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 و کاذبه رؤیاهای صادقه
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

خواب مخصوصًا در صورتی که انسان در خواب چيزهایی را ببيندد و مخصوصدًا 

دهدد بده خبر می ،خود خواب و یا اضافه بر خواب های صادقه که تحقق دارد دررؤیا

حالدت خدود  ،این دارای سه ارتباط است: ارتباط اول ،جریان گذشته یا فعلی یا آینده

چه درونی باشد  ،کنيم. ارتباط دوم سبب گذشته این خوابخواب که داریم بحث می

افه بدر تووید  هایی کده اضدبيننده و یا برونی. ارتباط سوم خواباز برای انسان خواب

ا دهدد کده جریدانی شدده یددهد و اطالع مدیتووی  دوم را نيز دارد که آگهی می ،اول

 النَّدوْمَ»فرمایند: ست و یا خواهد شد. اینکه ائمه )ع( با استفاده از آیه توفی میه فعالً

مخصوصًا نومی کده در آن انسدان  ،در ابعاد گوناگون است. خود این نوم 1،«اْلمَوْتِ أَخُ

مخصوصًا اگر خدواب ببيندد  ،خواب ببيند و این خواب دارای حقيقت و واقعيت باشد

نهدا انادام شدده و واقعيدت با کسی که مرده است سخن گفته است یدا جریدانی بدين آ

 این دلي  است بر اینکه بعد الموت در عالم برزخ زنده است.  ،دارد

ا و دیگران و ما و همه شم ،تر عرض بشود و یادمان نرودبرای اینکه مطلب نزدیک

ایدم. ایدن خدواب دیددن امدوات احياندًا اضدحام و احدالم احيانًا اموات را خواب دیده
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 ،ای را ما در خواب دیددیم کده فدالن مطلدب را گفدتواقعيت است. مرده احيانًا ،است

و مدا رفتديم  ،جدا اسدتدانديم گفدت در فالنایم یا اصدالً نمدیچيزی را که ما گم کرده

این جریان واقعيدت دارد. اگدر روا ایدن مدرده بعدد از مدر  حيدات نداشدته دیدیم که 

کنيم؟ از ما از عدم دریافت حقيقت می ،یعنی مات و فات باشد ،در برزخ نباشد ،باشد

کند. خود علم حتی خيال که هيچ، علم هم دریافت صددرصد حقيقت را نمی ؟خيال

امکدان بيندد، سدچ چطدور اشتباه می ،بينداحيانًا چيزی را انسان در بيداری می ،یتؤر

گونده ای باشد که بعد از مدر  هيچمبدأ دریافت اطالع صددرصد شما یک مرده دارد

تماس با بدن گرفتيد، تماس بدا روحدی کده  د،حياتی ندارد و شما تماس با عدم گرفتي

دهدد؟ مرده است گرفتيد؟ مگر تماس با عدم به شما یک اطالع صددرصدد واقعدی مدی

مدممن و کدافر و  ؛عد. خود خواب که از بدرای همگداناین یک بُ «اْلمَوْتِ أَخُ وْمَالنَّ»سچ 

افتد که با مرده و مردگانی سخن فاسق و عادل و همه و همه علی مراحلهم اتفاق می

آن بزرگوار  ،اند که این مطالبی که این مرده گفته استاند و آنها مطالبی را گفتهگفته

توانيد حتی با نمی ییاین مطالب را شما از هيچ جا ،دیگرکه مرده گفته یا آن شخص 

ایدن علدم یدک معلدم  ،علم به دست بياورید. حتی اگر هدم بدا علدم بده دسدت بياوریدد

نه روحی که مرده  نه دیوار، ،نه عدم ،بگویداین مطلب را کسی که به شما  ،خواهدمی

کندد کده در خدواب یاست و اصالً حيات ندارد. سچ از چيزهایی را که خواب ثابت م

ای جریدانی انادام شدده اسدت و آن جریدان را در عدالم بينيدد بدا مدردهشما خواب می

چنانکه زیاد هم اتفداق افتداده، ایدن دليد   ،گونه استکنيد که اینبيداری مشاهده می

 ا وجود دارد.مّ ةٌبلکه حيا ،مر  مطلق نيست ،است که بعد از مر 

آنکده مطلبدی  ،بيندانسان خواب نمی احيانًاعواملی که موجب خواب دیدن است. 

عواملی از برای این خواب وجود دارد که بعضدی از  ،بيندنيست. احيانًا که خواب می

موجب اتصال به ملکوت است  ،سببيت دارد، واقعيت دارد، حقيقت دارد ًاعوام  واقع

و بعضدی اضدافه بدر تووید  اول  ،هدایی اسدت کده ایدن تووید  دوم را داردرؤیاکه این 

 ،یا در شدحلی اسدت -چنانکه عرض کردیم-ها نه. اگر انسان در یک خيالی است وقت

، دخدواب دیدهمدان را  ،بينددحدرارت مدی شح  این آدم نانوایی است سشت تنور دائمًا

مخصوصدًا  ،خباری نيست. این از بچ گرمدا خدوردهإهمان است دیگر.  ،مطلبی نيست

ایدن وقتدی خدواب  ،داا درآورده رید از روی در تابستان و جلدوی تندور ندان داا را 

 ،رویددکه فردا مدیرا ندارد این دیگر تووی  دوم  .بيندبيند همان خواب را دارد میمی

دهيد. اناام می کارتان راروید و در بيداری شما می ،شما چه خواب ببينيد چه نبينيد
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 اگدر مخصوصدًا ،مشدتح  اسدت و شدح  شداو  اوسدت کسی که در یک شدحلی واقعدًا

شود گفت این یک سيشگویی نسدبت نمی ،خواب ببينداو اگر  ،اهتمام به آن شح  دارد

 طور نيست که صددرصد باشد. ولی این ،کندها میکند. بعضی وقتآینده دارد می

یا فرض کنيد که وضع روحی و وضع اخالقی و عقيددتی انسدان ندور اسدت یدا بده 

اگر  ،نهاای هایخوابعقيدتی نار است،  عکچ. وضع انسان در ابعاد روحی و علمی و

اندد بدرای او یدک این یدک خدواب کده هدر دو مشدترکًا دیدده ،هر دو یک خواب ببينند

معناست و برای دیگری معنای دیگری است. دیروز عرض کردم اگر کسی اه  دنياست 

 مُونَیَعْلَ»رساند به مصرف ولط و حرام می ،کندتبذیر می ،کندو مال دنيا را اسراف می

 ،این اگدر خدواب کفافدت ببيندد 1،«وافِلُونَ هُمْ اْلآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ مِنَ ظاهِرًا

