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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 اوّلیه سازیپیاده

 

 محبّت خدا به بنده

رفع حجب،  محبّت، خدا، عبد، محبّت خدا به ذات خود، محبّت خدا به متعلّقات خود، ها: کلیدواژه

خداگونه شدن، بینونیّت همیشگی، درجات  متّصف به صفات الهی، ی صفتی، قرب، لقاء، فاصله

 ها. ی محبّت، تحمّل سختی معرفت، هزینهعالئم محبت خدا به عبد، حدیث قرب نوافل،  الیتناهی قرب،

ت خدا به خواهیم محبّحاال می .مطالبی عرض کردیمت عبد به خدا محبّی  دربارهاگر خاطرتان باشد، 

دلیلش  .ستهاتمحبّ اشدّ ،ت خدا به ذات خودشمحبّ که بدانیم باید لاوّ .ی خودش را ببینیمبنده

  یست؟چ

تی که در محبّ ادراک. سومی ک ودرَمُ دیگری ،کدرِمُیکی  ت تابع سه چیز است؛ت محبّشدّگفتیم 

باز هم خود  ،ک استمحبوب که مدرَ ؛خود خداست ،ک استکه مدرِ محبّ ،دارد به ذات خودخدا 

کمال در حد مطلق در هر سه خصوصیّت، و چون خدا  خود خداست مالو ادراک هم باز  خداست

 .ت استشدیدترین حد ممکن برای محبّ و تمحبّ اشدّ ،دارد تی که خدا به ذات خودمحبّ آن ،است

وابسته به او  وق علّمت کهرا هم چیزهایی  ،تبع آن به ،ان کسی یا چیزی را دوست داشتانس قتیو

ت محبّ .ت استقاللیبرابر محبّ در ؛کنیمتعبیر می به محبّت تبعی که این را ؛داردهستند دوست می

این محبّت،  .دوست دارمنظر از هر چیز دیگر، چیز را منها و صرفخود آن من استقاللی این است که

دلیل اینکه با  ؛ ولی بهمندار چندان دوست، خود خودیرا بهن آخود  ،استقاللی است؛ امّا یک وقت نه

مثل  ؛، آهن و ... استگل ،آجر ،گچ ،خانه این .داشتنی استبرای من دوست ،معشوق من نسبتی دارد
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 در و دیوار این خانه را ،معشوق من است یخانه ،ا چون این خانهامّ ؟داردتی اهمیّ چه ؛هاخانه یهبقیّ

  .دارمهم دوست 

-یک ،شدی رد می: مجنون از جایکنندیکی نقل می ؛کنندبرای مجنون نقل می داستان دو ؛ایدشنیده

حال مشهور بود هب تا تو مجنون :ندگفت !نسگ را بوسیدن آپاهای  شروع کرد دفعه سگی را بغل کرد و

 :گفتچه گفت؟  مجنون !بوسیدست و پای سگ را می بینیم که داریمی حاال ،لیلی هستیعاشق  که

- به و ن تماس گرفتهآدست و پای  الیلی بکوی گرد و غبار  ،وی معشوق من عبور کردهک این سگ از

 .بوسمرا می حیوانمن دست و پای این  است که خاطر این

را  آن شهر در و دیوار شروع کرد شد،رد می از سرزمینی داشت بار مجنون: یکاندنقل کرده همچنین

  :گفت !؟مجنون کنیمی داری کارچه :فتندگ !بوسیدن

َ َ اَ  َلرررررررررررررر َ ل يَ َد   ررررررررررررررارَ َارَ الرررررررررررررر   َ َل رررررررررررررر ُمرررررررررررررر  
َ

رررررررررررررررررر َ الَ قر ب ررررررررررررررررررُ َ  اَاََُ رررررررررررررررررر َ الَ   اََوَ َارَ ج  َارَ ج 
َ

به در و دیوار این  و است ، معشوق منسرزمین لیلیدیار و اینجا  .کنمعبور می از این دیاردارم  :گفت

  .زنمبوسه می شهر

ررررررررررراَوَ  َالررررررررررر َ َم  َ َ ُحررررررررررر   ررررررررررر       َ ب رررررررررررلَ قرَ ار َش 
َ

َالرررررررررررر َ َ ررررررررررررک      َ َم رررررررررررر   َُحرررررررررررر   َارَ  َ و ل ک رررررررررررر  
َ

آن ت و عشق محبّولکن  ؛کرده است شاله و شیدای خودرا وور مطت در و دیوار نیست که ایناین محبّ

داشتنی دوستقدر این ها هم برای منو دیوار که این در سبب شده ،این دیار اقامت دارد که در کسی

 .شود

خود امام خواهد می رود،وقتی به زیارت امام میهم که زائر  امنوشته برایتان دارید یتوشهرهکتاب  در

همان  این !زندضریح بوسه می به !زندبوسه میور به در و دیوار حرم طچ بینیدبا امّ ؛را زیارت کند

ت خدا به ذات لذا محبّ ؛بوسدمیآن معشوق خود به عشق  را شمعشوق یدر و دیوار خانهدارد ؛ است

با خدا  جهان خلقتدر ی مخلوقات همه .کندایجاب می قات خودش راعلّت خدا به متمحبّ خودش،

چیز برای خود خدا لذا همه ؛خدا هستند یآفریده و مصنوعخدا هستند؛  مخلوق و نسبت دارند

 این دوست داشتن،تبع  به ،داردطورکه خودش را دوست مییعنی خدا همان ؛شودمی داشتنیدوست
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مجاری و  .داردصفات خودش را دوست می و ءاسما .داردرا هم دوست می شآثار وجودی خود

ی همه .داردرا دوست می ی مخلوقاتهمه .داردو صفات خودش را هم دوست می ءسماهای اگاه جلوه

 و بر ندقات ذات حضرت حقّعلّ؛ چون از متداردی عالم را دوست میهمه را، مالئکی همه ،را هاانسان

تواند داشتن هم میمیزان دوست طبیعتاً .داردی خودش را هم دوست میاساس است که بنده این

 ،تری با محبوب داشته باشد نزدیک یرابطه موجوداین  یعنی هرچه ؛ت این نسبت باشدتابعی از شدّ

 انساناگر  ؛اندمن شنیده از هادر کالس عزیزان بعضی از را این مثال. تر استداشتنی دوست برای محبّ

 ؛داشته باشد اوچهار از صورت دریک عکس سه مثالً ،آثاری داشته باشد اوو از  داشته باشد معشوقی

ی مهمجسّ آن معشوق یاقد از  ی تمامعکس ؛از آن معشوق داشته باشد تنهنیم پستالیا کارت یک عکس

های ی اینها جلوههمه چون ؛ی اینها را دوست داردهمه ؛داشته باشد ،اندتراشیده اوی که از بسیار زیبای

-سر دو زمانیاگر یعنی  ؛داردمیاینها را دوست ن یشک به یک میزان همها بیامّ ؛هستند او معشوق

چهار را از درهعکس س دهدترجیح می ،دست بدهدگیرد و مجبور شود یکی از اینها را از راهی قرار ب

-دوست ،تری از معشوق باشدی کاملجلوه ،یعنی هرچه آن جلوه ؛قد راعکس تمام دست بدهد تا

-تر و کاملی تامجلوه ،هرچه جلوه .میزاننه به یک  امّا ؛ها را دوست داردی جلوههمه .تر استداشتنی

چون آثار  ؛ش را دوست دارداتی مخلوقولذا خدا هم همه ؛تر استداشتنیبرای عاشق دوست ،تری باشد

های خدا را در خودشان جلوه ا این آیات همه به یک اندازهامّ .ندآیات الهی ؛خودش هستندوجودی 

تر است و پیش خدا محبوب ،در او باشد تری از حضرت حقّکامل یهر موجودی که جلوه .اندنپذیرفته

 نزد لقترین خَمحبوب انشای بیتو اهل اکرمرگوییم پیغمبمیدلیل است که  همین به

 .و صفات الهی هستند ءنمای اسماتمام ینهییآ چون چرا؟ دلیلش روشن است؛ .هستند متعال خدای

لذا خدا  ؛سن الهی هستندگاه تمام حُجلوه وی کرده در آنها تجلّ یمامتبه ی کماالت حضرت حقّهمه

انبیاء ی اول،[  ]در درجه ؛هپلّبهههم پلّ هابعد از آن .داردی دیگران دوست میهم آنها را بیش از همه

