب اگر كسي خودش را شناخت ديگر شناخت 

رااز ساير حيوانات جدا و مي باشد كه انسان روح مجرد به هر حال حقيقت وجود انسان همين  -
تام خليفة اللهي و نشانه همه خيرات و داراي همه كماالت وانسان كامل وده واليق ممتاز نم

است و اكثر موجودات جهان از پرتو وجود او خلق شده اند . گر چه ما دامي كه اين روح 
 قفس تن محبوس است درك مطالب باال ممكن نيست .  مجرد در 

 وسايل شناخت روح 

براي شناخت روح از شناخت جسم كه راحت تر است كمك طبق قاعده )تعرف االشياء با ضداد ها ( 

به مكان و زمان مي گيريم يعني چون جسم فاني است پس روح باقي است ، چون جسم مادي و محتاج 

ن است . وقتي لفظ است و لي روح روحاني و مجرد و بدون نياز به مظاهر مادي مانند زمان و مكا

اين تن جسم و اعضاي آن نيست بلكه اعضاي بدن وسيله كار و تحت اختيار  را به كار مي بريممن 

من ولي اينجا منظور روح مجردنيست بلكه روح نجاري  من مي باشد گرچه شايد بگوييم روح و جان

 است ولي خود  من  مي شود روح مجرد . 

اري يا حيواني براي زنده ماندن به جسم نياز دارد ولي روح بخ -1اري وروح روحاني :فرق روح بخ

جسم ولي روح الهي باقي است گرچه ابتدا نياز روح حيواني فاني است مانند -2روح روحاني خير .

روح حيواني هميشه براي عمل كردن نيازمند جسم است ولي روح روحاني گاهي  -3مند جسم است . 

پيامبر )ص( با اشاره اي ماه را به به دو نيم كرد و يا هد مانند اينكه بدون كارهاي بزرگي انجام مي د

 عيسي )ع( با اشاره اي مرده را زنده مي كرد . 

وبه هر كمالي كه رسيدند آن را اين يك سنت الهي است كه همه موجودات در جاده تكامل قدم نهاده اند 

ترك و قصد كمال باالتر ي مي كنند و اين سنت ازلي و ابدي است . و هيچ استثنايي در مخلوقات 

 ندارد . 

عناصر اول جماد و سپس نبات و سپس حيوان و سپس به مقام انساني مي رسند و از آنجا به مقام 

ند و در عبو ديت آنقدر سر آمد مي شوند جبروتي وسپس الهوتي مي رسملكي وسپس ملكوتي و سپس 

 و ميشود كسي مانند رسول اكرم )ص( . صفات ربوبي مي شوند مظهركه 

 چگونه مي توان از خلق به سوي حق مسافرت كرد ؟ 

بايد گفت در اين سفر ، مسافر ، نفس آدمي است و مقصد رسيدن به قرب الهي و زادو توشه نيز 

 تقوي مي باشد . 

ت به حق واسلحه اش براي دفع دشمن و توجه و ياد خداوند است و راهش نيز پر و مركب او محب

 از نشيب و فراز و عقبه است . 
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دهها منزل را بايد طي كنيم كه البته با عده اي از عرفاء معتقدند كه براي رسيدن به قرب الهي -

و اول قدم پاره كردن  مراهنماييهاي ائمه )ع( و اولياء خدا در اين راه قدم نهيم تا منحرف نشوي

 از پاي عقل است . ت حيواني زنجير شهوا

 -2طلب  -1مرحله را طي كنيم كه عبارتند از :  8به طور خالصه براي رسيدن به قرب الهي بايد 

 -7سكر و حيرت  -0عشق و محبت  -5اضطراب شوق و  -4پديد آمدن احوال  -3تهذيب اخالق 

 توحيد .  -8فناء و بقاء 

 طلب   ول :مرحله ا -1

 توحيد است فطرة هللا التي فطر الناس عليها در حديث آمده است كه منظور از فطرت در 

كه توسط آن مي توان اثبات كرد يگانگي خداوند را در  : برهان -1 راههاي شناخت خداوند :

 مبرا بودن از همه نواقص . معبوديت و خالقيت و ربوبيت و 

 : يعني شناخت او به وسيله نور قلبي و ادراك حضوري بدون واسطه خارجي .  وجدان -2

داشته باشيم و سپس به اثبات : اول بايد ايمان به وجود خالق واجب الوجود يكتا  برهان  توضيح اول

صفات ثبوتي او بپردازيم مانند وحدت علم، قدرت وبقيه صفات خداوند با ذات آن حصرت . و 

 سلبيه به مانند جسمانيت . ا داشتن خداوند از همه نواقص و صفات برهمينطور م

 چگونه مي توان درك وتصور نمود ؟ ذاتي را كه برتر از ادراك است سؤال : 

نيست ولي تصور  ي ممكنالهي براي هيچ موجود ممكن كنه شناخت كهدرست است  بله اينپاسخ : 

 به همه كماالت غير ممكن نيست .  متصفوغير محدود و منزه از هر عيبي  بسيط موجود يگانه

وبايد گفت ادراك  وجداني سخت تر از برهاني است . زيرا ادراك برهاني از دليل عقلي است  -

كه براي هر عاقلي مقدور است . ولي باز هم براي توضيح بيشتر بايد بگوييم كه هر ممكني 

آن است كه تعبير به منيت  وجوديزوجي تركيبي از وجود و ماهيت است و ماهيت همان حدود

گر موجود نيز مي شود كه تا زماني كه موجود زنده است اين ماهيت نيز موجود زنده است 

وجود چه عده اي از فالسفه اصالت را به ماهيت مي دهند ولي درست اين است كه بگوييم 

يت نيز زاع مي شود زيرا تا وجودي نباشد ماهتاصالت دارد و ماهيت اعتباري و از وجود ان

 موجوديت نمي يابد . 

 = واجب الوجود بسيط و قائم به ذات  -1وجود داراي دو اعتبار است :  -

 حدود واز جهتي ناقص = ممكن الوجود مركب و قائم به ديگري و محدود به  -2

وبه دليل اينكه تصديق بال تصور ممكن نيست پس اول بايد مفهوم واجب الوجود را تصور كنيم و 

تصور وجود مطلق و  -1رابايد رعايت كنيم : چند اصل آن بپردازيم پس در اينجا اثبات به سپس 

اثبات  -3ايمان كامل به اصل وجود و تحقق واجب الوجود .  -2واجب الوجود بدون هيچ گونه نقصي 

 يگانگي خداوند . 



 

[Type text] Page 5 
 

ندارد اين : منظور از وجود مطلق همان وجود بدون ماهيت است و وجودي كه عدم  شرح اصل اول 

تعريفي است كه براي واجب الوجود نيز مي آوريم و چون واجب است هيچ گاه عدم ندارد . پس 

در و نه عدم (و نقصي ندارد  هيچ محدوده و عيب)خداوند نيز وجود مطلق است زيرا نه ماهيت دارد 

 آن دارد . ووجود عين ذات اوست . 

 ميشود استفاده كرد :  وسيلهدو از تصورشحال براي تصديق وجود خداوند متعال پس از 

كه از معلول به علت ميرسيم .  برهان انّي -2يعني از علت به معلول مي رسيم .  برهان لّمي -1

 كه معلولش است ولي برهان انّيمانند اينكه باديدن خورشيد پي به وجود آفتاب مي بريم لمی برهان 

 ست مي بريم . يعني با ديدن آفتاب پي به وجود خورشيد كه علتش ا

مي توانيم استفاده كنيم زيرا خداوند علتي ندارد و خودش ن لّمي اما براي اثبات وجود خداوند از برهان

گر چه بايد گفت براي اثبات وجود خداي برهان آني استفاده كنيم . علت العلل است پس ناگزيريم از 

ا شناس و خدا جوهست وجود خالق يگانه نيازی به برهان و دليل نيست زيرا هر موجودي فطرتاً خد

يگانه يكي از بديهيات اوليه است مخصوصاً كه دائما ً مظاهر قدرت الهي از جمله جهان با اين عظمت 

و نظم موجود در آن را مي بينيم . حتي اگر مشركين زمان جاهليت و زمان پيامبر مي پرسيدند خالق 

دانيم كه دور و تسلسل نيز محال است و  جهان كيست ؟ پاسخ مي دادند خداوند از طرف ديگر مي

همه بايد به يك واجب الوجودي منتهي شوند و فيض واجب الوجود به ممكنات دائمي است و اگر 

 لحظه اي خداوند رحمتش را به ممكنات نر ساند نابود مي شوند . 

 به هم ريزند قالبها  اگرآني كند نازي  

كنم به اين مطلب يقين دارم كه تا وقتي كه فكر مي كنم اگر به همه چيز شك   -1دكارت ميگويد :  

پس هستم زيرا اگر موجود نباشم نمي توانم فكر كنم كه البته منظور دكارت از فكر همه احوال متعلق 

 به نفس است مانند حس و خيال و شعور و مهر وكين و تصور و تصديق .

ا خير . اگر هستي من مستقل باشد يعني مطلب دوم اينكه فكر مي كنم آيا هستي من مستقل است ي -2

خودش را به وجود اورده پس همه كماالت را خودم به خودم مي دادم پس نواقصي چون شك 

وخواهش و نياز در من نبود . و مي توانستم دائمي وابدي باشم پس حاال كه چنين قدرتي ندارم معلوم 

ست و صاحب همه كماالت بالفعل است نه است كه وابسته به وجودي ديگر هستم كه او كامل به ذات ا

 بالقوه . 

بعضي امور جزء ذات و حقيقت بعضي چيزهاست مانند مثلث قائم الزاويه كه حتما ً بايد يك زاويه  -3

قائمه داشته باشد و گرنه قائم الزاويه نيست . ذات خداوند نيز مالزم با وجود است زيرا خداوند عين 

صور نيست زيرا تا وجودي نباشد كمالي در كار نيست واز طرف كمال است و كمال بدون وجود مت

ديگر خداوند غني با لذات است پس معلوم مي شود مركب نيست بلكه بسيط است زيرا اگر مركب بود 

نيازمند به اجزايش بود پس غني نبود و از طرف ديگر هر قدر اجزاء يك تركيب بيشتر باشد احتياج 

كمتر و احتمال نابودي اش بيشتر است و به همين دليل همه  آن شيء مركب بيشتر و انسجامش

دانشمندان معتقدند كه علت موجود ات بايد بسيط و عاري از تر كيب باشد پس از اينجا صفات سلبيه 

 واجب الوجود كه علت العلل است معلوم مي شود . 



 

[Type text] Page 0 
 

ت و از طرف ديگر اوال ً واجب الوجود جسم نيست زيرا هر جسمي مركب و نياز مند به اجزاس -1

  ماهيت ندارد زيرا ماهيت نيازمند وجود است و خود ماهيت محدود به حدود است .

 واجب الوجود چون جسم نيست پس مكان ندارد .  -2

 چون جسم نيست پس با چشم ديده نمي شود . -3

وند چون وجود خداوند داراي وجوب ذاتي است پس بسيط بوده و بي نياز از اجزاء است پس خدا -4

 يگانه و بدون مانند است .

و همين يگانگي خداوند اولين چيزي بوده است در طول تاريخ كه همه انبياء پيروانشان را به آن -

گوشزد كرده اند و فهم اين مطلب از فطريات انسانها است . پس تا اينجا يقين به وجود صانع عالم 

و خالي از هر نقصي پيدا كرديم .حال به قادر يكتايي كه واجب الوجود و علت العلل و عين كمال 

دنبال راهي هستيم كه از آن راه بتوانيم به خداوند برسيم و اورا بشناسيم . و براي رسيدن به اين هدف 

 بزرگ چند مقدمه را ذكر مي كنيم :

تا اينجا دريافتيم كه همه ممكنات مركب از وجود و كماالت ناشي از آن و ماهيت و نواقص ناشي  -1

آن هستند بنابراين همه آثار صادر از ممكنات از جهت وجودش هست نه ماهيتش و همينطور همه از 

موجود ات در وجود با يكديكر مشترك هستند و وجه تمايز آنها ماهيت آنهاست و اگر ماهيت حذف 

 شود همه موجودات يكي مي شوند . 

حد واندازه و تعدد ندارد و يكي است وجود ذاتي و مطلق كه  -1وجود به دو دسته تقسيم مي شود :  -2

زيرا ماهيت ندارد و در باال گفتيم كه اگر ماهيت حذف شود دو تا معنا ندارد و همه يكي هستند پس 

چون خداوند وجود محض است و ماهيت ندارد پس يكي است . و فرق واجب الوجود و ممكن الوجود 

جود است. و چون خداوند كمال مطلق و نا همين غناي ذاتي واجب الوجود و احتياج ذاتي ممكن الو

متناهي است پس مثال ً اگر بخواهي علم وقدرتش را كه بي انتها ست ببيني نمي تواني با چشم سر 

ببيني بلكه فقط با چشم دل ديدنش ممكن است و به همين دليل است كه همه ذرات عالم علي الدوام به 

 حمد واطاعت او مشغولند . 

همه دانشمندان معتقدند كه  كنه اولين مبداء موجودات را نمي شود شناخت وتصور كرد بلكه با وجود -

آثارش مي توانيم پي به وجود چنين مبدئي ببريم ولي هر گروهي نامي براي اين حقيقت بسيط مي 

را و اختالف نظري كه هست الهيين و موحدين علم و قدرت و اداره و مشيت و حكمت -گذارند . 

 براي مبدأ اوليه ثابت و الزم مي دانند ولي بقيه دانشمندان منكر اين صفات هستند . 

پس آنچه كه اينجا بايد ثابت شود و به آن ايمان بياوريم قادر و حكيم وعالم با لذات بودن خداوند است -

ه راه مي . و اينكه همه كارهايش از روي عقل است نه جهل واجبار و بيهوده . اين مطلب را از س

 شود اثبات كرد . 