مال این چيز دیگری نيست.  ،چون مال دنيا تبدی  به کفافت بوده ،همان مال دنياست

فقدط خدور و  ،عددی اسدتعدی است. برای کسی که مال دنيا یدک بُیک بُ برای او دنيا

حقيقدت ایدن مدال  ،شوداش تبدی  به کفافت میهمه ويره،اب و خشم و شهوت و خو

چددون در خدواب گداه انسدان حقيقددت را بدا صدورت خددودش  ؟چيسدتبدرای ایدن آدم 

مدا کااسدت؟  بحدث 2،«أَْذبَحُد َ أَنِّدي اْلمَندامِ فِدي أَرى إِنِّي»این مطلبی است.  ،نگردمی

کندد کده مدراد خدود آن ا مشداهده مدیآناایی است که در خدواب صدورتی ر ما بحث

 ،نده ،فدرو رفتده و گرفته اطرافش راکفافت بيند این آدمی که خواب می ،صورت نيست

بيندد کده مدراد از ایدن نه، ایدن یدک صدورتی را مدی نيفتاده، توالتاین نيست، در چاه 

بلکه مراد از این صورت سيرت اسدت و واقعيدت اسدت و  ،صورت خود صورت نيست

 . نتياه است

یی؟ آن رؤیاهمين است. چه  رؤیاهای مهم بين تفسير قرآن و تفسير یکی از فرقو 

دور یا نزدیک  ،یی که ظاهرش چيزی است و باطنش چيز دیگر، ارتباطی تنگاتن رؤیا

 گدر.ولی ظاهر چيزی است و باطن چيز دی ،بين این ظاهر خواب و باطن خواب هست

صدورتی را کده در خدواب دیدده  ناید ظداه، نست که باید بفهمد ایدرؤیااین در تووی  

این چه ارتباطی  ،دیده است که صورت کفافت ،این صورت گر  که دیده است ،است

قطعًا ظداهر مدراد  از آن واقعيت است. ظاهر مراد نيست، ییبا واقعيتی دارد که سيشگو

قرآن  .بلکه مراد از این ظاهر فقط باطن است ،ظاهر نيست نيست. مراد در ایناا قطعًا

                                                           

 . 7روم، آیه  .1

 . 102صافات، آیه  .2



4 

 

هُ ال»د: فرمایدبه عکچ اسدت. قدرآن کده مدی کامالًطور نيست. در قرآن که این  إاِلَّ یَمَسدُّ

ظداهر مدراد  و شود گفت بداطن مدراد اسدتمی ،ظاهری دارد، باطنی دارد 1«اْلمُطَهَّرُونَ

مدراد اسدت،  لطيفدهبعد اشاره مراد است بعدد  ،نيست؟ ولط است، اول ظاهر مراد است

یعندی  ؛داریدداست. حتی شما گام دومی را کده در تفسدير آیده برمدی بعد حقایق مراد

جددا نيسدت، از ندص مسدتفاد  ،مستفاد شدود اشاره باید مناسب باشد با نص و از نص

تدری. اشداره هدم منتها در وضع لطيف ،گردد. از نص مستفاد گردد و دنباله نص باشد

ه باید شما لطائف را به دست از خود اشار د،که بر مبنای نص یا عبارت استفاده کردی

شدده ن لطائف گرفتهای ،آوریدبه دست می و این لطائف که مرحله سوم است .بياورید

شده اسدت از لفد ، لفد  صدریت اسدت یدا ظداهر، ولکدن است از اشاره که اشاره گرفته

طدور لطيفه باطن است، حقيقت باطن است. امدا در خدواب کده این ،اشاره باطن است

 ،بينيد که این صورت هرگدز واقعيدت ندداردبی که شما یک صورتی میدر خوا ،نيست

چده د بده بداطن زد. باید ،هرگز مراد نيست، در اینادا بندد دوم و سدوم و چهدارم اسدت

واقعيدت نددارد، نده، خودش این  ؟ارتباطی دارد فرو رفتن این انسان در کفافت خودش

مطمدنن الدی ه است یدا اینکد 2«وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشي فَمَنْ أَ»باید دید این انسان اگر 

دو اطميندان اسدت،  3«اْلمُْطمَنِنَّد ُ النَّْفچُ أَیَّتُهَا یا»الدنيا، چون دو اطمينان داریم  اةالحي

این  ،است که فرورفته در زندگی دنياست 4،«بِها اْطمَوَنُّوا وَ الدُّْنيا بِاْلحَياةِ رَضُوا وَ» یکی

هدا آورد کده صدرف در همدين کفافدتعنی مالی به دست میی ،خواب ببيندکفافت اگر 

فقدط حيوانيدت اسدت. امدا اگدر مطمدنن کده یک بعدد اسدت  ،عدی نيستشود، دو بُمی

کسی که مطمدنن بداهلل اسدت و زنددگی او تمدام اتکداا علدی اهلل  ،باهلل مطمنن ،دیگری

اش رفتداریاز خددا بخواهدد گ ،شدودگرفتار می ، یعنیکفافت خواب ببينداو اگر  ،است

مناسب با وضع ایمانی  ،مناسب با روا او نيست ،آیدبرطرف شود. یک چيزی سيش می

او نيست. این آدمی که اه  آخرت است و اه  معرفت اسدت و اهد  عبدادت اسدت و 

همده چيدزش  ،خوابش نور است اش نور است، مرگش نور است،زندگی ،اه  نور است

، ایدن دیگدر در کفافدت فدرو رفتده ن فرو رفته،لاخواب دید در نور است، این آدم اگر 
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برای اینکه مال برای ایدن  .ولی این مال نيست ،ممکن است مال هم بياید ،مال نيست

مال برای این آدم نور است. مدال بدرای ایدن آدم معرفدت اسدت.  ،آدم که کفافت نيست

به  ،آیدمی مال برای او به صورت نور ،آیدبنابراین مال به صورت کفافت برای او نمی

آیدد آید. آب عالمت حيات است دیگر. در قرآن شریف لف  ماا که میصورت آب می

ه مدراد باشدد. مگر جایی که فقط یک بعد از دو بعد با قرینه قطعي ،عد استدارای دو بُ

 واقعًا نور است.  ،آب نور است

هتدر و از خودم نق  کدنم ب-ام من دیشب خواب دیدم که در یک جایی قرار گرفته

نق  هم نشدده،  ،در یک جایی قرار گرفتم که در ک  عالم نظيرش را من ندیدم -است

آنادا  بده ای است سر از آب شيرین خنک صاف بسيار بسيار عالی کده مدایک دریاچه

آبشارهای بسيار مفصد  اسدت کده تمدام آب ایدن دریاچده از آبشدار  اطرافشرفتيم و 

ن اسدت بدرادران کده معدارف قدرآن مدا را است. یعنی آب مدا را فراگرفتده. مگدر نده اید

