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ت دال س و عالم آ د  ّ قاء روح و    1)۴( ل 

ر اعمال  بدأ  ، گ  ی ه ، آ ت روح     باز

ما   خاب را   2ّص و ا  :ا
  :فرمايند مي ،رد نفس و بقاي روحمبحث تج ،پند صالحكتاب  در حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

و انبياء و  پس بايد جستجوي راه و راهبر براي اين راه نمود برد به آن نمي راه، به خودي خود و تنها ،و فكر...«
ده و راه وند براي بيدار كردن مأمور با هراه را دانست ي توشهو  را ديده خوب و بد آن اولياء كه اين راه را پيموده و

آغاز  ،دوربين ي و آغاز پيدايش اين انديشه. برآمد دستور آنهاه بايد در صدد رفتار ب ندا هو چاه را نشان داد
جه گردد كه و متو و البته اگر اين جستجو و درد شدت نمايد و عزم بر اصالح خود كند. سوي خداسته سلوك ب

 اهنما نتوان راه پيمود وربه مقصود نرسد و تنها به نوشته و دستور  ديانت صورت محض ملّيت ظاهر و انتحالِه ب
 نص هتفحص و تحقيق برآمد در ؛پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و اسلحه رفت راهي كه خطرهاي بي

   ».ستا شناسايي راهبر كه يگانه راه آنها را حق دانسته ي و گفته ندا هبود حيطبينا و م كه سابقين را
 

، داراي آثاري است ،دهيم انجام ميمان  دنيايي و ياعمالي كه ما در زندگي ماد شدبيان در جلسات قبلي 
 ياد بياوريم ازه اي را ب هر وقت بخواهيم خاطره ؛رود و ماندگار است كه اثر هريك از اين اعمال ازبين نمي طوري به

ي كه قدرت داشته ا ههر اندازه كنيم و ب مي آن خاطره را جدا كه منبع خاطرات متعدد است، خودمان ي حافظه
تمام يعني  ،زمان و مكان نيستتابع  در آن وجود دارد، اين خاطراتكه  يآن مخزن. كنيم را بررسي مي آن ،باشيم

ر جهت تمام خاطرات چه ولي به ه ،يادمان نماند ياخاطراتي كه ما داريم بر حسب اهميت ممكن است يادمان بماند 
خاطراتي  ي همه طور همين. پهلوي هم هست جا اين خاطرات در همان ي همه ،بزرگي ،نوجواني ،از دوران كودكي

يعني در يك مأخذ، در يك . ست، همه در يك جا هستآنجا زمين داريم همه در ي كه ما در اماكن مختلف كره
خاطرات سفري كه  ،جدا كنيم آنها را توانيم بله خودمان اگر بخواهيم مي. ندارد در آن تأثيرمنبعي كه زمان و مكان 

 و ن خاطراتاي ي همه .اينها در همان منبع است ي ولي همه ،جداگانه در نظر بياوريم ،ديديمرفتيم و شهرهايي كه 
متفاوت  هاي ما مخزن يعني ،ستن مخزن يكي اانعكاسش در آن مخزن است و آ دهيم انجام ميكه  اعمالي ي همه

همه در يك  ،نه باشد، ها براي مكان مخزن هميك  هاي مختلف و حافظه براي زمانمخزن يك كه  يمندارحافظه 
. رود ياين واحد هم با ما از بين نم ،يعني وجود ما يك واحد است ،اين وحدت نفس است. شود جا جمع مي

  .رود ماند و از بين نمي آثار اعمال محفوظ ميكه خاطرات و و بررسي كرديم، ديديم  گفتيمطور كه  همان
الهي كه گفتيم هميشه كشش دارد به اينكه  ي نفخهو  آن روح ،خواهيم برويم بنابراين در اين راهي كه مي

توجه  ،كنند ي بعضي علمايي كه علوم مادي و طبيعي را بررسي مياين كشش حتّبه برگردد به مأخذ خودش و 
 شرحي انسان را ها از روانشناسان و روانكاوان در ضمن اينكه غريزه برخيدر علوم جديد كه  طوري هب، اند نموده
ما بدون اينكه خودمان بخواهيم يا  ي يعني همه مرگ وجود دارد، ي غريزه ه نامي هم با هگويند غريز مي،  ندا هداد

گويند كه  مثال مي عنوانبه  .زودتر برسد مان مرگخواهيم  سوي مرگ و خودمان هم ميه رويم رو ب توجه كنيم مي
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، البته كنيد ميشه براي آينده برنامه تعيين ميه. را انجام دهيد زودتر فردا شود و كاريهر لحظه آرزو داريد كه  شما
ن كنيم كه آ استدالل آنها را حمل بر اين مين تعبير و يولي ما ا ،ندا هكرددانشمندان مذكوركه اين تعبيري است 

اين روح هميشه مايل است برگردد ، راي آن روح بوداقرار داد و بعد بشر د عدر آدم كهرا آن روحي  ،الهي ي نفخه
  .از زمان و مكان بيرون است ،خداوند مادي نيست، ماديت ندارد .، يعني برگردد به خداوندبه مأخذ خودش

 بدن مربوط بهيم گوي ات كه مي، ماديماده هم ندارد ،از زمان و مكان بيرون است ور است؛ط روح هم همان
كنيم كه وقتي روح الهي در انسان طور حساب  ، اگر اينبرگردد به مأخذ خودشخواهد  كه مي در اين مسير. است

و  كه در اختيار آن روحاست اتومبيلي  مانند ،امانت در اختيار او قرار داد به عنوان اين بدن را خداوند و دميده شد
اين بدن، اين امانت را خوب بايد آيا  ندبايد بداند كه با اين امانت چگونه رفتار ك لذا ،استه الهي قرار داد ي نفخه

  ؟است دادهدستور  كه خالقش كار برده يي بها راه در ند وحفظ ك
يا  و ممكن است اين روح خطاها. دهند اعضا خودشان شهادت مي يك در آنجا يك: فرمايد مي قرآن ي آيه

 ،گيرد كه شما چه كار كرديد؟ چشم دادم خداوند شهادت مياعضا  تك تكولي از  نباشد، كارهايي كه كرده يادش
شهادت  هاعضا هماين  .كرديد؟ زبان دادم، چه حرفي زديد؟ با كه زديد؟ دست دادمنگاه كجا به چه كار كرديد؟ 

گويند چرا عليه ما شهادت  د ميوي خها وستبه پ ،3»ينالَع متُدلم شَهِ لجلودهموا و قالُ« :دهند كه چه كارها كردند مي
 ،آورد آن خدايي كه هر چيزي را به سخن مي 4»يءلَّ شَكُ قَطَناَ يذاهللاُ الَّ انقَنطََاَ« :گويند آن اعضا خودشان مي؟ داديد

  .ديدچيز را همه شود  يعني مي ،آورد ن خدايي كه همه چيز را به زبان ميآ. اين زبان انه ب البتّه ،ما را به زبان آورد
 ،تار كردمفاين امانت درست رنسبت به بتواند بگويد من و بعداً حساب پس دهد ، براي اينكه بتواند بنابراين

تدريج از جامعه  هب و داند نمي چيزي هيچ ،هددنيا آمه بتازه طفل طور كه  هماندرست . محتاج به راهنماست
وقتي هم كه  حتي ، بايد كسي راهنمايش باشد،اين مسير برودكه بداند چگونه در براي اين و گيرد چيزهايي ياد مي

 .ستمحتاج به راهنما ،مايدپي خم راهي كه روح مي مسلّماً در پيچ وگر بخواهد به مقصدي يا جايي برود، بزرگ شد ا
دنبال و  بيند او هم مثل خودش است كند مي ؟ به هر انسان معمولي كه نگاه ميشناخت اين راهنما چگونه است

مردم  ي يم همه، كيست؟ چگونه است؟ اگر بگويتواند ما را در اين راه ببرد اين راهنمايي كه مي حال. رود اهنما مير
 ،هستندغرايزي  داراي ها مثل هم انسان براي اينكه د، اين صحيح نيست،نراهنما براي خودشان تعيين كن ،بنشينند

پس بايد . تصميماتي بگيرند كه صحيح نيستو د، از راه اصلي منحرف شو ،ممكن است اين غرايز جمع بشود
 به اين معني كه وقتي .در او ديده شود ،آثاري كه اين راه را طي كرده. راهنما كسي باشد كه از اين راه مطلع است

را بشناسيم؟ راهنما چگونه اين . او ايجاد شده باشداثر در يك بايد ، پيدا نموداطالعاتي و  راه را طي كردهشخصي 
اي  انتخاب كرد، اين راهنما را هم خداوند به يك وسيلهرا  آنها خودش و كه خداوند پيغمبران را فرستاد،طور نهما

كه با توسط همان كساني  و راهنما همارتباطند  با خداوند در اًپيغمبران مستقيم. كند، نه مثل پيغمبران انتخاب مي
  نص ي لهأاينجا مس .شود ميمعين  ،اولياءاهللا و ائمه ي وسيله هب و پيغمبران ي وسيلهه بيعني  ،ندطخداوند در ارتبا

ور ط ي كه اينآنهاي و بينيم شيعيان خ ميما در تاري .ي وجود داردحدو در كلّ اسالم هم تا آيد كه در شيعه پيش مي
را  عچون علي چرا؟. را راهنما شناختند و با او بيعت كردند، دنبالش بودند ععلي ،بعد از پيغمبر ،كنند فكر مي
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 طور همين، ععليبعد از. رفتند دنبال او مي ،ديگري را تعيين مي كرد صاگر پيغمبر. پيغمبر تعيين كرد
ه ولي بعد از آن ب ،ستا گيريو پي مطالعهقابل  بتا امام دوازدهماين تواريخ . امام دوازدهتا  بود عحسن امام

 از دست نص ي ها، رشته ها، سوءاستفاده يد بعضي غرضشا ي سطهواه جمعيت زياد بشر در روي زمين و ب ي واسطه
 ي بعد جلسه شاءاهللا نإآن درباره رسد كه  اثر به داد ما مي ،در اينجا؟ حال در اينجا چه كار بايد كرد بيرون رفته،ما 

  .خواهيم گفتسخن 
                                     

 .20-22، صص  1371، تهران ،  6، حاج شيخ محمد حسن صالح عليشاه ، چ  پند صالح -  1
 .ش. هـ  1386/10/13شب جمعه تاريخ  -  2
 .21آيه ، سوره فصلت، »چرا بر ضد ما شهادت داديد؟: هاي خود گويند به پوست« -  3
 .همان» ما را به سخن آورده است،... آورد گويند آن خدايي كه همه چيز را به سخن مي... « -  4
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حاد جان ن ا ؤ   ی 

ی ه ا فا، روح و    1 دوا و 

شخصي است كه اگر جلوي خود او  ي طوركلي غيبت مطلبي درباره به ؟غيبت چيست .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
همان مطالب را اگر به عنوان شوخي بعداً  آيد و ها از شوخي بدشان نمي بعضي هر چند كه ،شود مي بگويند، ناراحت

گويند،  ستن غيبت ميانعلت بد د ي در باره بعضي. شود ميده مي، غيبت از اين تعريف فهشود نمي يد غيبت تلقييبگو
بلكه  ،دب باشند و احترامات هم را رعايت كنندبا هم مؤمؤمنين نه تنها در روابط رسمي خواهد  چون خداوند مي

دو تا  دل چون طبيعتاً ،شود ل حاصل نميالعماين دوستي صرفاً با دستورالبته  ،ي آنها هم با هم خوب باشدها دل
   :شود يي بشود اين استحكام و نزديكي بيشتر مياه اگر رعايت، من به هم نزديك استمؤ

 كه هر چيزي كه انديشي بدانم  چنان بسته است جان تو به جانم

ايثارگري كه در جنگ بدر پيش آمد  در داستان كنند؛ مثالً در اين راه كمك مي ها وحدت دارند و يعني انديشه
ن كه ما اآل او به كس ديگر، اينها براي تعارف نبود به آن يكي بده و و آب را ببر :مجروحين گفتند از كه هر كدام

دانند شايد همان  مي ها ، اگر بعضيندانيم شايد اسم آنها را هم ؛نه ،يميل شويم و شهيد بگويبراي آنها تجليلي قا
حس كرد ، بلكه او دادند و او نيز اين ايثار را نكردكه ما اسم او را بنويسيم و پاداش به او بدهيم وقت هم اهميت نمي

عين آن  كه خودش احساس تشنگي يا احساس مرگ يا درد دارد برادر ديگرش نيز به همين صورتورط همان
  .احساس را دارد

عرض كرد بيا با هم به ديدن اويس قرني برويم و عمر به  عروزي عمر به علي :آمده اءاالولي ةرتذكدر  
تو كه  :به عمر گفت اويس قرني. شروع كرد مبررا نديده بود به وصف حاالت پيا صپيامبر جهت آنكه اويس،

 سپس دهان خود را نشان داد كه يك دندان نداشت .پس در ارادتت خللي وارد است. الم استهايت س دندان ي همه
 ،پيغمبر، در جنگ سنگ به دندانش خورد و شكست آن روزي كه حبيب من،: گفت .هاي او سالم بود و سايردندان

طوري  همان .هستنددر چند بدن يعني يك جان  ؛دور انداختمنم درد گرفت و آن را كندم و همان روز من اين دندا
ي است كه خداوند براي مؤمنين خواسته و اين حد اعالي .كند آن هم حس مي ،كند ميكه جان من دردي را حس 

. گران را بر خود مقدم بداريدو دي پس گفته ايثار كنيدرا هم فراهم كرده،  آنل توصيه كرده و وسايامر آنها را به اين
به عجب كار خوبي كردي و هر  به: اين ديگران را بر خود مقدم داشتن براي اين نيست كه ديگري ببيند و بگويد

  .دهدر بده نحوي اجر عمل او را كس به
. شخصي آمد و يك سخني گفت ،خواندند نماز مي ٰراديو فُ مثل آن داستاني كه چند نفر ايستاده بودند 

 الحمدهللا :؛ چهارمي گفتنماز تو هم باطل شد: ، سومي گفتشود ، نماز تو باطل ميحرف نزندر نماز  :گري گفتدي
  .يمويبنويسيم و بگ نكردند كه ما طور ايثار حاال اين .نماز من باطل نشد
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كه اين  ايد شما فراخوان داده :گفتند برخي آمدند ،هاي اخيري كه ماه رمضان به بيدخت داشتمسفراز  در يكي
، نه داريميي فراخوان چيست؟ اينجا كه نه بلندگو: ، گفتمپر استند و كوچه ا ههمه مردم در كوچه جمع شد

شما اين موضوع را درك  :گفتم ؟اند طور اينها آمده هپس چ :گفتند ؛ي داريم و نه چيزديگريراديوي ي فرستنده
  : كنيد نمي

  2اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراستكه در  هر  ستدام بال ي هموي دوست حلق ي هسلسل
اينكه اگر در خواب انگشت پاي شما يا زانوي شما را يك زنبوري كما. فهميد شما نمي ،فهمد فارغ يعني نمي 

خورد به  اختيار دست شما مي بي – خوريد مي شويد و غصه كه ناراحت ميگويم عقرب براي اين نميالبته  -  نيش بزند
ايد چه كسي به تو خبر داد كه حركت كني؟ تو كه  كنون شما از دست پرسيدهحاال آيا تا. ار بزنيدپايتان تا زنبور را كن

كه  و بعد از دست بپرسيد چه كسي تو را خبر كرد العمل را نشان دهي؟ چه كار داشتي كه اين عكس ،خوابيده بودي
، در همه جا ن جاني كه در بدن هستآ: گفت ولي اگر آن دست زبان داشت مي پاي تو مورد حمله قرار گرفته است؟

بلكه يك جان است كه در تمام بدن  ،باشد كه يكي براي دست و يكي براي پا دو تا جان نيستوجود دارد و 
  :به قول آن شعر .دشو جان خبر مي ي اي كه به او حمله شود همه هست، از هر گوشه

  كه در آفرينش ز يك گوهرند  بني آدم اعضاي يك ديگرند
  3قرار نماند را ها دگر عضو  به درد آورد روزگار چو عضوي

وقتي مورد حمله قرار گرفت، دست خود به خود  ،بدن جاري است ي آن دست و آن روح و جان كه در همه
ها جانهايمان متحد طور هستيم و بايد بيشتر از اين ها هم اين حاال ما درويش. كند تا حمله را دفع كند حركت مي

البته يادم رفت آن داستان مربوط به  ،وانيد بفهميدت فارغ از اين ماجرا هستيد و نمي م شماو به آنها گفت باشد
تا حضرت رضا منزلشان در ، كنم كه اگر اينجا هستند بشنوند ولي حاال بيان مي ،را به آنها بگويمعرضا حضرت

مركز  ت هم به بغداد، حضررا احضار كرد پدر حضرت رضا عجعفر بن موسيحضرت  هارون الرشيد ،مدينه بود
و فرمودند  به فرزند خود امام رضا سپردند خود را خود و مادر حضرت رضا و محارم ي خانواده. خالفت تشريف بردند

 منزل يگويند حضرت رضا رختخواب خود را دم در منزل يعني در راهرو مي .ها مراقبت كن و تشريف بردندكه از اين
هم پدر بود و بعد از پدر نسبت به سايرين داراي رتبه و مقام  البته با اينكه. كردند به عنوان خادم پدرخود ميپهن 

و وقتي كه حضرت  دانستند داشتند، خود را خادم اينها مي را نسبت به امر پدر ولي اين ادب و احترام ،بااليي بودند
 ،حال، بغداد كجا. ت فرمودديشب پدرمن در بغداد رحل: فرمودند حضرت رضا ،كاظم را در بغداد به شهادت رساندند

از آن روز به بعد در منزل  و حضرت - با هواپيما دو سه ساعت راه است كه در زمان فعلي در صورتي - مدينه كجا
از  يا هشعبست و جاني كه در جهان احال چه كسي به حضرت خبر داد؟ . نشستند بر مسند خاصي براي امامت مي

اين  عگويند امام رضا خوانند، مي مي ميال حتماً كساني كه ما را هشت اماحا .آن هم در حضرت رضا بود، خبر داد
از ايشان نيز امام به ما ياد داده كه ما از حال هم خبر داشته باشيم و به امامان بعد  ؛بله را به شما ياد داده است،

  .اعتقاد داشته باشيم
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براي ما هاي گذشته  وقايع و داستان از هر روز به اصطالح يك گوشه ،علوم و تجربيات جديدبا  خوشبختانه
توان  مي پاتي گويند با تله امروز ميمثالً  ؛كند بهه ميرفع ش د و براي بعضي كه ترديد در مواردي دارندشو روشن مي

كه هيچ مدركي به اي اينبردر جنگ دوم جهاني  ها گويند كه بعضي جاسوس مي حتي، دزاز راه دور با هم حرف 
  .كردند استفاده مي پاتي ز تلها، دست كسي نيفتد

يم خداوند آدم را گوي ميكنيم و  ما به اين امر استناد نمي ،داننداي اين موضوع را صحيح ن حال اگر يك عده
از  يا هنفخزيرا وقتي  ؛ي از آن روح الهي وجود داردا هها يك ذر انسان ي  در همه. خلق كرد و از روح خود در او دميد

خدا كه دو تا . برند، روح الهي هم كه يكي است ز روح الهي ميو سهمي ا فرزندان او هم بهره آن روح در آدم بود،
ست همه ها بنابر اين روحي كه در آدم. ايي هم كه داريم يك روح داردآن يك خد. يك خدا كه بيشتر نداريم نيست،

من مؤ »المومنُ مرآةُ المومن« يك مثلي هم كه .يكي است ها روح ي گرديم همه، اگر به انسانيت خود بريكي است
خود او همان ؟خود او كيست بيند؛ بله خود را ميكند و  يعني نگاه مي ،است هينآي ي در برابر مؤمنين ديگر به منزله

مؤمن مرآة اين است كه  ،بيند ميرا  الهي ي نفخهكند،  نگاه ميدر او  الهي است كه در او دميده شده و ي نفخه
م آمد و جذب او شد خود به خود معلواگر مؤمن كسي را ديد و خوشش : گويند كه برخي عرفا مي چنان ،است مؤمن
  .مؤمن استكه آن شخص هم  شود مي

، هر كه مدتي كارمند شهرباني شاهرود بود -آقاي حسينعلي كاشاني بيدختي  پدر -  مرحوم آقا رضا كاشاني 
شديم، آقاي كاشاني ايستاده بود و  پياده مي تي از اتوبوسوق ،رفتيم مي ها با اتوبوس از اخوي ما چند نفروقت 
يا يكي ديگر . دانم مي: گفت ميپرسيديم،  وقتي از او مي شد؟ از كجا خبر مي. برد مييد منزل و ما را بفرماي :گفت مي

 كرد و او تعريف ميخدا او را رحمت كند  ،ي بوديبا وفا خيلي مرد باصفا و -مرحوم سوهانكي  -  از فقراي قديمي
به هر جهت در اين فكر  ،ي هم نداشتيميمانديم و جا بايد در شاهرود ميو  گفت در شاهرود ماشين ما خراب شد مي

 ،بله: گفتيم ؟رويد شما مشهد مي :نگاهي به ما كرد و ما را فقط از قيافه شناخت و پرسيد و كسي رد شد كه بوديم
   .خود را معرفي كرد. رويم بيدخت مي چرا،: مگفتي ؟خواهيد برويد ي نمياز مشهد جاي ديگر: گفت

كند از  شود و اينكه گفتند ديدار مؤمن بر ايمان آدم اضافه مي ها شناخته مي البته اگر دل صاف باشد از قيافه
حاال اسم چند  ي الهي است كه موجب وجود او شده است، ديدار آن نفخه ،منؤبراي اينكه ديدار م ،اين جهت است
رحلت  ،اخيراً هم خانم موثق كه نزديك صد سال داشت. آقا رضا كاشاني، مرحوم سوهانكي و پسر او نفر را برديم،

  .اي بخوانيد براي هر سه تا فاتحه. رحمت كندآنان را  ي هر سهكرد و خداوند 
كه كسي  در آن وقت ،مفصلي گفته و اظهار ارادت به ائمه كرده بود ي قصيده ،ي شاعر عربعدعبل خزا

و ، اين قصيده را آورد وليعهدي را قبول كردند عي سرود و وقتي حضرت رضاا هاو چنين قصيد ،كرد جرأت نمي
او . كنهم از طرف من به اين قصيده اضافه  يك بيت :فرمودند عحضرت رضا. خواند عخدمت حضرت رضا

اين . ر او در طوس استگريه اضافه كرد و آن بيت اين بود كه هشتمي كه قب شايد وقتي اين بيت را شنيد آن را با
دعبل در كارواني در حال  ،بعد از اين واقعه. جالبي است ي قصيده هم از نظر معنا ،هم از لحاظ ادبي و وزن ،قصيده

اموال يكي را جمع تك افراد را پياده كردند و هر كدام از دزدها،  و تك ندسفر بود كه دزدان مسلح به آن كاروان زد



 

8 

همان  ديد دارد گوش داد، كرد؛ دعبل كه در آن قافله بود شعري زمزمه مي دزدان، يكي از برد كرد و مي مي
چه كسي : گفت. ي استا هقصيد :شعري است؟ گفت چه اين :پرسيد ؛خواند و را كه تعريف از ائمه بود، ميا ي قصيده
، اين را كه هستممن دعبل  :، گفتام نه من نديده: گفت شناسي؟ مي دعبل را: پرسيد. يعدعبل خزا :گفت ؟سروده

 ي برد نزدند و همهدستبه قافله  يس و ديگران خبرداد و اصالًيد و به ريگفت به قولي دزد دست و پاي او را بوس
تداعي  ،اي از راهزنان بود ستهيس دي فضيل عياض را كه ري قضيه ،داستان اين .آنان را به آنها برگرداندند اموال
 وري شد كه از بزرگان اسالمي شد واد شد و دست از راهزني برداشت و طكند كه براي فضيل تغييرحالتي ايج مي

ارحم  ،و ذكرُه شفاءوطاعتُه غَني يا من اسمه دواء :آمده است در دعاي كميل .حتي اهل شريعت هم او را قبول دارند
كاءالب هالحس و الرِّجاء همال ن رأسرا  تمام آن ي ترجمه ولي ،ستامروز ماي ها حثقسمت اول آن مربوط به ب 4م

، رحم كن بر كسي كه است اي خداوندي كه اسم تو دوا و ياد تو شفا :كند مي عرض در اين دعا به خداوند. مگوي مي
چيزي كه ل كه اسم امام دواست يعني منظورم قسمت او ،او گريه است ي كار او اميدواري است و اسلحه ي سرمايه

ن شخص و آ .»من اسمه دواء و ذكرُه شفا«يا طوري است  حاال گاهي اين .اثر دارد و ذكره شفابه صورت ظاهر 
ضمن  آن شخص كار ديگري بكندآن نام ائمه بوده است بدون اينكه خوانده كه در  ي دعبل را مي راهزن كه قصيده

  ».كند شفا پيدا مي آنكه دعبل در آن قافله بوده
                                     

 .ش. هـ 1386/10/19صبح چهارشنبه، تاريخ  -  1
 .559، تصحيح مظاهر مصفّا، غزليات، بيت كليات سعدي -  2
 .19-18همان، صص  -  3
اش اميد و سازوبرگش  م فرما بر كسي كه سرمايهعتش توانگري است، ترحاي كسي كه نامش دواست و يادش شفاست و طا... « - 4

 ».وزاري است گريه
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غ ف  ت یرات    ات 

ی    1ماز 

عبير شود، يعني تها سوء از نوشته چنينهم و ها چون گاهي ممكن است از صحبت .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
كه  مثالً آن شعر .ي را بايد با زبان خودش صحبت كردا هكنند، براي اينكه هر علمي، هر مقول توجه به معنا نمي

  : گويد مي
  و دوست بگذار ن هر دو بگيريا هگر دنيا و آخرت بياري ك

  2دار فروشيم تو سيم سياه خود نگه ما يوسف خود نمي  

له اين است كه اگر اما مسأ. اين دنيا، چيز مهمي نيستدر اگردر همين زندگي فعلي مطرح شود، موضوع اين
  آخرت چيست؟... ست مقام است و پول است ودنيا كه معلوم ا. دنيا و آخرت بياري

آن  براي اينكه آنچه فكر كرديد،. يد كه آخرت چيست؟ آخرت غير از آن است و آن نيستهر چه تصور كن
آن فكر و آن  ،كنيدخواهيد كار خوبي  وقتي مي. مثل خيلي كارهاي ديگر دنيا. شماست ي خلق شماست، خواسته

حتي  است، ديغيرما ي قولهيعني در آن طرف تمام مطالبِ از م .است طور همينكار، مخلوق شماست، آخرت هم 
و  اكبر اهللا خوانيم، مياش مانند نمازي كه ما  ، منتها جلوهغيرمادي است ي ، اينها همه يك مقولهاحسان، نماز، روزه
 و دعبنَ اكاي« :يدگوي مي است كه وقتي نمازي آن ولي حقيقت نماز، ،نماز است ي شويم، اين جلوه خم و راست مي

ايديدگوي راست ميد ببينيد داري »عينستَنَ اكنَعب اكنماز واقعي . يمجوي و فقط از تو ياري مي پرستيم فقط تو را مي ؟ اي
كنم تا از زبان  را تكرار مي »عينستَنَ اكاي و دعبنَ اكاي« قدر من آن :فرمود عآن نمازي است كه حضرت صادق

بنابراين يك مسايلي هست كه ما  .نماز است ي از آنا هاين نماز ما جلو. ش بشنوم، اين نماز واقعي استا هگويند
خم و ي دارد؟ ا هنماز چه فايد :گفت ، مثالً يكي مييم اين نماز استگوي كنيم، مي و با خودش اشتباه مي بينيم مي

  !بيند مي اين نماز را. رود ميشود،  شود و پا مي راست مي
اين ديدار كه ما  ن از كدام نوع ديدار است؟تر است، اي ديدار پير از هر چيز ديگري واجب ،گويم وقتي من مي

 !بيند ، مرا ميهر كه بميرد :فرمود عآن ديداري است كه علي ،نه ؟بينيم يا در تلويزيون ميبينيم،  را مي همديگر
نماز واقعي را كه حضرت جعفر  -  ولي براي اينكه به آن ديدار برسيم آن قبيل است،يم از گوي اين ديداري كه مي

اي  يك گوشه -  يم نمازمان آن طوري استهد كه ما بگويخوا خيلي پر رويي مي د كهخوان و مي دخوان عصادق
بايد اين نماز را بخوانيم  بنابراين. به ما بخورد عخوانيم تا شايد نسيمي از آن نماز حضرت صادق يك نمازي مي

و  -  »من يمت يرَني« :ديدار واقعي كه فرمود بايد ديدار ظاهري را انجام بدهيم تا از. نسيمي به ما بوزد ،تا از آن نماز
نيست،  ها آن كالم هم از اين نوع كالم .مند شويم بهره – جان فداي كالم دلجويت :كه فرمودبر اساس آن شاعر 

  :گويد يك شاعر مي ،در مورد ديدار. بايد به زبان خودش معني كرد ي راا هبنابراين هر مقول
  تو هر دو جهان را چه كند؟ ي هديوان  يديوانه كني هر دو جهانش بخش

  :گويد يا مي. داردديوانه در اين شعر يك معنايي غير از جنون رواني 
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  كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي  بر در ميكده رندان قلندر باشند
ولي اين معنا  دارند، رند و از روي سر يكي بر ميگذا اين است كه تاج را روي سر يكي مي معني ظاهري آن

فرض كنيد شخصي غزلي را با آواز و صداي خيلي خوب و دلنشين . مورد نظر شاعر نيست، بلكه زبان خاصي دارد
اگر كسي  ، امابريد ي از آن نميا هبهر ،شما فقط نُت را نگاه كنيد حال اگر نُت همين موسيقي را بنويسند و ،بخواند

خواهيد خواندند، كه اين را با آواز هم  بريد و بعد ، از آن لذت ميدآن را با صداي زيبا و آواز بخوان ،كه نُت را بلد باشد
طور  بايد اينچگونه است؟ حاال اين اشعار و حتي اين گفتارها گاهي اما خوب بودنش  اين موسيقي خوبي دارد،: گفت

  :گويد مولوي مياينكه . تعبير شود
  من چو ال گويم مراد الّا بود  من چو لب گويم لب دريا بود

الّا اشاره به هماني است كه آخرش هم  ،گويم مي الوقتي من . ال اله الّا اهللاش ا ه، دنبالاليم ي وقتي بگوييعن
كالس زبان باز  اش البته اين زباني نيست كه براي يادگيري اين است كه ما اين زبان را بايد ياد بگيريم،. استاهللا 

  ».شاءاهللا ان، م تا برسيمكنند و ياد بدهند، همه در اين كالس دانشجو هستي
                                     

 .ش. هـ  1386/10/20شنبه تاريخ  صبح پنج -  1
 .3272-3271، تصحيح مظاهر مصفّا، غزليات، ابيات كليات سعدي -  2
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ت  س و عالم آ د  ّ قاء روح و  ل    1) ۵(دال

ما یاز  را ل     ّص و ا ؛دال

ر ی،  د ایپ و    2وط آدم، ر و 
در مورد تجرّد نفس است و به اين نتيجه رسيده كه  پند صالح ي قسمت از رسالهاين  .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

 در دنباله. ك به هدايت آنها كردپرسيد و تمس ،و كساني كه از راه اطالع دارند ها رفته كرد و از راهبايد انديشه 
 :فرمايند مي

آغاز سلوك به سوي خداست و البته اگر اين جستجو و درد شدت نمايد  ،ي دوربين و آغاز پيدايش اين انديشه«
ظاهر و انتحالِ صورت ديانت به مقصود نرسد و تنها  و عزم بر اصالح خود كند و متوجه گردد كه به محض ملّيت

پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و  به نوشته و دستور راهنما نتوان راه پيمود و راهي كه خطرهاي بي
ي آنها را حق دانسته كه  ند و گفتها هاسلحه رفت در تفحص و تحقيق برآمده نص سابقين را كه بينا و محيط بود

 ،يگانه راه شناسايي راهبرست و با اثر هم مقرونست پيدا كرده و با بصيرت و حسن ظنّ گرويده و تسليم شود
بود اين گرويدن را در عرف و اصطالح عرفا، اول سلوك نامند سپس  عاز خضر عكه در پيروي موسي چنان

د و در حاالت وارده ثابت قدم بايد به دستوري كه گرفت بدون اعتراض و ترديد به قدم همت راه را طي نماي
بين بوده به ظاهر تنها نچسبد و  رفع وساوس نمايد و در هر حال همراه با فكر باشد و پايان ،باشد و به سالح ذكر

در . ي امر الهي را منظور و تعظيم او را تعظيم حق داند ههتا زنده است دست دل از دامن پير رها نكند و وج
ي نااستوار مذمت دارد و بايد در  ايد كه ممدوحست و تقليد نادانسته و بر پايهآنچه رضاي او داند تأسي نم

