
 

 

  هو
121  

رت آین   ت  ورع  یا ر    )شاه ع  ذوب(نده  یحاج د
 )1386بهمن  14ت يلغا يد 13الزم از  يراستاريو با يمطالب جلسات فقر(

  

  صفحه  خيتار  موضوع
  )4(داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت  -1

  نص و اثر: انتخاب راهنما، بازگشت روح به مبدأ، ي مرگ زهيغر، آثار اعمال
  2 86/10/13   جمعه شب

  5 86/10/19   چهارشنبه صبح  ، دوا و شفاين، روح و نفخه الهيمؤمن يها بت، اتحاد جانيغ -2
  9 86/10/20  صبح پنجشنبه   يقيحق نماز ،يعرفان لغات مختلف راتيتعب -3
  ) 5( آخرت عالم و نفس تجرّد و روح بقاء دالئل -4

  آدم هبوط ،يموس و خضر امبر،يپ مرشد اثر، و نص ؛راهنما به ازين دالئل
  11 86/10/20  جمعه  شب

  14 86/10/21  صبح جمعه   ها خانم فيوظا و يزندگ مشكالت رفع فكر، تمركز و فكر و ذكر  ،ينيد فيوظا انجام ها، داستان از عبرت -5
  16 86/10/22  صبح شنبه   يعزادار ي نحوه و حكمت ان،يعيش رتيغ تعصب، ،ياله رحمت -6
  18 86/10/23  كشنبه يصبح   بيطب به مراجعه ،يعد حجربن و عميابراه حضرت داستان ،ياله اطاعت و عشق -7
  21 86/10/26 صبح چهارشنبه   خداوند ادراك حواس، بودن محدود جسم، و روح ا،يرؤ و خواب -8
  )6(آخرت عالم و نفس تجرّد و روح بقاء داليل -9

  عتيب الست، عهد ،ينيب انيپا ،)قسمت اول(ايمان ،)عاشورا و تاسوعا(عزاداري حكمت
  24 86/10/27  شب جمعه 

  28 86/10/29  سحر شنبه   عاشورا عيوقا شرح -10
  ،نيقوان هدف و حكمت شناخت يعني عرفان د،يمف ريغ و ديمف ي مطالعه كردن، پرسش -11
  شاگرد و اهنمار گردن به يا فهيوظ و تعهد :عتيب، سلوك راه اول شرط :عتيشر به ديتق

  35 86/11/3 صبح چهارشنبه 

  38 86/11/4  صبح پنجشنبه   جهاد و دهيعق ،يواقع اتيح، يخودكش و شهادت فرق ح،يصح يعزادار -12
  )7( آخرت عالم و نفس تجرّد و روح بقاء داليل -13

  تعهد در مقابل خداوند: عتي، ب)دوم قسمت( ايمان
  40 86/11/4  شب جمعه 

  44 86/11/5  صبح جمعه   )يمانيجلسه برادران ا(انس و جنّ نياطيش از ترس و مانيا حفظ، ؟!مخفي شيخ -14
  46 86/11/5  صبح جمعه   )يمانيجلسه خواهران ا(توكّل آن، يمعنا و عدالت گوناگون، اقوام در واحد لغات يمعنا ختالفا -15
  50 86/11/6  صبح شنبه   نيسالك در يفقر يها حالت تفاوت قت،يطر و عتيشر،همسرانش و امبريپ داستان  آن، يمعنا و يروحان -16
  53 86/11/7  كشنبه يصبح   تقيعت بر طريشر يت، تقدم زمانيعت، حق مالكيت، احكام شرطريق و شريعت -17
  57 86/11/10 صبح چهارشنبه   انسان در يرحمان و يطانيش جزء دو، عرفان يجهان ي گستره آدم، خلقت داستان -18
  61 86/11/11  صبح پنجشنبه   القاب و اسم رييتغ، تعصب و عشق -19
  ذكر،  متعدد يمعان و مشتقّات/  )1(ذكر -20

  صالت يمعان ،يلسان ذكر بر يقلب ذكر يبرتر، يقلب ذكر و يلسان ذكر: ذكر اقسام
  63 86/11/11  شب جمعه 

  67 86/11/12  صبح جمعه   فقري مجالس در شركت و نيمومن داريد تياهم،توكّل ها، يسخت تحمل زحمت، برابر صبردر -21
  69 86/11/14  كشنبه يصبح   بيطب با مسؤوليت و طبيب به مراجعه، خدا كار در چرا و چون خدا، مقدر و عتيطب قواعد -22

تومان 1000  1386زمستان   



 

2 

ت دال س و عالم آ د  ّ قاء روح و    1)۴( ل 

ر اعمال  بدأ  ، گ  ی ه ، آ ت روح     باز

ما   خاب را   2ّص و ا  :ا
  :فرمايند مي ،رد نفس و بقاي روحمبحث تج ،پند صالحكتاب  در ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

و انبياء و  پس بايد جستجوي راه و راهبر براي اين راه نمود برد به آن نمي راه، به خودي خود و تنها ،و فكر...«
ده و راه وند براي بيدار كردن مأمور با هراه را دانست ي توشهو  را ديده خوب و بد آن اولياء كه اين راه را پيموده و

آغاز  ،دوربين ي و آغاز پيدايش اين انديشه. برآمد دستور آنهاه بايد در صدد رفتار ب ندا هو چاه را نشان داد
جه گردد كه و متو و البته اگر اين جستجو و درد شدت نمايد و عزم بر اصالح خود كند. سوي خداسته سلوك ب

 اهنما نتوان راه پيمود وربه مقصود نرسد و تنها به نوشته و دستور  ديانت صورت محض ملّيت ظاهر و انتحالِه ب
 نص هتفحص و تحقيق برآمد در ؛پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و اسلحه رفت راهي كه خطرهاي بي

   ».ستا شناسايي راهبر كه يگانه راه آنها را حق دانسته ي و گفته ندا هبود حيطبينا و م كه سابقين را
 

، است يآثار يدارا ،ميده يانجام ممان  دنيايي و ياعمالي كه ما در زندگي ماد شدان يبدر جلسات قبلي 
 ياد بياوريم ازه اي را ب هر وقت بخواهيم خاطره ؛رود و ماندگار است ين نمين اعمال ازبيك از ايكه اثر هر يطور به

ي كه قدرت داشته ا ههر اندازه كنيم و ب مي آن خاطره را جدا كه منبع خاطرات متعدد است، خودمان ي حافظه
تمام  يعني ،زمان و مكان نيستتابع  در آن وجود دارد، ن خاطراتياكه  يآن مخزن. كنيم را بررسي مي آن ،باشيم

ر جهت تمام خاطرات چه ولي به ه ،يادمان نماند ياخاطراتي كه ما داريم بر حسب اهميت ممكن است يادمان بماند 
خاطراتي  ي همه طور همين. پهلوي هم هست جا اين خاطرات در همان ي همه ،بزرگي ،نوجواني ،از دوران كودكي

يعني در يك مأخذ، در يك . ست، همه در يك جا هستآنجا زمين داريم همه در ي كه ما در اماكن مختلف كره
خاطرات سفري كه  ،جدا كنيم آنها را توانيم بله خودمان اگر بخواهيم مي. ندارد در آن تأثيرمنبعي كه زمان و مكان 

 و ن خاطراتاي ي همه .اينها در همان منبع است ي ولي همه ،مياوريجداگانه در نظر ب ،ديديمرفتيم و شهرهايي كه 
متفاوت  يها ما مخزن يعني ،ستن مخزن يكي اانعكاسش در آن مخزن است و آ ميده يانجام مكه  ياعمال ي همه

همه در يك  ،نه باشد، ها براي مكان مخزن هميك  هاي مختلف و حافظه براي زمانمخزن يك كه  ميندارحافظه 
. رود ياين واحد هم با ما از بين نم ،يعني وجود ما يك واحد است ،اين وحدت نفس است. شود جا جمع مي

  .رود ين نميماند و از ب يآثار اعمال محفوظ مكه خاطرات و و بررسي كرديم، ديديم  گفتيمطور كه  همان
الهي كه گفتيم هميشه كشش دارد به اينكه  ي نفخهو  آن روح ،خواهيم برويم بنابراين در اين راهي كه مي

توجه  ،كنند ي بعضي علمايي كه علوم مادي و طبيعي را بررسي مياين كشش حتّبه برگردد به مأخذ خودش و 
 شرحي انسان را ها از روانشناسان و روانكاوان در ضمن اينكه غريزه يبرخدر علوم جديد كه  يطور هب، اند نموده
ما بدون اينكه خودمان بخواهيم يا  ي يعني همه مرگ وجود دارد، ي غريزه ه نامي هم با هگويند غريز مي،  ندا هداد

گويند كه  مثال مي عنوانبه  .زودتر برسد مان مرگخواهيم  سوي مرگ و خودمان هم ميه رويم رو ب توجه كنيم مي
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، البته كنيد ميشه براي آينده برنامه تعيين ميه. ديرا انجام ده زودتر فردا شود و كاريهر لحظه آرزو داريد كه  شما
ن كنيم كه آ استدالل آنها را حمل بر اين مين تعبير و يولي ما ا ،ندا هكرددانشمندان مذكوركه اين تعبيري است 

اين روح هميشه مايل است برگردد ، راي آن روح بوداقرار داد و بعد بشر د عدر آدم كهرا آن روحي  ،الهي ي نفخه
  .از زمان و مكان بيرون است ،خداوند مادي نيست، ماديت ندارد .، يعني برگردد به خداوندبه مأخذ خودش

 بدن مربوط بهيم گوي ات كه مي، ماديماده هم ندارد ،از زمان و مكان بيرون است ور است؛ط روح هم همان
كنيم كه وقتي روح الهي در انسان طور حساب  ، اگر اينبرگردد به مأخذ خودشخواهد  كه مي در اين مسير. است

و  كه در اختيار آن روحاست اتومبيلي  مانند ،امانت در اختيار او قرار داد به عنوان اين بدن را خداوند و دميده شد
اين بدن، اين امانت را خوب د يباآيا  ندبايد بداند كه با اين امانت چگونه رفتار ك لذا ،استه الهي قرار داد ي نفخه

  ؟است دادهدستور  كه خالقش كار برده يي بها راه در ند وحفظ ك
يا  و ممكن است اين روح خطاها. دهند اعضا خودشان شهادت مي يك در آنجا يك: فرمايد مي قرآن ي آيه

 ،گيرد كه شما چه كار كرديد؟ چشم دادم خداوند شهادت مياعضا  تك تكولي از  نباشد، كارهايي كه كرده يادش
شهادت  هاعضا هماين  .كرديد؟ زبان دادم، چه حرفي زديد؟ با كه زديد؟ دست دادمنگاه كجا به چه كار كرديد؟ 

ه ما شهادت يند چرا عليگو يد موخ يها وستبه پ ،3»ينالَع متُدلم شَهِ لجلودهموا و قالُ« :دهند كه چه كارها كردند مي
 ،آورد يرا به سخن م يزيكه هر چ ييآن خدا 4»يءلَّ شَكُ قَطَناَ يذاهللاُ الَّ انقَنطََاَ« :گويند آن اعضا خودشان مي؟ ديداد

  .ديدز را يچهمه شود  يعني مي ،آورد ن خدايي كه همه چيز را به زبان ميآ. اين زبان انه ب البتّه ،ما را به زبان آورد
 ،تار كردمفاين امانت درست رنسبت به بتواند بگويد من و بعداً حساب پس دهد ، براي اينكه بتواند نيبنابرا

تدريج از جامعه  هب و داند نمي يزيچ چيه ،هددنيا آمه بتازه طفل طور كه  هماندرست . محتاج به راهنماست
هم كه  يوقت حتي ، بايد كسي راهنمايش باشد،اين مسير برودكه بداند چگونه در براي اين و گيرد چيزهايي ياد مي

 .ستمحتاج به راهنما ،مايدپي خم راهي كه روح مي مسلّماً در پيچ وبرود،  ييا جاي يگر بخواهد به مقصدبزرگ شد ا
دنبال و  بيند او هم مثل خودش است كند مي ؟ به هر انسان معمولي كه نگاه ميشناخت اين راهنما چگونه است

مردم  ي يم همه، كيست؟ چگونه است؟ اگر بگويتواند ما را در اين راه ببرد اين راهنمايي كه مي حال. رود اهنما مير
 ،هستندغرايزي  يدارا ها مثل هم انسان براي اينكه د، اين صحيح نيست،نراهنما براي خودشان تعيين كن ،بنشينند

پس بايد . تصميماتي بگيرند كه صحيح نيستو د، از راه اصلي منحرف شو ،ممكن است اين غرايز جمع بشود
 به اين معني كه وقتي .در او ديده شود ،آثاري كه اين راه را طي كرده. راهنما كسي باشد كه از اين راه مطلع است

را بشناسيم؟ راهنما چگونه اين . جاد شده باشدياو ااثر در يك د يبا، دا نموديپاطالعاتي و  راه را طي كرده يشخص
اي  انتخاب كرد، اين راهنما را هم خداوند به يك وسيلهرا  آنها خودش و كه خداوند پيغمبران را فرستاد،طور نهما

كه با توسط همان كساني  و راهنما همارتباطند  با خداوند در اًپيغمبران مستقيم. كند، نه مثل پيغمبران انتخاب مي
  نص ي لهأاينجا مس .شود يممعين  ،اولياءاهللا و ائمه ي وسيله هب و پيغمبران ي وسيلهه ب يعني ،ندطخداوند در ارتبا

ور ط ي كه اينآنهاي و بينيم شيعيان خ ميما در تاري .ي وجود داردحدو در كلّ اسالم هم تا آيد كه در شيعه پيش مي
را  عچون علي چرا؟. را راهنما شناختند و با او بيعت كردند، دنبالش بودند ععلي ،بعد از پيغمبر ،كنند فكر مي
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 طور همين، ععليبعد از. رفتند دنبال او مي ،ديگري را تعيين مي كرد صاگر پيغمبر. پيغمبر تعيين كرد
ه ولي بعد از آن ب ،ستا يريگيو پ مطالعهقابل  بتا امام دوازدهماين تواريخ . امام دوازدهتا  بود عحسن امام

 از دست نص ي ها، رشته ها، سوءاستفاده يد بعضي غرضشا ي سطهواه جمعيت زياد بشر در روي زمين و ب ي واسطه
 ي بعد جلسه شاءاهللا نإآن درباره رسد كه  اثر به داد ما مي ،نجايدر ا؟ نجا چه كار بايد كرديحال در ا رون رفته،يبما 

  .خواهيم گفتسخن 
                                     

 .20-22، صص  1371، تهران ،  6شاه ، چ يخ محمد حسن صالح علي، حاج ش پند صالح -  1
 .ش. هـ  1386/10/13خ يشب جمعه تار -  2
 .21ه ي، سوره فصلت، آ»د؟يچرا بر ضد ما شهادت داد: نديخود گو يها به پوست« -  3
 .همان» ما را به سخن آورده است،... آورد يز را به سخن ميهمه چ كه ييند آن خدايگو... « -  4
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حاد جان   ن ؤ  ی ا

ه ا  فا، یروح و    1 دوا و 

خود او  ياست كه اگر جلو يشخص ي درباره يطوركلي غيبت مطلب به ؟غيبت چيست .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
همان مطالب را اگر به عنوان شوخي بعداً  آيد و ها از شوخي بدشان نمي بعضي هر چند كه ،شود مي ند، ناراحتيبگو
گويند،  بت مييستن غانعلت بد د ي در باره بعضي. شود ميده مي، غيبت از اين تعريف فهشود نمي يد غيبت تلقييبگو

بلكه  ،دب باشند و احترامات هم را رعايت كنندبا هم مؤمؤمنين نه تنها در روابط رسمي خواهد  چون خداوند مي
دو تا  دل چون طبيعتاً ،شود يل حاصل نمالعمصرفاً با دستور ين دوستياالبته  ،ي آنها هم با هم خوب باشدها دل
   :شود يشتر ميب يكين استحكام و نزديبشود ا يياه تياگر رعا، من به هم نزديك استمؤ

 بدانم يشيكه اند يزيكه هر چ  چنان بسته است جان تو به جانم

ايثارگري كه در جنگ بدر پيش آمد  در داستان كنند؛ مثالً در اين راه كمك مي ها وحدت دارند و يعني انديشه
ن كه ما اآل گر، اينها براي تعارف نبودياو به كس د به آن يكي بده و و آب را ببر :مجروحين گفتند از كه هر كدام

د همان يدانند شا مي ها ، اگر بعضيندانيم د اسم آنها را هميشا ؛نه ،يميل شويم و شهيد بگويبراي آنها تجليلي قا
حس كرد ، بلكه او ثار را نكردكه ما اسم او را بنويسيم و پاداش به او بدهيمين ايز ايدادند و او ن وقت هم اهميت نمي

عين آن  ن صورتيز به هميگرش نيكه خودش احساس تشنگي يا احساس مرگ يا درد دارد برادر دورط همان
  .احساس را دارد

م و عمر به يعرض كرد بيا با هم به ديدن اويس قرني برو ععمر به علي يروز :آمده اءاالولي ةرتذكدر  
تو كه  :به عمر گفت اويس قرني. شروع كرد مبرايده بود به وصف حاالت پيرا ند صامبريپ س،يجهت آنكه او

 ك دندان نداشتيسپس دهان خود را نشان داد كه  .پس در ارادتت خللي وارد است. الم استهايت س دندان ي همه
 ،پيغمبر، در جنگ سنگ به دندانش خورد و شكست آن روزي كه حبيب من،: گفت .هاي او سالم بود ردندانيو سا

 يطور همان .هستنددر چند بدن يعني يك جان  ؛دور انداختمنم درد گرفت و آن را كندم و همان روز من اين دندا
ي است كه خداوند براي مؤمنين خواسته و اين حد اعالي .كند آن هم حس مي ،كند ميكه جان من دردي را حس 

. گران را بر خود مقدم بداريدو دي پس گفته ايثار كنيدرا هم فراهم كرده،  آنل توصيه كرده و وسايامر آنها را به اين
به عجب كار خوبي كردي و هر  به: اين ديگران را بر خود مقدم داشتن براي اين نيست كه ديگري ببيند و بگويد

  .دهدر بده نحوي اجر عمل او را كس به
. گفت يك سخنيشخصي آمد و  ،خواندند نماز مي ٰيرادو فُ مثل آن داستاني كه چند نفر ايستاده بودند 

 الحمدهللا :؛ چهارمي گفتنماز تو هم باطل شد: ، سومي گفتشود ، نماز تو باطل ميحرف نزندر نماز  :گري گفتدي
  .يمويبنويسيم و بگ نكردند كه ما طور ايثار حاال اين .نماز من باطل نشد
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ن يكه ا ديا شما فراخوان داده :گفتند آمدند يبرخ ،كه ماه رمضان به بيدخت داشتم يهاي اخيرسفراز  در يكي
، نه داريميي فراخوان چيست؟ اينجا كه نه بلندگو: ، گفتمپر استند و كوچه ا ههمه مردم در كوچه جمع شد

ن موضوع را درك يشما ا :گفتم ؟اند طور اينها آمده هپس چ :گفتند ؛يگريي داريم و نه چيزدراديوي ي فرستنده
  : ديكن ينم

  2اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراستكه در  هر  ستدام بال ي هموي دوست حلق ي هسلسل
نكه اگر در خواب انگشت پاي شما يا زانوي شما را يك زنبوري ياكما. فهميد شما نمي ،فهمد فارغ يعني نمي 

خورد به  اختيار دست شما مي بي – خوريد مي شويد و غصه كه ناراحت ميگويم عقرب براي اين نميالبته  - ش بزندين
؟ تو كه يبه تو خبر داد كه حركت كن يايد چه كس كنون شما از دست پرسيدهحاال آيا تا. ار بزنيدپايتان تا زنبور را كن

كه  تو را خبر كرد يد چه كسيو بعد از دست بپرس ؟يالعمل را نشان ده ن عكسيكه ا يچه كار داشت ،يده بوديخواب
، در همه جا ن جاني كه در بدن هستآ: گفت ياگر آن دست زبان داشت م يول پاي تو مورد حمله قرار گرفته است؟

بلكه يك جان است كه در تمام بدن  ،باشد كه يكي براي دست و يكي براي پا دو تا جان نيستوجود دارد و 
  :به قول آن شعر .دشو جان خبر مي ي اي كه به او حمله شود همه هست، از هر گوشه

  كه در آفرينش ز يك گوهرند  گرنديبني آدم اعضاي يك د
  3قرار نماند را ها دگر عضو  به درد آورد روزگار چو عضوي

وقتي مورد حمله قرار گرفت، دست خود به خود  ،بدن جاري است ي آن دست و آن روح و جان كه در همه
مان متحد يها جانهانيشتر از ايد بيم و بايطور هست نيها هم ا حاال ما درويش. كند تا حمله را دفع كند حركت مي

ادم رفت آن داستان مربوط به يالبته  ،ديد بفهميوانت يد و نمين ماجرا هستيفارغ از ا م شماو به آنها گفت باشد
تا حضرت رضا منزلشان در ، نجا هستند بشنونديكنم كه اگر ا يان ميحاال ب يول ،ميرا به آنها بگوعرضا حضرت

مركز  ت هم به بغداد، حضررا احضار كرد پدر حضرت رضا عجعفر بن موسيحضرت  هارون الرشيد ،مدينه بود
و فرمودند  به فرزند خود امام رضا سپردند خود را خود و مادر حضرت رضا و محارم ي خانواده. ف بردنديخالفت تشر

 منزل يگويند حضرت رضا رختخواب خود را دم در منزل يعني در راهرو مي .ها مراقبت كن و تشريف بردندكه از اين
رتبه و مقام  ين دارايريهم پدر بود و بعد از پدر نسبت به سا نكهيالبته با ا. كردند به عنوان خادم پدرخود ميپهن 
كه حضرت  يو وقت دانستند داشتند، خود را خادم اينها مي را نسبت به امر پدر اين ادب و احترام يول ،بودند ييباال

 ،حال، بغداد كجا. ت فرمودديشب پدرمن در بغداد رحل: فرمودند حضرت رضا ،كاظم را در بغداد به شهادت رساندند
از آن روز به بعد در منزل  و حضرت -  با هواپيما دو سه ساعت راه است يكه در زمان فعل يدر صورت -  مدينه كجا

از  يا هشعبست و جاني كه در جهان ابه حضرت خبر داد؟  يحال چه كس. نشستند بر مسند خاصي براي امامت مي
ن يا عند امام رضايگو يخوانند، م يم يمكه ما را هشت اما يال حتماً كسانحا .آن هم در حضرت رضا بود، خبر داد

ز يشان نياز اامام به ما ياد داده كه ما از حال هم خبر داشته باشيم و به امامان بعد  ؛بله اد داده است،يرا به شما 
  .مياعتقاد داشته باش
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براي ما هاي گذشته  وقايع و داستان از هر روز به اصطالح يك گوشه ،علوم و تجربيات جديدبا  خوشبختانه
توان  يم پاتي گويند با تله امروز ميمثالً  ؛كند يبهه مرفع ش دارند يد و براي بعضي كه ترديد در مواردشو روشن مي

كه هيچ مدركي به اي اينبردر جنگ دوم جهاني  ها جاسوس يگويند كه بعض مي حتي، دزاز راه دور با هم حرف 
  .كردند استفاده مي يپات ز تلها، فتدين يدست كس

يم خداوند آدم را گوي ميم و يكن ين امر استناد نميما به ا ،دانندح نين موضوع را صحيا يا ك عدهيحال اگر 
از  يا هنفخرا وقتي يز ؛ي از آن روح الهي وجود داردا هها يك ذر انسان ي  در همه. خلق كرد و از روح خود در او دميد

خدا كه دو تا . برند، روح الهي هم كه يكي است ز روح الهي ميو سهمي ا فرزندان او هم بهره آن روح در آدم بود،
ست همه ها بنابر اين روحي كه در آدم. ايي هم كه داريم يك روح داردآن يك خد. يك خدا كه بيشتر نداريم نيست،

من مؤ »المومنُ مرآةُ المومن« يك مثلي هم كه .يكي است ها روح ي گرديم همه، اگر به انسانيت خود بريكي است
خود او همان ؟خود او كيست بيند؛ بله خود را ميكند و  يعني نگاه مي ،است هينآي ي در برابر مؤمنين ديگر به منزله

مؤمن مرآة اين است كه  ،بيند ميرا  الهي ي نفخهكند،  نگاه ميدر او  الهي است كه در او دميده شده و ي نفخه
م آمد و جذب او شد خود به خود معلواگر مؤمن كسي را ديد و خوشش : نديگو يعرفا م يكه برخ چنان ،است مؤمن

  .مؤمن استكه آن شخص هم  شود يم
، هر كه مدتي كارمند شهرباني شاهرود بود - آقاي حسينعلي كاشاني بيدختي  پدر - مرحوم آقا رضا كاشاني 
شديم، آقاي كاشاني ايستاده بود و  پياده مي از اتوبوس يتوق ،رفتيم مي ها با اتوبوس از اخوي ما چند نفروقت 
يا يكي ديگر . دانم مي: گفت ميم، يديپرس ياز او م يوقت شد؟ از كجا خبر مي. برد مييد منزل و ما را بفرماي :گفت مي

 كرد و او تعريف ميخدا او را رحمت كند  ،ي بوديبا وفا خيلي مرد باصفا و - مرحوم سوهانكي  - يميقد ياز فقرا
به هر جهت در اين فكر  ،ي هم نداشتيميمانديم و جا بايد در شاهرود ميو  گفت در شاهرود ماشين ما خراب شد مي

 ،بله: گفتيم ؟رويد شما مشهد مي :افه شناخت و پرسيدينگاهي به ما كرد و ما را فقط از ق و كسي رد شد كه بوديم
   .خود را معرفي كرد. رويم بيدخت مي چرا،: مگفتي ؟خواهيد برويد ي نمياز مشهد جاي ديگر: گفت

كند از  شود و اينكه گفتند ديدار مؤمن بر ايمان آدم اضافه مي ها شناخته مي البته اگر دل صاف باشد از قيافه
حاال اسم چند  ي الهي است كه موجب وجود او شده است، ديدار آن نفخه ،منؤبراي اينكه ديدار م ،اين جهت است
رحلت  ،اخيراً هم خانم موثق كه نزديك صد سال داشت. آقا رضا كاشاني، مرحوم سوهانكي و پسر او نفر را برديم،

  .اي بخوانيد براي هر سه تا فاتحه. رحمت كندآنان را  ي هر سهكرد و خداوند 
 يكه كس در آن وقت ،مفصلي گفته و اظهار ارادت به ائمه كرده بود ي قصيده ،ي شاعر عربعدعبل خزا

و ، اين قصيده را آورد وليعهدي را قبول كردند عحضرت رضا يسرود و وقت يا هدين قصياو چن ،كرد جرأت نمي
او . كنهم از طرف من به اين قصيده اضافه  يك بيت :فرمودند عحضرت رضا. خواند عخدمت حضرت رضا

ن يا. ر او در طوس استكه قب ين بود كه هشتميت ايگريه اضافه كرد و آن ب ت را شنيد آن را باين بيا يد وقتيشا
در حال  يدعبل در كاروان ،ن واقعهيبعد از ا. جالبي است ي قصيده هم از نظر معنا ،هم از لحاظ ادبي و وزن ،دهيقص

اموال يكي را جمع اده كردند و هر كدام از دزدها، يتك افراد را پ و تك ندسفر بود كه دزدان مسلح به آن كاروان زد
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همان  ديد دارد گوش داد، كرد؛ دعبل كه در آن قافله بود شعري زمزمه مي دزداناز  يكي، برد يكرد و م مي
چه كسي : گفت. ي استا هقصيد :است؟ گفت يشعر چه اين :پرسيد ؛خواند يو را كه تعريف از ائمه بود، ما ي قصيده
، اين را كه هستممن دعبل  :، گفتام نه من نديده: گفت شناسي؟ مي دعبل را: پرسيد. يعدعبل خزا :گفت ؟سروده

 ي برد نزدند و همهدستبه قافله  يس و ديگران خبرداد و اصالًيد و به ريگفت به قولي دزد دست و پاي او را بوس
 يتداع ،از راهزنان بود يا ستهس دياض را كه رييل عيي فض هيقض ،داستان نيا .آنان را به آنها برگرداندند اموال

 شد و يشد كه از بزرگان اسالم يوربرداشت و ط ياد شد و دست از راهزنجيا يرحالتييل تغيفض يكند كه برا يم
ارحم  ،يو ذكرُه شفاءوطاعتُه غَن ا من اسمه دواءي :آمده است در دعاي كميل .عت هم او را قبول دارندياهل شر يحت

كاءالب هالحس و الرِّجاء همال ن رأسرا  تمام آن ي ترجمه ولي ،ستامروز ما يها ثقسمت اول آن مربوط به بح 4م
، رحم كن بر كسي كه است اي خداوندي كه اسم تو دوا و ياد تو شفا :كند يم عرض ن دعا به خداونديدر ا. مگوي مي

چيزي كه ل كه اسم امام دواست يعني منظورم قسمت او ،او گريه است ي كار او اميدواري است و اسلحه ي سرمايه
ن شخص و آ .»من اسمه دواء و ذكرُه شفا«يا طوري است  حاال گاهي اين .ثر دارد و ذكره شفابه صورت ظاهر ا

ضمن  بكند يگريآن شخص كار دنكه يآن نام ائمه بوده است بدون اخوانده كه در  يي دعبل را م دهيراهزن كه قص
  ».كند يدا ميشفا پ آنكه دعبل در آن قافله بوده

                                     
 .ش. هـ 1386/10/19خ يصبح چهارشنبه، تار -  1
 .559ت يات، بيح مظاهر مصفّا، غزلي، تصحيات سعديكل -  2
 .19-18همان، صص  -  3
د و سازوبرگش ياش ام هيكه سرما يم فرما بر كساست، ترح يادش شفاست و طاعتش توانگريكه نامش دواست و  يكس يا... « - 4
 ».است يوزار هيگر
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غا   ف  ت   یت  رات 

  1ی  ماز   

عبير شود، يعني تها سوء از نوشته چنينهم و ها چون گاهي ممكن است از صحبت .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
كه  مثالً آن شعر .ي را بايد با زبان خودش صحبت كردا هكنند، براي اينكه هر علمي، هر مقول توجه به معنا نمي

  : گويد مي
  و دوست بگذار ريهر دو بگ نيا هك ياريا و آخرت بيگر دن

  2دار اه خود نگهيم سيم تو سيفروش يوسف خود نميما   

له اين است كه اگر اما مسأ. اين دنيا، چيز مهمي نيستدر اگردر همين زندگي فعلي مطرح شود، موضوع اين
  آخرت چيست؟... ست مقام است و پول است ودنيا كه معلوم ا. دنيا و آخرت بياري

آن  براي اينكه آنچه فكر كرديد،. د كه آخرت چيست؟ آخرت غير از آن است و آن نيستهر چه تصور كني
آن فكر و آن  ،كنيدخواهيد كار خوبي  وقتي مي. مثل خيلي كارهاي ديگر دنيا. شماست ي خلق شماست، خواسته

حتي  است، يغيرماد ي قولهيعني در آن طرف تمام مطالبِ از م .است طور همينكار، مخلوق شماست، آخرت هم 
و  اكبر اهللا خوانيم، مياش مانند نمازي كه ما  ، منتها جلوهغيرمادي است ي ، اينها همه يك مقولهاحسان، نماز، روزه
 و دعبنَ اكاي« :يديگو مي است كه وقتي ينماز آن قت نماز،يحق يول ،نماز است ي شويم، اين جلوه خم و راست مي

ايديديگو است ميد ريببينيد دار »عينستَنَ اكنَعب اكنماز واقعي . يميجو و فقط از تو ياري مي پرستيم فقط تو را مي ؟ اي
كنم تا از زبان  را تكرار مي »عينستَنَ اكاي و دعبنَ اكاي« قدر من آن :فرمود عآن نمازي است كه حضرت صادق

لي هست كه ما يبنابراين يك مسا .نماز استاز آن  يا هاين نماز ما جلو. ش بشنوم، اين نماز واقعي استا هگويند
خم و ي دارد؟ ا هنماز چه فايد :گفت ، مثالً يكي مييم اين نماز استيگو كنيم، مي و با خودش اشتباه مي بينيم مي

  !بيند مي اين نماز را. رود ميشود،  شود و پا مي يراست م
اين ديدار كه ما  از كدام نوع ديدار است؟ تر است، اين ديدار پير از هر چيز ديگري واجب ،گويم وقتي من مي

 !بيند ، مرا ميهر كه بميرد :فرمود عآن ديداري است كه علي ،نه ؟بينيم ا در تلويزيون مييبينيم،  را مي گريهمد
نماز واقعي را كه حضرت جعفر  - ولي براي اينكه به آن ديدار برسيم آن قبيل است،يم از يگو اين ديداري كه مي

اي  يك گوشه - است ييم نمازمان آن طوريهد كه ما بگوخوا خيلي پر رويي مي د كهخوان و مي خواند عصادق
بايد اين نماز را بخوانيم  بنابراين. به ما بخورد عاز آن نماز حضرت صادق يميد نسيخوانيم تا شا يك نمازي مي

و  - »من يمت يرَني« :ديدار واقعي كه فرمودبايد ديدار ظاهري را انجام بدهيم تا از . به ما بوزد يمينس ،تا از آن نماز
نيست،  ها آن كالم هم از اين نوع كالم .مند شويم بهره – جان فداي كالم دلجويت :كه فرمودبر اساس آن شاعر 

  :گويد يك شاعر مي ،در مورد ديدار. د به زبان خودش معني كرديبا ي راا هبنابراين هر مقول
  تو هر دو جهان را چه كند؟ ي هديوان  يديوانه كني هر دو جهانش بخش
  :گويد يا مي. دارد ير از جنون روانيي غيديوانه در اين شعر يك معنا
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  كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي  بر در ميكده رندان قلندر باشند
ولي اين معنا  دارند، يبر م يكيسر  يرند و از روگذا يم يكيسر  ين است كه تاج را رويا آن يظاهر يمعن

