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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ب» قضیُبِفُ نُِه  دَّ ُت ص  ُو  فُلِک  ُبِع  َّ ّل  به خدا الم الّس علیه امامـ حال که وضع من چنین است  ؛ِوکُ ع 
حال که  ؛ک همچنین اوضاعی را دارمیک همچنین حالی را دارم و ی وقتی من واقعًاـ دارد که عرضه می

بچنین است  ُضیُبِفُ نُِه   من که همین هستم، من «.پس حاال تو بیا و با فضل خودت با من برخورد کن ،لِک 
ت که چیزی از خود ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من که از خود هستی ندارم، من که از خود هّم

 .همه چیز من تو بودی و تو هستی و تو خواهی بود ای ندارم،ارم، من که از خود مایهند
 ،چون با شیء ناتوان و ضعیف و هیچ ؛و برخورد کنپس بنابراین بیا با فضل خودت با من رفتار 

با یک همچنین موجودی به  ،وجودی ندارد تا اینکه ارائه بدهد ،ی که از خود چیزی نداردئآن شیو 
این ماحصل ؛ و عظمت تو به دور است و از شأن کبریائیت ختی و درشتی برخورد کردن نارواستس

 الم است.الّس سجاد علیه حال امام عرِض
تفاوت بین دیدگاه علمای ظاهر و علمای باطن در چه  که عرض شد خدمت رفقا و دوستان

همه اهل گناه و که ند کار داریم، آناحاال ما به آنهایی که اهل صالحـ عالم ظاهر  .هست ایمسئلهو نقطه 
 ،کندمردم را هدایت می عالم ظاهری کهـ  صحبتی نیست و اصاًل بحثراجع به او جور کار است دیگر 

ل وقت گوید، نمازهایش را اّوکند، خودش هم اهل صدق است دروغ نمیارشاد میکند، داللت می
تکالیف را ن محسنات و مسائل و یاخالقی و ااین صفات  ،کندخواند، با مردم به انصاف رفتار میمی

تا باطن تودرتو دارد و ه صحبت به آن عالم ظاهری که هزاردهد، صحبت در این موقعیت است نانجام می
ت دیگری خود در درون شود و با کیفّیپوشاند و با مردم به شکل دیگری ظاهر میبا هزار الیه خود را می

مطالبی فرمودند در کتبشان هم ذکر  برد و خالصه آنچه را که بزرگان راجع به این مطلبخود به سر می
بنده ملکوت  اسرارل جلد اّوتا حدودی هم در  الع دارند؛رفقا اّطهم آوردند و خصوصیات آنها را  کردند

الم که بسیار الّس عسکری علیه حسن ، به خصوص آن روایت از امامماهذکر کرد مسئله نیراجع به ا
و با وجود یک همچنین مطالبی که از ائمه به دست ما رسیده و بزرگان در اختیار ما  1روایت عجیبی است

                                           
نُ» :033الّسالم، ص ؛ تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه854، ص 2، ج احتجاج. 1 قهاءُکفأّماُم  ُِمنُالف  صائنًاُان 

طیلن ْفِسهُحافًِظاُلِد ُم  واه  ُه  الًِفاُعّل  واِمُأنُینِهُُم  ُفلِلع  واله   (871، ص 2، ج ملکوت اسرار) «.قلِّدوهیًعاُألمِرُم 



 2 ( قم مقدسه1416رمضان  14)شب  8/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

 .شود تلقی کرد، حواسمان جمع باشدگذاشتند دیگر ما را یک عامی نمی
به گوشش نرسیده باشد، واقعیت  مسئلهگویند که مطلب در اختیارش نباشد، عامی به کسی می

شاعات، با حرف این و آن و إ افکار خودش، با شایعات، با تبلیغات، با برای او منتشر نشده باشد و با
 کیو  یک مطلب را انتخاب کند، یک راه ،مجله و روزنامه و تلویزیون و رادیو و از این چیزها پوستر و

که  گویندمیی عاماین را  قدرت ادراک و درک تشخیص از او سلب شده باشد و را انتخاب کند یزیچ
اگر قرار بر این  ولی .باشدمی مستضعفین و اینها ءجز وندارد  معذور است و خالصه کسی هم کارش

تواند سرش را در برف باشد که مطلب را انسان بتواند پیگیری بکند و نکند، سرش را در برف نکند، می
 ن مقدار خدادادی و به همان سرمایۀتواند به همامی ،تواند به دنبال حقیقت برودنکند و بکند، می

به ! ها گوینددیگر به این شخص عامی نمی ،و نکندـ ای در هر مرتبه ـ خدادادی از او استمداد بطلبد
 !به همان مقدار همان مقدار،

فالنی یک  گویندآقا می .حرفی زد کیشخصی راجع به آمده بود  من شیپ یک وقت یکی
 ظاهرًا :دفعه یک فکری کرد گفتحاال تو قبول کردی و پذیرفتی؟ یک :گفتم .همچنین کاری کرده بود

اگر یک همچنین حرفی را  :گفتم .ه نشودتوّج اشمسئلهو شخصی نبوده که به مطلب که شخص ناقل 
ب ُخ :گفتم کردم!رفتم تحقیق می، مینه :فکر کرد و گفت !کردی؟آمد بگوید قبول میراجع به زنت می

اگر یک همچنین  .گیردآدم را میچ اینجا خدا ُمهان! چرا راجع به رفیقت نرفتی این تحقیق را بکنی؟ 
آن بستگان و آدم بزنند، راجع به  ۀند، یک همچنین حرفی را راجع به بّچحرفی راجع به زن آدم بزن

 و کنیممی[ اعتنا]ما به همان مقدار نسبت به آن  آیا ،باط دارند نزدیک هستند بزنندبا انسان ارتکسانی که 
 ؟که روی صحبتی که انسان راجع به شخص دیگری بشنود یک فرد دیگری بشنود کنیمباز میحساب 

نه تفاوت  بینیممی ،رب بشنودُقُبعد و بر حسب آن مراتب دیگر، چه کسی  ،چه غریبه حاال چه رفیق
جز ید؟ اهآورداز کجا  کنید این اختالف راب این اختالفی که االن شما در وجود خود حس میُخ .کندمی

ه زئعنوان یک حقیقت ماوجود شما به این است که این یک پدیده خدادادی و الهی است که خداوند در
را قبول  یبین حق و باطل قرار داده، بین صدق و کذب قرار داده که هر حرفی را نپذیرید و هر مطلب

ذاشته؟ گ هب این را کمطلب و بیانی قدم پیش نگذارید. ُخندهید و به هر  فرا و به هر سخنی گوش نکنید
 گیرد.ما را میشخدا گذاشته، همین مقدار مچ 

چرا  مسئله فالن در ،یرأدر فالن انتخاب، در فالن  ه،یاست پس در فالن قض طورنیا که حاال
 نیا مگر حتمًا ؟ینکردچرا استفاده  .ماندیآدم م ؟یاستفاده نکرد اتیو خداداد یاله ۀدیپد نیشما از ا

 اندازه به کسهر ،نه]اظهار نظر کند؟[  دیایب هیقض کینسبت به  نکهیمجتهد باشد تا ا دیشخص با
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همه مجتهد  که ستیالزم ن ـ !شود؟یم دایپ کجا مجتهد ـ باشند هدمجت همه که ستیالزم ن ،خودش
که همه عارف باهلل باشند،  ستیالزم ن ـ ظاهر مال نهایا حاال ـ باشند لسوفیف مهکه ه ستیباشند، الزم ن

تفاوت  یلیخ میاثر بده بیترت آن به اگر مقدار همان به داده ما بهرا که خدا  آنچه! نه آقاجان ... نکهیتا ا
و مسائل  یاجتماع مسائل و مردم با ارتباطمان رتمان،یبص ،ماننشیب مان،یوضعمان، زندگ کندیم

خدا از ما  ،نه شتریب که خدا به ما داده یهمان مقدار به ؛...مسائل و احکام و یفیو مسائل تکل یشخص
 .مقدار هر به ﴾682﴿البقرة،...:خواهدینم شتریب

به کار  راآن الهی و قدرت خدادادی اگر  قوا و قدرت و استعداد و آن پدیدۀ بله انسان با همان
و به همان مقدار به او درجه  کند هیچ اشکال ندارد، سر سوزنی اشکال ندارد ببندد و در نتیجه اشتباه

هلل رسیدیم و توفیق پیدا کردم در این ءاشاندهند که حاال اگر إد و موقعیت میدهندهند و مقام میمی
ی است بسیار مهّم لۀئیک مسکه « فعلی و فاعلی بحسن و قُح» مسئلهقضیه، فقرات آتی راجع به این 

ه تر است، توّججایش همین فقرات پایین قًافادیدم اّتکردم مینیم، من االن نگاه کهلل صحبت میءاشانإ
 کردید!

