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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ُال» ل ع  ُاطَّ ِو ل  ُُمُ ی وف  ّل  نُع  لُکُ یُ غُ ُیبُِذ  ع  ُف  ا ُل وم  ُو  ُت عِخفُت ه  ُجُِت  ُالُیل  ُل  ِة وب  ق  ُأ هت ن بج ُأع  ُِِل نَّک  ُل ُت ه  ن  و 
ُالُینُ النَّاظِر فُّ ُأ خ  طَّلِعُِو  ُُب لُنیُ م  اِِل نَّک  ُُی  ُخ  بِّ اتِرُُِیُ ر  ُأ حُینُ السَّ ُال ُو  م  ُأ مُامِِمنیُ ک  ُال ُو  م  مُِمر  ر باگر  ؛نیُ ر 

نین اگر تعجیل در عقوبت تو بود و چو هم دادممن انجام نمی ،شد غیر از توگناهم امروز کسی مطلع می
کردم و این نه به این جهت است که تو نسبت به اعمال و عقوبت تو ترس داشتم اجتناب می دراز تعجیل 

ناقص است، بلکه به خاطر این است که تو بهترین  اّطالعت اّطالعرفتار ما نظارت نداری و آگاه نیستی و 
تر و تر و محکمکنندگان کارت متقنو از همه حاکمان و حکمرانان و حکم عیوب هستی ۀساتر و پوشانند

 «استوارتر است و در کرامت از همه کریمان کرامت و بزرگواری تو بیشتر است.
و  ی استمهّم بسیار ۀمسئلشوند که ر میمتذّکدو مطلب را در اینجا  الّسالماد علیه امام سّج

و آن  شودچندانی نمی توّجهکه نسبت به این مطالب کنیم می مشاهده ما ـ خصوصًا امروزهـ  سفانهأمت
 .وقیح و قبیحی است ،ناپسند ،زشت یاربس کار که مردمعیوب  افشا و در مقابل پوشی خالئق استعیب

شخصی پیش  دارد بیاید آن عیب را افشا کند. اّطالعداند و می که از یک شخصعیبی انسان 
آن  ،نشیندبر سر یک سفره می ،خنددانسان تا وقتی که با او می ،شخص دیگر سّری را به امانت گذاشته

آن سّر را  ،نقاری پیش بیاید ،ای پیش بیایدمسئله و قضّیه ]آنها[ نیبوقتی که  ،داردرا هم نگه می شسّر
ی از شخصای است. انسان شرمانهچقدر کار زشت است، چقدر کار قبیح است، چقدر کار بی ؛افشا کند

 او شیپو بیاید این  .شودلع می، یک کار خالفی کرده کسی هم خبر ندارد، این مّطیک عیبی سراغ دارد
 !کنمدهی یا عیبت را افشا میدارم یا فالن کار را انجام می اّطالعآقا من از این عیب تو  :و بگوید کهبرود 

آید و میولی این انسان دوپا این حیوان دوپا  دهدخیلی کار قبیحی است. حیوان این کار را انجام نمی
 !کندمشاهده میچه چیزهایی  انسان واقعًا کند.این کارها را می
ُال :فرمایدمی الّسالمامام علیه  ل ع  ل ِوُاطَّ ُُمُ وی ُف  ّل  نُع  لُکُ یُ غُ ُیبُِذ  ع  اُف  من  اگر غیر از تو کسی بر گناه ؛ت هُ م 

آید کس نمیهیچ ،رودرود آبرویم میآبرویم می .آمدم این کار را انجام بدهمکرد من نمیپیدا می اّطالع
 ،کند که گناهش مخفی باشد خطایش مخفی باشدآبروی خودش را در معرض حراج بگذارد، سعی می
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ُل و ۀآن مسئل پیدا نکند. اّطالعکسی از او  ُت عِخفُو  ُیجُِت  ُالُل  ِة وب  ق  به  بعدًا است کهیک مطلب دیگری ع 
 .پردازیمتوضیح آن می

دانی و خیالم جمع دانم فقط تو میکه من میاینفرمایند ل که حضرت میاّو ۀحاال در این فقر
آی خالئق بدانید فالن  :آیی فاش کنیتو بدانی نمی .کسی دیگر نداند !تو بدانی عیبی ندارد خدایا ،است

