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 ِ حِ بْسِم اّلَله ْحَمِن الرَّ  مِ یالرَّ

ُ َعل یَو َصلَّ  ٍد َو آلِِه الَطاهِر یاّلَله ِ َعلیُمَحمَّ  نیاَعدائِِهم اَجَمع ین َو لَعنَُة اّلَله

ِ السم ذُ ینَستع  . اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضیمِ یالرج طانیمَِن الش میالعل عیبِاّلَله

َّ  اَللَُهمَّ  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن الْعِصابََة ال د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ْ تی جاَهَدِ  الُْحسَ الَْعْن اَوَّ  َن،ی
 عا  یَوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجم َعْت یَ َوبا َعْت یَ َوشا

ْحمَ  بِْسمِ  ِ الرَّ حِ اّلَله ِ َربِّ الْعالَمیِن الرَّ حیِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحمِن الرَّ را ََ ُن اهْ یاَک نَْستَعیاَک نَعْبُُد َو إِ یِن إِ یْوِم الدِّ یِم مالِِک یَن الرَّ ِدنَا الصِّ
الِّ  ِهمْ یِر الَْمغُْضوِب َعلَ یِهْم غَ یَن َأنَْعْمَت َعلَ یَم ِصرا ََ الَّذیالُْمْستَق  نَ یَو الَ الضَّ

 عالم ها در مراقبه یوستگیبه پ توجه
 شتریب مانمراقبه تیفیك م،یكن توجه ترقین نكا  عمیموثر هست. هرچه به ا یلیت مراقبه خیفینكا  در ك یبه بعض توجه
 البته كه شودیم یط زودتر شاءاّلَله ان مقدماتی یآمادگ و شد خواهد شتریب آن ینوران اثر و شد خواهد بهتر و شد خواهد

ان حشیتوض و میكنیق وقت ما فقط اشاره میعرض شده كه به لحاظ ض لیتفص طور به با  یتقر جزوه آن در نكا  نیا
 [.است آمده] جزوه همان در شاءاّلَله 

 یعلم دید با ما راه نیا در قبل، جلسا  در كه میكرد عرض. است گریهمد به هان عالمیا یوستگیاز آن نكا  پ یكی
ح یرا هم توض شهایمثال. مسائل به میكنیم نگاه انهیگراقتیحق دید با م،یكنینم نگاه انهیگراواقع دید با م،یكنینم نگاه

 خواهد جادیا ما در یاحساس كی نیا میكنیم نگاه انهیگراقتید حقیما با د ی. وقتیچ یعنین دو تا یعرض شد كه فرق ا
سد اگر خوب ریم یعاد زیچ یلیخ نظر به كه را خواب نیهم مثال داد؛ خواهد توجه  آن به میدار كه یاحساس ای و كرد،

م یواش خواهیواش یو بلكه  مییآیم انجیا به آنجا از م،یروین عالم به آن عالم مید كه ما مرتبا  از اید میم خواهیدقت كن
 .درون از شد خواهد كشف كه هست ینكات ها نیا. آورندیم و برندید كه  ما را میفهم

را  و تحوال ، فعل و انفعاال  ییگر، خب فالن تغیوابد دخیم كه خب آقا، معلوم است كه انسان مین نداریبه ا یكار
. خوابدیانسان م ،یكیزفی تحوال  فالن ،یكیزیف انفعاال  و فعل فالن. خوابدیم انسان و شودیجاد میدر مغز ا یائیمیش
ه ك یم، آن وقتیم و ببندیز باز كنیز ریم ریاوریما تمام مغز را هم ب م،یخوابیم ما باالخره یعنی م،یندار نیا به یكار نه،

 چه. افتدیم یاتفاق چه نكهیا نه م؛یدار را احساس م؛یدار را حال آن به توجه ما میدیخواب یك میدانینم د،یآیخوابمان م
مغز هم باشد كه چه رسد كه بفهمد  قخاَل . میندار نیا به یكار ما شود؟یم حادث خواب نیا كه دیآیش میپ یلدالی
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 بكشد، یخوابیب نطورهمی اگر روز چهار. بماند خوابیب تواندیچه بوده از نظر تحوال  مغز، ده روز نم لشیخواب دال
 !رفت یدید وقت هی. دارد خواب به ازین احساس نیا

 خواب قتیحق
 میتسل ما و هست كه یقتیحق آن به توجه م،یندار اسباب و علل و دالئل نیا به توجه میدار ارتبا َ كه ییهان عالمیبا ا ما

