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آغاز سخرنانی با حمد و با یاد اهل بیت 

 سم الله الرّحامن الرّحیم ب

  سالمـ ی دوستداران حرضت امام جواداالمئّه ما و همه ـ جّل جالله، و حسنْت اسامؤه. ـم خداوند عال  

ها را اهل شوق فراوان نسبت به یادگرفنت معارف دین مقّدس اسالم و عمل به آن  . ـمتعالی علیه الله

 )صلوات سخرنان و حارضان(. بفرماید، صلوات ختم کنیم 

الحمد للّه رّب العاملین، و الّصالة و الّسالم علی سیّدنا و نبیّنا، سیّد األنبیاء و املرسلین، حبیب االه  

القاسم محّمد )صلوات سخرنان و حارضان(، و علی اهل بیته  احمد ابی  العاملین، املصطفی األمجد املحمود

 ین.الطّیّبین الطّاهرین املعصومین، و اللّعن الّدائم علی اعدائهم اعداء الدّ 

ّم! کن لولیّک الحّجة بن الحسن ـ صلواتک علیه و علی آبائه. ـ فی هذه الّساعة و فی کّل ساعة  هاللّ 

 .و متتّعه فیها طویالً و نارصاً و دلیالً و عیناً؛ حتّی تسکنه ارضک طوعاً، ولیّاً و حافظاً و قائداً 

تعالی علیه. ـ صلوات   الله صلواتالزّمان ـ برای سالمت، خشنودی و تعجیل در ظهور حرضت صاحب

 ختم کنیم )صلوات سخرنان و حارضان(. 

 

 

 ویژگی ناب سه پیامرب 

رائت شد که خداوند عال م ـ جّل  ی »ص« قِ ی مبارکهاز سوره  46ی ی رشیفه آیه  ،ی گذشتهدر جلسه 

ٍة ِذکر ی الّدارفرماید: جالله. ـ می  ها را خالص کردیم با یک ویژگی ناب ؛ ما آن اِنّا ا خل صناُهم بِخالِص 

 یاِد رسا. ()یعنی: با

ینا و آله  علی نبّ تعالی  اللهلوات صـ مقصود، این است که ما حرضات ابراهیم و اسحاق و یعقوب را 

یار است و دگر یار  »با یاد آخرت از غیر خودمان خالص کردیم. متام ذکر و فکر آن بزرگواران،  . ـ معلیهو 

ی یاد ی چه کاری؟ به وسیله ها را؟ به وسیله جور به این مقام رساندیم آن. چه«و دگر یار و دگر هیچ

گوار، یاد دائم مرگ و قرب و قیامت و بهشت و دوزخ را عنایت کردیم  آخرت. به آن حرضات، آن انبیای بزر 

ها از هر چیزی که مصداق دنیا باشد، از هر کاری که برای دنیا باشد  ها از دنیا خالص بشوند ]و[ آن تا آن

 و از هر حال و صفت و نیّت و عمل و گفتاری که بوی دنیا بدهد، پرهیز کنند. 
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 باره صحبت کنیم. آخرت. باز هم در این یادر بحث به همین مناسبت وارد شدیم د

 

 

 اثر یاد آخرت

فلت  شود، از غ  ن مقام به او مرحمت می ایاگر کسی به مقام یاد آخرت برسد، به هامن مقداری که 

 شود.شود، اهل بیداری معنوی میشود، اهل ی قظه میشود، اهل توّجه می خارج می

« حرضت فرمودند:  ا لنّاُس نِیاٌم، ف اِذا ماتُوا انت ب هوا.ان خوابیم. »مها، در معمول زندگیمعمول ما، آدم

ستشان خربدار می »مردم خوابند. وقتی که مبیرند، بیدار می  شود که آخرتی هست ]و[ این  شوند.« تازه ش 

ی آخرت بیان  درباره  . ـمتعالی علیه الله صلواتـ هایی که اولیای االهی، مثل انبیا و اهل بیت حرف

ها را اند یا خود خداوند عال م ـ جّل جالله. ـ مستقیامً در کتب آسامنی فرموده، همه، حق بوده. اینکرده

 کنند.ی وجود حس می بینند، با همه دیگر با چشم می 

کسی است که قبل از مرگ، آخرت را ببیند، به آخرت فکر کند، به یاد آخرت باشد. با یاد   ،اّما مرد

های درونی خودش، چه اعامل  برای هر حرفش ـ چه اعامل و گفته   ]و[  برای هر کارش  بگیرد،انس  آخرت  

ی اخروی داشته باشد؛ یعنی: هیچ کاری نکند، هیچ حرفی نزند، هیچ  های ظاهری خودش ـ پایه و گفته 

ای آخرت  آید، بر ها را ترک نکند، مگر به یاد آخرت. هیأت میاعتقادی را کسب نکند یا هیچ کدام از این 

خواند، برای  خواند، برای آخرت بخواند. مناز اّول وقت میآید، برای آخرت نیاید. مناز می بیاید. هیأت منی 

ی انسان مناز آخر وقت است.ـ  ، برای آخرت،  خواند ـ چون گاهی وظیفه ر وقت می آخرت بخواند. مناز آخِ 

  ، وکار در رشایط خاص است اش ترک کسب کند، برای آخرت باشد. وظیفه وکار میبخواند. کسب   وقتاین  

زند، برای آخرت نزند. این  زند، برای آخرت بزند. این حرف را منی برای آخرت ترک کند. این حرف را می 

 شود یاد آخرت.می

 

 

