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ج طانِ یأعوُذ بِاهلل ِمَن الش    میالر 
ح بِسمِ  مَحِن الر   میاهلل الر 

د   القاسمأیب نای  و نب دنای  س اهلُل َعَّل  صّل   و  ُُمَم 
 نیَ أعداِئِهم أمَجع و اللعنة َعَّل  نیالط اهر نیبیآله الط   عّل و

َک َو اْعُف َعْن َو َما َأَنا َیا َربِّ َو َما َخَطِری َهبْنِی بَِفْضلَِک َو  ْلنِی بَِسْْتِ ْق َعَّل  بَِعْفِوَک َأْی َربِّ َجلِّ َتَصد 
َک َما َفَعْلتُُه َو َلْو ِخْفُت َتْعِجیَل اْلُعقُ  وَبِة الْجَتنَْبتُُه ال ِِلَن َک َتْوبِیِخی بَِکَرِم َوْجِهَک َفَلِو اط َلَع اْلَیْوَم َعَّل َذْنبِی َغْْیُ

اتِِریَن َو َأْحَکُم اْْلَاکِِمنَی َو َأْکَرُم اِْلَْکَرِمنیَ  َأْهَوُن الن اظِِرینَ   .َو َأَخفُّ اْلُمط لِِعنَی َبْل ِِلَن َک َیا َربِّ َخْْیُ الس 
عقاب و مورد عذاب خودت قرار بدهی، رم تا اینکه تو بخواهی مرا مورد من جایگاهی نداای خدا 

تصّور شود که فالن شخص را ما عذاب کردیم، عقاب آیم، که حاال کسی نیستم، چیزی به حساب نمی
است و در بین کارهای آنها، و فالن  ج و دارجرایآنچه که در میان مردم  !بله ،کردیم، یک شخصیت مهّم

شخص بر فالن کس ظفر پیدا کرد، فالن شخص بر فالن دشمن خودش چیره شد و او را شکست داد، ما 
ما  :فرمایددرست؟ امام سجاد می دهیم،ن مملکت را شکست می، ما فالدهیمفالن جا را شکست می

آییم خدایا که اصال به حساب نمی ،اصال کسی نیستیم، چیزی نیستیم در حساب خدا و حساب پروردگار
 ما کسی نیستیم. ،تو حاال بخواهی بگویی ما فالن کس را عذابش کردیم

وارد شده که خدایا آیا غیرتت، آیا ربوبّیتت، آیا السالم از دریچه غیرت خدا یعنی اینجا امام علیه
دهد که ما را به اصال اجازه می ؛یتتآیا بهاء و آن مقام کبریائ ،دگاریت، آیا عظمتت، آیا جاللتتپرور

ما کسی نیستیم که تو با آن کبریائیتت  !بابا تو کجا و ما کجا ؟مان کنیبخواهی عذابکه حساب بیاوری 
رقمی حساب کنی و بخواهی مثال تصور کنی ما بر این فرد چیره شدیم، ما این را شکست بخواهی ما را 

 دادیم.
چه الگوهایی  ،دهددهد، چه چیزی دارد به ما یاد میببینید این اسالم چه فرهنگی دارد به ما یاد می

این است که بیاید الم السعلیهخب کار امام  .خب امام سجاد است دیگردهدرا دارد در اختیار ما قرار می
طوری باشید، باید این قسمی باشید، باید خودتان را با همه افراد هم نوع خودتان باید این .به ما یاد بدهد

که االن شما توفیق والیت پیدا کردید و توفیق این .در یک صف بدانید ،شانه بدانیدطراز بدانید، یکیک
خود را از نکند  وشما را نفریبد  ؛السالم پیدا کردیداهل بیت علیهمتشیع پیدا کردید و توفیق متابعت از 

گوید خدایا الحمداهلل که یک وقت انسان می ها! این دو حرف است، .یهود و نصاری و بقیه باالتر بدانید
خودت من را هدایت کردی، ، توبه من توفیق دادی راه را نشان دادی و من را هدایت کردی
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توانست شیعه خواست آیا آنها را هم میاگر خدا می .از طرف خداست ﴾35 ،﴿النحل
 ماحاال که  .توانستند پیرو اهل بیت شوندآنها هم می ،توانستند شیعه شوندآنها هم می !خب بله ؟بکند

مطالب برای  باز شده، نسبت به حقایق تشیع توفیق پیدا کردیم و این مسائل برای ما روشن شده، فکر ما
بگذاریم؟ به حساب خودمان بگذاریم  هبگذاریم؟ به حساب ک هاین را به حساب ک ،ما روشن شده است

آمده ما را هدایت کرده؟  هک !یا به حساب خدا بگذاریم؟ اگر به حساب خودمان بگذاریم که واویالست
توانستیم آمد آیا ما خودمان میاگر آن واسطه نمی آمده؟ه ای آمده و راه را نشان داده، کخودمان یا واسطه

 است. طور که نبودهخب این ؟راه را پیدا کنیم
شاید نود و نه درصد از افرادی که خدمت بزرگان رسیدند و بنده تا حدودی اطالع داشتم از 

صد  ،چرا آن یک درصد را هم ما کوتاهی کنیمـ نود و نه درصد، یا صد درصد  ،مسائل و خصوصیات
این جریان و  :گفتندهمه آنها باالتفاق می ؛کردندآنها وقتی که کیفیت این توفیق را بیان می ـ درصد

من از یک نفر نشنیدم که بگوید من  .رساندما را به اینجا  ،برای ما پیش آمد در زندگیمان که مسیری
 اصال امکان ندارد! ،درآوردم نجا سریک دفعه از ای نکهیتا ا ،طرفطرف و آنخودم آمدم فکر کردم این

 نگاهکه شما وقتی ،کند در هر زمانی تفاوت نداردهر کسی در آن زمان یا فرق نمیاصال امکان ندارد! 
یک بینید اینجا یک واسطه، دو واسطه، یک پیچ، دو پیچ، باالخره میبکنید به کیفیت و خصوصیاتش 

ای دست پیدا مسألهتوفیقی برسد، به یک یک در کنار هم قرار گرفته تا مثال شخص توانسته به هایی مهره
 کند.

