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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 (5ف  701 -3ف  701ی  محبّت ) صفحه

 چند روز به انتظار  ،بود او مجنون برای دیدن لیلی در مسیری که محل ِّ عبور

طور که بر سر راه های یک شب از شدّت خستگی، هماننشست تا اینکه در نیمه

وقتی دید مجنون  و خوابش برد. همان وقت لیلی از آنجا عبور کرد ،نشسته بود

چند گردو جلوی او گذاشت و رفت. وقتی مجنون بیدار شد  ،به خواب رفته است

و گردوها را دید، فهمید که لیلی آمده و رد شده است و با این گردوها با او حرف 

عاشق که خواب  تو عاشق نیستی و باید بروی گردوبازی کنی؛ زده و گفته است

 به چشمش راه ندارد.

 گویند بخواب تا به خوابش بینی

 
 چه جای خواب است مرا؟خبران ای بی 

 

اوقات درست  متعال، انتظارهایی وجود دارد و گاهیدر مسیرکمال و در راه مالقات خدای

گذرد. های غفلت، کار از کار میبرد؛ یعنی لحظههایی که ما چرتمان میدر همان لحظه

وقتی که توجّه این خواب صورت ظاهرش خواب است؛ ولی واقعیّتش غفلت است، یعنی 
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مردم در خوابند،  1«نيام   اَلنّاس  »شود، آنجا به خواب رفته است. انسان از خدا قطع می دل

 شود به خواب رفته است.جایی که انسان از خدا غافل می

 یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید

 
 شاید که نگاهی کند آگاه نباشید 

 

گردو جلوی فرد ها هم گفت یک لحظه غافل شدم یک عمر عقب افتادم. بعضی وقت

ماجرایی را شود؛ یعنی باید برود گردوبازی کند. گذارند و انسان با گردو سرش گرم می می

ارم این تکرارها سبب شود شاید قباًل هم گفته باشم؛ ولی عیبی ندارد امیدو؛ بگویمبرایتان 

بردند که نماز به مسجد تشریف میبار پیغمبراکرمیکشیند به جانمان. نب که بهتر

های مثاًل هفت هشت ساله مشغول بازی با همدیگر جماعت به پا کنند. بین راه پسر بچّه

را دوست  ها پیغمبرها سالم کردند. بچّهکه رد شدند به بچّه بودند. پیغمبر

با ما بازی کنید. هنوز  !اهللرا گرفتند و گفتند یا رسول دور پیغمبر آمدندداشتند 

ها مشغول بازی شدند. کران با بچّهبا فروتنی و مهر بی موقع اذان نشده بود. حضرت

ها دست از سر خواستند به مسجد بیایند؛ ولی بچّه نزدیک اذان شد و پیغمبر

-ها گفتند نمیرا رها نکردند. بچّه یشانحضرت برنداشتند و حضرت هر کاری کردند ا

اند و اذان گفته اند،گذاریم بروید باید با ما بازی کنید. ملّت در مسجد نشسته

قبل از اذان در مسجد  مبرست. دیدند ای داد بیداد همیشه پیغنیامده ا پیغمبر

 نیامده است. مبرینیم چه شده است که پیغبودند، نگران شدند، گفتند برویم بب

بیایند تا ببینند ماجرا چه بوده  مبرمسجد راه افتادند که به منزل پیا چند نفری از
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ها با بچّه مبرراه به حضرت برخوردند و دیدند پیغبین  اند.نیامدهاست و چرا حضرت 

ملّت در صف نماز جماعت منتظر شما هستند و  اهلل!کنند، عرض کردند یا رسولمیبازی 

ها مشغول بازی هستید؟ حضرت فرمودند چه کار کنم، اینها دست از سر من شما با بچّه

ها حاضرند مرا به شما حضرت فرمودند ببینید بچّهکار کنیم؟ دارند. آنها گفتند چهبرنمی

فروشیم. حضرت فرمودند که به چند را به شما می ها گفتند پیغمبربفروشند. بچّه

فروشیم. حضرت فرستادند اصحاب را دِر منزل تا گردو؟ گفتند مثاًل به این تعداد گردو می

ها نه گردو آوردند و به بچّهخودشان و گفتند همین قدر گردو بردارید و بیاورید. از خا

را رها کنند. پیامبر به مسجد تشریف بردند و  مبرها راضی شدند که پیغدادند و بچّه

اوقات یک  نماز خواندند. خالصه گردو ماجراهای عجیبی دارد. گردو همین دنیاست. گاهی

-میگذارند؛ یعنی فرد پیغمبر خدا را به یک پست و مقام پست و مقام جلوی فرد می

دهند که فروشد. گاهی پول و ثروتی، گاهی نام و شهرتی، گاهی لذّت و شهوتی به فرد می

فروشد؛ یعنی اهل اینها گردو است و گاهی انسان پیغمبر خدا را به این گردوها می

گردوبازی است. گفت تو را چه به عاشقی، چه به لیلی، برو گردو بازیت را کن. تو را چه به 

