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 سلسله درسهاي عرفاني
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

ـ ان جديسـال  شاءاهللا ان. كنم يك عرض ميد نوروز را خدمت همه تبريد سعيع و  يد را بـه خـوب  ي
 .ن سالهايم صد سال به از ايين سالها، نگويم صد سال به اييم بگويآن رسم قد مانندد، يبگذران يخوش

گر محتاج به گفتن نبود، چه بسا بدا به يد. كه دو روزش مثل هم باشد يبدا به حال كس: اند كه فرموده
نكه يا يبرا. ق استيك مرحله توفيما تازه  يبرا البتّهن يا. روز باشديكه امروزش بدتر از د يحال كس

ـ ا اينكه وابسته به دنينه ا .ميشو يا ميشتر وابسته به دنيگذرد ب يما هر روز كه م  ين اسـت كـه كاسـب   ي
كارمان همان اسـت، چـه بسـا    . تر بشود يقو ودمان بازتر يبلكه د! م، نهينكنكار م، يم، زراعت نكنينكن
  .باشد نيا شاءاهللا ان. شود يشتر ميمان بديد يم وليكن يم فعاليتشتر هم يب

در . فه بودنـد جاد اختالفات و عنادها عرفا و متصوياز اول ا و صلح در جهان از اولِ وجود يمناد
خ ياز آنهـا داسـتان شـ    يكـ ي... ه ظاهر شـده ين نظريكه ا يم به موارديكن يار برخورد ميخ هم بسيتار

دفاع  عنوان بهبار  كي يكرد ول يبزرگوار اهل صلح بود جنگ نمآن . ديا دهيكه همه شن يكبر نيالد نجم
نكـه مـا   ينـه ا » شـود  يالزم م«. ديايشود بوجود ب يموارد الزم م يجنگ هم در بعض اماو ... جنگ كرد
ـ م كه همـه  ينيب يم ين است كه ما گاهيا. كند ينطور ميا يگردش فكر ،ميكن يالزمش م ك طـرف  ي

ها هر دو گروه بـا   دوره ينها همه، در بعضي، معتزله و اَشاعره، ايو اصول ي، اخباريعه و سنّيچه ش مثالً
يكـدام بـه فكـر خودشـان سـع     ي اوقات هر دو گروه موافقنـد و هر افتند و بعض يف و عرفان درمتصو 

خواهند  يم ين واسطه است كه هركدام وقتين به هميا. فه را به جانب خودشان بكشانندكنند متصو يم
گردو استفاده  ين گوني، از اشمارگردو يعنيال خودشان قشون، ين به خياز اكه خواهند  يجنگ كنند م

، ي، دانش معنويدر مقام فهم و دانشِ واقع يش وقتيو درو يصوف كه دانند ينم يول. ن نظريكنند به ا
م، يك انسان حساب كنـ يرا  يك تن است، اگر هر دو چشمينكه از شمار دو چشم يدانشمند باشد گوا

ـ شـود ا  يصحبت اجتماع مـ  يوقت. شتر استيم هزار نفر بياگر خرد را بسنج اما. است يكين هم يا ن ي
آنوقـت  . شـكند  يمـ زننـد،   يمسرشان را به آن . كنند يال ميخ ينند، كلوخيب يكه دشمنان م ييوارهايد
ر ل هـ ن گيل است بعد با اك گيكه اولش نرم است،  يريك خمي. ست، آهن استيفهمند كلوخ ن يم

. سـت يدر آن كارگر ن يزيچ چيمحكم است كه ه يعني سفت شد يوقت. ديد بسازيتوان يد ميچه بخواه
ـ هم  يليت تمثيك واقعي ،دارد يت خارجيك واقعين يا ـ ن عرفـا، دراو يدر ب عـت  يبنهـا تـا   يا. داردش ي

عرفان به آنها پوشانده شد، در  ي جامه يوقت. ر هستندينها خمينطور طرفدار هستند، اياند و تا هم نكرده



