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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ل وُِ ُالُ ُف  ل ع  مُ اطَّ ُُی و  ّل  بُُِع  ن  کُ غُ ُیذ  جُُِْی   ُت ع  ت  ُِخف  و  ُل  ُو  ت ه  ل  ع  ُف  ا ُم  ت ن ب ت هُ ُیل  ُالج  وب ِة ق  ع  ُُ؛ال  ن  و  ُأ ه  ُِِل نَّک  ال
طَّلِعُُِینُ النَّاظِرُِ م  ُال  فُّ ُأ خ  ُُ،نیُ و  ُِِل نَّک  اب ل  ُُی  ُخ  بِّ ُ ر  اتِرُُِْی  ُ.ینُ السَّ

و اگر از  دادمکرد من انجام نمیعمل من کسی اطالع پیدا میاگر در هنگام گناه غیر از تو بر 
این نه به این جهت است که تو نظارتی بر اعمال  کردم.تعجیل عقوبت تو بیمناک بودم باز هم اجتناب می

ُالنَّاظِرُِ و من نداری ن  و  نه  داردنظارت  زیرا ،نیستصحیح  به تماشاناظر در اینجا ترجمه  ـ هستی ینُ أ ه 
و اطالعت بر ما یک اطالع  ـ نظارتی نداری و شودنمی وت توجهی بهدر نظارت این نیست که  و تماشا

 .ناقص و نارسائی است، بلکه به این جهت است که تو بهترین ساتر هستی
که بر مکنون ضمیر ما  را السالم آنچهامام سجاد علیهحضرت های گذشته عرض شد که در شب

در مقام عمل به چه چیز فکر  و این یک هشدار مهمی است به همه ما که ما .کنددارد بیان می ،گذردمی
 !این هشدار است .کنیممی

کنیم؟ در فکر می هچه در مورد واجبات و مستحبات و چه در مورد محرمات و گناهان، ما به چ
این است که آید میبه نظر ما شود اول چیزی که می وقتی اول ظهر ؛مورد واجبات خب مشخص است

همه همین را  .تکلیف بربیاییم از عهدهبلند شویم و  ،االن یک وجوب نماز بر ذمه آمد !گوییم آخمی
شدیم خود بلند نمینشستیم و بیسر جایمان می !گفتیم آخ جوناگر وجوب نبود می !گوییم دیگرمی

فرض کنید که  .است خدا که واجب نکردهو  تکلیف نداریم ، زیراتشهد کنیمو سجود کنیم و رکوع کنیم 
ای به خالصه هدیه و یک امتیاز بدهم خواهم به شماتا آخر ماه رمضان می امروزاز فردا خدا بگوید من از 

هوا گرم  ،همین روزه را بگیرید کافی است .من نماز را برداشتم بدهم و بگوید تا آخر ماه رمضانشما 
تا آخر ماه رمضان  شوید من این یک قسمت راعطش تشنگی روزهای بلند، خالصه خسته می ،است
 .ه استخدا وجوب را برداشتدیگر چون  ؟خواندما نماز میدیگر یکی از  .دارمبرمی

خوانند؟ وجوب را چرا می .خوانندبردارد باز هم نماز را می .کنداما برای اولیای خدا فرق نمی
 .دارمگوید آن الزام را برمیمی ، بلکهآوردحرمت که به جایش نمی ،گوید که حرام استنمی ،داردبرمی
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ما  مرخص هستی، همتان مرخص هستید. م،کنم و کاری هم به کارت نداراگر نخواندی عقابت نمی
حاال بعدش هم خدا بزرگ  ،دو هفته هم دو هفته است ،باز هم دو هفته غنیمت است !به !گوییم بهمی

 ن سه ماهآ ،دارمهم برمی ة راالحجو ذی ةالقعدبگوید شوال و ذیو بلکه بیاید این منت را بگذارد  ؛است
 م.دارهم برمی را

بله بعضی از  البته .طرفدارانی داشت، ایشان آمده بود علی محمد بابکه این گویند وقتیمی
ها و مخدرات هم از طرفداران ایشان و اطرافیان ایشان بودند و یکی هم در اینها معروف بود و خانم

