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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  ُُی ومُ ف  ّل  نُع  کُ غُ ُیبُِذ  لُری  ع  ُف  ا ُت عجُِم  ُِخفت  ُل و ُو  ُت ه  ُالُیل  ُل  ِة وب  ق  ُج ُأع  ن  ُأ هو  ُِِل نَّک  ُل ت ن بت ه 
ُالُینُ النَّاظِر فُّ ُأ خ  طَّلِعُِو  ُُب لُنیُ م  اِِل نَّک  ُُی  ُخ  بِّ اتِرُُِریُ ر  ُأ حُینُ السَّ ُال ُو  م  ُأ مُامِِمنیُ ک  ُال ُو  م  مُِر  اگر هنگام  ؛نیُ مر 

از و اگر ترس از تعجیل عقوبت  ،دادمنمی انجام گاهیچمن ه شدیمّطلع م من گناه بر یاز تو کس یرغ گناه
اشراف خودت و  ست که تو در نظارت خوداجهت  نیابه  نه و این ،کردمیباز اجتناب م داشتم تو ۀناحی

ت نسبت به احوال من اّطالع و شاید نظارت نداریوطور که بایدو آن سست هستیکردار من  وبر اعمال 
مقام حکم بهترین  دانم تو بهترین پوشنده هستی و دربلکه به این جهت است که می، ناقص است اّطالع

 از کرامت و بزرگواری. ۀحاکم و در مقام کرامت باالترین مرتب
به یک مطلب ما را  علیه الّسالم سّجاددر این فقره امام  :دیشب خدمت رفقا عرض کردیم که

به کردار و رفتار ما را از آن جهل و غفلت نسبت  خواهندیماین است که  آنو  دهنده میتنّباساسی 
 :هستدو نکته  نجایدر ابیرون بیاورند.  خودمان

 .اش مربوط به خدایک نکته ،اش مربوط به مردم استیک نکته
چشمی خاطر چشم و همبه یشهکه مربوط به مردم است این است که ما همآن:[ لاّو مسئلۀ]

 خودمان کردار در خودمان رفتار در .چشمیهم و چشم خاطرکارها به ۀهم ،دهیممی انجام را کارهایمان
گذارد و چه ثیری میأاینکه در اجتماع چه ت به .نداریم توّجهخود آن عمل و به نفس عمل  به یلیخ

 !کنیم نه به خود عملمی توّجهدارد به آن نسبت به ما بازگشتی 
انجام بدهد، یکی از دینی و فرهنگی یک کارهای خواست میو  بوددر یک جایی ای سسهؤیک م

در این  .بودذلک تحقیقات راجع به بعضی از احکام دینی و امثالخواست انجام بدهد آن کارهایی که می
 شده کار این مشغول ـ البته شخص تنها که نبودـ ای سسهؤم یا یلع شد که قبل از او یک شخصمّط قعمو
 یـ البته برابود  داده بیرون خودش کار این ازدو جلد هم  یا یکاش برآمده و خوب هم از عهده فاقًااّت و

 هم [ینفوذ] یکـ نکن کار را  ینبود تو ا گفته و را گرفته بود شیجلوآمده بود  من هم فرستادند ـ
به این بخواهیم بندی برای اینکه دست ما را می ،توانیمدیگر نمی کنید ماشما که این کار را میو  ـداشت 

دست یکی را ببندی که  یاییتو ب .بده انجامرا  دیگر قسمت یکاست تو برو  یعلم اگر برسیم. کار علمی
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بعد هم تابلو و  !؟ت برای خدا داردکجایش نّی ؟این کجایش برای خداست !خواهم بکنمتو نکن من می
ش اهبینیم همکنیم میمی هولی وقتی نگا! سسه کذا برای تبلیغات دینی و علمی و فرهنگیؤتبلیغات و م

 ش بر باد هواست.اهبر باد هواست، هم
 یول ـ شاههم نگوییم حاال ـ یمنگاه بکن یمبخواه یخلق ۀخودمان آنچه که از جنب یکارها ۀهم در

 نظارت و ینشو ب یگرانقضاوت د اساس خودمان را بر یمعظم رفتار خودمان و کارها ییمبگو توانیمیم
 با این کنیم،یم عمل دیگری جور باشد منتفی مسئله این اگر کهطوریبه. دهیممی قرار دیگران

