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بهشت از جان مؤمن رويد و مزارع سرسبزش كه فردا ! عزيز خواننده . #     

. «ازلفت الجنّه للمتّقين » : ثمر دهد با تو در همين جاست نشنيده اي كه فرمود



نشنيده اي كه . و جهنّم از جان كافر و آتش افروزش در همين جا خود اوست
و گنهكار خود منزل جهنّم  و جان كافر «إّن جهنّم لمحيطه بالكافرين» : فرمود

 (111عبادت عاشقاهن ص(  .«و اّما القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً » : است
 

جهنّم در راه است و براي بلعيدنت دهان گشاده؛ ولي اگرت نظر به .  #     
محبوب بود نور تو نار جهنم را خاموش مي كند و آتش عشق تو گرمي جهنم 

 (11رغسحرصسا)      .را به بازي مي گيرد
 

خدا كند مالقات ما مالقات . داني كه اين لقاء آمدني است! اي عزيز.  #     

 (13همان ص)           .حبيب با محبوب باشد نه مالقات طاغي با موالي منتقم

 

بهشت او را . آنانكه لذّت انس با او چشيدند ديگر از بهشت لذتي نيافتند.  #  

 (101همان ص) .را به پشيزي نگرفتند چون به مشاهدت نشستند بهشت حور

 

چون بر سفره مائده اُنس نشستي بهشت در همين عالم از دلت رويد و .  #     
اگر در غاري تنگ باشي و به خود نگري عظمت كهكشان ها در جان خود 

 (130همان ص)        .يابي
 

يگان از داني كه بخل بد صفتي است، بخيل درهم و دينار خود را به را.  #     
ه عمر به كار گيري صفتي دست ندهد، اين صفت بد را اگر در خرج سرماي

، تا بدانجا كه دقيقه اي را خرج نكني جز آنكه از آن در اندوختن نيكو شود

             (111صهمان )           .سرمايه آخرت چيزي گرفته باشي
    

ه و هيچش از گرسنگي دريغ آدمي را كه او را وعده روزي دنيا آمد.  #     
نگفته اند ولي همه ماه حساب دخل و خرجش كند و در كنار وعيد بهشت وعده 

با آنكه داند فقر . جهنّمش داده اند و هيچ حساب دخل و خرج آن سراي ننمايد
فقراين سراي را جبران هست و  . دنيا را پاياني است و فقر آخرت را پايان نه

 (151تخلی ص)           .فقر آن سراي را جبران نه

 

دنيا و دنياخواران تو را نفريبند، از ايشان برحذر به هوش زي كه .  #     
باش چونان كه از مار زنگي گريزي كه اراده آخرت كردن را جز اين چاره 

 (10زتكی ص)             .نيست
 



ا دلبستگي ها چون دلبستگي نباشد چقدر مرگ آسان است و به عكس ب.  #     
جويدن  دشوار، گاهي دندانت از پايه سست شده است و بسا با وداع چقدر

خوراك در دهان افتاده تو افتادن آنرا حس نكرده اي و برعكس وقتي پايه ها 

  (11همان ص)   .محكم است بسا با زور پزشك هم كندن آن  دشوار

همی دان که اگر زمام نفس به دست اراده مهار نکردی، اين توسن .  #     
کش بويی از بهشت به مشام جانت نرساند، و آنجايت در اندازد که عذاب سر

نرسد « » ما اصابک من سيئه فمن نفسک» . ابدی است و روی وصال نبينی

 (33ص 1تجلی )        «   (17 نساء آهی ) تو را هيچ بدی جز آنکه از نفس توست

 

دم قيامت ظهور کل عمل در برزخ و قيامت است چه برزخ سپيده .  #     
قرآن می . بنابراين هر انسانی هم اکنون بهشت يا جهنم را با خود دارد. است

کفار می گويند عذاب را بفرست و خبر ندارند که هم اکنون جهنم با » : فرمايد
يستعجلونک بالعذاب و اّن جهنم لمحيطه بالکافرين «  »ايشان احاطه دارد

ه ای به سوی فعليت روان است و همان طور که هر بالقوّ «  ( 55عنکبوت آيه)
»  « والذين کفروا الی جهنم يحشرون»   .کافر و گنهکار به سوی جهنم روانند

 (11 همان ص)                  « و کافران به سوی جهنم روانند

بسياری از آيات قرآنی مؤيد اين مطلب است که اعمال خير شما خود .  #     
اين عدالتی است که خداوند . نم ساز استبهشت ساز و اعمال بد شما خود جه

 .        اراده فرموده
نزديک گردانيده شد « » و ازلفت الجنّه للمتقين و برزت الجحيم للغاوين» 

