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 مقدمه

ها، ایراد شده است. موضوع این سخنرانی 1385هایی است که در سال رو، متن سلسله سخنرانیجزوه پیش
با محوریت کتاب سّراالسراء که شرح حدیث معراج است و توسط  -تبیین و توضیح حدیث شریف معراج 

 باشد.می -آیت الله سعادت پرور)ره( تألیف شده است 
های متعددی بر این حدیث نگاشته شده است. شاید شرح آیت الله سعادت پرور)ره( را بتوان بهترین شرح شرح

بر حدیث معراج دانست؛ از این جهت که بصورت عالمانه و فنی به قلم تحریر درآمده است و برای توضیح 
ر پایان هر بخش، نظر نهایی و جمع بندی های زیادی جسته شده و دفقرات حدیث، از آیات و روایات، بهره

 عه شود.با دقت مطال -قبل از شروع مطالعه کتاب -مقدمۀ ایشان بر کتاب مناسب است بینیم.ایشان را می
 کنیم:قسمتی از این مقدمۀ پرمغز و محتوا را در اینجا ذکر می

ه حاج ميرزا جواد ملكى و عارف كامل استاد اعظم  -اللهرحمه -بزرگان اهل علم و معرفت چون عارف كامل آية اللَّ
مه طباطبايى ه عّلا ، در كتابها و جلسات اخّلقى با ذكر بعضى از «الميزان»صاحب تفسير  -اللهرحمه -آية اللَّ

ى به اين حديث مبذول داشته ه خاصا اند. مرحوم استاد عّلمه، يك دور جمّلت حديث و شاهد آوردن از آنها، توجا
تها، حديث را براى ما قرائت كرده و در ذيل هر قسمت بيانات مفيدى ايراد فرمودند و نيز در موارد كامل از ابتدا تا ان

د ديگر از جمله مذاكراتشان با دكتر كربن فرانسوى از اين حديث سخن به ميان آورده ژه اند كه در يك شماره ويمتعدا
خّلقى خصوصى نيز در بيان فرمايشات خود به چاپ رسيده است. آن بزرگوار در جلسات ا« مكتب تشيع»از مجله 
اميد است خداوند آن را براى اين بنده و ساير برادران ايمانى كه اهل  فرمود ...ت اين حديث استشهاد مىبه جمّل

هاى بصيرت و يقين هستند سودمند گرداند و آن را پايه و اساس و محور اخّلق و بحثهاى معارف اسّلمى در حوزه
ه و دانشگا يك بينيها و نكتهعمليا يف دهها قرار دهد تا بعضى از حقايق آشكار نشده اسّلم و بار ين، هاى دقيق و ظر

بر جويندگان روشن شود و پرده از روى اسرار معارف اسّلمى براى سالكان و رهروان راه كنار رود تا نه با نظر تحقير 
 (20، ص: 1جاء، ترجمهسر االسر ) و تخريب، بلكه با ديد تعظيم و تجليل به دين بنگرند.

ردد. لکن به تر گجزوه، در حال ویراستاری تکمیلی است تا احیانًا نواقص آن برطرف شده و قابل استفاده این
 شود.برای استفاده عموم عالقمندان ارائه می-در قالب جزوه –دلیل استقبال فراوان از این مباحث، نسخۀ اولیۀ آن 

کتب و در  دهیو ارجاع رفًا برای استفاده تربیتی افراد است و قابل استنادشود که این جزوه صلذا تأکید می
 نیست. مقاالت علمی

باشد. لطفًا نقطه نظرات، پیشنهادات می (www.nedayepakefetrat.ir)اثر حاضر متعلق به پایگاه ندای فطرت 
  فرمایید. و انتقادات خود را در خصوص این جزوه و سایر مباحث، از طریق پایگاه، مطرح

 1399آذر ماه 
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 كمیجلسه 

 میبسم الله الرحمن الرح
المه مرحوم ع یاخالق یسّر  یشرح درسها –از کتاب سراالسراء ، ن قسمت بحثیق دهد در ایتوف شاءاللهانخدا 

، ت واسعهرحم، ت حقیو مرحوم آاند س فرمودهیتدر ، شاگردان مخصوص یه که برایضوان الله علر    یطباطبائ
ستفاده ا –اند دهین زحمت را کشیشتر ایفرمودند و با دقت بآوری جمع، سعادت پرور که در آن جلسه یحاج آقا

خود که  یآن شاگردان سّر را مخصوص به ها ن بحثیا، هیرضوان الله عل  یمنتها مرحوم عالمه طباطبائ. میکن
 یعلم ینه به عنوان درسها، کردند[می س یمشغول بودند ]تدر  یا به طور جدیموفق بودند و ها در دستورالعمل

بود که در مراحل  یمخصوص آنهائ. آنها نبود ین جلسات[ برای]که ا. کردندمی که صدها نفر از آن استفاده
 ،که حتما همراه با عمل –ن مطالب را یم فهم ایم کمك کند تا بتوانیاز خدا بخواه. دندیفهممی یزهائیچ، یعمل

 . دیت فرمایعنا –قابل فهم است 
ر اسالم امبیپ، شاگرد. خداست، استاد. دارد یخاص یژگیك و ی، ث معراج مشهور استیث که به حدین حدیا

ل هم یجناب جبرئ یراب یکه حت یآنچنان خلوت؛ خلوت انس]است[، جلسه. ه و آله وسلم استیالله عل یصل
 یامبر اکرم صلیدر حد پ، خدا و استعداد شاگرد یانتهائبی در، یاستعداد   مرب. اجازه ورود به آن جلسه نبود

]که[ حضور تمام ، نه فقط حضور قلب، و حضور. ن خلوتیه و آله وسلم و جلسه اخالق هم در چنیالله عل
ه ک یمطالب، نکهیدوم ا. چقدر بلند  است، ن مطالبیا داست کهیپ. باشد[می ین شاگرد آن مربیت ایموجود 

ه در ک یاما آن مطالب، ایمده و خواندهیرا بارها شنها نیشتر ایا بی، درست است که همه، ث استین حدیدر ا
گاهش یجا، ن کلماتیدهد که امی گاه آن مطالب را نشانیجا، ان شدهیب یطین شرایث آمده و در چنین حدیا

را که در نهان  یسوال. پرسدمی سوال سبك و کم ارزش، مثل حضرتای ت که نه سوال کنندهاس یدر آن مقام
خواهد  یجواب، دیفرمامی ن شاگرد با استعدادیا یکه خدا برا ید و جواب هائیآن را خواهد پرس، روحش است

 ود سوالخ طیست که تحت شراین دو انسان نیب، جلسه. ن سالك خواهد بودیا یو هست ید زندگیشد که کل
، میحک یو جوابها هم از خدا یدیکل، ن سواالتیحساب شده ]است[ و کلمه کلمه ا، سواالت. کنندمی

ث عالوه ین حدیکلمه به کلمه ا یحت، میخوانمی ثین حدیرا که در ا یپس کلمات. باشد[می  یدیکل یجوابها
ل توجه قاب، ستیما چ یر مسائل اخالقد، ن کلماتیگاه اید که جاین د یالله با ا یدر سلوك ال یبر راهگشائ

م یدار  یم در عمل چه نواقصینیم ببیبرگرد ، شودنمی ما حل یمطالب برا، هان بحثیم در ایدیپس اگر د . است
اما . فرق خواهد داشت یبا جلسات قبل، جلسات، ن به بعدیو از ا. قابل فهم باشد، ن مطالبیگذارد انمی که
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، یم و با حاالت درونیر یبگ یتیت و کمیفیو در چه عمق و ک یرا چه جورم که مطالب ینجا خود ما هستیا
 . میق بدهیرا با آنها تطبمان یحاالت درون، بلکه باالتر؛ میق بدهیتطب

فقال الله  ؟االعمال افضلای  !اربی: له المعراج فقالیه و آله و سلم سال ربه سبحانه لیالله عل یصل ی" ان النب
 " . و الرضا بما قسمت یمن التوکل عل یضل عنداف یس شئیل: عز و  جل

 (194ص – 54باب – 1ج –و ارشاد القلوب  – 26ص – 1ج – 1385 –اکتاب یاح – یچاپ چهار جلد –)سراالسراء 
 !روردگار منپای د از پروردگارش در شب معراج پس گفت "یه و آله وسلم پرسیالله عل یامبر اکرم صلیهمانا پ

آنکه من پرورش شده ای . خواندمی خدا را به اسم رب. ارحمانید یگو نمی. است یتیجلسه ترب، ن جلسهی)ا
تر لتیست با فضین یزیچ چیه: عز و جل فرمود یپس خدا. استترین لتیبا فض، تو هستم ( کدام کارها

 . امشدن و خوشنود شدن به آنچه قسمت او کرده یاز توکل بر من و راض، ش منیپ
از ، اوال حضرت. دارد یگاه خاصیجا، ر و سلوكیاست که در مساله س یآن کلمات از جمله، توکل یمعنا

می ا باالاو ر ، خود یتی" ]اما[ خداوند با لطف ترب؟ استتر لتیبا فض ی" چه کار: دهیپرس یسواالت جوارح
 یر قلبك امیکه ؛ توکل و رضا: دهدمی یجواب از اعمال قلب؛ دهدنمی   یکشد و جواب را از اعمال جوارح

ن توکل آنقدر مهم یشود امی پس معلوم. دهدمی جواب  یکشد و از عمل قلبمی توجه شاگرد را باال. است
ن ]مساله در یحل ا. ش حل خواهد شدیروسلوك برایاز مسائل س یلیخ، سالك حل شود یاست که اگر برا

اقل  ،م که حداقلیعمل کن یطورها در دستورالعمل. میائیرون  بیب یالید خیاز توح، ن است که مایگرو[ ا
، میائیور[ در نن ]تصیتا از ا. میائین دربیاز ا، مینیم و خدا را مستقل ببینیش را که خودمان را مستقل ببیمعنا

تم ن باشد که[ من هسیم که ]اگر تصور ما اید بفهمین را بایا. حل نخواهد شد، میصدها جلد کتاب هم بخوان
 . دیم فهمیرا نخواه ینو ك از مسائل معیچیه، و خدا هست

ش یرا برا یکند که کارمی لیگر را وکیکس د ، یم که کسیدار  یلفظ یك معنایما : توکل ین معنایمثال هم
گذارد ما توکل به خدا را نمی، مانند زندان ین معنائیچن. میهست ید[ ما هم راضیگو می انجام دهد و ]آنوقت 

التر از با، نجا موکلین است که در ایب ایمستقل هستند و عجدو وجود ، ین توکل معمولیدر ا. میمتوجه شو 
ما اجازه : شودمی یشرك بزرگ، نیا؟! است ید چقدر عوضینیپس بب. ل در اجاره موکل استیل است و وکیوک
حاال چه رسد که ما . تمان از خداستیما کل موجود  !خواهد در مورد ما بکندمی م به خدا که هرچهیداد 

ه یگذارد بقنمی ن جاست کهیمشکل از هم. میوکالت را در خود حل کن یمعنا، یتصورن یم با چنیبخواه
 . میتوکل را درك کن یمعان
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ده ینهم نش یاسم یك کوه بزرگ شده و از برق حتیدر  یعرض شد که مثال کس یدر جلسات گذشته مثال
می ندارند و فقط شمع روشن ن را همیه ایکند و بقمی روشن یشبها چراغ نفت، ثروتمندش، و در آن ده. است
چون . نجا را مثل روز روشن کندیم که ایاور ینجا بیم به ایخواهمی یچراغ: میبگوئ ین کسیحال به چن، کنند

ن ی[ همیعنی]. باشد... شه وید نفت و شیکند که حتما بامی تصور، است یهمان چراغ نفت، شناخت او از چراغ
ذهن او در زندان معلومات . را تصور کند ین چراغیکه بتواند چن کندمی خود را در صد ضرب یمعلومات ذهن

ن یاز اتر یقو  یو با نورها نیهمه ا یمنها یزیگذارد که بفهمد ممکن است چنمی نیا. خودش است یذهن
؟ مخزن نفت آن کجاست؟ ردیگمی ن نفت در کجا جایا: دیگو می یم کشیفلذا در هنگام س. هم موجود باشد

اول . ختیر می رونینها بیهمه ا، شناخت داشت، یکیالکتر  یاگر به انرژ یول؟.... کجاست شه بزرگ دریش
 ضیلغت توکل و تفو  یکه وقت یتا زمان. شودمی خود به خود حل، ه مسائلید آن اصل مطلب حل شود و بقیبا

ت ینهایان معنا را در بهم، دیآنمی به ذهن یلغو  یمعنا، نیر از ایم و غیعت هستین دره طبیما در ا، شودمی مطرح
حاال من عقل خودم : دیگو می. دیآمی شیداند[ پس تضاد پمی توکل به خدا یکند و ]آن را معنامی ضرب

می. آخه من خودم عقل دارم؟ نکه به خدا توکل کنمیا ای. ند به خدا توکل کنیگو می آخه؟ را به کار ببرم
آنجا . است یرگیك مطلب د ی، ن وکالتید که ایفهمها لعملد به برکت دستورایبا. رین را به کار بگیند ایگو 

ل است و اجازه من دست یم که خدا وکیفهممی ن است که مایبلکه ا. میدهمی ست که ما وکالت به خداین نیا
د یمساله توح یوقت. دهمنمی شود و به خدا اجازهنمی، نکه دست خودم است و اگر نخواهمینه ا. خداست
ن است که اگر یفرقش ا. ا ندانمیچه بدانم ؛ ار و اراده من دست اوستیشود که اصال اختمی ناین بیا، حل شد

یم ست که امروز با عقل خودمین نیمساله ا. گریك طور د ی، د و اگر ندانمیآمی شیپ یك وضع زندگی، بدانم
 یت زندگیفیو آن کآورد می ك جور باریمرا ، دگاهین د یا. ستیل نیگر خدا وکیپس حاال د ، خواهم کار کنم

 . آوردمی شیپ یگریك وضع د ی، ن عقل و اراده هم در اراده اوستینش دوم که همیر دارد و آن بیك تاثی، من
بازهم به خاطر ، ن شبهه جبریا، گذاردمی شد و عقل من با اراده او اثر یجبر، اگر سوال شود که پس مساله

که متوجه ها دهد به عملمی نجا ]هم[ من را توجهیپس ا .مید داشته باشید است که بایعدم توجه به آن توح
به  یکی. دوجور است، شودمی ن جبر که مطرحی[ ا. دین مطالب را فهمیا یتوان معنانمی شوم ]بدون عمل

م یزنمی یمثال. از آن جبر است یار من جزئین اختین هست که ایا یك جبر به معنایجبر مطلق است و  یمعنا
 : شود ترتا مطلب روشن
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ن کار در دو ساعت یحاال اگر ا. ردیك ساعت انجام بگید در عرض یدهد که فالن کار بامی ك فرمانده دستوری
ك ماه ین کار در مدت ین فرمانده دستور بدهد که ایحاال اگر ا. اراده فرمانده اعمال نشده است، ردیانجام بگ
هم باز ؛ درست هم انجام بدهد، ك ساعتیرا در عرض ن کار یال اشتباه خود این آقا به خیحاال ا، ردیانجام گ

ون نکه چینه ا. ك ماه بودن استیدر مدت ، دستور یاز اجزا یکیچون . افته استیاراده آن فرمانده تحقق ن
 یف بوده ]به خاطر صدور دستوریضعاش فرمانده اراده ین آقایم ایگوئنمی. اطاعت کرده، زود انجام داده

ك  یاد بوده ]به خاطر انجام آن دستور در مدت یاطاعتش ز ، ا آن فردیرد[ یانجام گ ك ماهید در مدت یکه با
 [. ساعت

انسان هم اراده کرده که با  یو برا. جبر مطلق باشد، اراده کرده که در مورد آنها، واناتیح یحال خداوند برا
خودش نوع ، راده من داردکه عقل و ا یاتیخصوص. اراده من جزء اراده خداست یعنی. اراده خود آنها باشد

ن که من عقل خودم یپس هم. ن ارده خداستیا، دهممی انجام یمن کار یپس وقت. از اراده خداست یگرید 
مرا ، _ آنچه که عقل من.... گران ویکات د یو تحر ها و هوس و عقده یهو  یبرم _ منهامی را خوب به کار

اگر اراده من به . ستیجدا از هم ن. شودمی رد اعمالاراده خدا دا، کنممی کند و به آن گوشمی یراهنمائ
ای ن    ارادهیاذن خدا که من چن یوگرنه منها. دهدمی دارد اراده خدا را تحقق، کندمی رود و استقامتمی کار

ن یشود _ امی نکه اراده خدا دارد اعمالین به کار بردن عقل _ با توجه به ایپس ا. هم نداشت ینداشتم و اثر
ه ندارم ک یمن که علم اله: روشن است، جه معکوس دادیجه نداد و نتیك دفعه نتیحاال . [ توکل است]خود

ه جین باشد که نتینقص علم من باعث شد که اراده خدا بر ا. قا اراده خدا بودیدق، دهممی ن کار که انجامیا
 . معکوس بدهد

 افتیرا از مهندس در  یلذا دستورالعمل. آوردنمی سر در یم که از دستگاهیر یگمی را در نظر یکیمثال مکان
می ش مهندس وید پیآمی. ردیگمی جه معکوسیکند و نتمی یاده رویا ز ی یکم کار، یحال در جائ. کندمی
 ین دستورالعمل را در چه هوائیا: دیگو می مهندس؟ د من دستورالعمل را اجرا کردم پس چرا معکوس شدیگو 

 . زمستان بود یاصال برا، ن دستورالعملید ایگو می مهندس. تابستاند در یگو می؟ ایانجام داده
خواهد که می شود و چون هوسمنمی درست[، ]کار. ستینش که همان چند تا دستورالعمل نیا و نظام آفر یدن

 جهینت، ن کارین بود که ایفهمم که اراده خدا بر امی، اما اگر توکل داشته باشم. شوممی دچار اضطراب، برسم
شود و می داریب، گردد ی]پس شخص متوکل[ برم. که در علم من بود یبه خاطر آن نقص، بدهد یعوض
 یدیا امن یبه جا. ن و زمان و سست و افسرده بودنیراه گفتن به زمیب و بد یبه جا؛ کندمی یرا بررسها عامل
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 یکند و به جدمی ترقیدق رااش گردد و محاسبه یبرم، طان که کارش را بکندیش یکه درست فرصت است برا
ر اگ، كیمکان یمثال آن آقا. ن برابر شودیشود که شناختش چندمی ن باعثیبرد و هممی یبودن اسرار عالم پ

تفاوت  یلیخ، دیآمی ش مهندسیکه پ یبا آن وقت، شودنمی ن دستورالعملیهمانجا دستگاه را بشکند که با ا
 . دارد

ند که یبمی چون. ستین، ن کار را کردم و چنان شدیکه من ا ینیخودبرتربچوقت غرور و یه، روز شدیا اگر پی
اراده خدا ، ن در واقعیا. کردممی ن کار رایمن چگونه ا، دادنمی به عقل و اراده من یتین خاصیاگر خدا چن
دستور  یفرمانده. ندیبنمی گر از خودشید  یعنی. ن کار را کردهیا، نش عقل و اراده منین آفر یبود که با چن

 . اراده من نبود، ردیك ماه انجام گین کار در مدت یداده که ا
 و درست. اراده خداست، در اعمال؛ ر خداستین است که امورات عالم در تدبیتوجه به ا، پس توکل به خدا

ت یر یکنم که کارها در مدمی توجه یعنی. دهممی ستم که به خدا اجازهین من نیا، برعکس توکل انسان به انسان
( ی)نه از نظر ذهن یدیتوح ین معنایدن به ایپس با رس. و اراده من و عقل من در اراده اوست. رب عالم است

نخواهد کرد و  یاحساس تنهائ، ن خواهد شد که انسانیر یآنجاست که آنقدر ش، اگر از باطن روشن شود
 . احساس قدرت خواهد کرد
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 جلسه دوم

 میبسم الله الرحمن الرح
وجبت  !ا احمدی. و الرضا بما قسمت یمن التوکل عل یئ افضل عندیس شی" ل: السراء فرمود کهسرا حدیثدر 

و وجبت ، ین فیلمتواصلل یو وجبت محبت، ین[ فین ]للمتقاطعیللمتعاطف یو وجبت محبت ین فیللمتحاب یمحبت
 ". ین علیللمتوکل یمحبت

ار بدهد یاخت یست که انسان به کسیانسان ن ن شد که توکل به خدا مثل توکل انسان بهیا، خالصه بحث توکل
ف موکل داشتن اراده برتر از طر  ینوع ین توکلیم چنیعرض کرد . یل هستینکار را از طرف من وکید تو ایو بگو 
ض یو که من به خدا تف. است یشرك بزرگ، میرا در توکل خدا حساب کن ین معنائیاگر ما چن. ل استیبه وک

ا یم یبده یارین اختیم که چنیما چه هست. آن را انجام بده، یدانمی مصلحت م تو هر چهیار کنم و بگو یاخت
ت تح، ا نداندیچه بداند ، ا نخواهدیچه بخواهد ، ن است که انسانیعرض شد که توکل در باره خدا ا؟ مینده

. ل استکن تو یا، دا کندیتوجه پ یت را وقتین واقعیا. ت حق است و اراده او تحت اراده خداستیاراده و ربوب
او به من داده و ، ار دارمیو اگر هم من اخت. همان خواهد شد، متوجه شد که هرچه خدا بخواهد یوقت یعنی

ن رضا یشود که امی جادیا یآرامش خاص، در انسان ین حالتیدر چن. ت اوستیر یار من هم از مدین اختیهم
به  ،ن کلماتیا. دارند یارتباط خاص، ثین حدیم که کلمات ایعرض کرد . توکل نام دارد، ن حالتیاست و ا

 . دارد یب کلمات هم معنائیترت یحت. دار است یفوق العاده بلند و معن، ثین حدیت ایلحاظ موقع
ستم و ین یاریم و اختیچ اراده و تصمیه یقت شد که من مستقال داراین حقیتوجه و معرفت به ا، پس توکل

 یزندگ، یدگاهین د یبا چن. داشته باشمای ن ارادهیده که من چنین آفر یاراده او مرا چن، ار را    دارمین اختیاگر ا
ش من از یپ یی" افضل ش: دیفرمامی فلذا. رضا است، پس اثر توکل. دا خواهد کردیك حالت رضا پیانسان 

 ". ستین، توکل بر من و رضا به آنچه قسمت کردم
سان موافق طبع ان، ا هرچهیو  یك فعلی، یئیش، ایك حادثهی یاست در انسان که وقت یك حالت دومی، رضا
می دایدر روح و روان و نفس پ یك حالتی، ن موافق بودنیاز ا، موافق طبع انسان است، یین شینکه ایاز ا، شد

ق یتطبمان یرضا را در زندگ یُلَغو  یمحسوستر باشد و معنا، نکه مطلبیا یبرا. ندیشود که آن حالت را رضا گو 
، میدا کنیپ ی[ رضا در مورد خدا آمادگیدن معنایفهم ی]برا، رضا یتا با توجه به معنام یم و متوجه شو یبده
ت آب گوارا و شرب، م و طبعمان به شدتیبه شدت تشنه هست، ابانیمثال ما در ب: میکنمی را عرض یمثال

ق طبعمان ن موافیا، میرا بخور  یك آب شور و بدمزه و گرمیاگر ، ن هنگامیدر ا. خواهدمی راای خوشمزه
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 یك آب سرد و گوارائی، ن حالتیاما اگر در هم. شودنمی حاصل، حالت رضا در نفس، لین دلیست و به همین
 . دیآمی حالت رضا به وجود، میرا بخور  یك شربت سرد و گوارائیا ی

ن یاز تماس نفس من به ا – 3 –شربت خوشمزه گوارا  – 2 –خواست نفس من  – 1: ت استیپس سه تا وضع
ان یتوان به زبان آورد و بنمی ن احساس را کهیا. رضا است، دا خواهد شد که آنیپ یك حالتی، بت گواراشر

می چون آنچه که طبع. آن همان رضا است، ستین حالت چیکند که امی کرد و فقط انسان خودش احساس
 یندگن ز یدر هم، حال. ستهمان رضا ا، آن موافقت، موافقت با آن طبع بوده، دهیخواسته و آنچه که به آن رس

آن رضا ، شودمی جادیکه ا یهمان حالت،.... دنیدر پوش، دنیدر د ، دنیدر شن: دا  شدهیانواع و اقسام رضا پ، ما
است  یقتیحق. شودنمی الین و ذهن و خیبا تلق. میم حل کنیتواننمی الین مسائل را با ذهن و خیپس ا. است
 . دا کندیپ ظهور و وجود، د در وجود انسانیکه با
ك از مسائل یچ ین با هیا، شوند به قسمت منمی یکنند و راضمی د آنها توکل به منیفرمامی نکه خدایپس ا

 ،حاصل از توکل به خدا یدا نخواهد کرد و رضایرضا تحقق پ، جاد نشودیتا توکل ا. شودنمی جاد      یا یعلم
ن یا به ام ینجا وقتیا. ند همان تفاوت که در توکل بودمان. حاصل از توکل انسان به انسان است یر از رضایغ
ول قب ینکه ذهنینه ا. میدینکه رسی)البته ا، آن خواهد شد، خداست و اراده او یم که آنچه رضایرسمی جهینت

س پ، اراده خدا شد، ن رفت و هرچه شدیرضا حاصل نخواهد شد( اگر " من " از ب، ن حاصل نشودیتا ا. میکرد 
 جادیرضا ا، دانستم و هرچه با آن موافقت    داشتمی قبال من خود را مستقل. تواند باشدنمی هم موافقت با من

 . رودمی نیآن رضا هم از ب، ار اوستینکه اراده من تحت اختیدم به ایست و رسین یمن یحاال وقت. شدمی
جه یند و در نتیبمی اخواهد شد که خودش را در جلوه اراده خد ید[ موافقت با منینصورت جدیپس ]در ا

. دارد ایشهیفرق ر  یقبل یجاد خواهد کرد که با آن رضاید را ایجد یآن رضا، دیت جدین وضعیموافقت با ا
ادداشت کرده بودم خدمتتان عرض کنم اما در یکه . ن رضا را فرموده استیاز ا یو در قرآن هم نمونه هائ

می انیهمان مساله رضا را ب 24ه یدر سوره توبه آ. میکنمی فقط آنچه در دسترس است اشاره. دسترس نشد
رتکم و اموال اقترفتموها و تجاره تخشون ی" قل ان کان آباوکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عش: کند

 ".... کسادها و مساکن ترضونها
د آنچه که یفرمامی رسدمی به مساکن یوقت. کندمی.... نجا صحبت از آبا و اجداد وید در ایکنمی مالحظه

ه ادامه دارد و جلسات بعد یو آ. شماست یمساکن موجب رضا یعنی. د به آنیکنمی دا   یت پیشما رضا
م یکه ما به آنها عادت کرد  ین مسکن هائیا. ت استین مساکن و رضایشاهد ما هم. شودمی بحث شاءاللهان
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، د مسکنیفرمامی اما قرآن. س نباشدمحسو ، ل عادت کردنیت به دلید احساس رضایشا، میکنمی یو زندگ
ن حالت که یت از مسکن[ در ای]مثال رضا. چه یعنیم یدانمی، میمسکن را بفهم یاگر معنا. آوردمی تیرضا

 یست آن وقتیمحسوس ن یلیخ.... م ویخوابمی میم و هر وقت خسته هستیخور می م آبیهر وقت تشنه هست
راه را گم  یمثال کس. ردیکند که در تالطم قرار گمی داینا پآن وقت مع. که انسان در مسکن ساکن باشد

خ ید قرار گرفته و خطر یشد یگرسنه و تشنه است و در سرما، کنندمی او را دنبال    یوانات وحشیح، کرده
وارد در ، یتین وضعیك چنیحاال در . ن هنگام تمام درونش در تالطم استیدر ا، کندمی دیبستن او را تهد

و . رسندمی به سکون، ینجاست که آن تالطمات آنچنانیا. امال مناسب گرم با تمام امکانات شودك محل کی
م که[ ینیبمی نجا ی]ا. ن حالت  رضا استیشود که امی جادیدر انسان ا یك حالتی، ن محلین سکون در ایاز ا

، میپس ما اگر دقت کن .آن احساس رضا به وجود آمد، ن سکونیچگونه تالطم درون او را ساکن کرد و از ا
پس . شودمی جادیاست که تالطمات انسان را ساکن کند و از ساکن شدن آن حالت در انسان ا یرضا حالت
 یم که رضا نقش مهمیفهممی میدقت کن، که در قرآن در باره واژه رضا فرموده است یانات مختلفیاگر به ب
من  نیپس اگر انسان توکل کرد و از ا. رضا استدارد و تالش و تالطمات انسان به خاطر کسب  یدر زندگ

ن رضا در انسان یاگر ا. دا خواهد کردیآن حالت رضا ظهور پ، آنجا هرچه خدا قسمت کرده، رها شد یالیخ
 ثیه حدیکه در بق یدیتوح یاز زندگ یگریك مرحله د ی یبرا، کندمی دایپ یانسان آمادگ، دا کندیظهور پ

 یجبت محبتو و  ین[ فین ]للمتقاطعیللمتعاطف یو وجبت محبت ین فیللمتحاب ی" و وجبت محبت: است
 " ین علیللمتوکل یو وجبت محبت ین فیللمتواصل

ن یاست در درون انسان که با از ب یگریقت د یك حقیحب . شودمی ن رضا هست که ثمره آن در محبتیا 
ك خورده بحث یچون ، ن حبیورد ادر م. ن ظهور خواهد کردیا، و به وجود آمدن آن رضا یوانیرفتن آن من ح

: دیفرمامی . ادامه در جلسه بعد یم تا مقدمه باشد برایکنمی ن جلسه عرضیرا در ا یمقدار، د بشودیبا یشتریب
گر اظهار حب یدو نفر به همد یعنی. ن استین االثنیك حب[ بی]، نیمتحاب. " ین فیللمتحاب ی" وجبت محبت

نفرموده ، له "ل الیسب ینفرموده "ف. " باشد ی  " فاش زهیانگ، ن محبتیو ا گر محبت نشان دهندیکنند و به همد
ن یا. "ی  "ف: فرمود، نها را نفرمودهیا. ا در راه خدایبه خاطر خدا : گرینها در باره خداست د یخوب همه ا. "بالله"

 یف تریقتر و لطیدق یبه معنا، شودمی هر چه لفظ کوتاهتر. است یفینکته لط، متکلم در قواعد عرب یای
خود  یحت. "ید "فیفرمامی نجایا. شودمی ترنیالفاظ هم سنگ، شودمی ترنیسنگ، هرچه معنا. کندمی اشاره

کند می فرق. من، " یشده و فقط شده " فتر فین هم برگشته و لطیا، دارد یشتریب یلفظ " الله " هم که حرفها
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 ،است نسبت به  " الله " یتطابق ین فیدر ا. خودش را خود، ك وقتیم و یزنمی را صدا یك وقت اسم کسی
، اءیر یکند در ضممی قیکه تطب یمنتها آن رضائ. رضا است یهمان معنا، ن تطابقیا. ل الله "یسب ینسبت به " ف

ن یا، ثیدر ادامه حد. کندمی آنجا به زبان ما صحبت؛ کندمی قیمن تطب یوانیر از آن است که در نفس حیغ
خواستم و حاال که مطابق می درست همان است که من، ن کار شمایست که اینطور نیا: کندمی ل  شبهه را ح

]بلکه[ . ستینطور نیرساند اما در مورد خدا امی ن معنا رایا، در مورد انسان. من یشد رضا، خواست من شد
ن یا ت باالتر ازیواقع، ماست وگرنه انات خداوندبا زبانیتمام ب. دیفرمامی انینطور بیبا زبان ما ا، ان مطلبیدر ب

م یکه ما به ]دستورالعملها عمل نکن یتا زمان. من یگر محبت کند در رضایکدی]پس فرمود[ هرکس با . هاست
خود  یمرب، ث معراجیاست که جلسه قبل عرض شد که در حد یتیواقعها نیا. م[یشو نمی نها را متوجهیا

ث یحد نیپس معلوم است که ا. ستیمانند آن در عالم نای ه نمونهکای جلسه. امبر استیپ، خداست و شاگرد
ن مطالب ید نه تنها ایشا، موفق نشودها پس تا انسان در دستورالعمل. است یدر چه عظمتها ن دستورالعملیو ا
جلسه  ،زانیاز عز  یکیمثال . جاد کندیممکن است مشکل ا یبه حال او نداشته باشد بلکه حت یسود، قیدق

باه مطالب را کامال اشت، دند که معلوم شدیرا پرس یآمدند و مطالب، میه بحث توکل را مطرح کرده بود قبل ک
 . ندیایم فعال به جلسه پنجشنبه بینکه عرض کرد ینبود جز اای افت کرده بود و چارهیدر 

. اشتخواهم د شتر مشکلیخدا از من هم ب ی]در فهم[ رضا، من از خدا برسم ی[ رضایتا من نتوانستم ]به معنا
حب  ،از آن، دیبه آن رس یوقت. "ام بنده من از آنچه به او قسمت کرده ی" رضا: ب مطلب فرمودیاول در ترت

تا مقاومت . ستیالفاظ ن. است یز عملیك چینها یا یعنی. شودمی جادیدر او ا یشود و لطافت روحمی جادیا
ثال دما نکه میا ای. دا نخواهد کردیظهور پ، ینائروش، خاص برسد یك دمایم به یس یم باعث نشود که دمایس
رضا ، ز تحقق آندا کند و اید توکل تحقق پیاول با. خ ببنددیآب ، د به صفر برسد تا در اثر انسجام مولکولهایبا

در ها یمتاسفانه امروزه بعض. شودمی جادیحب ا، پشت سر آن، چه یعنیم رضا یدیحاصل شود و بعد که فهم
آن را به عشق ، جاد شدین عشق ایا یم و وقتیکنمی جادیا یند ما در جوان عشق مجازیگو می اثر انحرافات

د یاول با. دیفرمامی ثیحد. نجاستیجاد عشق از ایر ایدانند که[ مسنمی کهی]در حال. میرسانمی  یقیحق
اش همه. دیآمین اصال به وجود، قتین حقیدرك ا یمنها، ن حبیا. جاد شودیاز قسمت خدا در درون ا یرضا
شود می جادیحب ا، جاد شودیاز قسمت خدا که ا ین رضایا. است یو شاعرانه احساسات یشهوانهای حب

که . دیآمی ن حب به وجودیخدا با ا یرد که رضایگمی خدا قرار یدر رضا، ن حبیا، جاد شدیحب ا یوقت
است  یوجوب تحقق، ن وجبتی( ا یت)وجبت محب. شودمی او حاصل یحب خدا برا، دا کردین تحقق پیاگر ا
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مثال بر خدا واجب شد که محبت ما را داشته ، ذ بالله مثل نماز که بر ما واجب استیکه نستع ینه وجوب فقه
 . باشد

. م داشتیبزرگ خواه یاشتباهات، مین نرسیکند و تا به امی نییالله را تع یر الیر سیمس، قین حقاین ایارتباط ب
 یبرا، میافتمی یاشتباهات عمل ینکه ما به بعضیا. ایمم کرد که به خدا توکل کردهیواهفه نخیانجام وظ یگاه

 . دا نکرده استیدر ما ظهور پ، ن است که معنایا
م یق بدهد در دستورات موفق باشیم که توفیاز خود حضرت و از خدا کمك بخواه، ن جلساتیان شاءالله در ا

 . وم شودمان معلیق برایحقا یك سری، که از درون
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 جلسه سوم

 میبسم الله الرحمن الرح
ن یمتعاطفلل یو وجبت محبت، ین فیللمتحاب یوجبت محبت !ا احمدی" : خداوند فرمود، ث معراجیدر ادامه حد

در مورد  یمطالب " که. ین علیللمتوکل یو وجبت محبت، ین فیللمتواصل یو وجبت محبت، ین( فی)للمتقاطع
 : د[یفرمامی ]در ادامه. دی" و   "وجبت " به عرض رس ی" ف یمحبت و در مورد معنا

ن یا، ین انسانهائیم محبت من واجب است بر چنیگو می نکه منیا. ة "یة و ال نهایعلة و ال غا یس لمحبتی" و ل
. شود تا محبت من بر آنها شامل شودمی یگذارد و علتمی بر من اثر، هامومن ین کارهایست که این معنا نیبه ا

رم تا چه رسد به یگنمی ر خودم هم قراریتحت تاث یباالست که حتام یو جالل و جبروت یائیآنچنان کبر من 
ت ف ]من هستند[ و محبت داشته باشم و محبیرم ]که[ مخلوقات ضعیقرار گ یر انسانهائینکه من تحت تاثیا

 یبرا. االستار بیبس، مطلب. ستیمثال محبت مادر به فرزند ن، مثل محبت انسان به انسان، ن انسانهایمن به ا
محبت من بر همه . کند که محبت کنممی اصال ذات من اقتضا. ]وجود[ ندارد یرونیچ عامل بیه، محبت من
کنند که از آن محبت من که شامل همه موجودات می دایاستعداد پ، ن انسانهایمنتها ا. شامل است، موجودات

 . بهره  ببرند، است
. شدم یمن عامل روشنائ، ن حالتیدر ا. کنممی ك است و من چراغ روشنیتار ، یتاقك وقت است که ایمثال 

نطور یا .خودش است یذات یدر تابش خودش و در روشنائ، دیخورش. ستین قسم نیاز ا، دیخورش یاما روشنائ
ن ینابر اب. دد وارد اتاق شو یخورش یدم تا روشنائیرا کنار کشها بلکه من پرده. ست که من آن را روشن   کردمین
 یروشنائ در ذات خودش، دین خورشیبلکه ا. دیخورش یروشنائ یشد برا یعلت، دن پردهیست که کشینطور نیا

 . شدممند بهره، یفراهم کردم که از آن روشنائ یاستعداد، دن پردهیو من با کش. است
محبت خدا بر . ندکمی شود و محبتمی كیخدا هم تحر . کنممی ست که من محبت به خداینطور نیپس ا

ز یچ، ن حبیم که ایو عرض کرد . برممی ن محبت بهرهین من هستم که از ایهمه  موجودات شامل است و ا
م که ینیبمی، خانواده یمثال در مورد اعضا. ن حب استیت موجودات  با ایموجود . است یفوق العاده مهم

آن ، د داردن آنها وجو یب یو تا محبت. باشد[ خانواده ]محبت برقرار ین اعضایپابرجاست که ب یوقت، خانواده
ا در یو . ن رفتیست و از بیدر کار ن ین موجودیچن، ن رفتیهمان که آن محبت از ب. موجود است، خانواده

ك یا در ی. ستیگر آن موجود در کار نید ، میر یرا اگر از آن بگ ین جاذبه مولکولیا، ك ماده و موجودیمورد 
، افتهیب یترک یتیك موجود یهرجا که . ده استیآن کشور از هم پاش، مملکت نباشدن یبه ا یاگر محبت، کشور
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و انسان آنچنان . کندمی محبت خدا تابش، در عالم، حین توضیپس  با ا. حکمفرماست یدر باطن آن محبت
ر انسان اگ .ن استعداد را ندارندیا، ه موجوداتیبرخوردار شود و بق، را دارد که از درجه باالتر محبت یاستعداد

آن ، من است یست و علت ذاتین یمن علت خارج ید چون برایفرمامی خدا، شدمند از آن محبت خدا بهره
ه چون وابست؛ دار   بودیناپا، بود یاگر علت خارج. ة "یة و ال نهای" وال غا. شودمی تینهابی بنده هم متصل به

 . بود یبه علت خارج
شد چرا که وابسته به اراده می ت خاموشیدر نها، کردمی ه آن اتاق را روشنبود ک یچراغ نفت یاگر مثل روشنائ

 . است یست چون ذاتینطور نیا، دیاما خورش. ن رونده استیاوست و از ب
ت ینهابی چون ست ویآن ن یبرا یتیت و نهاین غایبنابرا، ر قرار نگرفتهیرون تحت تاثیچون از ب، محبت خدا

ك یمثال . ت خواهد شدینهابی ن انسان کوچك هم متصل بهیا، دا شاملش شودن انسان اگر محبت خیا، است
، یتپس از مد، ستیم نیعظهای هیو ال  ینیرزمیز های هیاما چون متصل به ال ، هرچه هم بزرگ باشد، استخر

سال هم  چند صد، باشد ینیرزمیم ز یاگر متصل به منابع عظ، ك چاله کوچكیاما . ده خواهد شدیباالخره گند
ن یما اا. خود است یصدها سال هم در آن سالمت، ین چاله چند سطلیا. است یباق، بایز و ز یزالل و تم، بماند

گندد و نابود شونده و می باالخره یر است و پس از مدتیب پذیآس، چون محدود است، ین بزرگیاستخر به ا
 یگریمتصل به منبع د ، چاله اما آن. دارد یتیخودش شخص  یچون خودش مستقال برا. ناقص و محدود است

 . است
ده یا زود گندیر ید ، ده از آن منبع باشدیاگر بر ، باشدمند هم بهره ین امکانات ظاهریهرچه از ا، ن انسانیا

ن آنها را یبدتر ، ك موجود داردیکه  یب هائینجس و نجس کننده است و تمام آس، تیخواهد شد و در نها
ننده او پاك ک ین پاك است و زندگیا. ة "یة و ال نهای" ال غا، میمنبع عظ که متصل شد به آن یاما انسان. دارد

 . اوست ین آنها برایباالتر ، ك موجود استیشان که در یهائ یبائیاست و تمام ز 
ن یکه علم ا یهر زمان: دیفرمامی؟ شودمی چه، ن اتصالیثمره ا. " کلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما "

، نیا. ن انسان استیاشان در، ین علمین چنیا. میدهمی او قرار یرا برا یگریعلم د ، میبر یم انسان  را باال  
 . است یعلم خاص

با  یول. ستیم چیداننمی است و در بسته است و ما پشت در را یدر، ك اتاقیك وقت است که در یمثال 
کشف ، ن علمیا. میکنمی علم حاصل، واریشود و ما نسبت به آن د می وار پشت آن کشفید ، دن دریکش

رار گرفته ق یط خاصیك شراینه در یك آئیست بلکه یوار نید ، ك وقت هم هست که آن پشت دری. مجهول است
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ن یدن ایاما د . مینیبمی نه راین آئیا، در باز   شد یوقت. را در خود دارد یگریموجودات فراوان د ، رونیکه از ب
ه ك وقت است کی. ما نشان داد یرا برا یخودش علم هائ، نهیآئ یعنی، ن علمیخود ا. ستیوار نیدن د یمثل د 

را  یگرید های علم، م و آن علمیرسمی ك علمیك وقت است که ما به ی. شود و تماممی ك مجهول کشفی
کشف ، زیاست و تا فالن چ یبه مجهول یاز معلوم، یو علوم ذهن ینوابغ علمهای علم. دهدمی ما نشان یبرا

است که از آثار و برکات محبت  یك علم خاصین یاما ا. دهیسال مغزها زحمت کش 50بسا ای ، و اختراع شود
دن یرس، ان ثمره محبت خدیاول یعنی، نکه بالفاصله بعد از محبت فرمودهید هم ایخداست به بنده خودش و شا

. آوردمی یعلم، یهر علم. جوشدمی علم، یبه طور تصاعد. ستین یتیگر محدود ینجا د یا. ن علم استیبه ا
با ، ن علمیا. شده   یگرید  یوارد فضا، انسان یعنی. ل شدهیاز علم تشک، ین انسانیکره چنیتمام ذرات پ یعنی

علم نباشد اصال . ساز است یم که چقدر زندگینیبمی هم ین علم محدود ذهنیهم. دارد یما رابطه ذات یزندگ
، ردندا یافت علمیچون قدرت در ، بچه چند ماهه استك ی، یك اتاقیکه در  یما وقت. ست[ی]ن.... یزندگ

کشد و چند هزار می که زحمت یك کسی. وجود ندارد یم چون علمیدهمی پرده انجامبی زها رایچ یلیخ
هزار تومان خرج  20 یشود کسمی ایآ. وجود دارد ینکه علمیا یبرا، دیارایکند[ که خود را بمی تومان ]خرج

به  هر قدر که. ستیدر کار ن یچون آنجا علم؟ چرا؟! آنگاه برود به گله گوسفندها د ویارایکند و خود را ب
پس اگر ما به نقش علم در رنگ و . کندمی دایشتر معنا پیش بیآرا، استتر یرود که عالم آنجا قو می یفضائ

 یکه علم قو  م آوردیبه دست خواه، شودمی شتریب یعمق زندگ، رودمی که هرچه باال، میدقت کن یزندگ یرو
 شدن از محبتمند ن ثمره بهرهیپس در واقع اول؟ چه خواهد شد یآن زندگ -ن است یکه علم آفر  یآن علم -

 . کندمی را شروع یدیجد یزد و زندگیر می رونین عالم را بیا یلباس ماد، ن است که انگار انسانیخدا ا
آورد و  رونین لباس را بیا یدارد و وقت یزندگ كیدر آن حالت ، ن عالم را داشته باشدیمثال زغال که لباس ا

می ك شعلهیاز  یلباس، ن دفعه ]آن زغال[یا، میکنمی ن لباس رایحاال که ا. دارد یگرید  یك زندگی، شعله شد
 . دیدقت  کن. پوشد

داشت و آن وقت که  یك وضع زندگی، در لباس ماده بود یوقت، ید آن نور و آن انرژیفرمائمی پس مالحظه
 یکه در بدن ین نور آن وقتیا. کند که آن شعله استمی به تن یگریلباس د ، کندمی رونین لباس را از تن بیا

 . ف استیلط یك فضایدارد و در  یگرید  یزندگ، کندمی یکه جنسش از شعله است زندگ
 ختیرون ر یا بن لباس ر یآن وقت که ا. دارم یك طور زندگی، کنممی یزندگ یکر مادین پیکه من در ا یآن وقت

از  یکریك پیگر در ین د یا. آوردمی یگریعلم د ، یهر علم یعنی. کره انسان شد علمی)محبت خدا( اصال پ
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ن یکند و امی دایپ یگریك تولد د ی، نجاست که انسانیا. رون آمدیب، نجا از زغال وجودیا. کندمی یعلم زندگ
در ارتباط ، ثین حدیکند و امی را آغازای یدگن زنیالله چن یسالك ال؟! خواهد شد ییچگونه زندگ یزندگ

ن یبرسد و از ا ین تولدین سالك توانست به چنیپس فرمود اگر ا. دهدمی حیاو را توض یزندگ، عالم خلقت
ن یاول ؟ستین برخورد او در ارتباط با مخلوقات چیخوب اول، کند یاز علم زندگ یکریماده خارج شود و در پ

به  نش و نگرش انسانیطرز ب  - یو چه کم یفیچه ک  -ارتباط با مخلوقات است  ینجا مبنایکه در ا یزیچ
اهد را شروع خو  یزندگ، دیکر جدین پیبا ا، ن   مخلوقاتیکه انسان را درب ین عامل اصلیمخلوقات است و ا

لذا . شده یدینش توحیحاال ب. داشت ینش خلقیاما قبال ب. نطور بودیقبال هم هم. نش او خواهد بودیبا ب، کرد
 : دیفرمامی نشین بیت ایدر اهم

کالمش خلوت انس ، ث معراجین حدیعرض شد که ا. هم "یال ین بنظریالمخلوق ین نظروا الی" اولئك الذ
 یتیدر استعداد شخص، حضرت رب و سالك، یاست چرا که[ مرب یار باالئیاست و ]مطالب در سطح بس

؟ ق استیقچقدر د، یرو سلوکین سخنان سیداست که ایحاال پ. استه و آله و سلم یالله عل یامبر صلیهمچون پ
 یفرد كیست که ین یمید بندی ك جملهی. است یك حالت خاصی، نسبت به هم، ب کلماتیترت یکه حت

ك ی ید زندگیفرمائمیمالحظه . است یخاص یآنها برحسب معنا یمقدم و موخر عبارتها یحت. گفته است
توانم به نمی ،ن حب به خدا را به کار نبرمیکه من ا یپس تا زمان. زدیر می ارش را و ساختارش ر یمس، سالك را

ن یا یکنم برامی دایپ یآنگاه آمادگ، برسم به توکل یرسم به توکل و وقتمی، حب را بکار ببرم یوقت. ن برسمیا
ن ین عیا. شدخواهد  ینش خدائیب، نش من به مخلوقاتیپوشم[ و آنگاه بمی کر علم ید و آنگاه پیتولد جد

کنند به می هستند که نظر یآنها کسان. هم "یال ین بنظریالمخلوق ین نظروا الی" اولئك الذ. ث استیحد
ه نش آنها بیب. به خلق ندارند ینش خلقیب، خودشان یعنی. کنممی به نظر من که مخلوقات را نگاه، مخلوقات

رفتار خدا : هکاند را بزرگان فرموده یابتدائ یاك معنی[ ینش خلقین بیا ی]درباره معنا. نش من استیب، خلق
 یزندگ تین عالم مخلوقیم و در ایدیکه به آن تولد نرس یتا زمان. رفتار رحمت و حب است؟ ستیبا خلق چ

 یطور جنسم، ن عالم بودمیکه من در ا یتا زمان. نه و عقده استیو ک یکیعالم تضاد و تار ، ن عالمیا، میکنمی
گذارد ]که نمی ت منیمن. دشمن او هستم، من ]باشد[ یبرا یهر مانع. ر باشمیودم درگبود که با امثال خ

و غم و غصه گری لهیو ح یخود خواه، خشم، حسادت -له یپس تمام صفات رذ. رحمت من شامل او شود[
 .لق استنسبت به عالم خ ینش خلقیبه خاطر ب، بردمی که انسان از آنها رنج       یو هرگونه مسائل  -.... و

، قگر نگاهش به عالم خلیآنجا د ، شد از جنس علم یفیلط یکر نوریك پیرون آمد و وارد ین بیاز ا یاما وقت
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نسبت به دشمن  یحت. شودمی شه رحمت صادریاز او هم. کندمی به نگاه رحمت نگاه، رب. است ینگاه ربوب
ن یا. هم به خاطر رحمت استآن خشم ، ست که به دشمن خودش خشم کندینای اگر چاره یحت. خودش

. رحمت استاش نجا همهیا. نه اویآن خشم به خاطر خودش بود و ک. ستیسه نیقابل مقا، خشم با آن خشم
و تر قیار دقیبس یك معنای. است ین برخوردیچن، نیبرخوردش با مخلوق، ن   ]فرد[یا یعنی. ك معنا استین یا

ن است یا ،نکه نگرش خداوند نسبت به مخلوقیفرموده و آن ا ت الله سعادت پرور در کتابشیمرحوم آتر فیلط
در قرآن فرموده است که بنده  یو عبارتهائ. در اوست یفان؛ در محضر خدا اصال وجود ندارد یچ مخلوقیکه ه

 : کنممی دوتا را اشاره یکی
 یمعنا، موجودهر  یبه طور کل. یینگرش خداست به خلق و هر ش. (28 –هالك اال وجهه " )قصص  ی" کل شئ

 ییکتاب ش .گر استید  ییك شی، میزتر کنیرا ر  ییم شیهرچه بکن. است یدر ذات وجود. دارد یعیار وسیبس
گر ید  ییك شی.... ذره ذره آن و طرز قرار گرفتن آن و، ضلع او، شکل او. گر استید  ییك شیرنگ آن . است
ن معنا که به هالکت ینه به ا. الك استد[ هیفرمامی  یین شیا. ظهور همان درجات وجود یعنی ییش. است

ن[ تخته یم ]ایگوئمی ك وقتی. ن[ در استیم ]ایگوئمی ك وقتی. اصال صفت است، رینه خ، دیخواهد رس
. ستین یچیه، میر یاگر تخته را ازش بگ یعنی. تخته است، رینه خ، تخته خواهد شد، ن درینکه اینه ا. است
هالك ، نیخود ا. شد ین نمودیا، شد یك موجودی، که کتاب االن. جنسش هالك است، یینطور[ شی]هم

. اال وجهه؛ همان هالك است ییاصال ش یعنیهالك  ییکل ش. از وجود نشان دارد ینمود، همان    هالك. است
هالك  ییبه عنوان ش ییش. وجه اوست یآن تجل، میکنمی حساب ییرا ش ییکند که ما شمی دایکه نمود پ یآن

 . وجه اوست، کندمی دایود پکه نم یآن. است
. کوت بودباز همان س، که کردم ین صحبتیا، ك کلمه صحبت کردمیبنده . االن سکوت بود، هیمثال بال تشب

می لایخ، در صورت ظاهر. فعل من بود، آنچه که جلوه کرده سکوت نبود. دا کردینجا ظهور پین فعل من ایا
ان سکوت باز هم، ن که سکوت بودیبلکه ا. ستیطور ننیا. انجام گرفت ین سکوت شکست و صحبتیکنم ا
 . فعل من بود، که شد یآن. است

 . (27و  26 –وجه ربك ذوالجالل واالکرام " ) الرحمن  یبقیو . ها فانی" کل من عل: دیفرمامی گریه د یا در آی
نجا یاالن در ا. وستوجه ا، است یآنکه باق. میکنمی تصور ییك شیکه ما آن را  یزیهر آن چ یریفان و فناپذ

. عدم بوده، آنچه هست، عالم. فعل من بوده، آنچه که هست. سکوت بوده، چ استیآنچه ه، ن سکوتیا
ت یك وضعی ،مثل زغال بود یکرش وقتید برسد که پیپس اگر انسان به آن تولد جد. فعل او بوده، آنچه هست
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، ده بودمیوشپ یکه لباس ]نگرش[ خلق یو من هم وقت. ت داشتیك وضعی، دیلباس شعله پوش یداشت و وقت
ن است که نگرش یا، نین اثر اید اولیفرمامی. ت دارمیك وضعی، دمیلباس علم پوش یت داشتم و وقتیك وضعی

را مستقال  یزیچ چیه یعنی. فان ]خواهدشد[ ییهالك و کل ش ییکل ش یعنی. نگرش خدا خواهد شد، او
 یائن فضیچن. خواهد شد در مخلوقات یدید توحین د یا، شود داین نگرش اگر پیا. ندیبنمی ت داریموجود 

]تحت ، کندمی یکه زندگ یدر آن فضائ یچون هر کس. م[ین معنا را خوب درك کنیست ]ایچون به دست ما ن
کند و می یرا که در قطب زندگای مثال بچه. قرار گرفته استهایش نشیو بها و برداشتها تاثیر[ عادت

، کندمی یکه در استوا زندگای ك بچهیخ[ با ی]نگرش او نسبت به ، خ استی یاز قالبهاساختمان در آنجا 
می   یبه او ]که در قطب زندگ. ستین یکیها نشیب، میخ صحبت کنیاگر در مورد استقامت . ست[ین یکی]

 ن ساختمان درست         ید ما با ایگو می. رودمی نیآن نگذار از ب یکاسه را رو. اعتبار ندارد، خیم که یکند[ بگوئ
اگر به ، داندمی ریشکست ناپذ یك پهلوان قو یکه پدرش را ای ا بچهی؟! د اعتبار نداردیگوئمی شما، میکنمی

ن آهن را یم این فضا بگوئیا اگر در ای. شودنمی اصال باورش، نطور شکستید پدرت در فالن جا ایاو بگوئ
می شود و بخارمی آب، که در آن فضا یآهن. میکننمی اصال باور، دز یر می خورد ومی زید االن لیمواظب باش

 . میم درك کنیتواننمی ما آن فضا را، شودمی ش منفجر یشود و اصال اتمها
ن ید ایگوئمی؟ چه یعنی: م کهیم قبول کنیتواننمی اصال، است یفان، ن موجودیند ایگو می به ما یوقت

 . تاو روشن اس یث فرمود( برایاز علم شود )آن علم که حداش کرهیپ که یاما آن کس؟! چ استیه، التیتشک
با آن  نشین بینش خواهد شد و چقدر ایهمه بر اساس آن ب.... وها یریموضعگ، ینشین بیپس ]دراثر[ چن

 یروا الن نظی" اولئك الذ. خواهد بود یدینش توحیك بی، دیپس اگر سالك به آن رس؟! متفاوت خواهد بود
 . کنندمی اصال با نگاه من نگاه؛ کنندمی نکه مثل من نگاهینه ا. هم "یال  ین بنظریالمخلوق

اال " ح. " کلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما؟ ن اثر چه شدیاول، شوندمند پس آنها که از محبت خدا بهره
 . کندمی انیسالك را شروع به ب یزندگ، ثینش در ادامه حدین بیبا ا
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 جلسه چهارم

 میالله الرحمن الرح بسم
  ." اُولئَک الذیَن َنَظروا ِالَی الَمخلُوقیَن ِبَنَظری ِاَلیِهم ": در ادامه ترجمه حدیث معراج رسیدیم به این که

اینها کسانی هستند که نگرش آنها به مخلوقین با نگرش من است به آنها ]که بیان شد[ یک وجه این است که 
می کنند و از آنها رحمت صادرمی آنها هم با دید رحمت نگاه، کنممی همچنانکه من با دیده رحمت نگاه

آن ، شود و اگر هم خشمی صادر شودنمی ضرری)حتی از ذهن آنها( صادر، بدبینی، ایاز آنها هیچ کینه. شود
نی عدم و فا، آن است که کل مخلوقین در دید خداتر  هم براساس محبت است و عرض شد که معنای دقیق

یم و معرفت انسان به حقایق عالم آنچنان رشد کرده و بینش او از صورت عالم آنچنان نفوذ، هستند و هالک
 . کند هیچ موجودی مستقال وجود ندارد و همه هالک و فانی استمی کند که مشاهده

ین حقیقت ا" َو َلم َیرَفعوا الَحوائج الی الخلق " حال که چنین نگرشی در انسان پیدا شد و بصیرت او با درک 
فرموده زیرا که ن. نه فقط برای انسانها بلکه به ]کل[ خلق، بردنمی آنگاه حاجتش را به سوی هیچ خلقی، باز شد

 . " الی الخلق ": بلکه فرموده، "ولم یرفعوا الحوائج الی الناس ": است
 ه آنها بتواننداعضایش هم که خلقند هیچ اعتماد و توقعی از آنها ندارد ک، حتی خودش هم که خلق است

کند که چشم و پایش نیز می حتی مشاهده، کندمی حاجت او را رفع کنند و این حقیقت را کامال مشاهده
 . باشندنمی، موجودی مستقل که قابل اعتماد باشند

اول  و تربیت شده این حقایق شخص، گوینده رب العالمین است. )عرض شد که این حدیث بسیار بلند است
 . بینید که هر چه هست به اذن خداست و این ]بینش[ خود یاد خداستمی ( یعنی واقعا. تعالم خلقت اس

]مشابه ، رودمی کنیم که پایمان فرومی در همان لحظه احساس، گذاریممی ما وقتی که پایمان را روی آب
 که این دست کندمی همزمان احساس، وقتی انسان به مشاهده فوق رسید[ هنگام برداشتن مثال کتاب، همین
، تواند صحبت کندنمی کند که این زبانمی تواند کتاب را بردارد و یا در حین صحبت کردن احساسنمی

تواند از من نگهداری کند تا در آن فرو نروم ]این دست و پا و خلق هم چنین هستند[ و نمی چطور این آب
از این رو است که ، کندنمی ار و اعتمادیاعتبها وقتی که این چنین احساسی در انسان ایجاد بشود به آن

کند می و انسان هم چون تمام موجودات عالم را مشاهده، کندنمی هیچوقت از آب پلی برای خودش درست
 . کند[نمی که هیچ هستند ]بر آنها تکیه
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یکی را  هکاند متعددی را نقل کردههای ]در این کتاب حضرت آیت الله سعادت پرور رحمة الله علیه[ روایت
 : کنیممی انتخاب
هیم " انما اتخذ الله ابرا: عن ابی الحسن الرضا عن آبائه علیهم السالم انه قال : سّر االسراء 112صفحه  72روایت 

 . خلیال النه لم یرد احدا و لم یسال احد قّط غیرالله تعالی "
ه او هیچ احدی را اراده نکرده و از هیچ به خاطر اینک، خدای متعال ابراهیم علیه السالم را خلیل انتخاب کرده

 . او را خلیل انتخاب کرد، خداوند به این معرفت او، احدی چیزی نخواست
 مطالبی که اینجا عرض شد به آن معنا نیست که ما دنبال اسباب عالم خلقت نرویم و بگوئیم خدا هرچه بخواهد

لبافی باشیم و نه اینکه آدم خیا، ا مستقل نبینیمبلکه باید طوری به خدا توجه کنیم که این اسباب ر ، کندمی
، کندیم ]هر وقت هم بخواهد[ سیر، دنبال هیچ کاری نرویم و بگوئیم که خدا هروقت خواسته گرسنه کرده

 . این فکری خیالبافانه است
این باشد که این شئی که رفع حاجت ، شود که توجه ما به این شئیمی فکر و معرفت توحیدی وقتی حاصل

 . کند به اذن خداوند و از خداستمی من را
ایل این است که در او ، نکته خیلی جالب که در این حدیث معراج است: " بطونهم خفیفه من اکل الحالل "

مرتبه مسیر یک، بحث از حب و تحابب و بغض و توکل بود، حدیث مطلب مربوط به عالم مجرد و ملکوت بود
مساله  ،نچه پشت سرش به عنوان حاجت مهم و قابل توجه مطرح فرمودبحث را عوض کرد به خلق و از خلق آ

م چون تما. انسان این است که باید بخوردهای حاجتترین و مهمترین یکی از سخت. بطن و اکل بود
یم تمام اعضای بدن که. ارتباط مستقیم با خوردن دارد، موجودیت او و بدن مادی آدمی در این عالم ماده

تمام  زیرا که، به بطن و اکل نیاز مستقیم دارد، د و در این عالم موجودیت خود را استمرار دهدخواهد کار کن
در  .کیفیت و کمیت انرژی عالم ماده او از این طریق است و لذا اینقدر توجه به اهمیت خوردن داده است

ه مبادا ما یک بعدی دهد کمی روح و حقایق ملکوتی یک مرتبه توجه به اهمیت بطن، مجرداتهای اوج بحث
عالم ملکوت ما را از توجه به عالم ملک غافل های مبادا جذبه، خبر باشیمبی عالم مادههای باشیم و از ضرورت

هانه مقدس به ب، اندافتاده و گرفتار خشکه مقدسی شدهها به چنین خیالبافیها همان چیزی که خیلی، کند
توانیم به بندگی خدا می رد کرده و چنین خیال کنیم که با آنهانامعقول بر خود واهای بودن یک سری ریاضت

دهد و برایش می ]اینها غلط است[ زیرا خداوند در اوج دستورات روحی توجه به این حاجت انسان. برسیم
 . فرماید بخورید ولی با دستورالعملشمی، فرماید نخوریدنمی. دهدمی دستورالعمل
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یعنی[ در ]، " بطونهم خفیفه " که یک دستور کلی است: کلمه جمع نموده تمام نقش معده و بطن را در یک
منتهی عمده عامل و اصل ضروری . شودمی این شکم باید سبک باشد وگرنه مانع سیر الی الله، سیر و سلوک

یک جایگاه خاصی دارد و ، اما خود سبک بودن معده. لقمه حالل است، که در این سبک بودن الزم است
لذا مانع سیر ، کندمی مثال پرخوری معده را سنگین. که آن را سنگین کند مانع سیر الی الله است هر عاملی

و این آثار نه تنها در همان ساعت بلکه در ایام ، ]اصال پرخوری[ آثار تخریبی در انسان دارد. الی الله است
 . متعدد نقش تخریبی دارد

نسان توفیق پیدا کند که در محضر متخصصان طب سنتی ا. اصال معده نقش عجیبی در زندگی انسان دارد
کتابی است به نام " نجات از مرگ . آنها در مورد اهمیت معده تاکید فراوانی دارند. باشد ]و استفاده کند[

زیرا  ،استفاده کندهایش که البته خودسرانه آدم نباید از دستورالعمل، ارزدمی مصنوعی " که به یکبار خواندنش
 . ستخطرناک ا

 را از همه قسمتهاها رطوبت، َکنندمی که در حیاط منزلای توان چنین مثال زد که[ چالهمی ]در باره نقش معده
معده نیز یک چنین وضعی دارد که به وسیله سیستم خاص ، گذارد رطوبتی در اطراف باشدنمی کشد و  می

تواند آن می، هر جای بدن هر مرضی باشداز ای در هر نقطه، مختلفهای خود در ارتباط با اعصاب و رگ
خواهد که در آن کتاب یک سری دستورالعمل هائی می این امر استاد حاذقولی . مرض را مکیده و دفع کند

 عکسش هم اینطور. مریضی را کشیده و دفع کرد، توان به وسیله غذاهای مناسبمی نوشته است که چگونه
  .کیفیت و حتی نوع غذا خیلی زیاد است، خالصه اهمیت کمیت. ودشمی از معده شروعها است و تمام مرض

بلکه اگر دو ، کندمی خوریم طبیعتشان طوری است که نه تنها معده را سنگینمی ای بسا دو نوع غذا را که
ظاهرًا در کتاب طب الرضا بود که . غذا ناهمگون باشند ممکن است یک سری دردهای جدیدی را ایجاد کند

های با میوهای یک فرمول جالبی بیان کرده بود که میوه هائی که درختی هستند چه رابطهها اص میوهدر باره خو 
  .با هنداونه که یک میوه زمینی است چه تناسبی دارد، مثال سیب که یک میوه درختی است، زمینی دارند

مه واة الله و سالمه علیهم این هامام رضا و پیامبر اکرم صل، امام صادق، اگر قرار بود که خوردن بیهوده باشد
م خداوند ه، و ما باید این ]مسائل[ را جزو دستورات سیر و سلوکی قرار دهیم، دادندنمی دستور طبی بهداشتی

 . دهد که چه کنیم که معده مناسب سیر و سلوک باشدمی در این حدیث اهمیت به شکم  
یر و برای س.... زیاد نجویدن غذا و، گاری دو غذاناساز ، پس هر چیزی که معده را سنگین کند مثل پرخوری

، دهندمی بزرگان اینها را جزو دستورات قرار. خود زیاد جویدن غذا خیلی مهم و مفید است. سلوک مانع است
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اگر بخواهیم سیر و  ،ما نباید بگوئیم که همیشه ذکر پنج هزار تائی از صبح تا ظهر داشته باشیم و از این قبیل
 . اندخودشان این مسائل را فرموده، ساس کتاب و سنت باشدسلوکمان برا

 .چون خیلی ریشه دار است، ولی نکته مهم آن است که مصداق اتّم سبک کردن معده غذای حالل است
وقتی این انرژی از نجاست گرفته شود طبیعی است که از . شودمی باالخره این لقمه مدتی جزو انرژی این بدن

نمی هیچ وقت حرف نورانی از آن خارج، زمانی که انرژی خود را از نجس گرفته، ودشمی آن نجاست صادر
تواند به نامحرم نگاه نمی، را از نجاست گرفتهاش انرژی چشمی که، آیدمی شود و جنس نجس از آن بیرون