 ،رفته خودشکه من االن گفتم  یگویم اگر شخصی غیر از این راهحاال در میان این جمع من می
 ،هیچی هیچی یعنی هیچی غیبی، مسألهگونه ای، بدون هیچیعنی بدون هیچ واسطه .دستش را بلند کند

ـ  رضوان اهلل علیهـ من که در زمان مرحوم آقا  ،فقط خودش و خودش و خودش، اگر هست بگوید
مسائلی در کنار هم قرار گرفته تا این واسطه، سه واسطه،  ای، دوواسطهخره هر چه بوده یک باال .مندید

ای بیاورد، همین است. حاال یا خوابی بوده یا مکاشفه توفیق برای انسان پیدا شد که انسان سر از اینجا در
 .بت شدهصح [آنجا]رفته در یک مجلسی  اینکهیا  ،بوده، یا توسل به ائمه کرده آنها راهنمایی کردند

من اصال اسم پدر شما را هم  :گفتیکی از این دوستان گفتم تو چطور آقا را شناختی؟ میبه 
به سواالت من رفتم میاز اهل علم و پیش هر کسی  هایی بودرایم یک سوالنشنیده بودم، ولی همیشه ب

 هچدانم نمیو گفتند این آقا بریم حاال اسم نمیـ  آمدم در قم پیش این آقا .دتوانست پاسخ بدهمین
آن گیرش از ما  !م نه آقاجانم دیدرفتـ و  ]جواب بدهد[تواند می مسائل اعتقادینسبت به  هست و

آن هم خودش این مسائل هنوز برایش  !دیدیم نه آقا ،رفتیم سراغ یکی دیگر سوال کردیم .بیشتر است



 3 ( قم مقدسه3436رمضان  7)شب  3شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

 !خداحافظ شما این هم از قم ،[ما را قانع نکردند] معرفی کردند ب گفتیم اینهایی کهخ است. حل نشده
گفتم که من یک سواالتی دارم  ،بلند شدیم رفتیم جای دیگر، یک روز در یک مجلسی بودیم صحبت شد

صحبت زیاد شنیدم اما من را  ، مطلب زیاد،حرف زیاد است !بله .من را قانع کند کسی نتوانسته حاالتا 
حال من چیزی ه ب که مطلب چیست تاقانع کند، آرامش بدهد، به من آرامش بدهد، قانع کند بر این

 ؛هرانیطگویند عالمه می او شنیدم یک آقایی در مشهد هست به :تیکی آنجا بود گف .دستگیرم نشده
خیلی خب حاال سفر و زیارت امام رضا  .تو که همه جا را رفتی ،حاال بد نیست یک سری به او هم بزنی

کنی و روی و تشرف هم پیدا میهم میالسالم هعلیکه دیگر چیزی نیست، زیارت امام رضا السالم علیه
 روی.می

بگویم السالم علیهندیده بودیم، رفتم پیش امام رضا  گفت بلند شدیم رفتیم در آنجا اصال آقا رامی
ما غیر از اینجا جایی نداریم، مگر ما جایی داریم ما غیر از  ،امام رضا شما خالصه راه را به ما نشان بدهید

امین اهلل خواندم آمدم باالی سر دیدم  آمدم زیارت :گفتمی .ائمه کجا را داریم؟ شما به ما نشان بدهید
 ،بین الطلوعین فردا در منزل مجلس هست :گفت !بیا اینجا :یک آقایی نشسته، تا نگاه کرد به من گفت

ظهر  از بعدبه ما رفتیم آنجا و بعد از جلسه  !هرانیطاین کار را کرده؟ آقای  هشما بیایید در آنجا. خب ک
 ،مان را ندادند تمام پاسخ سوالمان را گرفتیم و تمام شدشان، هنوز جوابای رفتیم پیش و وقت دادند

 طور.طور، همه همینچیزی بیان نکرده، خب همه همیناصال صحبت نکرده، حرف نزده 
خب حاال که آمد اینجا چه  ؟توانستمگر می ،توانست به اینجا بیایداگر خودش تنها بود مگر می

آیا خودش را باالتر از بقیه  ؟چگونه باید فکر کند ؟تصوری باید داشته باشد؟ چه تفکری باید داشته باشد
انسان  .این اشکال ندارد و طور استاین ،خودش را مورد لطف خدا بداند !به حساب بیاورد یا نه

گوید خدایا تو بر منت گذاشتی، تو بر من لطف کردی، تو بر من رحمت آوردی، تو مرا مورد عنایت می
 کردی نه من. !تو !، توخب بله درست است .خودت قرار دادی، مورد عنایتی که دیگران را قرار ندادی

رفقا و دوستان مرحوم آقا  انیم از گفتم؛ یا کجا بودیم گفتم چند شب پیش گفتم خدمت رفقا
واقعا هم  !بینم که به مقام فنا برسممن در خودم این قابلیت را می :گفتها میآن زماندر به من شخصی 

عبیرهایی که نسبت به استادش آورد، رسید، به کجا رسید دیگر بماند. به جایی رسید که شرم دارم از ت
 ؟چرا؟ چون این اشتباه را کرد، به خودش گرفت، به خودش زد، قابلیت چیست عزیز من بیان بکنم،

ها چیست؟ خب بفرما دیگر آخر عمرت را استعداد چیست؟ اهلیت چیست؟ توان چیست؟ این حرف
ن اواقعا الت چاله مید به کار برد. اش. شرم دارم بگویم که چه تعبیرهاییهم دیدیم دیگر، این هم نمونه

تفاوتی نکرده، همیشه همین  و االن هم همین است توجه کردید؟ ،زندهایی نمیچنین حرفهم یک
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دهد مبادا وقتی یک توفیقی خدا می .خودمان باید مواظب باشیم، به خدا پناه ببریم ،جریان بوده و هست
 !این توفیق را به خود بزنیم، به خود نزنیم

بر ـ  مارضوان اهلل علیهـ و مرحوم حداد من کمتر عبارتی دیدم مثل این عبارت که مرحوم آقا 
همیشه خود را کمتر از افرادی که در اینجا هستند به حساب  :شان جاری باشدهذتالمزبانشان نسبت به 

خب درد معلوم است کجاست، معلوم است از کجا آدم  ،گفتنداین عبارت را همیشه ایشان می !بیاورید
 ه پانزده سال است اینجایی بابا! این همش دو روِزو .آید سراغ آدمخورد، از کجا شیطان میضربه می

