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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ُ ُو  ک  ْْتِ ْلنِیُبِس  لِّ ُج  بِّ ُأ ْیُر  ْفِوک  ُبِع  َّ ّل  ْقُع  دَّ ُت ص  ُو  ْضلِک  بْنِیُبِف  ط ِریُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  ْنُو  ُع  اْعف 
ُ ْ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  ق  ُاْلع  ت ْعِجیل 

ُ ُو  ُاْْل اکِِمنی  م  ُأ ْحک  ُو  اتِِرین  ُالسَّ ْْی  ُخ  بِّ اُر  ُی  ْلُِِل نَّک  ُب  طَّلِِعنی  ُاْلم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِِرین  ن  ِمنیُ أ ْهو  ُاِْل ْکر  م  ُ.أ ْکر 
کنی فضل تو باشد، آن فضل مرا به فضل خودت مورد بخشایش قرار بده، بخششی که به من می

کنی و به واسطه آن مرا مورد لطف و رحمت خودت بخشی و به من عطا میتو چیزی باشد که به من می
دهی این صدقه عفو تو ای که خدا به من میو به عفو خودت بر من تصّدق نما، صدقه .دهیقرار می

ان و از توبیخ من به واسطه کرامت به پوشش خودت مرا بپوش !ای پروردگار من !ای خدای من .باشد
 وجه خودت و روی خودت مرا مورد عفو قرار بده.

جا در همان فضای عبودیت و ها همه به یک مضمون است که حضرت در اینخب این عبارات
ُنائُِبفُُِکُ دُ یبُِعُ ُیاهلناء عبارت است از عتبه و درگاه، ِف نه ِفناء. ناءدر فضای نیستی و َف  ناء یعنی آن، ِفک 

ی بعضاالن هم و سابق درگاهی بود  ،که انسان وارد منزل شوداین درگاه، آن عتبه، درگاهی که قبل از
های خانهدر  ،شودآید باال و وارد منزل میبعد انسان میهست ای یک جایی مثال یک پله .ها دارندخانه

آن را  ،آمد زیر سقف باشد و باران اذیت نکندآمد و باران میسقف داشته که وقتی کسی می و قدیم بوده
عبد هم به کار نبردند، عبد یعنی ی حتجا در اینالسالم علیه امام سجاد ،نائکبفُُِدکیعبُیاهل .گفتندناء میِف

 .شودتوجه نمی او ای که خیلی بهبید یعنی آن بنده کوچک، بنده حقیر، بندهُع ،بنده
مراتب کمال هایشان مراتبی داشتند، مراتب فضل داشتند، ها مختلف بودند بعضیسابق بنده

های بسیار برجسته، فاضل، انساناما اسم بنده رویش بود ای بودند، این حاال های برجستهانسان ،داشتند
 هاولی بعضی بنده .داشتندهای خاص خودشان را عالم، یا از نظر ظاهری خب خصوصیات و جاذبه

بید خیلی مورد توجه نبودند آن را ُع ، وضیع بودند،مثال خیلی حقیر بودند، دور از چشم بودند !نه خب
نگاه کنند و انتخاب کنند اصال به آنها نگاه که آمدند میافراد وقتی  هایی کهبید یعنی آن بندهُع .گفتندمی

توانستند کاری از آنها بربیاید، افرادی که می ،قابل توجه بودند مثال کههای همینبه  . بلکهدکردننمی
کردند. نگاه کرده و انتخاب می ،کمال بودند وفضل صاحب  فن بودند،صاحب ، صاحب حرفه بودند
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 ا.هخالصه همه جور بوده در آن
 ،]مناسب نداشتند[ وزن و سن، بودن پیش پا افتاده ،بودن مریضایی که مثال هبندهیگر دولی 

بید هستیم، عبد تو هم تازه فرماید که ما آن ُعحضرت می .گفتندبید میُعاینها را  و... پیرمرد قد خمیده
هایی اینها به ما واقعا ببینید چه درس .آورندی که اصال در بندگی هم به حساب نمیکس نیستیم، یعنی آن

آنها چیز  هرو چرو ائمه هستیم خب دنبالهگوییم ما دنبالهاگر ما می !دهندهایی به ما میدهند چه درسمی
رو ائمه هستیم ما به بقیه گوییم دنبالهشان و کدام رفتارشان هستیم؟ هی میرو کدام اخالقهستیم، دنباله

گویند، این ائمه دارند به ما این خب ائمه اینها هستند دیگر اینها را دارند می ،کار نداریم فقط ائمه
 دهند.ها را یاد میحرف

ه کآیا ما واقعا بنده هستیم؟ آیا صحبت ما با افراد پیش از آنکه یک موقعیتی پیدا کنیم با آن وقتی
ان، تعبیرهایی که ممان یکی است؟ طرز صحبتپیدا کردیم یکی است؟ لحن صحبت ییک موقعیت

طور که در روز تواند دم از اینها بزند که او زینب کبری است، همانآوریم یکی است؟ آن کسی میمی
طور که در مجلس طور که در مدینه بود همانهمان .طور در وقتی که در مدینه بودعاشوراست همان

کند، آن اصال به کثرت نگاه نمی یزید و ابن زیاد بود، یک شخصیت، یک ابهت، یک مقام، چرا؟ چون او
به او را آن چه بزی است که حاال بخواهد  !؟ابن زیاد کیست :نظر به وحدت دارد، نظر به باال دارد

 کند.اصال اعتنا نمی ؟ای است که بخواهد اصال رویش حساب باز کندیزید چه گوساله !؟دنحساب بیاور
 [:سالم اهلل علیها ]کالم حضرت زینب

ُوُُکإماءُِوُُکرُِئُِحراُکرُ یدختُلقاءالطُُُّابنیُالعدلُنمُُِأ پسر آزاد ای  ؟ایابسُاهللُرسولُبناتُسوق ک 
در این از عدل است که زنهای خودت را، کنیزهای خودت را آیا  (ما پدران تو را آزاد کردیم) !شده ما

این حرف را  چه کسی ؟طوری هستندپیغمبر اینپس پرده خمار نگه داری در حالی که دخترهای 
تغرق سروحش اصال یک چیز دیگر است، نفسش دیگر در آن ملکوت اصال متواند بزند؟ کسی که می

ها، بزغاله !آوردیآدم به حساب نمکند، اینها را اصال کند، به کثرات نگاه نمیبه ماده نگاه نمی ،است
شدند آن یکی شمشیر دستش گرفته، آن یکی نیزه دستش گرفته، آن یکی باال ها جمع ها، قورباغههجبزم
 .خندد به اینهازند، اینها چیست؟ اصال میزند و آن یکی پایین میمی

شود چرا؟ مان عوض میلحن صحبت، شودزند حرف زدنمان عوض میما تا یکی برایمان باال می
یک خدایی آن هم معلوم نیست  !بله اسمًابه باال نداریم، چون ما کاری به آن باال نداریم ارتباطی اصال 

کسی که به خدا معتقد باشد این  !گوییم هستها گفتند حاال ما فعال میباشد نباشد، باالخره قدیمی
کسی  ،زند؟ کسی که به خدا معتقد باشدسر می او کند، این کردار اززند؟ این رفتار را میها را میحرف
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 طور است؟ جزا معتقد باشد این که به روز
 حضرت ابوالفضلالسالم و علیه نیامام حسکنند، اولیاء همیشه نظر به باال دارند، پایین را نگاه نمی