غزلي را با آواز و صداي خيلي خوب و دلنشين  يفرض كنيد شخص. ورد نظر شاعر نيست، بلكه زبان خاصي داردم
 ياگر كس ، اماديبر ياز آن نم يا هبهر ،ديشما فقط نُت را نگاه كن سند ويرا بنو يقين موسيحال اگر نُت هم ،بخواند

د يخواهخواندند، كه اين را با آواز هم  د و بعديبر ي، از آن لذت مبا و آواز بخوانديز يآن را با صدا ،كه نُت را بلد باشد
طور  بايد اينچگونه است؟ حاال اين اشعار و حتي اين گفتارها گاهي اما خوب بودنش  اين موسيقي خوبي دارد،: گفت

  :گويد مولوي مياينكه . تعبير شود
  من چو ال گويم مراد الّا بود  من چو لب گويم لب دريا بود

الّا اشاره به هماني است كه آخرش هم  ،گويم مي الوقتي من . ال اله الّا اهللاش ا ه، دنبالاليم يوقتي بگو يعني
كالس زبان باز  اش يريادگي يست كه براين ين زبانيالبته ا م،يرياد بگيد ياين است كه ما اين زبان را با. استاهللا 

  ».شاءاهللا ان، تا برسيم كنند و ياد بدهند، همه در اين كالس دانشجو هستيم
                                     

 .ش. هـ  1386/10/20خ يشنبه تار صبح پنج -  1
 .3272-3271ات يات، ابيح مظاهر مصفّا، غزلي، تصحيات سعديكل -  2
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ت  س و عالم آ د  ّ قاء روح و  ل    1) ۵(دال

ل   مایدال    ّص و ا ؛از  را

و ،  رد ایپ    2وط آدم، یر و 
ن نتيجه رسيده كه يدر مورد تجرّد نفس است و به ا پند صالح ي قسمت از رسالهن يا .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

 در دنباله. ك به هدايت آنها كردپرسيد و تمس ،و كساني كه از راه اطالع دارند ها رفته رد و از راهبايد انديشه ك
 :فرمايند مي

آغاز سلوك به سوي خداست و البته اگر اين جستجو و درد شدت نمايد  ،دوربين ي و آغاز پيدايش اين انديشه«
ظاهر و انتحالِ صورت ديانت به مقصود نرسد و تنها و عزم بر اصالح خود كند و متوجه گردد كه به محض ملّيت 

پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و  به نوشته و دستور راهنما نتوان راه پيمود و راهي كه خطرهاي بي
آنها را حق دانسته كه  ي ند و گفتها هاسلحه رفت در تفحص و تحقيق برآمده نص سابقين را كه بينا و محيط بود

 ،گانه راه شناسايي راهبرست و با اثر هم مقرونست پيدا كرده و با بصيرت و حسن ظنّ گرويده و تسليم شودي
بود اين گرويدن را در عرف و اصطالح عرفا، اول سلوك نامند سپس  عاز خضر عكه در پيروي موسي چنان

و در حاالت وارده ثابت قدم  بايد به دستوري كه گرفت بدون اعتراض و ترديد به قدم همت راه را طي نمايد
بين بوده به ظاهر تنها نچسبد و  رفع وساوس نمايد و در هر حال همراه با فكر باشد و پايان ،باشد و به سالح ذكر

در . امر الهي را منظور و تعظيم او را تعظيم حق داند ي ههتا زنده است دست دل از دامن پير رها نكند و وج
نااستوار مذمت دارد و بايد در  ي يد كه ممدوحست و تقليد نادانسته و بر پايهاو داند تأسي نما يآنچه رضا

پيدايش نورانيت و بصيرت كه عجز و نيازمندي مي آورد بر توسل افزايد و از پرتو نظر پير داند كه مبادا در 
  ».ناز افتد كه خطر عجب و خودسري و غرور خطر بزرگ راهست ي هورط

 
طور كه  را همانيپرسيد، ز ،كسي كه راه را بلد است يعنيودند بايد راه را از راهدان در اين مبحث توصيه فرم

خواهيم  مي خواهيم برويم بايد راهنما داشته باشيم، مثالً وقتي يم و ميا در راهي كه نرفته ،در زندگي مادي و دنيايي
بايد از كسي كه  يعنيم يا بلد است بروي كه راه را هد با راننديم برويم بايستيكه بلد ن يا طها هر نقيبه مشهد 

خواهيد از اينجا به مشهد  مثالً مي ي كه توجه كرديد يعني هدف را در نظر گرفتيد،ا هاز لحظحال . داند بپرسيم مي
خواهيد، از اينجا فكر  هد برويد و توجه كرديد كه راه و راهبر ميخواهيد به مش ه ميبرويد، هدف را در نظر گرفتيد ك

در  سير صعود است و در مسير طي طريق به سمت مقصد و اگر پيدا كرديد و راه را شروع كرديد، اين راشما در م
. كافي نيست كه اشتباه نكنيم فقط ،اما همين كه هدف را شناختيد و در نظر گرفتيد .گويند ميسلوك اصطالح عرفا 

ل يل از قبيمساگر يخطرات و سيل و د ها ر راهد ،جغرافي نگاه كنيم و برويم ي به كتاب و راهنما و نقشه را اگريز
شود و اين وساوس شيطاني را  اضافه مي ز وساوس شيطانيين در راه معنوي نيبنابرا .حيوانات وحشي مزاحم هستند

از وساوس شيطاني در امان نيست، بايد در همين  ،در امان است تصور كند كه از آن و شود يك نفر خيال كند نمي
گان هم دست دانيم، در همه جا نوشتند شيطان از بزر كه مي طوري هحتي ب. دا و با دستور پير باشدلحظات به ياد خ

طان او را فريب داد و از اوج يش ،پيغمبري بود باعوراست كه نزديك مقام نبوت و آن بلعم يخيدارد و مثال تار برنمي
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بكند، ولي حضرت  عل خودش با ابراهيمخواست به خيا مي طانيهمين كار را ش. عظمت به آن قعر جهنم فرستاد
آن  ،هر سه بار كه در مسير وسوسه قرارگرفت خداوند به او اين قدرت را داد و يعني ،ابراهيم اين قدرت را داشت

راهنما باشد؟  تواند مي يحاال به چه طريق و چه كس .مياين است كه از وسوسه هم در امان نيست. وسوسه را رد كرد
يك از اين  لد است؟ خداوند توسط پيغمبرانِ خودش مستقيماً دستورالعمل صادر كرد، البته هيچراه را ب يو چه كس

بدون دادن امتحانات و بدون اينكه بر دست پيري  ،پيغمبران هم، آنهايي كه خدا دستور مستقيم به آنها داده بود
شاگرد معنوي ابوطالب  صبر ما محمدحتي پيغم ،بيعت كنند نبوده، همه قبًال ارادتي به پير زمان خودشان داشتند

حضرت  .تمام پيغمبران كه كتابهايشان به ما رسيده است طور همينبود، شاگردي كه بعداً از استادش جلوتر رفت و 
 ينيابت و جانشيشمعون پطرس را به ن ععيسي. يوشع را صريحاً به جانشيني خودش تعيين كرد عموسي

غمبر بعد از خودش يداشت به پ يغمبر قبليت بر امت را كه پيوال ي جنبه آن يعنياين جانشيني  .خودش تعيين كرد
! كارها به دست اوست ي هارتباط با خداوند يعني وحي و پيغمبري مستقيم به دست خداوند است، هم. منتقل كرد

تي ملّت و اما واليت و سرپرس ،كند ميو او را انتخاب فرستد  به او وحي مي ،ولي هر كسي را خودش انتخاب كند
  .ادامه دارد طور همين نمايندگان ي سلسله نمايندگان او گذاشته و اين ي را به عهده مردم

يعني كسي كه به جانشيني تعيين شده در  ،تشخيص اين شخص، به اصطالح تشخيص نص ي مسأله
توان  مي ولتچنانچه خيلي با سه. نظر بگيريم در توانيم ميما  ،ستدر دسترس ا مواردي كه كتب نوشتند يا

ن را يتواريخ ا ي سپرد، همه عوظايف سرپرستي را به علي ،رحلت فرمودصكه وقتي پيغمبر تشخيص داد
  .ين سرپرستي فقط معنوي است، نه رهبري اجتماعيگويند كه ا مي يمنتها گروه. ندا هنوشت

پيرِ قبل از كسي كه نص داشته باشد يعني منصوص از طرف  ،به هرجهت اصل در شناخت رهبر نص است
اي سال گذشته يك امري است كه بر 1400ولي تشخيص اين امر در دوران فعلي كه از آخرين پيغمبر  ،شدبا خود

نه بين محققين هم اينكه در همين زميخيلي متعذّر است كما ،يم محال استياشخاص عادي محال است، اگر نگو
 شود، خداوند اثر هم به او داده جانشين تلقي مي ،ستنب پيرش منصوص ااز جاولي كسي كه  ،ستاختالف فراوان ا

 ،شود يم جادياثر هم در درون خود ما ا. شود تشخيص داد به اثر بايد توجه كرد بنابراين در مواردي كه نص را نمي
 ،ا نه؟ بعد هم كه تشخيص داد و تسليم شديجاد شده است يا اين اثر در او ايخود شخص بايد توجه كند كه آ يعني
  .دا كنديپ ييل آن را درك كند و از آن رهايسايد كُال تسليم باشد براي اينكه بتواند خطرات راه و مبا

به  عاز همان اول خضر. د اين موضوع استيمؤ ،هم آمده است قرآنكه در  عداستان خضر و موسي
ولي خضر به  ،دم بودرهبر مر ،براي اينكه موسي در زندگي دنيايي. فرمود كه طاقت همراهي مرا نداري عموسي
يد كه خضر در ا هخواند قرآنكمااينكه در  .توانست اطاعت خضر كند ط داشت و بنابراين نميق جهان تسلّحقاي

براي اينكه موسي آن عمل را با موازين . گرفت كرد كه مسلماً مورد اعتراض موسي قرار مي يم يمواردي رفتار
را بدهد كه در زير اين  ن توجهيخواست به موسي ا يمداوند و چون خ ردك مي خودش، موازين اين دنيا بررسي

را به موسي بيان كرد و  يو خضر مواردنمود  يمعرف يظاهر ممكن است باطني هم باشد، خضر را به موس ي پرده
كرد، از وقتي كه در تسليمش مردد شد و  مي موسي تا وقتي كه تسليم بود در صعود بود، يعني موارد بيشتري درك
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كه بندباز  يبينيم اشخاص مادي ميكه ما در زندگي  طور همان ،سر نشدياو م يشتر برايادراكات ب ،ار وسواس شددچ
شود و تعادلشان  يبكنند حواسشان پرت م د، اگر دائماً به اطراف خود نگاهرد بشون يكيخواهند از راه بار مي هستند و

د شخص يبا ،ار استيچون وسوسه بس ،طور است نيز هميك نر سلويدر مس. افتند يبند م يرا از دست داده و از رو
تسليم  ،كند يشان مييآن كسي كه راهنمارو را در نظر بگيرد و در برابر  هروب ي آن نقطه. رديفقط هدف را در نظر بگ

  .شود دچار سقوط ميباشد، والّا 
خداوند  ،بودچون بهشت نور مطلق بود و محل خوردن و دفع كردن غذا ن عدر داستان حضرت آدم

آن اعمال در بهشت نبود،  يبلكه چون امكان اقتضا ،البته نه به عنوان مجازات ،رون كرديآدم را از بهشت ب حضرت
ن كارها را بكن و يكه ا 3»هيفَتَلقّي ادم من ربه كَلمات فَتاب علَ« :اد دادي عرون كرد و سپس خودش به آدمياو را ب

هللا خداوند به ما فرزندان ءشا نا. را قبول كرد عت را قبول كنم و بعداً توبه آدما هز تا توبين كار بپرهياز انجام ا
. رون كرديطان را خدا به جهت مجازاتش بياما ش ،ميادمان بماند كه چگونه توبه كنيق را بدهد و ين توفيآدم هم هم

بگيرد  اين هدايت را ي ت، هر كسي رشتهشهدايت خودم را در بين شماها خواهم گذا ي من رشته: هرجهت فرمود به
 ،هميشگيِ اين رشته منحصر در وجود يك نفر نيست .گردد و اين رشته هميشه هست برميبه سوي من و بهشت 

سابق بر الحق  اين رشته هميشه از نص لذا 4.»اَجلٌٌ مسمي« :و فرموده است را خداوند به بشرها عمر معيني دادهيز
  .ان شاءاهللا. بايد تسليم كامل باشيم ،را شناختيم نص بعد كه اين. است

                                     
 .22-21، صص 1371، تهران، 6شاه، چ يخ محمدحسن صالحعليپند صالح، حاج ش -  1
 .ش. هـ  1386/10/20خ يشب جمعه، تار -  2
 .37ه يسوره بقره، آ. »چند فراگرفت يا آدم از پروردگارش كلمه« -  3
 .2ه ي، سوره انعام، آ»...نيدر نزد او مع يمدت...« -  4
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تان    رت از دا

جام وظا    ذ و  و   ،  ی  ف د ا

د  کالت ز ع  م ف وظاو  یر  1 خا

گذشته از آنكه مثل قصه است،  ،نقل شده بزرگان ائمه و غمبر، ازيكه از پ ييها داستان .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
خوب است،  ،را بخوانيد ها اين داستان ،شود ميخوانيد و وقت شما تلف  يست كه مين ي ديگرها داستان ما همانندا

اس قشنگ عبرت بگيريم؛ مثل اينكه به تن كسي يك لب حداقل براي خودمان ها كوشش كنيم از آن داستان اگر ما
و پارچه  رويد يمست، ار شماياط در اختيخ وشي وارچه فرپ ي مغازه و يك شماست كه مورد پسندبينيد  و خوبي مي

 ها داستان آن ي همه طوركلي در ن مطالب خوب بهيحاال ا ،شما همان مدل را بدوزد يد تا برايده يرا به آن خياط م
وقتي ضربت خورده بود و در بستر كسالت بود و دو روز بعد رحلت فرمود، شمشير را به عمثالً علي .وجود دارد

 كم كم ،رد خون شودوا يا همثل سيانور بوده كه اگر ذر سم ينوع زنند كه آن حاال حدس مي ،كرده بودندآغشته  سم
پيش از آن كه من را از  ،خواهيد از من بپرسيد ميهر چه  :گفت عولي در همين حال علي ،رود شخص از بين مي

در آن  عچ جنگي نبود كه عليكرد، هي مي شركت ها جنگ ي او در همه ؛طور فرمود علي اين 2.دست بدهيد
 در خود يول ،آمدند بودند كه به لشكر مي ها د، خيلييجنگ يمرفت و  مي ها جنگ ي ؛ در همهشركت نداشته باشد
م، ا همن هم در جنگ شركت كرد ،اينكه بگويند كردند، پير مرد بودند و فقط به عنوان تبرّك و جنگ شركت نمي

 ،آمد ند و الّا ازآنها كاري برنميا هكرد يامبر را همراهيكه دلشان خوش بود كه پعوام فريبي؛ بل ينه برا ،آمدند مي
 هم ها جنگ ي در همه ،خورد مي بلكه نان خشك با نمك ،خورد نمي البته ويتامين ولي علي جوان و نيرومند بود،

خود  ،به او جان داده بود جان خود را از دست نداد، يعني جان او مال خود او نبود، آن كسي كه اما ،كرد شركت مي
  .داشت او نگه مي
 ،البته صحيح هم هست - رود ما به آسمان مي ي آه و ناله ،ما اگر يك خرده دندانمان درد كندكه  يحالتدر
خداوندي كه او را  ،كرد مي ولي علي اين فكر را -  كار كردن و فكر كردن نداريم ي م و حوصلهيكش مي چون درد

انجام  كار را آن ،ن شدهيياو تع يكه برا يآن هدف يبراد يبا ،مت و محبت براي او گذاشتهفرستاده و اين همه نع
ما هم پيرو . تر بود و آن وظيفه همين بود كه هر چه خداوند فرموده بكند دهد، آن وظيفه براي او از جان مهم

 ي و همه را داشت و بر دنياالبته علي طاقت آن  م؛يفه كنيد انجام وظيتوانيم با ي كه مييا جات ،هستيم ععلي
كه در اين چند روزه چه  ندا هنقل كرد .ل را بگويديدر عين مرض جواب مساتوانست  ميو  ل آن مسلط بوديمسا
فرقي  ضيبراي آن شنونده، علي سالم و علي مر. ي جالبي حضرت دادندها شان پرسيدند و چه جوابيلي از ايمسا
حال و  ،يكي تا يك خرده دندان درد دارد ؛ستيكسان نيمان يها و طاقت ميطور طاقت ندار كرد، ما البته آن نمي

 هم تواند حرف بزند و مي هم ،دندان او اگر درد بگيرد ،طاقتش كمي بيشتر است يگريد ،ندارد يزيچ هيچ ي حوصله
توانيم  مي ي كها هزماست به اندا ي كه به عهده يا هبه هر جهت بايد آن وظيف. فكر كند، يكي ديگر بيشتر از آن
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ي كه ا هعمد ي اما اين وظيفهخستگي هم براي بدن طبيعي است  ،من به يك اندازه، شما به يك اندازه ،انجام دهيم
عمل به  ي كه آن هم وظيفه -گرفتيم  يم، يعني وظيفه را به ما دادند و ما هما هبه گردن داريم و تعهد كرد

 ذكر و فكري كه فرمودند براي اين است كه اوالً هميشه ني كهم به اين معيد انجام دهيآن را با - دستورات است
باال  به م، ولي باالخرهيا هالبته هنوز به باال نرفت »ميرو ييم و باال ميما ز باال« مان باشد كهبه ياد خدا باشيم و ياد

ا تمركز فكر انجام داد و ذكر يعني يادآوري و بعد هم بتوانيم تمركز فكر پيدا كنيم، هم خود ذكر را بايد ب. رويم مي
و توانستيم حواس  اين به هر اندازه كه خدا قسمت كرده تمركز فكر را پيدا كنيم؛ بنابرهم ذكر براي اين است ك

  .صدد پيشرفت باشيمدر يول ،يم، بايد خوشحال باشيميذكر خود را بگو خود را جمع كنيم و با تمركز فكر،
يم ديگر اآلن تمركز يحد ندارد كه بگو -ره يغ و تمركز فكري و به اصطالح ذكر و فكر -  ل معنويياين مسا

م اين است يبروراه برويم و بيشتر جلو  غلط است، بايد توقف در آن ،د تالش بيشتر كردييم، نه، باز هم باا هپيدا كرد
كوشش  رين مسيم در ايفه داريهمان مقدار هم كه هست در مسير است، وظ ،يد تمركز ما كم استيگو مي كه اگر
  :تا بيشتر شود، حاال شد يا نشد آن ديگر زياد به كوشش ما بستگي ندارد كنيم

  بكوش يدر طلبش هر چه توان  گر چه وصالش نه به كوشش دهند
له براي خصوص اين مسأبه  ،ل زندگي و مادي استيمسا ،شود مي شتر موجب حواس پرتي مايچيزي كه ب

 يها يل ناراحتت فرزندان و تحميل تربيت داخل خانواده از قبيشتر بار مسؤوليو چون ب بيشتر است ها خانم
عبادت محسوب  كنند، يه كه كوشش ملذا به همان انداز ،ستآنها ي اد آرامش در خانواده بر عهدهجيو ا يخانوادگ

  .شود يم
ك ين مشكالت به يرا ايز ،تواند حل كند ينم ييك نفر به تنهايرا  يزندگ يو ماد ين مشكالت ماليچنهم

جامعه  يدارد، وقت يشود، بلكه به اجتماع هم بستگ يند فالن كار را بكن درست ميبگو ندارد كه مثالً يعامل بستگ
ن يتواند مؤثر باشد و كالً ا يك نفر نميكند،  يم فكر را مغشوش ييايو دن يماد يها ياست كه گرفتار يا هبه گون

ك يد يبا ،جاد شوديما ا يبرا نكه آن تمركز فكريا يبرا ،سپ .ا امام باشديغمبر ياگر چه پ ،مشكالت را رفع كند
   .اهللا شاء ان .ح را به ما نشان دهديم تا خداوند راه صحيبساز يبا زندگ يمقدار

                                     
 .ش. هـ  1386/10/21خ يصبح جمعه، تار -  1

 يدنقَبلَ اَن تَفق يسلُون: 422ق، ص  1417، مؤسسه بعثت، قم يح گروه دروس اسالميخ صدوق، تصحي، شيامال -  2
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ت ا     یر

ب   انی  رت    ، ّ

و ت و    1 ی ادار ی هحک
شايد چون قبالً  .ملّت و مردم ينعيمنظور از ما  ،برف و باران براي ما رحمت است .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

خدا  ،صاف شده است هوا الحمدهللاولي  .شود همين رحمت براي ما تبديل به زحمت مي ،يما هبيني آن را نكرد پيش
خواهيم  مي كه ما آفتابالبته نه اين ،هر چه خواستيد به شما داديم 2»و اتيكُم من كُلِّ ما سأََلتُموه« :ديفرما يم قرآندر 

شايد اگر همه اآلن آفتاب  ،خواهيد خواهم و شما آفتاب نمي كه من آفتاب ميبراي اين ،در بيايد آفتاب فوري
كه آنچه اقتضاي  ندا هتفسير كرد طور نياالبته اين آيه را  .همه را در نظر دارد ازِيخدا ن ؛شود يهوا آفتاب ؛بخواهند

 ،نه هر چه را خواستيد يول ،به شما داديم -رد ضرورت دا يعني آنچه براي وجود شما -ست هستي و وجود شما
، ها خواهد، پس رودخانه بدن شما آب و غذا مي ،خواهد تا بتواند زنده باشد شما هوا و اكسيژن مي ي مثالً بدن و ريه

همه را در اختيارتان گذاشتيم و به شما داديم و چون هوا از ضرورياتي است كه براي هستي ما  ها و درخت ها جنگل
اگر برف ايجاد  ؛دهد آن را هم به ما مي ،زم است و خداوند گفته آنچه از اين جهت ضروري است به شما داديمال

آن را اسباب زحمت  ،فرستد و نعمت هست را كه خداوند مي ياگر برف .كند سالم مي در عوض هوا را ،كند زحمت مي
نعمت است و چه  يزيگذارد كه ما بفهميم چه چ ي را باز مييها ولي خداوند يك گوشه ،ميا هاشتباه كرد ،بدانيم

م كه يا هقدر درك پيدا كرد ولي آن ،كه در برف به زحمت هستيمنيست اين است كه ما با وجود اين نعمت يزيچ
   .كنيم يم بفهميم رحمت الهي است و آن رحمت الهي را درك

كنم با  بيعت مي: گفت ،بيعت كند عخواست با علي يه بود، وقتيام يحمان بن عوف كه از خاندان بنعبدالرّ
 ،شيخين را در رديف سنت گذاشتند ي كه از آن زمان رويه ،شيخين ي تو به كتاب خدا و سنت رسول و رويه

ه سه ين قضيا. و آنچه من خودم بفهمم و بگويم صكنم به كتاب خدا و سنت رسول بيعت مي: فرمود ععلي
حرف خود را تكرار كرد تا بعد علذا علي ،ام استخودش ام ،دانست كه مي عبار تكرار شد چون علي

 شيعيانِ ،دادند ن است كه آنها به شيخين خيلي اهميت مييمنظور ا .عبدالرّحمان دست كشيد و با عثمان بيعت كرد
فرزندانمان  ياز ابوبكر و عمر بررو يچ اسميمان هي پس ما در خانواده: مند و متعصب هم گفتند خيلي عالقه

به هر جهت بعداً اين  ،به شيعه كه نبايد اسم ابوبكر و عمر را بگذارند د بني اميه هم فشار آوردندياش ،گذاريم نمي
كه از همه ) شام(ي دمشقها سنّي ن رسم دريكه هنوز هم ا چنان ؛كردند ين كار را ميرسم شد و اهل سنّت هم هم

  .كنند يت ميعان رسم را ريا ،كه عداوت با ائمه دارند ها يترند و ناصب جا متعصب
آمده  ،گويند مي) نامهيعني سفر(رحلهنامه اسالمي است و آن را ترين سفركه مشهور بطوطه سفرنامه ابندر 

 يهشام و مروان را رو ،يزيد ،ي معاويهها اسم چرا شما :از او پرسيدم ،به شام رفتم منزل كسي بودم :است
ولي اسامي معاويه و  ،ندا هآنها ديگر رفت: گفت .بگذارد علي و حسن ،فاطمه من نديدم كسي ،گذاريد فرزندانتان مي

 ،و حسن و حسين گذاشتند يرو شد كه نام فرزندان خود را عل روبه يدو سه سال بعد با شخص .يزيد مقدس هستند
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 براي اين كه :گفت ؟يا هرا گذاشت ها اين اسم طور هچ :از او پرسيد ،شايد او شيعه است: ش خود گفتيتعجب كرد و پ
يم عصباني ها من هم ممكن است از بچه ،گويد لعنت بر تو شود و مي ش عصباني ميا ههر پدري گاهي از دست بچ

ن نشانه شقاوت يگذارم و ا خواهم اسم آنها معاويه باشد كه من لعنت كنم، لذا علي مي نمي ،شوم و آنها را لعنت كنم
ان بوده يعيعمل كردن ش يعقالن ،ط متعصبيمح عه در آنيات شيح ي علت ادامهاست و  يرعقالنيو تعصب غ

   .است
  3رود تا نفخ صور در خاليق مي  رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور

ن يعه در برابر مخالفيش يكردن قدما عمل يل عقالنيبه دل ،كه در اسالم حفظ شده است ياين آب شيرين
ان به يعياز ش ياديتعداد ز ،البتّه در طول تاريخ ،دعه توانست خود را نگه داريل است كه شين دليبوده است و به هم

زدند كه او  يهر نمم يبه پيشاني كس ،زدند هر نميكه م گريدبه هم ها البتّه آن وقت ،شدند يعه قربانيل حفظ شيدل
دو تا بود كه خليفه  هسكّيت دانشمندي شيع مثالً ابن ،شدند يم دشان شناختهيان از گفتار و عقايعيبلكه ش ،عه استيش
ي من را دوست داري؟ ها پرسيد كه بچه از او .داد يز خوب به آنها درس ميو او ني خود را به او سپرده بود ها بچهاز 

 ؟اينها را بيشتر دوست داري يا حسنين را :گفت .خوانند ي خوبي هستند و خوب درس ميها بله، بچه :گفت
به صد تا مثل تو و  ي رسول خداها يك موي بچه ،شخجالت بك :رتش به جوش آمد و گفتيسكّيت در آنجا غ ابن
كه زبان او  دادفه دستور يخل .ارزد به صد تا مثل تو مي -  غالم علي و حسنين -  قنبر يك موي !ارزد ي تو ميها بچه

  .دادند ها خيلي از اين قرباني عيطرفداران عل. را ببرند
اضافات و خرافاتي كه به  منتها نه ،را حفظ كردهعقايد تشيع  ين عزاداريولي هم ،ميندار يدر اسالم عزادار

ما بتوانيم عزاداري خوبي داشته باشيم  هللاءاشا ان ،كه عزا و حكمت آن را نشان بدهد يا عزاداري ،ندا هآن اضافه كرد
  .ست خود بگيريميو عزا براي اعمال ناشا

                                     
 .ش.هـ 1386/10/22خ يصبح شنبه، تار -  1

 34 هيآم، يابراه سوره» .داشته است يد به شما ارزانيا و هر چه از او خواسته« -  2
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ت ا    یق و اطا

ا   رت ا تان  د عم دا ن     یو 

ه     1 ا
ان كُنتُم تُحبَُّونَ اهللاَ فَاتََّبِعوني يحبِبكُم « :كنم يآغاز م خود را صحبت قرآن ي هبا اين آي .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

يد تا اينكه خدا شما را دوست داشته باشد، يشما خدا را دوست داريد پيروي من كنيد و دنبال من بيا اگر 2»اهللاُ
واتَّخَذَاهللاُ «َ: نكهيم چه كرد تا ايابراه ،آمده قرآن است كه در عگي حضرت ابراهيمدر زند يروياين پ ي جلوه

و  دا كرد خدا را دوست داشتيپ 4يحبِبكُم اهللاكه  ييعني آن وقت ،خداوند ابراهيم را دوست گرفت 3»ابراهيم خَليال
 خليل به معناي. ابراهيم را دوست خود گرفت، بعد هم خدا 5»يفَاتَّبعون« يعنيامر الهي رفت و پيروي كرد  ي دنباله

كسي پدر خود را دوست  مثالًو انواع دارد، دوست داشتن درجات  .خيلي نزديك و صميمي دوست ،دوست است
اين مانعي ندارد،  نيز، مادر خود را هم دوست داشته باشد، پدر و مادر را دوست دارد؛ همسر خود را ،مانعي ندارد ،دارد

كند كه انسان  فراهم ميخواهد ما را در تنگنا قراربدهد، كمتر موجبات آن را  خداوند هم نميارد، همه را دوست د
  .مجبور باشد بين اين چندتا يكي را انتخاب كند

توانست  نمي ،بود، زياد كه حاكم كوفه بودعخاص علي ي يد كه از صحابها هعدي را شنيد نداستان حجرب
و  يستين يتو انسان صالح دروغ نگو، :گفتند مي شدند و به او يماو بلند  ي بهرا وسط خطيان را تحمل كند، زيعيش

و به  مله حجر و پسرش را به شام فرستادان از جيعياو هم دوازده نفر از ش ،كردند ميروي يخ  اصطالحاً او را سنگ
داد در ه دستوريو معاوآيم  نميي اينها بر كه من از عهده ها بكنخواهي با اين ميكارداني هر يخودت م: ه گفتيمعاو

ر به زيارت حج ،روند كه به زيارت زينبيه مي يد كردندكه حتما اشخاصيشش فرسخي شام چند نفر از آنها را شه
ا يم يتو را اول بكشبه حجر گفتند كه حكم اعدام تو و پسرت آمده، ، د كننديخواستند حجر را شه يوقت. روند هم مي

: ولي حجر گفت ،اين طبيعي است. را نكشيد ، ولي پسرمدنيا را بكشيد ي همه :گويد هر كس باشد مي ؟پسرت را
اين است  ،شايد جان خود را بر ايمان خود ترجيح دهد ،اول پسرم را بكشيد، چون پسرم تازه مسلمان و جوان است

د را از دست ممكن است ايمان خو ،او براي اين كه كشته نشود .را بكشيدد مبع ،خواهم اول او را بكشيد كه مي
ي اين  ، ولي به هر جهت همهآورد يش نميماها پ يرا برا يسخت يها تين موقعيالبته خداوند چن .ولي من نه ،بدهد

 يگر برتريد يها است كه بر محبت يولي يك محبت ،با هم، هم اندازه هستند يو تا حدود وجود دارد ها نوع محبت
تنها  عوقتي خداوند ديد كه ابراهيم: گويند هم مي عراهيمدر داستان حضرت اب. و آن محبت الهي استدارد 

جر در ها او را با مادرش: فرمود ،خيلي دوست دارد ،صاحب آن شده بود يريل را كه در سن پياسماع يعنيپسرش 
د ل بوين دلي، بلكه به ادور باشد - عميگر ابراهيزن د -ل آن نبود كه هاجر از ساره ين امر به دليا ،ابان رها كنيب

: فقط عرض كرد ،نكرد يچ اعتراضيهم ه عميابراه كند و )خدا يعني(را متوجه خود عميت ابراهخواس يكه م
 نسبت عابراهيمت و چون هنوز هم محب يآنها را حفظ كن كه چگونه داني خود تو مي ،به امر تو اين كار را كردم
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 ي خدا يك چيزي است كه همه ه حب و مهراينك براي ،كردن اسماعيل را داد قرباني دستوربه اسماعيل بود، خداوند 
 داشته باشد،را تواند حب ديگري  ا به حد اعالي آن داشته باشد نميدر آن هست و اگر كسي حب خدا ر ها انواع مهر
اند ازجمله بايزيد  اوليا هم به اين درجه رسيده يبعض ؛ در انبيا هست وحب كمتر در مردم عادي وجود داردالبته آن 
شكر من و شكر والدين خود را بجا  6»اَنِ اشكُرلي و لوالديك«: فرمايد وقتي به اين آيه رسيد كه خداوند مي بسطامي

توانم  ن نميخداوند چنين امركرده و م :گفت - پدر را كه از دست داده بود -كنان آمد  گريهپيش مادر خود  ،بياور
ي تو باشم يا من را رها كن كه سره بران را از خدا بخواه كه يكيا م شكر را بجا بياورم و قابل جمع نيست،اين دو 

كه قابل جمع  را اين حبي. يعني قابل جمع نبود ؛برو در راه خدا ،من تو را رها كردم :مادر گفت .سره با خدا باشميك
م آن را به قول مولوي، اس ،براي آن اسم ديگري پيدا كنند خواستند ،با حب ديگري نباشد و به حد اعال برسد

رند كه استفاده از يگ يمراد يبه ما ا رند،يراد بگيگران ايخواستند فقط از د يكه م يا هك عديالبته » عشق« گذاشته
جا حبي است كه با حب ديگري يك ،كه عشق همان حب است يدرصورت ،ن استيتوه لغت عشق نسبت به خداوند

اين را  ،نيست و فقط خود اوست و حب ديگري فقط؛ انحصارطلب است به اصطالح حبي است كه ،شود جمع نمي
كه وقتي ما معمولي نگاه گويند  مي زنند و ميگويند؛ در روانشناسي هم باب خاصي وجود دارد كه مثال  ميعشق 

بين  ذره بينيم، بعد اگر ميقوت  بينيم يعني همه را به يك اندازه و به يك درجه و همه جا را به تساوي مي ،كنيم مي
ف يدر توص يمولو .استطور هميناين هم  ؛كند مي بيند و جاهاي ديگر را حذف جا را مييكبين فقط  رهبگذاريم ذ

  :ديگو ين عشق ميا
  7كوه در رقص آمد و چاالك شد  جسم خاك از عشق بر افالك شد

داشت ما كه يك بشر بود و از خاك آفريده شد و جسم  صيعني پيغمبر ،جسم خاك از عشق بر افالك شد
ببين كوه طاقت دارد؟ كوه در  :خواست ببيند، خداوند گفت عموسي .رفت ها عشق الهي به آسمان ي هبه واسط

