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یطانُِ ِمنُ  بِاهلل أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

مح نُِ حیم بِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ
ُ ُ اهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ  القاسمأیب سّیدناُوُنبّینا ع 

ُ اللعنةوُُالّطاهرین الّطیبنی وُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ  أعداِئِهم ع 
اِتُ» اُالل و  ُأ مَّ ناحِللُِفُُو  ُلُ ُِم:ُف م  ُق ال  لُإن:ُک  ُق  ةُ ُت  اِحد  ِمعُو  ُس  ُُت  ش  لُاع  لُإن:ُف ق  ُق  ُُت  ش  عت سُلُ ُاع  ةُ ُم  اِحد  ُوُ !ُو 

ت مُنمُ  ُش  لُک  ق  هُ ُف  نُإن:ُل  ُک  اِدق اُت  ُیفُُِص  ُُم  ول  ق  أ سُت  ُف  ِلُغیُأ نُاهللُ ُأ ل  نُإنُوُ ُ؛ِفر  ُک  ُیفُُِاِذب اکُت  ُُم  ول  ُأ سُف اهللُ ُت ق  ُرُ غفُِیُ ُأ نُأ ل 
ُلُ  نُوُ ُک  دُ ُم  ع  ِعْدهُ ُین ُبِال ُُکُ و  ةُِیبِالنَِّصُُف  آءُِالرَُُّوُ ُح  ُ«ع 

ست و باید انسان حلم ا در موردو مسائلی که  آن مطالب :فرمایدمی «عنوان»امام صادق علیه السالم به 
 ،دهمبه من بزنی ده تا جوابت را مییک حرف  اگراگر کسی به شما بگوید که  :کند یکی این است کهرعایت 

و دهد ار خالف قرمسئلۀ کند و مورد شما را شتم  و کسی که ،گویمنمیشما بگو اگر ده تا بگویی من یکی هم 
یعنی مطالب  ،خواهم که از من بگذردمیو که اگر شما صادق هستید از خدا بگ او مطلب خالفی را بگوید، به

 خیلی عجیب است واقعًا ـ خواهم که از تو بگذردگویی از خدا میو اگر خالف می تشما راست و درست اس
به درشتی و برخورد تند و کسی که تو را ـ فرمایند میرا  یاتیو ح یدیکل اریمطالب بس نجایدر اامام علیه السالم 

 یو امر خالف دیتهد نیدر پاسخ اشما  ،وعده بدهد (است و برخورد شدید ، قطعخالفمسئلۀ به معنای  نیَٰخ)
 .دهیدوعده رعایت او را به نصیحت و اندرز و  کندیکه او م

یعنی  ،حوش یک قضیه و یک مطلب استوفرمایند همه در حولاین مطالبی را که امام علیه السالم می
 هاو برخورد نفسانی در محاورات و در ارتباطات و در صحبتأنانّیت مسئلۀ گردد و آن همه به یک مطلب برمی

که میزان چیست؟ معیار چیست؟ در کجا انسان باید تند باشد و در کجا انسان باید مالیم و نرم و این ستا
حال چه کلعلی ؟آرام باشد برخوردشدر کجا انسان باید شدید صحبت کند و در کجا انسان باید  ؟باشد

موارد مختلف هست  ،یا اینکه نه؟ موارد انسان باید خطابش خطاب مالیم باشد ۀمالکی در دست است؟ در هم
 ؟به او باید انجام بشود ی تکلیف مختّصموقعّیتو در هر 

، گرچه مدتی کنیمعرض می خدمت رفقا و دوستانمطالبی را  موقعّیتوضعیت و  سِبحیٰعل ما حاال
و اگر خیلی  دیگر طوالنی شدهخیلی  «عنوان»حدیث  جلساتکنم که این فکر میبه این مسئله بنده دارم است 

راجع به همین فقره من چیزی در ذهنم  باشد، مثاًل شاید ممّل بخواهیم راجع به این مطالب بپردازیم واقعًا
 ادامه طورنیهمرا باید راجع به همین سه فقره مطالب دیدم یک سال  ،گذراندم که چه مطالبی باید بگویم

که خودشان  و مسائلی حال خدمت رفقا گفته شده و مطالببه بدهیم، ولی الحمدهلل با توجه به مسائلی که تا
خیلی راجع به این قضایا دیگر  ـ باشد فیدای مشاید نسبت به بعضی از نکات یک اشاره ـ وارد هستندهلل بحمد

در دهد  توفیقو چیزی هست آن را اگر خدا بخواهد و اگر مطلبی مطلب را به درازا نکشانیم. ما طول ندهیم و 



برای محاورات  حال آنچه را کهکلولی علی .کنیمکتابت و اینها این مطالب را خدمت رفقا و دوستان عرض می
 قدریاینها را خدمت رفقا عرض کنیم و از حشو و زوائد ضرورت دارد و الزم است و خطاب و ارتباطات 

 بپرهیزیم.
محیط منزل  ،برگشتش به ارتباطات در محاورات چون دقیقًا ؛مهمی استبسیار مطالب  نجایدر امطالب 

عنوان یک اصل لهذا امام علیه السالم این مطلب را در اینجا بهف .طور محیط اجتماعی استخانواده و همین و
طوری که عرض کنند همانکند. تمام آنچه را که حضرت در اینجا بیان میبیان میضروری در برخورد با افراد 

در نظر بگیرد یا مسائل نفسانی را  دیبازند و آن اینکه انسان در ارتباطاتش آیا کردیم بر یک محوریت دور می
 .همین یک جمله !همین ؟را مسائل واقعی

و منبعی دارد؟ چرا  چه ریشهدهم این اگر کسی به شما بگوید که اگر یکی بگویی ده تا جوابت را می
و فهمد فوری انسان می ر قبال این حرف چه پاسخی باید بدهد؟بزند و انسان دچنین حرفی را هم باید یک

و محاورات االن شما در  ،در میان همه افراد .شودمطرح میی موقعّیتاز چه مطلب  نیاشود که متوجه می
 کهوقتی، مکنیو نگاه می مدهیگوش می ،مشنویمی مداری کهه چها و هرها و صحبتارتباطات و سخنرانی

گذرد، اگر یک مطلب از کنارش می مربوط نباشد که اصاًل او اگر به ،مربوط است او شخص یک چیزی را که به
کند که سری که درد نمی ،به من چه ربطی دارد به انسان ارتباط نداشته باشد اگر کفر هم بگوید کاری ندارد

حاال مواردش را  !حاال بگذار کفر بگوید، یعنی اگر پای کفر هم در میان بیاید کاری ندارد، بندنددستمال نمی
 .کنمخدمتتان عرض می