زند، روز عاشورا با کند که شب عاشورا با عمرسعد حرف میجور صحبت میدر مدینه همانالسالم علیه
شخصیت ثابت، یک شخصیت ثابت در یک  ،یک حالت !ابداندارد، هیچ تغییری  ،کنداینها صحبت می

طوری نیستیم؟ یک آقایی در های مختلف برای انسان است. همین االن ما اینفصول مختلف، در زمان
 . خبحاال این آمده شده یک موقعیتی ،دادیمد ما جوابش را نمیرکسالم میو  فترخیابان راه می

سراء، نگاه کنیم وصایای حضرت لقمان به  یماین آیات قران را بیا ﴾73 ﴿الإ 
سراء،:فرزندش جوری داری چه خبرت است این ﴾73 ﴿الإ 

توانیم خواهیم برویم تنها نمییک جایی می ؟روی با حالت استکبار، با حالت تکبرروی زمین راه می
و  طرفاینشود حتما باید شش نفر مان مییک طوری ،شویممی مثل اینکه تنها اصال یک چیزی ،برویم

 ،افتینه می ،کنممی شود من ضمانتعبا را بکش سرت برو طوری نمی !تنها برو بابا !مان باشندطرفآن
 باشند[.همراه ]چند نفر نه حتما بایستی که  .شودچیزی نمیافتی، میچاله توی نه  ،شکندنه سرت می

مرد خوبی بود ولی خب باالخره کم و بیش همه ما  ،آورم یک دفعه یکی از افراد بودحاال اسم نمی
هم دعوت کرده بودند را همان زمان شاه که ایشان در یک مجلسی در تهران داشتیم  .هایی داریمگرفتاری

دهیم حاال دیگر بیشتر از این توضیح نمیداشت موقعیتی  و بزرگشخص و مجلس عقدی بود و ایشان 
 ...غیبت بشود گرچه خب حاال دیگر همه راو جا نباشد که خدایی نکرده یک وقت مورد خاص در این

ایستاده  بشت. بعد من پایین دم درهایی داشت، امتیازاتی داباز هم ایشان در میان سایر افراد یک ویژگی
و یک خرده آمدن یک دفعه دیدیم یک ماشینی آمد در کوچه و شروع کرد جلوتر  ،ظهر بود از بعدو بودم 

دقت کردم متوجه شدم که ایشان هست. بعد آمد و یک مرتبه ماشین ایستاد و یک مرتبه راننده با عجله 
و حاال ایشان هنوز در ماشین را باز  ]برای استقبال[ بیایدپرید به سمت منزل که و در ماشین را باز کرد 

سالم علیکم، حضرت آیت اهلل فالن ایشان گفت  و ، راننده آمدبود ماشین نشسته هنوز در بود، نکرده
خیلی لطف فرمودند،  ،یند، بفرماتشریف بیاورند ،است گفتم خیلی قدمشان خیر .تشریف آوردند

متوجه  !بله !بله :گفتممن هم  !گفتم یک خرده به ما نگاه کرد، حضرت آیت اهلل طرف .مرحمت فرمودند
گفتم آقا عرض کردم  ،دوباره یک خرده به ما نگاه کرد .شدم تشریف بیاورند خیلی لطف فرمودند

گفتیم خب ایشان  ،خودمان هم سر جایمان ایستادیم ،من هم متوجه شدم !خدمتتان تشریف بیاورند
یکی در رفت و یکی در  ؟چرا دو تا کالری مصرف شود ؟برومجلو من چرا آورند دیگر تشریف می

مثل اینکه تا  ،آورندتشریف می ،آیند دیگرایشان خب می .برگشت، خب کالری را نگه دارم برای خودم
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 چنین جاهایی نرفته بود.حاال یک هم
بینی وقتی که می ،خب بابا بیا دیگر !آیداز ماشین درنمی گریدآن آقا هم  ،خالصه بنده خدا

مثل اینکه ما از اول یک ـ   ...چراخالصه باید تشریف بیاورید خب تشریف بیاورید، بیایید دیگر 
 ـ جهت نبودبی !شودگفتند تو مثل اینکه یک چیزیت میبه من میکه آقا مرحوم خود  ،شدهمان میچیزی

ی ایشان در طول یفرماکنم بهترین تشریفخیال می تشرف آوردند.خالصه دیگر ایشان هم قشنگ 
ظهر بود چون تک و تنها، مظلوم، خیلی با حالت خوش عبودیت  از آن روز بعد ، در طول عمرشعمرش

تک و  ،قدم قدمهای دیگر که اسمش را نبریم با حالت عبودیت و اینها شروع کردند آمدن حالتبا و نه 
ایشان  ...که تنها بسیار خب طوری هم نشد، نه آسمانی بر زمین آمد و نه ایشان زمین خوردند و نه این

آمدند و سالم علیکم و عرض و طی کردند را  یچهل پنجاه متربله فاصله  ،تقریبا یک سی چهل متری
بعد بفرمایید  !بفرمایید باال .خب اینها همه به جای خود محفوظ ،معانقه کردیمو خدمتشان ارادت کردیم 

تا باال رفتیم در خدمتشان دیگر از آنجا به بعد را کالری مصرف کردیم این چند تا پله را رفتیم تا باال و 
 .بود این به این کیفیت... یک مرتبه جمعیتی که باال بودند حضرت آقا آمدند

خود بی .جور درست است، این قسم درست استایند بفهمیم بای ،خب باید بفهمیم دیگر
مرحوم آقا  .خود خودمان را گرفتار تخیالت و تصورات کردیمخودمان را گرفتار اوهام کردیم، بی

  :فرمودندمی ،خواست با ایشان بیایدآمدند تا یکی از افراد میرفتند حرم یا از مسجد میکه میوقتی
  د؟یدار یشیرماف -
 میخواستیم -
 !میباش خدمتتان
ما  دیستیبا نجایشما ا  -

 میرویم
دفعه من نجف  کی .تیهمراهشان بود، نه پانزده نفر جمع ینه کس ،تنها ای آمدندیم ما با         

 مرتبه دو البته ،بود سال هفده حدود سنمکوچک بودم  ،زمان شاه ،مشرف شده بودم در همان زمان سابق
 یتیجمع کی دمید کردم نگاه دفعه کی ،یسالگ هفده شانزده در هم یکی میرفت یسالگ دوازده در یکی

 یشخص کی دمید نهایا یو جلو ندیآینفر از طالب دارند م یس ،نفر ستیب حدود بایتقر دیآیم دارد
از  یکی !بله میدیسالم بود نگاه کردم د زدهیدوازده س بایتقر شدم، کینزد ،شدم کیرفتم نزد دیآیدارد م
 السالمهیعل نیمنؤلماریمأوارد حرم  خواهندیم ،ندیآیخالصه دارند م ،انیاز اشخاص، آقا یکیافراد، 

وارد  تنهاو  دییایبعد از من ب ایو  دیجلوتر برو ،دییایآقا شما ن ییبگو نهایبه ا یتوانیخب آقا م .شوندب
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 چرا؟ گرید جانیا ولی باشد گرید ییجا اگر ندارد،]جایی[ مسائل  نیکه ا نیرالمومنیأمدر صحن  ،یشوب
 ن،یزم میندازیب را همه مانیهاکوپال و الی خالصه دیبا گرید که جانیا ،یندازیب نگلُ دیبا گرید که جانیا

