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 الرجیم أعوذباهلل من الشیطان

 الرحیم بسم اهلل الرمحن
د أیب سییدنا و نبییناو صّلی اهلل عّل   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   «!ة  َواِحدَ  َتسَمع لَ  َعرش 

یک  :اگر کسی به شما گفت :به بردباری و کّف نفس است این است کهمربوط در مسائل سلوک که  آنچه
و  شنوی.نمی من پاسخ اگر ده تا گفتی یک مورد هم از :شما بگو .دهمحرف به من بزنی ده تا پاسخت را می

ا َت ُکن إن :کند بگومی مکسی که ]تو را[ شت  مسئله ،وییگاگر تو صادق هستی در آنچه که می ؛َتُقوُل  َم یفِ  َصاِدق 
اهم که خواز خدا می ؛ِل  غِفرَ ی َأن اهللَ  َفَأسَأُل  :گویی صحیح استلبی که راجع من میمط و واقعی و حقیقی است
خواهم که از تو درگذرد. و کسی بندی از خدا میگویی و به من اتهام میو اگر خالف می .از خطای من درگذرد

 تو را به درشتی وعده بدهد با او به نصیحت و رعایت عمل نما. که
ت و به کیفّی این مطالب به خود انسان ، خدمت دوستان عرض شد که برگشت همۀراجع به این فقرات

زند که انسان جایگاه خودش یعنی در واقع مطلب روی این جهت دور می ؛برخورد انسان با مسائل اجتماعی است
یعنی  ؛ما درگیرش هستیم ۀاست و هم یمهمخیلی  مطلب خواهد ارزیابی کند. اینموارد میگونه را در این

 درگیر هستیم. همه ما نسبت به این قضیه رگردَبروُببی
کی بگوید که این یکی گفته تو هم ی او به شخصی اگر .شنویاگر یکی بگویی ده تا می :گویدکه میآن

خواهد این غیر از این است که می ؟دهمیکی بگویی ده تا جوابت را می گوید اگراین چه عاملی است که می. بگو
به دنبال اثبات مطلب نیست، به دنبال اثبات خودش است وگرنه با یکی پاسخ گفتن هم  ؟خودش را مطرح کند

را  ه تانُ ،جواب تو اشیکی ،ه تا برای من استگوید ده تا؟ این ده تا یعنی ُنچرا می دیگر. شدپاسخ او داده می
 مربوط به من است و اینکه به من این حرف را زدی. نه تا !هم به حساب من بگذار

 دهم.تا گفتی یکی هم جوابت را نمیجور پاسخ بده که اگر ده تو این :دفرمایناما در قبالش حضرت می
ن نباید جواب بدهد، دهم نیاز به صحبت دارد که چرا انسادهم؟ حاال آنکه چرا جوابت را نمیچرا جوابت را نمی

 .نکندو اعتنا  در کجا باید پاسخ بدهد و در کجا باید توجه
فالن شخص راجع به شما و مطالب شنیدم  گفتم  بودیم، وان اهلل علیه ـرضـ  روز خدمت مرحوم آقایک

هام بشود. فع ابر برایشاو را از اشتباه دربیاوریم،  طور گفته است و اگر شما اجازه بدهید ما برویم مثاًلشما این
فتن شما ر ، بنابراینداندخوب می قضایا را ،ابهام و اینها باشدایشان پاسخ دادند این فردی نیست که در مقام رفع 

شود، ای را اشتباه متوجه مییک قضیه ]یا[ وقتی شخصی است مطلب را اشتباه فهمیده ای دارد؟ یکچه نتیجه
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ر یک وقتی سوءظنی د اگر تکلیف است که ،اش هم هستدربیاورد و وظیفه ]او را از اشتباه[ خب انسان باید
 انسان آن سوءظن را برطرف کند. ،منی هستؤشخصی هست در م

ه ایشان شنید ،گفت در خدمت مرحوم آقای حداد بودممی ـ که هنوز در قید حیات استـ یکی از دوستان 
ها ین حرفاز ا گویندخیلی مطالب پشت سر ایشان می ثیر قرار گرفته وأتحت ت ]شخصی دیگر[ بودند که او

ا بدفعه در کنار خیابان یک !این سنی است و والیت ندارد و چیزهایی که همیشه از این مسائل هست زدند:می
می بود و جواب سالم آقای حداد را شخص معّم اورفتیم و مرحوم آقای حداد به این فرد سالم کردند میهم 

ین ما چه کردیم که باید ا رآخ :رد شد. بعد وقتی که رفتیم آقای حداد رو کردند به من گفتند یورطنداد و همین
 واجب نیست؟؟ مگر جواب سالم فرد جواب سالم ما را ندهد

وقت چه توقعی از سایر آن !که جواب سالم واجب است فهمیقدر نمیاینامه سرت هست تو که عّم
اینها  .کندبیند با بقیه فرقی نمیرسد میی خودش میییعنی وقتی که انسان به جا ،خیلی عجیب است! افراد است

هایی که برای افراد کرد، صحبتدل همراه این زبان حرکت نمی ،کردحال حرکت میهفقط زبان است که تاب
برو، آن  ن طرفنوشت ایکرد، باال، پایین، مقاله و کتاب میهایی که میرفت، نصیحتمنبرهایی که می ،کردمی

 .چرخیدهمه اینها فقط زبان می ، تبلیغ،طرف برو
ببینید  .نیست خوب ،در اشتباه بماند بعد ایشان فرمودند که برویم او را از اشتباه بیرون بیاوریم نگذاریم که

ن حرف رود ایاینها که توقعی از این افراد ندارند، حاال ب رآخ ،چقدر این اولیاء خدا برای دستگیری اهتمام داشتند
واهند اش را بدهد حاال افراد بخبابا این اصال حوصله ندارد پاسخ زن و بچه .را بزند که فردا بلند شود بیاید خانه

ی حداد به جا آقاهمانوارد نشدند  گرید م منزلش در زدیم و در را باز کرد.گفتند با هم رفتی .بیایند منزلش بروند
کنم، ما شهادت به توحید و شهادت به رسالت پیغمبر و والیت شما میال از ؤآقا من یک س :ایشان گفتند

ال بکنیم چه ؤآمدیم از شما س دهیم، شما روی چه حسابی جواب سالم ما را ندادی؟ واقعًامنین میؤامیرالم
ادم و خیلی خجالت کشید و ن حرف نزد ، هیچ اصاًلطور سرش را انداخت پایینای بوده؟ گفتند این همینقضیه

 نوبت به مطالب دیگر نرسید. دیگر د و از ایشان عذرخواهی کرد وش
اشهد  ،هللااشهد ان ال اله اال گوییم بابا ما می .گویندبه همین راحتی که می ؟طور باشدچرا باید از اول این

 ،ماند طوردهید؟ همیننمی جواب سالم ما را، روی چه حسابی شما اشهد ان علیا ویل اهلل ،ان حممد رسول اهلل
دهم، خودم دارم شهادت گوید بابا من جلویت دارم شهادت میمی ،بگوید شما والیت ندارید ؟چه بگوید

 ه ایشانمنفعل شد و بعد دیگر نسبت ب ،ثیر قرار گرفته بودتحت تأ ،آدم صافی بود بخ. دیگر معنا ندارد ،دهممی
 کرد.احترام می رعایت

نفس و مقام  ۀمسئلیعنی در واقع  ؛گرددباز میبه خود انسان مسئله بینیم دقت کنیم می این مطلب اگر ما در
خواهد خودش را مطرح وقتی که نفس می .خواهد خودش را مطرح کنداثبات در اینجا مطرح است که نفس می

خواهد خودش را مطرح می چون است. غلط ایدرست  زدهکند دیگر در اینجا کاری ندارد به اینکه حرفی که 
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 .کند خودش را از دسته نیندازد، کوتاه نیاید، جلوی دیگران نگویند این اشتباه کرده
 :گفتم .حرف را زدی بعد برگشتی این شما آن موقع :گفته بود ای، شخصی به مادفعه در یک قضیهکی

 .رنگردیدهای شما نیست که بعدا بپس بنابراین هیچ اعتباری به حرف :گفت .این حرف را زدم و بعد برگشتم ،بله
مگر بنده معصوم  .زنمدهم میکه تشخیص می آن حرفی رابنده در هر وقتی  .طور هم هستبله همین :گفتم

 ت وبر آن موقعی هستم که حرف اول و آخرم یکی باشد؟ بنده یک بشر هستم مثل سایر افراد، در هر زمانی بنا
 .گویم اگر نگویم خیلی کار غلطی کردممطابق با او می ،دهمتشخیصی که در آنجا می

گویم آدم عادلی است پشت سرش هم نماز می، بنده یک روز نسبت به یک نفر معتقد به عدالتش هستم
 باید بگویم فاسق است ؟ نه دیگر،توانم بگویم عادل استباز هم می ،فسق دیدم او دو روز دیگر از ؛خوانممی