 مدا، مدا، کدار مدا، مطالعده ما، دقت تمام فکر است؟فراگرفته و گناه بزر  ما هم همين 

منتهدا بدا  ،شدوددر خواب هم دیده می ،ما قرآن است. این نور است بيداری ،ما خواب

حيات جسم نيسدت؟  مگر آب جسمانی رمز 1،«اٍشَيْ كُ َّ اْلمااِ مِنَ جَعَْلنا وَ» .چهره آب

بهترین رمز حيدات جسدم آب اسدت و بهتدرین  ،آب روحانی هم رمز حيات روا است

رمز حيات روا عبارت است از اتصال به کتاب اهلل که در ندور انسدان فکدر کندد و در 

 نور انسان زندگی کند. 

یدا خيدال  کده آن مقدماتی کده عدرض کدردمبا حاال  ها،تناسب شرط است بين این

اگدر اینهدا  ،کندداسدتمرار سيددا مدیا چه که در خواب اده است یا کار است یاست یا ار

کند. اگر باشد و خواب حقيقت داشته باشد و اگر اینها نباشد که حقيقت بهتر سيدا می

نده  ،نده در کداری اسدت ،انسان نه در تصميم چيزی اسدت، نده در خيدال چيدزی اسدت

منفص  است از کد  جریانداتی کده است، اینها را حساب کنيد.  آن سازگاروضعش با 

یعندی تووید   ،گویی استکند. این خواب قرین به حقيقتدر خواب دارد مشاهده می

 ،کندد، اگدر حدال اضدطراب اسدتکند، حدال فدرق مدیدوم را دارد. منتها وقت فرق می

بيندد. اگدر حدال دویددن خدواب مدی ،اگر حال دویددن اسدت ،بينداضطراب خواب می

بيند کده خدواب خواب می ،بيند. انسان در خوابدن خواب میخواب دی ،خواب است

بيند که خواب اسدت. دیده است. مگر برای شماها اتفاق نيفتاده؟ در خواب خواب می
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خدواب  ،بيند که خواب اسدت. گداه اوقدات در خدوابها هم در خواب میبعضی وقت

واب اسدت. فهمدد کده خدها در حال خواب میبيند. بعضی وقتبيند که خواب میمی

از مدن هدا بعضدیفهمد که خواب است و لذا آزاد است در بعضی کارها کده چون می

 ال کردند. مس

شددود، اگددر بفهمددد خددواب اسددت، فددوری بيدددار بيدددار میفهميدددن در خددواب بددا  -

 شود.می

 ممکن است نشود.  ،ممکن است بيدار بشود ،لزومی ندارد ،رنخي -

 نشود. شود نمی -

  .شودبرای شما هم می ،هبرای من که شد -

 شود.چنين چيزی نمی -

ندد، از خدواب بيددار کرا تواندد خدودش شود؟ انسدان کده نمدیچرا نمی ،شودمی -

دست خودش که نيست از خواب خودش را بيددار کندد. در خدواب در آنااهدایی کده 

 ،صورت باشد ،لف  باشد که هایی را، صداهایی را، جریاناتی راانسان در خواب چهره

هایی است که کند که مراد خود اینها نيست. بلکه این صورتمشاهده می ،عم  باشد

هاست. زمان مدمثر اسدت، مکدان مدمثر اسدت، حدال مدمثر ها سيرتمراد از این صورت

عقيده ممثر است، وضع شما ممثر است، کاا هستيد ممثر است، تمام اینها مدمثر  است،

اگر از و مارد،  ز و خالیطور مرکّاگر انسان بهخواهيم ممثرات را بشماریم. است. نمی

فکرش جای دیگر  ،خالی است مطلقًا ،تمام عوام  برونی و درونی ظاهری خالی است

اما در خواب چيزی را دید که در بيداری اصالً در فکر و خيدال او نبدوده  ،است اصالً

ب اسدت بده ایدن اقدر یدا مشدحول آن باشدد. داشدته باشدد آن رااست تا چه رسد اراده 

کافر باشد. کما اینکه عدرض کدردیم حتی ولو  ،واقعيت که این اتصال به ملکوت است

 ایمدانآن دو زندانی با یوسف یا ملک. و مخصوصًا کسانی کده البتده اهد  معرفدت و 

 -اسدت ناآگداه مطلدب دیگدری-هستند. اینکه مقدمات درونی و برونی آگاهانه ندارد 

شنود که در بيداری مطالبی را می ،در حالت خواب کنداین اتصال به ملکوت سيدا می

 هاییبيند که در بيداری نبود. یک مرتبه ارتباط را باید در نظر بگيرد. نمونهنبود و می

 م. کنيعرض می را

ر آنها را باید زی ،آن چيزهایی که نوشتند ...بيندمفالً انسان در خواب می ؛هانمونه

کرده گفدت. انسدان بایدد حسداب ،راست است تمامًاه دروا است ن تمامًانه  ،ال بردسم

که آن عالم  کند، بعدًابيند که با یک عالم بسيار بزرگواری دارد صحبت میخواب می
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 شما هم بيا بمير!که  به این معناستها برای بعضی .برویم یيدکند بياتعارف می ،مرده