 زمان در کند؟یم تفاوت چه کند؟یم فرق چه م،یندازیب که یستیبا را همه را نهایا را هادرجه و هانشانه
 از وهستند، افسر هستند  یکه درجه دارند نظام ییالزم باشد آنها دیخب شا .هست هم االن بوده سابق

 جاهانیکه ا ییزایچ نیا هستند هچ دانمیمن نم دهندیم زهایچ نیاز ا آنها به خب زها،یچ جورنیا
پر  ،بود تا هفتتا، زمان شاه شش  دانمیدو تا سه تا چهار تا، سابق نم یکی دهندیدرجه م ،چسبانندیم
 یبپوش یتوانیکت هم م کی ؟یکن کار چه یخواهیم حاال! است خبر چه باباباال،  نییپا آمدیم شدیم

 .است طورنیاالن هم هم ،درجههمه  نیا یبه جا
، تمام است چند تا هم دو ریالی و ریالیبرنز پنج کنی تمام شخصیت به این دو تا نگاه می

]نشان[ تش، تمام صفات و ملکاتش، به چهار تا تش، تمام انسانّیتش، تمام هوّیشخصیتش، تمام حیثّی
از این  ،ایپارچهچیزهای  این ،دانم چیستحاال من اسمش را نمی ،،طرفآنو چهار تا هم  طرفاین

درست؟ ما هم همین هستیم، تمام وجودمان،  .؟ این شخصیت آدمهشود این چ، می...رنگ چیزهای زرد
باشند،  مانطرفاین نفر گردد به اینکه چهارمان، همه برمیمان، موقعیتمان، هویتمان، حیثیتشخصیت

تمام به  کنید؟توجه می .توجه افراد باشیمکنیم مورد که حرکت میباشند، وقتی مانطرفاین نفر چهار
 .گرددها برمیهمین

تشرف پیدا کرده بودم چند روزی به عتبات، یک روز  ،در این سفر اخیر که توفیق پیدا کردیم
 ،یمعمم شخص ،دیدم یک بنده خدایی .آمدم بیرونمیالسالم علیهالشهدا داشتم از حرم حضرت سید

و من هم لباسم  ـشان را بگیرند کفشخواهند بروند شوند و میآنجایی که افراد خارج میگرفته نشسته 
بودم یا نبودم، یادم نیست. چون بعضی معمم دانم آن روز نمیعربی داشتم و ]چفیه[ لباس عربی بود و 

 ـ کردمرفتم زیارت میعربی می]چفیه[ همین لباس سفید و  روزها با عمامه بودم بعضی روزها نه با
ظاهرا حاال  کند.می علیک و سالم روند بیرونآیند و میافرادی که می اآمدم دیدم آنجا نشسته و هی ب

 .بوده هکردند چکردند تماشا میمردم نگاه می ،داشتهچه چیزی گویم دیگر نمی
و دانید، بکنم، از همان قسم که خودتان می او را نصیحتییک دفعه به نظرم آمد بگذار بروم یک 

جا آمدی تو این .آیدهم جور درنمی ها بازیارت و این بازی ،جا زیارت آمدیبگویم مرتیکه تو این او به
بلند شو  ...به شروع بکنند !به به !آیند بروند آقا سالم علیکمصندلی گذاشتی موقعی که مردم دارند می

سرت را هم بیندازی پایین کسی را نبینی و  و که عبا بیندازی سرتبه جای این .کن را برو زیارتت
جا دکان باز قشنگ بلند شوی بروی زیارتت را بکنی، شش تا را دور خودت راه انداختی و آمدی در این
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شناسند خواهی مردمی که تو را میآقاجان می .کنددکان چیست؟ دکان دکان است، تفاوت نمی ؟یاهکرد
 رآخ ،شناسد بلند شود بیایدیک چیز بکن به جایی که افراد آنجا هستند آقا در فالن جا هر کسی ما را می

سالم علیکم،  بکنی: همه سالم علیکمو به آیند بیرون باید صندلی بگذاری بنشینی از در حرم که افراد می
 !هم داشت]ترکی[ لهجه  ،یک خرده هم بله

کند؟ زیارت آن قسمی است که مرحوم خب این چه زیارتی است؟ این چه زیارتی است آدم می
 خواهد با ایشان بیایدسر راه کسی میالسالم، علیهآیند پیاده زیارت امام رضا شوند میآقا بلند می

روند آخر سن هفتاد سالگی، فقط اگر کسی تک و تنها می !یدنامشما یا جلو بروید یا عقب ب فرمودند:می
که آن هم به خاطر اینکه خودشان کسالت بود با آنها ما بودیم یعنی پسرهایشان بودند یا من یا اخوی، 

ه یک چون هم ضعف داشتند، قند داشتند و خالص ،بروندتنها گذاشتیم ایشان ما اصال نمی داشتند، تعمدًا
شان هم ناراحت بود و خالصه هر وقت قلب ،کمر داشتند ]دیسک[کردند و هم دفعه ضعف پیدا می

نشستیم، می مرحلهشد ما در راه دو رفتند یکی از ماها هم بودیم با ایشان، خیلی از اوقات میایشان می
یعنی  ،نشستیمرفتند و در بازگشت میپیاده می ،رفتندوجه با ماشین و اینها زیارت نمیبه هیچکه ایشان 

 تا به منزل دوباره برگردیم. ،جایی نبود ،نشستیمها میکرد کنار دکانضعف بر ایشان غلبه می
دکان درآوردن، دفتر و دستک درست کردن  و آیی، زیارت با دکان و دستگاهشما داری زیارت می

عبا را هم بکش روی سرت، روی  ،بال خودت راه نیندازبلند شو بیا کسی دن .آید جان منجور درنمی
طرف خب طرف و آنخواهی اینمی !بله .نشناسد بلند شو برو زیارت کن و برگردتو را کسی  ،عمامه

ولی این  .حاال بیاید سوال بکندای دارد، کسی بخواهد ما را ببیند بیاید در آنجا ببیند، سوالی دارد، مسأله
السالم بلند شود بیاید و این ینها بازی است، که انسان در قبال امام حسین علیهقسم این بازی است، ا

جا جا جای مسکنت است، اینها نیست، اینجا جای این حرفجا چرا؟ ایناین .کارها را انجام بدهد
جا آدم باید جای بیرون آمدن از تمام تخیالت است، از تمام اوهام است، از تمام تصّورات است، این

که یک فیضی ببرد، یک چیزی گیرش بیاید، یک نصیبی بیرون بیاید و از این فضا باید خارج شود تا این
شود زیارت زیارتش هم می ،تخیالت بیایدبا همان  بیاید، تاگر قرار باشد با همان توهماواال  .پیدا بکند

بیند خب افتد میمش میبیند و چشبیند و یک طال میآید و یک حرمی میعروسک، می و دکور و ظاهر
هایی من دیدم همین .اش بیشتر است یا آن ضریح قبلی کدامش بهتر است یا خصوصیات و اینهااین نقره