پانزده سال است اینجایی، ده سال است  ،کشدشان میخط و ن وت دارد برای ،آمده جوجه دو روِز ،آمده
 !یاینجای

هایی کردم و یک صحبتها چند سال پیش بود بنده یک مطالبی راجع به حج و عمره و زیارت
اینها را خواهد برود بعد گفتیم هر کسی می .[پیاده کردند]خب اینها را دوستان درآوردند و روی کاغذ 

به قول  .گویمها را میاینها مطلب دیگری ندارم همینمطالعه کند، اگر هم بیاید پیش من خب من غیر از 
گفتند برو آن کتابهایی که نوشتم را گفتیم آقا ما را نصیحت کنید میرفتیم پیش مرحوم آقا میمعروف می

کتابهایی که نوشتند بعد از ظهر از  .واقع هم همین است دیگردر خب  .نصیحت من همان استبخوان، 
یم ایشان دیدما خواب بودیم می دانم صبح بین الطلوعین بلند شدهخوابش زده، شب از خوابش زده، نمی

کجا . نوشتنددر بیمارستان هم پیش ایشان بودم داشتند مطلب می ؛نویسد، در بیماری، در مرضدارد می
 نوشتند؟ درست؟ هنوشتند؟ این مطالب را برای ک هک خب اینها را برای ؟دیگر

مان، گفتم خب آقا مطلبی خواهیم مکه برویم با اهل بیتما میگفت که آقا حاال شخص به من می
ا ما را قبول نکردند، یا ما آقا بهش برخورده چر .کنید مصالعههایی که داریم خب بروید که داریم مطلب

فرمایید دو تا گوسفند هم جلویتان سر ببریم و می .کنم تانپس چه کار !بقیه به یک حساب آوردند را با
به  ؟وازتانخودمان با لباس احرام بیاییم پیشکار کنیم؟  هچ ،نصرت بگذاریم و قالی قرمز پهن کنیم طاق

و بعد هم باعث تکدر خاطر و بعد هم  .که نوشتیم برو بخوان دیگر خب آقا همین ...آقا برخورده که چرا
چرا؟  توجه کردید؟ !!رفتی این مدت هم دیر شدای کاش همان سی سال پیش مکه می .گیریفاصله

کنیم کسی هستیم، خیال کنیم کسی هستیم، خیال میخیال می .اینجا را ما گم کردیم !اشکال همین است
طور که مطلب اینحالیای است، درکنیم قضیهکنیم کتاب است، خیال میی است، خیال میکنیم حسابمی

 نیست.
خدایا به آن مقداری که مرا به خودت  :فرمایندالسالم دارند، مییک عبارتی امام سجاد علیه

به همان مقدار من را در  ؛و به قرب خودت نزدیک کردی کردی و باال بردی و رفعت بخشیدی نزدیک
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واقعا حقش این است که ما این عبارت را بنویسیم و همیشه در جلوی چشم  .نفس خودم ذلیل گردان
چنین تعابیری دیگر نیازی به نصیحت نیست، یعنی همین خودمان قرار بدهیم. دیگر با وجود یک هم

بگیرد و برود. آقا ما را با بقیه به یک حساب د که انسان راه را کنکفایت میالسالم هیعلعبارت امام سجاد 
 ها چیست؟ این مسائل چیست؟این حرف ه؟یعنی چ ،آورده

ما  .تر بگذردتر و امرش سهلخدا راحت ی است که کاری انجام بدهد که ولّیکس آدم زرنگ آن
آنها صحبت کنیم، راجع به کنیم، راجع به اساتید میکه کسی نیستیم، ما صحبت راجع به بزرگان می

 هایی که ایشان در کتاب روح مجرد نوشتند و باید خط خط اینها را گرفت و مطالعه کرد.است، همین
 طرف ودر همان زمان سابق آن زمانی که خود ما هم مشهد مشرف بودیم خب جلسات این

شرکت طرف بود، شبهای ماه مبارک هر شب یک جلسه بود مرحوم آقا هم در همین جلسات آن
و  کردند، جلسه قرآن و دعای افتتاحاکثرا هم صحبت میو کردند گاهی اوقات صحبت هم می ،کردندمی
صحبت شد که خب حاال  .شان دور بودمنازل، خب یادم است یک وقت زمستان بود و بعضی از افراد ...

، ایشان خب زمستان شبجلسه که بخواهد منزل شما باشد خب این منزل شما خیلی دور است، در این 
و دادیم و افراد دادیم ما کنار نشسته بودیم و فقط گوش میما فقط گوش می ،و ...بخواهند بیایند 

آنی که قرار بود منزلش باشد و دور بود و خارج  ؟شودمی کردند، خب این چهیصحبت مبا هم دوستان 
 ،از شهر و این چیزها، گفت که چی شد، خود ما هر شب بلند شویم از آنجا برای شرکت در جلسه بیاییم

دانم باعث زحمت است چی است؟ ما شود منزل شما دور است، نمیاما وقتی که نوبت جلسه ما می
 .نیافتیم، هنوز درنیافتیمما چرا هنوز مطلب را  !فتم که عجبل گدر د .هیچی نگفتیم، سرمان پایین بود

عزیز من صحبت این نیست که دیگران چرا منزل تو نیایند، صحبت این است که وقتی این بزرگ 
یلی زمستان و خ شب و یخبندان هم بودخواهد در آنجا برود خب تبعا ممکن است مشکالتی باشد، می

 ،ما حاضر هستیم اگر منزل تو نیشابور و سرخس هم بود برویم ،دیگر نیست صحبت کسانسرد بود. 
 .این بزرگ است است، راجع به شخصولی صحبت راجع به این 

بپنداریم و در یک مجموعه به حساب  ـ توجه کنید رفقا ـ در یک مجموعه خود را و اگر ما
خواهد آقا باشد یا نباشد، مرحوم آقا باشند یا نباشند اصال می ،اصال دیگر منزل من و تو ندارد ؛بیاوریم

کند؟ اصال هر سی شب ماه رمضان منزل فالنی باشد خب باشد چه عیبی دارد؟ حتما باید چه فرقی می
 کنید؟توجه می ما هم باالخره کسی هستیم....بگویند آقا جلسه افتاد در منزل  باشد کهدر منزل ما 

