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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ب» لِّلنُِه  ُج  بِّ ُأیُر  فِوک  ُبِع  َّ ّل  قُع  دَّ ُت ص  ُو  ُنُِیُبِف ضلِک  جِهک  ِمُو  ر  نُت وبِیِخیُبِک  ُع  ُاعف  ُو  رِتک  به  ؛یُبِس 
فضل و بزرگواری خودت با من برخورد کن و به عفو خودت بر من تصدق نما صدقه بده، ای پروردگار 

و از توبیخ من به بزرگواری رویت و  ودت مرا بپوشانبه پوشش خ ،تر خودت بپوشانمن مرا به َس
 «ز من درگذر.مظاهر جالل و جمالت ا سیمایت و

ها همه در راستای یک معناست و آن عبارت است از طلب عفو از خدای متعال و این عبارت
 حساب نیاوردن اعمال در مقام حساب و مقام میزان.استدعای به

و ائمه و مثل بزرگان از  ایمثل انب یاله ءایعرفا و اول نیفرق ب که میکرد عرض رفقا خدمت شبید
در آثارشان که از خودشان  و جاتشاندر عباراتشان در سخنانشان در نوشته ،دیاهل معرفت و توح

 تقوا اهل باشند، هم صالح اهل گرچه ـ یظاهر دانش اهل اهل علم و از[ ی]حتافراد و  ریبا سا ،ماندهیباق
 فِسن [،ی]حسابرساست که اهل ظاهر و اهل علم مالک را در مقام محاسبه و مقام  نیدر ا فرق ـ باشند

 و حقائق آن به یکار و پردازندینم یگرید ۀلئمس به وبه مطلب  گرید و دانندیاز شارع م ادیاطاعت و انق
نماز  کیشخص  قدرنیهم ؛ندارند است نهفته احکام نیا درون و فیتکال نیا درون که معنا عالم مطالب

 و اهلل بسم باشد، درست رامشاالح رةیاش خوب باشد، وضو درست گرفته باشد، تکببخواند، رو به قبله
 شودیم تمام نمازش کهیوقت ،باشد تّیفیک نیبه هم شینهایا و سجده و رکوع و قنوت و سوره و حمد

و تکرار  دیبه تجد ازین ،به قضا ندارد ازین گریبرآمده و د فیتکل ۀنماز درست است و از عهد :ندیگویم
 .است رفتهیپذ را از او نیندارد و خدا ا

از همان  صاًلا .ندارند یبه آن کار است یحال هشخص در چ نیا خواندیم که ینماز نیا االح
 کهیوقت ،ندینشیم دخل پشت رودیو م بازار در شودیم پرت حواسش خواندیم نماز که لاّو

 کرده صولو را نهایا و سفتهچندتاچک و سفته را امضا کرده و  تا ده دیگویرا م اهلل رحمة و کمیعل السالم
 !برکاته  و اهلل رحمة و کمیعل السالم :دیگویم]بعد[ را به هم زده  معاملهچندتا و درآورده راچندتا پدر و
به  ازیبه قضا ندارد، ن ازیبه تکرار ندارد، ن ازینماز درست است و ن نیا ،نماز درست است :ندیگویم

 را آنچه میریبگ میخواهیم که روزه !؟یچ روزه حاال !مازمانن از نیُخب ا !است درست و ندارد]اعاده[ 
 هم امساکشـ  امساک کند انسان صادقاز طلوع فجر  که است نیا است روزه صحت یبرا مالک که
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 هایحاال بعض ـ نکشد گاریس ،آب نخورد، غذا نخورد ـ نداهنوشت هیعمل یهارساله در است، مشخص
و از  انیو تپق و قل پقُچ که کنم عرض! ـ دیجد یزهایهم از چ نیاد، ناهرا هم حالل کرد دنیکش گاریس
]دود  یوقت ،گرید ستین]مبطالت روزه[ هم جزو  نهایاالبد  ـ ندارد اشکال هم نهایا ،دیکشهم  زهایچ نیا

 ریسا و نکند آب ریز را سرشعرض شود حضورتان که  ! ـهم حالل است نهایحالل شود اسیگار[
 تا را خودشامساک  نیمسائل را انجام بدهد و ا نیا ،بکند ترکدر هنگام امساک  دیاب انسانکه  یمسائل

 طول در نیا حاال !میدارن یکار یزیبه چ گرید !نیهم ،است حیاش صحروزه نیا ،غروب آفتاب برساند
 رفته سر .میندار نیبه ا یو فالن، کار کیو شر قیو رف هیهمسا آخر و لاّو به داده فحش تاهزار روز

حاال  ،هللءاماشا یال !؟دیبگو دروغ تواندیم تاصبح تا شب آدم چند ـ دفترش ای انشکه دّک دیفرض بکن
 راست نتواند شتریب تادو یکی زمانه دوره نیا در کنمیم الیخ !؟دیگوبراست  تواندیم تاچند دییگوب

هزار شب تا صبح! ـ دندارخوب است و اشکال هم  یلیخ نکهیا گریددروغ الحمداهلل  بُخ یول ،دیبگو
 .بخورد فالن ،بخورد دروغقسم  دیبه آن بگو د،یبگو نیدروغ به ا تا

العظیم بنده این مطلب  العلی واهلل :گفتطرف می ،کردیمصحبت می ما داشتیم با یکییک دفعه 
ا دیدم شم ،بودم ببنده خودم پشت در :گفتم ـ معّمم هم بود گفتداشت می کهطرف  . ـرا نگفتم

گفتم بنده ... العظیم و فالن که بنده و مالعلی قسم واهلل! احتچه ر .طور ماندهمین اصاًل .گفتیداشتی می
پس معلوم است که خیلی  .واسطهبیگفتی، خودم با گوش خودم شنیدم خودم شنیدم که داشتی می

ها خیلی ایعمامه ،ای هم نداردای و غیرعمامهحاال عمامه .توانیمراحت می خیلی !اشکال ندارد
آن ترس را هم خالصه ماها  ،ها یک ترسی دارندها بیچارهایغیر عمامه !توانند توجیه کنندتر میراحت
 خدا به خیر کند. واقعًاخدا به خیر کند،  خدا به خیر کند، !نداریم

تا کم روشن شود. هزارب باالخره باید مسائل هم کمُخ؟! توانیم حساب پس بدهیمچطوری می
حاال  تا فرض کنید کهخوریم، هزارخوریم قسم دروغ هم میتا قسم هم میهزار ،گوییمدروغ هم می

حاال توجیهش که اشکال ندارد  .شودبشاید موجب بطالن روزه  احتیاطًاقسم دروغ، ها گفتند بعضی
چیزها و  ایندخل حفظ مصالح، حفظ موقعیت، حفظ کاسبی، حفظ  :بتوجیه هم که ُخ !کنیمتوجیه می

خوریم، خوریم قسم دروغ میقسم می ،شود که هیچ اشکال نداردحفظ چیزهای دیگر اینها باعث می
گویند می ،یمباشهم تا غروب به اینها مشغول سر پشت  .زنیمکنیم، تهمت میگوییم غیبت میدروغ می

حاال  !درست است شما ، روزهو نیاز به قضا ندارد و نیاز به تکرار هم ندارد !، روزه درست استروزه
اینها همه در راستای  و سایر چیزهای دیگر و مسائل دیگر. هاین هم از روز .ب ثوابش کمتر استُخ

 .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ؛گیردهمین قضیه قرار می
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ر نمازش کسی که د :فرمایدالم میالّس صادق علیه گویند امام؟ اهل معنا میویندگمیچه اهل معنا 
ه به مخاطب ه به خدا بکند در نماز و توّججای اینکه توّجغیر از خدا را شریک قرار بدهد یعنی به

کند و با چه خودش بکند که مخاطبش کیست و در قبال چه کسی ایستاده و با چه کسی دارد تکلم می
کند، بیاید د بیان میکند و مطالب چه کسی را دارکند و با چه کسی دارد خطاب میکسی دارد صحبت می

فرض کنید کسی که با او  ببیند که حاال ،اجع به آن فکر کندغیر از خدا را بیاورد راجع به این فکر کند، ر
طرف آمده سجاده هم انداخته ولی موبایلش را هم گذاشته کنار  ـ ماهمن خودم دید ؟یداهدیدـ  کار دارد

و من دیدم قبل از اینکه برود  !خورد ببیندنگ میاین زو خواند اش که این چند دقیقه نماز که میسجاده
باالخره یک  ،کند ببیند شماره کی افتاده چی افتادهاش میل یک نگاه به این صفحهاّو ،نگاه کرده به سجده

یک . کند بیاید جواب بدهدحاال خوب است نمازش را باطل نمی ،نشود[ خبر]بیاز دست نرود  یوقت
بابا موقع نماز است بگذار تمام  :گویدیکی در سجده دارد میـ ده بودند برایمان فرستادیدیم ـ عکس 

آورد بیچاره به زبان آورده این به زبان نمیآن  اب این هم همان است منتهُخ !خوانمنماز میدارم شود 
ه انم دو دقیقخوبابا دارم نماز می گوید[. ]مییعنی واقعی بود ،عکس درست بود .ولی این همان است

ب بعد نمازش را تمام ُخ ینجا ببیند که کی زنگ زده...گذارد اورد میآمی موبایل را .دیگر تماس بگیر
 .کندمی

طوری که دیروز خدمتتان همان ـ برنداین عمل را باال می کهوقتیمالئکه  :فرمایندحضرت می
ینی یعنی حقیقت تکودهد یک حقیقت تکوینی دارد، آن اعمالی که انسان انجام میـ عرض کردم 

