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یطانُِ ِمنُ  بِاهلل أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیم بِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ  القاسمأیب سّیدناُوُنبّینا ع 
ُ اللعنةوُُالّطاهرین الّطیبنی وُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ  أعداِئِهم ع 

ُ ُو  ْضلِک  بْنِیُبِف  ط ِریُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  ْنُو  ُع  ُاْعف  ُو  ک  ْْتِ ْلنِیُبِس  لِّ ُج  بِّ ُأ ْیُر  ْفِوک  ُبِع  َّ ّل  ْقُع  دَّ ت ص 
قُ  ُاْلع  ُت ْعِجیل  ْوُِخْفت  ُل  ُو  ْلت ه  ع  اُف  ُم  ک  ْْی  ْنبِیُغ  ُذ  ّل  ُع  ُاْلی ْوم  ِوُاطَّل ع  ل  ُف  ْجِهک  ِمُو  ر  ْوبِیِخیُبِک  ُت  ُالُِِل نَّک  ِةُالْجت ن ْبت ه  وب 

ُالنَّاظِِرینُ  ن  ِمنیُ ُأ ْهو  ُاِْل ْکر  م  ُأ ْکر  ُو  ُاْْل اکِِمنی  م  ُأ ْحک  ُو  اتِِرین  ُالسَّ ْْی  ُخ  بِّ اُر  ُی  ْلُِِل نَّک  ُب  طَّلِِعنی  ُاْلم  فُّ ُأ خ  ُ.و 
چه وزنی  ؟دارم در دستگاه تو و در پیشگاه تومن چه موقعیتی  ! ای پروردگار من!ای خدای من

شود خالصه از تو که من را کم می من را نبخشی، چهدارم، که حاال من را ببخشی یا  نیشأدارم، چه 
ودشان را یک حضرت در اینجا خ آید که از من درنگذری؟ی بر تو میشود؟ چه نقصببخشی، چی کم می

ورند که در یک اقیانوسی افتاده و این اقیانوس این پر کاه را با خودش این طرف آپر کاهی به حساب می
ای ندارد که بخواهد در قبال اراده اختیاری ندارد، هیچ اراده گونههیچش برد و این از خودو آن طرف می

 کنند.می تخاطباین امواج مقاومت کند. یعنی با این حساب حضرت دارند با خدا 
ما مثال در میان  بینند.نمی او راآید اصال یک شخصی که اصال در این وادی به حساب نمی

کنم تو خیال کنم، فالن میمی کارتهچگوید مثال من خص میکنیم یک شخودمان وقتی که صحبت می
ی که ما بخواهیم به تو اصال چه رقمی هست ؟گوییم بابا تو کی هستیمی رسم؛ت میکردی، من به حساب

 های خودمانورات خودمان، در صحبتدر محاو ما با خودمان آیا  ؟!مثال تو چه رقمی هستی نگاه کنیم؟
دستگاه تو چه رقمی هستیم  کنند خدایا ما اصال در اینند به خدا عرضه میحاال حضرت دار گوییم؟نمی

پیدا  نقصانیشود یعنی چه از تو کم می حاال ببخشی چه ؟را ببخشی یا نبخشیبخواهی ما که حاال تو 
 کنی؟می

کران والیت آدم از این دریای بی واقعاگفتم که ، میکردمدر جایی صحبت میچندی پیش داشتم 
ما وقتی که وارد مشهد  ودن هم به خاطر جهالت خودمان است ها!عجب است، آن در عجب بدر 
 ،اندنوشتهالسالم نقل شده از امام رضا علیه کهروایتی شویم در همان مدخل ورودی فرودگاه یک می

 انگلیسی هم ترجمه شده. و به فارسیو هست که به عربی خود روایت 
؛ هم درجه من در بهشت خواهد بود را در غربتم زیارت کندکسی که من  :فرمایندحضرت می
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چطور  ، آخربکند توانداصال تصور یک همچنین مطلبی نمی انسان شود.که آمرزیده میحالیدر
 .خواهد بود فرمایند هم درجه من در بهشتشود کسی که حضرت را زیارت کند و بعد حضرت میمی

ای است در همه عوالم وجود و در و جاریه ساریهیک حقیقت البته خب از آنجایی که خود مقام والیت 
آن مرتبه قرار دارد ای که آن شخص در من در هر مرتبه ،هر مرتبه، معنایش این است که در آن طرف

قابل توهم  ، قابل تصور نیست،است یتصورال ماکه ای است رتبه حضرت مرتبهمحضور دارم. چون 
م است آن سعه وجودی قابل السالآن سعه وجودی که مربوط به امام علیه نیست، قابل تفکر نیست.

 ما نیست.ادراک 
طور افراد مختلف در آنجا برحسب مراتبی که دارند و برحسب آن درجات و سعه و همین

در همان جا حضور  ؛گیرندشود در آنجا قرار میپیدا می آنها شان برایوجودی که به واسطه معرفت
و به شهود و به احساس که کنند نه به چشم، بلکه به وجدان کنند و مشاهده میاس میحضرت را احس

احساس  در آن مرتبهیک حقیقتی است باالتر از دیدن و رویت ظاهر، خود نفس وجود آن حضرت را 
 کنند.می

که هر کسی را در هر  ،السالمکرانی است والیت امام علیهینکه یک اقیانوس بیو این نیست جز ا
کند. حضرت کند و در درون خودش محو میکند و فانی میهست در درون خودش هضم می کهای رتبه

د، تا اینکه آن پاسخ ما را ببینی و خواهند بفرمایند یک قدم از تو به سمت ما برداشته بشودر اینجا می
 ،کنیدسر و تهی را شما مشاهده مییانوس بیوقتی یک اق کند.و برای ما فرقی نمی پاسخ ما را ادراک کنی

چه در این اقیانوس یک کشتی حرکت کند چه یک بلم حرکت کند چه تفاوتی دارد، دو تا بلم حرکت 
کشتی مثل یک پر اصال که . یک اقیانوسی است شودشود یا کم میکند مگر از آب اقیانوس اضافه می

 .گرفته است آنها راو هضم شده و  آمدهماند که در این فضا این پر کاه کاهی می
کردیم که آنها نسبت به مشاهده می ـ رضوان اهلل علیهم ـدر ارتباط با بزرگان  ماو این مطلب را 

آمدند پیش آنها در بعضی از شاگردانشان وقتی که می اگردانشان یک همچنین وضعی داشتند.ش
این ما خیلی مثل اینکه مقام و موقعیت دارد ما آمدیم اینجا، آمدیم  ما!ما!  تصورشان این بود که ما آمدیم،