پيدايش نورانيت و بصيرت كه عجز و نيازمندي مي آورد بر توسل افزايد و از پرتو نظر پير داند كه مبادا در 
  ».ناز افتد كه خطر عجب و خودسري و غرور خطر بزرگ راهست ي هورط

 
طور كه  پرسيد، زيرا همان ،مودند بايد راه را از راهدان يعني كسي كه راه را بلد استدر اين مبحث توصيه فر

خواهيم  مي خواهيم برويم بايد راهنما داشته باشيم، مثالً وقتي ييم و ما در راهي كه نرفته ،در زندگي مادي و دنيايي
را بلد است برويم يعني بايد از كسي كه ي كه راه ا هي كه بلد نيستيم برويم بايد با رانندا طهبه مشهد يا هر نق

خواهيد از اينجا به مشهد  مثالً مي ي كه توجه كرديد يعني هدف را در نظر گرفتيد،ا هاز لحظحال . داند بپرسيم مي
خواهيد، از اينجا فكر  هد برويد و توجه كرديد كه راه و راهبر ميخواهيد به مش ه ميبرويد، هدف را در نظر گرفتيد ك

در  مسير صعود است و در مسير طي طريق به سمت مقصد و اگر پيدا كرديد و راه را شروع كرديد، اين راشما در 
. كافي نيست كه اشتباه نكنيم فقط ،اما همين كه هدف را شناختيد و در نظر گرفتيد .گويند ميسلوك اصطالح عرفا 

ل از قبيل مسايخطرات و سيل و ديگر  ها در راه ،جغرافي نگاه كنيم و برويم ي به كتاب و راهنما و نقشه زيرا اگر
شود و اين وساوس شيطاني را  اضافه مي بنابراين در راه معنوي نيز وساوس شيطاني .حيوانات وحشي مزاحم هستند

از وساوس شيطاني در امان نيست، بايد در همين  ،در امان است تصور كند كه از آن و شود يك نفر خيال كند نمي
گان هم دست دانيم، در همه جا نوشتند شيطان از بزر كه مي طوري هحتي ب. خدا و با دستور پير باشدلحظات به ياد 

شيطان او را فريب داد و از اوج  ،پيغمبري بود باعوراست كه نزديك مقام نبوت و دارد و مثال تاريخي آن بلعم برنمي
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بكند، ولي حضرت  عال خودش با ابراهيمخواست به خي مي همين كار را شيطان. عظمت به آن قعر جهنم فرستاد
آن  ،هر سه بار كه در مسير وسوسه قرارگرفت خداوند به او اين قدرت را داد و يعني ،ابراهيم اين قدرت را داشت

راهنما باشد؟  تواند مي حاال به چه طريق و چه كسي .اين است كه از وسوسه هم در امان نيستيم. وسوسه را رد كرد
يك از اين  بلد است؟ خداوند توسط پيغمبرانِ خودش مستقيماً دستورالعمل صادر كرد، البته هيچو چه كسي راه را 

بدون دادن امتحانات و بدون اينكه بر دست پيري  ،پيغمبران هم، آنهايي كه خدا دستور مستقيم به آنها داده بود
شاگرد معنوي ابوطالب  صمبر ما محمدحتي پيغ ،بيعت كنند نبوده، همه قبالً ارادتي به پير زمان خودشان داشتند

حضرت  .تمام پيغمبران كه كتابهايشان به ما رسيده است طور همينبود، شاگردي كه بعداً از استادش جلوتر رفت و 
شمعون پطرس را به نيابت و جانشيني  ععيسي. يوشع را صريحاً به جانشيني خودش تعيين كرد عموسي

واليت بر امت را كه پيغمبر قبلي داشت به پيغمبر بعد از خودش  ي ن جنبهاين جانشيني يعني آ .خودش تعيين كرد
! كارها به دست اوست ي هارتباط با خداوند يعني وحي و پيغمبري مستقيم به دست خداوند است، هم. منتقل كرد

ستي ملّت و اما واليت و سرپر ،كند ميو او را انتخاب فرستد  به او وحي مي ،ولي هر كسي را خودش انتخاب كند
  .ادامه دارد طور همين نمايندگان ي سلسله نمايندگان او گذاشته و اين ي را به عهده مردم

يعني كسي كه به جانشيني تعيين شده در  ،تشخيص اين شخص، به اصطالح تشخيص نص ي مسأله
توان  مي هولتچنانچه خيلي با س. نظر بگيريم در توانيم ميما  ،ستدر دسترس ا مواردي كه كتب نوشتند يا

تواريخ اين را ي  سپرد، همه عوظايف سرپرستي را به علي ،رحلت فرمودصكه وقتي پيغمبر تشخيص داد
  .گويند كه اين سرپرستي فقط معنوي است، نه رهبري اجتماعي مي منتها گروهي. ندا هنوشت

پيرِ قبل از  كسي كه نص داشته باشد يعني منصوص از طرف ،به هرجهت اصل در شناخت رهبر نص است
اي سال گذشته يك امري است كه بر 1400ولي تشخيص اين امر در دوران فعلي كه از آخرين پيغمبر  ،شدبا خود

نه بين محققين هم اينكه در همين زميخيلي متعذّر است كما ،يم محال استاشخاص عادي محال است، اگر نگوي
 شود، خداوند اثر هم به او داده جانشين تلقي مي ،استنب پيرش منصوص از جاولي كسي كه  ،ستاختالف فراوان ا

 ،شود مي اثر هم در درون خود ما ايجاد. شود تشخيص داد به اثر بايد توجه كرد بنابراين در مواردي كه نص را نمي
 ،يعني خود شخص بايد توجه كند كه آيا اين اثر در او ايجاد شده است يا نه؟ بعد هم كه تشخيص داد و تسليم شد

  .ل آن را درك كند و از آن رهايي پيدا كندسايايد كُال تسليم باشد براي اينكه بتواند خطرات راه و مب
به  عاز همان اول خضر. مؤيد اين موضوع است ،هم آمده است قرآنكه در  عداستان خضر و موسي

ولي خضر به  ،ردم بودرهبر م ،براي اينكه موسي در زندگي دنيايي. فرمود كه طاقت همراهي مرا نداري عموسي
يد كه خضر در ا هخواند قرآنكمااينكه در  .توانست اطاعت خضر كند ط داشت و بنابراين نميق جهان تسلّحقاي

براي اينكه موسي آن عمل را با موازين . گرفت كرد كه مسلماً مورد اعتراض موسي قرار مي مواردي رفتاري مي
را بدهد كه در زير اين  خواست به موسي اين توجه ميخداوند و چون  ردك مي خودش، موازين اين دنيا بررسي

و خضر مواردي را به موسي بيان كرد و نمود ظاهر ممكن است باطني هم باشد، خضر را به موسي معرفي  ي پرده
كرد، از وقتي كه در تسليمش مردد شد و  مي موسي تا وقتي كه تسليم بود در صعود بود، يعني موارد بيشتري درك
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بينيم اشخاصي كه بندباز  مادي ميكه ما در زندگي  طور همان ،ادراكات بيشتر براي او ميسر نشد ،چار وسواس شدد
شود و تعادلشان  بكنند حواسشان پرت مي د، اگر دائماً به اطراف خود نگاهخواهند از راه باريكي رد بشون مي هستند و

بايد شخص  ،چون وسوسه بسيار است ،طور است لوك نيز هميندر مسير س. افتند را از دست داده و از روي بند مي
تسليم  ،كند آن كسي كه راهنماييشان ميرو را در نظر بگيرد و در برابر  هروب ي آن نقطه. فقط هدف را در نظر بگيرد

  .شود دچار سقوط ميباشد، والّا 
خداوند  ،نبود چون بهشت نور مطلق بود و محل خوردن و دفع كردن غذا عدر داستان حضرت آدم

بلكه چون امكان اقتضاي آن اعمال در بهشت نبود،  ،البته نه به عنوان مجازات ،آدم را از بهشت بيرون كرد حضرت
كه اين كارها را بكن و  3»فَتَلقّي ادم من ربه كَلمات فَتاب علَيه« :ياد داد عاو را بيرون كرد و سپس خودش به آدم

هللا خداوند به ما فرزندان ءشا نا. را قبول كرد عت را قبول كنم و بعداً توبه آدما ههيز تا توباز انجام اين كار بپر
. اما شيطان را خدا به جهت مجازاتش بيرون كرد ،آدم هم همين توفيق را بدهد و يادمان بماند كه چگونه توبه كنيم

بگيرد  اين هدايت را ي ت، هر كسي رشتهذاشهدايت خودم را در بين شماها خواهم گ ي من رشته: هرجهت فرمود به
 ،هميشگيِ اين رشته منحصر در وجود يك نفر نيست .گردد و اين رشته هميشه هست برميبه سوي من و بهشت 

سابق بر الحق  اين رشته هميشه از نص لذا 4.»اَجلٌٌ مسمي« :و فرموده است زيرا خداوند به بشرها عمر معيني داده
  .ان شاءاهللا. بايد تسليم كامل باشيم ،را شناختيم ين نصبعد كه ا. است

                                     
 .22-21، صص 1371، تهران، 6پند صالح، حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه، چ  -  1
 .ش. هـ  1386/10/20شب جمعه، تاريخ  -  2
 .37سوره بقره، آيه . »اي چند فراگرفت آدم از پروردگارش كلمه« -  3
 .2، سوره انعام، آيه »...مدتي در نزد او معين...« -  4
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تان    رت از دا

ی  ف د جام وظا   ذ و  و   ،  ا

ی د کالت ز ع  فو  ر م وظا  1 خا

 گذشته از آنكه مثل قصه است، ،نقل شده بزرگان ائمه و يي كه از پيغمبر، ازها داستان .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
خوب است،  ،را بخوانيد ها اين داستان ،شود ميخوانيد و وقت شما تلف  نيست كه مي ي ديگرها داستان اما همانند

اس قشنگ عبرت بگيريم؛ مثل اينكه به تن كسي يك لب حداقل براي خودمان ها كوشش كنيم از آن داستان اگر ما
و پارچه  رويد ميست، خياط در اختيار شما فروشي وارچه پ ي مغازه و يك شماست كه مورد پسندبينيد  و خوبي مي

 ها داستان آن ي همه طوركلي در حاال اين مطالب خوب به ،دهيد تا براي شما همان مدل را بدوزد را به آن خياط مي
وقتي ضربت خورده بود و در بستر كسالت بود و دو روز بعد رحلت فرمود، شمشير را به عمثالً علي .وجود دارد

 كم كم ،رد خون شودي واا همثل سيانور بوده كه اگر ذر ي سمنوع زنند كه آن حاال حدس مي ،ه كرده بودندآغشت سم
پيش از آن كه من را از  ،خواهيد از من بپرسيد ميهر چه  :گفت عولي در همين حال علي ،رود شخص از بين مي

در آن  عهيچ جنگي نبود كه عليكرد،  مي شركت ها ي جنگ او در همه ؛طور فرمود علي اين 2.دست بدهيد
 ولي در خود ،آمدند بودند كه به لشكر مي ها جنگيد، خيلي ميرفت و  مي ها ي جنگ ؛ در همهشركت نداشته باشد
م، ا همن هم در جنگ شركت كرد ،اينكه بگويند كردند، پير مرد بودند و فقط به عنوان تبرّك و جنگ شركت نمي

 ،آمد ند و الّا ازآنها كاري برنميا هبلكه دلشان خوش بود كه پيامبر را همراهي كردنه براي عوام فريبي؛  ،آمدند مي
 هم ها جنگ ي در همه ،خورد مي بلكه نان خشك با نمك ،خورد نمي البته ويتامين ولي علي جوان و نيرومند بود،

خود  ،كه به او جان داده بودجان خود را از دست نداد، يعني جان او مال خود او نبود، آن كسي  اما ،كرد شركت مي
  .داشت او نگه مي
 ،البته صحيح هم هست -  رود ي ما به آسمان مي آه و ناله ،ما اگر يك خرده دندانمان درد كندكه  يحالتدر
خداوندي كه او را  ،كرد مي ولي علي اين فكر را - كار كردن و فكر كردن نداريم ي كشيم و حوصله مي چون درد

انجام  كار را آن ،براي آن هدفي كه براي او تعيين شدهبايد  ،نعمت و محبت براي او گذاشتهفرستاده و اين همه 
ما هم پيرو . تر بود و آن وظيفه همين بود كه هر چه خداوند فرموده بكند دهد، آن وظيفه براي او از جان مهم

 ي و همه ن را داشت و بر دنياالبته علي طاقت آ توانيم بايد انجام وظيفه كنيم؛ ا جايي كه ميت ،هستيم ععلي
كه در اين چند روزه چه  ندا هنقل كرد .ل را بگويددر عين مرض جواب مسايتوانست  ميو  ل آن مسلط بوديمسا
فرقي  براي آن شنونده، علي سالم و علي مريض. ي جالبي حضرت دادندها لي از ايشان پرسيدند و چه جوابمساي
حال و  ،يكي تا يك خرده دندان درد دارد ؛يمان يكسان نيستها يم و طاقتطور طاقت ندار كرد، ما البته آن نمي

 هم تواند حرف بزند و مي هم ،دندان او اگر درد بگيرد ،ديگري طاقتش كمي بيشتر است ،چيزي ندارد هيچ ي حوصله
توانيم  كه ميي ا هزماست به اندا ي ي كه به عهدها هبه هر جهت بايد آن وظيف. فكر كند، يكي ديگر بيشتر از آن
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ي كه ا هعمد ي اما اين وظيفهخستگي هم براي بدن طبيعي است  ،من به يك اندازه، شما به يك اندازه ،انجام دهيم
عمل به  ي كه آن هم وظيفه - گرفتيم  يم، يعني وظيفه را به ما دادند و ما هما هبه گردن داريم و تعهد كرد

 ذكر و فكري كه فرمودند براي اين است كه اوالً هميشه معني كهآن را بايد انجام دهيم به اين  -  دستورات است
باال  به يم، ولي باالخرها هالبته هنوز به باال نرفت »رويم يم و باال ميما ز باالي« مان باشد كهبه ياد خدا باشيم و ياد

با تمركز فكر انجام داد و  ذكر يعني يادآوري و بعد هم بتوانيم تمركز فكر پيدا كنيم، هم خود ذكر را بايد. رويم مي
و توانستيم حواس  اين به هر اندازه كه خدا قسمت كرده تمركز فكر را پيدا كنيم؛ بنابرهم ذكر براي اين است ك

  .صدد پيشرفت باشيمولي در ،يم، بايد خوشحال باشيمذكر خود را بگوي خود را جمع كنيم و با تمركز فكر،
يم ديگر اآلن تمركز حد ندارد كه بگوي - غيره  كر و تمركز فكري وبه اصطالح ذكر و ف - ل معنوياين مساي

برويم اين است راه برويم و بيشتر جلو  غلط است، بايد توقف در آن ،يم، نه، باز هم بايد تالش بيشتر كردا هپيدا كرد
ير كوشش همان مقدار هم كه هست در مسير است، وظيفه داريم در اين مس ،يد تمركز ما كم استگوي مي كه اگر
  :تا بيشتر شود، حاال شد يا نشد آن ديگر زياد به كوشش ما بستگي ندارد كنيم

  در طلبش هر چه تواني بكوش  گر چه وصالش نه به كوشش دهند
له براي خصوص اين مسأبه  ،ل زندگي و مادي استمساي ،شود مي چيزي كه بيشتر موجب حواس پرتي ما

ي ها ل ناراحتيوليت داخل خانواده از قبيل تربيت فرزندان و تحمو چون بيشتر بار مسؤ بيشتر است ها خانم
عبادت محسوب  كنند، ه كه كوشش ميلذا به همان انداز ،ستي آنها اد آرامش در خانواده بر عهدهخانوادگي و ايج

  .شود مي
يك  زيرا اين مشكالت به ،تواند حل كند ي زندگي را يك نفر به تنهايي نميچنين مشكالت مالي و مادهم

شود، بلكه به اجتماع هم بستگي دارد، وقتي جامعه  بگويند فالن كار را بكن درست مي عامل بستگي ندارد كه مثالً
تواند مؤثر باشد و كالً اين  كند، يك نفر نمي مي ايي فكر را مغشوشي مادي و دنيها ي است كه گرفتاريا هبه گون

بايد يك  ،براي ما ايجاد شود براي اينكه آن تمركز فكر ،پس .اگر چه پيغمبر يا امام باشد ،مشكالت را رفع كند
   .اهللا شاء ان .مقداري با زندگي بسازيم تا خداوند راه صحيح را به ما نشان دهد

                                     
 .ش. هـ  1386/10/21صبح جمعه، تاريخ  -  1

 سلُوني قَبلَ اَن تَفقدني: 422ق، ص  1417، شيخ صدوق، تصحيح گروه دروس اسالمي، مؤسسه بعثت، قم امالي -  2
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ی ت ا    ر

ب یان، ّ   رت 

و ت و    1اداری  ی هحک
شايد چون قبالً  .يعني ملّت و مردممنظور از ما  ،برف و باران براي ما رحمت است .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

خدا  ،صاف شده است هوا الحمدهللاولي  .شود همين رحمت براي ما تبديل به زحمت مي ،يما هبيني آن را نكرد پيش
خواهيم  مي كه ما آفتابالبته نه اين ،هر چه خواستيد به شما داديم 2»و اتيكُم من كُلِّ ما سأََلتُموه« :فرمايد مي قرآندر 
شايد اگر همه اآلن آفتاب  ،خواهيد خواهم و شما آفتاب نمي كه من آفتاب ميبراي اين ،در بيايد ري آفتابفو

كه آنچه اقتضاي  ندا هتفسير كرد طور اينالبته اين آيه را  .همه را در نظر دارد خدا نيازِ ؛هوا آفتابي شود ؛بخواهند
 ،ولي نه هر چه را خواستيد ،به شما داديم - دارد ضرورت  يعني آنچه براي وجود شما - ست هستي و وجود شما

، ها خواهد، پس رودخانه بدن شما آب و غذا مي ،خواهد تا بتواند زنده باشد ي شما هوا و اكسيژن مي مثالً بدن و ريه
همه را در اختيارتان گذاشتيم و به شما داديم و چون هوا از ضرورياتي است كه براي هستي ما  ها و درخت ها جنگل

اگر برف ايجاد  ؛دهد آن را هم به ما مي ،الزم است و خداوند گفته آنچه از اين جهت ضروري است به شما داديم
آن را اسباب زحمت  ،فرستد و نعمت هست اگر برفي را كه خداوند مي .كند سالم مي در عوض هوا را ،كند زحمت مي

گذارد كه ما بفهميم چه چيزي نعمت است و چه  مييي را باز ها ولي خداوند يك گوشه ،يما هاشتباه كرد ،بدانيم
يم كه ا هقدر درك پيدا كرد ولي آن ،كه در برف به زحمت هستيمنيست اين است كه ما با وجود اين چيزي نعمت

   .كنيم مي بفهميم رحمت الهي است و آن رحمت الهي را درك
كنم با  بيعت مي: گفت ،بيعت كند عليحمان بن عوف كه از خاندان بني اميه بود، وقتي خواست با ععبدالرّ

 ،ي شيخين را در رديف سنت گذاشتند كه از آن زمان رويه ،ي شيخين تو به كتاب خدا و سنت رسول و رويه
اين قضيه سه . و آنچه من خودم بفهمم و بگويم صكنم به كتاب خدا و سنت رسول بيعت مي: فرمود ععلي

حرف خود را تكرار كرد تا بعد علذا علي ،امام است خودش ،دانست كه مي عبار تكرار شد چون علي
 شيعيانِ ،دادند منظور اين است كه آنها به شيخين خيلي اهميت مي .عبدالرّحمان دست كشيد و با عثمان بيعت كرد

يمان هيچ اسمي از ابوبكر و عمر برروي فرزندانمان  پس ما در خانواده: مند و متعصب هم گفتند خيلي عالقه
به هر جهت بعداً اين  ،به شيعه كه نبايد اسم ابوبكر و عمر را بگذارند شايد بني اميه هم فشار آوردند ،گذاريم نمي

كه از همه ) شام(ي دمشقها سنّي كه هنوز هم اين رسم در چنان ؛كردند رسم شد و اهل سنّت هم همين كار را مي
  .كنند ا رعايت مياين رسم ر ،كه عداوت با ائمه دارند ها ترند و ناصبي جا متعصب
آمده  ،گويند مي) نامهيعني سفر(رحلهنامه اسالمي است و آن را ترين سفركه مشهور بطوطه سفرنامه ابندر 

هشام و مروان را روي  ،يزيد ،ي معاويهها اسم چرا شما :از او پرسيدم ،به شام رفتم منزل كسي بودم :است
ولي اسامي معاويه و  ،ندا هآنها ديگر رفت: گفت .حسن بگذاردعلي و  ،فاطمه من نديدم كسي ،گذاريد فرزندانتان مي

 ،رو شد كه نام فرزندان خود را علي و حسن و حسين گذاشتند دو سه سال بعد با شخصي روبه .يزيد مقدس هستند
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كه  براي اين :گفت ؟يا هرا گذاشت ها اين اسم طور هچ :از او پرسيد ،شايد او شيعه است: تعجب كرد و پيش خود گفت
يم عصباني ها من هم ممكن است از بچه ،گويد لعنت بر تو شود و مي ش عصباني ميا ههر پدري گاهي از دست بچ

گذارم و اين نشانه شقاوت  خواهم اسم آنها معاويه باشد كه من لعنت كنم، لذا علي مي نمي ،شوم و آنها را لعنت كنم
عقالني عمل كردن شيعيان بوده  ،آن محيط متعصب حيات شيعه در ي علت ادامهو تعصب غيرعقالني است و 

   .است
  3رود تا نفخ صور در خاليق مي  رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور

كردن قدماي شيعه در برابر مخالفين  به دليل عقالني عمل ،اين آب شيريني كه در اسالم حفظ شده است
تعداد زيادي از شيعيان به  ،البتّه در طول تاريخ ،داردبوده است و به همين دليل است كه شيعه توانست خود را نگه 

زدند كه او  هر نميبه پيشاني كسي م ،زدند هر نميكه م ديگربه هم ها البتّه آن وقت ،دليل حفظ شيعه قرباني شدند
فه دو تا بود كه خلي هسكّيت دانشمندي شيع مثالً ابن ،شدند مي بلكه شيعيان از گفتار و عقايدشان شناخته ،شيعه است

ي من را دوست داري؟ ها پرسيد كه بچه از او .داد و او نيز خوب به آنها درس ميي خود را به او سپرده بود ها بچهاز 
 ؟اينها را بيشتر دوست داري يا حسنين را :گفت .خوانند ي خوبي هستند و خوب درس ميها بله، بچه :گفت
به صد تا مثل تو و  ي رسول خداها يك موي بچه ،بكش خجالت :سكّيت در آنجا غيرتش به جوش آمد و گفت ابن
كه زبان او  دادخليفه دستور  .ارزد به صد تا مثل تو مي - غالم علي و حسنين - يك موي قنبر !ارزد ي تو ميها بچه

  .دادند ها خيلي از اين قرباني عطرفداران علي. را ببرند
اضافات و خرافاتي كه به  منتها نه ،يع را حفظ كردهولي همين عزاداري عقايد تش ،در اسالم عزاداري نداريم

ما بتوانيم عزاداري خوبي داشته باشيم  هللاءاشا ان ،اي كه عزا و حكمت آن را نشان بدهد عزاداري ،ندا هآن اضافه كرد
  .و عزا براي اعمال ناشايست خود بگيريم

                                     
 .ش.هـ 1386/10/22صبح شنبه، تاريخ  -  1

 34 آيهابراهيم،  سوره» .ايد به شما ارزاني داشته است و هر چه از او خواسته« -  2

 751، تصحيح توفيق سبحاني، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي -  3
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ی ت ا   ق و اطا

م  ا رت ا تان  دی عدا ن     و 

ه   1 ا
ان كُنتُم تُحبَُّونَ اهللاَ فَاتََّبِعوني يحبِبكُم « :كنم آغاز مي خود را صحبت قرآن ي هبا اين آي .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

شما خدا را دوست داريد پيروي من كنيد و دنبال من بياييد تا اينكه خدا شما را دوست داشته باشد،  اگر 2»اهللاُ
واتَّخَذَاهللاُ «َ: ابراهيم چه كرد تا اينكه ،آمده قرآن است كه در عزندگي حضرت ابراهيماين پيروي در  ي جلوه

و  پيدا كرد خدا را دوست داشت 4يحبِبكُم اهللايعني آن وقتي كه  ،خداوند ابراهيم را دوست گرفت 3»ابراهيم خَليال
 خليل به معناي. دا ابراهيم را دوست خود گرفت، بعد هم خ5»فَاتَّبعوني«امر الهي رفت و پيروي كرد يعني  ي دنباله

كسي پدر خود را دوست  مثالًو انواع دارد، دوست داشتن درجات  .خيلي نزديك و صميمي دوست ،دوست است
اين مانعي ندارد،  نيز، مادر خود را هم دوست داشته باشد، پدر و مادر را دوست دارد؛ همسر خود را ،مانعي ندارد ،دارد

كند كه انسان  فراهم ميخواهد ما را در تنگنا قراربدهد، كمتر موجبات آن را  خداوند هم نميت دارد، همه را دوس
  .مجبور باشد بين اين چندتا يكي را انتخاب كند

توانست  نمي ،بود، زياد كه حاكم كوفه بودعخاص علي ي يد كه از صحابها هعدي را شنيد نداستان حجرب
تو انسان صالحي نيستي و  دروغ نگو، :گفتند مي شدند و به او مياو بلند  ي خطبه شيعيان را تحمل كند، زيرا وسط

و به  مله حجر و پسرش را به شام فرستاداو هم دوازده نفر از شيعيان از ج ،كردند ميروي يخ  اصطالحاً او را سنگ
داد در و معاويه دستورآيم  نميي اينها بر كه من از عهده ها بكنخواهي با اين ميكارداني هر يخودت م: معاويه گفت

ر به زيارت حج ،روند كه به زيارت زينبيه ميشش فرسخي شام چند نفر از آنها را شهيد كردندكه حتما اشخاصي 
تو را اول بكشيم يا به حجر گفتند كه حكم اعدام تو و پسرت آمده، ، وقتي خواستند حجر را شهيد كنند. روند هم مي

: ولي حجر گفت ،اين طبيعي است. را نكشيد ، ولي پسرمدنيا را بكشيد ي همه: يدگو هر كس باشد مي ؟پسرت را
اين است  ،شايد جان خود را بر ايمان خود ترجيح دهد ،اول پسرم را بكشيد، چون پسرم تازه مسلمان و جوان است

خود را از دست  ممكن است ايمان ،او براي اين كه كشته نشود .را بكشيدد مبع ،خواهم اول او را بكشيد كه مي
ي اين  ، ولي به هر جهت همهآورد ي سختي را براي ماها پيش نميها البته خداوند چنين موقعيت .ولي من نه ،بدهد

ي ديگر برتري ها ولي يك محبتي است كه بر محبت ،با هم، هم اندازه هستند و تا حدودي وجود دارد ها نوع محبت
تنها  عوقتي خداوند ديد كه ابراهيم: گويند هم مي عابراهيم در داستان حضرت. و آن محبت الهي استدارد 

جر در ها او را با مادرش: فرمود ،خيلي دوست دارد ،پسرش يعني اسماعيل را كه در سن پيري صاحب آن شده بود
بود  ، بلكه به اين دليلدور باشد -  عزن ديگر ابراهيم - اين امر به دليل آن نبود كه هاجر از ساره  ،بيابان رها كن

: فقط عرض كرد ،هم هيچ اعتراضي نكرد عابراهيم كند و )يعني خدا(را متوجه خود عت ابراهيمخواس كه مي
 نسبت عابراهيمت و چون هنوز هم محب يآنها را حفظ كن كه چگونه داني خود تو مي ،به امر تو اين كار را كردم
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 ي خدا يك چيزي است كه همه ه حب و مهرراي اينكب ،كردن اسماعيل را داد قرباني دستوربه اسماعيل بود، خداوند 
 داشته باشد،را تواند حب ديگري  ا به حد اعالي آن داشته باشد نميدر آن هست و اگر كسي حب خدا ر ها انواع مهر
اند ازجمله بايزيد  بعضي اوليا هم به اين درجه رسيده ؛ در انبيا هست وحب كمتر در مردم عادي وجود داردالبته آن 

شكر من و شكر والدين خود را بجا  6»اَنِ اشكُرلي و لوالديك«: فرمايد امي وقتي به اين آيه رسيد كه خداوند ميبسط
توانم  ن نميخداوند چنين امركرده و م :گفت -  پدر را كه از دست داده بود - كنان آمد  گريهپيش مادر خود  ،بياور

ي تو باشم يا من را رها كن كه سره براا من را از خدا بخواه كه يكي شكر را بجا بياورم و قابل جمع نيست،اين دو 
كه قابل جمع  را اين حبي. يعني قابل جمع نبود ؛برو در راه خدا ،من تو را رها كردم :مادر گفت .سره با خدا باشميك

اسم آن را  به قول مولوي، ،براي آن اسم ديگري پيدا كنند خواستند ،با حب ديگري نباشد و به حد اعال برسد
گيرند كه استفاده از  ميبه ما ايراد  خواستند فقط از ديگران ايراد بگيرند، ي كه ميا هالبته يك عد» عشق« گذاشته

جا حبي است كه با حب ديگري يك ،كه عشق همان حب است درصورتي ،توهين است لغت عشق نسبت به خداوند
اين را  ،نيست فقط و فقط خود اوست و حب ديگري؛ انحصارطلب است به اصطالح حبي است كه ،شود جمع نمي

كه وقتي ما معمولي نگاه گويند  مي زنند و ميگويند؛ در روانشناسي هم باب خاصي وجود دارد كه مثال  ميعشق 
بين  ذره بينيم، بعد اگر ميقوت  بينيم يعني همه را به يك اندازه و به يك درجه و همه جا را به تساوي مي ،كنيم مي

مولوي در توصيف  .استطور هميناين هم  ؛كند مي بيند و جاهاي ديگر را حذف جا را مييكبين فقط  م ذرهبگذاري
  :گويد اين عشق مي

  7كوه در رقص آمد و چاالك شد  جسم خاك از عشق بر افالك شد
داشت ما كه يك بشر بود و از خاك آفريده شد و جسم  صيعني پيغمبر ،جسم خاك از عشق بر افالك شد

ببين كوه طاقت دارد؟ كوه در  :خواست ببيند، خداوند گفت عموسي .رفت ها عشق الهي به آسمان ي اسطهبه و
با حب ديگري  كه دارا بودن محبتي. ديد كه كوه هم طاقت نداشت عيعني موسي. چاالك شد رقص آمد و

روند به چنين  ميمدتي  ،به همه پيغمبران عطا كرده همراه نباشد از خصوصيات و صفاتي است كه خداوند تقريباً
گويند كه رندانه  مي عالياس ي درباره ؛ فقطگردند برميز به اين عالم باتوانند بمانند و  ، ولي آنجا نميعالمي

توانست  نمي دانم چه كرد كه نمي آمد ببيند، .گردو بر بيا ببين :خداوند گفت ،رد كه آن عالم را ببينددرخواست ك
   .زنده است عالياس: گويند كه مي ردم و ماندگتوانم بر گردد و گفت نميبر

برد تا در بيابان رها كند، در  را مياي كه پسر كوچك و همسرش  در آن لحظه كه مثال زديم،را  عابراهيم
بل جمع نيست گفته اين كار چيزي قا ديد كه محبت ديگري كه با هيچ ، ولي ميعالمي بود كه محبت اينها را داشت

دهد كه به  به او مجال نمي دانست كه اينجا ابراهيم درحالتي است كه آن عشق الهي ميآن همسر هم . را بكن
 جا رها كني؟اي ما را اين آمده يعني چه،: در هيچ جا نيامده كه هاجر پرسيده باشد چيز ديگري رسيدگي كند، هيچ

او هم اين ايمان را  ؟كنيد مي كار خود شما فكر كنيد اگر همسرتان در وسط بيابان بگويد پياده شو و خود او برود، چه
شود، براي  اين حب كه عشق ناميده ميبنابراين،  .كند نمي از روي هواي نفس اين كار را عداشت كه ابراهيم
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باشد، وقتي خدا ما را به اين دنيا  كه الزم هم نيست ،الوصولي نيست چون چيز سهل ،همه قابل وصول نيست
باشيد، مقتضيات اين دنيا هم اين است كه اين حب و آن عشقي كه انحصار  فرستاده يعني به مقتضيات اين دنيا

برويم، هر وقتي است كه  آن، .شناسد، آن دراينجا نيست كسي را نمي به اصطالح پدر و مادر و هيچ طلب است و
در كوه مثل  توانيم ميحس كرديم كه ، وقتي بر افالك شود -  ولو يك دهم ثانيه -  وقت كه آن جسم خاكي ما

آن وقت در آن لحظه در آن عالم هستيم و الّا مابقي  يم،ا هيم و از حب الهي در رقص آمدا هرقص آمده و چاالك شد
  .شاءاهللا إن. اجرا كنيد ند كه چگونها هاوقات بايد در اين دنيا باشيم با همين قواعد، منتها اين قواعد را گفت