یا حقیقت نورانی است یا  اشآن حقیقت عینیـ مثل خود ما ـ حقیقت عینی  حقیقت عینی نه علمی، یک
من در این نماز غیر مرا شریک  ۀاین بند :گویدبرند خدا میمی باال کهوقتیاینها را  .مانی استحقیقت ظل

حواسش ولی اهلل گفته  بسم ،شریک قرار داده ارغیر مآمده  ،فقط برای من که نماز نخوانده ،قرار داده
 حواسش جای دیگرولی حواسش جای دیگر بود، در رکوع رفته ولی لضالین گفته اجای دیگر بود، و

، از یک [را انجام داده] اب رکوع و سجده و این چیزه، از یک طرف خواسته امر مرا اطاعت کند ُخبود
من  گویدا میخد .بوده این و آن و فالن و از این مسائل حواسش دنبال طرف حواسش پیش من نبوده،

از حق خودم  و دهم به آن شریکم، من شریک خوبی هستمشریک خوبی هستم، سهم خودم را هم می
ن نمازگزار ستم، این نماز را بروید و در سر آگذرم از حق خودم، این حق خودم را نخواگذرم، میمی

 این نماز مال خودت! بزنید و بگویید که
 این نماز به دو گویندیعنی اهل معنا می ؛معنا استاین حرف حرف کیست؟ این حرف حرف اهل 

اگر نماز خواندی و در نماز حواست  .ارزد، باید دوباره نمازت را بخوانییک شاهی نمی و لریا
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برو قشنگ حواست را جمع کن،  ،بلند شو و دوباره نمازت را تکرار کن ،بود فرطو آن فرطاین
انصراف پیدا کند و فکر تو را  تشود فکربد، چیزی که باعث آینمیکه ساکت است سروصدا جایی

 نیا از در وارد شدی دفعهخواهی نماز بخوانی یکمی کهوقتیطرف ببرد از آنها دوری کن، طرف و آناین
رده استراحت کن، فکرت را از خخرده آرام بگیر، یکیک ،خرده بشینبیا یک ،وضو بگیری ییدر دستشو

آماده شدی  کهوقتی ،آنها را از خودت دور کن ،ر جریان بود به خودت برگردانکه در بیرون د آنچه
یادم است  ته راجع به نماز تقریبًابالـ  خوانیکه چه نمازی می وقت بلند شو برای نماز خواندن و بدانآن

 ـ ت نماز صحبت کردیمدر حدود دو سه سال، سه چهار سال پیش چند شب در ماه مبارک راجع به کیفّی
این آن نمازی است که هان!  :گویدبرند خدا میمالئکه باال می کهوقتیوقت نمازی است که آن نماز آن

شریک نیاورده است در این نمازی که من  یبراشریک قرار نداده و  من برای من خوانده و غیر مرا ۀدبن
 خواند.دارد می

این  ،یست که فقط امساک کندد این نگیرای که انسان می، روزهاست طورهم همین اشدر روزه
ای شود برای اینکه هم ظاهر خود را و هم ای شود و زمینهای شود و مقدمهین است که وسیلهروزه ا

و بحت  ه آن حقیقت الیتناهیٰو هم سّر خود را متوّجـ در هر سه مرتبه ـ باطن خود را و هم سّر خود را 
و چه  باشد مقام باطن که فکر و خیالدر در مقام ظاهر و چه حسب ظاهر و بسیط کند و از تعلقات چه به

 در سّر که نفس تمایل و نفس آن شوق و رغبت به ماسوی باشد از آنجا بیرون بیاورد.
ای که بزرگانی روزه؛ لذا خود این روزه دارای مراتبی برای افراد مختلف در مراتب مختلف است

رب ُش از ای نبود که فرض بکنید کهروزه گرفتند آنکهمی قاضی حداد یا مرحوم آقا یا آقای مثل مرحوم
ای نبود که بخواهند از زهیا رو .ارتباطی ندارد اصاًلاینکه  ،کنند آب و غذا و اینها بخواهند امساک خمر و

ن اینها یک در شأ غیبت و دروغ و تهمت و اینها بخواهند اجتناب کنند اینکه اصاًلـ خرده باالتر این یکـ 
ی به ذهنشان نبود که اینها بخواهند فکر بدی را حّت اییا روزه .نیست ]متصور[ همچنین مسائلی اصاًل

 اینها هم در ،ظنی پیدا کننددی را بیاورند، نسبت به شخصی سوءفکر ب ،بیاورند گرچه به زبان نیاورند
روزه  کهوقتیاینها  گرفتند؟ یعنی واقعًامی هپس اینها روزه از چ ؛نبودیک همچنین چیزی  ءشأن این اولیا

خرده گیریم، برای اینکه یکروزه می هچب مشخص است برای گیریم ُخما که روزه می ،...گرفتندمی
 حاالکنیم، شرب خمر نمیدیگه ظاهر که عالم به خودمان برسیم و حواسمان را جمع کنیم، حاال ما در 

ا دیگر آدم ب اّمُخ دهیم[میانجام ]را  و این چیزهاکنیم میسر به زیر آب  خوریم،خوریم، غذا میآب می
و این بخورد نکه بخواهد مال حرام آید از دیوار مردم باال برود یا شرب خمر بخواهد بکند یا اینمی

این روزه به خاطر این است که فکرمان را خطوراتی که برایمان وارد  .انجام بدهددیگر را چیزها 
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آوریم اینها را از ذهن دفع کنیم، زبان خود را از کالم لغو دور نگه داریم این در را که میشود، مسائلی می
زبان  یگر،رویم دمیی زیچ نیهمچن کیو خودمان ما دنبال یک همچنین مطالبی  ۀشأن خودمان، در مرتب

از حرکت در گردد حفظ کنیم نگه داریم، قدم خودمان را میاز آنچه را که به خالف رضای خدا خود را 
دانیم مورد می خالف رضای خداست نگه داریم، دست خودمان را از تصرفاتی که قطعًابر مسیری که 
باز این یک روزه . ذلک ا، چشم خود را، و امثالان خود رنیست دست خود را نگه داریم، زب رضای خدا

 .دیگر است در یک مرتبۀ
و روح انسان آن نفس انسان  این است که اصاًلباالتر که آن مرتبه سّر هست و آن  ۀا آن مرتباّم

ر او و آن قسمت او که آن س ـ مادی و به نفستر است از تعلق به جنبه او قوی بوبیحقیقتی که جنبه ر
آنجا  .توانیم انجام بدهیمب ما کاری نمیدر آن مرتبه ُخـ  تر استعالم تجرد دارد آن قوی تعلق به آن

گیرند و چه ای میا چه روزههآن کهگردد به آن بزرگان برمی هیقضدد و گربرمی ءدیگر مطلب به اولیا
الم الّس علیه ای که امامندارد؟ یعنی در روزه در آن فضا آیا امساک وجود دارد یا کنند و اصاًلامساکی می

جب ازمان هم و روزه واجب است به امامکه  دانیمب میگیرند ُخوزه میزمان ر فرض کنید که امام مثاًل
از دزدی  باهلل! گیرد از شرب خمر نعوذرد روزه میگیزمان که روزه می کند، حاال اماماست فرقی نمی

 ،معنا ندارد اصاًل دیگرب اینکه اینها ُخ فرض بکنید که مال حرام خوردن یا از آب و غذا و از باهلل! نعوذ
معنا ندارد و  ارد اینکه دیگر اصاًلیا روزه حضرت از این است که زبانش را نگه دارد یا چشمش را نگه د

 گیرد.بینیم روزه میکه میرحالید ؟!گیردای میدر اینجا جایی ندارد، پس امام چه روزه
از  من بعدًا ومنبر  مسعود آن هم در روی کردند از ابنک روایتی را نقل مییآقا  مرحوم وقتییک
د مسعومسعود عالقه داشتند و به ابنحضرت خیلی به ابن ؟تچیس ال کردم که آقا این حقیقتایشان سؤ

صوت حزین و با خواند، صوت حزین می امسعود هم قرآن را خیلی بابن .فرمودند که قرآن بخواندمی
ن را گوش دادن و گوش کردند قرآطور شروع میآمد و همینغمناک و حضرت خیلی خوششان می

ب این روایت را ایشان خواندند ُخ .آمدشد و میی میجارچشمانشان  کم اشک حضرت ازدادن بعد کم
از افراد  فقط نبود اینها و منینمیرالمؤا خاص اصحاب از مسعود ابنالبته این را بدانیم که ـ اریم روایت د

 الم راجع بهالّس علیهامیرالمؤمنین در آن روایتی که از  کهوقتی لذا مثاًل ـ اهل تقوا بود و بود خوب
ُقرأ :فرمایدحضرت می ـ ور که یادم است اگر اشتباه نکنمطآنـ  1کنندیسؤال ممسعود  ناصحاب و از اب

یعنی حرکت نکرد قرآن تکانش  .جا ایستاد توقف کردقرآن را خواند و در همان ؛عندهُوقفُوُالقرآن

                                           
 .161 ص، 4 ج ،یشناس امام. 1
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طور که ما فقط قرآن را خواند همین !همین ن او را در مراحل باطنی سیر ندادآ، قرشنداد، قرآن باال نبرد
دهیم قاری از های قرآن تشکیل میشویم جلسهلند میقرآن را خواند و بعد هم ب ،خوانیمداریم می