 .عرض شد یشبد که توضیحاتی
که دیگر چشم و دارد آن اّطالعاحوال ما  ۀخدا که دیگر از هم ؛است قضّیهی رّب ۀمسئل :مدّو مسئله

خدا را که  یمدور بزن ینحو یکآنها را به  یا یمسر مردم را کاله بگذار یمحاال ما توانست ،نداردچشمی هم
 باشیم داشته احتیاط خدا یۀاز ناح نسبت به رفتارمانما  شودیآنچه که باعث م .دور زد شودینم یگرد

 یامشب نماز نخواند شما اگر ،برداشتم را عقوبت این من بگوید خدا اگر است،عقوبت  ۀمسئل همان
 برداردخدا عقوبت را  !یریمبگ هچ برای گوییممی !ندارم تیکار یاگر فردا روزه نگرفت !ندارم تیکار

 !عقوبت از ترس .ندارد کاری دیگر
و  بعًاط یمطلب یا یامسئله یکانسان نسبت به  یل،از تحم یعنی آیدیم لفتُک از تکلیف یکّل طوربه

گویند آقا ما شما را تکلیف می .یفتکل شودیم ینکنند ا یلتحم او بررا  آنو  یستشائق و راغب ن نفسًا
بلند شود  هچ یبرا یندبنش خودش منزل خواهدمی انسان .بدهی انجام را کار فالن بروی که کنیممی

از خواب زمستان  یدر سرمانماز بخوانید، صبح سحر کنیم که بلند شوید و یا شما را تکلیف می ؟!برود
 با خود منزل باشد درنبود که دستشویی  منازل سابق مثل االن ـ وضو بگیرد در آن سرماو دست بکشد 

این باید بلند  ـ حیاط بود با نیم متر برف ۀها در گوشدستشویی ،ذالکو امثال شوفاژگرمایش و  ۀوسیل
موقع آنش تکلیف است دیگر، اهاینها هم ،تجدید وضو کند و برگردد حیاط و ۀبرود آن گوششود بیاید 

 ۀمسئلدیگر  ،آن هم اگر جایش هم گرم باشد و هم نرم ؟!دست از خواب بردارد شودیبلند م یسکچه
 شود.مضاعف میی لیختکلیف 

یا باید بلند شوی از آنجا دست برداری که حاال بس است حاال بلند شو برو نماز بخوان، بیایی در 
 تتوام که بابا دنگ رآخ !خدایا .تجدید وضو کنی برگردی نماز بخوانیها را باز کنی و بروی در آن برف

خوانیم به جای دو رکعت چهار رکعت می !خوانیمگرفته حاال بگذار این نماز را ما قبل از ظهر می
 آن هم برداریم، دست یدموقع هم از خواب با ینکه ا یهچ ینا .دهیممی تحویل وت بهبرابر  دو! ؟هخوب
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 یمانهمه جا تا آنجا بخواهد برسد آنجا که یمبرو .کنیم کارشچ را صفر زیر درجه پانزده زمستان سرمای
 یکنسبت به نفس شوق ندارد  ،ندارد رغبت نفس ؟ستیچ ینهاا !؟کارهم شد  ینا رآخ !زندیم یخ
شود انسان باعث میکه حاال این است. ینانجام داد ا یدرا با یفتکل یول ،ندارد اشتیاق یامسئله ینچنهم

کنند ما را به خط میفردا  خالصهکار کنیم اگر نرویم چ :گویدگوید؟ میمی هدلش چ در ،برود بیاید
انجام ] را قضّیهته وجوری سرلذا دیگر باید بلند شویم و برویم و یک !فلکحساب و کتاب و چوب و 

 .است این ترس بدهیم[
عقوبت را  ینا ،یمرا برداشت یفتکل ینا در فصل زمستان ما یداگر خدا بگو یدفرض کن حاال

 طورهمین ! ـچسبدیم ش همخواب واقعًا تموقعّیآن وضع و  درـ  خوابیمیم گیریمیمان مهمه یم،برداشت
 فکرما  قضّیهیک مقداری حاال نسبت به این  .عقوبت است ۀخاطر جنببهش اهاینها هم ،تکالیف سایر

 .شودآید ضمیمه میآن هم می های بهشتو نعمتهای بهشت آن مسائل و آن وعدهدیگر  بکنیم
شود نداریم که این دو رکعتی که االن دارد خوانده می توّجهبه خود عمل و به نفس عمل  ما اصاًل