با حب ديگري  كه دارا بودن محبتي. د كه كوه هم طاقت نداشتيد عييعني موس. چاالك شد رقص آمد و
ن يروند به چن ميدتي م ،غمبران عطا كردهيبه همه پ همراه نباشد از خصوصيات و صفاتي است كه خداوند تقريباً

گويند كه رندانه  مي عالياس ي درباره ؛ فقطگردند برميز به اين عالم باتوانند بمانند و  ، ولي آنجا نميعالمي
توانست  نمي دانم چه كرد كه نمي آمد ببيند، .گردو بر بيا ببين :خداوند گفت ،نديرد كه آن عالم را ببدرخواست ك

   .زنده است عالياس: گويند كه مي و ماند گردمتوانم بر گردد و گفت نميبر
برد تا در بيابان رها كند، در  را مياي كه پسر كوچك و همسرش  در آن لحظه كه مثال زديم،را  عابراهيم

بل جمع نيست گفته اين كار چيزي قا ديد كه محبت ديگري كه با هيچ ، ولي ميعالمي بود كه محبت اينها را داشت
دهد كه به  به او مجال نمي دانست كه اينجا ابراهيم درحالتي است كه آن عشق الهي آن همسر هم مي. را بكن
 ؟يجا رها كناي ما را اين آمده يعني چه،: امده كه هاجر پرسيده باشديدر هيچ جا ن رسيدگي كند، يچيز ديگر هيچ

او هم اين ايمان را  ؟كنيد مي كار خود شما فكر كنيد اگر همسرتان در وسط بيابان بگويد پياده شو و خود او برود، چه
شود، براي  اين حب كه عشق ناميده ميبنابراين،  .كند نمي ن كار رايهواي نفس ا ياز رو عداشت كه ابراهيم
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باشد، وقتي خدا ما را به اين دنيا  كه الزم هم نيست ،الوصولي نيست چون چيز سهل ،همه قابل وصول نيست
شيد، مقتضيات اين دنيا هم اين است كه اين حب و آن عشقي كه انحصار فرستاده يعني به مقتضيات اين دنيا با

برويم، هر وقتي است كه  آن، .شناسد، آن دراينجا نيست كسي را نمي به اصطالح پدر و مادر و هيچ طلب است و
كوه در مثل  توانيم ميحس كرديم كه ، وقتي بر افالك شود - ولو يك دهم ثانيه - وقت كه آن جسم خاكي ما

آن وقت در آن لحظه در آن عالم هستيم و الّا مابقي  م،يا هم و از حب الهي در رقص آمديا هرقص آمده و چاالك شد
  .شاءاهللا إن. اجرا كنيد ند كه چگونها هاوقات بايد در اين دنيا باشيم با همين قواعد، منتها اين قواعد را گفت

 د، كمي طب بلد هستم، همان قدر بلدميا همن نوشت ياكه در نامه بر ياما در پاسخ سؤال ،من كه طبيب نيستم
ل طبي مسايدر . شود، به هر جهت سؤال طبي نپرسيد سوزد و اذيت مي ام مي دانم اگر چاي داغ بخورم معده كه مي

وقتي . با چند نفر طبيب مشورت كنيد و به يك طبيب اكتفا نكنيد، در اين كارهاي مهم به چند طبيب مراجعه كنيد
توانم  ام ولي من خودم اآلن نمي نكه من گفتهيگويند مثل ا مراجعه كنيد آنچه آنها مي ،ام اينكه من گفته به نيت

را خدا شفا بدهد و شما را  ها مريض ي همه .دانم نميكنم يا نكنم؟ من  يعمل جرّاح: پرسيد مي چيزي بگويم، مثالً
  .رطبيبي مراجعه كنيديا غي هم به هيچ بيماري دچار نكند كه ناچار شويد به طبيب

                                     
 .ش.هـ 1386/10/23خ يكشنبه، تاريصبح  -  1
 31ه يعمران، آ سوره آل. »ز شما را دوست بدارديد، تا او نيكن يوريد از من پيدار ياگر خدا را دوست م...« -  2
 125ه ي، سوره نساء، آ».ديخود برگز يم را به دوستيو خدا ابره...« -  3
 31ه يسوره آل عمران، آ -  4
 همان -  5
 41ه يسوره لقمان، آ  ،»...يمرا و پدر و مادرت را شكر گو...« -  6
 .25ت ي، دفتر اول، بيق سبحانيح دكتر توفي، تصحيمعنو يمثنو -  7
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سم، ایواب و رؤ   ، روح و 

واس  ودن  د،  دود  و دا اک   1ا
بينيم  از اين حيث مورد دقت قرار گرفته كه ما در خواب مي ،رؤيا و خواب ديدن .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

طوري يعني همان .ماند مي ها در ياد ماتا مدت ها هم بعضي خواب يداريهستيم و در ب يمان در حال انجام كارخود
از طرفي آن احساس هويت كه  .، آن خواب را هم در ياد داريدكه سه روز پيش كجا رفتيد آوريدميياد  به شماكه 

همين  ،، من خودم هستمبه قول فالسفه نيست »هوهو«اين  هستم ودانيد كه من خودم اآلن داريد، يعني اآلن مي
، يعني طور نيستولي معموالً اين ،شودلبته گاهي استثنا هم عارض بر خواب مي، ااحساس را هم در خواب داريد

م كه اصالً وجود يا هرفت ييها به مكان مينيبياست؛ از طرفي در خواب م ي از زندگي منئو جز، متعلق به منخواب
ن بدن يم كه با ايشويه م، متوجميدقت كن ياگر كم ،مي؟ ظاهراً در رختخواب بودميندارد، پس ما كجا بود يخارج

پوستش رود تا   يا ميبه در برنزه شدن يخواب برا كه در يا مثالً كسيم يارفته يگريز ديبلكه با چ ،ميابه آنجا نرفته
حال ممكن است به  ؟كجا رفت آن برنزه شدن. ستين يچ اثريدن هشود از آن برنزه شيدار ميب يوقت ،برنزه شود

ك ياست و فقط  منن همان يكه ا ي؟ در صورتاست منن ير از ايغ ،در خوابِ من »من« يعني ؛برسد يتيك دوئي
 ،، بدن هورقليا بودهيند آن بدن فرضيگويم؟ بعضي ستيت چيست؟ و آن دوئين وحدت چيدارد، حال ا وجود من

 .دو بدن ندرم، اما يكي روحي :گويد يعني آن روحي كه به قولي مي ؛ح استك رويولي وجه مشترك اين دو بدن 
كدام در اين بدن  هيچ ،ميبد كه در خواب انجام دادكرديم و كارهاي  يكارهاي خوبي كه در خواب با آن بدن فرض

يا  شويم، هيچ اثري نيست؛بيدار مي ي، وقتدست ما درد گرفتهايم، ايم با كسي دعوا كردهخواب ديده اثر ندارد؛ مثالً
، پس آن شويم هيچ خبري نيستمي ، بيدارايمي از مستمندان دستگيري كردهزياد يايم كه از عدهخواب ديده

غير از اين خواهيد بگذاريد مربوط به يك موجوديتي است كه يا اسم آن را هر چه مي ؛استبه روح اثرها مربوط 
بدن  اگانه از اينكه نه خير، جدد هستند و اصرار هم دارند بر اينها معتقالبته بعضي. بدن و وضعيت فعلي ماست

ما  .شود در اثر آن ايجاد مي.. .مهر و مثل خشم و غضب و يكند و يك احساساتهمين بدن ترشحاتي مي. نيست
  ؟آن موجود چيست چيزي است غير از اين بدن، ، به هر جهت يكاي است گوييم موجود جداگانه مي

دهد و  ي ترشحاتي است كه بدن انجام مي عهمجموگويند آن  مي، اي نيستند كه معتقد به روح جداگانهآنهايي 
يعني اگر بخواهيم  ؛، بتوانيم در بدن ايجاد كنيمخواهيم كه مي يبايستي هر حالت ،م اگر اين طوري بودييگو يم ما

ي به او بدهيم تا دواي ،ايجاد كنيم يا بخواهيم با همه غضبناك باشدآن حالت را بتوانيم  ،كسي با همه مهربان باشد
هاي عاقل را ديوانه كنند و  انجام دهند كه آدم ييتوانند كارها يمها  گويند خيلي ميآنها . آن را ايجاد كنيم بتوانيم

وانستند، اين همه ت اگر مي ،توانند انجام دهند نميكارها را  ي ولي همه ،خوب كنندرا  ها بعضي از ديوانه
ي ها ، بيمارستانهاي مهمالح جهان سوم تا كشوربه اصط و ست؟ در كشورهاي فقيريهاي رواني براي چ بيمارستان

ما . كه بتواند همه را درمان كندرسد  به آنجا ميگويند يك روز بشر  ميآنها . همه هم پر است رواني فراوان است و
تواند از  بينيم بشر نمي مي ولي امروز كه ما، كنيم آن روز كه شد مباحثات را از نو شروع ميخيلي خوب، م ييگو يم

  .اي است پس روحيه يك چيز جداگانه ،بدن روحيه را ايجاد كند راه
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و شروع به خلقت را هم حل  كه به روح معتقد هستنداست روحيون نظر به اصطالح  ما همان اين نظر
ي كه او را درست وقت 2»فَاذا سويتُه و نَفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدينَ«: است خداوند فرموده :گويند مي، اند كرده

، آن وقت سجده كنيد، از روح خود دميد ،از روح خود در او دميدم ،كردم و آماده كردم و اين جسم لياقت پيدا كرد
تواند  يانسان ماين است كه . از روح خود در او دميدم ديفرما يبلكه م ي روح خود را در او دميدم، خداوند نگفت همه

  . استچون از روح خدا در او دميده شده . ت آوردهاي الهي را به دس قدرتبعضي از 
؛ بعضي در اين مورد وجود دارد، نظريات مختلف اند اول خلقت بشر را كشف نكردهي  لهأماديون هنوز مس

  .اند به هر جهت كشف نكرده. بعضي نظرات ديگري دارند ،ي آمدا هسيار گويند از يم
ا اين روح ي، پس آه استاين روح از خداوند جدا شد :گويند ين است كه ميا اما يك سؤال ديگر در اين زمينه 

طور مجسم كردند كه خداوند در بشر فوت كرد و  اين. يعني فوت كرد نَفَخت. اي است ، مثل نفخهنه؟ وند استخدا
ا از بدن م ،كنيم مي كشيم يا فوت ا ما وقتي نفس مييشود، آ كه چيزي كم نمياز خود او  ،از روح خود در او دميد

 .شود مياو زياد  و نه چيزي به ،شود مي خداوند هم به طريق اولي نه چيزي از او كمشود؟ نه، حاال  مي كم يزيچ
هر وقت هم كه خواست آن را سوار شود و  كه بر او ار روح گذاشتهيدر اخت ين سواريك ماشيخداوند بدن را مثل 

مگر در دو بعد  ،توانيم درك و فهم كنيم ي را نميهر فكر هر احساسي و ،اگر ما دقت كرده باشيم .گيرد پس مي
گيرد؛ مثالً كسي كه  تعلق مي يزياست كه به چ يحالت مهرباني ،مثالً اگر با كسي مهربان هستيد ،مكان و زمان

، گيرد گيرد يا به زمان تعلق مي مكاني تعلق ميبه يك به يك جسمي و  ين مهربانيا ،به اشيا مهربان باشد به دنيا،
  .كه قابليت درك نداريمبفهميم چرا  توانيم                 نمي يز را خارج از زمان و مكان ماچ هيچ

توانيم  مي ، ماشود آنچه با اين پنج حس درك مي پنج حس به نام حواس خمسه داريم، ،ما به قول قدما 
كه  فهمند مين از كجا پرندگا. درك كنيم توانيم نميما ست كه ولي خيلي چيزها ،مدرك كنيم و استدالل كني

شود،  زنند، اما گاهي اشتباه مي و تا حدي حدس مي مقداري پيشرفت كردهحاال تازه هواشناسي طوفان خواهد شد؟ 
كند؟  مي پارسبيند كه  چه مي، سگ ا در شبيشود؟  دانند كه طوفان كي مي پرندگان از كجا مي ؛نه پرندگاناما 
هر جانداري در توانيم، هر حيواني و  نمي تواند ببيند كه ما ميي را چيزهاي ،بد يك حس خاصي دارد كه ما نداريمال

ندارد كه  يفرق. تواند درك كند يم - دارد ها شش حس به قول امروزي -اين حواسي كه خدا به او داده  ي محدوده
ا د و مطالب ريند فكر كيتوان ين حواس ميي ا ن است كه تنها در محدودهيكه مهم ايد پنج حس يا صد حس، بلبگوي

ا مثالً در يتوانند درك كنند  يي حواس م فقط در محدوده است و آنها هم طور نياوانات هم يد در مورد حيدرك كن
، باز ت استينها يب دييرا بگو يا ، شما هر نقطهرسند يت به هم مينها يدر ب يو خط موازند ديگو يهندسه م

و چون خداوند م يم آن را درك كنيتوان ينمما  ،گنجد يمكان نم ت در ظرف زمان وينها يست و چون بيت نينها يب
ر طبيعي وقتي شما و به طو نه مكان دارد و نه زمان ، اومياز درك او عاجز هست ،ستيهم محدود به زمان و مكان ن

 آفريده ي؟ و چه زمانآمده از كجا: گويد ، ميخدا كند بگوييد حواس او رشد پيدا ميكه هنوز دارد  يكوچك ي به بچه
 دون زمان و مكان هيچب ،كند ستدالل كند، زمان و مكان را حس ميكه خود او بفهمد و ابدون اين ؟شده است

ند در مورد ذات خداوند خيلي فكر نكنيد و حرف نزنيد، براي ا هيك جهت اين هم كه گفت. تواند بفهمد چيزي را نمي
ج يشويم و به نتا ديوانه مي ،ميفكر كن ن مورديدقيق در ا هم يليو اگر خ شويم گيج مياين است كه فايده ندارد و 
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، البته اي از روح خدا هستيم و ما جرقه استوجود  داراي اين خصوصيات هر جهت خدابه . ديم رسيخواه يربط يب
، به حرف و آيد مكان در نمي طوركه به زمان و براي اينكه همان كردني، كردني است نه بحث حس اين مسايل بيشتر

 ».آيد غت و كالم هم در نميل
                                     

 .ش.هـ 1386/10/26خ يصبح چهارشنبه، تار -  1

 29هيحجر، آ سوره، ».چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد...« -  2
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ت دال  س و عالم آ د  ّ قاء روح و    1) ۶(ل 

ت  ورا (اداری حک  ) وعا و عا

مان ت اّو (ا  )لس

ت،   انیپا  ھد ا   2ت ، 
است  عنيالحسعبداللّهشب شهادت حضرت ابا يعنيامشب مصادف با شب عاشورا  .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

تاسع . ور است، تسع يعني نُهبه تاسوعا مشه ،بردندكار ميهها و از صدها سال پيش كه تاريخ قمري بدر تقويم و
براي مسلمين بخصوص براي  -يعني تاسوعا و عاشورا  -ولي اين دو لغت  عاشورا هم يعني دهم،. ميعني نُه

گويند عاشورايي  مي كه در ادبيات فارسي همريطوهب. است يمهم يآور واقعهاديشيعيان معناي خاصي پيدا كرده و 
به اين  ،كنند به وقايعي كه در عاشورا اتفاق افتاده، يعني تشبيه مي»عاشوراي دوم«گويند  يا مي! به راه انداخت

در زندگي . ؟ براي خودمانيچه كسعزا براي  .شوديمحسوب م يام عزاداريا ،براي شيعياناين ماه  از اولجهت 
بيند، نه به ما مي را يعزادارعزا براي كيست؟ او كه نه ظاهراً اين  ،كنيمهم وقتي عزاداري براي كسي ميمعمولي 

از فقدان كسي كه به او  ،اين عزا در واقع ابراز نگراني و ناراحتي خودمان است. گفته كه براي من عزاداري كنيد
وقتي . طورهمين ،در زندگي اجتماعي هم. دهدي را ميدر زندگي معمولي هم عزاداري همين معن. مند بوديمهعالق

خوب . زي را از دست داديمعزي شويم از اينكهخوريم و متأثر ميدر واقع تأسف مي ،كنيمبراي كسي عزاداري مي
مت فكر كنيم در واقع ما، يعني ادرست يم؟ اگر اهرا از دست داد چيزي چه ،طوري است، ما در اين عزاداري اگر اين
كنيم كه لياقت خودمان را از  مي عزاداري. اين چنين شخصي را داشته باشيمكه در آن زمان لياقت نداشتيم  ،ياسالم

عزا نيست،  ميهمانطور كه گفت يدر مقرّرات اسالمو دست داديم، ظاهر كرديم كه لياقت نداريم والّا در اسالم 
  . دهد، هميشه رو به جلوستست نداده و نميچيزي را از د چ وقتبراي اينكه اسالم هي. تحرّك است

داليل بقاء روح و تجرد نفس و آثاري كه انسان . است پند صالحخوانيم كتاب  مي جمعه يها كتابي كه شب
 يك قسمت ديگري از آن. رود همراهش مي ،ماند كند، آثارش با او مي بيند و كارهايي كه مي درزمان حياتش مي

  :ن استيچن
  من الرحيمبسم اهللا الرح«
 ييروح است به مبدأ و فكر آغاز و انجام و آن ناموس بزرگ الهي و امانت خدا ي هبرادران من ايمان كه عالق 
يم كه نام فقر و ايمان كه بر ما گذاشته يپاك داشت، بايد همت نما ها دار و قدردان بوده از آاليش بايد نگاه ،ستا

بايد بكوشيم كه عهد ازلي را كه در  .م كه بر ما صدق كندكي معرفي شويشده به آن موصوف باشيم و به ني
از  بعد ،دهد و به فريب نفس در دنيا در طاق فراموشي افتاده فطرت جان ثبت شده و عقل گواهي مي ي هصفح
  ».پاسدار باشيم كردن به توسط عهد و پيمان تكليفي تازه
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. بيند بين است، فكري كه پايان را مي پايانگفتيم كه تفاوت انسان با حيوان داشتن فكر ، يدر جلسات قبل
آنهايي ها اعم از  انسان ي همه. است، بحثي است كه هميشه بوده و هست و خواهد بود يحاال اين پايان چه زمان

پايان زندگي را مرگ  ،آيد باور ندارند و به چيزي غير از آنچه به حواس درمياند  كردهكه به همين زندگي عادت 
بعد . بينند  وانند براي اينكه يك پاياني را مييشود گفت ح ين هستند و نميب انيپا ينحو توان گفت به  يم و دانند  مي

مبدأ يعني يك جايي (. شوند كه يك مبدأيي دارند  از اينكه اين پايان را ديدند با استدالالت و با تجربيات متوجه مي
  .)ندا هاز آنجا آمد كه

  ننمايي وطنم ،روم آخر به كجا مي  دم آمدنم بهر چه بوا هازكجا آمد
كسي كه هر گونه . بشر خواهد آمد ك از افرادي روم، فكري است كه براي هر ام و به كجا مي كجا آمده از
ام و اگر درست  كند از كجا آمده خره در لحظاتي فكر ميداشته باشد باآل -حتي فكر ناقص و فكر مريض  - فكري

  .شود اي به آن مبدأ داشته باشد، اين فهم و عالقه ايمان مي عالقهفكر كند و بفهمد مبدأش كجاست و 
ان يكند به اينكه مرگ پا يعني فكر توجه مي. بين شود به دست آورد؟ با يك فكر پايان اين ايمان را با چه مي

نحوه حيات جاد شده است، يك يا ين عالم انجام داده و آثاريكه در ا يبعد از مرگ هم بر اثر اعمال رايز كار نيست
كه مبدأ كجاست، اين علقه يك  ، بفهمدن علقهياگر بر اثر ا. اي كه ما به مبدأ داريم ايمان عبارت است از علقه. دارد

ي ا هدر همين زندگي وقتي كسي شما را از يك خطري نجات داده، هميشه عالق. كند حالت معنوي و ايماني پيدا مي
گذاريم، تا آخر به آن  كنيد و نام آن را وطن مي ايد و زندگي مي ه دنيا آمدهيا در يك محلي كه ب به آن شخص داريد،

وجه منافاتي با شرع يا منافاتي با اخالق و عقل  بشر است و به هيچ يفطر يمندي تا حد منديد و اين عالقه عالقه
اهالي مدينه  ،دمكّه را فتح كردنحضرت  يوقتكه  يهم بود به نحو صدر پيغمبر يمند ن عالقهيحتي ا. ندارد

اي كه  نگران شدند كه اآلن ديگر پيغمبر با آن عالقه ،حضرت به مكّه مطّلع بودند يمند  يعني انصار چون از عالقه
گرچه به مكّه : اين نگراني را خدمت حضرت عرض كردند، حضرت فرمودند .به مكّه دارد، در مكّه خواهد ماند

ز زحمات انصار به مدينه خواهم آمد و حتّي خداوند هم اين ا يبه جهت پاداش و قدردان يعالقه دارم، ول
ت، يعني نگفت چرا تشخيص داد و به رسميت شناخ صي خودش محمد مصطفي مندي را در بنده عالقه
نَّك تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّي  قَد نَرى«ي حضرت پاسخ داد و آيه نازل شد كه  بلكه به عالقه ؟يطوري هست اين

 ييات جا قبله يخواه يكه مديديم  - روي  يي كه ميها يعني در طي مسير تو، در راه - ها  ما در آسمان 3»قبلَةً تَرْضاها
  .گفتيم قبله رو به مكّه باشد. به همين دليل ما قبله را تغيير داديم .توست ي باشد كه مورد عالقه

حاال اين مبدأ را اگر . اي باشد به مبدأ خودش دارد اي است كه هر بشري در هر مرحله اين ايمان عالقه
مبدأيي كه به صورت ظاهر . شود به آن مبدأ زياد مي شمندي كه از يك عالَم غيبي است، عالقهداد درست تشخيص 
  :گويد م؟ ميا هكند كه از كجا آمد آن وقت توجه مي. آيد به اين چشم نمي

  ورد درين دير خراب آبادمآدم آ  من ملَك بودم و فردوس برين جايم بود
  »رويم يم و باال ميما زباالي« :گويد ي كه ميشعر ديگر يا

شود كه اوالً در خود اين زندگي فعاليت  به مبدأ در صورت ظاهر موجب مي منديِ  عالقهاين ايمان و اين 
د ينيبب يريمس يه و طدر جادبه مشهد مشرّف شويد، د كه يمند عالقهوقتي شما به عنوان مثال . شود انساني زيادتر



 

26 

نجا تا مشهد ياول نوشته شده كه فاصله ا يتابلو يدر فواصل مختلف نصب شده است، مثالً بر رو ييكه تابلوها
لومتر، لذا خوشحال يك 900نجا تا مشهد ينوشته كه فاصله ا يبعد يد بر تابلوينيب يد ميلومتر، جلوتر كه رفتيك 1000

د، لذا يد، در واقع شما چون توجه به مقصد داريا تر شده كيد و به مشهد نزديلومتر حركت كرديك 100د كه يشو يم
  .شود يشتر مير بيسم يط يتان برا تيعالقه و فعال

تر بشويم  گرديم به همان مبدأ، هر چه نزديك ما هم اگر مقصدمان را بشناسيم و بدانيم كه داريم برمي
البتّه دا كند، يشناسند، بپرسد تا راه را پ يكه راه را م يراه از كسانن يد در ايانسان با. شود بيشتر مي مان مندي عالقه

 شود كه ي، متوجه مندكتدريج توجه  هب و اگر و شعورشان درجات مختلفي داردمطابق استعداد ها  ايمان در انسان
ي آن را د گرد و خاك رويست، خيلي چيزها در فطرتش وجود دارد كه خودش باهگر در فطرتش يل دايمان و مساي

 -  همين مطلب وجود داردهم به عبارات ديگري هود يت و يحيان مسيالبته در اد – فرمايد مي قرآندر . پاك كند
هاي بدنش، پرسيدكه آيا من  از تمام سلول 4»أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بلى« :وقتي خداوند انسان را خلق كرد، از او پرسيد

د؟ اگر ين ندا را شنيآنجا بود كه ا يپرسند كه چه كس يم يبرخ .»قالُوا بلى« بله، :خداي شما نيستم؟ همه گفتند
ن يحال ا. ما اين جواب را داديم ي ، همهما همين سؤال را كردند ي از همه! د، خودتان آنجا بوديدخوب دقّت كني
 .خداست مر مثل اطاعتكردنِ آن اوا ، اطاعتفرمايد خداوند وقتي اوامري صادر مين نحو بود كه يجواب دادن به ا

اگر رعايت كنيم  ،آن قواعد بهداشتي كه خداوند مقرر كرده. براي اينكه بشر زنده بماند ،خداوند اوامري صادر كرده
م يآمدن عالم ينكه به ايپس از ا. فرمايد مي قرآناست كه در  »قالُوا بلى«اين يعني چه؟ اين همان . يم والّا نها هزند

اي   5»آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبين  أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني«: فرمايد مي. كند ت مياز ما بازخواس خداوند
را  -ست يكه دوست شما ن –عهد نكردم كه فريب شيطان  »قالُوا بلى«بني آدم آيا من با شما در همان روزِ 

  : گويد ميباباطاهر كه به قول  .نخوريد؟ ولي ما فراموش كرديم
  گنه از برگ و بارون بيش دارم  مو از قالو بلي تشويش دارم

مانند  –مگر اينكه به ما يادآوري كنند . ميي كرديم، وقتي آمديم به اين دنيا، فراموش كردآنجا يك عهد 
كه گذشت آن  يمدت ،ميران آمديبه ا م، بعد از آنكهيريبگ اديم و زبان آنجا را يا باشيدر اسپان ينكه مثالً ما مدتيا

ما اين عهدي كه در آنجا كرديم فراموش كرديم به همين دليل هم  -اورند يادمان بيد به يرود و با يمادمان يزبان 
 كند كه آيا ما با تو عهد نكرديم؟ يادآوري مي »اَلَم اَعهد الَيكُم يا بني ادم«: فرمايد صورت بازخواست و سؤال مي هخدا ب

  .ميا شود فراموش كرده معلوم مي
م مقرر فرموده است كه مجدداً عهد و يا كه فراموش كرده يمانيآن موضوع و عهد و پ يادآوري يلذا برا

 :گويند ست، كه ميال آن عهدي است كه خداوند در روز ي بنديم، جلوه در واقع اين عهدي كه مي م،يمان ببنديپ
عت يرا عرفا اصطالحاً ب يمانيا يادآورين يم كه اياست كه ما بايد آن را رعايت كنبا ما بسته  »لَست بِرَبكُمأَ«
   .نديگو يم

بندي  ها تقسيم البتّه بعضي. ميخودآگاه و ناخودآگاه هست يداراند ما يگو ي، مامروزه. ايمان در قلب است محل
در  ها يدر بعض ،، نيستكه ظاهر است خودآگاهايمان در . گاه و ناخودآگاهآ هنيم ،خودآگاه: نديگو ياند و م كرده يگريد

كه  يمثال ،يعني بر تمام وجود انسان بدون اينكه تصور كند مسلط است. در ناخودآگاه ها گاه است و در بعضيآ هنيم
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ن امر در ي، ا»عظيملَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْ«م ييگو يما م ين است كه وقتيا وجود دارددر مورد خودآگاه 
د اسالم يابتدا ما با يعنيدر دل ما اثر كند ايمان وقتي است كه . ستيمان نين موضوع، ايا يخودآگاه ماست، ول

  . اسالم است در قلب ما وارد شود يبعد از قبول ظاهر ي مان كه مرحلهيم تا اياوريب
 .شاءاهللا إن .ايمان وارد كند ي در مرحله و خود خداوند دست ما را بگيرد شاءاهللا إنحاال  
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ورا رح و   1 عا
  مياهللا الرّحمن الرّح بسم

   ز هر زبان كه مي شنوم نامكرر استك  يك قصه بيش نيست غم عشق و ين عجب
، ظاهرش يميگو مي هزار و سيصد و چند سال است كه ما وقايع و خاطرات يك روز را درتاريخ خودمان مكرر

زخم ، زخمي است كه هر وقت رويش را بردارند. ي داردا هيم بار تازيگو بار كه مي ب است هريولي عج، مكرر است
  .شود تازه مي

ند يگو يمع كه ن براي دشمنان تشياآل ،ي شدها هگفته شده است كه اسالم عزا ندارد و همين حرف هم بهان
 م،يعالقه داشت اوكه ما به  يآن كس !چه كنيم؟ ،ديكن يم يچرا شما عزادار ،ستيبا وجود اينكه در اسالم عزا ن

كه ببينيم عزا چيست و عالوه براي بررسي اينه ب! شود ند عزا نگيريم؟ نمييگو يمحال  ،د كردنديدشمنان ما او را شه
زيروبم  ييك موجود مستقلي كه دارا ي همنزله بشريت را ب ي هبايد در نظر بگيريم كه خداوند مجموع چگونه است

 عيعني آنچه برحضرت آدم .بشري مثل يك انسان ساعات خوشي و غم دارد ي همجموع ؛ده استيآفر ،است
عيد يعني به نعمتي كه  .تأسف بخوريم ،عزا يعني بر چيزي كه از دست داديم .بشريت خواهد رفت ي هبر جامع ،رفت

م و يرر كردشما عبادتي مق يخداوند گفته است در عيد فطر ما برا. شاد باشيم و شكرگزاري كنيم ،خدا داده است
هو « :در عيد قربان طور همين. ديشادي كن ،دست آورديده حال كه توفيق پيدا كرديد و انجام داديد و يك چيزي ب

آنهايي كه توفيق پيدا كرديد و مراسم حج را  ،امروز شما هم. جد شما موفقيت پيدا كرد 2»سمكُم المسلمينَ من قبل
يك چيزي را  يبه امر اله يتوجه ينكه بر اثر بيعزا يعني ا. يدا شد؛ اين جشن دارداين توفيق برايتان پ ،انجام داديد

جاي ديگر  3»انَّ اهللا ال يغَيرُ ما بِقومٍ حتي يغَيروا ما بِاَنفُسهِم«. گيرد پس نمي ،خداوند نعمتي كه داد ،از دست داديد
پس اين  ،كند عمتي است و به شما داده ضايع نميمان شما را كه نخدا اي 4»ليضيع ايمانكَم اهللاُ ما كانَ و« :فرمايد مي

تا  ،ر آنيو چه غ معمولي بنابراين تأسف خوردن بر هر عزايي، چه عزاي ظاهريِ .كنيم خود ما هستيم كه ضايع مي
ن موضوع تا يا ،فرزندش را از دست داد، متأسف بود و گريه كرد يوقت صكه پيغمبر چنان ،است يعيطب يحد
يي كه ما ها آيا عزاداري ولي بايدكوشش كنيم كه بتوانيم جبران نعمت از دست داده را كنيم؛ ،طبيعي است يحد

مصداق همان  ،ت را داشته باشدت را دارد يا نه؟ اگر اين خاصياين خاصي ،ر ائمه داريميو سا عنيبراي امام حس
  :شعر است كه درست است كه غم است ولي

  از هر زبان كه مي شنوم نامكرر است  و اين عجبيك قصه بيش نيست غم عشق 
يعني  ،مكرر نيست ،ميكن ياگر هر روز سال هم عزادار ،ت را داشته باشديما آن خصوص ييعني اگر عزادار

ن قضيه هم يالبته در ا ،ندارد يراديمكرر باشد ا ،جبران كنيم ،يما هاگر كوششي باشد براي اينكه آنچه از دست داد
از لحاظ كلّي  عادامام سج. هر كسي از يك جهت ،جانشينان حضرت بودند. از ما نگرفت خداوند رحمتش را

بشري بايد بكوشيم جبران اين خطايي كه  ي هعنوان يك فرد جامعه ولي ما ب ؛جامعه و سايرين هم از جهات ديگر
اسالمي نتوانسته  ي هجامع بشريت و ي همتأسفانه جامع .جبران كنيم ،زده در آن روز سر ،ت اسالمييعني ملّ ،از ما

تكامل افكار و اينكه خداوند مسير تفكر و تعالي جامعه را به سمت نجات و فالح  اما ،است كامالً اين را جبران كند
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وري را  ين بهرهبايد بكوشيم از اين جريانات ا. عه كوشش شده استييك مقداري در راه جبران آن ضا ،قرار داده
تدفينش شركت كردند و  آمدند و در مراسم خود حضرت ،پيغمبر خردسال ان رحلت فرزندداست همان اما در. ببريم

كسوف شد و براي اينكه مسلمين اشتباه نكنند كه اين كسوف  ،در همين زمان خورشيد گرفت ،كردند گريه هم مي
يد و ماه و زمين و ها را پاك كردند و گفتند خورش پيغمبر اشك ،پيغمبر است ي هپيغمبر و گري اندوه ي هواسط هب

 كارشان را انجام ،كرده مخلوقات مقرر ي هكه خداوند براي هم يا هطبق قاعد ،خدا هستند اينها بندگان ي همه
نه اينكه گريه  ،جاي خوده تأثر ما ب. ربطي به اين موضوع ندارد؛ ما همين احساس را بايد داشته باشيم ،دهند مي

حياتش را حاضر است  ،بود يتأثر از اينكه امامي كه مثل پدر مهربان. ستگريه و تأثر به جاي خودش ا! نه .نكنيم
د كردند، اين تأثر دارد و گريه يقدر كوتاهي كرديم كه آن حضرت را شه ما اين ،كندا براي بشريت، براي اسالم فد

تأثر هم بر اين وقايع بنابراين گريه و . ميم كامالً عبرت بگيرين تأثر آن است كه ما نتوانستيگر اياما جهت د. دارد
ت يبشر ي هبلكه چون تأثر هم الزم ،ستين يم كافيريم و اگر هم فقط عبرت بگيريد عبرت هم بگيبا يول ،بجاست
منتها در اين مسير . من متأثر شدم از مرگ فرزندم :غمبر فرموديكه پ چنان م،ين واقعه متأثر هم بشويد از اياست با