 انواع افراد نسبت به یاد آخرت

ٍة ِذکر ی الّداراِنّا ا خل صناُهم بِخالِ شان اهل یاد آخرت بودند. ی زندگی«همیشه »بعضی افراد در  .  ص 

عمرشان به یاد آخرتند؛ مثل خیلی از علامی ربّانی در طول تاریخ. بعضی افراد   «تربیش »بعضی در 
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  ولی ؛کنندخودجوش، به آخرت فکر می  وافتند یا خودشان به صورت اختیاری به یاد آخرت می «گاهی»

 افتند. هیچ وقت منی  ،تر مردم اصالً به یاد آخرتبیش 

ی شام تا حّدی  شاءالله همه ان  « ها روی میز است.گزینه »؟ گفت: مباشی مخواهیدسته می  از کدام

  : خواهیم ُشل کنیم و اُفت کنیم یا نهم بسنده کنیم یا می ک اهل یاد آخرت هستید. به همین مقدار 

ی همههی شاءالله به لطف اال آرام ان آرام ،تر پیش برویم و یاد آخرتخواهیم سفت بشویم و محکم می

 ؟ را فرابگیرد مانزندگی

کردند که یاد آخرت از جلو  ی خودشان قرب فراهم می چه بزرگانی در طول تاریخ داشتیم که در خانه 

 دیدند.کردند، قرب خودشان را می هر وقت به آن قسمت خانه نگاه می !ها دور نشودچشم آن 

 

 

 ختم قرآن کرد! 6000بانویی که در قربش 

الله تعالی علیه.  سالم ـ بانوی بسیارعزیزی است از نوادگان امام حسن مجتبی  ،هابزرگان این یکی از 

ی خودش قربی تدارک کرد. در خانهخاتون در کشور مرص زندگی می. نفیسه « سیّده نفیسه»به نام خانم    ـ

  ،ه بر هزاران مردشود. زنی ک مردش هم به این راحتی پیدا منی !شود؟ها پیدا میاز این زن  !دیده بود

رفت در قرب خودش رشف داشت و دارد. ایشان هر روز می  ،بلکه بر میلیاردها مرد؛ رشف داشت و دارد

 !ختم کامل قرآن 6000 ؛ختم قرآن کرد در قرب خودش 6000 ،اقلخواند. حدّ ی خودش قرآن می در خانه

  و تر باشیمکنیم. خیلی مؤمن آن هم در ماه رمضان یک ختم ،سالی یک بار ،خیلی از ماها هرن کنیم

شود سالی روزی یک جزء. می ؛ماهی یک ختم قرآن ،امن ورود کرده باشدیهاعشق قرآن تا حّدی در دل

تا  50 ،ماه 12در  سال رضب 50سال بعدش زنده باشیم،  50 ]و[ ی بلوغ هم رشوع کنیمتا. از لحظه 12

 شود.تم قرآن می خ 700ـ  600 ،تا 12

یعنی ماهی چند   ؛ختم قرآن کرد 6000 ،اقلحدّ  ،ی خودشآن هم در خانه  ،رب خودشاین خانم در ق

آن هم   ـ ؛  نگاه به خودمان نکنیم.  !کردندهر روز یک ختم قرآن می  ، بعضی بزرگانـ  .، حّداقل کردهختم

 ی خودش.در قرب خودش در خانه
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دنیا، شیاطین،   ]و[ است معموالً به یاد آخرت ، طبیعی است چنین کسی معموالً به یاد مرگ است

کارش با یاد   و  رس  ، فریبش بدهند. این ، توانند به این راحتیمنی  ،هابرق، مردم، اینوّماره، زرقا نفس 

 آخرت است.

 

 

 خوابیدند!شهدایی که در قرب می

کردند. خوابیدند، گریه می رفتند به قربستان، در قرب خالی می هر هفته می  ،هااین  ، بعضی شهدای ما

 گویم.ها را می ی یکی از این من خاطره

ی هر هفته  صبح جمعه»کند: نقل می . ـ رحمت خدا بر ایشان « ـ ریف  ص  شهید عبدالرّسول »رفیق 

زد.  خوابید و با خدا حرف می می  کرد، داخلشرفت یک قرب خالی پیدا میرفتیم قربستان رضوانیّه. می می

ها هم جوان بودند دیگر. ایشان دیگر امامزاده  این  !«ـ شداز ته قربستان شنیده می   ،اشّجه و ناله ضصدای  

اّما   ،ظاهر بود زمان با امامِ اتون همخگرچه نفیسه ا .در دسرتس هم نیست  زمان با امامِ هم ، ستنیهم 

بعد   ؛ آمد بیرونساعتی بعد می ـ امام در مدینه یا در عراق.   [و]بود امام در دسرتس او نبود. او در مرص  

به خودش  !ـ   خب آقارسول  ـ  اسمش عبدالرّسول بود.  !ـ گفت که خب! آقارسولمی  ،زدبه خودش نهیب می 

ت را جمع کن که  حواسّ   ،روی فکر کن مرده بودی. یک بار دیگر زنده شدی. حاال که داری می  ـ  گوید.می

 « دیگر مرتکب گناه و اشتباه نشوی.

