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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمسّیدناُوُنبّیناأیبُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

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

ُالنَّاظِِرینُ  ن  ِمنیُ ُأ ْهو  ُاِْل ْکر  م  ُأ ْکر  ُو  ُاْْل اکِِمنی  م  ُأ ْحک  ُو  اتِِرین  ُالسَّ ْْی  ُخ  بِّ اُر  ُی  ْلُِِل نَّک  ُب  طَّلِِعنی  ُاْلم  فُّ ُأ خ  ُ.و 
حال که چنین  !؟ای پروردگار من، من که هستم و مقدار و میزان و ارزش من چه مقدار است

چطوری که  .را نه عدل خودت ل من کنفضل خودت را شامل حا ،است به فضل خودت بر من ببخش
رضوان اهلل ـ مرحوم حداد  از وکه در دعای قنوت هم هست السالم علیهمنین ؤالممیرأدر آن عبارت 

ُنیآنسُاالنسُنکللهمُاا :خوانند کهدیدیم که این دعا را میو همچنین مرحوم آقا هم زیاد میـ  علیه
ُتعاملناُالُوُفضلکبُعاملناُاللهم :بعد در آخرش دارد و یکعلُنیلوکُّللمتُةیفالکوُاحرضهمُباُ،ئکایالول

 به فضل خودت با ما رفتار کن، نه با عدل خود و حسابرسی و پاداش به میزان حساب. 1،بعدلک
 .و از آثار فضل خودت ما را متنعم و نصیب کن ما ببخش، به فضل خودت بر بفضلکُیهبن

ای که و به عفو و بخشش خودت بر ما تصّدق کن. صدقه بعفوکُعّلُُّتصدقطور و همین
فضل و  آن ،خواهی به ما عطا کنیو چیزی را که می خواهی به ما بدهی آن صدقه بخشش تو باشدمی

طوری که خدمت دوستان عرض شد به طور کلی همان .این دعا دعای عجیبی است .آثار فضل تو باشد
حاال بزرگان از اولیاء، در  ،السالم و به طور کلی بزرگان ادر تمام ادعیه وارده از معصومین علیهم

افراد کنیم فرق بین آنها و بین سایر ما مشاهده میدر دعاهای خودشان آنچه را که  ،های خودشانمناجات
 طیف هر دو ؛افراد خوب، افراد عادی ،لو افراد و خواهندبینیم از خدا میاین است که در هر دو طیف می

ها همه حسابدانند که فقط خداست که معطی است، دیگر آنجا در عالم قیامت و می خواهنداز خدا می
خالصه مسائل  ببیند، آن را ببیند، پس و پیش بشود.گردد، مثل اینجا نیست که آدم این را به یک نفر برمی

 طرفو آن طرفها اینپرونده ،زیر و رو شود، آن که باالست بیاید پایین، آن که پایین است بیاید باال

                                           
لِ َو ال کَ اللَُّهمَّ اْحِمْلنِي َعََل َعْفوِ آخر دعا بدین صورت آمده است:  ،222ـ در نهج البالغة، خطبه 1 ْْ ِمْلنِي َعََل َع ْ ََ  .َک  
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در  ماند،کشند که انسان خودش در عجب میها نیست، چنان مو را از ماست میآنجا این حرف .شود
 ماند.عجب می

، این مشرکین و این کفار تمام ﴾94 ،﴿الكهفهست که در آن آیه شریفه 
این یکی از آیات قرآن است که داللت بر وجود عینی و  .بینندآنچه را که انجام دادند همه را حاضر می

این  .یک وجود دارد، یک وجود خارجی دارددهیم ما انجام می که را اعمالیکه  ،کندبقاء عینی اعمال می
ها و اینها این است که االن تمام این ضبطدلیلش  ،من یک وجود داردکنم، صحبت که من می یصحبت

 که درست کردند برایعریض و طویلی  تشکیالتکند، صدای ما را در این همه صحبت من را ضبط می
 تبسد. دیگر هم از نظر چهره کامال درندهاینها این قیافه نامبارک و نامیمون ما را هم به همه نشان می ،ما

زمانه  ،طور است دیگرشش میخه شدیم و هم از نظر صوت همه چیز، این زمان اینو و چهارچوب 
این پالستیک و سیم و این چوب و  ایگفتم اگر ما یک دهم آن ارزشی که برمن بارها می طور است.این

مان تمام بابا کارمان دیگر تمام بود و مسأله ،این چیزهایی که قائل هستیم برای خدا و مالئکه قائل باشیم
 .بود

دیدم که عجیب چه فقراتی کردم من نگاه می ...هلل در فقرات بعد اگر خدا توفیق بدهدءاشانإحاال 
 .فروگذار نکرده است در این راهالسالم دیگر چیزی را واقعا امام سجاد علیه .در پیش داریم

این چه کتابی است؟ این  ﴾94 ،﴿الكهف
در دنیا من ای است که هیچ کم و زیادی را ای است؟ این چه داستانی است؟ این چه قضیهچه مجموعه

صورت عینی و  ،خیلی ساده !انجام ندادم اال اینکه در اینجا ثبت شده، قضیه چیست؟ این همین است
خیلی مهم است که آنچه  حارضااین  ﴾94 ،﴿الكهف .واقعی اعمال در روز قیامت

 بینیم.دهیم در روز قیامت حاضر میرا که انجام می
انسان انکار که وقتی آورند جلوی انسان، وقتی که یک صحبت انسان را می []االنبینید خب می

شش ماه پیش، سه ماه پیش  ،بفرمایید آقا این حرف را شما پارسال ،آورنددارند نوار را میکند برمیمی
دیگر جای انکار  ،تواند انکار کندیابد دیگر نمیآن سخن خود را حاضر می نسانا ،این حرف را زدید

آقا شما این فیلم را نگاه کنید  ،آورندمیدارند خود آن فیلم را باشد برمی [نکر]ُمخیلی هم اگر  .نیست
این کار را اگر خبر داشت که  .گیریماین فیلم گرفته شده و شما خودت خبر نداشتی که ما داریم فیلم می

شود فیلمی گرفت که کسی نفهمد، البته این کار جوری هم میشود یکپس معلوم می ،دادانجام نمی
این هم باید تحقیق کنیم ببینیم که ،نه  تواند یابشر هم می ،دانم مردم اینجا همنمیحاال  .مالئکه است



 3 ( قم مقدسه0416رمضان  01)شب  5شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

شود بدون اینکه شخص متوجه باشد صدایش ضبط شود، بدون اینکه متوجه شود فیلمش برداشته می
دانم فعال این کار مالئکه است حاال بشر ممکن است به آنجایی از ارتقا برسد که کار مالئکه را نمی .شود

ُعملواُماُوجدواُو .و این در آن حد دیگر کار خداست ،گویند رسیدهمی !بلهحتما رسیده  ،انجام بدهد
 م.بینبینم، همان عمل را می، این حاضر یعنی همان عمل را در اینجا میحارضا

به مطالب دارند و ند اهنشستهم کنیم، دوستان رفقا داریم صحبت میو االن که ما در اینجا نشستیم 
بله اینهایی  !واقعیت است دیگر ؟، این یک واقعیت هست یا اینکه این خودش فیلم استکنندوجه میت

اینها صوت است، اینها ضبط است و از این  ،گیرند خب اینها فیلم استکه دستگاه و اینها عکس را می
ما در روز قیامت  .اما خود این واقعیت خارجی این که دیگر فیلم نیست این واقعیت است .چیزهاست

همین صحنه را  کنیدمطالب توجه می کنم و شما هم بهای را که من نشستم دارم صحبت میهمین صحنه
نه اینکه فیلمش را نشان بدهند  بینیمواقعیت خارجی را می بینیم، یعنی ما االن همینما در روز قیامت می

 ها شماهمین چیزهایی که هست خب همین .طبیعی است]امر[ آن که یک مطلب دیگر است، آن یک 
که  من همین ،بینید این فیلم من است، من نیستمولی می ،بینید در اینجاخودتان را می ،دوباره برگردانید

 دهد نهعکس من را نشان می گویید؟!نمی دهد.، عکس من را این دارد االن نشان میهستم اینجا نشستم
هستم که االن  کنم، من همینکه االن نشستم دارم فیلم تماشا می هستم من خودم همین .اینکه خود من را

