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یطانِ  ِمن   أعوُذبِاهلل جیم الشَّ  الرَّ
مح نِ  حیم بِسِم اهلل الرَّ  الرَّ

ّل   اهللُ  و صّلَّ   ُُم ّمد   القاسمسّیدنا و نبّیناأیب ع 
ّل   اللعنةو  الّطاهرین الّطیبنی و عّل آله  أمج عنی   أعداِئِهم ع 

ا ر   ا أ ن ا ی  بو  م  ط ِری ه  ا خ  قلِک  و  ضی بِف  نِ بِّ و  م  دَّ ف ت ص  َّ بِع  ّل  من چه  ،ای پروردگار من»؛ ِوک  ع 
از عقاب  ؟!را عقاب کنیآیم و چه ارزشی دارم که تو بخواهی مدارم، من به کجا به حساب می جایگاهی

هستیم که  ما که ؟!شوداب نکنی چه چیزی از تو کم میو اگر عق شودچه چیزی برای تو حاصل میتو 
، کجای این عالم به حساب اب کنی یا به ما اجر و ثواب بدهیعق بخواهیم به حساب بیاییم تا تو ما را

ض :حال که چنین است آییم؟!می بنِی بِف  و خودت بر و به عف ه فضل و انعام خودت به من عطا کنب ؛لِک  ه 
 «من تصدق نما.

که انسان باید این قضیه را همیشه در خودش زنده نگه دارد، به  :دیشب خدمت رفقا عرض شد
معنای سلوک این است که انسان هیچگاه خود را به حساب  ؛عبارت دیگر معنای سلوک همین است

کردیم و تجربه که ما مشاهده می چیزی . آنماهو این مطلب را بارها خدمت رفقا عرض کرد نیاورد
در ابتدای  آمدندیمپیش اینها  افرادی که :در خدمت بزرگان، این مطلب بود های گذشتهزمان کردیم در

، یک خوبی داشتند، یک تصورهای خوبی داشتند وهوای نسبتًاله و در ابتدای قضیه یک حالئمس
حاال  ،کردند برای آنها کارت دعوتی فرستاده نشدهطرف احساس میاز یک خصائص خوبی داشتند؛

ر با حضور خود مجلس ما را منّو !شویمشود و دلخور مییایی چه میو آقا اگر ن !رمابیا و بف :سایر جاها
زند منبری دارد حرف می ،م مجلسرویداریم می .بینیم دیگرداریم می خیر و ...و باعث  !بفرمایید

 بابا بدبخِت ،زندآقا منبری دارد حرف می !برای سالمتی فالن صلوات :شوددفعه یکی وارد مییک
 کند!خواند، دارد نصیحت میایت میرو ،کنددارد صحبت میمنبر  یباالبیچاره 

 !ما کی باید ترک بکنیم؟ این عادات ناپسند را !این اخالق زشت را کی ما باید کنار بگذاریم؟
نشیند و رود یک گوشه میمی ،برود یک گوشه بنشیند دیگرب خحاال هر کسی هست  دیآیمطرف 

حاال هر کسی  ؟کی آمدهحاال کنند به این طرف مردم سرشان را می همۀ .دیگر صلوات فرستادن ندارد
 آمده.

قبل از ما جاها را  ،جا نبود کنار دیوار بنشینیم یک مجلس فاتحه رفته بودیمبه در قم ما یک وقت 
منبری  مثل ما هم نشسته بودند ـ بعد حاالالبته  ـ راحت ،ما رفتیم وسط میان مردم نشستیم ،پر کرده بودند
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 مسائلاز عبرت از دنیا و  ،آخرت ،های خوبزد حرفهای بدی هم نمیحرف فاقًازند اّتدارد حرف می
سالم و صلوات و آقای فالن آمد و  هدفعه همهمان عقب که وارد شد یک دفعه یکی وارد شد، ازیک ،دنیا

 زند آن عقب هی شلوغش کردند که این هم از آنجا بگویدحاال این هم دارد حرف می !آمد آقای فالن
 هیچی. .: آقا یک صلواتی بفرستید دیگر حاالمجبور شد بگویداین بدبخت دیگر صلوات بفرستید. 

باعث برکت و  ؛ت کذا و کذا، دوباره حضور حضربود هچ ،ای بوداشارهدانم نمی دوباره گذشت و
یک المپ  ،آقا دید با ورودود کسی همدیگر را نمیانگار تا حاال مجلس ظلمانی ب !مجلس شدت نورانّی

روشن کردند و د خورشید شش هزار درجه گرما دارد ـ گوینچون می ـ شصت هزار ولت روشن کردند
 !ر شد به قدوم آقااین مجلس از آن تاریکی درآمد و منّو

مجلس شد صلوات برای این آقا و  و رفت وادی دیگرکالم از دستش رفت و در یک  آن هم رشتۀ
دیگر مجلس مجلس  فعاًل .دیدیم بابا دیگر جای ما نیست خداحافظ شما ...آقای بعدی هم آمد و

این  ]اینجا[.چرا بیاییم  توانیم بفرستیمان و ماشین هم میصلوات را خودمان در خیاب ،صلوات است
خواند، برای مردم حرف روایت می کنددارد صحبت می منبری ه؟!مسائل یعنی چ ؟!کارها یعنی چه

شود وارد شود برود یک گوشه بنشیند و راهش را بعد بکشد و برود دیگر، برای خب وارد میزند، می
ناراحتی ناراضی و توانیم بگوییم مورد سخط و مورد می و قطعًا انسان بیاید از آن مسیری که قطعًا هچ

آسمان به زمین  َوه! ه: ُاتازه اگر انجام ندهیم [بدهیم]بیاییم ادامه هی چرا  .این از آن ،امام زمان است
 کنید!میه ، توجچی شد در فالن مجلس توهین شد، اهانت شدآید، آقا می

کسی  ها ــ اندرونی بودند همان موقعآیم بیرونی من وقتی که می :فرمودندآقا می همیشه مرحوم
ان خب ایش نشینم.آیم یک جا میمن می ،لس به هم نخوردمج از جای خود برنخیزد، کسی بلند نشود

کردند حالشان مقتضی نبود، حالشان مقتضی برای شرکت نمی]مجالس[ های آخر در آن سال در دیگر
آمدند، در نیمه شعبان می ،مدندآولی در غدیر می ونی بودند.نبود در همان اندر ]مجلس[در شرکت 

کردند. شرکت می آمدندکه بود آنجا میعاشورا و تاسوعا آمدند یا در گذاری بود میروزهایی که عمامه
 ،فرستادیمآمد نه صلوات میطور وقتی ایشان میما هم همین .کسی از جایش بلند نشود :گفتندولی می

آمدند و ایشان می ،نجا من نگفتم صلوات بفرستید اصاًلمن خودم وقتی که باالی منبر بودم یادم است تا آ
 صلوات فرستادن ندارد. ،دادمهایم ادامه مینشستند و من هم به صحبترفتند و میمی