 نیا به بشر تا! آورندیم برند،یم را ما كه اصال  . كرد خواهد كشف درون از را ما تر،قین عمیم؛ كه ایقت هستیآن حق
 حساب به آن برسد، آن به بخواهد علم یك حاال. است فرمود را نیا قاطع محكم، یلیخ نیا از جلوتر قرآن برسد ها-نكته

 .خودش

ه  »: دیفرمایبه صراحت م قرآن َنف َس ح  ی اللَـّ ت َها َوالَّت  یتََوفَّی اْلأ َقَضٰی  ی الَّت  مأس ك  یَمنَام َها ۖ فَ  یلَمأ تَم تأ ف   یَن َموأ
َت وَ یَعلَ  َسمًّی ۚ إ نَّ ف  یَها الأَموأ لَٰی َأَجٍل مُّ َرٰى إ  س ل  اْلأ خأ ل َك َل  یرأ ٍم اٍت یَذٰ ویلَِّقوأ كالم خود  حین صری.ا «َن تََفكَّر 

 یتقلمس بحث نیا و ست؟یچ خدا یتیریمد اسباب كه هست بحث خدا ارتبا َ حاال خداست، نیا دیفرمایقرآن است. م
 ردیمیم كه یوقت. ردیگ یم برد، یم را نفس نیا. هست كه هرچه! تمام! كامل طور به برد؟یم چطور هم آن! بردیم. است
 یوقت تا گرداندیم بر دهینرس اجلش اگر گرداند،یگر بر نمیده، دیوقت اجلش رس یكس راگ ردیگیم خواب در ای ،یكس
 .برسد اجلش كه

 آن میرویم ما كه ستین نیا مطلب مگر م؟یشوینم متوجه چرا ما. آورندیم و برندیه قرآن است. ما را میح آیصر نیا
یرویكه ن خواب از قبل شد؟ چه م؟یرفت كجا ساعت، ده ساعت، هشت ساعت، هفت! میرویم تمانیموجود همه با هم
دو  ق شد كهیبر ما تزر ییرویم؟ چه نیم، كجا رفتینداشت مه خوردن آب وانیل كی حوصله د،یرسیك به صفر مینزد مان

به وجود  یسوخت و ساز سلولكه از  ییروین نیم! ایم چه كار كنیخوا یرو دو مرتبه مینجا؟ كه با آن نیمرتبه ما را آوردند ا
 معده در شودینم مك قطره آب هضین برود، یرو از بیكند. اگر آن ن یرو دارد كار میرو تحت فرمان آن نین نید، ایآ-یم
 آن. كنندیم یما، عضال  ما از مغز گرفته  تا ناخن پا، همه در فرمان او زندگ یاست كه تمام اعضا یرویین چه نیا. ما
 نظم با یلیخ آورند، یم دوباره گردانندیم بر دوباره ،یكاف زانیم به روز، هر دهند یم ما به را یحكومت و یاصل یروین

 م.یكه ما دار یورتص فوق و العادهفوق

 به كه آنقدر! گرید خوابدیم  مگویییرا كه م نیا میآورد نیین عالم ها، ما آنقدر پاین ایاست ب یوستگیک پی خب،
رخت اش،هیتهو اش،باشد، پنجره ینجورای نورش باشد، ینجوریا اتاق دن،یخواب موقع میدار توجه خواب یظاهر طیشرا
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ش یپ یم؟ چه شد؟ چه اتفاقیم كه آخر ما كجا رفتیدا كنیتوجه را پ نیهم ما اگر را نیا دهمكی...! چه و چه و چه خوابش،
 ارد.د یبین در مراقبه انسان اثر عجیواضح و روشن. ا یلین عالم؟ خیم در ایهست یبرد؟ ما تحت چه حكومت یآمد؟ ك

 عالم کی نكهیا یبرا برند؟یم آورند،یاست؟ چرا م یعاد نكهیا اآورند؟ییم برند،یچه است كه ما را مین عالم بازیا ایآ
 عرض. یدقت رمختص با است، عالم نیا با مادر رِحم[ مثل] كه. عالم نیا با عالم آن یوستگیپ و مینیب یم یوقت ما را یگرید