 نجس شددر هر حال جنس که اینطور . روایات و ادعیه لذت ببرد، تواند از نگاه کردن به قرآننمی، نکند
 . کندمی خواص عجیبی را در انسان ایجاد

برند و پشت آن سبک بودن شکم را از لقمه نمی پس مجموع حدیث این شد که اینها حاجتشان را به خلق
به ، یماناصال آن ا، احتیاج ندارد سراغ لقمه حرام برود، چون کسی که به این بینش رسید، حالل مطرح فرمود

 . شودنمی کند و او از این مطلب مهم غافلمی ده و او را راحتاو در کسب حالل آرامش دا
 .متعددی آورده استهای آن بزرگوار ]حضرت آیت الله سعادت پرور رحمةالله علیه[ در این قسمت روایت

 : مثل
 َاقَرُب ما َیکُوُن َو  ِان  َالَبطَن َلَیطغی ِمن َاکِلهِ  !قال لی " یا ابا محمد: عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السالم قال

ر اثر " شکم ب. طُنهُ َالَعبُد ِمَن اللِه َجل  َو َعز  ِاذا َخف  َبطُنُه َو َابَغُض ما َیکُوُن الَعبُد ِاَلی اللِه َعز  َو َجل  ِاذا امَتاَل بَ 
حالت ترین کند و نزدیکترین حال بنده به خدا وقتی است که شکمش سبک باشد و مبغوضمی خوردن طغیان

 . بنده از خدا وقتی است که شکمش پر باشد
  .پس این جایگاه خاصی است در ارتباط با غذا و اهمیت نوع غذا در باره موفقیت در راه سیر و سلوک

" نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضائی : گرددمی در ادامه حدیث دوباره به مسائل روحی و مجردات بر
ت پایدار نعیم نعم. ملکوت و باالتر رفت، برگشت و سخن را تغییر داد و به عالم روحباز از عالم ماده . عنهم "

 پس آنها از چنین نعمتی در زندگی. ثبات دارد، و ثابت را گویند که انقطاع ندارد و تعطیل پذیر نیست
ی آنچه پس نعمت مادی برای آنها چون موجود مادی هستند در حد نیاز و ضرورت الزم بود ول. برخوردارند

در باره ذکر در جلسات گذشته مفصال بحث شده است ولی به . برند ذکر من استمی که همیشه از آن لذت
 . شودمی خاطر اهمیت مطلب به صورت گذرا اشاره
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آنچه که توجه ما را در وجودمان به خود جلب ، مساله ذکر را باید در وجودمان حس کنیم نه در ذهن و زبان
بینیم که معنا و مفهوم می دقت کنیم اصالمان اگر ما خوب به زندگی، باشدمی ذکرکرده است همان حال 

لذت و عذابی که از ، روح، رنگ. معنا استبی زندگی به آن مقدار است که در توجه هستیم و بقیه اصال
 . داریم هزندگی داریم آن مقداری است که توجه داریم و مزه تلخ و شیرین ما در آن چیزی است که به آن توج

می تلخی هم قطع، با قطع توجه. گیریممی وقتی توجهمان به آن است از آن تلخی، یک چیزی ناگوار است
لذت هم ، با قطع توجه، بریممی وقتی توجهمان به آن است از آن لذت، شود و یا یک چیزی خوشایند است

 . توجهبینیم زندگی یعنی توجه و توجه و می پس اگر دقت کنیم. شودمی قطع
، کندمی آن رنگ را پیدااش کند زندگیمی انسان وقتی توجه به چیزی. کندتر میاین است که زندگی را عمیق

. خالصه توجه چیز عجیبی است، شودمی اگر انسان به این توجه کند معنای بسیار عمیقی در وجود انسان ایجاد
برسد  الی الله و دستورات استاد بتواند به آن لطائفیحاال انسان به برکت این دستورات سیر . ذکر هم همان است

اعتمادی بی نگرش الهی به موجودات را و، متوجه باشد به برکت حب الهی، که حدیث معراج را متوجه باشد
نها توانست وقتی از ای، به مخلوقات را و شکم سبک را که همه اینها اصول در موفقیتهای سیر الی الله هستند

 . یابد که با همه وجود توجه به خدا کند که این توجه به خدا ذکر استمی آنگاه قابلیت، بگیردای بهره
یا . بردمی به آن مقدار که به آن توجه دارد لذت، کندمی انسان وقتی به ماشینی که تازه خریده است توجه

یا به او یک ابالغ  .بردمی از توجه به غذا لذت، گرسنه است و قرار است دو ساعت بعد یک مهمانی برود
 . بردمی از توجه به آن لذت، خواهد به آن مسئولیت برسدمی و یک هفته بعداند داده

مشخص است که توجه به خالق چه لذتی را خواهد ، حال که توجه به این خلق تاریک این همه لذت دارد
. الم در داخل درد شناور استانسان تا وقتی توجه به آن نکرده در این ع؟! این چه نعمتی بزرگ است، داشت

 : کنیممی یک مثالی را بیان
کند یا از چیزی آویزان شده و در می فرض بفرمائید یک کسی برای اولین بار وارد آبی شده و در داخلش شنا

کند که مقداری سبک شده است و از این مقداِر چند درصد سبک می در این حال او احساس، آب فرو رود
شود که من بیرون از آب یک سنگینی داشتم و از می او در این حال تازه متوجه. کندیم شدن احساس لذت

ه حاال دوست دارد به آب موادی بریزد ک، آن مقدار سنگینی چند درصد که از بین رفت و سبک شد لذت برد
یک لذت عمیقی را ، شودمی هر چه سبکتر. وزن مخصوصش طوری باشد که بیشتر احساس سبکی کند

کند لذت واقعی نیست بلکه لذت خیالی است که در واقع رفع الم می این لذتی که احساس. کندمی اساحس
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کشید و جالب اینکه از آن می او در خارج آب در یک سنگینی خاص قرار گرفته و از آن سنگینی درد. است
تی که به آب وارد شد و وق. فهممنمی کشم ولی آن رامی سنگینی غفلت داشت که من وزنی دارم و از آن درد

  .تازه متوجه شد که من چنان دردی داشتم. تازه فهمید که قضیه اینطور بوده، چند درصد سبک شد
درصد ازآن درد راحت شده  20آنکه هنوز هم متوجه نیست که این لذت نیست بلکه مثال به مقدار تر عجیب

 ما که موجود کامال. مانند مثال فوق است حال مطلب ما هم. بردمی کند که لذتمی است و احساس خیالی
اص و سنگینی خایم از لحظه ورود به این عالم درون درد و رنج فرو رفته، وزنی در عالم نور بودیمبی درد وبی

گاه از آن هستیم لذا ف، این عالم در  تمام وجود ما مسلط شده است و طوری این درد بر ما حاکم شده که ناآ
خوریم و حاجت ما را میغذائی  . کنیممی آن را لذت حساب ما خیاالً ، بردمی ین درد کنارهرچه که ما را از ا

همین خواب که درد را از ما . کنیم که لذت استمی در نتیجه خیال، داردمی کند و دردی را از ما برمی رفع
 . استبخش دارد چقدر لذتمی بر

ین عالم است از چنین ما که با همه وجود توجهمان به ا، حال معنای ذکر با توضیح فوق مقداری معلوم شد
ی لذت خیلی باالئ، حال که به رشد رسیده و این توجه را از این عالم قطع کردیم. کشیممیتوجهی عذاب 

درنتیجه این ذکر معلوم است که چقدر ، یک شیرینی خاصی داردمان داریم زیرا اوال توجه به منبع هستی
 : پس، ا کدام نعمت از این عالم را پیدا کنیم که با آن برابری کندم. خواهد بودبخش لذت

"  ،" ذکری " یک همچون توجه به این حقیقت آفرین است، آنهابخش نعمت پایدار و ثابت لذت: " نعیمهم "
احساس اش غذای واقعی، شودمی غذای او حب خدا، آن وقت که انسان چنین توجهی را پیدا کرد: ومحبتی "

پس غذای اصلی . کنیمنمی حب و رضای خدا است که در باره رضا مطالبی بحث شد که تکرار لذت از
در عین حال تا زمانیکه در این عالم ماده . چنین انسانی از عالم ملکوت ذکر خدا و حب و رضای خدا است

 . ندتوجه ک است باید شکم سبک از حالل داشته باشد و تا زمانیکه در این عالم است باید به عالم ماده
مشیت خدا بر . نیاز از حوائج مادی ببیندبی این برخالف مشیت خدا است که انسان خیالبافی کند و خود را

 . این است که ما این دو را جمع کنیم
سمعت ابا عبدالله علیه السالم یقول " ان المومن : عن عبید بن زراره قال : سراالسراء 126صفحه  111حدیث 

 انه لیبتلیه بالبالء ثم ینزع نفسه عضوا عضوا من جسده و هو یحمد الله –ثالثا  –لبافضل مکان  من الله عز و جل
 . علی ذلک "
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رسد )بحث رضا عرض شد که مطلبی بسیار می وقتی که انسان به آن مرحله از حب خدا رسید به حال رضا
 د و با فضیلتی برخوردار است والبته مومن در پیشگاه خدا از جایگاه بلن: فرمایدمی حضرت، دقیق است(

کند و سپس یم بعد فرمود که خداوند این مومن را مبتال به بال، حضرت این فرمایش را سه مرتبه تکرار   فرمود
 . کندمی در حالی که او خدا را حمد، کشدمی عضو عضو جسد او را از او
، ندخدا روحش را شاد ک. مضر خواهد بود، اگر خیالبافانه به این مسائل برسیم، اینها مقامات رسیدنی است

آقائی با اینکه به مراحلی از کماالت رسیده بود : فرمودندمی مرحوم آیت الله سعادت پرور )رضوان الله علیه(
یک چیزهائی هم چشیده بود و از ، و صاحب شاگردانی هم بود ولی به این مرحله از رضا هم نرسیده بود

 دهد و به اشتباهمی طوری که یک حال خیالی به او دست، بردمی د و لذتکر می مشکالت ابتدائی شکر خدا
در چنین اشتباهی بود که خداوند او را به . خواهد که هر بالئی به او برسد حال رضا داردمی افتد و از خدامی

مام را ذکر کنم که تها خواهم آننمی مریضی گرفتار کرده بود که آن مریضی خواص متعددی داشت که من
او چند دقیقه بیشتر نتوانست تحمل کند و به اشتباه خود پی برد که ، خوردمی حیثیت و آبروی او داشت به هم

 !من کجا و رضا به بالی خدا کجا 
فرمود که او به آن حال افتاد که دیگر دست به دامن این و آن می آن بزرگوار)مرحوم آیت الله سعادت پرور(

 . که من بهبود یابمکرد که دعا کنید می دراز
ما نباید از خدا بال بخواهیم ولی حاال اگر خدا بخواهد بالئی به ما برساند ما باید راضی باشیم و باید از خدا 

 . عافیت بخواهیم
ما باید دنبال ، اینطور نیست.... ، او اهل نماز بود و. میلیون دادیم 3گویند ما به فالن آقا می بعضی از دوستان

ا در بیاید که مای هر کجا که خدا اراده کرد که لحظه. ش زندگی از راه حالل و سالمتی باشیمآرام، عافیت
این مسائل دقیقا  .باید دقت کرد که افراط و تفریط نکنیم. آنجا راضی باشیم، بدترین وضع قطعه قطعه باشیم

دارد و می باز ا از لذت ذکربایستی براساس ظرافتهای روح انجام گیرد که با مختصر افراط و تفریطی انسان ر 
 . شودمی لذت ذکر از انسان گرفته
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 جلسه پنجم

 میبسم الله الرحمن الرح
 : فرمایدمی، پردازیممی جلسات قبل از تابستان در باره حدیث شریف معراجهای به ادامه بحث

 بما لسانه فال یفتحه االو عزتی و جاللی ما من عبد ضمن لی باربع خصال اال ادخلته الجنه یطوی  !" یا احمد
 . یعنیه و یحفظ قلبه من الوسواس و یحفظ علمی و نظری الیه و یکون قره عینه الجوع "

فرماید این می وقتی که خداوند اسم خودش را بیان، کند به عزت و جالل خودشمی خداوند با واو قسم یاد
 کند و این اهمیت موضوع رامی ل قسم یادَقَسم ربط به اهمیت موضوع دارد که در اینجا به اسم عزت و جال

و تمام ها که در این دو اسم تمام قدرت، کندمی رساند که خداوند به این دو اسم عزت و جالل قسم یادمی
بعد از این چهار خصلت مهم را شرط . تواند باشدنمی اظهار وجودها فانی هستند و هیچ امکان اظهار وجود

فرماید حتما می آورد ومی رماید و خودش هم این شرط را با یک بیان انحصاریفمی داخل شدن در بهشت بیان
 (: ) چهار شرط به شرح زیر است. داخل بهشت خواهد شد

یکی این که انسان زبانش را ببندد و آن را باز نکند مگر در شرائط مفید و ضروری که مطلب مهمی مورد نظر 
 . دوم اینکه قلبش را از وسواس حفظ کند. است

همانطور که بحث شده است قلب حالتی از روح است که فوق العاده حساس و سریع الحرکه است که با 
 . شودمی کوچکترین نوسان دگرگون

تر نور هم از هوا حساس. شودمی بینیم که با کوچکترین تکان موج در آن ایجادمی، این هوا را در نظر بگیریم
یابند ولی قلب که از عالم مجردات می ا کوچکترین نوسان تغییر حالتاینها که در عالم ماده هستند ب. است

 است لطافتش آنقدر باال است که حتی قابل مقایسه با نور هم نیست و چقدر سریع با کوچکترین نوسان تغییر
 فلذا اگر بر قلب کنترل داشته باشیم در مرتبه باالئی هستیم و مشکل اساسی در سیر و سلوک هم این. کندمی

م آن را تغییر بلکه بزرگترین حوادث هها است که طوری قلب را کنترل کنیم که نه تنها با کوچکترین وسوسه
 . برای جلوگیری از دل استها ندهد و این دستورالعمل

 زبان خیلی حساس و سریع السیر است که با کوچکترین تکان، این دستورات در مراحل باالئی از مراقبه است
اگر . خواهد و نیاز به اراده باالئی استمی و اجتماعات را جابجا کند و کنترل آن بسیار قدرت تواند جهانمی

انسان بتواند برکنترل آن موفق شود نشانگر آن است که روحش به یک سری مراحل باالئی رسیده است و اگر 
 . تواند روح خودش را پرورش دهدمی روی آن درست کار کند
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گاهم و شرط سوم آن است که بنده این توجه را در فرمامی ]خدا: شرط سوم ید[ من به تمام احواالت بنده آ
بیند و به ذات و هستی من علم دارد که این حالت ممکن می خودش حس کند که خدا مرا در همین حال
 . باید آن را نگهدارد و آن حس از بین نرود، است چند لحظه اتفاق بیفتد ولی کافی نیست

برای افرادی مثل ما گرسنگی یکی از مشکالت است ولی این چنین . ویکون قره عینه الجوع "" : شرط چهارم
گردد و مساله تغذیه که می رسد که ]همان[ گرسنگی نور چشم او شده و موجب نشاط اومی انسانی به جائی

خواهد  خود به خود اصالح، شودمی ما از یک جهت به آن مربوطهای قسمت مهمی از توفیقات و شکست
 0شد 

پس این چهار دستورالعمل مرحله باالئی از مراقبه مقدماتی است که در مراقبه مقدماتی )مراحل ابتدائی( کارمان 
یم ولی در این مرحله مواظب این هستیم که خدا دارد مرا، این بود که گناه نکنیم و واجبی هم ترک نشود

 . بینید
، یریمگذشته را جبران کرده و جدی بگهای باید دستورالعمل؟ یماگر به این مراحل نرسیده باشیم چه کار کن

 ؟ عوامل شکست را پیدا کنیم تا الاقل این مراقبه را متوجه شویم که خدا علم به من دارد یعنی چه
 .یا اینکه قلب خودمان را کنترل کنیم و اراده کنیم الاقل تخیالت خودمان را کنترل کنیم و روی آنها کار کنیم

اگر روی این کار کنیم به مرور زمان متوجه . آن را کنار بزنیم، آید ولو چند دقیقهمی ه تخیلی به ذهنوقتی ک
 . کندمی مسائلی خواهیم شد که لذت آن ما را به همیشگی کردن آن وادار

لکه ب ،ما باید در طول روز کار کنیم که نه تنها پرگوئی و بیهوده گوئی نکنیم، مساله زبان هم همینطور است
. فرمود مدتی بود که یک مریضی ]روحی[ داشتممی یکی از عزیزان. حرفی را هم که فایده ندارد نگوئیم

 با همان کنترل. گیرد که آن را کنترل کند و باالخره موفق هم شده بودمی همان ماه مبارک رمضان تصمیم
و آثار عجیبی دارد و تقریبا کنترل زبان خواص . شدنمی قوی حاالتی حاصل شده بود که خودش هم باورش

 . دهدمی اثر خودش را زود نشان
ردیم و اگر زبان را کنترل ک. همین باشد که زبان را کنترل کنیم... شاید یکی از عوامل موفقیت در خیال و

های در داخل آن سکوت سراسر تفکر خواهد بود که آن وقت فضائی خواهد شد که مراقبه، سکوت کردیم
 . پیش خواهد رفتتر موفقبعدی سریعتر و 

اهمیت َصمت خیلی زیاد است که این بزرگوار به چند تا اشاره فرموده و در بعضی احادیث َصمت را با صوم 
 . صوم قرار گرفته استهای یعنی آنقدر باالست که جزو همردیف. همردیف آورده است
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 !علیک بالصمت !" یا احمد: المعراج(قال الله عز و جل فی هذا الحدیث ): سراالسراء 196صفحه  218روایت 
  .فان اعمر القلوب قلوب الصالحین و الصامتین و ان اخرب القلوب قلوب المتکلمین بما ال یعنیهم

در این حدیث قلوب صالحین و صامتین هم ردیف آمده که چقدر صریح رابطه بین صمت و قلب را مستقیما 
 . قلب صالحین دارد و قدرتی بزرگ استبا آبادی ای صمت یک چنین رابطه، بیان فرموده

اول  !قال صلی الله علیه و آله و سلم " یا رب ما اول العبادة قال یا احمد: سراالسراء 196صفحه  219روایت 
میراث الصوم قلة : قال !یارب، ال: قال؟ ما میراث الصوم –یا احمد  –قال هل تعلم . العبادة الصمت و الصوم

لعبادة الثانیة الصمت و الصمت یورث الحکمة و تورث الحکمة المعرفة و تورث المعرفة االکل و قلة الکالم و ا
 . بیسر "    ام الیقین فاذا استیقن العبد الیبالی کیف اصبح بعسر

خداوند ؟ رب من سرآغاز عبادت چیستای : کندمی ]پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم[ به خداوند عرض
فرمود میراث صوم ؟ دانی میراث و ثمره صوم چیستمی آیا: بعد فرمود. مت و صوم استفرمود اول عبادت ص

ر انسان به صمت اگ. یعنی ما را به طرف سکوِت سراسر تفکر بکشاند. این است که ما را به این صمت بکشاند
یم رسید و سکوت همراه با تفکر را داشت ثمره آن بهره مندی از حکمت است و پشت سر حکمت معرفت

کنیم که چقدر راه روشن است و دستورالعمل می مالحظه. شودمی معرفتی که پشت سر آن یقین حاصل. آید
 . کندمی راه یقین را سکوت بیان: باشدمی چقدر واضح

فرماید که یک می حدیث، اندبعضی از عزیزان هستند که خوشحالند که ده بیست جلد کتاب عرفانی خوانده
دهند هیچ می دستوری که حضرت. الزم نیست اینقدر خرج کنیم که عرفان را بفهمیم. تک ریال هم ندهید

 خدا به او یقین. است، آوردمی سکوت که پشت سر آن حکمت و پشت آن معرفتی که یقین: خرجی ندارد
 ،کند که فردا زندگی برایش خیلی آسان خواهد بود و یا خیلی سختنمی طوری که اصال حالش فرق، دهدمی

 . و به اوج قدرت کمال در زندگی رسیده است. ایش مهم نیست که زندگی فردا چطور خواهد بودبر 
قال عز و جل " یا احمد و عزتی و جاللی  ما اول العباده العباد و توبتهم و : سراالسراء 196صفحه  221حدیث 

فتح  یعملها العبد شبع البطن وقربتهم اال الصوم و الجوع و طول الصمت و االنفراد من الناس و ان اول معصیته 
 ". اللسان بما ال یعنی

سرآغاز عبادت بندگان و قرب به خدا )بطوری که از جائی شروع کند که در جلو جلوها نلغزد و زیربنا را در 
سیر الی الله محکم کند ( صوم است و جوع و طول الصمت و انفراد من الناس یعنی در حد ضرورت با مردم 

 . معاشرت کند
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د ضرورت اگر الزم در ح. یگر اینطور نیست که بگوید[ دلم گرفته برویم و یک ساعت با دوستان گپ بزنیم]د 
شود ولی اگر ضرورت تمام شد خودم با خودم مشغول خواهم شد که می باشد چهل ساعت هم با مردم درگیر

 . آوردمی معاشرِت زیاد تشتت افکار
هم آن است که شکم انسان پر شود و زبانش باز شود به آنچه که  فرماید " سرآغاز معصیتمی در ادامه حدیث

 . فائده ندارد
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 جلسه ششم

 میبسم الله الرحمن الرح
 . " و یحفظ قلبه من الوسواس ": فرمایدمی در ادامه بحث شرح حدیث معراج

ْحَمِن ُنَق یَ " َوَمن : سوره زخرف 39 – 36آیه  ُهْم لَ   «36» ن  یاًنا َفُهَو َلُه َقرِ َط یْ ْض َلُه َش ی  ْعُش َعن ِذْکِر الر  وَنُهْم یَ َوِإن  ُصدُّ
بِ  ْهَتُدوَن یَ ِل َو یَعِن الس  ُهم مُّ ی ِإَذا َجاءَنا َقاَل   «37» ْحَسُبوَن َأن  ِن َفِبْئَس یْ ْشِرقَ َنَك ُبْعَد اْلَم یْ َوبَ  ینِ یْ َت بَ یْ ا لَ یَ َحت 

ُکْم فِ یَ نَفَعُکُم الْ یَ َوَلن   «38» ُن یاْلَقرِ  َلْمُتْم َأن   . " 39» اْلَعَذاِب ُمْشَترُِکوَن  یْوَم ِإذ ظ 
کس " و هر : ترجمه آیه، ا به ندیدن بزند" یعش یعنی اینکه کسی خودش ر : در این آیه در مورد ذکر فرمود

شود و آنها می پس او قرین او، کنیم شیطانی رامی خودش را از ذکر رحمن چشم پوشی کند برای او همنشین
 ". اندکنند که آنها هدایت یافتهمی کنند آنها را از راه خدا و درحالی که خیالمی منصرف

آورد و خطری می یطانی که این شیطان چه بالهائی بر سر آدمپس خطرات غفلت از ذکر اینکه همنشینی با ش
 این چه وضعیتی است که کارهائی، کند هدایت شده که این خیلی خطرناک استمی باالتر که انسان خیال

کند که هدایت می کند و خیالمی خداپسند ولی در گمراهی حرکت، عقل پسند، مفید، کند به ظاهر خوبمی
 ات برای چنین انسانی بسیار سخت است زیرا کسی که گنهکار است و احتمال گمراهیراه نج، یافته است

هدایت او بسیار مشکل است ، شود ولی کسی که خودش را هدایت شده دانستمی دهد خیلی زود هدایتمی
 : فرماید[می ]در این آیه، مریضی استترین و این سخت

؛ لحظه جدا شدن از این عالم است؛ آن لحظه جان دادن استکند تا به ما برسد و می " این وضعیت استمرار
شود که من در چه می لحظه حاضر شدن در محضر خداوند است که آنگاه حقیقت گمراهی او بر او کشف

کاش بین من و تو ]ای ای : گویدمی و وقتی که حقیقت برای او روشن شدام گمراهی بزرگی زندگی کرده
 . ب فاصله بود "شیطان[ به اندازه شرق و غر 

نی که این قری، کند که به اندازه شرق و غرب بین او و شیطان فاصله باشدمی اینقدر نفرت انگیز است که آرزو
با او در این عالم بود در عالم بعدی حقیقت این قرین که برای او روشن خواهد شد ]متوجه خواهد شد که[ 

فرماید آن عذاب برای چنین شخصی عذابی خاص یم قرین بسیار وحشتناک و دردآوری است به طوری که
شود عالوه بر عذاب جهنم عذابی دیگر از این همنشین خواهد برد و شاید از این نکته می است و از اینجا معلوم

 .استفاده شود که فریادی که چنین انسانی کشیده است درد از عذاب جهنم نبود بلکه درد از چنان قرینی بود
 اهی پیش  گ !بین من و جهنم بودای بین من و تو بود و نگفت که فاصلهای کاش فاصلهای زندمی چون فریاد
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می آید که عذاب یکی آنقدر سخت است که دیگری را فراموشمی آید که برای انسان دو مریضی پیشمی
  .ی از ذکر است" که این یکی از خطرات دور شدن و چشم پوش ُن ی" َفِبْئَس اْلَقرِ : فرمایدمی قرآن هم. کند

ُه َعَلی ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلی َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلی یْ " َأَفَرأَ : فرمایدمی در آیه دیگر ُه الل  َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضل  َت َمِن ات 
ُروَن یْهدِ یَ َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن  ِه َأَفاَل َتَذک   (23)جاثیه . " ِه ِمن َبْعِد الل 

کند یعنی " خیلی شگفت انگیز است کسی که می َت " آیا دیدی یک حالت تعجب را بیانیْ در این آیه " َأَفَرأَ 
 کند خداوند او را گمراهمی هوای خودش را اله خودش قرار دهد و چنین انسانی که با هوی و هوس زندگی

 " . کند برای اینکه  این شخص علم به این هدایت داردمی
باشد یعنی با اینکه ]آن شخص[علم دارد راه هدایت و گمراهی می تربیتی است که بسیار جالب این یک نکته

 . کندمی برای او ندارد و در گمراهی زندگیای خورد و هیچ فائدهنمی چیست ولی این علم به درد او
 : راهی استشود انسان علم دارد ولی بازهم در گممی مثالی بیان کنیم تا مطلب نزدیک باشد که چطور

کامال علم دارند که خواهند مرد و مرگ فرا خواهد رسید و در این مساله هیچ شکی ندارند ها بعضی از انسان
ی تکان. کند که[ انگار برای همیشه ماندگار استمی ]طوری عمل، گذاردنمی ولی این علم هیچ تاثیری در آنها

 . از آن علم برای او حاصل نشده است
شود که این یک حرفی است ولی آنچه که خیلی دردآور می انسان جهل دارد و گمراهیک وقت است که 

داند این نمی یک وقت است که انسان، است این است که انسان بداند گمراهی چیست و بازهم گمراه شود
گذارد نمی داند غذا مسموم کننده است ولی هوسمی غذا مسموم کننده است ولی یک وقت هم است که

دانست این یک سم است می چشد ولی فردی که     می در حالت اول فقط عذاب مسمومیت را. وردکه نخ
 . عذاب دیگری هم دارد، ولی نتوانست جلوی هوسش را بگیرد عالوه بر عذاب مسمومیت

گفتند که فالن چیز برای تو مضر است می کشید و به اومی داد و فریاد، یا یک کسی مریضی سختی داشت
بدتر از عذاب مرض آن عذابی است که ، و یکمرتبه هوس کرد و آن را خورد و دوباره به آن مرض افتادولی ا

 . دانسته و دوباره روی علم خودش گرفتار آن مرض شده است
دشمن انسان است( خداوند او را به ترین فرماید کسی که با هوس زندگی کند )این هوس سختمی خدا

داند در حال گمراهی است ولی از راه هدایت جدا شده می کند که در حالی کهیم همچنین عذابی مبتال     
و در نتیجه مهمترین مراکز شناخت حیاتی او که چشم و . وضعیت چنین انسانی تمام شدنی نیست، است
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 زند و بر چشم او پردهمی اندازد و بر گوش و قلب او ختممی خداوند آنها را از خاصیت، گوش و قلب اوست
 . زندیم

ذِ : فرمایدمی 201در سوره اعراف آیه  َن الش  ی" ِإن  ال  ُهْم َطاِئف  م  َقوْا ِإَذا َمس  ْبِصُروَن "یْ َن ات  ُروْا َفِإَذا ُهم مُّ   .َطاِن َتَذک 
کند می از شیطان که قرآن اشارهای البته کسانی که اهل تقوی هستند وقتی که َمّس کند آنها را طواف کننده

ن انسانی بازهم چنی، این که فرد اهل تقوی است و او توانسته شیطان را براند ولی شیطان دست بردار نیستبه 
چون شیطانی که طائف است آن است که کارش دور زدن و طواف کردن ، از خطر شیطان در امان نیست

 دنبال، فرصت است دنبال کوچکترین، کندمی شیطان را بیرون رانده است ولی بیرون دل مرتب طواف، است
 . غفلت است تا در حین چرخش و طواف آن را پیدا کرده و نفوذ کندای لحظه

کند ولی توجه او در این مرحله می پس انسان اهل تقوی با اینکه شیطان را کنار زده و در محضر خدا زندگی
 . مبارزه با طائف شیطان است و کار هنوز تمام نشده است

الی الله بر او الزم است که کنترل شیطان طائف در بیرون است و همین که خواست او دیگر در سیر ای مبارزه
دهد تا این ذکر را انجام می به ذکر خداست و این او را در میدان بیرونی هم مصونیتاش را مس کند فورا توجه

 . افتدمی کند و بینش او به کارمی همانجا بصیرت پیدا، دهد
 خودش را در قوه عقلش؛ انسان پس از این که توانست گناهان را از خود بزداید، پس در مراحل سیر و سلوک

ل کنترل در این مراح. کار تمام نشده است؛ از گناهان ظاهری و باطنی شسته شود؛ تحت کنترل قرار دهد
که  ینیازمند بصیرت دیگری است تا بتواند راه را طی کند و آن هم اینکه انسان در معرض غفلت و مس شیطان

او را از واجبات هم ، کندنمی ظاهری وادار اناینجا شیطان او را به گناه. گیردمی طواف کننده او است قرار
دیگری دارد که ذکر های و هنرمند است که ]در این مراحل[ حیلهتر این شیطان قوی، کندنمی محرومش

 . تواند کاری کندمی خداوند
 ،تقوی در زندگی انسان نقش مهم دارد کار یک هفته و دو هفته نیستپس ذکر که این همه در مراحل باالی 

. گیریم باید در هر حال نگهداری شودمی همچون تنفس اکسیژن که مرتبا تنفس کرده و حیات خود را از او
یست که از این ناش مراقبه، مراقبه و توجه سالک در این مرحله دیگر این نیست که من به نامحرم نگاه نکنم

جمال ، کند صفات خدا رامی بلکه او در این مرحله به برکت پاکی یواش یواش مشاهده، م نامحرم رد نشودذهن
صحبت  ،صحبت از گناه نیست. ومراقبه او هم این است که دیگر شیطان اینها را نگیرد، اسماء خدا را، خدا را

 . ز او بگیردخواهد آن لذت مشاهده صفات و اسماء خدا را امی از این است که شیطان
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ٍة ِبَغیِر ِذکرَِک ": کندمی فلذا امام سجاد علیه السالم به خداوند عرض  . " َاسَتغِفُرَک ِمن ُکل  َلذ 
... .و یکی از اینکه از ذهنش نامحرم خطور کرده و، یکی استغفارش از این است که چشمش به نامحرم افتاده

چیز دیگری مرا به غفلت انداخت طوری که مرا از لذت ذکر کند که می ولی امام علیه السالم از آن استغفار
االن . شود و اهمیت داردمی فرمائید هرکس به تناسب رشدش زندگی برایش جدیمی مالحظه. تو بازداشت

یم تواند احساس کند که برادرش که در کنکور قبول نشده چه عذابینمی کندمی که در کوچه بازیای بچه
هر کس در مرحله خودش وضعیت . ده میلیون تومان ضرر کرده چه احساسی داردکشد یا آن تاجری که 

برای آن برادر مساله کنکور خیلی جدی است و برای آن دیگری اینکه در فالن . زندگی برای او مهم است
ظه حولی امام علیه السالم وقتی از اینکه چند ل.... واش برای کارمند وضعیت اداره. استخدام ردش کنند یا نه

می چه لذت بزرگی را از دست. شودمی در روح چنان انسانی پیداای مراقبه خدا را از دست داده چه فاجعه
یم ما، دهد که برای او اینقدر جدی است ولی برای ما این مطلب قابل حس ]و درک[ نیست که یعنی چه

 . کندمی استغفار ولی امام. شودمی اگر لذتی آمد یا نیامد چه ، گوئیم خوب ذکر است دیگر
حتی از لذت علم و لذت خدمت به خلق و هر لذتی . لذت بهشت و حتی باالتر از بهشت است، این لذت

خدمت به خلِق او برای این نیست ، خدا را مراقب است، در همه اینها ذاکِر خدا. از همه آنها باالتر است، باشد
کند و بنابر این می او در اینجا خدا را مشاهده، دکه از آن عملش لذت ببرد و یا این که بهشت را کسب کن

خدمت به خلق او غیر از خدمت به خلق کسی است که برای بهشت است و خدمت برای بهشت هم باالتر از 
  .همه اینها صورتًا خدمت به خلق است ولی مرتبه آنها متفاوت   است. خدمت برای نوع دوستی است

دیگری . کندمی دیگری بهشت را جستجو. کندمی خدا را مشاهده، علم ذاکر خدا در. علم هم همینطور است
 . بردمی برد و دیگری هم از منافع طبیعی لذتمی از خود علم لذت

همه اینها ، خیالی بزنیمبی برویم و با فالنی گپی بزنیم و بخندیم و خود را به، گوئیم دلتنگ شدیممی اینکه
 . " ِمن ُکل  راَحٍة ِبَغیِر ُانِسَک ": فرمایدمی امام. کندمی انسان را ضایع     

 . اهمیت ذکر خیلی باالست که آیت الله سعادت پرور نمونه هائی را آورده است
ا َفالَغفَلُة ِلماذا ": قال الصادق علیه السالم  یطان عدوًّ  (239ش202ص1)سراالسراء ج. " ِان کاَن الش 

 ؟ از او چرا غفلت، حاال که معلوم شد شیطان دشمن است
 تا ولی، آید و لو واقعا بد حق و حساب نباشد و این اتهامی بیش نباشدمی تا اسم کسی به بد حق و حسابی در

چون توجه داریم که . کند حواسمان جمع استمی با ماای اگر معامله. ترسیممی خواهد به ما نزدیک شودمی
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به ما اگر بگوید . ترسیممی به ما نیکی هم بکند از او حتی اگر، تا یک کسی شایع شد که دزد است. خطر دارد
از  تا اینکه. در حالی که شاید این اتهام فقط یک تهمت باشد. پردمی رنگمان، ساک خودت را بده من ببرم

 . در حالی که هنوز برای او یقین نشده است، کندمی شود حواسش را جمعمی دور رد
 ولو کارهای به ظاهر خوشی هم به ما نشان، ه این شیطان دشمن استفرماید حاال که یقین شده کمی حضرت

ثال یک م. انسان اگر خطر را متوجه شود دیگر لذت گناه را دنبال نخواهد کرد؟ دهد باز نباید توجه کردمی
تا از دور ، کشدمی زند ومی از افراد موثق باورش شده که این مار او راای کسی را مار زده است و یا از عده

کند و چقدر می کند که اصال توجه ندارد که این مار در آفتاب چقدر زیبا حرکتمی بیند آنچنان فرارمی مار را
زیرا آن خطر آن قدر قوی است که همه آنها ، کندنمی جالب مار توجههای به هیچ کدام از جذبه. پردمی زیبا

بی طوری خطرات این دشمن. ا برای خود دارنداهل ذکر چنین رفتاری ر . دهدمی را تحت الشعاع خود قرار
لرزد که از می ترسد و دلشمی همچون، آیدمی رحم را متوجه شده که تا از دور دورها خطر گناه در ذهنش

شود انسان به برکت ذکر خدا طوری رشد می پس. کندنمی اصال توجه به لذت آن گناه هم، خطر این گناه
 . رودمی آنچنان توجه به دشمنی او دارد که لذت همه آن از بین، کند که وقتی گناه سراغ او آمد

انسان فورًا حواسش به این است که دشمن نزدیک ، آید که در این محله دو سه بار دزدی شدهای میتا شایعه
 وقتی دشمنی شیطان. این طبیعت انسان است..... و؛ کندمی قفل را عوض؛ زندمی نردهاش لذا به   خانه، است

 چرا موقع؟ چرا بعد از نماز صبح از ته دل از خدا نخواهد که به او کمک کند؟! غفلت از او چرا، قطعی شد
توانیم همیشه در ذکر خدا نمی درست است که ما مثل ائمه علیهم السالم؟ شروع کار یاد خدا را نداشته باشد

از شر شیطان پناه به . ذکر او شروع کنیم کار خودمان را با خدا و، توانیم در محل کارمی ولی الاقل، باشیم
تا به . بردفورا به خدا پناه ب، است به او نزدیک شود.... تا آدم شیطان صفتی که کارش حّرافی و. خدا ببریم

همین  ؟چرا به یاد خدا نیفتیم، خواهیم وارد شویم که احتمال خطر است و مجبوریم به آنجا برویممی فضائی
می شیطان کارش را، شویممی ولی وقتی با غفلت وارد، شود خدا کمکش کندیم توجهات است که باعث

 . کند
" کل ما َالهی عن ذکرالله فهو من : قال –علیهم السالم  –عن آبائه عن امیرالمومنین  –علیه السالم  –عن الرضا  

 ( 240ش202ص  1)سراالسراء ج . المیسر"
ه هر آنچه ک: کهاند دادش علیهم السالم این مطلب را انتقال دادهکالم امام رضا علیه السالم است از آبا و اج

 . قمار است، ما را از ذکر خدا باز دارد
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آن میسری که در قرآن با صراحت کامل رد شده و حرام دانسته شده است چنین عمل قبیح و زشت که برای 
  .ان خطری در غفلت از ذکر خداستماها این قمار ظاهری گناه کبیره شده است و برای آن مراقبه اهل ذکر چن

خدا لعنت  .مقدماتی است برای آماده کردن ما به زندگی ]توحیدی[، دستورات مربوطه ، پس در سیر و سلوک
ما  .ثانی و ثالث و تمام دشمنان اهل بیت علیهم السالم را که نگذاشتند ما لذت زندگی را بچشیم، کند اّولی

که ذکر خدا ایم آمده؛ که مثل حیوانات باشیمایم ما نیامده؛ ی را داشته باشیمکه چنین زندگایم برای این نیامده
 . را داشته باشیم و غیر آن همه قماربازی است

ء الفاقه " ان من البال: قال فی کالم له –علیه السالم  –اروی ان امیرالمومنین : قال –علیه السالم  –فی فقه الرضا 
 ." ال ینفع مع الشک و الجحود عمل ": ن مرض البدن مرض القلب " و ارویو اشد الفاقه مرض البدن و اشد م

 (242ش204ص1)سراالسراء ج
فهماند یم به عبارت دیگر. کند که معنی استغفار از غیر ذکر خدا یعنی چهمی اینجا حضرت مطلب را محسوس
وار و مصیبتی خیلی ناگ؛ سانالبته فقیری و تنگدستی واقعا بال است برای ان. که این چه عذاب دردناکی است

سی که فقیر ک. آزمایشی است برای انسان و اما از آن تنگدستی شدیدتر مریضی جسم انسان است؛ بزرگ است
ولی . خوابدمی نشیند ومی کاه گل، آپارتمان سنگ مرمری ندارد؛ خوابدمی خورد ومی است فوقش نان خالی

پیچد و ستون فقراتش خرد شده و با قطره چکانی به او می کسی میلیاردر هم باشد ولی در مریضی به خودش
 شدیدتر از درد این مرض، حال که این را متوجه شدیم. این حالت شدیدتر از تنگدستی است، دهندمی آب

خدا  به جای ذکر؛ از ذکر خدا دور باشد؛ انسان قلبش از حقایق الهی محروم باشد. مرض قلبی است، جسمی
. کندنمی ولی این انسان متوجه نیست و آن درد را احساس، ت دیگر قلب او را پر کندهوس و آرزوها و لذا

چون اینقدر در . فهمد که در چه عذاب دردناکی استنمی که چهار دست و پای او فلج است هنوزای بچه
یمن تا اینکه رشد کند و بفهمد در چه وضعیتی است که. جهان پستی است که قدرت درک عذاب را ندارد

 خواهد ولی یازدهمین بار خجالتمی ده بار از دیگری کمک. محتاج کس دیگری است، تواند تکان بخورد
توانست نمی در ابتدا که. شودمی دیگر را با رشد روح متوجههای عذاب. تواند دفع کندنمی خطر را. کشدمی

رگتر کمی بز . رشد نکرده بودچون هنوز ، پایش را جابجا کند یک عذاب داشت ولی عذاب خجالت را نداشت
توانیم درک کنیم که این نمی فلذا ما. تواند بازی کندنمی خودهای کشد که با همبازیمی عذاب آن را، شد

عذاب قلبی که از معارف الهی محروم است . کشدمی پیچد و دردمی چه عذاب دردناکی است که به خود
 . چگونه عذابی است
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ماند که می چنین کسی َمَثَلش به این، کند ولی درونش با خدا استمی دگیکسی که در بین اهل غفلت زن
. کندمی کنند او مجاهده و مبارزهمی است که درگیر دشمن شده و در بین دیگر سربازان که فرارای رزمنده

 . کنند ولی یک نفر مقابله کند و دشمن را متوقف نمایدمی همه فرار، شودمی مثال ارتشی وارد صحنه
  ." یا اباذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل بین الفارین ": قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
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 جلسه هفتم

 میبسم الله الرحمن الرح
یم سالک الی الله حفظ. ه "یحفظ علمی و نظری الی" و : خداوند فرمود که، ث معراجیدر ادامه بحث حد

کند که خدا به من می توجه، با تمام وجود. قت میشودین حقیمراقب ا، مکنمی کند علم و نظر مرا که به او
در آن جلسات . داردمی نگه: این حقیقت را "یحفظ ". " علمی و نظری الیه ". علم دارد و به من توجه دارد

ن سیار شیرییکی از فوائد ب، قوی عمل کند، خیلی گذشته عرض شد که انسان اگر بتواند در مراقبه و محاسبه
 . کندمی فهمد و حسمی آن این است که صفات خودش را به طور مجرد بدون ابزار و اسباب مادی

بینیم می کنیم و زودمی حس. شویممی مثال ما این محسوسات مادی را خیلی زود متوجه: مثالی عرض کردیم
تی بدون مشکلی و هیچ سخصد در صد انسانها این معنا را . کنیم که االن دیوار هست و کتاب هستمی و باور
اما اینکه من با چشم . بینممی کنم و در رامی شود که من نگاهمی حتی بچه چند ساله متوجه. شوندمی متوجه

چون در مدارج . شودنمی مثال یک بچه دوساله این را متوجه. خواهدمی این زحمت، فهمممی کنم ومی نگاه
، فهمیم که با این چشممی بدون هیچ سختی، راحل باالتری هستیمحاال ما چون در م. پائین درک و شعور است

، پس در این مرحله. شودنمی این را بچه متوجه.... این آب است و. بینممی اما اینکه من در را. بینیممی در را
م که جه باشیاینکه ما متو ، یک مرتبه باالتر . بینندمی چند درصد انسانها افتادند و نتوانستند ببینند که با چشم

نگاه کردن ؛ دیدن نیست، فهمند که چشممی درصد کمتری، بینممی خود دیدن را ببینیم و متوجه باشیم که من
 .از چشم به من نزدیکتر است، نگاه کردن هم. بینیم به من نزدیکتر استمی از آن در که، این چشم. است

آید به اینکه نگاه کردن را هم می همانطور تا. مبینمی افتد ومی بعد چشم به کار ، کنممی یعنی من نگاه
و نگاه  چشم، ها)یعنی دیده شده، صفت دیدن منهای بقیه متعلقات آن، خود حقیقت دیدن. بگذاریم کنار

. دخیلی سختش است که بفهم. انداینجا هم یک عده افتاده. تنها و تنها دیدن. گذاریم کنار(می کردن را هم
همینطور شنیدن . گذارند خود دیدن را ببینیمنمی آیند ومی.... وها ه چشم و دیده شدههم، گوئیم دیدنمی تا
اینکه انسان . جدای از متعلقات آن، حیات، همانطور زنده بودن. یا خود مجرد قدرت هم همینطور است.... و

 .خویش را به طور مجرد ببیندکند صفات می بتواند به برکت مراقبه به این معنا برسد آنگاه آرام آرام آمادگی پیدا
ن خیلی سخت است که م، و مجرد علم را بفهمم، بلکه برایش کشف شود –نه خیالی  -، اگر این را رسید

علم ، سرسبد آن، شنوممی بینم ومی خوب وقتی من . خود علم را احساس کنم، بدون معلوم و بدون عالم
خدا علیم  ،ادگی پیدا کردم این معنا که خدا سمیع استاینجاست که آم، وقتی من علم را بتوانم بفهمم. است
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احساس خواهم کرد که همه وجود من ، اگر این روشن شد. است و بصیر است یواش یواش برایم روشن شود
قدیر ، علیم ،بصیر، والله سمیع... آنگاه این آیات که ". علم و شنوائی و بینائی است و منی هم در کار نیست

شوم ذهنی و می آنجا خواهیم فهمید که اصال ] مثل [ اینکه االن متوجه. کنممی عرفت پیدا" نسبت به اینها م
 . لذت دیگری است، خیالی نیست و لذتی که آن خواهد داد

حاال از آن ، برممی حاال که از غذای حیوانی این همه لذت. کنممی چون این لذتها را من با من احساس
آن چه لذتی دارد ) که دیدن همان منم و من همان دیدنم ( خوب آن ، تحقیقتی که فوق غذاهای مادی اس

ای این یک ُبعد بسیار ضعیف و پستی از این نظام هستی است که گوشه، بردمی منی که از یک عطر گلی لذت
در حالی که متوجه شوم که تمام حقیقت من همان لذت بویائی است . از آن موافق طبع من شد و لذت بردم

که از  وقتی. از شنیدن یک خبر همانطور. (؟ !)چه لذتی دارد، س تمام بویائی همان حقیقت من استو برعک
تمام حقیقت من است و من تمام حقیقتم همان ، اگر متوجه باشم که شنیدن، برممی یک خبر موافِق طبعم لذت

رطوبت  ،کند که من همه مثال مثل این است که یک لیوان آب حس. [؟ !]این فهم چه لذتی دارد، شنیدن است
 ،اما به طور مثال اگر رنگ قرمز به آب بزنیم. رطوبت احساس کند که من یک لیوان آبم، هستم و برعکس

در واقع هر دو یکی ، اما در مورد رطوبت و آب. فهمد که من غیر از رنگ قرمزممی اگر آب چشم بازکند
 . است

می در وجود من حل شده اما بازهم، هر چند که صورِت در. در و من: کند دو چیز استمی انسان وقتی نگاه
دیدن همان . اینجا یکی است. گویم من و دیدنمی اما ]یک وقت هم[. یعنی دو تا چیز هست. گویم من و در

ر تعلم از اینها قوی. همینطور علم؟ چه حالی و لذتی دارد، اگر چشمش باز شود. من و من همان دیدن هستم
گل سرسبد اینها همان نور است که همان علم .... در شنیدن هم علم است و، علم است در دیدن هم. است
اینها . منم ،یعنی برسم به اینکه من علمم و علم. به علم منجر است، چه ببینم و چه بشنوم و چه ببویم. است

یاالت است و همه خ، هر راه دیگری باشد. هیچ راه دیگری ندارد. همه فقط از راه مراقبه و محاسبه است
کند تا می آنگاه آمادگی پیدا، وقتی این معنا به طور طبیعی پیدا شد. رسدمی و به مشکالت دیگری. ذهنی

 .... حقیقت حیات و، بفهمد که اینها تصویری است از حقیقت علم
ت ندارد انسان هم قدر . توانند خودشان را بفهمندنمی فرق انسان با حیوان و سایر موجودات آن است که آنها

علم که  ،دانستن که نفرموده، عرفان فرموده است. مگر بعد از مراقبه که " َمن َعَرَف َنفَسُه َفَقد َعَرَف َرَبُه "
. دبینائی خدا وجود دار . خواهد رسید که تمام وجود من شنوائی خدا وجود دارد، وقتی به این رسید. نفرموده
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سالک از آن موقع که تصمیم گرفته به . کندمی در وادی نور حرکترسد و می اینجاست که به " َعَرَف َرَبُه "
می کند در وادی ظلمات حرکتمی هرچه پیشرفت، مقدماتی را انجام بدهدهای وظیفه عمل کند و مراقبه

تازه سیر الی الله . وادی نورهای رسد به منزلمی دوران ظلمات تمام شد وهای منزل، وقتی به اینجا رسید. کند
می تازه شروع.... کرد و حقیقت زندگی و هدف از خلقت ومی فهمد که برای چه مراقبهمی شود ومی عشرو 
اگر در این مرحله بمانیم و از اندازه . تا یک مرحله مفید است، بینیممی پس اینکه بعضی خوابها را. شود

؟ فهمیمی در بیداری چه. کنندنمی اینجاست که اساتید به خوابها توجه. مانع پیشرفت است، معمولی باال  برود
 . آن هم نه خیاالت

تا اینکه برسد به اینکه خود دیدن را . کند اما در وادی ظلمتمی پیشرفت. اینها همه در وادی ظلمات است
هم .... و عقل و علم و شنیدن و. همه وجود من است و من همه وجودم دیدن است، حس کند و اینکه  دیدن

خیلی ، اینجاست که دستورات استاد. گیردمی ان به این معنا رسید تازه در آستانه راه قراروقتی انس. همینطور
و از اینجا ما . شودمی اینجاست که زندگی  توحیدی شروع. و سالک هم خیلی جدی است. جدی است

اینکه . نیستای و    بینندهای دیگر خدائی و منی و دیده شده؟ بیند یعنی چهمی شویم که خدا ما رامی متوجه
اما آن معنا وقتی برای من حاصل . رفته کنارها اینها و این شرک، خدا عالم به من و من هم معلوم خدا هستم

آن معنا هم حل ، حل نشد، تا معنای اینکه من علمم و علم من هستم. خواهد شد که من در این معنا حل شوم
ی این یک مطلب، علم و معلوم، تا برسم که عالم. امفهمیدهمن هنوز ن. گویم عالم و من معلوممی  . نخواهد شد

. کند که مراقبه جدی و واالستمی آنگاه استاد انسان را وارد مرحله جدیدی از مراقبه. غیر از معنای ذهنی است
ت این طور نیس البته. " َیحَفُظ ِعلمی َو َنَظری ِاَلیه ": فرمایدمی که این را هم قرآن فرمود و این حدیث هم          
خیلی شیرین  بلکه با اینکه. دیگر شیطان رفت و راحت شدم، که دوام داشته باشد که هر وقت که به این رسید

، اما چون در این نظام بشری است، شودمی است و مست کننده و همه لذتهای بهشتی در یک لحظه حاصل
 یک. متفاوت استها اسلحه، در میدان جنگ. خاصی داردهای شیطان اسلحه، برای آن زمان و آن مراقبه هم
آن را ، ایکنند و با فشار دکمهمی برای پادگان با بمب و موشک عمل. زنندنمی پادگان را که با تک تیرانداز

 . کنندمی زیر و رو
دستشان ز رسیدند و اها فلذا بزرگانی که به این لحظه. استفاده کندای داند برای هر زمان از چه اسلحهمی شیطان

ل پس وقتی ما ]شعر[ برخی بزرگان مث؟! و چه درد و غم و دلشکستگی دارند؟! چه سوز و گدازی دارند، رفته
خیال و شعر پردازی . دهدمی حقیقتی را نشان، این سوز و گداز، خوانیممی جناب حافظ رضوان الله علیه را
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ظه یک لح؟ چه سوز و گدازی دارد، رودیک لحظه چشم باز کند و بعد دوباره ب، یک کور مادر زاد. نیست
 . آمد و رفت

 ،همه وجود من علم خداست. " َیحَفُظ " یعنی نگهدارد این حالت را: فرمایدمی. فرمایند باید مراقبه باشدمی فلذا
 . نگذارد از دستش برود. این حقیقت را نگه دارد

تدائی ر راحت شدیم[ مثل یک بچه دوم اببرسیم دیگها ]این نوع فکر کردن که خیال کنیم اگر به این لحظه
دانشگاه رفته ؛ " خوشا به حال داداش من: گویدمی اطالعیبی و این در اثراند است که برای او مشق زیاد داده

در حالی که اینطور نیست کسی که وارد دانشگاه شده وارد مرحله تحقیق شده و تازه . و دیگر مشق ندارد "
می خدا ما را معصوم ![ " آقا: گویدمی ]فرد. و تازه کارهای او جدی شده است کندمی معنای مشق را درک

. الکی که امام نیست. خوانمنمی من هنوز دو رکعت نماز را؟! مگر به این راحتی است. "!کرد می کرد یا پیغمبر
حتی وقتی . یمم هستتسلیم این نظا، پس تا ما در عالم بشری هستیم. بسیار سنگین داردای در حد خودش مراقبه

تازه مراقبه  .اینطور نیست که شیطان دسترسی ندارد و بگوید دیگر راحت شدم، که عالم به مقام مخِلص رسید
 اگر. شود نه اینکه کتابها را کنار بگذاردتر میبچه وقتی به دانشگاه رفت کارش سنگین. شده استتر جدی

سوره  110 شر  ِمثُلُکم " )آیهاین آیه " َانا بَ . بدون تنبیه بیشتر مراقبه دارد االن، دادمی آن زمان با تنبیه کارها را انجام
" َو َیحَفُظ ِعلمی َو َنَظری . فرمایدمی کهف ( که در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است مطلبی جدی را
 . ِاَلیه " یعنی مراقبت کند اینکه ]من علم به او دارم و در محضر من است [

ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأن  الّلَه ِبُکل  َش : فرمایدمی 231سوره بقره آیه  در دهد که می " قسمت دوم آیه نشان  م  یٍء َعلِ ْی "َوات 
وقتی صفات  یعنی انسان. نه به این معنا که از خدا بترس بلکه این معنائی است که عرض شد. معنا باالتر است

" خدا را نگه دار " سعی کن : شود[می کند یعنی ]ترجمهمی خود خدا را پیداخدا را متوجه شد قابلیت درک 
 ... معلوم نیست کی برگردد؛ رفت، اگر از دستت برود. توجه خود را نگه دار

، ه همههمه یکی بشود و بفهمم ک... ریاضت بکشم تا برسم به اینکه دیدن و قدرت وای پس باید تا مرحله
 خود شنیدن و دیدن، قبل از آن. اما نه جمع دو تا نخود و لوبیا در یک پیاله. ن " جمعندهمه در این     " م. منم

 ا این کثراتاینج، من شود، تا برسم به اینکه همه. تا اینکه فهمیدم اینها منم و من اینها هستم. کردممی را توجه
شویم تا می صفات رب را متوجهاول ، آنگاه در مورد رب. خوِد من: ماندمی رود و همه اینها یک حقیقتمی

ُه َأَحد  . برسیم به آن اسمی که همه آنها این اسم است ُقوْا الّلَه " پس "َوات  . آنجا دیگر هیچ صفتی نیست. "  " الل 
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مراقبه شما و مشق شب . گذارد آن را نگه داریدنمی شیطان. آن را نگه دارید، یعنی اگر رسیدید به این معنا
 . ن را نگه داریدشما این است که آ

بینیم که من معلوم نیستم به آن معنا که خدا عالم است همانطور که این کتاب هم معلوم نیست می چطور که
پس " َواْعَلُموْا َأن  . شودمی ]اما[ آنوقت حضور علم و قدرت خدا در کل اشیاء دیده. که خدا عالم آن است

 . و عالمی هست و علمی، یئی هست به عنوان معلوم" نه اینکه ش م  یٍء َعلِ ْی الّلَه ِبُکل  َش 
شود با این نور در زندگی و رابطه او با هستی می وارد، کندمی اینجاست که سالک که در میدان نوری حرکت

َك ِبُذُنوِب می در آیه دیگر، خوب وقتی اینطور شد. که مرحله دیگری است از این مراحل فرماید "َوَکَفی ِبَرب 
 ( 17" )اسراء   ًرایا َبِص رَ یَخبِ ِعَباِدِه 

ش گناه آنگاه اینکه به رب. کافی است که این معنا حل شود که خدا برای او بصیر و خبیر است به این معنا
ار ")بح. " قال ِاحِفِظ اللَه َیحَفُظَک ِاحِفِظ اللَه َتِجدُه َاماَمَک : فرمایدمی یا در حدیث ابی ذر. شودمی حل، نکند

 (88ص – 74ج
ور منظ. نه معانی ابتدائی. فرماید که خدا را حفظ کن که خدا تو را حفظ کندمی ضرت  به جناب ابوذرح

مثال یکبار . این عنایتی است از طرف خدا به بنده. کندمی اگر نگه دارد خدا او را حفظ. همان مراقبه است
م یکبار ه. پول را ببر بده به فالنیگوید این می فرستد وای میاست که یک نفر ) دارای مقام بزرگ ( واسطه

مقام او را  مخصوصا اینکه. شیرینی این غیرقابل قیاس است. خودش آن کار را بکند، هست که آن مقام بزرگ
ر یحفظک نه به این معنا است که بگوئیم خوب اگ. بشناسد و بداند که او به من چنین عنایت مستقیم دارد

بلکه منظور همان . بریدندنمی السالم شهید شد خوب شمشیرها او را پس چرا امام حسین علیه، کردمی حفظ
 : فرمایدمی. مراقبه است

 ِظ اللَه َتِجدُه َاماَمَک "ِظ اللَه َیحَفُظَک ِاحَف "ِاحفَ 
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 جلسه هشتم

 میبسم الله الرحمن الرح
 . فرماید " قرة عین "می. " و َیکوُن ]َتکوُن[ ُقّرُة َعیِنِه الجُوَع ": فرمایدمی در ادامه توضیح مطلب

. شود و حالت خاصی داردمی کسی از شدت خوشحالی چشمانش بازاید دیده، فرمایندمی در مورد قرة عین
شود گرسنگی می معلوم. بیانگر فوق العادگی مطلب است، فرمایدمی خداوند متعال وقتی گرسنگی را قرة عین

. زندمی آن توهم غلط را از گرسنگی کنار، با این واژه حضرت ]احدیت[، که ما از آن تصور ناگواری داریم
، آن را با این لفظ دقیق قرة عین، شودمی آن تعریف که داریم که موجب ضعف و ناتوانی و رنج و عذاب انسان

جوع نه تنها یک عامل رنج نیست بلکه ، و با این بیان. گشایدمی زند و برای ما دید جدیدی از جوعمی کنار
 .پس در اینجا ما باید توجه کنیم که معنای صحیح جوع را متوجه شویم. ط و شادابی فوق العاده استعامل نشا

جوع آن نیست که انسان طوری غذا نخورد که ضعف به وجود آید که در نتیجۀ آن انسان دچار ضعف اعصاب 
 یست که اهل ریاضتجوع آن ن. شود و این موجب تخیل شود و همان آثار پرخوری را به دنبال داشته باشد

بندد و هیچ می بله انسانی که در و پنجره را. خورندمی دهند و مثال در طول یک روز یک باداممی باطل انجام
شاید دو روز ، نشیندمی پردازد و فقط با تمرکز و ریاضتنمی کند و به هیچ یک از وظایف دیگرشنمی حرکتی

اما کسی که وظایف زندگی خانواده را . کندنمی نرژی مصرفا، این. مشکلی ندارد، یکبار هم بادام بخورد
  .فرمایند روزه مستحبی نیز باید با اعتدال باشدمی حتی. به انرژی نیاز دارد، پردازدمی دارد و به دیگر وظایفش

حالتی در انسان است که با تصاعد گازهائی در معده همراه است که اگر در این حالت حتی ، پس گرسنگی
حتما این را امتحان . رودمی این حالت از بین، بعد از حدود یک ربع یا بیست دقیقه، مه هم بخوریمچند لق

نشینید و هنوز چند می سر سفره. ایدمثال حالتی را در نظر بگیرید که به گرسنگی شدیدی دچار شده. ایدکرده
بعد از حدود بیست دقیقه که برمی . ویدشمی آید و از سر سفره بلند         می که کاری پیشاید لقمه خورده

. کنیممی کنیم که به معده هیچ ندهیم و نه آن را پرمی پس نه این کار را. بینید که اشتها از بین رفتمی گردید
حال بعد از پر شدن این مقدار معده ) در حدود یک سوم غذای عادی ( بقیه این گرسنگی را باید با این مبارزه 

پس الزم نیست نه آن . رسدمی کم کم به حالت اعتدال، ا این عادت بد نفس مبارزه کنیماگر مدتی ب. کرد
نه معده را آن قدر پرکنیم که آن حالتی را که به طور طبیعی بعد . انحراف آنچنانی را انجام دهیم و نه اینچنینی

 . ئی را بر خود تحمیل کنیمغذابی با زور از بین ببریم یعنی با اشباع معده و نه، رفتمی از مدتی از بین
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حضرت امام صادق علیه : استفاده کنیم، فرمایدمی پس تعریفی که آیت الله سعادت پرور با استفاده از احادیث
ِه َعز  َو لّ " َاقَرُب ما َیکُوُن الَعبُد ِمَن الّلِه َجل  َو َعز  ِاذا َخف  َبطُنُه َو َابَغُض ما َیکُوُن الَعبُد ِاَلی ال: فرمایدمی السالم

 ( 4ح  – 269ص  6ج  –)کافی . َجل  ِاذا امَتاَل َبطُنُه "
بقیه را اگر  ،یعنی آن مقدار نیاز را که دارد. بلکه باید سبک باشد. هیچ چیز ندهیم، پس نفرمود که به بطن 

، دباش و اگر مرتب در این حالت. دنبال آن به شدت احساس نشاط و آرامش و لذت خواهد کرد، مبارزه کرد
  .در نورانیت باطن و عشق و عالقه به عبادت و ]تنظیم[ خواب و در خیلی چیزها بسیار موثر خواهد بود

ص  – 63ج  –) بحار . نُوُر الِحکَمِة الجُوُع َو الَتباُعُد ِمَن الّلِه الَشَبُع : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
 (7ح  – 331

می و تعریف محدودۀ آن را هم. نور حکمت اصال گرسنگی است: فرمایدیم حضرت، بازهم در این روایت
  .نفرمود نخور که ضعف بیاید. پس فرمود شکم پر نباشد. پر بودن شکم است، و دوری از خدا: فرماید

کِلِه َو َاقَرُب اَ ِان  الَبَدَن ]َالَبطَن[ َلَیطغی ِمن  !یا ابا محمد: ]عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السالم قال قال لی
 " .ا امَتاَل َبطُنهُ ما َیکُوُن َالَعبُد ِمَن اللِه َجل  َو َعز  ِاذا َخف  َبطُنُه َو َابَغُض ما َیکُوُن الَعبُد ِاَلی اللِه َعز  َو َجل  ِاذ

آن ، کترین بنده به خدافرماید ( و نزدیمی کند در برابر خدا )با دو تاکید ِان  و الم تاکیدمی البته بدن البته طغیان
م جوع را پس اینجا ه. زمانی است که بطنش پر باشد، آنترین زمان است که بطن او گرسنه باشد و مبغوض

 . آن زمانی که بطن پر باشد؟ بیان فرمود که چه زمانی مبغوض است
ده رار شمختصر توضیحی است که در مورد جوع که آن قدر مهم است که کرارًا در حدیث معراج تک، خوب
شود که اواًل تا سیری می پس معنا این. ) هم جوع و هم َصمت ( اگر بتوانیم این معنا را انجام دهیم. است

 ]جوع ما با جوع آن که ریاضت غیر شرعی. الشخوری نکنیم. نخوریم و ثانیًا هر زمان و هر چیزی نخوریم
 و اگر مثال دو ساعت. م و خوب بجویمکشد تفاوت دارد [ جوع ما این است که صبحانه را قوی بخوریمی

چون  .به جای آن کشمش یا یک مشت سنجد  بخوریم. نخوریم... نان و، قبل از ناهار گرسنگی غلبه کرد
اگر  .و البته راس اینها این است که لقمه حالل بخوریم. مثال بعد از دو ساعت قرار است چلوکباب بخوریم

بلکه حتی اگر الزم شود که چند روز هیچی نخوریم ، در یک روز بخوریم الزم باشد که نه تنها خرما و یا بادام
تحضر این را که حتما برادران مس. اینکه البته ارزش فوق العاده دارد، تا لقمه حالل بخوریم و لقمه حرام نخوریم

 . هستند
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 ت و فرد دارد خود رااین سّم اس. توانم بخورم شام را سنگین بخورم و ذخیره انرژی کنمنمی نه اینکه صبحانه
. در این قره عین است، فرماید اگر جوع]به همان شکلی که توضیح داده شد [ باشدمی حال. کندمی مسموم

... .طغیان خیال و غضب و، بدبینی، کینه: بدن در طغیان است. کیف و لذت و نشاط خاصی در آن است
ذت همه ل.... و، خواب، در عبادت، عایت کنداگر ر . برمی گردد به پرخوریاش یک عامل اصلیها تمام این

 . خاصی خواهد دید
کند می ایجاد سموماتی، کند بلکه در اثر سوخت و سازمی فقط هضم معده نیست که بگوئیم معده من هضم

شود که می شود و باعث خیاالتمی یابد و در نتیجه از آغاز به نفس منتقلمی به مخ انسان انتقالها که این
ه بدون اینک. ایجاد طغیان کرد، اما آثار پرخوری در بدن. بله این معده هضم کرد. باشدمی گناهان سرمنشاء

 . انسان بداند
ی بدن یک جوان وقت. این ]مقدار اشتها[ اشتباه است. البته اگر من کم اشتها هستم باید به طبیب مراجعه کنم

ن اشتباه ای، یر شدن دست بکشم[ نصف آن را بخورمتواند بخورد و من هم ]برای اینکه قبل از سمی یک پیاله
شوم این اشتها کاذب نمی خورم سیرمی برعکس هم همینطور اگر هر چه. باید به طبیب مراجعه کرد. است

 . است و باید به طبیب مراجعه کنم
 . َو ما َوِرثُوا ِمنها)صلی الله علیه و آله و سلم( َلو ُذقَت َحالَوَة الجُوِع َو الَصمِت َوالَخلَوِة  !یا احمد

معلوم است مطلب در چه حدی . فرماید آن هم در آن خلوت انسمی استاد اخالق به سالک در راه الی الله
 .سکوت هم عرض کردیم که نه اینکه ساکت باشیم. چشیدی حالوت جوع و سکوت رامیکاش ای . است

