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 كيمياي محبت
 

 

 زندگينامه مرحوم شيخ رجب علي خياط

 

 محبت  یکتاب کيميا

  1382دوازدهم  چاپ

 دارالحديث انتشارات

 

 والدت

 

 یهجار 1262در ساا  « خياط  يشيخ رجبعل» و « جناب شيخ » مشهور به « نكوگويان  يرجبعل» صالح خدا  عبد

 يکاه رجبعلا ييك کارگر سااده باود. هنماام« باقر  یمشهد» در شهر تهران ديده به جهان گشود. پدرش  ،يشمس

 بهره بود، تنها گذاشت. يب يرا که از خواهر و برادر تن يدوازده ساله شد پدرش از دنيا رفت و رجبعل

 که: کنديدر دست نيست. اما او خود، از قو  مادرش نقل م يشيخ بيش از اين اطالعات يدوران کودک از

 

را به خانه آورد[ خواستم بخورم ديدم که تو به جنب و جوش  ي] پدرت غذاي يتم شبکه تو را در شكم داش يموقع »

احساس کردم که از اين غذا نبايد بخورم، دست نمه داشتم و از پادرت پرسايدم....   ،يکوبيو با پا به شكمم م یآمد

ام! مان هام از آن غاذا ده[ آورکانميکه کاار ما یا مغازهپدرت گفت حقيقت اين است که اين ها را بدون اجازه ]از 

 «مصرف نكردم. 

 

 نداشته است. از جناب شيخ نقل شده است که: یقابل ذکر يکه پدر شيخ ويژگ دهديحكايت نشان م اين

 

خدا توسط پدرش موجب آن گرديده که خداوند متعا  او را از صلب اين پدر خارج ساازد.  ياحسان و اطعام يك ول »

» 

 

 از دنيا رفت. ياز دخترانش در کودک ياشت، که يكپنج پسر و چهار دختر د شيخ

 

 خانه

 

( قرارداشات. یها )شهيد منتظرکوچه سياه یو ساده شيخ که از پدرش به ارث برده بود در خيابان مولو يخشت خانه

 تا پايان عمر در همين خانه محقر زيست. یو

» باه ناام  ،يلش را باه ياك رانناده تاکسامنز یاز اتاقها يجالب اين است که چندين سا  بعد، جناب شيخ يك نكته

به دنيا آورد، کاه  ی، ماهيانه بيست تومان اجاره داد، تا اين که همسر راننده وضع حمل کرد و دختر«يداهلل  یمشهد

پر قناداقش  ياذان و اقامه گفت، يك دو تومان نوزادکه در گوش  يگذاشت. هنمام« معصومه » مرحوم شيخ نامش را 

 گذاشت و فرمود:

 

 . «ديبيست تومان، هيجده تومان بده یآقا يداهلل! حاال خرجت زياد شده از اين ماه به جا »
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دارم و « چهاار توماان » وضع زندگيم بهتر شد به پدرم گفتم: آقا جان مان  ي: من وقتگويدياز فرزندان شيخ م ييك

 نو بخريم. شيخ فرمود: یخانه ا« ز شهبا» اجازه دهيد در خرند،يم« شانزده تومان » است  ياين خانه را که خشت

 

 «من همين جا خوب است.  یخودت بخر! برا یبرو برا يهر وقت خواست »

 

 آيناد،يمنز  را آماده کرديم و به پدرم گفتم: آقايان، افراد رده باال به ديدن شما م یاز ازدواج، دو اتاق طبقه باال پس

 د:ها قرار دهيد، فرموخود را در اين اتاق یديدارها

 

 «خرده کهنه ها بنشيند، من احتياج ندارم.  یبيايد اين اتاق، رو خواهدينه! هر که مرا م »

 

 قرار داشت. يبود که فرش آن يك گليم ساده و در آن يك ميز کهنه خياط ياتاق، اتاق کوچك اين

 لباس

 

شبيه لباده روحاانيون  یود، چيزب ينيمه روحان پوشيديکه او م يجناب شيخ بسيار ساده و تميز بود، نوع لباس لباس

 .گرفتيو عبا بردوش م گذاشتيو عرقچين بر سر م کرديبر تن م

خوشاايند ديماران  یدر لباس پوشيدن هم قصد قربت داشت، تنها يك بار که برا يقابل توجه اين بود که او حت نكته

 :کنديود اين داستان را چنين تعريف معبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند. جناب شيخ خ

 

 تاوانمياست ( دارم و طبق معمو  نم يباطن يكيديدم حجاب ) منظور حجاب نفس و تار ينفس اعجوبه است، شب »

از اشاراف تهاران باه  يعاجزانه متوجه شدم که عصر روز گذشته که يكا یکردم با تقاضا يابي شهيحضور پيدا کنم، ر

خوشاايند او هنماام نمااز  یوست دارم نماز مغرب و عشا را با شما به جماعت بخوانم، من براديدنم آمده بود، گفت: د

 ...«!خود را به دوش انداختم  یعبا

 

 غذا

 

. سار کردياستفاده م يو فرن يساده، مثل سيب زمين یلذيذ نبود، بيشتر وقت ها از غذاها یشيخ دنبا  غذاها جناب

هميشه  گرفتيهم بشقاب را به دست م يو گاه خورد،يو به طور خميده غذا م تنشسيسفره، رو به قبله و دو زانو م

 رسايدياز دوساتان کاه دساتش ما يرا در بشقاب يك خود یاز غذا یمقدار يو گاه خورد،يکامل م یغذا را با اشتها

 يرا به مهمان او ي. اگر کسکردنديو ديمران هم به احترام ايشان سكوت م زدي. هنمام خوردن غذا حرف نممذاشتيم

 .کرديبا اين حا  بيشتر وقت ها دعوت دوستان را رد نم کرد،يکرد با توجه، قبو  يا رد م يدعوت م

را  يروحا یهاا يدگرگاون يبازار پرهيز نداشت، با اين حا  از تأثير خوراك در روح انسان غافل نبود و برخا یغذا از

بااطن کارد، متوسال شاد، پاس از  یاحساس کور رفت،يشهد مدانست. يك بار که با قطار در راه م ياز غذا م يناش

 قطار است. یادر نتيجه استفاده از چ يبه او فهماندند که: اين تاريك يمدت

  شغل

 

 خود انتخاب کرده بود.  یپسنديده در اسالم است. لقمان حكيم اين شغل را برا یاز شغلها ييك يخياط

معاروف شاد. « خيااط  يشايخ رجبعلا» انتخاب کرد و از اين رو به  خود، اين شغل را ياداره زندگ یشيخ برا جناب

 او نيز بود. يکه پيشتر بيان شد، کارگاه خياط يجالب است بدانيم که خانه ساده و محقر شيخ، با خصوصيات
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 .کارديما يداشات، و در آن خيااط یا: ابتدا پدرم در يك کاروانسرا حجارهگويدياز فرزندان شيخ در اين باره م ييك

از او طلاب  ي. پدرم بدون چون و چرا و بادون ايان کاه حقاينيستم اينجا بمان يمالك حجره آمد و گفت: راض یروز

را تخليه کرد و تحويال داد، از آن پاس در مناز ، از  هرا به خانه آورد و حجر يآن روز چرخ و ميز خياط یکند، فردا

 .کرديماستفاده  يکارگاه خياط یکه نزديك در خانه بود برا ياتاق

 

کاه  يدر ايام تابستان در بازار جناب شيخ را ديدم، در حال یکه روز کنمي: فراموش نمگويدياز دوستان شيخ م ييك

به او گفتم: آقا!  رفت،يمنز  م یو به سو یرا خريدار يوسايل و ابزار خياط یبود. قدر یاز ضعف رنمش مايل به زرد

 رمود: استراحت کنيد، حا  شما خوب نيست. ف یقدر

 

 «و اوالد را چه کنم !  عيا »

 

 حديث است که رسو  خدا )ص( فرمودند : در

 

 إن اهلل تعالي يحب أن يری عبده تعباً في طلب الحال ؛ »

 «حال ، خسته ببيند.  یدوست دارد که بنده خود را در راه به دست آوردن روز خداوند

 

 ملعون ملعون من ضيع من يعو ؛ »

 «که هزينه خانواده خود را تأمين نكند.  يت کساست، معلون اس ملعون

 

 سياست

 

و سياستمداران حاکم آن به شدت مخالف بود. او نه تنها با شاه و  یدر عالم سياست نبود، اما با رژيم منفور پهلو شيخ

 : ودفرميو م كرديتعريف م ياز آيت اهلل کاشان ياش مخالف بود، بلكه مصدق را هم قبو  نداشت، ولدار و دسته

 «باطن او به منزله سقاخانه است.  »

 

 وفات

 

 یپاس از عمار خيوجاود پربرکات شا مرغيس يشمس یهجر 1340ماه سا   وريو دوم شهر ستيدر روز ب سرانجام

 .ديجهان پر کش نياز ا يو سازندگ یخودساز

 کند: يشيخ روز قبل از وفات او را چنين تعريف م فرزند

، مادرم در خانه نبود، تنها من در خانه بودم، عصر هنمام، پدرم آمد و وضاو گرفات و قبل از وفات، پدرم سالم بود روز

 مرا صدا کرد و گفت:

 

کاه بعاد از دوخات  یزائاد ی) پارچه ها هايکسل هستم، اگر آن بنده خدا آمد که لباسش را ببرد، دم قيچ یقدر »

 «تومان بايد اجرت بدهد.  ي( در جيبش است و س مانديم يلباس باق

 

 اگر آمد، اجرت کار چقدر است، من جريان را نفهميدم. يهرگز به من نمفته بود که کس پدرم

کارده  يبينارا پيش یو يصادقه رحلت ملكاوت یاز ارادتمندان جناب شيخ، که شب قبل از وفات، از طريق رؤيا ييك

 :کنديوفات را چنين گزارش م یبود، ماجرا
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 بندناد،يمسجد قزوين را ما يسمت غرب یهادر خواب ديدم که دارند در مغازهآن شيخ از دنيا رفت،  یکه فردا يشب

خياط از دنيا رفته. نمران از خواب بيدار شدم. ساعت سه نيماه شاب باود.  يپرسيدم: چه خبره  گفتند آشيخ رجبعل

 ،يرفتم، با شامفترادمنش  یبه منز  آقا درنگيو ب ندمصادقه يافتم. پس از اذان صبح، نماز خوا یخواب خود را رؤيا

 خود را تعريف کردم. یسؤا  کرد، جريان رؤيا موقعياز دليل اين حضور ب

پنج صبح بود و هوا گرگ و ميش، به طرف منز  شيخ راه افتاديم. شيخ در را گشود، داخل شديم و نشساتيم،  ساعت

 شيخ هم نشست و فرمود:

 

 «کجا بوديد اين موقع صبح زود   »

 

 صحبت کرديم، شيخ به پهلو خوابيد و دستش را زير سر گذاشت و فرمود: یدرخوابم را نمفتم، ق من

 

 «بخوانيد!  یبموييد، شعر یچيز »

 

 خواند: ييك

 از ايام عشق ايام نيست  ترخوش

 روز عاشقان را شام نيست صبح

 خوش آن بود که با دوست به سر شد  اوقات

 بود یخبر يو ب يحاصل يهمه ب يباق

 

 

 

شته بود که حا  شيخ را دگرگون يافتم، از او خواستم که برايش دکتر بيااورم. يقاين داشاتم کاه يكساعت نمذ هنوز

 .روديامروز شيخ از دنيا م

 فرمود: شيخ

 «مختاريد  »

 

اند، رو به قبله نشسته برده یکه برگشتم ديدم شيخ را به اتاق ديمر ينوشت، رفتم دارو را گرفتم هنمام ... نسخهدکتر

 .کردياند و با شست دست و انمشت سبابه شمد را لمس مپايش انداخته یرو یو شمد سفيد

 یچياز يبه او دست داد، گويا کس ييك مرتبه حال رود،يبودم که ببينم يك مرد خدا چمونه از دنيا مدقيق شده  من

 که گفت: گويد،يدر گوش او م

 «إن شاء اهلل  »

 

 فرمود: سپس

 «ز را بياوريد. امرو یامروز چند شنبه است  دعا »

 

 آن روز را خواندم، فرمود: یدعا من

 «بدهيد آقا سيداحمد هم بخواند.  »
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 هم خواند، سپس فرمود: او

 «آسمان بلند کنيد و بموييد: يا کريم العفو، يا عظيم العفو، العفو، خدا مرا ببخشايد.  یهايتان را به سودست »

 

را بياورم، چاون مثال ايان کاه رؤياا صاادقه اسات و دارد تماام  ييلسه یبه دوستم نماه کردم و گفتم: بروم آقا من

 و رفتم. شود،يم

 

 

 

 !یجان خوش آمد آقا

اين داستان را از زبان فرزند شيخ بشنويد: ... ديدم اتاق پدرم شلوغ است، گفتند: جنااب شايخ حاالش باه هام  ادامه

قبل وضو گرفته و وارد اتاق شده بود، رو به قبله  يکه لحظات يخورده، بالفاصله وارد اتاق شدم، ديدم که پدرم در حال

 نشسته، که ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفت: 

 مقصود از آقا جان امام زمان )ع( است. («! ) آقاجان خوش آمديد  »

 

 که آن خنده را بر لب داشت! يداد، و دراز کشيد و تمام شد، در حال دست

 

 

 

  یشهر ر -ابن بابويه  -آرامماه جناب شيخ  يبيرون ینما

 

 

 

 او  قبر شب

 ي: در عالم رؤيا، شب او  قبر مرحوم شيخ خدمتش رسيدم، ديدم جايماه عظيماگويديديمر از دوستان ايشان م ييك

بسايار ررياف و  ياز طرف موال امير المؤمنين )ع( به او عنايت شده، به جايماه ايشان نزديك شدم تا مرا دياد، نمااه

او توجه ندارد، از نمااه او باه يااد آوردم کاه هميشاه  و دهديکه به فرزندش تذکر م یانند پدرحساس به من کرد، م

 :فرموديم

 «غير خدا را نخواهيد.  »

 

 نفسيم. یما باز هم گرفتار هوا يول

 او نزديكتر شدم، دو جمله فرمود: به

 

 او : جمله

 «خداست.  یانس با خدا و اوليا ،يخط زندگ »

 

 دوم: جمله

 «کرد، که عيالش پيراهنش را شب زفاف در راه خدا ايثار نمود. يس زندگآن ک »
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پيراهنشان را شب  هايفاطمه زهرا سالم اهلل عل یکبر قهيامير المؤمنين )ع( بود که همسرشان حضرت صد منظورموال

 زفاف در راه خدا ايثار نمودند.

 

 

 ياخالق اتيخصوص

 

 

تكياه  ينشسات، باه پشات ي، متين و مؤدب بود. هميشه دو زاناو ماشيخ بسيار مهربان، خوشرو، خوش اخالق جناب

 يدست بدهد و دستش را زودتر از او بكشد. خيل ي. ممكن نبود با کسنشستيم يدور از پشت يهميشه کم کرد،ينم

بود که شايطان و نفاس  ي. عصبانيت او وقتشديم يآرامش داشت. هنمام صحبت اغلب خنده رو بود. به ندرت عصبان

و آن گاه که خود را بر  رفتيو از خانه بيرون م گرفتي. در اين هنمام سراسر وجودش را خشم فرا مآمدنديغ او مسرا

 گشت. يآرام باز م يافت،ينفس چيره م

اين باود کاه انساان باياد  فرمود،يکه در حسن خلق، مورد توجه شيخ بود و ديمران را نيز بدان توصيه م يمهم نكته

 :فرموديکند. در اين باره م یق باشد و با مردم خوش رفتارخدا خوش اخال یبرا

 

 «خود و رياکارانه. یجلب مردم به سو یخدا، نه برا یتواضع و حسن خلق، برا »

 

که در حا  فكر و ذکر و توجه به خداسات. او   دادينشان م يبسيار کم حرف بود، حرکات و سكنات او به خوب شيخ

 ي. گاهافتاديبه ياد خدا م کردي. هر کس به او نماه مکرديه او، انسان را با خدا آشنا مو آخر صحبتش خدا بود. نماه ب

 :فرموديم  ی: کجا بودپرسيدنديکه از او م

 «!عند مليك مقتدر  »

. در عاين گرياه، قاادر گريساتيم شدي. هرگاه اشعار حافظ يا طاقديس خوانده مکرديجلسات دعا، بسيار گريه م در

را نقال کناد کاه هماه را از کساالت بيارون بيااورد. نسابت باه وجاود مقادس  يند و بخندد و يا مطلببود تبسم ک

در هر  نشستيکه م يهنمام زد،يپر و با  م شمانند پروانه گرد شمع وجود ورزيد،ياميرالمؤمنين)ع( بسيار عشق م

 چند نفس، يك بار ذکر:

 « يادرکن ييا عل »

 .کرديتكرار م را

 

 سفر اخالق

 

به مشهد، کاشان، اصفهان، مازندران و کرمانشاه داشته است. تنهاا  يخود سفرهاي يدر طو  عمر پربرکت و نوران يخش

 زيارت عتبات عاليات بوده است. یبه خارج از کشور، مسافرت به عراق، برا یسفر و

 آاليش و خوش مشرب.  يها بگفته همسفرانِ جناب شيخ، او خوش سفر بود، و در مسافرت به

و سهم  کردياو نيز حمل م شد،يبايد حمل م یاميان خود و شاگردان و ارادتمندانش قايل نبود. اگر اثاثيه يفرق هيچ

 .پرداختيخود را از هزينه سفر م

 

 دادن يآشت
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که با هام قهار  یدادن بين افراد بود. از افراد يآشت داد،يکه جناب شيخ به آن اهميت م ياز مسايل مهم اخالق ييك

 .داديم يآنان را آشت يو با تكيه بر قرآن و احاديث اسالم کرديدند دعوت مبو

 

 در کار جديت

 

تالش کرد تا از دست رنج خود زندگيش را اداره  يزندگ یبود و تا آخرين روزها یشيخ در کار خود بسيار جد جناب

 یاو حاضر باه چناين کاار يداره کنند، ولساده او را ا يبا د  و جان حاضر بودند زندگ یکه ارادتمندان و نيکند. با ا

 نشد.

 

 از رسو  اکرم )ص( آمده است: يحديث در

 من أکل من کد يده، کان يوم القيامه في عداد األنبياء و يأخذ ثواب األنبياء؛ »

 «کند، روز قيامت در شمار پيامبران باشد و پاداش پيامبران بميرد.  يکه از دسترنج خود گذران زندگ هر

 

 فرمود: یيث ديمردر حد و

 العباده عشره أجزاء تسعه أجزاء في طلب الحال ؛ »

 «( حال  است. یده بخش دارد، که نه بخش آن در طلب )روز عبادت

 

 تواضع

 

متواضع بودند، هميشه خودشاان در  ي: ايشان در رفتار با ديمران خيلگويديفرزام ) شاگرد شيخ ( در اين باره م دکتر

 يکه بسااط خيااط بردنديتكليف ما را به داخل اتاق کارشان م يب يگاه دادند،يو اجازه ورود م کردنديخانه را باز م

 در آن جا بود.

 را به من دادند و گفتند: يبار زمستان بود، دو انار آوردند و يك يك

 « بخور! حميد جان.  »

از بااب ارشااد و  کردناد،يم ي. اگر نصيحتاندبين خود و ديمران قايل يتكبر و تكلف. انمار نه انمار که تفاوت يب يخيل

 .کردنديتعارف م آمديو هر که م نشستنديهدايت و انجام وريفه بود. هميشه دم در م

 .شديکه همراه دوستان بود جلوتر از آنها وارد نم ي: هنمامگويديديمر از شاگردان شيخ م ييك

پسار مرحاوم ميارزا احماد  -معجزه يرم شديم، حيدر عل: به اتفاق شيخ به مشهد رفته بوديم، عازم حمويديم یديمر

 چشم خود بمذارد! یشيخ انداخت و خواست پايش را رو یپا یديوانه وار خود را جلو - يمرشد چلوي

 :فرمود

 «هستم !  يخداوند را نكن، و از اين کار خجالت بكش. من چه کس يغيرت! آن نافرمان يب »

 زهد

 

به خانه ماا آماده بودناد، او وضاع  یکشور یارتش با چند تن از شخصيتها یامرا از ييك ی: روزگويديم خيش فرزند

شاما خرياده ام و  یرا بارا يما را که ديد؛ رفت دو قطعه زمين خريد و آن ها را به پدرم نشان داد و گفت: يك يزندگ

 خودم، پدرم گفت: یرا برا یديمر

 

 «است.  يما کاف یآن چه داريم برا »
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 ياجتماع یهاقعيتبه مو ياعتناي يب

از بزرگاان حاوزه و دانشاماه باا او  ياز نخبمان با او آشنا شدند، و نه تنها برخا يجميع جياواخر عمر شيخ، به تدر در

 .رسيدنديکشور نيز با مقاصد گوناگون خدمتش م يو نظام يسياس یاز شخصيتها یرابطه داشتند، بلكه تعداد

مردم مستضعف و مستمند و باه وياژه ساادات داشات، نسابت باه رؤساا و  که در برابر يبا همه تواضع و فروتن شيخ،

 :فرموديم آمدندياش مکه آنها به خانه يبود. هنمام اعتنايب یدنيو یشخصيتها

 

 «مريض دارند، وضعشان به هم خورده ...  خواهند،يآمده اند سراغ پيرِزنه )دنيا( را از من بميرند، گرفتارند، دعا م »

 

چرا من پادرت را دوسات  يدانيبه من گفت: م ورزيديارتش که به شيخ ارادت م یاز امرا ي: يكگويديشيخ م فرزند

، رفاتم و «بارو بنشاين » اولين بار خدمتش رسيدم، نزديك در اتاق نشسته بود، سالم کردم، گفت:  یبرا يدارم  وقت

ترام او را در آغاوش کشايد و بوسايد و کناار با اح رخاست،از راه رسيد، جناب شيخ تمام قد از جا ب ينشستم، نابيناي

 خود نشاند.

پاايش  یتا اين که مرد نابينا از جا برخاست تا برود، شيخ کفش او را جلاو گذرد،ينماه کردم که در خانه او چه م من

 جفت کرد، ده تومان هم به او داد و رفت!

 

 که نشسته بود گفت:  کنم از جا برنخاست و همان طور يکه من خواستم خداحافظ يهنمام يول

 «خداحافظ!  »

 ثاريا

 

باود. از  يتنمدسات نياو در عا یثاارگريخدمت باه ماردم مساتمند و ا خيش يزندگ یهايژگيو نياز برجسته تر يكي

 يمكاارم اخالقا نيو برتار ماانيمراتاب ا نيباالتر ها،يكين نيباتريز ،يو از خود گذشتم ثاريا ،ياسالم ثياحاد دگاهيد

 است.

بهاره  -يتنمدست نيدر ع -ثاريا لتيشد، از فض يم دشيعا ياطياز دست رنج خ یزيآن که درآمد ناچ با خيش جناب

 وافر داشت. یا

 و آموزنده است. زياعجاب انم قتيبه حق يمرد اله نيا یو فداکار ثاريا یتهايحكا

 

 شب عيد ايثار

يك تومان دساتمزدم  یبودم و روزجناب شيخ  يکه: من شاگرد خياط كردينقل م« شيخ عبدالكريم حامد »  مرحوم

چناد  یاز آن را به من داد برنج تهياه کانم و بارا یبود. شب عيد نوروز، جناب شيخ پانزده تومان پو  داشت، مقدار

 دادند!. منآدرس ببرم، باالخره پنج تومان از آن مبلغ ماند، آن را هم به 

فرزنادش پااره اسات. لاذا پاو  را  یت سر زانودر همان وق رود يبه منز  م يخود گفتم: شب عيد دست خال پيش

داخل کشو گذاشتم و فرار کردم. هر چه جناب شيخ صدا زد، برنمشتم. پس از رسيدن به خانه متوجه شادم کاه مارا 

 فرمود:  يو با اوقات تلخ کنديصدا م

 «  يچرا پو  را برنداشت »

 با اصرار پو  را به من داد! و

 

 

 نسبت به همسايه ورشكسته ايثار

 :کندياز فرزندان جناب شيخ نقل م ييك
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را خودش.  یرا من حمل کردم و ديمر يبرنج از منز  برداشتيم، يك ييك شب مرا از خواب بيدار کرد و دو گون پدرم

 برديم در خانه پولدارترين فرد محل خودمان، ضمن تحويل آن به صاحب خانه گفت:

 

ها برنج دادند و در عوض هر يك داناه آن خانه خود و به آنسفارت ها مردم را بردند درداداش! يادت هست انمليس »

 ! «كنندييك خروار گرفتند و باز هم آنها را رها نم

 

 ها را تحويل او داديم و برگشتيم. صبح آن روز مرا صدا زد و گفت: برنج ياين شوخ با

 

رهر دم پختك درست کناد  یمادرت تا برا محمود! يك چارك برنج نيم دانه بمير و دو ريا  هم روغن دنبه، بده به »

!» 

 

من سنمين و نامفهوم باود، کاه چارا آن چاه بارنج در مناز  هسات را باه  یآن هنمام، اين گونه حرکات پدر برا در

 نهار رهر بايد برنج نيم دانه بخريم!  یکه برا يدر حال دهديپولدارترين فرد محل م

 در خانه داشت. يمفصل يجمعه مهمان فهميدم اين بنده خدا ورشكسته شده و روز بعد

 انصاف

 

 در گرفتن اجرت انصاف

 کرديکه م یو به اندازه کار زديکه سوزن م یبسيار با انصاف بود. به اندازه ا ،يکار خياط یدر گرفتن اجرت برا شيخ

 کند. افتيدر یزيچ یاز کار خود از مشتر شيوجه حاضر نبود ب چي. به هگرفتيمزد م

 

 )ع( فرمود: يکه امام علاست  ثيحد در

 االنصاف افضل الفضائل: »

 «است.  لتهايفض نيبرتر انصاف

 

 را بردم و به جناب شيخ دادم بدوزد، گفتم چقدر بدهم  یاکه : عبا و قبا و لباده کندياز روحانيون نقل م ييك

 «چهل تومان.  برد،يدو روز کار م: » گفت

 . «شوديرتش بيست تومان ماج:» که رفتم لباسها را بميرم گفت  یروز

 چهل تومان  دي: فرموده بودگفتم

 «!يك روز کار برد.  يول برديفكر کردم دو روز کار م: » گفت

 احسان

 

 خلقت سر

 که فرمود: کندياز شاگردانش از او نقل م ي. يكداديالعاده اهميت مفوق يشيخ به اين اصل تربيت جناب

 

دم که سر خلقت چيست  به من فهماندند که سر خلقت، احسان به خلق اسات. داشتم، التماس کر يبا خداوند انس »

» 

 

 :فرمايديعليه السالم م يعل امام

 بتقوی اهلل امرتم، و لإلحسان و الطاعة خلقتم؛ »
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 «ايد. )از خدا( آفريده شده یو فرمانبردار ینيكو کار یو برا ديامر شده ا ياله یتقو به

 

به من بدهيد که به درد من بخورد! گوش مرا پيچاناد  یبه او گفتم: آميرزا! چيز یروز :گويدياز دوستان شيخ م ييك

 و فرمود:

 «خدمت به خلق، خدمت به مردم!  »

 

 :فرموديم شيخ

به خلق خدا احساان کان، باار توحياد سانمين اسات و خطرنااك و  يبه حقيقت توحيد راه پيدا کن يخواهياگر م »

 . «کندياحسان به خلق، تحمل آن را آسان م يلهرکس توان تحمل آن را ندارد، و

 

 :فرموديگاه به مزاح م و

 «!.در خانه او برو  يگداي یکن و شب برا يروز به خلق خدا نيك »

 

 است،  يتنمدست نيباب، انفاق و بخشش در ع نياز نكات مهم در ا يكي

 

 : نديفرمايمورد م ني)ص( در ا امبراسالميپ

 : االنفاق من االقتار، وانصافك الناس من نفسك و بذ  مانيثالثة من حقائق اال »

 للمتعلم: العلم

 انصاف با مردم و دانش  ،ياست: انفاق در تنمدست مانيا یها قتياز حق زيچ سه

 «دانش.  ندهيبه جو يبخش

 

 

 به سفره اطعام توصيه

ت گونااگون ماردم داشات، باه احسان به خلق و حل مشاكال یبرا واسطهيکه با واسطه و ب يهايعالوه بر تالش شيخ

اطعام اهل ايماان  یو برا كرد،يم يدر منز  کوچك خود از حاضران پذيراي ،يمختلف به ويژه اعياد مذهب یهامناسب

کاه بكوشايد تاا در خاناه،  کارديسفارش م موارهقايل بود. ه يو گسترده بودن سفره احسان در منز ، اهميت خاص

خود غذا تهيه کنند، آن خاصايت را  ید که اگر پو  آن را بدهند تا نيازمندان براسفره اطعام داشته باشيد و معتقد بو

 ندارد.

