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 رجعت  - آرزوی مرگ و فرار از آن

 

 

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
واجه  ا هت، ههم در  ،گونه کهه ممنهن ا هت و بهااتر از آنآن لقاءاهللای در تتمه

  و متسلسه  هسهت.د. ور مترتهطهحيات دنيا و هم در بهرز  و ههم در ايامهت کهه بهه 

 بعضی شعرها وااعًا خيلی عالی ا ت: خوشا آنان که دائم در نمازند. 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَ.ُوا اْذكُرُوا اللَّهَ ذِْكرًا كَثيرًا * وَ  َبِّحُوهُ بُْكرَةً وَ أَصيالً * هُهوَ الَّهذ  »

یک نمهاز اهاهری داریهم  1.« الظُّلُماتِ إِلَى ال.ُّورِیُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَالئِكَتُهُ لِيُْخرِجَكُمْ مِنَ

 ا هت، برونهیِ العهالمينربصال درونی و برونی و ارب درونی فنری و البی بها اتکه 

د ا ت. یک نماز معرفتی در ههر حهال داریهم، رکوع و  جود و ايام و اعود و تشهآن 

اریهم. مع.های تسهليم در خواب داریم، در بيداری داریم، در بهرز  داریهم، در ايامهت د

 کام  لِلّه هم همين ا ت و مع.ای معصوم هم همين ا ت.

زبان نيست. اگر زبان  ،«اْذكُرُوا اللَّهَ ذِْكرًا كَثيرًا»عصمت حضور دائم ا ت،  پله اول

فنر او جای دیگر، دل او جای دیگر، عم  او  وی دیگر، این  اماانسان ذاکر اهلل باشد 

اگر ال   ،اوا ا ت  ال  ا ت و چون ال  فرمانده ک هللار اصلی ذکرنفاق ا ت. محو
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 رهای او م.هور ا هت،افنار او م.ور ا ت، تهدب ،باشد اهللمعرفةاهلل و انسان م.وّر به ذکر

 لقهاءاهللر ا ت. خوشا آنان که دائهم در نمازنهد. ایهن عق  او م.ور ا ت، اعمال او م.و

یهوم القيامهة النبهری ترِ بهااتر آن بهااه بااتر آن بعد از مرگ ا ت و مرحلهه که مرحل

گانه و در در نشهاات  ههههم  لقهاءاهللکه ا ت،  إلی غير ال.هایةت ا ت، برای اه  ج.

یهک  :عهد تنليفهی دو مرحلهه ا هتت و رضوان ا هت، در بُحاات برای اه  ج.ه هم

خواههد خواههد زنهده باشهم و خهدا میاک.ون که مهن زنهده هسهتم و خهدا می ،مرحله

به معرفت و علم و اخالق و عقيده و عم  هسهتم، دیگهران ه زنده ک.م، زنددیگران را 

اراده فرمود بدون  العالمينربهر ه.گام که و ا ت.  لقاءاهللخود را هم زنده ک.م، این 

 اختيار من، من دنبال مرگ بروم غلط ا ت، دنبال مرگ رفتن خسارت ا ت.

طبعهًا در  و  شهرکت کهن،به من د تور داده شده ا ت که در جهاد فهی  هبي  اهلل

جهاد فی  بي  اهلل یا اات  هستم یا مقتول هستم یا هم ااته  هسهتم و بعهدًا مقتهول 

هسهتم،  لقهاءاهللهستم، یا نه اات  هستم و نه مقتول هستم. در تمام ابعهاد مهن دارای 

تسليم در برابر امر خدا هستم. اگر مرگ بر د مقتول خهواهم شهد، اگهر نر هد مقتهول 

احهااب ههر اهدر ایهن آیهه را ه مبارکهه هستم. در  هور 1«نَحْبَهُ اَضى» اماد، نخواهم ش

 2«.مِنَ اْلمُؤْمِ.ينَ رِجهالٌ»شویم: تر میشویم، فهميدهتر میشویم، انسانبخوانيم بهتر می

مِهنَ »جهال ا هت، در اِمّهه ا هت. لت ج.س نيسهت، فاطمهه ( ا ارجه  الررجال رجو

، لفظ نيست،  ِبق در تمام مراح  وجهود «ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اْلمُؤْمِ.ينَ رِجالٌ صَدَاُوا

ا هههت، در درون و در بهههرون و در فهههرد و در اجتمهههاع و در علهههم و در معرفهههت و در 

 ، در تمام مراح .یتعبود

بعضهی ، «نَحْبَههُ مَنْ اَضهى مِنَ اْلمُؤْمِ.ينَ رِجالٌ صَدَاُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِْ.هُمْ»

یع.ی رفت و شهيد شهد، مگهر آاهای خمي.هی شههيد شهد  « نَحْبَهُ اَضى»ک..د ر میتصو

نيسهت.د  مهؤم.ي.ی کهه دارای « نَحْبَهُ اَضى» ،نيست  پيغمبر شهيد نشدند« نَحْبَهُ اَضى»

 اما ،مراح  عالی از ایمان هست.د و به ج.گ رفت.د و شهيد نشدند یا زمي.ه پيش نيامد

نيست، مع.ای « اُتِ « »نَحْبَهُ اَضى»نيست.د  مع.ای « نَحْبَهُ اَضى» هاینا آمادگی دارند،

خود را در آخهرین مرحلهه ه یع.ی وايف« نَحْبَهُ اَضى»نيست، « مَاتَ فِی  َبي ِ اهلل»آن 

رفهت و مقتهول شهد،  اهاتالً و مقتهواًاز برای اتال فی  بي  اهلل بود،  انجام داد، آماده
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شههيد زنهده ا هت، او  ،کشهته نشهدو مصداق دیگر که بهه ج.هگ رفهت  «.نَحْبَهُ اَضى»

 اَضهى»همان آمهادگی را دارد بهاز  اما ، وم ج.گی پيش نيامدهه مرحل«. نَحْبَهُ اَضى»

 «.نَحْبَهُ فَمِْ.هُمْ مَنْ اَضى»ک.د، صدق می 1«مَنْ یَْ.تَظِرُ»جا ، م.تها این«نَحْبَهُ

ج.گ پيش ه ، زمي.«نَحْبَهُ اَضى»داد، کشته شد،  زمي.ه پيش آمد، کار خود را انجام

، یع.هی «وَ مِهْ.هُمْ مَهنْ یَْ.تَظِهرُ«. »نَحْبَههُ اَضهى»آمد، کار خود را انجام داد، کشهته نشهد، 