گفتيم موجودي كه واجب الوجود است يعني وجودش ذاتي است چون وجود مساوي با راه اول :  -1

كمال است پس كمال نيز ذاتي است و عقال ً نيز مبدأ اول بايد خودش داراي همه كماالت باشد تا بتواند 

 و صاحب همه كماالت است . به مخلوقاتش نيز كمال را ببخشد پس مبدأ اول واجب الوجود
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قبال ً گفتيم موجودات يا واجب هستند يا ممكن و گفتيم كه ممكنات براي موجود شدن راه دوم :  -2

نياز مند افاضه واجب الوجود هستند پس به طريق اولي براي داشتن كماالت نيز نياز مند واجب 

درتي و حكمتي را ديديم بايد بدانيم الوجود هستند تا به آنها كماالت را بدهد پس هر جا عالمي و ق

پرتويي از منبع فيض ازلي خداوند است يعني عالم و قادر مطلقي وجود دارد كه شمه اي از قدرت و 

 علم خود را به بندگانش افاضه كرده است . 

با دقت در جهان هستي در مي يابيم كه خداوند به هر كدام از مخلوقاتش وسيله مناسب راه سوم :  -3

يزيك و وجودش را به او داده تا بتواند راه كمالش را بپيمايد از جمله به انسان نيز نيروي عقل و با ف

فكر و اراده را داده تا بتواند در طبيعت تصرف كرده و به كمال برسد پس در واقع بايد به نظام و 

بريم و مطمئن مي وحدت عالم بنكريم و به آيات آفاقي وانفسي دقت كنيم تا به وجود قادر متعال پي ب

شويم كسي غير از آن يگانه قادر به خلق چنين جهاني نيست . بايد گفت علم ما بسيار ناقص است ولي 

باز با اين علم ناقص و كم نيز مي توانيم به وجود خالق عالم و قادر يگانه پي برد مثال ً با كمي دقت 

ست آذوقه جمع مي كنند براي فصل در زندگي مورچگان در ميابيم كه آنها در فصلي كه هوا خوب ا

سرماي خود و در آن زمان در خانه هاي خود استراحت مي كنند و وقتي كه گندم را به النه خود مي 

برند مي شكنند تا سبز نشود ويا اگر باران خورده باشد زماني كه آفتاب است دور النه خود دانه ها 

ها قابله دارند زيرا بچه ها وقتي از تخم  راخشك مي كنند تا سبز نشوند و خراب نشوند . مورچه

بيرون مي آيند مانند كرم كوچكي هستند قابله ها دور آنها مانند كرم ابريشم پيله اي مي تنند تا پس از 

چند روز اعضاي آنها به حركت در مي آيد و سپس مورچه هاي قابله آنها رااز اين غالفها مي آورند 

به اسارت در آورده و پرورش مي دهند و مي چرانند وماده .مورچه ها ،پشه هاي سبز كوچك را 

شيريني از آنها متصاعد مي شود و مورچه ها آنها را مي مكند مانند ما كه از گاو و گوسفند شير مي 

دوشيم ، قدرت مورچه سه هزار برابر قدرت انسان است . مورچه ها علم مهندسي ، تربيت فرزندان 

، جنگ و گورستان دارند . حاال ببينيد در كرات مختلف چه خبر  ، زراعت ، گلهّ داري ، جراحي

ُ لَفََسدَتَااست كه خالق همه اينها خداوند يكتاست . زيرا    . لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إَِله اَّلله

 اقسام توحيد : 

 توحيد در ذات .  -1

 توحيد در صفات .  -2

 توحيد در افعال .  -3

 توحيد در عبادت .  -4

يعني به علم اليقين به يگانگي ذات حق در الوهيت و معبوديت وواجب الوجودي توحيد در ذات : 

 ايمان داشته باشيم و كسي كه زبانا ً و قلبا ً اقرار به اين مطلب كند موحد است . 

يعني دو خدايي هستند يعني گبرها يا همان زرتشتيان كه قائل به خداي ثنويت البته عده اي معتقد به -

خالق خوبيها ) يزدان ( و خداي خالق بديها )اهريمن ( و دليلشان اين است كه از خير محض فقط خير 

 محض و از شّر محض فقط شّر محض صادر مي شود پس حتما ً دو خالق وجود دارد . 
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بلكه  -1اين است كه چيز هايي كه ما شّر محض مي پنداريم در عالم شر محض ، نيستند . پاسخ ما :

زيرا شر محض ، معدوم است و اصال ً وجود ندارد . كه بخواهد  -2خير ومحسنات مي باشد .  داراي

خالق يا مخلوق باشد . و آن نواقص و شروري كه ما در اشياء مي بينيم بر خاسته از نقص ماهيتي 

 آنهاست .

نيز بي  يعني همانطور كه خداوند در ذاتش بي همتا و يگانه است در صفاتش -1توحيد در صفات : 

واگر مفهوم صفاتش متفاوت است ولي مصداق همه صفاتش يكي است و همه  -2همتا و يگانه است . 

 صفاتش عين ذات او هستند . 

طرفداران توحيد صفاتي كمتر از طرفداران توحيد ذاتي است يعني عده اي مانند اشاعره معتقدند كه -

ر يك از صفات خداوند نيز واجب الوجود صفات خداوند زائد بر ذاتش است و آنان معتقدند كه ه

هستند كه در اين صورت از زمره موحدين خارج واز مشركين ميشوند زيرا آنها معتقد به قدماء ثمانيه  

قديم و واجب 8صفت براي خداوند قائل هستند و يكي هم ذات خداوند مي شود .     7هستند يعني 

 د . الوجود كه البته اماميه اين نظر را قبول ندار

يعني خداوند در هيچ يك از افعال و اعمالش شريك و كمكي ندارد مثال ً در عمل توحيد در افعال : 

خالقيت فقط خودش فاعل است . طر فداران توحيد افعالي بسيار كم هستند عده اي از مسلمانان مانند 

ا ندارد وبقاءمعلول را مفوضه معتقدند انسانها در اعمالشان مستقل هستند و خداوند هيچ دخالتي در آنه

محتاج به علت نمي داند و فقط حدوثش را نيازمند علت مي داند كه البته اماميه اين را قبول ندارند 

انسانها را مستقل در افعالشان نمي دانند پس مفوضه نيز به نوعي مشرك محسوب مي شوند. البته در 

 َل صبر وَل تفويضند . و ما معتقد به اين صورت پاداش و جزا و معاد اصال ً موضوعيت پيدا نمي ك

. زيرا فعل بنده در طول فعل خداوند است يعني يك فعل را مي توانيم به دو فاعل  بل امر بين اَلمرين

كه در طول يكديگرند نسبت دهيم مانند اينكه پادشاهي به جالد دستور مي دهد كه كسي را بكشد گرچه 

واسطه اوست ولي چون پادشاه ، دستور داده است فاعل با جالد مستقيما ً كسي را كشته و فاعل بي 

 واسطه پادشاه مي شود و مقتول را هم به جالد و هم به پادشاه مي شود نسبت داد . 

توسط بندگان را بايد اينگونه گفت كه اگر هم كارهاي بدي از ما سر مي زند به انجام كارهاي بد : 

ز نقص ما مي باشد هر قدر انسان به منبع فيض الهي دليل دوري ما از منبع فيض الهي   و صادرا

نزديكتر شود و گناهانش كمتر مي شود پس همه افعال انسان را مي توان حقيقتا ً به خداوند نسبت داد 

نه مجازا ً . پس توحيد افعالي يعني اينكه هر علم و قدرت و فعلي در تحت علم و قدرت و فعل خداوند 

اهده شده كه مردم بيشتر از اينكه در افعال و اعمال متوجه خداوند است . ولي در طول تاريخ مش

 باشند متوجه اسباب انجام عمل هستند .

يعني بنده در مقام بندگي و عبادت فقط خداوند را در نظر بگيرد و فقط بنده وعابد توحيد در عبادت : 

نماز شب بخواند براي او باشد و هر چه را خدا بخواهد وامر كند انجام مي دهد . پس اگر كسي 

وسعت رزق و يا صدقه بدهد براي رفع بال اين شخص در واقع نماز يا صدقه را انجام نداده تا به اين 

مقاصد برسد زيرا زماني وسعت رزق مي يابد و يا رفع بال مي شود كه براي خداوند اين عبادت را 

الي باشد زمان عمل بايدهمراه با نيت انجام داده باشد . پس عبادت بايد از هر گونه آلودگي نفساني خ

خالص باشد گاهي بنده اي سالها عبادت . نماز و روزه را به جاي آورده ولي هيچ اثار بندگي و 

ََلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكرِ خلوص در او نيست در حاليكه قرآن مي فرمايد :  به دليل اينكه  إِنه الصه
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خته به امور نفساني است مثالً براي ميل به بهشت ويا ترس از آتش جهنم عباداتش خالص نيست و آمي

. بنابراين زماني نائل به مقام عبوديت مي شويم كه اعمال و عبادات خود را از هر گونه غرض 

 نفساني پاک نموده و مخصوص اطاعت امر الهي كنيم . 

 مر حله دوم )تهذيب اخَلق(  

 اخالق بد ورذيله .  -2اخالق خوب و پسنديده .  -1ي شود : اخالق انسان به دو دسته تقسيم م

  يله چند مطلب را بايد بيان كنيم قبل از بيان چگونگي تخلق به اخالق پسنديده وخالي شدن از اخالق رذ

آيا اخالقي كه در انسانها وجود دارد به مقتضاي طبيعت آنهاست يا براثر تربيت و تمرين مطلب اول : 

 ؟ پديد آمده است 

عده اي معتقدند كه همانطور كه انسانها از نظر ظاهري با  -1در اينجا اختالف نظر است پاسخ : 

يكديگر اختالفها و تفاوتهايي دارند از نظر اخالقي نيز با يكديگر تفاوتهايي دارند . و اينكه هر كسي 

ه اي نظرشان عد -2اخالق ذاتي مخصوص به خودش را دارد و با تعليم و تربيت تغيير نمي كند 

درست برعكس گروه اول است و معتقدند طبيعت انسان در ابتدا هيچ قابليتي ندارد و با تعليم و تربيت 

است كه متخلق به اخالقي مي شود . و اصال ً اگر غير از اين بود ارسال رسل و انزال آيات و 

تربيت هردو در اخالق  قول سوم اين است كه هم طبيعت وهم -3زحمت معلمين اخالق بي فايده بود . 

 انسانها تأثير گذار است و اين قول درست تر است . 

وجه اشتراك آن با  -1هر موجودي را در جهان مشاهده كنيم داراي دو وجه است . مطلب دوم : 

 ديگران )ما به االشتراك (.

تكامل همين  وجه افراق آن با ديگران )مابه االفتراق(. و سعادتمندي و كمال موجودات بستگي به -2

وجه مابه االفتراق يا ما به االمتياز است . مثال ً انسانها با ديگر حيوانات در حيوانيت مشترك است 

ولي وجه امتيازش عقل و فكر است كه اگر فاقد اين خصوصيت شد از رتبه انساني خارج و در زمره 

اراي صفات پسنديده انساني مي حيوانات ويا بدتر از آنها در مي آيد ولي اگر آن را به كمال رساند د

شود وبه همين دليل است كه در روايات بسياري آمده است كه در صحنه محشر انسانها به صورت 

حيوانات محشور مي شوند زيرا آخرت جايي است كه باطن انسانها آشكار مي شود و تا وقتي كه در 

ك شود آن وقت كه به صورت آخرت آن صفت حيواني پاك نشده به همان صورت باقي مي ماند تا پا

آدميزاد در مي آيد و شايسته ورود به بهشت مي شود . پس بياييم همين اآلن به خودمان بنگريم كه آيا 

 حيوان هستيم يا انسان و در تزكيه نفس خودمان بكوشيم . 

كه قوه عاقله و نفس ناطقه  -1قواي انساني به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند : مطلب سوم : 

منشاء تفكر و پي بردن به حقايق امور است ودر اين مر حله انسانها با فرشتگان شريك هستند و در 

 همين مر حله از حيوانات ممتاز مي شوند . 

كه توسط اين قوه از خودش دفع ضرر و جلب منفعت مي كند و با اين قوه غضب و نفس سبعي  -2

 قوه با حيوانات درنده مشترك است . 
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كه انسان با اين قوه به دنبال غذا و لباس وبقيه وسايل زندگي دنيايي اش قوه شهويه ونفس بهيمه  -3

 مي رود ودر اين قوه با حيوانات مشترك است .

 حال هر كدام از اين سه قوه در انسان قويتر شود به مسلك موجودات همان طبقه در مي آيد . 

 محل ظهور اين سه قوه :

 عقليه وتفكر مغز است .  محل ظهور قوه -1 

 محل ظهور قوه غضبيه و سبعيه قلب است .  -2

 محل ظهور قوه شهويه وبهيمه كبد است .  -3

 اعتدال هر يك از اين سه قوه چيست ؟ 

 .اعتدال قوه عقليه ملكه حكمت است -1

 اعتدال نفس شهويه وبهيمه ملكه عفت است .  -2

 اعتدال نفس غضبيه وسبعيه ملكه شجاعت است .  -3

بنابراين اولين قدم در جاده سيرو سلوك به سوي خداوند تحصيل اين فضيلت يعني حكمت، عفت و 

به دست مي آيد و انسان كامل كسي است كه عادل باشد عدالت شجاعت است كه از مجموع اين سه 

ان است كه دري از عالم ملكوت به قلب او باز مي زيرا همه قوايش تحت امر عقل هستند . در اين زم

 شود و حقيقت بر او آشكار مي شود وبه لذت وصال حق مي رسد. 

يعني فكر در اموري كه فايده  سفهحد فاصل بين سفه وبَْله است زيرا  حكمتالزم به ذكر است كه -

 است .  خمودو  شهوتحد فاصل بين  عفتيعني تعطيل فكر .  بَْلهندارند و 

 است .  تهور و جبنحد وسط بين  شجاعت

در واقع انساني كه داراي اين سه فضيلت بزرگ است وبه مقام عدالت و انسان كامل مي رسد داراي 

 همه صفات حسنه مي شود . 