 دیبخواه توجه کردید؟ وقتی که شما از این مجلس بروید و .دهمگوش می نشستم دارم صدای خودم را
آقای که بینید می ،زنیدشما دکمه را که میـ شود خب آنها آنجا ضبط می ـ نگاه کنیددستگاهتان را 

 .دهیمگوش می داریمو کند و ما هم در اینجا نشستیم طهرانی دارد صحبت می
شما  ؟صورت شماست ،بینید خود شما هستید یا عکس شماستکه شما در فیلم می آن چیزی را

ی که در فیلم شخص یکی هم آنو یکی شما  :دو تا که نیستید ،هستید که اینجا نشستید خودتان همین
نشان بدهد  اشویم سه تا، اگر این دستگاهدهد میپس یکی هم که آنجا نشان می ؟ما دو تا هستیم .است

های ما متعدد است، ممکن است صورت ما در ما یک نفر هستیم صورت !نه بابا .یمده هزار نفر بینیممی
صداها متفاوت باشد خود ما یکی آنجا باشد،  است ممکنآنجا باشد،  است ممکن ،این دستگاه باشد

بعد آن آثار ما که عبارت است از  .هستیم، خود ما یک وجود هستیم، خود ما یک وجود عینی هستیم
ممکن است متعدد باشد، عبارت است از سخن ما، عبارت است از حرکات ما، آن آثار ما  ،صورت ما

دهد، آن دستگاه نشان این دستگاه نشان می ؛شود متعدد استهایی که از آن آثار ما برداشته میصورت
های خودتان شما ممکن است فرض کنید که هزار تا دستگاه در مقابل خودتان بگذارید صورت .دهدمی
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شود هزار تا، خود می شوید، عکس شما، تصویر شمارا در هر هزار تا تماشا کنید، شما که هزار تا نمی
 .آن شما هستید ،کنیددر دستگاه نگاه می دیداراالن شما همانی هستید که 

کنید نه دستگاه و فیلم و دهند که دارید این کار را مینشان می شما در روز قیامت خود شما را به
تدریجی  یعنی خود همین حالی که االن در اینجا برای ما هست و مقتضای این حال ؛ضبط که بیاورند

چون حال در زمانیات است، تحقق حوادث در زمانیات است، وقتی در زمانیات  .الحصول بودنش است
 ،تواند احساس حضور عینی کند و نه از آن یک ثانیه بعدانجام بشود نه از حال قبل دیگر انسان می

 هکه هست، یک ثانیه قبل چ ای[]لحظه کند یعنی همینانسان همیشه در حال دارد زندگی می !کدامهیچ
االن ساعت یازده و سه  .توانید بگیرید رفتدیگر نمی ،بگیریدتوانید او را[ ]میحاال شما  ،شد؟ رفت

در اختیار شما نیست،  ،رفت ،توانیدنمی دقیقه است، شما ساعت یازده و دو دقیقه را احضار کنید ببینم،
حاال یازده و  ؛رودزمان دست من و شما نیست، زمان بخواهیم نخواهیم می نیست، دست من و شما

خیلی زیاد است پنج هم توانید، چهار دقیقه که هیچی یک دقیقه چهار دقیقه را احضار کنید آن هم نمی
ق پیدا الن تحقا ،یعنی سر آن ،االن شد پنج ثانیهولی همین که االن گفتیم پنج ثانیه شد االن شد،  !ثانیه بعد

 .کرد
دهیم همه در آنیات است، یعنی در همان موقعی که پس بنابراین تمام کارهایی که ما انجام می

یک ثانیه دو ثانیه  ،که نیامده هم بگیریم، آنآن را توانیم ی که گفتیم تمام شد دیگر نمیچیز آن .هست
بریم و داریم پس همیشه ما در آن و در زمان حال داریم به سر می .عدم است و پس آن هم هنوز نیامده

و یازده و  های ما در یازده و دو دقیقهصحبتاما آیا آن  .کنیمنسبت به همان موقع احساس وجود می
شته یا یک امر عدمی بوده؟ قطعا یک امر آیا آنها وجود داشته یا ندا آنها، چند دقیقه به یازده و امثال

دادید و من هم که کردید و گوش نمیمن نگاه نمیاگر امر وجودی نبوده که شما به  است. وجودی بوده
 آن من دسترسی به و آن امر وجودی هست .کردم، تمام اینها چیست؟ امر وجودی استصحبت نمی

دست من خارج شده چون خود  از توانم به او برسم،نمیآن امر وجودی هست، من  ندارم ولی هست.
شود یازده و روم میاالن یازده و پنج دقیقه شد باز با زمان پیش می .روممن هم همراه با زمان پیش می

هیچ معلوم نیست که عمر دیگر دست ما  ،شود یازده و هفت دقیقهاگر عمری باقی باشد می ،شش دقیقه
 .نیست

آبادی را دیده بودم مرحوم خندق ایشان یکی از همین وعاظ آدم خوبی بود منخدا رحمت کند 
کردند طبق همیشه، خالصه سر و کرد و زنها هم سر و صدا میدر ماه رمضان بود و داشت صحبت می
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مظلوم ما خالصه در این مسجد قائم باالی منبر چقدر حرص و جوش از این  صدا، اگر بدانید این پدِر
یک شب یادم است شب بیست و  !دادبه حرفش گوش می هها ساکت، کگفت خانمزنها خورد چقدر می

 شان بدهکار نبود، کار خودشان راگفت ساکت آنها گوش هسوم ماه مبارک بود شب قدر، ایشان هر چ
 چنین شبی پیدا شود دور هم جمع شوند دردانده بودند چند روز تا ماه رمضان یک هماصال م کردند،می

 .زندنمی زند برای ماها میها را آقا برای پایینیها چیست، این حرفاین حرف ،دل کنند کجا ساکت
ها حیف نیست که در تمام مدت سال ما یک شب بیست و خالصه ایشان خسته شدند گفتند آخر خانم

... محکم آنها .های عبث و اینها بگذرانیم باز فایده نکردحرفسوم داریم آن هم شب بیست و سوم با 
 ،حفظش کندخدا است  اگر زنده دانم زنده است یا نه علی کل حال ها نمیتا اینکه یکی از این مسجدی
د وگرنه امثال عالمه طهرانی از مآو فقط این از پس این زنها برمیبود ک یک آدم خیلی داش مشتی ُر

آی زنها خفه شوید، بلند شوید که  :گفتاز دهانش درآمد چه رفت باال هر ایشان  !آمدندشان برنمیعهده
 ، دیگر هیچی نگفتند،نزدنددیگر تا آخر حرف شدند ساکت  هاشان کرد، آندرست او، ...بروید گم شوید

به دو  درست کردهمه را یک دفعه این رفت  .مظلوم ما گفت هیچ به خرجشان نرفت این پدِر ههر چ
 .دیگر تا آخر مشکل حل شد .دیگر مجلس ساکت شدو دقیقه آمد پایین 

توانیم برویم و ما دسترسی نداریم، ما نمی اینها وجود دارد. همه هستهمه  ،حاال تمام این مطالب
و  چون ما مقهور زمان هستیم .خالصه به آنها اطالع پیدا کنیم و این هم به خاطر نقص وجودی ماست

نه جلو بزنیم و نه به  ،توانیم تخطی کنیملذا از این قوانین نمی ،مقهور قوانین زمان و قوانین مکان هستیم
و ما به یک نقطه از تکامل  اما اگر این ضعف برطرف شد .دیم، ما با زمان باید پیش برویمعقب بازگر

از رشد رسیدیم که توانستیم بر قوانین زمان بخواهیم غلبه کنیم و او را در تحت  و به یک نقطه رسیدیم
اگر توانستیم این کار را بکنیم نسبت به گذشته  ـ مفصلی داردکه این یک بحث  ـ قدرت خود دربیاوریم
توانیم احاطه داشته باشیم، احاطه حضوری نه احاطه علمی و تصوری، احاطه و نسبت به آینده می

 .حضوری
نسبت به وجود خودمان و نسبت به حضور  ،النهمین ا ،النطوری که االن ما همین ایعنی همان

فیزیکی خودمان در اینجا، یک نوع احاطه و اشراف عینی و حضوری داریم، همین االن اشراف داریم 
گویی چرا من بروم خودت بلند شو برو من دلم گوید آقا برو میفرض کنید اگر نداشتیم یکی می !دیگر