 فمقصود ا ت اولعد بُ :عدی ا تدو بُاضای نح  انتظار  اضای نح  ا ت وانتظار 

گهر ج.هگ پهيش آمهد بهه ج.هگ مقصود این ا ت که ا اولعد بُ .ضم.ی ا ت عد دومبُ

اگر هم بهرای احيهاء ا هالم کشهته  :. دوماولبرای کشته شدن بروم، این  ای.نهبروم نه 

 ا ت. ال.ّح  اضاءشدم 

طهور بميهرد این مقتضی این ا ت که انسان دو ت داشته باشد لقاءاهلل ح  ای.نه

در عهالم  اهلللقاء داشته باشم، ح در عالم تنليف باید  لقاءاهلل مطلق نيست، من ح 

عد حداا  این ا ت که من کاری انجام دههم زنهده بمهانم، از عوامه  تنليف در  ه بُ

جا که خدا د تور داده ا ت. خود را به مرگ ني.دازم، مهری  مرگ دور شوم، مگر آن

شدم معالجه ک.م، کلًّا از عوام  مرگ با تمهام نيروهها و امنانهاتی کهه دارم دور شهوم، 

خهدا بهود کهه مهن بميهرم بهاز ه از عوام  مرگ که دور شدم اگر اراد ا ت. لقاءاهللاین 

ا ت. در جهاد فی  بي  اهلل  لقاءاهللا ت، اگر نبود مشغول دعوت الی اهلل هم  لقاءاهلل

 کدام، لقاءاهلل ا ت. یا هيچ« اَاتِالً أَو مَقتواً»هم 

ه نقطه ح  دارای  ه مرحلهه ا هت: ،اهلل دارندح  لقاء امعصومين (ع ای.نهپس 

ترین محبهين نسهبت ا مح ص( اهللر ولتنليف ا ت، م.افات ندارد که ه اولی مرحل

 اهلللقهاء تر حالهتحجاب  نور از بين برود و بميرد و بیحجکه این ا ت،  لقاءاهللبه 

داشته باشد. ولنن اگر خود را به کشتن بدهد، اگر عالاه داشته باشد زودتر بميرد کهه 

 .اهلل نيسهتشهود، ایهن لقهاءتمام نشود، این لقاءالشيطان می ر الت تمام نشود، دعوت

 اتی از ارآن شهریف رد. ما بعد از آننه از آیات مقداهلل مراحلی دارد، درجاتی دالقاء

نجهف بهودیم و کهه در و راجع به ح  موت بحث کردیم، روایاتی را  لقاءاهللراجع به 

هها ا هت. روایهاتی يندیدم هم ،ام مراجعه کردمیادداشت کرده ،کردیمتفسير بحث می

اهلل و راجع به ح  لقاءاهلل بهه ع.هوان حه  مهوت، حه  مهوت یها بغه  راجع به لقاء

 موت. 
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 ای.نههایم و ا ا ت که منرر ما خوانده ( یهاد جه مبارکه یک روایت در صحيف

ک.هد، از اد از زبان ما صهحبت می، امام  ج«عَمِّرْنِي»خواهد. میبفهميم خيلی ادرت 

عَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمُرِ  بِْذلَةً » که مطل  دیگری ا ت، او که عصيان ندارد. خود اوزبان 

ک.د ا میعج ال، بيشتر. این دعا را که ولیّ امر ( صدا ت،  لقاءاهللاین  1،«فِي طَاعَتِكَ

ها نور ا ت، مایهد بقاء آن ای.نهو بيشتر و بيشتر، چرا  برای  1200و  1100به « عَمِّرْنِي»

عَمِّرْنِهي مَها كَهانَ »ور ا ت، ماید طاعت ا ت، ماید رحمت ا ت، ماید درجات ا ت. ن

اهلل. نه  ير کهردن   ير کردن با کمال  رعت در طاعتِ بَذل،، «بِْذلَةً فِي طَاعَتِكَعُمُرِ  

.د، نه  ير کردن با  رعت در طاعت اهلل اگر دو ت داشهته باشهم، نهه، کتهک بان.هد، کُ

عَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمُرِ  بِْذلَهةً فِهي طَاعَتِهكَ فَهاِذَا »ک..د، تهمت بان.د.  تینا اا بگوی.د، اذ

دههد، طور باشد، دارد یهاد میاینشود نمیامام  جاد که «. كَانَ عُمُرِ  مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ

ه فهميم، مرحلهها چيا دیگری ا ت ما نمیخود آنه این دعاها یاد دادنی ا ت، مرحل

 فهميم.را هم خيلی نمی یاد دادن

، من که ابول دارم خدایا تو هستی و ابهول دارم «فَاِذَا كَانَ عُمُرِ  مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ»

که بعد از مرگ حيات ا ت و ابول دارم که حساب ا ت و ثواب ا ت و عقاب ا ت. 

من، عق  من، اله  مهن،  ، اگر عمر من، علم من، فنر«فَاِذَا كَانَ عُمُرِ  مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ»

 ، زودتهر بميهرم«فَاْابِْض.ِي إِلَيْكَ»ها ا ت، مال من، اواد من، چراگاه شيطان و شيط.ت

ک.م، ههر چهه بمهانم بهه عهذاب تهو بهتر ا ت، چون هر چه بمهانم بيشهتر گ.هاه مهی که

.ِي إِلَيْههكَ»جهها شههوم. اینشههوم و از رحمههت تههو دورتههر میتر مینادیههک  امهها«. فَاْابِضههْ

بِقَ ». شهود، خودکشهی خهالر اراده ا هتنمیخودکشی  .ِي إِلَيْهكَ اَبْه َ أَنْ یَسهْ فَاْابِضهْ

معصهوم  ،ایهن دعها را بهه حهق در بُعهد دوم امها«. عَلَهيَّ غَضَبُكَ یَسْتَحْكِمَ أَوْمَْقتُكَ إِلَيَّ 

  شود بن.د.نمی

 «يیَایدُ یَرَان یَنُنْ وَ لَمْ   تَلِدْنِي لَمْ أُمِّي لَيْتَیَا »

توانيم بگویيم، دیروز ما نمی اماگوی.د، ها هم میخواناند، روضهگفته هاخيلی

 این یک.م. عرض کرد

لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ  :اَالَ(عا،  اْلمُؤْمِ.ِينَ عَنْ أَمِيرِآبائِهِ عَنْ  ادِقِ الصَّ عَنِ» :دوم

جا ، اب  روح با او ا ت. عارائي  در این«ادَ اللَّهُأَرَ» 2،«(عا تَعَالَى اَبْ َ رُوحِ إِبْرَاهِيمَ 
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دهد، ادرت ندارد ابراهيم را اب  روح ک.د، روح ابراهيم بااتر ا ت که ابالً خبر می

إِلَيْهِ مَلَكَ اللَّهُ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَبْ َ رُوحِ إِبْرَاهِيمَ (عا أَهْبَطَ »بحث کردیم. 

«. تِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا إِبْرَاهِيمُ اَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ یَا مَلَكَ اْلمَوْتِ أَ دَاعٍ أَمْ نَاعٍ اْلمَوْ

، معلوم بود آمدن «أَم نَاعٍ »که اب  روح شود و ارتحال ک.د، « أَ داعٍ إِلَی اهلل»یع.ی 

 «ناعٍ»  «دَاعٍ أَمْ نَاعٍ»ا الموک آمدنی بود که یک خبر وحشت.اکی ا ت و الّا چرملک

 نَعی ا ت، یع.ی خبری راجع به مرگ کسی، مرگ محبوب.

، من هستم، به «أَمْ نَاعٍ »ک.ی که اب  روح شوم  ، مرا به امر خدا دعوت می«أَ دَاعٍ»

، «اَالَ بَْ  دَاعٍ یَا إِبْرَاهِيمُ »خواهی خبر بدهی که فالن عایا تو خواهد مرد  من می

خواهد تو را دهد که خدا میداعی ا ت، خبر می ،  روح نيستداعی ا ت، ااب

این را «. اَالَ إِبْرَاهِيمُ»اهلل  دعوةأج  « فَأَجِ ْ بَْ  دَاعٍ یَا إِبْرَاهِيمُ»اب  روح ک.د. 

اَالَ ». ها ا تکه خيلی بااتر از این حرره ما یاد بده.د و الّا ابراهيم خواه.د بمی

تو  ،عارائي  .اهلل ا ت، ابراهيم خلي «رَأَیْتَ خَلِيلًا یُمِيتُ خَلِيلَهُإِبْرَاهِيمُ (عا فَهَْ  

ا ت، بااتر  لقاءاهللداند موت ای که یک خليلی خلي  خود را بميراند  او که میدیده

... فَقَالَ إِلَهِي اَدْ  َمِعْتَ مَا اَالَ  فَرَجَعَ مَلَكُ اْلمَوْتِ»خواهد به ما یاد بدهد. ا ت، می

 «.لِيلُكَ إِبْرَاهِيمُخَ

ار همين ابراهيم واتی که بين زمين و هوا در م.ج.يق، در برابر صحرای آتش ار

 أَمَّا فَقَالَ حَاجَةٍ مِنْ لَكَ هَ ْ »اهلل ا ت آمد و گفت: گرفت، جبرائي  که اعظم مالئنة

 توانيما ت بگوید، ما نمی این را او بلد 2«.بِحَالِي عِْلمُهُ  ُؤَالِي مِنْ حَسْبِي» 1،«فَلَا إِلَيْكَ 

اَدْ  َمِعْتَ مَا اَالَ خَلِيلُكَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ اللَّهُ جَ َّ جَلَالُهُ یَا مَلَكَ اْلمَوْتِ اْذهَ ْ ». بگویيم

وايفه تمام شد، بيشتر ازم نيست،  3،«إِلَيْهِ وَ اُْ  لَهُ هَْ  رَأَیْتَ حَبِيبًا یَْكرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ

، «هَْ  رَأَیْتَ حَبِيبًا»عرض کردیم. دیروز داشت، شتر ازم بود خدا تو را نگه میاگر بي

تر، مالای جاایی، مگر ابراهيم در حالی که زنده بود مُالای نبود  چرا، ولی مالای باا

حجاب، به حدّ   نور، بی، بدون حجه ، حج  المت که نبودمالای بدون حج

، 127ه بحار جدید، جلد ششم، صفح«.  َ یُحِ ُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ إِنَّ اْلحَبِي»معرفت ابراهيمی. 

 نق  کرده ا ت. 118از امالی صدوق 
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چرا  این لقاء دور شدن از زن  1،« ُاِ َ أَمِيرُ اْلمُؤْمِ.ِينَ (عا بِمَا ذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَ اللَّهِ»

را با او مأنو  و فرزند و زندگی دنيا ا ت، چطور انسان دو ت دارد ترک ک.د آنچه 

أَْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ وَ اتَّبَعَ »هست.د،  نس.ا هایی که نا  نيست.د ا ت  مخصوصًا انسان

یَعْلَمُونَ ااهِرًا مِنَ اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ هُمْ عَنِ اْلآخِرَةِ هُمْ » 3،«وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» 2،«هَواهُ

بِمَا ذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَ اللَّهِ اَالَ لَمَّا »بي.د. ت را نمیبي.د، پشجا را میفقط این 4«.غافِلُونَ

عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِ  »، این طاعت ا ت، «رَأَیْتُهُ اَدِ اْختَارَ لِي دِینَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُ ُلِهِ وَ أَْنبِيَائِهِ 

خدا فراموش  ،ک..د، من بميرم دیگران من را فراموش می«أَْكرَمَ.ِي بِهَذَا لَيْسَ یَْ.سَانِي

لقاء من به  ،جا در محضر حقآن ولننک.د. ک.د، خدا که هيچ وات فراموش نمینمی

م.بع این هم همان مدرکی که عرض «. فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ »بااتر خواهد ر يد. ه درج

 کردیم.