 

 

 !قربستان در زندگی تصویراستفاده از 

وقتی   ی گوشیصفحه ، بکنید  تانی رایانه صفحه   بکنید  تانرایانهدر  تان،  عکس یک قربستان را در گوشی

 یک قربستانی که بوی مرگ بدهد.  ؛کارتان تان، دیوار محّل بزنید به دیوار خانه  ، نید تابلوبک ،شودمیوا

در  یاد پارک و تفریح و لّذت است.  ؛افتداصالً یاد آخرت منی ،کندها آدم نگاه میبعضی قربستان  ]به[

 ؛دهدرت منی بوی آخ  ،دهداصالً بوی مرگ منی   ،رودجوری است. آدم می هایش همینبعضیهمین قم هم  

ِکیف    ،کنندجا بازی می د آن رونها اصالً مییاد آخرت بیفتد. بعضی  ]تا[  مگر یکی چقدر قلبش آماده باشد

 بسکتبالی بزنند، تابی سوار شوند، با هم گپ بزنند.  ،کنندمی
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ی اّول  صفحه  ،اتعکسش را بگذار در گوشی . تو را در فکر فروبربد ،کنیقربستانی که نگاهش می 

  های قرب   ؛پُر   هایقرب   ، خالی  هایقرب   ؛ ی قربستان بیاید باالصفحه   ]را[،   اتکنی گوشیات کن. روشن می گوشی

 مت بزن. شده. جلو چشخراب

 

 

 دهند!یی که بوی مرگ میهاحضور در قربستان

ها عجیب  اند و مردهها خیلی خلوت ن که قربستان مخصوصاً اال  ؛قربستان برود ، تندمؤمن باید تندبه 

  ه اگر البتّ  ؛ ...ها وااّل مجالس دینی و قربستان  ؛ روندجا میهمه  ،چون کرونا است. مردم ؛اندتر شدهغریب

کار   اصالً گاهی برود ی ورود بدهند. بعضی جاها تعطیل است.باز کنند و اجازه  ها را[]قربستان 

کنیم.« تو نرو. مخاطب  سکته می  ، آقا! ما برویمها را انجام بدهد. »حاجها و شهیدعبدالرّسول نفیسه سیّده

 راهکار خوبی است.  ، این  ،تواننداّما کسانی که می   ؛ما چنین کسانی نیستند

 

 

 یاد قرب در تاریکِی هنگام خواب

  ،برند. مرگمان را می رویم بیرون یا جنازهجا زنده میهیچ کدام از ما خرب نداریم از اینمرگ هست. 

 قدر نزدیک است. این

 ها فکر کند.آدم به این ؛ها فکر کندآدم به این

ی نامه یک جورهایی وصیّت   ]که[   یک کتابی دارد   الله تعالی علیه. ـ رضوان  ـ  آن عامل عارف    ، مرحوم پدرم

  !«پرسم  ؛پرسم»اّما کتاب را برای همگان نوشته.    ؛استبنده    ،اخالقی ایشان به بنده است. مخاطب ظاهری

]در آن وقت،[   «قربت را به یاد آور. ،در هنگام خوابیدن » :نداهجا نوشتآن  اند.همه؛ اّما مقصود، است

خوابد. روح از بدن دارد جدا  می ]در آن[  یک قرب بزرگ و این هم    ؛شودشود، مثل قرب می تاریک می  ،خانه

 ن.به مرگ فکر ک  خردهیک «برادر مرگ است. ،خواب ؛امل وت  ووُم ا خُ لن  ا  »شود. فرمود: می

ها را از شام جدا  خوابید، مِن خدا روح فرماید: وقتی میدر قرآن می  . ـجّل جالله ـ  مخداوند عال  

  ؛میرند دیگرها در خواب میلذا خیلی  ؛گرداندبرمنی را گرداند، بعضی دیگرکنم. خدا بعضی را برمی می

گویند شود که اصطالحاً میارتباطش کاّلً قطع می  ،ی دومرود، در مرحله می ،گرددروح برمنی :یعنی
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دیگر ارتباط تقریباً کامل   ، اّما در وقت مرگ ؛ . در خواب باز یک ارتباطکی هست بین روح و بدن «مرگ»

 ها فکر کند.شود. انسان به این قطع می

 یم. جوری یاد مرگ کنچه  ! ]که[اش را تا حاال گفتم هاچند منونه 

 

 

 راهکار حفظ از گناه

ن ا کَث   ِمن ِذکِر االا فرمود: »  تعالی علیه. ـ  الله  صلواتـ  امیراملؤمنین   عِص   ِخر ةِ م  کسی که زیاد    ؛ هتُ ی  ق ل ت م 

 شود.«اش کم می یاد آخرت کند، نافرمانی

 تیم  تیم با فالن   فالن  ، جا استجا با فالن الن فُ نشینم فوتبال نگاه کنم. فوتبالِ ولش کن. می»گوید: می

مناز را   ، شو ولش کن فوتبال را. پا »گوید: می  ،یاد آخرت ،افتدور یاد عذاب ترک مناز می از آن  «.است

وقت   !بابا»کند. به او بگویی: نشیند فوتبال نگاه می افتد، می یولی کسی که یاد آخرت من «؛بچسب.

در   ،فرق اّولی با دومی  «چه شد؟  ،قدر خواندیمبرو بابا! این»گوید:  می  «،شود.دارد قضا می  .منازت است

 دلش یاد آخرت نکرد. در ، دومی نیفتاد ؛یاد آخرت افتادبه ست؟ اّولی یچ

  ؛ ]چون وقتی[ کنمآقا! من دیگر به کسی خوبی منی گوید: »حاجمی  رسش کاله گذاشته شد. کسی

گفت، باز یک این را می بود ]که[ ر اروپاییر یک کافِ اگ  ؛رسم کاله گذاشت.« خب ،طرف ،خوبی کردم

تا این فکر را شیطان   : یعنی ؛کنداّما مؤمن چنین فکری منی   ؛معلوم است عقلش کم است  همچیزی. این 

او خوبی   " به"او خوبی کردم؟ من  "برای"من مگر »گوید: کند. می به دل او بیندازد، زود یاد آخرت می 

ببین یاد  «بدی ببینم. هیاگرچه  ؛کنمی نکردم. از این به بعد هم خوبی میاو خوب "برای" من کردم.

