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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

به نام او که "همه چیز " از اوست، مارا آفرید تا هر آنچه اراده اش که 
این  بشر  تا  نیست  توقفی  این ریختن  از  و  بریزد  به مخلوقش است  عشق 

"همه چیز" را بچشد، لمس کند، و به خود بیآراید. 

در این راستا از پستی و بلندی هایی باید گذر کرد، از فراز و نشیب ها که 
گاهی امان آدم را می برند و گاهی اوج، او را تا به افالک میبرند. و تا کجا 

برسد این خمیر مایه. 

را که  راه  اولیائش رسیدند، و  او. که  آینه ی  به  تا برسد  انسان  این  کال 
همان صراط مستقیم است پیمودند و جاده را صاف برای رهروانش میسر 
نمودند. حال میماند من و انتخابم، البته که در این ره خطراتی بس شکننده 
و بی رحم وجود دارد که اگر بدون استعانت خدای مهربان نباشد هرگز این 

ره پیمودنی نخواهد بود و به مقصد هرگز نخواهد رسید.

و اینها بازتاب و برداشت های شخصی که بر وجود این حقیر نشسته. 

دوست دارم آغوشم را عرض تمام عطاهایش و به طول عشقش بگشایم و 
او را در بغل بگیرم و دل سیر او را استشمام کنم و انرژی ام را مضاعف نمایم. 
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نکته ای الزم در مورد نوشته ها: 

در  نه  و  ترجمه  فضای  در  نه  نوشته ها  این  تمامی  اینکه  توضیح  جای 
تفسیر است بلکه آنچه به دل مینشیند و باعث انس بیشتر با قران خواهد 
بود میباشد و این حقیر اعتقاد دارم ؛ چینش این عبارات و کلمات با تامل و 
طمئنینه نگاشته شده، با تامل به این علت، با شتاب بیان نشده و گویی در 
انتخاب بوده چیدمان میشوند به همین خاطر طمئنینه به  انتظار عبارات و 
ارمغان دارند. ان شاءاهلل. مستند کالم اینکه: اهدوا الی الطیب. اهدء هم از 
هدایت سخن میگوید و هم از آرامش نتیجه اینکه این هدایت مایه ی آرامش 

خواهد شد. 

به سوی ّطیب که هم خانواده ی طبیب و ِطیب میباشد. 

و  با عجله  تو خواهد شد. هیچوقت  باعث مرهم  آرامش  و  این هدایت 
شتاب زدگی نمیتوانی به آرامش برسی. در آرامش روح ها طبیب وار درمان 

میشوند و به هدف اصلی اش میرسد. که همانا قربه الی هلل است. 
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نکایت چند از یافته ها 

فصل یک

صلوات و معنی آن 

در مورد صلوات و معنی آن که گفته میشود خدایا درود بفرست بر پیامبر  
و آل پیامبر ؛ اما در اصل معنا خیلی فرا تر  و وسیع تر و فراگیر تر است. 
دایره ی صلوات آنقدر گسترده و جهان شمول است که فقط در درود فرستادن 
خالصه نمیشود "صل" در عربی به معنی رسیدن است. وقتی به یک عربی 
ریشه اش  این تصلوا همان که  برسید  اینکه  تا  )حتی تصلوا(  بگوییم مثال 
"صل" که ما آن را درود معنا میکنیم. پس نتیجه میگیریم اللهم صلی علی 

محمد و آل محمد خدایا مرا برسان به پیامبر و آلش. 

زرق  پر  دنیای  در  و  خطیر  و  طوالنی  راه  که  است  همین  هم  واقعیت 
نمونه  الگو و  زیاد است پس رهرو و  را گم کنیم  راه  اینکه  احتمال  و برق 
میطلبیم و خداوند هم برنامه زندگی را با الگویش ارائه نموده است همین 
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است که از خدا رسیدن را به آنجایی که اولیائش رسانده خواهانیم و طالبیم 
آنها دستگیر هایی محکم و موثق و مطمئنی هستند. از آنها میخواهیم ما را 
به آنجایی که آنها رسیدند مارا برسانند و این است که میفرمایند تنها ذکری 
همان  وسعت  به  آن  برکات  و  دارد  جا  شود  گفته  بیشتر  هرچند  که  است 

رسیدن است که آنها پیمودند. 