. نوشتهگوید که فالنی در کتابش این را می ای، یکیینکه راجع به یک شخصی یک نویسندهیا ا
راجع به  دحاال کاری ندار ...راجع به فرض بکنید که بیایی حاال مثاًل !؟آقا به من چه حوصله داری :گویدمی
او  موقعّیته خودش کار دارد که در ارتباط با این قضّی موقعّیتبه  ، به نوشته کاری نداردباشد نوشته یزیچهر

به  !شود یا نهمتوجه می به اوچه ضرری ! مصلحتی بر این مترتب هست یا نهچه ! افتد یا نهچقدر به خطر می
در  دیکنفرض سخنرانی شده،  ،کتابی نوشته شده ؛دشاخواهد بمی هچکار دارد نه به مطلب، مطلب هر موقعّیت

کذا یک حرفی را زده، حرفش هم  موقعّیتدر یک فالن شخص  .نه به من کاری ندارد :حرفی زده شدهجا  یک
 «من»بخواهم بگویم متوجه  «من» ،اگر من بخواهم این را بگویم گوید کهخیلی حرف غلط است ولی این می

برخورد برخوردی بود که با من  ،خواهد گشتبراثراتش به من  ،صحبت متوجه من خواهد شد ،خواهد شد
بگذار بگوید، بذار فالن مطلب خالف را بگوید بگذار  کاری ندارم به اولذا  ،چون من حرف زدم ؛خواهد شد

خالف مبانی را مطلب فالن مطلب خالف تاریخ را بگوید، بگذار فالن مطلب خالف عقیده را بگوید، بگذار 
 کاری ندارد.! کندحوصله داری سرت درد می !بگوید به من چه ربطی دارد

این برخورد در ارتباط با او  ،گردد که تا چه حد برخورد انسان با این مسئلهصحبت به این برمی ،ببینید
شده واقعی نیست، حاال این حرفی که زده  ۀمسئله مسئل .نفسانیشود می اینجی به بار خواهد آورد، یچه نتا

گردد، گردد، چقدر این مسئله به من دارد برمیغلط است یا درست است؟ چقدر این برخورد به من دارد برمی
 است؟ یاین چه مطلب
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فالن شخص یک مطلبی را  .خورداش دارد به این میاین گوشهبیند میکند وقتی نگاه می ،یا اینکه نه

ای که در آن مجموعه هست گرچه به خود او هم نخورد، به آن نظامی د یا به آن مجموعهخورمی «او»گفته یا به 
به آن سازمانی که  ،این در آن اداره هستای که که این در آن نظام هست و پایبند به آن نظام هست، به آن اداره

کند نگاه میشخص او هم ارتباط نداشته باشد ولی از این حیث این با او  به این در آن سازمان هست و گرچه
که برد، اشکالی که به نظامی که این در آن نظام قرار دارد نه به اینال میؤزیر سسازمان او را دارد که این االن 

به من  ،ر یک جای دیگر، هیچ کاری ندارداگر این از آن نظام خارج شود برود د .این چه هست فرض بکنید که
شود دروغ است یا که این مطلبی که گفته میکاری نداریم  به دروغ و راستش اصاًلحاال ! دن! بگذار بگویچه

خواهم این را عرض بکنم مسئله مهمی است، یعنی میبسیار  مسئلهو این  به آن محتوا کار دارد ،راست است
 گردد.گردد، نود درصد اشکال ما به این قضیه برمیهای ما به این مطلب برمیگرفتاری که نود درصد

ترین مسائل را در اینجا مطرح و مهم ترین قضیه در اینجا دست گذاشتندامام علیه السالم روی مهم
سی راجع به مرحوم آقا یک اگر یک ک :کنممیشما  ازال ؤهمین االن که شما در اینجا هستید یک س .کردند

شاید یک مطلب  ؟یم شاید حرف درست باشداهخب هیچ فکر کرد ،مشویهمه عصبانی می چیزی بگوید فورًا
کنیم چون به مرحوم آقا گفته شده پس است نگاه می قبل از اینکه فکر کنیم مطلب صحیح ،نه ؟صحیح باشد

زیر برای اینکه[ ] ،رویممی الؤس ریزچرا؟ چون اگر موضع نگیریم خودمان  !باید در مقابلش موضع گرفت
 .کنیمشروع میاول از خودمان یعنی  !خیلی راحت .نفسانیشود این می ،پس باید موضع بگیریم مینروال ؤس

حاال در خود  .بس فقط چهارده معصومو ما چهارده معصوم داریم والسالم  !مرحوم آقا هست، مرحوم آقا باشد
 بماند.که آن قضیه هم مطالبی هست 

چون االن ایشان صاحب  .ت برای ما باید مطرح باشد نه به عنوان شخصمرحوم آقا به عنوان یک واقعّی
صحیح نیست، بنده که  و غلط است این !حرف بزند این مکتب و مدرسه هست پس کسی راجع به ایشان نباید

طوری که عرض کردم مسائل مختلفی هست خیلی از مطالب همانخب  ،راجع به مطالب پسر ایشان هستم
جهات باطنی دارد، ما مکلف و مسئول هستیم بر اینکه از مکتب دفاع جهات ظاهری دارد از این مطالب اینها 
 کنیم.

این را نگاه کردم  کهوقتی نماز جمعه دارند، من واقعًاو صالة جمعه  ۀای درباررساله ]مرحوم آقا[ ایشان
از  1شدرستا مطالبییک  .داده نشود و امثال ذلک ضیحاتیاضافه نشود و تو آن بهمطالبی  کهحیف است  دیدم

کردند و نگاه این مطالب را بررسی میرفقا که  .نوشتیم همچیزهای تعلیقاتی و و کردیم  خودمان شروع
نیاز نیست به اینکه طور باشد؟ کردند آمدند به من گفتند که آقا با همین کیفیت که شما حاشیه زدید همینمی

طرف هستیم، روز قیامت علیه السالم ما با امام صادق  :من گفتم؟ باشد هاعبارتو تعابیر ی در بعضی از دیلعت
                                           

صحیح تخود به خیال  کار صحیحی را کسی بخواهدشود که موردی گفته میدر  و داستانیک منبعث از  اصطالحی است -1
 .نماید



 ،بنده در عین اینکه معتقد هستم در زمان مرحوم آقا هیچ فردی مثل ایشان نبود .باید به امام صادق جواب بدهیم
نسبت به مسائل فقهی و  !نه حاال آن باطن نه حتی علم ظاهری ،نظر علمی نسبت به مسائلنقطۀ از  هیچ فردی