طور دارد و همینرا دوست می پیغمبران و اولیاء یهبقیّ بعد ؛را بیشتر دوست دارد العزماولو
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هم آن خره باالچون ؛ را هم دوست دارد آن ؛جماد هیک تکّ ،تا یک سنگ ؛قیترین خالینه تا پایپلّبههپلّ

  .داردبه یک میزان دوست نمیهمه را  ا قطعاًامّ ؛ستخداای از هستی جلوه

 ؟کندمصداق پیدا می و ظهوربه چه صورت  تی که خدا به عبدش داردمحبّ

 .است متعال محجوب کرده حجبی است که عبد را از دیدار خدایهمان ت خدا به عبد رفع محبّ 

کند که این بنده برد و کاری میاز بین می ها رااین حجاب ،دوست بداردای را متعال وقتی بنده خدای

 که کسی پای منبر المؤمنینهمان تعبیر امیر ؛نائل شود ی دلشبا دیده دیدار خدا و ءبه لقا

یا  ؟زنیی و از او حرف میاهخدا را دید ،زنیاین همه از خدا حرف می تو !یا علی :سؤال کرد حضرت

من خدایی را که ندیده 1َ:ُهَرَ ا ََمَ ل ََا َب َرَ َ َ بَُ َ ا ََمَ لَ ند: فرمود چه فرمودند؟ حضرتگویی؟ ندیده میور طهمین

شود ی دل میا با دیدهامّ ؛دید شودی بدن نمیخدا را با دیده بله؛ ند:بعد فرمود .کنمعبادت نمی باشم

 حضرت حقّ یبه مشاهده وا تا ،کندمتعال حجاب را از جلوی دیدگان دل عبد برطرف می خدای .دید

  .نائل شود و این همان نائل شدن به قرب الهی است او ءدیدار و لقابه و 

 ها کنار برود وین است که حجابقرب هم ،است این عالم در عبد حرکتِ هدفِ ،گوییم قرباگر ما می

 این ؛کنیمه باید توجّباز  ،در مورد قرب امنته ؛شود ترهرچه عمیق ءوصال و لقا ،دیدار ،مشاهدهاین 

 .نه نزدیک شدن موال به عبد ؛به موال است عبد شدن معنای نزدیک به قطعاً ،عبد و موال بیننزدیکی 

َاَ  . فرمود:ستاچرا که موال به عبد نزدیک  َ َ  َ و  َ  بَ أَ ا َف ا ن  ادَ ل ك  َ  ن   وقتی که بندگان من 2َ:  َ ق  َ ََی

 !اهللجمله این باشد که ای رسول یباید ادامه اًمنطق کنند،سؤال می اهللرسولخدا از توی  به منِراجع

َمَ کَُب ََاللَ َنَ ا ََمَ هَُل ََ َ قَُفرَ  :نگفت .آیه این نیست یا ادامهامّ ؛به مردم جواب بده که خدا به شما نزدیک است

َا  َ  :فرمود نه؛ .  َ  َ قَ  َ  بَ أَ اَ َ و  ی ، خود خدا روبه من سؤال کردند راجعوقتی از تو  :ق     َ ََاد یَ  ن  َف ا ن  ل ك 

نزدیکم که  کنندهبه این سؤال قدرآن من یعنی ؛: من نزدیکمگفت و برگرداندکننده به سؤال خود را

                                            

 .32 ص ،4 ج بحاراالنوار، ،یمجلس و 243 ص ،یامال صدوق، ؛89 ص ،1 ج ،یکاف ،ینیکل :تفاوت یاندک با .1

  .191 یهیآ بقره، یسوره .3
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کننده سؤال یخودم از پیغمبر به این بنده .به پیغمبر بگویم و پیغمبر به آنها بگویدرسد نوبت نمی

َال و رَ ََل ي هَ ا َََا قر   بَََُح  َُن َ !ق     َ ََا ن   :ترمنزدیک ب    َح  ََ  ُحولَََُاللَ ََنَ اَ . ترماز شاهرگ انسان به انسان نزدیک 3:  َ م   

َقر ل ب هَ ََبر ي  َ  َو   :گفت .تر استاز دل ما هم به ما نزدیک .شودحائل میاو خدا بین انسان و دل  4:ال م   ء 

  !است من به من از ترکینزد دوست

َفَ  :خره فرمودو باال ُكمَ نر  َُا َََ و  ََا َََس  ُ ونَ ف ل   ِ  طورکههمان ؟کنینمی منگاه !هستم تمن درون خود 5:َُُرب 

ُن َ  .هم هست تخودنفس در  ،در آفاق وجود دارد آیات من فَ ََاَف  اُ نَ آ َ ََ ه مَ    َف  ََاقَ اْل  ه مَ ا َََو  ما آیات  6:نر ُ س 

یعنی  ،هم در انفس دهیم،نشان میآنها  به، است بیرون جهان آفاق کههم در  ،ن راهای خودماجلوه و

 .پس خدا دور نیست ؟کنینگاه نمی !من در درون تو هستم .دهیمنشان می به آنها در درون خودشان

در دعای  ادبه تعبیر امام سجّ نه! ؛اش را با ما کم کندیم خدا بیاید فاصلهکه بگوی خدا دور نیست

به خدا  حضرت ،خواندیدرمضان می در سحرهای ماه و یداهق بودفّموالحمدهلل ثمالی که  ی ابوحمزه

و  سوی توخواهد بهکه میکسی !ای معبود و محبوب من7َ:اف ةَ ال م سَ ََق     َََُا ل ي كَ ََاح  َ ال  َ ََا نَ  :دنکنعرض می

به خدا به این معنی نیست که پس قرب  !اف ةَ ال م سَ ََق     ََُ؛نزدیک است خیلی راهش ،کوی تو سفر کندبه

 .و هم موال حرکت کندحرکت کند  معنا هم نیست که هم عبد به این .ما کم کند ازاش را خدا فاصله

 سویبههر دو  ،موال همو عبد  هم ،ای با ما ندارد و نهچون فاصله ؛کندی حرکت میتنهای موال به نه !نه

سوی بلکه این حرکت از عبد به ؛ای با عبد نداردموال فاصله .شان کم شودفاصله که کنندحرکت میهم 

  :گفت .موالست

                                            

 .11 یهیآ ق، یسوره .2

 .34 یهیآ انفال، یسوره .4

 .31 یهیآ ات،یذار یسوره .5

 .52 یهیآ فصّلت، یسوره .1

 .یثمال ابوحمزهیدعا الجنان،حیمفات ،یقممحدّث و 92 ص ،85 ج بحاراالنوار، ،یمجلس ؛19 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس .2
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 اسهت  مهن  بهه  من از ترکینزد دوست

 دوسهت  کهه  گفهت  توان که با کنم چه
 

 دورم یو از مههن کههه تههرعجههب نیههو  

 مهجههههورم مههههن و مههههن کنههههار در
 

مکانی  یاین فاصله هم فاصله .اش را با خدا کم کندکه باید فاصله انسان است .است دور در واقع انسان

 ؛شوداهلل به صفات صفتّیعنی باید م ؛صفتی است یفاصله ،نیست. این فاصله ی زمانیفاصله ؛نیست

 :فرمودکه  نقرآتعبیر  به .یدبیای دربه رنگ خدای و اهلل شودبه صبغه بغطمص ؛شوداهلل ق به اخالقمتخلّ

َ بر   ة َالل َو  س  َُا َََم  َ ص  بر   ةَ ََاللَ ََم  َ ََح  در  !؟است ینگی زیباتر و نیکوتر از رنگ خدایی و چه ررنگ خدای 8:ص 

صفات  گاههرچه وجود انسان جلوه .شدن به صفات الهی است صفدر اثر متّ ،فاصله شدن کمواقع 

صاف هم که این اتّدر  .است متعال کم شده عبد با خدایاین  یفاصله ،بیشتری از صفات الهی باشد

َا ك   مَُخدا  ؛دوتر از خدا بشتواند کریمهیچ عبدی نمی که روشن است ،وجود بیاید هصفات الهی در ما ب

مَ ال  َ ََر ح مَُاَ خدا  ؛دوتواند بشتر از خدا نمیو رحیم ترتهیچ عبدی بامحبّ .است 9 اْل  ك   م ي َ  هیچ  .است 10َي َ اح 