خدا به این  .طور نیستخدا این !نه ،فالن عمل حرام را مرتکب شده ،من فالن کار را انجام داده ۀبند
 .پوشاندت نیست، خدا عیب را میکیفّی

وجود و  کّل :فلسفی آن این است که ۀجنب ؛فلسفی ۀیک جنب توحیدی دارد و ۀاین مسئله یک جنب
ُّلُمُ ُُتُرمحتهعُ ِسُنُوُ اُمُ ی. غضب ۀالب است بر جنبغرحمت  ۀو جنب خیر استاساس  نظام عالم وجود بر

ُُ،ءیش ُإّنِّ مَّ تُُِاللَّه  ُالَّ مح تِک  ُبِر  ُُیأسأ ل ک  لَّ ِسع تُم  عیب  غلبه رحمت با افشا ۀاین رحمت و جنب1ُُیشءو 
رحمت  ۀجنب .عیب زشتی است، پلیدی است، نقصان است، ظلمت است، کدورت است .منافات دارد

ابراز  ،ابراز رحمت استغضب او، لذا اثرش هم در عالم خارج  ۀپروردگار همیشه غالب است بر جنب
 زیبایی است، پوشاندن زشتی است، پوشاندن نقصان است.

یعنی ظهور خودش در مظاهر  ؛خدا جمیل است و جمال را دوست دارد جلاملاُحیبُوُمجیلُاهللُنُّإ
نویسد هی به خط خط مییک خطاط ی وقت دیاهدید .ه را هم دوست دارد چون اثر خودش استجمالّی

نگاه کند به گذارد جلویش و هی شروع میکشد مییک نقاش وقتی یک تابلو می !کندخودش نگاه می
من  ۀاین اثر من است، این زایید !عجب ،کندکیف می ،نه !نگاه کردن ندارد خودت کشیدی دیگر ،کردن
 ظهور]خطاط[ آن  .بیندبیند، ظهور خودش را در این تابلو میدر این تابلو می نفس خودش را .است

 .دهدمدی که به این قلم می و جزردر این کشیدن، در این قوس، در این  ،بیندخودش را در این خط می
این المی که  .شودرود پایین، خودش کشیده میخودش می ،رود باالکند خودش دارد میاحساس می

چطور در کاغذ نقش بسته  ،کندگرداند آن خودش را در این الم مشاهده میت برمیآورد و به این کیفّیمی
 .کندت ظهور پیدا کرده انبساط پیدا میو از اینکه به این کیفّی

به قیمت  او آمدند ازمی ـخودش هم فقیر بود ـ نوشت هایی که میاین خط ،میرعمادگویند می
شد همدیگر بار میطوری روی هایش همینطور در فقر بود و این خطهمین .دادگزاف بخرند ولی نمی

آمد آن اثرش که از او ظهور دلش نمی .کردمی ]خرید[آمد میبه زور یکی  مثاًلحاال  .فروختو این نمی

                                           
 فقره ای از دعای کمیل -1
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تکه از  یکانگار  یرونخانه رفت ب ینخط از ا ینا کردیاگر احساس م .بیرونبرود  او پیدا کرده آن اثر از
 !از وجودش کنده شد ییک قسمت ،شودیوجودش دارد کنده م

 دررا  یباییرا ظاهر کند، ز یباییاست که ز تیفّیک ینظهور خدا به ا یعنی ؛خداست ظهور این
 که انسان یچرا مستحب است وقت !هاانسان هستند طورینها هم همانسان .بدهد قرار تماشا معرض

 بدش پولیدگی ژولیده از خدا اینکه خاطر به کند؟ شانه را خودش محاسن یایدب بیرونمنزل  از خواهدیم
 عطر کردند،می شانه را شانمحاسنو  موها بروند بیرون منزل از خواستندیهر وقت م پیغمبر .آیدمی

 لک نباشد، کثیف شانکه لباس کردندینگاه م ینهدر آ ،پوشیدندیم یفلباس نظ ،کردندمی استعمال
 طرفینا یکی یشو ر ]کج[ یقۀ باو  یچدعمامه بپ یک طورینهم ینکهتا ا .باشد آراسته ظاهرشان نباشد،

 کار چییچ ،نه بابا !یمکارها کار ندار ینما به ا [ید]بگو بیرون بیاید جورینا ،طرفآن یکی رفته
حساب و کتاب  یرو یزیهر چ .باشد مرتب و باشدمنظم  یدانسان با ،حساب کتاب دارد یادن !؟نداریم
 است.

