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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 (2ف  040ص  – 2ف  041مبحث دنیا و آخرت )ص 

سایه، محکوم، عالم خلق، سراب، عکس، های بنبست،  کوچه، سرازیری قبر، علیدنیا،  ها: کلیدواژه

 .االمر، امام زمان عالم امر، وادی امن، صاحب

 (1::0)به فریادمان برسد.  سرازیری قبر است. در سرازیری قبر علی دنیا 

به فریادت برسد. با این جمله آشنا  در سرازیری قبر، علی گویندمعروف است که می این جمله

خواهند کنند سرازیری قبر، یعنی موقعی که میها فکر میی اوّل مهم است. بعضیهستیم؛ منتها جمله

رویش لَحَد و خواهند او را در قبر بگذارند بگذارند داخل قبر. طرف مُرده است؛ حاال میجنازه را 

یم؛ ا هسمت قبر سرازیر شد ی تولّد، بهنه! ما از لحظه ه؛یعنی آن لحظ گویند سرازیری قبربچینند؛ می

شویم؛ این یک سرازیری تر میداریم به قبر نزدیکو شود ی عمرمان دارد طی مییعنی لحظه لحظه

محبّت  ؛تواند به فریاد ما برسداست که می ینندر این سرازیری، فقط امیرالمؤم ،است. حال

جریان زندگی . آموزی از امیرالمؤمنین ، معرفتالمؤمنین، فرمانبری از امیرامیرالمؤمنین

امیرالمؤمنیندر این سراشیبی، و  بردمیسمت قبر  ما را بهدارد که است  یی دنیوی ما، سراشیبی

 ست. دنیا ،به فریاد ما برسد. پس سرازیری قبرتواند  است که می

ست، چیست؟ اچیزی که در سرازیری قبر  -دانم بیشتر باز کنم یا نهنمی-این را فهمیدیم، که حال 

یعنی خواستی ؛ شاءاهلل ما هم جنازه شویم آید. انیعنی هیچ هنری ندارد؛ کاری از او برنمی ؛جنازه است
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از خودمان نداشته باشیم؛ نظریّه و تشخیصی از خودمان نداشته باشیم؛ تسلیم محض خدا باشیم. ما 

َي دَ َاْلم يِّتَ كَ َْلع ْبدَ ا َ هم جنازه باشیم. لَ َیَ ب  ْين  []الََْاْلغاس  َي شَغ ّسال  َك ْيف  عبد حقیقیِ خدا، مثل  1:اءَ ي  ق لِّب ه 

چرخاند. شوی به هر طرف که بخواهد، او را می شوی. مُردهی مُرده است بین دو دست مُردهجنازه

هیچ  ؛کند؛ تسلیم محض استاز چیزی استقبال نمی ؛جنازه از خودش نظریّه ندارد؛ مقاومت ندارد

اگر دنیا سرازیری قبر است، ما هم  کاری با او کردند، پذیراست. حال، خواستی از خودش ندارد. هر

پذیرای  ؛در زندگی جنازه باشیم؛ یعنی از خودمان دربرابر خدا نظریّه ندهیم شاءاهلل انشویم جنازه.  می

و جالل الهی، به هر سوی  آنچه را خدا پیش آورد، بپذیریم. بین دو دست جمال ؛مقدّرات الهی باشیم

فقیرمان کرد، غنیمان کرد، بیمارمان  ؛پذیرا باشیم ؛که خدا ما را غلطاند، ما هم به همان طرف بغلطیم

به قدرت رساند یا از قدرت پایین کشید، شهرت پیدا کردیم یا گمنام شدیم، ما را کرد، سالممان کرد، 

 هرچه بین دو دست جمال و جالل الهی .شدیمخوشنامی برایمان ایجاد شد یا تهمت زدند و بدنام 

پذیرای مقدّرات  ؛مثل یک جنازه. در این سرازیری قبر، ما هم جنازه باشیم ؛پذیرا باشیم پیش آمد،

 الهی باشیم.

