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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُُِبِسمُِ حیمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

هایی که از این نوشته ،خواندکه می اهمقالهانسان از این  ،خواندمای را میامروز داشتم یک مقاله
تواند پی ببرد که روند قلم به چه سمتی است و نویسند از همان خط اول و دوم و سوم و چهارم میمی

 مقصود نویسنده از نوشتن این مقاله چه هدفی است.
این نویسنده در ذهن خودش و در فکر خودش چه بخواهد و چه نخواهد در ترکیب کلمات و 

کند که آن خواست خودش و منظور خودش و هدف خودش را در این عمل میترکیب جمله به نحوی 
شود که این قلم یک و انسان متوجه می .کندکلمات و در این جمالت چه بخواهد و چه نخواهد مطرح می

ه و قلمی است که برای تحریف واقع است عهخدقلم صادقانه است یا قلمی است که قلم تزویر است، قلم 
 مشخص است. ؛آن قلم به کار گرفته شده است ،و حادثه و یک حقیقت

 شایهقبالبته یک مقداری را خواندیم دیگر  ،خواندممی را این مقالهخیلی برایم جالب بود وقتی که 
رحوم حرف م به یاد .بپردازدمسائل به این انسان که ت نیس ارزش یقدر باینگفتیم وقت ما و عمر ما را 

دنبال خدا  به کند کهانسان یک عمری خیال می :فرمودندکه می ـ شان کندخدا رحمت ـ پدرمان افتادم
کند و مردم را دعوت به خدا می ،دهدزند، عبادت خدا را انجام میسنگ خدا را به سینه می ،روددارد می

فهمد همه اینها برای نفس و هوای نفسش کند و در آخر عمر میدعوت به رضای الهی و رضوان الهی می
ده تباه کر کند و عمر خودش رااز این دنیا به آن دنیا حرکت می لکّفا صفر ،و هیچ در دست ندارد بوده

 قاعده ،دهدیک عمر بیشتر نمی ،دهدعمر دوباره به انسان نمیکه عمر خود را ضایع کرده و خدا هم  ،است
 ای ندارد.ندارد، تنبه و تذکر دیگر در آنجا نتیجه یدیگر

د انسان خودش را در آزمایش قرار بدهباید  چطور ؟مبتال نشود ةکه به این بلی انسان چه باید بکند
الف کار خشخص خالف ؛خب یک وقت مسیر انسان مشخص است [؟]دچار این ابتالئات نشود تا اینکه

کند، خب مسئله کند، غش در معامله میشرب خمر می ،کنددزدی می ،دهدحرام انجام می کند، کارمی
مت سبه آن  و خواهد حرکت کندمیرضای الهی و به دنبال خدا  !یک وقتی انسان نه .برای او واضح است

گیرد، حج را اش را می، روزهخواندمی با وضونمازش را اول وقت  ؛است و سوی خودش را قرار داده
و سایر مسائل صداقت دارد، در معامالت  ،صدق دارد ؛نیستکه کارهای خالف خب اینها  ،دهدانجام می
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کند، در باطن به یک شکل دیگری دارد ، ولی در باطن به یک نحو دیگری دارد حرکت میکندرعایت می
 .رودمی

 :فرمایدکه میراجع به این قضیه است یک آیه در قرآن 
ونش خنه  ،رسداین نه گوشتش به خدا می ،کنیدشما که این قربانی را قربانی می ،﴾73 ،﴿الحج

ند این گوسف ،این قربانی یک عمل ظاهر و خارجی است .رسدنه پوستش می ،رسدمی جسمش، نه رسدمی
ها و ویشکنید به قوم و ختقسیم میدارید و پوستش را برمی ،کنیدگوشتش را تقسیم می ،یک وزنی دارد

و خدا نیاز ندارد به این  قربانی ماده استو رسد، خدا مجرد است هیچکدام اینها به خدا نمی .هاهمسایه
ربانی این ق .ای است که پشت این قضیه استآن مسئله ،رسدآنچه که به خدا می احتیاج ندارد. ،قربانی

ه برای چ !؟برای چه قربانی کردید است، هدف از این قربانی چه بوده !رسدآن به خدا می ،برای چه بوده
 ،]نیت[ین ا درونبه خاطر اینکه قربانی مستحب است یا  در روز قربان آیا قربانی کردید !؟کردید قربانی