و منظر دیگران زیبا جلوه کند و این  یئدربیاورد که در مر خودش را به شکلی خواهدیمانسان 
 گفت: .کندتفاوتی نمی چه در مرد چه در زن ،یک غریزه است

 سر از روزن درآرد یدر بند چو ندارد یرو تاب مستور یپر
من این هستم  ؛خواهد خودش را به دیگران ارائه بدهدمی ،خواهد خودش را نشان بدهدهی می

مطالب و است  اریبس اتیحکا گرید نجایات است. به این کیفّی ،ام این استسنم این است، زیباییُح
 .ادیز

به  آنها خواهد بندگانش آنچه که ازخدا نسبت به بندگان هم می ،همین جهت]روی[ وقت آن
کند، به  تعّدیحرام است، انسان بیاید  تعّدی .نیکی و جمال باشد عیب نباشد هآید همظهور می ۀصمن

رود به جای او چرا؟ چون آن جمال از بین می .کند تعّدیبه منزل یکی  ،کند تعّدیمال یک شخصی 
و این برخالف جمال است،  گیردخشونت و پرخاشگری و عداوت و قساوت و دشمنی جایش را می

چون  !ظلم حرام است، چرا حرام است؟ .عطوفت استبرخالف زیبایی است، برخالف آن رحمت و 
َغریَیفَیشءالَعَ ضوَ  .ظلم نقصان است ،ظلم کدورت است، ظلم ناپاکی است ،ظلم برخالف جمال است

َمَ   .نازیباست ،استاین نامناسب  .شما یک چیزی را در غیر از موضع و جای خودش بگذارید ؛هعوض 
اساس  ریزی شده و اساس دین و شریعت براساس جمال پایه بر ،ی تمام اساس عالمطور کّلبه

امر شده است، آنچه که نازیباست  آن نظر شرع به ۀآنچه که زیباست از نقط .استریزی شده جمال پایه
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ت که است؟ به خاطر اینکه انسان را از آن حالت طبیعت و انسانّیحرام رب خمر چرا ُش .نهی شده آن از
 کند هیچ چیزی حالیشرب خمر میحیوانی، کسی که ُش عالمکند به یک حالت زیبایی است خارج می

 .کشدنیست، عربده می
را انجام  داشتم کارهاقسمت رزروشن آمده بودم  ،ن رفته بودم در یک جایی هتلی بودمموقت یک

قدری آهسته یک :دو نفری که آنجا بودند گفتندنبود، آن صحبت هم عادی بود بلند  صدای .دادممی
نشستند و  ،من نگاه کردم دیدم بله .دنامشغول با کامپیوتر نشستنداینجا صحبت کنید االن چند نفر 

 خب.صدایم را آوردم پایین، گفتیم بسیار
من به جای  .هتل نشسته بودمیازده و نیم بود من آمدم در دیروقت بود ساعت  فردا شب تقریبًا

کنار سالن دو نفر دارند دفعه دیدم از یک .دادمپاسخ می کردم ورا نگاه مییم هانامه کامپیوتربا آنها داشتم 
کی  ،شدم شوکه[]خیلی  رود.می تمام صدایشان تا آن ته سالن زنند، اصاًلمی کشند دادآیند عربده میمی

همان دو تا جلو دیدم  مآمد !کشندخجالت نمیاست  میو ن ازدهیساعت  ،ها که آمدندهستند مرتیکه
مست کرده بودند، همان  !بیاورید نییپاگفتند آقا صدایتان را هایی که به من میها هستند هماندیشبی

صدایش را آورد  .ساکت باش :آمدم گفتم .زد انگار در بیابان استداد می ،دیشبی حاال مست کرده بود
 !دیدیخر ددر خیابان  .رفته در حیوان ت خارج کردهآن حالت انسانّی را از و، مستی اهمست کرد .پایین

صدایش را  کشدعربده می .مردم ایستادند ؟کندناظر محترم دارد بهش نگاه میکند این هیچ مالحظه می
طوری خلق خدا این !فهمد فهم ندارد بیچارهنمی .کسی هست و کسی نیست انگارنهکه انگار دهدول می
 کرده.