 ( .15::1عالم خلق محکوم عالم امر است) 

ََ الاَ قرآن کریم فرمود:   َ  ُ ْل  َ یک عالم خلق که همین عالم کثرت است؛  دو عالَم داریم؛ 2.ْمرَ ااْلَ ََل ه َاْل

های عالم خلق همین عالم اسباب و مسبّبات و وسایل است؛ عالم تدریج و زمان است؛ اینها ویژگی

شما وقتی ، مستلزم تدریج است. ی در آنهر تحوّلو خلق، عالم زمان و تدریج است. هر چیز  است. عالمِ

 ،تدریج نهالی برویدبه ،آبیاری کنید ی سیب را بکارید،هباید دان ورید،دست بیاخواهید یک سیب بهمی

                                            

 ؛300 ص ،3 جزء مکیّه،فتوحات عربي،ابن ؛110 ص ،1 ج ارشادالقلوب، ديلمي، ؛101 ص ،11 ج البالغه، نهجشرح الحديد، ابي ابن .1

 .151 ص ،1 ج الغیب(،تفسیرالکبیر)مفاتیح فخررازی، و 100 ص ،1 جزء السّالکین،مدارج جوزيه،قیّمابن

 .51 ی آيه اعراف، ی سوره .1
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دریج تبعد در فصل مساعدش شکوفه دهد و بعد آن شکوفه به ین نهال به درخت ستبری تبدیل شود،ا

خواهی برسی، سببی دارد. آن به سیب تبدیل شود. این مال عالم خلق و تدریج است. اگر به سیب می

تابد؛ اکسیژنی که در فضاست؛ آبی که پای است؛ خورشیدی که می درخت الزم است؛ آن شکوفه الزم

تمام اینها شرایط و اسباب و  .شودکه داخل خاک است و جذب درخت می  درخت هست؛ مواد غذایی

؛ عالم شرایط است؛ عالم رسیدن به آن سیب است. پس عالم خلق، عالم اسباب و وسایل است وسایلِ

َ ااْلَ الاَ ن عالم خلق است. امّا یک عالم دیگر هم فرمود: عالم زمان است. ای تدریج است؛ َ  ُ ْل  َ  3؛ْمرَ َل ه َاْل

. عالم امر، عالم زمان نیست؛ عالم تدریج نیست؛ عالم اسباب عالم امر استکه هم داریم دیگر یک عالم 

یز چیز در لحظه است و هر چ عالم مشروط بودن هر چیز به مقدّمات نیست. آنجا همه و وسایل نیست؛

ل ْمٍحَب اْلب ص رَ اّلَََاَ اَْمر ناَ اَمَََ  تبط است. در عالم امر، زمان نیست:ی خدا مربا ارادهمستقیماً  َك  ٌة د  مثل  4؛اح 

آنجا متّکی بودن به مقدّمات و اسباب و  .در آن نیستاصالً زمان و تدریج  است؛ یک چشم به هم زدن

ْيًئاََراَ اَذاَ ْمر ه َاَ اَنَّماَ وسایل هم ندارد. فرمود:  َش  َك ْنَف  ي ك ونَ اَ اد  َل ه  این امر است. هیچ مقدّماتی که  5.ْنَي  ق ول 

تخم را بکارد، آبیاری کند، نهال شود، درخت شود، شکوفه دهد، میوه شود، برسد و یک سیبِ رسیده 

َذا َ :است گونهدست بیاید، دیگر اینها نیست. در عالم امر اینبه ََراَ ا ْيًئا َش  َاَ اد  َي  ق ول  َف  ي ك ونَ ْن َك ْن اینها . ل ه 

 های عالم امر است.ویژگی

که در عالم  چیزهایی صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی!ی عالم امر است. گفت: عالم خلق، سایه

مثل سایه و عالم خلق و امر . ی حقایقی است که در عالم امر است و رقیقه بینید، نازلهخلق می

سایه است.  ی چیزهایی است که در عالم امر است. سایه، تابع صاحب هسایعالم خلق، . است سایه صاحب

                                            

 .51 یآيه اعراف، یسوره .3

 .50 یآيه قمر، یسوره .1

 .21 یآيه يس، یسوره .5
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هرجا در این صورت، تان روی زمین بیفتد،  تان روی دیوار بیفتد، سایهسایهو اگر شما جایی بایستید 

کند. سایه، تابع ی شما هم روی دیوار یا زمین، دنبال شما حرکت میشما حرکت کنید، سایه

طورکه سایه، محکوم علّت است. عالم خلق، محکوم عالم امر است. همان ، تابعِسایه است. معلول صاحب

تحت حکم و حاکمیّت عالم امر  سایه است، عالم خلق و عالم کثرت هم محکوم و به تبعیّت از صاحب

