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 الرجیم أعوذباهلل من الشیطان

 الرحیم بسم اهلل الرمحن
د أیب و صّلی اهلل عّل سییدنا و نبیینا  القاسم حممی

ییبنی و عّل آله  أمجعنی الطیاهرین و اللعنة عّل أعدائهم الطی
ا الَلَواِت » ا َسِمعَت  َواِحَدة   ُقلَت  إن: َک احِللِم: َفَمن َقاَل لَ  ِف  َو َأمَّ ا ُقلَت  إن: َفُقل َعرش   وَ ! ة  َواِحدَ  َتسَمع لَ  َعرش 

ا َت ُکن إن: َلهُ  َفُقل َشَتمَک  َمن  غِفرَ یَ  َأن َأسَأُل  َفاهللَ  َتُقوُل  َم یفِ  اِذب اک َت ُکن إن وَ  ؛غِفَرِل ی َأن اهللَ  َفَأسَأُل  َتُقوُل  َم یفِ  َصاِدق 
 «َعآءِ الرَّ  وَ  َحةِ یبِالنَِّص  َفِعْدهُ  یبِاخلَنَ  َوَعَدکَ  َمن وَ  َلَک 

قش مصادی حضرت و، فرمایندمی «عنوان»به  راکه مربوط به حلم و بردباری است آنچه  امام علیه السالم»
گر ده تا به من تو بگو ا ؛دهمده تا پاسخت را می ،گوییبیکی به من اگر اگر کسی به تو گفت  :کنند کهرا بیان می

 ،تیصادق هس که در کالمت بگو اگر ،دهدبکسی که تو را دشنام  ... َشتَمَک  َمن وَ پاسخ تو را نخواهم داد.  ،بگویی
 و کسی کهتو را بیامرزد.  که خواهماز خدا می و اگر کاذب هستی، ؛که از تقصیرات من بگذرد خواهماز خدا می

وعده  و مراعات به نصیحت و رعایت ،تو او را نصیحت کن تهدید کند ی و مسائل نامناسبیخوبه درشت تو را
 .بده

حوش یک قضیه دور وهمه در حول ،فرمایندکه امام علیه السالم در اینجا می یکه این مطالب عرض شد
وقعیتی مبرخورد کنیم؟ و چه زند، و آن این است که ما در ارتباط با افراد باید چگونه باشیم و به چه کیفیتی می

داشته  وردبرخ مسئلهچگونه باید نسبت به این  ؟در نظر بگیریم و چه موقعیتی را برای مخاطب خود را برای خود
 باشیم؟

ی لباز سابق مط افراد نسبت به یک شخصی ذهنیتی دارند کهوقتی کنیمطور متعارف ما مشاهده میبه
لی در ذهن قب ۀچون یک زمین ؛گیرنددر نفسشان در مقابل او جبهه میآید به مجرد اینکه اسم شخص می ،شنیدند

پیش از آنکه متوجه شوند این شخص چه مطلبی را گفته،  .د، یک موقعیت قبلی در ذهن خود ترسیم کردندنداشت
قبل  .است ردهتعریفی کیک آیا مطلبی را که گفته در راستای تقابل و خصومت و دشمنی با آنها بوده یا اینکه نه 

بینید که یشما م ،بیایدخبرش و  شودذکر  صحبت مبتدای بخواهدکه اینقبل از  ،شوداز اینکه جمله بخواهد تمام 
 کنند.خیلی سریع یک مطلبی را بیان می ،کنندقضاوت میافراد خیلی سریع 

 خداـ  یحلب یآقا مرحوم ـبود  یمنبر ،کردیم صحبت داشت یشخص ؛افتادم یداستان کی ادیاالن 
یم دعوتمختلف  یهابه مناسبت جمعه یهااز شب یمحرم و بعض ۀده دررا  شانیا. مرحوم آقا کند رحمتش

مطلبی  کی نکهیکه افراد قبل از ا صحبت کرد مسئله نیراجع به ا شانیروز ا کی .بود یو عالم فاضل آدم کردند،
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ه کبعد خودش مثال زد  .دهندالعمل نشان میفوری عکس ،دهند و حرف تمام شودبگوش  ، بسنجند،را ببینند
 وقتیوقات گاهی از ا که کنندحاال افراد اصال نگاه نمی. فرستندهمه صلوات می آیدمی کهوقتی اسم پیغمبر  مثاًل

دفعه  یک .اشعث است بنبن زید یا محمد اهلل است یا اینکه محمد بن عبداین اسم محمد  ،شوداسمی گفته می
مین االن ه !بابا گفت: !دعلی محّم هم صّلالّل :همه گفتندبن اشعث"، در این هنگام محمد " :گفتند هادر صحبت

 !بن اشعث مردم صلوات فرستادندبرای محمد  [بن اشعث نه عبداهلل! ]محمد گویممی شما به دارم
بن اشعث هم صلوات مردمی هستند که برای محمد  ،این مردم! دهد دست آدمها میخب این خیلی نکته

 ؟!است کدام ،عثاش ای است عبداهلل بنمحمد  نیا نیکن بب صبربابا  خب ست؟یچ نیاکنید؟ توجه می! فرستندمی
می یک هوایی بیاید و راه بیفتد، یک اس، که نشداین طوری سریع اسمش بیاید و راه بیفتداینکه آدم همین رآخ

ا آمد، این صدا از کج ببین این صدا بابا .بیاید و صلوات بفرستد، یک صدایی بشنود و دنبال صدا حرکت کند
 افتی وراه می کهآید میدارد  فرمایید؟ این صدا از کجاتوجه می ؟صدای رحمان است، یا صدای شیطان است

چی چی چه خبر است؟ شاید  ؛بیا برویم ببینیم چه خبر است خب ]تو هم[ روندمیدارند  ردمم .ویریدنبال م
ه مهمی است ک مسئلهاین خیلی  ؟روی ببینی چه خبر استتو داری می هبرای چ ،روندمیراه خالف  دارندمردم 

 .نرود را بتواند تحلیل کند و به هر جایی بخواهد و مسائل انسان چطور قضایا
قبلی  ۀزمین کهوقتیشود، انسان باید متوجه این نکته باشد که زمینه قبلی برای انسان پیدا مییک همیشه 

ار قبه دارد، نیاز به کنیاز به تمرین دارد، نیاز به مرا مسئلهاین  .بتواند خود را در مسیر صحیح قرار دهد هست
و  کار کند؛ ش،خودش، روی موقعیت خود، روی فکر خودشانسان باید روی خودش و اعصاب  کردن دارد.