ای )رض( کمدرهت کدوهالعظمی حااهللدهد. مرحوم آیتبرای بعضی معنی دیگری می

چهد  سدال  ،سدال 36، 35شداید  ،رفتممی را فقه ایشان ،رفتمکه درس ایشان من می

شدان فوت کردند. بعد از وفدات که ، چه  سال بيشتر استردندفوت ک که ایشان است

چنين کردند و چنان  و خيلی احترام فرمودند و لطف کردند ،در خواب دیدمایشان را 

 وقت من هنوز نرسيده، ،ت. بعد فرمودند بيایيد برویم، گفتم نخيرکردند که گفتنی نيس

فرصت داریم. اینها یک چيزهدایی اسدت. یعندی ما حاال  وقت من نرسيده، ؟کاا برویم

خواهدد خواهد نشان بدهد که این باید بشود یا میهایی است که میبعضی از خواب

ک مهلتی بده کده مدا بدا قدرآن گفتم خدایا یکنيم و در بيداری میما قبول نمی ،بشود

 . ار بوداوائ  ک ،بيشتر کار کنيم. آن اول کارمان بود تقریبًا

یا فرض کنيد که من نظرم است در تهران که رفتم بعد از فارا التحصدي  شددن از 

رفدتم. در آنادا    شددم و بده تهدرانفارا التحصديم، را قم بودی 30تا  20 .30قم سنه 

 بعضی کارهایی که مناسب با جریان علمی بود انادام ،بخورم سهم امامخواستم نمی

حيات داشتند هنوز ایشان  ،دادیم. یک شب خواب دیدم مرحوم آقای بروجردی رامی

 .یک سداعت روی منبدر صدحبت کدردم ،رفتم منبر ،منزل ایشان فرمودند برو منبردر و 

شدما د: فرمودن .مبا هم رفتيم صحبت کردی ،بعد گفتند بيایيد با هم برویم .آمدم سایين

قدرآن اسدت، فقدط در ایدن. مدا  "ایدن" بکنيدد،مصدرف  "این"تان را در همين تمام وقت

 یتدان را مصدرف چيدز دیگدراسدت و شدما وقدت یدیگر طورنگرانيم که چرا وضع ما 

دائمدًا دانم. چدون مدا نوشته کااست نمی ،همه را نوشتم ،نکنيد. از خواب بيدار شدم

طلب را ما در سنج دقيقه در خواب دیدیم و به ایشان عرض بودیم. یک ساعت م آواره

ولی یک  ،کردم چشم، این یک واقعيتی است. ولو روا آقای بروجردی خبر ندارد مفالً

اتصال به ملکوت است که واقعيتی را نشان  ،واقعيتی است که اتصال به ملکوت است

 ها.مخصوصًا با مردهدهد. می

قددر بددهکارم و ایدن مدرده بده او گفدت مدن اینیا فالن کچ خواب دید که فدالن 

فالن بقالی که به بروید بردارید و  ،داندکچ نمیچمقدار سول در فالن جا است که هي

رفتند سيدا کردند به بقال گفتند، بقال گفت شدما  .قدردر فالن محله است بگویيد این

ایدن  .به دسدت آوردشود از عدم مینکه  را دانيد؟ گفتيم خواب دیدیم. ایناز کاا می

بلکده  ،هم واقعيت دارد و هم اینکه این شدخص مدرده روحدش نمدرده ؛عدی استدو بُ

 ،ها را کالً عرض کنديمتوانيم مصادیق خوابروا این شخص مرده زنده است. ما نمی
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خدواب  :کسی گفدت ،ها مفالً سریروز بود ظاهرًاعنوان نمونهبه .هاعنوان نمونهولکن به

ما دزد آمده و مقداری از اموال ما را برد، به ایشان گفدتم مفد  اینکده  دیدیم که خانه

کده  طورخواهند جهاز بگيرند. دزد نيسدت، همدانمی شما هستند و دخترانی در خانه

طور است. ادعا نددارم کده تووید  دزد نيست. گفت بله همين ،در خواب تکليف نيست

دهدد. سدچ ند بده انسدان شدعوری مدیها خداوولی بعضی وقت ،دانمکامالً میرا  رؤیا

 کند. ارتباط با ملکوت سيدا میانسان در خواب ست که هی در کار یامّ ق ٌحقي

خواهيم مقداری از علم به تربيدت برسديم. اصدوالً می ،و چون روز چهارشنبه است

گی زندد« وَجْهِدهِ عَلدى مُكِبًّدا»ولی وافليم. مدا  ،رات ربانيهایم در آیات مذکِّما فرو رفته

، «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَلى سَوِیًّا یَمْشي أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشي فَمَنْ أَ»کنيم. می

با صورت باید دیدد. بدا چشدم  .با صورت که نباید راه رفت ،رویمما با صورت راه می

با صدورت  ،ودباید دید. با محز باید فهميد. با گوش باید شنيد. انسان با صورت راه بر

با سا  ،این مفال است. چطور است انسان با بدن ظاهری خودش .شود راه رفتکه نمی

روحش هم باید بدا سدای  ،رسدرود و به مقصد میصراط مستقيم می در رود وراه می

گذاشت و روی ارضيات حسداب کدرد و روی زمين شود صورت را روا راه رفت. نمی

ید حقيقت را نگریست با چشم باز فطرت و با چشم با ات.مادیات و شهوات و حيواني

ای کده مدا آیات ربانيده .باز عق  و با چشم بازی که شریعت به ما عنایت فرموده است

 گفت ایدن آب کااسدتهای خدا و واف  هستيم. ماهی به رفيقش میورقيم در نعمت

 اخ  آبی،دخبر نداری، ورقی و زنند؟ گفت در آب حرف می ]راجع به آن[ قدرنای که

مدا خبدر ندداریم؟ همدين ااست، های خدا کميری. نعمتمیاصالً  ،بياییبيرون از آب 

این نعمت ربانيده اسدت،  ،نفچ کشيدن نعمت نيست؟ ما در هر حالی از حاالت باشيم

مگر ما طلب داریم از خدا که به ما وجود دارد، عق  داد،  ؟مگر ما از خدا طلب داریم

چه و ويره، علم داد، فکر داد  مال داد، قوه داد، نيرو داد، داد، شعور داد، سدر داد، مادر

 از ما گرفت؟ چه نيازی به ما دارد که از ما چيزی بگيرد؟

راطٍ عَلدى سَوِیًّا یَمْشي أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشي فَمَنْ أَ» تَقيمٍ صدِ راه «. مُسدْ

چه عيبی دارد که من با چشم باز کده عبدارت  ،راست چه گيری دارد، چه گوری دارد

بدا چشدم بداز گمدراه  ،کدنمبا چشم باز که خيلی چيزها را مشاهده می ،بينمریز را می

مدا شوم؟ تر میکند که اگر این را صدها بار تکرار کنم، منِ نوعی آدمتصدیق میشوم؟ 

ر آب هدم د شدط،کوفده کندار  م،رفتديمدیبده کوفده ها بعضی وقت ،در ناف که بودیم

نبدود ودرق بشدوم. آنادا  که ورق نشدم بنا یک بار هم نزدیک بود ورق شوم .رفتيممی
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کشدند. چشدم ایدن گاوهدا را بسدتند، چدرا یک گاوهایی را گذاشتند و از شدط آب مدی

