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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 عبادت ی نظر انگیزهممراتب عبادت از 

 های عبادت؛ ترس دوزخ؛ طمع بهشت؛ حبّ الهی؛ عبادت آزادگان؛ دنیا، متاع غرور. انگیزه ها: کلیدواژه

راه طاعت و فرمانبری خدای متعال را در و  سپارد سر به عبودیت خدا می یعنی اینکه انسان ،تبادع

که گروهی را به راه  اینخستین انگیزه .باشد ستههای مختلفی برخاتواند از انگیزه می ،گیرد پیش می

، یک تصوّر اجمالی از تبعات بسیار سنگین و تلخ اخرویِ تمرّد از است بندگی و عبادت کشانده ،طاعت

ممکن بر اینکه  دالّیک احتمال ضعیف همچنین  واست فرمان خدا و سرکشی از عبادت و بندگی 

الزم  ،گذاردب بندگی خدا اهره برای اینکه کسی سر ب یعنی ت داشته باشد.چیزهایی واقعیّچنین  است

در  از طرفی همو  ،از قیامت و عظمت کیفرهای اخروی پیدا کند یاف و دقیقر شفّتصوّ نیست که حتماً

و یک احتمال مختصر ر اجمالی و یک تصوّ ،نه ؛یقین برسد ی باور نسبت به درست بودن اینها به مرتبه

ه تبعات اخروی معصیت و سرکشی در پیشگاه یک تصوّر اجمالی نسبت ب ام اگر .کندضعیف کفایت می

دنبال  هایی بهکه چه کیفر ر را نداریماین تصوّ الباًغما  .شودخیلی عوض میماجرا ، پیدا کنیم خدا

  سرکشی از بندگی خدا خواهد بود. وت معصی

چیزی  م،یگویکیفر عمل می الً این نکته را بگویم که تبعات اخروی عمل، یعنی آن چیزی که به آناوّ

کسی  یعنی مثل کیفرهای دنیوی و قراردادی بشری نیستند که مثالً ؛جدای از خود عمل نیست

 طور این کنند؛ میدر رابطه با او اجرا  یتنبیه وبرند موجب قانون او را می بعد به ،شود خالفی مرتکب می
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سمومی خورده کسی غذای م است کهمثل این . ذات خود عمل نهفته استدر  ،آن تبعات بلکه ؛نیست

، عملن ایتبعات  .شده استمبتال پیچه و بیماری  دل و درد به دل ،ثر خوردن غذای مسمومو در ا

 ،غذای مسموم خوردی و حرف ما را گوش نکردیتو گویند چون نمی .ن عمل نیستایجدای از  چیزی

وضعی خوردن غذای اثر اصالً  !نیست گونه این !دهیممی درددل به تو کنیم ومی تنبیه تو راحاال 

جدای از آن  چیزی ؛دل خودش نهفته است دریعنی  ؛ت غذایی استمبتال شدن به مسمومیّ ،مسموم

 نیست.

 ینیی روغیر از این ظاهر و پوسته ،این عالمدر چیز  همه همین است.ماجرا کیفرهای اخروی هم  در

درک  آن را ظاهری حواسّ باطن و حقیقتی دارد که ،ظاهری ما قابل ادراک است سواحکه با 

با  ؛ادراک کند راآن ین یی روپوسته و مُلک عالم تواندمی ما ظاهری ومُلکی  حواسّ .کند نمی

 ،ی را بشنویمتوانیم اصوات مادّمان میهایبا گوش ،میهای مُلکی را ببین توانیم صورتمان میهای چشم

 ،ین وجود مایی رومُلک و پوستهی را حس کنیم. حواس توانیم اجرام مادّمی خودمان یبا المسه

طور که  همان ؛ین نیستیی روم فقط همین پوستها عالَامّ م را ادراک کند.ین عالَیی روتواند پوسته می

به این قرآن  .م، ملکوت و باطنی نهفته استعالَ در ورای این مُلک و ظاهر م.یما فقط همین جسم نیست

 د قدرتدر یَ دست خدا و م درلک عالَمُ 1:اْلُمْلكُ   بَِیِدهِ   الَِّذی  تَباَركَ  فرمود: هم است؛ هاشاره کردموضوع 

چیز در ید  منزّه است خدایی که ملکوت همه 2:َشْیء    ُكل     َمَلُكوتُ   بَِیِدهِ   الَِّذی  ُسْبحانَ  فرمود: ، همستخدا

 روییناین ظاهر محسوس  چیزی باطنی غیر از یعنی هر ؛ملکوت دارد، َشْیء   ل  کُ پس  .قدرت اوست

و  .باطن ماستو که روح  ،ما هم ملکوتی داریم ،ملکوت دارد چیز همه در این عالَم طور که دارد. همان

 وجود دارد؛ ملکوت وجود ما هم شبیه این حواسدر  طور که ما در مُلک وجودمان حواسی داریم، همان
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ملکوت  ،دارد گوش ام که مُلکطور  همان ؛بدن ما چشم دارد، روح ما هم داردطور که  یعنی همان

ی را تواند طعم اجسام مادّمی ای دارد که طور که بدن ما ذائقه همان ؛شنوایی دارد یوجود ما هم قوّه

های ملکوتی را عمای دارد که طیعنی روح ما هم ذائقه ؛ای داردادراک کند، ملکوت وجود ما هم ذائقه

تواند صُوَر ملکوتی و می چشم ملکوتی ما ؛اصوات ملکوتی را بشنودتواند می گوش ملکوتی ما ؛چشدمی

ن یعنی اآل ؛ال نیستاین حواس ملکوتی فعّها انسانمنتها در غالب  .موجودات ملکوتی را ادراک کند

ا امّ ؛تواند مُلک وجود من را ببیند چشم مُلک شما می .بینید کنید، جز جسم من را نمیشما که نگاه می

]در شما ، ت وجود داردعنوان یک واقعیّ به چشم ملکوت کهآن چون  ؟چرا .بینیدرا نمیملکوت من 

 [فعّال نیست.

  یِلَك نُرِ ذٰ کَ قرآن فرمود:  .ها و زمین را دیدملکوت آسمان و آن چشم باز شد، در حضرت ابراهیم

و مُلک  .ها و زمین را نشان دادیمبه ابراهیم ملکوت آسمان ،گونه این 3:یَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْْلَْرضِ ِإْبراهِ 

را نشان دادند؟  ه چیزیچ به ابراهیم مّاا !می دیدندنمرود و شدّاد هم که ها و زمین را آسمانظاهر 

ها و زمین توانست ملکوت آسمانمیکه  بود ن چشمی که در ابراهیمآ .ها و زمین راملکوت آسمان

 قرآن خطاب کرده و .وجود داردبشر  یهمه دریعنی  ؛هست هم من و شما یدر همه ،ندیرا بب

ها و زمین نگاه به ملکوت آسمان این مردم چرا 4:َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْْلَْرضِ   یَأَوَلْم يـَْنظُُروا فِ  فرماید: می

جا  نداشت، ها و زمین را ببیند در مردم وجوداگر آن چشمی که بتواند ملکوت آسمان !؟کنندنمی

 توانال میؤاز این س ،پس .کنندالی کند که چرا مردم به ملکوت نگاه نمیؤچنین س نداشت خدا

بود و  طور که در حضرت ابراهیم همان ها و زمین را ببیند،فهمید چشمی که بتواند ملکوت آسمان
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ال فعّ لب مردمآن چشم در غا اآلن منتها ؛مردم هست یدر همهها و زمین را دید، ملکوت آسمان

 نیست. 

