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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

 

 (11:11) .موت، منزل اوّل یقین است 

يقين،  1« تَِيَك اْلَيقينُ يَاْ  َحّتى  َو اْعُبْد رَبََّك » انسان به موت که برسد به يقين رسيده است؛ لذا اين آيه که

بعضاً به موت تفسير شده است؛ يعنی عبادت کن تا زمانی که مرگت فرا برسد؛ تا زنده هستی عبادت 

اند؛ لذا موت منزل اوّل يقين است. مرده را نگاه کنيد، حاالت مرده را  کن. يقين را به موت تعبير کرده

شود. البتّه يک انسان اهل يقين است که تازه وارد وادی يقين میی مرده، عالئم ببينيد. عالئم جنازه

 منزل اوّل است. يقين منازل بزرگتری دارد؛ منتهی اوّلين منزلش موت است.

 توان بدون نیاز به توجّه ی یقین است و با آن می نور سیاه افضل نورهاست و نشان مرتبه

 (11:11) ها و زمین را دید.و چشم، تمام آسمان

کم چشم درونی باز شود و شهود حاصل خدا نشان بدهد. وقتی کم اميدوارماينها توضيح دادنی نيست 

های مختلفی دارد و باالترين آن رنگ سياه است. نوری است که بيند که رنگ گردد، انسان انواری را می

کند.  را شهود می ی يقين است. کسی به آنجا برسد تمام عالم ی رسيدن عبد به مرتبه به تعبيری نشانه

 شود. شنود. حاالتی است که خاصيت انسانی او ظاهر می بيند و بدون گوش می بدون چشم می

 شود و نه  شود. نه ترس موجب حرکت او میمؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمی

ْم َو ال ما َاصاَبُكْم َو اهللُ ما فاَتكُ   ِلَكْيال َتْحَزنُوا َعلى» :اندازد. خداوند هم فرمودتشویق او را به راه می
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تا نه بر آنچه از دستتان رفته و نه در اثر آنچه بر شما وارد شده غصّه  2«َخبيٌر ِبما تَ ْعَمُلون

تا نه بر آنچه از دستتان رفته غصّه  3«ما فاَتُكْم َو ال تَ ْفَرُحوا ِبما آتاُكمْ   ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى» بخورید.

 (11:11) آنچه به دستتان رسیده شادمان شوید.خاطر بخورید و نه به

شود و نه تشويق او را به  شود. نه ترس موجب حرکت او میمؤمن که به يقين برسد ديگر تحريک نمی

خندد، نيشگون بگيريد گريه ام که جنازه را قلقلک کنيد نمی اندازد. در بحث موت گفتهراه می

کند.  های بيرونی تحريکش نمیت رسيده است. محرّککند، اينها عالئم انسانی است که به مو نمی

طوری نيست. مذمّتی از رويم؛ امّا جنازه اين ی قاف میاهلل به ما بگويد تا باالی قلّهکسی چهار تا بارک

های طوری نيست. يکی از نشانهاست اين که به موت رسيده  شود؛ امّا کسیانسان بکنند، کلّی کسل می

تأثير قرار دهد. با هيچ تواند آنها را تحتپذير نيستند؛ چيزی نمیکه تحريکاهل يقين همين است 

کند.  شوند. خالصه هيچ چيز از بيرون بر آنها اثر نمی افتند با هيچ تنبيهی متوقّف نمی تشويقی راه نمی

که فالن کنند. حاال بگوييد  کنند؛ با تحريک بيرون کار نمی ی خودشان کار میاينها از درون و با اراده

قدر عذاب دارد؛ حتّی اينها هم آنها را به حرکت در  قدر ثواب دارد، اگر انجام ندهيد اين کار اين

شود. اگر عبادت هم  شان ظاهر می آورد. آنها از درون خودکار هستند؛ يعنی خاصيّت وجودی نمی

