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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 1فداهارواحنابینی، شرط نیل به دیدار حضرت مهدیزیبا

 ها داشته باشد، خدا و اولیائش را که ها و زشتیتا چشم کسی عادت به دیدن بدی

دیدن پاک کرد تا  و زشتی تواند ببیند. باید چشم را از بدییکپارچه خوبی و زیباییند نمی

 خوبان را دید. 

 انداز پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک  ت گویندـک زدم کاهل طریقـسل در اشـغ

 ـدازــی ادارک ان نهـدود آهـیـش در آیی  جز عیب ندیدرب آن زاهد خودبین که بهیا

 دازـــاک انـپ یبـر رخ او نـظـر از آینـه  تــانان دور اسـظر از رخ جـن ودهـم آلـچش

داشته باشد، های بسیار کلیدی و حیاتی است. انسان تا عادت به زشتی دیدن این نکته هم از آن نکته

ها و نقایص است، هرچه  ها و زشتیی انسان تا وقتی جستجوگرِ بدیتواند زیبایی را ببیند. روحیّهنمی

کند، این فرد چگونه زیبایی را ببیند؟ او هرچه دهی اوّل به عیب و نقصش توجّه میبه دستش می

خواهد زیبایان عالم را گونه میبیند. چزیبایی را نمی نگاه کند؛خواهد زشتی را در آن بیند، می می

ِاهلَلَِجماِ ببیند؟ خدایی که جمیل است،  خواهد این خدا را ببیند؟ انسانی که چشمش چگونه می ،2 یلِ نَّ

-گونه است. به هرچیز نگاه میاش اینتواند خوبی ببیند. روحیّهاصالً نمی دارد،به زشتی دیدن اعتیاد 
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بیند. او چگونه کند، اوّل عیب و نقص او را میبرخورد میکس بیند. به هراوّل عیبش را می کند،

بینی پیدا  ی زیباهمان عوض شود. روحیّهخواهد خوبان عالم را ببیند؟! لذا راه این است که روحیّ می

ياَِمْنَِاْظَهَرِاْلَجمیَلِهایش توجّه ما را به خود جلب کند. دعای کنیم، زیباییچیز که نگاه می کنیم؛ به هر

ِ ِاْلَقبیحََِو را  ی اوّل دعا همین دو جمله ،ای داردالعاده ، که دعای بسیار عجیبی است و آثار خارق3َستَ َر

ای خدایی که جمیل و زیبا را، ظاهر و آشکار کردی و قبیح و  !ياَِمْنَِاْظَهَرِاْلَجمیَلَِوَِستَ َرِاْلَقبیحَِ: ببینید

ِاهللِ َتَخلَّقواِ. مگر نداریم: زشت را پوشاندی اهلل باشد؟ اهلل نباید متخلّق به اخالقمگر سالک الی ؛4ب َاْخالق 

کند. غوّاصانه به عمق ها را آشکار میخوب، اخالق خدا این است! اخالق خدا این است که زیبایی

کند. از آن طرف برمال و آشکار می ؛کندهای پنهان آنها را شناسایی میکند و زیباییها نفوذ میپدیده

مِْاَِحرََّمِاهللُِْبصاَرُهْمَِعمِ اَِواَِغضِ گیرد. پوشاند و نادیده میبه چشم آمد، ستّارانه می  اگر زشتی هم از  ؛5 َِعَلْیه 

 پوشد.  دیدن زشتی، بدی، نقص و خطای خلق چشم می

گفتم یک مگس و یک  ،امدر جلسه تکرار کردهام و بارها زده ی دیدارتوشه  رهاین مثال را در کتاب 

ی درخت، کنار رود روی شاخه افتد؟ بلبل مستقیم میبلبل را در باغی رها کنید، ببینید چه اتّفاقی می

کند به چهچه زدن و عشق بازی کردن با گل؛ اصالً در این باغ نشیند و شروع میگل زیبا و معطّر می

د روی کودهای حیوانی، متعفّن، کثیف و روچیز ندید. مگس هم مستقیم میهیچجز گلِ معطّر و زیبا 

-هیچی متعفّن نشیند. آن مگس هم در این باغ، جز کود آلودهمی ،اندآلوده که پای این درخت ریخته

ی مختلف وارد این باغ هیک باغ بود؛ امّا دو موجود با دو روحیّ !ه استچیز ندید. ببینید این دو تا روحیّ