 و ایشان را اعتقاد را دارم ارم االن بنده همیناصولی و فلسفی کسی مانند ایشان نبود و االن هم همین اعتقاد را د
ال مثل دو تا طلبه من با ایشان بحث حعیندر همان زمان و االن، در مدانستاعلم علمای عصر خودشان می

 ،کردیمبحث می مثل طلبهکردیم ها ما با ایشان بحث میسال یفلسف ۀلئمس کیدر  که گفتم خدمتتان  .کردممی
آقا  ،حاال اگر کسی بگوید این قرمز است. سفید است ؟، آقا این رنگش چیستاین است این این است جوابش

این شبکیه را دارم،  این قرنیه را دارم تا من این چشم را دارماال  واین را قرمز ببیند  برگردهیا چشم من رنگش 
حاال مطلب به نحو دیگر بینم، رنگ این کاغذ را سفید میاین را دارم را دارم تا این نقطه زرد و ماکوال و عصب 

، مشکلی کاری بکن من قرمز ببینم حرفی ندارم« قضا راده تغییر  پسندیگر خود نمی» ؛خببشود خب بسیار
 ندارم.

دو ماه قبل از فوتشان مشرف  ،خدا رحمتشان کند ـ ایشان در آن مجلس آخری که بنده را دیدندآخر، 
آن شب  نشستیم و ـ هنوز هوای مشهد سرد بود و ایشان هم در اتاقشان کرسی گذاشته بودندو  شده بودیم

 .زنندفتد که ایشان دارند این حرفها را میاخواهد اتفاق بیمی هبود که چعجیبی بود و خیلی برای من عجیب 
ای بگویم در این قضیه شما آقا سید محسن خواستم این را به :این بود، گفتندفرمودند به من یکی از مطالبی که 

تا نخوری  یاننتتنکه ما این مدت با هم صحبت داشتیم و به نتیجه نرسیدیم حق با شماست ولکن حلوای 
مشکل حل شد، ایشان خواستند خالصه  .این را قبول داریم در این فقره قبول داریم بله آقاجان ماگفتم:  !ندانی

مطلب تمام  ،به حرف ...باید رسید، باید شهود کرد تا اینکه انسانبفرمایند و بگویند که این مطلب را به ما 
 طور هم هست مطلب به همین کیفیت هست.صحیح است و همینو  .شودصحبت تمام نمیبه شود نمی

ما هم در کنارش حاال خزعبالت های حرف، این یک مطلب استباالخره ما دیدیم که در این قضیه 
نبود فرمایید؟ و هیچ برایمان مطلبی توجه می ،کندتوجه  نگرد به هر دوباشد عیب ندارد، حاال آن کسی که می

؟ این برای ستخب این برای چی ...تا حاال هم پشیمان نشدیم از اینکه حاال چرا ما راجع به ،ای نیستمسئله
قبول کردم ما سرمان را  موقعّیتهمان راهی است که خود ایشان به ما نشان دادند. من که مرحوم پدرم را با این 

چه هست همین است و درست است و غیر از این طور بگوییم مطلب هرپایین نینداختیم در برف و همین
 .نیست

بسا به شود و چهطرف صحبت میطرف و آنکه این خدمت رفقا در آن جلسات قبل راجع به مطالبی
 کهوقتیما  ،ها و امثال ذلک خدمتتان عرض کردمها و صحبتر بعضی از نوشتهشود دایشان نسبت داده می

است که این حرف را  موقعّیتن و این با حفظ این عنواخدا،  کنیم یا از یک ولّیسخن از یک عارف الهی می
گیرد نه خدا با وصف عنوان والیت مورد تحلیل و مورد تفسیر و مورد توضیح ما قرار می ولّی .زنیممی

 خدایی که هفتاد کیلو وزنش است یا ولّیّ ولّی. خدا به عنوان جسم او، جسم او که برای ما مسئله نیست ولّی
سراغ یک طبیب  کهوقتیشما  .دخلی به این قضیه ندارد ؟!ارتباط داردخدایی که نود کیلو، خب به ما چه 

د آقا خودت را روی یگویاول می ،هستممریض من االن  گوییدمیو  داریروید و خودتان را به او عرضه میمی
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اگر  ،گیرمروم داروخانه میات را مینسخهده کیلو بودی  و باسکول بکش ببینم چند کیلو هستی؟ اگر تو صد

نود کیلو است ، به اینکه مجوری هستی؟ به وزن و هیکلش کاری نداریاینندارنم  وت هفتاد کیلو بودی کاری به
برای پروانۀ ، به تشخیصش کار داریم، به آن مهست، به علمش کار داری هچداند هرخودش می ،یا شصت

پرسی که فرض میاو  ازاینکه یا  و به تبحّرش کار داریم. کار داریم، به آن استناد و مدرکش کار داریمکارش 
آمدی  ؟!کار داری مرتیکه هگوید به من چمی ؟!داریدیک عیال داری یا اینکه عیاالت متعدده بکنید که آقا شما 

و نسخه و آمپول بدهم برو خوب کن، اینکه من یک زن دارم یا ده تا زن دارم به دارو کند بیا اینجا دلت درد می
 ؟چهتو

خدا نود کیلو  این کار ندارد ولّی بهکند یعنوان منسبت به او دارد عنوان  نیرا که انسان به ا خداّی ول کی
را و این عنوان را احراز کرده یا احراز  موقعّیتکه این به این عنوان کار دارد  ،و شصت کیلو و هفتاد کیلو است

باید نسبت به مطالبش و نسبت به حرکاتش و  انسان موقعآن ،خدا با احراز این عنوان و این ولّی ؟نکرده است
است و آیا قابل اقتدا  سکناتش و تصرفاتش باید نظر بکند که آیا این مطلب به چه نحو است و به چه گونه

خدا بکند انسان نباید انجام  چون ممکن است یک کاری ولّی؟ هست یا اینکه مطلب مطلب شخصی است
اگر قرار بود بر اینکه هر کاری او  .بدهد، نباید انسان انجام بدهد آن مربوط به اوست، اختصاص به او دارد

بعضی از امور اختصاص به او دارد چرا؟ چون ! عارف بودیمخدا بودیم ما  ّیانجام بدهیم خب ما ول کند مامی
 .گویداو اشراف دارد، آن چون اشراف دارد این مطلب را می

دهند که وضویت را باید طبق وضوی به او پیغام میوقتی امام کاظم علیه السالم  نیقطیبندر جریان علی
یقطین وضو را بناگر بعد از این پیغام همین علی !شود برای او واجب، تمام شداهل سنت بگیری آن وضو می