کند.  بادت نمیشود. به تحريک پاداش و عذاب ع اش است که ظاهر می کند، خاصيّت ذاتی وجودی می

ريزد؛ مثل خودکاری که جوهرش داخلش است. مثل قلم نيست که داخل  شود. از درون می خودکار می

شود از درون  گونه میدوات بزنند و بنويسند. جوهرش در خودش است؛ خودکار است. مؤمن هم اين

که به يقين برسد پذير نيست، عبدی هم طور که خدا تحريککند، محرّکش بيرون نيست. همان کار می

تواند با تحريک او را به کاری وادار کند يا از پذير نيست. کسی نمیشود، او هم ديگر تحريک خدايی می

های بلندی  ها، نکته بوی اينها را در وجودمان استشمام کنيم. البتّه اين نکته اميدوارمکاری باز دارد. 
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ی يقين  ی کمال، مرتبه از کمال انسانی است. قلّههای مرتفع  خوانيم. نقطه ايم و می است که ما نشسته

کم خـدا خـودش کم اميدوارملعيش، نصف العيش است.   است؛ ولی حاال حرفش را بزنيم. گفت: وصف ا

کنيم و مذّمت ديگران روی ما اثر   مان را از بيرون کم را هم روزی مـا کند. سعی کنيم تأثيرپذيری

بيت تو دوست ما اهل «ا َولِّيا  لَنال َتُكوُن بِاَنََّک  »: ود که حضرت فرمودندب ای از امام باقرنگذارد. جمله

تو  « صاِلحٌ   رَُجلٌ   ِانَّكَ » ی اهل شهر جمع شوند و بگويندنيستی مگر اينکه طوری شوی که اگر همه

ی اهل شهر جمع شوند و اصالً تو را مسرور نکند و اگر همه «ِلكَ َلْم َيُسرََّك ذ  » انسان خوبی هستی

يک سر سوزن محزون نشوی. اينها  1«ِلكَ َلْم َيْحُزْنَك ذ  »تو انسان بدی هستی   «رَُجُل َسْوء  نََّك اِ » بگويند

هستند. خصوصيّات دوستان راستين  بيتاند و دوست واقعی اهل عالئم افرادی است که رسيده

وشحال باشد از درون خوشحال باشد. فرمود: اند. شخص اگر هم بخواهد خ را پيدا کرده بيتاهل

بينی آنچه که در کتاب خدا آمده در وجودت هست، خودت را به کتاب خدا عرضه کن، اگر می

بينی نيست به خاطر چهارتا تعريف اين و آن، چرا بايد خوشحال شوی؟ پس  خوشحال باش، اگر می

شود و نه تشويق او را به راه حرکت او میشود؛ نه ترس موجب مؤمن به يقين برسد، ديگر تحريک نمی

تا بر آنچه از دستتان رفته و  «َبُكْم ما فاَتُكْم َو ال ما َاصا  ِلَكْيال َتْحَزنُوا َعلى  » اندازد. خداوند هم فرمود:می

نه در اثر آنچه بر شما وارد شده، غصّه بخوريد. اگر شخص اهل يقين شد، چيزی از دستش رفت يا 

شود. البتّه خيلی سخت است که عزيز شخص از دست دار نمی وارد شد تحريک و غصّهمصيبتی به او 

دار نشود. اين مال اهل يقين است. چيز گرانبهايی را که فرد خيلی دوست دارد از دست  برود و او غصّه

ينها گونه کنيم. اخواهيم شما را اين بدهد يا مصيبتی به او وارد شود و او تحريک نشود. فرمود: ما می

ها برساند. ما بايد به اينجا  است برای اينکه مؤمن را به اين جايگاه هايی هستند که قرآن ارائه کرده  مدل

تا نه بر  «ما فاَتُكْم َو ال تَ ْفَرُحوا ِبما آتاُكمْ   َسْوا َعلى  ِلَكْيال تَاْ » اند تا به اين سمت بياييم. برسيم. ما را آفريده