اگر ما خود را یک واحد بدانیم، یک مجموعه بدانیم، در یک جمع خود را یکی از آن افراد بدانیم، 
طور باشد اصال دیگر اگر این ؛های تسبیح خود را به حساب بیاوریم نه آن شیخک تسبیحیک دانه از دانه
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 !بینیم که عجیبو ما می ها نیستا دیگر نیست، جای این حرفهجای این صحبت
بینیم هزار برابر از یک دفعه می ،داچنین فضایی باشیم و در منزل ما این مجلس نیفتاگر در یک هم

آید. آنجا دیگر حساب حساب به خاطر ما در منزل ما می ،بایست در این مجلس باشدفیوضاتی که می
آنها  .جلی حق است، تجلی حقیقت استظاهر نیست، آنجا دیگر تجلی تجلی باطن است، آنجا تجلی ت
و شاید در  .گفتن نیستنیازی به و نیست هم که از باطن خبر دارند که چه خبر است دیگر نیازی به بیان 

خب او که خبر دارد مثل ما  !چنین موقعیتی اصال خود آن استاد بگوید آقا ما برویم منزل ایشانیک هم
کند، این دیگر یک چیز خواهیم برویم و این خیلی فرق میایشان مییا اصال ما منزل خبر دارد! نیست، 

کند که با آن شود خیلی تفاوت میکه با این شرط و با این خصوصیت دارد انجام میدیگر است. این
و هیچ هم نگوید و  خدا هم بیاید، استاد هم بیاید لّیکیفیت باشد. ممکن است با آن کیفیت انجام شود، و

 کند.، اما خالصه خیلی تفاوت میخندد و صحبت کند و چه کندبگوید و ب
تر برود، اینها رمز و رموزهایی است که سالک باید از این مطالب اطالع پیدا کند تا بتواند سریع

درست؟ این موقعیتی رود، از بین میتر، این مانع به این کیفیت مانعتر برود و بیتر برود، لطیفعمیق
هستم در این عالم  ه، اصال خدایا من کو ما انا یا رب و ما خطری .آموزدالسالم به ما میامام علیه است که

 .که تو بخواهی روی من حساب کنی، واقعا تو بخواهی روی من حساب کنی
و در هر  ال را داشته باشد، در هر موقعیتیهر شخصی در هر موقعیتی که هست باید این ح

خیلی  با بقیهحالش که  ندیبیمروزهای اول آدم  در ،دهندکه این مسئولیت را به انسان میوقتی .مسئولیتی
شود ، بیا و برو، در عین اینکه دارد آشنا میشودگذرد با افراد آشنا میفرق نکرد، یک هفته دو هفته می

شود کم صادر میهایی کمنهیدهد، امر و کند، کارهایی انجام میریزی میشود برنامهکم مشغول میکم
کنند که ایشان مسئول فالن طرف نقل میطرف و آنبیند که اینبعد می .ا نکناین کار را بکن این کار ر

گویند که تبریک می او آید در خانه اهل خانه بهمی است. شدهقسمت شده، ایشان مسئول فالن قسمت 
کم و بعد نگاه کم کم. کماست پیدا کردهرا این موقعیت و  مسئولیت پیدا کرده مسئولیت گرفته، پذیرفته،

داریم  ،رویماز دیوار مردم که باال نمی ،کنیم دیگرکنیم برای خدا میگوید این کار را داریم میکند میمی
ولی در کنار گذران این  .کنیمدهیم، تبلیغ دین خدا را داریم میبرای خدا کار انجام میکنیم، داریم کار می

این  و کندتحقق پیدا می او دیگر دارد در مسألهگیرد، یک شکل می او دیگری دارد در هجریان یک قضی
 آن چیست؟ .خبر استاز آن قضیه بی

آن  .ن خبر ندارداین از آ ،شودآن تعلقی است که نفس نسبت به این جریان دارد در او پیدا می
آید اول کاریم وقتی که درمیدیدید تخمی که در زمین می زند،می نهزند جواارد جوانه مییواش یواش د
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هی آید باال یواش یواش فرض بکنید که یک تخم سیبی که بکاریم یا هی می ،آیدیک ذره هی درمی
این قضیه دارد  ،در کنار این .بینید این تخم سیب چند متر درخت شدهآید باال، سال دیگر بیایید میمی

 دهد.گیرد درست شد؟ آن کار دست آدم میشکل می
گویند آقا خیلی ممنون این مسئولیتی که به شما دادیم خب انجام دادید و پیگیر مییک وقتی 

خیلی خب حاال این مسئولیت را  ،کنید و خیلی هم از شما ممنون هستیمبودید و دارید این کار را می
شد بابا، تو که خودت  هچ ، پسقرمز شد ،بینی رنگش پریدیک دفعه می .دهیمبخواهیم به کس دیگر می

سکته نکنی یک وقت؟ مگر تو تا حاال  ،گفتی آقا کسی دیگر که هست بدهید چرا رنگت قرمز شد
 ..گفتی آقا این را.خب حاال دادیم، خودت گفتی خودت می ،گفتی که آقا بدهید به یکیخودت نمی

د بدهید به یک کس گفت آقا این مسئولیت را از ما بگیریبود هی بارها به ما مییک بنده خدایی 
بابا  .آقا پس فردا گذاشت رفت، رفت که رفت .گفتم خب آقا گرفتیم بده به آن او یک شب به .دیگر

شنویی هستیم ما هم بچه حرف خیلی خب ما هم به حرفت گوش دادیم ،گفتیمگر نمی ،خودت گفتی
، این اصرارهمان اول که نه بعد از چند دفعه  اصرارآن هم بعد از چند مرتبه  ،گوش دادیمبه حرفت 

که این جوانه که االن  ما خبر نداریم ،کندچیست؟ این در کنار این قضیه آن درخت دارد االن رشد می
 دهد، ها!می مانزند این جوانه یک روز کار دستدارد می

روز اول خودش را به  چیست؟ این است که هر روز انسان همانراهش چیست؟ پاتک این قضیه 
حالش را  .اینجا باش آقا شما]گفتند[ که را بگذارد در جریان همان روز اول و خودش  حساب بیاورد