ت به قلبش، فکرش، نسب ،کند که دلشانسان احساس می کمکم کردنتأمل بعد از کار کردن و زحمت کشیدن و 
را  تفتی سابق را ندارد، آن زمختی را ندارد، آن حساسّینسبت به مطالب آن ِس قلبش .است مسائل تغییر کرده

 .رودمی به دنبال محتوا فکر کند هانهیزم شیپ و هانهیزم نیا یرو ،مسائل نیا یروبخواهد  نکهیا یجابه .ندارد
 کند.یبه دنبال آنها حرکت م ،مفهوم مطلب چیست ،محتوای مطلب چیست

 ،سازندهایی برای خودشان مییک چهره ،کنندهایی درست میاز قبل برای خودشان پیش زمینهافرادی که 
 آقا اصاًل [دگوی]می .یک همچنین موقعیتی دارد فالن کس[ دگوییمی ]مثاًل .کننداه اینها رشد و ترقی نمیگهیچ

 .خب شاید درست است .توانم پشت سر او حرفی را بشنومنمی راجع به فالن کس حرف نزن من اصاًل
 یک ارتباطی داشته که یک همچنین کاری کرده ایشان حتمًا ،است فالن کس یک همچنین کاری کردهـ 

 !؟فهمدفهمی یا اینکه او بهتر مییتو بهتر م ،است
کالم اینها را باید توجیه کرد  ،نه .حرف غلطی است ،خب حرف .است فالن کس فالن حرف را زده

 ،ندچهارده معصوم چهارده نفر بیشتر نبود !بابااست،  تواند بپذیرد که فالن شخص اشتباه کردهنمی .شودینم
ن است خب اگر اضافه بر ای !فقط چهارده تا بودند تمام شد، تمام شد. پانزده تا و شانزده تا و هفده تا و بیست تا
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بشر  چهارده تا بودند، افراد متفاوتند، بقیه باالخره هفتاد تا هشتاد تا چقدر داریم؟ ؟خب بفهمیم چند نفر معصوم
دهیم باز چون کار درست هم انجام می .کنیم چون بشر هستیمیهستند از من گرفته تا بقیه همه بشرند، اشتباه م

 و هم کار اشتباه. أزند و خطهم کار خالف از ما سر می [،]مورد دو هر دربشر هستیم 
داریم غیر از آن ای که قرار و چرا در آن مرتبه ؟یمیخود را ننما طورهمان میهست که موقعیتی آندر چرا ما 

 هرانیطعالمه  ید این آقایی که هست پسرگویخب می ،کنمخود را بنماییم؟ االن من دارم برای شما صحبت می
توقع این است که بنده هر توقعی که االن هست چیست؟  عالی است. خودش هم خیلی حتمًا ...، فالن است،

جهتی  حاال به هر ،شومچون بعضی از اوقات بنده بلند نمی ؛استاین توقع غلط . بلند شوم برای نماز شب شب
م آقا حاال اگر من بگوی توانید قضایش را بجا بیاورید.گفتند ظهر هم می بعد هم ...و سردرد یا  دارمیا کسالت 

را  هما حرف ک آییم؟می میدار آقا پس ما کجا !عجبگوئید[ می] [.شوماز شب ]بلند نمیبنده هر شب برای نم
  ؟صحبت بکند و هر شب برای نماز شب بلند نشود بیایدطهرانی شود آقای مگر می ؟شنویممی میدار

و  شودگیرد و همان اصل میآید در ذهن جا میغلط می مسئلهیعنی یک تصّور غلط، یک  است. غلط این
دور یک مطلب  ؛زنددور همان دور می ،بگویم هاگر از خدا بگویم از پیغمبر و معاد بگویم از هر چ ،تمام مطالب

یر، بلند نخ .کسی باید بلند شود برای نماز شبکه هر شب هر غلط، دور یک محتوای غلط ۀدور یک اندیش ،غلط
 .گناه نکردی ؛نشدی ،هم نشدی

وی گویند نباید بلند شبه من می .خوانممی در همان جایی که هستم بندهافتد که خیلی از اوقات اتفاق می
ن نماز ایحرف پزشک کردم و  تمخالف که بخواهم بلند شوم کنمیاحساس مگاهی اوقات  .یکنباید استراحت 

 ست،ا وقتی خدا راه قرار داده کنید؟صریح! توجه میشوم خیلی بلند نمیبنده  ؛مورد رضای خدا نیست شب
 نه اینکه انسان از خودش بخواهد اضافه کند، هی باال و پایین بکند. طبق راه او باید حرکت کرد

پدرش با رفتن به عراق و  اما عالقه داشت، هیحداد رضوان اهلل عل یمرحوم آقایک شخصی بود خیلی به 
مرحوم  ،آنجا در رفتیم کهیوقت ـ مخالف بود. رفتند ایدن از باالخره بود چهحاال هر ،یدالئل به ـ نهایا ودیدن 

هم عالقه داشت،  واقعًا دارد، عالقه نیا دانندیم ؟یآمد نجایا دربدون اجازه پدرت  چرا که گفتندیحداد م یآقا
در  دیبااین عشق و این عالقه ولی  ورزیدعشق می شانیبه ا هم عالقه داشت عاشق آقای حداد بود، واقعًا واقعًا

را که  چهآنو غیر از  دستور باشداساس غیر مبانی باشد و غیر  بخواهد برکه عشقی  .اعمال شودراستای مبانی 
 .دتواند رحمانی باشآن عشق دیگر نمی ،باشدمورد رضای معشوق و محبوب و استاد و راهنما و دستگیرکننده 