در این بیت، آمدیم در این مجلس، این آقا فرض کنید که ده تا شاگرد داشت االن شده یازده تا، یازدهمی 
 است. آن ده تا به یک طرف این یازدهمی به یک طرف. لٍفکأ چه یازدهمی و چه حسابی دارد. واحٌد

دیدیم و حاالتشان را ما اینها را می ـ کنمـ اینها را برای شوخی عرض نمی ها! دیدماینها را میمن 
ی تکردیم، تصورات و توهماو برای خود تصوراتی می کردیمیم و در درون اینها سیر میکردمشاهده می
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 برای خودمان داشتیم.
هلل خدا به همه ما توفیق بدهد که ءاشاان یک وقتی یکی از اینها خدا حفظش کند االن هم است

گفت که می بود گذشت. تنبه و توجه طی کنیم، حاال هر چه بتوانیم خالصه این باقی عمرمان را با
برم چون فوت کرده و مدتی شاگرد مرحوم آقا بود و صحبت یک شخصی بود از بزرگان حاال اسم نمی

ه یک گفت که برای این مکتب همین بس کمن مییک دفعه به  و ... آمدپیش ایشان می هر هفته
در اینجا و خالصه این پذیرفته و تسلیم شده و خالصه در اینجا پا آید همچنین شخصیتی دارد می

بود  ،ندککه اینها بود و نبودشان که تفاوتی نمی ـ بردهایی مییک اسم ـ گذاشته، نه آقای فالن و فالنی
آمدن این ارزش و بها داده به این مکتب و به ]بگویم که[ رودربایستی خالصه بی نبودشان یکی است.

ک نگاه بله چه ما یک قدری در احوال او نظاره کردیم و ی سه و بیت و خالصه دستگاه و اینها.این مدر
را  و اگر منتسب نبودم من به این بیت پاسخ او در او انداختیم و چیزی نگفتیم. عرض کنم عاقل اندر...

 ارزش ندارد، پر کاهی ارزش ندارد.پر کاهی در اینجا  ،دادم که هزار مانند اینمی
ه اینکه بیاییم اینجا شود، ناگر ارزشی داشته باشیم از صدقه سر این درگاه است که برای ما پیدا می

مگر اینجا  .شودپیدا  مکتبی را ببرند که ارزشش با آمدن این و آن بخواهد آن ِرشومرده  ارزش بدهیم.
دانم سر خیابان پارچه سر کوچه پارچه بزنند و نمی ،آقا بفرمایید ،هیئت است عزیز من؟ آقا بفرمایید

هزار مانند او باید  ؟!ها چیستاین حرف خدا بیایید آقا مجلس ما شرکت کنید فالن است.با ر تو ،بزنند
و گریه و ناله و زاری درآیند، تا نیم نگاهی از آن طرف  ابتهالو  التجاءو گدایی و التماس و  دریوزگیبه 

، حاال آمدهنیامده بود و کی گفته که اوال این  !بر اینها شود. حقانیت این مکتب به این است که این آمده؟
بقیه چیزهایش که ارزش ندارد  ،ارزش دارد رمان مقدار که آمده به همان مقدابر فرض هم که آمده به ه

 وار است، ضبط صوت است، فایل است.ن بقیه چیزهایش
ناُاوُماُفرماید این خیلی کالم امام سجاد عجیب است، حضرت می ... ای که پیدا کردهآن جوهره

، اصال من کی هستم اینجا من کی هستم در این دستگاه تو که حاال بخواهم عرض یاُربُوُماُخطری
 شود؟ کم می چه تو با نبخشیدنت ؟ستماصال من کی ه ؟اندام کنم که خدایا من را ببخش، نبخش
بینیم، کنم، این مسائلی که ما در این عالم میکنم از دوستان میمن یک سوالی االن از رفقا می

 ،بینیم این مقداری را که دیدیم و مورد مشاهده ماستهایی که میبینیم، پدیدهمطالبی که در این عالم می
همین مقداری که فعال در مشاهده  آن را ببین چه خبره! ببین چه خبر است، یماهندیدکه  را آن مقداری

کنیم خب با توجه به ماست در عالم ماده، در همین آسمان و زمین، این مسائلی که داریم مشاهده می
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این کار خداست دیگر، دانیم است خب از آن طرف هم می عجیبچقدر برای ما  همامثالو مسائل جدید 
 بروز داده، ظهور داده.خلق کرده، خدا اینها را به وجود آورده، خدا از وجود خودش اینها را  اخدا اینها ر

گیرد قبل از اینکه شما ببینید که این چه نوشته مثل یک خطاطی که نشسته و قلم به دست می
روش فکه االن نشسته خطاط است یا فرض کنید سبزی دانید اینندارید، اصال نمیاطالعی از ضمیر او 

غل را دارد، اما یا اینکه فرض بکنید که فالن ش .تهدانید کاغذ دست گرففقط همین می ،دانیدنمی ،است
دارد  چیه، این کیست؟ چهعجب این ، آنجا! آوردزند در مرکب و بر صفحه کاغذ میوقتی قلم را می

عادی  نه آن کسی که ،فهمدفهمد این را؟ آن کسی که خودش خطاط است میتازه کی می ؟نویسدمی
ی که خطاط کس اما آن چقدر قشنگ است، خط قشنگی است.گوید می است که عادیکسی  است. آن
نداشتم، نگاه  او آقا من این را تا حاال ندیده بودم، نشناخته بودم، اطالعی از ؟گوید این کیستاست می

گویید این دیگر کند دیگر میه میسیاه مشق ک ،نویسدمی را کهدوم خط  ،کنددارد چه می !کن چه کرده
 اصال کوالک کرده واقعا کوالک کرده.

 ،خدا بیامرزدش ،رفتیممیالس مرحوم میرخانی کبه من یادم است خدا رحمت کند ما وقتی که 
غیر از یک نفر که ها شان تابحال نیامده یعنی در خطاطدو تا برادر بودند هر دو واقعا به نظر من مثل

میرعماد  مثل دندوگرنه اینهایی که تابحال آم است [استادتر]اینها او از  باشد رضا کلهرغالماحتماال میرزا 
آن موقع بیست و دو سه  ،دادما می وقتی که سرمشق به .بودند [استادتر] اینها خیلی از آن نه بابا! ...و

خدای نکرده یک حاال پیر شدیم، جوانتر از حاال بودیم یک وقت نگویید  ، جوان بودیم یعنیسالمان بود
 وقت نگوید...