نگاه کن ببین آنجا چه نقش و نگاری دارد  !گویند به بهآیند در حرم امام حسین میکه دارند می
 ها!... همینن، در حرم امام حسین دنبالتفاوتش با آو بکن، آن را نگاه کن تماشا هاش را کاریریزه

خواهی اینجا فیضی بهت برسد، وقت میآند؟ واقعا این زیارت ش خب این زیارت شد؟ !هاهمین



 7 ( قم مقدسه1416رمضان  12)شب  7شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

 

 عنایتی بهت شود، مورد توجه قرار بگیری؟
لذا حضرت  ؛کندمی آنجا ما را متوجه السالم در اینای است که امام سجاد علیهاین مسأله

کند که آید و کسی اصال نگاهش نمیای که اصال به حساب نمیآن بنده .بفنائکُدکیعبُیاهل :گویدمی
 .شودتوجهی به اصطالح نمی او خصوصیاتی دارد، اصال بهچه اصال قیمتش چند است، چطوری است، 
ُنکیمسکُ،بفنائکُدکیعبُیاهل .اجازه بدهی او طلبد، ایستاده تا بهاین در درگاه تو ایستاده و اذن دخول می

 به معنای نیستی و عدم است. ءناَف .معنای درگاه استبناء آن ِف ،بفنائک سائلکُ،بفنائکُکْیفقُ،بفنائک
آمدند و درخواست خودشان را مطرح کردند، خواست خودشان را بیان  و اولیاء که بزرگاناین

نیستی را، حقیقت نیستی را در نظر ناء را در نظر دارند، یعنی مسأله ، این مسأله َفشانکردند در ادعیه
بینند و بعد افراد که خود را نیست می ،های خودشاندر خواست ،این بزرگان در دعاهای خودشان .دارند

برد میانسان پی غیره ونویسند در کتاب و میو کنند بیان میآیند میرا  نهایاشنوند خب این مطالب را می
 .کردنده کیفیتی صحبت میکه اینها به چه قسم بودند و به چ

، بر من صدقه بده یعنی اصال من بعفوکُعّلُُّقتصدُُّوُبفضلکُیهبن :فرمایدوقتی امام سجاد می
به آن حقیقت واقعی من اگر بخواهی  .قابلی نیستم که تو بخواهی با من به مهر و عطوفت خود عمل کنی

اولیاء الهی  نگاه کنی من اصال قابل برای این مطالب نیستم که تو بخواهی نسبت به من رفتار کنی.
 .که خود را ببینندکردند، نه ایندیدند و بعد طلب میکردند اصال خود را نمیکه از خدا طلب میوقتی

علمای ظاهر  .بینش علمای ظاهر و علمای باطندیشب عرض شد فرق بین دیدگاه و کیفیت 
برای خود جایگاهی قائل هستند، خدایا تو ما را خلق کردی و به ما تکلیف دادی و ما این تکلیف را 

درست بوده  مای که گرفتینماز که خواندیم درست بوده، روزه .انجام دادیم و درست هم انجام دادیم
خب حاال خدایا ما  .همه را انجام دادیم ،مسائل دیگر ،های دیگرکار ،حج انجام دادیم ،طبق شرایط بوده

چینند بعد این مقدمات را همه می ؛تو هم وعده دادی در وعده هم صادق الوعد هستی ،انجام دادیم
اگر  .روز قیامت به ما بده دری را که به ما وعده دادی آن را چیز حاال آن !گویند خب خدایا بسم اهللمی

که خالف هم نکرده باشند، یعنی اگر خب گیرم بر این ،ده که خب ما این را حساب کنیمچیز دیگری بو
نه واقعا یک نفر در تمام عمرش دروغ هم نگوید آدم صادقی  .خالف کرده باشند اصال صحبت نیست

 خیلی آدم درستی باشد، ،باشد، اهل تقوا باشد، تهمت نزند، دروغ نگوید، غیبت نگوید عیِرَوباشد، آدم 
 هستند.اصال از بحث خارج آنها خب  دهند،انجام می زنند و کارهای دیگرنه حاال اینهایی که تهمت می

 ،هایش را گرفتهروزه ؟نه واقعا کارش درست باشد، نمازش را اول وقت خوانده دیگر باالتر از این
مساکین کمک کرده، دست نیازمندی را گرفته و امثال ذلک،  به ،کمک کردهاش را انجام داده، به فقرا حج
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 .دیدی که من در عمرم دروغ نگفتم !گوید خدایامی ؟چه توقعی دارد ،خواهد از دنیا برودحاال می
دانم اسمش چیست ولی من در آن نمیهست اطراف تهران  اءریک مسجدی در یکی از این ُق

زمینی داده که اینجا مسجد بسازند و کدخدایی بوده  ،بودهن ده یک شخصی آگویند در می .مسجد رفتم
حال نماز شبش ترک نشده ه ولی شرط کرده کسی باید کلنگ این مسجد را بزند که از زمان تکلیفش تا ب

خب این کسی هم نیامد خب باالخره از زمان تکلیف پانزده سالگی کسی  .است، این باید کلنگ بزند
دانم ما که توفیق نداشتیم ما االن هم کی که نبودم حاال بقیه را نمیکنم من یخیال نمی ،نماز شب

االن یادم آمد ظاهرا مدرسه مروی ). کلنگ را بزند که یم چه برسد به آن موقع. هیچ کس نیامدنخوانمی
راجع به آنجا را چنین چیزی رفتم یک وقتی آنجا مثل اینکه یک همست من میهن موقع که یادم آتهران 

بعد یک دفعه خود همین  (هست تهرانجنب بازار در  همین مدرسه مروی که ،اگر اشتباه نکنم فتندگمی
خیلی کار  . گفتمزد و همه خالصه تعجب کردندآمد و کلنگ را برداشت و شخصی که زمین را داده 

داشت را اگر آدمی بود که فهم داشت، اگر آدمی بود که یک ذره از معرفت اولیاء  !شما یاشتباهی کرد
های خودش را به رخ این و آن آمد نماز شبنمی ،کردایستاد، جور دیگری مطلب را بیان میآخر آخر می

 آمد، توجه کردید؟ایستاد و جلو نمیعقب می اوگفتند چنین مطلبی را میبکشاند، حتی اگر یک هم
خیلی در نزد خدا  ،گاهی اوقات ممکن است یک آدم گناهکاری که از گناه خودش پشیمان است

از این آدمی که از اول تکلیف تا سن هفتاد سالگی نماز شبش ترک نشده خیلی جلوتر  شدابتر بمقّر
، ]خدا می بیند[ مان و نادم و سرشکسته در قبالدانید چرا؟ چون او واقعا خودش را پشیمی .است
گوید من نماز شب خواندم، از پانزده سالگی هم خواندم، مردش هست بیاید جلو، هر کسی هست نمی

نه  !کنی بدبختگرد میپنجاه سال است داری عقب ...تا حاال پانزده سالگی خواندممن از بیاید بگوید، 
شوی، پنجاه سال با نماز شبت داری از خدا دور می .آیی جلومیاینکه پنجاه سال با نماز شب داری 

شوی، نماز شب برای نزدیک کردن است نه برای پنجاه سال با نماز شبت داری از رحمت خدا دور می
تو اگر بخواهی با این حالت  .آیدت و نمرودیتی که در وجود مینانّیان و دور شدن، نه برای حالت تفرُع