اش را افتد که سایهافتد، اصلش آن باالست. آن باال، اتّفاقاتی مییعنی هرچه این پایین اتّفاق می است؛

 چیز ریشه در عالم امر دارد.  بینیم. همهها میپایین به این صورت

وقت  اگر کسی در سلوک خودش بتواند از عالم خلق خارج شود و به عالم امر راه پیدا کند، آنحال، 

طور اتّفاق چیز باید همین افتد، دقیقاً درست است؛ همهی اتّفاقاتی که دارد میبیند که همهآنجا می

کسی به عالم اگر بیند. با چشم شهود باطنی میآنجا کمیّت عالم امر بر عالم خلق را خودش بیفتد. حا

، ولیّ اعظم خدا، بیند. امام زماناالمر را هم آنجا می شود؟ صاحب دانید چه می امر راه پیدا کند، می

ََ ا َ االمر است. االمر است. ایشان اولی صاحب ْنك مَْااْلَ َیَلَ ا ََََ َط يع واَالرَّس ولَ ا ََط يع واَاهلل َ َم  االمر  ایشان اولی 6.ْمر 

؛ همان عالم امر است. که ]در موردش سخن گفتیم[ االمر است. این امر، همان امر است است؛ صاحب

ی عالم، در دست امام ی امور همهدر آن عالم، غیبت وجود ندارد. امام که آنجا غایب نیست. سررشته

است. شما در دنیا  ن هم امام زمانآن است، فرمانروایش همین اآلی جایی که اینجا سایه است. آن

ن است؛ آن کشور آجمهورش  ن است؛ آن کشور رئیسایاین کشور پادشاهش که کنید نگاه می

فقط ی زمین، نه کلّ عالم خلقت، نه فقط کره]توجّه کنید![ زمامدارش آن است. کلّ عالم خلقت، 

 ی اینها همهشیری، تمام جهان خلقت، تمام عالم خلقت،  راهکهکشان فقط ی شمسی، نه منظومه

ی کارها از دست االمر است. پس ببین سررشته و فرمانروای عالم امر، صاحب محکوم عالم امر است؛

ی چیز تحت فرمان و اراده چیز در دست خودشان است. همه بیرون نیست؛ همه خدا و امام

                                            

 .55 یآيه نساء، یسوره .6
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افتد مگر ید و این حقیقت را دید. یک سر سوزن هیچ اتّفاقی نمیآنهاست؛ منتها باید به این معرفت رس

گویید حسن کرد؛ حسین کرد؛ این پایین است که شما می اینکه ولیّ امر خدا اذن دهد و اراده کند.

چیز تحت حاکمیّت و  االمر است. همه چیز در دست صاحب الواقع همه شهین کرد؛ مهین کرد؛ امّا فی

 از دست خدا بیرون نرفته است. پس عالم خلق، محکوم عالم امر است.  چیز اقتدار اوست. هیچ

 عالم خلق یعنی دنیا، جهل در جهل است و عالم امر مربوط به خدا و پیامبر و ائمه 

است و نور در نور است. عالم امر وادی امن است. هر جا با دل یعنی با محبّت و والیت و 

کند. االمر را مالقات میصاحب ،ه به عالم امر وارد شدوادی امن است. هرک ،ایمان وارد شدیم

است. « فهمممی»و « دانممی»اش است؛ ولی عالم امر، همه« دانمنمی»اش عالم خلق، همه

 (:::00) شما بین این دو عالم هستید.

است  عالم خلق یعنی دنیا، جهل در جهل است و عالم امر مربوط به خدا و پیامبر و ائمه

 آنجا کجاست؟ آنجا نور .ظلمت است ؛جهل است ؛ تاریکی است؛اینجا سایه است و نور در نور است.