حسین مقدس است، مجلس ائمه منزه است از  امام حسین محترم است، مجلس مجلس امام
 طور بودندبودند، اینها خودشان اهل معنا بودند، اینبودند، اینها بزرگان  ءگونه مطالب، تازه اینها اولیااین

اخذه کردیم مؤیعنی اگر خالف می ؛کردنددادند شوخی نمیدادند و تذکر جدی میبه ما تذکر می
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 :گرفتیماخذه قرار میکردیم مورد مؤه نمیی توّجشد ما حّتمی چرا به حرف ما گوش ندادید؟ :کردندمی
زنم باید گوش ن یک حرفی میوقتی م :من فرمودند دفعه بهیک گویم باید گوش بدهید.می وقتی من

این قضیه جدی  ،نه !بفرمایید ،کنمخواهش می :جاها که بدهید. دیدیم نه اینجا شوخی نیست مثل بقیه
ح صحی :و بگوییم !آقا ما قابل نیستیم :بقیه جاها تواضع همه کشک است، اگر یک کسی بگوید .است

حرف  ،تو که نباید بگویی قابل نداریم، گویممن می ریزند.میو کنند را سفره می ! شکم آدمفرماییدمی
 پشم است. ،من است. بقیه جاها کشک است

با کسی شوخی  باید کرد، شوخی هم اینجا نیست. ،این کار را بکن :گوینداینجا وقتی می ،اینجا نه
. اینجا جای کنندکنند، حقیقت را بیان میزنند واقع را بیان میوقتی میزنند یا نمیحرف یا  کنندنمی

نه جای هندوانه زیر بغل گذاشتن آن هم یک خروار، جای تربیت است، جای تزکیه است،  تربیت است
کوه تا ُا!  !گذارندهندوانه می ،بفرمایید ،یرخجای گوشمالی است، اینجا این است قضیه. جاهای دیگر ن

 ها را کی بردارد؟!نهاهندو ابوقبیس،
یک  آیند، باآیند اینها با یک صفایی میکردیم، افرادی که میما احساس می در همان موقعکه  این

گذشت به ی که میخب یک مدّت .دیگر هست خودش آمده ههر ک ... برای کسی دعوت که نفرستادند،
وحی مالیمی، با صداقتی، با یک نوع حال ر ،یک صفایی ،کردهوا فرق میوحال ؛ت بودهمین کیفّی

 علیک کندونشیند صحبت کند، سالمآمد با آنها بانسان خوشش می ،شددر میان افراد مشاهده می صفایی
هوایش عوض شود، خودش یک نوع ومند بشود، استفاده کند، حالبهرهگرم بگیرد، از صحبت با آنها 

چهار پنج سالی که  ، یکسه سال ،دو سال ،گذشت یک سالتی میصفایی پیدا کند. ولی وقتی یک مّد
احساس ما  جور که نیستند ـال باالخره همه یکولی خب حا ،البته نه اینکه همهـ دیدیم گذشت ما میمی

 شود، یک نوعکم قائل میاینجا دارد کماین بود که مثل اینکه شخص برای خودش دیگر جایگاهی در 
اگر حاال در یک مجلس روضه نیاید  ،مجلس است مثاًل این این جزء ...سرقفلی برای خودش در اینجا

ن و ش نکنند آن موقعیت و شأشود، اگر در مجلس جشن دعوتجوری میاین مجلس روضه حاال یک
این که ا در خارج باب !هطوری که بایدوشاید تحقق پیدا نکرده، اینها همه در دلش بودمنزلت آن مجلس آن

 خواستیم دعوت کنیمحاال یک مجلسی میموقع ما گیر داشتیم آن جااگر در یک یا مثاًل! ها نیستحرف
خواهد یکی را دعوت می ،خواهد آدم گاهی اوقاتخب نمی ،خوردحاال اگر نکنیم آقا به چیزش برمی

گفتیم چطوری حاال ما می ند یکی را نکند یکی را فرض بکنید که گنجایش ندارد، آخر یک جور ...ک
موقع که اگر دعوت کنیم خب یک خالصه آن ،ای داشتیملهئیک مساین هم  ؟کار بکنیمچ ،برخورد کنیم

فقط آرام که ورد، این خالصه آخواستیم، نکنیم این برای ما بازی درمیخب نمی ،ذور داشتیمحم
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 نشیند!نمی
، ، به موازات حرکت و سیر در راه خداکند خیلی باید حواسمان را جمع راست؛، حال قهقاین حال

ن فرض کنید که ای که اآلیعنی زاویه .له تغییر شکل و تغییر زاویه ندهدوقت خدایی نکرده مسئیک
ل یک سر سوزنی کج بشود به یمین طور این خط خط مستقیم است این وقتی که یک کمی از آن اّوهمین

قدر است وقتی هی جلو اش اینل زاویهاّو ؛دهددارد تغییر زاویه میبینید میکم کمکم این کم ،یا به یسار
ل از یک میل هی بینی فاصله شد بین دو کشور، یعنی اّودفعه مییک ،شودزیاد می ،شودرود زیاد میمی

بینید این رفت در صدها فرسخ بین این و بین آن دفعه میتا یکد، روجلو می ،دروجلو می ،رودجلو می
ی کند بدون اینکه خودش بفهمد و بدون اینکه خودش یک تذکر جدر این فاصله دارد پیدا میدر آخ

 شود.ای دارد برایش پیدا میکم یک همچنین قضیهکم کمبیند کمبرایش پیدا بشود می
در ابتدای قضیه افرادی که با او  بر احوال و بر کردار اشراف دارند.یعنی افرادی که مشرف هستند 

کنند که دیگر آن ا یک چند سالی که گذشت احساس میاّم ،خندندگویند میکنند میوخی میهستند ش
ل که از اّونآ ،های رکیک نه اینکه شوخیحاال .توانند انجام بدهندی را دیگر با او نمیهای ابتدایشوخی

های زشت را همیشه باید ترک های ناپسند و شوخیهای رکیک و شوخیانسان شوخی ،غلط است
چون با دو نفر انسان با یکی رفیق و صمیمی است این دلیل نیست بر اینکه هر حرفی بخواهد  ؛بکند
همیشه حرف زشت، حرف نامناسب، حرف ناروا همیشه غلط است، همیشه زشت است و  .بزند

ن منیمیرالمؤاشوخی ...  توانددلیل ندارد که انسان وقتی می .داستموجب غضب و موجب سخط خ
ا اّم، هزار تا شوخی ]هست[ کردند و از این چیزهاغش شوخی میکرد، غشهم با دوستانش شوخی می

نه اینکه دیگر هر حرفی بزنند هر عمل خالفی را به عنوان صمیمیت و به عنوان نزدیکی و رفاقت انجام 
. موجب سقوط انسان است بدانید، این عمل موجب سقوط انسان و از دست رفتن استاین  ،بدهند