از رصاط مستقیم خارج   ،کردسقوط می  ،گرنهو  ؛نگاه داشتراه در  ،این را رس راه نگاه داشت  ،آخرت

ست. طرف تو  ا طرف تو خدا  نیست؛ ن شخصطرف تو آ  . است عجیب  !ها ، این است شد. یاد آخرتمی

که ندانست. او عذاب خودش را  ،تو کاهش عذابت است. حاال او قدر ندانستبهشت است. طرف 

ن نیکی بشود. به او  هز بیند. حرضت فرمود: »ملعوٌن، مورد لعنت است، بدبخت است کسی که رامی

ست.  هاو مورد لعنت است. ولش کن. تو فهمیدی او مورد لعنت  ؛ به تو بدی کند.« خب ،خوبی کنی

ام خوبی به زنم خوبی کردم، بدی دیدم. به بّچه  ؛ ]چون[ کنمدیگر خوبی منی  آقا! منگوید: »حاجمی

شامرند ها می... .« بعضی،بدی دیدم. به همسایه خوبی کردم ،خوبی کردم فامیل بدی دیدم. به ،کردم
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ور جها را باید چه این ؛ افتند. خب شان می یهایاد درددل ، بینندرا که می  ،آقاهاحاج  ، دیگر. مخصوصاً ما

 یاد آخرت.  ؛همین است ،دوباره کشاند؟ با یاد آخرت. تنهاراه کردنِ به خوبی

 شود.می  اش از خدا کمهر کسی زیاد یاد آخرت کند، گناهش، معصیتش، نافرمانی

 

 

 راهکار محشورشدن با شهدا

شور  آیا کسی با شهدا مح  ]آمده است[. ـ   در حدیث دیگری! ـ ]این[  اللهیا رسول: »بعضی عرض کردند

برای   است خوبشود؟ خیلیبه او بدهد. می خدا ولی مقامات شهدا را  ؛شهید نشود :یعنی «؛شود؟می

ه او  اّما مقام شهید حججی را ب  ؛رسند، مقام شهادت داده بشود. شهید نشدهکسانی که به شهادت منی

تان،  اجرا هست در زندگی، قابل فرمودهکه حرضت  ببینید راهکاریشود؟ سؤال کردند. حاال . میبدهند

دانیم قرار است شهید  در اختیار انسان نیستند. ما چه می   ،خودشان  ،روید؟ بعضی از راهکارهادنبالش می 

روز  کسی که در هر شبانه   ؛ انسان است. حرضت فرمودند: »بله  اّما بعضی راهکارها دست خود  ؛شویم یا نه 

 بار. 20 ؛ بار یاد مرگ کند.« 20

اش در حال جنگ است،  شود. او شهید زنده است. چرا؟ چون همه شهید هم رد می مقامش از  ،این

گوید. شوخی افتد، دروغ منی یاد آخرت می «جا دروغ بگو.این»گوید: هاد است. نْفسش میدر حال جِ 

 جنگد.دارد با نْفس می  .نیست که

آنچنان به او   ، روانی ار خاّص فش ، آدم اگر خودش را در اختیار نْفس بگذارد آورد.پدرش را درمی  ،نْفس

  ؛ شدم.« خب آرامقدر آقا! این»حاج گوید:[؛ ]بعد میدهدمی  «فحش بده.گوید:[ »]نْفسش می آید. منی

  ینا ؛پایین آمد. نْفس گفت ،کند؟ چون طغیان نْفس آرامش واقعی نیست. چرا احساس آرامش می  ،این

 هم انجام داد. 

گوید: شوی؟ می چه می   ، ت کنمل  وِ   «ومل کن.»گوید:  کار کند؟ میهخواهد چمی   ،شام فرن را فشار بدهی

احساس   ،احساس راحت ، کند؟ آزادیچه می  باال. احساِس  مرتْ  10پرد کنی، می ول می  «ببین. ؛ول کن»

 آرامش. 
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خواهد پدرت را می ؛ترکدانگشتت را از روی نْفست برنداری. نْفس دارد میاین که  است اینهرن، 

  ، ولی تو نه. هر روز ؛شودمتام می  . یک بار ؛جنگدرود مییک بار می  ، . شهیدیبجنگ آن  ید با با دربیاورد.

 مان همین است. لحظهبه لحظه چون. !بار نیاز داریم ها 20بار. بیش از  20 ،اقلحدّ 

روغ  نکند د .باید با نْفسم بجنگم ،گویمخدمت شام می ی کهتک جمالت و کلامتن بنده در تکاال 

نکند غیر واقعیّت را به نام واقعیّت به کام شام   ،نکند عمداً غلط بگویم، ی بگویمینکند ریا ،بگویم

 بنوشانم.