اطی شده قخالص بوده یا اینکه این  ؟ه استقربانی نکردگویند آقا چرا امسال این هم بوده که اگر نکنید می
سه  ،فنددو گوس ،یک گوسفندگویند که خب هر سال آقا مییا اینکه  ؟!است یک چیز دیگر ضمیمه شدهو 

ک یو کند می یاحساس ذلتیک نفس در خودش  ؟چرا نداد و امسال چرا نشد ،کردقربانی میگوسفند 
 توجه کردید؟ ،کندخفتی میاحساس 

یت چون ن .رودباال برود دیگر باال نمی ی که بایدچیز یعنی آن .کندآید و کار را خراب میاین می
ند، در عالم ماکند، کثرت در عالم کثرت باقی مینیت کثرت است، کثرت که به سوی وحدت حرکت نمی

لو ج ماند و به وحدتباقی مییدات، در عالم ماده و عالم اعتبارات در عالم جزئیات، در عالم تق ،تعلقات
به  بیند حالی برای اوکند ولی میانسان قربانی می !رود؟ هیچپس چه باال می .کندرود و حرکت نمینمی

ی مربوط چرا؟ چون انبساط و سبک ،تغییری برای او پیدا نشد، سبک نشد، انبساط پیدا نکرد و دست نیامد
ثرات ک ،است بودهقات تعّلو حامل کثرات  و که قربانی او حامل نور نبودهحالیبه بهجت و نور است در

 شود.عوض نمی ،شودچیزی در او اضافه نمی و هم برای کثرات است
 وارد استراجع به افطاری استحباب این همه  و خب افطاری مستحب است ،دهدانسان افطاری می
، و درست ...ولو به قدری از خرما افطار دهددر ماه مبارک منی را ومکسی که ریم و این همه روایاتی که دا

آیند اول یکی، می ،کندبعد افراد را دعوت می ،دهدآید افطاری میحاال انسان می .هست و هاهم هست این
قا، افطاری شود افطاری فالن آکم میبعد کم ،کندکم توسعه پیدا میده تا، پنج تا، بیست تا، پنجاه تا، کم

سال دیگر هم  هلل کهءشانإ !ما که توفیق داشتیم رفتیم !افطاری آقا رفتی؟ ،. سال بعد افطاری آقا..فالن آقا
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شما  ،تیدشما رف !رفتیمما خدا توفیق داد  ؟شما نرفتید افطاری آقا !بکند و شما هم بروید خدا قسمت شما
 توهمات است.همه اینها چیست؟ اینها همه تخیالت و  ،د...نرفتی

، ش برای دنیا شداههم ،دهدبیند تمام این کارهایی که دارد انجام میکند مییک وقت انسان نگاه می
خودش  هخب نکند دیگر، برای چ .های این و آن و مسائل این و آن شداین و آن و حرفش برای اههم

هد؟ باید انجام بد خب چرا ،رودبیند وضع به این کیفیت دارد جلو میکه دارد میوقتی !کندرا معطل می
 .جلویش را بگیرد تا جلوتر نرود و قطع کندخواهد از هر جا میانسان 

که پشت این عمل هست و آن نیتی که پشت این است آن مهم است برای انسان که انسان به  آنچه
نسان دیگر ا ،خیزدآن هدف برسد و به آن نیت برسد تا جایی که خواست انسان به طور کل از میان برمی

لیفی ه تکرود، نه اینکپسندد این به آن سمت میکند چون محبوب او این را میخواست ندارد، احساس می
 حاال چه به او امر بکند یا نکند. ،پسنددمحبوب او این را االن می .آمده

تعجب  من و هست یک مطلبی نوشته بود حکمتاهل فلسفه و  کهعلما از یک وقتی یک شخصی 
 .گیردعلق میکه به ما تگیرد همان تکلیفی تعلق میمعصومین  و که به انبیاءبود  راجع به اینو مطلب  کردم

ه که یعنی امام ننشست .نداهانبیا و معصومین از مرتبه تکلیف خارج شد !این حرف اصال غلط محض است
سیدن به انتظار ر او در ؛او بلند شود و بخواند د ونماز بخوان ،کند که موقع نماز ظهرببیند خدا به او امر می

د یعنی اگر خدا در همان موقع تکلیف را بردارد بگوی .دنبال تکلیف نیست ،کندمیشماری  وقت زوال ثانیه
تکلیف  و خواند دیگریعنی امام نمی ؛برداشتم خواستید بخوانید، نخواستید نخوانید من امروز تکلیف را