کار دست آدم  اینها بعدًا ،نه ،یک وقتی کسی تصور نکند که اینها حاال در عالم رفاقت اشکال ندارد
 دهد.کار دست می گذارد که بعدًایعنی یک اثراتی در نفس می ،دهدمی

با ایشان حداد ما هر وقت  آقای مرحوم ،آقا شوخ بودند خود مرحوم ،کردندخب شوخی می
نکته  در آن د، حرف بودوبمطلب  در آن شان همخب شوخی اکردند منتهنشستیم با افراد شوخی میمی

 .له را بایستی که احساس کند و مطلب را دربیاوردشان هم انسان باید غرض و مسئشوخیدرون از  بود.
کنند ریاست به اخم کردن است، عین ها خیال میبعضی آخر .اینها عبوس نبودند اینکه حاال اخم بکنند

رده بخواهد انگار بخندند انگار آسمان به زمین خهم یکاصاًل  ،ترشی آلو همین فقط ابروها مثل هفت
شوخی کند، مزاح  ،خندد، تبسم کندمن آن است که همیشه بؤم ... مثل اینکه نباید خنده آید اصاًلمی
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 کند، با افراد خوشرو و خوش برخورد باشد.
کند، با گرفتن این معنا معنای ایمان است، با اخم کردن کسی برای خودش شخصیت ایجاد نمی

ی است، این شخصیت الهی کند، این شخصیت شخصیت شیطانکسی برای خودش شخصیت ایجاد نمی
 :گفتمی ،علیه السالم منینمیرالمؤابه  گیرده است که اشکال میشخصیت شخصیت عمرّینیست، آن 

والی آن کسی است که  ؟!چی کند! پسخندد، شوخی میمیاش هخورد این هماین به درد خالفت نمی
این  این همین است، هان! شود؟شود والی این میاین می چیز کند ردادربترشی ش فرض کنید که اههم

ط ِری :فرمایدسجاد که می فرمایش امامو خالف است، این با کالم  ا خ  بِّ و  م  ا ر  ا أ ن ا ی  من چی هستم  ؛و  م 
تو همیشه باید اخم کنی  !مردم بترسند وت باید از !تو خیلی کسی هستی ،نه]متضاد است.[ و کجا هستم 

شود چی؟ این می برد!و حساب نمیت اگر بخندی کسی از !بترسند تا مردم حساب ببرند وت تا مردم از
 ه.ت عمرّیشود شخصّیاین می
خندید، به جایش هم خنده و به به جایش هم می ،کردبه جایش اخم میعلیه السالم منین میرالمؤا

ضای جایش شوخی و در جای خودش هم جدی و در هر جایی جای خودش و در هر مقامی اقت
شود حاال کم می چی از او ؟، خب برای چی اخم کندآوردخودش را به حساب نمیچون خودش. چرا؟ 

خیلی باید کسی قابل  دهند.م که گوش نمیبه جهّنخب  ،دهندجا اخم کند، حرفش را گوش نمیدر یک
دهد گوش می کسی که حرف علی را .خیلی ،باشد، لیاقت داشته باشد بتواند حرف علی را گوش بدهد

کسی بخواهد حرف  ،را گوش بدهدکسی بخواهد حرف علی  ،ا به عرش خدا بیندازدکالهش راید ب
نه اینکه با اخم کردن یک شخصیت کاذب و اعتباری و مجازی  .الم را بخواهد گوش بدهدالّسعلیه امام

انسان به دور خود قرار بدهد و با آن شخصیت کاذب اعتباری بخواهد در میان افراد نفوذ پیدا کند، این 
من م باشد، مؤمن باید متبّست رحمان. مؤمن باید بخندد، مؤت شیطان است، نه شخصّیشخصّی تشخصّی

 م است، اسالم بر پایۀ مرافقت است.بر پایه خنده و تبس اسالم اصاًل .باید همیشه خندان باشد
دید یک زنی آمده آنجا پیرزنی آمده آنجا و خالصه رسول  ،یک وقتی یکی آمده بود منزل پیغمبر

 ش:بعد گفت خواهم[ ُخب این حاجت تو.ز تو ]میمن این حاجت را ایا رسول خدا  :کندخدا را ول نمی
که آخریش این است  :گفت !یمان کنآخریش را بگو رها ؟دیگر بابا : آخریش چیهگفت ،یک چیز دیگر

ها را در بهشت پیرزنخدا  :حضرت فرمودند خدا در بهشت مرا جلیس تو گرداند! ماشاهلل چه اشتهایی!
 :فتندپیغمبر گ ،هایش را کردگریهوقتی خوب شروع کرد گریه کردن، ، این زد زیر گریه دهد! آقاراه نمی

وقتی  ،کرد باباب پیغمبر هم با مردم شوخی میُخ وند!ربهشت میبعد به شوند و ه اینها جوان میالبت
است ه بابا درست خرد مثل اینکه حضرت خواستند بگویند یک ...آمد البته خب زیادیپیرزن اشکش در
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در عین حال  ،حساب و کتابیبا دیگر للعالمین پیدا کردی یک خرده الراحمین و رحمةحاال ما را ارحم
 ها!روند در بهشت و این حرفشوند بعد میوان میل جاینها اّو :باشد عیب ندارد. حضرت فرمودند

نباید با من وقت ندارم، من وقتم را  ،راهش ندهید اصاًل راپیرزن  :کهبیاید فرض کنید  غمبریپحاال 
یکی از شد یکی از ماها، شد این میکه دیگر پیغمبر نمیاین اینها بگذرانم، این کیست، آقا برو ردش کن!

که دیگر واسطه نیست، واسطه للعالمین نیست آنکه دیگر رحمةنیست، آنپیغمبر دیگر که شد. آنماها می
در آنجاست، همان گویند که همانی را دارد که در آنجاست، همان صفاتی را دارد که همه به کسی می

در خودش جای  یتناهیٰو اتم و به نحو اکمل و به نحو الکه در خودش به نحداده چیزی را خدا به او 
این مسئله ]وجود  کند،ئق آن را پخش میکند در میان خالگیرد و پخش میدارد، مظهر اوست از او می

 کند.دیگر آن موقع آدم شوخی نمی کردلذا وقتی که نگاه می دارد[
خواندم، یک حرف خیلی جالبی چندی پیش بود در می هامن راجع به احواالت بعضی از این شاه

با فالن کس  من در ابتدا مثاًل :کرددر احوالش تعریف می خواندم که مثاًلها را میاحوال یکی از همین
کردم و فالن و آن هم با کردم و چه میشوخی می های گذشته و اینها ـمین افراد زماناز ه طور بودم ـاین

بلکه هر  کردم با او شوخی کنم،ت نمی، دیگر نه تنها جرأی که گذشت چند سالمدّتیک  ،ما شوخی کرد
کت و پوشید نمیکه او که قبا ـ نکند به قبایش بر بخورد  کردم کهیزدم هزار بار فکر محرفی را می

