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یطانِ  ِمن   أعوُذبِاهلل جیم الشَّ  الرَّ
مح نِ  حیم بِسِم اهلل الرَّ  الرَّ

ّل   اهللُ  و صّلَّ   ُُم ّمد   القاسمأیب سّیدنا و نبّینا ع 
ّل  اللعنةو  الّطاهرین الّطیبنی و عّل آله  أمج عنی   أعدائِِهم ع 

لِّل» بِّ ج  فِوک  أ ی ر  َّ بِع  ّل  ق ع  دَّ بنِی بِف ضلِک  و  ت ص  رِتک  و   ینِ ه  جِهک  عأبِس  ِم و  ر  ن ت وبیِخی بِک  به  ؛ُف ع 
فضل و بزرگواری خودت بر من ببخشای و به عفو خودت بر من تصدق نما، ای پروردگار من، مرا به 

 «پوشش خود پوشش بده و از توبیخ من به کرامت وجه خود درگذر.
ات هست که یکی از مهم در این فقر ۀهای گذشته خدمت دوستان عرض شد که دو نکتدر شب

به ما ـ شود تقسیم می مسئلهدو و که آن هم به دو قضیه ـ دیگر  ۀگردد و نکتمی آنها به خدا باز
گردد این است که خدا اصل و منبع و سرچشمه و حقیقت همه چیز است آنکه به خدا بازمی ؛گرددبازمی

 نبع و آن سرچشمه است.کنیم از آن ماز آثار و خواص در این عالم ما مشاهده می رچهو ه
داشتند، هایی سؤالهای گذشته عرض شد بعضی از دوستان هایی که در شبراجع به صحبت

کید دارید أت شیروکردند که اینکه شما مطرح می سؤالعنوان حاال یا شفاهی یا توسط نامه مطالبی را به
ا قبول کند نصفش را شود که انسان نصفش رنمی !که همه چیز از خداست پس بدی هم از خداست

خدایا آن از تو است چون اصل همه چیز تو هستی،  :گوییمقبول نکند، آن قسمتی که خوب است می
همه خالیق در اراده توست، توان و استعداد همه خالیق از استعداد و توان توست، قدرت در همه  ۀاراد

آنکه  :فقط نصفش را بگوییمو طور است پس چرا ما مشرک شویم اگر این .موجودات از قدرت توست
گویی پس آن نصف دیگرش برای من نیست پس چرا می :گویدخدا می !خوب است آن برای توست

ها از او باشد او اصل و توانهمۀ ها از او باشد، قدرت ۀاگر قرار است هم ؟همه چیز از خودت است
خدایا هم خوبی  :موحد شویم بگوییمراست بیاییم پس بنابراین یک ،ریشه برای همه افعال و کردار باشد

شینیم و هر کاری دلمان خواست نب کنارراحت کنیم و بعد هم خودمان  ،از توست و هم بدی از توست
 !از اوست دیگر هبکنیم هم

یک روز از  ،هفت سال هشت سالم بود بودم من یادم است کالس دوم یا سوم، دوم ابتدایی
مرحوم آقا  ـ کرسی در زیرهمان منزل احمدیه ـ بیرونی در که  مدرسه برگشتیم منزل زمستان بود، دیدم

مرحوم حاج اسماعیل دوالبی و خدا رحمت کند مرحوم مهندس تناوش و ) موقعبودند و دوستان آن
 (موقع ارتباطشان با مرحوم آقا بیشتر بودبعضی از افرادی که االن بحمداهلل در قید حیات هستند که در آن

 :که بود ما هم آمدیم کنار کرسی نشستیم، صحبت این شعر سعدی
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 که نه راحت رسد ز خلق نه رنج                                      گر گزندت رسد ز خلق مرنج
 که دل هر دو در تصرف اوست                                از خدا دان خالف دشمن و دوست

 اهل خرد ندیاز کماندار ب                                                 دتیر گر چه از کمان همی گذر
من ـ  .محسن برای ما این شعر را معنا کن ببینم خب آقا سید :مرحوم آقا رو کردند به من گفتند

یعنی  :؟ گفتمهاین یعنی چ «گر گزندت رسد ز خلق مرنج»ـ  داشتم هفت سالو شش، کالس دوم بودم 
این  آقا اینها زدند زیر خنده مخصوصًا !شودطوری نمی ،ناراحت نباش ،از تو به مردم برسدهر گزندی 

قشنگ یادم ـ خیال کنی بکن بیهر کاری می ،خوب شد دیگر کارمان درست شد :حاج اسماعیل گفت
 ـ گویمگفتم االن میموقع نمیآنـ موحد همین است  :گفتم .خیالکنید بیگفت هر کاری می ـ است

نه  :خندیدند و بعد گفتندطوری میهمین !هه !مرحوم آقا هم هه .کندموحد همین است هر کاری می
 !من که حرف بدی نزدم ،خندندکردم چرا اینها به من میبعد من تعجب می .نیست شیمعنا آقاجان این

و را نه گزندی از یعنی گزندی ت ،گر گزندت رسد :بعد خود مرحوم آقا برایم گفتند .خندندچرا اینها می
نظرها مختلف  کندیفرق م جور است دیگرخالصه این هم یک .تو، تو را برسد ز خلق ناراحت نباش

 !خواستم موحد شومما را به کثرت آوردند وگرنه من می! خواستیم موحد شویم نگذاشتندما می .است
این چیزها را آدم  ،نیست خالصهجوری در همان توحید همه را از خدا بدانیم، حاال دیگر گفتند نه این

 شود.باید برود ببیند به حرف نمی
مجالش نیست  اصاًلجبر و اختیار که  ۀمسئلرود در بحث عرض کنم حضورتان که این بحث می

 :فرمایند کهخواجه حافظ ایشان می مثاًل ؛کنمعرض می خدمتتانولی به عنوان اشاره 
 تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است                               گناه اگر که نبود اختیار ما حافظ

حضرت آدم و کیفیت مخالفت ابلیس و مسائل دیگر که در  ۀمسئلدیگر  ،خیلی اینجا بحث است
این زمینه هست و به اندازه کافی و وافی بزرگان در این زمینه مطالبی فرمودند. ولی من در اینجا از باب 

کنم به این کیفیت در جایی گمان نمی را این مطلب ،کنملبی را خدمتتان عرض میاشاره و اجمال یک مط
االن شما نگاه کنید ببینید این چراغ در این باالی سر ما روشن است  :شما دیده باشید و او این است که

گیرد را میکند، این میکروفن دارد صدا گردد، کولر دارد کار میاین برق روشن است، پنکه االن دارد می
طورکلی مصارف مختلفی که شما از این الکتریسیته و برق االن کنند و بهو بلندگوها دارند پخش می

 کنید.دارید مشاهده می
دهند در اختیارشان کدام از این کارهایی که اینها دارند انجام میبینید هیچنگاه بکنید می کهوقتی

نه در  ،خواهد االن خودش بایستدکه، پنکه دلش مینیست، نه چراغ نورش در اختیارش است نه پن
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طور گردد و همینطور برای خودش میکلید را نزنید همین ،ایستدشما کلید را بزنید می .اختیارش نیست
شان و توانشان و قدرتشان به آن کنتوری که دم منزل همه اینها وابسته هستند اراده .سایر وسایل و ادوات

رود در مرکز پستی که در این برق در شود به سیمی که در خیابان است و آن میاست آن کنتور وصل می
ها یا به سدها و آن رود یا به نیروگاهکند آن پست هم با شبکه سراسری میآنجا انشعاب پیدا می

