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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

 

 (2ف  261-4ف  261ی  )صفحه های الهی نقد بودن وعده

 ا بیند که همین جها باز شود میمعرفت سبب نجات انسان است. اگر چشم

  بهشت است.

مجلس ذکر به یعنی  جا بهشت است؛شود ببینیم که همین ها بازچشم امیدوارم

ببینید که بهشت است. باطن این  ،رویدیاد خدا و خوبان خدا که میمجلس ، بیت اهل

؛ بهشت مدارجی دارد برای این است کهگوییم مجالس باالتر از بهشت است. بهشت که می

لس اچون مج تصّور عمومی از بهشت است؛ یقینًا باالتر از بیت مجالس اهل وگرنه

علّت از معلول بزرگتر و  آفرین و علّت ایجاد بهشت است، وهشتب ،بیت اهل

 فهم باز شود.  امیدوارم ااست؛ منتهارزشمندتر 

ی معرفت و  جا بهشت را با دیدههمین ،اگر معرفت ایجاد شود معرفت سبب نجات است،

نیم. گیر فقط در نداشتن معرفت است؛ لذا قرآن هم همین را فرمود: بیدل خودمان می

تَِوی» ِ  َهْل يَس ْ ِ اّلَّ نجات و بین اهل بین اهل سعادت و شقاوت،  «يَن ال يَْعلَُمونَ يَن يَْعلَُموَن َو اّلَّ

تَِوی»ی علم و معرفت است. فرمود:  فقط همین فاصله ،خوبی و بدیبین تباهی،   َهْل يَس ْ

 ِ ِ يَن اّلَّ اند با کسانی بردهآیا کسانی که اهل معرفتند و به حقیقت پی «يَن ال يَْعلَُمونَ يَْعلَُموَن َو اّلَّ

و  هستندجا در بهشت د و همیننبینمی معرفت اهلدانند یکسانند؟ اند و نمینبردهکه پی
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َّام»لذا فرمود:  ؛دنبیننمی دیگران درک  2االلبابحقیقت را فقط اولیاین  1«يَتََذكَُّر ُاولُوا ْااَللْباِب  ِان

 دانند برابر نیستند. دانند با آنهایی که نمیکسانی که می بنابراینکنند. می

تَِوی ما»قرآن فرمود:  ه کسی است ک اعمی. ینا مساوی نیستکور با ب 3«َو الَْبصيُ   ْااَلْْعىٰ  يَس ْ

چه کسی است؟ بصیر  اسیر رویا و سراب است. بصیر بیند؛باطن و حقیقت عالم را نمی

بصیر و اهل بصیرت کسانی  ،کسی است که چشم باطنش باز است. در ادبیات قرآن

از خواب بیدار به عبارتی بینند؛ هستند که چشم باطنشان باز است و باطن عالم را می

بیند، کور اند. فرمود: کور با بصیر یکسان نیست. کسی که خدا را در این عالم نمیشده

کور باد چشمی که تو را مراقب و همراه خودش  4 «عَلَْيها َرِقيبا    ْت عَْْيٌ ال تَراكَ َْعِيَ »است 

اگر و شود باید بیدار  ست،ا خواب یا کور. اگر است خوابیا بیند که نمی بیند. کسی نمی

ا »بینند یک دسته کورها هستند که قرآن فرمود: بینا شود. دو دسته نمیکور است باید  ِاَّنَّ

هایشان کور و نابیناست؛ بدن اینها کور نیست، دل چشم 5«ِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب ٰـ َمى ْااَلبْصاُر َو لال تَعْ 

تَِوی» :چشم دلشان کور است. اینجا هم فرمود: کور با بینا یکسان نیست َو   ْااَلْْعىٰ  ما يَس ْ

. نیستان یکس ،که چشم باطنش کور است که چشم باطنش باز است با کسی کسی «الَْبصيُ 

                                                 

1
 .9 ی آیه زمر، ی سوره. 

2
 هستند. کسانی چه که خوانیممی را االلباباولی حدیث اهلل الی سلوک مسیر بحث در. 

3
 .99 ی آیه فاطر، ی سوره. 