برویش اَ هب، بربخورد ژشیپرستدانم به نمیبربخورد و  شجایی و دانم به کت و شلوارنمی ـ بود یشلوار
 هل کچشمش بربخورد که بعد مورد دلخوری قرار نگیرد، خب این چیست؟ این از اّو بربخورد و به مژۀ

رفت،  یادش کمکمکم را کم« خطری و ما»طور شد؟ این کم اینکمکم چی شد که این کم طور نبود.این
کم من هستم، من یک همچنین شخصی هستم، من کم .این را یادش رفت ، من چه هستم،من کی هستم

ر ل یک همچنین حالی داشت حاال داّو کم آمد جاش را گرفت،[ این کمدارم]یک همچنین خصوصیتی 
ترین که صمیمیتا جایی بعد این عوض شد عوض شد عوض شد .عالم خودش، در آن فضای خودش

توانستم دیگر با او نمی ،حضرت را نداشتمبا اعلی ت شوخی کردن مثاًل: من جرأگفتمی ،افراد به او
 م.شوخی کن

برای ما  همۀ ما هم همین هستیم، ،شودکم میکمکم شود کمطور نمیکه آدم این دفعهیک
ها حضرتاین اعلی امنته ،تا بقیه گرفته حضرتاعلیاز بنده  !حضرت هستیمیک اعلی یکیخودمان 

پناه به  است رسد به خدا آن خیلی اعلیٰاست، می اعالیش خیلی اعلیٰ ،، یکی خیلی اعلیٰکم و زیاد دارد
حضرت مان اعلیهها پایین است، همحضرتپایین است، این اعلی یشاعال یکی ها،خدا از آن اعلیٰ

 هستیم.
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ا در این مراتب پایین همیشه این ر ،برودباال  دهد، نگذاریم این اعلیٰسجاد دارد به ما یاد می امام
که  سلوک و حرکت به سوی خدا همین استسّر  وب کنیم و در این مراتب پایین نگه داریم.سرک

: تا اینکه یک وقتی آدم به یک بنده خدایی حرف بزند اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ برود باال انسان نگذارد این اعلیٰ
در او خیلی  چرا؟ این اعلیٰ !ه بودیم؟کار کردیم، مگر ما چد، مگر ما چما این حرف را ز آقا چرا به ِا!

شود کرد، آن وقت کاریش نمیدیگر آن وقت  «حضرتاعلیٰ» :برود باال دیگر بشود رفته باال، وقتی اعلیٰ
 کند در این نفس حرکت کردن، حرکت کردن.شود زد، این شروع میدیگر حرف نمی

و برگرد بروید  بروباالست، بی لذا شما هر مکتبی را که مشاهده کردید که در آن مکتب این اعلیٰ
رف چرا نباید ح آیند حرف نباید بزنند!ه اینجا میکسانی ک :گویندها میدیدید بعضی کنار، معطل نکنید.

آقا این ایراد را  :گویندباید رفع کند؟ می هاین ایراد را پس ک ،نباید بگوید بزنند؟ یک کسی ایراد دارد چرا
هر  اال مگر عزرائیل بیاید رفع کند و ؟پس کی ،ی سال گذشت رفع نشدبابا س !شودنگو خودش رفع می

بیست سال پیش، پانزده سال پیش، ده سال پیش، این  ،چی ماندیم که این ایرادی که داریم سی سال پیش
شاید  کن نه آقا باز هم صبر :دنگویهفته دیگر که نشد، می دیگر، دوشبایرادی که داریم خب برطرف 

آقا  :گوییممی ،در دلمان هست گذرد باز هنوز ایراد هستدیگر میخب دو هفته بسیار !شودهلل باءشانإ
حاال یک سال  !صبر کن ؟چند ماهه به دنیا آمدی ،بابا چه خبر استگویند:[ ]می ؟دو هفته گذشت

ود گذرد، آقا این ایرادی که ده سال پیش بده سال می ،گذرددو سال می ،گذردخب یک سال می !بگذرد
دلم را خوش کنم که باالخره راجع به جانم به لب آمد باالخره یک وقتی بگذار تا اینکه من  ،هنوز هست

هنوز صبر  فعاًل ،نه نه پاسخش را بشنوم؟! ،ایراد دارم ،دارم السؤ ،ارمفالن قضیه که مشکل دارم، ابهام د
 .شود در آن چیزی نیستچرا؟ چون این مشت نباید باز شود اگر باز شود معلوم می کن! بابا تا کی؟
 بلند شو ،دانیگفتند که آقا ایراد تو این است و ما هم جوابش را نداریم خودت میل میاگر از اّو

آقا ایراد  !خواهیم جواب بدهیمایراد شما صحیح است یا نمی ،آقا جواب نداریم .خواهی بروجا میهر
ل کنیم و بگوییم بیا اینجا و صبر معّط چرا مردم را ...را از یکی دیگر بگیر ششما درست است برو جواب

! کدام بعد، ببند و گوشت را بگیر و زبانت را در کام بگذار تا اینکه بعدًا چشمت ،کن و بمان و هیچ نگو
 کدام بعد؟!

چشمتان را باز کنید گوشتان را  :کفار گفت خدا آمد خطاب به مردم مشرک و از وقتی که رسول
 ﴾81 ﴿الزمر، .باز کنید، حقایق را بشنوید، خود قضاوت کنید

بشارت به صالح،  ،بشارت بدههم داده ـ و اینها  ءشهدا بشارت داده ـ به خدا در قرآن فقط به اینها
خب بشارت  اال رسند، و، اینها به مقصد میمقصدبه بشارت به تکامل، بشارت به رشد و بشارت رسیدن 
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حاال کردیم  خب .دنبال بروندو های خوب بشنوند بدهی یعنی چی؟ مردم را بشارت بده که حرف
 که باید به او برسی آن مقصدی که باید به او چهبده آنبشارت خدا حساب دارد، بشارت  [بعدش چه؟]

ف را که کلمات مختل شودط از این طریق برایت پیدا میشود. فقبرسی فقط از این راه برایت حاصل می
 کلمات مختلف را بشنوی. ،، نهالَحَسن  :گویندنمی بشنوی:

ــه گ ــت ک ــرد آن اس ــم ــوش ردی ــدر گ  ان
 

  
ــته   ــر د  ور نوشـ ــد بـ ــت پنـ ــاسـ  واریـ

، از افتاد و غش کرد ه زد وعِقَص گرفت و سلیمان از یک صحبت گنجشک نصیحت حضرت 
 سخن یک گنجشک!