اینها به آن  کنند، تمام این شبکه ومی تولیدهایی که آنها کنند یا به نیروگاههایی که برق را تولید میتوربین
 شود.اصل بسته می

کند اگر بایستد این گردد و برق تولید میمیبا فشار آب اگر یک لحظه آن توربین که االن دارد 
ها را دارد کند یا اگر آن نیروگاهی که االن مشغول حرکت است و توربینپنکه و المپ دیگر کار نمی

جا تاریکی است دیگر نه حرکتی هست، نه نوری مهکند اگر یک لحظه بایستد هگرداند تولید برق میمی
های نفتی قدیم شود هیچ. دیگر چیزی نیست باید برویم سراغ همین چراغهست، نه باد خنکی وزیده می

ها باز هم آنها چه صفایی داشت همان زمان، همان وضع ـ و آنها را نفت و روغن کنیم و بیاوریم بگذاریم
 ـ .و هوای دیگری داشتحال  ،و با همان حال و هواها

تشریف آورده بودند،  رانیاآن سالی که مرحوم آقای حداد  ،خدا رحمت کند همه گذشتگان را
شب به  ـ میبود در خدمت ایشان ،که من هم کوچک بودیم سنم کم بودـ  یک شب مشرف شدند قم

موقع مسجد آن 1ن،رفتیم برای مسجد جمکرا ،بودنداتفاق بعضی از دوستان و اینهایی که در آن زمان 
جمکران به این شکل نبود یک مسجد قدیمی بود که من خودم رفته بودم خیلی مسجد کوچک، محقر و 

 ـ دانمدرش بسته بود یا باز بود نمیـ  هاموقع برق نداشت آن زمانمثل اینکه آن ،شاید برق هم نداشت
های رفت یک چراغ از این چراغبود و رفتیم در آنجا و آن خادمش بعد آمد و  هایکی از همین شب

ساعتی در نفتی و اینها برداشت آورد و گذاشت و یکو ای سوزها هست از این چراغ زنبوری، فتیلهپیه
ت آنجا فرمودند که خیلی ایشان از حال و هوای آنجا تعریف کردند، از حال و هوا و نورانّی .آنجا بودیم

 خیلی مکان نورانی است اینجا.
آن وضعیت و آنها  تبعًا درآوردندن بنا را ساختند و تخریب کردند و به این کیفیت ولی بعد که ای

مرحوم آقا با  یوقتکند. چطور اینکه دیگر نیست و حال و هوایش فرق می تغییر کرد و به آن کیفیت تبعًا
 !آن چیز دیگری بود !آن مسجد نیست ،این :فرمودند میرفته بوداهلل علیه  رضوان

 .]خود داشت[ وقع اوضاع دیگری بود حال و هوای دیگری بود و هر چیزی جایمخالصه آن
 هکاری نکنید، سقفش چنکنید، کاشی آن زر و زیور به ،مسجد را نقاشی نکنید :فرمایدوقتی پیغمبر می

                                           
 .191 ص ،مجرد روح. 1
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بزنید،  و شاخهها دیوارش یک دیوار یک متری و دو متری بیشتر نباشد، سقفش را با همین چوب ،باشد
 حساب نیست.حساب نیست، اینها بیاین بی ،بان حضرت موسیمثل همان سایه 1مویس شیرکع شیعر

اینها  ،کنیم آینه و فالن و دقت و ظرافتکار میهکنیم و چکاشی می راآییم این مساجد االن ما می
همه هنر است در هنر بودن و هنرگری این مطلب شکی نیست، ولی باالخره هر چیزی جا دارد وقتی 

خواهد خواهد توجه کند؟ به کجا میمی هتوجه کند؟ به ک هخواهد به کشود میسان وارد مسجد میان
کاری باالی سرش و بغلش و اینها و ها و آینهکاریخواهد به کاشیفکرش را ببرد؟ ذهنش را می

ا هندوانه با یک دست دو ت ؟!تواند فکر کندمی هپس دیگر به خدا ک ،هایی که در اینجا شدهکاریریزه
 شود برداشت خیلی بتوانیم با هر دستی یک هندوانه برداریم اگر بتوانیم وگرنه با دو تا دست بایدنمی

ها باید برود جاهای دیگر این همه مستمند و بیچاره است، این ها این خرجتمام این خرج یکی برداشت.
فتار است، این همه افراد و خانمان است، این همه بدون غذا و پوشاک است، این همه گرهمه بی

های حاال ما بیاییم این پول ... اشخاص بدون مکنت، افراد در سنین مختلف، اقتضائات مختلف، مریض
. چه توجیهی ..ها و ها و طالکاریکاریها و کاشیکاریها و آینهکاریبه فلک کشیده را خرج ریزه سر
 تواند داشته باشد؟می

شود فقط به خدا، پیغمبر فرمودند که وقتی انسان وارد مسجد میمسجد جای توجه انسان است 
واهمه  ۀبه هیچ چیز جز خدا نباید فکرش برود، ما بشر هستیم، بشر دارای نفس است دارای تصور و قو

ایم و در ت نرفتهاز جزئیت به کلّی کهوقتیواهمه است و تا  ۀمتخیله است قو ۀمخیله است، قو ۀاست، قو
را بشکنیم و از این قیود و حدود و  توانیم این سّدوهمات و تخیالت گرفتار هستیم نمیدام کثرات و ت

برد خود را در توهمات و تخیالت فرو می گیر که ما در این کثرات ووپاهای دستزنجیرها و بند
صرف این  اشهآن حالی را که باید برای آن اتصال به او در نماز پیدا کنیم هم .بازیمفلهذا می ،درآوریم

کردند بهتر طور میاش کم بود، آن سبزش آنجا زیاد بود آبی را اگر اینکنیم این کاشی آنجا قرمزیمی
 ش در کاشی و در طال و آینه و این مسائل و اینها هستیم.اهخوانیم همنماز می .نبود

ساجد باز هم مسجد قائم به نسبت به سایر م ،خواندندمرحوم آقا در مسجد قائم نماز می

                                           
 .1 حديث ،192 ص ،3 ج ،الكافى .1

هاى زراعتى براى ها و يا زمينى كه در باغستانیهايقچكنند، مانند آالن درست مىعريش اطاقى است كه با پارچه و يا برگ و أمثال آ
بوده است. اين روايت را عياشى در سازند و محّل عبادت حضرت موسى على نبينا و آله و عليه الّسالم عريش جلوگيرى از آفتاب مى

، ص 1ج  ،تفسير صافى، و 161، ص 1ج  ،تفسير برهان، و 631، ص 6ج  ،بحاراألنوار، و در 111و ص  111، ص 1تفسير خود ج 
 (312 ص، 11 ج ،یشناس امامنقل از  بهاند. )آورده 131
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من ین ظرافتی درش نبود یک کاشی عادی، نیک محراب بود که آن هم خیلی همچ ،کاری کمتر بودکاشی
کردم داشتم و این محراب را خراب میرسید کلنگ برمیشنیدم اگر زورم می شانیا بارها از تیدر طفول

  .ستادمیایمها و محراب به نماز و بدون این کاشی
چرا  ؟!گویندجماعت نمی ۀآقایان و ائم ۀکنند که این حال را بقیز چه حالی را حس میاینها در نما

 خب اینکه ؟فهمیدهفهمند ایشان نمیاین قضیه چیست؟ آیا چیزی را که دیگران می گویندمیفقط ایشان 
مسجد  ،این چه مسجدی است که برای ما درست کردند :گویدای است که میاین چه قضیه .اشتباه است

که نباید کاشی داشته باشد مسجد باید صاف و ساده باشد. فقط آیات خدا باید در آن حک شده باشد، 
 .آیات خدا و ذکر خدا

