
 1 مشهد مقدس( 8177رمضان  81) 7/ جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی

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  نبُُِع  کُ غُ ُیذ  ُت عجُُِری  ُِخفت  ُل و ُو  لت ه  ع  ُف  ا ُم  ُُیل  ن  ُأ هو  ُِِل نَّک  َُل أْجت ن بت ه  َُل  ِة وب  ق  الع 
طَّلِعُُِینُ النَّاظِر ُالم  فُّ ُأ خ  ُُنیُ و  اب لُِِل نَّک  ُُی  ُخ  بِّ اتِرُُِریُ ر  ُاحل اکِمُُِینُ السَّ م  ُأ حک  مُُِنیُ و  ُاَل کر  م  ُأ کر   «نیُ و 

 ؛دادمیانجام نم گاهیچه شودیلع ماز تو بر گناه من مّط یرغ یکس که دانستمیگناه م هنگام اگر
 نسبت طورینو هم ،شدمیگناه م خبر ندارد مرتکب یو کس یستن یکس دیدمیمن مدر وقت گناه چون 

گناه بکنم تا صبح  کهوقتی دانستمیچون م ؛دادمنمی انجام باز نیز داشتم عقوبت تعجیل از ترس اگر تو به
 کسی هر بود قرار اگر چون .کردیمنمی گناه وقتهیچ ،است دستمان کف مانتا شب نشده حق یانشده 

 یک بخواهد اگر است؟ خل مگر ،گویدنمی بیاید مغزش در آجر پاره یکاز آن باال  بگوید دروغ یک
 یکبه  یعنی ـ تو برود و بکند باز دهان زمین دفعهیک که است این جزایش ،بکند دزدییا  ببرد مالی

کند صاف صاف هم در خیابان راه دزدی میولی  .کندیکار را نم ینا یکسخب  ـ ساعت هم نکشد
 .آیدمشکلی هم پیش نمیرود و می

ترسیدم و برنامه تو به این شکل بود که به میطور اگر از تعجیل عقوبت تو در همین دنیا من همین
آمدم خواهد شد، خب نمیخور او نصیبش  محض اینکه یک نفر گناه بکند تا یک ساعت بعد عقوبت در

 .داشتمی آن ترس ترسی بود که مرا از انجام آن گناه باز گناه بکنم.
دانیم در می ؛دهیمباطن ترجیح می مسئلۀظاهر را بر  ۀگردد که ما مسئلهمه اینها به این برمی

پای جانمان در این  کهوقتیاما  ،دهیمولی ترتیب اثر نمی آخرت حساب و کتاب و بازرسی و اینها هست
این دنیا جسم  !دهیمپس یعنی چی؟ یعنی ما جسم را بر جان ترجیح می .دهیمآید ترتیب اثر میدنیا می

 !دست و پا و دل و روده و بقیه، این دنیاست و سر و کله و پاچه و پشم و مو ،است دیگر
شود می طرف باعث ترس از عقوبت این ،دانیممیعین اینکه در دانیم هستطرف را میعقوبت آن

دزدی بکنی یک ساعت  ؛دهماگر خدا بگوید من در همین دنیا یک ساعت بعد جوابت را می !گناه نکنیم
ات از دروغ بگویی روده !دانیافتد حاال خودت میات از کار میآید سرت، یک کلیهی مییبعد یک بال

شان کار کنند مدتی رودهاینها که بیهوششان می ـ !ایستدجا میخوری همانمی هچهر ،افتدکار می
حاال دزدی هم  ،خیلی خب !افتدات از کار میدزدی بکنی معدهـ  ... کنند تاهی باال و پایین میکند نمی
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یک وقت یک میلیون  ،دزدییک وقت ده تومان می ،دزدیوقت یک تومان می کند یکفرق می
این دیگر مراتب مختلف  !ده هزار ،دزدی، یک وقت سه هزار میلیارددزدی، یک وقت یک میلیارد میمی

ـ  این زیرها را ،را خدا دیگر کاری نداشته باشد فرطممکن است مثال از صد میلیون به آن البته !است
آب که از سر  گوید! میمثل اینکه خدا به آنها کاری ندارد ـ !طور استبینیم همینطور که میاین ظاهرًا