 شعرا آهی)   بهشت برای پرهيزکاران و ظاهر شد دوزخ برای گمراهان

ه آنچه نزديک گردانيده شده قبالً بوده و آنچه ظاهر گردانيده شد« . (73و71

يوم » معنی . در باطن وجود داشته و هر دو در جان خود شخص بوده است

 (13همان ص)     .چنين است« تبلی السرائر 
 

بذر درختان بهشتی هم اکنون در همين سرای در جان سالکان و .  #     
عارفان است؛ جوانه های اين بذر از همين جا سر از هسته برآورده؛ که از 

 (312همان ص)         .  شت می آيدسخنشان بوی گلزار به
 

 

در هر سال سه روز به مناسبت شهادت معصومين بازارها در بندند و .  #     
شند و مردم چون دانند بازار روزی بسته است به فکر نانوا ها از طبخ دست ک  

حال اگر گويند بازارها را . و امروز به کسب فردا پردازند. زاد و توشه افتند



. هند بست چه ولوله در مردم افتد تا در اين ده روز گرسنه نمانندده روز خوا
بنگر که غفلت چند است که همه می دانند بازار کسب آخرت با مرگ بسته 
         .شود و آنجا هم حيات ابدی است ولی در انديشه برداشت زاد و توشه نيستند

 (31انداگشیه ش)
 

 :فردوسی فرموده است.  #     

 رپوریدن هچ سود؟ میبدروی   چو                                            ردود      خواهی      چو    پرورم     جهاان 

            :چون پروريدن برای درويدن است بهتر نبود که بفرمايد

             هک گر ندروی رپوریدن هچ سود؟                                                    ردود         خواهی     هچ     بپرور         جهاان

               (15همان ش)

اگر يک لحظه حجاب از ديدگان مردم دنيا برداشته می شد و نعمات .  #     
بهشت را مشاهده می کردند، دنيا را به پشيزی نمی خريدند و کالً دنيا در 

ميد و خّرم جانی که جهان را شادان دلی که به ياد خدا آر. چشمشان تيره می شد
به ياد او نگريست و عمر در راه سلوک به سوی او به پايان آورد، چنين 

کسان، دنيا بهشت آغازينشان بود و از اين منزل بوی گلزار بهشت در مشام 

 (71از خاک ات افالک ص)       .جانشان است
 

برای پرواز باش که تو چون مرغ خانگی خاکباز نباشی، که تو را .  #     
با تو سخن را خاک را با تو سر و سّری نيست، آسمان ها و بحر ها . آفريدند

 بحر می داند زبان ما تمام                                                        ما همه مرغابیانیم ای غالم               . است
زقَکُم َو ما تُوَعدون»  سمان روزی شماست و آنچه و در آ« » و فی السَّماء  ر 

 « (33ذاریات آهی )  .وعده داده شديد 

جالب آن که سير إلی هللا را پايان نيست، زين رو حتی در بهشت و جهنّم هر 
دو را مواهب و عذاب يکی بعد از ديگری است، بهشتيان را هر روز خوان 

 (32ص حدیث آرزومندی )               .جديدی و اهل عذاب را رنجی جديد است
 

       



     # . « ً َک اليَوَم َعلَيَک َحسيبا تابََک َکفی ب نَفس  بخوان کتابت را که «»  إقَرأ ک 

 «   (11آهیاسراء )   خود بر قرائت کتابت کافی هستی

تا اين نامه را به دستت نداده اند، کمی بر خود بيانديش و ايّام گذشته ! ای عزيز
از عمرت ده گناه کرده باشی و آن ها در اين ببين اگر در هر روز  . را ياد آور

هر ورق را که رها  ! کتاب ثبت شده باشد، اوراق اين دفتر تا کجا می کشد؟
می کنی، عرق شرم در پيشگاه حضرت جبّار بر چهره ات می نشيند، و از 

دانی آن زمزمه . خجالت سر بر نتوانی آورد، اّما زير لب تو را زمزمه ايست
طُت فی َجنب  هللا  يا َحسرَ » چيست؟ ای حسرت مرا باد که اين » « تی َعلَی ما فَرَّ

 «     (.51زمر آهی)  همه گناه در پيشگاه خداوند کردم

اّما اين حسرت و پشيمانی آن روز تو را سود ندهد، ولی اگر امروز به تماشای 
اين دفتر و مطالعه اعمال روز مّره خود بنشينی بسا راهی برای معالجه 

 (11ص  همان)                .خود بيابیدردهای 
 

از مور کمتر ! ای جان عزيزموران را تابستان انديشه زمستان است، .  #     
  راهی در پيش داری، اّما ندانی که در اين راه بر تو چه بگذرد، نيستی،

فرزندان خود را مادام تشويق کنی که به فکر آينده باشند خود برای آينده چه 
و حال  ده ای؟ ديروز به غفلت سر آمد و امروز نيز در انديشه دنياانديشه کر

 .ال سر آيدفردايی اگر باشد به همين منو
ی  » در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پيری سستی، پس خدا را ک 

هلل انصاری )   پرستی؟  (11ص همان)                                                   «         (خواهج عبدا
 