4
 .282 ص ،99 ج البراعة، اجمنه خویی، هاشمی و 222 ص ،99 ج بحار، مجلسی،. 

5
 . 62 ی آیه حج، ی سوره. 
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اند، بیدارند. خواب که به موت رسیده کسانی 6«فَِاذا ماتُوا انْتَبَهُوا  ِنيامٌ   النّاُس »ه هم خوابند: یک عدّ

اهل معرفت شویم و  امیدوارمو بیدار با هم برابر نیستند. کور و بینا با هم برابر نیستند. 

 این حقیقت را ببینیم که معرفت سبب نجات انسان است. 

های ذهنی و عقلی برای حکما و فالسفه و های ذهنی است. داناییغیر از داناییمعرفت 

شهود و یقین اهل های علمی و عقلی است؛ ولی معرفت برای اهل عرفان، برای اهل بحث

دانای حقایقند. بین دانایی و دارایی  ،اهل حکمت ؛ امّادارای حقایقند ،است. اهل معرفت

که سبب نجات است، معرفت است.  دارایی است. چیزی ،رفتدانایی و مع ،فاصله است. علم

 معرفت باشیم تا اهل امیدوارمبیند. به معرفت رسید، حقایق هستی را میکه کسی 

ایم؛ آنگاه قدرش را خواهیم شناخت ن کجا نشستهبینیم اآلشود و بچشممان باز جا  همین

 کنیم. و برای دیگران ناز نمی

  :ْبُح ِبقَريب  اَ لَيَْس »قرآن فرمود ت کنی اگر خوب دقّ آیا صبح نزدیک نیست؟ «الصُّ

صبح ایمان،  تر است. اصالً همین اآلن استبینی که از هر نزدیکی نزدیکمی

، صبح ظهور حضرت  المؤمنین ، صبح غدیر امیر اکرم صبح بعثت پیامبر

 ن است.و صبح قیامت همین اآل تعالی فرجه اهلل عج ولیعصر

ْبُح ِبقَريب  »قرآن فرمود:  قرآن سؤال کرد. گاهی سؤاالت  آیا صبح نزدیک نیست؟ 7«اَ لَيَْس الصُّ

که است  پرسید هنوز وقتش نشده برای این است که افراد به فکر فرو روند؛ مثالً شما می

                                                 

6
 .22 ص المواعظ، و الحکم عیون لیثی، و 936 ص ،95 ج بحار، مجلسی،. 

7
 .89 ی آیه هود، ی سوره. 
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است یا بگوید شدهدر جواب نظر کنی؟ این یعنی چه؟ یعنی طرف  تجدید تو در کار خود

ا بس است ت است؟ یعنی کمی فکر کن!وقتش نشده پرسی هنوز میاست؟ نه! اینکه  نشده 

کن. صورت ظاهر سؤال نظر  تجدید خود وشر رَد خواهی در غفلت باشی!چه موقع می

او را متوجّه خواهی می خواهی جواب دهد؛نمی الواقع استفهام نیست،ست؛ امّا فیا

ْبُح ِبقَريب  »: دپرسیسؤال  گونهکه وجود دارد. قرآن هم همینکنی حقیقتی  بح ص «اَ لَيَْس الصُّ

بینی ، ببین نزدیک نیست؟ میکمی توّجه کن نزدیک نیست؟ یعنی کمی دقّت کن؛

خواست دارد؛ چون اگر مین وجود همین اآلحاصل است؛ هست. نزدیک است که هیچ، 

ند کنکه خلق زندگی می ییکرد؟ در ناباورین صبح است، چه کسی باور میبگوید اآل

ن صبح است. اآل شد بگویده اآلن صبح است؛ لذا نمیری حاضرند قبول کنند کچطو

ْبُح ِبقَريب  »و گفت:  فرو روندسؤالی پرسید که اینها به فکر   صبح نزدیک نشده «اَ لَيَْس الصُّ