 

 

 بيكار یبه عيالوار احسان

پيدا شود و از  يبيكار بودم و سخت گرفتار، به منز  ايشان رفتم تا شايد راه ي: مدتکندياز دوستان شيخ نقل م ييك

 شدم و نماه او به من افتاد، فرمود:خالص شوم، همين که به اتاق شيخ وارد  یگرفتار

بر تاو قارار داده کاه  يام! چرا توکلت از خدا سلب شده  شيطان سرپوشکمتر ديده يکه چنين حجاب یدار يحجاب »

 ! «يباال را درك کن ينتوان

 

 منقلب شدم، فرمود: يدر من پديد آمد و خيل یاثر فرمايشات شيخ انكسار در

 «ديمر نيايد. کن  يسع يحجابت برطرف شد ول »
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 فرمود: بعد

ها و خاانواده او بچاه یپارچاه بارا یبرو قدر يتوانيبيكار است و مريض و دو عيا  را بايد اداره کند، اگر م يشخص »

 «تهيه کن و بياور. 

 

 یمقادار -داشات  یکاه بازاز -از دوستان قديم  يناتوان، رفتم و از مغازه يك ياين که من بيكار بودم و از نظر مال با

 يها را خدمت ايشان بر زمين نهادم، اساتاد نمااهپارچه نسيه خريدم و به محضر ايشان آوردم. همين که بقچه پارچه

 به من کرد و فرمود:

 

 «!نه تو دور خانه.  کند،يکعبه دور سر تو طواف م يتو باز نيست، تا ببين يحيف که ديده برزخ »

 

قايل  یاحسان به خلق ارزش زياد یؤکد ايشان احسان به خلق بود. برااز دستورات م ي: يكگويديم يدکتر ثبات یآقا

از راه ساير و  يکاه اگار کسا ی. به طاوردانستياهلل م ياز طرق بسيار نزديك و مؤثر در سير ال يبود، و احسان را يك

 :کرديسلوك عاجز بود به او توصيه م

 

 «احسان کن.  يتوانينكن و تا م ياز احسان کوتاه »

 به جهان خدمت محتاجان کن  يتوان تا

 ييا قدم ييا قلم ييا درم يدم به

 

بود، به جناب شيخ مراجعاه نمودناد، پيش آمده  یيك نفر گرفتار یهم در احسان به خلق پيش قدم بود. برا خودش

 ايشان فرمود:

 

 . «کندينم یو احسان ديمر کندياين شخص فقط از خمس به فاميلش کمك م »

 

 نيست. يها کاف: خمس دادن تنييعن

 

 

 

 عصر عليه السالم به امام جماعت يول حواله

 -ي: مغازه مان در چهاار راه عباساگفتيم -عليه  يرضوان اهلل تعال - ي: مرحوم سهيلگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 :پو  گفت يگرم تابستان ديدم که شيخ نفس زنان به مغازه من آمد و ضمن دادن مبلغ یدر هوا یبود روز -تهران

 

 . «يمعطل نكن، فوراً اين پو  را برسان به سيد بهشت »

 

امام جماعت مسجد حاج امجد در خيابان آريانا بود. من به هر نحو شده فوراً خود را به منز  ايشان رساندم و پاو   او

 را به ايشان دادم.

در مناز   یمده بود و هايچ چيازاز ايشان پرسيدم که جريان آن روز چه بود  پاسخ داد: آن روز مهمان برايم آ بعدها

 متوسل شدم، که اين حواله به من رسيد! -فرجه  يعجل اهلل تعال -عصر ينداشتم، رفتم در اتاق ديمر و به حضرت ول

 

 شيخ هم گفت: جناب
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 «پو  برسانيد.  يبه من فرمودند: زود به سيد بهشت -صلوات اهلل عليه -عصر  يحضرت ول »

 

 

 

 ينحضرت عبدالعظيم الحس مقام

از  ي: با شيخ به زيارت سيد الكريم علياه الساالم رفتايم، )جنااب شايخ( از ايشاان ) يعناگويدياز ياران شيخ م يكي

 حضرت عبدالعظيم ( پرسيدند که:

 

 «از کجا به اين مقام رسيديد   »

 عبدالعظيم عليه السالم فرمود:  حضرت

 !کردميو پو  آن را احسان م ختمفرويو با زحمت م نوشتميطريق احسان به خلق، من قرآن م از

 

 

 نابينا و نورانيت د  یيار

را ديدم که در انتظاار کماك  ينابيناي رفتم،يم« سلسبيل»در  ينقل کرد که: يك روز با تاکس خياز شاگردان ش يكي

  یبرو يخواهيکنار خيابان ايستاده است، بالفاصله ايستادم و پياده شدم و به او گفتم: کجا م يکس

 بروم آن طرف خيابان. خواهميم: گفت

  یبرو يخواهي: از آن طرف کجا مگفتم

 .شومي: ديمر مزاحم نمگفت

 سوارش کردم او را به مقصد رساندم. ،يخيابن هاشم رومياصرار من گفت: م با

 صبح خدمت شيخ رسيدم، بدون مقدمه گفت: فرد

 

 «جريانش چه بود   یو به منز  رساند یکه سوارش کرد یآن کور »

 

 را گفتم، گفت: داستان

 

 «در تو خلق کرده که در برزخ هنوز هست.  یخداوند متعا  نور یاز ديروز که اين عمل را انجام داد »

 

 

 

 بيمار یچهل نفر و شفا اطعام

بود، نزد جناب شيخ رفتم و عرض کردم:  ی: فرزندم تصادف کرده و در بيمارستان بسترگويدياز دوستان شيخ م ييك

 فرمود:چه کنم  

 

ميدان را جمع کن و برايشان آبموشت درسات کان و ياك  یبخر و چهل نفر از کارگرها یناراحت نباش، گوسفند »

و روز بعاد باه خاناه  شوديگفتند، بچه تو خوب م« آمين»آن چهل نفر  يروضه خوان هم دعوت کن تا دعا کند. وقت

 . «آيديم
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 ندادن به اطعام، علت مرگ فرزند تياهم

از يااران  ييكا نكهيتا ا شديدار نممختلف در داخل و خارج، بچه یهابه رغم درمان يان نقل کرده که: شخصايش هم

 شيخ او را به خدمت ايشان آورد و جريان را گفت، شيخ فرمود:

 

 «که داد يك گاو بكشند و بدهند خلق اهلل.  یو هر پسر دهديها دو پسر مخداوند به اين »

 

 چه  ی: براپرسيد

 پاسخ دادند: شاناي

 

 «من از امام رضا عليه السالم خواستم و ايشان هم قبو  کردند.  »

 

از اقاوام پادر، باا  یاپس از تولد پسر دوم عده ياو  به دنيا آمد، پدر، به فرموده شيخ، گاو کشت و اطعام کرد، ول پسر

ايان  گوياديکرده ! او چكاره است که مزاده است ! معجزه خياط امام  يمانند اين که: ممر شيخ رجبعل يطرح مسايل

کاه ايان کاار را  کناديکه معرف او به شيخ، تأکيد م يو هنمام شدند،و ...، مانع از کشتن گاو و اطعام  شود يطور م

 فرزند دوم از دنيا رفت. ی: اين کارها خرافات است. پس از چندگويديانجام بده، م

 

 

 

 سير کردن يك حيوان گرسنه! برکت

 به اين جانب فرمود: یکه: روز کنديدوستان شيخ نقل ماز  ييك

 

افتاد که چند بچاه  يبه سم یناگاه چشمش به داخل جو کرد،يتهران عبور م يقديم یهااز کوچه ياز يك يشخص »

قارد باه شاير دادن نباود و از ايان وضاع رناج  يمادر از فرط گرسنم يول برنديها به پستان مادر حمله مداشت، بچه

در همان کوچه رفت و چند سيخ کباب گرفت، و پيش آن سگ ريخت...، در ساحر  ياو بالفاصله به دکان کباب د،بريم

 «نيست.  يکرد که گفتن يهمان شب خداوند متعا  به آن شخص عنايت

 

 

 يبراساس خدا خواه احسان

 تقد بود که: آن است. شيخ مع يدر خدمت به مردم از ديدگاه جناب شيخ، انميزه و چمونم ياصل مسأله

در خدمت جز خداوند متعاا   يبودند، آنان هدف ياله یما و اوليابايد همان گونه در خدمت مردم باشيم که امامان  ما

 خدا و به عشق او بود ینداشتند، خدمت آنان به مردم برا

 

 :فرموديباره ماين  در

و  یپاردازي، هزينه فرزندت را چمونه ما﴾ه اهلل إنما نطعمكم لوج ﴿باشد؛  ياحسان به خلق بايد بر اساس خدا خواه »

تواناد انجاام دهاد  پادر و ماادر عاشاق فرزناد  يپدر و مادر م یبرا یآيا کودك کار  یروياش هم مقربان و صدقه

كنند، حا  چرا باا خداوناد متعاا  ايان گوناه معاملاه ياو خرج م یبرا يخاطر خواه یخردسا  خود هستند، و از رو

پااداش آن  یبارا يکنياحسان م يهم به کس ي! و اگر گاه یورزيه اندازه فرزند خود به او عشق نم! چرا ب يکنينم

 ! « یدوزيکيسه م
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 اخالص

 

که شيخ در تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأکياد داشات، مسا له اخاالص باود.  يترين مسايل ياز اصل ييك

 همه کارها.اخالص نه تنها در عقيده و عبادت، بلكه اخالص در 

 

 که: كرديبارها تأکيد م او

خداوناد  يدوسات یاخالص و ديمر يدو چيز کم دارد: يك يول شوديمنبرها گفته م یدين حق همين است که باال »

 «افزوده شود.  هايمتعا ، اين دو بايد به مواد سخنران

 

 

 

 خدا یکارها برا همه

 

 فرمود: ياست که م نيا خيآموزنده جناب ش ارياز سخنان ارزنده و بس يكي

 «! خدا  یخوب است، اما برا زيهمه چ »

 

 :فرموديو م کرديخود اشاره م يبه چرخ خياط گاه

 

بمويناد  خواهناديرا ببينيد، همه قطعات ريز ودرشتش ماارك مخصاوص کارخاناه را دارد ... ما ياين چرخ خياط »

او بايد نشان خادا را  ید. انسان مؤمن هم همه کارهاکوچكترين پيچ اين چرخ هم بايد نشان کارخانه ما را داشته باش

 «داشته باشد. 

 

خادا آنارا تارك  یبايد تأمل کند، اگر آن کار نامشروع است، برا یشيخ، سالك قبل از انجام هر کار يمكتب تربيت در

ر مشروع است و خدا انجام دهد، و اگ ینيست، آن را برا يکند و اگر مشروع است و انجام آن خوشايند تمايالت نفسان

 خدا انجام دهد. یخود استغفار کند، سپس آن کار را برا يخوشايند نفس، ابتدا از ميل نفسان

 

 

 

 دنيدر خوردن و خواب يحت اخالص

 

 اهلل عليه و آله که به ابوذر فرمود: يرهنمود پيامبر اکرم صل براساس

 ل؛يا ابا ذر، ليكن لك في کل شيء نية صالحة، حتي في النوم واألک »

 «در خوردن و خوابيدن.  يحت ،يپاك داشته باش ينيت ی! بايد در هر کارابوذر

 

 که: کرديبه شاگردان خود مكرر تأکيد م شيخ

 «خوردن و خوابيدن.  يخدا باشد، حت یهمه کارها بايد برا »

 :افزوديم و

 ،یحظ نفس خاورد یاگر برا يول شود،يمنور م يد  تو به نور اله ،یرا به قصد خدا بخور یهرگاه اين استكان چا »

 . «یکه خواسته بود شوديهمان م
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 يا آدم  يطلبه بش يخواهيم

 

بعد از اين کاه  -خود بخرم یبرا يخواستم لباس يوقت يفرمودند: در آغاز تحصيل و اوايل طلبم يکن یاهلل مهدو آيت

خيااط رفاتم، در آن هنماام  يجبعلابه نام شيخ ر يپيش شخص -پس بدهم خواستميلباس عاريه مرحوم برهان را م

 ینزدياك در باود. قادر ياو در منازلش و در اتااق رايشان بردم، محل کاا یپانزده سا  داشتم، پارچه را برا -چهارده

 نشستم، ايشان آمد و گفت:

 «  يچه بش يخواهيخوب، حاال م »

 

 : طلبه.گفتم

 «يا آدم   يطلبه بش يخواهيم: » گفت

 

 سپس گفت: زند،يبا يك معمم اين گونه حرف م يچرا يك کاله تعجب کردم، که یقدر من

فراموش نكن، از همين حاال  کنميم يهدفت آدم شدن باشد. به شما نصيحت يخوب است، ول يناراحت نشو! طلبم »

اگار  يخادا انجاام باده، حتا یبارا يکنايم یرا فراموش نكن، هر کار يهدف اله ،یاو آلوده نشده يکه جوان هست

و ايان نصايحت را در تماام عمار  يکنا باادتو در راه خدا ع یبه اين قصد بخور که نيرو بمير یب هم خوردچلوکبا

 «فراموش نكن. 

 

 

 

 خدا بدوز! یبرا

 

 :فرموديکفاش م به

پاره نشاود.  یخدا سوزن را فرو کن و بعد آن را خوب و محكم بدوز که به اين زود یاوالً برا ،یدوزيکفش م يوقت »

» 

 :مفتيمخياط  به

 «به ياد خدا بدوز و محكم.  یدوزيکه م یهر درز »

 

 

 خدا بيا! یبرا

 :گفتي: شيخ مکنديايشان به اخالص را چنين توصيف م یهااز شاگردان شيخ توصيه ييك

 ! «کنيديمن بياييد ضرر م یخدا بياييد، اگر برا یبرا آييدياين جا )خانه شيخ( که م »

 

 نه به خود. کرد،يه خدا دعوت مداشت، مردم را ب يعجيب حا 

 

 

 

 خدا دوست داشته باش! یبرا
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 به من فرمود: ي: در جلسه خصوصگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 «خدا باشد.  یبايد برا يحواست فالن جاست، خوب است، ول »

 

 از دوستان خدمت ايشان بوديم، اشاره کرد به قلب دوستم و گفت: يمن با يك یروز

 «خدا باشد.  یخداست بايد عالقه به فرزند برا ید  جا ياين خوبه، ول بينم،يتا دختر ) يا پسر ( مدر اين جا دو  »

 

 :فرموديم

 «بايد عوض کنند. « خدا»خود را با « من»ها همه کارشان خوب است، فقط مقدس »

 

 

 خدا ببوس! یبرا

آن «. خدا بود  یکار برا» تكيه کالم ايشان: : کنديشيخ درباره اخالص را چنين توصيف م یهاتوصيه ،یاهلل فهر آيت

کاار » شاگردانش  یکه برا« خدا بكنيد  یخدا بكنيد، کار برا یکار برا» که:  کرديقدر ضمن فرمايشات خود تكرار م

مرتاب بار انديشاه  کوباد،يکه مرتب با چكش به سر فيل م ي. مانند يك فيل بانکرديحالت ملكه پيدا م« خدا  یبرا

 «.خدا  یکار برا» که  كوبيديمشاگردانش 

تا حالت ملكه در مخاطب ايجاد شود. به همه و در همه حا  تأکيد  آوردياز خود و ديمران در اين زمينه م يهايمثا 

 :كرديم

 

 «.خدا  یکار برا »

 

 :فرموديم

 «!خدا ببوس  یبرا ،يببوس يخواهيو همسرت را م یرويشب که به خانه م »

 

 گفت: يم

 «انسان بايد خدا باشد.  يزندگ یزوايا در تمام »

 

 در اثر عمل به اين دستورالعمل بود. يافتنديکه در مكتب شيخ پرورش م يو مكاشفات کسان مقامات

 

 

 

 بر من!  یوا

 :فرموديکه: شيخ به من م کرديسا  با ايشان بوده نقل م ياز شاگردان شيخ که نزديك به س ييك

را در بارزح ديادم کاه تأساف  -بازرگ اياران باود  یاز شاهرها يکه ساکن يك - اهل معنا یاز علما يروح شخص »

 خدا ندارم! یخالص برا يبر من، آمدم، و عمل ی: واگفتيو م زديخود م یو مرتب بر زانو خورديم

ردم، از اهل معنا که کاسب بود برخاورد کا يبا يك یاو پرسيدم که چرا چنين ميكند  پاسخ داد: در ايام حيات، روز از

خود متذکر ساخت، پس از جدا شدن از او تصميم به رياضت گرفتم، تا مانند آن  ياز خصوصيات باطن ياو مرا به برخ

سا  رياضت کشايدم تاا موفاق  يدست يابم. مدت س يبپيدا کنم و به مكاشفات و مشاهدات غي يشخص ديده برزخ

ا آن هنمام که آن شخص اهل معنا تو را متذکر ساخت : تگوينديشدم، در اين هنمام مرگم فرا رسيد، اکنون به من م
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سا  از عمر خود را صرف رسايدن باه مكاشافات و رؤيات حااالت  يو پس از آن تقريباً س ،ینفس بود یگرفتار هوا

 «کدام است !.  یاما انجام داده یکه خالص برا يبمو: عمل ينكا ،یکرد يبرزخ

 

 

 خدا! یشدن برا خوب

 خود استاد اخالق و عرفان است، فرمودند که:معاصر که  یاز علما ييك

 ام درباره خودم سؤا  کردم که چمونه يجناب شيخ رجبعل از

 داد: پاسخ

 «!!  یخوب شو يخدا بخواه یکن برا يخودت! سع یبرا يول یخوب شو خواهديحاج شيخ! دلت م یآقا »

 

 

 اخالص آثار

 کالم شيخ اين جمله بود:  تكيه

 او خواهد بود یخدا کار کند خدا هم برا یکه صد در صد برا يکس« له  من کان هلل کان اهلل »

 

 :فرموديم و

 «توست.  یاش براخدا باش، خداوند و مالئكه یتو برا »

 

 :فرموديم يگاه

 . «گذارديدر روحيه شخص م ياگر انسان موفق به عملش هم نشود، صحبت آن اثر خوب »

 

 

 

 از برکات اخالص ياله ژهيو هدايت

و بر ايان اعتقااد باه ايان آياه کريماه  دانستيم ياز هدايت ويژه اله یاز برکات مهم اخالص را برخوردار ييك خشي

 : کردياستناد م

 يما تيخود هدا یآنها را به راه ها نيقياند به  دهيکه در راه ما کوش يوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : و کسان ﴿

 :فرموديتبيين مطلب م و در ﴾ 69 هي. سوره عنكبوت آميکن

 

هاا باشاد، آن يدر تاو ما یتمام عوالم خلقت دليل راه تو هستند. چون کمالشان در فنا ،يخدا قيام کن یاگر تو برا »

خادا قياام کناد، هماه  یبرسند، اگر انسان بارا يآن چه را در فطرت دارند تحويل دهند تا به کما  واقع خواهنديم

 «او باشند.  یتا آن چه را در خود دارند به او عرضه کنند و راهنما شند،کيعوالم وجود سر راه او صف م

 

 یکه در واقاع تربيات خااص اوسات، بااالترين مراتاب اخاالص را ضارور ياز هدايت ويژه اله یبرخوردار یبرا شيخ

کماا   يحتخداوند متعا  نداشته باشد،  یجز رضا يخود هيچ هدف یبدين معنا که انسان بايد از تالشها دانست،يم

 فرمود: يخود را هم در نظر نميرد و در اين باره م

 

آن چه در توان انسان است بايد در راه رسيدن به خادا باه  رسد،يتا انسان کما  خود را در نظر دارد به حقيقت نم »

 . «کنديخود تربيت م یکار گرفته شود، که در اين صورت خداوند متعا  انسان را برا
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 خدا در عمل! یبو

 که: کرديشيخ تأکيد م جناب

 

کما  خاود را هام در نظار نميار، نفاس  يبايد خالصانه و عاشقانه باشد، حت يکنيهر چه م ،يخدا را شناخت يوقت »

 خود را وارد کند. خواهديبسيار زيرك و پيچيده است، و دست بردار نيست به هر نحو شده م

 يولا دهاد،يخدا نم یاست و اعمالش بو ياو نفسان یارد، کارهاو توجه به خود د خواهديکه خود را م يتا وقت انسان

 يو آن يك نشاان دهد،يخدا م یو اعمالش بو شوديم ياو اله یرا کنار گذاشت و خداخواه شد، کارها ياگر خودخواه

و ما أطيب طعم حبك: چقدر محبت تاو خاوش طعام :» فرمايديدارد که در کالم سجاد عليه السالم آمده است که م

 « «.الجنان حيمفات -نيمناجات العارف -ت. مناجات خمسة عشراس

 

 

 

 بر شيطان! غلبه

 :فرموديخدا غلبه بر شيطان است. شيخ در اين باره، م یاز برکات کار برا ييك

 

 کننادياز بين بردنش قيام ما یخدا قيام کند نفس با هفتاد و پنج لشمر و شيطان با جنود خود، برا یکه برا يکس »

 ﴿هفتاد و پنج لشمر است و نخواهد گذاشت بنده مخلص، مغلوب شود:  یعقل هم دارا«. ند اهلل هم الغالبون ج»  يول

. اگار ﴾ 42 هيا. سوره حجر آافتي ي( من دست نخواهالصإن عبادی ليس لك عليهم سلطان: بدان که بر بندگان ) خ

 . «گردنديبلكه مغلوب تو م ،رسدينفس و شيطان زورشان به تو نم ،يعالقه به غير خدا نداشته باش

 

 فرمود: يم و

 ! «گردديآميخته م ييا با انميزه شيطان شوديآغاز م ياست، ببين با انميزه رحمان يدر هر نفس کشيدن امتحان »

 

 

 شدن چشم د  باز

 خواهد در  ياو را م ريخدا توجه دارد و غ ريمعتقد بود تا انسان به غ خيش جناب

  مهيکر هيرابطه به آ نيه به زنمار شرك است و در امشرك و د  او آلود واقع

 ( 28 هي. سوره توبه آدندي) انما المشرکون نجس: همانا مشرکان پل

 :فرموديآشنا شود. از اين رو شيخ م يبا حقايق هست توانديکه غبار شرك بر آينه د  باشد، انسان نم يوقت تا

 

 «نامحرم است و از باطن خلقت آگاه نيست.  يهستتا انسان توجهش به غير خداست، نسبت به حقايق  »

 

. جناب شيخ در اين باره گرددياگر انسان خالص شود، غبار شرك از آينه د  او زدوده شده و محرم راز آفرينش م اما

 :فرموديم

 

هياد، آن اگر موارب دلتان باشيد و غيار خادا را در آن راه ند شود،يخدا کار کند، چشم دلش باز م یبرا ياگر کس »

 . «شنويديشما م شنونديو آن چه را ديمران نم بينيد،يم بيننديچه را ديمران نم
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 اخالص یو معنو یماد برکات

او نخواهاد کاسات،  یاهل دنيا هم باشد بايد بداند که اطاعت خادا از دنياا يکه اگر کس فرمايديکريم تصريح م قرآن

 ويد را هم نصيب او خواهد کرد:بلكه اطاعت خدا عالوه بر دنيا حيات طيبه جا

 

 من کان يريد ثواب الدنيا فعند اهلل ثواب الدنيا و األخرة: »

 « 134 هينزد خداوند است. سوره نساء آ یو اخرو ی) بداند که ( ثواب دنيو خواهديم یثواب دنيو هرکس

 

از ارادتمنادان جنااب شايخ  يکه خادا دارد هماه چياز دارد. يكا يبيان ديمر، خداوند متعا  همه چيز است، کس به

 : شيخ از من پرسيد:گويديم

 

 «شغل شما چيست   »

 : نجار هستم.گفتم

 :فرمود

هماان پاو  را باه تاو  ،ييا به ياد پو  ! اگار باه يااد پاو  بزنا يزنيبه ياد خدا م يزنياين چكش را که به ميخ م »

 . «يرسيا مو هم به خد دهنديهم پو  به تو م يو اگر به ياد خدا بزن دهنديم

 

 

 !دادميخدا درس م یبرا

 که: کندياز شاگردان شيخ از ايشان نقل م ييك

 

شاد، در عاالم  يآمدناد و تشاييع باشاكوه یجمعيت بسيار -رحمه اهلل عليه - یدر تشييع جنازه آيت اهلل بروجرد »

 . «دادميخدا درس م یها را برامعنا از ايشان پرسيدم که چطور از شما اين اندازه تجليل کردند  فرمود: تمام طلبه

 

 

 

 کار ما را درست کرد! خدا

 که فرمود: کندياز ارادتمندان شيخ از ايشان نقل م ييك

 

حال اخاتالف نازد مان  یبارا یدنبا  کار او بروم که زن و مرد خواستميدرآمده بود، م یسرباز یاسم فرزندم برا »

مباتال  یز رهر فرزندم آمد و گفت: نزديك پادگان به چناان ساردردآمدند، ماندم تا قضيه آن دو را فيصله دهم، بعد ا

 يدانست، همين کاه از پادگاان بيارون آمادم، گاوي عافشدم که سرم متورم شد، دکتر معاينه کرد و مرا از خدمت م

 «از ورم و سردرد نبود!  یاثر

 

 در پايان اضافه کرد که: شيخ

 

 «ر ما را درست کرد. ما رفتيم کار مردم را درست کنيم، خدا هم کا »

 احترام
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 ويژه به سادات احترام

و باه  بوسيدي. بارها ديده شد که دست و پايشان را مکردياحترام م ي)ع( و فاطمه )ع( و سادات خيل يفرزندان عل به

 که به سادات احترام کنند. کرديديمران نيز توصيه م

او قلياان آمااده  یکاه بارا يبه قليان عادت داشات، هنماام. او آمديبه ديدار شيخ م يبود که گه گاه یبزرگوار سيد

قليان را به لاب نزدياك  يآن که سيد شرمنده نشود، نخست خودش ن یشيخ با اين که اهل دود نبود، برا کردند،يم

 .کرديآن گاه به سيد تعارف م کشد،يکه قليان م ساختيو وانمود م کرديم

 فصل سرما، در محضر شيخ بودم فرمودند: در ی: روزکندياز دوستان شيخ نقل م يكي

 

 «قديم تهران  یهااز محله يبيا با هم برويم در يك »

 

در  -کاه مجارد باود -از سادات محتارم  یيك دکان خرابه بود و پير مرد ،يقديم یهااز کوچه يهم رفتيم در يك با

 بود. يو شغلش زغا  فروش خوابيديها همان جا مو شب کرديم يآنجا زندگ

آن پير مرد باه  ياز وسايل او سوخته بود، شرايط زندگ يها و بعضآتش گرفته و لباس يشد شب گذشته، کرس علومم

حضور پيدا کنند. شيخ باا نهايات تواضاع نازد او  يهاياز مردم حاضر نيستند در چنين مكان یبود که بسيار یاگونه

 اصالح و شستشو برداشت.  ینشسته و کثيف او را برا یلباسها يرفت و پس از احوا  پرس

 کنم. جناب شيخ به من فرمود: يذغا  فروش توانميام تمام شده و نمپير مرد گفت: آقا سرمايه

 

 « به او بده که سرمايه کارش کند.  یچيز »

 

 به همه مردم احترام

او را در انظاار  کارد،يما ياشاتباه يهمه مردم احترام قايل باود. اگار کسا یشيخ نه تنها به سيدها، بلكه برا جناب

 .گرفتيو در راهر با او گرم م کشيديرا به رخ او نم يکس ی. خطاهانموديديمران سبك نم

 شعر طبع

 

مند بود. بيشتر وقت ها مواعظ شيخ آميخته با اشعار آموزنده باود و و اخالقي بسيار عالقه يشيخ به اشعار عرفان جناب

 شاديکه اشعار آناان خواناده ما يو هنمام دادياهميت م ييس خيلطاقد یحافظ و مثنو یدر اين ارتباط به شعرها

 .گريستيم

 فرمود:عالقه داشت، و مي يطاقديس خيل یمثنو به

 . «خريدميو آن کتاب را م دادميبود، هر چه داشتم م ياگر در همه شهر يك کتاب طاقديس مالاحمد نراق »

 

باود و  ي: شايخ، حاافظ شاناس خاوبمويديداشته م يخ آشنايشيخ، که سا  ها از نزديك با جناب شي دکترابوالحسن

 .کردياشعار حافظ را خوب تفسير م

 فرمود: يدر مورد حافظ م خيش

 

بوده  يو ذوقيات عرفان یو فروگذار نكرده، و آن چه که الزمه بيان حقايق معنو يواقعاً کوتاه یحافظ از جنبه معنو »

 «در شعر او هست. 
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را  يکسا خواساتياگار ما يو حت آورديو اشعار او را به زبان م ورزيدير شاعران ارادت مبه حافظ بيش از ديم شيخ

 .خوانديتنبيه کند و يا هشدار دهد شعر حافظ م

 

 

 خوش یاشعار با صدا خواندن

اشاعار  يماثالً گااه خواندناد،يما ي: مرحوم جناب شيخ اشعار را با لحن و آواز خوشاگويديفرزام در اين باره م دکتر

 مانند: خواندند،يرا م يرحوم فيض کاشانم

 

 هر چه غير يار استغفراهلل  ز

 بااااااااود مستعار استغفراهلل ز

 ياد رويش  يکان بمذرد ب يدم

 شمار استغفراهلل يآن دم ب از

 

 .کردنديو رفقا را منقلب م خواندندياشعار را م اين

 

 

 سيره 

 

 

 

 و شاگردان دياسات

 

صحبت آشنايان او نشساته  یيا پا شناخت،يهر کس که او را از نزديك م یجناب شيخ برا یو کماالت معنو مقامات

 به توضيح ندارد. یبود، نياز

دسات  يانساان یآن است که: او چمونه باه ايان جايمااه واال یاين شخصيت بزرگ معنو يسؤا  در زندگ ترينياصل