رب خمر برای همین حرام شد وگرنه غیر از لذا ُش ،همین حیوانشود مثل وقت انسان هم میآن
کند به حال می ت، از حالت تعقل خارجاز آن حالت انسانّی انسان را .چیزی نیست مایعی استکه  این

قمار  ،کند. دزدی همین استآورد به صورت نازیبا و زشت آن را خارج میاز جمال بیرون می ،بهیمیت
همین است، رشوه همین است، تقلب همین است، خیانت  تعّدی .همین است، سایر مفاسد همین است

 .همین است
با  تقابلدر مقابل و در  نهایهمه ادر قبال جمال است،  بینیدنگاه بکنید می مات را شمامحّر تمام

که  یرآن مس برخالف و کندیم خارجاز آن را  انسان ینهاتمام ا .است دمبّع اینها همه وجمال قرار گرفته 
خواهد خدا می .است ابتعاد و کدورتظلمات و  یواد یکه واد دهدیم سوقانسان را جمال است  یرمس
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کند،  اافشلذا بدترین چیز این است که انسان بیاید و عیب یک نفر را  مظاهر جمال باشددر دنیا  مظاهرش
 بگوید. و بیایدعیب یک شخص را 

بعد از  ـبودیم کربال  دراد در خدمت مرحوم آقای حّد هیبا مرحوم آقا رضوان اهلل علوقت یک
 ـصحبت یک نفر را کردند که ازدواج کرده بود  ]مرحوم آقا[ ایشان ـ مراجعت کردیمسفری که از حج 

حال خطایی صورت کلعلیشدند که  توّجهبعد مـ آمد پسر یکی از همان افرادی که در مسجد بود و می
یعنی پدر ـ وقتی که آن شخص  :مرحوم آقا فرمودندبعد  .شدگرفته و دیگر آن ازدواج منجر به جدایی 

تالش خودش را کرد برآمد و این از مقام انکار  هم آن طرف مقابل ،این خطا و اشتباه شد توّجهم ـ داماد
 :خیلی ناراحت شدند و گفتنداد آقای حّد .ای بودهقضّیهچنین را به اثبات رساند که این همتا این مطلب 

این را چرا آمد این را افشا کرد؟ چرا  .شدندجدا میداد رفت زنش را طالق میمی ؟!چرا این کار را کرد
مسئله تو برو طالق بده ، زندگی کندخواهد آن هم می ،خدایی استباالخره آن هم یک بنده ؟ اثبات کرد

 ۀاین خیلی مسئلو  که انسان بیاید این کار را بکند امدیخوششان ن قضّیهاز این کار و  !شودتمام می دیگر
 .ی استمهّم

که خدا ـ م روایت را دیدم اما شک دارم بین حدیث قدسی مسّلـ داریم حدیث قدسی هم  ظاهرًا
را ببرد و گناه مخفی او را افشا کند اال اینکه تا زمان من مؤکس نیست که آبروی بنده مهیچ :فرمایدمی

همان  ،وجود خواهم آورد و همان را بر سر او خواهم آورداو بهحیات خودش من همان مصیبت را برای 
بینیم که در این دنیا می خودمان هم .آورمبرایش پیش میزنده است کاری که او کرده برایش تا وقتی که 

 ها هستند فقط به دنبال این هستند که بروند ازبعضی اصاًل ،خیلی بد و زشت است .چه خبر است دیگر
یک  دانم پیاز و این چیزها تا اینکه مثاًلافراد نقاط ضعف به دست بیاورند و آن نقاط را بگذارند الی نمی

 قرار بدهند. مورد سوء استفادهن را آ وقتی یک روز مبادایی بیایند و
 ،افشا کندمخفی آن شخص را  ۀبیاید یک مسئل ،فتدجلو بی فشیاز حربخواهد به خاطر اینکه  آدم

بیاید  !؟بگویدبیاید عیب او را که آدم به خاطر غلبه بر حریفش  کار برای خداست یعنی چی؟ آیا این
 ینا یآ :جا یک رفته که کنید فرض حاال ندارد خبر کسهیچ که کاری یک بیاید ،کند پخش را عکسش
 بگوییم شودمی وقتنآ .است یحکار وق یناست، چقدر ا یحآور و قبکار شرم ینچقدر ا !رفته جادر فالن

