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 الرجیم أعوذباهلل من الشیطان
 الرحیم بسم اهلل الرمحن

 القاسم حمّمد أیب اهلل عل سّیدنا و نبّینا و صّل 
 أمجعنی الّطاهرین و اللعنة عل أعدائهم الّطّیبنی و عل آله

ا الَلَواتِي َمعح َواِحَدًة! َو  ِف  َو َأمَّ ح َتسح ا ََل ً : إنح ُقلحَت َعْشح ا َفُقلح ً َت َعْشح ِم: َفَمنح َقاَل َلَك: إنح ُقلحَت َواِحَدًة َسِمعح لح ِ اْلح
ِفَرِل َمنح  َأُل اهلَل َأنح َیغح َأُل َأنح یَ َشَتَمَك َفُقلح َلُه: إنح ُكنحَت َصاِدًقا فِیََم َتُقوُل َفَأسح ِفَر ؛ َو إنح ُكنحَت َكاِذًبا فِیََم َتُقوُل َفاهلَل َأسح غح

َنَي َعآءِ  َلَك َو َمنح َوَعَدَك بِاْلح ُه بِالنَِّصیَحِة َو الرَّ   َفِعدح
باید به تو بگویم این است که اگر شخصی به تو بگوید  درباره حلمآنچه که  :فرمایندامام علیه السالم می

کند به می متشنوی و کسی که تو را ششنوی، تو بگو اگر ده تا گفتی یکی هم نمیاگر به من یکی گفتی ده تا می
گویی و اگر در آنچه را که می خواهم از من درگذردگویی صادق هستی از خدا میاو بگو که اگر در آنچه که می

خواهم از تو درگذرد و کسی که تو را وعده بدهد به درشتی تو او را وعده بده به نصیحت هستی از خدا میکاذب 
 و مرافقت و رعایت.

  ند.شروع ک از کدام یک از این فقراتشو داند از کجا این کلمات امام علیه السالم واقعا انسان نمیدر خب 
کردم اگر این مطالب و این سخنانی که االن مشغول صحبت و از رفقا بودیم عرض می نفرچند  دیروز خدمت

بیانش هستیم واقعا کسی بخواهد اینها را رعایت کند، البته مشکل است، این قضیه جزو مطالب آسان نیست چون 
تواند انسان ناگوار است که بکند و برای خیلی از اوقات این مطالب در ارتباط با شخصیت انسان تحقق پیدا می

 تحمل یک همچنین مسائلی را بکند و دم فرو نیاورد. سخت است. 
ان با هشتاد درصد راه را انس ،توانیم بگوییم هفتادای است که میاش یک نتیجهولی علی کل حال نتیجه

د لب به اینها برخوریعنی اینها یک مسائل حیاتی است که انسان در طی مراحل و مطا .کنداین مسائل طی می
 ما هم گرفتار هستیم یا خواهیم بود، این یک مطلبی است که هست تا وقتی انسان در این دنیا هسته کند و هممی

و با این اجتماع سروکار دارد و با افراد سروکار دارد، و با آنها در داد و ستد هست، در صحبت هست، در رفت 
فراد در یک مرتبه از سعه و فرهنگ و ادب و تربیت و رعایت موازین و آمد  هست، این مطالب هم هست، همه ا

نکه خب دهند و چه بسا ایمتفاوت هستند. و براساس آن تفاوت نسبت به قضایا عکس العمل نشان می ،نیستند
 عکس العمل خطا باشد، اشتباه باشد.   ،این عکس العمل
ه گوش گفته بود، و بعد این قضیه ب راجع به یک موردی (چندی پیش بود)یک مطلبی  ،یک نفر ،یک وقتی

ن گویم اعتنا نکنیم به ایای هست و من میاین و آن رسیده بود و آن فرد خالصه آمد و گفت یک همچنین مسئله
نی یک یع .اصل صحت ندارد، اصال از اصلاول و از کند، گفتم آقا این قضیه از شیوع پیدا می]وگرنه[  ،مسئله
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 هیچ دخلی برای انسان در آن قضیه نیست بر هک مطلبی را که اصال صحت ندارد و من جمیع الوجوی ی،فرد

 حاال کی؟ افرادی که خب اینها سالیان ...آیداساس یک تصوری می اساس یک توهمی، بر بر ،ایاساس یک شبهه
ین خب پس چی شد؟ ا ،کردند هایشان استفادهاز صحبت ،ند، از آنها استفاده کردنداهسال در خدمت بزرگان بود

های خصوصی، این که ما ها، این مالقاتاین وقت گرفتن ،استفاده از بزرگان چی شد؟ این رفت و آمدها
ستفاده کردند و انشستند و صحبت میبردیم، میکردیم، برایشان چایی و میوه میخودمان مشاهده می و دیدیممی
 ،ین مطالب در انسان تاثیر بگذارد؟ این ارتباط با بزرگان نباید در انسانکردند خب باالخره چی شد؟ آیا نباید امی

در فرهنگ انسان، در برداشت انسان، در بصیرت انسان، در نگرش انسان، آیا نباید موثر باشد؟ طبعا باید باشد 
شود این از میدیگر، پس انسان باید به خودش بیاید، متوجه بشود، این مطلب که االن دارد به این کیفیت نقل 

 ...آید این را به عنوان یک مطلب صحیححاال انسان می .اساس غلط است
مسائلی که  ،دشومی گفتهافتد، مطالبی که االن میافتاده و افتد، برای همه ما اتفاق خیلی برای ما اتفاق می