نه  ﴾81 ﴿الزمر،انسان باید این راه را در پیش بگیرد
ممکن است مطالبی باشد  ،بله ...کن ]صبر[ !بمان فعاًل !فهمینمی آقا فعاًل است: اینکه وقتی صحبت

مطالب  ؛ خب آنخیلی مطالب هست قابل درک نیست ،بله .ستهخیلی مطلب قابل درک نباشد،  فعاًل
هر چیزی یک وقتی  .نشود هرا انسان دلیلی ندارد که بیان کند، هر کسی هم شاید این مطالب را متوّج

گذارد و افراد را نسبت دهد و در اختیار میولی اگر انسان نسبت به مطالبی که ارائه میهر چیزی. دارد، 
خواهد بکند؟ من وقتی در می هپس دعوت به چ ،کند اگر بخواهد این حرف را بزندبه آنها دعوت می

معنایش  ،توانم پاسخگوی این باشمنم یعنی میکدنیا پخش می نویسم و به همۀتاب یک چیزی را میک
خب در دل  ؟نویسیمی هبرای چ نویسی؟ اگر نتوانی پاسخ بدهی اصاًلمی هبرای چاال  واین است دیگر 
 .خودت نگه دار

االت و ال و سؤکنم باید پاسخگوی اشککنم و بیان میمن وقتی یک مطلبی را به رفقا عرض می
ای که چند سال در آن قضیه .طور است دیگرهمین قطعًا ؛بیایم بگویمباشم و هایی که در ذهن است ابهام

هر شب رفقا  ،بودی خدا فعل وّلله حجیت ئـ راجع به مس یکی دو سال طول کشیدـ فاق افتاد پیش اّت
بگوید، بنویسد، بگوید مطرح  ال دارد بیایدکسی سؤـ کردم اصرار میـ آقاجان  گفتم:میکه دیدند می

ن هم جا بیفتد و بهتر قرار بگیرد، اآل در اطرافش مطلب بهتر یهابا صحبت و هاکند تا اینکه با پاسخ دادن
هلل راجع به آن قرار است که این اءشانهیچ تغییری هم نکرده و إو همان است مطلب  ،نظرم همین است

 .منتشر شود
توانم بگویم و نگفتم و عرض کردم گرچه در اینجا مسائلی است که نمی همان موقع خدمت رفقا

توانم نه نمی باید بگویی؟! آقا این چیست :تواند بگویدم و کسی هم نمیاهتا حاال هم به کسی نگفت
شود بگویم، ولی اگر گفتم و به زبان آوردم باید پاسخگو هم باشم، تا نگفتم کسی ایراد نمی ،بگویم
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لیل این دبه آقا این  :باید بگویم ،تواند بگیرد، ولی وقتی به زبان آوردم یا به قلم آوردم از این مطلبنمی
آقا  :گویمپذیریم، میما را نمیآقا ما این دلیل ش :، اگر بگوینداست لهبه این دلیل و به این مسئاین  ،است

همین است حاال باید بیایی بمانی، مطلب  !که نه آقا ا بگویم:در اختیار ندارم. اّممن غیر از این چیزی 
راه خدا و راه سلوک  .همه خالف استاینها اینها همه چیست؟  !، صدایت درنیاید حرف نزنیصبر کنی

ت به نحو اتم و اکمل ت و با حرّیاین نیست، راه خدا راه شفاف است، راهی است که آزادانه و با شفافّی
یعنی باالتر از  ،کندکه شخص سالک دارد اعمال می ت ما در راه خدا نداریمیعنی باالتر از این حرّی... 

 ]نداریم.[ تاین حرّی
این درست برخالف این فرمایش حاالتی داشت و یک وقت یک شخصی بود خب یک 

ـ آقا  تابی در همین مدرسه و مکتب مرحومالم خیلی دیگر برای خودش حساب و کالّس سجاد علیه امام
ماند قضیه به جور نمیاینکه این .دیگر قائل بود، تا اینکه خب باالخره کار دستش داد ـ علیه اهلل رضوان

 نهی صریح ایشان، ایشان ار به جایی رسید که برخالف امر ودستش داد، کماند کار ت نمیهمین کیفّی
کرد مسائلی ایجاد می ،ناگوار بود ب کارهای خطرناکی بود، کارهاخ داد،رفت یک کارهایی انجام میمی

خلفیاتی داشت این قضیه که یعنی گشت گشت، انعکاسش به ایشان برمیدردسرهایش به ایشان برمی
تی و ی نبود و بعد خالصه به یک کیفّیود. بعد دیگر مورد طرد ایشان قرار گرفت و مدّتاینها صحیح نب

آمده بود. خالصه بعد  در آنجااینها آمدند و بنده در آن مجلس حضور داشتم که  وواسطه کرد شخصی را 
فهمی، شما که خودت شما که خودت می :گفتند آقا رو کردند به او ، مرحومهای زیاداز صحبت

 هاینجا آمدی، برای چبلند شدی  هبرای چ !دهممن تشخیص می :گوییطرف داری میطرف و آناین
گویی من درک فهمم خودت میگویی من میخودت می ؟هبدهیم؟ برای چ اهدوباره رخواهی ما تو را می
گویی من ه میتو ک ؟بلند شدی آمدی هسیدی برای چاگر ر ؛گویی من به واقع رسیدمکنم، خودت میمی

ما  :گفت کهطور میایناو  آخر .بر خالف تشخیص ایشانتشخیص را دادم،  راجع به فالنی فالن
فند به اینکه یک مطالب را برای رعایت خدا به حسب ظاهر مکّل ءولی اولیا ،طور تشخیص دادیماین

کنیم، ما حقیقت و باطن را می ]لحاظ[باطن را ا ما اّم ،بگوینداجتماع، رعایت مصالح رعایت اینها 
بینی حرفت این است پس دهی و میتشخیص می خب وقتی خودت :گفتندمیایشان  !کنیممی ]لحاظ[
 آیی؟می هبرای چ

گویم گوش خواهی حرف گوش کنی؟ هر چی میمی :ایشان فرمودندوالتی بعد التیاخالصه 
تا گفتند فالن کار را  !برو فالن کار را بکن :نه، ایشان فرمودند :دهی؟ هیچ حرفی نداری بزنی؟ گفتمی

دفعه بیاید این مسئله را انجام بدهد، آن هم به مکان ندارد، این یکاین امکان ندارد، ا]گفت:[  ،بکن
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ل آدم وقتی داغ است اّو . آخرفهمید چه به سرش آمدهنمی ب[ خچشم] :که شظاهر گفت حسب
کند و فردا و پس فردا آن و فکر می و کم و اینآید بیرون و کمتی که از خانه میولی وق !چشم :گویدمی
خیلی افتد فاق میاّت ء،آن موقع داغ است دیگر پیش بزرگان و اولیاعجب گیری افتاد،  که[ بیندمی]و 
 .دیگر .. داغ است طرف تا ،خواهی بگیرگویند تا داغی هر اقراری میافتد. میفاق میاّت

تواند انجام بدهد؟ کنید این میآقا شما خیال می :آقا گفتم وقتی از اتاق آمدیم بیرون من به مرحوم
 این دیگر بار خودش را بسته، مگر دیگر این :گفتند اگر یک دفعه!انجام داد،  رااش اگر یک دفعه :گفتند

یعنی درست از آن مسیر یک  ؛هاین دیگر بار خودش را بست :فرمودندببینید  .شودب تواند به ما خاضعمی
شود زیاد می ،شودزیاد می ،شودبعد این زاویه زیاد می ؟ل چیستاّواین زاویه  ،صد و هشتاد درجه زاویۀ