 هخواهم چخواهم گوش بدهم، من میواهد صحبت کنم، من میخخواهد اینجا بمانم، من دلم میمی
اختیار  ؟ یعنی منهچخودت برو یعنی  گویید آقاکه شما میاین .خودت بروخواهی اگر نمی شما ،کنم
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بر  ،من که اینجا هستم اشراف دارم بر خودم، بر وجود خودم، بر بقاء خودم ،خودم دست خودم است
 .دارم؟ اشراف دارم هبر فضایی که اشغال کردم، نسبت به همه اینها من االن چ ،مکانی که گرفتم

تصّوری و حالت علمی و حالت توهّمی و اعتباری، یک  و این یک حالت عینی است نه حالت
آن افرادی که از تحت قوانین زمان و  .کنیمنسبت به وجود خودمان در اینجا احساس میعینی جنبه 

آنها همین اشراف عینی را نسبت به گذشته و  ؛رسندشوند و به یک رشد از تکامل میج میمکان خار
این خیلی مسأله مسأله مهمی  ،حاال گذشته که هیچ، صحبت در این که نسبت به آینده .کنندآینده پیدا می

فردا  :دهدآینده خبر میالسالم نسبت به یعنی وقتی که امام علیه .توانند بیان کننداست، منتهی خب نمی
خواهد شد  سختیمن باب مثال، در فالن خیابان فالن تصادفی در قم یک همچنین اتفاقی خواهد افتاد 

و  کندحضرت به چه کیفیتی بیان می کندیم انیب االن که نیا خب .ماشین به همدیگر خواهند زد چند تا
 .فرماید درست در آن حرفی نیست، آن خواهد شدالسالم میکه امام علیهی چیز فردا هم خواهد شد. آن
 خب این چطوری بوده؟

سه تا ماشین با هم  ،که فردا در خیابان صفائیه دو تا ماشینآیا یک ملکی آمده در گوش امام گفته 
امام  چنین مسائلی به وجود خواهد آمد و صحنه را به گوشتصادف سختی خواهند کرد و یک هم

قابل  ای است وپیش پا افتاده مطلباین که خیلی خب  ؟یعنی غیر از این چیزی نیست ،خواهد رساند
االن فرض کنید  مثل اینکه ما ؟کندیا اینکه امام خود آن صورت آن قضیه را احساس می نیست. هم توجه

آوریم، دیشب فرض کنید که در ساعت ای که دیشب بوده در نظر میکه در ذهنمان صورت یک قضیه
هم بودند و این  نفر و چند کردیم سر سفره هم بودیمهشت و نیم یک ربع به نه ما داشتیم افطار می

یعنی االن ما این صورت افطار دیشب را در ذهن  .ها هم رد و بدل شد خب االن آوردیم دیگرصحبت
آیا راجع  .آوردیم، خودش را که نیاوردیم، خودش همانی بود که دیشب بود، صورتش را ما االن آوردیم

به امام هم همین است؟ یعنی امام به خود قضیه کاری ندارد، به خود حضور عینی و حضور خارجی و 
حاال سؤال این  .صورت اشیاء در نظرش است، فقط همین وجود خارجی و وجود عینی کاری ندارد

؟ وقتی چیزی که هنوز وجود آیدمی در نفس اماماست این صورت اشیاء بدون وجود خارجی از کجا 
خدا هم  ،تواند برایش صورت درست کندندارد چیزی که هنوز نیامده اصال صورت ندارد، خدا هم نمی

یست وجود ندارد تا شما بخواهید برای او صورت قرار بدهید، چیزی که ن .تواند چون عدم استنمی
شما از نیم ساعت دیگر در این مکان اطالع  .ذهنیتی برایش درست کنید، وجود ندارد هنوز، عدم است

دانم گویم؟ خود من هم نمیمن ده دقیقه دیگر چه می دانیددارید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اصال شما می
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 طور.خب همینچه برسد به شما، 
دستغیب خیلی آدم خوبی بود خدا بیامرزد ایشان را، بسیار مرد صافی خدا رحمت کند مرحوم 

از دوستان پدرمان بودند و منزل ما  کهـ بزرگان شود برای همین دلم تنگ میت که اوقگاهی امن  .بود
صفا پیدا قدر اینآقا  ،شنومپنج دقیقه صدایش را می ـ داشتیمخاطرات خوبی  مارفتند و آمدند و میمی
گفت، مرحوم گفت واقعا از قلبش میی که میچیز یعنی آن .خیلی صاف، خیلی ساده ،کنم، انبساطمی

 چه افرادی را از دست دادیم. ،شان کند، واقعا چه افرادی را ما از دست دادیمدستغیب خدا رحمت
نوار مرحوم  ،مخریدبعد من از این نوارها می ،در زمان گذشته زمان شاه، مرحوم آقا قم آمده بودند

اصال  .نشستهایشان به دل میآمد صحبتخوشمان می .دادیمگوش میو خریدیم میرا آقای دستغیب 
، که ایشان در سی سال پیش، بیشتر سی و پنج سال پیش برای دوران خیلی قبل است،مال این قضیه 

کردند و بسیار مرد نازنینی بود، بسیار مرد نازنینی بود. و شیراز بودند و آنجا مسجد داشتند و صحبت می
وقتی از اتاق  ،همدان نددر یک مجلسی که ایشان رفته بودـ رضوان اهلل علیه ـ مرحوم آقای انصاری 

را کنند، این ایشان را در آخر عمر شهید میکه گویند میو کنند به افراد رود بیرون ایشان رو میمی
و  کنندکنند چند نفر شنیده بودند که فرموده بودند این سید را در آخر عمر شهید میهم نقل میافرادی 

خدا  ،رسدهدفش در آنجا مییعنی به واسطه این قضیه به آن مقصود و  !رسددر آنجا به مقصودش می
 رحمتش کند.

طور که ایشان هم آمده بودند و همین .خریده بودیم و بعد گذاشته بودیم برای مرحوم آقانوار ما 
گفتند که آقا سید می دند ووبمبتهج خیلی  ایشان هم .دادندگوش میهم را کردند این ضبط استراحت می
کجا مثل  گفتند کهیم -.بودند]صمیمی[ خیلی با هم  ،خب اینها خیلی با هم رفیق بودند -عبدالحسین 
 :که مرحوم دستغیب شنیدم من این عبارت را از مرحوم آقا راجع به !شود آقا سید محسناینها پیدا می

بود ]صافی[ ایشان خب مرد . دیگر طور نیستندالبته خب همه این !االرضُظلامتُیفُاهللُنورُاهللوُاولئک
 دیگر.

کرد، های ایشان را ضبط مییک دفعه صحبت کرد راجع به اینکهیک وقتی یکی از دوستان نقل می
فردا عصر که ایشان  .صحبت ایشان را قسمت آن طرف نوار مثل اینکه نگرفته بودبعد یک تکه از 

اگر  ،گرفتیم یک تکه آخر را نگرفته آقا این نواری که ما دیشب از شما :گویدخواهد بیاید برود میمی
 هدانم چمن االن هم نمی !آقای فالن :گفت .دیشب ادامه بدهید شود شما لطفا در تتمه صحبتمی
دیشب رفت تمام شد، من االن هم  !خواهیمی شبید صحبتتتمه خواهم باالی منبر بگویم تو از من می
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حاال به من  .خودش آمد هنشینم، دیگر هر چروم باال میمن می ،خواهم بگویمچه میدانم خودم نمی
واقعا ما در چه  !بله .این مسأله ناتمام نماندتتمه دیشب را بگو که این قضیه نماند و گویی آقا برو آن می

 خیاالتی هستیم.
االن یازده و بیست  ،یازده و نیم ـ اگر حیاتی باشد ـ در ساعت حاال بنده خودم ده دقیقه دیگر

چرا  ؟خواهم بگویممی هدانید من چشما می وقت، آنبگویم هچخواهم می دانمدقیقه است بنده نمی
کنیم ، ما احساس عدم میاست نه اینکه عدم !]ما[ به حسب دانم؟ چون ده دقیقه دیگر عدم استنمی

جلو برود، جلو برود و تا بعد از اینکه این ده دقیقه  ،نسبت به االن استبعد زمانی که ده دقیقه نسبت به 
 کنیم.داریم صحبت می آن ی که ما نسبت بهتبدیل بشود به آن، یعنی همان

فرماید تو در ساعت یازده و نیم این حرف السالم میطور است از کجا امام علیهخب حال که این
یعنی چیزی را که امام بگوید تمام  .را زده؟ و انجام هم خواهد شد را خواهی زد؟ از کجا این حرف