به عالم امر راه پیدا که یعنی کسی  عالم امر، وادی امن است؛اهی است. آگ است؛ روشنایی است؛

نجا حاکم آکند، دیگر در امان الهی است؛ در امن الهی است؛ چون غیرِ خدا و غیرِ ولیّ خدا، کسی 

اهلل ببرد، در امنیّت  ی والیت خدا و ولیّخودش را زیر سایهکه کسی  ای نیست.نیست؛ کسی کاره

َا ََك ل م ة َالفرمودند:  برد. امام رضامی سر مطلق به ْصنَ َالََّاَ ٰله  ْصنَ َیاهلل َح  َح  َم ْنَع ذا ََیف م ْنَد خ ل   7ی.ابَ م ن 

َاهلل َاَ ٰله َا ََالکسی وارد حصنِ اگر این وادی امن است.  شد، دیگر در امن است؛ در امنیّت مطلق است. الَّ

َع لَ َ الفرمودند:  َ یَِّي ة  ْصنَ طيب َاَ ْبن  َح  ْصنَ َیال ٍب َح  َد خ ل  ْن َع ذا ََیف م  َم ْن وارد قلمرو والیت که کسی  8ی:ابَ م ن 

                                            

 .117 ص ،15 ج بحاراالنوار، مجلسي، و 15 ص توحید، صدوق، ؛10 ص ،رضا امام صحیفه (،هشتم)امام موسيبنعليّ .7

 .116 ص ،35 ج بحاراالنوار، مجلسي، و 101 ص ،3 ج مناقب، شهرآشوب،ابن ؛135 ص امالي، صدوق، .2
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شد، او هم به وادی امن راه پیدا کرده است. هر دو، یکی است. پس عالم امر، وادی  امیرالمؤمنین

ای  یی داریم؛ نه غصّه لذا نه اضطرابی داریم؛ نه نگرانی ای نیست؛غیرِ خدا کسی کارهامن است. آنجا 

. در است ادهو نه حسرتی. هرچیز اتّفاق افتاده، به بهترین صورتی که قابل تصوّر است، اتّفاق افت داریم؛

آینده هم هرچه قرار است واقع شود، بهترین چیز قابل تصورّ است. پس نگرانی برای آینده چرا؟ غصّه 

ََ َخ ْو ٌٌَال کند:به گذشته چرا؟ مؤمن در امنیّت مطلق زندگی می نسبت ْمَ َ ن ونَ الَع ل ْيه  ْْ ْمَي   ُ َ.9  

وقتی این هم خبر خوش که  کند.االمر را مالقات می که به عالم امر وارد شد، صاحب هر

ای لحظهدیدار  آن حضرت، االمر، حاصل است. آنجا دیدار دیدار صاحب ،شاءاهلل وارد عالم امر شویم ان

ي ْتَع ْيٌنَبینیم. گفت: کنیم؛ آنجا دیگر دائماً ایشان را میهم نیست که بگوییم یک لحظه مالقات می عم 

عالم امر راه پیدا  که بهمخفی نیست. کسی یک لحظه او  ور باد!، کای که تو را نبینددیده 10:اكَ الَت َر

َ ْجه َاهللَ اَيْ ن ماَ فَ کند،  -لحظه مخفی نمی بیند. یک اهلل را می هر طرف رویش را بگرداند، وجه 11؛ت  و لُّواَف  ث مََّ

 االمر است.  اهلل کیست؟ ولیّ امر است؛ صاحب شود. و وجه

است.  «فهمممی»و  «دانممی»اش است؛ ولی عالم امر، همه «دانمنمی»اش عالم خلق، همه

کند؛ قبالً هم دارد همین برزخ را طی می بیت یعنی دوست اهل شما بین این دو عالم هستید.

ی خدا را در عالم ایم. نه صددرصد اسیر اسباب و وسایل هستید که خدا را نبینید؛ اراده برایتان گفته

نه و چیز اسباب و وسایل نیست.  ای است؛ همهینید که خدا هم در عالم کارهبنبینید؛ نه! باالخره می

 ایم که اصالً اسباب و وسایل نبینیم. گفت:صددرصد به جایی راه پیدا کرده

                                            

 .61 یآيه يونس، یسوره و 161 یآيه بقره، یسوره .5

 یعرفه  دعای از بعد مناجات الجنان، مفاتیح قمي،محدّث و 63 ص ،1 ج وافي، کاشاني،فیض ؛116 ص ،55 ج بحاراالنوار، مجلسي، .10

 .7حسین  امام 

 .115 ی آيه بقره، ی سوره .11
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 کن ای خواهم سبب سوراخ دیده

                    

 تا سبب را برکَند از بیخ و بُن 

 

ی خدا را در  طور مطلق حاکمیّت ارادهوسایل را اصالً نبینیم و بهایم که اسباب و  هنوز به آنجا نرسیده

شنویم، داریم از هر حرفی می ؛کندی کارها را میاهلل است که دارد همه عالم ببینیم. ببینیم ولی

ایم. بین این نرسیدههم هنوز گیریم. به اینجا اهلل می گیریم، داریم از یدشنویم؛ هرچیز میاهلل می لسان

است. از دنیای صِرف، از جهل صِرف، از  بیت سیر دوست اهل رویم. این برزخِعالم داریم راه میدو 

شاءاهلل این  رود. انسمت نور صِرف و آگاهی صِرف می ظلمت و تاریکی صِرف، حرکت کرده و دارد به

طی  بیت تر به برکت اهلالطّلوعین است، هرچه سریع ی بین شب دنیا و روز قیامت که بینفاصله

 شود. 