ور گوید چشمت اینطیدر بین مردم هست، قضایایی که در بین مردم ساری و جاری است، این به آن یک چیزی م
دانم گوید نمیگوید فالن حرف را زدی، آن میگوید آنجایت این طور است، آن میاست، آن به این یک چیزی می

گیرد و بعد این قضیه موجب چه ت میأآن را گفتی، و تمام اینها براساس توهمات و یک توهم و یک تخیل نش
گوید این هم در مقابلش خره وقتی آن مطلب را به این میچون باال ،شودهایی میشود؟ موجب یک پیامدمی

دهد و یک خورد آن یک عکس العمل نشان میاین عکس العمل این به گوش او میو دهد عکس العمل نشان می
ای که شما بیندازید در یک حوض کم کم کم، کند و یک شعاعی و این شعاع مثل آن قطرهسیکل مهیبی ایجاد می

چیزی  که در واقع اصلشگیرد میرا  یکند و خیلی مواردکند و گسترش پیدا میره توسعه پیدا میاین شعاع و دای
 !شودل میبه یک کوه تبدی ،شودنبوده هیچ بوده، قابل توجه نبوده، کاهی بوده، این کاه تبدیل به یک کوهی می

رفقای آن از پشت آن داده،  یک جوابو آن پاسخ به گوش این رسیده  ،او پاسخ دادهو چرا؟ چون این گفته 
اال ح !هاییشود و چه کدورتآنها آمدند و ِد بیا و درستش کن، حاال قضیه تبدیل به یک معضل می و درآمدند

فعال ما در آن اثرات منفی که روی نفس خود انسان هست قرار شد که ما  ،کنیماینها را همه را بعدا عرض می
آورد و در این مسئله راجع به اثراتی که در اجتماع این مطلب به وجود میبه پرداختن مطالبی عرض کنیم بعد از 

ان خب همه الحمدهلل رفقا و دوست]صحبت می کنیم[ تا حدودی آورد راجع به آن بین افراد این قضیه به وجود می
 نسبت به مطالب وارد هستند و اطالع دارند.

در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد یک نکته مهم و اساسی در این قضیه که از این نکته ما غافل 
رمایند اینها فمیبه عنوان بصری های امام صادق علیه السالم که کنیم این عبارتهستیم این است که ما تصور می

رض به انسان یک مطلبی را بگوید ف گردد به یک آثار منفی بر اثر عدم توجه به این مطالب، اگر کسیهمه برمی
وید تو اگر ده بگ و گویند که نه جوابش را ندهدشنوی، حضرت میبکنید که بگوید که اگر یکی بگویی ده تا می

 بندیم و کاری به کارت نداریم و بگویی ما لب فرو میهم تا 
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 1 پوشبرای رویو خر را همی راند خموش         در رخت خندد داند 

م تای است، یا اینکه کسی که انسان را شحرف متین و بلندمرتبه ، بسیارخب این حرف "گذریممی"ی یعن
ی صحیح باشد گویانسان توجهی نکند، و باید اینطور در پاسخ بگوید که اگر این مطالبی که می ،بدهد نامدش ،کند

خواهم که از تو بگذرد غلط باشد از خدا میگویی میاگر اینکه و خواهم که خدا از من بگذرد خب من از خدا می
آن مطلب دیگری که و یا  .قاعدتا هم انسان باید همین کار را انجام بدهدو واقعا و این خب چیزی است که 

 دتهدیرا تو کسی که تو را وعده بدهد فالن کار را خواهم کرد، با تو چنان برخوردی خواهم کرد،  :فرمایندمی
روی شما بسته  ما به ببگوید که اگر مطلبی دارید بیایید صحبت کنیم، مسئله باز بشود، دراو به انسان  ،بکند

ابل حل تشریف بیاورید صحبت بکنیم، مسئله اگر ق ،نیست، شما هر وقتی که بخواهید بیایید منزل خودتان است
 روش ،ر این مطلب واقعا صحیح است و چقدر این روشاست حل بشود و انسان راهش را پیدا بکند، خب چقد

حاال البته خب اگر خداوند توفیق بدهد راجع به  این مطالب  ،ای است که انسان این روش را انجام بدهدپسندیده
 فشرده عرض خواهد شد.بصورت هایی و فقرات در آینده صحبت

و بسیار این قضیه در راه انسان تاثیر دارد  آنچه را که نسبت به این فقرات مهم است و اهمیت حیاتی دارد
یعنی  ؟متوجه خود ما خواهد شد یا نهاینها در وهله اول باید ببینیم و در نفس انسان اثرگذار است این است که 

 کنیمحاال ما کاری به اجتماع نداریم، اصال فرض می ؟رعایت این مسئله چه اثر مثبتی در خود ما داردو این قضیه 
ر نقش چقدکه کسی نیست، خود ما فی حد نفسه در این مطالب کنیم کسی در اجتماع نیست، اصال فرض می

و تاثیر سلوکی در نفس به واسطه رعایت  ؟و چقدر اینها در خود ما تاثیرگذار هست ؟داریم؟ چقدر نقش داریم
 . تر استمهمیگر از تاثیرها و مسائل دقضیه این مطالب چه حد است؟ این 

و مسئله این است که به طور کلی آنچه را که اصل و اساس و محور برای حرکت به سوی خداست عبارت 
است از حرکت به سوی توحید، حرکت به سوی حق، حرکت به سوی آزادی و حّریت، حرکت به سوی وحدت، 

و عشق، حرکت به سوی صفا و صمیمیت و بهاء و نور این عبارت است از مسیر توحید  حرکت به سوی محبت
یعنی عمود خیمه در این وادی عبارت است از این است، این معیار  و سلوکی که انسان باید این راه را طی کند.