تر از تر و سخاوتمندهیچ عبدی کریم .است 11ائ ل ي َ ال قَ ََص   قَُا َ خدا ؛دوتواند بشتر از خدا نمیعبدی صادق

ي َ َا ك   مَُخدا  چون ؛دوتواند بشصاحب جود و کرم نمی ،بیش از خداخدا و  و دَُ خدا ؛است اْل  ك   م  َا ج 

و د    َ  تواند جلو نمی هیچ عبدی از خدا تنها ، نهاهلل و صفات به صفات الهی پس در اتّصاف .است12َاْل  ج 

و  ؛تر از خداستینپایدر صفاتش عبد همیشه  .دوشتواند بهیچ عبدی همپای خدا هم نمیبلکه  ،بیفتد

َ .ی بین صفات عبد و موال خواهد بودتفاوت و جدای ،تینونیّب یکهمیشه لذا 

                                            

 .129 یهیآ بقره، یسوره .9

 .91 ص ،9 ج عة،یالشّوسائل ،یحرّعامل و 32 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس ؛25 ص االعمال،ثواب صدوق، .8

 .14 یهیآ وسف،ی یسوره و 151 یهیآ اعراف، یسوره .10

 ،یقممحدّث و 222 ص ،91 ج بحاراالنوار، ،یمجلس ؛181 ص مصباح، ،یکفعم ؛281 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس .11

 .مباهلهروزاعمال الجنان،حیمفات

 .154 ص ،19 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 109 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس ؛594 ص ،یامال ،یطوس شیخ .13
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ی انتهایی ندارد؛ هیچ نقطه؛ پایانی نداردی که این قرب و نزدیکی هیچ نقطه است اینهم ی دیگر نکته

بهشت درجاتی  ؛طورکه دوزخ درکاتی داردهمان. دوتواند بشتر هم میبمقرّ ،ب استلذا هرچه فرد مقرّ

در  و العدن تجنّ ،ضاالرّ تجنّهمان  که که باالتر از بهشت است ؛ قربباتی داردرُقُهم قرب  ؛دارد

َاد ُخلَ َ؛یادَ   بَ َف َ ََف اد ُخل   :که است تیجنّ آن نهایت ن تَ ََ و  این  ،اوج قرب است و ت ذاتاین جنّکه  13َ، ج 

 یهاالیتن ،به حقّ مراتب قربِ و دارد قربات هم قرب و درجات ،بهشت ،رکاتدوزخ، دهم قرباتی دارد. 

و اقرب که افضل  اهلللذا رسولشود رفت؛ هم می آنپیشتر از هرچه انسان پیش برود،  .است

لَ ثُم َد نَ  :قرآن فرمودکه  چنان ؛است لق به خدای متعالخَ َقَ ف كَ َ،ىَ اَفر ت    َقرَ ان  َاَ اب  َا و  در دعای  و 14،د نىَ و   ي   

َ :ندبه هم داریم َ ََال ع ل  َ ََابا َم  َ اق ت  َ ُدنُرو ا َو   تر از ایننزدیک اامّ ،نزدیک شد متعال به خدای جااینتا  15َ،  ل ىَ اْل 

ا بود، در حال دورانی که در دنیآن چه در  ؛در رشد است هم دائماً اهلللذا رسول ؛توان شدمی هم

]و چه در  ؛گفت اهلل به خود رسول 16؛  ل ماَ ََز د ن  ََر بَ ََُق َ  :فرمود ایشان بهقرآن  و رشد و ارتقاء بود

ابعاد  یدر همه دنتوانمی و دند رشد کننتوانمی مبرغپس پیدوران پس از حیات ظاهریشان[. 

راه  .رسدبه انتهای قرب الهی نمی کس ست و هیچانتهابنابراین قرب بی؛ دنباالتر برو خود وجودی

از وجود  ،است لیکه رذا ،صفات الهی است که ضدّ را یصفات لاوّ :این است هم قرب این رسیدن به

در وجود  هرچه بیشتر صفات الهی را یجلوه تالش کنیم ل کنیم و بزداییم و بعد همیخودمان زا

ات ادبیّ درکه ی به تعبیر .اهلل است ب الیاین راه تقرّ .ل کنیمییعنی کسب فضا ؛کنیمایجاد  خودمان

 کسثل خدا هیچ. مِل خدا شدنثَبه تعبیری که در احادیث داریم مَ یا ؛گویند خداگونه شدنفارسی می

                                            

 .20 و 38 اتیآ فجر، یسوره .12

 .8 و 9 اتیآ نجم، یسوره .14

 .ندبهیدعا الجنان،حیمفات ،یقممحدّث و 109 ص ،88 ج بحاراالنوار، ،یمجلس ؛389 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس .15

 .114 یهیآ طه، یسوره .11
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ث ل هَ َََل ي سَ  ؛ثل خدا شودمِتواند احدی نمی .پای خداثل خدا یعنی هممِ .تواند بشودنمی ا ام17َّ؛ءَ َ َ شَ ََك م 

َ .شودل خدا ثَتواند مَانسان می

 یماکت اندازه .سازندماکتی که از یک ساختمان بزرگ میثل مِ ؛یعنی یک نمودارل ثَمَ ؟ل یعنی چهثَمَ

 بههم در این ماکت  وجود دارد،هایی که در ساختمان بزرگ کاریا تمام ریزهامّ ؛ساختمان بزرگ نیست

َ َ تَ  َحَ نَ عَ طَ یَاَ  َ بَ  َ  .شودل خدا ثَتواند مَمیهم عبد  .ل آن ساختمان استثَمَ ماکت این .است رفته کار

ق به متخلّ !خداگونه شوی؛ کنمل خودم ثَ، تا تو را مَجا بیاوربه اطاعت مرا !ی منبنده 18: لَ ثَ مَ َکَ لَ عَ جَ اَ 

  .تواند بشودنمی کسخدا هیچ مِثل االّ و !شویاهلل اخالق

 به عبد ت حقّعالئم محبّ

خدا به عبد  که محبّتیاین عالئم  بود. به عبد مطیع و فرمانبرش ویژهبهاین محبّت خدا به خلقش و 

 به عبد را ببینیم چیست؟  دارد چیست؟ عالئم محبّت عبد به خدا را گفتیم. عالئم محبّت حقّ

، ش؛ مقامگیرداز او می، داردرا هرچه  از راه اینکه از چه راهی؟ ؛ان استتو افت ءلین عالمت آن ابتالاوّ

 گونهاین ،ای را دوست بداردوقتی خدا بندهگیرد. از او میدارد را ش، هر چه و سالمتی ششهرت ،شنام

 این باب را بروید .«المؤم َابتلءَ َتَُش َ » باب نام بهدارد  بابی «ا مانَوَالک  » کتاب در اصول کافی .است

ولی خیلی  ؛خیلی مفصّل نیست ؛بیشتر نیستهم . اآلن خاطرم نیست شاید ده پانزده تا حدیث بخوانید

َُر عَ اا ن َالل َُر بَ  !حرف در آن است َو  َ  ب  ا َغ ت هَُاَاَ ا  َ َىَ الر ك  َََح    َث ج هَُب ال ب ل  َغ ت ا َو  َََء  َث ج اَ ب ال ب ل  -وقتی خدا بنده19َ:ء 

محبّت  این اثر .کندریزد و او را در گرداب بال غرق میمی باران بال را بر سرش ،ای را دوست بدارد

حاج آقای  خدا رحمت کند .مواظب باشیدباید حاال خیلی  است. طوراین به عبد. محبّت خدا خداست

                                            

 .11 یهیآ ،یشور یسوره .12

 ج رالقرآن،یتفسیفالفرقان ،یتهرانیصادق و 415 ص ،9 ج ان،یالببیاط ن،یعبدالحس ب،یّط ؛115 ص ،103 ج بحاراالنوار، ،یمجلس .19

 .122 ص ،31

 .309 ص ،14 ج بحاراالنوار، ،یمجلس و 314 ص ،2 ج عه،یالشّوسائل ،یحرّعامل ؛352 ص ،3 ج ،یکاف ،ینیکل .18
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ید بعد بگوی ،مردش هستید نیدیبب حساب کنیدل اوّ خالصه :ندفرمودمی که را علیهتعالیاهللرضواندوالبی