خب بیاورید ببینم دفترهایتان را بیاورید گفتند[ ]میآمدیم منزل مرحوم آقا بودند ما وقتی می
طور به این نگاه کردند یک دفعه یادم است یک ربع همینببینم، این مرحوم آقا این سرمشق را که نگاه می

را خب آن  .، اعجاز استاین خط اعجاز است :آخر گفتند کهیک ربع! داشتند، کردند و چشم برنمیمی
خط خوبی البته شان خوب بود، خود مرحوم آقا هم خط ،گوید مثال این چیستفهمد دیگر میخطاط می

 فهمد که این چه خبر است.د آن میکنیشناس هم بودند. توجه میداشتند و خط
همه  ،عالمزات ذات پروردگار است که در این ه برواین عوالمی که خداوند خلق کرده اینها هم

که از او چه خبر است،  قبلحاال بیایید ببینید آن عالم باالتر چه خبر است،  کنید.شما دارید مشاهده می
که آنها دیگر  ...تا اینکه برسد به آن عوالم الهوت و جبروت و استی اولنکنیم صحبت  آنبه راجعاصال 

شود؟ آن جلوه ای در ذهن شما ایجاد میمسألهتمام اینها را نگاه بکنید چه  .بر استدانیم چه خاصال نمی
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یتناهی پروردگار نسبت به بروز اسماء و صفاتش، درست؟ ردگار و عظمت پروردگار و قدرت الپرو
یعنی فقط خود خدا بماند بدون ظهور، یعنی بدون  .صفربشوند ا اراده کند همه اینها حاال یک مرتبه خد

کند؟ اینکه از او هیچ تراوشی و هیچ اثری و هیچ بروزی در این عالم شده باشد، برای خدا چه فرقی می
عدم، ماده بشود عدم، عالم مثال بشود  هیچ، صفر صفر صفر یعنی یک دفعه این عالم بشود عدم، عالم

دم همه اینها یک دفعه بشوند عدم، چطور اینکه از اول ع ،هوتال ،عالم ملکوت بشود عدم، جبروت
عرض او داشتند یا نداشتند؟  در وجوِد ،همپروردگار تراز با هم ،المبودند مگر نبودند؟ آیا این عو

آن وقت در آنجا دو وجود اصیل و دو وجود قدیم  شد شرک و کفر.گر داشتند که خب مینداشتند ا
 .معلوم استهم خودش را دارد و بطالنش  فاسد الیتخب  که شدمی

ای نبود نشانه رسم بود و هیچ اثری نبود و هیچ اسم و ال و بسیط که در آن عالم ال بحتآن وجود 
در آن بود و ـ در آن مرتبه نه در آن عالم، حق بود و هیچ بروزی در آن موقع ن بلکه همان وجود بالصرافة

گونه از اسم و از صفت و از فعل پروردگار نبود که از او تعبیر به همان در آن مرتبه هیچ ـ عالم غلط است
ری و چه وهنی برای خدا وقتی که نبود چه نقصانی و چه انکسا .شودمی عماء و عالم هو هویتمقام 

نبود، در معیت قبال خدا خدا بود و هیچ چیزی با خدا نبود در  1،ءیشهُکانُاهللُوُملُیکنُمع بود؟ هیچی!
 .و بسیط و چیز دیگری که عنوان شیء بر او منطبق بشود تحقق نداشت خدا نبود فقط او بود و بحت

 درست شد؟
مثل جنینی که ناقص  ؟کند؟ خدا در آن موقع ناقص بودخب آیا این داللت بر نقصان خدا می

 مثل یک درختی که فرض شود خدا هم آن موقع ناقص بود؟ یا مثالاست کم کم در شکم مادر کامل می
یا  ؟کنید که باید به چهار پنج متری برسد فعال هنوز در دو متری است باید سه متر دیگر ارتفاع پیدا کند

اش هنوز ناقص خواهد بیاید بیرون مراحل اولیهمثل فرض کنید که یک ماشین که از یک کارخانه می
طوری بود خدا؟ یا اینکه نه پروردگار یگر، اینشود و چیزهای داست تا وقتی از آن خط تولید خارج می

آید این خط را آن خطاطی که می ؟هیچ تفاوتی نکرده و االن همان استدر همان موقع همانی بود که 
، گوییمما می را "جب خطاطیع"این گوییم عجب خطاطی است شود؟ میبه او اضافه می چهنویسد می
 شوزن این خط قبل از نوشتِن کشیدمی روی ترازواو را اگر  .او همان است !اضافه شد؟ هیچی چه او به

اضافه  او وی ترازو همان است، یک گرم هم بهاالن هم برود ر ،بودهشتاد و سه کیلو و سیصد گرم 

                                           
 .191ص  ،روح مجرد ـ1
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شود همانی که هست، ضافه نمیکه نوشته چیزی ا اضافه. بر این کسی شود و نهشود نه کم مینمی
همان است ما  هست، او مان میزان از اطالع و ادراک و خصوصیاتی که درهمانی که در درونش است، ه

 ؟این چه حالتی دارد" ، "!؟این دیگر کیست"، "!عجب خطاطی است" :گوییمما می "عجب!" :گوییممی
بروز او و اثر او  او همان است. ،شودچیزی اضافه نمی گوییم، در اوما داریم می ؟"این چه استادی است

 ،نه اضافه کند وکند چیزی از او نه کم میکند، ما را بر یک حقیقتی مطلع میو ظهور او به او اضافه نمی
یک کاغذی را برداشته و یک خطی را نوشته، تابلویی را برداشته و یک نقشی را در آن تابلو  هیچی.

 نقاشی کرده. 
 .کسانی بودند ،هایی بودند! نقاشی بوداصال یک چیز عجیب کشیدندرا که میبعضی از این تابلوها 

 ب، بعد جلوی دردعوت کرده بود منزلش به شاه را نیناصر الد ،گویند یک وقت کمال الملکمی
گویند ، میبود دستش یک نیزهو در فریقایی کشیده بود های آاز این غالم سیاهنفر س یک ورودی عک

ورودی که اعلی  باین هم قشنگ گذاشته بود جلوی درـ را باز کرده بود  بناصر الدین شاه وقتی در
ترسو  ،ترسندقدر میها ایناعلی حضرت دانم چرا، نمی...خواهند تشریف بیاورندرت وقتی میحض

البته خب حقش  خواهد با نیزه بزندش.ید بیرون و ترسید که مییک دفعه پر []ناصرالدین شاهـ  !هستند
بیند یک ب ،طرفطرف و آناین !هفت هشت ده هزار تا را !ها را بفرستد جلوتراین بود که اول آن گماشته

طوری شاه که نباید همینناصرالدین !شاه است دیگررالدینخب به هر حال ناص .ها و فالندفعه از نقاشی
  !توانند راه بروندنمی !شوداینها تنها بخواهند بروند اصال نمی !برودکبکبه  باید با !برود

وقتی چشمش افتاده بود به این غالم سیاه پریده بود بیرون، گفته بودند این نقاشی  وگویند امی
قدر این چهره مجسم بود، یعنی این قدر نترس.بیا تو این ،هنوز عزرائیل سراغت نیامده !است نترس بابا

خواهد میاست دستش  درای که با آن نیزه ه بودقدر این واضح بود که خیال کردقدر طبیعی بود، ایناین
  حمله کند.