باید بیوتیک را آنتی .نداریم توّجهبه این  ما ی را دارد که در سر وقت باید خورده بشود، اصاًلیحکم دارو
آید و او را از پا سر وقت خورد، کسی که بیمار هست دارو را باید سر وقت بخورد وگرنه آن بیماری می

آورد، نفس را از ق بیرون میاندازد. این نمازها در پنج وقت حکم دارو را دارد که انسان را از تعّلمی
به  ما اصاًل .شودب برای او حاصل میتقّر ،دواسطه تجّردهد و بهد میکند و به او تجّرکثرات خارج می

 .نداریم توّجهمسئله  نیا
کنار  یدبا را مسئلهدو تا  ینا یندبکنند بگو ّیهقض ینا توّجهم ما را خواهندمی الّسالم علیه سّجاد امام

 ،یقرف خاطربهخواهر و برادر،  خاطربه مادر، و پدر خاطربه یل،فام خاطربه ،مردم خاطربه کهاین :بگذاری
 انجام کار را ینخاطر من ا ینبه ا ذلک،و امثال اجتماعی تّیموقع خاطربه ،خویش و قوم خاطر به

 .دهممی
 بود مشکل او برای و بودند فرموده را مطلبی ایقضّیهبه  راجع یشخص یک بهمرحوم آقا  وقتیک

مان هم هشت ساعت طول صحبت یبًاتقر کردیم،یما با هم صحبت م .بدهد انجام را مطلب این بتواند که
را که  یباالخره هر راه ،طرفآن و طرفاین کردیممی صحبت ـاز هشت شب تا چهار صبح  ـ یدکش

 را این هستم که جایی یندر ارا  موقعیتم :گفت .نکرد یداپ راهی هیچ دیگر و یمراه را بست ینرفت ما ا
گذارد من به جاست، تمام شد. موقعیتم را که در اینجا هستم این نمیگیر همین ،ببینید !؟کنم کارچ

 چی؟ شودمی همین و! دستور استادم عمل کنم
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گوییم اگر حاال ما داریم عیب مردم را می ،هامان بیشتر از اینها هستحاال ما خودمان گرفتاری
هلل از خدا باید ءاشانإ !کندطور فرقی نمیما هم همین همه ،یکی بیاید عیب ما را بگوید ده برابر است

 ؟!بتوانیم این عقبات را طی کنیم وگرنه بخواهیم دست خودمان باشد کجاآن کمک کند تا بخواهیم 
 هستش ورقایگر ملک باشد س حق و خاصان حق اتیعنایب
 1چیه میچیخدا ه اتیعنایب چیساندر ب کیل میهمه گفت نیا
 .هی استر این مطالب هم خودش یک نوع تنّبباالخره تذّکولی ، از طرف آن باشد دیش بااههم
ت چنین موقعّیاین آقا االن اینجا یک هم ؟!کار کنمچ افراد انیدر مگوید پس موقعیت خودم را می

آید، به یک کیفیت دیگری درمی دفعه به یک شکل دیگراین یک !و این حرفها بروییوکالسی و بیادارد، 
ـ کردیم که در این مدت هشت ساعتی که ما صحبت می دارش اینجاستخنده وحاال جالب  .آیدمی در

شد، خیلی چیزی نبود حاال دیگر بودیم، سر کیف بودیم، خودمان هم یک چیزیمان میآن موقع سرحال 
در تمام این هشت ساعت هر راهی را ـ  از حال و حوصله افتادیم و دیگر حوصله این حرفها را نداریم

ای برای اثبات مطلب از یعنی از هر وسیله ،شدشد راهی بود که به خواست او منتهی میکه صحبت می
به این کیفیت نیست، تا وقتی هیچی باقی نماند  !گفتیم نهمی ،بستیمما جلو را میو شد رف او اقامه میط

 ؟!کار کنمگفت نسبت به افراد نسبت به این حرفها این را چ ،خلع سالح که شد ،از نظر انتساب به او
 .که مشکلی نداردجوری ببیند اینفردا این دیدند ازجوری میکاری ندارد تا حاال شما را اینکه این گفتم:
 !دهد هانفس اجازه نمی اصاًل .شودنه نمی گفت:

 .نظر آنهاست خاطربهبه مردم است،  توّجه خاطربهمردم است،  خاطربه ما کارمان برای مردم است
 ،کنندکنند یک روز ادبار میروند، یک روز اقبال میآیند یک روز میکدام مردم؟ مردمی که یک روز می