اگر آن کار خالف انجام بدهی قلبت را از کار  !کند بکندگذشت دیگر ولش کن بگذار هر کاری می
 !دیگر کار تمام استفتد این دیگر خیلی خطر دارد قلب از کار بی ،یماندازمی

 گناه نفر چند دنیا این در وقتآن ،گیرممی نظر در عقوبت یکمن  یهر گناه یبرا دیخدا بگو اگر
از جانش گذشته  کنند، مگر اینکه یکی که خالف دیگرشوند  دایدو نفر پکنم خیال نمی من کنند؟می

اینهایی که  ،کننددر دریا پرت می ،کنندپرت می نییپابه روند خودشان را از کوه دیگر، مثل اینهایی که می
 قرار مالحظه موردجسم را  ینجادر ا ما که است این بر دلیل این پس [خودکشی کنند]خواهند می
 آن به ولی شودمی وارد مانبه روح ضربه دانیمیم ،نداریم کاری مانروح به را، مانروح نه دهیممی
 .دهیمنمی اثر یبترت

با  دانمیکه م خورمیقسم م :گفت کرد صحبت علیه الّسالم ینبا امام حس عمرسعد عاشورا شب
از معاریف کوفه  مردی ،که نبود عمرسعد یک آدم عادی !گفتدروغ نمی .شومیم جهّنمکار وارد  ینا

ابن زیاد یک  بود.نیک آدم عادی پرسیدند، مسائل شرعی می او آمدند ازالع بود، مردم میاهل اّط ،بود
هدا بیاید الّشدخواهد به مقابله با سّیه مردم باشد این کسی که مینفر را انتخاب کرده بود که مورد توّج

 ، از شهرتاو از نفوذ ،او ه باشد، از پرستیژمورد توّج که یک شخصی ، بایدیک بقال و قصاب که نیست
 !طور استهمیشه همینو  ش سوء استفاده بشود.ابرای رسیدن به مطامع او

از سلطنت  :گفت .گوییچرا آمدی؟ خودت داری میدانی تو که این را می :بعد حضرت فرمودند
 .؟ یعنی برتری جسم بر روح، برتری دنیا بر آخرتهخیلی عجیب است یعنی چ .توانم بگذرمری نمی

با  ای هستقضّیه و مسئلهاین چه  .شوم این را یقین دارم اما عیبی نداردمی جهّنمدانم وارد گوید میمی
و روز حال لذت دعیناما در ،گیردمورد سخط و غضب خدا قرار می ،شودمی جهّنموارد داند اینکه می

یعنی خدا به سر  !کندخیلی عجیب است، آدم تعجب می .زند کنارآید و این عقاب ابدی را میدنیا می
 !خدا به سر آدم نیاورد ،آدم نیاورد

تنظیف  راداشتند مسجد همان روزی که رفقا  ،بودبعد از انقالب مسجد قائم بودیم در یک روز ما 
 ـ کهیک شخصی  آن روز؟! ـ ستین ادتانیـ حاج آقا جواد شما خود مرحوم آقا هم بودند و  کردندمی
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آن موقع  .نشسته بودیمکنار با هم روی یک سنگی ما  ـ و از بستگان استاست در قید حیات االن هم 
راجع به یک شخصی که از بستگان خود او هم بود  .یعنی به نسبت یک چیزهایی داشت ؛حالش بد نبود

و به راه دیگر ببیند و انکار بکند خورشید را آدم  ـعبارتش این بود ـ شود چطور می رال کرد که آخؤس
شود؟ یعنی این شخص که آمد همه چیز را دید همه چیز را فهمید و چشید و چطور می این اصاًل ،برود

شود چطور می رشیرین آن عطش خودش را برطرف کرد آخعذب و گوار و از این آب گوارا و خوش
 چنین چیزییک هممگر  اصاًل ؟بیاید و پشت کند و برود و به کار دیگر برسد و کاری نداشته باشد

 شود؟می
 وت برو دست به دامن خدا بشو که روزی نیاید خدا این توفیق را از !فالنی :گفتم او رو کردم به

