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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُّلُ عُاهللُ ُوُصّلَّ
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

دَُُّ ُت ص  ُو  ْضلِک  ْبنِیُبِف  ط ِریُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  أ ن اُی  ُا ُم  ُو  ْفِوک  ُبِع  َّ ّل  یت من کجا و موقع ،ای پروردگار منُ؛ْقُع 
و جایگاهم در نزد تو کجا، حال که چنین است به فضل خودت بر من ببخش، نه با عدل و حسابرسی، و 

 به عفو خودت با من رفتار کن و تصدق نما.
قبل  هایدر سالکنم گرچه قبل از پرداختن به مطالب گذشته یک مطلبی را خدمت رفقا عرض می

ه به بودن روز پنجشنب کردم؛ آن مسألۀه پیدا شده بود بنده عرض مییک همچنین قضایایی ک به واسطۀ
ل هال مطلبی را که باید خدمت دوستان عرض کنم این است که ماه رمضان یا نبودن آن است!اول عنوان 

ت و ادوات دیگر، از قبیل دیدن با ماه ثبوتش از نظر شرعی به دیدن با چشم ظاهر است، بدون دخالت آال
طور رفتن در ارتفاعات بسیار زیاد که از افق هالل باالتر های بسیار قوی و همینها یا دوربینتلسکوپ

است مانند سوار شدن به هواپیما و به باال رفتن در حدی که از سطح افق این هواپیما ارتفاع بیشتری پیدا 
آنچه را که شارع مدنظر قرار داده است در ثبوت  .شودیمقابل رویت [ ماه ]هاللکند و بدین وسیله می
، و أْفط ُروای  ؤرُ ُصوموا ل  »: ه فرموده استچنانک .ظاهر چشم با دنید از است عبارت ماه لاّو با  ؛1ت هی  ل ُرؤ ت ه 

ایش ماه و خروج مالک را در پید ،در آن زمان عرف قطعًا «بگیرید و با دیدن ماه افطار کنید.دیدن ماه روزه 
وسایل و آدات مکانیکی نداشتند،  ،آنها که رصد نداشتند ،دانستخروج از شهر، چشم ظاهر میو از ماه 

آن زمان هواپیما نبود، رفتن به باالی ابرها  ،آن زمان که تلسکوپ و اینها اختراع نشده بود، دوربین نبود
 نبود.

ه بوده و بر همین ر شهر و در ماه مورد توّجاین مالک برای داخل شدن د ،همین مالک دیدن ظاهر
یکی از چیزهایی که مستحب است استهالل است،  .دادندهای خود را قرار میسیره هم شارع و پیامبر ماه

انسان در ابتدای ماه استهالل کند و برود و ماه را ببیند، و جهتش هم این است که بر ورود ماه از نقطه نظر 
ه چه تی انجام بدهد و باین عبادت را به چه کیفّی که گیرد و باید انسان بداندعبادی، احکامی تعلق می

 صورتی انجام بدهد. 
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طرف بشود، یک روز انسان زودتر انجام بدهد، یا رف و آنططور نیست که بخواهد اینعبادت این
ت، بادت مشخص اسوقت ع .بکند]عبادت[ له بخواهد ه به این مسأانجام بدهد، بدون توّجیک روز دیرتر 

روز عید قربان برای  جه.الحیالحجه درست است نه نهم ذیلحجه عید قربان است، نه یازدهم ذایدهم ذ
 یمطلب این ،شود، روز عرفه یک روز خاص استطرف نمیمخصوص است، با اعتبار ما این طرف و آن 

یه ه این قضگفتم که خب همه متوّج ًاو عمد گویم خیلی مهم و دقیق استکه امشب دارم خدمت رفقا می
دانند ی میکاف]مسئله را[ ه ندارند و با دیدن تلسکوپ و اینها له توّجشوند حاال آن کسانی که به این مسأب

 له توجه کنند.ه این قضیه نیستند به این مسأمتوّجاگر 
 خود نهم الحجه است، آثاری که بر روز عرفه مترتب است برایروز عرفه برای خصوص نهم ذی

است نه روز هشتم یک همچنین آثاری هست و نه روز دهم و یازدهم، که ما این همه تاکید در روایات 
داوند خ ، چکار بکند،روزه بگیرد و دعا بخواند ،روز عرفه این کار را بکندکه  کسی ،ثار داریمدر آ ،داریم

خصوص روز عرفه است که روز  ه، اینها مالار از مادر متوّلد شدانگآمرزد که چنان میهمه گناهان او را آن
الحجه است، در این غدیر عیدی است که مربوط به هجدهم ذی یا اینکه فرض بکنید که عید .است نهم

نوروز که بنده نوشتم این مطالب را یک مقداری در آنجا اگر رفقا مطالعه کرده باشند آنجا توضیح  رسالۀ
تن از طرف رفنطرف و آنکرده به نحوی که این آثار با ایام بار ن اّیخداوند بر ایرا دادم که آثار تکوینی 

 این یک آثار تکوینی است.  ،شودبین خواهد رفت، با اعتبار ما این آثار درست نمی
 طرفنطرف و آناست و ای رمضانمخصوص به آخر  هطور راجع به عید فطر عیدی است کو همین

آید، فیوضات و عنایاتی که از جانب خداوند روز، برکاتی که در آن روز میات آن شود، یعنی خصوصّینمی
، امروز کندروزه نیست، این را احساس میروز کند که امروز شود و انسان احساس میدر آن روز نازل می

 ،بعضی از بزرگان .کندسرور است، این را انسان احساس میامروز روز  ،است عیدامروز روز  روز جشن،
 تند ونداش ال کردنؤطرف سنطرف و آناینیازی به شاید  شد اصاًلمی ]شک ایجاد[بق وقتی که گاهی سا
مشخص است که حال و هوا در امروز با روز روزه فرق آید، خب این امروز بوی روز عید می :فرمودندمی
 ون روزچ ،...و آوردن آن عنایات خاص الهی ول مالئکهت فیض الهی، نزکند، یعنی نزول برکات، کیفّیمی

آن یک  ،کندفرق میعلیه السالم د امام کند، شهادت امام با توّلعید برکاتش با روزهای دیگر تفاوت می
ت، غدیر دوتاس روز عاشورا با روز عید .م نیستندمثل ههمه اینها  ،اتاین یک خصوصّی ات داردخصوصّی

ب برای انسان الزم دو جور فیض است، دو جور برکت است، که هر کدام از اینها خدو جور عنایت است، 
 .نندمترتب کبر آن باید مشخص بشود تا مسائل خودشان را برای مردم ل ماه بر این اساس روز اّو است؛
چرا؟  ؟ستکه چه روزی است، آیا امروز است یا فردامشخص شود برای افراد ل ماه رمضان باید روز اّو
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های مهم شب بیست و سوم م و شبچون ما در ماه رمضان روزهای خاصی داریم یکی از آن روزهای مه
نده را شوند و تقدیر سال آیشب قدر است یعنی شبی است که مالئکه نازل می ،شب بیست و سوم .است

ر طواین .ا انجام داد، این مراقبه را باید کردزنند، لذا داریم در آن شب باید این اعمال ردر آن شب رقم می
ب شب امش آقا دست ما نیست کهب این خ !دهیمآقا امشب را شب قدر قرار می :کشک نیست که بگوییم

  دهیم!فته دیگر را شب قدر قرار میآقا ما ه قدر است، یا اصاًل
 مجلس ،های مجلس بودیکی از این نمایندهدر آن زمان سلطنت گذشته  ،ست در زمان سابقهیادم 

داء ا دانم چیست ـ کارکنان دولت اینها برایحاال اسمش نمی نیستم من در خاطرـ که  آن موقع گفته بود
 شانهوانند مّکتهم میو است  ستان استفاده کنند که هم تعطیالتتوانند از تعطیالت تابمی شانمناسک حج