فرماید که امام میطبق وضوی شیعه و مکتب اهل بیت بگیرد وضویش باطل است و نمازش هم باطل است. 
گوید باید من بگیرم؟ به تو چه مربوط است؟ امام میچرا چرا؟  ،این طور بگیری وضویت را از این به بعدباید 

 .اگر وضو بگیری وضو باطل است !گوید وضو نباید بگیری نگیراصال امام می ،اهل سنت بگیری طبق وضو را
شود میکالم امام حق است، کالم امام تشریع است، کالم امام علیه السالم حجت است و غیر از آن 

له تقیه ئدانم مسئله مسحاال گرچه امام فرمودند و من هم می ،بیاید بگوید نه نیقطیبنیعل اگرباطل، پس حاال 
باطل  ،گیرمتشیع می روش، ولی حاال مطلبی نیست من وضو را به همان کردن است خاطر رعایتست و بها

بگیریم ما  تشیعی ما وظیفه داریم وضو را طبق وضوگرچه  .خواند باطل استتمام نمازهایی هم که می !است
ود؟ ششود باطل، چطور میهل سنت بگیریم برای ما میتوانیم وضو را طبق اهل سنت بگیریم، اگر طبق انمی

کسی یک تکلیف دارد، آن چون هر ؛است الذمهیمبریک عمل در یک حال برای یک مبطل است و برای یکی 
و نماز که و اگر تخطی بکند باطل است  جعفر علیه السالم عمل کندبنتکلیفش این است که به کالم موسی

رسید که باید  او علیه السالم به جعفربنیموسپس از اینکه پیام  نیقطیبنیعلکند، یعنی اگر  خواند باید قضامی
آورد چنان خدا پدرش را درمی! نه حاال مطلبی نیست :گفتوضو را طبق وضوی اهل سنت بگیری، 



 ؟!کردی اش که نتواند بلند شود، خالفزند پس کلهگردنی میپس
یک  کهوقتی .آید، یکی از این مسائل آنجاستخدا آنجا می ت قول ولّیحجّی ۀلئدر مسمسئله این 

است با این عنوان، با  مسئلهاین  !شود واجب تمام شدآن می ،الهی با این خصوصیات یک امری را بکند ولّی
ای بلند شود بیاید یک این عنوان والیت و با این عنوان معرفت و با این عنوان شهود نه اینکه حاال هر آشغال کله

با این  !؟ها چیستخدا بگذاریم و عارف بگذاریم، این حرف چیزی بگوید و یک حرفی بزند و اسمش را ولّی
چنین حرفی بزنم بگویم توانم بیایم یک همحاال من می ،شود حجتاین میعنوان، وقتی این عنوان مطرح شد 

طوری طور بگیر من هم به فالنی بگویم بیا اینکه تو وضو را این نیقطیبنیعلفرموده به  جعفربنیموسچون 
است نه مربوط به من، من یک عالم ظاهری هستم، یک عالم عادی  جعفربنیموسمربوط به  !حق ندارم ؟بگیر

فقط یکی است، آن  است که جعفربنیموسشود، ده هزار تا مثل من پیدا میهستم، هستم، یک عالم متعارف 
ارش با کند، رفتکند، کالمش با بقیه فرق میچون تک است حسابش با بقیه فرق می ،است که فقط تک است

روند و من و امثال من همه در آیند و میده هزار تا دیگر هستند افراد عادی میمن مثل  !کند من نهبقیه فرق می
 .کنیمتفاوتی نمییک رتبه هستیم، 

عرض شود شاید در همین توضیحات  این مسائل بعدًاالبته ـ  کالم جاودانه است جعفربنیموسلذا کالم 
طوری همان ،فرمود عیتشر وضو را به این کیفیتطوری که رسول خدا شود جاودانه، یعنی همانکالم می ـ آن

اول صورت را بشویید،  :تشریع فرمود این عمل را به این نحو کهوقتیـ  که باالتر از او نداریمـ که رسول خدا 
یا مثال ـ رودخانه از پایین برود باال  اینکه مثلـ  سنی از پایین به باالمثل بعد دست را از باال به پایین نه اینکه 

 جعفربنیموس ،، وقتی به این نحو رسول خدا تشریع فرمودکیفیت به اینرا  راسرجلین و مسح فرض بکنید 
بر آن اشرافی که خود تشخیص  بیند و بنابر آن مصلحتی که خود می را هم در کنار این قرار داد که این فرد بنا

پس اگر رسول خدا در آن زمان بود به  .دهد خالفش را بگویدبر آن شعوری که خود تشخیص می و بنا دهدمی
رسول  کهوقتی .شود بگوییموضو عمل کن یا عمل نکن؟ نمی گفت آیا به اینگفت؟ میچه می نیقطیبنیعل

گوید تا رسول خدا می ،رسد که باید به این نحو عمل کنیمی جعفربنیموسپیام  نیقطیبنیعلخدا در کنار 
کنم، خالف بکنی وضویت حاال من برای تو این را تشریع کردم از این به بعد این را من برای تو تشریع می

هم اگر توبه کردی نمازهای گذشته را باید قضا کنی. همه را باید قضا  باطل است، نمازت هم باطل است، بعدًا
 .کنی

بله  !آید نه از من، من نهبرمی جعفربنیموسین حرفی بزنم، این حرف از توانم یک همچنمن نمی
ینکه مجزی هم هست، اما اباید عمل بکند اشکال هم ندارد و طبق آن مالکات  در اختیار دارد انسانمالکاتی که 

 مسئلهبینیم در خیلی از موارد لذا می ،حدبلند شود بیاید از پیش خود یک مطلبی را بخواهد مطرح کند در آن 
به این عمل بشود  مثاًل آیا گردد کهطور است، در آن جاهایی که بین آقایان اختالف است و این قضیه برمیاین

که از ناحیه معصوم  شهودی است ۀمسئلمطلب برگشتش به یک  ،به آن عمل بشود در مورد اختالفات
که حالیم است و عمومیت دارد درعاعمومیت است  ۀکنیم این قضیه قضیما خیال می ،السالم مطرح است علیه

 .خاص و برای فرد خاص است موقعّیتاین مطلب در مورد خاص و در یک 
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 ما مطلب ازاین  ،توانیم احساس کنیمخدا، ما نمی کند؟ ولّیی احساس میسکچه این مطلب را 

