
 »)نكوگويان(يادنامه شيخ رجبعلي خياط«گزيده اي از كتاب كيمياي محبت،»به نام خدا«
 

 پيش گفتار
ضمن تأكيد بـر عـدم كـارائي كتابهـايي كـه بطريـق علمـي و فلـسفي»شرح حديث جنود عقل و جهل«در مقدمه كتاب)ره(      حضرت امام خميني
به نظر قاصر، اخالق علمي و تارخي و همين طور تفسير ادبي و علمي و شرح احاديث بدين منـوال از مقـصد و«: مي نويسنددربارة اخالق نوشته شده

مهم در علم اخالق و شرح احاديـث مربوطـة آن، يـا تفـسير آيـات شـريفهنويسنده را عقيده آنست كه.مقصود دور افتادن و تبعيد قريب نمودن است
ويسندة آن با اِبشار و تنـذير و موعظـت و نـصيحت و تذكّـد دادن و يـادآوري كـردن، هريـك از مقاصـد خـود را در نفـوسراجع به آن، آنست كه ن

 ريـشه.كتاب اخالق، موعظة كتبيه بايد باشد و خود معالجه كند دردها و عيب ها را، نه آنكه راِه عالج نـشان دهـد:و به عبارت ديگر.جايگزين كند
.ن راه عالج نشان دادن، يك نفر را به مقصد نزديك نكند و يك قلب ظلماني را نور ندهد و يك خُلق فاسـد را اصـالح ننمايـدهاي اخالق را فهماند

آنست كه با مطالعة آن، نفس قاسي، نرم و غير مهذّب، مهذّب و ظلماني، نوراني شود، و آن، بـه آنـست كـه عـالِم در ضـمن راهنمـايي،كتاب اخالق
 طبيِب روحاني بايد كالمـش حكـم دوا داشـته باشـد، نـه.راية عالج، معالج باشد و كتاب، خود دواِي درد باشد نه نسخة دوا نماراهبر، و در ضمن ا

 مذكوره، نسخه هستند نه دوا، بلكه اگر جرأت بود مي گفتم نسخه بودن بعضي از آنها نيز مشكوك است، ولـي از ايـن واديحكم نسخه، و اين كُتب
 .»لي استصرف نظر او

 
 مقامات اهل معرفت
ميزان ارزش اعمال، ميزان محبت عامل بـه...محبت به خدا، آخرين منزل بندگي است...حقيقت كيميا تحصيِل خوِد خداست«:جناب شيخ مي فرمود
 .»خداوند متعال است

ت مي كنم آنست كه انكار مقامـات اهـل معرفـت نكنـي،آنچه در درجه اول به تو وصي!پسرم«:به فرزندش حاج احمد آقا مي فرمود)ره(امام خميني
مـن«:   و در توصيه به همسر حاج احمدآقا مـي فرمـود.»كه اين شيوة جهال است و از منكرين مقامات اوليا بپرهيزي، كه اينان قطّاع طريق حق هستند

 اصل معني و معنويت را انكار نكني، همان معنـويتي كـهاهممن مي خو»اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد«نمي خواهم تطهير مدعيان را بكنم كه
و من به تو توصيه مي كـنم كـه اول قـدم،.كتاب و سنّت نيز از آن ياد كرده اند و مخالفان آن يا آنها را ناديده گرفته و يا به توحيد عاميانه پرداخته اند

در...اين قدم كمال نيـست، لكـن راهگـشاي بـسوي كمـال اسـت.ثبت استكه مانع هر رشد و هر قدم مبيرون آمدن از حجاب ضخيم انكار است،
آنان كه انكار مقامات عارفان و منازل سالكان كننـد، چـون خودخـواه و خودپـسند هـستند،.هرصورت با روِح انكار نتواني راهي بسوي معرفت يافت

 .»واهي و خودبيني شان خدشه وارد نشودهرچه را ندانستند، حمل به جهل خود نكنند و انكار آن كنند، تا به خودخ
خاليق از پي بردن به كنه صفت خداوند عزّوجل ناتوانند و همچنان كه از رسيدن به گوهر صفت خدا ناتوانند، از دريافت«:مي فرمايند)ع(امام صادق

د، از رسـيدن بـه ژرفـاي صـفت امـام ناتواننـد ونيز ناتوانند و همچنانكه از پي بـردن بـه كنـه صـفت پيـامبر خـدا عاجزنـ)ص(ژرفاي صفت پيامبر خدا
 .»ناتوانند)چنانكه بايد(همچنانكه امام را چنانكه بايد نمي توانند بشناسند، از شناخت حقيقت مؤمن

 
 ويژگيها -بخش اول

 زندگي -فصل اول
پـدرش.هر تهران ديده به جهان گـشود هجري خورشيدي، در ش1262در سال»شيخ رجبعلي خياط«و»جناب شيخ«مشهور به»رجبعلي نكوگويان«
هنگاميكه رجبعلي دوازده ساله شد پدر از دنيا رفت و رجبعلي را كه از خواهر و بـرادر تنـي بـي بهـره بـود، تنهـا.يك كارگر ساده بود»مشهدي باقر«

 . كه يكي از دخترانش در كودكي از دنيا رفت شيخ پنج پسر و چهار دختر داشت،.گذاشت
 
 خانه شيخ 
وي تا پايـان عمـر در همـين خانـه.قرارداشت (شهيد منتظري(ها و ساده شيخ كه از پدرش به ارث برده بود در خيابان مولوي كوچه سياهانه خشتيخ

هيانـه، ما»يداهللامشهدي«سال بعد، جناب شيخ يكي از اتاقهاي منزلش را به يك راننده تاكسي، به نامنكته جالب اين است كه چندين .محقر زيست



هنگامي كـه در.گذاشت»معصومه«دختري به دنيا آورد، كه مرحوم شيخ نامش رابيست تومان اجاره داد، تا اين كه همسر راننده وضع حمل كرد و
 حاال خرجت زياد شده از اين ماه به جاي بيست!آقا يداهللا« :نوزاد اذان و اقامه گفت، يك دو توماني پر قنداقش گذاشت و فرمـودگوش

دارم»چهار تومـان«آقا جان من:زندگيم بهتر شد به پدرم گفتممن وقتي وضع:گويد يكي از فرزندان شيخ مي.»هيجده تومان بدهيدتومان،
ــه ــه را كـ ــن خانـ ــتو ايـ ــشتي اسـ ــانزده تومـــان«خـ ــي»شـ ــد در مـ ــازه دهيـ ــد، اجـ ــهباز«خرنـ ــريم»شـ ــو بخـ ــه اي نـ ــيخ.خانـ ــودشـ :فرمـ

آمـاده كـرديمپس از ازدواج، دو اتاق طبقه باالي منزل را» .همين جا خوب استبراي من!خودت بخرهر وقت خواستي برو براي«
خواهـد كـه مـرا مـيهر!نه« :ها قرار دهيد، فرمود خود را در اين اتاقآيند، ديدارهاي آقايان، افراد رده باال به ديدن شما مي:و به پدرم گفتم

اين اتاق، اتاق كوچكي بود كه فرش آن يك گليم ساده و در آن يـك » . بنشيند، من احتياج ندارمبيايد اين اتاق، روي خرده كهنه ها
  .ميز كهنه خياطي قرار داشت

 
 لباس شيخ 

سـركـرد و عـرقچين بـر لباده روحانيون بر تـن مـيپوشيد نيمه روحاني بود، چيزي شبيه شيخ بسيار ساده و تميز بود، نوع لباسي كه او ميلباس جناب
خوشـايندقابل توجه اين بود كه او حتي در لباس پوشيدن هم قصد قربت داشت، تنهـا يـك بـار كـه بـراينكته .گرفت گذاشت و عبا بردوش مي مي

اعجوبه است،نفس« :كنـد شيخ خود اين داستان را چنين تعريف ميجناب.ديگران عبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند
توانم حضور پيدا كـنم، ريـشه يـابي نميدارم و طبق معمول)منظور حجاب نفس و تاريكي باطني است(بي ديدم حجابش

دوسـت دارم:گذشته كه يكي از اشراف تهران به ديدنم آمده بود، گفـتكردم با تقاضاي عاجزانه متوجه شدم كه عصر روز
 !»...راي خوشـايند او هنگـام نمـاز عبـاي خـود را بـه دوش انـداختمبا شما به جماعت بخوانم، مـن بـنماز مغرب و عشا را

 
 غذاي شيخ 

سـر سـفره، رو بـه قبلـه و دو زانـو.كـرد اسـتفاده مـيدنبال غذاهاي لذيذ نبود، بيشتر وقت ها از غذاهاي ساده، مثـل سـيب زمينـي و فرنـيجناب شيخ
مقداري از غـذايگرفت هميشه غذا را با اشتهاي كامل ميخورد، و گاهي به دست ميو گاهي هم بشقاب رانشست و به طور خميده غذا ميخورد، مي

.كردند زد و ديگران هم به احترام ايشان سكوت مي خوردن غذا حرف نميهنگام.رسيد ميگذاشت خود را در بشقاب يكي از دوستان كه دستش مي
از غذاي بازار پرهيـز .كرد دوستان را رد نميكرد، با اين حال بيشتر وقت ها دعوت مهماني دعوت مي كرد با توجه، قبول يا رد مياگر كسي او را به

بـا قطـار در راهيك بار كـه.روح انسان غافل نبود و برخي دگرگوني هاي روحي را ناشي از غذا مي دانستنداشت، با اين حال از تأثير خوراك در
 .اين تاريكي در نتيجه استفاده از چاي قطار است:فهماندند كه مدتي به اورفت، احساس كوري باطن كرد، متوسل شد، پس از مشهد مي

 
  كار-فصل دوم

شغل
جناب شيخ بـراي اداره زنـدگي خـود، ايـن  .بودلقمان حكيم اين شغل را براي خود انتخاب كرده.يكي از شغلهاي پسنديده در اسالم استخياطي

كـه پيـشتر بيـانجالب است بدانيم كه خانه ساده و محقر شيخ، با خـصوصياتي.معروف شد»بعلي خياطشيخ رج «شغل را انتخاب كرد و از اين رو به
.كـرد اي داشت، و در آن خياطي مـي ابتدا پدرم در يك كاروانسرا حجره:گويد مييكي از فرزندان شيخ در اين باره .شد، كارگاه خياطي او نيز بود

حقي از او طلب كند، فرداي آن روز چـرخ و ميـزپدرم بدون چون و چرا و بدون اين كه.م اينجا بمانيراضي نيست:مالك حجره آمد و گفتروزي
خيـاطي اسـتفادهكرد و تحويل داد، از آن پس در منزل، از اتـاقي كـه نزديـك در خانـه بـود بـراي كارگـاهخياطي را به خانه آورد و حجره را تخليه

در ايام تابستان در بازار جناب شيخ را ديدم، در حالي كه از ضعف رنگش مايلكنم كه روزي فراموش نمي:گويد يكي از دوستان شيخ مي .كرد مي
.قـدري اسـتراحت كنيـد، حـال شـما خـوب نيـست !آقا:رفت، به او گفتم قدري وسايل و ابزار خياطي را خريداري و به سوي منزل مي.بودبه زردي

إن اهللا تعالي يحب أن يري عبده تعبـاً فـي«:فرمودنـد)ص(در حديث است كه رسول خدا  » !و اوالد را چه كنم؟عيال«  :فرمود
 » .ببيندخداوند دوست دارد كه بنده خود را در راه به دست آوردن روزي حالل، خسته الحالل؛طلب

 » .نكندتأمينملعون است، معلون است كسي كه هزينه خانواده خود را ملعون ملعون من ضيع من يعول؛«
 



جديت در كار
ارادتمنـدانبا ايـن كـه.روزهاي زندگي تالش كرد تا از دست رنج خود زندگيش را اداره كندجناب شيخ در كار خود بسيار جدي بود و تا آخرين

.چنـــــين كـــــاري نــــــشدوي بـــــا دل و جـــــان حاضـــــر بودنـــــد زنـــــدگي ســـــاده او را اداره كننـــــد، ولــــــي او حاضـــــر بـــــه

:استآمده)ص(در حديثي از رسول اكرم
األنبيـــاء؛مـــن أكـــل مـــن كـــد يـــده، كـــان يـــوم القيامـــه فـــي عـــداد األنبيـــاء و يأخـــذ ثـــواب«

 » .باشد و پاداش پيامبران بگيردهر كه از دسترنج خود گذران زندگي كند، روز قيامت در شمار پيامبران
بخش دارد، كـه نـه بخـش آن در دهعبادت العباده عشره أجزاء تسعه أجزاء في طلب الحالل؛ «:حديث ديگري فرمودو در

 » .حالل است)روزي(طلب
 

 انصاف در گرفتن اجرت
به هـيچ وجـه.گرفت كرد مزد مي كه ميزد و به اندازه كاري به اندازه اي كه سوزن مي.براي كار خياطي، بسيار با انصاف بودشيخ در گرفتن اجرت

انصاف:االنصاف افضل الفضائل« :فرمود)ع(در حديث است كه امام علي .كنـدحاضر نبود بيش از كار خود از مشتري چيزي دريافت
گفـتم چقـدر بـدهم؟اي را بـردم و بـه جنـاب شـيخ دادم بـدوزد، عبـا و قبـا و لبـاده:كند كه روحانيون نقل مييكي از » .برترين فضيلتها است

فرمـوده:گفـتم » .شود اجرتش بيست تومان مي«: بگيرم گفتروزي كه رفتم لباسها را.» .برد، چهل تومان دو روز كار مي« :گفت
 !» .روز كار بردبرد ولي يك فكر كردم دو روز كار مي« :گفتچهل تومان؟بوديد

 
 انصاف با مردم و ديدار حضرت ولي عصر عليه السالم

در نجـف .هـا رياضـت كـشيد و در مقـام طلـب بـود مدت.برد بود و از عدم توفيق رنج ميمردي از دانشمندان در آرزوي زيارت حضرت بقيت اهللا
مرتبًا و بدون وقفه و تعطيل، توفيق پيدا كند كهاشرف ميان طالب حوزه علميه و فضالي آستان علويه معروف است كه هر كس چهل شب چهارشنبه

ايـن فـيض نـصيب وي الـسالم را خواهـد يافـت وعشاي خود را آنجا بگزارد، سعادت تشرف نزد امام زمان عليـهبه مسجد سهله رود و نماز مغرب و
علوم غريبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و به عمـل رياضـت درسپس به.ها در اين باب كوشش كرد و اثري از مقصود نديد مدت.خواهدشد

هـا داشـت، صـفا و سـحرها نالـهنـده و درولي به حكم آنكـه شـبها بيـدار ما.ها كشيد و اثري نديد ها نشست و رياضت چلهمقام كسب و طلب برآمد،
داد حقـايقي  حالـت خلـسه و جذبـه بـه او دسـت مـي.شـد بارقه عنايت، بدرقه راه وي مينورانيتي پيدا كرد و برخي از اوقات برقي نمايان ميگشت و

يه السالم ميسر نخواهد شد، مگر آن كه به فالنشرفيابي خدمت امام زمان علديدن تو و:در يكي از اين حاالت او را گفتندديد و دقايقي مي شنيد مي
چندين روز بدان شهر رسيد و در آن جا نيز به رياضاتپس از هر چند اين مسافرت مشكل بود، ولي در راه انجام مقصود، آسان نمود.كنيشهر سفر

بـازار آهنگـران، در دكـان، امام زمان عليه السالم دراآلن حضرت بقيت اهللا:و هفتم يا سي و هشتم به او گفتندمشغول گرديد و چله گرفت، روز سي
دكـانبلند شد و به طوري كه در عالم خلسه خود ديده بود، راه را طي كرد و بـر در باشپيرمردي قفل ساز نشسته است، هم اكنون برخيز و شرفياب

گويند، چون سالم كردم، جـواب رم گرفته و سخنان محبت آميز ميگاند و با پير مرد پير مرد رسيد و ديد حضرت امام عصر عليه السالم آن جا نشسته
قد خميده داشـت، عـصا زنـان، بـا دسـتدر اين حال ديدم پيرزني را كه ناتوان بود و كردند، اكنون سيري است، تماشا كنفرمودو اشاره به سكوت

 دارماز من خريداري كنيد، كه من به سه شاهي پول احتيـاج»ه شاهيس«خدا اين قفل را به مبلغآيا ممكن است براي:لرزان، قفلي را نشان داد گفت
ارزش دارد زيرا پول كليد آن بـيش»دو عباسي«اين قفل!خواهر مناي:پير مرد قفل ساز، قفل را نگاه كرد و ديد قفل، بي عيب و سالم است، گفت

نـه مـرا بـدان نيـازي:پير زن گفـت.بودسازم و ده شاهي قيمت آن خواهد  را ميشما اگر ده دينار به من بدهيد من كليد اين قفلنيست،»ده دينار«از
تـو!خـواهرم :پيرمـرد بـا كمـال سـادگي گفـت كـنم را سه شاهي از من بخريد من شما را دعـا مـينيست، بلكه من به پول آن نيازمندم، شما اين قفل

كسي را تضييع كنم، اين قفـل اكنـون هـم هـشت شـاهي ارزش دارد مـنخرم و حقمسلمان، من هم دعوي مسلماني دارم، چرا مال مسلمان را ارزان ب
خواهي منفعت بردن، اگر ميكنم، زيرا در دو عباسي معامله بي انصافي است بيش از يك شاهي به هفت شاهي خريداري مياگر بخواهم منفعت ببرم

 دو عباسي است، من چون كاسب هستم و بايد نفع ببرم يك شـاهي ارزانواقعي آنخرم و باز تكرار مي كنم كه قيمت بفروشي، من هفت شاهي مي
گويم، هيچ كس بـه ايـن مبلـغ راضـي نـشد، مـن كه من خودم ميگويد، ناراحت شده بود كرد كه اين مرد درست مي شايد پيرزن باور نميام خريده



است، پير مرد هفت شاهي پول بـهگيرد و سه شاهي پول احتياج من نميخريداري كنند، زيرا مقصود من با ده دينار انجامالتماس كردم كه سه شاهي
ديدي و سير را تماشا كرد، ايـن طـور باشـيد و!عزيزآقاي پير زن بازگشت، امام عليه السالم مرا فرمودچون!آن زن داد و قفل را خريد

توسل شدن سودي ندارد، رياضات و سفرها رفـتنبياييم، چله نشيني الزم نيست، به جفر ماين جوري بشويد تا ما به سراغ شما
اين شهر من اين پير مرد را انتخـاباحتياج نيست، عمل نشان دهيد و مسلمان باشيد تا من بتوانم با شما همكاري كنم، از همه

رض حاجـتشناسد، اين هم امتحاني كه داد، از اول بـازار ايـن پيـرزن عـ ميام، زيرا اين پير مرد دين دارد و خدا را كرده
سـه شـاهي نيـزاند، همه در مقام آن بودند كه ارزان بخرند و هيچ كـس، حتـي محتاج و نيازمند ديده)رااو(و چون)كرد(

آيـم و از او تفقـد مگر آن كه من به سراغ او ميگذرد اي بر او نمي خريداري نكرد و اين پير مرد به هفت شاهي خريد هفته
 .كنم مي

 
 ايثار -فصل سوم

ايثار
از ديـدگاه احاديـث اسـالمي، ايثـار و از.بـودبرجسته ترين ويژگيهاي زندگي شيخ خدمت به مردم مستمند و ايثارگري او در عين تنگدستييكي از

رنـج خيـاطيجناب شيخ با آن كـه درآمـد نـاچيزي از دسـت .مراتب ايمان و برترين مكارم اخالقي استخود گذشتگي، زيباترين نيكيها، باالترين
حكايتهـاي ايثـار و فـداكاري ايـن مـرد الهـي بـه حقيقـت اعجـاب انگيـز و.داشت بهره اي وافر- در عين تنگدستي-ايدش مي شد، از فضيلت ايثارع

.استآموزنده

 ايثار شب عيد
د نوروز، جناب شـيخشب عي.خياطي جناب شيخ بودم و روزي يك تومان دستمزدم بودمن شاگرد:نقل ميكرد كه»شيخ عبدالكريم حامد«مرحوم
باالخره پـنج تومـان از آن مبلـغ مانـد، آن را هـم بـه مـنتومان پول داشت، مقداري از آن را به من داد برنج تهيه كنم و براي چند آدرس ببرم،پانزده
داخل كشو گذاشتم و فـرارلذا پول را.رود؟ در همان وقت سر زانوي فرزندش پاره است عيد دست خالي به منزل ميشب:پيش خود گفتم .!دادند
چـرا پـول را«  :كنـد و بـا اوقـات تلخـي فرمـود متوجه شدم كه مرا صدا ميپس از رسيدن به خانه.هر چه جناب شيخ صدا زد، برنگشتم.كردم

 !دادو با اصرار پول را به من »برنداشتي؟

 ايثار نسبت به همسايه ورشكسته

مرا از خواب بيدار كرد و دو گوني برنج از منزل برداشـتيم، يكـي را مـن حمـل كـردم وپدرم يك شب :كند قل مييكي از فرزندان جناب شيخ ن
هـا يادت هـست انگلـيس!داداش« :خانه گفتبرديم در خانه پولدارترين فرد محل خودمان، ضمن تحويل آن به صاحب.ديگري را خودش

گرفتنـد و بـاز هـم آنهـا راا برنج دادند و در عوض هر يك دانه آن يك خرواره خانه خود و به آن بردند در سفارتمردم را
يك چارك بـرنج نـيم!محمود«  :صبح آن روز مرا صدا زد و گفـت.تحويل او داديم و برگشتيمها را با اين شوخي برنج.» !رها نميكنند

حركـات پـدردر آن هنگام، ايـن گونـه  !»ك درست كندمادرت تا براي ظهر دم پختدانه بگير و دو ريال هم روغن دنبه، بده به
دهد در حالي كه براي نهار ظهر بايد برنج نيم دانـه پولدارترين فرد محل ميبراي من سنگين و نامفهوم بود، كه چرا آن چه برنج در منزل هست را به

 .داشت خانهبعد فهميدم اين بنده خدا ورشكسته شده و روز جمعه مهماني مفصلي در ؟!بخريم
 

  تعبد-فصل چهارم
 تعبد

او تعبـدطريقـه.هاي تـصوف را قبـول نداشـت او هيچ يك از فرقه.مدعيان طريقت، تفاوتي اصولي داشتطريقه سير و سلوك جناب شيخ با مسلك
ــت ــل بيــ ــاي اهــ ــض از رهنمودهــ ــه)ع(محــ ــه بــ ــات، بلكــ ــه واجبــ ــا بــ ــه تنهــ ــن رو، نــ ــود، از ايــ ــي دادبــ ــت مــ ــستحبات اهميــ .مــ

شيخ بـا اينكـه .نمود كرد، بعد از ظهرها هم گاهي استراحت مي يك ساعت استراحت ميا معموًال بيدار بود، بعد از آفتاب حدود نيم ساعت تاسحره



هميـشه بايـد رفتـار و.نداشته باشيد و هيچ وقت بر مكاشفه تكيه نكنيددر مكاشفات يقين«  :فرمود خود اهل كشف و شهود بود مي
بـه ايـن آيـه كريمـه تمـسك هـاي عمـومي الهـي در جلـسهجناب شيخ در تأكيد بر تعبد و عمل به احكام.» .الگو قرار دهيد راگفتار امامان

اگر خداوند را ياري كنيد ياريتان مي كنـد و گامهايتـان را اسـتوار مـي:اقدامكمأن تنصروا اهللا ينصركم و يثبت  :كرد مي
احكـام او و تمـسك بـه سـنت پيـامبرخدا بي نياز است، ياري خدا، عمل به« :فرمود ميو 7آيه)ص( سوره محمد-گرداند
 » .براي ترقي و تعالي بشر مؤثر نيستهيچ چيز مثل عمل به احكام«:و مي فرمود ».اوست

ند متعـال،يكي اخالص، و ديگري دوستي خداو:دين حق همين است كه باالي منبرها گفته مي شود، ولي دو چيز كم دارد«
خود را بايـد بـا»من«ها همه كارشان خوب است، فقط مقدس« :فرمود و مي .»اين دو بايد به مواد سخنراني ها افزوده شود

» .رسـند بـه جـايي مـيخـود را كنـار بگذارنـد)خودخواهي(اگر مؤمنين منيت«:فرمود و مي » .عوض كنند)خدا(
خـدا واگـذار نمايـد، تسليم خدا شود، رأي و سليقه خود را كنار بگذارد و خود را بـه تمـام معنـا بـهاگر انسان«  :فرمـود و مي

 ».كند خداوند او را براي خود تربيت مي

 تقليد
كرد، و در ارتباط بـا انتخـاب ايـن  تقليد مي- يكي از مراجع تقليد معاصر خود-اهللا حجتراساس مسلك تعبد، شيخ در احكام مقلد بود، و از آيتب

در نقلـيو » .رفتم، مراجع تقليد را ديدم، از همه بي هواتر آقـاي حجـت بـودبه قم« :فرمـود براي تقليد خود مي شخصيت علمي
طريق عدولهايي كه از اين جناب شيخ دوستان خود را از فرقه.».رياست خالي استديدم سينه اش از حب جاه و«  :ده بودديگر فرمو

اي طايفهكربال بودم ديدم« :شيخ فرمـود.طوايف از او پرسيدمدرباره يكي از اين:گويد يكي از دوستان شيخ مي.داشت اند بر حذر مي كرده
 » ..... :ها كيستند؟ گفتند پرسيدم اينكرد در دست داشت، ن مهار شخصي را كه در جلوي آنها حركت ميآيند، شيطا مي

قـدرت روحـي، بـه مقامـات وفاصله دارند، هر چند بر اثر رياضت از نظـر)ع(كه در سير و سلوك از طريقه اهل بيتجناب شيخ معتقد بود، كساني
يكـي از»بي بي شـهربانو«با پدرم به كوه:كند كه يكي از فرزندان شيخ نقل مي .استحقيقي بر آنان بستههايي دست يابند، اما درهاي معارف توان

ــورديم، ــه شخــصي از اهــل رياضــت برخ ــًا ب ــين راه اتفاق ــوديم، در ب ــه ب ــراف ري رفت ــاي اط ــودكــوه ه ــه او فرم ــدرم ب ــايي داشــت، پ :وي ادعاه

از روي زمين قطعه سنگي را برداشت و آن را تبديلشخص با شنيدن اين سخن، خم شد وآن.»هاي تو باالخره چيست؟ رياضتحاصل«
كار را براي من كردي، بگـو ببيـنم بـراياين!خوب«  :پدرم فرمود !بفرماييد ميل كنيد:و گفتبه گالبي نمود و به پدرم تعارف كرد

 . ... گريه افتادمرتاض با شنيدن اين سخن به » !خدا چه داري؟ و چه كرده اي؟
 

 ارزش كار براي خدا
نشـستم و حمـد و سـوره مـردم را درسـت هـا مـي جمعه تهران، شـبدر مسجد« :كند كه فرمـود دوستان شيخ از او نقل مييكي از

ها كه مغلوب شد براي اين كه كتك نخورد آمد پهلوي مـن نشـست، دعوا ميكردند، يكي از آنكردم، شبي دو بچه با هم مي
شب بعد درويـشي نـزدم.گرفتاش را پرسيدم، و اين كار آن شب، همه وقت مرا  فرصت استفاده كردم، حمد و سورهمن از

ام به شما بدهم، مشروط به اين كه ثواب كار ديشب خود را بـه آمادهمن علم كيميا، سيميا، هيميا و ليميا دارم، و:آمد و گفت
!».دادي ها به درد مي خورد به من نمي اگر اين!نه:پاسخ دادمبه او !من بدهي

 مخالفت با رياضت غير شرعي
هـايي او بـا رياضـت.ماالت و مقامات معنوي دست خواهد يافـتاسالم عمل كند، به همه كجناب شيخ معتقد بود اگر كسي حقيقتًا به احكام نوراني

مـدتي مـشغول رياضـت بـودم و بـا كنـاره:اسـتيكي از ارادتمندان ايشان نقل كـرده.برخالف سنت و روش مذهب است، به شدت مخالف بودكه
مرا بـه ديـدنز چهار پنج ماه، يكي از دوستان مشترك،خوابيدم، پس ا شدم و همان جا مي مشغول ذكر ميام، در اتاقي جداگانه گيري از همسر علويه

  » !خواهي بگويم؟ مي« :مقدمه گفتجناب شيخ برد، پس از دق الباب، به محض اين كه شيخ مرا مشاهده كرد، بدون



ها اين رياضت...؟اي كردهاين چه رفتاري است با همسرت كرده و او را ترك«  :من سرم را پايين انداختم، بعد شيخ متذكر شد كه
سـپس شـيخ بـه» .عيالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقيبات معمولـهيك جعبه شيريني بگير و برو پيش!و اذكار را بزن گاراژ

طبـق ايـن«  :جوشـد اشـاره كـرد و فرمـودهاي حكمت از دلـش مـي كند اگر چهل روز كسي خالص عمل كند، چشمه احاديثي كه تأكيد مي
آن شـخص بـه توصـيه شـيخ» .نمايـد چهل روز به وظايف ديني خود عمل كند قطعاً روشني خاصي پيدا مـي اگر كسياحاديث،

 .بازگشترياضت را رها كرد و به زندگي معمولي خود
 

 خمسحساب
ا با هم داشت، نه ايـن كـهشيخ، شريعت و طريقت و حقيقت ر:گويد توصيف تعبد ايشان مي در- يكي از شاگردان جناب شيخ-دكتر حميد فرزام

فرسـتاد نـزد مرحـوممـرا .»برو حساب خمست را بكـن«  :اولين حرف ايشان به بنده اين بود كـه.ها پشت پا به شريعت زند مانند درويش
آيـت حـق بـود و مـن از او!بودو چه مردي»بايد بروي خدمت ايشان«:و گفت «گذرقلي« در- رحمه اهللا عليه-آيت اهللا آقا شيخ احمد آشتياني

 .كردمرفتم خدمت ايشان و حساب كلبه محقري كه داشتم!...و چه چيزها ديدم!كسب كردمچه فيوضاتي
 
 

 فصل پنجم اخالق
 

 خصوصيات اخالقي
پـشتيدور از شه كمـيكـرد، هميـ هميشه دو زانو مي نشست، به پشتي تكيه نمي.متين و مؤدب بودجناب شيخ بسيار مهربان، خوشرو، خوش اخالق،

به ندرت عصباني.هنگام صحبت اغلب خنده رو بود.داشتخيلي آرامش.ممكن نبود با كسي دست بدهد و دستش را زودتر از او بكشد.نشست مي
ه بيـرون ميرفـت وخانـگرفـت و از در اين هنگام سراسر وجودش را خشم فرا مي.آمدند شيطان و نفس سراغ او ميعصبانيت او وقتي بود كه.شد مي

نكته مهمي كه در حسن خلق، مورد توجه شيخ بـود و ديگـران را نيـز بـدان توصـيه .گشتيافت، آرام باز مي آن گاه كه خود را بر نفس چيره مي
:فرمـــود در ايـــن بـــاره مـــي.كنـــدفرمـــود، ايـــن بـــود كـــه انـــسان بايــد بـــراي خـــدا خـــوش اخـــالق باشـــد و بـــا مــردم خـــوش رفتـــاري مــي

حرف بود، حركـات و سـكناتشيخ بسيار كم ».خدا، نه براي جلب مردم به سوي خود و رياكارانهو حسن خلق، برايتواضع«
هـر كـس.كرد نگاه به او، انسان را با خدا آشنا مي.اول و آخر صحبتش خدا بود.خداستداد كه در حال فكر و ذكر و توجه به او به خوبي نشان مي

دعـا، بـسيار گريـهدر جلسات  !»عند مليك مقتدر« :فرمود ميكجا بودي؟:پرسيدند گاهي كه از او مي. ياد خدا ميافتادكرد به به او نگاه مي
گريه، قادر بود تبسم كند و بخندد و يا مطلبي را نقل كنـد كـه همـه را ازدر عين.گريست شد مي هرگاه اشعار حافظ يا طاقديس خوانده مي.كرد مي