خسته شدم. بعضی  از دنيا 5،«جَاءَ رَجُ ٌ إِلَى الصَّادِقِ (عا فَقَالَ اَدْ  َاِمْتُ الدُّْنيَا»

«. فَأَتَمَ.َّى عَلَى اللَّهِ اْلمَوْتَ»دیگر خسته شدم، برای چه بمانم   :ک..دطور فنر میاین

این در ت ا ت  من از زندگی خسته شدم، از گر .گی خسته شدم، از فقر، از تحقير 

، تم.ّی زندگی «فَقَالَ تَمَنَّ اْلحَيَاةَ »در ت ا ت   ،«فَأَتَمَ.َّى اْلمَوْتَ»شدن خسته شدم، 

 وم ه  وم بود که عرض کردم. مرحله ، این مرحل«لِتُطِيعَ لَا لِتَعْصِيَ»کن، در هر حالی 

در بُعد حيات و عجله ننردن این ا ت که طاعت ک.ی، عصيان نن.ی،  لقاءاهللاز 

ا، تا آن ص( اهللر ولرود. ولو مقام بااتر میاین تنليف  لبی، تنليف ایجابی، 

و معرفت در عالم  یترُای و ارتقاء درجات عبوده ه و آخرین مرحلین الحدی که آخر

ک..د. اگر یک بارگواری از شما تنليف ا ت، در آن نقطه ا تجابت دعوت رب می

دعوت کرد که فردا  اعت فالن ناد من بيایيد و اب  از او به شما د توراتی داد که 

لقاء ا ت  عصيان ا ت. به  چ.ين ک.يد و چ.ان ک.يد، اگر شما همين حاا بروید

 د تور او، او را نبين.
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ا، مرحوم حاج مهدی رض  ینی از علماء (ک..د، در مشهد مقدای نق  میيهاض

ترین عرفاء ًا از بارگ ال پيش فوت کردند، حق پ.جاهاصفهانی (رضا بود که تقریبًا 

ایشان یک با چياهایی که ما خيلی مخالف هستيم ایشان مخالف بود. و باهلل بود، 

خوا ت.د به جایی بروند، این خادم پشت ایشان راه ش  با فانو  می ،نوکری داشت

آید، از فرمود: پشت که من چشم ندارم، پشت که به کار من نمیرفت. ایشان میمی

ای، کشم. گفت: اگر از جلو بروی پشت من رفتهجلو باید بروی. گفت: خجالت می

این ا ت که  العالمينربمن در چاله نيفتم. طاعت اطاعت این ا ت که از جلو بروی 

در این زندگی بمان، ناراحت شو، گر .گی بنش، حبس شو، آوارگی، تبعيد، کتک، 

مَا أُوذِ َ نَبِيٌّ »(صا ا ت.  اهللر ولناراحتی، تمام صدمات را ببين که از همه بااتر 

(صا از کسانی  اهللر ولحی که های رویتاذولی ننشيدند. که  ارّه 1،«مِْث َ مَا أُوذِیتُ 

ت اتر بود، چون ر الت ایشان و نبوکه فااد روح انسانی بودند دید، از تمام انبياء با

 23 ال بمانی، اب  از  23(صا باید  محمدگوید ایشان از همه بااتر بود. خدا می

 عم  ک.ی، هر چقدر گویممن میرا آنچه  که  ال بيایی عصيان ا ت، لقاء این ا ت

و ارتقاء تشریف  لقاءاهلل ال ا ت در حال  1100 بيش از اعجامر ( طول بنشد. ولیّ 

 دارند.

تَمَنَّ اْلحَيَاةَ لِتُطِيعَ لَا لِتَعْصِيَ فَلَأَنْ تَعِيشَ فَتُطِيعَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَمُوتَ فَلَا تَعْصِيَ وَ »

هم رود، اگر بدهی بيشتر میاین چر  را هر چقدر به  رعت بيشتر حرکت  2.«لَا تُطِيعَ

رود. انسان هم مادامی که زنده ا ت رود، شما نيستيد کم میکم حرکت بدهی کم می

را در تمام مراح  تسليم، علمًا و  لقاءاهللو چر   یتهر ادر چر  معرفت و چر  عبود

تر حرکت بدهد، در برز  همان  رعت و در ايامت همان عمالً و معرفتًا بيشتر و  ریع

عَطاءً »دهد، چون ادامه می ةاین  رعت را خداوند إلی غير ال.هایو دارد، را عت  ر

 جا نمانم و زودتر بروم... اگر من در این اما 3«.غَيْرَ مَجْذُوذٍ

، خواب او را ق شهيد شد از خویشاوندان ما بودینی از کسانی که در بمباران عرا

اگر  : حال من خوب ا ت،دیدند، جوان بود، گفت.د: حال تو چطور ا ت  گفت

کردم. انسان بهتر بود، بيشتر اطاعت می ،داندماندم م.های آنچه را که خدا میمی
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، هر ادر دیگر ن ا تخواهد انسان خواب ببي.د، بيّمیعادلی بود، کامالً عادل بود. ن

تر برای اجتماع بعدی بهتر ا ت و نافع ،انسان در مدر ه باشد بيشتر تحصي  ک.د

 نيا مدر ه ا ت، در این مدر ه در تمام حاات که انسان امنان دارد...ا ت. د

تا چه  1،«یَوْمَاهُ فَهُوَ مَْغبُونٌ اوَی َمَنِ »ا ا ت که عاز فرمایشات اميرالمؤم.ين (

 لقاءاهللو  اهللطاعةو  اهللمعرفةبر د که از آن طرر باشيد. اگر دیروز و امروز ما در 

 2«مُوتُوا اَبْ َ أَنْ تَمُوتُوا» :روایت دارددر مرگ ا ت. خود ، این ایمبرابر باشد ضرر کرده

خواهد بگوید  این خيلی مع.ا دارد، یک مع.ا این ا ت که انسان واتی چه می

غَْفلَةٍ مِنْ هذا  لَقَدْ كُْ.تَ في»شود می که شود. کشف غطاءميرد کشف غطاء میمی

های بصيرت، های بصر و چشمچشم 3،«ْليَوْمَ حَدیدٌفَكَشَْف.ا عَْ.كَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ ا

غطاء حيات دنيا که رفت، بصر چشم و  ،غشاء حيات دنيا که رفت، به طور عمومی

خود اعمال  ،دادجا انجام میشود. اعمال خوبی که در اینتر میبصر بصيرت تيابين

داد خود ام میجا انجبي.د، اعمال بدی که اینجا ملنوت را میآن ،دیدخوب را می

اُْلمًا إِنَّما  الَّذینَ یَْأكُلُونَ أَمْوالَ اْليَتامى» .جا ملنوت ا تدید، آنعم  بد را می

  4«.بُطُونِهِمْ نارًا وَ  َيَْصلَوْنَ  َعيرًا یَْأكُلُونَ في

ات امنان انفجار وجود دارد اگر م.فجر ک..د، اآلن انفجار ندارد، در تمام ذر

ه ما باید بروز ک.د، بروز حقيقت و بروز ملنوت. مرغ بریان کرد حقيقت تمام اعمال

داند نار ا ت. نمی و خورددارد نار می ،بردت میخورد لذماعفَر مال یتيم که می

جا برای ، آن«غَْفلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَْف.ا عَْ.كَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اْليَوْمَ حَدیدٌ  لَقَدْ كُْ.تَ في»