میدان  مرد ببین .ستآن ه خیلی چیزها دنبال بعد ،دیچون اگر بگوی ؛خواهیمما تو را می !یاخدا

را  بیکار شدی؛ ثروتت ،گرفتند وت شغلت را از بلند شوی ببینیفردا که  ؟تاب مقاومت داری ؟هستی

 ؛کس و کار شدیبی ،عزیزت از دنیا رفت ؛خانمان شدیبی ،ات آتش گرفتخانه ؛فقیر شدی ،دزد برد

دوست ای را بندهوقتی متعال  چون خدای ؟بایستی توانی در این راهکجا می تا؟ تابش را داری ببین

 !خدا غیور است مشغول شود.چیز دیگری هیچگذارد به نمی دیگر و کندخودش می مختصّ او را ،داردب

زورش هم  هم چیز دیگر را. ،بدارد را دوست هم خدا انسان کهکند تحمّل نمی !کندل نمیو تحمّهو

و را از هو آن ؛کند. خودش قهر نمیطور نیست که خودش قهر کنداین .بردو را از بین میهو ؛زیاد است

 شخص در نظر چیزآن  دیگرکه برد را باال می انسانمعرفت  یا حاال گیرد.میهوو را . بردبین می

رد که بَدلش را نمیطور آن برایش نخواهد داشت؛، داشت دیروزه ک ییدلبریآن  دیگر ؛شودکوچک می

 بازیاسباب یک یا عروسک یک ،بودید ککوچوقتی شما  !ببینیدشود. فهمش بزرگ می عاشقش شود؛

خواست که میبود  مثل این ،بگیرد آن را خواستمیاگر کسی  !؟دوست داشتید چقدررا  ککوچ

چه  ،عروسک باشد یا نباشد بازی یا آن اسباب ردیگ ،رشد کرده تانا حاال که فهمامّ ؛بگیردجانتان را 

هم در همان را این . جاذبه نجات پیدا کردید از دام آن ،شما رشد کردچون معرفت  ؟کندفرقی می

ین است که هم ،های اجابت دعای بندهم که یکی از صورتانوشته دارید یتوشهرهکتاب بحث دعای 

اینکه بدون  شود؛؛ لذا آرام میروداز بین می اشخواستهو آن بنده دیگر کند فهم آن بنده را بزرگ می

در  ،خواست و نداشتچون تا وقتی می شود. آرام می ؛شودراحت می ! امّا دیگربرسد او آن چیز به

مهم  نداشته باشداگر ، خواهددیگر آن چیز را نمی و . وقتی فهمش بزرگ شدو بیقرار بود بود تالطم

لذا گاهی . ندارد یناراحت ؛نداردبیقراری  ،نداشته باشد، اگر هم خواهدنمیانسان که را چیزی . نیست

َ. دهدآن چیز نجات می یرا از جاذبه واکند و خدا فهم بنده را بزرگ میاوقات 

و  دهدمی به او نشانهای آن چیز را ها و عیبنقصو زند پرده را کنار میاوقات  گاهی ،دیگر به تعبیر

نجات تش از دام محبّو  بسپارد؛ آنبه دل  گونهن ناقص است و جا ندارد که انسان اینفهمد که ایمیاو 
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 [عبد] این وقتی دید .بردآن چیز را از بین میاصالً متعال  خدای همها بعضی وقت کند.پیدا می

میزان نگذاریم  !لذا مواظب باشیم ؛بردآن چیز را از بین می ؟کندچه کار می ،بردار نیست دست

؛ چون شود؛ یعنی هووی خدا در وجود ما برسد یبه حد افراط ،به چیزهایی که دوست داریمتمان محبّ

ل و را تحمّوچون خدا ه !رودبن چیزی که خیلی دوستش داریم از بین یاین است که هم شیک خطر

 !کندل نمیخدا تحمّ !؟داریخدا دوست می رازتهم ،مادرت را ،ت را، پدرات راهبچّ ،ت رازنتو  .کندنمی

 !زیر ماشینرفت  !شد خفهو  حوض در افتاد هبچّ !مرد افتاد تمادر !افتاد مرد تپدر یکهو دیدی

این نهایت لطف . دارد به بنده و این لطفی است که نسبتکند ل نمیتحمّ راز خودش راتهمت محبّ اخد

ی بیاید در جاذبه تا دهدنجات و وهمی خواهد این بنده را از یک معشوق بدلی که میاست  و عنایت

 اگرلذا . اشبه بنده نسبت ستت خدامحبّ عالمتلین ان اوّتو افت ء؛ لذا ابتالمعشوق حقیقی قرار بگیرد

-نا با شما فکر نکنید که خداوند ،از دست رفت تاندر زندگیعزیزی  ،ای پیش آمدضایعه وقت یک

 :گفت .این اوج مهربانی خداست ؛است مهربانی کرده

 کنهد  بهال  کمهان  بهه  را عشق ریت چون
 

 کهههند وال اههههل دل بههر نشسهههت اوّل 
 

َب َل َاَ  َوَ لَ ل ََءَُل   حدیث قدسی داریم .گویدخیرمقدم می ،ی آمدبالی وقتی، اهل معرفت باشد انسان لذا اگر ؛ءَ ْل 

مرتکب گناهی  : ُ ُقوبر ُتهَََُل تَ   جَ ََ  ن  َ  :گویندمی ،کندرو می آنها وقتی دنیا بهو بندگان عارف ما  ءاولیاکه 

 و به خودش مشغول کند که ما را آیددارد میدنیا  یعنی ؛آیدمی برای ما دارد فوری شدیم که عقوبتش

عَ  :گویندمی ،دهدمصیبتی برای آنها رخ می وقتیو  شویم؛از خدا غافل  با َب ش  ِ َ م   ح  َال ي َ ار  خوش  20:ال ح 

 ها! سختی... بال! ...  !ای عالمت صالحان ! مرحبا به توآمدی

برای سالمتی مجنون آش نذر  مریض شد و لیلی مجنون ؛ماهبرایتان گفتکه همان داستان مجنون 

کشید و به مردم او پیاله پیاله می .صف کشیدند هم مردمدر خانه آورد و به هم دیگ آش را  کرد.

 به خود مجنون تا نوبت ؛کردمی برایش پر بود و او آورده چیزی ،ایکاسه ،ایپیاله هرکس. داد می

                                            

 .240 ص ،12 ج بحاراالنوار، ،یسمجل و 112 ص ،یامال صدوق، ؛312 ص ،3 ج ،یکاف ،ینیکل .30
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ی کاسه را از دست لیل . وقتی نوبت به مجنون رسید،ه بودایستاددر صف  ه بودمجنون هم آمد رسید.

راستی تو را  بهاگر لیلی  !لیول معطّ مجنون! :گفتندبرگشتند زد و شکست.  زمینبه  ،مجنون گرفت

 .کنی لیلی تو را دوست داردخودی خیال میبی !بشکند ،زدنمیزمین  را اتداشت که کاسهدوست 

 چه گفت؟ مجنون

 یلهههیم بهههود گهههرانشید بههها اگهههر
 

 ؟یلههیل بشکسههت مههرا ظههرف چههرا 
 

 ،است شکسته شحاال که ظرفخب  :گفت .اینجا بایستم یت بیشترمدّ که منلیلی ظرف مرا شکست 

 ،ی آمدلذا اگر بالی .نگه داردخودش  پهلویرا اینجا او خواست م .ظرف دیگری بیاورید بروید از خانه

خواهم برای شما تدارک بال نمیحاال ه البتّ !باشد اگر انسان اهل معرفت ؛باید به آن خیر مقدم گفت

 ؛ء استعالمت وال این ،اگر بال آمد !قدر بدانید ؛بدانید، آمدبال خواهم بگویم که اگر ولی می ؛ببینم

 .است به عبد لطف محبوب عالمت ؛ت استمحبّ عالمت

یعنی وقتی  ؛و وحشت از غیر حقّ به حقّ است شتغال دائمی عبدبه عبد، ا محبّت حقّ دومین عالمت

وری تنظیم ط را شخصاین  زندگی ،ستت خدامورد محبّبنده آن و  داردای را دوست میکه خدا بنده

 او یعنی وقتی به ؛باشد و از پرداختن به غیرخدا وحشت داشته؛ مشغول به خدا باشد دائماًکند که می