کنیم قرآن نشینیم باال و تریبون و تشکیالت بعد شروع میچهار زانو میو آیند میطرف طرف و آناین
با صدای ] : اهلل اهللرفطآن طرف تایکی از این ،خوانیممی یک آیه ،خوانیمن میآرخواندن، یک جمله ق

یعنی  ،گذاری قرآنش را بخواندها چیست؟ بدبخت چرا نمیاین حرف؟ هاهلل چیچی چی است؟  [بلند
اینکه قرآن  نید!کچرا من را تشویق نمی :گویدنکنیم میتشویق اگر  !شودمی شخودش هم یک چیزی

نصف آیه ن نشد! آدر قر اینکه تأملدر قرآن نشد،  د، اینکه حرکتکه سیر در قرآن نشاین ،خواندن نشد
 ؟ههلل چیا ...طرف اهلل اهلل از این؟! ستچه خبر ا گویند[ اهلل!میهمه ] خواندمی

خواندند با صوت می ی ما در زمان ائمه و در زمان پیغمبر این قسم قرآن خواندن داشتیم؟ قرآنِک
قشنگ  خوانند، واقعًاها قشنگ میریب خیلی از این قاُخ ...افرادی که قرآن ،آمدند جلوخواندند میمی
صدای ت از من از زمان طفولّی ؛همین عبدالباسط مثاًل ،کننددر انسان حرکت ایجاد می خوانند واقعًامی

 ،حاال نسبت به خودمـ م مثل او اهمن کسی را ندید ن هم واقعًاطور، اآلمد اآلن هم همینآخوشم میاین 
انسان تکان  خواندمی و ]با صوت[ خواندوقتی آیات را می واقعًا ـ ای داردحاال هر کسی یک سلیقه

انسان تاثیر  برد و درطور جلو میدهد، در آن فضا همینبرد، حرکت میبا خودش میو خورد می
 .گذاردمی

دانم زنند در حال آدم و نمیمی !اهلل : اهللدفعه کل مجلسیک []قرآن بخواندکه خوانده حاال همین
ساعت وقتی نیم ،بابا اینها را بگذار آخر سر !اهلل یرحمک اهلل یغفر والدیک، :یدگوآن یکی می !اهلل اهلل

ت باشد، قرآن باید با این قرآن نباید به این کیفّی !خواستی داد و نعره بزن هگرفت خواند آن موقع هر چ
 شود که انسان همراه با آنبکم با صوت خوانده آهسته، شمرده کم ،یا با صدای خوشصدای حزین 

 معانی خودش سیر کند.
این قضیه را کجا بودم من چندی  مثاًل یا کردند دنبالشانبا تفنگ خوانند انگار ن میها قرآبعضی

یکی از  :کنند راجع به ادعیه، گفتمه میتوّج گفتم البد رفقا این را به آن بود پیش بود در مشهد مشرف
 ،خوانیمعاهایی که ما میدکه ر میان ما این است اشتباه است د ن که واقعًابینم اآلچیزهایی که من می

ثیر أاین دعا ت ،برویم کارت بزنیم در سازمان و دعا را خواندیم و رفتیم انگارفقط انیم خوتند می تند
دقیقه تمام بیست  ،برو تا آخر در عرض یک ربع بخوان و ت ت ت دعای افتتاح این نیست که .ندارد
ی باز حاال نسبت به دعا ـ دعای کمیل یا فرض بکنید که .گر تمام شددعای افتتاح خواندیم دی ،کنید

کردن وسط دعای کمیل و فالن و دیگر ]صحبت[ گرچه  ی،دهند یک مقدارت میخرده اهمّیکمیل یک
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بابا  ...و زینب و قاسم رد ولی زدن در کربال و روضه حضرتحاال ترجمه اشکال ندا ... حرف زدن و
 ،روضه جای خود دارد باید هم روضه بخوانید ،چیزی جا داردهر  .ل نداردربطی به دعای کمی نکهای

 دعای کمیل هم سر جای خودش آن هم بایستی که حال خودش را ،سینه هم باید بزنیم در جای خودش
 .یا مناجات شعبانیهو امثال ذلک دعای صباح  یا مثاًلرا، داشته باشد یا فضای خودش 

باید خودمان را ببریم در آن  ؟!تی باید بخوانیمت شعبانیه را ما به چه نّیببینید این مناجا ب واقعًاُخ
حضرت  راآیا مناجات  ،خواندندمی این مناجات شعبانیه راامیرالمؤمنین علیه السالم ی که حال و هوای

با ] نظرها اءیبض قلوبنا االبصار أنرو  کیلإ االنقطاعکامل  یل هب یاهل !خواند؟جوری مثل ما میاین
یعنی  ؛اسمش مناجات است اصاًل ،حضرت دعای شعبانیه! خواند باباجوری که نمیاین ...[سرعت

 داد، با الفاظشیکش م ،دادلحن می داد به صوتشلحن می ،دادکرد صدا میکرد، زمزمه میمناجات می
 کند نه بنده، آنناجات میمنین دارد ممیرالمؤاکرد. ن معانی سیر میکرد، همراه با آن الفاظ در آبازی می

خوانیم تا آخر خب دیگر طور مناجات شعبانیه را میوقت ما همینکند، آنمی دارد این مناجات را با خدا
مان ریختند، این نصیبمان کم است، این دعا فایده ندارد، دعا باید ثواب در کیسه ،مناجات خواندیم دیگر

 ... به نحوی باشد
البته شنیدم چند ـ یکی از دوستانشان در همان زمان  ،علیه اهلل رضوان آقا خدا رحمت کند مرحوم

رایشان که خیر را ب هلل که خدا شفا بدهد و عرض کنماءشاناست که ایشان کسالتی پیدا کرده إ روزی
ن شاید حدود ات شعبانیه خوانده بودند و من اآلمناج .مناجات شعبانیه خوانده بودندایشان کند ـ تقدیر 

ن دعای ماه رجب و شعبان چوـ های ماه شعبان، ماه رجب د بار است که من این را شنیدم، شبچهارص
یعنی بیش از چهارصد مرتبه، پانصد  ند ـکردمی قرائتدر رجب هم را عبانیه ش ، چون مناجاتبا همرا 

شروع  کهوقتیدانید علتش چیست؟ علتش این است که دهم میمرتبه و هنوز هم من این را گوش می
باالخره آن حسنی که  ـباشد ا نه اینکه آن عال العالحاال صدایش صدای خوبی است اّمـ کرده به خواندن 

این است که شمرده شمرده همراه با  ،حسن قرائت و در این کالم هست حسنی که در این خواندن است
لذا خیلی دلنشین است،  ،هله رعایت شدئلمات به آن صدا فرم دادن، این مسه به معانی آن کلحن و با توّج

آن معناست که  ،آیدچون انسان از خود دعا خوشش نمی ؛کندآید، انسان احساس میانسان خوشش می
شنیدن و ادامه استمرار برای  ۀکشش برای ادام ،گرفتن جا واسطۀگیرد و بهب و در نفس جا میدر قل

  .برده نمیبهر تند بخواند اگر انسان بخواهد تند ،شوداصل میانسان ح
 ماکه  یقسم نیا ایآ واقعًا ،باشدیم مالالس هیعل سجاد امام یبرا که خمسةعشر مناجات نیا واقعًا

مناجات  ن،یمناجات تائب ن،یمناجات محب مثاًل !است؟ عشر خمسة مناجات نیا شأن در میخوانیم



 8 قم مقدسه (1416رمضان  11 )شب 6 ثمالی/ جلسه شرح دعای ابوحمزه

 

هبَّتِ  :نیدیمر ة َمه الوه ن ذا الَِّذى ذاقه حه ی مه رامه ِمن کإهله البه  کفه  دیبا نکهیا ای ؟خواند طورنیهم دیبا ایآ بُخ .ده
آن کلمات در نفس قرار  نکهیتا ا باشد نیا با همراه باشد، کشش کی با همراه باشد، صوت کی با همراه

هست آن در نفس  انشیدرصدد ب مالالس هیعل امام که را آنچه. ردیدر نفس قرار بگ یآن معان رد،یبگ
 شده، عوض حالش خوانده نیدیمر مناجات کی فهمدیم آدم وقتر گرفت آنمستقر شد و قرا کهیوقت

 با نچو نیا گذاشته؟ ریثأت نیا چرا است، یکی کهنیا بُخ کرده، رییتغ چقدر خوانده نیمحب مناجات کی
از مسجد  کهیوقت آقا مرحوم لذا .خوانده شده هست ازیبا آنچه را که ن اتش،یبا خصوص شرائطش

 شانیکه ا دمیدیم ـ بود سالم ده هشت هفت حدود بودم کوچک من موقعنآ ـ دکردنیمراجعت م
 گوشرا  هیمناجات شعبان نیو ا کردندیشان را روشن مو بعد آن ضبط کنندیرا خاموش م چراغ ندیآیم
[ تی]اذو  دیاین شیصدا ،میاهدیابخو اطیح در که ماکه  کردندیکم م یلیهم خرا  شیو صدا دادندیم

 واقعًا ،کردندیم یریس چه مناجات نیا دنیشن نیابا  نهایا بُخ کردند،یم گوش آمدندید مو بع یمنشو
 .کردندیم حرکت ییو در چه فضا کردندیم یریچه س کردندیم یحال چه

 ؛نکرد حرکت ستادیا جاهمان ،عندهُوقفُوُالقرآنُقرأ :که دیفرمایم نیمنرالمؤیما ،مسعود ابن نیا
 بخواند را قرآن که یکس کهنیهم به کرد، اکتفا قرآن خواندنبه ثواب  همانباطن نرفت، از ظاهر به  یعنی