طور و همین .آید یک روزی که آدم خورشید را باالی آسمان ببیند و انکار کندبه سر آدم میاال  و ،بگیرد
 جای صحبتش نیست. دیگر اصاًل کهدر یک چیزهایی  ،افتاد در یک مسائلی !شدهم برای خودش هم 

برسد که بدنش را بر  یامرتبه یک بهکه آدم  ،یایدن آدم سر به یمکن الهناله و ابت ،کنیم دعا باید
 .کردماگر از ترس آبروریزی نبود گناه می ،فرمایداین را می الّسالمعلیه  سّجادامام  .بدهد ترجیحروحش 

اگر از ترس  .یداد یحظاهر را بر باطن ترج ینجادر ا پس ،بکنم گناه من گذاردنمیچون ترس آبروریزی 
یعنی چون خدا گفت من این دنیا کاریت  ،را بر باطن ترجیح دادی پس ظاهر کردم،یعقوبت بود گناه نم

شود داده می تو فالن گناه جزایش تا فردا به ،گفت نهاما اگر خدا می .ندارم دیگر مشکل حل است
شود باعث می قضّیهبنابراین این  ،گیردبرای انسان در نظر میطور سریع بهجزا را  خدا چون .کردمنمی

جهل  ،گردد به جهل انسان، جهل انسان نسبت به خودتفاوت باشد و این برمیکه انسان نسبت به گناه بی
انسان نسبت به عاقبت خود، جهل انسان نسبت به رشد خود، جهل انسان نسبت به ترقی خود، جهل 

 ... آنچه را که ما در این دنیا انسان نسبت به کمال خود،
خرده یک رنگ و یک ،یک قدری یک رنگ و لعابی پیدا کردهحاال  امنته !ها ا هم همین هستیمم

های گذشته خدمت رفقا معصیت در شب قضّیهاطاعت و در  قضّیهما پیدا کرده وگرنه در  مسئلهلعابی 
ه نداریم، فقط دنبال به او توّجگذارد ثیری که در ما میأبه خود نفس عمل و تما نسبت عرض کردیم که 

ثیری أاما اینکه خود این عمل چه ت .دنبال این هستیم ی نفهمیدسکچه ی فهمید سکچه این هستیم که 
ام خواهند مردم بفهمند یا نفهمند، وقتی من تشنهاگر ما به دنبال این باشیم حاال می .گذارددارد در ما می

ثیری در أشما بدانید یا ندانید، دانستن یا ندانستن شما چه تخواهید خورم حاال میشود این آب را میمی
 کند.را میاست و رفع تشنگی ممفید چون فهمیدم این آب برای من  ؟تشنگی و رفع تشنگی من دارد
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در جاهای  .ثیری نداردأت مسئلهخود عمل برای ما مهم است، دانستن و ندانستن نسبت به این 
 سر کوچه ،نویسندپالکارد می ،دهندجلسه روضه تشکیل می ،کنندنگاه می به همدیگر هشیدیگر هم

سخنران حاج آقای فالن مداح هم حاج  ،هیئت است جافالندر شهر کنند پخش می فرطو این فرطاین
طرف باالی مشهد تو چهار تا خیابان آن چرا ین هیئت اینجا درست کردها !آقای فالن، تشریف بیاورید

طوری پایین لوچه صاحب عزا همینوافراد کم باشند لب کهوقتیچسبانی؟ کاغذ میروی داری می
 !شود چهارشود شش و چشمش هم میشود هفت دهانش هم میابروهایش می ،است آویزان

خیلی مرحمت  ،بفرمایید خوش آمدید مشرف فرمودید :گویدمی وقتی چهار نفر جمعیت بیایند
 ،رود تا اینجالبهایش می !آقا اینجا جای شما نیست بفرمایید باال ،فرمودید بفرمایید شما باال بفرمایید

ه و مشب مورد توّجالحمدهلل ا !خیلی امشب مجلس خوبی بود گوید:می هایش بیخ گوشش وخنده
گذاریم ما در مایه گذاشتن از ائمه بد از آنها هم مایه می کشیم وسط وائمه را میـ  بودیم عنایت ائمه

کشد وسط یا را می علیه الّسالمیا امام زمان  کندهر کسی هر کاری می !تر از ائمه نداریممظلوم !نیستیم
 !ه بودمان مورد توّجامشب مجلس ـ کشد وسطکشد یا پیغمبر و اینها را میرا می الّسالم علیهامام رضا 