باب محمد علی گویند سید می ،البته داستان خیلی مفصل است !کنندنقل می او از از این قبیلداستانهایی 
و بودند جایی  درای بعد دیگر خالصه یک عده .را نسخ فرمودند هشریعت محمدیایشان و  آمده بود

 .ه استبود هخیلی کنجکاو خواهند شد که ته و تویش چ رفقا دیگر حاال بیش از این توضیح ندهیم که
یکی  .یعنی مذکر و مونث و خواجه ،همه جور بودندای بودند و در میان اینها قدر بدانید یک عدههمین

 تشریعـ  گفتند نقطه اولیبه ایشان میـ که حضرت نقطه اولی  !بشارت باد !بشارت باد :درآمد و گفت
دیگر بدانید چه شد، خالصه  .لذا همه آزادید ؛را نسخ فرمودند و چون شریعت جدید نیاوردند همحمدی

شریعت جدید هم  ،رت است و آن شریعت که نسخ شدتزمان ف ،گفتند هنوز زمان رسیدند. همه به نوایی
فردا خدا بیاید بگوید من این الزام نماز را  ازحاال اگر  !بله .بیاوریمپس دیگر یک دلی از عزا در ،نیامد

در  که وجوبی؟ هست ایچه انگیزه ،ای برای ما هست که بلند شویم باز نماز بخوانیمانگیزهچه  ،برداشتم
 کار نیست.

فرمود که اگر ما عرض کردم مرحوم قاضی می ،دانمچند شب پیش اینجا بود یا جای دیگر نمی
اگر بگویند که اینجا  .مانیم چه کار بکنیمما می ،برویم آن طرف و نماز را از ما بردارند و برویم قیامت

در  که برای این مرداست کار بکنیم؟ یعنی این چه حالی  هجای نماز نیست، نماز برای دنیا بود، ما چ
با تمام بیا و بروها، با تمام لذائذ  ،طرف با تمام تشکیالتحاضر نیست آن حال را آن ودهد نماز دست می

عوض  است؛ به این کیفیت قلب برش عیل خطر ال و سمعت نذأ ال و رأت عنیال  ماها که خب و لذت
 کند!

طرف نگذارند کار کنیم؟ ماتم گرفته که آن هما چ ،را گرفتند گوید اگر آمدند و جلوی نماز مامی وا
ما به چه انگیزه نماز  ،یم سراغ خودمانیآمی .است خب حاال حساب آنها که جدا !نماز بخواند

این انگیزه  ،زند در سرماننخوانیم می است و خدا واجب کردهکه خوانیم؟ فقط انگیزه ما همین است می
دانیم این است آنچه که ما از محرمات می ،محرمات هم همین است. و واجبات برایخب این  .ماست
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شان آنها حساب ،خیالندها بیحاال بعضی .کتابی هستو حساب  ،طرف قضیهکه اگر انجام بدهیم آن
 ،طرف نباشداگر اینو کتابی فردا هست  و یک حساب ،دانیم که نهمیحداقل ما جداست، این را 

 ؛ترس از سوال و جواب نکیر و منکر ؛ترس است، ترس از حساب فردا [انگیزه ما] طرف هست.آن
ترس از عذاب  ؛شودترس از عقبات و آن تبعاتی که بعد از قبر برای انسان پیدا می ؛ترس از عذاب قبر

رود می همظاهر جمالی یعنی .رود در حد اعلیمی اشکه آن دیگر مسئله عالم برزخ و بعد از آن هم قیامت
مسئله  .در عالم قیامتکند آن هم در حد اعلی ظهور پیدا می هطور مظاهر جاللیدر حد اعلی و همین

 !مسئله ترس است
به خاطر آن  بلکه ،خوانیم نه به خاطر تکلیفیم که این نمازی که میاهخود فکر کرد اهیچ تابحال ب

تابحال به این مسئله فکر  ؟است به آن جهت این تکلیف آمده و رسدجهتی است که به خودمان می
 یم؟اهکرد

 .دهددهد، شربت میآمپول می ،دهدمیپزشک به شما قرص  ،رویدکه شما پیش پزشک میوقتی
 ،یعنی اگر به جای قرص ؟خوریدمی است، چون پزشک دستور داده را شما این قرص و آمپول و شربت