، نیت، از ظلمتنانیت، از نفسااست از حرکت از امسئله، شاخص انسان در حرکت به سوی پروردگار عبارت 
سان ، یعنی انهمین است معنایش، ، خروج از ظلمت به نورالنور ایل الظلَمتمن  خیرجوهنم که در آیه شریفه دارد

 ،نانیات خارج بشود، حرکت کند به سوی آن صفا و صمیمیت و سلب اعتبار و رفع توهمات و رفع تخیالتا از
محوری، و همه را یکسان  نوعمحوری و هم خارج بشود و حرکت کند به سوی کلی از خودگرایی و خودمحوری

فرمودند این جمله از ایشان برای دوستانی که ایشان را مالقات کردند دیدن، همانطوری که مرحوم آقا بارها می
های یک شانه هستیم، دندانهکه همه ما به میزان گفتند همیشه میشنیدند که[ میبودند ]و در مجالس و اینها 

                                           
 مثنوی معنوی، دفتر اول -1
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گفتند، یعنی خودشان را واقعا نسبت به آن رفیق و نسبت و این مطلب را از روی تعارف نمی های یک شانه!دندانه

دیدند، البته آن مسئولیت تربیت و لوازمی که برای این قضیه هست سر جای به افراد دیگر در همین مرتبه می
لحاظ قدر و اندازه و موقعیتی که انسان باید در پیشگاه پروردگار در ارتباط با ولی از  ،خودش محفوظ باید باشد

دوستان خودش و در ارتباط با همنوع خودش، در ارتباط با هم مسیر خودش، در ارتباط با سائر افراد داشته باشد 
روع وقتی شانه ش هایش یکسان است، هیچ تفاوتی ندارد،های یک شانه، ببینید شانه دندانهاین است، دندانه

 آید پایین و اینشود میهای کوتاه شروع میاز دندانه (بوداینطور دانم سابق که حاال نمی)ها شود این شانهمی
 ، این خیلی برای انسان عبرتشانه رسد به سرشود تا میشود و بعد کم کم دوباره کوتاه میها بزرگ میدندانه

شود یک سانت آید میاش یکی یک سانت است، یک خرده میهمه در یک سطح هستند، آن اندازهاست، ولی 
ود اینها شتر حتی چهار سانت هم میآید پایینشود سه سانت، یک خرده میتر میآید پایینو نیم، یک خرده می

نیم سانت، ولی همه در  رسد دوباره آن سرش یک سانت یادو سانت تا می ،گردد سه سانت و نیمدوباره برمی
این یعنی چی؟ یعنی هر کسی در اینجاست اگر پانزده ساله باشد، اگر بیست ساله باشد،  ،یک سطح قرار دارند

اگر جوان باشد، اگر عالم باشد اگر جاهل باشد، آن علمش در مراتب مختلف  ،اگر سی ساله باشد، اگر پیر باشد
اشته دشاگرد باشد، پزشک باشد یا مهندس باشد، یا اینکه فرض کنید که یک شغل دیگری  یا ، استاد باشدباشد

خود شخص ممکن است سی سال باشد  ،شوند یک اندازه، بلهآیند میباشد، همه آنها وقتی که در این مسیر می
ش یک حد ارتباط و سنج شود، درآن یکی پانزده سال، اما در یک اندازه ارتباط با پروردگار برای او سنجیده می

 شود باید پانزده سال از سنششود نه بیشتر. پانزده ساله هیچ وقت سی سال نمیو ارزش برای او قرار داده می
ش است ولی ارتباطش با خدا چطور؟ آن ارتباط ه، پانزده سالبشودسی ساله تا آمپول زد  او شود که بهبگذرد، نمی

رگ ی که آن روز اول آمده خدمت یک بزکس توانی بگویی آنتوانی؟ شما میا میتوانی تعیین کنی؟ شمرا شما می
 مقام چیست؟ مقام یعنی دارد؟ قدمتی است که فرض کنید ده سال در اینجا کس تر از آنخیلی مقامش پایین

ام فقر است، هر تواند داشته باشد؟ مقامی که در اینجا هست مقام مقچی؟ اصال مقام در اینجا چه جایگاهی می
د این ی را نبای ،نه نازمان در این مکتب، نیازمان، ی اضافه دارد ،وقت ما دیدیم فقرمان و نیازمان به این مکتب

ای که این ی را شما از همان لحظهی حذف نشود، اگر حذف بشود کار ما درآمده.  !ها هیچ وقت یادمان برود
 رو و برگرد. بنیاز حذف کردید بدانید سقوط کردید بی

رسد که آن یاء رود و به آخر میجورش را دیدیم، آن کسی میمسائلی دیدیم، همه ،ما چیزهایی دیدیم
نستعلیق قشنگ، نه ی  خط،نیاز را همیشه با خودش دارد، همیشه همراه خودش دارد، ی پررنگ، ی خوش

 !خورد، آن ی، یک وقت آن ی نازک نشودمیبه درد  اءآن ی ،های درشتقلم ،با خط درشت قلمی  ،کوچولو
وچولو ک ،بعد بشود یک خودنویس بعد هم حاال آن خودنویس هم کوچولوقلم درشت بشود قلم باریک و  مثال