و  ادراک داده و قدرت تشخیص داده به همان میزانی که و نسبت به انسان به همان مقدار خدا
صرف تواند بهو انسان نمیمسئولیت بار کرده است نسبت به انسان به همان میزان هم  ،قدرت فهم داده

 نیست که نیست، مگر حتمًا عمامه ،نه !کردم ،پس حاال هر کاری کردم ،من که عمامه سرم نیست اینکه
مگر ! باشدباید اهل علم  مگر حتمًا !عمامه و عبا و قبا داشته باشد خواهد کاری بکند بایدکسی که می

 فطرت و وجدان و مغز که در عمامه عقل والع باشد؟ نخیر، باید اهل اّط مجتهد باشد، مگر حتمًا باید
 ه کردید!اگر باشد! توّج! نیست، اگر باشد زیر عمامه است نه در خود عمامه

اندازد دوباره دوشش می رویعبا را  ،داردبعد عمامه را برمی گذاردمیسرش انسان عمامه نه، 
طبابت و پزشکی که در لباس سفید  الع و اشتغالاّط .فَرمثل سایر ِح مثل سایر چیزهای دیگر داردبرمی

کسی این را هر ،دیگر پوشیدخرید و میروید از بازار میمی ،کتان استو  1متقالنیست، آن لباس سفید 
به جای سردرد قرص آپاندیس بدهد  مثاًلو سواد باشد چه بی حاال ،کنید دکتر استشما خیال میبپوشد 

 .دارندپوشند، لباسی که برمیدرد و دل مردم برسد. این لباسی که می به داد وسواد داشته باشد و یا اینکه 
افراد است و همان عقل استعدادی  ن است آن همان چیزی است که در همۀکه در وجود انسا ]چیزی[ آن

 ا میزان برای تکلیف قرار داده، در همۀهمان را خد ،که قابل برای رشد و تربیت و رسیدن به فعلیت است
 رسد.انسان به آن مقدار می افراد بر حسب مراتب خودشان به هر مقداری که تبعًا

                                           
 از آن است. ترفیکرباس اما ظر هیشب بافندیکه از نخ م یدیسف ۀمتقال: پارچ ،نیمع لغت فرهنگ .1
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که با او است از کسی بیشتر خیلی  ،تاز شخصی که نزدیک به اوسانسان توقع طبیعی است که 
، ، رمز و راز انسانّر انسانر و ِسَس ،از مطالب انسان است فاصله دارد، آن شخصی که نزدیک به انسان

اخذه ؤن جهت بیشتر مورد مداند که چه باید بکند و به همیمیالع دارد، بیشتر بیشتر اّطمطالب و اینها 
ُ .شودمی واقع الع مطالب باال اّطو سّر  سر و چون مقربین بیشتر از ؛نیبرُ قَُالمُ ُئاتیسُبرارالََُُحَسنات 

و حو دیگری نند، لذا توقع محبوب و توقع پروردگار از آنها بهاهرسیدرمز و راز آن عوالم بیشتر به  دارند،
 .عاِلم، عالم ظاهر نیابه شکل دیگری است. 

کند، جور را جور دیگری بررسی می مسئله آن اصاًل ،الهی عالم باطن یعنی عارف باهلل و ولّی
ما عمر دادی دستت درد نکند، به  خدایا به :گویدمی]ظاهر[ این عالم  .کندنگاه می مسئلهاین به دیگری 

خالصه این وسائل و  ،آوریمجا میسجده شکر ب ما قدرت داد خیلی ممنون هستیم، به ما استعداد دادی
خیلی از تو ممنون و متشکر هستیم و ما هم در  یضیات برای رشد و کمال را در اختیار قرار دادتمق

 ونماز خواندیم، روزه گرفتیم، حج انجام دادیم، امور دیگر را  ؛قبالش به وظائف و به تکلیف پرداختیم
راست هم  .نزدیمم، تهمت مسائل عبادی و اجتماعی اینها را انجام دادیم و دروغ نگفتیم، غیبت نکردی

 ،بده بستان استخدایا دنیا دنیای  :گویدمی ؟حاال موقع رفتن چه توقعی دارد ،گوید انجام نداده دیگرمی
ت قوا دادی، موقعیت مناسب دادی، هّم تو به ما این مطالب و استعداد را دادی، ،دنیای معامله است

حاال یر به یر شدیم  ؛دادی، توفیق دادی، اینها را دادی ما هم در قبالش آمدیم این کارها را انجام دادیم
لح صا کسی که عمل خودت وعده دادی که وفا الوعده ،عطا کردی گر، پس حاال آنچه را که تو به مادی

ب حال بدی هم که نیست ُخ ،روندو با این حال از دنیا می .جور خواهد بوددر روز قیامت مأانجام بدهد 
 ؟!ل داردچه اشکا

من خوبی بود مؤمن بود مؤ ،جا بودیم یکی بوددر یک گفتکرد مییکی از رفقا تعریف می
وقت من وارد مسجد شدم یک :فرمودندانصاری می آقای گفت که مرحومباصفا بود و میاهل خیلی 

کنند، اقتدا می به او و هو صف از مالئکه پشتش ایستادخواند و ددیدم که یک شخصی دارد نماز می
 یکس چون در روایت داریم ؛م اقامه گفتهخواند هم اذان گفته و هفهمیدم این شخصی که دارد نماز می

 1گر؛یصف د کی دیکه اقامه بگو یو کس ستندیایصف از مالئکه پشت سرش م کی دیکه اذان بگو
پیرمردی بود در یکی  ـ خواهم عرض کنماین همین شخص بود همین کسی که می ـ فهمیدم این است

                                           
 :00، ص ثواب االعمال. 1

َمن َصّلى ِبَاذاٍن َوِاقاَمٍة َصّلى َخْلَفُه َصّفاِن ِمَن اْلَمالِئَكِة، َوَمْن َصّلى ِبِاقاَمٍة ِبَغْيِر َاذاٍن َصّلى : مَاُبوَعبِداهلِل عليه السالقال 
 .َخْلَفُه َصفٌّ واِحٌد ِمَن اْلَمالِئَكِة
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حاال ما راه در پیش داریم، از این دنیا  شد کهگفت که صحبت این میمی .ها اهل حال بوداز شهرستان
نمازهایمان  ؟چرا باید بترسیم مچه ترسی داری ،نه :گفتمی ؟چه خواهد شد مسائل اخرویباید برویم 

 ت علی هم که داریم!محّب ،مان هم که انجام دادیمگرفتیم، حجکه هم را هایمان روزه ،را که خواندیم
خدا  ،ایمان بوداین هم اهل  ،خدا خیرش بدهد من بودؤب مبا نشاط و خیلی محکم و ُخین نخیلی همچ

 گر مااین آخری را دی ،محبت علی را که داریم :گویدمی .دهدگوید میاینهایی که می دهد،می هم به او
گوییم به مجاز می ههر چ ،گوییمدروغ می ،گوییمخدایا ما گرچه حاال راست می :گوییممی !توانیمنمی

به واقع بگوییم خدا دوباره مچ ما را اگر گوییم به واقع، نمیما هم که شده خوبانت را دوست داریم 
کنم کسی به خدا نرسد، چنان مچ گرفتن خیال میبگیرد، یعنی در مچمچ گیرد او خوب بلد است می
به  یت، نزدیکی ... کجاداشته باشند افتراقهمدیگر محب با محبوب نباید با  !تو دوست داری؟ :گیردمی

 ؟!خورداین محبوبت می
ــد یرا بچــه همــ ریشــ ــدو مان  ب

 
  