 .گیرد که جان کسی دیگر را نگرفتبا جناب عزرائیل و ملک الموت برخورد کنی چنان جانت را می
تو را بلند  چه کسیکار کردی؟ هچ !ها نماز شب خواندی، خیال کردی هنر کردی تخم سه زرده کردی،

به تو این  یداد، کبه تو این اختیار را می یداد؟ کبه تو این همت را می یکرد برای نماز شب؟ کمی
  ؟دادچیزها را می

که این نماز در تو حالت خضوع بیاورد، حالت خشوع بیاورد، نه اینکه فردا به مردم به جای این
دیشب من بلند  !این دیشب نخوانده !من خواندم !ها !ندهاکنی، این نخوجوری نگاه میجوری ایناین
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دیدم یکی دارد به یکی  !دانم یخ را شکاندمنمی !این سرمای زمستان در برف آمدمشدم نیم ساعت در 
خود گفتم بی !گویم دیشب آمدیم آب نبود رفتیم سر حوض یخ را شکاندیم برای نماز شبمیدیگر 

گفتن ندارد، آدم  .رسدهم خوابت از دستت رفت و هم نمازت به جایی نمی ،خوابیدی بدبختمیکردی 
دم آمگر توفیقی را که خدا به  .خواهد بگویدرا می زیچی ، چهگفتن ندارد ؟بگویدچه آن و بیاید به این 

 ز بدهد؟جوری ُپدهد آدم باید اینمی
نیست، آن  یش اینجاجااین ﴾11 ،﴿الضحىگویند آقا شوند میر چی میه

در انسان حالت مسکنت ایجاد کند، انسان باید این جا نیست، برای آنجایی است که قضیه برای این
نه اینکه بگویند نگاه کن ببین این از پانزده سالگی  ،ها را بیان کند برای افراد، مردم را امیدوار کندنعمت

کار ما چ !خواندیمما یکی در میان  !واندیمما از سی سالگی هم نخ !ما نخواندیمو خواند نماز شب 
ای است که انسان باید متوجه باشد که قضیه و این مسأله مسأله !چقدر ایشان موفق است !کردیم

  ...رود آنی که یک عمر این کار را انجام داده حاال که دارد از این دنیا میکس آن .چیست
خواستند از دنیا بروند که ایشان میوقتی ـ رحمت اهلل علیه ـ کنند مرحوم آقای بروجردینقل می

دیگر بیا و  .داند دیگر آخر خط استیعنی انسان می ،خیلی ناراحت بودند خب دیگر قضیه جدی است
 ،طاق نصرت ببندید ،ها را ببندیدکوچه بدهید حضرت آیت اهلل آمدند، خیابان ،هابروها و سالم صلوات

آید یک خط بین انسان و بین تمام تعلقات وقتی جناب ملک الموت می .گل بیاورید، دیگر اینها تمام شد
شنود، انسان نمیهم متری ده سانتیاز  و راکشد به طوری که صدای او همه کثرات و همه مربوطین می

 .دیگر قضیه جدی استگوید نه دیگر مسأله جدی است، قضیه آنجا آدم می .ماندهیچ دیگر نمی
 ؟دگفتند چرا ناراحتیگویند ایشان خالصه خیلی ناراحت بود و دیگران هی میمی

گوید و درست و راست هم می .در دست ندارمروم و هیچ چیزی من دارم می :گویندایشان می
مازهایی که نهمه گوید هیچی در دست ندارم نمازی که خواندم اگر بیایند بگویند این می ،گویدهم می

 هرفتی خواندی، نماز جماعت خواندی اینها در رفتنش، در اینها یک چیزهای دیگر هم دخالت داشت چ
آقا مسجد اعظم مملو از جمعیت است، از شهرها  ،داردجواب خدا را بدهم؟ آنها دیگر شوخی برنمی

شهرها، آن موقع حال آدم با که شما را زیارت کنند، از شهرها آمدند شما را ببینند، از آمدند برای این
از کجا انسان  ؟بینی پنج تا فقط دورت هستند یکی است؟ از کجاحالی که بروید مسجد اعظم می

 تواند بفهمد؟تواند این مطلب را به دست بیاورد که حالش یکی است؟ از کجا میمی
وز با یک اشتیاق دیگر گویند امرمی ،دانندند آنها میاهنشست طرفو آن طرفای که اینآن مالئکه

سی مسلم بن عقیل مسلم یک وقت حضرت  .خیابان رفته تویجمعیت را نگاه کن  ها! رویداری می
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خواندند یک دفعه برگشت دید یک نفر است وقتی که نماز تمام شد آن هزار نفر پشت سرش نماز می
 طوری هستند.اینطوری هستند. این مردم این مردم این ،یک نفر هم رفت، یک نفر هم رفت

کردند آقا سید محسن فقط به فکر میتاکید به من ـ رضوان اهلل علیه ـ چقدر این مرحوم آقا 
نگاه به حال خودت بکن  ،کنندنگاه نکن ببین یک روز افراد اقبال می !کنیخودت باش ببین چه کار می

یشان و بعد از حیات ایشان تجربه و ببین این اقبال یک روز ادبار هم دارد و من این را در زمان حیات ا
ُ .کردم ُدُ ص  به وجود خودم، به تمام  ،، بنده به چشم خودمهیعلُاهللُرضوانوُُهیعلُاهللُةرمحُیوالدُواهللُق 

 !کردند دیدم، دیدم آقاشراشر وجود خودم این نصیحت ایشان را که متوالیا در طول حیاتشان به بنده می
یعنی با  .بگویم هدیگر چ ،لمس کردم، شهود کردم، وجدان کردمحس کردم، مس کردم،  ،رسیدم ،دیدم

کردیم، ما در تصّورمان چه شتباه میکردیم، ما اتمام وجودم دیدم حق با آنها بود، ما عوضی فکر می
 .مسائلی بود

سی و پنج  ،بودند ، چهل سال با ما رفیقبودند شود فالن کس، سی سال با ما رفیقعجب مگر می
ر با هم بودیم، گردش با ضسفر با هم بودیم، ح ،پنج سالگی با ما رفیق بودنداز بعضی از اینها حتی  ،سال

 يُكن لمکأن ، آقا گذاشتند کنار چنانآن ...دانم در تمام مسائل در تمام جلسات، بیا و بروهم بودیم، نمی
سراپا تقصیر خالصه عبد چنین آدمی در دنیا نبود، یک شخصی به نام این سید اصال یک هم! مذُكورًا َشيئًا

خدا پدرشان را  .م به این اسم و شناسنامه اصال وجود خارجی نداشت و تا االن هم همین استآث
درست ]تفکر[ این  ،ها نبودندکنم، اگر اینبدهد، واقعا دعا می آنها خواهند بهمی هبیامرزد، خدا هر چ

ها توانستند آن افکار ما را تصحیح کنند، ها توانستند این را درستش کنند، همان آنود، همان آنبشو نب
ها بار به من هی همان حرکات، همان سکنات و همان برخوردها توانست ما را به آنچه که پدرمان ده

 هواقعا خدا هر چ ،خدا پدرشان را بیامرزد ،شدم اینها ما را به آنجا رساندندگفت و من متوجه نمی
 .کنمجدا عرض می ،چه اشکال دارد ،بدهد ما که بخیل نیستیم آنها خواهند بهمی