 تا دو دارد، یاكپارچهیک رابطٔه ین عالم ین هست كه آن عالم با ایت ایواقع كنار، میبگذار را یعلم مباحث تمام كردم،
 .هست آن از مستقل نظام كی عالم نیا و است ینظام کی مادر رِحم نكهیا نه. هم طول در هست نظام كی! اصال   ستین
ر شتیب یوستگین پیم ایشو یم ترقیعم شتریب آن در ما هرچه كه هم مراتب[. است] هم طول در و وستهیپ است ینظام کی

 با ارتبا َ در وجودمان در یقیعم و یقیدق یهانكته کی به را ما شودیشتر كشف میب یوستگیشود، هرچه پ یكشف م
 یوستگیپ نیا. دارد وا مراقبه به را ما كه شد خواهد ن،یا تیخاص اصال  . كندیم جادیا خاص حركت و كندیم كشف عالم
 یها بحث در باز است؟ بوده نیهم فقط خلقت ایآ. نجایا به امآورده یا از عالم قبلر خودم وجود تیوضع تمام من. است
 و عالم كدام االن و گرید عالم كدام در آن از قبل و میبود عالم كدام مادر رِحم از قبل كه شده، عرض مفصال   گذشته
. منتها از آنجا كه من ستین شیب یقتیحق کیو  تندسین جدا هم از هانیا ؟یبعد یهاعالم بعد و گرید عالم كدام بعد

 كند.  یرا محدود م نیره من، ایدا ن محدودهٔ یمحدود است علمم، و من ناقص هستم، ا

 شهیاند تیمحدود یبرا مثال
 است؟ خبر چه اتاق االن كه شناسدیم دارد كه یتیمحدود مقدار به كند،یم یزندگ یاخانواده کیكه در  یكودك كی
 غذا آن سر شهیهم كه ستیان سر سفرهین كشور، این شهر، از ایال ، از این تشكین ساختمان، از ایا از نششیب فقط آن
 ی، فرماندارین كشور مثال شهریكه در ا ییكند. اگر بگو یم یزندگ آن در كه است یاتاق یواریچهارد نیا خورد،یم

ن جهان ینقدر محدود است كه این خودش ای! اشیابر باشد معلوم تواندینم یوستگین پی! اشیاست، اصال  مفهوم ندارد برا
. یواریره خودش، شده است همان سر سفره، شده است همان چهاردیه در دارا محدود كرد یو آشكار ین واضحیبه ا
 یبرا گرید سال ده از بعد كه ستین نطوریا شود،یم باز خود به خود رهیدا نیا رود،یت فراتر مین مقدار كه از محدودیهم
 آن در من محله نیا در بود؟ هم نیا! عجب. وسعتش شد باز اش رهیدا نیا. بود نیا نه، شد، درست یاک محلهیانه خ آن
سعت ره هرچه وین دایدرست شد! ا یبود. آسمان نیدرست شد. ا یسال كشور ستیب از بعد كه ستین نطوریا! بودم خانه
 ز بودند.یك چیند همه یبیم انسان، ینیبقتیحق انسان، یباطن رشد كند،یدا میپ

مراقبه  تیفیدارد در ك یبیر عجیكه تاث یاز نكات یكیخالصه پس  یلیاست، خ یمفصل یلین بحث خیم ایعرض كرد پس
 نیع در گریدهم به ارتباطشان است، یجد یلیخ مراتبشان و اندوستهیپ هم به هان عالمیقت كه این حقیروزانه ما، توجه به ا
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اخن سرم گرفته تا ن یجسم من، از پوست سرم، مو یزا  زندگیكه من هرچه دارم، تمام تجه چطور. هست كه یوستگیپ
ر از چ خبینجا انجام گرفت. آنجا هیش در ایخته شد، زندگیساختارش در آنجا ر یپا، تمام ذرا  وجودم در عالم قبل

 است؟ آنجیست؟ مغز چیرش چ؟ گوش بشنود؟ دستگاه گوایچ یعنیند ینبود، اصال  مفهوم نداشت كه چشم بب یزندگ
 نیا كه االن پس كه باشد معلوم ینیبقتیك حقین به عنوان ی. ایدر عالم بعد یساختار بود. زندگ یفقط آن عالم، برا

یم دارم تمیموجود همه با من ست،ین محض یذهن زیچ کی نیا ،یبعد عالم یزندگ یبرا است یساختار كی هم عالم
حساس زا یتجه به اجیاحت ترگسترده عالم چون و. ترگسترده تر،عیباالتر، وس یبه زندگ رومیم و ساختارم حال در نمیب
 یوستگین مقدارش؛ پی. هممبگذری آن از كه یطوالن است یبحث باز نیا[. شوند یم ساخته دارد] عالم نیا در ها آن دارد، تر

 عالم ها.