انا بشرٌ « :ضي محققين يا پژوهشگران يادشان رفت كه خود پيغمبر گفته استبع ،ها شد و تفريط ها طخيلي افرا
بشريت آن حضرت مربوط نيست،  ي هاز اين مرحله خواستند يك تعبيراتي بكنند كه اصالً به جنب يگروه 5»مثلُكُم

ر كردند كه بر اين قدر مادي و به اصطالح دو دو تا چهار تا فك عكس آن هب ها بعضي ،ديا هديش را شنيها كه داستان
بايد توجه كنيم كه . نه آن عمل و نه اين عمل درست است ،قيام هم ايراد گرفتند، اعتراض كردند

البته در مسير  .كند ايشان هم صدق مي ي همذكور دربار ي هيآ ،رسول خداست ي هكه نو عحسين امام حضرت
 عحضرت امام حسين. دهد و به او نشان ميكند  د مصلحت بداند برقلب او الهام ميآنچه خداون ،زندگي بشري
 عالم چه در ،غمبر بر دلش به قولي برات شده بود و به قلب او الهام شده بود، چه در خوابيارت قبر پيهم موقع ز

براي اينكه اين . شود كشته خواهد شد؛ دانست كه شهيد ميكه  - براي آنها خواب و بيداري يكي است  - بيداري
شدن يك نفر در تاريخ حساب نكنند و بگويند يك نفر با خليفه سر حكومت دعوا كشته  ي هزلشهادت را فقط به من

. فراهم كرد ؛شد يمه يام يد و بنيزي ييكه موجب رسوا را حضرت تمام نكاتي ،كرد و كشته شد با هم جنگ داشت و
امر . ري مي كرد به امر الهي بودچون هر كا ،ولي امر الهي بود ؛در آن وقت به اين قصد بود يا نبود ،دانيم ما نمي

به پيغمبر  قرآنخداوند در . خته شوديخدا ر الهي بر اين قرار گرفت كه وقايع به نحوي باشد كه آبروي دشمنان
همين دستور را پيغمبر به ما و به . آنچه به تو گفتيم برسان 6»ولُ بلِّغ ما اُنزِلَ الَيكها الرسيا اي« :دستور مي فرمايد

گونه  نيد ايبا ،دهد را انجام شا هفيوظام را برساند و ين پيهم براي اينكه ا عامام حسين. هم داده است ها امام
 ،فراهم بود مقرر فرموده است كه اگر امكان ياله ي فهيامام معصوم به عنوان وظ يخداوند برا ،كرد يعمل م

 ،كردند يم خليفه و حاكم مراجعه عم به علييد كه مثالً بعد از رحلت پيغمبر اگر مرديفرض بفرما ،حكومت بكند
ن را يامامت بر مؤمن ي هفيوظ ن بزرگواران در امر باطنيا .داد ش بود انجام ميا فهكرد؛ وظي حضرت امتناع نمي

اهل كوفه  ،كربال هم ي هيدر قض ،است و حكومت داشتندير ي هفيز اگر امكان داشت وظيداشتند و در امر ظاهر ن
 نفر به حضرت نامه نوشتند و عرض هزار دوازده ،ينوشتند و به قول نيلحسا به حضرت اباعبداهللامتعدد  ييها نامه
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كه آنها  ين جمالتيد ايشا .يريدست بگ حكومت را به يياين است كه بيات ا فهيم و وظيرو تو هستيكردند كه ما پ
نكه حكومت را به دست يا يرت نه برالذا حض ،يرا انجام ده تا هفيوظد يبود كه تو با يد الهيك تهديان كردند يب

ام يق ذلك به ما بفهمانند كه جان هم در راه خداوند ارزشي ندارد، مع يول ،شود يد ميدانست كه شه يرا ميز ،رديبگ
 ،يرفتيكه چرا حكومت بر ما را نپذ ندينباشد بگو يليامت دليدر روز ق ياسالم ي هجامع يگر برايكرد و از طرف د

توان  يم وبا هم ارتباط دارند  يخيع تارياز وقا ياريه بسالبتّ .وفايي مردم را ديدند كردند و آن بيحضرت اين كار را 
 بعد ازآن چگونه خواهد شد؟ منقول است كند يمعطفي بود كه معلوم  ي هساعده نقط بني ي هسقيف ي هقضي :گفت
دستش را آورد جلو و گفت دستت را بده با اول كسي بود كه با ابوبكر بيعت كرد يعني  ،دوم ي هخليف گويند عمر مي

اضطراري و لغزش بود كه خداوند مسلمين را  ي هيك واقععت ين بيااو گفت  .تو بيعت كنم كه سر و صداها بخوابد
ن عبارت در يدانم ا ينم .م كه تمام شرور بعدي از اين بودينيب يم حفظ كند و ،از شروري كه ممكن است بياورد

   .كنند يت نمش دقّيكنند كه در معنا يم يكوتاه يليخ اگر آمده است، ا نه؟ياست آمده  تكتب اهل سنّ
كه خودش آن  نحوي ه بهالبتّ ،گير و خشن در ظواهر احكام بود خيلي سخت ي هم كه عمرخليفيدان يهمه م

مر كودك بود به مسجد آمد و ديد كه ع صطالحا هب يوقت عنين حال حسيبا ا يول ،كرد حكم را استنباط مي
به يادش آمد كه بر  ،خواند يكرد و خطبه م يصحبت م ،كه حاضر بودند ياديت زيجمع يباالي منبر است و برا

ين او را بغليآمد پا به يادش آمد كه وقتي پيغمبر ازمنبر مي. كرد نشست و صحبت مي يم) امبريپ(شهمين منبر، جد 
صدا  - جمعيت زيادي هم از مسلمين بودند - ياد زدشايد اينها در خاطرش آمد كه فر. كرد گرفت و نوازش مي مي

كه  - خشن ي هسختگير و آن خليف ي هعمر، آن خليف. از منبر جد و پدر خودت باال برو ،ينيپازد از منبر جد من بيا 
آمد  ،ينيپاخطبه را ناتمام گذاشت و آمد  - ات لگد زديت و رواسنّ يآور بر سر جمع ،گويند به يكي از صحابه مي
 ؛ينيچشم، آمدم پا :ي بودند عرض كردا هسال دهبه حضرت حسين كه در آن تاريخ كودكي بودند مثالً طفل  ؛جلو
ش ا هدر نماز سجد يامبر روزيده بودند كه پيهمان مردم د .حسين را بغل كرد و بوسيد. پدر من منبري نداشت يول

تاده است، بعد از مدتي كه نماز تمام شد، از اتفاق اف يا همسألك يا ينازل شده  يكردند كه وح د تصوريطول كش
 يفرق يول ،نيا حسيست حسن بود يادم نياآلن  :كه چرا سجده را طول دادي؟ حضرت فرمودندپرسيدند  پيغمبر

نخواستم بازيش را قطع كنم؛ ناراحتش  ،كرد من بازي مي ي هروي شان ،هستند يقت واحديك حقيندارد هر دو 
براي بازي كردن حسين نماز  اما ،خيلي مهم، امر الهي را متوقف كند ليمسابراي  يحتپيغمبر كسي نبود كه . كنم

 حضرت را به شهادت رساندند، يچه شد كه وقت يول ،دندين را دين حسيمردم ا .اين حسين را ديدند. را طول داد
در اصل آنها  اما ،دبوآنها خارجي  ي هبله حسين به عقيد. د او را كشتيزي بود، يمردم گفتند كه چون او خارج

حسين به شمشير جدش كشته « كتابش ي خلدون در مقدمه به قول ابن. خارجي بودند كه از دين حسين خارج شدند
براي كشتن  ،داشته نه اينكه از دين جدش خارج شد، بلكه همان شمشير و همان مكتبي كه جدش البتّ. »شد

ديدند ابوسفيان چگونه اسالم آورد؟ معاويه كه بود؟ چگونه كه  يمردم .عجيب استاز ما مردم . ه شدبهان حسين
چرا . ز دين جدش خارج شدهگويد كه حسين ا د كه بود؟ همان يزيد آمده و مييزيبود؟ هند مادرش كه بود؟ 

   طوري شد؟ چرا اين ياسالم ي هجامع
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بِعثت من  ؛»اُتَمم مكارِم االخالقبعثت ل يانّ« :شان ه بودند طبق همان فرمايش اوليهكه در مكّ يامبر تا زمانيپ
كه پيغمبر به  بعداً ،دپرداختن يمن جنبه از رسالت خود يبه ا ،براي اين است كه مكارم اخالقي را به كمال برسانم

. احكام ديگري وارد شد ييك سر يعني ،كردند يمجاد يا و در آنجا حضرت بايستي حكومت ف آوردنديمدينه تشر
اساس . بود يولي اساس اسالم همان كمال مكارم اخالق ،يا بودند فقط به آن احكام چسبيدندآنهايي كه اهل دن

مسلمان كرد و  ،سواد بود و چوپان بود يكه ب را يآن ابوذر ،اسالم آن اسالمي بود كه ابوذر و سلمان را مسلمان كرد
م كه در حد اعالي علم آن روز بود و را ه يكنيم و سلمان رساند كه ما خاك پايش را طوطياي چشم مي يا همرتببه 

اسالمي كه عمر با آن . اين اسالم بود ،اين دو تا را برادروار پهلوي هم نشاند ،مرد دانشمندي بود مسلمان كرد
اسالم  وهم جز صغمبريل حكومت توسط پيه تشكالبتّ .اين اسالم است ،كه داشت تسليم آن شد يتند ي هيروح
 يت الهيدر مش كه بعداً اتفّاق افتاد، هم يليمسا ي هو هم بود يكمال مكارم اخالقاساس اسالم همان ا يول ،بود

  :قرار داشت
  نبرّد رگي تا نخواهد خداي  اگر تيغ عالم بجنبد زجاي

  يا
  وگر جامه بر تن درد ناخدا  برد كشتي آنجا كه خواهد خدا

ه ب ،علي و پيروان علي. دكرد و خودش را كنار كشي سال در سياست آن روز دخالت نمي 25مدت  ععلي
خداوند نشان داد كه اسالم  ،گرفتند اول قرار مي ي هفيهر چند كه مورد مشورت سه خل ،عنوان شيعه دخالتي نداشتند

بعد گردش . خانه نشسته است ي هن در گوشاآلو  اسالم اين است كه علي دارد. فقط منحصر در حكومت نيست
  .ذار شدروزگار طوري شد كه خالفت به علي واگ

نشان داد يعني حضرت . يك برگ جديدي در تاريخ اسالم و در اعتقادات مردم بود عحضرت امام حسين
د كه مصلحت يولي بدان ،توانيد كوشش كنيد هر چه مي ،وار باشد تان علي دهيد كه حكومت كه اگر احتمال آن را مي

چون در اينجا در واقع يك برگ . زنده شود »م االخالقبعثت لاُتَمم مكارِ«خداوند اين است كه اسالم در همان 
م خدا ييگو يكنيم و م ه ما اين استنباط را ميالبتّ - شايد خداوند خواست ،جديدي در تعليمات اسالمي آورده شده بود

 ،شود جمع در وقايع كربال و آنها نشان بدهد بهكه پيغمبر براي آنها مبعوث شد را تمام مكارم اخالقي  تا - خواست
تمام وقايع زندگي حضرت رسول . اسالمي بودند ي هك اسوي ،هفتاد و چند نفر بودندكه  را هر كدام از اين بزرگانيز

   .ش درآمديبه نما روز عاشورا مجدداًزمان وقوع عاشورا در  و در واقع تمام وقايع اسالم تا
ن يمسلم يرفتار برا يك الگويبه صورت  ع كربالين و رفتار ابا عبدهللا و اصحابش در وقاير بن قيداستان زه

ر در يد كه زهيد ،ر كه شاهد ماجرا بوديزن زه .ديايفرستادند كه به جنگ ب )ريزه(دنبالش عنيمثالً امام حس درآمد
صدايت زده؛  ،كشي؟ فرزند رسول خدا تو را دعوت كرده كه خجالت نمي به او گفت ،كند يم يرفتن به جنگ كاهل
وفات  ي هبه زنش گفت كه بيا من تو را طالق بدهم كه بعد از شهادت من، عد .پابرهنه برو يپاشو و بدو برو و حتّ

خواهي  مي ،كرده حاال كه يك نعمتي به تو رو ،با هم بوديم ها كه ما در تمام زندگي در سختي زن گفت. نگيري
نكه من يا ي ها مثالً حرّ به بهاني .ماست يك الگو و دستورالعمل براين موضوع يآيم، خود ا تنها بروي؟ من هم مي
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ه م و معذور و توجيند مأموريگو يمرسم شده كه  يليكه امروز هم خ–ن را گرفت يحس يجلو ،مأمورم و معذور
شده  ييجه شد كه مرتكب چه عمل خطامتو ،ت داشتيو چون خلوص ن - ا نهيكنند كه عملشان درست است  ينم

با چهار دست و پا آمد كفشش  يبه قول. را كرده بود، باالترين خطا را كرده بود باالترين گناه. به كردواست و آمد و ت
  ! من قبول است؟ حضرت فرمود بيا ي حال تضرّع، از پشت خيمه گفت توبه را به گردنش انداخت با

  بازآ يكافر و گبر و بت پرست گر  بازآ يبازآ بازآ هر آنچه هست
  بازآ يبه شكستور تصد بار اگ  ستين يدين درگه ما درگه نوميا
فرمانده  خودش ؛وقّاص از صحابه بود نكه پدرش سعدياص است كه با اقّو سعد بن، عمر بر عكس حرّ يول

نخير من حكومت ري  :گفت. دهم دهم؛ منزل مي باغ مي ،دهم بيا حقوقت را مي :حضرت فرمودند .د شديزيلشكر 
 گفتند به حكومت ري ،د از آنكه عصباني شدندحضرت بع. را بدهند يخواهم، قرار است به من حكومت ر مي
از گندمش : گفت. يك متلَكي گفت ،جاي اينكه عبرت بگيرده او ب .رسي؛ گندم ري در روزي تو نيست نمي
  .د به او گفت همان جو را هم اليق نيستييبا .خورم جو مي ،خورم نمي

تي ادر ديگرش گفت كه وصيبر ،حضرت در حين مرگ كه حضرت باال سرش بودند ي ها آن يكي صحابي
  .كن يارين برندار و او را ياو گفت دست از حس پيوندم؛ ديگر به تو ميداري بكن، هر چند كه من هم نيم ساعت 

خواست بفرمايد كه  حضرت مي ،ح حكومت را نشان دهنديخواستند راه صح يمن و اصحابش يامام حس
. بودند طور همينهم همه  تيب اهل. ماعي هدايت كندحكومت براي چيست؟ براي اينكه مردم را در زندگي اجت

رفت به  يدامادي م ي همثالً قاسم كه بايد به حجل ؛ت استيهدا يما الگو ين هم برايت حسيب كردار و رفتار اهل
حضرت  .خانواده بودند كالب بودند كه اين دو نفر هم بني ي ها حضرت عباس كه با شمر از قبيليجنگ آمده 

زند  صدايت مي ،نه: حضرت فرمودند .گفت ييك ناسزاياس خطاب به شمر عب يول، زند صدايت ميشمر  :فرمودند
 ،ام نامه گرفته ت امانيمن برا ن بردار،يدست از حس :گويد؟ كه عباس رفت و شمر به او گفت برو ببين چه مي

 يخواه يماگر  :رمودن كه فيحضرت عباس نرفت و در جواب امام حس يول ،دهند يمر را به تو كلش يفرمانده
  :گفت .برو ،يبرو

  ن دل كجا برمين مهر بر كه افكنم ايا  گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر
در ماه مهر بود، در آن هواي  يا در روز عاشورا، كه به قوليو  جواب مادرت را چه بدهم؟ امت،يروز ق فردا،

آب را آورد باال . آب بياورد ها الت رفت كه براي بچهاس با اين ححضرت عب ،غالب بود يگرم عربستان؛ كه تشنگ
گفت  يمشه يهم ،برادر گفت ينمهرگز  - فت من آب بخورم و موالي من حسينآب را ريخت و گ يول ،كه بخورد

  .ميرينها درس بگيد از ايبا ،و فرزندانش تشنه باشند –موال
تا سحر نمازشان را ، س نيازي داشتندمجلسي داشتند؛ به درگاه خداوند مجل ،مثل امشبي ،اصحاب ي همه

جا حساب  ما كه نبوديم؛ اين نماز ما را همان! خوانيم كه يا امام حسين ما هم اين نماز را به اين نيت مي. خواندند
 پرور بهشت كه انتظارش را يعني ايمانشان تبديل به يقين شد و فضاي روح. ديدند بعد مقاماتشان را. كن
مثالً  ؛رنديسبقت بگ يگريخواستند كه از د يمهر كدام از اصحاب  .جله داشتند كه بروندو ع ديدند كشيدند، مي
. گفت من مقدمم يمگفت من مقدمم بر تو؛ من بايد اجازه بدهم و غالم  ارباب مي ،كسي كه با غالمش آمده بود آن
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چون اصحاب اجازه  .شد تيب اهلدند، نوبت يبه شهادت رس ولي بعد كه اصحاب همه! شدن مقدم در چي؟ در كشته
ن طفل خردسال خود را آوردند و از سپاه دشم ،سپس حضرت ،مقدم بر آنها به جنگ بروند ،تيدادند كه اهل ب ينم
آب  ي ألهن است كه مسياست كه حضرت دادند و آن ا ين درسيه االبتّ -  آب كردند  ين طفل تقاضايا يبرا

حضرت در برابر  ي ههمه ديدند كيس - ت شوديد رعايستند، بايگ نكه در جن ييآنها يغذا برا ي و آذوقه يدنيآشام
. فدا كردند ،كوچك در آن هست و آن اين كودك بود، اين را هم آوردند ي هفقط يك سك ،محبوبش خالي شده

ولي هيچ  ،بله حضرت تشنه بودند. آوردند گفتند اين كودك را ببريد آب بدهيد بياوريد؛ نگفتند براي من آب بياوريد
  .ن طفل هم رحم نكردنديبه ا ها يآن شق يول ،يكي يكي رفتند. اظهاري نكردند به اينها

 ،فقط گريه كرد عولي يك بار براي امام حسين ،ها بود ين ناگواريمه ناظر اياز خ يا نب هم در گوشهيز
ر نيسترحلت م ،دانست كه تا تعيين جانشين نفرمايند چون مي. ه شد كه حضرت رفتني هستنديعني متوجزينب . قد

 ،حضرت زينب گذاشتند ي هفرزندانش را جلوي خيم ي هجناز يمند بود كه وقت هش او عالقيآنقدر به برادر و آسا
فرزندانم را  ي هجناز يوقت چرا نيامدي؟ فرمود كه من فكر كردم اگر بيايم آنجا، :گفتند. حضرت نيامد بيرون ببيند

دانست كه  يمل نيامدم و چون يبه اين دل ،شود ب ناراحتي برادرم حسين ميشوم و اين تأثر من موج نم متأثر مييبب
ولي در  ؛ات خواهند داشتيلذا دلخوش بود كه حضرت ح ،ستيرحلت مقدر ن ند،ين نفرماين جانشييتا حضرت تع

 د،تي طول كشياد و خلوت كردند، مدحضرت سج ي هدان جنگ آمدند و رفتند به خيميآخر كه حضرت از م ي هدفع
 كرد، هيار گريلذا بس ،ا خواهند رفتيد كه حضرت از دنين كردند و فهمين جانشييجه شدكه حضرت تعنب متويز

و اينها  تسبيح و مهر و عصا ،البته ودايع امامت به قول عوامانه - فهميد كه ودايع امامت را به حضرت سجاد دادند
، آن نصراني را كه به جنگ آمده بود ،ك نگاهبا ي عنياست كه حضرت حس يقتيودايع امامت آن حق - نيست

 عنيو حضرت حس امامت است ي هعيهمان ود اين از قدرت ،مسلمان كردند و از قعر جهنم به اوج بهشت بردند
 د كهيد پرسيزيد از قشون يبا .دان آمدنديمجدداً به م ،ن فرمودندييتع ينينكه حضرت سجاد را به جانشيپس از ا

 هدانيد اين كيست؟ ب آخر مگر نمي ؟كنيد به روي حضرت تير بزنيد؟ شمشير بزنيد أت ميشماها كي هستيد كه جر
گفت اين  ،هاي حسين؛ ناراحت شد زند به دندان ديد يزيد با عصايش مي ،قول آن صحابي كه در مجلس يزيد بود

به حد اعلي  شقاوت اشقيا ي، ولپيغمبر بوسه زد ،زني هايي كه تو عصا مي من خودم ديدم بر اين دندان. كار را نكن
از چند طرف به حضرت حمله كردند و با هم رقابت داشتند كه هر كدام به درگاه بت بزرگشان بگويندكه من . رسيد

هم بعداً آنها را به  يالبته مختار ثقف -  شرمي من يك شمشير زدم؛ من يك تير زدم، با كمال بي ،اول تير را زدم
وقتي  يول حضرت تا توانستند دفاع كردند، - نها با خداستآ يمجازات اصل يول ،از مجازاتشان رساند يا هگوش

إِنْ لَم يكُنْ لَكُم دينٌ فَكُونُوا أَحرَاراً «درس دادند به بشريت ،روند؛ حضرت بلند شدند ديدند آنها رو به خيام و حرم مي
  . باشيدتان جوانمرد يدر دنيا ،اگر هم دين نداريد مرد باشيد »في دنْياكُم
ا خبرنگار يست يرا كه به عنوان تور يلذا آن نصران، كرد برود سر حضرت را جدا كند كس جرأت نمي هيچ

عنوان توريست  هآن نصراني كه ب .ع را بكندين عمل شنياو برود و ا شناسد، ين را نميآمده بود گفتند كه چون او حس
 يوقت .ولي كافر رفت به آنجا و مسلمان برگشت ،او رفت. تادندشناسد، او را فرس گفتند اين نمي ،يا خبرنگار آمده بود
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مان يانداخت كه او مسلمان شد و به حضرت ا يا هولولنگاه حضرت در وجود او آتش و  ك شد،ياو به حضرت نزد
حضرت  يو بعد يقبل ي هبود كه در وجود حضرت و ائم يامامت ي هعيآن ود ي هن نگاه به واسطيآورد و قدرت ا

فشان كه همانا ياز انجام وظا يزندگ ي هن لحظيتا آخر ياله انيدهد كه ائمه و راهنما ين نشان ميشت و اوجود دا
  .كنند يمن يت خلق است كوتاهيهدا

آنچه  ا رفت و كرد،ين اشقيتر يلذا شمر شق ،هم مسلمان شد يدند كه آن نصرانيد ديزينكه سپاه يپس از ا
  ».هيعل اهللا لعنة .كرد
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دن ش    ، د یر   د و  ی  ی ها ط، رپ

وا  ی   ن دف  ت و  ت حک   ن نا

ری  وک، ت د     رط اّول راه س

د  یا ه  ھد و و ، ت   ما و شا دن را  1  
يا از طاقت من بيشتر است و  رسد يا از وقت سؤاالتي كه به بنده مي ييپاسخگو .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

بايد  را يارسال يها شود صورت مسأله را پاك كرد و پرسش ولي در هر حال نمي .واب بدهمتوانم همه را ج نمي
 ي مطالعه .شود طلب مرتبط مي ي حيرت يا مرحله ي عملي به مرحله ي كردن از جنبه سؤال ي خود مقوله .جواب داد

 .سي آن را كافي نداندبه شرط اينكه ك ،افتن سؤال خوب استي ينظري عرفان برا ي ي عرفاني و جنبهها كتاب
سپس به مشهد كه  ،خوانيد مي دهند و شما آن را خيلي دقيقي در مورد مشهد به شما مي ي فرض كنيد يك سفرنامه

د يرو يتر مجلو يوقت شود و يده ميگنبدي د ،شويد تر كه مي بعد نزديك ،شود ي ديده ميياز دور جا شويد وارد مي
 يآيا شوق شما برا ،خوانيد آن را كه مي ،جزئيات نوشته شده ي صه همهخال ؛ستها جاروجنجال بازاري دست راست

شما  يآن كتاب برا ي بماند، مطالعه يدن آنجا مثل سابق باقيد يشود؟ اگر شوق شما برا رفتن به مشهد تمام مي
حله را خراب شود، آن م د معلوم مييست كه خوانده بوديگونه ن ولي اگر رفتيد و ديديد آن عمالً مفيد نبوده است؛

 .يدا هند و شما از راه ديگري آمدا هكرد
مطالعه هم مضر  كند، اين نوع مطالعه مفيد است؛ يك نوع مي دن را زيادترييك وقت هم مطالعه شوق د

را خواندم و همه را هم  ها يخواندن ؟مشهد بروم چه به ييد برايگو مي خوانيد و كتاب را مي ،نكهياست و آن ا
 كتاب را ،ولي چندان مفيد هم نخواهد بود ،گر كه مضر نيستييك نوع د! نشينيد جاي خود مي دانم و بعد سر مي
آن است كه شما را  ،د مطالعهينوع مف. ديو به مشهد رفتيد از آن استفاده كن سفري پيش آمد گرا هد كيخوان يم يزمان

حيرت  ر و سلوكياول س ي همرحل: يسندنو مي يعرفان يها در كتاب ؛به حركت وادارد و اشتياق شما را زيادتر كند
كند كه  البته فرق هم نمي ؛دوم حيرت است ي اول طلب و مرحله ي عكس مرحلهدوم طلب يا بر ي است و مرحله
و از آن جا به بعد تابع شهر  تابع شهرستان فالن ،كه از اينجا به آن طرف اند تهتابلو نگذاش چون ،كدام اول است

كه در ارزش داشته و اجر دارد، كما اين حيرت هم هستيد، خود همان حيرت ي هدر مرحل رديگر است؛ به هر جهت اگ
 .سرخوردگي پيدا نكنيد كه من موفق نشدم بنابراين حالت .ند كه خود انتظار فرج هم ثواب داردا تهز نوشين پندصالح

تر  اطالع بعضي از افراد كه كم .دانحيرت و طلب، شما را به هدف برس نكهيد تا ايبايد باز هم برويد و تالش كن
توجه كنند كه  يريبايد به آن مس پس ؛ندا هبه ظاهر كتاب اكتفا نمود ،ندا هكه مطالعه كرد ييها هستند و فقط ازكتاب

 .كتاب طي كرده است ي نويسنده
امات و دچار ابه ،اگر افراد بعضي كلمات را هم ندانند و متوجه نشوند ،ها كتاب ي در مسير عرفاني و مطالعه

گويم، در  بلكه من آن را توسعه داده و حتي مي ،اديان الهي وجود داشته و دارد ي عرفان در همه .شوند اشتباه مي
يم روح قانون در اينجا يگو كه در قانون مينيمثل ا. گر عرفان نيستياسم آن دولي  ،غير اديان هم چيزي هست
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منتها  ،ل علني نشوديروح قانون اين است كه اين طور مسا: مييگو يمثالً بارها در موارد مختلفي م ،اين است
نه، درست نيست،  ،كنند غيرعلني آن مجاز است خيال مي يكه آن وقت بعضاين براي م علني نشودييگو يصريحاً نم
ل در اين مسير نگفته ياين است كه تمام وسا ،هدف اين است كه علني نشود ،شود علني نشود يگفته م يمنتها وقت

 اين كافي نيست بله، ولي ،اديان هست ي اين است كه عرفان در همه .كنيد ولي خود شما اين را استنباط مي ،است
و  به قانون مقيد است فرض كنيد يك نفر در كشور خودمان خيلي. باشد هر ديني عرفان خاص خود آن يكه برا

به كشور حاال او  ،م رفتارهاي او درست استتما كند و كامالً ي نمييقانون است و هيچ خطا تمام اعمال او منطبق با
وارد  ليمسا ي دانم و در همه تواند بگويد من يك حقوق گر نمييمتمدن برود، در آنجا دگري چه متمدن و چه غيريد

 ،يك مجموعه است حاال در اديان هم به همين نحو است؛ و به صورت .بلكه بايد مطيع قوانين آنجا باشد هستم؛
همان مقرراتي كه مثل قانون است و بايد  -شود و اديان را فقط منحصر به شريعت  يآلن گفته مطور كه ا اين يول

دين  فرض كنيد در ،بايد اجرا شود ز قوانين خود آنيدر اين صورت در هر مملكتي ن ،ندا هكرد - اطاعت شود
ز ين اسالم نيدر دگردد و  يبايد عمل نيمقررات خود او اجرا شود و در قلمرو يهود احكام آن د عمسيح
صطالح ا بهعرفان يعني شناخت حكمت و  ،اين اديان به هم نزديك است ي منتها عرفان همه .گونه است همين

ن شناخت از لحاظ شخصي بايد موجب شود كه فرد به خداوند يند در هر حال اا تهكه نوش ينيهدف و روح قوان
ز صحيح باشد و دستورات گفته شده ياند و مسيحيت او نخو ك فرد مسيحي هم كه دعا مييالبته اگر  .نزديك شود

خدا از او  رسد، كه كاسبي دارد و نمينيمانند ا كه امكان تحقيق براي او فراهم نبوده باشد، يرا انجام دهد در صورت
 آمده عحين مسيبفهمد كه اسالم بعد از د او بود، بايد تحقيق كند و ياگر امكان تحقيق برا يول ،كند يقبول نم

يم عرفان يگو ن جهت است كه مييبه هم. بنابراين قدم اول در عرفان حركت در يك قلمرو شريعتي است. است
 ها ن عرفانيا ي كه همهاين نه ،تر از هر دو آنها عرفان اسالمي است البته مترقي و و يا عرفان مسيحيت ييهود

در وضع امروز  .بايد عارف شود و ترقي كند فرد ينيدر مملكت معنوي و در هر د .اند ستهدك يبلكه از  يكي است
بلكه  ،مكتب نيست كيعرفان صرفاً  كه يدر حال ،چسبانند به آن مي »ايسمي« چيزي را يك ،يا ههر مقول اجتماع

كند  يم مكتبي كه شما را به نفس كشيدن وادار مييي است؛ مثل اينكه بگوا ها روحييعرفان حالت : توان گفت يم
 .نفس بكشيد يد و باز هميكنيد باال بيا سعي مي ،در آب مدتي بمانيد كما اينكه اگر شما. استن وجود شميا ؟چيست

ست كه عرفان ين ين معنين بديا ؟خواهد د چرا مكتب نمييد پرسيحاال با ،خواهد اين مسأله ديگر مكتب نمي
 منظورمان عرفان اسالمي، يميگو يعني وقتي مي. ميبايد قبول كن ر، مكتب بودن آن را ابتدايخ چارچوب ندارد،

البته خطا  ،تصوف و عرفان اسالمي تقّيد به آداب شريعت اسالم است بنابر اين شرط اول در راه ،مكتب اسالم است
 نكه گناهيپيغمبر عالوه بر ا :گويند دارند و مي يمختلف يها هن مورد حتي بعضي عقيديدر ا ز است؛يبر همه جا

طور كه يك بار نماز چهار ركعتي  ر، اشتباه ممكن است بكند، همانيگويند خ دهد؛ مي ياشتباه هم انجام نم كند، نمي
تواند  ي كه ميا حاال هر فرد بايد آن اندازه را دو ركعت خواند، سپس فهميد كه اشتباه كرده است و سجده سهو كرد؛

ما مكتب و  :دييبگو ؟تاين احكام را رعايت كند، اين شرط اول راه است، اگر كسي پرسيد كه مكتب شما چيس
 ،ك درويش كار خوبي بكنديبه همين جهت است كه اگر . هر درويشي خود يك مكتب است. خانه نداريم مكتب
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ك ين براي آن است كه توقع ندارند كه يرند و ايگ راد مييگيرند و اگر كار بد هم كند به او ا همه از او ياد مي
شوند؟  جذب اين مكتب مي يگران به چه نحويد كه ديد ديحاال با. اين مكتب درويشي است ؛درويش كار بد بكند

بنابراين بايد هر فرد  .كند مي چون مكتب درويشي و عرفان در اصل براي تكامل اشخاص است و فرد را تربيت
ل تواند به او بگويد كه تو بايد به دنبا يك نفر ديگر نمي. مند باشد عالقه به اين راهي كه پيدا كرده است، خودش

گاهي اوقات خود فرد هم  يول. كند طاقت هم پيدا مي رفت، ن راهيكه خود او در ا يوقت ،ري، خيتكامل روحي برو
بينيم كه  اينكه در زندگي ظاهري هم ما مين راه برود يا نه؟ كمايواند در ات تواند تشخيص بدهد كه آيا مي نمي
البته يك تسهيالت و  ،ل بدهنديرس بخوانند و ادامه تحصتوانند د مي يا دانند در چه رشته دانش آموزان نمي يبرخ

 دهد و استعداد دارد، ند و فرد اگر تحقيق كند آيا او در رشته رياضيات كه عالقه نشان ميا هي فراهم كرديكارها
ن ياستاد او يعني استادي كه مربوط به ا دهد؟ اين موضوع را چه كسي تشخيص مي ؟ريا خيتواند ادامه بدهد  مي
كه البته هم  يولي در مواقع ،ديآ يم خود فرد به دنبال چيزي يدر موارد. است طور هميندرويشي هم  .هاستكار

گذارد او  نمي ،خورد است و خيلي به درد مي هوش خيلي با بيند كه او در دبستان استثناست، آن معلّم و استاد مي
در درويشي هم بعضي از افراد را پير و استاد  كند؛ يب به ادامه راه ميترك تحصيل كند، او را انتخاب كرده و ترغ

 يكند كه آن فرد تكامل پيدا كند؛ برخ سپس موجباتي را فراهم مي ،تواند به تكامل برسد يدهد كه م يص ميتشخ
دبستان يا  - طور كه در مدرسه همان ،ستين مطلب دلبخواه فرد نيالبته ا د خود آنها به دنبال راه بيايند،يگر بايد

نويسند و به  اول سال اسم فرد را مي كنند، يبررس بي هست كه بايد حضور افراد رايغا دفتر حاضر -ستان دبير
. يسي دارد كه اسم آن بيعت است؛ بيعت يعني تعهدنو مت هم يك اسيكالس در عالم معنو ،شود يكالس وارد م