بايد هوشيار بود كه در مقابل هر صفت حسنه اي دو صفت رذيله وجود دارد مثال ً در مقابل شجاعت 

جود دارد زيرا يك اعتدال داريم و يك افراط و يك تفريط كه هر دوي آنها دو صفت بد ترس و تهور و

بد هستند.بنابراين براي رسيدن به اخالق وصفات حسنه ابتدا بايد صفات رذيله را از وجود مان پاك 

 كنيم .

 قد افلح من زكيها 

 اولين وباَلترين فضيلت و صفت حميده ،علم است . 

الهي صادر مي شود  و بر قلب مومن مي تابد و تكامل بشر  زيرا علم نوري است كه از مصدر

منوط به داشتن همين صفت است . و داليل بسياري در قرآن و روايت بربرتري علم داريم از 
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ودر روايتي آمده است كه درجه علماء در  َهْل يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُموَن َوالهِذيَن ََل يَْعلَُمونَ جمله  

سال راه است . و  566فوق مومنين است كه فاصله هر درجه با درجه ديگر  درجه 766قيامت 

يا در روايت ديگري از رسول اكرم )ص( آمده است كه علماء وارثين انبياء هستند . ويا در جاي 

ديگري فرموده اند قلم علماء افضل از خون شهدا ست . وعلماء در زمره انبياء و شهدا از شافعين 

 . روز قيامت هستند 

 معناي علم 

متكلمين و حكماء و فالسفه معتقدند كه علم نافع همان علم كالم وحكمت و فلسفه است زيرا  -1

 موضوعش شناخت خداوند است . 

محدثين و مفسرين معتقدند علم تفسير و حفظ اخبار كه بيانگر حالل و حرام واجب و غير  -2

 واجب هستند علم نافع است 

دند چون اصل و منشاء هر فضيلت و كمالي اخالق خوب است و اصل علماء علم اخالق معتق -3

هر عيبي اخالق بد است پس علم اخالق مقدمه تهذ يب نفس و اتصاف به اخالق حسنه است پس 

 بهترين علم ، علم اخالق است .

صوفيه نيز بهترين علم را علم باطن و شناخت راه سير به سوي خداوند و تصفيه قلب می  -4

 دانند . 

به هر حال فضيلت علم به اين دليل است كه قلب را وسيع و روح را قوي مي كند وبراي عموم مردم 

 بهره دنيوي و اخروي دارد 

اگر دقت كنيم مي بينيم كه مردم صد سال پيش از رفاه و علم امروزي بر خوردار نبودند ولي -

زندگيشان خيلي باصفا تر از ما بوده و اينقدر جنگ و بد بختي نداشته اند پس معلوم مي شود علم 

ت : واقعي آن علمي است كه انسانها را به سعادت بكشاند . در روايتي از رسول اكرم )ص( آمده اس

 -2كه همه مفسرين معتقد هستند به معنای علم توحيدمی باشد . آيه محكم -1علم سه قسم هست 

يعني علم به احكام سنت قائمه  -3يعني علم اخالق و دانش به صفات خوب و بد . فريضه عا دلة

تا واين در علم آخري فرع بر علم توحيد است زيرا  -شرعيه و شناخت حالل و حرام در دين اسالم  

انسان خدا را نشناسد خودش را نمي شناسد و تا خودش را نشناسد صفات خوب و بد را نمي شناسد . 

 خالصه علم آن است كه انسان را از ورطه هالكت نجات دهد و به سعادت و كمال نهايي برساند . 

 دومين فضيلت محموده پس از علم ، يقين است .   

 يقين سه مرتبه دارد : 

 علم اليقين = يعني يقين در مورد چيزي بدون شك .  -1

عين اليقين = يعني ديدن چيزي با چشم سر يا چشم قلب و نسبت عين اليقين به علم اليقين مانند  -2

 ديدن نسبت به شنيدن است.

 حق اليقين = كه باالترين درجه است يقيني است كه با حصول حقيقت شيء به دست مي آيد .  -3
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ي پايدار و يقيني مي شود كه به مرتبه عين اليقين يا حق اليقين برسد و گرنه فاني مي شود علم زمان

پس انسان عاقل بايد سعي كند پس از رسيدن به علم اليقين به مراحل بعدي نيز دست يابد تا از 

 خطرات وسوسه شيطان در امان ماند . 

ي شنيده كه خاصيت سوزانندگي و گرم و علم اليقين مثل اين است كه كسي آتش را نديده ولمثال : 

روشن كنندگي دارد و دود هم دارد پس وقتي از دور دود مي بيند مطمئن مي شود كه آتش افروخته 

شده . عين اليقين يعني آتش را مي بيند و از حرارتش گرم مي شود پس در اينجا هم آتش را مي بيند 

شخصي وارد آتش شود و سر تا پايش را فرا  وهم از خواص آن بهره مند ميشود. حق اليقين يعني

گيرد وآن شخص ديگر ديده نمي شود بلكه يك توده آتش ديده مي شود. در مورد خداوند عين اليقين 

يعني ديدن خداوند با چشم دل و حق اليقين يعني انسان خودش و ديگران را در محضر الهي هيچ 

 انگارد و اصال ً خودش را نبيند .

 ين فضيلت ، صبر است .سوم           

إِّانَما درآيات و روايات بسياري از پاداش بسيار و محسنات فراوان صبر سخن گفته شده است از جمله

ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْيرِ  ودر روايتي آمده است : صبر نسبت به ايمان مانند سر نسبت به  ِحَساب   يَُوفهى الصه

سر ممكن نيست حيات ايمان نيز بدون صبر ممكن نمي  بدن است يعني همانطور كه حيات بدن بدون

 باشد . 

هيچ موجودي غير از انسان داراي صبر نيست زيرا صبر برخاسته از عقل است كه موجودات  -

 پايين تر ازانسان اصال ً عقل ندارد و اما فرشتگان نيز نقصي ندارند كه نيازمند صبر باشند . 

 كردن زمان نزول بال و مصيبت راصبرگويند. سكون نفس وجزع و فزع نتعريف صبر : 

صبر بر ترك معاصي و ترك غضب و شهوت  -2صبر در عبادت و تكليف شرعي .  -1اقسام صبر :

صبر از زيادي ماديات يعني  -4صبردر بال و مصيبت .  -3كه سخت تر از صبر در مصيبت است . 

 نيز مي گويند .  زهدن قناعت و اكتفاء به كمترين معاش براي گذران زندگي كه به آ

صابر كسي است كه هنگام نزول بال ساكت و آرام باشد و غمش را ظاهر نكند  فرق صبر و رضا :

هر چند در باطن راضي به آن بال نباشد . ولي راضي كسي است كه در زمان نزول بال هم در ظاهر 

رضا مي رسد كه به مرحله وهم در باطن آرام باشد . وبه تقدير الهي معترض نباشد. وكسي به مقام 

 عين اليقين رسيده باشد . 

 چهارم :رضا و درجات سه گانه آن    

اينكه شخص از فرط محبت به خداوند اصال ً مصيبت ودرد را احساس نكند مانند درجه اول :  -1

كسي كه در حال انجام كار مورد عالقه يا  كار مهمي است و آنقدر غرق در آن كار شده كه اگر 

هم ببرد متوجه نمي شود . اينان كساني هستند كه به مرحله حق اليقين رسيده اند وتعدادشان كم دستش 

 است و به مقام خالفةاللهي رسيده اند . 
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اينكه انسان به جان ودل راضي باشد به مشيت خالق زيرا هر چه را مي بيند حكمت  در جه دوم : -2

ي با ميل او باشد پس در اين صورت امكان دارد از و رضاي حق را نيز در آن مي بيند حتي اگر مناف

 بال هم لذت ببرد اين افراد به مقام عين اليقين رسيده اند 

فرق اين درجه با درجه اول اين است كه در درجه اول از شدت عشق به خداوند اصال ً بال را 

ولي در مر تبه دوم گر  احساس نمي كند . يعني آنچه را ديگران بال مي دانند او اصال ً بال نمي داند

چه طبيعتا ً راضي به بال نيستيم ولي چون خداوند را حكيم و عالم به احوال خود مي دانيم و يقين 

مصلحتي است -داريم كه آنچه در جهان اتفاق مي افتد بر اساس مشيت الهي است كه آن هم بر اساس 

كه دستش را از دست بدهد ولي پس چگونه راضي به اين قضاء نشويم مانند مريض كه دوست ندارد 

 بر اساس صالحد يد طبيب راضي به قطع عضو مي شود . 

قلبا ً راضي به بال نيست ولي به اميد اجري كه خداوند به صابرين مي   اينكه انسانمرحله سوم :  -3

 دهد صبر مي كند كه البته اين قسم بيشتر شبيه به صبر است نه رضا . 

 پنجم توكل        

يعني اعتماد كردن به خداوند در همه امور در ظاهر و باطن وياري خواستن از وكل : تعريف ت

 خداوند . 

هر قدر معرفت انسان نسبت به صفات الهي از جمله علم و قدر تش بيشتر باشد توكلش قوي تر مي  -

 شود و فقط عرفاء و موحدين به اين مقام مي رسند . 

 ششم : تسليم         

يعني حاضر شدن براي هر امري كه از طرف خداوند صادر شود چه تشريعي و چه  تعريف تسليم :

 تكويني 

 

 هفتم : ورع   

ورع يعني خودداري از حرام و مكروه شرعي و براي رسيدن به كمال ورع يكي از تعريف ورع : 

 شروط الزم است . 

 هشتم : زهد      

زهد يعني بي رغبتي و روي گرداني از دنيا و استمداد از خداوند از ته دل . زهد تعريف زهد :

 سرچشمه خيرات است . 

البته زهد به معناي فقر نيست چه بسا فقرايي كه عالقه وافري به دنيا و مظاهر آن دارند پس زاهد 

د پس ممكن است كسي نيستند و چه بسا ثروتمنداني كه وابسته و عالقه مند به دنيا و مظاهر ش نيستن

ثروتمند زاهد باشد يكي از مصاديق زهد كسب وكار حالل است به شرط اينكه حريص نباشي وهمه 

توجهت را به مالك اصلي معطوف كني زيرا همه خيرات از نزد خداوند منان است . بنابراين اگر مي 



 

[Type text] Page 14 
 

دي به همين دليل است كه خواهي بداني چه قدر از خداوند دوري ببين چقدر به مظاهر دنيوي عالقه من

بزرگان هميشه از مال وجاه دنيا روي گردان بودند وفقط به قدر نياز از آن بر مي گر فتند تا جايي كه 

 حضرت علي )ع( مي فر مايند : دنيا مرداريست گنديده و طا لب آن مگسها هستند . 

پيمودن راه سعادت است .  الزم به ذكر است از آنجا كه دنيا محل تكوين بدن است و بدن نيز وسيله

پس تا اندازه اي بايد آن را تقويت كنيم و از طرف ديگر دنيا مزرعه آخرت وبه روايتي متجر آخرت 

ومهبط وحي خداوند و از طرفي دنيا مصنوع صانع جهان است پس دنيا به جهت اينكه منزلي از 

جيد و تحسين است ولي از منازل آخرت و محل پرورش استعداد ها و رسيدن به كمال است مورد تم

آن جهت كه محل شهوت راني و خودبيني و بقيه رذايل اخالقي نيز مي باشد مورد مذ مت می باشد. 

دنيا پرستي بصيرت را از انسان مي گيرد بنابراين لذات ماوراء دنيا را نمي توانيم بچشيم در حاليكه 

 ديم . و مي شويم يك انسان كامل . اگر لذات ماوراء دنيا رابچشيم هيچ گاه به دنيا دل نمي بن

 نهم : قناعت       

يعني شخصي راضي باشد به آنچه در نزد اوست از مال و بقيه اسباب دنيوي در تعريف قناعت : 

 حاليكه انسان حريص هيچ گاه انسان شاكر وراضي وراحت نيست . 

ي كنند يعني به جهل متاسفانه جهت قناعت عموم مردم ماديات نيست بلكه در معنويات قناعت م

خودشان قناعت مي كنند و به دنبال كسب معارف و كماالت نيستند و در ظلمت گمراهي و جهل تا 

 آخر عمر باقي مي مانند . 

 دهم : سخاوت      

حد فاصل بين بخل و تبذير را سخاوت گويند و در قرآن نيز آمده است كه نه آنقدر تعريف سخاوت : 

باشد و نه آنقدر انفاق كن كه دچار فقر شوي . به طور كلي در اسالم هميشه بخيل باش كه دستت بسته 

حد وسط و اعتدال تمجيد شده است . در روايات داريم وقتي صدقه مي دهي قبل از اينكه آن را به 

دست فقير بدهي خداوند از تو مي گيرد وتو به خداوند قرض داده اي به همين دليل خداوند نيز پس از 

ود آن را به تو بر مي گر داند . پس بايد در انفاق و صدقه ، اخالص را رعايت كنيم تا چندي با س

 پاداش و سودمان  در نزد خداوند محفوظ بماند. 

 يازدهم : متا نت و استقامت  

اين صفت محور و اساس موفقيت و مهمترين راه كاميابي است . تاريخ به تعريف متانت و استقامت : 

كساني كه داراي اراده قوي و عقل و استقامت هستند توانسته اند راه كمال و  ما نشان داده است

موفقيت را بپيمايند . زيرا از كوههاي موانع زودتر باال مي روند و آنها را فتح مي كنند و به هد فشان 

ا بار گندمي را به دهان گرفت و به بلندي برد و در وسط راه آن ر 06مي رسند . مانند مورچه اي كه 

بار موفق گرديد . زماني متانت و استقامت حاصل مي شود كه انسان  01از دست داد تا براي 

 هواهاي نفساني خودش را بتواند كنترل كند و روحش را تقويت نمايد . 

 سيزدهم : شكر   

 و ملكه سپاسگزاري و حق شناسي را شكر گويند .  حالتتعريف شكر :  
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 شكر محصول چند چيز است :

ه را در دستش هست نعمت بر شمارد وبه لطف منعمش كه خداوند است توجه كند و به همين آنچ -1

 دليل آن نعمت را بزرگ می شمارد زيرا بزرگي نعمت به منعمش هست . 