 است. دیگر خدا برداشته نوچ ؟ندارد
 او دنبال این .خواندظهر و عصرش را مینماز و شود بلند می و کندیا اینکه نه برای او فرقی نمی
واجب است بر تو ای امام سجاد که االن نمازظهر را بخوانی و اگر  :نیست که از طرف خدا امریه بیاید

ک اگر بشود یو هستیم این ما هستیم که دنبال فرار از این مسائل  !نخوانی مستوجب عقاب خواهی شد
م ای هم به دست بیاورییک رکعت هم کمتر یک رکعت است، یک فرجه ای پیدا بکنیم و خالصهروزنه

رفتی؟ ای از سفرت گگفتند چه نتیجه . ...خالصه یک سفری خداوند نصیب کند و دو رکعت شکسته و
 .رگیرمان نیامد در این سفهیچ  وااّلاش این بود که نمازمان را دو رکعت خواندیم فقط نتیجه !گفت هیچی

 .مان کم بشودحاال دنبال این هستیم که یک مقداری از تکلیف
م من ماتم گرفت کهفرمودند به دوستانشان ایشان گاهی اوقات می را خدا رحمت کند مرحوم قاضی

ا م اگر آن دنیا بیایند بگویند دیگر الزم نیست نماز بخوانی !اگر آن دنیا نماز را از ما بردارند چه کار کنم؟
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 .گوییم الهی شکر راحت شدیم و دیگر رفتیم آنجا و به مسائل دیگر بپردازیممی ما حاال !کار کنیم؟ هچ
 و این دنیا بود و آن دنیا دیگر مطالب دیگری است و آثار نماز برایو روزه  نماز ،این دنیا بود براینماز 

این دنبال این است  و کار کنم هگوید اگر نماز را از من گرفتند من چدارد می وا طرف.برکاتش هست آن
 .خواهددر این صورت نمی یدیگر چیزو  خدا دیگر آن طرف از ما تکلیف ،گوید الهی شکرکه می

زنیم؟ چرا ما نمی و زندچنین حرفی را میشود که یک همدر نماز چه حالی برای او پیدا می خب
زند، این چه احساسی دارد؟ ل نمیزهچنین شخصیتی که حرف یک هم ،خب این یک مطلب است دیگر

دیدم نزدیک وقت نماز چه ظهر، چه مغرب، می و که در خدمت مرحوم آقای حداد بودمواقعا من وقتی
سی دیگر با ک ها[]طوری بود که اینشان یعنی اصال حالشان و وضع ،کندمیدارد تغییر که حال ایشان را 
انگار ، ]اذان هست[متصل به آخر و در همان اوقاتی که  [لحظات]مثال در همان  .کردندصحبت نمی

که دائم در اتصال بودند  آنها ـ ش در حال انتظار بودند که این فرصت دست بدهد و آن اتصال خاصاههم
 آن پیدا بشود. ـ کندولی آن اتصال خاص خب در نماز تفاوت می

ام اینها اصال در مق ،؟ خب معلوم است که اینها در چه وضعیتی هستندنیستیم طوراین خب چرا ما
عنی در محذور قرار کلفت یعنی فشار، ی .ت استلَفتکلیف از ُک .تکلیف نیستند که خدا به اینها تکلیف کند

خواند و متوجه نیست که در چه وضعیتی هست و با آن منینی که نماز میؤمیرالمأیعنی واقعا آن  .دادن
ون خدا خواند؟ چمی همریأمنین نمازش را براساس ؤاین امیرالم ،کیفیتی که نقل کردند و در تواریخ هست

 !؟رود دنبال کارهای دیگر و مسائل دیگرکرد کاری ندارد میاگر واجب نمی و خواندبر او واجب کرده می
فقط آن خواست محبوب برای او  و کنداینجاست که عبادت اصال به طور کلی صورت دیگری پیدا می

 .شودپیدا می
رحوم آقا که مهایی که قبال کرده بودم به این نکته اشاره کردم صحبتیا ها در یکی از نوشته بعد

و  اگر این لیوان نجس باشد :جلوی خود ما بود که به آقای حداد فرمودندیک مرتبه حتی  وشده بود  بارها
مودند و فرایشان خب این مطلبی بود که  !خورمشما به من بگویید این لیوان را بخور من این لیوان را می

بینم در بعضی از االن می و بودم. حاظرآن مجلس  درشکی هم نیست و خود بنده هم جای در این مسئله 
رسد که از دانم مطلب را ندانند، به نظر میخب اینها بعید می .گیرندمقاالت به این حرف من خرده می