ـ  غمبریبه پ تو    1بگـو  یچـه مـان  ه ب
 !میبندیرا م شایریگمچ راه نیا !میبندیم ما را خدا راه نیالذا  !؟خوردیم گریهمد به تیکجا 

 نیا میدوست دار مییگویبه مجاز م مچ ما را بگیری. که مییگویراست م مییگویما نم ایخدا :مییگویم
را به  مجاز که یهست ییخدا کیهم  تو .یتوانینم رگید م،ینیبیم میرا دار نیا یقبول دار گریرا که د

 قتیحق]ادعای ما[ اگر خدایا  که ،کنار گوشه نیا ،میدانیم همرا  نیا یواشکی .یکنیم لیتبد قتیحق
 .ندارد لیواقع تبد گریواقع است، د کی ،ستین ]ی برای تو[هنر ، دیگراست قتیحق خودش بباشد ُخ

خدا و ما  نیب یفرق کی دیبا بُخ .کندیم لیتبد قتیرا به حق مجاز ما دیآیم که است نیا خدا هنر
 ست.ااو  ]مختص[ هیقض نیا ،باشد یزیچ کی !باشد یو کم فرق کوچک کی دیبا !باشد

 ،هم که گرفتیمرا  مانهم که خواندیم، روزهرا گفت که محبت علی که داریم، نمازهایمان میاو 
گوید در عالم خودش راست می ؛گویدب راست میبترسیم؟ ُخ هانجام دادیم برای چکه هم را مان حج

 رود و حالش هم حال خوب است.یا میاز دن خیلی کار خوبی انجام داده و با محبت علی هم دارد
 آدم است درست نیا ،است رستد :ندیگویم دارند،ینم نگه حد نیاما را در  ندیآیم عرفا یول

به  ،دارد درجات دارد، مراتب شیبرا بهشت در خدا است، یصالح آدم است، یمنمؤ آدم است، یخوب
 یکه نه عقل میدار گرید یزهایچ کی ﴾53 ،﴿ق  :میدار هم گرید یزهایما چ یول .خود یجا

                                           
 .، دفتر دومیمعنو یمثنو. 1



 6 ( قم مقدسه1416رمضان  14)شب  8/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

 رهیبندگان خاص خودمان ذخ یبرا ایآنچه را که ما در آن دن ایآ .دهیشن یگوش نه ده،ید یچشم نه دهیفهم
 نیا با و ستادهیا شیرو و کند؟یم تقاضا دارد منمؤ نیاست که االن ا چیزی نیهم میداشت و نگه میکرد
شما  ایب :که ندیگویاست، آنها م نیآن هم ست؟یآن چ است؟ی گرید یزهایچ کی ای ؟رودیم رددا حال
 انجام حجرا بگذار کنار،  میرا بگذار کنار، حج انجام داد میرا بگذار کنار، روزه گرفت مینماز خواند اصاًل
 .میبسپار او به را زیچ همه لاو را بگذار کنار، از اّو اصاًل داده؟

 ﴿النحل  …...  د؟یداشت یزیمگر با خود چ دیاز شکم مادر متولد شد کهیوقت شما

 م،یداشت عقل مگر م،یداشت فهم مگر میشد خارج مادر شکم از ما یوقت .دیدانستینم شما یزیچ چیه ﴾88
 . اصاًلمیمردیو م میدخوریم ختندیریدر دهان ما م سّم ریش یاگر به جا !هان؟ م؟یداشت ادراک مگر
 گونهچیه م،یکن دفع خود از را یضرر ،میبده تکاندستمان را  میتوانستیبا دست خود نم ،مینداشت اریاخت
 جاهر .بود؟ دست پدر بود، دست مادر بود هک دست ارمانیاخت میشد که بزرگ م،ینداشت اریاخت

 نیحاال ا ،مینداشت اریاخت ما زدندیم ما به خواستیم دلشان که یواکسن هر بردندیم را ما خواستندیم
و آن را به  میرفتیم یطورنیما هم .است رفاسدیاست، غ به صالح است، فاسد ،است درست اکسنو

که  ییهر غذا .مینداشت العاّط !دیکرد هتوّج [... دادند]بخورد ما می یفلجیا واکسن  ،زدندیمدست ما 
ما را  ییجاهر بود، ییجاهر ود،ب ییهر غذا ،که بود یدنیهر نوش م،یخوردیما م دادندیبود به ما م

که به صالح ما نبود ما را در آن فضا  ییفضا در بردند،یما را م که به صالح ما نبود ییجا ،بردندیم
 .بردندیم تیمعص یدر فضا بردند،یم

 یاگر فرزند امتیق یمهم است، فردا یلیخ تیمسئول !ها باشند مواظب دیبا مادرها و پدر یلیخ
 دم،ینشن حرف دارم، قبول خود یجا به کردم خالف من :پدر و مادر را گرفت و گفت یآمد و جلو

 کارگناه بنده ،تلف کردم ،وقتم را به مسائل پوچ گذراندم ایدن نیدر ا ،کردم عمل خدا یرضا خالف
که  ییاز کارها یقدرت و قوه در وجود من بعض نیدر تحقق ا ایآ یول .بودم ،بودم ،بودماینها  همه ،بودم

نداشته و به همان  ریثأت ایآ ،خدا بود یخالف رضا نبود صالح و دیانجام داد تیطفول نیدر سن شما با من
سرنوشت هم  نیا ،اگر نبود دیدارند بدهند؟ که به همان مقدار شا یپدر مادر چه جواب !؟نبوده مؤثرمقدار 

 تیپدر و مادر ترب یوقت کی ،بله ... آنها باعث شدند که رفتند .خوردینم رقم تّیفیک نیمن به ا یبرا
خودشان  تیترب کنند،یخودشان را م تیریمد دهندیکار خودشان را انجام م دهند،یخودشان را انجام م

و امثال ذلک  قیو اجتماع و رف طیخود مح گریبعد د دهندیآنچه را که به صالح است انجام م کنندیرا م
 درجامعه  یول ،نکردند یپدر و مادر کوتاه .است یگرید مطلب کی آن کندیم منحرف را راه دنیآیم

اوقات ممکن است  یگاه گر،یمسائل د خالصه ، وآمده و از راه به در کرده قیرف ،غلبه کرده و آمده آنجا
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 یول ،است یگرید مطالب کی نهایا بُخ. بشود ییزهایچ نیهمچن کیموجب  ازدواج مثاًل یحّت حاال
 تکاهل کنند، یسست تیترب نیا در آنها که باشد نیا بر قرار اگر ااّم ند،اهکرد را خودشان کار آنها باالخره

 شانه میبتوان که ستین یاهیقض یعنی! ها میتوانینم ما وقتانجام ندهند آن دیو شا دیو آنچه را که با کنند
 و ماعاجت یبرا بکند هیتوج تواندیمکه  یآن مسائل ۀواسطبه میبرهان را خود تیمسئول بار از و میکن یخال

 !نه... و  قیاجتماع و رف ریغ
 در شخص که مییبگو میتوانینم ایآ بود خودش یجا در اداره و ریتدب و تیترب استحکام آن اگر

از خود بروز کند و اتقانی به  و استحکامی بدهد نشان یمقاومت خود از توانستیم دیشا گرید مسائل قبال
ال برای انسان جای سؤاست که  ظهور بیاورد که دچار یک همچنین مطالبی نشود، اینها چیزهایی منصۀ

 .رودخالصه خدا اگر قرار باشد مو الی درزش نمی .کندایجاد می
کم بزرگ شدیم، بزرگ شدیم ... این دعای عرفۀ این مدت چه داشتیم؟ هیچ، بعد کم ما در

تمام طور چهالم الّس علیه امام واقعًاما نگاه کنیم و ببینیم  رادر روز عرفه علیه السالم  ءهداالّشدسّی حضرت
مو بهیک موبهاینها را یک ه دنیا آمدن ما را و زندگی را، همۀما را و خلق ما را و ب و بدء تشکل ما رااتب مر

و دیگر هیچ چیزی برای انسان باقی نگذاشته که  و همه را در اختیار انسان قرار داده است موشکافی کرده
را از دست انسان گرفته، همه  همه چیز !خدایا من این هستم :رو شودهببا خدا روانسان بخواهد با آنها 