 شودنیاز میو شود بعدا کم کم هم حذف مییاء آن  !ها شودو کم کم، اگر انسان متوجه نشود کم کم اینجوری می
و  دیدم در راه. و من این را می..یک فاتحه بخوانید و با سه تا قل هو اهلل چون دیگر کار ،ناز، تمام شد. فاتحه
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 دیدم. همیشه می ،دیدمدیدم، همیشه میدیدم، حالت نیاز را میروش بزرگان می

اهلل علیه واقعا این جنبه نیاز را هم  نسبت به اساتید مرحوم آقا رضوانرا همیشه این وضعیت و موقعیت 
ما  استادفرمودند استاد ما آقای حداد، ، میکردماحساس می در مقام بیان تا زمان آخری که ایشان از دنیا رفتند

ستاد ما . استاد ما ایشان بودند، ابودم شاهد نسبت به این مطالبآقای حداد، تا زمانی که ایشان از دنیا رفتند، بنده 
 فرمایید؟عالمه طباطبایی بودند، استاد ما اینها... توجه می

و این حالت حالتی بود که خب االن برای ما این مسائل همه به عنوان تأسی به آن مبانی و به آن روش و 
گفتند که ما همه ایشان همیشه می .بدهیم را مدنظر قراراینها همه سیره االن برای ما پایدار است، و ما باید 

  .های یک شانه هستیمدندانه
وم من صف دوم و س بود و در منزلنماز مغرب و عشا  ،یک نفر آمده بود پیش ایشان بنده هم نشسته بودم

ایشان  (لیود و یک مسائیک مطالبی ب)بودم، و رفته بود گفته بود که آقا ایراد من کجاست؟ مشکل من کجاست؟ 
های هروقت شما خودتان را با دیگران در یک سطح از دندانه (حاال با یک تغییر کوچک ،با این بیان)فرموده بودند 

جا خب اینها از ک .صدایشان تا دو سه تا صف هم رفت، یواش هم صحبت نکردند !شانه دیدید آن موقع بیایید
حساب گویند این مراقبه بیای که میشود که انسان این مراقبهشود؟ از عدم توجه، از عدم توجه پیدا میپیدا می

نند و شیره کبزنند و سر آدم را گرم  یحرفیک خواهند کنند نمینیست، این همه بزرگان نسبت به مراقبه تاکید می
آید، دانند پانزده سال دیگر چه بالیی به سرت میگویند، خب میدارند میفهمند که بمالند، خب یک چیزی می

 .آید از االن جلویش را بگیردانند ده سال دیگر چه بالیی سرت میمی
  1چو پر شد نشاید گذشتن به پیل            یلبچشمه شاید گرفتن به سر

جلویش را بگیر، از االن مراقبه داشته باش، از االن پاتک بزن، از االن به آنچه را که داری  گویداز االن می
ا شش ماه پیش فرق کردیم یا بفهمیم فهمیم، میفهمیم وضعیت خودمان را میخودمان می ،کنیاحساس می

 ؟دهیماالن چه نشان می و دادیممیقبال چه عکس العملی نشان  ،با این پدیده ،نکردیم، در ارتباط با این قضیه
 .تواندشخصی می ، هرگذاشته جا ما برای خدا ،فهمیممی

افتد کردیم؟ ولی امسال اتفاق میافتاد ما چه میهمین قضیه، همین پدیده، اگر پارسال اتفاق می ،این مسئله 
زی خیالش هستیم، ها! یک چیای امسال خیلی راحت هستیم، بییک مسئله به سبتاگر دیدیم ن ؟کنیمچه می

الن به من ف !ای نابکار :اما  اگر دیدیم نه ،دادهرا شده، خدا را شکر کنیم، حمد کنیم، پروردگار آمده این توفیق 
 تلفن که چه عرض کنم چیه اینها اسمش از این موبایل ...داریمتلفن را برمی !صبر کن !فالن شده ؟گفته

کنیم اس ام اس به این و به آن و فالن و این کرده و آن کرده، این به داریم و شروع میبرمیاینقدریها، از این را 
مان را به آس ؟کنی باباکار داری میچ ...شلوغ و پلوغ وبه هم بریز و  !آن به من آن را گفته، به به ،من آن را گفته

                                           
 اول باب ،یسعد گلستان -1
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 حاال چی بهت گفته؟  ،که گفتهحاال یک چیزی بهت گفته  !زمین دوختی

نانیت هست، الزمه عبور انسان از اشود که آن حرکتی که الزمه عبور نفس از باعث می خب این مطالب
سان انشود بلکه حرکت بر عکس برای و اعتبارات و عالم تخیالت هست آن حرکت نه تنها متوقف می یهو

همه  آید ورود. و این میکند و انسان  جلو مییعنی به جهت متقابل انسان حرکت می !شود، به عکسحاصل می
 .ریزدمیبه هم ، همه چیز را ریزدمی چیز را به هم

، مالئکه همیشه در سکون فرماینداهلل علیه و آله و سلم هست که می یک روایت از رسول خدا صلی
شیاطین همیشه در حرکت هستند و در دست و پا زدن و شلوغ کردن و سر و صدا و در آرامش هستند هستند، 

، حرکت مالئکه در سکون است، حرکت مالئکه در آرامش است، هر چه انسان به عالم تجرد و عالم مالئکه کردن
لومتر سه کی ، مثالرسدآدم خسته وقتی  که از راه می کند.می کوننزدیکتر بشود احساس یک نوع آرامش و س

رسد ا میکند یمنزل را باز می بدرو منزلش رسد به روی کرده، وقتی که میروی کرده، چهار کیلومتر پیادهپیاده
ن، به این گویند عالم سکوآهان، این را می ،دهدنشیند یک جا تکیه میرود میمنزل رفیقش، همین که می