 غمبریپ یبرا اتیآ نیا نکهیا و بخواند را اتیآ نیا هکنیهم به کرد، بسنده دهندیم ثواب قدرنیا آن به
کند در  ریس تایآ نیا یدر معان گرینرفت د .ستادیا جانیاست در هم یخوب یزهایچ چهَبه َبهو  آمدن

چون  ؛برود نبالد به و ردیبگ را اتیآ نیا کند، یریگیپ و ردیبگ را اتیآ نیا ،غور کند اتیآ نیا یمعان
و  فرطنیا ذاردگینم داردیم شاقرآن نگه کند،یکارها را بکند قرآن ولش نم نیانسان بخواهد ا

 انجام را خالف کار هر و میزنیم یملع هر به دست و میکنیم یکار هر میدار نما که اآل ؛برود فرطنآ
 ،میبه معنا نداشت یکار ،جلو میرفت و میخواند ظاهر به را قرآن طورنیهم :که است نیا خاطربه میدهیم

 لمیف نیا دیدید !کنندیم ندخود مالئکه ُک دیبخوان تند دیقرآن را بخوان :گفتیم منبر یباالبه قول آن آقا 
 !شودیم یطورنیهم شودیکند م کهیوقتهم  نیا شودیم یچطور کنندید مرا کن لمیف کی کهیوقت را
 .ستین حیصح کهنیا بُخ !خدا شیپ برندیم کنندیم شمالئکه کند نیا

 پس این برای کی آمده؟ واقعًا این برای کی آمده؟ ﴾42 ﴿محمد، ...
مشترک هستیم و  مسئلهکه ما و اهل تسنن در یک  فرمودندعلیه می اهلل طباطبایی رضوان عالمه مرحوم

هر دو  ،اشتراکمان این است که ما هر دو هم قرآن را قبول داریم مسئلۀآن  اختالف داریم؛ مسئلهدر یک 
اّما اختالفمان این است که آنها سنت را گذاشتند کنار که مال  و این حرفها ]مشترکیم[در همین اسالم 

 ینآن هم نه روایات همـ قدر که به سنت و روایات است، ما قرآن را گذاشتیم کنار، یعنی آنبیت اهل
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هست فقط به آن  مربوط به تکالیف و اینهان روایاتی که مربوط به احکام و آ ـ روایاتی که از ائمه آمده
دیگر هم روایات ما توّجه کردیم و از سایر مطالب بازماندیم، ای کاش حاال فقط به آن مطالب 

 طورکلی از قرآن غافل هستیم واقعًا غافل هستیم.پرداختیم، ولی اصاًل بهمی
دم که نجف بودم خودم دیمن در  :گفتندفرمودند میه ما میعلیه خودشان ب اهلل آقا رضوان مرحوم

که  گفتندند و میکردداشتند با هم صحبت می ،دو از مجتهدین مسلم بودنددو نفر از افاضل نجف که هر 
است از ها را به خواندن قرآن بگذرانیم، قرآن عبارت ها ما وقت طلبهدارد برای طلبهقرآن چه فایده 

سائل اخالقی را که همه بلد هستیم تا دستور تکلیفی و دستور شرعی، ممسائل اخالقی و قصه و چند
مسائل  ،اینها ور و والدین احترام به بزرگتدانم نمیکنیم و کنیم چکار نمیب غیبت نمی، ُخکنیمعمل می

دیدیم، ُخب عیسی و ابراهیم و یوسف و چاه و اینها را هم ها را هم که فهمیدیم، قصه موسی، قصه
و آن هم اغلبش اجمال است  ،هستندکه در دستمان  ستتاهم که همان احکام شرعی است پانصداحکام 

 !ارد؟ای دخواندن قرآن چه فایدهپس  ،کنیممی هبه سنت و روایات مراجع
این است، یعنی کل قرآنی که  گویم فرق بین علمای ظاهر و بین عالم باطناین است که من می
ها را برای خواندن قرآن گوید که ما وقت طلبهآید میمی آقای فاضل ما در جبرائیل برای پیغمبر آورده

به چه مصیبتی ما مبتال  ؟یماهبتال شدببینید ما به کجا رسیدیم و به چه مصیبتی ما م !!نباید تلف کنیم
که را خواند، این قرآنی جاد میس که امامرا ند، این قرآنی خواصادق می که امامرا که این قرآنی یم اهشد
کردند کیداتی میأبا صدا و چه ت ،خواندمی رضاکه امام را این قرآنی  ،ندنخواسین میح حسن و امام امام

گوید که ما به جایی رسیده که آقا می کار ؛و چکار بکنید بالقرآن کمیعل :[شاننوادهخا]به به اصحاب و 
 عنای قرآن تلف کنیم!ها را به خواندن قرآن و تفسیر قرآن و مما نباید وقت طلبه

که آن ا وقتیشما نباید هم تلف کنید اّم ،اش همین است که بلهچیست؟ این نتیجه ُخب این قضیه
 به شما که دیگر آن مرتبه باال راباال مرتبه  از مرتبه پایین گرفته تا بهشت مراتبی دارد ،دنیا تشریف ببرید

ب حاال دیگر بهشت اگر هم ُخ ،دهنددهند، شما چون در آن مرتبه پایین هستید همان مرتبه را مینمی
همین چیزها شاید بیش از این قسمت ماها نباشد که خدا سواری و دانم اسبجایی داشته باشد برای نمی

ره حیف است اگر اینجا ب باالخُخ! مکان بهشت را تلف کند برای ماها ،کندبخواهد بهشت را تلف 
ما را به همین جاهایی که خودتان بهتر لذا  ،بهشت خدا هم نباید تلف شود ،نباید تلف شودوقت ماها 

که سزای جهل همین است، سزای جهل داشتن و  :فرماینددهند و میدانید در همان جا اسکان میمی
 مند نخواهید بود.های الهی بهرههل نگه داشتن این است که از نعمتمردم را در ج

حیات  کردیم، یکی از آقایان که هنوز هم ایشان در قیدیک وقتی ما در یک درسی شرکت میبله، 
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گفت که ایشان می .عجیب بود کرد و خیلی برای بندهیک مطلبی را نقل میداشت است 
 آقای دوره مرحوماگرد نائینی بود و همش راتیدر اصول و تقر کهـ کاظمی  علیمحمد شیخ آقا مرحوم
 (کردرد می اال کرد ویید میأهم ت]مدرس[ این ) گفتایشان میـ خوئی  ی مقدم بر آقایالبته حّت ،خوئی

و ت پروردگار و اسماء و صفات که علت اینکه ما نیاز نداریم به اینکه مباحث فلسفی و عرفانی و شناخ
بپردازیم این است که بنده در مقام عبودیت باید مطیع باشد، حاال کاری ندارد به اینکه موال  را به آن اینها

به اینکه برود اطاعت بکند نماز را بخواند و روزه را بگیرد و حاال  ،کیست و چیست این باید گوش بدهد
 ا!هاین حرفاز خدا کیست و چیست و چه خصوصیاتی دارد به ما ربطی ندارد و 

خوانیم یک آوریم یک نمازی میجا درمیوقت سر از همینب اینجا آنهمین است؟ ُخ عنی واقعًای
دیم دیگر، ب نمازمان را خوانُخ ؟!قرآن بخوانیم ه، دیگر کاری به قرآن نداریم برای چگیریممی روزه

الضالین ندیم، و، گفته که نماز بخوان خواکه دیگر از ما که دیگر طلبکار نیستعرض کردم دیشب خدا 
ز آنجا را ا آن« ح و خ»عین را از آنجا گفتیم و  هم از ته حلق و زیر حلق را هم گفتیم و «ح»خواندیم و  را

ب خیلی ُخ ،حسب ظاهر درست باشد خواندیمرا خواندیم آنکه بایستی که به نماز  خالصه ،درآوردیم
 که برای انسان هست همین است؟ واقعًاکمال و استعدادهایی  آیا مراتب معرفت و مرتبۀ ولی .بس است

ه توّج ـ شوداش این مینتیجه ،شودمی هدهید؟ حاال نتیجه چن شما دارید انجام میهمین است که اآل
 محمد شیخ یعنی همان آقاـ ریم همین ایشان معارف الهی نداگوید که ما نیاز به آقایی که میهمین  کنید ـ

برد پیش علیه تقریرات نائینی را می اهلل خوئی رحمة آقای رحومم کهوقتیهمین ایشان  ـ کاظمی علی
به ایشان  ،شودشود و چاپ میکند و بعد این تقریرات پخش مییید میأزند و تمی ظاستاد و او تقری

شما اجازه دادید که ایشان که  ،خورد که چطور من که شاگرد مقدم شما هستم و بر ایشان تقدم دارمبرمی
که با وجود من نباید یک همچنین کاری انجام حالتی در ،بکندتقریراتش را بیاید پخش ت بعد از من اس

ر قید دکه بعد( تا شش ماه )ینی نائ مرحوم کهوقتیو تا  رودیم کوفه بهکند و و از استادش قهر می! شودب
رود و می یشان از دنیاکند تا او شرکت در درس ایشان نمیآید نمیحیات بود دیگر به درس ایشان 

دادن ولی شش ماه بیشتر دوام کند به درس آید در نجف و شروع میرود میایشان از دنیا می کهوقتی
 کند.ورد و فوت میآنمی