اگر . نه صرفا ساکت بودن. شودمی سکوت ایجادآن ، بلکه سکوتی که همراه با تفکر باشد یعنی از جذبه تفکر
شود و می و آثار جوع در وجودش باز. یابد که داشته باشدمی این صمت هم انسان توفیق، آن گرسنگی باشد

 ؟ !فرمایدمی چه لذت چشیدنی است که به بنده خود تشویق
ر حکمت د. یعنی ثمره آن حکمت است .قاَل الِحکَمةُ ؟ ما میراُث الجُوِع : قال )صلی الله علیه و آله و سلم(

 30در هر هفته . امجلد فالن را خوانده 30و ام صد و پنجاه جلد کتاب فالن فلسفی را خوانده. بله؟ کجاست
 . اینها میراث جوع و صمت است. اینجاست !نه؟ حکمت کجاست. کنممی جلسه هم تدریس

ُة الَمئُوَنِة َبیَن الناِس . دشو می یعنی به مراقبه حفظ قلب موفق: َو ِحفُظ الَقلِب  ِب ِاَلی  َو الُحزُن الداِئُم َو ِخف  َو الَتَقرُّ
 . َو َقوُل الَحق  َو الُیبالی عاَش ِبُیسٍر َام ِبُعسرِ 
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 جلسه نهم

 میبسم الله الرحمن الرح
در  هعرض شد که جایگاه جوع و َصمت در مسائل سیر و سلوک جایگاهی موثر و آنچنان پراهمیتی است ک

تا جائی که در همان حدیث معراج به لحاظ جایگاهی که در سیر و سلوک ، احادیث مکرر بدان تاکید شده
دهد و می و جالب    است که جوع و َصمت هم میوه و ثمره سلوک را نشان. چند بار تکرار شده است، دارد

 . کندمی هم آن را قوی
است و تر نتیجۀ آن این است که در جوع و َصمت موفق، شودتر میانسان قوی، یعنی هرچه در سیر و سلوک

 . کندمی برعکس هرچه جوع و صمت در انسان بیشتر باشد او را در راه سیر و سلوک بیشتر کمک
. گیریممی مثال شاهراه کنترل ورود و خروج به یک شهر را در نظر. شودتر قضیه روشن، شاید با یک مثال

کند و خروج که همان معادن و ضروریات است نیز باید می تی شهر را تضمینسالم، کنترل ورود به این شهر
 . کنترل شود

ورود  ]در این مثال نقش، به تناسبی در روح انسان تاثیر منفی دارد، خوردن و لقمه انسان که اگر حرام باشد
هرچه کنترل  . دکاالی مضر و خطرناک به شهر را دارد[ و به همان اندازه زندگی شهر را مختل خواهد کر 

نورانی  ،انرژئی که در تمام ذرات بدن است، اگر لقمه حالل باشد. تاثیر مستقیم بر زندگی دارد، باشدتر قوی
 ،چون از جنس نجاست است، و اگر حرام باشد، هااندیشه است و اثر وضعی دارد در گوش و زبان و فکر و

 ،طور که اگر مثال جاسوسی از ورودی شهر کنترل نشودهمان . آن اثر وضعی را دارد  از ذرات و جنس خود این
 . کندمی کل امورات شهر را مختل

یم چشم دریافت. همان زبان است، مهمترین شاهراه صدور. همینطور صادرات انسان هم باید کنترل شود
عوامل نه تنها ]عکس العمل به[ . کندمی همینطور گوش دریافت. کندمی مفاهیم را صادر، کند اما زبان

اهمیت ، فلذا این دو نکته. از زبان است، بلکه حتی آن دریافتهای درونی هم اگر بخواهد صادر شود، بیرونی
بدهد  امروز خداوند توفیق. مسالۀ جوع که جلسه قبل به عرض رسید. در دستورات سلوکی داردای فوق العاده

احساس خواهیم . کندمی روح لطافت پیدا ،اگر ما خود دقت کنیم. در مورد َصمت از روایات استفاده کنیم
 . رسدمی به سرعت به ظهور، کرد آنقدر سریع و حساس است که با کوچکترین حاالت درونی

و زبان  به سرعت زبان نیست، آن را به بیرون انتقال دهد، تا بخواهد با اعضاء. مثال کسی دچار خشم شده است
ممکن است موانعی پیش بیاید و نتواند انجام ، وسیله اعضاء تا ِاعمال آن خشم به. کار خودش را کرده است
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ان در کمتر از این زب، تا خشم بخواهد بیاید. اینطور نیست، اما زبان. دهد تا اینکه خشم را به بیرون ابراز کند
ب این جنس نامرغو ، شدمی یعنی این خشم را که نباید صادر. ریزدمی درون را بیرون، با گویائی تمام، ثانیه

چون  .ناقص هم هست، بلکه در عین حال، و نه تنها مثال دست به گویائی زبان نیست. مضر را صادر کرد
، انپس زب. اما زبان تمام ابعاد درون انسان را بیانگراست. یابدمی قسمتی از ابعاد درون انسان از طریق آن انتقال

و هم با ابعاد گسترده تری از درون انسان در  تراز سایر اعضاء است و هم سریع السیرتر هم گویاتر و روشن
. باال رفتهاش روحش خیلی بزرگ شده و خیلی اراده، فلذا اگر کسی توانست زبان را کنترل کند. ارتباط است

 . فلذا صمت یکی از اصول راه سیر و سلوک است. چون کنترلش بسیار سخت است
یم امام علی علیه السالم؟ معنای دقیقتری دارد ساکت شدن است یا، در تعریف صمت باید دید آیا منظور

بِل َو َثَمَرُة الَعقِل : فرماید مُت آَیُة الن  " صمت نشانه تیزهوشی و نجابت و بزرگواری انسان است و میوه . " َالص 
 ،تا به مرحله میوه دادن نرسد. بعد از میوه دهی است، دانیم که ارزشگذاری برای درختمی . عقل است

شود که چه بوده و به همان اندازه به می مشخص... مزه و لذت و عطر و، پس از میوه    دادن. ندارد اعتباری
این به  ،اگر بخواهیم نوع و کیفیت عقلمان را بدانیم که در چه وضعیتی است. گذاریممی ارزش، این درخت

عقل است که طوری تراوشات ، این   سکوت. گویندنمی پس هر ساکت شدنی را صمت. صمت مربوط است
، این سکوت، در غیر این صورت. کندمی ُبَرد و توجهش را قطعمی در خود فرو رفته که انسان را از بیرون

 . این بیکاری است و بلکه درماندگی است. صمت نیست
مَت َو َانُتم: فرمایدمی امام صادق علیه السالم موَن الص  موَن الَکالم َ کا " ِان  َمن کاَن َقبَلُکم کانوا َیَتَعل  َن َیَتَعل 

مَت َقبَل ذِلَک ِبَعشِر ِسنیَن َفِان کان ُیحِسُنُه َو َیصِبُرَعَلیِه َتعَ  ُم الص  َد َیَتَعل  َعبُّ َد َو ِااّل قاَل ما َاَنا ِلما ب  َاَحُدُهم ِاذا َاراَد الت 
 (17ص  9" )مستدرک ج . َاروُم ِبَاهٍل 

می گیرید و یکی از آنها کهمی صمت بودند ولی شما آمدید سخنوری یادآنها دنبال آموزش ، قبل از شماها
پس از آن . کشیدمی ده سال طول. دیدمی رفت آموزش صمتمی اول، خواست قدم به وادی عبادت بگذارد

 . گفت من هنوز اهل این راه نیستممی شد و االمی وارد وادی عبادت، تواند صمت داشته باشدمی دیدمی اگر
الاقل جمله . کندمی کند که درون را اظهارمی بینی با یک لحنی صحبتمی. همه بیخودی است، بقیه چون

 . ریزدمی درون را، با همان لحن، هم نباشد
یطاِن َو َعوُن َلَک َعلی : فرمایدمی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ُه َمطَرَدُة ِللش  مِت َفِان  " َعَلیَک ِبطوِل الص 

 (279ص 68)بحار ج. َامِر دیِنَک 
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بر تو الزم است اینکه به طول صمت ]پردازی[ )اصال در صمت ملکه داشته باشید و ادامه دهید( پس البته آن 
 . نیزه برای شیطان است و یک یار و کمک کار است برای تو در امر دینت

مُت روَضُة الِفکر)غررالح: فرمایدمی امام علی علیه السالم  (215کم ص" َالص 
، فکر این. آن زیباترین قسمت باغ را روضه گویند. یک محل وسیعی است، یک باغ خوب: معنای روضه

مَت : فرمایدمی باز حضرت. آن صمت است، زیباترین مرکز محل صحنه فکر. صمت استاش روضه " َالِزِم الص 
 . مالزم صمت باش تا فکرت روشنی پیدا کند َیسَتِنر ِفکُرَک 

ُه ُیلقِی الِحکَمةَ : فرمایدمی صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا زمانی  ." ِاذا َرَایُتُم المُوِمَن َصموتًا َفادنُوا ِمنُه َفِان 
 . کندمی چون در آن زمان به تو حکمت القاء، به او نزدیک شو، که مومنی را دیدی در صمت است
 او امواجی صادر، فرماید نه خیرمی حضرت. ته استساکت نشس، مومن؟! علم ِکی به این چیزها خواهد رسید

 . آن حکمت است، کند که اگر بتوانی آن را بگیریمی
توانند آن نمی کنند که نامحرمانمی امواجی را به هم صادر. کنندمی بزرگان با صمتشان حقایق را به هم صادر

ید استعداد گیرندگی باشد و هم آن مومن که هم در ما با؟ توانند آن را بگیرندمی چه گیرنده هائی. را بگیرند
 . کندمی همه آنها را با صمت صادر، کندمی آن را صادر
صمت معنای . حالی استبی کاری و وقت کشی وبی توجه وبی شود صمت غیر از سکوتمی پس معلوم

می ور غیر عقل بریدهطوری که توجهش از ام. کندمی بسیار باالئی دارد و در واقع انسان در عقل و تفکر شنا
 . شود

 کند چون تمام امواِج حیوانی انسان اینجا تحت کنترل قرارمی تمام زندگیش را در چنین فضائی تنظیم، انسان
تا دست و پا را تکان بدهم و آثار این خشم را از طریق دست و پا به ، اممثال من وقتی خشمگین شده. گیردمی

 ،و کنترل زبان به طوری که بتواند از نشان دادن آثار خشم جلوگیری کند .زبان کارش را کرده، ظهور برسانم
نفس  ،یا مثال چیز شگفت انگیزی را دیدم و از شدت شگفتی. لحظه صمت است، آن لحظه. این صمت است

 . صمت است، کنترل این. ربطی را نشان دادبی معنا وبی غلیان کرد و انعکاس
همه از کلوخ بود و تازه داشت ، مرندهای گفت که در آن زمان که خانهمی دوستی، در مورد آیت الله مرندی

از جدید . شدمی شد که در آنجا ساختمانی با سبک جدید ساختهمی ایشان از مسیری داشت رد، شدمی آجر
شب که وقت .... پرسند این ساختمان مال کیست ومی شوند ومی ایشان شگفت زده، بودن آن ساختمان
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من این حرف را برای چه ؟! گویند خوب که چیمی رسند با خود  می وقتی به این عمل، رسدمی رامحاسبه ف
 ؟ !چه فایده داشت؟ گفتم

ربط بی رسد به اینکه آیا این کار من باالخره فایده داشت یامی شود کهمی انسان وقتی روحش آنقدر لطیف
چیزی  اولین. اگر کنترل کرد ]این صمت است[، تهولو هیجان زده شده و در آن حالت روحی قرار گرف؟ است

  .کنترل شده است، اگر آن را کنترل کرد. زبان است، آوردمی و درون را به بیرون، دهدمی که انفعال را نشان
بروز  عقده ترکید اما نگذاشتم، پیش آمدای صحنه، داشتمای از یکی عقده. در کل مسائل قابل تعمیم است

من هم هوس کردم و . کردمی علمی بود و هر کس از یک بابی صحبتای ت یا[ جلسه]این صمت اس. کند
آیا اینجا  ؟آخر چه فایده داشت. گفتم این را هم من بگویم. کسی اشاره نکرد، دیدم به فالن قسمت بحث

، ترل کردناما نه فورا  ک. واقعا آیا گفتن این مطلب برای من وظیفه بود یا نه احساسات بود؟! کالس درس است
دی از هر چیز غیراستاندار ، اگر کنترل شد. پس این زبان به همه ابعاد روح انسان ارتباط دارد. این شد صمت

ودن مثال کسی از روی خجالتی ب. نه اینکه ساکت باشم و شیطان القاء کند که من صامتم. آیدنمی آن بیرون
 . اینها صمت نیست. تواند حرف بزندنمی یا از ترس

مت " )بحار ج: فرمایدمی اظم علیه السالمامام ک ر الص  َفکُّ ر َو َدلیُل الت  َفکُّ  (136ص 1" َدلیُل العاِقُل الت 
ن فکرش بدون هیجا، اگر صمت داشته باشد. راهنمای عاقل تفکر است و صمت هم راهنمای تفکر است

 . مختل خواهد شد، آثارش را نشان خواهد داد و گرنه اینها همه، کارش را خواهد کرد و عقل
مِت الُمضَطِلُع ]للُمضَطِلِع[ ِبااِلجاَبِة َو ِااّل َفالَعیُّ ِبِه َاولی: فرمایدمی امام علی علیه السالم ما َیسَتِحقُّ ِاسُم الص   ." ِانُّ

 ( 4225ح  215)غررالحکم ص 
توانائی ، خصت که شآن اس، البته اینکه برای صمت استحقاق این باشد که صمت بگوئیم. فرمایدمی چه زیبا

دهد ولی با همه می اگر بخواهد جوابی دندان شکن. کشدنمی خجالت، ترسدنمی جواب دادن داشته باشد 
مت این ص، از ترس سکوت کند. درمانده بگوئیم سزاوارتر است، کند( و اال برای این آقامی سکوت، اینها

 . هستها ظرافت این، به این نکته توجه دارند بزرگان، پس اینکه در مسائل تربیتی. درماندگی است، نیست
چون ممکن است انسان خودش صفت حمیده را به جای رذیله . شودمی در اینجا است که کار استاد مشخص

 دی از محضرشانپس از بهره من، بعضی از دوستان را که به محضر اساتید معرفی کرده بودیم. بگیرد یا برعکس
در مورد آقای ها مثال بعضی. کندمی روی آدم را باز؛ کندمی شوخی !اد   نیستآخه فالنی که است: گفتندمی
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 این آقای رجالی کارهای ضد و نقیض: گفتندمی اما آن دوستانی که استقامت داشتند. گفتندمی رجالی اینطور
 . گوید ساکتمی، خواهم حرف بزنممی من، کند وبعد در یک شرایطی دیگرمی خودش شوخی. کندمی
یوار کلنگی روی این د . باید کاری کند استاد که این حالت ابتدا از بین برود، تا زمانی که من خمودی دارم !بله

کند تا آن قدر می ریزد و خرابمی همه اینها را، معمار خوب. ریزدمی همه، اگر دیوار سه طبقه را بگذاریم
اینها . اینها سکوت و صمت نیست. چیندمی راها هطبق، دهد که به سفتی زمین برسد و آنگاه روی آنمی ادامه

 . را درماندگی بگوئیم سزاوارتر است
 . دهندمی فلذا اساتید دستوراتشان ضد و نقیض نیست بلکه به تناسب حاالتمان دستور

مِت : فرمایدمی امام علی علیه السالم ( آن 4038ح 209" )غررالحکم ص. " َالُقوُل ِبالَحق  َخیر  ِمُن الَعی  و الص 
صمت نیست  آن معنای، اینجا سکوت الزم نیست )البته اینجا منظور از سکوت، وقتی که محل گفتن حق است

شود و می شود و به اندازه زدهمی این حرف حق زده، بلکه اگر صمت رعایت شود. که همیشه الزم است (
 ،پس همه کار. راهنمائی بگیریم، ع احادیثما باید از مجمو . شودمی اینکه در چه موقعیتی زده شود هم رعایت

یا اگر بنا  .امر به معروف و نهی از منکر باید بشود. زبان هم جائی که الزم است باید باز شود. سکوت نیست
 . همه باید در جایگاه خود رعایت شود، است شوخی و مزاحی شود

َتی سُو : فرمایدمی امام علی علیه السالم ٍء ُهما ااِلکثاُر َو ااِلبالُل َفااِلکثاُر َهَذر  َو ااِلقالُل ِعیٌّ َو " َالَکالُم َبیَن ُخل 
ن قرار دنداهای " کالم بین دو خصلِت بد قرار گرفته است )همانطور که خود این زبان هم بین نیزه. َحَصر  
نند( بین ن را له نکطوری با دقت حرکت دارد که هیچکدام آنها آها اما با چه مهارتی در البالی این نیزه. گرفته

حساب پس خواهد داد و چه اثراتی در روح انسان . بیهودگی است، اگر پر حرفی کند. پرحرفی و کم حرفی
  .پس باید زائد کالم کنترل شود که صمت تحقق پیدا کند. و کم گوئی هم درماندگی است. دارد بماند
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 جلسه دهم

 میبسم الله الرحمن الرح
( 200ص 1الحکمة " )ارشاد القلوب ج: قال؟ ما میراث الجوع !" یا رب: که فرمود درادامه بحث حدیث معراج

 .علمی که آنچنان محکم است که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد: توان گفت[ یعنیمی در باره حکمت 
ه رسیدن ب، پس علم به حقیقت چیزی. کندمی وقتی خواهد شد که انسان به حقیقت چیزی یقین پیدا، و آن

رق خصوصیاتی دارد که با آن علوم ذهنی و اکتسابی ف، آن حقیقتی است که شک در آن نیست و اینگونه علم
 . کنندیم خصوصیات آن را چگونه بیان، ببینیم معصومین علیهم السالم، حال با استفاده از روایات. هائی دارد

 (607ح 58" )غررالحکم ص. الِحکَمةُ  ِمن َخزاِئِن الَغیِب ُتظَهُر : فرمایدمی امام علی علیه السالم
کند یعنی در درون می این است که از خزینۀ غیبی الهی در انسان ظهور پیدا، حکمتهای یکی از خاصیت

اما این  .فرد باید زحمت بکشد و تمرین کند تا به آن برسد، که در علوم ذهنی اکتسابی این طور نیست. انسان
 . کندمی د که بر قلب هائی ظهورریشه در خزینه غیب الهی دار ، علم

 ." کاَد الَحکیُم َان َیکُوَن َنبّیاً : فرمایدمی یا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
پس نزدیکترین کسانی . چون ختم نبوت شده؛ تواند باشدنمی پیامبر که. پیامبر باشد، نزدیک است که حکیم

 همانطور که خدا خودش در مورد جناب لقمان فرمود که. حکیم است، شبیه راه پیامبر است، که پس از پیامبر
 . ماما در علوم ذهنی چنین توصیفی نداری. ما به او حکمت دادیم ]لقمان[ نزدیک است در ردیف پیامبران باشد

 59" )غررالحکم ص ." َالِحکَمُة َشَجَرة  َتنُبُت فی الَقلِب َو َتثُمُر َعَلی الِلساِن : فرمایدمی امام علی علیه السالم
 (617ح

. پس ریشه در قلب است و میوه در زبان. در زبان استاش روید و میوهمی حکمت درختی است که در قلب
" . " َمن َعَرَف الِحَکَم َلم َیصِبر َعَلی ااِلزدیاِد ِمنها: فرمایدمی موال علی علیه السالم، در یک جای دیگر

می صبریبی بر آن، اینکه این حکمت زیاد شود، حکمت را فهمید( کسی که لذِت 319ص 1ج –)کنزالفوائد 
 ؟! کندمی صبریبی فهمد که در زیادی آنمی چه لذتی. کند که  حکمت زیادی به او برسد

هَوَة ُتکَمُل َلَک الِحکَمةَ : فرمایدمی در روایت دیگر ( بر شهوت 6944ح 304" )غررالحکم ص. " ِاغَلِب الش 
 . رای تو کامل شودغلبه کن تا حکمت ب

هر چه که انسان اشتهایش از حد . منظور جنس شهوت است. به طور کلی منظور است، پس اینجا شهوت
آن وقت که دل خواست اراده را از انسان بگیرد و زیاده .... شهوت طعام و، شهوت کالم؛ اعتدال تجاوز کند
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شهوت را خداوند های فهمیم که زمینهمی پس حاال. اثرش تکامل حکمت است، اگر بر آن غلبه کند، بخواهد
ه از جلوی یک مغاز . مثال فرض کنید کسی هیچ اطالعی از ورزش ندارد؟ در انسان برای چه گذاشته است

می و به چه دردی؟! برای  چیست.... گوید این کیسه و این فنر ومی کند و با خودمی وسایل ورزشی عبور
فهمد که این در تقویت عضالت او اثر می ا به این وسایل نگاه کندت، اما کسی که اهل ورزش است؟! خورد
 . دارد

فرمود که آهوهای آن منطقه می شغلش جنگلبانی بود نقلها در دامنه کوهای یکی از دوستان که در منطقه
 به آن گفت ما از جائی یک ببر یا پلنگ آوردیممی. آنقدر شل و ول و تنبل بودند که اصال بدو و آهو را بگیر

. شود اینها را گرفتمی مگر. انداالن واقعا آهو شده. بعد از مدتی دیدیم انگار اینها همان آهوها نیستند. منطقه
این آهو  در تکامل، این پلنگ در این تضاد به این وضعیت. همین در نظام عالم هست. اندسریع و چابک شده

 ؟ !چقدر در رشد او تاثیر داشت؟ چقدر موثر بوده
گناه را در ما گذاشته و دشمن پلنگ خطرناکی را در کوه و بیابان وجود ما های اینکه خداوند زمینه پس

دا یک هدف مهمی در سّر آفرینش خ، از این دیدگاه، پس شهوت. این است که ما به تکامل برسیم، گذاشته
خواهم ]در برابر او مقاومت می هر چه، شیطان برایم وسوسه کند و من بگویم چه کنم، این نیست که من. دارد
 . گذاشتنمی شد که خدانمی اگر... توانم ونمی و. شودنمی [، کنم

ضخامت این سنگ ، این سنگ را بشکنای گوید با ضربهمی مثال یک مربی رزمی کار وقتی به شاگرد خود
دهد که این را ینم اما یک چوب کبریت نازک هم به او. باید طوری باشد که شاگرد بتواند آن را بشکند

مطمئن ، اما در آن لحظه. دهد که عضالتش درد بگیردمی سنگی را به او. شودنمی این که دیگر تربیت. بشکن
روی آن معنا با همه . خواهد دست او را بشکندنمیمربی مهربان که راستی . تواند آن را بشکندمی باشد که

نستعیذ بالله خدا این کار را ، کندمی بی ساده این کار راوقتی یک مر. ]شاگرد باید[ روی آن کار کند، اراده
سوسه کند پس اینکه شیطان و . خالف حکمت است، این کلمه؟! نکند و طوری باشد که نتوانیم آن را بشکنیم

 . شاید گناهش کمتر از آن خوِد گناه نباشد، این ناامیدی، توانمنمی وام که ]بگویم[ من اسیر شیطان شده
کند و یواش می شود و برای گناهان دیگر با جرات بیشتر اقداممی لذت دارد و جراتش بیشتر، تنپس این شکس

پس هر کسی در هر . خواهیم گفت، که در مورد حکمت؟ کند که من کیستممی یواش خودش را کشف
 . کندمی رشد، اگر آن را   بشکند، هر اشتهائی دارد، ایزمینه
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َم َاللُه َقلَبۀ َعَلی : فرمایدمی آله و سلم پیامبر اسالم صلی الله علیه و هَوِة[ َحر  " َمن َاَکَل َطعامًا َعلی شهوٍة ]ِللش 
َم اللُه َعلی َقلِبِه الِحکَمَة[ را  –نه حرام  –فرماید هر کسی طعام می ( 6) التحصین البن فهد ص . الَحکَمُة ]َحر 

  !مطلب را چه صریح بیان فرموده. کندمی حرامخداوند حکمت را بر قلب او ، اگر از روی شهوت بخورد
 (625ح 59" )غررالحکم ص . " ِبالِحکَمِة ُیکَشُف ِغطاُء الِعلم: فرمایدمی یا امام علی علیه السالم

یم غرور آن آدم را به چه حالت هائی، این علمی که ما داریم که گاهی با دوتا الفبایش. خیلی جالب است
، روداگر کنار بها اینها یک پرده هائی دارد که این پرده. صورتی از علم است در ذهن فرماید اینهامی، اندازد

 رداشتهب، " به وسیله حکمت. آن حکمت است، و لذتها و حقایق آن علم که کشف خواهد شدها آنگاه نکته
 . شود پرده علم "می

مُتُه الِحکَمةَ ِان  الَعبَد ِاذا جا !" یا احمد: فرمایدمی یا درهمین حدیث معراج " . َع َبطُنُه َو َحِفَظ ِلساَنُه َعل 
 (205ص 1)ارشادالقلوب ج
" البته بنده شکمش گرسنه باشد و حفظ کند زبانش : فرمایدمی در آن جلسه خصوصی معراج، خدا به حضرت

ًة َعَلیِه َو َو . آموزممی را من به او حکمت  ن لجاجتای، بااًل " اگر کافر باشد" " َفِان کاَن کاِفرا  َتکُوُن ِحکَمُتُه ُحج 
" َو ِان کاَن مُوِمَنًا . شودمی گذارد او از آن نور بگیرد و این حکمت برای او حجتی بر علیه خودش و وبالنمی

 " . َتکُوُن ِحکَمُتَه َلُه نُورًا َو ُبرهانًا َو ِشفاًء َو َرحَمةً 
خواص گوناگون از آن ، شودمی سطل آب ریخته ِجرم کوچکی است اما وقتی داخل، همانطور که مثال جوهر

همینطور وقتی جوهرۀ حکمت . شودمی عوض.... عطر آن و، مزه آن، شودمی رنگ آب عوض. کندمی بروز
شفاًء و ، برهاناً ، نوراً ؛ شودمی خواص گوناگونی از آن در او ایجاد. شودمی در او پخش، بر انسان وارد شد

این انقالب هائی که در فرهنگ دینی ما به تناسب . برهان آفرین است، نور است درونش، وقتی وارد شد. رحمةً 
  .خواهیم دید که به دست آن علمائی است که صاحب حکمت بودند، اگر بررسی کنیم، ایجاد شد، زمان

ممکن است اما . خیلی سخت است، خواند وقتی بیاید عرفانمی به همین جهت است که کسی که فلسفه
شود ولی خیلی می؛ خواهیم دوباره آن را پیوند بدهیممی مثل شاخه درختی که شکسته و. ستخیلی سخت ا

، وداگر بخواهد وارد فلسفه ش، کسی که از راه معرفت نفس به حکمت رسید، اما برعکس. خواهدمی مجاهده
 را آلتها د و همانکنمی البته اشتباهات فلسفه را اصالح، این فرد. شودمی خودش فلسفه آفرین و برهان ساز

 . کند برای انتقال مطالب به دیگران و خودش هم کوچکترین آلودگی از آن نخواهد داشتمی
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این ور و  ،با یک بارک الله گفتن. انسان را به مرض هائی بیندازد، شاید این علوم؛ شودمی فرماید شفاءمی یا
ف و آن این طر ، دو نفر ضعیفتر از خودش با یک بارک الله گفتِن . خوب این مریضی است. شودمی آن ور
  .دیگر شیاطین جنی و انسی نیست که او را فریب دهند، اما حکیم چون قلبش شفاء شده. شودمی طرف

تواند این معنا را در خودش حل کند که چطور امام حسین علیه السالم در نمی دنیا: فرماید رحمة شدهمی یا
کند و حتی در آن آخرین لحظات و بعد از آن همه جنایت دوباره می آن لحظات کربالء برای لشکر نصیحت

 ؟ !شودمی کجا چنین رحمتی. کرد که بلکه برگردندمی آنها را با تمام دلسوزی نصیحت
ر. دانستنمی داند آنچه را کهمی: َفَیعَلُم ما َلم َیُکن َیعَلم: فرمایدمی یا ُر ما َلم ُیَبص   را کهبیند آنچه می: َو ُیَبص 

ُرُه ُعیُوِب َنفِسهِ . دیدنمی ُل ما ُاَبص  ، اولین چیز. نه خیر؟ بینممی مثال من از پشت دیوار؟ بیندمی چه چیز را: َفَاو 
 مخصوصا آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه وقتی، فلذا بزرگان. بیندمی این است که عیبهای خودش را    

. شکندمی؛ کندمی انسان را آب، حکمت. شدند[می ت هستند ]ناراحتدید که بعضی دنبال کشف و کراممی
است مربا را به م؛ داخل شده است و همه چیز را به هم زده استای را در نظر بگیرید که در سفرهای مثال بچه

می ناراحتبرداری  خواهی او رامی و وقتی هم که.... نمک را به مربا و ماست را به غذا و، مخلوط کرده
گاهی یک شخص بزرگسال را ، اگر در آن لحظهای به چنین بچه. بیندنمی این هیچ عیبی در خودش. شود آ

، در عالم ملکوت. بینیمنمی شود[ ماهم تمام وجودمان عیب است ولی آن رامی ]شرمنده؟! کندمی چه، بدهیم
جالت خ، اما حکمت که به انسان رسید. سراپا عیبیم و توقع هم داریم. کنیممی بینند که چه کارهائیمی ما را
ُرُه ُعیُوَب َنفِسِه َحّتی َیشَتِغُل ِبها َعن ُعیُوِب َغیِرِه . شودمی زده ُل ما ُاَبص  می خود او را به، آنقدر این عیبها. َفَاو 

 در یک. ماست ریخته و متوجه هم نیستاش مثاًل کسی به یقه. گیرد که دیگر توجه به عیبهای دیگران ندارد
شکند و همه توجهش به این است که می ،بیندمی اما یک لحظه آن را. دهدمی مهمانی با غرور نشسته و ُپز هم

 مشغول، گیرد که اصال از عیبهای دیگرانمی خودش را به خودش، طوری این توجه. مردم چه دیدند و چه شد
 . شودمی

ُرُه َدقاِئَق الِعلِم   فرماید دقائق علم را برایش نشانمی اینجا. شودمی علم برایش بازهای آنجا فرمود پرده. َو ُاَبص 
 . دهیممی

هائی بینی یا این نکته؟ گرفتمی اینها را از کجا؟ از چه بودهایش بینیاین نکته، مثاًل شهید آیت الله مطهری
بوده  ]حکمت[ از آنجااش فکری ایجاد کرده است اگر توجه کنیم همههای که در طول تاریخ شیعه انقالب
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کرد از می و دقائق که از روایات در مورد امور اجتماعی استخراجها یا مثال امام خمینی این همه نکته. است
 . ]از همان حکمت[؟ کجا بود

 . " تا شیطان از هیچ راهی بر او داخل نشود. "َحّتی ال َیدخل َعَلیِه الَشیطاُن ِمن َموِضٍع 
کُوَن ِلَنفِسِه " َحّتی ال یَ . شیطان و نفس بینا سازمهای و فریبها " او را به حیله" َو ابصره حیل الشیطان و نفسه

 . َعَلیِه َسبیل" تا نفسش راهی برای غلبه بر او پیدا نکند
مطالب مفصلی است که همین مقدار از برکات صمت و جوع از فرمایشات معصومین علیهم ، در مورد حکمت

اْلِحْکَمَة  یؤتِ یُ  " : فرمایدمی کنیم که در مورد حکمتمی ن به این گفته قرآن اشارهدر پایا. السالم استفاده کردیم
ُر ِإال  ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب یَ ًرا َوَما یًرا َکثِ یْ َخ  َی ْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوتِ یُ َشاء َوَمن یَ َمن  ک  به هر کسی : فرمایدمی (269" )بقره  ذ 

این همه . گویدنمی خیر کثیر داده شده )توجه کنید که خدا هر چیزی را کثیر البته برایش، حکمت داده شود
شوند مگر صاحبان ُلب که مغز و مغز عقل است و شاید نمی فرماید( و متذکرمی را )دنیا را( قلیلها عظمت

 . همسایه قلب است
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 ازدهمیجلسه 

 میبسم الله الرحمن الرح
می قلبش حفظ، از آثار صمت و جوع این است که انسان. القلب "" و حفظ : دربحث حدیث معراج فرمودند

لذا . ماندمی محفوظها کند که غیر خدا را کنار بزند و توجه به خدا را نگه دارد و ]چنین قلبی[ از دگرگونی
ِه یُ " َوَمن : آورد کهمی شاهد، ]حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه[ در آیه ُه هْ یَ ْؤِمن ِبالل  ِد َقْلَبُه َوالل 

کند و خدا بر هر چیزی می خدا قلبش را هدایت، ( و هرکسی به خدا ایمان بیاورد11 –" )تغابن  م  یٍء َعلِ ْی ِبُکل  َش 
 . علیم است

اشعه در این  اگر این، ما اگر قلب را به کانون عدسی وجود انسان تشبیه کنیم که در ارتباط با اشعه خورشید
]همینطور[ وقتی دل انسان )کانون . رسدمی به باالترین اثر ظهور خود، در این تمرکز، ا   کندکانون تمرکز پید

آن اثر ، خواهد و با کوچکترین نوسانمی این اوال نگهداریش مجاهده، وجود( در شعاع نور الهی قرار گرفت
گیرد و می هدایت آن قراراین دل در ، ]و ثانیا[ اگر این کانون در این شعاع قرار گیرد. را نخواهد داشت

 [ : فرمایدمی ]در شاهد مثال بعدی. رودمی از بین، خودهای هوس
ذِ  ِک  ی" ُهَو ال  َع إِ یْزَداُدوا إِ یَ َن لِ یُقُلوِب اْلُمْؤِمنِ  یَنَة فِ یَأنَزَل الس   ( 4 –َماِنِهْم " )الفتح یَماًنا م 

ایمانی بعد  –فزونی بکند  –منین تا اینکه فزونی شود موهای " او آن کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب
و اینکه در . کند که مرتبا در حال زیاد شدن استمی در اینجا ایمان را به یک جریانی تشبیه. از ایمان را "

مثل این نیست که ]تصور کنیم واقعا ، باشد که در زیر آن نهرها جاری استمی قیامت هم باغ و بهشتی
ته دقیقی در سوره بقره به یک نک، قرآن کریم. است[ها فقط زندگی کردن در باغ و کنار نهربهشتی های نعمت
 . این آیه را بخوانیم تا ببینیم این ایمان و عمل صالح چه ارتباطی با بهشت  دارد. دهدمی توجه

ذِ  ِر ال  اٍت َتْجرِ ی" َوَبش  اِلَحاِت َأن  َلُهْم َجن  ْزقًا َقاُلوْا  ین آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الص  َما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ر  ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ُکل 
ذِ   (25 –" )بقره . ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهاً  یَهـَذا ال 

ری است ا" بشارت بده کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اینکه برای آنها جناتی است که ج
 " . از زیر آنها انهار

 .نظر ابتدائی عوامانه در آیه این است که مثال باغی پرپشت است با درختان زیاد که زیر آن نهرهائی جاری است
نکه ای. جنات از نظر لغوی هر چیزی است که پوشیده باشد. فرمایندمی اما بزرگان در این باره مطالب دقیقی را

می شیدهزمین طوری پو ، به این خاطر است که وقتی درختان پرپشت باشند درخت پرپشت را جنات گویند
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وگرنه اگر قرار باشد نعمت بهشتی همین درخت پرپشت باشد و انسان . شودنمی شود که از زیر درختان دیده
  !در آنجا در بین درختان گیر کند که این لذتی ندارد

نمی ل بشراصال عق. از عقل بشر پوشیده استها آن نعمتو لذات ها یعنی زیبائی. جنات یعنی پوشیده هستند
سمبل ، هربلکه جوی و ن. ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر " نه اینکه یعنی جویهائی باز شده ی" َتْجرِ . تواند آنها را متوجه شود

کند و مرتبا در حال زیاد شدن است و این لذت هائی می و این جوی که حرکت. حرکتی زالل؛ حرکت است
و اینجا هم مومنینی . کندمی در همین دنیا ایمان و عمل صالح است که در آنجا تجسم پیدا، بردمی که از آن

؛ این توجه به خدا جریانی است. کنندمی هستند که آن سطح اکمل را در یک سطح پائین ]در اینجا[ مشاهده
َما ُر . این شراب سمبل حرکت است. گوناگونهای شراب با مزه ْزقًا " هر وقتی به این " ُکل  ِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ر 

ذِ ، شود از ثمرات آنمی مومن در آنجا روزی داده گویند که ما اینها را در آن می ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل " ی" َقاُلوْا َهـَذا ال 
اینکه خیلی روشن ؟ و جویهای دنیوی استها آیا این میوه؟! این چه روزیی است !کردیممی عالم هم استفاده

ا هاوال به همه مومنین امکان آن داده نشده است که در این دنیا به همه آن میوه. است ]که چنین نیست[
آن میوه صادراتی یا فالن میوه گران قیمت اصال شاید در دنیا یکبار هم نصیب این مومن . دسترسی پیدا کنند

صالح  هایجوی ایمان و این نتیجه عمل، این. باطنی است این ثمره و مشاهده. این آن میوه نیست. نشده است
پس قلب . رسندمی همین جا به آن، اینجا مومنینی هستند که به آن بهشت که به آن خواهند رسید. هست

 . جایگاه چنین زندگی است
 : کنیممی در مورد قلب حدیثی را از امیرالمومنین علیه السالم مطرح و به آن اشاره

 ،" اعجب ما فی االنسان قلبه و له مواد من الحکمة و اضداد من خالفها: منین علیه السالم انه قالعن امیرالمو
تعجب آورترین چیز در انسان قلب اوست  این عضو )نه این عضو گوشتی( هم مواد حکمت در آن است و هم 

و ان هاج به اطمع . کندمی لیلشپس اگر امید به او برسد  طمع او را ذ ، فان سنخ له الرجاء اذله   الطمع. ضد او
شود به حرص  و می کند و انتهای آن منجرمی و همانکه گرفتار طمع شد  طمع او را تحریک، اهلکه الحرص

در فالن کار برایم مشکل گشا شد  یا فالن ، ) مثال به فالنی امید داشتم. حرص که به وجود آمد  هالک شد
و اگر ضد امید )یاس و نا امیدی( به ، و ان ملکه الیاس  قتله االسف. ( .حرف را زدم  کارم فالن طور راه افتاد

و همانکه غضب به ، و ان عرض له الغضب اشتد به الغیظ. کشدمی خودخوری و تاسف او را، او راه پیدا کرد
و همانکه زندگی به رضای او شد  ، و ان سعد بالرضاء نسی التحفظ. کندمی تند روی در غضب، او حاکم شد

و حاال که خوف ، و ان ناله الخوف شغله الحذر. رودمی کند و مواظبت و مراقبت کنارمی تحفظ را فراموش
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ته و ان اتسع له ااُلمن استبل. موجود ترسو و احتیاط کار عجیبی است. به او رسید  او را به حذر وامی گذارد
و حاال ، و ان جددت له النعمة اخذته العزه. دیابمی و هر وقت امنیت او را فرا گرفت  غره و فریب او را، الغره

و . کندیم که نعمت برایش پشت سرهم آمد  عزت و خودبرتربینی  و اینکه آدم موفقی است  او را زمین گیر
و ان . کشاندمی و هر وقت مصیبتی وارد شود  جزع و فزع او را به افتضاح، ان اصابته مصیبة فضحه الجزع

و اگر فقر و ، و ان عضته فاقة شغله البالء. کندمی و اگر مال به او رو آورد  طغیان، استفاد ماال اطغاه الغنی
ی او و اگر گرسنگ، و ان جهده الجوع قعد به الضعف. ناداری به او رو بیاورد  تمام زندگی  مشغول بالها است

 اگر در سیری شکم زیادهو ، و ان افرط فی الشبع کظته البطنة. کندمی را ناتوان کند  ضعف او را زمین گیر
اهی پس در مورد قلب  هر کوت، فکل تقصیر به مضر و کل افراط به مفسد. آوردمی روی کند  بطالت ]بطانت[

 ( 13ح –   52ص  – 67ج –")بحار . در آن  مضر است و هر چه افراط شود  فساد انگیز است
د طوری در قلب را هم بای، نون تمرکز یابدهمچون کانون عدسی که باید تمرکز دهیم تا اشعه دقیقا بر روی کا
 . مراقبه تنظیم کنیم که نوسان پیدا نکند که یا هالکت است یا مفسده

لکل ملک خزانة فاین  !" الهی: " ناجی داوود ربه فقال: فرمایدمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
سع من الکرسی و اطیب من الجنة و ازین من و او ، " لی خزانة اعظم من العرش: " قال جل جالله؟ خزانتک

ارضها المعرفة و سماوها االیمان و شمسها الشوق و قمرها المحبة و نجومها الخواطر و سحابها العقل ، الملکوت
هی  و !العلم و الحلم و الصبر و الرضاء َاال: و مطرها الرحمة و اثمارها الطاعة و ثمرها الحکمة ولها اربعة ابواب

 ( 37ح – 59ص – 67ج –)بحار " . القلب
ای هر حکومتی و پادشاهی خزینه !خدایا: " داوود علی نبینا و آله و علیه السالم با خدا مناجات کرد و گفت

ز کرسی اتر دارم که از عرش بزرگتر است و وسیعای من خزینه: خداوند فرمود؟ پس خزینه تو کجاست. دارد
و آسمان آن ایمان ، زمین آن گنجینۀ معرفت است. از ملکوت استتر از بهشت است و  مزینتر است و پاکیزه

محبت است )پس معلوم است که محبت شعاعی از شوق است و ، شوق است و ماه آن، است و خورشید آن
( و ابر آن ! ؟در کجاست، شوق قدرتش بیشتر است ( و ستارگانش خواطر است و ذهن )ببین عقل در برابر دل

و آن گنجینه . طاعت است و نتیجه همه اینها حکمت استهایش رحمت است و میوهعقل است و بارانش 
یعنی اگر بخواهیم ، رسیدن به آن دل است، جایگاه این چهار ورودی. صبر و رضا، حلم، علم: چهار در دارد

وشت گ باید اینها را در خود ایجاد کنیم و گرنه قلب برای ما معنی ندارد و پاره، دل را در خود کشف کنیم
 . شودمی باز، اما در اثر مراقبه و تزکیه و محاسبه. کنیممی داخل استخوان را تصور
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بینیم که پشت سر کسی فالن حرفها را زده می مثال یکی را. [ علم با حلم چیز عجیبی است، ]اینکه گفته حلم
 تعجب. شنودمی گوید ومی و آن شخص االن خیلی راحت با این فرد. یا فالن کار را علیه او انجام داده است

 نگو که اصال او از این قضیه خبر نداشت و اینگونه راحت و آرام صحبت. کنیم که این فرد چقدر حلم داردمی
ه خبر حاال فردا تماشا کن که چ. چون اصال علمی نیست که تا حلمی پیدا کند؛ این که حلم نیست. کردمی

ی را دارد حاال ببین این وضع دیروز. که فالنی اینکار را کرده استوقتی یکی دو نفر به او اطالع دادند . است
این . آوردمی و جالب این است که حلم هم علم. بله حلم است وگرنه حلمی در کار نیست، اگر داشت. یا نه
البته ما یک مثال شخصی عرض کردیم در مورد . فهماندمی چیزهائی؛ کندمی پشت سرش تولید علم، حلم

 . ]وگرنه مطالب باالتر از این است[. با اینکه علم دارد حلم دارد اینکه فرد
و در راس . کندمی در واقع ربوبیت رب را حس، صبر هم که در جلسات ابتدائی عرض شد که انسان در صبر

حدیثی هم در . توانیم کم کم دل را حس کنیممی اگر این چهار تا را داشته باشیم. رضا قرار دارد، همه اینها
"لوال ان الشیاطین یحومون : فرمایدمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: کنیممی ورد اهمیت دل عرضم

 (39ح – 59ص – 70ج –"  )بحار . الی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت
ا ]در آنج. کردند به ملکوت عالممی البته حتما تماشا، چرخیدنمی اگر این شیاطین در اطراف قلب بنی آدم

 . شودمی این حالت[ معنای این گنج که فراتر از عرش است مشخص
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 جلسه دوازدهم

 میبسم الله الرحمن الرح
َقُرُب ِاَلی  ": از آثار صمت و جوع فرمودند، در ادامه بحث حدیث معراج یکی دیگر از برکات صمت و . " َوالت 

محوری مساله سیر الی الله های یکی از بحث بحث قرب الی الله. جویدمی جوع این است که بر من تقرب
 وفابلکه از جوهره انسان که استعدادها شک. قرب مکانی و زمانی نیست، مستحضر هستید که این قرب. است

کند و انسان خودش به آن ظهور می آن ظهور پیدا، شود و آن اسماء و صفات الهی که در انسان استمی
و یکی از مهمترین عواملی که ما را از این قرب . کندمی را احساساز آنجا قرب ، رسدمی حقیقت خودش

گذارد آن حقیقت روشن و واضحی را نمی توجهی است که به این عالم طبیعت داریم که، محروم کرده است
کند که یم استعداد و لطافتی را در ما باز، اساتیدهای واین دستورالعمل. که با آن مواجه هستیم احساس کنیم

ز درون انسان ا، پس این قرب. قرب حاصل است، همینکه این توجه حاصل شد. انیم این توجه را پیدا کنیمبتو 
این مثال فقط برای تقریب  ،نستعیذ بالله مساله بسیار باالتر از این چیزهاست، البته بال تشبیه –شبیه به اینکه . است

 کند و به سرکه تبدیلمی گذاریم و این حرکتمی ما مثال آب و انگور را مخلوط کرده در ظرفی –به ذهن است 
یعنی . شیر بود و ماست شد. کندمی شود و این از درون حرکتمی و یا به شیر مثال ماست مایه اضافه. شودمی

از ها این حرکت. جوان شد، کودک بود. درخت شد، یا مثال هسته بادام بود. کندمی حرکت، از بودن به شدن
 . نیست بلکه از درون جوهر استنوع مکان و زمان 

، کنیممی ُبریم و به خدا پیدامی به میزان توجهی که از این عالم، کنیممی ما که به سوی خدائی شدن حرکت
، عواملی است که در این قربترین فرماید یکی از قویمی این صمت و جوع. قرب ما به همان اندازه است

 " مشغول. " ال َیشَغُلُهم َعِن اللِه َشیی  َطرَفَة َعیٍن ": فرمایدمی عراجدر همین حدیث م. کندمی انسان را کمک
 " . کند از خداوند چیزی به اندازه چشم به هم زدننمی

]این نام گذاری[ از این جهت . گویندمی این را در اصطالح معرفتی شراب و ِمی، وقتی حاصل شود، این قرب
شود و انسان می حاصلها و ناراحتیها انواع سختی، از این توجه، کنیممی است که ما وقتی توجه به این عالم

فلذا یک . رودمی از بینها خود به خود این ناگواری، اما وقتی قرب حاصل شد. اندازدمی را سخت به عذاب
حاال . کند ]مثل این است[می خود و مستبی نقش شراب که انسان را از خود. کندمی لذت خاصی ایجاد

یک  ،نوشیدن اگر دقت کنیم. نکته قابل توجهی است، شود و ربطی به نوشیدن داردمی نکه شراب گفتهای
 وقتی ،مثال یک تلمبه. استتر َمِکش شرب هم بیشتر و قوی، شودتر میهرچه خالء قوی. ارتباطی با خالء دارد
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ک سوراخ هم باشد و هوا وارد و اگر حتی در آن محفظه ی. تواند آب را محکم بکشد که خالء ایجاد شودمی
امکان ندارد زمانی که ، خوریممی حتی وقتی یک لیوان آبی را. شودنمی شود یا اصالمی مکش ضعیف، شود

رب به همان مقدار توان ش، به همان میزان که از تنفس تخلیه شدیم. شرب انجام گیرد، تنفس در درون است
 . داریم

 .به همان میزان استعداد بیشتر ]سر[ کشیدن شراب قرب را دارد، ت پیدا کندخالء از منیّ ، به هر مقدار که انسان
ه او را بیشتر باید توجه را از خود کم کنیم و توجه ب، پس ما هر چه بخواهیم بیشتر از این شراب استفاده کنیم

 : کنیممی از آیات و روایات در توضیح مساله استفاده. بیشتر کنیم
ْشَرُب یَ ًنا یْ َع   ْشَرُبوَن ِمن َکْأٍس َکاَن ِمَزاُجَها َکاُفوًرایَ " ِإن  اأْلَْبَراَر : فرمایدمی بارکه انسانخداوند متعال در سوره م

ِه  ُروَنَها َتْفِج یُ ِبَها ِعَباُد الل   (6و  5" )انسان  ًرایَفج 
شراب طهور و مستی . انداینها اختراع نکرده، گویندمی فرمائید این ِمی و شرابی که اهل معرفتمی مالحظه

 . دهدمی خود قرآن با صراحت توجه به این معنا. ریشه قرآنی دارد
یشتر توضیح ب، اتآیدر بعضی  شاءاللهان)حاال کاسه که آمیخته شده به کافور " ای نوشند از کاسهمی " البته ابرار

 . شود (میداده 
شود چون یم به صحرا هم َبّر گفته. یعی داردیعنی ]چیزی که[ گستره وس. ابرار جمع َبّر است یعنی وسعت

خیلی زیاد  وسعتش، این نیکی. َبّر آن نیکی است که فراگیر است نه در محدودۀ خودش. گستره وسیعی دارد
مین پس به هر نیکی. است که جوهره آن گستره عظیمی داردای نیکی، آن؟ آن کدام نیکی است. است

 ؟رساند که به این تاثیر برسدمی آن چیست که جوهره نیکی را به آن قدرت. فرمایدمی راای چنین نیکی، فرماید
]یعنی انسان[ در انجام آن . است که " ِلَوجِه الله " باشدای آن نیکی. دهدمی خودش در همین سوره توضیح

قدرتی ، شاز جوهره خود، آن نیکی. صرفا لوجه الله باشد. توجه به خود نداشته باشد. خودش را نبیند، نیکی
 از بالها نجات؛ کندمی گاهی آنقدر فراگیر است که سرنوشت انسان را عوض. خواهد داشت که فراگیر شود

کند و حتی در می در قضای الهی تاثیر؛ گذاردمی همان یک عمل خالص حتی در عمر انسان اثر. دهدمی
 انیم عطر آن به طرز عجیبی تمام فضا ر که مثال تا درش را بازکها مثل بعضی اسانس. گذاردمی نسل انسان اثر

 . گیردمی
اگر ، اما ده گرم آب. ماندمی در همان گوشه، بریزیمای در گوشه، مثال ما اگر هزار کیلو هم یخ داشته باشیم

. گذاردمی ده برابر آن اثر، و اگر عطری هم داشته باشد. گیردمی همه آن فضای اتاق را، بخار شود، لطیف شود
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حتی بر آباء و . گذاردمی گذشته فرد را اثر؛ گذاردمی پنج نسل یا حتی ده نسل اثر، درست باشدعمل اگر 
، همان یک عمل که در عین آن عمل. حجم و زیادی عمل مهم نیست. گذاردمی اجداد در عالم برزخ اثر

راب ش. رسیده استبه قرب ، در این حالت. لوجه الله است، تمام توجه. هیچ توجه به خود و کار خود ندارد
 . نوشاند که باالتر از این کاسه و چشمه استمی طهور را اصال خود خدا

کافور یک نعمت بهشتی است که از جهات مختلف . شویندمی نه منظور این کافور باشد که مرده را: کافور
 یک لذت هرکدام.... خنکی و. نوشیدن آن لذتی دیگر. رنگ آن یک لذتی دارد. برای انسان لذت  دارد

نه اینکه . نوشندمی )همین االن. نوشند از آن بندگان خدامی است کهای این کاسه شرابش از یک چشمه. دارد
عالمه طباطبائی رضوان الله . نوشدمی آن را، ُبَرد و توجه به خدا داردمی همین االن که از خود. خواهند نوشید

نوشید که در خیال ما می بنا بود این شراب را در عالم قیامت فرمایند که اگرمی را در این موردای علیه نکته
که  .در قیامت هم خواهند نوشید. یا سوف یشربون، سیشربون: فرمودمی در آن حال، میلیاردها سال بعد است

 آنجا برایش آشنا است( ، که جلسه قبل عرض کردیم. این نمونه همان است
بلکه . شدروز طول بکها مثل اینجا نیست که با بیل و کلنگ بَکنند و ده ،کنندمی را بازها آنها وقتی این چشمه

 . شودمی باز، هر وقت اراده کند. اراده مومن  است
چه  .این کالم خود قرآن است، کرده است... پس اینکه مرحوم حافظ رضوان الله علیه بحث از ِمی و شراب و

ریزند ]این می همان لحظه، خود را از خود به خدا کندهر وقت که اراده کرده که توجه ؟ شودمی موقع باز
 . شراب را[

ِه اَل ُنرِ : فرمایدمی در توصیف ابرار َما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه الل   ( 9 –" )انسان  ُد ِمنُکْم َجَزاًء َواَل ُشُکوًرای" ِإن 
آن  این اطعام در. یشان[نطعمکم یک مطلب سمبلیک است در آن جریان مولی علی علیه السالم ]وخانواده ا

ها خیلی .زیبائیش اینجاست. لوجه الله؟ اما چگونه. با همه سختی و مشکالت ظاهری و ایثار ]است[، وضعیت
می اما جوهره کار را قرآن. خیلی بزرگ است، دهند یعنی حجم عملمی کنند و احسانمی پول خرجها میلیون

 . فرماید لوجه الله است
. آیدیم چون اگر داشته باشیم توقعات. ما دیگر توجه به من نداریم، این کار را کردیم ما که فقط برای خدا

نید کسی فرض ک. کمترین توقعی که یک آدم مومن حتی ممکن است داشته باشد همان تشکر زبانی است
و انتظارات حاال منت . گذارد ولو به زبان نیاوردمی در دل چنین فردی چه اثری. این احسان را بگیرد و برود
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این عمل در ، کندمی این لحظه که انسان این کار را. حتی توقع شکور هم نداریم. به جای خود بماند، دیگر
 [ . گذاردمی آن لحظه ]اثر خود را

گذارد توجه ما به خدا باشد و نمی خوب در بیشتر کارهای ما این ]توقع و لوجه الله نبودن کار[ است که
همین امشب اعمال امروز را محاسبه کنیم ببینیم چقدر . گذارد اثر بگذاردنمی رود  ومی   نورانیت عمل از بین  

یبی و ریا علنی و عوامفر های حاال گذشته از کثافتکاری. کارهای خوبی که انجام دادیم دارای این نیات بودند
 ..... و

نکه در دیگری را برای ای. مردم انجام دادمفالن کار دیگر را برای نگاه . این کار را انجام دادم تا مدرک بگیرم
توجه کنم به همین حقوق طبیعی که خودم به خودم قائلم ]ببینم چقدر از کارها .... سابقه باشد وام پرونده

توجهی به ، شود که از آن نورمی از آن نوری ایجاد، اگر لوجه الله باشد، کار خوب. برای این نیات بودند[
فهمد که غیر قابل توصیف می شود و لذت آن شرب رامی و توجه از خود بریدهشود می حضرت رب حاصل

شر اصال از عقل ب، آنهای به این معنا که لذت و زیبائی. گفتیم که خداوند آن را جنت فرموده است. است
َسَقاُهْم " َو : فرمایدمی رسد به این آیه کهمی دهد تا اینکهمی توضیحاتی، پس از این قسمت آیه. پوشیده است

ُهْم َشَراًبا َطُهوًرا  نه دیگر اینجا خود خدا، خوردندمی ( آنجا که از کاسه یا از چشمه برمی داشتند21 –" )انسان  َربُّ
  !و نه ِمن َکاٍس و نه ِمن َعیٍن ؛ نه ِمزاُجها کافوراً . نوشاندمی

اندازد و می د خود را به کارکند و استعدامی سالک حرکت، شود که یک مرحله مقدماتیمی پس نتیجه این
می محسوس. چشدمی گذارد و یک جرعه هائی یا َنمی یا تری یا قدحیمی در آن حال "مِن" خود را کنار 

 رسد به جائی که خدا خودش حرکتمی، و وقتی شروع به حرکت کرد. آیدمی از این فضای خیال در. شود
نوشاند و خودش او را می جا خدا از جوهره خودش به اوآن، زندمی خودش را کنار، آنجا که خودش. دهدمی

 . شودمی زند و " شرابًا َطهورًا "می کنار
مثال همین . زندمی کنار، شودمی پس سالک ]در ابتدای امر[ توجه به من را که باعث توجه به عالم طبیعت

ست در زیادی دارد و مدتی ایکی از عزیزانی که استعداد . حواس پنجگانه را تصمیم بگیریم آزمایش کنیم
دستور تمرکز ذهن را که به ایشان داده بودم مدتی پیش پیشرفتهائی کرده بود و گوشه هائی ، خدمتشان هستیم

رفت خوب پیش، از مطالب برایش مشخص گشته بود و در مدت حدود یکی دوسال که در خدمتشان بودیم
چقدر هیچم ؛ گفت من تازه فهمیدم چقدر عاجزممی و تماس گرفته بود. امکرده بود و شرمنده این عزیز شده

آنقدر خودش در خودش شکسته بود که اصال . توانم تمرکزم را بر موضوعی ثابت نگه دارمنمی که دو دقیقه
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با اینکه تحصیالت عالی دارد و مسئولیتهای مدیریتی و سالها در . دوباره تصمیم زندگی جدیدی کرده بود
کند می روعبعد ش. هم هست اما دوباره تصمیم تجدید نظر کردن در زندگی را گرفته بودبود و جانباز ها جبهه

می بینم یامی توانم آنچه را کهنمی یعنی آخر واقعا من. فهمدمی و بعد چیزهائی. حواس خود را کنترل کند
این کار را بکنم مگر این توانم نمی آخر چطور من. توانم آن را از ذهنم بیرون کنمنمی خواهم ببینم آیا واقعا
ه و فهمید ک. امو یواش یواش فهمید که من خیلی بیخودی و شل و ول زندگی کرده؟! ذهن مال من نیست

کردیم این مطالب می چند وقت پیش که تلفنی صحبت. بینمنمی همین است که مرا صفر کرده و من حقایق را
می کنند که خودمان از این عزیزان خجالتمی یشرفتدر مدت چند سال چقدر پها واقعا بعضی. گفتندمی را

 . کشیم
مراقبه برای همین است که ، توانیمنمی اگر. دقیقه توجهمان را از این عالم بیرون ببریم 5، پس تصمیم بگیریم

م شوئیمی آن را. شودنمی که گل و ال گرفته که جمعای مثل پارچه. کندمی برای ما این استعداد توجه را ایجاد
 . آب جوش و مواد پاک کننده دیگر هم الزم است، تواند این ِگل و ال را از بین ببردنمی حتی آب هم

شویم که زندگی چقدر می آنگاه متوجه. کنیممی بعد از آنکه ِگل و ال برطرف شد راحت آن پارچه را جمع
 ؟! و کیست که از این شراب بتواند دست بردارد. جدی بوده است
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 همزدیجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
" َوالُحزُن الداِئُم " : رسد به اینکهمی فرماید تامی از آثار و برکات َصمت و جوع، در ادامه بحث حدیث معراج

یکی حزن و غم و اندوهی است که به خاطر به . فرمایند سه قسم استمی حزن. " حزن و اندوه همیشگی "
حزن دیگری نیز هست که . و زینت دنیا است که این حزن مذموم است دست آوردن دنیا و مال و منال و زیور

می یا مریض. دهدمی به خاطر از دست رفتن نعمت خدا است و مثال کسی فرزند خود یا عضوی را از دست
فرمایند این حزن تا وقتی که موجب سوء می. شودمی رود و برای آن محزونمی شود و نعمت خدا از دست

زن ح. نه مذموم است و نه ممدوح. اشکال ندارد، د و اثر منفی در بندگی خدا نداشته باشدظن به خدا نشو 
گاهی هائی که به دست  ،یاد مرگ، نرسیدن به کمال، از گذشته تباه خود، آوردمی دیگر این است که در اثر آ

منع ، حزن اولی آن دو. ممدوح است، این حزن. کندمی گریه؛ شودمی محزون.... عذاب برزخ و، سختی قبر
مذموم است و از اولیاء الله چنین حزنی ، دومی هم اگر باعث دوری از بندگی خدا شود. مخصوصا اولی. شده

کند می ( که رد62 –" )یونس  ْحَزُنوَن یَ ِهْم َواَل ُهْم یْ اء الّلِه اَل َخْوف  َعلَ یَ " َأال ِإن  َأْولِ : فرمایدمی قرآن. دور است
ات آیات و روای، اما حزن سوم که ممدوح است. ه را که مومن و اولیاءالله از آن پاک هستنداینگونه حزن و اندو 

 . کنیممی متعددی در این باره است که چند نمونه را عرض
 . میزان الحکمه است، منبع این احادیث

 البته خدا دوست. (30ح99ص2ی ج" ِان  اللَه ُیِحبُّ ُکل  َقلٍب َحزیٍن " )کاف: قال االمام زین العابدین علیه السالم
 . دارد هر قلبی را که محزون و غمگین استمی

 ( 7446ح321" َکم ِمن َحزیٍن َوَفَد ِبِه ُحزُنُه َعلی ُسروِر ااَلَبِد " )غررالحکم ص: قال االمام علی علیه السالم
 " . کندمی " چه بسیار حزنی که انسان را بر شادی همیشگی وارد

" ما ُعِبَد اللَه َعز  َو َجل  َعلی ِمثِل طوِل الُحزِن " چیزی مثل طوالنی : الله علیه و آله وسلم قال رسول الله صلی
 (3ح80ص74)بحارج. شدن حزن به خدا بندگی نشده است

 (3ح71ص69" )بحارج. " ِان  الموِمَن ُیمسی َو ُیصِبُح َحزینًا َو ال ُیصَلُح َلُه ِااّل ذِلَک : فی کتاب علی علیه السالم
کند به حالت غم می کند به حالت غم و صبحمی " البته مومن شام: درکتاب امام علی علیه السالم آمده است

 " . و مصلحت او غیر از این نیست
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 عرض شد آن حزنی است که انسان به سبب اینکه خود را عاجز، این حزنی که به این عبارتها توضیح داده شده
می این حزن خیلی سازنده است و موجب. شودمی پس دچار حزن.... ه وبیند از مغفرت گناهان گذشتمی

 . شود از عجب و صفات رذیله در امان باشدمی این حزن باعث. شود اراده انسان تقویت شود
این حزن است که او را از شیطان ، فهمدمی معنوی خودهای پس اینکه سالک چیزهائی را در پیشرفت برنامه

، نه شدو وقتی اینگو . کندتر باید بینش او را عمیق، که اگر انسان در این راه چیزی فهمیدچرا . داردمی نگه
ست طبیعی ا، پس موفقیت و مشاهدات باطنی وقتی به اینجا رسید. شودمی گذشته تباه خود را بیشتر متوجه 

وجه چیزهای که متبل. که این فرد غمگین خواهد شد و این پیشرفت را به عنوان پیشرفت حساب نخواهد کرد
پس اگر انسان احساس پیشرفت . خطرناک آن در امان خواهد ماندهای دیگر خواهد شد و از عجب و آفت

فرمایند یم فلذا بزرگان      . یکی از مشکالت پیچیده سالک در اینجاست. وسیله دام شیطان شده است، کند
احساس ذلت ، فرمایند اگر دیدیم به دنبال گریهمی. از ناحیه شیطان است و رحمانی نیست، هابعضی از گریه

یا آن گریه از اول از ناحیه شیطان بوده و یا به دنبال این ، رحمانی است اما اگر دیدیم دنبال آن عجب آمد، آمد
ما و  یک جنگ بسیار جدی است بین، در سیر و سلوک. از شیطان پاتک خوردیم، پیروزی و حمله به شیطان

آنگاه . کندمی کشد و انسان در ظاهر توفیق نماز شب و عبادت پیدامی ید شیطان کناربینمی گاهی. شیطان
 . کندمی کند و همه چیز را خرابمی ناگهان حمله

خوشحال شدم و خود را با دیگران مقایسه ، اگر من وقتی به نماز شب موفق شدم: پس عالمتش این است
ک این نماز شب یا از ناحیه شیطان بوده یا از شیطان پات. ممخصوصا با کسی که نسبت به او حسادت دار ، کردم

خوف و غمی حاصل شد که چگونه باالخره این عمر را به ، اما اگر دیدم پشت سر این نماز شب. امخورده
 . آنگاه اصال احساس موفقیت نخواهم کرد ]و این رحمانی بوده است[، آخر خواهم رساند

چون . شماردمی همردیف آنها حزن را، بعد از حفظ قلب و قرب الهی آنقدر اهمیت دارد که، پس این حزن
این حزن ها پس مضامین این روایت. همه منّیت مرا از من گرفته و انسان قابلیت قرب پیدا کرده است، این حزن

 . دهدمی را بیشتر توضیح
 ؟جهی َو َبَدنی َو ِرجلی ِبالماِء َفِبماذا َاطَهُر َلَک َقلبیَاَمرَتنی َان َاطَهَر َو  !" َو ُروَی َان  داووَد علیه السالم قاَل ِالهی

 ( 3ح157ص70)بحارج. قاَل ِبالهموِم َو الغموِم 
رایت قلبم را بای پس به چه وسیله، " خداوندا به من امر کردی که رویم را و بدن و پایم را با آب پاک کنم

 ". با هّم و غم قلبت را پاک کن: خدا فرمود؟ پاک کنم
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َفقاَل  ؟قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم َو َقد ُسِئَل َایَن الله. آفت است، ا فرد احساس پیروزی کردت
. اندفرمود خدا در آنجاست که قلبهائی شکسته؟ از حضرت سوال شد که خدا کجاست. ِعنَد الُمنَکِسَرِة ُقلوِبِهم

 0اهد کرد ( پس این قلب شکسته کار خودش را خو 3ح157ص70)بحارج
" َالُحزُن ِمن ُشعاِرالعاِرفیَن ِلُکثَرِة واِرداِت الَغیِب َعلی َسراِئِرِهم " : فرمایندمی امام صادق علیه السالم

 در اثر کثرت وارداتیها برای اینکه برای این عارف؟ چرا. ( حزن اصال شعار عارفین است1ح70ص69)بحارج
پس . شودمی را بیشتر متوجهها رود و اسرار و باطنمی کنارها پرده، شودمی که از سوی عالم ملکوت برآنها

شود و مقدار می به خاطر واردات قلبی است که در قلب او وارد، دائما در حال حزن است، اینکه عارف واقعی
ِرفین ساَعًة " َوَلو َحَجَب الُحزُن َعن ُقلوِب العا: فرمایداش میدر ادامه. شودمی بیشتری از اسرار و باطن شناخته