در مدرسه خواندی طول جبال هيماليا چند است و پر آب ترين .  #     
رودخانه دنيا رود آمازون است، دانستی که فاصله زمين با ماه چند و با 

خورشيد چند است، دانستی که سردار فالن جنگ که بود و لشکرش چند، به 
مان از عمر راستی که در آموختن اين گونه دانش ها چقدر رنج برده و چه ز

می کنيم، اّما باال ترين  بدی آن ها ريختيم، و کس هم نگفت کار را به پای
 و از آن غفلت داريم، که بعد از دريافت توحيد، دانش عاقبت کار است دانش،

که همه اين مسئله را می دانند، ولی سرگرمی اين حيات عاجل و  ستحقيقت آن
که مصلحت ضروری خود را از ياد  دنيای فريبا آن گونه ما را به بازی گرفته

 (11همان ص)                 .برده ايم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



بدان که وصول به سر منزل سعادت و رهايی از تنگنای شقاوت .  #     
يقين به وجود رستاخيز و حساب است که  و توحيد، به منحصراً بعد از اعتقاد

 (21همان ص)  .اگر اين اعتقاد نباشد، نفس سرکش انسان را هيچ مهاری نيست
 

به راستی که «»   ثاَرهُمإنّا نَحُن نُحيی الَموتی َو نَکتُُب ما قَدَُّموا و آ»  .  #     

یس ) ما زنده می کنيم مردگان را و می نويسيم آنچه پيش فرستادند و آثار آن را

 «      (  13آهی

وای از اين پرونده که بسا بعد از مرگ مادام به صفحات آن افزوده شود، در 
لغت آثار هم بيانديش که بسياری از اعمال ما بذر گونه است که در زمين می 

و به مرور زمان می رويد و سپس از آن نهال ها می دمد و از آن نهال ها ماند 
که از او بذر خاری در  بر آن کسباغ و جنات و جنگل ها ايجاد می شود، وای 

زمين دنيا کشت شده باشد و خوش گل افشان ها را که از آن ها سال ها گلستان 
قوفه ای که بسا سال ها مسجدی، بيمارستانی، دبستانی، مو. ها و بوستان ها ماند

         (71همان ص)         .بعد از خود به پرونده درخشانش افزوده گردد

                  

چهره قلب و جان آدمی همه، در آغاز سپيد و نورانی است چون بعد .  #     
از ايمان، که فطری و آشنای جان بود با کفر دل را سياه کرد، زين رو تجّسم 

و همی دان که شجره بهشت . سرای جز ظلمت و سياهی چيزی نيستآن در آن 
را بذر آن، اعمال و احوال آدمی در همين جهان است و هيزم جهنّم هر کس 
محصول کشت و زرع او در همين عالم است، يعنی بهشت ساز و جهنّم ساز 

 (15مرغ سلیمان ص)                        .خود ما هستيم

                                                                   

َره» .  #      «با همين دنيا آخرت است«»إ نَّ َمَع الدُّنيا آخ 
، می ((بعد): )دقّت نما، که نمی فرمايند( (مع))در لفظ ! ای عزيز خواننده

و دنيا . يعنی در حقيقت، آخرت اين جا ساخته می شود((. با: ))فرمايند
و جان انسانی است و فردا بهشت يا جهنّم از همين روح  پرورشگاه روح

همه روزه يا با اعمالمان هيزم آتش افروز جهنّم را . انسانی سر بر می آورد
تهيّه می کنيم و يا با کردارمان نهال های سر سبز جمال آفرين بهشت را در 

 (51مرغ سلیمان ص)          .نهالستان دفتر اعمالمان می نشانيم
 

ن نُور»  .  #      آن که را خداوند در «»َمن لَم يَجعَل هللاُ نُوراً فَما لَهُ م 
 «اين جا نوری نبخشيد ديگرش تا ابد نوری نخواهد بود



در قيامت خورشيدی را در آسمان . بازار کسب  نور همين جاست! عزيزان
بدان  تا. آن جا نور منحصراً از جان اولياء و انبياء و مؤمنين بر افروزد. نيابی

جا که ساکنان ظلمت کفر التماس کنند که لحظه ای در کنار ايشان توقّف نمايند 
که عهد اقتباس از : تا پرتويی از ايشان اقتباس نمايند و متأسفانه ايشان گويند

خوبان به سر آمد، اگر توانيد دوباره به دنيا بر گرديد و آن جا نوری کسب کنيد 

        (21همان ص)     (حدید 11و13اشاره هب آهی) .است و اين باز گشت ديگر محال

                                 

آن جا که پرده ها بر گيرند و بواطن به ظهور نشينند، ! عزيزا.  #     
اگر اين جا همگی از . بينی که بين دو آدم، فاصله از زمين تا کهکشان است
ن جا روز سقوط و رفعت مظاهر طبيعت و حيات يک گونه بهره می بردند، آ