این اعجابی که برای این  ،این هنری که االن دارد ]هنرمندی[ چنینهمنقاشی و یک  چنینهمیک 
یک اثر  !بله هست. او شد یک نقصانی درهنر است هیچ چیزی به او اضافه نکرده، که اگر این را نِک

خارج از  کندشود، ایجاد مییزی اضافه نمیآورد، به خودش چخودش را به وجود می تکاملی از
کند از درون خودش و از اثر خودش این خودش، خارج از وجود خودش یک همچنین اثری را ایجاد می

در  ،بودحاال این یک اثر  ،کندتفاوت می مسألهکه البته خب در مورد پروردگار  .کندرا ایجاد خارجی می
نه اینکه  ،کندکند و صورت پیدا میاهیت و شکل پیدا میممورد پروردگار نفس همان وجود است که 
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 باشد.  بینونیتیای باشد و خروجی باشد و تفاوتی باشد و فاصله
که  کسی ،گوییم رسول خدا، رسول خدا خاتم پیغمبرانآن وقت در یک همچنین موقعیتی ما می

حضرت عیسی  ؛شودمی به اشاره او چه ،شودعالم به انگشت او چه میکه تمام کند، کسی شق القمر می
مرده زنده  :شودمی [گرد]ن چنااین چشمهایمان آن !عجب !کند، عجبمیکند مرده زنده یک اشاره می

... کندکند، خلق میکند ایجاد مینده میمرده ز! حاال غیر از اینکه کرد بابا

یا وقتی شما نگاه  وُاذُختلقگوییم که می کنی. اینخلق می کند، اصال توخلق می ﴾111 ﴿المائدة،...
تد ایسماه در جای خود مینصف یک  ،کندو ماه را دو نصف می کندبینید اشاره میکنید میبه پیغمبر می

کند و از درون آید نزول میکند و بعد میمرتبه دور کعبه طواف می کند و هفتو نصف دیگر حرکت می
این را همه نقل کردند،  ،چسبدرود دوباره به آن نصف خودش میکند و میروج میلباس رسول خدا ع

رسول خدا در این  ّمبینند رفت در این ُکآید به زمین و همه می؟ که این نیمه دوم ماه میقضیه چیستاین 
 ...چند سانت است ده سانت است ؟آستین و از آستین دوباره رفت باال این آستین مگر چقدر است

این  درک کنیم چون شایدنمیاصال صحبت این یک تکه  راجع به ماه چقدر است؟ حاال ماف کره نص
حتی گفتند که آمد  ،آن را که دیگر همه دیدند ...اولش که نصفقسمت ، همان خیلی مشکل باشد مسأله

بودند. آمد و چرخید  هایبیابان بودند و جزو این کاروان ، دربه سمت زمین آن افرادی که در خارج بودند
 ﴿القمر، آیه قرآن هم داریم دیگر ...رفت به آن نیمه دیگر ،دوراز و بعد هفت 

که ما این ]این کار را کرد[ بینیم رسول خداکنیم میمی ما نگاه .دیدندهم همه هم دیدند، مشرکین  ﴾1
 زند پشت سر ما،رسول خدا همانجا یواش می ،این کار را کردکنیم به اینکه رسول خدا داریم نگاه می

یواش  کند من وسیله هستم.این کار را مینگاه کن که دارد آنجا  گوید به من نگاه نکنی، به آن کسیمی
کنم تو به من گوید من که االن دارم این کار را میمی گوید.را، یعنی در دل ما می مسألهدر گوش ما این 

تو نگاه نکن به این اشاره من، تو نگاه  ،رسول خدا آمدم تو را از خودم به او حرکت بدهم مِن نگاه نکن،
ستم؟ نکن به اینکه من اراده کردم، نگاه کن که او اراده کرده اگر او اراده کرده پس من در اینجا چه کاره ه

رگان طریق همه برای این بوده تمام هدف انبیاء و اولیا و ائمه و عرفا و بز ای نیستم.هیچ، دیگر من کاره
 د و منتقل به آن مبدا و آن اصل و حقیقتشنکنیم بگیرکه این دید ظاهر را که ما داریم به پایین نگاه می

  ند.نبک
ای از آقای حداد تعریف یک قضیهـ رضوان اهلل علیه ـ یک دفعه در جایی بودیم مرحوم آقا 

داشتند برای دوستانشان و رفته بودند و مراجعت کردند که البته در یکی از همین سفرهایی که  کردندمی
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غیرعادی  مسألهقدر که یک نگفتند و همینرا  اتشیخصوصای در آنجا اتفاق افتاد و گفتند یک قضیهمی
محال بود یعنی  ،بود ممتنعای که مسألهبود که توسط مرحوم آقای حداد این ظهور پیدا کرده بود و یک 

یعنی اصال امکان نداشت که این بخواهد  ،محال بود بود، مستحیلبه حسب ظاهر وجودش و تحققش 
 یعنی با توجه به شرایط عادی نه محال عقلی.

در اینجا نشسته  از آن اشخاصی که تعدادیوقتی که این انجام شد یک مرتبه یک حالتی در یک 
ری انجام بدهید؟ توانید یک همچنین کایعنی شما می سبحان اهلل! :که یک دفعه گفت بودند پیش آمد

توبه کن، مگر من کردم این کار را که  ،استغفار کن !ساکت شو :گفتندبرآشفتند  آقای حداد !سبحان اهلل
و خطاب کردند مگر من این کار را انجام دادم که داری به  دهی؟ یعنی برآشفتنده من نسبت میداری ب

کار از خارق عادت هم آن  ،خب کار خیلی غریبی بوده ؟!گویی سبحان اهللمیو دهی من نسبت می
خجالت  برافروخته شد و گفتند استغفار کن!شان صورت ،تر بوده حتی، و رگهایشان قرمز شدطرف

 چه کن، مگر من کردم؟! ،بکش! چه کن
و تو را گول زد، و  تو را فریفت مسألهگویند چرا این می گویند.گویند، راست دارند مینمی دروغ