ظاهر اشیاء  طور که بدن ما چشمی دارد که یعنی همان است؛ آن چشم نابینا شده ،از مردم یگروهدر 

به همین ترتیب اگر ، توانیم ببینیمدیگر ظاهر عالم را نمی ،اگر در اثر یک حادثه کور شودو بیند را می

ه است اشاره کردبه این موضوع قرآن  .را ببیند تواند ملکوت اشیاءدیگر نمی ،چشم روح ما هم کور شود

 ،های ظاهرشان کور نیست چشم 5:الص ُدورِ  یفِ   یاْلُقُلوُب الَّت  ِكْن تـَْعَمىاْْلَْبصاُر َو لٰ   ِإنَّها ال تـَْعَمى: فرماید و می

توانند ملکوت گروه که نمی پس یک های دلشان کور است.چشم بلکه ؛خیلی هم تیزبین است

ولی دیگران که هنوز به  ؛خاطر این است که چشم باطنشان کور شده است هب ،را ببینند موجودات

توانند ملکوت اشیاء را ببینند این است که چشم نمی ت اینکهاند، علّکوری چشم باطن نرسیده یمرتبه

د. نمردم در خواب 6: نِیام    اَلّناسُ : ندفرمود پیغمبر اکرم .خواب رفته استه دل و روحشان ب

ا وقتی به خواب رفتید امّ ،بین و شهالیی هم داریدولو چشم تیز ،خوابدمیطورکه وقتی بدن شما  همان

های خواب رفت، پلکه روح هم وقتی که ب ؛بینیددیگر ظاهر اشیاء را نمی ،روی هم افتاد هاو پلک

 .بیندافتد و دیگر باطن اشیاء را نمیچشم روح روی هم می

ا امّ ؛دنتوانند باطن اشیاء را ببیننمی است، خواب رفتهه یل اینکه چشم روحشان بت مردم به دلاکثریّ

که  هایی. انسانولو ما نتوانیم ببینیم ،اشیاء وجود دارد یهمه در ت این است که این باطنواقعیّ

اینها  است؛ا به خواب رفته یا اینکه بیناست امّ ،نابینا شده یاچشم روحشان یعنی  ،توانند ببینند نمی
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به اینکه این عالم  ری راجعیعنی هیچ تصوّ ؛بینندفقط ظاهر اشیاء را می کنند وقتی به عالم نگاه می

ظاِهرًا   يـَْعَلُمونَ  قرآن فرمود: کند.به ذهنشان راه پیدا نمی ملکوتی داشته باشد، اصالً ممکن است باطن و

ْنیا َو ُهْم َعِن اْْلِخَرِة ُهْم   ِمنَ  عالم که اسمش حیات دنیاست را  اینها فقط ظاهری از 7:غاِفُلونَ اْلَحیاِة الد 

چشم  :َلُهْم َأْعُین  ال يـُْبِصُروَن ِبها :جای دیگری فرمود و لند.آخرت و باطن این عالم غاف از عالمو  ،بینند می

: بعد فرمود .شنوند نمیا با آن امّ، گوش دارند :َو َلُهْم آذان  ال َيْسَمُعوَن ِبها ؛ا با آن نمی بینندامّ ،دارند

گوش مگر  !کند؟اینها مثل چهارپایان هستند. مگر چشم ظاهری چهارپایان کار نمی 8:مِ ِئَك َكاْْلَْنعاُأولٰ 

پایانند به این معنا نیست که چشم بدنشان پس مثل چهار !کندکار می !کند؟شان کار نمییظاهر

 که ،دیگری مقصود استدهد که یک چشم بلکه این نشان می ؛شنودگوش بدنشان نمی و بیند نمی

 فقط چشم اینها هم کنند.چشم ظاهرشان نگاه می فقط با دو ،در چهارپایان وجود ندارد آن چشم چون

هم اینها  :ِئَك َكاْْلَْنعامِ ولٰ أُ  لذا فرمود: یا نابینا شده است. ،باطنشان یا به خواب رفته ؛کندظاهرشان کار می

که انسانی  حالی در .بینندظاهری را می ی هفقط آن پوست یعنی ؛کنند نگاه میاسب به عالم  مثل گاو و

-می که ایدکند. شنیدهرا نگاه میعالم چشمی چهار هست، هم بیدار و سالم است شباطن که چشم

 بدنش باشد؟ درچشم  چهار که یدا هدید راکسی هیچ  حال تابه چشمی مواظب فالنی باش؟گویند چهار

 تواند، میباز شودچشم  آن بنابراین اگر چشم باطن.؟ یعنی دو چشم ظاهر و دو هچچهارچشمی یعنی 

 ملکوت اشیاء را ببیند.

اعمال ما هم  .دارد هم ملکوتی ،ینشیی رو ین عالم غیر از این مُلک و پوستهچیز در ا همه که گفتیم

ادراک آن را توانیم جسمانی می نش که با حواسّییی رواعمال ما هم غیر از این الیه .ستا چنین این

ها که گروهی از اعمال ادراک کرد. معصیت توانباطنی می ملکوتی دارد که آن را فقط با حواسّ کنیم،
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همان  ؛آتش است، ملکوت معصیتد. قرآن فرمود نملکوتی دار انینشیی روپوسته ما هستند هم غیر از

شما از پول حرام  لذیذی که یاین لقمه است. آتش باطن این گناه، در یعنی است؛ های اخرویعذاب

 ؛ینش بسیار شیرین و لذیذ استیرو یکه پوستهاست  مثل یک کپسول دارو ،خوریده کردید و میتهیّ

ثیر دارویی هم أهیچ ت و شودحل می ،همین که خوردید و رفت توی معدهو  دوام استا خیلی بیامّ

-ثیر میأدر بدن انسان ت و که ترکیبات شیمیایی است است باطن این کپسول مؤثّر است، آنچه .ندارد

ظاهری  دارد که با حواسّ ینیی روالیه یک فرمود: و همین کپسول تشبیه کردبه  گناه را ،قرآن .گذارد

]که همان  دارد یک باطن و ملکوتو  ؛لذایذ استو این همان شهوات که  ؛آن را ادراک کرد توان می

را  آن توانیمظاهری نمی ما با حواسّ واست  ینیی روچیزی که زیر این پوسته یعنی آتش است؛[

به من و شما وعده داده شده  هایی است که در قیامتهمان عذاب ،قرآن کریم تعبیر به ،ادراک کنیم

آنچه غذا و و آن چرک و خون  ؛باطن همین گناه استدر یعنی آن آتش فروزان قیامت،  ؛است

  .گناه است نهمیباطن  در ،خیان استهای دوزنوشیدنی

ات معده بهخوری و می، یاهحرام را که از یک یتیم غصب کرد یین لقمها ن که داریلذا همین اآل و

کسانی  9:ُبُطوِنِهْم ناراً   یظُْلمًا ِإنَّما يَْأُكُلوَن فِ   يَن يَْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَیتامىٰ ِإنَّ الَّذِ  فرماید: درموردش می قرآن، رودمی

آتش است. ظاهر این که یک  شودشان میهایوارد معده خورند، آنچهکه مال یتیمان را ظالمانه می

من با پول یک یتیم رفتم غذای خوشمزه  !یک بستنی خیلی خنک استیا غذای خوشمزه است 

احساس تنها چیزی که از این غذا و بستنی  ،ال نیستفعّو ن بیدار چشم ملکوتی ما اآلچون  !خریدم

خواهیم دید و  ن را همآوقت ملکوت وجود ما بیدار شد، ملکوت . هرآن است مُلک و ظاهر ،کنیم می
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َتبَـُهواااُتوا فَِإذا م  نِیام    لّناسُ اَ  :لذا فرمود احساس خواهیم کرد. وقتی به موت نائل  ؛مردم در خوابند 10:نـْ

وقت به همین غذا که  آن و شودباز میچشم ملکوتی آنها  ،شوند. بیدار هم که شدندمی شدند، بیدار

از آن ظرف بستنی دارد  د که از همین بشقاب غذا ونبینآتش را می فروزان هایشعله ،کنندنگاه می

 ؛کندا خودش احساس نمیامّ ؛وجودش گُر گرفته آتش در ،خوردمیاین را  که کسیخیزد. و برمی

باطن خود این در های اخروی، عذاب بنابراین است.خواب  ؛کندروحش کار نمی ین المسهاآل چون

  اعمال است.