يکی را بينی با هزار ناز بر سرير سلطنت نشسته و ديگری با هزار نياز . است
با آن که در اين جا بازار اکتساب به روی . در عذاب غل و زنجير گرفتار

 (71همان ص)                                                           .همگان باز بود

                                                                                                                                                 

يک عمر طبيعی را اگر شصت انگاريد، بيست سال از آن در بستر .  #     
به سر می گذرد و پانزده سال آن ايّام کودکی است که در بازی و بی خبری 

و بسا آن هم به لهو و لغو و امرار . آنچه مانده بيست و پنج سال است. آيد
پس کو کسب آخرت؟ کجا شد زاد اندوزی . معاش  خويشتن و زن و فرزند

 ابديّت؟
اين واپس مانده حيات را بس غنيمت دان، که زمان را قضا ! پس ای عزيز

 (105همان ص)   .             نيست
 

اد آن جوان را، که از آغاز جوانی آماده رفتن باشد و از توشه خوش ب.  #     
راه نکاسته و وای به حال آن پيری که تصّور نمايد آغاز راه است و هنوزش 

 (111همان ص)                                                                                        .   فرصت باقی است
 

خود را به چه می فروشی؟ ساعات عمرت، جواهری ! عزيزای .  #     
است که با آن توانی بهشت را خريداری کنی، اين گوهر را جز به گوهر 

مفروش، که اگرت عمر، همگی در اکتساب دنيا صرف شد، گوهر را به خاک 

                         (171همان ص)    .یه امعاوضه کرد
                                                                                                                                                                               



توجه داشته باش که همراه با آفرينش تو، همان گونه که ! عزيزا.  #     
را، در اين عالم تعيين  خداوند چشم و گوش و عقل و فراست و روزی  تو

فرمود و بر تو ارزانی داشت، زمينی بسيار وسيع برای تو در بهشت آماده 
نماز و روزه و ساير عبادات نهال هايی است که تو در مزرعه آن بهشت . نمود

می نشانی تا روزی که در  جنّت را بر تو بگشايند، کّل اعمال خود را آن جا به 
              .و جالل به مشاهده نشينی عينه به صورت نعمات و جمال

 (171همان ص)
 

گر خواستار خدمتی ااگر خواستار نعمتی، بهشت را بگزين و ! عزيزا.  #     
محبوب ازلی و ابدی را، که چون بدان جا رسی که شاهد و ناظر حضرت 

همان ) دوست باشی، کجا توانی نظر از او بر گيری و به ديگری توّجه کنی؟

    (301ص

                                                           

اگر کسی را . ديوانگان ُحسن محبوب، اين راز دانند و اين راه شناسند.  #     
آن وقت او به سايه محبوب نگرد؟ و چشم از آيا اجازت ديدار محبوب دادند، 

وست، گرت به بهشت ظّل صفات جماليّه ا. سايه بر ندارد؟ عاقلش نتوان گفت

همان )               .ذات دسترسی باشد، تماشای صفات، خود حجاب بود

 (301ص
 

مبادا که بی نور از جهان رخت بر بندی، و تمنّای جانت ! عزيزا.  #     
که اکتساب نور معرفت است را وا گذاری، که جاودان در ظلمت ماندن بس 

. اين جهان قابل قياس نيستمصيبت است، خاصه که ظلمات آن جا را با ظلمت 
سخنی . در اين سرای به چيزی منگر، جز که در آن نقشی از او بينیپس 
استماع سخنی مکن، جز سخنی که  گوی، جز کالمی که در وصف او باشد وم

 (311همان ص)                .ياد آور او باشد
 

م اوست بازگشت به سوی خداوندی است که حاکم و شاهد ه! ای عزيز.  #     
. و سنجش اعمال به وسيله اوست، اّما اعمالت مادّه نيست تا با کيلو سنجيده شود

د، نمايع نيست تا با ليتر آن را بسنج. دنحرارت نيست تا با دما سنجش سنج
پس ترازوی اعمال چيست؟ گوش کن که . طول نيست تا با متر سنجيده شود



سنجش آن روز »  « يَوَمئ ٍذ الَحقُّ َو الَوزُن »  .حق اعمال تو را نيز با حق سنجد

 (11کشتزار عمر ص)          «  (13انعام آهی) با حق است
 

معموالً زباله هر کارخانه بيش از حدّ محصول آن است، در ! ای عزيز.  #     
کارخانه عالم هستی نطفه آدمی مادّه اّوليه است و انسان کامل محصول آن 

ده نوعاً حيوانی هستند که سوخت جهنّم را اين نطفه های وار اکثر است، ولی

تحریم آهی ) آتش گرانه اش مردمند« »َو قُودَُها النّاُس »  :تشکيل می دهند که فرمود

 (ص  15همان)         « (1
                                          

دار با همه يکسان صفت رحمانيّت خداوند که کالً در اين ! ای عزيز.  #     
چه بينی که از صفات حيات و روزی و سالمت و . متجلّی است تو را نفريبد