 .شودگفته می مطالبروی مسائل دیگری این 
زند که یک فرد زند؟ یک شخصی میچنین حرفی میهم هگوید؟ کمی همطلب را ک خب اوال این
یک شخصی است که از نقطه نظر علمی و احاطه فنی  .فروش نیست فروش و پارچه عادی نیست، فرش
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انسان خب این چیزی است که  .حداقل از نظر ظاهر هم تراز بود ،اگر اعلم از علمای عصر خودش نبود
لسان  قهلسرسری و یک لقتواند به دست بیاورد، پس بنابراین حرفی نیست که از روی میاین مطالب را 

 این حرف سر زده باشد.
نظر باشیم و بخواهیم خودمان را و وضعیت و شخصیت خودمان قدر کوتهاما خب چرا باید ما این

ولی آیا برای یک بار در عمر خودشان این  ،زدندایشان این حرف را  اواًل .این مطالب نشان بدهیم بارا 
سوال بکند خب شما این حرف را به استادتان زدید بسیار خب، خب باید اتفاق  مسئله اتفاق افتاد؟ یک

یک بار  ساله ایشانا در تمام مدت عمر هفتاد یگویدخب باید، آدیگر وقتی انسان یک چیزی می فتداهم بی
چنین پس یک هم !تناول کنند؟ ابداایشان  ،متنجسی هم !نجس که هیچ اتفاق افتاد که ایشان یک چیز

نویسی می ؟ به جنابعالی که مقالهاست زده هکایشان این حرف را به  ثانیًا .است اتفاق نیفتاده و چیزی نبوده
ن ای !گوییگفتی بیا این را بردار بخور اگر راست میمی ،همان آن زد خب در؟ اگر به تو میاست زده

داند در اطالع و اشراف بر حقایق، دو دو تا چهارتا، که او را مانند امام خود می است حرف را به کسی زده
آقا د[ ]حاال بگویی !نه ؟توانی تشکیک کنیدر آن قسمت می شما. است زمنّجبرایش هم مشخص است و 

حث کنیم آنجا بیایید ب !بله خب .تشخیص شما اشتباه است ،که در اینجا تشخیص به این نحو دادیشما 
 اما این حرف را نیامده که به تو بزند که تو بگویی آقا بردار بخور. .نه که آقا تشخیص اشتباه است یا

بگویم  .نجاستآای وارد داروخانه بشوم، یک بچه ده ساله ومثل اینکه آقا فرض کنید که بنده بروم 
فهمد چیست، به جای این کند، بچه ده ساله که دوا نمییکی از این دواها را بده من بخورم دلم درد می

این بچه ده ساله به خب  .کشمخورم رو به قبله دراز میدهد تا این قرص را میدوای معده دوای قلب می
 که گویندهست به آن می میزگویند؟ به آن دکتر داروساز که پشت آن می هبه ک آقا دوا بده یاگویند هم می

یک داروی معده که متناسب به فرض شود او هم بلند می .آقا االن معده من ناراحتی دارد یک دارویی بده
ایشان  .شومخورم و خوب هم میدهد و من میآن دارو را می و داردبا وضعیت و حال من هست برمی

آید به من و شما بگوید آقا اگر این صد سال نمی است؟ ؟ به من و شما زدهاست زده هاین حرف را به ک
ید یا گوهیچ وقت به من که نمی .خورممن میـ را بدهی لیوان فرض کنید نجس یا متنجس است  ـ لیوان

مخاطب این حرف استادی بوده که به اعتقاد  ؟است بوده همخاطب این حرفش ک .گویدنمیکه  به شما
که در آنجا هم وارد نیست که به اعتقاد خود  ،خود ایشان اگر ایراد وارد است در آن قسمت وارد است

مطلع و بر ات و بر همه مسائل مثل روز روشن آگاه و ایشان بر همه ضمائر، بر همه مطالب، بر همه خفّی
ز یک چیو خب آن چیز مهمی نبوده  !خورمبه این آدم گفته اگر این را بگویی من می .همه چیز وارد است
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ته هم نگف ،خب مگر هنر کردی ،خورماگر بگوید آقا این نان را اگر شما بگویید میبله! خب  .عادی است
خب آب اشکال ندارد  !این هنر نیست ،خورمآقا این آب را اگر شما بگویید بخور من می م!خوریمی