از خودت  و شرکت کن برو در انتخابات ،کاندیدا شوجا فالنبرو ، بگویند برو کاسبی کن و پول دربیاور

خواهد همیشه با ش میدل ؛آیدبدش می ؛ر استمتنفّاصالً  ،به تو رأی دهند مردم کهتعریف کن 

ه البتّ. ظاهری دنیوی ناراحت است امور این از پرداختن به حتّی. خلوت کند شخودمحبوب  و معشوق

 مستقالًّ پرداختن به دنیا را امّا خود ؛رودسراغش می وقتآن ،است آنرضای معشوق در  وقت یک

 رد.دامیندوست 

عبدی که مورد این است که  ،کنداش حکایت میبنده بهنسبتکه از محبّت خدا  سومین عالمت 

در فرمایشات  ،الهدیمصباحدر را  حدیث آن. کنددرونی پیدا می راجز یک واعظ و ،ت خداستمحبّ

ا به حال خوش !وباط: که ندکردنقل میایشان  این حدیث را .امنوشته علیهتعالیاهللرضواندوالبی آقایحاج
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21؛باشد داشته از نفس خود هم راجزو  از نفس خودش که واعظ کسی
از  .باشد م سرخانه داشتهمعلّ 

 هابدی از او راکند و داللت  هابه خوبی ؛نصیحت کند ؛کندبا او حرف بزند و او را موعظه درون کسی 

. دارد نفس خودش و زاجر از نفس خودشواعظ از که  کسی خوشا بر احوال !طوبا :فرمود .باز بدارد

از  او را خالصه ؛کند مقرّر میاین را برایش  ،دهدت قرار میمتعال عبدی را مورد محبّ وقتی خدای

م معلّ ؛ندارد ،زانو بزند و چیزی بیاموزد ،برود ینیاز به اینکه به کالس درس دیگر ؛کندتغذیه می درون

 .دگیررا می آن از درون پاسخ ،هرچه بخواهد .داردسرخانه 

-می از باال که نور ؟ یعنی اینهیعنی چ ؛به حقّ است ت عبدمحبّ به عبد، محبّت حقّ عالمت ینچهارم 

لذا  ؛گرددبرمی سمت باالبه بازتاب این نور، رسیدعبد این  صافدل  ینهییبه آوقتی  ،تابدمیو  آید

بر ُهمَ  :قرآن فرمود .نه از بنده ؛شودت از خدا شروع میمحبّ ب ون هَََُُ ح  َُ ح   ؛داردخدا آنها را دوست می 22:و 

 ؛شودت از جانب خدا شروع میمحبّ ل دوستی وپس اوّ .دارندآنها هم خدا را دوست می :بعد فرمود

 ؛متعال بنده به خدایاین ت محبّ شودشود؟ میچه می ،آمد ت که از جانب خدااین محبّبازتاب  امنته

خدا  عاشق و محبّ شود؛ خدا می بنده هم طالب این ت خدا به بنده این است کهلذا یکی از عالئم محبّ

 .شودخواستار خدا میشود؛  می

 .شودی امر او میخدا مباشر و متولّ از عالئم محبّت خدای متعال به بنده این است که پنجمین عالمت 

و پرورش  اداره . خود خداشودنیکو و صفات حسنه می اتین اخالق او به خلقیّدار تزیخدا خودش عهده

-می آنشود که با گوش او می ؛بیندمی آنشود که با خدا چشم او می .شوددار میاین بنده را عهده

                                            

َا  ل ُمواَوَ  :231 ص غررالحکم، دی،آمتمیمی و 210 ص ،4 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛132 ص ،80 یخطبه البالغه،نهج سیّدرضی، .31

ع  َ َل مَ َم  َ َن هَُاَ  هَ َل َ  َ ََ ُر س  نَ َل هََُ  ُكونَ َت  َ حَ َنر     ص امالی، صدوق، همچنین: .ا  ظَ وَ َْلَوَ َاج  َ زَ َْلَاغ ي   هَ َم  َ َل هََُ  ُك َ َل مَ َاج  َ زَ َوَ َا  ظَ وَ َهام 

ل ب هَ ََم  َ َا  ظَ وَ ََل هَََُ  ُك َ ََل مَ ََم  َ  :192 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 41 ص ،13 ج الشّیعه، وسائل حرّعاملی، ؛441 ََم  َ َاج  َ زَ َوَ ََقر 

هَ  س  هََُک  َ ت مَ  َ اَ َُم  ش  َ َق     َ َل هََُ  ُك َ َل مَ َوَ ََنر     .ُنق هَ  ََُم  َ َ  ُ و 

 .54 یهیآ مائده، یسوره .33
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حدیث قدسی آن  در .رودراه می آنشود که با پای او می ؛دگیرمی آنشود که با دست او می ؛شنود

ع هَََُُكن تَُ: که فرمود دایدیده قرب نوافل م عَََُیال ذَ ََ  م  شوم که با آن خدا گوش این بنده می منِ 23:ب هَ ََ  س 

 شوم که با آندست این بنده می ؛بیندمی دارد شوم که با آنمن خدا چشم این بنده می ؛شنودمی

 پروردمیم که دست نآ ازکه  :گفت .استل امر این بنده متکفّ خود خدا دیگر یعنی ؛گیردمی دارد

َ .میرویم

خود  .دکنی میتجلّ ،به حد نهایتو در وجود ا ت حضرت حقّربوبیّ .پروراندمی را بنده این خودش خدا

تا وقتی خودمان چون  ؛ندارد در راهفی زحمت و تکلّ ودیگر ا .شودمی ود پروراندن ال و متعهّخدا متکفّ

خدا به زبان ما حمد ه تی کا وقامّ ؛زنیممیزور داریم  خودمان چون؛ خستگی دارد ،کنیمکار می

که این زبان  ،ید و تسبیح خودش را بگویدمتح ،تهلیل، تکبیر ،خودش را بگوید یثنا ،خودش را بگوید

نفس در او حضور  اصالً خستگی ندارد. اصالً شخصاین  دیگر .گوینده خداست ؛شودخسته نمیدیگر 

 است که خود حضرت حقّ و ی از او باقی ماندحبَشَ ؛خودش نیستدیگر  .از نفس خالی شد او نیست.

خدا گرفته  ،گیردبنده می اینهرچه  ؛خدا داده است ،دهدلذا هرچه این بنده می ؛کنددارد کار می

 :گفتگوید. خدا دارد می ،دگویبنده میاین هرچه  و است

 دانه داشهته  صفتم یطوط نهیآ پس در
 

 مگهوی یمه  بگهو،  گفت ازل استاد آنچه 
 

-آقایحاجآن بزرگوار را! خدا رحمت کند  .اندگونهاینهم لذا اولیاء خدا  ؛آیدنمی او حرف از خود دیگر

-می ند.گفتهم می انوقتها خودشبعضی  .نبود انخودش مالحرف  ،دیدیمما می !علیهتعالیاهللرضواندوالبی

حال خودم هب تا ،آمد ین حرفی که اآلن از دهانم بیرونا .این حرف برای خودم هم تازگی دارد ند:گفت

خستگی هم  ولذا ؛زدمی را حرفداشت این کس دیگری  حرف مال خودش نبود. !هم نشنیده بودم

-های طوالنی صحبت میساعت ،صد سالبه نزدیک با سنّ این پیرمرد  !خستگی نداشت اصالً نداشت.