 بداند هر نعمتي كه خداوند به او داده از باب لطف و منت الهي است نه به دليل استحقاقش . -2

 و داده شده است . راضي باشد به نعمتي كه به ا -3

 قانع باشد به آن نعمتي كه به او داده شده است.  -4

ْن ِعبَا اين در حاليست كه افراد كمي به اين مرحله مي رسند زيرا خود خداوند مي فرمايد :  َوقَِليٌل ّمِ

هاي واين بيانگر اين مطلب است كه شاكر زباني جزء شاكرين واقعي نيست بلكه بايد حالتِدَي الشهُكوُر 

 گانه باال را داشته باشد . بنابراين موحدين واقعي به اين مقام مي رسند . 4

 انواع شكر :

 شكر زباني  -1

 شكر قلبي  -2

شكر عملي  يعني از نعماتي كه خداوند به ما داده است به نحو احسن استفاده كنيم . مثال ً از گوش  -3

 اده كنيم نه شنيدن غناء و غيبت .براي شنيدن كالم ثواب و قرآن و مواعظ ونصايح استف

 چهاردهم و پانزدهم : ) محبت وشوق (         

محبت همان قوه جاذبه عمومي است كه همه ذرات موجودات را به هم مر تبط نموده و تعريف : 

اساس موجودات روي همين پايه است . هر چيزي كه در ادراكش لذت و راحتي باشد محبوب و مورد 

 رغبت است و همين مي شود محبت . بنابراين محبت و شوق الزمه حيات هستند . 

 اقسام محبت : 

 .  محبت روحاني -1

 محبت جسماني . -2

آن چيزي كه مورد محبت است به انسان در امور زندگي كمك مي كند و بر بقاء  -1اسباب محبت :    

 انسان مي افزايد مانند فرزندان و مال . 

كسي كه به انسان خوبي و احسان مي كند طبع انسان تمايل به آن مي يابد پس احسان باعث محبت  -2

 مي شود . 

باطني : مانند  -ظاهري : مانند انسان خوش صورت ويا مناظر زيبا .  ب -حسن و جمال : الف -3

 انسان خوش سيرت . 
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مناسبت روحي يعني گاهي دو نفر يكديگر رادوست دارند نه به خاطر جمال ظاهر و يا كمال  -4

با يكديگر دارند مثال ً نفساني ياحظ طبيعي كه از يكديگر مي برند . بلكه به خاطر تناسب روحاني كه 

دو نفر دردو شهر مختلف زندگي مي كنند ولي با هم دوست هم هستند و نسبت به هم محبت دارند 

 زيرا مثال ً داراي آرمانها و عقايد مشتركي هستند . 

عده اي محبت روحاني را انكار مي كنند زيرا معتقدند هر چه كه با حواس پنجگانه درك شود اگر  -

ع باشدمطلوب و محبوب و مورد محبت است و چون خدارا نمي شود با اين حواس درك ماليم با طب

 كرد پس محبت نسبت به خداوند معنا ندارد .

پاسخ ما اين است كه نظريه شما در مورد كساني كه پااز مرتبه حيواني فراتر نگذاشته اند پاسخ : 

را نمي توانند درك كنند در حاليكه وچشم د لشان بينا نشده است . درست است زيرا ماوراء طبيعت 

لذتي كه از ادراك امور روحاني حاصل مي شود اصال ً قابل مقايسه با لذات مادي نيست تا جايي كه 

عقالو عرفاء همه لذات جسماني را دور انداخته و چشم و گوش ظاهري را بسته و چشم و گوش 

  معنوي شان را باز كرده اند تا شاهد مناظر معنوي باشند .

الزم به ذكر است كه شوق پس از محبت پديد مي آيد يعني اول محبت و سپس شوق و زماني كه 

محبوب غا يب مي شود شوق پديدار مي شود . پس شوق زماني است كه محبوب غايب باشد وزمان 

 حضور محبوب شوق معنا ندارد . 

 شانزدهم و هفدهم : خوف و رجاء         

ان و معرفت هستند يعني كسي كه عظمت خدا را شناخت از هيبت و اين دو صفت از مقتضيات ايم

اقتدار او مي تر سد و با اوامر او مخالفت نمي كند و هر كسي مهر وكرم خداوند را شناخت به فضل 

 واحسان او اميد وار و خشنود مي شود 

دن بنده به اين دو صفت بايد به يك اندازه در قلب مؤمن باشد و اين يك شرط اساسي براي رسي -

سعادت است زيرا خوف زيادتر باعث نااميدي از رحمت الهي مي شود ورجاء زيادي باعث  سر 

 كشي نفس و فساد مي گردد. 

 هجدهم و نوزدهم : صدق و اخَلص      

 اين دو صفت نيز مانند بقيه اخالق نيك و بد داراي مراتبي هستند . 

گاهي منظور راستي و درستي در كردار وگفتار  -2گاهي منظور راستي در گفتار است .  -1صدق : 

 است . ومنظور ما همين نوع از صدق است . 

گاهي منظور خالص كردن مملكت -2گاهي منظور عبادت خا لص و بدون رياست .  -1اخالص : 

 وجود از غير خداست. 
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 بيستم : تواضع  

بر بندد و با چشم برادري و  زماني تواضع محقق مي شود كه كبروخود پسندي از وجود انسان رخت

مهر باني به ديگران بنگرد و خودش را بدون هيچ مزيتي كوچكتر از ديگران بداند و برترين تواضع 

، تواضع در برابر حق تعالي است و بايد گفت كه باالترين درجه تواضع در برابر خداوند در وجود 

 انبياء الهي متبلور شد . 

 بيست ويكم: حسن خلق     

ن خوش خلق ، خوش سخن و بشاش مي باشد و انسان هر قدر هم كه داراي كماالت باطني و يا انسا

حسن و جمال ظاهري باشد اگر بد اخالق و متكبر باشد مردم از اوگريزان مي شوند . ويكي از 

 صفات بارز پيامبر اسالم )ص( نرمخويي آن حضرت بوده است . 

 تزكيه و تكميل نفس 

ر فرزندي خوب ، در برادري درستكار ، در شوهري مهربان و در پدري نيكو د بزرگان گفته اند :

باش . قانع وپاك دامن باش، غضب نكن ونه در آشكار و نه در پنهان كار بد مكن و احترام خودت را 

حفظ كن . هيچ گاه قبل از فكر كردن حرف مزن ، گمان بد به كسي مبر، ادعاي انجام كاري را كه به 

نكن ، علم بياموز و از سالمتي روح و جسم خود با خوردن غذ اهاي مناسب مواظبت  آن علم نداري

كن در خرج و انفاق اعتدال پيشه كن قبل از خواب اعمالت رامحاسبه كن و اگر كار بدي در آن روز 

انجام داده اي عهد ببند كه ديگر آن را انجام ندهي واگر كار خوبي انجام داده اي برآن مداومت كن، 

يشه با خداوند مناجات كن و ازاو ياري بخواه ، دنبال هوي و هوس نرو.الزم به ذكر است كه براي هم

هر صفت خوبي دو طرف افراط و تفريط است كه هر دو بد است وبايد از آنها حذر كرد مثالًدو 

يد طرف سخاوت ، بخل و تبذير است كه بايد از انها حذر كرد . وبراي رسيدن به همه اخالق خوب با

به معرفت ومحبت حق تعالي رسيد و در مقابلش منشأ همه اخالق بد ، دنيا دوستي است زيرا محبت 

 دنيا چشم دل را كور مي كند و او رادر جهل و ناداني فرو مي برد . 

 شدن احوال است  نا پذيرمرحله سوم سيرالي هللا ف 

پس از اينكه انسان متوجه شد راه پر خطر و سختي را براي رسيدن به كمال الهي در پيش رو دارد 

وسپس به تزكيه نفس خود  -2اول از همه بايد راه درست و غلط را از يكديگر تشخيص دهد . -1

بپردازد و قلبش را نوراني كند .در اين صورت است كه قلبش محل تابش انوار رحمت الهي مي شود 

وحاالت نوراني برايش پديد مي آيد . پيامبر )ص( مي فرمايد : از براي خداوند در روزهاي عمر شما 

 وزش هاي رحمتي است آگاه باشيد وخود را آماده كنيد و در معرض آن وزشهاي رحمت قرار دهيد . 

چه شد و  شايد اوائل كمتر حاالت نوراني به او دست دهد وگاهي مثل برق مي گذرد ولي نمي فهمد كه

فقط مي داند كه اين يك حالت نوراني و روحاني است . ولي به هر حال پس از پديدار شدن حاالت 

روحاني ، حالت شوقي به سالك دست مي دهد كه لحظه اي ديگر آن حالت روحاني را دوباره درك 

ر تبه يقين مي رسد كند كه اين اتفاق مي افتد و هر دفعه بيشتر و پر رنگ تر از دفعه قبل تا اينكه به م

گرچه در اين بين گروه هاي مختلفي مي خواهند مانع ادامه راه شوند از جمله قواي وهميه توسط 

شياطين جن و انس اطراف قلب را مي گيرند واز طرفي ديگر قواي سبعي و بهيمي با روح انسان به 
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و فرزند و مال و مقام جنگ مي پردازند واز طرف ديگر زنجيرهاي عالقه به دنيا و مظاهر آن وزن 

هزاران نفر رااز اين قافله روحاني ونوراني باز مي دارند وفقط عده كمي توانسته اند جان سالم ازاين 

ورطه به در برند و سلوك الي هللا را ادامه دهند .به هر حال كسي كه به اين مقام رسيد نبايد مغرور 

يده است زيرا يكي از بزرگترين دامهاي شود وگمان كند كه به باالترين مقام قرب و معرفت رس

 شيطان غرور است .پس در تمام اوقات شب و روز با خدا حرف بزن واز او كمك بخواه . 

 مرحله چهارم : شوق و اضطراب  

پس از درك انوار نظر رحمت الهي شوق و اضطرابي در وجودانسان پديد مي آيد كه عنان اختيار را 

از او مي گيرد . وچنان بهت زده مي شود كه نمي داند راز دلش را به چه كسي بگويد پس كسي مي 

رازش را تواند اين مرحله را درك كند كه داراي قلبي قوي ونفسي مطمئن باشد . در اين مرحله نبايد 

به كسي بگويد و از طرفي بايد مواظب باشد دچار وهميات نشده و منحرف نشود زيرا قدرت وهم 

انسان قوي است ونمي خواهد بگذارد عقل و روح بر وجود انسان حكومت كند . مي خواهد به هر 

صوفيه وسيله اي كه شده انسان را منحرف گرداند پس گاهي اورا به وادي طبيعيون و گاهي به وادي 

مي كشاند گر چه در اين مرحله قلب وروح انسان قدرت زيادي دارد ولي شيطان دشمن قسم خورده 

انسان است ودر همه مراحل سعي خود را در انحراف انسان از جاده مستقيم مي كند ولي كسي كه 

ندارد  هنوز از مرحله حيوانيت جدا نشده و معناي انسانيت را نمي داند شيطان اصال ً كاري به او

 زيرا اين فرد خودش قدم منحرف بر داشته و هر چه بگذرد انحرافش بيشتر نيز مي شود . 

شوق و  -2اضطراب و دهشت  -1خالصه اينكه در اين مرحله چهارم دو حالت مشاهده مي شود 

 اشتياق .

ن موقع اضطراب زماني رخ مي دهد كه انسان وارد آن حالت نوراني شده وچيز هايي را ببيند كه تا آ

نديده بود و نمي داند آيا آنچه را كه درك كرده الهي است يا شيطاني ولي شوق و اشتياق بافقدان حالت 

نوراني پديد مي آيد . و سالك اشك ريزان و بي خور و خواب مي شود تا زماني كه دو باره آن حالت 

 به او دست مي دهد . 

 ر حله پنجم : عشق و محبت م                                             

آيه شريفه محبت خودش رانسبت به بندگان مقدم بر  خداوند متعال در اينمائده (  95يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ )

محبت بندگان نسبت به خودش بيان فرموده است . گرچه اين عشق بسيار سوزان است ولي در عين 

 عزمي راسخ مي باشد .  حال لذت بخش و فرح آور است . ومحتاج دلي قوي و

قبال ً گفته شد كه قوه محبت و عشق وسيله پيوند و ارتباط اجزاء جهان به يكديگر است ودر هر 

موجودي به گونه اي مي باشد از جمله در انسان كه به صورت آتشي  مي شود ودر همه وجودش 

است . عشق و  نفوذ مي كند و اورا به طرف مبدأ سوق مي دهد زيرا هر فرعي طالب اصل خود

محبت يك موهبت رباني و قوه ملكوتي و نور الهي و جاذبه رحماني است واين محبت در قلبي وارد 

مي شود كه خالي از هر آاليشي باشد اين عشق هر چه رااين بنده دارد مي سوزاند و همه را حتي 

 عقل نفوذ خود را از دست مي دهد و عشق حاكم مملكت وجود بنده مي شود . 
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ي به بنده اي عاشق گفته مي شود كه جمال خداوند و يا نام اواكثر اوقات او را فرا گيرد و هر گاه زمان

ياد ش نباشد خود را در تاريكي ببيند . در اين زمان است كه عشق برعقل غالب مي شود و هر چه 

خالي از هر  دارد از دست مي دهد و ديوانه وار سير مي كند واين را عشق ناب الهي نامند زيرا بنده

گونه هوي و هوس و آاليشهاي دنيايي مي شود و هر چه هست را از خدا مي بيند ومنيتش را قرباني 

مي كند و همه خدايي مي شود وهمه چيز را يكسان مي بيند و به چشم مهرباني به همه مخلوقات مي 

نيز عشق مي نگرد زيرا همه را مخلوق خدا مي داند وچون عاشق خداست پس به همه مخلوقاتش 

 ورزد . 