چه  ؟[است الهی] یتنشخص  نیا توانیم بگوییم نیتمی !کند؟یخدا کار م یبرا شخص ینا دیگر
 !؟نیتی؟ چه قصدی
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خیلی  ـندارم [ کافی] دقتحاال  چون ،االاحتم ـخواندم می یحیمس کیاز داستانی یک وقتی من 
وقت ما نآ .ببینید این مردم دین ندارند ولی فطرت دارند، انسان هستند آدم هستند واقعًا .تعجب کردم

 !چی هستیم
نیشابور  که قبرش هم در نقاش معروفکمال الملک  گویندمی :آمددر ذهنم ای قضّیهاالن یک 

داند ما که حاال دیگر خدا میاز نظر التزام به مسائل و دیانت ولی نقاش خیلی معروفی بود ، این است
 وامضای اداشت و آمده بود از طرف این یک اختالفی  ویک شخصی با اوقت یک ی نداریم.اّطالعخیلی 

آنها وقتی که  .بود قسمت طهران یبرا هازمین از بعضی به راجعنوشته بود  یانامه یک ،را جعل کرده بود
خیلی آدم با عنوانی  ،شناختند مرد محترمی بودکمال الملک را میچون  ،نگاه کردند خیلی تعجب کردند

 .بود نیشابور همین در کنایشُس وداشت  بروییویاب خودش یبرا بود
تحقیق  قضّیهکه نسبت به این نیشابور آیند به هران میطکنند، سه نفر از آنها به این نامه شک می

نه این  :گویدشود میمی توّجهکند و ماین نگاه می .چیست قضّیهاین است یا اینکه  ۀاین نام که واقعًاکنند 
امضا را جعل کرده و برای اینکه به یک منافع و شوند که آن شخص می توّجهم .من نیست که نامه

جعل  تقاضا کنید که چون این شخصگویند که شما آنها میاسم ایشان را کشیده وسط. مطامعی برسد 
خیلی حکم  خواستندیمآوریم و پدرش را درمیدهیم و کرده ما ایشان را تحت تعقیب قرار می امضا

گوید کنند میچه اصرار میهر .کنمنه من این کار را نمی :گویدایشان می .بدهند او به هم سنگینی
 ۀبه واسط خواهمیمن نم یول ،کردههم  کار را ینشخص ا ینا یستمن ن یامضا امضا گویدیم .کنمنمی

 و اختالفاتهم  با حتیـ  هست من دشمن که شخصی این ،برسد شخص ینبه ا یاصدمه یککار  ینا
که  کنمیو امضا م نویسممی اینجا در من یدنکن تعقیباو را که  دهیدیم یناگر شما تضم ـ داشتند یمسائل

آنها  .کنمدهید من هم این کار را نمیاگر شما تضمین نمی .امضای من نیستنامه و  ،امضا ونامه  ینا
 باید برود محکمه و ،چون مسئله دست ما نیست ؛توانیم این تضمین را بدهیمچون گفتند که ما نمی

 .این شخص حاضر نشد .شودمی ربوطم آنجابه  هّیقض
 مثاًلـ طور که در ذهنم است را خواندم این قضّیهاین خیلی وقت پیش بود ـ  جالب اینجاست
پیدا اش هم در خانه !هایدنینوش نیاز ا حتی هم شده بوده ییرایپذدولتی بودند وقتی که از اینها چون 

ولی شما ببینید چقدر این شخص جور آدمی بودند خواهم بگویم اینمی .بود تبا این کیفّیشده و 
 ،البته خودش نخورد آنها خوردند .شخص با کرامتی بودهشخص انسانی بوده،  ،شخص با وجدانی بوده

من  گفته بودـ چه بوده حاال یا توبه کرده بوده یا هرـ خورم خورم مدتی است دیگر نمیگفته بود من نمی
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پذیرایی را  !هایش به نحو اتم پذیرایی کرده بودهاز مهمانولی  .خورممدتی است از این چیزها نمی
 !رساندهمیهایش را به یک نوایی مهمانحاال خودش محروم بوده ولی  ،کردهمی

 شما را به خدا ما به اندازه این .کنمگوید من این کار را نمیمیبا این وضع  او دیشما نگاه کن
 ... و دین مبلغ امثال ذلک و و محاسنو اهل نماز و روزه و  یمهست یعهو ش یممتشرع هست که ،شخص