 .است هنوز؟ کمی نگاه کن

 .ن استاآلتر است اصالً همین بینی که از هر نزدیکی نزدیکت کنی میاگر خوب دقّ

برای اینکه  ولی به این روش تو را آماده کرد ن صبح است؛خواست بگوید که همین اآل می

گفت، آمادگی قبولش را نداشتی و اگر ابتدائاً می ن صبح است؛ چونببری که اآل خودت پی

 ن صبح است.ببری که اآلو برد تا خودت پی طوری تو را در فکر فرکردی. اینانکار می

، صبح ظهور المؤمنین ، صبح غدیر امیراکرم ثت پیامبرصبح ایمان، صبح بع

صبح غیر از این است که  ن است.و صبح قیامت همین اآل فرجه تعالی اهلل عجحضرت ولیعصر

ی اینها صبح است؛ یعنی بعثت  همه شود؟ قت درخشنده و روشنی آشکار مییک حقی

 المؤمنین ت امیرطلوعی از نور در دنیای ظلمانی بود. غدیر والی اکرم پیغمبر
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طلوع خورشید مهدویت  فداه ارواحنا طلوع خورشید والیت بود. صبح ظهور حضرت ولیعصر

ی این  صبحند و همه های این است و صبح قیامت هم طلوع خورشید توحید است. همه

 وگرنه یقتند؛مراتب و تجلیّات یک حق ااش یک حقیقتند؛ منته کی است؛ همهها هم ی صبح

این حقایق را  لق جدا شویم تاکمی از عالم خاک و عالم خَ امیدوارمد. متعدّد نیستن

 ینیم.بب

عالم امر یک عالم خلق و یک  8 «ااَل ََلُ الَْخلُْق َو ْااَلْمرُ » کند: کریم اشاره به دو عالم می قرآن

یک در عالم خلق عالم زمان و تدریج است.  ،لقداریم. عالم امر، عالم زمان نیست. عالم خَ

. در عالم امر زمان وجود داریم  ای آینده، حال و  گذشتهثه اوّل و یک حادثه بعداً است، حاد

باره؛ مثل  یک واحده، گرمقرآن فرمود: امر ما نیست   9«واِحَدٌة ََكَْمح  ِِبلَْبَصِ  الّ اِ ْمُران اَ َو ما »ندارد 

که بین بعثت چشم بهم زدن؛ یعنی در عالم امر، زمان و تدریج وجود ندارد. چیزی یک  

، بین ظهور حضرت فداه ارواحناخم، بین غدیرخم و ظهور حضرت ولیعصر و غدیر پیامبر

ی که در آورسر از عالمی  اگر شمازمان است.  ،و قیام قیامت فاصله انداخت فداه ارواحناولیعصر

 ندارد.   ست؛ گذشته، حال و آیندها همه چیز حاضر در آن عالم زمان وجود ندارد،

 شدنی نیست؛ نی؛ واالّ آن صبح زائلفقت را عوض کد طلوع کنی، شما باید اُشما بای

االمر همیشه حاکم است؛ در عالم  صاحب ،همیشه بوده، هست و خواهد بود. در عالم امر

بفرماید و حکومت ظهور  فداه ارواحنازمان در آینده امام امیدوارمگوییم  خلق است که ما می

                                                 

8
  .96 ی آیه اعراف، ی سوره. 

9
 .95 ی آیه قمر، ی سوره. 
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عالم خلق بیرون برو، وارد عالم امر شو، سرت را از این  دست گیرد. شما ازجهان را به

! ببین آنجا چه خبر است؟به عالم امر برو و  ؛خاکدان دربیاور، از عالم کثرت برو بیرون

االمر نباشد؟ لذا آنجا همیشه صبح  که حکومت دست اولی است وقت بوده هیچ ببین آنجا

وقت  است؛ هیچ القیامة یومدارد، است. بهشت شب ندارد، همیشه روز است. قیامت شب ن

 .همیشه روز است درآوری همیشه صبح است؛از آن افق سر  شود. شب نمی

ْبُح ِبقَريب  » چه  ،های بیرونی و آفاقیشود؛ چه صبح را شامل می های صبح همه «اَ لَيَْس الصُّ

ر های متعّددی داریم؛ د هم صبحو در سیرمان های انفسی؛ چون در درون خودمان  صبح

بینیم. بین طلوع فجر که اذان  دی از صبح میهای متعدّ جلوه ،ماننفسیاَ سِیرلوعین الطّ بین