 خدایا این :گویدحاال می .و هیچ چیزی برای انسان باقی نگذاشته خلع سالح کردهی کل طوربه ،چیز را
خواهی با این موجود کنی؟ می کارچهاو  خواهی بابینم من این هستم حاال تو مین دارم میمکه  ]چیزی[

 کنی؟ خواهی چگونه رفتارمی کنی؟خواهی چگونه رفتار ات میکنی؟ با این بنده کارچه
از  ،کناربگذار خودت را   «1َوَُتَعالُکَسَُدْعَُنف»خودت را بگذار کنار و بیا  :گویدآید میعارف می

 ؛وقتی هستی را تو نداشتی ،خودت عبور کن، از هستی خودتور کن، از وجود بخودت ع
ــود   ــامان نب ــودیم و تقاض ــا نب  م

 
  

 2ِشـنود لطف تـو ناگفتـۀ مـا مـی      
اختیاری نداشتیم خودمان  ما اصاًل ما نبودیم و تقاضامان نبود! ؟!کجا بودیم ؟بودیم هک ما اصاًل 

که حاال بخواهیم حرف بزنیم، نبودیم که بخواهیم گوش بدهیم، نبودیم که بخواهیم ببینیم، نبودیم  نبودیم
 !؟توجه کردید التماسی بکنیم، که بخواهیم کاری انجام بدهیم، نبودیم که بخواهیم

                                           
 ، صرساله سيرو سلوك منسوب به بحر العلوم) .از بايزيد بسطامى نقل كرده است 181، ص 1، ج تذكرة االوليا در. 1

131) 
 .اول دفتر ،یمعنو یمثنو .2
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مقام عشق است که حاال آن را  ،مقامالبته این  کهـ به جای اینکه بخواهید  :گویدآید میعارف می
نه اینکه  ،خواهی سبکبال باشیاگر می پردازیم ـهای دیگر به آن قضیه میباگر توفیق پیدا کردیم در ش

 ،چقدر برای تو بوده ،غلط خواندم ،رست خواندمدانم دنمی دایا من این نماز را خواندم حاالخ :بگویی
خدایا من این روزه را  :یا اینکه بگویی .ش دائما فکرت مشغول باشداهبوده، هم ر دیگرچقدر در فک

و شاید  طوری که بایدیا اینکه نه آن ،دمیطوری که تو گفتی باالخره به غروب رساندانم آنگرفتم نمی
دم داذرانی. خدایا این حج را انجام ها بخواهی بگاین اضطراب و تشویش وطوری در حال همین !نبوده

آن نزد، نفهمیدم باالخره آیا  ،این تنه زد ،نبود ،دانم شانه چپم به سمت کعبه بودتو گفتی نمی طوری کهآن
طواف حال و هوایم در خالصه  !خرده رفتم باال پیچیدمم یا یکباال صفا و مروه را درست رفتسعی 

ب ُخ ؟تو گفتی بودعرفات به همان وضعیتی که  در مشعر و منی و ،طوری که تو گفتی بوددانم آننمی
خواهد از بین برود، خواهد وقتش تلف شود، نمینمی ،دغدغه داردگردد دنبال واقع می باالخره آدمی که

توانم و دانم و نمیبه جای این نمی طور!دانم اینهمین است دیگر؛ نمینیست. واقعش هم خیال بی
 یهیچ خدایا من اصاًل :بگو .بیا خودت را راحت کن تمام بارها را از دوشت بردار ،طورخدایا این

حج کنم،  ودم از خودم نیست که بخواهم ارادۀوج من اصاًل !راحت ،خیال ما باشخیال، بیبی ،فهممنمی
همت آمدن  یک .ب پس ما هیچیخیلی ُخ ،برو ،تو ب این مال، ُختو ؟اراده حج را در سر من انداخته یک

ب پس این هم ، ُختو دادی هان؟ ام آوردم؟تو قرار دادی یا من از خانه خاله ؟این حج را در من قرار داده
 تو. مال

، تازه اگر هم دستگاه چاپ مداشتنپول دستگاه چاپ من که ؟ به من پول داده که بیایم اینجا هک
دستگاه چاپ هم از اگر  ـ کنندهای تقلبی درست میپول دیدیدـ بود  هاهای تقلبیاز این پولبود، پول 

 و کردن درستبه توانم شروع کنم خودم که نمی ،جا بیاورمآوردم باالخره آن دستگاه را هم باید از یک
شود یا برد  جایی بیاید، گمرکشاز یک ،جایی وارد شودباالخره باید از یکدفعه بشود دستگاه چاپ، یک

دربیاورم اگر پول تقلبی هم تازه بخواهم  ،باالخره هست هچحاال هردیگر ! گمرک رد شودحاال بی
مراتبی باید  بله، ،و خیار که نیست ماست ،شودوری که نمیجباید یک مراتبی را بگذراند، همینباالخره 

 کشک و بادمجان نیست. ،مسئلهشود، دوغ نیست این طور که نمیرد شود، این
شخصی آمده  معامله کردیم، آن ،کاری انجام دادهیک کسی آمده در آنجا  ؟داده هین پول را کا

یک از باالخره  کاری کردیم داده یا مثاًلپول طبابتش کردیم یا فرض کنید که مریضی آمده  این را خریده
که  رسید، اینرسید؟ نمیرسید یا نمیخواستی آیا این پول به دست من میاگر تو نمی ،جایی پول آمده

خواهید بروید یک پارچه میشما  ،دو هم مغازه پارچه فروشی است االن دو تا مغازه بغل هم هست هر
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کنید یک نگاه به ب یک نگاه به این میگویید که ُخدر این بروم یا بروم آنجا، می :گوییدل میاّو .بخرید
این گویید بعد می .بخواهید نداشته باشد کهکند که آنتفاوتی نمی ،یکی است ها تقریبًابینید جنسمی ،این

خواهید بروید که می اینرود که بروید اینجا، چی شما را از ذهنتان می ،گوییددفعه میکند یکفرق نمی
؟ بدون هیچ علتی، هر دو یک پارچه را ستیچ قضیهبرد در این مغازه، این گرداند و میدر آن مغازه برمی

گرداند یا که ذهن شما را برمی آن .هر دو غریبه هستند ،نیستندشما خاله کدام هم رفیق و پسردارند، هیچ
این شما بعد  ؟کردهاین کار  [وادار به]شما را  هک ،او کیست؟ شما که خودتان نبودید ،بردقدم شما را می

 .اواین کار را کرده؟  یکروی میز،  دگذاریو این مقدار هم پول می دخریمقدار جنس می
ب خدا ُخ هیچ! ؟برای ما ماند هحاال چ ،...کردی، تو ای خدایا تو کردی، تو کردیدر هر قضیه

ور شد و جدانم اینجایش آنبه خودت دغدغه نده. آی نمیقدر هم ل بابا بیا اقرار کن ایناز اّو :گویدمی
خدایا وجود من از خودم نبود، هم تو در من خواست انداختی،  :ل بیا بگواز اّو طور شد!دانم آنآی نمی

هم تو در من طلب انداختی، هم تو در من عشق انداختی هم تو در من وسائلش را به وجود آوردی، همه 
طور اینروی وقتی مکه می :گویدگوید، عارف میالهی می ولّیگوید؟ می هکرا را خودت کردی، اینها 

حضرت  مطالب ؟دیاهالم را در هنگام تلبیه قرائت کردالّسسجاد علیه  عبارات امام برو.طوری اینبرو، 
 جعفر. ابن از موسی و راجع به حج

من سنم حدود هفده سال بود که  ـ آقا حج مشرف شدیم لی که در خدمت مرحومآن سال اّو
رفتیم در آنجا و خیلی  ـ دو سال از من بزرگتر بودفاق اخوی که آوردند، به اّت دمجر روحایشان در همین 

چون ما آن موقع سنمان هنوز به بیست سال  ،]اتفاق افتاد[ چطور این داستان ما عجیب بود که اصاًل
قبل از  ـ زمان شاهـ  طور، سنشان بیست سال نبود و در آن زماناخوی هم همینی حّت که نرسیده بوده