 روايتهايي درمورد محبت الهي 

خداوند در خطابي كه به حضرت موسي )ع( مي كند مي فر مايد : اي موسي دروغ مي گويد بنده  -1

اي كه مرا دوست دارد ولي زماني كه شب می شود مي خوابد آيا هر دوستي خلوت با دوست خود را 

 دوست ندارد ؟ تا آخر روايت ... 

ايت است كه روزي حضرت عيسي )ع( به سه نفر رسيد كه بدني الغر و رويي زرد در رو -2

داشتند علت را جويا شد گفتند از ترس جهنم . سپس به سه نفرديگر رسيد كه از آنها زردتر والغر تر 

بودند علت را پرسيدند گفتند از شوق بهشت الهي است و سپس به سه تن ديگررسيد كه از آنها الغر 

تر و نوراني تر بودند علت را جويا شد آنها گفتند علتش محبت و عشق الهي است سپس آن  تر و زرد

 حضرت فرمود شماييد مقربان خداوند . 

در علل الشرايع آمده است كه حضرت شعيب )ع( آنقدر در محبت خداوند گريست كه سه بار  -3

ي چه اينقدر گريه مي كني ؟ چشمهايش كور شد در مرتبه چهارم خداوند فرمود اي شعيب تاكي وبرا

اگراز ترس جهنم است تورا ايمن گردانيدم واگر از شوق بهشت است به تو عطا نمودم شعيب عرض 

كرد خدايا خودت مي داني كه براي هيچ كدام نيست و گريه من به خاطر محبتي است كه به تو دارم و 

ت كليم خودم موسي را به خدمت تو نمي توانم در فراقت صبر كنم خداوند فرمود حال که اينگونه اس

 مي فرستم. )تا قدري موجب تسلي تو شود (. 

حضرت علي )ع( در دعاي كميل مي فرمايد : خدايا اگر صبر كنم بر عذ ابت چگونه صبر كنم بر  -4

 فراقت . 

 يا امام حسين )ع( در دعاي عرفه مي فر مايد : خدايا تو كسي هستي كه قلبهاي اولياء خود را از -5

 اغيار خالي نمودي تا آنكه دوست ندارد غير تورا وپناه نمي برند بر غير تو . 

حضرت علي )ع( مي فرمايد : كاش مي دانستم آيا در عالم وجود چيزي بزرگتر و شريفتر و زيباتر 

 از خالق عالم متصور است ؟ 

 پس معلوم مي شودلذت معرفت به خدا قوي تر ولذيذتر از همه لذات است .  -

بايد دانست كه راه كسب محبت خداو تقويت آن ، تحصيل معرفت و تقويت آن است . و معرفت  -

زماني حاصل مي شود كه قلب از آاليش و تعلق به دنيا پاك و از هر چه غير خداوند است اعراض 

 كند وسپس مشغول ذكر گردد . 
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ده اش از بين مي رود و بنده واما محبت حق به بنده نتيجه اش اين است كه پرده حجاب بين او و بن -

با قلبش خدارا ميبيند وبه قرب الهي نائل مي شود و چشم و گوش ودست وزبانش خدايي مي شود و 

 همه را به حق استعمال مي كند و خداوند مي شود چشم و گوش و قلب و زبان و دست او .

ها و مستحبات تقرب مي  در روايتي قدسي امده است كه خداوند مي فر مايد: بنده ام به سبب نافله

 جويد به من . 

وانجام مستحبات در نتيجه كنار رفتن پرده حجاب بين خداو بنده اش است و نتيجه ان نيز محبت و 

تقرب بنده به خدا پس مي شود:محبت خدا به بنده = كنار رفتن حجاب بين خداو بنده = محبت بنده به 

 خدا 

خداوند دارد . دايره محبت آن چنان وسيع است كه اگر ارزش هر كسي بسته به درجه محبتي كه به  

محبت نبود هيچ كاري انجام نمي شد ، هيچ طفلي به دنيا نمي آمد و هيچ گياهي روييده نمي شد ، 

 محبت ما را به انجام كارهاي سخت و اميدارد . 

 مرحله ششم : سكر وحيرت  

وقتي عشق حاكم مملكت وجود گرديد انسان مبهوت و سر گشته شده و مي بيند و نمي بيند مي داند و 

نمي داند ، وانچه داشته از كف مي دهد . خودش را فراموش مي كند و شب و روز در اشتياق مي 

 سوزد و خواب و خوراك از او گرفته شده است . 

پادشاهي عاشق غالمي مي شود ولي چون در شان  در منطق الطير عطار چنين نوشته است كه دختر

خود نمي ديد كه به او عرض نياز كند با ترفندي غالم را مدهوش كرده و به قصر آوردند و همه 

اسباب تنعم و عيش رابرايش فراهم كردند و كام دل تا صبح از آن غالم گرفت وچون صبح شد غالم 

برخواست اظهار پريشاني و دگرگوني نمود از او را به خانه اش بردند و وقتي كه غالم از خواب 

پرسيدند چه شده گفت نمي دانم در خواب ديدم يا بيداري به هر حال دختران زيبا و خوراكيها و 

نوشيدني هاي بسيار لذيذ و قصري و... به گونه اي است كه نمی توانم ان را شرح دهم و نميدانم اينها 

 ز اتفاق مي افتد يا نه هيچ يك را نمي توانم بفهمم  و شرح دهم .كجا و كي اتفاق افتاده است و آيا با

 خالصه اينكه مرحله حيرت سخت ترين مراحل سالك الي هللا است .  -

حيرت  -2حيرت عوام در جهت اختالف مذاهب و چگونگي تقديرات است .  -1انواع حيرت : 

وه مي كند ولي گاهي ظواهر را خواص اينگونه است كه گاهي وجود وحداني خداوند در نظر شان جل

مي بينند وگاهي به نور قلبي موجود ات را مظاهر خداوند مي دانند و بين اين احوال متحيرند . وقتي 

التفات مي يابد ان حالت نوراني رااز دست مي دهد و نمي داندكه آن حالت از كجا آمده و به كجا رفت 

اغش رود تاب فراق نيز ندارد درد دل خود را نيز وچرا آمد و چرا رفت جايش را نمي داند تا به سر

نمي تواند به كسي بگويد زيرا اگر حالش را اظهار كند مردم مي گويند ديوانه شده و مسخره اش مي 

كنند و اگر به كسي نگويد آتش به جانش مي افتد و نزديك است كه شيرازه وجودش را متالشي مي 

ود ودستش رابگيرد و به ساحل مر حله هفتم يعني فناء و كند وتا اينكه رحمت حق باز شامل حالش ش

 بقاء برساند . 
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 مر حله هفتم : فناء و بقاء 

فناء في هللا يعني اينكه انسان برسد به جايي كه حدود موجودات در نظرش نيايد به عبارت ديگر ظاهر 

باطن و حقيقت آنها را ببيند . هر اشياء را نبيند بلكه چهره ملكوتي آنها را ببيند يعني با چشم قلب 

موجودي داراي دو بعد است يكي وجود باطني كه همه موجودات در آن با يكديگر مشترك هستند 

وبراي درك آن بايد چشم قلب را به كار گيري و ماهيت كه بعد فاني و حدي موجودات است  را 

درمحضر خداوند و فاني در باچشم سر مي توان ديد وقتي چشم قلب انسان بازشدهمه موجودات را

 اومي بيند و فقط خدا را مي بيند .

xxxx-  الزم به ذكر است كه فناء في هللا به معناي شناخت كنه خداوند ويا هيچ بودن اشياء خدا را مي

بينيم .يعني هر چيزي را كه تا بحال ظاهر ش را باچشم سر مي ديديم حاال باطنش و حقيقتشان را با 

 واز علم اليقين به عين اليقين ميرسيم .  چشم قلب مي بينيم

خالصه اينكه آنچه ما در ظاهر حس مي كنيم مخالف واقع است واگر ما بخواهيم فقط ظواهر را درك 

 كنيم در تاريكي جهل باقي مي مانيم . 

 چند نتيجه از مطالب باال مي گيريم :  

ناهي است و هيچ گاه موجودات شناخت كنه خداوند ممكن نيست زيرا او محيط برهمه  و نامت -1

 ممكن متناهي نمي توانند بر وجود نامتناهي خداوند احاطه يافته و كنه او رابشناسد . 

خداوند را تا حدي آنهم توسط آثارش كه مخلوقاتش هستند  كسي كه قلبش را ازآلودگي ها پاك كرده  -2

بدون داللت ممكنات محال است .در  و نور الهي در آن تابيده شده مي تواند بشناسد . شناخت خداوند

نهايت بايد گفت هر گاه شخص سالك صفات بشريتش فاني شد و خودش را نديد آنگاه باقي بحق مي 

شود يعني فقط وحدت حقاني را مي بيند و به مقام فناء في هللا و بقاء باهلل دست مي يابد و از آن نيز 

 است يعني توحيد مي رسد . مي گذرد و به مر حله هشتم كه آخرين مرحله سلوك 

 

 مرحله هشتم : توحيد 

توحيد يعني يگانه نمودن خداوند . يعني رسيدن انسان به مرحله عين اليقين واينكه تعريف توحيد : 

وحدت حق را مشاهده مي كند . و باقلب نوراني اش بين وحدت حقيقي و اعتباري مي تواند فرق 

 ممكنات است رادر مي يابد .  بگذارد واينكه وحدت خداوند غير از وحدت

عالمه مجلسي در توحيد صدوق نقل مي كند : در جنگ جمل حضرت علي )ع( مشغول صف آرايي 

بودند يك اعرابي آمد وبا اشاره پرسيد آيا خدايكي است .حضرت فرمودند قول در وحدت خداوند به 

رش درست است . اما چهار صورت است كه دو قسم آن در مورد خداوند درست نيست ودو وجه ديگ

اينكه بگوييم خداوند يكي است در مقابل دو يا سه تا يعني وحدت عددي  -1دو وجهي كه درست نيست 

و اين كالم درست نيست زيرا چيزي كه دوتا ندارد در زمره اعداد در نمي آيد به همين دليل است كه 
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از موجودات قرار دهيم مانند انسان  اينكه خداوند را جنسي -2سخن قائلين به تثليث را قبول نداريم . 

كه نوعي از حيوانات است .واين مي شود وحدت جنسي واين در مورد خداوند درست نيست زيرا 

دو وجهي كه درست است باعث تشبيه مي شود در حاليكه خداوند شبيه هيچ كدام از مخلوقاتش نيست .

كه اين كالم در مورد خداوند صادق است بگوييم خداوند يكيست )ليس كمثله شيء ( ومانندي ندارد  -1

  در معنا خداوند يكي است و قابل تجزبه وداراي اجزاء نيست و بيسط مي باشد .           -2.

يك در مقابل دو و سه واين نوع از وحدت فقط در ذهن است ووجود وحدت عددي  -1معاني وحدت : 

 خارجي ندارد . 

 انسان و حيوان يكي است ودر حيوانيت وحدت دارند . مانند اينكه بگوييم جنسوحدت جنسي  -2

مثل اينكه همه افراد بشر از سياه وسفيد ، انسان نام دارند وهمين يك نام انسان بر وحدت نوعي  -3

 همه آنها صادق است .

 مثل چندشي كه همگي در اندازه يكي باشند . وحدت كمي  -4

 وحدت كيفي . -9

راد يك نوع در صفتي يكي باشند مثال ً همه زرد آلوها زرد هستند مثل اينكه همه افوحدت وصفي  -6

 كه تا اينجا همه اين وحدتها ذهني واعتباري بودند نه خارجي .

 اينكه هر كسي و هر چيزي يكي است و دوتا نيست مثالً ابن سينا يك نفر است.وحدت شخصي  -7

خلوقات خارج است وفقط كسي مي از انواع وحد تها نيست واز تصور م هيچ كداموحدت حقيقي  -8

تواند اين وحدت را بشناسد كه راسخ در علم باشد و راه شناخت اين نوع وحدت فقط وجدان است نه 

برهان واستدالل وفقط كسي قادر به درك آن است كه قلبش از رذايل پاك و پراز انوار الهي شده باشد 

حقيقي رابشناسيم و از بقيه وحدتها بتوانيم  و موحد واقعي باشد وايمان زماني كامل مي شود كه وحدت

هيچ شريكي ندارد و يگانه است در همه  -1آن را تشخيص مي دهيم .پس وحدت الهي دو معنا دارد 

بسيط است نه اجزا ء ذهني دارد ونه خارجي . وچون وجود خداوند بيسط است پس مطلق  -2كماالت. 

موجودات پايين تر از او هستند از حيث وجود . است و احاطه به همه موجودات ديگر دارد وبقيه 

بنابراين به گفته حضرت علي )ع( پي مي بريم كه فرمودند : خداوند داخل همه چيز ها هست ولي با 

 آنها ممزوج نميشود و خارج از هر چيز است ولي جدا وبي ربط با آنها نيست .

در امان بداند وبايد مواظب خود باشد . كسي كه به اين مقام رسيده باز نبايد خودش را از شر شيطان 

تا از خود بيگانه نگردي آشناي حق نشوي وتا هر چه داري از دست ندهي به حريم قدس پي نبري و 

تا تلخي فراق نچشی به لذت و شيريني وصال نرسي وتا آتش غضب خود را فرو ننشاني به رحمت 

لذت هميشگي روحاني نائل نشوي وتا محبت  الهي نپيوندي وتا ترك لذات خيالي نكني به حيات ابدي و

غير خدا را از دلت بيرون نكني محبوب خداوند نشوي . واگر بندگي خدا كني همه ممكنات خدمت 

 وبندگي تو كنند .واگر دائم الحضور شوي كار خدايي كني . 

