اخالص و بندگی
خوش رب آن بنده هک عبادت و دعا را خالصاهن انجام دهد و ره آنچه با چشمش می بیند او را مشغول نسازد و آنچه را هک
گوشش می شنود او را از یاد حق باز ندا رد و بدا نچه هب دیگران داده شده و او ندا رد
محزون نباشد.

امام رضا (ع)

ره هک شیپ آید هب زعت ره ربد

با پشیزی دینی و عقبی خرد

ما ازین ردهگ بسی ربدیم سود

ردگهش را حاجب و ردبان نبود

حضرت استاد

نس
ی
م
لب
ک
ک
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک ی ز وی د ر آید
گفتم هک نوش لعلت ما را هب آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده رپور آید

حافظ
 . #عزيزم عبادت زماني تو را از خاك بلند مي كند كه با عشق در آميزد و
عشق زماني جانت را مي آرايد كه شوق وصال در كار باشد( .سارغسحر ص)42

 . #آنكه لذت عبادت را چشيد ديگر لذايذ عالم خاك در كامش خوش نيايد.
(همان ص)42
 . #عزيزا! بهره وري از دنيا ،منحصرا ً بهره وري از عبادت و ياد محبوب
ازلي است كه اگر از اين بهره سود بردي ،بهره آن سراي نيز داري؛ كه در
حديث قدسي با پيامبرش(ص) اين سخن در ميان نهاد « :اي بندگان راست
گفتارم ،بهره برداري كنيد در دنيا از عبادتم تا شما را به آن در آخرت بهره ور
(همان ص)24
سازم ».

 . #عبادت در اينجا خود بهشت است ،كه وصال جانان ،اين جهان و آن
(همان ص)25
جهان نشناسد.
.#هر آنكس كه ادعاي عشق او دارد بنگرد تا در عبادتش چون است؟ در
دوري از محرمات چون است؟ كه عاشق همه رفتار است؛ نشان عاشق بر
(همان ص)22
سفره عبادت او نشستن است؛ ترك معصيت كردن است.

 . #پرستش آنگاه تمام است كه با عشق همراه باشد؛ سرد و افسرده ،خسته و
پژمرده روي به او آوردن شايسته مقام بندگي نيست .نشنيده اي كه موالي
متقيان حضرت علی (ع) فرمود :نه براي بهشتت مي پرستم و نه از ترس
(همان ص)402
دوزخت بلكه تو را شايسته پرستش مي يابم.
 . #در يك خبر قدسي است  «:يا بني آدم خلقت االشياء لك و خلقتك الجلي»
« همه اشياء را براي تو آفريدم و تو را براي خودم» .حيف نبود كه از همه
استفاده بري و در خدمت او نباشي؟

(عبادت عاشقاهن ص)425

 . #كسب مال براي زيستن تو و زيستن تو براي عبادت خدا است؛ چون نيت
چنين شد كسب براي عبادت و خود عبادت بود و اگر زيستن براي كسب مال
(زتكی ص)14
است اين هالكت بود و دام شيطان.

 . #خوش برآنان كه جز او نديدند و جز كويش نگزيدند و جز متاعش
نخريدند و جز بدو نرسيدند .كارساز اوست .از مردم چه آيد؟ ممكنات محتاج
مطلقند ،تو روي اندر واجب آر تا ببيني كه ممكنات هم روي با تو آرند.
اگرعبادت را براي قرب خواهي با كس ننگري و جز راه او نسپري.
(تحلی 4ص)20
 . #اخالص آنست كه بر عمل خويش ننگري و بر محبوب نگري و بر مزد
عمل چشم مداري و ّ
(همان ص)24
حظ خويش از محبوب شكر داري.

 . #اخالص در نيت با تو كارها كند هرچند تو اهل كار نباشي و عدم
(همان ص)22
اخالص در نيت برتو بارها آورد هر چند اهل بار نباشي.
 . #اخالص شالوده و اساس كار است؛ مبادا كه بنايي افكني رفيع و چون
شالوده اش نبود به پايان فرو ريزد؛ عمر بر باد رفته ،سرمايه از دست داده،
رنج بي گنج مانده و راه بي توشه در پيش .بنابراين از هم اكنون بر پايان كار
(همان ص)22
بينديش.