نقطه ای  از  شکل ظاهرش  "ص"  این مطلب حرف  از  نکته جالب  یک 
شروع و بعد اوج میگیرد و دوباره فرود میآید و به همان جایی که بوده در 
کنارش قرار میگیرد و  "ص" نوشته و رسیدن هم انجام میگیرد که فراز و 
نشیب زندگیست ولی بالخره به همان جایی باید برگردی که بودی اما با 

یک کوله باری از افت و خیز ها

ولی باالخره میرسی. 

و این رسیدن با دو مایه مهیا میشود که این "ص" تا این رسیدن انجام 
شود و آندو نیست مگر. "کتاب اهلل وعترتی" )دقت و تامل انجام گردد(. 

و مبارک باشد این رسیدن را. و این میتواند گویای انا هلل و انا الیه راجعون 
باشد. 
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فصل دو

از سنت های اهل بیت 

یکی از سنت هایی که اهل بیت دارند، وقتی دست به جیب میکنند و به 
سائلی یا محتاجی یا مستمندی و نیازمندی میدهند،

اگر او نگرفت حال یا از روی کم رویی یا چیز دیگر. میفرمایند: این جزء 
عادات ما نیست چیزی را که بدهیم دوباره پس بگیریم و برگردانیم وقتی 

پولی از جیبمان خارج شد دیگر دوباره بر نخواهد گشت.

نکته ای که در اینجا وجود دارد و آن هم خیلی ظریف اینکه نه  تنها در 
این  و  برنگرداندن مصر  در  و  اصرار  دادن  در  بلکه  باشیم  دادن سخاوتمند 

شامل همه چیز میشود نه تنها فقط پول بلکه شامل هر بخششی میگردد. 

رفتار  این  از  و  زندگی گسترش دهیم  در  را  این سنت حسنه  باید  حال 
نهایت بهره و لذت را ببریم. 
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فصل سه

رابطه بین "سین"  و "صاد" 

ما در قران میخوانیم "وابتغوا الیه الوسیله" ) و جستجو کنید به سویش 
وسیله را (

در ابتدا "وابتغوا" به معنای با شدت و بدون فوت وقت و سریع این حرکت 
و این کشش انجام گیرد و اال کالم دیگری میفرمود: مثال "تفحصوا یا و 

تحققوا" یا کلمات دیگر. 

الیه به سویش و آن هم به سوی خدای سبحان. 

یعنی اگر بخواهی به سوی خدایت بروی ؛ شتاب کن در این راه به این 
وسیله ای که خود او معرفش میباشد و در واقع راه را و طریقش را او نشان 

میدهد و در این آمدن درنگ نکنید و آهنگ شتاب به خود بدهید.

و از این وسیله به سویم بیایید. 
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حال در مورد )صلوات( که قبال گفته شد در اینجا حرف )صاد( و رابطه 
تر  تمام  با شتاب هرچه  را نشان میدهد. حال وقتی  با )سین( خودش  اش 

وسیله را بگیریم تا چه شود ؟

را  میتوانند دستمان  آنهایند که  و  اند  به همان که رسیده  برسیم  تا  بله 
بگیرند و برسانند در واقع آنها همیشه آماده ی نوردهی اند و چراغ هدایتشان 
هر موقع در این راه شتاب کردیم و از آنها استمداد خواستیم حاضر در هدایت  

و رساندن میباشند.

در جای دیگر از قران کریم این رابطه ی )سین( و )صاد( زیبا تر نشان داده 
میشود آنجا که میفرمایند: "لست علیهم بمصیطر" که در بعضی از قران ها 
باال یا پایین )صاد( )سین( هم مینویسند. و مصیطر تسلط معنی میشود حال 

با صاد نوشته شده و ارتباط زیباییست که بیان میگردد. 

در این مسیر ) س( خانه به خانه باید رفت تا به مصیر برسیم و بشویم 
و همان بشویم که آنها رسیدند و با صلوات از آنها طالبیم که مارا برسانند. 