كند كه  ياستاد تعهد م. شاگرد استهم به گردن  يا فهي به گردن پير و راهنماست، وظيا فهطوري كه وظي همان
  .بايد تعهد كند كه بيايد و تمام تعليمات استاد را پيروي كند م دهد و شاگرديتعل
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ود ، ح   ی ادار ھادت و  ھادی  ،یات وا ی ، ی ق    1ده و 

 به. شده است ها يرانيعه و هم عرف ايش مذهب هم عرف يعزادار ي مسأله ،مروزها .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
به  ها دل يعزادار اميدر ا! ديكن خودتان فكر ؟ي استالزام نوعچه  نيحاال ا ،آور است الزام قيطررجهت از هر دو ه

ده روز اول محرم  ها ين عزاداريا ي ده روز عمده كند و البته يفرد واقعاً احساس عزا م يعني رود، ينم يگريكار د
كه وجود  يتياز هر روا ،ن دو ماه جمع كننديعزاها را در ا ي همه ندا هستن خواين و محققينكه مورخيمثل ا .است

 28را در  صغمبريرحلت حضرت پ مثالً. ن مسأله باشديند كه منطبق با اا هرا مد نظر داشت يتيداشته است، آن روا
ن يا ،مان رفته استم، از دستيا هكه داشت يك نعمتي است كه ما ين معنيبه ا به هرحال عزا. ندا هصفر در نظر گرفت

  .شود يعرفاً عزا م

را  عنيمانند امام حس يك استاد مسلّم و عارف بزرگي ع و اسالمينه تنها تش ت وين روزها، بشريدر ا
 2»كُلُّهم نور واحد«: ن خودش استيشان آمد، عيا يكه به جا يالبته از لحاظ ما، آن كس. داشت كه از دستش رفت

از دست دادن  يبرا ،كنند يكه تنها به ظاهر نگاه م يبعد يها طور مردمان زمان نيهم آن زمان و مردمِ يبرا يول
منظورمان از  ،مييگو يكه م »ما« ست، البتهين يم، حرفياز دست داد يزينكه ما چين در ايبنابرا. شوند ياو ناراحت م
ن يد بكوشند جبران ايهمه با. ميا هرا از دست داد ينعمت يهمگ ،ميكن يم صحبت ميدار كنون است كهزمان قبل تا

از  ،ز استيش عزيكه برا را يخواهد كس يدلش م يا كسيد آيد ديامابا .ن استيح ايصح يعزادار ،نعمت را بكنند
عقب  آن از دست دادن را ،يك ساعت هم اگر بشود يا حتيك روز يخواهد  يم يحت .ريخ دست بدهد؟ مسلّماً

اين  گر تاياز طرف د. دانند ين را ميافراد ا ي همه ؛ستين يكته هم حرفن نيدر ا. ندازد و به بعد موكول كنديب
ز را از دست يم همه چيما حاضر .ست، جانمان استار مايكه در اخت يزين چيزتري، عزرا داريم يزندگي ظاهر

حفظ م كه جان خود را يموظف يو شرع يموارد از لحاظ اخالق ياريدر بس يم و حتيجانمان را حفظ كن يول ،ميبده
ن يا ،ستين شهادت نيا م،يد بشويم شهيخواه يم مييم و بگوير و تفنگ و شمشير برويت يجهت جلو يد بينبا. ميكن

رد و به ير در دست بگيكربال شمش ياست كه مانند شهدا يد آن كسيشه. و البته گناه هم دارد ؛است يخودكش
گر زورش نرسد ينكه ديتا ا ،ديكه توانست مبارزه نماجا تا آن كند وجنگ  ن ببرد،يدشمنان را از ب ي نكه همهيقصد ا

 !ريخ ،ديم شهياسمش را بگذار ،كند ينكه هر كس بخواهد خودكشينه ا ؛نديگو يد ميشه ن فرد رايا .و كشته شود
 :ديفرما يهم هست كه م يا هيآ ند و دريب يكه م يكس يعني ،ديا شهيمحترمند و شاهد  يلين لحاظ شهدا خيبه هم

  .رديد روزه بگيبا د،يش آشكار شد و آن را ديبرا -  ماه رمضان يعني - كه ماه يكس 3»هد منكُم الشَهرَ فَليصمهفَمن شَ«
. رود يم انجام حق ياو برا. ديا رجز بگوي نكه در كتاب بخواند ويند نه ايب يمد است كه حق را يشه يآن كس

آن  ،د اول بروميگفت من با يم آمد و يم يكي ،شتندجنگ عجله دا ياصحاب برا ،ن است كه صبح عاشورايا يبرا
م كه ينيم ببيتوان ينمو  ت برونديب م كه اهليگذار يما نم گفتند يابه مصح. د اول بروميگفت من با يم يگريد

اينها  براي اينكه. شوند يكشته م ،ن هم داشتنديقي دان جنگ بروند ويبه م آنها عجله داشتند ،شوند ديت شهيب اهل
د، يد پرسيبا .ديرس يم در مقابل هر نفر، تعداد آنها به صد نفر .بودند ياديز ي و طرف مقابل عده بودند يكم ي عده

ز يك چيبد الچرا؟  از دست بدهند؟ زشان است،ين چيزتريچرا آنها عجله داشتند كه بروند و جانشان كه عز
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شِ ين فرمايمصداق ا آنها در واقع، يحن حال رويا. دنديد يم را يظاهر ين زندگيات و اين حياز ا يزتريعز
داشته  يمانيك ايك اعتقاد و ين است كه يا يزندگ »و جهاد ةٌديعق اةيانَّ الح«: است كه فرمود عنيحس امام
آن  اين بن منصور حالج منسوب است يات است كه به حسيح ين معنايا. ديمان كوشش كنيد و در راه آن ايباش
من در قتل من  ينكه زندگيا يد مرا برايشبكُ »ياتيح يقَتل يانَّ ف يا ثقاتي ياُقتُلون ياُقتُلون«: گفت يم كه يگريد

ك يپس شهدا . است ده و جهاديعقاصل است كه شامل  ياتيآن ح ارزش ندارد، يات ظاهرين حيا يعني .است
نها يا ي هيامام روح. آن هدف از دست بدهند يحاضر بودند جانشان را برا ،زتر بوديداشتند كه از جان آنها عز يهدف
رها اگر يشمش يا :رها فرموديح داد و خطاب به شمشيگونه توض نيا ،ميمتوجه شو يبعد يها نكه ما نسليا يرا برا

 ها لين تحليا البته ما. ديد و كارتان را انجام دهيريگمرا در بر زودتر ،شود ينم ياريعظمت اسالم جز با خون من آب
. نبودند ها لين تحليالّ آن شهدا محتاج به اوا ،ميآن بزرگواران را بفهم ي هيكه روحن است يا يم برايكن يرا كه م

عبارت  ن دريامام حس .م كه چطور شديبفهم م تايده يرا انجام م ين بررسيما ا. جزء وجودشان بود ها لين تحليا
 ييستايا ي هصطالح جنبا بهكه  دهيعق يكي: فرمودند يمعرف يات واقعيح يدو ركن را برا »و جهاد ةٌدياَة عقيانَّ الح«

ن آرام بودن ين معناست كه فرد در عيبه ا جهاد .خود است يمحكم بودن در سر جا ين به معنايو سكون است و ا
 يعني هديعق. »و جهاد ةٌدياَة عقيانَّ الح«. همه هست ين دستورالعمل برايا. ك هم داشته باشدو مسلط بودن، تحرّ

. كوشش يعنيجهاد هم . كوبد يم ن اعتقاديصطالح به اا به است كه ما را يخيمان ميد، امان محكم باش مانيا
 يول ،است يكوشش او درون ،قلبش دارد مان را دريكه خود ا يكس. مان داشتن كه كوشش ندارديساكن بودن و ا

 مثالً. ديو حركت كن دينگه دار ،ديكه دار يسمان محكميده را با رين عقيهم يعنيده و جهاد يعقند يگو يم يوقت
تر  نيسنگ ،دوشتان باشد يرو يك بارياگر  يول ديدو يم و سرعت است كه با قدرت يك راهيد ييفرض نما

د يتوان يد و هر چه ميتر باش يد قويتوان يهر چه م ديمان كه بر دوش دارين بار ايا! د نهيگو ينجا ميا شود؛ يم
ست كه ا ما ين نكات برايحاال ا. ديه باشن جهاد داشتيرا در عقدرت تحمل آن  يعنيشتر باشد، يتان هم ب سرعت

  .ميم و خسته نشوين گونه باشيا
مدنم و يا هانجام داد يش را مقدارين فرمايق داده و ايخدا توف هللاَلحاهللا ارا فراهم  يت الهيرضا يمقدار شاء

  . ميفراهم كنت را ين رضايم ايشتر بتوانيم هر چه بيكن يد سعيبا يول ،ميكرده باش
 ي كلمه يعالرها اگر ايشمش يم كه ايدان ين ميرا به ا يعزادار ،ميدان يل نمرا فقط به علَم و كُتَ يما عزادار

ر يد، خيم كه بزنياوريد جلو و ما هم گردنمان را بييايكه بنيالبته نه ا .دييايجلو ب ،شود يحق جز با خون ما درست نم
. ديد مرا بكشييايرها بينفرمود شمش عنيامام حس. ميكشته شو يم تا وقتييآ يمر يند، ما هم با شمشيايجلو ب

  .د تا با شما جنگ كنم و كشته شوميريبگ د مرا در برييايرها بيفرمود شمش
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تدال  س و عالم آ د  ّ قاء روح و     1)٧( ل 

مان  ت دّوم(ا   )س

د: ت    و دا ل  قا   2ھد  
  ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

 ييو آن ناموس بزرگ الهي و امانت خدا، و فكر آغاز و انجام، روح است به مبدأ ي عالقهايمان كه  ،برادران من«
يم كه نام فقر و ايمان كه بر ما گذاشته يت نمابايد هم :ها پاك داشت از آاليشو  دار و قدردان بود بايد نگاه، ستا

بايد بكوشيم كه عهد ازلي را كه در . بر ما صدق كند في شويم كهبه آن موصوف باشيم و به نيكي معرّ، شده
 بعداز تازه، صفحه فطرت جان ثبت شده و عقل گواهي ميدهد و به فريب نفس در دنيا در طاق فراموشي افتاده

و آن  ،يم و به شرط بيعت رفتاريپاسدار باشيم و به توفيق خدا غفلت ننما ،كردن به توسط عهد و پيمان تكليفي
با خداوند به «:درج استدر اين سه عبارت كه دستورات را  ي هر كار قرار دهيم و هماره خالصه را پيشرو در

عمل را  ،در خاطر داشته »با برادران ديني به خدمت و كوچكي« ،»با عموم به شفقت و خيرخواهي« ،»بندگي
نصاري الي من اَ دعوتستن و فرياد ياري خوا ،مطابق آن سازيم و با آن بسنجيم و به پندار و گفتار و رفتار نيك

بزرگان را اجابت كنيم و بكوشيم كه به مقصد برسيم و كردار گذشتگان را سرمشق خود ساخته و يأس كه  3لّهال
  .»قدم زنيم ،با عزم اراده ،ست به خود راه ندادهادر حكم كفر

  
تجرّد و استقاللش  جهتومروح  بعد از آنكه. توجه روح است به مبدأ خودشمان، يانجا ذكر شده است كه يدر ا
به ست؟ يش چا هنديچه بوده؟ آ اش گذشتهن است كه يصورت دنبال ا نيدر ا. كند يبه خودش فكر م از بدن شد،

 وآمده  أييك مبدياز . دارد يبستگ يأيك مبديكند كه به  يتوجه م يعني ،كند يمگذشته خواه ناخواه توجه 
محلش  ،مان باشديكه ا ين دلبستگيا. كند يم يكند و اعالم دلبستگ يتوجه مبه آن مبدأ  ،دارد يأيو مبد ياستقالل

 – باشد مطلق ييجدا يبه معنا كه يكينه تفك -ه ل شديقا يكيمان تفكين اسالم و ايهم ب نآقر. در دل است
داوند خن حكومت شدند و مسلمان شدند، لذا يتابع ا ياديي ز ل دادند، عدهيحكومت تشك صامبريپ يكه وقت چنان

به اعراب  .ميمان آورديگذارند كه ما ا يت مند و بر تو منّيآ يمپيش تو  اعراب،: فرمايد مي غمبريخطاب به پ نآقردر 
مان يشما ا )مردم هستند ي ت است، منظور از اعراب همهيي بشر همه ياست و برا يدايم قرآن چون خطاب(بگو 

مان در وجودشان ين است كه اين منّت گذاشتن عالمت ايه همالبتّ(. دياسالم آورد ،ديم شديشما تسل ،دياوردين
بر بلكه اسالم  ،ديبر من ندار يتد منّيم شديلسنكه تيا يمان در قلب شما داخل نشده و نه تنها شما برايو ا) ستين

 ،ديم بشوم اساليتسل آوردن است، ن راهرو كه عبارت از اسالمياول از ا يعني. ت كرديكه شما را هدا، ت داردمنّشما 
 )دارد ين عبارتيك چني(»نيان كُنْت مخلص«. ديشو يم ييمان راهنمايبه ا نكه اسالمتان خالص باشديبه شرط ا

ق يتطب نديگو يكه امروز م ياصطالحاتموضوع را با ن يم ايما اگر بخواه ،مان استيد چون دل محل ايفرما يم
جوابش  ،كند يبه شما سالم م يك نفري يظاهر يزندگدر  مثالً .شعور است و يخودآگاه ي همنزله اسالم بم، يده

ن يظاهرش ا اما .بزند يا است كه به شما لطمه يدر خاطرش منتظر فرصت وست كه ايد نيبع يول ،ديده يرا هم م
به شما سالم  يكي ، اگرشود يحكم به ظاهر م و چون است كرده ياظهار محبت يعني ،است كه به شما سالم كرده
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است و  ن نحويمان هم، به هميو تفاوت اسالم با است ين ين آدم خوبيد كه ايولو بدان ،ديابش را بدهد جويكرد با
مان، يرا بر اسالم قرارداده نه ا يي اسالم كم است و درجات مختلف دارد، خداوند اساس جامعه يليمان خيچون ا

فقط آن . كس حق رد آنها را ندارد چيه ،كه در عالَم فقر وارد شدند يكسان يق اوليبه طر و ن مناسبتيحاال به ا
ن يبنابرا .توانند يخ هم نميمشا يتواند آنان را رد كند، حتّ يم قطب وقتفقط  يعني ،عت گرفتهيب از آنان كه يكس
ر است، يم كه فقيآورد اگر بدان يمصافحه جلو م يدستش را برا كه يكسو خود من هم خ يان مشايان فقرا و آقايقاآ
ارادت  به او كه يك نفريد به يتوان يشما م .ر باشديم كه او فقيد داشته باشينكه ترديمگر ا .ميافحه كند با او مصيبا
در ذهنتان نكرده  ييا خدايد و يندار به او يكه چندان ارادت يكسبه  يول، ديمصافحه كن يد و تقاضايجلو برو ،ديدار
كه  رددست دراز كو همان شخص اگر آمد  اما ،ديد كه مصافحه كنينسبت به او وجود دارد جلو نرو يوغش ك غلي

ممكن است توجه  ها بعضي. زالخطاستيبشر جا ،ز استيالبته خطا از همه جا. ديرد كندست او را د يمصافحه كند نبا
  .ن دستور را رفتار كننديشدت احساسات خالف ااز نكنند و 
حكومت  به اصطالحو اسالم  ،گرددرب و آرامش نظم هب يبشر ي هجامع ينكه زندگيا يل براين دليمه به

 ي هيد كه روينيب يم جاها يليقاً در خيد دقيرا خوانده باش اءيالولا ةرتذك اگر يحت ،حكم را بر ظاهر قرار داده ،ياسالم
 دياخبار با يبعض بنابر ،ديح نرسيبه نظر شما صح يمنؤك عمل مياگر ظاهر ند يگو ين بود كه ميبزرگان عرفا ا

اد آلوده به ينكه ذهنتان زيا يبرا ،ن عمل اشكال ندارديكنم و ا يد كه من اشتباه ميدا كنيپش يرار بيتفسهفتاد 
  . ظاهر است ي هدر مرحل ،اسالم است ي هن در مرحليا. نهاياامثال من بر صحت و ؤا حمل عمل مي ؛خطاها نشود
 يچون بشر تنها زندگ ،است يجمع ،مياسالم و تسل ي هكه مرحل ين معنيبه ا ،است يمان انفراديا ي لهمرح

در واقع  يقتيطرقواعد . است يكه فرمودند آن قواعد اجتماع يآن قواعد شرع. كند يم يبا جامعه زندگو كند  ينم
 ي هبه آن درج ،ديزن يبا خدا حرف م ،ديخوان يشما منماز را فقط  ،ديخوان يشما نماز م يوقت يعني ؛است يمانياقواعد 
به منبع را  يا كهيك آب بارياوقات  يليدر خمثًال د يدر نماز جماعت هم اگر توجه كرده باش يحت. ش اگر باشدياعال
 يرا به اعمال باطن ياعمال ظاهرو اعمال جامعه است كه  يكيك راه باريم نماز جماعت ه. دهد ياتصال م يبزرگ

در  يول 3»اك نَعبد و إِياك نَستَعينإِي«: دييگو يم ،ديخوان يصورت ظاهر همه با هم نماز مه ب يعني. دهند ياتصال م
 ،كنند يم اقتدان همه در دل خودشان يمومأم و ت كند جمع رايد هدايك نفر بايهمان نماز اگر نماز جماعت باشد 

در  يول ،دنخوان ينماز م ،دنخوان يم ٰيدارنكه نماز فُيمثل ا. ستيگر نيد يبه جا انحواسش ن در نماز جماعتيمأموم
  . د اظهار بشوديمان هم بايا .دنخوان يمجمع 

ن موجود يا يفرشتگان آمدند در رگ و پ ،خداوند آدم را خلق كرد يكه وقتن مضمون است يبه ا ياخبار
د كه قفل يرس يدر ايچه يك دريه ب .فرشتگان بود و آمد گردش كرد وخ جزيآن تاردر طان هم يش. گردش كردند

تو  يجا جانيفرمودند كه ا .داخل شوم منتا د يدش را بدهيشود كل ياگر م ،تنجا قفل اسيا ايخدا :عرض كرد. بود
كه قبل از  يبشر در آن عوالم. من است يمان است و جايا يجا ،نجا دل استيا. من است ينجا فقط جايا ،ستين
ا من يآ 4»بِرَبكُم اَلَست« :خ خداوند به انسان فرموديدر آن تار ،به او نداشت يطان كاريو ش كرد يم يهان زندگن جيا

نجا يبعد كه آمد ا، بله :گفت ،طان نبوديكه ش يدر آن مقام يعني .يهمه گفتند بل فهميديد؟ ستم؟يشما ن يخدا
ه اجازه داد طان رايبعد ش ،طان نبوديش ،بود بهشتدر  ينكه خلقت آدم هم در اول وقتيكماا ؛طان ظاهر شديش
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 ،د دادهكه به خداون يآن جواب. فراموش شودعهد شد كه آن  طان موجبيش ي هنجا وسوسيادر  ،وسوسه كند
ا من عهد يآ 5»آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبين  أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بني« :پرسد يفراموش بشود كه خداوند م

 يادآوري يبرا. وسوسه كردانسان را طان يش يول - د يكه قفل شده راه نده يطان را به محليكه ش - نكردم با شما؟
 يتعهد معن ،نكه در آن عوالميا يبرا. ديعت كنيب :فرمود ،يم كه بله تو پروردگار ما هستيكه به خدا داد يآن جواب
 مت جسيخاص ،خته شديروح با جسم آم يعنيه آمد ا كين دنيبه ا. شود يهر چه خداوند اراده كند انجام م يعني ،ندارد

د از نو يبا ،ميعت كنيد بيم بايجواب آن را بدهنكه يا ينجا براين در ايبنابرا ،كند ين است كه وسوسه در آن اثر ميا
 ،ميديعت اول شرطش كه دين بيدر ا. ميا كه با خدا بسته يعهد يورآادي يعنين معناست يعت هميب !بلهم ييبگو
 يپاك يرابعت ين بيا كه نكه درست استيا يعنيام شرع ت احكيرعا. احكام شرع است يعني ،يت احكام اسالميرعا

ر يو چون اس يا ر مادهيو اس يهنوز در عالم ماده هست يول ،نكه روح با مبدأ در اتصال باشديا يروح توست و برا
ن يقوان يعنين ماده يقوان. يت كنين ماده را رعايقوان ،ينجا هستين است كه تا در ايك تعهدت اي يماده هست

در آن وقت . ديت كنيد رعايرا با ين اجتماعيقوان؛ شود يم ين اجتماعيشامل قوان كه يرروحين غيقوانعني ي ،ظاهر
به  يول ،ن عبارت نفرمودندين رابطه را به ايالبته ا - اش  ك رابطهي ،ند كه انسان سه نوع رابطه دارديفرما ينجا ميا
أَلَم أَعهد «جواب آن عبارت از اين است كه ش يخدا با ي هرابط. ك رابطه با خدا داردي - شده انين مضمون بيا

ك يخداوند به تو انسان . كند يدر مقابل خداوند تعهد م يعنيعت يب. عت كنديب ، يعنيديرا بگو 6»آدم  إِلَيكُم يا بني
عت را يحكام بت آن اين وجود را به تو داده و بعد رعايكه ا يبه آن كس يكند اعالم اطاعت يبا ،داد يوجود مستقل

داشته  يمردم در درون خودمان مهربان ي هبا هم ،ميو شفقت رفتار كن يدم به مهربانبا عموم مر ،يمرتباً انجام بده
  .صورت ظاهر باشده ست كه فقط بين نيهم ا يمهربان. ميباش

 اي ادبز عا يكي - ر جهانينظ ياز ستمكاران ب - كه حاكم بود  وسفي بن كه حجاج ندا هنوشتها  در داستان
 ين است كه وقتيا ،دادند يم يمعنو ي هجنب يكحاكم به ها  چون آن وقت ،ر را آورد و احضار كرديگ كسان گوشه

دم جان حجاج  نيا هميگفت خدا وا. حجاج گفت كه مرا دعا كن ،آمد يوقت. كردند يم غالباً اطاعت ،كردند ياحضار م
 ،خواه تو هستمريمن خ. ن دعاستيتو ا ياست؟ گفت برا يين چه دعايا :گفت، ج تعجب كردحجا. را بستان

ل ين دليبه هم .گفتم يرخواهيخ ين از رويگناهانت كمتر خواهد بود و بنابرا ،يا برويم هر چه زودتر از دنيگو يم
نكه يكما ا ،نداشت يدشمنقصد صر روم يغمبربا قيپ .نبود يدشمن يبا دشمنان از رو يا بزرگان بعديو  غمبريپ جنگ

  .محبت كرد يليغمبر هم خيم شد و پيدشاه حبشه تسلپا
عالم و  يعني ،ن بروديش برداشته شود و جهلش هم از با يدشمن ن است كهيا دشمن هم يبرا يرخواهيخ

البته . رفتار كند يرخواهيقت و خفمردم با ش ي هن است كه فرمودند نسبت به هميا. ليمسادانا بشود نسبت به 
ن از يا. دننشتر رفتار كيبا خدمت ب ،برادرندبا آنها  ،تر هستند كينزد و هستند ينيبرادران د ن بندگان كهياز ا يبعض

ران مشهور است و يات ايكه در ادب يالعملن دستورياز لحاظ قسمت دوم هم ،فهيلحاظ قسمت اول وظ
كه را  يزيهر چ يعني. كيرفتار ن و كيگفتار ن ،كيد كه پندار نيفرما يا اول بار فرموده است ميزرتشت گو حضرت

بعد كه به گفتارتان آمد  ؛دينكن ياصالً فكر بد ،ك باشديپندارتان ن دي، باديد كه عمل كنيآ ياول در فكرتان م
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است كه در جامعه وجود  يه دستوراتهم البتّ يكيالك نم ،ك باشديرفتارتان هم ن كردار و .ك باشدينگفتارتان هم 
 .ميق باشين طريق بدهد كه به ايفخداوند ما را تو شاءاهللا نإ .دارد

                                     
 .22 -24صص  ، 1371، تهران ،  6چ پند صالح،  -  1
 .ش.ـه 4/11/1386شب جمعه، تاريخ  -  2

 .5ه يسوره فاتحه، آ ».جوييم ري ميپرستيم و تنها از تو يا تنها تو را مي« -  3

 .172ه ي، سوره اعراف، آ»...آري: گفتند... « -  4

 .60ه يس، آي ، سوره»اي فرزندان آدم، آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را نپرستيد، زيرا دشمن آشكار شماست؟« -  5
 .همان -  6



 

44 

ی    ؟!خ 

س از   ظ ا س اط یمان و  ّن و ا   1ن 
 ؛ميشو يم دچار اشتباه ما در فهم آن ،است يهينكه بديهست كه از شدت ا يمطالب .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
است كه  يهيما بد يبرا يلو ،ك استي، هوا تارنكه در روز هم مثل شبيبا ا يارانو ب يبرف ين روزهايمثالً در ا

  . طور است نيهم ،هم ليمسا يحاال بعض. اآلن روز است
م يگوي يچون م. خوانند يفاتحه م عشر ياثن ي ائمه خيمشا ح ارواحيترو يبرا اءيالولا ةفاتح درمثالً فقرا 

بدانند  م ويندار يزدهميس م و اماميما معتقد به دوازده امام هستكه  فهمندد بين را بايا گرانيد پس ،عشر ياثن ي ائمه
خ در دوران ين شياول. دنشو يب موحسمعشر  ياثن خياز مشا يكيعنوان  به ك از اقطابيهر  ،بت اماميدر زمان غ كه
 نها،يا ي همه يعني .عشر هستند ياثن ي ائمهخ ينها مشايا گر بودند كهيخ ديبود و بعد از او مشا يد بغدادينج ،بتيغ
   .ابت دارندين ،ميدنش را ندارياقت دينكرده ل ييا خداي ،دنش را ندارديشم ما طاقت دچ اي كه يبزرگوار آناز

فقر و تصوف  خيمشا ين صادره برايفرام ،ن دورانيا ام و خصوصاًيا شتريبت امام در بيغ زمان در نيچنهم
نكه يا يراب و شناسند يفقرا م ي كه هستند همه يخيمشا. ستين يمخف ن موضوعيااز فقرا  خصوصاً ،بوده يعلن

همان  ،يشفاه فرمان رفترها ص ميقد و حال آنكه شود يصادر م يكتب يها غالباً فرمان ،نشوند هبعداً هم دچار اشتبا
والّا اصل  ،هست ين سمتيد كه چنهد ينشان م چون فرمان مكتوب صرفاً ،را داشت و نوشتنبودن  يكتب اعتبار

 ياگر كس ،ميندار يخ مخفين ما مشايبنابرا. كرد يم صادر - قطب –بود كه بزرگ وقت  يانيسمت با آن فرمان و ب
 ،چون اشتباه است و فقط اشتباه است شاءاهللا ان، دنيبگو شا ها درباري دينكه خودش بگويا چه بزند ين حرفيچن

 بهد يبا ،داگر به خطا ادامه دا .نكنند را اشتباه نيز اين گرانيد كه ديتذكر بده او ن خطا را بهيد ايهمان اول با
حاال به چه . د دهانش زده خواهد شديد اطالع بدهيبا. بزند يريدهان فق به يگرير ديفق نكهيا نه يول ،دهانش زد

 و نند و همه بداننديه همه بباست ك يفاتيك تشريظاهراً با  ،شوند ين مييخ كه تعيمشا! داند ي؟ آن را خدا مينحو
 يخ مخفيمن ش كه ديتواند بگو ينم كس هم چيه و ان ندانندگريكه د شود يداده نم يخاص ي هكس هم اجاز چيبه ه

  .هستم
از  ؛ديبترس يليخ پس ،كند ين موضوع را آشكار ميا كه هرفتار كرد را خالفش خودشباشد  يخ مخفيش اگر

كه  يزيهر چ به يكلطور هب 2»صدورِ النّاسِ منَ الجِنَّةِ والنّاس يوسوِس في يالَّذ« :ديد ترسيبا و انس ن جنّياطيش
ات يدر روا. ديباش آن و صحت مانتانيمراقب ا شود يمگفته » جن«ده باشد يما پوش ينسبت به حواس ظاهر

از و آن را  را روشن كند يشمع يك و طوفانيدر شب تار ياست كه كس از آن تر مان مشكليداشتن ا نگه :اند فرموده
 د كه مايينگو و ديباش مانتانيا مواظب! مشكل است. ودن شمع خاموش نشيا و بخواهد كه مشرق به مغرب ببرد

آن  - وجود دارد آن طوفان ياال در جوامع بشرح -جاد كرده يرا ا يطوفان نيچنكه  يآن قدرت! ريخه ن. ميتوان ينم
 .دينخور شكست ها طوفان نيا هرجهت ازه ب ،ديستيبا يطوفان نيچن يداده كه جلون توان را يا قدرت به شما

 ك از فقراي چيه. جاد كندين فقرا را ايرقه بد موجبات اختالف و تفين دفع نبايا د ويجن و انس را دفع كن نياطيش
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 يول! ا چنان است نهين يكس چن ند فالنيگو يم يبرخكه  شدهن رسم يا ،دنرا طرد كن يگريد كه دنحق ندار
. مند است هعالق اوبه  ،دهيآفر را كه يكسهر  خدا د كهيد و بدانيمان خودتان را حفظ كنيا و ديخودتان مراقب باش

 :گفت يموسدلت نسوخت؟ ! ينفر را كُشت كه هزارانتو  :ديپرس عيكه خداوند از موس ات آمده استيروادر  يحت
بله  :خداوند گفت! كشتم پس ،يخودت فرمود ،ده بودنديبودند كه بت پرست يينهانها آيا. ا به فرمان تو كردميخدا

 يعني ؛عيحضرت موس جد دلت تكان نخورد؟ !مندم هها هم عالق كه من به همان يكردفكر ن يول ،من گفتم
گرفت و نزد خدا وساطت  آنها را يجلو ،كنند مجازاتخواستند قوم لوط را  يكه مرا  يفرشتگان عميحضرت ابراه

 .خداوند است نوعمص او كه ميفكر كن ديم بايكن يكه نگاه م يريما به هر فق ي هحاال هم. دلش سوخت يعني ؛كرد
  3عاشق مصنوع حق كافر بود    )نكه صنع خداستيعنوان اه ب(فر بود  عاشق صنع خدا با

.ديببر يكردن به آنها پ د خودتان با فكريبا ست،يان نيوجود دارد كه محتاج به ب ياديمطالب ز
                                     

 .ش.هـ5/11/1386، تاريخ ) يمانيجلسه برادران ا(صبح جمعه -  1

 .6و  5 يها هيناس، آ ، سوره».كند هاي مردم وسوسه مي كه در دلگر نهاني، آن ي، وسوسه از شر وسوسه« -  2

 .1362ت ي، دفتر سوم، بيق سبحاني، به اهتمام توفيمعنو يمثنو -  3
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ناا ون یتالف  و وام  د  ا    غات وا

نا ل  ، آن  یدا و 
ّ
 1و

 يگر، طور متفاوتيد ي وجود دارد كه در جامعه ييها جوامع نماد و سمبل ي در همه .ميححمن الرّالرّاهللا  بسم
كنند كه در  يباز م» V« ي ها دو انگشت خود را به نشانه يها مثالً غرب مĤب يها و فرنگ يشود مثالً فرنگ يم يمعن
فقط در . مييگو ينم يزين چيچن يدر فارس ما ياست، ول يروزيپ يعني 2»يكتوريو« يا فرانسه به معني يسيانگل
دست خود را  ،اد هستنديها چقدر ز يحاج: كه گفت يدر سفر مكّه در جواب شخصصادق م كه حضرت يات داريروا

ا اين عالمت نشان دادن ي .ها چقدر كم بودند ين دو انگشت تعداد حاجيند بينشان داد كه بب» V«به عالمت 
كند و  آميزي مييد كه كسي يك عمل افتخارا ها ديده دانيم، ولي در فيلم يانگشت شست كه در فارسي زشت م

  .دهند گويند اين عالمت را به او نشان مي ديگران به او تبريك مي يخيلي خوشحال است كه پيروز شده، وقت
 ،عادلعدالت و  ي كنند مثالً درباره خود تفسير مي ي قهيها لغات را بر حسب فكر و سل انسان ي ن همهيهمچن

گذشته از صحت و –است  يتيغمبر هم رواياز پ يحتّ ،روان عادليانوش :شد يم گفته مياد دارم در دبستان كه بوديبه 
ن امروز يالبتّه مورخ. ام، يعني انوشيروان دادگر من در زمان سلطنت سلطان عادلي به دنيا آمده: كه فرمود -سقم آن 

ست، معتقدند كه او عادل نبوده، چون ياز غرض هم ن يآنها خال يادعا نيكه احتماالً ا ين خارجيو مخصوصاً مورخ
تك از اتاق خارج  صرف ناهار از آنها خواست كه تك يدعوت كرد و سپس برا يا روانش را به جلسهياو مزدك و پ

ب يرتن تيچند نفر مأمور كه منتظر آنها بودند به آنها حمله كرده و به هم ،شدند يشوند و هر كدام كه خارج م
پرسند كه  ين مين مورخيا. روان كشته شدنديبه دستور انوش ،شدند يك به چند هزار نفر ميد نزديآنها كه شا ي همه
ا كه يتكاران امروز دنيد همراه با جنايت را مرتكب شده و اگر او اآلن زنده بود، باين جنايطور عادل بوده كه ا هاو چ

البتّه . ران كردند و چند صد هزار نفر را كشتند، محاكمه شودياپن را وخود دو شهر بزرگ ژ ياتم يها مثالً با بمب
اند اول  كه چند صد هزار نفر را كشته ييد تا آنهايل شود، او خواهد گفت كه صبر كنياگر دادگاه او امروزه تشك