پرداختید و آن حقائق و عوالم معانی را در یا اگر شما به جای این علوم ظاهری به معارف میآ
کردی؟ و مییدید یک همچنین کاری را با استادت رسمی ین ادعیه و روایات و قرآن اگر به آندرون ا

بها داده  وت قدر بهبه ولی نعمت خودت، که تو را تربیت کرده و این تنشناسی را نسبیک همچنین نمک
کردی؟ خیلی بعید بود، خیلی بعید است و فضل داده و تو را عالم کرده آیا نسبت به او این کار را می
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نائینی استاد  ب این مرحومُخ عبداُینریسُفقدُحرفاُیعلمنُمنگویند ه میکسی بیاید نگاه کند آنجایی ک
آیا سزایش  ،بزرگوار است قدراین ،که تو را به اینجا رسانده کسی این ،دادهاین همه به تو درس  ،تو بود

خوئی  آقای مرحوم، اپ کنچرا استادت ب کرده که کرده چه اشکال دارد؟ تو بیا تقریرات ُخ ؟این است
کم  شود؟ از فضل تو چهاز تو کم می ههم بیاید انجام بدهد چه ایرادی دارد؟ چهم بیاید بکند، آن یکی 

تا وقتی من هستم کسی نباید بیاید روی دست  اصاًل !این من هستم ،نه ؟...شود که حاال دیگری بیایدیم
 ب پرداختن به مسائلُخ بکند!]ادعا[ ی نباید بیاید پ کند، کسمن بلند شود، کسی نباید بیاید تقریرات چا

اش ب این یک چشمهُخ ،مسائل رساند و بقیهجا میآدم را به همین ظاهر و دور ماندن از حقائق باطن
 کنید!ه میتوّج هلل؛ءاب الحمداهلل دیگر الی ماشابود. چیزهایی که ُخ

از خداست هم آنکه آمده هرچه هست از خداست، حاال که  :گوینداهل معنا این نیستند، می
آن هم که بعد آمده او هم  ! ـشین سر جایتنبـ کرده از خدا بوده از تو نبوده  ظبرداشته چاپ کرده و تقری

شوم، روی دست من یعنی بمن ناراحت  وقتی از خداست چرا ،همین کار را انجام داده او هم از خداست
چه  دبدانیهمه را از خدا و از عنایت او شما وقتی  !روی دست خدا بلند شدهخدا روی دست کی؟ یعنی 

چه آن بیاید این کار را انجام بدهد چه من بیایم این کار را ه کردید!توّج شود که کسی دیگر ...عرض می
 .انجام بدهم چه شخص دیگری انجام بدهد

پ کردید آقا یا فالن مطلبی را که شما چا قا در فالن کشور فالن کتاب مرحومآ به ما گفتند:آمدند 
 .شودحمت ما کم میز زا ،استب بکنند اینکه بهتر ُخ :کنند به اسم خودشان، گفتمدارند آنجا چاپ می

ما  ،رهمه دنیا بروند چاپ کنند بهت ،تحریف نکنند ،به این شرط ، سانسور نکنندفقط اشتباه چاپ نکنند
ها پخش که این حرف مقصود چیست؟ مقصود این است .پردازیمکارهای دیگر می نشینیم اینجا بهمی

نه آقا  خوشحال شوم، حاال چرا ناراحت شوم!کشد من باید بیشتر ب او دارد زحمتش را میشود ُخب
اگر  !؟منصبه اسم خودشان باشد، مرا چه  ب به اسم خودشان باشد، حاالُخ دارند آنجا به اسم خودشان!

طرف پخش کنم حاال طرف و آنینپدرم را بخواهم ا آقا مرحوم ار بر این است که من مطلب مرحومقر
خدا خیرش بده به اسم خودش هم بکند  کشدمیاو دارد زحمتش را  ،سرش تودا زده یکی پیدا شده خ

مطالب را عوض و بدل نکند، جمالت را کم و  ،سانسور نکند ،عیبی ندارد خالف نکند، تحریف نکند
لیف و منفعت و دت هم پولش هم بردار و تأبرو خو جا اصاًلزیاد نکند با این شرایط بگو بابا برو همه

ندارد  مسئلهباشد دیگر حرف ندارد، این  کهوقتیاز خدا  .خودت برو انجام بده مال هرچی هست اصاًل
این تخریج شود، از  طور باشد، باید از دریچه مااین نباید این ،نه ... که انسان بخواهد در این قضیه

 .فایده ندارد ،ها چاپ باشدما باید زیر این کتاباسم  ،جانب ما بایستی که این باشد
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ل که آدم نگاه سازند اّوسسه میسازند یک مؤیه میو حسین سازند مسجدبنا می کهوقتیبینید می
انزده متر است این کاشی خود دیوارش اگر فرض کنید پ کند یک کاشی از این طرف تا آن طرف اصاًلمی

فالن در تاریخ فالن مؤسس سال هزار و آنجا حضرت کذای کذای  طرفاین از آن !متر است سی و پنج
 ﴾53 ،﴿مريم... ،این مقام امر و نهی ،الرادها حسببه امر  چی چی

 ه شد!فالن این عمارت ساخت مقام منیع ۀاالختیار، حسب االراد حسب ،حسب االراده، حسب المشیه
از کجا آورده ساخته؟  ؟باغ باالیش را فروخت یا باغ پایینش را فروخت اینجا را ساختب ببینم ُخ

باید اسم ما  هچکار کردیم؟ برای چ ؟فروشی کردیمفروشی کردیم آمدیم اینجا را ساختیم یا شلغمسبزی
فقار قط زمانی که ذوالف! کنم نشود، خیال میهان جدًا ؟ها جمع شودشود یک روزی این اسمباشد؟ می

وقت فقط دیگر وقتش است که دیگر کنم آنخیال می شود آنجا کشیدهالم الّس زمان علیه علی از نیام امام
 قبول کنیم یممجبور، بپذیریم یمنه اسمی بماند نه رسمی بماند، دیگر آنجا بخواهیم نخواهیم مجبور

ب خودمان چرا نپذیریم، چرا نیاییم مثل اهل دیم ُخحاال تا قبل از اینکه به اجبار رسی ،آن زمان یممجبور
 است؟ معنا باشیم، چرا؟ کدامش بهتر است؟ کدامش با واقع نزدیکتر

هرچه را که صالح  مسجد کوفه در که قاضی پول آوردند گفتند از تبریز آمدند برای مرحوم 
و اینها چیزی نداشت آمدند  ایشان آمدند در مسجد کوفه از نظر تطهیر و دستشویی .دانید خرج کنیدمی

عارف که طبق معمول، متکردند  یک کاشی درستقاضی دید  آمدند افتتاح کنند مرحوم کهوقتی .ساختند
دارم که  ماهمن دیدـ  .ها ساخته شداین دستشوییطباطبایی  اهلل قاضی آیة حسب دستور حضرت اینجا بر

به چه بهبه هب :ایشان تا یک نگاه کرد ـ !بود الی دستشوییبایکی  دیدیم که اسم یجای دیگر ،گویممی
قمر در  !اوه !اوه !تا نگاه کرد دیدند اوه؟ دفعه نگاه کرد به آن باال آنجا چی نوشتهخوب ساختی، یک

تیشه  ؟کلنگ کجاست ...خندان و بشاش تبدیل شد به یک قیافه عبوس و  ۀعقرب رفت، آن قیاف
 ،ها رفت باالاز پله ،بودچی دانم کلنگ بود بلند شد نمیو پیدا کرد  گشت و ؟تبر کجاست ؟کجاست

 ،کرد ریخت زمینرد ها همه را از آن باال خشروع کرد به این کاشی ،نردبان گذاشت رفت باال و زد کوبید
دوباره خنده برگشت حاال خوب شد، اسم من را باالی دستشویی  ها ها کردوقتی آمد یک نگاه 

گفت حاال خوب شد  !باید باالی دستشویی باشد؟اسمم  که قدر به من احترام گذاشتیداین ؟گذاریدمی
 حاال این خوب شد.
از خانه این پول را  ،بابا این پولی که آمده من ساختم :گویدمعنا می ، اهلاست این اهل معنا

خواهید صرف کنید، پس این ا شما میوردم، آوردند به من این مصارف را دادند در هر کجمگر آام خاله
خدا خواسته به  ؟چطوری به دست او رسیده .را من از کیسه خودم نیاوردم، این از یک جای دیگر آمده
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پس این هیچ ارتباط به من ندارد،  ،دست او برسد، او هم بردارد بیاورد بگذارد بیاید نجف به من بسپارد
جا این بنا را بردار درست کن پس خواستم آقا بیا برو در فالن معمار را ،من هم که از جایم تکان نخوردم

آن پول از آنجا آمده در اینجا هم خرج شده اسم من  .من اینجا چکاره هستم؟ من فقط یک واسطه بودم
 اسم من آن باال باشد؟ هبرای چ د؟کناسم من آن باال چکار می د؟کنآن باال چکار می

فالن بروید آنجا را بسازید  نشستیم سر جایمان آقا ،است دیگرکنیم همین کارهایی که ماها می
ب ما اینجا چکاره هستیم که ُخ !بعد هم اسم ما را آن باال بچسبانید، آن هم پانزده متر د،کنید چکار کنی

باغ باالیم را فروختم، ییالقم را چکار کردم قشالقم را چکار  ؟ام را فروختمگوییم آنجا بسازد؟ خانهمی
ی زحمت آمدن و گفتی درست کن و حّت ،کدام را برداشتم؟ یکی دیگر پول داده تو واسطه هستی ،کردم