 ،خوردید؟ یا اینکه نه چون این قرص و این آمپول برای بیماری شما مفید استمی ؛دادکاه هم به شما می
چه  ؛بگوید ،او گفته است. کنید نه اینکه چون او گفتهاز پزشک به عنوان یک واسطه و وسیله استفاده می

چون این قرص برای من مفید است و علم من به این افاده  ؟ارتباطی به من دارد چه ؟به من داردربطی 
 وفقط اپس  ؛وسیله بشود برای ارتباط بین من و بین این دواگردم که او دنبال یک واسطه می ،رسدنمی

 یک واسطه است.
 ینا. ددار ایوسیله جنبه و دارد وساطت جنبه اینها همه کرده تشریع و کرده جعل خدا که تکالیفی

نماز ظهر چهار رکعت، نماز عصر چهار  ینکهبر ا است گرفته دنگش وخدا نشسته  طورهمین که نیست
 یکبه  یلتبد یگرحاال سه روز د کنم،یبه دو رکعت م یلنماز مغرب سه رکعت، بخواهم تبد ،رکعت

 .یستن ینا ،کنمیبه پنج رکعت م یلتبد یگرده روز د کنم،یرکعت م
در این  .ارتباط تکوینی است ،آن ارتباط و یک ارتباطی بین بنده و بین عوالم ربوبی وجود دارد

یک سری مسائلی الزم  ،ارتباط تکوینی برای اینکه انسان مراتب نقص را تبدیل به مراتب کمال بکند
 باید یک سری کارها ؛بردانسان را باال نمی ،نشستن و دست روی دست گذاشتن و آبمیوه خوردن .است

مسائلی باید طی شود تا اینکه این نفس یک به یک این مراتب  .دیگری انجام بدهد مثل سایر کارها را
یک سانت باال  ،صد میلیون سال در این دنیا باشیم ،نکردیم ؛کردیم ،طی کردیم .نقص را طی کند
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 ؛استالزامات  و یک سری واجبات ،برای رفتن به آنجا باید این مسائل طی شود .رویم یک سانتنمی
هر عمل است، نماز  هنافلنه اینکه  .مستحبات استو نوافل  و یک سری یک سری محرمات است

هم بیشتر ثیرشان از واجب أت ،. حتی بعضی از این مستحباتاست ه، نافلمستحب که موجب تقرب بشود
خیلی از اینها مسائلی است که با نفس ما  .است نیاورده بمنتهی روی مصالحی خدا حکم وجو ،است

اگر انسان بخواهد  .طلبد و انسان باید به راه دیگری برودسازگاری ندارد، یعنی نفس جور دیگری می
 نصیبی ندارد، نصیبی ندارد. ،حرکت بکندخواهد طوری که نفس میهمان

مرد بسیار  ـ پدر ایشان از دنیا رفته بود که ایشان خودش برای من نقل کرد ،سببییکی از بستگان 
گفت من در یک ایشان می .بر عهده ایشان بودو سرپرستی آن صغار  ـ بزرگی بود، بسیار بزرگ بود

 .حال و هوای آنجا من را برداشت ،مشرف شدمکاظمین و کربال و نجف  یعنی به عتباتسفری که 
با سایر حال و هوایش السالم در آنجا دفن است باالخره جایی که معصوم علیه ،مشخص است دیگر

بار  ،شد که ما اصال به طور کلمیبعد در آن سفر در دل من خطور کرد که چه . کندفرق می جاهای دیگر
کم کم .و این نیت را من به کسی نگفتم حتی به عیالم .جا زندگی کنیمو بنه را برداریم و بیاییم در همین

های آخر که در همان شب .این نیت در من تقویت شد تا حدی که دیگر به مرتبه شوق رسیدکم کم
جمع کنیم و برویم  هایمان راو دیگر اسباببرگردیم به ایران خواستیم می گفت ما در عتبات بودیم ومی

و  گفت من مرحوم پدرم را که مرد بسیار بزرگی بود در خواب دیدمایشان می ؛جا زندگی کنیمدر همان
کرد به من و گفت گفتند پدرم رو می .پنج شش سالهکوچک در کنارشان برادر کوچک من بود، برادر 

یک  ،ی ثوابش بیشتر استنکه تمام عمرت را در عتبات سیر کاز این ،یک دست به سر این بکشی !فالنی
 !کشیدن دست

طرف یک طرف یک حساب دیگری دارد، آنخب این قضیه چیست؟ قضیه این است که آن
 ،کربال مثل کند، زندگی در عتباتمیدر نفس ما عتبات خیلی جلوه  قوانین خاص به خودش را دارد.

