قدم در راه اولیاء
برای ورود به راه اولیاء ابتدا باید راه اولیای الهی را بشناسیم .ای ن راه ه م ن نانتنی اس

وه م

رفتنی .همراهان ما هم مشخص اس ؛ یعنی هم راه ما مشخص اس  ،هم همراه ما .به ما گفتند :اگ ر ن ما
راه راس رفتید ،راهی که انبیاء آن راه را هدای
اینکه ما در نمازهای یومیه ،با قرائ

کرده اند ،در این قافله و در این اردو با آنها همس فرید.

سوره مبارکه فاتحة الکتاب ب ه ن دای س بحان ر

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْ َ َلَیْهِم﴾ ،1این «انعم

م ی کن یم:

لیهم» را قرآن کریم در چند ج ا،

مخصوصا در سوره مبارکه نساء مشخص کرده اس  .فرمود﴿ :وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئكَ مَعَ الَّ ذِینَ
أَنْعَمَ اللَّهُ َلَیهِم مِّنَ النَّبِیِّنَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشهَّدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُوْلَئكَ رَفِیقًا﴾ .2این گروه هستند که
می توانند در این راه ،وارد نوند؛ این گروه همراهی ما را نیز به هده دارند .اینچنین نیس

که هر کس ی

در این راه به فکر نودش و راه نودش باند .در پایان آیه هم می فرماید؛ آنها رفقای نوبی اند .اگر م ا
به دیلیل کم بودن زاد و تونه ای که فراهم نموده ایم ،نتوانیم این راه را آنگونه که نایسته اس بپیم اییم،
آنها این نقص ما را ترمیم نواهند کرد؛ زیرا معنای حسن رفاق همین اس  .فرم ود﴿ :وَ حَسُ نَ أُوْلَئ كَ
رَفِیقًا﴾ .پس این راهی که پیمودن آن به ما سفارش نده اس  ،همان راهی اس که انبیاء ،اولیاء ،صدیقین
و نهداء در آن گام نهاده اند.
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زاد و توشه سفر آخرت
چنانچه رونن اس  ،سفر (آن هم یك سفر طوالنی) بدون زاد و راحله امکان پ ذیر نخواه د ب ود.
«زاد» یعنی آنچه را که انسان می نورد و می آنامد« ،راحله» یعنی مرکب .این راه آنچنان طوالنی اس
که نمی نود ،پیاده و پابرهنه رف  .لذا یك را حلهای می نواهد .تونه و زاد این راه همین تقواس

که

فرمود﴿ :تَزَوَّدُوا فَإِنَّ نَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى﴾.1
اما راحله این راه ،یعنی مرکب این راه «محب » اس  .آنک ه دوس

نان دان ص م و طه ارت

اس  ،یك مرکبی دارد؛ و آنکه با تقواس  ،یك تونه ای دارد .این تونه اگر کم بود ،آن رفقا ت أمین م ی
کنند .این راحله اگر لنگ بود ،آن رفقا جبران می کنند.
بنابراین ما اگر بتوانیم وارد این راه بشویم و چند قدم را طی کنیم ،بقیه راه را م ی ت وانیم ب ر روی
کمك این رفیقان حساب کنیم ،زیرا آنها رفقای نوبی هستند ،اینها نیز ما را رها نمی کنند ،ت ا اینک ه ب ه
«دار القرار» برسیم.

چگونگی رسیدن به آرامش پایدار به واسطه القای پروردگار
انسان با مردن به «دار القرار» وارد نم ی ن ود .اینک ه در قبره ا و ل و ه ای قب ر م ی نویس ند
«آرامگاه» ،به این معنا نیس

که آنجا آرامگاه واقعی اس  .بلکه مسیر و سرپل اس  ،یا ب ه نح وی م ی

توان آنجا را سکوی پرواز دانس  .از همین رو هیچ کس در قبر آرام نیس  ،بلکه دارالقرار ج ای دیگ ر
اس  .انسان باید اینقدر این راه را طی کند تا به لقاء اهلل برسد﴿ ،یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّ كَ ک ادِ إ إِل
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رَبِّ كَ

کَدْحاً فَمُالقیه﴾ .1این «کاد » ،میلیون ها درجه را به همراه دارد تا به «مُالقیه» برسد .وقتی به لقای ن دا
بار یافتیم ،آنجا «دارالقرار» اس  .اگر فرموده اس ﴿ :أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب﴾ ،2بدین معنا اس

که

ذکر نداس که انسان آنجا می آرامد .به بارتی تا دل به طمأنینه نرسد ،انسان به دار القرار نمی رسد.
اگر کسی مضطرب باند نمی توان گف

که به دار القرار رسیده اس  .ام ا م ا چ ه بخ واهیم ،چ ه

نخواهیم در نوسان و اضطراب و تالش و کونیم .اگر به لقای او رسیدیم ،آرام می نویم .اگر آرام ندیم،
دار القرار ما آنجاس  .این ذوات قدسی ،مخصوصاً وجود مبارک رسول گرامی (ص) و ام ام ص اد (ع)
هرگز ما را رها نمی کنند .فرمودند :نما با ما بانید ،ما رفقای نوبی هستیم؛ اینچنین نیس
رها بکنیم! اگر نما هم بر فر

ک ه ن ما را

ما را رها کردید ،ما نما را رها نمی کنیم.