 يد، كمي طب بلد هستم، همان قدر بلدما هبراي من نوشت اما در پاسخ سؤالي كه در نامه ،من كه طبيب نيستم
ل طبي مسايدر . شود، به هر جهت سؤال طبي نپرسيد سوزد و اذيت مي ام مي دانم اگر چاي داغ بخورم معده كه مي

وقتي . با چند نفر طبيب مشورت كنيد و به يك طبيب اكتفا نكنيد، در اين كارهاي مهم به چند طبيب مراجعه كنيد
توانم  ام ولي من خودم اآلن نمي گويند مثل اينكه من گفته مراجعه كنيد آنچه آنها مي ،ام يت اينكه من گفتهبه ن

را خدا شفا بدهد و شما را  ها مريض ي همه .دانم نميعمل جرّاحي كنم يا نكنم؟ من : پرسيد مي چيزي بگويم، مثالً
  .غيرطبيبي مراجعه كنيد يا هم به هيچ بيماري دچار نكند كه ناچار شويد به طبيب

                                     
 .ش.هـ 1386/10/23صبح يكشنبه، تاريخ  -  1
 31عمران، آيه  سوره آل. »داريد از من پيروي كنيد، تا او نيز شما را دوست بدارد اگر خدا را دوست مي...« -  2
 125، سوره نساء، آيه ».و خدا ابرهيم را به دوستي خود برگزيد...« -  3
 31سوره آل عمران، آيه  -  4
 همان -  5
 41سوره لقمان، آيه   ،»...مرا و پدر و مادرت را شكر گوي...« -  6
 .25، تصحيح دكتر توفيق سبحاني، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي -  7
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سم، واب و رؤیا   ، روح و 

واس  ودن  د،  دود  داو اک   1ا
بينيم  از اين حيث مورد دقت قرار گرفته كه ما در خواب مي ،رؤيا و خواب ديدن .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

طوري يعني همان .ماند ما مي ها در يادتا مدت ها مان در حال انجام كاري هستيم و در بيداري هم بعضي خوابخود
از طرفي آن احساس هويت كه  .، آن خواب را هم در ياد داريدكه سه روز پيش كجا رفتيد آوريدميياد  به شماكه 

همين  ،، من خودم هستمبه قول فالسفه نيست »هوهو«اين  هستم ودانيد كه من خودم اآلن داريد، يعني اآلن مي
، يعني طور نيستولي معموالً اين ،شود، البته گاهي استثنا هم عارض بر خواب مياحساس را هم در خواب داريد

يم كه اصالً وجود ا ههايي رفت به مكان بينيماست؛ از طرفي در خواب مي ي از زندگي منئو جز، متعلق به منخواب
شويم كه با اين بدن توجه مي، ماگر كمي دقت كنيم ،؟ ظاهراً در رختخواب بوديمخارجي ندارد، پس ما كجا بوديم

پوستش رود تا   به دريا مي برنزه شدنخواب براي  ايم يا مثالً كسي كه دربلكه با چيز ديگري رفته ،ايمبه آنجا نرفته
حال ممكن است به  ؟كجا رفت آن برنزه شدن. دن هيچ اثري نيستشود از آن برنزه شوقتي بيدار مي ،برنزه شود

است و فقط يك  منكه اين همان  ؟ در صورتياست منغير از اين  ،در خوابِ من »من«عني ي ؛يك دوئيتي برسد
 ،، بدن هورقليا بودهگويند آن بدن فرضيمي؟ بعضي دارد، حال اين وحدت چيست؟ و آن دوئيت چيست وجود من

 .دو بدن ، اندرمما يكي روحي :گويد يعني آن روحي كه به قولي مي ؛ح استولي وجه مشترك اين دو بدن يك رو
كدام در اين بدن  هيچ ،بد كه در خواب انجام داديمكارهاي خوبي كه در خواب با آن بدن فرضي كرديم و كارهاي 

يا  شويم، هيچ اثري نيست؛، وقتي بيدار ميدست ما درد گرفتهايم، ايم با كسي دعوا كردهخواب ديده اثر ندارد؛ مثالً
، پس آن شويم هيچ خبري نيستمي ، بيدارايميادي از مستمندان دستگيري كردهز يايم كه از عدهخواب ديده

غير از اين خواهيد بگذاريد مربوط به يك موجوديتي است كه يا اسم آن را هر چه مي ؛استبه روح اثرها مربوط 
بدن  جداگانه از اين كه نه خير،د هستند و اصرار هم دارند بر اينها معتقالبته بعضي. بدن و وضعيت فعلي ماست

ما  .شود در اثر آن ايجاد مي.. .مهر و مثل خشم و غضب و يكند و يك احساساتهمين بدن ترشحاتي مي. نيست
  ؟آن موجود چيست چيزي است غير از اين بدن، ، به هر جهت يكاي است گوييم موجود جداگانه مي

دهد و  ي ترشحاتي است كه بدن انجام مي جموعهمگويند آن  مي، اي نيستند كه معتقد به روح جداگانهآنهايي 
يعني اگر بخواهيم  ؛، بتوانيم در بدن ايجاد كنيمخواهيم كه مي بايستي هر حالتي ،گوييم اگر اين طوري بود مي ما

ي به او بدهيم تا دواي ،ايجاد كنيم يا بخواهيم با همه غضبناك باشدآن حالت را بتوانيم  ،كسي با همه مهربان باشد
هاي عاقل را ديوانه كنند و  توانند كارهايي انجام دهند كه آدم ميها  گويند خيلي ميآنها . آن را ايجاد كنيم نيمبتوا

وانستند، اين همه ت اگر مي ،توانند انجام دهند نميكارها را  ي ولي همه ،خوب كنندرا  ها بعضي از ديوانه
ي ها ، بيمارستانهاي مهماصطالح جهان سوم تا كشوربه  و هاي رواني براي چيست؟ در كشورهاي فقير بيمارستان

ما . كه بتواند همه را درمان كندرسد  به آنجا ميگويند يك روز بشر  ميآنها . همه هم پر است رواني فراوان است و
تواند از  بينيم بشر نمي مي ولي امروز كه ما، كنيم آن روز كه شد مباحثات را از نو شروع ميخيلي خوب، گوييم  مي

  .اي است پس روحيه يك چيز جداگانه ،راه بدن روحيه را ايجاد كند
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و شروع به خلقت را هم حل  كه به روح معتقد هستنداست روحيون نظر به اصطالح  ما همان اين نظر
وقتي كه او را درست  2»فَاذا سويتُه و نَفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدينَ«: است خداوند فرموده :گويند مي، اند كرده

، آن وقت سجده كنيد، از روح خود دميد ،از روح خود در او دميدم ،كردم و آماده كردم و اين جسم لياقت پيدا كرد
تواند  انسان مياين است كه . از روح خود در او دميدم فرمايد بلكه مي ي روح خود را در او دميدم، خداوند نگفت همه

  . استچون از روح خدا در او دميده شده . دست آورد هاي الهي را به قدرتبعضي از 
؛ بعضي در اين مورد وجود دارد، نظريات مختلف اند اول خلقت بشر را كشف نكردهي  لهأماديون هنوز مس

  .اند به هر جهت كشف نكرده. بعضي نظرات ديگري دارند ،ي آمدا هسيار گويند از يم
، پس آيا اين روح ه استاين روح از خداوند جدا شد :گويند مي ين است كها اما يك سؤال ديگر در اين زمينه 

طور مجسم كردند كه خداوند در بشر فوت كرد و  اين. يعني فوت كرد نَفَخت. اي است ، مثل نفخهنه؟ وند استخدا
ن ما از بد ،كنيم مي كشيم يا فوت شود، آيا ما وقتي نفس مي كه چيزي كم نمياز خود او  ،از روح خود در او دميد

 .شود مياو زياد  و نه چيزي به ،شود مي خداوند هم به طريق اولي نه چيزي از او كمشود؟ نه، حاال  مي چيزي كم
هر وقت هم كه خواست آن را سوار شود و  كه بر او ن سواري در اختيار روح گذاشتهخداوند بدن را مثل يك ماشي

مگر در دو بعد  ،توانيم درك و فهم كنيم فكري را نميهر  هر احساسي و ،اگر ما دقت كرده باشيم .گيرد پس مي
گيرد؛ مثالً كسي كه  تعلق مي حالتي است كه به چيزي مهرباني ،مثالً اگر با كسي مهربان هستيد ،مكان و زمان

، گيرد گيرد يا به زمان تعلق مي مكاني تعلق ميبه يك به يك جسمي و اين مهرباني  ،به اشيا مهربان باشد به دنيا،
  .كه قابليت درك نداريمبفهميم چرا  توانيم                 نمي چيز را خارج از زمان و مكان ما چهي

توانيم  مي ، ماشود آنچه با اين پنج حس درك مي پنج حس به نام حواس خمسه داريم، ،ما به قول قدما 
كه  فهمند ميدگان از كجا پرن. درك كنيم توانيم نميما ست كه ولي خيلي چيزها ،مدرك كنيم و استدالل كني

شود،  زنند، اما گاهي اشتباه مي و تا حدي حدس مي مقداري پيشرفت كردهحاال تازه هواشناسي طوفان خواهد شد؟ 
كند؟  مي پارسبيند كه  چه مي، سگ يا در شبشود؟  دانند كه طوفان كي مي پرندگان از كجا مي ؛نه پرندگاناما 
هر جانداري در توانيم، هر حيواني و  نمي تواند ببيند كه ما ميي را چيزهاي ،مبد يك حس خاصي دارد كه ما نداريال

فرقي ندارد كه . تواند درك كند مي -  دارد ها شش حس به قول امروزي - اين حواسي كه خدا به او داده  ي محدوده
ا ر كنيد و مطالب رتوانيد فك ي اين حواس مي كه مهم اين است كه تنها در محدودهيد پنج حس يا صد حس، بلبگوي

توانند درك كنند يا مثالً در  ي حواس مي فقط در محدوده است و آنها هم طور ايندرك كنيد در مورد حيوانات هم 
، باز نهايت است بي اي را بگوييد ، شما هر نقطهرسند نهايت به هم مي و خط موازي در بيگويند د هندسه مي

و چون خداوند توانيم آن را درك كنيم  نميما  ،گنجد ن و مكان نمينهايت در ظرف زما نهايت نيست و چون بي بي
ر طبيعي وقتي شما و به طو نه مكان دارد و نه زمان ، اواز درك او عاجز هستيم ،هم محدود به زمان و مكان نيست

 اني آفريده؟ و چه زمآمده از كجا: گويد ، ميخدا كند بگوييد حواس او رشد پيدا ميكوچكي كه هنوز دارد  ي به بچه
 دون زمان و مكان هيچب ،كند ستدالل كند، زمان و مكان را حس ميكه خود او بفهمد و ابدون اين ؟شده است

ند در مورد ذات خداوند خيلي فكر نكنيد و حرف نزنيد، براي ا هيك جهت اين هم كه گفت. تواند بفهمد چيزي را نمي
شويم و به نتايج  ديوانه مي ،فكر كنيم هم دقيق در اين مورد و اگر خيلي شويم گيج مياين است كه فايده ندارد و 
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، البته اي از روح خدا هستيم و ما جرقه استوجود  داراي اين خصوصيات هر جهت خدابه . ربطي خواهيم رسيد بي
و ، به حرف آيد مكان در نمي طوركه به زمان و براي اينكه همان كردني، كردني است نه بحث حس اين مسايل بيشتر

 ».آيد لغت و كالم هم در نمي
                                     

 .ش.هـ 1386/10/26صبح چهارشنبه، تاريخ  -  1

 29حجر، آيه سوره، ».چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد...« -  2
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ت دال  س و عالم آ د  ّ قاء روح و    1) ۶(ل 

ت  ورا (اداری حک  ) وعا و عا

مان ت اّو (ا  )لس

ت پایان  ت،  ھد ا  ،2  
است  عالحسينعبداللّهامشب مصادف با شب عاشورا يعني شب شهادت حضرت ابا .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

تاسع . ور است، تسع يعني نُهبه تاسوعا مشه ،بردندكار ميهها و از صدها سال پيش كه تاريخ قمري بويمدر تق و
براي مسلمين بخصوص براي  - يعني تاسوعا و عاشورا  - ولي اين دو لغت  عاشورا هم يعني دهم،. ميعني نُه

گويند عاشورايي  مي كه در ادبيات فارسي همطوريهب. است مهمي يآور واقعهشيعيان معناي خاصي پيدا كرده و ياد
به اين  ،كنند به وقايعي كه در عاشورا اتفاق افتاده، يعني تشبيه مي»عاشوراي دوم«گويند  يا مي! به راه انداخت

در زندگي . ؟ براي خودمانچه كسيعزا براي  .شودايام عزاداري محسوب مي ،براي شيعياناين ماه  از اولجهت 
بيند، نه به ما مي راعزاداري عزا براي كيست؟ او كه نه ظاهراً اين  ،كنيملي هم وقتي عزاداري براي كسي ميمعمو

از فقدان كسي كه به او  ،اين عزا در واقع ابراز نگراني و ناراحتي خودمان است. گفته كه براي من عزاداري كنيد
وقتي . طورهمين ،در زندگي اجتماعي هم. دهدمعني را ميدر زندگي معمولي هم عزاداري همين . مند بوديمهعالق

خوب . زي را از دست داديمعزي شويم از اينكهخوريم و متأثر ميدر واقع تأسف مي ،كنيمبراي كسي عزاداري مي
ي امت فكر كنيم در واقع ما، يعندرست يم؟ اگر اهرا از دست داد چيزي چه ،طوري است، ما در اين عزاداري اگر اين
كنيم كه لياقت خودمان را از  مي عزاداري. اين چنين شخصي را داشته باشيمكه در آن زمان لياقت نداشتيم  ،اسالمي

عزا نيست،  ي همانطور كه گفتيمدر مقرّرات اسالمو دست داديم، ظاهر كرديم كه لياقت نداريم والّا در اسالم 
  . دهد، هميشه رو به جلوستز دست نداده و نميچيزي را ا چ وقتبراي اينكه اسالم هي. تحرّك است

داليل بقاء روح و تجرد نفس و آثاري كه انسان . است پند صالحخوانيم كتاب  مي ي جمعهها كتابي كه شب
 يك قسمت ديگري از آن. رود همراهش مي ،ماند كند، آثارش با او مي بيند و كارهايي كه مي درزمان حياتش مي

  :چنين است
  لرحمن الرحيمبسم اهللا ا«
 ييروح است به مبدأ و فكر آغاز و انجام و آن ناموس بزرگ الهي و امانت خدا ي هبرادران من ايمان كه عالق 
يم كه نام فقر و ايمان كه بر ما گذاشته يپاك داشت، بايد همت نما ها دار و قدردان بوده از آاليش بايد نگاه ،ستا

بايد بكوشيم كه عهد ازلي را كه در  .شويم كه بر ما صدق كندكي معرفي شده به آن موصوف باشيم و به ني
از  بعد ،دهد و به فريب نفس در دنيا در طاق فراموشي افتاده فطرت جان ثبت شده و عقل گواهي مي ي هصفح
  ».پاسدار باشيم كردن به توسط عهد و پيمان تكليفي تازه
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. بيند بين است، فكري كه پايان را مي كر پايانگفتيم كه تفاوت انسان با حيوان داشتن فدر جلسات قبلي، 
آنهايي ها اعم از  ي انسان همه. حاال اين پايان چه زماني است، بحثي است كه هميشه بوده و هست و خواهد بود

پايان زندگي را مرگ  ،آيد باور ندارند و به چيزي غير از آنچه به حواس درمياند  كردهكه به همين زندگي عادت 
بعد . بينند  شود گفت حيوانند براي اينكه يك پاياني را مي بين هستند و نمي نحوي پايان توان گفت به  مي و دانند  مي

مبدأ يعني يك جايي (. شوند كه يك مبدأيي دارند  از اينكه اين پايان را ديدند با استدالالت و با تجربيات متوجه مي
  .)ندا هاز آنجا آمد كه

  ننمايي وطنم ،روم آخر به كجا مي  بود م آمدنم بهر چها هازكجا آمد
كسي كه هر گونه . بشر خواهد آمد يك از افراد روم، فكري است كه براي هر ام و به كجا مي كجا آمده از
ام و اگر درست  كند از كجا آمده خره در لحظاتي فكر ميداشته باشد باآل - حتي فكر ناقص و فكر مريض  -  فكري

  .شود اي به آن مبدأ داشته باشد، اين فهم و عالقه ايمان مي و عالقه فكر كند و بفهمد مبدأش كجاست
كند به اينكه مرگ پايان  يعني فكر توجه مي. بين شود به دست آورد؟ با يك فكر پايان اين ايمان را با چه مي

يك نحوه حيات بعد از مرگ هم بر اثر اعمالي كه در اين عالم انجام داده و آثاري ايجاد شده است،  زيرا كار نيست
كه مبدأ كجاست، اين علقه يك  ، بفهمداگر بر اثر اين علقه. اي كه ما به مبدأ داريم ايمان عبارت است از علقه. دارد

ي ا هدر همين زندگي وقتي كسي شما را از يك خطري نجات داده، هميشه عالق. كند حالت معنوي و ايماني پيدا مي
گذاريم، تا آخر به آن  كنيد و نام آن را وطن مي ايد و زندگي مي ه به دنيا آمدهيا در يك محلي ك به آن شخص داريد،

وجه منافاتي با شرع يا منافاتي با اخالق و عقل  مندي تا حدي فطري بشر است و به هيچ منديد و اين عالقه عالقه
اهالي مدينه  ،ردندمكّه را فتح كوقتي حضرت هم بود به نحوي كه  صمندي در پيغمبر حتي اين عالقه. ندارد

اي كه  نگران شدند كه اآلن ديگر پيغمبر با آن عالقه ،مندي حضرت به مكّه مطّلع بودند  يعني انصار چون از عالقه
گرچه به مكّه : اين نگراني را خدمت حضرت عرض كردند، حضرت فرمودند .به مكّه دارد، در مكّه خواهد ماند

ي از زحمات انصار به مدينه خواهم آمد و حتّي خداوند هم اين عالقه دارم، ولي به جهت پاداش و قدردان
ت، يعني نگفت چرا تشخيص داد و به رسميت شناخ صي خودش محمد مصطفي مندي را در بنده عالقه
ينَّك تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّ  قَد نَرى«ي حضرت پاسخ داد و آيه نازل شد كه  بلكه به عالقه طوري هستي؟ اين

ات جايي  خواهي قبله كه ميديديم  -روي  يي كه ميها يعني در طي مسير تو، در راه -ها  ما در آسمان 3»قبلَةً تَرْضاها
  .گفتيم قبله رو به مكّه باشد. به همين دليل ما قبله را تغيير داديم .ي توست باشد كه مورد عالقه

حاال اين مبدأ را اگر . اي باشد به مبدأ خودش دارد حلهاي است كه هر بشري در هر مر اين ايمان عالقه
مبدأيي كه به صورت ظاهر . شود به آن مبدأ زياد مي شمندي كه از يك عالَم غيبي است، عالقهداد درست تشخيص 
  :گويد م؟ ميا هكند كه از كجا آمد آن وقت توجه مي. آيد به اين چشم نمي

  م آورد درين دير خراب آبادمآد  من ملَك بودم و فردوس برين جايم بود
  »رويم يم و باال ميما زباالي« :گويد ي كه ميشعر ديگر يا

شود كه اوالً در خود اين زندگي فعاليت  به مبدأ در صورت ظاهر موجب مي منديِ  عالقهاين ايمان و اين 
جاده و طي مسيري ببينيد در به مشهد مشرّف شويد، منديد كه  عالقهوقتي شما به عنوان مثال . شود انساني زيادتر
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كه تابلوهايي در فواصل مختلف نصب شده است، مثالً بر روي تابلوي اول نوشته شده كه فاصله اينجا تا مشهد 
كيلومتر، لذا خوشحال  900بينيد بر تابلوي بعدي نوشته كه فاصله اينجا تا مشهد  كيلومتر، جلوتر كه رفتيد مي 1000
ايد، در واقع شما چون توجه به مقصد داريد، لذا  تر شده رديد و به مشهد نزديككيلومتر حركت ك 100شويد كه  مي

  .شود سير بيشتر ميتان براي طي م عالقه و فعاليت
تر بشويم  گرديم به همان مبدأ، هر چه نزديك ما هم اگر مقصدمان را بشناسيم و بدانيم كه داريم برمي

البتّه شناسند، بپرسد تا راه را پيدا كند،  ين راه از كساني كه راه را ميانسان بايد در ا. شود بيشتر مي مان مندي عالقه
 شود كه ، متوجه ميندكتدريج توجه  هب و اگر و شعورشان درجات مختلفي داردمطابق استعداد ها  ايمان در انسان
روي آن را  ست، خيلي چيزها در فطرتش وجود دارد كه خودش بايد گرد و خاكهل ديگر در فطرتش ايمان و مساي

 - همين مطلب وجود داردهم به عبارات ديگري البته در اديان مسيحيت و يهود  – فرمايد مي قرآندر . پاك كند
هاي بدنش، پرسيدكه آيا من  از تمام سلول 4»أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بلى« :وقتي خداوند انسان را خلق كرد، از او پرسيد

پرسند كه چه كسي آنجا بود كه اين ندا را شنيد؟ اگر  ميبرخي  .»قالُوا بلى« له،ب :خداي شما نيستم؟ همه گفتند
حال اين . ما اين جواب را داديم ي ، همهما همين سؤال را كردند ي از همه! د، خودتان آنجا بوديدخوب دقّت كني

 .خداست اوامر مثل اطاعتكردنِ آن  ، اطاعتفرمايد خداوند وقتي اوامري صادر ميجواب دادن به اين نحو بود كه 
اگر رعايت كنيم  ،آن قواعد بهداشتي كه خداوند مقرر كرده. براي اينكه بشر زنده بماند ،خداوند اوامري صادر كرده

يم آمدپس از اينكه به اين عالم . فرمايد مي قرآناست كه در  »قالُوا بلى«اين يعني چه؟ اين همان . يم والّا نها هزند
اي   5»آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبين  أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني«: فرمايد مي. كند واست مياز ما بازخ خداوند

را  - كه دوست شما نيست  –عهد نكردم كه فريب شيطان  »قالُوا بلى«بني آدم آيا من با شما در همان روزِ 
  : گويد ميباباطاهر كه به قول . يمنخوريد؟ ولي ما فراموش كرد

  گنه از برگ و بارون بيش دارم  مو از قالو بلي تشويش دارم
مانند  –مگر اينكه به ما يادآوري كنند . ي كرديم، وقتي آمديم به اين دنيا، فراموش كرديمآنجا يك عهد 

مدتي كه گذشت آن  ،نكه به ايران آمديمبگيريم، بعد از آ اينكه مثالً ما مدتي در اسپانيا باشيم و زبان آنجا را ياد
ما اين عهدي كه در آنجا كرديم فراموش كرديم به همين دليل هم  - رود و بايد به يادمان بياورند  ميزبان يادمان 

كه  كند آيا ما با تو عهد نكرديم؟ يادآوري مي »اَلَم اَعهد الَيكُم يا بني ادم«: فرمايد صورت بازخواست و سؤال مي هخدا ب
  .ايم شود فراموش كرده معلوم مي

ايم مقرر فرموده است كه مجدداً عهد و  لذا براي يادآوري آن موضوع و عهد و پيماني كه فراموش كرده
 :گويند ست، كه ميال آن عهدي است كه خداوند در روز ي بنديم، جلوه در واقع اين عهدي كه مي پيمان ببنديم،

ته است كه ما بايد آن را رعايت كنيم كه اين يادآوري ايماني را عرفا اصطالحاً بيعت با ما بس »لَست بِرَبكُمأَ«
   .گويند مي

بندي  ها تقسيم البتّه بعضي. داراي خودآگاه و ناخودآگاه هستيمگويند ما  ، ميامروزه. ايمان در قلب است محل
در  ها در بعضي ،، نيستكه ظاهر است در خودآگاهايمان . گاه و ناخودآگاهآ هنيم ،خودآگاه: گويند اند و مي ديگري كرده

مثالي كه  ،يعني بر تمام وجود انسان بدون اينكه تصور كند مسلط است. در ناخودآگاه ها گاه است و در بعضيآ هنيم
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، اين امر در »الْعظيم لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلي«گوييم  اين است كه وقتي ما مي وجود دارددر مورد خودآگاه 
يعني ابتدا ما بايد اسالم در دل ما اثر كند ايمان وقتي است كه . خودآگاه ماست، ولي اين موضوع، ايمان نيست

  . ي بعد از قبول ظاهري اسالم است در قلب ما وارد شود بياوريم تا ايمان كه مرحله
 .شاءاهللا إن .ايمان وارد كند ي در مرحله و خود خداوند دست ما را بگيرد شاءاهللا إنحاال  
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ورا    1رح و عا
  اهللا الرّحمن الرّحيم بسم

   ز هر زبان كه مي شنوم نامكرر استك  يك قصه بيش نيست غم عشق و ين عجب
، ظاهرش يميگو مي هزار و سيصد و چند سال است كه ما وقايع و خاطرات يك روز را درتاريخ خودمان مكرر

زخم ، زخمي است كه هر وقت رويش را بردارند. ي داردا هيم بار تازيگو هر بار كه مي ولي عجيب است، مكرر است
  .شود تازه مي

گويند  ميع كه ن براي دشمنان تشياآل ،ي شدها هگفته شده است كه اسالم عزا ندارد و همين حرف هم بهان
 عالقه داشتيم، اوكسي كه ما به  آن !چه كنيم؟ ،كنيد ميچرا شما عزاداري  ،با وجود اينكه در اسالم عزا نيست

كه ببينيم عزا چيست و عالوه براي بررسي اينه ب! شود گويند عزا نگيريم؟ نمي ميحال  ،دشمنان ما او را شهيد كردند
يك موجود مستقلي كه داراي زيروبم  ي همنزله بشريت را ب ي هبايد در نظر بگيريم كه خداوند مجموع چگونه است

 عيعني آنچه برحضرت آدم .بشري مثل يك انسان ساعات خوشي و غم دارد ي هموعمج ؛آفريده است ،است
عيد يعني به نعمتي كه  .تأسف بخوريم ،عزا يعني بر چيزي كه از دست داديم .بشريت خواهد رفت ي هبر جامع ،رفت

مقرر كرديم و  خداوند گفته است در عيد فطر ما براي شما عبادتي. شاد باشيم و شكرگزاري كنيم ،خدا داده است
هو « :در عيد قربان طور همين. شادي كنيد ،دست آورديده حال كه توفيق پيدا كرديد و انجام داديد و يك چيزي ب

آنهايي كه توفيق پيدا كرديد و مراسم حج را  ،امروز شما هم. جد شما موفقيت پيدا كرد 2»سمكُم المسلمينَ من قبل
توجهي به امر الهي يك چيزي را  عزا يعني اينكه بر اثر بي. ن پيدا شد؛ اين جشن دارداين توفيق برايتا ،انجام داديد

جاي ديگر  3»انَّ اهللا ال يغَيرُ ما بِقومٍ حتي يغَيروا ما بِاَنفُسهِم«. گيرد پس نمي ،خداوند نعمتي كه داد ،از دست داديد
پس اين  ،كند عمتي است و به شما داده ضايع نميايمان شما را كه ن خدا 4»ليضيع ايمانكَم اهللاُ ما كانَ و« :فرمايد مي

تا  ،و چه غير آن معمولي بنابراين تأسف خوردن بر هر عزايي، چه عزاي ظاهريِ .كنيم خود ما هستيم كه ضايع مي
اين موضوع تا  ،وقتي فرزندش را از دست داد، متأسف بود و گريه كرد صكه پيغمبر چنان ،حدي طبيعي است
يي كه ما ها آيا عزاداري ولي بايدكوشش كنيم كه بتوانيم جبران نعمت از دست داده را كنيم؛ ،حدي طبيعي است
مصداق همان  ،ت را داشته باشدت را دارد يا نه؟ اگر اين خاصياين خاصي ،و ساير ائمه داريم عبراي امام حسين

  :شعر است كه درست است كه غم است ولي
  از هر زبان كه مي شنوم نامكرر است  شق و اين عجبيك قصه بيش نيست غم ع

يعني  ،مكرر نيست ،اگر هر روز سال هم عزاداري كنيم ،يعني اگر عزاداري ما آن خصوصيت را داشته باشد
البته در اين قضيه هم  ،مكرر باشد ايرادي ندارد ،جبران كنيم ،يما هاگر كوششي باشد براي اينكه آنچه از دست داد

از لحاظ كلّي  عادامام سج. هر كسي از يك جهت ،جانشينان حضرت بودند. را از ما نگرفت خداوند رحمتش
بشري بايد بكوشيم جبران اين خطايي كه  ي هعنوان يك فرد جامعه ولي ما ب ؛جامعه و سايرين هم از جهات ديگر

اسالمي نتوانسته  ي هت و جامعبشري ي همتأسفانه جامع .جبران كنيم ،زده در آن روز سر ،ت اسالمييعني ملّ ،از ما
تكامل افكار و اينكه خداوند مسير تفكر و تعالي جامعه را به سمت نجات و فالح  اما ،است كامالً اين را جبران كند
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وري را  ين بهرهبايد بكوشيم از اين جريانات ا. يك مقداري در راه جبران آن ضايعه كوشش شده است ،قرار داده
تدفينش شركت كردند و  آمدند و در مراسم خود حضرت ،پيغمبر خردسال استان رحلت فرزندد همان اما در. ببريم

كسوف شد و براي اينكه مسلمين اشتباه نكنند كه اين كسوف  ،در همين زمان خورشيد گرفت ،كردند گريه هم مي
ورشيد و ماه و زمين و ها را پاك كردند و گفتند خ پيغمبر اشك ،پيغمبر است ي هپيغمبر و گري اندوه ي هواسط هب

 كارشان را انجام ،كرده مخلوقات مقرر ي هي كه خداوند براي هما هطبق قاعد ،خدا هستند اينها بندگاني  همه
نه اينكه گريه  ،جاي خوده تأثر ما ب. ربطي به اين موضوع ندارد؛ ما همين احساس را بايد داشته باشيم ،دهند مي

حياتش را حاضر است  ،تأثر از اينكه امامي كه مثل پدر مهرباني بود. ش استگريه و تأثر به جاي خود! نه .نكنيم
قدر كوتاهي كرديم كه آن حضرت را شهيد كردند، اين تأثر دارد و گريه  ما اين ،كندا براي بشريت، براي اسالم فد

و تأثر هم بر اين وقايع  بنابراين گريه. اما جهت ديگر اين تأثر آن است كه ما نتوانستيم كامالً عبرت بگيريم. دارد
بشريت  ي هبلكه چون تأثر هم الزم ،ولي بايد عبرت هم بگيريم و اگر هم فقط عبرت بگيريم كافي نيست ،بجاست

منتها در اين مسير . من متأثر شدم از مرگ فرزندم :كه پيغمبر فرمود چنان است بايد از اين واقعه متأثر هم بشويم،
انا بشرٌ « :بعضي محققين يا پژوهشگران يادشان رفت كه خود پيغمبر گفته است ،ها شد و تفريط ها طخيلي افرا

بشريت آن حضرت مربوط نيست،  ي هاز اين مرحله خواستند يك تعبيراتي بكنند كه اصالً به جنب گروهي 5»مثلُكُم
فكر كردند كه بر اين  قدر مادي و به اصطالح دو دو تا چهار تا عكس آن هب ها بعضي ،يدا هيش را شنيدها كه داستان

بايد توجه كنيم كه . نه آن عمل و نه اين عمل درست است ،قيام هم ايراد گرفتند، اعتراض كردند
البته در مسير  .كند ايشان هم صدق مي ي همذكور دربار ي هآي ،رسول خداست ي هكه نو عحسين امام حضرت

 عحضرت امام حسين. دهد ند و به او نشان ميك د مصلحت بداند برقلب او الهام ميآنچه خداون ،زندگي بشري
 عالم چه در ،هم موقع زيارت قبر پيغمبر بر دلش به قولي برات شده بود و به قلب او الهام شده بود، چه در خواب

براي اينكه اين . شود كشته خواهد شد؛ دانست كه شهيد ميكه  -براي آنها خواب و بيداري يكي است  -  بيداري
شدن يك نفر در تاريخ حساب نكنند و بگويند يك نفر با خليفه سر حكومت دعوا كشته  ي همنزل شهادت را فقط به

. فراهم كرد ؛شد مياميه  كه موجب رسوايي يزيد و بني را حضرت تمام نكاتي ،كرد و كشته شد با هم جنگ داشت و
امر . ر كاري مي كرد به امر الهي بودچون ه ،ولي امر الهي بود ؛در آن وقت به اين قصد بود يا نبود ،دانيم ما نمي

به پيغمبر  قرآنخداوند در . خدا ريخته شود الهي بر اين قرار گرفت كه وقايع به نحوي باشد كه آبروي دشمنان
همين دستور را پيغمبر به ما و به . آنچه به تو گفتيم برسان 6»ولُ بلِّغ ما اُنزِلَ الَيكها الرسيا اي« :دستور مي فرمايد