الهی، اینهایی که خب حاال زیر سایه امام هستند، زیر والیت  یحتی اولیااست، درست است، امام هم نه 
یعنی  کجا شنیده؟از  ؟اینها مطلبشان خب همان است دیگر. آیا امام از یک جایی شنیدهامام هستند و 

مالئکه آمدند گفتند آقا  گوییم حاالیا آن کسی که آمده حتی به امام گفته بر فرض می !واقعا شنیدنی است
 ،دانند؟ وقتی که یک مسأله عدم است خود جبرائیلمالئکه از کجا می ،فالن قضیه اتفاق خواهد افتاد

شوند که این عدم در یک همچنین وضعیتی تبدیل به این وجود خاص خود مالئکه از کجا متوجه می
عدم  این مسئله از چشم ماتوانند ادراک یک همچنین قضیه بکنند اال اینکه آنها هم نمیخواهد شد؟ 

که ایندرست مثل  .ما ندانیمو رجی داشته باشد و واقعیت خا این وجود داشته باشدباشد، ولکن در واقع 
رود باال وقتی به آن بیند این میخب پشت کوه را نمی ،خواهد از یک کوهی باال برودیک شخصی که می

هست و دارد او  هزار است و چفهمد آن طرف چیست و چه خبر است و سبزهقله رسید آن وقت می
شود شود، خلق نمیروم باال یک دفعه خلق مینه اینکه االن آن نیست، وقتی من می ؛کندتماشا می

شوم هم نسبت روم باالی کوه مشرف میهست، من االن این طرف کوه هستم اطالع ندارم، وقتی که می
 نگاه بکنم جلو طرف راطرف کوه است. آنچه را که اینطرف کوه است، هم نسبت به آنبه آن چه که آن

اینها وجود عینی دارند، یعنی وجود خارجی  یبینم، هر دوطرف را میبینم، به عقب برگردم اینرا می
و کارهایشان را دارند  کنندو دارند تحرک پیدا می کنندو دارند حرکت می کنندو دارند زندگی می دارند

 ا نیست.دهند بنده اطالع ندارم، اطالع نداشتن من دلیل بر عدم آنهانجام می
لذا نیاز نیست  ،کوه چیست السالم این اطالع را دارد، آن این اطالع را دارد که االن پشتامام علیه
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یعنی همان آن صحنه را احساس  .گوید آن جلو چیستجا نشسته میبه اینکه از کوه برود باال همین
 ،بینندفقط اشیاء فیزیکی را میبیند، این دو چشم بیند، آن صحنه را با این دو چشم نمیکند، میمی

بینند ولی آن حالتی که به واسطه انعکاس این مناظر بینند، این دو چشم فقط ظاهر را میمتافیزیکی نمی
آن حال را بدون اینکه نگاه  ،شودشود و نفس میشود و بعد منتقل به مغز میدر این دو چشم پیدا می

بینید؟ نوار دارید کنید فیلم من را میمیاالن که شما دارید من را نگاه  .بیندکند، با چشم بسته در خود می
بینید و خود من را در خودتان احساس خود من را دارید می ؟بینیدیا خود من را دارید می بینیدمی
زند ها را دارد میکند این حرفکنید، که فالنی در اینجا نشسته با این خصوصیات دارد صحبت میمی

این حالی که در  .بینیدمی بینید فیلم است، االن نه االن خود من راکه بعد میرا ی چیز آن .بینیدیلم نمیف
خواهید دوباره این مجلس را بگذارید و فردا می که وجود شماست آیا این حالی است که با آن وقتی

یا تفاوت  خواهید گوش کنید آیا این هر دو حال یکی استفیلمش را تماشا کنید یا نوارش را می
گویید آقا دیشب این فردا می ،کنیداالن خود من را دارید احساس می .کندبینید تفاوت میمی ؟کندمی

گوید، نگاه کن دارد این همانی است که دیشب گفته، ببین دارد میچه ها را زده نگاه کن ببین حرف
 ضبط کرده.

 :کنید با احساسی که االن در این مجلس دارید دو احساس استفردا میرا احساسی که آن 
کنید احساس حضور علمی احساسی که االن دارید احساس حضور عینی است، احساسی که فردا می

السالم قبل از شود این احساس را امام علیهاین احساس حضور عینی که االن برای شما پیدا می .است
کند، چه برود باالی کوه و نگاه به آن تفاوت نمی او یعنی هیچ برای .اینکه بخواهد از کوه باال برود دارد

 گویند احساس حضور عینی.را میمناظر کند چه پایین کوه باشد، هر دو یک احساس دارد این 
توانیم ما نمی ،توانیمما نمی .تمام اینها عبارت است از یک حضورپس بنابراین آنچه را که هست 

اما اگر در تحت تربیت قرار بگیریم، در  ؛نسبت به این مسأله نسبت به این قضیه ادراک داشته باشیم
تحت تزکیه قرار بگیریم، قوای باطنی ما و قوای نفس ما که االن ابزار و ادوات ظاهر را در اختیار گرفته 

بندد، با آن ابزار و زند و یک ابزار و ادوات دیگری را به کار میکنار میاست، این ابزار و ادوات ظاهر را 
شود. با این ابزاری که االن داریم. با این گوش، با می ما پیدا بت به آینده برایادوات احساس وجود نس

تحقق  ،که در آنکه االن داریم با این فقط آنچه را  این چشم، با این حس، حس المسه، با این احساس
 .نه قبلش نه آینده ،کنیم نه بیشترکند حس میپیدا می

داریم بسته به اینکه کسی در ذهن خودمان نگه میرا  قبلش خب چرا این صورت وجود عینی
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زیاد چشمش  دیددانم استعدادش کم است، استعدادش زیاد است، اش کم است، زیاد است نمیحافظه
اینها دیگر بسته به خصوصیات ظاهری افراد دارد که هر  ،اش کم استاست، کم است، گوشش شنوایی

اینها  ها نه دهم هستند،، بعضیها یازده دهم هستندبعضی ،ها ده دهم هستندکند، بعضیکسی تفاوت می
مسأله مختلف است،  مسموعات ها درطور در شنیدنیهمین .کندشان تفاوت میهای چشمخب نمره

 شود.ماند و ثبت مین یک حضور علمی باقی میولی همه اینها در ذهن به عنوا
توانید آنها را در پیش لذا االن شما خیلی حوادث را در نفس خودتان دارید، ولی همین االن نمی

کنید فقط طور است یا نه؟ شما که االن دارید با من صحبت مییکسان مشاهده کنید، اینخودتان همه را 
ولی وقتی گفتم آقای فالن شما ماه پیش در فالن روز در فالن  ،دیگربه مطالب من توجه دارید نه چیز 

فهمیدم من در هان!  گوییدبعد میکنید کنید، فکر مینشینید فکر میآید کجا بودید؟ میساعت یادتان می
 شینیدنب !یک ماه پیش فالن روز در فالن خیابان بودم، یا در فالن منزل بودم یا در کجا بودم، االن نیست

ها را این حرف ،این حوادثی که در ذهنتان هست ،این فیلمی که در ذهنتان هست برگردانید ،فکر کنید
آن نقطه و این هم به واسطه خصوصیات نفس، حّدت،  دوباره به عقب برگردانید تا اینکه برسید به

رسید یک یک وقتی با یک فکر شما می .ذکاوت و امثال ذلک شدت و ضعف دارد ،استعداد، سرعت
 .جا بودیدکآید که در ماه پیش نمی به ذهن ولی کنیدکنید تا فردا هم فکر مینشینید فکر میوقتی هی می
بگو دیروز چی خوردی بهت  ،های ساده بکن از ماکنی بابا سوالغریب میهای عجیب و برو بابا سوال

 ؟کنیدمی ست کهیها چاین سوالگویم. می
االن به صورت  اشعاری که حفظ کردید تمام اینها ،یا اینکه مثال فرض کنید که معلوماتی که دارید

فقط در درون شما و در نفس  .ستا برای شماحضور علمی االن به صورت  بلکه ،نیستحضور عینی 
برای احضارش شما نیاز به تامل  وجود اعتباری، ووجود واقعی دارد نه  ،شما صورتی از آنها وجود دارد

ببرید ببرید  ،تان راهی ببرید عقب ذهن .را داریدو نیاز به ور رفتن با خودتان  دارید، نیاز به تفکر دارید
مال رسید یا از میان این اشعاری که در ذهن دارید این شعر ببرید عقب تا ببینید که دقیقا به این مطلب می