ـ دانم هفته پیش دو هفته پیش نمی ـ طهران رویم، چندی پیش بود رفته بودماالن در مساجد می
را  ءدلم خیلی تنگ شده نماز مغرب و عشایکی از دوستان گفتند فالنی بیا شب برویم همین مسجد قائم 

دانم فالن، غفیله تفیله نمی ۀنماز اول، نماز دوم، آی :بخوانیم رفتیم، دیدیم اینجا برداشتند یک چراغ زدند
آن ، اینها نداریم حاال یا نماز اول است یا نماز دوم !آقا. چیزهایی را آمدند اضافه کردند ...آن طرف 

فهمد حاال نماز دوم است یا چهارم هر نمازی هست، آن می، دا کند برود با امامرسد باید اقتمیکه کسی 
 رفت!!! کند نماز دوم،این تا بلند می ،چراغ روشنآن باید اقتدایش را بکند دیگر حاال 

افتد به یک تابلو تمام وقتی شما چشمتان می ؛گنجدگنجد یک چیز در دل میدو تا در دل نمی
گوید یا جای من است یا جای این تابلویی که در اینجا هست، می ،رودتو باشد می شد، آن که باید این

ای که االن در اینجا هست، یا جای من است یا جای این عکسی که یا جای من است یا جای این نوشته
گنجد این دل فقط مجال فضای یک تصویر را دارد، یا جای ما هر دو در یک دل نمی .اینجا هست

یا نه تصویرهای مختلف  ،را باید بیاوری در دلت و دیگر چشمت را به همه چیز ببندی «وا»تصویر 
 توجه کردید؟ !های مختلفهای مختلف، شعارهای مختلف، تابلوهای مختلف و نوشتهعکس

اینها خالف است، مسجد باید خالی باشد از عکس، از شعار، از تابلو، از  ۀروی این جهت هم
ذکر خدا اسماء الهی ذکر خدا اینها اشکال ندارد باعث نورانیت و  ،بله .ای مختلفهفرض کنید که نوشته

شود ؟ یک مانع، آن خودش باز میهشود چباز آن خودش میاینها، اما نه با زرق و برق و  ،ثیر هم هستأت
در  ل شما قرار دادید آن نقش و نگارشوقتی شما یک اسماء الهی را با نقش و نگار در ِگ ]حاجب.[یک 

در دل تو یا  ،آیممانم و با نقش و نگار من نمیگوید من از آنجا میآید نه خود آن اسم، اسم میدل می
 ،آیدهای دیگر میآید نقشجای من است یا جای آن نقش و نگاری که هست. و چون اسم نمی

واهد باشد، وقتی خمی هشما نقش بیاورید هر چ ؟!ای ندارد چه فایده داردهای دیگر هم که فایدهنقش
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 .کندنقش نقش است دیگر تفاوتی نمی
نباید با زرق و برق باشد فقط باید اهلل زرد همین بس، تشدید هم نداشته  «اهلل»گویند نگاه به می

خود آن دو تا الم  ؛تشدید نباید گذاشت تشدید گذاشتن غلط است ـ باشد، فقط یک اهلل نورانی باشد
قدر ضعیف آن اهلل فقط همان. نورش نباید چشم را بزند نورش نباید آن ـ کندداللت بر اهلل ال اله می

نورش نباید سبز باشد، قرمز باشد سفید باشد، آبی  .باشد که آن هم باعث شود که انصراف پیدا شود
گیرد، آن حالی که فقط باید باشد، همه اینها چیست؟ هی مخّل است، مخّل است، آن حال توجه را می

کند که باید به آن حقیقت اتجاه پیدا بشود تا اینکه و این نور هم فقط حکایت از آن حقیقتی میاهلل بماند 
 .است نیا یبرا نیا آن قلب با آن حقیقت یکی بشود، اتحاد پیدا بکند. توجه کردید؟

، همه اینها ذهن را به صارفه استهمه اینها ... های نقش و نگار و سجاده ؛سجاده باید سفید باشد
تا نگاه به سجاده ... منگلی و قرمز و آبی و قرمز و گل ۀکشاند، وقتی سجادطرف میطرف و آننای

آید، وقتی در کند چیزی در ذهنش نمیسفید می ۀولی وقتی انسان نگاه به یک سجاد رفت. رفت، دکنمی
ید یک بزرگی رودیدن یک رفیقتان می کهوقتیشما  .ایستی چیزی نباید در ذهن بیایدمقابل خدا می

آقا آمدی اینجا  :گویدخورد میبرمی او زند بهروید وقتی موبایل زنگ میروید یک شخصی میمی
ببخشید  :آورندها درمیحاال بگذریم که از اینکه بعضی ،زند؟ فکر موبایل استموبایلت دارد زنگ می

دارد با برمی! ببخشید! ببریم توانیمسرتان را که نمی ؟!کار بکنیمحاال نبخشیم چه .خواهممعذرت می
داند چطوری با او حرف بزند طرف این است پس می کهوقتیگوید آدم هم می، زندموبایلش حرف می

بسیارخب ما هم به همان اندازه مدرکاتت با تو  ،قدر برای این مطالب احترام قائل هستیحاال که این
 !کنیم نه بیشترصحبت می

بخواهید بروید دکتر دارید برایش توضیح  ،دیبرو یک شخصی جا پیششما اگر بخواهید یک
گویید ببخشید؟ دکتر آورید به دکتر میزند درمیدر جیبتان صدا می ررردفعه موبایلتان ِقدهید یکمی
گوید بلند شو برو بیرون برو پیش یکی دیگه، چرا؟ چون ما مسائل طبیعی و ظاهری را بر مسائل الهی می

دکتر احترام برایش قائل نیستیم، برای  ۀ، خدا را به اندازیمقدر گرفتارا هنوز اینجا اینم !دهیمترجیح می
زند ذهن موبایل زنگ می کهوقتی .برای آخرت برای مسائل حیاتی خودمان ،خدا برای معنویات

 !وقت دیگر بگیر و بیا این وقت هم تمام شد رفتبرو یک !عالی هم همراه با موبایل دیگر رفتجناب
ثیر أوقتی صحبت تآن. کشد در اینجاای ندارد، آدم یک زحمت اضافی میلذا حرف زدن هم دیگر فایده

آن موقع یک  ،ات فقط در اینجا باشد نه جای دیگرو توجهحواس آیید تمام شما می کهوقتیدارد که 
بخواهید هم  ،شود توجه فرمودید؟ وگرنه نههوایی برای انسان حاصل میوی، یک حالنصیبی یک حّذ
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این راهی ! اشماند با هستهرود فقط خرما میوقت خدا میخدا را داشته باشید هم خرما را داشته باشد آن
 است که بزرگان فرمودند، بزرگان برای انسان ترسیم کردند و همین هم هست، جز این هم نیست.