ه گردش و جاهایی است ک ، مالتعطیالت تابستان است ب عموجان تعطیالت تابستان مالخ !را بروند
قدر الحجه است، یعنی اینذی ، این ماله به تابستان ربطی نداردموقع مّکولی برید، خودتان تشریف می

 خب فایده ندارد.  اال بشود وآن انجام فهمید که عبادات وقت خاص دارد و در وقت خاص باید این نمی
شب قدر است، شب قدر یک شب است، منتهی یک شبی است  شب بیست و سوم ،در ماه مبارک

 ای از دقائق بیست وش یک جا شب نیست، هر دقیقهاهکره زمین که هم ،گرددکه در طولش کره زمین می
دیگر، یک  چهار ساعت در یک جا غروب است و در یک جا صبح است، چون این در حال گردش است

است؟ شب  مشب چند ؟است یحاال آن چه شب شب قدر.شود گردد آن میر زمین میشبانه روزی که ب
 . له داللت داردبه قرائن و شواهدی که بر این مسأ هحاال با توّج ؛بیست و سوم است

 !دهیم؟شب قدر قرار میرا انزدهم بگوییم آقا شب پشب بیست و سوم بجای توانیم میما ب حاال ُخ
خدا هم این را در یک همچنین شبی  ،دست ما نیست، شب قدر دست ما نیست، شب قدر دست خداست

شود شب قدر، و این بیست و دو شب که از ماه رمضان گذشت در شب بیست و سوم می ،قرار داده
ل ماه چه که در زمان رسول خدا اّو استحاال صحبت ما این  .ات را دارد و این مسائل را داردخصوصّی

ن آدیدند؟ هواپیما میدیدند یا با تلسکوپ و ل ماهی بود که با چشم عادی میل ماه اّوبود؟ آیا اّو موقع
 ود!های یک متری و دو متری نبربیناره نبود، آن موقع که تلسکوپ نبود، آن موقع که این دوموقع که طّی

با همین چشم  ]معیوب[ر منتهی چشم عادی نه اینکه حاال چشم ضعیف و همین چشم ظاه ،با همین چشم
که هوا ، دنباش 1ومیُیُغ ، باالی ارتفاعی، در آنجاییکه بروید باالی بلندی، باالی کوهی :گفتندعادی می

اال هشت درجه از افق بهفت  ،افق را نگاه کنید وقتی که هالل در این چند درجه ،مانعی نباشد ،صاف باشد
 اشتندتفاع باال و ار دی با وجوحّت این هم بود که در بعضی از موارد هآمد در آنجا قابل رویت است، البّت

                                           
 دهخدا نامهلغت. ابر یبمعنا است میغ جمع -1
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]و بگویند هالل را رویت بیایند هم گفتند که از اطراف خب در اینجا می ممکن بود که دیده نشود. هالل
های به دیدند، در همان زمانل میماه را در همین شب اّو در آن موقع معمواًل کند، لذاکفایت میاند[ کرده

 گذشته. اصطالح 
در یادمان هست که ما  .گرفتندمی ءحیاکردند دو شب را به عنوان شب إمی و بعد اگر هم شک

یض گرفتند که به فهر دو شب را مینیست، بین اینکه امروز هست یا شد میشک وقتی سابق زمان همان 
شش  اهلل علیه آقا رضوان مرحوم ،ست که وقتی شک داشتیمهمان ی یک سال ما یادشب قدر برسند. حّت

رکدام ه و بیست و سوم همویکم  شب بیستمو  بار دو شب نوزدهم ،شب قدر رفتندبرای مسجد  به شب
 :گوییمشود بنمی ،دیگر چون یا این است یا آن است .به اصطالح شب قدر را درک بکنندتا اینکه  باردو

در زمان رسول خدا و در زمان روی این جهت ماهی که  ...مشب این را قرار دادیم وآقا ما ا
که  دیدند، نه با تلسکوپ، تلسکوپیدو چشم میالم رویش اعتبار بود ماهی بود که با این الّس علیهم ائمه

ین ا یروکردند و دیدند و بر این چشم تکیه می؟ با همین چشم میدیدندپس با چی می ،در آن موقع نبود
رفتند، با گگرفتند و بیست و سوم میگرفتند، بیست و یکم مینوزدهم می ،کردندچشم حساب باز می

تند و گرفگرفتند و روز عید قربان میعرفه می روزبا همین چشم و د گرفتنمیهمین چشم روز عید فطر 
 با همین چشم ظاهر. ؟ه کردیدتوّجکردند، امشان را بر این مترّتب میاّی

 گرفت، ما بهماه را براساس چشم میاول خدا پیغمبر  اگر در زمان رسول حاال صحبت در این است
کنیم؟ روی چه حسابی؟ در زمان ائمه که ن میکنیم و تعّیول میقب را با تلسکوپ آنن چه حکم شرعی اآل

دند، خیلی دیرفتند و ماه را مینبود، در زمان پیغمبر که تلسکوپ نبود، با همین چشم ظاهر می تلسکوپ
دا خ لسکوپ بود یک روز ماه رمضان رسولاگر در زمان رسول خدا ت :پس ما باید این را بگوییم ،بُخ

ا را ل ماه است فردالع داشت امروز روز اّوو پیغمبر با وجود اینکه اّط ؟!درست است یا نه !کردتغییر می
وپ ن تلسکخواهم بگویم؟ اآلمی هچ د همچنین حرفی بزنیم؟ متوجه شدیدشومی !گرفتماه می اولروز 

 ؟شدت میماه ثابوری برایشان ج، چهدر زمان پیغمبر و ائمه که تلسکوپ نبوده، هواپیما نبوده ،اختراع شده
ه اگرفتند، با همین چشم شب بیست و سوم مل ماه را میشد، با همین چشم روز اّوم ثابت میبا همین چش

یم دانست؟ اگر بگویل ماه است یا نمیدانست امروز روز اّوآیا پیغمبر می دهند.رمضان را شب قدر قرار می
 ن روزی که مال پیغمبر است همین روز هم مالدانست پس هماگر میدانست پس پیغمبر جاهل بود، انمی

چه اشتباهی داریم مرتکب ما  ه شدیدمتوّج ،آسمان که تغییر نکرده، زمین که تغییر نکرده .ماست
 !؟شویممی

ن آاینها هستند، چون اینها به عنوان سند هستند دیگر،  ،پیغمبر و ائمه بوده همان روزی که مال
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نه  ،دادداد؟ با دیدن این چشم قرار میقرار می هدهد با چل ماه قرار میاّوروزی که پیغمبر آن روز را روز 
ظاهر  دیدن با .دیگر است جوریک اره دیدن که آن اصاًلطّیبا نه با باال رفتن باالی ابرها و  ،با تلسکوپ

دن این چشم ا تمام کنید، با دیتان رماه گفتتان را شروع کنید، با دیدن چشم پیغمبر میماه گفتپیغمبر می
 .وپ نبودچون آن موقع که تلسک ،گفتمیپیغمبر با همین چشم  قربان بگیرید،عید روز  گفتپیغمبر می

 ،کرد اعالم بعدبوده، پیغمبر یک روز  قبلاگر ما بگوییم که در واقع آن روز واقعی یک روز  ،خیلی خب
علم به  اپس پیغمبر ب ،ل ماه استروز قبلش روز اّو گفتکوپ بود پیغمبر میچون اگر در آن موقع تلس

این غلط  !! این درست است؟ل بگیریدروز اّورا امروز  گویدامروز روز دوم ماه است به مردم میاینکه 
 کشود آن موقع یهنوز تلسکوپ اختراع نشده، هزار سال دیگر اختراع می بینید،است. نه مردم شما نمی

 دار باشد و ...کنم خیلی خندهمی دار نیست؟ خیالندهخ! این حرف آید جلوترروز می
به رحمت خدا رفته، و ن فوت کرده اوای یکی از آقایان خواندم که اآلمن یک وقت در یکی از فت

 ت با چشممنظور رویت است، حاال چه رویگفت: می خوانده بودم [استداللش]آورد در وقتی دلیل می
خیلی برایم جالب بود که عجب، اگر قرار رویت  عادی چه رویت با چشم تلسکوپ هر دو رویت است!