هر وقت دلش  .است هر روز انسان حرم برود خب چه بهتر از این کند.خیلی جلوه می نجف،و کاظمین 
 اینخیلی ثواب دارد و  که الشهدازیارت مخصوصه سیدبرای های جمعه بیاید کربال خواست شب

حرکت متبرکه  اوطانخالصه دیگر در همین  ،به سامرا برود ،و به کاظمین بیاید ؛کنددرک  مسائل را
 بکند.

رسد، اما این التذاذ ظاهری عمق ندارد، نفوذ ندارد، در این فضا نفس به یک التذاذ ظاهری می
تجرد بکشاند. در همین مرتبه زیارت و رد و از تعلقات بیرون بیاورد و او را به برش ندارد که نفس را بُب
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 ،کربال آمدن و یک حال و هوایی به دست آوردن جمعه و شب هاهلل و زیارت جامعدعا و زیارت امین
خوش ، دلکندخوش میدل ،رود و با این حال و احوالکند و جلو میشود و حرکت میعمرش سیر می

شود یک خودش می ،خوش کردنشود، یعنی همین دلسیر او می خوش کردن مانع ازاین دل .کندمی
 مانع.

 ،های معصوم، بندگان خدابچهاین  به عهده بگیر!ها را تکفل این بچهگوید که بیا می مرحوم اما آن
این نفوس را بیا تربیت کن، رشد بده، باال بیاور، اینها را پرورش بده و  ،مخلوق خدا، همه دارای نفس

خب یک مشکالتی دارد  تبعًا !این کجا و آن کجا .که حرکت کنند و سیر کنندآماده بکن برای این
فرض و خواهد دکتر می ،شودمریض می ؛خواهدبچه مدرسه می .راحت که نیست ،اشکال که نیستبی

باالخره  ،همین تعلق مخصوص به خود را دارد که باید مرتفع بشود. احتیاجاتو بکنید که مسائل 
 .کندشخص حاال نسبت به یکی تعلق نداشته باشد یا داشته باشد خب خیلی فرق می

خواهد در یک فضایی باشد بله خب حاال هر کسی دلش می !شودولی نابرده رنج گنج میسر نمی
فضایی باشد که حال و هوایش حال و  !دانم حاال نه اینکه فضای معصیت باشد نهباشد، نمیراحت که 

 .طرف به یک نحو دیگر استهوای الهی باشد، اما حساب در آن
دانی چرا از گویند میمی :هشدار این استو گویند السالم دارند به ما این را میامام سجاد علیه

؟ به مدادیانجام نمی ،که اگر غیر از تو کسی بر گناه ما آگاه بود این خواست در ما هست و خدا این تقاضا
که تو  .کنیمنمیمان نگاه به خود بدبخت و بیچاره و مان به مردم استش چشماهکه ما همخاطر این

آی  !آی مردم نفهمند !همین آی آن نفهمد ؟!چه دستت است ،میریبدبخت که دو روز دیگر داری می
 نمای بر سریاین چه بال ،دهیمفکر نکردیم که این عملی که ما داریم انجام میاصال  !رودآبرویمان می

اصال کاری  ،ی به سرمان آمد به جهنمیحاال هر بال اما .فقط به فکر این هستیم که همسایه نفهمد ،آوردمی
فقط به فکر آبروی  ،ها کاری نداریم. هیچ به فکر خود نیستیم، به این حرفنداریم هابه این حرف

آبرویمان جلوی رفیق نرود، آبرویمان جلوی  ،آبرویمان جلوی مردم نرود ،که آبرو نرود هستیم خودمان
 درست؟ .نرودفامیل ها نرود، آبرویمان جلوی مسجدیآبرویمان جلوی  ،نرودهمسایه 