گونه  بايد اين ،دهد را انجام شا هوظيفهم براي اينكه اين پيام را برساند و  عامام حسين. هم داده است ها ماما
 ،فراهم بود الهي مقرر فرموده است كه اگر امكان ي خداوند براي امام معصوم به عنوان وظيفه ،كرد عمل مي

 ،كردند مي خليفه و حاكم مراجعه عمردم به علي يد كه مثالً بعد از رحلت پيغمبر اگريفرض بفرما ،حكومت بكند
امامت بر مؤمنين را  ي هوظيف اين بزرگواران در امر باطن .داد ش بود انجام ميا فهكرد؛ وظي حضرت امتناع نمي

اهل كوفه  ،كربال هم ي هدر قضي ،رياست و حكومت داشتند ي هداشتند و در امر ظاهر نيز اگر امكان داشت وظيف
 نفر به حضرت نامه نوشتند و عرض هزار دوازده ،نوشتند و به قولي لحسينا عدد به حضرت اباعبداهللاهايي مت نامه
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شايد اين جمالتي كه آنها  .دست بگيري ات اين است كه بيايي حكومت را به كردند كه ما پيرو تو هستيم و وظيفه
ا حضرت نه براي اينكه حكومت را به دست لذ ،را انجام دهي تا هوظيفبيان كردند يك تهديد الهي بود كه تو بايد 

قيام  ذلك به ما بفهمانند كه جان هم در راه خداوند ارزشي ندارد، ولي مع ،شود دانست كه شهيد مي زيرا مي ،بگيرد
 ،كه چرا حكومت بر ما را نپذيرفتي اسالمي در روز قيامت دليلي نباشد بگويند ي هكرد و از طرف ديگر براي جامع

توان  مي وه بسياري از وقايع تاريخي با هم ارتباط دارند البتّ .وفايي مردم را ديدند را كردند و آن بي حضرت اين كار
 بعد ازآن چگونه خواهد شد؟ منقول است كند ميعطفي بود كه معلوم  ي هساعده نقط بني ي هسقيف ي هقضي :گفت
عني دستش را آورد جلو و گفت دستت را بده با اول كسي بود كه با ابوبكر بيعت كرد ي ،دوم ي هخليف گويند عمر مي

اضطراري و لغزش بود كه خداوند مسلمين را  ي هيك واقعاين بيعت او گفت  .تو بيعت كنم كه سر و صداها بخوابد
دانم اين عبارت در  نمي .بينيم كه تمام شرور بعدي از اين بود مي حفظ كند و ،از شروري كه ممكن است بياورد

   .كنند ت نميكنند كه در معنايش دقّ مي خيلي كوتاهي اگر آمده است، مده است يا نه؟آ تكتب اهل سنّ
كه خودش آن  نحوي ه بهالبتّ ،گير و خشن در ظواهر احكام بود خيلي سخت ي هدانيم كه عمرخليف همه مي

كه عمر كودك بود به مسجد آمد و ديد  صطالحا هبوقتي  عولي با اين حال حسين ،كرد حكم را استنباط مي
به يادش آمد كه بر  ،خواند كرد و خطبه مي صحبت مي ،ت زيادي كه حاضر بودندباالي منبر است و براي جمعي

ين او را بغليآمد پا به يادش آمد كه وقتي پيغمبر ازمنبر مي. كرد نشست و صحبت مي مي) پيامبر(شهمين منبر، جد 
صدا  -  جمعيت زيادي هم از مسلمين بودند -  كه فرياد زدشايد اينها در خاطرش آمد . كرد گرفت و نوازش مي مي

كه  -  خشن ي هسختگير و آن خليف ي هعمر، آن خليف. از منبر جد و پدر خودت باال برو ،پايينزد از منبر جد من بيا 
د آم ،پايينخطبه را ناتمام گذاشت و آمد  -  ت و روايات لگد زدآوري سنّ بر سر جمع ،گويند به يكي از صحابه مي
 ؛ينيچشم، آمدم پا :ي بودند عرض كردا هسال دهبه حضرت حسين كه در آن تاريخ كودكي بودند مثالً طفل  ؛جلو

ش ا ههمان مردم ديده بودند كه پيامبر روزي در نماز سجد .حسين را بغل كرد و بوسيد. ولي پدر من منبري نداشت
اق افتاده است، بعد از مدتي كه نماز تمام شد، از اتف يا همسألكردند كه وحي نازل شده يا يك  طول كشيد تصور

ولي فرقي  ،اآلن يادم نيست حسن بود يا حسين :كه چرا سجده را طول دادي؟ حضرت فرمودندپرسيدند  پيغمبر
نخواستم بازيش را قطع كنم؛ ناراحتش  ،كرد من بازي مي ي هروي شان ،ندارد هر دو يك حقيقت واحدي هستند

براي بازي كردن حسين نماز  اما ،خيلي مهم، امر الهي را متوقف كند مسايلد كه حتي براي پيغمبر كسي نبو. كنم
 ولي چه شد كه وقتي حضرت را به شهادت رساندند، ،مردم اين حسين را ديدند .اين حسين را ديدند. را طول داد

در اصل آنها  اما ،دارجي بوآنها خ ي هبله حسين به عقيد. يزيد او را كشت مردم گفتند كه چون او خارجي بود،
حسين به شمشير جدش كشته « ي كتابش خلدون در مقدمه به قول ابن. خارجي بودند كه از دين حسين خارج شدند

براي كشتن  ،داشته نه اينكه از دين جدش خارج شد، بلكه همان شمشير و همان مكتبي كه جدش البتّ. »شد
ي كه ديدند ابوسفيان چگونه اسالم آورد؟ معاويه كه بود؟ چگونه مردم .عجيب استاز ما مردم . ه شدبهان حسين

چرا . ز دين جدش خارج شدهگويد كه حسين ا بود؟ هند مادرش كه بود؟ يزيد كه بود؟ همان يزيد آمده و مي
   طوري شد؟ اسالمي چرا اين ي هجامع



 

31 

بِعثت من  ؛»ثت لاُتَمم مكارِم االخالقبعانّي « :شان ه بودند طبق همان فرمايش اوليهپيامبر تا زماني كه در مكّ
كه پيغمبر به  بعداً ،دپرداختن ميبه اين جنبه از رسالت خود  ،براي اين است كه مكارم اخالقي را به كمال برسانم

. يعني يك سري احكام ديگري وارد شد ،كردند ميايجاد  و در آنجا حضرت بايستي حكومت مدينه تشريف آوردند
اساس . ولي اساس اسالم همان كمال مكارم اخالقي بود ،هل دنيا بودند فقط به آن احكام چسبيدندآنهايي كه ا

مسلمان كرد و  ،سواد بود و چوپان بود كه بي را آن ابوذري ،اسالم آن اسالمي بود كه ابوذر و سلمان را مسلمان كرد
را هم كه در حد اعالي علم آن روز بود و  كنيم و سلماني رساند كه ما خاك پايش را طوطياي چشم مي يا همرتببه 

اسالمي كه عمر با آن . اين اسالم بود ،اين دو تا را برادروار پهلوي هم نشاند ،مرد دانشمندي بود مسلمان كرد
اسالم  وهم جز صه تشكيل حكومت توسط پيغمبرالبتّ .اين اسالم است ،تندي كه داشت تسليم آن شدي  هروحي
ت الهي در مشي كه بعداً اتفّاق افتاد، هم يمسايل ي هو هم همان اكمال مكارم اخالقي بودولي اساس اسالم  ،بود

  :قرار داشت
  نبرّد رگي تا نخواهد خداي  اگر تيغ عالم بجنبد زجاي

  يا
  وگر جامه بر تن درد ناخدا  برد كشتي آنجا كه خواهد خدا

ه ب ،علي و پيروان علي. نار كشيدكرد و خودش را ك سال در سياست آن روز دخالت نمي 25مدت  ععلي
خداوند نشان داد كه اسالم  ،گرفتند اول قرار مي ي ههر چند كه مورد مشورت سه خليف ،عنوان شيعه دخالتي نداشتند

بعد گردش . خانه نشسته است ي هن در گوشاآلو  اسالم اين است كه علي دارد. فقط منحصر در حكومت نيست
  .علي واگذار شدروزگار طوري شد كه خالفت به 

نشان داد يعني حضرت . يك برگ جديدي در تاريخ اسالم و در اعتقادات مردم بود عحضرت امام حسين
ولي بدانيد كه مصلحت  ،توانيد كوشش كنيد هر چه مي ،وار باشد تان علي دهيد كه حكومت كه اگر احتمال آن را مي

چون در اينجا در واقع يك برگ . زنده شود »مكارِم االخالق بعثت لاُتَمم«خداوند اين است كه اسالم در همان 
گوييم خدا  كنيم و مي ه ما اين استنباط را ميالبتّ -  شايد خداوند خواست ،جديدي در تعليمات اسالمي آورده شده بود

 ،جمع شود بالدر وقايع كر و آنها نشان بدهد بهكه پيغمبر براي آنها مبعوث شد را تمام مكارم اخالقي  تا -  خواست
تمام وقايع زندگي حضرت رسول . اسالمي بودند ي هيك اسو ،هفتاد و چند نفر بودندكه  زيرا هر كدام از اين بزرگان

   .به نمايش درآمد روز عاشورا مجدداًزمان وقوع عاشورا در  و در واقع تمام وقايع اسالم تا
ع كربال به صورت يك الگوي رفتار براي مسلمين داستان زهير بن قين و رفتار ابا عبدهللا و اصحابش در وقاي

ديد كه زهير در  ،زن زهير كه شاهد ماجرا بود .فرستادند كه به جنگ بيايد )زهير(دنبالش عمثالً امام حسين درآمد
صدايت زده؛  ،كشي؟ فرزند رسول خدا تو را دعوت كرده كه خجالت نمي به او گفت ،كند ميرفتن به جنگ كاهلي 

وفات  ي هبه زنش گفت كه بيا من تو را طالق بدهم كه بعد از شهادت من، عد .رو و حتّي پابرهنه بروپاشو و بدو ب
خواهي  مي ،كرده حاال كه يك نعمتي به تو رو ،با هم بوديم ها كه ما در تمام زندگي در سختي زن گفت. نگيري

اينكه من  ي هيا مثالً حرّ به بهان .ماستآيم، خود اين موضوع يك الگو و دستورالعمل براي  تنها بروي؟ من هم مي
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ه گويند مأموريم و معذور و توج ميكه امروز هم خيلي رسم شده كه –جلوي حسين را گرفت  ،مأمورم و معذور
جه شد كه مرتكب چه عمل خطايي شده متو ،و چون خلوص نيت داشت -  كنند كه عملشان درست است يا نه نمي

به قولي با چهار دست و پا آمد كفشش . رين گناه را كرده بود، باالترين خطا را كرده بودباالت. به كردواست و آمد و ت
  ! من قبول است؟ حضرت فرمود بيا ي حال تضرّع، از پشت خيمه گفت توبه را به گردنش انداخت با

  كافر و گبر و بت پرستي بازآ گر  بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستي
  به شكستي بازآود بار اگر تص  اين درگه ما درگه نوميدي نيست

فرمانده  خودش ؛وقّاص از صحابه بود اص است كه با اينكه پدرش سعدقّو سعد بن، عمر ولي بر عكس حرّ
نخير من حكومت ري  :گفت. دهم دهم؛ منزل مي باغ مي ،دهم بيا حقوقت را مي :حضرت فرمودند .لشكر يزيد شد

 گفتند به حكومت ري ،حضرت بعد از آنكه عصباني شدند .خواهم، قرار است به من حكومت ري را بدهند مي
از گندمش : گفت. يك متلَكي گفت ،جاي اينكه عبرت بگيرده او ب .رسي؛ گندم ري در روزي تو نيست نمي
  .بايد به او گفت همان جو را هم اليق نيستي .خورم جو مي ،خورم نمي

تي برادر ديگرش گفت كه وصي ،ودندحضرت در حين مرگ كه حضرت باال سرش ب ي هيا آن يكي صحاب
  .او گفت دست از حسين برندار و او را ياري كن پيوندم؛ ديگر به تو ميداري بكن، هر چند كه من هم نيم ساعت 

خواست بفرمايد كه  حضرت مي ،خواستند راه صحيح حكومت را نشان دهند ميامام حسين و اصحابش 
. بودند طور همينهم همه  بيت اهل. ندگي اجتماعي هدايت كندحكومت براي چيست؟ براي اينكه مردم را در ز

رفت به  دامادي مي ي همثالً قاسم كه بايد به حجل ؛بيت حسين هم براي ما الگوي هدايت است كردار و رفتار اهل
حضرت  .خانواده بودند كالب بودند كه اين دو نفر هم بني ي هجنگ آمده يا حضرت عباس كه با شمر از قبيل

زند  صدايت مي ،نه: حضرت فرمودند .اس خطاب به شمر يك ناسزايي گفتولي عب، زند شمر صدايت مي :ندفرمود
 ،ام نامه گرفته من برايت امان دست از حسين بردار، :گويد؟ كه عباس رفت و شمر به او گفت برو ببين چه مي

خواهي  مياگر  :سين كه فرمودولي حضرت عباس نرفت و در جواب امام ح ،دهند مير را به تو كفرماندهي لش
  :گفت .برو ،بروي

  اين مهر بر كه افكنم اين دل كجا برم  گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر
و يا در روز عاشورا، كه به قولي در ماه مهر بود، در آن هواي  جواب مادرت را چه بدهم؟ روز قيامت، فردا،

آب را آورد باال . آب بياورد ها با اين حالت رفت كه براي بچهاس حضرت عب ،گرم عربستان؛ كه تشنگي غالب بود
گفت  ميهميشه  ،برادر گفت نميهرگز  -  فت من آب بخورم و موالي من حسينولي آب را ريخت و گ ،كه بخورد

  .بايد از اينها درس بگيريم ،و فرزندانش تشنه باشند –موال
تا سحر نمازشان را ، اوند مجلس نيازي داشتندمجلسي داشتند؛ به درگاه خد ،مثل امشبي ،اصحاب ي همه

جا حساب  ما كه نبوديم؛ اين نماز ما را همان! خوانيم كه يا امام حسين ما هم اين نماز را به اين نيت مي. خواندند
 پرور بهشت كه انتظارش را يعني ايمانشان تبديل به يقين شد و فضاي روح. ديدند بعد مقاماتشان را. كن
مثالً  ؛خواستند كه از ديگري سبقت بگيرند ميهر كدام از اصحاب  .و عجله داشتند كه بروند يدندد كشيدند، مي
. گفت من مقدمم ميگفت من مقدمم بر تو؛ من بايد اجازه بدهم و غالم  ارباب مي ،كسي كه با غالمش آمده بود آن



 

33 

چون اصحاب اجازه  .شد بيت اهل به شهادت رسيدند، نوبت ولي بعد كه اصحاب همه! شدن مقدم در چي؟ در كشته
ن طفل خردسال خود را آوردند و از سپاه دشم ،سپس حضرت ،مقدم بر آنها به جنگ بروند ،دادند كه اهل بيت نمي

آب ي  ألهه اين درسي است كه حضرت دادند و آن اين است كه مسالبتّ - براي اين طفل تقاضاي آب كردند 
حضرت در برابر  ي ههمه ديدند كيس -  كه در جنگ نيستند، بايد رعايت شودغذا براي آنهايي  ي آشاميدني و آذوقه

. فدا كردند ،كوچك در آن هست و آن اين كودك بود، اين را هم آوردند ي هفقط يك سك ،محبوبش خالي شده
ولي هيچ  ،بله حضرت تشنه بودند. آوردند گفتند اين كودك را ببريد آب بدهيد بياوريد؛ نگفتند براي من آب بياوريد

  .به اين طفل هم رحم نكردند ها ولي آن شقي ،يكي يكي رفتند. اظهاري نكردند به اينها
 ،فقط گريه كرد عولي يك بار براي امام حسين ،ها بود ي از خيمه ناظر اين ناگواريا زينب هم در گوشه

ر نيست ،دانست كه تا تعيين جانشين نفرمايند چون مي. ه شد كه حضرت رفتني هستنديعني متوجزينب . رحلت مقد
 ،حضرت زينب گذاشتند ي هفرزندانش را جلوي خيمي  همند بود كه وقتي جناز هآنقدر به برادر و آسايش او عالق

فرزندانم را  ي هوقتي جناز چرا نيامدي؟ فرمود كه من فكر كردم اگر بيايم آنجا، :گفتند. حضرت نيامد بيرون ببيند
دانست كه  ميبه اين دليل نيامدم و چون  ،شود ر من موجب ناراحتي برادرم حسين ميشوم و اين تأث ببينم متأثر مي

ولي در  ؛لذا دلخوش بود كه حضرت حيات خواهند داشت ،رحلت مقدر نيست تا حضرت تعيين جانشين نفرمايند،
 طول كشيد، تياد و خلوت كردند، مدحضرت سج ي هآخر كه حضرت از ميدان جنگ آمدند و رفتند به خيم ي هدفع

كرد، لذا بسيار گريه ،جه شدكه حضرت تعيين جانشين كردند و فهميد كه حضرت از دنيا خواهند رفتزينب متو 
و اينها  تسبيح و مهر و عصا ،البته ودايع امامت به قول عوامانه -  فهميد كه ودايع امامت را به حضرت سجاد دادند

، آن نصراني را كه به جنگ آمده بود ،با يك نگاه عينودايع امامت آن حقيقتي است كه حضرت حس -  نيست
 عو حضرت حسين امامت است ي ههمان وديع اين از قدرت ،مسلمان كردند و از قعر جهنم به اوج بهشت بردند

 بايد از قشون يزيد پرسيد كه .مجدداً به ميدان آمدند ،پس از اينكه حضرت سجاد را به جانشيني تعيين فرمودند
 هدانيد اين كيست؟ ب آخر مگر نمي ؟كنيد به روي حضرت تير بزنيد؟ شمشير بزنيد يد كه جرأت ميشماها كي هست

گفت اين  ،هاي حسين؛ ناراحت شد زند به دندان ديد يزيد با عصايش مي ،قول آن صحابي كه در مجلس يزيد بود
به حد اعلي  ، ولي شقاوت اشقيازدپيغمبر بوسه  ،زني هايي كه تو عصا مي من خودم ديدم بر اين دندان. كار را نكن

از چند طرف به حضرت حمله كردند و با هم رقابت داشتند كه هر كدام به درگاه بت بزرگشان بگويندكه من . رسيد
البته مختار ثقفي هم بعداً آنها را به  - شرمي من يك شمشير زدم؛ من يك تير زدم، با كمال بي ،اول تير را زدم

ولي وقتي  حضرت تا توانستند دفاع كردند، -  نها با خداستآولي مجازات اصلي  ،سانداز مجازاتشان ر يا هگوش
إِنْ لَم يكُنْ لَكُم دينٌ فَكُونُوا أَحرَاراً «درس دادند به بشريت ،روند؛ حضرت بلند شدند ديدند آنها رو به خيام و حرم مي

  . جوانمرد باشيدتان يدر دنيا ،اگر هم دين نداريد مرد باشيد »في دنْياكُم
لذا آن نصراني را كه به عنوان توريست يا خبرنگار ، كرد برود سر حضرت را جدا كند كس جرأت نمي هيچ

عنوان توريست  هآن نصراني كه ب .او برود و اين عمل شنيع را بكند شناسد، آمده بود گفتند كه چون او حسين را نمي
وقتي  .ولي كافر رفت به آنجا و مسلمان برگشت ،او رفت. و را فرستادندشناسد، ا گفتند اين نمي ،يا خبرنگار آمده بود
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انداخت كه او مسلمان شد و به حضرت ايمان  يا هولولنگاه حضرت در وجود او آتش و  او به حضرت نزديك شد،
 قبلي و بعدي حضرت ي هامامتي بود كه در وجود حضرت و ائمي  هآن وديع ي هآورد و قدرت اين نگاه به واسط

زندگي از انجام وظايفشان كه همانا  ي هالهي تا آخرين لحظ دهد كه ائمه و راهنمايان وجود داشت و اين نشان مي
  .كنند مينهدايت خلق است كوتاهي 

آنچه  ترين اشقيا رفت و كرد، لذا شمر شقي ،پس از اينكه سپاه يزيد ديدند كه آن نصراني هم مسلمان شد
  ».عليه اهللا لعنة .كرد

                                     
 .ش.هـ 29/10/1386 تاريخ، سحر شنبه -  1

 .79، سوره حج، آيه »او پيش از اين و در اين شما را مسلمان ناميد...« -  2

 .11 هآي ،رعد هسور ،»ود دگرگون شوندخدا چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خ« -  3

 .144 هآي بقره، هسور، »كند خدا ايمان شما را تباه نمي«-  4

 .110 ، سوره كهف، آيه»من انساني هستم همانند شما« -  5
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ش  ید  ی هطا ، دنرپ ر    ، ید و 

ن ن وا دف  ت و  ت حک نا   ی 

ت ر وک، ید     رط اّول راه س

د ا هھد و و ، ت ما و شا دن را   1ی  
يا از طاقت من بيشتر است و  رسد يا از وقت پاسخگويي سؤاالتي كه به بنده مي .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

بايد  ي ارسالي راها شود صورت مسأله را پاك كرد و پرسش ولي در هر حال نمي .همه را جواب بدهمتوانم  نمي
ي  مطالعه .شود ي طلب مرتبط مي ي حيرت يا مرحله ي عملي به مرحله كردن از جنبه ي سؤال خود مقوله .جواب داد

 .اينكه كسي آن را كافي نداند به شرط ،ي نظري عرفان براي يافتن سؤال خوب است ي عرفاني و جنبهها كتاب
سپس به مشهد كه  ،خوانيد مي دهند و شما آن را ي خيلي دقيقي در مورد مشهد به شما مي فرض كنيد يك سفرنامه

رويد  تر ميوقتي جلو شود و گنبدي ديده مي ،شويد تر كه مي بعد نزديك ،شود از دور جايي ديده مي شويد وارد مي
آيا شوق شما براي  ،خوانيد آن را كه مي ،ي جزئيات نوشته شده خالصه همه ؛ستها جاروجنجال بازاري دست راست

ي آن كتاب براي شما  شود؟ اگر شوق شما براي ديدن آنجا مثل سابق باقي بماند، مطالعه رفتن به مشهد تمام مي
ود، آن محله را خراب ش گونه نيست كه خوانده بوديد معلوم مي ولي اگر رفتيد و ديديد آن عمالً مفيد نبوده است؛

 .يدا هند و شما از راه ديگري آمدا هكرد
مطالعه هم مضر  كند، اين نوع مطالعه مفيد است؛ يك نوع مي يك وقت هم مطالعه شوق ديدن را زيادتر

را خواندم و همه را هم  ها خواندني ؟مشهد بروم گوييد براي چه به مي خوانيد و كتاب را مي ،است و آن اينكه
 كتاب را ،ولي چندان مفيد هم نخواهد بود ،يك نوع ديگر كه مضر نيست! نشينيد و بعد سر جاي خود ميدانم  مي

آن است كه شما را  ،نوع مفيد مطالعه. و به مشهد رفتيد از آن استفاده كنيد سفري پيش آمد گرا هخوانيد ك زماني مي
حيرت  اول سير و سلوك ي همرحل: نويسند ني ميي عرفاها در كتاب ؛به حركت وادارد و اشتياق شما را زيادتر كند

كند كه  البته فرق هم نمي ؛ي دوم حيرت است ي اول طلب و مرحله عكس مرحلهي دوم طلب يا بر است و مرحله
و از آن جا به بعد تابع شهر  تابع شهرستان فالن ،كه از اينجا به آن طرف اند تهتابلو نگذاش چون ،كدام اول است
كه در ارزش داشته و اجر دارد، كما اين حيرت هم هستيد، خود همان حيرت ي هدر مرحل ر جهت اگرديگر است؛ به ه

 .سرخوردگي پيدا نكنيد كه من موفق نشدم بنابراين حالت .ند كه خود انتظار فرج هم ثواب داردا تهنيز نوش پندصالح
تر  اطالع بعضي از افراد كه كم .دانبرسحيرت و طلب، شما را به هدف  بايد باز هم برويد و تالش كنيد تا اينكه

بايد به آن مسيري توجه كنند كه  پس ؛ندا هبه ظاهر كتاب اكتفا نمود ،ندا هيي كه مطالعه كردها هستند و فقط ازكتاب
 .ي كتاب طي كرده است نويسنده

دچار ابهامات و  ،اگر افراد بعضي كلمات را هم ندانند و متوجه نشوند ،ها ي كتاب در مسير عرفاني و مطالعه
گويم، در  بلكه من آن را توسعه داده و حتي مي ،ي اديان الهي وجود داشته و دارد عرفان در همه .شوند اشتباه مي

گوييم روح قانون در اينجا  كه در قانون ميمثل اين. اسم آن ديگر عرفان نيستولي  ،غير اديان هم چيزي هست
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منتها  ،روح قانون اين است كه اين طور مسايل علني نشود: گوييم مثالً بارها در موارد مختلفي مي ،اين است
نه، درست نيست،  ،كنند غيرعلني آن مجاز است كه آن وقت بعضي خيال مياين براي گوييم علني نشود صريحاً نمي

ته اين است كه تمام وسايل در اين مسير نگف ،هدف اين است كه علني نشود ،شود علني نشود منتها وقتي گفته مي
 اين كافي نيست بله، ولي ،ي اديان هست اين است كه عرفان در همه .كنيد ولي خود شما اين را استنباط مي ،است

و  به قانون مقيد است فرض كنيد يك نفر در كشور خودمان خيلي. باشد كه براي هر ديني عرفان خاص خود آن
به كشور حاال او  ،تمام رفتارهاي او درست است مالًكند و كا قانون است و هيچ خطايي نمي تمام اعمال او منطبق با

وارد  مسايلي  دانم و در همه تواند بگويد من يك حقوق متمدن برود، در آنجا ديگر نميديگري چه متمدن و چه غير
 ،يك مجموعه است حاال در اديان هم به همين نحو است؛ و به صورت .بلكه بايد مطيع قوانين آنجا باشد هستم؛
همان مقرراتي كه مثل قانون است و بايد  - شود و اديان را فقط منحصر به شريعت  طور كه اآلن گفته مي ولي اين

دين  فرض كنيد در ،بايد اجرا شود در اين صورت در هر مملكتي نيز قوانين خود آن ،ندا هكرد -  اطاعت شود
گردد و در دين اسالم نيز  بايد عملي مقررات خود او اجرا شود و در قلمرو يهود احكام آن دين عمسيح
صطالح ا بهعرفان يعني شناخت حكمت و  ،ي اين اديان به هم نزديك است منتها عرفان همه .گونه است همين

ند در هر حال اين شناخت از لحاظ شخصي بايد موجب شود كه فرد به خداوند ا تههدف و روح قوانيني كه نوش
خواند و مسيحيت او نيز صحيح باشد و دستورات گفته شده  عا ميالبته اگر يك فرد مسيحي هم كه د .نزديك شود

خدا از او  رسد، كه كاسبي دارد و نميمانند اين را انجام دهد در صورتي كه امكان تحقيق براي او فراهم نبوده باشد،
آمده  عيحبفهمد كه اسالم بعد از دين مس ولي اگر امكان تحقيق براي او بود، بايد تحقيق كند و ،كند قبول نمي

گوييم عرفان  به همين جهت است كه مي. بنابراين قدم اول در عرفان حركت در يك قلمرو شريعتي است. است
 ها ي اين عرفان كه همهاين نه ،تر از هر دو آنها عرفان اسالمي است البته مترقي و يهودي و يا عرفان مسيحيت

در وضع امروز  .ديني فرد بايد عارف شود و ترقي كنددر مملكت معنوي و در هر  .اند ستهدبلكه از يك  يكي است
بلكه  ،مكتب نيست عرفان صرفاً يك در حالي كه ،چسبانند به آن مي »ايسمي« چيزي را يك ،يا ههر مقول اجتماع

كند  ي است؛ مثل اينكه بگوييم مكتبي كه شما را به نفس كشيدن وادار ميا هعرفان حالت يا روحي: توان گفت مي
 .نفس بكشيد كنيد باال بياييد و باز هم سعي مي ،در آب مدتي بمانيد كما اينكه اگر شما. وجود شماست اين ؟چيست

اين بدين معني نيست كه عرفان  ؟خواهد حاال بايد پرسيد چرا مكتب نمي ،خواهد اين مسأله ديگر مكتب نمي
 منظورمان گوييم عرفان اسالمي، مييعني وقتي . بايد قبول كنيم خير، مكتب بودن آن را ابتدا چارچوب ندارد،

البته خطا  ،تصوف و عرفان اسالمي تقّيد به آداب شريعت اسالم است بنابر اين شرط اول در راه ،مكتب اسالم است
 پيغمبر عالوه بر اينكه گناه :گويند ي مختلفي دارند و ميها هدر اين مورد حتي بعضي عقيد بر همه جايز است؛

طور كه يك بار نماز چهار ركعتي  گويند خير، اشتباه ممكن است بكند، همان دهد؛ مي جام نمياشتباه هم ان كند، نمي
تواند  ي كه ميا حاال هر فرد بايد آن اندازه را دو ركعت خواند، سپس فهميد كه اشتباه كرده است و سجده سهو كرد؛

ما مكتب و  :بگوييد ؟شما چيست اين احكام را رعايت كند، اين شرط اول راه است، اگر كسي پرسيد كه مكتب
 ،به همين جهت است كه اگر يك درويش كار خوبي بكند. هر درويشي خود يك مكتب است. خانه نداريم مكتب
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گيرند و اين براي آن است كه توقع ندارند كه يك  گيرند و اگر كار بد هم كند به او ايراد مي همه از او ياد مي
شوند؟  حاال بايد ديد كه ديگران به چه نحوي جذب اين مكتب مي. شي استاين مكتب دروي ؛درويش كار بد بكند

بنابراين بايد هر فرد  .كند مي چون مكتب درويشي و عرفان در اصل براي تكامل اشخاص است و فرد را تربيت
به دنبال  تواند به او بگويد كه تو بايد يك نفر ديگر نمي. مند باشد عالقه به اين راهي كه پيدا كرده است، خودش

ولي گاهي اوقات خود فرد هم . كند طاقت هم پيدا مي رفت، وقتي كه خود او در اين راه ،تكامل روحي بروي، خير
بينيم كه  اينكه در زندگي ظاهري هم ما ميواند در اين راه برود يا نه؟ كمات تواند تشخيص بدهد كه آيا مي نمي

البته يك تسهيالت و  ،توانند درس بخوانند و ادامه تحصيل بدهند مي اي دانند در چه رشته برخي دانش آموزان نمي
 دهد و استعداد دارد، ند و فرد اگر تحقيق كند آيا او در رشته رياضيات كه عالقه نشان ميا هكارهايي فراهم كرد

اين  استاد او يعني استادي كه مربوط به دهد؟ اين موضوع را چه كسي تشخيص مي ؟تواند ادامه بدهد يا خير مي
ولي در مواقعي كه البته هم  ،آيد مي در مواردي خود فرد به دنبال چيزي. است طور هميندرويشي هم  .كارهاست

گذارد او  نمي ،خورد است و خيلي به درد مي هوش خيلي با بيند كه او در دبستان استثناست، آن معلّم و استاد مي
در درويشي هم بعضي از افراد را پير و استاد  كند؛ راه مي ترك تحصيل كند، او را انتخاب كرده و ترغيب به ادامه

كند كه آن فرد تكامل پيدا كند؛ برخي  سپس موجباتي را فراهم مي ،تواند به تكامل برسد دهد كه مي تشخيص مي
يا  دبستان -  طور كه در مدرسه همان ،البته اين مطلب دلبخواه فرد نيست ديگر بايد خود آنها به دنبال راه بيايند،

نويسند و به  اول سال اسم فرد را مي كنند، بررسي غايبي هست كه بايد حضور افراد را دفتر حاضر - دبيرستان 
. يسي دارد كه اسم آن بيعت است؛ بيعت يعني تعهدنو مكالس در عالم معنويت هم يك اس ،شود كالس وارد مي

كند كه  استاد تعهد مي. به گردن شاگرد استهم  اي فهي به گردن پير و راهنماست، وظيا فهطوري كه وظي همان
  .بايد تعهد كند كه بيايد و تمام تعليمات استاد را پيروي كند تعليم دهد و شاگرد

                                     
 .ش.هـ 3/11/1386صبح چهار شنبه، تاريخ  -  1



 

38 

ح ود ، اداری  ھادت و  ی، یق  ھاد ،یات وا   1یده و 

 به. شده است ها رانيشيعه و هم عرف اي مذهب عزاداري هم عرف ي مسأله ،مروزها .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
به  ها عزاداري دل در ايام! كنيد خودتان فكر ؟ي استالزام نوعچه  ينحاال ا ،آور است الزام طريقرجهت از هر دو ه

ده روز اول محرم  ها ي اين عزاداري ده روز عمده كند و البته يعني فرد واقعاً احساس عزا مي رود، نمي كار ديگري
از هر روايتي كه وجود  ،ي عزاها را در اين دو ماه جمع كنند همه ندا هققين خواستمثل اينكه مورخين و مح .است