ای که شروع با آن لحظه ،کشیدکه صحبت او بعد از چندین ساعت طول می یآخر یلحظه آن !کرد

                                            

 .23 ص ،4 ج عه،یالشّوسائل ،یحرّعامل و 155 ص ،23 ج بحاراالنوار، ،یمجلس ؛253 ص ،3 ج ،یکاف ،ینیکل .32
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وقت گوینده  یک. های نفسانی نبودتقالّدیگر چون  ؛نبود تره خستهیک ذرّ .داشتهیچ فرقی ن ،بود کرده

 تقالّ ،گیردبه کار می ی اینها راهمه ،شسخنوریو هنر  ش، شعورشفهم ؛دهدخودش هنر به خرج می

 وقت یکامّا  .شودخب این گوینده خسته می ،تأثیر قرار دهد کند که مستمع را جذب کند و تحتمی

باندها هم پخش آن گیرد و از می رام صدایمیکروفن این  ،کنمصحبت می دارم نه؛ ببین اآلن من که

-حرف میدارد  اینهاه یکی دیگر است که پشت گویند .شوندباند و میکروفن خسته نمیاین  .شودمی

و یکی دیگر حرف بزند  ؛شوددهد که خود گوینده هم مثل باند و میکروفن شاءاهلل خدا توفیق ان .زند

نی نی یعنی ال.  ال. یعنی ؛از نظر ادبی یعنی نه نی ؛دانیدمی مثل یک نی.بشود  ؛او بیرون بیاید از دهان

 ،دلنشین استهمه هم صدایش  اینو اینکه  .خالی است ؛در آن نیست  چیز این است که هیچ شسنحُ

لب  نیاین ی به لبه دیگری کس ؛از خودش خالی شده است نی .خالی استکه  مال همین است

نی  وی دست یک نای نیمثل  ؛شود طوریاین  دل ماشاءاهللان .آیدمی صدا ،و از دهان این نی گذاشته

 :گفت .زننده باشد

 مانَد جدا لب ز چون د،نَواما نغمه ز ین
 

 ینه یب جهدا  خدا از را خود دل اگر یوا 
 

دار کهار  متعال خهودش عههده   رحال خدایهبه ی کس دیگری باشد.نای و شاءاهلل دل ما مثل نی باشدان

دش دیگر نیاز ندارد که بنشهیند و خهو   .گیردتدبیر این بنده را خود خدا به دست می .شوداین بنده می

ی بعد از دعهای عرفهه   عرفانی یقطعهیک  .شودمی اور ر امخود خدا مدبّ .دریزی کن برنامه ؛نقشه بکشد

. است عارفیک  مال ،نیست حسینالبتّه مال امام ؛ در مفاتیح نقل شده هست که امام حسین

ی تکمله این بخشِ ،استه دعای عرفه در آنها آمدطاووس که سیّدبناقبال های خیلی قدیمی در نسخه

اقبال کاتب  دهدنشان می این .است اضافه شدهبه بعد به اقبال  از یک دوره تکّه این .پایانی وجود ندارد

-بودنهد کهه نسهخه    انیاخنسّه  .چاپ و اینها نبود قدیمدر - ،هکردمیبرداری  و نسخهرا رونویسی آن که 

مهال  اسهت  یک تکّه مناجات عارفانهه   .هااهل ذوق عرفانی و این حرفبوده شخصی  -کردندبرداری می

 بسیار بلند و لطیف عرفهانی  این دعای ،بعد از اینکه دعای عرفه ،هم خوشش آمده وا ،مصری یک عارف

خیلهی لطیهف    مضهامین  که؛ را هم نقل کندعارفانه  جاست که آن مناجات هدیده خیلی ب ،نقل کرده را
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ب ي  كَ ََا غ ن ن ر َه  ا لررَ  :های آن ایهن اسهت  یکی از جملهدر آن مناجات هست. هم عرفانی  َََب ت ر   ب ي  یَو  َُ ر   ل ر َ  ر  

ت يرَ  ََار كَ ب اخ  ت يرَ      -های خهودم بهی  را از تدبیر اندیشیدنن های خودت مبا تدبیر اندیشیدن !خدایا 24:َار یاخ 

نیهاز  بهی  ،کهنم ی که برای خودم میهایرا از انتخابم ،کنیهایی که تو برای من میا انتخاببنیاز کن و 

ب ي  كَ ََه  َا غ ن ن  ا لرَ  .کن ت يرَ ََب ت    َب اخ  ب ي  یَو     َُ ََار كَ ل  َ     ت يررَ      خهدا تهدبیر امهر ایهن      که شودیم گونهنیاَ!ار یاخ 

دیگهر خهود    ؛گیردمیعهده  بهاین بنده را  های انتخاب خودش مستقیماً خدا .گیردمی دست بهبنده را 

ایهن   ی امهر متعال متولّ خود خدای .ندارد چیزیهیچ ،انتخابی ،ایسلیقه ،یشعور ،یعبد از خودش فهم

 .اشعال بود به عبد و بندهمت ت خدایهم عالئم محبّ هااین .شودبنده می

هم را  تمحبّن ای عالئم ؛کندشامل حال ما  را شتبیش از پیش محبّکه  بخواهیمخدای متعال از 

ت محبّ ،شودمعرفت بیشتر  هرچه؛ چون شودبیشتر هم  معرفتمان امیدواریم و ؛چه خواهد بود گفتیم

داشتنی یک موجود دوست انسانتا  .ندارد یت هم خیلی عمقمحبّ ،تا معرفت نباشد .شودمی شدیدتر

-را می تدل یاختشن کهبعد  ؛ل شناختباید اوّ .سپاردنمیبه او  دل ،نشناسد و نبیند ،مالقات نکند را

وقتی  .شویتر میبه او خیره شود؟چه می ،عاشقش شدی دلت را برد و کهد بع .شویمی شعاشق و ردبَ

های جدید باز بیشتر دل تو را حسنآن  .یبرمیپی های جدیدتری در او سنحُ ،کردی شتر نگاهخیره

متمرکز  محبوب آن به ه تو راتوجّ ،تآن محبّ. ت ایجاد کرده محبّلیّمعرفت کوچک اوّ آن یعنی ؛ردبَمی

باز  ،حاال که معرفتت شدیدتر شد .شدیدتر شد تپس معرفت ؛پی بردیرا  ترهای جدیدسنحُ و کرد

 دائماًو شوند ت و معرفت به همدیگر منجر میمحبّ مدام و ترتیب. همینبه تت شدیدتر شد و محبّ

  رود.باالتر می شخص مراتب

معرفت اولیاء  البتّه .کندنصیب ما  را یاء خودشاولمعرفت  و شعال معرفت خودمت خدای امیدواریم

 ،امکامل نقل کرده الهدیمصباحآخر در که  ةیّوراننّالب ةمعرفحدیث  در .همان معرفت خداست خدا

                                            

 یعرفه یدعا الجنان،حیمفات ،یقممحدّث و 331 ص ،85 ج بحاراالنوار، ،یمجلس ؛248 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،دبنیّس .34

 .نیحسامام
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َم ع   ف ةَُم ع   ف ت  َب الن ورَ  :ند؟ فرمودندفرمودچه به سلمان و ابوذر  امیرالمؤمنین َج  َ اللَ َان ي ة  َو  َم ع   ف ُةََََ   َ  و 

َج   َاللَ  َو  همان معرفت خداست و معرفت  ،تامیرالمؤمنین به نورانیّ معرفت منِ 25:ان ي ةَ ب الن ورَ َم ع   ف ت  َ   َ 

معرفت به  ،باشیم اهلل داشتهلذا اگر معرفت. است تبه نورانیّ امیرالمؤمنین خدا همان معرفت منِ

و معرفت اولیاء  شبخواهیم معرفت خوداز خدای متعال داشت.  خواهیم امیرالمؤمنینت نورانیّ

آتش این شاءاهلل نشود و اتر در ما شدید تحبّساز ماین معرفت زمینهتا  ؛خودش را نصیب ما کند

 صادق امام مال ظاهراً عبارت نیا .قدر باال برود که دیگر اثری از خودمان بر جا نماندآنت محبّ

َنرَ  :ندحضرت فرمود که است َالل  َْل َُح   َار  َاَ َش  َ َىَ   لَ  ُم   تر   قَ ٍء َاح  ت خدا و عشق الهی آتشی محب26َّ:ْل 

 تاین محبّ امیدواریم. کشدسوزاند و به آتش میرا می آنمگر آنکه  ،کندعبور نمی چیزهیچ است که بر

غیر خود  در وجود ماد و انبسوز در وجود مارا هرچه غیر خداست  وود شور های ما شعلهدر دل و عشق

َشاءاهلل. ان ؛نگذارد چیز باقی، هیچحقیقیمحبوب و معشوق 

شود و خودمان را هم برای ای در ما ایجاد ت صادقانهالهی چنین محبّ به برکت اولیاء امیدواریم

ای هزینه ،باشیدخواهید داشته میکه  یزیچ هر !ببینید .آماده کنیم تی این محبّپرداختن هزینه

هر  ش را بپردازی.باید قیمت ،خواهی بخریخانه می .ش را بدهیباید پول ،خواهی بخری می کتابی .دارد

خواهیم یعنی می !؟هزینه ندارد اینها ،بسیار بلند عالم وجود اتمقام وقت اینآن .ای داردهزینه چیز