های  حرفاينها خاطر آنچه به دستتان رسيده شادمان شويد. خوريد و نه بهآنچه از دستتان رفته غصّه ب
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ايد؛ اصالً  بزرگی است. فرض کنيد به شما بگويند که يک ميليارد تومان در فالن مسابقه برنده شده

خوشحال نشويد يا بگويند که يک ميليارد تومان از ثروت شما آتش گرفت، سوخت و خاکستر شد و 

شود به اينجاها  بزرگی است؛ ولی می حرف ،خيلی سخت است. حرف ويد. اين حرفاصالً ناراحت نش

شود.  طوری میرسيد و نزديک شد. راه دارد و آن راه توحيد است. انسان با وادی توحيد آشنا شود اين

 «َو َمنُعُه َعطاءٌ يا َمن عطائُُه َعطاٌء » و بگيرند برای او هيچ است. فرمود: لم را به او بدهند يا از ا ی عااگر همه

وقتی هم  «َو َمنُعُه َعطاءٌ »رسانی،  خير می  کنی با دادنتای کسی که وقتی چيزی را به انسان عطا می

شود. گرفتن و دادن او يکی کنی، هر دو برايش يکی می کنی با ندادنت عطا می دهی و دريغ میکه نمی

به اهل يقين بدهی يا از آنها بگيری شود. گفت سرمايه کم کنيد که سود و زيان يکی است. می

کنم چيزهايی را من جرأت نمی «ما فاَتُكْم َو ال تَ ْفَرُحوا ِبما آتاُكمْ   َسْوا َعلى  ِلَكْيال تَاْ » برايشان يکی است.

کم بوی آن را خدا به ما رشد بدهد در معنويات هم کم اميدوارمگويم بگويم. اوّل در ماديات می

ها پرده بردارم. فرض کنيد عبادتی  های معنوی از اين حرف وا دارم که در جنبهاستشمام کنيم. کمی پر

را از شخص گرفتند، شخص خيلی شلوغ نکند. مکاشفه يا حاالت معنوی را از او گرفتند، خيلی شلوغ 

نکند. فردا به او چيزهای قشنگی مثل نماز و عبادت باحال، مکاشفه يا کرامت دادند، اينجا هم شلوغ 

اهلل  شاء های مادی بايد ان طور که در جنبههمان «ما فاَتُكْم َو ال تَ ْفَرُحوا ِبما آتاُكمْ   َسْوا َعلى  ِلَكْيال تَاْ » نکند.

ها ما را تحريک نکند، عصبانی نشويم، به هيجان  ناپذير شويم؛ يعنی دادن و گرفتنکم تحريککم

قيانوس آرام شويم. روح ما موج  ير بگذارد، انياييم، غصّه نخوريم، هيچ چيز نتواند روی روح ما هم تأث

ای  گونهبه 5«َاال ِبذِْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ » ها در روح ما موج ايجاد نکند. فرمود:ها و دادنبرندارد، گرفتن

ياد خدا در وجود ما حاکم شود که روح آرام شود، هيچ چيز نتواند آن را متالطم کند. ببينيم واقعاً 

ی انسان عصبانی  گاهی مـؤمن قيافـه. شودگونه هستيم؟ من که نيستم. گاهی شخص عصبانی میاين
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گيرد، ظـاهر ی اخمو به خودش میشود. گاهی اوقات قيافه گيرد؛ امّا عصبانی نمی به خـودش می

ک خندد. مؤمن درونش تحري قاه میکند، از درون قاه گيرد؛ امّا فيلم بـازی می عصبانی به خودش می

کند و  خندد و خوشحالی میقاه میکند. گاهی ظاهرش قاه شود، آرام آرام است؛ ولی نقش بازی می نمی

کند؛ امّا  گيرد و پـرخاش می ی عصبانی و بـرافروخته می کند يا مثالً قيافه های گريه میگاهی هم های

اطمينان و آرامش در روح  6«َمِئنَّة  بَِقَدِركَ نَ ْفِسی ُمطْ   فَاْجَعلْ   اللَُّهمَ » درونش خبری نيست و آرام آرام است.