جا را این جاآن ، همان روش.یِ«مُوتُوا اَبْ َ أَنْ تَمُوتُوا»شود. تر میانسان مطل  روشن

کردند، اليقين با اموات صحبت میبا عين اميرالمؤم.يناليقين. ببي.يد، حداا  با علم

و  محمداليقين را اليقين که بااترین مراح  حقکردند، با حقدیدند و صحبت مییم

 ن (صا، معصومين داشت.د.محمدیو
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ا عَلَى رَجُ ٍ یَعُودُهُ وَ هُوَ شَاكٍ فَتَمَ.َّى صدَخَ َ رَ ُولُ اللَّهِ (» :حدیث دیگر

کرد، ناراحتی  ختی ای مرگ میضرت از جوانی عيادت کردند که تم.ح 1،«اْلمَوْتَ

ا لَا ص( فَقَالَ رَ ُولُ اللَّهِ»کرد. ای مرگ میتم. ،داشته که همه را خسته کرده بود

فَاِنَّكَ إِنْ تَكُ مُحْسِ.ًا تَْادَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ وَ »ی موت نن.يد. ، تم.«تَتَمَنَّ اْلمَوْتَ

ا ت و عد ایجابی بُ ؛عدی ا تدو بُ«. إِنْ كُْ.تَ مُسِياًا فَتُؤَخَّرُ لِتَسْتَعْتِ َ فَلَا تَمَ.َّوُا اْلمَوْتَ

مؤمن ا ت، کافر بود که هر چه زودتر بميرد وید گدارد میچون  .عد  لبی ا تبُ

عذاب کمتر ا ت، یا غرق در فسق ا ت. مؤمن ا ت، این مؤمن هر ادر بماند 

ا ت. این مصلحت بيشتر، ثواب زیادتر، طاعت زیادتر، اگر هم گ.اه دارد عِقاب تأخير 

بعد اگر بميرد فوری عقاب ا ت، اگر نميرد  ای.نهینی  :تأخير عقاب دو نفع دارد

یا أَیُّهَا الَّذینَ »شود، مجال توبه وجود دارد. شود اگر توبه نن.د، ولی میعقاب می

 لفظی.ه ای که انسان را نصيحت ک.د، نه توبتوبه 2،«آمَ.ُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

ْخبِرْنِهي عَهنِ اْلكَهافِرِ اْلمَهوْتُ (عا أَبَهااِرِ  اْلأَبِي جَعْفَهرٍلِاُْلتُ اال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ »

رد، حسهاب دارد. هر دو، مع.ا دا 3«خَيْرٌ لَهُ أَمِ اْلحَيَاةُ فَقَالَ اْلمَوْتُ خَيْرٌ لِْلمُؤْمِنِ وَ اْلكَافِرِ

لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مها عِْ.هدَ اللَّههِ اَالَ »چطور   ،برای کافر هم برای مؤمن هم «اُْلتُ وَ لِمَ»

ا ت، ولی بها  لقاءاهللرّ ا ت، ناد خدا ب ای.نه، برای مؤمن خير ا ت برای «لِْلأَبْرارِ خَيْرٌ

اگهر واهت  -خهود اوه نهه بهه اراد-ايودی که ابالً عرض کردیم. اگر وات مهرگ ر هيد 

ا ت و ثواب ا ت، تها  لقاءاهللبرای او بهتر ا ت چون  ،ردمرگ مؤمن ر يده ا ت و مُ

بَنَّ الَّهذِینَ كَفَهرُوا أَنَّمها » :ارراجع بهه کفه اماجا مقدر بوده ا ت. این وَ یَقُهولُ وَ ا یَحْسهَ

االم هر ادر «. نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَْنفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَْادادُوا إِْثمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ

ه ممنن ا هت قاب او زیادتر ا ت، پس تا جایی کند و الم او بيشتر باشد عبيشتر بما

خواهد از الم خود و از فسق خود ا تغفار بهتر ا ت. مگر کسی که می ،زودتر بميرد

 ک.د و مجال ا تغفار از الم و کفر از برای او وجود دارد.

دِیدٌ»ا: ص( اهللر ولروایت دیگر باز از   4«.لَا تَتَمَ.َّوُا اْلمَهوْتَ فَهاِنَّ هَهوْلَ اْلمُطَّلَهعِ شهَ

آبادی علی شهاهمحمهدالعظمی اهلل، مرحهوم آیهتيهةااله معهاررالی ا تادنا ااعظم فه
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کردند. حرر آاای خمي.هی ذ ایشان افتخار میرضا، مرحوم آاای خمي.ی هم به تلم(

ارد. این بود که ایشان اعلم من فی اارض در ک ّ علوم هست.د، در این بحث وجهود د

کهرد و تمهام کسهانی کهه می لرزیهد و گریههکرد خود او میلع که بحث میدر هول مطَّ

عَادَةِ »کردند. گریه می ،بودند، اه  معرفت بودند دِیدٌ وَ إِنَّ مِهنْ  هَ فَاِنَّ هَهوْلَ اْلمُطَّلَهعِ شهَ

جا هم برای لع. این، هول مطَّ«اْلمَرْءِ أَنْ یَطُولَ عُمُرُهُ وَ یَرْزُاَهُ اللَّهُ اْلاِنَابَةَ إِلَى دَارِ اْلخُلُودِ

فَهاِنْ لَهمْ »، ت ا هتعصهم 1،«اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَهرَاهُ»ًا در حضور هست.د، کسانی که دائم

اگر پهدر خهود را «. اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» :، عدالت، دو مرحله ا ت« یَرَاكَتَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ

فَهاِنْ لَهمْ «. »اهُكَأَنَّهكَ تَهرَ»اگر عنس او را ببي.هد  حتیرود  لخت در مقاب  او می ،ببي.د

بي.يهد، کهه بها چشهم بصهر می ای.نههادر باا نيست، مث  ، رؤیت، معرفت، آن«تَكُنْ تَرَاهُ

خواب نيسهت، بهر تمهام اعمهال او غای  نيست، او ، «فَاِنَّهُ یَرَاكَ»دیدن آن محال ا ت، 