 براي روندگان به سوي حق تعالي چهار سفر متصور است 



 

[Type text] Page 23 
 

اني از موجودات به سوي حقيقت واحد واين سفر داراي منازل يعني رو گردسفر از خلق به حق  -1

منزلي كه تا حال به آنها اشاره شد از مهمترين منازل همين سفر است كه در  8بسياري است كه اين 

آخر وحدت حق را در كثرت موجودات با علم حضوري و مشاهده قلبي در مي يابد . ووقتي سالك به 

 شود . اينجا رسيد سفر اولش تمام مي 

حق و شناخت صفات جالل و جمال خداوند  يعني سير در اوصاف و اسماءسفر از حق به خلق  -2

ودر اين مر حله منيت از بين رفته و حقيقت مطلق جلوه گر ميشود وهر يك از موجودات را مظهر 

ذت خداوند مي بينند . در اينجا به مقام عبوديت مي رسد وسير اختياري او به پايان مي رسد وازاين 

 . پس در حال بيخودي مي افتد و سفر سوم شروع ميشود

در اين مرحله بنده به حق مي شنود وبه حق سخن مي گويد وبه حق مي بيند . سفر از حق به حق  -3

وآني از خداوند غافل نمي شود وآثار الهي در اونمايان مي شود وعارف به خداوند جسمش با خلق 

 است ولي قلبش با حق ميباشد .

: اين است كه در سفر دوم پس از ديدن آثار ربوبي در مظاهر دنيوي ورسيدن فرق سفر دوم وسوم 

به عين اليقين از حق به سوي صفات حق سفر مي كند تا اينكه به عرفان ومشاهده قلبي صفات الهي 

مي رسد . ولي در سفر سوم پس از شناخت صفات جالل و جمال از حق در حق سفر مي كند وبه 

 ايي انجام مي دهد . جايي مي رسد كه كار خد

است يعني بر عكس سفر اول كه از خلق به سوي سفر چهارم سفر از حق وبه حق الي الخلق  -4

 حق بود . 

 در سفر چهارم به مقام خلفةاللهي منصوب مي شود وامام خلق مي شود . 

 مر حله ملكوتي  -3مرحله انساني  -2مر حله حيواني  -1وجود انسان داراي سه مر حله است 

در مر حله اول وسوم انسان هيچ توجهي به خودش ندارد زيرا در مر حله حيواني كه مر حله اول 

است همه توجهش به موجودات ومحسوسات است . در مرتبه سوم نيز كه مر حله ملكوت است چنان 

غرق عظمت الهي است ووحدت در چشمش جلوه گر شده كه به هيچ وجه توجهي به خودش ندارد  

ل را عالم تفرقه و كثرت گويند و مرحله سوم را عالم جمع و وحدت خوانند . ولي در مر حله او

مرحله دوم انسان خوذش را مي بيند ولي منيت نمي گذارد به عالم وحدت نظر كند . در نهايت بايد 

گفت براي پيمودن اين راه ورسيدن به كمال بايد پيرو ائمه و شريعت باشيم واحكام الهي را اگر 

 ور كه بيان شده انجام دهيم به سعادت دنيا وآخرت مي رسيم .همانط

باطل است زيرا آنها عمل به رياضتها و اذكاري مي كنند كه از طريق شرع و ائمه طريق صوفيه 

اطهار به ما نرسيده است .اينها باطل را به صورت حق جلوه مي دهند وبه آن عمل مي كنند و اين در 

پس واتقوا هللا ويعلمكم هللا انش ،تقوي است .وخود خدا مي فرمايد حاليست كه منشاء نور علم ود

علمی كه از طريق تقوي پديد مي آيد سراسر نور است . وباري علمي كه غير از اين باشد ازراهي 

 غير تقوي حاصل مي شود و علم نماست وعلم واقعي نيست . 
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بهترين وسيله  -3.  يَتَقَبهُل اَّلّلُ ِمَن اْلُمتهِقينَ  إِنهَماقبولي اطاعات واعمال  -2نور علم .  -1حاصل تقوي : 

اِد التهْقَوى .جمع آ وري توشه آخرت  دُواْ فَِإنه َخْيَر الزه  َوتََزوه

حالت وملكه اي كه عبارت است از قطع شدن از خلق و توجه تام به حضرت حق و تعريف تقوي 

يد پس بنابر معناي اصلي اين کلمه بايد معنا شود چون تقوي هميشه با هللا و بدون هيچ قرينه اي می آ

يعني نگه داشتن خدا واين يعني بنده  همه اوقات متذكر خداوند باشد و آنهم نه فقط زباني بلكه با قلب 

 وتمام وجودش متوجه خداوند باشد . 

شود  كسي كه اين حالت به او دست مي دهد ديگر هيچ گاه گناهي انجام نمي دهد ودائم العبادت مي

واز اين حالت لذت مي برد بدون توجه به بهشت الهي زيرا با بصيرتي كه دارد زشتي گناهان 

ومخالفت با احكام الهي را درك مي كند . واز آنها اعراض مي كند الزم به ذكر است كه راه رسيدن 

تمايل  دوري از هر چه نفس اماره به آن -3انجام واجبات و مستحبات  -2گناه نكردن  -1به تقوي 

 دارد .

توجه به حق وانس ومحبت و معرفت نسبت به اوست . پس عبادتي كه درآن توبه و محبت اصل تقوي 

 به خداوند نباشد سودي ندارد.

ترك مشتهيات  -2ترك سخن گفتن مگر در زمان نياز ويا فقط زمان ذكر خداوند .  -1قانون رياضت 

گوشه نشيني و رفت  -3دن و آشاميدن و ازدواج .نفس و چيزي كه نفس از آن لذت مي برد مانند خور

مداومت بر ذكر با  -5نخوابيدن مگر به اندازه نياز .  -4و آمد ن كردن باكسي مگر با اولياء خدا 

روز ادامه يابد انواع حكمت و محبت الهي بر  46خارج كردن غير خداوند از قلب كه اگر اين كار تا 

 ناء في هللا وبقاءباهلل مي رسد . قلب انسان ساطع  می شودو به مقام ف

چله نشيني را بزرگان زيادي از جمله ابن سينا درنمط هفتم در كتاب اشاراتش بيان و تصديق مي كند 

. پس چه ضرر دارد كه چهل روز وقت خود راصرف عبادتي جدي كني واين در حاليست كه موظفيم 

ميد رسيدن به بهشت بلكه فقط براي عبادت در تمام احوال عمرمان مشغول عبادت باشيم آنهم نه به ا

خداوند ودر اين صورت است كه چشمه هاي حكمت به زبان و قلب انسان جاري ميشود.دو چيز در 

 ذكر دائم خداوند .  -2روزي حالل  -1به نتيجه رسيدن عبادت دخالت عمده اي دارد 

)ص( آمده است : براي خداوند در روايتي از امام صادق )ع( به نقل از جد بزرگوارشان رسول اكرم 

 اسم وجود دارد كسيكه احصاء نمايد آنها را داخل بهشت مي شود .  99

 در اينجا سه مطلب را بايد توصيح دهيم 

احصاء در لغت به معناي شمردن است ولي در اينجا احصاء در اين روايت به چه معنا ست  ؟  -1

معناي ان نيست بلكه بايد از هر يك از اسماء فقط به معناي شمردن اسماء الهي ويا حتي دانستن 

خداوند پي به مسمي آن ببريم . گرچه انتقال از اسم به مسمی در صورتي است كه مسمي رابشناسيم و 

 بتوانيم آن را تصور كنيم ولي تصور ذات خداوندي كه ممكن نيست .

هيچ چيزي نمي تواند به آن جواب : ادراك كنه خداوند محال است زيرا او بر همه چيز احاطه دارد و 

احاطه يابد ولي قبالً گفتيم كه بنده موحد در هر چه بنگرد خدا را مي بيند و به مرحله اي مي رسد كه 
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شناختي اجمالي در مورد صفات خداوند به دست مي آورد و صفات خداهم عين ذات خداوند هستند و 

ا و صفات خداوند. واينكه بداند كه همين كافي است براي حضور قلب زمان ذكر هر كدام از نامه

 خداوند هر يك از اين كماالت و صفات را در حد اعلي آن داراست. 

بهشت جايگاه متقين و چطور احصاء اسماء حسني الهي باعث دخول انسان دربهشت مي شود ؟  -2

موحدين است وهر كسي رادر آنجا راه نمي دهند و براي دخول بهشت بايد معرفت به حق داشت 

واينكه معناي صفات خداوند را بفهميم وبتوانيم بين صفات ممكنات وواجب تميز قائل شويم يعني بين 

مثال ً علم انسان و علم خداوند در نهايت بفهميم كه همه صفات خدا عين ذات او و همه صفاتش عين 

ام اعمال هم هستند يعني علم خداوند هم عين ذات مقدس خدا و هم عين قدرت اوست همين باعث انج

صالح و دخول به بهشت مي شود وچون درجات اين معرفت متفاوت است وهر كسي به اندازه اي 

نسبت به خداوند معرفت پيدا مي كند ودر نتيجه به درجه اي عمل صالح انجام مي دهدو هر كدام در 

 درجه اي از بهشت قرار مي گيرند پس هر درجه بهشت مخصوص درجه اي از معرفت ما نسبت به

 خداوند است بنابراين عمل بدون معرفت در بازار قيامت خريداري ندارد وارزشش كم است .

 چگونه مي توان متصف به صفات الهي ومتخلق به اخَلق الهي شد .  -3

البته ممكن نيست مخلوقات متصف به صفات خدايي شوند زيرا ليس كمثله شيء واز طرف ديگر 

ي در صفات خداوند وجود ندارد بنابراين فقط با اتصاف به صفات خداوند عين ذات اوست پس تعد د

صفات الهي يعني خالي كردن وجود از رذايل اخالقي واتصاف وكسب فضايل اخالقي در اين صورت 

است كه انسان آينه صفات الهي ميشود وكارخدايي مي كند . پس بايد گفت اتصاف به صفات الهي غير 

ممكن است . البته عده اي از كوته بينان با ديدن اين افراد  ممكن است ولي نشلن دادن صفات الهي

نسبت الوهيت به آنان مي دهند مانند پيروان مسيح )ع( كه وقتي ديدند نابينا را بينا مي كند به اذن 

خداوند اورا پسر خدا ميدانستند ويا وقتي عده اي ديدند حضرت علي )ع( كار خدايي انجام مي دهد 

اين در حاليست آن بزرگواران فقط آينه و مظهر صفات الهي بودند نه متصف به اورا خدا ناميدند و

صفات الهي ويا خدا . در اينجا معناي كالم امام صادق )ع( معلوم می شود كه مي فرمايد :به خدا قسم 

مائيم آن اسماء حسني كه خدا متعال فرمود و قبول نمي كند عملي از بندگان خود را مگر به سبب 

ا . زيرا اين بزرگواران به نحواتّم مظهر صفات الهي هستند وبا قول و عملشان بندگان خدارا معرفت م

 به راه راست هدايت مي كنند پس معرفت  وپيروی ازآن بزرگواران واجب است.

 معناي اسماء حسني 

شتق يا هللا   اختالف نظر در مورد اين کلمه بسيار است كه آيا كلمه اي سرياني است يا عربي ، م -1

جامد و اگر مشتق است مبدأ اشتقاقش چيست ؟ اما آنچه كه بين علماء مشهور است اين است كه هللا 

اسم جنس براي هر معبودي بوده است ولي بعدا ً به دليل كثرت استعمال در مورد خداي يگانه 

 اختصاص يافته است . 

مال است و ديگري گفته نام غزالي مي گويد لفظ هللا مخصوص معبودي است كه جامع همه صفات ك

خالق و مدبر جهان است و عده اي ديگر معتقدند نام ذاتي است كه داراي همه صفات كمال وجمال 

 باشد و معبود ومنزه از شريك ومانند است . 
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مأخوذ از اَِلهَ به معنای تحير ودهشت است زيرا عقالء در ذات خداوند  -1در نهايت بايد گفت هللا   -

عده ای گفته اند مأخوذ از اله به  -3ويا مأخوذ از اَلَه به معنای معبود به حق است .  -2. متحير هستند

اسم 99معناي سكون است زيرا باياد خداوند قلبها مطمئن وآرام مي شود . عده اي گفته اند هللا جامع 

 الهي است ومعناي همه آنها رادارد . 

 نسبت به بقيه اسماء خداوند ذكر شده است كه امتياز برای اسم جالله هللا 16در مصباح كفعمي 

محل هللا نسبت به بقيه نامهاي خداوند در قران  -2مشهور ترين نام خداوند است . -1عبارتند از : 

 هللاقبل از همه ان نامهاست مانند بسم  -4دردعا نيز باالترين نام هللا است .  -3باالترين واولين است .

شهادت با آن تحقق پذيرد  -0اخالص )الاله اال هللا ( به آن اختصاص دارد . كلمه  -5. الرحيم  الرحمن

َعلَم )اسم خاص (خداوند است وجايز نيست بر موجود ديگري غير از خداوند اين اسم اطالق  -7.

اين اسم شريف داللت دارد برهمه صفات خداوند ولي  بقيه اسماء هر  -8گردد برعكس بقيه اسماء. 

هللا اسم است ولي بقيه اسماء خداوند صفت هستند  -9ط يكي از صفات خداوند هستند . كدام دال بر فق

 وميشود برغير خداوند نيز اطالق شوند مثال ً بگوييم زيد عالم است.

همه اسماء خداوند به اسم هللا نام برده مي شوند مثال ً مي گوييم صبور يكي از نامهاي هللا است  -16

 از نامهاي صبور است . برخي گفته اند كلمه هللا اسم اعظم خداوند است .  ولي نمي گوييم هللا يكي

هر دو بر وحدانيت خداوند داللت دارند ولي فرقهايی نيز دارند كه عبارتند از اَلحد   -الواحد  -3و2

احد به معنای نفي تركيب از خداوند است ولي واحد به معناي نفي شريك ونظير از خداوند است .   -1:

نه واحد زيرا واحد مبداء اعداد است وپس از آن دو   احدد به همين دليل در سوره توحيد گفته شده شاي

نيز ميشود تصور شود ولي پس از احد دوئيت دركارنيست . واصال ً تصور شريك براي خداوند محال 

معرفتش  است  ولي اگر اين محال بودن را انسان با داليل عقلي ونقلي بپذيرد معلوم است كه هنوز

 كامل نشده است زيرا انسان شريك نداشتن خداوند را بايد با قلبش درك می كند و می فهمد . 