 ـ لع بودپدرش از این قضیه مطالبته  ـ کند پدرشکه این فکر میهمین .آید، تبعاتی که داردپیش میمطالبی که 
 نیا دکنیم احساس پدر کهنیهم .که این نحوه رفتن مورد رضای ایشان نیست، این مورد رضای ایشان نیست

 ...پدر ینه وجود با که است یراه چه نیا و استاد چه
ها را این چطور با وجود نهی پدر این مالک ،استو صدق است، اگر راه راه واقع راه حق  ،اگر این راه
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 ؟کندگذارد، و برای دیدن آن محبوبش حرکت میفرزند کنار می
 به نمی از .شود نائل غمبریپروز در مدینه بماند و به زیارت ممادرش اجازه نداد که بیش از یک نی ،اویس

که  دیایب یدر وقت دیبا نیاست، ا بیچقدر عج دینیاما بب .ستندین نهیدر مد غمبریگفتند پ دیرس کهیوقت ،آمد نهیمد
و تو نرسیدی،  لذا اویس رسید .تو بیشتر عاشق آقای حداد بودی یا اویس عاشق پیغمبر؟ اویس بود !پیغمبر نباشد

 .ردچون روی حساب حرکت ک ،ه محبوبش رسید، به معشوقش رسید، به آنجایی که باید برسد رسیدباویس 
سیمای پیغمبر  آمدم؟زیاد استچشم و ابرو که  ؟آیا آمدم قیافه پیغمبر را ببینم .آمد گفت من آمدم پیغمبر را ببینم

وبم وصل یا آمدم مدینه که به پیغمبر و به محب ؟آمدم بنشینم صحبت کنم ؟را ببینم؟ آمدم چشم و ابرویش را ببینم
 .با دیدن پیغمبر وصل بشوم ین دو دیدگاه مورد نظر اویس بود؟کدام یک از ا ؟شوم

محبوب  توانمیم ،بکنم نمانم شتریب نکهیا بر کردم مادرم با که را یشرط خالف و آنجا در میایب مناگر 
ری دیدم، دیگر نصیب بیشت ولی فقط چشم و ابرویش را دیدم، فقط ریش و عمامه و لباسش را ،خودم را ببینم
ک روز دو روز ی ،ماندکه بیرون مدینه نمی هشیهم ،گرددپیغمبر که برمیآنجا بماند باالخره  یکس. برایم پیدا نشد

که همین ،م تا پیغمبر بیایدیمانقدر میگوید ایناین می .گرددباالخره بعد از یک هفته هم که شده برمی ،سه روز
ما تو را  ،نه آقا [فرمایند]پیغمبر می. شودمانیم تا پیغمبر بیاید همان آن پیغمبر وارد مدینه میقدر میگوید اینمی

 .باختی، تمام شدگذاریم، ولی در انتظار نمی
خب  .درا باز کنآیم که به پیغمبرم وصل شوم، دیدن او به من جان بدهد، قلب ممن می ،اما اگر بگوید که نه

ثیر أدن تثیر دارد، دیأشکی در این مسئله نیست، شکی نیست که باالخره ظاهر ت ،ثیر داردأباالخره دیدن ظاهر ت
 خباست.  نیهم یبراکردند که دوستان و رفقا همدیگر را ببینند یمرحوم آقا توصیه م ،قدر که بزرگاناین .دارد

 خود دیدن ظاهر خودش باعث انتقال معانی ،نه .دل به دل باید راه داشته باشد باالخره رفیق هستیم ]ما بگوییم[
 .این مسئله خیلی مهم استو خالصه  کنداز موانع دیگر جلوگیری میو شود میمسائل و مطالب و 

ن بیند که ایمی ،آید در مدینهاویس می کهوقتیولی صحبت در این است که هر چیز جای خودش را دارد، 
عشقش  ،کندفکر می .کنار بگذارد آن عهد و شروطی را که با مادرش بسته و پیغمبر را ببیند ماندمی ،االن آمده

 ،محبتش ـ گوید باالتر از اینچیز دیگر می ،گویدحتی عشقش هم این را نمیـ  گوید بمان پیغمبر را ببینمی
ا مادر، عهد کردی ب :گویدمی، دینش، مکتبش عقلش .صبر کن ستیبا حاالگوید می ،ظاهر دنید نیهمبه عالقه 

دهی و چطور پاسخ وجدان چطور پاسخ مادر را می ،مادر، اگر بمانی زیر عهد و شرطت را زدیشرط کردی با 
 دهی؟خودت را می

جع در جلسات بعد راشاهلل که انـ  نظر است آنچه که در این کلمات و در بیانات امام صادق علیه السالم مّد
 گفتار این نحوه اثراتی که ممکن استبه  یکارحاال  .پاسخگویی به وجدان خود است ـ کنیمبه آن صحبت می

به وجدان و فطرت خود و به مسائل  که انسان چگونه بتوانداین ،به جای خوددر مخاطب، اجتماع داشته باشد 
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که  اینجاست است. مسئلهنظر امام علیه السالم است این  یعنی آنچه که مّد ؛پاسخگو باشد این مهم است خود
 القه یک محبت صادقانه و راست استچون این محبت و ع ،آن عالقه و آن عشق و محبتی که به رسول خدا دارد

نه براساس صرف تخیالت، نه براساس صرف یک اوهام، نه براساس صرف  ،گیردت میو از سرچشمه نور نشأ
به دادش  طور است همان عشق و عالقه و محبتوقتی این، ظاهریهای دیدننه براساس  ،یک نوع تصّورات

به  ،س اوبه نف ورزی یا به قلب او، به دل او، به ضمیر او،گوید تو به چشم و ابروی پیغمبر عشق میمی رسد.می
ی دلت را پر کرده؟ چی چیزه ورزی؟ به کدام عالقه داری، چبه کدام عشق می ،، به روح او و به مکتب اوراه او