شکل  به ده دقیقه ،هر ده دقیقه لوعین است والطّ گویند و طلوع آفتاب، بین صبح را می

ی اینها صبح  مهکند. ه آسمان تغییر می ، حالت و رنگشکل شود؛فضای عالم عوض می

)امیدوارم خدا روزی  طور استهمیندر سیر باطنی هم د. ای متعدّه صبح ااست؛ منته

د دارید. وقتی سالک های متعدّ ها و صبح طلوع ندارید؛یک صبح . شما در درونتان کند(

خورشید توحید  ای انفسیه نائل شود، کهظمکند تا به قیامت عُ را طی می  لوعینطّال بین

تا آنجا  ؛بیند حقّ را در وجود خود می شود و حقیقت تام تجلّی حضرت آنجا طالع می

قیامت کبرای انفسیّه دارد تا به  و قیامت وسطی، دی دارد؛ قیامت صغراهای متعدّ صبح

یکی در سِر  یر باطنی است که یکیهای سِ ؛ اینها همه صبحبرسد قیامت عظمای انفسیّه

های  که قیامت کنم شود. اینها یعنی چه؟ اگر خدا روزی کرد برایتان عرض می ظاهر می

  رسد. به آن میو در چه مراحلی نی چه و سالک چگونه د یعمتعدّ
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این حقیقت را باور کنیم. باور کنیم، شده است. همین  امیدوارم ؛همین اآلن صبح است

باوری و دیرباوری ما گریبانگیر ما شده است و ما را اینجا نگه داشته  ناباوری، تردید، سخت

لَْو »ی یقین است. فرمود:  دانید شهود میوه حاصل است؛ چون می است. باور و یقین کنیم،

ُونَّ الَْجحیَ  بینید. شهود جا دوزخ را می الیقین برسید، همین اگر به علم 10«تَْعلَُموَن ِعْْلَ الَْيقِْي؛لَََتَ

ی گیر ما در سستی یقین و  رسد. همه ی یقین است. با رسیدن به یقین به شهود می میوه

اید تکمیل شود. یقین بغیب برایمان شهادت می ،ست. یقین که پیدا کردیمام ضعف باور

شود  صد شود، غیب می در باور خالص و صد ،باورماناگر یعنی  شود تا غیب، شهادت شود؛

 شهادت. 

 ،شود تر می دائم غیبغیب افتد  ه یک نکته را هم بگویم: کسی که در این مسیر راه میالبتّ

شود؛ یعنی بیشتر خودش را مخفی  تر می ، غیبتر شود. غیب املاینکه یقین او ک برای

سلوک نیست،  کند تا باور شما را محک بزند. ممکن است خدا برای انسانی که اهل می

گوید و خدا مشکلش را حل  خیلی زود خودش را نشان دهد؛ مشکلی دارد یک یا خدا می

 11 «يُْؤِمنُوَن ِِبلْغَْيِب » سلوک شده است، قرار است یقینش محکم شود اهل فرد کند؛ امّا این می

ایمان به غیبش کامل شود؛ ممکن است صد بار هم یا اهلل بگوید صورت ظاهر چیزی شود؛ 

ست، او کجا غیب ه غیبت نیکند. البتّتر می تر و غایب یمقانبیند؛ یعنی دائم خودش را 

 .دهد دن ما را بیشتر نشان میبو او در غیبت  ؟ ما در غیبتیم.است

                                                 

10
 .2 و 9 های آیه تکاثر، ی سوره. 

11
 .3 ی آیه بقره، ی سوره. 
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 با صد هزار جلوه برون آمدی که من

 

 با صدهزار دیده تماشا کنم تو را 

 

 :گوید می هاتف اصفهانی

 یار پیداست از در و دیوار

 

 االبصاردر تجلّی است یا اولی 

 

ی تکمیل شود، کار ما ولی برای اینکه ایمان به غیب او کجا خودش را قایم کرده است؟

صد  در صددر ما تا ایمان به غیب کمتر حضور او را احساس کنیم ما کند صورت ظاهر  می

شود. ماند، شهود می محک زده شود؛ وقتی کامل شد آن وقت پرده میفتد و غیبی نمی

 12 «يَن يُْؤِمنُوَن ِِبلْغَْيِب فيِه ُهدى  ِللُْمتَّقَْي؛ اّلَّ  ِِلَ الِْكتاُب ال َريْبَ ذٰ »است. فرمود  «يُْؤِمنُوَن ِِبلْغَْيِب »اوّل راه 