آن حال حزن اگر یک ساعت از آنها برطرف شود و یک نوع ، " اینها این حزنی که در دلشان بوده. اَلسَتغاثوا
اشاره به . کنندمی ترسند به طوری که به خدا استغاثهمی اصال، شادی و فرح و دلبستگی به اعمالشان پیدا شود

گیرد و به انسان می تمام منّیت مرا از من، این معناپس حزن به . این است که در معرض خطر جدی هستند
 : شودتر کنیم تا مطلب روشنمی مثالی عرض. دهد که در فکر جبران گذشته باشدمی همتی

اگر یک مادری را در نظر بگیریم که فرزند دلبند رشید بسیار دوست داشتنی خودش را در یک ماموریت 
ته و فرزندش مرخصی گرف، ا بشنود که برای دو سه روزی محدودغربت خطرناکی داشته باشد و پس از ساله

آنگاه  .داند که بعد از دو سه روز برمی گردد و معلوم نیست دوباره سالم برگردد یا نهمی اما، قرار است بیاید
یک حالت خوشی ، کنند و این مادرمی محبوب و معشوق با هم معانقه ؟ این مادر چه حالی خواهد داشت

با یک ، او بلکه این خوشحالی. غفلت برانگیز باشد، دلگرم کنندههای نه خوشی که برای مثل خوشی دارد اما
چو مومن هم. این فرح به خصوصی است که با یک حزن شدید قاطی شده است. غم سنگینی همراه است

اینطور ، کندمی شود و در مشاهداتی که از عالم ملکوت احساسمی در توفیقاتی که برایش پیدا. حزنی دارد
دانم این را از روی امتحان به نمی گوید[می ]چرا که با خود. دنیا باشدهای نیست که برای او  از نوع خوشی

اگر این حزن . دانمنمی؟ آن چه خواهد شدهای مسئولیت؟ آیا این همیشه خواهد ماند یا نه؟ یا نهاند من داده
 . کی گرفتار شده  استترسد که او در یک آفت خطرنامی عارف، نباشد

. اشیمبمند از آن بهره، عنایت فرماید از برکات صمت و جوع که یکی هم حزن دائمی است شاءاللهانخداوند 
 . و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
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 جلسه چهاردهم

 میبسم الله الرحمن الرح
ِب ؟ جوِع " قاَل یا رب  ما میراُث ال: در ادامه بحث حدیث معراج فرمودند که َقرُّ قاَل الِحکَمُة َو ِحفُظ الَقلِب َو الت 

ُة الَمُوَنةُ  ِالَی اللِه َو الُحزُن الّدائُم َو  ات صمت و برک. َبیَن الّناِس َو َقوُل الَحق  َو ال ُیبالی عاَش ِبُیسٍر َام ِبُعسٍر " ِخف 
کند به حقیقت می ت پیداقابلی، جوع که جلسات قبل مفصاًل عرض شده که حکمت است و اینکه انسان

 رسد و از برکاتش قلبش را حفظمی کند و در حد یقینمی کند و علم محکم پیدامی علم پیدا، خودش و عالم
رسد که قلبش را از چرخش به هر سو کنترل کند و در اختیار می به این اراده. هاکند از هرگونه از لغزشمی

خواهد می حاال هر نوع شهوتی. ادت یا شهوت ]در آن باشد[گذارد که کینه توزی یا حسنمی. خودش است
گذارد توجهش نمی رسد به اینکه توجهش به خداست ومی تا. هر گرایشی در قلب با کنترل خودش است. باشد

کند و آنگاه از شراب مستی می و چنین فردی قابلیت قرب الهی پیدا. کندمی به غیر خدا باشد و این را حفظ
و آنگاه دائمًا در حزن آن است که این شیرینی از دستش برود و . شودمی قرب الهی سیراب و مست کننده

ترسد که این هم با یک می، فرو ریخت، یک مرتبه مثل جدش که از بهشت برزخی با یک غفلت بسیار جزئی
 . از دستش برود و دوباره محروم شود، غفلت فرو ریزد و این توفیقات با یک غفلت

ُة الَمُوَنةُ : فرمایداش میرا که آثار جوع بود در دنبالهاین آثار   چنین انسانی در زندگی خودش. َبیَن الّناِس " " َو ِخف 
از خیلی از حقوق خودش صرف ، کند بلکه باالترنمی نه اینکه حق کسی را ضایع. دردسر استبی آزار وبی

 سختی آنها را تحمل، واهد به دیگران کمک کندخمی برعکس وقتی. کند تا دیگران به زحمت نیفتندمی نظر
، بیسبکبار است. خیلی سبک استاش مُونه. اندازدنمی دیگران را به زحمت، کند ولی در باره خودشمی

 . دردسر است
ُة الَمُوَنةُ . قولش قول حق است، " َو َقوُل الَحق  " یعنی چنین انسانی لمه بین ن کَبیَن الّناِس " اواًل ای در مورد " ِخف 

شاید  ،و حفظ القلب را که فرمود، حکمت، وقتی قرب الهی، در آثار جوع. الناس نکته قابل توجهی است
. ابدرا بیها رسد و باید در دره کوهی تنها باشد تا بتواند ایننمی در بین مردم، چنین توهم شود که انسان به اینها

ی حضور قلب بیشتری از نماز جماعت دارم و در نماز فرمایند من در تنهائمی گاهی هم بعضی از عزیزان
  .بسا این وسوسه شیطان باشد تا ما را از برکات نماز جماعت محروم کندای اما. جماعت حضور قلب ندارم

د این چیزی در ح. خوب ما در آن حدی نیستیم که نمازمان نماز جماعت باشد که مالئکةالله اقتداء کنند
ُة الَمُوَنةُ : فرمایدمی لذا حضرت. حد فوق العاده است درهای بزرگان و انسان َبیَن الّناِس " یعنی در بین  " َو ِخف 
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از هیچ ، کند ولی وقتی آن کماالت را خدا به او داد و این "منّیت " حیوانی او از بین رفتمی مردم زندگی
فرماید در بین می لذا. شودمی احدی توقع نخواهد داشت و خود به خود از برکات این صفت عالی برخوردار

اما حضرت . خواهیم حل کنیممی شود که بعضی از مشکالت جامعه را با شاخ و برگمی و اینجا معلوم. مردم
ر به " اگر انسان تربیت شد و اگ. " ریشه حل مشکالت جامعه این است که انسان تربیت شود: فرمایدمی رب

شمار مشکالت ، بیحاضر نیست دیگران به زحمت بیفتند گذرد ومی جائی رسید که حتی از حق خودش
اگر در ، شودمی آن هزینه هائی که در شاخ و برگ جامعه صرف. به برکت تربیت انسان، شودمی جامعه حل

 . شودمی حل، خیلی از مشکالت، جهت تربیت انسان خرج شود
می تا جائی که مثال به عیادت مریض. درو می تا اینجا مساله فردی سالک بود ولی برکات آن به خود اجتماع

 .شاید او احتیاج به دارو و درمان داشته باشد؛ چرا که شاید او ناراحت باشد، شودمی رود و زود از آنجا بلند
چون شاید صاحبخانه مشکالتی دارد که من ، رودمی شود ومی بلند، رود و تا غذایش را خوردمی مهمانی

حتی در زندگی بزرگان است که . کند که به کسی اذیت نباشدمی کاری. ماندمزاحم بشوم و از کارهایش ب
گوید که نمک را نمی مثالاش شود و برمی دارد و به بچهمی خودش بلند، اگر نمک نیستای مثاًل سر سفره

، دارددهد که نمک نمی وحتی از آن باالتر در احواالت بعضی از بزرگان است که وقتی کسی به او غذا. بیاورد
ریزد که نکند نمی کند اما نمکمی با اینکه در درون مجاهده. خورد که دیگران ندانندمی طوری آن را با لذت

اینها به برکت این است ؟! کندمی ببینید مالحظه کجا را. نمک بریزم او )صاحبخانه( ناراحت شود و دلش بیاید
 . حیوانی او از بین برودشود و منّیت مند که انسان توانست از قرب خدا   بهره

رود نمی اما دیگر. گیردمی چشمش و حتی استخوانش درد؛ گیردمی سرش درد، خوردمی انسان وقتی سرما
این همه . همه چیز رفت، وقتی آن رفت. کند ویروس را ازبین ببردمی دنبال متخصص چشم بلکه سعی

ای نمونه. شودمی بقیه حل، ر راه حل آن را بلد شداگ. آوردمی را نفس حیوانی به سِر ماها مشکالت و مصیبت
 : آوریم تا استفاده نمائیممی از روایات را

 فی " ِان  المومَن من َنفِسهِ : قال امیرالمومنین علیه السالم: َعن ابی عبدالله علیه السالم قال: (342)سراالسراء ح 
عیبی در . البته که مومن مشغول به نفس خودش است (30ح239ص2" )الکافی ج. ُشُغٍل و الّناُس ِمنُه فی راَحةٍ 

توجهش به خودش است که ببینم خدا اورا . خواهد مرا تربیت کندمی توجهش به این است که خدا، کسی دید
وجه ندارم عیبی دارم و خودم ت، من هم بشری هستم، آینه قرار داد که ببینم فالنی هیچ توجهی به عیبش  ندارد

تمام  ،وقتی انسان در مسیر مراقبه و محاسبه افتاد. اینها مراقبه است. آورندنمی د و به رویماما دیگران متوجهن
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یم نگران آن نیستند که فالنی فردا. توجهش مشغول خودش هست  و مردم از دست او در راحتی هستند
باشد[ در همه جا .. ..ایراد در غذا یاای آبرویمان خواهد رفت ]اگر ذره؟ چه خواهد شد، خواهد مهمان بیاید

 . بلکه همه از هر جهتی از دست او راحتند. خواهد رفت و خواهد گفت
ُد التدبیِر ِلَمعیَشِتِه ال ُیلَسُع ِمن : فرمایدمی امام صادق علیه السالم " المومُن َحَسُن الَمعونِة خفیف الموونِة َجی 

َتیِن  ت که از جهت عون و کمک و خدمت به ( البته مومن کسی اس38ح241ص2" )الکافی ج. ُجحٍر َمر 
آزار است و بی کم هزینه و، خیلی متحمل، دیگرانهای کند اما از نظر تحمل سختیمی دیگران بهتر خدمت

خدا روح آیت . فرمایدمی بحث تدبیر را؟! فرمائیدمی " مالحظه. کندمی معیشت خودش را هم خوب تدبیر
 .مواظب باشید یک بعدی نباشید: فرمودندمی، رسیدندمی الب را کهاینطور مط. الله سعادت پرور را شاد کند

به کسی اذیت  اینکه من، مثال در همان مثال بحث خودمان. اعتدال را ایجاد و حفظ کنید، تدبیر کنید و با تدبیر
ر در ا تدبیباید بها این. ولی نه اینکه این را محکم بگیرم و چشم و گوشم را ببندم. این درست است، نکنم

روایت هم داریم که زود باید از سر بالین مریض بلند . مثال عیادت مریض رفتیم. جایگاه خودش انجام شود
له روایت اینجا دیگر نگوئیم که ِااّل و بال. ولی یک وقت دیدیم که خود مریض دوست دارد که بنشینیم. شویم

اینجا . رسداین باید با تدبیر به اعتدال ب. استافراطی و خشک ، این آدم !فرموده که اذیت نکنید و زود برگردید
 یا اینکه گفته شده در. نیم ساعت بنشینیم، برای خدا یک ساعت، اگر وقت داریم. خواهدمی او خودش

. خواهد بنشینیم و یک مقدار صحبت کنیممی اما یک وقت است که خود میزبان. مهمانی زود بلند شوید
اگر کسی در عیادت بیماری یک مقدار نشست ما نباید زود بگوئیم او از  پس. اینجا باید این کار را بکنیم

کند طوری شاگردش خشک شده که باید می یا اگر استادی وقتی شاگرد را تربیت. مسائل اخالقی پرت است
اخالقی بی برعکس عمل کند تا یک مقدار تحرک پیدا کند ]و مقداری مزاح کند[ ما نباید این را حمل بر

 . کنیم
نسبت به عیال و فرزندش پیش آمده که باید خودش را پیش اهلش ای وظیفه، یا اینکه برای سرپرست خانواده

ست اگر دیدی کسی مومن است و اهل خیرات ا. کسی که فردا مّنت نگذارد؛ البته نه پیش هر کسی. بشکند
نه . یو باید به او بگوئت، خواهد که خدمتی کند و مشکل خانوادگی تو و عیالت سنگین استمی و از خدا

البته ما که به آن توکل باال و کمال توکل . رساندمی اگر خدا بخواهد خودش، اینکه بنشینیم و بگوئیم نه
که از  استای فوق العاده این مرحله. همان خواهدشد، که اگر خدا بخواهد من اینجا بیفتم بمیرمایم نرسیده
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آن هم . گوید تدبیر معیشت کنیدمی، در حد ما. استای العاده فوقهای عهده ما خارج است و درجه انسان
 . خوب تدبیر کنید

و واقعا  ،خفیف الموونه باشیم. اذیتش نکنیم، گوئیم[ ما به کسی دردسر ندهیممی ]اما توجه کنیم که وقتی
رسیدیم به جائی که زن و  واقعا اگر. توقع باشیمبی واقعا و از ته دل. نه اینکه در ظاهر، اینطور باشیم و از ته دل

ن در ای، رفتم گفتم و او اعتنا نکرد، دانستممی فرزندم مشکل داشته و آقای فالنی را دارای شرایط خدمتگزاری
 ،اصال باید او را دعا کنم که فالنی حتما مشکل داشت. نباید به دلم بیاید، توقع باشمبی صورت اگر من واقعا

توانست مشکل مرا می بلکه همان اندازه که. بذر کینه بپرورانم، در دل نه اینکه. خدایا مشکلش را حل کن
قای عمرو آ !عجب: نه اینکه زود دلش بشکند و بگوید. صاف و آئینه باشد، دل. در حقش دعا کنم، حل کند

مساوی باشد برای او اگر کاری کرد یا . طوری باشد که برای او دعا کند !برای من چنان و برای فالنی چنان
 . نکرد

بگویم خدایا  .توقع نداشته باشیم، دلمان نیاید، اصال مرا به حساب نیاورد، یا رفتم به خانه فالنی برای مهمانی
نکه در نه ای. از درون برای او دعا کنیم. مشکلش را حل کن، نکند مشکلی داشته باشد. حواسش جمع نبود

های رتدر معاش. چرکین داشته باشیمهای قم مادههزار ر ، ظاهر اینگونه باشد و خشک مقدسی کرده و در باطن
دهد و هم می پس حضرت هم توجه به اعتدال. این مساله باید از درون حل شود نه اینکه در ظاهر، اجتماعی

 . توجه به مسائل مذکور
ُد التدبیِر ِلَمعیَشِتهِ  ، اندازدنمی کند و زحمتش را به دوش دیگرانمی " این انسان که به دیگران کمک. " َجی 

و  .جایگاه هائی دارد و تدبیر در معیشتش زیبا و خوب است. حساب و کتاب نیستبی همینطور ِولو و   
 . را داشته باشدای اصلش این است که انسان از درون چنین روحیه

نهم " الناس م: فی صفات اهل الخیر و االخره: فرمایدمی یک روایتی هم از خود حدیث معراج آورده است که
فی راحٍة و انفُسُهم منهم فی تعب " اینها )اهل آخرت( کسانی هستند که مردم از آنها در راحتی هستند و 

 . این در مورد خفه موونه بین ناس بود. خودشان برای خودشان در سختی و زحمتند
که . حق است قول، کندمی که دیگر میوه و گل سرسبد همه اینها در انسان ظهور پیدا، از برکات دیگر جوع

ر چه دیگ؟! دیگر از چه مالحظه دارد که حق را نگوید و عمل نکند، واقعا اگر کسی این مراتب را طی کند
. در راحتی و آزادی است، از همه چیز؟! عامل و مانعی است که نگذارد به حق عمل کند و حق را بگوید

ی را بگوید و عمل کند خواهد دوست صمیمی چندساله است اگر بناست حق. کندمی مطابق وظیفه عمل
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ست پَ های چون در زندگانی باالتری است و محتاج این زندگی. مالحظه هیچ چیز را ندارد، در جمع. گفت
ندگی وقتی از مراتب باالی ز . برایش از دره کوهی هم کمتر است، کل زندگی این عالم طبیعت. مادی نیست

  .تااینکه مالحظه چیزی را داشته باشد؟! از دستش بروددارد که دّره کوه ای چه مالحظه، استمند بهره
یست و این این ن، فیلم بازی کند با خودش و دیگران، این هم در مباحث گذشته گفته شد که اینکه انسان

زمینه ، بیند از این مسیرمی شیطان است چونهای مراحل باید طی شود      و گرنه این هم یکی دیگر از حیله
دنبال حق است در حالی که درونش باطل . کالم امام علیه السالم است. حٍق ُیراُد ِبها الباِطُل " " کلمةُ . دارد

به این ..... خودنمائی و، جاه طلبی؛ خواهد  باشدمی حاال هر هوسی. به دنبال هوس خودش است. است
 . تواند برسد مگر از راه مسیر حقنمی مطالب

و حتی خودش هم . این قول او قول حق نخواهد شد، طی نشود، دتا آن مراحل که در حدیث معراج فرمو 
و این من را  ،چیزی نچشیده، و تا انسان از شراب قرب الهی، از بین نرفته، تا منّیت. ابزاری است برای   باطل

نور درخشنده این ، و قول حق در واقع. یراد بها الباطل است، در او    قول الحق، خودش نکردهبی از خود
لذا امر به معروف و نهی از منکرش در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی او بر این مبنا . ته " من " انسان استسوخ
تواند باشد مگر با تربیت انسان براساس همان حدیث معراج نمی فلذا رفع مشکالت و معضالت جامعه. است

 . اندیا کتاب و سنت که آن را باز کرده
" قال رسول الله صلی الله علیه و آله : کتاب سراالسراء(360)حدیث : کنیممی مروربازهم چند روایتی را تبرکًا 

ذی َنفسی ِبَیِدِه ما َانَفَق الّناُس ِمن َنَفَقٍة َاَحب  ِمن قوِل الَخیرِ : و سلم ( هیچ 15ح123ص16" )وسائل الشیعه ج. َوال 
که این  در باره انفاق. قول حق بوده است( ،)البته در جای دیگر. بهتر از قول خیر نیست، انفاقی برای مردم

  . فرماید بهترین آنها قول حق استمی، همه روایات داریم که ذکر برکات و ثواب آنها خیلی شده است
" َاتَقی الّناُس َمن قاَل الَحق فیما : فرمایدمی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، باز در روایت دیگر

  ". َله و َعَلیهِ 
که خیلی  .آن کسی است که حق بگوید در آنچه به نفع اوست و آنچه به ضرر اوست، با تقواترین انسان و مردم

 . سخت است
َک َعلی الباطِل َو ِان َنَفَعَک : فرمایدمی یا امام صادق علیه السالم  ." ِان  ِمن َحقیَقِة االیماِن َان تُوِثَر الَحق  َو ِان َضر 

. اشداگرچه حق به ضرر تو و باطل به نفع تو ب، ایمان است اینکه حق را به باطل ترجیح دهی " همانا از حقیقت
 . (7ح114ص2)بحار ج
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" ِان  الله ِاذا َاراَد ِبَعبٍد َخیرًا َشَرَح َصدَرُه ِلاِلسالم َفِاذا َاعطاُه ذلَک َانَطَق : فرمایدمی امام صادق علیه السالم باز
 ( 1ح13کتاب الروضه ص8" )کافی ج. َفِاذا َجَمَع اللُه َلُه ذلَک َتم  َلُه ِاسالُمهُ . َقَد َقلَبُه َعَلیِه َفَعِمَل ِبهِ ِلساَنُه ِبالَحق  َو عَ 

پس وقتی سینه او به . کندمی سینه او را به اسالم باز، خیری برسانداش البته که خدا وقتی اراده کرد به بنده
. دهدمی کند و دلش را هم به حق پیوندمی نطق او را به حق باز. کندمی زبان او را به حق باز، اسالم باز شد

وقتی که خدا اینها را در یک کسی جمع . کندمی گوید و به حق عملمی حق   . کندمی پس به حق عمل
و در اینجا مساله امر به معروف و نهی . آن وقت اسالمش اسالم است؛ اسالمش به اتمام خواهد رسید، فرمود

 هم اهمیت امر به معروف و. که جا دارد در بیان حق مستقال بحث  شود. یک موضوع مستقل است، منکراز 
 شرایط آن در کتاب     معراج السعاده، بنده دیگر وقت اهل تحقیق را نگرفتم. نهی از منکر و هم شرایط آن

 . شویممی ما از آن رد. آمده است که رجوع شود
یری از انسان دستگ. دیگر فرمودههای یکی از ]مصادیق[ قول حق را تربیت انسانو این بزرگوار در شرح خودش 

کنند آنها را از حلقوم دشمن خارج کنند و می و سعیاند هائی که مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته
 . اندنجات دهند که در روایات متعددی آنها را یتیم عنوان کرده

کند که پیامبر اکرم می آبائش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقلامام حسن عسکری علیه السالم از 
َو ال َیقدُر ، هِ ُیتُم َیتیٍم ِانَقَطَع َعن ِامامِ ، " َاَشدُّ ِمن ُیتِم الَیتیم اّلذی انَقَطَع َعن َابیه: صلی الله علیه و آله وسلم فرمود

و ، مًا ِبعلوِمناَاال َفَمن کاَن ِمن شیَعِتنا عالِ ، یما ُیبَتلی ِبِه ِمن َشرائِع دیِنهِ َعَلی الوصوِل ِاَلیِه َو ال َیدری َکیَف ُحکُمُه ف
َمُه َشریَعِتنا !َاال ، هذا الجاِهُل ِبَشریَعِتنا الُمنَقِطُع َعن ُمشاِهَدِتنا َیتیم  فی ِحجِرهِ  کاَن َمَعنا  ،َفَمن َهداُه َو َارَشَدُه َوَعل 

 سراالسراء( 365( )روایت 1ح2ص2ج" )بحار . فی الرفیق االعلی
یتیم است و کسی که دستش از ، آن کسی که از پدرش منقطع شده و او را از دست داده: فرمایدمی حضرت

اش ییتیم، و این یتیم. او هم یتیم است، منقطع از امام شده، دسترسی به امامش ندارد، امامش بریده شده
شدت یتیمی او ! ؟این یتیمی کجا و آن یتیمی کجا. مقایسه نیست اصاًل قابل. شدیدتر از آن یتیمی قبلی است

نمی تواند به امامش دسترسی پیدا کند ونمی از یتیمی کسی که پدرش را از دست داده بیشتر است و ]او[      
گاه ؟ ستچیاش وظیفه، را انجام دهد و در چیزهائی که در زندگی به آن مبتال شدهاش داند که چگونه وظیفه آ

گاهی پیدا کرده و چنین کسی هم که از امامش  باشید پس کسی که از شیعیان ما عالمی باشد که به علم ما آ
چنین انسانی در حمایت او و در زیر نظر او ، منقطع شده و جاهل است و از مشاهده ما دستش بریده شده

پس اگر چنین . یدز او حمایت نماچنین عالمی به آن یتیم باید سرپرستی کند و ا. تحت سرپرستی او قرار گرفته



1 

 

 

ی پاک فطرت  حدیث معراجشرح     گاه ندا    پای
76 

 

 –؟! خودش هم در کجا –با ما است ، عالمی او را هدایت کرده و به رشد برساند و شریعت ما را به او یاد دهد
 ". پروردگار عالم، در محضر اعالی حضرت احدیت

نقالب در این اپس واقعا باید غبطه خورد به حال امام عزیز )رضوان الله تعالی علیه( و کسانی که خالصانه 
و خواهند خورد تا ظهور حضرت حجت اند خون دلها خورده، کنند و علمائی که از صدر اسالممی فعالیت

منان و در این دوران غیبت که دش. را سرپرستی کندها )عجل الله تعالی فرجه الشریف( تا ]خودش[ این یتیم
و این راهی است که اگر در زمان غیبت . حمایت کند، رحم آنان در چه وضعی به ذلت انداختهبی دست

کردند یم آن وقت حال یتیمی فرزندان مسلم را وقتی که باهم صحبت، یتیمی خود را احساس کنیم، حضرت
است قابل دقت که اگر کسی در ای و چطور به حال همدیگر توجه داشتند ]حس خواهیم کرد[ و این نکته

را  ها را ضایع کند و غذای روح این یتیمها این یتیم، ال شخصیروی نفسانیت و جاه طلبی و امی، زمان  غیبت
سیر که این بابی است مفصل که باید در تف. مسموم کند چه بالی بزرگی است و چه مجازات سنگینی   دارد

 . از محضر قرآن استفاده کرد، خورندمی در باره آنهائی که حق یتیم را، آیات اکل مال یتیم
کند و جامعه را می عطر افشانی، و گل سرسبد سیر و سلوک الهی است که در جامعهعطر ، خالصه قول حق

هرکسی به تناسب خودش ، کند و این راهی است که در زمان غیبتمی به سوی والیت مطلقه الهی آماده
 . مسئولیت سنگینی دارد

 : زندگی چنین انسانی با راحتی و آرامش تمام است، پس از این مرحله
می به سختیاش نگران نیست که زندگی، لی عاَش ِبُیسٍر َام ِبُعسٍر " چنین انسانی دیگر در زندگی خودش" ال ُیبا

 . کندمی در یک فضای دیگری زندگی. گذرد یا به راحتی
 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 
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 جلسه پانزدهم

 میبسم الله الرحمن الرح
یطان نستعیذ بالله السمیع العلیم من الش. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی . اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. الرجیم
 . اذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم العنهم جمیع

 . قرائت سوره حمد
)صلی الله علیه و آله و سلم(  !" یا َاحَمُد : فرمایدمی رسیم کهمی در ادامه حدیث شریف معراج به فصل هفتم

ُب الَعبُد ِاَلی    " . ِاذا کاَن جاِئعًا َاو ساِجداً : قاَل  !ال یا َرّب : قاَل ؟ َهل َتدری ِبای  َوقٍت َیَتَقر 
: فرمایدمی !نه خیر یا رب: کندمی عرض. نی چه موقع بنده به من نزدیک استدامی آیا: فرمایدمی خدا

 . هنگامی که گرسنه باشد یا در حال سجده باشد
یک مقدار ، در مورد سجده به تناسب وقت. گذریممی از آن، بحث جوع چون در جلسات قبل بحث شده

ه از محضر حاج آقا عالی درخواست شد ولی البته جا داشت امروز در باره اربعین بحث شود ک. کنیممی بحث
 : دهیممی لذا بحث خودمان را ادامه. توسل را آخر جلسه خواهیم داشت شاءاللهان، چون ایشان جلسه داشتند
 . سجده تشریعی – 3 –سجده غیر تکوینی  – 2 –سجده تکوینی  – 1: سجده سه وضعیت دارد

زنند که موجودیت می فریاد، همه خصوصیاتی که دارند سجده تکوینی همان است که کل موجودات عالم با
یم سجده غیر تکوینی که به آن سجده تکلیفی هم. شودمی از منبع هستی افاضه فیض. من از خودم نیست

یک وضعیت . کند که موجودیت من از خودم نیستمی این است که انسان به این واقعیت توجه، فرمایند
و سجده تشریعی همان اعمال خاصی . دهد که آن سجده استمی انسان دست شود و حالتی بهمی خاصی پیدا

 . گذاریم و دستها و الی آخرمی پیشانی را روی زمین. دهیممی است که ما انجام
ن آن است که به آاش الزمه، اینکه سجده غیر تکوینی را ما در وجودمان و در موجودات دیگر احساس کنیم

گاهی برسیم که این مشاهده حاصل شودرشد ، از  معرفتای مرحله مثال االن : زنیممی مثالی خیلی ساده. و آ
این قدر استعدادش پائین است که اصاًل چیزی به نام سقف یا ، کندمی یک کودکی که زندگی، در این اتاق

قتی به و از فهم چنین حقی، رود و در بازی خودش استمی چهار دست و پا راه. را توجهی ندارد... ستون یا
تواند نمی ولی. رسد به آنجا که اینجا سقفی استمی، کندمی وقتی کمی رشد. این آشکاری محروم است

 .سقف هستم و توانستم سقف باشم، هازند که من روی این ستونمی با همه وجود فریاد، بفهمد که این سقف
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چه این بچه . تواند موجود باشدنمی اصالً چیزی به نام سقف ، از بین برود و یا کنار بکشندها و اگر این ستون
زند که من به اتکاء این می در موجودیت خود این فریاد را، این سقف در عالم تکوین، بفهمد و چه نفهمد

 . توانستم باقی بمانمها ستون
ف را ین سقرسد به اینکه این فریاِد زباِن حال و تکویِن نظام آفرینش امی کند تامی اما این بچه  مقداری رشد

ها تو متکی به این پایه !سقفای هم نوا است با این سقف که. شنودمی بیند ومی قشنگ. کندمی مشاهده
کند و من هیچ وجودی از خودم می تواند بفهمد که موجودیت من از منبع وجود تجلینمی اما هنوز. هستی
ها زند که من روی این ستوننمی ن سقف فقط فریادای. فهم این معنا به یک شعور باالتر از این نیاز دارد. ندارم

زند که من تجلی آن منبع هستی و وجود هستم می بلکه با زبان تکوین و آفرینش و خلقت فریاد. امقرار گرفته
تواند متوجه شود نمی زند ولی اومی با زبان حال فریاد، این را در زبان تکوین. و خودم استقالل وجودی ندارم

. دارد بستگیها تواند متوجه شود که من سقف بودنم به وجود این ستوننمی همچنانکه. رشد برسد مگر به آن
 . زبان حال آفرینش کل موجودات عالم است که این سجده است، این

تواند متوجه باشد می، کنند و اما انسان به لحاظ درجه وجودی باالئی که داردمی کل موجودات عالم سجده
و من موجود . شودمی تابد و متجلیمی موجودّیتم از منبع وجود، که من به عنوان یک موجودبه این حقیقت 
اگرچه ؛ تدر حال سجده اس، این انسان، اگر انسان این توجه را پیدا کند و به این فهم برسد. مستقلی نیستم

آن لحظه که توجه . کندمی کار، اگرچه در کارگاه، خوردمی اگر چه سر سفره غذا. کندمی گردش، در بیابان
 . حال سجده است، این، به این معنا ایجاد شد

یعنی باید طبق فرمان شرع مقدس اسالم آن اعضای . و سجده بار دیگر فرض شد که سجده تشریعی است
ترین فکه شری، خودش را به طرف زمین بیاورد و رو به زمین بیفتد و آن مراکز مهم قدرت و زندگی خودش را

زانوها و سر دو انگشت پا را که مراکز تجلی قدرت و حرکت و فعل ، شانی را و همچنین کف دستعضو او پی
اینها را به زمین بکوبد و به رو به زمین بیفتد  تا در چنین شرایطی بیان کند که من هیچ ، و انفعال اوست
از خود کالم . شد که عرضای در واقع بیانگر ظاهری است از آن دو سجده، این حالت. موجودیتی ندارم

وضوع چه مبندی تا ببینیم در جمع، الهی و از روایات معصومین علیهم السالم استفاده کنیم در این موضوع
 : عنایتی خواهد شد
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راِب َو ِاسِتقباُل ااَلرِض : " عن امیرالمومنین علیه السالم َالُسجود الِجسماّنیُّ ]ُهَو[ َوضُع َعتائِق الُوجوِه َعَلی التُّ
ةِ َبال کَبَتیِن َو َاطراِف الَقَدَمیِن َمَع ُخشوِع الَقلِب َو ِاخالِص الّنی  " )مستدرک الوسائل . ّراَحَتیِن َو الر 
 (9- 5232ح23باب486ص4ج

عضو قسمت بدن )صورت( ترین و محترمترین ]او[ همان هیاتی است که قرار دادن شریف، سجده جسمانی
ا استقبال کند و به رو به زمین بیفتد و به زانوها و دو کف دستش و زمین ر ، و ]اینکه[ انسان. بر خاک است

 . سر انگشت قدمینش
وقتی معنای سجده پیدا خواهد کرد که در آن لحظه حالت خشوع ، این هیات ظاهری است ولی این سجده

 . قلب و اخالص نیت همراه آن باشد
فسانیُّ َفراُغ الَقلِب ِمَن الفان ِة َو َقط" ]َو[ َالُسجوُد الن  ِة َعَلی الباقیاِت َو َخلُع الِکبِر َو الَحمی  ُع یاِت َو ااِلقباِل ِبُکنِه الِهم 
َبوّیةِ  ی ِبااَلخالِق الن  َحل  ِة َو الت  نَیوی   " )همان مدرک(. الَعالِئِق الدُّ

ذیر و فناپ اما آن سجده روحانی )نفسانی و باطنی( عبارت است از فارغ شدن قلب از توجه به هر چیزی که
توجه  ،و کبر )که در واقع. و روی بیاورد با تمام همتش بر آنچه که وجودش ثابت است. عدمی است وجودش

و  .انسان به خودش است به عنوان استقاللی ]موجود استقاللی[ که اثر کبر است(  را از خودش خلع کند
ره قطع کند و آراسته شود به اخالق و سی، تکه توجه به این عالم دنیاسای تعصب جاهالنه را و هر گونه ُعلقه

 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم
 . پس این یک معنای سجده بود از امام علی علیه السالم

ًة واِحَدًة َو ما َافلَ : قال الصادق علیه السالم جوِد َو َلو کاَن فی الُعُمِر َمر   َمن َح ما َخِسَر َو َاللِه َمن َاتی ِبَحقیَقِة السُّ
اللُه ِللساِجدیَن ِمن ُانِس العاِج  ِه فی ِمثِل ذِلَک الحاِل َشبیهًا ِبُمخاِدٍع ِلَنفِسِه غاِفٍل الٍه َعّما َاَعد   َو راَحِة ِل َخال ِبَرب 

واری َعن َجمیِع ااَلشیاِء َو ا... االِجِل  جوِد ِااّل ِبالت  ُه ال َیسَتوی حاُل السُّ ل  ما اِلحِتجاِب َعن کُ َاال َتری فی الّظاِهِر َان 
 (41و مصباح الشریعه باب  2- 5225ح23باب482ص4" )مستدرک الوسائل ج. َتراُه الُعیوِن 

از زیانکاران محسوب نخواهد شد هر کس حقیقت ؛ قسم به خدا زیان ندید: فرمایندمی امام صادق علیه السالم
)شاید در  .اند حقیقت سجده را به جا بیاوردسجده را به دست بیاورد و لو در کل عمرش یک مرتبه انسان بتو 

 تحملها کنند و امیدوارانه در این فراز و نشیبمی راه سلوک را صبرهای اهل سلوک که سختی، سیر و سلوک
یک  دنبال آن. در آنجا به آنها بدهند، هستند و لو در لحظه جان دادنای شاید به آرزوی چنین لحظه، کنندمی

بخت نیست )به خوشبختی نخواهد رسید( هر کسی خلوت کند پروردگارش را در چنین و خوش. لحظه هستند(
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در این حال که در صورت ظاهر در حال سجده است ولی چنین انسانی مثل ، که عرض شدای حال سجده
کسی باشد که نفسش او را فریب داده و با حالت غفلت و سرگرمی قلبش مشغول چیز دیگر است و ظاهرش 

اللُه ِللساِجدیَن . ه استدر حال سجد از آنچه که خداوند آماده کرده .... چنین انسانی غافل است َعّما َاَعد 
فرماید که می . است برای ساجدین از جهت انس عاجل )خوشی و شادابی دنیا( و آرامش و راحتی آخرت

دهد و هم در یم این سجده هم در دنیا برای او خوشی و شادابی و لذت، کسی که اهل سجده است !خوب
 ،پس ]اگر[ کسی به سجده رود و نفس او را فریب دهد و در نتیجه از چنین نعمت الهی. آن دنیا راحتی دارد

 . چنین کسی " ما َافَلَح "، از برکت سجده غافل باشد
واری َعن َجمیِع ااَلشیاءِ  جوِد ِااّل ِبالت  ُه ال َیسَتوی حاُل السُّ َو ااِلحِتجاِب َعن ُکل  ما َتراُه  " َاال َتری فی الّظاِهِر َان 

 "؟ !الُعیوِن 
کند مگر اینکه انسان از جمیع اشیاء بریده شود نمی بینید و متوجه نیستید که این حال سجده تحقق پیدانمی آیا

شود می یعنی تا انسان وارد سجده؟! از آنها چشم بپوشد، و آنها را کنار گذارد و از هر آنچه که دیدنی است
پس  .اینها را کنار بگذارد سجده تحقق پیدا خواهد کرد، سجده تحقق پیدا نخواهد کرد، ا را رعایت نکنداینه

فرماید نزدیکترین حال انسان به خدا در حال سجده می ،معنای سجده که حضرت فرمودند، با این توصیف
گامی به سجده تکوینی سجده، است و عرض شد کل موجودات هم سجده ، هی برسیمکنند و ما اگر به آن آ

. شویم و هم سجده خودمان را و آنگاه این سجده تشریعی پرتوی از آن سجده استمی موجودات را متوجه
 : فرمایدمی لذا در قرآن

ًدا ِلّلهِ یِم یَ ُأ ِظاَلُلُه َعِن الْ ی  َتَف یَ ٍء ْی َرْوْا ِإَلی َما َخَلَق الّلُه ِمن َش یَ َأَو َلْم  َمآِئِل ُسج  ْسُجُد یَ َوِلّلِه   «48» َوُهْم َداِخُروَن  ِن َواْلش 
َماَواِت َوَما فِ  یَما فِ  ٍة َواْلَمآلِئَکُة َوُهْم اَل  یالس   )سوره نحل( «49» ْسَتْکِبُروَن یَ اأَلْرِض ِمن َدآب 
کند برای می آنها )آن شیی( که از راست و چپ سجدههای د آفرید که سایهبینند آنچه را که خداوننمی آیا

این هنگام طلوع آفتاب است که هر چیزی در ؛ فرماید از راست به چپمی. انددر حالی که به رو افتاده، خدا
 سایه او در سمت چپ اوست و، از صبح سایه او در سمت راست او است و بعد از زوال، هنگام طلوع آفتاب

 . کندمی حرکت
از طرف ، تابدمی که بر زمینها فرماید این سایهمی. فرمایدمی این یک نکته خیلی لطیف لطیف لطیفی را

چقدر ذلیالنه که چگونه افتاده . کندمی آفتاب چه ذلیالنه که این سجده آن سایه است که دارد به خدا سجده
را ببینیم ای امکان ندارد ما سایه. تقال ندارد که بلند شودبه زمین و چسبیده به زمین و هیچ قیامی از خودش مس
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کنیم بالفاصله می تا آن را ول، بینیم که هر چه باال ببریممی راای پارچه. که آن بتواند خودش مستقال بلند شود
با تمام افتد )منظور از رو یعنی می کنیم تا طنابش بریده شود به رومی چطور احساس. افتدمی به رو به زمین
ت و هم موجود اس؟ ولی این سایه چی. ]که دارد[ سر پا ایستادهای تازه این پارچه به اندازه ماده. موجودیتش(

، تابدمی از باال، آفتاب که صبح. رو به باال باشد، که به اندازه آن ضخامت. هم هیچ ضخامتی از خودش ندارد
می فرماید اگرمی. هیچ توان بلند شدن ندارد؟! ی ذلیالنهو چه چسبیدن. افتندمی اشیاء رو به زمینهای سایه

د شما هم همان هستید اما شما باید غیر تکوینی تحقق بدهی. از این یاد بگیرید، خواهید بدانید سجده یعنی چه
و تشریعًا این سجده نمود آن . دهدمی دهد و به شما نشانمی عماًل و تکوینًا تحقق، را که سایهای آن سجده

 . ده غیر تکوینی باشدسج
کربال و  با استفاده از برکات شهدای، توفیق دهد با توجه به تعریف سجده که حضرت فرمودند شاءاللهانخدا 

ان در عمرم شاءاللهانرا ای چنین سجده، برکات معصومین علیهم السالم و روح آقا امام حسین علیه السالم
لکه عنایتی ب، ن علیهم السالم و روح اباعبدالله علیه السالمبلکه با دعوت از حضرات معصومی، تحقق بدهیم

 . را تحقق بدهیمای کرده باشند و بارها چنین سجده
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 جلسه شانزدهم

 صلی الله علیه و آله امبریالد پیع االول میرب 17
 میبسم الله الرحمن الرح

صادق علیه السالم صلوات ختم برای شادی روح مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام 
 . کنید

ن اما چون خوشبختانه بحث ما به آ. باشدها بحث هائی در این مناسبت، مختلفهای جا دارد امروز به مناسبت
لذا همان  ،و شاید از این جهت ربطی به این روز بزرگ داشته باشد، قسمت رسیده که راس دین یعنی نماز است

 : دهیم که فرمودمیه بحث قبلی حدیث معراج را ادام
الِة َوُهَو  ید; َعْبد َدَخَل فِ یَعِجْبُت ِمْن َثالَثِة َعبِ  !ا أْحَمُد ی  . نَعُس یَ ِه َوُقّداَم َمْن ُهَو َوُهَو یْ َد یَ ْرَفُع یَ ْعَلُم إلی َمْن یَ الص 

 راض َعْنُه أْو  یأن   یْدرِ یَ َغد َوَعِجْبُت ِمْن َعْبد ال ْهَتمُّ لِ یَ ِرِه َوُهَو یْ ِش أْو َغ یْوم ِمَن اْلَحشیَ َوَعِجْبُت ِمْن َعْبد َلُه ُقوُت 
 . ْضَحُك یَ ِه َوُهَو یْ ساِخط  َعلَ 
می که داخل در نمازای بنده: )صلی الله علیه و آله و سلم( در شگفت هستم از سه گونه بندگان !ای احمد

 ه چرتدر حالی ک، ر که قرار گرفتهرا به سوی که بلند کرده و در برابهایش داند دستمی شود و در حالی که 
را از گیاه یا غیرگیاه دارد در حالی که در اهتمام و نگران اش کنم از کسی که غذای روزانهمی و تعجب. زندمی

داند من از او راضی هستم یا به او خشمگین هستم و در عین نمی کهای و در شگفتم از بنده. فردایش است
 . خنددمی او، حال

اثیر تحت ت، این که مسلم است که خداوند خودش. که اول بحث نماز را فرموده است، سه طایفه این، خوب
اینقدر روشن است ، خواهد بیان فرماید که مطلب از لحاظ واقعیتمی؛ کندنمی گیرد و تعجبنمی روانی قرار

معراج که ما را  دیثاین قسمت از ح. باعث شگفتی است و نباید چنین اتفاقی بیفتد، که کار این سه گروه
. اندحضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه در این باره توضیحاتی فرموده، دهدمی اهمیت به نماز

کاری بسیار سخت است و مخصوصا برای این بنده که نتوانسته چنین نمازی را ، داخل شدن در بحث نماز
کند که یک می آرزو، ناقابل تا االن که اینجا هستمبرایم سخت است و خود این ، درک کند و انجام دهد

ات از یک طرف روای. یک دردی است، و این. رکعت نماز با آن خشوع را بخواند که منظور است و موفق نشده
فلذا در این . خواهدمی نماز نیست و از طرفی ]این[ مجاهده خاصی را، فرمایند اگر خشوع نباشدمی و آیات

ات نورانیتی به برکت مجلس و آی شاءاللهانخود روایات و آیات را ترجمه عرض کنیم تا کنیم می قسمت سعی
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ه فرق بین لفظ و معنا و عین را تطبیق داشت، در یک مثال، قبل از ترجمه آیات و روایات. و روایات حاصل شود
 . وارد خود این معنا شویم، باشیم و بعد

 ،ب " که این کلمه از آنها تشکیل شده، ی، " س. نظر بگیریم مثال " سیب " را در، مثال در مورد یک چیزی
و . است " عین " سیب، این حقیقتی که در بیرون است و در آن بشقاب قرار گرفته. این " لفظ " کلمه است

آن " معنی " است که تطبیق با این ، دهدمی ب " تطبیق، ی، یک مفهومی را که با شنیدن این لفظ " س، ذهن
 . ندکمی عین

کسی که این سیب را . یا به خود عین، رسد یا به معنامی به لفظ، حال ببینیم فاصله اینها چقدر است که انسان
هیچوقت برابر کسی نیست که با خط زیبائی ، کند یعنی چهمی حس، خورد و با همه وجودمی برمی دارد و   

کنیم تا به خود مطلب می مثالی را عرض. کند سیب را روی کاغذ بنویسد و یا سیب را ِهی در ذهن خود تکرار
 : برسیم

کنیم و طبق فالن لغت نامه می و یک وقت به معنایش توجه. ا ل ح م د: گوئیممی یک وقت ما الحمدلله
" ال " آن الف الم جنس . کنیم که یعنی سپاس و نشان دادن حالتی در برابر نعمتمی معنای حمد را پیدا      

ان با و یک وقت هم وجودم. اینها سروکار داشتن با معنای الحمد است. فالن استاش تجزیهاست و ترکیب و 
 . کندمی آید و لفظ را تلفظمی آید و لفظ بیرونمی کند و این احساس بیرونمی حمد احساس پیدا

ه را طوری خندد و این خندمی یک اینکه این. این دو صورت دارد. خنددمی شود ومی یا مثال کسی خوشحال 
شود و از می گیرد که اول خوشحالمی کند تا خوشحال شود و یکوقت در شرایطی قرارمی به خودش تزریق

. گیردمی زند و خنده در ظاهر انجاممی شود و سپس این خنده به بیرونمی خنده در درونش ایجاد، خوشحالی
نین یا گریه هم چ... آن به بیرون ظهور یابداول اینکه خنده در درونش ایجاد شود و از : این دو صورت یافت

کند که شنونده هم می کند و این گریه را طوری تزریقمی یک وقت آقای هنرمندی روی سن گریه. است
 یک وقت هم عزیزی از دستش رفته و فوت کرده و درون گریه. کندنمی این در درون گریه. کندمی گریه

 . گیردمی زند و گریه انجاممی به بیرون، کند و این گریه درونمی
اما در صورت ، به عین خنده و گریه نرسیده و از راه لفظ به آن معنای در ذهن رسیده، پس در صورت اول

در مورد حمد گفتن هم مثال یک . کندمی زند و لفظ را ایجادمی پس، با عین سر و کار دارد و آن عین، دوم
آید می حال حمد به وجود، گذارد که در روحمی طوری اثر، یدالهی و توجه به توحهای وقت است که نعمت

 . شودمی آید که لفظ حمد از آن صادرمی و طوری به وجود
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حمیل ت، اینطور نیست که با فشارهای مخصوصی در ذهنمان، اندفرمایند و از ما خواستهمی پس اینکه در نماز
ا آن خشوع را نه تنه، ]اگر[ از الفاظ به معنا وارد شویم. یمکنیم که ما نماز را با خشوع قلب یا توجه خوانده باش

کند که اثر آن خشوع را هم نخواهد می واردای فشارهای خسته کننده، بلکه به روح و ذهن، تحقق نخواهد داد
، که اگر حال –آید می یا ُعجب: شودمی گوناگون واردهای شیطان به صورت، داشت و بعد از مدت زمانی

به ، شود که از خستگی ذهن و روحمی آنقدر خسته، یا اینکه ذهن –اصال توجه به آن نداریم ، شدواقعی با
 . دیگری دچار شده و حتی آن شیرینی ظاهری نماز را هم بعد از مدتی از ما خواهد گرفتهای آفت

بلکه از  .یمآن را ایجاد کن، اینطور نیست که با فشار در ذهن، وقتی صحبت از خشوع است، پس در هر حال
تربیت شویم که حقیقت و عین نماز در ما ایجاد شود و این هیات ، باید طوری در ارتباط با نماز. اینطرف است

پس . آن به اوج خودش و ظهور خودش رسیده باشد، گیردمی انجام، مخصوصی که چند دقیقه در وقت معین
ن چیز دیگری آ. ندنی و یا ذهنی و تنها تلقینیو نه خوا؛ مطلبی رسیدنی است، این عین و حقیقت نماز که هست

آن را بشناسیم که اهمیت آن چیست تا آمادگی پیدا کنیم که به این ، حقیقتی است که باید از آیات. است
. این یک وضعیتی است که کل زندگی ما روی نماز قوام بخشیده. دنبالش بگردیم، هدفی که گمشده ما باشد

یک وقت . زنیمیم فقط برای تقریب به ذهن این مثال را. سیار باالتر از این استالبته مطلب که ب، بال تشبیه
، رداگر شکل کاسه به هم بخو . وابسته به این کاسه است، ریزیم که شکل این آبمی      ای آبی را در کاسه

. شودمی شکل کاسه، شود و خود یخمی در کاسه منجمد، یکوقت دیگر هم آب. کندمی شکل آب هم تغییر
هر دو ، چه یخ بگوئیم چه شکل کاسه. دیگر همه چیزش خودش شد و دیگر مربوط به کاسه بیرونی   نیست

. گوئیم زندگی منمی گوئیم نماز و یک وقتمی ]همینطور[ یک وقت. یکی است و دو چیز جداگانه نیست
پایداری و ؛ یند قوام نمازگو می یک چیز شد و این را. شودمی شود که زندگی من و نماز یکیمی گاهی هم

، همان خواندن نماز است اما قوام نماز و تحقق نماز، قرائت نماز. خود نماز است، خود زندگی. تحقق نماز
می نماز ،همه اینها در صورتی است که همه زندگی..... اقیموا الصلوة و یقیمون الصلوة و. خود زندگی است

و . نمود و ظهور آن زندگی است که نماز است، دهیممی انجامآنگاه این نمازی که با هیات مخصوص . شود
، توانیم چنین قوامی را داشته باشیمنمی طوری هستیم که، چون ما به لحاظ خاصیت مادی و بشری این عالم

فلذا اوقاتی از روز را بر ما واجب شده است که ما از نظر ظاهر هم آن انقطاع و نماز را تحقق بخشیم و آن 
 یکی اینکه از نماز قبلی تا این نماز که: در واقع منزلگاهی باشد با دو خاصیت ممتاز، امل ظاهریانقطاع ک
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جزئی های این اشتباهات و غفلت، آثار سوئی آمده که قوام نماز را از دست دهیم، ناچارًا تحت تاثیر این طبیعت
 . شودتر دوباره سفت، آب شودخواست می یعنی آن قالب یخ که کم کم. عالم بشری دوباره از بین برود

یم ادامه آن حالت قوام نماز قبلی را بتوان، دو مرتبه با نیروی جدید، خاصیت دوم اینکه برای وقت نماز بعدی
است  یک زندگی و وضعیت خاصی؛ زندگی است، پس این نماز. که بتوانیم در حال نماز بوده باشیم. بدهیم

بال تشبیه . کنیممی مرتبًا و مجددًا تجدید قوا، ه در آن جادۀ زندگیمنزل هائی است ک، و این نماز در اوقات
و ساعاتی از عمرمان را ای بریم بلکه قطعهنمی ما همۀ ساعات عمر را در بیداری به سر، چطور در مورد خواب

اشته باشیم کنیم[ تا زمینه دمی بریم و با یک انقطاع خاصی از این عالم طبیعت ]توانائی ایجادمی در خواب بسر
یم فلذا بعد از یک مدت که از ساعات زندگی. یمنکه تا وقت خواب بعدی با یک نیروی جدیدی حرکت ک

شاید حوصله این را هم نداریم که ده قدم برداریم و این همه که تشنه هستیم ، رودمی تحلیل، گذرد و این نیرو
، استهالک در اثر خاصیت این عالم. رسیممی چون به صفر. خوابیممی یک لیوان آب بخوریم و حتی تشنه

انرژی الزم را در اثر انقطاع از عالم ، اما وقتی این انقطاع حاصل شد و پس از چند ساعت. شودمی ایجاد
 ،این آمدن و رفتن و این انقطاع، و مرتب. توانیم تا قله کوه هم برویممی تا وقت خواب بعدی، استهالک گرفتیم

 . دهد تا وقت اجل حتمیمی زندگی را ]قدرت[ دائمی
ط هرچه که مربو ؛ در انقطاع از تمام حاالت و خواص این عالم طبیعت است، هنگام خواندن نماز، سپس انسان
 . کندتر قوی، تا آن حالت صالة را دو مرتبه.... خوردن و رفتن و سخن گفتن و: شودمیبه این عالم 

دارد و این ]نماز ظاهری[ نمود آن ]نماز ، هیات ظاهری باشدیک معنایی فراتر از آنچه در حد ، پس این نماز
 . زندگی[ است

 : آیاتی را ترجمه کنیم تا بهره ببریم
اَلَة َطَرفَ  َن الل   ِی " َوَأِقِم الص  َهاِر َوُزَلًفا م  ـیُ ِل ِإن  اْلَحَسَناِت یْ الن  اِکرِ ی  ْذِهْبَن الس  هود وره )س. َن "یَئاِت َذِلَك ِذْکَری ِللذ 

( و نماز را اقامه کن در دو طرف روز )اولی طرف صبح و دومی طرف غروب( و قسمتی از اوائل شب 114آیه 
، در وقت قبلی تا این وقت. ان الحسنات یذهبن السیئات؟ کندمی چه  ، این اقامه نماز در این اوقات. را

 . از بین برود، کشیدمی که به استهالکدو مرتبه قوت بگیرد و خواص عالم بشری . بردمی اشتباهات را از بین
نَساَن ُخِلَق َهُلوًعا:"فرمایدمی در آیه دیگر رُّ َجُزوًع  *ِإن  اْْلِ ُه الش  ُه اْلَخ   *ِإَذا َمس  ِإال    *ُر َمُنوًعایْ َوِإَذا َمس 

ذِ   *َن یاْلُمَصل    . )سوره معارج(. "  َن ُهْم َعَلی َصاَلِتِهْم َداِئُموَن یال 
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هلوع آن آدم حریص و طمعکاری است که اینقدر در حرص و ولعش . هلوع است، خلقت انساناصال 
اصال . البته یک همچو موجودی است، انسان. کند و آرامش خاصی نداردمی تابیبی اضطراب دارد که

کاش اینطور ؟ خاصیت بشری این است که دائما در حرص و ولع و اضطراِب این است که چه خواهد شد
رُّ َجُزوًعا   ؟ چه نشود، چه کار کنم؟ چه بشود، چه کار کنم، کاش آنطور نشود ،بشود ُه الش  ون تاب " چ " ِإَذا َمس 

را اش تابی. بیاندازدمی داد و بیداد راه. کندمی جزع و فزع، رسدمی تا یک شّری به او، و توان اینها را ندارد
هُ . دهدمی نشان، در شدت ظهور خواهد می تا یک خیری  ، " چون در حال حرص است ُر َمُنوًعایْ اْلَخ  " َوِإَذا َمس 

"  َن ی" ِاال  اْلُمَصل  . خواهد بگیرد و راضی نیست به دیگری برسدمی با همۀ قدرِت چنگ و دندان، به او برسد
صفت خلقت . دزنمی فرمائید صالة را به اصل آفرینش انسانمی مالحظه. دارندمی مگر کسانی که نماز را بر پا

نمازی که چند دقیقه با هیات . فرماید که این را مردود کندمی صفتی را، و آفرینش انسان را بیان کرده و بعد
ک یعنی ی. ااّل وقتی است که به طور کامل آن را کنار زند. توان گفتنمی این را مصلین، خاصی انجام گیرد

قه این چند دقی. این آفرینش هلوع را از او خواهد گرفتاثر و آفرینش ذاتی در انسان ایجاد خواهد کرد که 
ذِ . نیست ان دائم اینها در نمازش !نه. " نه اینکه یک شکل نشان دادند و تمام شد َن ُهْم َعَلی َصاَلِتِهْم َداِئُموَن ی" ال 
این هم .... و نماز مستحبی، شاید به نظر برسد که منظور این است که اینها دائمًا در فکر نماز هستند. هستند

تا ! ؟مفید است ولی این بحث دائمی چیست، که همین مقدار هم انسان در نماز باشد. برداشت خوبی است
 . آن اثر ذاتی هلوع را از او بگیرد

ذِ : فرمایدمی دیگر در سوره حجای در آیه اُهْم فِ ی" ال  ن  ک  اَلَة َوآَتُوا الز   یَن ِإن م  َکاَة َوَأَمُروا اأْلَْرِض َأَقاُموا الص 
ُمورِ  ِه َعاِقَبُة اأْلُ ، کسانی که اگر قدرتی به آنها بدهیم تا قدرتشان. (41" )آیه  ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَکِر َوِلل 

. خوانندمی نه اینکه نماز. اقامه نماز است، کندمی اولین کاری که از آنها ظهور پیدا، حکومتی را راه بیندازد
. آن هم زمانی که قدرت حکومت پیدا کرد. دهندمی فرماید نماز را تحققمی بلکه، ماید قرائت نمازفرنمی

اولین کار حکومت . تواند نماز بخواندمی در زندان هم؟ توانند نماز بخوانندنمی، مگر کسانی که قدرت ندارند
در مسیر ، قدرتاین . تحقق وضعیت زندگی افراد تحت خودش و زیر مجموعه خودش است؟ چیست
یک معنای خاصی در خود ، فرمائید نمازمی پس مالحظه. این شد تحقق نماز. پابرجائی نماز شد، اشرهبری

، اندبه عنوان یک آرزو برای کسانی که نماز را فهمیده، آنقدر قابل توجه است که قرآن، و این نماز. زندگی دارد
 . فرمایدمی بیان
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اَلِة َوِمن ُذر  یُمقِ  ی" َرب  اْجَعْلنِ : فرمایدمی بان حضرت ابراهیم علیه السالماز ز 40در سوره ابراهیم آیه   یتِ ی  َم الص 
ْل ُدَعاء َنا َوَتَقب  و این دعا را در حق نسل . پروردگار من قرار بده مرا از آنهائی که اهل اقامه نماز هستندای " َرب 

ْل ُدَعاء. گان نماز قرار بدهخواهم که نسل مرا هم از اقامه کنند می خودم هم َنا َوَتَقب  " خدایا این دعای مرا  " َرب 
دهد که هم برای خودش می چقدر آرزو و نیاز شدید حیاتی حضرت ابراهیم علیه السالم را نشان. هم قبول کن

یم از خداخواهد[ و باز نگران است که این دعا قبول نشود لذا دوباره قبولی دعا را هم می و هم برای نسلش 
 . پس حقیقت معنای نماز حقیقی این است که جزء زندگی بشر است. خواهد

َکاِة َما  ی" َوَأْوَصانِ : فرمایدمی 31همینطور از قول حضرت عیسی علیه السالم در سوره مریم آیه  اَلِة َوالز  ِبالص 
لطیف  ایة و زکات هم یک رابطهکه  صال. ا " خداوند به من سفارش و توصیه کرد صالة و زکات رایًّ ُدْمُت َح 

این ، اما نه منظور از زکات. کندمی قابلیت دادن زکات ایجاد، که اگر صالة تحقق پیدا کرد. با هم دارند
ای اگر این نماز چند دقیقه. ادامه پیدا کند، امکه من زندهای و این نماز هم تا لحظه. باشد... کشمش و طال و

رار شد که کتری را دو دقیقه برای جوشیدن بگذاریم و بعد دو دقیقه برداریم و باز اگر ق. بود که ادامه نداشت
بعد برای چهار  ،اینکه ما ده دقیقه نماز بخوانیم. اینکه ادامه نشد و دائمی نشد، سه دقیقه بگذاریم و بعد برداریم

 . ا "یًّ " َما ُدْمُت َح : ادامه دهیم. اینکه در این نقطه قطع شد، ساعت دیگر
َکاِة یَ " َوَکاَن : فرمایدمی 55همچنین از قول حضرت اسماعیل علیه السالم در سوره مریم آیه  اَلِة َوالز  ْأُمُر َأْهَلُه ِبالص 

ِه َمْرِض  ، کنید که هم ماده کان آورده و هم با فعل مضارع همراه کرده که اینمی مالحظه. " ایًّ َوَکاَن ِعنَد َرب 
 مرتبا امر، کرد و در زمان حیات خودمی استمرارًا امر، نی حضرت اسماعیل علیه السالمیع. رساندمی استمرار را

راضی شده ، داد اهل خودش را به نماز و زکات و در حالی که خودش هم در محضر خدامی کرد و دستورمی
خدا از  بود که او به مقامی رسیده. یعنی مقامش هم مقام کوچکی   نبود. یعنی خدا از او راضی بود. خدا بود

 . نمودمی مرتبا اهلش را امر به نماز و زکات، او با چنین مقامی. او راضی بود
ر به خود پیامبر ما دستو ، اصال خداوند به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 132در سوره طه آیه 

اَلِة . قامت کنمستقیم داده که اهل و خانواده خودت را به نماز امر کن و در این راه است " َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالص 
به نماز  راات را امر کن به نماز و صبر و استقامت کن بر این کار مهم که خانوادهات َها " خانوادهیْ َواْصَطِبْر َعلَ 

از  اما. کل امت باشد، شاید بگوئیم منظور از اهل. مثل خانواده پیامبر خداای آن هم خانواده. کنیمی امر
حتی خود حضرت علی علیه السالم و فاطمه زهرا سالم الله علیها ، شود که نه خیرمی ی از روایات معلومبعض

 . شود و خود آنها منظور استمی را هم شامل
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حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چندین ماه وقت ، فرماید که هنگام نزول این آیهمی لذا در تفاسیر
ن نماز ای. کردمی خانه علی علیه السالم و خانم فاطمه سالم الله علیها و اعالن وقت نمازرفت دم در می، نماز

 : فرمایدمی فلذا؟! ]چه باشد[ چیست که هنوز آن عین نماز
ذِ  " َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  کسانی . درستگار شدن، ( البته که مومنان2و  1" )مومنون   َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن  یَن ُهْم فِ یال 

  !و نفرمود " الذین هم یصلون ". که در نمازشان خاشع هستند
 . اصال نماز نیست ]قابل توجه است[، فرماید نمازی که در آن خشوع نباشدمی لذا آن روایتی که
 ع تحققآنگاه خشو . دلش توجه به او پیدا کند، خشوع یعنی اینکه انسان با همه موجودیت؟ خشوع یعنی چه

 . آیات فراوانی در این زمینه در قرآن است که. یابدمی
ذِ یُّ ا أَ یَ  " : فرمایدمی 153در سوره بقره آیه  اِبرِ یَن آَمُنوْا اْسَتعِ یَها ال  اَلِة ِإن  الّلَه َمَع الص  ْبِر َوالص   .  "َن یُنوْا ِبالص 

الَ ی" َواْسَتعِ : فرمایدمی 45یا در سوره بقره آیه  ْبِر َوالص  َها َلَکبِ ُنوْا ِبالص  ِإن   . " َن یَرة  ِإال  َعَلی اْلَخاِشعِ یِة َو
می بی گفتهکه حاال در بحث صبر مطال –قوت بگیرید به وسیله صبر و نماز ؛ استعانت کنید؛ کمک بگیرید

اهل  مگر برای، مشکل است که انسان از نماز کمک بگیرد. بسیار بزرگ و سخت است، و آن نماز –شود 
 . خشوع

، خواند و با آن دو رکعتمی دو رکعت نماز، اصال کارشان این است که تا یک مشکل پیش آمد برای آنها
پس ؟ گوئیم کومی خوانیم و فوریمی اما حاال آنها فرقشان با ما این است که ما نماز. خواهندمی کمکشان را

در  ،که این بحث. بدتر شد، هزار رکعت هم خواند. سرطانش خوب نشد که، دو رکعت نماز خواند؟ چی شد
 . دهدمی مساله استعانت معنا، دعا گفتیم که با آن دیدگاه

بال تشبیه عرض شد که وقتی کسی چند ساعت در این عالم طبیعت و عالم ، پس در نمازی که با خشوع شد
ز گیرد و بعد امی دو مرتبه کمک، با بریدن از این عالم، نیرو از دست داد و به صفر نزدیک شد، استهالک

با آن چند دقیقه . و خشوع در نماز انسان چنین وضعیتی دارد. دهدمی با نیروی قوِی باال ادامه، بیدار شدن
شود و توجه به آن منبع می کل مرکز توجه انسان از این عالم بریده، کند و با خشوعمی خشوع تحقق پیدا، نماز
پس این . گیردمی از آنجا، دامه حیات او الزم استو همان نیروهایی را که برای اعانت و قدرت ا. کندمی پیدا
شود که فالنی می وسوسه شیطان    ، و آن نمازهای دیگر. یابد مگر با نمازی که با خشوع باشدنمی تحقق، کار

 ؟! کند که ما این همه نماز خواندیم و چه شد و فالنی که نماز نخواند چه شدمی نماز را هم مسخره
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ذِ یُّ ا أَ یَ  " : فرمایدمی 43در سوره نساء آیه  َی َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن "یَها ال  اَلَة َوَأنُتْم ُسَکاَری َحت  ای  .َن آَمُنوْا اَل َتْقَرُبوْا الص 
داند که ینم چون شخص مست -. به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستیداید کسانی که ایمان آورده

م اینجا اگر سکاری معنای اع. گوئید و توجه به گفته خود داشته باشیدمی د چهتا اینکه بدانی -گوید می چه
حاال مست ، تا زمانی که ما مست باشیم. کندمی خدا دارد خشوع را بیان. گیردمی هرگونه مستی را، داشته باشد
امکان  –واند باشد تمی البته از نظر فقهی شراب است اما از نظر معرفتی هر مستی –. خواهد باشیممی هر چیزی

 . تواند خشوع داشته باشدنمی کسی..... ندارد بتوانیم به نماز نزدیک شویم با مستی مقام و مستی ریاست و
اَلِة َقاُمواْ یُ َن ی" ِإن  اْلُمَناِفقِ : فرمایدمی 142یا در سوره نساء آیه  َلی ُکَسا َخاِدُعوَن الّلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا َقاُموْا ِإَلی الص 

و اینها وقتی . فهمندنمی اینها. دهدمی دهند در حالی که خدا آنها را خدعهمی خدا را خدعه، همانا منافقین. "
از مستی است و تر ضعیف، که این حالت کسالت. شوندمی با حالت کسالت بلند، شوندمی برای نماز بلند

 . حال منافقین است
ْلُمَصل  یْ " َفَو : فرمایدمی 5و  4همچنین در سوره ماعون آیات  ذِ   َن یل  ل  وای به . " َن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن یال 

 . حال نمازگزارانی که از نمازشان غفلت دارند
کند[ تا توجه کنیم که آن نمازی که ما به آن می آیات دیگری هم هست که ما را به نماز مورد نظر ]دعوت

تا خود این توجه به ما انگیزه ]و فهم[ بدهد که از چه چیزی محرومیم ؛ دیدتوجه ش؟ چیست  ، ایمدعوت شده
، افعانبعد از مرگ به برکت شفاعت ش، ال اقل اگر هم نرسیدیم و در حال حرکت ُمردیم. تا اینکه حرکت کنیم

خواهیم و دنبالش می رسیم ولی چوننمی خواهیممی که هرچه: جایش همین جا است، و شفاعت. برسیم
 . به برکت شفاعت به آن برسیم، تیمهس
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 جلسه هفدهم
 میبسم الله الرحمن الرح