-شویم و احساس میما بیدار می فردا برای این است که ،ند اینها مال فردای قیامت استا هاینکه گفت

که چیزی  همین ،دهند. نهجدای از این عمل است که فردا به ما می ، چیزینه اینکه عذاب ؛کنیم

 .کنین احساس سوختن نمیمنتها اآل ؛کشیدهوجودت را به آتش  یهمهاآلن  .آتش است ،خوردی

وقت سوزندگی این آتش را  آن از این خواب بیدار شد، تروحو  فردای قیامت که به موت نایل شدی

-همه ؛کدام نسیه نیست خدا هیچهای وعده بنابراین .یسته یبیند در دل چه آتشکند و میادراک می

لحظه خواب بودن ماست. هرمال ش، نسیه بودن .ها و چه در کیفرهااشچه در پاد ؛اش نقد نقد است

معنای  موت به بیند. ، باطن را مین هم به موت نائل شودلذا اگر کسی اآل .توانیم ببینیممی ،بیدار شویم

برای و  افتدفاق میها همزمان با فوت اتّانسانبرای بسیاری از  کهفوت نیست. موت بیداری روح است 

. شود حاصل می در همین دنیارسند، نفس به موت اختیاری می یهایی که از راه تهذیب و تزکیهانسان

با دو  ؛کنندچشمی نگاه میچهار یراست بها آنها امّ ؛بین من و شما هستند ،آنها ظاهرشان هم زنده است

یعنی  ؛بینند های ما را می با دو چشم باطنشان روحو  بینند های من و شما را می چشم ظاهرشان بدن

به همان  .دنبینمی یعنی باطن عالم را ؛دنکنفکر می هد به چندار دیگراند ندانمی ،کنند می که نگاه

                                            

نوار، بحاراالو مجلسی،  44الحکم، ص  ؛ لیثی، عیون170، ص 1الخواطر، ج  ؛ ورّام، تنبیه112االئمّه، ص  سیّدرضی، خصائص .10

 .184، ص  50 ج
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 شود. بلند میظرف  داخلبیند که دارد از  میجا  همینهای آتش را  شعلهکند،  ظرف بستنی که نگاه می

 هست.ن همین اآل الّا و ؛های الهی مال خواب بودن ماستنسیه بودن وعده

برای اینکه بتوانیم کمی های طبیعت است؟ آیا از همین آتش ست؟یچ ،داخل این گناه آتشِ آن ،حال

ظرف چلوکباب،  ینهمآتش نهفته در دل چه، یعنی تصوّر کنیم یعنی  ر کنیم که آتش دوزختصوّ

-یمبه حقیقت نزدیک  ذهن ما رامقداری  که کنم نقل میحدیثی  ، چیست،همان عمل خالف شرع

قسمت را  یکی از آن ده .قسمت تقسیم کردند آتش دوزخ را به دهشده که  در آن حدیث فرموده .کند

 به دهو های دوم را برداشتند قسمت باز یکی دیگر از آن ده .یم کردندقسمت تقس برداشتند به ده

 میلیاردم است. ده یک ،ماند چیزی که ته کار می. بار تکرار کردند این کار را ده قسمت تقسیم کردند و

ی حرارتی که در عالم شد همه ؛عالم طبیعت تقسیم کردند میلیاردم را در کلّ ده آن یک :ندبعد فرمود

آسمانی مذاب  های هرکُاین  چقدر است؟ ،عالم طبیعت است حاال حرارتی که در کلّ. طبیعت است

عالم  کلّ درمام حرارتی که اکتیو چند درجه حرارت دارند؟ تهای رادیوکوره چند درجه حرارت دارند؟

و  !ستآتش دوزخ چی یدحاال فکر کن است. میلیاردم آتش دوزخ دهیکاین  !جمع کنید ،طبیعت است

ین عمل همدل در  ،خوریمیداری دل همین غذای خوشمزه است که  در ؛جایی نیست ،آن آتش

 ؛کنیبا خودت چه میکه کنی احساس نمی ون خوابی منتها اآل ؛کنیمیداری ست که اخالف شرعی 

 بیداد! بینی ای داد می ،وقتی بیدار شدی

آتشی که همان  و همان عذاب عظیماز  ؛کندبمحدودی از این عظمت عذاب  تصوّر اگر کسیحال، 

این  :اواُت َو اْْلَْرضُ ا ما ال تـَُقوُم َلُه السَّمذهٰ  :دارند عرضه میدعای کمیل به خدا در  منینؤامیرالم

َو   یلِ   َفَكْیفَ  :دنگوی میبعد . دنل آن را ندارها و زمین تاب مقاومت و تحمّآتش، آتشی است که آسمان
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ِلیلُ   الضَِّعیفُ   أَنَا َعْبُدكَ  این  !وقت این آتش با من چه خواهد کرد؟ خدایا آن 11: اْلُمْسَتِكینُ   اْلَحِقیُر اْلِمْسِكینُ   الذَّ

، مسکین و مستکین چه ضعیف یل آن را ندارند، با من بندهتاب تحمّها و زمین آتشی که آسمان

 یاحتمال ضعیف و ثانیاً ،ر کند که عذاب اخروی یعنی چهتصوّ کمی اگر کسی اوّالً بنابراین !خواهد کرد؟

-نمی]کافی است تا سر به راه بندگی خدا بگذارد.[  ،ها راست باشدکه ممکن است این حرف دهدب

بسیار بلندی  یمرتبه ویقین مال اولیاء خداست  ؛یقین مال من و شما نیست ؛پیدا کنیمخواهیم یقین 

  ، کافی است.باشد ها راستدهیم که ممکن است این حرفب کیاحتمالاگر  ،نه ؛است

با که بسیار خوشمزه کیک یک  ؛آورم اینجامی ن من یک ظرف کیکمثال بزنم: فرض کنید اآلحاال 

شما هم  اتّفاقاً .افتدنش آب میاده ،کندنگاهش  کسی اصالً ؛امکرده شهم تزئین م و شکالترِکِ خامه،

بالفاصله بعد از  .روم بیرونگذارم و از کالس میمی کیک را اینجا داخل کالس هستید.خیلی گرسنه 

چهار ساله  سه یهبچّ یک احتمال اینکه حرف .شودمیکالس چهار ساله وارد  سه یهمن یک بچّ

این کیکی که  در !رفقا :گویدمی این بچّه ! او اصالً از کجا اطّالعات دارد؟!خیلی کم است، باشددرست 

ی سه چهار  گفتیم که حرف یک بچّه .میردکس بخورد میکار رفته و هره سم ب ،ن سر کالس هستاآل

دروغ  ،است گفته وممکن است کسی که به ا !از کجا خبر دارد؟ !هیچ معلوم نیست درست باشد ساله

هزار و  !گوید که ما نخوریم و بعد خودش بخواهد بخورد میگونه  اینبه ما  او ممکن است باشد! گفته

بعد از  ا باالغیرتاًامّ ؛خیلی ضعیف است ،احتمال اینکه حرفش درست باشد .یک احتمال وجود دارد

آیند  ، چند نفر میدریمی می دبخوری این کیک را چهار ساله به شما گفت که اگر سه یهاینکه این بچّ

ت داشته باشد بسیار ضعیف احتمال اینکه این حرف واقعیّکه  درست استخواهند گفت: بخورند؟ همه 

 ؛ما که کارد به شکممان نخورده .و زندگی استگ بحث مر ؛ی استامر بسیار مهمّ ،ا محتملاست، امّ

                                            

،  دالمتهجّ مصباحالحسن،  طوسی، محمّدبنو  503، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال کمیل؛ سیّدبن دعای الجنان، ی، مفاتیحقم محدّث. 11

 .345، ص 2 ج
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دست  ،عاقلی با کمترین احتمالفرد یعنی هر  خوریم! ، یک کیک دیگر میخوریماین کیک را نمیخب 