گونه ها ایناد. در باغ عالم خلقت، در بوستان آفرینش هم انسانشدند و دیدید که چه اتّفاقی افت

زیاد، حضرت  بینند. وقتی ابنجز گل و زیبایی در عالم نمی ی بلبل دارند؛ هروحیّ هستند. برخی
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زیاد  به ابن را به اسارت درآورد و وارد دربار کرد، حضرت زینب بیت ی اهلهو بقیّ زینب

ِأَِرََِِکْیفَِزیاد برای تالفی کردن گفت: . ابنرد کرداو را جلوی درباریانش خ تاعتنایی کرد و شخصیّبی ْيت 

ِاْلُحَسْینِ  ِب َاخیک  ِاهلل   ؟ حضرت زینبچگونه دیدی کاری را که خدا با برادرت حسین کرد 6؟ُصْنَع

 آفرینش حضرت حقّ. این چه بلبلی است در باغ چیز ندیدم جز زیبایی هیچ !یالِاَِجمل ِاِ ماِرَأَْيُتِ: فرمود

چقدر  هم نگاه کرد.شود از دید زشتی  به کربال می ؟یالِاَِجمل ِاِ ماِرََأْيُتِگوید: ی کربال، میکه در باغ الله

طور هم نگاه کرد؛ ولی این بلبل بوستان توحید، به شود اینجنایت! چقدر پلیدی! چقدر قساوت! می

  .یالِاَِجمل ِاِ ماِرََأْيُتِگوید: می ،کندزار کربال که نگاه میالله

ِاِ روایت شده که فرمودند:  از امام مجتبی ِماِنَ َفَذِف یِالِْْبَصَرِالَِاَِنَّ َِمْذَهُبهَُِخیِْبْ صار  بیناترین دیدگان  ؛7ر 

؛ یعنی به هرچیز که ها باشدها، دیده و چشمی است که روش و مذهبش، نفوذ در خیرها و خوبیچشم

سمت زشتی نرود؛ عیب نبیند. پدر  ها برود و در آنها نفوذ کند. اصالً به خوبیسمت  کند، بهنگاه می

ِاْلَخْیرِ ِلاَِنیز فرمودند: بزرگوارشان امیرالمؤمنین ِف ی ِنَ َفَذ ِما ِالَبْ صار  ِاَْبَصَر بیناترین ، 8َطْرفُهُِِا نَّ

انسانی! آیا واقعاً جایی . عارف یعنی چنین کندها نفوذ میای است که نگاهش در خوبیدیدگان، دیده

است، اگر عالم  وجود دارد؟ اگر عالم تجلّیگاه حضرت حقّ  زشتی اصالً برای زشتی دیدن وجود دارد؟ و

در عالم وجود   ای است که خدای متعال با اسماء و صفاتش در این تاالر تجلّی کرده، زشتیتاالر آیینه

ِل ل ِ اَِالبالغه:  در نهج دارد؟ به تعبیر امیرالمؤمنین ِاَْلُمَتَجلِ ْلَحْمُد ِب َخْلق هِ ه  ِل َخْلق ه  حمد خدایی را که  ؛9ی

طور راستی ایناگر به های حضرت حقّند.. مخلوقات، جلوهصورت خودِ خالیق تجلّی کرد برای خالیق به

 امیرالمؤمنین ،های خدانما هستند که بنابر آنچه روایت شده استنهیاگر موجودات آی ،است
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مگر اینکه پیش  ؛چیز نگاه نکردمبه هیچ ؛10َدُهَِوَِمَعُهَِوِفیهِ َلُهَِوِبَ عُِْتِاهلَلِقَ ب ِْئااِا ل َِوِرََأيُِْتَِشیِْماِرََأيِْ: فرمودند

وجود دارد؟   اگر این حقیقت دارد؛ مگر در عالم زشتی از او، پس از او، همراه او و درون او خدا را دیدم.