اهلل، برو بازیت را کن. برو با پست و مقامت، پول و الیبه سیروسلوک عرفان، تو را چه 

هرحال عاشق یک لحظه غافل نباید باشد و اگر واقعاً ثروتت، لّذت و شهوتت بازی کن. به

کند. محبِّت تمام عیار نیست که غفلت عشق و محبّت باشد اصالً غفلت معنا پیدا نمی

م از محبوب بردارد و حواسش جای دیگر برود. در آید؛ واالّ مگر ممکن است محب چشمی

ى ذ»گوید: کند و میبه خدا عرض می سجّاد، امامةعشرهخمسمناجات  اَق ِالهى  َمن َذا اَّلَّ

کیست که حالوت محبّت و عشق تو را چشید و بعد  !خدایا « َحالَوَة َمَحبَِّتَك فَراَم ِمنَك بََدال
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ى اَِنَس ِبق رِبَك » چیزی به جای تو اختیار کرد  خدایا کیست که  2«َعنَك ِحَوال فَابتَغ ٰ َو َمن َذا اَّلَّ

. برگرداند سمت چیز دیگری با تو انس گرفت، بعد روی از تو به تو نزدیکی تو، دردر جوار 

گرداند که های تمام عیار نیست؛ وااّل محب کجا روی از محبوب برمیها محبّتمحبّت

 برود و از او غافل باشد.حواسش سراغ چیز دیگری 

 (5:18) کند.مؤمن در دنیا و آخرت مثل ماهی است و در آب والیت شنا می 

میرد، حیات ماهی به آب بسته ماهی را از آب دربیاورند می تعبیر بسیار زیبایی است؛

است و آب تنزیل والیت است؛ لذا مثاًل اگر کسی در عالم رؤیا آب را خواب ببیند تعبیرش 

ْ ماًء غََدقاً »ی قبل خواندیم داری والیت است. جلسهدر بی ريقَِة اَلَْسقَْيناُه  وا عَََل الطَّ تَقام   3«َو اَْن لَِو اس ْ

اگر در طریقت دوستی و محبّت خدا و اولیاء خدا استقامت بورزند، آب گوارای والیت را به 

مؤمن و ل والیت است آب تنزی پسنوشانیم. نوشانیم، آن شراب طهور را به آنها میآنها می

میرد. مؤمن را از فضای عشق ماند؛ لذا اگر او را از آب بیرون بیاوری، میهم مثل ماهی می

زنده است.  بیتمیرد، او با عشق اهلبیرون بیاورید می بیتو محبّت اهل

کند. شما اگر بخواهید از گوشت ی جانداران دیگر فرق میدانید که ماهی با همه می

طبق قواعد شرع حیوانات دیگر استفاده کنید باید حتمًا حیوان را رو به قبله بخوابانید و 

طوری نیست ماهی را از آب درآورید، بیرون بیندازید و وقتی ذبحش کنید؛ امّا ماهی این

ت خاکزی فرق که مرد آن را بخورید، چرا؟ چون در آب زندگی کرده و حسابش با موجودا

کند و غرق در فضای والیت تنّفس میکند؛  میکند. مؤمن دائم در آب والیت شنا می
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اند، چیزی از خودش ندارد؛ امّا دائماً دانید وجود ماهی را هم از آب ساختهوالیت است. می

گوید. وجود ماهی را از کند و آب آب میی آب است و در آب، دهانش را باز میهم تشنه

ش يَعت نا »ی آب است. مؤمن وجودش از والیت ساخته شد، فرمود: اند؛ امّا تشنهختهآب سا

ن وا ِبامِء ِواليَِتنا ِ ِلق وا ِمن فاِضِل طينَِتنا َو ُع  ی گِل ما آفریده شده است، با آب ی ما با اضافهشیعه 4«خ 

همین است، ی والیت ما گِل او سرشته شده است. وجودش از همین است؛ امّا دائماً تشنه

خواهد خودش را فدای آب کند، تشنه است، گردد و میکند، دنبال آب میآب آب می

ماجرای  ب عشق و آب والیت است و عطش اصلیی آمؤمن همیشه تشنه است، تشنه

طوری کربال، عطش محبّت خدا و اولیاء خداست. لذا مؤمن هم در دنیا و هم در آخرت این

دانید دنیا و آخرت مؤمن یکی است دوتا نیست، میاست و این هم خبر خوش است. 