درون و برون، او حاضر ا ت. من چطور با وجودی که او به من داده ا ت، عقلی که 

به من داده ا ت، مالی که به من داده ا ت، زندگی که به مهن داده ا هت، عصهيان او 

لهع مطَّ ههولهسهت.د. هميشهه در  توجههنيسهتيم، معصهومين م توجههجا مرا بن.م  این

ک..د که تر  داشهته لع هست.د، چون گ.اه نمیهست.د و هول ندارند، تر  ندارند، مطَّ

 کسانی که گ.اهانی دارند، هول مطّلع دارند. باش.د. ولی ما نوعًا واتی که مردیم،

نيا و البرز  هستيم، ادمی در دنيا و ادمی در برز ، در الدن در آن حالی که ما بي

ک.يم. آن واههت اولههی مشههاهده مههیه نقطهه همههان آن حالههت بي.ههابين مطههالبی را مهها در

جبهران ایهم و فهميم کهه مها چهه بهودیم و چهه کهردیم و چقهدر اشهتباه انجهام دادهمی

در بُعهد دوم بعهد از  اميرالمؤم.ين که که روایت دارد و در ت هم هستایم. اینننرده

شهههود، چهههون بهههدن برزخهههی ی مهههوت مهههؤمن حاضهههر میدر مراحههه  اوا اهللر هههول

که یک مواع باید بحث ک.هيم، ینهی و  الجمع بدنیجمعبه حساب مقام  اميرالمؤم.ين

تواند داشته باشد. کما جا میضور در همهح ،الجمع داردا، روح هم که مقام جمعدوت

 كُه ِّ فهي نَبْعَهثُ یَوْمَ»ک.يم، ااعمال ما این مطل  را ا تفاده میاز آیات شهادت ای.نه

هِمْ مِهنْ عَلَهيْهِمْ شَهيدًا أُمَّةٍ هيدًا بِهكَ جِْا.ها وَ أَْنفُسهِ چطهور  اهللر هول 2«.ههؤُاءِ عَلهى شهَ

اگهر اعمهال درونهی و  ،ين و نسهبت بهه غيهر باشهدبيهشهيدالشهداء نسبت به ن تواندمی

ا عهجامهر ( ی کرده ا ت. خداونهد بهه ولهیّی ننرده ا ت  به ارادةاهلل تلقبرونی را تلق
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خهورد، ه میاه اشتباه را برویم امام زمهان غصهدهد، اگر ما رتمام اعمال ما را ارائه می

ک.هد یکسانی نفهرین م ک.د. بهشود، بعضی اواات نفرین میک.د، ناراحت میگریه می

ا عهجانهد، ولهیّ امهر (ر زاویهه انداختهاند، ارآن را دمال کردهکه امام امامِ زمان را لگد

واج موجود ادم در راه معرفت ک.د برای کسانی که برخالر امک.د و دعا مینفرین می

 دارند.اهلل برمیکتاب

بی را بایهد پيشهتر یهک بهرز  نسه ،مطلق بحث ک.يم راجع به برز ِ ای.نهما اب  از 

صحبت ک.يم. ما  ه برز  نسبی و یهک بهرز  مطلهق داریهم، از دو بهرز  نسهبی اهبالً 

بعد حيات پيدا ، إلی یوم القيامةو ميرد میصحبت کردیم و یک برز  مطلق که انسان 

 هال  صهداتی که ما از آیات باید ا تفاده ک.يم. یک برز  نسهبی، ک.د با خصوصيمی

زنده شد، واتی کهه مهرد روح او از بهين نرفهت، روح او در بهرز   بعد ،ج.اب عُایر مرد

کهه اهبالً بحهث  1«أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُورٌ حَذَرَ اْلمَهوْتِ»بود. 

تر ا ت و ای نداشت.د. برز  بعضی طوی هایی که در برز  بودند بعد فاصلهکردیم، آن

ک..د. اگهر خهدا توفيهق ا رجوع میعجکسانی که در دولت ولی امر ( ا ت،برز  نسبی 

دهد از حاا ما بحث در رجعت داریم، رجعت یع.ی چه  رجعهت رجهوع بدهد که می

هها حضهرت را ا ا هت. شهما بعضهی واتعهجگروهی از امهوات در دولهت ولهیّ امهر (

 وم ایهن ا هت اگهر . ایدها دیدهنوکران ایشان را بعضی واتطور نيست  اید، ایندیده

وااعًا چيای از حضرت خوا تيد که از خهدا بخواههد فهوری انجهام شهده، حتمهًا ایهن 

آخهرین کهه  ایشهانعد خود یک بُ: عدی ا تا دو بُعججریان را دارید. چون ولیّ امر (

از  حهیّ ا هته معصومين ا هت، نمای.هد ک ه ایشان نمای.د ای.نهمعصوم ا ت و دوم 

او ه و جهدّ اميرالمهؤم.ينا و صين (ال.بيی و عيسی و خاتمآدم و ادریس و نوح و مو 

 گویيم افض  ا ت.عدی ا ت، امام حیّ ا ت، نمیفاطمه و حسن و حسين. دو بُ

وَاءٌعنَّ اْلأَئِمَّةَ (إ» :داریم کهدر روایت  جَاعَةِ وَ الطَّاعَهةِ  هَ إلَّها أَنَّ  ا فِهي اْلعِْلهمِ وَ الشهَّ

بایهد بحهث ک.هيم. مها بها « فَضهلَه»م.تها در مورد «. لَهُمِ مِ.َّا (عا فَْضائِقَْلوَ لِ لَهُلِعَلیُّ فَْض

ک.هد، اگهر در راه او ا، اگر در راه او باشيم حرر ما را گهوش میعجبه ولیّ امر ( توجه

با امام او مخالف باشيم ولی حسرت بخوریم کهه ایشهان  ،باشيم. اگر در راه او نباشيم

همهين ا هت  جدیهد « یَهأتی بِنِتَهابٍ جدیهدٍ»یشهان ا هت، اهلل که امام ارا ببي.يم، کتاب

نيست. غير از این ا ت  ارتداد ا ت. همين ا ت، فتوای بر مب.ای ارآن، در فلسفه، در 
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هها را يتایهن مرجع-ها يتهایی از مرجععرفان، در فقه. فلذا در روایت دارد که پرچم