دهی چه خاکی بر سر اول باید به خودت فکر کنی که این عملی که انجام می !که بیچارهحالیدر
تو به فکر آبرویت هستی؟ دارد تو را  وقتن، آکندتو را بیچاره می ؛آوردچه بر سر تو می ،کندتو می

 .کندبیچاره می
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دانیم خدا در عقوبت تعجیل نسبت به آن قضیه چون میحاال یک پله باالتر، گیرم بر اینکه 
باز از ترس این هم  ،کنداگر بدانیم خدا در عقوبت تعجیل می .دهیمکار خالف انجام میما  ،کندنمی

به خاطر ترس از عقوبت است که ما این کار خالف  .آیدی که بر سر مییعقوبت است نه به خاطر آن بال
نماز را که برداشتم دو مثال از فردا بگوید  ،کنمحاال اگر خدا بگوید من عقوبت نمی .دهیمرا انجام نمی

 ،گوییم خدا از آن محرماتت هم یکی را حاللش کن دیگرمی ؛نمازهفته تا آخر ماه رمضان نماز بی
فرض بکنید که مثال کدام حرام حالل بشود؟  محرمات باالخره خیلی ممنون از واجبات یکی برداشتی، از

مثال فرض  .خب آن که حالل هست برویم سراغ چیز دیگر ،مثال بگوید آقا سرقت از فردا حالل است
دو هفته تا آخر ماه رمضان هر کسی دروغ بگوید ما گناه برایش  .اشکال ندارددروغ آقا بکنید که 

؟ از یمکنمیکار  هچکنم، خب ما من عقوبت نمی درست است؟ بود. ،بود هدروغ هر چحاال  ،نویسیمنمی
دنیوی خودش  مصالحهر کسی به تناسب حال خودش و منافع خودش و  و شویم دیگرفردا مشغول می

 .علی بیا و درست کن و دروغ را راه بینداز و یا
در یکی از این  .که بطور مفصل بیان کنم اش را ندارموصلهو ح یک قضیه یادم آمد دیگر حالبله! 

دیگر هر  گفتند .را برداشتند یعنی آزادی گذاشتند [قانون] یک قضیه ،کشورها یک روز به جای خدا
شهر  نظمقدر به شما بگویم ارتش آمد تا توانست همین .یستن در کار یهیچ حکومت و آزاد استکسی 

 دنیا جایبهترین گویند این جایی که االن می !سییسو؟ کجاآن هم  .ارتش دخالت کرد ،را برگرداند
، ارتش دخالت کرد تا توانست این مردم، همین مردمی که ضرب المثل هستند غیره دارد امنیت وو  است

ما چه  در مورد ببینید ،وای به حال ما ،. آنها که این هستندرا کنترل کند کردارحسن در حسن رفتار و 
حکومت هیچ کس  ،گیردفردا بگویند آقا در ایران قانون را برداشتیم، دولت هیچ کس را نمی !خواهد شد

آدم  ،هر کس خودش است و وجدانش، ببینیم چند تا با وجدان در این مملکت وجود دارد ،گیردرا نمی
 ؟شد درست !بله .با وجدان چند تا وجود دارد

گوید که ما به خاطر ترس از عقوبت است حضرت دارد می ،دهدامام سجاد دارد به ما هشدار می
هیچ دنبال این نیستیم که خود این گناه  ،کنیمکه آبروی ما نرود گناه نمیکنیم، به خاطر اینکه گناه نمی

 فرمایدکه می میرالمومنین استأاین همان کالم  !هاخیلی عجیب است .آوردسر ما می ری دارد بیچه بال
تُ ُبل د  ج  ُو  تُ ُک  ب د  ع  ُف  ِة ِعباد  ُلِل  ال .ا ه  آن اصال یک مسئله  ویک افق دیگر هستند  میرالمومنین درأالبته ُک 

گردد، که چون و نهی خدا نمی هامریانسان عاقل و انسان رند آن کسی است که به دنبال  .دیگری است
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کند این عمل مقرب هست یا نه تمام شد، این عمل او را دور نگاه می .خدا امر کرده برود انجام بدهد
 !تمام شد !تمام شد ،کند یا نهمی