  خیلی مثال روشنی است. ن دیگرای کشد. درست است؟می

حرفی که  ؛داردبکیک باز  خوردن اینچهار ساله توانست ما را از سه  یهبچّ این حرف !نیدیبب حاال

 سه یهما برای حرف این بچّ قدری که همان نید باالغیرتاًیبب .احتمال درست بودنش خیلی کم است

 هائمّ پیغمبر و برای حرف زندگیمان برای حرف خدا،در  واقعی صورت هچهار ساله اعتبار قائلیم، ب

اگر این غذای حرام را که از مال حرام  اند که فرموده ند به ماا آمده خدا و پیغمبر؟ یماعتبار قائل

 طبیعت عالم های کلّآتش یهمه میلیارد برابر که گفتیم ده است آتشی ،ه شده است بخوریتهیّ

 چهار ساله ما را از خوردن این کیک برحذر نگه داشت، سه یهکه حرف آن بچّ قدر آن باالغیرتاً. است

را  هاپردهمن دارم کمی  یم؟دما آلوده به معصیت نش ما را برحذر نگه داشت؟ حرف خدا و پیغمبر

به را  حرف خدا و پیغمبراگر  ؛یقین الزم نیست ؛ایمانمان چقدر است. گفتم زنم تا بفهمیمباال می

برای همیشه که  احتمال دهیم درست باشد، کافی است چهار ساله سه یهحرف همان بچّ یاندازه

 گذاریم.ببرحذر باشیم و سر به راه بندگی و طاعت خدا 

فاتش را به تخلّو ردم کن صحبت میوالؤبا یکی از مسای جلسهدر  ؛سال و نیم پیش بود یک ؛ستایادم 

، این کار، این کار، و یع کردیاشخاص را تضی حقّ این کار خالف قانون را کردی،گفتم  می ؛گفتممیاو 

 ؟دهیبجواب را خواهی این کارها می گونهتو چ قیامتی باشد، اگر احتماالً !آقای محترم :گفتمبعد  ... .

 ؛چنان ،چنین ؛مدنی یدر جامعه ت قانونحاکمیّ ،بله که کنین سخنرانی میوپشت تریبطرف از این 

خواهی بکنی؟ چه توضیحی داری برای چکار می تو ،قیامتی بود اگر احتماالً !؟عد این عملکرد شماستب

 اهلل و گفتم !هست قیامت حتماً !؟قیامتی باشد احتماالً هیعنی چ خدا؟ عصبانی شد و به من گفت:

قیامتی  که ایام که تو یقین کردهبه این نتیجه رسیده کنی،بینم تو عمل میکه من میگونه  این

پروا بی طور کردی این ت نمیأدادی قیامتی باشد، جرچون اگر یک در میلیون هم احتمال می !نیست
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کافی است  ،ال ضعیف بدهیممیک احتاگر آری،  .و حقوق مردم را تضییع کنیبگذاری قانون را زیر پا 

 .یمگذارببندگی خدا  اهره سر بکه 

اجمالی از عظمت  رکسانی هستند که یک تصوّ ،بندگی خدا نهادند که سر به راه طاعت و یلگروه اوّ

هم به ذهنشان خطور کرده که ممکن است اینها  ]ضعیفی[اند و یک احتمال عذاب اخروی کرده

سوی گناه نروند و راه طاعت و بندگی  به دیگرکفایت کرده برای اینکه همین و  ؛ت داشته باشدواقعیّ

 خدا را در پیش بگیرند. 

ر اجمالی است سمت طاعت و عبادت خدا جذب کرده، یک تصوّ ای که گروه دیگری را بهدومین انگیزه

 یک احتمال ضعیف نسبت به این و ،ثمرات طاعت و عبادت در آخرت های اُخروی ونسبت به پاداش

 خیلی کمبه بهشت  اخروی و راجع هایبه پاداش راجع ما معموالً .که ممکن است اینها درست باشد

بهشت را کمتر برای ما  ؛ترسانند میم از جهنّانسان را  خواهند نقل کنند،بیشتر وقتی می ؛یما هشنید

هرچه هم  .تواند ما را به تصویر واقعی از بهشت نزدیک کندگرچه هیچ توصیفی نمی ؛اند کردهتوصیف 

ما دو  دلیلش این است که هنوز. ستابهشت چه خبر  کنیم که در رتصوّ توانیم نمی توضیح بدهند،

عالم طبیعت را  ،اینجا هستید که نشما اآل .هم تا بتوانیم بفهمیم بهشت یعنی چد در پیش داریتولّ

 ؛بینیدرا می در طبیعتموجود های ع غذاها و نوشیدنیتنوّ بینید، ها را میبینید، بیکرانی آسمانمی

فضای زندگی شما فضای کوچک رحم  شما کجا بودید؟ در رحم مادر. کلّ ،دقبل از تولّ درست است؟

روز در دوران حیات  آن اگر ،حال غیر از این است؟ ؛شما هم خون بدن مادر بود تنها غذای. مادر بود

 ،هاکهکشان ؛تهس تیگفتم عالم طبیعمی و کردمبرای شما صحبت میو من آمده بودم  ،جنینی شما

 عالم طبیعت را یهمه ا؛هنوشیدنیو  هامیوه ،اقسام غذاها انواع و کرانه،آسمان بی ،هاسحابی کازارها،

توانستید این شما می ،دادم توضیح می همهرچه  باالغیرتاً ؛دادمتوضیح میدر رحم مادر برای شما 

و تنها  ،فضای کوچک رحم مادر بود فقط جهان زندگیتان یکه همه ییشما ؛ر کنیدرا تصوّ]عالم[ 
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 یحالدر  ؛ر کرد. تازه این یک رحم استتصوّد شنمی اصالً ؟نوشیدنی و خوردنیتان هم خون رحم مادر

د لین تولّاوّ رحم عالم طبیعتیم.در ن ما برای دیدن قیامت، دو رحم دیگر را باید ترک کنیم. ما اآلکه 

  ه عالم برزخ است.این رحم عالم طبیعت و ورود ب خروج از ،ما

که  دبویی ببری دبخواهی اگر ما توضیح دهند. هم برای هچهر ؛ستفهمیم چی هم نمی را ن عالم برزخاآل

 هستید،در آن ن شما این عالم طبیعت که اآل [:دخوب است به این نکته توجّه کنی] ،هبرزخ یعنی چ

ها ی آسمانحساب کرد و گفت این بیکرانه شود دقیقاًمی شود فهمید؟ چند برابر رحم مادر است؟ می

نسبت برزخ به دنیا مثل  ،عظمت برزخ را اگر می خواهید ببینید؟ چند برابر است نسبت به رحم مادر

 ر نیست.تصوّ برای ما قابل ! اصالًستچیآن های عتنوّ و به رحم مادر. حاال ببینید برزخ ستنسبت دنیا

 .است خروج از رحم برزخ و ورود به عالم قیامتکه  داریمهم د دیگر یک تولّ است. د اولاین تازه تولّ

 .به رحم مادر ستمثل عظمت دنیا، مثل عظمت برزخ است به دنیا ،برزخعظمت قیامت به 

بالفاصله  ،به قیامت برای من و شما صحبت کنند راجع ههرچ ر کرد.قیامت را تصوّ شود نمی اصالً

 ،ستههای خوشمزه خوراکی]در بهشت[  بگوینداگر  رود. می سراغ همین عالم طبیعت نذهنما

-اگر بگویند میوه .رودمی دنیااین های غذاها و خوراکی و کباب جوجه و سراغ چلوکبابزود  نذهنما

های سرخ های درشت و هندوانهپرتقال رویم وفروشی تهران می های میوههای بهشتی، زود سراغ مغازه

زود سراغ  ،قصرهای بهشتی گویند مثالً. تا میستر کنیم چیتوانیم تصوّینم اصالً .کنیمر میرا تصوّ