خب خیلی ممنون نگفته هم ما  ،خورمرا اگر شما بگویید می خورشخوردن آب که مباح است، آقا این 
 خوریم این چیزی نیست.ش هم میاهخوریم هممی

و پلو و  خوردن و اجازه گرفتن خورش ،دهدی که اطاعت شاگرد را در قبال استاد نشان میچیز آن
 .دهداین که اطاعت را نشان نمی ،سیب و خربزه نیست، خب اینهایی که همه عادی و مباح استآب و 

 ...آنهایی که نه  ،است استاد آن هم این استادتسلیم محض در قبال و دهد اطاعت ی که نشان میچیز آن
این باشد که اصال طرح این مسئله غلط است، اصال طرح این قضیه چون اگر او امر و اگر صحبت 

ار خب طور است بسیاگر این ،بکند امر به معصیت است و امر به معصیت از انسان متمشی نباید بشود
 وءست و ایا این که معصیت نبود؟ کشتن فرزند بدتر اس بودبفرمایید ببینم خطاب به ذبح اسماعیل معصیت 

چرا خداوند امر به معصیت کرده  است یا یک متنجس را خوردن؟ اصال ربطی به همدیگر ندارد. حااًل
 است؟

کشم، بینم که تو را میمن دارم در خواب می، ﴾201 ،﴿الصافات
 !دبرم و کرد، ناز نکرمی کنم، چاقو دستم گرفتم چاقوی تیز و دارم سرت رامی تنه اینکه ناز !کشممی

 .حاال چاقو نبرید، آن یک مطلب دیگر است ،سرش را گرفت برید
را درنگ ، چتومرُافعلُماُابتُیا است: وضعیتی داشته، حاال آن حضرت اسماعیل را ببینید آن چه 

خب یکی به حضرت ابراهیم نگفت این چه امریه خالف شرعی است که از طرف خدا  !کنی پدر؟می
صادر شده مگر کشتن فرزند، کشتن بچه معصوم، کشتن فرزند معصوم که جانشین ابراهیم است، مگر 

ا چر، ای نداردهیچ شبههو صد بدون برو و برگرد  در صد ،خالف شرع نیست؟ قطعا خالف شرع است
 ؟هکند؟ برای چخدا امر می

 أوامر گویندیک مسائل دیگری، کشتن فرزند چرا؟ می ،کردامرهای دیگری می نست یکتوادا میخ
مر امتحانیه به نسبت به آ أوامر .امتحانیه بر آن سوء نفس عمل تاثیری ندارد أوامر و امتحانیه است أوامر

د دهد اگر بدانی که دارد این را انجام میکس آن .که امتحانی نیست مأمورامتحانی است ولی نسبت به 
وقتی من  .دهیانجام می رویدهم، شما هم میروم انجام میبنده هم می ،امتحانی است که هنر نکرده

هایمان را گیرد خب کاری ندارد همه ما فردا سر بچهبرد و خدا جلویش را میبدانم که این چاقو نمی
مان اطالع خب خود ،دانیم امتحانی است دیگرمی بریم.میرا  انسرشبا پنبه داریم داریم انگار آییم برمیمی
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در  امر امتحانی موقفش !بیاید هامری برای چ این دیگر نکردیم، این دیگر امتحان نیست، داریم، خب هنر
ندارد، اگر اطالع بر امتحان داشته باشد دیگر این امر امر امتحانی  امتحاناطالع بر  مأمورجایی است که 

 زیاد داریم.ما را  شو نظایرنیست، خب چرا خدا امر به خالف شرع کرد؟ چرا؟ 
کاری که حضرت خضر انجام داد در مسائل دیگر که البته اینها را اگر  و در داستان حضرت خضر

های قبل راجع به حجیت فعل ولی در ماه مبارک رمضان نظر رفقا باشد در همین برنامه در جلسات سال
 .کنیم منتشرصحبت شد حاال تا خدا چه بخواهد که اینها را بتوانیم 

ن مکی آیا هارو .که تنور روشن بود برو در تنوربه هارون مکی فرمودند وقتیالسالم امام صادق علیه
روم می بنده هم ،سوزاند رفت؟ این که هنر نکرد دیگرکه رفت در تنور با اعتقاد بر این که آتش او را نمی

ر ال امثروم که امتگویم آقا من زودتر از او میاگر بدانم که امام صادق جلوی آتش را گرفته خب من می
 استمکی هارون او  ،تو عرضه این حرفها را نداری ،حاال شما بشین سر جایت بابا .امام هم کرده باشم