 ر کس به قدر همت خود النه ساختهه                            بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته
 ۀشوقش، به انداز ۀشعورش، به انداز ۀفهمش، به انداز ۀهمتش، به انداز ۀهر کسی به انداز

خدا قسمت کند این فهم  !فهمش، فهم این فهم ۀمیلش، به انداز ۀاشتیاقش، به انداز ۀمحبتش، به انداز
کسی داشته باشد این خیلی  کهوقتیفهم  .است مسئلهکه همه اینها برای قصور در این  ،بدهد به انسان

 است. مسئله
ای را نگاه یک نامه ،خیلی برایم جالب بود چقدر خوشم آمد دیدممیای را امشب داشتم یک نامه

ای که مرحوم آقا به بنده در چهل سال پیش همین حدودها خیلی ای، نامهخاطر یک قضیهکردم بهمی
رفته بودند مشهد و به جایشان یک ـ همان موقع انقالب بود ـ ایشان  کهقتیوآن  .بودندداده  وقت پیش

خواند. بعد در آن نامه به من نوشتند که به همه رفقا ابالغ کن که به مسجد شخصی در مسجد نماز می
آیند و به صرف اینکه ها به مسجد نمیام که بعضیبروند و هرچه که امام جماعت گفت بپذیرند، شنیده

مثل اینکه ما نیستیم  ـ کنم این در نامه نیست، معنایش این استالبته این را من دارم اضافه میـ یستم من ن
باعث سردی در سلوک  مسئلهبگو که این  ،دیگر آنها هم مسجد را رها کردند و اسامی آنها را به من دادند

آنها خواهد شد و آنها  این قضیه باعث سردی در سلوک ـ خیلی عبارت عجیبی استـ  آنها خواهد شد
 را متوقف خواهد کرد.

خیلی برایم جالب بود خیلی عجیب بود، شاید برای اولین بار بود بعد از آن به یک همچنین 
گویم این کار گوید که وقتی من به شما میایشان در اینجا دارد می .برخورد کردم چیزی برحسب اتفاق

گویم بکن، تو که این می وت من دارم به! چیست آن چیسترا بکن دیگر نباید دنبال این باشی که این 
 ـ آوردند مجرد روحعین قضیه آن آقایی که اسمش را ایشان در ـ کنی روی خیال میداری می مسجد را

دید یک شخصی آنجا هست یک شیخی آنجا کرد میآمد از یک جایی به منزل آقای حداد نگاه میمی
هوار من از آنجا آمدم اینجا پشت سر  ، ایداد و بیداد ،ناراحت ،یخواهد نماز بخواند عصبانهست می

ببینید چقدر حرف غلط  .پشت سر این نماز بخوانم حاال باید !شما نماز بخوانم، این فالن شده فالن شده
ایستد، عقب به تو چه مربوط است که کسی جلو می ،تو در اینجا که آمدی دیگر در اینجا آمدی. و باطل

اگر تو پشت سر این ایستادی  .ها به تو کار ندارداین حرف ،پیش نماز است، پس نماز است ایستد،می
 ! ـدهیتو که جواب سالم این را هم نمیـ ضمیر خود تو به چه عنوان سّر و در دل خود و در واقع و 

ین کار را خوانی به حساب ایشان و به امر ایشان و به دستور ایشان داری اولی االن که داری نماز می
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خواهد چسبی که االن این شیخ در اینجا میکنی و فقط ظاهر را میرا رها می مسئلهتو این  ،دهیانجام می
این همه راه آمدیم حاال باید پشت سر این نماز  ،تمام زحمت ما باطل شد !نماز بخواند ای داد بیداد

ای را و این استاد یک همچنین زمینه اش چیست؟ تمرد است. از کجا معلوم که خوداین نتیجه .بخوانیم
 .است خیلی مهمو این نکته خیلی دقیق  باشد وجود نیاوردهای را بهیک همچنین قضیه

کند، آدم را ای را برخالف میل و نفس انسان ایجاد میدر بسیاری از اوقات خود استاد یک قضیه
ور طور چرا آنطآقا چرا اینگفت اگر آنجا ماند  .ردبیا، اگر طرف درآمد ُب گوید دراندازد آنجا حاال میمی

گوید دیگر حاال ایشان آمدند و در زدند می .گوید این کار من استکه نمی )استاد( او ،ایرادبه شروع کند 
آید که کار خودش نمی .راه ندهددر خانه شود آدم و ما هم در را باز کردیم آمدند باال و مهمان را که نمی

کار کنی؟ تو باید بگویی من هتو باید این وسط چ ...هادش را لو بدهد، آمد و این حرفرا بگوید و خو
چه خودش بایستد جلو چه شمر و یزید  ،استاد ۀآمدیم خان م هستاستاد ،کار دارمها چهبه این حرف

انم خوخوانم، نمازی که من دارم میبه من چه مربوط است من دارم پشت سر این نماز می ،بایستد جلو
خواند با طیب خاطر شاید به نماز به امر این است و اگر و اگر و اگر این شخص پشت سر او نماز می

ی که آن سّد .رفتگویم از ده سال بیست سال نمازی که پشت سر استادش خوانده جلوتر میت میأجر
 .شکندرا نمی آن سّد ،ده سال بیست سال ،شکند نه آن نماز پشت سر استادباید بشکند این نماز می

خود  ۀآید برخالف نفس، برخالف تمایالت، برخالف آن ارادآن که می !خوب است نماز است دیگر
دهد به آن توهماتی که انبار ّرد و شکاف میُبخواهد یک عملی را انجام بدهد آن سلوک است و میمی

شکند آید میته شده این میطور انباششده و ذخیره شده و تصّوراتی که در ذهن و در نفس اینها همین
کند. آنجا می تجّلیکرد یک مرتبه آن حقیقت توحید رد ُخ کهوقتیکند و رد میمثل پتک و اینها را ُخ

 کند.می تجّلی
، استاد تو باالتر بود یا رسول خدا؟ کدام باالتر بودند؟ چه کسانی پشت ...استاد ولی اگر پشت سر

در و دیوار  بینشدند؟ رفتند زدند دخترش را  هنماز خواندند چ سر رسول خدا نماز خواندند ده سال هم
خواندند ده سال هم پشت سر پیغمبر نماز هایی که نماز میهمین ،تیکه کردند کشتندتیکهو زدند 

ای شد؟ چه نتیجه هچ ،زدندرفتند به سر و صورتشان میدزدیدند و میخواندند آب وضوی پیغمبر را می
 اید بگوییم خدا فهم باید بدهد خدا باید فهم بدهد.بردند؟ اینجاست که ب

ما  :رفت پیش استاد کاری نداشت به هیچیمی کهوقتیمرحوم آقا  .طور نبودنداین ،نه مرحوم آقا
خواب  اصاًلاینها نشستند ـ میشب تا صبح  ،خواهد اینجا باشد باشد تنها باشدآمدیم اینجا هر کسی می

دیدیم شدیم میزدند ما هر وقت از خواب بلند میتند با هم حرف مینشسشب تا صبح میـ نداشتند 
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یک  ،زدیم کناردادیم پتو را میچیزهایی هم گوش میزنند. بعد هم یواشکی یکدارند با هم حرف می
دفعه اواخر عمر مرحوم آقا یک چیزی بود از البته یک !کردیمچیزهای مگو را ما تبدیل به بگو می

هایی که با هم تا آقاجان این برای آن شب :دانی؟ گفتم کهتو این را از کجا می :فتندگ .دهانمان پرید
 هدیگر چ :گفتند .بله بنده شنیدم :پس تو هم شنیدی؟ گفتمإ!  :گفتند .زدیدصبح با آقای حداد حرف می

 [اتفاقات] خب این! حاال کاری ندارم ولی صدایت درنیاید :گفتند. نشنیدمخیلی نه، گفتم: شنیدی؟ 
 !کنندبا ما بازی می ،خودشان است دیگردست 

در منزلش افرادی هستند و جمعیتی هست باز برایش فرقی  ،بیند نهآید میمی کههم  وقتی
ل و پالسش را در اینجا دیگر ریخته، باراندازش را جهمۀ او آمده در اینجا چه ...  چه تنها باشد ،کندنمی