رسيد که نه تنهاا ماردم کوچاه و  يهره بود، به جايب يحوزه و دانشماه ب يکه از معلومات رسم ييافت  و چمونه کس

و در ياك جملاه: راز جهاش و موفقيات  بردند يبازار، بلكه تحصيلكردگان حوزه و دانشماه از برکات هدايتش بهره م

 او که بود  یمعنو يجناب شيخ چه بود  او در مكتب کدام استاد پرورش يافت، و مرب

بزرگاان علام و معرفات و  يمحضر برخ يبود، ول بهرهيحوزه و دانشماه ب يرسم یهايشيخ، هر چند از دانستن جناب

)ره(،  ياستاد حضارت اماام خمينا ،یشاه آباد يهمچون مرحوم آيت اهلل محمدعل يمعنويت را درك کرده بود. کسان

د. را داشاتن یو یسامت اساتاد ياصافهان جماا و مرحاوم آيات اهلل ميارزا  يباافق يمرحوم آيت اهلل ميرزا محمدتق

مفسار و اماام جماعات  -یغارو يمفسار و سايدعل يدو عالم بزرگوار: آقاا سايدعل یهمچنين جناب شيخ از درسها

 .کردياستفاده م -در محله سلسبيل تهران یمسجد

کاه  يبود و در مجالسکامالً آشنا شده  يبا قرآن کريم و احاديث اسالم ،يدر نتيجه همين تحصيالت غيررسم ايشان،

کاه ديماران  نمود،يها ارائه ماز آن يلطيف يو معان کرديقرآن و احاديث وادعيه را ترجمه و تفسير م داشت،يبر پا م

 .کردنديکمتر بدان توجه م

 



 خدمات نوین صنعت پوشاک

www.rochi.ir 

 

اسات، لايكن از محضر اين بزرگان و امثاا  آناان بوده یگيرجناب شيخ با معارف اسالم، مرهون بهره يآشناي بنابراين

شايخ  یپرمااجرا يدر زنادگ يجستجو کرد، که آن نقطه عطف یديمر یدر جا او را بايد یمبدأ جهش و تحو  معنو

 است، و اگر شيخ فرموده:

 «من استاد نداشتم »

 به اين نقطه است. اشاره

 :فرموديکه: ايشان م کندياز ارادتمندان جناب شيخ نقل م ييك

 

ن مطهر حضرت عبدالعظيم )ع( ها در صحکه شب يبافق يدر جلسات مرحوم شيخ محمدتق يمن استاد نداشتم، ول »

به مجلس کرد و خطااب  ياو اهل باطن بود. يك شب نماه کردم،يشرکت م کرديم يو ايشان سخنران شديبرگزار م

 . «يرسيم يبه من فرمود: تو به جاي

 

 

کاه  مار،يدانشماه و افراد تاجر و کاسب و افاراد د لكردکانيداشت، که آنها عبارت بودند از تحص یاديشاگردان ز خيش

 است: رياز آنان به شرح ز یتعداد ياسام

 

 از فرانسه (، یهسته ا كيزيف ی) دکترا ايگو يدکتر عبدالعل مرحوم

 (، كيزيف ی) دکترا يمدرس يدکترعل جناب

 (، يفارس اتيادب یفرزام ) دکترا ديدکتر حم یآقا جناب

 (، رانيا يمي) پدرش خيمرحوم دکتر ابوالحسن ش جناب

 ،يتثبا دکترهوشنگ

 دندانپزشك (، -ي) مشهور به توکل يحاج حسن فرشچ دکتر

 ،یمطهر ريم دکتر

 زاده،  يفروغ مهندس

 ،یخوانسار دکتر

  ،يمحمد محقق دکتر

 شيخ عبدالكريم حامد، مرحوم

  ،یصنوبر یآقا جناب

  سته،يشا یآقا جناب

 ،يابوالحسن یحاج مهد یآقا جناب

 ان،يرستم یآقا جناب

  یپاچنار یآقا جناب

 .....رمالكيحسن م ديس نابوج

 یمعنو تحو 

 

 وسفيداستان حضرت  شبيه

باازگو  نيخاود را چنا یداشته تحاو  معناو يميالن یکه با حضرت آيت اهلل سيد محمدهاد یشيخ در ديدار جناب

 نموده است که:
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خلاوت  یار خاناهرعنا و زيبا از بستمان، دلباخته من شد و سرانجام د ی( دختر يسالم 23) حدود  يدر ايام جوان »

امتحان کند، بيا يك بار تو خدا را امتحان کن! و  يتو را خيل تواندي! خدا ميرجبعل» مرا به دام انداخت، با خود گفتم: 

 نظر کن. سپس به خداوند عرضه داشتم: فاز اين حرام آماده و لذت بخش به خاطر خدا صر

 ««خودت تربيت کن. یا براتو هم مر کنم،يتو ترك م یخدايا! من اين گناه را برا »

 

و باه  ورزديو از آلوده شدن دامن به گناه اجتنااب ما کنديدليرانه، همچون يوسف )ع( در برابر گناه مقاومت م آنماه

او بااز  ي. دياده برزخاگرددياو م ي. اين کف نفس و پرهيز از گناه، موجب بصيرت و بينايمريزديسرعت از دام خطر م

که چون از خانه خود بيارون  ی. به طورشنوديو م بينديم دند،شني يو نم ديدندييمران نمو آن چه را که د شوديم

 .شودياو کشف م یاسرار برا يو برخ بينديخود م يصورت واقعاز افراد را به يبعض آيد،يم

 است که فرمود:جناب شيخ نقل شده از

 

رفتم و برگشتم، فقط يك چهاره « گلوبندك»هار راه به چ« سيروس»و از مسير خيابان  «یمولو»از چهارراه  یروز »

 «آدم ديدم! 

 

 فرمود: يکرد و م يم يبدان اشارت يبه مناسبت يکرده است، گاه انيب يکمتر کس یبرا خيداستان را ش نيا مشروح

 

مارا پوشم، تو هام  يکنم و از آن چشم م يخودت ترك م تيرضا یرا برا ني! اايگفتم: خدا يمن استاد نداشتم، ول »

 « خودت درست کن.  یبرا

 

 

 

 

 

 صد ساله  ره

هيجاان انمياز مساتجاب شاد، و  یدر آن فضاا« خودت تربيت کان  یخدايا مرا برا» به دام افتاده که:  يجوان یدعا

قاادر باه درك آن  نماريرااهربين و ساطح یهااين جوان سعادتمند پديد آورد، که انسان یمعنو يدر زندگ يجهش

 کرد و شد:  يين جهش، ره صد ساله را يك شبه طبا ا ينيستند. رجبعل

 

 «.خياط  يشيخ رجبعل »

 من که به مكتب نرفت و خط ننوشت  نمار

 غمزه مسأله آموز صد مدرس شد به

 

 

 يشدن چشم و گوش قلب، نخستين گام از تربيت اله باز

جهاان، و در ملكاوت عاالم اين جوان باز شاد و ايناك در بااطن  يچشم و گوش قلب ،ينخستين گام از تربيت اله در

موجب شاد کاه  ،ياين تجربه باطن شنوند،يکه ديمران نم شنوديم يو آواهاي بيننديکه ديمران نم بينديم يچيزهاي

 :کردياست، و به شاگردانش تأکيد م« د   »موجب باز شدن چشم و گوش « اخالص » شيخ اعتقاد پيدا کند که: 

 

 . «شوديوش قلب او باز مخدا کار کند چشم و گ یبرا ياگر کس »
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 :فرماينديم شانيشده که ا تياز رسو  خدا )ص( روا يثينمونه حد یبرا

 

ما من عبد إال و في وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، و عينان في قلبه يبصر بهما أمر اآلخاره، فااذا أراد اهلل بعباد  »

 يب، فآمن بالغيب علي الغيب؛خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعده بالغ

بيند و دو چشم در دلش کاه باا  ينيست جز اين که دوچشم در صورت اوست که با آن ها امور دنيا را م یابنده هيچ

که به وسايله  مشايديرا بخواهد، دو چشم د  او را م یابنده يهرگاه خداوند خوب كند،يها امور آخرت را مشاهده مآن

 . «آورديبه غيب، ايمان م ييبغ یهاو با ديده بينديرا م او يغيب یهاها وعدهآن

 

 

 

 

 ياله ژهيو تيهدا

قارار  از دام نفس اماره و شيطان و باز شدن چشم و گوش د ، در صاف بنادگان شايساته يخياط پس از رهاي جوان

و ازهادايت  شاودير مابرخاوردا يسازنده غيبا یهااز الهام ،یدر بيدار يدر خواب و گاه يو از اين پس گاه گيرديم

 گردد.يمند مکه خاص مجاهدان راستين و با اخالص است بهره یاويژه

 چنين تبيين شده است: یاين هدايت در حديث نبو

 

 إذا أراد اهلل بعبد خيرا فقهه في الدين، و ألهمه رشده؛ »

 «راست را به او الهام کند. را بخواهد او را در دين فقيه و آگاه گرداند و راه  یابنده يگاه خداوند خوب هر

 

 شيخاو یبهااياز ع يخاص او قارار دارناد، آگااه تيکه تحت ترب يکسان یبرا ،ياله تياز برکات ارزشمند هدا يكي

 اکرم ) ص ( آمده است:  امبرياز پ يثياست. در حد

 

 إذا أراد اهلل عزوجل بعبد خيرا فقهه في الدين، و زهده في الدنيا، و بصره بعيوب نفسه؛ »

عيبهاايش  یاعتنايش کناد و بيناا يرا بخواهد او را در دين فقيه و آگاه گرداند، به دنيا ب یابنده يخداوند خوب هرگاه

 «سازد. 

 

 

 مكروه  شهياند تاوان

 که جناب شيخ به ايشان فرمود: کندينقل م یاهلل فهر آيت

 

بالفاصله استغفار کردم. در ادامه راه،  يشت، ولدر مغزم گذ يروانه بازار شدم، انديشه مكروه یانجام کار یبرا یروز »

مان  یباه ساو یاز شاترها لماد يقطاروار از کنارم گذشتند، ناگااه يكا آوردند،يکه از بيرون شهر هيزم م يشترهاي

. به مسجد رفتم و اين پرسش در ذهان مان باود کاه ايان ديدميانداخت که اگر خود را کنار نكشيده بودم آسيب م

 و با اضطراب عرض کردم: خدايا اين چه بود  گيرديسرچشمه م یررويداد از چه ام

 .یبود که کرد یعالم معنا به من گفتند: اين نتيجه آن فكر در

 که انجام ندادم. ي: گناهگفتم

 «: لمد آن شتر هم که به تو نخورد! گفتند
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 خدا بخواه! یرا برا فرزندت

 بار جناب شيخ فرمود: يك

 

کردم که اين حجاب از کجاست  پاس از توسال و  یبه محبوب راه يابم، پيمير توانميو نم ديدم حجاب دارم يشب »

از  ييكا یاست که عصر روز گذشاته از ديادن قيافاه زيباا يفراوان متوجه شدم که در نتيجه احساس محبت يبررس

 «کردم...  فار! استغيخدا بخواه یفرزندانم داشتم!. به من گفتند: بايد او را برا

 

 

 ير و همسايه گرسنه !س تو

 گويد: از ايشان شنيدم که فرمود: ياز شاگردان شيخ م ييك

 

آمدند تا مرا به زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت بودم کاه  يدر عالم رؤيا ديدم مجرم شناخته شدم و مأموران يشب »

م ارتبااط دارد. از خاانواده سبب اين رؤيا چيست  با عنايت خداوند متعا  متوجه شدم که موضوع رؤيا باه همساايه ا

بود، معلوم شد که چناد روز کاار پيادا نكارده و  يبناي غلشبياورند. همسايه ام ش یخواستم که جستجو کنند و خبر

و همساايه ات گرسانه !  يبرتو! تو شب سير باش یشب گذشته او و همسرش گرسنه خوابيده اند؛ به من فرمودند: وا

به  يقرض کردم و با عذرخواه يذخيره داشتم! فوراً از بقا  سر محل، يك عباس پو  نقد يدر آن هنمام من سه عباس

 «مرا مطلع کن.  يو پو  نداشت یدادم و تقاضا کردم هر وقت بيكار بود ايههمس

 

 

 غذا! حجاب

 -از دوساتان شايخ باود يكايکه در خانه  -از جلسات يدر يك يکه: شب كندياز ارادتمندان شيخ درباره او نقل م ييك

نان خواست، صاحب خانه نصف ناان  یخود را شروع کند احساس ضعف کرد و قدر یپيش از آن که صحبت ها خيش

 آورد، ايشان آن را ميل کرد، و جلسه را آغاز نمود.« تافتون»

 بعد فرمود: شب

 

نصاف آن آنان را نديدم، متوسل شدم که علت چيست  در عالم معنا فرمودناد:  يديشب به ائمه )ع( سالم کردم ول »

 ! یضعفت برطرف شد، نصف ديمر را چرا خورد ینان را که خورد

 «بدن مورد نياز است، خوردنش خوب است، اضافه بر آن موجب حجاب و رلمت است.  یاز غذا که برا یمقدار

 خيش یمعنو مقامات

 

 در توحيد غرق

 معروف است.« حديث قرب نوافل»است که در نظر اهل فن به  یمشهور حديث

اند، ماتن حاديث از رسو  خدا صلي اهلل عليه و آله روايت کرده يبا اندك اختالف ييث را محدثان شيعه و سنحد اين

 چنين است:
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ء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافله حتي احباه، فااذا قا  اهلل عز و جل: ... ماتقرب إلي عبد بشي »

لذی يبصر به، و لسانه الذی ينطق به، ويده التي يابطش بهاا، إن دعااني أحببته کنت سمعه الذی يسمع به، و بصره ا

 أجبته، و إن سألني أعطيته؛

ام، باه مان که نزد من محبوبتر باشاد از آن چاه بار او واجاب کارده یابا وسيله یاعز و جل فرمود: هيچ بنده یخدا

را دوست بدارم و چون دوستش بدارم، گاوش او  تا آن جا که او شوديبه من نزديك م« نافله»نزديك نشد. همانا او با 

او شوم که با آن سخن گويد و دسات او شاوم کاه باا آن  زبانشوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با آن ببيند و 

 «کند به او بدهم.  يضربه زند. اگر مرا بخواند، جوابش دهم و اگر از من خواهش

 

کماا  مطلاق و  ی، حرکت انسان را به سو«واجبات»ه انجام آن پس از ک« قرب نوافل»در احاديث « نافله»از  مقصود

 نيك و شايسته است. یهمه کارها کند،يانسانيت تسريع م یمقصد اعال

خداوند، گام به گام به کما  مطلق نزديك شاود و  ینيك برا یاز راه انجام کارها تواندياساس اين احاديث انسان م بر

خدا نمويد و قلابش جاز  یخدا نشنود، زبانش جز برا یخدا نبيند، گوشش جز برا یدر اوج عبوديت، چشمش جز برا

 خدا نخواهد. یبرا

خداوناد  -آمده « قرب نوافل»که در احاديث  یبه تعبير - یسخن ديمر، با ذوب کردن اراده خود در اراده خداوند به

 بوبيت است نايل شود.چشم و گوش و زبان و قلب او گردد، و در نهايت به جوهر عبوديت که همان ر

 فرموده جناب شيخ: به

 

و اگار دسات « اذن اهلل» شاوديخدا کار کند ما ی، و اگر گوش برا«عين اهلل» شوديخدا کار کند م یاگر چشم برا »

اناد: قلاب الماؤمن عارش خداست کاه فرموده یبه قلب انسان، که جا رسديتا م« يداهلل» شوديخدا کار کند م یبرا

 الرحمن؛

 «من عرش خداوند رحمان است. مؤ قلب

 

 به فرمايش امام حسين عليه السالم: و

 

 جعلت قلوب أولياءك مسكناً لمشيتك؛ »

 . «ی! قلب دوستانت را جايماه مشيت و خواسته خود قرار دادخداوندا

 

وت عظيم، که در نتيجه پشت پا زدن به شاه يکه پس از جهش دهديدقيق و منصفانه احواالت شيخ، نشان م يبررس

باه ايان  ،يغيبا یها و امدادهاوالهام ياو پيش آمد، و در نتيجه تربيت اله یمعنو يخدا، در زندگ یرضا یبرا يجنس

 دست يافت و شايد اين نكته، راز عالقه او به زمزمه اين اشعار بود: ینقطه از کماالت معنو

 

 دبستان از  حسن تو ارشادم کرد در

 صيدم ز کرم لطف تو امدادم کرد بهر

 بد سيرت من مايل هر باطل بود نفس

 آزادم کرد یتو از دست و يبخش فيض

 

 :گويديدر ارتباط بوده م یسا  با و ياز شاگردان شيخ که نزديك به س ييك

 درباره شيخ فرمود: ،يضمن مطالب يرفتم. مرحوم کوهستان يتوصيه شيخ به ديدارآيت اهلل کوهستان به
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 از توحيد داشت، او مستغرق در توحيد بود. خياط هر چه داشت يشيخ رجبعل مرحوم

 

 

 فنا مقام

 : کنديحميد فرزام که سا  ها از محضر جناب شيخ استفاده کرده، ايشان را چنين توصيف م دکتر

بااطن باه  یوارسته و به خدا پيوسته بودند که بر اثر تزکياه نفاس و صافا ينكوگويان )ره( عارف يشيخ رجبعل جناب

بقاء باهلل نايل گشته بودند، و به برکت عمل به احكام شريعت و به فضل و عنايت پروردگار به سار  اهلل و يف يمقام فان

 منز  حقيقت واصل گرديده بودند.

 

 

 خدا عاشق

 :گويديديمر از شاگردان شيخ در توصيف او م ييك

 دياد يببيند، او هر چاه ما توانستيبود که وجود او را خدا مسخر کرده بود، او غير از خدا نم يشيخ از کسان مرحوم

او  و آخر کالمش خدا بود، چون عاشق خادا باود. او عاشاق خادا و  گفتياز خدا م گفتياو هر چه م د،يد يخدا م

عاشاق باود. هنار او  ،ياست. شايخ رجبعلا ياز عاشق يرغ ،ي. مقدسگفتياز آنها م گفتياهل بيت)ع( بود، هر چه م

او چشام  یچشام هاا دهد،يکه در معنويات عاشق اند چشم هايشان نشان م يخدا بود، کسان یمحبت خدا و کار برا

 ديد. يغير از خدا نم ینبود، گويا چيز يمعمول

 غير از محبوبش به ميان آيد. يحاضر نبود سخن یچنان عاشق خدا بود که در محضرش غير از مكالمات ضرور شيخ

 

 منزلت! بزرگترين

چناان  -رساند، و بدين ترتيب او  يو مقصد اعل یاط را به منزلت کبرمحبت به خدا و کما  اخالص، جوان خي شدت

 مرسوم به کماالت و مقامات اهل معرفت دست يافت. یهاجز راه ياز راه - که در حديث آمده

 از امام صادق عليه السالم آمده است: يروايت در

 

: فاذا بلغ هاذه المنزلاة جعال شاهوته و -أن قا  إلي -إن اولي األلباب الذين عملوا بالفكرة حتي ورثوا منه حب اهلل  »

محبته في خالقه، فاذا فعل ذلك نز  المنزله الكبری فعاين ربه في قلبه، و ورث الحكمته بغير ما ورثه الحكماء، وورث 

اء ورثوا ما ورثه الصديقون. إن الحكماء ورثوا الحكمته باصمت، و إن العلم بغيرالعلم بغير ما ورثه العلماء، و ورث الصدق 

 العلم بالطلب، و إن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع و طو  العباده؛

تا آن جا که فرمود:  -هستند که انديشه را به کار گيرند تا بر اثر آن مخبت خدا را به دست آوردند  يکسان خردمندان

ن کناد باه بزرگتارين چون به اين منزلت برسد خواهش و محبت خود را از آن آفريدگارش قراردهاد و هرگااه چناي

که حكما يافتند و دانش را ناه  يبيابد نه از طريق رامنزلت دست يابد و پروردگارش را در د  خويش ببيند و حكمت 

 .قانيکه صد يکه دانشمندان، و صدق را نه از راه ياز طريق

دق را باا خشاوع و فرا چنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صاديقان صا يحكمت را با خاموش مانيحك

 «عبادت دراز مدت. 

 

 

 به تمام عوالم! يياب راه

: گوياديشيخ چنين م یدر خلوت و جلوت با او بوده، در باره کاالت معنو يطوالن یاز ارادتمندان شيخ که سالها ييك

والم راه مياان او و خادا نباود. باه تماام عا يدر نتيجه شدت محبت به خداوند متعا  و اهل بيت عليهم السالم حجاب
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 يچه را هر کس در دوران عمر خود ط. آنکرديصحبت م نکه در برزخ هستند از آغاز خلقت تاکنو يداشت. با ارواح

 .کرديآشكار م دادنديو اجازه م کرديچه اراده مآن گفت،يآن را م یهاو نشانه ديديکرده، به محض اراده م

 

 

 ملكوت! ديدار

 و يا عين اليقين است. یيقين شهود یديده د ، مقدمه رسيدن به مرتبه واال ها و زمين باملكوت آسمان ديدن

 

 ﴾ 75 هيوکذالك نری إبراهيم ملكوت السموت و األرض و ليكون من الموقنين. سوره انعام آ ﴿

 «ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين شود.اين چنين ملكوت آسمان »

 صلي اهلل عليه و آله فرمود:حديث است که رسو  خدا  در

 

 الملكوت؛ يلوال أن الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل »

 . «ديدنديها ملكوت را مهر آينه انسان گردند،يآدميان م یهاها برگرد د نبود اين که شيطان اگر

 

ها و ملكوت آسامان توانندياند، مدهز ید  را به کنار یهايافته و حجاب يکه از دام نفس و شيطان رهاي يکسان همه

 ذات مقدس حق باشند: يو در کنار فرشتمان، شاهد يمانم« اولوا العلم»زمين را مشاهده کنند، آنماه در صف 

 .﴾شهد اهلل أنه آل إله إله هو و المالئكه و أولوا العلم  ﴿

 «نيست.  ياند که جز او خدايخداوند و فرشتمان و اولوا العلم گواه »

که: از مرحوم حاج مقدس پرسيدم که اين حديث از پياامبر صالي اهلل علياه و آلاه  كندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

 درست است که فرمود:

 

  «الملكوت يلوال أن الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل »

 .یپاسخ داد: آر ايشان

 بينيد ها و زمين را مي: شما ملكوت آسمانگفتم

 .بينديم« خياط يشيخ رجبعل» ي: خير، ولداد پاسخ

 

 يشيخ در سن شصت سالم حاالت

توجاه  يبرخاوردار باود کاه وقتا ياز حال يمرحوم شيخ عبدالكريم حامد نقل شده است که: شيخ در شصت سالم از

 .فهميديم خواستيهر چه م کرديم

 خيشا يدانشكده علوم که در جلسات هفتم ديچند از اسات يبا تن ديگو ي( م خي) شاگرد ش يدکتر مدرس یآقا جناب

 :فرموديم خيش دم،يپرس يم كيزياز مسائل مشكل ف يسواالت ميکرد يشرکت م

 

 « دهم  يپرسم و جواب م يم »

 

 آورد. يدرست م يسواالت جواب یآورد و برا يبعد برم يو لخت كرديسر فرود م سپس

 :فرموديمکه بارها در حضور شاگردان به صراحت  ديگو يفرزام م دکتر

 

 . «بينمياشخاص را م يرفقا! خدا در حق من کرامت فرموده و من قالب برزخ »
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 به کارگر زحمتكش کمك

کاه اهال آذربايجاان باود، در مناز   «يقضاات يعلا»باه ناام  ی: کارگر زحمتكش و درساتكار ديگو يفرزام م دکتر

در فصال زمساتان و تابساتان ياك لبااس بلناد  . اوگرفاتيو مزد م کرديدر خانه ما کار م يهمسايمان محل و گاه

 به من فرمودند: دمه. جناب شيخ اصالً او را نديده بودند. يك روز بدون مقپوشيديم ينظام

شاخص عياالوار و  كناد،يو کماك م آياديبه منز  شما ما يبر تن دارد و گاه یکه لباس سرباز یآن مرد قد بلند »

 «!يد است، بايد بيشتر به او کمك بكن یمستمند

 

 

 شما در امريكاست همسر

خود  ي( درباره آغاز آشناي رانيا يميکه: مرحوم دکتر ابوالحسن شيخ ) پدر ش کندينقل م يجناب شيخ رجبعل فرزند

خياط، موضوع گم شدن چند ماهه همسارم  يمن و مرحوم آقا شيخ رجبعل ي: علت آشنايکرديبا جناب شيخ ارهار م

 ها،يفايده بود. در اوج نمران يب کرديم،يها از اهل باطن مراجعه م ييدا نكرديم، به خيلبود. هر چه گشتيم ايشان را پ

 يمارا دياد تاوجه ياولين بار به خدمت ايشان رسيدم. وقت یرا داد و بنده برا يآدرس منز  آقا شيخ رجبعل يشخص

 کرد و فرمود:

 

 «شيد. ناراحت نبا آيد،يهمسر شما در امريكاست و تا دو هفته ديمر م »

 

 طور هم شد، همسرم آمريكا بود و آمد. همين

 

 

 خدا یتواضع با خلق برا اثر

زاهاد را درون قبار گذاشاته بودناد  يآقا شيخ مرتضا ياز رفقا نقل کرد: وقت ي: يكکندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

 جناب شيخ فرمودند:

 

باه کاار ايشاان  ینده را به من واگذار کنيد، کارمتعا  خطاب رسيد به نكيرين: شما اين ب یبالفاصله از جانب خدا »

 «در خود احساس غرور نداشت.  یانداشته باشيد ... او در عمرش به خاطر من با خلق متواضع بود، ذره

 

 

 گفتن با گياهان سخن

 :فرموديکه: ايشان م کندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

 

 . «گوينديمن م یها خواص خود را براو آن کنميها صحبت مو من با آن زننديگياهان هم زنده هستند و حرف م »

 

 

 مخترع پنكه پاداش

 از شاگردان شيخ نقل کرد که ايشان فرمود: ييك
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 «مخترع آن گذاشتند.  یجلو یاپنكه -برزخ  -برايم هديه آوردند، ديدم در دوزخ  يپنكه کوچك یروز »

 یاگر کارهاا يول روندي: هر چند کافران به بهشت نمکندياللت ماست که د يمكاشفه، تأييد کننده مفهوم روايات اين

 از رسو  خدا )ص( آمده است که فرمود: ي. در حديثماندينم پاداشيانجام داده باشند، ب یشايسته ا

 

بصدقه، ما احسن محسن من مسلم و ال کافر اال اثابه اهلل. قيل: ما اثابه الكافر  قا : إن کان قد وصل رحماً، او تصدق  »

او عمل حسنه، اثابه اهلل تعالي الما  و الولد و الصحه و اشباه ذلك. قيال: و ماا اثابتاة فاي اآلخاره  قاا : عاذاب دون 

 (،46هي. سوره غافر آالعذابالعذاب، و قرأ: )أدخلوا ءا  فرعون اشد 

ش دادن باه کاافر چموناه . عرض شاد: پاادادهديکس کار نيك کند، مسلمان باشد يا کافر؛ خداوند او را پاداش م هر

به پااداش  يتعال یباشد، خداانجام داده  يباشد و يا کار نيك داده یاکرده باشد يا صدقه ياست  فرمود: اگر صله رحم

 يدهد. عرض شد: در آخرت چمونه پاداشش دهد  فرماود عاذاب ينهاو مانند ا ياين کارها به او ثروت و فرزند و سالمت

 ««.ترين عذابها در آوريد. خاندان فرعون را به سخت» اه اين آيه را تالوت فرمود:کمتر به او بچشاند. آن گ

 

 

 به ما  باخته کمك

پولش را  خواستميام را فروخته بودم و مکند که: خانه ياز فرزندان او تعريف م ييك یبرا ياز وفات شيخ، شخص پس

از  هاايمیم، شب هنمام پاو  باه سارقت رفات. پيمياربه بانك بسپارم که بانك تعطيل شده بود. پو  را به منز  برد

امام زمان شدم، در شب چهلم در عالم رؤيا آدرس منز   هنرسيد. متوسل ب يهم به جاي يطريق مراجعه به اداره آگاه

 جناب شيخ را من دادند. صبح زود در خانه شيخ آمدم و مشكل خود را گفتم، شيخ فرمود:

 

 «اند! شتباه به شما گفتهمن دعا نويس و فالمير نيستم ا »

 

 کرد و مرا به داخل خانه برد، و بعد فرمود: يشيخ مكث کنم،ي: به جدم شما را رها نمگفتم

 

برو ورامين، فالن منز ، در فالن روستا دو اتاق تو در تو هست، در اتاق دوم پو  شما دسات نخاورده در دساتما   »

تو شتابان  يول كننديدعوت م یو بيرون بيا، آنها تو را به نوشيدن چا در کنار تنور است، پو  را بردار یقرمز يابريشم

 «بازگرد. 

 

 يمراجعه کردم، صاحب خاناه تصاور کارد هماراه ماأمور آگااه -که منز  خدمتكار خودم بود -يبه همان آدرس من

تعاارف کارد، بار  یاکه شيخ داده بود برداشتم، صاحب خانه چا يهستم، به اتاق دوم رفتم، پو  را با همان نشانه هاي

 سر آن ها فرياد کشيدم و بيرون آمدم.