چشم و گوش و دست و غيرو، همه برخوردارند، متّقی و : امانات از قبيل
ذلک يوم )گنهکار، مؤمن و کافر، اّما آن جا که صفات رحيمی او متجلّی گردد 

       (50همان ص)        .است روز جدايی اين دو گروه از يکديگر( الفَصل

                                                  

به راستی که چقدر زندگانی برای آنان که مرگ ! خواننده عزيز.  #     
چون نسبت به وصول بدان . را فنای ابدی می دانند، تاريک و دهشتناک است

برای چه زندگی می  شکی هيچ کس را نيست، اينان می انديشند که اصوالً 
کنند؟ سختی ها را چرا تحّمل کنند؟ برای نيستی؟ برای زوال؟ برای پوسيدن و 

صفا و . از بين رفتن؟ اعتقاد به رستاخيز برای انسان نشاط و اميد ايجاد می کند
اميد، حيات بخش و نا اميدی چه درد که . کمال و تحّمل به انسان می بخشد

 (57صهمان )         . آفرين است
 

بر اين فضای عالم غرور از  چه دل بستی؟ چه چيز در آن ! ای عزيز.  #     
يافتی که نقش فنا بر پيشانی اش نباشد؟ با که دل بستی که جدايی از آن تو را 

رَ » :حاصل نشود؟ دل به آخرت بند که همان )        «َخيُر َو أَبقی ةو اآلخ 

   (71ص

  

که در روشنايی روز، انديشه تاريکی شب کنند و  خردمندان آنانند.  #          
در فراخی بهار به ياد تنگی زمستان باشند، از دنيا آخرت را مشاهده می کنند و 



                                     .در عمل ترازو را ياد می کنند

 (101ص کشتزار عمر )
                                                  

خوش بر آنان که در دنيايی که غافالن آباد کردند به سر بردند ولی در .  #     
همان دنيا به آبادی سرای آخرت پرداختند اگر همه را عشق سرای ديگر بود، 

در آبادانی دنيا رنج و زحمت به دوش اغنيا بود، اّما . دنيا چنين آبادان نمی شد

 (111همان ص)         .بهره آن را متّقين بردند
 

شگفت آدمی را که اگر روزی از شهرش بيرون رود به دامان طبيعت .  #     
روی آورد که در آن جا دکانی نيست حتماً توشه آن روز را با خود بر دارد، 
زير انداز را از ياد نبرد، غفلت چگونه اش فرا گرفته که سفری در پيش دارد 

ستش نيز از مال خالی د. بی بازگشت، به دياری که بازار و کسبش تعطيل شده
مانده، يار و ياوری او را نباشد، مع ذلک آن قدر به دنيا مشغول است که اين 

 (111مان صه )         .سفر را از ياد برده
                                                                       

نا و بس وسيع آرامگاه دروازه ورود به عالم برزخ، عالمی نا آش.  #     
تر از عالم دنيا، با بی صورتی، صورت دارد و با بی مکانی آن را مکان 

بی شباهت به عالم رؤيا نيست، . است، با بی پيکری پيکر را درد و لذّت است
در رؤيا بس رنج ها ديده ای که چون چشم گشوده ای خداوند را سپاس گذاشتی 

ه شبستان بود و گاه صحنه های که حمد هلل که آن جا نيستی با آن که ظلمتکد
جالب و دل گشايی را به مشاهده نشسته بوده ای که چون از خواب بيدار شدی 

پس می بينی با آن که . بيدار نشده بودم! صد افسوس خوری که ای کاش
صورتی در کار نبود، در تاريکی شب صد رنگ ديده و صد نغمه شنيدی، 

برزخ فاصله ای . تش از خواب جستیآتشی در بستر نبود، اّما بسا از سوزش آ
رف و مادّه، جسم که آغازش از خاک بود، چون به خاک  است بين تجّرد ص 

پيوست از رنج دنيا بياسود که آسايش خاک هست در خاک، اّما روح را آغاز 

 (112همان ص)           .آزادی و يا رنج و گرفتاری است
 

بز و شاداب سر به فلک بر آورده همان طور که گياه را می بينی که س.  #     
و با اهتزاز نسيمی برگ های شادابش به رقص در می آيد در برابر آن درختی 

حکم . را مشاهده می کنی با ساقه های ضعيف و برگ های پژمرده و تنه الغر
می کنی که رنج اين درخت در اثر کم آبی و خشکی محيط بوده و تناوری آن 



تقويت خاک بوده است، و اکتساب اين دو درخت محصول زمين آب خيز و 
راه و متّحد است و قيافه هر کدام در طول عمرشان کالً با آن دو هم درخت

ارواح مردگان هر يک در حال و جمال، . گذشت آن ها می باشدودی بر سرنم
اکتسابات خود را در معرض ظهور همگان چه در برزخ و چه در قيامت می 