 ،کرده، چیز دیگری را در ذهن نیاوردهمتمحض جا را آمده فقط در همین امورش ۀدر اینجا قرار داده، هم
 برد، توجه کردید؟گیرد و میهم میرا اش آید و نتیجهجای دیگری را قرین برای اینجا قرار نداده، لذا می

اش و منبعش این اصلش و ریشه ۀصحبت این بود که این برقی که در اینجا هست این برق هم
کاری را که در بیرون دارد  ،این برقحاال  .کندی است که آن نیروگاه این را دارد تولید میهمان نیروگاه

یا اینکه به حال  چرخدمیپنکه  ،مثل اینکه چراغ روشن است ،باشد دیمف دهد به حال انسانانجام می
دارد آن کسی که از این دارد در هر دوی اینها این برق تقصیر ندارد، این وسیله تقصیر ن ،مضّر باشدانسان 

ثیر ندارد خود دستگاه نه أخود این دستگاه ت ،کند آن مقّصر است برای کیفیت استفادهاین استفاده را می
گردد. چرا؟ چون دستگاه از شود تمام اینها به آنجا برمیاش میشود نه قبح متوجهش میاسن متوجهُح

 بزنگاه اینجاست. مسئلهشعور ندارد. این را داشته باشید این  ؟خود شعور ندارد، توجه کردید
یعنی  ؛کندفرق می مسئلهاز ذات باری تعالی خالیق ق و کیفیت پیدایش تمام یولی در مورد خال

جهت اول این است که همه چیز از خداست، همه چیز از خداست،  :شوددر اینجا دو جهت لحاظ می
کند آن عبارت است از آن کند و تحقق پیدا میه در این عالم وجود پیدا میآنچه را کخیر، نه شّر یعنی نه 

ذات باری بدون مشارکت امر دیگر و بدون دخالت امر دیگر و بدون ترکیب امر دیگر و امتزاج امر دیگر، 
گیرد در این شکی صرافه از آنها نشئت میالهمه اینها از آن حقیقت وجود بحت و بسیط و واقعیت ب

ی که در خارج هست و تحقق خارجی دارد ظهور اوست و یرست شد؟ یعنی همه این اشیانیست د
اوست و فرقش با آن برقی که در اینجا هست این است که این برق به یک حرکت متناوب از این  تجّلی

تبدیل به انرژی شد یا تبدیل به نور شد یا حرکت، یا نور،  کهوقتیمقصد به مبدأ در حال اتصال هست و 
شود. این حرکتی که االن آن انرژی از آن مبدأ جدا می ،تبدیل شد یبه انرژ یا گرما یا هرچه دیگری که

این حرکت ایجاد نشده این برقی که در اینجا  کهوقتیتا  ،ست دیگر ارتباطی با نیروگاه نداردهدر اینجا 
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روگاه ندارد، این انرژی آمد تبدیل به انرژی شد دیگر ربطی به نی کههست مربوط به نیروگاه است وقتی
آید تا دیگر ربطی به او ندارد این می ،در خارج، این نور آمد در خارج، این حرکت االن آمد در خارج

طور تا اینکه شود، دوباره تناوب بعدی، همیندهد به این انرژی و بعد تمام میست را تحویل میاینجا ُپ
 ،انرژی هم برقرار است تجّلیاین انرژی ظهور انرژی و  این اتصال بین مبدأ و بین مقصد برقرار است

 .آن انرژی ظهور پیدا کرد دیگر ارتباطش با مبدأ قطع است کهوقتی
یک  کهوقتیطور نیست که اینجا این .غیر از این است مسئلهپروردگار  تجّلیدر مورد خلقت و 

ظهوری به وجود آمد دیگر ظهوری از این مبدأ از آن حقیقت بسیط و از آن وجود حضرت حق یک 
شود این می ،ارتباطش حاال که وجود خارجی پیدا کرد با مبدأ قطع شود این بشود یکی و آن بشود یکی

خلاص  .تولید طور نیست که این مثل انرژی یعنی این ،قرآن در سوره توحید یعنی این ۀدر آی ﴾3﴿الإ 
ای طور نیست این مثل یک پنکهتی خدا یک خلقی کرد اینباشد، وق هباشد که دیگر به مبدأ کار نداشت

در  ،شد تمام، دیگر کاری به او ندارد نهباشد که برقی از آنجا آمده باشد و حاال تبدیل به این حرکت 
مدار  ظهوری که در اینجا شده اتصالش و استمرارش هم دائر :به این کیفیت است مسئلهاین  اینجا

شود این ظهور خارجی هم تبدیل به عدم بن مبدأ است و یک آن اگر این استمرار قطع استمرار و بقاء آ
در اینجا مثل شخصی است که در مقابل آیینه ایستاده است، تا وقتی شما  مسئلهپس بنابراین  .خواهد شد
ما این عکس یک ظهوری از شما به آینه است، وقتی ش ،نه ایستادید عکس شما در آینه استیدر مقابل آی

پس این عکس تا وقتی است که شما  .عکسی نیست و چیزی نیست و وجود ندارد اصاًلرفتید کنار دیگر 
او کنار رفت  کهوقتینه ایستاده باشد یباشید این صورت در آینه تا وقتی است که آن صورت در جلوی آی

 آن تصویر هم کنار خواهد رفت.
تا وقتی است که پروردگار  تجّلیست، این ق به همین کیفیت ایپروردگار نسبت به خال تجّلی
پروردگار نبود دیگر آن هم در خارج نیست، نه اینکه خدا اگر  ۀپروردگار باشد، اگر اراد ۀباشد و اراد

خورند و ق دیگر با هم مشغولند مییکند بعد خودش نشسته خالرا خلق می اراده بکند این شیء
هم در حدوث و  ،کنند و کاری هم به کار خدا ندارند، نخیراینها می خوابند و کار و کسب و زندگی ومی

قائم به حقیقت ربطیه  ،قائم به ظهور است و مربوط ،است و ظاهر تجّلیقائم به  تجّلیهم در بقاء این م
 ۀآن حالت آن اتصال ربطی، خود او تا مادامی است که ذات پروردگار، اراد .ربطی است است و وجود

باقی نبود دیگر چیزی در خارج نیست که به  کهوقتیباقی باشد  مسئلهگار بر این مشیت پرورد ،پروردگار
پس بنابراین در اینجا هم حدوث و هم بقاء که عبارت  .یا اینکه به او بگوییم مخلوق تجّلیاو بگوییم م

فاصله متخلل و ق و مستمر که هیچ آنی از آنات در آن صق و مستمر، حدوث متالصاست از حدوث متال
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است که آن از  تجّلیثابته این همان حقیقت  ۀتواند ایجاد بکند این سلسله مستمرین این دو نقطه نمیب
 ذات پروردگار است.