  .طرفی یک فاصله، پشت سر، آن ایننه اینکه حّتگیرد، آید پشت سر قرار میزند میدور می
وش تواند به حرف ما گچطور می ؟شودبتواند بیاید به حرف ما خاضع این دیگر چطور می

کارش به  دیگر واقعًا .ن هم معلوم نیست در چه وادی استاآلرفت و و بعد هم رفت و رفت و  ؟بدهد
 بیایمکنم مطالبی را که راجع به آقا در اواخر حیاتشان گفت و نوشت من شرم می رسید که اصاًلجایی 
شاگرد سلوکی ایشان، چرا؟  ،شاگرد ایشان شاگرد ایشان!کی؟  توانم به زبان بیاورم.نمی اصاًل ،بگویم

های گویم، ما در شبنمیاین را رفقا خدمتتان عرض کنم من این مطالب را از خودم ... چون وقتی که 
های ماه رمضان پای دعای زنند، ما در شبها را میدیدیم که ایشان همین حرفسه شنبه بودیم و می

حاال ما یک مقداری با توضیح بیشتر و کردند[ ]صحبت میشنیدیم که ایشان افتتاح ایشان بودیم و می
خودتان بروید  ،های ایشانهمین مطالب را خودتان از صحبت [.گوییممی بیشتر تفصیل]با  یک مقدار
فرمودند های ایشان، همین مطلب را میلیفات ایشان نوشتههای ایشان، نوارهای ایشان، تأحبتببینید، ص

 [.اندرا ]نوشته و همین قضیه
ط ِریچقدر روی این قضیه اصرار داشتند،  ا خ  بِّ و  م  ا ر  ا أ ن ا ی  نظایر این جمله نه فقط  وـ ؛ و  م 

تو بخواهی روی من حساب کنی و بخواهی  من چه جایگاهی دارم که اصاًل خدایا اصاًل خصوص این ـ
من چه جایگاهی دارم؟ و این مطلب همان سّری بود که ایشان را رساند به  اصاًل ؟من را عقاب کنی

دیم در رفتار ایشان و در تصرفات ایشان و در کرکه ما مشاهده می چه آنجایی که باید برساند، یعنی آن
باالخره متعدد بودند  ،یا آن بزرگان - ،لی که آمد ایشان خدمت آن بزرگهیچ تفاوتی بین روز اّو ،شکل

یشان در آخرین روزهای و آن حالی که ا ـ علیه اهلل رضوانـ حداد  آقای مرحوم -بودند افراد مختلف
 کرد هیچ تفاوتی ما ندیدیم.که می صحبتی حداد داشت و آقای حیات مرحوم

آنجا بودیم چون طبیب به ایشان گفته  اییک هفته ،بیرون مشهد در جایی بودیمبا ایشان دفعه یک
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 حداد آقایو صحبتی شد راجع به ایشان یک شب  ،شان مشهد نباشندبود که بایستی که برای ناراحتی
حداد بودیم  آقای ه آن مقداری که ما در خدمت مرحومدانی کفالنی این را می :فرمودند و...، ایشان

آن هم بیست  ؟قاضی بود حداد در خدمت مرحوم ی بود که آقایبیست و هشت سال درست همین مدّت
 دقیقًا :ایشان فرمودند .نبودمن طمتفتابحال  من به این قضیه ،نه :گفتم ؛بود و هشت سال

گفتند یعنی من یعنی وقتی می ،قاضی بود و من هم و هشت سال پیش مرحومحداد بیست  آقای مرحوم
 د بودم، بیست و هشت سال صفر بودم.بیست و هشت سال شاگر

ایشان ـ ها ایشان هستند حفظشان کند در یکی از شهرستان خداـ کرد یکی از دوستان نقل می
این را من  ـ پدرتان خدمت مرحومآقا  وقتی که ما آمدیم خدمت مرحوم :گفتند ،خودشان به من گفتند

گفتند آمدم خب دفعه وقتی ایشان می ، مطالب را صحیح بشنوند، صحیح ـگویم تا بدانندبرای رفقا می
کردیم و ای که احساس میکردیم و وظیفهمی ب و کتابی که روی بزرگان بارساما روی آن ح ،ل بوداّو

ما رفتیم پیش ایشان و دست  :بایستی که به خرج بدهیم در ارتباط با بزرگان ایشان گفتندادبی که می
کنم براساس اینکه شما آقا من با شما بیعت می :دست ایشان و گفتم بامصافحه کنیم  ایشان را گرفتیم مثاًل

من با  :. ایشان فرمودنداستاد من هستید آنچه را که بگویید بکن بکنم و آنچه را که بگویید نکن ترک کنم
آن موقع ـ حداد  آقای واسطه هستم برای استاد خودم حضرتکنم براساس اینکه من شما بیعت می

 ن با شما بیعتمن اآل و اینکه یشان صفر هستمو من در قبال ا ـ دحداد در قید حیات بودن آقای مرحوم
که در واقع است دست ایشان خالصه من واسطه هستم و دست ما  کنم بیعت با ایشان است، منتهامی

 پذیریم.شما بگویید ما می هب هر چبسیار خ :فرمودندمیایشان  .کنیدشما دارید با ایشان بیعت می
خواهی حاال شما می صیم،مخل ،پذیریمشما بگویید می ههر چ :طوری باشدینچقدر خوب است آدم ا

ولی این استاد  !همه را عشق استکار نداریم،  هااین حرف ما به ،...خواهد باشدمی تاستاد ،ش، باشبا
توانم خود را در قبال او مطرح کنم، ببین چقدر ادب و من نمی ،دهد که با وجود استاد مندارد یاد می

های آخر کی؟ سال کند[یتی را دارد ایشان در این موقعیت ]بیان مییک واقع ،نه فقط ادب ،واقعیت
یعنی در  ،رسیده بودند ءبه مقام بقا مرحوم آقاخیلی قبل از آنها ایشان اوه!  حداد، آقای حیات مرحوم

رسیدند زمان  به بقاءهر دو  ولی خدادری که در یک زمان دو حداد، از جمله موارد نا زمان خود آقای
 های آخر.علیه بود، آن هم در سال اهلل والد رضوان مرحوم

ایشان  ؟[ی خدا ]باشدلشود دو وقا در یک زمان میمن یک وقتی از ایشان پرسیدم آ اتفاقًا
ه بنده خودم با توّج :گویمو من در اینجا می .افتد ولی امکانش هستفاق میخیلی به ندرت اّت :فرمودند

های آخر حیات که ایشان حداقل در سال دم نسبت به حاالت ایشان قطع دارمکربه مشاهداتی که می
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آن شخص  ه به این قضیه ایشان دارد بهبا توّج .تام را پیدا کرده بودند ءحداد آن بقا آقای مرحوم
حاال از ایشان چیزی  ؟من در قبال استادم صفر هستم، دیگر با چه زبانی بیان کند صفر هستم :گویدمی