روم می ،دو روز قبلش اصاًل شومده سوار هواپیما میپس بنابراین بن ،بسیار خب ،تی هستبه هر کیفّی
 !راین هم رویت است دیگ ،گویم روز اول ماه استوز بیست و هشتم را میکنم که رقدر ارتفاع پیدا میاین

د، خوانی، شما مگر نماز مغرب و عشا را نمی...یک روز قبل روم باال اصاًلمگر رویت نیست؟ اینقدر می
ینید؟ بتابیده، نمی آن رود خورشید بهبینید هواپیما دارد در آسمان راه میخوانید میدارید نماز مغرب را می

این قدر خورشید تابیده، یعنی این باال به آندر بینید هواپیما خوانید میوقتی که دارید نماز مغرب را می
نور  عسطو و ورودش هم باالتر رفته در زاویۀ افق ه از آن مقدار خروج خورشید از تحتارتفاع گرفته ک

یک  د ویاههم خواندرا هایش نافله و فرضا دیاهرا خواند قع شده در حالی که شما نماز مغربخورشید وا
 .بینیدمی]نور خورشید را[ هنوز شما هم گذشته ولی در عین حال ربع 

ما حاال شما با هواپی ،ل ماه باشد دیگر، این که قطعی استامروز نباید روز اّو قطعًاپس بنابراین 
یدن است هم داین  !ماه جدید آمده دبگوییات روزهبرای باید تکلیف چیست؟  ،ینیدبماه را می روید باالمی

تی نیست عزیز من، دیدنی است که در شرایطی باشد که در پس دیدن به هر کیفّی !دیدن دیدن است !دیگر
الشعاع  حتآمده باشد که از تاز افق باال قابل رویت برای چشم باشد، یعنی ماه در حدی ]هالل[ آن شرایط 

آن  دینگومی ـ ]مانع رویت نباشد[ هغلب که نور خورشید به واسطۀ آن مقدار ارتفاعییعنی  ،شودبخارج 
 ،مانع از رویت هالل برای چشم عادی نشود آن نور خورشید که در حال غروب هست ـ قاهره نور شمس

 شود رویت.میین اموقع آن



 6 ( قم مقدسه6441رمضان  8)شب  4/ جلسه  یابوحمزه ثمال یشرح دعا

های بسیار قوی، یک وقت دوربین دوربین عادی است بنابراین اگر ما آمدیم از تلسکوپ یا دوربین
تلسکوپی  نار بزند، غبار را کنار بزند، نه آبینی که در همین حدی که غبار را کنرود نه آن اشکال ندارد، مثاًل

افتاده در همین قضیه، تلسکوپی آدم بزند که آنچنان قوی باشد که  فاقکه بر نور شمس غلبه بکند، که اّت
ه نور الشعاع ک حتی با وجود هالل در تحت نزدیک کند که انسان اصاًل ،نزدیک کندتصویر را بیاید و 

قبول نیست، این فایده ندارد، این روز قبل حساب  اصاًلدیدن این  ،ببینیدهالل را خورشید مانع است شما 
 شود.روز بعد حساب نمی ،شودیم

به  اًل، اّویتدیدن در اینجا صدق کرد به صرف دیدن، حاال به هر کیفّیکه ما بگوییم  پس بنابراین این
باشد  غلط است، باید دیدنی قطعًا ولیبیند موارد است که می از چون انسان بعضی ،ت غلط استهر کیفّی

جور ماه طور که زعمای ما، پیغمبر و ائمه در زمان خودشان همانعادی باشد یعنی همان دیدِن ،که دیدن
گرفتند، روز نوزدهم ل مییعنی روز اّو ،دادنددیدند و بر آن حساب به اعمالشان ترتیب اثر میرا می

ما هم وظیفه داریم به همین  ،نددیدگرفتند و همه میرا به دیدن می شانگرفتند، روز بیست و سوممی
سان ان ،آمدهجدیدی  هایهای دیگری آمده و دستگاهنه اینکه حاال چون یک دستگاه ،کنیم ت عملکیفّی

 شب همان شب است، روز همان روز است، تغییری نکرده و مالک همین است.  بخواهد تغییر بدهد.
کنیم که حکم در زمان هده میدر بعضی از موارد ما مشا ،بله :کهیک مطلبی هست و آن این

اوردها، بعضی از دست ،ت بود، و االن با وجود بعضی از اکتشافاتخدا و در زمان ائمه به یک کیفّی رسول
جایی است که خود آن موضوع فی حد نفسه حکم کند و آن ها و امثال ذلک تغییر میفناوریبعضی از 

حکم آن شرایط را پیدا گیرد شود، چون آن موضوع در تحت شرایط خاص قرار میخاص برایش بار نمی
دید پیدا شرایط ج ،حکمش بر طبق اختالف شرائط ،کند و چون موضوع االن شرایطش تغییر پیدا کردهمی
 کند.می

چه در  ،ای است خودش فی حد نفسه نجس استاستفاده از الکل، الکل یک شیء فرض کنید مثاًل
 هالبّت ، نجس نجس است ـکندتفاوتی نمیهیچ  ،، چه در زمان ائمه یا در زمان مازمان رسول خدا باشد

اینها، آن  باشند مثل چوب و کرده میرنه اینکه آن را تخ ،اصلش مایع باشد ،الکلی که از مایع باالصاله باشد
 بسیار خب حاال نجس است وقتی که الکل نجس است ـکه در اصل مثل انگور و اینها باشد آن الکل نه، آن

چیز نجس قابل استفاده نیست، قابل خرید و فروش که داریم ]روایت[ رعی نجس شد خب ما از نظر ش
ب حرام است و ُسحت و مصرفش هم خ اش هم باطل استمعامله نیست و ]بیع و هدیه[قابل  نیست و

د؟ کردنای میو این مسأله خب در زمان گذشته صحیح بود در زمان پیغمبر از الکل چه استفاده است.
ریا رازی در زمان زک بله؟ کشف شد.زکریا در زمان این قضیه تا اینکه  ،اینها از مینطور بعدچیزی نبود. و ه
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و  ها و امثال ذلکاش برای ضدعفونیاین قضیه خاصیت الکل و اینها در آن زمان به دست آمد و استفاده
 اینها.