 !چرا؟ چون چهار تا اضافه شدند
 چهاردرشش یافهبه ق یا یمنگاه کن یواربه در و د یماش گفته حاال بروحاال طرف خواسته برود خانه

 هم چای یک روضه شویممی بلند حاال ـ! یردو بالعکس که مورد اعتراض قرار نگ ـ مینگاه کن زنمان
، یا برای امام حسین آمدهطرف کند خیال مییک کیک و شیرینی هم دادند و شاید حاال  ،دیگر خوریممی
یک چیزی کنیم می او رویم شاید فالنی را در این روضه ببینیم فالن کاری که ازگوید حاال میمی آن

 امام حسیِن .بلند شویم برویمآید ها در این روضه میآره او شب ،بماسد برایمان کارمان را جور کند
هم  صاحب عزا .بیخود است آن هبیخود است هم آن هها هم، این حرفهروضه چ ؟!کجا پیغمبِر ؟!کجا

 ش همین.اههم !کنندگان زیاد استاین شرکتامشب  ،خوشحال که بله
ای بودند و این جا یک عدهبوده یککند، رفته دیدم یک بنده خدایی سخنرانی مییک وقت می

گفت و یعنی با یک ابتهاجی می ،در این سخنرانی فالن قدر شرکت کردند که مثاًلخیلی مبتهج بود از این
 !بنده خدا کنندگان بود که جوگیر شده بود اصاًلابتهاج شرکتچنان مست آنگفت و می [شعفی]با یک 

 ،پشت کردند او به هاهمان کردند استقبال او از و آمدند که افرادی هماناز  خیلی ،یمدت کماز  بعد
 !یاستدن ینا .بودند کرده جوگیرش که هاییهمان
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به همین  :گفتم ،ام گرفتخطور کرد خنده نم [نذه] دانم چطور بهشنیدم نمیمن وقتی می
ها گیج بود که از مدت تا چنان گذاشت که اصاًل ،گذاشت خداچنان گذارد، اش مینزدیکی خدا در کاسه

ای هست هم در عالمش هست هم در ها، هم در عمامههمه جور هم هست !کجا خورد از کجا خورد
سوادش است، هم در فن دیگر است، در پزشک هست در مهندس هست، در کارگر هست، در بی

خدا به کسی رحم کند و از این وادی  آنکه مگرُ﴾35،﴿يوسف..کارفرما همه همین هستیم 
 در بیاورد و از این فضا نجاتش بدهد.

 کردن صحبتبر من  واقعًا یگرد که بود جمعیت قدرآن ،بود بصری عنوان جلسه وقتی یکمن 
کردم که صحبت میهمین یک روز. هوا فضا و گرفتیم فورًا شدمیوارد مجلس م یوقت ،مشکل بود

شود یک روزی این جلسه عنوان را ما برگزار کنیم سی چهل تا بیشتر ای خدا میآمد: یک دفعه به دلم 
خدا بعضی چیزها را زود  ـ خدا زود اجابت کردمثل اینکه  ؟!مان را بزنیمقشنگ بشینیم حرف ،نباشند

ولی بعضی چیزها  ،شنودگوییم نمیچی میگیرد هرکند بعضی چیزها را هم در گوشش را میاجابت می
 ،شلوغ چیه ـ این از آن چیزهایی بود که خیلی سریع مورد اجابت قرار گرفت ،کندرا زود اجابت می

رسد و سه چهار پنج تا می بادم برسد همین آاگر قرار به این است که مطلب به گوش  ؟هشلوغی برای چ
 .دست خداست کار ،رسدبهتر می رسدبهتر می

بسیار جوان حرم یک جوانی در  ،دیدم واقعًا امشب حرم مشرف بودم خیلی تعجب کردم اصاًل
سالم علیکم آقای  :گفت .اش خیلی پیدا بود خیلیاز چهره واقعًارعنا و خیلی آثار نجابت و تقوا 

هر شب گوش  ـ در سوئد هستم ـهای شما را آقا من صحبت که بعد گفت .سالم علیکم .طهرانی
خرده یک .های شما همه چیز دارمبرای صحبت :گفت !پس شما وقت زیادی هم داری؟ :گفتم .دهممی