 . #در اين دار ناهماهنگي مكن كه تمام اجزاء عالم وجود در پيشگاه با
عظمتش به سجده درآيند .تو با اينان نمي خواهي هم آهنگي كني؟ جهان هستي
(همان ص)52
براي تو ساز ديگر نزند .آهنگ ،آهنگ ساجدين است .
مردگان در قبر خفته ،زندگاني بي طاعتند كه هرگز حيات معنوي
. #
ِ
نبينند .حيات حقيقي از آن بندگاني است كه جز رضاي او هدفي ندارند؛ مقيم
كوي اويند و سرمست بوي او؛ مادام در او نگرند و او جويند و او خواهند.
(همان ص)59
 . #سعي كن هميشه در هنگام عبادت شاداب و شايق باشي و با اكراه به
عبادت بر مخيز؛ نفست را در عبادت خسته مساز؛ از كاري به كار ديگر درآي
(همان ص)404
تا يكنواختي تو را رنجه مدارد.
 « . #تفکر ساعه خير من عباده سبعين سنه» « انديشه ساعتی  ،از
عبادت هفتاد سال ارزشمند تر است» آن تفکر است که با پای انديشه به حقيقت
اشياء و خالق جهان هستی ره جويی و به سوی اسماء و صفاتش ره پويی.

( تحلی 4ص)445
 . #ای عزيز! موال را سخن با عبد است .تو آن دم لذّت کالم او در يابی که
(تجلی 9ص)411
عبد گردی.

 . #از در درون وارد شو که اين کالبد هر چه دارد از روان و جان دارد.
پيش تر آی ،جان آنچه دارد از کجا دارد؟ باز بينی که روح و جان تو جز ربط
با ذات حق تعالی چيزی نيست ،جان نوری است رابط ميان تو و او .جان هر
چه دارد از اوست و تن هر چه دارد از جان .حال باز گوی که اگر بنده ی
(همان ص)450
موجد و رب و رازق خود نشوی در بند که خواهی آمد؟

گر رنوی هب سوی او راست بگو کجا روی؟ ره طرفی هک رو کنی ملک وی است و کوی او
ات هک هب گوش جان من رمز الست گفته اند

چیه ربون رنفته است از دلم آرزوی او.

 . #کمی به خلوت نشين ،برنامه زندگی خود بين ،تا از بامداد که سر از
بالش برداری تا شامگاه که دوباره سر بر بالش گذاری در چه کاری؟ با که
ياری؟ در کدام بازاری؟ در کدام ره پويی؟ تعلقت با کيست؟ عشقت با چيست؟
اگر کارت طلب اوست ،يارت اوست؛ بازارت اوست؛ راهت راه اوست؛
گمشده ات اوست؛ تعلق و عشقت با اوست؛ زندگانيت بندگی اوست؛ خوش بر
(همان ص)454
اين انسان.

 « .#العبودية جوهرة کنهها الربوبيّة فما فقد من العبودية وجد فی الربوبية و
ما خفی عن الربوبية اصيب فی العبودية » « بندگی گوهری است که کنه و
باطنش ربوبيت است؛ هر آنچه در مقام بندگی ناپديد شد در مقام ربوبی يافت
می شود و آنچه از ربوبيت پنهان بود در مقام عبوديت ظاهر و آشکار می
شود؛» در همين جمالت اسراری بس عظيم است؛ يکی آنکه بندگی گوهر
دريست يتيم که يتيم را ديگر برادری نتوان
است؛ گوهری تابناک و بی بهاّ ،
بود .ثانيا ً خداوند در تنظيم برنامه بندگی به اسم رب جلوه نمود ،يعنی رنج
بندگی و عبادت همه برای تربيت عبد است؛ روزه اش ،نمازش ،دعايش همه و
همه را دست ربوبی خدا در تنظيم آن کار ساز است؛ يعنی در حقيقت کنه
بندگی ربوبيت و پرورش بنده است؛ ربوبيت خدا در تنظيم آن کار ساز است.
يعنی در حقيقت کنه بندگی ربوبيت و پرورش بنده است تا مربوب را هم رنگ
رب نمايد .ثالثا ً هر چه را در اين راه باختی در آنجا يافتی« :ا ّن هللا ال يضيع
(همان ص)454
اجرالمحسنين».
 . #هر چه از مقامات ربوبی بر تو پنهان است در مقام عبوديت توانی از
آنها پرده برداری؛ با عبوديت و صيقل عبادت آينه جان روشن گردد و جمال
(همان ص)454
دل آرای جانان در آن تابان شود.
 . #عزيز جانی! از بند ذلّت رستن کاری آسان است؛ از بند تا بندگی دو
حرف بيش تفاوت نيست؛ يکی "گاف" و آن گم شدن است و خود نديدن و ديگر
"يا" که آن يکی ديدن و موال ديدن است .در عزم يافتن اين دو باش تا از بند
ذلت به در آيی و به ّ
(همان ص)455
عز بندگی و عزت رسی.
 . #بنده آن است که هيچش نيست؛ هرچه او راست آن موال باشد .اين درک
(همان ص)455
بعد از مرگ هست اما آنجا چه سود؟