دبه و با کبه و با این دبهرانی بیاید آن هم با این کبط عالمۀ !طهرانی، ای بابا عجب عالمۀ ِا!کم شد؟ 
 : من در قبال استادم صفر هستم!بگویددیدیم، بیاید دید ما که میمسائلی که خب کسی نمیحرف و این 

 .گویدبله، می ...؟استادمدر قبال 
، من در قبال رسول خدا صفر هستم :گویدخدا می منین با وجود رسولمیرالمؤاطوری که همان

چی؟ من یکی از بندگان محمد هستم. یکی از بندگان یعنی ؛ دَمَحبید ُمن َعِم بٌدنا َعأمن کسی نیستم 
تواند هر بنده از خودش اختیار دارد می ،از خودش اراده ندارد ،از خودش اختیار ندارد ،صفر ،یعنی بنده

اگر هم بکند باطل است، اگر هم بکند تواند هر تصرفی بکند؟ می ؟تواند هر جا برودکاری بکند؟ می
خیبر را کندم، به من  به من نگاه نکنید من دِر :گویدمنین میمیرالمؤا باید با اجازه موال باشد. ،ل استباط

 خدا هم خورشید را برگرداندند منین در زمان رسولمیرالمؤـ چون ا نگاه نکنید من خورشید را برگرداندم
در مدینه ن خدا که اآل فاق افتاد یکی در زمان خود رسولدو بار برای حضرت اّت د؟ا که داریاش رقضیه

]از  یکی هم بعد ،فاق افتادقضیه اّت ایندر آن رد الشمس و  [بنام]هم کردند  شخراب که هست مسجدی
ین که صّفجنگ از  ،در آنجا حضرت خورشید را برگرداندندو که در بابل عراق بود  حیات رسول خدا[

از زبان من دارم  ـ ستخورشید اینها همه کشک ابرگرداندن  ،کنیدن به من نگاه ند ـگشتبرمی
در  ،اینها همه :گویدحضرت می ـ اضی استر مانجّد ،میرالمؤمنیناهلل اءشانإ ،گویممی منینمیرالمؤا

االتر از بینید و بدانم شکافتن، تمام اینها را که دارید میخیبر را کندن، خورشید را برگرداندن، کوه را نمی
خدا نگاه کن نه به من، پیغمبر  است و من یک بنده هستم، به رسولخدا کشک  اینها همه در قبال رسول

 ،کنید به آن باال نگاه :گویندچی؟ همه می :گویندپس همه می ؛نه به من ،به آنجا نگاه کن :گویدهم می
ائل بشوی و مشتبه شود و برای من در کنار خدا وجودی ق کنی تا مطلب بر توبه من نگاه می چرا

کنی؟ را به واقع نگاه نمیکنی؟ چچرا به حقیقت نگاه نمی ؟وی و شأنی قائل بشویشخصیتی قائل بش
لی و مهمترین اصل و ای است که ما باید همیشه به عنوان اصل، به عنوان اصل اّولهئله مسئاین مس

 تراین قضیه از نماز مهم :بگویم شته باشیم، خالصه مطلب رفقا به شماترین اصل همیشه در یاد دادقیق
تر است، از تر است، دیگر بگویم، از خمس و زکات مهمتر است، از حج مهماست، از روزه مهم

از همه اینها  که انسان خود را به حساب نیاورد،بگویید این هتر است، از هر چمهم جهاد در راه خدا
 .تر استمهم

شود قبول، ولی اگر می تحّج ،شود قبولات میشود قبول، روزهاگر این حال را داشتید نمازت می
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 شود همان. ات میروزهشود نماز عمر و ابوبکر شود حج عمر، نمازت میت میاین را نداشتی حّج
 یکی پیغمبرهستی؟ من  هتو ک آورد، آخر ح را فرادیٰنماز تراویبابا پیغمبر  :گویدمنین میمیرالمؤا

ُمَحمَّد؛  ا َزمیُلأن :گفتمی ! ِا ِا! عجب!عت بخوانیدبه جما :گویممن حاال می ،آورد فرادیٰآن  ،یکی هم
آمدی پیش  کاره بود!کرد که قبل از اسالم چاین جناب فراموش  ؛هستم، همین دیگر وطراز با امن هم

 حاال .دیگر بودند افرادکرد که جنگ میآن ،رفتیدر می اشپیغمبر دو سال ماندی، جنگ هم نکردی همه
پناه بر خدا دیگر، یک  ؟یعنی اسالم تو را به اینجا رسانده ؟طرازمن هم ،ا َزمیلگویی أنآمدی باال باال می

کاش از اول مسلمان  ای ،ها را بزندشخصی بیاید مسلمان بشود و بعد به یک جایی برسد که این حرف
 ،...هایمثل عرب های جاهلی،عرب ها مثلیک آدم عرب بیابانی بودی، مثل بقیه عرب اقاًلشدی و نمی

تکه بکنی و خالفت بکنی و دختر پیغمبر را تکهغصب دیگر نه اینکه بلند شوی بیایی به آنجا برسی و 
تا عرش بچینی و بعد  طور بارقدر روی پرونده خودت همیننفالن بکنی، ایدانم  نمیبزنی و بکشی و 
 است مساله خیلی !کردیخودت را میهول ورفتی حالمیشدی از اول مسلمان نمی ؛بیایی پس بدهی

آیند در سلوک و بعد حال و هوایشان افرادی که می :داشتندآقا همیشه ما را برحذر می لذا مرحوم !ها
ماند که بماند و گندیده بشود و از آمدند که این مانند تخم مرغی میل نمیشود ای کاش از اّوعوض می

خورد را  آنشود نشود حداقل می همان تخم مرغ است که اگر جوجه نیاید اقاًل اگر ،بین برود و فاسد
 فاسد دیگر نیست.

شود ولی بعد به بیراهه وهوایش عوض میشود حالآید و بعد با یک مطالبی آشنا میکه میاین
کند ر پیدا میکند و ظهونانیت و استکبار در وجودش آن تبلور پیدا میدهد و آن أرود و تغییر مسیر مییم

ل آمد. ای کاش از اّول نمیآمد، ای از کاش از اّول نمیشود کرد، ای کاش از اّونمی شاین را دیگر کاری
ای بود و سرش به ل یک فروشندهای کاش از اّو ،شدعادی بود و وارد این مطالب نمی همین یک طلبۀ

 ، ای کاش ای کاش ...کردنمیالع پیدا کار و خرید و فروش خودش بود و به این مطالب اّط
را از ما نگیرد، یعنی این یک  خالصه پناه بر خدا، باید از خدا بخواهیم که خداوند این نعمت

ط ِری حیاتی است که همه وجود انسان به این یکی بستگی دارد، ئلۀمس ا خ  بِّ و  م  ا ر  ا أ ن ا ی  خدایا من  ؛و  م 
کند به حقیقت این می سجاد وقتی این مطلب را به خدا عرضه ماما دارم، یعنی واقعًا چه جایگاهی اصاًل