 به گناه توجه
 است، گناه اندن فرمودهید كه گناه، فالن اعمال را در دین دیگر توجه به گناه هست، باز گناه را ما به ایقابل توجه د نكته
-یرا گوش م شهایو باالخره حرف ییك جایهست در آسمان،  ییم؛ و خدایكن یگناه هست، نم میگوییم هم ما خب،
 یعنیت ست! گناه هسیكه ن ینجوریاردها  سال! ایشود و بعد از مل یم ازب یی، صحرایابانیك بی، یك روزیم؛ و بعد هم یكن
 خالف بر كه یمقدار آن كنم،یكه من دارم م یو در وجود خودم، هر مقدار حركت ین عالم هستیدر ا یقینظم دق نیا
م، توجهمان یبكن بتطبا میخواهیم كه یضیمر كی یبرا همه نیا ما. هست گناه آن شود،ینش از من صادر مینظام آفر نای
 ه كرده است.ینش، تغذین بر خالف نظام آفرین مقدار این هست كه ایبه ا

 اثرش ین مقدار بر خالف نظام و قانون، تو حركت كردیآقا ا  دیگوی، م یت نكردیک مسواك زدن را رعایمقدار،  نیهم
، ین تكانین خواهد شد. كوچكتریت ای، اثرش در نهایدیک خورده غذا را خوب نجویه را ین شد! فالن نوع تغذیا

 چیه.  ستیكی عالم و من گرید میكنیعرض م نشیآفر ینش  شد،كه  وقتیكه بر خالف نظام آفر ین حركتیكوچكتر
نظام. هرچه از من صادر  کی نش،یآفر. میهست یكی همه. است متفاو  شینمودها. كال است نشیآفر كند،ینم یفرق
 معده در اثرش هیتغذ نوع فالن. است یعدم امر كند؛یعدم حركت م ینش، آن به سویشود بر خالف آن نظام آفر-یم

 میكن طبابت میخواهیاست. ما م یك امر عدمی یضیاست. مر ین مشكل در واقع امر عدمیكرد. ا جادیا را مشكل فالن
ک یساختمان  نی. اعالم نیا در ستین یخبر تا دو نیا از ریغ یزیچ ،یوجود ریمس به میبرگردان را آن میخواهیم یعنی

ر نش، هیآفر ین فضایدر ا یوقت کی. ستین یگرید زیچ چیه شود،یدا میپ ین مقدار رنگ عدمیدارد ا یبر م یشكست
ك یر آن ]است[. آن گناه هست.  منتها باز الكالم الكالم. یا غینش است، ینش است، قانون نظام آفریا موافق آفری یحركت

 ینش، امر عدمین بر خالف امر آفریك وقت این محدوده شناخت در محدوده جسم انسان است، یوقت هست كه ا
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ینش مین عالم آفریا یاز نمودها یعت است. هر بعدیك وقت مربو َ به طبیاست.  یسان، در محدوده جامعه انیوجود
ش یوجود درجه دارد هست، نشیآفر نظام ریمس در كه یزیهرچ ست؛ین شیب زیچ كی همه حال هر به باشد، خواهد

 ریغ یزیچ. دیآیم نیائپ عدم طرف به شیوجود درجه است، نشیآفر نظام خالف بر كه هرچه و كندیدا میگسترش پ
 دارد القهع كه ستیك بشود باز دگاهید نیا اگر د؟یایب نیپائ شیوجود درجه كه شود یم یراض یكس چه. ستین نیا از
ما  ه انگشتیم. یكش یم یافتد، از آن عدمش چه عذاب یک ناخن ما میاد[؟ یب نیپای] شیوجود درجه كه برد یم لذ  و
 چقدر میریگیک شكال  را از بچه میم. انگشت، چون محسوس من است. یش یافتد از عدمش چقدر ناراحت میب

 است وجود عاشق كه یعدم امر از نیا. اندگرفته او از كه است ناراحت شكال  از كه ندارد توجه نیا شود؟یم ناراحت
انسان از عدم  خلقت،ن مقدار است. در عالم واقع یشود. منتها محدوده شناختش و احساسش ا-یناراحت م دآییم شیپ و