خودت  که توگویند آقا می ،کسر شأن استاین  ،بگویم نخیر چون بنده گفتم پارسال این عادل است .دیگر
گردی؟ از حرف برگشتن این است که انسان در همان موقعیتی که دارد یک چرا از حرفت برمی ،تعریف کردی

ولی اگر برایش یک  .این خالف و غلط است ،بگوید ش راقعیت بخواهد خالفزند در همان مومی ی راحرف
 !یامتطور بماند تا قهمین بگوید نه پس، مطلب دیگری روشن شد واجب است که بیاید از حرفش دست بردارد

گشت، شود برنمی ،گفتم دیگر نه دیگر، االن هر غلطی هم بخواهد بکند ،آدم خوبی است نیا چون من گفتم که
نین باشد تا اینکه یک همچ االغ خیلی باید یکی ،این خیلی حماقت است درست است.[]حتما  وقتی من گفتم

 .کندبیک فردی برداشتی بخواهد نسبت به 
د توبه بعدا آدم سالمی ش باشد؛حواستان آقا  بگویمبنده  ،استیا اینکه یک فردی آدم فاسق و خالفکاری 

چاره صد حاال بی ـ دانستمحال این را فرد خالف میهبگویم نخیر چون من تاب ؛و رفت و رفتارش را تغییر داد کرد
 چون من حرفی که زدم بد است زشت است ؛هستی که قبال بودی یفالنهمان تو  رینخ ـ کردهدفعه هم توبه 

الن را گوید دست فآمده می .ای است که راجع به ابوحنیفه روز عید غدیر گفتماین همان قضیهکنید؟ توجه می
زود  ؟گویی دستش را قطع کنندداری میبرمی راچ ،جوری استاین اشقضیه گویند آقا اینقطع کنید، آمدند می

حرفش نیفه گویند ابوحمی زنم اگر بگویمولش کن من دو حرف نمی گفت ابوحنیفهکنند. وگرنه قطع می بفرست
گناه ان بییک انس حاضر است .به خاطر اینکه حرفش برنگردد .آقا رفتند دستش را قطع کردند دو تا شده است.

ر اسالم از مفاخآقا  نیاگویند می شیکتابهاتو آقایان ! شود از مفاخر اسالمدستش را قطع کنند، آن وقت این می
 !است

شود و این یعنی چی؟ بنده یک روز این حرف را زدم و درست هم زدم، بعدا برای من مسائلی روشن می
 سال دیگر مطلب دیگری .باید از حرفم برگردم و مطلب جدید را بگویم ،شودنمایان میحقیقت جور دیگری 

مخالف با حرف قبل  ،صد سال هم اگر بر من بگذرد در هر سال یک حرف ،شود طبق او باید بگویمروشن می
د شون میای ،باشندطور همه هم باید همین .آیدطبق همان برداشت و موقعیتی که برای بنده پیش می ،باید بزنم

ویند که بگ "،نه بد است زشت است برای من"متابعت از نفس این است که  متابعت از حق نه متابعت از نفس.
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 شخص یک زند؟ جز اینکهخب کی یک همچنین حرفی می ؟آقا یک حرفی زده این چطوری حرفش عوض شده
 ینا ی و انتظار و توقعی داشته باشد؟تواند یک همچنین برداشتخودش را در جایگاه معصوم تلقی کند می

معصوم است به  که مربوط به قباییما بشر هستیم باید قبایی که به قامت ما آراسته است آن را بپوشیم، . شودنمی
 آنچه را که تشخیصحد خودمان را باید نگه داریم، از خطوط قرمز نباید تجاوز کنیم و .قامت ما آراسته نیست

 هایی که ما الیق برایتجاوز نشود و در حریم افقحدود از طبق او عمل کنیم و مواظب باشیم که  دهیم بایدمی
 .آنها مربوط به دیگران است، آنها مربوط به افراد دیگر است ،نیستیم وارد نشویم هاورود در آن افق

گفت  ست.ا به این کیفیت مسئلهمن گفتم  اقتصادی به چه نحو است؟ که آقا این قضیهآمده بود یک کسی 
ن زمان با اوال اینکه ای ؛گفتم بنده که پدرم نیستم .گفتندطوری میرسیدم اینکه من آن زمان خدمت پدر شما می

درم را داشتم پاگر بنده پدرم بودم موقعیت  ،بیست سال ازش گذشته، ثانیا که بنده پدرم نیستم ،آن زمان دوتاست
کنم، االن تشخیص من این کردم، ولی چون پدرم نیستم طبق تشخیص خودم عمل میشاید مثل او حکم می

دانی ارتباطی به من ندارد، من باید به نحوی عمل کنم کردی خودت میجور عمل میشما با پدر من آن .است
قضیه  اطالعم مثل ایشان بود شاید د، اشراف وو بینشم مثل ایشان بو اگر موقعیت ،بله .که فردا پاسخگو باشم

رفت، ولی از آنجایی که بنده یک همچنین اشرافی ندارم باید کرد و خیلی مطلب جلوتر از این هم میفرق می
 .حکم کنم ، طبق آنکندکه ظاهر شرع به بنده حکم می طبق شرع و طبق آنچه

و وانگهی از کجا ت ... تو که تشخیصت به این نحو بود به صرف گفتن آورد.فردا خدا پدرمان را درمی
کنی؟ از کجا تو در تشخیصت کاری را که او کرده به نحو دیگری گویی؟ از کجا تو اشتباه نمیداری راست می
کرد براساس یک مصلحت و براساس شاید او در همان موقع این نحوه که با تو عمل می ؟کنیداری حمل می

ویی باید گکنی و میو االن سایر قضایا و مسائل را داری با او قیاس می ،نشی بود که تو از او اطالع ندارییک بی
 .شودجاری به یک نسق مطلب هم در اینجا 

ه توجه داشته باشد وگرنه خدایی نکردبه این نکات  دیباظریفی است که انسان و این همان نکات دقیق و 
 هاینها هم .پیدا خواهد شدبه واسطه اشتباه در بینش و اشتباه در طریق انسان  یبراخیلی از انحرافات و مهالک 

؛ دهمیگوید اگر تو این کار را بکنی من این پاسخ را به تو مبرگشتش به نفس است، یعنی وقتی که یک شخص می
به بود و نبود مطلب کار ندارد، به صحت و سقم کاری ندارد، چون فالن مطلب در اینجا مطرح هستم. یعنی من 

به هر  دیاب چون فالن فتوا را داده .اثبات کند قام اثبات به هر شکلی آن مطلب رارا گفته پس بنابراین باید در م
گویند آقا یک مجتهد دو ماه پیش یک همچنین وگرنه می .و مواظبت کندو حفاظت حراست  کیفیتی از آن فتوا

خب برگردد که برگردد مگر مجتهد معصوم است؟ مجتهد مثل افرادی عادی  ؛برگشته از فتوایش داده االن ییفتوا
فتوا  ،کندیمسؤال  .به این کیفیت ،گویند آقا ماه را ما دیدیم به این کیفیتآورند میبرایش یک قضیه می .است

 نیا ،یپشم چ ،یچ کشک ،ماه چی !گویند بابا اینها سر تو کاله گذاشتندبعد می .دهد امشب شب اول ماهمی
 رگردانید برگردانید.آقا ب شود ...، معلوم میگوید عجبمی ،یچ حرفها
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 .ی ما نهول ،بیند ماه بوده یا نبودهمیمعصوم است او تواند کاله بگذارد چون امام کسی سر امام را نمیولی 
آیند پیش بنده طهرانی نه میمطالب یک خرده وارد هم باشند  درکنند، سازی میآیند دو نفر قشنگ صحنهمی

 ،قدر بودنقطرش ای ،دمکش پایین بود ،آقا ما ماه را دیدیم اینورش بود، سیخکش باال بود ،پیش بنده! جای دیگر
 ، قسم هم که ماشاهلل قسم جالله.ی؟خوراینها را همه را خودت دیدی قسم میگویم میاینقدر باالی افق بود، 

خورم برای اینکه این حرف را آمد گفت آقا من قسم جالله می شخصی ،یک دفعه ما در یک اتاق بودیم
فتم به جّد گ .آرهـ فتم، گفتم قسم خوردی؟ گفتم بخور، گفت واهلل العلی العظیم بنده این مطلب را نگ .نزدم

قسم جالله خورد  .مانددفعه ، یکهمین گوشم شنیدم که تو این حرف را زدی ازبنده  :گفتم .آرهـ خوردی؟ 
اگر خود من با این گوشم شنیده  :گفتمنزدم. بر اینکه بنده این حرف را  جلوی من قسم جالله خورد جلویم،

 ،کعبه ،تا اهلل دچن ،توانی قسم بخوری؟ گفتم واهلل تاهلل باهللمی :گفت .گویم یا توباشم چی؟ یا من دارم دروغ می
مثل  قسم .شنومبنده خودم شنیدم و انگار همین االن است دارم این قضیه را می ،هر کسی بخواهی ،رب الکعبه