تعالی در طول عمر، جويباری است که شجره عبادت و بندگی حق . ندرگذا
روح هر کس از آن مادام سيراب می شود، گونه ای که در سايه های او 

و بر عکس گناه و کفر، سمومی . طراوت و شادابی ديگران هم به دست می آيد
است که گياه وجود هر کس را به جای شکوفه و برگ، خار و خس بر می 

د، پا و دستش خسته و جامه اش دريده می آورد و در کنار آن هر که نشين
و همی دان که آدمی در آزمايشگاه دنيا روی جان و روح خود با اعمالی . گردد

که می نمايد کار می کند يا به تخريب وجود خود می پردازد و يا به ساختاری 
ميمون و مبارک به خودسازی مشغول است و آنچه بعد از عبور از اين 

                                                 .ان می دهند، نتيجه اين تخريب يا خود سازی استآزمايشگاه به او نش

 (171همان ص)

رشته های تسبيح ذاکر حق تعالی تار و پود حلّه های بهشت را بافت، .  #     
در . و گناهان مستمر، دانه های زنجير غل های دست و پا گير گناهکاران را

يعنی ما . به سوی تو باز می گردد، همان است که از تو صادر شدپژواْک آنچه 
بين فعل و جزا يک نحوه سنخيّت است و به راستی صحيح فرمود شيخ اجل 

 (300همان ص)               :سعدی که

ز   دجله  رد   و   نیکی می کن  تو  باز       دهد     بیابانت    رد    زید ا    هک                                                        اندا

 
 

بدان . تا يار و ياور خويش را در سفری که در پيش داری، باز شناسی.  #     
که عمل است يار و رفيق تو، بقيه رفيق ميان راهند، عمل است که تو را در 

تا آن جا که . مرگ و قبر و برزخ و ميزان و صراط و قيامت همراهی می کند

 (301همان ص)          .    را وا منه توانی آن
 

بذرها در کشتزار عمر خود ريختی و باران ايّامش ! عزيزا.  #     
آبياری کرد، جايی بذر گل و ميوه و جايی بذر خار، اّما در طول عمر فرصتی 

برای ديدار مزرعه خويش نيافتی؛ روز مرگت تو را به ديدار اين مزرعه 
             .ببين کشتزار عمر خويش را خوانند و گويند حال بيا و

       (301همان ص)



                                                  

َرت ک تَُموَت َغدا» .  #      خ  برای «» ًً  کُن ل دُنيا تَعيش اَبَداً َو کُن آل 
دنيای خود چنان باش که گويی هميشه زنده خواهی بود و برای آخرت چنان 

 «     (حضرت ّمحمّ)(يی فردا خواهی ُمردزی که گو
بدان معنی است که برای توشه دنيا حريص مباش؛ چه وقت توشه اندوزی بس 
زياد است؛ ولی برای زاد آخرت زود و سريع قيام نما که عن قريب بازار زاد 

 (315همان ص)       .و توشه بسته می گردد
 

وليت انسان و به بازی گرفتن عدم اعتقاد به معاد و فراموشی مسئ.  #     
آفرينش، مسلّم بی بند و باری انسان را به دنبال دارد و اين آزادی همه روز 

انسان را در هزاران بی بند و باری می کشاند و هر گناه حلقه زنجيری برای 
او بر تابد و يک جا در قيامت بر دست و پای او گره خورده و وای بر آن روز 

 (111همان ص)         .شوم برای چنين فردی

 

در های بهشت و جهنّم همگی به سوی دنيا مفتوح ! ای عزيز.  #     
هر کس در طول عمر خود در راهی به . است و در برابر هر بنده گشوده شده

بنده مؤمن، از آغاز بلوغ، در های بهشت به . سوی اين دروازه ها گام می زند
از همين جا اين يکی را بوی . هنّمرويش گشوده شده و کافر و فاسق در های ج
اين يکی در همين دنيا لذّت . بهشت در مشام و آن يکی را دود مايه جهنّم

آرامش بهشتيان می چشد، و آن ديگری اضطراب کفر را، تو در جان خود نگر 

 (111همان ص)         تا در آن چه يابی؟ 
                                                                      

در های جهنّم پنج . جهنّم را هفت در و بهشت را هشت در است.  #     
حس به عالوه شهوت و غضب است بی فرمان عقل؛ و چون بر اين هفت دْر 

چون عقل فرمان بردار . باب عقل گشوده شد درهای بهشت بر تو باز گردد
غضب خواهند  خداست و بدون آن همگی احساسات در گرو فرمان شهوت و

 (117همان ص)           .     بود
 

 

يکی از رنج های دنيا، آميزش با دنيا پرستانی است که اُنس با .  #     
خداوند ندارند، ولی به ناچار برای خوبان اين آميزش صورت می گيرد و بسا 