گوییم و شما که این ن داریم این را می، خود ما که اآلرسیدهافراد و از من و شما بهتر  مطلب از همۀ
که کند سجاد با تمام وجودش احساس می را اماماین  ،کنیدکنید و بررسی میمطالب را دارید درک می

سجاد  امام ؟تو چه جایگاهی داری کی هستی و چه هستی :سجاد بگوید بیاید به اماماگر یک روز خدا 
من در  آقا زدند: حرفی که مرحوم همان .یام خداصفرمن من صفر هستم،  :گویدمی ؟دهدجواب می هچ
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شنیدیم قبال استادم صفر هستم و نه تنها آنجا ما بارها از ایشان شنیدیم، بارها در طول عمر ما از ایشان می
طور نبود که تواضع بخواهند بکنند من در قبال ایشان صفر هستم، و این تا ... شان[]آشنایینه آن ابتدای 

کردند و گفتند، یعنی آن حقیقت و واقع را احساس میمی دیدند وب واقع را میُخ ،بکنند [فقط ادب]و 
 که یک نفر بخواهد این بروزها را یعنی عجیب اینجاست دیدیم،ا همه چیز را از ایشان میگفتند و ممی

حال در نفس خودش یک همچنین حالی دارد، در عین ین ظهورها را داشته باشد، ولی درداشته باشد، ا
آید تا هیچ راه ندارد، تمام این بروز و ظهورها می و معنا ندارد ا و ظهورها هیچاین بروزهودش نفس خ

ید در اینجا آاینها می ایستد. همۀآید مین است اینجا میش بیرواهرود همدیگر این تو نمی ،دم این لباس
لذا ایشان شود که بخواهد اینجا را خراب کند قلب را خراب کند، کند دیگر اینجا وارد نمیتوقف می

دارد کنار در  هشوند هر کسی هر چبخواهند وارد جلسه رفقا و دوستان وقتی که می :فرمودندمی
به ما زدند، کیست این حرفها را همه ببینید چقدر حرف است،  !بیایدبه جلسه خالی کند خودش تنها 

 ؟!که گوش بدهد
خودش با یک  ،اش را بگذارد کنارمهندسیرسد آن آن کسی که مهندس است وقتی دم در می

اش را رسد در آنجا تمام پزشکیهن و شلوار بیاید داخل، آن کسی که پزشک است وقتی که میاپیر
که مجتهد است ن اینجا جای این حرفها نیست، آنبگذارد کنار با یک پیراهن و شلوار بیاید، چرا؟ چو

بیاید داخل، همین. خودش با یک پیراهن و شلوار  در، بیاید اجتهادش را بگذارد دم خواهدوقتی که می
ودش را خواهد بیاید مبادا نگاه بکند به اینکه حاال من ندارم، نداشتن خ، وقتی میاست 1ضیعکه وآن

هر  ،داشتنش را بگذارد بیرون و تنها بیاید ،که دارد. آنبیایدداخل و راحت  ،بگذارد دم در، نداشتنش را
ای است که در آن ذکر خداست، ذکر خدا این این جلسه جلسه ،خواهد وارد جلسه شودکسی وقتی می

جاهای دیگر برو  ،جای دیگر است دارد، آندارد، ذکر و یاد خدا این اعتبارات را برنمیحرفها را برنمی
مشکلی نداری اضافه کن،  العظمی هیچ اهلل آیة :ل را بگوخواهی اضافه کن، طلبه سال اّوبابا هر چی می
زه نکنی ... تا ،ندارد مشکلی نیستای لهئ، مسPhdپرفسور با چند تا  :ل دانشگاه را بگوپزشک سال اّو

 تنهای تنها، اگر تنها آمدی آن فیض به ،اینجا همه را باید گذاشت کنار تنها آمد ها نیست!اینجا این حرف
من تنها هستم فقط دنبال  :گویدخورد چون تنها هستی دیگر چیزی با خودت نیاوردی، خدا میمی وت

بلند شو برو پی کارت  ، این هستم!بنده این هستم :خواهی با خودت بیاوریتو چی می ،گردمتنها می
خبری  وقت یک چیزی هست؛ یکتنها آمدی آنهر وقت  .، پاشو بروآدرس را عوضی آمدی ،بابا

افتد پس سعی کنیم همیشه این تنهایی را برای فاق میافتد، یک جریاناتی اّتفاق مییک مسائلی اّت ،هست
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 خودمان نگه داریم، همیشه این عبارت امام سجاد را برای خودمان حفظ کنیم.
ولی به  مقدار دیگر کافی است و راجع به این فقره البته خب مطالب دیگر است اینکنم خیال می

جا ر همیند اال کش بدهیم، از سایر فقرات بمانیم و هی کش بدهیمخالصه رسد که اگر بخواهیم نظر می
خواهیم که خداوند اهل معنا هستند و از خدا می هم همینهلل خود رفقا اءشانخیلی مطالبی هست که إ

ا در خودمان خدا توفیق دهد مینها، اتوفیق بدهد این مطالبی را که بزرگان فرمودند، ائمه به ما یاد دادند 
 بیاییم یک مجلسی فقط این نباشد که بگوییم حاال و پیگیر باشیم؛ کنیم و نسبت به آن پایبند باشیم قمحّق

 ،شود به عنوان یک حقایقشود، وقتی نقل میوقتی که این مطالب از بزرگان شنیده می شرکت کنیم و ...
کند؟ هفتاد سال، هشتاد در هم عمر کند خب مگر چقدر عمر میچون باالخره حاال یک بزرگ هم هر چق

بیست  ،آقا در میان ما نیست ماند، اآلن مرحومهایش است که میماند حرفرود دیگر، آنی که میسال می
هایش در میان ماست، ای سال است ایشان به رحمت خدا رفتند، ولی کتابسال است بیست و خورده

 ه، پس این نوارها را برای کیان ماست، نوارهایی که از ایشان باقی ماندههایی که کرده در مصحبت
هشتاد سال  ،ش داریم بابا، تا کی نگه داریم؟ هفتاد سالاتوانیم نگهنمی ،خب خودش که نیست ؟گذاشته

رویم ولی حرفها را برایتان گذاشتیم، بابا ما می :گویندشود دیگر، مینمی ،باالخره باید ول کنیم دیگر
ها را و همان هایی که خودمان عمل کردیم و رسیدیمهمان ،مبانی را ،ها را برایتان گذاشتیمصحبت

 برایتان گذاشتیم.
 ،راه را به ما نشان داده ب باید از خدا شاکر باشیم و شکر کنیم و حمد کنیم خدا را که خداوندُخ
یت حضرت ستگاری است و دست والر وثقی برای فالح والروةکه تنها راه نجات و ُعبیت راه اهل

 الهی آمین. . بر سر همه ما مستدام خواهد بودهللاءشانفداه إ اهلل ارواحنا بقیة
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