الِة َوُهَو  ید; َعْبد َدَخَل فِ یَعِجْبُت ِمْن َثالَثِة َعبِ  !ا أْحَمُد ی" : در حدیث معراج فرمودند که ْرَفُع یَ ْعَلُم إلی َمْن یَ الص 
د ْهَتمُّ ِلَغد َوَعِجْبُت ِمْن َعبْ یَ ِرِه َوُهَو یْ ِش أْو َغ یْوم ِمَن اْلَحشیَ ِجْبُت ِمْن َعْبد َلُه ُقوُت ِه َوُقّداَم َمْن ُهَو َوُهَو َینَعُس َوَع یْ َد یَ 

 . ْضَحُك "یَ ِه َوُهَو یْ راض َعْنُه أْو ساِخط  َعلَ  یأن   یْدرِ یَ ال 
که در محضر کیست و  داندمی شود ومی که وارد نمازای بنده: کنم از سه طایفه از بندگانمی تعجب: فرمود

که برای او غذای ای و جای تعجب است از بنده. به چه کسی رو کرده است در حالی که خواب آلود است
و . کندمی از سبزی خشکیده یا غیر آن ]وجود[ دارد در حالی که اهتمام و غم و غصه فردایش رااش روزانه

می هستم یا بر او خشمگین هستم در حالی که اوداند من از او راضی نمی کهای جای شگفتی است از بنده
 . خندد

که خوراک یک ای در مورد بنده. استفاده کردیم، خیلی اجمالی از محضر آیات و روایات، در مورد نماز
و یا غیر سبزی خشک که معمول زندگی عرفی ، سبزی خشک دارد، روزش )امروزش( در حد گیاه خشک
بحث روزی از جمله بحث هائی است که . این جای شگفتی است. ارداوست دارد و غم غذای فردایش را د

موجب افراط و تفریط شده و مشکالتی در زندگی و ، نادرست از بعضی آیات و روایاتهای در اثر برداشت
امل و همان ع. اقتصادی ناسالم منجر شدههای بلکه مشکالتی در جامعه پیش آورده و به یک سری برنامه

ت ناخواسته ]شده[ که ریشه همه اینها عدم دریافت و تحلیل صحیح از آیات و روایاتی است بسیاری از مشکال
 . اندکه در باره روزی فرموده

روزی هرکسی مشخص شده و تعیین شده و آن ، فرماید که هیچ در فکر روزی نباشیدمی بعضی از روایات
مینان فرموده که اصال روزی دنبال شماست و حتی طوری با اط. رسدمی به او، سهمی که برای او تقسیم شده

عضی در ب. استبخش صریح و امید، اینقدر مطلب. روزی دنبال شماست، و اگر شما هم از روزی فرار کنید
وحتی . دبه آن برسی، که به شما تضمین شدهای از روایات هم فرموده که باید دنبال روزی باشید تا آن روزی

و در بعضی از . فرموده است، روندنمی در باره کسانی که به دنبال روزیعبارات تندی ، در بعضی روایات
 . نوع رفتن به روزی را فرموده است، روایات
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رموده ما به حساب اینکه در قرآن ف، مگر اینکه انسان. هیچ تعارضی و تناقضی ندارند، این روایات با همدیگر
دلشان هست و تمام وجودشان به دنبال دریافت حق  و آنهائی که زمینه انحراف در، آیات متشابهی فرستادیم

استفاده از این روایات هم از این ، دهندمی شخصی مستمسک خود قرارهای نیست این آیات را برای برداشت
 . قبیل باشد که بخواهیم یک ُبعدی برداشت کنیم

اد اسالمی مترقی را در اقتصاما صورت اینها اگرچه نقیض هم است ولی ارتباط اینها یک رابطه بسیار لطیف و 
 خوانم و ترجمهمی کند که بنده فعال خود روایات را تبرکًا بدون توضیحمی و در نتیجه در زندگی اجتماعی بیان

 . کنم و بعد جمعبندی این روایات متعدد که چه جوابی به ما بفرمایدمی
ِق یَ " َوَمن : فرمایدمی سوره طالق 3و  2ه در آی. کنیممی یکی دو نمونه از خود قرآن استفاده، قبل از روایات ت 

َه  ُه َمْخَرًجایَ الل  التش خداوند برای مشک، هرکسی تقوای خدا پیشه کند. ْحَتِسُب "یَ ُث اَل یْ ْرُزْقُه ِمْن َح یَ َو   ْجَعل ل 
زی از یعنی رو . رسدنمی دهد از آنجائی که اصال به خیالش هممی دهد و او را روزیمی محل گشایشی قرار

 . رسد که از فالن جا برسدنمی رسد[ که خیال ما هممی آنجائی 
ٍة فِ  در روی زمین ای حتی هیچ جنبنده، ( نه تنها انسان6 –)هود . األَْرِض ِإال  َعَلی الّلِه ِرْزُقَها " ی" َوَما ِمن َدآب 

 : کنیممی ان الحکمة نقلو اما روایات که از کتاب میز . نیست مگر اینکه روزی او بر عهده خود خداست
ِه صلی الله عل درُِکُه یُ ِفرُّ ِمَن الَموِت أَلَدَرَکُه ِرزَقُه کما یَ َلو أن  ابَن آَدَم َفر  ِمن ِرزِقِه کما : ه وآله و سلمیقال رسوُل الل 

 ؟! ( چه عبارتی37ص100)بحار ج. الَموُت 
. البته روزی او را درک خواهد کرد، کندمی رهمچنانکه از مرگ فرا، اگر بنی آدم از روزی خودش فرار کند
روزی تقسیم شده او هم ، کندمی حتما او را درک، چطور که مرگ. همچنانکه مرگ او را درک خواهد کرد

 . حتمی است که به او خواهد رسید
 (108)جامع االخبار ص. " " ِان  الّرزَق َیطُلُب الَعبَد َکما َیطُلُبُه َاَجَلهُ : همچنین عنه صلی الله علیه و آله و سلم

 . البته روزی به دنبال بنده است همچنانکه اجل به دنبال بنده است
لیه السالم َفقاَل ع؟ َمن َیاتیِه ِرزُقهُ ، عن االمام علی علیه السالم َو قیَل َلُه َلو ُسد  َعلی َرُجٍل باُب َبیٍت َو ُترَِک فیهِ 

از موال علی علیه السالم سوال کردند که ما اگر یک نفر را در اتاقی ( 37ص100)بحارج. ِمن َحیُث یاتیِه َاَجُلهُ 
حضرت فرمود از ؟ رسدمی که برای او مسلم شده بود( چگونه به اوای روزی او )آن روزی، محبوس کنیم

اجل از کجا به این ؛ شما در را ببندید که هیچ روزنه ورودی نباشد !آنجائی که اجل او به او خواهد رسید
خواهد که آدم می اصال مطلبی است که واقعا مغزی. رسدمی از همان جا روزی او به او، رسدمی محبوس
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رسد ]یعنی چه و می فرماید که این روزی که خدا برایش نصیب کرده به اومی درک کند این که حضرت
 [ ؟ رسدمی چگونه  

: فرمایدمی الله علیه و آله و سلم این فرمایش هم که دیگر روی همه مطالب است که حضرت رسول الله صلی
زُق َیطُلُب الَعبُد َاَشدُّ َطَلبًا ِمن َاَجِلِه " )جامع االخبار ص روزی او ، ( نه اینکه اجل دنبال انسان است108" الر 

باید  ،بین اجل و روزی استای حاال چه رابطه. نه اینکه مثل اجل او؛ شدیدتر از اجلش به دنبال انسان است
عنه )امام : فرمایدمی در یک روایت دیگر. روزی را مقایسه فرموده، که در این روایات چرا به اجل فکر کنیم

زُق ِرزقان: علی ( علیه السالم نیا َطَلَبُه المُوُت َحّتی ُیخِرَجُه َعنها َو َمن َطَلَب : " الر  طالب  َو َمطلوب  َفَمن َطَلَب الدُّ
نیا َحّتی یَ  . طالب و مطلوب: ( روزی دو نوع است431)نهج البالغه حکمت . سَتوِفَی ِرزَقُه ِمنها "اآلِخَرَة َطَلَبُه الدُّ

ست و فرمود به دنبال دنیا بشود( مرگ هم به دنبال او ، هر کس به دنبال دنیا بشود )نفرمود به دنبال روزی بشود
آخرت  و هرکس به دنبال. ارج کنداو را از این دنیا خ، این که به دنبال دنیا بود، تا اینکه. او را خواهد گرفت

خواهم آن می هست کهات تو در من سهمی از روزی !مومنای دنیا به دنبال این شخص خواهد آمد که، است
 یستوفی: گردد این آقا را تا اینکهمی. دنیا در دنبال و جستجوی اوست. به طور تمام و کمال بدهم؛ را به تو بدهم

آن را  ،را هم که هستای عرض کردیم که وفاء و ایفاء یعنی آن آخرین ذره)قبال در آن جلسات خیلی قبلی 
 . دنیا به او خواهد داد، هم از روزی او ماندهای ( یعنی اگر کسی اجلش رسیده ولی قطره. هم بدهد

ِق الل  یَ عن قول الله عز  و جل  " َوَمن : عن محمد بن مسلم قال َسَالُت َاباعبدالله علیه السالم ُه یَ َه ت  ْجَعل ل 
 ( 29ص100)بحار ج. فی دنیاُه : ْحَتِسُب " قالیَ ُث اَل یْ ْرُزْقُه ِمْن َح یَ َو   َمْخَرًجا

کند که آیا مربوط به این دنیاست یا عالم می محمد بن مسلم از امام صادق علیه السالم در باره این آیه سوال
رسد که به ذهنش می کند که روزیش از جائیمی یانیعنی این آیه در همین دنیا را ب. فی دنیاه: فرمود؟ بعدی

 . رسدنمی هم
" ِان  اللَه َعز  َو َجل  َجَعَل َارزاَق المُوِمنیَن ِمن َحیُث : عن علی بن السری قال سمعت ابا عبدالله علیه السالم یقول

 (84ص 5" )کافی ج. ُدعاُوُه ال َیحَتِسبُوَن َو ذِلَک َان  الَعبَد ِاذا َلم َیعِرف َوجَه ِرزِقِه َکُثَر 
رسد که به آنها نمی مومنین را در جائی قرار داده که به خیال آنها همهای البته که خدای عز و جل روزی

و این به این سبب است که این مومن نداند روزیش از کجاست تا مومن فقط از خود خدا . خواهد رسید
و . رسدمی داده که او هم توجه به خودش کند که از او و این اصال لطف خداست که اینطور ترتیب، بخواهد

. بداند که او )خدا( این را واسطه قرار داده و زیاد به خدا دعا کند، اگر هم توسط آقای َعمرو و زید رسید
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ان هم این انس. همیشه متوجه آنجا هستند، کنند متکی به یک جائی هستندمی همچنانکه اهل دنیا وقتی خیال
 . توجهش به خداست، که ]روزی[ از خداست وقتی دانست

بُوا َانُفَسکُ : در روایت دیگر عن االمام علی علیه السالم قال کان امیرالمومنین علیه السالم یقول ُم الَبعیُد َو " ]َقر 
دیَد[ َو اعَلمُوا َان  َعبدًا َو ِان َضُعَفت حیَلُتُه َو َوَهَنت َمکیَدُتُه اَ  نُوا َعَلیها الش  َر اللُه َلُه َو ِان َهو  ُه َلن ُینَقَض ِمّما َقد  ن 

َر اللُه َلهُ  ُه َلن ُیزاَد َعلی ما َقد  ِة الَمکیَدِة ِان  ِة الحیَلِة َو ُقو  و امالی شیخ  61ح 32ص 100" )بحار ج. َقِوَی َعبد  فی ِشد 
 ( 207مفید ص 

وزی در امور زندگی ناتوان باشد و نتواند آن ر باشد که ضعیف و عاجز باشد و از تدبیر ای بدانید که اگر بنده
 .البته که هرگز آن مقدار روزی که خداوند به او قسمت کرده از آن کم نخواهد شد، خودش را به دست آورد

کسب روزی را به کار های هم هر چقدر زرنگ و قوی باشد و شدت حیله و روش زرنگیای و بدانید بنده
 . آن زیاد نخواهد شد، تقدیر او کردهآن مقدار ]روزی[ که خدا ، برد

 . کنیم و تمام کنیممی مطرحها دو روایت دیگر در این سری از حدیث
لعاِقُل ِلَیعَلَم ا: قاَل . ال: قاَل ؟ " َاوَحی اللُه ِالی َبعِض َانبیاِئِه َاَتدری ِلَم َرَزقُت ااَلحَمُق : از امام صادق علیه السالم

زَق َلیَس  ( خداوند به بعضی از انبیای 160ص 3" )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج. باالحِتماٍل َان  َطَلَب الر 
فرماید تا می خدا. کند نهمی عرض؟ دهممی دانی که چرا به بعضی آدمهای احمق روزیمی خود فرمود آیا

، ه این چیزها بودب اگر. بفهمانم به آنهائی که متکی به عقل و زرنگی بودند که طلب روزی با این چیزها نیست
 . داندنمی آَوَرد ونمی او که هیچ سر در

" َلو َجَرِت ااَلرزاُق ِبااَللباِب : فرمایدمی امام علی علیه السالم. یک حدیث دیگر که دیگر روی همه اینها است
 ( 9206ح 397" )غررالحکم ص. َو الُعُقوِل َلم َتعَش الَبهاِئَم َو الُحمقی

یان این بیچاره حیوانات و چهارپا، آوردن روزی با زرنگی بازی و این چنین چیزها باشداگر بنا بود به دست 
. مردندمی باید از گرسنگی، مردند و آن آدم هائی که از قوه ذکاوت برخوردار نیستندمی دهن بسته باید    
. دیگری داردهای املدهد که این منبع روزی از یک جای دیگر است و عمی نشان، کنندمی اینکه اینها زندگی

ه باید تالش هم البت. منبع از جائی دیگر است؛ روزی را رساند، متکی به این زرنگی نباشیم که این زرنگِی من
 . باشد

کند دنبال می پردازیم که امرمی حال به نوع دیگری از روایات. در یک سیاق بودند، اینها یک سری روایات
 . روزی بروید
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زَق فإّنُه َمضمون  ِلطاِلِبهِ : فرمایدمی مامام علی علیه السال  ( 423ص 74" )بحار ج. " ُاطُلُبوا الر 
از طریق دنبال کردن به شما ، رسدمی که ضمانت داده شده به شماای دنبال کنید روزی را که البته آن روزی

زِق : همچنین عن ابی عبدالله علیه السالم قال. خواهد رسید ُه َعون  َلَک َعلی " ال َتَدع َطَلَب الر  ٍة َفِان  ِمن ِحل 
 پس البته که آنچه که جستجوی روزی؛ ( ول نکن جستجوی روزی را از حالل34ص 17" )وسائل ج. دیِنَک 

 . بردمی چقدر مطلب را باال  . کمکی است برای تو در دینت، کنیدمی
 . قابل آن دسته اول روایات استدر ظاهر در سیاق دیگری است و در ظاهر در م، خوانیممی این روایات که

 ". َطَلِب الَحالِل  ی" الِعباَدُة َعشَرُة أجزاٍءِتسَعُة أجزاٍء ف: فرمایدمی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
 و فی حدیث المعراج(  – 5 – 14586ح 12ص 13)مستدرک ج

 . عبادت ده جزء دارد که ُنه جزء آن در به دست آوردن روزی حالل است
هِ یسب یاِلِه کاُلمجاِهِد فیعِ  " الکادُّ علی: عن ابی عبدالله علیه السالم یعنی : ( َکّد 88ص 5" )کافی ج. ِل الل 

 . سختکوش به خاطر وسعت روزی و راحتی خانواده مثل مجاهدی است در راه خدا
فاً : عنه علیه السالم نیا ِاسِتغناًء َعِن الّناِس َو َتَعطُّ "  .َعَلی الجاِر َلِقَی اللَه َو َوجُهُه َکالَقَمِر َلیَلِة الَبدرِ  " َمن َطَلَب الدُّ

 ( 31ح 8ص 100)بحار ج
اش هر کس به دنبال دنیا برود به این نیت که از مردم مستغنی باشد و عطوفت و خدمت و محبت به همسایه

حالی که صورت او )در  کند درمی خدا را مالقات، به دست آورداش بکند و امکانات برای کمک به همسایه
یعنی آنقدر نورانی در . روز قیامت یا لحظه جان دادن یا لحظه مالقات در هر زمان( مثل ماه شب چهارده است

 . محضر خدا خواهد شد
َه تعالی: عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم )کنزالعمال "  .َطَلِب الَحالِل  یَعبَدُه َتِعبًا ف رییَ ِحبُّ أن یُ  " إن  الل 

  .را ببیند در زحمت افتاده در راه کسب و طلب روزی حاللاش ( اصال خداوند دوست دارد که بنده9200 –
 49ص 69ج " )بحار. " َاکَرُم ما َیکوُن الَعبُد ِاَلی اللِه َان َیطُلَب ِدرَهمًا َفال َیقِدَر َعَلیهِ : قال ابو عبدالله علیه السالم

 ( 60ح
حالت ترین فرماید که گرامیمی. گیردمی دهد و هر گونه بهانه را از انسانمی ی امیداین حدیث دیگر خیل

در ، کشدمی کند و زحمتمی کوشش؛ انسان در محضر خدا آن وقت است که او به دنبال یک درهمی است
اید انسان ش. این همه برای ِدرَهم کوشید و آخر هم آن را به دست نیاورد. رسدنمی حالی که آخرش هم به آن

احساس بیهودگی کند و ناراحت شود و احساس زیان و ضرر کند که ما این همه زحمت کشیدیم و برنامه 
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در محضر خداوند چنین کسی ، فرماید حتی به خاطر یک درهممی حضرت؟! چیدیم و آخر هم هیچی
 . وضعیت را داردترین گرامی

  :اینجا صحبت وجوب است، صحبت از ثواب بودآنجا . و شدیدتر استتر ]تالی[ غلیظهای این روایت
 9ص 100" )بحار ج. ُکل  ُمسلٍم وُمسلمةٍ ضة  علیی" َطلُب الَحالِل َفر : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

 . ( جستجوی حالل فریضه است بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان35ح
( البته طلب روزی 30ص 2" )فقه القرآن ج. ضة  َبعَد الفریضةی" َطلُب الَحالِل َفر : قال ابو عبدالله علیه السالم

آنها  ،یعنی اگر قرار شد تعارض پیدا کند با واجبات دیگر مثاًل نماز. واجب است بعد از واجبات دیگر، حالل
 . افتدمی آنجا از وجوب؛ مقدمند

 " . " َطَلُب الَحالِل واِجب  َعلی ُکل  ُمسِلٍم : عنه علیه السالم
 " . " َطَلُب الَحالِل َجهاد  : علیه السالمعنه 

 . جهاد فی سبیل الله فرمود، فرماید که در جای دیگرمی به عنوان جهاد
َکَل ِمن َکد  : فرمایدمی در یک روایت دیگر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم َمر  علی ، ِدِه یَ " َمن أ

راِط کالَبرِق   الخاِطِف   ( 5 – 14629ح 23ص 13ج " )مستدرک. الص 
 . هر کس از دسترنج خودش بخورد در روز قیامت از صراط خواهد گذشت به سرعت برق

َکَل ِمن َکد  : عنه صلی الله علیه وآله و سلم ُه إلَ ، ِدهِ یَ " َمن أ حَمِة ُثّم ال یَنَظر الل  ُبُه أبداً یُ ِه بالر   13درک ج" )مست. َعذ 
 ( 5 – 14631ح 24ص

 . کندنمی کند و هرگز او را عذابمی خداوند او را با نظر رحمت نگاه، سترنج خودش بخوردهر کس از د
َکَل ِمن َکد  : عنه صلی الله علیه و آله و سلم ها شاءَ یَ " َمن أ ِة َیدُخُل ِمن َایُّ  ". َدیِه َحالاًل ُفِتَح َلُه َابواَب الَجن 

 ( 6 – 14630ح 24ص 13)مستدرک ج
باز خواهد شد درهای بهشت که از هرکدام دلش بخواهد ، خودش بخورد از حاللهرکس از زحمت دست 

 . داخل شود
( ملعون است ملعون 9ح 12ص 4" ) کافی ج. ُعوُل یَ َع َمن ی  " َملعون  َملعون  َمن َض : ه وآله و سلمیعنه صلی الله عل

 . ع کندضای، توجهی به زندگی آنهابی غیرتی وبی را بااش است هرکسی که خانواده
 : فرمایدمی نوع دیگری از روایات است که. این هم یک نوع روایاتی بودند در مورد روزی
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( 489" )تحف العقول ص. شَغْلَك ِرزق  َمضمون  عن َعَمٍل َمفروٍض یَ " ال : از امام حسن عسکری علیه السالم
ا ز عملی که واجب است آن ر مشغولت نکند تو را ا، رزقی که تضمین شده است  و قطعًا به تو خواهد رسید

 اگر در شرایطی قرار گرفتید که امر دائر بر این باشد که. یعنی کار واجب را فدای آن روزی نکنید. انجام دهی
 . دنبال واجب باش که آن ]روزی[ حتما خواهد رسید، دنبال روزی باشم یا دنبال واجب

زِق َو َاَمرُتم ِبالَعَمِل َفال َیکوَنن  الَمضُموُن " قَ : فرمایدمی از امام علی علیه السالم روایتی است که َل َلُکم ِبالر  د َتَکف 
 ( 169ص 114" )نهج البالغه خطبه. َلُکم َطَلُبُه َاولی ِبُکم ِمَن الَمفروِض َعَلیُکم َعَمُلهُ 

. وظیفه خدائی است، پس آنکه امر شدی برای عمل، روزی تو تضمین شده است و تحت کفالت خداست
 . طوری نباشد که به دنبال روزی رفتن باز دارد شما را از دنبال عمل واجب رفتنپس 

 . بندی بماند برای جلسه بعد یک نوع دیگری از روایات است که آن نوع و همچنین جمع
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 جلسه هجدهم

 میبسم الله الرحمن الرح
اره مساله بیانات روشنی در ب. دیمجلسه قبل آیات و روایاتی که از کلمات نور استفاده کر ، در ادامه بحث روزی

 وسعت معاش خانواده و اینکه؛ اهمیت اینکه به دنبالش باشیم؛ تعریف روزی؛ به دست آوردن روزی؛ روزی
سالم مختلف از فرمایش معصومین علیهم الهای با عبارت، روزی به دنبال ماست و ما باید به دنبال روزی باشیم

یا آن . آیدمی آن چنان که اجل به دنبال شما، آیدمی وزی به دنبال شمامثال اینکه گفته شد ر . استفاده شد
می ه اوچگونه روزی ب، عبارت که از حضرت سوال کردند که اگر کسی را در اتاقی دربسته محبوس  کنند

چنین مهمی های رسد و عبارتمی رسد که اجل او از آنجامی روزی او از همان جا: حضرت فرمودند؟! رسد
ه او خواهد روزی آن شخص ب، هیچ راه رفت و آمدی نباشد، یار بسیار قابل دقت است که دری را ببندیدکه بس

این مطالبی که با هیچ یک از اصطالحات علمی روز قابل حل ، رسید از آن جائی که اجلش به او خواهد رسید
 . نیست

مفهوم روزی ، رسدمی روزی به اوشود که آقا منظورت از اینکه می از این فرمایش تعریف روزی استفاده
شود که هر چیزی که در ادامه حیات ذی می پس مفهوم روشن این. کندمی چیست و این را حضرت تعریف

 ،روزی اوست، آن چه را که برای ادامه حیاتش الزم داردای هر موجود زنده. آن روزی است، حیاتی الزم است
م از عل؛ پس غذا از آن بابت روزی است. جل و حیات داردپس این تعریف روزی است که رابطه خاصی با ا

 . روزی است و الی آخر، کندمی را تامینمان آن بابت که حیات معنوی
خیلی روشنی که فرمود تا اینکه به ما های آن روایت، بعد از تعریف روزی که فرمود روزی از طرف خداست

یات و ذی روحی که روزی او را ایجاد کند ]هیچ بفهماند که هرگونه مالکیت و اصالت عملی برای ذی ح
حتی برای اینکه ، کس ندارد[ و منحصرًا خود خداست که این روزی را نصیب هر ذی روحی خواهد فرمود

چون موجودات دیگر در نظم خود هستند و این که انسان مطمئن ، مخصوصا برای انسان –بیشتر روشن شود 
کند بلکه شرط رسیدن نمی عملکرد انسان ایجاد روزی، عملکرد او نیست باشد که روزی او مربوط به فعالیت و

به عنوان نمونه خداوند آیات و  –به روزی است و شرط رسیدن به روزی فرق دارد با آنکه ایجاد روزی بکند 
 .فرماید تا اینکه انسان مطمئن باشد ایجاد روزی منحصرًا برای خداستمی بیاناتی را به عنوان مصداق روشن

دهند یم حتی اگر کسی هیچ عملی را بابت به دست آوردن روزی نکند و آن عمل هائی را که دیگران انجام
 : کنیممی یک نمونه بیان، به خاطر گستردگی بحث. رساندمی روزی او را، او انجام ندهد و خدا اراده کند
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 : 37سوره آل عمران آیه  –سالم الله علیها  –در جریان حضرت مریم 
َما َدَخَل َعلَ "  ی َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إن  الّلَه یَ ا َمْر یَ ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل ی  َها َزَکرِ یْ ُکل   ْرُزُق یَ ُم َأن 

 . ِر ِحَساٍب "یْ َشاء ِبغَ یَ َمن 
به دست آوردن روزی نیست و او  حضرت  مریم در محراب عبادت و در شرایطی که هیچ رفت و آمدی برای

 ،تحت تکفل حضرت زکریا است که باید او چیزی بیاورد و به او غذا بدهد و از جائی دیگر برایش امکان نیست
اینکه آن روزی که در کنار حضرت مریم بود از آن روزی هائی که در دست مردم است نبود و میوه تر جالب

تازه ، ردیتو خرید نک، حضرت مریم جائی بیل و کلنگ نزدی، بودهائی بود که مربوط به غیر فصل آن روز 
 . کنم از چنین چیزی در کنار تومی من که سرپرست تو هستم تعجب

 حساب روزیبی دهد این روزی است که از عندالله رسیده و خدا به هر که بخواهدمی حضرت مریم جواب
اسماعیل در بیابان لم یزرع و یا روایاتی مربوط به  دهد و آیاتی از این قبیل که جریان حضرت ابراهیم ومی

کم باشد  اشحضرت زهرا سالم الله علیها که همه بیان کننده این است که انسان هیچ دخالتی در اینکه روزی
دهد و در می خواهدمی و یا زیاد ندارد و اصال روزی مربوط به خود خداست و خود خدا به هر که هر چه

 . روزی بعضی را به بعضی داده تا امتحانی پیش بیاید که حکمتی داردبعضی آیات خداوند 
حیات . پس تعریف رزق عرض شد که هر آن چه که مربوط به ادامه حیات ذی حیات است این رزق است

دهد می این که باز خداوند نسبت. و اصل ایجاد روزی مربوط به خود خداست..... و؛ حیات حیوانی؛ علمی
 : 21من است با آیات مختلف بیان شده از جمله سوره ملک آیه که روزی از طرف 

ذِ  ْن َهَذا ال  وا فِ یَ  ی" َأم  جُّ  . " ُعُتوٍّ َوُنُفورٍ  یْرُزُقُکْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبل ل 
. اگر امساک کند و روزی ندهد چه کسی است که روزی بدهد، دهدمی چه کسی است اینکه به شما روزی

دهد و با این بیان که اگر ندهد شما از کجا می وشن در این آیه خداوند روزی را به خود نسبتخیلی صریح و ر 
 ؟! کنیدمی روزی ایجاد

 . به هر که هر چه بدهد، پس مطلب دوم این شد که روزی از طرف خود خداست
 نبال روزید حتی عبارات تندی مثل ملعون خواندن کسی که، مطلب سوم این که باید به دنبال روزی برویم

این جا  .رود و روایاتی از این قبیل که آن روزی که قسمت شما شده باید دنبالش کنید تا به دست آوریدنمی
شود[ عمل به دست آوردن روزی شرط رسیدن به روزی است نه اینکه این عمل ایجاد می است که ]استفاده

 . وزیشرط رسیدن به روزی خیلی فرق دارد با ایجاد ر . کندمی روزی
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َه یَ " َوَمن : 3و  2سوره طالق آیه  ِق الل  ُه َمْخَرًجایَ ت   . ْحَتِسُب "یَ ُث اَل یْ ْرُزْقُه ِمْن َح یَ َو   ْجَعل ل 
دهد به او از جائی که می کند و روزیمی هر کس عمل به تقوی کند خداوند او را از بن بست زندگی خارج

 . آیدنمی به ذهنش
رسد به او برسد در " من یتق الله " است یعنی خودش نمی ینکه روزی که به ذهنشپس مالحظه بفرمائید شرط ا

 . کاری کند که آن کار تقوی است
این که انسان توجه کند که این عمل شرط رسیدن به روزی است نه ایجاد روزی در چگونگی روحیه انسان و 

 . نوع اخالق فردی و اجتماعی و حتی در حکومت تاثیر مستقیم دارد
خشک های مساله اقتصاد اسالمی اگر بر مبنائی که قرآن فرموده است انجام گیرد معنائی باالتر از فرمول

کتاب " اقتصادنا " تالیف شهید آیت . خواهیم وارد بحث اقتصاد اسالمی بشویمنمی حاال ما. اقتصادی است
د بلکه عمل را شرط رسیدن به داننمی الله صدر کتابی است خواندنی که قرآن عمل را مولد ثروت و روزی

بحث بحث روزی است و خداوند با . تازه ثروت متفاوت از روزی است و نباید خلط کنیم. داندمی روزی
دهی عمل است و آن شرط می کند که آن چه که تو داری انجاممی مختلفی باز این معنا را بیانهای عبارت

 : لب باز شودمثالی ساده عرض کنیم تا مط. رسیدن به روزی است
 ،کافی است که آن را منفجر کندای جرقه، خواهد منفجر کندمی مثال کسی یک بطری یا تانکری از بنزین را

این محتوا خودش منفجر خواهد شد به شرطی : خواهد منفجر کند احساسی دارد و آن اینکهمی آن موقع که
شود می فائده این احساس آن جا معلوم. هد شدبه شرط این جرقه منفجر خوا، که من این جرقه را به آن بزنم

 آن جا با همه وجود .بطری بنزین را ببیند که بطری آب است، که این تانکر بنزین را ببیند که تانکر آب است
آن جا توجه دارد که با جرقه ، تواند منفجر کندنمی متری هم 10شعله به قطر ، فهمد که جرقه که سهل استمی

فلذا آن احساس در وضعیت انفجار کامال یکجور . این جا توجه دارد که منفجر نخواهد شد منفجر خواهد شد و
 . نیست بلکه کامال متفاوت است
َمَثَلش به این آقا شبیه است ، کنم و این کار آن روزی را ایجاد خواهد کردمی پس کسی که خیال کند من کار

ر توجه کند اگ. شعله بزرگی بزنم منفجر خواهد شدگوید درست است که این تانکر آب است ولی اگر می که
دارم که باید انجام دهم و آن شرط رسیدن به روزی است احساس ای که روزی خواهد رسید و من یک وظیفه

بندی بینیم بعد جمعمی حاال  نمونه هائی از قرآن را . متفاوت خواهد داشت که این احساس اثر زیربنائی دارد
 : آیات
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ا َتْحُرُثوَن یْ َأَفَرأَ  " : 64و  63آیات سوره واقعه  اِرُعوَن  ُتم م   . " َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الز 
این که االن محصول خواهد دادآیا ، ُکشیمی خودت را در عرق جبین، کشیمی آقای کشاورزی که زحمت

 .ایجادش مربوط به ما بود. بودی این عمل تو آن را رویاند یا ما رویاندیم و تو شرط انجام شدن این کار
کنم تا روزی ایجاد شود با کشاورزی که به عنوان وظیفه می این باشد که من کاراش کشاورزی که مبنای فکری

، امکند من این کارها را انجام دادهمی آن که خیال. کند ولی منتظر است که روزی را او برساند متفاوتندمی کار
چه عواقب خطرناکی این کار او .... کشاورزی مکانیزه و، امفالن را خرج کردهای هچه ابتکارات و سرمایه

دارد  که به کجا خواهد رسید ]این فرد چه تفاوتی دارد[ با آن که توجهی ندارد که این کشت چگونه خواهد 
د دا بخواههر چه خ بقیه، خودش هم مطابق با تقوی انجام دهم، من وظیفه داشتم این کار را انجام دهم، شد

 . شدهمان خواهد 
اطراف هم خانواده چندانی ، شدنمی خیابان پرتی بود که اصال رفت و آمد هم، یک جائی ما گذرمان افتاد

ید که یکی از دوستان پرس، هم خیلی شلوغ بوداش آقائی را دیدیم که خواربار فروشی داشت و مغازه. نداشت
می آیند و سوار تاکسی تلفنیمی از راه دور: گفت؟! لوغ استچرا این همه ش، شودنمی اینجا که کسی پیدا

او یک هزارم تقوا را در کار . دهد و هم ارزانمی چون او هم جنس خوب، کنندمی آیند خریدمی شوند و
شاید یک مغازه دیگر که در مرکز . من در را باز کردم و مطابق دستور خدا کار کردم: خودش رعایت کرده

مشتری جذب شود مجبور است تقوی را رعایت نکند تا خرج دکور  10برای اینکه .... نئون و، شهر با نورافکن
 . و تشکیالت را برساند و تامین کند

شرط به دست آوردن ، عمل به شرط تقوی. تقوی را اگر در عمل رعایت کنیم خداوند روزی را خواهد رساند
 . خوانممی یک مورد رافراوانی در قرآن است که بنده های عبارت. روزی است

 یَناُه ِمَن اْلُکُنوِز َما ِإن  َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأولِ یْ ِهْم َوآتَ یْ ِإن  َقاُروَن َکاَن ِمن َقْوِم ُموَسی َفَبَغی َعلَ  " : سوره قصص
َه اَل  ِة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه اَل َتْفَرْح ِإن  الل  اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِص یَواْبَتِغ فِ   «76» َن یِح ِحبُّ اْلَفرِ یُ اْلُقو  ُه الد  َك بَ یَما آَتاَك الل 

نْ  ُه ِإلَ یَ ِمَن الدُّ َه اَل  یَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد فِ یْ ا َوَأْحِسن َکَما َأْحَسَن الل  َما   «77» َن یِحبُّ اْلُمْفِسدِ یُ اأْلَْرِض ِإن  الل  َقاَل ِإن 
ْکَثُر َجْمًعا َواَل یَ َأَوَلْم  یُتُه َعَلی ِعْلٍم ِعندِ یُأوتِ  ًة َوَأ َه َقْد َأْهَلَك ِمن َقْبِلِه ِمَن الُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقو  ْسَأُل یُ ْعَلْم َأن  الل 

ذِ یزِ  یَفَخَرَج َعَلی َقْوِمِه فِ   «78» ُموَن َعن ُذُنوِبِهُم اْلُمْجرِ  نیَ ُدوَن اْلَح یرِ یُ َن یَنِتِه َقاَل ال   َی  َما ُأوتِ َت َلَنا ِمْثَل یْ ا لَ یَ ا یَ اَة الدُّ
ُه َلُذو َحظٍّ َعظِ  ذِ َوَقاَل ا  «79» ٍم یَقاُروُن ِإن  ِه َخ یْ َن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو یل  َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل یْ َلُکْم َثَواُب الل  اَها َلق  یُ ر  ل 
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اِبُروَن  ِه َوَما َکاَن ِمَن  نُصُروَنُه ِمنیَ َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض َفَما َکاَن َلُه ِمن ِفَئٍة   «80» ِإال  الص  ُدوِن الل 
 . " «81» َن یالُمنَتِصرِ 

و ما دادیم به او از کنزها و گنج هائی که آن قدر برای ها قارون از قوم حضرت موسی ]بود[ پس ستم کرد بر آن
دارد و می یند کسی که بار سنگینی را برفرمامی را تنوء )تنوءها او گنج دادیم تا آن جا که کلیدهای آن گنج

زیاد هم ، نفر 10این بار آن قدر سنگین باشد که کمر شکن باشد ( آن هم بالعصبه )عصبه مقدار یک الی 
نفر را قبول دارند ( مثل تارهای عصب جمع شدند که این بار  10نفر ولی مرحوم عالمه  70و  40تا اند فرموده

ان چنین انس. پهلوان و اولی القوه بودند، نفر آدم هائی ضعیف نبودند 10ش هم این خود. را از زمین بلند کنند
 . او را بر دارند و این کمر شکن استهای شوند تا کلید گنجمی نفر جمع 10هائی 

ولی مرحوم ، است نه کلیدهاها منظور خود گنجاند هضم کنند و گفتهاند بعضی از مفسرین مطلب را نتوانسته
 .این برای ما سخت است. نه آقا همان کلیدها منظور است: فرمایندمی ه تفسیرشان جدًا المیزان استعالمه ک

، او حکومتی داشت. تا از آنها یک گرم هم نباشد 100کلیدهای آن زمان کلیدهای الکترونیکی که نبود تا 
 -کرد می بالید و فرحمی ودو او به خ.... تشکیالت و اطرافیان داشت که این قارون ثروتش این قدر بود که

به خودت . فرمودند این کار را نکنمی از مومنینای عده، -که فرح خوشحالی است که از خودش خارج شود 
َما : دهدمی خوانیم( تا او جوابنمی کهها تو هم احسان کن )و بقیه دستور العمل. بیا و این قدر مست نشو ِإن 

گوئید می چرا: گفتمی شاهد مثال این بود که او در جواب بزرگان و دانشمندان قوم ،یُتُه َعَلی ِعْلٍم ِعندِ یُأوتِ 
مدیریت و قدرت عمل و ابتکار و ، علم، را بر اساس استعدادها من این ثروت، خوشحال نشو، احسان کن

هم باید . کنممی و به هیچ کس هم ربطی ندارد که چهام زحمت کشیده، امدانش خودم تولید     کرده
همان اصطالحاتی که . کنمنمی دلم خواست به کسی هم احسان. امابتکاراتی به خرج داده، خوشحال شوم

یریت به استعداد و مد، است که نسبت تولید ثروت را به خودش یشاهد مثال در َعَلی ِعْلٍم ِعندِ . زنندمی مترفین
بودند اما تر و افرادی بودند که از قارون هم قویداند که قبل از انمی فرماید که آیا اومی قرآن. زندمی خودش

دادند ولی ما آنها را هالک کردیم می با این دیدگاهی که داشتند که ]ثروت[ را به خودشان و استعدادشان نسبت
می دهد که غرور ثروت کجا کشید و رژه ثروتش را توضیحمی عبرت نگرفت تا مطلب را ادامهها و او از این

رسد به این مطلب که َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض که ما به زمین کشیدیم هم می کند تا آخرمی ردهد که چه کا
خودش را و هم تشکیالتش را و از  این همه اطرافیان و دوستان و نوکران کسی نتوانست او را یاری کند و آن 
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را دیدند شکر خدا کردند که ما آن طور کردند خوشا به حال قارون وقتی فردا آن وضع می هائی که آرزو
 . نشدیم

 . فرماید تولید روزی از تو نیست بلکه کار تو شرط رسیدن به روزی استمی پس قرآن صراحتاً 
مشخصی های مطلب چهارم این که آن کاری که برای کسب روزی شرط است در آیات و روایات تعریف

 : دارد
َه " که چیَ " َوَمن : فرمود ِق الل  ُه َمْخَرًجایَ نین کاری موجب " ت  یعنی کار مطابق تقوا و . شودمی ْرُزْقُه "یَ َو   ْجَعل ل 

نه این که حتما باید ، آیدمی نیز به تناسب استعداد و شرایط هر کس باشد آن چیزی که از دست هر کس بر
ود که یک آقائی ب. آقای دیگر استعدادش در علم است، آقائی استعدادش در آن است، بیل و کلنگ بزنیم
وقتی : آقائی جواب داد. آن آقا هم برود کار کند، گفت من چرا باید خمس بدهممی، صاحب پاساژ بود

برای آن مهندس که . زنینمی گوئی چرا بیل و کلنگنمی دهی ومی کشد پولمی برای توای مهندسی نقشه
کند ده می ولی برای آن کارگر بیچاره که از صبح تا شام کار، دهیمی دو سه ساعت کار کرده چند میلیون

پس هر کس به تناسب کاری که از دستش ؟! کنینمی را پیادههایت دهی و این جا استداللنمی هزار تومان هم
رود و خمسی می کشد و دنبال علممی عاِلمی که زحمت. آید و استعدادی که دارد مربوط به شرط اوستمی بر

اگر آن آقا شب و روز مطالعه نکند و بیل و کلنگ . کندمی گیرد او هم دارد کارمی دا تعیین کردهرا که خ
صبح تا شام  تو که از. دین را استنباط کند تا نقشه زندگی تو را به تو بدهدهای تواند ظرافتمی بزند چه کسی

 . مشغول کار خودتی
ولی این که خمس داده . نباید به او پول دهیم، خواندمین توانیم بگوئیم کسی که درست و حسابی درسمی بله

گویم می این که من. گوید مربوط به اوستمی مالک اصلی. امام و خداست، خمس مربوط به مراجع !!!نشود 
روزی حرام ، البته بحث روزی حالل است. دانممی آید که من کار را مولد ثروتمی از این ریشه بر؟ چرا بدهم

شرطش کار مفید است که هر ، از دیدگاه اسالم روزی حالل تولیدش از خداست. استای انهکه بحث جداگ
 . کس به تناسب استعداد خودش براساس تقوی انجام دهد

  .ما هم کشیدیم وضعیت او را به آن حالت. امگفت من طبق علمی که داشتم به دست آوردهمی قارون
شود که ]بدانیم[ کار وسعت بیشتری دارد و می اشارهاند فرموده نمونه هائی از کارهائی که قرآن و معصومین

  . تنها یک بعد از کار را در نظر نگیریم
َل الله ِبِرزِقِه ": حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  . " َمن َطَلَب الِعلَم َتَکف 
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گاهی دین باشد تا خوب و صحیح ، هرکس به دنبال علم باشد کند  زندگی کند و جامعه را هدایتواقعا دنبال آ
امام خمینی ، خواهدمی منتهی ایمان. کندمی خداوند شخصا روزی او را تقبل، و به نیت الهی دنبال علم باشد

کسی  .کنزهای کشور را در اختیارش گذاشت، را هم نداشت ولی وقتی خدا اراده کردای رحمه الله فرش کهنه
دهند منت یم اینهائی که خمس. احواالتی است در زندگی بزرگان. ین است[که واقعا برای خدا یاد بگیرد ]چن
حضرت ]امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف[ عنایت هائی . گردانیممی نگذارند که ما دستگاه مراجع را

 . دارد برای آن مراجع عظام که صائنا لنفسه حافظا لدینه هستند
رسید شهریه نمی دیگر پولها وارد شده است که[ یکی از ماهای ه]در مورد حضرت آیت الله حجت کوه کمر 

، رود به مسجد جمکرانمی شود ومی بزرگوار بلند. رسیدنمی شد و چیزی به اومی اواخر ماه، طالب را بدهد
زم سر برج حواله دقیقًا همان مقدار که آقا ال ، خواندمی دو رکعت نماز، کندمی مسجد را جارو   های خاکروبه

 . دهندمی آورند ومی داشت دم در
س این این نیست که با ده تومان خم. در حاالت جناب سید بحرالعلوم که مطالبی خیلی شگفت انگیز است

اه این دیدگها این، چرخانیم تا دشمن هم با چند شایعه که خمس را ندهیم دستگاه خاموش شودمی دستگاه را
 . کنندمی و لذا اشتباهاند دهرا نفهمی –که روزی مولدش خداست  -

حدیثی با این الفاظ  160ولی در منیة المرید ص، ]اصل این حدیث به این صورت در جوامع روائی یافت نشد
 [. قهأن الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برز  صلی الله علیه و آله و سلم  یث عن النبیالحد یو قد ورد ف: بود

 : روایتی دیگر
ن الله کفاه الله من حیث ال یحتسب " اگر کسی به دنبال تفقه در دین باشد نه به دنبال دکان " من تفقه فی دی

کند هّم می فقط برای خدا )که در روایت دیگر شرایط بیان شده( خداوند خودش کفایت، مرید بازی، بازی
بر اساس تقوای  کار مفید است که، پس علم یک کار است. آیدنمی زندگی او را از جائی که به خیال هم

 . باشد که کمتر از آن خواربار فروشی در جای پرت نیستمی الهی
، خوب باشد اشزید فی رزقه " هرکس برای خانواده تهیأهل ب یمن حسن بره ف علیه السالم و قال أبو عبد الله " 

 (117ح 408و  407ص 66)بحار ج. کندمی خداوند روزی او را زیاد
 71)بحار ج. کندمی " اصال نیکی کردن روزی را جلب الرزق ید فیز یإن البر ه السالم علیقال أبو عبد الله " 

 ( 81ص
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ْزِق  یُد فِ یزِ یَ َقاَل ُحْسُن اْلُخُلِق  علیه السالم َو َعْنُه "  شانس . شانس نیستها ( این77ح396ص 68" )بحار جالر 
ا ب، ولی آن یکی با همه چیز. استخوش خلق و دل گشاد : همه چیز روی حکمت است؟! اصال یعنی     چه

خوش خلق عرض شد یعنی . ولی این خوش خلق است !!کند می هم دعوا.... سایه خودش و حتی با زباله و
 . چه
( وسعت و بردباری و سعه صدر 22ص 8" )کافی ج َسَعِة اأْلَْخاَلِق ُکُنوُز اأْلَْرَزاِق  یفِ : " االمام علی علیه السالم   

زود ، زود تصمیم نگیرد، اینکه انسان زود از کوره در نرود. حوصله گنج روزی است، است روزیهای گنجینه
روزی در  کنزهای، با حوصله و مطالعه و متانت ]عمل کند[، زود موضع نگیرد، سوء ظن نکند، نتیجه نگیرد

 . وسعت روح است
راشی مشکل ت، رالحکم( سخت گیری" العسر یفسد االخالق و التسهل یدر االرزاق " )غر : عنه علیه السالم   

)البته سخت گیری جدای از دقت نظر . کندمی اخالق را فاسد، به هر چیزی پاپوش درست کردن، کردن
خواهم آسان بگیرم می بهانه تراشی متفاوت است( اینکه انسان شل و ول باشد و به هر چیزی بگوید که، است

، بچه سرپرست خانواده با زن و: که تحت اراده او هستند با زیر دستان و کسانی !!درست نیست ، پس ول کن
چه لزومی . خودی اشکال تراشی نکندبی هرکس با زیردستان خودش، رئیس جمهور با وزرایش، معلم با شاگرد

 . کندمی را سرازیرها اصال آسان گیری روزی. دارد که بهانه تراشی کند
بِ "     ْزُق َأْسَرُع ِإَلی َمْن  سلم  صلی الله علیه و آله و ی  َأن  الن  ک  یُ َقاَل الر  َعاَم ِمَن الس  َناِم  یِن فِ یْطِعُم الط  )کافی  "الس 
از ر تاثر آن در ایجاد کردن روزی سریع، فقرا و نیازمندان، کند برای مساکینمی ( کسی که اطعام51ص 4ج

 . چاقو در کوهان شتر است
( مواسات با برادر 395ص 71الخ فی الله تزید فی الرزق " )بحار ج" مواسات ا: عن امام علی علیه السالم

نین چ، او را هم در نظر بگیرد و در رفع آنها او را همراهی کندهای خودش در مال خودش یعنی اینکه نیازمندی
 . عظیمی از روزی و اقتصاد اسالمی استبخش همه مسائل اصلی وها این. کندمی روزی را زیادای روحیه

َماَنِة " : ه علیه السالمعن ْزِق  یُد فِ یزِ یَ اْسِتْعَماُل اأْلَ ( امانت داری موجب زیادی روزی 172ص 72" )بحار ج الر 
 . است

ْخَواِنَك ِبَظْهِر اْلغَ یْ َعلَ " : عن ابی جعفر علیه السالم َعاِء ِْلِ ُه یْ َك ِبالدُّ ْزَق یهِ یَ ِب َفِإن   73)بحار ج. "ُقوُلَها َثاَلثًا یَ ُل الر 
ه حاجت انگار ک. ( انسان واقعا به آن صفای باطن برسد که در پشت سر برادرش او را از ته دل دعا کند60ص

ل از ته دمان واقعا برای یک بار هم که شده امتحان کنیم که برای آن دوست صمیمی. خواهدمی خودش را
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ست که رنگ این طور نی، شفاف استکه رنگش خیلی ای انسان اگر به چنین مقامی برسد مثل میوه. دعا کنیم
شت سر این که انسان در پ. بلکه او به آن کمال درونی رسیده که اثرش در پوست  است، شفاف شدهاند کرده

اصال دِر  ،وقتی عملی است که به آن صفای باطن برسد و اگر صفای باطن این طور باشد، برادرش دعا کند
 . شودمی روزی برایش باز
می مختلف خداوندهای به بهانه. کردمی مدتی بود که خداوند به من عطر روزی: گویدمی یکی از عزیزان

این دفعه . گوید یک روزی عطری بسیار خوش بو را خدا روزی کردمی. کردندمی هم استفادهها رساند و بچه
می تمامش رسند ومی چند روزه حسابش راها بچه، طوری خوشم آمده بود که گفتم اگر دم دست بگذارم

ای هانهبعد از چند روز به ب. هیچ کس هم سر در نیاورد. لذا پنهان کردم تا مواقع خاص از آن استفاده کنم. کنند
باز هم ، گوید من رفتم و عطری را خریدممی این کهتر جالب. ریخته شد و دو سه ماه هیچ عطری پیدا نشد

ام ردهتازه متوجه شدم که خودم بخلی ک. ر دوام نیاوردچند روز بیشت، هر چه کردم که عطری تهیه کنم. ریخت
توانی عطری را که خودت خریدی نگه داری نمی خواست بفهماند که تو کهمی که این امتحان خدا بود که

ه ما اینک. عالم خلقت خیلی عجیب است. در عطر بسته شدها مدت. چرا آن رذیله بخل را انجام دادی، کنی
این دعائی است در حق برادرت که .... این طور نیست که دروغکی پا شویم و، کنیمدر حق برادرمان دعا 

آن چنان که او ناراحت است من هم ناراحت . غل و غش برادرانه استبی ناشی از صفای باطن و محبت صفای
 . زندمی از درون رسیده که رنگش برق، انداین میوه براق را رنگ نکرده. باشم

بِ "  ُه َشَکا ِإلَ  صلی الله علیه و آله و سلم  ی  َعِن الن  ْزِق َفَقاَل یْ َأن  َة الر  َهاَرَة أَ صلی الله علیه و آله و سلم ِه َرُجل  ِقل  ِدِم الط 
ْزُق   َك یْ ُدْم َعلَ یَ  ، ( وقتی سوال شد که دوست دارم رزقم توسعه یابد12ح 41ص 13ج  الوسائلمستدرك"  ) الر 

 . ر طهارت داشتنحضرت فرمود ادامه بده ب
کثروا من الصدقة ترزقوا" : عنه صلی الله علیه و آله و سلم  . (10ح 178ص 73)بحار ج. " أ

 . (22باب  182 ص 75جبحاراألنوار ). "الرزق  ید فیالزکاة تز " : قال الباقر علیه السالم
 . (105ص 2)کافی ج. " ِرْزِقهِ  یَد فِ یُتُه زِ ی  َمْن َحُسَنْت نِ " : قال ابو عبدالله علیه السالم

 . کندمی این روزی را زیاد، درون انسان اگر پاک باشد و صفای باطن داشته باشد و نیتش خیر باشد
شویم که می پس مطلب دیگر اینکه روزی که خدا به ما قسمت کرده حتمی است ولی ما خودمان سبب

ی حالل که خدا قسمت ما کرده بحث روز. بحثمان در روزی حالل است نه از راه حرام. نشودمان قسمت
 . شودمی کنیم که آن روزی قطعمی است ولی ما کاری
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ْنَب فَ یُ ِإن  اْلَعْبَد لَ " : عن ابی جعفر علیه السالم قال ْزُق یُ ْذِنُب الذ  ( البته بنده 8ح 270ص 2)کافی ج. "ْزَوی َعْنُه الر 
 . شودمی پس روزی از او گرفته، دهدمی گناهی را انجام

ُه َعلَ یْ ِه اْلُمْسِلِم َش یَمْن َحَبَس َعْن َأِخ " : رت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمحض َم الل  ِه َحر  ِه َبَرَکَة یْ ئًا ِمْن َحق 
ْزِق ِإال  َأْن  خداوند برکت ، ( هرکس چیزی از حق برادر مسلمش را حبس کند335ص 73)بحار ج. " ُتوَب یَ الر 

 . داردای که این حق معنای گسترده کندمی روزی او را قطع
 .کار کردن شرط رسیدن به روزی است، پس خالصه بحث در روزی این شد که روزی از طرف خدا است

 گناه و آن صفات رذیله که موجب از بین رفتن. هر کاری که مربوط به استعداد شخص و مطابق تقوی است
س روزی که از طرف خدا است کم و زیادش امتحان پ. شود که استغفار اثر دارد که جبران شودمی روزی

 . تا این مقدار شاید تمام باشد. خدا است
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 جلسه نوزدهم

 میبسم الله الرحمن الرح
 ". ْضَحُك یَ ِه َوُهَو یْ راض َعْنُه أْو ساِخط  َعلَ  یأن   یْدرِ یَ " َوَعِجْبُت ِمْن َعْبد ال : در ادامه بحث حدیث معراج فرمود

 . خنددمی با این حال، داند که آیا من از او راضی هستم یا بر او خشمگینمنمی کهای بندهکنم از می تعجب
بلکه بیان این است که مطلب ، گیرد که تعجب کندنمی عرض کردیم که خداوند تحت تاثیر هیچ چیزی قرار
تاب در کمتعددی است که های روایت، در باره خنده. آن قدر غریب است که جای تعجب و شگفتی است

 : کنیممی را نوشته که چند نمونه را به مناسبت بحث عرضها میزان الحکمة سند آن
ُهم  اَل َتْمُقْتنِ ی" ِإَذا َقْهَقْهَت َفُقْل ِح : َجْعَفٍر علیه السالم  َقاَل  یَعْن َأبِ   114ص 12" )وسائل الشیعه ج. یَن َتْفُرُغ الل 

 . ه خدایا مرا به خشم خودت مبتال مکن( وقتی قهقهه کردی از خدا بخواه ک15799ح
ِه علیه السالم  َقاَل  یَعْن َأبِ  م  : َعْبِد الل  ( خنده مومن با 15800ح 114ص 16" )وسائل ج. " َضِحُك اْلُمْؤِمِن َتَبسُّ

 . تبسم است نه با قهقهه
ِه صلی الله علیه و آله و سلم ِحِك َتْمُحو ا: َقاَل َرُسوُل الل  ( 15816ح 117ص 12" )وسائل ج. َماَن یْْلِ "  َکْثَرُة الض 

 . کندمی زیاد خندیدن ایمان را محو
 . کنندمی خندند و در روز قیامت زیاد گریهمی چه بسیار کسانی که بیهوده زیاد: امام صادق علیه السالم

َضا علیه السالم َقاَل  َو اَل  یْبکِ یَ ی علیه السالم  یَ ْح یَ َن ْضَحُك َو َکایَ َو  یْبکِ یَ َسی علیه السالم  ی" َکاَن عِ : َعِن الر 
ذِ یَ  ( حضرت عیسی هم 9834ح 413ص 8" ) مستدرک ج. َسی علیه السالم َأْفَضَل یْفَعُل عِ یَ  یْضَحُك َو َکاَن ال 

خندید و کار حضرت عیسی برتر از حضرت نمی کرد ومی خندید و حضرت یحیی گریهمی کرد و هممی گریه
 . یحیی است
اِهدِ : علیه السالم قال االمام العلی نْ  یَن فِ ی" ِإن  الز  " . ِرُحواْشَتدُّ ُحْزُنُهْم َو ِإْن فَ یَ ُقُلوُبُهْم َو ِإْن َضِحُکوا َو  یا َتْبکِ یَ الدُّ

خندد و درونشان در می کند اگرچه صورتشانمی ( البته زاهدین در دنیا قلبشان گریه113)نهج البالغه خطبه 
 . اگرچه ظاهرشان در شادی و خوشحالی است کنندمی حالت حزن زندگی

فرمود حضرت عیسی . فرماید و آن این که اصل خنده مذموم نیستمی دقیقی را بیانهای در این احادیث نکته
می استفادهها ناز ای. یا فرمود کثرت ضحکی که العبًا یعنی بیهوده باشد. کارش از حضرت یحیی بهتر است

 ،انسان وقتی از خدا و قیامت غافل شد و خندید. است که از روی غفلت باشدای هخندها شود که منظور از آن
 . نه اینکه خود خندیدن مذموم است، شودمیاین خنده باعث محو ایمان ، این خنده خطرناک است
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ای ههآن قهق، این که خنده در اثر هیجانات روحی انساِن غافل  سرمی زند. خود خندیدن یک امر مطلوبی است
]ی خطرناک است[ و این آن قدر مهم است که در حدیث ها آید ناشی از این گونه غفلتمی م که پیشه

 که در آنای پس اصل خنده مطلوب است اما خنده. معراج جایگاه خاصی را در دستورالعمل بازکرده است
گاه صدای شود که گاهی است که انسان ولو در حال غفلت نیست اما ناخو می و معلوم. غفلت نباشد دآ

از او ممکن است بیرون بیاید ]که در این صورت باید[ استغفار کند و از خدا بخواهد که مرا مورد ای قهقهه
 . خشم قرار مده

شود این بود که خنده در صورت ظاهر باشد و درون انسان در می استفادهها نکته دیگری هم که از این روایت
ما ا، درونش محزون باشد، که خدا از من راضی است یا خشمگینروی نگرانی از این . دست خودش  باشد

انسان قهقهه نداشته باشد و این در انسان اصال به ، از درون دل. در برخورد با مردم بشاش و خنده رو باشد
مین از ته دل به این صورت پیشای چون اگر غافل نباشد چنین خنده، آید مگر اینکه غافل باشدنمی وجود

 . آید
بلکه مطلوب است و خنده بهترینش تبسم ، این روایات آن شد که اصل خنده مذموم نیستبندی جمع پس

کند و در روز می این خطرناک است تا حدی که ایمان را محو، است و خنده وقتی از غفلت انسان ناشی شود
 . خواهد داشتها قیامت چنین انسانی بسیار گریه

 : فرمایدمی مطلب جدیدی را، ثبحث عجبت تمام شد و در ادامه حدی
ة لَ  یإن  فِ  !ا أْحَمُد ی"  ة َفْوَق ُدر  ِة َقْصرًا ِمْن ُلْؤُلؤ َفْوَق ُلْؤُلؤ َوُدر  أْنُظُر  ،َها اْلَخواصُّ یفِ ، ها َنْظم  َوال َوْصل  یَس فِ یْ اْلَجن 
ما َنَظْرُت یْوم َسْبعِ یَ ِهْم فی ُکل  یْ إلَ  َمُهْم ُکل  َکل  ًة َوُأ َذ أْهُل الْ یُمْلِکِهْم َسْبعِ  یُد فِ یَوأزِ ، ِهْم یْ إلَ  َن َمر  ِة َن ِضْعفًا َوإذا َتَلذ  َجن 
ذبِ  راِب َتَلذ  عاِم َوالش  ْد َمْسُجوُنوَن قَ : قاَل ؟ ما َعالَمُة ُأولـِئَك  !ا َرب  ی: قاَل . یثِ یَو َحدِ  یَو َکالمِ  یِبِذْکرِ  ولـِئَك أُ  الط 

عاِم َسَجُنوا أْلِسَنَتُهْم ِمْن   " . ُفُضوِل اْلَکالِم َوُبُطوَنُهْم ِمْن ُفُضوِل الط 
ُدّر  ،قبلی تفاوتی دارد که در آن قصری است از لولوء باالی لولوءهای اول در مورد کیفیت جنتی که با جنت

و اند دهر این است که به هم پیوند نخو ، اندو ُدّرها که این قصور را درست کردهها ویژگی انبوه لولوء. باالی ُدّر 
اکنون نظمی که ما ت؛ روی آن نظمی که ما عادت داریم و با آن آشنا هستیم قرار نگرفته است، اندمتصل نشده

نظام آن ، شود که اصال از بیخ و بنمی معلوم. خواهد بفهماندمی با آن آشنا بودیم را ندارد که این چند نکته را
نظمی که نقص برای چیزی بی ی خاصی است و آن نظم از نظر ما معنا. بهشت یک وضعیت خاصی دارد

. نظمی  نقص است، بیکنیممی در نظامی که ما در آن زندگی. در این نظامی است که ما با آن هستیم، است
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نظمی که معنای آن را بی پس مفهوم این شد که. نظمی آن زیبا استبی پس آن چه نظامی است که اساسا
 . (هامثالی ساده عرض کنیم تا مطلب بیشتر به ذهن ]بیاید[ )این ظرافت. ستنظمی نیبی کنیم چنینمی تصور

محکم یعنی چیزی که غیر : محکم مفهوم خاصی در ذهن ما دارد، کنیممی مثال ما وقتی صحبت از " محکم "
، گوئیم که محکم است ولی چنین معنائی هم نداردمی اگر کسی بگوید که ما چیزی را. قابل شکست   است

 .محکم باشد ولی شکست پذیر باشد !!شود نمی واقعا. باشدمی صال غیر آن است و حتی درست برعکس آنا
، در مقابل یک ضربه فوق العاده. شکندای نمیگوئیم استخوان محکم است و به هر بهانهمی؟ استخوان چیست

ی محکمی که تو مفهومولی نه آن . عضو استخوان است ولی چشم و مغز هم بسیار محکم استترین محکم
 یک چنین چیزی با چنان لطافتی کار چنان. بلکه این در ظرافت و لطافت استحکام دارد، کنیمی را تصور

یم این در ظرافت و لطافت خودش چنان استحکامی دارد که کاری باالتر از استخوان را، کندمی شگفتی را
ایم آن معنای محدودی که خودمان را زندانی کرده. یمپس دایره معنای استحکام و لطافت را باید باز کن. کند

بسا درست مقابل این مفهومی باشد ای رسیم کهمی آن وقت است که به یک حقیقت هائی دیگر، باید باز کنیم
اما مثال آب در خواص و لطافت خودش یک . محکم یعنی سنگ، با مفهوم قبلی. که با آن آشنا بودیم

عامل ، پس نظم را که تا حال آشنا شدیم. کنیدمی آن استحکام را که در سنگ تصور استحکامی دارد  باالتر از
اما این مفهومی است . عین نقص مجموعه است، دانیم و چیزی اگر نظم نداشته باشدمی زیبائی و پایه زیبائی

ود که عالمی شمی معلوم. شودمی نقصاش نظمی، بیکه ما در این عالم پائین از نظم داریم و روی آن نظم
نظمی  این عالم ماده است تا نقص باشد و خود این نکته ما را بی نظمی نه از سنخبی باالتر است که در آن   

در مبنای  14متفاوت است از عدد  10در مبنای  14گوئیم عدد می مثال وقتی   . کندمی به مبنای دیگری وارد
باید از این مبنا در بیائیم و وارد آن مبنا شویم تا ببینیم . شودمی وقتی مبنا عوض شد مفهوم یک چیز دیگر، 3

این معنا و مفهوم را داشت که ما با آن آشنا هستیم ولی در  10در مبنای  14عدد . دهدمی آن عدد چه معنائی
 . دنظمی بر مبنای این عالم این مفهوم را دار . بیبینیممی 14گر چه صورتًا ، مفهومی دیگر شد 14عد  3مبنای 

نکته دقیقی که تمام نوابغ عالم باید جمع شوند . کند[می این چه مفهومی است که قرآن و حدیث معراج ]بیان
دهد که ما با آن آشنا هستیم می نظمی رابی نظمی نه مفهوم آنبی تا کشف کنند این چه عاَلمی است که در آن

 . کندمی از آن نظمی که ما داریم بیان نظمی معنای دیگری را دارد و حتی زیباتر، بیو در آن عالم
می گوئیم آقا طناب و نخیمی، خواهیم یک سوزن را به جای دیگری بکشیممی حاال یک وقت است که

ولی کشیده شدن دیگری هم از نوع نیروی مغناطیسی است که هیچ . خواهد تا متصل کرده و سوزن را بکشیم
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در حالی که ، کشدمی از آن و بدون نیاز به نختر و دقیقتر کدام از خصوصیات نخ را ندارد و حتی منظم
 . شودنمی کشیده، تصورمان آن بود که تا نخی را بند نکنیم

ها َنْظم  َوال َوْصل  " این چه زیبائی است که نمونه آن در این نظام و یَس فِ یْ " لَ : این مبنا نکته قابل توجهی است
 ا به ما توجهکدام مرتبه از بهشت ر ؟! استها ارد نیست و باالتر از اینحتی باالتر در بهشتی که یک سری نظم د

 . شوندمی َها اْلَخواصُّ " در آن خواص واردی" فِ ؟! دهدمی
خارج از  این عالم که چگونه چیزیهای و مثالها بخواهیم این مطلب را یک خرده بیشتر تطبیق بدهیم به نظام

همان معجزات است که در قرآن ، هم باشدتر نداشته باشد و بلکه قویاین عالم باشد و از خواص این عالم 
مراحلی  ،معجزات انبیاء علیهم السالم که به صورت اسباب ظاهری باید تخم یک مار تربیت شود. آمده است

 .ولی عصای حضرت موسی و چوب دستی او بالفاصله تبدیل به مار شد، از این عالم را طی کند تا ماری شود
مسیر تکاملی تخم به حیوان را طی ؟ بر آن اثر گذاشت که هیچ یک از خواص این عالم را نداشت چه چیز

 . و با کیفیتی باالتر استتر و سریعتر و قویتر نکرد ولی از آن محکم
نظمی تمام است بی نسبت به این عالم، این یک نظمی است نه از جنس نظم این عالم که با آن آشنا هستیم

به جای این که اشکال کنیم و بگوئیم این معجزات خالف نظام عالم است . ز حقیقتی باال استولی کاشف ا
چرا این قدر کوتاه فکر کنیم و خود را به زحمت بیندازیم که نه آقا مطابق ، زندمی و نظم این عالم را به هم

انسان کودک با علم  خواهد از علوم باالئی خبر دهد که اینمی چرا نگوئیم که قرآن؟ نظم عالم نیست
 . خواهد باال بکشدمی رااش کودکانه

بگوئیم نه آقا شما . شودنمی گویدمی تواند عبور دهد وای نمیمثال کسی در یک روستا یک گلوله را از حلقه
باید این حلقه را بکشیم و . شودنمی گوید آقا محال است ومی !!باید طوری عبور دهید که خراش هم برندارد 