ِ »؟ برای ت است، برای چه کسانیقرآن کتاب هدای ِ ». قرآن «يَن يُْؤِمنُوَن ِِبلْغَْيِب اّلَّ يَن يُْؤِمنُوَن اّلَّ

ِ »کند؛ وقتی هدایت شدند را هدایت می «ِِبلْغَْيِب  شوند؛ یعنی به می «شهادةل ِبيَن يُْؤِمنُوَن اّلَّ

تا وگرنه  نند. اوّل راه، ایمان به غیب است؛بی یفتد و حقیقت را میرسند؛ پرده مشهود می

کی ایمان به غیب؟ ایمان به غیب مال اوّل راه است، بعد ایمان به شهادت است. 

ها بیفتد یک  ی پرده اگر همه 13«يَِقينا    الِْغطاُء َما اْزَدْدُت   لَْو ُكِشَف »فرمودند:  مؤمنینامیرال

  من پردهبرای شود؛ چون پرده مال شماست؛  لی اضافه نمیع سر سوزن به یقین منِ 

 14«ُمْذ ُاِريُتهُ   الَْحق   ِف   ما َشَكْكُت »بیند. فرمود: ی حقایق را میهمه امام علی ؛ چوننیست

                                                 

12
 .3و 2 های آیه بقره، ی سوره. 

13
 .293 ص ،7 ج البالغه، نهج شرح الحدید، بیأ بنا و 292 ص ،2 ج القلوب، ارشاد دیلمی، و 259 ص ،22 ج بحار، مجلسی،. 

14
 .362 ص ،36 ج بحار، مجلسی، و 986 حکمت البالغه، نهج الرضی، شریف. 
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 «يُْؤِمنُوَن ِبلشهادة»که حق را دیدم، در حق شک نکردم. پس حق را دیده و  من از زمانی

 «غَْيِب يُْؤِمنُوَن ِِبلْ »نه  ؛است

  اگر دقّت کنی فشار قبر و امثال آن در همین دنیا قابل مشاهده است؛ مثل

 (18:38) گذارد. اخالق که خود و دیگران را در فشار می بد

آلود ممکن است کمی از چیزهایی که خواب نیست. خواب  آلود است؛ خوابِمؤمن خواب

ل از اینکه به مقام شهود و گذرد را بو ببرد. مؤمن در مراحل آغازین ایمان، قباطرافش می

آلود است؛ چون خواب، المؤمنین آلود است. مؤمن یعنی دوست امیر یقین برسد خواب

فهمد که  برد. میجا بو میتواند بو ببرد. یعنی فشار قبر را همین آلود است کمی میخواب

بعد هم  شود ت میکند، خودش اذیّ ی اوّل خودش را له می انسان بداخالق واقعاً در وهله

بیند. در بحث موت  را می جا قبر، برزخ و دوستان خوب کند. همین ت میدیگران را اذیّ

بیند، خستگیش در  ند را میوقتی انسان رفقای خوبی که اهل محّبت و دوستی امگفته

 ی همان اعمال صالح شماست. امیرالمؤمنین شود؛ اینها میوه دلش شاد می رود؛ می

رفقای خوب و  15آید که از اعمال شماست شما رفیقی میفرمودند: در قبر برای 

جا چشممان باز  ی اعمال صالح است؛ همین شوند، میوه داشتنی که دور ما جمع می دوست

زجر و مؤانست و مجالست با آنها هستند کن تافرادی که اذیّ .بینیمباشد، قبر را می

هم افراد گونه  این «مروح را صحبت ناجنس عذابیست الی»: به قول شاعردهنده است 

                                                 

15
 .362 ص ،25 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن. 
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جا قبر و برزخ را همین چشممان باز شود، ی اعمال سوء خود ماست؛ اینها را بفهمیم؛ میوه