 !تق قسم جالله قسم جالله تق تق ندارند، همبله هیچ باکی  ،خورندآب خوردن هم می
 یداستپ ، بله دیگر این دو تا مومن هستند و آثار ایمان هم از وجناتماه را دیدیم به این کیفیت بله که ما

 .ابدا صحت ندارد وش کلک بوده، اصال اهشود آقا اینها همو بعد معلوم می شود.داده می و حکم به شب اول ماه
 درست شد؟ماه است،  گوید اولروی ظواهر و اینها میاین بیچاره چه کار کند این بیچاره 

یواشکی  ـ صرف نظر علل و اسباب ظاهری که خدا در دلش نور قرار دادهست آنولی اینجا یک قضیه ا
رفت  بیند حرف باال و پایینکند یک خرده میوقتی نگاه به اینها می ـ روم، این یکی از اسرار استگویم و میمی

نفهمد  ،که دیگران شاید بفهمند آنچهشاید به واقع و به تفصیل و به وضوح  فهمد قضیه کجاست.آن وقت می
ب، بسیار خو ب،وگوید بسیار خمی .گذاردفهمد همین دارد سرشان کاله میشود میولی تا یک کالم عوض می

ولی  ،ها را بلد است، این مسائل را بلد استآنکه فرد عادی است، این فرمول ،که نهآناما  بفرمایید بفرمایید برید.
اب خب البته به حس رسد.رود جلو و به این نقطه میآید میهمین طبق ظاهر می ،از آن طرف قضیه خبری نیست

 .این فرق بین این دوتاست ؛فقط یک فرد عادی است دیگر ،ندارد دیگر همتقصیری خودش 
یا غلط است، فقط به این کار دارد که هست درست  ای کهقضیه نیا به نداردکاری  شخص حاال این

دوزد، یماحساس کند که مطلب جور دیگری است آسمان را به زمین حرفش زمین نیفتد، و برای این قضیه وقتی 
 ایگیرد، و از هر نکتهدوزد، از هر مطلبی برای رسیدن به همان مقام اثباتش کمک میزمین را به آسمان می

اند. رساینها چیزهای خوبی نیست، این حالت انسان را به جایی نمی خواهد آن نتیجه برایش حاصل بشود.می
 رساند.ای نمیاین حالت انسان را به نکته

و چم و باال و ت همیشه در مقابل واقعیات و در مقابل آنچه که هست صاف باشد، خم انسان خوب اس
به کر را بکند این ف به دنبال این نباشد که یک روزی خالف قضیه روشن بشود، وقتی انسان پایین نداشته باشد.

بیند صادق وقتی ب ؟صادق بودم یا نبودم من که در آن موقع این حرف را زدم بینی و بین اهلل ،بیندیشد مسئلهاین 
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وض عجدید و بر طبق شواهد و قرائن جدید شرایط بوده چه ابائی دارد از اینکه دوباره نظر خودش را بر طبق 
 ،با افتخارخیلی با شهامت و  ؟به من چه ربطی دارد ،آن موقع خدا برای من مطلب را این نحوه روشن کرد .کند

االن برای  ؛فتمگ آن موقع برای من مسئله به این کیفیت روشن بود ،سرش هم باال بگیرد یک خرده هم ببرد باالتر
د آقا ممکن است فردا بگوین .است گویم نخیر آقا مطلب اینهمین االن هم می ،طور روشن شدهمن قضیه این

دو ماه دیگر آمدیم سه ماه دیگر آمدیم باز  ،میآمد را فردا وقت، خب فردا که هنوز نیامده، هر قضیه عوض شود
شود سلوک، سالک یعنی همین، سالک یعنی این می. کرد خواهد دایپبه نحو دیگری تغییر  شاید همین مطلب

 .رویش خواهد بگذاردمی هخدا هر چ ،بگذارد در مقام تسلیم و رضای خدا ،نفسش را کف دستش بگیرد
روز  ؛ودبش ،شودفردا این مطلب برایش روشن می اش آباد؛خانه بیاورد ،امروز این مطلب را برایش بیاورد
و است گشود سلوک، یعنی همیشه انسان در قبال حق پاسخاین می .شودسوم مطلب دیگر برای انسان روشن می

کند. یعنی شما هم تغییر میشرایط کند و تغییر می مسئلهو باشد، و نه در قبال گفته خود، در قبال حق باید پاسخگ
ا سازی و بسترسازی کرد که انسان بت و مقام تقدیر مسائل را به نحوی زمینهمقام مشّی ،بینید در یک زمانمی

ت مطالب ّیکند همان تقدیر و مشبعد که شرایط تغییر می ؛برسد دیبا ،ای که باید برسدتوجه به آنها به آن نتیجه
 کند.را به نحو دیگری برای انسان ظاهر می

اهی از بنده هم گاه گ است. ها این مسائل اتفاق افتادهها اتفاق افتاده، برای خیلیو این قضیه برای خیلی
این قضایا را به نحو اجمال و هم  آقا مرحومهای سابق و زمان در زمانکردم مشاهده میکه  را این گونه مطالب

ی و همراهی با بزرگان در در قضایایی که برای ایشان در مسائل اجتماع ،عرض کردم خدمت دوستان گذرا
ایشان،  جلسات ،مسائل ایشان ؛خدمت رفقا عرض کردم که به چه کیفیتی بوده ،مطالب پیدا شده بود گونهاین

دادند آثاری که از آن موقع هنوز به جا ثیر قرار میأکردند، و همه را تحت تان میسخنان ایشان و مطالبی که بی
 کند.مانده حکایت از حال و هوا و فضای آن موقع می

 ـ خدا رحمتش کندـ مرحوم مهندس بازرگان  هران،طدر مسجد هدایت در  هکیادم است یک وقتی
 گونه مطالب و سخنانها را بسته بودند و از ایندربتمام مساجد گفت در آن زمانی که می ،کردسخنرانی می

ا نَ < :آوردند فقط ما از مسجد قائم شنیدیم این ندایمطلبی به میان نمی َا َلٍة کِریَمٍة تُ ُب إَِلیک ِف َدورغَ اللَُّهمَّ إِنَّ ِِ ِع ُّ  
َا النَِّفاَق َو َأْهَلُه َو َت الَم َو َأهسإلا ِِ َعاِة إَِل َطاَعتِک َو الَلُه َو ُتِذل   َا کَراَمَة  ُزُقنَاَقاَدِة إَِل َسبِیلِک َو َترَعُلنَا فِیَها ِمَن الد  ِِ

 اپ کردیمها را ما چنوشتهرفقا باید دیده باشند آن هست  هم تابلوش البتهـ فقط مسجد قائم بود  1«یا َو اْْلِخَرةِ نالد  
 آمد.از آنجا می ـ

افراد را جمع  ،کردندمرحوم آقا در آن موقع احساس تکلیف نسبت به این قضیه کردند، صحبت می
فقط  ،آمدند در روز جمعهآقا سیدمحسن افرادی که در جلسات ما می :کردند، خود ایشان به بنده فرمودندمی

                                           
 .افتتاح یدعا ،۴۲۳ص  ،ابن طاووس االعمال،اقبال  .1
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وش نسبت شنیدند اینها تغییر فکر و تغییر ریک جلسه، یعنی یک جلسه ما را می ؛یک جلسه کافی بود که برگردند
باقی ماند؟ نخیر، با توجه به مطالب دیگری که پیش آمد و  منوال دادند. ولی آیا تا آخر هم به همینبه اینها می

 کم از این مطالب فاصله گرفتند تا اینکه مسائل به شکل دیگری قضایای دیگری که روشن شد ما دیدیم ایشان کم
 .درآمد

د دارم چون مطالبی گویم تعّمکنید؟ من این مطالب را که میدر هر وقتی یک اقتضایی دارد، توجه می
 دانم که از حریم بزرگان و اولیاء الهیوظیفه خود می ،شودگفته می و شودمطرح می ،شودبینم که نوشته میمی

بعد مطلب به صورت دیگری درآمد، بنده خودم حضور و دفاع کرده باشم. در آن موقع مسئله به کیفیتی بود 
ه سفری بود که مرحوم آقا ب ،آنجا نجف مشرف شدیم ازکه مشرف شده بودیم کربال و  دوازده سالم بود .داشتم

در زمان ظاهرا عبدالرحمان عارف بود بعد از ـ ، یک سفر کربال رفتیم و ما مشرف شده بودند اتفاق والده ما
 ست در آن محرم و عاشوراهمن یادم  ـ رفتندها خیلی میه بود و ایرانیکه خیلی راهها باز شد ،عبدالسالم عارف

از های کربال که تمام خیابان های شخصیهای خودشان، ماشینحتی با ماشیناز ایران آمده بودند  آنقدر
ی مناسبات خوب ،مناسبات .دیگر همه آمده بودندطور بود، و ازدحام همین ها مملو بودهای شخصی ایرانیماشین