ها انسوار طیاره نشده بود که دو ساعته بیاید مدینه، بیاب ؟ها را طی کردیبیابان ؟است تو را از یمن به اینجا کشانده
 ؟هبرای چاست را طی کرده، گرما کشیده 

 1ای ما راکه سر به کوه و بیابان تو داده ز لطف بگو آن غزال رعنا راصبا 
 اها رتو را از یمن کشانده این بیابان یچ .کندیاعجاز م قیحقا انیب در واقعًا را، حافظ کند رحمت خدا
؟ اینکه بیایی پیغمبر را ببینی یا آن دل پیغمبر، روح پیغمبر، ربطی که با او داری، قلبت که با قلب او ]طی کنی[

عجین شده، یکی شده، کدام تو را کشانده؟ حاال که آمدی در یکی است، روحت که با روح او اتحاد پیدا کرده 
خواست رسید، در همان مدینه رسید به همانی که می ،نه ؟مدینه به چیزی رسیدی یا چیزی را از دست دادی

ت خداحافظ خب نیس . گفت:تا گفتند پیغمبر نیست ،نهیمدکه رسید  کارش تمام شد برگشت، تمام شد. همان
خالف  مبخواهی ،بمانیم ، دیگر برای چهرسیدیم آن به خواستیممی که [ را]چیزیگرفتیم آن  . ماگردیمما برمی

 نم تا[ک]صبر می یک هفته هم شده ،کنمقدر صبر میاین ،گوید نهماند میه میکرسیدیم، آن ؟کالم مادر کنیم
 مسئلهخیلی مطلب و  .بازداو می ،دهداو همه چیز را از دست می! پیغمبر را ببینم او همه چیز را از دست داد

هایی که از مرحوم آقا شنیدم شاهلل از خودمان قاطی نکنیم همانگویم، انلب را از خودم نمیااین مط .دقیق است
 ،هم اتفاق افتاده [مرحوم آقا]افتد برای ایشان هم اتفاق می همه یهمان است، برا نیا .میگویم خدمتتان دارم

 !افتدبرای همه می
راجع مطالبی دیگر صحبت کنم موقع  خواستمیم من ؟ یچ یعنی قربان دیعقربان است،  دیروز ع امروز

داستان  این عید قربان چیست؟ اینبگویم  برای رفقامقدار یک  بیایم ،است که امروز غروب گفتم این عید قربان
ه چات را سر ببر، خب گوید بلند شو بیا بچهمی میابراه حضرت به خدا ؟ ستیچ اشهیقض میابراه حضرت

ر د پسر رعنای جوان نوجوانی که مانند او! خدا هم بیکار است ؟پذیردمی کند؟ کی این رای این را قبول میسک
به حضرت اسماعیل  که شود، پیغمبر بعد از حضرت ابراهیم، نسل رسول خدادنیا و در کره زمین پیدا نمی

ن ، بعد خدا بگوید که بیا ایاست المثل در کردار در رفتار، در مقام، در نورانیت جوانی که ضرب رسد، واقعًامی
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ای بوده برای خب این یک قضیه کنید؟توجه می .ذبح کن ،این را سر ببربیا اینجا  ،جوانی را که به اینجا رسیدی
 .حضرت ابراهیم

هایی که وارد یک وقتی در همان زمان ؛میکه چقدر ما از مطالب دور هست میطرز تفکر را بگو واهمخیم
عضی ب بود؛امتحانیه بحث، بحث اوامر راجع به این قضیه صحبت شد.  خواندیمدرس میحوزه شده بودیم و 

حاال  ،این قضیه انجام شود واقع خواهدنمی ،آن رئیس ،اوامر امتحانیه هستند یعنی شخص بزرگتر ،اوامر
گوید یک می .زندو بسنجد و ببیند که به دنبال مطلب هست یا نه فقط حرفش را می را امتحان کند خواهد اینمی

یند اوامر امتحانیه گواین را میخواهد حاال نمی ،برو ،گوید حاال بایستمی ،خواهدمی کهوقتی ؛کاری را بکن
 .زنند داستان حضرت ابراهیممثال میکه از اوامر امتحانیه این را کند. یعنی امتحان 
حاال آن اسمش امتحان است و  .کندتفاوتی نمی ،امتحانیه و انشائیه و اینها هر دو یکی است اوامر گرچه

چون در امتحان اگر شخص بداند که این امتحان  .دارد یک معنا ،هر دو یکی است تنجیز هست و ءآن اسمش انشا
سؤاالت کنند و قبل از امتحان هایی که میمثل امتحان .ای ندارد، همه حاضرند انجام بدهنددیگر فایدهاست 

مرین مشق ت ، این تمرین خط است!که امتحان نیستخب این! کنندکنکور را فرض کنید که به دانشجوها رد می
 خب امتحان .اسمش امتحان است! کنندگیرند رد میمیگویند دیگر، پول امتحان نمی آن دیگر به !است

به نکیر و منکر  ،دهدبها را به ما جواب قباًل ،طوری امتحان کندخدا هم از ما این! خوب است جوری خیلیاین
باید مواظب باشیم در  .گذردآنجا خالصه زود می ،ها را خدا به ما داده باشدها و جوابالؤس رسیم قباًلکه می

 ،کرهای نکیر و منالؤس! ها نیستآنجا دیگر پول و قبال فالن و این حرف! ها را آماده کرده باشیماین دنیا جواب
ین ا ای ندارد خود شخص بداند کهدیگر فایدهاگر بدانند امتحان است توجه فرمودید؟  !آنجاست یحساب السؤ

 آن هزل است، لغو است. ، خب این دیگر امری در آنجا نیست،کندال میؤس او از دارد
واقع  یرو مطلب از نیا ،گفته یشخص کی که یمطلب فالن که دمیشن من یوقت کی ایقضیه کی به راجع

س چرا است پ هیگفتم اگر اوامر امتحان .است هیجزو اوامر امتحان نیکه ا ردکیم هیتوج]هم[  یکیو  است نبوده
 ضرتح یعنیاست که به شکل واقع انجام شده،  نیا لهئمس ،لهئمس نیا در اقدام کردند؟ هیقض نیا یافراد رو