قاد با این اعت ،شودهارون با این اعتقاد رفت که جزغاله می .[شودمیالسالم واقع که مورد خطاب امام علیه]
 .بلند شد رفت

؟ آتش هخب چرا امام صادق امر کرد؟ مگر هالکت یک مومن خالف شرع نیست؟ خب برای چ
خالصه حضرت دید خیلی  ،حرف زد ،آمد حرف زد یهآن خراسانی  .سوزاندآید و میمی تنور دارد در

و گویی بلند شو براگر راست می !گفت بابا زیاد حرف نزن .زنندمعموال زیاد حرف می ،زنددارد حرف می
 یا .جای این حرف زدن بلند شو برو در تنور !من بروم؟ گفتند بله تو برو ؟رسول اهللبن ا یا یدر تنور، ک

گفتم؟ آمدم گفتم دوستان شما آنجا در خراسان  هخواهی؟ مگر من چمیرسول اهلل از جان ما چه بن ا
ول اهلل رسبن ا یا !اِ .بلند شو برو در تنور ،ش توایکی جای خوده بهستند حضرت فرمودند دوستان ما 

فقط ان ایشخب دیگر مثل اینکه  [گفتند]با خود حضرت  .رحمی، مروتی آقا حرفهایمان را پس گرفتیم
در همین حرفها بود که این هارون مکی آمد هنوز لنگه  .زندفقط حرف می !بله .اهل حرف است مثل بقیه

ور آنجا شینی تشریف ببرید در آن تننحضرت فرمودند قبل از اینکه ب ،کفشش دستش بود گفت سالم
را  لنگه کفش ،هبرای چ ،چرا ،اصال نگفت بله، نگفت نه !جایش بهتر استآنجا  !تر استجایش گرم

 حضرت !چه شد یدفعه وحشت کرد فالنیک .در تنور نشسترفت خودش آنجا صاف  و گذاشت آنجا
، هر جا نیشابور بودهشروع کردند از مشهد و احوال مشهد و خراسان و آن وقت مشهد که نبود، از حال 

ک مدتی ، بعد یصحبت کردن ند بهخب شروع کرد .گفتندخراسان میرا اینها  همه که خبلو  سبزوار ،بوده
ازی بها گذشت حضرت فرمودند برو ببین رفیقت در چه حالی است؟ رفت دید نشسته دارد با آتش
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شود؟ گفت دو نفر پیدا حضرت فرمودند چند تا از اینها در همان خراسان پیدا می .زندکند، کنار میمی
درست  ...پنج تا مثل این اگر داشتم ،مکردینها داشتم قیام میحضرت فرمودند اگر پنج تا مثل ا .شوندنمی
 .کندامام که امر به خالف شرع نمی چرا؟کند؟ خب چرا امام صادق امر به خالف شرع می شد؟

اشتباه ما  .نفس آن کالم شرع است ،شودمی صادرمن در آنجا توضیح دادم کالمی که از امام 
ُاندانم یک عالم تکالیف و نمی اینجاست ما یک شرعی را جدا تصور کردیم، یک تکالیفی را جدا کردیم،

گوییم امام باید خودش را با آنها منطبق کند بعد می خواندیم، از اینهایی که تابحال ...یشرتکُاحکاماُهلل
نگاه کند به آن عالم، نگاه کند به آن تکلیف، نگاه کند به اینکه خالصه این تکلیف چه مصادیقی دارد، چه 

ه امام ک می راآن کال .گوید درست باشد، منطبق باشد، این حرفها نیستی که میچیز جزئیاتی دارد، آن
فوظی لوحی باشد، محو این نیست که بخواهد به آن عالم نگاه کند کند، آن مطلبی را که انشاء می ،گویدمی

 نداهگفت ،ها گویمطور نمیمن اینها را همین !فرطو آن فرطورق بزند این راای باشد، اوراق نوشته ،باشد
 !!ها

واقعا ) کردراجع به این قضیه داشت صحبت میدفعه یک .ه استفوت کرد بود و یک بنده خدایی
کنند هور میظحضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه که وقتی این (چه کار کند ،گریه کند ،داند بخنددببینید آدم نمی

گیرند و افرادی که به آن حضرت حضرت در آن نور قرار می و دهدخداوند یک عمودی از نور قرار می
 دیگر نیازیو کنند در محاکم خودشان، حضرت دیگر حق را بیان می ،دعاوی خودشان کنند درمراجعه می