دنیای بده بستان است اگر تو  ،دنیااینجا  ،به یک شرط :گفتم .من را دعا کن :بش کردیم و گفتوخوش
خیلی خب ما هم دعایت  :گفتم .دهممن قول می ،باشد :گفت .کنمکنی من هم دعایت میرا دعا میم

 .دیگر چند تا صحبت شد و آمدیم .کنیممی
که باید  رسانی، آنکه باید حرف را به گوشش برسانی می ببین آن !بعد با خودم گفتم خدایا

بینی؟ این دو تا یکی هم این دو تا انگشت را می .رسدکه باید به گوشش برسد می رسانی، آنبرسانی می
کند که از مخش کند در گوشش، چنان میرود در گوش، اما این تا اینجا میانگشت تا اینجا بیشتر نمی

 (قفل) الکقشنگ  !گوید نهگویی میمی او به هچهر ،کند در گوششجوری انگشت را میگذرد اینمی
 .برسد او طرف است این حرف باید بهکرده هیچی پیدا نیست بسته بسته، او آن
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ـ رفتیم مینجف  یا کربال ،رفتیم کاظمینجا میدو سفر قبل که به عراق مشرف بودم هردر همین 
تو سید  ؟سالم علیکم انت سید طهرانی گفت:میآمد از کجا می ـ بودهم لباس عربی  ملباسبا اینکه 

گوش  های شما راهایمان صحبتدر بغداد با دوستبابا یکی دیگر رسید. من  !به :طهرانی هستی؟ گفتم
اینجایم اینکه مثل  :گفتم ؟سالم علیکم انت سید طهرانی :طور نشستیمدوباره یکی دیگر همین دهیممی

گفتم حاال جاها را می بعضی .بله من سید طهرانی هستم :گفتم .عمامه را برداشتم که نشناسند ،نوشته
 .است چیزاینکه خیلی مثل  :گفتم خودت هستی. ،کنینه خودت هستی داری انکار می :گفت ،ببینم

کی  ،مگر اینها به دست شماست؟ مگر اینها به دست کسی است ؟گر اینها به دست من استم
وقتی  ،ینمبب او را رفیقم خانه برومکی در کله این انداخته امشب  ؟چرخاندکی دارد می ؟گردانددارد می

گوید بیا بشین تو هم گوش چیه؟ میهان! گوید می ،دهدبیند یک چیزی دارد گوش میرود آنجا میمی
 طور.همین ،رود یک جای دیگرشود میبلند می !هیچی دخلش آمد .چیه بده ببین

منین بعد ؤامیرالم .بینید در خانه پیغمبر است، خادم پیغمبر است در خانه پیغمبر استیکی هم می
من  !یا علی :گویدمی ؟فتاداتفاق نی قضّیهآیا این  پرسدیم ـ انس ابن مالک همین ـ از پیغمبر ارتحال از

 ملکوتاسرارجلد اول  را در داستان نیا .نیست یادم دیگر وبود ـ  روزیپر نیـ حاال همپیر شدم دیگر 
اگر  :فرمایدحضرت هم می .شودینمکه  طوراین اینجا باید خدا قدرتش را نشان بدهد 1نقل کردم.
ات بگیرد و پیسی در پیشانی وت گویی خدا هر دو چشمانت را ازاگر دروغ میولی  ،گویی هیچراست می

 .المجلس کور شد، یعنی بلند نشد از جایش کور شدفی همان .بپوشانیبه وجود آورد که نتوانی آن را به 
یکی هم  !شود بازی کرددم شیر نمی با .پایین پیسی پیدا بود چی عمامه آمدیک پیسی اینجایش درآمد هر

 !شودجور میست عاقبتش اینکه در خانه پیغمبر ا
 ،مانمان، عاقبتمان، جاناین است که ما نه از روحمان، نه از نفس برای هاهمه این حرف

 ،نظر قرار بدهیمیم مدیآکدام اینها را نمیهیچ ،ماناز ترقی کمال ،مان، عوالمی که در پی داریمطرفآن
آی آنجا  ،آی اینجا جوش درآورد ،آی دستمان اینجا خراش برداشت :گوییمفقط آنچه که در اینجا می