 دارد. یكه اثر عدم یزی؟ هرچیكیناراحت است.چرا در تار

واژگون  واژه ها را یهست ]كه به سمتش برود[؟  متاسفانه استمعار آمده طور یدگاه اگر باز بشود چه كسین دیبا ا گناه
ست ین نیرد. گناه ایخودش قرار بگ ریدر مس نیا كند، ایا را احین آنچنان كه آمده دنیقت دینكه نگذارد آن حقیكرده تا ا

ك گوشه آسمان است، حاال آن گفته كه گفته من اصال  حوصله ندارم، یدر ییكه بله فالن كتاب نوشته گناه هست و خدا
ن آمده یرحمت به من است. ا نای است؛ من دلسوز نیا شودیچه خبر است. نه آقا، همان لحظه هرچه كه م نمیاز فردا، بب

. كشدیبه عدم م ار تو جوشدیم نیا! نرو سماور سمت باش مواظب! یخزیبچه كه چهار دست و پا م یكه ا دیگویم
ن ین سماور را، جوشش را درش ایمن ا دبگوی خواهدیم آن نكهیا نه دهد،یم توجه را من دارد كند،یم ییراهنما دارد
 زهاست.ین چیاز اتو! مطلب فراتر  ین حرف من را گوش كنیت را گذاشتم تا ایخاص

 من خواهدیم ی[ اگر توجه كند كه كسشودی]ناراحت م یشود؟ چه كس یكار مثبت ناراحت م ییاز راهنما یكس چه
 متوجه را ها نیا كشدیعدم م یسو به را من كه چه آن كند؟ ییراهنما را من یوجود وسعت را، من یوجود حركت را،
 ،یاضین عالم، حاال با حساب ریع تراز ایم به عالم وسیآمد لمعا نیا مادر رِحم نیا از ما كه یالحظه آن ن،یا خب. كندیم

سه یدا كرد، اصال  قابل مقایر و وسعت پییك پله عالم تغیم، ینجا آمدیک عالم از رحم مادر تا ایساده، از  یدودوتا چهارتا
 آنگاه. میكرد دایپ وسعت ما قدر نیا .مادر رحم با اشیوجود ابعاد چه نظامش چه اشیست، تمام ابعادش! چه زندگین
 ارچه سه در ما كه گاه آن كرد؟ میخواه دایپ یوسعت چه ساده، تناسب نیا با ،یبعد عالم به نسبت مادر رحم نیا كه
ن ی. ایتم در هسیدا كردینقدر وسعت پیم. ایهست یم، هستیهرچه هست ما. وجودمان كرده دایپ وسعت االن م،یبود یسالگ
ک آب یانسان تو  یا دگوییم هی. زندیاد مین را فریا یم؟ قرآن هیهست یشد؟ ك میواهخ چه تینهایم. حاال؛ در بیشد

 .است یواضح ساده تناسب یلیخ ؟یهست چه تینهای، بین بودی. حاال این شدیا ینجس بود
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ن وحشت عذاب از عدم را متوجه باشد و یرا، ا ین لذ  هستیست كه اگر ایم، كیهست یک همچون حركتیدر  یوقت ما
 عاشق انسان. ترسدیم خطر از انسان نیا نشود؟ خودش مراقب كند، توجه ینیبقتیحق و ینیبنش واقعین بیگناه را با ا

ک یانسان چقدر مراقب و مواظب خودش هست.  ،یدگزن  فیضع یلیخ و یابتدائ ساده یكارها کی در. است لذ 
غذا[؛ ن ]یگ ایخته، در دیشه ریكه آقا در غذا خورده ش دیاگر بگو یبه شوخ یک بچه ایم، یم بخوریخواه یم ییغذا

ا ن هیاز ا یكی یک وقتیمراقب، كنترل، توجه، كه  یم هیم بخوریخواه یكه م یم هر قاشقیشو یچقدر جمع و جور م
 :دیفرمایشود. اَما م یاست، باالخره درمان م یشه این كه خرده شینرود[. فوقش ا نما]در دهان

 هست و یكیهست و آن  یگریک من هستم و دینكه یكند ما را. نه ا یم ییگناه اگر ازتو صادر شد، دارد راهنما فالن
است كه من خودم هم  یگریک موضوع دین ینكه حرف او است این وسط حرف آن است! البته مساله این گناه در ایا

ماءاّلَله و اس نیب یوستگیاست كه در اثر مراقبه از درون كشف خواهد شد. پ یخاص یدیک بحث توحیمال او هستم، آن 
راحت متوجهم كه  یلی. چطور كه االن من خی! به طور شهودینكه به طور ذهنینه ا گر،همدی با هان عالمیب یوستگیمن، پ