دهند این مردم، برای شما پیش نیامده؟ گویند سالم علیکم فردا جواب سالم آدم را هم نمییک روز می
 !برای بنده آمده

این دیگر  ،خیلی خسارت است ؟!برداردوقت آدم باید برای خاطر این مردم دست از کارش آن
شود که بنده دست از کارم بردارم دست از کند باعث میکسی که فردا ادبار می .نهایت بدبختی است

 خاطربهوقت تو آن ،کندپشت می وت بابا فردا خودش به ... روم بردارم، دست از روشیراهی که دارم می
ات را انجام این برنامه خاطربهگذاری، این دستور را کنار می خاطربهشوی، این از جاده منحرف می

                                           
 .دفتر اول ،یمعنو یمثنو .1
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 !کنییآنچه که به صالح توست او را ترک م ینا خاطربه دهی،نمی
 یندر ا یدمسئله بکند که حواستان باشد، بدان ینا توّجهمما را  خواهدمی الّسالم علیه سّجاد امام

 خاطربهنه  یتان،هابچه خاطربهزنتان، نه  خاطربهنه  .یدخودتان بکن خاطربه یدنکن یکس خاطربه یادن
شوهرتان زن نسبت به شوهر، مرد نسبت به زن،  خاطربهنه  تان،خویشوقوم خاطربهنه  تان،یههمسا

لذا اطاعت  !یعجب باخت ،یستاددر مقابلت ا ینکه هم کنییروز احساس م یک یبکن یاو بخواه خاطربه
زن  کندمی معصیت به امر که آنجایی در .بلکه حرام است یستخدا واجب ن یزن از شوهر در معاص

 شودمی .شودیشوهرمان ناراحت م یمآقا اگر ما فالن کار را نکن :گویندمی من به .اطاعت بکند یدنبا
 ،ندارد اشکال شوهرت هم با تو دعوا کرده چطور آنجا یآبگوشت را سوزاند یفرض کن آمد !بشود

 ینجااما حاال ا کنی،یدرست م مرغتخم و یمرون یکحاال  ،شودمی درستمسئله  کنیدیم یباالخره آشت
 دعوا یک هم با سوزاندی را غذاکه بشود، فرض کن  شودیحاال م شودینه شوهرم ناراحت م شودیکه م
 .نیست یمهّم چیز خیلی همچین کردید، هم

 یول یداست که اطاعت شوهر بکن ینبه ا یفتکل یوقت یک ،بله !چیست تکلیف ببینید باید شما
امر یک وقتی  .مقدم و اولی استاینجا اطاعت شوهر  ه،گویند نمی حاال مکروه است یستحرام ن ۀمسئل

 ؟حاال بلند شود برود .های من بیاییباید بدون حجاب جلوی مهمان :گویدکند، شوهر میمیبه حرام 
 .کند که اطاعت کندچنین امری بکند و هم او غلط میکند که یک همبرود، هم او غلط میکند غلط می

شود به جهنم که ناراحت به درک که ناراحت می ،شودحجاب یعنی چی؟ شوهرم ناراحت میبی
  ، این حرفها را نداریم.شودمی

 قضّیهو مسئله  نیابه مقصدشان  یدنمواقف و منازل و رس ینا یمودنپ دربزرگان  موفقیت رمز
کسی  ماند خودش استکه میفقط به خودشان، چون دیدند آن فقط به خودشان نگاه کردند ؛است

 .دیگری نیست
 :فرموده بودند . بعدکرده بودند یشمرحوم آقا صدا گفتیم کردیم نقلیک وقتی یکی از بستگان 

 یکالبته حاال  ،بود رفته دنیا از که را هایشانهمشیره از یکی خواب ـ دیدم خوابی یشبمن د یفالن
خواهم بگویم آنجا حساب دقیق است، یعنی می ،چه بوده این شخص از دنیا رفتهبوده و هر یمسائل

دیدم در یک بیابانی هستم، بیابان سوزان، این زمین داغ، حرارت از این  ـ !مسئله آنجا خیلی دقیق است
ای و کند نه از آبادی خبری هست نه از عمران و نه از سبزهرود باال و تا چشم کار میزمین دارد می

از دور یک  در این موقع دیدم که .را کالفه کرده بودطور من ایستاده بودم و شدت آفتاب مهمین .درختی
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آید، آمد جلو آمد جلو جلو جلو آمد جلو دیدم این آن شخصی سیاهی در حال حرکت است و دارد می
کننده ها ژنده پاره، موها ژولیده، قد خمیده با عصا، با یک وضع خیلی ناراحتاست که از دنیا رفته، لباس