زد، هنگـامي كـه شـمع وجـودش پـر و بـال مـيورزيد، مانند پروانه گـرد بسيار عشق مي)ع(نسبت به وجود مقدس اميرالمؤمنين.بياوردنكسالت بيرو
.كرد ميرا تكرار»يا علي ادركني« :نشست در هر چند نفس، يك بار ذكر مي

 تواضع
و اجـازهكردنـد فتار با ديگران خيلي متواضع بودند، هميشه خودشان در خانه را بـاز مـيايشان در ر :گويد در اين باره مي)شاگرد شيخ(دكتر فرزام
ــان مــــي ورود مــــي ــل اتــــاق كارشــ ــه داخــ ــا را بــ ــاهي بــــي تكليــــف مــ ــد، گــ ــه بــــساط دادنــ ــودبردنــــد كــ ــا بــ .خيــــاطي در آن جــ

انگار نه انگار كـه تفـاوتي.تكبر و تكلفخيلي بي  » .حميد جان!بخور« :گفتنديك بار زمستان بود، دو انار آوردند و يكي را به من دادند و
آمـد تعـارف مـينشـستند و هـر كـه هميشه دم در مـي.كردند، از باب ارشاد و هدايت و انجام وظيفه بود مياگر نصيحتي.اند بين خود و ديگران قايل

ــي ــد مـ ــي .كردنـ ــيخ مـ ــاگردان شـ ــر از شـ ــي ديگـ ــد يكـ ــراه:گويـ ــه همـ ــامي كـ ــوترهنگـ ــود جلـ ــتان بـ ــيدوسـ ــا وارد نمـ .شـــد  از آنهـ

وار خـود را ديوانـه- پسر مرحوم ميرزا احمد مرشد چلويي-بوديم، عازم حرم شديم، حيدر علي معجزهبه اتفاق شيخ به مشهد رفته:ديگري ميگويد
 و از ايـن كـارنكن،آن نافرماني خداوند را!بي غيرت« :فرمود !بگذاردجلوي پاي شيخ انداخت و خواست پايش را روي چشم خود

 » !من چه كسي هستم؟.خجالت بكش
 



 آشتي دادن
كرد و با تكيـه بـر بودند دعوت مياز افرادي كه با هم قهر.داد، آشتي دادن بين افراد بود كه جناب شيخ به آن اهميت مييكي از مسايل مهم اخالقي

 .داد قرآن و احاديث اسالمي آنان را آشتي مي
 

 احترام
 اداتساحترام ويژه به
كرد كه بـه ميبوسيد و به ديگران نيز توصيه بارها ديده شد كه دست و پايشان را مي.كرد احترام ميو سادات خيلي)ع(و فاطمه)ع(به فرزندان علي

كردنـد، آمـاده مـياو به قليان عادت داشت، هنگامي كـه بـراي او قليـان.آمد ميسيد بزرگواري بود كه گه گاهي به ديدار شيخ .سادات احترام كنند
سـاخت كـه قليـان كـرد و وانمـود مـي نزديـك مـياين كه اهل دود نبود، براي آن كه سيد شرمنده نشود، نخست خودش ني قليـان را بـه لـبشيخ با
:فرمودنــدروزي در فــصل ســرما، در محــضر شــيخ بــودم:كنــد يكــي از دوســتان شــيخ نقــل مــي .كــرد مــيكــشد، آن گــاه بــه ســيد تعــارف مــي

بود و پير مـردي از سـاداتهاي قديمي، يك دكان خرابه با هم رفتيم در يكي از كوچه»تهرانهاي قديم با هم برويم در يكي از محلهبيا«
ـان كــــرد و شــــب  در آنجــــا زنــــدگي مــــي- كــــه مجــــرد بــــود-محتــــرم .جــــا ميخوابيــــد و شــــغلش زغــــال فروشــــي بــــودهــــا همـــ

بسياري از مـردماي بود كه بعضي از وسايل او سوخته بود، شرايط زندگي آن پير مرد به گونهها و لباسمعلوم شد شب گذشته، كرسي آتش گرفته و
نـزد او رفـت و پـس از احـوال پرسـي لباسـهاي نشـسته و كثيـف او را بـرايشيخ با نهايت تواضع.هايي حضور پيدا كنند حاضر نيستند در چنين مكان

چيـزي بـه او بـده« :شيخ به من فرمودجناب.توانم ذغال فروشي كنم ام تمام شده و نمي ايهآقا سرم:پير مرد گفت  .برداشتاصالح و شستشو
 » .كندكه سرمايه كارش

 احترام به همه مردم
سيخطاهاي كـ.نمود نميكرد، او را در انظار ديگران سبك اگر كسي اشتباهي مي.همه مردم احترام قايل بودجناب شيخ نه تنها به سيدها، بلكه براي

 .گرفت كشيد و در ظاهر با او گرم مي را به رخ او نمي
 

 زهد
رفـت دوبا چند تن از شخصيتهاي كشوري به خانه ما آمده بودند، او وضع زندگي مـا را كـه ديـد؛روزي يكي از امراي ارتش:گويد فرزند شيخ مي

بـرايآن چه داريم« :ام و ديگري را براي خودم، پدرم گفتيكي را براي شما خريده:قطعه زمين خريد و آن ها را به پدرم نشان داد و گفت
 » .ما كافي است

 
 هاي اجتماعي به موقعيتبي اعتنايي

شدند، و نه تنها برخي از بزرگان حـوزه و دانـشگاه بـا او رابطـه داشـتند، بلكـه تعـدادي ازدر اواخر عمر شيخ، به تدريج جميعي از نخبگان با او آشنا
تواضـع و فروتنـي كـه در برابـر مـردم مستـضعف وشـيخ، بـا همـه .رسيدند  نظامي كشور نيز با مقاصد گوناگون خدمتش ميشخصيتهاي سياسي و

آمـده انـد« :ميفرمـودآمدنـد اش مـي هنگامي كه آنهـا بـه خانـه.اعتنا بود رؤسا و شخصيتهاي دنيوي بيمستمند و به ويژه سادات داشت، نسبت به
:گويـد فرزند شيخ مي » ...خواهند، مريض دارند، وضعشان به هم خورده بگيرند، گرفتارند، دعا ميا از منر)دنيا(سراغ پيرِزنه

رسيدم، نزديكداني چرا من پدرت را دوست دارم؟ وقتي براي اولين بار خدمتش مي:ورزيد به من گفت مييكي از امراي ارتش كه به شيخ ارادت
نابينايي از راه رسيد، جنـاب شـيخ تمـام قـد از جـا برخاسـت، بـا احتـرام او را در، رفتم و نشستم،»برو بنشين«: گفتدر اتاق نشسته بود، سالم كردم،

كه مرد نابينا از جا برخاست تا برود، شـيخ كفـش او راگذرد، تا اين من نگاه كردم كه در خانه او چه مي .كشيد و بوسيد و كنار خود نشاندآغوش
همان طور كـه نشـسته بـودولي هنگامي كه من خواستم خداحافظي كنم از جا برنخاست و !به او داد و رفتكرد، ده تومان همجلوي پايش جفت

 » !خداحافظ « :گفت
 



 اخالق سفر
ارج از كـشور،خـتنهـا سـفر وي بـه.سفرهايي به مشهد، كاشان، اصفهان، مازندران و كرمانشاه داشته استشيخ در طول عمر پربركت و نوراني خود

آاليـش و خـوشبـيها همسفراِن جناب شيخ، او خوش سفر بود، و در مسافرتبه گفته .مسافرت به عراق، براي زيارت عتبات عاليات بوده است
را از هزينـه سـفركرد و سهم خـود شد، او نيز حمل مي اي بايد حمل مي اثاثيهاگر.هيچ فرقي ميان خود و شاگردان و ارادتمندانش قايل نبود .مشرب

 .پرداخت مي
 

  انتظارفرج-6فصل
عج-ارادت ويژه به حضرت ولي عصر

« :فرمـوداو مـي. و انتظـار فـرج و ظهـور آن بزرگـوار بـود- ارواحنا فداه-ولي عصرهاي بارز جناب شيخ، ارادت ويژه به حضرت يكي از ويژگي
 بيشتر دوست داريم، و حال آن كه اين طور نيست، زيرا اگر او رارا از خود)عج(زمانكنند كه ما امام اغلب مردم اظهار مي

كه خداوند موانع ظهور آن حـضرت راهمه دعا كنيد.بيشتر از خود دوست داشته باشيم، بايد براي او كار كنيم نه براي خود
 » .كندبرطرف كند و دل ما را با دل آن وجود مبارك يكي

 سالم مرا به او برسانيد
گفت، جلسات ايشان بـدون تجليـل نمي»وعجل فرجهم«بزرگوار بود، ذكر صلوات را بدوناو خود هميشه متوجه آن:گويد اگردانش مييكي از ش

رود بـه دوسـتان كـرد قبـل از فـرج از دنيـا مـي احـساس مـيشد، در اواخر عمر كـه  و دعا براي فرج برگزار نمي- عجل اهللا تعالي فرجه-امام عصراز
 » .سالم مرا به او برسانيداگر موفق به درك حضور حضرتش شديد،« :ميگفت

 خواسته مهم
.داشته باشد)عج(عصرس نكردم كه خواسته مهمي جز فرج حضرت وليدرسالهايي كه خدمت ايشان بودم، احسا:كند مييكي از دوستان شيخ نقل
خداوند تقاضا نكنيد، حالت انتظار تا حدي در جناب شـيخ قـوت داشـت كـه اگـرداد كه حتي االمكان چيزي جز فرج آقا از به دوستان هم تذكر مي

 .يستگر ميشد و  صحبت ميكرد منقلب مي- عجل اهللا تعالي فرجه-ولي عصركسي از فرج

 تالش مورچه براي رسيدن به معشوق
آراستگي شخص منتظر بود، هر چند عمرش براي درك زمان حـضور آن بزرگـوار كـافيآمادگي و:نكته مهمي كه جناب شيخ بر آن تأكيد داشت

ا ديد كه مرتب كارش اين است كـهبياباني موچه اي رآن حضرت در حال عبور از  «:كرد نقل مي)ع(در اين باره حكايتي از حضرت داودو.نباشد
معـشوقي دارم:كـه، مورچه به سخن آمـد...ريزد، از خداوند خواست كه از راز اين كار آگاه شود ديگري ميدارد و به جاي از تپه اي خاك بر مي

تـواني خاكهـاي وچك، تو تا كي ميبا اين جثه ك:حضرت فرمود !است كه شرط وصل خود را آوردن تمام خاكهاي آن تپه در اين محل قرار داده
دانم، ولي خوشم اگـر در راه ايـن ميهمه اينها را:مورچه گفت !محل مورد نظر منتقل كني، و آيا عمر تو كفايت خواهدكرد؟اين تل بزرگ را به

هميـشه اصـرارجنـاب شـيخ.»بـراي اومنقلب شد و فهميد اين جريان درسي اسـت)ع(حضرت داوددر اينجا !ام كار بميرم به عشق محبوبم مرده
 » .باش و حال انتظار را با مشيت حق همراه كن)عج(با همه وجود در انتظار ولي عصر« :داشت كه

 شهرريپينه دوزي در
پينـه« :فرمودنـدو خصوصيات انتظار صـحبت بـود،)ع(راجع به فرج موال امام زمانروزي در خدمتشان بودم و:گويد يكي از شاگردان شيخ مي
 در همـان- ظاهراً-امامعلي قفقازي، ترك زبان، عيال و اوالدي نداشت، مسكن او هم به نام- ظاهراً-دوزي بود در شهرري

وصيت كرد بعد از مـرگ او.وجودش نبوداي جز فرج آقا در خواسته.اند اي از او نقل نموده العاده الت فوقدكانش بود، حا
آن)ع(هر وقت به قبر ايـشان توجـه كـردم ديـدم امـام زمـان.كنند دفن- حوالي شهرري-را در پاي كوه بي بي شهربانو

 » .جاست



 برزخ جواني منتظر
اين :آغوش خود را براي جوان گشود، پرسيدم)ع(ديدم كه حضرت موسي بن جعفر :گويـد ميجناب شيخ به هنگام دفن جواني

 »اي شه خوبان تو به فرياد رس منتظران را به لب آمد نفس      «  اين شعر:جوان آخرين حرفش چه بود؟ گفتند
 

  طبع شعر -فصل هفتم
با اشعار آموزنده بود و در اين ارتباط به شـعرهاي حـافظبيشتر وقت ها مواعظ شيخ آميخته.مند بود هشيخ به اشعار عرفاني و اخالقي بسيار عالقجناب

:فرمـود عالقـه داشـت، و مـيبه مثنوي طاقـديس خيلـي .گريست شد مي داد و هنگامي كه اشعار آنان خوانده مي ميو مثنوي طاقديس خيلي اهميت

« .خريـدم دادم و آن كتـاب را مـي د نراقـي بـود، هـر چـه داشـتم مـيطاقـديس مالاحمـاگر در همه شهر يك كتـاب »
.كرد شيخ، حافظ شناس خوبي بود و اشعار حافظ را خوب تفسير مي:داشته ميگويددكترابوالحسن شيخ، كه سال ها از نزديك با جناب شيخ آشنايي

گذار نكرده، و آن چه كه الزمه بيان حقايق معنوي وكوتاهي و فروحافظ از جنبه معنوي واقعاً« :در مورد حافظ مي فرمودشيخ
آورد و حتـي اگـر و اشعار او را به زبـان مـيورزيد شيخ به حافظ بيش از ديگر شاعران ارادت مي» .در شعر او هستذوقيات عرفاني بوده

 .خواند شعر حافظ ميخواست كسي را تنبيه كند و يا هشدار دهد مي

 خوشخواندن اشعار با صداي
اشـعار مرحـوم فـيض كاشـاني راخواندنـد، مـثًال گـاهي مرحوم جنـاب شـيخ اشـعار را بـا لحـن و آواز خوشـي مـي:گويد باره ميدكتر فرزام در اين

 :خواندند، مانند مي
 ز بـــــود مستعار استغفراهللا  راهللاـار استغفـر يـچه غيرـز ه

 از آن دم بي شمار استغفراهللا  ياد رويشدمي كان بگذرد بي
 .كردند خواندند و رفقا را منقلب مي مياين اشعار را

 
 سياست -8فصل

اش مخـالف بـود، نه تنها بـا شـاه و دار و دسـتهاو.سياست نبود، اما با رژيم منفور پهلوي و سياستمداران حاكم آن به شدت مخالف بودشيخ در عالم
 » .منزله سقاخانه استباطن او به   «  :فرمود اهللا كاشاني تعريف ميكرد و ميلي از آيتبلكه مصدق را هم قبول نداشت، و

 سياسيپيش بيني

:كـردن و فرمــود هجـري شمـسي وقتـي شـيخ وارد منـزل شـد، شـروع كـرد بـه گريـه1330 تيـر سـال30در:گويـد مـييكـي از فرزنـدان شـيخ

موش كردند و جلوي اين بال را گرفتنـد، آن هـا بنـا داشـتند در ايـن روزعبايشان خااين آتش را با)ع(حضرت سيد الشهدا«
پـس از چنـدي معلـوم شـد» .شود آيد و موفق مي شود ولي سيدي هست كه مي ها را بكشند؛ آيت اهللا كاشاني موفق نميخيلي

 .است)ره(كه مقصود از سيد دوم، امام خميني

 ناصرالدين شاه در برزخ

اي آزاد كـرده روز جمعـهروح او را« :يكي از شاگردان شيخ از ايشان نقـل كـرد ناصرالدين شاه قاجار در عالم برزخ،در رابطه با وضعيت
هنگـامي كـه.»نبريد«:گريه به مأموران التماس ميكرد و ميگفتبردند، او با بودند و شب شنبه او را با هل به جايگاه خود مي

ــت ــن گف ــه م ــد ب ــرا دي ــي :م ــر م ــست اگ ــيدان ــم نم ــي ه ــال خوش ــا خي ــت در دني ــن جاس ــايم اي ــردم م ج » !ك



 رستايش از پادشاه ستمكا

يكـي از .و به خـصوص از تعريـف و تمجيـد آنـان بـر حـذر ميداشـت)پهلوي(از همكاري با دولت حاكمجناب شيخ، دوستان و شاگردان خود را
كنند و همه كارهاي ناشايـسته را در برزخ ديدم محاكمه ميروح يكي از مقدسين« :است كه فرمود شاگردان شيخ از وي نقل كرده

 .ام اين همه جنايت نكردهمن:شخص مذكور گفت.دهند جاير زمان او را در نامه عملش ثبت كرده و به او نسبت ميسلطان
!چــرا:گفــت اســت؟ امنيتــي بــه كــشور دادهعجــب:مگــر در مقــام تعريــف از او نگفتــي:بــه او گفتــه شــد

» .او بـودي، او بـراي حفـظ سـلطنت خـود بـه ايـن جنايـات دسـت زدبنـابر ايـن تـو راضـي بـه فعـل:ه شـدبـه او گفتـ
اثـم:الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و علي كل داخل فـي باطـل اثمـان« :فرمـود)ع(البالغه آمده است كه امام علي نهجدر

كار را انجام داده باشد وباشد، مانند كسي است كه همراه آنان، آناي راضي هركه به كردار عده اثم الرضا به؛العمل به، و
 » .انجام آن و گناه راضي بودن به آنهر كس به كردار باطلي دست زند او را دو گناه باشد؛ گناه

 
  جهش-بخش دوم
 

  تربيت الهي-فصل اول
 . يا پاي صحبت آشنايان او نشسته بـود، نيـازي بـه توضـيح نـداردشناخت، مقامات و كماالت معنوي جناب شيخ براي هر كس كه او را از نزديك مي

او چگونه به اين جايگـاه واالي انـساني دسـت يافـت؟ و چگونـه كـسي كـه از:ترين سؤال در زندگي اين شخصيت بزرگ معنوي آن است كه اصلي
زار، بلكه تحصيلكردگان حوزه و دانشگاه از بركات هدايتشمعلومات رسمي حوزه و دانشگاه بي بهره بود، به جايي رسيد كه نه تنها مردم كوچه و با

 راز جهش و موفقيت جناب شيخ چـه بـود؟ او در مكتـب كـدام اسـتاد پـرورش يافـت، و مربـي معنـوي او كـه بـود؟:بردند؟ و در يك جمله بهره مي
.گـان علـم و معرفـت و معنويـت را درك كـرده بـودبهره بود، ولي محضر برخـي بزر هاي رسمي حوزه و دانشگاه بي جناب شيخ، هر چند از دانستني

، مرحوم آيـت اهللا ميـرزا محمـدتقي بـافقي و مرحـوم آيـت اهللا)ره(كساني همچون مرحوم آيت اهللا محمدعلي شاه آبادي، استاد حضرت امام خميني
 مفـسر و-قا سيدعلي مفسر و سـيدعلي غـرويآ:همچنين جناب شيخ از درسهاي دو عالم بزرگوار.ميرزا جمال اصفهاني سمت استادي وي را داشتند

ايشان، در نتيجه همين تحصيالت غيررسمي، با قرآن كريم و احاديث اسالمي كامًال .كرد  استفاده مي-امام جماعت مسجدي در محله سلسبيل تهران
نمـود، كـه ديگـران ها ارائه مي  و معاني لطيفي از آنكرد داشت، قرآن و احاديث وادعيه را ترجمه و تفسير مي بود و در مجالسي كه بر پا مي آشنا شده

است، ليكن مبدأ گيري از محضر اين بزرگان و امثال آنان بوده بنابراين آشنايي جناب شيخ با معارف اسالم، مرهون بهره .كردند كمتر بدان توجه مي
 : زنـدگي پرمـاجراي شـيخ اسـت، و اگـر شـيخ فرمـودهجهش و تحـول معنـوي او را بايـد در جـاي ديگـري جـستجو كـرد، كـه آن نقطـه عطفـي در

ــتم«  ــتاد نداشـ  :ايـــشان ميفرمـــود:كنـــد كـــه يكـــي از ارادتمنـــدان جنـــاب شـــيخ نقـــل مـــي .اشـــاره بـــه ايـــن نقطـــه اســـت  »مـــن اسـ
برگـزار)ع(ها در صحن مطهر حضرت عبـدالعظيم  كه شبمرحوم شيخ محمدتقي بافقيمن استاد نداشتم، ولي در جلسات«

:يك شب نگاهي به مجلس كرد و خطاب به من فرمـود.كردم، او اهل باطن بود كرد شركت مي شد و ايشان سخنراني مي مي
رت بودند از تحصيلكردكان دانشگاه و افراد تاجر و كاسـب و افـراد ديگـر،شيخ شاگردان زيادي داشت، كه آنها عبا ».رسي تو به جايي مي

(جنـاب دكترعلـي مدرسـي  ،)دكتـراي فيزيـك هـسته اي از فرانـسه(مرحوم دكتـر عبـدالعلي گويـا :كه اسامي تعدادي از آنان به شرح زير است
دكترهوشـنگ ،)پدرشيمي ايـران(جناب مرحوم دكتر ابوالحسن شيخ ،)دكتراي ادبيات فارسي(جناب آقاي دكتر حميد فرزام  ،)دكتراي فيزيك

دكتر محمـد محققـي، مهندس فروغي زاده، دكتر خوانساري، دكتر مير مطهري، ،) دندانپزشك-مشهور به توكلي(دكتر حاج حسن فرشچي ثباتي،
جنـاب آقـاي جناب آقاي رسـتميان، حاج مهدي ابوالحسني،جناب آقاي صنوبري، جناب آقاي شايسته، جناب آقاي مرحوم شيخ عبدالكريم حامد،

 .....پاچناري وجناب سيد حسن ميرمالك
 
 
 



 تحول معنوي
 شبيه داستان حضرت يوسف

ــه ــوده اســت ك ــازگو نم ــين ب ــود را چن ــوي خ ــته تحــول معن ــي داش ــدهادي ميالن ــيد محم ــا حــضرت آيــت اهللا س ــه ب ــداري ك ــيخ در دي ــاب ش  :جن
اي خلوت مـرا بـه دام دختري رعنا و زيبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه)لگي سا23حدود(در ايام جواني«

و از ايـن حـرام!خدا ميتواند تو را خيلي امتحان كند، بيا يك بار تو خدا را امتحـان كـن!رجبعلي«:انداخت، با خود گفتم
 : داشـــتمســـپس بـــه خداونـــد عرضـــه.آمـــاده و لـــذت بخـــش بـــه خـــاطر خـــدا صـــرف نظـــر كـــن

در برابـر)ع(آنگاه دليرانه، همچـون يوسـف »».كنم، تو هم مرا براي خودت تربيت كن من اين گناه را براي تو ترك مي!خدايا«
اين كف نفس و پرهيز از گناه، موجب بصيرت.ورزد و به سرعت از دام خطر ميگريزد كند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب مي گناه مقاومت مي

به طوري كه چون از خانه خـود.شنود بيند و مي ديدند و نمي شنيدند، مي شود و آن چه را كه ديگران نمي ديده برزخي او باز مي.گردد و بينايي او مي
روزي«:موداست كه فر از جناب شيخ نقل شده .شود بيند و برخي اسرار براي او كشف مي صورت واقعي خود مي آيد، بعضي از افراد را به بيرون مي

 »!رفتم و برگـشتم، فقـط يـك چهـره آدم ديـدم»گلوبندك«به چهار راه»سيروس«و از مسير خيابان»مولوي«از چهارراه
ــود ــي فرمـ ــرد و مـ ــي كـ ــارتي مـ ــدان اشـ ــبتي بـ ــه مناسـ ــاهي بـ ــت، گـ ــرده اسـ ــان كـ ــسي بيـ ــر كـ ــراي كمتـ ــيخ بـ ــتان را شـ ــن داسـ ــشروح ايـ  :مـ

 را براي رضايت خودت ترك مي كنم و از آن چشم مي پوشم، تو هـم مـرا بـراياين!خدايا:من استاد نداشتم، ولي گفتم«
   ».خودت درست كن

  ره صد ساله

در آن فضاي هيجان انگيز مستجاب شد، و جهشي در زندگي معنـوي ايـن جـوان»خدايا مرا براي خودت تربيت كن«:دعاي جواني به دام افتاده كه
 :رجبعلي با اين جهش، ره صد ساله را يك شبه طـي كـرد و شـد.نگر قادر به درك آن نيستند  ظاهربين و سطحيهاي سعادتمند پديد آورد، كه انسان

 نگــــار مــــن كــــه بــــه مكتــــب نرفــــت و خــــط ننوشــــت بــــه غمــــزه مــــسأله آمــــوز صــــد مــــدرس شــــد .»شــــيخ رجبعلــــي خيــــاط«
 

  نخستين گام از تربيت الهي باز شدن چشم و گوش قلب،

بينـد كـه ديگـران در نخستين گام از تربيت الهي، چشم و گوش قلبي اين جوان باز شـد و اينـك در بـاطن جهـان، و در ملكـوت عـالم چيزهـايي مـي
موجـب بـاز شـدن چـشم و»اخـالص«:شنوند، اين تجربه باطني، موجب شد كه شيخ اعتقاد پيدا كند كه  نميبينند و آواهايي ميشنود كه ديگران نمي

بـراي نمونـه ».شـود اگر كسي براي خدا كار كند چشم و گوش قلب او بـاز مـي« :كـرد است، و به شاگردانش تأكيد مي»دل«گوش
ما من عبد إال و في وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، و عينان فـي قلبـه«  :ندفرماي روايت شده كه ايشان مي)ص(حديثي از رسول خدا

 يبصر بهما أمر اآلخره، فإذا أراد اهللا بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعده بالغيب، فĤمن بالغيب علـي الغيـب؛
هـا  امور دنيا را مي بيند و دو چشم در دلـش كـه بـا آناي نيست جز اين كه دوچشم در صورت اوست كه با آن ها هيچ بنده

هـا اي را بخواهـد، دو چـشم دل او را ميگـشايد كـه بـه وسـيله آن امور آخرت را مشاهده ميكند، هرگاه خداوند خوبي بنده
 ».آورد هاي غيبي به غيب، ايمان مي بيند و با ديده هاي غيبي او را مي وعده

 
 هدايت ويژه الهي

گيـرد و از ايـن پـس گـاهي در  قـرار مـي جوان خياط پس از رهايي از دام نفس اماره و شيطان و باز شدن چشم و گوش دل، در صف بندگان شايسته
منـد اي كه خاص مجاهدان راستين و بـا اخـالص اسـت بهـره شود و ازهدايت ويژه هاي سازنده غيبي برخوردار مي  الهامخواب و گاهي در بيداري، از

ــين تبيــين شــده اســت .گــردد مــي ــده؛« :ايــن هــدايت در حــديث نبــوي چن ــه رش ــدين، و ألهم ــي ال ــه ف ــرا فقه ــد خي  إذا أراد اهللا بعب
يكـي از بركـات  ». دين فقيه و آگاه گرداند و راه راست را به او الهام كنـداي را بخواهد او را در هر گاه خداوند خوبي بنده



آمـده)ص(در حـديثي از پيـامبر اكـرم.ارزشمند هدايت الهي، براي كساني كه تحت تربيت خاص او قرار دارند، آگاهي از عيبهاي خـويش اسـت
 ده فـــي الـــدنيا، و بـــصره بعيـــوب نفـــسه؛إذا أراد اهللا عزوجـــل بعبـــد خيـــرا فقهـــه فـــي الـــدين، و زهـــ«  :ســـتا

 ».اي را بخواهد او را در دين فقيه و آگاه گرداند، به دنيا بي اعتنايش كند و بيناي عيبهايش سازد هرگاه خداوند خوبي بنده

 
  امدادهاي غيبي-فصل دوم

 تاوان انديشه مكروه

اي انجام كاري روانـه بـازار شـدم، انديـشه مكروهـي در مغـزمروزي بر« :كند كه جناب شيخ به ايشان فرمود آيت اهللا فهري نقل مي
آوردند، قطـاروار از كنـارم گذشـتند، در ادامه راه، شترهايي كه از بيرون شهر هيزم مي.گذشت، ولي بالفاصله استغفار كردم

جد رفـتم و ايـنبـه مـس.ديـدم ناگاه يكي از شترها لگدي به سوي من انداخت كه اگر خود را كنار نكشيده بودم آسيب مي
 خـدايا ايـن چـه بـود؟:گيرد و با اضـطراب عـرض كـردم پرسش در ذهن من بود كه اين رويداد از چه امري سرچشمه مي

 .گنــاهي كــه انجــام نــدادم:گفــتم.ايــن نتيجــه آن فكــري بــود كــه كــردي:در عــالم معنــا بــه مــن گفتنــد
 »!لگد آن شتر هم كه به تو نخورد:گفتند

 

 !بخواهفرزندت را براي خدا

توانم به محبوب راه يابم، پيگيري كردم كه اين حجاب از كجاست؟ شبي ديدم حجاب دارم و نمي« :يك بار جناب شيخ فرمـود
پس از توسل و بررسي فراوان متوجه شدم كه در نتيجه احساس محبتي است كه عصر روز گذشته از ديدن قيافه زيباي يكـي

ــتم ــدانم داشــ ــد!.از فرزنــ ــن گفتنــ ــه مــ ــواهيب:بــ ــدا بخــ ــراي خــ ــد او را بــ ــردم!ايــ ــتغفار كــ  »...اســ
 
 

 !تو سير و همسايه گرسنه؟

 رؤيا ديدم مجرم شناخته شدم و مأموراني آمدند تا مرا بـهشبي در عالم« :از ايشان شنيدم كه فرمود:يكي از شاگردان شيخ مي گويد
زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت بودم كه سبب اين رؤيا چيست؟ با عنايت خداوند متعال متوجه شدم كه موضوع رؤيـا بـه

، معلوم شد كه چندهمسايه ام شغلش بنايي بود.از خانواده خواستم كه جستجو كنند و خبري بياورند.همسايه ام ارتباط دارد
تو شب سـير باشـي و همـسايه!واي برتو:روز كار پيدا نكرده و شب گذشته او و همسرش گرسنه خوابيده اند؛ به من فرمودند

فـوراً از بقـال سـر محـل، يـك عباسـي قـرض كـردم و بـا!در آن هنگام من سه عباسي پول نقد ذخيره داشتم!ات گرسنه؟
 ».اضــا كــردم هــر وقــت بيكــار بــودي و پــول نداشــتي مــرا مطلــع كــنعــذرخواهي بــه همــسايه دادم و تق

 
 

  !حجاب غذا

 شيخ پيش از آن كه صـحبت هـاي- كه در خانه يكي از دوستان شيخ بود-شبي در يكي از جلسات:يكي از ارادتمندان شيخ درباره او نقل ميكند كه
 .آورد، ايشان آن را ميل كـرد، و جلـسه را آغـاز نمـود»تافتون«صف نانخود را شروع كند احساس ضعف كرد و قدري نان خواست، صاحب خانه ن

:سالم كردم ولي آنان را نديدم، متوسل شدم كه علـت چيـست؟ در عـالم معنـا فرمودنـد)ع(ديشب به ائمه« :شب بعد فرمود



 !نــــصف آن نــــان را كــــه خــــوردي ضــــعفت برطــــرف شــــد، نــــصف ديگــــر را چــــرا خــــوردي؟
 ». بدن مورد نياز است، خوردنش خوب است، اضافه بر آن موجب حجاب و ظلمت استمقداري از غذا كه براي

 كماالت معنوي.فصل سوم
 غرق در توحيد

اين حديث را محدثان شيعه و سني با اندك اختالفي از رسـول خـدا .معروف است»حديث قرب نوافل«حديث مشهوري است كه در نظر اهل فن به
ء أحب إلـي ممـا افترضـت ماتقرب إلي عبد بشي: ...قال اهللا عز و جل« :اند، متن حديث چنين اسـت ردهصلي اهللا عليه و آله روايت ك

عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافله حتي احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق بـه،
اي كـه نـزد مـن اي بـا وسـيله هيچ بنـده:خداي عز و جل فرمود ني أعطيته؛ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، و إن سأل

شود تا آن جـا كـه او را به من نزديك مي»نافله«همانا او با.ام، به من نزديك نشد محبوبتر باشد از آن چه بر او واجب كرده
آن ببيند و زبـان او شـوم كـه بـا آندوست بدارم و چون دوستش بدارم، گوش او شوم كه با آن بشنود و چشم او شوم كه با