 رمتحکه آقا این حکمی که رفته روی  کندفکر می آیدوقتی که اینطور شد خب فقیه در اینجا می
 تفادۀیا به خاطر اینکه اساش به خاطر نجاستش است الکل االن حرام است این حرمت استفادهکه  این ،الکل

ایل وساصالً بود و مورد استفاده ن ،دانستندخب در آن زمان نمی نجا متمشی نیست؟!معقول از آن در ای
ردند و ککار میسوزاندند و خاکستر را چگرفتند چوب را میدانم میچیز دیگر بود، نمی شان[]استریل

دعفونی ها برای ضطور از بعضی از گیاهت بود و همینشان در آن موقع به این کیفّیاین وسایل ضدعفونی
ه هایی کاز این گیاهها در این کوه ،دارند روستائیان[]ن هم همین اآلکردند که اآلن هم هست، اده میاستف

ریزند، از جمله چیزهایی که خاصیت خاصیت آنتی بیوتیکی و اینها دارد وجود دارد و روی زخم و اینها می
وتیکی دارد و آنتی بیکه خاصیت است یکی از چیزهایی دارد خود عسل است، عسل طبیعی بیوتیکی آنتی

داروهای  ی از وسایل واش حّتقدر خاصیتش قوی است که بهبودیآن گویندی میشود حّتباگر زخمی پیدا 
 تر است و تجربه هم شده است.قویشیمیایی امروزی 

 یه وقتیطور باشد، خب حاال فقله اینه این مسأنرسیده بود کاین قضیه به به الکل کسی نسبت ا اّم
اده شود چون استفه میحرام است خب متوّجن در شرع استفاده از نجس بیند که اآلکند و میکه نگاه می

خص باید ش اش اشکال داشته باشد؟ مگر حتمًامفید ندارد، اگر همین استفاده مفید داشته باشد چرا استفاده
 اینها و های عمل که استریلن این اتاقاآل .کندضدعفونی می ،کندیمصرف م الکل را ،نه الکل را بخورد؟

سجادی  کتردیکی از دوستانمان  ]استریل بشوند.[ انگورالکل  باید با الکل آن هم حتمًا گویندکنند میمی
 ن اصاًلیر از این را مغبا کنم فقط باید با الکل انگور باشد، چشم عمل میدر آن اتاق عملی که من  گفتمی

خب  ؟دمانعی داشته باش استفاده از این الکلرد که کنم. خب االن این چه اشکالی دانمی تاییدقبول ندارم و 
هم حرام نیست، مثل نان و  پولشنه هیچ مانعی ندارد و خرید و فروشش هم جایز است و هیچ ثمن و 

 تش راسدهم انسان بایستی که  آنتماس با در خوردنش حرام است و  ،بله .کندماند تفاوت نمیخربزه می
 آنمعامله  استفاده شود، و ا اینکه بگوییم نباید اصاًلاّم ،خب اینها به جای خود .آب بکشد و تطهیر بکند

 این شرعیت ندارد. این از مسائلی است که این دیگر منطق ندارد و ،اشکال دارد
م خدمتتان در خواستمیهم را این  ،مطلب دقیقی است ،این مطلبـ ولی بعضی چیزها هست که 

ع ر اساس اقتضائات آن موقشارع که آن حکم را بیان کرده ب ـ عرض کنم خورشید و اینها و راستای قبله 
کند کند آن حکم شارع بدون اینکه تغییر پیدا به تغییر میبینیم این اقتضائات وقتی کن ما میاست، اآل

ر انی که دداریم برای کسراجع به قبله فرض کنید که راجع به قبله،  مثاًل ،گیردصورت جدیدی به خود می
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ت، قبله هس ، قابل إتجاهقابل رویت هست ]کعبه[ و برایشان ه هستندالحرام هستند یا در مّک خود مسجد
توانند به ه هستند نمیلذا کسانی که در مّک ،شود قبلهخود همین چهارگوش کعبه این میخود کعبه است، 

شکل طور دقت ماینکه برایشان مانعی باشد و آن، مگر ...این قبله است طرف به هوای اینکهطرف و آناین
 نازلی کهم ،ی هستندهایهای اطراف هستند، یا هتلالحرام هستند یا خیابان باشد. حاال کسانی که در مسجد

برای کسانی که دور هستند و به خصوص در شهرهای  و ،]همان کعبه[ شودهست قبله می در همان حول
طور ممکن چ ،چون کعبه که قابل رویت نیست .شود جهت کعبه، نه خود کعبهو امثال ذلک قبله میبعیده 
ید قرار بده ]مالک[چهارده متر را شما فرض کنید که برای ایران  دیواری چهارده متر در چهاریک که است 

 .دنبه همان جهت کعبه نماز بخوانکه  ]قبله[ شودمی]کعبه[ امکانش نیست، لذا برای آنها جهت  این اصاًل
 هم ایراد و اشکال ندارد.این حاال یک مقداری این طرف و آن طرف شد 

ت این نیس :فرماید کهیک مطلبی دارد که قابل تأمل است، ایشان میحّلی در اینجا  عالمۀ مرحوم
الحرام  دکسانی که در مسج برایاریم، برای همه باشد، بلکه ما از ابتدا دو قبله دقبله کعبه  ،لدر وهلۀ اّوکه 

برای  و خود نفس کعبه این قبله استشود خود کعبه، شان میقبله ،آن هستند منازل نزدیکها و و خیابان
 قبله کعبه نیست، جهت کعبه قبله است یعنی همان فضا، همانی که نسبت به کسانی که دور هستند اصاًل

قدر به این همین ،شودب طرفو آن طرفشود یا اینبکعبه با حاال فرض بکنید که چه مصادف  ،بایستند آن
د که بیاید کنچرا؟ چون خداوند حکم عبث نمی ،دیگر قبله نیست شود قبله، خود کعبهسمت باشد این می

رسی ندارند، که توانند، دستبگوید که آنهایی که نمیبیاید بعد  این کعبه مربوط به همه است ابتدائًا بگوید
این حکم حکم عبث است، برای کسانی که دور  ]کعبه باشد![ آنها جهت]قبله[ شود ببرایشان مشخص 

ده و جعل شدو قبله در تشریع ل امکان ندارد اینکه خود کعبه را قبله قرار بدهند، لذا از اّو هستند اصاًل
ی که ت کعبه برای افرادو یکی جه یکی خود کعبه برای افرادی که نزدیک هستند :شارع این را جعل کرده

 دور هستند!
قرار  خدا از ابتدا کعبه را قبله ،نه طور نیست،بینیم مطلب اینکنیم میولی وقتی که ما مشاهده می

ولی  اشدب داده، منتهی با این بیان برای کسانی که نزدیک هستند خب مشخص است که خود کعبه باید
کند، به خود کعبه را قبله قرار دهند لذا جهت کعبه از خود کعبه کفایت می تواننددور چون نمی افرادبرای 

 حّلی فرموده. به آن نحوی که عالمه نه ،این نحو
 اگر در این زمان مثاًل یک وسائلی هست ـ ،ر این زمان هم هسته دالبّت ـ بنابراین اگر در این زمان

 و گذاشتندیم روی کعبهیک فرستنده فرض کنید یک دستگاهی داشتیم،  ،ای داشتیمدر قم ما یک وسیله
 .شودیم شود؟شود یا نمیبه وسط کعبه، میکشید جا بود دقیق یک خط را میکه در همینهم یک گیرنده 
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چرا؟ چون دستگاهش آمد. این فرق  ،طرف بخوانیمدیگر ما نباید به این طرف و آن ،قبله ماشود آن می
د، ما بو جا خود کعبه موضوع برای إتجاهآن چون در .ماه و این چیزها، این دوتاستاّول کند با مسأله می

 ام سهولتکند، برای کند، برای ما تسهیل میبیند دست ما کوتاه است ارفاق میولی چون شارع می
تی ولی وقتی دستگاهش را داش ؛توانی نماز بخوانیتجاه کعبه هم میتوانی، به آن إنمی چونگوید: حاال می

دستگاه را  اگر، ]عمل کنی[ ات این است که طبق دستگاهوظیفهدستگاهش را داشتی  توانی، وقتیخب می
را  این .ندارد یحاال این طرف و آن طرف هم شد اشکال ]به جهت کعبه نماز بخوانی[، توانیمی ،نداشتی

له رویت مسأ رکند. دنشود که مواضع فرق میخواستم خدمت رفقا بگویم تا فرق را بدانند یک وقت اشتباه 
نه براساس تلسکوپ، آن موقع که تلسکوپ  ،هالل شارع رویت را براساس دیدن با چشم قرار داده است