 . #بر اين باش تا اينجا اين را بدانی که خودم ،فعلم ،حياتم ،مالم ،همه وهمه
آن اوست .اينجاست که شميم عطرآگين بندگی مشام جان را نوازد .آن روز
ِ
(همان ص)455
همه بنده اند به اجبار و امروز به اختيار.
 . #دل برهنه دار ،پای برهنه و سر برهنه؛ سپس بر اين آستان در آی،
شرمسار قدم بر آر؛ آهسته آهسته نزديک شو؛ سپس پيشانی بر خاک نه بگو
بار پروردگارا آغازم هيچ بود و انجام هيچ؛ هم اکنون نيز هر چه دارم از آن
تو است؛ بنده بودم و هستم و خواهم بود .هر چه هم اکنونم هست هبه اوست؛
(همان ص)452
از خودم چيزی نيست ،نازشم افتخارم همه با بندگی اوست.
 . #آفرينش جن و انس برای معرفت و شناخت است که در حقيقت هدف
آفرينش است .اما شناخت کامل يعنی وصول به سر منزل يقين در سايه همين
عبادت صورت بندد که « :واعبد ربّک حتّی يأتيک اليقين» « عبادت کن
(تجلی مقدماتی ص)40
پروردگارت را تا به مقام يقين رساندت{ .حجرآهی» }55

 . #بندگی خداوند شاهی و بندگی غير او گدايی .سر بندگی بر درگاه او سای
(تجلی مقدماتی ص)55
و دست خضوع جز در پيشگاه او بر سينه منه.
 . #بنده مطيع آن است که تسليم امر موالی خود باشد ،و اين مقامی در خور
اولياء خداست .نمی بينی که همه روز در تشهد می گويی :أشهد أ ّن
پيامبران و
ِ
مّحمّاْ عبده و رسوله ،چون عبوديت شرف او بود بر رسالت تقدم يافت و چون
(همان ص)55
عبدش يافتند به رسالتش برگزيدند.

 . #ای عزيز! در برابر اين همه حسن و جاللت و بها و نور و عظمت ،من
و تو جز بندگی و عشق به او چه وظيفه می توانيم داشته باشيم؟ اگر از اين راه
آمدی ،پرتو و سايه آن عظمت ها ،جاودان بر سر راه تو است و اگر بر اين
راه پشت نمودی ،وای بر تو که جغد شوم ضاللت تو را به ويران سرای
ّ
(تجلی آخر ص)445
شيطان رهنمون است.

 . #ای عزيز! چون موالی واقعی اوست ـ چرا که بی او ضربان قلب جنبشی
ندارد ،بی او دمی نزدی ،بی او نگفتی و نشنيده ای ،بی او گامی بر نداشتی،
جز بر سر سفره او ننشستی ،بر هر کجا نشستی منزل او بود ـ سزد تا چنين
مواليی را بنده نباشی؟! به هر که رو کنی خود ،همچون تو بنده است .بندگی،
(همان ص)441
موال را سزد نه بندگانی را که همگی در بندند.
در بندگی بر رو ی ما
 . #ای عزيز! او بی نياز از بندگی ما است .اگر ِ
گشوده ،خواهد تا فقيران کويش را دريابد و تو را به بارگاه قرب خود نشاند .بر
(همان ص)445
دعوت اين موهبت سرای ناز می کنی؟!