  ».اگر مرا بخواند، جوابش دهم و اگـر از مـن خواهـشي كنـد بـه او بـدهم.سخن گويد و دست او شوم كه با آن ضربه زند
تـسريع، حركت انـسان را بـه سـوي كمـال مطلـق و مقـصد اعـالي انـسانيت»واجبات«كه انجام آن پس از»قرب نوافل«در احاديث»نافله«مقصود از

بر اساس اين احاديث انسان ميتواند از راه انجام كارهاي نيك براي خداوند، گام بـه گـام بـه كمـال مطلـق .كند، همه كارهاي نيك و شايسته است مي
نزديك شود و در اوج عبوديت، چشمش جز براي خدا نبيند، گوشش جز براي خدا نشنود، زبـانش جـز بـراي خـدا نگويـد و قلـبش جـز بـراي خـدا

 خداوند چشم و گوش و زبان-آمده»قرب نوافل« به تعبيري كه در احاديث-به سخن ديگر، با ذوب كردن اراده خود در اراده خداوندي .خواهدن
اگـر چـشم بـراي خـدا كـار كنـد« :به فرموده جناب شـيخ .و قلب او گردد، و در نهايت به جوهر عبوديت كه همان ربوبيت است نايل شود

تـا»يـداهللا«شود و اگر دست براي خدا كار كند مي»اذن اهللا«شود ، و اگر گوش براي خدا كار كند مي»ين اهللاع«شود مي
 قلـب مـؤمن عـرش خداونـد رحمـان قلب المؤمن عرش الـرحمن؛:اند رسد به قلب انسان، كه جاي خداست كه فرموده مي

قلـب دوسـتانت را جايگـاه!خداونـدا قلوب أولياءك مـسكناً لمـشيتك؛جعلت« :و به فرمايش امام حسين عليه السالم .».است
دهد كه پس از جهشي عظيم، كه در نتيجـه پـشت پـا زدن بررسي دقيق و منصفانه احواالت شيخ، نشان مي  ».مشيت و خواسته خود قرار دادي

ها و امدادهاي غيبي، به اين نقطه از كماالت معنـوي  والهامبه شهوت جنسي براي رضاي خدا، در زندگي معنوي او پيش آمد، و در نتيجه تربيت الهي
  :دست يافت و شايد اين نكته، راز عالقه او به زمزمه اين اشعار بود

 بهر صيدم ز كرم لطف تو امدادم كرد  در دبستان ازل حسن تو ارشادم كرد
 دفيض بخشي تو از دست وي آزادم كر  نفس بد سيرت من مايل هر باطل بود

 
 مرحـوم كوهـستاني.به توصيه شيخ به ديدارآيت اهللا كوهستاني رفـتم  :گويد يكي از شاگردان شيخ كه نزديك به سي سال با وي در ارتباط بوده مي

 .مرحوم شيخ رجبعلي خيـاط هـر چـه داشـت از توحيـد داشـت، او مـستغرق در توحيـد بـود  :ضمن مطالبي، درباره شيخ فرمود
 

 مقام فنا
عارفي وارسـته)ره(جناب شيخ رجبعلي نكوگويان :كند فرزام كه سال ها از محضر جناب شيخ استفاده كرده، ايشان را چنين توصيف ميدكتر حميد

 و به خدا پيوسته بودند كه بر اثر تزكيه نفس و صفاي باطن به مقام فاني في اهللا و بقاء باهللا نايل گشته بودند، و به بركـت عمـل بـه احكـام شـريعت و بـه
 .فضل و عنايت پروردگار به سر منزل حقيقت واصل گرديده بودند

 
 عاشق خدا

توانـست  بود كه وجود او را خدا مسخر كرده بـود، او غيـر از خـدا نمـيمرحوم شيخ از كساني  :گويد يكي ديگر از شاگردان شيخ در توصيف او مي
او عاشـق خـدا و اهـل.گفت اول و آخر كالمش خدا بود، چون عاشـق خـدا بـود گفت از خدا مي ببيند، او هر چه مي ديد خدا مي ديد، او هر چه مي



هنر او محبت خدا و كار براي خدا بود، كساني.يخ رجبعلي، عاشق بودش.مقدسي، غير از عاشقي است.گفت گفت از آنها مي بود، هر چه مي)ع(بيت
 جناب شيخ لذت بردن از غير.كه در معنويات عاشق اند چشم هايشان نشان ميدهد، چشم هاي او چشم معمولي نبود، گويا چيزي غير از خدا نمي ديد

 . مكالمـات ضـروري حاضـر نبـود سـخني غيـر از محبـوبش بـه ميـان آيـدشيخ چنان عاشق خدا بود كه در محضرش غير از .خدا را گناه مي دانست
 

 !بزرگترين منزلت
 از راهـي-   چنان كه در حديث آمـده-شدت محبت به خدا و كمال اخالص، جوان خياط را به منزلت كبري و مقصد اعلي رساند، و بدين ترتيب او

ــز راه ــت جـ ــت يافـ ــت دسـ ــل معرفـ ــات اهـ ــاالت و مقامـ ــه كمـ ــوم بـ ــاي مرسـ ــت .هـ ــده اسـ ــسالم آمـ ــه الـ ــادق عليـ ــام صـ ــي از امـ  :در روايتـ
فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته و محبته في:- إلي أن قال-إن اولي األلباب الذين عملوا بالفكرة حتي ورثوا منه حب اهللا«

وورث العلم بغير مـا ورثـهخالقه، فإذا فعل ذلك نزل المنزله الكبري فعاين ربه في قلبه، و ورث الحكمته بغير ما ورثه الحكماء،
إن الحكماء ورثوا الحكمته باصـمت، و إن العلمـاء ورثـوا العلـم بالطلـب، و إن.العلماء، و ورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون

خردمندان كساني هستند كه انديشه را به كار گيرند تـا بـر اثـر آن مخبـت الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده؛
چون به اين منزلـت برسـد خـواهش و محبـت خـود را از آن آفريـدگارش: تا آن جا كه فرمود- دست آوردندخدا را به

قراردهد و هرگاه چنين كند به بزرگترين منزلت دست يابد و پروردگارش را در دل خويش ببينـد و حكمـت را بيابـد نـه از
ــشمندان، و ــه دان ــي ك ــه از طريق ــش را ن ــد و دان ــا يافتن ــه حكم ــي ك ــديقانطريق ــه ص ــي ك ــه از راه ــدق را ن  .ص

حكيمان حكمت را با خاموشي فرا چنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صديقان صـدق را بـا خـشوع و عبـادت
 ».دراز مدت

 
 !راه يابي به تمام عوالم

در نتيجـه شـدت محبـت بـه:گويـد يخ چنـين مـييكي از ارادتمندان شيخ كه سالهاي طوالني در خلوت و جلوت با او بوده، در باره كاالت معنوي ش
با ارواحـي كـه در بـرزخ هـستند از آغـاز خلقـت تـاكنون.به تمام عوالم راه داشت.خداوند متعال و اهل بيت عليهم السالم حجابي ميان او و خدا نبود

كـرد و اجـازه چـه اراده مـي گفت، آن  آن را ميهاي ديد و نشانه چه را هر كس در دوران عمر خود طي كرده، به محض اراده مي آن.كرد صحبت مي
  .كرد دادند آشكار مي مي

 
 !ديدار ملكوت

 وكذالك نري إبـراهيم ملكـوت .ها و زمين با ديده دل، مقدمه رسيدن به مرتبه واالي يقين شهودي و يا عين اليقين است ديدن ملكوت آسمان
ها و زمين را به ابراهيم نـشان داديـم اين چنين ملكوت آسمان« 75سوره انعام آيه.السموت و األرض و ليكون من الموقنين

ــود ــين شــــ ــل يقــــ ــا از اهــــ ــود ».تــــ ــه فرمــــ  :در حــــــديث اســــــت كــــــه رســــــول خــــــدا صــــــلي اهللا عليــــــه و آلــــ
هـاي آدميـان هـا برگـرد دل لوال أن الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إلي الملكوت؛اگر نبود اين كه شـيطان«

انـد، هاي دل را به كناري زده همه كساني كه از دام نفس و شيطان رهايي يافته و حجاب ».ديدند ها ملكوت را مي نه انسانگردند، هر آي مي
 :و در كنـار فرشـتگان، شـاهد يگـانگي ذات مقـدس حـق باشـند»اولـوا العلـم«ها و زمين را مشاهده كننـد، آنگـاه در صـف توانند ملكوت آسمان مي

 ».انـــد كـــه جـــز او خـــدايي نيـــست خداونـــد و فرشـــتگان و اولـــوا العلـــم گـــواه«.لـــه إلـــه هـــو و المالئكـــه و أولـــوا العلـــم شـــهد اهللا أنـــه آل إ
لـوال أن« :از مرحوم حاج مقدس پرسيدم كه اين حديث از پيامبر صلي اهللا عليه و آله درست است كـه فرمـود:يكي از شاگردان شيخ نقل ميكند كه

ــوب ــي قلـــــــ ــون علـــــــ ــشياطين يحومـــــــ ــوتالـــــــ ــي الملكـــــــ ــروا إلـــــــ ــي آدم لنظـــــــ ــخ داد ؟» بنـــــــ ــشان پاســـــــ  .آري:ايـــــــ
 .بينـــــد مـــــي»شـــــيخ رجبعلـــــي خيـــــاط«خيـــــر، ولــــي:پاســـــخ داد بينيـــــد؟ هـــــا و زمــــين را مـــــي شـــــما ملكـــــوت آســـــمان:گفــــتم

 
 حاالت شيخ در سن شصت سالگي

خواسـت كـرد هـر چـه مـي تـي توجـه مـيشيخ در شصت سالگي از حالي برخـوردار بـود كـه وق:از مرحوم شيخ عبدالكريم حامد نقل شده است كه
مي گويد با تني چند از اساتيد دانشكده علوم كه در جلسات هفتگـي شـيخ شـركت مـي كـرديم)شاگرد شيخ(جناب آقاي دكتر مدرسي.فهميد مي



د برمـي آورد وسپس سر فرود ميكـرد و لختـي بعـ»مي پرسم و جواب مي دهم«:سواالتي از مسائل مشكل فيزيك مي پرسيدم، شيخ ميفرمود
خدا در حق من كرامت!رفقا«:دكتر فرزام مي گويد كه بارها در حضور شاگردان به صراحت ميفرمـود.براي سواالت جوابي درست مي آورد

 ».بينم فرموده و من قالب برزخي اشخاص را مي
 

 كمك به كارگر زحمتكش
كه اهل آذربايجان بود، در منزل همسايگان محل و گاهي در خانه ما كار»علي قضاتي«كارگر زحمتكش و درستكاري به نام:دكتر فرزام مي گويد

يك روز بدون مقدمـه بـه.جناب شيخ اصًال او را نديده بودند.پوشيد مي نظامياو در فصل زمستان و تابستان يك لباس بلند.گرفت كرد و مزد مي مي
آيد و كمك ميكنـد، شـخص عيـالوار و آن مرد قد بلندي كه لباس سربازي بر تن دارد و گاهي به منزل شما مي«:من فرمودنـد

 !»مستمندي است، بايد بيشتر به او كمك بكنيد
 

 همسر شما در امريكاست
:كـرد درباره آغاز آشنايي خود با جناب شـيخ اظهـار مـي)پدر شيمي ايران(مرحوم دكتر ابوالحسن شيخ:كند كه شيخ رجبعلي نقل ميفرزند جناب

هر چه گشتيم ايشان را پيدا نكرديم، به خيلـي هـا از اهـل.علت آشنايي من و مرحوم آقا شيخ رجبعلي خياط، موضوع گم شدن چند ماهه همسرم بود
.ها، شخصي آدرس منزل آقا شيخ رجبعلي را داد و بنده براي اولين بار به خدمت ايشان رسـيدم در اوج نگراني.كرديم، بي فايده بود ه ميباطن مراجع

همين طـور هـم شـد، همـسرم».آيد، ناراحت نباشيد همسر شما در امريكاست و تا دو هفته ديگر مي«:وقتي مرا ديد توجهي كرد و فرمود
 .مدآمريكا بود و آ

 
 اثر تواضع با خلق براي خدا
 :جنـاب شـيخ فرمودنـدوقتـي آقـا شـيخ مرتـضي زاهـد را درون قبـر گذاشـته بودنـد:يكـي از رفقـا نقـل كـرد:كنـد يكي از شاگردان شـيخ نقـل مـي

شما اين بنده را به من واگذار كنيد، كاري بـه كـار ايـشان نداشـته:بالفاصله از جانب خداي متعال خطاب رسيد به نكيرين«
 ».اي در خـــود احـــساس غـــرور نداشـــت او در عمـــرش بـــه خـــاطر مـــن بـــا خلـــق متواضـــع بـــود، ذره...باشــيد

 
 سخن گفتن با گياهان
كـنم و هـا صـحبت مـي زنند و من با آن گياهان هم زنده هستند و حرف مي«:فرمـود ايشان مي:كند كه  مييكي از شاگردان شيخ نقل

 ».گويند ها خواص خود را براي من مي آن
 
 اداش مخترع پنكهپ

اي جلوي  پنكه- برزخ-روزي پنكه كوچكي برايم هديه آوردند، ديدم در دوزخ«:يكي از شاگردان شيخ نقل كرد كه ايشان فرمـود
يروند ولي اگـر كارهـا هر چند كافران به بهشت نمي:كند اين مكاشفه، تأييد كننده مفهوم رواياتي است كه داللت مي ».مخترع آن گذاشتند

ــي ــند، بـــ ــام داده باشـــ ــسته اي انجـــ ــي شايـــ ــاداش نمـــ ــد پـــ ــدا.مانـــ ــول خـــ ــديثي از رســـ ــود)ص(در حـــ ــه فرمـــ ــت كـــ ــده اســـ  :آمـــ
إن كان قد وصل رحماً، او تصدق بـصدقه، او عمـل:ما اثابه الكافر؟ قال:قيل.ما احسن محسن من مسلم و ال كافر اال اثابه اهللا«

:عـذاب دون العـذاب، و قـرأ:و ما اثابتـة فـي اآلخـره؟ قـال:قيل. و اشباه ذلكحسنه، اثابه اهللا تعالي المال و الولد و الصحه
هر كس كار نيك كند، مـسلمان باشـد يـا كـافر؛ خداونـد او را پـاداش ،)46سوره غافر آيه.أدخلوا ءال فرعون اشد العذاب(

 باشـد و يـا كـار اي داده  صـدقهاگر صله رحمي كرده باشد يا:پاداش دادن به كافر چگونه است؟ فرمود:عرض شد.دهد مي
در:عـرض شـد.باشد، خداي تعالي به پاداش اين كارها به او ثروت و فرزند و سالمتي و ماننـد اينهـا دهـد نيكي انجام داده

خانـدان فرعـون را بـه«:آن گاه اين آيـه را تـالوت فرمـود.آخرت چگونه پاداشش دهد؟ فرمود عذابي كمتر به او بچشاند
 .»».ابها در آوريدترين عذ سخت



 
 كمك به مال باخته

 پـولش را بـه بانـك بـسپارم كـه بانـكخواستم ام را فروخته بودم و مي خانه:پس از وفات شيخ، شخصي براي يكي از فرزندان او تعريف مي كند كه
متوسل به امـام.هايم از طريق مراجعه به اداره آگاهي هم به جايي نرسيد پيگيري.پول را به منزل بردم، شب هنگام پول به سرقت رفت.تعطيل شده بود

 :دم و مـشكل خـود را گفـتم، شـيخ فرمـودصبح زود در خانـه شـيخ آمـ.زمان شدم، در شب چهلم در عالم رؤيا آدرس منزل جناب شيخ را من دادند
كنم، شيخ مكثي كرد و مرا به داخل خانه بـرد، و بعـد به جدم شما را رها نمي:گفتم »!اند من دعا نويس و فالگير نيستم اشتباه به شما گفته«

ل شـما دسـت نخـورده در دسـتمالبرو ورامين، فالن منزل، در فالن روستا دو اتاق تو در تو هست، در اتاق دوم پو« :فرمود
ابريشمي قرمزي در كنار تنور است، پول را بردار و بيرون بيا، آنها تو را به نوشـيدن چـاي دعـوت ميكننـد ولـي تـو شـتابان

دوم مراجعه كردم، صاحب خانه تصور كرد همـراه مـأمور آگـاهي هـستم، بـه اتـاق- كه منزل خدمتكار خودم بود-من به همان آدرسي ».بازگرد
 .رفـتم، پـول را بـا همــان نـشانه هـايي كــه شـيخ داده بـود برداشــتم، صـاحب خانـه چــاي تعـارف كـرد، بــر سـر آن هـا فريــاد كـشيدم و بيـرون آمــدم

 .ها يكصد تومان بود، نيمي از آن را خدمت شـيخ آوردم و بـا گريـه و زاري و سـپاس آن را در مقابـل او گذاشـتم ولـي ايـشان نپـذيرفت مجموع پول
ــرين ــودبهت ــد و فرم ــن برگردان ــه م ــه ب ــود، بلك ــه بــراي خ ــا ن ــذيرفت؛ ام ــان را پ ــست توم ــن بي ــرار م ــا اص ــيخ ب ــه ش ــود ك ــامي ب ــن هنگ ــذت م  : ل

خواهند، نبايـد ايـن كـار را بـه كـسي واگـذار كنـي، كنم كه دخترهايشان جهاز مي چند خانواده بي بضاعت را معرفي مي«
و بـراي خـود حتـي يـك ريـال هـم ».هيه كني و در منزلشان تحويل دهـيها ضروري است ت خودت بايد بروي و آن چه براي آن

 !برنداشت
 

 بوي سيب سرخ
هنگـامي.رفـت شد به زيارت اهل قبور مـي عادت شيخ اين بود كه هر جا وارد مي.شان رفتيمهمراه ايشان به كا:كند كه يكي از دوستان شيخ نقل مي

بويي به مـشامتان« :چند قدم جلوتر رفتيم فرمـود »)عليه السالم(السالم عليك يا أبا عبداهللا« :كه وارد قبرستان كاشان شديم، شيخ گفت
قدري جلوتر آمديم به مسؤول قبرسـتان رسـيديم، !نه:گفتيم »كنيد؟ سرخ استشمام نميبوي سيب«:فرمود چه بويي؟!نه:گفتيم»رسد؟ نمي

.اي بـرد اند و ما را سر قبـر تـازه پيش پاي شما فردي را دفن كرده:او پاسخ داد »اند؟ امروز كسي را اينجا دفن كرده«:جناب شيخ از او پرسيد
 :رســــــيدم ايــــــن چــــــه بــــــويي است؟شــــــيخ فرمــــــودپ.در آن جــــــا همــــــه مــــــا بــــــوي ســــــيب ســــــرخ را استــــــشمام كــــــرديم

تشريف آوردند اين جـا و بـه واسـطه ايـن)ع(وقتي كه اين بنده خدا را در اين جا دفن كردند، وجود مقدس سيد الشهدا«
 ».شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد

 
 پاداش خودداري از نگاه نامشروع

آمدم، ديدم خانمي بلند باال با چادر و خيلي خوش تيپ ايـستاده، صـورتم را برگردانـدم و  پايين مي- كنوني-با تاكسي از ميدان سپاه:ديگري گفت
 : گفـت- گويا اين داستان را از نزديك مـشاهده كـرده باشـد-روز بعد كه خدمت شيخ رسيدم .پس از استغفار، او را سوار كردم و به مقصد رساندم

آن خانم بلند باال كه بود كه نگاه كردي و صورتت را برگرداندي و استغفار كـردي؟ خداونـد تبـارك و تعـالي يـك قـصر«
 »...برايت در بهشت ذخيره كرده و يك حوري شبيه همان

 
 !آتش مال حرام

من جلوي كار او را گـرفتم، جـادوگر هـر:كند كه  در مجلسي مشغول سحر و جادو بود، فرزند شيخ كه در آن مجلس حضور داشت نقل ميشخصي
اي گـران سپس قاليچـه»نان مرا نبر«:چه كرد، نتوانست كاري انجام دهد، سرانجام متوجه شد كه من مانع كار او هستم و با التماس از من خواست كه

 :قاليچــــــــه را بــــــــه خانــــــــه بــــــــردم، هنگــــــــامي كــــــــه پــــــــدرم آن را ديــــــــد فرمــــــــود . مــــــــن هديــــــــه دادبهــــــــا بــــــــه
مـن هـم آن ».زود آن را به صاحبش برگـردان!آيد؟  اين قاليچه را چه كسي به تو داده است كه از آن دود و آتش بيرون مي«

 .را پس دادم



 
 از كار افتادن گرامافون

ها خواست گرامافون با پدرم به جشن عروسي يكي از بستگان رفتيم، ميزبان كه متوجه آمدن شيخ شد، از جوان:كند كه يكي از فرزندان شيخ نقل مي
وقتـي شـيخ را نـشان دادنـد،.ها نبايد از گرامـافون اسـتفاده كننـد ا آمدند ببينند چه كسي آمده كه آنه را خاموش كنند، ما داخل مجلس شديم، جوان

من نصف بستني را خورده بودم كه پدرم به دست من زد .و دوباره رفتند و آن را روشن كردند!اي بابا به خاطر او گرامافون را خاموش كنيم؟:گفتند
 .جــــه نداشــــتم موضـــوع چيــــست، گفـــتم آقاجــــان مــــن هنـــوز بــــستنيم را نخــــورده اممــــن كـــه تو ».بلنــــد شــــو بــــرويم«:كـــه

شنيدم همين كه ما از در خارج شديم گرامافون سوخت، يكي ديگر آوردند، آن هـم سـوخت، ايـن واقعـه ».خيلي خوب، بلندشو«:پدرم گفت
 .موجب شد كه ميزبان به صف ارادتمندان شيخ بپيوندد

 
 توسل جوان عاشق

در كنار پنجره فوالد جواني را ديديم كه)ع(در سفري به مشهد همراه با جناب شيخ بوديم، در صحن مطهر امام رضا:گويد يكي از دوستان شيخ مي
ــا گريــه و زاري امــام را بــه مــادرش ســ فريــاد مــي ــرو«:جنــاب شــيخ بــه مــن گفــت .داد وگند مــيزد و ب ــد ب ــت ش ــو درس ــه او بگ ــرو ب  ».ب

ــت ــرد و رفـــ ــشكر كـــ ــوان تـــ ــتم، جـــ ــتم و گفـــ ــو رفـــ ــن جلـــ ــردم.مـــ ــرض كـــ ــيخ عـــ ــاب شـــ ــه جنـــ ــود؟:بـــ ــه بـــ ــان چـــ  جريـــ
،)ع(دهند، آمده متوسل شده به حضرت رضـا اين جوان عاشق دختري است مي خواهد با او ازدواج كند، به او نمي« :فرمود

 ».درست شده، برود:ودندحضرت فرم
 

 !عصباني نشو
دليل كردم زير بار نرفت، قـدري عـصبانيروزي در بازار با يكي از متدينين بحث ديني و علمي داشتم، هر چه اقامه:گويد يكي از شاگردان شيخ مي

ــود ــرد و فرمـــــ ــن كـــــ ــه مـــــ ــاهي بـــــ ــد نگـــــ ــرا ديـــــ ــا مـــــ ــيدم، تـــــ ــيخ رســـــ ــدمت شـــــ ــد خـــــ ــاعتي بعـــــ ــدم، ســـــ  :شـــــ
در اين گونه موارد عصباني نشو، شيوه ائمة اطهار را پيشه كـن، اگـر ديـدي« :جريان را گفتم فرمـود »با كسي تندي كردي؟«

 ».پذيرد سخن را قطع كن نمي
 

 كار داري؟به ريشش چه
چـشمم كـه بـه افـراد جلـسه افتـاد،.شبي وارد جلسه شدم، قدري دير شده بود و شيخ مشغول مناجات بود:از قول يكي از شاگردان شيخ نقل شده كه

 .چـرا ايـن شـخص ريـشش را تراشـيده اسـت:يكي را ديدم كه ريشش را تراشـيده اسـت، در دلـم ناراحـت شـدم و پـيش خـود اعتـراض كـردم كـه
ــ ــاب شـــــ ــتجنـــــ ــرد و گفـــــ ــا را متوقـــــــف كـــــ ــان دعـــــ ــود، ناگهـــــ ــن بـــــ ــه مـــــ ــه و پـــــــشت بـــــ ــه قبلـــــ ــه رو بـــــ  :يخ كـــــ

ــداري« ــو ن ــه ت ــد ك ــته باش ــسني داش ــك ح ــايد ي ــت، ش ــه اس ــالش چگون ــين اعم ــار داري؟ بب ــه ك ــشش چ ــه ري  ».ب
 .اين را گفت و مجددًا مشغول دعا شد

 
 پاسخ وسوسه شيطان

رود و ديگـري در طـرف م دو خانم آرايش كرده و بي حجاب، يكي اين طرف پدرم ميروزي همراه پدرم ميرفتيم، ديد:كند كه فرزند شيخ نقل مي
 چرخـــد؟ آشــيخ فرفـــره مــا را نگـــاه كــن، كـــدام يــك قـــشنگ مــي:اي بـــود، آنهــا بـــه پــدرم ميگفتنـــد ديگــر، در دســـت هــر يـــك فرفــره

چند قدم همراه ما آمدند ولي يـك بـاره از نظـر.زد ميتوانستم چيزي بگويم، پدرم اعتنايي نميكرد، سرش پايين بود و لبخند من كوچك بودم و نمي
 ».هر دو شيطان بودند« :پدرم فرمود ها كه بودند؟ از پدرم پرسيدم كه اين!ناپديد شدند

  
 
 
 



  سازندگي-بخش سوم
 

  روش سازندگي-فصل اول
 انسان سازي روش تربيتي شيخ

روزي من و شيخ همـراه:گويد يكي از شاگردان شيخ مي.بيت جانهاي مستعد برخوردار بودجناب شيخ از تأثير نفس و قدرت سازندگي بااليي در تر
آبادي خيلي عالقه داشت، شخصي به ما رسـيد و از مرحـوم رفتيم، شيخ به آيت اهللا شاه مي»تجريش«آبادي در ميدان مرحوم آيت اهللا محمدعلي شاه

 خـواهي؟ گويـد؟ چـه مـي چـه چيـز را درسـت مـي:آبـادي فرمـود آيت اهللا شاه )اشاره به شيخ(ا؟گوييد، يا اين آق شما درست مي:آبادي پرسيد شاه
 سازد و تحويل گيرند، ايشان انسان مي گويم و ياد مي من درس مي«:آبادي فرمود آيت اهللا شاه گوييد؟ كدام يك از شما درست مي:آن شخص گفت

اضع و فروتني اين عـالم ربـاني و عـارف كامـل اسـت، لـيكن بيـانگر تـأثير كـالم و قـدرت تربيـت وهر چند اين سخن حاكي از نهايت تو »!دهد مي
 .سازندگي جناب شيخ نيز هست

 
 ستأثير كالم شيخ در تربيت نفو

الدين همايي، از استادان معروف دانشگاه تهران كه در علوم و استاد جالل:كند دكتر حميد فرزام، تأثير كالم و جاذبه جناب شيخ را چنين توصيف مي
جنـابمعارف، خاصه ادبيات فارسي و عرفان و تصوف اسالمي از مشاهير زمان ما بود و سمت استادي بنده را داشتند، در شصت سـالگي بـه حـضور

نوشـته»التفهيم ال وائل صناعة التنجـيم«زماني كه من در هفده سالگي به حضور استاد همايي رسيدم، استاد، در همان زمان كتاب.شيخ رسيده بودند
در احـوال» غزالي نامـه«نوشته عزالدين محمود كاشاني را تصحيح كرده بودند و كتابهايي مانند»مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه«ابوريحان بيروني و

خـود يـك دوره كامـل عرفـان»مصباح الهدايـه«و آثار امام محمد غزالي به شيوه اي بسيار عالمانه تأليف نموده بودند، مقدمه مفصل ايشان بر كتاب
 :ب شـيخ رسـيدم فرمودنـدطبق معمول، يك روز كه به خدمت جنا.اين مرد عارف در سن شصت سالگي استاد من بودند:باري .نظري و عملي است

من چند جمله به ايشان گفتم، سـخت منقلـب شـدند و بـا حـسرت و نـدامت.الدين همايي پيش من آمدند استادت آقا جال«
 »!!شــصت ســال راه را عوضــي رفــتم!!عجــب:محكــم دســتي بــر پيــشاني خــود زدنــد و حــديث نفــس كردنــد و گفتنــد

كـرد، خدايـشان دي بود كه استاد همايي را با آن مقامات عاليه علمي و عرفاني، از خود بـي خـود مـيآري جاذبه جناب شيخ و تأثير كالم ايشان به ح
 .بيامرزاد

 آخرين كالس عرفان

زنم از آخرين كـالس هايي كه من به شما مي اين حرف!رفقا« :فرمودنـد شدند مي و نيايش كه گرم صحبت ميدر بعضي از جلسات دعا
ــت ــان اس ــد يكــي ديگــر از شــاگردان شــيخ مــي .و راســتي همــين طــور بــود ».عرف ــديل مــي:گوي ــه طــال تب  .كــرد درســهاي شــيخ مــس را ب

 .اثرگذاري او بر مخاطب و بيان شيوه تعليم و تربيت و روش سازندگي ايـن مـرد الهـي اسـتبنابراين، اولين نكته در تبيين سازندگي شيخ، كشف راز
 

 تربيت با رفتار

اميـر مؤمنـان، علـي.ترين شرط مؤثر افتادن تعليم و تربيت مربيان اخالق، التزام عملي مربي به رهنمودهاي خويش اسـت از نظر روايات اسالمي اصلي
من نصب نفسه للناس اماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل« :فرمايد در اين باره مي)عليه السالم(

هر كه خود را پيشواي مردم كند، بايد پيش از آموزش ديگران، به آموزش خويش بپـردازد و پـيش از آن كـه تأديبه بلسانه؛
رمز اصلي تأثير نفس شيخ و قدرت سازندگي او، در به كار بـستن ايـن ».ود تربيت نمايدبه گفتار، ادب كند بايد به رفتار خ)ديگران را(

: أرباب متفرقون كرد، خـود شيخ اگر ديگران را به توحيد دعوت مي .، و دعوت به خدا از راه كردار، قبل از گفتار است)ع(توصيه اميرالمؤمنين
خوانـد، اگر ديگران را به اخالص در تمام كارها فرا مي.ها، بت نفس خود را شكسته بود  و در رأس آن 39سوره يوسف آيه.خدايان متفرق

ــود ــدا ب ــكناتش بــراي خ ــات و س ــه حرك ــه.هم ــي اگــر لحظ ــل م ــي اي غاف ــدد م ــه او م ــق ب ــد، لطــف ح ــه ش ــه گون ــاند، ب ــي رس ــه م ــت اي ك  :گف



كرد، خـود همچـون اگر ديگران را به محبت خدا دعوت ميو »!رود هر سوزني كه براي غير خدا به پارچه فرو كنم به دستم فرو مي«
بـه»دنيـا«كـرد، خـود پيـشگام بـود، و اگـر از و اگر ديگران را به احسان و ايثار و خدمت به مردم دعـوت مـي.سوخت پروانه، در آتش عشق خدا مي

بود، و سرانجام اگـر»عجوزه«رغبتي او به اين نه اش گواه بيداشت، زندگي زاهدا كرد و ديگران را از محبت نسبت به آن برحذر مي تعبير مي»پيرزنه«
كرد، خود در خط اول اين جبهه قرار داشـت و يوسـف وار از آزمـوني بـس دشـوار روسـپيد ديگران را به مبارزه با هواي نفس، براي خدا دعوت مي

  .بيرون آمده بود

 خالص، سفارش ويژه شيخا

اخالص نـه تنهـا در عقيـده و عبـادت،.يكي از اصلي ترين مسايلي كه شيخ در تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأكيد داشت، مسئله اخالص بود
همه چيز خـوب اسـت، امـا بـراي« :ه و بسيار آموزنده جناب شيخ اين است كه مي فرموديكي از سخنان ارزند .بلكه اخالص در همه كارها