قمرهای مصنوعی و اینها نبودند که بردارند افق دانم نمیماهواره نبود، آن موقع  واره نبود، آن موقع که طّی
فطر ]شوال، شب عید[ ل شب اّو ن نقشۀاآل .اش را بدهند دست آدمهنقشکل سال را  و ل ماهروز اّورا و 

ها آن موقع که این حرفامشب فالن است! است،  ]شوال[ ل فطراین اّو آقا ند کهاهبه من هم داد ،درآمده
 ،یم اینها مالک نیستکن و ما هم به اینها نباید کار داشته باشیم باید برویم خودمان ببینیم یعنی استهالل. نبود

 کنیم. []تمسکخواهیم به اینها ب ،اینها مالک نیست
یک مطلب دیگر است، که انسان به این یقین برسد آن ن مالک نیست، حاال بعدها یعنی حداقل تا اآل

و  گاهها]دست حال این کل است، علی یشود این مطلب دیگرباینها خالصه برایش اطمینان پیدا از  و
چشمشان، پیغمبر همین آن موقع همین مردم بودند و  ه،ها نبودآن موقع این حرف هستن که اآل [ادواتی

آخر ماه است، با همین چشم هم  :گفتبا همین چشم هم می ،ل ماه استاّو :گفتهم با همین چشم می
روز عید قربان نمی دانم  روز عرفه این است، :گفتشب قدر این است، با همین چشم هم می :گفتمی

دفعه عوض شد؟ یعنی شب ب چطور شد در این زمان یکگفت، خیلی خاین است، با همین چشم می
رود جلو دیگر، چون پیغمبر تلسکوپ نداشت مجبور یک روز می ؟قدر ما با شب قدر پیغمبر تفاوت کرد

؛ گیریمتلسکوپ داریم شب دوشنبه میشنبه بگیرد من باب مثال ولی ما چون  سه بود شب قدر را شب مثاًل
شود؟ در حالتی که شب قدر یکی است، با یعنی شب قدر ما با پیغمبر دوتا شد؟ این قضیه چی می ِا!

شود که حاال که تلسکوپ درست شد مالئکه بپیچانند، مالئکه جایشان عوض نمی ،تلسکوپ و اختراع
ی اختراع تا وقت ،ین مالئکه منتظر اختراع ما هستندا ، پسکنند ورترر را یک روز بپیچانند اینخالصه قد

ن پس منتظر اختراع ما بودند ای !!آیندمی یین، وقتی اختراع شد یک شب زودترآیند پانشده آن شب می
باالخره ا اینهو ...  نزل المالئکة و الروحتالقدر خری من الف شهر و  لیلةدانم آقایان مالئکه و جبرئیل و نمی

شود تکلیفشان را با خدا مشخص کنند. خدا یا نمیشود میاختراع این تلسکوپ که منتظر بودند همه 
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وپ تلسکزنده شد و این هر وقت آن  ـ؟کیستمخترع تلسکوپ و اینها دانم نمیـ خیلی خب  :گویدمی
 !ییر خواهد کردله شما هم تغمسأشد  اختراع

نند برسد و افراد و فضال روی این مسأله فکر ک این را بنده امشب گفتم تا اینکه این به گوش آقایان
 و خالصه برای این مسأله ببینند که چه باید کرد.

ماه در این  عًاقطبنابراین طبق اخباری که تابحال به دست ما رسیده است و تحقیقاتی که ما کردیم 
فقط در دو سه نقطه آن هم با ، نداهپنجشنبه باشد را با چشم عادی ندیدل ماه که شب شب اّو

 و این برای ما تعجب است نداهها ندیدبعضی و نداهها دیدی بعضیهای قوی و در آنجا هم حّتتلسکوپ
 نداهگرفت هایی کهطبق این گزارشخالصه  ؛بیندیکی نمی و بینددر یک جا یکی با همان تلسکوپ میکه 

 ی با تلسکوپ در شعاع زیر پنج درجه باالی افق بودهعالوه بر این رویت ماه حّت .ت استبه این کیفّی
 . و این قابل رویت نیست است الشعاع تحت که قطعًا

معه روز ج ل ماهبرای ما روز اّو ،له را تغییر ندهدنرسد و مسأ یتا وقتی که اخبار دیگربنابراین 
 این را خواستم خدمت رفقا عرض کنم. ،خواهد بود

السالم در این فقره واقعاً راه سلوک و راه حرکت  علیه خب در طی مطالب گذشته عرض شد که امام
دم قتواند بردارد، دهند. عرض شد که بدون توّجه به این مسئله انسان قدم از قدم نمیرا به انسان ارائه می

 .د برداردتواناز قدم نمی
یه عل اهلل والد رضوان های سابق که از نزدیک در ارتباط با بزرگان، مرحومبنده خودم در همان زمان

م و دیدکردم این را میو استادشان و استاد دیگرشان، من حاالت ایشان را وقتی که از نزدیک مشاهده می
وقت این السالم پایبند بودند و هیچ علیه اماملکلمه به این فقرۀ اکردم که واقعًا ایشان به تمام معنیحس می

 شد.شد و یا اینکه سست نمینمی مسئله از نظر ایشان غائب
رده دیدم که کمن نمی یگونه فرقبین روز اّول ایشان و آخرین روز ایشان در خدمت اساتیدشان هیچ

ا دوستانشان بکه یوقتطالح ... همیشه باشند؛ حاال باالخره دیگر کار ما تمام است دیگر! کار ما دیگر به اص
کنار آن  که درکردند این مسئله بوده یعنی این حالشان همیشه به این کیفّیت بوده. وقتیصحبت می

ه انسان شان ـ گرچنشستند همیشه یک حال را داشتند، همیشه یک وضع را داشتند، بینشاساتیدشان می
 شد که ارتباط و موقعیت خودشان را باولی آن بینش باعث نمی رود ـرود هی باال میاز نظر بینش باال می

ی هم که افراد دیگرالشعاع قرار بدهد و این هم خیلی مسئله مسألۀ مهّمی است، درحالتیاساتیدشان تحت
دیدیم، با اینکه برای خودشان کسی بودند و ... ولی که آنجا بودند یک همچنین مطلبی را ]از آنها[ ما نمی

کردیم و در نتیجه دیگر شد دیگر! هر کسی دیدیم یک همچنین مطلبی و حالی را ما مشاهده نمیما نمی
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 سهم خودش را ُبرد و نتیجۀ کردار خودش را هم گرفت.
ب»طور هستم فرماید: خدایا من که حاال اینالسالم می سجاد علیه حال امام ضنُِه  ُیُبِف  ل ؛ با فضلِک 

خودت به من ببخش، با فضل خودت با من عمل کن. چون ـ  به فضل« خودت بیا با من رفتار کن
طوری که دیشب عرض کردم ـ هر دو جنبه به ارادۀ اوست و هر دو، نزول آثار وجود اوست و اسماء همان

خواهد در خارج ایجاد کند آن آید، یک مسئله را که میکه آن اراده پروردگار میو صفات اوست. وقتی
ه به کند کتفاوتی نمی چیهکند؛ یعنی برای او و طرفین به یک اراده ایجاد میمسئله را به هرکدام از د

 طرف سوق بدهد.آنطرف سوق بدهد یا به طرف، به اینرف یا به آنطاین
های ماه شعبان، واقعًا این خواندند در شبخیلی عجیب است این مناجات شعبانیه را که رفقا می

اش عجیب است دیگر، در یکی از این فقرات دارد یعنی کلمات ائمه همهمناجات مناجات عجیبی است؛ 
بَّت ک»که:  ح  ظت نی ل م  قٍت ا یق  ی ت ک  ا ّلا یف و  عص  ن م  ل  ب ه  ع  ا نت ق  وٌل ف  ندارم که  خدایا من قدرت ؛ا هلی َل  ی ُکن یل ح 