]این خره باال .بپردازیمش را باید قیمت ؛بپردازیمباید  همرا اینها بهای  ؟شودو رایگان به ما داده مفت 

 دییشود شما بگونمی .رودظلمت می ،نور که بیاید .روددنیا می ،وقتی خدا بیاید. آثاری داردخواسته[ 

! ماندب ها اینجاتاریکی خواهدهم دلم می ،روشن کنم چراغیک  خواهدلم مید در این اطاق من هم

                                            

 .19 ص مناقب، ،یعلو و 355 ص ن،یقیانوارال مشارق ،یبرسحافظ ؛2 ص ،31 ج بحاراالنوار، ،یمجلس .35

 ص ،یمصطفو یترجمه و 182 ص ،صادقامامیعرفان یها آموزه یحاو عه،یالشّرمصباح ؛32 ص ،12 ج بحاراالنوار، ،یمجلس .31

429. 
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ب  َ ََاتَ رَ ال ح س نََنَ ا َ شود!نمی ه  َال بََاء َال ح قَ ر َج :رودباطل می ،که آمد حقّ 27.اتَ رَ الس ي ئََ ُذ  َز ه ق  28.اط  َُرَ و 
 شودنمی 

َال ح قَ ََاللَ ََنَ ا َ هر دو بماند. َال ح قَ ََاللَ ََنَ اَ اگر  29. ُهو  َال برَ ََاء َال ح قَ جرَ  ؛ُهو  َز ه ق  خدا  ؛اهلل باطل است ماسوی .اط  َُو 

خودمان را  ،یمهست لذا اگر طالب آمدن حقّ .روداهلل میماسوی وقتی که خدا آمد،بنابراین، است.  حقّ

اَ َ ا َََال ُمُلوكَ ََنَ ا َ ،قرآن کریم تعبیربه  .بزرگی است اتّفاق !کنیمخودمان را آماده  ؛ی رفتن باطل کنیمآماده

َقر     ة َ ُلوا ی اوضاع آنجا همه ،شوندای میقریه فرمانروایان وقتی واردشاهان و پاد ،ملوک30َ:ارَ ف س ُ وهاَ د خ 

آن  ک حقیقی،لِمَ آنحال، . ریزدمی به هم قبلی نظم آن و شودچیز خراب می همه ؛ریزدبه هم می

لذا  !ریزدچیز به هم می همه شود؟، چه میشودی وارد جای وقتی ملیک مقتدر ، آنفرمانروای عالم وجود

که اگر این  ،کنیمآماده هم  باید خودمان را ،ی دلمان هستیماگر طالب مهمان شدن خدا بر خانه

 :گفت !ریزدم میه خیلی چیزها به ،مهمان آمد

 یدوسهههت بانهههانلیف بههها مکهههن ایههه
 

 لیههف خههورد در ایخانههه کههن بنهها ایهه 
 

-تر مهی نزدیکبه اتاق چراغ هرچه  ،گفتمهمانطورکه  .همین است آمدنشانی مهمقدّ ند،آمد اگریعنی 

 ،د دنیها و آخهرت  شهو نمی .ریدو را نگه دا شود هرنمی ند.کنفرار می از آن طرف دارند هایتاریک ،شود

 تها  دوایهن  31َ:انَ ُ َض   ُرَ بر عَ َاُهمرَ  این دو تا چه هستند؟ ندفرمود امیرالمؤمنین. ریدا هدنیا و خدا را نگ

شهود  نمی کنند.تحمّل نمی ؛هووی همدیگرند ؛کنندنمیل تحمّ را دو تا هوو همدیگر .هووی هم هستند

ن يررَ  نهد: فرمود کرد. یاهر دو را جمع  َ َ  رُ و َ ا ن َال   ر   خ  َاْل  َُمت  ررَ اَو  َاو َُ ان  رب يل    َ َو  ران  ت ل     ْ َُم نر يَ ن  َالر   َا ح ر   ر   َف م  َان  اَو 

                                            

 .114 یهیآ هود، یسوره .32

 .91 یهیآ اسراء، یسوره .39

 .35 یهیآ نور، یسوره .38

 .24 یهیآ نمل، یسوره .20
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َ َ َ اَهَ ُر و ْل   َ َو  ر   خ  َاْل   َ رادَ ا بر   ر کسهی  َ.دو راه مقابل هم هسهتند  ؛هم هستند دنیا و آخرت دو دشمن ضدّ :ااه 

قابهل جمهع    ؛است طورینا .رویددر دلش میآخرت  بغض ،به دنیا دل ببندد و والیت دنیا را بپذیردکه 

َُهمَ  .نیست َال م   ر  بَ و  َو  ن  َ ل ة َال م ش   ق  ر .شرق و غرب است یآخرت فاصلهبین دنیا و  :اَب م  َم  رو  نر ُهم  راٍشَبر ير  َُكل م  اَا

َوَ  َم    ر َ قر ُ ب  خ  َاْل  َم    ٍ َبر ُع    یکهی از ایهن دو  بهه  هرچه  ،کندمیبین شرق و غرب حرکت که  کسیو  32:اح 

 ،خهورد مهی  هرکه خربهزه  :... گفت ،که اگر طالب او هستی ستلذا د.شواز دیگری دور می ،شود نزدیک

  .شیندنلرزش هم ب پایباید 

 ،است بیتاهل مقامات ،است و اولیاء الهی ءانبیا که مقامات ی هستیمالب این مقامات بلنداگر ط

 ،که اگر عالئم و آثارش ظاهر شد آماده کنیمهم  د خودمان رابای ،اگر طالب این مقامات هستیم

]مقدّمات  ،بینیمدر دنیا می کهرا این شرایطی همین اآلن  .خودمان را نبازیم و میدان را خالی نکنیم

-ایشان می .هست الهدیمصباحهمین در که  مدیادم آ دوالبیآقایاز حاج ایملهج بازظهور است.[ 

 به اآلن دنیا !درد سختی است. درد مخاض یعنی درد زایمان .است گرفته مخاض درد ایدن: ندفرمود

 به ؛دنیا کالفه استبینید که می گونهاین .شودد متولّ ت مولودیقرار اسد دنفرموپیچد. میخودش می

 ؛است خورده هم هبالمللی قواعد بین و ضوابط یهمه ؛ستنیت و آسایش یک روز امنیّ ؛پیچدمی مه

 یمداخلهاین  !شد دیگر ورطچدیدید  ؛...فالن و  ،دموکراسی ،حقوق بشر شعارهای ی آنهمه

-اینها را می !در فلّوجه کردند !جنایاتی که در نجف کردنداین  !در عراقرا مریکا ا یاکانهسفّ یوحشیانه

 حقّ شعار ؛دادندمی دموکراسیشعار  ؛دادندمی هایی هستند که شعار حقوق بشرهمان اینها !بینید

 مه به شهمه چیز! دنیا اصالً کنندمی کار دارند چه .نداددرا می ت انسان بر سرنوشت خودحاکمیّ

 وقتی که :فرمودمی !هست در آن یخبر خوشست؟ دانید این چیمی :فرمودبعد ایشان می .است ریخته

 ،این ،تیره شدو هوا برد  هوابه ها را آشغال یهمه غبار و گردو پا شد  طوفان شدیدی بر دیدید یک
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 و باردباران می .شودیک بارندگی شروع می ،تندباد غبار و و گردچون بعد از این  ؛خبر خوش است

 یک .تابدمیروند و آفتاب کنار می ابرها ،شست که وقتیبعد  .شویدمی را هاخاک و گردی این همه

  !بعد از باران چقدر زیباست هوای آفتابی لطیف

بینید می و کندتیره می فضای عالم را و شودجمع می دنیا در اگر ابرهای سیاه حوادث این است که

خبر خوش  ،شودزیاد میاجتماعی بشر  ها و معضالت زندگیدرگیری ،نامالیمات ،هاجنگهای طوفان

 .است فداهارواحناعصرمات ظهور حضرت ولیّاینها مقدّ .دهدمیظهور  خبر از هوای آفتابیدارد دارد. 