این را در مجموعه  ،کدام یکی از شعرا است مال ،موالنا، مال سعدی است مال ،حافظ است مال ،کیست
 .گوییدمی حاال یا اشتباه یا اینکه به طرز صحیحد تا اینکه یکنسیر می

آید بصیر میبیأکنند، وقتی که السالم راجع به یک مسأله سوال میولی وقتی که از امام علیه
فرمایید؟ فالن زن رسول اهلل راجع به فالن قضیه چه حکمی میالسالم که یابن خدمت امام صادق علیه

تکلیفش چیست؟ فالن و  این حکم ،چنین وضعیتیچنین حال و در یک همیک هم فرض بکنید که در
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نحوی باید این هستند و در یک همچنین شرائطی به چه و این شخص فوت کرده و ورثه او این و این 
گوید جوابش این گویند امام میکند همینی که میکه اصال فکر نمی گویند امامتا اینکه می ؟شود تقسیم

شود بگوید آقا یک قدری ببینم بنده االن حضور ذهن ندارم یک کند؟ میاست، این چرا او فکر نمی
 .دانم...در نمیکتاب ببینم،  دربروم  ،خرده فکر کنم
این یعنی  این چیزها :گویندمی هاکه بعضیجات هم هست نوشته و به صورت شنیدم !ها شنیدم

رود در آن صحیفه فاطمیه حضرت زهرا صبح می ،گویدآید در هر روز میکه امام می]اخباری[ 
همه آن ای که مربوط به آن روز است کند به آن صفحهدر خدمتش است نگاه می کهالسالم  علیها

بهتر است بگوییم  ؟!واقعا چه عرض کنیم [ ـ!!]هست را مطالعه کرده در آنجا در آن صفحهچیزهایی که 
دانم آن از قلم افتاده باشد نمیتوجه کردید؟ حاال  .گویدمی آیدکند و میعد نگاه میب ـ چه عرض کنیم

یک در میان، خالصه رد شوند، هم  آننیفتاده باشد چیزی را گفته باشند همه را جبرئیل نوشته باشد یا 
 اینها هم معرفت ماست. !اینها معرفت ماست دیگر

کنند این هم کند؟ تا سوال میآیا فکر می ،لهأکنند راجع به یک مسامام وقتی که از او سوال می
که آقا شما  کنیدمثل اینکه فرض بکنید که شما از من سوال  .لی نداردیعنی اصال هیچ معّط ،جوابش است
آقا  ،دیگر بشینم فکر کنم آقا بگذارید ببینم دستم کردم یا نکردم !خب بله بیا ؟تان کردیدانگشتر دست

بیا این آقا  خب بله بله ،بینیرا می انگشترتا گردی دست خودت را نگاه کن، می طرفو آن طرفچرا این
یعنی هیچ تأملی اصال در اینجا راه ندارد که امام  .هم دست منبیا این؟ هیچی، هدر دستت چی ، آقاانگشتر

این قضیه به خاطر این است که تمام  .بیاید راجع به این تأمل کند و فکر کند و بعد حضرت بیان بکند
خودش در نفس امام هست،  عینِی و تمام این خصوصیات به صورِتاحکام و تمام تکالیف و تمام شرع 

مثال کسی به امام بگوید،  یعنی به صورت علمی نیست که امام حفظ کرده باشد یا .نه به صورت علمی
صورت عینی یعنی خود آن خود  .امام از امام قبلی حفظ کرده باشد همه اینها را فرض کنید که یاد دادند

دارد، یک صورت چنین موردی آن حکم را جعل کرده این یک صورت عینی حکمی که خدا در یک هم
رسیم چه را که ما به او میآن .خارجی دارد، که آن صورت خارجی و صورت عینی از دید ما پنهان است

در  است، در وسایلدانم نمیها هست، صورت علمی آن احکام و تکالیف است که آن صورت در کتاب
 .تذکره و امثال ذلکدر  و خ استشیخالف 

ای نداریم جز اینکه مراجعه کنیم هر کسی هم باشد همین لذا ما برای اینکه به آنها برسیم چاره
راجع به کردند که نظر شما[ ]سؤال میآمدند خدمت مرحوم آقا اشخاص بودند میخیلی از افراد،  .است
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رفتند و مراجعه می .گفتند که من راجع به این قضیه باید مراجعه کنماین قضیه چیست؟ ایشان می
بعضی از اینها حتی چند روز طول راجع به  .گفتندآمدند میکردند فردا یا دو سه روز دیگر میمی
که ای بود یک قضیهاصال یعنی  ،مسائل مسائل حیاتی بودکشید تا به یک نتیجه برسند چون خیلی از می

گفتند خانواده متالشی طرف قضیه را مییعنی اگر این .شودبمتالشی یک خانواده  کهاین گشت بهبرمی
تواند د، آدم نمیاگفتند یک وقتی مسأله حرامی اتفاق نیفتطرف را میاین ،بخاطر یک مسائلیشد می

اینکه هر چیزی را  قدر جرات ندارد تااینها چیزهایی است که یک فقیه این .بگوید این یا آنخیلی راحت 
نحوی قضیه باشد که احساس بکند حداقل نزدیک به حکم خداست، به زبان بیاورد، باالخره باید به 

افتاد که ایشان خیلی اتفاق می کنید.توجه می ،نداشته باشدهم نسبت به این مطلب یقینی اگرچه 
پرسیدند صاف  او از هنداریم هر چحتی طور ما نداریم یک فقیه هم این ،کردندآمدند مراجعه میمی

 ،حاال یکی ممکن است ممارستش بیشتر باشد !بله .چنین چیزی نیستاصال یک هم .ستا بگوید این
 امثال ذلک خب یک اطالع بیشتری داشته باشد.مطالعاتش بیشتر باشد اطالعش بیشتر باشد و 

های علمی احکام و تکالیف است، نه صورت عینی، توجه که ما به دنبالش هستیم صورتاین
 .گرددای که من دیشب پریشب خدمت رفقا عرض کردم این به همین قضیه برمیکردید؟ این قضیه

 السالم که آن در مرتبه باالترکنند یا امام علیهمیمشاهده اولیاء خدا صورت عینی احکام و تکالیف را 
خب چرا بیایند خالفش  !واقعیت این است ،یعنی آن واقعیتی که هست .، نه صورت علمی آنها رااست

واقعیت این است، شب قدر این است، وقتی شب قدر این است خب من بیایم یک روز را بگویند؟ 
مثل اینکه شما فرض بکنید که  .بگویم خب دیگر فایده ندارد، دیگر شب قدر نیستجلوتر یا تر عقب

ربیع االول است، خب حاال بیایید بگویید که از سال دیگر بگویید که آقا بیایید  روز تولدتان روز هفتم
تولد شما در فالن روز  .یست دیگرچند سالی گذشت ما روز بیستم ربیع روز تولد خودمان را، تولد ن

تر، یک امر تکوینی نه اعتباری، امر تکوینی طرفتر نه یک ثانیه اینطرفاتفاق افتاده نه یک ثانیه آن
کنیم به می طرفو آن طرفاین اما خب البته االن چرا ما .شودهم نمی طرفو آن طرفخارجی است این

 کنیممیطرف و آن طرفنیاها و فالن، مثال فرض کنید که یک عیدی هست دو سه روزی خاطر مناسبت
خب حاال مثل  ،کنیممی جلو[ و عقب]وفاتی هست شهادتی است  ،[ بچسبانیمفالن مسأله را به آنکه ]

 !کنیمهم دخل و تصرف میتکوین اینکه در 
 شود، نه حاال شما بیاییدنمیطرف و آن طرفنیاخب ما در امروز حتی به دنیا آمدیم خب امروز 

دست من نیست، من در این دقیقه متولد شدم، بخواهم نخواهم تر کنید، تو رو خدا بیایید سه روز عقب
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خواهم نکنم بدم بیاید یا خوشم بیاید چرا من امروز به خواهم قبول کنم، میمی همین است، خب حاال
 هم چفتفالن مناسبت با بیام تا خب دیگر چرا ندارد آمدی دیگر، نه باید دو روز دیگر زودتر  ؟دنیا آمدم

م قدر یک شب شب بیست و سو. این هم همین است، بشودجور جور شود یعنی با همدیگر  و
یعنی یک واقعه  .شودتر میطرفشود نه یک دقیقه آنتر میطرفمخصوص است نه یک دقیقه این