 کهوقتی .که امام در اینجا این را فرموده به خاطر این استفهمد اینخداست که این مطلب را می آید، ولّیبرنمی
ِلّم فهمیم، ما به ما نمی !نفهمیده نهتا  ،چون فهمید دیگر !مثل امام شوداین هم میخدا این مطلب را فهمید  ولّی

که  ببریم، بله حضرت این را در اینجا برای تقیه فرمودند، اما آیا آن موقعیی پتوانیم نمیفعل معصوم و کالم 
شاید یک جایی باشد که تقیه هم  ؟جا جای این مطلب بود یا نه حضرت این را برای تقیه فرمودند آیا واقعًا

افتد آقا تقیه تقیه، نه آقا چی چی چون خیلی مسائل اتفاق می .تصّور کنیم نباشد ما خیال کنیم تقیه است، ما
 .نیست مسئلهکه این ،گوییم آقا تقیهای میما در هر قضیهاینکه در بعضی موارد بله، در بعضی موارد نه، ! تقیه

نه، لذا  تشخیص بدهد که این مورد موردی هست که بخواهد خالفش در آنجا انجام بشود یا امام باید
حاال دوباره برگرد دهند فرمایند خود حضرت هم بعد از گذشت یک مدتی پیغام میحضرت این را می کهوقتی

خود  ،فرمایندآید این مطلب را میخود حضرت می ،گرفتیحال میهسر همان وضوی اصلی و وضویی که تاب
 گردانند به آن واقعیت و به آن حقیقتی که باید در آنجا باشد.دوباره برمیآیند باز این مطلب را حضرت هم می

همه باطل انجام ندهیم باطل است، تمام کارهایمان باطل است، تمام اعمالمان  ،ما مکلف هستیم انجام بدهیم
 است، چون برخالف دستور است.

هلل اگر ءاشاجای صحبت و اینها هست، انسر دراز دارد و خیلی این قضیه حاال راجع به این مطلب 
ت فعل حجّی مسئلهخداوند توفیق بدهد در این زحمتی که رفقا کشیدند و این مطالب را پیاده کردند راجع به 

حالم طوری چه زودتر هلل امیدواریم که هرءاشایک اضافاتی هم ما داشته باشیم و ان قرار است ماو خدا  ّیول
خدا رفقا و دوستان را خیر  واقعًاو  مطلب برسم و این مسائل منتشر بشود و چاپ بشود.این باشد که بتوانم به 

برند، مطالب خوبی مطرح کردند مّیت و اهتمام به مبانی هست به کار میح ۀآنچه را که الزم بدهد که واقعًا
رسد بگویند، رفقا بیان کنند اشکاالتی که به نظرشان میطوری که عرض کردیم اشکاالت خوبی کردند همان

یک اش بهتر است و مفیدتر است، تا اینکه ارائه تر شود طبعًاچه مطلب بیشتر باز شود و پختهچون باالخره هر
 نهیزم نیدر ارفقا  بخواهد شود و لذاسؤال طور اجمال بخواهد منتشر شود که خودش باعث هزار تا ای بهمسئله

و اگر خداوند توفیقی بدهد  رسدبه نظر می هیوحوش قضحولدر خوبی هم  تاالؤو سکشیدند خیلی زحمت 
 .دست به کار بشوم مسئلهنسبت به این  ای نزدیکشاید برای آتیه

 ؟آیا اطوار مختلفی نداشته، ادوار مختلفی نداشتهالهی  یک شخص عارف و یک ولّیاما راجع به اینکه 
گوییم که ما داریم می خداّی ول .طور نیستاین مسئلهکه خدا بوده تا االن؟ این به دنیا آمده ولّی کهوقتیآیا از 

ی و یک موقعّیتچنین چنین وضعی و در یک همدر یک همچنین سنی و در یک هم که ستئیخدا ّیول ،خداّی ول
کند، سخنش متفاوت خدا باشد کالمش فرق می هم وقتی ولّی و تبعًا خدا هست این ولّی مطلبی چنین احرازهم

 خدمت رفقا عرض شد.طوری که است و رفتارش متفاوت است همان
کرد مسائلی که در آن موقع مطرح میمطالبی که در آنبود حاال فرض کنید که سی سالش هم اما اینکه 



ایراد  ،موقع اشکال وارد بشودآندر دارد شاید نسبت به مطالبش را نچنین عنوانی این یک هم ،، نهبود موقع
زد هم درست است، نخیر می خداست پس حرفی را که در بیست و پنج سالگی وارد بشود. چون این ولّی

آن مجالی را که یک  ،دهدخدا می ولّیی که انسان به یک موقعّیتماشاهلل ممکن است باشد. اشتباه در آن الی
 .کند با این عنوان و در تحت این شرایط استخدا دارد آن اثبات می ولّی

نیست که از زمان ابتدای تولد وقتی برای یک شخص اسم در شناسنامه  ،لهی بودنا والیت خدا و ولّی
فالن، تا آخر هم همین است. اسم مرحوم آقا سید نویسد آقا فالن پسر د یک اسم هم مینگیرشناسنامه می

از دنیا رحلت کردند  کهوقتیشان از وقتی به دنیا آمدند سید محمد حسین بود تا در شناسنامه ،محمد حسین بود
پسر فالن  کند.این تغییر نمیعلی نشد همانی که بود  سید محمد حسن نشد، سید محمد ،هیچ عوض نشد

کند اینها مسائلی نیست که بخواهد تغییر نمی باشد تغییر [شخص]کند، مادر انسان یک شخص بودن تغییر نمی
انسان، نفس انسان، اینها  موقعّیتاما ادراکات انسان، حال انسان،  .بکند با مرور زمان عوض و بدل بشود

رهه از زمان یک مطلب را گفت، یک فتوایی را داد یک و اگر انسان در یک ُب ش در حال تغییر و تبدل استاههم
ایشان  .شودرفتارش عوض میحاالت و شود که انسان خیلی مواردی برای انسان پیدا می، حکمی را کرد

ـ مسائل اجتماعی البته ـ دادم سابق بود فالن کار را انجام میمن در زمانی که  فرمودندمی خودشان]مرحوم آقا[ 
عوض انسان  موقعّیتگفتند، خودشان به ما میرا کردم شما انجام ندهید اینها شما نکنید، فالن کار را می

 کند.شود، خصوصیات انسان تغییر پیدا میبرداشت انسان عوض می ،شودیعوض محال انسان  ،شودیم
کنیم، بعد این را از یک گیریم که االن داریم با او صحبت میخدا را می آییم یک ولّیحاال ما می