گرد اوّل  ،دل از اینکه خود سوار را ببینیقب ،آیدبه تاخت میدارد  از دور سواری اگر :ندفرمودمیآقا حاج

 شود،ل آن گرد و خاک دیده میاوّ .شوددیده می از دور ،شودبلند می شاسب که از زیر سمّ خاکیو 

هم  بهاین  ظر بگیریم،را سوار در ن الفداءارواحنالهعصرلذا اگر امام ؛بینیممی او را و رسدسوار می خودبعد 

هرکس  حال، .دارد لذا خبر خوش ؛حضرت استهای اسب گرد و خاک زیر سمّ ریختگی اوضاع عالم،

اگر  ؟نشان بدهد کالفگی شاز خود ، بایدهم ریختهه اوضاع بدر ، است طالب آمدن امام زمان

 یچون الزمه ؛که حضرت بیاید یدوست ندار ؛یمنتظر حضرت نیستدهد که مینشان  ،ه هستیکالف

- باید خودت را آماده ،اگر دوست داری حضرت بیاید .شود ورطآمدن حضرت این است که قبلش این

و اقدام کنند هم  علیه عقایدت ؛کنندجسارت  وت به ؛هم از بین ببرند ت راحقّ ؛کنند ظلم وت کنی که به

خیلی  !سختی است خیلیشرایط  شرایط قبل از ظهور .ل این شرایط سخت را داشته باشیتحمّباید 

لوح جابر که  در همان و در روایات داریم !نشده است است بشود، ی که قرارچیزهای هنوز !سخت است

َك مَ َادىَ ُُرتر هَ : ، آمده است کهستهم هحدیث بسیار معتبری  َُُرتر هَ رُُءوُ ُهم  َال   ر ل مَ ََادىَ ا َو  َالتر   ك   33:رُُءوُس

قبل از ظهور کار به  .فرستندمی کادو برای هم و دهندبه همدیگر هدیه می ،رندبُسرهای شیعیان را می

  !شودخونخوار می !شوداک میبشر تا این حد سفّ !دکشمی هااینجا
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 که شوددیده می ی سفّاک امروزدر دنیا هایشمصداقاز مقدار زیادی  .بینیدرا می آن عالئم دیگر آلنا

: ندفرمودمیآقا حاج .خالی نکند میدان را مؤمناوضاع سخت شد،  لذا اگر !کنندمی با شیعیان چه کار

 ؛ورتاب بیا ،است آن این عالئم ،شودنزدیک میدارد  یا اگر ظهور، کَ ور َهَُظََُل َ  َ َ َ جَ  َ و قدر نگیا این

زمین و زمان  به مدام ؛نکن دَربه میدان را  ؛کن لها را تحمّسختی ؛کالفگی از خودت نشان ندهقدر  این

این در برابر  ؛نباز خودت را ؛مقاومت کن ؛ایستادگی کن ؛ل کنتحمّ ؛بیراه نگووبد ؛نگو کفر ؛نده فحش

 ،یآن فرج کلّ یمهبدان که مقدّ ؛با صالبت و استحکام بایست ؛ندهنشان ضعف از خودت  سخت شرایط

ُلواَقر     ة َا ف س ُ وهرَ ا  َ ََال ُمُلوكَ ََا نَ  .است یکلّ م ریختگیه این به  ؟ت کردیددقّ .ااَد خ 

برای  ؛کنیم این است که خودمان را آماده اشالزمه ،میهستمقامات بلند معنوی این  طالب بنابراین اگر

اگر حاال  .تن بدهیم اقالًّ ،پیش آمد ،رساندن ما به آن مقامات است یمهکه مقدّ یهایدشواری اگر اینکه

کالفگی از خودمان  ،ش این است که اگر دشواری آمداقلّ ،رویمها نمیخودمان به استقبال دشواری

  .لی و ضعف از خودمان نشان ندهیمتحمّبی ؛از خودمان نشان ندهیم صبریبی ؛نشان ندهیم

گندم را از  خود کنند، برای اینکهدرو می ه گندم یا جو راکشاورزها بعد از اینک :ندفرمودبعد ایشان می

از گویند میرا  یارپایهچیا  ؛کوبندرا میآن  کوبخرمنیک  بال اوّ؟ کنندکار می چه لاوّ ،کاه جدا کنند

بعد که آید. ه دربلسن از حالت و که خرد شود؛ کوبندمیاین را با یک چیزی باالخره  ؛شود رد روی آن

 کاه را جدابرای اینکه قاطی آن است. هم خاک مقدار یک قاطی هم هستند و کاه و گندم ،شد کوبیده

این  .گیرندچند تا کارگر می ،آیدمی باد شدیدی که وقتی یعنی .دهندباد می ؟کنندمی کاره چ کنند،

 ،که خیلی سبک است را هاکاهآید، آن باد تند می وقتی .فرستندمی هوا به ها راگندم کارگرها با بیل

آن  یا چیزی که از کگرد و خا ها یاتخم . بعد مثالًریزدزمین میبه  و دربمی خیلی دور یفاصلهبه 

، هاکاه خرمن و این ی بیندر فاصلهآن هم  ولی به سنگینی گندم نیست، ،تر استسنگین کمیها کاه

ین خرمن به همچند متر جلوتر از  ،ندهست ها چون سنگینگندم ریزد و خودزمین میروی  جاییدر 

اوقات  گاهی .ماندباقی میوقت گندم خالص و آنکند می جداها را از گندم باد آشغال. ریزندزمین می

گندم ناب و  !ماند. صاف صافنمی در آنخاکی دیگر کوچکترین گرد و  دادند کهباد میهم چند بار 
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َمَ أَ فر  َ ا ََ:فرمود .یممحصول زراعت خدای همما  ،حال !شدخالص می َ ر ُتم  ُ ثُون ؛ َُ ح  َُر  َ ر ُ َوا َاَ ا ُ َنر ُتم  َن ح  َا م  ن ُه

 ،یا ما که خدا هستیم رویانیدمی راید که آن ؟ آیا این شمایکنیدنمیتان را نگاه کشت و زرع34َ:ار ُ ونَ ال َ َ 

َال َ َ ن َاَ ست؟ پاسخ چی ؟رویانیممی   !زارعی وت ای!تو رویاننده !خدایا !عَُارَ ت 

ها تهی و خالص آشغال برای اینکه زرع را ازخدا  .هستدر این زرع آشغال  .یمما زرعو است  خدا زارع

این دهد دم . میها و رخدادهافاقاتّ باد ،مصائب باد، ؛ باد حوادثم باددَ دهدمیچه کار باید بکند؟  کند،

-میناب  و مهذّبو  را خالصشخص کند و ها را جدا میآید و این آشغالوقت آن حوادث میآن ها.باد

 اد؛ اگر خرویمها نمییعنی به استقبال حادثه ؛دهیماین است که اگر خودمان خودمان را باد نمی .کند

 لی و ضعف از خودتأمّبیو  قراریبی ؛صبوری داشته باشیم ؛داشته باشیم بردباری ،فرستاد را ایحادثه

تو خدا دارد  .ندارد که راه دیگری .راهش همین است ،شویخواهی خالص اگر می چون .نشان ندهیم

َ. یشواست تا خالص  باد حوادث و رخدادها داده مدَخدا تو را  ،یخدای زرعِ دهد.باد میرا 

 ،کند او نصیباین مقامات معنوی بلند را عال کند که خدای متآرزو میوقتی انسان گفتم  ،حال ایّ علی

ی آن لوازم و تبعات که خودمان را باید آماده لوازم و تبعاتی دارد و طوری اینخره یک باد دادن باال

غیرمنتظره  برایمان ؛خوریمخیلی جا نمی ،آمادگی داشته باشیم از قبل اگر ،پیش آمد . وقتیکنیم

 ،سته هم هاسختی این ،رفتن این راه و رسیدن به مقصد یاز پیش بدانیم که الزمه اگر .نیست

  .دیگر بکشد باید جور هندوستان رفتن را همخواهد هرکه طوطی می :گفت شود.ل میتر تحمّراحت

- مقامات بلند معنوی را که برای ما تدارک دیده آن وت محبّ ، آنعال آن معرفتمت امیدواریم خدای

 بفرماید. ی ما عنایت مات آنها را هم به همهل مقدّتحمّ و بردباری ،صبوری به ما عنایت کند و ،است

که در نظر داشتم برایتان  کنم در آن حد اجمالی. فکر میبود از بحث محبّت خدا به عبدمختصری این 

 گفته شد.  ،بگویم

                                            

 .14 و 12 اتیآ واقعه، یسوره .24
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مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 