خارجی و واقعه تکوینی است، یک حضور عینی دارد، شب بیست و سوم قدر این نیست که فقط دعا 
حقیقتی است که شما خودتان را در آن حقیقت قرار بدهید، این حقیقت در شب بیست و سوم  یک .کنی

گویند گویند قرآن بخوانید، لذا میلذا می ،گویند این کار را بکنیدلذا می .کند در این عالمنزول می
اینها همه برای آمادگی است که  ،گویند چند شب قبلش هم حتی احیا بگیریدتان بهتر باشد، لذا میمراقبه

 به این موقعیت خاص و به این حضور عینی خاص انسان دسترسی داشته باشد.
لذا وقتی که  .علمی راالسالم حضور عینی احکام الهی و تکالیف الهی را دارد، نه حضور امام علیه

همان نمازی را که خدا  ،باشد طورکنند آقا شخص نمازگزار اگر اینالسالم سوال میاز امام صادق علیه
 ؛شودچنین تکلیفی برایش بار میچنین حکمی را دارد و یک همدر آن وضع و یک همجعل کرده است 

ینکه من نگاه به االن مثل ا .نیاز به فکر ندارد و حکمش این است گوید خبامام می .حضور دارددر امام 
االن نیازی نیست به که یعنی  .اینجاست گویند آقا آب کجاست؟ خب آبمیو کنم این تنگ آب می

در آب خب در جلویم است دیگر  .فکر کنم ببینم که آیا آب به سقف چسبیده یا باالی کجاستمن اینکه 
 برای امام هم مسأله به این کیفیت است این هم به عنوان حضور عینی. .جلوی من قرار دارد

پس بنابراین احکام هم دارای حضور عینی هستند نه فقط حضور علمی، حضور علمی برای 
گویید که وحی در که شما میلذا این .السالم استمربوط به امام علیهماست، حضور عینی احکام و شرع 

و دیگر  در زمان رسول خدا دیگر وحی قطع شد .این درست است ،زمان رسول خدا دیگر قطع شده
شود، همه احکام را رسول شرع بعد از رسول خدا نیست به این عنوان که دیگر حکم جدیدی بار نمی

ُفرمودند: خدا  ل  ُح  ٌلُأب دًاُإَل  ل  ُح  د  ُُم  مَّ ُیُ ْوِمُاْلقُِیُ ل  ِة،ُو  ُم  اٌمُأب دًاُإَل  ر  ُح  ه  ام  ر  ةُِایْوِمُاْلقُِیُ ح  وقتی که پیغمبر  1.م 
تمام شد، اما خود آن تکالیف این از دنیا رفتند دیگر آن وحی که جعل و تنزیل شرایع و تکالیف باشد 

ها را پایین بیان کردند و از آن عالم به این عالم ایناست که پیغمبر تا زمان حیاتشان آنها را جعل کردند و 
خود آن احکام و تکالیف آیا حضور عینی در عالم خودش دارد یا  ،قرار دادندآوردند و در اختیار ما 

                                           
 .72 ص، 1 ج ،یکاف اصول ـ1
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، نه لوح کنندمیکه حاال از آن تعبیر به لوح محفوظ حضور عینی دارد دیگر، عالمش ندارد؟ نسبت به 
چطور  وجود دارند. تمام این احکام و تکالیف در آن لوح محفوظ به صورت حضور عینی !اثباتمحو و 

که تمام حوادث در این عالم به صورت حضور عینی در آن لوح محفوظ ثبت است این
 ﴾21 ،﴿يس

معنایش همین است، همه اشیاء را ما در امام مبین احصا کردیم، احصا کردیم یعنی همه را جمع 
ها را در نفسش آوردیم مثل ما که االن صورت اشعاری ها، نه صور پدیدهتمام پدیده ءیشوُکلُکردیم، 

کلُُو .صورت قضایایی که داریمت حوادثی که در نفس داریم، در ذهن داریم، که در نفس داریم، صور
السالم احصا یعنی صورت همه اشیا، همه اشیاء به صورت عینی خودش این در وجود امام علیه ءیش

 شده است.
دهنده آن  است، یعنی خود نفس امام این وجود مبقی و استمرارعینی احصاءش یعنی احصاء 

طوری که وجود همه اشیاء در این زمان بسته به وجود هست، همانعینی اشیاء و حوادث به صورت 
حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه هست خود وجود عینی احکام هم در وجود حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه 

امام پس بنابراین وقتی که االن یک شخصی از  .حضور داردحضور علمی،  به صورت حضور عینی نه
اساس آن پاسخ  کند حضرت همان حضور عینی که در نفسش است برمییک سوالی را السالم زمان علیه

در اینجا این حکمش چیست و در نظرش بیاید مثال فرض کنید که  نه اینکه فکر کند ببیند که ،دهدمی
بیند، وحی قطع شده ولی حضور عینی در نفس امام است و پیغمبر چه گفتند، در خودش این را می

اش حضور خود امام با آن حضور عینی .که دیگر ما نیاز به وحی نداریم. چرا؟ چون خود امام هستاین
آمد حضور عینی را برای پیغمبر منکشف ای که برای رسول خدا میهمان وحیکه چطور این ،دارد
نه اینکه  ؛این معنا، معنای وحی است ،دادخدا را در آن حضور عینی قرار می یعنی خود رسول .کردمی

در مرتبه  .جبرئیل بیاید به پیغمبر این را بگوید آقا تو این را هم بگو، خب این فقط مرتبه ظاهر است
آن مسائل و آیات الهی و قرآن کریم و همه خالئق و اینها قرار  در آن حضور عینِیباطن نفس رسول خدا 

به آن کیفیت تنزل پیدا گرفت که خود آن هم تکالیف و شرائع هم از جمله همان مطالبی است که می
 کرد.می

که تمام اینها از آثار  دادند ـانجام می مقام باالترئیل در و جبراپس بنابراین کاری که مالئکه الهی 
این یک  ،از ایجاد آن حقایق شرع و حقائق تکلیف است عبارت ،در وحیـ نفس رسول خدا هست 

، نسبت به خود احکام و تکالیف شرعی، است قسمت، حاال آن مسائل اخالق و اینها هم مسائل دیگر
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خواهی گوید وقتی که مییعنی وقتی که رسول خدا می .همان ایجاد آن حقائق است در نفس رسول خدا
طواف کنی ابتدای طواف را از حجر االسود قرار بدهید و شانه به سمت چپ، جبرائیل نفس این عمل را 

حجر االسود، این هم  که نشان بدهد نگاه کن ببین، این مکه، این همکرد، نه ایندر نفس پیغمبر ایجاد می
بیند دفعه پیغمبر می یک .که فیلم استاین !نه ،جوری بگردخواهی طواف کنی اینکه میکعبه، وقتی

تکلیف در نفس پیغمبر عینی کند طواف این است یعنی آن حضور که احساس میطواف این است، این
 کنید و به اینجا گوید وقتی که رفتید مکه از اینجا شروعمیاصحاب کند به کند آن وقت رو میجلوه می

 ختم کنید و با این شرایط باشید.
بیند نماز این گوید نماز صبح به این کیفیت است یک دفعه رسول خدا میجبرائیل میکه وقتی

 .کند نه علمی، یعنی همان عین نمازخواهد در نفس پیغمبر حضور عینی پیدا میمیاست، نمازی که خدا 
و لذا داریم که فرض کنید که در روز قیامت این نماز تجسم اعمالی که داریم به خاطر همین است، یعنی 

 شود.عینی خودش برای انسان ظاهر میهمین اعمال به صورت جسم یعنی به صورت حضور 
گویم دیگر خودم خبر ندارم خیلی مثل اینکه دیگر زیاد صحبت کردیم می ،دیگر خسته شدیم لذا

 خواستیم بگوییم سر از کجا درآوردیم.می هخواهم بگویم همین است چمی هچ
، این چه کتابی است، که الکتاب هلذا ماگویند که افراد می لذا در روز قیامت

هر چه را که انجام دادند  ﴾94 ،﴿الكهف
یعنی خود این مجلس  ؟ عینی!به وجدان علمی یا به وجدان عینی ،بینند، یعنی به چه وجدانیحاضر می

گوید آقا رفتی توانند دیگر انکار کنند؟ اگر فیلم باشد میوقت چطور میبینند که در آن هستند، آنرا می
گذارد روی یک تن دارد میسرش را برمی ،گویندمی هچ ،گویندمیاالن دیگر فتوشاپ  ،مونتاژ کردی