یا اگر هم یک متکایی باشد دراز بکشد که چه بدهد آرامش، آخیش! تکیه به یک چیزی  ،گویند عالم سکونمی
ویند گخوابد یک لیوان آب هم برایمان بیاور و خالصه بخوریم و این حا ل را میبهتر، بله همچنین قشنگ می

و زمین و داد و بیداد کردن و شلوغ کردن و گرد و . حالت مخالفش حالت پریدن باال حالت سکون و آرامش
 .تشویش و اضطراب گویند حالتاین را می ...خاک کردن و

نفس به سمت عالم مالئکه حرکت کند، به سمت عالم وحدت و  همالئکه در حالت سکون هستند، هر چ
 .هددسوال نکردید جواب نمی او زند، تا ازخیلی حرف نمی .بینیدتجرد حرکت کند شما این آثار را در آن می

ت خب خیلی محب ،کردیماین مرحوم عالمه طباطبایی رضوان اهلل علیه خدا رحمتشان کند ما ایشان را دعوت می
کردیم منزل تشریف خیلی اوقات دعوت می را کردیم و هم ایشاندر مجالسشان شرکت می هم ماداشتند و 

نطور زدیم ایشان همیمیحاال یا همینطوری یا مثال برای نهار و شامی و چیزی، تا وقتی با ایشان حرف ن ،آوردندیم
صحبت  به کردندکردیم شروع میشان سوال میای بله وقتی که از .بودش سرش پایین اه، همبودسرش پایین 

 کردند به اندازه آن میزان معین و مشخصکردن آن هم به اختصار نه خیلی با توضیح و اینها، به اختصار شروع می
جمله  یک میشهشود دوباره سرشان را بیندازند پایین، هدنبال این بودند که کی پاسخ تمام می هشیانگار هم

ک توضیح ی خب این بنده خدا دوباره ،کردیمچموشی می ،ضیح بدهیدگفتیم که آقا بیشتر تواگر می ،گفتندمی
 کنید؟به دنبال آرامش بود ایشان، به دنبال سکون بود، حرف نزند، در خود باشد، توجه می هشیدیگری، انگار هم

، از ودشافراد در حرکتشان به سمت توحید و به سمت تجرد کم کم کم کم از سخن گفتنشان کم می
که خب به جای خود، اگر به فکر بیفتند که بروند خانه این های ضروری شود نه حاال فعالیتشان کم میفعالیت

د، فکرشان کننکار بکنند، همیشه سر جایشان هستند صحبت کمتر می هو خانه آن، اینجا بروند و آنجا بروند و چ
ن گذرد به مکنند االن در آنجا چه میه اموری که ضرورت ندارد فکر نمیبرند، بطرف و آن طرف می را کمتر این
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 ...ما اینطوری هستیم، سرمان را اینقدر ؟یداهدید ...گویدمی هچه مربوط است، فالنی دارد با فالنی آن گوشه چ

تمام اینها در نفس تاثیر ها،  به ما چه مربوط است؟ و اینها همه موثر است ؟زندکار داری دارد حرف میبابا چ
گوید یدارد م هدارد، تمام این اعمال در حرکت انسان در نفس انسان، همین که شما ببینید فالنی به فالنی االن چ

؟ به شما چه ربطی دارد فالن گویندمی هاین سم است، به شما چه ربطی دارد دارند به هم چ ،برای شما ضرر دارد
گویند آقا می او به ،دهدچه ربطی دارد؟ فالن معامله را دارد با او انجام می ؟کندکس دارد فالن کار را با آن می

 وت داند، از شما سوال کردند؟ شما ولّی او هستید؟ وکیل او هستید؟ مالئکه ازخودش می ؟چرا ...ها و نکنی
شما  ؟فالن وصلت، به صالح است یا نیست ،گر آمدند پیش شما سوال کردند آقا فالن قضیهبله ا ؟پرسندمی
ا دخترت آقا نروی ی ،آقا نگیری :گوییمی هند برای چاهولی وقتی سوال نکرد .به این دلیل نهگویید یا بله یا می

 به شما چه ربطی دارد؟  ...را  ندهی و پسرت را ندهی
ی گویکه می آن اضطراب و آن تشویش پیش آمد، یا همین ،گویی خراب شد، در دلمیروی و که می همین

بیفتد، به  خواهد اتفاقمی یاالن در فالن قضیه و فالن مطلب من بروم تحقیق کنم تفحص کنم، ببینم چه مطلب
ی خوره میخوری یا سمی کاین شروع کرد کار کردن، مثل دارویی که می ،محض اینکه این تصور در شما آمد

کند، قلب را از کبد را خراب می ،کندزند اینجا را خراب میمی و راه افتادنبه کند رود در معده شروع میتا می
فقط  ،شودشود، وقتی یک توهمی پیدا میاندازد، این هم همینطور، وقتی یک تخیلی برای انسان پیدا میکار می

کند، ایستد و کار میمی و بندددر اتاق را هم می شود،می ا قشنگ مهمانرود آنجاین نیست که بیاید و برود، می
خورد،  این خورد، این ذهن را میخورد، هی میکند؟ هی این نفس را میار میکچ .کند به کار کردنشروع می

اف نباشد نماز بخواند، تا ص تواندتواند در قبال خدا بایستد، نمیذهن که باید صاف باشد، تا صاف نباشد که نمی
کند این صفا را به هم زدن، صفا را تبدیل به کدورت کردن، در تواند نیت صدق از او سر بزند، شروع میکه نمی