 بست است و اهل دنیا همه سرشان به دیوار ته کوچه خورده، سر و  های دنیا همه بنکوچه

 (2::05گردند و همین برای عبرت ما کافی است. )دست شکسته برمی

کی یبینید دیگر؛ اش نرسیده است. میکس در دنیا به خواستههیچ بست است. های دنیا، بنکوچه

های سیاسی و امثال اینها دویده؛ آخر عمر یک عمر دنبال پُست و مقام و موقعیّت رفته دنبال قدرت؛

گوید آقا اشتباه سرش خورده به سنگ، سرش به دیوار ته کوچه خورده، برگشته؛ می !نگاهش کن

دو زده، تا  سگ ؛یک عمر را تلف کردم. یکی، یک عمر دنبال پول درآوردن، دویده است هودهکردم! بی

گوید آقا اشتباه می ثروتش را روی هم بگذارد. آخر عمر نگاهش کن!که شده،  حالل، هرطورحرام یا 

بست است. در دنیا دنبال هرچه بروی، ته  اش بنهای دنیا همهارزید. کوچهکردم؛ اشتباه کردم! نمی

اهشان نگاگر اند، ی کسانی که دنبال دنیا دویدهگردی. لذا همهخورد و برمیکوچه سرت به سنگ می

هایشان شکسته است؛ خالصه به دیوار ته کوچه اند؛ کلّهبینی سرهایشان را پانسمان کردهمی ،کنی

اش را با خدا بُرید. گفت گردند. اآلن دنیای غرب را ببینید. رابطهاند؛ همه دارند برمیخورده و برگشته

دنیای صِرف؛ خدا هیچ؛ سکوالریزم؛ گفت الئیسیته؛ گفت زندگی بدون خدا؛ گفت اومانیسم؛ گفت 



 

 

 

 

8 

ببینید سرشان به  حاال دنیای غرب را نگاه کنید!همه را کنار گذاشت. خدا مُرده است!  ،نیچهقول  به

گرایی که در دنیای غرب ایجاد شده،  گردند؟ این موج معنویّت سنگ نخورده است؟ یکی یکی برنمی

هایی  ها در غرب، کتابرین کتابتسمت متافیزیک، موج بسیار عظیمی است. پرفروش این بازگشت به

یای غربی که در همان دن شود؛روحی و امثال اینها نوشته میبه متافیزیک و مسائل  است که راجع

گفتند متافیزیک، دروغ است. ببینید سرشان به دیوار ته کوچه نخورده و  گفتند روح، قصّه است؛

بست است. فکر  بناش همههای دنیا کوچه ،جوری هستند. پسی اهل دنیا اینگردند؟ همهبرنمی

مقدار  دهد. نه! یکبتواند بینهایت ادامه ای دارد که تهش در رو دارد و انسان مینکنید که مثالً کوچه

 گردی. خورد به ته کوچه و برمیسرت می ،رویمیکه 

 نیهمو  گردندیته کوچه خورده، سر و دست شکسته برم واریهمه سرشان به د ایاهل دنو 

جوری  هدیگران که رفتند چکن مهم است. حاال نگاه  ی آخر این جمله .است یعبرت ما کاف یبرا

بینی هرکس رفته، سرش به دیوار ته کوچه خورده ای که میدیگر تو در این کوچه نرو! کوچهپس ؟ اند

روی؟ عبرت بآن خواهی داخل آید، چرا تو میگردد و بیرون مین با سر و دست شکسته دارد برمیو اآل

به آن او را کند؛ کدام انسان را سیراب نمی ها، هیچبگیر! عبرت بگیر! تو نرو! بدان که این کوچه