به  کاری دیگر دهیمدهیم، جسم را مدنظر قرار میفقط ظاهر را ما مدنظر قرار می .فالن شد و چی شد
نداریم، به مسائل دیگر  جهّنمبه بهشت و  ،با عاقبت نداریم ،طرف نداریمبه آن کاری ،روح نداریم

 .ترقیات به اینها کاری نداریم

                                           
 .55، ص 1، ج ملکوت اسرار .1
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اینها را  نبود به این مسائل نبود، حضرت سّجادهای امام نیازی به این حرف اگر کار داشتیم دیگر
دهیم، جسم را بر ی که ظاهر را بر باطن ترجیح مییبرای ما ،گویدگوید؟ برای ما میدارد می هبرای ک

گوید ما می ،کنددهیم، حضرت دارد برای ما بیان میدهیم، دنیا را بر آخرت ترجیح میروح ترجیح می
 طور هست این گیرش اینجاست.این بشری که این

کجا را باید هدف قرار  ،کجاست مسئلهه بشود که را باز کند و متوّج انسان چشمخدا  کهوقتیاما 
 بینید اصاًلمیدفعه یک ،بدهد کجا را باید مقصد قرار بدهد، چه چیزی را باید در این دنیا ترجیح بدهد

به عنوان یک وجودی نگاه  ،کندافکارش برگشت، دیگر به بدن به عنوان یک وجود استقاللی نگاه نمی
روحش به آنجایی که باید برسد  ،واسطه اینکند که خدا چند روزی این را در اختیارش گذاشته که بهمی

 برسد.
بدن باید بلند شود نماز بخواند  ؛ه بدن استواسطترقیات روح و تکامل روح در خیلی از اوقات به

تا روح برود باال دیگر، بدن باید روزه بگیرد تا اینکه روح برود باال، بدن باید بلند شود برود حج تا اینکه 
واسطه این ارتباطات یک چیزی گیر روح بیاید، بدن باید برود دنبال کار و کسب و اینها تا اینکه روح به

ذلک بدن باید به دنبال رفع نیاز مستمندان و فقرا و امثال .و یک تجربه خاصی برسد به پختگی خاص
تواند بکند باید بلند شود اندازد روی پایش کاری نمیاش یک پایش را میکسی که در خانه ،حرکت کند

 .خیلی از قضایا به واسطه بدن است برود دنبال این مسائل.
 کهوقتیفرمودند که موت تغییرپذیر نیست در آن می ـ اهلل علیهرضوان ـ مرحوم آقای انصاری 

تواند در این ولی خدا صحت و سالمتی را در اختیار انسان گذاشته که انسان وقتی می ،آیدباید بیاید می
حاال بعضی از اوقات هم  البتهکه بهتر بتواند به کارش برسد، خدا این اختیار را داده  بهتر زندگی بکنددنیا 

که در پرونده است نآکند، گفتند موت تغییر نمی .آید که آنها هم جای خودش را داردهایی میگرفتاری
وقتی یک شخصی  .واقع همین است ... این هم ولی ،شودطرف نمیطرف و آنآن خواهد آمد آن این

تواند عبادت به داشته باشد، بهتر تواند توّجبد، بهتر شابتر فکرش ذکرش راحت تواندسالم باشد بهتر می
 به کارش برسد.بکند بهتر بتواند 

حال به این هشود آن استقاللی که تابشود واضح میبرای انسان خیلی خوب روشن می مسئلهاین 
آی  ،و خیلی دلواپسش بود، خیلی رویش وسواس داشت پنداشتمی «خود»داد و این بدن را بدن می

فوری بروم دکتر  ،زرد شدشد  دیسف مینجایاآی چرا سیاه شد  یماینجاآی چرا  ،چرا اینجایم لک درآورد
به یک حالت وساطت و شود این حالت تبدیل می .اینجایم یک جوش درآورده آنجا موش درآورده
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لی یعنی آ ـ لیآشود به یک نظر استقاللی و نظر استقاللی تبدیل می ۀن جنبز آلیت و وسیله بودن، اآ
 قدر این بدنت را سالم نگهدار که بتوانی کارت را انجام بدهی، بتوانی کارت را انجامهمین ـ واسطه
 بدهی.