اقعیت را از دیدگان تو پنهان کرد؟ چرا تو را از آن ادراک واقع و ادراک حقیقت به ظاهر تنزل داد و آن و
مام ش و تمام آرزویش و تالسالم تمام همتش و تمام قدرتعلیهکنی؟ امیرالمومنین نگاه نمی به آن واقعیت

خدا علی را  ؟کار کند چهخب  ]سوق بدهد[ از توجه به خود به آن طرف اش این بود که مردم راامنیه
شوند؟ یکی می افراد چه تبعابخواهی نخواهی همین است، خب  ،علی خلق کرده، با این خصوصیت

رود، یکی از طرف مییکی این ،رودطرف میدانم فرض بکنید که آنود یکی نمیشهی میرود علی الّلمی
دهد که علی دارد این کار را انجام میکنی به اینطرف، خب چرا نگاه نمیافتد یکی از آنطرف میاین

چشم و توجه هی اوست،  بشری نیست، این ظهور ظهوِر او نیست، این دست دسِت این دست دسِت
 بیند.آید اینجا را میآید به ظاهر و هی مییم

که شما خود را شیعه من  ! ای مردمای مردم :خواهد بفرمایددر اینجا میالسالم علیهامام سجاد 
ور دارم ه جببینید من چـ  امام چهارم ،امام سجاد هستیم دیگرما شیعه کی هستیم؟ ما شیعه  ـ دانیدمی

ارم را چطور د دهم، واقعیتدهم، معرفت را چطور دارم در اختیار شما قرار میحقیقت را به شما یاد می
فتد یک ریسمان را اای که در مدینه خواست اتفاق بیامام سجاد که در آن قضیه که مِن نمایانم.به شما می

گیرم امام سجاد وقتی که در پیشگاه خدا قرار می یک حرکت دادم تمام زمین و زمان به لرزه درآمد، مِن
، خدایا من وُماُاناُیاُربُوُماُخطریگویم خواهم به شما ارتباط بین خلق و بین خدا را بنمایانم میمی
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امام سجاد  بینیم، میکنیماصال چه جایگاهی در اینجا دارم؟ چه جایگاهی دارم؟ خب وقتی ما نگاه می
را بگیرید از امام سجاد آن والیت را، السالم هیعلشما آن امامت امام سجاد  د.نگویراست میالسالم هیعل

بین مظهر، و  بین مبدأ و بین ظهور و ،واسطیه بین خالقطیه و یعنی رابآن امامت را، آن خصوصیت ربطیه 
 ،شود یکی از افراد دیگر؟ میشود چها بگیرید این امام سجاد میآن بین خالق و بین مخلوق آن را شم

 دهید این امام است؟شما االن نگاه به یک امام سجاد بکنید تشخیص می
آمدند در منزلشان خدمت مرحوم آقای حداد میآمدند خدمت مرحوم آقا، افرادی که می

شان، چه تصوری از ایشان داشتند؟ به به به چه سید بزرگواری خوردند سر سفرهنشستند غذا میمی
گفتند دیگر می .چقدر مودب است چقدر خوش اخالق است ؟!غیر از این بود همین، سید بزرگواری،

چقدر این با افراد با همه به خوبی  ودب است!شنیدیم چقدر خوش اخالق است! چقدر مخب ما می
اش به روی همه باز است. کند، در خانهراند، همه را دعوت میکند، کسی را از خودش نمیبرخورد می

آمد همان عمامه آقای حداد را طور بود دیگر. بیش از این چقدر فهم داشتند؟ یعنی اگر یک نفر میاین
و از نظر اخالق و رفتار  پوشیدپوشید، آن عبا را هم میمیهم را گذاشت آن قبای ایشان سرش می

 یفرقهیچ  !گذاشتند؟ هیچیمردم چه فرقی می ،خواست کپی ایشان قرار بدهدخودش را می
 گذاشتند.هیچ تفاوتی نمی ،گذاشتندیمن

در  برده بودندشخصی را یک  .خندمان گرفت، کردیمای را مشاهده مییک وقتی ما یک قضیه
های سابق، بعد آن همان زمان در ،کندبعد یک بنده خدایی خالصه در یک زندانی فوت می ،یک جایی

دانم یکی از اقوامش و اینها بعد افراد نمی کرده بودند و آنجا گذاشته بودند. اش و اینها را درستقیافه
بعد  .کردند، چه میکردندمیطور این اتاق این ینجا، اینجا این، اداد اینجا اینرفته بود داشت توضیح می

پالستیک بود  ،دانمد کائوچو بود نمی،نبود خدایی که آنجا تمثالش را درست کرد رفت سراغ این بنده
کرد ارم، بعد رفته بود و نشسته بود و گریه میدرست کرده بودند که من اطالعی نداز پالستیک  ،دیگر
، ...کرد برای اینکه این مثال با اینکه پالستیک استطور گریه میهای های همین او را گرفته بود!یعنی 

کند چون گریه کن، این پالستیک را گرفته دارد گریه میو حاال بایست یک کنار  ؟چرا این را گرفتی
 فرمایید؟از بین رفته و فالن و این چیزها. توجه مییک کسی است که حاال قبال تمثال 

یعنی واقعا یک نفر بیاید همین کار را انجام بدهد،  یگر.اینها چیست؟ اینها عالم توهم است د
 اشو عمامه حاال اگر شیخ هم باشد ]بزرگواری[ چه سید !؟ ابدا...همین طرز صحبت کند ما چقدر

ام بودنش ست، بین سیادت و بین عدار اگوییم بابا این شیخ عمامهمی [ی]بزرگوار چه سید ]سفید باشد[
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که گذاریم، یکی عمامه سیاه داشته باشد یا سبز حاال دیگر آن تو چه خبر است ما هم ما فرق نمی
فروشند یک سیادت را می عمامه گویندسامرا هستند می [خدام]حاال این واقعا مثل این  ،دانیمنمی

گذارد سرش و کاله می کنند، آن کاله راساعت دو ساعت اینهایی که در حرم هستند این کارها را می
تقسیم کنند  اش را بده وسیادت و صد تومان و دویست تومان خالصه یک ساعت اینجا بایست و داللی

است چه  مسألهما غیر از اینکه یک مقدار همین ظاهر برای ما نمایانگر یک  فهمیم ما؟خب چه می ...و
 است.همین هم ن مطلب ای نداریم. یکنیم؟ هیچ، ادراک دیگریچه چیزی ادراک م ؟فهمیممی

آمدیم آن امامت را گرفتیم، شد یک فرد عادی، یک فرد معمولی السالم علیهامام سجاد  از اگر
کند در کوچه و بازار و خیابان همین کارهایی را انجام یعنی مثل یک فرد عادی مثل سایر افراد حرکت می

دید؟ اینها دهیم توجه فرموما داریم انجام میدهد که دهیم، همین رفتاری انجام میدهد که ما انجام میمی
 .گوینداصال این سلوک یعنی همین این، سلوک عقالنی به این دارند می خیلی مسائل دقیقی است ها!