و ساپاس آن را در مقابال او  یاز آن را خادمت شايخ آوردم و باا گرياه و زار يها يكصد تومان بود، نيمپو  مجموع

 ايشان نپذيرفت. يگذاشتم ول

خود، بلكه به مان برگرداناد و  یبود که شيخ با اصرار من بيست تومان را پذيرفت؛ اما نه برا يلذت من هنمام بهترين

 فرمود:

 

 ،يواگذار کن ينبايد اين کار را به کس خواهند،يکه دخترهايشان جهاز م کنميم يبضاعت را معرف يچند خانواده ب »

 . «يو در منزلشان تحويل ده ياست تهيه کن یها ضرورآن یو آن چه برا یخودت بايد برو

 

 يك ريا  هم برنداشت! يخود حت یبرا و
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 سيب سرخ یبو

باه  شاديکه: همراه ايشان به کاشان رفتيم. عادت شيخ اين بود که هر جاا وارد ما کندياز دوستان شيخ نقل م ييك

 که وارد قبرستان کاشان شديم، شيخ گفت: ي. هنمامرفتيزيارت اهل قبور م

 

 «السالم عليك يا أبا عبداهلل )عليه السالم(  »

 قدم جلوتر رفتيم فرمود: چند

 « رسد يبه مشامتان نم يبوي »

  ي: نه! چه بويگفتيم

 :فرمود

 « کنيد يسيب سرخ استشمام نم یبو »

 : نه!گفتيم

 جلوتر آمديم به مسؤو  قبرستان رسيديم، جناب شيخ از او پرسيد: یقدر

 «اند  را اينجا دفن کرده يامروز کس »

سايب سارخ را  یبرد. در آن جا همه ماا باو یاقبر تازه اند و ما را سررا دفن کرده یشما فرد یپاسخ داد: پيش پا او

 است  ياستشمام کرديم. پرسيدم اين چه بوي

 فرمود: شيخ

 

که اين بنده خدا را در اين جا دفن کردند، وجود مقدس سيد الشهدا)ع( تشريف آوردند اين جا و باه واساطه  يوقت »

 «اين شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد. 

 

 

 از نماه نامشروع یارخودد پاداش

خاوش تيا   يبلند باال با چادر و خيل يديدم خانم آمدم،يپايين م - يکنون -از ميدان سپاه  يگفت: با تاکس یديمر

 ايستاده، صورتم را برگرداندم و پس از استغفار، او را سوار کردم و به مقصد رساندم.

 گفت: -ك مشاهده کرده باشد گويا اين داستان را از نزدي -بعد که خدمت شيخ رسيدم  روز

 

يك قصار  يخداوند تبارك و تعال  یو استغفار کرد یو صورتت را برگرداند یآن خانم بلند باال که بود که نماه کرد »

 «شبيه همان...  یبرايت در بهشت ذخيره کرده و يك حور

 

 

 ما  حرام! آتش

 یکه: من جلاو کنديس حضور داشت نقل ممشغو  سحر و جادو بود، فرزند شيخ که در آن مجل يدر مجلس يشخص

انجام دهد، سرانجام متوجه شد که من مانع کاار او هساتم و باا  یکار او را گرفتم، جادوگر هر چه کرد، نتوانست کار

 به من هديه داد. اگران به یاسپس قاليچه« نان مرا نبر» التماس از من خواست که: 

 ن را ديد فرمود:که پدرم آ يرا به خانه بردم، هنمام قاليچه

 

 «! زود آن را به صاحبش برگردان. آيد يبه تو داده است که از آن دود و آتش بيرون م ياين قاليچه را چه کس »



 خدمات نوین صنعت پوشاک

www.rochi.ir 

 

 

 هم آن را پس دادم. من

 

 

 کار افتادن گرامافون از

ه آمدن شايخ از بستمان رفتيم، ميزبان که متوج ييك يکه: با پدرم به جشن عروس کندياز فرزندان شيخ نقل م ييك

آمده کاه  يها آمدند ببينند چه کسها خواست گرامافون را خاموش کنند، ما داخل مجلس شديم، جوانشد، از جوان

باباا باه خااطر او گراماافون را خااموش  یگفتناد: ا دادند،شيخ را نشان  يها نبايد از گرامافون استفاده کنند. وقتآن

 د.کنيم ! و دوباره رفتند و آن را روشن کردن

 را خورده بودم که پدرم به دست من زد که: ينصف بستن من

 

 «بلند شو برويم.  »

 

 که توجه نداشتم موضوع چيست، گفتم آقاجان من هنوز بستنيم را نخورده ام. من

 گفت: پدرم

 «خوب، بلندشو.  يخيل »

اين واقعه موجب شد که ديمر آوردند، آن هم سوخت،  يهمين که ما از در خارج شديم گرامافون سوخت، يك شنيدم

 ميزبان به صف ارادتمندان شيخ بپيوندد.

 

 

 جوان عاشق توسل

به مشهد همراه با جناب شيخ بوديم، در صحن مطهر امام رضا )ع( در کناار  ی: در سفرگويدياز دوستان شيخ م ييك

 .داديد مامام را به مادرش سوگن یو با گريه و زار زديرا ديديم که فرياد م يپنجره فوالد جوان

 شيخ به من گفت: جناب

 

 «برو به او بمو درست شد برو.  »

 

 جلو رفتم و گفتم، جوان تشكر کرد و رفت. به جناب شيخ عرض کردم: جريان چه بود  من

 :فرمود

آمده متوسل شده به حضرت رضاا )ع(،  دهند،يخواهد با او ازدواج کند، به او نم ياست م یاين جوان عاشق دختر »

 «ودند: درست شده، برود. حضرت فرم

 

 

 نشو! يعصبان

داشتم، هر چه اقامه دليل کردم  يو علم ياز متدينين بحث دين يدر بازار با يك ی: روزگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 به من کرد و فرمود: يبعد خدمت شيخ رسيدم، تا مرا ديد نماه يشدم، ساعت يعصبان یزير بار نرفت، قدر

 «  یکرد یتند يبا کس »

 را گفتم فرمود: جريان

 «سخن را قطع کن.  پذيردينم ینشو، شيوه ائمة اطهار را پيشه کن، اگر ديد يدر اين گونه موارد عصبان »
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  یريشش چه کار دار به

دير شده بود و شيخ مشغو  مناجاات باود.  یوارد جلسه شدم، قدر ياز شاگردان شيخ نقل شده که: شب يقو  يك از

را ديدم که ريشش را تراشيده است، در دلم ناراحت شدم و پيش خود اعتاراض  يجلسه افتاد، يك چشمم که به افراد

 کردم که: چرا اين شخص ريشش را تراشيده است.

 شيخ که رو به قبله و پشت به من بود، ناگهان دعا را متوقف کرد و گفت: جناب

 

 . «یداشته باشد که تو ندار يببين اعمالش چمونه است، شايد يك حسن  یبه ريشش چه کار دار »

 

 را گفت و مجدداً مشغو  دعا شد. اين

 

 

 وسوسه شيطان پاسخ

ايان طارف  يحجااب، يكا يکرده و ب شيديدم دو خانم آرا رفتيم،يهمراه پدرم م یکه : روز کنديشيخ نقل م فرزند

: آشايخ فرفاره ماا را نمااه تندمفيبود، آنها به پدرم م یادر طرف ديمر، در دست هر يك فرفره یو ديمر روديپدرم م

 چرخد يکن، کدام يك قشنگ م

. چند قدم همراه زديسرش پايين بود و لبخند م كرد،ينم يبمويم، پدرم اعتناي یچيز توانستميکوچك بودم و نم من

 ها که بودند يك باره از نظر ناپديد شدند! از پدرم پرسيدم که اين يما آمدند ول

 فرمود: پدرم

 «ن بودند. هر دو شيطا »

 خيش يتيترب روش

 

 یساز انسان

از شااگردان شايخ  يمستعد برخوردار باود. يكا یدر تربيت جانها يباالي يشيخ از تأثير نفس و قدرت سازندگ جناب

شيخ به آيت  رفتيم،يم« تجريش » در ميدان  یآبادشاه يمن و شيخ همراه مرحوم آيت اهلل محمدعل ی: روزگويديم

يا اين آقا   گوييد،يپرسيد: شما درست م یآبادشاه حومبه ما رسيد و از مر يعالقه داشت، شخص يلخي یآباداهلل شاه

 ) اشاره به شيخ (

  يخواهيچه م گويد يفرمود: چه چيز را درست م یآباداهلل شاه  آيت

 گوييد يشخص گفت: کدام يك از شما درست م آن

 فرمود:  یآباداهلل شاه آيت

 ! «دهديو تحويل م سازديايشان انسان م گيرند،يو ياد م گويميمن درس م »

و عارف کامل اسات، لايكن بياانمر تاأثير کاالم و  ياين عالم ربان ياز نهايت تواضع و فروتن يچند اين سخن حاک هر

 جناب شيخ نيز هست. يقدرت تربيت و سازندگ

 

 

 نفوس تيدر ترب خيکالم ش ريتأث

از اساتادان  ،يالادين هماايکند: اساتاد جال جاذبه جناب شيخ را چنين توصيف ميحميد فرزام، تأثير کالم و  دکتر

از مشاهير زمان ما باود و  يو عرفان و تصوف اسالم يمعروف دانشماه تهران که در علوم و معارف، خاصه ادبيات فارس
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 ين در هفاده ساالمکه ما يشيخ رسيده بودند. زمان اببه حضور جن يبنده را داشتند، در شصت سالم یسمت استاد

نوشاته ابوريحاان « التفهايم ال وائال صاناعة التنجايم » رسيدم، استاد، در همان زمان کتاب  يبه حضور استاد هماي

» مانند  يرا تصحيح کرده بودند و کتابهاي ينوشته عزالدين محمود کاشان« مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه »و  يبيرون

بسيار عالمانه تأليف نموده بودند، مقدمه مفصل ايشان بار  یبه شيوه ا يام محمد غزالدر احوا  و آثار ام« نامه  يزالغ

 است. يو عمل یخود يك دوره کامل عرفان نظر« مصباح الهدايه » کتاب 

استاد من بودند. طبق معمو ، يك روز که به خدمت جناب شيخ رسايدم  ي: اين مرد عارف در سن شصت سالمیبار

 فرمودند:

 

پيش من آمدند. من چند جمله به ايشان گفتم، سخت منقلب شادند و باا حسارت و  يالدين همايقا جالاستادت آ »

 «رفتم!!  يخود زدند و حديث نفس کردند و گفتند: عجب!! شصت سا  راه را عوض يبر پيشان يندامت محكم دست

 

از  ،يو عرفاان يمقاماات عالياه علما را با آن يبود که استاد هماي یجاذبه جناب شيخ و تأثير کالم ايشان به حد یآر

 خدايشان بيامرزاد. کرد،يخود م يخود ب

 

 

 

 

 

 

 کالس عرفان آخرين

 :فرمودنديم شدندياز جلسات دعا و نيايش که گرم صحبت م يبعض در

 

 «از آخرين کالس عرفان است.  زنميکه من به شما م يهايرفقا! اين حرف »

 

 همين طور بود. يراست و

 .کرديشيخ مس را به طال تبديل م ی: درسهاگويديشاگردان شيخ م ديمر از ييك

او بر مخاطب و بيان شيوه تعلايم و تربيات و روش  یشيخ، کشف راز اثرگذار ياولين نكته در تبيين سازندگ بنابراين،

 است. ياين مرد اله يسازندگ

 

 

 با رفتار تيترب

 یباه رهنمودهاا يمرب يليم و تربيت مربيان اخالق، التزام عملشرط مؤثر افتادن تع ترينياصل ينظر روايات اسالم از

 :فرمايدي)عليه السالم( در اين باره م يخويش است. امير مؤمنان، عل

 

 من نصب نفسه للناس اماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه؛ »

ند، بايد پيش از آموزش ديمران، به آموزش خويش بپردازد و پيش از آن کاه )ديماران مردم ک یکه خود را پيشوا هر

 «را( به گفتار، ادب کند بايد به رفتار خود تربيت نمايد. 
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او، در به کار بستن اين توصيه اميرالمؤمنين )ع(، و دعوت به خدا از راه  يتأثير نفس شيخ و قدرت سازندگ ياصل رمز

 است. کردار، قبل از گفتار

و در رأس  ﴾ 39 هيآ وسفيمتفرق. سوره  انيأرباب متفرقون: خدا ﴿خود  کرد،ياگر ديمران را به توحيد دعوت م شيخ

هماه حرکاات و ساكناتش  خواند،يها، بت نفس خود را شكسته بود. اگر ديمران را به اخالص در تمام کارها فرا مآن

 :گفتيکه م یابه گونه رساند،يم مددبه او لطف حق  شد،يغافل م یاخدا بود. اگر لحظه یبرا

 

 ! «روديغير خدا به پارچه فرو کنم به دستم فرو م یکه برا يهر سوزن »

 

. و اگر ديمران را به سوختيخود همچون پروانه، در آتش عشق خدا م کرد،ياگر ديمران را به محبت خدا دعوت م و

و ديمران  کرديتعبير م« پيرزنه»به « دنيا»د پيشمام بود، و اگر از خو کرد،ياحسان و ايثار و خدمت به مردم دعوت م

بود، و سارانجام اگار « عجوزه»او به اين  يرغبتياش گواه ب دانهزاه يزندگ داشت،يرا از محبت نسبت به آن برحذر م

و يوساف وار از  خود در خط او  اين جبهه قارار داشات کرد،يخدا دعوت م ینفس، برا یديمران را به مبارزه با هوا

 بس دشوار روسپيد بيرون آمده بود. يآزمون

 

 

 

 

 

 

 خيش ژهيسفارش و اخالص،

که شيخ در تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأکياد داشات، مسا له اخاالص باود.  يترين مسايل ياز اصل ييك

 اخالص نه تنها در عقيده و عبادت، بلكه اخالص در همه کارها.

 فرمود: ياست که م نيا خيآموزنده جناب ش اريو بساز سخنان ارزنده  يكي

 

 «! خدا  یخوب است، اما برا زيهمه چ »

 

 :فرموديو م کرديخود اشاره م يبه چرخ خياط گاه

بمويناد  خواهناديرا ببينيد، همه قطعات ريز ودرشتش ماارك مخصاوص کارخاناه را دارد ... ما ياين چرخ خياط »

او بايد نشان خادا را  یشان کارخانه ما را داشته باشد. انسان مؤمن هم همه کارهاکوچكترين پيچ اين چرخ هم بايد ن

 «داشته باشد. 

 

خادا آنارا تارك  یبايد تأمل کند، اگر آن کار نامشروع است، برا یشيخ، سالك قبل از انجام هر کار يمكتب تربيت در

خدا انجام دهد، و اگر مشروع است و  یرا برانيست، آن  يکند و اگر مشروع است و انجام آن خوشايند تمايالت نفسان

 خدا انجام دهد. یخود استغفار کند، سپس آن کار را برا يخوشايند نفس، ابتدا از ميل نفسان

 یهادر جلساه يبه دو بخاش تقسايم کارد: روش تربيتا توانيو تربيت شاگردان را م يجناب شيخ در سازندگ روش

  .يخصوص یدر برخوردها يروش تربيت ،يعموم

 

 

 يعموم جلسات
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 200حادود  خيشا ي. در جلسات عماومشدييك بار در منز  خودش برگزار م یاشيخ معموال هفته يعموم جلسات

در مناز  خاود  يشهادت معصومان )ع( مجلس یعيد ، ميالد و روزها یکردند. همچنين بيشتر روزها ينفر شرکت م

کاه ايان جلساه هاا در  يداشت. گاه وعظهز هر شب برنامه مايام محرم و صفر و ماه مبارك رمضان ني کرد،يبرقرار م

 کشيد. يدر حدود دو سا  طو  م شد،يبرگزار م یمنز  دوستان و به صورت دوره ا

. ايشان شديجمعه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، به امامت جناب شيخ برگزار م یهامعموال شب يهفتم یهاجلسه

 :خوانديگرم م يچند بيت از اشعار مشتمل بر استغفار مرحوم فيض را با نوايپس از نماز، در آغاز جلسه ابتدا 

 

 

 چه غير يار استغفر اهلل زهر

 مستعار استغفر اهلل زبود

 ياد رويش يکآن بمذرد ب يدم

 شماراستغفراهلل يآن دم ب از

 کآن تر به ذکر دوست نبود  زبان

 الحذار استغفر اهلل زسرش

 عمر و يك ساعت زغفلت  سرآمد

 هوشيار استغفر اهلل نمشتم

 هم سرآمد  یرفت و پير يجوان

 هيچ کااااار استغفر اهلل نكردم

 

 

 

گريه خود را بمياريم،  یجلو توانستيميکه نم كرديادا م یا: اين ابيات را ايشان به گونهگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 .خوانديکه قابل توصيف نيست، م ين )ع( را، با حالالعابديگانه منسوب به امام زينپانزده  یهااز مناجات يو بعد يك

 را نديدم که مانند خود او اشك بريزد، واقعاً گريه او جمر سوز بود. يشيخ کس ی: درجلسات دعاگويديم یديمر

. جنااب شايخ بسايار خاوش بياان باود و در كارديشروع به سخن گفتن و موعظه م ،یاز پايان دعا و تقسيم چا پس

که درباره آنها به يقين رسيده بود باه  يو حقايق يخود را از قرآن و احاديث اسالم یهايافته کرديم تالش هايسخنران

 ديمران منتقل کند.

 

سخنان ايشان: توحيد، اخالص، محبات باه خادا،  ياصل یبود و محورها« رفقا » کالمش در خطاب به حاضران  تكيه

و  يل بيت)ع(، انتظار فرج، و تحذير از محبات دنياا، خودخاواهحضور دايم، انس با خدا، خدمت به خلق، توسل به اه

 نفس بود. یهوا

آخر دبيرستان،  ی: در سالهاگويدياو م یهاجلسه يخود با جناب شيخ و چمونم يدرباره آغاز آشناي يدکتر ثبات یآقا

شدم و حدود ده ساا   با جناب شيخ آشنا -از فرانسه يفيزيك اتم یدکترا یدارا -گويا  يتوسط مرحوم دکترعبدالعل

 ،يافراد محدود و خصوص یبود مختصر، با تعداد يجلس. جلسه ايشان مکردميکم و بيش در جلسات ايشان شرکت م

جلساه را موقتااً تعطيال  آمدنديو اشخاص نامحرم به جلسه م شدينداشت، هرگاه جلسه پر جمعيت م يجنبه عموم

 : دنبا  مريد نبود.ييعن کرد؛يم

 

ها هام نباود، صاحبت یشان، جز چند کلمه صحبت و نصيحت و موعظه و سپس خواندن يك دعا چيزجلسات اي در

 شانيديمشابه ومكرر م یهابرخوردار بود که انسان هر قدر از آن صحبت يجلسه از بعد روحان يبود ول یتقريباً تكرار
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ايشاان هام  یهاشاين اسات، صاحبتباز هم تازه و دلن کند،ي. شبيه قرآن که انسان هر قدر تالوت مشديخسته نم

 صحبت تازه و مطبوع بود.

صاحبت  يو اگر احياناً کس کردينم یو دنيو یدر آن، صحبت از مسايل ماد يآن قدر روحانيت داشت که کس جلسه

« قرب به خدا » جناب شيخ در باب  یها. صحبتکردنديها احساس تنفر ماطرافيان، از آن صحبت کردياز ماديات م

 :گفتيم کرد؛يرا در دو کلمه خالصه م خدابود. ايشان قرب به « خدا  یسير به سو» و « ت به خدا محب» و 

 

از اين به بعاد هار  ،یکرديخودت م یبرا یکرديم ی: تاکنون هر کارييعن ؛يبايد از حاال اوسا )استاد( را عوض کن »

 «.بر سر خود نه، يار را در آغوش آر یپا» ترين راه به خداست خدا بكن و اين نزديك یبرا يکنيم یکار

 

 :يرسينم يبه جاي یاست، تا خداپرست نشو يانسان، از خود پرست یخودها همه

  يبا حبيب پيوست يز خويشتن رست گر

 کار و بار تو خام است سوزيتا ابد م ورنه

 

او انجاام  ياعمالات را باه دوسات و ي: او را دوست داشته باشيآن هم با محبت او؛ يعن ،ياو بكن یبرا يرا بايست کارها

بشر است، و ايان در ساايه مخالفات باا  یخدا سر همه ترقيات معنو یداشتن محبت به خدا، و انجام عمل برا ،يده

 يترقا ،يو زميانش نزنا ینميار يتا باا نفاس کشات ست،نفس است، بنابراين تمام ترقيات بشر در مخالفت با نفس ا

 . «يکنينم

 

 :ودفرميم يخودبين درباره

 

  خرنديجا تن ضعيف و د  خسته م اين

 ديمر است یاز آن سو يخود فروش بازار

 

 :فرموديم و

قيمت تو هماان  ينهايت است واگر دنيا رابخواه يقيمت تو ب يقيمت تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواه »

 .«یااست که خواسته

 

را  يهر کس ،يدهيم يمهمان يوقت خواهد،يببين خدا چه م هد،خوايدلم آن طور م خواهد،ينمو دلم اين طور م يه

 ،يرساينم يبه جاي يد  باش یهاپيرو خواهش يکه دلت بخواهد، تا وقت ييا هر کس يکنيکه خدا بخواهد دعوت م

خادا در د  تاو باشاد و حكومات کناد و الغيار. از  يتديمر را در آن راه نده، فقط بايس يد  خانه خداوند است، کس

 )ع( سؤا  کردند از کجا به اين مقام رسيديد  فرمود: يضرت علح

 

 «در دروازه د  نشستم و غير خدا را راه ندادم.  »

 

و حاالت ايشاان  يو سپس مناجات. مناجات ايشان بسيار شنيدن شديانجام م یمختصر ياز بيانات ايشان پذيراي پس

لكه يك معاشقه باا محباوب باود. در مناجاات چناان مجاذوب ب خواند،ينم يبود. دعا را ساده و به طور رسم يديدن

و با حضارت دوسات  زديضجه م کرد،يگريه م د از ته  جويد،ياش را مفرزند گم شده یمادر يمعشوق بود که گوي

 گفتمو داشت.
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ن ها و حااالتش نمايااکه عالئم و آثاارش در صاحبت یدارد، به طور يکه در بين دعا مكاشفات شدياحساس م يگاه

 یميل داشت که دوستان به زود شد،يسخت اندوهمين م رفتند،ي. از اين که رفقا مطابق انتظارش پيش نمگشتيم

 که: كردياز او سؤا  م رفتيم يارتيز هکه ب يچشم بازکنند، مالئكه را ببينند، ائمه )ع( را ببينند. کس

 

 «  یآيا آن وجود مبارك را ديد »

 

هم داشتند، بقيه هم افتان و خيزان باه  يپيدا کردند و مكاشفات يخوب یو حاالت معنو هم موفق بودند هايبعض البته

 .رفتنديدنبا  ايشان م

دعاهاا را خاوب  يمعاان آورد،يکه ديمران را هم سر حاا  ما یداشت به طور يهر حا  مناجات ايشان شور و حال به

يستشاير و مناجاات خمساه  یدعا داد،يتوضيح م يگاه كرد،يتكرار م يگاه کرد،يدر عبارات دعا تكيه م دانست،يم

 محبوب است. ايستشير معاشقه ب یو عقيده داشت که دعا خواند،يعشر را زياد م

و گرياه  خوانديدر عوض از کتاب طاقديس، مصيبت اهل بيت )ع( چند صفحه م کرد،يايام محرم کمتر صحبت م در

 .پرداختيو سپس به مناجات م کرديم

 

 

 

 

 یاطاعت خدا و مخالفت هو بر تأکيد

خداست و هر گاه او به اين مقصاد برساد  يو نمايندگ يشيخ معتقد بود که حكمت آفرينش انسان، خالفت اله جناب

 :فرموديباره منفس است، و در اين یکند و راه رسيدن به آن، اطاعت از خدا و مخالفت با هوا يکار خداي توانديم

 آمده: يدر حديث قدس »

 

 م! خلقت األشياء ألجلك و خلقتك ألجلي؛آد يابن

 «خودم آفريدم.  یتو آفريدم و تو را برا یفرزند آدم! همه چيزها را برا یا

 ؛يأو مثل يعبدی أطعني حتي أجعلك مثل »

 «کن، تا تو را مانند خود يا مثل خود بمردانم.  یمن از من اطاعت و فرمان بردار بنده

 

 ینفاس پيارو یايد، قدر خود را بدانياد و از هاواشاه ميوه ياهلل هستند، شما گالباين احاديث، رفقا شما خليفه  طبق

شاما، و شاما را  یبكنيد. خدا همه عالم را بارا يکار خداي توانيديکه م رسيديم ينكنيد و فرمان خدا ببريد و به جاي

 «به شما عطا فرموده است.  يزلتاست ببينيد که چه مقام و من خودش آفريده یبرا

 

 است که شيخ فرمود:  نقل

 

نشنيدم. تا ايان کاه از  یاچه آفريد  جواب قانع کننده یاز علما و اهل معنا پرسيدم: خداوند انسان را برا یااز عده »

است: إني خود خلق کرده ينمايندگ یسؤا  کردم، ايشان فرمودند: خداوند انسان را برا یشاه آباد يآيت اهلل محمدعل

 «فه. جاعل في األرض خلي

 :فرمودينرسيده، آدم نيست و م ياعتقاد داشت که تا انسان به مقام خالفت اله شيخ

 «آدم شدن خوب است.  ینوشيدن و ... انسان هم تنها برا یچا یغذا خوردن است و فنجان برا یقاشق برا »
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 :فرمودنديم مكرر

خيااط! شاما ايان  یبنا! آقاا یآقا دهد،يهم مانجام دهيد به شما  يخداوند به من کرامت کرده، شما هم کار خداي »

صد  یبه عشق خدا بزن و حواست در خدا باشد، و اين لباس را که متر زنيديو اين سوزن که م گذاريديکه م يخشت

 «بمو: اين را خدا داده. معرف خدا باش نه معرف خود!  ام،دهيصد تومان خر ینمو: من متر ،یتومان به تن دار

 يخصوص یرهنمودها

 یخداوند سبحان آن است کاه رهنمودهاا یکامل، در سير و سلوك به سو يبرجسته استاد و مرب یهاياز ويژگ ييك

و در حضاور  يعماوم یهاسالك در مراحل مختلف سلوك است، و ايان اقادام در جلساه یاو بر اساس نيازها يتربيت

 پذير نيست.ديمران امكان

با ياك نساخه و ياك دارو،  كننديرا که به او مراجعه م يهايبيمار توانديهر قدر متخصص و با تجربه باشد، نم پزشك

ممكن است در مورد دونفر کاه هار دو باه ياك  يخاص دارد. حت يدرمان، نياز به داروي یبرا یدرمان کند. هر بيمار

 ست.نيز همين گونه ا« جان» یهایبيمار درماندو نوع دارو تجويز شود.  يمبتال هستند به داليل یبيمار

 

را درمان کند کاه اوالً بداناد  ياخالق یهایبيمار توانديم ياخالق در واقع طبيب جان انسان است، او در صورت استاد

 مناسب درد را در اختيار داشته باشد. یچيست  و ثانياً دارو یبيمار يريشه اصل

ز اين خصوصيت برخوردار بودند، و نه ها هستند، به طور عموم اتربيت جان ي)ع( که مربيان اصل يبزرگ اله پيامبران

هار ياك از  يخصوص یبلكه از نيازها دادند،يمختلف تشخيص م یهارا در زمينه یجامعه بشر يعموم یتنها نيازها

 کامل داشتند. يافراد امت خود نيز آگاه

 

 :فرموديعليه السالم درباره اين خصوصيت پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله م يعل امام

 

او از هار  يداروها و لوازم پزشاك رفت،يو به سراغ بيماران م کرديخود گردش م يبود که با دانش پزشك يو طبيبا »

 يو گنما یکار ،یکاور یرا که به بيمار يهايو جان گرفتيقرار م یجهت آماده بود. و در موارد نياز مورد بهره بردار

 «حيرت بود.  يهايغفلت و جايماه یهاخانه یوستجاو با دارويش در ج بخشيد،يگرفتار بودند را شفا م

 

ها کاه باه گفتاه برخوردارند، آن يآنان هستند نيز از اين ويژگ یپيامبران و اوصيا يکه جانشينان حقيق يربان عالمان

 السالم:اميرالمؤمنين عليه

 

 حقيقة البصيرة و با شروا روح اليقين؛ يهجم بهم العلم عل »

 «اند. کرده و روح يقين را يافته یه آنها روب يبراساس بينش حقيق علم

 

 السالم آمده است:همان گونه که در کالم امام عليه البته

 

 اول ك و اهلل األقلون عدداً، واآلعظمون عنداهلل قدراً؛ »

 «ها برخوردارند، بسيار اندك است... ترين منزلتکه نزد خداوند متعا  از بزرگ ،يربان یآن علما تعداد
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 کامل يمرب اهميت

 نقل شده که فرمودند:  -عليه يرضوان اهلل تعال -يقاض يمرحوم آيت اهلل ميرزا عل از

کاه طالاب  ياهم آن چه در اين راه الزم است، استاد خبير و از هوا بيرون آمده و انسان کامل است، چنان چه کس »

پيدا کردن استاد اين راه، اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحاص بماذارد تاا  یراه و سلوك طريق خدا باشد، برا

 «است.کرده يط راکه به استاد رسيد، نصف راه  يپيدا نمايد، ارزش دارد. کس

 یکه او در اثار مباارزه باا نفاس، اخاالص و امادادها دهديشيخ به شاگردانش نشان م يخصوص یرهنمودها يبررس

را کاه در  يو نقاط کاور و مشاكل زايا يروح یدردها توانستيرسيده بود که م یکماالت معنو از یابه مرتبه ،ياله

هر کس که باا  یدرمان کند. اين واقعيت برا راها مناسب، آن یاتشخيص دهد و با نسخه آيديديمران پيش م يزندگ

 است. يشيخ آشناست، يك امر روشن و بديه يزندگ

 

 

 يو مصايب زندگ گناه

و باا بياان آن،  دياديرا م يزندگ یهایناشايست و گرفتار یارتباط کارها ،يو ديده برزخ يبا بصيرت الهشيخ  جناب

 يآنان را در جهات کمااالت انساان ،ياز اين روش سازندگ یگيرو با بهره  کرديگره از مشكالت و مصايب مردم باز م

 .نموديهدايت م

 

 

 به شما يحت شوديداده م نسيه

بازارش گله  یمعروف خدمت جناب شيخ رسيد و از کساد يمرحوم مرشد چلوي ی: روزگويديشيخ م از فرزندان ييك

 است که ما گرفتار آن شديم   يکرد و گفت: داداش! اين چه وضع

باره اوضاع فراوان بودند، اما يك هایو مشتر فروختيميسه چهار ديگ چلو م یخوب بود روز يوضع ما خيل يزمان دير

 ...  شودييك ديگ هم مصرف نم یپس رفتند، کارها از سكه افتاده، و اکنون روز ييك ييك هایمشتر زير و رو شده

 

 کرد و فرمود:  يتأمل شيخ

 «! يکنيرا رد م هایتقصير خودت است که مشتر »

 

 .دهميو نصف کباب به آنها م كنميم يها هم پذيراياز بچه يرا رد نكردم، حت يگفت: من کس مرشد

 

 مود:فر شيخ

 ! « یو از در مغازه بيرون کرد ینسيه خورده بود؛ بار آخر او را هل داد یبود که سه روز غذا يآن سيد چه کس »

 

آن سيد راه افتاد، او را يافت و از او پوزش خواست، و پاس از  يسراسيمه از نزد شيخ بيرون آمد و شتابان در پ مرشد

 نوشت: آن یاش نصب کرد و روبر در مغازه يآن تابلوي

 «!! شوديبه اندازه وسعمان پرداخت م يبه شما، وجه دست يحت شود،ينسيه داده م »

 

 

 کودك آزردن
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در منز  ادرار کرده باود و  -که اکنون حدود چهل سا  دارد  -ام از شاگردان بزرگوار شيخ گفت: فرزند دو ساله ييك

که به پزشك  یم پس از يك ساعت تب کرد، تب شديدماردش چنان او را زد که نزديك بود نفس بچه بند بيايد. خان

تب قطاع نشاد، بلكاه شاديدتر  يآن روز شصت تومان پو  نسخه و دارو شد، ول یمراجعه کرديم و در شرايط اقتصاد

شد. مجدداً به پزشك مراجعه کرديم و اين بار چهل تومان بابت هزينه درمان پرداخت کرديم که در آن روزگار بارايم 

 سنمين بود.