، دور دوم چدرا؟ گداو اسدت ،گدرددبستند؟ برای اینکه این گاو با چشم باز یک دور می

راه رفدتم دیگدر، اگدر راه ممتدد  ،فهمد، دور دوم چرا؟ اگر ورض راه رفدتن بدودمی ولی

بندند که ایدن گداو کده یدک . ولی چشم گاو را مید دور استشای ،روداست صاف می

آب بکشد. ولی ما گاوهایی هستيم با چشم باز و باز هم بگردد  ،دور خود گشت ،دور

« أندا»اگدر  ،فنای در راه حدق اسدت گر منِمن، من، من. ا دائمًا. مگردیدور خودمان می

ليچ فی جبتدی » اشتباه نکند.« هو»خودش را با « أنا»که  در صورتی ،است« هو»برای 

که  أنانباشد. این « هو أنا» ،نباشد« أنا هو»نباشد، « أنا الحق»نباشد یک وقتی، « اال اهلل

بداز آن م اسدت، تسليمحو است و در برابر همه کچ و همه چيز  وهميشه ناچيز است 

« أندا»العابددین )ع( در دعدای ابدوحمزه ثمدالی نتواند باشد. اگر امام زیهم محور نمی

مبتدا را « أنا»«. رزقته أنا الذی ،أنا الذی خلقته»است. « أنا»برای کشتن « أنا» ،گویدمی

او محدور  ،العدالمين اسدتاین مبتدا را له کند و آن مبتدای اصلی کده رب که گویدمی

 بودم کردی، رزق به من دادی، چه دادی.  ،. نبودماست

من این  1«السَّمَااِ جَبَّارَ عَصَيْتُ الَّذِي أَنَا» .توانمنمی ،جمله را بگویم این خواهممی

العدالمين را قائد  . ربچقددر ندافهم اسدت ،شدعور اسدتچقدر احمق است، چقدر بی

با  .را قائ  است 2«تُحْصُوها ال اللَّهِ نِعْمَ َ تَعُدُّوا إِنْ وَ»است، جبار السماا را قائ  است، 

چقدر گاوی هستيم که دور خودمان م. شعوریچقدر ما بی ؟!نعمت خدا عصيان کردن

 همده خواهدد مبتددا باشدد بدرایمن است، یک منی که مدی نوعگردیم. این من دو می

حتی خدا خبرش است، دین خبرش است، محمد خبدرش اسدت، علدی خبدرش  ،خبرها

 ،اش یدک کسدی را سداره کنددهمه. این آدمی است که اگر س  در خانده و ، همهاست

فدی »ارتباط دارد. ایدن مدن  به خانه او گوید نه، چونمی ،است اوچون س  در خانه 

يْتُ الَّدذِي أَنَدا»اسدت و فدی الاحديم اسدت. « اسف  سدافلين مَااِ جَبَّدارَ عَصدَ خدود « السدَّ

يْتُ الَّدذِي أَنَدا» دهدد.به ابوحمزه دارد یاد می ،ددهیاد می راالعابدین که این زین  عَصدَ

 ،؟ آدم سدول بدهدده، برای چد«الرِّشَا اْلاَلِي ِ مَعَاصِي عَلَى أَعْطَيْتُ الَّذِي أَنَا السَّمَااِ جَبَّارَ

گناه کند؟ انسدان زحمدت بکشدد ملحدد بشدود.  که وقت بدهد، فکر بدهد، جدیت کند

در امتحان تفسير بيست گرفتم. امتحان  ،امتحان کردند گفت از منمییکی از برادران 
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دیگر کمتر گرفتم، به ممتحن حوزه مبارکه گفتم که من در تفسير بيسدت گدرفتم و در 

قدرآن  ،آنها اص  است ،نه :گفت ؟مراعات بفرمایيدمقداری شود می ،آنهای دیگر کمتر

دی تشدریف بيداورد العظمی بروجدراهللفرع است. این الحاد در حدوزه مدا هسدت. آیدت

 کدن هدم راه ندهندد.اهلل را در کفشآیت ،باال بنشينند خوانامفله هایهمه طلبه ،ایناا

گردد. نا چقدر گمراه است، چقدر دور خود میأدر حاشيه هم جا نداری. این  تو حتی

د، خدودش را آیدمدیو بيدرون کندد ابریشم درست کدرده و سدوراخ مدی ،باز کرم ابریشم

. ما کفافت درست کردیم و در همدان کفافدت زنددگی بکنديم و زنددگی دهدناات می

 ادامه سيدا کند و بميریم. 

گدویم یدا فهميدنی است. اگر هم من مدی ،یک مطالبی است که اینها گفتنی نيست

طرف توجه کند. من خودم را مسدتمع  .گویيمفهميم ولی میشاید نمی ،گویيدشما می

 خَلَدقَ مَدا» د:فرمایدمدی )ع(رضا شنویم. امامر دو میه ،دهم و شما هم مستمعقرار می

این عبدارت چقدر  1«اْلمَوْتِ مِنَ فِيهِ یَقِينَ لَا بِشَ ٍّ أَْشبَهَ فِيهِ شَ َّ لَا یَقِينًا جَ َّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 جَ َّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا»اند دیگر. تالی تلو قرآن . اینهادرخشان است، چقدر عالی است

، ما که قبول داریدم بعدد از مدر  «اْلمَوْتِ مِنَ فِيهِ یَقِينَ لَا بِشَ ٍّ أَْشبَهَ فِيهِ شَ َّ لَا یَقِينًا

گویدد که هيچ. می آن ،که مات و فات کند نه آنست، با ما دارد صحبت میه مطلبی

آن مانند شدکی کده در  ،نيست خلق نکرده است یهيچ شکآن خدا هيچ یقينی که در 

اما معامله ما  ،نيست یموت یقينی است که در هيچ شک .نيست مف  موت یينهيچ یق

  نيست. در آن معامله با شکی است که هيچ یقينی ،با مر 

بلکده  ،بناست بروم تا آخر عمدر ،خواهم بمانمیک ماه در این شهر میبنده که اگر 

ن شهر زندگی خواهم بروم تا آخر عمر در فالمگر برای اه  جهنم. می ،آخر هم ندارد

خدواهم بعدد کده مدی ،کنم برای ایدن یدک مداه اسدتدر این یک ماه هر کاری می .کنم

بده قدول یکدی از عرفدای بزرگدوار قرآندی  .این دیوانه است ، لخت و عور.مسافرت کنم

منتهدا دیدوانگی  ،دیوانه است .شانه هر کچ بگذاری خودش است رویگفت دست می

بعدد از مدر   2«راجِعُدونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»معتقدیم  ما که ،مراحلی دارد ،درکاتی دارد