 دهدی کامل می ست که به ما قدرت و انگیزه ی آقا! این چدستت را از روی نْفس نباید برداری. »حاج 

  .ومل کن. آزادم بگذار "گوید: می  ،دخواهد دربرو می آناگرچه  ؛ این دست ما روی فرن نْفس بایستد ]تا[

 ه دارد. اتواند نگیاد مرگ، یاد آخرت. این تو را می ؟«"گوش کن. م،هر کاری گفت

  ؛ به جا مبانکه دیگر مغزت دستور ندهد به بدنت که این مثل این  ،اگر یاد آخرت را از دست دادی 

انسان دستش را از روی ترک   ،رود کنار. یاد آخرت نباشدانگشت می باقی مبان؛ ، انگشتت که روی فرن

 شود.دارد، دچار گناه می گناه برمی

 

 

 اِحیای یاد آخرت در فرزندان

منازی را بگو. چرا  مان منازخوان بشود؟« بابا! آثار اخروی مناز و بیکار کنیم بّچه آقا! چه»حاج

های ما از آخرت اکَث جوان  !دانند؟های ما این چیزها را منیگوییم. چرا بّچه این چیزها را منی  !گوییم؟منی

گوید: می  .ساله  هجده ـ بیست دخرت ،سالهبیست مادرشان است. پرس ]و[  غافلند. اّوالً تقصیر پدر

خمس   «خوانی؟چرا مناز منی   !دخرتم  !پرسم  !آقاپرس  !دخرتخانم»گویم:  خواند.« می ام مناز منی آقا! بّچه »حاج

برای چه  »  گویم:آقا! برای چه بخوانم؟« میگوید: »حاجخواند. می منازش را منی   !؛ ]حتّی[ها،  پیشکش   ...و

داند آثار مناز را منی   ،چه شد؟ کجا رسید؟« ببین این  ، گوید: »برای چه بخوانم؟ بابایم خواندمی  « نخوانی؟

جلو  ، متام. آثار ترک مناز در ذهنش نیست .دررفته دیگر ،گوشش خوردهیک بار به حاال  ،داندیا اگر می

این آثار را در دنیا و   ، بخوان. اگر بخوانی ؛ شو پا !پرسم»نه.  ]که[ اّما یکی هم هست  ؛ چشمش نیست

شود. تر میشود. آرامشت کاملتر مییّتت بیش شود. معنویّت و مادّ ات زیاد میروزی   :برایت دارد  ،آخرت

 «شود.بهشت به تو داده می برکات 
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گوش  ولی  ؛هآن را هم گاهی بخواند البتّ  ؛ی قرآن را بخواندحاال الزم نیست منت عربی حدیث یا آیه 

 .ولوهای کوچبّچه   ]به[  حتّی  ؛زبان خودش  به  به او انتقال بدهد  ،بخواند این معارف را  ،کند این معارف را

  !؟ها ،مناز کامل ؛ خوانندچقدر قشنگ مناز می  ، سالهشش ـ هفت  هایبچه بعضی این دخرت ددیدی

دارد با خدا حرف   خواند، واقعاً ن که دارد مناز می اال  ،سالههفت ی مطمنئ است این بّچه  ، یعنی انسان

بیند. این بّچه  جوری آدم می های اینباالتر است. بعضی بّچه  ،مقامش از فرشته  ،واقعاً آن لحظه ،زندمی

جوری نیست؟ او که  چرا دخرتعمویش این ؟رودروی غلتک مناز دارد پیش می ]و[  جور به مناز افتادهچه

در عمرش یک بار  ،ش استسنّ  ،سه برابر این ـ  اش که دودخرتعّمه  چراتر است. از این هم بزرگ !تازه

زیر زبانش    ، ی منازهمزّ   ،ند. ایناهیاد آخرت را داد  ،ها ندارند؟ به ایناین بّچه چه دارد که آن   ؟مناز نخوانده

 از بّچگی شنیده.  « ]این را[ها را دارد.این خوبی ،مناز»جور؟ نشسته. چه 

  ، معزیزامنان. اگر این کار را کنی ،امنیهابّچه ]در[ هم  ، حیا کنیمخودمان اِ  درهم باید  ،یاد آخرت را

 گیرد.اش را می خودش روزه  ،خواندخودش مناز می

قم. بابایش   گیرند کّل ماه مبارک را وسط تابستانِ ساله روزه می  هشت ـ نه  بعضی این دخرتهای

« !برمآقا! من از روزه لّذت میگوید: »حاجمی  «؟!گیری دخرتمچرا می»گویم:  گیرد. میدخرت می  ؛گیردمنی

  ؛ زند. خبزیباتر حرف می ،بینم از بعضی مبلّغینمی ،زندحرف که می «ری؟بچرا لّذت می»گویم: می

ها را از  چه  ،نگیری .آیدها گیرت میچه  ،روزه بگیری»یا کس دیگری به او روزه را جا انداخته.  این مادر

 .«دهیدست می

هر چه   «نیست. ؛نگرد .نبود .گشتم »یاد آخرت کن. راه دیگری نداریم. جای دیگری نرویم. گفت: 

 هست، یاد آخرت است. 