 برد.است که انسان را جلو می مسألهاین اصال همین 
را عرض کردم و عرض  مسألهچند شب پیش که مشهد مشرف بودم در آن مجلس رفقا این  در

ان باالتر شما از امام زم ... السالمکردم که خیلی تفاوت است بین اینکه ما یک مطلب را از امام زمان علیه
حرفش دیگر تمام است، کالم امام  باالتر نیست، از امام زمان که دیگر کسی کسی را سراغ دارید؟ نه!

ی فالن شما برو این عمل را انجام السالم در اینجا نشسته باشد و بگوید آقادستور امام دیگر، امام علیه
م بشنود خب باید برود از اما یدستورانسان دهیم دیگر، وقتی بده این کار را باید بکنی خب انجام می

گفتم اگر انسان پیش از اینکه امام به او بگوید که این عمل را انجام بده خودش بفهمد این  انجام بدهد.
شنود و بعد برود د مقابل اثرش بیشتر است از اینکه از امام بعمل مورد رضای امام است انجام بدهد ص

 انجام بدهد. چرا؟
رسد که کند با عقلش، با ضمیرش، به این نتیجه میچون در وقتی که انسان خودش احساس می

السالم است، اینجا با باطن و با آن حقیقت باطنی خودش بدون رضای امام علیه و مورد یممضاین عمل 
 شود؛و این فعل از او صادر میهای ظاهری این عمل دخالت ظاهر و بدون دخالت و جمع شدن جاذبه

دهد بسیار بسیار بیشتر است از و تاثیری که دارد و عبوری که این را می این عمل آن برندگی که دارد
نجا حضور دارند حضرت در ای ! یا حجة بن الحسن!یابن الحسن !بگوییم یا بقیة اهللاینکه ما نگاه بکنیم 

برو این کار را انجام بده، اینجا چیزهای  ،برو این عمل را انجام بده ؟فرماییدمی عرض ارادت کنیم چه
نها آمده در و ای مسألهعمامه و آن هیکل و آن  ینجا امام زمان بودن و دیدن و آندیگر آمده دخالت کرده، ا
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اینجا همراه شده، گرچه در اینجا هم باید انسان انجام دهد البته اگر نداند که خب نداند، صحبت در 
گویند برو بکن، یا انجام نده را اگر خدمت حضرت برسند هم می، بداند این عمل آنجاست که بداند

است آنجا باید فقط طبق شته باشیم خب مسلم اال اگر شک داکنیم ودراین فرض ما داریم صحبت می
. این خیلی اثر بیشتری دارد، چون دیگر در اینجا ظاهر نیامده تاثیر بگذارد، عمل کنیم السالمنظر امام علیه

 تاثیر بگذارد. همین دیدن ظاهر نیامده
السالم چه مسائلی هست در آخر الزمان یلی مسائل هست، کلمات ائمه علیهملذا دراینجا خ

چه مراتبی دارند، علتش این است که اینها ندیدند و با همان باطن خودشان و با عقل  ،آیندکسانی می
د همه اینها خب باالخره همین کننخودشان و با همان یافته خودشان بدون توجه به ظاهر حرکت می

 شود.ن شرایطی برای انسان پیدا میکه این قدرت و این صالبت و این استقامت در یک همچنی است؛
کند چه تفاوتی؟ یعنی ما اگر آن امامت و این امام سجاد بدون این قضیه چه فرقی با بقیه مردم می حاال

وُفرماید که السالم که در اینجا میشود یکی از افراد دیگر. پس امام علیهوالیت را از حضرت بگیریم، می
 چه موقعیتی ؟م چیستارزش ؟اهمیتم چیست ؟ینجا کی هستممن در ا ، خدایاماُاناُیاُربُوُماُخطری

 مالگوید آن والیتی را که من دارم این والیت می گوید.خب حضرت راست دارد می ؟دارم من در اینجا
گیری، این میاز دهی گیری، به این میدهی میمیمن نیست،  مالتوست، این والیت 

دهی میسلطنت را به این  ﴾62 ،عمران﴿ا ل
کردیم یک ندیدیم ما؟ ما در آن زمانی که بودیم که همان زمان شاه مگر باور می گیری،سلطنت را می

این دودمان به آمد. یک مرتبه چطور آمد و روزی اینها سلطنت را از دست بدهند، اصال به ذهنمان نمی
شان بسته بود، توانستند در آن موقع انجام بدهند و ندادند، دستهم ریخت و پیچید و هزار و یک کار می

بندد، مسائل بندد، دستها را میآن اراده حق بیاید فکرها را می ،وقتی اراده بیاید از آنجا .فکرشان بسته بود
ورد که اصال خواهی نخواهی انسان به یک سمت و سوی دیگری حرکت آرا به شکلی درمی و جریانات

نه آقا ...، شد مگر من اینجوری نگفتم، آقا من به تو این را گفتم تو چرا جوریاینگوید چرا کند، میمی
که یک مطلب را به  ش یقین داردافتد انسان در حساب خودگفتی، گاهی اوقات هم اتفاق می تو این را

آقا شما این را گفتی، اینجا دیگر آدم  .بیند یک چیز دیگر از آب درآمدیک دفعه میو  ن کس گفتهفال
خود انسان هم خیلی افتد حتی برای چیز دیگر است خیلی اتفاق می قضیه معلوم است یک کهگوید می

 ﴾62 ،عمران﴿ا ل... ...آید ولی وقتی اراده می ؟کردیممگر ما باور می افتد.اتفاق می

، هیچ کس هیچ کاری هم متوانیمی م، بخواهیمپیچانیبه یک شب همه طومار را به هم می مبخواهی
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اگر یک  ،از آن بدتر برای آن جریان عراق و صدام بود دهد.جام بدهد هیچ کاری انجام نمیتواند اننمی
گفتیم صال مید که اهم نبود، این دیگر جانوری بوآن در میلیون احتمال سرنگونی شاه بود راجع به صدام 

 ،این یعنی یک چیز عجیبی بود یعنی واقعا خیلی عجیب بود آید؟!اصال مگر جبرئیل از پس او برمی
 جاذبه و پر نظیر بود، خیلی نفس قوی و پرخیلی. از نظر قدرت روحی و قدرت نفسی واقعا از افراد کم

 ...منتهی در قساوت و در ظلمت و در کدورت و ،تاثیر

 ؛او را بپیچد پرورگار نزول پیدا بکند و طومار قهارولی وقتی قرار شد که از باال بیاید و آن اسم 
بلند شدند نگاه کردند تمام مسائل حل شد، تمام مسائل. صبح  نشد. یک شبدیگر هیچ چیزی مانع 

شد؟  ها چه شد؟ تدبیرها چهچه شد؟ نقشه .ستند و گرفتند و تمام شد و رفتجا پر هدیدند همه 
کردند و از شنیدم تحلیل میدر رادیوها ما می ،طرفطرف و آننشستند اینها چه شد؟ میبندیتقسیم

کردند. چقدر ما یت میاینکه این آمده تدبیری کرده که در مقابل آن دول دیگر بتواند بایستد اظهار رضا
من خودم  !د که بلهگفتناینها همش به خاطر چیست؟ می !چقدر واقع ساده هستیم ساده هستیم!