 .گوییم حتماً چیزی مثل آن است ؛ میرویممی اندل شمال تهران که خیلی شیک ساختههای مجلّخانه

  !ر نیستتصوّ قابل اصالً ست!فهمیم که چیما نمی اصالً
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 ،دهندترین افراد در بهشت میای که به پائینخانهترین کوچک موجب روایات، ولی به ؛شاید باور نکنید

ی اهل  همهحاال  12!اش مهمان کند تواند در خانهقدری است که تمام اهل بهشت را می هوسعتش ب

صالحی  های ، انسانقیامت یتا دامنه که از حضرت آدمهایی انسان یهمه بهشت چقدر هستند؟

-بهشتی میانسان ترین  ینیبهشتی است که به پا یخانهترین کوچک اینهستند.  ، در بهشتاندهبود

آالت ساختمانی آن جواهر ای که موادّخانه !نه !ینوسیمان و بت و سنگی ی گچ ونه خانهآن هم  ؛دهند

 !های دنیاهم نه الماس و برلیان آن ؛استامثال اینه د وزمرّو زبرجد  و فیروزهو برلیان  و الماسو 

باز هم  چه توضیح دهیم،هر !یعنی چه؟ بهشت ر کرد کهشود تصوّمی اصالً !متهای قیاالماس و برلیان

 ر نیست.تصوّ های بهشت قابلتابیّجذّ

 حدود دهاین کتاب  .که عارف و حکیم بزرگی است از نظرعلی طالقانی ،االسرار کاشفنام  هباست  کتابی

 .عرفانو در اخالق  شجلد دومدر عقاید است و آن  اوّل جلد 13.چاپ شدبا تصحیح بنده سال پیش 

 بحث معاد، بخشی در ترسیم بهشت ذیل ،عقاید است مربوط بهلش که جلد اوّدر لی است. مفصّ کتاب

کتاب را  آن !شود واقعاًنمی .هر ایجاد شود که بهشت یعنی چتصوّکه کمی  همان را بروید بخوانید ؛دارد

 ه همچهر ؛ر کنیمتوانیم تصوّما نمی اصالً ؛گفتم !یدا هفکر نکنید که بهشت را شناخت ،بخوانیدهم که 

 دهند.بتوضیح 

 کمی خواستندمی بار پیغمبر یک ؛برخورد کردم یک حدیث از پیغمبراکرم خیلی سال پیش به

وقتی  :ندفرمود حضرت .استمثال جالبی  .زدند یمثال ؛ه کنند که بهشت یعنی چهمردم را متوجّ

                                            

َو  :850، ص 8صافی، ج کاشانی، تفسیر فیضو  32، ص 2ج  ،ابراهیم، التفسیر بن علیقمی، ؛ 120، ص 3مجلسی، بحاراالنوار، ج  .12

ْنُس َلَوِسَعُهْم َطعاماً َو َشرابًا  ُقُص مِ ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل اْلَجنَِّة َمْنزاًِل َلْو نـََزَل ِبِه الثَـَّقالِن اْلِجن  َو اْْلِ   .ء   ّما ِعْنَدُه َشيْ َو ال يـَنـْ

ْنیا كانُوا ِمَن الطَّعاِم َو الشَّراِب ِفی :824، ص عشر ةتّسّ صولازعلماء، ا ای عدّه  .ما َيْكِفیِهمْ َو ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل اْلَجنَِّة َمْنزَِلًة َكَمْن َلْو َأضاَف ِبِه َأْهُل الد 

 .االسرار کاشف، بیّط یمهد قیتعل و حیتصح، یطالقان یعل نظر یمول. 18
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ها برقی از این دندان و شودهای جلوی صورتشان آشکار میدندان زنند،که حوریان بهشتی لبخند می

 دراگر یک حوری بهشتی لبخند بزند و این برق دندانش  ند:فرمود بعد حضرت .دگردساطع می

ت را قدر لذّ ل آنتحمّچراکه  ؛دهندل دنیا از شوق جان میها یعالم طبیعت پخش شود، همه کلّ

کنید مثل فکر میشما رویان بهشتی، گویند زیبامیوقتی  ر نیست.تصوّ برای ما قابل اصالً 14.ندارند

 !توضیح داده شودکه هم  ههرچ ؛ر نیستتصوّ قابل تر. اصالًمقدار خوشگل یکولی  ؛رویان دنیایندزیبا

  َو ال ُأُذن    رََأتْ   ما ال َعْین   ه؟آخر گفتند چ ؛ت کردنداحادیث در توصیف بهشت صحبو همه قرآن  این

 به ،هیچ گوشی نشنیده ،چشمی ندیده که هیچ ستا جاییبهشت  15:َبَشر    قَـْلبِ   ىٰ َو ال َخَطَر َعل  َعتْ َسمِ 

 .به بهشت داریم راجعو حدیث آیه  همه اینکه نآال ح ؛قلب هیچ بشری هم خطور نکرده است

 و ،چه خبر استرد که بب ییبوو  ،بکند تابیّجذّ همه آنچنین بهشتی با  از ر اجمالییک تصوّ اگر کسی

یک  ؛خواهدیقین نمی ؛ها راست باشددهد که ممکن است این حرفب ین طرف هم یک احتمالآاز 

ه برای اینکه احتمالش را هم متوجّ حاال. دوش خدا میجذب راه طاعت و بندگی  س است؛احتمال ب

هارابرگه . اینزنم را مثال می مانند اینها یا همای رحمت و بهزیست های ارمغان همین برگه، شویم

 لش خیلی عالیاوّ یجایزهفقط  .دهیمل آن یک خانه میاوّ یبرندهبه  گویند مثالً می وکنند چاپ می

ارمغان بهزیستی شروع شده بود  یقضیهاین  تازه هزمانی ک ،سال پیش پنج چهار ؛ستامن یادم  .است

سر کالس اخالق من همین مثال را کرده بودند،  هاطفروختن این بلی تازه شروع به چاپ کردن و و

یکی از خواهرهای دانشجو که سر  .شودها چاپ میاز این بلیط چه تعداد دانمبعد گفتم نمی .زدم

هربار  کنید؟ گفتچاپ می ه تعداددفعه چگفتم هر؛ کنم گفت من آنجا کار می ،کالس نشسته بود

                                            

14 . 

، ص 1و ج  228ص الفقیه،  الیحضره صدوق، منو  228ص  ،17ج  الشّیعه، حرّعاملی، وسائل؛ 12، ص 3مجلسی، بحاراالنوار، ج . 17
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ن اآل !سال پیش که تازه شروع شده بود نجپ ؟چه زمانیحاال  .شودها چاپ میطمیلیون از این بلی پنج

 .که قطعاً نیست ؛میلیون است همان پنج فکر کنید هنوز هماصالً  .میلیون شده باشد شاید بیست

و دهم من که پول می !ببینید .اندعادت کرده آن خیلی بهدیگر  ن مردماآل ؛موقع هنوز ناشناخته بود آن

درصد خرم، پول صدمیرا ها طیکی از این بلی و دهممیتومانی  دویست یعنی یک ؛خرممی طیک بلی

یلیون م پنج یک دراز طریق آن، گیرم که چیزی را میو دهم  می تومان را دویست یعنی واقعی خودم را

کند برای اینکه من از کفایت می میلیون حتمال یک در پنجهمین ا .برسم احتمال دارد که به آن خانه

 .را بخرم طم چشم بپوشم و آن بلید واقعی خوداین پول صددرص

که  قدر همین باالغیرتاً .ایمهم خودمان چکاریاندازم تا ببینها را میگفتم پرده !بینید دیگراینها را می

 ؛ت داشته باشدواقعیّ متری است آپارتمان صد یک که مثالً ییخاکی گچ و یدهم آن خانهاحتمال می

ت ل بهشتی واقعیّدهم آن قصرهای مجلّقدر احتمال می همان ،میلیون احتمال یک در پنج همان یعنی