رویم را برگردانم، گناه را از خودم رویگردان شوم ـ  یعنی [فانتقل] 1ُلوََّحَتَفـ از گناه تو رویگردان شوم 
ار واسطۀ محبت خودت، یا مرا بیدکه تو مرا بیدار کردی بهدفع کنم و از گناه سر باز بزنم، مگر در وقتی

هر دویش یکی است هر دو یک معنا دارد. یعنی « کردی به محبتی که در دل من نسبت به خودت انداختی
ـ خب برای انسان پیش می ـ یک مطلبی را به انسان ارائه میآید دیگر، گناه پیش میوقتی من آمدم  دهند آید 

اال به این کنیم، حگوییم بعد توبه میبری، شیرین است حاال یک دروغ میقدر فایده مییک دروغ بگو این
ادت جوری شهجوری قضاوت نکن برو اینجوری نگو، ایننفع برسیم! حاال این قوم و خویشت است این

جوری شهادت بده، شهادت به دروغ بده ـ عجیب است ـ برو شهادت به دروغ اینجا در دادگاه اینبده، برو 
بده؛ چون این برادرت است، چون این خواهرت است، چون این رفیقت است، چون این قوم و خویشت 

 دهیم، و یک تهمتی را به یکرویم و انجام میو ما می است و بر آن اساس یک ضرری متوّجه بشوی
کنیم که چه؟ که این فردی که نزدیک ماست به یک منفعت دنیوی، کنیم، اتهامی را وارد میشخص وارد می

اش مال چیست؟ مال غفلت است دیگر، اینکه اآلن یک منفعت گذرا، یک منفعت دو روزه برسد. اینها همه
ر فردا را هم بکن! کنی فکر فردا را کردی؟ خب این دو روز گذشت فردا چی؟ فکداری این کار را می

 توانی بروی!توانی بروی یا نمیوقت بعد ببین میآن
راغ ، نیاز به سدیآیم شود، شیطان سراغ آدمشود انسان وسوسه میکه یک موردی پیدا مییا وقتی

ا گوید آقآید میندارد ما خودمان هم کافی هستیم، بیخود گردن شیطان نگذاریم! طرف می طانیشآمدن 
زند، بابا زنی شیطان تو را گول نمیان آمد ما را گول زد! گفتم: نه قربان تو شیطان را گول میببخشید شیط

                                           
 آمده است "نتقلُفَ ولٌحَ"قرائت نمودند ولی در نسخ  "لتحوِّفَ"استاد  -1
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خواهد از اندازی گردن شیطان، حاال میگردن شیطان نینداز، شیطان بیچاره ... کار را خودت کردی می
رود ی، شیطان مهایش است. نه بابا شیطان با تو کاری نداردخودش سلب مسئولیت کند این هم از کلک

رود. ماها را شیطان باید بدود به ما دهند، سراغ آنها میسراغ آنهایی که به این زودی دست به کسی نمی
قدر هم ن اینقدر که دیگر، تو که دیگر بابا، مگوید: اقاًل بابا بایستید گفتم مخالفت کنید نه اینبرسد! می

 ،رانغمبیپرود سراغ اولیاء خدا، به ما ندارد. شیطان میدهیم، شیطان نیاز نگفتم! ما شیطان را درس می
: شیطان گویدوقتش را برای ما تلف کند و بگذراند. می دیآینمسراغ آنهایی که در آن عوالم باال ]هستند[ 

 گذاری؟!تقصیر شیطان میچرا کنی، گولم زد! برو کجا شیطان گولت زد، تو خودت می
 آید همان وقت، درست!که دارد یک گناه شیرین در نظر میوقتیشویم، آن که وسوسه میوقتی آن

که یک طوفی وقتی ؛﴾102 ،﴿الأ عرافاین آیه شریفه دارد که 
زنند، هنوز وارد در گناه نکردند! می نیبه اکنند و َپرشان را و او را مس می ندیآیماز شیاطین دور و بر او 

آید، هنوز وارد نشده؛ بروم این کار آید تصورش میفکرش گناه می درهنوز وارد در گناه نشده، هنوز دارد 
طور است خواهی با او بکنی این اینجایش اینای که میرا بکنم، بروم به فالن کس بگویم: ببین این معامله

 کند، یا چیزهای دیگر،طور میا ]معامله[ بکن، یک دروغ هم بگوید که آن اآلن دارد اینبیا از من بخر، بی
 درست!

خیلی مسئله بارزی است، در آنجا هم خداوند  گریدالسالم  یوسف علیه این قضیه درباره حضرت
وسف چدن و فوالد ی حضرت ﴾12 ،﴿يوسففرماید که: می

و ُبرنز نبود، آدم بود بشر بود، نْفس داشت، آن هم کشش داشت آن هم عالقه داشت، آن هم فکر داشت، 
آن هم همین تمایالتی داشت که همه دارند، بشر بود، جنسش جنس ملک که نبود، جنسش جنس آدمی 

ا داشت خودش را به خدا سپرده بود، گفته بود که: یوسف اتکا به خد بود، منتها چیزی که بود حضرت
قدرت ندارم، من از خود اختیار ندارم،  وسپرم، من از خود اراده خدایا من در همه امورم خودم را به تو می

ینکه من قدرت ا تو بیا اختیار بده، قدرت بده، هّمت بده، توّجه بده تذکر بده تّنبه بده، تو بیا به من بده. نه
 کنم!توانم، من چه میدارم من می

لذا در این شرایط خاص که قرار گرفت و او وسوسه کرد آن توّجهی که داشت آمد به دادش رسید، 
االخره ـ درهرحال خب ب داشتآن التجائی که داشت آن تسلیمی که داشت، آن التجاء و ابتهال به خدایی که 

زه بود پاک بود و خودش را به گناه آلوده نکرده بود ـ در تمام این حضرت یوسف شخص جوانی بود، من
، هنوز به پیامبری نرسیده بودخب دنبال رضای الهی و عمل به تکلیف بود، در تمام این مدت ... مدت به

ولی راهش راه پیامبران بود، راهش راه توحید بود، راهش راه تقرب بود، راهش راه کسب رضای الهی در 
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 اتب و در تمام کارها بود، راهش این بود.تمام مر
یوسف چرا، آن درست  وقت سراغ حضرتمرتبه این ... شیطان آندر یک همچنین موقعی یک

رود.[ در یک همچنین جایی بندۀ خدا! رود، سراغ ما نیاد سراغ آنها چرا ]میرود، سراغ آنها میاست می
طور قفل شده، قصر چیه؟ کسی نیست اّطالع ندارد، کجا بیند؟ اآلن هزار تا در تودرتو همین]چه کسی[ می

 آمدند تو که نرفتی، اینها چیست؟ اینها چیزهایی است دنبالتتازه تو که خودت نرفتی دنبالش  ؟فهمدمی
قدر نشکن، حاال که این را چارهیباین  کنیم! تو که خودت نرفتی این آمده، حاال دیگر دلکه ما درست می

بخشد و خدا کنی و دیگر خدا هم که میخواهی ... بعد هم خب توبه مید چرا حاال میکندارد اصرار می
 کند.توبه را پس برای کی گذاشته؟ و از این چیزها شروع می

زند آید، هی میآید، هی آن نفس میزند، هی عقل میآید هی دور میاین شیطان می« مهُ سَّ ذا م  ا  »
ب تو که نرفتی سراغش، تو را آورده در اینجا، خیلی خب به خدا ُخ ،گویدآید یک چیزی میکنار، آن می