 ،شهوندد نجهف و وارد کوفهه میواتی که امام وار -اهلل  .ّی هست.دشاءإن ،گویيمنمی

گویهد گوی.د  راغ کار خود برو ما هسهتيم، میآی.د و میمی هايتمرجع ی ازهایپرچم

کردیهد، ادر اختالر ایجهاد نمیتوانستيد کاری انجام دهيد تا به حال ایناگر شما می

ل داری  اچه  گوی.د: تو با این محا ن کوتاه، کردید. میادر مردم را گمراه نمیاین

خالر شهرت، برخالر اجماع، برخالر ضرورت فتوا  دهی  بربرخالر همه فتوا می

 دهی  می

ا عهجرجعت. رجعت دارای مراحلی ا ت که گروهی از اموات در دولت ولیّ امر (

ده.د  هه د هته می شمولجهانکسانی که با ولیّ امر تشني  دولت  ک..د.رجعت می

 313زمهين مها دارای ه عهالم تنليهف، روی کهر  شمول در کهجهانهست.د، این دولت 

شهود. چهرا  شهود، آلمهان یهک ا هتان میا تان ا ت. فرض ک.يد ایران یک ا تان می

واء در لغهت عربهی دو مع.ها دارد ههر دو ، لِه«لَا یَقوم حَتَّی یَقوم أَصحَابُ األَلوِیَة»چون 

 313 ،آورنهدمی شهریفا تعجامر ( ر. ولیّنلشه ینی فرماند ،دارمراد ا ت، ینی ا تان

ها در زمان امام زمان زنده هست.د، بعضهی األلویة هست.د که بعضی از آننفر اصحاب

ک.هد. در کتهاب دانيهال دارد ها را خداوند زنهده میاز طول تاریخ ر اات، بهترین آن

ت عههدین مفصهّ  اکه: ای دانيال تو هم در زمان اائم، اائم خواهی بود. من در بشهار

خهواهيم راجهع بهه رجعهت بحهث ک.هيم، آاایان مطالعه بفرمایيهد، از فهردا میام نوشته

 . آمده ا تتر تر و عميقها را در کتاب داریم، در تفسير هم به طور مفصّ ، مفصّ این

تهاریخ، از  ه اولمؤم.ين درجه ا و از ک صنفر از آی.دگان در زمان ولی امر ( 313

بر حس  روایات و  1«مَنْ مَحَ َ اْلاِیمَانَ مَحْضًا»، ه اولر  ، از انبياء، از مؤم.ين درج

نفهر،  313 ک..هد.هها رجهوع میاآلیات ا هت، اینعلی ضوء بر حس  آیات که روایات 

ههاار  دهاأللویة هست.د، زیهر پهرچم نفر اصحاب 313هاار نفر ا ت،  دهر حضرت نلش

ر چقهدر نلشه در، ایران واتی که بها عهراق ج.گيهد و دفهاع کهرد ای.نهنفر هست.د. کما 

اهلل خواه.د بود، کسهانی کهه شاءميليون بودند و هست.د و إن 20  ولی زیر پرچم ندبود

ا هتان، ههر ا هتانی یهک  313مثال ا ت فرق زیاد ا هت.  البتهک..د. خود را آماده می

نفر، یک ا تان  لمان، یک ا تان مالک اشتر، یک ا تان دانيال، یک ا تان  ليمان، 

نفهر ا هت و ایهن دارای  313ها هر کدام دارای یک فرد از این ا تان یک ا تان داود.
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پست  یین :دو پست ا ت ، دارای«لَا یَقوم حَتَّی یَقوم أَصحَابُ األَلوِیَة»ا ت. دو پست 

ر و ا تاندار که احاطه بهر نلشه ر ا ت. فرماندنلشه فرماند ای.نه مدار ا ت، دوا تان

د، فقط  يا ی بدون معرفهت نيسهت، فقيهه بهدون ک  امور  يا ی و امور معرفتی دار

الجمهع ا هت. ایهن یهک مرحلهه کهه بخهش زیهادی از  يا ت نيست، جمع در او جمع

 ها رجعت بعدالموت ا ت.این

رَةُ آلَهارِ رَجُه ٍ خَهرَجَ بِهاِْذنِ اللَّههِ» :بخش دوم عقهد،  1«فَاِذَا كَمَ َ لَهُ اْلعَْقدُ وَ هُوَ عَشهَ

ه و نقطه اولا بهه ع.هوان افهراد عجامر ( ا تحنام جيش ولیّبستن، بستن و ا تحنام، 

هاار نفر هست.د.  هؤال زیهاد  دهاولی، افراد جيش حضرت که زیر پرچم آماده هست.د 

ک.يم. اهلل بحهث مهیشهاءهها  همهه جهواب دارد، إنهاار نفر در مقاب  ميليون دها ت، 

ک.يم، درکهات عرض میهاار نفر  خير، ملحقين هم هست.د. درجات را  دهفقط همين 

ک..هد، متو هطين ههم رجعهت می 2«مَنْ مَحَ َ اْلكُْفرَ مَحْضًا»ک.يم که را بعد عرض می

،   کالً، انبياء بااتر هست.د کالًاز ر « مَنْ مَحَ َ اْلاِیمَانَ مَحْضًا»مطل  دیگری ا ت. 

ر  ، اصحاب  مام، تاو، کالًه هست.د، در رتب اهللر ولر   مادون ه بااتر از هم ائمه

 اهللر هولک..هد. م.تهها یهک زمهان کهه طبعهًا نيسهت، رجعهت می علی درجاتهموحی 

ک..ههد. ا ا ههت، ینههی ینههی رجعههت میص( محمههدفرمایههد، حنومههت رجعههت می

بعهد مهدام پشهت  هر ههم  ،روندده.د از دنيا میکه حنومت را انجام می األمرصاح 

 جوع.اوای ره رجوع ا ت، رجوع یک جا نيست. این مرحل

جّانهة د، مان.د  لمان الفار ی، ابا«ضًامَن مَحَ َ اْلاِیمَانَ مَحْ» :دوم رجعته مرحل

هها نمونهه هسهت.د، و خعی، ابوذر الغفاری، عمّهار یا هر، ایناانصاری، مالک ااشتر ال.