البتّه . ام ا كشتهمن فقط ده هزار نفر ر يكنند، ول يمحاكمه شوند و بعد از آنها من، چون آنها از عمل خود دفاع م
م كه ين نداريبا ا يهر چند كار –نداشت  يه كاريروانش بودند و با بقيكه او آنها را كشت، مزدك و پ يافراد
چون بوذرجمهر كه ما به او  يام اشخاصيدر آن ا –است  يگريآن بحث د ا نه،يبودند  يخوب يها ان آدميمزدك

گفتند  يروان نمينداشتند و به انوش يكردند و با آن مخالفت يد مييتأ ه ويع را توصين وقايم، اييگو يم ميبزرگمهر حك
ز معتقد بودند كه كسي كه از يمردم ن ي ن اعمال مطابق با عدالت ِ آن دوران بود و همهي، چون ايكه اشتباه كرد

خود . دالت بوددانستند، پس در نظر مردم آن كار ع ن عدالت مييدين شاه خارج شود، بايد كشته شود و همه آن را ع
اگر انوشيروان هم امروز زنده بود و آن . گفتيم او به عدالت رفتار كرده است يد ميما هم اگر آن روز زنده بوديم شا

پس منظور لغت عدالت است كه در ذهن . گفتيم ظلم كرده است كرد، مي را داشت و اين كار را مي يدستگاه حكومت
دانند عدالت  به معنا كردن ندارد و همه مي يازيگويند عدالت ن مي يا عده. اش متفاوت است يبشر در هر جا معن

ن عدالت بدانند و در يع ييكند، يك عمل را ممكن است در جا چيست، اما در هر جا به صورت خاصي جلوه مي
ش از اسالم يكه پچنان .شده است يشه اعمال نميخاص هم هم ينباشد و البتّه همان معنا طور نياجاي ديگر 
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پس . رفت كردند، ديگر نسل آنها از بين مي كار را مي نياينكه اگر ا كردند، براي شه دخترها را زنده به گور نمييهم
د؟ سپس يكن يگفت كه چرا اين كار را م كس نمي كردند و در آن دوران هيچ بعضي اوقات دختران را زنده به گور مي

  . كشي شد و از آن تاريخ اين كار خيلي زشت و شبيه آدم ن كار را نكنيديا: غمبرش گفتيپ ي لهيخداوند به وس
ن شكل است؛ عدالت چيزي يبه هم هابخوانيد، خيلي از آن انجيلو  توراتي كتاب مقدس را در ها داستان

ك لغت واحد اين همه اختالف مصداق ي يپس برا. دانند ياست كه همه مدعي آن هستند و همه خود را عادل م
اختالف  يدارا ،برد يكار م پس لغاتي كه بشر به ،ظالم و ستمكار يگريداند و د ميعادل  را يكسيكي  ،شود پيدا مي

ن يا ايآ يول ،يم خدا قهار استيگو م، مثالً مييكن يمعن ين لغاتيخواهيم صفات خدا را با چن حاال ما مي. است يمعن
قهار  ،يما هداد ي است كه ما به لغتين معنايا وم يكن ين تفسيرميچن نيرا ا زند؟ قهار با قهر شمشير مينكه ييعني ا

شود كه خدا  يمچطور كنيم كه  ميما و شما همه خيال  .د جبار استيگو يا آنكه خداوند ميدهد،  اين معني را نمي
 اين لغات را ما. ودود است جبار و قهار و منتقم و ذوانتقام هم باشد و ي كه هم رحيم و غفوريجبار باشد؟ همان خدا

كنيم فقط براي دنياي خود ما خوب است، خدا را با اين  معاني كه ما مياين  يول ؛كنيم بر فهم خود معني مي بنا
   .تعبير و تفسير كرد شود ياز لغات نم يفهم و معن

چيست؟ قبالً داستان شيطان و  ها انسانپس اين همه تفاوت در ، كنند كه اگر خداوند عادل است يمسؤال 
 زدن گول شيطان براي يها حرف .آن صحبت خواهم كرد ي هباز هم دربار شاءاللّه انم و ا هداد را شرح معاويه

زند كه  ي خوبي ميها رفح. زند يگول نم يخود يبش يذلك اگر دقت كنيم با بعضي حرفها ، ولي معهاست انسان
من هفتصد هزار  .ستيدعجب موجودات خودخواهي ه ها انسانشما  :گويد شيطان ميخورند؛ مثالً  مي مردم گول

شما را اآلن آفريد و به  ،كنم چيزي را فراموش نمي من هيچ :گويد خداوند هم كه مي ،ما هسال عبادت خداوند كرد
كنيد كه شما بر من  حال خيال مي. ديا هده شديها آفرشما يطور نياد و يك تكّه گل را برداشت و به آن دمي يقول

كنيد كه خداوند دنيا و آخرت و همه  خيال مي كنيد و شما اشتباه ميكند،  نمي هامن را ر خداوند ،نه ؟مسلّط هستيد
 ؛طان كه غرور ما را قبول ندارد، درست استياين گول زدن ش يتا حد ،آفريده است ها چيز را براي شما انسان

 .]انسان[ا او يم نيست كه من بهتر ها جاي اين حرف ،جا اين :خداوند به همين خاطر شيطان را بيرون كرد و گفت
حاال هم خداوند  ،را بيافريند ها انسانكنيم كه هدف خداوند فقط اين بوده كه ما  از ما خيال مي ين بعضيهمچن

فوري اجابت كند  ،كنيم يدعا م يا وقتي و داريم با او يگر هيچ كاري ندارد جز اينكه بنشيند و ببيند كه ما چه كاريد
 .آفتاب بيايد خواهيم آفتاب مي ،خواهيم باران بيايد هر وقت باران مي ،اهللا تبارك :فوري بگويد ،عبادت كنيم يو وقت

ي هستيم از اين جهان با عظمت و اگر ثابت شود كه در سيارات ديگر هم ا هما ذر .نه خداوند كه بيكار نيست
ن همه يا ؛زمين يعني ما :گويد ميبه قول شاعر كه  ؛ايديين بياز تكبر ما پا يا هد ذريموجودات جاندار وجود دارد، شا

؛ مجموعاً در اين جهان عظيم و در اين ها ر كشوريژاپن و سا، كشورها مثل امريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين
 ي زمين گفتند درياي قلزم تمام جهان را گرفته و كره يدر قديم م ،خلقت مثل يك ارزني هستند در درياي قلزم

 يحاال تو خود حساب كن در روي اين ارزن چه هستي؟ خداوند همه چيز را از رو ،يامثل ارزني است روي اين در
، ميتوانيم درك كن نمي ها م و بعضي وقتيكن يم آن را درك ها حسابي كه بعضي وقت ،دهيحساب و كتاب آفر
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 4»تَرزقُ من تَشاء بغَير حساب«: ديفرما يو مكند  يا خطاب مي 3»يرزقُ من يشاء بِغَيرِ حساب« :فرموده قرآنخداوند در 
 يروز ،رساند يم يروز يبه بعض ،ميم آن را درك كنيتوان ينم ها انسانكه ما  يحساب و كتاب يخداوند از رو يعني

ما را هم مثل  ين عدالت الهيبنابرا ،شود يلكه تمام حاالت ما را هم شامل مب ،شود يتنها شامل آب و خوراك نم
د اعتراض كند و بخواهد يااده نبيپ ي شطرنج مهره يمثالً در باز. ه استك مهره قراردادي مخلوقات به شكل يتمام

را  ها ر مهرهيرخ حركت كند و سا ي د معترض باشد و بخواهد مثل مهرهيال هم نبيف ي ، مهرهل باشديف ي مثل مهره
   .بزند

  چيزي به جاي خويش نيكوست كه هر  جهان چون خال و خطّ و چشم و ابروست
به  ؛كه مثالً زندگي مرفّه داري ييتو :بعد گفته است ،قرارداده ها ن انسانيخداوند اين تفاوت را هم در ب

بگردد و اگر همه  ها اين كه زندگي براي ،گر مسلّط كردهيپس خداوند بعضي را بر بعضي د ،كمك كن يگريد
اگر آنها بيايند به هم  يحت! يون نفر وزيرليخواهيم چه كنيم، هفتاد م ياين همه وزير م ،ما وزير هستيم ،بگويند

پس در جامعه بايد  ؛شود ، باز هم زندگي ما خراب ميمحبت كنند و بگويند نصف ما وزير و نصف ما معاون وزير
.. .كارگر و ياو و چه كسان معاونِ ير باشد و چه كسيوز يكه چه كس نيالبتّه ا ؛يك نفر وزير باشد و يك نفر معاون

   .جامعه واگذار شده استبه خود افراد 
ن به آن يا ،دهياز روح خودش در ما دم يعني 5»و نَفَخت فيه من روحي« :فرموده است قرآنخداوند در  يوقت

خدا اين استقالل را به ما داده و  .م و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شديت كنيد كار و فعاليست كه ما نبايمعنا ن
   .ار و تالش هم كنيمدستور داده كه فعاليت و ك

توكل و اعتماد به ، راجع به توكّل و اعتماد به خداست ،شود مربوط ميسؤال ديگري هم كه به اين مطلب 
يكي بود و  :يميگو ينكه ميا. به ما داده است ياستقالل كيخداوند ، ميست كه كار خود را رها كنيطور ن نيخدا ا

م يكدام از ما نخواه چيآن خداوند ما را آفريد و هر وقت هم بخواهد هبعد از  ،كس نبود يكي نبود، غير از خدا هيچ
روح خداوند يعني  .از روح خودم در شما دميدم يعني »و نَفَخت فيه من روحي« :فرمود كه ما را آفريد،آن بود اما بعد از

، به ما داده يا هاز اين روح ذر .اين روح خداوند است ،دهد ي، انجام مهر چه اراده كند »ما يشاء فَعال« يعني ؟چه
احترام اين روح كه ، پس به »روح خودم را به شما دادم« :ديفرما يدم و نميدر شما دم» ز روح خودما« :ديفرما يم

اين روح : فرمود .ابد و خدا خواست كه اين روح در اين بدن مستقالً كار كندي انسان استقالل مي ،شود وارد بدن مي
هم فرض كنيد كه  ها انسانشما . هستم »ما يشاء فَعال«و شما هم مستقل كار كنيد و من را به شما دادم 

رد و ياد بگيخواهد راه رفتن را  ميكه تازه  اي بچهمثل  .كنم تان مييمن دارم از آن باال تماشا ،هستيد »مايشاء فَعال«
شود و  يلند مب ،افتد مي ،رود راه مي .دده ي، انجام مخواهد مي يد و بچه هر كاريسرش مراقب او هست يشما باال

خود او بله  .كنم يخودم م :گويد گاهي مي ولي چرا ،بچه زبان ندارد ،دارد نبات برمي يك آب ،رود مي دومرتبه راه
ك ميخ برداشت و خواست آن را در پريز ياگر رفت و  .كنيد آن باال نگاه ميد و از يولي شما مواظبش هست ،كند مي

در  ،گونه استقالل داريم ما هم اين ؛زنيد مي كف دست او، ا آنكه يك سيگار برداشت و خواست بخورديبرق بكند و 
دانم  خدايا من ميم كه يخواه يماز او  ،منتها اگر بفهميم كه خداوند ناظر اعمال است ،كند ند نگاه ميكه خداو يحال

 ي ههم ظاهراً ،چه تو بخواهي جز آن ،توانم بكنم ميكاري ن دانم كه هيچ ميو  يو مراقبمان هست ينيب يما را مكه تو 
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تو خود كاري  ،كنم تو مي بنابر اين توكّل به ،دهم يانجام م چه كه تو اراده كني ولي فقط آن ،كنم مي كارها را من
آمده است كه پيغمبر در مسجد نشسته بود  مثنويدر  ؛ن منافاتي با توكّل ندارديا .كن كه من درست راه بروم

غمبر بود و يآن اتاق بود كه هر اتاق مال يكي از همسران پ و دور و بر حيات منزل ايشان مسجد بود صحن(
 چه شتر خود را: پيغمبر پرسيد .كرد مي عربي از راه دور با پيغمبرصحبت) ي و همه چيز در همان مسجد بوديپذيرا

يعني  6.با توكّل زانوي اشتر ببند: بر گفتپيغم. رها كردم رون مسجد با توكّل بر خدايشتر را ب: كار كردي؟ گفت
آيد و بند آن را  زانوي اشتر را هم كه ببندي يك موش مي يتازه گاه ،زانوي اشتر را ببند و بعد توكّل بر خدا كن

توكّل در درون توست و  .كار را بايد بكني ن حال آنيبا ا ،برد كند و مي آيد و آن را باز مي مي و يا سارقي جود مي
خداوند به ما توفيق بدهد كه اين نكات دقيق را هم درك  شاءاهللا ان .صفت عمل است و خود عمل نيست توكّل

  .كنيم و هم به آنها عمل كنيم
                                     

 .ش.ـه 5/11/1386خ ي، تار)يمانيجلسه خواهران ا(صبح جمعه -  1
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 .212 هيآبقره،  سوره، »دهد يم يروزحساب  يهر كس را بخواهد ب...« -  3

 .27آل عمران، آيه  سوره، »يده يم يحساب روز يب يبخواه كهبه هر كس ...« -  4

 .72 هيآص،  سوره، »دميدر آن از روح خودم دم...« -  5

 .918ت ي، دفتر اول، بيق سبحانيح توفيتصح -  6
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نا یروحا  تان ایپ ، آن یو  را دا   شر و ھ

  1ن   سال  ی ی فاوت حا، ت  ت و  ر
ن اسم يكه ا ين بارياولّ ،گويند و عمامه داشته باشد، روحاني ميبه هر كسي كه عبا  .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
روح و در حالت  ي روحاني مشتّق از كلمه. ناصحيح است يآن صحيح بوده، ولي حاال كم يشايد معن ،معمول شد

استفاده از لغت آرامش براي اين است كه به معناي روحاني آن توجه  .بخش است بخش و روح آرامش يبه معنا يكل
 .كنيد ي آن را حسابا هماً ربطي به مطلب ندارد، اما مثل داستان جداگانيم كه مستقيگو يرا م يننجا داستايدر ا ،ودش

شه زن مسني يشان با عايسلمه در زمان ازدواج ا ام ،مند بود سلمه به عنوان همسر عالقه به عايشه و ام صپيغمبر
جه يجبران نبودن خد يمقدار ،به عايشه حضرت ي عالقه .بودمند  هم عالقه سبه خديجه يغمبر از طرفيبود؛ پ
ر، ولي پاك و يخ ؛نكه جزو معصومين باشدينه ا ؛بود تا آخر پاك قرآن ي را عايشه دختر جواني بود و بنابر آيهيز ،بود

بران اين خواست ج شايد پيغمبر مي[اما نداشت  ،خواست اوالد داشته باشد مي ياز طرفي او در سن جوان .محترم بود
البتّه عايشه هم اگر آن ] خدا خواسته است ،ن خواست براي اينكه هر چه پيغمبر خواستيرا كند، يعني خدا چن

ش يقسمت اين بود كه پ ياو خيلي خدمت به اسالم كرده بود، ول .بهتر بود ،كرد غمبر نمييخطاها را بعد از رحلت پ
ي كه به عايشه داشت و هم از ا هن محبت هم از نوع عالقيا ،مند بود عالقه يليغمبر به حضرت خديجه خيپ ؛آمد

يعني حضرت  ،ي كه رحلت فرموده بوديعايشه هميشه نسبت به هوو .سلمه داشت ي بود كه به اما هنوع عالق
شد و  يد كه هرگاه پيغمبر ناچاراً در كار دنيا غرق ميخوان يشان ميدر شرح حال ا .كرد حسادت مي ،خديجه
 ؛بالل هم در آن زمان يك غالم حبشي مسن بود ؛زد بالل را صدا مي ،كرد دنيا او را مشغول ميي ها گرفتاري

او  .خواند گفت و يا شعري مي بالل هم اذان مي ،يعني آرامش بده اَرِحني .»اَرِحني يا بالل اَرِحني« :گفت غمبر مييپ
 »حي«توانست  يمثالً نم .ت خوب حرف بزندتوانس خوش آواز هم نبود، زبان او را در شكنجه بريده بودند و نمي

  .خالصه قرائت او درست نبود .»هي« :گفت يم ،بگويد
يم، به ا هآن را نچشيد ي خوريم و مزه شد كه ما حسرت آن را مي يغمبر خيلي محو در عوالمي ميوقتي پ

  .رون بيايميب ياز اين عوالم روحانبا من حرف بزن تا به دنيا برگردم و  يعني »كَلِّميني يا حميرا« :فرمود شه مييعا
اما در  ،ن معناستين كلمه به هميا يها در ساير اديان هم معادل ،روحاني يعني كسي كه به ما روح بدهد

 ل توجهيبه معاني اين مسا يگريگروه د ،اند احكام نماز و روزه و طهارت و غسل ي كننده انيب يخ اسالم گروهيتار
گروه اول بر شريعت  .متصوفه است يگريمتشرعه و د يكي ،دا شديبراي اين دو دسته پ ن دو لغتيبنابرا ،كنند مي

شان هم پاسخ يدند و ايپرس يهر دو گروه سؤاالت خود را از ائمه م ؛ر تصوف هستنديهستند و گروه دوم در مس
كنم  گويم و تكرار مي قدر مي نرا آ 2»اياك نَعبد و اياك نَستَعين« ي هيمن آ :فرمود مي عحضرت صادق .دادند مي

ك همان زباني كه يبرم در نزد يعني اين گوش را مي ؛شنوم آن كه خداوند است، مي ي كه آن را از زبان گوينده
  .خداوند اين عبارت را به پيغمبر گفت
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معلوم  ؛نه :اهل شريعت گفتند .عالي است ي عرفان و تصوف يك مرحله :معتقدند عدر واقع حضرت صادق
اضافه شده و عبارت اهل عرفان  را هم اين جمله و هم اين عبارت به آنيز ست،يي كافي نيود شريعت به تنهاش مي
ت قريب ياما اكثر .آن پيدا شد يلذا يك لغت برا ،شد، در ذهن مردم يكي تلقي شود ولي به هر جهت نمي ؛دا شديپ

اگر در مكّه و در آن ايامي كه حكومت  صه پيغمبركبراي اين .ي بودند كه به ظاهر چسبيدنديآنها ،به اتفّاق مردم
را به هر جهت او جانشين يشد، ز جانشين او مي عمسلماً علي ،كرد نداشت، رئيس حكومت نبود و رحلت مي

كمتر كسي  ،كردند يك حكومت نگاه مي يسيپيغمبر را به عنوان ر ؛نه آمدنديولي وقتي مسلمانان به مد ؛غمبر بوديپ
خيلي كمي  ي در بين صحابه عده .يك لباس معنوي ديگري دارد ،مبر غير از اين لباس ظاهربود كه بفهمد پيغ

 ين دنبال آن افراديمسلم ي تقريباً همه ؛مانند سلمان و ابوذر و عمار و در رأس آنها علي بودند كه توجه داشتند
بنابراين به آنها  .گفتند يمت اسالم مز حكومت خود را حكويبودند كه حكومت ظاهر را به دست آورده بودند و آنها ن

اآلن هم  .كردند يخطاب م يگريكه با اين گروه نبودند، به اسم د ياهل اسالم و آن كسان ؛اهل شريعت: گفتند
كه شيعه همان صوفي است، صوفي همان شيعه  يدر صورت .شيعه و صوفي :گويند مي ها بندي بينيد كه در تقسيم مي

  .شيعه نيست ، اصوالًاگر كسي عارف نباشد .است
المثل  ك ضربيز به صورت ين ين جمله به فارسيا »االنسانُ عدو لما جهـل«: گويند مثلي مي ن مورديدر ا

 ،است يز به علّت نادانين مورد نيدشمني در ا .»داند انسان دشمن چيزي است كه نمي« :ديگو يدرآمده است كه م
 ،كند كه اگر اين موارد را رفع كنيد يان ميو ب ؛گويد را با استدالل مي بد بودن آن ،را بداند يرا اگر كسي موضوعيز

  .آيد ن موضوع بدم مييگويد اصالً از ا مي ،داند ولي كسي كه نمي .خوب است
ند و از مغز يگو يي داريم كه به آن غذاي توگي ميما در گناباد غذا ؛زنم يم ها نجا يك مثال از خوراكييدر ا

من از : گفت مي ،خورده باشد يكه توگبدون اين ،ش ما شده بوديكه قوم و خو ياز كسان يكي .شود يارزن درست م
 .ن مسأله از جهل او بوديارزن غذاي پرندگان و حيوانات است و ا ،ارزن كه غذاي آدم نيست ،آيد ن غذا بدم مييا

البتّه بعضي از  .ستيصالً ند ايد بگوينبا ،ندارد يمعنو يوقتي كسي حالت ،ل معنوي هم هستيهمين مورد در مسا
 ين حاالت از رويولي گاهي كه ا ،خيلي اوقات از ضعف است ،دهد از فقرا دست مي يحاالت غيرطبيعي كه به فرد

گونه  نيفهميم و آن فرد ا كند؟ چرا ما نمي طوري مي چه شده است؟ چرا اين: گويند ديگران مي ،ضعف نباشد
زيد از  .فهمد يكه او نم ،است يمعنو يولي به هر جهت حالت ،اشدن كار او از ضعف بيممكن است ا .شود يم

كه رقصيد و به دور خود صطالح مثل آنا هب ،بود و در يك نمازي كه پشت سر پيغمبر بود صپيغمبر ي صحابه
رها او را  :حضرت فرمودند يول ،او آب بزنيم و او را به هوش آوريم يبه رو :همه تعجب كردند گفتند .و افتاد چرخيد
 ،خوانيد كه به خدا نزديك شويد يم شما نماز .اين نماز اوست ،اآلن :فرمودند .شود نماز او قضا مي: بعد گفتند .كنيد

  !صبر كن؛ صبر كن نماز بخوانم: يديگو به خدا مي ،بردباال اگر خدا دست شما را گرفت و 
  حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد  در نمازم خم ابروي تو در ياد آمد

ن يآن زمان كه ا ،شود يخود م يد از خود بيكه ز ياما در حالت ،البته تفاوت حالت عرفاني در همه وجود دارد
پياز در ! م؟ خانم من گفته برو پياز بخريواي امروز ظهر چه بخور اي كند كه مثالً ياو فكر نم ،د دست داديحال به ز
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كه خود گر آنينكه نماز او قضا شده و دييكي ا :دو ضرر كرده استاو  ،باشد طور نيانه اگر  چه كار كنم؟ ،بازار نيست
  چيست؟ ،آن حالت در وقتي است كه اصالً نفهمد .او هم چيزي نفهميده و وقت خود را تلف كرده است

 همه ،خليفه هر كس بود ؛خواندند اهل شريعت نمازها را به جماعت همه مي كهنيگر در اسالم ايمثال د
ديگر خيلي از  يبعد از مدت .ز بودين عو امام حسن عن رسم تا زمان علييكردند و ا ا ميايستادند و اقتد مي

ع به مسجد ين موضوع ناراحت بودند و سريآنها از ا .شدند ا دير بيدار مييشدند و  ن اذان صبح بيدار نمييمسلم
خود خيلي به احكام شريعت مقيد زعم  بود كه به - به نظرم عمر -يكي از خلفا  ؛نماز تمام شده بود يول ،آمدند مي
 ي كوچك مانند سوره ي حمد و يك سوره ي كه ما سوره يدر صورت ،خواند بقره را مي ي او در نماز صبح سوره ،بود
هم اگر  ين مورد براي اين بود كه كسانيا .است نآقرباً سه جزء يبقره تقر ي سوره .ميخوان يد يا امثال آن را ميتوح

نماز آنها  پس ؛كنند چون در نماز به او اقتدا مي .كنند و نماز آنها قضا نشود بيايند و به او اقتدا ،رسند به آخر نماز مي
د هم يك حالت يدر مورد ز ،شود اين يك گونه است كه نماز قضا نمي .شود شود و قضا نمي مثل همه حساب مي

  د كه كدام حالت بهتر است؟ يكن يحاال فكر م ،گر استيد
ده ياسالم است و اسالم روحاني است و عق ،كه ما داريمگفتند اين ياكثريت م ي كه عدهمنظور اين است 

البته  .اين لغت روحاني از آنجا ايجاد شد .روحاني است ،داشتند كسي كه در اين لباس باشد و اين كار را انجام دهد
اما  ،داني بايد خيلي احترام گذارد حقوقبه بسياري از متأخرين از نظر  ،دانان دانشمندي هستند ن افراد غالباً حقوقيا

 رود و نماز يكند و خود م يگذارد و آن آقا را فراموش م يكتاب را كنار م ،خواهد نماز بخواند از آنها مي يكيوقتي 
قوم مثل حاال حقوق  يرمردهايدر زمان قديم پ .ك نمونه آن استي عخواند كه عقيل برادر حضرت علي يم

او  .شد يوار بود و زندگي او سخت اداره م ز عياليعقيل ن. ن بيمه بودنديمسلم ي ر واقع همهد ؛بازنشستگي داشتند
اور و آهن داغ به دست يدست خود را جلو ب: علي فرمود .كمكي كن :آمد و گفت عبه نزد علي ،نا هم بوديكه ناب

تو اين آهني را كه يك  :فرمود عيعل ؟چرا اين كار را كردي :ل گفتيعق .او داد و او آن را گرفت و سوخت
عقيل تا آخر عمر  .خواهي كه من آتش جهنم را تحمل كنم آن گاه مي ،تحمل كني يتوان ينم ،مقدار داغ شده است

او به نزد معاويه رفت و معاويه هم خيلي او را احترام و محبت  .او خوب نبود يمنتها زندگي ظاهر ،خود ايمان داشت
بايد باالي منبر بروي و علي  :به او گفت يبعد از مدت .است يست و فرد بزرگا صپسر عموي پيغمبر: كرد و گفت
معاويه به من  ،مردم :عقيل به باالي منبر رفت و گفت .بايد بروي ،نه :گفت ،توانم نمي :ل گفتيعق .را لعن كني

ش ير از نزد علي به پن وصف تو چطويبا ا :ه را لعن كن؛ از او پرسيدنديخدايا معاو ،گفته است كه علي را لعن كنم
 ي ست و نماز علي از همهها سفره ي معاويه بهتر از همه ي سفره :ل گفتيه آمدي؟ آنجا بهتر بود يا اينجا؟ عقيمعاو

ولي  ،دانند نمي) هستند يصطالح روحانا هي كه بيآنها(نكه نماز و اين حاالت را روحانيون يمنظور ا ؛نمازها بهتر است
  .دهد به انسان روح مي ن موارد است كهيدر اصل ا

                                     
 .ش.هـ6/11/1386خ يصبح شنبه، تار -  1

 .5ه يآ ،، سوره فاتحه»ميجو يم ياريستم و تنها از تو پر يتنها تو را م« -  2
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ت ت و     ر

ر کام    ت ا

  ت ق مال 

  1ت ت   ر یقدم زما 
ا تصوف در برابر تشرع به وجود آمده، ياساس و اصل اينكه متصوفه در برابر متشرعه  .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم
اند،  دين را دو تكه كرده ها و عرفا يشدرو: گويند كنند و مي انتقادي مي يكسان. ي شريعت و طريقت است در مسأله

اين مثل آن است كه كسي يك چشم او  .اند گر آن را طريقت نام گذاشتهيك قسمت آن را شريعت و قسمت دي
د كه براي چشم راست اين كار و براي چشم يگرش نخواهد؛ بعد چشم پزشك به او بگويعينك بخواهد و چشم د

ر اعتراض كند كه هر دو چشم متعلق به من است و تو آنها را از هم جدا و او به دكت يد بكنيچپ آن كار را با
دن است و طريقت ين كه قابل ديد كنند، شريعت يعني صورت ظاهر عرفا، شريعت را از طريقت جدا نمي! ؟كني مي

صطالح ا هباشد و كساني كه ب سلوك به سوي خدا راهنما يعني معناي آن و هر دو براي اين است كه ما را در مسير
ي اين  اند كه چه بكنيد، به مردم كمك كنيد، خدمت كنيد، همه دستور داده و هستند هساالر و راهنماي اين را قافله

مثالً در شريعت  .بيشتر خدمت كنيد تر شويد و به مردم و به همنوع خود كارها براي اين است كه به خدا نزديك
ند يگو يوظيفه است و وظيفه هم در مقابل حق است، م مقابلاند و معموالً حق در  حق را از وظيفه جدا كرده

دانند  تعريفي ندارد و همه مي اي بديهي است كه در دوران جديد حق مالكيت است كه به اندازه ها ترين اين حق مهم
فرض كنيد مالك در يك سال قحطي،  .تواند در ملك خود بكند، اين نظر شريعت است مالك هر كاري مي ،چيست
اي كه خيلي گرسنه هستند، در آب  ن در دست اوست و بگويد نان خود من است، بعد آن را جلوي چشم عدهيك نا

يك  ولي در طريقت ،مالك، ملك خود اوست ين گناهي ندارد چون براين برود، در نظرشريعت ايندازد كه از بيب
ها  اي كه بعضي مثل هالهت مثل يك هاله است، يي خاصي تعيين شده كه در دور آن حق مالك حق و وظيفه

اهل  - كشند نور مي ي اشخاص مقدس را با هاله يهم برخ ها و در نقاشي - گويند كه دور سر ما وجود دارد مي
گويند شما  حال مي تواند آن را بريزد دور، تواند بكند، مي مالك، ملك خود را هر كار بخواهد مي: گويند عت مييشر

  د؟اي اين نظر را از كجا در آورده
 قرآننه؛ اوالً در : گوييم ما مي .اين موضوع مربوط به فالسفه يا علماي اخالق است، به مذهب كاري ندارد

برو فالن كار را  ،ايم كه امرار معاش كني به تو سپرده ما مالي را: گويد وجود دارد كه راجع به ارث است و مي ياتيآ
در حقيقت مالك «نويسند كه  ن عبارت را مييها ا تاكسي يروبر  يگاه .2داند بكن؛ مالكيت اصلي را از آن خدا مي

  :ميكن يبه آن نم يما توجه ،گويند، منتها از بس كه شعر عاميانه شده راست مي »اصلي خداست
  تكه اين بهر روزي دست ماس  درحقيقت مالك اصلي خداست

آنها اگر نزد  ييدارا: ديفرما يند، ما هنشد هاي صغير كه هنوز كبير ديگر راجع به فرزندان و بچه ياتيدر آ
د كه يبرد يولي اگر پ ،ديبرگردان شماست خوب و با امانت اداره كنيد، بعد اگر ديديد كه زندگي آنها عادي بود به آنها
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گويد  نمي .طور است نيسفها ا يبرا د؛ياموالشان را به آنها باز نگردان ،توانند اموال را اداره كنند سفيه هستند و نمي
را كه خداوند براي قوام جامعه آفريده و به  ياين ثروت ،دينگردانمال را به آنها بر: گويد نيد به آنها ندهيد، ميتوا مي

اين مالي را كه ما ظاهراً مطابق قانون  برند، يعني دهند و آن را از بين مي هدر مي شما سپرده، به آنها ندهيد چون به
من  قتيدر حق ،گويد كه اين فرد تنها مالك او نيست مي ر اينجاگوييم كه اين شخص مالك آن است، د شريعت مي

  .3ام منتها به دست شما سپرده ،ام تا جامعه اداره شود مالك آن هستم و اين مال را سپرده
ن يبه ا عحضرت باقر .شد مي اداره يي مردم از راه كشاورزي و دامدار م زندگي عمدهيدر زمان قد
د، قابليت آن را داشته باشد كه صد من گندم بدهد و در يكار يشما در آن گندم ماگر زميني كه : مضمون فرمودند

چرا كوتاهي : ديفرما خدا مي ،نزد خدا مسؤول هستيد ،شما نسبت به اين ده من ،نود من گندم بدهد ،شما ياثر كوتاه
دت مصرف ش را كه خوا ههم آوري، كه به دست مي يولي آن گندم ،كردي؟ درست است كه ملك مال توست

به هر جهت روزي مردم است و وقتي  خرند، ولي دهند و مي ، روزي مردم است، البته مردم هم پول مييكن ينم
را كه شريعت  »حق« بينيم اي گرسنه بمانند و گناه آنها با توست، از همين جا مي كمتر ازحد معمول باشد بايد عده

خدا كه  آورد، مي حق ديگري را در كار ب كه يك ذيين ترتيا به كند فقر و طريقت آن را نرم مي آن را محكم كرده،
 يگريي د جامعه هم مالك است، به همين طريق آيات مختلفه: گويد دهد و مي مالك است به جامعه هم حق مي

و بياشاميد و اسراف بخوريد  4»كُلُوا واشرَبوا و ال تُسرِفُوا انَّه ال يحب المسرِفينَ« :ديفرما يوجود دارد كه م قرآندر 
تا  آشامم خورم و مي قدر مي من آن: ديبگو يممكن است كس. ي مسرف را دوست نداردها نكنيد، زيرا خداوند آدم

ن يحتي بر وجود خود تا ا ،حق نداري نه،: گويد خدا مي. ن جان متعلق به خود من استين شكم و ايرم، چون ايبم
مال، مال : گويد و سالم داشته باشي و اسراف نكن يا اينكه مي يي عادقدر بخور كه زندگ آن .اندازه مالك نيستي

اندازم دور، مال خود من است درخت و باغ مال خود من  بينم خوب نيست مي مثالً اين ميوه را مي ؛خود من است
ي  مهنگوييد پس ه .اندازم؛ حق نداري ميدور خورم، باقي را  هر قدر بخواهم مي ،ميوه مال خود من است است،
  :به قول مولوي. ستيطور ن نيا شود نه؛ هاي ما سلب مي آزادي

  5آزادي است انبيا منان را زمؤ  چون به آزادي نبوت هادي است

يعني طريقت اين اثر را دارد كه اگر اين دستوراتي كه گفتيم اجرا كردي، خيال نكني كه در بندي؛ آزاد 
ي خلوص افراد  مثالً درجه. گونه است ز همينيي عبادات ن هدر هم. ستو احساس كني كه اينها كار خود توهستي 

به خداوند بدهكار هستم و با نماز خواندن بدهي  :گويد كند و مي فكر مي طور نيادر نماز خواندن متفاوت است، يكي 
خدا دانم، حاال  به خدا بدهكار مي را ي باالتر اين است كه من وجودم درجه .دهم؛ اين يك درجه است خود را مي