کند خالقیت از خودش دل آشوب ایجاد کردن، خیاالت را برانگیختن، توهمات را ایجاد کردن، شروع می
بینید نیم ساعت گذشت یک کند، یک دفعه شما میند خراب میکدهد و آن را خراب میهمینطوری بروز می

دفعه شخص نسبت به فالن کس چه حال بدی پیدا کرد، این که خب نیم ساعت قبل نبود،  این رفته این داخل 
 کند هی کار کردن هی کار کردن.نشیند، شروع مینمیشروع کرده هی کار کردن آرام که 

 و شودشود، قطع میدر اینجا ابتر می به سمت محبتو نانیت به سمت صفا الذا این مطلب که حرکت از 
نها مطالبی را  که در آ ،کنیدلذا شما این دستورات بزرگان را وقتی که مشاهده می .شودحرکت در ضد شروع می

مه کند، هکنید که حرکت به آن سمت است، مبانی همه به آن سمت حرکت میمشاهده میرا همه آنها  ،بینیدمی
کند، یک مدتی شما پیش یک بزرگ باشید کند، همه به سمت سکون حرکت میبه سمت آرامش حرکت می

ن فکر آه و راجع بدیگر راجع به این هایتان چقدر کم شده، بینید چقدر آرامش برایتان پیدا شده، فکر و خیالمی
 .از بین رفته، فقط آمده محدود شده در اینجاکردن 

قل از عرفا و اولیای الهی است ن و و بایزید که از بزرگانعلیه السالم خیلی جالبی از امام صادق  یک قضیه
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و شش سال در خدمت حضرت گویند که بایزید آمده بود خدمت امام و سقا بود، سقای حضرت بود کنند میمی

در کنار امامزاده  ،گویند همین بایزید که به اصطالح مقامشان در بیرون شاهرود هستبود، در احواالتش می
ه فرمایند کسید محمد فرزند امام صادق علیه السالم، بعد از شش سال حضرت یک روز به ایشان میحضرت 

کند این طرف و آن طرف حضرت بیاور، این نگاه می [رف] از آن باالرا کتاب  ،بیاور]رف[ باال فالن چیز را از آن 
ی تا حاال؟ گفت از وقتی که اینجا آمدم چشمم به غیر از شما به اهگویند آقا آن پشت سرت است مگر ندیدمی

خب وقتی این را گفت دیگر حضرت دارد،  ندیده این اتاق رف ه وچیز دیگر نیفتاده، شش سال در آنجا بود
 ها،از آن دم ،که آرزوی همه ما هست. بله نامه. زدندمیکه باید  چهنآزدند بهش  و دیگر وقتش استدیدند حاال 
و کارش تمام شد، حاال برگرد برو در شهر و دیار خودت که دیگر با تو کاری  او ها خالصه زدند بهاز آن نفس

 نداریم.
ی خواهم فکر کنم؟ ببینم این قالمی یدیگر چیز هگوید من به چین وقتی آمد اینجا میخب این چیست؟ ا

جنسش چی چی است، این برای کاشان است، برای اصفهان است،  ،یک خرده دست بزنم ،چه رنگ است
دانم گلش چطوری است، فالن، تو آمدی اینجا قالی متر کنی و اندازه کنی، یا آمدی اینجا مطلب بگیری؟ نمی

های خوب، انواع و ها خیلی قالیفروشبرو دکان همه جور قالی هست، بازار فرشخواهی میقالی اگر کدام؟ 
 از اول خراب است، از اول کج است. ]این طرز تفکر[ ، ...اقسام

 :خواست خارج بشود دم در به من گفتمینیم ساعتی نشست و وقتی که  ،یکی آمده بود پیش مرحوم آقا
ند؟ اهکرد عاین منزل را آقا چند وقت است ابتیا -مشرف شده بودندکه آقا تازه رفته بودند آن منزل در مشهد  -

گفتم شما  گفتم شما بنگاهی هستید؟ همینطور ؟خواستم ببینم قیمتش چند استگفتم فرمایشی دارید؟ گفت می
کنید؟ تو ه میتوج !بگیردبرنامه بنگاهی هستی؟ گفت نه، گفتم پس بفرمایید بروید، آمده بود از آقا دستور و 

  ؟مطلب داریبنگاهی هستی یا آمدی اینجا 
رود. آن زند به خاکی، از همان ابتدا دارد راه را عوضی میزند به بیراهه، از اول دارد میاز اول دارد می

صادق  دانم این اماممن اصال  نمی ،اصال نیفتادهبه چیزی گوید شش سال است من اینجا هستم چشمم بایزید می
اال آن ب ؟آن باال چی چی هست ؟حصیر پهن کرده ؟گلیم پهن کرده ؟کردهپهن کرده، فرش پهن  هزیر پایش چ

 ؟رودآید و کی میکی می ؟چه اوضاعی است
در تمام مدتی که ما در خدمت مرحوم آقا بودیم هیچ وقت من به دنبال این نبودم که ایشان با کی وقت 

ا در روند، اممیفراد اآیند، یا افراد می ...یا اینکه فرض بکنید که چه شخصی را کم یا زیاد گذارندمالقات می
گفتم آقاجان دو روز تو  ...؟چرا ایشان ؟گرفتند، این چرا آمدهجا افرادی بودند که آقا اینها ایراد به من میهمان

 رود به ما ارتباطآید و کی میکه کی می ینبکن و برو بنده خدا، اات را ند بیا استفادهاهرا در این خانه راه داد
د آمدنآمدند، خب میآمد، واهلل ابوبکر و عمر هم میآمد، امیرالمومنین میپیش پیغمبر همه جور آدمی می .ندارد