 28را در  صرحلت حضرت پيغمبر مثالً. ند كه منطبق با اين مسأله باشدا هداشته است، آن روايتي را مد نظر داشت
اين  ،، از دستمان رفته استيما هيك نعمتي كه داشت است كه ما به اين معني به هرحال عزا. ندا هصفر در نظر گرفت

  .شود عرفاً عزا مي

را  عيك استاد مسلّم و عارف بزرگي مانند امام حسين نه تنها تشيع و اسالم در اين روزها، بشريت و
 2»كُلُّهم نور واحد«: البته از لحاظ ما، آن كسي كه به جاي ايشان آمد، عين خودش است. داشت كه از دستش رفت

براي از دست دادن  ،كنند ي بعدي كه تنها به ظاهر نگاه ميها طور مردمان زمان ن زمان و همينآ ولي براي مردمِ
منظورمان از  ،گوييم كه مي »ما« بنابراين در اينكه ما چيزي از دست داديم، حرفي نيست، البته. شوند او ناراحت مي
همه بايد بكوشند جبران اين . يما هدادهمگي نعمتي را از دست  ،كنيم داريم صحبت مي كنون است كهزمان قبل تا

از  ،كه برايش عزيز است خواهد كسي را امابايد ديد آيا كسي دلش مي .عزاداريِ صحيح اين است ،نعمت را بكنند
عقب  آن از دست دادن را ،يك ساعت هم اگر بشود خواهد يك روز يا حتي حتي مي .خير دست بدهد؟ مسلّماً

اين  از طرف ديگر تا. دانند ي افراد اين را مي همه ؛در اين نكته هم حرفي نيست .بيندازد و به بعد موكول كند
ما حاضريم همه چيز را از دست  .ست، جانمان است، عزيزترين چيزي كه در اختيار مازندگي ظاهري را داريم

ن خود را حفظ ولي جانمان را حفظ كنيم و حتي در بسياري موارد از لحاظ اخالقي و شرعي موظفيم كه جا ،بدهيم
اين  ،اين شهادت نيست خواهيم شهيد بشويم، يم ميجهت جلوي تير و تفنگ و شمشير برويم و بگوي نبايد بي. كنيم

شهيد آن كسي است كه مانند شهداي كربال شمشير در دست بگيرد و به . و البته گناه هم دارد ؛خودكشي است
تا اينكه ديگر زورش نرسد  ،جا كه توانست مبارزه نمايدتا آن كند وجنگ  ي دشمنان را از بين ببرد، قصد اينكه همه

 !خير ،اسمش را بگذاريم شهيد ،نه اينكه هر كس بخواهد خودكشي كند ؛گويند شهيد مي اين فرد را .و كشته شود
 :فرمايد هم هست كه مي يا هآي بيند و در كسي كه مي يعني ،به همين لحاظ شهدا خيلي محترمند و شاهد يا شهيد

»مهصالشَهرَ فَلي نكُمد من شَهبايد روزه بگيرد برايش آشكار شد و آن را ديد، - يعني ماه رمضان -  كسي كه ماه 3»فَم.  
. رود مي او براي انجام حق. يا رجز بگويد بيند نه اينكه در كتاب بخواند و ميآن كسي شهيد است كه حق را 

آن  ،گفت من بايد اول بروم مي آمد و يكي مي ،گ عجله داشتنداصحاب براي جن ،براي اين است كه صبح عاشورا
توانيم ببينيم كه  نميو  بيت بروند گذاريم كه اهل ما نمي گفتند ابه ميصح. گفت من بايد اول بروم مي ديگري

اينها  براي اينكه. شوند كشته مي ،يقين هم داشتند به ميدان جنگ بروند و آنها عجله داشتند ،شوند بيت شهيد اهل
بايد پرسيد،  .رسيد مي در مقابل هر نفر، تعداد آنها به صد نفر .زيادي بودند ي و طرف مقابل عده كمي بودند ي عده

بد يك چيز الچرا؟  از دست بدهند؟ چرا آنها عجله داشتند كه بروند و جانشان كه عزيزترين چيزشان است،
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مصداق اين فرمايشِ  اين حال روحي آنها در واقع،. ديدند مي عزيزتري از اين حيات و اين زندگي ظاهري را
زندگي اين است كه يك اعتقاد و يك ايماني داشته  »و جهاد ةٌعقيد ياةانَّ الح«: است كه فرمود عحسين امام

آن  اين معناي حيات است كه به حسين بن منصور حالج منسوب است يا. باشيد و در راه آن ايمان كوشش كنيد
شيد مرا براي اينكه زندگي من در قتل من بكُ »انَّ في قَتلي حياتي اُقتُلوني اُقتُلوني يا ثقاتي« :گفت مي ديگري كه

پس شهدا يك . است عقيده و جهادآن حياتي اصل است كه شامل  يعني اين حيات ظاهري ارزش ندارد، .است
اينها  ي امام روحيه. از دست بدهندآن هدف  حاضر بودند جانشان را براي ،هدفي داشتند كه از جان آنها عزيزتر بود

اي شمشيرها اگر  :گونه توضيح داد و خطاب به شمشيرها فرمود اين ،ي بعدي متوجه شويمها را براي اينكه ما نسل
 ها اين تحليل البته ما. گيريد و كارتان را انجام دهيدمرا در بر زودتر ،شود اري نميعظمت اسالم جز با خون من آبي

. نبودند ها الّ آن شهدا محتاج به اين تحليلوا ،آن بزرگواران را بفهميم ي هراي اين است كه روحيكنيم ب را كه مي
عبارت  امام حسين در .بفهميم كه چطور شد دهيم تا را انجام مي ما اين بررسي. جزء وجودشان بود ها اين تحليل

ايستايي  ي هصطالح جنبا بهكه  عقيدهيكي : رمودنددو ركن را براي حيات واقعي معرفي ف »و جهاد ةٌانَّ الحياَة عقيد«
به اين معناست كه فرد در عين آرام بودن  جهاد .محكم بودن در سر جاي خود است و سكون است و اين به معناي

يعني  هعقيد. »و جهاد ةٌانَّ الحياَة عقيد«. اين دستورالعمل براي همه هست. ك هم داشته باشدو مسلط بودن، تحرّ
. جهاد هم يعني كوشش. كوبد مي صطالح به اين اعتقادا به مان محكم باشد، ايمان ميخي است كه ما را ايمان

ولي  ،كوشش او دروني است ،قلبش دارد كسي كه خود ايمان را در. ساكن بودن و ايمان داشتن كه كوشش ندارد
 مثالً. نگه داريد و حركت كنيد ،دهمين عقيده را با ريسمان محكمي كه داري يعنيعقيده و جهاد گويند  وقتي مي

تر  سنگين ،ولي اگر يك باري روي دوشتان باشد دويد مي و سرعت فرض نماييد يك راهي است كه با قدرت
توانيد  د و هر چه ميتر باشي توانيد قوي هر چه مي اين بار ايمان كه بر دوش داريد! گويد نه اينجا مي شود؛ مي

ست كه ا حاال اين نكات براي ما. ه باشيددرت تحمل آن را در عين جهاد داشتتان هم بيشتر باشد، يعني ق سرعت
  .اين گونه باشيم و خسته نشويم

مدنيم و ا هخدا توفيق داده و اين فرمايش را مقداري انجام داد هللاَلحاهللا ارضايت الهي را فراهم  مقداري شاء
  . ين رضايت را فراهم كنيمولي بايد سعي كنيم هر چه بيشتر بتوانيم ا ،كرده باشيم

ي  عالي كلمهدانيم كه اي شمشيرها اگر ا عزاداري را به اين مي ،دانيم ل نميما عزاداري را فقط به علَم و كُتَ
كه بياييد جلو و ما هم گردنمان را بياوريم كه بزنيد، خير البته نه اين .جلو بياييد ،شود حق جز با خون ما درست نمي

. نفرمود شمشيرها بياييد مرا بكشيد عامام حسين. آييم تا وقتي كشته شويم ميبا شمشير  جلو بيايند، ما هم
  .بگيريد تا با شما جنگ كنم و كشته شوم د مرا در بريفرمود شمشيرها بياي

                                     
 .ش.هـ 4/11/1386صبح پنج شنبه، تاريخ  -  1
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تدال  س و عالم آ د  ّ قاء روح و     1)٧( ل 

مان  ت دّوم(ا   )س

د: ت  و دا ل  قا   2ھد  
  حيممن الرّحاهللا الرّ بسم

 ييو آن ناموس بزرگ الهي و امانت خدا، و فكر آغاز و انجام، روح است به مبدأ ي عالقهايمان كه  ،برادران من«
يم كه نام فقر و ايمان كه بر ما گذاشته يت نمابايد هم :ها پاك داشت از آاليشو  دار و قدردان بود بايد نگاه، ستا

بايد بكوشيم كه عهد ازلي را كه در . في شويم كه بر ما صدق كندرّبه آن موصوف باشيم و به نيكي مع، شده
 بعداز تازه، صفحه فطرت جان ثبت شده و عقل گواهي ميدهد و به فريب نفس در دنيا در طاق فراموشي افتاده

 و آن ،يم و به شرط بيعت رفتاريپاسدار باشيم و به توفيق خدا غفلت ننما ،كردن به توسط عهد و پيمان تكليفي
با خداوند به «:درج استدر اين سه عبارت كه دستورات را  ي را پيشرو در هر كار قرار دهيم و هماره خالصه

عمل را  ،در خاطر داشته »با برادران ديني به خدمت و كوچكي« ،»با عموم به شفقت و خيرخواهي« ،»بندگي
نصاري الي من اَ دعوتياد ياري خواستن و فر ،مطابق آن سازيم و با آن بسنجيم و به پندار و گفتار و رفتار نيك

بزرگان را اجابت كنيم و بكوشيم كه به مقصد برسيم و كردار گذشتگان را سرمشق خود ساخته و يأس كه  3لّهال
  .»قدم زنيم ،با عزم اراده ،ست به خود راه ندادهادر حكم كفر

  
تجرّد و استقاللش  جهتومبعد از آنكه روح  .توجه روح است به مبدأ خودشايمان، در اينجا ذكر شده است كه 

به ش چيست؟ ا هچه بوده؟ آيند اش گذشتهصورت دنبال اين است كه  در اين. كند به خودش فكر مي از بدن شد،
 وآمده  أيياز يك مبد. ي بستگي داردأيكند كه به يك مبد يعني توجه مي ،كند ميگذشته خواه ناخواه توجه 

محلش  ،اين دلبستگي كه ايمان باشد. كند كند و اعالم دلبستگي مي به آن مبدأ توجه مي ،ي داردأياستقاللي و مبد
 – باشد به معناي جدايي مطلق نه تفكيكي كه - ه ل شديهم بين اسالم و ايمان تفكيكي قا نآقر. در دل است

خداوند شدند، لذا  ي زيادي تابع اين حكومت شدند و مسلمان حكومت تشكيل دادند، عده صكه وقتي پيامبر چنان
به اعراب  .گذارند كه ما ايمان آورديم ت ميآيند و بر تو منّ ميپيش تو  اعراب،: فرمايد مي خطاب به پيغمبر نآقردر 

شما ايمان  )مردم هستند ي ي بشريت است، منظور از اعراب همه دايمي است و براي همه قرآن چون خطاب(بگو 
البتّه همين منّت گذاشتن عالمت اين است كه ايمان در وجودشان (. ورديداسالم آ ،شما تسليم شديد ،نياورديد
بر بلكه اسالم  ،تي بر من نداريدليم شديد منّسو ايمان در قلب شما داخل نشده و نه تنها شما براي اينكه ت) نيست
 ،تسليم اسالم بشويد ت،آوردن اس يعني اول از اين راهرو كه عبارت از اسالم. كه شما را هدايت كرد، ت داردمنّشما 

 )يك چنين عبارتي دارد(»ان كُنْت مخلصين«. شويد به ايمان راهنمايي مي به شرط اينكه اسالمتان خالص باشد
تطبيق  گويند اصطالحاتي كه امروز ميموضوع را با ما اگر بخواهيم اين  ،فرمايد چون دل محل ايمان است مي

جوابش  ،كند زندگي ظاهري يك نفري به شما سالم ميمثالً در  .ور استشع و يخودآگاه ي همنزله اسالم بدهيم، 
ظاهرش اين  اما .اي بزند در خاطرش منتظر فرصتي است كه به شما لطمه وولي بعيد نيست كه ا ،دهيد را هم مي

م يكي به شما سال ، اگرشود حكم به ظاهر مي و چون است يعني اظهار محبتي كرده ،است كه به شما سالم كرده
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است و  و تفاوت اسالم با ايمان هم، به همين نحوولو بدانيد كه اين آدم خوبي نيست  ،كرد بايد جوابش را بدهيد
ي اسالمي را بر اسالم قرارداده نه ايمان،  چون ايمان خيلي كم است و درجات مختلف دارد، خداوند اساس جامعه

فقط آن . كس حق رد آنها را ندارد هيچ ،فقر وارد شدندبه طريق اولي كساني كه در عالَم  و حاال به اين مناسبت
بنابراين  .توانند تواند آنان را رد كند، حتّي مشايخ هم نمي مي قطب وقتفقط يعني  ،بيعت گرفته از آنان كسي كه

آورد اگر بدانيم كه فقير است،  دستش را براي مصافحه جلو مي كسي كهو خود من هم قايان فقرا و آقايان مشايخ آ
ارادت  به او توانيد به يك نفري كه شما مي .م كه او فقير باشدمگر اينكه ترديد داشته باشي .بايد با او مصافحه كنيم

در ذهنتان نداريد و يا خدايي نكرده  به او كسي كه چندان ارادتيبه ولي ، جلو برويد و تقاضاي مصافحه كنيد ،داريد
كه  رددست دراز كو همان شخص اگر آمد  اما ،كه مصافحه كنيد وغشي نسبت به او وجود دارد جلو نرويد يك غل

ممكن است توجه  ها بعضي. بشر جايزالخطاست ،البته خطا از همه جايز است. رد كنيددست او را مصافحه كند نبايد 
  .شدت احساسات خالف اين دستور را رفتار كننداز نكنند و 
حكومت  به اصطالحو اسالم  ،گرددرب و آرامش نظم هبشري ب ي هجامع مين دليل براي اينكه زندگيِه به
 ي بينيد كه رويه مي را خوانده باشيد دقيقاً در خيلي جاها الولياءا ةرتذك حتي اگر ،حكم را بر ظاهر قرار داده ،اسالمي

 بعضي اخبار بايد بنابر ،مني به نظر شما صحيح نرسيدؤاگر ظاهر يك عمل مگويند  بزرگان عرفا اين بود كه مي
براي اينكه ذهنتان زياد آلوده به  ،كنم و اين عمل اشكال ندارد يدا كنيد كه من اشتباه ميپتفسير برايش هفتاد 

  . ظاهر است ي هدر مرحل ،اسالم است ي هاين در مرحل. اينهاامثال من بر صحت و ؤيا حمل عمل م ؛خطاها نشود
 چون بشر تنها زندگي ،جمعي است ،م و تسليماسال ي هبه اين معني كه مرحل ،ايمان انفرادي است ي لهمرح

در واقع  طريقتيقواعد . آن قواعد شرعي كه فرمودند آن قواعد اجتماعي است. كند با جامعه زندگي ميو كند  نمي
 ي هبه آن درج ،زنيد با خدا حرف مي ،خوانيد شما مينماز را فقط  ،خوانيد وقتي شما نماز مي يعني ؛ايماني استقواعد 

به منبع را اي  در خيلي اوقات يك آب باريكهمثالً حتي در نماز جماعت هم اگر توجه كرده باشيد . اگر باشداعاليش 
 اعمال ظاهري را به اعمال باطنيو اعمال جامعه م يك راه باريكي است كه نماز جماعت ه. دهد اتصال مي بزرگي

ولي در  3»إِياك نَعبد و إِياك نَستَعين«: يديگو مي ،خوانيد صورت ظاهر همه با هم نماز ميه يعني ب. دهند اتصال مي
 ،كنند مي اقتدامين همه در دل خودشان ومأم و همان نماز اگر نماز جماعت باشد يك نفر بايد هدايت كند جمع را

ولي در  ،دنخوان نماز مي ،دنخوان مي ٰديارمثل اينكه نماز فُ. به جاي ديگر نيست انحواسش مأمومين در نماز جماعت
  . ايمان هم بايد اظهار بشود .دنخوان يجمع م

فرشتگان آمدند در رگ و پي اين موجود  ،كه وقتي خداوند آدم را خلق كردبه اين مضمون است اخباري 
دري رسيد كه قفل  ياه يك دريچه ب .فرشتگان بود و آمد گردش كرد وآن تاريخ جزدر شيطان هم . گردش كردند

جا جاي تو نفرمودند كه اي .داخل شوم منتا شود كليدش را بدهيد  اگر مي ،ا اينجا قفل استخداي :عرض كرد. بود
بشر در آن عوالمي كه قبل از . جاي ايمان است و جاي من است ،اينجا دل است. اينجا فقط جاي من است ،نيست
آيا من  4»اَلَست بِرَبكُم« :فرموددر آن تاريخ خداوند به انسان  ،و شيطان كاري به او نداشت كرد هان زندگي مياين ج

بعد كه آمد اينجا ، بله :گفت ،در آن مقامي كه شيطان نبود يعني .همه گفتند بلي فهميديد؟ خداي شما نيستم؟
ه اجازه داد بعد شيطان را ،شيطان نبود ،بود بهشتكمااينكه خلقت آدم هم در اول وقتي در  ؛شيطان ظاهر شد
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 ،د دادهآن جوابي كه به خداون. فراموش شودعهد شيطان موجب شد كه آن  ي هاينجا وسوسدر  ،وسوسه كند
آيا من عهد  5»آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبين  أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بني« :پرسد فراموش بشود كه خداوند مي

 براي يادآوري. وسوسه كردانسان را شيطان  ولي -ل شده راه ندهيد كه شيطان را به محلي كه قف -  نكردم با شما؟
تعهد معني  ،براي اينكه در آن عوالم. بيعت كنيد :فرمود ،آن جوابي كه به خدا داديم كه بله تو پروردگار ما هستي

م خاصيت جس ،شد ه آمد يعني روح با جسم آميختهبه اين دنيا ك. شود يعني هر چه خداوند اراده كند انجام مي ،ندارد
بايد از نو  ،جواب آن را بدهيم بايد بيعت كنيمبنابراين در اينجا براي اينكه  ،كند اين است كه وسوسه در آن اثر مي

 ،در اين بيعت اول شرطش كه ديديم. ايم وري عهدي كه با خدا بستهآياديعني بيعت همين معناست  !بلهيم يبگو
راي پاكي باين بيعت  كه رعايت احكام شرع يعني اينكه درست است. استيعني احكام شرع  ،رعايت احكام اسالمي

اي و چون اسير  ولي هنوز در عالم ماده هستي و اسير ماده ،روح توست و براي اينكه روح با مبدأ در اتصال باشد
قوانين قوانين ماده يعني . قوانين ماده را رعايت كني ،ماده هستي يك تعهدت اين است كه تا در اينجا هستي

در آن وقت . قوانين اجتماعي را بايد رعايت كنيد؛ شود شامل قوانين اجتماعي مي قوانين غيرروحي كهيعني  ،ظاهر
به ولي  ،البته اين رابطه را به اين عبارت نفرمودند -اش  يك رابطه ،فرمايند كه انسان سه نوع رابطه دارد اينجا مي

أَلَم أَعهد «جواب آن عبارت از اين است كه با خدايش  ي هرابط. رديك رابطه با خدا دا -  شده اين مضمون بيان
خداوند به تو انسان يك . كند عت يعني در مقابل خداوند تعهد ميبي. بيعت كند ، يعنيرا بگويد 6»آدم  إِلَيكُم يا بني

بعد رعايت آن احكام بيعت را كني به آن كسي كه اين وجود را به تو داده و بايد اعالم اطاعت  ،وجود مستقلي داد
مردم در درون خودمان مهرباني داشته  ي هبا هم ،دم به مهرباني و شفقت رفتار كنيمبا عموم مر ،مرتباً انجام بدهي

  .صورت ظاهر باشده مهرباني هم اين نيست كه فقط ب. باشيم
 يا ادبيكي از ع -  ر جهاننظي از ستمكاران بي -كه حاكم بود  يوسف بن كه حجاج ندا هنوشتها  در داستان

اين است كه وقتي  ،دادند معنوي مي ي هجنب يكحاكم به ها  چون آن وقت ،گير را آورد و احضار كرد كسان گوشه
دم جان حجاج  گفت خدايا همين وا. حجاج گفت كه مرا دعا كن ،وقتي آمد. كردند مي غالباً اطاعت ،كردند احضار مي
 ،خواه تو هستممن خير. اين چه دعايي است؟ گفت براي تو اين دعاست :گفت، ج تعجب كردحجا. را بستان

به همين دليل  .گناهانت كمتر خواهد بود و بنابراين از روي خيرخواهي گفتم ،گويم هر چه زودتر از دنيا بروي مي
كما اينكه  ،دشمني نداشتقصد پيغمبربا قيصر روم  .و يا بزرگان بعدي با دشمنان از روي دشمني نبود پيغمبر جنگ

  .پادشاه حبشه تسليم شد و پيغمبر هم خيلي محبت كرد
يعني عالم و  ،ش برداشته شود و جهلش هم از بين برودا دشمني اين است كه خيرخواهي براي دشمن هم

البته . قت و خيرخواهي رفتار كندفمردم با ش ي هاين است كه فرمودند نسبت به هم. ليمسادانا بشود نسبت به 
اين از . دننبا خدمت بيشتر رفتار ك ،برادرندبا آنها  ،تر هستند نزديك و اين بندگان كه برادران ديني هستند بعضي از

العملي كه در ادبيات ايران مشهور است و از لحاظ قسمت دوم همين دستور ،لحاظ قسمت اول وظيفه
كه يعني هر چيزي را . رفتار نيك و گفتار نيك ،فرمايد كه پندار نيك زرتشت گويا اول بار فرموده است مي حضرت

بعد كه به گفتارتان آمد  ؛اصالً فكر بدي نكنيد ،پندارتان نيك باشد ، بايديد كه عمل كنيدآ اول در فكرتان مي
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ه دستوراتي است كه در جامعه وجود الك نيكي هم البتّم ،رفتارتان هم نيك باشد كردار و .يك باشدنگفتارتان هم 
 .مداوند ما را توفيق بدهد كه به اين طريق باشيخ شاءاهللا نإ .دارد
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ی    ؟!خ 

س ّن و ا ن  یاط س از  مان و    1ظ ا
 ؛يمشو مي دچار اشتباه ما در فهم آن ،هست كه از شدت اينكه بديهي است يمطالب .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

ولي براي ما بديهي است كه  ،ا تاريك است، هواراني با اينكه در روز هم مثل شبمثالً در اين روزهاي برفي و ب
  . طور است همين ،هم مسايلحاال بعضي . اآلن روز است

گوييم  چون مي. خوانند فاتحه مي عشر اثني ي ائمه مشايخ براي ترويح ارواح الولياءا ةفاتح درمثالً فقرا 
بدانند  م هستيم و امام سيزدهمي نداريم وما معتقد به دوازده اماكه  فهمنداين را بايد ب ديگران پس ،عشر اثني ي ائمه
اولين شيخ در دوران . دنشو ب ميوحسمعشر  اثني عنوان يكي از مشايخ به هر يك از اقطاب ،در زمان غيبت امام كه

 اينها، ي همه يعني .عشر هستند اثني ي ائمهاينها مشايخ  نيد بغدادي بود و بعد از او مشايخ ديگر بودند كهج ،غيبت
   .نيابت دارند ،يميا خدايي نكرده لياقت ديدنش را ندار ،چشم ما طاقت ديدنش را ندارد يا كه رگواريبز آناز

فقر و تصوف  فرامين صادره براي مشايخ ،اين دوران ايام و خصوصاً غيبت امام در بيشتر زمان در چنينهم
راي اينكه ب شناسند و فقرا مي ي مشايخي كه هستند همه. مخفي نيست اين موضوعاز فقرا  خصوصاً ،علني بوده

همان  ،شفاهي فرمان رفترها ص قديم و حال آنكه شود صادر ميهاي كتبي  غالباً فرمان ،نشوند هبعداً هم دچار اشتبا
والّا اصل  ،د كه چنين سمتي هستهد نشان مي چون فرمان مكتوب صرفاً ،را داشت و نوشتنبودن  كتبي اعتبار

اگر كسي  ،بنابراين ما مشايخ مخفي نداريم. كرد مي صادر -  قطب –د كه بزرگ وقت سمت با آن فرمان و بياني بو
 ،چون اشتباه است و فقط اشتباه است شاءاهللا ان، دنبگوي شا هيا دربار اينكه خودش بگويد چه چنين حرفي بزند

 بهبايد  ،ه خطا ادامه داداگر ب .نكنند را اشتباه نيز اين تذكر بدهيد كه ديگران او همان اول بايد اين خطا را به
حاال به چه . بايد اطالع بدهيد دهانش زده خواهد شد. بزند دهان فقيري بهفقير ديگري  اينكه ولي نه ،دهانش زد

 و ه همه ببينند و همه بدانندظاهراً با يك تشريفاتي است ك ،شوند مشايخ كه تعيين مي! داند نحوي؟ آن را خدا مي
من شيخ مخفي  كه تواند بگويد نمي كس هم هيچ و ان ندانندكه ديگر شود داده نمي خاصي ي هكس هم اجاز به هيچ
  .هستم

از  ؛خيلي بترسيد پس ،كند اين موضوع را آشكار مي كه هرفتار كرد را خالفش خودششيخ مخفي باشد  اگر
كه هر چيزي  به كليطور هب 2»نّاسالَّذي يوسوِس في صدورِ النّاسِ منَ الجِنَّةِ وال« :بايد ترسيد و انس شياطين جنّ

در روايات . باشيد آن و صحت مراقب ايمانتان شود ميگفته » جن«نسبت به حواس ظاهري ما پوشيده باشد 
از و آن را  است كه كسي در شب تاريك و طوفاني شمعي را روشن كند از آن تر داشتن ايمان مشكل نگه :اند فرموده

 يد كه ماينگو و باشيد ايمانتان مواظب! مشكل است. ين شمع خاموش نشودا و بخواهد كه مشرق به مغرب ببرد
آن  -  وجود دارد آن طوفان اال در جوامع بشريح - را ايجاد كرده  يطوفان چنينآن قدرتي كه ! خيره ن. توانيم نمي

 .نخوريد شكست ها طوفان اين هرجهت ازه ب ،بايستيد يطوفان چنين داده كه جلوياين توان را  قدرت به شما
 يك از فقرا هيچ. رقه بين فقرا را ايجاد كنداين دفع نبايد موجبات اختالف و تف جن و انس را دفع كنيد و شياطين
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ولي ! كس چنين يا چنان است نه گويند فالن ميبرخي كه  شدهاين رسم  ،دند كه ديگري را طرد كننحق ندار
. مند است هعالق اوبه  ،آفريده هر كسي را كه خدا انيد كهايمان خودتان را حفظ كنيد و بد و خودتان مراقب باشيد

 :موسي گفتدلت نسوخت؟ ! نفر را كُشتي كه هزارانتو  :پرسيد عكه خداوند از موسي روايات آمده استحتي در 
بله  :خداوند گفت! كشتم پس ،خودت فرمودي ،نهايي بودند كه بت پرستيده بودنداينها آ. خدايا به فرمان تو كردم

يعني  ؛عحضرت موسي جد دلت تكان نخورد؟ !مندم هها هم عالق ولي فكر نكردي كه من به همان ،گفتممن 
گرفت و نزد خدا وساطت  جلوي آنها را ،كنند مجازاتخواستند قوم لوط را  كه ميرا فرشتگاني  عحضرت ابراهيم

 .خداوند است مصنوع او كه مر كنيفك م بايدكني ما به هر فقيري كه نگاه مي ي هحاال هم. يعني دلش سوخت ؛كرد
  3عاشق مصنوع حق كافر بود    )عنوان اينكه صنع خداسته ب(فر بود  عاشق صنع خدا با

.كردن به آنها پي ببريد بايد خودتان با فكر مطالب زيادي وجود دارد كه محتاج به بيان نيست،
                                     

 .ش.هـ5/11/1386، تاريخ ) ايماني جلسه برادران(صبح جمعه -  1

 .6و  5 هاي هناس، آي ، سوره».كند هاي مردم وسوسه مي كه در دلگر نهاني، آن ي، وسوسه از شر وسوسه« -  2

 .1362، به اهتمام توفيق سبحاني، دفتر سوم، بيت مثنوي معنوي -  3
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ونا و وام  د  ا غات وا نای     تالف 

نای آن  ل و  ، دا و 
ّ1 

ي ديگر، طور متفاوتي  هايي وجود دارد كه در جامعه ي جوامع نماد و سمبل در همه .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
كنند كه در  باز مي» V«ي  ها دو انگشت خود را به نشانه ها مثالً غربي مĤب ها و فرنگي شود مثالً فرنگي معني مي

فقط در . گوييم وزي است، ولي ما در فارسي چنين چيزي نمييعني پير 2»ويكتوري«انگليسي يا فرانسه به معني 
دست خود را  ،ها چقدر زياد هستند حاجي: در سفر مكّه در جواب شخصي كه گفتصادق روايات داريم كه حضرت 

يا اين عالمت نشان دادن  .ها چقدر كم بودند نشان داد كه ببيند بين دو انگشت تعداد حاجي» V«به عالمت 
كند و  آميزي مييد كه كسي يك عمل افتخارا ها ديده دانيم، ولي در فيلم در فارسي زشت مي انگشت شست كه

  .دهند گويند اين عالمت را به او نشان مي خيلي خوشحال است كه پيروز شده، وقتي ديگران به او تبريك مي
 ،ي عدالت و عادل بارهكنند مثالً در ي خود تفسير مي ها لغات را بر حسب فكر و سليقه ي انسان همچنين همه

گذشته از صحت و –حتّي از پيغمبر هم روايتي است  ،انوشيروان عادل :شد به ياد دارم در دبستان كه بوديم گفته مي
البتّه مورخين امروز . ام، يعني انوشيروان دادگر من در زمان سلطنت سلطان عادلي به دنيا آمده: كه فرمود - سقم آن 

كه احتماالً اين ادعاي آنها خالي از غرض هم نيست، معتقدند كه او عادل نبوده، چون و مخصوصاً مورخين خارجي 
تك از اتاق خارج  اي دعوت كرد و سپس براي صرف ناهار از آنها خواست كه تك او مزدك و پيروانش را به جلسه
رده و به همين ترتيب چند نفر مأمور كه منتظر آنها بودند به آنها حمله ك ،شدند شوند و هر كدام كه خارج مي

پرسند كه  اين مورخين مي. به دستور انوشيروان كشته شدند ،شدند ي آنها كه شايد نزديك به چند هزار نفر مي همه
طور عادل بوده كه اين جنايت را مرتكب شده و اگر او اآلن زنده بود، بايد همراه با جنايتكاران امروز دنيا كه  هاو چ

البتّه . د دو شهر بزرگ ژاپن را ويران كردند و چند صد هزار نفر را كشتند، محاكمه شودهاي اتمي خو مثالً با بمب
اند اول  اگر دادگاه او امروزه تشكيل شود، او خواهد گفت كه صبر كنيد تا آنهايي كه چند صد هزار نفر را كشته

البتّه . ام ط ده هزار نفر را كشتهكنند، ولي من فق محاكمه شوند و بعد از آنها من، چون آنها از عمل خود دفاع مي
هر چند كاري با اين نداريم كه  –افرادي كه او آنها را كشت، مزدك و پيروانش بودند و با بقيه كاري نداشت 

در آن ايام اشخاصي چون بوذرجمهر كه ما به او  –آن بحث ديگري است  ي خوبي بودند يا نه،ها مزدكيان آدم
گفتند  كردند و با آن مخالفتي نداشتند و به انوشيروان نمي وقايع را توصيه و تأييد ميگوييم، اين  بزرگمهر حكيم مي

ي مردم نيز معتقد بودند كه كسي كه از  كه اشتباه كردي، چون اين اعمال مطابق با عدالت ِ آن دوران بود و همه
خود . ظر مردم آن كار عدالت بوددانستند، پس در ن دين شاه خارج شود، بايد كشته شود و همه آن را عين عدالت مي

اگر انوشيروان هم امروز زنده بود و آن . گفتيم او به عدالت رفتار كرده است ما هم اگر آن روز زنده بوديم شايد مي
پس منظور لغت عدالت است كه در ذهن . گفتيم ظلم كرده است كرد، مي دستگاه حكومتي را داشت و اين كار را مي

دانند عدالت  گويند عدالت نيازي به معنا كردن ندارد و همه مي اي مي عده. متفاوت است اش بشر در هر جا معني
كند، يك عمل را ممكن است در جايي عين عدالت بدانند و در  چيست، اما در هر جا به صورت خاصي جلوه مي