کم  های دنيوی شروع کنيم بعد کم کند. اوّل بايد از منزل شخص حاکم شود، محرّکی او را تحريک نمی

ند ما را تحريک کند. اگر کسی آمد و چهار تا فحش به ما داد، تحريک نشويم. اگر کسی آمد و  دنيا نتوا

از هم تحريک نشويم. خالصه از بيرون ما، کسی نتواند ما را راه بيندازد. با چهار تا تعريف از ما کرد ب

خواهيم راه برويم موتور درونی ما را راه بيندازد. ايمان،  دادن و ... از بيرون تکان نخوريم. اگر می هُل 

کردند.  يا تکذيبمان کاری وادار کند؛ نه اينکه چون تعريف عبوديت و فرمانبری از حضرت حق ما را به

های ظاهری است بعد  ها تحريک اين اوّل راه است و اوّل راه ظاهر قضيّه است. دادن و گرفتن

وقت چيزهايی از اهلل شخص پا در وادی معنوی بگذارد آن شاء شود. انهای درونی شروع می تحريک

شروع کرد به  است؟ اگر يک مَلِک آمد کنار دست شما نشست،  آيد. بايد ببينيم آنجا چگونه درون می

کنيد؟ چقدر ما مَرديم که محکم بايستيم و نوازش ملک تحريکمان نکند.  نوازش شما، شما چه کار می

باره بودم که يک نقل شده است که در حال ذکری يا نمازی خدا رحمت کند از عالّمه طباطبايی

من تعارف کرد که ی بهشتی کنار دستم آمد. جام شراب بهشتی آورده و به  ديدم ملکی يا حوريّه

به ما فرموده بود: در حاالت عباديتان هرچه ظهورکرد، توجّه   اهلل قاضی بخورم. استادم مرحوم آيت

گفت: حوری  عبادتتان باشد. می کرديد را همچنان ادامه دهيد و حواستان به نکنيد و عبادتی که می

و بنوشم. توجّه نکردم و ذکر خودم قدر التماس کرد تا جام را از دستش بگيرم طرف راست من آمد اين

را ادامه دادم. سمت چپ من آمد و شروع کرد التماس کردن. من اصالً توجّه نکردم و ذکر خودم را 
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ادامه دادم. بعداً گفت: دلم به حالش سوخت. گفتم: کاش نگاهی به او کرده بودم. محرّک بيرونی اثر 

گيرد؛ ولی  آلود میغضب ى گيرد؛ قيافه نمی آلودی غضب ندارد. اين بدين معنا نيست که قيافه

شود؛ آرام است. يقين دارد که کار دست خداست. برافروختگی درونی ندارد. در مقابل  برافروخته نمی

جنگد؛ امّا درونش آرام آرام است.  زند و می خواند، شمشير میکند، رجز می دشمنان خدا غضب می

ای شک ندارد. اين  است خواهد شد، ذرّه ا مقدّر کرده مطمئن است که کار دست خداست. همان که خد

کند،  کند؛ عارف رند است، بين خلق نقش بازی می آرامش درونی مهم است. ظاهر فرد نقش بازی می

دانيد  آورد؛ چون می ی خلق در می گويند: عارف جنون اختياری دارد. خودش را به قيافه اصطالحاً می

شوند  غمگين میهم ای  برای چيزهای مسخرهکنند و  خوشحالی می ای اهل دنيا برای چيزهای مسخره

برده است چيزهايی که خلق عادی برايش خوشحالی  کنند. شخص عارف که به حقيقت پی و گريه می