(( . #جوان بودم که به طلب مردی از مردان خدا به راه افتادم ،نور هدايت
ربّانی چنان که دانی ،در همدانم به خدمت عارف بزرگ زمان ،حاج آقا جواد
انصاری رحمة ٛا ّلل علي ٛه ره نمود ،روزی در شد ّت نيازُ ،مهر از راز بر گرفتم
و گريه آغاز ،که آقا! راه آدم شدن چيست؟ سر به دامن و بوسه بر پايش .پس
از دقايقی التهاب سرم را از دامن بر داشت و دستی روی قلبم نهاد ،دعايی که
ندانم چه بود زمزمه فرمود و سپس چنين گفت(( :آدم شدن بسيار سهل است.
ببين تا خداوندت از چه باز داشته؟ از آن ها بپرهيز و به چه ات امر فرموده؟
بر امر او پايبند باش .در اين صورت تو امر بندگی را به خوبی پذيرفته و در
مقام دوستانش باشی و سپس تر فرمود :می دانی که باال ترين مقام برای بنده،

مقام لقاء هللا است که خداوند برای وصول به آن منزل دو شرط قائل گرديده:
(همان ص)440
پندار شرک)).
عمل صالح و بيرون آمدن از
ِ
 . #ای عزيز! اگر بندگی خواهی ،اين است موال .اگر فقيری ،اين است منزل
غنی و اگر دلداری ،اين است دلبر .ولی بدان که اين دلبر عاشقان را می طلبد.
(همان ص)440

 . #چون بنده ای حضور موالی خويش را دريافت ،و عظمت و جمال و
جاللش را آشنايی يافت ،ديگر روی از او به ديگری بر نتابد و جز به امر او
(همان ص)444
کاری نکند و جز در حمد او به سخنی نپردازد.
 . #بدان که غرض آفرينش انسان بندگی خداست که فرمود:
اإلنس ّ
اال ل َيعبُدون)) .زندگی اگر در جهت اين غرض
((ما َخلَقتُ الج َّن و
َ
آفرينش باشد ،طی صراط مستقيم بود و اگر خالف آن باشد ،راه مغضوبين
وضالّين است و اين بندگی را غرض ،وصول به مقام واالی لقاء هللا برای بنده
(همان ص)445
باشد.

 . #ای عزيز! وقتی که قرآن خبر می دهد از تسبيح و نماز تمام موجودات،
چه زشت است که آدمی در بندگی خدای از حيوان و نبات و جماد پست تر افتد
(همان ص)445
و حال آن که او را برای لقاء هللا آفريده اند.

دوم،
 .#والدت تو بر اين سرای جهت والدت ديگری بود ،که آن حيات ّ
(همان ص)445
بندگی خداوند است.

 . #آن که بنده خدا شد نور الهی در تمام شئون حيات دنيوی و برزخی و
حشر با اوست ،که ديگر راه را گم نمی نمايد و در مسير اين روشنايی به لقای
لی
پروردگارش راه می جويد .از اين نور در آيه زير خبر می دهد « :هللا َو ُ
خر ُج ُهم ِم َن ُّ
(همان ص)442
ور ( بقره آهی )429
الذ ّ َ
الظلُما ِ
ت ِإلَی النُّ ِ
ين آ َمنوا ي ُ ِ
 . #چون تو بنده او شدی و او موالی تو ،واليت و کار سازی تو را خود به
عهده گيرد .ديگر سر و کار تو با نفس و شيطان نيست.
قين» (خداوند ولی و سر پرست پرهيزکاران است (جاثیه آهی.)45
ی ال ُمت ّ َ
«و هللاُ َول ُّ
َصيرا ً» (واليت حق تعالی و ياری و کمک او
هلل وليّا ً و کَفی ِبا ِ
) « َکفَی ِبا ِ
هلل ن ِ
مؤمن را بسنده است (نساء آهی ) )22
ديگر چون سر و کار با اوست ،خود کار بنده را به عهده گيرد و به جای او
الم ِعندَ َر ِبّ ِهم َو ه َُو َو ِليُّ ُهم ِب َما کانوا َيع َملون»
دارال َّ
تدبير امور او نمايد « :لَ ُهم ُ
س ِ
(مر ايشان را است سرای سالمتی نزد پروردگارشان و همانان در هر کار که
(همان ص)441
کنند ،خداوند بر کار ايشان واليت دارد (أنعام آهی) )449