اين چرخ خياطي را ببينيد، همه قطعات ريز ودرشتش مارك مخـصوص« :فرمـود كرد و مي گاه به چرخ خياطي خود اشاره مي!»خدا
انـسان مـؤمن هـم.ن كارخانه ما را داشته باشـدخواهند بگويند كوچكترين پيچ اين چرخ هم بايد نشا مي...كارخانه را دارد

در مكتب تربيتي شيخ، سالك قبل از انجام هر كاري بايد تأمل كند، اگر آن كار نامـشروع ».همه كارهاي او بايد نشان خدا را داشته باشد
ا براي خدا انجام دهـد، و اگـر مـشروع اسـت واست، براي خدا آنرا ترك كند و اگر مشروع است و انجام آن خوشايند تمايالت نفساني نيست، آن ر

ــد ــام دهــــ ــدا انجــــ ــراي خــــ ــد، ســــــپس آن كــــــار را بــــ ــتغفار كنــــ ــود اســــ ــدا از ميــــــل نفــــــساني خــــ  .خوشــــــايند نفــــــس، ابتــــ
هاي عمومي، روش تربيتي در برخوردهاي روش تربيتي در جلسه:روش جناب شيخ در سازندگي و تربيت شاگردان را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد

 .خصوصي

 جلسات عمومي

همچنـين. نفر شركت مي كردنـد200در جلسات عمومي شيخ حدود.شد اي يك بار در منزل خودش برگزار مي جلسات عمومي شيخ معموال هفته
كرد، ايام محرم و صفر و ماه مبارك رمضان نيز هر شـب مجلسي در منزل خود برقرار مي)ع( روزهاي عيد ، ميالد و روزهاي شهادت معصومانبيشتر

 .شــد، در حــدود دو ســال طــول مــي كــشيد گــاهي كــه ايــن جلــسه هــا در منــزل دوســتان و بــه صــورت دوره اي برگــزار مــي.برنامــه موعظــه داشــت
ايشان پس از نماز، در آغاز جلسه ابتدا.شد هاي جمعه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، به امامت جناب شيخ برگزار مي وال شبهاي هفتگي معم جلسه

 :خواند چند بيت از اشعار مشتمل بر استغفار مرحوم فيض را با نوايي گرم مي

 زبود مستعار استغفر اهللا زهر چه غير يار استغفر اهللا

 از آن دم بي شماراستغفراهللا دمي كĤن بگذرد بي ياد رويش

 زسرش الحذار استغفر اهللا زبان كĤن تر به ذكر دوست نبود

 نگشتم هوشيار استغفر اهللا سرآمد عمر و يك ساعت زغفلت

 نكردم هيچ كــــار استغفر اهللا جواني رفت و پيري هم سرآمد

هـاي اي ادا ميكرد كه نميتوانستيم جلوي گريـه خـود را بگيـريم، و بعـد يكـي از مناجـات اين ابيات را ايشان به گونه:گويد ييكي از شاگردان شيخ م
 .خوانــــــد را، بــــــا حــــــالي كــــــه قابــــــل توصــــــيف نيــــــست، مــــــي)ع(العابــــــدين گانــــــه منــــــسوب بــــــه امــــــام زيــــــن پــــــانزده

ــي ــري مـ ــد ديگـ ــود:گويـ ــد خـ ــه ماننـ ــدم كـ ــسي را نديـ ــيخ كـ ــاي شـ ــسات دعـ ــوددرجلـ ــوز بـ ــر سـ ــه او جگـ ــًا گريـ ــزد، واقعـ  .او اشـــك بريـ
هـاي خـود كرد يافته جناب شيخ بسيار خوش بيان بود و در سخنرانيها تالش مي.پس از پايان دعا و تقسيم چاي، شروع به سخن گفتن و موعظه ميكرد



ــل ــران منتقـــ ــه ديگـــ ــود بـــ ــيده بـــ ــين رســـ ــه يقـــ ــا بـــ ــاره آنهـــ ــه دربـــ ــايقي كـــ ــالمي و حقـــ ــث اســـ ــرآن و احاديـــ ــدرا از قـــ   . كنـــ
توحيد، اخالص، محبت به خدا، حضور دايم، انس با خدا، خـدمت:بود و محورهاي اصلي سخنان ايشان»رفقا«تكيه كالمش در خطاب به حاضران

ــت ــل بيـــ ــه اهـــ ــل بـــ ــق، توســـ ــه خلـــ ــود)ع(بـــ ــواي نفـــــس بـــ ــواهي و هـــ ــا، خودخـــ ــذير از محبـــــت دنيـــ ــرج، و تحـــ ــار فـــ  .، انتظـــ
در سالهاي آخر دبيرستان، توسط مرحـوم دكترعبـدالعلي:گويد هاي او مي د با جناب شيخ و چگونگي جلسهآقاي دكتر ثباتي درباره آغاز آشنايي خو

جلـسه ايـشان.كردم  با جناب شيخ آشنا شدم و حدود ده سال كم و بيش در جلسات ايشان شركت مي- داراي دكتراي فيزيك اتمي از فرانسه-گويا
آمدنـد شد و اشخاص نامحرم به جلسه مي  و خصوصي، جنبه عمومي نداشت، هرگاه جلسه پر جمعيت ميمجلسي بود مختصر، با تعدادي افراد محدود

در جلسات ايشان، جز چند كلمه صحبت و نصيحت و موعظه و سپس خواندن يك دعـا چيـزي .دنبال مريد نبود:كرد؛ يعني جلسه را موقتًا تعطيل مي
شـنيد خـسته هـاي مـشابه ومكـرر مـي ه از بعد روحاني برخوردار بود كه انسان هر قـدر از آن صـحبتها هم تقريبًا تكراري بود ولي جلس نبود، صحبت

 .هــاي ايــشان هــم صـحبت تــازه و مطبــوع بــود كنــد، بــاز هـم تــازه و دلنــشين اســت، صـحبت شــبيه قــرآن كـه انــسان هــر قــدر تـالوت مــي.شــد نمـي
كـرد اطرافيـان، از كرد و اگر احيانًا كسي صحبت از ماديات مي ي و دنيوي نميجلسه آن قدر روحانيت داشت كه كسي در آن، صحبت از مسايل ماد

ايشان قـرب بـه.بود»سير به سوي خدا«و»محبت به خدا«و»قرب به خدا«هاي جناب شيخ در باب صحبت.كردند ها احساس تنفر مي آن صحبت
كـردي بـراي تاكنون هر كاري مـي:را عوض كني؛ يعني)استاد(اوسابايد از حاال« :گفـت كرد؛ مي خدا را در دو كلمه خالصه مي

پاي بر سـر خـود نـه،«ترين راه به خداست كني براي خدا بكن و اين نزديك كردي، از اين به بعد هر كاري مي خودت مي
 :رسي همه خودهاي انسان، از خود پرستي است، تا خداپرست نشوي به جايي نمي .»يار را در آغوش آر

 سوز كار و بار تو خام است ورنه تا ابد مي گر ز خويشتن رستي با حبيب پيوستي

او را دوست داشته باشي و اعمالت را به دوستي او انجام دهي،:كارها را بايستي براي او بكني، آن هم با محبت او؛ يعني
، و اين در سايه مخالفت با نفس است، بنابراينداشتن محبت به خدا، و انجام عمل براي خدا سر همه ترقيات معنوي بشر است

 :فرمود درباره خودبيني مي ».كني تمام ترقيات بشر در مخالفت با نفس است، تا با نفس كشتي نگيري و زمينش نزني، ترقي نمي
 بازار خود فروشي از آن سوي ديگر است خرند ين جا تن ضعيف و دل خسته ميا

 

 تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواهي قيمت تو بي نهايت است واگر دنيـا رابخـواهي قيمـتقيمت« :فرمود و مي
دهـي، هـر خواهد، وقتي مهماني مي خواهد، ببين خدا چه مي خواهد، دلم آن طور مي هي نگو دلم اين طور مي ».اي تو همان است كه خواسته

رسي، دل خانه خداوند است، هاي دل باشي به جايي نمي كه دلت بخواهد، تا وقتي پيرو خواهشكني يا هر كسي كسي را كه خدا بخواهد دعوت مي
سؤال كردند از كجا به اين مقام رسيديد؟)ع( از حضرت علي.كسي ديگر را در آن راه نده، فقط بايستي خدا در دل تو باشد و حكومت كند و الغير

.شـد و سـپس مناجـات پس از بيانـات ايـشان پـذيرايي مختـصري انجـام مـي ».را راه ندادمدر دروازه دل نشستم و غير خدا« :فرمود
در مناجـات چنـان.خواند، بلكه يك معاشقه با محبوب بـود دعا را ساده و به طور رسمي نمي.مناجات ايشان بسيار شنيدني و حاالت ايشان ديدني بود
 .زد و بـا حـضرت دوسـت گفتگـو داشـت كـرد، ضـجه مـي جويد، از ته دل گريه مـي ش را ميا مجذوب معشوق بود كه گويي مادري فرزند گم شده

از اين كـه رفقـا مطـابق.گشت ها و حاالتش نمايان مي شد كه در بين دعا مكاشفاتي دارد، به طوري كه عالئم و آثارش در صحبت گاهي احساس مي
كـسي كـه بـه.را ببيننـد)ع(وستان به زودي چشم بازكنند، مالئكه را ببيننـد، ائمـهشد، ميل داشت كه د رفتند، سخت اندوهگين مي انتظارش پيش نمي

ها هم موفق بودند و حاالت معنوي خوبي پيـدا كردنـد و البته بعضي »آيا آن وجود مبارك را ديدي؟« :زيارتي ميرفت از او سؤال ميكرد كه
به هر حال مناجات ايشان شور و حالي داشت به طـوري كـه ديگـران را هـم سـر .رفتند ان ميمكاشفاتي هم داشتند، بقيه هم افتان و خيزان به دنبال ايش

داد، دعـاي يستـشير و مناجـات كرد، گاهي تكرار ميكرد، گاهي توضـيح مـي دانست، در عبارات دعا تكيه مي آورد، معاني دعاها را خوب مي حال مي
كـرد، در عـوض از كتـاب در ايام محـرم كمتـر صـحبت مـي .تشير معاشقه با محبوب استخواند، و عقيده داشت كه دعاي يس خمسه عشر را زياد مي

 .پرداخت كرد و سپس به مناجات مي خواند و گريه مي چند صفحه مي)ع(طاقديس، مصيبت اهل بيت



 تأكيد بر اطاعت خدا و مخالفت هوي

تواند كار خـدايي كنـد و راه جناب شيخ معتقد بود كه حكمت آفرينش انسان، خالفت الهي و نمايندگي خداست و هر گاه او به اين مقصد برسد مي
 :در حــــديث قدســــي آمــــده«  :فرمــــود بــــاره مــــي رســــيدن بــــه آن، اطاعــــت از خــــدا و مخالفــــت بــــا هــــواي نفــــس اســــت، و در ايــــن

همـه چيزهـا را بـراي تـو آفريـدم و تـو را بـراي خـودم!اي فرزند آدم خلقت األشياء ألجلك و خلقتك ألجلي؛!يابن آدم
 بنده من از من اطاعت و فرمان برداري كن، تا تو را مانند خـود يـا عبدي أطعني حتي أجعلك مثلي أو مثلي؛« ».آفريدم

ايد، قدر خـود را بدانيـد و از هـواي طبق اين احاديث، رفقا شما خليفه اهللا هستند، شما گالبي شاه ميوه ».مثل خود بگردانم
خدا همه عالم را براي شما، و شـما.توانيد كار خدايي بكنيد رسيد كه مي نفس پيروي نكنيد و فرمان خدا ببريد و به جايي مي

 :نقـل اسـت كـه شـيخ فرمـود ». منزلتـي بـه شـما عطـا فرمـوده اسـت اسـت ببينيـد كـه چـه مقـام و را براي خـودش آفريـده
تا ايـن كـه از آيـت.اي نشنيدم خداوند انسان را براي چه آفريد؟ جواب قانع كننده:اي از علما و اهل معنا پرسيدم از عده«

إنـي جاعـل:اسـت ق كردهخداوند انسان را براي نمايندگي خود خل:اهللا محمدعلي شاه آبادي سؤال كردم، ايشان فرمودند
ــه ــي األرض خليف ــست ».ف ــيده، آدم ني ــي نرس ــت اله ــام خالف ــه مق ــسان ب ــا ان ــه ت ــاد داشــت ك ــيخ اعتق ــود  و مــيش  :فرم

مكـرر ».انـسان هـم تنهـا بـراي آدم شـدن خـوب اسـت...قاشق براي غذا خوردن است و فنجان براي چاي نوشـيدن و«
شما اين!آقاي خياط!شما هم كار خدايي انجام دهيد به شما هم ميدهد، آقاي بناخداوند به من كرامت كرده،« :فرمودنـد مي

زنيد به عشق خدا بزن و حواست در خدا باشد، و اين لباس را كه متري صد تومـان گذاريد و اين سوزن كه مي خشتي كه مي
 »!بــاش نــه معــرف خــودمعــرف خــدا.ايــن را خــدا داده:ام، بگــو مــن متــري صــد تومــان خريــده:بــه تــن داري، نگــو

   
 تشخيص حاالت دروني

كـرد، مگـر بـه مطـرح نمـيداد، ولي هيچ گاه نقاط ضعف كـسي را در جمـع شيخ با حواس باطن، حاالت دروني حاضران در مجلس را تشخيص مي
ــه ــد گونـــــ ــود برآيـــــ ــالح خـــــ ــدد اصـــــ ــود و در صـــــ ــصود شـــــ ــه مقـــــ ــر، متوجـــــ ــورد نظـــــ ــرد مـــــ ــط فـــــ ــه فقـــــ  .اي كـــــ

 
 !امتحان كردن شيخ

 جنـب- شمـسي، در مدرسـه حـاج شـيخ عبدالحـسين در بـازار تهـران1335عصر يكي از روزهاي سال:فرمود يكي از خطباي وارسته و برجسته مي
 نزد من آمد و درباره استاد خود، شـيخ رجبعلـي- شاگرد برجسته مرحوم شيخ رجبعلي-مرحوم شيخ عبدالكريم حامد. بودم-مسجد شيخ عبدالحسين

به اتفاق راه افتـاديم و بـه.خياط و مقام اخالص و معنويت وي با من سخن گفت و سرانجام از من خواست كه با هم به مجلس شب جمعه شيخ برويم
اللهم إني أسألك األمان يوم الينفع مال« ):ع( قبله نشسته و مشغول خواندن مناجات حضرت اميرالمـؤمنينمجلس شيخ وارد شديم، شيخ رو به

كردند من هم در آخر مجلس پشت سر جمعيت نشستم و بـا بود و جمعي از شيفتگان، پشت سر او شيخ را در خواندن دعا همراهي مي »...و البنون
ــودگفتم ــدايا:خــ ــا!خــ ــشان از اوليــ ــر ايــ ــداگــ ــوب باشــ ــادي آن خــ ــد مــ ــرد و درآمــ ــران بگيــ ــن در تهــ ــر مــ ــسال منبــ ــت امــ  .ي توســ

گويم از پول بگذر، امـا او آمـده مـرا بـا پـول من مي« :به محض خطور اين مطلب در ذهن من، شيخ بالفاصله در همان وسط دعا گفت
وأسـألك األمـان« : پس از آن بـه دعـا ادامـه دادشيخ در طول خواندن دعا، جز اين جمله سخن ديگري به فارسي نگفت و ».كند امتحان مي

 »...يوم الينفع مال و

 حضور يك خبر چين

آمدنـد و در خانـه او ها براي حل مشكل خود مي به گفته شيخ، آن.كردند يخ شركت ميهاي ش به تدريج رؤساي دولتي و افراد سرشناس نيز در جلسه
ــراغ ــه«س ــا:پيرزن ــي»دني ــد را م ــه.گرفتن ــه از موعظ ــد ك ــم بودن ــساني ه ــان ك ــان آن ــه در مي ــره التب ــود به ــد خ ــيخ در ح ــاي ش ــي ه ــد م ــدند من  .ش

را مـأمور»حسن ايل بيگي«هاي شيخ حساس شد، و شخصي به نام سرگرد جلسهبا توجه به حضور اين افراد، تشكيالت اطالعاتي رژيم شاه، نسبت به



 .هـاي شـيخ را گـزارش نمايـد كرد كه همراه شخص ديگري به صورت ناشناس در جلسه شيخ حضور پيدا كند و دليل حضور رجال دولتي در جلـسه
ــران، ف ــراي حاضــــ ــود بــــ ــصايح خــــ ــواعظ و نــــ ــمن مــــ ــيخ ضــــ ــد، شــــ ــسه شــــ ــاواك وارد جلــــ ــأمور ســــ ــي مــــ ــودوقتــــ  :رمــــ

به خدا توجه كنيد و غير خدا را در دل راه ندهيد، چون دل آينه است و اگـر يـك لكـه كوچـك پيـدا كنـد، زود نـشان«
 ».آيـد آيند، مثالً اسمش حسن است و به نام فالن مـي مانند و با نام مستعار مي ها مثل قاصد و خبرچين مي حاال بعضي.دهد مي

دانست، شگفت زده كرد و چنان تحت تأثير قـرارداد كـه بنـابر ن ايل بيگي را كه اسم واقعي او را كسي نمياين جمالت، مأمور ساواك، سرگرد حس
   .مسموع از ساواك استعفا داد

 !اول پدرت را راضي كن

ان شـيخ كـه قريـبيكـي از ارادتمنـد.گذاشـت داد و يا شرطي براي آن مي هاي خود را نمي جناب شيخ گاه به بعضي از افراد اجازه حضور در جلسه
كـردم كـه بـه محـضر او راه پيـدا كـنم اجـازه در آغاز هرچه تـالش مـي:كند بيست سال با ايشان بود آغاز ارتباط خود با شيخ را اين گونه تعريف مي

 دهيــد؟ چــرا مـرا در جلــسات خـود راه نمــي:داد تــا ايـن كــه يـك روز در مــسجد جـامع ايــشان را ديـدم، پــس از ســالم و احـوال پرســي گفـتم نمـي
شب به منـزل رفـتم و بـه دسـت و پـاي پـدرم افتـادم و بـا ».كنم اول پدرت را از خود، راضي كن بعد با شما صحبت مي« :فرمودند

ــشد ــرا ببخــ ــه مــ ــتم كــ ــاس از او خواســ ــرار و التمــ ــيد.اصــ ــود پرســ ــده بــ ــگفت زده شــ ــحنه شــ ــن صــ ــه از ايــ ــدرم كــ ــده؟:پــ ــه شــ  چــ
ــتم  .بـــــاألخره پـــــدرم را از خـــــود راضـــــي كـــــردم...ميـــــدم، مـــــرا ببخـــــشيد وشـــــما كـــــار نداشـــــته باشـــــيد، مـــــن نفه:گفـــ

ــرا ديــد فرمــود ــيخ رفــتم، تــا م ــه منــزل جنــاب ش ــردا صــبح ب  ».خــوب آمــدي، حــاال پهلــوي مــن بنــشين!بــارك اهللا« :ف
 .از آن زمان، كه بعد از جنگ جهاني دوم بود تا موقع فوت، با ايشان بودم

 رهنمودهاي خصوصي
رجسته استاد و مربي كامل، در سير و سلوك به سوي خداوند سـبحان آن اسـت كـه رهنمودهـاي تربيتـي او بـر اسـاس نيازهـايهاي ب يكي از ويژگي

ـان ســــالك در مراحــــل مختلــــف ســــلوك اســــت، و ايــــن اقــــدام در جلــــسه  .پــــذير نيــــست هــــاي عمــــومي و در حــــضور ديگــــران امكـــ
هـر بيمـاري بـراي.ا كه به او مراجعه ميكنند با يك نـسخه و يـك دارو، درمـان كنـدهايي ر تواند بيمار پزشك هر قدر متخصص و با تجربه باشد، نمي

درمـان.حتي ممكن است در مورد دونفر كه هر دو به يك بيماري مبتال هستند به داليلي دو نوع دارو تجويز شـود.درمان، نياز به دارويي خاص دارد
هاي اخالقـي را درمـان كنـد كـه تواند بيماري  واقع طبيب جان انسان است، او در صورتي مياستاد اخالق در .نيز همين گونه است»جان«هاي  بيماري

هـا كـه مربيـان اصـلي تربيـت جـان)ع(پيامبران بزرگ الهي .اوًال بداند ريشه اصلي بيماري چيست؟ و ثانيًا داروي مناسب درد را در اختيار داشته باشد
دادنـد، بلكـه از هاي مختلف تـشخيص مـي ار بودند، و نه تنها نيازهاي عمومي جامعه بشري را در زمينههستند، به طور عموم از اين خصوصيت برخورد

امام علي عليه السالم درباره اين خصوصيت پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و آلـه .نيازهاي خصوصي هر يك از افراد امت خود نيز آگاهي كامل داشتند
رفت، داروهـا و لـوازم پزشـكي او از كرد و به سراغ بيماران مي ش پزشكي خود گردش مياو طبيبي بود كه با دان« :فرمود مي

هايي را كه به بيماري كـوري، كـري و گنگـي گرفت و جان و در موارد نياز مورد بهره برداري قرار مي.هر جهت آماده بود
ــي ــفا م ــد را ش ــار بودن ــه گرفت ــستجوي خان ــش در ج ــا داروي ــشيد، او ب ــت و جا بخ ــاي غفل ــاهه ــود يگ ــرت ب ــايي حي  ».ه

 :الـسالم هـا كـه بـه گفتـه اميرالمـؤمنين عليـه عالمان رباني كه جانشينان حقيقـي پيـامبران و اوصـياي آنـان هـستند نيـز از ايـن ويژگـي برخوردارنـد، آن
يقـين راعلم براساس بيـنش حقيقـي بـه آنهـا روي كـرده و روح هجم بهم العلم علي حقيقة البصيرة و با شروا روح اليقين؛«

  اولئـك و اهللا األقلـون عـدداً، واآلعظمـون عنـداهللا قـدراً؛« :الـسالم آمـده اسـت البته همان گونه كه در كـالم امـام عليـه ».اند يافته
ــزد خداونــد متعــال از بــزرگ ــاني، كــه ن ــرين منزلــت تعــداد آن علمــاي رب ــسيار انــدك اســت ت ــد، ب  »...هــا برخوردارن

   
 اهميت مربي كامل

اهم آن چه در اين راه الزم است، اسـتاد خبيـر و از« : نقل شده كه فرمودند- رضوان اهللا تعالي عليه-از مرحوم آيت اهللا ميرزا علي قاضي
انسان كامل است، چنان چه كسي كه طالب راه و سلوك طريق خدا باشد، براي پيـدا كـردن اسـتاد ايـنهوا بيرون آمده و



كسي كه به استاد رسيد، نـصف راه را طـي.راه، اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحص بگذارد تا پيدا نمايد، ارزش دارد
اي از د كه او در اثر مبارزه با نفس، اخالص و امدادهاي الهي، به مرتبـهده بررسي رهنمودهاي خصوصي شيخ به شاگردانش نشان مي ».است كرده

آيـد تـشخيص دهـد و بـا توانست دردهاي روحي و نقاط كور و مشكل زايي را كـه در زنـدگي ديگـران پـيش مـي كماالت معنوي رسيده بود كه مي
ــسخه ــب، آن ن ــد اي مناس ــان كن ــا را درم ــدگي.ه ــا زن ــه ب ــس ك ــر ك ــراي ه ــت ب ــن واقعي ــتاي ــديهي اس ــن و ب ــر روش ــك ام ــت، ي ــيخ آشناس  .ش

 
 گناه و مصايب زندگي

ديد و با بيان آن، گره از مشكالت و مصايب مردم هاي زندگي را مي جناب شيخ با بصيرت الهي و ديده برزخي، ارتباط كارهاي ناشايست و گرفتاري
 .نمود انساني هدايت ميگيري از اين روش سازندگي، آنان را در جهت كماالت كرد و با بهره باز مي

 
 شود حتي به شما نسيه داده مي

اين چه!داداش: معروف خدمت جناب شيخ رسيد و از كسادي بازارش گله كرد و گفتمرحوم مرشد چلوييروزي:گويد يكي از فرزندان شيخ مي
باره ها فراوان بودند، اما يك وضعي است كه ما گرفتار آن شديم؟ دير زماني وضع ما خيلي خوب بود روزي سه چهار ديگ چلو ميفروختيم و مشتري

شـيخ تـأملي كـرد و ؟...شـود ها يكي يكي پس رفتند، كارها از سكه افتاده، و اكنون روزي يك ديگ هم مصرف نمي اوضاع زير و رو شده مشتري
هـا هـم پـذيرايي ميكـنم و من كسي را رد نكردم، حتـي از بچـه:مرشد گفت !»كني ها را رد مي تقصير خودت است كه مشتري« :فرمود

آن سيد چه كسي بود كه سه روز غذاي نسيه خورده بود؛ بار آخـر او را هـل دادي و از« :شيخ فرمود .دهم ب به آنها مينصف كبا
مرشد سراسيمه از نزد شيخ بيرون آمد و شتابان در پي آن سيد راه افتاد، او را يافت و از او پوزش خواسـت، و پـس از »!در مغازه بيرون كردي؟

 !!»شـود شود، حتـي بـه شـما، وجـه دسـتي بـه انـدازه وسـعمان پرداخـت مـي نسيه داده مي« :اش نصب كرد و روي آن نوشت ازهآن تابلويي بر در مغ
 

 آزردن كودك
 در منـزل ادرار كـرده بـود و مـاردش چنـان او را زد كـه- كه اكنون حدود چهل سال دارد-ام فرزند دو ساله:وار شيخ گفتيكي از شاگردان بزرگ

خانم پس از يك ساعت تب كرد، تب شديدي كه به پزشك مراجعه كـرديم و در شـرايط اقتـصادي آن روز شـصت.نزديك بود نفس بچه بند بيايد
مجددًا به پزشك مراجعه كرديم و اين بار چهل تومان بابت هزينه درمـان پرداخـت.ي تب قطع نشد، بلكه شديدتر شدتومان پول نسخه و دارو شد، ول

باري، شب هنگام جناب شيخ را در ماشين سوار كردم تا به جلسه برويم همسرم نيز در ماشين بود، جناب .كرديم كه در آن روزگار برايم سنگين بود
ــاره بــ ــوار شــد، اش ــه س ــيخ ك ــتمش ــانم كــردم و گف ــده بچــه:ه خ ــي وال ــع نم ــي تــب او قط ــرديم ول ــم ب ــرده، دكتــر ه ــب ك ــت، ت  .شــود هاس

زنند، استغفار كن، از بچه دلجويي كن و چيزي برايش بخـر، بچه را كه آن طور نمي« :شيخ نگاهي كرد و خطاب به همسرم فرمـود
 !.چنين كرديم تب او قطع شد ».شود خوب مي

 

 آزردن شوهر

پـس از چنـدي آن زن.زني بود كه شوهرش سيد و از دوستان جناب شيخ بود، او خيلي شـوهر را اذيـت ميكـرد :كند شاگردان شيخ نقل مييكي از
مردم كـه مـردم چطـور!خوب:كند كه روح اين زن جدل مي« :فرمودنـد بعد مي.فوت كرد، هنگام دفنش جناب شيخ حضور داشت

ن كنند اعمالش به شكل سگ درنده سياهي شد، همين كه خانم فهميد كه اين سگ بايد باموقعي كه خواستند او را دف!.شده
ديـدم!او دفن شود، متوجه شد كه چه باليي در مسير زندگي بر سر خود آورده، شروع كرد به التماس و التجاء و نعـره زدن

اطر من حاللش كـرد، سـگ رفـت و او راكه خيلي ناراحت است لذا از اين سيد خواهش كردم كه حاللش كند، او هم به خ
 »!دفن كردند



 نارضايتي خواهر

خته بود، ولي به دليل بدهكاري زياد، شرايط اقتصادي بديمهندسي بود بساز و بفروش، يكصد دستگاه ساختمان سا:يكي از فرزندان شيخ نقل ميكند
 .كــنم تــا كــسي مــرا نبينــد ام بــروم، خــود را پنهــان مــي تــوانم بــه خانــه بــه منــزل پــدرم آمــد و گفــت نمــي.داشــت، حكــم جلــبش را گرفتــه بودنــد
ــود ــه فرمــ ــك توجــ ــا يــ ــيخ بــ ــن« :شــ ــي كــ ــواهرت را راضــ ــرو خــ ــت !»بــ ــدس گفــ ــت،:مهنــ ــي اســ ــواهرم راضــ  خــ

شد، يـادم آمـد كـه اي به ما رسيد، هزار و پانصد تومان سهم او مي بله وقتي پدرم از دنيا رفت ارثيه:مهندسي تأملي كرد و گفت »!نه«:فرمودشيخ
:دگويـ مـي« :پدرم سكوت كرد و پس از توجهي فرمود .پنج هزار تومان دادم به خواهرم و رضايتش را گرفتم:رفت و برگشت و گفت.ام نداده

ــشده ــي نــــ ــوز راضــــ ــه دارد؟...هنــــ ــواهرت خانــــ ــاره نــــــشين اســــــت:مهنــــــدس گفــــــت »خــــ  .نــــــه، اجــــ
 ».شـود كـرد اي را به نامش كـن و بـه او بـده بعـد بيـا ببيـنم چكـار مـي هايي را كه ساخته برو يكي از بهترين خانه« :فرمود

 از اين عقلم نمي رسد، چون اين بنـده خـدا هنـوزبيش« :شيخ فرمـود توانم؟ جناب شيخ ما دو شريك هستيم چگونه مي:مهندس گفت
 .هـا را بـه نـام خـواهرش كـرد و اثاثيـه او را در آن خانـه گذاشـت و برگـشت باالخره آن شخص رفـت و يكـي از آن خانـه ».راضي نشده است

ــد«:شـــيخ فرمـــود ــت شـ ــاال درسـ ــردهـــا را فروخـــت و از گرفتـــاري نجـــا فـــرداي همـــان روز ســـه تـــا از آن خانـــه ».حـ  .ت پيـــدا كـ
  

 نارضايتي مادر

گرفتار مـادرش« :گويد جويند، شيخ مي اي مي روند و با التماس چاره  بود، بستگان او نزد شيخ مي حكم اعدام چند نفر از جمله جواني صادر شده
 .»شــما از او دلگيــر هــستيد«:جنــاب شــيخ فرمـوده:گفتنـد .كــنم بـي نتيجــه اســت هــر چــه دعـا مــي:نـزد مــادر وي رفتنــد، مـادر گفــت ».اســت
دم تـا بـهدرست است پسرم تازه ازدواج كرده بود، روزي پس از صرف غذا سفره را جمع كردم و ظرفها را در سـيني گذاشـتم، بـه عروسـم دا:گفت

.سرانجام مادر رضايت داد و براي رهايي فرزندش دعا كرد !ام براي شما كنيز نياورده:آشپزخانه ببرد، پسرم سيني را از دست او گرفت و به من گفت
 .اشتباه شده، و آن جوان آزاد شد:روز بعد اعالم كردند

 
 آزردن كارمند

دارد كه بدنم مبتال بـه خـارش شـده و خـوب يكي از آنها اظهار مي.رسند ه دارايي خدمت ايشان ميدر منزل يكي از ارادتمندان شيخ، چند نفر از ادار
انـد بـافتني انـد پـشت ميـز نشـسته ها آمده آخر اين:آن شخص گفت ».اي اي را اذيت كرده زن علويه« :شيخ پس از توجهي فرمود شود؟ نمي
 .معلوم شد كه آن زن علويه در اداره آنهـا شـاغل بـوده و او بـا گفتـار خـود آن زن را آزرده اسـت !ندزنيم گريه ميكن بافند، تا حرفي هم به آنها مي مي

در:گويد او مي.است مشابه اين داستان را يكي ديگر از شاگردان شيخ نقل كرده ».يابد تا او راضي نشود، بدن شما بهبود نمي« :شيخ فرمود
او كه بـه دليـل.كرد نشسته بود يك صاحب منصب دولتي هم كه در جلسه شيخ شركت مي. نشسته بوديمحياط منزل يكي از دوستان در حضور شيخ