که خدمت آقای حداد بودیم به دنبال این نبودیم که ایشان ما وقتی :فرمودندمیمرحوم آقا به من 
عمل مورد کردیم این ما همین که احساس می ؛بیایند به ما امر کنند نسبت به یک قضیه یا نهی کنند

 .این مورد رضایت ایشان است تمام شد ،دیگر مسئله تمام بود ،رضایت ایشان هست تمام بود قضیه
ها با هم صحبت دیدیم که بعضیمی ،بودیمدر بعضی مجالس  کهوقتیدر زمان مرحوم آقا  ما

نیامده  یگفتند خب هنوز که از طرف آقا نهمی ،عمل خالف بودکه یک عمل  در مورد مثال .کنندمی
این کله  !زدن خود استبیاید، هنوز که نگفتند. این چیست؟ گول آن که نهی برو بکن بابا تا وقتی ؛است

 ،خبری نیست ،بینمخب من که چیزی نمی ،کند توکند فرو میکله را فرو می !را در برف فرو کردن است
 ش بهاین فریفتن خود است و بازی دادن خود است و مثل خر عصاری گردچیزی نیست.  ،کسی نیست

بندند هایش را میچشم ،ایستدو همانجا می خنددمیها، تا شب هم یک خر عصاری .دور خود است
آقا  .این هم همین است ،گرددطور دور خودش میهمین رفته است،راه  کند حاال مسافتی راخیال می

اینجا آمدی؟ تو اگر آمدی که بخواهی منتظر این و آن باشی خب  ه؟ تو اصال برای چهنگفتند یعنی چ
گرفتند و خیلی هم تر میخیلی هم برایت سهل ،رفتی یک جای دیگرشدی میبلند می !چرا اینجا آمدی

 .کردندحل می انداختند، مشکلت راگرفتند و بهتر هم کارت را راه میتر میبرایت آسان
یا اینکه خب غفلت  ،دانیم یعنی متوجه نیستیمنمیو این یک اشتباهی است که ما داریم که 

خالصه اگر قرار بر این  باشد! یا رومی رومی یا زنگی زنگی این راه راهی است که انسان باید که کنیممی
امر و نهی  .ها نیستنیازی به امر و نهی و این حرف ،است که انسان در این مسیر بخواهد قدم بردارد
و در  .امر و نهی کند هاصال برای چ وااّل متوجه نباشد ،برای آن مواردی است که آدم دیگر حالیش نشود

گذارد می ،تواند امر کندنمی ،تواند باشد، محذور است، محذور استای نمیهبعضی از اوقات اصال امری
فهمد، خودش چقدر درک به عهده خود مخاطب، ببیند خودش چقدر میو به عهده خود این شخص 

 .داردیری برای آمر وجود دارد که او را از امر کردن نگه میذاحدر امر یک م کند.می
توانستند نمی ولی دیدم خب ایشان نظرشان روی یک مسئله بوددر خود زمان مرحوم آقا من می

 که دیگر خالصه یک قضایایی بود ،یک مشکالتی بود ،یری بودذاحمطرف هم یک چون از آن ؛بگویند
 جلو رفتندکردند و میدرک می مطلب را ،فهمیدند و رند بودندآنهایی که می خب .دستندانخودشان می

 ،شدندآنهایی که خالصه در همین حال و فضا بودند با اینکه متوجه می ؛ وکردندرفتند و پیگیری میو می
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آنها  .، الزامی که نیستاست امری که نیامده هنوز ،کارت را بکن و برو است، گفتند امری که نکردهمی
 برد با آنها بود. و باختنداینها می و بردندمی

خیلی این دعا دعای عجیبی  !یک دعای عجیبی است هحمزبیأاین دعای  !هاخیلی عجیب است
لل و ُخهیچ نقطه  کهکند های حال انسان و آن نفس انسان را چنان موشکافی میکارییعنی ریزه !است

 :خواندندخیلی می که این شعر را به قول مرحوم آقا. گذاردباقی نمیدر این مورد برای انسان  رجیُف
 هر کس به قدر همت خود النه ساخته تاخته رانهیبه و جغدبلبل به باغ و 