وف َعلَي ِهم َو ال هُم يَحزَ نون» (به راستی که
 « . #أَال ِإ َّن أَوليا َء ِ
هللا ال خ َ
َُ ٌ
دوستان خدا را نه خوفی و نه حزنی باشد( .یونس آهی) )14
ای عزيز! خوف از ترس آينده است ،آينده حيات ،احتضار ،مرگ ،برزخ،
سؤال ،ميزان و باالخره پايان مسير .مبادا بد و اندوه بار باشد .و حزن مربوط

به گذشته است ،که جوانی رفت ،عمر به تاراج شد ،دامنم را آلودم ،بس بار
گران بر دوش نهادم ،سرمايه به باد رفت .حال بنگر که چه مژده برای بنده
مؤمن به از اين باشد که خداوند او را فرمايد :نه خوفی تو را باشد و نه حزنی.
(همان ص)449

 . #چون بنده به واجبات پرداخت و لذّت عبادت او را به مستحبّات کشانيد،
سر و کارش به آنجا کشد ،که ديگر خود در ميان نباشد .نه چشمی که غير بيند،
نه گوشی که سخن غير شنود ،نه زبانی که از غير گويد ،نه دستی که به کار
(همان ص)441
غير پردازد و نه گامی که راه غير پويد.
 . #چون خدا از روزی دادن شما ملول نگردد شما نيز از عبادت کردن او
ملول نباشيد .هر روز که دامن بر چيند و روز ديگر دامن گسترد خداوند سفره
ديگر نهد .سزد شما را که سجاده ديگر نهيد و از هر نعمتی که تمتّع يافتيد در
برابر آن سپاس ديگر داريد.

(انداگشیه ش)51

 . #عاقل نه آن است که بکوشد از باال نشين ها باشد ،بپوشد تا از آراستگان
باشد ،بخورد تا از قوی دستان باشد ،به چنگ آرد تا از سرمايه داران باشد ،بل
ب ِب ِه
دانی عاقل کيست و عقل چيست؟ ((ال َعق ُل ما عُ ِبدَ ِب ِه َّ
س َ
الرحمن َو اکت َ َ
ال َجنان)) (خرد چيزی است که با آن خداوند عبادت شود و بهشت بدان به

چنگ آيد(حضرت علی(ع) )

(حدیث آرزومندی ص)54

 .#چون امروز که امانت داری ،امانت داری خود را يقين دانی و خويشتن
بر هيچ سرمايه اع ّم از اندام و احساس و تعلّقات خارج مالک ندانی و امانت را
به صاحبش بر گردانی و تا زمانی که در دست تو است در آن جا به کار بری

که مواليت دستور فرموده ،تو به مقام بندگی راه يافتی و عهد الست را وفا
نمودیَ (( :و الَذ ّ ِي َن هُم ِِلَمانا ِت ِهم َو َعه ِد ِهم راعُون))(هم آنان که امانتو عهد را
رعايت کردند (مؤمنون آهی))1مالکيّت را بر هرچه باشد پنداری بيش نيست .آنچه
رنگ هستی يافته يا در عالم خلق جای دارد و يا در عالم امر و هر دو را
(از خاک ات افالک ص)449
مالک جز او نيست.
ت ِإلی أَه ِلها » (امر می کند خداوند شما را که
 « . #يَأ ُم ُرکُم ن ت ُ َؤد ّوا اِلَمانا ِ
امانات را به صاحبش رد کنيد(نساء آهی))21چون خود را مالک ندانستی در پيشگاه
آن مالک که اين همه سرمايه در اختيار تو نهاده خاضع باشی و چون دانستی
تصرف را در آن ها به حساب
که روزی امانات را باز پس گيرند و هر گونه
ّ
آورند ،سعی کنی که امانات را آنجا به کار بری که دستور مالک آن بوده ،اين
است آيين بندگی ،و هر آن گاه چنين شدی مادام نظرت به وجه هللا بود و اين
نظاره موال ،باال ترين لذّت برای حيات تو است .در هر گفتاری نظری به
محبوب ،تا او چه خواهد؟
درهرنگاهت ،نخست نگاهی به او تا نگاه کدام سوی اجازت فرمايد؟ در هر
گام ،تا کام او چه باشد؟ بر سر هر طعام ،تا اذن او چه بود؟ بنده ی در بند را
(همان ص)441
چه نياز که تدبيری از خود بود؟