كـنم نتيجـه ام سه سال است هر كاري مي من مدتي است به اين پا درد مبتال شده!جناب شيخ:بود رو به شيخ كرد و گفت بيماري پايش را دراز كرده
 :طـابق شــيوه هميـشگي از حاضــران خواسـت يــك سـوره حمـد بخواننــد، آنگـاه تــوجهي كـرد و فرمــودشـيخ م هـا كــار سـاز نيــست؟ نـدارد و دارو

اسـت تـوبيخ كـردي و اين درد پاي شما از آن روز پيدا شد كه زن ماشين نويسي را به دليل اين كه نامه را بد ماشين كرده«
روي و او را پيـدا كنـي و از او دلجـويي كنـي تـااكنون بايد ب.سر او داد زدي، او زني علويه بود، دلش شكست و گريه كرد

 .نـويس اداره بـود كـه مـن سـرش داد كـشيدم و اشـكهايش درآمـد گـويي، آن خـانم ماشـين راسـت مـي:آن مـرد گفـت ».پايت درمـان شـود
  

 



 غصب حق پيرزن

آن كبابي كـه« :فرمايد خواهد، شيخ مي دهد، از شيخ ياري مي يكي از شاگردان شيخ كه پس از صرف غذايي، حال معنوي خود را از دست مي
 ».است اي، فالن تاجر پولش را داده كه حق پيرزني را غصب كرده خورده

 
 )دشنام(اهانت به ديگران

زاده يحيي در حال عبور بوديم كه يك دوچرخه سوار بـا يـك عـابر يك روز با جناب شيخ و چند نفر در كوچه امام:دان شيخ ميگويديكي از شاگر
 !!»بالفاصله بـاطن خـودش تبـديل بـه خـر شـد« :جناب شيخ گفت »!خر«:پياده برخورد كرد، عابر به دوچرخه سوار اهانت كرد و گفت

روزي از جلوي بازار عبـور ميكـردم و ديـدم يـك گـاري اسـبي در حـال« :كند كه فرمود ان نقل مييكي ديگر از شاگردان از ايش
ناگهـان عـابري از جلـوي گـاري گذشـت،.كشيد در دسـت داشـت حركت بود و شخصي هم افسار يابويي كه گاري را مي

  »!! و افسار دو تا شد ديدم گاريچي نيز تبديل به يابو شد،!يابو:گاريچي داد زد

 
 رحمي به حيوان بي

ز ايـن رو پيـامبرو ا!مسلمان حق ندارد حيواني را بيازارد و يا حتي به آن ناسـزا بگويـد.است رحمي حتي نسبت به حيوانات نكوهش شده در اسالم بي
ــر ــي)ص(اكــ ــديثي مــ ــد در حــ ــراً؛« :فرمايــ ــم كثيــ ــر لكــ ــائم لغفــ ــي البهــ ــأتون إلــ ــا تــ ــم مــ ــر لكــ ــو غفــ  لــ

ــي ــات م ــر حيوان ــه ب ــتمي ك ــر س ــده اگ ــشوده ش ــما بخ ــان ش ــسياري از گناه ــود ب ــشيده ش ــما بخ ــر ش ــد ب ــت كني  ».اس
ها آدابي دارد، كه تـا حـد ممكـن، حيـوان كمتـر حال ذبح آنبا اين كه كشتن حيوانات حالل گوشت براي مصرف، از نظر اسالم جايز است در عين

ــد ــج ببينـــ ــد.رنـــ ــر بريـــ ــد او ســـ ــواني ماننـــ ــشم حيـــ ــر چـــ ــوان را در برابـــ ــد حيـــ ــه نبايـــ ــت كـــ ــن اســـ ــح ايـــ ــي از آداب ذبـــ  .يكـــ
ــي ــام علـ ــه امـ ــان كـ ــود)ع(چنـ ــه؛« :فرمـ ــر إليـ ــو ينظـ ــزور و هـ ــد الجـ ــزور عنـ ــشاه و ال الجـ ــد الـ ــشاه عنـ ــذبح الـ   التـ

ــرد د و شــــتر را نــــزد شــــتر ذبــــح نكــــن در حــــالي كــــه بــــه او مــــيگوســــفند را نــــزد گوســــفن  ».نگــ
رحمي اسـت، و آثـار ويرانگـري بـر زنـدگي انجـام بنابر اين سر بريدن بچه حيوانات نزد مادرشان به شدت نكوهيده و حاكي از نهايت سنگدلي و بي

ام در حال مـردن اسـت، چـه كنم؟شـيخ بچه:الخي نزد جناب شيخ آمد و عرض كردس:كند يكي از شاگردان شيخ نقل مي .دهنده آن خواهد داشت
ــود ــربريده« :فرمـ ــادرش سـ ــوي مـ ــاوي را جلـ ــه گـ ــد ».اي بچـ ــام دهـ ــاري انجـ ــراي او كـ ــه بـ ــرد بلكـ ــاس كـ ــالخ التمـ  .سـ

 !»اش بايد بميرد ام را سر بريده، بچه بچه:گويد شود، مي نمي« :شيخ فرمود

 
  اساس خودسازي-فصل دوم

 اساس خودسازي، توحيد است
خداونـد متعـال پـس از.در حقيقت جامع همه كماالت انساني است و راه رسيدن به آن از ديدگاه قرآن كريم، خودسازي و تزكيه نفس است»فالح«

 ».رسـيد كـه تزكيـه نفـس كـرد»فـالح«كسي بـه«  9سوره شمس آيه. قدأفلح من زكها :فرمايـد هاي متعدد تأكيد مي سوگند
مـسأله اصـلي در.و شكوفايي استعدادهاي انـساني اسـت»فالح«اند، مقدمه همه آن چه پيامبران الهي از جانب خداوند متعال براي هدايت انسان آورده

ــود ســــازي چيــــست؟ ــد، و اســــاس خــ ــا بايــــد آغــــاز كنــ ــد خودســــازي را از كجــ ــت كــــه انــــسان دريابــ ــه نفــــس، آن اســ  تزكيــ
 :بـود»ال إلـه إال اهللا«است، از اين رو نخستين پيام همه پيـامبران كلمـه»توحيد«زي و نخستين گام در راه تزكيه نفساز نظر انبياي الهي، اساس خودسا

  25ســوره انبيــاء آيــه. و مــĤ أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إال نــوحي إليــه أنــه آل إلــه إآل انــا فاعبــدون
 ».فرستاديم كه خدايي جز من نيست، پـس مـرا بپرسـتيد  وحي ميو ما پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر آن كه به او«



ــه ــود ك ــن ب ــردم اي ــا م ــز ب ــه ني ــه و آل ــلي اهللا علي ــرم ص ــامبر اك ــخن پي ــستين س ــاس« :نخ ــا الن ــا أيه ــوا؛!ي ــه إال اهللا، تفلح ــوا ال إل  قول
چـه اسـاس خودسـازي و حيد كارساز نيـست، و آناز سويي، تنها، گفتن كلمه تو ».تا رستگار شويد»ال إله إال اهللا«:بگوييد!هان اي مردم

ــب ــالح«موجــ ــت»فــ ــسان اســ ــي انــ ــدن حقيقــ ــد شــ ــد و موحــ ــت، حقيقــــت توحيــ ــساني اســ ــاالت انــ ــكوفايي كمــ ــتگاري و شــ  .و رســ
ديتواند همچـون فرشـتگان الهـي، در كنـار ذات خداونـ  رسيده اين است كه مي- به مفهوم واقعي و كامل آن-نشانه آن كه انسان به حقيقت توحيد

خداوند، فرشتگان و صاحبان« شهد اهللا أنه آل إله إال هو و المالئكه و أولوا العلم :شاهد و گواه يگانگي حضرت حق جل و عال باشـد
تمام همـتش در تحـصيل ال إلـه!خدايش رحمت كند:گويد يكي از شاگردان شيخ درباره او مي .»اند كه خدايي جز او نيست دانش گواه

كـرد و با تمام توان تالش مي.شيخ متخصص در اين رشته بود:گويد و ديگري مي .، و همه گفتارش براي رسيدن به حقيقت اين كلمه طيبه بودإال اهللا
هـر.اساس خودسـازي، توحيـد اسـت« :فرمود شيخ مي .آن چه را يافته به ديگران منتقل كند و شاگردان را به مرتبه توحيد شهودي برساند

د ساختماني بنا كند، ابتدا بايد زيرسازي او درست باشد، اگر پايه، محكـم و اساسـي نبـود، آن بنـا قابـل اطمينـانكس بخواه
تـا.بوده است»ال اله اال اهللا«نيست، سالك بايد سير و سلوك خود را از توحيد آغاز كند، نخستين سخن همه پيامبران كلمه

ند كه در وجود، چيزي جز خداوند منشأ اثر نيست، و همه چيز جـز ذات مقـدسانسان حقيقت توحيد را درك نكند و باور نك
با درك حقيقت توحيد، انسان با همه وجود متوجه آفريدگار خواهـد.حق فاني است، به كماالت انساني دست نخواهد يافت

ــد ــين مــي ».ش ــود همچن ــا او معا«:فرم ــن و ب ــدا ك ــت پي ــدري معرف ــد ق ــدا كن ــو را ص ــدا ت ــواهي خ ــر بخ ــناگ ــه ك  ».مل
توانـد موحـد باشـد و در تا انسان خدايان دروغين را كنار نگذارد نمي.بايد راست بگوييم»ال اله اال اهللا«:گوييم وقتي مي«

چيزي است كه دل انسان را بربايد، هر چيز كه دل او را ربود، خداي اوست وقتي مي»اله«گفتن ال اله اال اهللا راستگو باشد،
گردد و انسان بايد به جايي برسد كـه در همه قرآن به كلمه ال اله اال اهللا باز مي« ». اال اهللا، بايد حيران او باشيمال اله:گوييم

بگو آن خداست سپس آنهـا را: قل اهللا ثم ذرهم:قلب او چيزي جز اين كلمه، نقش نبندد و هر چه غير اوست رخت بربندد
 انسان درخت توحيد است، ميوه اين درخت ظهور صفات خدايي است، و تـا ايـن ثمـر را« . » 91سوره انعام آيه.واگذار

سعي كنيـد صـفات خـدايي در.مظهر صفات حق شود:نداده كامل نيست، حد كمال انسان اين است كه به خدا برسد؛ يعني
 »...تار است شما هـم سـتار باشـيداو س.او رحيم است شما هم رحيم باشيد.او كريم است شما هم كريم باشيد.شما زنده شود

 »!خورد صفات خدايي است، هـيچ چيـز ديگـر بـراي انـسان كارسـاز نيـست، حتـي اسـم اعظـم آن چه به درد انسان مي«
شـوي كـه در لحظـه قبـل برخـوردار مند مـي هاي خاص حق تعالي بهره اگر در توحيد مستغرق باشي، هر لحظه از عنايت«

 ».ر دم تازگي خواهد داشتهاي حق ه اي، عنايت نبوده
 

 شرك زدايي
نفـي خـدايان»ال اله اال اهللا«: يعنياز اين رو، در شعار اصلي توحيد؛.شركت زدايي از جان و دل، نخستين گام در راه رسيدن به حقيقت توحيد است

شرك در برابر توحيد، اعتقاد به نيروهاي خيالي و مؤثر بودن آنان در هستي و پرستش آنان در برابـر .است دروغين، بر اثبات خداي راستين تقدم يافته
كنـد، گـاه داند و از غير او اطاعت مـي تي مؤثر ميمشرك كسي است كه جز خداي يكتا، ديگري را نيز در هس .خداوند يكتاست:مؤثر حقيقي؛ يعني
ــي ــادات را م ــي جم ــداران اطاعــت م ــاه از زورم ــتد، گ ــي پرس ــه را بردگــي م ــر س ــاه ه ــواي نفــس خــويش اســت و گ ــده ه ــاه بن ــد و گ ــد كن  .نماي

 .م مطلـق آن نيـستاز نظر اسالم هر سه نوع شرك مذكور نكوهيـده اسـت، و بـراي رسـيدن بـه حقيقـت توحيـد، راهـي جـز شـرك زدايـي بـه مفهـو
اين شـرك سـر منـشأ موانـع.پيروي از هواي نفس است:ترين گونه شرك، شرك به معناي سوم؛ يعني نكته مهم و قابل توجه اين است كه خطرناك

 و افرءيت من اتخذ الهه هواه و اضله اهللا علي علم و ختم علي سمعه  :شناخت عقلي و قلبي و سرآغاز شرك به معناي اول و دوم اسـت
اي آن كس را كه هـوس خـود را خـداي خـود آيا ديده :قلبه و جعل علي بصره غشوه فمن يهديه من بعد اهللا افال تذكرون

داند، گمراه كرده، و برگوش و دلش مهر زده، پس بعد از خـدا چـه كـسي او را هـدايت گرفته و خداوند او را با اين كه مي
دانـست و تـرين آفـت توحيـد مـي و بر اين اساس، جناب شيخ بـت نفـس را خطرنـاك  )23يهسوره جاثيه آ!شويد كند؟ آيا هوشيار نمي مي
 ».ها سر آن بت بزرگ است كه در درون توست همه حرف« :فرمود مي

 



 !با نفست كشتي بگير
 :ايشان زد به بازوي من و فرمود.خيك روز مرا بردند نزد جناب شي:نقل كرده كه»اصغر آقا پهلوان«يكي از كشتي گيرهاي معروف آن زمان به نام

 
در حقيقت شكستن بت نفـس اولـين و آخـرين گـام در زدودن شـرك و رسـيدن بـه حقيقـت !»اگر خيلي پهلواني با نفس خود كشتي بگير«

  .توحيد است
 

 مسافرتي براي گفتن يك نكته
به منزل سردار كابلي بـرويم، رفتـيم:سالي جناب شيخ به كرمانشاه آمد، يك روز به من فرمود:آيت اهللا فهري از مرحوم حاج غالم قدسي نقل كردند

 .چيـزي بفرماييـد كـه اسـتفاده كنـيم!جنـاب شـيخ: فرمـودمن جناب شيخ را معرفي كردم، مدتي به سكوت گذشت، مرحوم سردار كابلي.و نشستيم
 ».چه بگويم به كسي كه اعتمادش به معلومات و مكتسبات خودش بيش از اعتمـادش بـه فـضل خداسـت« :جناب شيخ فرمودنـد

يوار كوبيد كه مـن بـهمرحوم سردار كابلي ساكت نشسته بود، لحظاتي گذشت، عمامه از سر برداشت و روي كرسي گذاشت و سرش را آن قدر به د
 !»ام كـه ايـن حـرف را بـه او بگـويم و برگـردم مـن آمـده...« :حـالش رقـت كـردم، خواسـتم مـانع شـوم، شـيخ نگذاشـت و گفـت

 
 

 !ار استغفار كنهزار ب
در راه مشهد براي نماز از قطار پياده.آمد ايران همه ساله يك ماه مي»حاج محمد«شخصي از اهل هندوستان به نام:كند يكي از فرزندان شيخ نقل مي

كند و با قـدرت اعتنا نمي»!افتد قطار راه مي!سوار شو«:زند كه ايستد، موقع حركت قطار، هر چه دوستش فرياد مي اي به نماز مي شود و در گوشه مي
هزار بـار« :گويـد رسد، جناب شيخ به او مي گردد و خدمت شيخ مي وقتي از مشهد بر مي.روحي كه داشته، نيم ساعت مانع از حركت قطار ميشود

 .، شـما را هـم دعـا كـرديمچه خطايي؟ به زيارت امـام رضـا رفتـيم:گفت »!كار خطايي كردي« :براي چه؟شيخ فرمود:گفت »!استغفار كن
ديدي شيطان گولـت زد، تـو حـق نداشـتي چنـين...!خواستي بگويي من بودم كه.قطار را آن جا نگه داشتي« :شيخ فرمود

 »!كني
 

 شخصيت پرستي و شرك
شـد، اگـر توجـه بـه او وشخصيت، هرچنـد الهـي و عظـيم با.شخصيت پرستي يكي از انواع شركهاي پنهان ونامحسوس است كه بسياري گرفتار آنند

ــت ــرك اس ــد، ش ــدا نباش ــت از او بــراي خ ــود.اطاع ــي فرم ــيخ م ــيش«:ش ــن، پ ــراي م ــر ب ــداگ ــي كني ــرر م ــد ض ــن بيايي  .»! م
 

 راه رسيدن به حقيقت توحيد
 در وجـودتواند خود را شرك زدايي كند، و با شكستن بت نفس، ريشه شرك پنهـان و آشـكار را اكنون سوال اساسي اين است كه انسان چگونه مي

به نظر حقير اگر كسي طالب راه نجات باشد و بخواهـد« :خود بخشكاند و به زالل توحيد ناب دست يابد؟پاسخ جناب شيخ اين است كـه
توسل به اهـل بيـت:حضور دايم، دوم:اول:به كمال واقعي برسد و از معاني توحيد بهره ببرد، بايد به چهار چيز تمسك كند

 ».احسان به خلق:ا، و چهارمگدايي شبه:، سوم)ع(
 

  كيمياي سازندگي–فصل سوم

 محبت، كيمياي خودسازي

كند، و همه صفات نيكو را يك جا هاي اخالقي را يك جا درمان مي محبت، كيمياي خودسازي و سازندگي است، عشق به خداوند متعال همه زشتي
 .نمايـد كند كه هرگونه پيوند او را با هـر كـس و هـر چيـز جـز خـدا قطـع مـي يكيمياي عشق، چنان عاشق را جذب معشوق م.دهد به عاشق هديه مي



 الهي من ذا الذي ذاق حالوه محبتك فرام منك بدالً و مـن ذا الـذي« :آمده اسـت)ع(العابدين در مناجات محبين منسوب به امام زين
ر ديگري برگزيد؟ و كيست كه بـه قـرب وكيست كه شيريني محبت را چشيد و يا!خداي من انس بقربك فابتغي عنك حوالً؛

ــد؟ ــو را طلبيــ ــدايي تــ ــت و جــ ــس گرفــ ــو انــ ــي تــ ــست »!نزديكــ ــان نشــ ــون درجــ ــت و چــ ــذاب اســ ــشق جــ  عــ
حب اهللا إذا أضاء علي سر عبد أخاله عن كـل« :و در روايتي منسوب به امام صادق عليه السالم آمده اسـت هم در دل را ز غير دوست بست

ــوي اهللا ظل ــر س ــل ذك ــاغل، وك ــداً؛ش ــاهم عه ــوالً، و أوف ــدقهم ق ــالي، و أص ــراً هللا تع ــاس س ــص الن ــب أخل ــه، و المح  م
.نور محبت خدا هرگاه بر درون بنده اي بتابد، او را از هر مشغله ديگري تهي گردانـد، هـر يـادي جـز خـدا تـاريكي اسـت

 ».يمــانهــا برعهــد و پ دلــداده خــدا مخلــص تــرين بنــده خداســت و راســتگوترين مردمــان و وفــادارترين آن
  

 كيمياي حقيقي، تحصيل خود خدا

كيميـا بـودم، مـدتيزماني دنبـال علـم« :درباره كيمياگري محبت خدا و كيمياي حقيقي، داستان جالبي از جانب شيخ نقل شده كه فرمـود
 من كـان يريـد العـزه :رياضت كشيدم تا به بن بست رسيدم و چيزي دستگيرم نشد، سپس در عالم معنا اين آيه عنايت شد كه

ــا ــزه جميع ــه الع ــت:فلل ــسره از آن خداس ــربلندي يك ــد س ــي خواه ــربلندي م ــس س ــر ك ــه.ه ــاطر آي ــوره ف   10س
 

علم كيميا را براي عزت مي خواهنـد و حقيقـت عـزت در ايـن آيـه:هعنايت شد ك .خواستم من علم كيميا مي:عرض كردم
دو:به در منزل مراجعه و جوياي بنده شدند، پـس از مالقـات گفتنـد]اهل رياضت[چند روز بعد از اين جريان دو نفر ».است؛ خيالم راحت شد

 !انـد ايـم مـا را بـه شـما حوالـه داده شـده)ع( حـضرت رضـاايـم، متوسـل بـه ايـم و بـه بـن بـست رسـيده سال است در زمينـه علـم كيميـا تـالش كـرده
، حقيقـت كيميـا، تحـصيل خـودمـن بـراي هميـشه خـالص شـدم« :شيخ تبسم كرد و داستان فوق را براي آنان تعريف كرد و افـزود

 مـا الـذي فقـد مـنمـاذا وجـد مـن فقـدك و« :خواند شيخ گاهي در اين باره، اين جمله از دعاي عرفه را براي دوستان مي ».خداست
 »كسي كه تو را نيافت چه يافت و آن كه تو را يافت چه نيافت؟ وجدك؛

 
 بزرگترين هنر شيخ

ترديـد، او شيخ در اين كيمياگري تخـصص داشـت و بـي.خداست»كيمياي محبت« دست يافتن بهترين ويژگي جناب شيخ و بزرگترين هنر او، مهم
 والـذين و 54سوره مائـده آيـه.او دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند: يحبهم و يحبونه :يكي از بارزترين مصاديق

 بـود، و هـركس165سوره بقره.تي را فقط به خداوند مي ورزندآنها كه اهل ايمان اند كمال محبت و دوس:ءامنوا أشد حبا هللا
محبت به خدا، آخرين منـزل بنـدگي اسـت، محبـت فـوق« :فرمود جناب شيخ مي .برد اي از كيمياي محبت مي به او نزديك ميشد بهره

گونـه نيـست،عشق است، عشق عارضي است و محبت ذاتي، عاشق ممكن است از معشوق خود منصرف شود ولي محبت اين
عاشق اگر معشوقش ناقص شد و كماالت خود را از دست داد ممكن است عشق او زايل شود، ولي مادر بـه بچـه نـاقص خـود

 ».ميزان ارزش اعمال، ميزان محبت عامل به خداوند متعال است« : ميگفت ».هم محبت و عالقه دارد

 
 شيرين و فرهاد

زد به ياد شيرين و به عـشق او فرهاد هر كلنگي كه مي« :زد و مي فرمود ن شيرين و فرهاد مثال ميگاه براي تقريب ذهن شاگردان، به داستا
 »!دهي تا پايان كار بايد همين حال را داشته باشي، همه فكر و ذكرت بايد خدا باشد، نه خود هركاري انجام مي.بود



 
 !خدا مشتري ندارد

هاي ديگـر هـم امام حسين عليه السالم مشتري زيادي دارد، ممكن است امام« :فرمود مي!گاه شيخ براي مشتري پيدا كردن براي خدا
:آيد بگويـد هايش كم است، كمتر كسي مي  مشتريسوزد كه من دلم براي خدا مي!همين طور باشند، ولي خدا مشتري ندارد

در حالي كه تو به خداونـد محتـاجي، خداونـد عاشـق«:فرمود گاه مي ».خواهم با او آشنا شوم خواهم و مي كه من خدا را مي
و نيـز مـرامن تو را دوست دارم تـ!اي انسان إني احبك فانت ايضاً احببني؛!يا ابن آدم« :در حديث قدسي آمده اسـت !»توست

يوسف خوش هيكل است، اما تو نگاه كن ببين آن كه يوسف را آفريد چيست، همه زيبايي ها« :فرمـود گاه مي ».دوست بدار
 ».مال اوست

 !درس عاشقي بده

بـود، روزي بـه مـنمرحوم شيخ احمد سعيدي، كه مجتهدي مسلم و استاد مرحوح آقاي برهان در درس خـارج:كند يكي از ارادتمندان شيخ نقل مي
ــت ــردم و آدرس او را دادم:گفـ ــي كـ ــيخ را معرفـ ــاب شـ ــن جنـ ــدوزد؟ مـ ــا بـ ــك قبـ ــن يـ ــراي مـ ــه بـ ــراغ داراي كـ ــران سـ ــاطي در تهـ  .خيـ

ايـن آقـايي كـه بـه مـن:گفت!چطور، چه شده؟:گفتم !ما را كجا فرستادي؟!با ما چه كردي؟:پس از مدتي او را ديدم، تا نگاهش به من افتاد، گفت
خـواني يـا درس مـي«:گفـت .طلبـه هـستم:گرفت از كارم پرسيد، گفـتم ي رفتم خدمتش كه براي قبا بدوزد، هنگامي كه اندازه ميمعرفي كرد

خوب است، اما« :شيخ سري تكان داد و گفـت .درس خارج:گفتم »دهي؟ چه درسي مي« :گفت .دهم درس مي:گفتم»درس ميدهي؟
 !.اين جمله مرا دگرگون كرد!با من چه كرددانم اين جمله نمي »!درس عاشقي بده

 
 !عشق ز پروانه بياموز

و مشغول مناجات تـضرع و راز و نيـاز بـا معـشوق)خدا(شبي من گرم او« :كند كه فرمود يكي از شاگردان شيخ از قول ايشان نقل مي
ن خود را به چـراغ زد و افتـاد، هي گردش كرد تا يك طرف بد- گردسوزهاي سابق-اي آمد دور چراغ ديدم پروانه.بودم

اما جان نداد، با زحمت زياد مجدداً خود را حركت داد و آمد و آن طرف بدنش را به چراغ زد و خـود را هـالك كـرد، در
عشق بازي را از اين حيوان ياد بگير، ديگر ادعايي در وجـودت نباشـد، حقيقـت عـشق!فالني:اين جريان به من الهام كردند

 »...من از اين داستان عجيب درس گرفتم، حـالم عـوض شـد.به معشوق همين بود كه اين حيوان انجام دادبازي و محبت
  

 معرفت خدا .مبادي محبت خدا

 گـرش ببينـي و دسـت از تـرنج بـشناسي :امكان ندارد انـسان خـدا را بـشناسد و عاشـق او نـشود.اصلي ترين مبدأ محبت خداوند متعال، معرفت اوست
 مــــن عــــرف اهللا أحبــــه؛« :فرمايــــد امــــام حــــسن مجتبــــي عليــــه الــــسالم مــــي ه مالمــــت كنــــي زليخــــا راروابــــود كــــ

پرسش اساسي در اين باره اين است كه كدام معرفت، موجب محبت خداسـت؟ معرفـت ».دارد هركس كه خدا را بشناسد او را دوست مي
كه تا انسان معرفت شهودي نسبت به خدا پيدا نكند عاشقتمام مطلب اين است« :فرمود جناب شيخ مي برهاني، يا شناخت شهودي؟

آيا خدا بهتر است يـا آنچـه بـا او: ءآهللا خير أما يشركونشود، اگر عارف شد ميبيند كه همه خوبيها در خدا جمع است نمي
ــد ــريك ميگردانن ــه.ش ــل آي ــوره نم ــد 59س ــه كن ــدا توج ــر خ ــه غي ــسان ب ــت ان ــال اس ــورت مح ــن ص  ». در اي

«و ديگـري»مالئكـه «يكـي: معرفـت شـهودي اسـت- جـل و عـال-هـا نـسبت بـه حـضرت حـق برد، كه معرفت آن  از دو طايفه نام ميقرآن كريم



خداوند گواه است كه خدايي جز او نيست، و فرشتگان و صـاحبان  : شهد اهللا أنه ال إله إال هو و الملكه و أولوا العلم :»اولـواالعم
 )18آيهسوره آل عمران.دانش نيز

 
 معرفت شهودي

مزه ثمالي ازامام سجاد عليه السالم در دعايي كه ابوح.براي رسيدن به معرفت شهودي، راهي جز پاك سازي آينه دل از تيرگي كارهاي ناپسند نيست
 وأن الراحل إليك قريب المسافه و إنك ال تحتجب عن خلقك إال أن تحجبهم األعمال دونـك؛« :فرمايـد آن حضرت نقل كرده مي

ي(ات در حجاب نيستي، مگر آن كـه در پيـشگاه تـو كارهـا سالك به سوي تو راهش نزديك است، و به راستي تو از آفريده
اگر حجاب زنگارهاي كارهاي ناشايسته از آينه دل پاك شود،.د حجاب ندارد، حجاب از ناحيه كارهاي ماستخداون ».حجاب شود)ناشايسته

ــي ــق او مــ ــل و عاشــ ــز و جــ ــق عــ ــضرت حــ ــاي حــ ــال زيبــ ــاهد جمــ ــردد دل شــ ــي .گــ ــرده ولــ ــاب و پــ ــدارد حجــ ــار نــ ــال يــ  جمــ
ارهاي ناشايسته بايد دل از محبت دنيـا پـاك شـود، چـه ايـن كـه،براي نشاندن غبار راه و پاك سازي دل از حجاب ك غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد
 .محبت دنيا مبدأ همه زشتيهاست

 

 آفت محبت خداوند

آفت محبت خداوند، محبت دنياست، در مكتب شيخ اگر انسان دنيا را براي خدا بخواهد، مقدمه وصال اوست، و اگـر بـراي غيـر خـدا بخواهـد آفـت
در حـديث. ميان دنياي حالل و حرام نيست، البته بديهي است كه دنياي حرام، انسان را بيـشتر از خـدا دور ميكنـدو در اين رابطه فرقي.محبت اوست

دوستي دنيا و دوستي خدا هرگز در حب الدنيا و حب اهللا ال يجتمعان في قلب أبداً؛« :است كه پيامبر اكرم صل اهللا عليه و آله فرمـود
 :فرمـود بـرد و گـاهي در مجلـس خـود، رو بـه شخـصي ميكـرد و مـي نام مـي»پير زنه«هميشه دنيا را با مثلجناب شيخ ».آيند يك دل گرد نمي

هـا كـه ميĤينـد پـيش مـن، سـراغ پيرزنـه را فقـط ايـن« :فرمود شيخ مكرر مي !»اي بينم كه تو گرفتار اين پيرزنه شده باز مي«
 !»ام مــرا بــا خــدا آشــتي بــده آيــد بگويــد كــه مــن بــا خــدا قهــر كــرده گيرنــد، هــيچ كــس نمــي مــي

  

 دل خدانما

 چـه راانـسان هـر!دهد، سعي كنيد دل شما خدا را نشان دهـد دل هر چه را بخواهد همان را نشان مي« :فرمود جناب شيخ مي
فهمنـد كـه چـه صـورتي در شود، و اهل معرفت با نظر به قلب او مـي دوست داشته باشد، عكس همان در قلب او منعكس مي

همان اشـياء، برزخ دارد، اگر انسان شيفته و فريفته جمال و صورت فردي گردد، يا عالقه زياد به پول يا ملك و غيره پيدا كند،
 ».دهند صورت برزخي او را تشكيل مي

 نباطن دنيا پرستا

ــردم را مــي ــصيرت بــاطني م ــا ديــده ب ــي جنــاب شــيخ كــه ب ــدا چنــين م ــرت و اهــل خ ــل دنيــا، آخ ــصوير بــاطني اه ــد، دربــاره ت  :فرمــود دي
كسي كه دنيا را از راه حرام بخواهد، باطنش سگ است، و آن كه آخرت را بخواهد خنثي است، و آن كه خدا را بخواهـد«

  ».مرد است

 



 !مردهايي كه تبديل به زن شدند

تر روزي من از مطب دندان سازي خود حركت كردم كه جايي بروم، سوار ماشين شدم، ميدان فردوسي يا پيش:كند دكتر حاج حسن توكلي نقل مي
ديـدم بغـل!از آن ماشين نگه داشت، جمعيتي آمد باال، سپس ديدم راننده زن است، نگاه كردم ديدم همه زن هستند، همـه يـك شـكل و يـك لبـاس

اتوبوس نگه داشت و خانمي پياده شد آن زن.ام، اين اتوبوس كارمندان است خودم را جمع كردم و فكر كردم اشتباهي سوارشده!دستم هم زن است
با اين كه ابتدا بنا نداشتم پيش شيخ بروم ولي از ماشين كه پياده شدم رفتم پيش مرحوم شيخ، قبل از اين كـه مـن حرفـي !.ه پياده شد همه مرد شدندك

ــد« :بــزنم شــيخ فرمــود ــده بودن ــا زن ش ــه مرده ــدي هم ــدند!دي ــه زن ش ــتند، هم ــه داش ــه آن زن توج ــا ب ــون مرده  »!چ
شود، ولـي محبـت اميرالمـؤمنين عليـه ه هر چه توجه دارد، همان جلوي چشمش مجسم ميوقت مردن هر كس ب« :بعد گفت

بيننـد و تا ببينـد آن چـه ديگـران نمـي...چقدر خوب است كه انسان محو جمال خدا شود« ».شود السالم باعث نجات مي
   ».شنوند بشنود آن چه را ديگران نمي

