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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 1خدا ءایاول و خدا حضور درک به دنیرس یبرا یراه

امیدوارم خداوند ما را مستعد کند که فقط بنشینیم و دیگر خیلی به گفتن و شنیدن نیازی نباشد. 

ی مشکالت ما این  همه خدا شویم، دیگر کار تمام است.ادب نشستن در محضر اولیاء  واجد همین که

 کنیم. گفت:  است که درک حضور نمی

ویاودهیشززز وبیزززهرگزززجود زززر وا  زززرو  
 

واسز ووگزروی وی مز ودو مزجو ز وووو نیمنو روم 

 

چون همه در محضر هستیم؛  ؛برای درک محضر است ؛هم برای رسیدن به محضر است  ها تقالّی  همه

امّا از در محضر بودن غافلیم و اگر این عنایت شامل حال ما شود که در محضر خدا بودن و در محضر 

طور  طرف این ماند. چون یقیناً از آن نمیاولیاء خدا بودن را بچشیم، درک و لمس کنیم، دیگر چیزی 

ست. خداوند یقیناً به بندگانش قریب و ا؛ همراه خلق خودش است الخلق مَع ست و خدای متعالا

ها مال غفلت و  تبریم. محرومیّ نزدیک است؛ منتها چون توجّه نیست، از این نزدیکی بهره نمی

کار  !است. خداوند که در هستی کار ناتمام نداردچیز تمام  توجّهی است. اگر توجّه بیاید دیگر همه بی

توجّهیم. او سفره را  بریم برای این است که حواسمان نیست و بی خدا تمام است. اگر ما بهره نمی

چیده، غذا را سر سفره گذاشته و ما را هم سر سفره نشانده؛ حواسمان جای دیگر است و از این غذای 
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چیز حاضر  بریم. همین که حواسمان جمع شد همه نمیای  هرهلذّت و بکه جلوی ماست،  ای خوشمزه

 .هی حاضر استمقام عنداللّ ،باالتر از آن .رضوان حاضر است،باالتر از بهشت .بهشت حاضر است .است

آنها که به ما  !خدا که به ما نزدیک است؛ ما از اولیاء خدا دوریم !ما از خدا دوریم ؛چیز حاضر است همه

ر محضر خدا حرف بزند؟! اگر انسان دید در محضر خدای متعال است، دیگر اصالً نزدیکند. انسان د

 شود؟!  انسان زبانش به حرف زدن باز می ،در محضر حجّت خدا ؟!شود زبانش به حرف زدن باز می

آمدند و  به منزل میدر سنین طفولیّت  اید؛ در احادیث نقل شده که امام مجتبی حتماً شنیده

فرمودند: بار امیرالمؤمنین کردند. یک بزرگوارشان را برای مادر بزرگوارشان نقل میسخنان پدر 

ای قرار گرفتند و  کند. حضرت پشت پرده های مرا نقل می خواهم ببینم او چطور صحبت من هم می

شود چون اگر کسی اهل  نمی !شود خواستند شروع کنند به صحبت، دیدند نمی مجتبی امام

جسارت اگر تواند حرف بزند. حاال امثال بنده  اعظم خدا نمی باشد، در محضر ولیّمعرفت و ادراک 

اندازند و ما را غافل  بینیم؛ شاید خودشان پرده می کنیم، مال این است که نمی کنیم و زبان باز می می

زنیم؛ کنند تا غافالنه چهارتا کلمه حرف ب حواس ما را پرت می .خاطر اینکه حرفی زده شود هکنند ب می

، ی عالم را پر کرده است یقیناً حجّت خدا همه که اگر انسان خودش را در حضور حجّت خدا بداند االّ و

چیز را آن حقیقت پر  ارکان همه 2:ء   یْ شَ  ُكل     رْكانَ أَ   َمََلَتْ   یْسَماِئَك الَّتِ أَ َو بِ حجّت خدا اسم اعظم خداست. 