 بود و ظاهرا افراد ایرانی هم استفاده کردند.
 رسیدیم ،حرممشرف شدیم مرحوم آقا  ظهر بود باازیک روز بعد، در همان سفر ما مشرف شدیم به نجف

از آن طرف مرحوم آیت اهلل خمینی  ،خواستند وارد شوندهمین که ایشان می ،منین علیه السالمؤالمصحن امیر دم
خواستند از صحن بیرون بیایند، این دو با هم برخورد کردند ای که اطرافشان بودند میبه اتفاق عدهعلیه  هللرحمة ا

جلوس  یکسالم و علیکم و معانقه و امثال ذلک، بعد مرحوم آقای خمینی رو کردند به مرحوم آقا و گفتند که شما 
یم اهماند و آمدنمیبرای جلوس دیگر مجالی  وزیارت یم برای اهما یک چند روزی آمد :ایشان فرمودند ؟دارید

 وارد صحن شدیم و مشرف شدیم به حرم.خداحافظی کردند و دو سه روزی برای زیارت. دیگر ایشان هم 
مل عحال انسان در هر موقعیتی و در هر فضائی باید متناسب با همان موقع و تشخیص خودش لکعلی

هست، بوده، توجه های دیگری هم هایی بود که خدمت رفقا عرض کردم نمونهحاال این یکی از نمونه .کند
ت الهی به کیفیت دیگری بود و طبق همان کیفیت و طبق همان بینش و طبق فرمایید؟ در آن زمان تقدیر و مشّیمی

اگر این تقدیر و مشیت در فضای  .مل کندهمان تفکر و طبق همان برداشت انسان موظف است که به وظیفه ع
اب صحاینها را است تواندهای دیگری داد و به یک قرائن و شواهدی داد دیگر نمیافق کی دیگر جای خود را به

 .مل، همان کیفیتی که در همان زمان سابق بوده االن هم بیاید و ادامه بدهدأهمان نحوه تفکر، همان نحوه ت ؛کند
ین قضیه قضیه ثانیه است، در ا ،نه نجوریو ا نجورینه ا ؛شود و دیگر حاال ما اینجور بودیمآقا بد است و نمینه  و

 مشخص است. ،دیگر ثانیه یک تکلیف در ثانیه بعد تکلیف
 گرید شیحاال سالها هیثان االن نیا ـ زنمیدارم م مثالـ  استکنید که این دستمال االن طاهر فرض االن 

ل توانم با این دستمامی ،صورت خودم را خشک کنمتوانم با این دستمال میدستمال طاهر است من  نیا بماند،
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ن حاال اگر ای .توانم این را در آنجا بگذارم و نماز بخوانمحتی فرض کنید که در جایی که مهر هم نباشد من می
کنید؟ یتوجه م ،توانم با این صورت خودم را خشک کنممن دیگر نمی یک ثانیه فقط، دستمال آمد و متنجس شد 

 ؛تکلیف یک ،آن در یک ثانیه ؛سجده باید بر جای طاهر باشد ،آن سجده کنم بریا اینکه فرض کنید که بگذارم 
 .دوضعیت داشته باششود چی؟ حالی که انسان باید نسبت به این تکلیف دیگر، این می ،دیگر در ثانیه

تا آنجایی که تجربه بنده در خدمت بزرگان این مطلب را به من آموخته  ،این را هم بگویم خدمتتان رفقا
تر از این قضیه نیست که انسان در قبال تقدیر و مشیت الهی تر و مهمای برای انسان ضروریمسئلههیچ  ،است

مواردی باشد  ،حاال دستور ولی خدا باشد، خود نگرش انسان باشدـ شود های مختلف ظاهر میکه به صورت
ه تر و مضرتر از این نیست کو هیچ چیز مهلکنباشد  بندیپا انسان ـ که انسان خودش بخواهد تشخیص بدهد

ند. روی مسائل پافشاری ک، دبینانسان بخواهد در قبال دستورات ولی خدا و مطالبی را که خود به چشم خود می
 یعنی خطر در اینجاست. افرادی که آمدند و کنار رفتند همه از اینجا ضربه خوردند، از این نقطه ضربه خوردند.

ما امام حسین را  ،همین سید الشهدا علیه السالم .که تکلیف است انجام بدهد چهدر هر جا انسان باید آن
ما  .های دور قرار گرفتیمدر افقم دانیم؟ ببینید خیلی ما نسبت به امام علیه السالم و شناخت امافردی می چه

بلند شود  ،یک آدمی که در مقابل ظلم بایستد سر تسلیم فرود نیاورد :داریم از امام حسین علیه السالم برداشتی که
 اما امام حسن نه، یک .چه بکند و چه بکند و تا آخر هم بایستد و جانش را هم بدهد ،مبارزه بکند ،اعتراض کند
طی ، و هر غلچشمگوید گویند میب هو هر چ ،کندو صلح می کندمی شود و بیعتآید و تسلیم میآدمی که می
دایش این ساکت بنشیند، نگاه کند ص بکند ریم مسلمینتجاوزی بخواهد به ح کند و هرسکوت می معاویه بکند،

 ماند چهامام حسین مثل امام حسن میه امام است، توهین به معرفت است. این توهین ب ،غلط است .در نیاید
 کند؟تفاوت می

 منین اگر بیشتر از امام حسین نبود کمتر نبود، اگر بیشترؤالمهایی که با امیرشجاعت امام حسن در جنگ
افراسیاب  این شجاعت در رستم دستان و ،بینیمان میما شجاعت را فقط در بازو و شمشیر بّر امنته ؛نبود کمتر نبود

را  تر باشد و بیاید حضرتشاید یکی بلند شود از امام حسین هم قویاینکه کاری نیست.  و سهراب هم هست،
است؟ حتما امام باید زورش از همه افراد بیشتر باشد؟ نه بابا، بن عبدود نبود؟ حاال این هنر ضربت بزند مگر عمر

امام قدرتش به همان محدودیت و اقتضائاتی است که در آن اقتضائات وجود دارد، و هر کسی هم یک جور 
امام سجاد در وقتی که امام بود در روز عاشورا نتوانست  ،تواند بلند شوداگر امام مریض باشد حتی نمی .است

نشیند حضرت قدرت اینکه از بستر ب شود و بیاید جنگ کند و دفاع کند. ود بنشیند، چه به اینکه بلندبلند ش
بلند شو برو عصا بیاور شمشیر بیاور دست من را بگیر من را بلند  به ایشان فرمود:عمه را فرستاده بود،  ،نداشت

یعنی حضرت آمدند و آن امامت را منتقل کردند به امام  ،در وقتی که امام بود کن بروم از امام خودم دفاع کنم.
چند ] یا اینکه زمینه آماده شد و بعد از شهادت ایشان آن انتقال پیدا شد. حاال در این قضیه ،سجاد علیه السالم

 قول است.[
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این هم مثل  ،تواند دست خودش را تکان بدهد، بیماری آمده غلبه کرده ضعف آوردهدر همان وقت نمی
لک و ملکوت به هم که اراده کند همه عالم ُم ،بله اگر بخواهد از آن امامت خودش استفاده کند .یر افرادسا
ـ  نسیلیاگر امام در این زمان هم بودند همین دکترها پنی .تواند مریض استخب نمی ،به حسب ظاهر ریزد،می

تان اگر در بیمارس .زدنداستامینوفن و سرم و از این چیزها می ،زدندمی او به ـ !نوع خوبش نه اینهایی که بله امنته
ه گاهی بخواهند البتـ  دیگر بگیرد بخوابد و همین مسائل و همین چیزها و باید پیدا شود ،امام هم بود بستری بکنند

ولی  ـ ستا این موارد برای مرحوم آقا هم اتفاق افتاده از چون گویند نه سرم یکی دیگر را بزن!می اشتباه بکنند،
 گیرند، با همه موافقتخندند، با همه گرم میآیند، با همه میخب تا آنجایی که به حسب ظاهر است با همه راه می

کنند، حساب جدایی نیست، بساطی ند دیگر، با همه حرکت میاخوش ،کنندبش میوشکنند، با همه خومی
اینها  گشت ببیند درکرد میآمد نگاه میشد طرف میبلند می ، توجه کردید؟باال و پایینی وجود ندارد ،نیست

گفت آمد می. میاز این مجمل تو خود حدیث مفصل بخواناینها که همه مثل همدیگر هستند.  ؟پیغمبر کدام است
 ؟فرماییدکدامتان محمد هستید؟ توجه می ؟د؟ کدامتان پیغمبر هستیدم محّمُکّیأ

رفتند می ،کردند که کنار دیوار کسی نشستهنگاه نمی ،شدندمرحوم آقا وقتی که وارد مجلس ترحیم می
شیخ خدا رحمت کند آن مرحوم حاج، رانطهبازار  مسجدآن  ما شانیا با که شده بارها ـ نشستندهمان وسط می