کنید مجلس ما در دنیاست؟ اگر فکر کند، اآلن فکر میجا آخرت طی میمؤمن از همین

خواهم بگویم کنید، کو دنیا؟ یک سر سوزن دنیا اینجا پیدا کنید. نمیکنید اشتباه میمی

طور است. داست، همینذکر خدا و اولیاء خ مجلس ی مجالسی کهاین مجلس خاص، همه

جا باشد  کند. توجّه ما هرجا آخرت را طی میلذا دنیا و آخرت مؤمن یکی است و از همین

جا هستیم. توجّه ما به دنیا باشد به پول، مقام، ثروت، شهرت و ... باشد در دنیا همان

ی که هستیم؛ امّا توّجه وقتی پیش خدا و اولیاء خدا باشد، کجا در دنیا هستیم؟ انسان

جا هستیم. جا برود همان اش اآلن پیش خداست دیگر در دنیا نیست. توّجه ما هر توجّه

اش توانم بگویم یعنی چه فرد توجّههای زیادی وجود دارد که نمیدرون این حرف، حرف
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مان را تمام عیار کنیم و شود توجّهمان قوی شود، میهرجا باشد همان جاست؟ کمی اراده

بینی؛ توجّه کنی، عالم برزخ را میبینیم؛ یعنی توّجه میکه هستیم را میوقت جاهایی آن

 بینی.کنی قیامت را میمی

 کند و دوباره خدا و را شهید می بیت روزی هزار بار محبّمحبّت خدا و اهل

 ِِف َمویت َحيایِت َو ِِف » گوید:عبد می تا باز شهید شود. کنندبیت او را زنده میاهل

حیات من در موت من است و کشته شدن من در حیاتی است که پس  «قَتَل َحياِتَک 

هللا  يَتََوِفَّ ْلاَْنْف َس حنَي ». کندرا خود خدا قبض روح می دهی. محبّاز موت به من می

زیردستش  یگیرد و به عزرائیل و مالئکهها را میجان ،خداوند هنگام مرگ 8«َمْوِِتا

محبّ جانش نزد جان دادن به دوست چقدر راحت و شیرین است. .گذاردوانمی

 (13:83) .ولو ظاهراً زنده است و فوت نکرده است ،محبوب است

. کندرباً میارباً ادائماً محبّت تیغ تیزی است که محّب را  .یعنی موتش قبل از فوتش آمد

کند. می ه او را زندهشود و خدا دوبارمحبّ حقیقی روزی هزار بار با تیغ محبّت، شهید می

شنود از آنجا زنده نشیند و مصائب را میمی که در مجلس ذکر اباعبداهلل شخصی

خورد به فردی که نشسته و ذکر مصیبت گوش آید؟ هر تیری که به اصحاب میبیرون می

شاءاهلل شود. انکنند، شهید میهمان جایی که ذکر مصیبت می او خورد.میکند می

فرمودند: در و می ندکردتعریف می دوالبیآقایشود و اینها را ببینیم. حاجها باز چشم

گفتند که تیر به ای نشسته بودم و کسی بغل دستم بود، در روضه مثالً میمجلس روضه
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ن ِمَن الَوريِد ِاََل الَوريد»خورد  علیهاهللسالماصغر گلوی علی ِن ِاََل ْلا ذ   :گفتمیو او  «ِمَن ْلا ذ 

ِ ا» لِِلَّ ِ گفت: او می خورد، العبّاسگفتند عمود آهن به فرِق سر ابالفضل می  «لَْحْمد  ْكٍر لِِلَّ   ش 

 ِ لِِلَّ گفتند من حال او را فهمیدم؛ ولی یواشکی به او گفتم: رفیق! یواش، آقا میحاج  الَْحْمد 

این اتّفاق  کنند که تو خوشحال هستی که مثالًگویی، فکر میدانند تو چه میبقیه نمی

فرود آمد، او خودش بود  العبّاسگفتند تیغ بر فرق ابالفضلافتاده است. واقعاً وقتی می

ِ گفت: کرد، لذا میکه تیغ را تحمّل می لِِلَّ ْكٍر گفت: گفتند فالنی شهید شد، می. می الَْحْمد  ش 

 ِ ِ . لِِلَّ لِِلَّ ت روزی هزار بار محّب را شد. این است که محبّ، خودش بود که شهید می الَْحْمد 