 یواقع تلق کیبه عنوان  ،کرده یتلق قتیحق کیبه عنوان  است. کرده یتلق را لهمسئ نیا واقع شکل به میابراه
 ّیول لفع و قول تیدر داستان حّج نیکه هست که ا یاول مسئله .گرید است مطلب نجایا در یلیخ .است کرده

 ،است فرزند کشتن به مورمأ پروردگار دستور به میابراه حضرت .دنکیم دایپ شکل یلیخ آنجا در لهمسئ نیا یاله
… .کرد هیتوج و کرد یالپوش ودشینم هم را یزیچ نجایا ،ندارد یشوخ هیقض

 یعنی دم،ینه د ،نمیبیم خواب من که دیرمافیم لیاسماع حضرت به ﴾201 ،﴿الصافات ...
 خب کنم،یم ذبح را تو دارم که نمیبیخواب م []دائمًامن دارم  .نمیبیم ،دمید ُتیرأ نه ،مبینیدارم م

جوان  نیکه ا دینیآن جوان را بب .شودیم یبه من وح ،است یوح کالم کالم نیا دیگویم دارد ست؟یچ کالم نیا
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 یدیدبخار معده است، شب خواب  یخواب از رو نیا دیگوینم .کندیم یتلق یکالم را به صورت وح نیا
 !یدوغ خورده بود و ماست ،یر بوده آش رشته خورده بودطلوع فجر بوده، شکمت ُپ ،یدید خواب بعدازظهر

است، و متوجه  یوح نیا یعنیآن چه بوده،  ،کندیم یتلق یوح کیرا به عنوان  میخواب حضرت ابراه نیا
 ت.شود که این کالم، کالم الهی اسمتوجه می د؟ییفرمایم جهتو است. یکالم اله ،کالم نیا که شودیم

اب در رک ،در رکاب رسول خدابین ذبح حضرت ابراهیم و بین جنگی که  ،اال صحبت بنده این استح
ی با به افراد نگفتند فردا هر کسالشهدا مگر شب عاشورا سید ... دیآیم شیپ الشهدامنین، در رکاب سیدؤالمامیر

کالم امام حسین است دیگر، پس افرادی که در شب عاشورا بودند و در کربال بودند به  ؟شودمن باشد کشته می
 این کار را کردند؟ چرا؟ چرا رفتند .شوندمی دانستند که فردا شهیدقسم حضرت عباس می

دهد سی درصد کشته شود هفتاد درصد سالم بماند احتمال می ،کندآدم یک وقتی در یک جنگی شرکت می
های باطل، نه جنگ باشد حق راه در جنگ یعنی ،باشد یواقع جنگ یجنگ کیاگر  یول .است احتمالشاین 

 مسئله .شوند یا نه؟ یقین داشتندالشهدا بودند آیا اینها یقین داشتند شهید میافرادی که با سید .حقجنگ در راه 
 .شود این دیگر شوخی نداردخود حضرت فرمودند هر کسی با من است شهید می دیگر. دو دو تا چهارتاست

این همان حضرت ابراهیم  ،این چیست؟ این همان حضرت اسماعیل است ... ماندند؟ آیا کسی که یقین دارد چرا
 .است، یعنی یک جریان است، این یک جریان صور مختلفی دارد

را ذبح ا مگویی بیبا امام حسین هستی یعنی خودت را به او سپردی می ،الشهدا هستیتو با سید کهوقتی
که حضرت ای نحوههمان  .و این چیزها هم ندارداسطرالب کن، معنایش این است خیلی راحت، نیاز به رمل و 

حسین  وسجه به امامعبن کند به دستور و به وحی، همان کیفیت زبان حال مسلم ذبح میفرزند خودش را ابراهیم 
 ـ که حاال خب بعد آمد، همان صبح آمد حّرـ  است حسین است، زبان حال حّر است، زبان حال حبیب به امام

گویند بیا برو بکش، ما باید دهند می. اصحاب امام حسین همان عمل را دارند انجام میزبان حال همه است
داند ی کسی مییعن .کشتن بشودمنتهی به  ولو اینکه ،بایستیم و از تو دفاع کنیم، دفاع از امام معصوم واجب است

 که االن جان امام معصوم در خطر است، واجب است بایستد تا کشته شود این شکی در آن نیست.
 پس همان ،دانستند که فردا شهیدندبودند میعلیه السالم خب افرادی که آن شب در خیمه امام حسین 

رود در که می . آن ]شخصی[خدا نیامده برای ما قصه بگوید .شودبینیم تکرار میداستان حضرت ابراهیم می
حضرت  ،صد نفر آمدند بیعت کردند ،منین بر شهادتؤالمکند با امیرو بیعت می منین در صفینؤالمرکاب امیر

ه از دفعیک .آیدصدمی هم دارد می :حضرت فرمودند .آمدندگفتند که نود و نه تا  .دآینیصد نفر م :فرمودند
آمد و بیعت کرد و رفت شهید شد، یعنی اصال معطل هم  .است یدور آمد یکی جلو آمد جلو دیدند اویس قرن

 تا بیعت کرد رفت کارش را تمام شد.نهاری  ،نکرد، نماند چای بخورد حاال یک اختالطی کند شامی
گوید من آمدم مانند اسماعیل که خودش را در اختیار پدر کند یعنی چی؟ یعنی میآید بیعت میکه میاین
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شود، همان جریان در همان جریان در صفین تکرار میببینید  خودم را در اختیار شما قرار دادم.من هم  ،گذاشت
شود همان جریان االن دارد تکرار می این جریان واحده است.آید همان جریان در بدر می ،شودتکرار میاحد 

ضرت ح .شودصورت قتل ظاهر نیست، صورت صورت کشتن نفس است، اینجا دارد انجام می ،صورتمنتهی 
خب هنر نکرده بود کاری انجام  ،انجام بدهدیا برای یک شهر دیگر را  خواست یک جوان همسایهابراهیم اگر می