 
 آن ميز چيست؟

در منزل ميـز بزرگـي داشـتم كـه جـاي مناسـبي بـراي آن:گفت  مي- كه مرحوم شد-»سيد جعفر« مرد كفاشي بود به نام:گويد آقاي دكتر ثباتي مي
ــودم كــه آن را چكــار كــنم ــد، آهــسته گفــت.نداشــتم كــه آن را آن جــا بگــذارم و در فكــر ب ــرا دي ــاب شــيخ كــه م ــسه، جن ــتم جل  :شــب شــد رف

جنـاب شـيخ:گويـد كند و ميـي اي مي مرد كفاش ناگهان توجه نمود، خنده »!اي؟ گذاشته - اشاره به دل او-آن ميز چيست كه آن جا«
  !.ام جايي براي آن نداشتم، لذا آن را اينجا جا داده

 
 رسيدن به اسرار الهي

ــلي ــه اصـ ــود كـ ــد بـ ــيخ معتقـ ــيخ شـ ــاب شـ ــي جنـ ــت، و مـ ــواهي اسـ ــدا خـ ــي، خـ ــرار الهـ ــه اسـ ــافتن بـ ــت يـ ــدمات دسـ ــرين مقـ ــود تـ  :فرمـ
 !»محبــت غيــر خــدا در دل باشــد، محــال اســت انــسان بــه چيــزي از اســرار الهــي دســت يابــداي تــا ذره«
  

 غير از خدا هيچ مخواه

ــه ــاد كـ ــن اعتقـ ــد، را:شـــيخ ايـ ــزي نخواهـ ــز خداونـــد چيـ ــودجـ ــه بـ ــته آموختـ ــي. از دو فرشـ ــل مـ ــيخ از او نقـ ــدان شـ ــد يكـــي از ارادتمنـ  :كنـ
و در ايـن بـاره !»از پيش خود هيچ مگو و غير از خدا هيچ مخواه :شبي دو فرشته با دو جمله به من راه فنا آموختند و آن جمالت اين بود«

ــي ــود م ــت« :فرم ــر توس ــالم ز به ــت ع ــاش، خلق ــشيار ب ــر آن ه ــدا ه ــر از خ ــتغي ــست توس ــواهي شك ــه خ ــه ك  » چ
 

و مرد بدرجة وحدت بعد از آن تواند رسيدن كه هستي و نيستي به خود دربازد، و نظرش از ايـن دو«:خواجه نصيرالدين طوسي دراين باره مي فرمايد
رد دنياسـت ومد بود، يا مرِد دنيا بود يا مرِد اخرت، اگر هستيمادام كه ميان هستي و نيستي متردمرتبه بگذرد و تا جـازي و نيـستي حقيقـي خواهـد، مـ

آخرت بر او حرام است، و اگر هستي حقيقي و نيستي مجازي خواهد، مرِد آخرت است و دنيا بر او حرام است و اگـر نـه هـستي خواهـد و نـه نيـستي
اگر:د، و دنيا و آخرت هردو بر وي حرام باشد؛ يعنيخود، بلكه نه خود خواهد و نه بيخودي خود، و نه اين دو داند، و نه اين هردو بيند، مرد خدا باش

به دنيا يا آخرت نظر كند، از كمال آن درجه بفتد و معكوس شود؛ چه، مادام كه مرد را آخرت و بهشت و ثواب و سعادت بايد، كمال خـود خواسـته
:نين بود؛ مرِد كثرت بود، مرِد وحـدت، چنانكـه فرمودنـدو چون چ.باشد، و كمال خود بسوي خود خواسته باشد، پس خود را خواسته باشد نه خدا را

 بت پرستي بود، و آخرت و بهشت و رضا و جوار خـدا، جـز خداسـت، و ازيـننپس جز خدا خواست.»هرچه بيني جز خدا آن بت بود درهم شكن«



اسد و داند و بيند، چه، هركه خدا شناسد، نِشانش آن بودوجه نشايد كه طالب، وحدت را به هيچ ازين التفاتي و ميلي باشد، يا هيچ خود ازين جمله شن
 چه، در وحدت شناسنده و شناخته نباشد، خواست و خواسته نباشـد،.كه جز خدا نخواهد، و اين خدا را شناختن، و خدار ا خواستن هنوز كثرت است

لي حجاب هستي و نيستي از پيش برگيـرد، بـه ايـن مرتبـهاگر خداي تعا.پس آن كس همه خدا بيند و بس، طالب وحدت باشد.همه خدا باشد و بس
 .569:»اخالق محتشمي«، ضميمه كتاب»تولي و تبري«رسالة.»برسد

 مرتبه عقل و مرتبه روح

:نمايد، به موجـب اگر انسان در مرتبه عقل باشد، هيچ وقت از عبادت سرپيچي نكرده، عصيان حق را نمي« :فرمود جناب شيخ مي
 ». دارد- كــه بهــشت باشــد-و در ايــن مرتبــه، نظــر بــه غيــر حــق»بــد بــه الــرحمن واكتــسب بــه الجنــانالعقــل مــا ع«

 .فقـط نظـر بـه حـق دارد»29سـوره حجـر آيـه:ونفخت فيه من روحي«رسد، به موجب ولي موقعي كه به مرتبه روح مي
 

 !همه چيز براي خدا، حتي خدا

اگر او نخواهد هيچ چيز مؤثر نيست،!اي؟ مگر از غير او چه ديده!خواهي؟ چرا غير خدا را مي! اي انسان« :جناب شيخ ميفرمـود
ــت ــه اوس ــو ب ــشت ت ــده !و برگ ــانع ش ــه ق ــهر ك ــن ش ــت در اي ــه شكرهاس ــد چ ــاهبا ان ــسيش ــكار مگ ــه ش ــت ب  !!زان طريق

هـا را خدا را بخواه و همه خواستني!خوري؟ چرا اين قدر دور خودت چرخ مي!كني؟ خدا را گذاشته، غير خدا تحصيل مي
ــي ــود م ــراي خ ــز را ب ــه چي ــا هم ــت كــه م ــن جاس ــشكل اي ــده، م ــرار ب ــول او ق ــه وص ــدا را مقدم ــي خ ــواهيم حت  »!خ

 
 باالترين مراتب تقوي

اي تقوي مراتبي دارد، مرتبه نازله آن اتيان واجبات و ترك محرمات اسـت كـه بـراي عـده« :گفت  تقوي ميشيخ درباره مراتب
بسيار خوب و بجاست، ولي مراتب عاليه تقوي، پرهيز كردن از غير خداست، بدين معنا كه غير از محبت حـق در دل چيـزي

  ».نداشته باشد

 
 مكتب خداخواهي

رسد، حتي اگر كـسي مقـصدش از تا انسان دل را از غير خدا پرهيز ندهد به مقصد اعالي انسانيت نمي :جناب شيخ معتقد بود كـه
هر رياضـتي:گفت خواست و مي آمد و رهنمود مي اگر شخصي نزد ايشان مياز اين رو، .مجاهده كمال خود باشد به مقصود نخواهد رسيد

ايد، اين مكتب، مكتب نتيجه نيست، مكتـب محبـت اسـت، مكتـب شما براي نتيجه كار كرده« :فرمـود گيرم؛ مي كشم نتيجه نمي مي
  ».خداخواهي است

 
 بازشدن چشم دل

مرحوم شيخ، باتجربه دريافته بود كه راه باز شدن چشم و گوش دل و آشنايي با اسرار غيبي، اخالص كامـل و خـداخواهي بـه مفهـوم مطلـق اسـت، و
بينيـد و آن چـه را بيننـد شـما مـي آن چه را ديگران نمياگر مواظب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد« :فرمود مي

دهـد و او اگر انسان چشم دل خود را از غير خدا پرهيز دهد، خداوند به او نورانيت مي«.»شنويد شوند شما مي ران نميديگ
 ».شــود اگــر كــسي بــراي خــدا كــار كنــد، چــشم دلــش بــاز مــي«.»كنــد را بــه مبــاني الهيــات آشــنا مــي

 !!»خواهـد هـم كـر اسـت و هـم كـور  كنيد كه خداوند از كري و كوري نجاتتان دهد، تا انسان غير خدا را ميدعا!رفقا«



اي محبت دنيـا معرفت شهودي جز از طريق قلب سليم ممكن نيست و قلبي از سالمتي كامل برخودار است كه ذره:به سخن ديگر، شيخ معتقد بود كه
آن حـضرت در.خدا نخواهد، و اين همان رهنمود ارزشمند امام صادق عليه السالم در تبيين قلـب سـليم اسـتدر آن نباشد و عالوه بر آن چيزي جز

 :فرمايـد مـي  89سـوره شـعراء آيـه.بجز كسيكه خداوند به او قلب سليم عطا كـرده:إال من أتي اهللا بقلب سليم:تفسير آيه كريمـه
 :فرمايـد و در حـديث ديگـري مـي ».لبي است كه از دوستي دنيـا سـالم باشـدقلب سالم، ق هو القلب الذي سلم من حب الدنيا؛«
  القلــب الــسليم الــذي يلقــي ربــه، و لــيس فيــه أحــد ســواه، و كــل قلــب فيــه شــرك أو شــك فهــو ســاقط؛«

دل سالم دلي است كه پروردگارش را ديدار كند و در حالي كه جز او در آن نباشد و هر دلـي كـه در آن شـرك يـا شـك
 ».است]و بيمار[اقطباشد س

 
 چهره باطني دل

طن برزخـيبيند به محض اين كه غير خدا را در دل راه دهد، بـا اگر انسان ديده باطني داشته باشد مي« :فرمود جناب شيخ مي
اي، و اگر خـداخواه شـدي قيمـت آيد، اگر غير خدا را بخواهي قيمت تو همان است كه خواسته  مي او به همان صورت در

 آن چـه اگر در تمام لحظات مستغرق در خـدا باشـي انـوار الهـي در تـو تـابش ميكنـد و»من كان هللا كان اهللا له«نداري،
  ».بيني بخواهي به نور الهي مي

 ! كه همه چيز نزد او حاضر استقلبي

كوشش كن قلب تو براي خدا باشد، وقتي قلب تو براي خدا شد، خدا آن جاست، وقتـي خـدا آن جـا« :فرمـود جناب شيخ مي
بود همه آن چه مربوط به خداست در آن جا حاضر و ظاهر خواهد شد، هر وقت اراده كني همه نزد تو خواهند آمد، چـون

پـس كوشـش كـن قلـب...همه انبيا و اوليا آن جا هستند، اراده كني مكه و مدينه همه نزد تو هستندخدا آن جاست، ارواح
 !!».فقط براي خدا باشد، تا همه آن چه مخلوق خداست نزد تو حاضر باشند

 
 !كند انساني كه كار خدايي مي

رسد و كارهـايي خـدايي اگر محبت خدا بر دل غلبه كند، و حقيقتًا دل چيزي جز خدا نخواهد، انسان به مقام خالفت اللهي مي :جناب شيخ معتقد بود
شود، مثـل ايـن كـه شييء از جنس آن مياگر چيزي بر چيز ديگري غلبه كند، آن« :فرمـود و در اين باره مي.گردد از او صادر مي

وقتي آهن را در آتش بگذارند، پس از مدتي كه آتش بر آهن غلبه نمود، عمـل آتـش كـه سـوزاندن باشـد از آهـن صـادر
 :فرمـــــود و نيـــــز مـــــي»!شـــــود، همچنـــــين اســـــت كـــــار انـــــسان بـــــا خـــــالق و خـــــداي خـــــود مـــــي

كنيم كه انسان خدايي باشد، همه چيز را روح بـه انـسان  پيدا ميدهيم، بلكه همان فطرت را اي انجام نمي العاده ما كار فوق«
روح خدايي انسان چه كار بايد:حاال بگوييد ببينم.كند روح خروس كار خروس را مي.كند روح گاو كار گاو را مي.دهد مي

ــد؛ ــدايي بكنـ ــار خـ ــد كـ ــد؟ بايـ ــيبكنـ ــن روحـ ــه مـ ــت فيـ ــت نفخـ ــب اسـ ــين مطلـ ــه همـ ــاره بـ  ». اشـ
 
 دلآفت زدايي 

از.گـردد شود، و تا معرفت حاصل نشود، انسان عاشق كمال مطلق نمي زدايي دل از محبت غير خدا، معرفت شهودي حاصل نمي بنابر اين، جز با آفت
»شـدهپيـرزن آرايـش«تـوان دل را از عالقـه بـه ايـن چگونه مـي.اي نيست پاك سازي دل از محبت دنيا كار ساده:رو، مسأله اصلي اين است كه اين

تواند او را بـه حقيقـت توحيـد برسـاند يكـي اسـت، همـان تواند دل را آفت زدايي كند، با آن چه مي از نظر جناب شيخ، آن چه مي سازي كرد؟ پاك



 .، گـــدايي شـــبها، احـــسان بـــه خلـــق)ع(حـــضور دايـــم، توســـل بـــه اهـــل بيـــت :عـــواملي كـــه در بخـــشهاي پيـــشين بـــدان اشـــاره شـــد؛ يعنـــي
 

 شيوه عاشقي خدا

وي معتقـد بـود كـه راه.اي در ايجاد انس به خدا و محبت به او قايـل بـود ژه نقش وي»احسان به خلق«جناب شيخ در ميان همه عوامل ياد شده، براي
ــدا ــسانمحبـــــت خـــ ــصوص انـــ ــردم، بخـــ ــه مـــ ــدمت بـــ ــدا و خـــ ــق خـــ ــه خلـــ ــت ، محبـــــت بـــ ــار اســـ ــضعف و گرفتـــ ــاي مستـــ  .هـــ

 الخلق عيال اهللا فأحب الخلق إلي اهللا من نفع عيال اهللا و أدخل علي أهل« :در حديث است كه رسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمـود
اسـت كـه بـراي خـانواده خـدا سـودمند باشـد وترين مردم نزد خدا كسي مردم خانواده خدا هستند، محبوب بيت سروراً؛

: فرمــودتـرين مـردم نـزد خـدا كيـست؟ محبـوب:در حـديثي ديگـر اسـت كـه از آن حـضرت پرسـيدند ».اي را شـاد كنـد خـانواده
 : فرمـودو در حديثي ديگر آمده است كه خداونـد متعـال، در شـب معـراج بـه پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و آلـه .سودمندترينشان براي مردم

ــد« ــا أحمـ ــك!يـ ــسهم منـ ــرب مجلـ ــراء و قـ ــادن الفقـ ــراء، فـ ــه الفقـ ــي محبـ ــائي؛...محبتـ ــراء أحبـ ــإن الفقـ  فـ
دوستي من، محبت فقراست، پس فقيران را به خود نزديك كن و به مجلس آنان نزديك شو زيرا فقرا دوستان مـن!اي احمد

رفتم؛ تا اين كه يك روز صـبح مي»نكا«ها به خدمت آيت اهللا كوهستاني به مدتبا معرفي جناب شيخ،:گويد يكي از شاگردان شيخ مي ».هستند
عرض كردم به نكا، نزد آيت اهللا »روي؟ كجا مي« :كه براي رفتن به نكا به گاراژ ايران پيما، در ناصر خسرو ميرفتم، جناب شيخ را ديدم، فرمودند

بعد دست مرا گرفـت و بـه خيابـان !!»يم تا من روش عاشقي خدا را يادت دهمشيوه ايشان زاهدي است بيا برو« :فرمودند.كوهستاني
اي مايان شد كه تعـدادي بچـه و بـزرگ، فقيـر و اي، در منزلي را زد، دخمه  كه سنگ فرش بود برد، در جنوب خيابان، در كوچه- فعلي-امام خميني

درس تو ايـن!!كند ها انسان را عاشق خدا مي  رسيدگي به اين بيچاره« :بيچاره در آن جا بودند، جناب شيخ به آنها اشاره كرد و فرمود
و از آن به بعد، حدود ده سال با جنـاب شـيخ سـراغ ».است، نزد آيت اهللا كوهستاني درس زاهدي بود و حاال اين درس عاشقي است

 .رساندم يها م كردم و به آن داد و من آذوقه تهيه مي رفتيم، شيخ نشان مي افرادي بيرون شهر مي

 فصل چهارم اخالِص اولياء خدا
اخالص

عقيـده و عبـادت،اخالص نه تنهـا در.تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأكيد داشت، مسئله اخالص بوديكي از اصلي ترين مسايلي كه شيخ در
:دو چيـز كـم داردشود ولـي گفته ميدين حق همين است كه باالي منبرها« :كهاو بارها تأكيد ميكرد .بلكه اخالص در همه كارها

 » .ها افزوده شود سخنرانييكي اخالص و ديگري دوستي خداوند متعال، اين دو بايد به مواد

 همه كارها براي خدا
گاه بـه چـرخ خيـاطي   !»است، اما براي خداهمه چيز خوب «:آموزنده جناب شيخ اين است كه مي فرمودكي از سخنان ارزنده و بسياري

...ودرشـتش مـارك مخـصوص كارخانـه را دارداين چرخ خياطي را ببينيد، همه قطعـات ريـز« :فرمود ميكرد و خود اشاره مي
انسان مؤمن هم همـه كارهـاي او بايـد.بايد نشان كارخانه ما را داشته باشداين چرخ همخواهند بگويند كوچكترين پيچ مي

بايد تأمل كند، اگـر آن كـار نامـشروع اسـت، بـراي خـدا آنـرادر مكتب تربيتي شيخ، سالك قبل از انجام هر كاري » .داشته باشدنشان خدا را
و خوشايند نفس، ابتدا ازنفساني نيست، آن را براي خدا انجام دهد، و اگر مشروع استانجام آن خوشايند تمايالتترك كند و اگر مشروع است و

.دهدميل نفساني خود استغفار كند، سپس آن كار را براي خدا انجام

 خوابيدناخالص حتي در خوردن و
:فرمودبراساس رهنمود پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله كه به ابوذر يا ابا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة، حتي فـي « 

 تأكيـدشيخ به شاگردان خـود مكـرر .»بايد در هر كاري نيتي پاك داشته باشي، حتي در خوردن و خوابيدن!ابوذر واألكل؛النوم



به قصد خداهرگاه اين استكان چاي را « :افـزود و مي » .همه كارها بايد براي خدا باشد، حتي خوردن و خوابيدن «:كرد كه مي
» .شـود كـه خواسـته بـودي مـيشود، ولـي اگـر بـراي حـظ نفـس خـوردي، همـان بخوري، دل تو به نور الهي منور مي

 طلبه بشي يا آدم؟خواهي مي
 بعد از اين كه لبـاس عاريـه مرحـوم برهـان را-بخرمدر آغاز تحصيل و اوايل طلبگي وقتي خواستم لباسي براي خود:دوي كني فرمودنداهللا مهآيت
بردم، محل كـار پانزده سال داشتم، پارچه را براي ايشان-شيخ رجبعلي خياط رفتم، در آن هنگام چهارده پيش شخصي به نام-خواستم پس بدهم مي

 :گفـت .طلبـه:گفـتم »خـواهي چـه بـشي؟ خوب، حـاال مـي «:گفـتقدري نشستم، ايشان آمد و.لش و در اتاقي نزديك در بوداو در منز

:زنـد، سـپس گفـت ايـن گونـه حـرف مـيمـن قـدري تعجـب كـردم، كـه چـرا يـك كالهـي بـا يـك معمـم»بشي يا آدم؟خواهي طلبه مي«

كنم فرامـوش نكـن، از همـين حـاال كـه به شما نصيحتي مي.شداست، ولي هدفت آدم شدن باطلبگي خوب!ناراحت نشو«
بده، حتي اگر چلوكباب هـمكني براي خدا انجام اي، هدف الهي را فراموش نكن، هر كاري مي جوان هستي و آلوده نشده

 » .كني و اين نصيحت را در تمام عمر فراموش نكنخوردي به اين قصد بخور كه نيرو بگيري و در راه خدا عبادت

 !براي خدا بدوز
و محكم بدوز كه به ايـن زوديدوزي، اوالً براي خدا سوزن را فرو كن و بعد آن را خوب وقتي كفش مي «:فرمـود به كفاش مي

 » .دوزي به ياد خدا بدوز و محكم هر درزي كه مي «:به خياط ميگفت » .پاره نشود

 !براي خدا بيا
آييـد بـراي خـدا كه مي)خانه شيخ (اين جا «:گفـت شيخ مي:كند به اخالص را چنين توصيف ميهاي ايشان يكي از شاگردان شيخ توصيه

.خودكرد، نه به  مردم را به خدا دعوت ميحال عجيبي داشت، » !كنيد بياييد، اگر براي من بياييد ضرر مي

 !باشبراي خدا دوست داشته
 » .خوب است، ولي بايد براي خدا باشد،حواست فالن جاست« :در جلسه خصوصي به من فرمود:گويد مييكي از شاگردان شيخ

بينم، اين خوبـه، مي)يا پسر(اين جا دو تا دختردر« :خدمت ايشان بوديم، اشاره كرد به قلب دوستم و گفتروزي من با يكي از دوستان
خـود»من«فقطها همه كارشان خوب است، مقدس «:فرمود مي » .فرزند براي خدا باشدولي دل جاي خداست بايد عالقه به

 » .بايد عوض كنند»خدا«را با

 !براي خدا ببوس
آن قـدر ضـمن فرمايـشات .»خدا بـودكار براي« :تكيه كالم ايـشان:كند اخالص را چنين توصيف ميهاي شيخ درباره آيت اهللا فهري، توصيه

ماننـد.كرد حالت ملكه پيدا مي»كار براي خدا«دانششاگركه براي»كار براي خدا بكنيد، كار براي خدا بكنيد« :كرد كه خود تكرار مي
هايي از خود و ديگـران در ايـن مثال .»كار براي خدا«كوبد، مرتب بر انديشه شاگردانش ميكوبيد كه چكش به سر فيل مييك فيل باني كه مرتب با

شـب كـه بـه خانـه« :فرمود مي .»كار براي خدا«:يكردبه همه و در همه حال تأكيد م.ملكه در مخاطب ايجاد شودآورد تا حالت زمينه مي
مقامـات » .انسان بايد خدا باشددر تمام زواياي زندگي« :مي گفـت !»روي و همسرت را ميخواهي ببوسي، براي خدا ببوس مي

 .يافتند در اثر عمل به اين دستورالعمل بود پرورش ميو مكاشفات كساني كه در مكتب شيخ

 !واي بر من
كـه  -اهـل معنـاروح شخصي از علماي« :فرمود شيخ به من مي:كرد كه نقل مييكي از شاگردان شيخ كه نزديك به سي سال با ايشان بوده

 :گفـت زد و مـي خورد و مرتب بر زانوي خود مـي مي را در برزح ديدم كه تأسف-زرگ ايران بودساكن يكي از شهرهاي ب
ايام حيـات، روزي بـادر:از او پرسيدم كه چرا چنين ميكند؟ پاسخ داد !خدا ندارمواي بر من، آمدم، و عملي خالص براي



متذكر ساخت، پس از جدا شدن ازيات باطني خوديكي از اهل معنا كه كاسب بود برخورد كردم، او مرا به برخي از خصوص
مدت سـي.پيدا كنم و به مكاشفات و مشاهدات غيبي دست يابماو تصميم به رياضت گرفتم، تا مانند آن شخص ديده برزخي

تا آن هنگام كه آن شخص اهـل:گويند شدم، در اين هنگام مرگم فرا رسيد، اكنون به من ميسال رياضت كشيدم تا موفق
را صرف رسـيدن بـه مكاشـفات ونا تو را متذكر ساخت گرفتار هواي نفس بودي، و پس از آن تقريباً سي سال از عمر خودمع

 » .!اي كدام است؟ انجام دادهعملي كه خالص براي ما:رؤيت حاالت برزخي كردي، اينك بگو

 !براي خداخوب شدن
  :پاسخ داد ام؟ خودم سؤال كردم كه چگونهاز جناب شيخ رجبعلي درباره : فرمودند كهمعاصر كه خود استاد اخالق و عرفان است،يكي از علماي

  !!»سعي كن براي خدا بخواهي خوب شوي!خواهد خوب شوي ولي براي خودت دلت مي!شيخآقاي حاج«

 براي خدا زيارت برو
يـن زايـر پـذيرايي ديگـري خواهـد از ا)ع(ما اگر براي خدا مشرف شويم و جز رضاي خدا چيزي در نظر نباشد، حـضرت«

 .»نمود
 

 آثار اخالص
 كار كند خدا هم براي او خواهـد بـودكسي كه صد در صد براي خدا»من كان هللا كان اهللا له«  :تكيه كالم شيخ اين جمله بود

ــي ــود و مــ ــه« :فرمــ ــد و مالئكــ ــاش، خداونــ ــدا بــ ــراي خــ ــو بــ ــت تــ ــراي توســ ــي .»اش بــ ــاهي مــ ــود گــ :فرمــ

 .»گذارد عملش هم نشود، صحبت آن اثر خوبي در روحيه شخص ميبهاگر انسان موفق«

 اخالصهدايت ويژه الهي از بركات
  :كرد كريمه استناد ميدانست و بر اين اعتقاد به اين آيه ت ويژه الهي ميمهم اخالص را برخورداري از هدايشيخ يكي از بركات

 .كنـيمو كساني كه در راه ما كوشيده اند به يقين آنها را به راه هاي خود هدايت مـي:سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
چـون.كني، تمام عوالم خلقت دليل راه تو هـستنداگر تو براي خدا قيام  «:فرمود و در تبيين مطلب مي 69سوره عنكبوت آيه

تا به كمال واقعـي برسـند، اگـرخواهند آن چه را در فطرت دارند تحويل دهند ها مي كمالشان در فناي در تو مي باشد، آن
وكـشند، تـا آن چـه را در خـود دارنـد بـه او عرضـه كننـد ميانسان براي خدا قيام كند، همه عوالم وجود سر راه او صف

اوسـت، بـاالترين مراتـب اخـالص را ضـروريشيخ براي برخـورداري از هـدايت ويـژه الهـي كـه در واقـع تربيـت خـاص » .راهنماي او باشند
در اينخود هيچ هدفي جز رضاي خداوند متعال نداشته باشد، حتي كمال خود را هم در نظر نگيرد ودانست، بدين معنا كه انسان بايد از تالشهاي مي
رسد، آن چه در توان انسان اسـت بايـد در راه رسـيدن بـه نظر دارد به حقيقت نميتا انسان كمال خود را در «: مي فرمودباره

جناب شيخ !بوي خدا در عمل » .كند كار گرفته شود، كه در اين صورت خداوند متعال انسان را براي خود تربيت ميخدا به
خالصانه و عاشقانه باشد، حتي كمال خـود را هـم در نظـر نگيـر،كني بايد هر چه ميوقتي خدا را شناختي،« :كهكرد تأكيد مي

ــده ــرك و پيچي ــسيار زي ــس ب ــدنف ــود را وارد كن ــد خ ــده ميخواه ــو ش ــر نح ــه ه ــست ب ــردار ني ــت ب ــت، و دس .اس
د، ولـي اگـردهـ نميخواهد و توجه به خود دارد، كارهاي او نفساني است و اعمالش بوي خدا خود را ميانسان تا وقتي كه

اعمالش بوي خدا ميدهـد، و آن يـك نـشاني داردشود و خودخواهي را كنار گذاشت و خداخواه شد، كارهاي او الهي مي
مناجـات.چقدر محبت تو خوش طعم است:و ما أطيب طعم حبك«:فرمايد ميكه در كالم سجاد عليه السالم آمده است كه

 .».»ن مفاتيح الجنا-العارفين مناجات-خمسة عشر

 !غلبه بر شيطان
ج لـشگر وبا هفتاد و پنكسي كه براي خدا قيام كند نفس« :فرمود اين باره، ميشيخ در.يكي از بركات كار براي خدا غلبه بر شيطان است

عقل هم داراي هفتاد و پنج لـشگر اسـت.»جند اهللا هم الغالبون«كنند ولي شيطان با جنود خود، براي از بين بردنش قيام مي



مـن دسـت)خـالص(بدان كه بر بندگان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان:مخلص، مغلوب شودو نخواهد گذاشت بنده
رسد، بلكـه مغلـوب زورشان به تو نمير عالقه به غير خدا نداشته باشي، نفس و شيطاناگ. 42سوره حجر آيه.نخواهي يافت

رحماني آغاز ميشود يا با انگيزه شيطاني آميختهدر هر نفس كشيدن امتحاني است، ببين با انگيزه« :فرمـودو مي » .گردند تو مي
 » !گردد مي

 باز شدن چشم دل
اسـت و در ايـن رابطـه بـهواقع مشرك و دل او آلوده به زنگار شركخدا توجه دارد و غير او را مي خواهد درجناب شيخ معتقد بود تا انسان به غير

توانـد آينه دل باشـد، انـسان نمـيتا وقتي كه غبار شرك بر )28سوره توبه آيه.همانا مشركان پليدند :انما المشركون نجس (آيه كريمه
حقـايق هـستي نـامحرم اسـت و ازتا انسان توجهش به غير خداست، نسبت بـه  «:فرمود مييخاز اين رو ش.با حقايق هستي آشنا شود

شـيخ در ايـنجناب.گردد انسان خالص شود، غبار شرك از آينه دل او زدوده شده و محرم راز آفرينش مياما اگر » .باطن خلقت آگاه نيست
شود، اگر مواظب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد، ز ميكند، چشم دلش بااگر كسي براي خدا كار  «:فرمـود باره مي

 » .شنويد بينيد، و آن چه را ديگران نميشنوند شما مي بينند مي چه را ديگران نميآن

 بركات مادي و معنوي اخالص
بايد بداند كه اطاعت خدا از دنياي او نخواهد كاست، بلكه اطاعت خدا عـالوه بـر دنيـافرمايد كه اگر كسي اهل دنيا هم باشد قرآن كريم تصريح مي

ــرد ــد ك ــصيب او خواه ــم ن ــد را ه ــه جاوي ــات طيب ــان«:حي ــن ك ــم ــدنيا و األخ ــواب ال ــد اهللا ث ــدنيا فعن ــواب ال ــد ث :رةيري

بـه بيـان ديگـر، »134سـوره نـساء آيـه.ثواب دنيوي و اخروي نزد خداوند اسـت)بداند كه(خواهد هركس ثواب دنيوي مي
 »شغل شما چيست؟ «:شيخ از من پرسيد:گويد يكي از ارادتمندان جناب شيخ مي.چيز داردخداوند متعال همه چيز است، كسي كه خدا دارد همه

اگر به ياد پول بزني، همـان پـول!زني يا به ياد پول؟ خدا ميزني به ياد اين چكش را كه به ميخ مي «:فرمـود .هستمنجار:گفتم
 » .رسي دهند و هم به خدا مي به ياد خدا بزني هم پول به تو ميدهند و اگر را به تو مي

 !دادم براي خدا درس مي
 جمعيـت بـسياري آمدنـد و-رحمه اهللا عليه-زه آيت اهللا بروجرديدر تشييع جنا« :كند كه مييكي از شاگردان شيخ از ايشان نقل

هـا را بـراي تمام طلبه:پرسيدم كه چطور از شما اين اندازه تجليل كردند؟ فرمودتشييع باشكوهي شد، در عالم معنا از ايشان
 » .دادم درس ميخدا

 !خدا كار ما را درست كرد
خواستم دنبال كـار او بـروم كـه مياسم فرزندم براي سربازي درآمده بود، «:فرمودكند كه يكي از ارادتمندان شيخ از ايشان نقل مي

نزديـك:و را فيصله دهم، بعد از ظهر فرزندم آمد و گفـتقضيه آن دزن و مردي براي حل اختالف نزد من آمدند، ماندم تا
كه از پادگـانسردردي مبتال شدم كه سرم متورم شد، دكتر معاينه كرد و مرا از خدمت معاف دانست، همينپادگان به چنان

كنـيم، خـدا هـمدرستما رفتيم كار مردم را  «:در پايان اضافه كرد كـهشيخ » !بيرون آمدم، گويي اثري از ورم و سردرد نبود
 » .كار ما را درست كرد