؟! گوئی خراش هم برنداردمی شود که تومی کند و باالخره گیج همنمی گوئیم قبول   می هرچه. رد کنیم بعد
ای گوئی طبق قاعدهمی این هائی که تو. گوئیم آن چه که تو با آن آشنا هستی خودت را در آن زندانی نکنمی

ه باید بریده شود و بعد حلقه کشیده کای که تو در آن زندانی شدهها گوئی درست است ولی اینمی که تو
شود بعد فرو رود و یا آن قدر بکوبیم تا نازک شده و از آن رد شود ]در دیدگاه پائین است[ ولی ما از یک نظم 

خواهیم بگوئیم حقیقتی می. دهیم که اصال جدای از این نظم هائی است که تو با آن آشنا هستیمی و قانون خبر
شود و دوباره به می کند و گلوله از آن ردمی تی که حلقه را منبسط کرده و آن را بازاست به نام انرژی حرار 

 . از آن استتر در این حالت نه تنها خراش نیست بلکه خیلی با کیفیت. جای خود برمی گردد
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شود و کشف نمی چون انرژی هم مثل اره به چشم دیده. خواهید این حقیقت برتر را کشف کنیدنمی چرا
نمی آن انرژی لطیف را، که با این ابزار انجام دهیمایم چون ما عادت کرده. خواهدمی ص انرژی زحمت خوا

 ؟ خواهی نظم این قانون را به هم بزنیمی گوئیم شمامی دهیم ومیخواهیم کشف کنیم و تعصب به خرج 
این ، شودمی وقتی اژدها اینطور نیست که چوب دستی. همه در طول هم هستند و در عرض هم نیستندها این

در عرض آن باشد بلکه در طول آن است و آن چنان قوی است که خارج از این زمان و ، عامل اگر کشف شد
 . ایمحدوده این عالم است که با آن آشنا شده

به اذن  ،فرماید که حضرت عیسی علیه السالم ِگل را برداشت و به شکل پرنده درآوردمی خداوند به صراحت
 ،داروین و امثال او حق دارند گیج شوند؟! این کدام مرحله تکامل است. وند در آن دمید و آن پرنده شدخدا

، هنوز به این مرحله که باذن الله یعنی چه. چون مثل آن روستائی است که فقط با ابزار آن روستا آشنا شده
نمی ولی در محدوده آن دایره بحث، نظمی استبی کامالایم در آن نظمی که با آن آشنا شده. نرسیده است

بی وقتی در این عالم. دهد آن را کشف کنیممی این یک حقیقتی است که ما را توجه. نظمی شودبی شود که
در بهشت چه غوغا ، کنیممی از آن نظمی است که ما در آن زندگیتر ( قوی... نظمی )منظور معجزات و

انسان  با یک، یک پرنده مریض را خوب کنداش یالت پزشکیتواند با همه تشکنمی وقتی کسی. خواهد شد
 . اندچه قدر در زندگی متفاوت، کندمی که ِگل را به اذن الله پرنده
عبارت . دهدمی نهایت هستند که این شناخت مبنائی از بهشت را خداوند توجهبی پس مراتب بهشت چقدر

 ؟ تعریف بهشت چطور. خیلی نابی است
ه به آن این ن. ی که هیچ نظم و وصلی که ما تا به حال آشنا بودیم در آن جا بین اجزاء آن نیستاز لولوء و ُدّر 

دهد به یم ناپیدا و غیر قابل فهم به انسان معمولی که ما را توجهای بلکه به معنای مرتبه، معنا که نقص   است
 . مراتبی از بهشت که خواص در آن راه دارند

 : فرمایدمی زندگی از آن بهشت راخداوند مختصر ، در ادامه
فرمایند می؟ بار یعنی چه 70؟ کنم یعنی چهمی حاال نگاه. بار 70کنم هر روز می نگاهها من در آن بهشت به آن

، کنممی فرماید نه اینکه صرفًا نظرمی؟ این نظر چیست. بلکه زیاد و خیلی، 70بار نه اینکه درست عدد  70
 را توسعهها برابر ملک آن 70، کنممی کنم و هر وقت که نگاهمی نم با آنها صحبتکمی بلکه هر وقت هم نظر

از  اگر بخواهیم. هم چیز دیگر خواهد شدها حساب، وقتی مبنا چیزی دیگر شد، معلوم است دیگر. دهممی
ین کار هم. شاید ده ساعت طول کشد و باز هم نهایتًا دقیق نباشد، آهن را جمع کنیمهای براده، درون خاک
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آن جا . وسعتش وسعت دیگری است. دهدمی ده ساعت را یک میدان مغناطیسی قوی و کامال دقیق انجام
 نگاه :زندگی آن هم این طوری است، آن بهشتی که نظم این عالم را ندارد. ماده نیست که تزاحم ایجاد کند

 . راها ندهم ملک آمی و وسعتها کنم با آنمی کنم و در هر نگاه هم تکلممی
ُذ ُأولـِئَك ِبِذْکرِ  راِب َتَلذ  عاِم َوالش  ِة ِبالط  َذ أْهُل اْلَجن  ا آن " این بهشت پائین که ب. یثِ یَو َحدِ  یَو َکالمِ  ی" َوإذا َتَلذ 

در آن بهشت باالتر از ذکر ها آن، برندمی نظمی که شما با آن آشنا هستید که اهل آن از طعام و شراب آن لذت
 . برندمی و حدیث من لذت و کالم

که زبان خودشان را از ها زندانی: فرمایدمی؟ " عالمت آن خواص چیست؟ ما َعالَمُة ُأولـِئَك  !ا َرب  ی: " قاَل 
بحث کالم و جوع که جلسات . کنندمی کنند و شکمشان را از فضول طعام زندانیمی فضول کالم زندانی

 : خوانیممی ی دو آیهحال تیمنًا یک. قبل مفصال عرض شده است
ا ُأْخفِ : 17سوره سجده آیه  ِة َأعْ  َی " َفاَل َتْعَلُم َنْفس  م  ن ُقر  داند نمی " هیچ کس.  ْعَمُلوَن یَ ٍن َجَزاء ِبَما َکاُنوا یُ َلُهم م 

فرماید( چه چیز پنهان و می آیه صریح، شودمی )با این توضیح که عرض شد وقتی مبنا عوض شد چیز دیگری
 راای فرمایند این است که انسان وقتی یک چیز خیلی شاد کنندهمی از نور چشم )قرة اعینها برای آن مخفی

مثال آقائی حتی پول نداشت که دوچرخه بخرد و حتی . شدت شادی از چشمانش هم مشخص است، بیندمی
رایت آماده اال مثال بنز را بحاال به او بگویند که فالن ماشین مدل ب، کرد که دوچرخه داشته باشدنمی فکرش را

ها زنند( و اینکه چه چیز برای آنمی شود و چشمانش فریادمی از شدت شادی از چشمانش برق بلند، اندکرده
پاداشی است ، " است ْعَمُلوَن یَ که این " َجَزاء ِبَما َکاُنوا . آوردمی پنهان شده از لذت هائی که انسان را به هیجان

 . انددادهمقابل آن چه انجام 
اِضَرة  یَ " ُوُجوه  : 23و  22سوره قیامت آیه  َها َناِظَرة    ْوَمِئٍذ ن  " اولی ناضرة یعنی بشاش و شاداب و دومی .  ِإَلی َرب 

کنند یم در روز قیامت صورت هائی است بسیار بشاش و شاداب که به پروردگارشان توجه: یعنی نظاره کننده
اه به باال از بهشت است که خیلی کوتای که این حاکی از مرحله، ارشان استو لذتشان در تماشای به پروردگ

 . آن اشاره فرموده است
 . حاال در روایات هم مطلب را خیلی باز کرده است که به عهده خود عزیزان
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 ستمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
َة للهِ  إن   !ا أْحَمُد ی" : فرمایدمی خداوند، در ادامه بحث حدیث معراج ُب إلَ الْ  َی هِ  اْلمَحب  ُة ِلْلُفَقراِء َواْلَتَقرُّ . ِهْم یْ مَحب 

ه فقیر پس محبت ب. استها همان محبت به فقراء و نزدیک شدن به آن، البته محبت به خدا: فرمایدمی " خدا
 ؟آن چه که جای بحث است این است که فقیر چه کسی است. و نزدیک شدن به او محبت به خدا   است

های اختالفات فراوانی را به وجود آورده است و حتی سلیقه، ناصحیح از آنهای یکی از واژه هائی که برداشت
جار های باشد که از جمله آن بحثمی فقر، متضادی در اقتصاد اسالمی و روابط اجتماعی ایجاد کرده است

 . باشدمی و جنجالی
 شویم ومی مشغول ،د ثروت باشیم و به دنبال تهیه امکانات باشیمیک عده به بهانه این که اگر ما به دنبال تولی

ا باید و یک عده دیگر به بهانه اینکه م. برسیم، توانیم به آن ارزش هائی که در روایات به فقیر آمده استنمی
ن گروه یدر مقابل ا، و این که مومن نباید فقیر باشد و امکاناتش از همه مجهزتر باشد، از هر جهت مجهز باشیم

 ،بسا بعضی جاها به بهانه این که دیدگاه اولی جامعه را به فقر کشیده و ما باید به غنی بکشیمای و. اندایستاده
 . بعضی اشتباهات را توجیه کنیم

البته فقر از نظر لغت قابل بحث نیست ]بلکه[ از نظر این که . گردد به تعریف صحیح فقرمی مشکل این بر
ب آن و معلوم است که مطل. باید روشن شود، ات و دین در باره معنای فقر و فقیر چیستدیدگاه آیات و روای

را  حضرت این سوال، قدر حساسیت دارد که در آن جلسه انِس خدا و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
بت به فقیر و محبت من همان مح: فرمایدمیکه خدا ؟ پرسد که این فقیر چه عظمت و ارزشی داردمی از خدا

 ؟ این فقیر کیست. نزدیک شدن به او است
 دارندای َمِن اْلُفَقراُء " این فقرا که همچون مقام فوق العاده !کند " یا ربمی کند و عرضمی لذا حضرت سوال
. کندمی کند و واژه فقیر را این طور معرفیمی و خداوند خودش فقیر را این گونه تعریف؟ چه کسانی هستند

  .ا نباید یک سری ذهنیاتی از خود بتراشیم و با دید تنگی از معنای فقیر به افراط و تفریط بیفتیمپس م
ذِ : سوال کننده پیامبر و جواب دهنده خود خدا " قاَل ، حال در این بحث ی ِل )به اندک راضیَن َرُضوا ِباْلَقلِ یال 

خاِء )و برای راحتی و رخاء و در  کنند( َو می هستند( َوَصَبُروا َعَلی الجُوِع )بر گرسنگی صبر َشَکروا َعَلی الر 
کنند( مین شکایتشان ْشُکوا ُجوَعُهْم َوال َظَمَأُهْم )و برای گرسنگی و تشنگییَ حالت آرامش شکر گزارند( َوَلْم 

و بر پروردگارشان در آن ِهْم )ْغَضُبوا َعلی َرب  یَ گویند( َوَلْم نمی دروغهایشان ْکِذُبوا ِبَأْلِسَنِتِهم )و به زبانیَ َوَلْم 
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وایَ بدبین نگشته و خشمگین و دل آزرده نیستند( َوَلْم ، و مشکالتها و گرفتاریها سختی َعلی ما فاَتُهْم )و  ْغَتمُّ
وص شادی مخص، ْفَرُحوا ِبما آتاُهْم )فرحیَ به آن غمگین نشوند و غم نکنند( َوَلْم ، آن چه که از دستشان برود

؛ کندمی کند و او را تحریکمی دهد و در او یک هیجان خاصی ایجادمی یک حال خاص، ناست که به انسا
 " . کنند(نمی به آن فرح، چیزی دادها اگر خدا به آن. فرح چنین شادی است. دهدمی تکان

که  ]بلکه[ کسی را هم، تنها نفرمود تنگ دست است و چیزی ندارد، فرمائید در مورد فقیرمی پس مالحظه
د ]بلکه[ پشت سرش فرمو ، و نفرمود کسی که همه چیز از دستش برود. در الی فقیر آورده، ه چیز داردهم

اط و راحتی نش؛ در رخاء؛ ها]بلکه[ فرمود در نعمت، و نفرمود فقط در کمبودها. کسی که چیزهائی به او برسد
ه[ و لغات دنبال آن هستیم ]بلکها واژهپس فقیر غیر آن معنائی است که ما در . را هم در مورد فقیر آورد..... و

پس عرض  .فقیر یک معنای وسیعی دارد و این تعریفی است که خود خدا برای فقیر فرمود، از دیدگاه روایات
ذِ  - 1: خداوند فرمود. فقرا کیستند، پروردگار منای ، َمِن اْلُفَقراءُ  !یا رب: کرد َوَصَبُروا  - 2، ِل یَن َرُضوا ِباْلَقلِ یال 

خاءِ  - 3، َعَلی الجُوِع  َوَلْم  - 6، ْکِذُبوا ِبَأْلِسَنِتِهمیَ َوَلْم  - 5، ْشُکوا ُجوَعُهْم َوال َظَمَأُهْم یَ َوَلْم  - 4، َو َشَکروا َعَلی الر 
ِهْم یَ  وا َعلی ما فاَتُهْم یَ َوَلْم  - 7، ْغَضُبوا َعلی َرب   . ْفَرُحوا ِبما آتاُهْم یَ َوَلْم  - 8، ْغَتمُّ

مین برای توضیح این قسمت در روایات از معصو. گی ]را ذکر کرد[ که جزو ذاتیات معنای فقیر استهشت ویژ 
 : علیهم السالم ابتداء استفاده کنیم

گرفتار  " فقر چیزی است که اگر کسی. " کاد الفقر ان یکون کفرا: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
 ( 4ح 307ص 2کافی ج). آن شود نزدیک است که به کفر برسد

می ناه" خدایا به تو پ ... فقال رجل، " اللهم انی اعوذ بک من الکفر و الفقر: عنه صلی الله علیه و آله و سلم
ها بله این :حضرت فرمود، نعم: قال؟ همترازند و یک چیز هستندها کسی پرسید آیا این، برم از کفر و   فقر

 . دارند یک وضعیتی، )کفر و فقر( از نظر خاصیت
در چیز این ق. " فقر موت اکبر است. الفقر الموت االکبر: در روایت دیگر " عن امیرالمومنین علیه السالم

 ( 45ص 69)بحار ج. سختی است
" )بحار . " الفقر اشد من القتل: فرمایدمی در یک روایت دیگری باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

 ( 47ص 69ج
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فقر مذلت  " البته. " ان الفقر مذلة للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم: از امام علی علیه السالم در روایت دیگر
" )غررالحکم شماره . استها برای نفس است و دهشت و سرگردانی برای عقل است و جلب کننده هّم و غم

8223 ) 
است از این تر راحت، ن به قبر فرو رودانسا. " قبر بهتر از فقیری است. " القبر خیر من الفقر: عنه علیه السالم

 ( 20ص8)کافی ج. که فقیر  باشد
مدح  دیگر در بارههای عبارت. یک عبارت هائی از طرف معصومین علیهم السالم در باره فقر بودها خود این

 : و نیایش فقر
 ( 49ص 69" ) بحار ج. " الفقر فخری: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

 ( 30ص 69" )بحار ج. " الفقر فخری و به افتخر: لی الله علیه و آله و سلمعنه ص
م خیلی " فقر در پیش مرد. " الفقر شین عند الناس و زین عندالله یوم القیامة: عنه صلی الله علیه و آله و سلم

 گدر پیش مردم مایه نن. اما در پیش خدا زینت است، موجب ذلت است؛ مشمئز کننده است؛ زشت است
 ( 49ص 69)بحار ج. است ولی در پیش خدا زینت است

عندالله  " الفقر مخزون: عن امام علی علیه السالم که خیلی تعریف باالئی است در باره فقر، در روایت دیگر
به ، دهدنمی است که خداوند آن را به هرکسای " چطور شهادت گنجینه. بمنزلة الشهادة یوتیه الله من یشاء

است در پیش خدا که به هر ای گنجینه. فقر هم نظیر آن است. دهدمی ص که دوستش داردآن بنده مخصو 
است پیش خدا از نظر مقام و منزلت و ارزش و اهمیت ای فقر گنجینه. دهدمی کسی که بخواهد آن گنج را

 . ددهمی، خواهدمی در ارزش مشابه شهادت است و خداوند آن گنج را به کسی که دوست دارد و     
 " . " الفقراء اصدقاء الله: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

" اللهم احینی مسکینا و توفنی مسکینا : کندمی در روایت دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خدا دعا
اللهم احیینی : به این صورت آمده است 49ص 69" ]این دعا در بحاراالنوار ج. واحشرنی فی زمرة المساکین

 مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین[ 
که ، قیر استاز زندگی فتر زندگی و وضعیت مسکین سخت. از فقیر استتر مستحضرید که مسکین سخت

خواهد که مرا مسکین زندگی بده و می حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند به عنوان حاجت
 . ان و در زمره آنان محشور کنمسکین بمیر 

 . این مقدار در بیان فقر از حیث مدح و ذم
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از خود حدیث معراج که فقر معنای وسیع تری از آن دارد که انسان فقط ، حال با این توضیحی که عرض شد
 شاید مجازًا از این .و یا ثروتمند باشد غنی است، این نیست که تنگ دست باشد فقیر است. تنگ دست باشد

ولی این  ،به یک تنگ دست هم فقیر بگوید، جهت که از یک بعدی از ابعاد ربطی به معنای فقیر داشته باشد
در حالی که ، شودمی مجازًا فقیر گفته، از جهاتی ربط به آن معنا پیدا کرده است. معنای حقیقی آن نیست

بعدا اگر فرصت ، کنیممی استفادهرا هم از روایات ها این. کندمی معنای فقیر را حضرت این طور توصیف
 : و اگر نشد برای جلسه بعد ان شاء اللهبندی جمع، رسید

" . ئیشره النفس الی کل ش: قال علیه السالم، قیل فما الفقر: " االمام الحسن علیه السالم لما سئل عن الفقر
، نماید که فقرمی ا معرفیحضرت این طور فقر ر ، وقتی از امام حسن علیه السالم سوال شد که فقر یعنی چه

ضعیتی در نفس و . دیگر سیری ناپذیر است. شره نفس از طمع نفس هم بدتر است. شره نفس به هر چیزی
 . شودمی آید که نیازمندی نفس به هر چیزی سیری ناپذیر    می پیش

ن کسی است فقیر آ. الشرهکان فیما سال امیرالمومنین ابنه الحسن علیهما السالم انه قال ما الفقر قال الحرص و 
 (162ص 70)بحار ج. که نفس او حریص و سیری ناپذیر باشد

قر شره نفس " ف. " الفقر شره النفس و شدة القنوط: عن امام الهادی علیه السالم )ابوالحسن الثالث علیه السالم(
 (109ص 72)بحار ج. چنین انسانی فقیر است. و شدت نا امیدی است

 ( 27ح 94ص 1"  )بحار ج. " ال فقر کالجهل: لسالمعن امام العلی علیه ا
 (41ح 95ص 1) بحار ج. احمق بودن است، " بزرگترین فقر. " اکبر الفقر الحمق: عنه علیه السالم
از هر غنی ر تبسا و چه بسیار فقیری که غنیای ، " چه بسا. " رب فقیر اغننی من کل غنی: عنه علیه السالم

 (8262)غرر ح. است
 (4682" )غرر ح. " اکبرالبالء فقر النفس: العلی علیه السالم عن امام

کسی  "  این که کسی غنی است و. " انما یتبین الغنی و الفقر بعد العرض علی الله عز و جل: عنه علیه السالم
 ( 159)اعالم الدین ص. معلوم خواهد شد، پس از این که در آن یکی عالم به خدا عرضه شد، فقیر است

 ( 59ص 75" )بحار ج. " ال فقر بعد الجنة و الغنی بعد النار: السالم عنه علیه
که ، دفقر و نحوه رفتار ما با فقیر را بیان فرمو بندی معنای فقر و تقسیم، و روایاتها پس این قسمت از ترجمه

 از فهم شود و هرچهمند به لحاظ این که در این ایام مجلس ما از توسل به حضرت زهرا علیها السالم بهره
کند می بنابراین ادب اقتضاء، شود مگر به برکت آن انوار مقدسهنمی حاصل، معارف و فهم حقایق الهی است
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بندی خود این روایات در ذهن ما جمع، که بقیه جلسه از توسل به حضرت استفاده شود تا شاید بدون توضیح
وان آیاتی که حضرت آیت الله سعادت پرور رض این روایات با استفاده از احادیث وبندی شود و جلسه بعد جمع

 ،و ان شاءالله از نظر آن بزرگوار هم استفاده کنیم تا این فقر در زندگی ما تحقق پیدا   کند، اندالله علیه آورده
  .خدا و نزدیک شدن به او نزدیک شدن به حب خدا استهای که مقامی است باال که به منزله شهادت از گنج

 . صلواتی ختم کنید، سازدمند ءالله از عنایات حضرت بهرهخداوند ان شا
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 كمیست ویجلسه ب

 میسم الله الرحمن الرحبِ 
 : حدیث معراج که فرمود بخش رسیدیم به این

َة للهِ  !ا أْحَمُد ی"  ُب إلَ الْ  َی هِ  إن  اْلمَحب  ُة ِلْلُفَقراِء َواْلَتَقرُّ ذِ : قاَل َمِن اْلُفَقراُء  !ِهْم قاَل یا ربیْ مَحب  ِل یْلَقلِ َن َرُضوا ِبایال 
خاِء  َوَلْم  ْغَضُبوا َعلی یَ ْکِذُبوا ِبَأْلِسَنِتِهم  َوَلْم یَ ْشُکوا ُجوَعُهْم َوال َظَمَأُهْم  َوَلْم یَ َوَصَبُروا َعَلی الجُوِع  َو َشَکروا َعَلی الر 

ِهْم  َوَلْم  وا َعلی ما فاَتُهْم  َوَلْم یَ َرب   " . ِبما آتاُهْم  ْفَرُحوایَ ْغَتمُّ
جلسه قبل روایات و احادیثی که در تعریف فقر از محضر معصومین علیهم السالم استفاده کردیم که خدا 

انجام شود تا این قسمت بحث به یاری خدا تمام بندی توفیق دهد در این جلسه روی این روایات یک جمع
 . شود

دارد و افرادش هم در فرد فرد ای لذت یا مزه، مذاق در کلی بودنش یک نوع، ما توجه داریم که مفاهیم کلی
شیرینی در مفهوم ، کنیدمی مثال وقتی شیرینی را تصور. یک مزه خاصی به خودش داردها خود در مذاق  انسان

اما فرد فرد آن هم یک مزه خاص برای خودش . مطلق شیرینی: دهدمی کلی در مذاق انسان یک احساس
و  ،و شیرینی عسل غیر شیرینی هنداونه، آن غیر شیرینی عسل، کنیممی را احساس وقتی شیرینی خرما: دارد

ولی وقتی اند اما همه هم شیرین. باشدمی و آن هم غیر شیرینی انگور، شیرینی هندوانه غیر شیرینی خربزه است
مزه ، یمچشمی دهد و وقتی فرد فردش رامی یک جور شیرینی به ما مزه، کنیممی در صورت کلی احساس

ولی وقتی . یک احساس از مزه ترش داریم، کنیممی یا وقتی مطلق ترشی را احساس. دهدمی خاص خودش را
. چشیممی است کهای و ترشی آن هم غیر ترشی سرکه، آن غیر ترشی آب غوره، چشیممی ترشی لیموی ترش را

 . بودای این مثال مقدمه، خوب
. بریممی یک مفهوم و معنائی را لذت، بچشیم و حس کنیم و توجه کنیمخواهیم می وقتی مزه مطلق بندگی را

های اما فرد فرد بندگی یک مزه. کندمی در مذاق انسان ایجادای یک مزه. شودمی یک معنائی در ذهن تداعی
 وقتی اطاعت خدا را. داردای آن لحظه بندگی یک مزه، کنیممی وقتی فرار از گناه. خاصی برای خودش دارد

بندگی یک مزه ، کنیممی وقتی عبادت. دهدمی بندگی یک مزه خاص به خودش را، کنیممی در یک امری
و ها حتی خود عمل. خاص برای خودش دارد و همانطور ابعاد مختلف بندگی هرکدام یک جور مزه دارد

. در مزه دار دستور ذکری یک جو . دستور فکری یک جور مزه دارد. هر کدام یک جور استها دستورالعمل
 .هرکدام یک مزه خاص چشیدنی برای خودش دارد، با اسم رحیم یا با اسم حی، اسم رزاق: حتی ذکر اسماء
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 ،این مقدمه برای این بود که یکی از مصادیق خاص که چشیدن آن لذت خاصی در بندگی برای خودش دارد
فقر : فرمایدمی، چشدمی آن را تا جائی که حضرت وقتی، فقر است که این یک مزه خاص برای خودش دارد

 . خوب الفقر فخری یک مزه خاصی در این ُبعد از بندگی دارد. فخر من است
همه  یعنی فقر با فقدان مالکیت از، شود که فقدان مالکیت از ُملکی پیش بیایدمی مفهوم فقر آن وقت روشن

ندگی این مالکیت در ز . قابل فهم استپس فقر با احساس مالکیت در بندگی خدا ، کندمی ملک معنا پیدا    
دارد که در خود قرآن در آیات متعدد و نیز در روایات و ادعیه به آن توجه خاصی ای ما یک نقش فوق العاده

 . شده که انسان بتواند این حس مالکیت خودش را از خودش سلب کند
می آید و صحبتمی ثال کسیم، این احساس مالکیت یک رابطه عمیقی در وضعیت زندگی کلی انسان دارد

عی در چه وضها بچه، آتش گرفته بود و چنین و چنان بودای خانه یک بیچاره، آمدممی کند که در فالن محله
.... گویند آقا خانه شمامی زنند ومی ولی ده دقیقه بعد زنگ. کندمی و این آقا فقط گوش، بودند و چه و چه

می دردها و فشارها را با خودش، هابالفاصله تمام نیت، یابدمی خودش راشنود و مالکیت به می تا این را !!
، شیا عکس. همان احساس مالکیت بود که ده دقیقه پیش نبود؟! را ریختها این چه بود که همه این. آورد
ی اشتباه !نه آقا: دقیقه بعد گفتند 5، خروارها عذاب به او حمله کرد، گفتند خانه شما چنین و چنان شدمی مثال
   وها سختی، هاناراحتی، از همه آن فشارها، همین که سلب مالکیت شد، آن خانه در فالن محله بود، شده

این چه چیز بود که این همه فشار و عذاب را از دوشش برداشت ؟ کندمی چه احساسی، جدا شدها ناگواری
 . همان فقدان مالکیت و سلب مالکیت بود؟ و راحتش کرد

. یا در کنکور در روزنامه فالن نتیجه شما بود، دهندمی فالن جا فالن ماشین را: هم همان طوراش خوشحالی
 که در ارتباط با احساس مالکیتها همه شادی و خوشحالی، اختالف شماره شناسنامه بوده !نه: گویندمی بعد

  !!رود می کنارها همه آن، وقتی آن حس از بین رفت، رودمی بود از بین
ه یک این فقری هم که هست شاید ب. س در مورد فقر این طور نیست که منظور این تنگدستی ظاهری باشدپ

فقر به  یک مصداقی از مفهوم. بتوانیم مفهوم فقر را توجه پیدا کنیمها خداوند آن را قرار داده تا ما انسان، معنا
ْمُلوًکا ال  : فرمایدمی سوره نحل 75چون خداوند هم در قرآن در آیه . شودمی ما معنی " َضَرَب الّلُه َمَثاًل َعْبًدا م 

محسوس در این عالم طبیعت را نشان دادیم های فرماید ما این       مصداقمی ٍء " به صراحتْی ْقِدُر َعَلی َش یَ 
 نمونه هائی را در؟ آیا ممکن است یا نه، شود انسان در خودش هیچ مالکیتی را احساس نکندمی که چه جور

ه وضعیتی چ، این عالم قرار دادیم تا انسان بفهمد که اگر کسی در خودش هیچ احساس مالکیت نداشته باشد
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پس رابطه فقر با فقدان مالکیت معلوم شد و وقتی انسان هیچ مالکیتی ، حاال که این طور شد. خواهد داشت
. چه مزه خاصی دارداش دگیدهد که زنمی شود را قرآن نشانمی چطوراش زندگی، در خودش احساس نکند

گی آن لحظه بردگی و بند ، که مالکش دستور داده این کارها را باید بکند و در مقام اطاعت استای آن لحظه
یک مزه دارد و آن لحظه که سخت مشغول جلب رضای اربابش است مزه دیگر و آن وقتی هم که به شدت 

آن جا که ارباب . آن جا از بردگی احساس دیگری دارد، دهد که غذا بخوردنمی اما ارباب اجازه، گرسنه است
می با امروز که غذای چرب به او داده است از بندگی یک احساس دیگری، دادمی هر روز نان و پنیر خشک

ولی در عین حال هرکدام ، این که من اختیار ندارم و ارباب چه خواهد داد مشترک استها در همه این. برد
رسیدن به این ، این احساِس فقر است، کندمی بنده خدا وقتی چنین احساسی را. اردمزه خاص خودش را د

 . فقر است، معرفت
پس این فقر ظاهری که هست نباید اشتباها معنا شود و خدای نکرده برداشت غلطی باشد که این روایات ما را 

 ،ید که مسلمانان عنصری باشند سستفرمانمی این روایات. کند که دنبال ثروت نباشیم و فقیر باشیممی تشویق
و از طرفی هم این طور نیست که اگر یک وقت تنگدست ، خواهدنمی راها این  . برنامه و تنگدست، بیتدبیربی

راه هائی  آن، تمام وظیفه و فعالیتش را در راستای تولید ثروت انجام داده. صبری و ذلت کندبی شد احساس
این . بیند که تنگدست استمی ه داده را با جدیت تمام دنبال کرده ولی بازهمرا که خدا دستور داده و اجاز 

آن ، چون از اول احساس مالکیت نداشت. کندنمی احساس تنگدستی، کندنمی جا است که احساس ذلت
چون آن غذای پرچرب و پرلذت را که ارباب . کندنمی احساس ثروت، وقت هم که در ثروت غوطه ور است

 . توانست اصال اجازه ندهد تا عصر چیزی بخورممی را او به من داده وها کند که اینمی احساسقشنگ ، داه
یک وضعیتی خاص در فراز و نشیب زندگی او پیدا خواهد شد که ، پس وقتی از خود انسان سلب مالکیت شد

شود یم ین معنا جمعبا ا، حاال روایاتی را که جلسه قبل استفاده کردیم. همان احساس فقر است، آن احساس
 : کندمی را جمع فرموده و خداوند خودش فقیر را اینطور تعریفها که خود حدیث همه این

ذِ : " قال  ،کسانی هستند که به اندکی زندگی با وجود انجام وظیفه هائی که داشتندها ِل " آنیَن َرُضوا ِباْلَقلِ یال 
 وقتی که این حالت. حالت خاصی در روح است جلسات قبل در مورد رضایت عرض شد که. راضی هستند

 کند و از وضعیت خودش احساس حقارتنمی هیچ اعتنائی، که از نظر ظاهری باالترندها دیگر به آن، ایجاد شد
مواظب : فرمایدمی امام باقر علیه السالم، کند و اصال توجه به آن باالتری ندارد و در توضیح این مطلبنمی

 ساس حقارتهیچ اح. نگاه نکنی به سوی کسی که باالتر از تو است، باال نکشی، زیباش که چشمت را ندو 
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و من  فالن جور استاش یا فالنی خانه. لباس من این طور است؛ کند که من چطور به مهمانی فالنی برومنمی
: فرمایدیم در ادامه. و اصال رضایت دارد که عرض کردیم انجام وظیفه در جای خود، چطور او را دعوت کنم

" َفال ُتْعِجْبَك َأْمواُلُهْم َو ال : زنم که خدا به پیامبرش فرمودمی کند ]در تائید این[ حرف که منمی پس کفایت
ما  ُه لِ یرِ یُ َأْوالُدُهْم ِإن  َبُهْم ِبها فِ یُ ُد الل  نْ یاْلَح  یَعذ  ( اموال و اوالدی 55" )توبه . ا َو َتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َو ُهْم کاِفُروَن یاِة الدُّ

را ها داده تا این که آنها را البته خداوند به آنها این. تو را به تعجب واندارد، دارندگری با این جلوهها که این
د که که این  در اوائل بحث معاد گفته ش، در حیات دنیا عذاب دهد و جانشان به سختی گرفته شود و در بیاید

که مثال ، شودتر میجان دادن چند صد برابر سخت، نش مالکیتی بیشتر باشدبی، هر چه به امکانات این عالم
م و با او با کسی که با هفت رق، بودمند شربت را عرض کردیم که کسی در این عالم از چهار رقم شربت بهره

تفاوت عذابشان م، بچشدای تواند جرعهنمی در حالتی که به علت مریضی، نبودمند کسی که از هیچکدام بهره
ولی آن که . بردنمی هیچ عذابی، آن کسی که هیچ کدام را نچشیده. بردمی عذاب، به آن تعداد لذت. است

از . سوزدمی دروِن او، از تشنگی، لذت ببردها تواند از آننمی حال که، چشیده و لذت برده استها از همه آن
های پس آن لحظه که شربت. کندمی ایجاد رود و چه عذابی کهمی آید ومی هیها آن طرف هم آن خاطره

، کندیم االن که احساس سلب مالکیت، دید مالکیتی و استقاللی داشتها خورد و به آن لذتمی گوناگون را
و از طرف ، کندمی چند برابر او را عذاب، عذاب جان دادن بعالوه سلب مالکیت و بعالوه خاطرات با شیرینی

کرد ولی نه به خاطر می استفادهها اما کسی که از آن شربت. بیندمی چشمش دیگر هم عذاب سختی را جلوی
ها نه تنها آن شربت، نیستها بیند که نه تنها آن تشنگیمی، دهدمی االن وقتی جان، احساس استقالل مالکیتی

می ه اواالن دارند برا ها و بهتر از آنتر بسیار بسیار شیرینهای بلکه شربت، کندنمی در حالش فرقی ایجاد   
. این در یک وضعیت و آن در وضعیت دیگر: اندهر دو انسان. آوردنمی را اصال به حساب      ها دهند و او آن

َبُهْم ِبها فِ یُ " لِ : ولی چون آن به دلیل مالکیتی استفاده کرده استاند هر دو استفاده کرده نْ یَح الْ  یَعذ  ا َو یاِة الدُّ
ه )در آن لحظه جدائی( پس تو را ب، ُهْم َو ُهْم کاِفُروَن " تزهق به سختی و با فشارجانشان در بیایدَتْزَهَق َأْنُفُس 

ن  َع : یابدمی و بعد حدیث ادامه. تعجب واندارد و چشمت را به خود ندوزد ْعنا ِبِه یْ نَ یْ " و قال َ ال َتُمد  َك ِإلی ما َمت 
نْ اِة الیَأْزواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَح  َك َخ یا ِلَنْفِتَنُهْم فیدُّ : فرمایدیم " باز همان مطلب را با بیان دیگر. ر  َو َأْبقییْ ِه َو ِرْزُق َرب 

ها حبیب من چشمت را به آنای ، کردیممند را بهرهها دنیا و آن متاع هائی را که ما آنهای و زینتها آن زیبائی
خواهد ، که انسان در حال جان دادن خواهد بودای و آن لحظهاین برای آن است که آنها آزمایش شوند ، ندوز

ولی به هر چه که ، لحظه جان دادن سخت است و عذاب دارد، دید که به هر چه که احساس مالکیت   کرده
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برند را به او می اصال ناراحت هم نیست و رزقی بهتر از آن که در این دنیا لذت، احساس مالکیت نداشت
کنیم که اگر احساس می دهند تا ببینیم چه قدر احساس مالکیتمی ن آزمایشی است کهو ای. خواهند داد

 ،حالت شکر خواهیم داشت که حالت شکر حالت فقر است، یک احساس داریم و اگر نکنیم، مالکیت کنیم
کر حقیقی ش ،نه شکر لفظی بلکه این که من این را از خودم نبینم و آن را در راستای مالک حقیقی به کار َبَرم

کنم که این شکر عین فقر می بینم و آن را شکرمی آن را فتنه، قدرت و حکومت، است که من در اوج ثروت
 . است

ُه َعز  َو َجل  َفال ُتْعِج یَ اَك َأْن ی  إِ  لیه السالم َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ع"  َك بْ ْطَمَح َبَصُرَك ِإَلی َمْن ُهَو َفْوَقَك َفَکَفی ِبَما َقاَل الل 
ن  َع  ْعنا ِبِه َأْزواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَح یْ نَ یْ َأْمواُلُهْم َو ال َأْوالُدُهْم َو َقاَل َو ال َتُمد  نْ یَك ِإلی ما َمت  ء  ْی ا َفِإْن َدَخَلَك َش یاِة الدُّ

عِ یْ َفاْذُکْر عَ  َما َکاَن ُقوُتُه الش  ِه ص َفِإن  َعَف ِإَذا َوَجَدهُ َر َو َحْلَواُه الت  یَش َرُسوِل الل  یعه " )وسائل الش. ْمَر َو َوُقوُدُه الس 
 ( 27773ح 530ص 21ج
ِه ع یَجْعَفٍر َأْو َأبِ  یَعْن َأبِ "  اِبِر َو اْلُمْعَطی  لیهما السالم َعْبِد الل  اِکُر َلُه ِمَن اأْلَْجِر َما ِلْلُمْبَتَلی الص  َقاَل اْلُمَعاَفی الش 

اِکُر َلُه ِمَن   ( 4ح 94ص 2" )کافی ج. اأْلَْجِر َکاْلَمْحُروِم اْلَقاِنعِ الش 
زند به آن نقطه و هدف یعنی احساس مالکیت و ما را به دید می دقیقا. کندمی چه قدر دقیق معنای فقر را بیان

 ،یکی برایش عطا شده و برایش نعمت داده شده: وضعیت این دو انسان به این صورت است. کشدمی باالتری
پندارد و آن را در راه خدا می کند و آن را آزمایشنمی کند )هیچ مالکیتی احساسمی رای این نعمت شکراما ب

بندد( چنین انسانی از نظر پاداش مثل کسی است که هیچ نعمتی به او داده نشده و محروم گشته و می به کار
 . کند که این پاداش باالئی دارد و این فقر استمی بر این محرومیت صبر

کسی که در آرامش و عافیت و نعمت است اما این عافیت را نه به عنوان این که غافل شود و غرور بردارد و 
او که استحقاق آن را ندارد و ، اندفراموش کند که این از خودش و استعداد خودش نبوده و بلکه به او داده

اجر او مثل آن . بردمی خودش به کار کشد که به من دادند و شاکر است که آن را در جایمی بلکه خجالت
کند و کسی که نعمت داده شده می کسی است که مبتال شده و در نعمت نیست و در سختی است و صبر هم

فرمائید می پس مالحظه. کند و برای محرومیت خود قانع استمی کند مثل محروم است که صبرمی و شکر
 . یت استکه این فقیر است و فقیر در باره احساس مالک

ُکْم ِبَش " : " َوَصَبُروا َعَلی الجُوِع " ِر ْی َو َلَنْبُلَون  َمراِت َو َبش  ْنُفِس َو الث  ْمواِل َو اأْلَ ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اأْلَ
اِبرِ  بر دادیم و ص( هم آن که نعمت دادیم و شکر کرد فقیر است و هم آن که به او مصیبت 155" )بقره َن یالص 
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ا ِإلَ عبارت " . کرد به هر کدام که این آیه فرمود ِه َو ِإن  ا ِلل  ( کل مالکیت حتی مالکیت 156" )بقره ِه راِجُعوَن یْ ِإن 
ِهْم َو َرْحَمة  یْ ُأولِئَك َعلَ " : کند که اگر این احساس ظهور کندمی خودش از خودش را سلب ِهْم َصَلوات  ِمْن َرب 

 ( 157" )بقره  ُم اْلُمْهَتُدونَ َو ُأولِئَك ُه 
 . شانکنند از خدا از گرسنگی و تشنگینمی ْشُکوا ُجوَعُهْم َوال َظَمَأُهْم " و شکایتیَ " َوَلْم : بعد فرمود

ِه ع"  ُه َعز  َو َجل  َعْبدِ  لیه السالم َقاَل َأُبو َعْبِد الل  ْرَض یَ  َفلْ رًا َلهُ یْ ِإال  َجَعْلُتُه َخ  ٍء ْی َش  یاْلُمْؤِمَن اَل َأْصِرُفُه فِ  َی َقاَل الل 
ْکُتْبُه  یْشُکْر َنْعَمائِ یَ َو لْ  یْصِبْر َعَلی َباَلئِ یَ َو لْ  یِبَقَضائِ  د  یَ َأ ُد ِمَن الص  ای (6ح 60ص 2" )کافی ج. یَن ِعْندِ یقِ یا ُمَحم 

یزی را مگر این که خیری در کنم هیچ چنمی من چیزی را برای تو برنمی گردانم و به تو وارد، بنده مومن من
کوتاهی اش البته اگر در وظیفه. بداند که خیری است، وقتی برای بنده مشکلی پیش آمد، آن برای بنده است
فالن جا تنبلی  ،فالن وقت فالن صنعت را یاد نگرفتم، مثال فالن وقت خوب درس نخواندم. کرده استغفار کند

ک جدی هم بوده ولی ی، کوتاهی نکردهاش ولی اگر در وظیفه. ماالن کتک خودم را باید خودم بخور ، کردم
ن مشکلی پیش آمد و نتوانست درس بخواند ]و از ای، قضای الهی پیش آمد و نتوانست صنعتی را یاد بگیرد

 . این جا احساس کند که خداوند خیری را برایش در نظر دارد، قبیل[
ِهْم " به خدا بدبینیَ " َوَلْم  :فقیر استهای یکی دیگر از آن هائی که از مشخصه شوند و ینم ْغَضُبوا َعلی َرب 

 . (!)نعوذ بالله... کنند که خدا چنین و چناننمی غضب
 ظن أن ذلك حسن نظر من الله له فقدیده فلم یذات  یه فیق علیمن ض: ن علیه السالم  قالیر المؤمنی" عن أم

 75" )بحار ج. ن ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفاظن أیده فلم یذات  یه فیع مأموال و من وسع علیض
ما وظیفه . دهدمی ( حضرت یک فرمول  اساسی و کلیدی را در تمام فراز و نشیب زندگی37ح 16باب 43ص

 موال ،در عین حال مشکلی پیش آمد یا ضیقی شد یا این که بیش از انتظار چیزی به ما رسید، را انجام دادیم
این در آن  ،ته توجه داشته باش که اگر کسی آن چه در دستش دارد به ضیق و سختی بیفتدفرماید به این نکمی

ه باشد به خدا حسن ظن داشت، لحظه به ذهنش بیاید که در این جا لطفی است و به جای این که شکایت کند
ه یک آرزو تالب، چنین حسن ]ظنی[ نداشته باشد، اگر کسی به دنبال سختی. خواهد خیری برساندمی که خدا

در آن حال توجه به این حسن ظن داشته . ضایع کرده و از دست داده است، رسیدمی و آمال مفیدی را که به او
در آن لحظه است که دلمان را . خودش را از آن محروم نکند، خواست برساندمی باشد و آن خیری را که خدا

نمی و بر عکس اگر از یک جائی که به ذهنش .خواهد در آن لحظه کاری کندمی باید کنترل کنیم و شیطان
خواهیم این می یک دفعه بعد از یک سال از شهرداری آمدند که، را خریده بودای خانه: گشایشی آمد، رسید
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مین شب خوابید و صبح ده برابر آن که به ذهنش   . جا را چکار کنیم و حاضریم هر چقدر هم بخواهی بدهیم
خواهد مرا در می در این لحظه این ظن به او پیش بیاید که نکند خدا، ایشی پیش آمدرسید را به او دادند و گش
طوری که فرصت ، خواهد مرا در عذابی وارد کند که بعد از مرگ به هوش بیایممی، عذاب استدراج وارد کند

ان دیده مخودش را از یک خطر خوفناکی در ا، اگر چنین چیزی به ذهنش نیاید. توبه هم حتی نداشته باشم
شود که در این موقع باید حواسش را جمع کند و احساس می دچار آن خطر، که اگر خودش را در امان ببیند

 ال َتْأَسْوا َعلی ما فاَتُکْم َو الیْ آخرش هم " ِلکَ . فرح در خودش نکند تا این که از آن عذاب استدراج نجات یابد
 ( 23د ی" )حد. َتْفَرُحوا ِبما آتاُکْم 

فقیر به این معنا است و آن چنان معنای بزرگی دارد که در حدیث استفاده کردیم که ، این توصیفپس با 
های یا آن تعریف. دهدمی فقر را هم به افراد خاص، دهدمی همچنان چه خداوند شهادت را برای افراد خاص

 . محبت به خدا است، فوق العاده که در نزدیک شدن به چنین انسانی
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 ودومست یجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
عاِم  َولِ یَو طِ ِبلیِن الّثیاب ْن  ی  َتَز تَ ال    !ا  أْحَمُد ی" : فرمایدمی در ادامه بحث حدیث معراج َفإن   . ِن  اْلَوطاءِ یِب  الط 

ْفَس  َمأوی  ُکل   َشرٍّ  َو َرفِ  َك . ُسوءُق  ُکل   یالن  ها إلی طاَعِة اللِه َوَتُجرُّ ، اَعِتهِ ط یَوُتخاِلُفَك فِ ، ِتهِ یَ إلی َمْعِص َتُجرُّ
ُر إَذا اْسَتْغنَ ، َوَتْغَضُب إَذا اْفَتَقَرْت ، َوَتْشُکو إذا جاَعْت ، َوَتْطغی إذا َشِبَعْت ، ما َتْکَرُه  یُعَك فِ یَوُتِط  َوَتْنسی ، ْت َوَتَتَکب 

ُکُل اْلَکثِ . طاِن یْ َنُة الش  یَقرِ  َی َوَتْغُفُل إذا أِمَنْت َوهِ ، إذا َکُبَرْت  عاَمِة َتْأ ْفِس َکَمَثِل الن  ُر یها ال َتِط یْ َر َوإذا ُحِمَل َعلَ یَوَمَثُل الن 
ْفلی َلْوُنُه َحَسُن َوَطْعُمُه ُمرٌّ   " . َوَکَمَثِل الد 

" خود آرائی نکن به نرم لباس و خوش گوارائی طعام و بستر : فرمایدمی در این قسمت از فرمایش این حدیث
 تو آن را به طرف طاعت خدا، لبته نفس جایگاه هر شری است و آن رفیق و همراه هر زشتی استپس ا، نرم
کند و در کارهائی که می و در اطاعت خدا با تو مخالفت، کشد به سوی معصیت اومی کشی و او تو رامی

 گرسنه شد شکایتکند و هر وقت می هر وقت سیر شد طغیان، کندمی دارد از تو اطاعتمی خدا آن را کراهت
، کندبینی میبیند خود برترمی نیاز   بی وقتی که خودش را، آیدمی و هر وقت تنگدست شد به غضب، کندمی

و او همراه شیطان است و ، شودمی گیرد غافلمی افتد و وقتی در امان قرارمی یابد به فراموشیمی وقتی بزرگی
و مانند گل ، کندنمی خورد و وقتی چیزی بر آن بار کنی پروازمی رَمَثِل نفس مانند مثل شتر مرغ است که بسیا

 " . باشدمی تلخاش سرخ است که رنگش زیبا است و مزه
که به لطف خدا این ، شودمی این قسمت حدیث که در واقع آخرین فصل این کتاب جلد اول حدیث معراج

فرماید که می اوال. نفس استهای باره ویژگیشود و این جلسه آخر هم تتمه بحث شد کاًل در می جلسه تمام
فرمایند نفرمود می کنند ومی از این جا بزرگان استفاده، به لباس نرم و غذای گوارا و بستر نرم خودآرائی مکن

رار را واسطه خودآرائی قها نفرمود و بلکه فرمود آنها نهی از آن. غذای گوارا نخورید، که لباس نرم نپوشید
دتان حرام را بر خو ها نه این که آن. توجه غفلت انگیز نداشته باشیدها به آن، دل خوش نکنیدها آنبه ، ندهید
 : فرمایدمی آیاتی به عنوان نمونه. کنید

ذِ یُّ ا أَ ی"  ِه ِإْن ُکْنُتْم إِ ی  َن آَمُنوا ُکُلوا ِمْن َط یَها ال  کسانی که ای (172" )بقره. اُه َتْعُبُدوَن ی  باِت ما َرَزْقناُکْم َو اْشُکُروا ِلل 
مرحوم عالمه طباطبائی رضوان الله علیه معنای " . کردیمتان بخورید از پاکی هائی که روزی، ایدایمان آورده

یعنی . توان کلوا گفتمی فرماید هرگونه تصرفی رامی معنای عامی گرفته و، کلوا " را که به معنای خوردن است
یعت و طبهای زیبائی، کار، مسکن، لباس: هایشاز پاکیایم ا روزی دادهتصرف کنید در آن چه که به شم
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منتهی  ،از آن استفاده کنید و در آن تصرف کنید، هرچه که پاک است و هر شکل از زیبائی و لذت را دارد
 . کنیدمی اگر مخصوص او را عبادت، این نعمت را در جایگاه خودش استفاده کنید

ذِ یُّ ا أَ ی"  ُموا َط  َن یَها ال  َه ال ی  آَمُنوا ال ُتَحر  ُه َلُکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإن  الل  ( این 87" )المائده. َن یِحبُّ اْلُمْعَتدِ یُ باِت ما َأَحل  الل 
حرام نکنید طیبات آن چه را ، ایدآنان که ایمان آوردهای : کندمی اصال نهی، از آیه قبلی استتر مطلب غلیظ

تو چه کاره هستی که آن چه را که خدا برای تو حالل کرده و وسیله . ل کرده استکه خدا برای شما حال
ه خداوند خودش اجاز . برای خودت و دیگران حرام کنی و حق استفاده را سلب کنی، آرامش زندگی قرار داده

و نه ، کندیم نه مثل آن که زیاده روی. از یک حدی تجاوز نکنید، ولی " ال تعتدوا " در راستای بندگی، داده
 . به طور اعتدال در راه بندگی خدا. کندمی مثل آن که تحریم

ُسُل ُکُلوا ِمَن الط  یُّ ا أَ یَ "  پیامبران تصرف کنید ای (51" )المومنون .  م  یِبَما َتْعَمُلوَن َعلِ  یَباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإن  ی  َها الرُّ
 . و عمل صالح انجام دهیدها بر پاکیزگی

یدگاه دنیاپرستان با اهل توحید در این شد که هر دو به عنوان یک بشر که خداوند طوری آفریده که از پس د 
کند و این به می پاکیزه خدا استفاده کنند ولی آن به عنوان خودآرائی و دل خوشی زندگی استفادههای نعمت

که  چون خدا این طور آفریده. باشد عنوان مقدمه برای این که بتواند در بندگی خدا و انجام عمل صالح موفق
خدمت گزار روح هستند و از این جهت ها پس این. عالم ماده در خدمت روح قرار گرفته تا روح پاک شود

می فرماید که آن چه که مامی کند و می بعد نفس را توصیف. حقشان باید ادا شود، اندکه خدمت گزار روح
ْفَس  َمأوی  َفإن   ا"  . د به عنوان لذت نفس است نه به عنوان مقدمه بندگیاستفاده نکنیها خواهیم از این نعمت لن 

 . " پس البته نفس جایگاه هر شری استُکل   َشرٍّ  
هر چه هست خیر محض . شود که اصال در عالم چیزی به نام شر وجود نداردمی در بحث خیر و شر گفته

شود و اال می آن وقت شر، وجه به جنبه خلقی پیدا کنداست و شر وقتی ]حاصل[ خواهد شد که یک خلق ت
یک ، کنیمیم مثال وقتی به آینه نگاه. مثالی را عرض کنیم شاید مطلب را برساند. فی نفسه همه چیز خیر است

 یعنی تا به آینه نگاه. کندمی افتد و این منعکسمی وقت توجه ما در این است که از منبع روشنائی به آن نور
یک وقت هم است که به آینه با قطع نظر از آن منبع در خود آینه . توجه ما به آن منبع اصلی است، مکنیمی

: پس دید و توجه ما دو حیثیت  دارد. شودمی کنیم به آن چه که در آن منعکسمی شویم و توجهمی جذب
می توجه به خودش، از منبع و یک حیثیِت ما قطع نظر، کندمی یک حیثیِت نگاه ما به آینه ما را متوجه منبع

 مثال وقتی که غذا، هر مخلوقی، کنیممی وقتی به مخلوقات نگاه. در مورد مخلوقات هم این طور است. دهد
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کنیم که خالق خلق کرده و این فعل او است که می دهیم و احساسمی خوریم توجه خود را به خالق غذامی
  -یک وقت هم این معنا را توجه نداریم . یر محض استآن را روی اهداف خاص خلق کرده است که این خ

و به چیزی   -شود و مستقیما به آن گوشت توجه دارد می که به هر شکلی جذب این پاره گوشتای مثل گربه
یعنی تا ارتباط قطع شد و توجه به خلق . که در این صورت این غذا به ما شر خواهد شد، غیر آن توجه نداریم

پس شر وجود خارجی ندارد و یک چیز . شود خیرمی، و تا توجه به خالق این خلق شد. شر شودمی این، شد
و خیر . باشدمی شر، بلکه یک چیز عدمی است و از این جهت که یک چیز عدمی است، وجودی   نیست

می پس وقتی من به خودم نگاه. باشدمی چون توجه به منبع هستی دارد خیر محض است و امری وجودی
اما توجه که به خوِد خودم . و این خیر است، کنم که من فعل خالق   هستممی در خودم این احساس را، کنم

، نفس: فرمایدمی پس به طور کلی. شودمی از تمام لحظه لحظه وجودم شر صادر، کنممی بریده از آن منبع
شری است و او همراه هر بنابراین محِل هر ، چون تمام توجه نفس به خود خلق است. محِل هر شری است

 . زشتی است
َك إلی َمْعِص  ها إلی طاَعِة اللِه َوَتُجرُّ کشد می داری که به خدا اطاعت کند و او هم تو رامی ِتِه " تو آن را وایَ " َتُجرُّ

، دهدمی خداوند در این جا دقیقا حال یک مجاهد فی سبیل الله را به خودش توجه. به سمت معصیت خدا
این حالت را کامال احساس خواهد کرد که یک کشاکش عجیبی است که اگر این ، ر مراقبه باشداگر انسان د

یم مثال وقتی آدم صبح از خواب. عالمت این است که در حرکت افتاده است، کشاکش را احساس کند
ام شنود ولی تممی یک وقت است که خواب آن قدر سنگین است که صدای اذان و زنگ را، خواهد بلند شود

، شنودیم وضعیتی دیگر هم آن است که وقتی یک صدای کوچکی را. توجهش به شیرینی خود خواب است
می ولی این احساس را هم دارد که، کندمی تواند و سنگینی خاصی را احساسنمی خواهد بلند شود ولیمی

اولی با دومی یک . ندکمی و این کشاکش را احساس، گذارد که بلند شودنمی خواهد بلند شود و یک چیزی
ین ولی در دومی ا. ولی در اولی این کشاکش نیست و تمام توجهش به خواب فرو رفته، وضعیت را دارند

ای مقدمه، کندمی کشد و این کشاکش را که احساسمی َتُجرُّ یعنی. کندمی کشاکش هست و آن را احساس
ودش از این است که خاش حداقل فایده، داست بر این که اگر یک وقت شکست خورد و نتوانست پیروز شو 

ریزد و ضعف می شود و خیلی از عجب و غرورشمی شود و باالخره به عجز خودش متوجهمی خودش ناراحت
در این صورت اگر از ته دل یک " یا الله " و یا یک " یا علی " بگوید  . کندمی خود را با همه قدرت احساس

 ،ید که این حالت کشاکش به سمت خدا کشیده شد و نفس شکست خوردخواهد د ، از ته دل با یک   توجه
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ولی در بعضی موارد . و در تمام امور این وضعیت است، خدا کمک خواهد گرفتهای که آن جا از عنایت
 . شودمی توجه داریم و در بعضی موارد باعث اراده

می آن با تو مخالفت، خواهی اطاعت خدا کنیمی تی که توما َتْکَرُه " وق یُعَك فِ یَوُتِط ، طاَعِتهِ  ی" َوُتخاِلُفَك فِ 
فورا با ، خواهی کاری کنی که خدا کراهت داردمی گذارد تو اطاعت خدا را بکنی و هر وقت کهنمی کند و

این حال طغیان در نفس فقط مخصوص . کندمی طغیان، و هر وقت که آن نفس سیر شد، کندمی تو همراهی
االن نتیجه آمد و از کنکور ، خواست کنکور بدهد یک حال داشتمی انسان تا دیروز ،سیر شدن از غذا نیست

این همان نفس است که در . حرف زدنش همه عوض شدند، راه رفتنش؛ فورا حالش عوض شد، قبول شد
یم خاصیتش این است که انسان خیال ، این طغیان !!انگار چه خبر شده ، حال سیری همه چیز را عوض کرد

داند چه نمی کهای در حالی که مثل یک بچه بیچاره. نیاز شده استبی سیر شده و، که کار تمام شدکند 
که ای بچه. باشدمی سرنوشت هائی را   پیش رو دارد که هر کدام دورانی از زندگی او است که در انتظارش

اش سوزد که آیندهمی ودیگران دلشان به ا. پدرش فوت کرده در سه سالگی گرم و مشغول بازی خودش است
یدا را پاش را برداشته و خوشحال است که اسباب بازیاش اسباب بازی، اعتنابی ولی او کامال؟! شودمی چه

انسانی که  به فرمایش علی علیه السالم . چه قدر وضع این بچه رقت آور است. کندمی کرده و دارد بازی
از این که به فالن پست رسیده و یا     مدیر کل ای یک بچهچه قدر مثل ، سختی را پیش رو داردهای گردنه
داند که ها نمیفالن جور شده دل خوش است و با همه این دل خوشیاش برنامه؛ مبلغ حقوقش باال رفته؛ شده

یم و این از دید معرفتی واقعا رقت بار است و خداوند به این حال ِ طغیان توجه. در پیش رو چه خبرهائی است
ُر إَذا اْسَتْغَنْت ، َوَتْغَضُب إَذا اْفَتَقَرْت ، " َوَتْشُکو إذا جاَعْت  :دهد  َی َنْت َوهِ َوَتْغُفُل إذا أمِ ، َوَتْنسی إذا َکُبَرْت ، َوَتَتَکب 

، افتدمی همان که احساس تنگدستی کرد به غضب، کندمی طاِن " همان که گرسنه شد شکایتیْ َنُة الش  یَقرِ 
و این همان قرین و همراه . شودمی به امن رسید غافل، کندمی زی کرد خودبرتربینینیابی همان که احساس

 این نفس است که دارای. پس این جا حضرت احدیت جایگاه نفس و شیطان را از هم جدا کرد. شیطان است
دهد یم گذارد و آن گاه چون همراه شیطان است به شیطان اجازه ورودمی چنان صفاتی است که در انسان اثر

شیطان امکان این که انسان را فریب بدهد ندارد و اصال ، پس در ابتدای امر. کندمی و شیطان هم کارش را
به آن اجازه ، کندمی زمینه را باز  -به فرمایش این حدیث   -بلکه اول رفیق شیطان ، نداردای شیطان سلطه

گرم ظاهری های در جنگ. ا بیرون کندهمین که وارد شد دیگر سخت است که این دشمن ر ، دهدمی ورود
ات با کمترین تلف، تا دشمن وارد مرزی نشده در همان ابتدا اگر دفاع سخت انجام گیرد: هم همین طور است
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ز آن بیرون کردن آن دشمن ا، نیرو ]دشمن[ برمی گردد ولی اگر دشمن تصرف کرد و وارد شد و مسلط گردید
 . خواهدمی منطقه خیلی نیرو

 رئیس جمهور مملکت هم باشد، را اجاره ندادهاش تا خانه و مغازه. یبا شبیه مستاجرهای امروزی استاین تقر 
 ،کاری بکنند، ولی اگر فریبی بدهند. گذارممی اجازه ندارد که بگوید آقا من ساکم را در دکان و خانه شما

گوید[ آقا یم ]بعد صاحبخانه، شدکار تمام ، چیزی بنویسند و باالخره دستی را بند کرده و دو کمد بگذارند
تو حق نداری یک چوب ، گوید برو شکایت کنمی، کندمی هی امروز فردا. من گرفتاری دارم، بیا بردار

آن روز . کشد تا بتوان او را بیرون کردمی و چه مدت هائیها چه زحمت، کبریت از این وسائل را دست بزنی
ولی تا پایش . تواند کاری بکندنمی، لی در اول اجازه ورود ندهدانسان اگر هم ضعیف باشد و . اول مهم است

ندارد  شیطان مستقیما جرات. شیطان هم چنین وضعیتی دارد. خیلی سخت است، را گذاشت و تصرفی کرد
تواند کاری بکند و آن چه که به نمی کاذبشهای گریعلم و قدرتگری  با همه حیله. انسان را فریب بدهد

خطوات . خود نفس است که تا قدمش را گذاشت ]سخت شد[، دهدمی اجری در خانه رااو اجازه مست
، را بنویسیمای یک قولنامه، کنممی گوید آقا هر وقت بخواهی منزل را تخلیه   می ابتدا. قدم به قدم: الشیطان

خطوات الشیطان  .شودمی قدم به قدم داخل. یک ماه این جا باشند؛ این وسایل ده روز، روممی من مسافرت
 . و هی قرینة الشیطان: فرمایدمی فلذا. دیگر بسیار سخت است که آن را بیرون کنی، ولی همین که داخل شد

ُکُل اْلَکثِ  عاَمِة َتْأ ْفِس َکَمَثِل الن  ْفلی َلْوُنُه َحَسُن َوَطْعُمُه مُ یها ال َتِط یْ َر َوإذا ُحِمَل َعلَ ی" َوَمَثُل الن   " مثل رٌّ ُر َوَکَمَثِل الد 
به اندازه ، کندنمی پرواز، خورد و اگر چیزی را برایش بار کنی تا بکشدمی نفس مثل شتر مرغی است که زیاد

 . تلخ استاش خوردنش کار مفید ندارد و مثل گل سرخی است که ظاهرش رنگ زیبا است و مزه
 : کنیممی ن بحث عرضروایتی را در حسن ختام ای، در آخر بحث که دیگر عزیزان را خسته نکنیم

ِه ص یفِ  َی ُروِ "  ُه َدَخَل َعَلی َرُسوِل الل  ی از در بعض َرُجل  اْسُمُه ُمَجاِشع   لی الله علیه و آله و سلمَبْعِض اأْلَْخَباِر َأن 
 : را عرض کردها اخبار وارد شده که شخصی به نام مجاشع این سوال

ِه کَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس  لی الله علیه و آله و سلمُق ِإَلی َمْعِرَفِة اْلَحق  َفَقاَل صیَف الط  ا رسول الله من ی َمْعِرَفُة الن 
ان چه کسی هست )البته انس. استها این سوال همه انسان؟ شناخت حق چگونه است، حق را چگونه پیدا کنم
ا حقیقت خودت ر . رفت نفسمع: فرمود؟ نباشد که من حق را چگونه بشناسماش عاقل( که این گمشده

فس را وقتی ن. به همان میزان حق را هم شناخته است، هر مقدار که انسان حقیقت خودش را بشناسد، بشناس
 . شناسد که نزدیکترین به خود انسان خود نفس استمی شناخت حق را
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ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس صلی الله علیه و آله و سلم َل ُق ِإَلی ُمَواَفَقِة اْلَحق  َقایَف الط  ه کار کنم چ ُمَخاَلَفُة الن 
اموراتم بر وفق  ،تصمیم بگیرم؛ موضع بگیرم؛ در کارها بر وفق حق سخن بگویم، موافق حق باشدام که زندگی
خواهد فالن جا فالن چیز را می همان که دلم. مخالف نفس باش. مخالفت نفس: حضرت فرمود؟ حق باشد

دوستش نداشته باشی ، خواهد که دوستش بداریمی هر کجا که نفسم. گر نگفت طبق حق استا، بگویم
چه . امموافق حق عمل کرده، اگر با آن مخالفت کنم، خواهدمی هر کجا که هوسم و نفسم. وفق حق است

 !!. فرمولی 
ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس  لی الله علیه و آله و سلمص ُق ِإَلی ِرَضاِء اْلَحق  َقاَل یَف الط  گونه به رضای چ َسَخُط الن 

 . رسیمی به رضای حق، کنیمی هر چه قدر به خشم نفست عمل. نفست را خشمگین کن: فرمود؟ حق برسم
ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس ِهْج  لی الله علیه و آله و سلمُق ِإَلی َوْصِل اْلَحق  َفَقاَل صیَف الط  اه وصل به ر  َرُة الن 

ه هر چه قدر که ِبُبری این قدر ب، از نفست دور باش و ِبُبر: فرمود؟ چگونه به حق وصل شوم؟ حق کجاست
 . ایحق رسیده

ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس یَ ُق ِإَلی َطاَعِة اْلَحق  َقاَل ِعْص یَف الط  نافرمانی : ودفرم، چگونه مطیع حق باشم اُن الن 
 . نفس بکن

ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس یَ ِنْس  لی الله علیه و آله و سلمُق ِإَلی ِذْکِر اْلَحق  َقاَل صیَف الط  گونه همیشه به چ اُن الن 
 . فرمود نفس را فراموش کن؟ یاد حق باشم

ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس  لی الله علیه و آله و سلماْلَحق  َقاَل ص ُق ِإَلی ُقْرِب یَف الط  َباُعُد ِمَن الن  گونه به چ الت 
 . از نفس خودت دوری کن: فرمود؟ حق نزدیک شوم

ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْفِس  لی الله علیه و آله و سلمُق ِإَلی ُأْنِس اْلَحق  َقاَل صیَف الط  ونه ن چگم اْلَوْحَشُة ِمَن الن 
 . از نفس وحشت داشته باش: فرمود؟ با حق انس بگیرم

ِه َفکَ یَ َفَقاَل  رِ یْ ا َرُسوَل الل  ْف  لی الله علیه و آله و سلمُق ِإَلی َذِلَك َقاَل صیَف الط  چگونه  ِس ااِلْسِتَعاَنُة ِباْلَحق  َعَلی الن 
 ( 137ص 11" )مستدرک الوسائل ج. هاز خود حق بر علیه نفست کمک خوا: فرمود؟ در کل به این کارها برسم

کند که انگار صدای حق از درون می حال این روایتی است خیلی جامع که حق را آن چنان نزدیک به آدم
منتهی پوسته ضخیم نفس را باید بشکنی تا این . شودمی زند و چهره حق از درون انسان شکوفامی انسان فریاد