من از این بند نخواهم بدر آمد همه عمر بند پایی هک هب دست تو بود اتج سر است
( سعدی)
سالطين ارض اينانند.
 .#عزيزا! جاه سالطين را عارفان به چيزی نخرند که
ِ
« إنّی جاع ٌل فی اِلرض خليفه » ،و زين رو بود که اغلب ايشان را مردم شاه

می گفتند .و ديدی که اين سلطنت از بندگی حق خيزد و چون توانی به بهشت
بندگی خدا راه جويی از ظلمت سرای زندگی دنيا رخت بيرون آر.
(همان ص)444

ّ
ج
ب
ل
ی
تج ی هگ خود کرد خدا دیده ی ما را رد ا ن دیده رد آدیی ،ودیی خدا را
خدا رد دل سودا زدگان است

بجودیی مجودیی زمین را و مپودیی سما را

نبندید رد مرگ و ز مردن مگرزیید

هک ما باز نمودیم رد دار فنا را

حجاب رخ مقصود من و ما و شمادیی

شمادیی ببندید من و ما و شما را

(صفای اصفهانی)

 . #همی دان که نپنداری که عبادت آن بود که مادام در پشت سجاده نشينی و
تسبيح در دست و ذکری بر لب داشته باشی .در گذشته ای نه چندان دور
بندگان خاص سالطين ،مادام در حضور بودند و به وجه سلطان نظر بود تا کی
و کجا فرمانی دهد و ايشان انجام دهند يعنی در حقيقت دل با او داشتند در همه
حال ،چون تو نيّتی در زندگی جز در انجام اوامر او نداشته باشی و از منهيّات
او چشم پوشی ،بنده خاص او گردی ،بنابراين زيستن در کار او و رفتن به راه
او و اکتساب روزی برای بقای حيات ،ا ّما حياتی که در گذرگاه قرب او باشد،
(همان ص)444
همه عبادت است.

 . #بدان ای عزيز! که عبادت کار عبد است و تجلّی عبوديّت است در تمام
شئون عبد ،در نيّات که کار قلب است و در گفتار که کار زبان است و در
جوارح که کار اندام است ،چون بنده هر سه را در راه موال داشت ،همه ی
کارش عبادت بود و چون يکی از اين سه در کار ما سوی شد مواليش ما
(همان ص)442
سواست
 . #با خدايی ره يابی است ،بی خدايی تنهايی است ،يادش همدم راه است،
غفلت از او سقوط در چاه است .انس با او آرامش است ،فراموشی او وحشت،
(همان ص)449
انديشه او جمعيّت خاطر ،يا ِد جز او پراکندگی است.
 . #بی همتّان دنيا جويند و مزدوران عقبی طلبند و سر افرازان موال خواهند.
گشاده آن دل که نه دنيا را جای باشد نه آخرت را ،جز معرفت دوست چيزی
(همان ص)441
در آن نگنجد.