 .نداده بود
خودشان  اگر برایمردمشان را سرکوب کنند و خواهند ملتشان می کهوقتیگویند بعضی از کشورها مثال می

است  نگویند این همسایه .آنها فرض کنید که ارتباطی ندارند آورند کهروند از یک جای دیگر سرباز میمی باشد
خودش و آن هم غریبه است و برد میو آورد میروند از یک کشور دیگر و همشهری است و نگویند فالن، می

 . توجه کردید؟کندبندد به همه و همه را دراز میگلوله را می
]ذبح ست ر اای که مثال در یک شهر دیگبچه فالنگفت برو ابراهیم میحضرت  خدا به کنید کهحاال فرض 

قی که هست، آن تعّلق مهم است و بزنگاه و آن تعّل ]اما[ خیلی مشکل است،گرچه باالخره این مسئله هم کن[ 
از جای دیگر به درد من  ،نه :گویدآن روی فرزندی است، خدا می ... تمرکز است که انسان را نگاه بکند ۀنقط

 فرزند خودت، فرزند خودت را بردار بیاور اینجا. .کردی ذبحخورد برداری بیاوری که یکی دیگر را نمی
دهد آیا حضرت دهد، این عملی که حضرت ابراهیم انجام میآید این کار را انجام میحضرت ابراهیم می
یم آیا حضرت ابراه ،و آن مقامی که اطالع دارد دیگر و آن مقامی که علم به غیب دارد ابراهیم با آن مقام پیغمبری

پس حضرت ابراهیم نسبت به این  .نداردای فایدهدانست که شود؟ اگر میانجام نمی مسئلهدانست که این می
امریه  این ،شودشود ناراحت میبیند انجام نمیمی کهوقتیلذا  .گوید باید انجام بشودو می له اطالع نداردمسئ

دهی؟ آن چاقو به بری، چرا امر الهی را انجام نمیگوید چرا نمیزند کارد را به سنگ و میالهی زمین مانده، می
 گوید نبر.گوید ببر ولی جلیل به من می، خلیل به من می>1و اجللیُل َینهایناخللیُل یأُمرین <آید که صدا درمی

 شود.شود، آتش سرد می، آتش تبدیل به گلستان میآیدمیهمان جریانی که برای انداختن در آتش پیش 
ت تبدیل به درخنه اینکه آتش دهد، در عین آتش بودن، آن ذاتی خودش را بروز نمی ،آتش است ولی این آتش

ستان گوییم تبدیل به گلکه میبینند، ایننه مردم دارند آتش می ،شودو گل و فرض کنید که رز و این چیزها می
منتهی آن سوزندگی تبدیل  ،های آتش است، همان لهیب آتش استگل نشد، همان آتش است، همان زبانه ،شد

 ،دهد، خب همین است دیگربیرون خنک از خودش  بادکولر  مثل دیایب آتش، ]شد[ به برودت و باد خنک
ا خدای :گویدمی ،شودآن دارد خنک می ؟که وسط آتش استسوزد اینچرا نمی :گویندمیشود دیگر. مردم می

اریم در یک روایت د !پوستین بده سرد استخرده  کی زیادی اسپیلت را زیادش کردی ،هم بدهیک پوستین 
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شد، منجمد میفریز و زد گفت از سرما حضرت ابراهیم یخ میرا خدا نمی اگر آن ﴾96﴿الأ نبياء
شود به ، آن خصوصیت از حرارت تبدیل میشود]منجمد[  بهیعنی خنکش کن ولی نه زیاد که تبدیل  آن 

 خیلی جای تعجب ندارد. ! افتدبرودت، و اتفاق هم افتاده، اتفاق هم می
 .ارتباط با همین مطالب نیست، با همین قضایاگوید؟ این بیمنظور از این داستان چیست خدا چه می

، نیا روچیست، راه حق را برود به دنبالش نرو، ببین حق بینیم مخالف با نفس دارد راه میدر یک جا می کهوقتی
دارد  برخالف نفس ،شودبینی که االن دارد بر خالف نفس انجام میوقتی در یک جا می به دنبال نفس عمل کن.

ر خواهد از تو، پیغمبو به نفس و به هواهای نفست عمل نکن، ببین خدا چه می شود این را زمین نگذارانجام می
 بینی یک شخصیکند، به دنبال این باش. اگر میفطرت از تو االن چه مطالبه می خواهد، وجدان واز تو چه می

آن  ،سازدسازد، با وجدان تو نمیبا مکتب تو نمی ،سازدیک دستوری به تو داده که آن دستور با فطرت تو نمی
ن چون در ای ،یت هستین در این موقع فرض کدستور را بر میزان حق و میزان عدل قرار بده نه اینکه چون حاال

کردی؟ یا نه آنجا دهی، اما اگر همین جریان در یک موقعیت دیگر هم بود باز عمل میموقعیت هستی انجام می
 !کردی؟ بله؟زیر سبیلی رد می

جایی که باید حساب و جواب گیرد و همانآید و گریبان ما را میاینجاست که یکی یکی این مسائل می
تو راجع به این دستور نسبت به همه یکسان بودی یا نه؟ چون غریبه بود عمل  .دارندما را نگه می پس دهیم آنجا

ید داستان بینرفتی، بله؟ این است دیگر، لذا شما میزدی سراغ کسی دیگر میکردی، اگر غریبه نبود کنار می
ت حضر .است ر قرآن ذکر کردهحضرت ابراهیم خیلی داستان عجیبی است، یعنی همین داستانی که خدا د

ابراهیم به ما چه ارتباطی دارد؟ حضرت ابراهیم یک پیامبری بوده برای خودش حساب و کتاب و امتحاناتی داشته 
فرمودند آخرین طوری که مرحوم آقا میاین امتحان دیگر آخرین امتحان ایشان بود همانمراحلی را طی کرده و 

ما راجع به حضرت ابراهیم  :گویداین چه ارتباطی به ما دارد؟ خدا می. است همین ذبح فرزند بوده ،امتحان
از امتحان هم خوب درآمد و نمره خوبی گرفت و بعد ما  ،و بعد هم آخرش راجع به ذبح فرزند امتحاناتی کردیم
 .این چیزها دادیمبه او مقامات و 