بینید که آن ذات پروردگار به همان شعور و به همان قدرت و به بنابراین وقتی شما نگاه بکنید می
کرده باشد آن شعور و فهم و علم و  جّلیتآن در هرجا که  ،همان فهم و به همان بصیرت و به همان علم

طور نیست که از جای دیگر بخواهد بصیرت و ادراک و قدرت و توان هم در آنجا هست، دیگر این
وجود است در این وجود همه چیز  تجّلی تجّلیکرده وقتی  تجّلیکسب کند چرا؟ چون وجود حق 

ت در همه اینها فعلّی ،ده استعداد خوابیدهخوابیده هم علم خوابیده، هم قدرت خوابیده هم توان خوابی
البته برحسب خود آن کیفیت  ،باقی است تجّلیخوابیده و در همه اینها حرکت خوابیده همه اینها در این 

علم و حیازت کند از نظر قوه و ضعف و شدت و نقصان و آن میزان برای این هم فرق می تجّلیٰم تجّلی
 مختلف است.قدرت و اینها آن برحسب آن مراتب 

افعال منتسب به اوست از این جهت که بدون این همۀ گوییم که ما می کهوقتیروی این جهت 
طوری که خود وجود ما بدون یعنی همان ،ارتباط، بدون این ارتباط این افعال امکان ندارد درست است

انی ما هست آنها هم بدون معنا ندارد و تحقق ندارد، افعال ما که اینها وجود ث اصاًلحق آن وجود  ۀاراد
ممتنع است، برای همان دخل و تصرفاتی که مبتنی بر  ،این اراده و بدون آن امکان ندارد، آن امکان تحقق

 همان وجود است.
دهد دهد و این فعل را انجام میانسان این عمل را انجام می کهوقتیدر اینجا هست که  مسئلهاین 

تواند آن وجود باشد نمی تجّلیهمان وجود است وقتی  تجّلیاین  کند به خودش، چونوقتی که نگاه می
خود را مسلوب االختیار نسبت به مسائل و اینها ببیند، آن که مسلوب االختیار است چراغ است، چراغ 

ضبط و میکروفن و  ،کولر اختیاری از خود ندارد ،اختیاری از خودش ندارد پنکه اختیاری از خود ندارد
ربطی دارند با آن منبع  ۀاینها فقط یک جنب ،ز خود ندارند اختیارشان در دست ماستاینها اختیار ا

ربطی جنبۀ شوند وقتی آن ربطی را برقرار کردیم اینها مشغول فعالیت می ۀما آن جنب کهوقتیو  ،خودشان
ین اینها است ولی آن فرقی که بین ما و ب .ایستندکشند و میرا ما قطع کردیم اینها هم از فعالیت دست می

دهم یعنی حالتی که من دارم انجام می ،این است که ما این حالت را در خود داریم، اینها ندارند ما داریم
وجود در آن هم علم است هم قدرت است، هم در آن این استعداد  ،وجود هستم تجّلیچرا؟ چون من 

شود که انسان خودش قت نمیوپس بنابراین هیچ .است، هم در آن فعالیت است و هم همه چیز هست
 فعاًلالبته ما یک مراتب دیگری هم داریم، که آن البته ـ را و حقیقت خودش را در این مرتبه از وجود 

در این مرتبه از وجود که االن ما هستیم چون خود وجود دارای مراتب مختلف است، ـ  بحث ما نیست
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ت، در این شأنی که ما االن هستیم شئون مختلف است، حاالت مختلف است، خصوصیات مختلف اس
خوریم با اختیار خود نشینیم، با اختیار خود غذا میشویم با اختیار خود میکه با اختیار خود بلند می

خیزیم و امثال ذلک، در خوابیم و با اختیار خود از خواب برمیبا اختیار خود می ،کشیمدست از غذا می
ای است که اقتضا مسئلهعیت این احساس اختیاری که داریم همین این شأنی که االن هستیم در این موق

کند فعل را به خودمان هم نسبت بدهیم، بله در یک شأن دیگری هم هست در یک موقعیت دیگری، می
شویم این دستگاه شویم پنکه و کولر میشویم المپ، میکه ما در آن موقعیت از خود اختیار نداریم می

گوییم من این آن زمان تکلیف نیست، در آن زمان دیگر نمی ]اختیار ندارد[ گاهتوجه کردید؟ این دست
 .رودخوبی و بدی هر دو از بین می اصاًلکار را کردم، در آن زمان 

 نییپادیدم از آن باال بینم اگر خوب نمیکنم االن صحبت را خوب میاالن که من دارم صحبت می
های ماه رمضان است رسیدیم باالخره شب ،بگوییم بخندیم هستند ااینج ندیآیمبینم رفقا می ،آمدمنمی

به آخرش و ماه رمضان هم تمام شد و ما چه عرض کنم دیگر، جز امید به رحمت خدا و بخشش و لطف 
کنیم هیچ فرمایند ما دیگر غیر از آن هیچ چیزی را احساس نمیخدا و همین فقراتی که حضرت می

 کنیم.مطلبی را احساس نمی
و بدی از افعال بگذرد  خوبی ۀای برسد که از مرتبانسان در یک موقعیتی ممکن است به یک مرتبه

 اصاًلها ببیند، در آنجا بدی ای از واسطهو فقط فعل را فعل خدا ببیند و خود را هم آلتی از آالت و واسطه
در آنجا  ،دیگر انجام دادهوجود ندارد که انسان بخواهد بگوید این عمل بد را من انجام دادم یا کسی 

 ،خوبی معنا ندارد که من بگویم این عمل خوب را خدا انجام داده توفیق داده یا من انجام دادم اصاًل
بیند بیند در کل عالم، یک صفت مییک ذات می ،بیند در کل عالمبیند یک حرکت میانسان یک عمل می

شود یک اراده که آن اراده طبق خواست و طبق لم میبیند در کل عالم، کل عادر کل عالم و یک اراده می
 مشیت الهی در حال حرکت است.

اولیای الهی و بزرگان  ،یائمه هدتمام صحبت ما و فرمایشات امام سجاد علیه السالم و مطالبی که 
ط اینها مربوط به قسم اول است، نه مربو ۀاهل معرفت برای ما به صورت دعا و یا غیر دعا بیان کردند هم

مشاهده  اصاًلدر قسم دوم در آنجا درک و فهم فقط به یک نقطه است و در آنجا کثرتی را  .به قسم دوم
بیند که بخواهد نمی اصاًلدر آنجا عابد و معبودی را  ،کند که بخواهد نسبت به او قضاوت کندنمی

کند که مشاهده نمی اصاًلدر آنجا محب و حبیبی را دیگر  .ببیند خودش را عابد و پروردگار را معبود
 .کندتصور نمی اصاًلدر آنجا ذاکر و مذکوری را دیگر  .ندیبب یکی را محب و دیگری را محبوب و حبیب

فقط در آنجا یک ادراک است و آن ادراک ادراک به ذات واحد و ادراک به صفت واحد و ادراک به اسم 
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بیند در آنجا، نه اینکه این از خودش واحد و ادراک به اراده و مشیت واحد است یک اراده فقط می
ای انجام بدهد آن از خودش بخواهد تکلیفی مسئلهآن از خودش بخواهد  ،بخواهد کاری انجام بدهد

 یعنی همین حالی که ما االن هستیمـ در قسم اول  ؛انجام بدهد، تمام این مطالب مربوط به قسم اول است
شوید بیایید اینجا و بعد هم که اگر صحبت تمام شد دوباره به  این حالی که باعث شد شما از منزلتان بلند

آورد اینجا نه خودتان، و کس دیگری در آن حال اول کس دیگری شما را می ـ منزل خود مراجعت کنید
خوراند نه اختیار خودتان و کس خودتان، کس دیگری غذا به شما می ۀبرد نه ارادشما را از اینجا می

در آنجا خود شما و آن کس دیگر هر دو در یک وحدت در  !دارد نه خود شمابرمیدیگری دست از غذا 
دیگری  ۀخواهد این اراده به آن ارادو یک اراده در آنجا حاکم است نه دو اراده که میدارید آنجا قرار 

 .برسد
ما مطالبی را که از بزرگان به دست  ،فرمایندروی این جهت دعاهایی که ائمه علیهم السالم می

منین در مسجد کوفه، مناجات آن حضرت دعای ؤهای امیرالمگریهی که هست، لابتها ترسیده، حاال
حمزه ثمالی و دعاهای امام سجاد که این همه ادعیه رسیده و حسین در روز عرفه، دعاهای ابی امام