کنند برای او مسخره است و اصالً خوشحال کننده نيست. چيزهايی هم که خلق دنيا برايش گـريـه  می

ی اهل است. عارف برای آنکه خودش را لو ندهد با خنده  ی او مسخرهخورند برا کنند و غصّه می می

عاقالنه نيست؛ امّا عارف با اختيار  رفتارهای اهل دنيا کند.ی آنها گريه میخندد و با گريه دنيا می

نسان نماز شبش از دست  کند. فرض کنيد وقتی ا بازی می زند و نقش خودش، خود را به آن رفتارها می

ها امر و نهی بردار نيست که من  شود، اينشود يا اتّفاق خوبی افتاد خوشحال میمی رفت غمگين

بگويم شما به دستور من ناراحت شو يا به دستور من ناراحت نشو. اين يک حالت روانی و احساسی 

ی است. بايد معرفت شخص به جايی برسد تا ناراحت بشود يا نشود. مثالً شما عروسک يک دختر بچّه

کند؛ امّا در سنّ و سالی که شما هستيد من  شود و گريه می پنج ساله را از او بگيريد، ناراحت می چهار

است. بود و  کنيد؟ چرا؟ چون معرفت شما باال رفته  طور گريه میعروسکی را از شما بگيرم، شما همان

از چيزهايی ناراحت  دهيد ايد. تـا وقتی احتمال میمعناست. شما باال رفتهنبود عروسک برای شما بی

من بگويم شما نبايد ناراحت شويد.  شويد؛ يعنی امر و نهی بردار نيست کهگويم که ناراحت  شويد می

شود. اينکه من  وقتی چيزی برای انسان ارزشمند است و از دستش رفت طبيعی است که ناراحت 

شود؟ خص ناراحت نمیتوانم بگيرم. چه زمانی شبگويم ناراحت نشو، جلوی ناراحتی شما را نمی
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کنم خدا مرا خواباند و مصلحت  ببرد. وقتی من يقين  که افق معرفت او باال برود به راز ديگری پی زمانی

کردم، عجب  خواندم فردا صبح ادّعا می من اين بود که امشب نماز شب نخوانم. اگر نماز شب می

ت امشب نماز شب بخوانم. اگر ماجرا را گرفت. خدا بود که مرا خواباند و نگذاشآمد، غرور مرا می می

گيرد؟ وقتی افق ام مـرا غصّه می طوری فهميديم فردا صبح که بلند شدم، ديـدم نماز شب نخواندهاين

بگويم شما بايد ناراحت بشوی يا ناراحت نشوی. افق  طور نيست که با امر و نهی معرفت تغيير کند اين

شود، تغيير  ها برايش حاصل می يی کـه او در برابر پديدهها کند، احساس معرفت فرد که تغيير می

شود؛ امّا در بعد مادی خود من  اهلل بعداً حاصل می شاء عد معنوی انخواهد کرد، ماجرا اين است. گفتم بُ

بايد تمرين کنم؛ چون در اينجا خيلی مشکل داريم. فعالً دنيا ما را تحريک نکند، بود و نبود دنيا ما را 

غمگين نکند. به خاطر دنيا حسرت و غصّه نخوريم، مضطرب و عصبانی نشويم. در مقابل خوشحال و 

اهلل سر از برزخ درآوريم. عوامل  شاء کم انناپذير شويم. دنيا ما را تحريک نکند تا بعداً کمدنيا تحريک

ورد، آنجا اهلل خدا لطف کند فرد سر از قيامت در بيا شاء برزخی هم نتواند ما را تحريک کند تا ان

 شود و هيچ تحـريکی معنا ندارد. طور که گفتم زمان متوقّف می همان

خواهيم عنايت کند و راه وادی يقين را برای ما باز کند و ما را سالک اين وادی  متعال میاز خـدای 

 ی ما بچشاند. ی ايمان و دين است به همهقرار دهد و حقيقت يقين را که ميوه
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