إنَّ هللَا يَفَصُل »  :اّما آن جا روز فصل است. دل تيره و خاطر رنجور می شود



که نه تنها از معاشرت و آميزش که حتّی از ديدار  « (11حج آهی)  ينَُهم َيوَم الق ياَمهبَ 

 (171همان ص)                    .آن ها در امانيد
 

از خود عزيزتر برای تو کيست؟هر چه را دنبال کردی ممکن است .  #     
با تو پشت  که هرگز نيابی و اگر يافتی دانی که روزی آيد که همه يافته ها

کنند؛ آن روز در سفر طوالنی که در پيش داری تنگدستی و اين بس دردناک 
است؛ پس به خود پرداز و کار خود کن، کاری که نتيجه آن را توانی با خود 

هر آن کس نفسش را به غير از خويش مشغول ساخت، در تاريکی ها » . ببری
در سرکشی ها او را حيران بماند و در مهالک سقوط خواهد کرد و شيطان 
باری، نهايت کار  . ياری خواهد کرد و اعمال زشتش را در چشم او بيارايد

 فریاد جرس) «(  نهج البالهغ) .پيشی گيرندگان بهشت؛ و نهايت  کار بد کاران جهنّم است

 (37ص
 

 

به راستی برای آن کس که آخر منزلش آرامگاه است، اندامش فرو .  #     
شادابش خاک شدنی است و اعضاء بدنش خوراک مار و ريختنی است، چهره 

مور است؛ جا دارد، که اين پايان نامه حيات را فراموش نکند و به جای فرو 
مباد تو را که تا ورود . رفتن در تمتّعات دنيايی، کمی هم به کار آخرت پردازد

سابُُهم َو » . بدان منزل، از خواب غفلت بيدار نشوی هُم فی َغفلٍَه إقتََرَب ل لنّاس  ح 
ُضون حساب بر ايشان نزديک شد و ايشان در غفلت و روی گردانی « » ُمعر 

 (11ص همان )                                       «  (1انبیاء آهی) اند
 

إنّا هلل و : )خرت و عاشقان وصال که جملهآخوش است حال راغبان .  #     
( الدنيا سجن المؤمن)نه تنها شنيدند که . ستترنّم جان آن ها( راجعون  إنّا إلَيه  

که در يافتند ايّام عمر را در زندان دنيا به سر بردند و مرگ را در گشايی 

 (11همان ص)           .زندان يافتند

 فکنم رب        رپده      چهره    این    از    هک     دمی      خوشا    تنم                               غبار            می شود          جان        چهره            حجاب 

 چمنم آن    مرغ   هک  رضوان   روهض   هب  روم             الحانیست                   خوش من    چو سزای    هن   قفس  چنین

 (حافظ)



 

مرگ، آخرين صحنه عمر و موعد جدايی و رهايی از !ای عزيز.  #     
نيوی و اولين نگرش به آخرت و گشودن حجب ناسوت و ديدار تعلقات د

عمر به يک رؤيا بيشتر شباهت  به حسابی ديگر،. محصول و خرمن عمر است
دارد و بنابر اين مرگ آغاز بيداری است؛ گاه نينديشيده ای که چرا قيامت را 

و زشتی ها  روز گويند؟ چون در روز ظلمات بر خيزد و پنهانی ها عيان شود 
زيبايی ها بر مال گردد، پس اگر قيامت روز است دنيا شب می باشد و  و

مردم همه در خوابند، چون مرگ آمد بيدار : )فرمودند حضرت پيامبر
         .(ن اعتقاد مرگ سپيده و طليعه روز قيامت استآمی شوند با 

 (12همان ص)
 

ها و  ساعات و دقايق عمرت را غنيمت دان و از شب! عزيزا.  #     
روز های آن بهره گيرکه حتّی در بهشت هيچ حسرت نباشد جز حسرت 

ساعاتی از عمر که جز در ياد خدا گذشته است مبادا روزی تمنّای باز گشت به 

 (111همان ص)       .دنيا نمايی که اين باز گشت را امکان نباشد
 

ا را گفته که از آن دنيا آمده و شم چه کسی: اگر به شما گويند! عزيزا.  #     
جهان ديگری بعد از اين جهان است؟ شما بفرماييد اگر در انتظاری که مرده 
ای زنده شود و وقايع آن جهان را بيان دارد، کدام شخص از آن جهان آمده و 
گفته بعد از مرگ هيچ خبری نيست؟ حال يا خبری هست يا نيست؟ اگر خبری 

اگر خبری بود وای بر حال تو که نباشد که هر دو در نيستی مشابه هستيم اّما 
از اين مطالب که بيان گرديد داستان . زادی برای آن حيات با خود نياوردی

بهره های ايمان پس از مرگ نبود منحصراً بحث آرامش انسان متديّن در همين 
                                       .جهان است که فوايد ايمان را پس از مرگ داستان مفّصل است

 (171همان ص)
 