كه پيش از اسالم چنان .شده است نباشد و البتّه همان معناي خاص هم هميشه اعمال نمي طور اينجاي ديگر 
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پس . رفت كردند، ديگر نسل آنها از بين مي كار را مي اينكه اگر اين كردند، براي هميشه دخترها را زنده به گور نمي
كنيد؟ سپس  گفت كه چرا اين كار را مي كس نمي كردند و در آن دوران هيچ بعضي اوقات دختران را زنده به گور مي

  . كشي شد اين كار را نكنيد و از آن تاريخ اين كار خيلي زشت و شبيه آدم: ي پيغمبرش گفت خداوند به وسيله
به همين شكل است؛ عدالت چيزي  هابخوانيد، خيلي از آن انجيلو  توراتي كتاب مقدس را در ها داستان

پس براي يك لغت واحد اين همه اختالف مصداق . دانند است كه همه مدعي آن هستند و همه خود را عادل مي
داراي اختالف  ،برد كار مي پس لغاتي كه بشر به ،داند و ديگري ظالم و ستمكار ميعادل  يكي كسي را ،شود يدا ميپ

ولي آيا اين  ،يم خدا قهار استگوي خواهيم صفات خدا را با چنين لغاتي معني كنيم، مثالً مي حاال ما مي. استمعني 
قهار  ،يما هداد اين معنايي است كه ما به لغت كنيم و ين تفسيرميچن را اين زند؟ قهار با قهر شمشير مييعني اينكه 

شود كه خدا  يمچطور كنيم كه  ميما و شما همه خيال  .گويد جبار است دهد، يا آنكه خداوند مي اين معني را نمي
اين لغات را ما . ودود است جبار و قهار و منتقم و ذوانتقام هم باشد و جبار باشد؟ همان خدايي كه هم رحيم و غفور

كنيم فقط براي دنياي خود ما خوب است، خدا را با اين  معاني كه ما ميولي اين  ؛كنيم بر فهم خود معني مي بنا
   .تعبير و تفسير كرد شود يفهم و معني از لغات نم

و  چيست؟ قبالً داستان شيطان ها انسانپس اين همه تفاوت در ، كنند كه اگر خداوند عادل است ميسؤال 
 زدن گول شيطان براي يها حرف .آن صحبت خواهم كرد ي هباز هم دربار شاءاللّه انم و ا هرا شرح داد معاويه

زند كه  ي خوبي ميها رفح. زند گول نمي خودي بيذلك اگر دقت كنيم با بعضي حرفهايش  ، ولي معهاست انسان
من هفتصد هزار  .جودات خودخواهي هستيدعجب مو ها انسانشما  :گويد شيطان ميخورند؛ مثالً  مي مردم گول

شما را اآلن آفريد و به  ،كنم چيزي را فراموش نمي من هيچ :گويد خداوند هم كه مي ،ما هسال عبادت خداوند كرد
كنيد كه شما بر من  حال خيال مي. يدا هها آفريده شدي شماطور اينقولي يك تكّه گل را برداشت و به آن دميد و 

كنيد كه خداوند دنيا و آخرت و همه  خيال مي كنيد و شما اشتباه ميكند،  نمي من را رها خداوند ،نه ؟مسلّط هستيد
 ؛اين گول زدن شيطان كه غرور ما را قبول ندارد، درست است تا حدي ،آفريده است ها چيز را براي شما انسان

 .]انسان[نيست كه من بهترم يا او  ها جاي اين حرف ،جا اين :خداوند به همين خاطر شيطان را بيرون كرد و گفت
حاال هم خداوند  ،را بيافريند ها انسانكنيم كه هدف خداوند فقط اين بوده كه ما  همچنين بعضي از ما خيال مي

فوري اجابت كند  ،كنيم يا وقتي دعا مي و داريم ديگر هيچ كاري ندارد جز اينكه بنشيند و ببيند كه ما چه كاري با او
 .آفتاب بيايد خواهيم آفتاب مي ،خواهيم باران بيايد هر وقت باران مي ،اهللا تبارك :فوري بگويد ،نيمو وقتي عبادت ك

ي هستيم از اين جهان با عظمت و اگر ثابت شود كه در سيارات ديگر هم ا هما ذر .نه خداوند كه بيكار نيست
ر ما پاا هموجودات جاندار وجود دارد، شايد ذراين همه  ؛زمين يعني ما :گويد به قول شاعر كه مي ؛ين بيايديي از تكب

؛ مجموعاً در اين جهان عظيم و در اين ها ژاپن و ساير كشور، كشورها مثل امريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين
 ي زمين گفتند درياي قلزم تمام جهان را گرفته و كره يدر قديم م ،خلقت مثل يك ارزني هستند در درياي قلزم

حاال تو خود حساب كن در روي اين ارزن چه هستي؟ خداوند همه چيز را از روي  ،ي است روي اين دريامثل ارزن
، توانيم درك كنيم نمي ها كنيم و بعضي وقت مي آن را درك ها حسابي كه بعضي وقت ،حساب و كتاب آفريده
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 4»تَرزقُ من تَشاء بغَير حساب«: فرمايد و ميد كن يا خطاب مي 3»يرزقُ من يشاء بِغَيرِ حساب« :فرموده قرآنخداوند در 
روزي  ،رساند به بعضي روزي مي ،توانيم آن را درك كنيم نمي ها انسانيعني خداوند از روي حساب و كتابي كه ما 

بنابراين عدالت الهي ما را هم مثل  ،شود لكه تمام حاالت ما را هم شامل ميب ،شود تنها شامل آب و خوراك نمي
ايد اعتراض كند و بخواهد پياده نب ي مثالً در بازي شطرنج مهره. ه استي مخلوقات به شكل يك مهره قراردادتمام

را  ها رخ حركت كند و ساير مهره ي ايد معترض باشد و بخواهد مثل مهرهفيل هم نب ي ، مهرهفيل باشد ي مثل مهره
   .بزند

  جاي خويش نيكوستچيزي به  كه هر  جهان چون خال و خطّ و چشم و ابروست
به  ؛تويي كه مثالً زندگي مرفّه داري :بعد گفته است ،قرارداده ها خداوند اين تفاوت را هم در بين انسان

بگردد و اگر همه  ها اين كه زندگي براي ،پس خداوند بعضي را بر بعضي ديگر مسلّط كرده ،ديگري كمك كن
حتي اگر آنها بيايند به هم ! كنيم، هفتاد ميليون نفر وزير خواهيم چه ياين همه وزير م ،ما وزير هستيم ،بگويند

پس در جامعه بايد  ؛شود ، باز هم زندگي ما خراب ميمحبت كنند و بگويند نصف ما وزير و نصف ما معاون وزير
.. .او و چه كساني كارگر و كه چه كسي وزير باشد و چه كسي معاونِ البتّه اين ؛يك نفر وزير باشد و يك نفر معاون
   .به خود افراد جامعه واگذار شده است

اين به آن  ،يعني از روح خودش در ما دميده 5»و نَفَخت فيه من روحي« :فرموده است قرآنوقتي خداوند در 
خدا اين استقالل را به ما داده و  .معنا نيست كه ما نبايد كار و فعاليت كنيم و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد

   .ده كه فعاليت و كار و تالش هم كنيمدستور دا
توكل و اعتماد به ، راجع به توكّل و اعتماد به خداست ،شود مربوط ميسؤال ديگري هم كه به اين مطلب 

يكي بود و  :گوييم اينكه مي. استقاللي به ما داده است خداوند يك، طور نيست كه كار خود را رها كنيم خدا اين
كدام از ما نخواهيم  بعد از آن خداوند ما را آفريد و هر وقت هم بخواهد هيچ ،كس نبود يكي نبود، غير از خدا هيچ

روح خداوند يعني  .يعني از روح خودم در شما دميدم »و نَفَخت فيه من روحي« :فرمود كه ما را آفريد،آن بود اما بعد از
، به ما داده يا هاز اين روح ذر .ين روح خداوند استا ،دهد ، انجام ميهر چه اراده كند »ما يشاء فَعال« يعني ؟چه
احترام اين روح كه ، پس به »روح خودم را به شما دادم« :فرمايد در شما دميدم و نمي» ز روح خودما« :فرمايد مي

ح اين رو: فرمود .يابد و خدا خواست كه اين روح در اين بدن مستقالً كار كند انسان استقالل مي ،شود وارد بدن مي
هم فرض كنيد كه  ها انسانشما . هستم »ما يشاء فَعال«را به شما دادم و شما هم مستقل كار كنيد و من 

خواهد راه رفتن را ياد بگيرد و  ميكه تازه  اي بچهمثل  .كنم من دارم از آن باال تماشايتان مي ،هستيد »مايشاء فَعال«
شود و  لند ميب ،افتد مي ،رود راه مي .دهد ، انجام ميواهدخ مي شما باالي سرش مراقب او هستيد و بچه هر كاري

خود او بله  .كنم خودم مي :گويد گاهي مي ولي چرا ،بچه زبان ندارد ،دارد نبات برمي يك آب ،رود مي دومرتبه راه
پريز اگر رفت و يك ميخ برداشت و خواست آن را در  .كنيد آن باال نگاه ميولي شما مواظبش هستيد و از  ،كند مي

در  ،گونه استقالل داريم ما هم اين ؛زنيد مي كف دست او، برق بكند و يا آنكه يك سيگار برداشت و خواست بخورد
دانم  خدايا من ميخواهيم كه  مياز او  ،منتها اگر بفهميم كه خداوند ناظر اعمال است ،كند ند نگاه ميكه خداو حالي

 ي ههم ظاهراً ،چه تو بخواهي جز آن ،توانم بكنم كاري نمي انم كه هيچد ميبيني و مراقبمان هستي و  ما را ميكه تو 
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تو خود كاري  ،كنم تو مي بنابر اين توكّل به ،دهم انجام مي چه كه تو اراده كني ولي فقط آن ،كنم مي كارها را من
جد نشسته بود آمده است كه پيغمبر در مس مثنويدر  ؛اين منافاتي با توكّل ندارد .كن كه من درست راه بروم

آن اتاق بود كه هر اتاق مال يكي از همسران پيغمبر بود و  و دور و بر صحن حيات منزل ايشان مسجد بود(
 چه شتر خود را: پيغمبر پرسيد .كرد مي عربي از راه دور با پيغمبرصحبت) پذيرايي و همه چيز در همان مسجد بود

يعني  6.با توكّل زانوي اشتر ببند: پيغمبر گفت. رها كردم داشتر را بيرون مسجد با توكّل بر خ: كار كردي؟ گفت
آيد و بند آن را  تازه گاهي زانوي اشتر را هم كه ببندي يك موش مي ،زانوي اشتر را ببند و بعد توكّل بر خدا كن

درون توست و توكّل در  .كار را بايد بكني با اين حال آن ،برد كند و مي آيد و آن را باز مي مي و يا سارقي جود مي
خداوند به ما توفيق بدهد كه اين نكات دقيق را هم درك  شاءاهللا ان .توكّل صفت عمل است و خود عمل نيست

  .كنيم و هم به آنها عمل كنيم
                                     

 .ش.ـه 5/11/1386، تاريخ )جلسه خواهران ايماني(صبح جمعه -  1
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 .27آل عمران، آيه  سوره، »دهي بخواهي بي حساب روزي مي كهبه هر كس ...« -  4

 .72 آيهص،  سوره، »در آن از روح خودم دميدم...« -  5

 .918تصحيح توفيق سبحاني، دفتر اول، بيت  -  6
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نای آن ی و  را  ، روحا ر و ھ تان ایپ   شدا

ت  ت و  ن  فاوت حا، ر ی  سال   1ی 
اولّين باري كه اين اسم  ،گويند به هر كسي كه عبا و عمامه داشته باشد، روحاني مي .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
ي روح و در حالت  روحاني مشتّق از كلمه. شايد معني آن صحيح بوده، ولي حاال كمي ناصحيح است ،معمول شد

روحاني آن توجه  استفاده از لغت آرامش براي اين است كه به معناي .بخش است بخش و روح كلي به معناي آرامش
 .كنيد ي آن را حسابا هگويم كه مستقيماً ربطي به مطلب ندارد، اما مثل داستان جداگان ني را ميدر اينجا داستا ،شود

سلمه در زمان ازدواج ايشان با عايشه زن مسني  ام ،مند بود سلمه به عنوان همسر عالقه به عايشه و ام صپيغمبر
مقداري جبران نبودن خديجه  ،به عايشه ي حضرت عالقه .مند بود هم عالقه سجهبود؛ پيغمبر از طرفي به خدي

خير، ولي پاك و  ؛نه اينكه جزو معصومين باشد ؛بود تا آخر پاك قرآني  زيرا عايشه دختر جواني بود و بنابر آيه ،بود
خواست جبران اين  پيغمبر ميشايد [اما نداشت  ،خواست اوالد داشته باشد از طرفي او در سن جواني مي .محترم بود

البتّه عايشه هم اگر آن ] خدا خواسته است ،را كند، يعني خدا چنين خواست براي اينكه هر چه پيغمبر خواست
او خيلي خدمت به اسالم كرده بود، ولي قسمت اين بود كه پيش  .بهتر بود ،كرد خطاها را بعد از رحلت پيغمبر نمي

ي كه به عايشه داشت و هم از ا هاين محبت هم از نوع عالق ،مند بود ي عالقهپيغمبر به حضرت خديجه خيل ؛آمد
يعني حضرت  ،عايشه هميشه نسبت به هوويي كه رحلت فرموده بود .سلمه داشت ي بود كه به اما هنوع عالق
شد و  خوانيد كه هرگاه پيغمبر ناچاراً در كار دنيا غرق مي در شرح حال ايشان مي .كرد حسادت مي ،خديجه
 ؛بالل هم در آن زمان يك غالم حبشي مسن بود ؛زد بالل را صدا مي ،كرد ي دنيا او را مشغول ميها گرفتاري

او  .خواند گفت و يا شعري مي بالل هم اذان مي ،يعني آرامش بده اَرِحني .»اَرِحني يا بالل اَرِحني« :گفت پيغمبر مي
 »حي«توانست  مثالً نمي .توانست خوب حرف بزند بودند و نميخوش آواز هم نبود، زبان او را در شكنجه بريده 

  .خالصه قرائت او درست نبود .»هي« :گفت مي ،بگويد
يم، به ا هي آن را نچشيد خوريم و مزه شد كه ما حسرت آن را مي وقتي پيغمبر خيلي محو در عوالمي مي

  .به دنيا برگردم و از اين عوالم روحاني بيرون بيايميعني با من حرف بزن تا  »كَلِّميني يا حميرا« :فرمود عايشه مي
اما در  ،ي اين كلمه به همين معناستها در ساير اديان هم معادل ،روحاني يعني كسي كه به ما روح بدهد

 گروه ديگري به معاني اين مسايل توجه ،اند ي احكام نماز و روزه و طهارت و غسل كننده تاريخ اسالم گروهي بيان
گروه اول بر شريعت  .يكي متشرعه و ديگري متصوفه است ،بنابراين دو لغت براي اين دو دسته پيدا شد ،كنند مي

پرسيدند و ايشان هم پاسخ  هر دو گروه سؤاالت خود را از ائمه مي ؛هستند و گروه دوم در مسير تصوف هستند
كنم  گويم و تكرار مي قدر مي را آن 2»نَستَعين اياك نَعبد و اياك«ي  من آيه :فرمود مي عحضرت صادق .دادند مي

برم در نزديك همان زباني كه  يعني اين گوش را مي ؛شنوم ي آن كه خداوند است، مي كه آن را از زبان گوينده
  .خداوند اين عبارت را به پيغمبر گفت
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معلوم  ؛نه :داهل شريعت گفتن .عالي است ي عرفان و تصوف يك مرحله :معتقدند عدر واقع حضرت صادق
اضافه شده و عبارت اهل عرفان  زيرا هم اين جمله و هم اين عبارت به آن شود شريعت به تنهايي كافي نيست، مي

اما اكثريت قريب  .لذا يك لغت براي آن پيدا شد ،شد، در ذهن مردم يكي تلقي شود ولي به هر جهت نمي ؛پيدا شد
اگر در مكّه و در آن ايامي كه حكومت  صكه پيغمبربراي اين .سبيدندي بودند كه به ظاهر چيآنها ،به اتفّاق مردم

شد، زيرا به هر جهت او جانشين  جانشين او مي عمسلماً علي ،كرد نداشت، رئيس حكومت نبود و رحلت مي
 كمتر كسي ،كردند يك حكومت نگاه مي يسيپيغمبر را به عنوان ر ؛ولي وقتي مسلمانان به مدينه آمدند ؛پيغمبر بود

ي خيلي كمي  در بين صحابه عده .يك لباس معنوي ديگري دارد ،بود كه بفهمد پيغمبر غير از اين لباس ظاهر
ي مسلمين دنبال آن افرادي  تقريباً همه ؛مانند سلمان و ابوذر و عمار و در رأس آنها علي بودند كه توجه داشتند

بنابراين به آنها  .گفتند حكومت خود را حكومت اسالم مي بودند كه حكومت ظاهر را به دست آورده بودند و آنها نيز
اآلن هم  .كردند اهل اسالم و آن كساني كه با اين گروه نبودند، به اسم ديگري خطاب مي ؛اهل شريعت: گفتند
كه شيعه همان صوفي است، صوفي همان شيعه  در صورتي .شيعه و صوفي :گويند مي ها بندي بينيد كه در تقسيم مي

  .شيعه نيست گر كسي عارف نباشد، اصوالًا .است
المثل  اين جمله به فارسي نيز به صورت يك ضرب »االنسانُ عدو لما جهـل«: گويند مثلي مي در اين مورد
 ،دشمني در اين مورد نيز به علّت ناداني است .»داند انسان دشمن چيزي است كه نمي« :گويد درآمده است كه مي

 ،كند كه اگر اين موارد را رفع كنيد و بيان مي ؛گويد بد بودن آن را با استدالل مي ،بداندزيرا اگر كسي موضوعي را 
  .آيد گويد اصالً از اين موضوع بدم مي مي ،داند ولي كسي كه نمي .خوب است

گويند و از مغز  ما در گناباد غذايي داريم كه به آن غذاي توگي مي ؛زنم مي ها در اينجا يك مثال از خوراكي
من از : گفت مي ،كه توگي خورده باشدبدون اين ،يكي از كساني كه قوم و خويش ما شده بود .شود زن درست ميار

 .ارزن غذاي پرندگان و حيوانات است و اين مسأله از جهل او بود ،ارزن كه غذاي آدم نيست ،آيد اين غذا بدم مي
البتّه بعضي از  .نبايد بگويد اصالً نيست ،ردوقتي كسي حالتي معنوي ندا ،همين مورد در مسايل معنوي هم هست

ولي گاهي كه اين حاالت از روي  ،خيلي اوقات از ضعف است ،دهد حاالت غيرطبيعي كه به فردي از فقرا دست مي
گونه  فهميم و آن فرد اين كند؟ چرا ما نمي طوري مي چه شده است؟ چرا اين: گويند ديگران مي ،ضعف نباشد

زيد از  .فهمد كه او نمي ،ولي به هر جهت حالتي معنوي است ،ن كار او از ضعف باشدممكن است اي .شود مي
كه رقصيد و به دور خود صطالح مثل آنا هب ،بود و در يك نمازي كه پشت سر پيغمبر بود صي پيغمبر صحابه
او را رها  :ت فرمودندولي حضر ،به روي او آب بزنيم و او را به هوش آوريم :همه تعجب كردند گفتند .و افتاد چرخيد
 ،خوانيد كه به خدا نزديك شويد مي شما نماز .اين نماز اوست ،اآلن :فرمودند .شود نماز او قضا مي: بعد گفتند .كنيد

  !صبر كن؛ صبر كن نماز بخوانم: گوييد به خدا مي ،بردباال اگر خدا دست شما را گرفت و 
  حراب به فرياد آمدحالتي رفت كه م  در نمازم خم ابروي تو در ياد آمد

آن زمان كه اين  ،شود خود مي اما در حالتي كه زيد از خود بي ،البته تفاوت حالت عرفاني در همه وجود دارد
پياز در ! واي امروز ظهر چه بخوريم؟ خانم من گفته برو پياز بخر اي كند كه مثالً او فكر نمي ،حال به زيد دست داد
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كه خود ينكه نماز او قضا شده و ديگر آنيكي ا :او دو ضرر كرده است ،باشد طور ايننه اگر  چه كار كنم؟ ،بازار نيست
  چيست؟ ،آن حالت در وقتي است كه اصالً نفهمد .او هم چيزي نفهميده و وقت خود را تلف كرده است

 همه ،خليفه هر كس بود ؛خواندند اهل شريعت نمازها را به جماعت همه مي كهمثال ديگر در اسالم اين
بعد از مدتي ديگر خيلي از  .نيز بود عو امام حسن عكردند و اين رسم تا زمان علي ايستادند و اقتدا مي يم

آنها از اين موضوع ناراحت بودند و سريع به مسجد  .شدند شدند و يا دير بيدار مي مسلمين اذان صبح بيدار نمي
زعم خود خيلي به احكام شريعت مقيد  بود كه به -  به نظرم عمر - يكي از خلفا  ؛نماز تمام شده بود ولي ،آمدند مي
ي  ي كوچك مانند سوره ي حمد و يك سوره در صورتي كه ما سوره ،خواند ي بقره را مي او در نماز صبح سوره ،بود

اين مورد براي اين بود كه كساني هم اگر  .است نآقري بقره تقريباً سه جزء  سوره .خوانيم توحيد يا امثال آن را مي
نماز آنها  پس ؛كنند چون در نماز به او اقتدا مي .كنند و نماز آنها قضا نشود بيايند و به او اقتدا ،رسند آخر نماز مي به

در مورد زيد هم يك حالت  ،شود اين يك گونه است كه نماز قضا نمي .شود شود و قضا نمي مثل همه حساب مي
  ؟ كنيد كه كدام حالت بهتر است حاال فكر مي ،ديگر است

اسالم است و اسالم روحاني است و عقيده  ،كه ما داريمگفتند اين ي اكثريت مي منظور اين است كه عده
البته  .اين لغت روحاني از آنجا ايجاد شد .روحاني است ،داشتند كسي كه در اين لباس باشد و اين كار را انجام دهد

اما  ،داني بايد خيلي احترام گذارد ز متأخرين از نظر حقوقبه بسياري ا ،دانان دانشمندي هستند اين افراد غالباً حقوق
 رود و نماز كند و خود مي گذارد و آن آقا را فراموش مي كتاب را كنار مي ،خواهد نماز بخواند وقتي يكي از آنها مي

در زمان قديم پيرمردهاي قوم مثل حاال حقوق  .يك نمونه آن است عخواند كه عقيل برادر حضرت علي مي
او  .شد وار بود و زندگي او سخت اداره مي عقيل نيز عيال. ي مسلمين بيمه بودند در واقع همه ؛زنشستگي داشتندبا

دست خود را جلو بياور و آهن داغ به دست : علي فرمود .كمكي كن :آمد و گفت عبه نزد علي ،كه نابينا هم بود
تو اين آهني را كه يك  :فرمود ععلي ؟كردي چرا اين كار را :عقيل گفت .او داد و او آن را گرفت و سوخت

عقيل تا آخر عمر  .خواهي كه من آتش جهنم را تحمل كنم آن گاه مي ،تواني تحمل كني نمي ،مقدار داغ شده است
او به نزد معاويه رفت و معاويه هم خيلي او را احترام و محبت  .منتها زندگي ظاهري او خوب نبود ،خود ايمان داشت

بايد باالي منبر بروي و علي  :بعد از مدتي به او گفت .است و فرد بزرگي است صسر عموي پيغمبرپ: كرد و گفت
معاويه به من  ،مردم :عقيل به باالي منبر رفت و گفت .بايد بروي ،نه :گفت ،توانم نمي :عقيل گفت .را لعن كني

با اين وصف تو چطور از نزد علي به پيش  :خدايا معاويه را لعن كن؛ از او پرسيدند ،گفته است كه علي را لعن كنم
ي  ست و نماز علي از همهها ي سفره ي معاويه بهتر از همه سفره :معاويه آمدي؟ آنجا بهتر بود يا اينجا؟ عقيل گفت

ولي  ،دانند نمي) صطالح روحاني هستندا هآنهايي كه ب(منظور اينكه نماز و اين حاالت را روحانيون  ؛نمازها بهتر است
  .دهد اين موارد است كه به انسان روح مي در اصل

                                     
 .ش.هـ6/11/1386صبح شنبه، تاريخ  -  1

 .5آيه  ،، سوره فاتحه»جويم پرستم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي« -  2
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ت ت و     ر

ت ر کام    ا

ت   ق مال

ت ت   ر ی    1قدم زما
اساس و اصل اينكه متصوفه در برابر متشرعه يا تصوف در برابر تشرع به وجود آمده،  .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم
اند،  دين را دو تكه كرده ها و عرفا درويش: گويند د و ميكنن كساني انتقادي مي. ي شريعت و طريقت است در مسأله

اين مثل آن است كه كسي يك چشم او  .اند يك قسمت آن را شريعت و قسمت ديگر آن را طريقت نام گذاشته
عينك بخواهد و چشم ديگرش نخواهد؛ بعد چشم پزشك به او بگويد كه براي چشم راست اين كار و براي چشم 

بكني و او به دكتر اعتراض كند كه هر دو چشم متعلق به من است و تو آنها را از هم جدا  چپ آن كار را بايد
دين كه قابل ديدن است و طريقت  كنند، شريعت يعني صورت ظاهر عرفا، شريعت را از طريقت جدا نمي! ؟كني مي

صطالح ا هشد و كساني كه ببا سلوك به سوي خدا راهنما يعني معناي آن و هر دو براي اين است كه ما را در مسير
ي اين  اند كه چه بكنيد، به مردم كمك كنيد، خدمت كنيد، همه دستور داده و هستند هساالر و راهنماي اين را قافله

مثالً در شريعت  .بيشتر خدمت كنيد تر شويد و به مردم و به همنوع خود كارها براي اين است كه به خدا نزديك
گويند  وظيفه است و وظيفه هم در مقابل حق است، مي و معموالً حق در مقابل اند حق را از وظيفه جدا كرده

دانند  تعريفي ندارد و همه مي اي بديهي است كه در دوران جديد حق مالكيت است كه به اندازه ها ترين اين حق مهم
ك سال قحطي، فرض كنيد مالك در ي .تواند در ملك خود بكند، اين نظر شريعت است مالك هر كاري مي ،چيست

اي كه خيلي گرسنه هستند، در آب  يك نان در دست اوست و بگويد نان خود من است، بعد آن را جلوي چشم عده
يك  ولي در طريقت ،بيندازد كه از بين برود، در نظرشريعت اين گناهي ندارد چون براي مالك، ملك خود اوست

ها  اي كه بعضي مثل يك هاله است، مثل هالهي خاصي تعيين شده كه در دور آن حق مالكيت  حق و وظيفه
اهل  -  كشند نور مي ي هم برخي اشخاص مقدس را با هاله ها و در نقاشي -  گويند كه دور سر ما وجود دارد مي

گويند شما  حال مي تواند آن را بريزد دور، تواند بكند، مي مالك، ملك خود را هر كار بخواهد مي: گويند شريعت مي
  ايد؟ ز كجا در آوردهاين نظر را ا

 قرآننه؛ اوالً در : گوييم ما مي .اين موضوع مربوط به فالسفه يا علماي اخالق است، به مذهب كاري ندارد
برو فالن كار را  ،ايم كه امرار معاش كني به تو سپرده ما مالي را: گويد آياتي وجود دارد كه راجع به ارث است و مي

در حقيقت مالك «نويسند كه  ها اين عبارت را مي گاهي بر روي تاكسي .2داند يبكن؛ مالكيت اصلي را از آن خدا م
  :كنيم ما توجهي به آن نمي ،گويند، منتها از بس كه شعر عاميانه شده راست مي »اصلي خداست

  تكه اين بهر روزي دست ماس  درحقيقت مالك اصلي خداست
دارايي آنها اگر نزد : فرمايد ند، ميا هنشد كبير هاي صغير كه هنوز در آياتي ديگر راجع به فرزندان و بچه

ولي اگر پي برديد كه  ،برگردانيد شماست خوب و با امانت اداره كنيد، بعد اگر ديديد كه زندگي آنها عادي بود به آنها



 

54 

گويد  نمي .طور است براي سفها اين اموالشان را به آنها باز نگردانيد؛ ،توانند اموال را اداره كنند سفيه هستند و نمي
اين ثروتي را كه خداوند براي قوام جامعه آفريده و به  ،نگردانيدمال را به آنها بر: گويد توانيد به آنها ندهيد، مي مي

اين مالي را كه ما ظاهراً مطابق قانون  برند، يعني دهند و آن را از بين مي هدر مي شما سپرده، به آنها ندهيد چون به
من  در حقيقت ،گويد كه اين فرد تنها مالك او نيست مي خص مالك آن است، در اينجاگوييم كه اين ش شريعت مي

  .3ام منتها به دست شما سپرده ،ام تا جامعه اداره شود مالك آن هستم و اين مال را سپرده
به اين  عحضرت باقر .شد مي ي مردم از راه كشاورزي و دامداري اداره در زمان قديم زندگي عمده

كاريد، قابليت آن را داشته باشد كه صد من گندم بدهد و در  اگر زميني كه شما در آن گندم مي: ندمضمون فرمود
چرا كوتاهي : فرمايد خدا مي ،نزد خدا مسؤول هستيد ،شما نسبت به اين ده من ،نود من گندم بدهد ،اثر كوتاهي شما

ش را كه خودت مصرف ا ههم ،آوري ولي آن گندمي كه به دست مي ،كردي؟ درست است كه ملك مال توست
به هر جهت روزي مردم است و وقتي  خرند، ولي دهند و مي كني، روزي مردم است، البته مردم هم پول مي نمي

را كه شريعت  »حق« بينيم اي گرسنه بمانند و گناه آنها با توست، از همين جا مي كمتر ازحد معمول باشد بايد عده
خدا كه  آورد، مي حق ديگري را در كار به اين ترتيب كه يك ذي كند را نرم مي فقر و طريقت آن آن را محكم كرده،

ي ديگري  جامعه هم مالك است، به همين طريق آيات مختلفه: گويد دهد و مي مالك است به جامعه هم حق مي
بخوريد و بياشاميد و اسراف  4»سرِفينَكُلُوا واشرَبوا و ال تُسرِفُوا انَّه ال يحب الم« :فرمايد وجود دارد كه مي قرآندر 

تا  آشامم خورم و مي قدر مي من آن: ممكن است كسي بگويد. ي مسرف را دوست نداردها نكنيد، زيرا خداوند آدم
حتي بر وجود خود تا اين  ،حق نداري نه،: گويد خدا مي. بميرم، چون اين شكم و اين جان متعلق به خود من است

مال، مال : گويد قدر بخور كه زندگي عادي و سالم داشته باشي و اسراف نكن يا اينكه مي آن .اندازه مالك نيستي
اندازم دور، مال خود من است درخت و باغ مال خود من  بينم خوب نيست مي مثالً اين ميوه را مي ؛خود من است

ي  نگوييد پس همه .دارياندازم؛ حق ن ميدور خورم، باقي را  هر قدر بخواهم مي ،ميوه مال خود من است است،
  :به قول مولوي. طور نيست اين شود نه؛ هاي ما سلب مي آزادي

  5آزادي است انبيا منان را زمؤ  چون به آزادي نبوت هادي است

يعني طريقت اين اثر را دارد كه اگر اين دستوراتي كه گفتيم اجرا كردي، خيال نكني كه در بندي؛ آزاد 
ي خلوص افراد  مثالً درجه. گونه است ي عبادات نيز همين در همه. ستر خود توو احساس كني كه اينها كاهستي 

به خداوند بدهكار هستم و با نماز خواندن بدهي  :گويد كند و مي فكر مي طور ايندر نماز خواندن متفاوت است، يكي 
دانم، حاال خدا  ار ميبه خدا بدهك را ي باالتر اين است كه من وجودم درجه .دهم؛ اين يك درجه است خود را مي

گفته بلند شو و خم و راست شو و اين حرف را بزن، حاال من تا اين اندازه هم به دستور او عمل نكنم؟ در عين حال 
ي باالتر اين است كه  درجه .دهد مي و خيال كند كه نوعي زورگويي است، ولي انجام ممكن است ناراحت هم باشد

كنم، من  ستم، اما خوشحال هستم كه دارم بدهي خود را پرداخت ميدرست است كه من بدهكار ه :گويد مي
كه بدهي خود را دادم،  الحمدهللا: گويد بدهكار هستم كه بايد دو ركعت نماز در صبح بخوانم؛ نماز را كه خواند مي

من از اصالً من چه كسي هستم كه بگويم آزادم يا نيستم، : گويد آن است كه مي ي باالتر، درجه. خوشحال هستم
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گيريد و شما از بابت آن  مثالً از شخص بزرگي وقت مالقات مي - برم، خداوند به من وقت داده  نماز لذت مي خود
درست است كه هميشه  .من خوشحال هستم كه صبح شد و بايد نماز بخوانم -  خوشحال هستيد ساعت مالقات