ایم،  قبالً خدمتتان عرض کرده  !تواند از حضور حجّت خدا خالی باشد؟ مگر جایی می !کرده است

ی وجود حجّت خداست؛  ی هستی سایه ی وجود خود حجّت خداست؛ همه ی نازله ی هستی مرتبه همه

شود  شود حقیقت نباشد و رقیقه باشد؟ مگر می شود سایه باشد و صاحب سایه نباشد؟! مگر می مگر می

ی هستی  چیز در عرصه چیز است؛ همه قیّوم همه ،باشد و سایر چیزها وجود داشته باشد. والیتوم نقیّ
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جا از  چهی جا هست! حضرت حق است؛ همه ت خدا برپاست که مظهر تامّ اسم قیّومت حجّبه قیّومیّ

 جا خالی از خود حضرت حق نیست.  چطور که هی همان. وجود حجّت خدا خالی نیست

جایی  ؛ماند ه ما در محضر خدای متعال هستیم، طبیعتاً دیگر جایی برای حرف نمیاگر ادراک شود ک

 ؛سکوت خیلی بزرگ است !کند و آن سکوت چقدر بزرگ است ماند. انسان سکوت می برای صحبت نمی

در محضر بودن است. آن ادبی که یک فرد اهل معرفت در محضر خدا و در  سکوتی که ناشی از درکِ

طور ساکت  ماند که او چرا این متعجّب می نشیند و انسان ها می ، شاید ساعتکند می محضر اولیاء خدا

زنیم و چه  های ظاهری که به زبان، لب و امثال اینها می های ما، چه حرف نشسته است. این حرف زدن

ا زنیم، امّ ایم و ظاهراً هم با کسی حرف نمی ای نشسته گاهی گوشه زنیم؛ هایی که در ذهنمان می حرف

 ؛در اظهار نظر هستیم ؛داند درونمان چه خبر است! در ذهنمان دائماً در گفتگو و بحث هستیم خدا می

شود، باز یک  در مورد دیگران در قضاوت هستیم و ظاهرمان ساکت است. گاهی ذهن هم ساکت می

هایمان،  زنیم؛ آرزوهایمان، آرمان در دلمان داریم حرف می ؛زند تر وجودمان دارد حرف می عمیق ی الیه

هایمان؛ اینها همه ظهورات وجود ماست؛ اگر اینها خاموش شود یعنی آن  بغض و  هایمان، حبّ خواسته

ی محرومیّت است، آن  درک محضر شود؛ آنچه که مانع است، آنچه که حجاب است، آنچه که مایه

متعال روزی ما کند که بتوانیم نشستن در محضر اولیاء خدا و این  شود. در نتیجه خدای میبرداشته 

 سکوت را تمرین کنیم.

فرمودند: شبی، نصف شبی اگر خدا توفیق داد بیدار  ایشان می را رحمت کند؛ آقا دوالبی خداوند حاج

تمام مثالً ذکری گفتی، عبادتی کردی، تالوت قرآنی کردی، این کارها که یا شدی و نماز شب خواندی 

ساکت بنشین در محضر خدا؛ همین که ساکت نشستی اینها تمرین  ؛چند دقیقه ساکت بنشین ،شد

نشینیم یا به  ایم؛ معموالً تا می . ما این تمرین را کم انجام دادهستنشستن در محضر حق در این دنیا

وقتی  ؛ندنکنیم به خوا کنیم شروع می کنیم؟ یک زیارتنامه باز می محض ورود به حرم چه کار می
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ی اینها  ، همه؛ صلوات فرستادن، ذکر گفتن و ...کنیم به چیزهای دیگر تمام شد، شروع می زیارتنامه

البتّه  گویند! چه میطرف  هم ساکت بنشین ببین از آن مدّتیی اینها قشنگ است؛ امّا  همه ؛خوب است

 ؛طرف است همه از این نوش جانت! اینها ،نماز شب خواندی، قرآن خواندی، ذکر گفتی ؛قشنگ است

زنیم  ها حرف می بودن خداوند مثل ما نیست که بعضی وقت ماست و متکلّ مطرف متکلّ خداوند آنولی 

منتها این جنجالی که در وجود  ؛سخن گفتن است حال آن حقیقت دائم در .کنیم و گاهی سکوت می

 یوقال کند، منتها این قیل گذارد آن صدا را بشنویم. حجّت خدا یک لحظه سکوت نمی ما برپاست، نمی