تومان را به یک  خدا به من گفت اگر این دویست وقتی ،دهمبداشته باشد؟ چون اگر این احتمال را 

هستیم ما؟ وقتی  گونهم چیببین ؛دهمبهشت به تو میدر من یک قصر  دهی،بنیازمند  و فقیر

 !برود خودش کار کند! کلفتبرو بابا گردن ؟گوییممی هچ ،دهیمبفقیر یک تومان به  خواهیم دویست می

این حرف  دبخری دخواهیمیکه ارمغان بهزیستی  طبلیالبتّه  !ما هام پول درآوردی زحمت کشیدهمن کلّ

 !دهمتومانی می یک ده! ؟تومان بدهم دویست دگویی، میددهیب به فقیر دبخواهی بعد هم اگر !دزنی را نمی

تا به آن  دوم اب است که یک عمر میم جذّیقدر برا صدمتری گچ و خاکی این یخانهمن که یک 

 یکند تا آخرش بتواند یک خانهعمر کار می یک فرد ؛دار شدنن آرمان ما شده خانهاآل و- ؛برسم

کار  یک عمر برای رسیدن به آن خانه وا -جری نجات پیدا کند.أصدمتری برای خودش بخرد و از مست

و  شودبرای رسیدن به آن قصر بخوان، برایش سنگین می ا اگر به او بگویند دو رکعت نمازامّ ؛کندمی

 است! باورهای ما چقدر سست خواهم بگویممی .سختش است
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 یها تابیّر اجمالی از جذّبا یک تصوّ ،که راه طاعت خدا را در پیش گرفتند یدومین گروهبه هر حال، 

خدا ت داشتن اینها، جذب راه طاعت و بندگی نسبت به واقعیّاحتمال یک و  16های اخرویپاداش

 ند.اهشد

]امیدواریم[ گرچه  ،شتی بهیعنی عبادت از ترس دوزخ و عبادت در جاذبه عبادتی که گفتیم،این دو 

معصیت  به آلوده شد،ها هم اگر نصیب من و شما می چون همین ،ها را هم نصیب ما کندخدا همین

هایی شزبرای ما لغ فانهسّأدانیم که متما می یهمه ؛نماز آب بکشیمخواهیم جانبودیم. ما که نمی

باید  ت راا این واقعیّامّ مرتبه هم نیستیم.دو ما در هماناین است که  یدهنده آید و این نشانپیش می

، چون اگر دقیق شوید ؟چرا ؛کالس خیلی باالیی نیست کننده، کالسشان عبادتکه این دو گروه  گفت

و نیل به  هدفشان نجات از دوزخ .بندگی خدا کردن نیست نفس ،هدف آنها از این عبادتبینید که می

 ؛نفسشان هم در این عبادت شریک است . در واقعهدف نیست یعنی خود عبادتِ خدا، است؛ بهشت

 پس .به بهشت برسند خواهد خودشان دلشان می ؛نجات پیدا کننداز دوزخ خواهند خودشان یعنی می

زنیم، اگر راهی غیر از بحرف  ترپردهشاید اگر بخواهیم بی .نیست ی خدااین عبادت، عبادت خالصانه

خیلی معلوم نبود که اینها دنبال  نجات از دوزخ وجود داشت، عبادت خدا هم برای رسیدن به بهشت و

کردن.  خدا را بندگی؟ رفتن به بهشت و نجات از دوزخ، نه ستچون هدف اینها چی ؛بیایند عبادت خدا

و کسی که به  ؛بردخدا هم او را به دوزخ نمی کند، قطعاًاز ترس دوزخ معصیت نمی که ه کسیالبتّ

رکب لقاء عبادتی که مَآن ا برد. امّخدا او را به بهشت می قطعاً آورد،جا می هطمع بهشت طاعت ب

َفَمْن كاَن يـَْرُجوا  :قرآن فرمود .ستا هآن عبادت، عبادت خالصانها نیست؛ از این دست عبادت خداست،

                                            

 طور همان است.عمل های اخروی چیزی جدا از این  فکر نکنید آن پاداش. ین عمل استهمهای بهشت هم در باطن تابیّجذّالبتّه . 14

]شخصی که منتها باز  ؛های آن هم در دل اعمال شایسته استآمیز است، بهشت و پاداش دوزخ و عذابش در دل عمل معصیتکه 

 ند.یبمی ،وقتی بیدار شداند. داده او ن بههمین اآل االّ ؛ وبیند نمیآن پاداش را هم خواب است و  اعمال شایسته انجام داده است[
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باید  ،کس آرزوی دیدار و مالقات خدا را داردهر 17:ِلقاَء رَب ِه فَـْلیَـْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َو ال ُيْشِرْك ِبِعباَدِة رَب ِه َأَحداً 

را  ، حتّی خودشاحدی راچیزی را شریک نکند؛  هیچ عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش

و  ی ترس از دوزخانگیزه آن عبادتی که در ؛ی عبادت خالصانه استیعنی لقاء خدا میوه ؛دشریک نکن

  .کرده باشد برای اینکه عبادتفقط عبادت کند را خدا  ؛باشدن طمع بهشت

ت خالص ست که نیّافقط عاشق  .کند مگر از انسان عاشقظهور نمی ،ت خالصی در عبادتو چنین نیّ

بیند نمی یخود عاشق حقیقی اصالً ست؛چیحقیقتش یم اهعشق را هم که گفت .دیگران نه االّ و ؛دارد

های مجازی همین عشق . درفکر کنداز دوزخ و رسیدن خودش به بهشت  نجات خودشبه که بخواهد 

 ،اگر عاشقی یمگفت .کندبه خودش فکر نمی اصالً ،عاشق است عاشقی که واقعاً ؛طور است هم همین

 او !عاشق او نهدر واقع عاشق خودش است  وا ،ت بردن خودش بخواهدلذّ و معشوق را برای خودش

عشق وقتی است  !عشق نیست اسمش خواهد. این که می ت بردن خودشای برای لذّرا وسیله معشوق

ی عاشق چنان در جذبه .خودت را خرج معشوق کنی ؛قربانی معشوق کنیخودت را که شما بخواهی 

ی عشق خدا قرار گیرد، جذبهاین  دربیند. اگر کسی نمی چیز هیچ ؛بینداست که خودی نمی معشوق

 .ه استشدخالص  لذا و کردهها خالص ی معشوقدلش را از همه

بت پول و ثروت، بت مقام  .ه استقبل از فتح مکّی  مثل کعبه ؛تکده استکرده بُان یهای ما خدان دلاآل

. خب از چنین های ما هستاین دل دربت  جوررت و شهوت، هزابت لذّ ،و قدرت، بت شهرت و وجاهت

 ُتْسِكْن َحَرَم َفال اهللِ   َحَرمُ   ْلَقْلبُ اَ  :آن حدیث شریف فرمود !دزیخت خالص برنمینیّو عبادت خالص که دلی 

َر ا  حقیقی، یساکن نکن. کعبه ،غیر خدا را راه نده ،ی خدادل حریم خداست. در این خانه 18:هللِ اهلِل َغیـْ

                                            

 .110ی  ، آیهکهفی  سوره .15

 .137االخبار، ص  و شعیری، جامع 27، ص 45مجلسی، بحاراالنوار، ج  .13
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-جای دنیا می از همه قدر شریف است و این قدر ه است و اینمکّ بیرون و در که ییاین کعبه .تدل اس

 لبُ لقَ اَ   ؛دل است ،حقیقی خدا یخانه ؛دل است، اصل کعبه .دل است یسایه ،گردنددورش میو روند 

 ی روی شانه را انشیپا منینؤامیرالم کهه فتح مکّی واقعهمثل  انسان بتواندبنابراین  .اهللِ  مُ رَ حَ 

 ندریخت داخل کعبه بیرون ها را ازبت یهمه و با یَد والیتی خود، رفتند باال ند،گذاشت پیغمبراکرم