مسیر ندادند و از طور عادی به ما اجازه رفتن به لذا اصاًل .دادندبرای حج نمی ۀبیست سال را اجاز
و خدا  هه مصالحی در این مطلب نهفته بوددیگری رفتیم و خیلی عجیب بود و بعد معلوم شد که چ

 شود.بت به این کیفّی خواست اصاًلمی
ما  ،آقا و اخوی و بنده مرحومالبته  ،رفتیم نشستیم ،ل در مدینه بودیمبعد رفتیم در آنجا شب اّو

ـ همین برای ما کافی است  آقا گفتند که اتاق کوچکی هم بود و مرحوم ،اشتیمیک اتاق جدا د نفر، سه
دوستان و اینها بودند و ولی  نداریم.]اتاق دیگری[ ما نیازی به  ،: نهو گفتند ـ خیلی اتاق کوچکی بود

 و نمازشام و نهار و و وقت  ،داشتندارتباطشان را  و دیگر با همه بودندرفتیم و نشستیم و خالصه ایشان 
آقا قبل از اینکه شما تشریف بیاورید بین ما صحبت این  بودند. یکی از اینها گفت کهبا دوستان  صحبت

رفقا ما که  کهـ بودند  طور مطرح کردهمطلب را این هم بعضی از اهل علم در آنجا بودند و و ظاهرًاـ بود 



 11 ( قم مقدسه1416رمضان  14)شب  8/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

ها بعضی ،ماناز زندگیمان دست برداشتیم، از شهر و دیارمان دست برداشتیم، از خانوادهآمدیم در اینجا 
از کار و کسب و  و تنها بودندها هم ودند و خیلیها و اینها ایران ببچهشان بودند ولی ب با اهل بیتُخ

یک ماه در اینجا خرج کردیم و  و پول آوردیم ،خرج کردیمپول نظر کردیم آمدیم در اینجا اینها ما صرف
را تحمل گرفتاری و مسائل  ،دور بشوداش از خانوادهکه وقتی  ،ی دارد انسانییک تقاضا بعًاطهستیم، 

 .و امثال ذلکهزینه کند پول بکند، 
 بندهـ ران آخر بشود تا آن یک َقطوری که به بهترین نحو و به بهترین وجه خواهیم آنمی

که از  ران آخرش روی حساب و کتاب خرج کردبشود تا آن یک َقکه ـ گویم، بیچاره این را نگفتند می
نکند  ر این حج را درست انجام ندهد طوافآید اینجا اگدارد میکیسه نرود دیگر، آقا این پولی که برمی

نرفته مان از کیسهآخر  رانیک قسمی حج انجام بدهیم که تا آن یک َق ،شود دیگر، نهپولش حرام می
خواهیم یک حجی انجام بدهیم، اعمالمان را به نحوی می ،به حساب بیاورنداینها را طرف آنو شد، با

 کرده باشیم. مسئلهانجام بدهیم که حداکثر استفاده را از این 
؟ شودمیچه این  ،دانندب ما با رفقا این چند شب بودیم االن همه میمطالبی که ُخا توجه به ب

کالیفرنیا و تایلند و اسرائیل و  ،تایلند که نرفتند !؟کارانه، اشکال ندارد چه اشکال داردحج کاسبی، کاسب
 :ب حق دارند به خدا بگوینده، مدینه، اینجا رفتند دیگر، ُخند مّکاهبابا آمد ،که نرفتند آنجلس و اینهالس

قاًل انصاف داشته باشیم گردن حاال صحبت این است اگر آنجا برویم ا ...که ما آمدیم اینجا خدایا حاال
صاف قدر مثل اینکه مردم انآن آنجلس رفتیم، اقاًلیا لس !تو تایلند رفتیم خاطربهخدایا  :نگذاریمخدا 

رویم، به حساب او جا در دنیا ما میاین خدای مظلوم بیچاره هزارند، گذاردارند که آنها را گردن خدا نمی
خدایا مدینه آمدیم، حواست  گذاریم:رویم به حسابش میمیه ه و مدینیک مّککه گذاریم همین نمی

روز قیامت ب ما را ُخاگر نه  بیا!گفتی خودت دیگر  !دیگر آمدیم ،بله !ه رفتیمآمدیم اینجا و مّک !باشد
مجبور بودیم دیگر حاال باالخره احتیاط کنیم، یک فکری هم برای فردایمان بکنیم، پول  ،کردیدراز می

 . طوری آمدیم و ..ج کردیم و همینخر
 !ستدی، حج بده بستانی، این حجوکارانه، حج دادای، حج کاسبشود حج معاملهاین می

خب این مطالب را آنها گفته  ،افرادکاروان و ]مسؤل[ وقت حاال جالب اینکه آن افراد و وعاظ و آن آن
 خواهم بگویم که در این فضا بود.کردند میصحبت میبودند یعنی مجموعا 

ا صحبت کرد و توانست مطلب رهایش را آن آقا کرد و و خیلی هم قشنگ خوب صحبتوقتی 
های این خرج خاطربهقدری رقت قلبی هم باید جا بیندازد و شاید هم یک و طور که شایدآن

رانی برایش صد هزار تومان شاید هر َق ،که یک حج آمده انجام داده که سر به فلک کشیده  یآورسرسام



 11 ( قم مقدسه1416رمضان  14)شب  8/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

ما بودیم در آن ) :گفتآخر داشت می .بودندهایی[ ]اصفهانیولی بودند در آنها  ،دانم اصفهانی نبودنمی
هایی که خرج ، این پولهات َنراز کیسهه برو که کم پول خرج نکردی که آقا، هر دفعه یک عمر (کاروان
ولی آنهایی که آنجا بودند خیلی ُخب؛  !هاه حروم ِنشهر روزش یک عمره برو که این این  کردی

شد اما این خیلی قشنگ خالصه مطلب را بیان کرد و که دل سنگ به حال اینها آب می ... دانمنمی
زد، آنهایی که ها را میهم آورده بود حاال باز این حرفرا ها، حاال این بنده خدا خودش زنش بیچاره

کرد و عرض ه باید به حالشان خون گری! هاها چند روزی از زن و بچه دورند و دیگر طفلیدیگر بیچاره
 ؟بگویند هنگاه کردند به اینها گفتند چ خردهآقا یک رحومم کنم حضورتان که حاال ...

گذارد انسان در یک حدی گذارد که انسان متوقف بماند، نمینمی ی الهییک وّل ،ببینید عارف
بدهند که دل اینها را هم به  های دیگری جواب اینها رابا یک پاسختوانستند ایشان می .طور بماندهمین

ولی عارف همیشه کار بکنند،  هچ ،کنند مست ،دست بیاورند اینها را هم شاد کنند، شنگول کنند
 رایآن باالترین را همیشه اختیار کند و ب ،دست باال را بگیرد، باالترین ،باال را بگیرددست خواهد می

بیایید شما هم بر سر سفره ما، کجا  نشسته است مائده بگذارد؛بر سر آن ای که افرادش هم از آن سفره
اندازند، حساب و کتاب دارند جاهای دیگر برایتان دارند چرتکه می ؟رویدکجا دارید می ؟رویددارید می

هر روز برو  ،قدر عمره انجام بدهاین ،قدر طواف انجام بدهقدر خرج کردی، برو ایناین :کنندبرایتان می
آیی، یک طواف انجام بندی میاحرام مییم عتن مسجد ریال گیری پنجدارد، یک ماشین مین کاری

 دهی!، دوباره انجام میدهیانجام می یشدهی دوباره فردامی
، و قبل از ده روز باطل است کراهت شدید دارد ،در یک ماه دو احرام :این را رفقا بدانند
و باید بین دو احرام ده روز فاصله باشد مگر اینکه دو ماه پشت هم  باطل استیعنی احرام قبل از ده روز 

وند و رب ولی االن میدیگری باشد. ُخ ماهاحرام مربوط به  ،باشند که این احرام مربوط به این ماه باشد
 .داردشدید ولی قبل از یک ماه کراهت  !نیست ]این صحیح[ و  دهندانجام می