در جندت باشديم و در اگدر   ،ما حيات ممتد داریم تا قيامت و از قيامت الی وير النهای

طوری که وقتی که از کفداری کده در به ،نار ال سمت اهلل که خيلی هم آنها ممتد است
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 چقدر شما لبدث کردیدد؟ 1«لَبِْفتُمْ كَمْ» بشوند. منتق  به قيامت خواهندبرزخ هستند می

گویندد عشدره. مدی بگویندد، گویند عشره، خيلی بداالها می، بعضی«یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا»

جواب دارد: یکی چه شد؟ این چند  2«.ضُحاها أَوْ عَشِيَّ ً»، یا اینکه «یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا»

اسدت در برابدر لبدث برزخدی و قيامدت کده ایدن بده نظدر آنقدر لبث دنيدا کوتداه اینکه، 

 مدا نُعَمِّدرْكُمْ لَدمْ وَ أَ» مورد تکليف است. ،آیدولی همين که به نظر نمی ،ید اصالًآنمی

  3«.نَصيرٍ مِنْ لِلظَّالِمينَ فَما فَذُوقُوا النَّذیرُ جااَكُمُ وَ تَذَكَّرَ مَنْ فيهِ یَتَذَكَّرُ

 ،داشدتيمداشدتيم، ظدن مدیداشدتيم، یقدين مدییمدان مدیا ،داشتيماگر ما عرضه می

شدود کدرد، شدود کدرد، دزدی نمدیداشتيم که بعد از مر  قرض نمدیاعتقاد راجت می

آنادا جدای  سدت و...روزه ني ،خدوردشدود کدرد، نمداز آنادا بده درد نمدیکاسبی نمدی

کسی کده  4«.سَليمٍ بِقَْلبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إاِلَّ» از جيب خوردن است، ، جایتحصي  نيست

فکر سليم هدم  ،ستم هم هسليم رب است، قالَب با قلب سليم وارد شده است و تسلي

م اسدت، بده تمدام وجدود ست، اخالق سليم است، اعمدال سدليهست، علم سليم هم ه

معداذ  ،کندشود قرض میایناا آدم گرسنه می .العالمين است با درجاتمستسلم لرب 

شود خدوبش بد یا خوب. در آناا نه می ،کند باالخرهمی کند، یک کاریاهلل دزدی می

فقدط آن  م؟چه کنديم؟ آنادا فقدط آتدش بخدوریما نه بدش را. سچ آناا  ،را اناام داد

مفدال در - در آناا جزاا ببينيم. اگدر ماهدا عاقد  باشديم ،ایماعمال بدی را که ما کرده

دنيا سفر است دیگر،  ،ستیآقا شما در این سفری که ه ،اگر ما عاق  باشيم -گرسفر دی

وقتش هم خيلی کم  ،. در این سفری که هستيمعلی سفرٍ ،فر به فرموده اميرالمممنينسُ

هدایی کده . آن وقتکه هيچدر وسط هم  ،در سيری که سيریم ،در کودکی کودکيم ،است

تد بفرستيم برای آن جایی که خواهيم رفت و بسيار مم« أَیْدیهِمْ قَدَّمَْت ما»داریم برای 

 اللَّدهَ أَتَدى مَدنْ إاِلَّ*  بَنُدونَ ال وَ مدالٌ یَْنفَعُ ال یَوْمَ» .نيست هيچ چيزقرض نيست،  ،است

  5«.لِْلحاوینَ اْلاَحيمُ بُرِّزَتِ وَ*  لِْلمُتَّقينَ اْلاَنَّ ُ أُْزلِفَتِ وَ*  سَليمٍ بِقَْلبٍ
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مدا درسدت  بدرایهدا خوانروضدهشفاعتی کده  ؟؟ به شفاعتمما به چه اعتماد داری

و آیندده بده انددازه  هتمدام گناهدان گذشدته و فعليد ،کردند که یک قطدره اشدک بریزیدد

این مزخرفات چيسدت  ...ستارگان و به اندازه بر  درختان و به اندازه قطرات دریاها

 ،فدالن کسدی کده قماربداز اسدتکنيدد. گویيد؟ مردم را به گناه وادار میمیبرای مردم 

گویدد مدانعی نددارد مدا فقدط مدیلوات است، هر چه هسدت، ار است، الت است، ازناک

به شفاعت؟ شبيه شفاعتی که از اعتماد کافی است.  ،بچ استو کنيم عاشورا گریه می

، شدفاعتی کده بدر ن اسدتدنباله آ چنينی هماین شفاعت اینها است که برای مسيحی

ریعت خالف عدل است، بر خالف عق  است، برخالف فض  است، بر خالف نزول شد

ایدن قددر  -در مفداتيت اسدت-قدر دعا بخوانيد است. شریعت نيامده است که شما این

بخشدد. تمام شد دیگدر. اگدر بده انددازه تمدام ذرات عدالم گنداه کدردی خددا مدیو دعا 

دیندی هدم اسدت دیگدر. بیدیدن دینی بهتدر از ایدن بی !؟است این چه دینی م!نفهميدی

حسداب نددارد، اعتمداد بده  ،ایدن نده ،تاسدتا نهتسده سده ،داند دو دوتا چهارتاستمی

 شفاعت است، چه شفاعتی؟ 

رضدا )ع( کده نداظر امام ،دارد در حددیث رضدوی 1«ارْتَضى لِمَنِ إاِلَّ یَْشفَعُونَ ال وَ» 

هدم شدافع  .این است 2«سَيِّنَتُهُ سَااَْتهُ وَ حَسَنَتُهُ سَرَّْتهُ مَنْ»فرماید: به قرآن می است حقًا

هم کار قاب  شفاعت باشد.  ،ع مرضی عند اهلل باشدهم مشفَّ ،ضی عند اهلل باشدباید مر

 شدود بخدرد، بلده،با یدک قدران کده نمدی ،خواهد بخردکسی که جنچ هزار تومانی می

بعد دسدتش را بگيرندد  ،صد تومان شفاعت. تا مقداری راه آمده باشد را نهصد تومانی

 ادااینامد، بدش ني ،، اگر کسی کار بدی کرد«سَيِّنَتُهُ ااَْتهُسَ وَ حَسَنَتُهُ سَرَّْتهُ مَنْ» بکشند.