بگويد مالئكه رادر اطراف خود مشاهده مي كند  اَلحد كسي كه در خلوت پس ازرياضت هزار بار  -

. 

 بار براي الفت گرفتن نزديكان به يكديگر خواندنش مفيد است . 19 الواحد

ذاتي  -3پناه دهنده ازبليات وآفات  -2سيد مطاع و بزرگ  -1چند معنا برايش نقل كرده اند  الصمد -4

موجودي كه  -5كه منزه است از صفات ممكنات ومخلوقات مانند جسميت ونيازبه مكان وزمان 

باالتر از همه و  -0قائم به نفس وبي نياز از غير . -5توخالي نيست يعني بسيط است ومركب نيست . 

امام  -8بدون شريك وكسي كه خسته نمي شود از حفظ جهان  -7تر از تغير و تبديل وفساد وفنا بر

حرف دارد كه هر كدام دال بر يك معنا برايش 5صادق )ع( به نقل از امام باقر )ع( فرمودند : الصمد 

در  دال برصداقت او -صدال برالهيت او . - المدال بر امنيت وحقيقت خداوند است.  -الفهست. 

 دليل بر دوام پادشاهي خداوند است .  -ددال بر ملكيت وپادشاهي اوست . -م وعدووعيدش .

 اَلول واآلخر  - 6و9

 كسي كه ازلي است وقبل از او چيزي نيست . اَلول 
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كسي كه براي وجودش انتهايی متصور نيست وهميشه باقي مي ماند پس اول و آخر به معناي اآلخر 

 يست.اولين وآخرين موجود ن

يعني خداوند ذاتاً شنونده همه سخنها ست چه سري وچه اشكار وچه اهسته وچه بلند وچه السميع  -7

آنچه در قلب ومغز انسان خطور مي كند واوعالم به همه سخنان از ازل تا ابد است وهمينطور اجابت 

 كننده و برآورنده حاجات است . 

ظاهر وچه باطني را  درك مي كند وخداوند در ديدن  يعني خداوند ذ اتا ً همه ديدنيها چهالبصير  -8

وشنيدن نيازمند چشم وگوش نيست اين ما هستيم كه به دليل نقصي كه داريم نيازمند اين اعضاء هستيم 

ولي جون اصل ديدن وشنيدن كمال است وخداوند نيز صاحب همه كماالت است نيازي به وسيله اي 

 براي درك مسموعات وديدنيها ندارد . 

به معناي توانايی برايجاد يا معدوم كردن چيزی .وممكنات نيز با قدرت تامه الهي موجود يا القدير  -5

معدوم مي شوند وفاعل حقيقي خداوند است وبه قول ابن سينا قدير فاعل مختاري است وقدير دال بر 

 اطالق مي گردد  ر فقط بر خداوندمبالغه در قدرت است وهيچ موجودي اين قدرت تام را ندارد پس قدي

يعني غالب برهر چيزی از جمله بندگانش و هر كه را بخواهد حيات مي دهد وهر كه را القاهر  11

 بخواهد مي ميراند وجهان مقهور اوست . 

يعني خداوند برتر از آن است كه بشود علي ريشه هر دو اسم علّو است . اَلعلي  -العلي  -11-12

 فوق عالي است وصفاتش فوق صفات مخلوق است . اعلي اورا تصور كرد ومنزه از صفات است . 

موجودي كه قديم است وحادث نيست وزمان در موردش معنا ندارد وزوال پذير  يعني الباقي  -13

 به مشيت اوست . نيست . وبقاء او به ذات است ولي بقاء بقيه موجودات وابسته 

 يعني پديد آوردنده چيزی ابتداء بدون اينكه سابقه زماني داشته باشد وبدون ماده . البديع  -14

مسبوق به عدم زماني نباشد ومحتاج ماده وزمان نباشد مانند عقل و نفس وبقيه  -1انواع مخلوقات 

  گويند .مبدَع مجردات كه به آنها 

نيازمند ماده ومدت باشد مانند همه صنايع واختراعات به اينها  مسبوق به عدم زماني باشد ولي -2

 گويند . مصنوع 

 گويند . مكّونمسبوق به ماده باشد مانند افالك وسيارات وبقيه امور آسماني به اينها  -3

مسبوق به ماده ومدت وعدم زماني باشد مانند همه موجودات زميني مانند جمادات وحيوانات  -4

 ا حادث ميگويند . ونباتات به اينه

ولي به هر حال معنا حق علي االخالق خداوند است وخالق وپديدآورنده همه مخلوقات فقط اوست . ) 

 توحيد افعالي ( 

به معني خالق همه مخلوقات و به قولي چون به معنا ي خاك است يعني مخلوقات را از الباري -14

 خاك خلق كرده است . 
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 عناي كريم آمده است . ارجمند وگرامي به ماكرم   -19

اگر مأخوذ از ظهور ضد خفاء باشد يعني بوسيله آنها قدرتش كه مخلوقاتش هستند  -1الظاهر  -16

ظهور دارد وهر كسي از مخلوقاتش مظهري از وجود خالق يگانه هستند . اگر مأخوذ از ظهر به 

 معناي پشت وپناهست به معناي غالب و قاهر بر هر چيزي است . 

يعني برتر از آن است كه عقول بشر بتواند كنهش را درك كند وعده اي گفته اند چون طن البا -17

آگاه به حقيقت هر موجودي است به آن باطن مي گويند . ويا اينكه داخل همه چيز هست بدون اينكه با 

 آنها ممزوج شود . 

هستند وهيچ چيزي از خداوند ذاتا ً وهميشه زنده است وهمه مدركات در حيطه ادراك او الحيّ  -18

مرتبه باعث 18دايره تسلطش خارج نيست . ومداومت نمودن براين اسم مخصوصا ً پس از هر نماز 

 بار خوانده آن نافع است  19درد طول عمر ورفع مرگ ناگهاني وتوسعه معاش مي شود وبراي چشم 

ه معناي محكم در عمل واگر ب -2اگر به معناي عالم بگيريم از صفات ذاتيه است .  -1الحكيم  -21

  د زيرا افعالش از روي تدبير است وعملي پر از مصلحت وخالي از مفسده باشد از صفات افعال ميشو

براي مبالغه در علم مي آيد ودال بر علم همه جانبه خداوند قبل وپس از خلقت مخلوقاتش العليم  -21

علم خداوند به مخلوقاتش علم حضوري به آنهاست و اينكه علم  خداوند تغيير ناپذير است وهمينطور 

 است وبدون واسطه زيرا علم خداوند از صفات ذاتيه اوست . 

خداوند صاحب حلم است زيرا هر چيزيرا در زمان خود انجام مي دهد و درهيچ كاري الحليم  -22

 حتي عذاب ستمكاران وكافران عجله نمي كند.

راعت موجب نمواست وبراي فرنشاندن غضب نوشتن و شستن اين اسم با آب ودادن آن آب به ز -

 بار اين كلمه رابخوانيد . 166وآگاهي براسرار غيب وحفظ از بال ها روزي 

اين كلمه نيز دال برمبالغه است زيرا خداوند حافظ همه چيز در آسمان وزمين است واگر الحفيظ -23

غير از اين بود هيچ دانه اي به گياه تبد يل نمي شد وفعاليتي در جهان انجام نمي شد زيرا جهان پراز 

اضداد قوي وضعيف است ولي خداوند براي هر موجودي وسيله اي براي دفاع قرار داده است 

ودات نه تنها در اصل وجود يلكه در ادامه حيات نيز نيازمند به خداوند مي باشند ولوح محفوظ وموج

بار اين اسم را تكرار كند از هر باليي وخوفي 998هر كه  -يكي از شئونات اين اسم مبارك است . 

درامان است ودعايش زودمستجاب ميشود . واين اسم مبارك براي محافظت  مال از غرق وسوختن 

 وسرقت فايده زيادي دارد . 

يعني ثابت ودائم با لذات وخداوند حق مطلق است زيرا در مقابلش همه چيز عدم مطلق الحق  -24

وجودش  -2زيرا سزاوار هر صفت نيكي هست . -1هست وخداوند را به سه اعتبار حق گويند . 

 وجود دهنده وثابت كننده مخلوقات است  -3متحقق وثابت است . 

محاسبه كننده = كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ً )  -2كفايت كننده = حسبك هللا    -1يب الحس -29

شنبه شروع كند كفايت امور 5هفته هر روز هفتاد مرتبه حسبي هللا الحسيب بگويد از روز 7كسي كه 

 محصي وعالم يعني هيچ چيزبراو مخفي نيست .  -3مهمش شود .( 
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ايش وشايسته است بنده در هر حالي ثنا گو ومدح كننده خداوند يعني محمود ومستحق ستالحميد  -26

 باشد 

 لطيف ومهربان . -2عالم به همه امور و محيط به همه موجودات . -1الحفي -27

او مالك حقيقي همه چيز است گر چه در اصل به معناي تربيت كننده است پس خداوند الرب  -28

 را به كمال وقوت مي رساند .مالك وتربيت كننده همه موجودات است وآنها 

صاحب رحمت واسعه يعني شامل حال همه بندگان چه كافر وچه مومن وهر جنبنده اي الرحمن  -25

 مي شود . 

ً . وهر دو كلمه رحمن ورحيم مشتق از الرحيم  -31 رحم كننده به مومنين وكان بالمومنين رحيما

 رحمت به معناي نعمت هستند. 

قلب نيست بلكه به معناي صاحب نعمت غير متناهي وفياض مطلق است  ورحمت الهي به معناي رقت

 وهيچ قابلي از رحمتش محروم نمي شود .

هر گاه پس از هر نماز واجب صدبار رحمن ورحيم رابگويد لطف الهي شامل حال او ميشود .  -

ن شخص وكسي كه روزي صدبار الرحيم بگويد بر مردم مهربان مي شود واگر به نيت كسي بخواند آ

  نسبت به او مهربان مي شود . 

َن اْلِجّنِ َواإِلنِس .  -1  الذارئ -31  عده اي معتقدند ريشه  -2به معناي خالق  َولَقَدْ ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا ّمِ

اش ذّربوده كه به معناي موجودي كوچك است وچون خداوند بني آدم را در عالم ذّر به صورت 

عده اي معتقدند الذّر به معناي پراكندگي است  -3د به اولوالذارئ گويند . موجود كوچكي خلق كر

 وچون انسانها را پس از خلق درروي زمين پراكنده كرد اين نام راداراست . 

يعني خداوند روزي دهنده به همه موجودات است ورزق به هر روزي خيري اطالق  الرازق  -32

قدر لياقت خود از رزق الهي بهره مند ميشود تا بتواند به مي شود چه مادي وچه معنوي وهر كسي به 

كمال جسمي وروحي برسد وهمينطور كه اگر غذا به جسم نرسد مي ميرد اگر غذاي معنوي هم به 

 روح نرسد مي ميرد . 

يعني صاحب اختيار چون رقبه ووجود مخلوقات زير فرمان خداوند است واز طرفي  الرقيب  -33

 تش است واين الزمه خالقيت اوست . خداوند حافظ مخلوقا

بار برفرزندان ومال خوانده شود از همه آفات 7مداومت براين اسم ، غفلت را از دل مي برد واگر  -

 بار است . 312دور مي شوند وعددمكتوبه اش 

 يعني خداوند ذاتا ً بينا به همه چيز است . پس هر كاري از انسان سر بزند خداوند آن راالرايي   -34

مي بيند پس انسان معتقد حتي در خفاء نيز گناهي انجام نمي دهد مگر اينكه غافل از حضور خداوند 

 شود . 
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مصدري است كه براي بيان مبالغه در سالمتي بيان مي شود پس خداوند سالم ازهر  السَلم  -39

هيچ شروبدي عيب و نقصي است وعدم در او راه ندارد ويكي از نامهاي بهشت دارالسالم است زيرا 

 در آن راه ندارد . 

بارخوانده شود شفايابد .براي كسب 166براي شفاي هر بيماري اي مجرب است وبرسر هر بيماري  -

 بار خوانده شود.332دوستي وسالمتي 

يعني مصدق وبنده رامومن خوانند زيرا تصديق كننده توحيد است وخداوند مومن است  المؤمن  -36

ودليل ديگر مومن بودن  -2آنچه را به بندگانش وعده داده است .  زيرا محقق مي كند هر -1

واز طرف  -3خداونداين است كه آيات خود را براي بندگان ظاهر كرده تا آنها ايمان به او بياورند . 

 ديگر بندگان مؤمنش رااز عذابش در امان نگه مي دارد . 

 -2بندگان بر خداوند مخفي نيست .  به معناي شاهد زيرا هيچ عملي وقولي از -1 المهيمن  -37

 ومعناي ديگرش امين است . 

 بار اين ذكر را بگويد قلبش صفايابد وبراسرار وحقيقت مطا لب اطالع يابد . 125وكسي كه  -

به معناي قوي است وكسي كه هميشه غالب است وهيچ گاه مغلوب نمي شود و هر چه را العزيز  -38

 اراده كند انجام دهد. 

 -3نياز به او زياد باشد . -2كمياب باشد . -1د مي گويد به كسي مي توان گفت عزيز كه ابو حام

 رسيدن به او سخت باشد وهمه اين سه شرط را فقط خداوند دارد ونه هيچ موجودديگري . 

بار پس از طلوع فجر بخواند علم كيميا وسيميا براو كشف شود . وهر كه چهل 94كسي كه هر روز 

 ار بخواند دولت عظيم يابد ومحتاج كسي نشود . ب 46روز روزي 

عالي= يعني فوق  -2قاهر =مسلط بر مخلوقات .  -1سه معنا برايش ذكر شده :  الجبار  -35

 جبران كننده = يعني كمبود خالئق راجبران مي كند .  -3مخلوقات . 

دن خداوند از صفات گرفته شده از كبرياء است ودر مورد خداوند به معناي مبراء بوالمتكبر  -41

 مخلوقاتش است . 