حاال که تو یک همچنین خدایی  :گویندمکتب باالترین است، مکتبی است که می ،این مکتب
آن  خب بیا باالترش را انتخاب کن، چرا در ،داری یک همچنین راهی داری، یک همچنین مسیری داری

 ؟دانم این قضیه را گفتم به رفقا یا نهنمی ـ آقا شروع کردند به صحبت مراتب پایین گیر کردی؟ مرحوم
کنیم آییم یک حساب سر انگشتی میرفقا ما حاال می :شروع کردند گفتند ـ کنم گفته باشم سابقخیال می

ما راجع به اینکه اوال از شهر  :ردند به گفتنشروع ک ؟ال شما را بدهیمسخ این سؤببینیم چه باید پابعد تا 
کار و  خاطربهفاق افتاده که چقدر برای شما اّت :ها و اینها فاصله گرفتیم، گفتندهو دیار خود و بر و بّچ

خب  ـ ماشاءاهللالی ؟ه فاصله گرفتیدو بّچ گردش از زن خاطربهخاطر تفریح و تفرج و کاسبی یا به
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ما رفتیم،  ماشاءاهللالی ـ این چیزها بودندتجارت و طرف و آنطرف و اینها افرادی بودند اهل اینباالخره 
 ،که حاال تفریحی خاطر فرض بکنیدکشورهای دیگر جنس بیاوریم، تجارت کنیم، خرید کنیم، یا به

ها اینها را هیچ به این حرفه فاصله گرفتیم و دور شدیم و و از زن و بّچ ههر چ ،کسب علمی ،تفرجی
ه دور شدیم و از زن و بّچکه فالن جنس را بیاوریم و خدایا رفتیم در ژاپن  گذاریم،حساب خدا نمی

همان لقمه نانت به بمان و جا ر هماند ،نرو گوید اصاًلنه بابا خدا می .ای نداریمببخشید خدایا چاره
که  شود، آنمان میخودمان یک چیزیولی ما  .خواهد بلند شوی بروی آنجا تجارت کنینمی ،اکتفا کن

داریم به حساب آییم آن را برمیه میوریم، حاال که مّکآشود آن را اینجا به حساب نمیمان مییک چیزی
ر دیگر فالن دستگاه را وارد کنیم، کشوخواهد بلند شویم برویم یک میآوریم، خودمان دلمان می

هیچ به آن  ، اینها رابیاوریمخواهد برویم یک کشور دیگر فالن جنس را برداریم خودمان دلمان می
پول درآوردن  خاطربهمن نکردی  خاطربهداند که آن را دیگر خدا می ،گیریم که خدایا فالنحساب نمی

 آنجا ما خدا را به حساب نیاوردیم؟دیگر به حساب ما نگذار، چرا  ،خودت کردی
 مان کردیم که اصاًلها در زندگیچقدر ما خرج گوییم خرج کردیم!ب حاال می: ُخندبعد فرمود

ها، این دانم برجنمیها این همه این همه خرجخرج خرج ضروری نبوده، خرج خرج ضروری نبوده، 
اگر بخواهید شما مقایسه کنید خرج یک حج  که اصاًل هاافتد این حرففاق میهمه مسائل که برای ما اّت

راجع به  طوربه آنها پول برداشتیم، و همینآید، که ما آمدیم نسبت را یک صدم آنها هم به حساب نمی
م شود تماه که میشد که ما موقع آمدن مّک هحاال چ :زندگی و امثال ذلک و اینها. بعد گفتند که تکیفّی

مان جدا شدیم، خدایا از شهر و دیار جدا شدیم، خدایا خدایا از زن و بچه کنیم:یم لیست مییآاینها را می
آن مغازه دفتر و فالن هر  ؟چیست شاسمخودمان را بستیم،  دانمنمیاز اجتماعمان جدا شدیم، خدایا در 

این مقدار خدایا خرج کردیم، این مقدار  ـ !ها هم نبستند شاگرد دارندحاال خیلی ـ بستیم را، اینها هچ
تو صد برابرش را جای  :گویدخندد، میخدا می ،کنیم فالن این حرفهااالن داریم برای تو صرف می

خدایا ما  ،ه خرج کردیاینجا برای مّک ریال به حساب ما نگذاشتی، حاال برداری دو دیگر صرف کردی
دفعه یک ربع بیست یک ! توجه کردید!کار کردیمهه دور شدیم، خدایا چخدایا از زن و بّچ! خرج کردیم

ب کاری نکردیم ُخ عجب، ما اصاًل ، گفتند:دقیقه نیم ساعت ایشان صحبت کردند همه شدند خلع سالح
این  داشتیماین همه مطالب مسائلی داشتیم  و با اینها این همه های باالما این همه در عمرمان با سن

 هایی که رفتم!طرفم این طرف و آنهایی که کردیخرج
 :طور است پس بیاییم واقع را به خدا عرضه کنیم، بگوییمحاال که این :بعد ایشان فرمودند که

نه دفتر و دستکمان را  ،هستیم، ما پوچ هستیم، نه خرجی کردیم، نه از زن و بچه جدا شدیم خدایا ما هیچ
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خدایا با دست خالی  .ضه کردن ما در اینجا انجام دادیمعر این مستحّقدیگری که  شاّقو نه کار  بستیم
: آیا شما آمدن بعد ایشان فرمودند ... اش را انجام دادیمآمدیم، اگر پولی خرج کردیم تو دادی، اگر اراده

 در تجارت و هایتانیدر هم مسلکو  در شرکایتانشما  :بله، گفتند :دانید؟ گفتندینجا را توفیق خدا نمیا
 ،هللءاماشاالی :گفتند؟ آینده بیایند ولی نمیتوانند مّکدارید که اینها میسراغ چند نفر  تان،در فنون مختلف

کوفت  جاروند هزارجا میشوند هزاربلند می لکمش کسانی هستند ثروتمند، صحیح، سالم، بدون هیچُاه 
فوق  مسئلهالهی و این  اما این فریضۀخورند هم می فرطنآو  فرطچیز این تاهزار ،هاو این حرف

پولش را برویم بدهیم به  :گوینددهند و میالعاده مهم و ضروری و حیاتی در زندگی را اینها انجام نمی
 هلل.ءاماشاالیچند نفر هستند؟  ، توجه کردید!...و اینها فالن

را توانست شما خدا می ،شما آمدید از میان آن افراد و دادهس این توفیقی که االن خدا به شما پ
حوصله  ،کردید؟ نهکار میهرفت چقدر اراده میتان نگه دارد یا نه؟ همینشهر و خانه هم مثل آنها در

 حالتی در !میامسال حالش را ندار فعاًل ،شودشود یا نمیندارم امسال مکه بروم حاال ببینیم سال دیگر می
 ،شدبله می :شد؟ گفتندنمی شد یامی ،هیچی ندارید، که نه مرضی دارید نه علتی دارید، نه مشکلی دارید

ل ر داده، ُهکنید یک دست غیبی شما را ُساینجا هیچ فکر نمی رکه شما راه افتادید آمدید داینپس  :گفتند
ماه  ن، یکیک ماه بیا برو بیرو ،تان، از کارتان، اشتیاق ایجاد کردهتان، از زندگیداده، حرکت داده، از خانه

افراد  دانم باالی شهر و پایین شهر وببین، یک عمر در مغازه و خیابان کذا و نمیرا بیا چیزهای دیگر 
یک ماه از این فضا خارج شو  ،مختلف و دفتر و دستک و حساب و کتاب و بانک و چک و سفته بودی

یک ماه این پوسته و لباسی را که به تنت کردی بیرون  ،یک ماه از این فضا خارج شو !بینیمی هببین چ
ر هواها و در تصّورات و در تّوهمات اینها را قرار از آنچه را که دور خودت د .ا بپوشبینداز لباس دیگر ر

گردی سر شهر و دیارت میری که، بیا بابا بیا، سر و مر و گنده برمییک ماه خارج شو بابا نمی، دادی
ها و با خیابان وقت ببینطرف چه خبر است، بیا برو یک نگاه به کعبه بکن آنا ببین اینمیری، بینمی