ن اندازه هم به دستور او عمل نكنم؟ در عين حال يگفته بلند شو و خم و راست شو و اين حرف را بزن، حاال من تا ا
ي باالتر اين است كه  درجه .دهد مي است، ولي انجام ييزورگو يو خيال كند كه نوع ممكن است ناراحت هم باشد

كنم، من  يستم كه دارم بدهي خود را پرداخت مدرست است كه من بدهكار هستم، اما خوشحال ه :گويد مي
كه بدهي خود را دادم،  الحمدهللا: گويد بدهكار هستم كه بايد دو ركعت نماز در صبح بخوانم؛ نماز را كه خواند مي

هستم كه بگويم آزادم يا نيستم، من از  ياصالً من چه كس: گويد آن است كه مي ي باالتر، درجه. خوشحال هستم
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گيريد و شما از بابت آن  مثالً از شخص بزرگي وقت مالقات مي -برم، خداوند به من وقت داده  ذت مينماز ل خود
درست است كه هميشه  .من خوشحال هستم كه صبح شد و بايد نماز بخوانم - خوشحال هستيد ساعت مالقات

م و يكه به زندگي خود بپرداز را كه خداوند اجازه داده، همان مهم است؛ گفته يتوانم نماز بخوانم، ولي همان مي
از درجات مختلف  ينها حاكيا ،ن نمودهييم و فقط اين پنج نوبت را جهت بجا آوردن نماز تعيآن وقت بگذار يبرا

  .است
 .شود يسلوك و طريقت گفته م ي احكام شريعت نيز اين درجات وجود دارد، به صعود از اين درجات در همه

مطلق است و هر كس هر كاري  الكيت است و حق مالكيت درست است كهترين حق، حق م در علم حقوق مطلق
ن يبه هم. طور رفتار كن اين ،گويد نه عت است، ولي طريقت ميين مطابق با شريكند و ا كه بخواهد با ملك خود مي

ه ر اخبار هم آمده كو د قرآنم خوشحال هستند و در ين تعاليدليل است كه در طريقت خيلي كسان با عمل به ا
 چون - شه ترك كنديهم ياست آنجا را براخو شناسي كه به دربار دقيانوس راه داشت و ميوقتي شخص خدا

يك كَپنَك و نَمد بود و لباس خودش خيلي  ن خروج آن چوپان را ديد كه لباسشيدر ح -  خواست بت بپرستد نمي
لباس خود را به او داد و لباس او را  ؟كني لباس خود را با من عوض مي: مجلل و زر بافت بود، به آن چوپان گفت

ن واقعه يا ،ار بهتر بوديكه لباس او از آن چوپان بس يدر حال. شما يقين داشته باشيد كه او از اين كار لذت برد. پوشيد
ابراهيم ادهم هم شبيه به همين شخص رفتار كرد، رفت به بيابان و لباس خود . مربوط به دوران قبل از اسالم است

ن ييعت مقدار انفاق را تعيح نيست، شرياين رفتار در شريعت صح .كسي عوض كرد و همه چيز خود را به او داد را با
  .ار داري نفقه بده، مابقي آن براي خود توستيرا كه در اخت ييقدر از محصول يا طال هچ ديگو يكرده و م

اگر از فقيه  :گفت ؟قدر استست دينار چيزكات ب: پرسيدند - رفكه هم فقيه بود و هم عا - از شبلي
حق شريعت ادا شود و  ويك دينار؛ يك دينار را بايد بدهي كه ستيپرسي ب پرسي يك دينار و اگر از عارف مي مي
اينها در شريعت ! اي اي و به مردم نداده ن مال را نگه داشتهيست دينار را هم جريمه بدهي كه چرا ايي آن ب همه

د دلبستگي به اينها ييعني در طريقت با. ح استياست، صح ك قدم باالتر از آندرست نيست، ولي در طريقت كه ي
گيرد، او اين پرنده را دور  ميرد و بو مي با در دست دارد، پرنده مييي زا هپرند فرض كنيد كسي. يرا از دست بده

زند چون به  يماينها را كنار اندازد، طريقت هم  كه ديروز براي او عزيز بود، او را دور مي يا اندازد، همان پرنده مي
مند نباشد، اصالً نبايد  مند باشد بايد همان يك دينار را بدهد؛ اگر عالقه ست، اگر عالقهيمند و دلبسته ن ا عالقهيدن

شريعت قدم اول است و طريقت قدم دوم، قدم سوم را  .نگه دارد، دراينجا شريعت و طريقت از هم جدا نيستند
اصطالحاً  .ايم و هر دو الزم و ملزوم هم هستند پس ما شريعت و طريقت را جدا نكرده. اردد مي خدا بر شاءاهللا إن

 -  جيتدر به– يعني اول شريعت را بايد اجرا كني، سپس مي تواني ؛تقدم زماني دارد ،شريعت مقدم بر طريقت است
  .كم طريقت را هم داشته باشي كم

كرد، يك بار در نماز حال او به هم خورد و  يت مرتباً شركت مپيغمبر بود و در نمازجماع ي هزيد فرزند خواند
. شود نمازش قضا مي: آنها گفتند. او را رها كنيد: پيغمبر گفتند .اورنديها خواستند او را به هوش ب يهوش شد، بعضيب

تر است، ولي طريقت باال ،شود، مگر در مواقع خاص خود درشريعت نمازساقط نمي. همين نماز اوست: پيغمبر فرمود
كه  يي عقل؛ در بين عقال هستند افرادها ن، ديوانهيمجان يگويند عقال مي صطالح به آنهاا هاند كه ب بوده ها خيلي
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 اش خيلي است كه در باره يا ن مسألهيا .شود در آن حالت جنون ديگر نماز از آنها ساقط مي. شوند مجنون مي اًظاهر
  .شود حرف زد نمي

                                     
 .ش.هـ 7/11/1386كشنبه، تاريخ يصبح  -  1

2  - »و نْ تَشاءزُّ متُع و نْ تَشاءمم لْكالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْكي الْمتُؤْت لْكالْم كمال مقُلِ اللَّه الْخَي كدبِي نْ تَشاءلُّ ملىرُ إِنَّتُذع ك  قَديرٌ كُلِّ شَي ء« ،
 .26 هيعمران، آ آل سوره

لَغُوا النِّكاح حتَّى إِذا ب  جعلَ اللَّه لَكُم قياماً و ارزقُوهم فيها و اكْسوهم و قُولُوا لَهم قَوالً معرُوفاً و ابتَلُوا الْيتامى  و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي« -  3
شْداً فَادر منْهم تُمفَإِنْ آنَسموالَهأَم هِموا إِلَي6و 5هاي  هينساء آ سوره، ». فَع. 

 .31 هياعراف، آ ، سوره».بخوريد و بياشاميد ولي اسراف مكنيد، كه خدا اسرافكاران را دوست نمي دارد« -  4

 .، به تصحيح توفيق سبحانيمثنوي معنوي -  5
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ت آدم تان خ   ن یھا  ی هر ، دا

ء   ما  یطا  دو  سان یو ر   1 ا
ند و بعضي يگو داستان آدم و حوا و آمدن آنها از بهشت كه بعضي به آن هبوط مي .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

 ي اينكه همه .ي اينها يكي است در درگاه خدا همه ،كند نمي يفرق ،ند كه آنها را اخراج كردنديگو يسقوط و بعضي م
م يم بدانيمازاد بر آن را اگر بخواه و دانيم مي ،ندا هبه ما گفت قرآناي كه در  واقعيت چگونه بوده به همين اندازه آن

قدر را خداوند قسمت كند كه آن را  هحاال تا چ ،روند ضروري نيست و به عالوه دانشمندان بايد دنبال آن بروند و مي
  .ي ديگري است مسألهآن  بفهمند

ي بود ي؛ يكي بود يعني خدا»يكي بود و يكي نبود« :يميگو اول مي ،يميگو مي ها كه براي بچه ييها ما در قصه
ي مخلوقات و اين مخلوقات  البته خداوند همه ،خداوند بود و فقط خداوند ،كس غير از او نبود و يكي نبود يعني هيچ
در اين  - شود نمي در آن ديده يچيز كه هيچ يا تاريكي – مثالً در يك اتاق خيلي تاريك. را از رحمت خود آفريد

فقط  ،بينيم نمي يز ديگريدر آن حال چ .شود ليوان آشكار مي ،ي نوري به اينجا بتابد اتاق وقتي يك شعله يا اشعه
اين البته مثال . شود ظاهر مي يرود و چيز ديگر آن نور از بين مي ،شود طور مي اما يك لحظه اين ،بينيم ليوان را مي

ي تجلي  ي اينها درنتيجه همه بينيم مي مخلوقات و مصنوعات را كه ما .كند حدي مطلب را روشن مي ولي تا ،است
البته فقط براي  .كار ايجاد شده است اي است كه خدا انداخته و اين شخص يا اين شئ يا اين اين اشعه ،خداوند است
صطالح قائل به وحدت وجود ا هات هيچ هستند و بگويند موجود كه مي يمتوجه شويم و بفهميم وقت ياينكه يك كم

 ها همين كه خداوند جلوه كرد؛ هستند و براي اين هست ،معني اينها چيست؟ نه اينكه موجوداتي نيستند ،شوند يم
زندگي شما بايد  ،كنيد د و شما وجود پيدا مييهم كه هست يهمان مدت محدود: خداوند قوانيني تنظيم كرد و گفت

اين  .ي از خداوند استا هاين است كه ما در اين جهان هستيم و خود اين جهان جلو ،طوري باشد ايندر آن لحظات 
  :جهان و هر چه در او هست

  يا اولواالبصار متجلي است  يار بي پرده از در و ديوار
را نه اينكه ما هم در آن دست داريم كه آن  ،ي خداوند است ي خداوند است و فقط جلوه ي اينها جلوه همه

اين قواعد را  ،آفرينم كنم و اينها را مي ي كه من ميا هجلوفرموده خود خداوند  ،نه ؛ن و چنان كنيميعوض كنيم و چن
در آن جلوه شيطان و فرشته  ،ي معنوي خداوند بود درابتدا فقط جلوه .در مورد آن رعايت كنيد اين به جاي خود

هنوز  در آن مقام ؛مادي هستند و از يك جادو از عوالم غيريطان و فرشته هر االن هم كه فكر كنيم ش ،يكي است
اَلَم «: و خداوند خود فرمود .شيطان و اين راه ها اين راه فرشته: يميخداوند دو راه به سوي خود نيافريده بود كه بگو

ينَين وع لْ لَهعشَفَتَين نَج ساناً وينِ لالنَّجد يناهده م و هر يانسان قرار داد ين و دو لب براك زبايدو چشم و  يعني 2»و
يكي بود « .و هنوز هيچ راه ديگري نبود .ورط ور است و آن راه آنط اين راه اين: م و گفتيميدو راه را به او نشان داد

طور  هبعد چ .»كس نبود غير از خدا هيچ« :گويد مي ،متوجه شويم آن براي اينكه كامالً ي به دنباله .»يكي نبود
هفتصد هزار سال : گفت –كنيم حاال سال را كه ما ازگردش كرّات و شمس و اينها حساب مي -ه شيطان شود ك مي

با فرشتگان فرقي  چون در آنجا بود و ا خدا نفهميد كه او شيطان است؟يآ .خداوند را در صف فرشتگان عبادت كردم
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اول  .بعد خداوند ماده را آفريد. الهي بودندي از امر ا هشيطان و فرشته فرقي با هم نداشتند و هر كدام جلو ،نداشت
 ،ماده را كه آفريد .بعد ماده را آفريد ،كردند مي باشند كه عبادت ها ماوراء ماده را آفريد كه همين شيطان و فرشته

خواست آن خلقت قبلي خود كه خلقت فرشته يا خلقت  مي ،وقتي ماده را آفريد. را هم از اين ماده خلق كرد ها انسان
 ها درياها و آب ،ها كوه ،ماده جداگانه براي خود بود ،ماده را آفريده بود ،آن را با ماده تركيب كند ،اوراءماده استم

بعد خدا خواست از مخلوط  ،فرشتگان و شياطين براي خود بودند، اينها هم براي خود بودند ،همه چيز بود ،بودند
در اينجا  ،ماوراءماده را با هم مخلوط كرد كه انسان را بيافريند وقتي ماده و .كه ما باشيم ،اينها چيزي درست كند
را  - ماوراء ماده - اما فرشتگان ،روح است ماده كه اصالً درك و اراده و عبادت ندارد و بي. صف فرشتگان دو تا شد

اين  ي مهي اين نيروها كه در جهان هستند مثل نيروي جاذبه و نيروي سوزانندگي آتش ه همه ،كنند عبادت مي
سوزاند و هرگز آتش  هرگز آب نمي ؛كنند دستوري كه خداوند داده تجاوز نمي در اختيار خداوند هستند و از نيروها

 - خداوند اين موجود جديد. دهد و امثال اينها هر كدام جداگانه سوزاند و آب حيات مي دهد؛ آتش مي حيات نمي
آفريده بود؛ مخلوط اينها كه چيز جديدي  ،كه فرشته و شيطان باشندهم را  ماوراءماده ،آفريده بود را - يعني ماده

  :به قول مولوي ،انسان شد ،بود
  كز فرشته سرشته وز حيوان  آدميزاده طرفه معجوني است

ي از فرشتگان به نيت خود ادامه ا هدر صف فرشتگان طغياني ايجاد شد و عد. ش را كار نداريما هحاال دنبال
شيطان  .اما شيطان سجده نكرد ،آنها اطاعت و سجده كردند .هر چه خداوند گفت كردنددادند و عبادت خود و 

گويند شيطان  سوءاستفاده كرده و مي ها از اين حرف ،پرست هستند ي كه شيطانياينها. ي استيمظهر چون و چرا
و غضب كرد و ي او كنم؟ خداوند به ا چرا سجده ،من از او بهتر هستم: مظهر عقل و استدالل است كه گفت

ولي غضب او بود و  ،آورد يك خرده او را سر عقل مي ،غضبش بر او ظاهر شد والّا اگر رحمت او ظاهر شده بود
اين است كه صف او را از آنهاي ديگر جدا  ؛ا نه نيستيكه من از تو بهترم جاي اين ،يعني عالم ملكوت ،اينجا: گفت

ماده در صف  ؛با ماده كاري نداشت شيطان ،جنگ و جدالي ايجاد شدكرد؛ از اينجا بين شيطان و شيطنت با انسان 
يك مخلوق بود اين هم يك مخلوق و با هم  او ،با هم كاري نداشتند ،خود بود و شيطان هم در صف فرشتگان
دو صف  ها وقت فرشته آند، آن معجون را درست كر ،از فرشته و از ماده تعارضي نداشتند؛ ولي از وقتي كه خدا

البته آن وقت . را به زمين فرستاد) طانيانسان و ش(تعارض پيدا كرد و خداوند هر دو گروه كه شيطان با انسان شدند
اينجا بودند و خداوند آنها را فرستاد جاي ديگري و زمين را  فرشتگان همه در: گويند مي ،زمين موجود زنده نداشت

خليفه  نفرمود؛ ممكن است بعد ،فه قرار دادم و بر ساير جاهابر اين زمين تو را خلي: خالي كرد و گفت ها براي انسان
را ما به اعتبار  ها طان را هم با او فرستاد تا اينجا اين داستانيش .آن وقتي كه بشر را بيرون كرد ؛قرار داده باشد

داده تا روز  شيطان را خداوند مهلت. براي بعد از اين هم خيلي مطالب گفته است. كنيم قبول مي ،گفته قرآناينكه 
م از او يتوان يما م ،دارد نمي، ولي شيطان كه از وجود ما دست بردارد ينمبنابراين شيطان از جان ما دست بر ،قيامت

م يگوي عرفان و واليت كه مي ي هبنابراين مسأل ،دست برداريم؛ يعني كاري كه به سمت شيطان است انجام ندهيم
محكوم به از بين رفتن باشد و همه برگردد به  كه ديگر ماده تدريجاً جهاني است، جهاني هست منتها در روزگاري
طور؛ منتها فرض كنيد اآلن كه زمستان است  طور شود و يك گروه آن عالم ماوراءماده كه در آنجا يك گروهي اين
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ي كوچكي در وسط كوير باشد كه  ممكن است يك نقطه ،همه جاي ايران يخبندان و سرد شده: يديگو شما مي
يم يگو وقتي هم ما مي .كنيد قدر كوچك است كه توجه نمي دانيد يا اگر بدانيد آن شما يا نمي ،خيلي گرم هم باشد

 ،ي باشند كه هميشه مخالف عرفان باشندا هشود به اين معناست كه ممكن است عد ي مييجا گير و همه عرفان همه
پس اين  ،بلكه او را با آدم فرستاده زمين ،ن نكردهخداوند شيطان را كه از زمين بيرو ،همان شيطان هستند آنها

ريان او باشيم؟ بحث ما كمور او و از لشأچرا ما م ،كند مي شيطان هست و كار خود را در اينجا هستند و ها شيطان
از  ركر دارد؛ اگر يك لشلشك ي كافي هميشه براي اينكه او به اندازه شيطان را نخوريد ي غصه اين است كه

ولي همان  ،دهد خداوند به او مجال و مهلت مي ،ت قرار بگيرديو خواست بيايد بيرون و جزء مخالفان والريان اكلش
نه اينكه  ،ا ما را از شر شيطان حفظ كنييم خدايگو شوند؛ اين است كه مي ر شيطان ميكديگر جزء لش يا هوقت عد

: گويد مي آن شيطاني كه پيغمبر. نه ،از بين ببر خدايا شيطان را: گويند آخر بعضي مي. خدايا شيطان را از بين ببر
شيطان  ،مگر هر كسي يك شيطان دارد؟ اگر شيطان .شيطان من به دست من تسليم شد ؛»يدي يشيطاني اَسلَمِ عل«

 ،گفت هر شيطاني مي ،نفهميدم: گفت است پس چطور تسليم شده؟ شيطان اگر آن ايام اوليه هر وقت به خدا مي
اينهاي ديگر  ،ي شياطين است اسم او ابليس است صطالح در رأس همها هآن شيطان بزرگ كه ب. كرد خدا قبول مي

ي دارد يرا به وجودي كه جسمي و روحي و دست و پا دنيا يهستند، در رباعي مشهورتابع او ي فراواني ها شيطان
  : ديگو يكند و شاعر م تشبيه مي

  ئكه قواي اين تناصناف مال  جهان جمله بدن حق جان جهان است و
  توحيد همين است و دگرها همه فن  مواليد اعضا و افالك و عناصر

ي كه در بدن انسان هست از اصناف مالئكه است و خداوند اين قوا از يقوا »اصناف مالئكه قواي اين تن«
ن قوا را يو اسه كرد يك يدست تو ها م كه خدا مثل ما آدمييگو يما نم. اصناف مالئكه را با آن ماده مخلوط كرد

بسم اهللا الرّحمن  ،ي را برداشت و در اين خميره گذاشت، مهرباني گذاشتيولي خداوند عالمانه قوا ،برداشت نه
كنيم و مثل خود  توليد مثل مي ها خالقيت اين است كه ما انسان .حتّي خالقيت گذاشت ،رحمانيت گذاشت ،الرّحيم

ي انبيا و اوليا هم كه جداگانه  خميره ،را در هر بشري گذاشت هانيا ي حسد گذاشت همه ؛آوريم فرزند به دنيا مي
ممكن است يكي به سمت اين خصلت  .ي اين صفات در آنها هم هست يعني همه ،از همين خميره است ،نيست

  مثالً .بررسي كرد ،شود كه تمام اعمال ما را به همين حساب مي ،به سمت آن خصلت يا عوض كند يگريبرود و د
يد كه پيغمبر به علي كه كوچك بود و زير دست پيغمبر بزرگ شد و علي مثل فرزند پيغمبر ا هستان را شنيددان يا

اجازه بدهيد بروم از  چشم: علي فرمود .»اشهد ان الاله الّا اهللا اَشهد ان محمداً رسول اَهللا«بيا شهادتين بگو  :بود فرمود
ي بود كه خدا به او محول كرده بود ا هوظيف ،نكه پيغمبر اين حرف را زديي ا انگيزه. باشد: پيغمبر فرمود .پدرم بپرسم

: گشت و گفتبعد رفت دم در و بر .ي او اين بود كه احترام پدر را بايد نگه داشت و علي كه اين حرف را زد انگيزه
و ديدم آن روزي  من فكر كردم: گفت پس چرا دنبال پدر نرفتي؟: پيغمبر پرسيد .گويم ن را مييشهادت خيلي خوب،

چرا از پدرم اجازه  ،ي هستيخواهم بگويم خدا مي حاال هم كه من ،از پدر من اجازه نگرفت ،كه خدا من را ساخت
ي احترام به  يعني وظيفه پس وظايف هم ممكن است تسليم شوند؛ ،ن وظيفه و آن وظيفهيمقايسه كرد بين ا. بگيرم

هم  قرآنبد است كه در  ،است ولي اگر در مقابل امر خداوند باشد احترام به پدر خوب. پدر در اينجا تسليم شد
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 ،بنابراين اگر به آن شكل باشد .مبادا به شرك تو را وادار كند: گويد مي اما ،توصيه به احترام پدر و مادر خيلي شده
به پدر و  ترامآن اح ،رفت كه از پدر اجازه بگيرد وقتي علي مي .آن شيطان است ولي غير از آن باشد فرشته است

، اين شيطان تسليم رفت بعد كه دم در. پدر و مادر از خدا باالتر هستند: گفت يعني مي ؛مادر به صورت شيطان بود
  .گشتمادر باالتر از خدا نيستند و بر پدر و ،نه: گفت .او شد

 ،هست ي كها هخواهد در هر رشت م يك خصلت است و هر كسي دلش ميا هرقابت را كه خيلي مثال هم زد
كند؛ اين اثر حاال ممكن است به  بيند در او اثر مي كند و از اينكه پيشرفت قوم و خويش و رفيق خود را مي يترق

ن يي ا همه اين چه وضعي است؟ او كه هيچي نداشت به: گويد مي ،ين بكشدياين صورت باشد كه بخواهد آنها را پا
شود منتها  مي ناراحت هم ،بيند همين وضع را مي ييگرد .كه او را خراب كند ،دميمقامات رسيده كه من نرس

بينيد  اين خصلت را مي .من هم بكنم ،قدر باال رفت چرا من زحمت نكشم؟ ببينم او چه كار كرده كه آن: گويد مي
كند و امر خدا را  شود و انسانيت را سجده مي مي ي است كه به امر خدا تسليما هيكي فرشت ؛كه به دو صورت است

آن صفت اولي خوب است كه  ،كند دارد و طغيان مي مي ي است كه غرور او را برا هفرشت يگريو د كند مي اطاعت
تمام صفاتي كه به اين صورت نزد من هست تسليم : فرمايد كسي نتيجه بگيرد و فعاليتش زياد شود؛ پيغمبر مي

  .وجود داردك هستند كه در هر انساني به اصطالح شياطين كوچ هااين. ندا هيعني به اختيار من در آمد ،ندا هشد
افراد انسان مخلوط  ي چون همه ،ستيشدن آن ترديدي ن بنابر اين در عمومي شدن عرفان و واليت و جهاني
ما بايد فعاليت كنيم براي خود كه در اين مورد اگر  ،شود از فرشته و شيطان هستند و اين امر مانع فعاليت ما نمي

شود كه همه  كارش اين مي ي كار را بكند؛ نتيجه نياشويم و هر كسي هم كه  يخوب م صفات يدارا ،فعاليت كنيم
  شاءاهللا ان. خوب خواهند بود

                                     
 .ش.هـ 10/11/86خ يچهارشنبه، تار صبح -  1
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 ّ   بق و 

قاب    1 ر اسم و ا
م هم رواج يران قديد در ايشا ،است يشتر در عربيكه بوجود دارد  ييها المثل ضرب .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

 ،حب يعنيعشق  صميو  يعميء يحب الشِّ: يكي .شتر بعد از ظهور اسالمياست؛ آن هم ب يدر عربشتر يب يول ،داشته
اد و يز يليكه خ يداشتن به دوست ين در روانشناسيچندر لغت و هم. داشتن دوست يعنيحب هم  ،اديحب ز يعني

ء را يحب الشحاال البتّه . كند يكور مكر و  يك مطلبيعشق به  يعني ءيحب الشِّ. ند عشقيگو يباشد م يانحراف
  .مخالف بغض است نكه در واقع حبيا يبرا. شود گفت يهم م ءيبغض الشِّ

اركان . كند يعقل است كه ظهور م ،شود يمانسان بالغ  ياست، البته از وقت ين جزء انسانيتر روح ما مهم
ح يصح يچند درصد ،ح نباشديدرصد صحر صدكه حاال اگ يا هد اگر به قول عديشا -از آن  يكيست؟ يعقل چ
است  ياتياش تجرب ات است كه عمدهيهم تجرب يگريد. است يو نبات ب بدن دارديبه سازمانِ ترت يبستگ - است

ن يا. كند يدا ميخودش پ يك فرد برايكه  ياتين تجربيچنبدو خلقت تا حاال كسب كرده و هم كه خود نوع بشر از
 .ن حواس ما چشم است و گوشيتر مهم. گوش يكياز راه چشم است و  يكيد؟ يآ يمدست  هات از چه راه بيتجرب

صطالح عامه پارسنگ ا هعقلش ب يعنيكند  يمكر و كور  يعني صميو  يعمي. ن دو راه استيشتر از اياطالعاتمان ب
است  ين عشقيا. اند هف كرديخود آنقدر آن را بد تعرياست، ب يزيم پس عشق بد چييم بگويتوان يا ميبرد، حاال آ يم

صطالح هم مظهرش ا هب يكه عرفا گفتند و مولو يآن عشق يول، ها ان موضوعيرد در ميگ يتعلّق م يكه به موضوع
ن يدر ا. »نبود يكيبود و  يكي«! ندارد ييگر دوياست كه د يزيك چياش، آن عشق به  دهنده بود و هم نشان

ت بد يگر آن خاصين، ديز از جمله خود ما هم هست، ايچ كه منشأ وجود همه يك وحدت، وحدتيصورت عشق به 
شوم من  يمن چشمش م :ديگو ي، خداوند ميث قدسيچنانكه در آن حد ،كند يمگر چشم و گوش را كر نيد ،را ندارد

ب يكه به چشم و گوش و به ترك يا يزندگ–ما  ييايدن يدر زندگ ين عشق ظاهرياما ا .شوم و زبان او يگوشش م
كه  يتعصب. ندازدياد بشود ممكن است چشم و گوش را از كار بياگر ز - مياز داريا نين دنين دو در ايت اايتجرب

عقل را از كار  يعني. اندازد يرسد كه چشم و گوش را از كار م يم ييجا تعصب به يعني. ن استيند هميگو يم
  .اندازد يم

را در  يهوديك يتند چند نفر مسلمان رسم بود گف يجهودكُش ياست كه وقت يا داستان واقعيآن مثَل 
د؟ گفتند يگفت آخر من چه كار كنم تا خالصم كن يم. يزدند كه تو جهود هست يبودند و او را م ر آورديگ يا كوچه

ن شدت احساسات كه يا. كند ياست كه چشم و گوش را كورتر م ين تعصبيا) اذباهللايالع!(لعنت يبگو بر موس
ده يده و دين شنيند و بشنود و ايد ببيچشم و گوش را كه با. ن راه استيرد، از ايگ يم اوقات عقل را يند گاهيگو يم

  . رديم بگيات مغزش عرضه كند و تصمير و محتويرا بر ذخا
 ي نوشته نامه سعادتدم كه از كتاب يد ييراً در جايام؛ اخ ن مطلب برخورد كردهيچند بار با ا

حاج ملّامحمد  اهللا تيف آيبودند تأل كردند، نام برده و نوشته يراستاريم وه يكاشان يشاه كه آقايسلطانعل يآقا حضرت
ن يست، ايجا اسمش ن چيدر ه ين حاج ملّامحمد گناباديند ايگو يكنند م يفردا اگر بخواهند بررس پس. يگناباد
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م يديسند، از هر كه پرسشنا يمگر او را اصالً نيد يها اهللا تياست كه آ يا اللّه تياهللا است؟ چطور آ تيست؟ كدام آيك
بوده كه مرحوم شده و  ياهللا ملّامحمد مند تيك آيالبتّه  ؛نوشته ياهللا ملّامحمد گناباد تيآ. ميشناس يند ما نميگو يم
ل يام تحصيد در ايكردند، شا يفش را ميشاه تعريعل بوده از مند گناباد، حضرت صالح يهم مرد بزرگوار يليخ

. دهند ير ميين است كه اسم شخص را هم تغين چنيا. ننوشته است ياو كتاب يول ،تكرده اس يشان را م يشاگرد
 :زد يمثالً بچه كه بودند مادرشان صدا م ،محمد بوده شاه بشوند، اسمشان سلطانينكه حضرت سلطانعليقبل از ا
ن يا. آورند يرا هم در مسلطان  ،آوردند يا پالتو كه در مياندازند  يحاال كه بزرگ شدند مثل عبا كه م. محمد سلطان

 تر شد آرام يعني -بعد كه آن شدت احساسات حل شد  يول ،شد يج ميدم كه داشت رايمن د يمطلب را مدت كوتاه
  :د گفتينبا. هست يليخ يات اسالميات عرب و در ادبي، در ادب»شاه« يو در فارس »سلطان«لفظ . برطرف شد –

  نزلت مانَد نه مه رانه كه را م  كرد يدانش يب يكي يچو از قوم
م، يحذف كن يات فارسين لغت را از ادبيد ايم و نبايتوان ينم ،كرد ييما بد ادا يجا لغت شاه برا كيحاال اگر 

دا يپ يگاه يعقل يب يالبته در جوامع بشر. است يعقل يت بين نهايشود گفت ا يم! آن هم از اسم خاص شخص
انقالبات  ي در همه. شوند يم ل به عقليها تبد يعقل يب. كند يدا نميه پادام يعقل يب يول ،دا شدهيهم پ يليشده، خ

 ييقضا يتمام شد و شاهكارها ها جانيگر آن هيم، بعد از انقالب فرانسه ديخ خوانديمثل انقالب فرانسه در تار
ور ط نيهم. رددا يخودش دولت و ملّت يگر فرانسه براياز آن وقت د ،كه نوشتند ينيكدها و قوان ،دا شديفرانسه پ

ش را حفظ يبخواهد سالمت فكر ياما ما خودمان، اگر هر فرد. مينيب يمهمه جا  ،ا شدهيكه در دن يگريانقالبات د
   :كه ياشتباه نكند آن عشق. د توجه كنديخودش با ،كند

  كوه در رقص آمد و چاالك شد  جسم خاك از عشق بر افالك شد
ن عشق و احساس يا .نوشته يكه مولو ين اشعاريا اي ،اشتباه نكند كند، يكه كر و كور م ين تعصبيآن را با ا

  .است يست، بلكه از اركان عقل انسانيش مخالف نا هانيعام ينه تنها با عقل به معنا
ن يتر عاقل ،كند يم ييايدن يآمد زندگ يوقت يول ،شود يماست كه بر افالك  يهمان عشق يغمبر ما دارايپ
كرد،  يمبود و آن قانون را خودش هم اجرا  رب االربابشد از طرف  يكته ميحضرت د هم كه به يقانون. عقال بود

ا ينكه به كار دنيا يشد كه برا يمچنان غرق  يخود، گاه ين است، در مقام عشق هم كه به جايكمال عقل ا
هرگز  يعنيم؛ يكنار بگذار ن تعصبات رايم ايكن ين است كه ما سعيحاال منظور ا ،رايا حمي ينيكَلِّمگفت  يبپردازد م

 :ميكن يمفرمودند، البتّه ما اضافه طور  نيا يگناباد يدختيمحمد ب سلطانم حاج ملّايينكه بگويم از اينكن ييابا
بِئس االسم «مصداق . ميگران ندهيرا به د ها لقب گونه نين جور فرمودند و خودمان هم هرگز ايشاه ايسلطانعل
دست  يدر نام كس يوقت. شاءاهللا ان. ميفسق و زشت است، ما هم نكن ي، عمليگريبه د اسم دادن. مينشو 2»الفُسوق

تعصب  ي دهنده ن نامش است و هم نشانيت است كه ايآن شخص ياقرارِ به ابهت و بزرگ ين هم از طرفيا. برند يم
  . ج شده استياست كه متأسفانه را يا كورانهركو

                                     
 .ش .ـه 11/11/1386خ يصبح پنج شنبه، تار -  1

 .11ه يسوره حجرات، آ، »...ديگر را به القاب زشت مخوانيكديو ... « -  2
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  1) ١(ذ

عا  ات و 
ّ

   ذ عدد  یق

سام ذ  سا  :ا    یو ذ ق  یذ 

   یسا   ذ  یذ ق  ی

  2صالت یعا  
  ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

شه يدل است كه هم ،مركز كشور تن ست وا يزش رحمت الهيگاه ريو جا ييخدا ي هنيدل گنج، برادران من«
ر فرمان يز ااعضا و قو ،دور دل غالب بد مراقب دل بود كه آن چه بيبا .ن ملَك استيطان و تلقين وسواس شيب

 ،ب خوديب نمود و از غيد به دستور متوجه غيدل را با ،ه هر خطاستيدام جان و ما ،ايدن ياوست و چون بستگ
زه شود و اخالق يگردد و نفس پاك يكيرفع و هموم  ،ال و وساوسيخ يب مطلق آورد كه پراكندگيرو به غ
اد خدا افزون يه نس بد و متدرجاً اُيده آيآن اخالق پسند يست برود و به جاايدن يدوست ي هدييده كه زاينكوه

  ».ار شوديگاه يكه خداوند گشوده باز و دل جا يگردد تا در
  

نوشته شده،  يعرفان ليمساخصوص  و به يكه راجع به اسالم و اصطالحات قرآن يلغت ذكر در اغلب كتب
  .ده استيذكر گرد ،ان شدهين كلمه بيا ي هدربار قرآنكه در  يمختلف يآمده و معان