شب هنمام جناب شيخ را در ماشين سوار کردم تا به جلسه برويم همسرم نيز در ماشين بود، جناب شايخ کاه  ،یبار

 .شوديتب او قطع نم يهاست، تب کرده، دکتر هم برديم ولسوار شد، اشاره به خانم کردم و گفتم: والده بچه

 کرد و خطاب به همسرم فرمود: ينماه شيخ

 

 . «شوديبرايش بخر، خوب م یکن و چيز ياستغفار کن، از بچه دلجوي زنند،يبچه را که آن طور نم »

 کرديم تب او قطع شد!. چنين

 

 

 

 

 شوهر آزردن

 : کندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

آن زن فاوت  ی. پاس از چنادكرديشوهر را اذيت م يبود که شوهرش سيد و از دوستان جناب شيخ بود، او خيل يزن

 :فرمودندياب شيخ حضور داشت. بعد مکرد، هنمام دفنش جن

 

که خواستند او را دفن کنند اعماالش باه  يکه: خوب! مردم که مردم چطور شده!. موقع کنديروح اين زن جد  م »

در  يشد، همين که خانم فهميد که اين سگ بايد با او دفن شود، متوجه شد کاه چاه باليا يشكل سگ درنده سياه

ناراحت اسات لاذا از ايان  يزدن! ديدم که خيل ه، شروع کرد به التماس و التجاء و نعربر سر خود آورده يمسير زندگ

 «سّيد خواهش کردم که حاللش کند، او هم به خاطر من حاللش کرد، سگ رفت و او را دفن کردند! 

 

 

 خواهر ينارضايت

باه دليال  ياخته باود، ولابود بساز و بفروش، يكصد دستماه ساختمان س ي: مهندسكندياز فرزندان شيخ نقل م ييك

باه  تاوانميداشت، حكم جلبش را گرفته بودند. به منز  پدرم آماد و گفات نما یبد یزياد، شرايط اقتصاد یبدهكار

 مرا نبيند. يتا کس کنميام بروم، خود را پنهان مخانه

 با يك توجه فرمود:  شيخ

 

 «!کن  يبرو خواهرت را راض »

 است، يگفت: خواهرم راض مهندس

 «نه! » فرمود:  شيخ

 شاد،يبه ما رسيد، هزار و پانصاد توماان ساهم او ما یاپدرم از دنيا رفت ارثيه يکرد و گفت: بله وقت يتأمل يمهندس

 ام. رفت و برگشت و گفت: پنج هزار تومان دادم به خواهرم و رضايتش را گرفتم.يادم آمد که نداده

 فرمود: يسكوت کرد و پس از توجه پدرم
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 «نشده ... خواهرت خانه دارد   يهنوز راض: گويديم »

 گفت: نه، اجاره نشين است. مهندس

 :فرمود

 

 «کرد.  شوديرا به نامش کن و به او بده بعد بيا ببينم چكار م یارا که ساخته يهاياز بهترين خانه يبرو يك »

 توانم يگفت: جناب شيخ ما دو شريك هستيم چمونه م مهندس

 فرمود: شيخ

 

 «نشده است.  يرسد، چون اين بنده خدا هنوز راض ياين عقلم نمبيش از  »

 

 ها را به نام خواهرش کرد و اثاثيه او را در آن خانه گذاشت و برگشت.از آن خانه يآن شخص رفت و يك باالخره

 

 «حاال درست شد. » فرمود:  شيخ

 کرد.نجات پيدا  یها را فروخت و از گرفتارهمان روز سه تا از آن خانه یفردا

 

 

 

 

 

 

 مادر ينارضايت

شيخ  جويند،يم یاو با التماس چاره رونديبود، بستمان او نزد شيخ م صادر شده ياعدام چند نفر از جمله جوان حكم

 :گويديم

 

 «گرفتار مادرش است.  »

 

 نتيجه است. يب کنميرفتند، مادر گفت: هر چه دعا م یمادر و نزد

 «.ز او دلمير هستيد شما ا» : جناب شيخ فرموده: گفتند

 يپس از صرف غذا سافره را جماع کاردم و ررفهاا را در ساين ی: درست است پسرم تازه ازدواج کرده بود، روزگفت

شاما کنياز  یرا از دسات او گرفات و باه مان گفات: بارا يگذاشتم، به عروسم دادم تا به آشپزخانه ببرد، پسرم سين

 ام!نياورده

 فرزندش دعا کرد. روز بعد اعالم کردند: اشتباه شده، و آن جوان آزاد شد. يرهاي یمادر رضايت داد و برا سرانجام

 

 

 کارمند آزردن

که بدنم  داردياز آنها ارهار م ي. يكرسنديخدمت ايشان م ياز ارادتمندان شيخ، چند نفر از اداره داراي يمنز  يك در

 شود يمبتال به خارش شده و خوب نم

 فرمود: يپس از توجه شيخ
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 . «یارا اذيت کرده یازن علويه »

 

 !كننديگريه م زنيميهم به آنها م يتا حرف بافند،يم ياند بافتناند پشت ميز نشستهها آمدهشخص گفت: آخر اين آن

 شد که آن زن علويه در اداره آنها شاغل بوده و او با گفتار خود آن زن را آزرده است. معلوم

 فرمود: شيخ

 

 . «يابديبدن شما بهبود نم نشود، يتا او راض »

 

از دوساتان در  ي: در حيااط مناز  يكاگويادياست. او ماديمر از شاگردان شيخ نقل کرده ياين داستان را يك مشابه

نشساته باود. او کاه باه  کارديهم که در جلسه شيخ شرکت م يحضور شيخ نشسته بوديم. يك صاحب منصب دولت

ام است به اين پا درد مبتال شاده يبه شيخ کرد و گفت: جناب شيخ! من مدت بود روپايش را دراز کرده  یدليل بيمار

 ها کار ساز نيست نتيجه ندارد و دارو کنميم یسه سا  است هر کار

 کرد و فرمود: ياز حاضران خواست يك سوره حمد بخوانند، آنماه توجه يمطابق شيوه هميشم شيخ

 خياسات تاوبرا به دليل اين که نامه را بد ماشاين کرده يماشين نويسشما از آن روز پيدا شد که زن  یاين درد پا »

و از او  يو او را پيادا کنا یعلويه بود، دلش شكست و گرياه کارد. اکناون باياد بارو ياو زن ،یو سر او داد زد یکرد

 «تا پايت درمان شود.  يکن يدلجوي

 

 ن سرش داد کشيدم و اشكهايش درآمد.نويس اداره بود که مآن خانم ماشين ،يگوييمرد گفت: راست م آن

 

 

 

 

 

 

 حق پيرزن غصب

شايخ  خواهاد،يم یاز شيخ يار دهد،يخود را از دست م یحا  معنو ،ياز شاگردان شيخ که پس از صرف غذاي ييك

 فرمايد:مي

 

 «است. را غصب کرده يفالن تاجر پولش را داده که حق پيرزن ،یاکه خورده يآن کباب »

 

 

 

 

 ران )دشنام(به ديم اهانت

در حا  عبور بوديم که يك  يزاده يحي: يك روز با جناب شيخ و چند نفر در کوچه اماممويدياز شاگردان شيخ م ييك

 «خر!»دوچرخه سوار با يك عابر پياده برخورد کرد، عابر به دوچرخه سوار اهانت کرد و گفت: 

 شيخ گفت: جناب

 

 «!!بالفاصله باطن خودش تبديل به خر شد  »
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 که فرمود: کنديديمر از شاگردان از ايشان نقل م يكي

 

 یکه گار يهم افسار يابوي يدر حا  حرکت بود و شخص ياسب یو ديدم يك گار كردميبازار عبور م یاز جلو یروز »

نيز تبديل باه  يداد زد: يابو! ديدم گاريچ يگذشت، گاريچ یگار یاز جلو یدر دست داشت. ناگهان عابر کشيديرا م

 «و افسار دو تا شد!!  شد، يابو

 

 

 

 

 به حيوان يرحميب

باه آن  يرا بيازارد و يا حتا ياست. مسلمان حق ندارد حيواننسبت به حيوانات نكوهش شده يحت يرحمياسالم ب در

 :فرمايديم يناسزا بمويد! و از اين رو پيامبر اکر )ص( در حديث

 

 راً؛لو غفر لكم ما تأتون إلي البهائم لغفر لكم کثي »

 «است. از گناهان شما بخشوده شده یبر شما بخشيده شود بسيار کنيديکه بر حيوانات م يستم اگر

 

دارد، کاه  يها آدابمصرف، از نظر اسالم جايز است در عين حا  ذبح آن یاين که کشتن حيوانات حال  گوشت برا با

مانناد او  ينبايد حيوان را در برابر چشم حياوان از آداب ذبح اين است که يتا حد ممكن، حيوان کمتر رنج ببيند. يك

 سر بريد.

 )ع( فرمود: يکه امام عل چنان

 

 التذبح الشاه عند الشاه و ال الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه؛ »

 . «نمرديکه به او م يرا نزد گوسفند و شتر را نزد شتر ذبح نكن در حال گوسفند

 

است، و آثاار  يرحميو ب ياز نهايت سنمدل يمادرشان به شدت نكوهيده و حاک اين سر بريدن بچه حيوانات نزد بنابر

 انجام دهنده آن خواهد داشت. يبر زندگ یويرانمر

 ام در حا  مردن است، چه کنم نزد جناب شيخ آمد و عرض کرد: بچه ي: سالخکندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

 فرمود: شيخ

 

 . «یامادرش سربريده یرا جلو یبچه گاو »

 انجام دهد. یاو کار یالتماس کرد بلكه برا سالخ

 فرمود: شيخ

 «!اش بايد بميرد ام را سر بريده، بچه: بچهگويديم شود،ينم »

 

 یخودساز اساس

 

 توحيد است ،یخودساز اساس
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زکياه و ت یاست و راه رسيدن به آن از ديدگاه قارآن کاريم، خودسااز يدر حقيقت جامع همه کماالت انسان «فالح»

 :فرمايديمتعدد تأکيد م یهانفس است. خداوند متعا  پس از سوگند

 

 ﴾ 9 هيقدأفلح من زکها. سوره شمس آ ﴿

 «رسيد که تزکيه نفس کرد. « فالح»به  يکس »

 

 يو شاكوفاي« فاالح»اناد، مقدماه هادايت انساان آورده یاز جاناب خداوناد متعاا  بارا يآن چه پيامبران الها همه

را از کجا بايد آغاز کناد،  یدر تزکيه نفس، آن است که انسان دريابد خودساز ياست. مسأله اصل يانسان یاستعدادها

 چيست  یو اساس خود ساز

است، از اين رو نخستين پيام هماه « توحيد»و نخستين گام در راه تزکيه نفس  یاساس خودساز ،ياله ینظر انبيا از

 بود:« ال إله إال اهلل»پيامبران کلمه 

 

 ﴾ 25 هيآ اءيأرسلنا من قبلك من رسو  إال نوحي إليه أنه آل إله إآل انا فاعبدون. سوره انب و مآ ﴿

جز مان نيسات، پاس مارا  يکه خداي فرستاديميم ينفرستاديم ممر آن که به او وح یو ما پيش از تو هيچ پيامبر »

 «بپرستيد. 

 

 بود که: سخن پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله نيز با مردم اين نخستين

 

 يا أيها الناس! قولوا ال إله إال اهلل، تفلحوا؛ »

 «تا رستمار شويد. « ال إله إال اهلل: »ديمردم! بموي یا هان

 

 يو شاكوفاي یو رستمار« فالح»و موجب  یچه اساس خودسازتنها، گفتن کلمه توحيد کارساز نيست، و آن ،يسوي از

 انسان است. يحقيق است، حقيقت توحيد و موحد شدن يکماالت انسان

همچون فرشتمان  تواندياست که م نيرسيده ا -و کامل آن  يبه مفهوم واقع -آن که انسان به حقيقت توحيد  نشانه

 حضرت حق جل و عال باشد: يشاهد و گواه يمانم یدر کنار ذات خداوند ،ياله

 

 ﴾شهد اهلل أنه آل إله إال هو و المالئكه و أولوا العلم  ﴿

 «.جز او نيست  ياند که خدايشتمان و صاحبان دانش گواهفر خداوند،»

 

: خدايش رحمت کند! تمام همتش در تحصيل ال إله إال اهلل، و همه گفتاارش گويدياز شاگردان شيخ درباره او م ييك

 رسيدن به حقيقت اين کلمه طيبه بود. یبرا

آن چه را يافته باه ديماران منتقال  کرديش م: شيخ متخصص در اين رشته بود. و با تمام توان تالگويديم یديمر و

 برساند. یکند و شاگردان را به مرتبه توحيد شهود

 

 :فرموديم شيخ

 

او درست باشاد، اگار پاياه،  یبنا کند، ابتدا بايد زيرساز يتوحيد است. هر کس بخواهد ساختمان ،یاساس خودساز »

يد سير و سلوك خاود را از توحياد آغااز کناد، نخساتين نبود، آن بنا قابل اطمينان نيست، سالك با يمحكم و اساس

حقيقت توحيد را درك نكند و باور نكند که در وجود،  نسانبوده است. تا ا« ال اله اال اهلل » سخن همه پيامبران کلمه 
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دسات نخواهاد  ياست، باه کمااالت انساان يجز خداوند منشأ اثر نيست، و همه چيز جز ذات مقدس حق فان یچيز

 «ا درك حقيقت توحيد، انسان با همه وجود متوجه آفريدگار خواهد شد. يافت. ب

 

 :فرموديم همچنين

 «معرفت پيدا کن و با او معامله کن.  یخدا تو را صدا کند قدر ياگر بخواه »

موحد باشاد  توانديبايد راست بموييم. تا انسان خدايان دروغين را کنار نمذارد نم« ال اله اال اهلل : » گوييميم يوقت »

 یاست که د  انسان را بربايد، هار چياز کاه د  او را رباود، خادا یچيز« اله»و در گفتن ال اله اال اهلل راستمو باشد، 

 «گوييم: ال اله اال اهلل، بايد حيران او باشيم.  يم ياوست وقت

جز اين کلماه، نقاش  یقلب او چيزبرسد که در  يو انسان بايد به جاي گردديهمه قرآن به کلمه ال اله اال اهلل باز م »

 91 هياقل اهلل ثم ذرهم: بمو آن خداست سپس آنها را واگذار. سوره انعام آ ﴿نبندد و هر چه غير اوست رخت بربندد: 

﴾ .» 

است، و تا ايان ثمار را ناداده کامال نيسات، حاد  يانسان درخت توحيد است، ميوه اين درخت رهور صفات خداي »

در شما زنده شود. او  يکنيد صفات خداي ي: مظهر صفات حق شود. سعيبه خدا برسد؛ يعنکما  انسان اين است که 

 «است شما هم ستار باشيد ...  ستارکريم است شما هم کريم باشيد. او رحيم است شما هم رحيم باشيد. او 

 «اسم اعظم!  يانسان کارساز نيست، حت یاست، هيچ چيز ديمر برا يصفات خداي خورديآن چه به درد انسان م »

کاه در لحظاه قبال  یشاويمناد مابهره يخاص حاق تعاال یهاهر لحظه از عنايت ،ياگر در توحيد مستغرق باش »

 «خواهد داشت.  يحق هر دم تازگ یهاعنايت ،یابرخوردار نبوده

 

 

 يزداي شرك

توحياد؛  يدر شاعار اصالاز جان و د ، نخستين گام در راه رسيدن به حقيقت توحيد است. از اين رو،  يزداي شرکت

 است.راستين تقدم يافته  یخدايان دروغين، بر اثبات خدا ينف« ال اله اال اهلل : » ييعن

 ؛يو پرستش آناان در برابار ماؤثر حقيقا يو مؤثر بودن آنان در هست يخيال یدر برابر توحيد، اعتقاد به نيروها شرك

 : خداوند يكتاست.ييعن

گاه جماادات  کند،يو از غير او اطاعت م دانديمؤثر م يرا نيز در هست یديمر يكتا، یاست که جز خدا يکس مشرك

 .نمايديم ينفس خويش است و گاه هر سه را بردگ یو گاه بنده هوا کنديگاه از زورمداران اطاعت م پرستد،يرا م

باه  يز شارك زداياجا يرسيدن به حقيقت توحيد، راه ینظر اسالم هر سه نوع شرك مذکور نكوهيده است، و برا از

 مفهوم مطلق آن نيست.

نفاس  یاز هاوا ی: پيارويسوم؛ يعنا یترين گونه شرك، شرك به معنامهم و قابل توجه اين است که خطرناك نكته

 او  و دوم است: یو سرآغاز شرك به معنا يو قلب ياست. اين شرك سر منشأ موانع شناخت عقل

 

علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشوه فمان يهدياه مان  افرءيت من اتخذ الهه هواه و اضله اهلل علي ﴿

 بعد اهلل افال تذکرون:

گمراه کرده، و برگاوش و  داند،يخود گرفته و خداوند او را با اين که م یآن کس را که هوس خود را خدا یاديده آيا

 ( 23 هيآ هي! سوره جاثشويديآيا هوشيار نم کند ياو را هدايت م يدلش مهر زده، پس بعد از خدا چه کس

 

 :فرموديو م دانستيترين آفت توحيد مبر اين اساس، جناب شيخ بت نفس را خطرناك و

 

 «ها سر آن بت بزرگ است که در درون توست. همه حرف »
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 بمير! ينفست کشت با

مرا بردند نزد جناب شايخ.  نقل کرده که: يك روز« اصغر آقا پهلوان » معروف آن زمان به نام  یگيرها ياز کشت ييك

 من و فرمود: یايشان زد به بازو

 

 «!بمير يبا نفس خود کشت يپهلوان ياگر خيل »

 

 حقيقت شكستن بت نفس اولين و آخرين گام در زدودن شرك و رسيدن به حقيقت توحيد است. در

 

 

 گفتن يك نكته یبرا يمسافرت

جناب شيخ به کرمانشاه آمد، يك روز به مان فرماود: باه  يسالنقل کردند:  ياز مرحوم حاج غالم قدس یاهلل فهر آيت

به سكوت گذشت، مرحاوم ساردار  يکردم، مدت يبرويم، رفتيم و نشستيم. من جناب شيخ را معرف يمنز  سردار کابل

 بفرماييد که استفاده کنيم. یفرمود: جناب شيخ! چيز يکابل

 شيخ فرمودند: جناب

 

 «معلومات و مكتسبات خودش بيش از اعتمادش به فضل خداست.  که اعتمادش به يچه بمويم به کس »

گذاشت و سارش را آن  يکرس یگذشت، عمامه از سر برداشت و رو يساکت نشسته بود، لحظات يسردار کابل مرحوم

 قدر به ديوار کوبيد که من به حالش رقت کردم، خواستم مانع شوم، شيخ نمذاشت و گفت:

 «!را به او بمويم و برگردم ام که اين حرف ... من آمده »

 

 

 بار استغفار کن! هزار

اياران.  آماديهمه ساله يك ماه ما« حاج محمد»از اهل هندوستان به نام  ي: شخصکندياز فرزندان شيخ نقل م ييك

موقع حرکت قطاار، هار چاه دوساتش  ايستد،يبه نماز م یاو در گوشه شودينماز از قطار پياده م یدر راه مشهد برا

که داشته، نيم ساعت مانع از حرکت  يو با قدرت روح کندينماعتنا ! « افتديسوار شو! قطار راه م» که:  زنديد مفريا

 :گويديجناب شيخ به او م رسد،يو خدمت شيخ م گرددياز مشهد بر م ي. وقتشوديقطار م

 

 «هزار بار استغفار کن!  »

 چه  ی: براگفت

 فرمود: شيخ

 ! «یکرد يکار خطاي »

 به زيارت امام رضا رفتيم، شما را هم دعا کرديم.  ي: چه خطايفتگ

 فرمود: شيخ

 ! «يچنين کن يشيطان گولت زد، تو حق نداشت یمن بودم که ...! ديد يبموي ي. خواستيقطار را آن جا نمه داشت »

 

 

 رسيدن به حقيقت توحيد راه
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کناد، و باا شكساتن بات نفاس، ريشاه  يرك زدايخود را ش تواندياست که انسان چمونه م نيا يسوا  اساس اکنون

 شرك پنهان و آشكار را در وجود خود بخشكاند و به زال  توحيد ناب دست يابد 

 جناب شيخ اين است که: پاسخ

 

توحيد بهره ببارد، باياد باه  يبرسد و از معان يطالب راه نجات باشد و بخواهد به کما  واقع يبه نظر حقير اگر کس »

 «شبها، و چهارم: احسان به خلق.  يند: او : حضور دايم، دوم: توسل به اهل بيت )ع(، سوم: گدايچهار چيز تمسك ک

 

  محبت

 یخودساز یکيميا محبت،

را ياك جاا درماان  ياخالقا یهااياست، عشق به خداوند متعا  هماه زشات يو سازندگ یخودساز یکيميا محبت،

 کناديعشق، چنان عاشق را جذب معشاوق ما ی. کيميادهديو همه صفات نيكو را يك جا به عاشق هديه م کند،يم

 .نمايديکه هرگونه پيوند او را با هر کس و هر چيز جز خدا قطع م

 العابدين )ع( آمده است:مناجات محبين منسوب به امام زين در

 

 عنك حوالً؛ يانس بقربك فابتغ یذاق حالوه محبتك فرام منك بدالً و من ذا الذ یمن ذا الذ ياله »

تو انس گرفت و  يبرگزيد  و کيست که به قرب و نزديك یمحبت را چشيد و يار ديمر يمن! کيست که شيرين یخدا

 «تو را طلبيد ! يجداي

 

 جذاب است و چون درجان نشست  عشق

 در د  را ز غير دوست بست هم

 منسوب به امام صادق عليه السالم آمده است: يدر روايت و

 

اهلل رلماه، و المحاب أخلاص النااس ساراً هلل  یعبد أخاله عن کل شاغل، وکل ذکر ساو سر يحب اهلل إذا أضاء عل »

 و أصدقهم قوالً، و أوفاهم عهداً؛ ،يتعال

اسات.  يجز خدا تااريك یگرداند، هر ياد يته یبتابد، او را از هر مشغله ديمر یمحبت خدا هرگاه بر درون بنده ا نور

 «ها برعهد و پيمان. موترين مردمان و وفادارترين آندلداده خدا مخلص ترين بنده خداست و راست

 

 

 

 

 تحصيل خود خدا ،يحقيق یکيميا

 از جانب شيخ نقل شده که فرمود: يداستان جالب ،يحقيق یمحبت خدا و کيميا یکيمياگر درباره

 

در عاالم  دستميرم نشد، ساپس یرياضت کشيدم تا به بن بست رسيدم و چيز يدنبا  علم کيميا بودم، مدت يزمان »

از  كسارهي یخواهاد ساربلند يم یمعنا اين آيه عنايت شد که: من کان يريد العزه فلله العزه جميعا: هر کس سربلند

  10 هيآن خداست. سوره فاطر آ

 

 .خواستميکردم: من علم کيميا م عرض

 «ت شد. خواهند و حقيقت عزت در اين آيه است؛ خيالم راح يعزت م یشد که: علم کيميا را برا عنايت
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بنده شدند، پس از مالقاات گفتناد: دو  یروز بعد از اين جريان دو نفر ]اهل رياضت[ به در منز  مراجعه و جويا چند

ايم ماا را باه ايم، متوسل به حضرت رضا )ع( شادهايم و به بن بست رسيدهسا  است در زمينه علم کيميا تالش کرده

 اند!شما حواله داده

 آنان تعريف کرد و افزود: یفوق را برا تبسم کرد و داستان شيخ

 

 «هميشه خالص شدم، حقيقت کيميا، تحصيل خود خداست.  یمن برا »

 

 :خوانديدوستان م یعرفه را برا یدر اين باره، اين جمله از دعا يگاه شيخ

 فقد من وجدك؛ یماذا وجد من فقدك و ما الذ »

 «نيافت   که تو را نيافت چه يافت و آن که تو را يافت چه يکس

 

 

 هنر شيخ بزرگترين

 یخداست. شيخ در اين کيمياگر« محبت یکيميا» جناب شيخ و بزرگترين هنر او، دست يافتن به  يويژگ ترينمهم

 از بارزترين مصاديق:  يترديد، او يكتخصص داشت و بي

والذين ءامناوا أشاد حباا  ﴿و  ﴾ 54 هييحبهم و يحبونه: او دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند. سوره مائده آ ﴿

بود، و هارکس باه او  ﴾165ورزند. سوره بقره  يرا فقط به خداوند م ياند کما  محبت و دوست مانيهلل: آنها که اهل ا

 .برديمحبت م یاز کيميا یابهره شدينزديك م

 

 :فرموديشيخ م جناب

 

عاشق ممكن  ،ياست و محبت ذات يعارضاست، محبت فوق عشق است، عشق  يمحبت به خدا، آخرين منز  بندگ »

محبت اين گونه نيست، عاشق اگر معشوقش ناقص شد و کمااالت خاود را از  ياست از معشوق خود منصرف شود ول

 «دارد.  القهمادر به بچه ناقص خود هم محبت و ع يدست داد ممكن است عشق او زايل شود، ول

 

 :مفتيم و

 «به خداوند متعا  است. محبت عامل  زانيارزش اعما ، م زانيم »

 

 

 

 

 

 

 و فرهاد شيرين

 فرمود: يو م زديذهن شاگردان، به داستان شيرين و فرهاد مثا  م بيتقر یبرا گاه

 

تا پايان کار بايد هماين حاا  را  يدهيانجام م یبه ياد شيرين و به عشق او بود. هرکار زديکه م يفرهاد هر کلنم »

 «خدا باشد، نه خود!  همه فكر و ذکرت بايد ،يداشته باش
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 ندارد! یمشتر خدا

 :فرموديخدا! م یپيدا کردن برا یمشتر یشيخ برا گاه

 

 یخادا مشاتر يديمر هم همين طور باشند، ولا یهادارد، ممكن است امام یزياد یامام حسين عليه السالم مشتر »

و  خاواهميبمويد: که من خدا را ما يدآيم يکم است، کمتر کس هايشیکه مشتر سوزديخدا م یندارد! من دلم برا

 «با او آشنا شوم.  خواهميم

 

 :فرموديم گاه

 «!خداوند عاشق توست  ،يکه تو به خداوند محتاج يدر حال »

 

 آمده است: يحديث قدس در

 

 يا ابن آدم! إني احبك فانت ايضاً احببني؛ »

 «انسان! من تو را دوست دارم تو نيز مرا دوست بدار.  یا

 

 :فرموديم گاه

 «ها ما  اوست.  ييوسف خوش هيكل است، اما تو نماه کن ببين آن که يوسف را آفريد چيست، همه زيباي »

 

 

 

 

 

 

 بده! يعاشق درس

برهاان در  یمسلم و استاد مرحوح آقا یکه مجتهد ،ی: مرحوم شيخ احمد سعيدکندياز ارادتمندان شيخ نقل م ييك

من يك قبا بادوزد  مان جنااب شايخ را  یکه برا یدر تهران سراغ دارا يبه من گفت: خياط یدرس خارج بود، روز

 کردم و آدرس او را دادم. يمعرف

 ! ی! ما را کجا فرستاد یاو را ديدم، تا نماهش به من افتاد، گفت: با ما چه کرد ياز مدت پس

 : چطور، چه شده !گفتم

از کاارم  گرفاتيکاه انادازه ما يبدوزد، هنماام قبا یرفتم خدمتش که برا یکرد يکه به من معرف ي: اين آقايگفت

 پرسيد، گفتم: طلبه هستم.