انـد،   دهيكه قبل از آن را د ييآنها. كند يدر آنها اثر نم يزيچ چيآن صورت آنچنان محكم هستند كه ه
... اسـت يبا س يزندگ ي نند همهيب يكنند، م يا نگاه خودشان مي. نها هنوز همان هستنديكنند ا يال ميخ
ُ . ميشه بـاال باشـ  يم تا هميت و محبت را احساس كنن حالت وحديم و اين را ما بدانيهرجهت ا به
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صرفاً به خم و راسـت شـدن    )معتقد هم باشند ديشا( نديگو يم يكه بعض ينطوريعبادت خدا ا
ـ بـه ا . اند، واجب است كه فرموده يا گانه پنج ينمازها. ستين به نماز يعني ست،ين كـه اگـر    يمعنـ  ني

ـ  كنـد  يقصور از شأن ما كم م نيا ميقصور كرد م،يكرد ينكرده كوتاه يخدا ـ اگـر انجـام داد   يول  م،ي
ـ ا م،يدهـ  يمـ  يرا به كس مان يبده م،يبدهكار هست نكهيمثل ا. ميانجام داد يا فهيوظ بـر او   يتـ منّ ني

هر  نيبنابرا. ميوجود خودمان را به خداوند بدهكار كه است اديآنقدر ز مان يما حاال بدهكار البتّه. ندارد
جهت اسـت   نيو به هم است  أنشدون شي حتّ ست،ين اديز يبدهكار نيا يبرا ميچه هم پرداخت كن

ـ است، بـه ا  يكيراه بار و عبادت امر خطرناك يول ...ستيكه صرفًا عبادت، به خم و راست شدن ن  ني
تمـام   كـنم،  يمنم كـه عبـادت مـ    نيا ديايلحظه به خاطرش ب كي كند، يكه عبادت م يكه كس يمعن

 گـر يد م،يخدا هسـت  ي چه؟ ما كه بنده يعنيعبادت،  نكهيا يبرا. شود ياش هم ساقط م عبادت گذشته
 ياخالقـ  فياسـت كـه در وظـا    نيا. قبول كند يما را به بندگ ميخواه يفقط از خدا م ؟ميخواه يچه م

 ي فرمودند كه خداوند از چهـره  هاز ائمه يكيهم هست  يخبر. اند را ذكر كردهحرف  نيانسانها هم
ـ آ يخوشش م شتريكه به درگاه خدا شرمسار است، ب يگناهكار روز  كـه شـبانه   يعابـد  ي تـا چهـره   دي

   .از خدا طلبكار باشد نكهيو مثل ا رديگ يكرده، سرش را باال م تعباد
نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش، نسبت  يانسان حتّ. دارد اي فهيانسان از تمام جهات وظ

 شهيو هم كند يم ياگر انسان راه خدا را ط .دارد فهينسبت به اقوام، نسبت به مملكتش وظ نش،يبوبه اَ
واهـا. كند يالهام م او را به او ي فهيخدا باشد، خداوند وظ ادي به
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 يدارند فرزندان خودشـان را و كسـان   فهيانسانها وظ. ميكن يرا به او الهام م يو خوب يكه بد ديفرما يم
بچه از سه سال، چهار سال، پـنج   نكهيا يبرا. آماده كنند جامعه يهستند، برا شان يكه تحت سرپرست
مردها و زنها كه بـزرگ شـدند،    يول .و مادر ردر اجتماع ندارد جز اطاعت از پد يا فهيسال، ده سال وظ

ـ  شيفرمـا از  .دارنـد  يفينسبت به جامعـه هـم وظـا    دند،يرس زيبه سن تم اسـت كـه فرمـود     عيعل
ـ  كنـد،  يمـ  رييـ تغ زيهمه چ مييگو ياگر م .تان را براي فردا تربيت كنيد فرزندان در جهـان   يزيـ چ كي
قسمت ثابـت را   نيا توان يم نيبنابرا. و آن وجود خداوند و اوامر خداوند است كند ينم رييكه تغهست 