اینکه  !اند بشنویم. اینها از جان ما آمدهدر باطن خودمان گذارد آن صدا را  که درون ما برپاست، نمی

یعنی آن حقیقت از نفس خودت  3:ُفِسُكمْ نْـ أَ ْن ُسوٌل مِ َلَقْد جاءَُكْم رَ   :هستاکرمبه پیامبر راجع

خواندند به  مصباحهمین جمالتی که از  !درون خودت است ؛آمدهبیرون از درون تو  ؛بیرون آمده

 آن حقیقت در باطن ماست. هم دارد که ما ظرفیم و آنها مظروف؛ اشارهی کبیره  عبارات زیارت جامعه

آنواقیق وو4.ورِ ُقبُ ِفی الْ  ورُُکمْ قـُبُ  هم ،ْسماءِ اْلَ  یاؤُُكْم فِ ْسمأَ  ، همْرواحِ اْلَ  یُحُكْم فِ ْرواأَ ، هم فوسِ الن   یفِ  مْ کُ سُ فُ نْـ أَ 

ست که در اچیزی هم در بیرون ظهور کرده، همانی  دیم. اگرگرو ردنوم س ودوم و اریجوبیردنو نب لوآنومی

باطن بوده، منتها ما آنقدر سرمان گرم در بیرون ظهور کرده است. حقیقت آن در و باطن ما بوده، 

آن حقیقتی را که در باطنمان  و ،های بیرونگرم است یا به افکار، آمال و آرزویا به بیرون سرمان  ،است

برای اینکه به شما خیر برساند حرص و  5:َعَلیُکمْ  َحریصٌ آن حقیقتی را که قرآن فرمود: بینیم.  است نمی

ها  امّا در را مثل بعضی ؛آیند کنند، تا دم در می ها مراعات اختیار بشر را مینهایت دارد؛ منتها آن ولعی بی

کنند تا انسان خودش  صبر می ؛کنند حرمت اختیار بشر را مراعات می ه زور وارد شوند.ب کهشکنند  نمی
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است و ووووه! چقدر دور کرد ا که فکر میبیند آن کسی را  وقت می در را باز کند. در را که باز کرد، آن

کجاست  ،گفت می ْینَ أَ  ْینَ أَ  مدام 6،ال َتْخُلو یبَِقیَُّة اهلِل الَّتِ  ْینَ أَ  ،گشت طرف دنبالش می طرف و آن  مدام این

در ما  «خواست» یعنی همین که ،همین که این در را باز کرد ،آن حقیقت؟ همین که سکوت کرد

بینیم که همان جاست. آن حقیقت همان جاست!  فیض کاشانی یک بیت شعر دارد که  ایجاد شد، می

 گوید:  می

 یب شودهیرسودیب گروش وکیگفت وکهون  یردزودیک مودصل وخراهجورسهوگفتجوب

چون او هست، تو هستی! نه اینکه تو اینجا هستی  !حواست جای دیگر است؛ چون او هست، تو هستی

صورت تو ظهور کرده و اینجا  و منتظری که او بیاید. چون او هست، تو هستی! شعاع وجود اوست که به

شد  اگر سکوت کنیم یعنی سکوت را تمرین کنیم، اگر همین جلسه طوری می حال یّا یعلی. ا هنشست

زد، هیچکس  نشستیم و هیچکس حرف نمی آمدیم اینجا دور هم می و می آوردیم که ما طاقت می

ه به آوردیم که یک ربع، نیم ساعت با توجّ کرد، نه سخنرانی و نه چیز دیگری و طاقت می احی نمیمدّ

شد که از  ی ما بیشتر از آنی می خدا و اولیاء خدا بنشینیم و خودمان را در محضر ببینیم، یقیناً بهره

 .راه سخت است که با سکوت طاقت بیاورد منتها برای بشر اوایلِبریم؛  ها می  ها و گفتگو این صحبت

ل یکند. تنز شود و در حال بحث ظهور می ل میی؛ منتها تنزبریم ها و گفتگوها بهره می از این صحبت

اند و دیگر به  اند و به ما داده آید، آن را رقیق کرده یعنی همین که آن حقیقت به لفظ درمی ؛شود می

آن حقیقت که خواهد اوّل به مفهوم تبدیل شود، چون  آن حقیقت وقتی میآن غلظت اصلی نیست. 