مان مهم است؛ گفته كه به زندگي خود بپردازيم و توانم نماز بخوانم، ولي هماني را كه خداوند اجازه داده، ه مي
اينها حاكي از درجات مختلف  ،براي آن وقت بگذاريم و فقط اين پنج نوبت را جهت بجا آوردن نماز تعيين نموده

  .است
 .شود سلوك و طريقت گفته مي ي احكام شريعت نيز اين درجات وجود دارد، به صعود از اين درجات در همه

مطلق است و هر كس هر كاري  ترين حق، حق مالكيت است و حق مالكيت درست است كه طلقدر علم حقوق م
به همين . طور رفتار كن اين ،گويد نه كند و اين مطابق با شريعت است، ولي طريقت مي كه بخواهد با ملك خود مي

ر اخبار هم آمده كه و د قرآندليل است كه در طريقت خيلي كسان با عمل به اين تعاليم خوشحال هستند و در 
 چون -  است آنجا را براي هميشه ترك كندخو شناسي كه به دربار دقيانوس راه داشت و ميوقتي شخص خدا

يك كَپنَك و نَمد بود و لباس خودش خيلي  در حين خروج آن چوپان را ديد كه لباسش - خواست بت بپرستد نمي
لباس خود را به او داد و لباس او را  ؟كني با من عوض مي لباس خود را: مجلل و زر بافت بود، به آن چوپان گفت

اين واقعه  ،كه لباس او از آن چوپان بسيار بهتر بود در حالي. شما يقين داشته باشيد كه او از اين كار لذت برد. پوشيد
و لباس خود  ابراهيم ادهم هم شبيه به همين شخص رفتار كرد، رفت به بيابان. مربوط به دوران قبل از اسالم است

اين رفتار در شريعت صحيح نيست، شريعت مقدار انفاق را تعيين  .را با كسي عوض كرد و همه چيز خود را به او داد
  .قدر از محصول يا طاليي را كه در اختيار داري نفقه بده، مابقي آن براي خود توست هچ گويد كرده و مي

اگر از فقيه  :گفت ؟زكات بيست دينار چقدر است: پرسيدند -  رفكه هم فقيه بود و هم عا -  از شبلي
حق شريعت ادا شود و  ويك دينار؛ يك دينار را بايد بدهي كه پرسي بيست پرسي يك دينار و اگر از عارف مي مي
اينها در شريعت ! اي اي و به مردم نداده ي آن بيست دينار را هم جريمه بدهي كه چرا اين مال را نگه داشته همه

يعني در طريقت بايد دلبستگي به اينها . است، صحيح است ولي در طريقت كه يك قدم باالتر از آندرست نيست، 
گيرد، او اين پرنده را دور  ميرد و بو مي ي زيبا در دست دارد، پرنده ميا هپرند فرض كنيد كسي. را از دست بدهي

زند چون به  مياندازد، طريقت هم اينها را كنار  اي كه ديروز براي او عزيز بود، او را دور مي اندازد، همان پرنده مي
مند نباشد، اصالً نبايد  مند باشد بايد همان يك دينار را بدهد؛ اگر عالقه مند و دلبسته نيست، اگر عالقه دنيا عالقه

شريعت قدم اول است و طريقت قدم دوم، قدم سوم را  .نگه دارد، دراينجا شريعت و طريقت از هم جدا نيستند
اصطالحاً  .ايم و هر دو الزم و ملزوم هم هستند پس ما شريعت و طريقت را جدا نكرده. دارد مي خدا بر ءاهللاشا إن

 - تدريج به– يعني اول شريعت را بايد اجرا كني، سپس مي تواني ؛تقدم زماني دارد ،شريعت مقدم بر طريقت است
  .كم طريقت را هم داشته باشي كم

كرد، يك بار در نماز حال او به هم خورد و  بود و در نمازجماعت مرتباً شركت ميپيغمبر  ي هزيد فرزند خواند
. شود نمازش قضا مي: آنها گفتند. او را رها كنيد: پيغمبر گفتند .ها خواستند او را به هوش بياورند بيهوش شد، بعضي

ولي طريقت باالتر است،  ،ودشود، مگر در مواقع خاص خ درشريعت نمازساقط نمي. همين نماز اوست: پيغمبر فرمود
ي عقل؛ در بين عقال هستند افرادي كه ها گويند عقالي مجانين، ديوانه مي صطالح به آنهاا هاند كه ب بوده ها خيلي
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 اش خيلي اي است كه در باره اين مسأله .شود در آن حالت جنون ديگر نماز از آنها ساقط مي. شوند مجنون مي اًظاهر
  .شود حرف زد نمي

                                     
 .ش.هـ 7/11/1386صبح يكشنبه، تاريخ  -  1

2  - »و نْ تَشاءزُّ متُع و نْ تَشاءمم لْكالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْكي الْمتُؤْت لْكالْم كمال مرُ إِنَّتُ قُلِ اللَّهالْخَي كدبِي نْ تَشاءلُّ ملىذع ك  قَديرٌ كُلِّ شَي ء« ،
 .26 عمران، آيه آل سوره

حتَّى إِذا بلَغُوا النِّكاح   ابتَلُوا الْيتامىجعلَ اللَّه لَكُم قياماً و ارزقُوهم فيها و اكْسوهم و قُولُوا لَهم قَوالً معرُوفاً و   و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي« -  3
شْداً فَادر منْهم تُمفَإِنْ آنَسموالَهأَم هِموا إِلَي6و 5هاي  نساء آيه سوره، ». فَع. 

 .31 اعراف، آيه ، سوره».بخوريد و بياشاميد ولي اسراف مكنيد، كه خدا اسرافكاران را دوست نمي دارد« -  4

 .، به تصحيح توفيق سبحانيي معنويمثنو -  5
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ت آدمدا  ن ی هر، تان خ ی    ھا

سان ی  ا ما ی و ر طا ء    1دو 
گويند و بعضي  داستان آدم و حوا و آمدن آنها از بهشت كه بعضي به آن هبوط مي .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

 ي اينكه همه .تي اينها يكي اس در درگاه خدا همه ،كند فرقي نمي ،گويند كه آنها را اخراج كردند سقوط و بعضي مي
مازاد بر آن را اگر بخواهيم بدانيم  و دانيم مي ،ندا هبه ما گفت قرآناي كه در  آن واقعيت چگونه بوده به همين اندازه

قدر را خداوند قسمت كند كه آن را  هحاال تا چ ،روند ضروري نيست و به عالوه دانشمندان بايد دنبال آن بروند و مي
  .استي ديگري  مسألهآن  بفهمند

؛ يكي بود يعني خدايي بود »يكي بود و يكي نبود« :گوييم اول مي ،گوييم مي ها يي كه براي بچهها ما در قصه
ي مخلوقات و اين مخلوقات  البته خداوند همه ،خداوند بود و فقط خداوند ،كس غير از او نبود و يكي نبود يعني هيچ
در اين  -  شود نمي چيزي در آن ديده اي كه هيچ تاريكي – تاريكمثالً در يك اتاق خيلي . را از رحمت خود آفريد

فقط  ،بينيم نمي در آن حال چيز ديگري .شود ليوان آشكار مي ،ي نوري به اينجا بتابد اتاق وقتي يك شعله يا اشعه
ين البته مثال ا. شود رود و چيز ديگري ظاهر مي آن نور از بين مي ،شود طور مي اما يك لحظه اين ،بينيم ليوان را مي

ي تجلي  ي اينها درنتيجه همه بينيم مي مخلوقات و مصنوعات را كه ما .كند حدي مطلب را روشن مي ولي تا ،است
البته فقط براي  .كار ايجاد شده است اي است كه خدا انداخته و اين شخص يا اين شئ يا اين اين اشعه ،خداوند است

صطالح قائل به وحدت وجود ا هگويند موجودات هيچ هستند و ب كه مياينكه يك كمي متوجه شويم و بفهميم وقتي 
 ها همين كه خداوند جلوه كرد؛ هستند و براي اين هست ،معني اينها چيست؟ نه اينكه موجوداتي نيستند ،شوند مي

بايد زندگي شما  ،كنيد همان مدت محدودي هم كه هستيد و شما وجود پيدا مي: خداوند قوانيني تنظيم كرد و گفت
اين  .ي از خداوند استا هاين است كه ما در اين جهان هستيم و خود اين جهان جلو ،طوري باشد در آن لحظات اين

  :جهان و هر چه در او هست
  يا اولواالبصار متجلي است  يار بي پرده از در و ديوار

دست داريم كه آن را  نه اينكه ما هم در آن ،ي خداوند است ي خداوند است و فقط جلوه ي اينها جلوه همه
اين قواعد را  ،آفرينم كنم و اينها را مي ي كه من ميا هجلوفرموده خود خداوند  ،نه ؛عوض كنيم و چنين و چنان كنيم

در آن جلوه شيطان و فرشته  ،ي معنوي خداوند بود درابتدا فقط جلوه .در مورد آن رعايت كنيد اين به جاي خود
هنوز  در آن مقام ؛مادي هستند و از يك جايطان و فرشته هر دو از عوالم غيرشاالن هم كه فكر كنيم  ،يكي است

اَلَم «: و خداوند خود فرمود .شيطان و اين راه ها اين راه فرشته: خداوند دو راه به سوي خود نيافريده بود كه بگوييم
ينَين وع لْ لَهعشَفَتَين نَج ساناً وينِ لالنَّجد يناهده ي دو چشم و يك زبان و دو لب براي انسان قرار داديم و هر يعن 2»و

يكي بود « .و هنوز هيچ راه ديگري نبود .ورط ور است و آن راه آنط اين راه اين: دو راه را به او نشان داديم و گفتيم
طور  هد چبع .»كس نبود غير از خدا هيچ« :گويد مي ،متوجه شويم آن براي اينكه كامالً ي به دنباله .»يكي نبود

هفتصد هزار سال : گفت –كنيم حاال سال را كه ما ازگردش كرّات و شمس و اينها حساب مي - شود كه شيطان  مي
با فرشتگان فرقي  چون در آنجا بود و آيا خدا نفهميد كه او شيطان است؟ .خداوند را در صف فرشتگان عبادت كردم
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اول  .بعد خداوند ماده را آفريد. ي از امر الهي بودندا هم جلوشيطان و فرشته فرقي با هم نداشتند و هر كدا ،نداشت
 ،ماده را كه آفريد .بعد ماده را آفريد ،كردند مي باشند كه عبادت ها ماوراء ماده را آفريد كه همين شيطان و فرشته

ت فرشته يا خلقت خواست آن خلقت قبلي خود كه خلق مي ،وقتي ماده را آفريد. را هم از اين ماده خلق كرد ها انسان
 ها درياها و آب ،ها كوه ،ماده جداگانه براي خود بود ،ماده را آفريده بود ،آن را با ماده تركيب كند ،ماوراءماده است

بعد خدا خواست از مخلوط  ،فرشتگان و شياطين براي خود بودند، اينها هم براي خود بودند ،همه چيز بود ،بودند
در اينجا  ،وقتي ماده و ماوراءماده را با هم مخلوط كرد كه انسان را بيافريند .اشيمكه ما ب ،اينها چيزي درست كند
را  -  ماوراء ماده -  اما فرشتگان ،روح است ماده كه اصالً درك و اراده و عبادت ندارد و بي. صف فرشتگان دو تا شد

اين  ي ي سوزانندگي آتش همهي اين نيروها كه در جهان هستند مثل نيروي جاذبه و نيرو همه ،كنند عبادت مي
سوزاند و هرگز آتش  هرگز آب نمي ؛كنند دستوري كه خداوند داده تجاوز نمي در اختيار خداوند هستند و از نيروها

 -  خداوند اين موجود جديد. دهد و امثال اينها هر كدام جداگانه سوزاند و آب حيات مي دهد؛ آتش مي حيات نمي
آفريده بود؛ مخلوط اينها كه چيز جديدي  ،هم كه فرشته و شيطان باشندرا  ماوراءماده ،آفريده بود را -  يعني ماده

  :به قول مولوي ،انسان شد ،بود
  كز فرشته سرشته وز حيوان  آدميزاده طرفه معجوني است

ي از فرشتگان به نيت خود ادامه ا هدر صف فرشتگان طغياني ايجاد شد و عد. ش را كار نداريما هحاال دنبال
شيطان  .اما شيطان سجده نكرد ،آنها اطاعت و سجده كردند .ند و عبادت خود و هر چه خداوند گفت كردندداد

گويند شيطان  سوءاستفاده كرده و مي ها از اين حرف ،پرست هستند اينهايي كه شيطان. مظهر چون و چرايي است
كنم؟ خداوند به او غضب كرد و  ي او چرا سجده ،من از او بهتر هستم: مظهر عقل و استدالل است كه گفت

ولي غضب او بود و  ،آورد يك خرده او را سر عقل مي ،غضبش بر او ظاهر شد والّا اگر رحمت او ظاهر شده بود
اين است كه صف او را از آنهاي ديگر جدا  ؛كه من از تو بهترم يا نه نيستجاي اين ،يعني عالم ملكوت ،اينجا: گفت

ماده در صف  ؛با ماده كاري نداشت شيطان ،و شيطنت با انسان جنگ و جدالي ايجاد شدكرد؛ از اينجا بين شيطان 
يك مخلوق بود اين هم يك مخلوق و با هم  او ،با هم كاري نداشتند ،خود بود و شيطان هم در صف فرشتگان
دو صف  ها شتهوقت فر آند، آن معجون را درست كر ،از فرشته و از ماده تعارضي نداشتند؛ ولي از وقتي كه خدا

البته آن وقت . را به زمين فرستاد) انسان و شيطان(تعارض پيدا كرد و خداوند هر دو گروه شدند كه شيطان با انسان
اينجا بودند و خداوند آنها را فرستاد جاي ديگري و زمين را  فرشتگان همه در: گويند مي ،زمين موجود زنده نداشت

خليفه  نفرمود؛ ممكن است بعد ،ين زمين تو را خليفه قرار دادم و بر ساير جاهابر ا: خالي كرد و گفت ها براي انسان
را ما به اعتبار  ها شيطان را هم با او فرستاد تا اينجا اين داستان .آن وقتي كه بشر را بيرون كرد ؛قرار داده باشد

ان را خداوند مهلت داده تا روز شيط. براي بعد از اين هم خيلي مطالب گفته است. كنيم قبول مي ،گفته قرآناينكه 
توانيم از او  ما مي ،دارد نمي، ولي شيطان كه از وجود ما دست بردارد نميبنابراين شيطان از جان ما دست بر ،قيامت

گوييم  عرفان و واليت كه مي ي هبنابراين مسأل ،دست برداريم؛ يعني كاري كه به سمت شيطان است انجام ندهيم
محكوم به از بين رفتن باشد و همه برگردد به  منتها در روزگاري كه ديگر ماده تدريجاً جهاني است، جهاني هست

طور؛ منتها فرض كنيد اآلن كه زمستان است  طور شود و يك گروه آن عالم ماوراءماده كه در آنجا يك گروهي اين
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وسط كوير باشد كه ي كوچكي در  ممكن است يك نقطه ،همه جاي ايران يخبندان و سرد شده: گوييد شما مي
گوييم  وقتي هم ما مي .كنيد قدر كوچك است كه توجه نمي دانيد يا اگر بدانيد آن شما يا نمي ،خيلي گرم هم باشد

 ،ي باشند كه هميشه مخالف عرفان باشندا هشود به اين معناست كه ممكن است عد جايي مي گير و همه عرفان همه
پس اين  ،بلكه او را با آدم فرستاده زمين ،ا كه از زمين بيرون نكردهخداوند شيطان ر ،همان شيطان هستند آنها

ريان او باشيم؟ بحث ما كمور او و از لشأچرا ما م ،كند مي شيطان هست و كار خود را در اينجا هستند و ها شيطان
از  ركلشر دارد؛ اگر يك لشك ي كافي هميشه براي اينكه او به اندازه شيطان را نخوريد ي غصه اين است كه

ولي همان  ،دهد خداوند به او مجال و مهلت مي ،ريان او خواست بيايد بيرون و جزء مخالفان واليت قرار بگيردكلش
نه اينكه  ،گوييم خدايا ما را از شر شيطان حفظ كن شوند؛ اين است كه مي ر شيطان ميكي ديگر جزء لشا هوقت عد

: گويد مي آن شيطاني كه پيغمبر. نه ،خدايا شيطان را از بين ببر: دگوين آخر بعضي مي. خدايا شيطان را از بين ببر
شيطان  ،مگر هر كسي يك شيطان دارد؟ اگر شيطان .شيطان من به دست من تسليم شد ؛»شيطاني اَسلَمِ علي يدي«

 ،گفت هر شيطاني مي ،نفهميدم: گفت است پس چطور تسليم شده؟ شيطان اگر آن ايام اوليه هر وقت به خدا مي
اينهاي ديگر  ،ي شياطين است اسم او ابليس است صطالح در رأس همها هآن شيطان بزرگ كه ب. كرد خدا قبول مي

را به وجودي كه جسمي و روحي و دست و پايي دارد  هستند، در رباعي مشهوري دنياتابع او ي فراواني ها شيطان
  : گويد كند و شاعر مي تشبيه مي

  اصناف مالئكه قواي اين تن  مله بدنجهان ج حق جان جهان است و
  توحيد همين است و دگرها همه فن  مواليد اعضا و افالك و عناصر

قوايي كه در بدن انسان هست از اصناف مالئكه است و خداوند اين قوا از  »اصناف مالئكه قواي اين تن«
دست توي كيسه كرد و اين قوا را  ها گوييم كه خدا مثل ما آدم ما نمي. اصناف مالئكه را با آن ماده مخلوط كرد

بسم اهللا الرّحمن  ،ولي خداوند عالمانه قوايي را برداشت و در اين خميره گذاشت، مهرباني گذاشت ،برداشت نه
كنيم و مثل خود  توليد مثل مي ها خالقيت اين است كه ما انسان .حتّي خالقيت گذاشت ،رحمانيت گذاشت ،الرّحيم

ي انبيا و اوليا هم كه جداگانه  خميره ،را در هر بشري گذاشت هااين ي سد گذاشت همهح ؛آوريم فرزند به دنيا مي
ممكن است يكي به سمت اين خصلت  .ي اين صفات در آنها هم هست يعني همه ،از همين خميره است ،نيست

  مثالً .ردبررسي ك ،شود كه تمام اعمال ما را به همين حساب مي ،برود و ديگري به سمت آن خصلت يا عوض كند
يد كه پيغمبر به علي كه كوچك بود و زير دست پيغمبر بزرگ شد و علي مثل فرزند پيغمبر ا هداستان را شنيداين 

اجازه بدهيد بروم از  چشم: علي فرمود .»اشهد ان الاله الّا اهللا اَشهد ان محمداً رسول اَهللا«بيا شهادتين بگو  :بود فرمود
ي بود كه خدا به او محول كرده بود ا هوظيف ،ي اينكه پيغمبر اين حرف را زد انگيزه. باشد :پيغمبر فرمود .پدرم بپرسم

: گشت و گفتبعد رفت دم در و بر .ي او اين بود كه احترام پدر را بايد نگه داشت و علي كه اين حرف را زد انگيزه
من فكر كردم و ديدم آن روزي : گفت پس چرا دنبال پدر نرفتي؟: پيغمبر پرسيد .گويم شهادتين را مي خيلي خوب،

چرا از پدرم اجازه  ،خواهم بگويم خدايي هست مي حاال هم كه من ،از پدر من اجازه نگرفت ،كه خدا من را ساخت
ي احترام به  يعني وظيفه پس وظايف هم ممكن است تسليم شوند؛ ،مقايسه كرد بين اين وظيفه و آن وظيفه. بگيرم

هم  قرآنبد است كه در  ،احترام به پدر خوب است ولي اگر در مقابل امر خداوند باشد. پدر در اينجا تسليم شد
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 ،بنابراين اگر به آن شكل باشد .مبادا به شرك تو را وادار كند: گويد مي اما ،توصيه به احترام پدر و مادر خيلي شده
به پدر و  آن احترام ،جازه بگيردرفت كه از پدر ا وقتي علي مي .آن شيطان است ولي غير از آن باشد فرشته است

، اين شيطان تسليم رفت بعد كه دم در. پدر و مادر از خدا باالتر هستند: گفت يعني مي ؛مادر به صورت شيطان بود
  .گشتمادر باالتر از خدا نيستند و بر پدر و ،نه: گفت .او شد

 ،ي كه هستا هدر هر رشت خواهد م يك خصلت است و هر كسي دلش ميا هرقابت را كه خيلي مثال هم زد
كند؛ اين اثر حاال ممكن است به  بيند در او اثر مي ترقي كند و از اينكه پيشرفت قوم و خويش و رفيق خود را مي

ي اين  همه اين چه وضعي است؟ او كه هيچي نداشت به: گويد مي ،اين صورت باشد كه بخواهد آنها را پايين بكشد
شود منتها  مي ناراحت هم ،بيند ديگري همين وضع را مي .او را خراب كندكه  ،مقامات رسيده كه من نرسيدم

بينيد  اين خصلت را مي .من هم بكنم ،قدر باال رفت چرا من زحمت نكشم؟ ببينم او چه كار كرده كه آن: گويد مي
امر خدا را  كند و شود و انسانيت را سجده مي مي ي است كه به امر خدا تسليما هيكي فرشت ؛كه به دو صورت است

آن صفت اولي خوب است كه  ،كند دارد و طغيان مي مي ي است كه غرور او را برا هو ديگري فرشت كند اطاعت مي
تمام صفاتي كه به اين صورت نزد من هست تسليم : فرمايد كسي نتيجه بگيرد و فعاليتش زياد شود؛ پيغمبر مي

  .وجود دارداصطالح شياطين كوچك هستند كه در هر انساني به  هااين. ندا هيعني به اختيار من در آمد ،ندا هشد
افراد انسان مخلوط  ي چون همه ،شدن آن ترديدي نيست بنابر اين در عمومي شدن عرفان و واليت و جهاني
ما بايد فعاليت كنيم براي خود كه در اين مورد اگر  ،شود از فرشته و شيطان هستند و اين امر مانع فعاليت ما نمي

شود كه همه  كارش اين مي ي كار را بكند؛ نتيجه اينشويم و هر كسي هم كه  داراي صفات خوب مي ،كنيم فعاليت
  شاءاهللا ان. خوب خواهند بود

                                     
 .ش.هـ 10/11/86چهارشنبه، تاريخ  صبح -  1
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 ّ   بق و 

قاب  1 ر اسم و ا
شايد در ايران قديم هم رواج  ،كه بيشتر در عربي استوجود دارد هايي  المثل ضرب .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

 ،عشق يعني حب حب الشِّيء يعمي و يصم: يكي .ولي بيشتر در عربي است؛ آن هم بيشتر بعد از ظهور اسالم ،داشته
داشتني كه خيلي زياد و  چنين در روانشناسي به دوستدر لغت و هم. داشتن حب هم يعني دوست ،يعني حب زياد

حب الشيء را حاال البتّه . كند ق به يك مطلبي كر و كور مييعني عش حب الشِّيء. گويند عشق انحرافي باشد مي
  .مخالف بغض است براي اينكه در واقع حب. شود گفت هم مي بغض الشِّيء

اركان . كند عقل است كه ظهور مي ،شود ميترين جزء انساني است، البته از وقتي انسان بالغ  روح ما مهم
چند درصدي صحيح  ،درصد صحيح نباشدي كه حاال اگر صدا هعد شايد اگر به قول - عقل چيست؟ يكي از آن 

اش تجربياتي است  ديگري هم تجربيات است كه عمده. و نباتي است بستگي به سازمانِ ترتيب بدن دارد -  است
اين . كند چنين تجربياتي كه يك فرد براي خودش پيدا ميبدو خلقت تا حاال كسب كرده و هم كه خود نوع بشر از

 .ترين حواس ما چشم است و گوش مهم. آيد؟ يكي از راه چشم است و يكي گوش دست مي هات از چه راه بتجربي
صطالح عامه پارسنگ ا هكند يعني عقلش ب مييعني كر و كور  يعمي و يصم. اطالعاتمان بيشتر از اين دو راه است

اين عشقي است . اند قدر آن را بد تعريف كردهيم پس عشق بد چيزي است، بيخود آنيتوانيم بگو برد، حاال آيا مي مي
صطالح هم مظهرش ا هولي آن عشقي كه عرفا گفتند و مولوي ب، ها گيرد در ميان موضوع كه به موضوعي تعلّق مي

در اين . »يكي بود و يكي نبود«! اش، آن عشق به يك چيزي است كه ديگر دويي ندارد دهنده بود و هم نشان
وحدتي كه منشأ وجود همه چيز از جمله خود ما هم هست، اين، ديگر آن خاصيت بد صورت عشق به يك وحدت، 

شوم من  من چشمش مي :گويد چنانكه در آن حديث قدسي، خداوند مي ،كند ميديگر چشم و گوش را كر ن ،را ندارد
ش و به تركيب اي كه به چشم و گو زندگي–اما اين عشق ظاهري در زندگي دنيايي ما  .شوم و زبان او گوشش مي

تعصبي كه . اگر زياد بشود ممكن است چشم و گوش را از كار بيندازد -  ت اين دو در اين دنيا نياز داريمتجربيا
يعني عقل را از كار . اندازد رسد كه چشم و گوش را از كار مي جايي مي يعني تعصب به. گويند همين است مي
  .اندازد مي

وقتي جهودكُشي رسم بود گفتند چند نفر مسلمان يك يهودي را در آن مثَل يا داستان واقعي است كه 
گفت آخر من چه كار كنم تا خالصم كنيد؟ گفتند  مي. زدند كه تو جهود هستي بودند و او را مي اي گير آورد كوچه

اين شدت احساسات كه . كند اين تعصبي است كه چشم و گوش را كورتر مي) العياذباهللا!(بگو بر موسي لعنت
چشم و گوش را كه بايد ببيند و بشنود و اين شنيده و ديده . گيرد، از اين راه است گويند گاهي اوقات عقل را مي مي

  . را بر ذخاير و محتويات مغزش عرضه كند و تصميم بگيرد
ي  نوشته نامه سعادتام؛ اخيراً در جايي ديدم كه از كتاب  چند بار با اين مطلب برخورد كرده

حاج ملّامحمد  اهللا بودند تأليف آيت نعليشاه كه آقاي كاشاني هم ويراستاري كردند، نام برده و نوشتهسلطا آقاي حضرت
جا اسمش نيست، اين  گويند اين حاج ملّامحمد گنابادي در هيچ كنند مي فردا اگر بخواهند بررسي پس. گنابادي
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شناسند، از هر كه پرسيديم  ميديگر او را اصالً نهاي  اهللا ي است كه آيتا اللّه اهللا است؟ چطور آيت كيست؟ كدام آيت
اهللا ملّامحمد مندي بوده كه مرحوم شده و  البتّه يك آيت ؛اهللا ملّامحمد گنابادي نوشته آيت. شناسيم گويند ما نمي مي

كردند، شايد در ايام تحصيل  عليشاه تعريفش را مي خيلي هم مرد بزرگواري بوده از مند گناباد، حضرت صالح
. دهند اين چنين است كه اسم شخص را هم تغيير مي. ولي او كتابي ننوشته است ،كرده است شان را مي شاگردي

 :زد مثالً بچه كه بودند مادرشان صدا مي ،محمد بوده قبل از اينكه حضرت سلطانعليشاه بشوند، اسمشان سلطان
اين . آورند سلطان را هم در مي ،آوردند كه در مي اندازند يا پالتو حاال كه بزرگ شدند مثل عبا كه مي. محمد سلطان

 تر شد يعني آرام - ولي بعد كه آن شدت احساسات حل شد  ،شد مطلب را مدت كوتاهي من ديدم كه داشت رايج مي
  :نبايد گفت. ، در ادبيات عرب و در ادبيات اسالمي خيلي هست»شاه«و در فارسي  »سلطان«لفظ . برطرف شد –

  نه كه را منزلت مانَد نه مه را  ي بي دانشي كردچو از قومي يك
توانيم و نبايد اين لغت را از ادبيات فارسي حذف كنيم،  نمي ،جا لغت شاه براي ما بد ادايي كرد حاال اگر يك

عقلي گاهي پيدا  البته در جوامع بشري بي. عقلي است شود گفت اين نهايت بي مي! آن هم از اسم خاص شخص
انقالبات  ي در همه. شوند مي ها تبديل به عقل عقلي بي. كند عقلي ادامه پيدا نمي ولي بي ،پيدا شده شده، خيلي هم

تمام شد و شاهكارهاي قضايي  ها مثل انقالب فرانسه در تاريخ خوانديم، بعد از انقالب فرانسه ديگر آن هيجان
ور ط همين. ه براي خودش دولت و ملّتي دارداز آن وقت ديگر فرانس ،كدها و قوانيني كه نوشتند ،فرانسه پيدا شد

اما ما خودمان، اگر هر فردي بخواهد سالمت فكريش را حفظ . بينيم ميهمه جا  ،انقالبات ديگري كه در دنيا شده
   :اشتباه نكند آن عشقي كه. خودش بايد توجه كند ،كند

  كوه در رقص آمد و چاالك شد  جسم خاك از عشق بر افالك شد
اين عشق و احساس  .يا اين اشعاري كه مولوي نوشته ،كند، اشتباه نكند تعصبي كه كر و كور مي آن را با اين

  .ش مخالف نيست، بلكه از اركان عقل انساني استا هنه تنها با عقل به معناي عاميان
ن تري عاقل ،كند ولي وقتي آمد زندگي دنيايي مي ،شود ميپيغمبر ما داراي همان عشقي است كه بر افالك 

كرد،  ميبود و آن قانون را خودش هم اجرا  رب االربابشد از طرف  قانوني هم كه به حضرت ديكته مي. عقال بود
شد كه براي اينكه به كار دنيا  ميكمال عقل اين است، در مقام عشق هم كه به جاي خود، گاهي چنان غرق 

ما سعي كنيم اين تعصبات را كنار بگذاريم؛ يعني هرگز  حاال منظور اين است كه ،كَلِّميني يا حميراگفت  بپردازد مي
 :كنيم ميفرمودند، البتّه ما اضافه طور  محمد بيدختي گنابادي اين سلطانييم حاج ملّاابايي نكنيم از اينكه بگو

 بِئس االسم«مصداق . را به ديگران ندهيم ها لقب گونه سلطانعليشاه اين جور فرمودند و خودمان هم هرگز اين
وقتي در نام كسي دست . شاءاهللا ان. اسم دادن به ديگري، عملي فسق و زشت است، ما هم نكنيم. نشويم 2»الفُسوق

تعصب  ي دهنده اين هم از طرفي اقرارِ به ابهت و بزرگي آن شخصيت است كه اين نامش است و هم نشان. برند مي
  . اي است كه متأسفانه رايج شده است كورانهركو

                                     
 .ش .ـه 11/11/1386صبح پنج شنبه، تاريخ  -  1

 .11سوره حجرات، آيه ، »...مخوانيد و يكديگر را به القاب زشت... « -  2
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  1) ١(ذ

عدد  ی  عا ات و 
ّ

   ذ ق

سام ذ  ی :ا ی و ذ ق سا    ذ 

ی  ذ  ی ی ذ ق    سا

ی صالت    2عا
  حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

دل است كه هميشه  ،مركز كشور تن ست وا خدايي و جايگاه ريزش رحمت الهي ي هندل گنجي، برادران من«
زير فرمان  ااعضا و قو ،دوايد مراقب دل بود كه آن چه بر دل غالب بب .بين وسواس شيطان و تلقين ملَك است

 ،دل را بايد به دستور متوجه غيب نمود و از غيب خود ،دام جان و مايه هر خطاست ،دنيا اوست و چون بستگيِ
رفع و هموم يكي گردد و نفس پاكيزه شود و اخالق  ،رو به غيب مطلق آورد كه پراكندگي خيال و وساوس

ياد خدا افزون ه نس بدوستي دنياست برود و به جاي آن اخالق پسنديده آيد و متدرجاً اُ ي هيديوهيده كه زانك
  ».گردد تا دري كه خداوند گشوده باز و دل جايگاه يار شود

  
عرفاني نوشته شده،  مسايلخصوص  لغت ذكر در اغلب كتبي كه راجع به اسالم و اصطالحات قرآني و به

  .ذكر گرديده است ،اين كلمه بيان شده ي هدربار قرآنختلفي كه در آمده و معاني م
ذكر از لحظ لغوي به معناي ياد است يعني ياد كسي كردن و به همين دليل است كه ذكر هميشه با يك 

ه . آيد ميآيد يا با يك مضاف  مياليه  مضاففرمايد مي قرآنيا در  .ذكر خير شما :گويند ميمثالً در عرف عام :
اين . كردن يعني ياد كسي 3».ربه نداء خَفيا  إِذْ نادى .ذكْرُ رحمت ربك عبده زكَرِيا .كهيعص. اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ سمِبِ«