جعل کرده نامه  ریز امضایش رااو که دشمنش بود و قدر مروت در ما هست؟ قدر مروت داریم؟ ایناین
دین  !این دین ماست !کشیم بیرونمیداریم برمینبه ُسو  ویم از هزار سوراخرمیطور بخشید، ما این بود

گویند گویند مسلمان یا به آنها میمسلمان هستیم؟ به ما میوقت کدام یک از دو طرف آن !ما این است
 .طور نیستاد که اینامام سّج !مسلمان؟

چون دیدم  ؛کردمدادم، من گناه نمیشد من انجام نمیلع میاگر غیر از تو کسی مّط :فرمایدامام می
شود کنار خدا نمی با غیر !آییم حاال مشکل نداریمگفتم با خدا کنار می .گناه کردم العیوب هستیتو ستار

ترس ما از بندگان  .از خدا ترس نداریم، خدا از خودمان است، خیلی با خدا مشکل نداریم .آمد
 !مکار کنیچتوانیم با آنها نمی ،خداست، از مخلوق خداست
شد که ما در خدمت آنها بودیم و کم مجالسی می .کید داشتندأت یلیخ قضّیهبزرگان نسبت به این 

کردیم طرحش برای آنها خوشایند نیست، دعوت به آمد ما احساس میپیش میمسائل  نیا رینظاگر 
 ید،پاک کن را یزهاچ ینا از ذهنتان هم گفتندیم یحت .کردندیبه گذشت م دعوت ،کردندمی سکوت

ای که انسان آن واقعه را در ذهن خودش انگار همین واقعه .ذهن باشداین چیزها در  ستیخوب ن اصاًل
اگر  ،به عکس .آن اثر بد خودش را دارد ،گذاردثیر میأنگه دارد چه بخواهد و چه نخواهد در نفسش ت

کند انبساط وقت به یاد او میخوب، یک انفاقی از رفیقش در نظر بگیرد هر ۀانسان از رفیقش یک واقع
آید یک حالت بهجتی به وقت به نظرش مییک کار خیری که از رفیقش در یادش است هر .کندمیپیدا 

چرا  .شودکدورت پیدا میحالت  حالت غمآید یا اینکه کار خالف، خالف که می .دهدانسان دست می
 !ذهنش نگه دارد؟ انسان این را در

ـ  خوبی نیست ۀقضّی ،طور ابهامبه دیآیمدر ذهنم  ایقضّیهدفعه یک شود من یکگاهی اوقات می
کنم فوری رد می ،رسم به تفصیلهنوز مبهم است بخواهم فکر کنم می ،بینم آمدتا می ـ حاال هر چی

این ،بود چطوری یاتشخصوص ینفکر کنم ا یشرو خردهیک اگر .گیرمنمی را آن پی دیگر برود اصاًل
 ،کندمی ایجادظلمت را  آن آیدیم ،گذاردیو اثر خودش را م آیدیاو م !باختم خراب شد ،طرفآن طرف

یک  ،یک داستانی خوبی،ۀ ّیقض و بینم یک مسئلهوقتی که می ،ولی به عکس .کندمی ایجادرا  کدورت



 8 مشهد مقدسـ ( 4133رمضان ) 3/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

کنم خرده فکر مینشینم یکآید میوقتی میداشتم  اّطالع قباًل ای یک چیزی که هست و مثاًلواقعه
بهجت و حالت سرور و  ،بینم چقدر باز شدم، چقدر باز شدمشود میروشن می دیگر کاماًلزوایایش 

 آنه است، این نور دارد ن زشت است. این زیباست آن مشّبآجمیل است  این .کردمحالت انبساط پیدا 
 .قرار داردظلمت دارد. درست در قبال هم و در مقابل هم 

 کسی دارند، امکان ندارد. آنآن کسانی که به دنبال این مسئله هستند قدم از قدم در سلوک برنمی
تواند پیدا کند یک چیزی می طرفو آن طرفاین ،البهال ن،فکر است برود نگاه کند ببیند آهاکه در این 

بکشد بیرون بیاورد بگذارد اینجا، این آدم هزار سال ذکر یونسیه بگوید انگار در گوش حمار آمده دارد 
 !به دنیایش برسد اقاًل ،برود رد کارش ،ای نداردهیچ فایده .گویدمی