کنند برای اینکه باز شهید شود. می او را زنده بیتکند و دوباره خدا و اهلشهید می

فرمودند: بروید اینها با من کار دارند؛ حّتی برای اینکه  حسینشب عاشورا امام

د و ی مرا هم بگیریتوجیهی آبرومندانه برای آنها درست کنند، فرمودند: دست زن و بچّه

بلند شد و گفت: اگر من  زهیری حسین را نجات دهیم. زن و بچّهخواهیم بگویید ما می

در راه شما کشته شوم، باز زنده شوم، باز کشته شوم، باز زنده شوم و هزار بار این کار 

تکرار شود، محال است دست از شما یا اباعبداهلل بردارم. من شما را رها کنم کجا بروم؟ 

کند، محبّتی که نسبت به شیعه در سیر معنوی خود طی می ،همین هزاربار را

ریزد، خون دل شیعه دارد، قطره اشکی که هزار و چند صدسال است می بیت اهل

حیات  «ِِف َمویت َحيایِت َو ِِف َحيات َک قَتَل»گوید: زند. عبد میهایش بیرون میاست که از چشم

شوم ای محبوب و معشوق من. میرم، زنده میمن در موت من است. من که در راه تو می

 «َو ِِف َحيات َک قَتَل»حیات حقیقی من، زنده شدن من، در موت من است.  «ِِف َمویت َحيایِت »

متعال خودش شوم. بعد فرمود: خدایکنی، در راه تو شهید میام میموقعی هم که تو زنده
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گیرد، مؤمن یعنی کسی که اهل محبّت است. مؤمن با مسلم فرق دارد. جان مؤمن را می

  احکامکه کند، مؤمن کسی است را مراعات می است که ظاهرش احکام دین مسلم کسی

های جوشد. مؤمن یعنی اهل محبّت، اهل والیت و شیعه. در رسالهاز دل و وجودش می

تواند قربانی کند، عملیّه مثالً راجع به مراسم قربانی حج داریم که اگر خودِ طرف نمی

هد گوسفند را سر ببرد خواتواند به کس دیگری نیابت بدهد؛ ولی حتمًا شخصی که می می

باید مؤمن باشد؛ یعنی شیعه باشد. شیعه که اهل والیت، محبّت و ایمان است. ایمان 

گیرد. سه نوع جان گرفتن یعنی عشق و محبّت، لذا فرمود خدا خودش جان مؤمن را می

گیرند، یک نوع که خود عزرائیل جان داریم؛ یک نوع که کارمندهای عزرائیل جان می

گیرد. جان مؤمن را خود خدا امّا یک نوع هم هست که خود خدا جان میگیرد؛ می

ی»جای دیگر فرمود:  6«هللا  يَتََوِفَّ ْلاَْنْف َس حنَي َمْوِِتا»گیرد. فرمود:  می ْ َمََل  الَْمْوِت اَّلَّ َ  يَتََوفّاُك  ِّكل و 

 ْ يَن تَتََوفّاُه   »گیرد. جای دیگر فرمود: الموت جان میملک 7«ِبك   5 «اَنْف ِسهِمْ   ی الَْمالكَِكة  لاِلماَّلَّ

آیند، این مالئکه کارمندهای عزرائیل هستند. بعضی را کارمندان عزرائیل، مالئکه می

ترها واگذار کند و به پایینرا هم خود خدا قبض روح می را خود عزرائیل و بعضی بعضی

ظاهر بین مردم که دوست است، دلش پیش محبوب است؛ یعنی صورت کند. کسینمی

زنده است؛ وااّل جانش را به جانان داده است؛ دلش را به دلبر داده است؛ دلی برای خودش 

باقی نمانده است؛ دلش پیش دلبر و جانش پیش جانان است. صورت ظاهر بین مردم 
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 .99 ی آیه سجده، ی سوره. 7

 .41 ی آیه نحل، ی سوره. 5
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رود؛ واالّ خودش جای دیگر است. خیلی هم شیرین است انسان به معشوقش آید و میمی

الحسن پرسیدند مرگ در نظرت چگونه است بنقاسم از حسینامام جان دهد. وقتی

 تر است. از عسل شیرین 9« الَْعَسلِ   ِمنَ   اَْحَلٰ »فرمود: 

و اولیاءاش عجین کند و از  شی ما را با محّبت خودمتعال قلوب همهامیدوارم خدای

 محبّت غیر خودش و اولیاءاش خالی کند.

 

مْ اَللّه ّم َصلل عََٰل  ٍد َو َُعلْل فََرََج  َحمَّ ٍد َو آِل م  َحمَّ  م 
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