طبـق فـردا   و  فـردا  يبـرا  نـد يفرما يم يبحثش شد كه وقت نيا بار كيانتخاب كرد و  تيترب عنوان به



ـ كه امروز و فردا و د يباالتر يقاعده و رسم اخالق كي. ديريامروز را در نظر نگ يعني ديكن تيترب  روزي
 يكـه سـرمرب   ياست كـه كسـ   نيهم لشاوشرط  .ديطبق آن رفتار كن د،يانتخاب كن رد،يگ يرا در برم
محكمتـر باشـد،   و  تريمعتقد باشد و هر چه اعتقادش قـو  تشيخودش هم به ترب كند، يم تياست، ترب

  .است شتريو نجات ب يرستگار ديام
  :دهيد نيا يعني. خداخواه و خداجو باشد دياند مؤمن با كه فرموده پندصالح شيفرما نيا

ــاس     شـناس  خواهم كه باشد شه يا دهيد ــر لب ــاه را در ه ــد ش ــا شناس  ت
  )جلسه برادران ايماني 2/1/1390شنبه  برگرفته از گفتارهاي عرفاني صبح سه( .داشته باشد يا دهيد نيچن ديبا

*****  
كـه  نياو كار كند  اجتماع و نظم اجتماع يأكه مطابق رنيا يشود برا تيترب ياز كوچك ديبچه با

انه تأسفاالن م. هاست مادرها و زن به جانب شتريب فهيوظ نيا د،يكن تيفردا ترب يها را برا اند بچه گفته
كنند اگـر   يم اليبپردازند كه آنها خ يگريد فيها را مجبور كرده كه به وظا شده كه جامعه زن يطور

بـه خـودش    ايـ دن مينـ يب يكه در قرون حاضر م ييها ينظم يب نيا .شود يكم م شان تينپردازند شخص
 دركـه   بعـد . ننديب ينم د،ننيبب يدر كودك ديكه كودكان با يتيآن ترب .است نيهمبراي  شتريب، نديب يم

و  نديب يخودش لطمه مهم . دزن يد سر جامعه مدار يمآنوقت سنگ را بر ،جامعه سرش به سنگ بخورد
  .)جلسه خواهران ايماني 2/1/1390شنبه  برگرفته از گفتارهاي عرفاني صبح سه( .هم جامعه

*****  
 زيـ اگر خودمان تم. ميكن زيدارد، خودمان تم يوغش غل گريكدياگر از  م،ينگاه كن مانيها دلبه 

براي نه ما،  و باال ي درجه نِيمؤمن البتّه ،نيمؤمن م،يما اگر نكن. كردن هم با ماست زياجر آن تم م،يكن
هست،  گريكديما از  لبر د ياگر بار. ميكن زيما خودمان تم يول. كنند يم زيتم دنيآ يم يآنها فرشتگان

وغـش داشـته    از برادر مؤمنش غـل  تواند يمؤمن هم نم. ميكن زيدر خلوص ما هست، آن را تم يا لكه
ـ رو رود، ينمـ  نياز ب نهيصفت آ د،يايهر چه ب ،يل و الگرد و خاك، گ نهيآ كيروي اگر . باشد را  شي
 يخاصـيت آن صفت و  نيا. شود يپاك م ،ديبكش يدست كي اي ميفوت كن كي ،پوشد يم يغبار ايگل 

آنچـه در خـودش   . است نهيمؤمن در برابر مؤمن مثل آ نديگو يم. دارد نهيآ يعنياست كه مؤمن دارد، 
  .هست در خودش نديب يو آنچه در او م نديب يدر او م ند،يب يم

 غمبريكه پ ميخودمان نرم و مال نيدر ب يول. ميدر مقابل ضربات چكش، فوالد آهن سخت باش
خودشان رحم و شـفقت هسـت و بـا دشـمنان      نيب آورند يم مانيكه به او ا ينيهم فرموده است مؤمن