ای ندارد، صد جلسه یک چیزها هست آدم خودش باید برسد، شما صد تا کتاب بخوانید فایده
رسید، آن به عمقش برسید، به آن نکته ب ،هرانی بیایید فایده ندارد، خودتان باید برسیدطپای صحبت این 

 .کننده استکننده است، دیگر االن برای من تعیینتان مفید خواهد بود یعنی آن دیگر تعیینبرایآن وقت 
سر خودش را جلوی من ببرد  ،د دیگر فایده نداردّررا جلوی من بُبخودش حاال طرف بیاید سر 

درک بکنیم کردیم، االن دیگر  ی که بایدچیز نآی که ما باید بفهمیم فهمیدیم، چیز دیگر فایده ندارد. آن
از آن موقع  ،فهمم یعنی خب حداقل بهتر از آن موقع حاال نگویم خوبمطالب مرحوم آقا را خوب می

کردند، کردند، گاهی نصیحتی میهایی که میفرمودند، صحبتنشینم مطالبی را که میمی ،فهممبهتر می
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کنم، با یک حال و ، با یک دید دیگر نگاه میجاتشان هستمطالبی که در کتابهایشان هست در نوشته
 .کنمهوای دیگری با آن مطالب برخورد می

هزار دفعه  ،خواندیمآن موقع سی سال پیش مطالب را میفهمم، االن روش ائمه را بهتر می
ی که االن چیز رفتیم، ولی اینهم می را منبرش ،دادیمراجع به آن درس هم می ،کردیمصحبت هم می

توانم تا حدودی برای منین را بعد از پیغمبر میؤلمامیرأفهمم یک چیز دیگر است، االن حال و هوای می
توانم برای امام رضا اینها را می ، امام سجاد،خودم ترسیم کنم، حال و هوای امام حسن، امام حسین

ند، با افراد، با این اجتماع، با این بیا بروها، با این افرادی که خودم ترسیم کنم اینها در چه فضائی بود
 ، با آنها رفاقت داشتند.با آنها ،رفاقت داشتند

قبل از  ،حضرت زهرا سالم اهلل علیها رفتند، باخیابان میدر بعد از پیغمبر  أمیرالمومنینیک روز 
آدم  است! ها! دنیا این ستببینید دنیا چی ،أمیرالمومنینیکی از رفقای خود  .رفتندداشتند می ،شهادتشان

شصت سالگی و هفتاد سالگی در همان بیست سی  ،چقدر خوب است دنیا را زود بفهمد نه بگذارد پنجاه
تواند استفاده کند خیلی می ،سالگی بفهمد که قضیه دنیا چیست، مسائل دنیا را همان بیست سالگی بفهمد

گفتند فهمیدم آن موقع که آقا میوقت گذشته است، نمی]ولی[ همد فبله دیگر می ،شصت سال دیگرتا 
 حاال بگذریم ،کرد دیگرنکن، آن موقع خیلی مسأله فرق میچیز خیلی  ،که آقا به کار خودت برس

 !حوصله برگرداندن نوار را ندارم
 طرفسرش را کرد آنها رفتند، دیدند یکی از آن رفیقداشتند از خیابان می أمیرالمومنینخالصه  

خیابانهای شصت متری و هفتاد متری االن  ،آنجا هم که خیابان آن موقع مدینه بود و و سالم نکرد و رفت
این که رفیقت  !یا علی :حضرت زهرا گفتند .سالم نکرد ،نبود، خیابان چهار متر بود پنج متر بیشتر نبود

االن  من ـ به قول من دم این گرم تازه ـ بیامرزد خدا پدر این را :بود، چرا سالم نکرد؟ حضرت فرمودند
این  .رفت طرف ودهد حاال این که دیگر سرش را کرد آنجواب من را نمیکنم رفیقم سالم می به

در  فمتصردانم که نمیکه خاتم االوصیاءش بود، اینکه وصّی پیغمبرش بود، اینبود، این أمیرالمومنین
وقت این دنیا دیگر چه دادند، آنکه جواب سالمش را نمی ،ملک و ملکوت عالم بود با او چه کردند

 ،خواهم صد سال نباشدمی ؟جا برسد چه ارزشی داردارزشی دارد؟ این رفاقتی که یک روز به این
ای دارد؟ که آن هاین رفاقت غیر از دردسر چه ارزشی دارد برای آدم، چه ثمر ،خواهم صد سال نباشدمی

 ...است با آن همه مسائل، با آن همه مطالب، با آن همه قضایا، با آن چیزهایی که أمیرالمومنین
 ،تان دیدیدپیرا خودتان با چشمنود زخم احد را ای بی ،یددیدتان میخودتان با چشم !پیرابی 

وارد شود، کدامتان  أمیرالمومنینجوری شد؟ کدامتان؟ که نود زخم در یک جنگ بر کدامتان این
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 بعد از چند روز آمدند.و که گذاشتند در رفتند  ]اولی و دومی[ آنها ؟جوری شداین
 .مدعی اسالم شدند باید بیایی با ما بیعت کنی !وا اسالما :حاال جالب است همانها آمدند گفتند

اندازند که نود تا زخم خورده طناب میی کس آن ؟گرددگوید خدایا روزگار بر چه منوالی دارد میآدم می
من به گوید و میآمده اینجا نشسته  ،ی که چند روز گذاشته در رفتهکس گردنش بلند شو بیا بیعت کن، آن

این چه  ؟این چه حسابی است ؟این چه منطقی است ؟جای پیغمبر نشستم، این چه قانونی است
 ای است، توجه کردید؟مسأله

این مطالبی را که  ...،کنند کهروند احساس میاص، این بزرگان وقتی دارند میاین افراد این اشخ
یعنی اصال  ها! کنم اینها مطالب حیاتی سلوک استها تاکید میاین شب هاآن من خیلی دارم روی

ی که کس شما یک نماز شب بخوان با این حال از هزار سال نماز شب آن .سلوک بر این اساس است
جوری با این یک نماز شب این .پانزده سالگی تا حاال هر کسی نخوانده از او جلوتر هستیگفت از ده می

نویسند، با این حال اگر باشی، با این اگر با این حال خوابت هم برد نماز شب را به پایت می .حال
ال هر حا .برددهد، این جلو میوضعیت باشی، با این موقعیت، این مهم است، این انسان را حرکت می

خواهی خواهی یک وقت نخوان، میخواهی شما نماز بخوان، میکه در این قالب جا بگیرد حاال می هچ
، نماز قضا شود ؟چه اشکال دارد ،قضا بشود ،خوابت برده گیخستاز یک وقت  ،یک وقت بلند شوی

نویسند بلکه ثواب گناه نمی وت نه تنها برای .شودنماز قضا می ،شودخب چرا می ؟نباید بشود ،قضا شود
 .نویسند چون حالت این استهم می

السالم کسی که تمام عمرش را شب تا صبح مگر ما نداریم، مگر ما نداریم روایت از امام علیه
بین رکن و مقام فالن باشد بمیرد  ،داده باشدانجام دانم هزار حج بیدار باشد، روز تا شب روزه باشد، نمی

چیست؟  ، اینافتدوالیت ما را نداشته باشد با رو به آتش جهنم میولی بکند،  چه بکند انفاق مروة وصفا 
آن حج نیست، آن  ؟چه حجی است که باید بدون پیروی از علی آن حج صورت بگیرد این همین است.