که چه کار ، اینآن این راجع به عضی از مسائل و فرمولهایی هم هست،، البته خب ببکند مثل آن حال
آن کند، نشیند آن بزرگوار کار خودش را هم میچون نفس هم آرام نمی .اندبکنید که در این حال بم

یک راه از کند شروع می ،رودسرش کاله نمی ،خورداز این ترفندها گول نمییک  خیلی عالیه! آن از هیچ
دانم آقا این افراد فقط به من زند، نمیآید دور میبندی یک راه دیگر میدیگر وارد شدن، این راه را می

لنگه به لنگه شود بشود، ند، شوبد اصال کلنگ نشوب، خب لنگ شوندعادت کردند، اگر بروم همه لنگ می
داند چه کار ست خودش میمگر قرار است همیشه همه چیز درست باشد. آن کسی که کارها دستش ا

 .همیشه انسان در این وضعیت باشد داند چطوری بگرداند.بکند خودش می
در منزل و رود و سلطان محمود که یادتان است، منزلی داشت و نمیدانم گفتند این می زایاجریان 

خود و خالصه سلطان رفت و دید لباس همان چوپانی را تن  .کندچه کار میمعلوم نیست  بنددیدر را م
خیلی در مثنوی واقعا مثنوی دریای علوم و ...گوید تو همان کسی هستی که فالن کرده و دارد می

در گریبان جهل و تعصب فرو  و چطور ما خودمان را از این فیوضات محروم کردیم و سر استمعارف 
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 ان را محروم کردیم، آدم برود آنجا نگاه کند و ببیند.و از این فیوضات الهی خودم بردیم
گویند موالنا این است این است فالن است، گفتم اینهایی که میمن یک دفعه به یک شخص می

بعد از شصت سال،  اْلمداهللخب کاری ندارد، شما و این همه دریای معارف هستید و  !همین آقایان
یک صفحه آنچه را که موالنا راجع به  ؛دا عمر را زیاد کند نود سال، صد سالهفتاد سال، هشتاد سال خ

گذاریم صحبت کرده شما بیایید راجع به این مطلب صحبت کنید آن وقت این دو تا را می کهای هر قضیه
موالنا راجع به  ه و افاده فرمودید و بیانی که... چطور افاضکنار هم، آن وقت دریای مواج علوم شما را

 بینیم تفاوت دارد.اش را یک حدودی یک کمی مین وقت مقایسهاین قضیه دارد، آ
اینها از آن  ،کنیم خوب توجه ها! و این مطلب مطلبی است که باید به این نکته خوب برسیم،

همین نماز  من بارها خدمت رفقا گفتم ما تصورمان از راه خدا و از سیر و سلوک .نکات اساسی راه است
ولی راه خدا .دانم عرض کنم که اذکار و اوراد و اینها چیز دیگر نداریمشب و ذکر یونسیه و سجده و نمی

است. یعنی این نکته  مسألهعبارت است از عبودیت و تسلیم در قبال رضای الهی و عمل به تکلیف، این 
مجموعه این قضیه قرار  هم در زیرآن سایر امور نکته اساسی است که در این همه چیز نهفته است، 

 .گیردمی
، یک جلسات عنوان به طور عمومی بود که ها قبلکردم در همان سالیک وقت من صحبت می

بعد وقتی که آمدم یک نفر آمد  .دفعه یادم است حدود دو ساعت صحبت کردیم تقریبا دو ساعت شد
 گفتم شما این دو .خواهم یک نصیحت خاص ما را بکنید، ما از چیز آمدیمگفت که آقا می پیش من

چند جلسه نصیحت من در آن این دو ساعت به اندازه  :نه! گفتم :ساعت خواب تشریف داشتید؟ گفت
این نصیحت  ؛عمل کنید ،اند و عرض کردیم خدمتتانحرف زدم، همین را بروید و به آنچه که گفته

 ماست.
و گفتند که ما آمدیم که ـ رضوان اهلل علیه ـ ای از علما در نجف آمدند خدمت مرحوم قاضی عده
دستوری بدهید به ما، استفاده  اش تعارف بوده ـههم ،عارف بودهـ ت ای بدهید دستوری بدهیدشما برنامه

منزل در همان مشهد و آمدند به یک وقت خدمت مرحوم آقا بودیم یک عده از تهران آمدند کنیم. 
در آنها  ،دولتی هم بودندافراد زمان خیلی سابق بود دیگر، خیلی از  ...، یک عده از همانمجلس روضه

گفت آقای چند نفری بودند و اهل علم هم بودند. یک شخص اهل علمی هم در آنها بود هی با آقا می
که خواستند از ایشان دکتر فالن معاون وزیر است، گفتیم بابا همان دفعه اول فهمیدیم دیگر، بعد اینها می

یک نصیحتی یک دستورالعملی، مرحوم آقا این آیه را شنیدم خواندند 
سراء، ، هر جا که یقین نداری پایت را مگذار، هر ﴾53 ﴿الإ 
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دیگر هم صحبتی نکردند، مطلبی در مورد مطلب بگذارید روی یقین بگذارید،  دخواهیقدمی که می
خب همین قضیه ببینید آیه قرآن است  .دانمحاال گرفتند یا نگرفتند مطلب را نمی نگفتند فقط همین.

کنیم؟ واقعا جایی که یقین واقعا ما به این آیه عمل می .خب ما که از خود درنیاوردیم آیه قرآن است
، در جایی که اطمینان داشته باشیم ،کنیم؟ و فقط در جایی که یقین داشته باشیمنداریم حرکت نمی

 کنیم؟حرکت می
یک نفر  ،خیابان ایستاده بودم منتظر یک تاکسی بودم که بیایددر تهران  در منبود چند سال پیش 

سوخت ها بیشتر مینه دلش به حال ما سوخته، سابقیار کرد تعجب کردم در این دوره زماآمد ما را سو
سوزد. بعد سوار کرد و یک مقداری راه آمدیم و نمی شده که دیگر کسی دلش به حال ما هدانم چنمی

این  یعنی صحبت کرد گفت آقا من چه کنم و .بتی و چیزیبعد معلوم شد که بله ایشان هم خالصه صح
کنم، تو در روز قیامت پاسخگو به چه کسی خواهی بود؟ به من و گفتم یک سوال از تو می ؟هاحرف