کرد  مکان اختتام پیدا حسب اراده کذا این این بر !ختمان هم به خودت ندادی بنده خدانگاه کردن به سا
آید بغل آدم می! جا هم بلهآنِا ِا الم الّس در مشاهد مشرفه، حرم ائمه علیهم متبرکه عآنجا اینجا آنجا، در بقا

این کنند. گذارد؟ اهل معنا این کارها را نمیآنجا هم اسم خودش را می حرمامام، بغل امام معصوم، بغل 
 ت،اش اسکنند این نتیجهکنند بدهکارانه عمل میاهل معنا طلبکارانه عمل نمیکه فرق هست این است، 

کسی که بدهکار  .داندار مین کارها بکند باز خودش را بدهکتا هم از ایطلبکارانه یعنی چی؟ یعنی هزار
آقا بنده کردم دیگر باید هم باشد هر کس  :گذاردآن که اسم می .آید اسمش را بگذاردنمی است که

یا  اسم آقای فالن را ببیند، برود دستشویی!قربت یند که با قصد آید نگاه کند به آن باال آقای فالن را ببمی
االراده  ست که حسبا یچیز! اینجا زیاد شودربتش برود نماز بخواند قصد ق خواهدیمکنید فرض  اینکه

 !بردمیبرد نیت خالص را باال ا باال میربت راین قصد قچی ساخته شده،  االمر مثاًل و حسب
گویند که فقط ذهن را به یک طرف باید منعطف کنیم، فقط به یک جا فکر کنیم وقتی اهل معنا می

شوی فقط باید می وقتی وارد مسجد! روی در مسجد چشمت به کاشی نباید بیفتد ای بدبختمی داری
چی  ـ نوشته شده، نه به مسائل دیگرنه به آن چیزهایی که آن دور و دور ها، به او فکر کنی نه به کاشی

ه ن باال توّجشوی فقط باید به آفقط وقتی وارد مسجد می ـ توانیم بزنیمبابا هیچی حرف نمی بگوییم
دیگری در ذهنت نیاید، شخص دیگری همراه با او در  ۀمسئلکنی، چیزی غیر از او در ذهن نیاوری، 

االراده او بوده دارم اینجا نماز  خوانم حسبنفس تو قرار نگیرد که منی که اآلن دارم اینجا نماز می
، او واحد است، او احد است، او او فرید است ،هیچ چیزی نباید غیر او باشد، او وحید است .خوانممی

پذیرد، نمی جود خودشکند و وجودی را در کنار وتابد و تحمل نمیهو است و هو غیر هو را برنمی
چطور ما آمدیم خود را در کنار او قرار دادیم؟ این راه و روش اهل معناست، اهل حقیقت این است 

 .دهندد میست و به مردم این را یامنظورشان، راه و روششان این ا
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شود فکر ظاهر، تصرفات فکر مییعنی  ؛شودب طبق ظاهر انجام میاهل ظاهر نه، اهل ظاهر ُخ
 کهوقتیلذا  .به حقیقت و باطن امر کاری ندارد ،شود حرکات ظاهرشود تصرفات ظاهر، حرکات میمی

بیند در گذرد میگذرد صد سال هم که بگذرد، هفتاد سال که میکند، شصت سال که میانسان نگاه می
هیچ جلو نرفته، تکان نخورده، متوقف است تکان نخورده،  بیست سال پیش در همان مرتبه ۀرتبهمان م

 هیچ در باطن سیر نکرده است، هیچ در باطن سیر نکرده است.
ایشان آدم خیلی صافی بود، آدم صافی را، علیه  اهلل گلپایگانی رحمة آقای خدا رحمت کند مرحوم

کردم و استفاده های ایشان هم شرکت میی در درسی حّتمدّتخود بنده  .ت خیر بودنّی تش همنّی بود و
گذاشتند آقا احترام می و ایشان هم خیلی به مرحوم ارتباط نبودند با ایشانآقا هم بی مرحومـ  کردمهم می
قاتی بود در یک وقت ما رفته بودیم خدمت ایشان در یکی از همین تابستان بود یکی از ییال ـ خیلی

م دو سه نفر بودیم به آقا به ایشان بدهی مرحوم رفته بودیم یک کتابی از [دهات]ها و این کوههمین پشت 
ایشان یک جمله خیلی جالبی فرمودند،  ،نشستیم و صحبت کردیم و اینها کهوقتیبعد  ... اتفاق اخوی

 :د سالم برسانید و بفرمایید کهاز قول من به حضرت آقای وال :فرمودند
 رحمــــت یاز رو یمگــــر صــــاحبدل

 
  

ــد در حــــق درو   ــانیکنــ ــا شــ  ییدعــ
پدر شما به مسائلی دست یافته ": بعد رو کردند به ما گفتند .گفتند این را به ایشان بگوییدمی 

ا اّم ،حده بود در این یعنی در این حد ایشان متوجه شد "ما از آن مسائل دستمان خالی است! است که
داند، اطالع ندارد ولی نیست صاف است، شخص صاف و شخص با ای است خب نمیمسئلهحاال چه 

ولی  ،ت داشتو خیلی هم به مرحوم آقا ایشان ارادت داشت و خیلی محّب... ت و با خیر و با نّی
و  هاگفتبا یک حسرتی هم می شانیاداند که یک چیزهایی هست، یک مطالبی هست و قدر میهمین

ی برایشان یبکا مثاًلحالت شان قرمز شد، منقلب شد و شاید هم حتی حالشان هم منقلب هم شد چهره
 فرمایید!توجه می .ولی دیدم انقالبشان را و اینها را متوجه شدم ،کنمدست داد خیال می

ه، یک ب آدم بعد از نود سال بعد از هشتاد سال، بعد از نود سال، ببیند عجب یک چیزهایی بودُخ
غیر از  مسئلهپس  ن!کند که هاو آنجا احساس می ین از آنها خبر ندارد، یک مطالب ...خبرهایی بوده و ا

 ۀممارست داشتیم، مورد مطالعه ما بود مدارکی که مورد مطالع با آناین باید باشد، غیر از آنچه که تابحال 
همین مطلب را هم بنده  نجا باشد، اتفاقًایک چیزهای دیگری هم باید در ای... ما بود، مسائلی که مورد 

ای از مرحوم آقا یک وقتی رفته بودم خدمت ایشان یک نامه ؛مرحوم آیت اهلل خوانساری از ایشان شنیدم
مرحوم آقا سید احمد خوانساری ایشان بسیار مرد  ]بودند[ هران، ایشان در بازار طبرده بودم برای ایشان
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، شنیدم یک حاالتی هم داشتند بود و فلسفه خوانده بود و حتی بعدهاعالم و فاضلی بود و اهل فلسفه 
مسائلی داشتند. من با ایشان راجع به یک قضیه  ،هیچی نبوده و یک حاالتی داشتندبی این هم شنیدم که 

تجری کردیم جسارت کردیم، خالصه باالخره خودمان  ،طور طلبگیبه صحبت کردم و نیم ساعت تقریبًا
ای صحبت کردیم و دیگر در آخر ایشان سکوت کردند. بعد ایشان مسئلهردیم و راجع به را نخود آشی ک

 عالم مفاخر معدود از شانیاسالم ما را به پدرتان برسانید،  ـ نظیر یک همچنین عبارتی را ـ فرمودند که
سید احمد یشان یک شخص مرجعی بود، مرحوم آ، این تعبیر یک تعبیری است که خب ااست اسالم

 ود، اینهاشناس بانساری مرجع بود و شخص عالمی بود، شخص بزرگواری بود و اهل فن بود و آدمخو
ظاهر  مسئله مسئلهبوده؟ یعنی نباید فقط  هاین چ ،ایشان از مفاخر :گویداینکه می ،فهمند، یعنی اینهامی

بیان کردند، با یک خضوعی و در با یک خضوعی ایشان این مطلب را  .اینها باشد علم و مسئلهباشد، 
ها هست این اظهار ارادت در اینها پیداست که ایشان چقدر ب االن نامههایی که ایشان فرستادند ُخنامه

ها خیلی جلو بودند نسبت به خیلی کنید! با اینکه باز هم ایشانکردند؛ توجه میو ارادت می اظهار محبت
حال یک کلولی علی .بود، خیلی جلو بود هصالحشان چتقوایشان و دسشان، ُقخیلی مقدم بودند 

ن آ ای آوردم آنجا رفقا مراجعه کنند،در جلد دوم اسرار بنده یک قضیه اتفاقًا ـ مطالب دیگری هم هست
 .ـ2 قضیه مربوط به ایشان است

این فرق بین علمای ظاهر و علمای اهل معناست، آن عالمی که اهل معناست یعنی این شخصی 
ته بر حسب آن ادراکش، الّبـ خداست و عارف هست، همین طلب را از خدا دارد، خدایا ما را  که ولّی

خدایا  ،طور کن، خدایا ما را به این توفیق موفق کنخدایا این را به ما بده خدایا این ـ طلب از خدا دارد
کند و بخواهد، ولی میبیند و احساس نکند خودش را در جایگاهی نمیدارد بیان می کهوقتیاما  .چه کن

و البته خب العین بده و غلمان بده : خدایا به ما بهشت بده و ُحورخواهنداز خدا می کهوقتیاهل ظاهر 
ما نماز خواندیم پس ـ در دل خودشان ـ  گویند خدایامی ،گویندمی این را کهوقتی .بده رهای دیگنعمت