شنیدم، بله ایشان آمده و سه قسمت کرده و بسیار تقسیم جالبی، یک قسمت را به یکی داده و یک می
بابا جان یک خرده  تواند این مقاومت کند و چه کند.یهر کدام اینها جدا و بسیار م ،قسمت را به یکی

خرش به یک شب آقاجان اول و آ ؟ندیشیمل بیطور مانند اطفاتا کی ما همین کنید، آخراینجا را درست 
هم پایین همه اینها به هم پیچید و رفت و تمام شد و معلوم نشد خود و هم وسط و یک شب، هم آن باال 

چرا؟ چون ما داریم از پایین به  و چه کردند. این جناب کجا در رفت آخرش رفتند از چاه کشیدند بیرون
کنیم آن نمینها این کار را کردند، هیچ نگاه مان به پایین است، ایکنیم نه از باال، هی چشممطلب نگاه می

طرف زنیم اینپیچیم حرف میلذا هی میکند، آن باال چه خبر است؟ به آنجا توجه نداریم، چه می
شد، خب بابا از اول  ! چهها !گویند هاوقتی یک دفعه به هم پیچید همه می ،کنیمطرف میکنیم آنمی
جور دیگری شد، هاج و واج بشوی، هیچ  مسألهقدر الزم نبود به یک راه دیگر بروی تا وقتی که این

 فهمیدی شما خبر نداشتی.بوده شما نمی جوراینطوری نشد، تقدیر 
ُتشاء ُملکُممن ُتنزع ، االن هم همین است، رفقا ما نباید گول این ظواهر را بخوریم، توجه و

و  گیرد، امانت را دو روز در دست مند و از هر کس بخواهد پس میدهکردید؟ به هر کس بخواهد می
کنیم، امروز نفسی باقی است، نشستیم دور هم برای هم صحبت می گیرد.سپارد فردا پس میشما می

ید؟ فردا معلوم نیست چه خواهد شد، توجه کرد کنیم؛خندیم، توجه میمی ،دهیممی گوییم، گوشمی
طوری که بزرگان گفتند دم را باید غنیمت شمرد، فعال که پس همان هد شد.فردا معلوم نیست چه خوا
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 ردا کسی اطالع ندارد و خبر ندارد.رود فعال را باید غنیمت شمرد وگرنه از فآید و مینفسی می
شنوید و می بینیدم آنچه را که شما از من میفرماید تمافرماید، میالسالم هم همین را میامام علیه

و باید نگاه کنید به اینکه ببینید آن حقیقت و اصل و ریشه و  کنید، همه اینها صفر استمی احساسو 
لذا حضرت عرضه  در چیست، آن در جای دیگر است.منبع و سرچشمه این مطالب چیست که آن 

اول  ،گویم برای خود حضرت نیستنمی ها! ، اینها همه برای ماستوُماُاناُیاُربدارد به پروردگار می
گویند شما که شیعیان دهند میگویند، ولی دارند حضرت به ما یاد میحضرت برای خودشان دارند می

اموزیم، کالم امام را ما باید از کی بیاموزیم؟ ما باید از امام بی ،من هستید شما که باید از من بیاموزید
طوری فقط صحبت نه اینکه همینمل کنیم و بعد به کار ببندیم تا روی آن فکر کنیم، آن یبگیریم رو

 به کار ببندیم. ،کنیم
بدانید که وضعیت این است، منی که امام سجادتان هستم، منی که تمام عالم در دست من است، 
منی که واسطه بین خدا و خلق هستم، منی که تمام عوالم به اراده و والیت من در حرکت و در تکاپو و 

ودم را و واقعیت خودم را نسبت به نظام عالم که همان وجود من نسبت خ ،رشد و در تکامل استدر 
من که امام هستم  ید.دیگر شما خودتان حساب خودتان را برس ،بینمطور دارم میپروردگار است این

کران تو من ریای بیخدایا من کی هستم این وسط؟ در این د خطری،ُوُماُاناُیاُربُوُماگویم دارم می
 .یمهست نقشی دارم، چه اهمیتی دارم؟ خب ما هم همین، ما هم همینچه چه کاره هستم و 

یک وقتی در زمان مرحوم آقا ما در یک همچنین فکرها و تصوراتی بودیم، یعنی آن زمانی که 
مرحوم آقای حداد در قید حیات بودند مطلب برای ما یک جوری بود یک قسمی بود که مثال فرض کنید 

ط منحصر در وجود ایشان است و به وجود ایشان این ربط برقرار که انگار این حقیقت و واقعیت فق
گفتند. ها میچیزی بعضی چنینهمشود. یک است و با این و با قطع این ربط دیگر همه چیز تمام می

بعد ما دیدیم نه مرحوم آقای حداد به رحمت خدا رفتند و آب هم از آب تکان نخورد، مطلبی هم اتفاق 
آن فیض برقرار است، این عبد صالح آمد و به حسب ظاهر از این حیات مادی پر به چرا؟ چون  فتاد.نی

بینید و در یک مظهر دیگری همان بوده، لذا می اما فیض بوده، در یک ظهور دیگری عالم ملکوت کشید
 طوری ادامه داشت.تغییر نکرد همان

حدادی هم نیست دیگر فقط آقای  ... مسألهگفتیم نه دیگر این بعد در زمان مرحوم آقا می
وقتی که من در کنار ایشان  ،قابنده آن لحظات آخر حیات مرحوم آ و خیلی عجیب بود برای ...منحصر

 !به نظرم آمد پس همه چیز تمام شد یک مرتبه این ،نیست []عادیمطالب دیگر کردم بودم و احساس می
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همه  ،ایشان شدیعنی توجهی از  ،ایشان چیزی در نظرم آمد یک مرتبه یک احساسی از چنینهمتا یک 
خدا کجا بود؟ مثل اینکه آن قضیه اصال فراموش پس خدا کجا رفت؟ تا حاال  !چیز تمام شد یعنی چه؟