به  رساند. آن عطش بینهایتی که در هستیش است که عطش نسبتی حقیقی وجودیش نمیخواسته

. با مقام شودسیراب نمیبه غنای مطلق  آن عطشِبا پول جمع کردن، شود[.  ]برطرف نمیخداست، 

و به خداست  شود. این عطش، عطش نسبتبه قادر مطلق، سیراب نمی دست آوردن، آن عطشِ نسبتبه

در سراب دنیا، آبی برای سیراب کردن این عطش نیست. لذا حاال که دیدی دیگران رفتند و ناکام 

رََّتجربه کنی؟! گفت: آن را خواهی دوباره برگشتند، تو چرا می َاْلم ج  َالنََّبَ م نَج رَّب  کسی  ة :امَ دح لَّْتَب ه 

 آید؛ و سزاوار ندامت هم هست؛د میای را دوباره برود تجربه کند، ندامت بر او فروشده که چیز تجربه

هایی که یک عمر های دیگران درس بگیر! آخر عمرِ این انسانپشیمان خواهد شد. ببین! از تجربه
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های آخر عمرشان چه ببین در آن سال !دهندجان می دنیا دویدند را نگاه کن! ببین چگونه دنبال

بستی که آنها رفتند را تکرار هایی دارند! همین را ببین! دیگر انسان آن راه بنها و پشیمانیندامت

 نکند. 

 لَّٰاَلَ ّنَاَ گردد. بست است. لذا هرکه داخل این کوچه شود، باالخره برمی ی بن دنیا کوچه ََ اَّنَا ََه َ
ع ونَ ل ْيه ََراَ   (20:21) 12.اج 

گردیم. سوی خدا برمی لذا دوباره به ؛رسیمبست دنیا به خدا نمیی بنهستیم، در این کوچه چون ما لِلّه

َل لَّٰ :مال خداییم؛ مال دنیا نیستیمما   .ما خدایی هستیم؛ ما دنیایی نیستیم؛ ما مال اینجا نیستیم ه .ا نّا

ََ لَّٰل ََاّنَاَ کند. ما مال اینجا نیستیم.  کند؛ سیراب نمیاینجا ما را ارضاء نمی َ َّنَا ََه  ََراَ ا ع ونَ ل ْيه  لذا اگر  .اج 

ی وجودمان در آتش فراق او ای که همهوصال آن محبوبمان، محبوب ناشناختهرسیدن به  گمانِ به

ی مقام، در  ی پول، در کوچهی دنیا، در کوچهرفتیم در کوچهعوضی قرار است، سوزد و بیدارد می

ها، باید بدانیم که ته کوچه، او نیست؛ آن معشوق  ی هرچیز دیگری از دنیایی ی جمال، در کوچه کوچه

َّنَاَ ها نیست. کدام از این کوچه ها نیست؛ در هیچ ما در این کوچه ََراَ ا ع ونَ ل ْيه  -. اگر هم رفتیم، برمیاج 

سمت خدا.  گردند به گردند؛ برمی باالخره برمی مانند؛کدام در دنیا متوقّف نمی گردیم. اهل دنیا، هیچ

-از تجربهی مکرّر تلف کند،  منتها چه بهتر که انسان قبل از اینکه این عمر ارزشمند را برای یک تجربه

جای اینکه بخواهد یک  به ؛سوی خدا استفاده کند از فرصت عمر برای رفتن به ی دیگران بهره بگیرد؛

فرصتی دیگر ]برای چنین کسی[  .بخواهد برگردد وزند، بعد ببیند نشد دو ب عمر برود دنبال دنیا سگ

که است این فرصتی برای لذّت وصال و لقاء الهی نیست. پس بهتر  سوی خدا نیست؛ برای رفتن به

 انسان عبرت بگیرد. 
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 های آخرت انتهایش باز است. سخاوت از غنای بست است؛ ولی کوچههای دنیا بنکوچه

 (:22:2). رسد و ... آورد، شجاعت به قدرت خدا میخدا سر درمی

از غنای خدا سر  سخاوتی آخرت است. آخرت یعنی روح. آخرت یعنی باطن شما. سخاوت کوچه

شخصی که شجاع کند. شجاعت، ی کرم و غنای الهی وصل مییعنی شما را به گنجینه آورد؛درمی

را به  رت است؛ کماالت روحی است. اینها انسانهای آخاینها کوچه رساند.را به قدرت خدا میاست 