  ها خالی کند.ی بتخود را از همه دل ند؛پاک کرد هااز وجود بت و کعبه را

د حضرت تولّ ، روزرجبو سیزدهم  ،تاس منینؤماه رجب که پشت سر گذاشتیم، ماه میالد امیرالم

 ماه رجب، ماه تخلیه گویندسلوک می و . لذا در سیراست منینؤرجب ماه امیرالم .است علی

دل خودش را از  ی کعبه اهلل با استمداد از روح والیت علوی، یعنی ماهی است که سالک الی ؛است

 پیغمبر) ،اهلل است ماه رسولکه  ماه شعبان .استه این ماه، ماه تخلی .کندها خالی میی بت همه

ه تحلی ی خ را برداریم.یعنی نقطه ؛گوینداین ماه را ماه تحلیه می (19.فرمودند: شعبان ماه من است

کعبه را چطور  ید هر سال عید قربانا ه. دیدزیورمعنای  به آید لی میاز حُ کردن؛ یعنی زینت ؟هیعنی چ

 ینیپا ،سال بر تن کعبه بوده که یک را ییآن جامه ؟کنندمی رمعطّ ند وشویگالب ناب ایران می با

گویند سالک کنند. میرش میمعطّ کنند ومی شزینت ؛کنندنو بر تن کعبه می یآورند و جامه می

ایی خد دلش را از وجود آنچه غیر ی کعبه ،با استمداد از روح والیت علوی ،اهلل که در ماه رجب الی

در رفتارش را از اعمال غیر خدایی پاک کرد، حاال  خدایی و اخالقش را از اخالق غیر ؛کردخالی  است

 روح با استمداد از کند؛ زینت می کند؛ به اخالق پاک محمّدی تحلیه می ی دل راکعبه ،ماه شعبان

 و زندبه جان خودش می ،ی دلکعبه عنوان عطر خُلق عظیم نبوی را بهآن  ،اکرمپیغمبر نبوّت

 ،یعنی اگر در ماه رجب تخلیه کند و در ماه شعبان تحلیه انجام دهد،کار را اگر این دو . کندتحلیه می
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 ماه تجلیهماه رمضان،  .آن خ می آید زیر ینقطهحاال  .ماه تجلیه است، است رمضانکه ماه ماه سوم 

او شده گاه  یتجلّو  خدا یخانهدیگر  ،در ماه رمضان کعبهاین در این صورت،  .ی خداستماه تجلّ ؛است

 به ؛شده، وارد شهر خدا دشورمضان که میماه وارد سالک  .شودمی شهراهلل ،وقت ماه رمضان آن .است

ت غیر خدا خالی دلش را از محبّ یاگر کسی کعبه .است هشد به دیدار خدا نائل وارد شده؛اهلل ضیافت

 ،آید و آن عبادتپدید می ت خالصنیّ ،انسانیاز چنین  ت خدا شد،عشق و محبّ یتنها خانهو  کرد

 .است مسیر نهایی اهلل ولقاء و سوی خدا عبادتی است که مرکب سیر به

 یاین جمله .ایدهایش را شنیدهبعضی واست به آن اشاره شده  در روایات فراوان ،این حقایقی که گفتم

من تو را از  !خدایا :ِركَ ما َعَبْدُتَك َخْوفًا ِمْن نای هِ ِالٰ  ند:که به خدا عرض کرداید  را شنیده منینؤامیرالم

که در دعای کمیل فرموده بودند که  ی؛ همان امیرالمؤمنینکنم عبادت نمیترس آتش دوزخت 

 سر به بندگی تو هم های بهشتیبه طمع پاداش :َجنَِّتكَ  ی َطَمعًا فِ َو ال 20!آتش دوزخ چقدر عظیم است

لذا تن به بندگی تو  م؛عبادت شدن یافت بلکه تو را سزاوار 21:فَـَعَبْدُتكَ  َأْهاًل ِلْلِعباَدِة   َوَجْدُتكَ  لْ بَ  ؛ماهننهاد

گروه خدا را از  یک :اَدُة اْلَعِبیدِ وا اهلَل َرْهَبًة َفِتْلَك ِعبِإنَّ قَـْومًا َعَبدُ ند: فرمود البالغه حضرت نهج دریا  .دادم

ی اربابش تن به برده از ترس تازیانه .عبادت بردگان استاین  ؛کنندو اطاعت می ترس بندگی سر

های گروه هم خدا را به رغبت پاداش یک :ارِ وا اهلَل َرْغَبًة َفِتْلَك ِعباَدُة الت جّ ِإنَّ قَـْومًا َعَبدُ َو دهد. اطاعت می

کند. می معامله تالش تاجر به طمع سود پایان .این هم عبادت بازرگانان است ؛کنندبهشتی عبادت می

                                            

،  دالمتهجّ مصباحالحسن،  طوسی، محمّدبنو  503، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال کمیل؛ سیّدبن دعای الجنان، ی، مفاتیحقم محدّث .20

 .345، ص 2 ج
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گروه هم خدا را در  یک 22:اَدةِ َأْفَضُل اْلِعب یَ ِر َو هِ ارًا َفِتْلَك ِعباَدُة اْْلَْحر َو ِإنَّ قَـْومًا َعَبُدوا اهلَل ُشكْ  :ندبعد فرمود

 .این عبادت آزادگان است ؛کنند اری عبادت میزگمقام شکر و سپاس

است. بعد  گونه عبادت سه :اَلِعباَدُة َثالثَة   شده است: روایت امام صادقهم از این به شبیه  یحدیث

ترس عبادت  وجل را از سرگروه خدای عزّ یک :یدِ َعبِ ِعباَدُة الْ  ِتْلكَ فَ  ْوفاً َجلَّ خَ  وَ  اهلَل َعزَّ وا َعَبدُ  قَـْوم   :ندفرمود

 یک :َجراءِ ِعباَدُة اْْلُ  ِتْلكَ فَ َطَلَب الثَّواِب  لیٰ َتعا اهلَل تَبارََک وَ وا َبدُ عَ  قَـْوم  َو  .این عبادت بردگان است ؛می کنند

کارگر  .هم عبادت مزدوران استاین  ؛کنندگروه هم خدای تبارک و تعالی را به طلب پاداش عبادت می

ِر ااْْلَْحر  ِعباَدةُ  ِتْلكَ اهلَل َعزََّوَجلَّ ُحّبًا فَ وا َعَبدُ  قَـْوم   وَ  :ندبعد فرمود .کندبگیر به طمع مزد آخر کار، کار میمزد

این عبادت  .کنندت عبادت میوجل را از سر عشق و محبّگروه هم خدای عزّ یک 23:اَدةِ َأْفَضُل اْلِعب یَ َو هِ 

 .گان است و برترین عبادت این استآزاد

 های خودشان توضیح دادند حضرت در مقام توصیف عبادتکه روایت داریم  باز از خود امام صادق

بعد  .مگر از سر عشق ،کنیمما خدا را عبادت نمی 24:ِااّل ُحّباً  ُبُدهُ نـَعْ  ال بادت:در مسیر عفرمودند که  و

ا َمقام  ذهٰ  وَ ند: ست؟ بعد فرمودات آیا دین اصالً چیزی جز عشق و محبّ 25:ُحب  لْ  االَّ إِ  ينُ الد   َهلِ  :ندفرمود

جز  که یک مقام مخفی است، ی خدایعنی عبادت عاشقانه ،مقاماین  26:نَ و رُ ُمَطهَّ الْ  ُه ِااّلَ َيَمس   ون  النُ َمکْ 

                                            

البالغه،  با اندکی تفاوت سیّدرضی، نهجو  244العقول، ص  تحفحرانی،  ی شعبه ابن و 115 ص ،57ج مجلسی، بحاراالنوار، . 22
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به آن آن مقام تماس بگیرند و  اتوانند بند، نمیا هکرد وجودشان را از غیرخدا تطهیر ی همهکه  کسانی