یک نگاه به آن دو تا کوه صفا و  !کند، تفاوت دارد یا نداردکند یا نمیهران فرق میتهای آسمان خراش
 کردی تفاوتزدی و ورزش میرفتی صبح و شب قدم میهایی که میوقت برو با این پارکمروه بکن آن
وقت بگو با این شب آن ،نگاه به این صحرای عرفات و کوه عرفات و شب مشعر بکن یک !دارد یا ندارد

 فرقش کجاست؟ ؟گشتی فرق دارد یا نداردرفتی میهران میتداشتی در خیابان باالی شین برمیکه ما
های شمال تو در دریای مازندران و وقت ببین با این گردشبکن، آن ییک نگاه به آن فضای من

بینی؟ چه فرقی روی چیزی مختلف و متفاوت هست یا نیست؟ ببین چه اختالفی میاینها که می
ی که در آنجا داری بیا مقایسه کن، ببین چه اختالف و امتیازی در بینی؟ چه حّسی اینجا داری و با حّسمی
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بلکه با این احساس یک تکانی بخوری. بلکه یک چیزی گیرت بیاید،  ،شوداین دو حس برایت پیدا می
هران و شمال و تاش در فضای پارک و باالی ههم ،فضا نمانی آن ش دراهبلکه یک حرکتی بکنی، هم

بیای کوه عرفات را هم ببینی، بیای صحرای مشعر را هم ببینی، طرف را هم ببینی، ی اینجنوب نمانی، بیا
بیا شبهای ماندن در  ،ر را ببینا، بیایی رمی جم، بیایی سنگ زدن شیطان را ببینی شب مشعر را ببینبیا
ه خبر از آن ک ، که خبر از آن نداری،هارا ببین، ببین اینجا یک چیزهایی دیگر ممکن است باشد یمن

 نداری!
گرداند در آنجا. و برمی هاکشاند در این کوهبیخود نیست که حضرت ابراهیم را از فلسطین می

با پای پیاده به ]اکثرا[ الم را از مدینه الّس مجتبی علیه خود نیست که بیست و پنج بار امامچه خبر است؟ بی
الم را با پای پیاده یا در الّس حسین علیه امامخود نیست بیست و چند بار یکشاند، بسمت خودش می

ای پیاده در این صحراها جعفر را با پ بن کشاند، بیخود نیست که موسیا میبعضی از موارد سواره به آنج
حقیقت و ناموس عالم وجود  کهکه امام است، اینبر است؟ اینچه خبر است آنجا؟ چه خ به دنبال ...

 ؟رودمی ادهیپ یبا پادیگر  ین چرااست، این دیگر چرا؟ ا
که ناموس عالم آن؟ کندرود، این صحراها را طی میجعفر دیگر چرا با پای پیاده می بن موسی
این  !ی عالم امکان استکه وّلرود؟ آنحسن چرا می که ولی کل عالم وجود است، امامنخلقت است، آ

االت است، احساس آنها که محآن ،گوییم احساس آنها برای ماحاال ما نمی ست.چه احساسی برای آنها
 ،رودجوری میجعفر دارد این بن بینی موسیکنی میتی تو نگاه میجان وقولی بابا کجا ما کجا!

توانی دیگر فتوا بدهی کسی که وقت میآن ... حسین دارد رود، امامطوری میمجتبی دارد این حسن امام
و تواند پولش را خرج کند میل شّوال که برسد استعداد و آمادگی برای استطاعت حج را دارد شب اّو

اگر بفهمی اینها را،  ی یک همچنین فتوایی بدهی یا ندهی؟!توانمی اصاًل !این استطاعتش از بین برود
نوح هم  در تمام طول عمر را ییربیاوری دیگر جرأت یک همچنین فتواد ای از این مطالب اگر سرشمه

ی را دارد یرود آن دارد یک همچنین فضاکه آن قسم دارد می آن ه کردید!توانی بدهی! توّجاگر بکنی نمی
السالم  علیهسجاد  دعای امام ، من هیچ هستم، من چیزی ندارم.خدایا من نیستم :گویدکند، میادراک می

ه حضرت با خدا راز و نیاز الحرام در کنار کعب های شب در مسجدید در نیمهاهنشنید معیصأرا با 
خواهد این خیر را امام می امنته ،آنها مطلب را فهمیدند، مطلب و حقیقت آنها فهمیدند واقعًا 1کرد؟!می

قدر هی گر اینیگوییم دمی وت داریم بها فهمیدیم تو هم بیا بفهم، بابا که مبابا این :گویدبه بقیه برساند می
نگو این دعاهای ما شوخی است، هی نگو این دعاها را ما فیلم درآوردیم، هی نگو این دعاها کجا به 
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ترتیب اثر بده.  آن دهیم، بیا بفهم و بهمی وت قامت ما زیبنده است، این واقعیت است که ما داریم به
گوییم و عرفا این است که هر چه بکنند ما می ءما، درد اولیادرد آنها از ما درد ائمه  ؛مطلب آنها این است

ها را بزند، امام بیاید امام بیاید این حرف ؟ها کجااین حرف ،اینها نیست، آقا اینها کجا نکه مالآقا ای
بابا این پنبه را از گوشت دربیاور، به جای این گچ و  !شود؟میمگر  اصاًلِا! من هیچم و پوچم،  بگوید که

امام را و  خرده بفهمی این حرف امام علیه السالم و دعاهایدر مغزت سلول مغزی بگذار یک 1نتسِم
 کند.الم دارد میالّس علیه مناجاتی که امام

بگوییم  ،را بررسی کنیم مسئله طوری ماکه ما رفقا بیاییم این :فرمودندآقا(  )مرحوملذا ایشان 
ایشان نرفتند در این قضیه که بگویند اصل وجود دیگر خدایا ما هیچ هستیم، نه پولی خرج کردیم، حاال 

گویند میاصاًل کنند، داغ می ،کننداینها هنگ می دیگر دیدند اگر بخواهند بگویند اصاًل ،است[ فقر]ما 
همان  ال برد،اصل وجود ما را زیر سؤ ال کنیم اصاًلپرسیم، ما آمدیم یک سؤمی هم از کای بابا ما داری :که
، آنها به حساب خدا بگذاریمآره گفتند نه بابا خرج کردیم فالن کردیم ها خوب هستند، که میلیاّو

پس بیاییم به خدا بگوییم خدایا نه  خیلی زیاد نه، گفتند که ،خرده فتیله را پایین کشیدندنه یک بهترند ...
و نه از شغل و کسب و اینها آمدیم فاصله گرفتیم،  خرجی ما کردیم و نه از زندگیمان فاصله گرفتیم

طوری برهنه و بدون لباس و بدون همه چیز بدون هیچ فکری بدون هیچ همین طوری،، همینهیچی
کنی یا قبولمان می ،طوری آمدیم پیشتینخدایا هم ،گونه قضاوت قبلیای، بدون هیچپیش زمینه

گفتیم ب به خدا میآمدیم ُخاگر ما یک فقیر بودیم، و با پای پیاده می .هیچی، نه خرجی کردیم کنی؟نمی
ها خط اتوبوس خط یازده هم بود، با گفتیم نه بابا همین پای پیاده و خط یازده، آن موقعخرج کردیم می

پول را  طور، آن خرجی که کردیمب االن هم همینُخخیلی ه، درست!مدیم مّکده ما بلند شدیم آخط یاز
بسیار خیلی حسابی و حاال به جای خط یازده طیاره  امنته ،یکی دیگر داده پس همان شد خط یازده

 اینجا. بی االن شما را آوردهدرست و حسا
 .رفتنده میکجاوه و مرکب و اینها پیاده به مّکها چهار ماه، پنج ماه، در راه بودند با آن سابقی

آید که به این فریضه زورمان میهای بوئینگ امریکایی عرض کنم حضورتان حاال ما با دو ساعت طیاره
 آید.ما زورمان می !آن بله. آن هم طبقه باالیش قسمت بیزینس ،کنیم ]عمل[ما 

 د از خدا فهم خواست، باید از خدا. بایچیز داده است اگر خدا به یکی فهم بدهد همهدیگر 
با فهم یک قدم برداریم معرفت خواست، باید از خدا درایت خواست، باید از خدا توفیق خواست، 
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ثیر أرد، در نفس تداثیر أتقدم از روی فهم  کی شانس، رویاز هم و بهتر است از هزار قدم بدون ف
 ثیر دارد.أانسان اینها ت، در همه مراتب ثیر داردأانسان ت سّردارد، در 