صورت بینهایت و  چون هر خُلق خوبی که در بشر قابل تصوّر است، به رساند؛مخزن این کماالت می

مطلقش در خداست. اگر عفو و بخشش خوب است، عَفُوّ مطلق و غفّار مطلق، خداست. لذا اگر تمرین 

شوی. اگر جود آوری؛ مظهر عفو الهی میدرمی از آنجاکم سر عفو کردی، کمتمرین  ،بخشندگی کردی

شوی. اگر قدرت روحی آوری؛ مظهر صفات خدا میدرمی ا، سر از جود و کرم خدخرج دادی و کرم به

آوری. به آن گنجینه، به آن خزینه، به خرج دادی، شجاعت به خرج دادی، سر از قدرت الهی درمی  به

ناَ ٍءَیَْْنَم ْنَشَ ا ََََ  :ی اوستی نازلهیی که در ما هست مرتبهکه چیزهارسی  میآن خزانه و گنجی  اَاّلَع ْند 

ََ ََ خ  َ َمَائ ن ه  َِّل ه  َن  ن   َم ْعل وٍٍَاّلَاَ ا ٍر اش پیش ماست؛ پیش چیز نیست مگر اینکه خزانه فرمود هیچ 13:َب ق د 

َِّل ه َمَََ خداست.  ٍرَم ْعل وٍٍََاّلَاَ اَن  ن   ی به اندازه ست؛ی آن اشماست، نازلهدر دست من و چیزهایی که  .ب ق د 

آورد؛ از  ادامه دهد، از گنجینه سر درمیو کسی همین نازله را بگیرد اگر معیّنی، نازل شده است. لذا 

به خدای  ؛رساند های آخرت، انتهایش باز است. انسان را به مقصد میآورد. پس کوچهخزانه سر درمی

 رساند.  متعال می

 چیز دنیا عکس است. نکند دستت را دراز کنی که مقوّایی که  یا، همهریاست دنیا، مال دن

 (42::2ها روی آن است را برداری و بخوری. )عکس خوراکی
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که  ایمبارها این بحث را با هم کردهعکس است.  ؛این عالم، عکس است. هرچه هست، جلوه است 

الم، آیینه است؛ تاالر آیینه این عبینیم، عکس است. بینیم، هرچه زیبایی میهرچه در این عالم می

 پایین افتاده است. گفت:  ست کهباال مثل نمایشگاه تابلوهای نقّاشی است. عکس حقایقِ است؛

 این همه عکس می و نقش نگارین کهه نمهود  

                    

 دیهک فههروغ رخ ساقیسههت کههه در جههام افتهها  

 

دود؟ عکس، انسان را سیر انسان دنبال عکس می ،عکس است که از آن باال، پایین افتاده است. حال

ی جمال خداست، بیاید  ی قدرت خداست، تشنه ی غنای خداست، تشنهکند؟ انسانی که تشنهمی

دهد؛ چون عکس غنای خدا، در پول افتاده است؛ این پول، بویی از غنا می !دنبال عکس اینها بیفتد؟

عکس اسکناس هزار تومانی را به اگر من ارد. امّا عکس است؛ باالخره عکس شباهتی با صاحبِ عکس د

اگر خورد! گویید آقا این عکس است! این به درد نمیخرید! میشما بدهم، یک تومان هم از من نمی

دهید؟! میتکّه مقوّا به شما بدهم، چقدر به من پول  ی تمام بهار آزادی را، روی یک عکس یک سکّه

پول را با  د عکس را با صاحبِ عکس عوضی نگیر!ندارد! لذا فرموعکس که هنر خودِ صاحبِ عکس را 

ن دنیا را با جمال خدا عوضی زیبارویا و مقام را با قدرت خدا عوضی نگیر!پُست  !غنای خدا عوضی نگیر

ی قدرت تشنه ی غنای بینهایت الهی است؛؛ تشنهی جمال بینهایت الهی استروح تو، تشنه نگیر!

جای اینکه سیب را بخوری، یک  ینها عکسند. لذا چه گفت؟ گفت نکند عوضی بهبینهایت الهی است. ا

تکّه مقوّایی که رویش عکس سیب است برداری گاز بزنی! یعنی دنبال دنیا بروی، عوض اینکه دنبال  

 حقیقت و دنبال خدا بروی. 