 بگو: خدایا چاره نداشتم! یا اینکه اگر تن به این کار ندهی فردا ممکن است برایت مشکالت درست کند
 ! خبها یک وقت ممکن است اتهام به تو بزند ها! ! یک وقت ممکن است برایت دردسر درست کندها

ها ها ها بشود خواهد که نرم میکم همینشود دلیل موجه و کم، خودش هم میشودمیموجه اینها دیگر 
ت آید: عجب! کسی اینجا نیسرف میطدفعه از آناین نفس نرم بشود نرم بشود، بگوید: ُخب باشه! یک

کند؟! خدا هم نگاه نکند، آیا تو با انجام این عمل آن ولی خدا هم اینجا نیست؟! خدا هم نگاه نمی
دهی؟ آن آمادگی که اآلن در نفس تو برای ترقی هست ایی را که برای رشد داری از دست نمیاستعداده

آید. این را در آنجا نه اینکه بخواهد بگوید: آید؟ نخیر، دیگر به دست نمیآیا این آمادگی بعد به دست می
هُبرهان »کند، کند، فالن میکند عذاب میخدا حاال عقاب می بِّ ثیر این عمل أف به تیوس حضرتنه، « ر 

 .ها برای ترقی پی بردحرام در نفس و از دست دادن آن استعدادها و آن آمادگی
د: که انسان بیاید خود را به خدا بسپارد بگویکند، یعنی وقتیچه کسی به او القاء کرد؟ خدا القاء می

وقت در یک نجام بده؛ آندانم، من فهم ندارم، من عقل ندارم، من قدرت ندارم، تو بیا اخدایا من نمی
ائل را کند، مسکند، زمینه را مهیا میآراید، بستر را آماده میآید فضا را میهمچنین جایی شیطان وقتی می

از  فرستد: بروید نجاتش بدهید.کند، اینجاست که دیگر باید خدا بیاید و آن مالئکه را می]توجیه[ می
خت قدر حاال سفت و سمگر مسئله چیست؟ قضیه چیست اینگوید: این، حاال آید میطرف شیطان میآن

آید. گوید: چی چی مهم نیست آقا پدرت درمیطرف شیطان. از این طرف می گرفتی مهم نیست، این از آن
کنی؟ چی چی مهم نیست؟! بابا در را بسته کنی؟ چکار داری میزن شوهردار، عجب! داری چکار می

خب، لیات را که نگرفته، در را بسته خیر را ببندد که در را ببندد، یقهچکار کنیم تقصیر ما نیست! خب د
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 طرف مالئکه و جبرئیل وکند، از اینطرف استدالل میآید آنطرف میوبالت را که نبسته. آن از آندست
، طرفنیاطرف یکی از رسانند.[ یکی از آنآیند مطالب را ]میطرف میکنند؟ از اینآیند چکار میاینها می

 .طرفنیا یک استدالل از طرفآنیک استدالل از 
ـ هان! اینمی ورود بیند که هی میلذا آدم می ـ حاال نمیآید  گویم طور نیست؟ همه بگویید بله دیگر 

جا نباید گوییم، یکجا نباید دروغ بگوییم میدر این قضیه، در مسائل مختلف برای همه ما پیدا شده، یک
جا نباید چکار بکنیم، نه اینکه حاال فقط این ]مسائل باشد.[ قضایا مطالب مختلف زنیم، یکتهمت بزنیم می

آورد، حواس باید جمع باشد، آید برای همه هم پیش آمده، خدا برای همه پیش میکه برایمان پیش می
د مانند لک بایحداد فرمایش ایشان: سا آقای اینجاست که آدم باید خودش را به خدا بسپارد به قول مرحوم

خواهد از طرف بیاید جلو، استدالل اولی که مییک پاسبان با خنجر بر دل خود بایستد و نگذارد اصاًل آن
ین طرف و نگذارد هی نوبت به اطرف بیاید بزند و بکوبد و خودش را به خدا بسپارد و بیندازد به اینآن

اال خب حیاید ... آخرش بگوید که: خیلیرفت و آمدها برسد، آن یک طرف، این یک طرف، این یکی ب
زنیم، حاال این عمل گوییم، حاال فرض کنید این تهمت را نمیدهیم، حاال این دروغ را نمیانجام نمی

 دهیم. از همان ابتدا نگذارد به بقیه برسد، نگذارد وقت بگذرد.خالف و کار خالف را انجام نمی
آیند و انسان را رحمان، جنودالرحمان در اینجا می آید قوای مالئکه، قوایطرف میلذا از آن

جا که دید اگر بخواهد این خالف را انجام یوسف را آمدند دربرگرفتند و رسید به یک گیرند. حضرتمی
 کنم. هر کاریبدهد از آنکه باید به او برسد ساقط خواهد شد، این است که صاف ایستاد گفت: نمی

دهم، دیگر اینجا بود که آن به تیکه هم بکنی انجام نمیانجام بده، تیکه خواهی انجام بده، می خواهیمی
 کنید!دنبال او آمد و بعد هم که خب آن قضایای دیگر اّتفاق افتاد و بچه شهادت داد و امثال ذلک، توجه می

؛ حضرت کنندبیان می مناجات شعبانیهالسالم در  أمیرالمؤمنین علیهای است که این مسئله مسئله
فرماید: خدایا من حول و قدرت ندارم که از معصیت تو برگردم به رضای تو، و رویم را برگردانم مگر می

در یک فضایی قرار بگیرم که آن فضای قرب توست، حال و هوای تو بیاید در من و مرا برگرداند و دگرگون 
رد طبعًا که خارج ک، وقتیخارج کند ا به فضای دیگر، مرآمده کند و از آن فضایی که فضای معصیت بر من

، آن چیست؟ آن محبت توست. پس بنابراین، تو همیشه این محبت روممی که خارج کرد منوقتی روم،می
خودت را در دل من بینداز تا من اصاًل به طرف گناه نروم، به طرف معصیت تو نروم، به طرف خالف 

 رف طمع نفس اّماره نروم.رضای تو نروم و حرکت نکنم، به ط
تواند نفس اّماره: هی این کار را بکنیم، آن کار را بکنیم، آن کار را بکنیم ... به این مقدار انسان می

هی باالتر، هی باالتر، هی باالتر. و  برسد ... به این مقدار وضعش بگذرد نه، برویم به این مقدار باشد!
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ممکن است داشته باشد، هی انسان بیاید و در دور خودش این بدون تفّکر نسبت به عاقبت و تبعاتی که 
دهد؟ مالئکه این را در دوروبر تو به گردش آوردند، یا مسئله را گردش بدهد، چه کسی دارد گردش می

دهند، اینجا را زیاد آیند، هی دنیا را جلوه میکنند؟ هی میشیاطین و ابالسه آمدند دارند این کارها را می
را بزرگ کنیم، آنجا را توسعه بدهیم، آنجا را چه کنیم، با چه امکاناتی با چه وضعی؟! درست!  کنیم، آنجا

 دفعه این نشد.دفعه این نشد، یکبه هوای این، به هوای آن، به هوای آن، یک
آن عملی که انسان را دور  ،نیستخود گناه و معصیت  ،گناهز ا مقصودُخب اینها هم همین است، 

ان بندد، آن عملی که فکر انسکند، دست و پای انسان را میکه برای انسان گیر ایجاد میکند، آن عملی می
ند، ککند، آن عملی که نفس را مشغول میگیرد، آن عملی که راحتی و فراغت را از انسان سلب میرا می

فتار مور دنیا گردارد و به اآن عملی که نفس را از رسیدن به فراغت و به عبادت و به فکر و تجّرد باز می
گیرد که همۀ گیرد، همۀ اینها در یک کادر مورد ارزیابی قرار میکند، همۀ اینها در یک قالب قرار میمی