الم به دست ما هایی که ما در این مکتب تشیع و آثاری که از معصومین علیهم السطور سایر ادعیههمین
کنیم احساس شود به آن حالت اولی که در آن حالت ما خود احساس میرسیده تمام اینها مربوط می

در این حال این دعا باید خوانده شود و  ،کنیمکنیم، احساس اختیار میکنیم احساس بدی میخوبی می
 ؟!خواهد بخواندرا می هدعا معنا ندارد چ اصاًلدر آن حال دوم دیگر 

 ؟خوردبیند دیگر دعای ابوحمزه به چه دردش مییک شخص در ذات خود یک اراده می کهوقتی
هست  هاین هرچ !خواهد چه کار کندای نیست دیگر دعای امام حسین در روز عرفه میحمزهدعای ابی

یک  ،دطرف کنطرف و آناین مطلب را بیند تا اینکه بخواهدبیند خوبی نمیبیند، بدی نمیمی «او»را 
هستند، این فنائی که به  «فنا»ی که در مقام یبیند و اینها افرادی هستند از اولیابیند و یک ذات میاراده می

 .گوش رفقا و دوستان رسیده این مقصود است
 ،نه ملکه و منزل و مقام «حال»نحو به ایمسئلهالبته برای سالک در طول سیر گاهی یک همچنین 

از این  ،اهد داد یک مسائلی یک چیزهایی که خدا بگوید از این چیزها هم هستنحو حال رخ خوهبلکه ب
شود پیدا شود، ها هم میمان در فایل و این چیزهایمان از این تیکقضایا هم خالصه ما داریم، در پرونده

البته این حاالت حاالتی است که دوام ندارد  ،طور نیست که همه حاالت به یک کیفیت باشدفقط این
 ،و بیهوشی پیش بیاید وهممکن است در آن حال برای انسان حالت غش اصاًل ،ممکن است موقت باشد

شخصی پیش انسان باشد بگوید این  داشته باشد ممکن است در آن حال انسان حالت عدم توجه
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یک  ؟!ندارد، چرا به مسائل توجهی ندارد توجهیکجاست، چیزی حالیش نیست متوجه نیست، این 
 .گرددآید که برمیبرای انسان می یاتیخصوص نیهمچن

 ؛مقام فناء و بقاء در فناء در بازگشتش به بقاء در کثرت تغییر خواهد کردحصول این قضیه بعد از 
کند مثل فرض کنید که ائمه که آنها به جای خود معصومین و گردد بقاء پیدا میانسان برمی کهوقتییعنی 
را با خود دارند به اضافه  ءکند آن حال اول قبل از فناپیدا می ءی وقتی اینها بقاطور عرفا و اولیای الههمین
معرفت نبود، آن احاطه بر مسائل نبود، آن احاطه بر تمام  ۀآن جنب ءقبل از فنا امعرفت، منتهجنبۀ یک 

ی ول ،شودحقایق عالم هستی نبود آن فقط مقداری از شعور و ادراک و بصیرت برای سالک حاصل می
 ،رودشود و از بین میشود و فانی میدر مقام فناء بعد از بقاء خود او از آنجایی که نفسش متحول می

شود به یک نفس الهی که آن نفس الهی یک نفسی است که آن حقیقت طورکلی نفس او متبدل میبه
رای او بود بدون یک تام بدون آن اختیار برای تغییر و تبدیل که قبل از فناء ب تجّلیوجود دیگر به آن 

 .ای برای او حاصل خواهد شدهمچنین قضیه
نفسش بعد از  گریدیعنی آن  ؛همین است خاطربهکند لذا ولی الهی که بقاء پیدا کند اینکه گناه نمی

تواند، نه اینکه تواند میل به گناه درش پیدا شود که حاال بخواهد خودش را منصرف کند نمینمی اصاًلاو 
ما االن در ... در وجودش حال  اصاًلچیست، نه اینکه نفهمد خالف و تمرد چیست، ولی  نفهمد گناه

 ،دهیمخیلی چیزها انجام نمی خاطربه ،دهیمانجام نمیحاال  اوجودمان حال تمایل به گناه هست منته
ا هست اینکه ممکن است رفیقمان اینج خاطربهدهیم، یکی هم انجام نمی ...کتک روز قیامت و  خاطربه

کنیم و خیلی مثل بچه شود، االن در این مجلس همه نشستیم همدیگر را داریم نگاه میآبروریزی می
آیا اگر در این مجلس فقط . کنیمای، ما صحبت میمسئلهشود حضورتان که نه چیزی نه خوب عرض می

 طور بودیم؟خود ما تنها بودیم همین
 فرمایدامسال بتوانیم برسیم که حضرت در اینجا میهای امام سجاد که بعید است در این عبارت

ل که: ع  ا ف  رُیک  م  نبِی غ  ّل  ذ  ل ع  الی وم  ع  ِو اطَّ ل  جِهک  ف  ِم و  ر  ن ت وبِیِخی بِک  اگر غیر از تو کس دیگری  ؛ُتهُ و  اعُف ع 
ن هم راجع به هایی است که یک ماه رمضااین از آن عبارت ،کردمگاه گناه نمیبر اعمال من ناظر بود هیچ

هلل توفیق بدهد و زنده باشیم برای شما ءاشااگر خدا ان حاال دیگر ،آن صحبت کنیم کم صحبت کردیم
 برای سال بعد و برای ماه رمضان دیگر. ماندیمهای دیگر دردسر ایجاد کنیم دیگر این فقره  و فقره

از کی  !آیدخواهد خوشمان میکنیم اما دلمان میاست که گناه نمی مسئلههزار تا  خاطربهخب ما 
کرد، اگر دروغی که منفعتی برای انسان بیاورد گناه نمی سیآمد کآید؟ اگر بدش میبدش می گناه نیا

گفت، اگر تهمت و غیبتی برای نفس موجب منفعت نبود کسی تهمت و لذت نداشت کسی دروغ نمی
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لذت نداشته باشد مگر انسان مریض اگر فرض کنید عمل خالفی که این برای انسان  ،کردغیبت نمی
زند برای رفیقش این و آید فرض بکنید که هزار تا تهمت میاست بیاید عمل خالف کند، آن کسی که می

و همین رأی نیاورد کند و برای یک روز بیاید شکستش بدهد و آبرویش را ببرد و آن پرونده درست می
 !وقت ترک نخواهد شدهست و هیچ میشه هم ظاهرًاهایی که در این دنیا در این دنیا هست و هبازی

دهد توجه رود انجام بدهد، انجام نمیاین مسائل تا برای انسان لذت نداشته باشد انسان که نمی
دهیم به این که االن انجام نمی ،دهیمیک عللی انجام نمی خاطربهکردید؟ پس لذت گناه در ما هست 

! گویمخب بابا تو نگو من هم نمیگیرد، خیلیآید مچ ما را مییفردا طرف مبدهیم خاطر اینکه انجام 
کنند آن گفت فالنی ]مناظره[ خواستند بروند با هم دانم حاال کجا میگویند بعضی از اینهایی که نمیمی

خب پس در این قضیه نه من از تو فالن چیز را دارم او هم گفت من از تو فالن چیز را دارم، گفت خیلی
اهلل! کردند که برویم از همدیگر نگوییم. این سنت رسول با هم خالصه توافق می .نه من بگویمتو بگو 

سنت رسول اهلل در زمان پیغمبر ... بهتر است که  !بگذریم! دهیمبله سنت رسول اهلل را داریم انجام می
صحابش یاد داد طوری به اامام صادق این! وری بودطدر زمان امام صادق هم این !بودطوری اینهم 