طور باشد، خدایا ما حج انجام دادیم پس باید این این باید جزای ماباید به ما بدهی، ما روزه گرفتیم پس 
وقت دیده نشده هیچ .]عمل[ در قبال. کنندرا انجام بدهی، یعنی در قبال عملی که انجام دادند مطالبه می

آید، اگر درنمی اش جوربا وجودش و با شاکله چون اصاًل ؛که یک عالم ظاهر بیاید و خود را ندید ببیند
ش ست، عرض کردم یک امتحان بکنید تقباطن یک چیز دیگر ا ،گویدم بگوید به حسب ظاهر میه

اما آن کسی که اهل باطن است هر کاری بکنی همان است، ایستاده روی راهش، روی مسیرش  ،آیددرمی
 !هست هفهمد مراتب درجات چنمی آنکه اصاًل ،گوید خدایا به من بهشت بدهکند. این میحرکت نمی

                                           
 آمده است. 131ص  ،یوح افقدر کتاب  هیقض نی. ا2
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قدر ا اینگالبی و هندوانه و همین که در بهشت است، یعنی فهم م همین بهشت و شیر و شکر و شربت و
های به او بگویی آیا تو حاضر هستی که به بهشت بروی و به جای نعمت صاًلاست بیش از این نیست، ا

اگر اینها باشد  ـ البته غلمان برای یک عده خاصی استـ عادی و ظاهری که حور و غلمان و اینها باشد 
 خدا و آن انوار قدسی برایت بیاید!نفحات ها و جذبهحاضر هستی اینها را بدهی و از جلوات خدا و  آیا
دانم عنب دانیم همین است دیگر در قرآن هم نمینه؟ آنکه ما مینه؟ نفحات ِچانوار قدسی ِچ :گویدمی

بینیم بهشت همین داریم می دارد، اینهایی که ما ﴾24 ،﴿الرحمندارد خرما دارد، 
ها و انوار چیست، جذبه چیست، ست، آن جاذبهه هنفحات چت، هس هجذبات چفهمد نمی است، اصاًل

 روی اینهاست. ؟. فقط فکر چیهتوجه ندارد داندنمی اصاًل
، خدایا نمازت را خواندیم پس گیرد اینها چیست؟ براساس بده بستان استاینهایی هم که دارد می

را بگوید یک درخت در  اهلل اال اله البایستی که درخت کذا در بهشت بدهی، خودت گفتی کسی که 
گفتی که این دعا را بخوانید در بهشت برای او فالن نعمت در نظر  تشود برایش، خودمیغرس بهشت 

طور است، خودت گفتی، انجام دادیم خودت گفتی کسی که حج انجام بدهد در بهشت این ،گرفته شده
 ه، آن عمل را انجام دادیم پس بده!پس بده، این کار را کردیم پس بد

کاری انجام ندادم تا تو بخواهی به من بدهی، نمازی که من  خدایا من اصاًل :گویدولی عارف می
ه انجام دادم تو ای که من گرفتم تو گرفتی من نگرفتم، حجی کخواندم تو خواندی من نخواندم، روزه

من از تو بود، قدرت من از تو بود، اختیار  ۀاراد ،انجام دادی من انجام ندادم، من فقط یک واسطه بودم
تو  !م مگر آوردم خرج کردماهمالی را که خرج کردم از کیسه عم ،من از تو بود، همت من از تو بود

ام سی که برداشتم دادم مگر از کیسه خالهخم ،توانستم حج برومدادی که من نمیبرداشتی دادی اگر نمی
ن مشتری به من سود رسانده آمدم این مشتری را آوردی از من جنس خریده آبرداشتی فالن ! برداشتم

گذشت کجا این جا نمیگذشت اگر او از فالنآمد اگر او از بازار نمیسود خمس پرداختم، اگر او نمی
  .که امثال ذلک یا اینکه فرض بکنید شد!مال نصیب من می

و کردی کرد و تو عملش نمیطبیب مراجعه نمی یگرفت و برای عملش به تواگر آن دل درد نمی
پس باید این  آمد؟ درست!کجا پول گیر تو می ب این ازُخ! وردیآدر جیبش بود و نبود درنمی ههر چ

نشیند در مطلب د آن میدرد نگیربعد مراجعه بکند و بعد هم بدهد اگر دل دردی بگیردبدبخت یک دل
آید آدم سالم را معالجه کند آدم مریض را معالجه زند، طبیب که نمیفقط با بادبزن خودش را باد می

، یک کند حاال اگر مریضی نبود چی؟ فرض کنید که اگر امام زمان علیه السالم ظهور کردند یک قرصمی
دیگر سردرد  گیرد، نهیگر دندانش درد مینه د هر کسی این قرص را خورد ،را آوردند برایمان گیاه
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ب ما باید برویم ُخخیلی .شودهمه چیز خوب می ،پس هیچی ،گیردگیرد، نه دیگر دل درد میمی
کاریم و فالن یا اگر فرض کنید که آمدند یک بدرخت  ،کارهای دیگر بکنیم، زراعت کنیم کارهای دیگر

دیگر بنده باید  ،رد شدندنسبت به مسائل و احکام واند همه و یک دست روی سر همه کشید اراده کردند
دانند دیگر، م میهمه چیز مرد ،بلند شوم بروم شخم بزنیم و کارهای دیگر برویم ،دیگر بروم پی کارم

خودم  گوید آقامی .برای کی بگویم مسئله ؟!مدانند من برای کی حرف بزننماز می دانند،روزه می
مان و دیگر همه چیز را یاد گرفتیم، کشید روی سر همه ت یک دست، حضرنکنیچیز دانم بیخود می

ب بگو، ُخ مسئلهبرو آقا برای خودت  ،دیگر مسائل نماز را یاد گرفتیم، مسائل حج را یاد گرفتیم
ب چکار ُخ ،آمد و امام زمان یک همچنین کاری کرد موقع باشیم!حاال باید به فکر آن احتمالش هست. از

 شد و همینطور.قضیه چه خواهد  د بیندیشیم از االن که خالصهای بایکنیم چاره
عزیز من آن علمی که  :گویدل خودش را راحت کرده، مردم هم راحت کرده، میعارف آمد از اّو

زنی مردم هم هایی که داری میفگوید این حرداری از آنجا آمده بیخود به خودت نبند، به بنده دارد می
نند برای خودت نیست این از یک جای دیگر آمده، از پدرت یاد گرفتی مطالبی که از که میَچهه و َچَبَبه

توجه  استاز خودم  به این مطالب از بنده ،بندی و بنده دارم بلهپدرت یاد گرفتی داری به خودت می
 اینها همه از یک جای دیگر آمده. گویممی اینها برای من است من از خودم ،بفرمایید

ت کند، آن حّدتش، آن راهش، آن دستش، آن مهارتش، آن خبروّیکه دارد معالجه می آن پزشکی
که از خودش اراده نداشت، آنکه بود از کجا آورده؟ آن استعداد را از کجا آورده؟ آنکه در شکم مادر 

م وقتی به دنیا آمد از خودش اراده نداشت، آن استعداد را کی در شکم مادر در این گذاشته؟ کی در شک
تش را بیشتر کرده، توانش را بیشتر کرده که توانسته به اینجا برسد، اش را بیشتر کرده، هّممادر این اراده

اش را بیشتر کرده، خودش کرده یا یکی دیگر کرده؟ پس ما از خود استعدادش را بیشتر کرده، حافظه
ط را کی یآن شرا ،درس خواندم طی که به وجود آورده که من رفتمینداریم، از خود ما چیزی نداریم، شرا

بابا همه چیز برای او است همه را به او نسبت بده و  :گویدلذا می کنید!؟ توجه میا کردهبرای من مهّی
خیال خودت را هم راحت کن، وقتی همه را به او نسبت دادی پس نمازی که خواندی او خوانده، 

تمام کارهایی که داری  ،پس او انجام داده دهیای که گرفتی پس او گرفته، حجی که انجام میروزه
 :گوییمایستیم میطور وقتی ما در قبال خدا میبندی حاال که اینچرا به خودت میتو کنی از او بوده، می

خدایا از این بنده خودت رودارتر سراغ  :بگوییم .دهدآنجا مزه می چه حالی داریم؟ واقعًا ،خدایا بده
این را به ما یاد دادند، یعنی دارند به ما  ،خواهدده از تو همه چیز هم مینداری، هیچ کار انجام ندا

 خدایا من انجام دادم. :مطرح بکن، نگو اورینولی خدا خودت را  ،گویند بایست جلوی خدامی
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ه را بگذاریم برای فردا شب، هلل بقّیاءشابگذار این قضیه را هم بگویم و دیگر ان !خسته شدم دیگر
کاری  آمد ههر چ ،کنیمم پایین و خالصه با رفقا یک حالی مییآیای ماه رمضان میخوب است شبه

 نداریم به اینکه قضیه از چیست.
 شناسید حاال اسمش راب میُخ ـ خدا بیامرزد استادی داشتیم خدا رحمتش کندخدا رحمت کند، 

حق  ش ایشان خواندم و واقعًاطور خصوصی پیبنده اکثر درسهایم را به ـ شناسیدآورم ولی همه مینمی
خیلی ما را  بزرگی ایشان به گردن من دارد و خدا همه را بیامرزد، خدا همه را رحمت کند و واقعًا

و  فرطبه این : همیشه دنبال خودت باشگفتکرد میکرد ایشان خیلی، خیلی نصیحت مینصیحت می
کارها ایشان مطالبی از این  ...نکن و  فکر فکر نکن، به اینکه معروف باشیاشتهار فکر نکن، به  فرطنآ