یاد   ؛ ها یاد خود خدا هم رویشان اثر داردآن  ،تری از معرفت برسندکسانی که به مقامات عالی  ؛ بله

،  اند. اینهای استثنایی . آدم وندذات خدا و صفات خدا  ،نه فعل خدا که آخرت است. خود خدا  ؛خود خدا

همه    ، دستی استم د    ،اّما یاد آخرت  است؛  های معمولیانسان   فراتر ازتر و خیلیشیرینخیلی   راهکارِ   یک

 . چیزی دور از دسرتس نیست  ، شود داشته باشندمی
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 مقدار یاد آخرت در قرآن کریم

جهنّم.  بهشت،  جهنّم. زنند. بهشت،ماشاءالله از آخرت حرف می الی  []  لذا قرآن و اهل بیت

ی همین دو موضوع  درباره  ـ گفته شدهـ قرآن کریم  سوم آیاتحدود یک ، جهنّم. بهشت، جهنّم. بهشت

  ، بد است. این مسأله ،این کار .خوب است ،این کار» :گویدمیسوم دو !سومیک  !بهشت، جهنّم :است

خواهد بکند آن دوسوم را وارد زندگی مردم که می «ماجرایش آن است. ،آن مسأله . رایش این استماج  

نوا و  ا ا ذین   ال    اِن گوید: »کند. هی می می  ]هستند،[  آیات معاد ]که[ سومی آن یکبه وسیله  ،قرآن کریم م 

عبارات   هب  ؛« ست.ا ها نهرها جاریشوند که از زیر این بهشت میهایی وارد بهشت  ع ِملُوا الّصالِحات

 نه.  .گوید مناز بخوان، مؤمن باش، دروغ نگومنی  فاً مختلف. رِص 

فهمد خیلی جاهایش را. این  ات بگو خب بخوان عمل کن. اّوالً منیجلو بّچه  گذار رساله را برندار ب

. به  ه اوروایتش را هم بگو ب [و] کنارش آیه  ،اطاّلعات که نوشته نشده. اگر هم گفتیکم  برای انسانِ 

 خودت هم بگو.

وغریبی که کسی از  م بسیارعجیب قرب است. یاد آن عال   مشای که اسمرگ. یاد آن چاله  یاد .یاد آخرت

هایی مثل  هایی هم که به برنامه بسته شده. این ،ای باز شدهای لحظه گاهی یک روزنه  نیاورده.  ، خرب آن

بعضی   اند، دیده. اگر هم نداهبرزخ را ندید ،هاروند، اینها میو امثال این  «زندگی پس از زندگی»

بسا بر طبق بعضی روایات  چه ـ  برزخی که قرار است  .اند[]دیده یک روزنه  اکَث در حدّ حدّ  ؛نداهدید

چندصدهزار سال   ـ  بپذیرد.  کسی این مبنا را  کنم. حاال اگربنده استفاده می  :یعنی  ؛بشود استفاده کرد

آن   ، اقلحدّ  ها فکر کند؛ ، یک کم به اینآدم خواهند ما را بربند؟ ست؟ کجا می ی این برزخ چ ، طول بکشد

بعدش هم سه  ؛!وغریب قیامت. پناه بر خداصحرای عجیب  ؛ بعد از آن،اش وارد شدهچیزی که درباره

 . ا عراف بهشت، جهنّم، :معال  

ها بخواهید  سخرنانی گوش کنید. از سخرنان  ،کتاب بخوانید  ،بارهها فکر کنید. خیلی در اینبه این 

شود بخواند،  شکلی میهای اینها حرف بزنند. اگر کسی هست برایتان آیه و روایت بارهاین برایتان در 

 د. یجهنّم بخوان ی درباره یک روایت  ]و[ ی بهشتبگویید یک روایت درباره  ،هر روز زنگ بزنید

تان  زندگی ،نخواهید ]و[ کند. بخواهیدتان تغییر می زندگی ،نخواهید ]و[ بخواهید]در این صورت،[ 

کنند با  خیلی فرق می  ،شوندهایی که با این فضا بزرگ میکند. دست خودتان نیست. بّچه تغییر می 

  ،کند. حتّی اگر آن بّچه نخواهد عمل کندشوند. خیلی فرق می هایی که در این فضاها بزرگ منی بّچه 
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]و این   شنیده این معارف را  ترکمای که نشنیده یا خیلیشود تا آن بّچه اهل عمل می ،تربسیاربیش 

  «چرا نخوانی؟»گویم: ؟« می!آقاگوید: »برای چه مناز بخوانم حاج جلو چشمش نبوده. می مطالب در[

کجا رسید؟« ببین دنبال چه دارد   ،گوید: »بابایم خواندانگیزه ندارد. می  ببینگوید: »چرا بخوانم؟« می

اّما اصلش اخروی   ؛ یک آثار دنیوی هم دارد. آن را هم بگو ،مناز ؛دنبال اثر. خب  ،گردد. دنبال فایدهمی

 . طور اعامل دیگراش. همینرکش را هم به او بگو با آثار اخروی هست. ت  

 

 

 روش ورود یک عارف بزرگ به حرم مطّهر

رضوان خدا بر او. ایشان اواخر عمر   .پرور راآقا سعادتشیخ علی آ الله خدا رحمت کند حرضت آیت

شد حرم بروم، به حرم که  فرمود: »آن زمانی که می می  [.]حرضت معصومه مرود حر توانست بمنی

 :خواندماین بیت را می  ،رسیدممی

 رون چه کردی که درون خانه آیی؟که تو در بِ /  م ندادنده  به طواف کعبه رفتم، به حرم ر  

 اّما با رشمندگی.« ؛شدموارد می]بعد[ 

ی  که مورد توّجه خاّص اولیا  ،گویدلم و عرفانش شکّی نیست. او می گوید؟ ایشان که در عاین را که می 

 عرفانی را تربیت کرده.ـ  تعدادی از بزرگان معنوی ]و[  است االهی

  ،بحث آثار است  ، . بحث معنویّت است«رون چه کردیکه تو در بِ»گوید؟ بیند؟ چه دارد میچه می 

 بحث آخرت است. 