  
اذكار

هر چند اين رهنمود،.كرد بر آن تأكيد ميهاي مختلف، مكرر درباره ذكر و ياد خداوند متعال يك رهنمود اساسي داشت، كه به مناسبتجناب شيخ
ــه از ــواهيم داد برگرفتـ ــيح خـ ــه توضـ ــان كـ ــصچنـ ــه شخـ ــم، تجربـ ــسأله مهـ ــي مـ ــالمي اســـت، ولـ ــتاحاديـــث اسـ ــاره آن اسـ ــيخ دربـ .ي شـ

.او، و تجربه دروني اوستهاي هاي او، يافته هاي اين مرد الهي و اين عبد صالح، به دليل آن است كه گفته گفتهاصوًال اهميت

 



 حضور دايم
و ايـن در واقـع،.ننـدتربيت كند كه آنان خود را در هر حال در حـضور خداونـد متعـال ببياي جناب شيخ اصرار داشت كه شاگردان خود را به گونه

الذكر:و ما الذكر الخامل؟ قال:اذكروا اهللا ذكراً خامالً، قيل« :همان سخن مهم و سازنده پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله است كه فرمود
در حـديث ديگـري از آن » .پنهـانذكـر خفـي و:ذكر خامل چيست؟ فرمـود:خدا را با ذكر خامل ياد كنيد، عرض شد الخفي؛

ذكر خفي كه فرشـتگان نگهبـان ضعفاً؛يفضل الذكر الخفي الذي ال تسمعه الحفظة علي الذي تسمعه سبعين«:حضرت آمده است
اهميت و نقش تعيـينفضيلت و برتري ذكر خفي بر ذكر جلي و آشكار، به دليل » .بشنوندنشنوند، هفتاد بار بهتر است از آن ذكر كه آنان

از اين رو امـام محمـد بـاقر عليـه.قلبي و به خصوص تداوم آن بسيار مشكل استذكر زباني آسان است، اما ذكر.ن استكننده آن در سازندگي انسا
إنصاف المـؤمن مـن نفـسه، و مواسـاه المـرء:ثالث من أشد ما عمل العباد «:برد ترين كارها نام مي آن به عنوان يكي از سختالسالم از

بين تلك المعـصية، و هو أن يذكر اهللا عز و جل عند المعصية يهم بها فيحول ذكر اهللا بينه وعلي كل حال، وأخاه، و ذكر اهللا
تــذكروا فــإذا هــم مبــصرونإن الــذين اتقــوا إذا مــسهم طــائف مــن الــشيطانهــو قــول اهللا عــز و جــل

 ياد خدا بودن در همـهمؤمن، كمك مالي انسان به برادرش و بهانصاف داشتن:ترين كارهاي بندگان است سه چيز از سخت
يـاد خـدا اوكه آدمي در هنگام روبرو شدن با گناه و تصميم به انجام آن، خدا را به ياد آورد، پسحال و آن به اين معناست

كننـد، چـون كـساني كـه پرهيزگـاري مـي :فرمايـد دارد و اين است سخن خداي عز و جـل كـه مـي را از آن گناه باز مي
در حديثي ديگـر، » .گردند بينا مي)بينند و در پرتو ياد او راه حق را مي(كنند و ميها برسد خدا را ياداي از شيطان به آن وسوسه

يـاد خـدافرمايد كه مقـصودم از داند، تصريح مي ترين واجب الهي مي مواسات و ذكر دايمي را سختامام صادق عليه السالم ضمن اين كه انصاف و
و ال إله إله اهللا،سبحان اهللا، والحمدهللا،:أما إني ال أقول «:شود مي چند ذكر زباني هم ذكر خدا محسوبدر هر حال، ذكر زباني نيست؛ هر

منظور من از ياد كردن إذا هجمت علي طاعته أو معصيتة؛و اهللا أكبر، و إن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر اهللا في كل موطن
به ياد خدا بـودن،اگر چه اين هم ذكر است، اما منظور،.اهللا و اهللا اكبر، نيستالحمدهللا و ال إله إلهسبحان اهللا و:خدا، گفتن

محـضر حـقچيزي كه بسيار دشوار است اين است كه انسان خود را در هـر حـال در .»در هنگام روبرو شدن با طاعت و عصيان الهي است
 .بر او غبله كنند و او را به نافرماني آفريدگار خود وادار نمايندشيطانببيند، اگر چنين حالي براي انسان پيدا شود، امكان ندارد هواي نفس و

 راه رهايي از نفس و شيطان
خدا و حضور دايم نيست، تا زماني كه در حـضور او باشـي وبراي رهايي از شر نفس، راهي جز توجه به «:فرمـود ميجناب شيخ

ومـن :اشاره بـه ايـن آيـه كريمـهجناب شيخ در بسياري از اوقات ضمن » .نفس قادر بر فريب تو نيستاتصالت از خداوند قطع نگردد
بگماريم كهو هركس از ياد خداي رحمان دل بگرداند، براي او شيطاني له شيطانا فهو له قرين؛يعش عن ذكر الرحمن نقيض

شـيطان كـه در كمـين اواز خدا قطـع شـود، نفـس وهرگاه انسان توجهش «:فرمود مي36سوره زخرف آيه.همنشين اوست
 » .كنند شروع ميهستند، قلب را تصرف نموده و كار خود را

 !دست از من بردار
ــس« :از ايــشان نقــل كــرده كــهيكــي از شــاگردان شــيخ ــانف ــالم معن ــود را در ع ــتم خ ــه او گف ــدم؛ ب ــن بــردار:دي ــت از م !دس

بـر دل نـازلفيض الهي از طريـق تـداوم ذكـر و يـاد او، » !از تو دست نخواهم كشيدداني كه من تا تو را هالك نكنم مگر نمي:گفت
دهـد و آن را آمـاده هـاي نفـساني شستـشو مـي ودگيهـاي شـيطاني و آلـ وسوسهگردد، يا خدا هنگامي كه وارد دل شد، در نخستين گام، دل را از مي

ريشه شايستگي اهللا؛أصل صالح القب اشتغاله بذكر «:ميفرمايـدامير مؤمنان علي عليه السالم در اين باره .كند فياض مطلق ميگرفتن فيض از
آزادي،شود و بـا ايـن س و شيطان آزاد ميحضور دايم در محضر حق تعالي، اسنان از اسارت نفبا احساس » .دل، اشتغال آن به ياد خداست

» .راندن شـيطان اسـتياد خدا ماية ذكر اهللا مطرده الشيطان؛« :فرمـودگردد، كه امام علي عليه السالم هاي جان درمان مي انواع بيماري
اي آن كـه نـامش يا من اسمه دواء و ذكـره شـفاء؛ «.»هاست جانياد خدا داروي بيماريهاي ذكر اهللا دواء أعالل النفوس؛«

 » .شفاداروست و يادش



 !ياد خدا در خواب
از افراد جلسه مهمان بوديم، بعد از صرف ناهار همه به استراحت پرداختند مـن كـه درازيك روز كه ناهار در منزل يكي:گويد آقاي دكتر ثباتي مي

ديد به دوسـتان موقع جناب شيخ كه روبروي من بود و مرا ميدم، در اينكر كشيده بودم و چشمانم بر هم بود به ياد خدا بودم و در اين رابطه فكر مي
 » .در خواب هم بايستي به ياد خدا باشيد «:توصيه كرد كه

 !پيامي از برزخ
دانيد اين جا چه خبـر نمي :گفت جواني را در برزخ ديدم كه مي« :فرمـودروزي خدمت ايشان بودم:كند يكي از دوستان شيخ نقل مي

 » !است ايد به زيان شما تمام شده غير ياد خدا كشيدهنگامي كه اين جا بيايي خواهيد فهميد؛ هر نفسي كه بهه!است

 اهتمام به دو ذكر
 .داد و دريافته بود كه اين دوذكر، دو بال پرواز سالك اسـت خيلي اهميت مي»صلوات«و «استغفار«شيخ به:ناب شيخ ميگويديكي از ارادتمندان ج

بفرستد، به هنگام مـرگ، رسـول خـدا صـلي اهللا عليـه و آلـه لـب او راهر كس در طول زندگي زياد صلوات «:شيخ ميفرمود
 » .بوسد مي

 براي غلبه بر نفس
 »يا دائم يا قائم«:ذكر.»العظيمال حول و ال قوة إال باهللا العلي«:كرمداومت بر ذ

 .»اللهم لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان«يكصد باريا[ بار13براي سر كوبي نفس هاي سركش
 .»زكي الطاهر من كل آفة بقدسهيا«هر شب يكصد بار 

 غلبه بر وسوسه شيطان هنگام ديدن نامحرم
را بعد از ديدن نـا محـرم بـسيار مـؤثر و كارسـاز»حبيب و محبوب صل علي محمد و آلهيا خير«جناب شيخ رجبعلي ذكر:كند دكتر فرزام نقل مي

افتد، اگـر چشمت به نامحرم مي« :گفتند امان باشم، ميانستند و بارها اين ذكر را به بنده سفارش و توصيه فرمودند تا از وسوسه شيطان درد مي
:؛ يعنـي...يـا خيـر حبيـب:و بگـواما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پايين بينـداز!خوشت نيايد كه مريضي

 » ...داشتني نيستند، هر چه كه نپايد دلبستگي نشايدها دوست ها چيه، اين اهم، اينخو خدايا من تو را مي

 براي محبت خداوند
 .تا چهل شب براي ايجاد دوستي خداوند متعال در دلهزار بار صلوات

 براي صفاي باطن
يكـي از .دانـست را بـراي دسـت يـافتن بـه صـفاي بـاطن مفيـد مـي»حـشر«سورهو تالوت شبانگاهي»صافات«جناب شيخ تالوت صبحگاهي سوره

در آيات آخر اين سـوره مباركـهاسم اعضم الهيسوره حشر را هر شب بخوانم و عقيده داشتند كه :فرمودند گويد كه به من مي شيخ ميارادتمندان
 .باشد مي

 )عج(براي تشرف به محضر ولي عصر
بارالها مـرا بـه قـدم:اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرارب أدخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و  :آيه كريمهقرائت

سـوره.ر باشـد عطـا فرمـااز جانب خود بصيرت و حجت روشني كه دائم يار و مدد كـاصدق داخل و خارج گردان و به من
الـسالم شيخ، از طريق مداومت بر اين ذكر، خدمت امام زمان عليهطبق نقل، تعداد قابل توجهي از شاگردان .يكصد بار تا چهل شب80آيهاسراء

 :شود ياشاره مبراي نمونه به دو مورد.اند هر چند در هنگام تشرف، امام عليه السالم را نشناختهاند، تشرف پيدا كرده



 تشرف آيت اهللا زيارتي
 عجـل اهللا تعـالي-خدمت ولي عصرجناب شيخ به مرحوم آيت اهللا آقاي زيارتي در مهدي شهر، براي تشرف:كند كه شيخ نقل مييكي از شاگردان

پس از انجام آن به شيخ مراجعه كرد و عرض كـرد كـه دسـتور العمـل را»است كه اشاره شدظاهرًا همان ذكري« دستور العملي داده بودند-فرجه
دسـتانگـشتر در:خوانديد سيدي به شما فرمود هنگامي كه در مسجد نماز مي «:شيخ توجهي كرد و فرمود انجام دادم و موفق نشدم؟

 » .بودندكل مكروه جائز، هم ايشان امام زمان عليه السالم:چپ كراهت دارد، و شما گفتيد

 دار تشرف يك مغازه
راشوند، يكي از آن دو براي تشرف به محضر امام زمان عليه الـسالم ذكـر سـفارش شـده شـيخ ميدار زندگي خانواده سيدي  دار عهده دو نفر مغازه
مادرت هم فقـط مـا:گويد دار مي مغازه.خواهد قالب صابون مي شب چهلم، يكي از فرزندان خانواده سيد نزد او ميĤيد و يكپيش از.كند شروع مي

خوابيـدم، ناگهـان متوجـه شـدم كـه ازشـب كـه:گويـد اين شخص مي! ميتوانيد از او بگيريد-دار ديگر  اشاره به مغازه-هست،را شناخته، فالني هم
را بـاز كـردم،تا سه بار، دفعه سوم، در منزل...نديدم، مجددًا خوابيدم، باز مرا به اسم صدا كردندزنند، بيرون آمدم كسي را صدا ميداخل حياط مرا

 » .برسيدخواهيم شما به جايي هايمان را اداره كنيم، ولي مي توانيم بچه ما مي«:گويد ديدم سيدي روي خود را پوشانده است و مي

 ها براي رفع مشكالت و درمان بيماري
ان بيماريهـاجمالت ادعيه به همراه صلوات را به عنوان ذكر، و بـراي حـل مـشكالت و درمـجناب شيخ بعضي از آيات قرآن و:دكتر فرزام ميگويد

 :بگـويمخود من زماني گرفتـاري داشـتم، فرمودنـد ايـن ذكـر را .»إنت خير الناصرينرب إني مغلوب فانتصر و «:فرمودند، مانند توصيه مي
،شـدند هايمـان بيمـار مـي بچـهيـا اگـر»هـا ذكـر اسـت و بـا صـلوات بگـو ايـن«:و ميفرمودند »رب إني مسني الضر و أنت أرحم الرحمين«

 » .اسمه دواء، و ذكره شفاء صل علي محمد و آل محمديا من:بگو  «:فرمودند مي

 براي دفع گرما و سرما
گرما چه بايد كرد؟ ايشان توسل بـهدر سفر اول حقير به مكه معظمه، حضورشان عرض كردم براي دفع خطر شدت:گويد شيخ مييكي از شاگردان

سـالم بـر ابـراهيم، ايـن چنـين المحـسنين؛كذلك نجزي*سالم علي ابراهيم :كردنـد تعليماين آيه را براي دفع خطر سرما و گرما
اي آتـش، بـر ابـراهيم يا ناركوني بردا و سلما علي ابراهيم؛ 110 و109آيهسوره صافات.نيكوكاران را پاداش خواهيم داد
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 نيايش
از»گدايي در خانه خدا«ريزي منظم براي خلوت با خداوند متعال و دعا و مناجات است كه با جمله شيخ، برنامهاي مهم تربيتيه يكي از دستورالعمل

 ».خدا را ترك نكنيدشبي يك ساعت دعا بخوانيد، اگر حال دعا نداشتيد باز هم خلوت با «:فرمود كه كرد، و تأكيد مي آن تعبير مي
تـوان خدا بخواهي از گدايي سحرها ميهر چيزي را كه از.ي سحر و ثلث آخر شب آثار عجيبي استدر بيدار «:فرمود و مي

عاشق خواب ندارد و جز وصال محبوب چيـزي.هست در آن استحاصل نمود، از گدايي سحرها كوتاهي نكنيد كه هرچه
  » .رسيدن به وصال هنگام سحر استوقت مالقات و.خواهد نمي

 از يمن دعاي شب و ورد سحري بود  خدا داد به حافظهر گنج سعادت كه

 دعاهاي جناب شيخ
إني أسألك األمان يوم ال ينفع مال و ال بنوناللهم«م در مسجد كوفه، كه باعدليه، دعاي توسل، مناجات اميرالمؤمنين عليه السالدعاي يستشير، دعاي

بـه شـاگردان هـمخوانـد و ، دعاهايي است كه جناب شـيخ زيـاد مـي)مناجات خمسه عشر) (ع(گانه امام سجادهاي پانزده شود و مناجات آغاز مي»
مناجـات«خـصوصًا و»مناجـات مفتقـرين«الـسالم بـر خوانـدن امـام سـجاد عليـهگانه زدههاي پان در ميان مناجات .فرمود ها را توصيه مي خواندن آن

كنـد كـه از دعاهـاي هميـشگي دكتر فـرزام نقـل مـي » .يك خاصيت داردهر يك از اين پانزده دعا «:فرمود تأكيد داشت، و مي»مريدين



مـا را بـراي لقـاي خـودت!پروردگـارا!خدايا . تربيت بفرماتعليم و تكميل وما را براي خودت!خدايا «:جناب شيخ اين دعا بود
 .داد خواند و شرح مي ها و دعاهاي ياد شده را مي يكي از مناجاتهاي جمعه بعد از نماز معموًال جناب شيخ دعاي كميل يا شب » .بفرماآماده

 !دعاي يستشير بخوان
خـودش راز وخـدايا هـر كـسي بـا محبـوب:به خدا عرض كردم« :فرمودنـداز جناب شيخ شنيدم كه:كند كه آيت اهللا فهري نقل مي

نيم؟دعـــايي بخـــواخـــواهيم از ايـــن نعمـــت برخـــوردار باشـــيم چـــه نيازهـــاي دارد و تلـــذذي، مـــا هـــم مـــي
 .ميخواندنداين بود كه ايشان دعاي يستشير را با حال و نشاط مخصوصي » .دعاي يستشير بخوان:در عالم معنا به من گفتند

 !بهانه او را بگير
رسـاند مـيگيرد و به مقصد بخواهد و به غير او قناعت نكند، سرانجام خداوند متعال دست او را ميجناب شيخ معتقد بود كه اگر انسان حقيقتًا خدا را

:و در اين باره مثال جالبي داشت و ميفرمـود هـا را پـرت آناي كه بهانه گرفته، هر قدر اسباب بـازي و تـنقالت بـه او بدهنـد بچه« 
در آغوش بگيـرد و نـوازش نمايـد، آن وقـت آرامكند تا پدر او را دارد، آن قدر گريه مي كند ودست از لجبازي بر نمي مي
گيرد و بلندت نخواهي و بهانه او را بگيري، در نهايت خداوند متعال دست تو را ميشود، لذا چنان چه زرق و برق دنيا را مي
 » .ردب كند، آن وقت است كه انسان لذت مي مي

 ارزش گريه و مناجات
كند كه محبـت غيـر خـدا را از دل بيـرون مياعتقاد بود كه هنگامي انسان شايستگي مناجات و گفت و گو با خداوند متعال را پيداجناب شيخ بر اين

ناجات موقعي ارزش واقعـي داردگريه و م« :فرمود بگويد، و در اين باره مي»يا اهللا«حقيقتًاتواند كند، و كسي كه هوس، خداي اوست نمي
 » .را نداشته باشدكه انسان در دلش محبت غير خدا

 راه انس با خدا
مناجات بـا خـدا لـذت ببـرد، بايـداگر كسي بخواهد حال دعا داشته باشد و از ذكر و.به خلق استراه انس با خدا، احسانجناب شيخ معقتد بود كه

انـس و مناجـاتش حظـيمنـد شـوي و از خواهي از خدا بهـره اگر مي« :فرمود ميبراي خدا، در خدمت خلق خدا باشد و در اين باره
پيداكني، به خلق خدا احسان كن و طريقه احـسان رااهخواهي به حقيقت توحيد ر داشته باشي، احسان به خلق كن، اگر مي

شكورا؛الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و أسيرا إنما نطعمكم لوجه اهللا النريد منكم جزاء وال ويطعمون:بياموز)ع(از اهل بيت
قـط بـراي خوشـنوديف)ودر دل بگوينـد)و خوراك خود را با وجود دوست داشتنش به بينوا و يتـيم و اسـير اطعـام كننـد

:فرمـود مـيو نيـز  9 و8سـوره انـسان آيـه.خـواهيم و نـه سپاسـي مـيكنـيم، از شـما نـه پاداشـي خداوند شما را اطعام مـي

 » .كند، نيكي به مردم است را در انسان ايجاد مين چه پس از انجام فرايض، حال بندگي خداآ

 از خدا چه بخواهيم؟
بـرراز و نياز با خدا چه بگويد، و از او چه بخواهد؟ جناب شيخ ضمن شرح ادعيه، بـا تكيـهيكي از مسائل مهم در دعا اين است كه نيايشگر بداند در

زرنگي را از!رفقا «:فرمـود و امثال آن مي »نعيمي و جنتي و يا دنياي و آخرتييا«و»يا منتهي أمل اآلملين«و»عارفينيا غايه آمال ال «:جمالتي مانند
ام آمده!ام خودم را به تو بچسبانم ام به پناه تو، آمده من آمده:كند راز و نياز ميامامتان ياد بگيريد، ببينيد امام چگونه با خدا

هـا را مقدمـه وصـل خـود خدايا اين «:و مناجات ميگفتجناب شيخ خود در دعا » !خواهم من تو را مي!متو را در آغوش بگير
فقط بايد خدا را بخواهيد، و هركاري مي كنيد فقط براي او انجام دهيـد، عاشـِق خـود او باشـيد و حتـي بـراي ثـواب هـم او را عبـادت » .قرار بده

 نگاه دار سررشته تا نگه دارد...گرت هواست كه معشوق نگسلد پيوند.» كه زلفت آنجا گره بخوردكاري بكن«:گاهي مي فرمود.»نكنيد

 



 !داد بي كسي بزن
خداونـدا مـن قـدرت و تـوان:كسي بزن و عرضه بدارها براي گدايي موفق شدي، داد بي وقتي شب« :ودفرمجناب شيخ مي

و اهـل بيـت را!مرا زمينگير كرده، به دادم برس، و مرا از شر نفس امـاره رهـايي بخـشمبارزه با نفس اماره را ندارم، نفس
مگـر اينكـههمانا نفس به بدي امـر ميكنـد:ارة بالسوء إال ما رحم ربيإن النفس إلم :فرمود و اين آيه را تالوت مي   » .واسطه كن

 » .تواني از شر نفس اماره خالص شوي مگر به عنايت حق نمي  « 53 سوره يوسف آيه-پروردگارم رحم كند
 

 فلسفة توسل به اهل بيت
اي رفع مشكالت و گرفتـاري زنـدگي بـه اهـلغالب مردم نمي دانند توسل به اهل بيت براي چيست؟ آنها بر «:شيخ مي فرمود

راه توحيـد.بيت متوسل مي شوند، درصورتيكه ما براي طي كردن مراحل توحيد و خداشناسي بايد دِر خانة اهل بيت برويم
 .»صعب است و انسان بدون چراغ و راهنما قادر به طي كردن اين راه نيست

 شرط اجابت دعا
آن.دعـايم مـستجاب شـوددوسـت دارم كـه:دعا حالل بودن غذاست، شخصي از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله پرسـيديكي از شرايط مهم اجابت

 » .خوراكت را پاك گردان و حرام وارد شكم خود مكن رام؛تدخل بطنك الحو الطهر مأكلك «:حضرت فرمود

 !ظرفيت نيايشگر
هاي خويش از خداوند با ظرفيت روحي خود است، كه اگر واجـد دهد، تناسب ميان خواستهيكي از نكات ظريفي كه نيايشگر بايد مورد توجه قرار

زماني بود كـه وضـع كاسـبي:كند كه دوستان شيخ نقل مييكي از . كندظرفيت الزم نباشد ممكن است با دعا، براي خود مشكل و گرفتاري درست
.را براي ايشان تعريـف كـردممن هم جريان»چرا ناراحتي؟«:ناراحت بودم، تا اين كه روزي جناب شيخ از من پرسيدمن به هم خورد و از اين بابت

مـن دعـاي صـباح حـضرت:عـرض كـردم »خـواني؟ چه مي« :ندفرمود .خوانم چرا مي:عرض كردم »خواني؟ نميمگر تعقيبات«:فرمودند
مشكالت شمابه جاي دعاي صباح، سوره حشر و دعاي عدليه را در تعقيبات بخوان تا «:فرمودند .خوانم اميرالمؤمنين عليه السالم را مي

 فرد بايد توانايي و كـشش آن راكهاين دعا فقرات و نكاتي دارد «:فرمودنـد نخوانم؟چرا دعاي صباح را:عرض كردم » .مرتفع شود
خدايا دردي به من عطا فرمـا كـه:فرمايند كه از باري تعالي درخواست ميداشته باشد، اميرالمؤمنين عليه السالم در اين دعا

الزم دعـايلذا اين دعا ظرفيت خاص خود را نياز دارد و شما بدون داشتن ظرفيـت.از يادت غافل نشومدر آن لحظات هم
به جـاي دعـاي صـباح، سـوره حـشر و دعـايبنابراين، شما.است اي و چنين مشكالتي براي شما ايجاد شده ا خواندهصباح ر

نمودم، يكي از رفقـا دهپس از مدتي كه شروع به خواندن سوره حشر و دعاي عديله » .ميشودعديله را بخوان، ان شاء اهللا مشكالت مرتفع
 .خريدم و كم كم كارم راه افتادول كار كردم، منزل همهزار تومان به من قرض داد، با آن پ

 ادب نيايشگر
در دعـا بايـد «:كنـد كـه فرمـود مـيم در اين باره از ايشان نقـلدكتر فرزا.كرد ادب نيايشگر است مورد دعا توصيه مييكي از نكاتي كه شيخ در
خواسـتم چهـار زانـو بنـشينم، ايـشان پـشت سـريك بار پاي من ناراحت بود، به نظـرم » .دو زانو و مؤدب رو به قبلهخاضع و خاشع بود، و
 » .نادب كدرست بنشين، در دعا دو زانو بنشين و رعايت «:فرموندوعقب اتاق نشسته بودند،

 !اول پول نمك را بدهيد
كنارنان و خياري گرفتيم و از.رفتيم»بي بي شهربانو«شيخ به قصد دعا و مناجات به كوهجمعي بوديم كه همراه:گويد يكي از ارادتمندان شيخ مي

 .ن كـه مـا را برگرداندنـدبرخيزيـد بـرويم پـايي« :گفـتبساط خيار فروش، قدري نمك برداشتيم و باال رفتيم، آن جا كه رسـيديم شـيخ

 .»!!اول پول نمك را بدهيد، بعد بياييد مناجات كنيد:گويند مي
  
 



  احسان اولياء خدا-فصل هفتم 
 سر خلقت احسان

ردمبا خداوند انسي داشتم، التمـاس كـ« :كند كه فرمود يكي از شاگردانش از او نقل مي.داد العاده اهميت مي فوقجناب شيخ به اين اصل تربيتي
بتقوي اهللا امـرتم، و«:فرمايد امام علي عليه السالم مي  .»فهماندند كه سر خلقت، احسان به خلق استكه سر خلقت چيست؟ به من

يكـي از » .ايـد آفريـده شـده)خدااز(به تقوي الهي امر شده ايد و براي نيكو كاري و فرمانبرداري الطاعة خلقتم؛لإلحسان و
خـدمت بـه خلـق، «:فرمـودگـوش مـرا پيچانـد و!چيزي به من بدهيد كه بـه درد مـن بخـورد!آميرزا:گفتموزي به اور:گويد دوستان شيخ مي

حقيقت توحيد راه پيدا كني به خلق خدا احسان كن، بار توحيد سـنگيناگر ميخواهي به «:فرمود شيخ مي » !خدمت به مردم
و گـاه بـه مـزاح » .كنـد حسان بـه خلـق، تحمـل آن را آسـان مـيهركس توان تحمل آن را ندارد، ولي ااست و خطرناك و

مهم در اين باب، انفـاق و بخـشش در عـينيكي از نكات .!»خلق خدا نيكي كن و شب براي گدايي در خانه او بروروز به «:فرمود مي
 من االقتار، وانـصافك النـاس مـناالنفاق:االيمانثالثة من حقائق « :در اين مورد ميفرمايند)ص(پيامبراسالمتنگدستي است،

دانـشانفـاق در تنگدسـتي، انـصاف بـا مـردم و:سـه چيـز از حقيقـت هـاي ايمـان اسـت :للمـتعلمالعلـمنفسك و بـذل
 » .بخشي به جوينده دانش

 توصيه به سفره اطعام
ويـژه اعيـادهاي مختلـف بـه واسطه براي احسان به خلق و حل مشكالت گوناگون مردم داشت، به مناسب بيهايي كه با واسطه و شيخ عالوه بر تالش

.ن در منزل، اهميت خاصي قايـل بـودايمان و گسترده بودن سفره احسامذهبي، در منزل كوچك خود از حاضران پذيرايي ميكرد، و براي اطعام اهل
تا نيازمندان براي خود غـذا تهيـه كننـد،كه بكوشيد تا در خانه، سفره اطعام داشته باشيد و معتقد بود كه اگر پول آن را بدهندكرد همواره سفارش مي
 .آن خاصيت را ندارد

 احسان به عيالواري بيكار
گرفتار، به منزل ايشان رفتم تا شايد راهي پيدا شود و از گرفتاري خالص شوم، همين كهدم و سختمدتي بيكار بو:كند يكي از دوستان شيخ نقل مي

چرا توكلت از خدا سـلب شـده؟!ام حجابي داري كه چنين حجابي كمتر ديده« :به اتاق شيخ وارد شدم و نگاه او به من افتاد، فرمود
انكساري در من پديد آمد و خيلـي منقلـب شـدم،در اثر فرمايشات شيخ » ! كنيتو قرار داده كه نتواني باال را دركشيطان سرپوشي بر

شخصي بيكار است و مريض و دو عيال را بايد اداره كند، «:بعد فرمـود » .حجابت برطرف شد ولي سعي كن ديگر نيايد «:فرمود
اين كه من بيكار بـودم و از نظـر مـالي نـاتوان، رفـتم و ازبا » .ها و خانواده او تهيه كن و بياور برو قدري پارچه براي بچهتواني اگر مي

هـا را خـدمت ايـشان بـر پارچههمين كه بقچه. مقداري پارچه نسيه خريدم و به محضر ايشان آوردم-كه بزازي داشت-مغازه يكي از دوستان قديم
كنـد، نـه تـو كعبه دور سر تو طواف مي تا ببينيحيف كه ديده برزخي تو باز نيست، «:فرمـودزمين نهادم، استاد نگاهي به من كرد و

زيادي قايل بود، و احسانبراي احسان به خلق ارزش.يكي از دستورات مؤكد ايشان احسان به خلق بود:گويد ميآقاي دكتر ثباتي !» .دور خانه
از «:كـرد مـياه سـير و سـلوك عـاجز بـود بـه او توصـيهبه طوري كه اگر كسي از ر.ميدانسترا يكي از طرق بسيار نزديك و مؤثر در سير الي اهللا

قـدميبه دمي يا درمي يا قلمي يا تا تواني به جهان خدمت محتاجان كن .»كنتواني احسان احسان كوتاهي نكن و تا مي
:ايــشان فرمــودبــود، بــه جنــاب شــيخ مراجعــه نمودنــد، پــيش آمــدهبــراي يــك نفــر گرفتــاري.خــودش هــم در احــسان بــه خلــق پــيش قــدم بــود

 .خمس دادن تنها كافي نيست:يعني » .كند نميكند و احسان ديگري اين شخص فقط از خمس به فاميلش كمك مي«

 جماعتم به امامحواله ولي عصر عليه السال
 بود روزي در هواي گرم- تهران-عباسيمغازه من در چهار راه:گفت  مي- رضوان اهللا تعالي عليه-مرحوم سهيلي:گويد مييكي از شاگردان شيخ

او » .د بهـشتيپول را برسان به سيمعطل نكن، فوراً اين «:و ضمن دادن مبلغي پول گفتتابستان ديدم كه شيخ نفس زنان به مغازه من آمد
.بـه ايــشان دادممـن بـه هــر نحـو شـده فـورًا خــود را بـه منـزل ايــشان رسـاندم و پـول را.خيابـان آريانـا بــودامـام جماعـت مـسجد حــاج امجـد در



تـاق ديگـر و بـهمهمان برايم آمده بود و هيچ چيزي در منزل نداشتم، رفـتم در اآن روز:بعدها از ايشان پرسيدم كه جريان آن روز چه بود؟ پاسخ داد
 صـلوات اهللا-حضرت ولي عصر «:هم گفتجناب شيخ ! متوسل شدم، كه اين حواله به من رسيد- عجل اهللا تعالي فرجه-عصرحضرت ولي

 » .زود به سيد بهشتي پول برسانيد:فرمودند به من-عليه

 مقام حضرت عبدالعظيم الحسني
از «:پرسيدند كـه)يعني از حضرت عبدالعظيم(از ايشان)جناب شيخ(زيارت سيد الكريم عليه السالم رفتيم،با شيخ به:گويد يكي از ياران شيخ مي

فـروختم و پـول نوشتم و با زحمـت مـي قرآن مياز طريق احسان به خلق، من  :م فرمودحضرت عبدالعظيم عليه السال »كجا به اين مقام رسيديد؟
 !كردم آن را احسان مي