مجلس ترحیم مرحوم آقای  به راجع آقامرحوم بار با چهل ستون، چند  مسجد خواندندیمنماز حسن سعید 
 ،خود همان صاحب مجلس .بود رفتیم، و دیگران حّلیحسین شیخ حکیم بود به رحمت خدا رفتند، مرحوم حاج 

 صاف رفتیم اصال از همان جا با هم ـ شان راهمه پدر حاج حسن سعید بود خدا بیامرزد بودند، آقای چهل ستون
آمدند و ها میآقایان بودند و حتی بعضی بقیه در حالی که، نشستند مثل سایر افراد آنجا گرفتند ،وسط جمعیت

خرده ایستد تا اینکه این یکطور میهمین هست، حاال جا نیست چسبیده به هم .ایستادندرفتند و کنار میمی
قاجان خب برو آ ن،یبش وفشار بدهد  پیدا شود وسی سانتی  تقریبا یک ،خرده بزند اینوربزند اینور و این هم یک

میخ  حاال شما بروی ،فقط آنهایی که معمم هستند باید بروند !مگر میخ دارد وسط؟ یست،، طوری نوسط بشین
آمده آنجا  [یکی ]هم کنید؟ خب دو تا مردم ببینند بابا اینکه. توجه میدیگرانمثل  برو بشین بابا وسط ؟دارد

 کنارشان نشسته.
هاست که انسان را بیشتر در کثرات و در توهمات همانآورد و هاست که آدم را از کثرات بیرون میهمین

ستن در و یک نش ،آوردی بر سر آدم مییدانید چه بالیک نشستن و تکیه دادن نمی .بردو در اعتباریات فرو می
کرد هیچ  پیرویاز دستور اولیاء خدا  دیبا کند.نازل میدانید چه برکاتی برای انسان وسط و در کنار جمعیت نمی

 .راهی هم نیست
ده سال در زمان معاویه بود خب چرا جنگ نکرد؟ مگر  ،همین امام حسین ،این امام حسین علیه السالم

امام نیست؟ مگر معاویه حاکم ظالم نیست؟ چرا امام حسین ده سال در زمان معاویه در مدینه بود و دست به 
اول برخالف همه آن  گرچه آن لعین از ،کرده بود با معاویهشمشیر نبرد؟ چرا؟ به جهت اینکه برادرش معاهده 
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بعد خود برادرش به همان سّم این ملعون به شهادت رسید، ولی  چه کرد. قراردادها آمد عمل کرد و چه کرد و
ت اس گوید چون امام قبل از من این معاهده را بستهو می شماردامام علیه السالم این معاهده را مغتنم و محترم می

ی وقت ،در این معاهده است که معاویه تا وقتی زنده است حکومت مربوط به او باشد .این معاهده محترم است
توانم و هنوز نمرده، وقتی که نمرده من چطور می ؛که او به درک واصل شد آنگاه مسئله به امام علیه السالم برگردد

 ؟دست به شمشیر ببرم و قیام کنم
طوری که امام قبلی این معاهده را همان ،ایشان امام استممکن است یکی بگوید که نه آقا، امام حسین 

گوید نه اگر من بیایم می نیا .این امام است ،کندآید آن معاهده را وتو میامضا کرده امام بعدی حق وتو دارد، می
گویند مگر برادرت امام نبود؟ خب می رود.ال میؤزیر س امام قبل از مناین را وتو کنم و کنار بگذارم احترام آن 

وید تا گمی ،گویی امام بر همه چیز اطالع دارد و علم غیب داردشما خودت می که بگوید امام بیاید فرض بکنید
مرده[ ]خواهی خواهی زنده باشی، میوقتی که من زنده هستم این قرارداد هست وقتی که من از دنیا رفتم تو می

آن شخصیت امام مجتبی علیه السالم که آمده این را  .قرارداد و معاهده مطلق است .باشی این قرارداد فسخ است
قی که نیست، به عنوان یک شخصیت حقوقی است، به عنوان امامت امضا کرده است به عنوان یک شخصیت حقی

رود، ارجی از دنیا میآن فرد عینی خ .آمده این کار را انجام داده نه به عنوان یک فرد، یک فرد عینی خارجی
 وقتی به عنوان امامت شد دیگر ،امام به عنوان امامت است .گذارندرویش را سنگ می ،کننددفن می اش راجنازه

مه آیند های که بعد میتمام آن ائمه امضا کند یا امام جواد امضا کند؟ منین معاهده راؤالمکند؟ امیرمی تفاوتچه 
ملزم هستند بر اینکه طبق همان امضا و طبق همان قراردادی که آن ائمه قبل این مسئله را انجام دادند او هم بر 

 طبق همان حرکت کند و به جلو برود.
الشهدا را فقط از این دیدگاه قرار آئیم سیدکنید؟ آن وقت ما میحسین آمد این کار را کرد، توجه میامام 

لم ظلم یزید بدتر بود یا ظ .که امام مجتبی آمد صلح کرد ولی امام حسین در مقابل ظلم یزید نایستاد دهیممی
بود که اگر خر ن !خر بود بود، جاهل ی بود.نفهماالغ و  . یزید یک آدممعاویه؟ صد برابر معاویه بدتر از یزید بود

منین ایستاد و در ؤالمهای روزگار بود که آمد در قبال امیرآمد این کارها را انجام بدهد، آن معاویه از آن روباهنمی
منین و یک چیز ؤخال الم، خرید و فرماندهان را خرید و نامه اینور به آنور امام مجتبی ایستاد و آمد همه را قبال

 باز و فالن، چیزی نبود.یزید یک آدم نفهم شهوتران میمون ؛عجیبی بود
اما امام  ،معاویه اولویتش صد برابر یزید بوداین دو اولویت داشت؟ قطعا در قبال قیام در برابر کدام یک از 

 امام ،امام .امامی نیست که فقط مبارزه کند ،مامدهد؟ چون ادهد، چرا انجام نمیکار را انجام نمیعلیه السالم این 
وقتی که تقدیر بر مبارزه و جهاد است بسم اهلل، وقتی که تقدیر بر  به تقدیر الهی جامه عمل بپوشاند. است که

باید  در آنجایی که .شود اماماین می ،آنجا شمشیر در نیام باید برود و نباید بیرون بیاید ،معاهده و صلح است
مشیت  آنچه که تقدیر الهی است و ؛در آنجا بنشیند ،در آنجایی که باید سکوت کند و بنشیند ؛جنگدمی ،بجنگد

 .الهی است طبق او باید حرکت کند
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شوند که بلند می یجایکنیم. تا مطلب را جور دیگری مطرح میحاال ما  م؟یکنیکار م چه مییآیمحاال ما 
 .ودندبودند و چی ب چریکآمدند رفتند معروف بودند، کنند به این افرادی که در دنیا امام حسین را تشبیه می

شود آدم اسم اصال نمی ،امام حسین هم یک فرد مانند فالن کس بود کهخودشان،  یهایبه آن در سخنران راجع
آن در هزار و چهارصد سال پیش در  و در این زمان است این ؛این مربوط به زمان خودش بود اکه منته ،بیاورد

 .آن زمان است
اند توتواند اصال راجع به امام حسن صحبت کند، آن نمیآن نمی .دانداین فقط از امام حسین همین را می

ام سجاد جایگاهی ندارد، او فقط امام حسین منش و مرام ام ،اصال در فهمش .راجع به امام سجاد اصال حرف بزند
مام حسین در حالی که اکربال،  هیکل قض بودهچند روز و چند ساعتی  قضیه کربال و امام حسین .بیندمی نیا را در

گویید؟ فقط همان چند ساعتی که داستان کربال به وجود آمد و بعد هم ده سال امام بود چرا از آن ده سال نمی
چند ساعتی است که در کربال آن واقعه به حضرت را شهید کردند؟ یعنی همه شخصیت امام حسین فقط در آن 

کرده، داده صحبت میه سالی که گذشته با افراد ارتباط داشته، نامه میحضرت در زمان سابق، در این د ؟وجود آمد
فتار این اخالق و ر]همه[  ؛کردهکرده، ارشاد میدستگیری می ،کردهتربیت می ،گفتهمسائل شرعی و اخالقی می

شود نمودار شخصیت سید آن می ،فقط همان چند ساعتی که داستان کربال هست ،به کنار نهایا همهو صفات 
 این که امام نیست.! الشهدا و بس

جا خیلی واقعا برایم عجیب بود چطور انسان به یک همچنین ای دیدم در یکیک وقت من یک قضیه
 ،های خودشان دارند که انسان باید شهامت داشته باشدیکی از همین آقایان در نوشته .تواند برسدمطالبی می
یکی  .هاشهامت داشتند راجع به بیان حق و اینبودند افرادی که  ،بتواند مسئله را بگوید ،ب را ابراز کندبتواند مطل