شده بود، نه خدایی نه امامی، نه چیزی فقط یعنی ما بودیم؟ یعنی ظاهرا پس خدا کجا رفت؟ مگر امام 
 آن حقیقت نیست؟نیست؟ مگر خدا نیست؟ مگر آن ربط نیست، مگر 

 در هر زمانی باید احساس کند.و در هر زمانی انسان باید همان حقیقت توحید را و ظهورش را 
ر خب البته آن مظهر تام داریم، غیر تام داریم، متکامل داریم، غیر متکامل داریم تا اینکه انسان از این ظاه

یعنی وقتی  سیر قرار بگیرد.که تمام این سیر و حرکت در تحت این م به آن باطن حرکت کند و سیر کند
دهد، این السالم قرار میعلیهدهد یعنی در این فضای والیی امام که انسان خود را در این مسیر قرار می

خواهد پیدا بکند آن صورت دیگر صورتی است که در اختیار انسان حاال هر صورتی که می است!
مهم این است که  ر در صورت دیگر.و روز دیگ یک صورت، فردا در صورت دیگر ز درنیست، امرو

انسان در این فضا هست یا نیست این مهم است، اگر در این فضا باشد و خود را در این فضا قرار دهد 
 و این لطف خدا شامل او خواهد شد.آنچه را که برای او مفید است به او خواهد رسید 

ی که در آنجا ابودم و یک مطلب در نظرم بود، که این مطلب را به عده چند شب پیش بنده جایی
خواهد اصال متوجه این قضیه نبودم که این مطلب بعد از فالن قضیه می عرض کنم.هستند اعالم کنم و 

خواستم نبودم، همین که می نطمتفد نه قبل، هیچ اصال فتاو جایش این است که بعد اتفاق بی دفتابیاتفاق 
ای که خواهم بگویم با توجه به این قضیهبگویم یک دفعه دیدم که عجب این مطلب را که االن من می

و این خالف است، یک خرده  نیست، جایش بعد از این است ینجاد خب جایش ااخواهد اتفاق بیفتمی
ا عوض کردم و آن اعالنی که کردم یک اعالنی نظرم ر همانجا بیشتر فکر کردم دیدم نه درست است.

 بی که به نظر بود که انجام بشود.کردم متاخر از آن مطل
گوییم امام رضا خودت بیا ، وقتی که ما مییقات چیست؟ از توفیقات والیت استخب این از توف

ظاهر قبا و عمامه به صورت السالم علیهحتما باید امام رضا  ،بفرما گویدمیآید دست ما را بگیر خب می
قدر ارزش برای تاثیر والیت قائل ، یعنی ما ایندر بزند و در خانه دیایببیاید بلند بشود و عبا بپوشد و 

خب پس  ؟داشخصوصیت بخاص و با یک قیافه و بصورت ظاهر و  نیستیم که حتما باید به شکل ظاهر
در اختیار امام  همین که شما خود را ؟کندیم تفاوت مردم چه هیا بقب ؟کنداین با بقیه مردم چه فرق می

دانم، من دانم، امام زمان من چیزی نمیمن چیزی نمیقرار دادید و گفتید که امام رضا السالم هیعلرضا 
ما با هر  شود کرد.یبا امام که شوخی نم ن چیزی حالیم نیست و راست هم گفتیمفهمم مچیزی نمی
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شود کرد. شوخی نمی !!امام حقیقی البته شود شوخی کنیم، بااین یکی نمی اشته باشیم بکسی شوخی دا
که باید  گویند آن چیزی راآیند به آدم میا هم میکنند؟ آنهکار میهآیند چوقتی که شوخی نداریم آنها می

 .انجام بشود
آن سرد  شوید، نسبت بهیک دفعه پشیمان میخواهید یک مطلبی را بگویید دیدید بعضی وقتها می

لی برای انصرافتان پیدا کی شما را منصرف کرد؟ هیچ عام ...نگفتیم هم نگفتیم، حاال بعدحاال  :شویدمی
گوش ما نه کسی آمد پیش ما، نه کسی که در  ،خب یکی باید به آدم بگوید آقا به این دلیل نکن کنید.نمی

شود وقتی د، حال عوض میدیدیم، یک دفعه اصال عوض شد حال عوض ش حرفی زد و نه مطلبی را ما
فتنش چه بینی عجب در گبعد می حاال ولش کن بگذار بعد! !هم نگفتی نه حاال نگفتی :حال عوض شد

کی حال شما را عوض کرد؟ کی این مطلب را در ذهن شما  مفاسدی بود، چقدر در گفتنش مفاسد بود.
 رد ، چرا؟ چون شما خودتان راردیگتغییر داد و کی شما را نسبت به این مطلب سرد کرد؟ از یک جای 

ماست  دانیم خودت بیا به جای ما هر چی به صالحن ما چیزی نمیگفتید که امام زما .اختیار قرار دادید
به ذهن ما بیاور انجام بده، وقتی حضرت از ما صداقت ببیند خب چرا نکند؟ خب او دیگر امام نیست، 

بازی، نه تظاهر، نه نه حقه ها! راهنمایی نکند؟ صداقت ببیندما را چرا  ببینداگر حضرت از ما صداقت 
امام کلکی، وقتی که ببیند خب صداقت، صدق، صفا، بی شود.وارد نمی هاریا، نه حضرت در آن حریم
 یعنی همین، امام یعنی همین.

نقطه نظر  السالم از اینوقتی ما به این نقطه رسیدیم که غیبت امام علیه السالم با ظهور امام علیه
که  شود،پیدا می خواهد بشود، یک چیزهایی آن موقع برای آدمتفاوتی ندارد آن موقع یک خبرهایی می

در زندان باشد السالم ماهیعلبن جعفر کند، چه موسی ظهور باشد فرق نمیدر  غیبت باشد یا چه امام در
و  در حصر باشند سامرادر م لسالاامهیعلکند، چه امام هادی و عسکری چه در مدینه باشد تفاوت نمی

کند وقتی که ما به این نقطه رسیدیم در اختیار و در مصاحبت با مردم باشند تفاوتی نمیو خارج در چه 
 دهد.آن جنبه حقیقی را نشان می ،دهدآن وقت کم کم مسائل جنبه واقعی را برای انسان نشان می

واقع و حقیقت والیت عارف و متصل بگرداند و تمام  هلل امیدواریم که خداوند ما را به حاّقءاشاان
 اعمال و کردار ما را براساس انطباق با آن حاق واقع خودش تقدیر بفرماید.
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