 ا چه کار داری؟ هاینآمد، تو به آمد، از آن طرف سلمان میهم مین آمد عبدالرحمدیگر، خالد ابن ولید هم می
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در حرکت انسان و سیر انسان است که چطور  کنم مطالب خیلی دقیق و حیاتیمطالبی که عرض می  این

ند، کمیانسان خودش را از عالم توهمات و از عالم تخیالت به عالم تجرد و توحید نزدیک کند، چطوری نزدیک 
کی یکی یبرای این مسئله خداوند قرار داده که انسان بیاید با اتکاء به آنها راهکارهایی هایی هست؟ چه چه راه

اینها را جدا کند بعد مقام جمعیت برایش پیدا شود، آن مقام جمعیت یعنی عدم تفرق، شما در تفرق به سر 
درآمد،  ، کی از خانهکنیم این چی هست چه کاره استکنیم غیر از خودمان به این فکر میبرید، به همه فکر میمی

اش برای کجاست، این دکانش کجاست، دفترش کجاست، دانم سوار چی شد، ماشینش چی چی است، نمرهنمی
کنیم بابا یک خرده به خودت فکر کن، این قدر همه را آمدی در این دفتر و فایل و پرونده جای به همه فکر می

مقام تشدد است، درست عکس سلوک، یعنی اسم و  قدادی پس خودت این وسط چی؟ این مقام مقام تفر
، هی شیطنت ،شود مقام شیاطیناین می ،؟ نقطه مقابلشودهر چه بگذاریم این درست میسر سلوک را اگر ما 

کردن، هی در ذهن همه چیز را آوردن و  هی پخش و پال بودن، هی شلوغ کردن و به هم ریختن و خرابکاری
 .از خود اینکه باالخره خود ما به اصطالح کی هستیم ،ذهن را مشغول به همه چیز کردن و از خود غافل بودن

رفتیم در منزل ایشان خب یکی بود مثل در زمان آقای حداد هم همینطور، ما در همان زمان وقتی که می 
د، افراد روآید و کی میآقای حداد در منزلشان کی می که ا، اصال کاری به اینها نداشتندفرض کنید که مرحوم آق

آمدند که مخالف با ایشان بودند، ایشان کاری نداشتند آمدند دیگر، حتی افرادی میآنجا همه جور افراد هم می
د منتظر زدنگویند، روی هوا مییشان چه میدیدند انشستند در مقابلشان، می، حاال بیا اینجا، مرحوم آقا میآنها به

شدم به نگاه مرحوم والد به بودند ایشان یک حرفی را بزنند روی هوا بزنند مطلب را، من خودم وقتی دقیق می
آید که که چه پیامی از آن طرف می دیدم که اصال منتظر است ایشان ببیندکردند میآقای حداد وقتی که نگاه می

در  ،دانیدمیو هایشان هم آمده ام را، این از آن طرف، از آن طرف کسان دیگر هم بودند اسمروی هوا بزند پی
ن کی در را برای ایبرای چی آمده، کی به این گفته، این چرا آمده،  :آمده، آقا اینها فضول همه بودند کتبهمین 

ای گفتند برو جوجه، تو هنوز جوجهکردم میاعتراض می، من در همان سن شانزده هفده سالگی ...باز کرده
 ت. این عمل غلط اس ،بیایی با ما، گفتم من حاال یک جوجه هستم یا  خروس هستم یا هر چی، این کار غلط است

ده و و کارت را انجام ب حّظ خودت را ببر ،شما چی کار دارید؟ به شما چه ربطی دارد؟ بیا نصیبت را ببر
و همین قضیه کار دستش داد، این بنده  ؟آید آنجا و فالنمی هاین االن برای چگویی میآیی یم هبرو، برای چ

که ایشان به همه چسبیده بود غیر از  که کار دستش داد این مسئله بود، این چهآن ،دانیدخدایی که اسمش را می
شما دیگر اصال نباید به چیز دیگر فکر  .فقط خودشان را داشتند او خودش، ولی درست مرحوم آقا برخالف

فکر کنید، حتی یک ثانیه هم اگر شده همان یک ثانیه اشتباه بوده، همان یک شما  یکنید، نباید به مطلب دیگر
گویند هزار تا دوست کمه یک دشمن زیاده، همان یک ثانیه، همان به قول معروف مین ثانیه هم باز زیاده، چو

 یک توهم، همان یک تخیل که برای انسان بیاید برای انسان ممکن است خطرساز باشد، توجه کردید؟
به ت ین حرکگفتند که باید انسان مراقبه کند، براین اساس هر حرکتی که شما انجام دادید و در الذا می
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محبت و مودت اضافه شد، توهمات و اعتبارات و تخیالت به اضافه شد، رقت قلبتان به اضافه شد، صفایتان 

درست است  مسیر ،شود مسیرمعلوم میکمتر شد، آن حالت صمیمیت نسبت به رفیق و هم سیرتان بیشتر شد، 
دهد، یعنی میزان این است، صراط مستقیمی که برای ما ترسیم کردند این است، که انسان در حرکتی که انجام می

او دارد من  که االنبیند تعلقش نسبت به دنیا  کمتر شد، اینرود وقتی که نگاه بکند میدر مسیری که دارد می
دارد یک رتبه دارد من ندارم، او االن رئیس فالن  ید که این یک مرتبهکه االن فرض بکنندارم، فروکش کرد، این