 امام رضا این را یاد داد؟ نعوذ باهلل. !این اسالم را یاد داد !طوری یاد داد؟هان؟ این
 .کندیم ترک دهدینم انجام انسان حاال خبیلیخ امنته ندارد هم یشوخ هست، ما در گناه لذت

 نکهیا ولو ندیبیم آدم شد، عرض قبل یهاشود حالت اتصال که شب دایپ تیآن حالت معنو کهیوقت
از دست  نکهیا یبرا ،دهدیم دست از را یزیچ کی ندیبیم چون چرا؟ طرفش به رودینم ستین یکس

اگر بخواهد  دید وسفیحضرت  .ستین یکس نکهیا ولو رودینم سمتش به کند؟یم کارهچ رودیندهد م
 ؛است نیا ﴾42 ،﴿يوسف… داده، دست از را زیچ همه بدهد انجامعمل خالف را  نیا

به ما  یخواهیاگر م مینشان داد وسفیما به حضرت  دیگویگناه را خدا م یآن کدورت گناه و آن دور
 ایب یدور بشو یخواهیبسم اهلل، م یشوبدور  یاگر بخواه ،یکار را انجام بده نیا دینبا یشوب کینزد

خانم هم آمده همه درها چهل قفله کرده اگر پنجاه  نیا ند،یبینم هم کسچیه ستین یامسئلهانجام بده 
 دایکس خبر پ چیه مسئله نیدرها را باز کند خاطرت جمع از ا نیا تواندینم دیایتا هزار تا سرباز هم ب

هم  مالئکه میخود نفس عمل که هست، حاال ما هم نباش میما هست نکهینه ا م،یاما ما که هست !کندینم
به  یکار اصاًل ست؟ین ایهست  نجایخود عمل در ا سند،یچپ و راست هم نباشند ننو ۀمالئکنباشند، 

 دیتوانیبله اگر م م؟یکنیکار مهچشمشان را ببندند خود عمل را چ نندیمالئکه هم نب اصاًل میمالئکه ندار
 .ل ندارداشکا چیبرو انجام بده ه ،رونیب یعمل است بکش نیکه در باطن ا یآن کدورت دیتصرف کن

 یعمل شرعًا ،هم اشکال ندارد شرعًا ستین یامسئلهبرو انجام بده  آوردیاگر عمل تو کدورت نم
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مکّدر  یعمل کی. اگر به حسب مراتب مکروه است که مکّدر باشد یحرام است که مکّدر است، عمل
 نیرد مکروه باشد و اامکان ندارد حرام باشد، امکان ندا اد بنده از خدا نباشد شرعًاعنباشد و موجب ابت

است  مسئله نیا اصاًلو استنباط  یمهم قاعده اصول یهااز قاعده یکیاست که  یفصل کی اصاًلخودش 
 ستین [روایتی]در متون، در منابع در مدارک راجع به فالن عمل  ندیبب یکه نگاه کند حتیکه انسان وقت

که اشکال ندارد به نیآقا ا مییبگو دینبا .انجام بدهد دینبا کندیاحساس کدورت م دهدیانجام م یوقت یول
 نیآقا ا .کرد دیو حکم به ظاهر هم با دیآیماباحه  نجایحسب ظاهر قاعده حل و برائت و امثال ذلک در ا

حالت  کندیم دایکه پ یحالت کندیقبض دارد احساس م کندیاالن در نفسش کدورت دارد احساس م
برو انجام بده و باز هم انجام بده و باز هم انجام  ییگویچطور مرفته، تو  نیاز ب اشیحالت نوران گرید
است که  یامسئله مسئله نیکه ا کندیانسان احساس م کهیوقت. ستین نینه ا ست،ین نکهیه به صرف ادب

انسان  دیبا نجایلذا ا ـ ستین یمشکلمعمای مطلب را احساس کند  تواندیهم م یو هر شخصـ او  یبرا
 .ردیدر نظر بگ دیامطلب را ب نیا

گناه از  ۀهم ایکه خدا ندیفرمایو امثال ذلک م هیادع نیالسالم در ا هیکه امام عل نیا نیپس بنابرا
است که خود  نیا خاطربه نیا ؛نشود شاملاگر تو لطفت  کنم،یمن چه م ینکن تیاگر تو عنا ،من است

 تیاست که در آن موقع یتیموقع کیاده در که قرار د یتیخصوص نیکه خدا قرار داده ا یظرف نیانسان ا
 و حال همان یعنی شد اهدخواهد شد، آن ابتعاد خو او ظلمت نیگزیاگر قرار باشد که آن نور نباشد جا

ای که انسان در آن مرتبه .فهمدیم را کدورت نیا نسان ا یوجود ۀمرتب آن در که یوجود ۀمرتب همان
دوم است، یعنی در آن قسم دوم که عرض شد خدمت رفقا  ۀجایی است که رتبکدورت را نفهمد همان

ها هم فهمد این بحثفهمد و فقط در آنجا یک اراده میفهمد، نه بدی میکه در آنجا انسان نه خوبی می
 .در آنجا نخواهد آمد دیگر تبعًا

ور، این یک توضیح اجمالی بود برای اینکه چرا ائمه در همین ادعیه خودشان در انتساب این ام
شراشر وجود و  ۀوجود و هم ۀکه همکنند درحالتیخیر را منتسب می ۀامور خیر به دست خدا اینها جنب

دیگری نیست و در اینجا دیگر مطلب  ۀمسئلآثار وجود از ذات باری نشئت گرفته است و غیر از او 
یه صحبت کنیم خیلی زیاد است یعنی خیلی جای بحث و گسترش دارد که اگر بخواهیم راجع به این قض

باید اختصاص بدهیم تا اینکه از حول و حوش و جوانب و اینها  مسئلهباید یک ماه مبارکی را فقط به این 
 بخواهیم تا حدودی توضیح داده شود.

راه به  ۀهلل امیدواریم که خداوند متعال فهم ما را نسبت به مسائل باز کند که همءاشاحال انکلعلی
رسیدم ایشان راجع به این قضیه از ود نیست که هر وقت خدمت مرحوم آقا میخگردد، من بیفهم برمی
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اینها راجع به مسائل سلوک تا چقدر فهمشان جلو دوستان  ،رفقا :فرمودند کهکردند، میمی سؤالمن 
دفعه به بنده فرمودند من به حال آنها کاری ندارم فهمشان چقدر است، فهم این خیلی این رفته، حتی یک

ثیر أچه ت مسئلهالعین مشهود و مکشوف افتاد که این یأمهمی است و این را برایمان به ر ۀمسئل همسئل
حیاتی در بقاء و استمرار راه سالک پس از از دست دادن استاد برای او خواهد داشت چقدر واقعا این 

 است. مهمی ۀمسئل مسئلهمهمی است این قضیه داشتن فهم و بصیرت، این خیلی این  ۀقضیه قضی
 ،هلل خداوند فهم ما را زیاد کند نسبت به مطالب و ما را توفیق بدهد که همراه با آن ازدیادءاشاان

ق نورانی راه اولیاء خودش را ما پیدا کنیم و به همان مطالبی که آن بزرگان به یمتابعت از آن مبانی و حقا
رفتند و به نتیجه رسیدند، به نتیجه آن مطالب متعبد شدند و مقّید شدند و همان مسائل را گرفتند و 

همان مسیری که آنها رفتند ما هم به و رسیدند. خداوند ما را هم موفق کند که به همان مسائل و راه 
 هلل.ءاشاهمان مسیر ملتزم باشیم و از انحراف به یمین و یسار خداوند همه ما را محفوظ و مصون بدارد ان

 
 اللهم صّل عّل ُممد و آل ُممد