شهود، مگهر شود  لمان شد  بيشتر از  هلمان ههم میدیگران و دیگران. مگر اآلن نمی

بهه زمهان  العالمينربشود. رحمت مالک اشتر شد  بيشتر هم می شود ابوذر شد نمی

 هُرَحِههمَ اللَّهه» :اهللر ههوله حسهه  فرمههود نههدارد، بلنههه بههر انحصههارهههای خههاص و زمان

ها هست.د. اخوان چه کسانی هست.د  آیها مها اصهحاب بااتر از  لمان هااین« إِخوانی

کسهانی هسهت.د کهه بعهدًا  هستيم  فرمود: نه، شهما اصهحاب مهن هسهتيد، اخهوان مهن

اهدر اهوی هها آنبي..د، ایمان آنپس از من را میائمه بي..د و نه نه من را می ،آی.دمی

« إِخهوانی»هها افتد، اینفاای برای او نمیاترود و ا ت مث  انسانی که در آتش راه می
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از اهدر ایمهان داشهته باشهد کهه ت داشته باشهد و آنحبادر مهست.د. از دور انسان آن

مالک بهتر کار ک.د، از  لمان بهتر کار ک.د. حضور، دیدن جسم که شرط نيست، مگر 

را ندیهد  او در اله  دیهده بهود.  اهللر هولاویس ارنهی بهه مدی.هه نيامهد و برگشهت و 

 «أَشُمُّ رَائِحَةَ الرَّحمَن مِن...»: فرمود اهللر ول

جعهت باا هتدعاء ههم یهک ر گویيم، ا تعداد رجعهت.این را رجعة باا تعداد می

 تدانی. مها رجعهه عالی هستيم و نه مرحله اهلل ما هستيم. ما نه مرحلشاءداریم که إن

نهور ه باا تعداد داریم یا رجعت باا تدعاء  ا تعداد نيست. ا تعداد رجعت در نقطه

شهود گفهت ، انبيهاء و ر ه  و اوليهاء ا هت، مها کهه نيسهتيم. نمیه اولمربوط به درجه

 ا که عجدهد، در دولت مهدی (ها را ارجاع مینخواه.د، بااخره خدا آنبخواه.د یا 

ق پيهدا ک.هد. رجعهت باا هتدعاء بهرای مها باید باش.د و ک  انوار وحهی تحقه ر اات

ا ت، ا تدعاء ک.يم، در نماز ش ، در دعاها دعا ک.يم لياات پيهدا ک.هيم کهه در زمهان 

م، بتوانيم اوامهر ایشهان را اطاعهت ا در خدمت ایشان حضور داشته باشيعجولیّ امر (

 ک.يم.

ک..هد، خيلی افراد هست.د که ادعای رؤیهت می 1،«وَ أَمَّا بِ.ِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّْث»از باب 

اگهر  ای.نههگوی.هد  خيهر. بهرای ، چرا  مگر همه دروغ می«ؤیَةَ فَهُوَ كَاذِبمَن إِدَّعَى الرُّ»

گویهد کهه ایشهان فهالن حنهم را فرمودنهد، ی رؤیت امام زمان کهرد، مهثالً بادعاکسی 

این باب خهاص  شود. پس درِت.اا  می ،ی رؤیت کرد حنم دیگری گفتادعادیگری 

شهود نمیو دارنهد.  یين طبعهًا اشهتباهاته ا ت و نهوّاب عهاممسدود ا ت و نيابت عام

 وَ یَا شَيخِی»طور فرمود که ا راجع به شيخ مفيد و  يد مرتضی اینعجامر ( گفت ولیّ

مع.های آن ایهن  ای.نههشود این حرر را گفت. برای نمی 2،«وَلَدی مُعتَمَدِی وَ الحَقُّ مَعَ

مرتضی اختالر   يدای بين شيخ مفيد و ا ت رؤیت ولی امر تحقق پيدا کرده، مساله

شود. ما از ، نمی«وَ الحَقُّ مَعَ وَلَدی مُعتَمَدِی یَا شَيخِی وَ»: باش.د شده، حضرت فرموده

 امر. ی دیدن ولیّادعابا خواب و  ای.نهنه  ،باید ا تفاده ک.يم  .تو کتاب 

ام. در نوکرهای ایشان را مهن دیهده اما ،ندارم ادعاشود حضرت را دید، من می اما

من با ینی از پسرهایم در م.ا گم شدیم. م.ا  ،مه مشرّر بودیممنره  ال دومی که من

، گم شدیم. ال  مهن ههم ناراحهت بهود، ک.دچادرها ا ت، انسان چادرها را پيدا نمی
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کردنهد و ها آشه.ا بودنهد و دعهوت میهوا گرم بود، خسته شدم و نشستم. ولی کاروان

جا بودند. یهک ها آنبچهخوا تيم دنبال چادر خود برویم که کردند. ما میتعارر می

ولهی مثه   ،رونهدجا از نشستن خسته شدم ایستادم، دیهدم چ.هد نفهر عهرب دارنهد می

هها وجهود دارد. ایهن ههم ی در آنخاصه يتگران نيست.د، طور دیگری هست.د، نوراندی

ی ندارند. ینهی دارند ولی مطلبی ندارند، چيا خاص يتکافی نيست، خيلی افراد نوران

رونهد، امهر دارنهد می ها که جلوتر بود، من خوب احسا  کردم کهه دنبهال ولهیّاز آن

دانهد، انسان چهه می«. اکضَّ  ه.ری  فَغ ماعليش، غری  . الم عليک یا شيخ»گفت: 

امام بها مهن صهحبت ک.هد. ایهن را  که پيغمبر ا ت  امام ا ت  من در آن حدّی نيستم

ها چ.د نفهر بودنهد معلهوم گویم. آنگفت، پسر من گفت: که بود  گفتم: بعدًا به تو می

بارگهوار  رونهد. آنروند، معلوم بود دنبال یهک نفهر بارگهوار میبود دنبال یک نفر می

مصلحت نبوده، ما را ایق ندانسته که خود او را زیارت ک.يم، د هتور دادنهد کهه ایهن 

 ه  اعت گشتم پيدا ننردم، دو  هه چهادر ، شيخ گمراه شده، اشاره کردند. من که دو

تر بود رفتيم، صحبت آن ش  هم این بود. جریانهاتی وجهود دارد کهه انسهان آن طرر

ه امهر داریهم، در همهين کهر شود، ولی وااعًا مها ولهیّير میاگر ایمان نداشته باشد متح

 زمين ما تشریف دارند، ع.ایت دارند.

 

 لِمَها .َهاوَفِّْق وَ مِياْلعَظِه اْلقُهرْآنِ مَعَهارِرِ وَ مَانِیاْلاِ و اْلعِْلمِ بِ.ُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ بُّهُتُحِ لَا عَمَّا جَ.ِّبْ.َا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 

 «.نُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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