اگر به من و امثال من پاسخگو هستی مشکلی نیست هر  ؟امثال من پاسخگو هستی یا به کسان دیگر
خواهی بکنی بکن، اما اگر قرار است به کسی دیگر پاسخگو باشی متوجه باش آنها سرشان کاله کاری می

جوری این رگفت خب آخ .رودسرشان کاله نمیباشی  شانای بهرود، آنهایی که باید پاسخگو نمی
گفتم مثل اینکه  ،گفتمبه او طوری همین .کنندچه کار می کنندو فالن می ندیگویم یجورنیا ،گویندمی
خواهی گفتم آن موقعی که می ـ کردیم دیگربا هم شوخی هم می ـ گویمات نیفتاد من چی میزاری دو

دهی یا نه؟ دیدم یک دفعه ساکت فالن کار را انجام بدهی اگر به جای این فرد فالن فرد باشد انجام می
 گرفتم. !بله :گفت !حاال حرفم را فهمیدی !گفتم حاال فهمیدی .شد

خواهد یک کار را انجام بدهد، باید اطمینان داشته باشد که این آنجایی که آدم می ،ما... و ال تقف
بسنجد، قواعد در دستمان است، مبانی در دستمان  .عملش و این رفتارش منطبق با رضای خداست

 دانمنمی مثالگویند آقا خواهید بکنید میی میشما االن فرض بکنید که یک کار .است، هر چی هست
خواهی بسیار خب اشکالی ندارد، ولی شما که االن میراجع به فالن شخص فالن حکم باید انجام شود 

از  ،این کار را انجام بدهی اگر به جای این یک فرد دیگری بود از نزدیکانت، از قوم و خویشانت
کجاست، باید  کردی، پس باید ببینی اشکالکردی؟ قطعا این حکم را نمیهمین حکم را می ،رفیقانت

 کجاست، گیر کجاست، به دنبالش بروی. مسألهببینی 
کردند نگاه یک خب مرحوم قاضی  .آمدند پیش مرحوم قاضی گفتند که آقا ما را نصیحتی کنید

جوری ردشان کنیم رّد دهند، گفتند خب یکاری انجام نمیخورند، کدیدند اینها که به درد نمی ،آنهابه
آقا وقت بدهید، شما را به خدا،  .گیریآیی وقت ما را میتو که اهلش نیستی برای چی می !کارشان بابا
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بابا خدا  ،زنندآیند حرف میدهید یک وقتی به ما بدهید، یک وقتی میدهیم جواب نمینامه می هر چه
باالخره یک چیزهایی ـ دانید حال میه ب مرحوم قاضی فرمود آیا به آنچه که شما تا .خیرش بدهد

به  ،وش ائمهفضل هستید، به ر هستید، اهلکتب را دیدید، اهل علم  ،دیدید روایات را ،دانید دیگرمی
گردید و یا هنوز به آنچه را که اش میآیا عمل کردید و دنبال اضافهـ  به مبانی آگاه هستید ،مسائل ائمه

دیگر چیزی  ،گفتند پس بروید هر وقت به آنها عمل کردید تمام شد !گفتند نه ؟!دانید عمل نکردیدمی
 توجه کردید؟ .نسبت به این قضیه اش چیستدانید آن وقت بیایید ببینید اضافهنمی

دانیم چیست، ما فقط یک تصوراتی داریم، یک همه اینها به خاطر این است که ما راه را نمی
ن خودمان نقش بستیم، یک چهارچوبی درست کردیم، که اسمش چیزهایی در ذهتّوهماتی داریم، فقط 

 .کندشود دیگر حرکت میبعرفان گذاشتیم و هر کسی در این فضا وارد گذاشتیم، اسمش را را سلوک 
، خالف جلو داریم این قدم راه و این قدم سلوک است درست برداریم رفتیمآقاجان هر قدم که برمی !نه

خواهیم بکنیم، خواهیم برداریم هر صحبتی که میهر قدمی که می .پس بدهیم برداریم عواقبش را باید
حتما باید یک آیه قرآن بیاید که  .خواهیم انجام بدهیم، در تمام اینها هر قدم سلوک استهر کاری که می

که تو پیغمبر بیاید کنارت بنشیند بگوید بکن، همین همانطور که گفتند آیا این کار را بکن یا نکن، یا 
کنی نه این عمل شاید که احساس میکنی این عمل صحیح است باید دنبالش بروی و وقتیاحساس می

حل  شاءاهللانشود، هلل درست میءاشاکه اننای .در آن خالف باشد و باید احتیاط کرد باید کنار نگه داری
یعنی دیگر  یشاءاللهان ،شاءاهللانچی؟  شودای ندارد، این میرود این فایدهجلو می شاءاهللان ،شودمی

 گیرد.رود و نفس به همان کیفیت شکل میطوری راه و روش انسان به آن کیفیت میهمین
حاال ای آقا کنند، کار می دم چهکنند سایر مرشود همین کارهایی که مردم دارند میدر نتیجه می

کتاب ندارد، میزان ندارد، کار از روی عقل  ندارد،حساب  ،جورجور، نشد آنجوری شد نشد آناین
 کی یفقط از رونیست، از روی درایت نیست، فقط از روی شعار است، فقط از روی یک هواست، 

و پیگیر بشود و ببیند مطلب حق  که انسان به دنبال برود... اینروی یک مطلبفقط از ُسمعه است، 
خواهد بگوید روی آن کسی که می ،خواهد بگوید بگویداست، درست است برود حاال هر کسی می

ما هم عقل  .زند بپذیریمموظف نیستیم که هر کسی هر حرفی می گوید، ماسلیقه و تفکر خودش می
چه  ست آن منابع در اختیار ما هم هست،داریم و هم فکر داریم و هم منابعی را که در اختیار دیگران ا

 کند.تفاوت می
امامت و  ؛دیگر بعدش خبری نیست ،هم که به رسول خدا ختم شدهوحی و نبوت و پیامبری 

که دیگر معلوم است، خیلی خب بقیه همه مثل ختم شده این هم السالم علیهوالیت هم که به امام زمان 
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برداشت خودمان را، فهم خودمان را  ،که ما بخواهیم عقل خودمان رااینکند. همدیگر چه تفاوتی می
؟ این معنایش یعنی خود را از حیطه انسانی و از حیطه بشری و از حیطه خلیفة هبگذاریم کنار، یعنی چ