طور کلی در عالم بسیاری از فالسفه از جمله بوعلی اینها قائل هستند که بههمین مسئله است که 
رسیدن به یعنی  ؛ای نیستمربوط به روح است و بدن کاره ثواب اصاًل ۀمسئلعقاب و  ۀمسئلقیامت 

شما  .شودشود و خاکستر میشود و خاک میرود و تمام میگویند بدن از بین میچون می .همین نکته
در آن دیگر چیزی نیست و آنچه که باید مورد ثواب  بینیدیک قبر را بعد از سی سال بشکافید چیزی نمی

کند بدن را از آن روح هم سر جایش است روح که تغییر نمی ،همان روح است ردیقرار بگو مورد عقاب 
این است که دو نفر با هم بیایند با هم بروند  قضّیه ،اینها گفتند نه بعضی از جهال و جهال که .دست داده

 است. مسئلههای دیگر که زائد در این کاری انجام بدهند و بحث
این است که عقاب و ثواب بر روح باشد دیگر بدن دیگر در آنجا  گویند وقتی قرار براینها می

ط آن دنیاست، نه یصحیحی است ولی بدنی که در آنجا هست متناسب با شراالبته مطلب  ،ای نیستکاره
در روز قیامت اگر ترازو ببرید این نیست که رویش یعنی  ،که این بدن به این کیفیت و به این وضعاین

بایستید هشتاد کیلو باشید، ممکن است انسان در آنجا یک بدنی داشته باشد که ده گرم هم وزن نداشته 
 و یکی صد ،کیلو کیلو است یکی سی چهل و دیگر نه اینکه آنجا یکی صد .باشد این کردید؟ هتوّج باشد

ط یط عالم قیامت و شرایبدن در آنجا بدن هست ولی متناسب با شرا .جوری نیستاین !کیلو نه هشتاد
طور آنها همه به طور، نعمات بهشتی هم همیناین است. آتشش هم همین ،است جهّنمط یبهشت و شرا

 همین کیفیت و به همین وضع.
که در خواب دیدید  بینید رفتید ببینید آنمیدر خواب را از دنیا رفته  یک فردی که کهوقتیشما 

بینید دوستتان که از دنیا شما پدرتان را در خواب میباالخره  ؟چند کیلو است ؟یداهدید ؟چند کیلو است
این برای  .وزن ندارد بینید چند کیلو است؟ این اصاًلکه در خواب می بینید، آنرفته در خواب می

 تر استتر است، از این هم لطیفدر عالم قیامت از این هم لطیف .گویند جسم مثالیاین را می؟ ستچی
الع پروردگار صحبت کنم که دیگر بحث به اینجاها خواستم راجع به مراتب نظارت و اّطشب هم میامـ 

بینیم که ما می وزن ندارد آن ـ کشیده شد حاال اگر خدا بخواهد شاید در شب دیگر توفیق پیدا کردیم
 .بیند آن وزن نداردکه یک شخص در عالم مکاشفه می نآوزن ندارد، 
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به حاشیه را نفس  ۀمسئلجان و روح و  ۀمسئلو آن  را این بدن پنداشتیم «خود»آن وقت ما آمدیم 
او را در نظر  اصاًل ،روی این بدن آمدهه ما روی این آمده، آوریم، تمام توّجراندیم، در نظر نمی

در قبر را نگاه بکنید هیچی  ،شودسال بعد خاک میهیچ است، این سی آوریم که بابا این اصاًلنمی
ساله من رفتم چند تا استخوان بینید خیلی ببینید چند تا استخوان، من دیدم قبری که باز کردند سینمی

 این جسم؟ کجاستاین بدن؟  جاست کجاستشد؟ ک هپوسید چمیی شاید دزاست آن هم دست می
یعنی تا در این فکر هستیم عبادات ما  ؛ثیر نکندأشود که عبادت دیگر تاین مطلب باعث می

لیت و وساطت و آ ۀاستقاللی بدن رفت و به جای او جنب ۀجنب هچهر .قدر است بیشتر نیستثیرش اینأت
رود باال، نفوذش در نفس و ایجاد قدرتش می ،رود باالش میااین عبادت هی سطحوسیله بودن آمد 