  :ديگو يكه م يآن شعر سعدمنتها . ميپس ما هم رحم و شفقت را داشته باش. غلظت دارند
ــرحم ــگ ت  تـ ــر پلنـ ــدانزيبـ  بــود بــر گوســـفندان   يســتمكار    دنـ

و ! نـه  م،يكنـ  ليترس خودمان را به رحم و شفقت تبد ايخودمان را و  يكه كوتاه مينكن يسع 



بشود،  ياظهار نكهيباشد و بدون ا ياست كه بدون نظر به پاداش نيرحم و شفقت هم ا قيطر نيبهتر
ْ  :ن استآقر ي هيآدر  و نيمؤمن نيب نيكه ا

ُ َ
 و مجهزتـر ضـربات   ي مقابـل همـه  شاءاهللا  نا.  ُرَمحاُء َبْی

داشـته  و خضـوع و خشـوع    يخودمان نرمـ و در برابر خداوند و بندگان خالص خداوند  ميباش تن نيروئ
  )جلسه برادران ايماني 3/1/1390برگرفته از گفتارهاي عرفاني صبح چهارشنبه ( .ميمراعات كن شهيهمو  ميباش
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ـ ا. لـرزد  يبكننـد دل مـ  را  جـا  كي رِهر كجا د. وصل است .به هم ارتباط دارد مانيها ما دل  ني

 يكه دل آدم گاه نيهم. توانم يمن نم م،يما ندار ديينگو ،دارد يو قو فيضع البتّهاست  ميس يارتباط ب
 نهايا. زند يآدم شور م جهت دلِ يب يگاه يول )ميكرد يپرخوربيجاست هم  يگاه(زند  ياوقات شور م

كـه خودتـان را   ورهمانط ،دبپـرداز  نيريبـه سـا   ديباشد با يخواهد قو يم ياز آن نوع است كه اگر كس
طـور  نياز دوسـتان هـم هم   ،ديـ كن يقول مشهور پروار م و خود را به ديپرداز يبه خودتان م ديدوست دار

  :گويد تمثيل، مجنون مي عنوان بهدر اين شعر است كه اعال و اغراقش  حد نيا البتّه. ديخبر باشبا
ــت   يفصــاد گــر فصــدم كنــ يا ترســم ــر ل غيـ ــاه بـ ــيرا ناگـ ــ يلـ  يزنـ

  :ديگو يم ايدر رگ و خون من است  يليل :ديگو يم
ــا    مـن  سـت يك يليو ل يليل ما يك من ــيم ــ يك ــدن  ميروح ــدر دو ب  ان
هـا از آن شسـته    غشو غل نينباشد و ا كيبه هم نزد مانيها له هست كه تا دلأمس نيا منتها

ـ  ميدار يكه از هر كس يغشو غل ديبا. حالت امكان ندارد نينشود ا ـ دار يمنؤخصـوص از هـر مـ    هب  مي
 ي طوركه همههمان ما تفضل كند ي اهللا خداوند به همهءشا ان. ميهست يكيدر آن صورت همه  مييبشو
برگرفته از گفتارهاي ( .كدام ما را ده تا حساب كنددر كرم و بخشش و رحمت هركند  يحساب م يكي راما 
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نده ی  ورع ر  ی حاج د رت آ ت  شاه ذوب(یا ی    )ع ی  تار وات  ل  ح(شا سات  ت ج رسا  رح )/ یا

ح  ه پندصا سال(ر ده  ق دو دوره آغاز  جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ی  ت رت  شات  ما وق(عرح  شات )/ رح رسا  ما رح 

تاح باح ر( عرت صادق ه و  ر ه ا ی )/ ا و و واد(وات  خاره، خا ی و ا وق ما ل عمده،  ی و ع واد ت خا تال ه و ا

یده ھات با  ع  ، ر ت ی ر یا ی )/ از  خ  (کا  عمل)/  و پا ورا ه و د یا ی از آیات /    و  ر  رح و 

م ی ت/ آن  و ه و(ی  و صا ن  کار ادا  ی  درن،   ی        دوره      وک    ت) ری، س ده ا   .ر 
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