 

 :گفت

 «  يدهييا درس م يخوانيدرس م »

 .دهمي: درس مگفتم

 :گفت
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 «  يدهيم يچه درس »

 : درس خارج.گفتم

 تكان داد و گفت: یسر شيخ

 «بده!  يخوب است، اما درس عاشق »

 

 له مرا دگرگون کرد!.با من چه کرد! اين جم دانميجمله نم اين

 

 

 

 ز پروانه بياموز! عشق

 که فرمود: کندياز شاگردان شيخ از قو  ايشان نقل م ييك

 

 -آماد دور چاراغ  یامن گرم او) خدا( و مشغو  مناجات تضرع و راز و نيااز باا معشاوق باودم. ديادم پرواناه يشب »

د و افتاد، اما جان نداد، با زحمت زياد مجادداً گردش کرد تا يك طرف بدن خود را به چراغ ز يه -سابق یگردسوزها

را هالك کرد، در اين جريان باه مان الهاام کردناد:  ودخود را حرکت داد و آمد و آن طرف بدنش را به چراغ زد و خ

و محبت باه معشاوق  یدر وجودت نباشد، حقيقت عشق باز يرا از اين حيوان ياد بمير، ديمر ادعاي ی! عشق بازيفالن

 «که اين حيوان انجام داد. من از اين داستان عجيب درس گرفتم، حالم عوض شد ... همين بود 

 

 

 

 

 محبت خدا یمباد

 

 خدا معرفت

 ترين مبدأ محبت خداوند متعا ، معرفت اوست. امكان ندارد انسان خدا را بشناسد و عاشق او نشود: ياصل

  يو دست از ترنج بشناس يببين گرش

 را زليخا يکه مالمت کن روابود

 :فرمايديعليه السالم م يحسن مجتب امام

 

 من عرف اهلل أحبه؛ »

 . «دارديکه خدا را بشناسد او را دوست م هرکس

 

  یيا شناخت شهود ،يدر اين باره اين است که کدام معرفت، موجب محبت خداست  معرفت برهان ياساس پرسش

 :فرموديشيخ م جناب

 

 بينادياگر عارف شاد م شود،ينسبت به خدا پيدا نكند عاشق نم یفت شهودتمام مطلب اين است که تا انسان معر »

. ساوره مردانناديم كيآنچه با او شر ايخدا بهتر است  ايءآهلل خير أما يشرکون: آ ﴿که همه خوبيها در خدا جمع است 

 «کند.  وجهدر اين صورت محا  است انسان به غير خدا ت ﴾ 59 هينمل آ
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»  ياست: يك یمعرفت شهود -جل و عال -ها نسبت به حضرت حق که معرفت آن برد،يام مکريم از دو طايفه ن قرآن

 «:اولواالعم »  یو ديمر« مالئكه 

 

 شهد اهلل أنه ال إله إال هو و الملكه و أولوا العلم: ﴿

 (18 هيجز او نيست، و فرشتمان و صاحبان دانش نيز. سوره آ  عمران آ يگواه است که خداي خداوند

 

 

 

 

 

 

 یشهود معرفت

ناپساند نيسات. اماام ساجاد علياه  یکارها يآينه د  از تيرگ یجز پاك ساز يراه ،یرسيدن به معرفت شهود یبرا

 :فرمايدياز آن حضرت نقل کرده م يکه ابوحمزه ثمال يالسالم در دعاي

 

 وأن الراحل إليك قريب المسافه و إنك ال تحتجب عن خلقك إال أن تحجبهم األعما  دونك؛ »

ممر آن که در پيشماه تو کارهاا  ،يات در حجاب نيستتو از آفريده يتو راهش نزديك است، و به راست یبه سو سالك

 «ناشايسته( حجاب شود.  ی)

 

ناشايسته از آينه د  پااك شاود،  یکارها یماست. اگر حجاب زنمارها یحجاب ندارد، حجاب از ناحيه کارها خداوند

 .گردديز و جل و عاشق او محضرت حق ع ید  شاهد جما  زيبا

  ييار ندارد حجاب و پرده ول جما 

 کرد يره بنشان تا نظر توان غبار

ناشايسته بايد د  از محبت دنيا پااك شاود، چاه ايان کاه،  ید  از حجاب کارها ینشاندن غبار راه و پاك ساز یبرا

 .هاستيمحبت دنيا مبدأ همه زشت

 

 

 محبت خداوند آفت

خدا بخواهد، مقدمه وصا  اوسات، و اگار  یت دنياست، در مكتب شيخ اگر انسان دنيا را برامحبت خداوند، محب آفت

اسات  يحال  و حرام نيست، البتاه باديه یميان دنيا يغير خدا بخواهد آفت محبت اوست. و در اين رابطه فرق یبرا

 ل اهلل عليه و آله فرمود:که پيامبر اکرم ص است. در حديث كنديحرام، انسان را بيشتر از خدا دور م یکه دنيا

 

 حب الدنيا و حب اهلل ال يجتمعان في قلب أبداً؛ »

 . «آينديخدا هرگز در يك د  گرد نم يدنيا و دوست يدوست

 

 :فرموديو م كرديم يدر مجلس خود، رو به شخص يو گاه بردينام م« پير زنه»شيخ هميشه دنيا را با مثل  جناب

 

 «! یاين پيرزنه شدهکه تو گرفتار ا بينميباز م »
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 :فرموديمكرر م شيخ

 

ام مارا بمويد که من با خدا قهر کارده آيديکس نم چيه گيرند،يپيش من، سراغ پيرزنه را فقط م آينديها که ماين »

 «!بده يبا خدا آشت

 

 

 

 

 

 

 خدانما د 

 :فرموديشيخ م جناب

 

ما خدا را نشان دهد! انسان هر چه را دوست داشاته کنيد د  ش يسع دهد،يد  هر چه را بخواهد همان را نشان م »

در بارزخ  يکاه چاه صاورت فهمناديو اهل معرفت با نظر به قلب او م شود،يباشد، عكس همان در قلب او منعكس م

همان زياد به پو  ياا ملاك و غياره پيادا کناد، القهگردد، يا ع یدارد، اگر انسان شيفته و فريفته جما  و صورت فرد

 . «دهندياو را تشكيل م يرت برزخاشياء، صو

 

 

 دنيا پرستان باطن

اهال دنياا، آخارت و اهال خادا چناين  يدرباره تصوير بااطن ديد،يمردم را م يشيخ که با ديده بصيرت باطن جناب

 :فرموديم

 

ا اسات، و آن کاه خادا ر يکه دنيا را از راه حرام بخواهد، باطنش سگ است، و آن که آخرت را بخواهد خنثا يکس »

 «بخواهد مرد است. 

 

 

 

 

 

 

 که تبديل به زن شدند! يمردهاي

بروم، سوار ماشاين  يخود حرکت کردم که جاي یمن از مطب دندان ساز ی: روزکندينقل م يحاج حسن توکل دکتر

آمد باال، سپس ديدم راننده زن است، نمااه کاردم  يتر از آن ماشين نمه داشت، جمعيتيا پيش يشدم، ميدان فردوس

است! خودم را جمع کردم و فكار کاردم  نهمه زن هستند، همه يك شكل و يك لباس! ديدم بغل دستم هم ز ديدم

پياده شد آن زن که پيااده شاد هماه  يام، اين اتوبوس کارمندان است. اتوبوس نمه داشت و خانمسوارشده ياشتباه

 مرد شدند!.

پياده شدم رفتم پيش مرحوم شيخ، قبل از اين کاه مان  از ماشين که ياين که ابتدا بنا نداشتم پيش شيخ بروم ول با

 بزنم شيخ فرمود: يحرف
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 «همه مردها زن شده بودند! چون مردها به آن زن توجه داشتند، همه زن شدند!  یديد »

 گفت: بعد

محبات اميرالماؤمنين علياه  يولا شود،يچشمش مجسم م یوقت مردن هر کس به هر چه توجه دارد، همان جلو »

 . «شوديباعث نجات مالسالم 

بينند و بشانود آن چاه را ديماران  يچقدر خوب است که انسان محو جما  خدا شود... تا ببيند آن چه ديمران نم »

 . «شنوندينم

 

 

 

 

 ميز چيست  آن

 ي: در مناز  مياز بزرگاگفاتيما -که مرحوم شد -« سيد جعفر» بود به نام  ي: مرد کفاشگويديم يدکتر ثبات یآقا

آن نداشتم که آن را آن جا بمذارم و در فكر بودم که آن را چكار کنم. شب شاد رفاتم  یبرا يمناسب یکه جاداشتم 

 جلسه، جناب شيخ که مرا ديد، آهسته گفت:

 

 ! « یاگذاشته -اشاره به د  او  -آن ميز چيست که آن جا  »

 

آن نداشتم، لاذا آن را اينجاا جاا  یبرا يي: جناب شيخ جاگويدييو م کنديم یاکفاش ناگهان توجه نمود، خنده مرد

 ام!.داده

 

 

 

 

 يبه اسرار اله رسيدن

 :فرمودياست، و م يخدا خواه ،يمقدمات دست يافتن به اسرار اله ترينيشيخ شيخ معتقد بود که اصل جناب

 

 «!دست يابد.  ياز اسرار اله یمحبت غير خدا در د  باشد، محا  است انسان به چيز یاتا ذره »

 

 

 

 

 از خدا هيچ مخواه غير

 :کندياز ارادتمندان شيخ از او نقل م ينخواهد، را از دو فرشته آموخته بود. يك یاين اعتقاد که: جز خداوند چيز شيخ

 

 دو فرشته با دو جمله به من راه فنا آموختند و آن جمالت اين بود: يشب »

 «!پيش خود هيچ ممو و غير از خدا هيچ مخواه  از

 :فرموديباره مدر اين  و

 هشيار باش، خلقت عالم ز بهر توست  »



 خدمات نوین صنعت پوشاک

www.rochi.ir 

 

 «شكست توست ياز خدا هر آن چه که خواه غير

 

 

 عقل و مرتبه روح مرتبه

 :فرموديشيخ م جناب

العقل ما » به موجب:  نمايد،ينكرده، عصيان حق را نم ياگر انسان در مرتبه عقل باشد، هيچ وقت از عبادت سرپيچ »

 «دارد.  -که بهشت باشد  -و در اين مرتبه، نظر به غير حق « سب به الجنان عبد به الرحمن واکت

 فقط نظر به حق دارد.« 29 هي: سوره حجر آيونفخت فيه من روح» به موجب  رسد،يکه به مرتبه روح م يموقع يول

 

 

 

 خدا! يخدا، حت یچيز برا همه

 شيخ ميفرمود: جناب

 

! اگر او نخواهد هيچ چيز مؤثر نيسات، و برگشات  یاممر از غير او چه ديده ! يخواهيانسان! چرا غير خدا را م یا »

 تو به اوست!

 اند شكرهاست در اين شهر که قانع شده چه

 !!يطريقت به شكار ممس شاهبازان

! خادا را بخاواه و هماه  یخاوري! چارا ايان قادر دور خاودت چارخ ما يکنايرا گذاشته، غير خدا تحصيل ما خدا

 «خدا را!  يحت خواهيميخود م یمقدمه وصو  او قرار بده، مشكل اين جاست که ما همه چيز را برارا  هايخواستن

 

 

 یمراتب تقو باالترين

 :گفتيم یدرباره مراتب تقو شيخ

 

 يبسيار خوب و بجاست، ولا یاعده یدارد، مرتبه نازله آن اتيان واجبات و ترك محرمات است که برا يمراتب یتقو »

 «نداشته باشد.  یخداست، بدين معنا که غير از محبت حق در د  چيز ريپرهيز کردن از غ ،یتقومراتب عاليه 

 

 

 

 

 

 

 يخداخواه مكتب

 شيخ معتقد بود که: جناب

مقصدش از مجاهده کماا   ياگر کس يحت رسد،يانسانيت نم یانسان د  را از غير خدا پرهيز ندهد به مقصد اعال تا

 يد.خود باشد به مقصود نخواهد رس
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 گيارم؛ينتيجاه نما کشاميما ي: هر رياضتگفتيو م خواستيو رهنمود م آمدينزد ايشان م ياين رو، اگر شخص از

 :فرموديم

 

 «است.  يايد، اين مكتب، مكتب نتيجه نيست، مكتب محبت است، مكتب خداخواهنتيجه کار کرده یشما برا »

 

 

 

 

 چشم د  بازشدن

اخاالص کامال و  ،يباا اسارار غيبا يکه راه باز شدن چشام و گاوش د  و آشاناي شيخ، باتجربه دريافته بود مرحوم

 :فرموديبه مفهوم مطلق است، و م يخداخواه

 

و آن چاه را  بينياديشاما ما بيننادياگر موارب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد آن چه را ديمران نما »

 . «شنويديشما م شونديديمران نم

 

الهياات آشانا  يو او را باه مباان دهاديشم د  خود را از غير خدا پرهيز دهد، خداوند به او نورانيت مااگر انسان چ »

 . «کنديم

 

 . «شوديخدا کار کند، چشم دلش باز م یبرا ياگر کس »

 !!«هم کر است و هم کور  خواهدينجاتتان دهد، تا انسان غير خدا را م یو کور یرفقا! دعا کنيد که خداوند از کر »

 

کامال  ياز ساالمت يجز از طريق قلب سليم ممكن نيست و قلبا یسخن ديمر، شيخ معتقد بود که: معرفت شهود به

جز خدا نخواهد، و اين همان رهنمود ارزشمند  یمحبت دنيا در آن نباشد و عالوه بر آن چيز یابرخودار است که ذره

 آيه کريمه:  فسيردر تامام صادق عليه السالم در تبيين قلب سليم است. آن حضرت 

 

 :فرمايديم 89 هيعطا کرده. سوره شعراء آ ميخداوند به او قلب سل كهياهلل بقلب سليم: بجز کس يمن أت إال

 سلم من حب الدنيا؛ یهو القلب الذ »

 «دنيا سالم باشد.  ياست که از دوست يسالم، قلب قلب

 

 فرمايد:مي یدر حديث ديمر و

 ربه، و ليس فيه أحد سواه، و کل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط؛ ييلق یالقلب السليم الذ »

که در آن شرك يا شك  يکه جز او در آن نباشد و هر دل ياست که پروردگارش را ديدار کند و در حال يسالم دل د 

 «باشد ساقط ]و بيمار[ است. 

 

 

 

 د  يباطن چهره

 :فرموديشيخ م جناب
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او باه هماان  يبه محض اين که غير خدا را در د  راه دهد، باطن برزخ بينديم داشته باشد ياگر انسان ديده باطن »

»  ،یقيمت نادار یو اگر خداخواه شد ،یاقيمت تو همان است که خواسته ياگر غير خدا را بخواه آيد،يم صورت در

 يآن چاه بخاواه و كنديم در تو تابش يانوار اله يخدا باش دراگر در تمام لحظات مستغرق « من کان هلل کان اهلل له 

 . «يبينيم يبه نور اله

 

 

 

 

 

 

 که همه چيز نزد او حاضر است! يقلب

 :فرموديشيخ م جناب

 

خدا آن جا بود همه آن چه  يخدا شد، خدا آن جاست، وقت یقلب تو برا يخدا باشد، وقت یکوشش کن قلب تو برا »

همه نزد تو خواهناد آماد، چاون خادا آن  ياراده کن مربوط به خداست در آن جا حاضر و راهر خواهد شد، هر وقت

همه نزد تو هستند... پاس کوشاش کان قلاب  دينهمكه و م يجاست، ارواح همه انبيا و اوليا آن جا هستند، اراده کن

 «!!خدا باشد، تا همه آن چه مخلوق خداست نزد تو حاضر باشند.  یفقط برا

 

 

 

 !کنديم يکه کار خداي يانسان

 د بود:شيخ معتق جناب

و  رساديما يجز خدا نخواهاد، انساان باه مقاام خالفات اللها یمحبت خدا بر د  غلبه کند، و حقيقتاً د  چيز اگر

 :فرمودي. و در اين باره مگرددياز او صادر م يخداي يکارهاي

 

ارناد، آهان را در آتاش بمذ يمثل اين که وقت شود،ياز جنس آن م ءيغلبه کند، آن شي یبر چيز ديمر یاگر چيز »

همچناين اسات کاار  شاود،يکه آتش بر آهن غلبه نمود، عمل آتش که سوزاندن باشد از آهن صادر ما يپس از مدت

 «خود!  یانسان با خالق و خدا

 :فرمودينيز م و

 

باشد، همه چيز را روح باه  يکه انسان خداي کنيميبلكه همان فطرت را پيدا م دهيم،يانجام نم یاالعادهما کار فوق »

انساان  ي. حاال بموييد ببينم: روح خادايکندي. روح خروس کار خروس را مکندي. روح گاو کار گاو را مدهدينسان ما

 «اشاره به همين مطلب است.  ﴾ يفيه من روح فختن ﴿بكند؛  يچه کار بايد بكند  بايد کار خداي

 

 

 

 

 د  يزداي آفت
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و تا معرفت حاصل نشاود، انساان  شود،يحاصل نم یرفت شهودد  از محبت غير خدا، مع يزداياين، جز با آفت بنابر

نيسات.  یاد  از محبت دنيا کار سااده یاين است که: پاك ساز يرو، مسأله اصل. از اينگردديعاشق کما  مطلق نم

 کرد  یسازپاك« پيرزن آرايش شده » د  را از عالقه به اين  توانيچمونه م

 ياو را باه حقيقات توحياد برسااند يكا توانديکند، با آن چه م يد  را آفت زداي تواندينظر جناب شيخ، آن چه م از

 :يپيشين بدان اشاره شد؛ يعن یکه در بخشها ياست، همان عوامل

 شبها، احسان به خلق. يدايم، توسل به اهل بيت )ع(، گداي حضور

 

 

 

 

 

 خدا يعاشق شيوه

در ايجاد انس به خدا و محبت به او  یاژهنقش وي« ه خلق احسان ب»  یشيخ در ميان همه عوامل ياد شده، برا جناب

مستضاعف و  یهامعتقد بود که راه محبت خدا، محبت به خلق خدا و خدمت به مردم، بخصوص انسان یقايل بود. و

 گرفتار است.

 اهلل عليه و آله فرمود: يحديث است که رسو  خدا صل در

 

 نفع عيا  اهلل و أدخل علي أهل بيت سروراً؛الخلق عيا  اهلل فأحب الخلق إلي اهلل من  »

را  یاخانواده خدا سودمند باشد و خانواده یاست که برا يترين مردم نزد خدا کسخانواده خدا هستند، محبوب مردم

 «شاد کند. 

 

 یترين مردم نزد خدا کيست  فرمود: سودمندترينشاان باراديمر است که از آن حضرت پرسيدند: محبوب يحديث در

 دم.مر

 

 ديمر آمده است که خداوند متعا ، در شب معراج به پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله فرمود: يدر حديث و

 يا أحمد! محبتي محبه الفقراء، فادن الفقراء و قرب مجلسهم منك ... فان الفقراء أحبائي؛ »

آناان نزدياك شاو زيارا فقارا  من، محبت فقراست، پس فقيران را به خود نزديك کن و به مجلاس ياحمد! دوست یا

 «دوستان من هستند. 

 

تا اين  رفتم؛يم« نكا»به  يها به خدمت آيت اهلل کوهستانجناب شيخ، مدت ي: با معرفگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 جناب شيخ را ديدم، فرمودند: رفتم،يرفتن به نكا به گاراژ ايران پيما، در ناصر خسرو م یکه يك روز صبح که برا

 

 «  یرويکجا م »

 . فرمودند:يکردم به نكا، نزد آيت اهلل کوهستان عرض

 «!!خدا را يادت دهم  ياست بيا برويم تا من روش عاشق یشيوه ايشان زاهد »

در  ،یاکه سنگ فرش بود بارد، در جناوب خياباان، در کوچاه -يفعل -يدست مرا گرفت و به خيابان امام خمين بعد

بچه و بزرگ، فقير و بيچاره در آن جا بودند، جناب شيخ باه آنهاا اشااره  یشد که تعداد مايان یارا زد، دخمه يمنزل

 کرد و فرمود:
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بود  یدرس زاهد ي!! درس تو اين است، نزد آيت اهلل کوهستانکنديها انسان را عاشق خدا مبه اين بيچاره يرسيدگ »

 «است.  يو حاال اين درس عاشق

 

و من آذوقه تهياه  داديشيخ نشان م رفتيم،يبيرون شهر م یجناب شيخ سراغ افراد از آن به بعد، حدود ده سا  با و

 .رساندميها مو به آن کردميم

 

 

 

 کماالت معنوی

 

 

 

 تعبد

 

تصاوف را  یهاداشت. او هيچ يك از فرقاه ياصول يطريقه سير و سلوك جناب شيخ با مسلك مدعيان طريقت، تفاوت

اهل بيت )ع( بود، از اين رو، نه تنها به واجبات، بلكه به مستحبات  یاز رهنمودهاقبو  نداشت. طريقه او تعبد محض 

 داد. ياهميت م

 يبعاد از رهرهاا هام گااه کارد،يمعموالً بيدار بود، بعد از آفتاب حدود نيم ساعت تا يك ساعت استراحت م سحرها

 .نمودياستراحت م

 :فرموديبا اينكه خود اهل کشف و شهود بود م شيخ

 

در مكاشفات يقين نداشته باشيد و هيچ وقت بر مكاشفه تكيه نكنيد. هميشه بايد رفتار و گفتار امامان را المو قارار  »

 «دهيد. 

 

 : کرديبه اين آيه کريمه تمسك م يعموم یهادر جلسه يشيخ در تأکيد بر تعبد و عمل به احكام اله جناب

 يرا اساتوار ما تاانيکناد و گامها يما تاانياري ديکن یاريخداوند را أن تنصروا اهلل ينصرکم و يثبت اقدامكم : اگر  ﴿

 ﴾ 7 هيسوره محمد )ص( آ -گرداند

 :فرموديم و

 

 «خدا، عمل به احكام او و تمسك به سنت پيامبر اوست. ینياز است، يار يخدا ب »

 «بشر مؤثر نيست.  يو تعال يترق یهيچ چيز مثل عمل به احكام برا» فرمود:  يم و

 :رمودفيم و

 

 «خود را بايد با ) خدا ( عوض کنند. « من » ها همه کارشان خوب است، فقط مقدس »

 «رسند.  يم ي( خود را کنار بمذارند به جاي ي) خودخواه تيّاگر مؤمنين من: » فرموديم و

 

 : فرموديم و

معنا به خدا واگذار نمايد، خداوناد او و سليقه خود را کنار بمذارد و خود را به تمام  یاگر انسان تسليم خدا شود، رأ »

 «کند. يخود تربيت م یرا برا
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 تقليد

تقلياد  -از مراجاع تقلياد معاصار خاود ييكا -مسلك تعبد، شيخ در احكام مقلد بود، و از آيات اهلل حجات  براساس

 :فرموديتقليد خود م یبرا يو در ارتباط با انتخاب اين شخصيت علم کرد،يم

 

 «حجت بود.  یهواتر آقا يراجع تقليد را ديدم، از همه ببه قم رفتم، م »

 

 ديمر فرموده بود:  يدر نقل و

 «است. يديدم سينه اش از حب جاه و رياست خال »

 

از دوساتان شايخ  ي. يكاداشاتياند بر حذر ماکه از اين طريق عدو  کرده يهايشيخ دوستان خود را از فرقه جناب

 ف از او پرسيدم. شيخ فرمود:از اين طواي ي: درباره يكگويديم

 

در دسات داشات،  کارديآنهاا حرکات ما یرا که در جلو يشيطان مهار شخص آيند،يم یاکربال بودم ديدم طايفه »

 «ها کيستند  گفتند: ..... پرسيدم اين

 

ت از نظار که در سير و سلوك از طريقه اهل بيت)ع( فاصله دارند، هر چند بر اثر رياض يشيخ معتقد بود، کسان جناب

 بر آنان بسته است. يمعارف حقيق یدست يابند، اما درها يهايبه مقامات و توان ،يقدرت روح

رفتاه باوديم، در  یاطراف ر یاز کوه ها يكي« شهربانو يب يب» که: با پدرم به کوه  کندياز فرزندان شيخ نقل م ييك

 داشت، پدرم به او فرمود: يادعاهاي یاز اهل رياضت برخورديم، و يبين راه اتفاقاً به شخص

 

 «تو باالخره چيست   یهاحاصل رياضت »

 

نماود و باه  يرا برداشت و آن را تبديل به گالب يزمين قطعه سنم یشخص با شنيدن اين سخن، خم شد و از رو آن

 پدرم تعارف کرد و گفت: بفرماييد ميل کنيد!

 فرمود:  پدرم

 ! « یو چه کرده ا  یخدا چه دار یبرا بمو ببينم ،یمن کرد یخوب! اين کار را برا »

 

 با شنيدن اين سخن به گريه افتاد ... . مرتاض

 

 

 خدا یکار برا ارزش

 که فرمود: کندياز دوستان شيخ از او نقل م ييك

 

دو بچاه باا هام دعاوا  يشاب کاردم،يو حمد و سوره مردم را درست ما نشستميها مدر مسجد جمعه تهران، شب »

من نشست، من از فرصت استفاده کاردم،  یاين که کتك نخورد آمد پهلو یها که مغلوب شد براآناز  ييك كردند،يم

نزدم آماد و گفات: مان علام  ياش را پرسيدم، و اين کار آن شب، همه وقت مرا گرفت. شب بعد درويشحمد و سوره

 !يواب کار ديشب خود را به من بدهام به شما بدهم، مشروط به اين که ثکيميا، سيميا، هيميا و ليميا دارم، و آماده
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 .«!یداديخورد به من نم يها به درد ماو پاسخ دادم: نه! اگر اين به

 

 

 يبا رياضت غير شرع مخالفت

دسات  یاسالم عمل کند، به همه کماالت و مقاماات معناو يحقيقتاً به احكام نوران يشيخ معتقد بود اگر کس جناب

از ارادتمندان ايشان  يرخالف سنت و روش مذهب است، به شدت مخالف بود. يكکه ب يهايخواهد يافت. او با رياضت

 شدميجداگانه مشغو  ذکر م يام، در اتاقعلويه مسراز ه یمشغو  رياضت بودم و با کناره گير ينقل کرده است: مدت

بارد، پاس از دق از دوستان مشترك، مرا به ديادن جنااب شايخ  يپس از چهار پنج ماه، يك خوابيدم،يو همان جا م

 الباب، به محض اين که شيخ مرا مشاهده کرد، بدون مقدمه گفت: 

 

 «بمويم !  يخواهيم »

 

 سرم را پايين انداختم، بعد شيخ متذکر شد که:  من

 

ها و اذکاار را بازن گااراژ! ياك جعباه ... ايان رياضات  یااست با همسرت کرده و او را ترك کرده یاين چه رفتار »

 «و برو پيش عيالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقيبات معموله.  بمير يشيرين

 

 يحكمات از دلاش ما یهاخالص عمال کناد، چشامه ياگر چهل روز کس کنديکه تأکيد م يشيخ به احاديث سپس

 جوشد اشاره کرد و فرمود: 

 

 . «نمايديا مپيد يخاص يخود عمل کند قطعاً روشن يچهل روز به ورايف دين يطبق اين احاديث، اگر کس »

 

 خود بازگشت. يمعمول يشخص به توصيه شيخ رياضت را رها کرد و به زندگ آن

 

 خمس حساب

: شايخ، شاريعت و طريقات و گوياديدر توصيف تعباد ايشاان ما -از شاگردان جناب شيخ  ييك -حميد فرزام  دکتر

 ين حرف ايشان به بنده اين بود که: ها پشت پا به شريعت زند. اولحقيقت را با هم داشت، نه اين که مانند درويش

 

 «برو حساب خمست را بكن  »

 

 یباياد بارو» و گفات: «  يگاذرقل» در  -رحماه اهلل علياه  - يفرستاد نزد مرحوم آيت اهلل آقا شيخ احمد آشتيان مرا

فاتم کساب کاردم! و چاه چيزهاا ديادم!... ر يبود! آيت حق بود و من از او چه فيوضاات یو چه مرد« خدمت ايشان 

 که داشتم کردم. یخدمت ايشان و حساب کلبه محقر

 ازيو ن نماز

جهات  نينبود ممر بد ني، حضور قلب در نماز است. و ا خيشدگان مكتب جناب ش تيبرجسته ترب یهايژگياز و يكي

 نمازگزار باشند. قتاًيعالقمندان او حق ديکوش يقائل نبود و م يروح نماز ارزش چندان يجسد ب یبرا خيکه ش

 

 نماز آداب
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وجود دارد کاه هار چهاار ماورد برگرفتاه ازماتن قارآن و  يدرباره نماز چهار نكته اساس خيجناب ش یرهنمودها در

 است: ياسالم ثياحاد

 

 عشق

نمازگزار بايد از راز و نيااز باا  برد،يشيخ معتقد بود همان گونه که عاشق از سخن گفتن با معشوق خود لذت م جناب

 اند.چنين يهمم ياله یند. او شخصاً چنين بود و اولياخود احساس لذت ک یخدا

 :فرماينديخدا ) ص( لذت خود از نماز را اين گونه توصيف م رسو 

 

الظمآن المااء، و إنّ  يالجائع الطعام، و إل يالصالة کما حبّب إل يجعل اهلل جل ثناؤه قرة عيني في الصالة، و حبّب إل »

 إذا شرب روی، و أنا ال أشبع من الصالة؛ الجائع إذا أکل شبع، و إنّ الظمآن

نور ديده مرا در نماز قرارداد و نماز را محبوب من گردانيد، همچنان که غذا را محبوب گرسانه و  -جل ثناؤه -خداوند

و تشنه هار گااه آب بنوشاد سايراب  شوديآب را محبوب تشنه ) با اين تفاوت که ( گرسنه هر گاه غذا بخورد سير م

 . «شوميمن از نماز سير نماما  شود،يم

 

در نمااز، مثال ياك  ديادمي: خدا شاهد است که من ماگويديسا  با او بوده م ياز شاگردان شيخ، که حدود س ييك

 عاشق در مقابل معشوقش ايستاده، محو جما  اوست.