، خورد ثرأو تسف أبه حالش ت و مشمئزکننده در یک وضعیت خیلی نامناسب، خیلی نامناسب. خیلی دلم
را این آمد جلو جلو و تا به من رسید و سرش را بلند کرد و بدون اینکه صحبت بکند با نگاه گفت وضع م

نسبت  ،گفتم این کار را نکنیدوقت در آن ایدر دنبینم، چقدر بله می :من رو کردم به او و گفتمبینی؟ می
و شما به حرف من گوش  دیمسئله را انجام نده نیاـ بود حاال آن چیزهایی که به هر صورت ـ به مسائل 

 آید.و کاری از دست من برنمی نکردید
ها و هیچی پیدا من گشتم در جیب دچیزی نداری که به من بدهی؟ گفتن :بعد رو کرد به من گفت

گوشه یک جیبم پیدا شد آن را درآوردم دادم یک فقط یک نخودچی  ،هایم خالی خالی بودنکردم جیب
بعد  ،دستش این یک نگاه کرد در ـ معناهای لطیفی داردخیلی  !اینها خیلی معنا داردها خیلیـ  !نخودچی

خودت دیدی دیگر من در جیبم چیزی نیست چیزی ندارم که  :همین؟ گفتم یعنی گفت: به ما نگاه کرد
 .وضعیتدوباره عصازنان و با قد خمیده و به همان  این نخودچی را گرفت و دوباره برگشت و .بدهم

 ،مسائل و احکام و روضه وسفره بیا و برو و مجلس و ختم انعام و  ؟!بوده در این دنیا هحاال چ
برای باطن چه بوده؟ اینها برای خدا بوده یا  !ش رفت هوااهش رفت هوا، هماههم مجلس درس،

مسئله  یک نفر یک عمری بیاید برود، !هایک از اینها؟ خیلی عجیب استکدام ،التذاذات نفس بوده
 مذهبیبرود به عنوان یک شخص مبلغ، شخص  طرفبرود آن فرطبخواند، جمع کند، اینبگوید روضه 

 !دربیاید به این کیفیت بخواهدو طور این قضّیهطرف در نهایت امر آن
بخواهد طور نیست که شخص و در این دنیا مطمئن باشید این به خودشان نگاه کردندفقط اینها 

همه مزاحم دارند، یا رفیق  ؛سرش به هوای خودش باشد و به فکر خودش باشد و کسی مزاحمش نشود
باالخره مزاحم ـ رودربایستی بیـ بچه مزاحم است  زن و خویش مزاحم است، یاومزاحم است یا قوم

ات آن برنامه ؟روی این کارت چیهی میطرفچرا این ؟رویچرا راست می ؟رویاست، چرا چپ می
بخواهیم ها البال از همه موانع و از همه مزاحمشینیم کنار و فارغنخیال نکنید که یک روزی ب ؟چیه

 کنیم. استفاده
یکی از رفقا در همان وقت آن هم  میآمدیم منزل بهاز مسجد  در همان زمان سابق،یک وقت 

طوری که آن شود کهباعث میگرفتاری و اشتغاالت ما  گفت کهمیکرد و آمد و با آقا صحبت میمی
آقا رو  ؟کار کنیمچ ،شاید به کارهایمان نرسیم به عباداتمان، اورادمان اذکارمان به این چیزها نرسیموباید
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ـ  تاندر مغازه ها نرویدشود که صبحچطور این اشتغاالت شما باعث نمی :گفتندو  ایشان کردند به
 کار مشغول به کنید وروید آنجا در را باز نشود که نمی باعثچطور  ـ بر مسجد بودوهمان دوراش مغازه

 اما موقع ذکر و ورد که شد .کنیدروید در مغازه باز میافتید میبعد از صبحانه منزلتان راه می ؟بشوید
کوزه باید سر این بشکند، سر این ذکر و ورد و کار کاسههمه  ... تر از اینمظلوم ،ایمبیچارهاشتغال داریم 

 .و مسائل شخصی و اینها باید برسید
شما اگر ـ  ...یآب پاک میگویـ من ممن حرف آخر را بزنم  :ایشان گفتندبعد رو کردند به 