مونتاژ کردی قبول ندارم این صدای من خب آقا  ... و آنگذارد روی دم می دارد ودیگر، کله را برمی
 .سر و کله را عوضی کردی فالن کردی ،کردی طرفو آن طرفاینکردی صدا را  هچدانم نمینیست، 
خودت  ،خود مجلس را که دیگر فتوشاپ نکردیم ،فرماییدمی هگویند آقا خود مجلس را دیگر چآنجا می

ِمل واُٰحارِضًاُداند این دیگر نمی ،حضور داری واُٰماُع  د  ج  ُو   بیند.این را حاضر میو 
بینید، که در کنید در روز قیامت هم همین قضیه را میمن نگاه می یعنی االن که شما دارید به

خدایا تسلیم  ،خب هیچی دیگر ؟همین قضیه هستید، خب دیگر بفرمایید نظر خود حضرتعالی چیست
ِمل واُٰحارِضاًُ جای انکار نیست،آنجا دیگر  ،مخلصت هستیم ،هستیم واُٰماُع  د  ج  ُو  السالم در لذا امام علیه .و 

چنین موقعیتی دارم، اگر چنین وضعی دارم یک همفرمایند که خدایا حاال که من به یک هماینجا می
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 بخواهی با عدل خودت با من رفتار کنی، خب من دیگر چه خواهم شد؟ دیگر در روز قیامت چه خواهد
 .رفتار کنی ، اگر بخواهی با عدل خودتشد

نا را به خواهد که َفمنین و از آن حضرت میؤالممیرأرود در حرم وقتی مرحوم آقا سید جمال می
آن بال را  نیرالمؤمنیمأدست داد تا  او چه احساسی در آن موقع دعا برای !او بدهند به هر قیمتی که شده

ند شنیدید دیگر، هنوز از حرم درنیامده کفشش اهمرحوم آقا فرمود !؟هان ،شنیدید دیگرسرش درآورد، 
هم دزدیدند را دانم کفش زنش اش، بعد نمیتشریف برد خانهو را دزدیدند این یکی، پابرهنه برگشت 

کردند تشییع جنازه می وقتی رفت خانه یک دفعه آمدند گفتند ،چون با هم هر دو ایستاده بودند مثل اینکه
دزد شد گفتند  هدانم چآن بدبخت آن بیچاره در خانه افتاده، شب شد نمیو  خورده به آقازادهزدند  ریت

فردا شد خالصه کار به جایی رسید که بلند شد رفت در مسجد کوفه  !الحمداهلل ،زدهرا آمده فالن چیز 
شنیدید دیگر حاال  ،جریانش خیلی مفصل است ،باشدتوانست در نجف گرفت خوابید، یعنی دیگر نمی

 خیلی زیاد است.
های سه شنبه و این چیزها، خالصه کارش ها شبموقعآن در کردند یادم است مرحوم آقا نقل می

 !گفت یا علی ،به جایی رسید دست زنش را گرفت گفت بیا کارت دارم، با هم هر دو رفتند حرم
همان دوازده امام خودت، من نخواستم بابا به مال همان ذریه خودت، مال خودت، مال نخواستم آن فنا 

دانم، زخمی و در خانه افتاده ا زندگیمان همه درب و داغون شل و کر و کور و نمیباب ؟بیایم بگویم هک
مان را پول اجاره را نداشت بدهد، گفت بابا آن لنگه کفش ،ه بودبیرونش کردهم صاحبخانه بود و 

را هم درستشان کن، خواستی  اینهاحاال اینهایی که روی دستمان افتادند روی تخت و زمین و برگردان، 
 هیچ.نده، بده نخواستی 

فنا را به من بده به هر قیمتی، خب اینها را هم  !آن وقتی که رفت در حرم، و دعا کرد یا علیخب 
نه اینها را  !بیندازلنگت لنگت را روی آن  ن وشینب برو یعنی نه اینکه "هر قیمتیبه " ،در نفسش بود دیگر

آورد، احساسش این بود که خود این بال را سرش نمیکه بی نیرالمؤمنیمأهم دارد، چه احساسی داشت؟ 
حضرت  .کنیممن استعداد و قابل برای تحمل این مطالب را دارم، تو آن را بده ما اینها را تحمل می

هی هم و  ...کیخیلی خب بگیر، امشب یکی، فردا یکی، پس فردا یکی، ببینم تا  ؟!تحمل میکنی :گفت
در پرونده دارند [از این ابتالئات]آنها  د، چونافتانمی ندامت[]غلط کردن و به  و گشتآمد اگر برنمیمی

 را کارتفایل دوم را دو روز دیگر، فایل سوم  ،کنیماین فایل اول را فردا برایت باز می :تا سقف هم دارند
خواهی بکنی هر کاری می ،فنا را هم نخواستیم ،استیمرسد که بیایی اینجا بگویی بابا نخوبه جایی می
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 قضیه این است. ،بکن
تحمل فنا را بده ولی ما حوصله برای امتحان را نداریم، ما  !گفت یا علیمی رفت در آنجااگر می

نجا آ .داد بدون اینکه این بال را سرش بیاوردمیهم  او هبآورد، امتحان نداریم، این بال را هم نمی
مسائل بهتر فکر کنید، به خودت بهتر فکر کن، تحمل دارم،  به خواست بگوید حضرتعالی یک قدری بله

به تو این قدرت را  یدهد؟ کبه تو این تحمل را می ی، ک...کنماستعداد دارم، قابلیت دارم، تحمل می
 ،آیدیکی یکی دارد می ،برنداشتیمدارد؟ خب ما حاال موانع را موانع را از سر راهت برمی یدهد؟ کمی

نه اینکه  ،دارندبرمی هست و موانع را ،آید پس معلوم استبینی نمیکه میپس این برنداشتیم دیگر.
 .نیست

خبر داری هزار تا مانع امروز از سر راهت خوابید، گیرید و میروید و میشما که االن راحت می
مالئکه هم همه  ،بینی خبری نبودهگذاری یا نه میروی متکا می برداشته شده تا سرت را راحت

نه آقا همه باز است چون خودت را به خدا سپردی، چون خودت را در این راه  .هایشان را بستندچشم
گویی خدایا خودت دست من را گویی خدایا من از خود اختیار ندارم، چون میقرار دادی، چون می

 .کنیمما هم کمکت می اهللُبسمی خب حال که آمدی خودت را سپردی به من گوید خیلخدا می ،بگیر
این قضیه را اخیرا هم امتحان کردم،  کنم که خودمخودم االن در اینجا به شما اعتراف میو بنده 

ببین اگر دست خودت بود چرا در این  :خدا گفت .توانستم یک دفعه دیدم شدیک مطلبی که تا االن نمی
مدت نتوانستی؟ مگر دست خودت نیست؟ چرا در این مدت نتوانستی؟ آیا در این مدت سعی کردی یا 

توانستم آن در این مدت سعی کردم چرا نشد؟ هزار تا مانع وجود داشت، من که دیگر نمی !نکردی؟ بله
کردم، شرائط را زمینه را آماده کردم، بستر را آماده  و تمپس من آمدم آن موانع را برداش .موانع را بردارم

بود؟ دست من بود یا از  هگفتم حاال بفرما، تو رفتی دیدی شد، پس این شد دست ک به تو آماده کردم و
داشت، باز این کاری که من انجام دادم کرد، اگر آن موانع را برنمیاگر آن آمادگی را ایجاد نمی ؟آنجا بود

شود، بخواهد انجام می همه چیز دست اوست. ،رسید. پس همه چیز دست اوستجه و به ثمر نمیبه نتی
 .شودنخواهد نمی

هکارانه با دگوید از خدا طلبکارانه برخورد نکن، همیشه بدهد، میامام دارد به ما یاد میمنتهی 
هلل اگر توفیق پیدا ءاشافردا انحاال خب دیگر گذشت که ـ بگویم  این را خواستممی. خدا برخورد کن

بقیه طلبکارانه با خدا روبرو  که خدا و سایر افراد فرق این است بین اولیاء گوییم ـمی اش راکردیم بقیه
گویند خدایا گویند خدایا بده، هر دو میخواهند، هر دو میشوند اولیاء بدهکارانه، هر دو از خدا میمی
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 .خواست عادیحاال همین  !نه ،کند آن به جای خودها فرق مینعمت بده، البته خب حاال خواست
 ؟سته ای[ه ]مسألهخوانیم دیگر چخدایا نماز میویند گمیولی فرق این است غیر از اولیاء 