بسياری از دور انديشی های ما در اين دنيا تحت تأثير احتماالت است، .  #     
عجب است از آدمی که ولو نسبت به رستاخيز احتمال داشته باشد چگونه است 
که برای خود از دفع ضرر و جلب منفعت غافل است و حال آن که اگر جزء 

که  وقتی اعتقاد به خدا   .قوع قيامت استگروندگان باشد الزمه ايمان يقين به و
و روز جزا نبود مسلّم در هيچ عمل حتی کردار نيک، نيّت قرب إلی هللا نيست 
و در نتيجه چنين عملی منحصراً بهره برای دنيای وی خواهد داشت و اينان در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (311و       301    ص همان)     .آخرت با دست خالی وارد شوند
       



سازندگی جنين است و اگر کودک در شکم مادر  م دوران  رح  ! عزيزا.  #     
سازندگی  رحمنقصی يافت بعد از تولّد آن نقص را جبران نيست، دنيا نيز 

سرای آخرت است که اگر کسی با خود نوری نبرد آن جا جای اکتساب نور 

 (311همان ص)          .تنيس

 

 (   سؤال از محضر استاد) 
 حضرت استاد آيا همين تن خاکی  دربهشت دوباره برمی گردد؟.     #

 جواب

دنیا مرهون وراثت است یک سیاه پوست  شما با بدنتان دو ات هستید، این بدن رد

همچنین است قیاهف و ژناد، رد عالم ربزخ نیز 
بدن پدرش سیاه پوست بوده است و 

لک هک بدن دنیا رد بستر است اما  دارد اما ماّدی نیست مثل رؤیا و خواب دیدن هک معذا

ا این بدن هب شکل اعمال . شما رد باغ یا آتش هستید بدن قیامت دوباره ماّدی است امّ

روزی بيايدکه گروهی روسفيد «»يَْوَم تَْبيَضُّ ُوجوهٌ َوتَْسَودُّ وجوهٌ » .است

       .وگاه هب شکل حیوان « (101سوره آل عمران آهی ) .وگروهی روسياه باشند



 

 سئوال
 آياجهنميان درآخر به بهشت می روند؟ بفرماييد که

 جواب

زۀ گناه  هب بهشت میروند   ز عقوبت هب اندا جهنم جاوید ازآنِ . اگر ایمان داشته باشند بعدا

وند ن شته باشدکسی است هک شرک جلی داشته باشد یعنی اصاًل  ااقتعد هب خدا  . دا

 سئوال

چگونه خداوند مهربان دلش می آيدکه بنده اش  ، حضرت استاد عزيز  
 درعذاب جهنم باشد و او را نبخشد؟

 جواب

وند جز بهشت ربای بنده اش اراده  نفرموده است یت تکوینی و . خدا عالوه رب هدا

یت تشریعی و ارسال رسل را رب سر راه بنده نهاد ات او را هب به   هشت ربد ولی بندفطری هدا



هيزمش « »َوقُودَُهاالنّاسُ »ميگزيند،  خود راه را کج می کند  و جهنم را هب اراده و اختیارخود

 « (42سوره بقره آيه )، مردم بدکارند 

 .جهنم است هک افعل آن خودانسان است گناه وکفر،آتش گراهن

 مناجات

گان راه توميي، خود، ما را هب راه آور:  الهی   سفره فضل ن این سفریم ما را رب سراگشی تو، ما ب ما گم گشت

          (111عبادت عاشقاهن ص)  .خود نشان 

خت سپس :      الهی    تو دو بار چیه کس را هب جهنم نبری ،  آنکه رد آتش فراق تو سال اه بگدا

 (311بادت عاشقاهن صع )                او را هب بهشت انس و وصال رهنمون گردیدی بار دیگرش چگوهن بسوزانی؟

  

ت آانن هک از خاکشان چشم ربدا  :الهی        
ّ
و دیدگان آن اه را هب آسمان  تیش هب زع

رس دوختی، گر ما شای            .تگی آن ردگاهمان نیست دستمان را رد دنیا و آخرت از دامان ایشان باز مدا

 (13همان ص)



 

ار رحی ! زعزیا      
ّ

ر هب سوی حضرت غف م و بعضی هب سوی حضرت جّبار شدید بعضی را گذا

کاش می دانستیم با ما هب هچ جلوه ای رد آن روز هک هب سوی تو آميي رب خورد     :الهی      .العقاب

 (31حدیث آرزومندیص )                می کنی؟

بِک فَکَیفَ أصبِرُ عَلی فِراِقِ)  من از بیان این سخن رهاسانم،:الهی      (صَبَرتُ عَلی عَذا

ولی همین را می دانم هک رنج اه و مصائب این سرای رغور آفرین با اُنس با تو انچیز می شود، 

ا انس خود را از جان من رب مگیر، رد جیبم سرماهی ای و رد میزانم  ره هچ خواهی از من بگیر امّ

ا می نگرم هک میزان دارم بسیار کریم است              .وزنی نیست، امّ

 (311همان ص)