روم و فالنی من از این دنیا دارم می :یک شب ما در خدمت ایشان بودیم و ایشان گفت .گفتبه من می
همان خوش  ، ولی یک چیزی در عمر خودم انجام دادم دلم بهکشدنمیطول خیلی  ،رومبه این زودی می

اهل درس و بحث بود شاگردانی داشت، اهل توسل بود،  خیلی است، یک کار کردم؛ ُخب ایشان
رفتم خیلی از شبها، مجلس خیلی مختصری بود و ده توسل داشت من هم میدر منزلش های جمعه شب

آمدند و بعضی از فضال که هنوز در قید حیات هستند آنها ذکر مصیبت خوبی هم پانزده نفر بیشتر نمی
استفاده  حفظشان کند واقعًا خواندند و خداذکر مصیبت میود و خواندند صدایشان هم خوب بمی
 .کردیمرفتیم و استفاده میمی کردیم واقعًامی

خدایا من  :یک دفعه به خدا گفتم .فالنی من فقط یک کار در عمر خودم انجام دادم :ایشان گفت
نبر و تبلیغ و اینها هیچ کاری برای تو انجام ندادم این درس و بحث و فالن و زحمت و امام جماعت و م

ورم و آن آو کردم که من آن را به حساب میولی یک کار برای ت ،آوریمما اینها را به حساب نمی ،هیچ
ها تا صبح برای تو بیدار بودم و صبح تا شب هم برای تو این است که شش ماه تمام بدون وقفه شب

الحمداهلل من این کار را هم  :در دلم گفتم یک دفعه آنجا ط من همین کار را کردم!خدایا فق ،روزه داشتم
از دنیا بروم همین االن  خواهممی کهوقتیدارم، یعنی هیچ با خدا حساب نخیالم ]راحت است[ نکردم، 
کنیم، با همه رفقا  اب عزرائیل آمد و ما خواستیم صفاگویم امشب شب دوشنبه اگر جناالن می

خورم واهلل قسم اگر خواستیم باور کنید واهلل قسم می ... طوری خالصهاینگویم نمی ،خداحافظی کنیم
کنم کنم افتخار میگویم خدایا من کیف میخورم که من در موقع رفتن میخورم، به خودش قسم میمی

من هیچ  ،کنیات چکار میخواهم ببینم تو با خداییمی ،که هیچ کاری که برای آخرتم است انجام ندادم
آوردی  هگویی بفرما چرودربایستی، مگر تو خدا نیستی؟ مگر نمیهیچ ی بدون یعن ،صاف ؛کار نکردم

خواهی چکار ات میکنی؟ حاال با این بندهخب حاال چکار می هیچی ندارم! من هیچی ندارم، :گویممی
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این یک  در من بماند، در دلم بماند که نهنکردم که  حساب الحمداهلل من این شش ماه را هم :کنی؟ گفتم
چیزی هست که خدایا بفرما شش ماه شب تا صبح کم نیست که بابا همه رفتند خوابیدند یا اگر 

صبح تا  ،ما هیچی شب تا صبح ... مسئلهباالخره یک جوری قضیه عرض کنم حضورتان نخوابیدند 
نه خدایا من یک جوری  :گوییمبکنی دیگر، میباید شب هم گشنه و تشنه این باالخره حساب 

 حاال چیزهای دیگر، م پیرهن شلوار هم ندارم نه اینکهبگوی وت بیایم آن طرف که صاف بهخواهم می
 چیزهای دیگرش بماند، توجه کردید!

اگر آن بزرگ اگر آن که خدا رحمتش کند، خدا بر درجاتش ـ  وری باشطبابا این :گویندبه ما عرفا می
د، آوربه حساب نمی کرد یا اینکه اقاًلهم نمی که خوب بود این شش ماه را ، االن آنجا فهمیدهاضافه کند

 ،﴿النحل …:گویدخدا می کهوقتی :گویندبه ما میـ االن آنجا متوجه شده 

گذارید؟ چرا در آن می ءدیگر استثنا ب چراش از ناحیه اوست، ُخاههر نعمتی که برای شما آمده هم ﴾35
را  خیالت ،همه را به خود او بسپار، همه را به خود برگردان ،گیریا نمیش راگیری یکیش را میایکی

 .آسوده کن خیالت را !راحت کن بندۀ خدا
بابا او همه  ،مانداگر االن همه را به خدا بدهیم دیگر چیزی برایمان نمی !آخ :داریمهراس ما یک 

از هر بانکی از هر  ـ گوینددانم چی میبانک که دیگر االن دیگر نمی ـ دارد، او از هر بانکیرا نگه می
تازه خدا  ،خدایا من چیزی ندارم :گوییلکی از هر امانتی وقتی میای از هر ُقالحسنهصندوق قرض

کند، اما اگر کند و دارد حرکت میای که شایسته بندگی است تازه دارد به من وفود میاین بنده :گویدمی
ولی  ،یز از توست گرچه باعثش تو هستی گرچه توفیق را تو دادیخدایا گرچه خودت همه چ :گوییمبنه 

 .این را چیز نکن خالصه به حساب نگذار هم این وسط ام دادیم دیگر، ماباالخره ما هم انج
ت دهید به نّیروید هر طوافی که انجام میفرمودند که وقتی مکه میمرحوم آقا رضوان اهلل علیه می

خواهند برای پدرشان انجام بدهند فوت روند در آنجا میافرادی که میب ُخ .رسول خدا انجام بدهید
برای حتی ائمه و امام زمان و این چیزها انجام  ،دهند برای بستگانشانکرده، برای مادرشان انجام می

، گوییم که فقط و فقط رسول خدامی هستند وقتی به آنها]متعبد[ یک خرده حاال ه دهند آنهایی کمی
بابا  شود الی این رسول خدا ...حاال می ؟مب پدرمان چکار کنیُخ شود حاال مثاًلچیزی مییک  همچین

تی گفتم آن هم نکن، بگذار بیشتر به پدرت برسد، اگر این را نکنی ب کنار یک نّیاین پدرمان را ُخ
نیاورد  تاگر این را در نّی کند حاالخیال می ،گویمدارم می هفهمد که چفهمد، نمینمی ...بیشتر

 هیچی هب طواف کرده هیچی نه به پدرش نه به مادرش، هدارد هرچخدا همه را برای خودش برمی رسول
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از نظر قدرت، از نظر قوت  حجم، از نظر آن طرفتر باشد ت تو صافکه هر چه نّیی، درحالرسدنمی
پدرت  کند اول بهمی پخشش ،گیردپیغمبر برای خودش نمیکه رسد شود آنکه به پیغمبر میتر میقوی

که  هدهد، به آنهایی که از دنیا رفتند، به هر چهایت میدهد، به قوم و خویشدهد، به مادرت میمی
 .داری

دید ظاهر و شعور  چون از عالم حقیقت دور هستیم مسائل را از ،ما چون از عالم معنا دور هستیم
پس  ،رسد دیگرپیغمبر بدهیم چیزی به این نمیگوییم اگر به کنیم میمیارزیابی آن مسائل را  خودمان

، هم برسدگوییم خدایا این طواف برای پیغمبر است یک خرده به پدرمان می ... این را یواشکی این الی
دهیم دو قدم برای رسول این خالصه این طوافی که انجام می ،تم هستیک خرده هم به او بده این در نّی
، سه قدم برای رسول خدا دو قدم برای مادرمان است، چهار قدم برای خدا یک قدم برای پدرمان است

 :فرمودندنه، می .نظر استحاال هر کسی که مّد ،امثال ذلک مان است،چهار قدم مال آبجی رسول خدا و
 ،ت رسول خدادهی نّیتش رسول خدا، طواف انجام میدهی نّیروی عمره انجام میفقط رسول خدا، می

همه را به پیغمبر واگذار  ،در هر روز یک حزب قرآن و ثوابش را هدیه برای رسول خداخوانی قرآن می
هم آخر است و ما هم وسط است و ل است و کن، چون پیغمبر اصل است، پیغمبر هم اصل است هم اّو

داند تو بچه او هستی، ب میب پیغمبر هم که برای خودش چیزی ندارد ُخُخ ؛همه را به آنها واگذار کنیم
خل کند و به آن افرادی که به تو منتسب خواهد ُبببیند از این دریچه آمده چرا رسول خدا می کهوقتی

امکانش هست؟ ولی برای ما  این اصاًل ،هستند و چشم امید دارند به اعمال تو و به رفتار تو به آنها ندهد
 ...دارد، که آنها تفکرخرده نیاز به است و یک این قضیه یک خرده مستبعد

با مطالب خودشان و با مبانی خودشان  واقعًاخدا رحمت کند بزرگان را که آنها  حالکلعلی
ما را سبک کردند و کار ما را راحت کردند،  ند، شیرین کردند، آسان کردند راهحقایق را برای ما بیان کرد

رد یا اینکه بیاید در سایر در آن مجال حرکت بکند چه حالی دا کهوقتیکار ما را راحت کردند، آدم  واقعًا
 کنیم.که خودمان داریم مشاهده میها و مسائلی افتد به چه گرفتاریها در آنجا سیر بکند که میمجال

خدای متعال پیوسته توفیق خودش را از ما دریغ نکند و ادراک حقایق عالم معنا را هر روز بیش از 
یافتگان به حریم انس خودش و راه ءرو راه اولیاهپیش بر نفس ما جاری کند و ساری کند و ما را دنبال

 دهد.خودش قرار 
ُاللهمُصّلُعّلُُممدُوُآلُُممد