ك يشه با يل است كه ذكر همين دليكردن و به هم ياد كسي يعنياد است ي يبه معنا يذكر از لحظ لغو
ه . ديآ يمك مضاف يا با يد يآ يمه يال مضافديفرما يم قرآنا در ي .ر شمايذكر خ :نديگو يممثالً در عرف عام :

ن يا. كردن ياد كسي يعني 3».ربه نداء خَفيا  إِذْ نادى .ذكْرُ رحمت ربك عبده زكَرِيا .كهيعص. حيمِاللَّه الرَّحمنِ الرَّ بِسمِ«
ك به هم يه و نزديبه هم شب يك جهاتيهمه از  ين معانيالبتّه ا مختلف آمده است، يكردن به معان ياد كسي

انّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ و « ي هياستفاده شده در آ يليكه خ يگريد يك معناي .ستنديهستند و دو تا معنا كامالً متفاوت ن
 ينجا ذكر به معنايظاهراً در ا. ميم و خودمان حافظ آن هستيما ذكر را فرستاد .به كار رفته است 4»انّا لَه لَحافظون

م و خودمان هم حافظش يرا فرستاد - المن اسيد - خودمان يراه به سو يعنيمنظور  يول ،به كار برده شده قرآن
نكه ياء پس از ايانب ي هبه كار رفته مثالً در سور قرآن يز به معناين يگريات دين در آيم و عالوه بر ايهست

 و 5»رُونو هذا ذكْرٌ مبارك أَنْزَلْناه أَ فَأَنْتُم لَه منْك«: ديگو يم قرآنم و سپس يرا فرستاد ليانجو تورات د ما يفرما يم
  .مين را هم فرستاديم، ايآن ذكرها را فرستاد يعني 6»كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك مبارك ليدبرُوا آياته و ليتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْباب«

مترادف  ييآنها از نظر معنا ي هباً هميتوان گفت كه تقر يم يول ،هم دارد يگريالبتّه لغت ذكر اشتقاقات د
 ام اهللايا 7»امِ اهللايو ذَكِّر هم بِاَّ« :ديفرما يم عيكه خداوند به موس چناناست،  يادآوري يمثالً ذكر به معنا ستند،ه

  .كن يادآورينها يرا به ا
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ل، يذكر اسماع :مانند ،تواند متفاوت باشد يمم لغت ذكر يكه گفت يطور همان. متعدد لغت ذكر بود ينها معانيا
نكه منحصراً يا يعني ،اگر مطلق لغت ذكر استفاده شود يعرفان ليمسااما در عرف عرفا و در  ،خدام، ذكر يذكر ابراه

رود و  يماد خدا به كار ي ياد و بدون اضافه برايگر لغت ذكر بدون كم و زيا به عبارت دي ،دهد يماد خدا را ي يمعنا
 ،ر از خدا استفاده شده باشديغ يگر ذكر، در معناشده است، لذا ا يروين موضوع پيز از اين يو عرب يات فارسيدر ادب

   .م بوديبعد از ذكر خواه ي ما حتماً منتظر كلمه
طان و فرشتگان را ندا داد يانسان را خلق كرد، ش ياخبار، خداوند وقت ين ذكر دل است و طبق برخيگاه ايجا

قفل است  يك دريد يطان هم آمد و ديدند، شيهمه آمدند و د ،دينيد و اسرار آن را ببين مخلوق جديد اييايكه ب
ن قفل يالبتّه ا -  يمن است و تو در آن راه ندار ي نجا خانهيست؟ خداوند فرمود اينجا چيا :ديكرد و پرس يفضول
طان را در آن راه ياگر ش. طان در آن راه ندارديخداست و ش ي هدل انسان خان يعني - ك استيبه عنوان سمبل نبود
ن امانت را به ما سپرده ين دل را، ايخداوند ا! است نه يكيطان ينكه خدا و شيكند، نه ا يمرد د، خدا شما را طيبده

در . من است ي خانه ،ينجا جز من راه ندهيا بهرا  يدش را به خودمان داده و گفته كسيكل ،در آن را هم قفل كرده
چون محل  ،دارد دارد، دل را پاك نگه ز نگهين خانه را تميد باشد كه اين بايهم يك سالك برايواقع تمام كوشش 

 يول ،رميگ يمن ين و آسمان جاياست كه خداوند فرموده است كه من در جهان در زم ياست و محل يرحمت اله
ن را مثال زده تا به عظمت و يبلكه آسمان و زم ،ستينجا منظور مكان نيدر ا. گاه من استيمؤمن جا ي بنده دلِ
گاه محبوب ينكه دل جايا يداشتن دل از عظمت خود دل هم باالتر است برا گهن م و عظمتيببر يدل پ يبرتر
مطلق ذكر  ياد خدا، وقتي يعني. ذكر است ين است، برايهم يبرا ،و سلوك يعرفان يها اصالً تمام كوشش. است

   .ره كرده استاشا ذكر ين معناين مورد به ايهم در چند قرآن. باشد يشگيد همياد خدا باياد خدا، ي يعنيم ييگو يم
واصطَنَعتُك « :ن بوديا ،كه به او فرمود ين كالمياول عم اللّهيكل يمثالً خداوند پس از انتخاب حضرت موس

طور  در كوه عيكه به موس يتو را مختص خودم كردم و جزء دستورات يعنيدم، يخودم آفر يتو را برا 8»يلنَفس
 يلذكره از ين آيدر ا .ياد من كنيدار كه  يمن بر پا ينماز را برا يعني 9»يأَقمِ الصالةَ لذكْر« :ن بود كهيا ،فرمود

اگر نماز  :ديفرما يمگر يا به عبارت ديد كه خداوند هدف از صالت را ذكر خود قرارداده است يتوان فهم يم
   .باشد يم يشيايدعا و هر گونه ن ينماز است و هم به معنا يذكر من باشد و صالت هم به معنا يد برايبا يخوان يم

ش از فحشا و منكر يايصالت، نماز و ن 10»عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَر  إِنَّ الصالةَ تَنْهى« :ديفرما يم يگريد ي هيدر آ
ان شده است يبرد ب يمشتر از آن بهره ياز صفات نماز كه جامعه ب يكين يرسد در ا يمكند كه به نظر  يم يريجلوگ

اد خدا را ي ياگر بتوان يعني - ن استيذكر خدا باالتر از ا ،11»و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر«: ديفرما يمه ين آيهم ي هو در دنبال
تر از قسمت اول آن است  ه جامعيو قسمت دوم آ - و هم جامعه سالم است يهم خودت سالم يشه داشته باشيهم

 :ديفرما يمت در مورد صال يگريد ي هين در آيچن هم .12»منْكَرعنِ الْفَحشاء و الْ  إِنَّ الصالةَ تَنْهى« :ان شدهيكه ب
خود  يها شياين بر نمازها و نيمؤمن يعني –صلوات جمع صالت است - 13».صلَواتهِم يحافظُون  والَّذينَ هم على«

ل باباطاهر كه به قو .هستند كه دائم در نمازند ين كسانيتوان گفت مؤمن يمگر يا به عبارت ديمراقبت دارند و 
   :ديگو يم
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  يبه حمد و قل هو اللّه كارشان ب  يارشان بيخوشا آنان كه اللّه 
  يبهشت جاودان بازارشان ب  خوشا آنانكه دائم در نمازند

ه است كه يومي ين نمازهايا منظور همياست؟ آ يچه؟ آن چه نماز يعنيحال مقصود دائم در نماز بودن 
 »و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر« ي هياست كه در آ ين همان نمازيشبانه روز آن را بخواند؟ نه، ا د دائماً در تمام لحظاتيانسان با

   .بزرگتر است يزياكبر است و از هر چ ،مياگر به آن ذكر خدا به صورت دائم مشغول باش .به آن اشاره شده است
اد خدا را ي يگرياست كه شما از د نيمثل ا ياست كه ذكر لسان يذكر لسان يكي :اد خدا انواع و اقسام داردي
 ين ذكر لسانيا. ديشنو يمد و هم خودتان ييگو يمنباشد هم خودتان  يكس يوقت يد، وليد، صفات خدا را بشنويبشنو

ه يدر همان آ. است كه ذكر مؤثر است يا ذكر خفي ياست كه ذكر قلب يگري، ذكر دير از ذكر لسانياما غ. شود يم
 15»ايربه نداء خَف ياذ ناد«. ايذكر رحمت خداوند به زكر ،14»ت ربك عبده زكَرِياذكْرُ رحم« :ديفرما يمم يكه خواند

و  يبلكه در دلش به صورت خف ،بلند خدا را صدا نزد يبا صدا يعني ،»اينداء خَف« ؛خدا را صدا زد، ندا كرد يوقت
كه  ينكه هر عبارتيا يشتر است براياثرش هم ب ،باشد يكه به صورت خف ين ذكريا ،پنهان خدا را صدا كرد

ن است كه در ذكر يگرش ايك خطر دياست و  يبيتظاهر و خطر عوامفر دارد و آن خطر يخطر ،آشكارا انجام شود
شود، آن ذكر را رها كند و به  يمنكه در طول روز حواسش پرت يل اياوقات انسان به دل يليآشكار، ممكن است خ

 .شوند يممشغول به ذكر  يا هنكه حواسشان پرت نشود در گوشيا يبرا يست كه برخل اين دليهم
بتّه ما لا –گفت  يمشه ذكر يند كه پدرم هميفرما يم عباقر ف پدرشان حضرتيدر توص عصادق حضرت

نماز . گفت، ذكر داشت يمرفت ذكر  يمشه متوسل به ذكر بود، راه يهم يعني - گفت يمشه ذكر يم همييگو يم
ذكر  است كه وقت غذا خوردن هم، حضرت ين چگونه ذكريحال ا. گفت يمخورد ذكر  يمخواند ذكر داشت، غذا  يم
ت آمده حضرت خواب يرا در روايم، زينبود كه ما بشنو ين ذكر لسانيگفت؟ ا يمدن هم ذكر يگفت؟ وقت خواب يم

ن يد، پس ايتواند حركت كند و ذكر بگو يمدر خواب است كه زبانش ن يرا انسان وقتيگفتند، ز يمهم بودند، ذكر 
ز يا هر چيكه حاال اسمش را ذكر  -اد خدا يم اگر در اول خواب با ييگو يماست كه در عرفان هم  يذكر قلب ،ذكر
شود كه در علم  يمهمان ذكر حساب  ي هاست و دنبال يداريب ي هد، خوابتان هم به منزليبخواب - ديبگذار يگريد

، عكه به قول حضرت صادق يپس آن ذكر. ندا هدين قول رسيبه صحت ا يتا حدامروز هم  يروانكاو
 نآقراست كه در  يهمان ذكر يعني. ين ذكر لسانياست نه ا يشه در ذكر بودند، ذكر قلبيهم عباقر امام
  .ز استياكبرِ از همه چ .»و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر« :ديفرما يم

ن ياست ا يذكر قلب ،پرداختند يمبه آن  عكه حضرت باقر يذكر برد كه آن يتوان پ يمكه  يگريل ديدل
 عباقر ك بار پدرم حضرتي .خواندم يم ينماز مستحب يلينقل شده كه من خ عاست كه از قول حضرت صادق

، عباقر حضرت – اذ باللّهيالع - توان گفت يما يآ. نقدر عبادت نكنينقدر نماز نخوان، ايرد شدند و فرمودند ا
 »و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر«ند كه به يند بفرماا هخواست يم عكنند؟ نه، حضرت باقر يمادخدا منع يرا از  عحضرت صادق

هم با  يشيدر عرفان و درو .روز را به ذكر اكبر بپرداز يمابق ي، بخوان وليرا كه مكلّف هست يينمازها يعني. بپرداز
م، راه يكش يمقدر كه نفس  م، همانيكه جان دار يقدر همان ينعي .ميكن يمادخدا مخلوط ي، جانمان را با يذكر قلب
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خدا  اديبا شه يم همينكه خودمان بفهمين وجودمان با ذكر خدا مخلوط باشد و بدون ايم، ايات داريم، حيرو يم
  .شاءاهللا ان. ميباش
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ت ا ز ل ، یل  ّم ، ر 
ّ
  ، و

ّ و یت د اھ ر  ی دا س  جا ر     1 ن و 
 آقاي سلطانعليشاه است و اخيراً شرح حال مرحوم را كه ي علم و عرفان نابغهكتاب  .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

آمده  -  الحقايق طرائقصاحب  - يرازيالصدر ش در آن كتاب از قول حاجي نائب ،زچاپ چندم شده حتماً بخوانيدين
ام امكانات نبود و يد گفت كه در آن ايبا. اه دور آمداست كه در خدمت آقاي سلطانعليشاه بوديم كه درويشي از ر

 دخت گناباد به حج مشرّف شدند ويصالحعليشاه از ب يكه حضرت آقا يمثالً در سفر ،سخت بود يلير خيمس يط
 ،كشيد مي رفتند يك هفته طول اگر خيلي تند مي ،از بيدخت تا مشهد ا مثالً سفري .يازده ماه طول كشيد ،برگشتند
ارت آمده بود و در بين راه هم خيلي يز يم كه درويشي ازطرف مغرب يا مركز ايران برايخوان يل در آنجا مدر هر حا

عرض كردم چه  :گويد مي طرائق الحقايقبعد صاحب  ؛كرد يف ميرا تعر ها يي آن ناراحت زحمت ديده بود كه قصه
ي در ايران ا هي دور افتاد گوشه كه در بيدخت كه يك -  شاه استيمنظور حضرت سلطانعل - خوب است ايشان

كه ما بيدختي ا مدتي است تهران هستيم و حال آنشايد هم دعاي او بود كه م( ند؛يايساكن هستند به تهران ب ،است
  :شاه اين شعر را بالفاصله خواندنديسلطانعل يبه هر جهت آقا) هستيم و اهل تهران نيستيم

   2راه گذارت دهم بنمايم ره  كه بي اين انتظارتوانم آن مي

  3رنج سفر ي هست بر اندازه  و لذات مقر ينيريشليك 

: گويد ن مثل عاميانه هم هست كه مييا .ديد يآن را خواه ي نتيجه ،ن راه زحمت كشيديييعني هرچه در ا
در زمان  .خوريم هر چه پول داديم آش مي ،طور است نيحاال وضع ما هم هم. خوري آش مي يهر چي پول بد

تلفن و . روند مي به سفر ها حتي پياده هم خيلي ،صاف و آسفالت است ها جاده ،نيست ييها ن زحمتينگر چيد يفعل
خداوند يك زحمتي به دست  ،نيست ها بنابراين حاال كه اين زحمت ،استيموبايل هم هست همه اين چيزها مه

ك يدر  .به وجود آمده است -  شريعني خود ب - ن مورد به دست خود مايا ؛تيازدحام جمع ؛خود ما ايجاد كرده است
ي  به مرور عده .قرار شود و از مشايخ هم آنجا بروندمجلس بر: من گفتم. شد يل نميتشك يمجلس فقر ،يشهر

ت است، بله وقتي جمعيت فقرا زياد شد يازدحام جمع :نديگو يآنجا م ياز فقرا يحاال بعض. فقرا در آنجا بيشتر شد
 يكه در قبل از افتتاح مجلس فقر ييها زحمت ،را تحمل كرد ها ايد آن زحمتشود و ب ي اضافه مييها يك زحمت

كه توصيه به حضور درمجالس خود مجلس داشتن و اين. تمام شود د صبر كرد تايبا ينبود، باالخره زحمت هست ول
ه ديدار براي اين است ك ،دين نكته كه تا بشود شب دوشنبه و شب جمعه به مجالس برويان ايشده است و ب يفقر
بينند و  ي كه همديگر را ميا هعد .ز مفيد است و اثر داردين - مؤمنين يصرف ديدن ظاهر يحت -  منينؤم

گر يكديدر شب مجلس  ،گر را نبيننديخصوص در شهرهاي بزرگ كه ممكن است در يك هفته همد به ،شناسند مي
روند كه چرا نيامده است؟ اگر گرفتاري  ياغ او ممثالً اگر يك نفر نيايد به سر .گيرند بينند و از هم خبر مي را مي

البته نه  ،خواند نماز مي يگريكه فرد مؤمن دديدن اين ،از طرفي هم. كنند، آن را رفع كنند يم يسع ،داشته باشد
شود و اعتماد او به  ت آن ميين نماز براي حال ايماني انسان مفيد است و باعث تقويا ،كه جلوي كسي بخوانداين

به  ،ي خدا براي اينكه من هم به عنوان يك بنده ،گويم نفس مي بنده اعتمادبه ن اعتماد رايا. گردد يشتر ميبخداوند 
در هر حال با حضور در مجالس اعتماد آدم در  البته معنا يكي است و لغت فرق دارد؛ .كنم مي نفس خود اعتماد
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وقتي . شود ر مييكه از تاريكي هم دلگ چنان ،شود يي ناراحت مياز تنها يطور فطر انسان به .شود مي كارها زيادتر
 كند و اين كه در جمع گاهي چراغ روشن ي هم مجتمع باشند در حال انسان خيلي اثر ميا هروشني باشد و عد

همان نور دل انسان را . كافي است ييروشنا يل است، البته خود نور ايمان و نور مؤمنين براين دليكنند به هم مي
: گويند تحمل كنيد و از طرفي اين مثل را از ياد نبريد كه مي ،شود جاد مييكه ارا ي يها اين ناراحتي .كند روشن مي

رون يمن را از چاه ب :گفت ؟خواهي چه مي :گفت ،يكي رد شد ،كمك كنيد: زد كسي در چاه افتاده بود و داد مي
اگر صبر نكنم چه كنم؟ لذا : آن فرد گفت .كشمصبر كن بروم طناب بياورم تا تو را باال ب ،خيلي خوب :گفت ،بكشيد

اينها  ؟شود كرد چه مي ،اگر نكنيد ،م صبر كنيديگو يكه ماين .ديصبر بكنيد و البته توكل بر خداوند را هم داشته باش
طبيعي است؛ و اگر به حد اعتدال باشد طبيعي است و  ،ي است كه در همه هست؛ بايد هم باشدا هروحي يتا حدود
به  كه -  گويند؛ يكي از مالنصرالدين مثلي است كه مي. داند محور و گردش جهان را خود مي ،آدمست كه آن اين ا
ي است كه من يهمين جا: او هم گفت ؟پرسيد كه مركز زمين كجاست - ادعاي علم و دانش داشت هر جهت

تعداد  :آن شخص گفت .محاسبه كنمتر را بردار و  ،كاري ندارد :گفت ؟زني از كجا اين حرف را مي :گفت .ما هايستاد
 ؟داني از كجا مي :گفت ؛به تعداد همين پشم روي مركوب من: ن گفتيمالنصرالد ؟تاستي آسمان چندها ستاره
ما هم همه  ،سنجد ن است كه انسان همه چيز را بر محور خود مييها به علت ا باور نداري بشمر؛ اين جواب :گفت

  .در آن باشد ها بايد حساب كنيم كه يك اعتداليمنت ،گيريم چيز را بر محور خود مي
ا يا آرام است يم كه آيكنيم تا متوجه شو نگاه مي ابتدا به خود ،ما انتظار داريم زندگي در جامعه آرام باشد

صحيح است كه ما خود را مقياس قرار دهيم  يا هاندازتا اين  .آرام استجامعه نا: يميگو آرام هستيم مير؟اگر نايخ
ا يآ ؟جهان و اينها براي اين است كه ما بگرديم ي گردش كيهان و آيا همه. د تر از اين ديگر صحيح نيستولي زيا

هر  4»و آتاكُم منْ كُلِّ ما سأَلْتُموه« :خداوند گفته استقرار دارد، آنچه ضروريات و غير ضروريات ماست در اختيار ما 
 -  ا يك كاخيمت ويق اتومبيل گران مثالً يك - ه هر چه خواستيدست كين ين معنياين بد .چه خواستيد به شما دادم

كار و  ،اقتضاي طبيعت ما فعاليت .به شما داده شده است ،بلكه هر چه اقتضاي طبيعت شما بود ،دهد يبه شما م
م و از آن يكن يا ده روز استراحت مييك هفته  .اگر به استراحت برويم يحتّ .تحمل سختي و رفع كردن آن است

ي زمين و  يكي همه ؛ي مشخصي ندازها هيد و كار كنيد؛ پس طبيعت انسان كار است منتها بيبايد بيا. شويم سته ميخ
طور؛ ممكن است آنچه  گر آنيد يطور باشد و جا اين خواهد، فالن جا د دلم مييگو يم داند؛ زمان را خراب مي

را يز ،دهي؛ آنچه نشدني است به خدا واگذار كنفكر كن تا آنچه شدني است انجام ب يد صحيح هم باشد وليگو مي
گر يآنگاه د ،حالت صبر و توكل و فعاليت فكري و غيرفكري را داشته باشيم ،اگردركارها .مصلحت خداوند است

    اهللاشاء ان .شود يما حاد نم يمشكالت برا
                                     

 .ش.هـ1386/ 11/ 12صبح جمعه، تاريخ  -  1

 .4155ت ي، دفتر سوم، بيمعنو يمثنو -  2

 .4157تي، دفتر سوم، بيمعنو يمثنو -  3

 .34 هيم، آيسوره ابراه، ».داشته است يد به شما ارزانيا و هر چه از او خواسته« -  4
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د ط  د وا قّدر  دا و، ا ت و  ا  کار    ن و چ

ه   و   ت باؤا   1   و
شوهر او مريض بود  .آمدند؛ ديروز قرار گذاشته بودند كه بيايند يامروز زن و مرد جوان .ميححمن الرّاهللا الرّ بسم

 .نه: گفتند فرزند داريد؟ :گفتم .آيد امروز از خارج مي: گفت دكتر تو كيست؟: پرسيدم ،داشت امروز كه آمد» اس ام« و
در ذهن داشتم كه بگويم  يمدت .شدهپيدا  »اس ام« بعد هم كسالت ،ميكرد يريما جلوگ اول خود: گفتند چرا؟ :گفتم

دكتر  :ي صحبت گفت ن موضوع در ذهن من بود تا خود او در دنبالهيا مانعي دارد؟ ،از دكتر بپرسد كه فرزند داشتن
ت أيم؛ جركردم اين مطلب را به آنها بگو اين است كه من جرأت نمي .شوي دارشوي خوب مي من گفته اگر بچه

ولي  ،ناكرده مفيد نباشد يوليت سنگيني را گردن بگيرم و بگويم اين كار را بكن و بعد خداؤيعني از اين كه مس
طور  اين ها توانم منتسب به قولِ كارشناسي كنم و بگويم خبره اين را مي ،وقتي يك متخصصي هم گفته بود

و  ام كه بتوانم نظريه بدهم من طب نخوانده .دادم مال را ميكردم و اين احت از اول هم من اين فكر را مي .گويند مي
 .تواند نظريه بدهد تا آن را نخواند نمي ،چون هر كسي در هر علمي .ام ي از طب خواندهيپيش خود چيزها تنها
در مورد  اه ي روزنامه همه كه حاالگو اين - تواند فتوي بدهد متوجه نباشد نمي فقيه تا فقه نخواند و كامالً: گويند مي

  .دهند مي ٰيفتو يا نبودن به آسانيحرام بودن 
شخص  يول .طور عمل كن اين :مهندس ساختمان بگويد ،سازيد شما ساختماني مي مثل اين كه

شما هم كار آن ديگري را انجام دهيد  ،ديم بكنيگو يكه من م ينه غلط است و اين كار: د بگويديايب يمتخصصريغ
يك مثل و عبارتي در  .كه غير خبره است ستن حادثه به گردن شما و اويوليت اؤسم ،نييو ساختمان بريزد پا
خداوند تمام قواعد  ».كند خدا اگر نجار نيست ولي در و تخته را خوب به هم جور مي« :گويند فارسي هست كه مي

  .طبيعت را كه آفريده هر كدام به جاي خود درست است و همه به هم مربوط است
آن را  يكردم تا درست كنم ول شد آن را باز مي ساعت كه خراب مي ،تي حوصله داشتممن در جواني وق

وقت ده بيست تا  كردم و آن به هر جهت من قصد درست كردن آن را داشتم لذا آن را باز مي ،كردم تر مي خراب
بعد يك تلنگر كه ايستادند و  باز مي يجمع گذاشتيد همه دست مي هر كدام انگشت يرو يوقت ،دميد يدنده م چرخ
طور خداوند  نيهم .است طور نيز هميعت نيقواعد طب. كرد يزديد چون همه به هم وصل بود شروع به كار م مي

كند و  خانواده و وضعيت آنها نفوذ پيدا مي خانواده آفريده است و عدم رعايت اين قواعد تا محدوده خود قواعدي در
 يتوجهي؛ حتي قانون بي بالعكس يك. شود يظم و خوب اداره مي كارها من همه ،ط گردش خوب كارهايدر شرا

ط يدر شرا يامروز يها خانواده ي كه عمدهيك جهت اين .ممكن است زندگي را متالشي كند ،اهميت كم ظاهر به
 بين زن و مرد؛ بين ؛ن مردميل است كه آن قواعدي كه خداوند در مورد روابط بيبه اين دل ؛ندا هقرار گرفت ينابسامان

زند و  يآن قسمت لنگ م يقول هكنيم و ب يا خوب اجرا نمي آن قواعد را ما آشنا نيستيم و ،پدر و پسر مقرر كرده است
ن يا ،ش خراب شود اگر ادامه دهدا هبخورد كه معد ييها يكه كسي غذا و خوراكنيمانند ا. كند به همه جا سرايت مي

  .را كه همه به هم متصل استيرسد ز بدن مي ي نقاط كم كم از معده به كبد و بعد به همه يخراب
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ماديت و  -امر خود  2»كُلِّ سماء أَمرَها  في  و أَوحى«ها را آفريد و در هر آسمان  آسمان :گويد خداوند مي
قدر محسوس است كه  شود و اين امر آن يعني طبق آن قوانين اداره مي. را به او وحي كرد - هامعنويت و ارتباط آن

خداوند بعد از آن كه مراحل مختلف موجودات را آفريد و براي هر كدام : گويند ح پژوهشگران مذهبي ميصطالا هب
گويد كه خداوند روز اول  هم به اين عبارت مي توراتاستراحت كند كه  يا هقواعدي معين كرد خود او رفت گوش

ديد همه كار خود را انجام داده و كامل  ،تا شش روز و سپس خداوند روز هفتم نگاه كرد ،چنين كرد؛ روز دوم چنان
و از  خداوند يك لحظه غفلت از كارها ،يميگو ست ما ميين نين چنيولي ا ،پس رفت كه استراحت كند ؛است

 .كند موجودات نمي
 .ها اگر نازي كند از هم فرو ريزند قالب

عدم دقت در  .و از بين رفته استگرداند  نگاه خود را بر مي ،ي كه بخواهد موجودات را از بين ببردا هآن لحظ
شود كه به ماديت  د كه منجر به اين مييوجود آ هاز افراد ب يارين مسأله باعث شده كه اين عقيده در بين بسيا

ي  ز است و همهيدارد بلكه مالك همه چنقش  خداوند نقشي ندارد خداوند نه تنها ،گويند تر شوند يعني مي نزديك
ماند كه  ين ميمثل ا ،ست كه بخواهد بازي و تفريح كند و بعد تماشا كنديطور ن نيولي ا ،اختيارات را در دست دارد

باز خوشتان  ؛بينيد شود و گل مي آيد بعد بهار مي شويد و خوشتان مي بينيد؛ خيلي شاد مي شما وقتي برف سفيد را مي
ما  ؟ستيپس براي چ .ح كنديو تفر يدهد براي اين نيست كه خوش يها را كه انجام مريين تغيخداوند ااما آيد  مي
  .م حدس بزنيميتوان يم يول دانيم نمي

، شناختن گونه آن هم نه همه ،خلق كردم كه شناخته بشوم »و خَلَقْت الخَلْقَ لكي اُعرَف«فرموده خداوند خود 
د در يي كه بايهاامر يكي از همين. كند نبوده را بود مي كه شئ يخالق .كه خداوند خالق استبلكه شناختن به اين

م كه در ماه ا همن مقرر كرد: گويد خدا مي .زندگي ما معمول باشد اين است كه خداوند گفته قواعد را رعايت كنيم
به . ديد لباس پوشيدي سرد است و با پس در ماه خرداد الزم نيست شما پوستين بپوشيد و ماه ،خرداد هوا گرم است
 :قول شاعر گنابادي

 )يعني بعد از هفتاد روز كه از نوروز گذشته يعني خرداد(درفي بيفتابعد هفتاد ب ز
 .)خورد كه راست است قسم هم مي(به قد اين تير به حق اين پير 

 .ها مردند و عصر آن روز از گرما متعفن شدندشد كه گاو قدر هوا سرد اد دارم سالي در موقع درو گندم آنيبه 
من هر كار بخواهم  ،اينها كار من است ،اينها كار شما نيست ،حساب نكنيدگويد اينها را ديگر  نجا خدا مييدر ا
ولي قاعده اين است كه در ماه خرداد شما منتظر گرما باشيد و ما بايد زندگي خود را مطابق اين قاعده  ،كنم مي

 چراكه را و اين  كند و ما در اين قسمت كاري نداريم مي ،فراهم كنيم؛ ولي در هر لحظه هم خداوند هر كار بخواهد
اگر  .زنيم توانيم حدس مي ي كه ميا هما فقط به انداز. ندارد چرايعني كار خداوند  .ميتوانيم بفهم نمي ،كند مي

اصالً خدا آدم و حوا را خلق كرد؟ اصالً  چرا. ميآور يم چراكنيم و در همه جا  يباشد از آن اول شروع م چراصحبت 
ي يهايك چيز .خود شما فكر كنيد .ندارد چرا يخلق كرد؟ اين موضوع جا راچخداوند من را : گويد هر كسي مي

اينها را بايد كنار  .يعني مقدر نيست كه بدانيد ؛ولي امكان آن نيست ،خواهيد بدانيد و بفهميد است كه شما مي
  .بگذاريد
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نه اين  ها ن وقتآ .خوابيديم ر آسمان در بيدخت مييي تابستان در زها شب ،كه ما بچه بوديم ها آن وقت
 يسقف. ستيستاره بود كه اصالً قابل تصور نچنان آسمان پر هواي صاف و پاك و .بود؛ نه دود و دم ها جاروجنجال

ما فكر . گذاشتند يچلوكباب م يرو ها ميبود كه قد يفلز ين سقف مانند پوششيا. پر از ستارگان در آسمان بود
توانيم روي آن سقف  قف به اين بزرگي روي آن هست؟ آيا ما ميكرديم كه اين چه چلوكبابي است كه اين س مي

كه اصالً  اند هديفهم حاال يول ،ميدانست يآن موقع نم طور خلق شده است؟ پس چرا اين .توانيم نمي ،ريخ ؟برويم
ا در مورد آدم ي ،هستند ها ن پوشش همان ستارهيداشته باشد و ا يا پوششيسقف  ،ن شكل آسمانيشود به ا ينم
 خواست آنها را از بهشت اگر مي ؟در آن باغ گذاشت ،او را در بهشت گذاشت ،م چرا خدا آدم را كه آفريديپرس يم

فالن كار را نكن؛ يعني از  :سپس به آدم گفت ،گذاشت يكرد و اول در بهشت نم از همان اول بيرون مي ،بيرون راند
خداوند دلش به حال آدم سوخت و تورات به قول بعد . چشم و اطاعت كرد: او هم گفت .آن درخت نخور ي وهيم

  .حوا پيش آمد ي تخلّف آدم و يك همدم براي او آفريد و مسأله .همدمي ندارد ،بيكار است ،آدم ،اين طفلك: گفت
وجود دارد و ما  هاچرااين  ي همه كار را كرد؟ چرا تخلف را آفريد؟ چرا به شيطان مجال داد؟ خداوند چرا اين

را وقتي خواهيم  چرات اين است كه آن جواب صحيح يواقع زنيم؛ ي مييها حدس يم وليدان يا نمفعالً جوابش ر
كه خدا جلوي ما گذاشته تا وجود دارد  ييهاچرااما يك  .ميفهميد كه در اين دنيا نباشيم و برويم آنجا تا بفهم

حتاج و وسائل آن يي ما همه ن هدفيا ياي زمين باشد و بر فه او در كرهيخداوند آدم را آفريد تا نايب و خل .ميبفهم
ما از راه  .ي شما فراهم كردم و به شما دادمهر چه خواستيد برا  3»م منْ كُلِّ ما سأَلْتُموهو آتاكُ« :گويد مي .را آفريد

است ن جهت يبه ا .ميرا بفهم هاچران يم علت ايتوان يم يارمان قرار داده است تا حديكه در اخت ياستفاده از علم
به آدم  خداوند همه اسماء را »و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها«: ق كرد و گفتيكه بعد از آن به ما علوم را آموخت و تشو

. ار وجود دارديمشكوك بس ليمسا ؛البته در هر علمي. برويد دنبال آن و آن را پيدا كنيد: فرمودبه آدم  ،م داديتعل
كه آن حرف به  - البته آن حرف را نه به عنوان قاطع - زنند نيستند حرفي ميخيلي اوقات كساني كه خبره هم 

  !كند ببيند درست است يا نه رود دنبال آن و تحقيق مي افتد و مي دست متخصص مي
گفتم  كه من اگر ميبگويم براي اين يرا قطع يردم نظرك نمي تأبه اين جهت هم من به آن زوج جوان جر

ولي  .كردند و اگر غلط بود من گناهكار و اشتباه كرده بودم ين نظر من؛ اين حرف را اجرا ميخيلي ازفقرا به اتكا ا
ول قرار داده است؛ به همين جهت ؤخداوند متخصص را قاعدتاً مس .كند يفرق م ،وقتي يك نفر متخصص گفت

ليت كار تو را وؤمس - متخصص – بيرا كه آن طبيز ،ب مراجعه كنيمريض شدي به طب يند وقتيگو ياست كه م
او نظري  ن كه اگر خوديولو ا ،كرد يپيغمبر هم به طبيب مراجعه م. ول قرار دادمؤمن آن نفر را مس .به گردن بگيرد

   .كرد تا ديگران هم ياد بگيرند يمكرد؛ به طبيب مراجعه  داشت آن را اجرا مي
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