آید. اگر کسی کار خوب کرد و خوشش معلوم است از بد بدش نمی یعنی چه؟شفاعت 

 بد و خوب یکسان اسدت. سدچ کسدی کده در قلدبش مدممن اسدت و لدذا برای او ،نيامد

 عَْندهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَاْتَنِبُوا إِنْ»صحائر که  3،«يأُمَّتِ مِنْ اْلكَبَائِرِ لِوَهْ ِ شَفَاعَتِي ادَّخَرْتُ»

 ،ای اناام دادکبيره و لحزیدمممن ، اگر سای رار نشودتککبائر  اگر 4«سَيِّناتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ

اقدرار حدرام  ،. و لذا در باب تخلفداتو ويره ستهست، محفرت هشفاعت  ،ستهتوبه 
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از دیوار خانه کسی باال رفتندد، دیدندد  اقرار گرفتن!چه رسد است. اقرار حرام است تا 

 ،نخيدر ، نزدیک است که بکند، ببرند شدالق بزنندد!کندکند یا کاری نمیدارد کاری می

. به نص آیدات مبارکدات سدوره ندور گرفتن خود اقرار هم حرام است تا چه رسد اقرار

 ،گوید فالن کدچ چندين کدردهمی ،که رمی کرده کسی 1«شُهَدااَ بِوَرْبَعَ ِ عَلَيْهِ جاؤُ ال لَوْ»

 چرا چهار شاهد نياوردی؟ نگفت چرا چهار شاهد نيداوردی یدا اقدرار نکدرد؟ :گویدمی

 .«اْلكداذِبُونَ هُدمُ اللَّدهِ عِْندَ فَوُولنِ َ بِالشُّهَدااِ یَْوتُوا لَمْ فَإِْذ شُهَدااَ بِوَرْبَعَ ِ عَلَيْهِ جاؤُ ال لَوْ»

شالقش  و این آدم حاکم شرع هم باشد باید درازش کنی 2أَبَدًا شَهادَةً لَهُمْ واتَْقبَلُ ال وَ»

حدق ندارندد جدای دیگدر  ،ماتهدد دیدنددو عدادل  ،انددبزنی. سه نفر حاکم شرع دیدده

خراب است، از نظر علمی خراب خيلی . وضع ما ..بروند طرفبگویند تا چه رسد این 

ای خدراب ست، عملی خراب اسدت، حدوزهمعرفتی خراب ا است، اخالقی خراب است،

 .هدای مدا خدراب اسدتای خدراب اسدت، منبدری خدراب اسدت، مرجعيدتاست، روضده

تواند این کاایش می ،های ما که بر مبنای کتاب اهلل در اص  نباشدها و وع مرجعيت

توانند آبداد باشدند یدا میاینها چطور  ،دارندفاصله باد باشد؟ کسانی که از کتاب اهلل آ

  نند؟اد کآب

ن اآل ،شددهسدتکموني فرمودند که افحانستانِبعضی از برادران که تشریف دارند می

ولدی فکدر کمونيسدتی اسدت. گفدتم مگدر آنادا علمداا  ،آماده است برای مسلمان شدن

، شيخ و آخوندهاو چون علماا  کنند.فرار میو اهلل از علماا  :فرمودند ؟تشریف ندارند

سازگار نيست، فرار شان شان، با عق گویند که با فطرتها میمطالبی را به این سيدها

هدای مدردم، بدا شدوند. سدچ کسدانی بایدد باشدند کده بدا فطدرتتر میکنند، المذهبمی

، نده اسدت خدالیاآلن کده  یایدن آدمد ...های صدحيت مدردمهای مردم، با دریافتعق 

 مت حکومت ظاهرًاحکو ،ن خالی است فعالًن اآلنه کمونيست است، ای ،مسلمان است

نده بدر مبندای  ،باید کسدانی باشدند کده برخدورد صدحيت کنندد بدا اینهدا است. اسالمی

بر مبنای چيزی که گربه هم بلد است مقدمه واجب، واجب است یدا نده!  نه« یضربتن»

بده ضدرر مدردم  ،خدوردخوانيم کده بده درد مدردم نمدیهایی که در ایناا میفاین حر

 سدریفقدط یدک  ندد،کاز اسدالم دور مدیمدردم را از خددا،  کنداست، مردم را دور می
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فقده . اسدت که در فقهش هم به جایی نرسديده ییهان قلت و قلتإتشکيکات است و 

 گویا را مطالعه کنيد، همه اینها اخالق است، منتها اخالق علمی است.

رات مسيحی ضدد اسدالم عقلدش برسدد و از اینادا صددا ندرود ياگر استعمار و تبش

همين مسائ  فقهی است ای از برای کوبيدن اسالم بهتر وسيله ،اگر عقلش برسد ،آناا

بر خالف عق ، بر خالف حچ،  ،که احيانًا در سرتاسر فقه ما سی مسنله عنوان کردیم

هديچ  و را نشدان بدهندد هاهمين ،برخالف وجدان، برخالف ادب، برخالف ریاضيات

قه اسالم که فقهای شيعه و سنی نوعًا از ف است ایاین خالصه ،این استند. هم نگوی

کسدی کده هندوز تعبدد مگدر  ،شودشود و کافر کافرتر میمسلمان کافر میاند. فتوا داده

 تا؟! اینکه تحمق است، تعبد نيست! داشته باشد. تعبد بر دو دوتا شانزده

یکدی  .«اْلمَوْتِ مِنَ فِيهِ یَقِينَ لَا بِشَ ٍّ أَْشبَهَ فِيهِ شَ َّ لَا یَقِينًا جَ َّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا»

 لِددُْنيَا َ اعْمَدْ » شدان همدين بدودحسن ماتبی )ع( در حدين شدهادتاز وصایای امام

 ،فقدط دنيدا نيسدت ،التيدام اسدت 1«وَدًا تَمُوتُ كَوَنَّ َ آلِخِرَتِ َ اعْمَْ  وَ أَبَدًا تَعِيشُ كَوَنَّ َ

طدور نيسدت این« أَبَددًا تَعِيشُ كَوَنَّ َ»رای کار دنيا ب« لِدُْنيَا َ اعْمَْ »فقط آخرت نيست. 

خواهددد، ظددرف وددذا نمددی ،خواهدددسددچ خاندده نمددی ،کدده آدم ممکددن اسددت فددردا بميددرد

شما این ولط است. بناست  ،خواهدزن و بچه نمی ،خواهدنمی کماجدانخواهد، نمی

اقب باشد که آجر بنا شد که مرسيحمبر بزرگوار  ،دفنش کردند ،د. یک نفر مرده بوديباش

فرمود چرا  .گذاشتنمیو مناسب  گذاشت. درستمی نامرتبآجر را  طرف ،گذارندمی

بایدد مرتدب باشدی،  ،تو که مرده نيسدتی ،مرده : اوگذاری؟ گفت مرده، فرمودمرتب نمی

 برای مرده هم مرتب. 