 خواهد. دیدیم؛ همین دقّت و توّجه را می

که های هوایی  حمله آن موقع .را رحمت کند. زمان جنگ بود خدا حاج آقا دوالبی

های بغلی ما  کردند. نشسته بودیم خانه رادیو و تلویزیون صدای آژیر پخش می شد، می

خورد. رادیو بعد از اینکه آژیر را پخش  فتاد و جلسه به لطف خدا تکان نمیا موشک می

ی هوایی انجام   گفت: توجّه! توجّه! شنوندگان گرامی توجّه فرمایید حمله کرد می می

ی هوایی،  حملهدر قا خیلی دوست داشت. ممکن بود آ خواهد شد. این توّجه! توجّه! را حاج

واقعاً ذهن  !توجّه !گفت: توجّهای که ما در آن نشستیم موشک بخورد. همین که میخانه

 به دادمان برس؛ !شدند. خدایا شد و یکسره متوجّه خدا می افراد از همه چیز پاک می

اهلل هم همین کردند. وجهکمکمان کن. همه چیز را با همین توّجه توجّه فراموش می

ی خویش را به سوی خدا کرد. این توجّه بیاید  اهلل باید توّجه کرد؛ یعنی ِوجه ه وجهاست، ب

دویم بغل بیند. حواسمان پرت است، حقایقی که دنبالش می انسان همه چیز را می

در وجود خودمان است؛ ولی حواسمان جاهای  چی بغل دستمان است! دستمان است. چی

ها حالتی داریم؛ مثاًل طرف عینک دیم. ما عینکیگردیگر است؛ جاهای دیگر دنبالش می

گردد. در  به چشمش است، یادش نیست که عینک به چشمش است، دنبال عینک می

گردد. عینک روی چشمش است، مثال کمد، قفسه، کتابخانه و در اتاق دنبال عینک می

نگاهش  گردد و متوّجه نیست. دقیقی است که گفتم؛ اصالً با خود عینک دنبال عینک می

گردد.  دنبال عینک می بیند؛ و بیند آن طرف را می ا میکند این طرف راز عینک عبور می

 : به قول شاعر
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 کرد جم از ما می ها دل طلب جام سال

 

 کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می 

 

َمَعُُكْ ِمَن  ّن اِ فَانْتَِظُروا »ی آن چیزهایی که منتظرش هستید نقد است قرآن فرمود:  همه

چطوری قرآن  «َمَعُُكْ  ّن اِ » ،«فَانْتَِظُروا»اید این آیه را تا به حال چند بار خوانده 16«الُْمْنتَِظرينَ 

: نگاه کن من با خودتم، گویدبگوید؟ خیلی روشن گفته است: شما منتظرید بیاید. می

َو »؟ توااّل کجا بغل دستام، کمی تنزیلش بدهیم بغل دستت نشسته «َمَعُُكْ  ّن اِ »جا  همین

ونَ  کنید، کجا بغل دستت؟ این  در درون خودتان هستم، نگاه نمی 17«ف اَنُْفِسُُكْ اَ فاَل تُْبِصُ

توجّهی، عینک به چشمت است؛ ولی زمین و آسمان را دنبالش  توجّه بیاید. تا بی

ت شعبانیّه ات را از بیرون قطع کن؛ مقام انقطاع همین است. در مناجا گردی. توجّه می

به من خدایا!  18« ِالَْيكَ   ِلاِنِْقطاعِ   َكاملَ  ِل   َهْب   هِی ـ ـِال»کنند:  به خدا عرض می المؤمنین امیر

یکسره وجه  و ام را از هر چه غیر توست  قطع کنمطور کامل توجّهموهبت کن که به

ُت َوَّْجِ »خودم را به سوی تو کنم  ْ ِ  ی َِان  َوَّجَّ امواِت َو ْااَلْرَض َحنيفا  َو ما ااََن ِمَن ی فََطَر اِلّلَّ لسَّ

ی هوایی نزدیک  خطر حملهجنگ، این حالت انقطاع است. حالت توّجه توّجه  19«الُْمْْشِكْيَ 

ها و  کرد؛ کسی به فکر دعواها؛ بدهی ها را از همه چیز قطع می است؛ واقعاً حواس

 شد.  منتقل می "آن"برید و به  آرزوهایش نبود. از گذشته و آینده می

                                                 

16
 .79 ی آیه اعراف، ی سوره و 25ی آیه یونس، ی سوره. 