 ،میناز زکنند یک عمودی که حضرت ظهور میوقتیگفت: آن شخص اینطور می .دنندارو شاهد  ةنبه بّی
 ینندنشجای آن نور میگذارند و در رود به سمت آسمان، حضرت صندلی مییک ستونی از نور از زمین می

حضرت آنجا  .دهدمی نوراز پشت پنجره خورد به حضرت مثل اینکه خورشید روند که آن نور میمی و
دیگر هر کسی بیاید از آن حضرت سوال بکند مطالب دیگر  وقتی آن نور به حضرت خورد و نشینندمی

که دانند، وقتییعنی وقتی این نور رفت کنار دیگر حضرت هیچی نمی .شودشود و واضح میروشن می
معرفت ما  این مقدار !کنیدتوجه می !پیرمرد هشتاد ساله .کنند[م پیدا میل]نشستند، عآمدند در آن صندلی 

 قدر است. درست؟معرفت ما این ،است از امام
کند آن کالم خودش شرع است، خود آن شرع است و خود السالم کالمی را که انشاء میامام علیه

 !گوید بکن آن نفس او در آن زمان تشریع است، یعنی تشریع کرد، همینکاری را که می .ع استشّراو ُم
 .است گوید نکن، آن تشریعدر دو دقیقه دیگر می
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ت را فرمایند از این به بعد باید وضویبن یقطین میبه علی السالم کاظم علیهالبن جعفر موسی امام 
هارون  و سعایت کرده بودند !من شیعه هستم رآخ ه،برای چ و چرا نگفت .بگیریمانند وضوی اهل تسنن 

از طرف  تا امریه آمد !هنگفت برای چ .هم یک جواسیسی گذاشته بود برای اینکه نگاه کنند وضعیتش را
یعنی آن  .گفت چشم ،وضوی اهل تسنن بگیری مانندبن جعفر که شما از این به بعد باید وضو را موسی 

 .وضو در آن موقع برای او تشریع شد به این کیفیت، تشریع شد
ها نوشتند برای ظاهری که در کتاب اتحاال سوال من در اینجا این است، خب به ظاهر و اصطالح

ن یقطین باست دیگر، حاال اگر علی  تقیةگویید برای است بسیار خب، شما می تقیةخب برای  ،است تقیة
ا به ر شزند، آنجا باید وضویحتی پرنده هم پر نمی ،هم نیستهیچ کس  ،در همان موقع برود در بیابان

 یتا وقتنگفتند  ،عدب به این از فرمودند امام .هیچ کس نیست، باید به تسنن بگیرد تشیع بگیرد یا به تسنن؟
 مثال ک جاحاال رفت در ی .بعد شما باید وضو را به وضوی اهل تسنن بگیری ، از این بهنه یا یایدخبر بعد ب
شیع اگر وضو را به وضوی ت ؛هیچ کس نیست ،نه جاسوسی ،نه ناظری ؛اصال هیچ کس نیست و در بیابان

قیة تنیست  تقیةبگیرد باطل است، نمازش هم باطل است، خب خالف امر امام کرده است. خب اینجا که 
مخالفت امام را کردی،  .جواسیس بودند و کردهارون تماشا می ،ات بوددر خانه مال تقیةبغداد بود،  مال

 .ندارد قضیه تقیةکاری به 
ظرف آب در آنجا هست و لگن هم آنجا  است و در اتاق در را هم بسته و رفته یا اینکه در اتاقش

کند، کسی در اینجا نیست که ببیند، اگر وضو را خواهد وضو بگیرد، خب کسی تماشا نمیهست و می
 شدهالم السعلیهبن جعفر چرا؟ مخالفت با موسی  .تشیع بگیرد آن وقت وضو باطل است یوضو مانند

ا باید نمازش را قضشود و می، نماز هم باطل شودمی باطلوضو و بن جعفر حرام مخالفت با موسی  است.
 توجه کردید؟ .هم بکند

 .دداین شد تشریع مج ،وضو بگیریفرماید حاال باید براساس تشیع بعد از یک مدت حضرت می
ون امر چ .از این به بعد حاال در این زمان جلوی هارون اگر قرار است وضو بگیرد باید مثل تشیع بگیرد

اهل  یتبه آن کیف ،که جلوی هارون هستی آن موقع نهمگر اینکه حضرت بفرمایند وقتی ،آمد از این به بعد
افتد یت میمسئول و شودسلب می ودیگر مسئولیت از ا ،فرمایندولی وقتی حضرت می .تسنن وضو بگیر