قرآن کریم به ما می گوید؛ راهی را بروید که در آن رفقای نوبی همراه نما باند ،زیرا ای ن رفق ا
نمی گذارند نما بیراهه بروید یا در راه بمانید﴿ ،وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفیقا﴾ .اگر راه دیگری رفتی د ،آنج ا راه
سب و لعن و طرد اس ؛ ﴿الْأَنِالَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ َدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقین﴾ 3ه ر راه ی ،غی ر از ای ن راه را
بروید ،یکدیگر را لعن می کنند .از همین رو در مورد جهنم می فرماید﴿ :کُلَّما دَنَلَ ْ أُمَّةٌ لَعَنَ ْ أُنْتَه ا﴾.4
بنابراین اینطور نیس که اهل جهنم کاری به یکدیگر ندانته بانند ،در آنجا نیز همدیگر را لعن می کنن د.
یعنی از هر جه در ذابند .ولی در راه بهش هر وق ما ،از حی
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تون ه ی ا راحل ه ،دچ ار نق ص و

کمبودی نویم ،آنها ترمیم می کنند؛ ﴿وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفیقا﴾.
البته ممکن اس این سؤال برای ما مطر باند که چگونه ممکن اس که ما با پیغمبر (ص) یا اومه
طاهرین (ع) همسفر بانیم؛ چراکه آنها انسان های رنی اند .پاسخ این اس

که درس

اس

ک ه آنه ا

انسان های رنی هستند؛ اما به دلیل وسع راه و فراگیری کَرَم و رحم آنها ،همه را در بر م ی گی رد.
راه قرب الهی آنچنان گسترده اس که در مورد آن فرمودَ ﴿ :رْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْ ﴾1؛ مساح ای ن
راه به اندازه کل نظام کیهانی اس  .این نظام کیهانی نیز آنقدر وسیع اس که ندای س بحان فرم ود :ی ك
بخش آن را نما می بینید؛ اما یك بخش دیگرش برای نما دیدنی نیس ؛ ﴿فَال أُقْسِمُ بِم ا تُبْصِ رُون * وَ
ما ال تُبْصِرُون﴾ .2اینکه در روایات مربوط به بهش دارد که مؤمن در قیام  ،من زلش ب ه ق دری وس یع
اس که اگر همه اهل دنیا مهمان او بشوند ،جا دارد؛ یعنی االن اگر  7میلیارد بشر روی زمین زندگی م ی
کنند ،و یك مؤمن انشاء اهلل بخواهد این  7میلیارد را پذیرایی کند ،می تواند .یك چنین نان ه ای اس

.

آن وق چنین راهی زیر پونش این بزرگواران اس و انسان اگر در راه بماند ،آنها ترمیم می کنند.

تبعیت از «احسن االقوال» ،شرط ورود به راه اولیاء
اکنون باید این مطلب را بررسی نماییم که نرایط ورود ب ه ای ن راه چیس

ذات مق د

رس ول

گرامی (ص) فرمود :نما حرف ها و مکتب ها و آراء گوناگون را بشنوید ،اما بهترین آنها را انتخاب کنید؛
﴿فَبَشِّرْ ِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه﴾ 3این پیام نداس
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و کامال رونن اس و هیچ ابه امی

و اجمالی ندارد .به ما بگوید :نودتان بروید ،بگردید؛ «احسن االقوال» را پیدا کنید .بعد فرمود :اگ ر م ن
را قبول دارید به نوان اینکه ﴿وَ مَنْ أَصْدَ ُ مِنَ اللَّهِ قیال﴾ ،1و ﴿وَ مَنْ أَصْدَ ُ مِنَ اللَّهِ حَدیثا﴾ ،2من به نما
می گویم که «احسن االقوال» قول و منطق کسی اس که مردم را به اهلل د وت می کند؛ ﴿وَ مَ نْ أَحْسَ نُ
قَوْلًا مِّمَّن دَ َا إِل َ اللَّهِ وَ َمِلَ صَلِحًا وَ قَالَ إِنَّن ِ مِنَ الْمُسْلِمِین﴾3؛ این هم صغرای قی ا  ،آن ه م کب رای
قیا .
در سوره زمر فرمود :به دنبال «احسن االقوال» بروید ،در این سوره فرمود« :أحسن األقوال» ،قول،
سیره ،منطق ،گفتار و رفتار رسول اکرم (ص) اس  .رسول ندا نیز صریحاً گفته اس

ک ه﴿ :أد وا إل

اهلل﴾4؛ من هم مردم را به اهلل د وت می کنم.