آمد و بعد از  شانیا یک وقتـ  هرزعلمای اال ـ قمری( ۳۴۳۴ ـ ۳۴۳۱) شلتوتاز علمای معروف مصر شیخ 
و در کنار مذاهب  .مطرح کردمذهب شیعه را به عنوان یکی از مذاهب قابل اعتماد و قابل تبعیت صدها سال 

ه که اگر کسی ب ،امضا کردمذهب شیعه را هم به عنوان مذهب پنجم  ،اربعه حنفی وحنبلی و شافعی و مالکی
 .مذهب شیعه عمل بکند عملش صحیح است

 گوید ما یک عالم شیعه نداریماین که این شخص ایشان می دارد و تعجبتأسف ی بسیار جا کهای نکته
ابراز کرد که مذهب شیعه و یک همچنین شجاعتی  طوری که او یک همچنین شهامتی به خرج دادکه بیاید همان

یک عالم شیعه بیاید و بگوید که انسان  ؛را به عنوان یک مذهب رسمی در کنار سایر مذاهب اربعه قلمداد کرد
ایید در کنار فرم! یعنی جنابعالی می...  ای بنازم به! ماشاهلل! به به .تواند از یکی از مذاهب اربعه تبعیت کندمی

 نبهشب ش هم امشبـ خواهم شهامت به خرج دهم می بندهحاال  ؟امام صادق بنده بیایم از ابوحنیفه تبعیت کنم
خواهم به حرف شما گوش یکی خود بنده حاال کاری به بقیه نداریم، می .از امشب خیلی شجاع شوم خواهممیـ 

خب بفرمایید از کی تبعیت کنیم؟ دیگر از فردا نماز و بقیه  .خواهم خیلی دیگر شهامت به خرج بدهممی ،بدهم
ک مسائلی خالصه ی ستیهم ن کبدکه  میداراتفاقا از ابوحنیفه و اینها  ،صرفدالبته خب بعضی جاهایش می ... و
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 !هست
و بروم  ،امام صادق و امام باقر را بگذارم ،خواهم فرض کنید که بیایم و شیعه را بگذارم کنارحاال بنده می

ان شلتوت آمد در قبال حق شجاعت نش؟ آن شیخ دارد معناکنار امام صادق این  در یعنی ؟تبعیت کنم از ابوحنیفه
 امام صادق اگر قرار باشد در کنار دید حق را دید و ،در قبال حق آمد !داد، نه در قبال باطل، بنده خدا کجایی؟

 جاجایگاه امام صادق و امام باقر ک پس ،باشداگر  نهایبه ا ، یکیآن  ابوحنیفه کذایی و مالک کذایی و شافعی و
اما بنده که دنبال امام صادق و امام باقر هستم بیایم این دو تا را بگذارم کنار و فردا بیایم حرف مالک را  ؟رودمی

، بنده دیوانه نیستم؟ این طرز صحبت کردن است؟ که یک عالم شیعه سراغ نداریم بلند شود بیاید که کنمتبعیت 
 اینها چیست؟ بماند دیگر.فتاوای دانید شما می .کند تبعیتانسان از مذهب اهل تسنن  بگوید که

خالفت باشد اگر بنا باشد م ،اگر قرار باشد فتوا با فتوای امام صادق یکی باشد خب این که تبعیت نیست
ا بل را مبه جای امام صادق بگوییم که آقای احمد حن ،یعنی ما امام صادق را بگذاریم کنار ،جناب آقای محترم

از  کیدر کدام  دانمینماست که بنده بارها من  یامسئلههمان  نی. ااستحرف شما این  معنای ؛دهیمترجیح می
 عاشورا این قضیه را یک مقداریداوند توفیق بدهد در همین سیمای اگر خرا  مسئله نیالبته ا آوردم میهانوشته

 دهم.سط میتوضیح و ب
امام را از دریچه مبارزه، از دریچه برخورد، از دریچه پرخاش،  :کنیم به امامنگاه می ما فقط یک بعدی داریم

این  ،رسیم. این تفکرآن وقت به اینجاها می ؛نه امام را از دریچه خود امام، از دریچه وارد شدن در این مسائل
مسائل و قرائن و  ،خواهد ما را راهنمایی کندرساند به جایی که وقتی عالمه طهرانی میانسان را می ،نگرش

رد  سئلهمبه یک نحوی از کنار  ،هستیم شواهد را به ما نشان بدهد چون در این فضا نیستیم در یک فضای دیگر
یعنی این تفکر همین است، مسئله همین  .داریمجا قرار آنگردیم دوباره در همان محوری که در شویم برمیمی

 است.
 ؟کنیدزنید بسم اهلل چرا خودتان عمل نمیجناب آقای محترم که شما یک همچنین حرفی می ،طلب دیگرم

 از امشب از نماز شب گرفته و نماز صبح ،توانی در میان مردمحاال اگر نمی .شما بیایید آن فرد با شهامت بشوید
از خودت  .خواهم یک ماهی دنبال ابوحنیفه برومبیایید بگویید که بنده می نهایو ا هستو مسائل دیگر که بله 

اصال  .ماه دیگر دنبال شافعی و از این حرفها ؛خواهم دنبال احمد حنبل و اینها برومماه دیگر بنده می .شروع کن
ا ما باید چر ... . افتد، دو ماهافتد، دو ماه به حنبل میدو ماه به امام صادق می ،کنیمسال را تقسیم می !زنیمدور می

دور  مکتب اهل بیت انسان که ازاینها دور افتادن از مکتب اهل بیت است، وقتی  ؟ واقعا چرا؟به اینجاها برسیم
 به جای امام صادق برو یکی ازگوید بیا شود، میها وارد میشود، در این افقبیفتد در این فضاها دیگر وارد می

 عمل کن. آن مذاهب دیگر را قبول کن و به
تواند خیلی بهره بگیرد، هر کدام از این آثار و ماه محرم نزدیک است و ماهی است که واقعا انسان می

عیدش یک نوع برای انسان  .برای انسان یک خاصیت جدا دارد ،در گذشت ایام و سنین و دهور رپروردگامظاهر 
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ثیر دارد، از أاز دریچه مصیبت ما نگاه به واقعه کربال بکنیم یک نوع ت .ثیر داردأیک نوع ت شثیر دارد، مصیبتأت
واقعا ما  .ددیگر دارتأثیر الشهدا بخواهیم نگاه بکنیم آن یک جالل و عظمت و بهاء و کبریائیت مقام سید ۀدریچ

حسین  ما امام یعنی واقعا ،دهیمکنیم و به روضه امام حسین داریم گوش میه امام حسین نگاه میوقتی که داریم ب
یا  ؟کنیمکنیم و بررسی مینگاه میرفتن نوک پیکان و تیر و اینها به قلب و پیشانی آوریم در محدوده فرورا می

 گویی:میواقعا خدا رحمتت کند حافظ، چه ]زیبا[  ،اینکه نه
 1هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم  تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق

ا دارد امام حسین ر ،آیدمیهر تیری که  ،از این دیدگاه به امام حسین نگاه کنیم. قضیه کربال این است
آید بخورد شمشیرها چرا نمی ؟کنیدچرا معطل می ،گوید بیایید بابا زودتر بیاییدحضرت می .برد به آن سمتمی

و از عروج به آن عالمی که خیال و وهم و فکر و  د؟ایآید بخورد چرا من را نگه داشتهتیرها چرا نمی ؟به من
ربال و این قضایای ک تعقلش هم برای ما مستحیل است و محال است بدانیم چه مسائلی در شرف تکوین است

یعنی عرفا و اولیای الهی که خودشان  ،فهمندالب را به وجود بیاورد و این را فقط اولیای الهی میخواهد آن مطمی
 دانند که چه خبر است.در این مسیر قرار دارند آنها می

 اشوراع در ،هفده سالگی بودم در سیزده سالم بود، یکی هم، دوازده کهوقتی  یبودم یک بنده در دو واقعه
 مجرد روحآقا در  مرحوم واقعا همینی که .من دیدم نهایو در کربال و ا یاله ایحالت بزرگان و اول ،محرم امیا

را چ اینکه به نهاش این گریه درکرد، ولی مرحوم آقای حداد مثل باران گریه می .کردمفرمایند من مشاهده میمی
عیت و تام به همان فضا و موقتوجه، توجه  وال هیعنی در این گریه ابت است. تیر رفته خورده به پیشانی نبوده

بال را امام حسین کر .بعد از امامت ،کندالشهدا با این مسائل به آن عوالم دسترسی پیدا میعوالمی بوده که سید
ود، ین مبدأ و خلق ببعد از امامت به وجود آورد نه قبل از امامت یعنی در وقتی که امام بود، در وقتی که واسطه ب

عوالم وجود به اراده او بود، در یک همچنین موقعیتی امام  ۀدر وقتی که حبل اهلل المتین بود، در وقتی که هم
بن یزید آید به حر می .آورداین قضایا را به وجود می ،آوردآید و این حقایق را به وجود میالسالم می علیه

