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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی الهی در آفاق و انفساآیت کبر زمانامام

 تجلّی، ظاهری، باطنی.مالقات، ، آیت الهی، آفاق، انفس، زمانامامکلمات کلیدی: 

 

ی همته امتروز   و هستتند  االمرحجّت خدا و صاحبالفداء مقدمهارواحنالتراباالعظماهللةبقیّوجود نازنین حضرت 

بلکته امتور    عالم طبیعت،نه امور نه امور بشر،  نه فقط امور ما مسلمانان، خلقت،عالم  امور عالم وجود و

 استت.  فتدا  ارواحنااالعظتم اهللبقیّةة تحت امر وجود حضترت   ملکوت و جبروت لک وعوالم وجود از مُ یهمه

 گفت:

 بر آن یکی است ،دلبر اگر هزار بود، دل  ی دلبران یکی استلهتامروز، میر قاف

 هلل واقعاًءاشا ان جعلی هستند.را ببرند؛ ولی دروغین و  انسانخواهند دل چیزهایی که می یعنی دلبر،

هستی به امر خدا و به عالم امور  یهمه !: امروز امیر در میخانه تویی توگفت. همان یکی باشد دل بر

 کسو دیگری  چیز است و هر فدا ارواحنااالعظماهللبقیةه زیر نگین وجود مقدّس حضرت الهیّ خالفت

هلل با اشاء ان. بت استدر واقع  خیر  و متمرکز کند، خودنمایی کند و نظرها را به خود دیگری بخواهد

که دنبال  کسانیی این همه شیّادها و و هاخفاّشاین  یهمهوجود مهدوی درخشش خورشید 

 گفت: شود.میبساطشان جمع  ،هستندنظر و مریدپروری جلب هستند، دنبالخودنمایی 

 گذارند اساس خودنماییکه بتان فرو  جمال کبریاییمه من نقاب بگشا ز 
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را  دیگری وجود  شود؛گشود  می فدا ارواحنااالعظماهللبقیةکار بشر به دست نازنین حضرت  هایهمه گر 

 ندارد. گفت:

 مداوا نشود ظهور تودرد ما جز به   تا نیایی گر  از کار بشر وا نشود

-ارواحنالترابعظمالااهللةبقیّوجود نازنین حضرت  ت،یّدردهای ظاهری و باطنی بشر یدرمانگر همهدر واقع 

-به مناسبت هاییخدا توفیق داد  در گذشته صحبت فدا ارواحنااهللةبقیّاست. در مورد حضرت  ءالفدامقدمه

اختیار در  رجعت ،ظهور ،منجیبا نام صوتی ای در مجموعهت و رجعت دو مبحث مهدویّ .داشتیم هایی

ت عزیزان با دقّ هست که امیدوارم تمهدویّ ،امامت ،تنبوّدیگری هم با نام  یو مجموعه عزیزان هست؛

استدعا  .نیازندبه این دلیل نیست که عزیزان بی ،کنمها را تکرار نمیو عالقه مراجعه کنند. اگر بحث

اف در خاطر بیاید و پررنگ و شفّبه دوبار  مباحث د تا استماع بفرماین داًد و مجدّمراجعه کنندارم 

 ها الزم است؛ه به آن در بحثای را هم عرض بکنم که توجّر و نکتهتذکّ باشد. ها حضور داشتهذهن

 ه  ل   ما ل   :ندفرمود منینامیرالمؤ است. آیت کبرای حضرت حقّ س حجّت خدا،دّوجود مق اینکه

ن ياَ آيٌَة هَى )َعزََّوَجلَّ(  -آیةو  الکبریآیة . مننداردامیرالمؤمنین  ی بزرگتر از منِامتعال آیهخدای  ؛1ْكبَ ُر م 

فرماید: آیات الهی هم در آفاق و ی خداست. قرآن کریم میم. پس حجّت خدا، آیهخدای متعال یاالعظم

مْ َسُنر فرماید: جهان بیرون و هم در انفس و جهان درون قابل مشاهد  و رؤیت است. مثالً می ي آيات نا ف    يه 

مْ َو في اَ   اْْلفاق   ه  آیات خودمان را هم در آفاق که جهان بیرون است و هم در انفس که زودی بهما  ؛2 نْ ُفس 

هم  ی کبرای الهی است،پس وجود مقدّس حجّت خدا که آیه .دهیمبه آنها نشان می جهان درون است

شود مالقات و رؤیت میعالم بیرون و آفاق  هم در ،حجّت خدا را .ی انفسیلّهم تج ،داردتجلّی آفاقی 
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تواند دیدار نمی ه کسی خودشتّالبکرد. مالقات و دیدار  شودهم در جهان درون و عالم انفس می ،کرد

-کسانی که دنبال این هستند که امام ظریفی است. یاین هم نکته. دهدامّا خدا به او نشان می؛ کند

 دهیم؛فرمود ما نشانشان می قرآن نفرمود آنها رفتند دیدند؛ است؛ف این نکته ظری را ببینند، زمان

ملکوت به ابراهیم ما  گونهاین ؛5ينُر ل َك َكذ   :هم در بحث ملکوت فرمود اینکه به ابراهیم خلیل کما

تواند نشان امّا خدا میندارد؛ را  ی خودش به آنجا  وّکسی با حول و ق .نشان دادیم ها و زمین راآسمان

 وَ  ؛ستآیاتی هدر زمین برای اهل یقین  ؛4ينَ ْرض  آياٌت لِّْلموق نف ي اْلَ  وَ : یا جایی دیگر قرآن فرمود ؛دهد

 در انفس آیاتی که هم در ارض عالم وجود و هماین  .و در درون شما هم آیاتی هست ؛3مْ کُ نْ ُفس  اَ فی 

  وجود مقّدس حجّت خداست. اعظم این آیات، اهل یقین هست،

کسانی آن  اند و هموجود و تجلّی باطنی حجّت خدا را منکرند، خطا رفته که آن کسانیهم بنابراین 

ی آفاقی لّخدا، هم تجدرست این است که حجّت  اند.خطا رفته جی حجّت خدا را منکرندکه وجود خار

 و این ؛ن انفسهم در جها ،تجلّی کرد هم در جهان آفاق  ،هحقیقت نورانیّآن . ی انفسیلّ، هم تجدارد

بدون  همین تذکّری که دادیم،. کندها باز میگر  از خیلی بحث ی که خدمتتان عرض کردم،انکته

.ل باشدی تفکّر و تأمّنقطهبرای عزیزان  شاءاهللنا اینکه بازش کنیم،

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ
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