 که مخالف با عرفان ییهانیاز همـ دو سه روز پیش بود یک عکسی دیدم یک بنده خدایی بود 
حاال تعبیر که درست نیست ـ اش کردم وقتی نگاه به چهره اصاًل .سف خوردمأخیلی به حالش تهستند ـ 
تبدیل شده به یک شخص  !از صورت بشری دیدم این از صورت بشری خارج شده ـ چیحاال هر 

بندی شده. هر خورده، ریخته شده، قالبنفسی که در خالف ُم دیگر، صورتش سیمایش، نفسش، اصاًل
فهمد، فقط به دنبال این شان حق را نمیشنود، قلبشان حق را نمیطور کلی دیگر گوشبه اینها اصاًل

فقط به  ،شکلی آن را به دست بیاورندو  نفس خودشان هست به هر کیفیت نوّیَمکه هستند که آنچه 
اگر امام زمان  .کاری ندارند به اینکه صحیح است صحیح نیست هیچی کار ندارند .دنبال این هستند

گوید این هم کند میگوید این هم اشتباه میمی ،بیاید بگوید مسئله این استهم ظهور کند  الّسالم علیه
 !رسدهایعنی انسان به اینجا می ،کندبندی شده از اینجا حرکت نمیقالبچون نفس  ؛کنداشتباه می

فقط  ،رودکه حق چی هست نمی دنبال این ،رودرسد به اینجایی که دیگر دنبال نفسش میآدم می
کنم این زمین گویم و پخش میکه من دارم االن می آن ،کنمکه من االن دارم مطرح می دنبال این است آن
ها با همین کتابها، با همین خب اگر شد با همین عبارت .فتد، این برایش مهم استنماند، این زمین نی

اگر شد دروغ  ،پردازیمها اگر با این شد شد، اگر نشد به مسائل دیگر میضرب َبَرات با همین َضاّطالع
 !هاها شوخی نیستهست ... زنیم، اگر شدگوییم اگر شد تهمت میمی

زنند تهمت میگفت در یک مجلسی بودیم دیدیم که دارند به یک نفر کرد مییک شخصی نقل می
برای اثبات موقعیت  ،گویند نه این اشکال نداردمی .زنیدکه آخه شما دارید به این تهمت می م، گفتاصاًل

 هدانیم حاال طرف هر چگوییم بابا این را که میمی !تهمت هم بزنیم چه اشکال دارد؟ !ما اشکال ندارد
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حاال ادعای  !طور استگفت که نه این این .یک چیزی بگو بماسدهست این کاره که دیگر نیست، 
 !این راه خدا این است؟ !کنیمادعای راه خدا هم می م!کنیسلوک هم می

رسد که برای اثبات مسیر ناحق خودش خود را محق آدم به یک جایی می ،خدا به داد آدم برسد
یعنی تا کجا انسان پیش  ،جریان چیستفهمد که آدم نمی منی تهمت بزند، اصاًلؤداند که به یک ممی
و از آن جاده  کشاندیم خودش سوی و سمت به اینها بااست که انسان را  یطانش بالح همه اینها .رودمی

 .کندیانسان را منحرف م
نباید به این فکر باشد که یک روزی بر سر خودش  سالک فقط باید به خودش نگاه کند، اصاًل

 .اخذه نکردؤآید، حاال گیرم بر سر خودش در این دنیا نیامد، گیرم که در آن دنیا هم خدا مآید یا نمیمی
حاال یک عیبی ـ  [،داند]نمی عیب یک شخصی را عیب یک فردی را که کسیما را چه به اینکه بیاییم و 

مطرح  ،بگویدانسان بیاید آن را  داند چراچیزی را که نمی ـ دانند دیگرمیخب  ،دانندمیهمه است که 
ل ضرری که در اینجا به در نفس خودش بیاورد؟ همین آوردن در نفس این خودش اّو چرا اصاًل ؟کند

 ،محفوظ شبه جای خودو تبعات دیگر حاال ضررها و مسائل  .خود انسان است توّجهپیوندد موقوع می
 .خود انسان است توّجهل ماّو

داری که یک روزی بگویی از را در خودت نگه می قضّیهآیی و یک عیب و یک که شما میهمین
شد، موقع قفل شد، دیگر این نفس نفس سابق نیست، بسته همان موقع راهت با خدا بسته شد، ازهمان