 .ابتعاد از خداست اینها ابتعاد از خداست،
پس بنابراین باید از خدا بخواهیم که: خدایا ما را به فضل خودت همیشه راهنمایی کن. وقتی یک 

گیرد، ذهن ما را متوّجه کن فضل یعنی این، گول نخوریم، برویم از اختیار قرار می همچنین مسائلی در
! ُا ! این کار را کنیمکنیم، چکار میآییم چکار میاینجا وام بگیریم از آنجا وام بگیریم، فالن بکنیم، بعد می

، ، راحت زندگی کنجا بیاید سراغ ما، چه خبر است؟ بگذار کنار، راحت باشکنیم! این چیست؟ همانمی
فکر و دغدغه بخواب، این برای تو صالح خواهی بخوابی بیسرت را راحت به مّتکا بگذار، شب که می

که است نه اینکه با هزار تشویش با هزار خاطر و با هزار تا دعای مردم بخواهی سرت را بگذاری. وقتی
محبت خودت را بینداز و مرا از وارد شدن خواهد پیش بیاید تو بیا در فکر من در قلب من، این مسئله می

 در این گرداب و وارد شدن در این باتالق نجات بده.
دفعه بگویم: چیه؟ آخر این دنیا ارزش دارد بروی از این بگیری، از آن وقتی محبت تو آمد یک

ن قع دلماموبعد هم در آن گیر کنی! هان! این چرا قباًل نبود؟ آن ،از آن بگیری ،بگیری بگیری، از آن
ریم، بکنیم، باال میجور میمان اینکنیم، سرمایهرویم این کار را میخواست: آره خوب است بابا! میمی

 !کارتخندد، ای بابا، برو پی افتد: میکه محبت خدا میکنیم!! اّما وقتی]سود[ می
 خواهی بگیری؟ـ آقا فالن مبلغ است می

 ـ نه بابا برو به یکی دیگر بده!
 خواهی؟آقا فالن امکانات است میـ 

 ـ نه آقاجان برو یک جای دیگر.
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 ـ آقا فالن موقعیت است، فالن پست است، فالن مقام است، فالن صندلی است، فالن میز است؟!
به کس دیگر بنشیند به جای ما بهتر، ما حوصله این گرفتاری را نداریم، و چه  بدهیدـ آقا این را 

 نداریم!
کر وقت درست فشود کرد، آنکه محبت افتاد دیگر کاری نمیاده در این دل، وقتیچرا؟ محبت افت

گیرد، کند، مسائل را همه را با هم در نظر میکند، منطقی فکر میکند، وقتی محبت بیفتد عقالنی فکر میمی
ند، آیا کمیآورد، آیا این برایش مشکل ایجاد نگیرد، آیا این برایش گیر نمیراحتی خودش را در نظر می
ا آورد[ همۀ اینها رکند، آیا این برایش گرفتاری خیال و اینها به وجود ]نمیاین برایش دردسر ایجاد نمی

ت طور است، نه؛ آنچه را که هسگوید: حاال باشه. اّما وقتی دید اینسنجد وقتی دید نه، هیچی نیست میمی
جای خود، دیگر همین امورات  ناهش که دیگر بهآید برای انسان، حاال این نسبت به مسائل عادی، گمی

 است
معنای این فقره این است که در همۀ امور من  ؛بفضلکُیهبنفرماید: سجاد می که اماملذا وقتی

خواهم گناه انجام بدهم بیا آن که میخدایا فضل و آن عنایت خودت را بر من جاری کن، هم در وقتی
ه به کنظر کنم. هم در آن وقتیاندازی از آن گناه صرفدل من میفضل خودت بیاور و با محبتی که بر 

خواهم بروم ـ حاال گرچه گناه نباشد همین خودش بدترین گناه است ـ به سمت دنیا سمت دنیا می
خواهم بروم و این رفتن به سمت دنیا به صالح من نیست، قبول کردن این پست به صالح من نیست، می

که ، به صالح من نیست. وقتیمقام، این اداره، این ُکرسی، این نمایندگی، این قبول کردن این مسئولیت
من این نمایندگی را نخواستم، من این مسئولیت را نخواستم، من این  گوید:میوقت آنمحّبت تو بیاید، 

 درست شد! ؛نخواستم، نخواستم را نخواستم،
اش را با هم اگر بدهید باز خواهم، همههم آن را میخواهم، گوید: هم آن را میاّما اگر آن نباشد می

ها هزار تا ِسَمت دارند، به هیچ هم بگویید بیاید! چرا؟ چون محّبت خدا در دل نیفتاده. دیدید بعضی
مکن رسد مدانیم سعۀ آنها خیلی است، عقل ما نمیرسند! البته خب شاید خدا افتاده ما نمیکدامش هم نمی

سعه داشته باشد هزار تا که سهل است کل مسئولیت کره زمین هم به او بدهند باز قدر است یک کسی آن
 ! درست شد!زیدن م  ل م  ه  گوید: هم می

برگردیم این نیاز به فضل دارد، پس حاال که خدایا ما امور به راه تو  ۀدر همحاال اینکه بخواهیم 
تر ردیم بابا ما هیچ هستیم، ما از صفر هم پایینمان هم آمدیم برایت رو کردیم، رو کای نیستیم، پروندهکاره

ور هستیم، این طکه ایننهایت هستیم فرض بکنیم ما آن هستیم، وقتیهستیم، ما منها هستیم یک منهای بی
ید: گوسجاد می خواهی با ما چکار کنی؟ بابا باالخره تو هم خدا هستی دیگر! امامپرونده ماست حاال می
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گوید طرف سکه، میاندازد روی آنم از خدایی تو بعید است دیگر، اینجا خدا را میطور هستیوقتی ما این
گوید: وقتی بابا با یک موجود هر کسی باشد وقتی مورچه یعنی آن رگ غیرت خدا را از آن طرف ... می

ا این گیرد مکند، وقتی نگاه به یک موجود ضعیف بکند یک دستی از او میرا هم نگاه بکند دیگر لگد نمی
ور با این طهستیم خدایا، وقتی ما این هستیم از خدایی تو بعید است که به ما رحم نکنی؛ یعنی دارد این

کند که: خدایا بابا تو خدا هستی ما بنده هستیم دیگر، این مقدار حق داریم به تو زبان با خدا صحبت می
 لطف خودت قرار بده.بگوییم که به ما رحمت کنم، به ما عطوفت کن، دیگر ما را مورد 

زبان امام سجاد علیه السالم یک همچنین زبانی است، زبانی است که یک بنده دارد در مقابل موالی 
کند، تمام قدرت و شود و از خودش تمام آثار وجود را رفع میاندازد و تسلیم دارد میخودش ُلنگ می

طور است پس غیرتت کجاست، آن  که اینگوید:خدایا حاالسپارد، میاراده را همه را دارد به موال می
ه اش هم این است کرحمتت کجاست، آن غیرتت، آن خدایی، آن ربوبّیت این پس کجا رفته؟ لذا قاعده

 بیایی ما را ببخشی، ما را مورد رحمت و عنایت لطف خودت قرار بدهی.
 السالم ن بیان امام علیهشاءاهلل امیدواریم که خداوند ما را مورد لطف خودش قرار بدهد و با همیإن

ا به السالم این مطالب ر علیه و با همین فقراتی که واقعًا بیانگر حال ماست به طریق اولیٰ، جایی که امام
که بیان حال ما این است، خدایا با ما همان رفتار کن که خدا عرضه بدارد دیگر ما جای خود داریم، وقتی

 اولیاء خودت از تو درخواست کردند.
ُُممدُآلُوُُممدُعّلُصّلُمالله
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