متوجه  هچ و باشد متوجه چه. بشود متوجه تواندیچه؟ اما آن نوزاد نم یعنی یریبا عالم پ ینبا عالم نوجوا یعالم نوزاد
 در دقت نیبنابرا. امن منم كه محروم شدهیقت خودش است. ایق در حقینش در كار خودش است. حقاینباشد، نظام آفر

 دارد. یصه در مراقبه انسان اثر جدخال و اجمال طور به كه است یمفصل بحث کی نیا باز كه گناه فیتعر  گناه، نشیب

 هادر عالم یزندگ ساختن
ل است، ا  مفصین جا آیاست. باز در ا یعالم بعد یقیحق یزندگ ین عالم برایگر توجه به ساختار انسان در اید مطلب
 ن جلسه بحث مراقبه جمع و جور بشود.یم ایق وقت، چون بنا داریه است كه به خاطر ضیا  و ادعیروا

 شد؛ معلوم هان عالمیا یكپارچگینكه یدارد. پس از ا یبیاثر عج یساختار در حركت، با گسترٔه وجود انسان در هست نیا
یب تیقابل كه شدن موجود به شروع یابتدا از یهست پهنه در االن ما كه شودیم معلوم وقت آن شد، روشن گناه یمعنا و
 تینهایانسان است كه در ب نیوسعتش، در حد حركت هست و ا ،خودش تیقابل به یموجود هر. میدار شدن تینها
با آن قطر و قد و قواره یلوییك چندصد درخت كی شده االن و بود یكوچك هسته كی كه یبادام مثل نه وسعتش، است
 .اش

 یپست یلیخ یهاعالم ها نیا كرده،یم یزندگ كه یقبل یهاعالم كه شودیم متوجه انسان رودین ساختار هرچه جلو میا 
 یم یجد یلیكرد، آن را خ یم یكه در آن زندگ یهست. كه قبال  عالم قبل یجد یلیخ شبرای یزندگ االن. اندبوده

-یم یكند. جد یاحساس م یداند. جد یم یجد یلیآن را خ ندكیم یزندگ آن در كه یادانست. انسان در هر مرحله
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 در داشت كه یا العادهت فوقیت وآن اهمیر، خودش به آن جدوتجل رودیک خورده میش! اما یقت است برایرد. حقیگ
كه  لمعا آن در موقع آن اما! كردهیم بچگانه یباز چه[. است] بوده چهیباز كه ندیبیم خودش، كار به خودش ،یقبل عالم
ود. و ن بیهم شیاصال  براعالم  ی! انتهاشیار بود برایك عالم تمام عی اریمفهوم نبود. آن تمام ع شبرای كردیم یزندگان
 قرآن در البته یگوناگون یها[. عبار دفرماییح ]می. كه قرآن چقدر صرشبرای شودیمطلب بازتر م مروییجلوتر م یوقت

وا»:  هست َلم  ََّما اعأ نأ  اة  یالأحَ  َأن ٌو َوز  یالدُّ ٌر...یا لَع ٌب َولَهأ . لذا ما به استه، در جزوه مفصل آمده یآخر آ یال«  نٌَة َوتََفاخ 
 یراب یزا  زندگیر از ساخته شدن تجهیغ یزینجا چید كه ایم دیم، خواهیدیكه رس یف خود قرآن به عالم بعدیتعر
زا  یر از ساخته شدن تجهیغ یزیمن، چ ین مد  زندگیا ر،نكه در رحم مادینبود. كما ا یگریچ خبر دیبعد ه یزندگ
 ندارد. یز دومیچ چینبود. ه یگریچ هدف دین عالم هیدر ا یزندگ

زمان  تواندین است كه آن نمیگران ایاهان و دیا پرندگان و گیگران، بچه كوچك سه چهار ساله ین ما و دیمعنا فرق ب نیا
ت خودش را، ید، بعد احساس كند موقعینیرا بب یكپارچگین ید، و اینیند و هم گذشته را ببینده را ببیرا بكشند، هم آ

ش معلوم باشد و قشنگ یبرا یكپارچگین یزمان را بشكند، ا تواندینده و گذشته كه مین آیت خودش را در ایوضع
 ست.ین یخبر ،یگریز دیاحساس كند االن در حال ساخته شدن هست. چ