و عصمت است  اشهگوییم همگفت میتا ده پانزده سالگی هم می هچهر ،کشانیم به عقبقهقرا می صحاباست
کنید؟ این قضیه چیست؟ به خاطر توجه می ،جور نیستکه این مسئله !طور نیستاین ،هم در آن راه نداردخطا 

ی که به موقعّیتبرد در یک بخشیم، آن فضایی که ما را میو به این نظام می موقعّیتفضای خاصی که ما به این 
که االن های ما توجه کنید، نه به اینشنیدم، که رفقا به حرفشنیدم بارها میمیبارها از ایشان من ... کهجای این

گویم، به مطلب نگاه کنید و ببینید چیست، به آن محتوا نگاه کنید و ببینید من در اینجا نشستم و دارم این را می
 چطور اینکه مه چیز رفت،کنی پس هکار میهدیگر چ ،رومچون امروز من هستم فردا از اینجا می ؛چیست

فقط آنهایی توانستند بمانند و بر آن اساس حرکت کنند که در زمان حیات خود ایشان به مطالب  !رفت! ،رفت
، نه به آن شخصیت، نه به آن حال و هوا و جال و جبروت و موقعّیتنه به آن  کردند، نه به آن قیافه،توجه می

 .گفتندگفتند، آن کالمی را که میزدند، آن سخنی را که میبه آنها توجه نداشتند، آن حرفی را که می ،اینها
کنند به ایشان و زار کردم افرادی دارند نگاه میکردند خودم مشاهده میایشان صحبت می کهوقتیمن 

 کند و واقعًاگریه می خندیدم، این مسکین که االن دارد به این مطالبکنند و من در دلم به اینها میزار گریه می
این چشمشان بسوزد، تا  چشمشان آب پیاز که نریخته بودند در ،دیگر دروغ نبود ،آمداشک از چشمشان می

اشک از روی این هیکل دارد االن حرف ! دیدیم، اشک احساس بود، نه اشک واقعمیرا این اشک  واقعًا
 مسئلهولی مشخص بود که در پس این مطلب تهی است، ! زند، به به چه آقاییزند، این قیافه دارد حرف میمی

طور هم بود. همین ،دیدیمطور هم ندارد، این حالت مشاهده بود و همینت نیست، واقعّی رُپخالی است، 
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کردند بیشتر های گریه میهای ،کردندگریه نمی آنهایی که پیش پیغمبر بودند و در زمان پیغمبر بودند آیا آنها

دیدید که از آن صد نفری خودتان میاال  وموقع که یک دوربینی نبود که اینها را نگه دارد کردند، آنهم گریه می
هایی بودند که بعد همین ،کنندطور گریه میکه نشستند پای صحبت پیغمبر بیست تا و سی تایشان دارند همین

 .ها بودنداینها همین ،هااز پیغمبر آمدند و با ابوبکر بیعت کردند همین
و فضا داریم  موقعّیتاساس  برخاطر این است که ما فقط االن هم همین است آقاجان، همه اینها به

گذاری کردیم نه براساس پایه موقعّیتفضا و جّو و  فرهنگ خود را براساس ،دهیمارتباطات خودمان را قرار می
ن نظام که ارتباطات باید براساس محتوا باشد، چون شما در ای همین است اشهمحتوا، کالم امام صادق هم

چون شما در این اداره هستید پس بنابراین هر کسی به این ! آوریمهستید پس کسی حرف بزند پدرش را درمی
ترتیبش  کسی حرف بزند بایستی کهچون شما در این سازمان هستید پس هر! دهیماداره حرف بزند جوابش می

همین مکتب عرفان، در این مکتب، و مکتب هستیم  موقعّیتچون فرض کنید که ما در این وضعیت و ! را داد
زند ولو حرف درست هم کسی حرف میبنابراین هرپس  هستیم، درسه، همین مهمین مکتب انتساب به آقا

گیر  طرفو آن طرفر دهانش جوابش را بدهیم برویم از کتاب و اینبزند، ولو حرف درست هم بزند بزنیم د
 !بگوییم دیگر کسی نتواند به این مدرسه صحبت بکند به این مکتب نتواند حرف بزند او بیاوریم ده تا هم به

کند، آن به اسم کند فضا فرق میکند همه یکی است، اسمش فرق میهیچ تفاوتی نمیاست  یک خطتمام اینها 
 طنکند، این بااسم تفاوت می ،استو سلوک عرفان و دانم تشیع سنت و عمر و ابابکر است این به اسم نمی

 .نانیت استأناشی از  شاهیکی است، این هم
کردم حرفش نگاه می من ،کردایشان اگر صحبت میبا در همان زمان در همان موقع وقتی یک کسی 

شما دیگر خیلی دیگر  !آقاگوید نه شاید یکی بطور بودم، من که این ،درست است یا غلط است این از من
 !نه آقاجان .کنید و این مکتب مکتب تقلید استامروزی فکر میالفکر و خیلی منور روشنفکر تشریف دارید و 

باید سرش آید کسی میاینجا هرکه  ما نرفته همین حرفها بوده ِتَک حاال درچیزهایی که تا ما اینها را نفهمیدیم، 
آید اینجا کسی می انداختیم!سرمان پایین  !!رسیده به اینجامسائل که  سرمان را پایین انداختیم .ندازدیاپایین برا 

چشم را  ،آید فقط گوش باشدکسی می آید چشمش را باید ببندد، اینجابکند، اینجا کسی می بلندنباید سرش را 
هم گوشت باز باشد هم چشمت  ،همه جایت باید باز باشد ؟نه بابا چرا ،باشدباز ببند و زبان را ببند فقط گوش 

 باز باشد. چرا روی چه حسابی؟
رسد، مفهوم والیت مصداق کنند کار به اینجا میگم می مفاهیم در مصداق جای خودشان را کهوقتی

مصداق هم مشخص مفهوم، ، مفهوم امامت مصداق خاص خودش را دارد، براساس آن خاص خودش را دارد
انسان  ،فقط پزشک عمومی است ستیک پزشک ه .شودشود، و براساس آن مصداق تکلیف مشخص میمی

کند سرم درد گوید آقاجان من اینجایم درد میفقط می ،عمل کن اگوید آقا بیا قلبم ررود پیشش نمیوقتی می
ت این است وضعیتت این است این دارو را بگیر موقعّیتکند االن تو یک معاینه می ،گوید بسیار خبکند، میمی



یک پزشک است تخصص هم دارد، انسان بار بیشتری و  ، بس در همین قدر.اعتماد دارد او انسان هم به
 .باال موقعّیتکند، یک پزشک هست آن مسئولیت بیشتری را بر او تحمیل می