 همین که شکل عباراتآن مفهوم ؛ شدل یکه به مفهوم تبدیل شد، یک مرتبه تنز همین  مفهوم نیست،

ت ؛ دقّشدل ییک مرتبه تنز ،جاری شدمن ؛ وقتی آن عبارات به زبان شدل یرا گرفت، یک مرتبه تنز

! لذا انسان چیزی نگوید و همان حضور را درک کند! چون آن حقیقت حتی متعیّن به تکثّر ؟کنید  می
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 8!َحِكیمٌ  ی  َلَدْینا َلَعلِ ل است. آن حقیقت قرآن یتنز ؛است 7تـَْنزِیٌل ِمْن َرب  اْلعاَلِمینَ  دانید قرآن مینیست. 

 اینها 9!ُمِبین   ی  بِِلسان  َعَربِ شد  !تـَْنزِیٌل ِمْن َرب  اْلعاَلِمینَ بود، آمد شد  َحِكیمٌ  ی  َلَدْینا َلَعلِ  یعنی آن حقیقتی که

حقیقت قرآن کلمه  ؛حقیقت قرآن آیه ندارد ؛واالّ حقیقت قرآن سوره ندارد ؛ل آن حقیقت استیتنز

کدام از اینها را ندارد؛ حقیقت قرآن یک حقیقت  حقیقت قرآن هیچ ؛حرکت ندارد ؛لفظ ندارد ؛ندارد

َزْلناُه فِ أَ ا ن  إِ  :اده شدد ی آن به پیغمبر  واحد است. لذا دیدید که در یک عنایت همه  10؛اْلَقْدرِ  َلةِ یْـ لَ  ینـْ

وقتی  ؛آن حقیقت، حقیقت غیر متکثّر است طول کشید.سال  وسه بیستی تنزیل  که در مرتبه یهمان

 ت تبدیل شود، کتاباخواهد به الفاظ و عبار کند. وقتی می خواهد ظهور پیدا کند، تکثّر پیدا می می

قبل از این مفاهیم راه پیدا کند،  به . لذا اگر کسیکند پیدا میل یتنزشود، نوشته و امثال اینها ، شود

هرحال همین حرف  گیرد. به جا می دیگر اصالً به الفاظ هم نیازی نیست و آن حقیقت قرآن را یک

  !ی غفلت ماست دهنده های من هم عرض کردم که نشان زدن

جسارت  .آشنا کندبعضاً کم توجّهیم،  و انواری که در باطن ماستاین امیدوارم خدای متعال ما را با 

اند، کم بهره  بریم. آن حقیقت را به ما داده کم توجّهیم و کم بهره می؛ کنم کنم، خودم را عرض می نمی

ی پول دارید، امّا کلّ: شما گاهی در جیبتان فرمودند می ی را،بریم! خدا رحمت کند حاج آقای دوالب می

ام بروم؟ آخر هم  گویید: من چطور تا خانه ایستید و می ی خیابان می گوشه ؛یادتان نیست که پول دارید

ظهر در تابستان راه طوالنی را پیاده تا خانه بروید.  شوید با چه زحمتی در آفتاب داغ و سر مجبور می

ای بینید  خورد و می دفعه دستتان به جیبتان می یک ،آورید خانه که رسیدید، دارید لباستان را درمی

بود، توجّه  تاندر جیب !همه راه را مجبور شدید پیاده بیایید اد بیداد! چقدر پول در جیبتان بود و ایند

                                            

  .43ی حاقه، آیه  و سوره 10ی  ی واقعه، آیه . سوره6

  .4ی  ی زخرف، آیه سوره .1

  .195ی  ی شعراء، آیه سوره .9

  .1ی  ی قدر، آیه سوره .10



 

 

 7 

قرار داده، این توجّه بیت ایی را که در وجود دوستان اهلیآن عطا ی متعالامیدوارم خدانداشتید! 

 کند که از آن بهره ببرند. آنها را هم نصیب

 

 مْ ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعج ْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللٰ ُهمَّ 