  رسید وقتی به آن  رود.کند آب است و دنبال آن میمیدنیا سرابی است که تشنه خیال

 (21:00رسد. )صورت باران به او می بیند آب نیست. تا مکث کند رحمت خدا بهمی
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س ب ه َالظَّْمآنَ ك س َر :که همین تعبیر قرآن است ْْ َي  مثل سرابی در دشت وسیع و تفتیده و  :اءًَمَاٍبَب ق يع ٍة

گمان اینکه اگر به این  بهدود پندارد. با تمام قدرت میکام از دور، آن سراب را آب میداغی که تشنه

ْيًئارود. امّا وقتی به آن رسید چه؟! شوم؛ عطشم از بین میبرسم، سیراب می َش  ْده  َي ج  بیند می :ل ْم

ای که سراب را دیده بود رساند، خودش را به نقطهو همه دوید  چیز نیست؛ آبی در کار نیست. این هیچ

به آن برسی، اما اگر ی آب دارد؛ سراب است. از دور جلوهچیز نیست. دنیا این است؛ دنیا  بیند هیچمی

گویی آقا اگر من صد میلیون تومان پول داشته باشم، دیگر به کند. میتشنگی را سیراب نمیاصالً 

 رسی،به صد میلیون می کنی،دوی، جان میدهد. میگونه نشان میرسم. از دور اینخاطر می آرامش 

، دیگر گویی حاال اگر یک میلیارد تومان داشته باشمخاطر؟! می  ام آرامشبینی ای داد بیداد! کدمی

و به یک دوی  می دیگر هیچ آرزویی در زندگی ندارم. ؛خیالم راحت استدیگر  خواهم؛ چیز نمی هیچ

بزرگترین  بینی باز هم عطشت سیراب نشد.، میرسیدیوقتی  امّا اینها سرابند. رسی؛میلیارد هم می

-ی عمرشان از حرص برای اضافه کردن ثروت، دست برمیثروتمندان دنیا را ببینید! تا آخرین لحظه

ی خدا تشنه ی غنیّ مطلقند؛. آنها تشنهروحشان سیراب نشده استکه دهد دارند؟! این نشان می

ند کمیّت ثروتشان کنگمان می گردند.دانند. در سراب، دنبال آب میها، خودشان نمیتند. بدبختهس

هرچه هم رقم  تواند سیراب کند!غنای بینهایت میتو را  شود.که اضافه شود، روحشان سیراب می

عکس یک لیوان اگر یک عکس است. باید به خود آن آب برسی.  !نهایت نیستکه بی ثروتت باال برود

ْيًئارسد، میکند؟! فرمود وقتی به آن آب را بدهند دست شما، تشنگی شما را برطرف می ْده َش  َي ج  ، ل ْم

هَ َََ چیز نیست.  بیند هیچمی َاهلل َع ْند  بیند. وقتی فهمید سراب خدا را میو کند می یوقت تأمّل آن 14:َ ج د 

-او می صورت باران به بیند. لذا فرمود تا مکث کند، رحمت خدا بهوقت خدا را می است، آن  دنیا هیچ

وقتی [ یعنی ؛درس ]رحمت الهی به او میهمین عبرت بگیرد، اگر از ی یعن کند؛رسد و او را سیراب می
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 ره چشمش را به سراب بعدی نیندازد؛دید سیراب نشد، دوباو خودش را به این سراب رساند و دوید 

همه دنبالش دویدم  اینو که خیال کردم آب است  که فهمید این . همیندنبال سراب بعدی ندوددیگر 

و کند  یها هم مثل همین است. تأمّلی سراببقیّه]بفهمد که[ دیدم هیچ نیست،  ،رسیدمکه حاال و 

 ؛کندبارد و او را سیراب میدیگر دنبال سراب بعدی راه نیفتد. اگر تأمّل کند، باران رحمت خدا می

 کند.دیگر از فریفتگی دنیا نجات پیدا می کند؛؛ راه به خدا پیدا میکندیعنی خدا را پیدا می

های او عوضی نگیریم؛ ی ما این معرفت را عنایت کند که خدا را با جلوهدواریم خدای متعال به همهامی

بست دنیا، های بنچیز دیگر عوض نکنیم. کوچه با تجلّیّاتش عوضی نگیریم. و خدا را در زندگی با هیچ

 شاءاهلل.  ان !ما را گول نزنند و جذب خودشان نکنند

 

هُمَّ 
مْ  َصل ِ عَلٰ  َالل ٰ ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 