 . #آدمی فطرتا ً از صفات سلبيّه بيزار و به صفات ثبوتيّه مايل است ،طبعا ً
آنجا سر می نهد که عيب کمتر بود و حسن بيشتر و چون روشن شد که آن ذات
مبرا و هر حسنی در او به حد ّ فوق کمال است،
عزيز از هر نقص و عيب ّ
الجرم رخت عبوديّت آنجا فکند و ماسوای او را واپس زند ،زين رو تهليل بعد
از تسبيح و تحميد آمد.
(پیک مشتااقن ص)415
 . #ای عزيز! در راه بندگی آی ،که اين شاهرا ِه حيات است که بر آن نسيم
های رحمت می وزد ،نسيم هايی که سينه ات را باز می کند ،حياتی نو به تو
می دهد ،بترس از آن روزی که مرگ در آيد و تو با سينه ای تنگ دست از
خاک بازی بر نداشته باشی.

(هدهد سبا ص)429

 . #دل ها در عالم طبع افسرده شود ،و بسا افسردگی آن را از پای در آورد.
دل ،همچون درختی است که نياز به آب دارد ،آب آن عبادت و تذ ّکر است که
(همان ص)450
در افسردگی باز به آن نيرو دهد.

ّ .#
منزه آن پروردگاری که از خاک گياه آفريد و از گياه حيوان و نطفه
انسانی را ،و در آن بی مقدار دميد روح خود را و در ذات او آتش عشق خود
بر افروخت و در فطرتش مهر خود نهاد تا او را از خاک بر آورد و بر افالک
رساند .و چون بر اين مقامش رسانيد فرشتگان عالم قُدس را فرمان داد تا او را
سجده کنند ،آن روز بود که تاج عبوديّت خود را بر سر او نهاد ،اگر آن روز
(همان ص)55
را تو به خاطر نداری حافظ را در خاطر است:

دوش دیدم هک مالئک رد میخاهن زدند گِل آدم بسردنتش و هب پیماهن زدند
ساکنان حرم س ّر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستاهن زدند
(حافظ)

 . #بنده گر تاج عبوديّت از سر نگيرد و تا آخر عمر ،ذل خويشتن و ّ
عز
ربوبی را شناسد به لقاء حضرت مولی ره جويد؛ چنين عبدی ،مرگ برای او
(همان ص)55
ّاول حيات است.

مژده وصل تو کو کز سر جان رب خیزم طاری قدسم و از دام جهان رب خیزم

هب والی تو هک گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و م کان ربخیزم
(حافظ)

 .#داستان ص ّحت عمل ،که فقه عهده دار آن است ،بسيار آسان می باشد ،که
در انجام آن ديگران هم نظارت دارند و بسا اشتباه شخص را گوشزد نمايند.
ا ّما چه دشوار است ص ّحت نيّت که جز خود شخص از آن خبر ندارد و گاه
باشد که شيطان حقيقت نيّات را نيز از آدمی پوشيده دارد ،و سالکی تيز بين بايد
تا بتواند در انجام هر عمل نيّت را باز يابی کند.
(مرغ سلیمان ص)441

 . #بدان که هيچ عمل نيست که اگر از روی اخالص انجام گيرد بی بهره
ب ُ َود ،و لو قطعه نان به نزد گربه ای افکنی ،سنگی را از رهگذار عابران
برگيری ،بر زبان نام هللا را رانی ،هيچ کدام را کم مگير«.کُلَّما أخلَصت َع َمالً
َُ َره أ َمدا» (هر آن عمل که خالص انجام دهی در آخرت به هدفی
بَلَغَت ِم َن اآلخ ِ
(همان ص)440
دست يابی( .امام علی) )
سفانه ما در نحوه عمل ،بسا دقتمان زياد است ،ا ّما در نيّات کمتر تو ّجه
 . #متأ ّ
(همان ص)444
داريم و آن پايه و اساس کار است.

 .#يکی از عالئم اخالص اين است که برای انجام خيری ،بر تو تفاوت نکند،
که کار به دست تو يا ديگری باشد .ديگر آن که ظاهر او تابع باطن باشد .يعنی
ظاهرش آن را ارائه دهد که مخزن آن درون جانش باشد و وای بر آن که

بيرونش آباد و درونش خراب باشد .که چه بسا راه رفتنش خاشعانه است ،ا ّما
درون جز خود بينی و تکبّرش نيست.
(همان ص)442
 .#اخالص آن است که چون دل به حق سپردی ،در زير هيچ حادثه و بال دل
(همان ص)442
از او واپس نگيری و روی از او بر نتابی.