امتحان  ـ کلمات یعنی به یک مواردیـ  خداوند وقتی حضرت ابراهیم را به یک مواردی ؛﴾211 ﴿البقرة،
 .مخلع فرمودخداوند او را به مقام و به خلعت امامت  ،کرد و همه اینها را پشت سر گذاشت و بعد از همه آنها

ات را ذبح کن؟ یعنی ما هم گوید بچهما چه کنیم؟ یعنی آیا خداوند به ما میخب این راجع به حضرت ابراهیم، 
از نقطه نظر  ،له، بجا ندارد تیفیک نیبه اکه مان را ذبح کنیم؟ خب اینبلند شویم تا اینکه به آن مقام برسیم بچه

جهاد فی سبیل اهلل ان موردی که عرض کردم مثال فرض کنید که در یک ]در[ همظاهر احتمال این هست که 
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 ،تکلیف الهی است چه خود یا اینکه فرزندان خود ،تکلیف ،و تکلیف است که انسان به آن جهاد اقدام کند است
هاد طبق تکلیف الهی نبود جهاد ظاهر نبود، ج ،حاال در غیر از آن، حاال اگر جهاد نبودباید انسان عمل کند. ولی 

تان داس ،نه؟ برای ما جایی ندارد ؟برای ما مفید نیستدیگر ؟ رود کناراین داستان حضرت ابراهیم دیگر می
 .با لحظات ما کار دارداین داستان و  کار داردحضرت ابراهیم با هر روز ما کار دارد، و با هر ساعت ما 

در اینجا در مواجهه با این قضیه کالم حق باید  .ما کار دارد ۀدقیقه دقیقهر  داستان حضرت ابراهیم به
رسیم در در فالن قضیه می .کالم حق بگو برو جلو یک ذبح کردی؟ بگویی یا کالم باطل که موافق نفس است

اگر آنچه  ؟که به نفعتان است گیری یا اینکه آنچه راحق را می ؟کنیدشما در آنجا بازی می یله، چه نقشئفالن مس
دهید این امتحان را باختید، اگر انجام ندهید گرچه به ضرر مصلحت دنیوی شما هست اگر انجام  را که به نفع و

 ائل مختلف.الن موقعیت، راجع به مسنسبت به فالن مطلب، نسبت به ف باشد شما ذبح کردید، نفس را سر بریدید.
آید اگر انسان بخواهد حق را بگوید ممکن است بر ضرر او ه پیش میآید قضایی کحکومتی که پیش می

 جوری یک ؟ آیاکندکار میکه حق با طرف مخالف است، انسان چحالتیباشد، بر ضرر منتسبین او باشد، در
ه آقا در کگوید یا اینکه نه صریح می؟ یک قسمی که باالخره این طرف هم هوا را داشته باشد پیچاندحرف را می

اختیم. در همه نگفتیم ب ،خیلی صریح، گفتیم ذبح کردیم ه است.له حق با شماست و ایشان اشتباه کردئاین مس
 مطالب.

ر انسان و رفتا ۀسمبلیک دارد نسبت به هم ۀامروز که این یک جنببه عنوان  میابراهحضرت  ۀلذا این قضی
سان را ای است که اننکته ،این نکته .گیردهر جا باید این مطلب را در نظر  نسبت به کردار انسان، که انسان در

یعنی این داستان حضرت ابراهیم پیامی است برای همه افراد که بسم اهلل بفرمایید، این گوی و این  .بردجلو می
ن را لب باغچه بگذارید، نه آطوری چاقو از آشپزخانه بیاورید و سرش این حاال گوییم فرزندتان رامیدان، ما نمی

االن در فالن قضیه چرا حق را نگفتی؟ االن در فالن مورد چرا واقع را  .ها نیستاالن این حرف ،برای او بود
ل انستی عمدالن تهمت را زدی؟ االن در فالن موقع چرا خالف آنچه را که میفنگفتی؟ االن در فالن قضیه چرا 

ضرت ح عید قربان و بیان داستان ازقربان  دیروز ع امیپاست که  یمطلب مطلب نیا ؟و بر زبان آوردی کردی
 شود.روشن میابراهیم و حضرت اسماعیل 

 صحبت شانیا مسائل نیا به راجع که استادمان از میخواندیم درس که هاسال همان در است ادمی من
... * چه؟  یعنی ﴾201 ،﴿الصافات کردم الؤس کردیم

 نیا که دانستیم میچون اگر حضرت ابراه ،یپنداشت واقع راو آن  یکرد قیرا تصد ایؤر و ﴾201 و201،﴿الصافات
هم  هنر ،بردینم سر چاقو نیا داندیخودش م .گرینبود، امتحان است د ایؤر قیتصدکه  ،است هیامتحان اوامر

 یخواستیم و یشد ریگیپ و دنبالش و یرفت .است انجام نشده یکار ،انجام نداده ینکرده مطلب
 .نیهم یعنی رؤیا قیتصد ،یرا محقق کن رؤیا نیدر خارج ا ،یکن محقق را رؤیا نیا
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 بخ گوسفند، یعنی میعظ ذبح نیا گفتیم .است گوسفند یمعن شیمعنا  نیا :گفت]استاد ما[ 
 .است میظع ذبح ،ذبح نیا لیاسماع حضرت قبال در آمده بهشت از گوسفند یوقت است، یبهشت گوسفند نیا

 میعظ یو هلو میعظ یو گوجه فرنگ میعظ اریباشد خ یهم بهشت ارشیو خ یخب البد گوجه فرنگ :گفتم
ند گوسف کی ،دارد یمبرایپ و یالله خالفت مقام که لیاسماع حضرت لاقب در دیآیکه م یکس رآخ ![]است

 !؟میعظ ذبح دیگویم داردیرا برم یبهشت
 .دهدیم انجام را یاله وعده آن اوو  ،دیآیم لیاست که از نسل حضرت اسماع یمنظور آن فرد میذبح عظ