در  ها دست به تجلّی زده، مگر زشتیبرابر این آیینهجمیل درند و خدای ای موجودات آیینهاگر همه

ُِكلَِِّشْيءِ هلُلِخاَِماند؟! مگر خدای متعال در قرآن نفرمود: ای وجود دارد؟ کجا زشتی باقی میآینه  ؛11ال ُق

لَّذيِاَِچیز است. از آن طرف هم مگر نفرمود:  خدا خالق همه ی چیزها را خدا خلق کرده است؛همه

َِخَلَقهُِِِْحَسنَِاَِ . هرچیزی را که خلق ی چیزها را نیکو انجام دادخدا کسی است که خلقت همه ؛12ُكلََِّشْيء 

ی چیزها مخلوق خدا هستند و خدا کرد، زیبا و نیکو خلق کرد. اینها دیگر آیات قرآن است! اگر همه

ین چشم است. چیز زیباست. زشتی مال ا هم در خلقت، جز زیبایی نیافریده، زشتی کجاست؟ پس همه

بینند. کوله می و های دوبین دارند، چیزها را کجبیند. افرادی که چشمچشم خراب است و زشت می

بیند؛ مشکل اینجاست. خدا زشت نیافریده است؛ چشمِ  کوله می و کوله نیست؛ چشم تو کج و چیزها کج

ای و به چشمت زده کند. مثل عینکِ رنگی کهبین است. زشتی را چشم تو ایجاد میتو چشمِ زشت

بینی. تو عینک بینی. چیزها به آن رنگ نیستند؛ تو آنها را به این رنگ میچیز را به آن رنگ می همه

جویی داری؛ لذا چیزها را معیوب  بینی و عیب بینی، عیب ی زشتیای. تو روحیّهبینی به دیده زدهزشتی

ِعیسىِ  بینی. حدیث داریم:و زشت می ِجائ فِ ي وَنِب َكلَِْوَِمَعُهِالَحواِرَِمرَّ -درحالی حضرت عیسی ؛ب 

عبور کردند؛ یک پیکر سگ  بود یو مردار فهیکه مرده بود و ج یبر سگونش همراهش بودند، که حواریّ

َِاجِْی متعفّن.  مرده ِما َفقاَلِ حواریّون گفتند: عجب بوی تعفّنی! عجب مُردار زشت و کریهی! !یَ َفهُِقالوا:

                                            

ماِرََأْيُتَِشْیئاِا ، با اندکی اختالف در عبارت:832، ص 3کافی، ج مالّصدرا، شرح اصولو  318، ص 81العقول، ج ۀمجلسی، مرآ. 81
َِوِرََأْيُتِاهلَلِاِ  َلهُِل   .فیهِ  :يةو بروا هُِعَِمَِ: يةو بروا ،قَ ب ْ

 .62 ى آيه زمر، ى سوره و 86 ى آيه رعد، ى سوره. 88

 .7 ى آيه سجده، ى سوره. 82
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ِما َِاسِْاَب ُِِْهَو: ها را های سپیدی دارد! فرق روحیّهفرمودند: عجب دندان حضرت عیسی ؛13هُِنانََِیَض

کند و خیر و زیبایی را کشف  در پیکر سگ نجس متعفّن، نفوذ می ای است که ببینید. این چه روحیّه

پلیدی، کند. اصالً عفونت، زشتی، های سپید سگ، توجّه او را به خودش جلب می کند! دندانمی

 که این روحیّه را دارد. بیند؛ عارف یعنی این! عارف یعنی کسی کثیفی و نجاست نمی

ی اید جنازهاید. دیدهی شما به مراسم دفن آشنایان یا بستگانتان رفتهدر احکام فقهی هم هست. همه

خوانند. یّت میگذارند جلو، برایش نماز م مرده را بعد از اینکه شستند، غسل دادند و کفن کردند، می

ِلل ِ اَِیک فراز نماز میّت این است:  ِن ِاِ ُهمَّ ْنُه ِم  ِلنَ ْعَلُم اش ای که اآلن جنازهخدایا ما در مرده ؛14َِخْیراِال ِاِ ا

-ای به افراد میجلوی ماست، جز خوبی خبر نداریم. پناه بر خدا! این چه مکتبی است؟! چه روحیّه

هایی که با هم دعوا داریم، مشکل داریم، هزار عیب و مخواهد تربیت کند؟! همین آددهد؟! چه می

-دهد؛ میخواهد تربیت کند! خودش به ما یاد میشناسیم؛ ببین اسالم چطور مینقص از همدیگر می