 ،فهمدهم می ، یک نوجوانماند، آخه بابا این را یک بچه پانزده سالهآدم میعجیب است إ إ دهد، ریاحی آب می
 کنند مای. االن در دنیا چه مچه مطالبی پشتش است و جلویش گرفته بشودکه اگر این قضیه بخواهد انجام بشود 

 کنند در دنیا؟کنیم؟ واقعا چه میاالن چه می
آید آب حر میاصحاب به  ایجاد کن، ین کربال راهد که بیا و ادآید به این حّر آب میاما امام حسین می

دیگر نیازی نبود  ،مردندکرد خودشان میول می حضرت یک ساعت اینها را .میرنداز تشنگی دارند می ،دهدمی
 ،مام حسینایم نگاه بکنیم آی شمشیر خورد به پیشانی یآآن وقت ما می .و تشکیالتجنگ و فالن  دیایب نکهیا به

همه  این ،آی تیر خورد به قلب امام حسین .این هم یکی ،خب این همه در دنیا شمشیر خورده به پیشانی افراد

                                           
 .حافظ وانید. 1
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 زنندگلوله می در دنیااین همه االن  را شکافت.و دل  قلب رفت ومگر به قلب حمزه در جنگ احد تیر نزدند 
بال بیند داستان کرکند میشوند، اما اینها را وقتی انسان نگاه میها تکه تکه میدر جنگ .رود در قلب و مغزمی

هایی چرا از این گوشه پرده ؟چرا ما خودمان را بیاوریم پایین؟ چرا استفاده نکنیم .یک بار دیگری رویش است
اینکه خودمان را عوض کنیم و برای  چرا ما ،، مطالب را برای ما روشن کردندتا حدودی باال زدند که بزرگان

 ُُِّل احِلنَی َتنِر الصی  ِذکندَ عِ < ، گریه بر امام حسین رحمت است در این شکی نیست ؟از آنها بهره نگیریم تغییر بدهیم
 آن که دیگر امام حسین است. 1«ةُ محَ الرَّ 

هانش چه بریزد گنااشکی ه السالم الشهدا علیای از مصیبت سیدبال پشهروایت داریم کسی که به اندازه 
خواهیم، ما امام حسین را ولی ما امام حسین را که فقط برای ریختن گناهانمان نمی شود.و چه می دشومی
ه باید ریختبله گناهان هم  .خواهیمبرای آن می ،جایی که خودش هستخواهیم دست ما را بگیرد ببرد همانمی

خواهیم که فهم ما را عوض کند، معرفت ما خواهیم، ما امام را می. ما امام را که برای این نمیشود و طاهر شویم
را عوض کند، ذهنیت ما را برگرداند، آن افقی که در آن افق هست ما را هم در آنجاها جای بدهد، توجه کردید؟ 

انسان را محروم  ،در این مسائل ظاهری و عادی خالصه کردن را ظمت و شأنع با آنمقام والیت  آنو آمدن و 
نسان را گناهان ا ،دهندکه به آن درجات و به آنها برسیم. بله در همین مراتب پایین ثوابی به آدم میکند از اینمی

 کنند و اینها در جای خودش محفوظ.چه می
ا ایام عاشور رسیدم به همین جایی که آقای حداد در ،کردمرا مطالعه می مجرد روحمن وقتی که این کتاب 

ه گاهی شبها . گکردمعرض کردم من خودم بودم در آنجا مشاهده می ،دیدمو خود من هم می بودند طورنیا
خود آقای حداد به ما در  بعد. شدیمزیارت عاشورا خوانده  بعد از نماز صبح اوال هر روز که ؛شد یا روزهامی

آمد های عزاداری بروید تماشا کنید، وقتی دسته تویریج میبا این دسته ،گفتند بلند شوید برویدروز عاشورا می
این دسته تویریج یک عنایت خاصی حضرت به اینها دارد بروید در همانجا و خودتان در  ،فرمودند برویدمی

ما را تحریک  انخودش چه خبر است. یعنی آنجا بایستید و ببینید حداقل بلند شوید بروید خواهدنمی حاالهمانجا 
 جات و اینها شرکت کنیم.کردند که بیاییم در این دستهامر می کردند و به مامی

ه امام ای که بنیزهدیدیم که ایشان اصال به فکر شمشیر و تیر و می ،دیدیم حال ایشان راکه ما میوقتی
این  ،خب مشخص است دیگر .الشهدا استحسین رفته نیست، آن اصال غرق در امام حسین است، غرق در سید

کرد از وقتی که صحبت می ؟کنیدتوجه می مشخص نباشد. این چیزی نبود که بخواهد ،فهمدکه دیگر آدم می
ارد، آن چه این چه معنا د ند، مطلبی را که با مسلم گفتند،مطلبی را که حضرت با حبیب گفت ،الشهداحالت سید

شهادت  ؟چرا حضرت در این لحظه اجازه ندادند که این برود و شهید بشود. این چه قصدی دارد و معنا دارد
به واسطه چون در آن لحظه غلبه شهادت  :فرمودندشهادت است دیگر، چرا گفتند نه بمان؟ آقای حداد می
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ودش خ ،دارند این غلبه فروکش کند، این احساسات فروکش کندش میااحساساتش پیدا شده، حضرت نگه
 آن وقت این کربال با بقیه یکی است؟ .بیاید باال

شود قضیه؟ اگر تو میطوری این ؟!ما هزاران علی اکبر دادیم هان ،ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی
کر آدم آید فببینید این کالم اولیاء الهی چقدر می! ما هزاران حبیب ابن مظاهر دادیم ،یک حبیب ابن مظاهر دادی

بر کن، نرو ص بمان ،گویند نهحضرت می کند[.به سیدالشهدا ]عوض می احساس انسان را نسبت ،گرداندرا برمی
خواهند حضرت می .شدشد؟ کم میوقع بگویند برو اما سهمش چی میتواند حضرت آن ممی .چون امام است

ق من االن رفی" :غلبه کرده احساسات ،با یک اطمینان خاطر نه غلبه احساسات ای کهآن را برسانند به همان مرتبه
ین عاشق امام حس، شودزند و کشته هم میرود و میو می "من هم بروم و بزنم ،وسجه کشته شدهعبن مسلم  ،رفته

این دو در کنار هم نتیجه بدهد،  ؛عقل هم سر جایش باشد ،خواهد عشق سر جایش باشداما امام حسین می .است
آن وقت وقتی به این کیفیت رسید  ،هم عشقش، هم حالش، هم دستورش هم رفتنش تا آن دم آخر شهم تعقل
 ؛رویتوانی بحاال دیگر می ،حاال دیگر مجاز هستی برای رفتن ،شودن این موهبت چون برای تو پیدا میحاال اال

 .امام است این تر بود، واش یک مقداری پاییناما درجه رفت جزو شهدا بوداگر زودتر می اماکنید؟ توجه می
ا در آن وسجه رعبن تواند هر کاری بکند، امام وظیفه دارد که هر کسی را دستگیری کند، آن باید مسلم امام نمی

حبیب را در موقع خاص خودش، همه را بریر را در آن موقع، موقع، هیر را در آن موقع خاص دستگیری کند، ز
ر که دآنچه  ،بی است که به دست ما رسیدهتازه اینها مطال .کند یریگستد در وقت خودش و در جای خودش

 ایاین همان چند کلمه .خبر نداریم که ما ،کردندهایی میکردند و چه صحبتحضرت چه می ،آنجا چه گذشته
 کنیم.مقاتل و این حرفها دست ما دادند و ما از روی اینها حکم می ارباب سیر و است که تواریخ و

اما وقتی  .آیدور درمیجکه خودم دیدم و برداشت داشتم  دیدم با آنچهخواندم را  مجرد روحمن وقتی که 
نیا ایشان از د .گفتم این نباید برای آقا باشد، این دو صفحه دو مطلب است ،آمدم آن صفحه بعدش را خواندم

ین در دلم بود که آیا این قلم به اسؤال طوری این همین .من نتوانستم راجع به این قضیه صحبت کنم و رفتند
لی بی خی ،نچسبید ما مکملیت این قضیه را دارد ولی ما خالصه بهخورد، گرچه صفحه دوم جنبه صفحه اول می

 ،دتوانستند بگویند یعنی آن صعودی که کرده بودننمی یزیچ کی دررسد که مرحوم آقا به نظر می .رودربایستی
ایینی و بعد شروع کردند به سر پ ،در این قضیه پیدا شدای برای بیان آن مطلب یک وقفه عروجی که کرده بودند

گفتی " ،انتا اینکه ما بعد از یک مدتی با یک بنده خدایی برخورد کردیم در ضمن صحبت دیدم آه .و سرازیری
 ،نوشتید ینجاکه شما امطلبی که آقا این  نده خدایی آمده گفتهمعلوم شد یک ب ."گفتی این شبهه ما را برطرف کردی
 ادبرای سایر افر هم که مسئلهاین  راجع بهشما خوب است که یک مقداری  ،خب برای افراد قابل هضم نیست

ما سؤال ن ، ای، گفتم پس قضیه روشن شد...  و ایشان آمدند این توضیح را .توضیح بدهید ،قابل قبول باشد
یرند این واقعه کمک بگما بنویسند، آمدند ما را باال ببرند از  این بزرگان نیامدند مقتل برای پاسخش داده شد.