آن شخصی که  ،بیند خب باالخره بد جایی نیستمی ،شودآید وارد این راه و سلوک مییکی می
یعنی بیش از این دیگر نصیبی  !قدرهمین ،آیدخب این هم خوشش می ومرد بزرگی است مسئول است 

عشری و  قدر است، فقط بیاید و بنشیند و دعایی و دعای سماتی و مناجات خمسةندارد، همتش همین
ان و بعد هم خب های ماه مبارک صحبتی بشنود و در خدمت بزرگکه عصرهای جمعه و شبدانم نمی

 طور روزگار را به این کیفیت بگذارند.برود در منزل و همین
آیند خب اینها می هستند. تریک خرده از این پررنگ و آیند یک خرده از این باالتربعضی می

جاهای دیگر که یاد بگیریم باالخره شاید اینجا چیزهایی باشد  هست، چه خبر است، مطلبی هببینیم چ
 خب این هم یک حد. .دنتا حدودی هم به کار ببند و ؛مطلبی یاد بگیریم و ای بکنیماستفاده ،نباشد

خب به کار هم ببندیم و تا جایی  ،یاد بگیریم و که ببینیمعالوه بر این گویندمی آیند وها میبعضی
ها این .گویند عمل بکنیمبه آنچه که می و تحمل کنیم، صبر کنیم، استقامت کنیم ،توانیممی و شودکه می

 .یک حد هم
که آمد پیش استاد خود وقتی !آیند مثل مرحوم آقامیها در مراتب مختلف بعضی طورهمین

نه شهرتی، نه سوادی، نه بیا  ،همه چیز .فقط خودش آمدو مرحوم آقای حداد همه چیز را گذاشت کنار 
، تک و تنها همه را گذاشت رفتو رفت و رفت و همه رفت  ،نه دوستی، یبازی مرید و مریدو برویی، نه 

 ،اراده رفت کنار، خواست رفت کنار !تسلیم محض !هامحض ،گفت هیچ ندارم. تسلیم محض و و آمد
اراده او نشست، مشیت او نشست، خواست و ذوق و فکر و راه او  ،ذوق و سلیقه رفت کنار و به جای او

 نشست.
زدند و از به ما میکه ما نجف رفتیم هزار انگ درویشی و تصوف فرمودند وقتیایشان می

رحمت حاال هر دویشان هم به ـ دو نفر را فرستاده بودند  ،حتی از طرف ارحام طرف وطرف و از آناین
پیش  گفتند آمدند. مرحوم آقا دند و نصیحت کننکه بیاید آنجا خالصه ما را برحذر بدار ـ خدا رفتند
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خب باالخره ایشان  .را از این مسیر و از این خط باز بدارند وارد بشوند و ما ایشانکه از طریق  والده ما
و گفت واال  ه شده است؟!خالصه یک روز ناراحت و ما آمدیم گفتیم چثیر قرار گرفته بود و أهم تحت ت

 . حاال شماماهمشوش شد و هم یک خرده مضطرب کرده را خود من ،زننددانم این حرفهایی که مینمی
 ،رومدرسهایی که من می ،والده اگر در درس است رگفتم آخ .بیا به درست برس و یک خرده بیشتر

این  !گذارمچه درسی؟ من کم می رآخ ،دهندای را که بخواهند نشان بدهند من را نشان میاولین طلبه
دادم به م و بعد گفتند خب حاال من چه جوابی بدهم؟ گفتند یک چند تا گردو آورد .چه حرفی است

 بکنید.تان را بازی کنید شما، گردوبازی گفتم اینها را بده بگو گردو و والده
یک پنبه هم کردیم در این گوشمان،  و یک پنبه کردیم در این گوشمان ،که ما آمدیمگفتند وقتیمی

هست که دارد  هک !؟زندهست که دارد حرف می هک اصال ،خواهد بگوید بگویدمی هحاال هر کسی هر چ
افرادی که از نقطه نظر فکر و افق فهم و ادراک  !؟کندهست که دارد نصیحت می که !زند؟حرف می