ن آباید  السالمعلیه ای است که بدون والیت علیآن چه روزه .گویندنمیآن حج به گردشگری است، 
آن چه نمازی  .ی استرسنگدانم چی چی است، گآن روزه نیست، آن رژیم است نمی ؟انجام شودروزه 

آن دیگر نماز نیست، آن نرمش و ورزش است،  ؟شودانجام می السالمهیعلاست که بدون والیت علی 
 .نیست دیگر اسمش نماز نیست، اسمش اطاعت نیست، اسمش عبودیت
بودن، در تحت والیت علی السالم هیعلاطاعت و عبودیت و بندگی یعنی در تحت والیت علی 

اش را به دست والیت علی بسپارد و حرکت کردن، انسان نفس و جان و تمام شراشر وجودیالسالم هیعل
ث وقت است که مشمول روایت این حدیآن ،او را صاحب اختیار خودش قرار بدهد و تسلیم اراده باشد
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ُشود که حضرت فرمودندپیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می اِئمُ ُِمنُُْکمُْ: یُص  ُل  هُ ُس  ُُاِمهُِِصیُِمنُُْل  ُإاِلَّ
ُُاْْل وعُ  أ ُو  ُالظَّم  مو  ائِمُ ُِمنُُْک  یُق  ُل  هُ ُس  ُُاِمهُِِقیُِمنُُْل  رُ ُإاِلَّ ه  ن اُوُ ُالسَّ 1ُم.هُِارُِفطُ اُُِوُ ُاسُِیُ کاال ُُمُ ونُ ُذابَُّح ُُ.ءاْلع 

برند فقط تشنگی و گرسنگی و خستگی ای که از این روزه میدارانی که نتیجه و ثمرهروزهچه بسا 
است  آلودگی و خستگیشان فقط بیداری و خواباست و چه بسا افرادی که شب تا صبح بیدارند و ثمره

خوشا به حال آن خواب زیرکان، آنهایی که زیرک  ،حبذا .یک سانت باال نرفتند، یک میل حرکت نکردند
گیرند ولی به جای روزه یعنی در جای خودش روزه ، روزه نمیافطارهمُو .زیرکان ،هستند، رندها

غذا یعنی اینها هستند که در  وُافطارهم گیرند،خود نمیطوری بیهمین گیرند نه اینکه روزه نگیرند،نمی
اش نفس ندیند است با این ِری که ِرکس ند است، آنی که ِرکس آن .هر حالی در حال حرکت هستند

چرا؟ چون رند  .خوردرود، غذا میکند باال میرود، حرکت میباال می خوابدرود، میباال می کشدمی
کند، حال خودش را در یک حالی قرار داده که کار می هداند دارد چچون میاست، چون زرنگ است، 

شود هر کاری بکند در تحت عبودیت خدا و در تحت اطاعت از وصی رسول خدا قرار دارد. این می
 شود آن کسی که در حال حرکت است.؟ این میهچ

نه اینکه دهد خب حاال اگر ما آمدیم این کار را انجام دادیم، تمام است خب خدا هم اجر ما را می
مه اینها به ه ،ندهد، یک شخصی فرض کنید که در تمام مدت عمرش اهل خالف نبوده، اهل صدق بوده

من آمدم با این نمازهایی که خواندم،  !گوید خدایاگوید میجای خود محفوظ، ولی وقتی که دارد می
طاعت از دستورات تو هایی که گرفتم، با حجی که انجام دادم با ااول وقت و خودت هم گفتی با روزه

خواهی اینها را به حساب بیاوری ما هم خدا گوید خیلی خب اگر میخدا می .جوری آمدمکردم این
خودت و بقیه  برایما بوده و چقدرش  برایاندازیم ببینیم چقدرش هستیم ما هم یکی یکی چرتکه می

وید هر هر هر شروع کرد این گکنند مییک دفعه مثل آن گونی برنجی که ته آن را سوراخ می .بوده
ها ریخت، این هم دستش گرفته این برنج بیست کیلویی شد نوزده کیلو، آخرش هم فقط همان برنج

تو را مورد رحمت  ما گفت خیلی خب حاال تشریف بیاورید آنجا ؟شد هخدایا چ .گونی دستش بود
و شانه نکش، ما بنده خوبی بودیم، دهیم ولی خواستیم بهت بفهمانیم بابا برای ما شاخ خودمان قرار می

دهیم متناسب با حال و هوای می وت بریم، اما مقامی هم که بهدر جهنم نمی دادیم، ها و اینها را انجامنماز
 خودت است.

گوید خدایا اصال می هست، که هزند بر هر چگوید؟ عارف یک دفعه یک پا میمی هاما عارف چ

                                           
 .141غة، حکمت البال نهجـ 1
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 هاست، ما اصال از اول یک چک سفید امضا دادیم به تو هر چخر ما از کرگی دم نداشت خوب 
هر صحبتی خودت،  برایرفتار ما  ،خودت، برای خودت بنویس برایخواهی در آن بنویس، اعمال ما می
خودت، حج که رفتیم  برایخودت، برای مردم حرف زدیم  برایکتاب نوشتیم  ،خودت برایکردیم که 

؟ یک هخودت، من انجام ندادم، غیر از این چ برایش اهص تمام، همهیچ عمل نداریم خال ،خودت برای
خودت، ما اصال وجودی نداشتیم تا اینکه  برایکنیم خدایا وجودمان هم اصال چک دیگر هم امضا می

 .مان را به حساب تو بیاوریمبخواهیم براساس آن وجود کارهای
کنند خب آدم را وقتی که بیهوش می .یک چیز جالب، االن یادم آمد جالب است، مثال بدی نیست

همین مثال ) ،کند ]چیزی احساس[فهمد آن که هیچ، اصال درکی ندارد که بخواهد آدم اصال هیچی نمی
فهمد، خب این که کنند آدم اصال هیچی نمیهوش مییک وقت آدم را بی (بدی نیست که برای رفقا بزنم

با مرده که تفاوتی ندارد، یک بدن یک جسدی است که افتاده و بعد هم نه طور نیست، اینکه اصال این
حس یک وقت آدم را بی .کار نداریمرا ندارد این ]اختیار[ ادراک دارد و نه شعور دارد و هیچ از خودش 

ولی  ،کندفهمد منتهی درد را حس نمیآدم میرا حسی این بی... حسی دندان و لثه وبیمثل کنند، می
 زند بهدست می دارد دکتر دندان یا مثال بهزند داند که این برای خودش است دست میباالخره می

  !این هم نه .ولی احساس را دارد ،حس استبی ،فهمدانسان می ،دندان
داند که یعنی انسان می ،حس استداند بیبه نحوی که آدم می کنندحس مییک وقت آدم را بی

حسی ندارد، این یک بی را که این عضو ارتباط داردولی اصال احساس این ،این عضو مربوط به او است
، هوش نکردندشد خب ما را تقریبا بیعمل در این کسالتی که برای ما پیش آمد و خالصه منجر به  .است
گفت آقای  ـ حفظش کند خداـ حس شدیم آن پزشک حس بودیم، وقتی که بیما بیز کمر ا بلکه