 ،با رشمندگی  ؛شودوارد می   ،چون دستور است  ؛ ]اّما[دهد که وارد حرم بشودمنی به خودش این اجازه را  

 با رسافکندگی. 

  . ـ ،اشلغوینه به معنای  حاال این ـ  اندازد پایینرسش را می  ، تر از بزغالهیکی هم عین بزغاله یا کم 

شود. هر روز. چرا؟ چون  ور خارج میاز آن  متاماعتنایی  با بی  ،شودوارد حرم می،  اعتنایی متامبا بی  :یعنی

اگر مسیر کارمان بود؟« اگر به این    ،آقا! پس نرویم از حرماش است. »حاج مسیر خانه   ،مسیر کارش است 

گذاری.  رشمنده باش. یعنی بفهم کجا پا می ،خواهی هم برویمی  ،روی، سعی کن نروی. اگر نه نیّت می 

امام   چه حرمی؟!. [] آید با مادر مقّدسش حرضت مسیح میآیند. ها میجا که اگر بدانی این
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اعتنا وارد  ]بی  ، ها را که ببیندانسان اینالله تعالی علیه.  صلوات .آیداش می برای زیارت عّمه زمان

 شود[.منی

یا   « چرا وارد شدی؟»گوید: خواهند جواب بدهند؟ خدا میآن دنیا چه می  ، وقتی وارد بشوند ،بعد

  «چرا به این شکل و ترکیب وارد شدی یا به آن شکل و ترکیب وارد شدی؟»  «؟چرا وارد نشدی؟»گوید:  می

 . یمولی یک کم رعایت کن  ؛حاال کسی ُشل نشود .ها!. حرم برویم !خیلی مهم است ها

ن  من اال   ، خانم  ]این که[   باشد؛   ن خانماییاد نگاه    ،؟ کسی که یاد آخرت باشدافتدبه این فکرها می  ی  ک 

« ؟کندکار دارم خانم چه نگاهی می آقا! من چه نگاه مهربان دارد یا نگاه خشمگین دارد. »حاج  ،وارد شوم

تو منُرده   ،ت تأمین است. اگر خشمگین نگاه کندر  و  آن   ، آثار اخروی دارد. اگر به تو مهربان نگاه کند  ؛خب

خشمگین    ، آقا! مگر حرضت معصومهخوری. »حاج شوی، چوبش را می خوری. وارد برزخ می چوبش را می 

  !؛ ]بلکه فقط[ حال که محال نیست. بحث من بازکردن مثال نیست هاکند؟« حاال فرض مُ هم نگاه می 

 خواهم مثال بزنم. می

با شهدا محشور   این  ، رگ را به یاد بیاوردبار م 20روز کند. کسی که هر شبانه ببین یاد آخرت چه می 

  ، دو روز ،یک روز ،تر است. شهید سخت  ،کارش از شهید :کند. گفتیمچون مثل شهدا عمل می  ؛شودمی

این هر روز باید بجنگد. یاد آخرت  ؛ ]ولی[شود دیگرشهید می ،جنگدیک سال می ،یک ماه ،ده روز

 . از خواب پانشده  «.روزی از نو ؛روز از نو» ،شودباید با نْفسش بجنگد. هر روز صبح پا می   ،افتدمی

 

 

 یاد آخرت در خواب!

به مناز ]فکر ها در خواب هم داند. بعضیکنند. خدا میها در خواب هم به مناز فکر میبعضی

  ]هم به یاد آخرت هستند[؛ در خواب ]که[ آخرت در وجودشان غلبه دارد قدر این یاداین  کنند[.می

ند و در نتیجه به یاد مناز صبح  امگر این که در خوابشان یاد آخرت ،شاید شبی نباشد بخوابند :یعنی

ها مناز شب و مسائل  . بعضی !روشنش است هاخیلی   صداقِ م  !تازه  ،نکند قضا شود. مناز صبح  یند ]که[فردا

 بس باشد.  خوب.انسان به آخرت هی فکر کند. خیلی م. دیگر ه
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  از امام جواد دنیوی تاحاجخواسنت 

شهادت آن   ، القعده که نزدیک است، طبق نقلر ماه ذی . آخِ []  ه برویم محرض امام جواداالمئّ

 تعالی علیه.  الله  صلوات .حرضت است

ها یاد آخرت بودند و به یاد آخرت به  این شام بفرمایید ،کسانی که اقدام کردند به کشنت آن حرضت

 ؟ یاد دنیا و عشق دنیا ]به[ رصفاً  ؛این کار پلید اقدام کردند یا نه 

  ،ی اشک بدهداجازه  ،شاءالله آقا نگاهامن کند ان  ؛یک عرض توّسلی کنم   ، من برایتان تاریخ بخوانم. اّول

 است دیگر.  «جواد»آقا وارد بشویم. اجازه بدهد ما به  ،معنوی ]بدهد[ی حال اجازه

هایی که زن هایی که مشکل خانوادگی دارند، آنهایی که بدهکارند، آناین :جا بگویمهمین

 ،هان به خطر افتاده و امثال این یشاهایی که آبروخواهند، آن خواهند، بّچه می خواهند، شوهر میمی

 دهد.عجیب. عجیب جواب می  ؛دهدمی عجیب جواب؛ هدخیل ببندند به جود امام جواداالمئّ

بن رسول الله، یا حّجة الله علی  ا الجواد، یا ها التّقیّ جعفر، یا محّمد بن علی، ایّ  الّسالم علیک یا ابا