جوری نکن، این کار را بکن آن و جوریکنند که اینآیند آدم را نصیحت میآیند میاصال به حساب نمی
 .نکن آن کار را و بکن

رود میاین اراده آخرش و گذارند میکنار همه چیز را یگر آخرین مرتبه هستند که د هااینخب 
 رسند به آنجا.خب اینها هم می ،آید به جایشکنار و آن اراده می

برسد که در این مراتب مختلف طور است انسان باید حساب خودش را لذا در اینجا قضیه همین
 ،تواند فکر کندخب انسان می .داردها در کدام طبقه قرار بندیدر این طبقه و در کدام مرتبه قرار دارد

برای  ةسنُسبعنیُعبادةُمنُخْیُساعةُتفکرباالخره  .مل کند، به احواالت خودش نگاه کند و بنگردأت
کند؟ خب فکر  چهبه  .یک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت کردن باالتر است .همین است دیگر

 و تا کجا پا به میان گذاشته ،وضعیتش کجاست ،کند که در کجای قضیه قرار داردفکر همین است، فکر 
 :خواندندلذا ایشان این شعر را خیلی می !است تا کجا جلو آمده

 هر کس به قدر همت خود النه ساخته تاخته رانهیجغد به و بلبل به باغ و
هلل تتمه مطلب اگر ءاشامطلب را گسترش ندهیم و انامشب کنیم دیگر بیش از این خب خیال می

 هلل برای فردا شب.ءاشاان ،خواست خدا بود
یک عمر  ،گویند چه نشستیمی و زنندمیخالصه در این فقرات امام سجاد دارند به ما نهیب 

فقط به خاطر  و روزه گرفتی و یک عمر نماز خواندی ؛عبادتت فقط به خاطر ترس بود و عبادت کردی
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در میان مردم بودی، فقط به  ،معامله کردی ،یک عمر آمدی کار انجام دادی ؛آن چوب و چماق بعد بود
 .خاطر اینکه آبرویت نرود

 !آنجا مرد هستی ؟یا نه دکنمیکار درست  ببیند آن وقت ،مرد آن جایی است که مسئله آبرو نباشد
آن وقت ببین کارت  ،کندکسی هم خبر پیدا نمی ،شودمشکلی پیدا نمی ،ببینی اگر هم انجام ندادی

ولی نه این کار را انجام بدهم چون اگر  !آن درست است ؟درست هست یا نه، کارت صحیح است یا نه
فهمد پس من این تلفن را االن کار میفهمد، چون صاحبکار میانجام ندهم باالخره هفته دیگر صاحب

فهمد االن من با فالنی تماس بگیرم، چون اگر نگیرم ممکن است او تماس کار میبزنم، چون صاحب
اینها همه چیست؟ همه به خاطر عمل  .ماهام کوتاهی کردفهآن وقت معلوم شود من در انجام وظیو بگیرد 
مفت  ،ارزدمفت نمیاست و صفر  و این فایده ندارد، هیچ فایده ندارد .به خاطر آبرو است ،نیست

 .ارزدینم
جور انجام بدهی که همان ،کار باالی سرت نباشداست که صد سال اگر صاحب کار آن

اگر صد  ،میز است طرفکارت آنصاحب و میز هستی طرفمیزت نشسته، تو این طرفکار آنصاحب
برد، از نماز شب بیشتر جلو می ،برداین جلو می .این درست است ی،سال تو را نبیند کارت را انجام بده

 هباشد یونسی ورطآن !اما اگر نه .بردبیشتر جلو می اهللُاالُالهُالاز ذکر  ،بردبیشتر جلو می هاز ذکر یونسی
 !کند. توجه کردید؟بدتر می و بردهم جلویت نمی اهللُاالُالهُال ،بردهم جلویت نمی

 ،تابحال هر چه در غفلت شده !گوید بیا بیرونمیو آورد درمیامام سجاد دارد ما را از این وضع 
مشغول شو، از حاال  حاال به بعد را ،از حاال به بعد ؛، شده استهر چه در نادانی و جهل شده ؛است شده

 های دیگر.هلل تتمه برای شبءاشاان !کنیبه بعد ببین چه کار می
ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