عوض شد، دیدند  هوای مجلسوکل حالطوربه اصاًل ،ایشان این مطالب را فرمودند کهوقتی
کند، میری صحبت از یک افق دیگ اینها با چه شخصیتی روبرو هستند، با یک شخصیتی که اصاًل ،عجب

اش فرق دو مفهوم مختلف دارد، جوهره اصاًل هحرف زدنش با بقیۀ افراد متفاوت است، کالمش با بقی
؟ روش عرفاست، روش عارف همین است کیستاین روش روش  .کندکالمش فرق می ۀکند، جوهرمی
طوری که خدایا همان :یدگوگرداند، میآید در اصل همه چیز را به آن صاحب اصلی خودش برمیمیکه 

از شکم مادر چه  ﴾88 ،﴿النحلدنیا آمدیم این ما در 
دانستیم و به هیچ چیز ادراک که ما هیچ چیزی نمیحالیشخصی ما را بیرون آورد؟ او بیرون آورد در

کرد، پس چرا ما به  آشناصفات داد، آن ما را به این مسائل  او به ما ادراک و فهم داد، تعلقات داد ،نداشتیم
گردانیم، چرا؟ چون عادت گردیم؟ چرا ما آن امانت را به صاحب اصلی خودش بازنمیعقب برنمی

قدر قدر این اوهام، ایناینقدر این تعلقات، قدر این کثرات، اینچون به کثرت عادت کردیم، این ،کردیم
 .است داشته، باز داشتهاین اشتغاالت آمده ما را گرفته که فکر ما را از رسیدن به این حقیقت باز 

دفعه یکـ  هستیم همه ما یک بچه یک ساله ـ فرض کنید که شما یک بچه یک ساله هستید
 ،کند به نوشتنشود شروع میبلند می خواباز یک ساله صبح که  ۀکنید یک بچآید شما نگاه میمی

که  گوییدشما می .ریاضی حل کردن مسئلهحل کردن  مسئلهکند به کند به خواندن، شروع میشروع می
دفعه این کار یک ،بچه یک ساله ه یک ساله دیگربّچ ؟درس خوانده، این رفته زحمت کشیدهآیا این رفته 

؟ هگوییم چمی دفعه انجام بدهد ما به اواگر این کار را یک ،دهدنجام میدفعه این کار را ایککند، را می
شب در جایش خوابیده صبح از  بچه یک سالهغیر از این است؟  ،این یک توفیق الهی است :گوییممی

ای اگر یک همچنین قضیهدیگر. شود ب نمیشود؟ ُخمگر می !نویسدمیقلم و با شود جایش بلند می
فاق یک چیز غیرعادی و غیرطبیعی اّت ،یک چیز اعجاز استگوییم میکنیم؟ فاق افتاد ما چه حکم میاّت

دانیم؟ چرا؟ ا گذشت پنجاه سال را غیرطبیعی نمیدانیم اّمچرا ما یک ساله را غیرطبیعی می .افتاده است
خب هر دو یکی است، چه فرق  ،ر طول پنجاه سال انجام شدهاین د ،آن یک شب این انجام شده

 کند؟می
من  :گویندوقتی ایشان میـ هم آوردند  مجرد روحایشان در  ـ حداد این بود که صحبت آقای

گیرد این را باال وضو می آیدکند آب از پایین چاه میدعا میرود کنار چاه و کنم که یکی میتعجب می
 میعظالُالعیلُباهللُوُاهللُو داند!معجزه نمیرا کند این شیر آب یا شیر آب را که باز ماّم ،داندمعجزه می
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، اگر معجزه است هر دو معجزه است، اگر معجزه نیست این میکرد شتباهوسط ا نیاست، ما ا یکی دو هر
زین بود شما اسمش را معجزه آرت چاه اگرنیست، یک امر طبیعی است، آن این قسم باال آمده، م معجزه ه

: خواهد؟ آن دیگر دعا مینداریمهمین را چاه نفت  مگر در ،زندمیباال  آبگذاشتید؟ بدون دعا می
 پرتت نکند،و تو باید بروی کنار که نفت در سرت نخورد  ،نیاز ندارد خدایا این نفت را بیاور باال! نه بابا

چرا ما این نیرویی که در این چاه قرار داده شده  .آن دیگر معجزه نیست شود.میباز چاه وقتی این 
 چون چرا؟ م؟ینیبینمچرا این را معجزه  ،زندمیکه باال زین آرت چاه در این رایا و  (نیروی کمپرس شده)

ک چاه باشد ر یاگ ااّم ،یشودمن معجزه نیا میاهچون عادت کرد ؛یعاد عوامل و مسائل به میاهکرد عادت
خدا این  ،مملکت پول ندارد ،خدایا نفت نداریم زندگی ما از بین رفته :گوییمچاهش خالی باشد، می آب

وقتی یک  !جا نه جای دیگر برودها بیاید باال فروش برود بعد هم پولش برگردد در خود همیننفت
 :گوییممی .د رفتند استخراج کردند و استفاده کردندباال باال برداشتن ن چاه آمد باالای ببینیدهمچنین ... 

؟ زدباال دفعه آن نفت را یک ینبود؟ چرا؟ ک ل خودش درآمد معجزهکه اّوچرا آن ن! این معجزه شد!ها
غیرعادی تلقی و معجزه آید باال آن می؟ چرا وقتی آن آب زدباال آن آب را از چاه یک مرتبه  یک

؟ این هشود چانسان بیاید و یک شخصی بیاید شخص صالحی دعا بکند این می کهوقتیشود؟ ولی نمی
 که یکارآمد باال.  چاهکنید ببینید آقا چقدر مراتب و قرب دارد نگاه کن، دعا کرد آب  شود آقا نگاهمی

پریز را اش در آن خهدوشادعا کردن آن  یاست، شما به جا یکیموتور آب کرد  کیکه  یکار با کرد نیا
 خواهد، نه زیارتخواهد نه ثنا مینه دعا می کشد باال.میآب هم کند میبکار این موتور شروع بزن 

این آب را آورده بیرون،  «او»آید باال احساس کن آب می کهوقتیولی  .خواهدعشر و هیچی نمیخمسة
 عرفا.شود هدف این می

دعا  کهوقتیآید باال تا زنی آب چاه میهدف یک عارف این است که وقتی موتور آب را می
 ،آمد باال و ندارم وضو بگیرم این آب را بیاور باالکه گویی خدایا من آبی ندارم بخورم آبی کنی میمی

ب آب آمد باال دیگر، اما دفعه ُخ :زنیرا میدفعه اول که موتور  ؛ای ایجاد نشودمسئلههیچ در ذهنت 
مورد عنایت  نه آقا هیچ هم !مورد عنایت خدا هستیم خدا هستیم،]لطف[ اهلل ما مورد  الحمدخب  :دوم

کنی تو خیال میخدا بیشتر است،  بههمان ُقربش  !عنایت خداست تو نیستیآن موتور برق مورد ، نیستی
کار را خدا کرده تو چرا به حساب خودت گذاشتی؟ وقتی تو دعا کردی  ؛کنینزدیک هستی، تو خیال می

پس تو چرا به حساب  ،او کرده چرا شد؟ بُخشد نشود، بله میشود یا نه؟ بشد این دعا مستجاب می
به حساب خودت نگذار چه دعایت مستجاب بشود یا دعایت  :گویدی؟ عارف میخودت گذاشت

تغییر ایجاد نشود، در نفست تغییر ایجاد نشود. این  تمستجاب نشود هر دو را از یک منبع بدان، در حال
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 حرف عارف است.حرف 
هلل دیگر برویم سر ءاشاحاال ان .باشد کافیکنم این مقدار راجع به این قضیه دیگر خیال می

هلل امیدواریم که خداوند خودش توفیق برای فهم این حقایق و ادراک این حقایق را ءاشافقرات دیگر، ان
خودش ما  ،خودش به ما عنایت کند و خودش دست ما را بگیرد و به سرمنزل واقع و حقیقت این مطالب

 را برساند.
ُاللهمُصّلُعّلُُممدُوُآلُُممد