يعني پادشاه واجب االطاعه ودر روايتي از رسول اكرم )ص( نقل شده كه فرمود من سيد السيد  -41

 بني آدم هستم وعلي سيد عرب .

سبوح وقدوس هر دو به يك معنا هستند يعني تقديس وتنزيه خداوند از هر صفتي كه  السبوح  -42

 سزاوارش نيست . 

يعني چيزي از او غايب نيست وخداوند عالم به همه چيز است ودر همه جا حاضر است الشهيد  -43

 وشاهد وناظر امور است . 

 يعني خداوند راست گو است وبه وعده خود عمل مي كند .  الصادق  -44
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يعني خالق ومبدع وخداوند صانع همه مخلوقات است وهمه مصنوعات اثري از وجود  الصانع  -49

 داوند هستند . خ

يعني پاك ومنزه ، وخداوند منزه وپاك است از همه نقايص ممكنات وطهارت الهي از  الطاهر  -46

 صفات ذاتي اوست .  

به معناي استواء است ودر مورد خداوند يعني هر چيزي را سر جاي خودش آفريده  -1العدل    -47

معناي ديگر عدل اين است كه خداوند به هيچ كسي  -2ونظم موجود در جهان نتيجه عدل الهي است . 

 ظلم نمي كند وحكمش به حق است . 

سته است كه متصف به عفو به معناي محو كردن وترك انتقام است وبرانسانها نيز شايالعفُو  -48

صفات الهي در حد خود شوند وهر قدر صفات الهي رادر خود بيشتر تقويت كنيم بيشتر به خداوند 

 نزديك مي شويم . 

مشتق از معرفت است وبه معناي پوشاندن است وخداوند به رحمت خود گناهان بندگانش  الغفور  -45

ي كند گناه نكند واگر گناهي كرد استغفار نيز پشت را مي پوشاند تا آبرويش نرود ولي بنده نيز بايد سع

 سر آن انجام دهد . 

بار 1355يا 1380كسي كه الغفور رازياد به زبان آورد وسواس از او بر طرف شود و هر كس  -

 بگويد تاريكي دل او زايل شود و صفاي دل يابد . 

يكه ممكنات همگي فقير بالذات يعني بي نياز وخداوند بي نياز مطلق است ذاتا ً در حال الغني  -91

 هستند . 

 به معناي فرياد رس است وبراي بيان تأكيد به صورت مصدري بيان شده است .  الغياث  -91

يعني خلق كننده از عدم واينكه خداوند پرده ظلمت عدم را پاره كرد و به ممكنات لباس  الفا طر  -92

 هستي پوشاند . 

نهايي رّب واله و معبود مخلوقات است وهمه صفات كمال منحصر يعني فقط خداوند به ت الفرد  -93

 در وجود خداوند است . 

گشايش دهنده درهاي روزي ورحمت به سوي بندگان  -2يعني حكم كننده بين بندگان . -1الفتاح  -94

بار يافتاح بگويد  76هر كه پس از نماز صبح دست برسينه نهد و  -وهر سختي را برطرف مي كند . 

 از دلش بيرون مي رود .  ظلمت

خداوند شكافنده هر چيز است وهر چه را كه بشكافد چيزي از درونش بيرون مي آورد الفالق   -99

 مانند شكافتن زمين وبيرون آوردن گياه . 

يعني موجودي كه زمان در موردش صادق نيست زيرا ابدي وازلي است وهيچ گاه نبوده  القديم  -96

 كه خدانبوده باشد . 
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داراي دو معناست : پادشاه وصاحب اختيار . مالك وصاحب . واينكه خداوند مالك حقيقي  الملك  -97

 همه موجودات است وملكيت موجودات ديگر مجازي مي باشد نسيت به دارائيهايشان . 

يعني بسيار پاك از هر گونه عيب ونقصي وعدمي وهيچ كس نمي تواند به كنه او پي  القدوس  -98

 ببرد . 

 يعني هيچ گاه برخداوند ضعف وعجزي عارض نمي شود وهميشه قادر و قاهر است . القوي  -95

خداوند داراي مكان نيست پس نزديكي اوبه بندگانش نزديكي معنوي است واز طرف  القريب  -61

 ديگر عالم به همه مكنونات بندگان . 

 نيست .  يعني موجودي كه هستس اش ذاتي است وقائم به ديگري القيوم  -61

 به معناي گرفتن واستيالء برشيء است وبه معناي قبض كننده ارواح بندگان نيز هست .  القابض -62

به معناي پهن كننده ومقابل قابض است وخداوند بنابر حكمتي كه دارد بر هر كدام از  الباسط  -63

 بندگانش كه بخواهد نعمتش را گسترده مي كند .

حكم والزام   َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُواْ إاِلَّ إِيَّاهُ  .  -1وند سه معنا دارد : كه در مورد خدا القاضي  -64

به اتمام رساندن   فَقََضاُهنَّ َسْبَع  -3خبرواعالم مانند   َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب  .   -2

 َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن .

كريم وعزيز وشريف و واسع العطاء است كه همه اينها در مورد خداوند فوق به معناي  المجيد  -69

 درك وفهم ماست . 

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن اَل َمْولَى لَُهْم .  -ناصر وكمك كننده  -1 المولي  -66  ذَِلَك بِأَنَّ اَّللَّ

 َمن ُكنُت مواله فهذا علي مواله م قالوا بلي يا رسول هللا قاَل اَلَسُت اَولي ِمنُكم بانفُِسكُ  -صاحب اختيار  -2

 وهمه اين سه معنا در مورد خداوند صادق است .   -وهللا ولي المؤمنين   -متولي امر  -3

 هذا َعطائُنا فامنن او امِسك بِغَيِر ِحساْب .  -بخشنده  -1 المنان  -67

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تُْبِطلُواْ َصدَقَاتُِكم بِاْلَمّنِ َواألذَى   -منت وامتنان  -2

وگر چه اگر بنده منت بگذارد بر سر بنده ديگري به خاطر لطفي كه به او كرده ، كار بد وزشتي است 

داوند است ولي اگر بنده زيرا منبع همه چيز است ومنعم خ -1ولي در مورد خداوند اينگونه نيست . 

اي منت بگذارد خودش فقير با لذات ونيازمند است وبايد از خداوند تشكر كند كه به او آنقدر داده كه 

واز طرف ديگر ما بندگان در مقام شكر گذاري نام منان رادر  -2او هم مي تواند به ديگران بدهد . 

خاطر نعماتي كه به ما داده است واين هم از مورد خداوند به كار مي بريم واز او تشكر مي كنيم به 

 الطاف الهي است . 

يعني هيچ چيزي از دايره احاطه الهي خارج نيست واين احاطه جسماني نيست بلكه  المحيط  -68

 معنوي است مانند احاطه روح به بدن . 
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 به معناي آشكار وواضح است وخداوند حضورش آشكار است در جهان .  -1المبين  -65

 به معناي اظهار كننده حكمت وكمال براي بندگان تا وسيله اي براي شناخت خداوند شود .  -2

روزي دهنده به هر موجودي وهر سه معني در مورد  -3مقتدر ومتولي .  -2حافظ .  -1المقيت  -71

 خداوند صادق است . 

 تصوير كننده همه موجودات حتي جنين داخل شكم مادر . المصور  -71

عزيز وارجمند كه هر سه معنا در مورد خداوند  -3جواد .  -2كثيرالخير ودائم النفع .  -1م الكري -72

 صادق است . 

يعني بزرگتر از آن است كه بشود  وصفش كرد وهمه چيز در مقابل بزرگيش كوچك الكبير  -73

 است . 

 كفايت كننده امور متوكلين .  الكافي  -74

 واجابت كننده دعاي مضطر هنگام اضطرار .  رفع كننده بال و آفات الكاشف  -79

 يعني فرد يعني خداوند شريك در وجود وربوبيت و معبوديت ندارد ودويي ندارد . الوتر   -76

يعني موجودي كه به ذاته روشن باشد وروشن كننده وظاهر كننده موجودات ديگر نيز النور   -77

 روشن وآشكار است ظاهر كننده غير نيز مي باشد  ً باشد . ودر مورد خداوند يعني عالوه بر اينكه ذاتا

 الزم به ذكر است نور هم حسي وهم معنوي است .

ريشه اش هبه است وبيانگر مبالغه در بخشش است يعني خداوند كثير المن وقديم  وهاب  -78

 االحسان وبسيار بخشنده است. 

 يعني ياري كننده مؤمنين است .  ناصر  -75

دوست دارنده يعني او  -2د دوستي ومحبت يعني نيكان خداوند را دوست دارند . مور -1 الودود  -81

ْحَمُن ُودًّا . -3اولياء خودش را دوست دارد .   محبوب خلق مي كند بندگان خويش را  َسيَْجعَُل لَُهُم الرَّ

دهد يعني هدايتگر به مقصود ورساننده به كمال پس فقط كسي را كه راه را نشان مي  الهادي  -81

هادي نمي گويند . وخداوند براي هدايت بندگانش همه كائنات را وسيله قرار داده است. براي هدايت 

 معنا را ذكر كرده است :   5بندگان خداوند متعال 

ارسال  -3دادن داليل عقلي تا حق وباطل را از هم تشخيص دهد .  -2دادن عقل وحس به بندگان .  -1

 رسل وانزال كتب آسماني .

محو ظلمت بدن  -5كشف حجاب از قلبها ونشان دادن اسرار توسط رؤياي صادقه يا وحي .  -4

 وانانيت ذ ات تا انسان بتواند نور احديت را ببيند ونه هيچ چيز ديگر را . 

 يعني وفا كننده به وعده ووعيدي كه خداوند فرموده است .  الوفي  -82
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نا در مورد انسانها نيز كه وكالت را به عهده مي متولي امر وحافظ آن  واين مع -1 الوكيل  -83

 پناهگاه وحافظ مصالح ومنافع بندگان . -2گيرند صادق است . 

 بازگشت همه اموال ومالكيت ما به خداوند است .  الوارث  -84

 مهربان به همه خالئق به معناي صادق نيز آمده است .  البر  -89

 قيامت . زنده ومبعوث كننده خلق در  الباعث  -86

 مبالغه است وبه معناي قبول كننده توبه بندگان . التواب   -87

 يعني سيد و بزرگوار وجامع صفات كمال وخالي از هر نقصي .  الجليل  -88

بسيار احسان كننده واصال ً در ساحت الهي بخل ومنع راه ندارد واو دائم االحسان وكرم  الجواد  -85

 است .

 عالم وداناي به باطن وجزئيات وحقايق اشياء . الخبير   -51

تقدير يعني آماده كردن ماده براي اينكه قابليت وجود را پيدا كند مثل خلق مرغي  -1الخالق  -51

تكوين يعني ايجاد چيزي از چيز  -2توسط مسيح )ع(از ِگل تا بعدا ً خداوند روح را در آن بدمد . 

 ديگر مانند خلق انسان از نطفه . 

 بهترين ياري كننده .خيرالناصرين   -52

 جزاءدهنده .  الديان  -53

شكر در لغت به معناي احسان و اعتراف به آن است وچون خداوند دهنده نعمت است الشكور  -54

پس حقيقت شكر در موردش صدق مي كند . ودر مورد خداوند يعني قبول كننده شكر بندگان وجزا 

مبالغه است زيادي ودوام اكرام خداوند را مي رساند . وشايد بتوان دهنده به اعمالشان وچون صيغه 

گفت خداوند شاكر است چون از خودش شكر مي كند به دليل احساني كه به بندگانش مي كند وشكور 

بار 41است زيرا هر عمل خيري  به دنبال خواست خداوند است . وكسي كه چشمش تاريك وتار شده 

 دست  خود بدمد ودستش را به آب بگذارد وبه چشمش بزند شفا مييابد . اين اسم را بخواند وبه كف 

چيزي كه در مقابل  -3غالب بر اشياء  -2سيد وبزرگ قوم  -1معنا برايش گفته اند 0كه  العظيم  -59

آنقدر بزرگ است كه كسي نمي تواند به كنه او  -5بزرگوار  -4بزرگي اش همه چيز كوچك است 

 خالق خلق عظيم وصاحب عرش عظيم . -0احاطه يا اطالع يابد 

ونيكي كننده به مخلوقات از راههاي مخفي كه خودشان  -2دانا به چيزهاي سخت .  -1 اللطيف  -56

بار خوانده شود سريع باعث رفع آالم ومريضيها 73دقيق وماهر . اگر هر روز  -3متوجه نشوند . 

 وناراحتيها مي شود . 

 شفا دهنده .  الشافي -57
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وزبان هر  در قرآن وروايات بسياري از ذاكرين تمجيد فراواني شده البته ذاكرين به قلب لت ذكر فضي

 دو زيرا باعث ارتباط با خداوند ودر نهايت شناخت وقرب به خداوند مي شود . 

شرايط زماني مانند شب وروز جمعه ساعات اول وآخر روز شبهاي قدر وعرفه   -1: شرايط دعا 

 ان ورجب وزمان نزول باران . ومبعث ونيمه شعب

 شرايط مكاني مانند مسجد الحرام وعرفات ومشعر وحرم امامزادگان وحرم امام حسين )ع( .  -2

شرايط وحاالت دعا كننده مانند حالت روزه ، حج ، مريضي ، در نماز ، حضور قلب ، اضطرار  -3

 ، ودعايي كه شامل اسم اعظم است . 

ند طهارت وپاكي لباس وبدن روبه قبله بودن پاكي از نجاسات ظاهري آداب دعا وكيفيت دعا مان -4

دعا براي  -حسن ظن به اجابت دعا  -وباطني .قبل از دعا صدقه بدهيم حالت خشوع وخضوع 

 ديگران را مقدم كنيم برحاجت خود . 

 توجه وحضور قلب در دعا .  -2معرفت نسبت به خداوند . -1دو اصل مهم در دعا كردن :

 

 

  

  

 

 

 

    

 

          

 

 

 

 

 