نجا در آزیردست هستم، آن فالن شخص االن اداره شده به من چه برو بابا، خب تو هم رئیس کل بشو، چرا من 
 ؟ ....را گرفت چرامعاون هستم او فالن پست شده مثال مدیر کل، چرا من االن 

وقتی دیدید این حساسیتش به این مسئله کم شد، فردا اگر بگویند تو مدیر کل شو، برایش فرق نکند 
های این اداره شو برایش فرق نکند، ها! مثل اینکه یک خبری بگویند بلند شو بیا مسئول یک اتاق از این اتاق

ِا یک  ...دای، اما اگر آمدند گفتنخواهد یک چیزی اتفاق بیفتد، یک قضیهمیخواهد بشود، حاال مثل اینکه می
ی یا  مثال  گزارشاشتباه شده، پرونده ما رفته زیر طبق معمول،  ؟شده هچ !نداهند هنوز به من نداداهدرجه به او داد

ه ببین چاره برو به فکر بیفت، برو به فکر بیفت ککه رد شده آن گزارش فالن است، برویم پیگیری کنیم، ای بی
 ایراد کارت در کجاست، و مسئله کجاست، و روی همین قضیه و مسئله انسان باید حرکت کند و جلو برود. 

شود معیار، لذا در مجلسی که شرکت کردید اگر در آن مجلس آمدید بیرون دیدید حالت صفا، این می
هست آن مجلس در راستای سیرتان بوده، اما اگر در یک مجلسی شرکت کردید و حالت روحانیت برایتان  سبکی

ند روی اهکوه را گذاشت، سنگین شدید، انگار تهگرف شما راوقتی از آن مجلس آمدید دیدید خسته شدید، قبض 
 ر غیبت و فالن و الی ماشاهللافتد برای ما در این مجالس، حرفهای اینور و آنواتفاق می ،شود دیگرمی ،سرتان

بینی االن که زیاد است، وقتی شد این مجلس برخالف سیر اتفاق افتاده خب ترکش کنید، انجام ندهید، وقتی می
 مسئله اینطور است انسان باید به فکر باشد و آن را  انجام ندهد. 

فرمایند این کالم در چه جایگاهی میتا حدودی مطلب به دست آمد که کالمی را که امام علیه السالم خب 
قرار دارد، در وهله اول این خطر متوجه خود ماست، حاال بعد اثرات منفی و اجتماعی خب اینها یک مطالب 
دیگر است، ما باید در ارتباط با این بیانات امام علیه السالم باید متوجه این قضیه باشیم که عمل کردن به این 

 در همان ،فیکس ،قشنگ ،دهدکند، یعنی ما را در همان راهی قرار میود ما را تثبیت میدستور در وهله اول راه خ
 دهد، یعنیدهد که باید حرکت  کنیم و برویم، و عمل نکردن ما را قشنگ در نقطه مقابل قرار میراهی قرار می

اینکه از آن کدورت تعلقات، ای که باید در پی بگیرد برای عملی که باید انسان انجام بدهد همان برنامههمان 
توهمات، تخیالت، ظلمت، از آن گیر و بندهایی که در این دنیا دست به گریبانش هست در ارتباط با خودش و 

ولی  شود، پانزده سال سالک شدهبیند که درست در نقطه عکس دارد هی اضافه میدیگران بیرون بیاید انسان می
دهند. بیست سال پیش بزرگان بوده ولی راد در خیابان هم انجام نمیدهد کاری است که افکاری که انجام می

زند که حتی از افراد طبقات پایین اجتماع یک اینها یک مطالبی سر می زبیند ازند مییک اعمالی انسان سر می
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این است که درست است در عمل یک کارهایی خب این برای چیست؟ به خاطر  ،داندهمچنین رفتاری را بعید می

ها نانیتا، اما آن کار اصلی و اساسی که برای  از بین بردن این هست و یک ادعایی و یک مطالبی و یک حرفهایی
بینیم به آنها دست نزده، به مطالب دیگر پرداخته، بله بلند ها هست، آن را باید انسان انجام بدهد میو نفسانیت

را  فالن ذکر را گفته فالن سجدهخوانده، بسیار خب، قرآن خوانده، بسیار خب، یا فرض کنید که  شده نماز شب
این اذکار و اعمال بدون مراقبه بار نگفتند که انجام  انانجام داده، اگر خود بزرگان نفرمودند و بارها و بارها و هزار

ودش و خوقتی رسد به یک جایی که گذارد، یعنی انسان میبلکه تاثیر عکس می گذاردنه تنها تاثیری نمی
آورد. و اندازه کوه و چنار باالتر از بقیه به حساب میخودش را اندازه یک  او کندمیحساب را های شانه دندانه

باالی  تواند بگویدکند، کسی میحساس میبیند و ااندازه کوه دماوند سر خودش را از باال افراد دیگر باالتر می
پی  ای که باید دراینها برای چیست؟ اینها همه برای آن است که آن مراقبه .کارش تمام است ،چشمت ابرو است

 این مطالب باشد آن مراقبه به طور صحیح خودش آن تحقق پیدا نکرده.
ختم کنیم و انشاهلل در جلسه بعد در خدمت رفقا مطلب را ما در اینجا خب دیگر اگر رفقا اجازه بدهند 

ار شود و قرخواهیم بود انشاهلل اگر خدا بخواهد برای تتمه مطالب. چه کنیم بیش از این دیگر اجازه داده نمی
 نداریم. است ما هم حرف شنو باشیم، و لذا دیگر توفیق بیشتر 
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