 

 

 ادب

 داده است. یت بسياراست که اسالم به آن اهمي ياز مسايل يبودن نمازگزار در محضر آفريدگار متعا ، يك مؤدب

 :فرمايديالسالم در اين باره مسجاد عليه امام

 

و حق الصالة أن تعلم أنها وفادة إلي اهلل عز و جل، و أنك فيها قائم بين يدی اهلل عز و جل فاذا علمات ذلاك قمات  »

باين يدياه بالساكون و مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، و المعظم لمان کاان 

 حقوقها؛بقلبك و تقيمها بحدودها و  هايالوقار، و تقبل عل

عزوجل و است و تاو باا نمااز در پيشاماه خداوناد عاز و جال  ینماز، وارد شدن بر خدا ينماز اين است که بدان حق

ار و بيمنااك و بيناوا و ذليل و حقير، راغب و راهب و اميدو یابايد همچون بنده ،يپس چون اين را دانست ،یاايستاده

و آن  يو با د  به نمااز رو کنا يبا آرامش و وقار بايست یاهکه در مقابلش ايستاد يو به احترام کس يکننده باش یزار

 . «یآور یرا با رعايت شرايط وحقوقش، به جا

 

 :فرمايديشيخ درباره ادب حضور م جناب

ه خود را از خدا قطع نكن، در نماز مؤدب باش در نماز باياد سراغ انسان، يادت باشد که توج آيديشيطان هميشه م »

که اگر سوزن هم به تو بزنند تكاان  یابه گونه ،يباش یاخبردار ايستاده يکه در برابر شخصيت بزرگ يهمانند هنمام

 ! «ینخور

 

يزنياد، فرماوده لبخند م ديخوان يکه نماز م يسخن را جناب شيخ به فرزندش در پاسخ اين سؤا  که: شما موقع اين

 : مويدياست. فرزند جناب شيخ م

 

 !رسدي: زورت نمگويديکه لبخند ايشان به شيطان است، که با لبخند به او م زنميحدس م من
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 :فرموديخالف ادب در محضر آفريدگار، معلو  وسوسه شيطان است وم يجناب شيخ معتقد بود که هر حرکت ،یبار

 

 «!! زنديبوسه م خاراند،يسان در نماز مکه ان يشيطان را ديدم بر جاي »

 

 قلب حضور

اهلل  ياست، و از اين رو پيامبر اکارم صال ينماز، ياد خدا و حضور صادقانه د  نمازگزار در محضر قدس حق تعال باطن

 :فرمايديعليه وآله م

 

 ال يقبل اهلل صالة عبد ال يحضر قلبه مع بدنه؛ »

 . «پذيرديدنش حضور ندارد، نمرا که دلش با ب یانماز بنده خداوند

 

قبل از اقامه نماز جماعت، حاضران را آماده نماز با حضاور قلاب کناد.  کرديم يشيخ با توجه به اين نكته، سع جناب

 نماز او نمونه يك نماز با حضور قلب بود.

و قيافاه  رسايدميه ديار ماک يبا طمأنينه و با آداب بود و گاه ي: نمازشان خيلگويديحميد فرزام در اين باره م دکتر

 ،يقيافه نوران ،يبر اندامشان مستول یاانمار لرزه ديدمي( م شدميايشان رد م یکه از جلو يايشان را در نماز ) در حال

حواسشان کامالً جمع نماز بود و سرشان پايين، استنباطم اين اسات  مفتند،يبودند که م یرنگ پريده و غرق در ذکر

 به اندازه سرسوزن در دلش نبود. يحت ،يکه جناب شيخ هيچ شك

 :فرمودنديبه من م ي: گاهگويديديمر از شاگردان شيخ م ييك

 

، «اشهد أن ال اله أال اهلل وحده ال شريك له :» يگوييدر تشهد که م  يموييدر رکوع و سجود چه م يداني! ميفالن »

!  یسر و کار ندار ﴾أرباب متفرقون  ﴿! آيا با  یندار يه! آيا به غير خدا توج ینفس ندار یآيا هوا  يموييآيا راست م

» 

 

 بر نماز او  وقت مواربت

 :فرمايديشده است، امام صادق عليه السالم م يبر نماز گزاردن در او  وقت تأکيد فراوان ياحاديث اسالم در

 

 فضل الوقت األو  علي اآلخر کفضل االخرة علي الدنيا؛ »

 «آخر وقت، همچون فضيلت آخرت است بر دنيا. او  وقت ) نماز( بر  فضيلت

 

 .فرموديپنجمانه را در او  وقت بخواند و ديمران را نيز بدان توصيه م یشيخ مقيد بود که نمازها جناب

 

 

 ماند ينمازش تا االن نم نيامام حس نوکر

بااره شايخ در ايناز جنااب  يخااطره جاالب ،يسيدقاسم شاجاع یتوانا، حجت االسالم والمسلمين، جناب آقا خطيب

 یهاداشاتم روضاه يو چون لحان ساخن گرما رفتميمنبر م ي: من از دوران مدرسه و ابتدايفرماينديدارند. ايشان م

نكوگويان )خيااط( نرسايده باه  يشيخ رجبعل قاهفتم ماه به منز  جناب مرحوم آ یاز جمله روزها رفتميرا م یزياد

و برايشاان  شادنديها جمع مااتاق دست چ ، خانم رفتيم،يها که باال مپله. از رفتميبازارچه، بعد از کوچه سياهها م
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اتاق جناب شيخ هم طبقه پايين آن قرار داشت. آن زمان سيزده ساله بودم و هناوز باه حاد  خواندم،يروضه ماهانه م

 بودم. رسيدهبلوغ ن

دساتش باود و  يهااييخ برخورد کردم، کالهاولين بار با جناب ش یبعد از اتمام منبر به طبقه پايين آمدم و برا یروز

 گويا عازم بازار بود، سالم کردم، يك نماه به صورت من کرد و فرمود:

 

 !!«ماندياهلل عليه و آله و نوکر امام حسين عليه السالم نمازش تا االن نم يپسر پيغمبر صل »

 

ودم و تا آن ساعت نماز نخواناده باودم، باه که دو ساعت به غروب مانده بود و آن روز مهمان ب ي: چشم، در حالتگفتم

 يمحض اين که به صورتم نماه کرد، اين حالت را در من ديد و گوشزد فرمودند. اين مطلب موجب شد که من ماواقع

 -آهن فاروش باود  يحكيم یکه مثالً در منز  آقا -يشاندر مجالس ا يدر همان دوران قبل از بلوغ و بعد از آن گاه

اسات، چاون اطالعاات  يمطاالبش الهاام کنادياين مرد صحبت که م کردمياحساس م ين نوجوانو از هما رفتميم

کاه هناوز هام مان از ايشاان  یبطور فرمود،يتمام مخاطبين را مجذوب م کرديصحبت م يوقت ينداشت، ول يعلم

 :فرموديکه هميشه در ذهن من است اين که م يجمله، از کلمات منخاطرات و سخن دارم. 

 

شرك است، فقط ياك ضامير حااکم  كنديحكومت م« ما»و « من»بمذريد، آن جا که در کارها کلمه « ما»کلمهاز  »

 «و اگر از آن ضمير بمذريد ضماير ديمر شرك است. « هو»است آن هم ضمير

 

 .کرديدر قلب و فكر انسان مسكن م کرد،ياين طور کلمات را مرحوم جناب شيخ بيان م يوقت

 

 آفت نماز خشم،

 است که:جناب شيخ نقل شده از

 

درك فضيلت نمااز او   یبرا -کردميتهران عبور م روسيدر اوايل خيابان س یغروب از نزديك مسجد يحوال يشب »

از نور اطراف سر او را گرفته، پايش  یامشغو  اقامه نماز است و هاله يوارد شبستان مسجد شدم ديدم شخص -وقت

او پديادار  یدر نماز بارا يدارد که چنين حالت ياتو مأنوس شوم ببينم چه خصوصيخود فكر کردم که بعد از نماز با ا

پيدا کرد و  يبا خادم مسجد بمو مموي یاست. پس از پايان نماز همراه او از مسجد خارج شدم نزديك درب مسجد، و

 «حو شد! سرش م یبه او پرخاش کرد و به راه خود ادامه داد، پس از عصبانيت ديدم آن هاله نور از رو

 خوف

 يژگايو نيبرجساته تار ميشده است و قرآن کار ديتاًک ارياز خداوند متعا  بس تيبر خوف و خش ينصوص اسالم در

 قابل جمع است   تيمحبت با خوف وخش ايسؤا  مطرح است : آ نيداند حا  ا ياز خداوند م تيعلما را خش

 

 بيم از خدا یمعنا

ناشايساته  یبايم از گنااه و کارهاا یاين است که بيم از خدا باه معناا ينكته در تفسير خوف و خشيت اله نخستين

 :فرمايديعليه السالم، م ياست، امام عل

 

 ال تخف إال ذنبك، ال ترج إال ربك؛ »

 «از گناه خود مترس و جز به پروردگار خويش اميد مبند.  جز

 

 خدا نترس! از
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 بود، از او پرسيد:در اثر خوف دگرگون شده اش برخورد که چهره يعليه السالم به شخص يامام عل یروز

 «تو را چه شده   »

 !.ترسميمرد پاسخ داد: از خدا م آن

 فرمود: امام

 

بيم داشاته بااش! خادا را  یکه به بندگانش کرده ا يدر کيفر ستم هاي يبنده خدا! از گناهت بترس و از عدالت اله »

نكن! سپس از خدا نتارس! کاه او باه  يه صالح توست نافرماندر آن چه به تو تكليف کرده اطاعت کن، و در آن چه ب

 . «دهديو بيش از آن چه سزاوار است کيفر نم کند،يهيچ کس رلم نم

 

 

 

 !يجداي بيم

هيچ کس نبايد از خدا بترسد، بلكه ما بايد از خود بترسيم که گرفتار دستاورد اعما  ناشايسته خود نمرديم.  بنابراين،

، در کيفر اعما  ناصواب، با ترس ديمران متفاوت اسات، آناان کاه محبات غيار خادا را از د  خدا یليكن ترس اوليا

آنهاا  ی. باراترسندياند، و اطالعات آنان از خدا نه از ترس دوزخ و نه به اميد بهشت است، از آتش فراق مبيرون رانده

علياه الساالم ، در  يخدا، امير مؤمناان علا یتر است، از اين رو امام اولياعذاب جدايي از خدا، از آتش دوزخ دردناك

 :گويدينيايش م

 

فل ن صير تني للعقوبات مع أعدائك، و جمعت بيني و بين أهل بالئاك و فرقات بيناي و باين أحبائاك و أوليائاك  »

 فهبني يا الهي و سيدی و موالی و ربي صبرت علي عذابك فكيف أصبر علي فراقك !؛

و مياان مان و  ،يو با اهل باليت يك جا جماع کنا ،يم در جرگه دشمنانت قرار دهاگر مرا به خاطر کيفر گناهان پس

من و پروردگار من! گيرم که بار عاذاب  یمن و موال یمن و آقا یخدا یپس ا ،يافكن يخود جداي یدوستان و اوليا

 «تو چمونه تاب بياورم   يتو صبر کنم، اما بر جداي

 

 شيخ در توضيح اين آيه کريمه: جناب

 ربهم خوفا و طمعا؛ يدعون

  16 هي. سوره سجده آخواننديبيم و طمع م یرا از رو پروردگارشان

 

 :فرموديم

 

الساالم در اين خوف و طمع چيست  خوف فراق و طمع وصل اوست، قرينه اين معنا فرماايش اميرالماؤمنين عليه »

اماام ساجاد  یاست، و همچنين دعاا «فهبني يا الهي ... صبرت علي عذابك فكيف أصبر علي فراقك » کميل:  یدعا

 نفسي و إليك شوقي...؛ يووصلك من» السالم: عليه

 «. «توست. یمن است و اشتياق من به سو یتو آرزو وصا 

 

 

 نپذيرفتن محبوب بيم

ها را نپسندد بيم دارند. بيم آنان از اين است که مبادا محبوب آن كنند،يبا اين که به ورايف خود عمل م ياله یاوليا

 .رديو آنها را نپذ
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 ﴾والذين يوتون مآ ءاتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلي ربهم راجعون  ﴿

پروردگارشاان  یهايشان هراسان است که به ساوو د  دهنديکه آن چه را بايد )انجام( بدهند، )انجام( م يو کسان »

  60سوره مومنون آيه . « گردنديباز م

 

کاه کماا   يجانماه و غير قابل تحمل اسات، مساأله پاذيرش محباوب ياله یاوليا یهمان ميزان که درد فراق برا به

 ها اهميت دارد.آن یمطلق است برا

 

 :گويدياز شاگردان شيخ م ييك

 )جناب شيخ( به من گفت: یروز

 

 «کند   يکه آرايش م ی! عروس، خود را برايفالن »

 داماد. یکردم: برا عرض

 «  یفهميد: » فرمود

 کردم. سكوت

 :فرمود

 

 ياو را به بهترين شكل آرايش کنند تا مورد پساند دامااد واقاع شاود، ولا کننديشب زفاف، فاميل عروس تالش م »

او اين است که اگر شاب وصاا  نتوانسات نظار  يدارد که ديمران متوجه نيستند، نمران يعروس در باطن، يك نمران

 چه کند از او پيدا کند،  یداماد را جلب کند و يا داماد حالت انزجار

خايف و نماران نباشاد ! آياا  تواندياو مورد قبو  خداوند متعا  واقع شده يا نه، چمونه م یکارها دانديکه نم یابنده

 «وجهه پيدا کردن ميان مردم !  یو برا« خود» یيا برا يکنيآراسته م« او» یتو خود را برا

 

 : گوينديمردند م ياموات وقت »

 هياآورم. ساوره مومناون آ یصالح بجاا يعمل دي( تا شا اي: خداوندا مرا بازگردان ) به دنارجعون لعلي أعمل صلحا رب

  100و  99

 «صالح آن است که خدا بپسندد، نه اين که نفس تو آن را امضا کند.  عمل

 

 :فرموديترس و واهمه داشت و م ياين رو، جناب شيخ هميشه از مالقات با حق تعال از

 

. سوره نازعاات ديبترس تيعز ربوب شماهيوأما من خاف مقام ربه: و هر کس از حضور در پ ﴿د که خدا خود ترس ندار »

 «بر سر کنيم   يما مورد قبولش نشود چه خاک یاگر او ما را نپسندد و کارها ﴾ 40 هيآ

 

 :گفتي: شيخ مگويديشيخ م فرزند

 

خدايا! ما را هام بخار و  - خرميقراضه و شكسته م: من، گويديو م آيديکه طرف م -ها خدايا! ما را هم جزو قراضه »

 «قبو  کن. 

 

 اذکار
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مختلاف، مكارر بار آن  یهاداشت، کاه باه مناسابت يشيخ درباره ذکر و ياد خداوند متعا  يك رهنمود اساس جناب

ه مهام، مسأل ياست، ول ي. هر چند اين رهنمود، چنان که توضيح خواهيم داد برگرفته از احاديث اسالمکرديتأکيد م

 شيخ درباره آن است. يتجربه شخص

 ياو، و تجربه درون یهااو، يافته یهاو اين عبد صالح، به دليل آن است که گفته ياين مرد اله یهااهميت گفته اصوالً

 اوست.

 

 دايم حضور

خداوناد تربيت کند که آنان خود را در هار حاا  در حضاور  یاشيخ اصرار داشت که شاگردان خود را به گونه جناب

 اهلل عليه و آله است که فرمود: يمتعا  ببينند. و اين در واقع، همان سخن مهم و سازنده پيامبر اکرم صل

 

 اذکروا اهلل ذکراً خامالً، قيل: و ما الذکر الخامل  قا : الذکر الخفي؛ »

 «و پنهان.  يرا با ذکر خامل ياد کنيد، عرض شد: ذکر خامل چيست  فرمود: ذکر خف خدا

 

 از آن حضرت آمده است: یحديث ديمر در

 

 يفضل الذکر الخفي الذی ال تسمعه الحفظة علي الذی تسمعه سبعين ضعفاً؛ »

 «که فرشتمان نمهبان نشنوند، هفتاد بار بهتر است از آن ذکر که آنان بشنوند.  يخف ذکر

 

انساان اسات.  يه آن در سازندگو آشكار، به دليل اهميت و نقش تعيين کنند يبر ذکر جل يذکر خف یو برتر فضيلت

و به خصوص تداوم آن بسيار مشكل است. از اين رو امام محمد باقر عليه الساالم  يآسان است، اما ذکر قلب يذکر زبان

 :برديترين کارها نام ماز سخت ياز آن به عنوان يك

 

ذکر اهلل علي کل حا ، و هو أن يذکر ثالث من أشد ما عمل العباد: إنصاف المؤمن من نفسه، و مواساه المرء أخاه، و  »

إن الذين اتقاوا ﴿اهلل عز و جل عند المعصية يهم بها فيحو  ذکر اهلل بينه و بين تلك المعصية، و هو قو  اهلل عز و جل 

 ﴾مبصرون  مإذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فاذا ه

انسان به برادرش و به يااد خادا باودن  يبندگان است: انصاف داشتن مؤمن، کمك مال یترين کارهاچيز از سخت سه

در هنمام روبرو شدن با گناه و تصميم به انجام آن، خدا را باه يااد آورد،  يدر همه حا  و آن به اين معناست که آدم

 یکاه پرهيزگاار ي: کساانفرماياديعز و جل کاه ما یخدا خنو اين است س دارديپس ياد خدا او را از آن گناه باز م

و( بيناا  بينناديو )در پرتو يااد او راه حاق را ما کنندياز شيطان به آنها برسد خدا را ياد م یاسوسهچون و کنند،يم

 . «گردنديم

 

 يترين واجاب الهارا ساخت يديمر، امام صادق عليه السالم ضمن اين که انصاف و مواساات و ذکار دايما يحديث در

هام ذکار خادا  ينيست؛ هر چند ذکار زباان يحا ، ذکر زبانکه مقصودم از ياد خدا در هر  فرمايديتصريح م داند،يم

 :شوديمحسوب م

 

أما إني ال أقو : سبحان اهلل، والحمدهلل، و ال إله إله اهلل، و اهلل أکبر، و إن کان هذا من ذاك، ولكن ذکار اهلل فاي کال  »

 موطن إذا هجمت علي طاعته أو معصيتة؛
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و الحمدهلل و ال إله إله اهلل و اهلل اکبر، نيست. اگار چاه ايان هام ذکار  من از ياد کردن خدا، گفتن: سبحان اهلل منظور

 «است.  ياست، اما منظور، به ياد خدا بودن، در هنمام روبرو شدن با طاعت و عصيان اله

 

 یبارا يکه بسيار دشوار است اين است که انسان خود را در هر حا  در محضر حاق ببيناد، اگار چناين حاال یچيز

 آفريدگار خود وادار نمايند. ينفس و شيطان بر او غبله کنند و او را به نافرمان ید، امكان ندارد هواانسان پيدا شو

 

 از نفس و شيطان يرهاي راه

 :فرموديشيخ م جناب

 

و اتصاالت از  يکه در حضاور او باشا يجز توجه به خدا و حضور دايم نيست، تا زمان ياز شر نفس، راه يرهاي یبرا »

 «ردد نفس قادر بر فريب تو نيست. خداوند قطع نم

 

 از اوقات ضمن اشاره به اين آيه کريمه: یشيخ در بسيار جناب

 

 يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؛ ومن

  36 هيبمماريم که همنشين اوست. سوره زخرف آ ياو شيطان یرحمان د  بمرداند، برا یهرکس از ياد خدا و

 

 :فرموديم

 

سان توجهش از خدا قطع شود، نفس و شيطان که در کمين او هستند، قلب را تصرف نموده و کار خاود را هرگاه ان »

 . «کننديشروع م

 

 

 از من بردار! دست

 از شاگردان شيخ از ايشان نقل کرده که: ييك

 

 نفس خود را در عالم معنا ديدم؛ به او گفتم: دست از من بردار! »

 «و را هالك نكنم از تو دست نخواهم کشيد! که من تا ت يداني: ممر نمگفت

 

که وارد د  شد، در نخستين گام، د  را  ييا خدا هنمام گردد،ياز طريق تداوم ذکر و ياد او، بر د  ناز  م ياله فيض

 .کنديو آن را آماده گرفتن فيض از فياض مطلق م دهديشستشو م ينفسان یهايو آلودگ يشيطان یهااز وسوسه

 :فرمايديعليه السالم در اين باره م ين علمؤمنا امير

 

 أصل صالح القب اشتغاله بذکر اهلل؛ »

 «د ، اشتغا  آن به ياد خداست.  يشايستم ريشه

 

اناواع  ،یو باا ايان آزاد شاودياسنان از اسارت نفاس و شايطان آزاد ما ،ياحساس حضور دايم در محضر حق تعال با

 عليه السالم فرمود: يعلکه امام  گردد،يجان درمان م یهایبيمار
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 ذکر اهلل مطرده الشيطان؛ »

 «خدا ماية راندن شيطان است.  ياد

 ذکر اهلل دواء أعال  النفوس؛ »

 «هاست. خدا داروی بيماريهای جان ياد

 يا من اسمه دواء و ذکره شفاء؛ »

 «آن که نامش داروست و يادش شفا.  یا

 

 

 خدا در خواب! ياد

از افراد جلسه مهمان بوديم، بعد از صارف ناهاار هماه باه  ي: يك روز که ناهار در منز  يكگويديم يدکتر ثبات یآقا

در  کاردم،ياستراحت پرداختند من که دراز کشيده بودم و چشمانم بر هم بود به ياد خدا بودم و در اين رابطه فكر ما

 :به دوستان توصيه کرد که ديديمن بود و مرا م یاين موقع جناب شيخ که روبرو

 

 «به ياد خدا باشيد.  يدر خواب هم بايست »

 

 

 از برزخ! يپيام

 خدمت ايشان بودم فرمود: ی: روزکندياز دوستان شيخ نقل م ييك

 

خواهيد فهميد؛ هار  يکه اين جا بياي ياين جا چه خبر است! هنمام دانيدي: نمگفتيرا در برزخ ديدم که م يجوان »

 «است! به زيان شما تمام شدهايد که به غير ياد خدا کشيده ينفس

 

 

 به دو ذکر اهتمام

و دريافته باود کاه ايان  دادياهميت م يخيل« صلوات»و « استغفار»: شيخ به مويدياز ارادتمندان جناب شيخ م ييك

 :فرموديدوذکر، دو با  پرواز سالك است. شيخ م

 

 . «بوسدياهلل عليه و آله لب او را م يلزياد صلوات بفرستد، به هنمام مرگ، رسو  خدا ص يهر کس در طو  زندگ »

 

 

 غلبه بر نفس یبرا

 «ال حو  و ال قوة إال باهلل العلي العظيم » بر ذکر:  مداومت

 «يا دائم يا قائم : » ذکر

 «اللهم لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان » بار ]يا يكصد بار  13سر کوبي نفس های سرکش  برای

 «زکي الطاهر من کل آفة بقدسه يا » شب يكصد بار  هر

 

 

 بر وسوسه شيطان هنمام ديدن نامحرم غلبه
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را بعد از ديادن « محمد و آله  ييا خير حبيب و محبوب صل عل» ذکر  ي: جناب شيخ رجبعلکنديفرزام نقل م دکتر

تاا از وسوساه شايطان  و بارها اين ذکر را به بنده سفارش و توصيه فرمودند دانستندينا محرم بسيار مؤثر و کارساز م

 :گفتنديدر امان باشم، م

 

! اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پاايين ياگر خوشت نيايد که مريض افتد،يچشمت به نامحرم م »

نيستند، هر چه کاه  يها دوست داشتنها چيه، ايناين خواهم،ي: خدايا من تو را ميعنيبينداز و بمو: يا خير حبيب...؛ 

 ... «دينشا ينپايد دلبستم

 

 

 محبت خداوند یبرا

 خداوند متعا  در د . يايجاد دوست یبار صلوات تا چهل شب برا هزار

 

 

 باطن یصفا یبرا

بااطن  یدست يافتن به صفا یرا برا« حشر»سوره  يو تالوت شبانماه« صافات»سوره  يشيخ تالوت صبحماه جناب

 .دانستيمفيد م

 :فرمودنديکه به من م گويدياز ارادتمندان شيخ م ييك

 .باشديدر آيات آخر اين سوره مبارکه م يحشر را هر شب بخوانم و عقيده داشتند که اسم اعضم اله سوره

 

 

 عصر )عج( يتشرف به محضر ول یبرا

 آيه کريمه:  قرائت

قدم صدق داخال  أدخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا: بارالها مرا به رب

 هياو مدد کار باشد عطا فرما. سوره اساراء آ اريکه دائم  يو حجت روشن رتيو خارج گردان و به من از جانب خود بص

 يكصد بار تا چهل شب. 80

الساالم تشارف از شاگردان شيخ، از طريق مداومت بر اين ذکر، خدمت امام زماان عليه ينقل، تعداد قابل توجه طبق

 :شودينمونه به دو مورد اشاره م یاند. براهر چند در هنمام تشرف، امام عليه السالم را نشناختهاند، پيدا کرده

 

 

 يآيت اهلل زيارت تشرف

تشارف  یشاهر، بارا یدر مهاد يزياارت یکه: جناب شيخ به مرحوم آيت اهلل آقاا کندياز شاگردان شيخ نقل م ييك

پاس « است که اشاره شاد  یراهراً همان ذکر» داده بودند  يدستور العمل -فرجه يعجل اهلل تعال -عصر يخدمت ول

 دادم و موفق نشدم  اماز انجام آن به شيخ مراجعه کرد و عرض کرد که دستور العمل را انج

 کرد و فرمود: يتوجه شيخ

 

کل به شما فرمود: انمشتر در دست چ  کراهت دارد، و شما گفتيد:  یسيد خوانديديکه در مسجد نماز م يهنمام »

 «مكروه جائز، هم ايشان امام زمان عليه السالم بودند. 
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 داريك مغازه  تشرف

تشارف باه محضار اماام زماان علياه  یاز آن دو بارا ييك شوند،يم یخانواده سيد يدار زندگدار عهده  نفر مغازه دو

و ياك  آيديه سيد نزد او ماز فرزندان خانواد ي. پيش از شب چهلم، يكکنديالسالم ذکر سفارش شده شيخ را شروع م

 -دار ديمراشاره به مغازه  -هم هست، يما را شناخته، فالن ط: مادرت هم فقگويديدار م. مغازه خواهديقالب صابون م

 زنند،ي: شب که خوابيدم، ناگهان متوجه شدم که از داخل حياط مرا صدا مگويدياز او بميريد! اين شخص م توانيديم

را باز کاردم،  منز نديدم، مجدداً خوابيدم، باز مرا به اسم صدا کردند ... تا سه بار، دفعه سوم، در را  يبيرون آمدم کس

 :گويديخود را پوشانده است و م یرو یديدم سيد

 