ِن ِاِ گوید بگو تا این روحیّه را پیدا کنی. بگو:  ْنُه ِم  ِلنَ ْعَلُم خدایا ما از او جز خوبی هیچ خبر  ؛َِخْیراِال ِاِ ا

خواهد در انسان این روحیّه را ایجاد کند که جز خوبی و زیبایی نبیند. اگر در کسی زشتی می .نداریم

ِاْلُمؤِْؤِْمُِاَلِْ دیدی، مال زشت بودن خودت است عزیزم! مگر نداریم: رآُت ِم  ُن نِ م  ی مؤمن مؤمن آینه ؛15م 

است که زشتی.  ای و در آینه زشتی دیدی، مال کجاست؟ مال خودتایستاده  . اگر جلوی آینه است

وقت ببین چقدر قشنگ است. خودت را درست کن. نگاهت را تصحیح کن.  خودت را درست کن؛ آن

وقت ببین چقدر قشنگ است. چقدر زیباست! اگر بخواهیم این روحیّه  ی دیدت را تصحیح کن. آنزاویه

ام: حاکمِ رایتان گفتهی عشق و محبّت است. این داستان را برا پیدا کنیم، این روحیّه، محصول و میوه

آوری؟!  ها چیست که درمیبازی بار مجنون را خواست و گفت: این دیوانهوقتِ دورانِ حیاتِ مجنون، یک
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ای چرده و الغر است! چرا سر به بیابان گذاشته ام؛ چنان لُعبتی نیست! یک دختر سیهلیلی را من دیده

 است؟! مجنون گفت:ای؟! کجای او قشنگ بازی درآورده و این همه مسخره

 وبی لیلی نبینیـغیر از خ به  ی مجنون نشینیاگر بر دیده

های درخت عشق است. آن بینی. این هم از میوهیعنی اگر با چشم عشق نگاه کنی، جز زیبایی نمی

ی خیره شدن به هایش همین زیبابینی است؛ همین روحیّهطوبای محبّت و درخت عشق یکی از میوه

ی درخت عشق های عالم است. این میوهی پدیدهکشف و استخراج حُسن و جمال در همهها و زیبایی

 است. گفت:

ی شهرم به عشق منم که شهره

 ورزیدن

 

د ـام به بالودهـده نیـمنم که دی 

 دنـدی

 

شود. آلوده نمی دنیبه بد داش کند. اصالً دیدهآلوده نمی دنیبه بد داش را که عاشق است، دیدهکسی 

تواند در عالم زشتی ببیند؟ داند، مگر میکه عاشق خداست و عالم را تجلّیگاه حضرت حقّ میسیک

خواهید خوبان را ببینید، خدا را ببینید، به شهود حضرت حقّ  تواند زشتی ببیند؟! لذا اگر میمگر می

خواهید  اگر می را ببینید و به دیدار حضرت نایل شوید، زمانخواهید امام راه پیدا کنید، اگر می

را ببینید، کلیدش همین است که عرض کردم. باید  اهللئکةخواهید مال اگر می انبیاء و اولیاء را ببینید،

 چشممان را از زشتی دیدن پاک کنیم و بشوییم. لذا حافظ هم گفت: 

 غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

 

پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک  

 انداز

 

قدر گریستم تا چشمم را با اشک چشم غسل دادم. این چشم، آلوده و ناپاک زدم؛ آن غسل در اشک

قدر گریه کردم؛ غسل در اشک زدم کاهل طریقت خواهم غسلش بدهم تا پاک شود. آناست، می

که چرا زائر این بحث را  ی دیدارتوشه رهگویند، پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز. در کتاب 

جا غسل سفر زیارت افتد تا به مشهد برود، از همینام. از تهران که راه می ، توضیح دادهدکنیغسل م

سمت  خواهد از محلّ اقامتش به کند. به مشهد که رسید و میگیرد و طاهر حرکت میکند. وضو میمی



 

 7 

-ن میگیرد. چرا؟ باطن و حقیقتش همین است؛ چوکند و وضو می  حرم برود، دوباره غسل زیارت می

خواهد ضریح را ببیند. خواهد برود امامش را ببیند. نمیخواهد برود دیدن! می خواهد برود زیارت! می

 برود! دیدن امام رضا خواهد زیارت ضریح امام رضابرود. نمی خواهد به زیارت امام رضا می

کنی. امام  شرط دارد. شرطش این است که چشمت را از زشتی دیدن پاک کنی. چشم زیبابین پیدا