دارد، پزشک خوبی هم حال شما به صرف اینکه فرض بکنید که یک شخص یک مطبی هآیا شده تاب
بخوابان آقا چاقو هم ، آقا من را در همان مطب بگیرداینها درد و قلب  ،کلیهروید آقا شوید میهست بلند می

دهد، خودش هم این کار را انجام نمی ، خودشخودش موقعّیتآن را در  [کنیم.این کار را نمی]! بردار یا علی
االن به او  ،گیردبیند اگر بخواهد این کار را انجام بدهد تحت تعقیب قرار میهم عاقل است، منطق دارد و می

این عمل را دادند نه بیشتر، به این اجازه این نسخه را دادند نه بیشتر و اگر کار انجام بدهد خالف اگر  ۀاجاز
کنند شما که در این رتبه نبودی چرا رفتی نشینند محکومش میاطباء می ،آیندبکند در سازمان نظام پزشکی می

کنند و کردی؟ و محکومش می ر راآوردی، چرا رفتی آن کا دست به عمل بردی؟ چرا رفتی قلبش را در
 کنند.های سنگین هم او را محکوم میمجازات

امامت و والیت یک مفهومی دارد و یک مصداق خاص خودش را دارد، اگر ما بیاییم و آنچه را که بر 
نگ روی سنگ بند سشود این را ما نسبت به مصادیق دیگری بخواهیم بار بکنیم آن وقت این عنوان مترتب می

آن کالم  جعفربنیموسکند آن کالمی را که جعفر میبنشود. اگر ما بیاییم و بگوییم آن تصرفی را که موسینمی
شود قضیه؟ بنده یک می هبنده هم همان را انجام بدهم چکند، می جعفربنیموسکه را آن خطابی  ،کندرا القا می

آید در یک محدوده خاص و افراد هم آدم عادی هستم، یک طلبه هستم، از یک طلبه یک مقدار سخن برمی
گوید آقا این چرا کردی؟ چرا انجام دادی؟ می .عمل بکنند بیشتر عمل بکنند مکلف هستند به همان مقدار

شود هر کاری مگر با عمامه می ـ مامه داشتندسابق که همه ع ـ طلبه است عمامه سرش، خب عمامه سرش
مگر با اینکه انسان چند سال ؟ تواند بزندمگر با اینکه انسان چند سال درس خوانده هر حرفی را می ؟دبکن

گردد، حکمی به ناموس انسان تواند بکند؟ حکمی که به جان انسان برمیدرس خوانده هر حکمی را می
 ؟!تواند هر چیزی را انجام بدهدمگر انسان می ،و جهنم انسان در گرو اوست گردد، حکمی که بهشتبرمی

پس اگر قرار بر این است که بر آن عنوان امامت معصوم و بر آن عنوان والیت معصوم مطلبی مترتب 
خود را باید داشته  ۀداشته باشیم، اندازو ما باید حد خود را  کس دیگریباشد مربوط به اوست، نه مربوط به هر

 .باشیم و نسبت به آن اندازه هم خود و هم افراد، افراد اگر بیایند انجام بدهند فردا حساب و کتاب پس بدهند
این قرار بود هفتاد سال عمر کند و این  ،بیند عجبمی دهد در روز قیامتآید و ترتیب اثر میآن کسی که می

توانست او را به چهل سالش فوت شد و چهل سالی که می سر بیست سالگی رفت، سر سی سالگی رفت،
ات رفت که رفت، خواستی گوش ندهی، از کیسهمیگوید من گوش دادم، برساند، میکماالت خیلی از 

این را گذاشتم که  ،گذاشتم [در سرت]این سلولی که من  ،گوشت را باز کنی ،خواستی چشمت را باز کنیمی
سیمان و گچ ببندی و بعد هر چه فرمودند بگویی چشم، خب حاال هم  ه،تخکار بگیری، نه اینکه این را تبه 

خودت  ،نوشته بودم ات هفتاد سالمن در پرونده ،توانستی اینجا بمانی در همین دنیاچهل سال تو می .ببین
توانستی تو رفت و می پنج سال این وسط از کفوچهل پنج سال،وآمدی برداشتی پرونده را کردی بیست

به حاال که نکردی دیگر در اینجا سهمی نداری حاال هی بزن  !نکردی ،پنج سال تو را به کمال برساندوچهل
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 خواستی نکنی.کردم میطور تصور میسرت، آی من این

ن یادر مرفتی با یک کسی مشورت بکنی؟ رفتی این مطلب را با یک بزرگتر  ؟رفتی از یک کسی بپرسی
طوری سرت را انداختی االن هم اگر همینطوری سرمان را انداختیم پایین گذاشتیم رفتیم، نه همین بگذاری

حاال رفتیم، گویی سرمان را انداختیم پایین و دهند برو، خب بفرما مگر تو نمیجا راهت میسرت را بینداز هر
خواهم بروم نه های اول خالصه، باالتر میرود در بهشت بفرمایید همین طبقهمی ،دهند بروجا راهت میهر

همان مراتب پایین و یک در ولی باالخره در همان باالخره  !دیگر باالتر ببخشید، نه اینکه در جهنم ببریم نه
گوید خیلی بیش از این مقدار را نشوی، می اتگرسنهگذاریم جلویت بخوری و سیب و گالبی و هلو هم می

آنها برای آنهایی است که  !آقاجانخیر آن چیزهایی که در آنجا هست آنها دیگر ن ﴾53 ،﴿ق ...دیگر
 گردد.به این برمی مسئلهش برای او است، این اهاینها همتخته نکنند ین را این را به کار بیندازند، ا

ـ پس بنابراین حاال امشب فی الجمله به عنوان مقدمه این را خدمتتان را عرض کردیم که این فقرات 
که تمام ـ  کردیم که مطالبی در این زمینه باید خدمت رفقا عرض بکنیمهای بعد اگر توفیق پیدا حاال در شب

 ،این فقرات امام علیه السالم همه برگشتش به این است که آیا در ارتباطات نفسانی عمل کنیم یا غیرنفسانی
 ش در این قضیه است.اههم

و را قسمت همه ما بکند هلل امیدواریم که خداوند توفیق عمل به دستورات دین مبین و اولیاء الهی ءاشاان
ها و مجالت و کند به این روزنامهنگاه می کهوقتی! بگوید هچ کهوقتیآدم  جدًا واقعًا ،ما را از این ظلمات جهل

آید چیز دیگری هست؟ چیز ها و به این چیزها، یعنی جز اینکه این فقرات در نظرش میاین حرف و نقل
 .ش به خاطر همین استاهشود؟ همدیگری مشاهده می