به ذکر برسید این را باید به گور و بخواهید در آن روز  شینید که یک روزی هیچ کاری نداشته باشیدنب
اینجا جای راحت بودن و بدون زحمت و بدون مانع و اینها نیست آنهایی که رسیدند با همین ببرید، 

یعنی با همین  ؛آنهایی که رفتند با همین رفتند !تو که چیزی نداری کاری نکردی ،بیشتر از این .رسیدند
با  ،مرض رفتند، با همین شدت رفتند، با همین احتیاج و مسائل و موانع و مسائل در دنیا و اینها رفتند

 همین کیفیت رفتند.
 :آنجا فرمودهنگامی که ضربت خورد  علیه الّسالممنین ؤامیرالمـ  میگویرا بنده دارم م نیـ ا

برسم دیگر با این ضربت ابن ملجم تمام شد  او یعنی دیگر کارم تمام شد، آنی را که باید به فزُت .فزُت
اما تا موقع بعد از ضربت شهادت است دیگر، بعد از ضربت دیگر تمام شد دیگر چیزی نیست،  ،رسیدم

 ؟!رسد یا نه، به این نقطهضربت هیچی مشخص نیست، آیا به اینجا می
کتاب دارد آن هم برای خودش در هر روزی یک عالمی ومنین هم برای خودش حسابؤامیرالم

آن کند. کند زمین تا آسمان فرق مییک عالمی هست که با روز قبل فرق می !دانیمچه میهست ما 
را پیدا آن ای است که باید در هنگام شهادت آن مرتبه داندای که او میآن مرتبه ،داندکه او میای نقطه

 وقتچه .فتداتفاق نی که هنوز شهید نشده است و این پرونده به آخر نرسیده ممکن استبکند و تا وقتی
و آن وقتی است که این  برگشت بسته بشود فقط راه جلوبرای ها راه همهدیگر  کهوقتیشود؟ مطمئن می
 .وقتی این ضربت آمد یعنی دیگر پرونده شما دیگر بسته شد ،آیدضربت می

این راه را طی کند، باید صفین را طی کند، جمل را طی کند، نهروان را طی کند،  دیبامنین ؤامیرالم
 بعد از جنگ احد که یغمبردر زمان پ ی،چه مسائل یغمبربعد از پ بالهایی، چه آوردند که بالهایی آن

 کردن، گریه به کرد شروع پیغمبر ،نگاه کرد هازخم ینبه ا وشد  منینؤیرالموارد منزل ام پیغمبر
این  ؟کنی، چرا رسول اهلل گریه میاهللُذاتُیفُلقلیلُذلکُان کردخندید پیغمبر گریه میمنین میؤامیرالم

ُیفُلقلیلُذلکُان. افتاده بودحضرت در بستر گذاشته بودند  که چیزی نیست از شدت جراحاتی که فتیله
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پایان، دیگر پایانی یعنی برسد به یک حد بی ؛همه اینها را طی کرده تا اینکه به این نقطه برسد .اهللُذات
 .این اینجا باید برایش اتفاق بیفتد .برایش نیست

 بهکه مرحوم آقا  یحتینص ینبود، آخر ینهم دادندیکه م یبودند، دستور طورهمین همه بزرگان
 بده انجام را همان فهمیمی خودت چهبرو هر :بود که ینکه به من گفتند ا یاجمله ینکردند و آخر بنده

تو  ۀدربار کهاین بده، انجام را همان برو دهیمی تشخیص خودت کهآن ببین .نکن نگاه کسهیچ به و
خودت چه درک  ینبب فهمی،یخودت چه م ینبب ،نگاه نکن ینبه اذم کنند  و کنند دیتنق یا کنند ینتحس

 .کنییخودت چه برداشت م ینبب ،کنییم
بودند. البته  طورهمین خودشان دیدیمیم را شانو مرام روش ما ؛بودند طورهمین هم خودشان

 کندیانسان اشتباه هم م !نه رسدمی نظرش به که را چههر و است معصوم انسان که نیستمعنا  ینبه ا ینا
 و هدف ینیمبب یدبا ،باشد باید چه ّیتن ینیمبب یدبا یباالخره انسان بشر است ول ،اشتباه اشکال ندارد ینا

 .باشددر کجا  غایت
را هم  یگرد یزهایچ یمآمد ینهمراه با ا یعنی یم،و فاصله گرفت یممسئله آمد یناگر ما از ا اما