 زنندیم شبدن بر ریتقدر آن کربال در دیآیکه م یآن شخص ،فتادیکارگر ن لیاگر چاقو بر گردن حضرت اسماع
شود که وقتی از روی بر بدن فرزندش شمشیر وارد می قدرآن .شودیشناخته نم افتدیم نیزم یرو کهیوقت که

 چرا برایتوانند او را حرکت بدهند، توجه کردید؟ آن وقت این عجیب است افتد نمیاسب به روی زمین می
ه خیلی عجیب است با اینک؟! شودالشهدا باید انجام ولی برای سیدشود حضرت ابراهیم این قضیه انجام نمی

دو سه مرتبه این خواب  ،له نرسیدنام اول به این مسئاهیم با همان َمحضرت ابر .حضرت ابراهیم هم آماده بود
 !ه الهی است، اینجا یک نکته استتکرار شد تا متوجه شد که این امر امرّی

الشهدا خودش این الشهدا این مسائل را نداشت، سیدسید ،این حرفها را نداشت علیه السالم امام حسین
خود او این مسائل را به  .دهدخواهد انجام موریت برود آنچه را که او میأقضایا را ایجاد کرد، نه اینکه به دنبال م

ت حقیقواسطه است و آن  و متصرف است واست  چون او ولّی ؛وجود آورد، خود او این خواست را انجام داد
و خیلی فرق است بین آن  آورددهد و به وجود میاین مسائل را انجام می الشهدا. خود سیدعالم هستی است

که چطور ـ دیگر حاال بیش از این نرویم جلو که شاید دیگر هضمش خیلی مشکل باشد ـ بیند کسی که خواب می
 .دارد اصال تفاوت

خص یک ش ۀ، از حضرت اسماعیل گذشتیم ولی این قضیه را دربارکندمی آنجاست که خدا تعبیر 
دیگری انجام خواهیم داد و محقق خواهیم کرد که آن الیق مقام عظمت است، آن الیق این است که لفظ عظیم و 

 شود.عنوان عظیم به او داده 
رت که نگاه کنید ببینید همان جریان حض پیام را دارد به ما این یعنی روز عید قربان برای ماست، این قضیه

 یم هی کتاب را بزرگ کنیماهنیامد ،یماهو ما این داستان را بیخود در قرآن نقل نکرد ابراهیم هم برای شما هست
که  همین است یکی .در آن مسائلی است ،در آن اسراری است و قصه بگوییم، این حکایتی را که نقل کردیم

شود تا انجام  قه هست و باید در حضرت ابراهیم این قطع تعّلب بر این امرّیقی که مترّتتعّل طعانسان باید همان ق
 ثابت که همان نفس هویت اوست عیِن ،ق نفس و از آن حقیقتی که به آنبتواند از آن تعّل ،به نتیجه برسد

برای شما هم  .دهداو این کار را انجام می انجام شود نیاگر بخواهد ا ،از او هم بخواهد رد شود ،گرددبرمی
تکلیف که  دکنیکه احساس میرا  باید آستین همت باال بزنید و نسبت به آنچه امنتهمهیاست هست، برای شما هم 
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 ،طور باشداگر این نسبت به آن کوتاهی نباید داشته باشید. ،و حق است و مورد رضای پروردگار است الهی است
مراتب ما  ،برحسب آن میزان ،بخواهیم نسبت به مسائل کوتاهی داشته باشیمدر آن راستا قرار داریم وگرنه اگر 

 هم مختلف خواهد بود.
این کلمات یک مطلب را حضرت در تمام  .رسیمدر این کلمات امام صادق علیه السالم ما به این نکته می

چه  و ارتباط چگونه باید فکر کنیم و آن اینکه در ارتباط با افراد و مسائل اجتماعی در آن خواهند بفرمایندمی
 مسئلهدر جلسات آتی راجع به این  که هللاءاشو ان است یمهم یلیخ نکته ،نکته نیا م؟یکنروشی را باید اتخاذ 
 علیه و مرحوم آقا هم رضوان اهلل کید داشتندأکه بزرگان نسبت به آن ت ایترین قضیهکه مهم صحبت خواهیم کرد

همین کیفیت تعامل انسان است با مسائل  ،خیلی پافشاری داشتند مسئلهخودشان روی این  ردمّج روحدر 
طور نسبت به سایر چه در محیط منزل و چه در خارج در ارتباط با دوستان و همین ،اجتماعی و با افراد دیگر

 افراد.
هلل امیدواریم که خداوند ما را از زمره آنهایی قرار دهد که توفیق عمل به این مطالب برای آنها حاصل ءاشاان

 ن واقعًام .گشا باشدبرای انسان راهمل و تفکر در اینها أو بیان این مطالب و شنیدن این مطالب و ت شده باشد
طور نبود که ایشان فقط این ،کردممصادیق این مطالب را خودم به عینه در زمان حیات مرحوم آقا مشاهده می

صحبت  کهوقتیو  دیدیم کیفیت رفتار ایشان را و برخورد ایشان را در مسائل مختلفمی واقعًا ،صحبت کنند
کنند و مطلب را از دیدگاه خود هیچ نسبت به خود فکر نمی ،هیچ هوایی در کار نیست انگار اصاًل ،کردندمی

اال ح ب هست یا نیست، صحیح است یا نیست.آیا این مطل .کردندمطالب را از دید واقع نگاه می .سنجندنمی
ی کند و ه بخواهد خود را ارزیابتفکری نبود ک ،تفکر این مطلب به ضررشان است، به نفعشان است، یعنی اصاًل

 ، ماک چیز واقع بود یک چیز واقعی بوداین ی .نگاه کند مطلب را ،قبل از رسیدن به محتوا بخواهد نسبت به خود
در جلسات آتی و مصادیقش را هلل مواردی که در این زمینه هست آن موارد ءاشاحاال ان .کردیماین را مشاهده می

 کنم.خدمت رفقا عرض می
د و آلِ  َعّل صل   اللهمَّ  د حممَّ  حُممَّ