گذارد که ثیر میأقرآن در صورتی ت .نماز که بخوانی نمازت ارزش ندارد، قرآن که بخوانی ارزش ندارد
 دل تا آخرش هم دوره کنی انگار داراز اّو را آنجا قرآن .نفست باز باشد، نه اینکه نفست بسته باشد

گردد خورد برمیآید میرود، میرود، در نفس نمیگردد دیگر این تو نمیخورد به این و برمیمی
خوانی انگار نماز که می .ای نداردل تا آخر هم بخوانی فایدهاز اّو ،رودو می کندخورد کمانه میمی

 .خواندشود نماز میمی کنند و بلندهایی که کوک میچوب ،خواند، همین چوبچوب دارد نماز می
نفس بسته ذکر بگوید انگار نگفته، قرآن بخواند انگار نخوانده، نماز  .نفس نماز نخوانده، نفس بسته است

ثیر بگذارد أتدعا و امثال ذلک اینها بیاید و و قرآن  نفس باید باز باشد تا این ذکر و .بخواند انگار نخوانده
 حرکت بدهد و جلو ببرد.  و او را

حاال گناهان دیگر هم هست که آن گناهان در این حد و اینها  ،این امور به خصوص این امور
گناه  .گذارد این استثیر میأی است از آن گناهانی که در نفس تاین یکی از گناهان بسیار مهّم ،نیست

اینها خیلی  ولی بعضی از ،آورندآورند ظلمت میمیکدورت کدام اینها هست که هرمتعدد داریم و 
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یکی از آنها این است، یکی از  .بندندطور کل میبندند دیگر بهآیند این را میثیرگذار هستند، انگار میأت
اینها چیزهایی است  .هستیتیم  آزارمن است، آزار به مظلوم است، ؤمن است، آزار مؤآنها اذیت کردن م

آید خیلی، نیست خدا خودش ستار است، بدش می یلیکار خ یناز ا خدا و .ثیرگذار هستندأت که خیلی
شود و خیلی بدش ناراحت میخیلی  خداوقتی که ببیند برخالف این صفتش در خارج تحقق پیدا کرده 

 .گذاردحسابش میگذارد در کاسه همان شخص، به آید و میمی
کید بزرگان همیشه ألذا ت .آیدکوتاه نمی هّیقض نینسبت به ااین از جمله مسائلی است که خدا 

به کسی دیگر  ،کردند سرتان پایین فقط به خودتان نگاه کنیدکید میأبوده است همیشه ت قضّیهروی این 
تا شما را وکیل و وصی کسی نکردند  .خودتان بشوید توّجهفقط راه خودتان را بروید فقط م .نگاه نکنید

 !کندکس چه کار میکند فالنکس چه کار میبه شما چه مربوط است بیایید سرک بکشید ببینید فالن
اد دیگر البته بعد هم مطرود شد و آقای حّد ـیک شخصی آنجا بود کربال بودیم در که وقتی  ظاهرًا

 هماناز  یکیبود نسبت به  رفته ینا ـ و از خودشان راندند کردند یرونشب خودشان منزل ازاو را 
فالن مسئله دارد  ،کندفالن کار را می فالنی ،بله :یک عیبی پیدا کرده بودآمد داشتند ورفت که اشخاصی

کی به تو  اصاًل :گفتند ،ناراحت شدندی لیخایشان مرحوم آقا نقل کرد وقتی آمد برای  !چی چی دارد
کی تو را  ؟بگیرینقطه ضعف  بخواهی دنبال این چیز باشی ؟این کارها را انجام بدهیگفته که بروی 

خواست آن را به یک کیفیتی حاال این با یک نفر در آنجا اختالف داشت و میکرده بود؟ کار  نیامور أم
این  ،دنیا حساب و کتاب دارد ،ببینید .از آنجا براند، آن نه تنها رانده نشد بلکه خودش رانده شد اصاًل

 !برنامهآن هم اینجا در این حساب و در این  ،نیست که هر کسی هر کاری بخواهد بتواند انجام بدهد
ُال ل ع  ُاطَّ ِو ل  ُُمُ ویُ ف  ّل  نُع  لُکُ یُ غُ ُیبُِذ  ع  ُف  ا ُم  دادم و شدند انجام نمیگناه من غیر از تو آگاه میاگر بر ت ه 

به چه مطالب باقی هلل دیگر باید ببینیم که ءاشانإ .کردماگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم هم اجتناب می
 کیفیتی هست.

ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