 ياري نابينا و نورانيت دل
رفتم، نابينايي را ديدم كه در انتظار كمك كسي كنار خيابان ايستاده است، مي»سلسبيل»يك روز با تاكسي در:يكي از شاگردان شيخ نقل كرد كه

خـواهي از آن طـرف كجـا مـي:گفـتم .بـروم آن طـرف خيابـانخـواهم مي:خواهي بروي؟گفت كجا مي:فاصله ايستادم و پياده شدم و به او گفتمبال
فرد صبح خدمت شيخ رسيدم، .رساندمروم خيابن هاشمي، سوارش كردم او را به مقصد مي:با اصرار من گفت .شوم نميديگر مزاحم:گفت بروي؟

ديروز كه ايناز «:داستان را گفتم، گفـت »آن كوري كه سوارش كردي و به منزل رساندي جريانش چه بود؟ «:ه گفتبدون مقدم
 » .هستعمل را انجام دادي خداوند متعال نوري در تو خلق كرده كه در برزخ هنوز

 اطعام چهل نفر و شفاي بيمار
ناراحـت «:چه كنم؟ فرمـود:بيمارستان بستري بود، نزد جناب شيخ رفتم و عرض كردمفرزندم تصادف كرده و در:گويد يكي از دوستان شيخ مي

بگوشت درست كن و يك روضـه خـوان هـمكن و برايشان آنباش، گوسفندي بخر و چهل نفر از كارگرهاي ميدان را جمع
 » .آيد شود و روز بعد به خانه مي گفتند، بچه تو خوب مي»آمين«نفروقتي آن چهل.دعوت كن تا دعا كند

 فرزنداهميت ندادن به اطعام، علت مرگ
يـاران شـيخ او را بـه خـدمت ايـشانكـي ازشد تا اينكه ي دار نمي هاي مختلف در داخل و خارج، بچه شخصي به رغم درمان:كههم ايشان نقل كرده

بدهنـد خلـقدهـد و هـر پـسري كـه داد يـك گـاو بكـشند و ها دو پسر مي خداوند به اين« :آورد و جريان را گفت، شيخ فرمود
يا آمـد، پـدر،پسر اول به دن » .هم قبول كردندمن از امام رضا عليه السالم خواستم و ايشان «:دادندايشان پاسخ براي چه؟:پرسيد».اهللا

مگر شيخ رجبعلـي خيـاط امـام:اين كهاي از اقوام پدر، با طرح مسايلي مانند كشت و اطعام كرد، ولي پس از تولد پسر دوم عدهبه فرموده شيخ، گاو
او بـه شـيخ،ي كه معـرف، مانع از كشتن گاو و اطعام شدند، و هنگام...شود؟ و گويد اين طور مي مياو چكاره است كه!معجزه كرده؟!زاده است؟ 

 .پس از چندي فرزند دوم از دنيا رفت .اين كارها خرافات است:گويد كند كه اين كار را انجام بده، مي تأكيد مي

 ! يك حيوان گرسنهبركت سير كردن
كـرد، ناگـاه مـيهاي قديمي تهران عبـور شخصي از يكي از كوچه« :فرمـودروزي به اين جانب:كند كه يكي از دوستان شيخ نقل مي

برند ولي مادر از فرط گرسنگي قارد مادر حمله ميها به پستان چشمش به داخل جوي به سگي افتاد كه چند بچه داشت، بچه
برد، او بالفاصله به دكان كبابي در همان كوچه رفت و چنـد سـيخ كبـاب گرفـت، و ميو از اين وضع رنجبه شير دادن نبود

 » .، در سحر همان شب خداوند متعال به آن شخص عنايتي كرد كه گفتني نيست...سگ ريختپيش آن

 خواهياحسان براساس خدا
ما بايد همان گونه در خدمت مـردم  :شيخ معتقد بود كه.چگونگي آن استبه مردم از ديدگاه جناب شيخ، انگيزه ومسأله اصلي در خدمت

براي خـدااولياي الهي بودند، آنان هدفي در خدمت جز خداوند متعال نداشتند، خدمت آنان به مردمما و باشيم كه امامان
، هزينـهاهللا إنمـا نطعمكـم لوجـهد؛احسان به خلق بايد بر اساس خدا خـواهي باشـ «:فرمـود باره مي در اينو به عشق او بود



كاري براي پدر و مادر مي توانـد انجـام دهـد؟روي؟ آيا كودك اش هم مي پردازي و قربان و صدقه فرزندت را چگونه مي
و از روي خاطر خواهي براي او خرج ميكنند، حال چرا با خداوند متعال ايـنپدر و مادر عاشق فرزند خردسال خود هستند،

كنـي بـراي احـسان مـيو اگر گاهي هم بـه كـسي!ورزي؟ چرا به اندازه فرزند خود به او عشق نمي!كني؟ نمياملهگونه مع
 » !دوزي؟ پاداش آن كيسه مي

  
 نماز و نياز

وحو اين نبود مگر بدين جهت كه شـيخ بـراي جـسد بـي ر.شيخ ، حضور قلب در نماز استيكي از ويژگيهاي برجسته تربيت شدگان مكتب جناب
 .باشندارزش چنداني قائل نبود و مي كوشيد عالقمندان او حقيقتًا نمازگزارنماز

 آداب نماز
 :ازمتن قرآن و احاديث اسالمي استرهنمودهاي جناب شيخ درباره نماز چهار نكته اساسي وجود دارد كه هر چهار مورد برگرفتهدر

 
 عشق

.برد، نمازگزار بايد از راز و نياز با خداي خود احساس لـذت كنـد معشوق خود لذت ميفتن باجناب شيخ معتقد بود همان گونه كه عاشق از سخن گ
جعل اهللا جـل ثنـاؤه« :فرماينـد اين گونه توصيف ميلذت خود از نماز را)ص(رسول خدا .اند شخصًا چنين بود و اولياي الهي همگي چنيناو

الماء، و إنّ الجـائع إذا أكـل شـبع، و إنّ إلي الجائع الطعام، و إلي الظمĤنعيني في الصالة، و حبب إلي الصالة كما حببقرة
ــن ــبع مـــــــــ ــا ال أشـــــــــ ــرب روي، و أنـــــــــ ــĤن إذا شـــــــــ ــصالة؛الظمـــــــــ الـــــــــ

گردانيد، همچنان كه غذا را محبـوب گرسـنه و آب نور ديده مرا در نماز قرارداد و نماز را محبوب من- جل ثناؤه-خداوند
شود و تشنه هر گاه آب بنوشد سيراب ميشود، اما مـن از گرسنه هر گاه غذا بخورد سير مي)هبا اين تفاوت ك(را محبوب تشنه

ديدم در نماز، مثل يك عاشق در خدا شاهد است كه من مي:گويد بوده مييكي از شاگردان شيخ، كه حدود سي سال با او » .شوم نماز سير نمي
 .ايستاده، محو جمال اوستمقابل معشوقش

ادب
السالم در اين بـاره سجاد عليهامام .آفريدگار متعال، يكي از مسايلي است كه اسالم به آن اهميت بسياري داده استمؤدب بودن نمازگزار در محضر

فإذا علمت ذلـك قمـتالصالة أن تعلم أنها وفادة إلي اهللا عز و جل، و أنك فيها قائم بين يدي اهللا عز و جلو حق «:فرمايد مي
المتضرع، و المعظم لمن كان بين يديـه بالـسكون و الوقـار، ومقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين

و تو بـاحق نماز اين است كه بداني نماز، وارد شدن بر خداي عزوجل و است ودها و حقوقها؛بحدتقبل عليها بقلبك و تقيمها
اي ذليل و حقير، راغـب و راهـب و همچون بندهاي، پس چون اين را دانستي، بايد نماز در پيشگاه خداوند عز و جل ايستاده
اي با آرامش و وقار بايستي و با دل بـه ر مقابلش ايستادهباشي و به احترام كسي كه داميدوار و بيمناك و بينوا و زاري كننده

ــاي آوري ــه ج ــوقش، ب ــرايط وحق ــت ش ــا رعاي ــي و آن را ب ــاز رو كن ــاب » .نم ــيجن ــاره ادب حــضور م ــيخ درب ــد ش :فرماي

ننـدبايـد هماسراغ انسان، يادت باشد كه توجه خود را از خدا قطع نكن، در نماز مؤدب باش در نمازآيد شيطان هميشه مي«
ايـن » !اگر سوزن هم به تو بزنند تكان نخورياي كه اي باشي، به گونه هنگامي كه در برابر شخصيت بزرگي خبردار ايستاده

من  :فرزند جناب شيخ ميگويـد.استشما موقعي كه نماز مي خوانيد لبخند ميزنيد، فرموده:فرزندش در پاسخ اين سؤال كهسخن را جناب شيخ به
باري، جنـاب شـيخ معتقـد بـود كـه هـر !رسد نميزورت:گويد لبخند ايشان به شيطان است، كه با لبخند به او ميكهزنم حدس مي

خارانـد، را ديدم بر جايي كه انسان در نماز ميشيطان «:فرمود آفريدگار، معلول وسوسه شيطان است وميحركتي خالف ادب در محضر
 !!»زند بوسه مي

 
 



 حضور قلب
ال يقبل «:فرمايد ميمحضر قدس حق تعالي است، و از اين رو پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآلهياد خدا و حضور صادقانه دل نمازگزار درباطن نماز،

جناب شيخ با توجه بـه » .پذيرد اي را كه دلش با بدنش حضور ندارد، نمي خداوند نماز بنده بدنه؛اهللا صالة عبد ال يحضر قلبه مع
.بـودنمـاز او نمونـه يـك نمـاز بـا حـضور قلـب.جماعـت، حاضـران را آمـاده نمـاز بـا حـضور قلـب كنـدكرد قبل از اقامـه نمـاز ي مياين نكته، سع

در حـالي كـه از(رسيدم و قيافه ايشان را در نمـاز بود و گاهي كه دير مينمازشان خيلي با طمأنينه و با آداب:گويد دكتر حميد فرزام در اين باره مي
غرق در ذكري بودند كه ميگفتند، حواسشان كامًالاي بر اندامشان مستولي، قيافه نوراني، رنگ پريده و ديدم انگار لرزه مي)شدم رد مييشانجلوي ا

ديگـر از شـاگردان شـيخيكـي .استنباطم اين است كه جناب شيخ هيچ شكي، حتي به اندازه سرسوزن در دلـش نبـودجمع نماز بود و سرشان پايين،
اشهد أن ال الـه أال اهللا«:گويي داني در ركوع و سجود چه ميگويي؟ در تشهد كه مي مي!فالني« :فرمودند گاهي به من مي:گويد مي

 سر أرباب متفرقونآيا با!آيا به غير خدا توجهي نداري؟ !، آيا راست ميگويي؟ آيا هواي نفس نداري؟»وحده ال شريك له
 » !و كار نداري؟

 وقتمواظبت بر نماز اول
علـي اآلخـرفضل الوقت األول «:فرمايد تأكيد فراواني شده است، امام صادق عليه السالم ميدر احاديث اسالمي بر نماز گزاردن در اول وقت

شيخ مقيد بود كهجناب » .بر آخر وقت، همچون فضيلت آخرت است بر دنيا)نماز(وقتفضيلت اول كفضل االخرة علي الدنيا؛
 .ميفرمودنمازهاي پنجگانه را در اول وقت بخواند و ديگران را نيز بدان توصيه

 ماندنوكر امام حسين نمازش تا االن نمي
از دورانمن:فرمايند ايشان مي.باره دارند سيدقاسم شجاعي، خاطره جالبي از جناب شيخ در اين والمسلمين، جناب آقايخطيب توانا، حجت االسالم

رفتم از جمله روزهاي هفتم ماه به منزل جناب مرحوم آقا شـيخ ميهاي زيادي را مدرسه و ابتدايي منبر ميرفتم و چون لحن سخن گرمي داشتم روضه
شـدند و هـا جمـع مـي رفتيم، اتاق دست چـپ، خـانم ميها كه باال از پله.رفتم نرسيده به بازارچه، بعد از كوچه سياهها مي)خياط)رجبعلي نكوگويان

.نرسـيده بـودمآن زمـان سـيزده سـاله بـودم و هنـوز بـه حـد بلـوغ.جناب شيخ هم طبقه پايين آن قـرار داشـتخواندم، اتاق برايشان روضه ماهانه مي

هايي دستش بود و گويا عازم بـازار بـود، سـالم كـردم، جناب شيخ برخورد كردم، كاله اتمام منبر به طبقه پايين آمدم و براي اولين بار باروزي بعد از
 !!»مانـد نمـيعليه و آله و نوكر امام حسين عليه السالم نمازش تا االنپسر پيغمبر صلي اهللا« :نگاه به صورت من كرد و فرمـوديك
آن روز مهمان بودم و تا آن ساعت نماز نخوانده بودم، به محض اين كه به صـورتم نگـاهدر حالتي كه دو ساعت به غروب مانده بود وچشم،:گفتم

همان دوران قبل از بلـوغ و بعـد از آن گـاهي در مجـالساين مطلب موجب شد كه من مواقعي در.كرد، اين حالت را در من ديد و گوشزد فرمودند
كنـد مطـالبش الهـامي ميكردم اين مرد صحبت كه رفتم و از همان نوجواني احساس مي  مي-حكيمي آهن فروش بودًال در منزل آقاي كه مث-ايشان

فرمود، بطوري كه هنـوز هـم مـن از ايـشان خـاطرات و مخاطبين را مجذوب ميكرد تمام است، چون اطالعات علمي نداشت، ولي وقتي صحبت مي
و»مـن«بگذريد، آن جا كه در كارها كلمه»ما«از كلمه «:فرمود  كلماتي كه هميشه در ذهن من است اين كه ميجمله، ازمن.سخن دارم

ديگـرو اگـر از آن ضـمير بگذريـد ضـماير»هو«ميكند شرك است، فقط يك ضمير حاكم است آن هم ضميرحكومت»ما«
 .كرد  در قلب و فكر انسان مسكن ميكرد، ميوقتي اين طور كلمات را مرحوم جناب شيخ بيان » .شرك است

 نمازخشم، آفت
 بـراي-كـردم اوايل خيابان سيروس تهران عبور ميشبي حوالي غروب از نزديك مسجدي در« :است كـه شدهاز جناب شيخ نقل

اواي از نور اطـراف سـر مسجد شدم ديدم شخصي مشغول اقامه نماز است و هاله وارد شبستان-درك فضيلت نماز اول وقت
حالتي در نمـاز بـراي اوپيش خود فكر كردم كه بعد از نماز با او مأنوس شوم ببينم چه خصوصياتي دارد كه چنينرا گرفته،

نزديك درب مسجد، وي با خادم مسجد بگو مگويي پيـدا كـردپس از پايان نماز همراه او از مسجد خارج شدم.پديدار است
 » ! داد، پس از عصبانيت ديدم آن هاله نور از روي سرش محو شدخود ادامهو به او پرخاش كرد و به راه

 



  حج اولياء خدا-فصل نهم
 حج

دهد كه از راز و رمز گزاران، نشان مي حجگاه استطاعت مالي براي انجام فريضه حج نيافت و حج نرفت، اما رهنمودهاي او به برخيجناب شيخ هيچ
تـا بتوانـدخانه باشـد، يابد كه حج گزار عاشق صاحب قد بود كه حج حقيقي و كامل هنگامي تحقق ميمعتاو.حج اولياي خدا بطور دقيق خبر داشت

عاشـقي يـادبـرو «:فرمايـد كند با هم به حج بروند مي پيشنهاد مياز اين رو، در پاسخ شخصي كه به او.مقاصد واقعي مناسك حج را درك كند
 !»بگير و بعد بيا تا به مكه برويم

 )عج(ي زيارت حضرت ولي عصرتالش برا
.خواسـتماولـين سـفري كـه عـازم مكـه معظمـه بـودم خـدمت ايـشان رسـيدم و رهنمـوددر:كنـد يكي از ارادتمندان با سـابقه جنـاب شـيخ نقـل مـي

 رب أذخلني مدخل صدق و إخرجنـي مخـرج صـدق و اجعـل لـي مـن:شريفهاز تاريخ حركت تا چهل روز آيه «:فرمودنـد
 :سـپس افـزود » . را ببينـي- عجل اهللا تعـالي فرجـه- را بخوان شايد بتواني ولي عصر 80سوره اسراء آيه-يرالدنك سلطنا نص

كه ان شـاءهمه توجه و فكرت اين باشد!اي برود و صاحب خانه را نبيند دعوت داشته باشد به خانهچطور ممكن است كسي«
 » .نياهللا آن وجود مبارك را در يكي از مراحل حج زيارت ك

 تحريم محبت غير خدا در احرام
كـهاي غير خدا را بر خود حـرام كنـد، و از لحظـهشود بايد بداند كه اين جا آمده است تا شخصي كه در ميقات محرم مي«

او را بر خود حرام كرد، آن چه عالقه غير خـدايي اسـت بـر او حـرام اسـت و تـاتلبيه گفت، دعوت خدا را پذيرفت و غير
 » !عمر نبايد به غير خدا توجه كندآخرين لحظات

 خدا محوري در طواف
ر زنـدگي كـردن و فـانيچرخ زدن، خدا را محـوطواف كعبه، به ظاهر دور زندن خانه است، ولي بدان كه مقصود از اين«

 » .بگردي، قرباني او شوي و كاري كن كه در واقع، خانه دور سرت بگرددشدن در اوست، حالي پيدا كن كه دور او

 دعاي زير ناودان طال
 :خواهند تو عرضه بـدار طال كه زايران بيت اهللا الحرام حل مشكالت خود را از خداوند ميدر حجر اسماعيل و زير ناودان«

 ».كنتربيت)عج(مرا براي بندگي خود و ياري وليت حجه بن الحسن!اخداي

 كشتن نفس اماره در مني
كـن،داني فلسفه قرباني چيست؟ نفس اماره را در واقـع قربـاني ميكني؟ آيا قربانگاه چه ميروي در هنگامي كه به مني مي«

 سر نفـس را ببـر و 54سوره بقره آيه.را بكشيدو توبه كنيد به سوي پروردگارتان و نفستان:فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا إنفسكم
 » ! قبل شده باشدتر از ده، نه اين كه وقتي برگشتي، نفس نيرومندبرگرد، خود را از چنگال نفس رهايي

 !تنها جايي كه محبت كردند
سرت را پايين بينداز و حمـدي «:فرمـود اي حاصل شده يا نه؟ دارم بدانم نتيجهدوست:پس از مراجعت، به محضر شيخ رسيدم و عرض كردم

تنها جايي كـه بـه تـو« :فرمودا كهج هاي مسجدالحرام و نقطه جايگاه اين جانب را بيان كرد، تا آنسپس با يك توجه، نشاني » .قرائت كن
جا از خدا خواسته بودم نـزد چه در آن آن » .هايي داشتي بقيع بود كه در چنين حالي بودي و چنين خواستهمحبت كردند، قبرستان

 .بودايشان مكشوف
 
 



 وليمه حج
براي جناب شيخ و چنـد.بوديم لوكبابي درست كردهچبازگشت از سفر حج، شيخ و جمعي ديگر را براي دادن وليمه حج به منزل دعوت كردم،در
خودت را!دهي؟ چرا پز مي «:فرمودشيخ كه متوجه اين داستان شد مرا صدا كرد و. انداختيم- ايوان-باال سفره ديگري در-ها  خصوصي-نفر

دهـي؟ نـه، مـن هـم ميامتيازاي فرق نگذار، اگر براي خدا هست همه را با يك چشم نگاه كن، چرا به عدهميان مردم!نگير
 » !ها، هيچ فرقي قايل نشو قاطي همه آن

  
 

  بيم اولياء خدا-فصل دهم
 خوف

علما را خشيت از خداوند مي داندبر خوف و خشيت از خداوند متعال بسيار تاًكيد شده است و قرآن كريم برجسته ترين ويژگيدر نصوص اسالمي
قابل جمع است؟خوف وخشيتآيا محبت با:حال اين سؤال مطرح است

 معناي بيم از خدا
 :فرمايـد مياز خدا به معناي بيم از گناه و كارهاي ناشايسته است، امام علي عليه السالم،نخستين نكته در تفسير خوف و خشيت الهي اين است كه بيم

 » .ميد مبندجز از گناه خود مترس و جز به پروردگار خويش ا ربك؛ال تخف إال ذنبك، ال ترج إال«

 !از خدا نترس
از:دادآن مـرد پاسـخ.»تو را چـه شـده؟ «:بود، از او پرسيد در اثر خوف دگرگون شدهاش روزي امام علي عليه السالم به شخصي برخورد كه چهره

ه اي بـيم داشـتهگناهت بترس و از عدالت الهي در كيفر ستم هايي كه به بندگانش كرداز!بنده خدا «:امام فرمود .!خدا ميترسم
كـه!سپس از خدا نترس !خدا را در آن چه به تو تكليف كرده اطاعت كن، و در آن چه به صالح توست نافرماني نكن !باش

 » .دهد نميكند، و بيش از آن چه سزاوار است كيفر او به هيچ كس ظلم نمي

 !بيم جدايي
ليكن ترس اولياي خدا، در كيفر.نگرديماز خدا بترسد، بلكه ما بايد از خود بترسيم كه گرفتار دستاورد اعمال ناشايسته خودبنابراين، هيچ كس نبايد

دوزخ و نـه بـهاند، و اطالعات آنـان از خـدا نـه از تـرس ر خدا را از دل بيرون راندهآنان كه محبت غياعمال ناصواب، با ترس ديگران متفاوت است،
تر است، از اين رو امام اولياي خـدا، اميـر مؤمنـان از آتش دوزخ دردناكبراي آنها عذاب جدايي از خدا،.ترسند اميد بهشت است، از آتش فراق مي

مع أعدائك، و جمعت بيني و بين أهل بالئك و فرقت بينـي و بـينتني للعقوباتفلئن صير  «:گويد السالم ، در نيايش ميعلي عليه
ــي ــك؟أحبائــك و أوليائــك فهبن ــبر علــي فراق ــي عــذابك فكيــف أص ــوالي و ربــي صــبرت عل ــا الهــي و ســيدي و م ؛!ي

ن و دوسـتان وميان مبه خاطر كيفر گناهانم در جرگه دشمنانت قرار دهي، و با اهل باليت يك جا جمع كني، وپس اگر مرا
گيرم كه بر عذاب تو صبر كـنم، امـا!پروردگار مناولياي خود جدايي افكني، پس اي خداي من و آقاي من و موالي من و

را از روي بيم وپروردگارشان يدعون ربهم خوفا و طمعا؛ :جناب شيخ در توضيح اين آيه كريمه »بر جدايي تو چگونه تاب بياورم؟
خوف فراق و طمع وصل اوست، قرينه ايـن معنـااين خوف و طمع چيست؟« :فرمود مي16سجده آيهسوره.خوانند طمع مي

اسـت، و»صبرت علي عذابك فكيف أصبر علي فراقـك...فهبني يا الهي«:كميلالسالم در دعاي فرمايش اميرالمؤمنين عليه
ــين ــههمچنــ ــجاد عليــ ــام ســ ــاي امــ ــسالم دعــ ــوق«:الــ ــك شــ ــسي و إليــ ــي نفــ ــلك منــ ؛...يووصــ

 » .».است و اشتياق من به سوي توستوصال تو آرزوي من

 بيم نپذيرفتن محبوب
والـذين .هـا را نپـسندد و آنهـا را نپـذيرد آنآنان از اين است كه مبـادا محبـوببيم.اين كه به وظايف خود عمل ميكنند، بيم دارنداولياي الهي با

دهنـد و مـي)انجـام(بدهنـد،)انجـام(كساني كه آن چـه را بايـدو «يوتون مĤ ءاتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلي ربهم راجعون



ــه دل ــت كـ ــان اسـ ــشان هراسـ ــيهايـ ــاز مـ ــان بـ ــوي پروردگارشـ ــه سـ ــد بـ ــون آ».گردنـ ــهســـوره مومنـ 60يـ
.هـا اهميـت دارد محبوبي كه كمال مطلق است براي آنميزان كه درد فراق براي اولياي الهي جانگاه و غير قابل تحمل است، مسأله پذيرشبه همان

:عرض كـردم »كند؟ عروس، خود را براي كه آرايش مي !فالني« :به من گفت)جناب شيخ(روزي :گويد مييكي از شاگردان شيخ
كنند او را به بهتـرين شـكل آرايـش زفاف، فاميل عروس تالش ميشب« :فرمود .سكوت كردم »فهميدي؟« :فرمود .ادبراي دام

است كهواقع شود، ولي عروس در باطن، يك نگراني دارد كه ديگران متوجه نيستند، نگراني او اينكنند تا مورد پسند داماد
ــا ــد و ي ــب كن ــاد را جل ــر دام ــست نظ ــال نتوان ــر شــب وص ــاري از اواگ ــت انزج ــاد حال ــد؟ دام ــه كن ــد، چ ــدا كن پي

آيـا تـو!تواند خايف و نگـران نباشـد؟ شده يا نه، چگونه ميداند كارهاي او مورد قبول خداوند متعال واقع اي كه نمي بنده
 :گوينـد ياموات وقتي مردند مـ» « !و براي وجهه پيدا كردن ميان مردم؟»خود«كني يا براي ميآراسته»او«خود را براي

 و99سـوره مومنـون آيـه.آورمتا شايد عملي صالح بجاي)به دنيا(خداوندا مرا بازگردان:ارجعون لعلي أعمل صلحارب
از اين رو، جنـاب شـيخ هميـشه از مالقـات بـا حـق » .تو آن را امضا كندعمل صالح آن است كه خدا بپسندد، نه اين كه نفس 100

و هـر كـس از حـضور در پيـشگاه عـز: وأما من خاف مقام ربهترس نداردكه خدا خود «:فرمـود و ميتعالي ترس و واهمه داشت
فرزند شـيخ »سر كنيم؟ اگر او ما را نپسندد و كارهاي ما مورد قبولش نشود چه خاكي بر 40سوره نازعات آيه .ربوبيت بترسيد

ما! خدايا-خرم قراضه و شكسته ميمن،:گويد آيد و مي كه طرف مي -ها ما را هم جزو قراضه!خدايا «:گفـت شيخ مي:گويد مي
 » .را هم بخر و قبول كن

 
  وفات-بخش چهارم

 
  وفات شيخ-فصل اول
خودسازي و سازندگي از اين جهان هجري شمسي سيمرغ وجود پربركت شيخ پس از عمري1340در روز بيست و دوم شهريور ماه سالسرانجام
خانـه بـودم،روز قبل از وفات، پدرم سالم بود، مادرم در خانه نبـود، تنهـا مـن در :كند تعريف مييخ روز قبل از وفات او را چنينفرزند ش .پر كشيد

قدري كسل هستم، اگر آن بنده خـدا آمـد كـه لباسـش را ببـرد، دم «:عصر هنگام، پدرم آمد و وضو گرفت و مرا صدا كرد و گفت
پـدرم » .تومان بايـد اجـرت بدهـددر جيبش است و سي) بعد از دوخت لباس باقي ميماندپارچه هاي زائدي كه(ها قيچي

ــر ــسي اگـــ ــه كـــ ــود كـــ ــه بـــ ــن نگفتـــ ــه مـــ ــز بـــ ــدمهرگـــ ــان را نفهميـــ ــن جريـــ ــت، مـــ ــدر اســـ ــار چقـــ ــرت كـــ ــد، اجـــ .آمـــ

وفـات را چنـينود، مـاجرايبـ بينـي كـرده شب قبل از وفات، از طريق رؤياي صادقه رحلت ملكوتي وي را پيشيكي از ارادتمندان جناب شيخ، كه
چـه:بندنـد، پرسـيدم هاي سمت غربي مسجد قـزوين را مـي كه دارند در مغازهشبي كه فرداي آن شيخ از دنيا رفت، در خواب ديدم :كند گزارش مي
پـس از اذان. صادقه يـافتمخواب خود را رؤياي .ساعت سه نيمه شب بود.نگران از خواب بيدار شدم.آشيخ رجبعلي خياط از دنيا رفتهخبره؟ گفتند

.تعريـف كـردمموقع سؤال كرد، جريان رؤياي خـود را رادمنش رفتم، با شگفتي، از دليل اين حضور بيصبح، نماز خواندم و بيدرنگ به منزل آقاي

 :هـم نشـست و فرمـودشـيخ در را گـشود، داخـل شـديم و نشـستيم، شـيخ .ساعت پنج صبح بود و هوا گرگ و ميش، به طرف منزل شيخ راه افتاديم
 :فرمـودنگفتم، قدري صحبت كرديم، شيخ به پهلو خوابيد و دسـتش را زيـر سـر گذاشـت ومن خوابم را »كجا بوديد اين موقع صبح زود؟«

 :يكي خواند » !چيزي بگوييد، شعري بخوانيد«
 عاشقان را شام نيستصبح روز تر از ايام عشق ايام نيست خوش

و بي خبري بودباقي همه بي حاصلي وقات خوش آن بود كه با دوست به سر شدا

.رود يقـين داشـتم كـه امـروز شـيخ از دنيـا مـي.بيـاورمهنوز يكساعت نگذشته بود كه حال شيخ را دگرگون يافتم، از او خواسـتم كـه بـرايش دكتـر

اند، رو به قبله نشـسته و گرفتم هنگامي كه برگشتم ديدم شيخ را به اتاق ديگري برده نوشت، رفتم دارو را نسخه...دكتر »مختاريد« :شيخ فرمود
.كـــــرد مـــــيانـــــد و بـــــا شـــــست دســـــت و انگـــــشت ســـــبابه شـــــمد را لمـــــس شـــــمد ســـــفيدي روي پـــــايش انداختـــــه

گويـد، كـه زي در گـوش او مـيحالي به او دسـت داد، گويـا كـسي چيـرود، يك مرتبه بودم كه ببينم يك مرد خدا چگونه از دنيا مي من دقيق شده



بدهيـد «:من دعاي آن روز را خواندم، فرمـود » .امروز چند شنبه است؟ دعاي امروز را بياوريد «:سپس فرمود»إن شاء اهللا «:گفت
 يـايـا كـريم العفـو،:بگوييدهايتان را به سوي آسمان بلند كنيد و دست «:فرمـوداو هم خواند، سپس » .آقا سيداحمد هم بخواند

مثل اين كـه رؤيـا صـادقه اسـت وبروم آقاي سهيلي را بياورم، چون:من به دوستم نگاه كردم و گفتم » .عظيم العفو، العفو، خدا مرا ببخشايد
.شود، و رفتم دارد تمام مي

 !آقا جان خوش آمدي

شـدم،جناب شيخ حالش به هم خـورده، بالفاصـله وارد اتـاق:ندديدم اتاق پدرم شلوغ است، گفت ... :ادامه اين داستان را از زبان فرزند شيخ بشنويد
آقاجـان « :قبله نشسته، كه ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفـتديدم كه پدرم در حالي كه لحظاتي قبل وضو گرفته و وارد اتاق شده بود، رو به

!داشـتشيد و تمـام شـد، در حـالي كـه آن خنـده را بـر لـبدسـت داد، و دراز كـ.)اسـت)ع(مقصود از آقا جان امام زمان (!»خوش آمديد
 

 شب اول قبر

)ع(اول قبر مرحوم شيخ خدمتش رسيدم، ديدم جايگاه عظيمي از طرف موال امير المؤمنيندر عالم رؤيا، شب:گويد يكي ديگر از دوستان ايشان مي
دهـد و او به من كرد، مانند پدري كه به فرزندش تذكر مـير ظريف و حساسبه او عنايت شده، به جايگاه ايشان نزديك شدم تا مرا ديد، نگاهي بسيا

به او نزديكتـر شـدم، دو .ولي ما باز هم گرفتار هواي نفسيم » .غير خدا را نخواهيد «:فرمود ياد آوردم كه هميشه ميتوجه ندارد، از نگاه او به
زندگي كرد، كه عيالش پيـراهنشآن كس« :جملـه دوم » .استاولياي خدخط زندگي، انس با خدا و« :جمله اول :جمله فرمود

كبـري فاطمـه زهـرا سـالم اهللا عليهـابود كـه همـسرشان حـضرت صـديقه)ع(منظورموال امير المؤمنين ».نمودرا شب زفاف در راه خدا ايثار
 /.نمودندپيراهنشان را شب زفاف در راه خدا ايثار
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