ر. آن گیشود، انسان متوجه است كه من را برده بودند در عالم د یباز شد، صبح كه از خواب پا م شیبرا یمعنا وقت نیا
 نیا هستم، چند ساعت خواهد شد، با این دنینجا. تا آخر وقت ایق كردند به بدن من و آوردند ایرا تزر یحكومت یروین
صور   نه به یقینش اگر باز شد به صور  حقین بیخواهد آمد. ا هك یبعد یقیحق یزندگ یخودم را بسازم. برا روین

ت یلكند؟ چه مسئو یدا میپ یتیشود، چه وضع یكند با انسان؟! انسان صبح كه از خواب بلند م ی، چه كار میذهن یعلم
رو ب ساعتنجا گفتند تا چند یكند؟ كه من را آوردند به ا یرا آن لحظه در خود احساس م یت خطرناكین و ماموریسنگ
 ن اثاث كار، شروع كن خود  را درست كن.یكار، ا لین وسایكار، ان ابزار یا

 یگر نمیپدرم باعث شد مادرم باعث شد، اما االن د میگویم دیآ یم یک مشكلین بود كه االن یا ین با عالم قبلیا فرق
 ن هم نقشه كار.ین مصالح كار، این ابزار كار، ایحاال خودم هستم و خودم. ا م،یتوانم بگو

، صبح پاین نیر از اینجا آمدن فقط غیا اروز ت هر ش آمد كه یپ مبرای یاک حادثهیرون، یرا گذاشتم ب میست. بسم اّلَله
 شد؟ نطوریا چرا شد؟ فالن چرا دیگویم ندارد، خودش در كنترل ست،ین هاین وادیكه در ا یک كسین شدم، یخشمگ
 احساس فقط. ندیبینطور شد؟ فقط آن شخص را میكه چرا ا د،نیبیرا م كار آن فقط كه كندیم كار كوچك فكرش آنقدر
! آهان: دیگویم ما، وجود در كندیباز م السالمهمعلی تیب اهل و قرآن كه دید نیا با اما. ندیبیم را شخص آن و خود
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نجا، یشود در ا یمن صادر م از یتیریمد هر ما  یمستق كه االن؟ كنم تیریمد یچطور دیبا را نیا. آمد كار مصالح از یكی
 کی االن؟ شودیدارد ساخته م یقیحق یزندگ یاز ابعادم برا ین مصالح كار است و سهم امروز من ]است[. چه بُعدیا

یم را آن ،[كنند یم نگاه] كوچك دید با كه یافراد یبرا داد،[ هندوانه] بغلش ریز كرد، فشیتعر یكی جلو آمد خرده
 كه. بود نیا امین مصالح كار امروز، روزی: آهان! ادگویید مین دیباشد. اما با ا تواندیمن نیر از ایغ دید رهٔ یدا. فقط ندیب
 را یساختمان كی كار مصالح. رسدیم كه هرچه دارد؛ توجه خودش ساختار حال در قا  یدق. كنمیم تیریمد چطور را نیا

 مانیبله اسباب باز دگوییم دآییرون میصبح ب نهبچه از خا آن زند،یریم كه...  و شن و آجر د،ییبفرما مالحظه اگر شما
 كارگر آن معمار، آن اما. كند درست خانه كه ندیبیم را ها آجر كند، درست النه كه ندیبیم را هاشن فقط آن[. شد جور]
 د درست بكنم.ین را مطابق كدام نقشه بایمنتظر آن است كه ا ؛كارییمصالح آمد. االن مصالح كاش نای االن دیگویم

 یخواص آن با یزندگ البته. ستین یگرید خبر چیه سازد،ینكه انسان صبح كه از خانه بلند شد، دارد خودش را میا نشیب
 .است مراقبه نیا ؛یدهجهت تیریمد چه با منتها است خودش یجا در آن عالم، نیا به نسبت دارد كه

[. و من دهدیزان ]اجازه نمیست مطرح بشود و هم وقت عزین شین راستا كه االن هم جایهست باز در ا یگرینكا  د و
 ریحق نیجلسه، ا نیتا بروم خانه خجالت ا ان،یدانشجو م،آییم نجایبزرگواران. واقعا  من ا د،یشرمنده شدم از محضر اسات

و با سوز  دهندیجلسه را رونق م نیكمال، الحمدّلَله از كمالشان است كه ا انبصاح زرگواران،ی د،یگنهكار. اسات نیناقابل، ا
 در بعد یهافرصت رحمان شاءاّلَله . انمكنییمعنا م میرا دار یاتیو روا ا یو آ مدهییدل. در واقع ما درسمان را پس م