یکپارچه زیبایی است؛ پس غسل کن. صورتِ ظاهرش همین غسلی است که با آب، بدن را  رضا

-دهی؛ چشم دلت را غسل میشویی. صورتِ باطنش، آن غسلی است که با اشک، دلت را غسل می می

 شاءاهلل. حافظ گفت:  بینی انروی و خود حضرت را میوقت در حرم میدهی؛ آن

جز عیب خودبین که به یا رب آن زاهد

 ندید

 

 دازـی ادارک انـدود آهـیـش در آیینه 

 

اندازند، بعد گیرند و روی آن دودِ آه میکنند؟ جلوی دهانشان میشود، چه کار میوقتی آینه کثیف می

کنید؟ روی شود چه کار می اید که وقتی کثیف میی عینک را دیدهکنند. شیشهپاک و تمیزش می

 گوید: کنند. میاندازند، بعد تمیزش مید، دودِ آه روی شیشه میدمنشیشه می

 جز عیب ندیدیا رب آن زاهد خودبین که به

 

 دازـی ادارک انـنهـدود آهـیـش در آیی 

 

بینی کنی، میافتد، وقتی نگاه میی ادراکش کثیف است؛ لذا عکس هرچیزی که درون آن میآینه

نظر ی ادراکش بیفتد تا پاک شود. چشمِ آلودهباید دود آهی در آینهکثیف است. این آیینه کثیف است. 

تواند رخ بیند؛ نمیبیند؛ کاستی و زشتی میاز رخ جانان دور است. چشمی که فقط عیب و نقص می

که فقط جانان را ببیند؛ چون هیچ چیزِ زشتی در رخ جانان وجود ندارد. او جمیلِ مطلق است. کسی

بیند، جمیل تواند جمیل مطلق را ببیند؟ برای کسی که فقط زشتی میچگونه میبیند، زشتی می

 شود.مطلق، غیب و ندیدنی می

 نظر از رخ جانان دور استچشم آلوده

 

 دازــاک انـی پهـر از آینـظـبر رخ او ن 
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-الهی را می وقت جمالکن، بعد در آن نگاه کن. آن ی دل را پاک کن، صیقلی و مُنجَلیاوّل این آیینه

ی خدانماست؛ منتهی چه ی شاهی و آیینهدل آیینه ،ی شاهیست غباری داردبینی. گفت: دل که آیینه

 شود.کار کنم که رویش را غبار گرفته و کثیف شده است؛ چیزی در آن دیده نمی

 اری داردـی شاهی است غبدل که آیینه

 

 یـراینـت روشـم صحبـطلباز خدا می 

 

ی نورانی دارد، افکار نورانی و متعالی دارد، از خدا که اندیشهرای، کسی را  ک انسان روشنمصاحبت با ی

وقت عکس خدا و خوبان خدا ی دلم پاک شود؛ آنطلبم تا بلکه از رهگذر مصاحبت با او، غبار آیینه می

هستند، همین ی خوبانی که مؤمنان آرزومند دیدار آنها ی دلم ببینم. پس راه دیدن همهرا در آینه

تواند عوض کند، عشق الهی شاءاهلل و چیزی که این روحیّه را میمان عوض شود اناست که روحیّه

وقت، در برای  آن ؛کنددرجه عوض می وهشتاد  ه را صداست. عشق به خدا و خوبان خداست که روحیّ

 شود. دیدار باز می

آید، به دست میی چیزها از این بهکه همه شاءاهلل خدای متعال این اکسیر عشق و محبّت خودش راان

 ما عطا کند. گفت:

 قـام ای عشـو را نـاد تـتا ابد زنده بمان

 

که به توفیق تو هر کار توان برد از  

 پیش

شاءاهلل خدای متعال قلب ما شدنی است. انکار با این گوهر عشق و محبّت خدا و خوبان خدا انجام همه

خودش و خوبان خودش بگرداند و از محبّت به هرچه غیرِ اوست خالی  ی اختصاصی محبّترا خانه

ی ای روحیّهی ما عنایت کند و اگر ذرّهی زیبابینی را به همهکند. امیدوارم خدای متعال روحیّه

 طور کامل از وجود ما زائل بفرماید.بینی در ما وجود دارد، به زشتی

 

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

 