ستشفعنا و توّسلنا بک الی الله، و قّدمناک بین یدی حاجاتنا، یا  ا خلقه، یا سیّدنا و موالنا، انّا توّجهنا و

 عند الله، اشفع لنا عند الله.  هاً ع لنا عند الله، یا وجیاً عند الله، اشفهوجی

 

 

 ی امام جواد روضه

 گاه کاظمینالّسالم ای قبله  / د جان را به راه کاظمینر  دل ب  

 !ای وای من ،همرست شد قاتلت ! /ای وای من  ،زهر کین شد حاصلت

  و جعفر بن مأمون   (ملعون عبّاسیی پلید و  خلیفه)  م ِص عت  آمده که مُ   «هالوصیّ اثبات »در کتاب رشیف  

خلیفه    هم خود  ،این دو نفر(،  را کشت،  پدر امام جواد،  امام رضا  ،ر پرس مأمون، که مأمون فجع)

از هر راهی  ،دنبال راهکار بودندبرای کشنت امام جواد ،هم جعفر که به او خیلی نزدیک بود]و[ 

 رشوع به استفاده کرده بودند.

ست؟ همرس امام  یالفضل ک الفضل. امّ امّ  :آمد پیش خواهرش ، پرس مأمون ،جعفر یک روز  که تا این

 جواد است. مأمون دخرت خودش را به امام جواد داد. حاال برادر این خانم آمده پیشش. 



 

 
 16آقا بنیسی دربارۀ »یاد آخرت«، ص جلسۀ دوم سخرنانی حاج

زهر بده،   ،الجواد محّمد بن علیّ  ،بیا به شوهرت !باره حرف زد. گفت: »اّم الفضلالفضل در اینبا امّ 

 و را.«بکش ا

اّما به   ؛ آقا را دوست داشت «، هالوصیّ اثبات»طبق نقل  ،الفضله امّ البتّ  ؛از دشمن خانگی استفاده کرد

امام جواد از خانم دیگری  ـ دار نشد.بّچه  ،که از امام جواد یکی این :خاطر بوددو جهت از آقا آزرده

دید امام جواد به آن خامنش توّجه  میکه  این و یکی هم . ـبه دنیا آمدامام هادی ]و[ دار شدبّچه 

 [کندمی ]  به او به صورت خاص  ؛ ]بلکه[ نکند  ]ابراز عالقه[  الفضلکه به امّ   نه این  ؛کندمی ابراز عالقه    ،دارد

جوری است  آدم این   .دار نشده بودی امام جواد گرفته بود. خودش بّچهلذا در دلش کینه   ؛الفضلاز نظر امّ 

 یاد آخرت نباشد.  [به ، ]اگردیگر

خیلی دوست   ؛امام جواد یک نوع انگوری دوست داشت ؟چه کرد .ه ااّل اللهالفضل قبول کرد. ال اال امّ 

اّما   ؛انگور محبوب امام جواد را به امام جواد آورد. آمد این «انگور رازقی»گویند به آن می  ، ]که[داشت

معتصم عبّاسی. این انگور    :ه فو به دستور خلی ،جعفر ،آن انگور را زهرآلود کرده بود به پیشنهاد برادرش

زهر در بدن آقا رشوع کرد به تأثیرکردن. قربانت   ،که میل کردندهمین  ،آقاجان.  امام جواد  ورا گذاشت جل

 سن.  ساْل  25 . نّی نیست کهسن دارد. سِ  ،سال 25کاّلً  . امام ما ترینجوان  !بشوم

 تو گواهی که چه آید به رسش  !هاال باراِ  / اش قتلگه و همرس او قاتل اوخانه

 است پرش همرس سنگدل او بشکسته  / ولی ، همرس مرد برایش پر و بال است

رشوع کرد  ، ز این کارش پشیامن شدالفضل اکه حرضت انگور رازقی زهرآلود را خورد، امّ  بعد از این

 کردن.گریه

  شبیه کربال ،بعضی جهات دررای امام جواد ماج   !ال یوم کیومک یا اباعبدالله :جا گریز بزنمهمین

الفضل به امام جواد زهر داد، آقا مسموم شد جا اگر امّ این  :اش را بگویمهایی دارد. یکیاّما تفاوت   ؛ستا

اش را خود حتّی گریه کرد. گریه ؛الفضل پشیامن شداّما تا آقا آن انگور را خورد، امّ  ؛و به شهادت رسید

ها این شهادت  یهچه کرد؟ دیگر نحو ،  قاتل اباعبدالله  ،اّما در کربال عمر بن سعد  ؛امام جواد هم دید

م داد، الفضل جا امّ نه. به بعد از شهادت بپردازیم. آن .کنمرا مقایسه منی اّما عمر بن   ؛ یامن شدپشتا س 

باز هم دلش  ،شند و این کار انجام شدترین وضع ممکن بکُکه دستور داد آقا را به فجیع  با این ،سعد

یا   : همه با هم بگوییم «ها حارضند که بر بدن حسین اسب بتازند؟که » :آرام نگرفت. برگشت صدا زد

 !حسین
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هایی که به ما  احرتام از زمین برداشتند، طبق نقلاگر بدن شام را با  !. هقربانت بشوم یا جواداالمئّ 

شدن نبود.  برداشته دیگر قابل . ـسالم الله تعالی علیهـ ربای جّد غریبت را رباًاِ تکّه و اِ بدن تکّه  ،رسیده

 !یا حسین ؛یا حسین ؛ یا حسین :باز هم همه با هم بگوییم