 .شودنمی فراهم آن و آیدنمی دست به شایدوباید که طوریآن مطلوب نتیجه آن یم،کرد یمهضم
که از ما سر  یگناه ینا و زندیکه از ما سر م ییخطا ینکه ا فرمایندیم الّسالم علیه سّجاد امام

ُأ هلُ ،یندار یطرهو س یکه تو نظارت ندار یستن ینا خاطربه ینا زندیم ُالنَّاظِرُِِِل نَّک  ن   ینبه ا نه ینُ و 
 ذاتاشراف  چون ؛نداری اشراف شایدوباید که طوریآن است ناتمام نظارت نظارتت تو که ستاجهت 

است و نسبت به  یاشراف خارج یکاشراف  ینا ینکهاست، نه ا یّلِع اشرافما و بر رفتار ما  برپروردگار 
 اّطالع. کندینم یداپ یاّطالعنکند  توّجهاگر  کندیم یداپ یاّطالع یککند،  توّجهبخواهد  ینرفتار ما ا

 .اکتسابی و حصولی علم به نه است حضوری علم بهپروردگار نسبت به رفتار ما 
 آن آن معلوم که به یعنی ؛است حصولی علم به همه اینها یمداربه مسائل  نسبتکه ما  یاّطالع

ما نسبت به آن  ینکهدر مقابل ادراک ما واقع بشود تا ا یدآن معلوم بالعرض با شودیمعلوم بالعرض گفته م
ادراک  یحضور دارند، برا ینجاکه رفقا در ا ینمبب توانمیتا من چشمم را باز نکنم نم ،یمبکن یداپ اّطالع

 یادراک حصول شودیم ینا ،شومیم توّجهباز کردم م کهوقتی ،دارم که چشمم را باز کنم یازمسئله ن ینا
 که واقع بشود. یستیآن معلوم بالعرض در تماس و مواجهه با عالم باکه  ،یو ادراک اکتساب

 نسبت خودم، بیماری به نسبت خودم، صحت به نسبت خودم، حال به نسبت خودم، به نسبت اما
عطش، نسبت به وضعیت خودم هم باز نیاز است  به نسبت خودم، سیری به نسبت خودم، گرسنگی به
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این به چشم و  .فهمم االن گرسنه هستم یا نیستمبسته باشد یا باز بشود من می ؟!که چشمم را باز کنم
گویند به خود را می توّجهآن  .حاصل بشود توّجهفقط کافی است که آن  ،گوش و این حرفها کاری ندارد

ن را بازیافت کند خودش آکه خود آن معلوم در ذات عالم حضور دارد نیاز ندارد که  ،علم حضوری
 هست.

ببیند که  که خدا بخواهد یک نظر بیندازد به این دنیا علم پروردگار نسبت به ما علم اکتسابی نیست
یک نظر بیندازد به آن گوشه آن ده ببیند که مردم در آن ده  .کندکار میاالن دارد چ ارقمبندیزکنید فرض 

تمام مخلوقات به وجود  !طور نیستاین ...یک نظر بیندازد به فالن شهر ببیند که .کنندکار میدارند چ
یعنی  ؛در ذات پروردگار وجود علمی دارند ،خودشان یعنی به وجود خارجی خودشان و به وجود عینی

 .نفس آن وجود خارجی که وجود عینی است خود او مساوی با وجود علمی است در ذات پروردگار
وقت این پروردگار، آندر ذات  پس علم پروردگار نسبت به ما عبارت است از همان وجود ما

ُالنَّاظِرُِأ هعالم دیگر در اینجا متصور است که بگوییم این  ن  یعنی نظارتش نظارت پایین  ؟!است ینُ و 
تا چه ت تا اینکه مراتب داشته باشد سعلم حضوری است، این دیگر علم حصولی نی که اصاًلاین ؟است

ممکن است مراتبی از در این علم حصولی و اکتسابی چون انسان  .یا غیر درست ببیند درست ببیند حد
طور این کهوقتیشدت و ضعف و اینها داشته باشد، یک شیء را درست ببیند صحیح ببیند یا اینکه نه، 

 مسئله را در نظر نیاوریم.ین هست دیگر چطور ممکن است که ما نسبت به پروردگار ا
 یبرا داد یقاگر خداوند توف هللءاشانإهست که  یمطالب یک نسبت به مراتب علم ینجاا در البته

 .ندهیم یعزحمت و تصد خدمت رفقا این از بیش .دیگر جلسم
ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