و و نه زیبائی دارد و نه ب، شب که به صورت غنچه است، این گل. نیببی، کندمی گل سرخی را که غنچه باز
ش از درونش آن توصیفاتی که در مورد، ولی همین که این غنچه با نسیم سحری باز شد، نه شکل و نه رنگی
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 از درون تخم مرغ بیرون خواهد، پس این پرنده زیبائی که درون تخم مرغی پنهان شده. شده بیرون خواهد زد
زند و یک وقت هم نظام این تخم می شکنیم و محتوای تخم مرغ بیرونمی ک وقت پوسته تخم مرغ رای. آمد

 . آیدمی خوش رنگ و جذاب از آن بیرون، آن گاه پرنده خوش صوت، شکنیممی را با یک ظرافتی
ون خود از در  ،پس نفس یک وضعیتی دارد که حق در درون آن مستقر است که اگر بخواهیم به آن حق برسیم

ی با انگیزه باالئ، شود که اگر انسان این معنا را توجه کندمی ولی با شکستن نفس حاصل. به آن خواهیم رسید
مخصوصا این که آن معشوق را که دنبالش بوده خواهد دید که . کندمی هدف دارد و با امید حرکت       

می گشت )که با شکستن این نفس حاصلمی در حالی که در خیال و بیرون خود، نزدیکترین به خودش است
 . شود(

 ،هر کجا که نفس را بشکنیم، پس این روایت نسبت خاصی را بین نفس و حق در درون خودمان قرار داده
 آسان سختی مجاهده را، است که برای انسانای همان جا شیرینی و جذابیت حق را خواهیم یافت و این انگیزه

س آن گاه برای او تزکیه نف، ند و بعضی مواقع که انسان در زندگی متوجه شدکمی بلکه گاهی شیرین، کندمی
در ابتدای امر سختی دارد که اگر این ابتدای امر را از . بلکه شیرین هم خواهد بود، نه تنها سخت نخواهد شد

 . در مرحله بعد خود لذت مبارزه را خواهیم چشید، خدا بخواهیم و به استعداد خود متکی نباشیم
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 ست وسومیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
ان شاءالله خداوند تمام طاعات و عبادات این ایام پربرکت را از همه عزیزان و همه مومنین قبول بفرماید صلواتی 

رسیم که از شرح می از مطالب جلسات قبلای گذشته به یادآوری و خالصههای در ادامه  بحث. ختم کنید
 : فرمایدمی ، خدا توفیق بدهد استفاده کنیمحدیث معراج جلد دوم 

نْ  !ا أْحَمُد ی"  نْ  !ا َرب  ی: قاَل . ا َوأْهَلها َوأِحب  ااْلِخَرَة َوَأْهَلهایأْبِغِض الدُّ أْهُل : قاَل ؟ ا َوَمْن أْهُل ااْلِخَرةیَوَمْن أْهُل الدُّ
نْ  ْکُلُه َوِضْحُکُه َوَنْوُمُه َوَغَضُبهُ یالدُّ ضایلِ قَ ، ا َمْن َکُثَر أ . هِ یْ َتَذَر إلَ ْقَبُل ُعْذَر َمِن اْع یَ ِه َوال یْ ْعَتِذُر إلی َمْن أساَء إلَ یَ ال ، ُل الر 

هِ یَقلِ . حاِسُب َنْفَسهُ یُ ب  ال ید  َوأَجُلُه َقرِ یَأَمُلُه َبعِ . ةِ یَ َکْسالُن ِعْنَد الّطاَعِة َو ُشجاع  ِعْنَد اْلَمْعِص  ، ُر اْلَکالِم یَکثِ  ،ُل الَتَفقُّ
عاِم یَکثِ ، ُل اْلَخْوِف یَقلِ  نْ ، ُر اْلَفَرِح ِعْنَد الط  خاِء َوال یَ ا ال یَوإن  أْهَل الدُّ ُر الّناِس یَکثِ  .ْصِبُروَن ِعْنَد اْلَبالءِ یَ ْشُکُروَن ِعْنَد الر 

ُعوَن ِبما لَ یَ ْفَعُلوَن َو یَ ْحَمُدوَن أْنُفَسُهْم ِبما ال یَ . ل  یِعْنَدُهْم َقلِ   " . ْذُکُروَن َمساِوَئ الّناِس یَ َس َلُهْم َو یْ د 
 گذشته است که در باره معنایهای بحثبندی این فراز از حدیث معراج در واقع تفصیل و در عین حال جمع

در این جا ا هدنیا و طبیعت و زندگی دنیا که مطالب مفصلی به عرض رسیده است و عبارت ُاخرای این بحث
نْ می دستور]است که[ خداوند تر با مصادیقی روشن بغض و کینه . ا َوأْهَلها "یدهد به پیامبرش که " أْبِغِض الدُّ

َوَمْن أْهُل  !ا َرب  ی: ": کندمی حضرت سوال. عشق بورز به آخرت، داشته باش به دنیا و اهل دنیا و دوست بدار
نْ  نْ ؟ " این اهل دنیا چه کسانی هستند؟ ایالدُّ ْکُلُه َو ی" أْهُل الدُّ ِضْحُکُه َوَنْوُمُه َوَغَضُبُه " اهل دنیا کسی ا َمْن َکُثَر أ

خندیدن او و خواب و خشم او فراوان است که مفصل عرض شد در مورد اکل و خنده ، است که خوردن او
ضا " به اصطالح خودمانی مشکل پسند است و سخت به چیزی راضیی" َقلِ . و خواب و غضب . شودمی ُل الر 

که نوکر به شدت زحمت کشیده و همه کارها را انجام داده اما همه توجه او به گذشته را های بینیم اربابمی
شوهر است برای خانمش با این . دهدمی مشکل رضایت. پیدا کردن عیب و ایراد است تا نوکر را توبیخ کند

کار به شود و می گیرد تا مشکل پیدامی آید عیبمی از صبح تا شب کار کرده اما، هاهمه امتیازات و زحمت
ا و نکات مثبت ر ها همه زحمت، خانم هست نسبت به شوهرش با یک نقطه ضعف. کشدمی جاهای باریک 

رهگذر ، همکار است، هم حجره است. زندمی همه چیز را به هم، با یک ایراد؛ شریک هست. گیردمی نادیده
ْقَبُل ُعْذَر َمِن یَ ِه َوال یْ ی َمْن أساَء إلَ ْعَتِذُر إلیَ " ال . دهد در کارهای دنیامی خالصه سخت رضایت،...... است

ته اما با این که بدی کرده و دل کسی را شکس. حاضر نیست خود را بشکند، ِه " به کسی بدی کردهیْ اْعَتَذَر إلَ 
خیلی سخت ، کندمی آید عذرخواهیمی همچنین کسی. خواهد توجیه کند و عذر نخواهدمی به یک نحوی
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، گویدمی. " َکْسالُن ِعْنَد الّطاَعِة " هنگام اطاعت خدا کسل است. شودنمی تمام؛ کندمی عذرخواهی را قبول
 .پایم درد گرفت، گوید سرم درد گرفتمی اما تا یک کاری برای عبادت خداست. کوبد تا صبحمی زند ومی

ِة " در معصیت خدا یَ َمْعِص " ُشجاع  ِعْنَد الْ . چون چیزی از درون نیست، گیردمی اصال واقعا سرش یا پایش درد
در آرزوهای دور و دراز است در حالی که مرگش اش ب  " زندگیید  َوأَجُلُه َقرِ ی" َأَمُلُه َبعِ . بسیار گستاخ است

کند و وقتی از زندگی را برای ]یافتن و اصالح[ نقطه نمی حاِسُب َنْفَسُه " نفسش را محاسبهیُ " ال . نزدیک شده
ِه " در امر شناخت دین کوته بین استی" َقلِ  .گذاردنمی ضعف خودش ی آن مغز و استعداد را در کارها. ُل الَتَفقُّ

گوئیم فالن احکام دین را می اما همان استعداد وقتی در امر دین، گیردمی در حد ابتکارات و اختراعات به کار
 استعداد را در خودش خاموش     کند و اصال اینمی به خودش هم تلقین. کشدنمی گوید که ذهنممی یاد بگیر

کند می تلقین. تواند این مطالب را بفهمدمی دین مطالبی است که هر انسانی، در حالی که برعکس. کندمی
 ،ُل اْلَخْوِف " پرحرف استیَقلِ ، ُر اْلَکالِم ی" َکثِ . از دنیا استها در حالی که این. کندمی و بعد خودش را راحت

 . در مورد صمت و تفکر همراه با آن بحث شده استها این. خوفش از خدا کم است
عاِم " در موقع خوردن غذاهای خوشمزه احساس فرحی" َکثِ  از این که ما امشب مهمان . کندمی ُر اْلَفَرِح ِعْنَد الط 

ا ینْ " َوإن  أْهَل الدُّ . هستیم از چند ساعت جلوتر خوشحال است که امروز غذاهای چرب و نرمی خواهیم خورد
خاِء " اهل دنیا در حال نعمتیَ ال   و ْصِبُروَن ِعْنَد اْلَبالِء " و هنگام بالیَ " َوال . شکرگزار نیستند، ْشُکُروَن ِعْنَد الر 

مثال . بینندیم ل  " اهل دنیا بیشترهای مردم را کمیُر الّناِس ِعْنَدُهْم َقلِ ی" َکثِ . مصیبت هم صبر و شکیبائی ندارند
آن که مهم : گویدمی آیدمی اما تا صحبتش پیش. رهای خوب و مفیدی را انجام داده استفالنی خیلی کا

ارزش و بی کند که بهترین کارهای دیگران رامی طوری برخورد. توانستم آن را انجام دهممی من هم. نیست
 هادوست دارند این، اندانجام ندادهها نْفَعُلوَن " آن چه را که اییَ ْحَمُدوَن أْنُفَسُهْم ِبما ال یَ "  .دهدمی ناچیز جلوه

ن آقا هم ای. بسا در راه خدا مفقودالجسد شدهای دیگری رفته شهید شده حتی. ستایش کنند، را در آن مورد
در حالی که . کند که رفتیم فالن شدمی آید طوری برخوردمی اما. رفته پشت جبهه چند تا پیاز پوست کنده

کاری  باالخره. است که با اخالص رفته و حتی نامی هم از او باقی نمانده استمال آن کسی ها این توصیف
ُعوَن ِبما لَ یَ " َو . که از او صادر نشده دوست دارد دیگران او را به خاطر آن کار ستایش کنند ْذُکُروَن یَ َس َلُهْم َو یْ د 

 . گویداش میدیگران را همههای کند و بدیمی َمساِوَئ الّناِس " و آن چه را که مربوط به او نیست ادعا
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را در درون ها هرکدام از این، کند که در محاسبه نفسمی صفات اهل دنیا است که حضرت ما را دعوتها این
 است نه این دنیا وها این، پس مذمت دنیا. کنیم به همان اندازه در زندگی دنیا گرفتاریممی خود احساس

 . طبیعت و شاهکار نظام هستی
 راه ما را به طرف عیش، مبارزه کنیمها یعنی اگر با همین. فرمودهها صفات اهل آخرت را پشت سر آنحاال 

 . است که فرموده استها همان، منظور، فلذا در دعاها که دنیا مذمت شده است. کندمی آخرت هموار
نْ یَ " َوَما اْلَح : فرمایدمی 32در سوره انعام آیه  اُر اآلِخَرُة َخ  ا ِإال  َلِعب  یَ اُة الدُّ ذِ یْ َوَلْهو  َوَللد  ل  ُقوَن َأَفاَل َتْعقِ یَ َن یر  ل  "  ُلوَن ت 

 .منحصرًا زندگی دنیا نیست مگر لعب و لهو و البته زندگی آخرت بهتر است برای کسانی که اهل تقوی هستند
پوچ و ، که زندگی چنین انسانیبینید نمی؟ اندازیدنمی عقلتان را در این مساله مهم به کار؟! اندیشیدنمی آیا

 ؟! گذرا است
ه در چنین بلکه امر شده کسانی ک، نه تنها این که به ما امر شده از زندگی دنیا فرار کنیم و با آن مبارزه کنیم

ذِ : فرمایدمی 70در سوره انعام آیه . هم فرار کنیمها از آن، مسیری هستند َخُذوْا دِ ی" َوَذِر ال  ًبا َوَلْهًوا َنُهْم َلعِ یَن ات 
ْتُهُم اْلَح  نْ یَ َوَغر  رها کن کسانی را که دینشان را بازیچه و سرگرمی گرفتند و ؛ ول کن !حبیب منای ا "یَ اُة الدُّ

و آن این که کسی که زندگی . دهدمی دقیقی را به ما توجههای نکته، این آیه. را فریب دادها زندگی دنیا آن
بلکه همین فریب دنیا موجب خطری بس باالتر . شودنمی ر این محدوده تمامبدبختی او د، فریبش داده، دنیا

هر انسانی حقیقتش این است : فرمایندمی در مورد " دینشان را ". است و آن این که دینش را بازیچه قرار بدهد
این است که  یعنی حق این انسان. تسلیم آن دین باشد؛ آشنا باشد، یعنی فطرتش، که بر اساس آن دینی که دارد

این فریب  .باید با این دین زندگی کند؛ مال اوست ؛ حق انسان است، این دین فطرت. شودمند از این دین بهره
این  .بلکه آن را بازیچه قرار دهد. دنیا باعث شد که از این بزرگترین حق خود که فطرت است محروم شود

فرماید یم فور است که خداوند به حبیب خودبزرگترین محرومیت است و چنین انسانی آن قدر َپست و من
نسان این است که ا. چنین انسانی حتی ارزش این که ما او را راهنمائی کنیم ندارد. چنین انسانی را ولش کن

رویم به نماز و می. گرفتار چنین غفلتی شود، کند که انسان اگر اهل مراقبه و محاسبه نباشدمی را خیلی نگران
مردم به من اعتماد ، در حالی که در باطن هدفم این است که چون من بازاری هستم. نهآن هم فعاال، هیات
این که ما . شداحترام چه با، کارمند هستم به نوع دیگر. مردم مرا مقدس ببینند تا برای بازارم بهتر شود، کنند

 . توجه نداریم، دینمان را بازیچه قرار دادیم
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، شناسد و برای شهرتنمی بینیم سر از پامی به خاطر تشویق دیگران، وریمآنمی آن جوانی را که ما به حسابش
 خودمان را، اما شاید خودمان در فالن تشکیالت مذهبی، کنیم[می کند ]سرزنشمی چگونه خودش را داغون

خواهیم که بین مردم می آن را، اما در نهایت و در درون و باطن، مانیممی کشیم و از کارهای شخصیمی
من ، دهد تا به هوس خود برسدمی پس آن جوان توپ پالستیکی را آلت دست خود قرار. نوانی داشته باشیمع

دانم[ اما وقتی حقایق روشن شود می کنم و خودم را ]باالتر از اومی در عالم ظاهر او را محکوم. دین خدا را
ذِ : فرمایدمی پس. ر دادمآلت دست خود قرا، خواهم دید این دین را که آمده بود مرا نجات دهد َن ی" َوَذِر ال 

َخُذوْا دِ  ْتُهُم اْلَح یات  نْ یَ َنُهْم َلِعًبا َوَلْهًوا َوَغر  ی َعن : فرمایدمی سوره النجم 29در آیه . ا "یَ اُة الدُّ ن َتَول  " َفَأْعِرْض َعن م 
نْ یَ ِرْد ِإال  اْلَح یُ ِذْکِرَنا َوَلْم  در آن جا فرموده ولش . بلکه تندتر، فرمایدمی را به عبارت دیگرا " همان آیه قبلی یَ اَة الدُّ

تعریف و توصیف ها خوب این. اصال روی گردان از کسی که از ذکر ما روی گردانده: این جا فرمود. کن
می خداوند به صراحت ذکر را معیار قرار؟ از کجا بشناسیم که آخرت است یا دنیا. روشنی است از زندگی دنیا

این انسان در عالم حقیقت آن قدر منفور . است اما بدون توجه به خدا.... آبادی مسجد و، از جماعتنم. دهد
بسا کسی بهترین غذا را بخورد بر مبنای وظیفه ای اما در عوض. فرماید اصال از او اعراض کنمی است که خدا

 . م بگیردخواهم راه خدا را بروم و نتیجه همی و در درون دل نیتش این باشد که من
اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِص ی" َواْبَتِغ فِ : فرمایدمی 77در سوره قصص آیه  ُه الد  نْ یَما آَتاَك الل  ن چه که ا " در آیَ َبَك ِمَن الدُّ
ی زندگ، از آن، جستجو کن زندگی آخرت را )از آن چه که خدا در این دنیا برایت داده، خداوند برایت داده

 . نصیب خودت را از دنیا فراموش نکن آخرت را بجو( و
که نکته . جنجالی در بعضی جوامع استهای کنیم که یکی از بحثمی توضیحی در مورد این آیه عرض

 !آخرت در جای خود و دنیا هم در جای خود: گویندمی در مورد این آیه و با استناد به آنها خیلی. لطیفی دارد
این افراد . تفریح در جای خود نماز شب هم در جای خود. جای خودتجارت در ، نماز جماعت در جای خود

اما بر . مقدسی هستندهای خیلی آدم، کنندمی کنند و انکارمی نسبت به آن هائی که آخرت را به صراحت رد
در انسان را . کشاندمی نامرئی ]به دنیا[های انسان را به شکل. این یک اشتباه بزرگی است، اساس این آیه قرآن

ما چنین . آن جا خالص شودها دهد تا این ناخالصیمی کوبد و فشارمی سخت عالم آخرت محکمهای گردنه
]این است که[ اند آن چه آیات و روایات فرموده. چیزی نداریم که دنیا در جای خود و آخرت هم جای خود

پس دنیا یک حقیقت . رودمی ر جهنمراه بهشت از مسی. راه آخرت را باید از دنیا رفت. باید آخرت باشد، همه
کند که بگویم دنیا در جای می فرق. دو محبوب و هدف پیدا شد، اگر شد. تواند باشدنمی مستقل از آخرت
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در دیدگاه . آن جا هدف یکی است. رودمی با این که بگویم آخرت از مسیر دنیا، خود آخرت در جای خود
 . بینیممی آخرتهای یعنی دنیا را عالوه بر ماموریت !هاست ندهیگوئیم مواظب باش دنیا را هم از دمی اول

. گیرحداکثر بهره آخرت را از این دنیا ب، این نیست ]بلکه[ این به این معنا است که آن چه که خدا برایت داده
" : فرمایدمی در توضیح این معنا. از همین حداکثر بهره آخرتی را از آن بکن، این که خدا به تو در دنیا داده

ِه َعز  َو َجل  َو ال َتْنَس َنِص  یعلیه السالم فِ  یٍّ َعْن َعلِ  نْ یَقْوِل الل  َتَك َو َفَراَغ یَبَك ِمَن الدُّ َتَك َو ُقو  َك ا َقاَل اَل َتْنَس ِصح 
 الم در تفسیر این آیهعلیه الس( موال علی 18ح 177ص 68" )بحار جَو َشَباَبَك َو َنَشاَطَك َأْن َتْطُلَب ِبَها اآلِْخَرَة 

نکن  فراموش !مومنای یعنی این که، فرماید منظور این که خدا فرموده نصیبت را از دنیا فراموش نکنمی
آخرت  این را که، هاکه در تمامی این. صحتی را که خدا به تو داده و جوانی و نشاط و فراغی را که به تو داده

قوه داشتی نکند قوه برایت وسیله عجب و غرور شود و به اشتباه  نه این که. را به دست بیاوری فراموش نکن
ز را که برای آخرت در نظر گرفته شده اای بیفتی که ]در راهی نامناسب آن را مصرف کنی[ و حداکثر بهره

همین که  –نه زندگی دنیائی  –آن گاه ما اگر به طرف دنیا و آبادی دنیا برویم ، اگر این طور شد. دست بدهی
 . آخرت خواهد شد، این، ی آبادی دنیا برویمبرا

بریم که به سمت می اما اگر از آن لذت. این غفلت است، اگر مشغول خود لذت شدیم، هاپس تمام لذت
اَر اآْلِخَرَة " یعنی هر چه که خدا ی" َواْبَتِغ فِ : فرمایدمی چون. این شد آخرت، رویممی آخرت ُه الد  َما آَتاَك الل 

 بلکه آبادتر هم، شودنمی نه تنها دنیای انسان خرابای با چنین انگیزه. در آن زندگی آخرت را بجو، برایت داد
یش از باش نشاط و   انگیزه، این شخص، با این دید حتی در صنعت و کشاورزی و کارهای دیگر. شودمی

لم در حدیثی لله علیه و آله و سحضرت پیامبر صلی ا. کسانی خواهد شد که به عنوان خود دنیا دنبال دنیا هستند
د بِ  !ا َاباَذرٍّ ی" : فرمایدمی به جناب ابوذر ذی َنْفُس ُمَحم  نْ یَ َوال  ا کاَنْت َتْعِدُل ِعْنَدالّلِه َجناَح َبُعوَضة َاْو یِدِه َلْو َان  الدُّ

 ( 81ص 74ُذباب ما َسقَی اْلکاِفَر ِمْنها َشْرَبًة ِمْن ماء " )بحار ج
بود و به آن اندازه در پیش خدا ای اگر ارزش این دنیا به اندازه پر پشه: فرمایدمی ه جناب ابوذرپیامبر خدا ب

چون . کردنمی یک جرعه آب از این دنیا نصیب کافر، خداوند به خاطر آن ذره ارزش پر پشه، ارزش داشت
ندازه یک حتی به ا؛ سدکافر موجود نجسی است و آن قدر پست است که به چیز ارزشمند لیاقت ندارد که بر 

کسی که حقیقت پوش باشد . فرماید اوال کافر چه موجود پستی استمی پس حضرت با این بیان. جرعه آب
، ریزدمی ظاهری دنیا که از سرشانهای و حقیقت آشکار خدا را بپوشاند و انکار کند و ثانیا این همه نعمت

 .از خصوصیاتی که ]در باره اهل دنیا فرموده است[ کند در نفرتتر میپس ما را جدی. اصال ارزش ندارد
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نْ : ا َاباَذرٍّ ی" : فرمایدمی همچنین آن حضرت  74ج اربح" ) الّلهِ  ها ِااّل ما اْبُتِغَی ِبِه َوْجهُ یا َمْلُعوَنة  َو َمْلُعون  ما فیالدُّ
و  .جه خدا به دست بیایدو ، اباذر دنیا و هر آن چه در آن است ملعون است مگر آن چه به وسیله آنای (82ص

می رآنحتی ق. آن استثناء است، آن مقدار که ارزش آخرتی پیدا کرد. در راستای رسیدن به وجه الله باشد
ا یک بسای اما. این شد دنیا، همین مقدار که توجه به من شد، کنیم صوت را نیکو کنیممی خوانیم و تمرین

 . شد آخرت این، شعر سعدی بخوانیم اما با توجه به آخرت
اِدُق علی: در روایتی دیگر از امام صادق علیه السالم مطلبی است که خیلی تکان دهنده است ه السالم " َقاَل الص 

ِهْمُه فِ یَ َمْن َصَفْت َلُه ُدنْ  یعنی . صافی چیزی یعنی خالص و ممتاز آن. (82ح 98ص 70ِنِه " )بحار جیدِ  یاُه َفات 
شود دینش را بازیچه قرار داده و به می معلوم. او را در دینش متهم کنید، شده کسی را که دیدید در دنیا ممتاز

بینید در آن مصاحبه می وگرنه. البته دنیا به آن معنا. دنبال حقیقت تسلیم دین نیفتاده تا این که در دنیا ممتاز شده
لذا ؟! این چه دینی است " اما. گوید که " خوب آقای بوش هم دین داردمی آقای احمدی نژاد ]مصاحبه گر[

این آلت دست است برای مطامع ، دیدید که ]آقای احمدی نژاد[ جواب را زدند به دهانش که این دین نیست
شود مثال آیت الله بهشتی )رحمة الله می بینیم در این نظام مقدس صحبت از قدرتمی پس وقتی. خود و دنیا

شود می این ،این نوع نگرش به دنیا با تمام قدرت. ن قدرتما شیفتگان خدمتیم نه تشنگا: فرمایدمی علیه(
 . اما بر عکس کارگری در کار خود ممکن است ]نگرشی داشته باشد که[ این بشود دنیا. آخرت

او را در  ،بسا با دین سر و کار داردای ، و در آن تشکیالت مدل باال، پس اگر دیدید کسی در دنیا ممتاز شد
 .کنیممی در مورد آخرت از محضر حضرت استفاده شاءاللهانت بعد جلسا. دینش متهم کنید
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 ست و چهارمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
که در باره حب اهل . رسیم به " النصوص الواردة فی فضل حب اهل االخرة "می در ادامه بحث حدیث معراج 

ش حضرات معصومین علیهم السالم هست ک ، ه در این قسمت از حدیث معراجآخرت مصداق کامل و َاتم 
یم این بزرگوار روایاتی را در اهمیت حب اهل بیت علیهم السالم آورده است و استناد به این آیه قرآن کرده که

ذِ یَ " َوَمن : فرماید َه َوَرُسوَلُه َوال  ، کس دوست بدارد و هر. (56َن آَمُنوْا َفِإن  ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغاِلُبوَن " )مائده یَتَول  الّل
شود و پس می از حزب الله محسوب –با این شرط  -، اندتولی کند خدا و رسول او و کسانی را که ایمان آورده

های در این آیه به صراحت دوستی مومنین را یکی از شرایط و ویژگی. غالب هستندها همان، البته حزب الله
زوری و تحمیلی نیست و این معیاری ؛ حقیقتا ایجاد شود " حب " یک امر باطنی است که. داندمی حزب الله

تواند میزان ایمان خود را سنجش کند که اهل ایمان را تا چه اندازه می است که انسان با توجه به درون خود
یک امر باطنی است نه از روی تعصب و تلقینات ، و این که اهل بیت را دوست بداریم. دارد[می دوست بدارد 

" قال رسول : کنیم تا بعد تتمه مطلب را عرض کنیممی عباراتی از معصومین علیهم السالم استفاده. اجتماعی
کون أحب إلیالله صلی الله علیه و آله و سلم ال  ه من عترته یأحب إل یکون عترتیه من نفسه و یؤمن عبد حتی أ

مومن ، ( مومن30ح 86ص 27ه من ذاته " )بحار جیأحب إل یکون ذاتیه من أهله و یأحب إل یکون أهلیو 
نخواهد شد تا این که دوستی من بر دوستی خودش غلبه کند و دوستی عترت من بر دوستی عترتش و دوستی 

 . و حب اهل من بر اهل خودش و ذات من بر ذات خودش غلبه داشته باشد
" من : فرمایدمی یه السالمرسد به امام محمد باقر علمی کند تامی در روایت دیگر از امام رضا علیه السالم نقل

تبرأ من عدوهم و یتوال آل محمد و یه فلینظر الله إلینظر إلی الله و ین الله حجاب حتی ینه و بیکون بیسره أن ال 
هر کس خوشحال . (2ح 51ص 27ه و نظر إلی الله " )بحار جیأتم باْلمام منهم فإنه إذا کان کذلك نظر الله إلی

بین او خدا برداشته شود تا آن که به خدا نظر های حجاب؛ ن خدا حجابی نماندهست به این که بین او و بی
پس باید تولی کند از آل محمد و تبری کند از  –این قدر حجاب کنار رود  –کند و خدا هم به او نظر کند 

د ر این طور باشپس اگ، را بپذیرد و پیروی کند )یاتم باالمام منهم( از امامی از آنانها و امامت آنها دشمن آن
 . از بهشت استتر بخشصحنه لذت، این دیگر. کندمی کند و او هم به خدا نظر می خدا به او نظر

 یمحب یعتك و محبیش یعتك و محبیإن الله قد غفر لك و ألهلك و لش یا علی" : فرمایدمی همچنین آن حضرت
پیامبر خدا صلی . (13ح 79ص 27لم " )بحار جن من العین منزوع من الشرك بطیعتك فأبشر فإنك األنزع البطیش
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فرماید البته که خدا آمرزید تو را و اهل تو را و شیعه تو را و دوستان می الله علیه و آله و سلم به علی علیه السالم
چه قدر قوی است که از اهل و شیعیان هم گذشته و حتی ، این امواج. شیعه تو را و دوستان دوستان شیعه تو را

از شرک هستی  پاک. پس مژده باد به تو که تو پاک و سرشار هستی. تان دوستان شیعیان رسیده استبه دوس
 . و سرشار از علم
 27)بحار ج "  یتیو أهل ب یتمسك بحب علیتمسك بالعروة الوثقی فلی" من أحب أن : فرمایدمی در روایت دیگر

زند پس به حب علی و اهل بیت من هر کس دوست دارد که به یک دستگیره محکمی چنگ ب. (14ح 79ص
 . چنگ بزند

مة ع الحکینابیقلبه جری  یت و حقق حبنا فی" من أحب أهل الب: فرمایدمی همچنین امام صادق علیه السالم
ن یو عمل سبع داین شهیقا و سبعین صدیا و سبعین نبیقلبه و جدد له عمل سبع یمان فیعلی لسانه و جدد اْل 

هر کس حب اهل بیت را داشته باشد و این حب در . (43ح 90ص 27ة " )بحار جن سنیعابدا عبد الله سبع
 شود و ایمان در قلبش زیادمی این است که حکمت از قلب او به زبانش جاریاش ثمره، قلبش تحقق پیدا کند

رکدام ه نویسند عمل هفتاد نبی و هفتاد صدیق و هفتاد شهید را و عمل هفتاد عابدی را کهمی شود و برای اومی
 . هفتاد سال عبادت کرده است

 :فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودمی در روایتی دیگر از امیرالمومنین علیه السالم است که
بت حبنا إال من طایب مولده فإنه ال یحمد الله علی طیو أحبك و أحب األئمة من ولدك فل یمن أحبن ی" یا عل

 إال من خبثت والدته "  بغضنایوالدته و ال 
ی پس باید شکر کند خدا را به سبب پاک، یا علی هر کس مرا و تو را دوست داشته باشد و امامان از نسل تو را

 . تولدش که رابطه خاصی است با حب حضرت
، حرمت مومن. (20ح 16ص 65" )بحار ج. " المومن اعظم حرمة من الکعبة: فرمایدمی امام صادق علیه السالم

 . زرگتر از حرمت کعبه استب
" ال یومن احدکم حتی اکون احب الیه : فرمایدمی در یک روایت دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم

هیچ یک از شما . با اندکی تفاوت( – 41ح 87ص 22من نفسه و ابویه و اهله و ولده و الناس اجمعین " )بحار ج
 . باشمتر ان او و خود او و پدر او و اهل او و همه مردم دوست داشتنیشود تا این که من از فرزندنمی مومن

" من احب ان یرکب سفینة النجاة و یستمسک بالعروة الوثقی و یعتصم بحبل الله المتین : فرمایدمی همچنین
ارد هر کس دوست د. (144ص 23" )بحار ج. فلیوال علیا بعدی و لیعاد عدوه و لیاتم باالئمة الهداة من ولده



1 

 

 

ی پاک فطرت  حدیث معراجشرح     گاه ندا    پای
140 

 

 باید دوست بدارد علی را بعد از من و با دشمن.... که سوار کشتی نجات شود و به ریسمان محکم چنگ بزند
 . او دشمنی کند و پیروی کند ائمه هدی از فرزندان او را

الله  نبلغ شیعتی عنی السالم و اعلمهم انه ال قرابة بیننا و بی !" یا جابر: فرمایدمی همچنین امام باقر علیه السالم
 .من اطاع الله و احبنا فهو ولینا و من عصی الله لم ینفعه حبنا !یا جابر. عز و جل و ال یتقرب الیه اال بالطاعة له

اعالم کن این که بین ما و خدا ها به شیعیان سالم مرا برسان و به آن !جابرای . (28ح179ص 68" )بحار ج
هر کس خدا را اطاعت کند  !جابرای . مگر به اطاعت او شود به خدانمی هیچ قوم و خویشی نیست و نزدیک

 . رساندنمی حب ما نفعی به او، او ولی ماست و هر کس خدا را عصیان کند، و ما را دوست داشته باشد
نمونه هائی است خیلی خالصه و جزئی در زمینه حب اهل ها روایات بسیار فراوانی در این زمینه است که این

 : این روایات و اما تطبیق. بیت
این احساس . شود فرد زوری به خود القاء کند که من دوست دارمنمی، چون مساله حب یک مساله باطنی است

خودشان  ،حب باید در درون و برون انسان نمود داشته باشد و این که ما اهل بیت علیهم السالم را دوست داریم
بیت علیهم السالم را در تاریخ یا در هیکل مادی مبارکشان ما تا زمانی که اهل . فرمودند که این همه اثر دارد

فلذا وقتی  .این سوال حل نخواهد شد که چگونه این دوستی ممکن است چنین آثاری داشته باشد، بشناسیم
 بیند کهمی، خواهیم فرد اگر خوب مالحظه و مراقبه داشته باشدمی فرستیم یا ]از آن ها[ حاجتمی صلوات

لحظه ، آن لحظه. درود فرستادن را بخواهد، خواهد به آن اندازهمی ن اندازه که حاجت خود راتواند به آنمی
این را بدهیم یا تو را محروم کنیم و آن را به معصومین علیهم ، خواهیمی االن که این دعا را       . امتحان است

لحظاتی است که ، همهها این. کند در این معنامی کند که چگونه بخلمی این جا احساس. السالم بدهیم
اگر شناخت ما در حد . تواند خود را آزمایش کند که تا چه اندازه خود و اهل بیت را دوست داردمی انسان

کند به این که می گاهی شیطان هم وسوسه. ریشه این حب هم شک برانگیز است، و تاریخ باشدای شناسنامه
آخر ، کند که این همه گفتند محبت اهل بیت ]مهم است[یم یا شیطان وسوسه. جبری است، هاعصمت آن

مگر ؟! چیها پس چرا آن، انداصال نام شیعه را هم نشیده، که در سراسر عالمها آن، ما این همه دوست داریم
از آن ، استبخش گذارد این حبی که نجاتنمی آید ومی این شبهات؟ در دنیا فقط ما چند تا شیعه هستیم

 . شیمبامند بهره
جه مستقیمش نتی، باشدها یکی این که انسان اگر اهل بیت را بشناسد و عاشق آن. دو مسیر است، پس الزمه این

پس یا فطرتش . شودمی عشق اهل بیت ایجاد، اطاعت و معرفت خدا است و یا این که اگر اطاعت خدا کند
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اگر چه اسمی هم از ائمه نشنیده ؛ د کردآن قدر پاک است که این ارتباط وجودی ]با اهل بیت[ را پیدا خواه
گاهی نداشته باشد، حتی اگر خودش به این عشق. باشد به  ،ویا این که اگر حب اهل بیت را داشته باشد. آ

 . اطاعت خدا به واسطه معصومین علیهم السالم خواهد رسید
، ا در همان روزهای اولیاند جدا کردهای مثال وقتی مادری را از بچه. یک محبت وجودی است، این محبت

 بسا کسیای به گوشش نخورده و، کند که نام و نشانی از این مادرمی فوت کرده و این بچه در فضائی زندگی
ر اگ. عاشق مادرش است، خمیره وجود این بچه، در شرایطی هم که قرار بگیرد. خود را جازده، به جای مادر

بود  ما یک همسایه داشتیم که چنین و چنان !دارد که فالنیاحتیاج به توصیف و آموزش ، محبت همسایه باشد
 . گوئیم و هیچ محبتی در کار نیستنمی شود و یا این کهمی تا این که محبت ایجاد..... و اخالق چنان و

با  ؛جای او را گرفته، اما در این شرایط که او را به کلی از مادر جدا کرده و حتی کس دیگری به جای مادر
گاهی نرسیده. این عشق را دارد، در خمیره این حقیقتاین همه   .نهایتا این است که این حب به مرحله خوآ

چون . ذاتا آن حب وجود دارد، اما در حب مادر. شودمیدر حب همسایه اصال ذاتا وجود ندارد و بعدا القاء 
گاهی ندارد، نهایت این است که به آن. رابطه وجودی است  . آ

با آن  اصال خود به خود ارتباط، به برکت بندگی خدا به پاکی فطرت برسیم، معارفپس ما اگر در بحث 
گاهیمی ظهور، محبوب  ،یا این که ]از طرف دیگر[ اگر با حب اهل بیت باشیم. رسدمی کند و به مرحله خودآ

ین علیهم با معصوم ماناین معنا را که رابطه وجودی، پس این که ما. ما را به بندگی خواهد رساند، قطعا ضمیر ما
گاه باشیم، السالم است معصومین ، قبل از آن، خواهیم دید که آن مقدار که ما خودمان را دوست داریم، آ

همه  ،آن جا. این احساس ظهور پیدا خواهد کرد؛ استداللی نیست، یعنی این. علیهم السالم را دوست داریم
شود و کسی می ی در شرایطی باشد که در دریا غرقبه عنوان مثال اگر کس. این سواالت از بین خواهد رفت

کند که چرا فالنی بازوی می آیا آن لحظه او بخالت و حسودی، دیگر دست او را بگیرد تا او را نجات دهد
 همای ذره. بودتر کند این قدرت بازوی تو چند برابر قویمی بلکه با همه موجودیتش آرزو !هرگز؟! قوی دارد

بینیم چه قدر می آنگاه. چون یک گره وجودی خورده بین آقای نجات غریق و شخص، حسادت نخواهد کرد
مادر من    ،متوجه باشد که آن شخص، یا وقتی در مورد مثال مادر. همه رفتند کنار، هاو توجه به منیتها ذهنیت

، ه وجودیو رابط، اما وقتی این آقا در خشکی است. قضیه فرق خواهد کرد، تا رابطه وجودی برقرار کرد، است
 . آن جا انواع   نفسانیات است، وجود ندارد
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البته نکات ، انداین که در روایات خواندیم گاهی معصومین علیهم السالم را به کشتی و دستگیره تشبیه کرده
، یدر متن زندگها دهد این است که انسانمی اما یکی از آثار کوچکی که در این معانی به ما توجه. دقیقی دارد

در آن جا با ، شوندمی وقتی غرق، کنندمی که در دریا زندگیها بعضی. آیدمی برایشان شرایط مختلف پیش
می همچنین کسی که در چاه افتاده ارزش طناب را درک. فهمندمی محبت و اهمیت کشتی را، همه وجود

 . کند
وقتی من صلوات ، خواهممی حاجتم را آن گاه خواهد فهمید که االن که من این، اگر برسد به ارتباط وجودی

پاک شد  ،اما وقتی فطرت. با من فاصله داردها االن من هستم با آن امام در فالن مکان که فرسخ، فرستممی را
تواند برآورده شود مگر این که آن حاجت از طریق و به واسطه معصومین نمی، خواهد دید که این حاجت من
چرا . قبل از حاجت است، بلکه آن صلوات، شودنمی آن گاه نه تنها سوال. یدعلیهم السالم به من خواهد رس

می انعکاس آن به همه موجودات عالم، دهندمی که به معصومین علیهم السالمای فهمد که هر درجهمی که
یا  من دیگر منی باقی نخواهد ماند که بپرسد حاجت، رود و باالتر از این معنامی آن گاه بخالت از بین. رسد

 . حاجت معصوم
آن سواالتی هم که گاهی ، وقتی یک امر وجودی شد، پس محبت ما و عشق ما به معصومین علیهم السالم

چگونه هم عارف بوده و هم سنی ، فالن سنی عارف؟ سنی بوده یا شیعه بود، که مثال  حافظ، شودمی مطرح
وجودی  نگرش، ما به معصومین علیهم السالمبرای این که قبل از این که نگرش . همه قابل حل است، بوده
از او ، ایتو چگونه حتی اسمی از علی علیه السالم نشنیده: یک بحث حزبی استها این طور بحث، باشد

وگرنه  ،بنویسند شیعهات یا اسمت را در حزب ما بنویس که در شناسنامه. امام مال من است. کنیمی استفاده
ار آن وقت دیگر کن، ساده بچگانههای این حرف؟ امالیت او استفاده کردهتو چه حق داری بگوئی من از و 

 . خواهد رفت
البته به شرطی  –آن آقائی که ولو سنی باشد . این طور نیست که والیت را با چیزهای حزبی و نژادی مطرح کنیم 

، ال مادرکنید در آن مث فرض. امکان ندارد از آن ]والیت[ استفاده کند، چون اگر مقصر باشد –که قاصر باشد 
مادر حقیقی  او نیست و خود را به جای مادر حقیقی جا زده است و ، فرزند بعد از مدتی فهمید که این مادر

بزرگ ، ما دیگر با این مادر، توان کردمی دیگر چه، حاال اگر بیاید و بگوید. مادر من است، فهمید که فالنی
 ،اما کسی که از بیخ و بن اطالعی ندارد که این مادر. شودنمی ین دیگرا. بگذار همین طور ادامه دهیمایم شده
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یم اما ذاتا که از آن مادر حقیقی بهره برده و این که به این مادر غیر حقیقی هم محبت. مادر حقیقی او نیست
 . کندیم داند و به او محبتمی چرا که این را مادر حقیقی خود. به خاطر همان محبت ذاتی مادر است، کند

کله ، شناسد اما فطرت او آن قدر آلوده است که با چماقمی بسا کسی همان مادر حقیقی خود را همای وگرنه
کسی روحش آن قدر لطیف است که با این که حتی اسمی از مادر حقیقی ، بر عکس       . شکندمی مادر را

 ر حقیقی هم با آن عشق مادری باطنی زندگیاما با آن مادر غی، خود نشنیده و او را از مادرش منحرف کردند
 اما به       دشمن مادرش هم وقتی محبت. چون اطالع ندارد؛ باشداش دشمن مادر واقعی، حتی اگر او، کندمی
 . گیردمی روی آن حرارت باطنی از آن بهره، کندمی
وقتی  .رتش که همان استاما درون فط، ولو غیر مسلمان باشد، بسا یک کسی باشد که قاصر باشدای فلذا

بر فرض اصال در روستائی زندگی ، وقتی شجاعت را دوست دارد. کندمی با آن زندگی، فطرتش سالم مانده
همه وجودش عشق به کسانی ، خواندمی حتی وقتی تاریخ را. کرده و تمام وجودش عشق به شجاعت است

تمام این  .ک یا دانشمندی بود یا ایثارگر بودفالنی آدم پا، یا این که در فالن جا. است که شجاعت داشتند
حاال . به آن معصوم است: آثاری از آن عشق ذاتی به آن والیت است، صفات زیبا و این پاکی و نور و نورانیت

 گوئی من آدم خوبیمی چگونه؟ گوئی فالن امام من را دوست داریمی ما بگوئیم چرا شما که شیعه نیستی
 ؟ گوئی من معرفت الهی دارمیم چگونه؟ توانم باشممی

پس خالصه این شد که حضرت هم فرمود " بین ما و خدا . این بحثی است بسیار طوالنی و مفصل در روایات
یا این که عاشق معصوم است : محبت ما با طاعت خدا است " و این از دو جهت است، قوم و خویشی نیست

وم حتما عاشق معص، یا     این که اگر کسی به خدا برسد. و این عشق او را به خدا و اطاعت خدا خواهد رساند
 . خواهد شد

توانیم این حب را در خود می مختلفیهای از راه، پس در این مرحله که الحمدلله زمینه آن حب وجود دارد
صومین کلمات مع. مثال با خواندن زندگی معصومین علیهم السالم یا خواندن احادیث ایشان. شکوفا کنیم

رسد به جائی که کلمه به می، به مرور زمان. خیلی آثار جالبی دارد، م السالم را اگر با این نیت بخوانیدعلیه
 . زندمی کند محبت موجمی کلمه آن حدیث را که فرد مطالعه

ها در آن.... ورزد مثل پاکی و شجاعت و ایثار ومی عشقها به آن، یا اگر آن زیبائی هائی که در زندگی خود
ومین خواهد دید که عشق به معص، برساندها آنترین تفکر کند و خودش را بررسی کند و بعد به کامل اگر

 ." استغفار " از گناهان است که خیلی آثار عجیبی دارد ،هاو در راس همه آن. علیهم السالم ایجاد خواهد شد
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عمق آن را ، بردمی بیند از علم لذتمی وقتی، تربیت کندها صفات خوبی را که خود را به آن، و عالوه بر آن
 . بیند که َنمی است از لذت محبت معصومین علیهم السالممی، برود و برسد

همان را در وجود خودش عمق بدهد . دهدمی به لباس و سر و صورت خود اهمیت، داردمی پاکی را دوست
قت بلکه به حقی، ه به هیکل خاصیآن را عمق بدهد ن، یا شخص شجاع را دوست دارد. کندمی ببیند چه کشف

ه ک، را به درون توجه بدهدها پس این. تواند رمز آن عشق را پیدا کندمی مختلفی است که انسانهای و راه. آن
، رعالم قب، مثل جان دادن. تحول آفرینش بروز خواهد  دادهای بعدی و لحظههای بهره آن را در عالم شاءاللهان

 . محشر و الی آخر
از نور والیت  شاءاللهان، گر ما بتوانیم معرفتمان را نسبت به معصومین علیهم السالم از تعصبات در بیاوریمپس ا

 . شویممند معصومین علیهم السالم خدا به ما توفیق بدهد بهره
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 ست وپنجمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
ِعنَدُهم َموتی َو َاللُه ِعنَدُهم َحیٌّ َکریَم ال َیمُوُت  در ادامه صفات اهل آخرت در حدیث معراج فرمود که " َالّناُس 

اگر همین . میردنمی زنده بزرگوار است کهها آیند و خدا در پیش آنمی مرده به حسابها " مردم در پیش آن
 ،گیریمدر نظر بها خانوادگی و تمام معاشرت، سیاسی ، نکته موت و حیات را در این رابطه از مسائل اجتماعی

 . حل شود ،ما در اینریزی برنامه هایخدا در این نکته به اصل کلید مطلب عنایت داده تا این که تمام فرمول
از باالترین مقامات ظاهری دنیا گرفته تا ، رویم که در آن جا هزاران انسان موجود استمی وقتی ما به قبرستانی

 صور مااصال به ت؟ چه احساسی داریمها به آن ما در آن جمع نسبت، موجود و حتی یک بچه فلجترین ضعیف
نمی یا. کشیممی کنند و ما خجالتمی رود که اهالی این قبرستان اگر ما فالن حرف را بزنیم ما را مسخرهنمی

این ، فرماید اهل آخرت در بین مردممی .... شودمی ترسم کارشکنی کنند و چهمی توانیم فالن کار را بکنیم یا
ای ]خدا است و مردم در نظرشان مرده، به این است که آن که حی ال یموت کریم استشان توجه .طور هستند

خوب وقتی . تواند داشته باشدنمی ذهنی که چنین اثری؛ بیش نیستند[ البته یعنی به این معرفت رسیده باشند
می هاگر تقی. خواهد کردنای دیگر در مورد انجام وظیفه خود هیچ مالحظه، باشدشان این احساس در زندگی

کند می تقیه ؛دیگران بترسد و به بهانه این که شرع گفته تقیه کنم.... کند نه این که از استهزاء و کارشکنی و
نه این که عصبی شده و عقده ، کند بر این مبنا استمی اگر جنگ. چون خدا در این جا امر فرموده تقیه کنید

کند امر خدا در این جا می بلکه احساس. خواهم جهاد کنممی ه این کهبه بهان، خواهد خالی کندمی دل را
در تمام موارد توجه به این نکته دارد که خدا را حی کریمی ..... کند ومی اگر مماشات. است که جهاد کند

رایط در نتیجه هیچ یک از ش. بیندمی کند و دیگران را در مقایسه با او مردهمی که  ال یموت است احساس    
 ،و این جا است که تصمیم گیری چنین انسانی سالم خواهد بود. از طرف خلق و مردم بر او تاثیر ندارد، زندگی

شود که فضای می در زندگی او یک فضائی باز، وقتی این طور شد. البته بر اساس احکام شرع و علوم ظاهری
  .ِعنَدُهم َموتی َو َاللُه ِعنَدُهم َحیٌّ َکریَم ال َیمُوُت "" َالّناُس : است در تمام ابعاد زندگی اوبخش نورانی و نجات

طوبی لعبد نومة عرف الناس فصاحبهم ببدنهم و لم یصاحبهم فی : الحدیث " قال ابو عبدالله علیه السالم
 ( 1301ح 234ص 2فعرفوه فی الظاهر و عرفهم فی الباطن " )سراالسراء ج، اعمالهم بقلبه

 ،ندارد که من این کار را چه طور انجام دهمای این جا دیگر دغدغه. که گمنام استی اخوشا به حال آن بنده
قالئی نه به عنوان عرف ع؛ این مالحظه دیگران است، بیشترین انگیزه این مشکالت. باشندمی مردم چه طور
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که دیگران او را  نیاز از این استبی [. بلکه به عنوان ]این که مبادا شخصیت من در پیش دیگران لطمه بخورد
مگر ضرورت الهی ایجاب کند که مجبور . کند در بین مردم گمنام باشدمی بشناسند و او را تائید کنند و سعی

)رضوان  اولیاء الله و خود امام امت، که جریاناتی شنیدنی است از زندگی بزرگان. باشد در بین مردم مطرح باشد
ت الله بروجردی )رحمة الله علیه( که ]ایشان و[ علماء چگونه الله تعالی علیه( در زمان مرجعیت حضرت آی

 ترهر چه گمنام، پس زمانی که مجبور نیست. آوردمی چون آرامش به وجود. کوشیدندمی در گمنامی خودشان
ای ائده علیحدهیک ف، بیشتر خواهد بود و در نتیجه از برکات آن حضور قلب، حضور قلب و توجه و تذکر، باشد

 . بردمی
" )تحف  .عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم: " عن امیرالمومنین علیه السالم فی وصف المتقین

 ( 111العقول ص
ها بزرگ است و غیر خدا در چشم آنها متقین کسانی هستند که خالق در حقیقتِ  جان آن، این اهل آخرت
  :دیگر از صفات اهل آخرت. کًا اکتفا کردیمبه این دو حدیث تبر ، ما در شرح این فراز. کوچک است

سانی که از این است که کها " یدعون المدبرین کرما و یزیدون المقبلین تلطفا " یکی دیگر از خصوصیات آن
کنند و کسانی که به می کنند و به طرف حق دعوتمی با بزرگواری رفتارها با آن، روی برمی گردانندها این
 . کنندمی اضافه  شان در تلطف و بزرگواری، دانروی آوردهها این

ما حتی کسی را که روی برنگردانده و با او صمیمی هم : این هم یکی دیگر از مشکالت اجتماعی است
نمی، آمدیم وقتی یک اشتباهی کرد و یک لفظی از زبان او در آمد که نباید در.... همکار هستیم و، هستیم

شود مگر با شرح صدری که در ارتباط نمی این بزرگوارانه رفتار کردن !جاها بکشیمدانیم چه بکنیم و او را به ک
در صفات اهل آخرت است ]یعنی به این خاطر در فرد موجود ها فرمائید همه اینمی مالحظه. با آخرت باشد

 توجه به آخرت است که روح ما را، خواهیم رسید که این، است که او اهل آخرت است[ در صفت بعدی
 [ : ]در شرح این فراز. توانیم چنین صفاتی را داشته باشیممی کند تامی بزرگ

وَن َأن یَ ْعُفوا َولْ یَ " َولْ  ِح یَ ْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّ ُه َغُفور  ر  ُه َلُکْم َوالل   ( 22م  " )سوره نور آیهیْغِفَر الل 
گذارند مین د ]یعنی این افراد[ مته روی خشخاشباید عفو کنند و باید بزرگواری نشان دهند و به رو نیاورنها آن

 . و خدا مهربان است؟! دارید خدا شما را بیامرزدنمی آیا دوست. کنندمی مخصوصا در مسائل شخصی تغافل
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می سوره اعراف 199یا در آیه . دهدمی توجه به آمرزش خدا، پشت سر این امر به عفو و بزرگواری نشان دادن
َن " عفو را پیشه خود بسازید و به نیکی امر کنید یا امری یْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأعِرْض َعِن اْلَجاِهلِ " ُخِذ اْلعَ : فرماید

 . آمرانه آقا باال سری نباشد و از جاهلین درگذرید، کنید به نیکی باشدمی که
 : کنیمیم در مورد عفو روایاتی فراوان است که از کتاب میزان الحکمة به چند نمونه اکتفا

اوزوا عن " تج: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره اهمیت عفو و داشتن روح مدارا نقل شده که
( از گناهان مردم که نسبت به 119ص 2الذنوب الناس یدفع الله عنکم بذلک عذاب النار " )مجموعه ورام ج

دفع کند عذاب آتش را از ، مین گذشت شمادر نتیجه خداوند به خاطر ه؛ شخص شما پیش آمده درگذرید
 . شما

" تجاوزوا من عثرات الخاطئین یقیکم الله بذلک سوءاالقدار " )همان : فرمایدمی یا باز از آن حضرت است که
 . کسی که خطا کرده درگذر تا این که خداوند تو را از قضا و قدر بد نگه داردهای مدرک( از لغزش

العفو و العدل " دو چیز است که اصال ثواب : " شیئان الیوزن ثوابهما: فرمایدمی المهمچنین امام علی علیه الس
 ( 320ص 11)مستدرک ج. آید یکی عفو است و دیگری عدل استنمی به سنجش ها آن

( بدترین مردم 427ص 12" شر الناس من ال یغفر الزلة و ال یستر العورة " )مستدرک ج: همچنین عنه علیه السالم
و . کندنمی او را عفو، کند و اومی حاال آمده عذرخواهی، ست که کسی نسبت به او لغزش داشتهکسی ا

می کند هر چه عذرخواهینمی دیگر ول، و اشتباهی شدهای یک بهانه. پوشاندنمی کسی که عیب دیگران را
 . چنین شخصی شر الناس است. کند

" )بحار  .م( " العفو یفسد من اللئیم بقدر اصالحه من الکریم)از امام علی علیه السال: فرمایدمی در حدیث دیگر
وقتی ما در : خواهد بفرمایدمی و آن این که. کنندمی روایات لحنشان را عوض، ( از این به بعد421ص 74ج

، کسی به تو ظلم کرد؛ خوب: فرمایدمی باره عفو این همه ارزش و اهمیت داریم و حتی در خود آیات قرآن
خواهید که خدا گناهان شما نمیآیا  : و خود قرآن فرموده. بدی را با خوبی جواب بده، بدی کرد؛ خشاو را بب

قتی و . این در وقتی است که موجب سوء استفاده نباشد: فرمایدمی لذا. پس تو هم عفو داشته باش؟ را ببخشد
ترسیم از خودمان می ما. نظالم باشدنه این که همیشه ا. کنیمی است که تو قدرت بر انتقام داری و آن گاه عفو

اهی جایگ، این. این به این معنا نیست که انظالم و ظالم پروری باشد. گذاریممی اسمش را عفو، دفاع کنیم
می او را اصالح، لذا همان مقداری که عفو انسان بزرگوار. زمانی است که موجب اصالح شود، دارد و آن

او . انتقامی است که گرفتی، شود و اصال این کارمی متوجه، ا ببخشیتا او ر ، کند )کسی که متوجه نبوده
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بدتر از  ؛حاال ما باید بزرگواری کنیم. یک وقت به عقل آمد و خشم کنار رفت. عصبانی بود و رفتارهائی کرد
، دکنیم اگر کسی که لئیم است و حق تو را ضایع، ( همان طور. او را خرد کردیم و اصالح کردیم، آن انتقام

 . ظالم پروری است، عفو  تو. این جا حق شخصی نیست
" جاز بالحسنة و تجاوز عن السیئة ما لم یکن ثلما فی الدین او وهنا فی سلطان االسالم " : عنه علیه السالم
از  .بر نفس خودت را به نیکی مجازات بکنها ( تقصیرات دیگران را و ظلم آن5014ح 245)غررالحکم ص

وهنی  ،رگذر تا زمانی که این عفو تو در برابر بدی او لطمه در دین نیاورد و در قدرت اسالمدیگران دهای بدی
 . ایجاد نکند

" حق من اساء الیک ان تعفو عنه و ان علمت ان العفو یضر انتصرت : فرمایدمی امام زین العابدین علیه السالم
ین است که عفو کنی از او ولو این ا، ( حق کسی که به تو بدی کرد20226ح 3باب 177ص 15" )وسایل ج

 . آوردمی که بدانی این عفو از او ضرر
اگر چه موجب ضرر شد اما آن قدر ارزش دارد که تو در واقع . اییک نوع انتقامی است که گرفته، خود این

الی داشتیم ک)البته در انتصرت اش. از انتقام َهَوَست بودتر که کاریای از او یک انتقامی گرفته، با این عفوت
اده باز اگر مطلب خاص دیگری هست بفرمائید تا استف. که از حاج آقای عالی پرسیدیم ایشان این طور فرمودند

این چنین ، اگر چه ما در باره عظمت عفو. دهدمی فرماید این آیه را توجهمی ( حضرت دنبال این روایت. کنیم
، هروح خودت بزرگ شد، فتی و هم گناهانت را بخشاندیگوئیم که هم انتقامت را گر می مطلب باال و بلندی

، قام بگیردخواست انت، اما اگر کسی برایش ظلمی شد. عزتت چه قدر باال رفت، از قضا و قدر بد برطرف شدی
الفی هم کار خ. نه خیر؟! نباید برایش اشکال بگیریم که تو چه طور اهل خودسازی هستی. عیبی هم ندارد

قرآن در سوره . مخصوصا اگر آن شرایط باشد. محروم شده، شماربی ت که از آن برکاتنهایت این اس. نکرده
ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأن  اللّ یْ ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدی َعلَ یْ ُکْم َفاْعَتُدوْا َعلَ یْ " َفَمِن اْعَتَدی َعلَ : فرمایدمی 194بقره آیه  َه َمَع ُکْم َوات 

قِ  ی بر شما تعدی کرد پس شما هم به مثل آن مقداری که تعدی کرده با او برخورد کنید و از َن " اگر کسیاْلُمت 
 . خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد ]همان قسمت پایانی آیه است[ که ]طوری نشود[ که حاال که فرموده 
ای اندازه به: بلکه حد و حدودش را مشخص کرده. فرصت استفاده کنیم ما هم از، اجازه داری به او بدی کنی

ظلم پروری  ،تا کار من، به نیت نجات انسان؛ آن هم به نظر اصالحی نه به نظر انتقام جویانه، که او بدی کرده
 :این مطلب را عرض کنیم، در آیه دیگر. مختلف قضیههای یعنی بر اساس تقوی و آن جنبه، نباشد
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ْصُر  " )انفال یْ ِن َفَعلَ یالد   یِن اْسَتنَصُروُکْم فِ " َوإِ    استفاده   ، از این. کندمی دیگر مطلب را روشن، ( این آیه72ُکُم الن 
یا به  ،مربوط به جاهائی است که مربوط به شخص خودمان است نه زمانی که به حق، شود که موضوع عفومی

  .اختیار دارد[ که آن هم شرایط خود را دارد، ر این موضوعمگر صاحب والیت دین ]که د. دین مربوط است
]در  .پس بر شما الزم است که یاری کنید، در مورد دفع متجاوز، یاری خواستند در مورد دین، اگر یک عده

ات اهل پس یکی دیگر از صف. بلکه این انتقام و دفع تجاوز الزم است، این جا[ نه تنها صحبت عفو نیست
تواند چنین وضعیتی داشته نمی، بر اساس آیات و روایات، تا انسان اهل آخرت نباشد. ردیمآخرت را عرض ک

ای نمییهچنین روح، اما این طور که گفتیم. اهل عفو باشند، شانشاید یک عده بر اثر وضعیت روحی. باشد
این ، انتقام قدرت بر تا چنین توسیع روحی داشته باشد و با، اهل آخرت باشد، تواند باشد مگر این که انسان

 . عفو را داشته باشد
 . صلوات ختم فرمائید، همه اهل مجلس را اهل آخرت قرار دهد شاءاللهانبرای این که خداوند 
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 ست وششمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
ما و هر  هانگنا، کند و به احترام آن حضرتمند از شفاعت آقا امام حسین علیه السالم بهره شاءاللهانخداوند 

ات ختم صلو ، از فضل خودش برطرف کند، مانع و حجابی که مانع رسیدن به نور الهی و معرفت خودش است
 . کنید

کنیم و مختصر توضیحی از کتاب " نور می بحث سراالسراء را استثنائا این جلسه تعطیل، به مناسبت این ایام
کنیم و ثوابش را می ه تعالی علیه( مطالبی را استفادههدایت " تالیف حضرت آیت الله سعادت پرور )رضوان الل

 0رساند بایم دست ما را بگیرد و به آن راهی که برای آن خلق شده شاءاللهانکنیم که می هدیه روح آن بزرگوار
رده است آن چنان گست، است که اگر بخواهیم ابعاد آن را بررسی کنیمای اساسا حادثه عاشورا که یک حادثه

ها ین ماهکه اثر خاصی ا –حتی در ارتباط با ماه محرم ، این حادثه. توان به عمق حقیقت این حادثه رسیدنمی که
حادثه  که ارتباط –را ها ارتباط خاصی دارد و نکات حساس این ارتباط –در نظام آفرینش انسان و خلقت دارند 

را ها چیزی نیست که انسان بتواند آن –ها ماه عاشورا با ماه محرم و ماه محرم ارتباطش در زندگی انسان در بین
یق به این حقا، هامگر به فرمایشات معصومین علیهم السالم دقت کند و از کلمات نورانی آن؛ کشف کند

و زمین است که در زیارت عاشورا به عظمت آن در ارتباط با ها وسعت این حادثه به وسعت آسمان. دست آید
، شود که  انسانمی یو گاه. ستیساده ن یخیك حادثه تار ی. ت هائی شده استو زمین عنایها اهل آسمان

می یتحت الشعاع آن به فراموش، برد که اصل و اصولمی فروعات را آن چنان باال یك سریکند و می غفلت
 . آوردمی شین مشکل را پیا، شتر به فروعیت دادن بیغفلت از اصول و اهم یگاه. رود
د یدید می، عامه محسوس نبود یهنوز در متن زندگ، گذشته که علمهای از جاها در زمان یم بعضینیبمی مثال

، کرد که فرزند و پسر خوبمی گفت و مذمتمی آقا به پسرش. ت علمیمقدم بود بر اهم، از فروعات یلیخ
 برد ومی ار ها وهیکند و ممی یرا سم پاشها دوشد و درختمی است که چه قشنگ گوسفندها را یپسر فالن

نمی ن ]فرد[یا. یخوانم و همه را دست انداختمی درس یگوئمی اشتو هم همه. آن است، پسر، فروشدمی
ه ب، ت دادهیاهمها خود به آن یاست که در زندگ یهمان محسوسات، نیا. ت آن علم را توجه کندیتواند اهم

هایت درخت یهمان داس و چکش و سم پاش، استمهم  یلیخ، ن علمیم این آقا بگوئیاگر به ا. توجه داردها آن
. دارد یبه علم بستگ، ایکه روشن کرده یو چراغای که در آن نشسته یو اتاق، کاربرد دارد یکه در کشاورز

 آن چه که در. ستین مطالب قابل قبول نیاو ا یبرا، تواند توجه کندنمی را ین امور زندگیچون رابطه علم با ا
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انسان  ین علم در متن زندگیا یکه وقت یدر حال. داندمی آن را مقدم بر علم، خودش دارد یذهن سطح
 . علم د برو دنبالین باغ را بفروشد و به فرزند بگو یرسد که حاضر است هممی کار به آن جا، شودمی محسوس

دارد  ،شده که اصل آن اصول یاده رویآن چنان ز ، از فروعات یاریم بسینیبمی، در موضوع حادثه کربال
 اجرا ی" با چه برنامه هائ یشت گذارطبه نام "  یچه مراسم، شت حضرتطاد ید به ینیبمی. شودمیفراموش 

ا باز کردن یو . شودمی به نام " بازکردن پرچم " برگزار یاد پرچم حضرت ابوالفضل چه مراسمیا به ی. شودمی
د در نظام ید است که تحقق توحیکه توح، آن یکند که محور اصلمی آن چنان رشد، گریر و فروعات د یزنج

 . شودمی سپرده یگانگیبه ب یو حت یبه فراموش، خواهد داشت یچه اثر، عالم
ارزه با مب، از منکر یمثل امر به معروف و نه –است  یفرع، دیاهداف ارزشمند کربال که نسبت به توح یحت

صدها جلد کتاب نوشته ، هار هر تك تك آند –آخر  یاحکام و ال یتحقق اجرا، یل حکومت اسالمیتشک، ظلم
می همه درست هستند و با استناد به مطالب خود حضرتها نیا. زندمی ]فروعات[ چرخها نیشده و همه در ا

تحقق ، هدفترین یرود که اصلمی یدارد به فراموش، ن بزرگواریك عده از محققیاما بازهم از نظر . باشند
، مین کنییبن معنا را درست تیم ایاگر ما نتوانست. ن مساله هستندیفرع بر اها نید است و همه ایت و توحیعبود 

ن امر به یا. معنا خواهد شدبی یاسیمبارزه س ینوع. امر به معروف نخواهد شد، دیتوح یامر به معروف منها
 یمنها، میتهس یاگر دنبال حکومت اسالم. کندمی د در مومن بروزیاز برکات توح، معروف مورد نظر اسالم

، دیتوح یاحکام منها یاجرا. و حکومت دانشمندان خواهد شد یحکومت علم ینوع. د نخواهد شدیتوح
می تیح هدایر صحیاحکام را ]در مس یاست که اجرا یدیزه توحیانگ. جامعه است یبرا یبیعوام فر  ینوع

که  استای فهیاختالف طاو  یك حرکت گروهید شروع شود و گرنه ید بایاز توح، مبارزه با ظالم. کند[
زه یانگ، نیا. اندبدتر از آن شده، نشستن یبه عنوان مبارزه با ظالم انقالب کردند و پس از به کرسها یلیخ

 . کندمی مصون یاست که از خطرات بعد یدیتوح
 یفرع، ههمها نیا، میکن یام معرفیبه عنوان فلسفه ق، را که حضرت فرموده استها زهیخالصه هر کدام از انگ
د انسان که به مرحله اثبات برساند و حجت را تمام کن یط زندگیشراترین د در سختیاست از اصل تحقق توح

وشن ن معنا ر ید ایبا، ن اهدافیپس در تمام ا. یدینش توحیبر اساس بها ت در همه زمانیتحقق عبود  یبرا
یم ن کهیا. د را استشمام کندیوحانسان بتواند عطر ت، حضرت یباشد که در جلسات عزادار یطور. شود
 یخرجهم من الظلمات الی؟ ینجات از چ، هاع است در نجات انسانیدالشهداء سر یحضرت س یند کشتیفرما
د ینور توح، شودمی دهیکه تاب یاول نور، ده شودیآمرز ، اگر گناهان. موثر است یلیمغفرت گناهان که خ؛ النور
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ه مطالب را به استناد خود یقت که اگر ما بقین حقیم السالم اهین علیفلذا از کلمات خود معصوم. است
ن یبه تناسب درك مخاطب، هم السالمین علیپر واضح است که معصوم، میکنمی اتنخاب، شات حضرتیفرما