قائل حسابی اصاًل برای این دیگر شخص که تا جایی ،رود باالهی می ،رود باالترد این هی میتجّر
 .نیست

در کربال که  گفتندیمرحوم آقا م ـ ماعلیه اهلل رضوان ـ ادحّد یآقا آقا و مرحوم کند رحمت خدا
بعد هم  کردیغذا درست م ینا ـ مهدیام یامرزدب خدا ـ ادحّد آقای بیتاهل هااز شب یلیخ یمبود

چقدر حرف  گفتیم یه ،زنندینشستند با هم حرف م ینهاا دیدیم آمدیخودش خسته بود خوابش م
از پشت  یه ـ بود در یک دیگر اتاق یک رفتمی خوردمی پله تا دو بود اتاق یک در پشت از ـ ؟زنیدیم

  ید؟بخور یدیآنمی را تانشام چرا زنیدمی حرف چقدر :گفتمی در
بر  یشام یک ،داردبرنمی سرما از دست کهاین بابا بیا حسینمحمد یدآقا س :گفتندمی ادحّد آقای

 ینا ینهاا .یگرد یمخالص شد گفتندیو م آوردیسفره را م یابگو ب ،شویم خالص بیا افتاده مانگردن
به گردنمان افتاده حاال  یمخالص شو گویندیم ،ندارند هتوّج اصاًل یگرهستند که د یکسان ینهاا ،هستند

 .زنندیحرف م یند هاهنشست ینهاا گویدیبرود بخوابد م خواهدیم ینا کندیولمان نم ،یمراحت شو
 مشدمی بلند یازده ساعت آقا دیدیممی که بودیم آنجا ما که هاییشب ؛بود هم طورهمین اتفاقًا

 یک زنند،یدارند حرف م دیدمیم شدمیبعد از نصف شب بلند م یک زنند،یدارند حرف م ینهاا دیدمیم
 یواشکیالبته  .نداشت تمامی هاحرف زنند،یبا هم حرف م شدیمیاذان صبح بلند م یکنزد ؟خوابندیم

 یک ،را آن اواخر عمر مرحوم آقا یکیشکه  !که از اسرار مگو ییآنها ،دادیمیهم گوش م هایشیبعض
آن  ،بله :گفتم دانی؟یرا تو از کجا م ینِا ا :گفتند چیزی، چنینهم یک گفتم من بودیم ایشان با دفعه
 یی،نگو یبه کس گفتندیم شنیدم. را ینهاتا صبح بنده ا زدیدیحرف م یبا هم ه نشستیدیکه م ییهاشب
 .دهیمیما اسرار را لو نم دهیمیما لو نم ،نه خاطرجمع :گفتم !ییبگو ینرو
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هایی اینها همین !بودند؟ اینها در چه عالمی بودند؟ در چه فضایی بودند؟ مثل ماها بودند؟ مثل ما
فقط  ،ه نداشتندبه ظاهر توّج اصاًل دیگر ،ه نداشتندبه بدن توّج دیگر ،ه نداشتندتوّج بودن که دیگر اصاًل

و از  سره نور بودندسره نفس بودند، یکسره جان بودند، یکسره روح بودند، یکسره آن طرفی بودند یکیک
آدم  وقتی درد بگیرد ،کنندوگرنه گیر میهش بیندازند دیدند مجبورند باالخره این را هم رااینکه می

کار کنیم دیگر گفتند چاین را از باب مجبوری می .شودآدم گرفتار می وقتی بشکند ،شودگرفتار می
نگاه  .کنیمش داریم وگرنه برای خودمان دردسر درست میاجوری این را سرپا نگهباالخره باید یک

ط تمام یو در این شرا ندردکیت، نگاه وساطت میعوضنه نگاه مو ،نه نگاه استقالالنه ،کردنددردسرانه می
 .گیردقرار میروح  تکامل یردر مس یگرد کردار تماماعمال، تمام رفتار، 

هلل که اگر ءاشانإ .شوددارد تمام میمان ما دیگر بنزین ،کنم که دیگر امشب بس باشدخیال می
 برای شب دیگر.توفیقی باشد 

ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