که حاال احساس  حس شده؟ گفتم قربان بنده اصال احساس ندارمکنید پایتان بیطهرانی شما احساس می
 .زدم به پایم هر دو را یک احساس داشتمزدم به آن تخت و دست میواقعا وقتی دست می ...کنم پایم

بینم دیگر، هم دانم این پایم است خب میهستم در عینی که می]کمر[ یعنی انگار من فقط تا اینجا 
سان آن کند که اصال انحس میبینم این پایم است و هم انگار نه انگار، یعنی یک نحوی انسان را بیمی

یعنی هم  .مثال خوبی است ،کنند ببینید مثالطوری نگاه میعرفا این .بیندتکه را دیگر از خود نمی
دهند خب اینها نمازی که کنند خدا اینها را خلق کرده به این دنیا آورده، نمازی که انجام میاحساس می

ند تا اینکه بخواهد بگوید خدایا من این نماز را کخوانند، ولی اصال احساس وجودی نمیمیدارند 
گوید من اصال گوید توفیق را تو دادی، عنایت را تو کردی، میخواندم گرچه تو توفیقش را دادی، می

شود؟ این دیگر چه قسمی خوانم، آن دیگر چطوری میندارم کسی هستم تا اینکه دارم نماز می یاحساس
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 .است عارف و ولی خدا اینشود؟ می
 تسحجوری باشی، بیگوید باید ایندهد میامام سجاد این را دارد به ما دراین فقرات یاد می

فشار بدهی انگار داری و دست بزنی  هبینی، هر چولی پا را از خود نمی ،هست تیپاکه دانی کنند میمی
که آهن بود، فلز بود،  کرد که من االن این تختیزنی، یعنی هیچ برای من فرق نمیبه چوب دست می

کردم همین احساس کردم این چوب است احساس میزدم خب یک احساس میچوب بود وقتی که می
رفت  ،ق شدّلعبود همه متعلق  هرفت خالص شد، هر چ ،پای خود من است هیچی نیست، هیچ وجودی

شما کارتان را بکنید بنده در  :گفتم ؟خندیچرا می :ام گرفت، گفتبعد خنده درست شد؟ .پی کارش
  .خندیدم به یک چیزهاییکردم و میفکر می ،خندیدممی شتمافکار خودم هستم دا

تواند با خدا غیر از این صحبت کند، این است که با این کیفیت آن وقت انسان دیگر نمی
فرماید که در آن فقره عبانیه میدر مناجات ش أمیرالمومنینچند شب پیش عرض کردیم وقتی  .تواندنمی

ُُْیإهلُِچیست  ْعِصُُِلُُنُْکُ یُ َل  ْنُم  ُبِِهُع  ْنت ِقل  أ  ْوٌلُف  ُیح  ، من حولی ندارم، قدرتی ندارم که بیایم از معصیت تو تک 
ُُإالُِفُخواهم گناه بکنم، مگر در وقتی که که میمنتقل بشوم و رو برگردانم و منصرف شوم در وقتی ْقت  و 

ْظت نُِیأُ  بَّتُیق  ح  ُلِم  کار  هچ ها! که به خاطر محبت خودت نسبت به من مرا متوجه کردی،، مگر در وقتیک 
کنی، داری خالف خالف میکنی داری میدهی داری گناه کار داری االن انجام می هچ ؟کنیداری می
دفعه من آوری، یکمی دردفعه زنگ را به صدا یک ،به خاطر آن محبتی که تو به من داری ؟دهیانجام می

 کنم.توبه توانم از گناه برگردم و کنی، من فقط آن موقع میرا متنبه می
گوید خدایا گناه هم که نکردم تو کردی، اگر خدا زنگ را به صدا پس بنابراین عارف می

این دروغ را  ،غش در معامله را کرده بودیمآن کار را کرده بودیم،  خب ؟کردمکار میآورد خب چدرنمی
این ظواهر دنیا ما  .جا مرتکب شده بودیماین خالف را در اینی را کرده بودیم، اناین الپوشگفته بودیم، 

درستش فردا حاال  !ای نیستخب حاال مسأله :پوشاندیمگرفت میگرفت، این قضایا ما را میرا می
  .زدیم برودمیو  !کنیممی فردا درستش :پایینانداختیم سرمان را می !کنیممی

خواهد به واسطه این کدورتی که به واسطه گناه در آید و نمیولی وقتی که آن محبت تو به ما می
تو را از  ،کنی؟ کدورتکار داری می هچگوید: و میآید دفعه مییک ،از تو دور بشویمبه وجود آمده  ما

 دفعهکنی؟ یککار می هچ ،شود که از من دور شویکند، این کدورت گناه باعث میمن دور می
کنیم و آن کنی استغفار میکار میچ ،ببخش ما را ،کنیمخدایا توبه می !استغفراهلل !عجبگوییم: می

 شود.کدورت متوجه نمی
تو داری  ،کنیمگناه نمیهنری هم نکردیم که چنان آنفرماید ما میالسالم علیهپس امام سجاد 
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روی این حساب اولیاء الهی و عرفا آمدند راه را  .کنیمی]منصرف[ دهی، تو داری این مسأله را انجام می
میانبر  دآمدن ،کنیمرا عرض می توفیق پیدا بکنیم کیفیت میانبر هلل در مجلس بعدءاشامیانبر کردند، حاال ان

ها بخواهیم حرکت بکنیم که ما از راه ظاهر، از راه تکلیف، از راه احکام و اینبه جای این ،کردند
 ،دفعه آمدند میانبر کردند، گفتند با آن حقیقت وجودی خودت حرکت کن، نه با تکالیف، نه با احکامیک

س، برو سراغ خود نفس، از همان دهی و از آنها مدد بگیر برای دگرگونی نفنه با اعمالی که انجام می
آن را بگذار کنار و بیا. دیگر نیاز نیست به اینکه هی به خودت  تعالُوُنفسکُدعاول، او را بگذار کنار، 

بدهم بلکه این بخل از بین برود ]پول[ که فرض کنید که به فقیر فشار بیاوری که من راست بگویم، یا این
با  ،وقتی خودت را کنار گذاشتی .مسائل دیگرراجع به بیاید، یا مثال ]جود[ و به جایش آن صفت 

 .رودمیکنار خودت همه چیز هم 
ــام انب   ــه ن ــد جمل ــام احم ــتین  اس

 
ـ   دیکه صد آچون   1ماسـت  شینود هـم پ

بندد و با او کند؟ رخت برمیکار می هکه آن حقیقت را انسان بگیرد دیگر آن آثار همه چقتیو 
 رود.می

 
 عمـر  دیمجلس تمام گشت و به آخر رس

 
 

ـ امانـده  ما همچنان در اول وصف تـو   2می

 

هلل در شب ءاشاکه خب البته ان.جا دارد هم باز هر چه راجع به این فقرات بخواهیم صحبت بکنیم 
 آینده اگر توفیق پیدا بکنیم راجع به تتمه این مطالبی خدمت دوستان عرض خواهد شد.

 
ُُممدُوُآلُُممداللهمُصّلُعّلُ

                                           
 ، دفتر اول.مثنوی معنویـ 1
 ـ گلستان سعدی.2