 .دارند باال بروندکه سایر افراد در آن افق قرار و از آنچه  ،دست ما را بگیرند برای اینکه



 16  222مجلس  /شرح حديث عنوان بصري

 

ر روضه کید داشتند بأدادند، اوال خیلی تراجع به قضایای کربال و مصائب و اینها دستوراتی میمرحوم آقا 
 ،ستدر روضه بین الطلوعین هست در سایر مواقع نیودند فیوضاتی که در بین الطلوعین و فرمو می بین الطلوعین

بله  .ودشدر بین الطلوعین است که آن فیوضات برای انسان حاصل می ؛کم است نه اینکه به هیچ وجه نیست
بیشتر باشد ولی آنچه را که در بین الطلوعین برای انسان  زنیو سینه داد و بیدادبعدازظهر  ،ممکن است شب

 آن مدنظر است. اشثیر عمقیأمقی دیگری دارد. این تثیر ُعأآن یک ت ،شودحاصل می
ه حاال یک وقتی ک .زیارت امام رضا فرمودند همیشه بین الطلوعین برو به زیارت امام رضا مثال راجع به

ی ول .باید برود زیارتهر وقتی که مجال بود  کند، خب نهرود و زیارت میانسان فرصت ندارد دو سه روز می
 .در شب آن اثر نیستبه نحو متعارف ایشان فرمودند زیارت امام رضا در بین الطلوعین اثر دیگری دارد، که 

برای همین  ،اصال رزق آن روز انسان در بین الطلوعین است فرمودند کهمرحوم آقای حداد هم میهمینطور 
ور از منظ .شودشود و یا کم میکه انسان نباید در بین الطلوعین خواب باشد چون آن رزق قطع می فرمودندمی

رزق آب و نان نیست، منظور همان فیوضات و آن حقایق وجودی است که بر قلب انسان در آن روز باید بیاید. 
 رزق معنوی است، رزق علمی است. ،این رزق

ای صبح جمعه ای، یا مثالفرمودند که خوب است که افراد گاهی اوقات مثال شب جمعهمیحتی ایشان 
یدالشهدا توسل به س کردند، همهکید میأالشهدا بزرگان خیلی تروی روضه سید .در منزلشان روضه داشته باشند

خودشان  هایمطالبی هم در کتب خودشان یا در سخنرانیدانستند، و کلید برای فتح باب مسائل خودشان میرا 
 ،شمحل کارش، منزل ،فرمودند خوب است در منازل یا هر جایی که انسان هستدر این زمینه نقل کردند. لذا می

با وجود خودشان احساس  این مطلب راکه افراد دفترش، مطبش، بردارد یک سیاهی بزند به عنوان عزاداری 
دفعه یک ب نیست که انسان کف و وسط و باال و پایین را همه راوالبته زیاد سیاهی زدن هم خیلی مطل .کنند
همینطور  و .خوب است و به حّدش اندازه به هر چیزیدر آن حدی که متعارف هست،  هنش بکند، پوسیاه
بردارند  و فرمودند که رفقا وقتی که در ماه محرم و صفر هست خودشان شیرینی و آجیل و اینها نداشته باشندمی

گز و سوهان و آجیل و اینها نباشد، میوه ببرند  ،جات و امثال ذلکهدیه از شیرینی ،برندای که برای هم میو هدیه
 ایام را نگه دارند و این فرهنگ را اشاعه بدهند و به سایر موارد.حرمت این ، اما دیگرچیزی  اشکال ندارد یا مثال

 الم،الس علیه یا امام جواد یادم است یک وقتی یکی از افراد آمده بود در روز شهادت امام هادی علیه السالم
اندرونی ایشان به من فرمودند برو گز را به ایشان برگردان و به ایشان بگو که اگر  در .برای ایشان گز آورده بود

یک مطلب دیگری فرمودند که حاال بنده و  ؟ یبردیم افراد نیا یبرا یداشترفت هم گز برمیپدرت از دنیا می
و  است که خود اولیاء الهی مسائلیاینها خیلی برخورد تندی بود.  ،گویم و خالصه برخورد تندی بودآن را نمی

 .و نظر داشتنددقت  بزرگان نسبت به این مطالب
 یلیخانسان باید در این یکی دو ماه رعایت این مسائل را بکند این است که از جمله مطالب دیگری که 

یا  ،دو مجلس ،انسان یک مجلس مثمر ثمری نیست. مسئلهخیلی  آدم هی از این مجلس به آن مجلس برود این
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هی در مجالس شرکت کردن تصور نکنید  []برود خوب است. در شب یا مثال بین الطلوعین اگر هست و اینها
آید، و نه این کم کم به صورت عادت برای انسان درمی برید،می فیض بیشتری ،چه بیشتر شرکت کردیدکه هر

 .آن عادتش خوب نیست
اند بهره تا بتو ،گونه مجالس شرکت کنددر اینانسان باید همیشه با یک ذهن باز و با یک انبساط خاطر 

نیدن کند خودش را به صرف شگونه مجالس شرکت میخوب است که سالک وقتی که در این .ببرد و فایده ببرد
 .این مطالب دلخوش ندارد بلکه خود را در آن فضا قرار بدهد، در آن فضا، در آن وضعیت و در آن موقعیت

ر ما یامرزد که احیای ذکرا ب کسی کید داشتند بر اینکه خدا پدر و مادر آنأاین مجالس که این همه ائمه تباالخره 
طور طور شد و علی اکبر اینقدر که امام حسین را کشتند، کربال ایناین احیای ذکر چیست؟ همین ،کندرا می

انسان خودش را در آن فضا و موقعیت قرار بدهد، فرض  .اینکه نشد خب ،طورآن است و حضرت علی اصغر
گوید و چه عکس العملی نشان پاسخی می چهدر قبال درخواست امام  کند،یم چهکند که االن عاشوراست، 

 همین االن،  هست دیگر قضیه به همین کیفیت. همانجا بسم اهلل، دیایهمان را ب .دهدمی
گری مسائل دیالبته ثیر دیگری دارد و أتگذارد در حال و هوای انسان، این یک اثر دیگری در انسان میاین 

تی مسائلی را که بایس ،دانندروحانی و فضال این مطالب را میدوستان اعزه، اخوه  خودشان بههم هست که مربوط 
الشهدا یدآن مکتب س .ق بودند آنها را بیایند بگویندیقی را که ائمه به دنبال آن حقایآن حقا .مطرح کنند به افراد

 فاق افتادهاتحاال گرچه تعبیرهایی که  ای لذا از عبارات ...بیاید وخیلی در مقام منیع و رفیعی قرار دارد که انسان 
بیان مقاتل  و تعبیرهایی که درکیفیت است باشد انسان پرهیز کندممکن ثقیلی یک بیان بیانش برای افراد ولی 

 .أن امام باشداصطالحاتی باشد که در شبرد اصطالحاتی که به کار می .کند تعبیرهای سنگینی باشد، متین باشدمی
مسجد قائم و امثال ذلک روضه که  در، مرحوم آقا بودم مدتی که در محضر بزرگان بنده خودم در تمام

. هد بشودکه مطرح بخوا نیست اصال شایستهیک تعبیرهایی که  .نشنیدم خواندند هیچ وقت از این تعبیرهامی
مردم در همان حال و هوا قرار  ؛کندنیازی به اینها نیست، انسان همین مقاتل را بخواند خودش کفایت می

و  ،دفرمودند که مطالعه باید شومل داشته باشند و ایشان هم خودشان میألذا افراد برای بیان مطالب ت .گیرندیم
حنه گیرد در همان صقرار میکند. در همان صحنه روضه به کیفیتی باشد که انگار آن صحنه را انسان احساس می

 .شودواقع می
عاشورا و دهه محرم بسیار موقع و شأن خاص و جایگاه خاصی دارد و انسان باید از  مسئلهحال کلیعل

مند لسالم بهرهالشهدا علیه احداکثر استفاده را بکند و از فیوضات سید ،این موقعیتی که خداوند برایش پیش آورده
 .بشود

چه بهتر نسبت به آن معارفی که این اولیاء الهی توفیق شاهلل امیدواریم که خداوند متعال توفیق ادراک هران
 د.شاهلل قرار بدهها پایدار و پابرجا انو ما را در راه همان خداوند نصیب کند برای اصول به این معارف را داشتند

 محمد آل و محمد یعل صل اللهم