و دانم در سرما گفتی دو رکعت بخوان خواندیم، از آن خواب ناز بلند شدیم، نمی !خواندیم دیگر
خدایا روزه گرفتیم باید اجرش هم بدهی پدرمان  !حرف دیگر هم مگر داری؟ طلبکارانه است ،زمستان

دانم تا دم غروب هجده ساعت هفده ساعت چیز کردیم دو قورت و نمی ،تشنگی درآمده بابا گشنگی
 !طلبکارانه ،پدرمان درآمده ! چی چی صدات در نیادبنده هستی صدایت درنیایدنیمت هم باقی است؟ 

کنم با می خیلی خب حاال که طلبکارانه است آن دنیا هم سرت را گرمگوید خدا هم می توجه کردید؟
 و مسائل پایین. با همین خالصه مراتب پایین ،برم دیگرهمین جهنم نمی

اگر هم از تشنگی بمیریم مثل  ،هشتاد ساعت هم شود و صد ،گویند اگر هجده ساعتولیاء میا
امام حسین تا دم آخر خودش را  .، در قتلگاه هم بیفتیم باز بدهکار خدا هستیمالسالمعلیه امام حسین
کنم بر و شکر می دانست، نه طلبکار. خدایا از تو، توفیق از تو، برکت از تو، نعمت از توبدهکار می

که االن من نگاه کنم و این مسائل را ببینم و تحمل کنم تحمل را که مرا به این نعمت رساندی به ایناین
گیرد، تمام مصائبی که هیچ به خود نمی ش تو.اهش تو، هماههمش تو، اهبه من داده؟ تو دادی، هم هک

خدایا تو به من  !بیند عجبمی ،گیرد، هر مصیبتی را که برایش پیدا بشودبرایش پیدا شود به خود نمی
 .کندفرق میچقدر تفکر این لطف را کردی، تو به من مّنت گذاشتی که برادر مرا از من بگیری، این 

که االن تو عباس مرا از من گرفتی و به واسطه این گرفتن این موقعیت برای من پیش آمد، این این
اگر حضرت ابوالفضل سر جای  ،آمدگرفتی که این پیش نمیخب اگر تو نمی ،حال برای من پیش آمد

کند بلکه نمیاصغر را با این حال از من گرفتی، یعنی نه تنها شکوه که االن تو علیو این .خودش بود
گوید یعنی می .یعنی داستان عاشورا خیلی داستان عجیبی است !کند خدا را، خیلی عجیب استشکر می

حالی به من داد که من برای این حال باید سجده به جا بیاورم، سجده  ،اصغراین گرفتن حضرت علی
 .رسیدمیچنین حالی نمطور نبود که من به یک هماگر این ؛شکر به جا بیاورم

 ههر چ یعنی ،کنیمگفتند که تعجب میبه همین جهت میبودند  ر عمرسعدکلشافرادی که در لذا 
شود، تر میشالسالم بشاگذرد، چهره امام علیهظهر و از این جریانات می از به ظهر و بعد ،گذردمی

خب مگر کشک است؟ چه  .کندتأللؤ و تجلی بیشتری پیدا می ،آن بهاء و عظمت امام ،شودمیتر نورانی
انبساطش بیشتر  ؟شودحضرت ابتهاجش بیشتر میافتد که صورت ای در نفس امام اتفاق میقضیه

ا ر عمرسعد بودند آنهککفار و معاندین که در لش .فهمندکفار هم می ؟شودشود، تأللو آن بیشتر میمی
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آید یک عکس العمل در نفس امام دهند این همین است، هر مصیبتی که میله را تشخیص میأاین مس
 آمد.بوجود می ای کهکند، هر قضیهایجاد می

درگذشت حبیب خیلی در  :فرمودندمرحوم آقا می بن مظاهر رفیق صمیمی بودند وبا حبیب امام 
السالم مرحوم آقای سید الشهدا علیهدر بین اصحاب  .این از عبارات مرحوم آقا بود .امام تاثیر گذاشت

بن مظاهر یک عنایت خاصی داشتند و همیشه خودشان بعد از زیارت به سر مزار حبیب حداد به حبیب 
قا هم د و مرحوم آنو عباراتی هم دار کردند ایشان راخواندند و زیارت میدعا میآمدند و آنجا می

یعنی  .بن مظاهر حال امام حسین خیلی فرق کردفرمودند که با شهادت حبیب مرحوم آقا می .طورهمین
کند؟ که این باعث چه اثری ایجاد می ،با رفتن یکی ؛اینها این تعلقات الهی که حتی نسبت به هم داشتند

آن انقطاع از این توجه  ـ خب رفیق الهی دیگر ـ رفیق الهیشود آن توجه به مبدأ، آن انقطاع حتی از می
اینها هم دارای نفس هستند،  ،باالخره اینها هم بشرند ـ ظاهری، آن از دست دادن این رفیق، آن حالی که

شود و هی هر ساعت میحال عجیبی پیدا یک شود این حالی که پیدا می ـ اینها هم دارای محبت هستند
شود، هر کسی را از رود این ابتهاجش دارد بیشتر میهر کسی می !عجب ،بینید زیاد شد زیاد شدمی

شود و مانده بودند دارد بیشتر می شین عظمتش، این تأللؤا ،دهد این نورانیتش، این بهاءشدست می
یعنی خود همین معاندین و کفار و همین لشکر کذایی و اینها اصال مانده بودند  .این چه داستانی است

اش را بکشند، در سرش یکی پسرش را بکشند، بچه رعمرمان ما ندیدیم، آخ ای است، درچه قضیه
گذرد این استقامتش، که هر چه می این چیست .کندفالن می ،گیردکند، چله میزند گریه میمی

هی برایش شود هی دارد این عوالم حکامش، هی این دارد اضافه میإتقانش، إاش، تمکنش، پابرجایی
ُزدینُربالسالم رود، آنها هم در خودشان عوالمی دارند ما نداریم، امام علیهمیهی آید آید هی میمی
 .چیست؟ برای همین ابراز و انکشاف مراتب اسماء و صفات استمال  اْیحتُکیف

السالم در روز عاشورا چه مراتبی را طی کرد؟ که هر چی گذشت اشتیاقش به رفتن هی امام علیه
افتد که آدم کم حاال، گاهی اوقات اتفاق میشد، باالخره انسان از اول یک چیزی دارد بعد کمبیشتر می

م، این رفتن رفتن نیست، در دنیا باشی هگوید خب بابا دیگر ما رفیقمان را از دست دادیم دیگر برای چمی
، گاهی اتفاق توی این دنیا... یک عمر زندگی وشود میای پیدا عالقهقطع این رفتنی است که یک 

دهد حاال دیگر بودیم، نبودیم، دیگر مثال انسان یک رفیق خیلی جون جونی را از دست می !افتدهامی
 .کندگوید شوخی هم نمیواقعا هم می ، ونیست رفتند اینهاای مسأله

انگیزه را از دست دادن خواهد برود نه با یأس و خواهد برود، با ادراک میولی نه امام با علم می
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ابتهاج و با بهجت، این چه مسائلی در نفس  با علم، با ادراک، با .این فایده ندارد ،بخواهد به این کیفیت
این دانند و ما از این قضایا اینها یک چیزهایی است که دیگر خودشان میاست ،السالم هسید الشهداء علی

 .اطالع نداریم
خاصان از اولیاء خودش و مقربین ای از آنچه را که خدا قسمت هلل خداوند توفیق بدهد ذرهءاشاان

نه بابا ما از اول یک  !ما کجا آن ظرفیت آنها کجا .ما بچشاند ما را بس استرا هم اگر به  ،خودش کرده
ای که از آن دریایی که به آنها قدر یک قطرهگوییم خدایا همینما می ،خواهیمنمی چنین چیزی راهم

ره ای را ببینیم چه خبر است حداقل، باالخره آن قطره برای همان دریاست، آدم باالخدادی یک قطره
اش چیست و به چه کیفیت است، شیرین است، مزه ،فهمد آب دریا شور استوقتی قطره را بخورد می

ما همان یک قطره هم بدهند برای ما کافی است. منتهی خدا دست ما را بگیرد و در سایه والیت ما را به 
خدا ما را موفق و مؤّید  ،کنندخواهند و ما را به آن سمت دعوت میکه خود آنها برای ما میآن چه را 

 بدارد.
 

ُاللهمُصّلُعّلُُممدُوُآلُُممد