گفتار و رفتار خوب ،زمینه فراهم ساختن (أحسن األقوال)
«احسن االقوال» در واقع به معنای «احسن السیر» ،نه یعنی بهترین حرف! لذا در آنجا ک ه فرم ود:
﴿فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه﴾ ،نه یعنی کسی که حرفش بهتر اس ! زیرا در این گون ه م وارد ق ول ،در مقاب ل فع ل
نیس  .بلکه قول در اینجا به معنای فعلی اس که همراه با قول باند .ممکن اس

کس ی ن عار ن وب

بدهد .این نوب حرف می زند؛ اما نوب مل کردن ،مقوله دیگری اس  .قرآن کریم مش خص ک رد ک ه
منظور ما از این قول ،قول در مقابل فعل نیس ؛ بلکه قول به الوه فعل اس  .آن کسی که ن عار ن وب
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می دهد ،حرف نوب می زند ،تبلیغ نوب می کند؛ امّا در موقع مل دس و پایش می لرزد؛ او «أحسن
القول» ندارد﴿ .مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ دَ ا إِلَ اللَّهِ وَ َمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنی مِنَ الْمُسْلِمین﴾؛ یعنی منطقش
این باند.
پیامبر در مورد راه و سیره نود فرمود﴿ :قُلْ هَذِهِ سَبِیل ِ أَدْ ُواْ إِل َ اللَّهِ َل َ بَصِ یرَ ﴾؛ یعن ی م ن
مردم را به اهلل د وت می کنم ،پس رفتار ،سیره و سن من «أحسن االقوال» اس ؛ اما بهره ای که ما باید
ببریم این اس

از این بخش از آیه نریفه اس که فرمود ﴿وَ مَنِ اتَّبَعَن ﴾؛ کسانی که همراه م ن هس تند،

آنها هم همین کار را می کنند .یعنی کار من را انجام می دهند ،لذا به قدری وارسته اند که با سیرتشان ،ب ا
سن

نان ،با رفتار و گفتارنان مردم را به اهلل د وت می کنند.
بزرگان معتقدند این که به «اهلل» د وت می کنند ،بدین سبب اس

ک ه «اهلل» اس م ا ظ م اس

،و

جامع همه اسماء می باند .برنی هستند که با د ا و طلب مغفرت ،مردم را د وت م ی کنن د .ای ن ک ار
گرچه مفید و پسندیده اس

اما آنها در واقع مردم را به «رحمان» د وت می کنند نه به اهلل .بعضی هستند

که سخنان المانه دارند ،مثل محققان حوزه و دانشگاه؛ کتاب لمی می نویسند ،تحقیق لمی م ی کنن د،
هدایتگر مردمند ،اما آنها هم مردم را به اهلل د وت نمی کنند ،بلکه به « لیم» د وت می کنن د .کس ی ک ه
کتاب میق لمی نونته و ما از لمش استفاده می کنیم؛ او ما را به لیم د وت م ی کن د ،او م ا را ب ا
سواد می کند .اما باید متفطن این نکته بود که با سواد ندن و الم ندن نیمی از راه اس .
آن کسی که ما را اقل می کند؛ یعنی طوری ما را تربی می کند که در موقع آزمون ،دس و پ ای
ما نمی لرزد ،او کسی اس که ما را به اهلل د وت می کند .این اسم ،جامع ب ین رحم
دیگر اسمای الهی اس .

 ،ل م ،ق درت و

فرمود :من مردم را به رحمان د وت نمی کنم که فقط د اگو بانند ،مردم را هم ب ه ل یم د وت
نمی کنم که کار حوزه و دانشگاه دانته بانم ،من مردم را به «اهلل» د ودت می کنم .یعن ی اق ل ن دن،
الم با مل ندن ،امل با فهم ندن ،این کار من اس ؛ نما هم اگر بخواهید راه مرا طی کنید ،باید ای ن
راه را بیائید« .اد وا الی اهلل» نه «الی الرحمان» یا «الی العلیم»! ما هم در هم ین د اه ا ،در نمازه ا م ی
گوییم :راهی که به دیگران نشان دادی ،آن راه را به ما هم نشان بده.