گفت دانست که مییک چیزی می ،گفتکنید بیخود نمی فرمود نگاهباباجان این مرحوم قاضی که می
االن  ـ نوشتماین را فرمودند من وقتی مرحوم آقا می ،نگاه بکند «عنوان بصری»مرتب باید سالک به این حدیث 

خب بابا یک  فرمودند،می ای یک بار ایشانهفتهـ  شاندر جیبی ییک چیز جزدیدم،  شان هست مننوشته
شود چرا دیگر هی، نه باید نگاه کنیم، نه اینکه بگوییم من حفظ حفظ می خواند اصاًلمیدو دفعه آدم  ،دفعه

قرآن  ،گویند انسان قرآن بخواند از روچرا می .هستم، در نگاه کردن یک اثری هست که در حفظ کردن نیست
خواند مثال طوری هم میانسان همین که در نگاه کردن یک اثری هست که در حفظچون  ،را نگاه کند و بخواند

به خود  .بخواننیست حاال یک وقتی قرآن  ،خواند از رو بخواند یک مطلب دیگری استسوره یس را صبح می
به  ،کالم کالم معصوم است دیگر، کالم معصوم استچون  ،دارد، به خود کالم معصوم کردن یک اثرقرآن نگاه 

اولیاء که  ۀآیات قرآن نگاه کردن یک اثری دارد، به خود کالم نوشت خود کالم معصوم به خود روایت، به خود
 .انسان نگاه بکند یک اثر خاص به خودش را دارد

اینها  ۀتوفیق برای درک و فهم و بیرون آمدن از این ظلمات جهل که هم که امیدواریم خداوند هللءاشاان
طرف زند و اینطور هی در سر خودش میداند و همینفهمد و نمیداند، نمیگردد به جهل که انسان نمیبرمی



 کهوقتیدیگری است. آن آدمی است که  کند زرنگ است زرنگ نیست، آدم زرنگ آن آدمطرف، خیال میو آن
ه تا به تو دکه بگوید یک چیزی بگویند سرش را بیندازد پایین و هیچی نگوید آن زرنگ است، نه آن او به

 این !با کی طرفی فهمیوقتی حسابت را گذاشتم کف دستت می !را دست کم گرفتیم !خیال نکنم ویگمی
یک چیزی شنید  کهوقتیاست که  که اول صف است آنآن .آخر صف است خیلی تنبل است ستنیزرنگ 

 هللءاشاجا دارد حاال انهگویم جابالبته میـ  خواهد بگوبگو آقاجان هر چه دلت می سرش را بیندازد پایین،
 او رفته جلو. و آن آدم زرنگ است گویم ـمی

خدا رحمت کند مرحوم مطهری خدا بیامرزد، بله آدم خوبی ـ مرحوم آقا رفته بودیم منزل  باوقت یک
و خوش نیتی بود آدم صادقی بود، مرحوم مطهری آدم صادقی بود، صدق داشت، نفسش نفس بود، آدم خوش 

رفته بودیم ـ نباشد باالخره دیگر شاید صالح بر این بوده که ایشان بیش از این در این دنیا  نفس صادق بود، و
رفت منزل ایشان و در ارتباط داشت و میمنزل ایشان به اتفاق دو نفر دیگر، یکی از این دو تا با مرحوم مطهری 

آن برای خودش خیلی حساب و  رفته بودیم منزل ایشان وآن موقع از شاگردان مرحوم آقا بود، آن دومی نه، 
اینها هر دو یک کار خالفی کرده بودند، یک خطا کرده بودند حاال اشتباه  بعد .با ایشان مجالس داردکتاب و 

تربیت کند شاگرد  خواهداستاد می کهوقتیحال کلکرده بودند به نظر من حاال چیز مهمی هم نبوده ولی علی
 جواب بدهد! و باید این تربیت را بپذیرد، نباید در مقابلش بایستد

مرحوم آقا گفتند که این  یک دفعه ...بله ما آمده بودیم آنجا در فالن جا و ،[آن دو نفر گفتند] کهوقتی
یکی  ـ ه بودآقای مطهری شروع کرد ایشان جلوی حاالـ  .و دیگر تکرار نباید بکنید آمدن شما اشتباه بوده است

از رفتارش، یکی  چقدر من خوشم آمد، چقدر خوشم آمد .حرفی نزد از این دو تا سرش را انداخت پایین هیچ
مثال نباید  من متوجه نبودم که در این تاریخ  ،تاریخ این قضیهام یک قدری چیز شده خب البته من حافظه گفت

دهی؟ اش، چی شد؟ رفت، خداحافظ شما. جواب میانداخت روی حافظه [تقصیر را]، ...در این تاریخ آمد
آیی پیش آقای مطهری آقا فرستاده، خب ایشان گفتند بنده خدا دیگه تو می !نندازی دستهخواهی خودت از می

اش را به روی تو در خانه کرد که بخواهی بروی پیشش، بنده خدا اصاًلدر را به روی تو باز نمی او اصاًلاال  و
کنی؟ توجه کرد. حاال احترام و آبرویی که از آقا پیش این داری حاال داری از کیسه خودت خرج میباز نمی

تو کنید؟ مرحوم آقا هیچ حرف دیگر نزدند، کارشان را کردند. حرف را زدند، مطلب را بیان کردند، می
و بعد دیگر انداخت گیرش اری با تو نداریم و بعد همین قضیه خواهی قبول بکنی دیگر نکن، ما دیگر کنمی

 .کشیده شد به مسائل دیگری
ای مسئلهبیاورد تو را، این گیری که االن این  خواهد دربابا این میجهل است، برای این برای چیست؟ 

؟ کشی عقبو تو را دعوت کردند چرا خودت را میای که برایت پهن شده که اتفاق افتاده در اینجا این سفره
خواهی خداحافظ شما، هیچ رودربایستی هم نیست آیی سر این سفره؟ تو را دعوت کردند، نمیچرا نمی

بندند و به همان مقداری که نصرت نمیطاق اندازند، خداحافظ، بلند شو برو. اینجا برایت فرش قرمز نمی
شود ظلمات این می رود،از کیس[ خودت می پذیرفتی پذیرفتی، نپذیرفتی دیگرتکلیف هست به همان مقدار 

این ظلمات یعنی ظلمات جهل، از  ﴾732 ﴿البقرة، .جهل
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شان رساند، فهمرساند، هی مطالب را میمی آنها آورد، هی بهسمت نور میکند به ظلمت خدا اینها را خارج می

 کند تا اینکه اینها به آن مراتب برسند.را باز می
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