 كَوَنَّد َ آلِخِرَتِ َ اعْمَْ  وَ»رفته در دنيا نه فرو ولی« أَبَدًا تَعِيشُ كَوَنَّ َ لِدُْنيَا َ اعْمَْ »

 ، درهمه حال باید انسان حاضر باشد برای لبيک گفتن به دعوت رب در ،«وَدًا تَمُوتُ

شاید مرض نيسدت کده انسدان را  ،برای اینکه اگر تسویف کند .هر حالی، تسویف نکند

یدک ال، رو و با مرود. جوان است و جوان خيلی با قوت و با نياز بين می و ميراندمی

یدک  ،مدا خودمدان داریدم .نمرد و از بين رفت. و سير است بناست بميرد و مرتبه سکته

در رد، مدداشدت مدی دارد، او بيسدت سدال سديشسدال  84 ،بدرادر خدودم ،نفر سير اسدت

چه  سال، سی سدال از خدودش کدوچکتر بدود، مدرد، ولی عيالش که  .یو نمردسیسی

کندد. چدون مدر  خبدر خبدر نمدی مدر  سدچ گونه است،این هيچ بيماری هم نداشت.
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لدع ول مطّه مبتال بده هدحالت حضور ک «.وَدًا تَمُوتُ كَوَنَّ َ آلِخِرَتِ َ اعْمَْ  وَ»کند نمی

 نشویم. 

سدال سديش ایدن بحدث را داشدتند  53، 52آبادی در شاه رود مرحوم آقاییادم نمی

مگدر  ؟ناا مطلدع نيسدتول مطلع. مگر ای. هول مطلع، بسيار تعبير عالی بودهبه راجع 

خدا اطدالع نددارد؟ چدرا، ولدی مدا  ،کنيمدر ایناا که ما کارهایی در درون و برون می

های خدوب دانيم در محضر خدایيم. یکی از حرفما نمی ،دانيم خدا اطالع داردنمی

اگر ما بدانيم ما در محضر حقديم کده  .عالم در محضر خداست این بود: آقای خمينی

آبادی است که اسدتاد ایشدان بدود هاین از فرمایشات مرحوم آقای شا م.کنيتخلف نمی

اعلم مدن فدی االرض در کد  ابعداد علدوم االرض بود.  گفت اعلم من فیکه ایشان می

ول مطلع حرف ایشان این بدود در هالبته منهای قرآن که وور در قرآن نبود.  ،اسالمی

ایدن  ،حالت دنيدا کده انسدان اسدتدر  ؛کنممن اضافه می. این را رودکه من یادم نمی

از اینکده وافد  اسدت و لدذا آزاد  است بًا واف لوالبًا وائب است، والبًا واف  است، وا

داند و در محضر حدق داند. برای اینکه اگر بداند خدا میداند که خدا میاست. و نمی

یکی از اه  معرفت سی و چند سال سديش بده مدن در مدرسده  ؟کنداست چرا گناه می

مفد   ،هم بله، مف  شدما نده ،شود کرد؟ گفتم هم نهروی تهران گفت که مگر گناه میم

شود گناه کرد کده انسدان در محضدر مگر می ؟شود گناه کرددیگران بله. گفت مگر می

ن از جندون اید ؟!بيند و همه چيز از حق است با این حال عصيان کندحق خود را می

در آنااسدت کده مطلدع اسدت،  ،ميدردنسان میول مطلع یعنی وقتی که اباالتر است. ه

کند که خدا همه چيز را دیده است و دانسته توجه میکامالً یعنی آناا  . عَفتَمُ :مطلع

ن در حضور حق سبحانه و تعالی کمال خالدت اسدت کده تمدام وجدودش است و اآل

همين خالدت در محضدر حدق  باید در خاکستر فرو برود. همين خالت عذاب است،

 بِقَْلدبٍ اللَّدهَ أَتَدى مَنْ إاِلَّ*  بَنُونَ ال وَ مالٌ یَْنفَعُ ال یَوْمَ»در آناایی که  ،و تعالی سبحانه

 رود. فرو میدر خالت کند و ، در آناایی که انسان وور می«سَليمٍ

 اْلاَنَّتَديْنِ جَنَى وَ»این جنتين چيست؟  ،اینکه در بعضی از آیات لف  جنتين داریم

مگدر یدک بداا بده شدما  ،اگدر جندت بداا اسدت 2،«جَنَّتانِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ نْلِمَ وَ» 1«دانٍ

یک ميليون  ،دهندتا باا می، هزاردهندمی بخواهيدهر چه  ،دهنددو باا می ؟دهندمی
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 فيها لَكُمْ» 1«اْلوَعْيُن تَلَذُّ وَ اْلوَْنفُچُ تَْشتَهيهِ ما فيها وَ» که قدر زیاد استنباا، وسعتش ای

دو فرد نيست. ایدن  ن؟حد ندارد، چرا جنتي 2،«تَدَّعُونَ ما فيها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ ْشتَهيتَ ما

عدد جندت و یک بُ 3«أَْكبَرُ اللَّهِ مِنَ رِْضوانٌ وَ»عد است. یک بعد جنت روا است که دو بُ

هددا را مددا اهلل چدده فرقددی دارد؟ همددان گالبددیجسددم اسددت. جنددت جسددم مددا بددا رسددول

 مدن و شدما ،خواهددهایی که ایشان میسم مطلبی نيست، همان حوریهج. خوریممی

مطلبدی نيسدت، عمدده کده دهند؟ این جسم ما بخواهيم به ما نمی اگرخواهيم. می هم

جنت روا است و جنت معرفت است و جنت عبودیت اسدت و جندت  روا است. جنتِ

هایی کده فدی قرب و زلفی است که هر کچ به مراحلی که خودش سيموده است و قدم

جندت روا اسدت و  ؛دهدد. دو جندت اسدتدر آناا نتياه می ،سبي  اهلل برداشته است

شان هر جا هستند جنت روحی ،جنت جسم است و این روا و جسم که با هم هستند

 در آناا حسدی در کار نيست.  چون ،ستولکن جنت جسمی مطلبی ني ،کندفرق می

نَدا لِمَدا عَظِديمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلرِ اْلصُدُورَنَا بِنُو رَاْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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