البتّه اين معاني همه از يك جهاتي به هم شبيه و نزديك به هم  كردن به معاني مختلف آمده است، ياد كسي
انّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ و «ي  يك معناي ديگري كه خيلي استفاده شده در آيه .تا معنا كامالً متفاوت نيستندهستند و دو 

ظاهراً در اينجا ذكر به معناي . ما ذكر را فرستاديم و خودمان حافظ آن هستيم .به كار رفته است 4»انّا لَه لَحافظون
را فرستاديم و خودمان هم حافظش  -  دين اسالم -  ي راه به سوي خودمانولي منظور يعن ،به كار برده شده قرآن

انبياء پس از اينكه  ي هبه كار رفته مثالً در سور قرآنهستيم و عالوه بر اين در آيات ديگري نيز به معناي 
 و 5»اه أَ فَأَنْتُم لَه منْكرُونو هذا ذكْرٌ مبارك أَنْزَلْن«: گويد مي قرآنرا فرستاديم و سپس  انجيلو تورات فرمايد ما  مي

  .يعني آن ذكرها را فرستاديم، اين را هم فرستاديم 6»كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك مبارك ليدبرُوا آياته و ليتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْباب«
آنها از نظر معنايي مترادف  ي هتوان گفت كه تقريباً هم ميولي  ،البتّه لغت ذكر اشتقاقات ديگري هم دارد

 ايام اهللا 7»و ذَكِّر هم بِاَّيامِ اهللا« :فرمايد مي عكه خداوند به موسي چناناست، مثالً ذكر به معناي يادآوري  هستند،
  .را به اينها يادآوري كن
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كر اسماعيل، ذ :مانند ،تواند متفاوت باشد ميكه گفتيم لغت ذكر  طوري همان. اينها معاني متعدد لغت ذكر بود
يعني اينكه منحصراً  ،عرفاني اگر مطلق لغت ذكر استفاده شود مسايلاما در عرف عرفا و در  ،ذكر ابراهيم، ذكر خدا

رود و  مييا به عبارت ديگر لغت ذكر بدون كم و زياد و بدون اضافه براي ياد خدا به كار  ،دهد ميمعناي ياد خدا را 
 ،ين موضوع پيروي شده است، لذا اگر ذكر، در معناي غير از خدا استفاده شده باشددر ادبيات فارسي و عربي نيز از ا

   .ي بعد از ذكر خواهيم بود ما حتماً منتظر كلمه
جايگاه اين ذكر دل است و طبق برخي اخبار، خداوند وقتي انسان را خلق كرد، شيطان و فرشتگان را ندا داد 

همه آمدند و ديدند، شيطان هم آمد و ديد يك دري قفل است  ،ببينيد كه بياييد اين مخلوق جديد و اسرار آن را
البتّه اين قفل  -ي من است و تو در آن راه نداري  اينجا چيست؟ خداوند فرمود اينجا خانه :فضولي كرد و پرسيد

در آن راه اگر شيطان را . خداست و شيطان در آن راه ندارد ي هيعني دل انسان خان -  به عنوان سمبليك است نبود
خداوند اين دل را، اين امانت را به ما سپرده ! كند، نه اينكه خدا و شيطان يكي است نه ميبدهيد، خدا شما را طرد 
در . ي من است خانه ،اينجا جز من راه ندهي بهكليدش را به خودمان داده و گفته كسي را  ،در آن را هم قفل كرده

چون محل  ،دارد دارد، دل را پاك نگه باشد كه اين خانه را تميز نگه واقع تمام كوشش يك سالك براي همين بايد
ولي  ،گيرم ميرحمت الهي است و محلي است كه خداوند فرموده است كه من در جهان در زمين و آسمان جاي ن

و بلكه آسمان و زمين را مثال زده تا به عظمت  ،در اينجا منظور مكان نيست. ي مؤمن جايگاه من است بنده دلِ
داشتن دل از عظمت خود دل هم باالتر است براي اينكه دل جايگاه محبوب  نگه برتري دل پي ببريم و عظمت

يعني ياد خدا، وقتي مطلق ذكر . براي همين است، براي ذكر است ،هاي عرفاني و سلوك اصالً تمام كوشش. است
   .اشاره كرده است دين مورد به اين معناي ذكرهم در چن قرآن. يم يعني ياد خدا، ياد خدا بايد هميشگي باشديگو مي

واصطَنَعتُك « :اين بود ،اولين كالمي كه به او فرمود عمثالً خداوند پس از انتخاب حضرت موسي كليم اللّه

طور  در كوه عتو را براي خودم آفريدم، يعني تو را مختص خودم كردم و جزء دستوراتي كه به موسي 8»لنَفسي
 لذكريدر اين آيه از  .يعني نماز را براي من بر پاي دار كه ياد من كني 9»أَقمِ الصالةَ لذكْري« :كه اين بود ،فرمود
اگر نماز  :فرمايد ميتوان فهميد كه خداوند هدف از صالت را ذكر خود قرارداده است يا به عبارت ديگر  مي
   .باشد ميايشي يو هم به معناي دعا و هر گونه ن خواني بايد براي ذكر من باشد و صالت هم به معناي نماز است مي

صالت، نماز و نيايش از فحشا و منكر  10»عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَر  إِنَّ الصالةَ تَنْهى« :فرمايد ميديگري  ي هدر آي
ن شده است برد بيا ميرسد در اين يكي از صفات نماز كه جامعه بيشتر از آن بهره  ميكند كه به نظر  ميجلوگيري 
يعني اگر بتواني ياد خدا را  -  ذكر خدا باالتر از اين است ،11»و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر«: فرمايد ميهمين آيه  ي هو در دنبال

تر از قسمت اول آن است  و قسمت دوم آيه جامع -  هميشه داشته باشي هم خودت سالمي و هم جامعه سالم است
 :فرمايد ميت ديگري در مورد صال ي هچنين در آي هم .12»عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَر  تَنْهىإِنَّ الصالةَ « :كه بيان شده

ي خود ها يعني مؤمنين بر نمازها و نيايش –صلوات جمع صالت است -  13».صلَواتهِم يحافظُون  والَّذينَ هم على«
به قول باباطاهر كه  .هستند كه دائم در نمازندتوان گفت مؤمنين كساني  ميمراقبت دارند و يا به عبارت ديگر 

   :گويد مي
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  به حمد و قل هو اللّه كارشان بي  خوشا آنان كه اللّه يارشان بي
  بهشت جاودان بازارشان بي  خوشا آنانكه دائم در نمازند

حال مقصود دائم در نماز بودن يعني چه؟ آن چه نمازي است؟ آيا منظور همين نمازهاي يوميه است كه 
 »و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر«ي  انسان بايد دائماً در تمام لحظات شبانه روز آن را بخواند؟ نه، اين همان نمازي است كه در آيه

   .اكبر است و از هر چيزي بزرگتر است ،اگر به آن ذكر خدا به صورت دائم مشغول باشيم .به آن اشاره شده است
لساني است كه ذكر لساني مثل اين است كه شما از ديگري ياد خدا را  يكي ذكر :ياد خدا انواع و اقسام دارد

اين ذكر لساني . شنويد مييد و هم خودتان يگو ميبشنويد، صفات خدا را بشنويد، ولي وقتي كسي نباشد هم خودتان 
همان آيه در . اما غير از ذكر لساني، ذكر ديگري است كه ذكر قلبي يا ذكر خفي است كه ذكر مؤثر است. شود مي

 15»اذ نادي ربه نداء خَفيا«. ذكر رحمت خداوند به زكريا ،14»ت ربك عبده زكَرِياذكْرُ رحم« :فرمايد ميكه خوانديم 
بلكه در دلش به صورت خفي و  ،با صداي بلند خدا را صدا نزد يعني ،»نداء خَفيا« ؛وقتي خدا را صدا زد، ندا كرد

اثرش هم بيشتر است براي اينكه هر عبارتي كه  ،اين ذكري كه به صورت خفي باشد ،ا صدا كردپنهان خدا ر
تظاهر و خطر عوامفريبي است و يك خطر ديگرش اين است كه در ذكر  خطري دارد و آن خطر ،آشكارا انجام شود

ن ذكر را رها كند و به شود، آ ميآشكار، ممكن است خيلي اوقات انسان به دليل اينكه در طول روز حواسش پرت 
 .شوند ميي مشغول به ذكر ا ههمين دليل است كه برخي براي اينكه حواسشان پرت نشود در گوش

بتّه ما لا –گفت  ميفرمايند كه پدرم هميشه ذكر  مي عباقر در توصيف پدرشان حضرت عصادق حضرت
نماز . گفت، ذكر داشت ميرفت ذكر  مييعني هميشه متوسل به ذكر بود، راه  -  گفت مييم هميشه ذكر يگو مي
ذكر  حال اين چگونه ذكري است كه وقت غذا خوردن هم، حضرت. گفت ميخورد ذكر  ميخواند ذكر داشت، غذا  مي
گفت؟ اين ذكر لساني نبود كه ما بشنويم، زيرا در روايت آمده حضرت خواب  ميگفت؟ وقت خوابيدن هم ذكر  مي

تواند حركت كند و ذكر بگويد، پس اين  مينسان وقتي در خواب است كه زبانش نگفتند، زيرا ا ميهم بودند، ذكر 
كه حاال اسمش را ذكر يا هر چيز  - يم اگر در اول خواب با ياد خدا يگو ميذكر قلبي است كه در عرفان هم  ،ذكر

شود كه در علم  ميهمان ذكر حساب  ي هبيداري است و دنبال ي هبخوابيد، خوابتان هم به منزل -  ديگري بگذاريد
، عپس آن ذكري كه به قول حضرت صادق. ندا هروانكاويِ امروز هم تا حدي به صحت اين قول رسيد

 نآقريعني همان ذكري است كه در . هميشه در ذكر بودند، ذكر قلبي است نه اين ذكر لساني عباقر امام
  .اكبرِ از همه چيز است .»و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر« :فرمايد مي

ذكر قلبي است اين  ،پرداختند ميبه آن  عتوان پي برد كه آن ذكري كه حضرت باقر ميدليل ديگري كه 
 عباقر يك بار پدرم حضرت .خواندم مينقل شده كه من خيلي نماز مستحبي  عاست كه از قول حضرت صادق

، عباقر حضرت – ياذ باللّهالع -  توان گفت ميآيا . رد شدند و فرمودند اينقدر نماز نخوان، اينقدر عبادت نكن
 »و لَذكْرُ اللَّه أَكْبر«ند بفرمايند كه به ا هخواست مي عكنند؟ نه، حضرت باقر ميرا از يادخدا منع  عحضرت صادق

در عرفان و درويشي هم با  .يعني نمازهايي را كه مكلّف هستي، بخوان ولي مابقي روز را به ذكر اكبر بپرداز. بپرداز
كشيم، راه  ميقدر كه نفس  قدري كه جان داريم، همان يعني همان .كنيم ميمان را با يادخدا مخلوط ذكر قلبي، جان
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خدا  يادبا رويم، حيات داريم، اين وجودمان با ذكر خدا مخلوط باشد و بدون اينكه خودمان بفهميم هميشه  مي
  .شاءاهللا ان. باشيم

                                     
 .28-24صص  ، 1371، تهران ،  6چ ، حاج شيخ محمد حسن صالح عليشاه، پند صالح -  1

 .ش.ـه 11/11/1386تاريخ ، جمعه شب -  2
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ت ا ز یّم ، ر  ل ، ل 
ّ
ت ، و

ّ ی  اھ س  جا ر   ن و  و ر    1دیدا
 آقاي سلطانعليشاه است و اخيراً شرح حال مرحوم را كه ي علم و عرفان نابغهكتاب  .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

آمده  -  الحقايق طرائقصاحب  -  الصدر شيرازي در آن كتاب از قول حاجي نائب ،نيزچاپ چندم شده حتماً بخوانيد
بايد گفت كه در آن ايام امكانات نبود و . ي سلطانعليشاه بوديم كه درويشي از راه دور آمداست كه در خدمت آقا

 مثالً در سفري كه حضرت آقاي صالحعليشاه از بيدخت گناباد به حج مشرّف شدند و ،طي مسير خيلي سخت بود
 ،كشيد مي رفتند يك هفته طول اگر خيلي تند مي ،از بيدخت تا مشهد يا مثالً سفر .يازده ماه طول كشيد ،برگشتند

خوانيم كه درويشي ازطرف مغرب يا مركز ايران براي زيارت آمده بود و در بين راه هم خيلي  در هر حال در آنجا مي
عرض كردم چه  :گويد مي طرائق الحقايقبعد صاحب  ؛كرد را تعريف مي ها ي آن ناراحتي زحمت ديده بود كه قصه

ي در ايران ا هي دور افتاد كه در بيدخت كه يك گوشه - سلطانعليشاه استمنظور حضرت  -  خوب است ايشان
كه ما بيدختي ا مدتي است تهران هستيم و حال آنشايد هم دعاي او بود كه م( ساكن هستند به تهران بيايند؛ ،است

  :به هر جهت آقاي سلطانعليشاه اين شعر را بالفاصله خواندند) هستيم و اهل تهران نيستيم
   2راه گذاردهم بنمايمت  ره  كه بي اين انتظارنم آنتوا مي

  3ي رنج سفر هست بر اندازه  شيريني و لذات مقرليك 

: گويد اين مثل عاميانه هم هست كه مي .آن را خواهي ديد ي نتيجه ،يعني هرچه در اين راه زحمت كشيدي
در زمان  .خوريم يم آش ميهر چه پول داد ،طور است حاال وضع ما هم همين. خوري هر چي پول بدي آش مي

تلفن و . روند مي به سفر ها حتي پياده هم خيلي ،صاف و آسفالت است ها جاده ،نيست ييها فعلي ديگر چنين زحمت
خداوند يك زحمتي به دست  ،نيست ها بنابراين حاال كه اين زحمت ،موبايل هم هست همه اين چيزها مهياست

در يك  .به وجود آمده است - يعني خود بشر -  اين مورد به دست خود ما ؛ازدحام جمعيت ؛خود ما ايجاد كرده است
ي  به مرور عده .قرار شود و از مشايخ هم آنجا بروندمجلس بر: من گفتم. شد مجلس فقري تشكيل نمي شهري،

اد شد ازدحام جمعيت است، بله وقتي جمعيت فقرا زي :گويند حاال بعضي از فقراي آنجا مي. فقرا در آنجا بيشتر شد
يي كه در قبل از افتتاح مجلس فقري ها زحمت ،را تحمل كرد ها شود و بايد آن زحمت ي اضافه مييها يك زحمت

كه توصيه به حضور درمجالس خود مجلس داشتن و اين. تمام شود نبود، باالخره زحمت هست ولي بايد صبر كرد تا
براي اين است كه ديدار  ،جمعه به مجالس برويدفقري شده است و بيان اين نكته كه تا بشود شب دوشنبه و شب 

بينند و  ي كه همديگر را ميا هعد .نيز مفيد است و اثر دارد -  حتي صرف ديدن ظاهري مؤمنين - منينؤم
در شب مجلس يكديگر  ،خصوص در شهرهاي بزرگ كه ممكن است در يك هفته همديگر را نبينند به ،شناسند مي

روند كه چرا نيامده است؟ اگر گرفتاري  مثالً اگر يك نفر نيايد به سراغ او مي .گيرند بينند و از هم خبر مي را مي
البته نه  ،خواند نماز مي كه فرد مؤمن ديگريديدن اين ،از طرفي هم. كنند، آن را رفع كنند سعي مي ،داشته باشد

شود و اعتماد او به  يت آن مياين نماز براي حال ايماني انسان مفيد است و باعث تقو ،كه جلوي كسي بخوانداين
به  ،ي خدا براي اينكه من هم به عنوان يك بنده ،گويم نفس مي بنده اعتمادبه اين اعتماد را. گردد خداوند بيشتر مي
در هر حال با حضور در مجالس اعتماد آدم در  البته معنا يكي است و لغت فرق دارد؛ .كنم مي نفس خود اعتماد
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وقتي . شود كه از تاريكي هم دلگير مي چنان ،شود ي ناراحت مييطور فطري از تنها نسان بها .شود مي كارها زيادتر
 كند و اين كه در جمع گاهي چراغ روشن ي هم مجتمع باشند در حال انسان خيلي اثر ميا هروشني باشد و عد

همان نور دل انسان را . تكنند به همين دليل است، البته خود نور ايمان و نور مؤمنين براي روشنايي كافي اس مي
: گويند تحمل كنيد و از طرفي اين مثل را از ياد نبريد كه مي ،شود كه ايجاد ميرا ي يها اين ناراحتي .كند روشن مي

من را از چاه بيرون  :گفت ؟خواهي چه مي :گفت ،يكي رد شد ،كمك كنيد: زد كسي در چاه افتاده بود و داد مي
اگر صبر نكنم چه كنم؟ لذا : آن فرد گفت .كن بروم طناب بياورم تا تو را باال بكشمصبر  ،خيلي خوب :گفت ،بكشيد

اينها  ؟شود كرد چه مي ،اگر نكنيد ،گويم صبر كنيد كه مياين .صبر بكنيد و البته توكل بر خداوند را هم داشته باشيد
حد اعتدال باشد طبيعي است و طبيعي است؛ و اگر به  ،ي است كه در همه هست؛ بايد هم باشدا هتا حدودي روحي

به  كه - گويند؛ يكي از مالنصرالدين مثلي است كه مي. داند محور و گردش جهان را خود مي ،آدمآن اين است كه 
ي است كه من يهمين جا: او هم گفت ؟پرسيد كه مركز زمين كجاست -  ادعاي علم و دانش داشت هر جهت

تعداد  :آن شخص گفت .متر را بردار و محاسبه كن ،كاري ندارد :گفت ؟يزن از كجا اين حرف را مي :گفت .ما هايستاد
 ؟داني از كجا مي :گفت ؛به تعداد همين پشم روي مركوب من: مالنصرالدين گفت ؟تاستي آسمان چندها ستاره
مه ما هم ه ،سنجد ها به علت اين است كه انسان همه چيز را بر محور خود مي باور نداري بشمر؛ اين جواب :گفت

  .در آن باشد منتها بايد حساب كنيم كه يك اعتدالي ،گيريم چيز را بر محور خود مي
م كه آيا آرام است يا كنيم تا متوجه شوي نگاه مي ابتدا به خود ،ما انتظار داريم زندگي در جامعه آرام باشد

ه ما خود را مقياس قرار دهيم ي صحيح است كا هاندازتا اين  .آرام استجامعه نا: يميگو آرام هستيم ميخير؟اگر نا
آيا  ؟جهان و اينها براي اين است كه ما بگرديم ي گردش كيهان و آيا همه. ولي زياد تر از اين ديگر صحيح نيست

هر  4»و آتاكُم منْ كُلِّ ما سأَلْتُموه« :خداوند گفته استقرار دارد، آنچه ضروريات و غير ضروريات ماست در اختيار ما 
 - قيمت ويا يك كاخ اتومبيل گران مثالً يك -  اين بدين معني نيست كه هر چه خواستيد .د به شما دادمچه خواستي
كار و  ،اقتضاي طبيعت ما فعاليت .به شما داده شده است ،بلكه هر چه اقتضاي طبيعت شما بود ،دهد به شما مي

كنيم و از آن  يا ده روز استراحت مييك هفته  .حتّي اگر به استراحت برويم .تحمل سختي و رفع كردن آن است
ي زمين و  يكي همه ؛ي مشخصي ندازها هيد و كار كنيد؛ پس طبيعت انسان كار است منتها بيبايد بيا. شويم خسته مي

طور؛ ممكن است آنچه  طور باشد و جاي ديگر آن اين خواهد، فالن جا گويد دلم مي مي داند؛ زمان را خراب مي
زيرا  ،ولي فكر كن تا آنچه شدني است انجام بدهي؛ آنچه نشدني است به خدا واگذار كنگويد صحيح هم باشد  مي

آنگاه ديگر  ،حالت صبر و توكل و فعاليت فكري و غيرفكري را داشته باشيم ،اگردركارها .مصلحت خداوند است
    اهللاشاء ان .شود مشكالت براي ما حاد نمي

                                     
 .ش.هـ1386/ 11/ 12صبح جمعه، تاريخ  -  1

 .4155، دفتر سوم، بيت مثنوي معنوي -  2

 .4157، دفتر سوم، بيتمثنوي معنوي -  3

 .34سوره ابراهيم، آيه ، ».رزاني داشته استايد به شما ا و هر چه از او خواسته« -  4
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د قّدر  ت و  د ط ا  و، ا وا دا ن و چ   کار 

ه   و   ت با ؤا   1و
شوهر او مريض بود  .امروز زن و مرد جواني آمدند؛ ديروز قرار گذاشته بودند كه بيايند .حيمحمن الرّاهللا الرّ بسم

 .نه: گفتند فرزند داريد؟ :گفتم .آيد امروز از خارج مي: گفت دكتر تو كيست؟: پرسيدم ،داشت امروز كه آمد» اس ام« و
مدتي در ذهن داشتم كه بگويم  .شدهپيدا  »اس ام« بعد هم كسالت ،ما جلوگيري كرديم اول خود: گفتند چرا؟ :گفتم

دكتر  :ي صحبت گفت اين موضوع در ذهن من بود تا خود او در دنباله مانعي دارد؟ ،از دكتر بپرسد كه فرزند داشتن
ت أكردم اين مطلب را به آنها بگويم؛ جر أت نمياين است كه من جر .شوي دارشوي خوب مي من گفته اگر بچه

ولي  ،وليت سنگيني را گردن بگيرم و بگويم اين كار را بكن و بعد خداي ناكرده مفيد نباشدؤيعني از اين كه مس
طور  اين ها توانم منتسب به قولِ كارشناسي كنم و بگويم خبره اين را مي ،وقتي يك متخصصي هم گفته بود

و  ام كه بتوانم نظريه بدهم من طب نخوانده .دادم كردم و اين احتمال را مي هم من اين فكر را مي از اول .گويند مي
 .تواند نظريه بدهد تا آن را نخواند نمي ،چون هر كسي در هر علمي .ام پيش خود چيزهايي از طب خوانده تنها
در مورد  ها ي روزنامه همه كه حاالگو اين -  دهدتواند فتوي ب متوجه نباشد نمي فقيه تا فقه نخواند و كامالً: گويند مي

  .دهند مي ٰيحرام بودن يا نبودن به آساني فتو
ولي شخص  .طور عمل كن اين :مهندس ساختمان بگويد ،سازيد شما ساختماني مي مثل اين كه

انجام دهيد شما هم كار آن ديگري را  ،گويم بكنيد نه غلط است و اين كاري كه من مي: متخصصي بيايد بگويدغير
يك مثل و عبارتي در  .كه غير خبره است ستوليت اين حادثه به گردن شما و اوؤمس ،و ساختمان بريزد پايين
خداوند تمام قواعد  ».كند خدا اگر نجار نيست ولي در و تخته را خوب به هم جور مي« :گويند فارسي هست كه مي

  .همه به هم مربوط استطبيعت را كه آفريده هر كدام به جاي خود درست است و 
كردم تا درست كنم ولي آن را  شد آن را باز مي ساعت كه خراب مي ،من در جواني وقتي حوصله داشتم

وقت ده بيست تا  كردم و آن به هر جهت من قصد درست كردن آن را داشتم لذا آن را باز مي ،كردم تر مي خراب
ايستادند و بعد يك تلنگر كه  جمعي باز مي تيد همه دستگذاش مي وقتي روي هر كدام انگشت ،ديدم دنده مي چرخ
طور خداوند  همين .است طور قواعد طبيعت نيز همين. كرد زديد چون همه به هم وصل بود شروع به كار مي مي

كند و  خانواده و وضعيت آنها نفوذ پيدا مي خانواده آفريده است و عدم رعايت اين قواعد تا محدوده خود قواعدي در
توجهي؛ حتي قانوني  بي بالعكس يك. شود ي كارها منظم و خوب اداره مي همه ،رايط گردش خوب كارهادر ش

ي امروزي در شرايط ها ي خانواده كه عمدهيك جهت اين .ممكن است زندگي را متالشي كند ،اهميت كم ظاهر به
بين زن و مرد؛ بين  ؛د روابط بين مردمبه اين دليل است كه آن قواعدي كه خداوند در مور ؛ندا هنابساماني قرار گرفت

زند و  قولي آن قسمت لنگ مي هكنيم و ب يا خوب اجرا نمي آن قواعد را ما آشنا نيستيم و ،پدر و پسر مقرر كرده است
اين  ،ش خراب شود اگر ادامه دهدا هيي بخورد كه معدها كه كسي غذا و خوراكيمانند اين. كند به همه جا سرايت مي

  .رسد زيرا كه همه به هم متصل است ي نقاط بدن مي از معده به كبد و بعد به همه خرابي كم كم
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ماديت و  - امر خود  2»كُلِّ سماء أَمرَها  في  و أَوحى«ها را آفريد و در هر آسمان  آسمان :گويد خداوند مي
قدر محسوس است كه  اين امر آنشود و  يعني طبق آن قوانين اداره مي. را به او وحي كرد -  هامعنويت و ارتباط آن

خداوند بعد از آن كه مراحل مختلف موجودات را آفريد و براي هر كدام : گويند صطالح پژوهشگران مذهبي ميا هب
گويد كه خداوند روز اول  هم به اين عبارت مي توراتي استراحت كند كه ا هقواعدي معين كرد خود او رفت گوش

ديد همه كار خود را انجام داده و كامل  ،روز و سپس خداوند روز هفتم نگاه كردتا شش  ،چنين كرد؛ روز دوم چنان
و از  خداوند يك لحظه غفلت از كارها ،گوييم ولي اين چنين نيست ما مي ،پس رفت كه استراحت كند ؛است

 .كند موجودات نمي
 .ها اگر نازي كند از هم فرو ريزند قالب

عدم دقت در  .گرداند و از بين رفته است نگاه خود را بر مي ،بين ببردي كه بخواهد موجودات را از ا هآن لحظ
شود كه به ماديت  وجود آيد كه منجر به اين مي هاين مسأله باعث شده كه اين عقيده در بين بسياري از افراد ب

ي  ست و همهدارد بلكه مالك همه چيز انقش  خداوند نقشي ندارد خداوند نه تنها ،گويند تر شوند يعني مي نزديك
ماند كه  مثل اين مي ،طور نيست كه بخواهد بازي و تفريح كند و بعد تماشا كند ولي اين ،اختيارات را در دست دارد

باز خوشتان  ؛بينيد شود و گل مي آيد بعد بهار مي شويد و خوشتان مي بينيد؛ خيلي شاد مي شما وقتي برف سفيد را مي
ما  ؟پس براي چيست .دهد براي اين نيست كه خوشي و تفريح كند ه انجام ميها را كخداوند اين تغييراما آيد  مي
  .توانيم حدس بزنيم ولي مي دانيم نمي

، شناختن گونه آن هم نه همه ،خلق كردم كه شناخته بشوم »و خَلَقْت الخَلْقَ لكي اُعرَف«فرموده خداوند خود 
هايي كه بايد در امر يكي از همين. كند نبوده را بود مي شئخالقي كه  .كه خداوند خالق استبلكه شناختن به اين

م كه در ماه ا همن مقرر كرد: گويد خدا مي .زندگي ما معمول باشد اين است كه خداوند گفته قواعد را رعايت كنيم
به  .دي سرد است و بايد لباس پوشيد پس در ماه خرداد الزم نيست شما پوستين بپوشيد و ماه ،خرداد هوا گرم است
 :قول شاعر گنابادي

 )يعني بعد از هفتاد روز كه از نوروز گذشته يعني خرداد(دبعد هفتاد برفي بيفتا ز
 .)خورد كه راست است قسم هم مي(به قد اين تير به حق اين پير 

 .ها مردند و عصر آن روز از گرما متعفن شدندشد كه گاو قدر هوا سرد به ياد دارم سالي در موقع درو گندم آن
من هر كار بخواهم  ،اينها كار من است ،اينها كار شما نيست ،گويد اينها را ديگر حساب نكنيد در اينجا خدا مي

ولي قاعده اين است كه در ماه خرداد شما منتظر گرما باشيد و ما بايد زندگي خود را مطابق اين قاعده  ،كنم مي
 چراكه را كند و ما در اين قسمت كاري نداريم و اين  مي ،فراهم كنيم؛ ولي در هر لحظه هم خداوند هر كار بخواهد

اگر  .زنيم توانيم حدس مي ي كه ميا هما فقط به انداز. ندارد چرايعني كار خداوند  .توانيم بفهميم نمي ،كند مي
صالً اصالً خدا آدم و حوا را خلق كرد؟ ا چرا. آوريم مي چراكنيم و در همه جا  باشد از آن اول شروع مي چراصحبت 

هايي يك چيز .خود شما فكر كنيد .ندارد چراخلق كرد؟ اين موضوع جاي  چراخداوند من را : گويد هر كسي مي
اينها را بايد كنار  .يعني مقدر نيست كه بدانيد ؛ولي امكان آن نيست ،خواهيد بدانيد و بفهميد است كه شما مي

  .بگذاريد
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نه اين  ها آن وقت .خوابيديم ر زير آسمان در بيدخت ميي تابستان دها شب ،كه ما بچه بوديم ها آن وقت
سقفي . يستستاره بود كه اصالً قابل تصور نچنان آسمان پر هواي صاف و پاك و .بود؛ نه دود و دم ها جاروجنجال

ما فكر . گذاشتند روي چلوكباب مي ها اين سقف مانند پوششي فلزي بود كه قديم. پر از ستارگان در آسمان بود
توانيم روي آن سقف  ديم كه اين چه چلوكبابي است كه اين سقف به اين بزرگي روي آن هست؟ آيا ما ميكر مي

كه اصالً  اند هفهميد ولي حاال ،دانستيم آن موقع نمي طور خلق شده است؟ پس چرا اين .توانيم نمي ،خير ؟برويم
يا در مورد آدم  ،هستند ها ان ستارهسقف يا پوششي داشته باشد و اين پوشش هم ،شود به اين شكل آسمان نمي
 خواست آنها را از بهشت اگر مي ؟در آن باغ گذاشت ،او را در بهشت گذاشت ،پرسيم چرا خدا آدم را كه آفريد مي

فالن كار را نكن؛ يعني از  :سپس به آدم گفت ،گذاشت كرد و اول در بهشت نمي از همان اول بيرون مي ،بيرون راند
خداوند دلش به حال آدم سوخت و تورات بعد به قول . چشم و اطاعت كرد: او هم گفت .ري آن درخت نخو ميوه
  .حوا پيش آمد ي تخلّف آدم و يك همدم براي او آفريد و مسأله .همدمي ندارد ،بيكار است ،آدم ،اين طفلك: گفت

وجود دارد و ما  هاچرا اين ي همه كار را كرد؟ چرا تخلف را آفريد؟ چرا به شيطان مجال داد؟ خداوند چرا اين
را وقتي خواهيم  چراواقعيت اين است كه آن جواب صحيح  زنيم؛ هايي مي دانيم ولي حدس فعالً جوابش را نمي

كه خدا جلوي ما گذاشته تا وجود دارد  هاييچرااما يك  .فهميد كه در اين دنيا نباشيم و برويم آنجا تا بفهميم
ي مايحتاج و وسائل آن  همه ي زمين باشد و براي اين هدف و خليفه او در كره خداوند آدم را آفريد تا نايب .بفهميم
ما از راه  .ي شما فراهم كردم و به شما دادمهر چه خواستيد برا  3»م منْ كُلِّ ما سأَلْتُموهو آتاكُ« :گويد مي .را آفريد

به اين جهت است  .را بفهميم هاچرالت اين توانيم ع استفاده از علمي كه در اختيارمان قرار داده است تا حدي مي
به آدم  خداوند همه اسماء را »و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها«: كه بعد از آن به ما علوم را آموخت و تشويق كرد و گفت

. دارد مشكوك بسيار وجود مسايل ؛البته در هر علمي. برويد دنبال آن و آن را پيدا كنيد: فرمودبه آدم  ،تعليم داد
كه آن حرف به  -  البته آن حرف را نه به عنوان قاطع -  زنند خيلي اوقات كساني كه خبره هم نيستند حرفي مي

  !كند ببيند درست است يا نه رود دنبال آن و تحقيق مي افتد و مي دست متخصص مي
گفتم  اگر مي كه منردم نظري را قطعي بگويم براي اينك نمي تأبه اين جهت هم من به آن زوج جوان جر

ولي  .كردند و اگر غلط بود من گناهكار و اشتباه كرده بودم خيلي ازفقرا به اتكا اين نظر من؛ اين حرف را اجرا مي
ول قرار داده است؛ به همين جهت ؤخداوند متخصص را قاعدتاً مس .كند فرق مي ،وقتي يك نفر متخصص گفت

وليت كار تو را ؤمس -  متخصص – زيرا كه آن طبيب ،كن گويند وقتي مريض شدي به طبيب مراجعه است كه مي
او نظري  ولو اين كه اگر خود ،كرد پيغمبر هم به طبيب مراجعه مي. ول قرار دادمؤمن آن نفر را مس .به گردن بگيرد

   .كرد تا ديگران هم ياد بگيرند ميكرد؛ به طبيب مراجعه  داشت آن را اجرا مي
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