چهارپا آن بهزند میگیرد یک چوب دستش میچوپان  .قرار دهیمارپایان هاللهی خارج و در زمره چ
انسان چهارپا  شود.می این چهارپا، رودمی طرفرود و از آنف میرطاز این ،کندمی !کیش !وبرود، ه

 به او ترتیب اثر بدهد.نسبت و باید به آن واقعیتی که پروردگار قرار داده است  پا داردنیست، انسان دو 
من را به فضل خودت  ، خدایاهبنی بفضلکطور است فرماید حال که اینالسالم میخب امام علیه

چه مرا مورد  .شودو از فضل خودت به من ببخشا، ما که کسی نیستیم، چیزی هم که از تو کم نمی ببخش
چه مرا مورد فضل و رحمتت قرار بدهی باز در  ،عقوبت خود قرار بدهی در مملکت و در ملک تو هستم

خب چرا من را مورد فضل خودت قرار ندهی؟ هم عقوبت و هم  ؛مملکت تو هستم و در ملک تو هستم
هم جالل و هم جمال، مگر هر دو صفت تو نیست؟ و هر دو زائیده وجود تو نیست؟ این نیست  ،تفضل

وجودی غیر از وجود تو در تصور  .جودی تو باشدکه جمال فقط از تو باشد، جالل خارج از حیطه و
که این قسم از افاضه و نزول صفت نیست، وجودی غیر از آن وجود بحت و بسیط تو وجود ندارد تا این

همه چیز به دست تو است، این دست از آن من  نه! .و ارتباطی به تو نداشته باشد در آن حیطه قرار بگیرد
توانم با این دست آن یتیم را مورد نوازش قرار به یک یتیم سیلی بزنم، می توانم با این دستاست، من می

شود قهر کند این نیست که آن دستی که با آن سیلی زده می .دست من است دستهر دو این  ،بدهم
روی سر یک یتیم دست بکشم،  ،توانم مورد نوازش قرار بدهمببینید این دست را من می .همین است

توانم این کار را بکنم یک بچه را مورد عنایت قرار بدهم او را مورد نوازش قرار بدهم خوشحال کنم، می
به  ،بچه را اذیت کنم ،کنمها، او را ناراحت توانم با این دستم پرتش کنم بزنم به دیوار و این حرفمی

ای تعلق بگیرد، اراده به آید بسته به این است که چه ارادهمی گریه بیندازم، هر دو این قضیه از یک ریشه
طور است امام سجاد که اینوقتی. یا اراده به لطف و عنایت جالل یا اراده به جمال، اراده به عقوبت

کنی؟ خدا هم چرا نوازش نمی ،فرماید خدایا برای تو که این کاری ندارد، حاال که این دست توستمی
از آن طرف خودش اقرار کرد  .گویدگوید خب بنده من راست میآید میها خوشش میستداللاز این ا

الئکه بگویی من ما رقمی نیستیم، حاال ما کسی نیستیم بخواهی ما را عقاب کنی بخواهی به م که خدایا
 .]که کسی نیستیم[ گوییممیداریم ما از اول  آمدم این را عقاب کردم، بابا

یخ اگر ش: گویدمی فالن قطب ،گفتند وـ آمدند  رضوان اهلل علیهـ رقانی خشیخ ابوالحسن به 
برو بگو آن ارزن هم روی  :گفت .خرواریمو اگر او ارزن است ما  ابوالحسن قطره است ما دریاییم

این عرفا  .خروار تو آن قطره هم در دریای تو ما آن قطره هم نیستیم و آن ارزن هم نیستیم خیالت جمع
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 ،اسم نبریمحاال غیر از عرفا بله دیگر حاال  .کنندمشکل را زود حل می ،کنندطوری هستند، راحت میاین
قلم و دوات بیاور کاغذ بیاور یک ببینم اش گفته، بردار گفته؟ برای عمه هچ [اصناف] همههمه یعنی 

کتاب چاپ  ،اشمقاله بر علیه در روزنامه بنویسم .اداش بیفتجوابی بر او بدهم که یاد دوران شیرخوارگی
هم نیستیم، گویند بابا ما آن قطره اینها صاف می .باباجان چه خبر استآه! کنم باالی منبر او را چه بکنم، 

ارزن هم نیستیم تمام شد خب حاالدیگر بعدش حرف دیگر هم داری، خودش گفت نیستیم دیگر  ما آن
 دعوا نداریم.

یا رب و  و ما انایاد گرفتند السالم علیهیاد گرفتند، این عرفا از امام سجاد السالم علیهاز امام سجاد 
اصال ما کسی نیستیم ما بابا ارزن هم نیستیم تو خیلی برای ما احترام قائل شدی، خیلی برای ما  ما خطری

 .ما قطره نیستیم ما صفر هستیم ،احترام قائل شدی ما را باال بردی که گفتی یک قطره است ما دریاییم
بخشد و میماهیت که از خودش وجودی ندارد، قالب که از خودش هست ندارد، هست به قالب هست 

آن قطره  دهد، پس ماهیت که از خود هیچ است، نه آن ارزن است و نهوجود به آن ماهیت موجودیت می
 کدام، صفر است، صفر، صفر، صفر.است هیچ 

خواهی با آن ید فرماید خدایا حاال که ما صفر هستیم و تو میمیالسالم علیهحاال امام سجاد 
کنی؟ خب چرا جمالش نمی ،ت را در این دنیا تحقق ببخشیقدرت خودت صفت جمال و جالل خود

 ،خواهی تو این اراده خودت را در این عالم نازل کنیحاال که می ،ش دست تو است دیگراهباالخره هم
این اراده را به عفو و گذشتن و بخشش  !فضل نازل کن این اراده را به !نازل کناین اراده را به جمال 

رسم ابوحمزه نمی کنم به این عباراتفکر می هکند من که هر چانسان فکر می هواقعا هر چ !نازل کن
کنم حاال نه در ماه نشینم فکر میگاهی اوقات می واقعا .بکنماغراق خواهم اینجا نمی ها! گویمجدا می

شود مگر عبارتی بهتر گویم اصال مینشینم میمی هرمضان در غیر از ماه رمضان، مثال یک عبارت هر چ
از این عبارتی که امام سجاد فرموده ما پیدا بکنیم؟ همه چیز در  مسألهاز این در عالم وجود راجع به این 

گوید که خدایا من ارزن هم نیستم، خدایا من آن امام سجاد در حالی دارد این عبارت را می .آن است
گوید که تمام عالم وجود به است درحالی دارد میالسالم علیهاین عبارت امام سجاد قطره هم نیستم، 

نشیند فکرش را بکند، بعد آن وقت میقضیه. این آدم این کند، چطوری است اراده او دارد حرکت می
 بیاورد حاال روی خودش مقایسه کند.