را هم خودمان در اثر  ائلمس مقدار كی و شد، خواهد عرض شد خواهد بحث نیا از بعد كه ییهامراقبه خودش، محل
 است. یگریک موضوع مستقل دیاز نكا  را كه باز  ید. بعضیم رسیمراقبه خودمان خواه

 یدر رابطه با مراقبه مقدمات ینكات
ن یدشان بر ایفعال ، بزرگان البته تاك ین مرحله مراقبه مقدماتیم، در ایخالصه تمام كن یلین قسمت اواخر عرضمان، خیا در

و ترك مكروها  و چه و  یفرع یاست كه فعال  فقط انجام واجب و ترك حرام است. ما به دنبال مستحبا  و كارها
ك یم مگر ید ترك كنیدهند بزرگان. همه ضرر دارد و همه را با ینم اجازه هرگز را هانین و اعمال و ایدستورا  سنگ
و نماز  متعارف حد در نماز با یتعق و اقامه اذان، مثل است، العادهفوق یلیكه خ یمستحبات یكه البته بعض یمقدار مختصر

، مخصوصا  ترك بشود دیه مستحبا  فعال كال  باید فوق العاده است. بقین مستحبا  كه تاكیاول وقت و نماز جماعت و ا
است كه  یک بحثین ید برود كنار. ایبا یگراین مستحبیا ،یگرایمستحب یزان عاد  كرده است برایاز عز یاگر كس

 خودمان ما، توجه و ما تیحساس مرحله نیا در فعال  . میكنیان شاءاّلَله چون وقت تمام شد، جلسه بعد تتمه بحث را عرض م
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م. یذارد آزاد بگیه خودمان را بایخودمان به خودمان به واجبا  و محرما  است؛ تمام. بق رلمان،كنت مراقبتمان، خودمان، به
 م كرد.یح عرض خواهیم كه ان شاءاّلَله در جلسه بعد توضیاریفشار ن شیچ برایم. هینفس را راحت بگذار

ن امروز گناه نخواهم كرد، اتفاقا  د كه میبگو یم،  اگر كسیقه قبل از خواب، اوال  صبح از خدا كمك بخواهیهم ده دق شب
ن، بدتر یم گرفتم از فردا چنیگر تصمیم كه من دید. تا ما اعتماد به خود داریش كنین را آزمایشتر گناه خواهد كرد. ایب

 صبح. میبخواه كمک خدا از كه باشد معلوم تا بكوبد، بزند، یه ورطه نیا در را ما  خواهدیخدا م قدرخواهد شد. تا آن
 خدا یه صبح باشد، یخطرات آن در دارد امكان دادند،یم ما به یخطرناك تیمامور کی چطور م،یشد بلند خواب از كه
 برد،یفوقش دستم م الن،ت فی! در آن ماموراست خطرناكتر آن از نكهیا. خدا كن، كمك خود  ایخدا كه میكنیم خدا
 یگناه چیه امروز شاءاّلَله ان كن كمك خود  ایخدا. میبخواه كمك خدا از لذا. است ساختار حال در تمیموجود نیا

 استعانت صبح، میبخواه خدا از اگر را توجه نیا. كن تیعنا خود  ام، چارهیب من عاجزم، من خدا، فمیضع من. نكنم
 [. مجستی]

م،  ینك یف باشد، البته در جلسه بعد عرض میک خورده ضعید یشا لیم فعال ، در اوایتوان یكه م یدر طول روز در حد 
 آنقدر كه امكان دارد.

! كجای نمانَد گرید ام؟م امروز تا شب چه كار كردهینیم، ببیاز خودمان بكش یک حسابیقه قبل خواب یشب ده دق بعد
-یبكنم. نوشتن هم آنجا نم یرك مروین چند ساعت ین امروز، در ایاورد! همیش بیپ مشكال  همه نیا و بشود یعمر

دا كردم، شكر خدا، از خدا بوده. نشد، استغفار و یپ یقاتیتوفن در ذهنم خاطرا  امروز را ]مرور كنم، اگر[ یخواهد. هم
 یبیبركا  عج یلید، خیفتیشاءاّلَله جا بک خورده سخت باشد، به مرور اگر انیهم اگر  لین اوایقه. ایک ده دقیتوبه. تمام. 
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