 «برسيد.  يشما به جاي خواهيميم يهايمان را اداره کنيم، ولبچه توانيميما م »

 

 

 هایرفع مشكالت و درمان بيمار یبرا

حال  یاز آيات قرآن و جمالت ادعيه به همراه صلوات را به عنوان ذکار، و بارا ي: جناب شيخ بعضمويديفرزام م دکتر

 مانند: فرمودند،يتوصيه م هايمشكالت و درمان بيمار

 

 «.رب إني مغلوب فانتصر و إنت خير الناصرين  »

 داشتم، فرمودند اين ذکر را بمويم: یگرفتار يمن زمان خود

 «ني الضر و أنت أرحم الرحمين رب إني مس »

 «ها ذکر است و با صلوات بمو. اين: » فرمودنديم و

 :فرمودنديم شدند،يهايمان بيمار ماگر بچه يا

 «محمد و آ  محمد.  يبمو: يا من اسمه دواء، و ذکره شفاء صل عل »

 

 

 دفع گرما و سرما یبرا

دفع خطر شدت گرما  یمعظمه، حضورشان عرض کردم برا : در سفر او  حقير به مكهگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 دفع خطر سرما و گرما تعليم کردند: یچه بايد کرد  ايشان توسل به اين آيه را برا

 

 المحسنين؛ یابراهيم* کذلك نجز يعل سالم

  110و  109 هينيكوکاران را پاداش خواهيم داد. سوره صافات آ نيبر ابراهيم، اين چن سالم

 ابراهيم؛ يبردا و سلما علنارکوني  يا

 69 هيآ اءيآتش، بر ابراهيم سرد و سالمت باشد. سوره انب یا

 انتظار

 عج  -عصر يويژه به حضرت ول ارادت

و انتظار فرج و رهاور آن بزرگاوار  -ارواحنا فداه -عصر يبارز جناب شيخ، ارادت ويژه به حضرت ول یهاياز ويژگ ييك

 فرمود: يبود. او م

 

که ما امام زمان)عج( را از خود بيشتر دوست داريم، و حا  آن که اين طور نيست، زيارا  کننديارهار ماغلب مردم  »

خود. همه دعاا کنياد کاه خداوناد مواناع  یاو کار کنيم نه برا یاگر او را بيشتر از خود دوست داشته باشيم، بايد برا

 « کند.  يكمبارك ي وجودرهور آن حضرت را برطرف کند و د  ما را با د  آن 
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 مرا به او برسانيد سالم

 گفت،ينم« وعجل فرجهم » گويد: او خود هميشه متوجه آن بزرگوار بود، ذکر صلوات را بدون از شاگردانش مي ييك

در اواخار عمار کاه  شاد،يفرج برگزار نم یو دعا برا -فرجه يعجل اهلل تعال -جلسات ايشان بدون تجليل از امام عصر

 مفت:يبه دوستان م روديل از فرج از دنيا مقب کردياحساس م

 

 «اگر موفق به درك حضور حضرتش شديد، سالم مرا به او برسانيد. » 

 

 

 خواسته مهم

جاز فارج  يکه خدمت ايشان بودم، احساس نكردم کاه خواساته مهما ي: درسالهايکندياز دوستان شيخ نقل م ييك

جز فرج آقا از خداوند تقاضاا  یاالمكان چيز يکه حت داديم عصر)عج( داشته باشد. به دوستان هم تذکر يحضرت ول

 -فرجاه يعجال اهلل تعاال -عصار يولا فارجاز  يدر جناب شيخ قوت داشت که اگر کسا ینكنيد، حالت انتظار تا حد

 .گريستيو م شديمنقلب م كرديصحبت م

 

 

 رسيدن به معشوق یمورچه برا تالش

درك  یشخص منتظر بود، هر چناد عمارش بارا يو آراستم ي: آمادگکه جناب شيخ بر آن تأکيد داشت يمهم نكته

 :کردياز حضرت داود )ع( نقل م ينباشد. و در اين باره حكايت يزمان حضور آن بزرگوار کاف

و باه  دارديخاك بر ما یرا ديد که مرتب کارش اين است که از تپه ا یموچه ا يآن حضرت در حا  عبور از بيابان »

دارم کاه  ياز خداوند خواست که از راز اين کار آگاه شود ...، مورچه به سخن آمد کاه: معشاوق د،ريزيم یديمر یجا

 است! داده قرارآن تپه در اين محل  یشرط وصل خود را آوردن تمام خاکها

و آياا  ،ياين تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل کنا یخاکها يتوانيم يفرمود: با اين جثه کوچك، تو تا ک حضرت

 عمر تو کفايت خواهدکرد !

 ام!خوشم اگر در راه اين کار بميرم به عشق محبوبم مرده يول دانم،يگفت: همه اينها را م مورچه

 «او.  یاست برا ياينجا حضرت داود )ع( منقلب شد و فهميد اين جريان درس در

 

حاق  تيحاا  انتظاار را باا مشا عصر)عج( باش و يبا همه وجود در انتظار ول» اصرار داشت که:  شهيهم خيش جناب

 «همراه کن. 

 

 

 یدر شهرر یدوز پينه

در خدمتشان بودم و راجع به فرج ماوال اماام زماان )ع( و خصوصايات انتظاار  ی: روزگويدياز شاگردان شيخ م ييك

 صحبت بود، فرمودند:

 

 -نداشات، مساكن او هام  یدتارك زباان، عياا  و اوال ،یقفقاز يبه نام امامعل -راهراً -یبود در شهرر یپينه دوز »

جز فرج آقا در وجودش نبود. وصيت  یااند. خواستهاز او نقل نموده یاالعادهدر همان دکانش بود، حاالت فوق -راهراً
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دفن کنند. هر وقت باه قبار ايشاان توجاه کاردم  -یشهرر يحوال -شهربانو يب يکوه ب یکرد بعد از مرگ او را در پا

 «ست. ديدم امام زمان )ع( آن جا

 

 

 منتظر يجوان برزخ

 :گويديم يشيخ به هنمام دفن جوان جناب

 

جوان گشود، پرسيدم: اين جوان آخرين حارفش چاه باود   یبن جعفر)ع( آغوش خود را برا يکه حضرت موس ديدم

 گفتند: اين شعر

 «شه خوبان تو به فرياد رس  یمنتظران را به لب آمد نفس ا »

 

 

 عصر عليه السالم يولبا مردم و ديدار حضرت  انصاف

 

ها رياضات کشايد و در . مدتبردياهلل بود و از عدم توفيق رنج م تيزيارت حضرت بق یاز دانشمندان در آرزو یمرد

 مقام طلب بود.

آستان علويه معروف است که هر کس چهل شب چهارشنبه مرتبااً  ینجف اشرف ميان طالب حوزه علميه و فضال در

خاود را آنجاا بمازارد، ساعادت  یيق پيدا کند که به مسجد سهله رود و نماز مغرب و عشاو بدون وقفه و تعطيل، توف

ها در اين باب کوشش کرد و خواهدشد. مدت یوتشرف نزد امام زمان عليه السالم را خواهد يافت و اين فيض نصيب 

ياضات در مقاام کساب و از مقصود نديد. سپس به علوم غريبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و باه عمال ر یاثر

ها به حكم آنكه شبها بيادار ماناده و در ساحرها نالاه ينديد. ول یها کشيد و اثرها نشست و رياضتطلب برآمد، چله

. حالات شاديما یو بارقه عنايت، بدرقه راه و مشتينمايان م ياز اوقات برق يپيدا کرد و برخ يرانيتداشت، صفا و نو

 شنيد يم يقيو دقا ديديم يحقايق داديخلسه و جذبه به او دست م

 

خدمت امام زمان عليه السالم ميسر نخواهد شد، ممار آن کاه  ياز اين حاالت او را گفتند: ديدن تو و شرفياب ييك در

 در راه انجام مقصود، آسان نمود ي. هر چند اين مسافرت مشكل بود، وليبه فالن شهر سفر کن

 

و  يو هفتم يا س يآن جا نيز به رياضات مشغو  گرديد و چله گرفت، روز ساز چندين روز بدان شهر رسيد و در  پس

قفال سااز  یاهلل، امام زمان عليه السالم در باازار آهنماران، در دکاان پيرمارد تيهشتم به او گفتند: اآلن حضرت بق

 نشسته است، هم اکنون برخيز و شرفياب باش

 

کرد و بر در دکان پير مرد رسيد و ديد حضرت اماام  يراه را ط که در عالم خلسه خود ديده بود، یشد و به طور بلند

چون سالم کردم، جاواب  گويند،ياند و با پير مرد گرم گرفته و سخنان محبت آميز معصر عليه السالم آن جا نشسته

 است، تماشا کن یفرمودو اشاره به سكوت کردند، اکنون سير

 

را نشان داد گفات: آياا  يقد خميده داشت، عصا زنان، با دست لرزان، قفلرا که ناتوان بود و  ياين حا  ديدم پيرزن در

 پو  احتياج دارم يکنيد، که من به سه شاه یاز من خريدار «يسه شاه»خدا اين قفل را به مبلغ  یممكن است برا

 «يو عباساد»خواهر مان! ايان قفال  یعيب و سالم است، گفت: ا يمرد قفل ساز، قفل را نماه کرد و ديد قفل، ب پير

نيست، شما اگر ده ديناار باه مان بدهياد مان کلياد ايان قفال را « ده دينار»ارزش دارد زيرا پو  کليد آن بيش از 
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نيست، بلكه من به پو  آن نيازمندم، شما  ینياز دانقيمت آن خواهد بود. پير زن گفت: نه مرا ب يو ده شاه سازميم

 کنميا ماز من بخريد من شما را دع ياين قفل را سه شاه

 

دارم، چرا ماا  مسالمان را ارزان بخارم و  يمسلمان یگفت: خواهرم! تو مسلمان، من هم دعو يبا کما  سادگ پيرمرد

 يارزش دارد من اگر بخواهم منفعت ببرم باه هفات شااه يرا تضييع کنم، اين قفل اکنون هم هشت شاه يحق کس

 يخاواهيمنفعات باردن، اگار ما يشااه ياكست بايش از ا يانصاف يمعامله ب يکنم، زيرا در دو عباسمي یخريدار

است، من چون کاسب هساتم و  يآن دو عباس يکنم که قيمت واقع يو باز تكرار م خرميم يمن هفت شاه ،يبفروش

 امارزان خريده يبايد نفع ببرم يك شاه

 

هايچ کاس باه ايان  ويم،گايناراحت شده بود که من خودم م گويد،يکه اين مرد درست م کرديپيرزن باور نم شايد

و ساه  گيارديکنند، زيرا مقصود من با ده دينار انجام نما یخريدار ينشد، من التماس کردم که سه شاه يمبلغ راض

 پو  به آن زن داد و قفل را خريد! يپو  احتياج من است، پير مرد هفت شاه يشاه

 

 پير زن بازگشت، امام عليه السالم مرا فرمود چون

 

الزم  يبشويد تا ما به سراغ شما بياييم، چله نشين یو سير را تماشا کرد، اين طور باشيد و اين جور یعزيز! ديد یآقا

ندارد، رياضات و سفرها رفتن احتياج نيست، عمل نشان دهيد و مسلمان باشايد  ینيست، به جفر متوسل شدن سود

ام، زيرا اين پير مارد ديان دارد و نتخاب کردهپير مرد را ا ينکنم، از همه اين شهر من ا یتا من بتوانم با شما همكار

که داد، از او  باازار ايان پيارزن عارض حاجات )کارد( و چاون )او را( محتااج و  ياين هم امتحان شناسد،يخدا را م

نكارد و ايان پيار  ینيز خريدار يسه شاه ياند، همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هيچ کس، حتنيازمند ديده

 کنميو از او تفقد م آيميممر آن که من به سراغ او م گذرديبر او نم یاخريد هفته يشاه مرد به هفت

 

 حج

 

 ياو باه برخا یانجاام فريضاه حاج نيافات و حاج نرفات، اماا رهنمودهاا یبارا يشيخ هيچ گاه استطاعت مال جناب

و  يو معتقاد باود کاه حاج حقيقاخدا بطور دقيق خبر داشت. ا یکه از راز و رمز حج اوليا دهديگزاران، نشان محج

مناسك حاج را درك کناد.  يمقاصد واقع ندخانه باشد، تا بتواکه حج گزار عاشق صاحب يابديتحقق م يکامل هنمام

 :فرمايديبا هم به حج بروند م کنديکه به او پيشنهاد م ياز اين رو، در پاسخ شخص

 

 «!ياد بمير و بعد بيا تا به مكه برويم  يبرو عاشق »

 

 عصر )عج( يزيارت حضرت ول یبرا الشت

که عازم مكه معظمه بودم خدمت ايشان رسيدم  ی: در اولين سفرکندياز ارادتمندان با سابقه جناب شيخ نقل م ييك

 و رهنمود خواستم.

 :فرمودند

 

 رب أذخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لادنك ﴿از تاريخ حرکت تا چهل روز آيه شريفه:  »

 . «يرا ببين -فرجه يعجل اهلل تعال -عصر يول يرا بخوان شايد بتوان ﴾ 80 هيسوره اسراء آ -سلطنا نصيرا
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 افزود: سپس

 

برود و صاحب خانه را نبيند! همه توجه و فكرت ايان باشاد  یادعوت داشته باشد به خانه يچطور ممكن است کس »

 . «يحج زيارت کن از مراحل يکه ان شاء اهلل آن وجود مبارك را در يك

 

 

 محبت غير خدا در احرام تحريم

 یابايد بداند که اين جا آمده است تا غير خدا را بر خود حرام کند، و از لحظه شوديکه در ميقات محرم م يشخص »

 است بر او حرام است و يکه تلبيه گفت، دعوت خدا را پذيرفت و غير او را بر خود حرام کرد، آن چه عالقه غير خداي

 «تا آخرين لحظات عمر نبايد به غير خدا توجه کند! 

 

 

 در طواف یمحور خدا

کاردن و  يبدان که مقصود از اين چرخ زدن، خادا را محاور زنادگ يطواف کعبه، به راهر دور زندن خانه است، ول »

دور سرت بمردد.  کن که در واقع، خانه یو کار یاو شو يقربان ،یپيدا کن که دور او بمرد يشدن در اوست، حال يفان

» 

 

 

 زير ناودان طال یدعا

تو عرضاه  خواهنديدر حجر اسماعيل و زير ناودان طال که زايران بيت اهلل الحرام حل مشكالت خود را از خداوند م »

 «وليت حجه بن الحسن )عج( تربيت کن.  یخود و يار يبندگ یبدار: خدايا! مرا برا

 

 ينفس اماره در من کشتن

چيسات  نفاس امااره را در واقاع  يفلسافه قرباان يدانيآيا م  يکنيدر قربانماه چه م یرويم يمن که به يهنمام »

 هيا. سوره بقاره آديپروردگارتان و نفستان را بكش یبه سو ديفتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا إنفسكم: و توبه کن ﴿کن،  يقربان

تر از قبال نفاس نيرومناد ،يبرگشت ينه اين که وقتده،  يرهاي نفسسر نفس را ببر و برگرد، خود را از چنما   ﴾ 54

 «شده باشد! 

 

 

 که محبت کردند! يجاي تنها

 حاصل شده يا نه  یااز مراجعت، به محضر شيخ رسيدم و عرض کردم: دوست دارم بدانم نتيجه پس

 :فرمود

 

 «قرائت کن.  یسرت را پايين بينداز و حمد »

 

 جا که فرمود:و نقطه جايماه اين جانب را بيان کرد، تا آنمسجدالحرام  یها يبا يك توجه، نشان سپس

 

 . «يداشت يهايو چنين خواسته یبود يکه به تو محبت کردند، قبرستان بقيع بود که در چنين حال يتنها جاي »
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 جا از خدا خواسته بودم نزد ايشان مكشوف بود.در آن چهآن

 

 

 حج وليمه

درسات کارده  يدادن وليمه حج به منز  دعوت کردم، چلوکباب یمر را برادي يبازگشت از سفر حج، شيخ و جمع در

اناداختيم. شايخ کاه متوجاه ايان  -اياوان -در بااال یسفره ديمر - هايخصوص -جناب شيخ و چند نفر ی. براميبود

 داستان شد مرا صدا کرد و فرمود:

 

دا هست همه را با يك چشم نماه کن، چارا باه خ ی! خودت را نمير! ميان مردم فرق نمذار، اگر برا يدهيچرا پز م »

 «قايل نشو!  يها، هيچ فرقهمه آن ينه، من هم قاط  يدهيامتياز م یاعده

 نيايش

 

خلوت با خداوند متعا  و دعا و مناجات است کاه  یمنظم برا یريزشيخ، برنامه يمهم تربيت یهااز دستورالعمل ييك

 که: فرموديو تأکيد م کرد،يعبير ماز آن ت« در خانه خدا  يگداي» با جمله 

 

 «يك ساعت دعا بخوانيد، اگر حا  دعا نداشتيد باز هم خلوت با خدا را ترك نكنيد.  يشب »

 

 :فرموديم و

 

 تاوانيساحرها ما ياز گاداي يرا که از خادا بخاواه یاست. هر چيز يسحر و ثلث آخر شب آثار عجيب یدر بيدار »

نكنيد که هرچه هست در آن است. عاشق خواب ندارد و جاز وصاا  محباوب  ياهسحرها کوت يحاصل نمود، از گداي

 «. وقت مالقات و رسيدن به وصا  هنمام سحر است. خواهدينم یچيز

 

 گنج سعادت که خدا داد به حافظ  هر

 بود یشب و ورد سحر یيمن دعا از

 

 جناب شيخ یدعاها

اللهام إناي » ؤمنين عليه السالم در مسجد کوفاه، کاه باا توسل، مناجات اميرالم یعدليه، دعا یيستشير، دعا یدعا

پانزده گانه امام سجاد )ع( ) مناجاات خمساه  یهاو مناجات شوديآغاز م« أسألك األمان يوم ال ينفع ما  و ال بنون 

 .فرموديها را توصيه مهم خواندن آن اگردانو به ش خواندياست که جناب شيخ زياد م يعشر(، دعاهاي

 نيديمناجات مر» خصوصاً و « مناجات مفتقرين » السالم بر خواندن گانه امام سجاد عليهپانزده یهامناجاتميان  در

 :فرموديتأکيد داشت، و م« 

 

 «هر يك از اين پانزده دعا يك خاصيت دارد.  »

 

 جناب شيخ اين دعا بود: يهميشم یکه از دعاها کنديفرزام نقل م دکتر

 

 ودت تعليم و تكميل و تربيت بفرما.خ یخدايا! ما را برا »

 «خودت آماده بفرما.  یلقا ی! پروردگارا! ما را براخدايا
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و  خوانادييااد شاده را ما یها و دعاهااز مناجات يکميل يا يك یجمعه بعد از نماز معموالً جناب شيخ دعا یهاشب

 .داديشرح م

 

 

 يستشير بخوان! یدعا

 ناب شيخ شنيدم که فرمودند:که: از ج کندينقل م یاهلل فهر آيت

 

از اين نعمات  خواهيميما هم م ،یدارد و تلذذ یبا محبوب خودش راز و نيازها يبه خدا عرض کردم: خدايا هر کس »

 بخوانيم  يبرخوردار باشيم چه دعاي

 «يستشير بخوان.  یعالم معنا به من گفتند: دعا در

 

 .خواندنديم يمخصوصيستشير را با حا  و نشاط  یبود که ايشان دعا اين

 

 

 او را بمير! بهانه

شيخ معتقد بود که اگر انسان حقيقتاً خدا را بخواهد و به غير او قناعت نكند، سرانجام خداوند متعا  دسات او  جناب

 :فرموديداشت و م يو در اين باره مثا  جالب رسانديو به مقصد م گيرديرا م

 

بار  یودسات از لجبااز کناديهاا را پارت ماو تنقالت به او بدهند آن یزکه بهانه گرفته، هر قدر اسباب با یابچه »

لذا چنان چه زرق و  شود،يتا پدر او را در آغوش بميرد و نوازش نمايد، آن وقت آرام م کنديآن قدر گريه م دارد،ينم

آن وقت اسات  کند،يدت مو بلن گيرديخداوند متعا  دست تو را م ايتدر نه ،یو بهانه او را بمير يبرق دنيا را نخواه

 . «برديکه انسان لذت م

 

 

 گريه و مناجات ارزش

کاه  کناديمناجات و گفت و گو با خداوند متعا  را پيدا م يانسان شايستم يشيخ بر اين اعتقاد بود که هنمام جناب

بمويد، و در اين باره « يا اهلل » حقيقتاً  تواندياوست نم یکه هوس، خدا يمحبت غير خدا را از د  بيرون کند، و کس

 :فرموديم

 

 «دارد که انسان در دلش محبت غير خدا را نداشته باشد.  يارزش واقع يگريه و مناجات موقع »

 

 

 انس با خدا راه

بخواهد حا  دعا داشاته باشاد و از ذکار و  يشيخ معقتد بود که راه انس با خدا، احسان به خلق است. اگر کس جناب

 :فرموديخدا، در خدمت خلق خدا باشد و در اين باره م ید، بايد برامناجات با خدا لذت ببر
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 يخاواهياحسان به خلق کن، اگر ما ،يداشته باش يو از انس و مناجاتش حظ یمند شواز خدا بهره يخواهياگر م »

طعمون الطعام وي ﴿به خلق خدا احسان کن و طريقه احسان را از اهل بيت )ع( بياموز:  ،يبه حقيقت توحيد راه پيداکن

 النريد منكم جزاء وال شكورا؛ علي حبه مسكينا و يتيما و أسيرا إنما نطعمكم لوجه اهلل

 یخوشانود یخوراك خود را با وجود دوست داشتنش به بينوا و يتيم و اسير اطعام کنند )ودر د  بمويند( فقط برا و

 ﴾ 9و 8 هي. سوره انسان آيسپاس و نه خواهيميم ياز شما نه پاداش کنيم،يخداوند شما را اطعام م

 

 :فرمودينيز م و

 

 «به مردم است.  ينيك کند،يخدا را در انسان ايجاد م يچه پس از انجام فرايض، حا  بندگ آن

 

 

 خدا چه بخواهيم  از

ب شايخ از مسائل مهم در دعا اين است که نيايشمر بداند در راز و نياز با خدا چه بمويد، و از او چه بخواهد  جنا ييك

 مانند: يضمن شرح ادعيه، با تكيه بر جمالت

 «يا نعيمي و جنتي و يا دنيای و آخرتي » و « أمل اآلملين  ييا منته» و « يا غايه آما  العارفين  »

 :فرموديامثا  آن م و

 

ام باه پنااه تاو، آماده ام: من آمادهکنديرا از امامتان ياد بميريد، ببينيد امام چمونه با خدا راز و نياز م يرفقا! زرنم »

 ! «خواهميام تو را در آغوش بميرم! من تو را مخودم را به تو بچسبانم! آمده

 

 :مفتيشيخ خود در دعا و مناجات م جناب

 

 «ها را مقدمه وصل خود قرار بده. خدايا اين »

 

 

 بزن! يکس يب داد

 فرمود: يم خيش جناب

 

بزن و عرضه بدار: خداوندا من قدرت و تاوان مباارزه باا نفاس  يسک يداد ب ،یموفق شد يگداي یها براشب يوقت »

بخش! و اهل بيت را واساطه کان.  يکرده، به دادم برس، و مرا از شر نفس اماره رهاي رياماره را ندارم، نفس مرا زمينم

» 

 

 :فرمودياين آيه را تالوت م و

 وسافيسوره  -پروردگارم رحم کند نكهيممر ا كنديم امر یالنفس إلمارة بالسوء إال ما رحم ربي : همانا نفس به بد إن

  53 هيآ

 «ممر به عنايت حق.  یاز شر نفس اماره خالص شو يتوانينم »

 

 

 اجابت دعا شرط
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اهلل عليه و آله پرسايد: دوسات دارم  ياز پيامبر اکرم صل ياز شرايط مهم اجابت دعا حال  بودن غذاست، شخص ييك

 فرمود:که دعايم مستجاب شود. آن حضرت 

 

 طهر مأکلك و ال تدخل بطنك الحرام؛ »

 «را پاك گردان و حرام وارد شكم خود مكن.  خوراکت

 

 

 نيايشمر! ررفيت

خاويش از خداوناد باا ررفيات  یهاکه نيايشمر بايد مورد توجه قرار دهد، تناسب ميان خواسته ياز نكات رريف ييك

 درست کند. یخود مشكل و گرفتار یست با دعا، براخود است، که اگر واجد ررفيت الزم نباشد ممكن ا يروح

من به هم خورد و از اين بابت ناراحت بودم، تا ايان  يبود که وضع کاسب يکه: زمان کندياز دوستان شيخ نقل م ييك

 ايشان تعريف کردم. یمن هم جريان را برا«   يچرا ناراحت» جناب شيخ از من پرسيد:  یکه روز

 :فرمودند

 «  يخوانينم ممر تعقيبات »

 

 خوانم.کردم: چرا مي عرض

 «  يخوانيچه م: » فرمودند

 .خوانميصباح حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم را م یکردم: من دعا عرض

 :فرمودند

 

 «عدليه را در تعقيبات بخوان تا مشكالت شما مرتفع شود.  یصباح، سوره حشر و دعا یدعا یبه جا »

 نخوانم  صباح را یکردم: چرا دعا عرض

 :فرمودند

 

و کشش آن را داشته باشد، اميرالمؤمنين عليه السالم در ايان دعاا  يدارد که فرد بايد تواناي ياين دعا فقرات و نكات »

به من عطا فرما که در آن لحظات هم از يادت غافل نشاوم. لاذا  یکه: خدايا درد فرماينديدرخواست م يتعال یاز بار

 يو چنين مشاكالت یاصباح را خوانده یداشتن ررفيت الزم دعا وننياز دارد و شما بد اين دعا ررفيت خاص خود را

عديلاه را بخاوان، ان شااء اهلل  یصاباح، ساوره حشار و دعاا یدعاا یاست. بنابراين، شما به جاشما ايجاد شده یبرا

 . «شوديمشكالت مرتفع م

 

از رفقا ده هزار تومان به مان قارض داد، باا  ي، يكعديله نمودم یکه شروع به خواندن سوره حشر و دعا ياز مدت پس

 آن پو  کار کردم، منز  هم خريدم و کم کم کارم راه افتاد.

 

 

 نيايشمر ادب

 کناديادب نيايشمر است. دکتر فرزام در اين باره از ايشان نقل ما کرديکه شيخ در مورد دعا توصيه م ياز نكات ييك

 که فرمود:

 
 «بود، و دو زانو و مؤدب رو به قبله.  در دعا بايد خاضع و خاشع »
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 من ناراحت بود، به نظرم خواستم چهار زانو بنشينم، ايشان پشت سر وعقب اتاق نشسته بودند، فرموند: یبار پا يك
 
 «درست بنشين، در دعا دو زانو بنشين و رعايت ادب کن.  »
 
 
 پو  نمك را بدهيد! او 
« شاهربانو  يبا يبا» وديم که همراه شيخ به قصد دعا و مناجات باه کاوه ب ي: جمعگويدياز ارادتمندان شيخ م ييك

نمك برداشتيم و باال رفتيم، آن جا که رسيديم شايخ  یگرفتيم و از کنار بساط خيار فروش، قدر یرفتيم. نان و خيار
 گفت:

 
 «!!مناجات کنيد.  يدايي: او  پو  نمك را بدهيد، بعد بگوينديبرخيزيد برويم پايين که ما را برگرداندند. م »
 

  توسل
 

 توسل به اهل بيت )ع(  فلسفه
 :فرموديشيخ م جناب

باه اهال  يزنادگ یهایرفع مشكالت و گرفتار یچيست  آنها برا یتوسل به اهل بيت)ع( برا داننديغالب مردم نم »
ناه اهال بيات)ع( باياد در خا يکردن مراحل توحيد و خداشناس يط یکه ما برا يدرصورت شوند،يبيت)ع( متوسل م

 «کردن اين راه نيست.  يطبرويم. راه توحيد صعب است و انسان بدون چراغ و راهنما قادر به 
 
 

 عاشورا زيارت
که جناب شيخ در توسل به اهل بيت عليهم السالم بر آن تأکيد داشت، خواندن زيارت عاشورا بود و در  ياز نكات ييك

 :فرمودياين باره م
 
 «اند که زيارت عاشورا بخوان. ن توصيه کردهدر عالم معنا به م »
 
 :کرديتوصيه م و
 
 «ايد زيارت عاشورا را از دست ندهيد. تا زنده »
 
 او عمل کند، چهل سا  بر خواندن زيارت عاشورا مداومت کرد. هيبه اين توص خواستياز شاگردان شيخ که م ييك
 
 

 ديتوح قتيبه حق دنيراه رس توسل،
 فرمود: ي)ع( م تيتوسل به اهل بشيخ در مورد  جناب

 
توحيد بهره ببارد، باياد باه  يبرسد و از معان يطالب راه نجات باشد و بخواهد به کما  واقع يبه نظر حقير اگر کس »

 «شبها، و چهارم: احسان به خلق. يچهار چيز تمسك کند: او : حضور دايم، دوم: توسل به اهل بيت )ع(، سوم: گداي
 

 ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً.عليه يوم  والسالم
 

 

 تهيه شده توسط سيد محمد رضا طباطبايي

 در پايماه اينترنتي کانون گفتمان قرآن
http://www.askquran.ir 