17
 .29 ی آیه ذاریات، ی سوره. 

18
 شعبانیه. مناجات الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 287 ص ،2 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سیّد. 

19
 .79 ی آیه انعام، ی سوره. 
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ين مق فاغتمن الفرصة بْي اف  تيكاْ س يو ما   مىض  ما فات»است که  لمؤمنین به امیرا منسوب

فرصت بین دو عدم را برخیز و  گذشته که گذشت، آینده هم معلوم نیست بیاید 20 «العدمْي

هم  شد؛ های گذشته فراموش می غصّههم فت، گ غنیمت بشمار. توجّه توجّه که می

شد.  های آینده که فردا من بدهی دارم، ممکن است چکم برگردد فراموش می نگرانی

دا! از گذشته و آینده قطع همین اآلن ممکن است موشک سر ما بیاید، چی چی فر

 آمد و می "آن" و توجّه در لحظه شد؛ شد؛ همه چیز تمام می ریده میآرزوها ب کرد؛ می

  هِی ــ ِٰال »خواهد  از خدا می امیرالمؤمنین . این مقام انقطاع است کهرفت می سمت خدا به

همین انقطاع  !گوید: خدایا می .خیلی عبارت عمیقی است ،عبارت « ِالَْيكَ   ِلاِنِْقطاعِ   َكاملَ  ِل   َهْب 

را هم خودت به من موهبت کن؛ یعنی حتّی برای رسیدن به انقطاع هم نقشی برای 

قطع است. از وجود خودش هم منقطع ی خودش هم من خودش قائل نیست. از حول و قوّه

تبتّل هم به معنی  21«َو اْذُكِر اْْسَ َرب َك َو تَبَتَّْل ِالَْيِه تَْبتيال  »گوید: است. یا در مقام تبتّل، قرآن می

ات را از هر  و توجّه «َو تَبَتَّْل ِالَْيِه تَْبتيال  »گوید: اسم پروردگار خودت را یاد کن  بریدن است. می

ی  همهشود، طبیعتاً  ت به صورت کامل و مطلق ببر. توّجه وقتی متمرکز میچه غیر اس

طرف بود،   طرف و آن شود؛ چون حواس ما این  گشتی پیدا می چیزهایی که دنبالش می

ی آن  ی این همسایه خانه خانهما  ابود؛ منتهی خودمان  تیم، در خانهگش میبیرون خانه 

دیدیم.  ی خودمان بود نمی و چیزی را که در خانه گشتیم و خیابان را می  کوچهه، همسای

                                                 

20
 .222 ص الکلم، درر و غررالحکم آمدی، تمیمی. 

21
 .8 ی آیه مزمّل، ی سوره. 
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 !باباای بینیم، می ی خودمان میفتد و نگاهمان به خانه وقتی حواسمان از بیرون قطع شد،

  !همین جاست

انصاری  اهللآیةاز مرحوم  آقای دوالبی خدا رحمت کند هر دوی این بزرگواران را حاج 

ی  شود، دِر خانه مرغ ما که گم می !اسماعیلگفت: حاج  کردند که مینقل می همدانی

آن  ،ی شما نیامده است؟ این خانه مرغ یا خروس ما خانه گوییم زنیم و می ها را می همسایه

ی  بینیم خروس وسط حیاط خانه ی خودمان، می گردیم خانهمی گویند: نه. برخانه می

یک دقیقه در خودت نگاه کنید.  را نگاه نمی گردید، داخل مان است. وقتی بیرون میخود

 ،کنی غیب استی چیزهایی که فکر می ها نیست؟ به شهود همه ی گمشده کن، ببین همه

بینی؟ همه را  خدا را نمی ءبینی؟ اولیا بینی؟ خدا را نمی رسی؟ امام غایب را نمی نمی

 نقد است.  همه نقد بینی، شاهد است؛ حضور دارند؛ می

 

 

مْ اَللّـٰـهُمَّ َصل  عيَٰل مُ  د  َو ََع ْل فََرََّجُ د  َو آِل ُمَحمَّ  َحمَّ

 