امام سجاد یعنی  .گویدد شر و ور مینشسته اینجا دار یک آدم معمولی نیست که بگوییم برو بابا
جریان والیی که مدیر و آن  ،، آن عروة الوثقی، آن واسطه، آن وسیلهخلقال نیب و اهلل نیهلل با لبحاین 

این دارد  ،کننده و واسطه نزول فیض پروردگار در همه عوالم هست دهنده و ایجاد مدّبر و محّرک و نیرو
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گوید پس ما همین را باید بیاییم روی خودمان حاال که این دارد این را می .زندچنین حرفی مییک هم
که خودش همه کاره عالم  که خودش صاحب والیت است، این این .هستیم هپس ما ک ،مقایسه کنیم

بقائشان،  ،شانکه تمام ذرات عالم وجود حیات که تمام عالم به نفس او بسته است، این است، این
شان، همه چیزشان به رگ حیات این بستگی دارد، این دارد شان، وجودشان، ماهیت، سکونشانحرکت

منی که صاحب والیت ! پس تو کجاییکه دهد پس دارد به ما یاد می .گوید خدایا من ذره نیستممی
آسمان و زمین به وجود من است من دارم  به وجوده االرض و السامءهستم، منی که امام هستم، منی که 

، تو که دیگر اصال نه سر پیازی نه ته پیاز .ستممعتقد هم ه آن گویم، و بهت هم میگویم و درساین را می
 ،برود ،بندیممی ،زنیگیری، میکنی، میقدر در عالم گرد و خاک میداری این ،تو دیگر چه رقمی هستی

 تو دیگر چرا. ا پایین بابا با هم دیگر راه برویمچه خبر است بابا! بی بیاید،
سنجد، بر خودش تطبیق دهد، بر خودش میبر خودش وفق میعبارت را  نیاآید میآن وقت آدم 

گیرد، ما کجای قضیه در نظر میالسالم علیهنسبت به این کالم امام سجاد کند، موقعیت خودش را می
صاحب والیت است، تمام  ،این امام است ،بودنش هم شکی نیستهستیم؟ خب این امام است، در امام 

دارد  ایند، گیراراده او انجام می هبدارد تا پایین عالم به اراده او است، ذرات در همه عوالم از ما سوی اهلل 
تمام که دهد که آدم موحد این است، در عین ایناو دارد به ما توحید را یاد می .نیستمگوید خدایا من می

ها و همه ها و علمها و قدرتخصوصیات و تمام آثار و تمام بروزها و ظهورها و آثار و آیات و نشانه
خدا قرار داده، یعنی همه چیز و خود او هیچ است  ؛حرکات و سکنات را خدا در وجود او قرار داده

مبادا این در خیبر که  .اوالیت یعنی خدا، آثار او یعنی آثار خدا، ظهور والیت یعنی ظهور خد .خداست
 !مبادا این خورشید که برگردانده شد این خورشید را از علی ببینی !بینی کنده شد این را از علی ببینیمی

ا از رشود مبادا این عالم را که کن فیکون می !شود این را از پیغمبر ببینیمبادا این ماه که دو نصف می
بروزش  ،است نیظهورش از اظهورش از این شخص است، و اراده خداست اینها همه  !اراده این ببینی
شما با یک پرده جلوی خورشید را بگیرید یک دفعه آینه  .آینه این است ،است نیواسطه ااز این است، 

 نیابه تابد خب خورشید می ،ای که االن گرفته جلوی خورشیداین آینه غیر از اینست؟ شود تاریک،می
ای است نگاه کن همه جا را روشن کرده، کاری ندارد یک پرده رود آنجا، عجب آینهنورش می و نهیآ

بینید آینه تاریک بیاورید یک متر در یک متر، بگذارید جلوی چی؟ جلوی خورشید در یک فاصله می
یک و تمام شد، شد، همه تاریک همه تاریک خورد آنجا که می نوری آنشد، آن اتاقی هم تاریک شد، 

 شود.دفعه پرده را بردارید دوباره همه چیز روشن می
دهد، ما طوری که باید و شاید خورشید را نشان میای است که آنامام آینه است، منتهی یک آینه
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 دهد، باید این زنگار پاک شود،مان زنگار دارد تاریک است خورشید را نشان نمیآینه
 1طلب همانیم پسخانه زن جاروب  طلب طلعتان یپر وصال و شو نهییآ

هلل خداوند ما را مورد آن رحمت واسعه خودش قرار بدهد و از آن برکات و از آن ءاشاان
فیوضاتی که قسمت خاصه از اولیا خودش و اهل معرفت و واصلین به مقام قرب و تجرد خودش نصیب 

شود اصال، خدا فرض کنید که یک از فضل خدا چیزی کم نمی .مند بگرداندکرده است همه ما را بهره
صد میلیون عارف داشته باشیم، صد  ؟!کندصد میلیون چه فرقی مییا عارف درست کند یا یک میلیون 

چون هر  .شودنمیسر سوزنی اضافه شود؟ میلیون ولی خدا یا یکی داشته باشیم به خدا چقدر اضافه می
طور شود، حاال که اینشود نه زیاد مینه کم می ،دهددهد نخواهد هم نمیبروز می ،هست از او است چه

زنیم خب یاد دادند دیگر را میالسالم علیه سجادامام ما هم حرف همین حضرت پس است خدایا 
هستیم که اصال نعمت و  هخدایا ما کگوییم خواستند یاد ندهند، حاال که یاد دادند ما هم به تو میمی

آید چیزی به تو شود، چیزی گیرت میمی نی؟ حاال اگر دریغ کردی چهفضل خودت را از ما دریغ ک
 ما را مورد لطف و عنایت خاصه خودت قرار بده. طور استشود؟ حاال که ایناضافه می

 
 

 اللهم صّل عّل ُممد و آل ُممد
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