 . #عزيزا! از گناه چون روی بر تافتی و به فضل حضرت حق بر شيطان و
نفس ا ّماره چيره شدی ،حال در هر خير که خواهی وارد عمل شوی ،نيک
بينديش که نيّت و قصد تو از آن عمل چيست؟ اگر جز برای رضای حق تعالی
(همان ص)445
تقرب به آن ذات عزيز است ،حتی از کار خير رو گردان.
و ّ

 . #ای عزيز! مرغ را با دانه به سوی خود می کشانند .خداوند که ذاتی غنی
و بی نياز مطلق است ،هيچ کار برای وصول به غنای خود ندارد .چون بالفعل
غنای مطلق است ،ا ّما هدف برای وصول ديگران به مواهب عالی خود دارد،
همه اين نعمات و جلوات جمال و جالل و آفرينش انسان برای رسيدن انسان ها
به همه فيوضات است و چون حرکت به سوی او انجام عبادات است .فرمود:
اإلنس ّ
إال ِليَعبُد ُون» (نيافريديم جن و انس را جز برای
الج َّن َو
« ما َخلَقتُ ِ
َ
(کشتزار عمر ص)45
عبادت (ذاریات آهی) )21

( سؤال از محضر استاد )
 . #ميدانم بدون خلوص هيچ چيز ندارم اما نمی دانم راه کسب خلوص چيست؟

جواب
اخالص ثمرۀ توحید است ،وقتی یقین کردم هک

«ال مؤثر فی الوجود اال ّ هللا» ،وقتی معنی "الاله

ً
مس
االهللا" را خوب فهمیدم ،قدمی واالرت نهم و بدا نم "الهو االّ هو"هک رد عالم وجودی تقل هب جزخدا نیست .مثالهب
نیستی تکیه نمی کنم و رو هب هستی می آورم بکوشید این معنی را ردخود راسخ گردانید.
سئوال
 . #اين حقير از شرمندگی فردای قيامت در محضر خدای عزيز و چهارده
اوليائش بسی در هراسم که نکند شرمنده و
معصوم
سرافکنده باشم .لطفا ً نصيحتی فرماييد که تا آخر عمرم آويزه گوشم باشد و
هميشه در خاطرم بماند و سربلند باشم ان شاء هللا.

جواب
بیاندیش هک آیا بنده هستی یا موال؟ اگر موالیی ره کار هک دلت خواست بکن و اگر فکر می کنی هک بنده هستی بندگی کن.

هب والی تو هک گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و م کان ربخیزم

مناجات

الهی ! آغازم چیه بود و انجام چیه؛ هم اکنون نیز ره هچ دارم از آن تو است؛ بنده بودم و هستم
و خواهم بود .ره هچ هم اکنونم هست هبه اوست؛ از خودم چیزی نیست ،انزشم افتخارم همه با بندگی
اوست.

(تجلی 9ص)452

الهی ! این بند رب ما هن ات بنده تو گردیم هک اگر بنده این کوی نباشیم زهارمان موالست هک از همه
سرکش رت نفس است .بارخدا یا حلقه بندگی رد گوش ما آر هک اتب بندگی جز تو را ندا ریم.
ص)15

(تخلی

الهی ! طوق بندگی خود را از گردنم منه ،هک بندگی تو از پادشاهی هب .الهی ! دست از حلقه رد تو
رب ندا رم ،اگر رد هب رویم گشادی زهی سعادت و اگرم این رد گشوده نشد افتخارم همین بس هک پاسد را
بارگاه تو بودم.

(تجلی مقدماتی ص)52

«اگر یک بار گویی بنده من از رعش بگذرد خنده من( .خواهجعباهللانصاری)»

الهی ! ما نیز رد هوای این شادی مرغ بال شکسته ایم؛ هک چند بال زنیم و دوباره رب خاک افتیم .هب
زعتت هک جز با جذهب تو رپواز نتوانیم؛رپ شکسته ،بال خسته ،راه بسته ،ولی ویپسته ن گاهمان هب باالست.
(تجلی  9ص ) 454