 دانیم.ما نمیو داند او خودش می ،روی خود حضرت
 جلوی هارون هم اگر ،فرمایند از این به بعد باید وضویت وضوی تشیع باشدوقتی حضرت می

 و یپس تو شیعه هست !عجب !ها بزند. زندباشی باید وضو را به نحو تشیع بگیری، گردنت هم اگر می
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مرش ع !بکند ،کنم و اعدام بکندکردند االن اعدامت میکنی؟ همه داشتند نگاه میمی تقیةجلوی ما داری 
د بن جعفر کرده شهید بشوتا اینجا بوده و قرار است برای اینکه مخالفت با هارون کرده و اطاعت موسی 

 باشیم؟ ما باید در اینجا به دنبال انجام تکلیفخب بشود. مگر ما در اینجا باید دنبال خالصه حیات ظاهری 
 درست شد؟ .تکلیف چیست؟ مطلب چیست؟ آن را باید انسان به دست بیاورد ،باشیم

گویند از هر دو جهت گویند و این چیزها را میآیند این مطالب را میپس بنابراین اینهایی که می
 هبه ک این مسئله را ،مطرح کردندو گفتند این مسئله را و اینکه ایشان که آمدند  اواًل .مسئله باطل است

 ای باشد اطالع و اشرافمطرح کردند؟ به یک شخصی مطرح کردند که بر تمام زوایای وجودی در هر نقطه
ن تفاوتی ر برای مضبه کسی مطرح کردند که بارها به ایشان گفته سفر و ح .دارد، به او آمدند مطرح کردند

البته من خودم این مطلب  .تو در اینجا باشی چه در جای دیگری باشی در مقابل من هستیکند، چه نمی
فرمودند اینجا یا جاهای دیگر شما به موقعیت را از ایشان هم نسبت به بعضی از افراد شنیده بودم که می

 فرمودند.ها مطلب را میبعضی به خودتان نگاه کنید ولی از نقطه نظر من برای من تفاوتی ندارد،
چنین فردی بوده چه در اینجا باشد، چه در ایران باشی یا هر جا علی کل حال استاد ایشان یک هم

چنین وضعیتی دارد خب پس معلوم کسی که یک هم اون .دیدگان من هستی باشی در جلوی من و در
 .نقطه نظرکند، این از این است این شخص شخص عادی نیست، با من و امثال من تفاوت می

 ادهای گفته شده است خب آیا اتفاق هم افتچنین مسئلهاز نقطه نظر دیگر وقتی که یک هم [یًا]ثان و
یا اینکه نه این فقط بیان حال تسلیم و بیان حال رکون و اعتماد و سکون نسبت به آنچه که از  این مسئله

 رسد برای انسان است.طرف میآن
برد که این عمل و این عبادت دیگر عبادتی است که در آن نفس پی میاینجاست که انسان واقعا 

فقط و فقط همان جنبه انجذاب با در آن دخالت ندارد،  واستخدخالت ندارد، در آن هوا  و دخالت ندارد
ه هلل قسمت کند کءاشانإشود. خداوند محبوب و تلقی خواست محبوب است که برای انسان حاصل می

این سدها را خدا خودش کنار بزند  ،آنچه که موجب سّد راه است برای آنهاما از این موانع عبور کنیم و از 
 .و اینها را بشکند

مام بیند اخواند میکه انسان اینها را میواقعا وقتی ةحمزبیأخیلی عجیب است این فقرات دعای 
یان ب های مختلفتمام واقع آن حالت عجز و نیاز و موقعیت انسان را با عبارتالسالم چقدر به سجاد علیه

گردند سر حرف اول، دوباره مسئله را، گردانند دوباره برمیبه یک نحو دیگری مطلب را برمی .کندمی
باقی  اینقطههست که دیگر اصال هیچ  ةحمزبیأنسبت به این قضیه در این دعای  نقدر این کّر و فّرآ
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گذارند السالم باقی نمیامام علیه را ایماند که انسان بگوید که من از این نقطه فارغ هستم، هیچ روزنهنمی
کند. خب دیگر ظاهرا مشاهده میو انسان آن حالت عبودیت محضه را در این کلمات و در این بیانات 

 .هللءاشانإبه این مقدار دیگر کافی است  اینکه وزیاد صحبت کردیم 
ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