 برسند. مقام

 .است شده عبادت اشاره یاین سه مرتبهبه یکی از آیات قرآن هم در  تعبیر بشود گفتیکشاید به 

ه از ترس این رفتند راه عدّ یک ؛هست یدر آخرت عذاب شدید :يد  اْْلِخَرِة َعذاب  َشدِ  یَو فِ  :فرمود قرآن

ه از یک عدّ ؛مغفرت و رحمت الهی هم هست :َمْغِفَرة  ِمَن اهللِ  بعد فرمود:. دت را پیش گرفتندطاعت و عبا

خشنودی  رضایت و :ِرْضوان  َو  بعد فرمود:. راه عبادت و بندگی را در پیش گرفتند و این رفتند یجاذبه

راه عبادت و بندگی خدا را در پیش ، خشنودی و رضایت خدا یجاذبه دره هم یک عدّ هم هست. خدا

ْنیا ِإالّ  وَ : بعد فرمود .ندگرفت   زندگی دنیا نیست مگر کاالی فریب. 27:اْلُغُرورِ   َمتاعُ  َما اْلَحیاُة الد 

عشق و طلب نه و  ،ت و پاداش اخرویع رسیدن به رحمطمنه  ،دوزخاز ترس نه  یعنی چه؟ یعنی اگر

فرمود دنیا  وقت آن دنیا. چه خواهد شد؟او  کسی در زندگی نشد، محرّک محرّکیک  هیچ ،رضوان الهی

 . فریبدنیا نیست مگر کاالی گفت  ؛ستچی

 مهبد و من یک کارتن را بردارم فرض کنید مثالً ؟هیعنی چ است الغرور متاعکه همان  فریبی کاال

ل یک گُ رویش بکشند وهم  قشنگ های نابرو ؛بندی کنندبسته با کاغذ کادو آن را خیلی قشنگ روی

کنید که شما چقدر ذوق می .مهبد به شما و من این کادو را بیاورم ؛ بعدبزنند زیبا هم روی این جعبه

 درِ کنید ومی و کاغذ کادو را باز داریدرا برمی هال و روبانگُ شما بعد داده است!ای به من عجب هدیه

 ،حیات دنیا :فرمود ی این.الغرور یعن متاعپس  !بینید کارتن خالی استمی ؛داریدبرمیکارتن را 
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کاالهای فریب ش ا اب است، همهدنیا جذّ درچیزهایی که  ی. همهاستفریب  کاالی ؛است الغرور متاع

دروغین است. است؛ متاع غرور است؛

 ؛بیند یا میرؤ بیند؟می هدر خواب چ انسان. خواب هستند رمردم د 28: نِیام    اَلّناسُ  د:دنفرمو پیغمبر

دیگر  شخص یا، یا هجمهور فالن کشور شد که رئیس اگر شما در خواب دیدی حاال .بیند خواب می

ذوق کردید؟  در خواب چقدر ،است ثروتمندترین فرد روی زمین شده دیشب خواب دید که مثالً

آن قدرت  ه ازذرّ یک ،بیدار شدی و چشمت را باز کردیای که از خواب لحظه ا باالغیرتاًامّ !خیلی

 حاال !از آن میلیاردها ثروت در بیداری همراه شما هست؟ قران یک !؟هست جمهوری همراه شما ریاست

  اَلّناسُ  ؛بینیمخواب میداریم ن ما اآل یهمه .الغرور است این متاع ها چقدر دروغین است!آن ذوقببینید 

ن باور اآل .این خواب است ؛بینید من را می اآلن دارید که سر کالس هستید وبینید شما خواب می . ام  نِی

اینها دروغ  که بگویم و میوسط آن خواب بیا مناگر  ،بینیدخواب میدارید شما شب که  .کنیدینم

یا هستید که ؤتا زمانی که در دل ر !خواهی؟ می هتر چیاز این جدّ !نهگویید  می !کنید؟باور می است،

تان خنده وقت آن .وقتی بیدار شدید ؟فهمید دروغ استمی چه زمانی !شود این دروغ استباورتان نمی

کسی که دیشب آن  بینید می چون .خندیدمی هم هایتانشادیبه  خندید؛ می هایتانبه غم .گیردمی

 شده ثروتمندترین فرد عالم کسی که دیشب خواب دید آنبا  ،هشد فقیرترین فرد عالم خواب دید

نه  وهمراه آن است ر ه از آن فقذرّ یکنه  ؛عین هم هستند ،ای که هر دو بیدار شدنددر لحظه است،

 ! متاع الغرور این. همراه ،ه از این ثروتذرّ یک
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 .ت داردواقعیّ ،زنممیدارم ن اآل من هایی کهبینید که این حرفوقت می آن !بیدار شوید شاءاهلل ان

نشان دهد. ری سمت بیدا بهرا هایی شاءاهلل راهشود بیدار شد. همین کالس اخالق ما شاید ان می

بینید که یعنی می .بیندمی این حقایق را ،بیدار شود انسان و اگر .شود قبل از مرگ هم بیدار شد می

هر دو  !کنندخاطرش ذوق می هیا ب ،خورنده میش غصّیدار است آن چیزهایی که مردم براچقدر خنده

ها برای ما این حرفاآلن خورند. منتها ه مییا غصّ خندند، و می کنندخواب دارند ذوق می در

بینید این وقت می آن !کند یبیداری روز خدا شاءاهللدل خوابیم. ان درچرا؟ چون  ؛باورنکردنی است

 .ت فرقی نداردیک سر سوزن با واقعیّ ؛ت استها عین واقعیّحرف

به این آنها  .ندا هگیری کردیاهای شب ما را اندازهؤطول ر ؛ندا هاز نظر علمی کار کرد هاروانشناس ناآل

همان خوابی  .کشدیاهای شب ما بیش از یکی دو ثانیه طول نمیؤترین رد که طوالنینا هنتیجه رسید

، دیدیمی خواب داشتی ،شدی بیدارکه وی بالش و تا صبح کنی دیشب سرت را گذاشتی رفکر میکه 

این  ند.ا هعلمی این را بررسی و کشف کرد از نظر ول نکشیده است.بیش از یکی دو ثانیه ط همان خواب

-ها میفردای قیامت از انسان :فرمایدمی فرماید؟ چه می قرآن حاال .را شنیدی؟ این مال علم است

توقّف  30:ساَعةً  ِإالّ  ما لَِبثناگویند: چقدر در دنیا توقّف داشتید؟ می29:ِض َعَدَد ِسِنینَ رْ اْْلَ  یفِ  لَِبثُتمْ  مْ کَ : پرسند

هشتاد سال صت سال، نی شفهمی خواب طواللحظه. یعنی بیدار که شدی، می ما در دنیا نبود مگر یک

های علمی یافتههای شب. اینها دیگر عین خواب ؛ه استثانیه بود یک ه است؛لحظه بود عمرت، یک

شاءاهلل خدا ان ؛فهمید واقعیّت چیست. منتها گفتموقت می آن ؛کنار آیات قرآن بگذاریدآنها را  .است

که  ،یا خودمان باید خودمان را بیدار کنیم شویم.بیدار می ی مامان کند. البتّه همهاین بیداری را نصیب

 کند. میبیدار  ی ما را موقع فوتزرائیل همهلی عسی تا یا اگر بیدار نشدیم، دو ؛موت اختیاری است

                                            

 .112ی  ، آیهمؤمنونی  سوره. 21

  .87ی  ، آیهاحقافو  47ی  ، آیهسیون؛ 77ی  ی روم، آیهها اشاره است به سوره .80
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برای رسیدن به  ذوق کرده، کلّی غصّه خورده،کلّی  هودهبیانسان  موقع حیف است دیگر! آنمنتها 

بوده  هودهبی چقدر ی آنهاهمه کهبیند  وقت می آن است. کردهکلّی ظلم  ذوق کند، چیزهایی که برایش

 است. 
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