ه السالم[ با جناب ین علی]امام حس یوقت. کنندمی انیکنند و آن ُبعد از هدف را بمی خودشان با او صحبت
ك یدر راه به ؛ گرش رایك ُبعد د ی، در مکه با مردم. دیفرمامی انیك ُبعد را بی، کندمی بته صحیمحمد حنف

ض در عر ها نیا. ان فرمودهینش بین مطالب را به تناسب درك مخاطبیا. کندمی انیام خود را بیگر ابعاد قینحو د 
ودش که با اصحاب خ یقتآن و . است یدیت توحیتحقق عبود ، ك هدف هستند و آنیشعاع ، ستند ۀ همهیهم ن

آن جا که در ؟ دیفرمامی است و چه ید[ آن جا چه مطالب بلندید د ید ]بایفرمامی در شب عاشورا صحبت
 پس. به کار برده است ید[ آن جا چه عباراتید د یکند و مخاطب خداست ]بامی صبح عاشورا با خدا صحبت

 یبرا. میکنمی ب خودش در شب و روز عاشورا استفادهباال مثل اصحاهای اقتین با لین اوج را در مخاطبیما ا
م چه قدر ُپر هستند از ینیم که ببیکنمی اشاره ، شاتین دعاها و فرمایاز اای نمونه، میر ین که وقت را نگیا

، اه محرمم در مین حادثه عظین که ایو ا. دیتوح یبه سو  یت عالم و جامعه بشریر ید و مدیتوح یحرکت به سو 
ل ت هالیهنگام رو ، هم السالمین علیمعصوم یاز خود دعا، نش برخوردار استیبا آفر  یخاص از ارتباطات

است که  یانیکند که به تناسب خصوصمی ك جور صحبتی، با هالل ماه رمضان، حضرت. شودمی مشخص
 حضرت با هالل ماه محرم یوقت. کندمی انیانسان ب یو نقش ماه رمضان را در زندگ. در ماه رمضان است

 . کندمی انین ماه را بیکند در واقع نقش و خواص امی صحبت
ماه از شناخت ما در . کندمی انیق را به ما بیدارد حقا، ینشیق آفر ینش عمیك بین امام معصوم است که با یا

ق یعم یلیخمان اگر شناخت. کندمی یشود و نور افشانمی ظاهر یاست که در شب به شکل مهتاب یزیحد چ
 یژگیو  یدارا یتیك شخصیآن را ، کندمی امام با ماه صحبت یات خاص اما وقتیاست با خصوصای هکر ، باشد

 . کندمی انیخاص ب
الله اکبر " سه بار تکرار ، الله اکبر، " الله اکبر: میخوانمی هالل ماه محرم را یدعا –ات قرآن یالبته با استناد به آ

ای ك "و رب ی" رب. ل صحبت حضرت توجه به " الله اکبر "  استست ]که[ او ین ]مطلب[ چیا؛ " الله  اکبر "
 ( 1039فقره 227ص 4ت جین " )نور هدای" الاله اال هو رب العالم. پروردگار من و تو است، که آن الله !ماه محرم

را که من و تو را خلق کرد  یمنازلك " ]حمد و سپاس خداوند یو خلقك و قدرك ف یخلقن ی" الحمد لله الذ
 !ماه محرمای الله بك المالئکة " یباهین یة للعالمی" و جعلك آ. تو مقدر کردهای ن که تو را در منزلیا و[

 (1040فقره، )همان. کندمی به مالئکه مباهات، ن نشانه قرار داد و به تویعالم یخداوند تو را برا
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. است یدین مطالب بلند توحیع ماه محرم با اد شرو ینیبمی " اللهم انت الله ال اله اال انت ": دیفرمامی در ادامه
مالئکتك  ائك ویائك و رسلك و اولی( و انب!است  یدیکلها )همه توح ی" اسالك بك و بکلماتك و اسمائك الحسن

( 1041فقره 232ص، " )همان ییوسعت کل ش یمن رحمتك الت ینین اال تخلیع عبادك الصالحین و جمیالمقرب
ن خواسته است که مرا از آن یبه خاطر ا..... اء و مالئکه ویاء و رسل و اولیند و انبن همه قسم به اسماء خداو یا

ن رحمت واسعه یت از اینه محرومیاست که زم یچه آثار، ن ماهیدر ا. رحمت واسعه خودش محروم نکند
از آن  یوجود دارد که ممکن است حتای نهیچه زم. ردیگمی [ که تمام ذرات عالم را فرایرحمت؛ ]وجود دارد

ن است که ین هنر انسان ایو بزرگتر . شودمی یهائ یدچار گرفتار، است که انسان ین زمانیا. هم محروم شود
 : دیفرمامی در ادامه. اد حق غافل نشود[یاز ها ین ]مشکالت و گرفتاریدر بزرگتر 

، " )همان. یاعدائ ع اعدائك ویجم یعل یائك و اعنیوقار جاللك و جالل عظمتك و کبر  ی" اللهم امال قلب
 (  234ص 1042فقره 

 یارتباط خاص ین مساله دارایا. اتفاق افتاد یم[ تصادفی]فقط مساله[ آن روز نبود که ]بگوئ، ن حادثه کربالیا
 . تسین یاتفاق، ن حادثه در ماه محرم اتفاق افتادهین مساله که ایا ینش که حتیك نظام آفر یاست در 

 دشمنان یبه سرکوب یو مرا کمك کن یبه وقار جاللت و جالل عظمتت پر کن خواهم که قلب مرامی " از تو
است که هم در  یانسان چه موجود. خواهدمی جالل، ن کاریا یبرا، " که از خداوند. خودت و خودم

می منتها جالل خدا را که در خود ظهور. یجمال یت دارد و هم در استعدادهایخدا قابل یجالل یاستعدادها
ن یا، اما اگر از خدا بخواهد که به او بدهد. شودمی همان است که منجر به گناه، نباشد یت الهیعنا اگر، دهد

 . ]جالل[ آن طور نخواهد بود
ن طور یا. ك مومن استی یآرزو، که در راه دشمنان خدا باشد یاما خشم. له استیاز صفات رذ، مثال خشم

، منتها دشمنش. خواهدمی یبت خدائیاز خدا جالل و ه. ل باشدیزبون و ذلها ست که مومن در برابر آنین
 : دیفرمامی ن فقره کهیرسد به امی تا. دشمن خدا است نه دشمن نفس خود

وم یم مالك ین الرحمن الرحیموت الحمدلله رب العالمیال  یالذ یالح یم توکلت علیبسم الله الرحمن الرح
قك ع من اخافه و احذر برا و بحرا من خلیجم یعل.... و یسمعو  ینیو د  ین لنفسیاك نستعیاك نعبد و این ایالد

 ( 241ص 1045فقره، ن " )همانیاجمع
می د را ]از خدا[یقدرت توح. نه اتفاق داردین ماه زمیدر ا یدهد که چه مطالبمی همه مطالب را توجه به توکل
 . یهمگ.... واها یو در ها ابانیع آن چه حذر دارد از آن در بیخواهد تا کمك کند به جم
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کنم و می ن ماه و سال را شروعی" ا. الله توکلت یهذه و عل ی" افتتحت شهره هذا و سنت: دیفرمامی ن کهیتا ا
. یو اوالد یو ولد یو بمالبی طیو مح: دیفرمامی خواند ومی د رایسوره توح، تا در ادامه. کنممی بر الله توکل

 (242)همان صها نیدا احاطه دارد بر همه اکند که خمی را مشاهده یدینش توحین بیا
" : ن فرازیرسد به آخر می ن کهی" تا ادامه دارد ا یموت و اعتصمت بعروة الوثقیال  یالذ یالح ی" توکلت عل

 یمحاب یل کله و سهل یشان یو اصلح ل یع حوائجیجم یه احد سواك واقض لینیکفیما ال  یا ربیاللهم  یواکفن
 یلم ماشاءالله کان و صیالعظ ین و ال حول و ال قوة اال بالله العلیا      ارحم الراحمیة یفسر منك و عای یکلها ف
 یرا ماشاءالله کان ماشاءالله ال حول وال قوة اال بالله ماشاءالله توکلت علیو آله و سلم کث یمحمد النب یالله عل

 ( 246ص – 1047فراز  –)همان  ". یالله و کف یالله ماشاءالله حسب یال یالله ماشاءالله فوضت امر
در خواص خود دارد که انسان را از  ینیسنگهای بتین ماه چه حوادث و مصیا. د استیتوجه به توح، همه

 . د را از دست دهد[یکند ]تا مبادا توجه به توحمی که انسان از اول توجه، د باز داردیتوجه به توح
است که  یبت هائین چه مصیت کند )ایتواند از آن کفامین یچ احدیا آن چه را که هیت کن به من خدایکفا

 ین تکه دعاین تکه که آخر یا. مرا اصالح کن یدارد ( تمام شئون زندگمی د بازیاز توح یانسان را به طور کل
شاره ه( به آن ایعل یت الله سعادت پرور )رضوان الله تعالیدارد که آ یقیت هالل ماه محرم است نکته دقیرو 

است و  یدین توحیبه مرتبه پائ، توجه اول. را ختم به ماشاءالله کرده استها نین که همه ایو آن ا  کرده است
اما . م استیو عظ یکه عل یتواند باشد مگر به حول و قوه اللهای نمیچ تکان و جنبش و قوهین که هیآن ا

 .ا هر چه بخواهد ]آن خواهد شد[ت خدیاسم مش، تیباالخره در نها !ماشاءالله. ن هم باالتر استیمطلب از ا
که خداوند اراده فرموده  یچون اول اسم. ت هرچه بخواهدیاسم مش، تیگر نقش دارد اما در نهاید های اسم

اند مودهفر یت بوده که بزرگان در باره آن صحبت هائیهمان اسم مش، ه ]در[ عالم خلق شودیبیقت غیاز حق
محمد  یالله عل یحول و قوه به خداست اما ماشاءالله کان و صل. کندیم دایگر ظهور پیاسماء د ، ن اسمیکه با ا

، اللهالحول والقوة االب. آن خواهد شد، ت او بخواهدیرا ماشاءالله کان ماشاءالله آن چه مشیو آله و سلم کث یالنب
ت هر یاسم مش. ارات در خود خدا استیتمام اخت. الله یال یماشاءالله فوضت امر، الله یماشاءالله توکلت عل

ن جا چه ی" من در ا یالله و کف ی" حسب، حاال که همه الله شد. کنممی ضیامرم را به خدا تفو . چه بخواهد
توجه  یبرا، شودمی روح یرد و غذایگمی دیهمه حوادث رنگ توح، د شدیتوجه به توح یوقت؟! کاره هستم

از . مینه کید دائما خود را تغذیاس است که ما بان آن قدر حسیمنتها ا. د شودین که مانع توحینه ا. دیبه توح
 . میخودمان را آماده کن، ت  هاللیاول رو 
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م یه السالم در صبح روز عاشورا را به عنوان نمونه چند سطر بخوانیدالشهداء علیحضرت س یك قسمت از دعای
؟ چرا. اندد بخو یتوح [ در روز عاشورا مستحب است که انسان هزار مرتبه سوره. شتر روشن شودی]تا مطلب ب

حادثه به  ینینکند سنگ؛ ن استیار سنگین بسیمومن ین حادثه براین است که ای]ارتباط[ ا؟ دارد یچه ارتباط
تو به فکر ، کندمی هین و آسمان دارد گر ید حاال که زمیبگو  یبرسد که دشمن آن قدر نفوذ کند که کس یجائ

تر یبلکه قو ، نشود فید ضعید باشد تا نه تنها توجه به توحیبا دیپس هزار مرتبه خواندن سوره توح؟! ینماز هست
ل یتواند در فکر تشکنمی ین موحدیچن. از منکر کند یامر به معروف و نه، ین موحدیتا آن گاه چن. باشد

 نید از اید خالص باین توحیا. از منکر و اصالح امت نباشد یاحکام و امر به معروف و نه یحکومت و اجرا
 دین رو است[ که توجه به توحین شب و روز ]از ایا ین دعاها و نمازهایا. نشودها شود تا دچار آفتجا شروع 

ها آن وقت که آن ملعون، ه السالم در صبح روز عاشورایدالشهداء علیحضرت س یم به دعایتا برس. دهدمی
با ، گرین جا د یدر ا. کندمی ن جا صحبتیم چگونه حضرت در اینیبب. شد یاد شد و جنگ قطعیتعدادشان ز 

 : خود خدا است[، کند ]بلکه مخاطبنمی ر راه صحبتیدر مس یك فرد عادی
و کمرنگ نه تنها مرا از توجه به ت یتین وضعیچن، ریگلوگ ین گرفتاریکل کرب " در ا یف ی" اللهم انت ثقت

. یر هر کربد یتماد من هستتو اع !ایخدا. ن مطلب استیتحقق ا، ن حادثهیا. کردتر یهم قو  یلیبلکه خ، ننمود
ثقة و عدة " )همان بی کل امر نزل یف ی" و انت ل. د من به تو استیام ی" و در هر شدت. کل شدة یف ی" ورجائ

 . من فرود آمد یکه برا یدر هر کار یمن محل اعتماد و توشه من هست ی( و تو برا264ص 1059فراز –
ه بك و شکوته ه العدو انزلتیشمت فیب و یه القر یخذل فیلة و یه الحیه الفواد و تقل فیضعف فی" کم من کربة 

 ( 265ص 1060فراز  –" )همان . تهیك عمن سواك ففرجته و کشفته و کفیه الیك رغبة فیال
له و راه چاره یکشاند و حمی که دل انسان را به ضعف یسخت و کمر شکنهای یاز گرفتار یاریبس !ایخدا

 ین فشارهائیچن؛ کنندمی او را شماتت، گذارند و دشمنانمی انسان را تنها، کانیزد رد و نیگمی انسان را از او 
س تو فرج پ. که رغبت من به تو است یدر حالام ت ]آن را[ به تو کردهیمن اتفاق افتاده که من شکا یدر زندگ

 : دیفرمامیسپس . مرا در باره آن یت کردیو کفا یداد
 –ن " )هما. را و لك المن فاضالیکل رغبة فلك الحمد کث یسنة و منتهکل نعمة و صاحب کل ح ی" فانت ول

تو  یمن برا؟! ینرساند یظاهر یروزیتو چرا مرا به پ، امتو آمده یآخر من برا !اید که خدایگو نمی (1061فراز
همچنان که  .به تو است و از تو ممنونمام د[ من توجهیفرمامی ]بلکه؟! یروز کردیرا پ یتو چرا فالن؛ کار کردم

 . دهدمی ر خود پرورشیهمچنان که مادر فرزند خود را با ش، دهممی من مومن را در ابتالئات پرورش یفرمود
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 یتیبغ یال یو اوصلن یتیامن یو بلغن یارادت یسر لیو  یمحنت یمحمد و آل محمد و سهل ل ی" اللهم صل عل
 ( 1062فراز –" )همان . نیا ارحم الراحمی ینید  یعا عاجال واقض عنیسر 

امبر صل الله یصلوات بر حضرت پ: خواهدمی از خدا، است که در آخر آن دعا یحاجت هائها نیهر تك تك ا
]در ظاهر که[ ؟! ن چه آسان شدن استیا. یو آسان شدن آن گرفتار، هم السالمیه و آله وسلم و آل او علیعل

ارها که ن فشیآن است که ا، دگاه حضرتیاز د آسان شدن  !اندیشتر شد که آسمان را گر ی]آن چنان[ ب یسخت
مان یر دعاها]تصور ما د. اد کنیپس آن توجه را ز ، د قابل تحمل شودیبا توح، ر قابل تحمل استید غیبدون توح

گرد و غبار کفش امام  یل ما[ ما حتیشود آن هم در ظاهر و مطابق م ید فورا خواسته ما عملین است که بایا
خواهد خوب پس می آسان بودن را از خدا یپس حضرت وقت. میم باشیتواننمی کهه السالم هم ین علیحس

 یپس آن چه آسان شدن. ن طور که نشدیاما ا..... گر را بکشند وید خود به خود فرار کنند و هم د یلشکر با
ن یآسان خواهد شد و بر عکس هر چه ا، آن حادثه، شودتر یقو  یدین است که هر چه توجه توحیا؟ است

 . خواهد شدتر نیسنگ یآن حادثه و گرفتار، شودتر فیضع، وجهت
"  ینید  یع و زود به مطلوبم برسان " واقض عنیل گردان و سر یم نایمن خواسته من را و به آرزو  یآسان کن برا

ودت ا تو خیخدا، یرا که االن در عهده من است به عنوان حجت الله و رهبر عالم هست ینین سنگین د یا !ایخدا
ه بر عهده ک ینیت سنگین مامور یا. نیا ارحم الراحمی. اورمیح به جا بین خود را بتوانم صحین د یك کن من اکم

 . میبرآاش آن را بتوانم از عهده، من گذاشته شده
و  یدیتحقق توجه توح، هدفترین یدا است که اصلیو مطالب ]خود حضرت[ پ، اراتیم در ز ینیبمی پس

 . شوندمند بلکه عالم خلقت بهره، نه تنها ما، قت است تا از برکات آناده کردن آن در نظام خلیپ
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 ست وهفتمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
" قد صارت الدنیا و االخرة عندهم واحدة یموت الناس مرة و یموت احدهم : فرمایدمی در ادامه حدیث معراج

از حدیث معراج  15در فصل . (89و  88فقرات  2" )سراالسراء ج. فی کل یوم سبعین مرة من مجاهدة انفسهم
ثیر رقیقة وجوههم ک: " اهل آخرت: مطالبی را از حدیث استفاده کردیم که فرمود، که در باره اهل آخرت بود

در  " تا رسید به این جا که       " البته دنیا و آخرت.... محاسبین النفسهم متعبین لها..... حیاوهم قلیل حمقهم
 " . شودمی کییها پیش آن

، ریمکه ما در زندگی خود داای مفصل بحث شده است که در این مراقبه، این بحثی است که در تجسم اعمال
بسیار حساس های ]بلکه[ دستگاه. رودنمی از بین، شودمی کنیم که چگونه هر حرکتی که از ما صادرمی توجه

باشند که تعیین می که مامورین الهی از مالئکه –است و فوق تصور ما که خداوند در نفس و روح ما قرار داده 
کنند به حقایقی باالتر می ما را تبدیل، ایمگیرند و با آن نیتی که ما آن فعل را انجام دادهمی بالفاصله –اند شده

آن حقایق  بینیم که ما همان ]اعمالمان که بهمی، شویممی و وقتی ما از این دنیا و بدن خارج، سازندمی که ما را
نهایت این احساس بی و همین طور تا. در حالی که در آن جا)دنیا( اصال توجه نداشتیم. تبدیل شده اند[ هستیم

 . کّما و کیفا قابل افزایش است
شویم و می وقتی یک مقدار بزرگتر. شدممی این معنا را بسیار ضعیف متوجه، هم چنان که وقتی کودک بودم

یم تا این که مثال کسی در پزشکی تخصص پیدا. کنیممی یک مقدار باالتر درک، شویممی با علومی آشنا
 در یک بعد شناخت پیدا، خواندشناسی میروان. کندمی کند و در یک ُبعد از جسمش شناخت بیشتری پیدا

به  تا برسد؛ شناخت تجربی بود، تازه این. فهمدمی یک مقدار باالتر، کند که در یک بعد از روح استمی
از  توجه ندارم که. در میدان این بدن مادی استها تازه همه این؟ کیستم، معرفت که بفهمد من در این عالم

رسم به زمانی که پوسته ]جسم[ را کندند و انداختند می تا. مرتبا در حال ساخته شدن هستم، همین بدن  مادی
 . من این موجود جدید هستم !فهمم که عجبمی تازه؛ کنار
نه در میدان ذهن  –وقتی این معنا را ، خواهد ما را به آن نکته اصلی توجه بدهد که اهل آخرتمی حدیثدر 

 ؟ دهدمی دستها چه حالی به آن، فهمندمی عمیقا –که در میدان حس   وجودشان 
جه تو بی کند در کارگاه خودش آزاد ومی که مثال بخاری درستگری کنیم صنعتمی فرض، به عنوان مثال

 کسمنع، گویند دوربینی در این جا نصب کردیم و تمام حرکات تو در عالممی اما همین که به او. کندمی کار
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در آن فکر ناقص . شودنمی سواد است که اصال باورشبی یا این فرد آن قدر. افتدمی دو حالت اتفاق، شودمی
مکان اصال ا، نشکند یا کسی به پشت بام نرودتا دیوار ؟ بینندمی گوید یعنی چه که همه عالم مرامی خودش

تا بگوئید دستگاه ، فهمد و به حد باور رسیده استمی اما کسی که معنا را خوب. ندارد مرا در این جا ببینند
آشغال زیر . کند که نکند از او سر بزندمی هر کار اشتباه را توجه. کندمی خودش را جمع و جور، کندمی کار

شود یم پس یک مراقبه برای او ایجاد. کارگاهش و نحوه لباس پوشیدنش را هم توجه داردپایش و حتی نظم 
 . با باور شدن این معنا

ت اگر ما خوب به حاال . این نکته ظریفش است، اما مطلب. روشن و حتی تکراری است، تا این جای بحث
 کند که دارند ما رامی اول توجه، هدخواهد کاری را انجام دمی بینیم که تا این فردمی، این شخص دقت کنیم

در حالی که . گوئیم این کار را دیدندمی بعد، کنیممی اول کار را. در حالی که اغلب برعکس است. بینندمی
بعد با آن توجه دارد به . بینندمی بیند که مرا  می فرد اول بیرون را؛ شودمی برعکس، اگر حساسیت بیشتر باشد

بعد از آن جا . شودمی بیرون، اول از فضای کارگاه، در واقع این فرد. را تمیز انجام دهمکه مثال کار ، کارش
 . هدمی نگرد و انجاممی کار فضای کارگاه را

، نجام دهدآن گاه هر کار را ا، تنظیم شد و توانست به این مرحله از باور برسداش پس کسی که مراقبه آخرتی
می با آن تنظیم. زندمی " بعد مثال این حرف را؟ صیت پس از عالم چیستاول توجه به این دارد که " آن شخ

پس از . فرمایند " آخرتی "می شود که اسم این مرحله از مراقبه رامی آن قدر قوی، این. کندمی کند بعد نگاه
بیعتا ایجاد ما طاین ]مراقبه[ آخرت را به صورت قوی برای ، مراقبه مقدماتی را توانستیم انجام دهیم، این که ما

می یکی خواهد شد و آن قدر عمیق خواهد شد که اصال انگار در جهنم، آن گاه دنیا و آخرت. خواهد کرد
فهمیم که می، یا انگار در بهشت هستیم. گوید االن چه کار کنم که از آن نجات پیدا کنممی سوزیم و فرد

ه مثال ا از آن مثل این بود که نستعیذ بالله بال تشبیدر حالی که درک م. بابا این بهشت چه مراتب باالئی دارد
 . اندیک تکه گوشت در یک مهمانی مفصل انداختهای برای گربه

می مثل آن صنعت گر که در بیرون کارخانه قرار. شودمی فرمائید که آخرتش با دنیایش یکیمی پس مالحظه
 . دهدمی مگیرد و بر مبنای آن به کارخانه برمی گردد و کار را انجا

چون امروز توفیق پیدا کردیم از محضر حاج آقای عالی استفاده کنیم بنده این تکه را ترجمه کردم ]و بس 
 یکیها رسند که دنیا و آخرت در نزد آنمی به جائیها " این. " قد صارت الدنیا و االخرة عندهم واحدة: است[

اما اگر بدون این . شویم برای مراقبه مرحله بعدمی زه آمادهتا، به این صورت برسیم، اگر به این مراقبه. شودمی
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یزهائی را یک چ، بعد برویمهای با عجله به مراقبه    مرحله، جایش را خوب پیدا کند، که آن مراقبه مرحله اول
مشکالت روی مشکالت و ، اگر با عجله باشد. شویمنمی شویم و یک چیزهائی را اصال متوجهمی متوجه

نه باید عجله کنیم و نه . شودمی نتیجه گرفته، اما اگر با ترتیب و قوی باشد. شودمی روی گرفتاریگرفتاری 
  .که حدیث معراج به این صورت بیان فرموده بودای این مختصر معنائی بود در معنای مراقبه. سستی
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 ست وهشتمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
" یموت الناس مرة و یموت احدهم فی کل : فرمایدمی ت اهل آخرتدر ادامه بحث حدیث معراج در احواال 

 ( 89فقره 246ص 2یوم سبعین مرة من مجاهدة انفسهم " )سراالسراء ج
در این قسمت از حدیث معراج خداوند به کیفیت و سختی این راه عنایت دارد که این طور نیست که با چند 

یائی به ما آن امور ظاهری دن، رخورد چند تا مشکل در این مسیرتا عمل به دستورات و چند تا انجام وظایف با ب
اش یجهنت، انسان توقع دارد که کارهائی که انجام دادها یا هر اموری غیر از مجاهده نفس مشتبه شود که در آن

ن فالن مثال در مسائل علمی انتظار دارد که م. را هم بالفاصله ببیند و برآورد به معنای ذهنی خودش داشته باشد
س انداز   این مقدار پ، فالن فعالیت را انجام دادم، یا در کار اقتصادی. به فالن مرحله رسیدم، را خواندمها کتاب
همان که ما  .در تزکیه نفس این طور نیست که ما خیال کنیم با چند تا مجاهده به فالن نتیجه برسیم. کردم

وز ما یعنی هن. عالمت پس رفت است، خوِد این، سیدیمکنیم و توجه داریم که به فالن مرحله ر می احساس
کنیم که[ به آن نتیجه هائی که مورد نظر ماست نرسیدیم و شیطان می یا آن که ]توجه. توجه به خود داریم

ت در این قسم. آخر هم طوری نشد، کشیدیمها چند سال زحمت !ما نرسیدیم؟ وسوسه کند و ناامید که کو
جان  ،از این به این مسائل پیدا کنیم و آن این که این راهتر دهد که یک دیدگاه عمیقمی خداوند توجه، حدیث

یا با اند گاهی شده که بعضی عزیزانی که منظم در جلسات نبوده. خواهدمی کندن و خون جگر خوردن
، ل و ذکرستورالعمبا چند تا دآسا توقع دارند به طور معجزه، اندمختلف دیگری در این راه وارد شدههای دیدگاه

یا  ؟پرسند چه ذکری است که من انجام دهم تا بتوانم از چنگال گناه آزاد شوممی. به طور کلی منقلب شوند
دهند که خیلی آسان است که اگر ما مثال رساله می این راه را آن چنان آسان نشانها گاهی بعضی از دیدگاه

عشق های شود که شعلهمی ]و در نتیجه[ طوری. ایمالله شدهسالک الی ، عملیه را بخوانیم و به آن عمل کنیم
اگر چند تا واجبات را جدی . گویند احتیاج به این همه دستورالعمل نیستمی یا این که. به راه را از ما بگیرد

" یموت الناس : فرمایدمی در حالی که خداوند به صراحت در این حدیث   . ]همان کافی است[، انجام دهیم
 " . و یموت احدهم فی کل یوم سبعین مرة من مجاهدة انفسهممرة 

می " این عبارت. میرندمی هر روز هفتاد بار، هایشاندر اثر مجاهده با نفسها این، میرندمی " اگر مردم یک بار
 گذارد باید با کمر همت باالئیمی خواهد بفهماند که کسی که در این راه قدممی یعنی؟ بفرمایدخواهد چه 

 . در آن قدم گذارد
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را که تازه از یک خانواده ناز پرورده ای سرباز وظیفه، که در یک پادگان نظامیاید گاهی مالحظه فرموده
حواست را جمع کن که دیگر : گویدمی آن فرمانده گردان او، رسیده و فضای آن برایش خیلی سخت است

که  آن حال و هوائی. حیط درگیری و نظامی استبه خودت توجه بده که این جا م. در خانواده خودت نیستی
خواهد بفهماند تا زمانی که در آن حال و هوای می. این جا آن نیست، ما در خانواده با ناز و غمزه داشتیم

به خاطر آن است که از ، کنیمی این سختی که احساس. این سختی برایت طاقت فرسا است، خانواده هستی
در آن حال و هوا هر وقت . بسا این ]کارها[ آسان هم هستای ، اگر از آن در آئی. ایآن حال و هوا در نیامده

 .را بپوشی و آماده باشیها اما حاال ساعت چهار صبح با سه سوت باید کفش، شدیمی خواست بیدارمی دلت
، انسان .یعنی ]باید[ خودت را با آن وضعیت وفق بدهی. خیلی هم راحت است، وقتی این برایت توجیه شد

 . به شرطی که از آن وضعیت قبلی ِبُبَرد، تواند خود را وفق بدهدمی طوری است که
آخر بنا بود من . شود که مراقبه فراموش شده استمی یک وقت متوجه، هابینید انسان در انجام برنامهمی گاهی

بینید یک کار فرعی مرا آن چنان می یا در محاسبه. اما یک هفته بعد یادم افتاده است !فالن مراقبه را انجام دهم
اینجا است که . شود تا انسان را نا امید کندمی این موارد هی تکرار. مشغول کرد که محاسبه را فراموش کردم

تو یک راهی . فردی که آزاد و ول بود؛ تو دیگر آن فرد دیروزی نیستی: باید به نفس و شیطان پرخاش کنیم که
تا انسان این توجهات را در خودش . میریمی فرماید انگار در هر روز هفتاد بارمی که خداای را انتخاب کرده

تر نفوذ این بیش، یکی است و صرفا چند تا دستورالعمل را انجام دادن، همان حاالت قبلی و االن، ایجاد نکند
 . پشت سر آن را به دنبال داردهای شیطان و آفت

ارزد هفتاد مرتبه می توجه کنیم که چه راه مهمی است که، میریمیم پس این که انگار هفتاد مرتبه در روز
چه  آخرش، مهمی را گذاشتیمهای و وقتها وقتی برای رسیدن به خلق خدا یا یک هدفی سرمایه. بمیریم

برایش صرف کردم[ برای خود خالق باید چه .... خلق خدا بوده ]که آن طور سرمایه و وقت و، آن؟ بوده
 .مجاهده سنگین است، قلذا به تناسب اهمیت هدف، خواهم خالق را به دست آورممی؟ ته باشیمداشای برنامه

 حاال. شود که تا آرام آرام از وضعیت قبلی ببرد تا آماده شودمی با دقت در این مطالب در انسان تنبهی ایجاد
چه ؟! فهمدمی چیزهائی انسان چه، با یک بار مردن. طبیعی است که چیزهائی خواهد فهمید، که آماده شد

این کالم خدا است که هفتاد بار ؟! شودمی حال اگر انسان هفتاد بار بمیرد چه؟! شودمی ذلت هائی کشف
]بازهم[ آن ؟! رسدمی چه چیزهائی به انسان، در هفتاد بار مردن. نعوذ بالله لغو که نیست. فرمایدمی مردن را
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خیلی ، رسدمییک کودکی که وقتی به اسباب بازی مثل . دهدمی شیطان توجه، جا چیزهائی خواست بفهمد
 . از فضل خدا بوده و نه از خودتها فرماید توجه کنید که همه اینمی این جا خدا. کندمی چیزها را فراموش

" و ما ابری نفسی ان النفس : فرمایدمی خداوند از قول حضرت یوسف علیه السالم 53در سوره یوسف در آیه 
بالسوء اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم " قبل از این آیه همان جریانی است که وقتی فرستاده عزیز المارة 

حضرت به فرستاده گفت که برود به عزیز ، آید و حضرت یوسف را اجازه دادند که آزاد شودمی مصر به زندان
 . ور( را فرمود" من خیانت نکرده بودم " بالفاصله به او این عبارت )آیه مذک: بگوید که

کنند و آن این که می یک نکته دقیقی را اشاره، مرحوم عالمه طباطبائی رضوان الله تعالی علیه در این مورد
 تا آن لفظ را به کار برد که من خیانت. عبد صالح خدا و اهل مراقبه بود، حضرت یوسف علیه السالم مرد خدا

ه بالفاصل، چون اهل مراقبه است. که خیلی ادعای بزرگی استآید می بوی " من "، از این عبارت، نکرده بودم
نوان من به ع، " منظورم این نیست که من خیانت نکردم.... " و ما ابری نفسی: برد کهمی این عبارت را به کار

مورد رحمت خدا واقع  ، و چون من در این مسیر عدم خیانت حرکت کردم، طبیعت بشری اماره به سوء است
 . مک کرد و توفیق را به من داد که من خیانت نکردمخدا ک؛ شدم

عنا داریم که دقت به این م، قدمی برداریم، همان که توفیق پیدا کردیم در مبارزه با نفس، پس در سیر الی الله
، شود که شیطانمی مانع، توجه به این معنا. رحمت او بود. " من " در تمام وجودش گناه است. از من نبوده، این

 : فراوان است، به سیاق این آیههای عبارت. کند و بدتر از گذشته شود نفوذ
" و لو ال فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابدا " این جا از آن : فرمایدمی 21در سوره نور آیه 

. شدنمی هیچ احدی از شما تزکیه، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود: فرمایدمی آیه هم با صراحت بیشتری
می نه این که آخر پس من مجاهده، همه ظهور فضل و رحمت خدا است.... اصال این استعداد و تالش و

قت که چه آن و ؛ دائما در معرض تیر شیطان است، انسان تا متوجه به این معنا نشود؟! کنم پس چرا نفهمیدم
حال ، دهیممی ظیفه خودمان را انجاماما وقتی بگوئیم ما و . شویممی شویم و چه وقتی که متوجهنمی متوجه

به عنوان مثال کسی که در شب تاریک . شود[می ]راه نفوذ شیطان بسته، رسدمی هرچه از رحمت خدا برسد
 تمام توجهش به این ماده سوختی، اگر یک فرد عوام عادی باشد، کندمی چراغ یا کبریتی را روشن ، در بیابان

این نفت و ، حاال خورشید هم نباشد: گویدمی دهد و   می قابل خورشید قرارتا جائی که این را در م. شودمی
دان اما یک آقای شیمی. کندمی تا جائی که چنین تصور؛ قائل استها یک استقاللی به این. کبریت را دارم

رشید این خو  !جل الخالق: گویدمی. کندمی درست برعکس این فکر، در همان لحظه و در همان شرائط، وارد
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. کندمی چنین روشنهایش ذخیره، کند و در شبمی آن طور همه جا را روشن، روز !چقدر چیز عجیبی است
. دهدمی آن انرژی در این نگه داشته شده و االن همان انرژی خورشید را دارد پس، با چه قدرت و شگفتیی

شید به جای خودش و خور خیلی فرق است بین این نوع نگرش و آن دیگری که احساس کند خوب کبریت 
 . هم به جای خودش

یم خیلی فرق، با کسی که آبیاری او از موتور و چشمه است، کندمی یا یک کسی که در صحرای دیم کشت
توجهش از ابر ، کندمی کند در آن لحظه که آبیاریمی کسی که در آبیاری از چشمه و موتور استفاده. کند

 .تمام توجهش به طرف خود ابر است، در حالی که کشاورز دیم. ر استبریده شده و به چاه و چشمه و موتو 
ش به ابر بازهم تمام توجه.... توجهش باید خیلی قوی باشد که در لحظه آبیاری با چاه و، این کشاورز آبیاری

 آمده از ابر، لحظه ورود شیطان است و گرنه از نظر علمی کامال علم دارد که این آب، آن لحظه غفلت. باشد
ه بنده ک، اندمطلبی است که بزرگان در باره آن مطالبی فرموده، این. توجه در آن لحظه است، اما مهم؛ است

 : کنممی در یک آیه به آن اشاره
بینی و جای نمی " افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم " آیا پس: فرمایدمی 23در سوره جاثیه آیه 

خودش را هوای خودش انتخاب کرد و خداوند گمراهش کرد او را در عین این تعجب نیست که ]کسی[ اله 
لیه عالمه طباطبائی رضوان الله تعالی ع. اندمختلفی ذکر کردههای معنی، برای این آیه؟! که علم به آن داشت
به معنای دقیقی ایشان در   این باره . داندمی بسا مردودای را ضعیف و ها کند و بعضیمی اقوال مختلف را نقل

بلکه فرمود اله خودش را هوایش قرار ، توجه داده است و آن این که خداوند نفرمود هوایش را اله خود قرار داد
اما در . فهمد  الهش چه کسی استنمی این طور نیست که، دهدمی چرا که انسانی که این کار را انجام. داد

 کند و اله را فراموشمی طوری است که توجهش را به خود، در زمان انتخاب  کشش هوا، فهمدمی عین این که
. کندمی کند که اصال ابر را فراموشمی آن چنان به موتور توجه، مثل آن کشاورز که در لحظه آبیاری. کندمی

 . تمام توجهش به خود ابر است، اما کشاورز دیم
آن علم او را هدایت ، علم به چیزی داشته باشداین که انسان : فرمایدمی لذا آن بزرگوار: واضله الله علی علم

کند در عین حال می فرماید خدا او را گمراهمی پس. ملتزم نباشد، نخواهد کرد تا زمانی که به لوازم آن علم
ا مستقیما اگر این توجه ر ، پس این توجه به این که ما به برکت مجاهده نفس چیزی فهمیدیم. که او عالم است

 ه مااین را ب. این عین گمراهی و پس رفت خواهد شد، از مجاهده من است، احساس کنیم این از خدا نبینیم و
. ختی استکار س، فرماید در مبارزه توجه  داشته باشیم به این که مبارزه با نفسمی فرماید و این جا است کهمی
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ما اصال اراده ؟ ما چه کار کنیم گویندمی گاهی عزیزان. کندمی خودش در انسان اراده ایجاد، این توجه از اول
ت اوال اشتباه برداش. توانیم یک عمل را ادامه دهیم یا از یک عمل غلط جلوگیری کنیمنمی چند روز. نداریم

ته مثبت داشهای توجه به نقطه، باید به جای آن تلقین منفی. کندمی از این جا است که به خود تلقین منفی
ر این جا ثانیا مشکل دیگ. این همه مسیر زندگی را با چه طی کردم، ه نداشتمتوجه کند که اگر من اراد. باشد

کند و در اثر آن احساس می کنیم و این مقایسه ایجاد منیتمی است که ما خود را با افراد استثنائی مقایسه
ناء استث، اردچه قدر فاصله داریم[ توجه کنیم که آن مو ها بینیم ما با آنمی شود ]وقتی کهمی حقارت ایجاد

زه از انگی. قوی هم هست، اراده؛ این طور نیست که ما اراده نداریم. زحمت بکشیم، ما باید در این راه. است
کار بزرگی ، خواهم برسممی ]این فرد[ باید توجه کند که من که خدا را. انگیزه داشته باشیم. بین رفته است
اتا سخت ذ، توجه کنم که این کار. ه محضر او خواهم رفتب، ومن چه کاری بکنم و چه نکنم. امانتخاب کرده

و همچنین از کارهای ضعیف شروع کنم و انجام دهم تا اراده ایجاد . توجه کنم تا انگیزه ایجاد کنم. است
 . شود

" من جعل شهوته تحت قدمیه فر الشیطان من ظله " )بحار : فرمایدمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
" هرکس شهوت خودش را زیر : ( خیلی مژده فوق العاده اراده آفرینی است21حدیث 45باب  71ص 67ج

انگیزه را توجه داشته ، " خوب انسان. کندمی شیطان نه فقط از خود او که از سایه او فرار، پای خودش بگذارد
آن چنان خطرناک است که شیطانی که ای این چه ثمره. و حق است، کالم وحی و معصوم، باشد که این

شیطانی که ؟! کندمی چه شد که از سایه من فرار –که در برابر خدا با این همه کینه توزی قرار گرفته  –است 
خود به خود ، اگر توجه کند؟! این شهوت چیست؟! این چه عملی است، کندمی گاهی ما را واقعا زمینگیر

 . گیردمی انرژی
شود اما تا یاد آن مبلغ فوق می کند و تا چند ساعت بعد خستهمی کارها صبح زود در یخبندان ساعت، مثال فرد

تا انسان توجه کند که ]به . کندمی گیرد و دوباره کارمی فورا انرژی، افتد که به او خواهند دادای میالعاده
ه امواجی و چ، از انسان. توانم برسم که[ شیطان از سایه من فرار کند ]انرژی خواهد گرفت[ای میمرحله

توانیم از می و ما؟! کندنمی نزدیک شدن به سایه او را هم پیداشود که شیطان حتی جرات می نورهائی صادر
حمل برای ما زمینه ت، این سختی هفتاد بار مردن، را توجه کنیمها خدا کمک بخواهیم و اگر اهداف و انگیزه

 . آن ایجاد شود



1 

 

 

ی پاک فطرت  حدیث معراجشرح     گاه ندا    پای
165 

 

( از 1362شماره 254ص 2املکوا انفسکم بدوام جهادها " )سراالسراء ج" : فرمایدمی حضرت علی علیه السالم
که  علمی نیستهای مثل درس. اول باید توجه داشته باشیم که این مجاهده تا آخرین لحظه عمرمان ادامه دارد

ت یا مثل تجار . کنممی گیرم و بعد از ثمره آن استفادهمی دکترا    ، بگوئیم خوب من اگر هشت سال بخوانم
می کند و گردش آنمی بعدا دیگر سرمایه کار خود را، نیست که بگویم اگر تالش کنم و سرمایه ایجاد کنم

خدا  این آمادگی را از، قدم گذاشتیم، این یک راهی است که وقتی ما از اول. تواند برای من ثمره ایجاد کند
 : فرمایدمی. خواهیم که تا آخرین نفس باید مجاهده داشته باشیممی

خواهم آن می من از تو !( " خدایا132ص 7باب 95" اللهم انی اسالک ایمانا ال اجل له دون لقائک " )بحار ج
 " . چنان ایمانی که برای آن اجلی نباشد تا وقت مالقات تو

" )غرر ودرر باب الهوی( به وسیله . " قاتل هواک بعقلک تملک رشدک: فرمایدمی یا امام علی علیه السالم
 . درگیری را یادآور شودهای عبارت " قاتل " آورده است تا سختی. خواهیم مالک رشد باشیممی عقل

 384ص 4" )الفقیه ج. " الق عنک واردات الهموم بعزائم الصبر: فرمایدمی همچنین امیرالمومنین علیه السالم
طور نیست که فقط  این، خواهد داخل ذهن و قلب من شودمی ( آن وقت که افکار تشتت آور5834شماره

توجه ، فرماید " بعزائم الصبر " باید در آن درگیریمیحضرت . ذکر الزم است اما کافی نیست. ذکر بگویم
 ا دارم متوجهر ها این. فوق العاده بلند  است، داشته باشیم که من آن فرد قبل از سیر و سلوک نیستم و اهداف

 . هاتصمیمین تر با قوی، این جا آماده باشم به جنگ. شوممی
 که وقتیاند به ما دستور داده، در آیات و روایات و دعاها. تواند موثر باشد[می و همینطور " یاد مرگ " ]بسیار

 . یاد مرگ است، کارهاترین یکی از قوی، آوردمی خیلی شیطان و نفس فشار
الک فی با محمد اذکر تقطع اوصفقال یا ا. " عن ابی بصیر قال شکوت الی ابی عبدالله علیه السالم الوسواس

قبرک و رجوع احبائک عنک اذا دفنوک فی حفرتک و خروج بنات الماء من منخریک و اکل الدود لحمک 
گوید می ( ابی بصیر20ح 255کتاب الجنائز باب النوادر ص 3" )کافی ج. فان ذلک یسلی عنک ما انت فیه

ل چه دستورالعم؛ کالم امام صادق علیه السالم است. من به امام صادق علیه السالم از وسواس شکایت کردم
هایت به یاد بیاور که بندبند استخوان، هر وقت سختی به آن جا کشید: فرمایدمی؟! کسی بهتر از آن حضرت

و آن لحظه را توجه کن که تو را دوستانت در آن چاله . این دیگر حتمی و قطعی است. شودمی از هم جدا   
می رفت و آمدات بینیهایاز سوراخها بینی کرممی کم کم، و آن وقت که در قبر افتادیگذاشتند و برگشتند 

و به یاد بیاور آن . کنندمی در آن جا عرض اندامها چه وضع کثیف و بدترین ذلتی است که آن کرم. کنند
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و گوشتش را سر برند می شود که یک گوسفندی را سرمی چطور. خورندمی گوشت تو راها وقتی را که کرم
علم و کار مفید ، خورد که نتیجه آن و قوه آنمی َکنیم و آن را یک انسانیمی گذاریم یا مرغی را َپرمی سفره
 . تیمرا هم دوست نداشها ما در سر سفره کرم هائی هستیم که حتی نگاه کردن به آن، اما پس از این همه. است

این . روندمی همه از بین، آن اوضاع و احوال، میق اگر باشدبا یک دید ع. دهدمی درمان و دستوری، حضرت
 . رسدات میبه کمک، آورد و در درگیری با دشمنمی برایت آسایش و آرامش خاطر
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 ست ونهمیجلسه ب

 میبسم الله الرحمن الرح
یان نه بنو ان قام بین یدی فکا، " لو تحرکت ریح لزعزعته: فرمایدمی خداوند، در ادامه توصیف اهل آخرت

ا خود ر ، آن قدر در ذلت نفس خود، آن قدر سبکبال هستندها مرصوص " اهل آخرت طوری هستند که این
اما در بندگی خدا و اطاعت امر . بردمی کند ومی را از جاها باد این، بینند که اگر بادی بوزدمی ناچیز و هیچ

کردید ری گپی محکمی را با سرب ریخته، مانخدا آن چنان محکم و وزین هستند که انگار ]برای[ یک ساخت
 . که امکان تخریب آن نیست

؛ کندمی جا آن باد او را از، و ان قام بین یدی فکانه بنیان مرصوص " اگر بادی بوزد، " لو تحرکت ریح لزعزعته
ساختمان  مثل این که، گیرندمی اما وقتی در برابر اطاعت من قرار. آن قدر در توجه به خودشان هیچ هستند

بارت در گوناگون شبیه این عهای این ]مطلبی است که[ تقریبا عبارت. شده از سرب و فوالدندگری ریخته
اغاللی " این غل و بی " و قعدت: فرمایدمی حضرت علی علیه السالم در دعای کمیل. روایات و دعاها هست

آن قدر در معاشرت با دیگران نرم هستند ها دیگر هست که اینهای یا در روایت. مرا زمین گیر کرده، زنجیر
همان . کندمی ارتباط برقرارها هراسد و خیلی راحت با آنها نمیفرد جامعه هم از آنترین که حتی ضعیف

یعنی ، د جامعهفر ترین جریانات سیره معصومین علیهم السالم مثال رفتار حضرت علی علیه السالم با ضعیف
 . کندمی بسا جسارت آمیز با حضرت رفتارای است که او[ خیلی راحت و یتیمی که هیچ ندارد ]طوری

دهد تا این که بعد از چند مرتبه صدا زدن نمی زند و جوابمی که او را صدا، مثال آن داستان غالم حضرت
دانستم می گوید چونمی و غالم؟ دادینمی چرا جواب، شنیدیمی فرماید تو کهمی حضرت . دهدمی جواب

آن قدر امنیت دارد و از رفتار نرم حضرت در اطمینان . مطمئن بودم؛ تو به من دعوا و تنبیه نخواهی کرد که
 . تواند در محضر حضرت با آن سلیقه خودش زندگی کندمی است که به راحتی

 ،کند که فرد به بهانه این که ما رئیس تشکیالت هستیممی خالصه خیلی فرق. رفتار بزرگان هم همین طور
، ین مسائلبه بهانه ا.... مسئول خانواده و مدیریت فالن جا هستیم و مثال باید نظم باشد و کارها پیش برود و

این غیر آن روش مدیریت الهی است که امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند . منیت خودش را اعمال کند
سعی کنید بر دل ، حکومت کنیدها خواهید به ظاهر انسانمی که شما آن طور که: دنیاهای برای حکومت

چون . چیزی در خودش نبیند، شود مگر این که انسانها نمیحکومت بر دل انسان. حکومت کنیدها انسان
در انسان قرار داده که او از ای گیرنده و فرستنده قویهای خدا دستگاه. موجودات حساسی هستندها انسان
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حتی یک بچه هفت هشت ؟ گذردمی فهمد که در درونش چهمی، دشو میخارج ها امواجی که از نیات انسان
فهمد که نیت او می، آمد کتابش را گذاشت و  چیزی نگفت و برگشت، بیند برادرش با عجلهمی ساله وقتی

. گیردمی رود و این امواج را زودترمی رشدشان باالترها انسان، رودمی مخصوصا هرچه زمان پیش. چه بوده
رود به سوی آن نقطه می بشریت. فهمد که این سالم به من از روی اهانت بود یا کرامتمی کنیمی یک سالم

تواند می از منیت نفرت دارند و تنها چیزی که، پذیرند و عقولنمی دیگر منیت همدیگر را، هاکه       انسان
 " نداشته باشد و آنآن است که آن مدیر " من ، تحقق بخشد، حکومت صحیح و طبیعی را در یک مجموعه

تی وگرنه هرچه انسان بخواهد با هر سیاس. تواند باشد مگر این که این " من " از بین برود و فقط خدا باشدنمی
اما شاید در ظاهر امر " من " را کنار گذاشته اما چون باطن من از بین ، دیگران را گول بزند که من را از بین برده

لذا حاضر . دهدمی فهمند که بوی " من "می گیرند ومی آن را، قویهای ه گیرندهزند کمی امواجی بیرون، نرفته
ون چ، حکومت تالی معصوم، و این همان است که در حکومت معصوم و به دنبال آن. نیست تسلیم شود

 که آن جا است، حقیقتا خودش در بندگی خدا قرار گرفته استای و در هر   مجموعه، حقیقتا من وجود ندارد
 کند که دیگران را هم با او راحتمی امواجی است که این انسان را در مدیریتش آن چنان راحت، امواج آن

کند و از طرف دیگر در بندگی می کند و چون " من " ندارد و آن چنان سبک است که بادی او را از جامی
گیرد می م و اطاعت پیشروال تسلی، آن جا است که آن مجموعه تحت مدیریت. بنیان مرصوص است، خدا

 .دیگر نیاز به بازرسان چنین و چنان نیست؟ آن وقت چگونه خواهد شد. و یک مدیریتی است الهی و محکم
ها ]این هزینه، شود برای حفظ مدیریت آن مجموعهمی هزینه هائی که بیش از اهداف خود مجموعه صرف

ل این است که حضرت در دعای کمی، ُاخرای آناین مطلبی است بسیار دقیق که عبارت . دیگر نخواهد بود[
انسان ، همین غل و زنجیرها اگر بریزد. گذارد که من تکان بخورمنمی کند که این غل و زنجیرمی عرض

ی ما فرق با چنین مبنائی با زندگ، شود که زندگی بزرگانای بد نیست اشاره. خواهد دید ]که این بهتر است[
می کنیم که سه ساعتمی مقایسه کنیم[ مثال زندگی بزرگواری را مطالعهها با آندارد ]وما نباید خودمان را 

داد و بنده هم به هوس بیفتم که من هم باید این گونه می کارها را انجامترین سخت، خوابید و در عین حال
. امجه شدهمتو چون من دیر ، باشم و حتی با خودم بگویم من عالوه بر آن باید جبران گذشته خود را هم بکنم

. روحمان خیلی تفاوت دارد، توجه ندارد که من با او. من باید یک ساعت بخوابم، خوابیدمی او که سه ساعت
 ز مناهایش چند روز اعصاب خوردی، یک " برو ببینم " به من بگویند. من روحم زمین گیر این عالم است

مین مثل من ز، در حالی که آن بزرگوار؟! بخوابمخواهم با این خستگی روحی سه ساعت می حاال من. رودنمی
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. کندمی تغذیه، روح او از جاهائی دیگر. برای او مثل پر کاهی است که آمد و رفتها طوفان. گیر نشده است
با این وضعیت روحی ، من اگر این مقدار الزم هفت ساعت را نخوابم. کندمی خوابش با من فرق، بسا اوای تازه

ها یک مطلبی بسیار مهم است که خداوند به آن، پس این سبکی روح به این معنا. خواهد شدمعلوم نیست چه 
 . کندمی ما را داغون، هارها هستند از آن چه که تک تک آن، هااین. کندمی اشاره

 : این است که –که تقریبا آخرین صفت است  –دیگر از صفات اهل آخرت در این حدیث 
. بینمنمی مشغولیت به مخلوقیها ( من در قلب آن93فقره  2بمخلوق " )سراالسراء ج" ال اری فی قلبه شغال 

 یک حدیث فقط تبرکا. گذشته است که در مورد ذکر مطالبی استفاده کردیمهای که عبارت ُاخرای      بحث
 : شویممی خوانیم و ردمی

یه " ان جمیع ما طلعت عل: ما السالم قالعن علی بن الحسین علیه..... عن االمام موسی بن جعفر علیه السالم
عند ولی من اولیاءالله و اهل المعرفة ، و سهلها و جبلها، بحرها و برها، الشمس فی مشارق االرض و مغاربها

االسراء )سر . " یعنی الدنیا!. " اوال حر یدع هذه اللماظة الهلها: " ثم قال علیه السالم. بحق الله کفیئ الظالل
 . (1392ح

خورشید های پیداست که میدان شعاع –کند بر آن خورشید می البته همه آن چه که طلوع: فرمایدمی حضرت
، در یای آن، زمینهای زمین و مغربهای در مشرق –کند می در عالم در چه وسعتی است که حضرت اشاره

ش ولی خدا و کسی که معرفت در پیها همه این، تابدمی خورشیدها کوه آن که بر همه این، دشت آن، بیابان آن
ال چرا حا . که در بحث دنیا معنای سایه مفصال عرض شده است –به اندازه سایه ارزش ندارد ، به حق خدا دارد

یه کل عالم در حد یک سا. مطالب روشن است، با توجه به توضیحات جلسات قبل، سایه فرموده، حضرت
بسپارد این لماظه را به اهل ؟ بدهد این لماظه را به اهلش، نیست که ول کندای آیا یک آزاده –ارزش ندارد 

 این چه قدر. ریزندمی لماظه آن خرده غذاهائی است که در الی دندان بماند و با مسواک یا نخ بیرون. خودش
 . ریزندمی برند و بیروننمی ارزش است که حتی آن را فروبی

ها نیست که اینای آزاده؛ آزادی: گویدمی کند ومی هزندگی دنیا را به چنین خرده ریزه هائی تشبی، حضرت
؟ هاکلنجار نرود و خود را دل مشغول نکند به اینها با آن، هاارزشبی را به همان اهل دنیا بدهد و به خاطر این

 " ال اری فی قلبه شغال بمخلوق " . استها که همه بالها از این دل مشغولی
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( 94فقره 2" فوعزتی و جاللی الحیینه حیاة طیبة " )سراالسراء ج: دارد که فرمودمی پس نتیجه این صفات را بیان
یک حیات ؛ دهممی البته او را البته البته حتما او را حیاتی: کند به عزت و جالل خودش کهمی خدا قسم یاد

 . طیبه
 نه حیاة طیبة و لنجزینهم" من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیی: فرمایدمی 97در سوره نحل آیه 

اجرهم باحسن ما کانوا یعملون "  هرکس عمل صالحی انجام دهد از مذکر یا مونث و در حالی که مومن هم 
دهم او را به بهترین می کنیم به یک حیات طیبه و البته حتما حتما پاداشمی پس البته حتما او را زنده، باشد

تواند بهترین کار را انجام می ن ما کانوا یعملون " نه این که این شخصفرماید " باحسمی " . کندمی آن چه عمل
دهد ولو این که می بلکه چون عمل صالح با ایمان انجام گیرد خدا از فضل خودش پاداش بهترین کار را، دهد

  .کندمی دهد تا این که آن را احسنمی عمل او در حد عمل صالح و حسن بوده است اما خدا آن را پرورش
فرمایند عملی که شایستگی قبول الهی می باشد بلکهای معنای عمل صالح هم نه این که عمل خوب و شایسته

فرق است بین کسی که هی کار خوب بکند و حتی خیلی پر حجم با این که بتوانیم نیرو را در . را داشته باشد
قابل رشد است و خدا خودش آن  ،این عمل، چنین جوهری پیدا کند، اگر عملی. خالص بودن عمل بگذاریم

غز ]ولو کوچک اما پر مای را که پوک است بکارم فرق دارد با این که دانهای این که هسته. دهدمی را پرورش
بکاریم که قابلیت رشد داشته باشد [ این که مدام هزینه کنیم و هیاهو راه بیندازیم و کارهای پرطمطراق انجام 

از ، شود که گاهی که انسان به خودش دقت کندمی نهایتش آن، یا استدهیم که درونش پوک است و دن
 . کشدمی کارهای خوبش خجالت

 رود یا در میدان فوتبال آن گونه حرکتمی بیند که عجبا به خاطر شهرت آن مدل راهمی مثال جوان سر کوچه را
چرا  ،وچه برای دیدن چند نفروقتی از او بپرسیم که برای خودنمائی و کف زدن چند نفر یا سر ک. کندمی

من این توپ پالستیکی و دست و پا و کفش  !خوب: گویدمی او در جواب؟ کنیمی خودت را این همه داغون
تو هم دین خدا و ؟ تو چه کار کردی، را آلت دست قرار دادم تا به وسیله آن در مردم مورد توجه واقع شوم

را وسیله قرار دادی برای شهرت و ها همین، نجات دهدها را از ایناحکام خدا و شعائر الهی را که آمده بود تو 
فرق این است . هر دو یکی است؟ گیریممی نمره کم، حاال در باطن قضیه کدام. احترام و نفوذ بین دیگران
 پس چه ایراد. کنم و تو همان احکام نورانی را آلت دست قرار دادیمی این کار را، که من با این لنگه کفش

 ؟ گیرییم
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چه ، شودمی زنیم که وقتی چهمی این همه خودمان را به آب و آتش. صالح باشد مهم است، پس این که عمل
]به جای آن[ اگر ما نصف آن فعالیت و زحمت و دقت را در این بگذاریم که چه کار کنیم این عمل . بشود

شود و پرورش آن در دست خود خدا یم عمل صالح، فرماید اینمی، ما صالحیت قبولی خدا را داشته باشد
کرده آوری مثال مرحوم شیخ عباس قمی که کتاب شریف مفاتیح را    جمع. است که آن را به احسن برساند

نار در ک..... و مساجد وها و در روستاها و دانشگاهها و ادارات و حتی در بیابانها است و اکنون در اکثر خانه
آمد که چون این کتاب اش میبه مخیله، نوشتمی صال در زمانی که آن کتاب راآیا ا، مفاتیح هم هست، قرآن

 .او صرفا در خانه نشسته بود تا کتابی قابل استفاده عموم بنویسد؟! چه بشود و چه نشود، در همه جا خواهد بود
که  تمربوط به نفس انسان نیس. دیگر دست خود خدا است، مدیریت. خدا خودش آن را پرورش داده است

 . آیات و روایات زیادی است که جا دارد بحث شود. چه باشد و چه نباشد
دهد و به می [ مومن است ثمرش این است که انسان را رشد، عمل صالح و در حالی که ]شخص، در هر حال
 . رساند و اثرش هم که گفته شدمی حیات طیبه

که ها آنای استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم " " یا ایها الذین آمنوا: فرمایدمی 24در سوره انفال آیه 
می کند شما را به آن چه که آن شما را زندهمی اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که دعوت !ایمان آوردید

ترسم اگر باز شود می. بگذاریم برای جلسه بعد شاءاللهانچیزی است که ، این بحث حیات و زنده بودن. کند
 . الله علی محمد و آله الطاهرین یو صل. زان خسته شوندعزی
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 امیجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
از شفاعت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و آقا امام حسن علیه السالم و آقا امام  شاءاللهانخداوند 

دسه قرار دهد و مجلس ما را مورد نظر آن کند و ما را از پیروان حقیقی آن انوار مقمند رضا علیه السالم بهره
 . صلواتی ختم کنید، انوار مقدسه قرار بدهد

مطالبی را در باره اهل آخرت ، تا این جا بحث در باره خصوصیات اهل آخرت بود که خداوند در این حدیث
عزتی و جاللی " فو : فرمایدمی این خواهد شد که، در اهل آخرتها فرمود و نتیجه و ثمره داشتن این ویژگی

پس قسم به عزت ، باشندها ( کسانی که دارای آن ویژگی94فقره 270ص 2الحیینه حیاة طیبة " )سراالسراء ج
 . دهم یک حیاتی پاکیزهمی البته او را حیات، خودم و قسم به جالل خودم البته

" َمْن : اشاره کرده است این بزرگوار، در آیات متعددی صحبت از حیات پاکیزه فرموده که به دو نمونه از آن
ُه َح یَ یِ َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر َأْو ُأْنثی َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْح  ُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما کاُنوا یَ َبًة َو َلَنْجزِ ی  اًة َط ین   " )سوره ْعَمُلونَ یَ ن 

که او مومن باشد پس البته او ( " هر کسی عمل صالحی از مذکر یا مونث انجام بدهد و در حالی 97نحل آیه 
" . دادهمی دهیم )پاداش( اجرش را به بهترین آن چه انجاممی دهیم یک حیاتی پاکیزه و به او جزامی را حیات

 : فرمایدمی در آیه دیگر
ذِ یُّ " یا أَ  ُسوِل ِإذا َدعاُکْم ِلما یَن آَمُنوا اْسَتِج یَها ال  ِه َو ِللر  آن هائی که ایمان ای ( "24سوره انفال آیه " ). ُکْم ییِ ْح یُ ُبوا ِلل 

 ". کندمی کنند به آن چه که شما را زندهمی اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که شما را دعوت !ایدآورده
 در مناجات شعبانیه و بعضی درها این بزرگوار شاهد مثال آورده که بعضی از آن، دعاهائی را هم در این رابطه

 : فرمایدمی در مناجات شعبانیه. جاهای دیگر است
. لنورك حتی تخرق أبصار القلوب حجب ایاء نظرها إلیك و أنر أبصار قلوبنا بضیکمال االنقطاع إل یهب ل ی" إله

 را نورانی کن به روشنائیهایمان قلبهای به من کمال انقطاع به خودت را عنایت فرما و چشم !معبود منای "
اره کند آن چنان نورانیتی که پ. به تو نظاره کند از آن نظاره به ما نور بدهها ه این چشماز این ک. نگاه آن به تو

"  و در دعاهای دیگری که ]مثال[ از دعای غرفه فرازهائی بیان . قلب ماهای نور را آن چشمهای حجاب
 . اندفرموده

گر مردم دی: ز آن این بود که فرموداای سنگین را که نمونههای بحث در این است که خداوند ثمره آن ریاضت
 اول، آن مطالببندی در جمع، و مطالبی از این قبیل. میرندمی میرند و اهل آخرت هفتاد بار در روزمی یک بار
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. کنیممی این است که ما او را با حیات طیبه زنده، فرماید آن هم با قسم به عزت و جالل خودشمی اثری که
تا یک اند اشاره به این آیات فرموده، ادت پرور رضوان الله تعالی علیه در توضیحاین جا حضرت آیت الله سع

 ،فرمائید بین حیات و موت یک رابطه خاصی است که خداوندمی مالحظه. معنای محسوسی به ما داده باشند
ر گچه در خلقت موت و حیات یا زنده کردن زمین بعد از موتش یا دی، در آیات متعدد بین موت و حیات

یک انقطاع خاصی است از یک مرحله به ، اگر دقت کنیم. جاهائی که این دو واژه را درکنار هم به کار برده
وضعیت  آن، تا انقطاع کامل از وضعیت موجود پیدا نشده. ظهور پیدا کند، تا آن مرحله دیگر، مرحله دیگر

تواند به صورت نمی، از مایع پیدا نکند مثال قطرات آب تا زمانی که انقطاع کامل. موجودیت پیدا نکند، جدید
نور و  ،یا یک ماده سوختنی تا زمانی که به انقطاع کامل ]از خواص قبل از سوختن( نرسیده. گاز اوج گیرد

زندگی و حیات گیاهان را . ]در همه این ها[ یک انقطاع کامل منظور است. رسدنمی شعله از آن به ظهور  
ای زندگی. از شنیدن و صدا زدن همین طور؛ انقطاع کامل دارند، از دیدنها این بینیممی، کنیممی وقتی توجه

 .یک انقطاع کاملی است آن مقدار از زندگی حیوانی با حیات گیاهی، حیات حیوانی، که در حیوانات است
اما ؛ نودشمی؛ بیندمی، حیوان. همین طور در انسان نسبت به حیوان یک انقطاع کاملی است نسبت به این دوتا

آن قدر این انقطاع کامل محسوس است که بالفاصله . آن هم در حد انقطاع کامل؛ آن جا فهمی در کار نیست
گویند می به طوری که وقتی. کنیممی این انقطاع کامل را حس، آیدمی وقتی صحبت از زندگی حیوان و گیاه

یم یا اگر بگویند یک تخته سنگی رشد .کنیمنمی کنیم و قبولمی بالفاصله تعجب ، شنودمی یک گیاهی
یم کند ]همین احساس را داریم و[ به طور کامل انقطاع کامل این حیات نباتی را از آن تخته سنگ حس    

 . کنیم
نه  تر دیگر است ]تفاوتشان با مراحل پائینهای مراحل باالئی که در حیاتهای مطلب دیگر این که این حیات

شود یم آن قدر زیاد، وسعت، هر مرحله که باالتر برود. بلکه باالتر از آن است، در حد یک تصاعد حسابی
ت عظیمی چه تحول و وسع، حیاتی که از مرحله گیاهی به حیوانی رسیده. که فهم میزان تفاوت ممکن نیست

مقایسه  وانیهمان طور وقتی حیات بشری به مرحله حی. که باز کامال محسوس است؟ کندمی را کّمًا و کیفًا پیدا
ی مضاعف یک گستردگ، نه تنها همان تغییرات وسیع ]وجود دارد[ بلکه عالوه بر وسعت و گستردگی، شود
 . کنیممی را احساسها این. دارد

، حیات نباتی: کندمی یک قیدی به خود پیدا، فرمائید حیاتمی مالحظه، شودمی وقتی صحبت از حیات طیبه
ی که حیات. حیات طیبه: هم یک قیدی به صورت صفت آمده است که این. حیات بشری، حیات حیوانی
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توانیم خود نمی. فهمیممی راها این قدر اختالف آن، حاال این حیات هائی که در مرتبه پائین بودند. پاک است
 حاال حیاتی که پاک است. در میدان محسوسات ما بود، حاال این حیات. آن حیات را در تمام ابعادش بفهمیم

عالم حیات هائی که در محسوسات مادی ما باشد )یعنی حیات گیاهی و حیوانی و های ز هرگونه ویژگیا
دهد که از یک می را توجهای این جا است که برای ما یک هدف و نکته. انسانی( ]چگونه حیاتی خواهد بود[

ن برای ما مفصال معلوم ماهیت آ، خواهد توجه دهد و از طرف دیگرمی فهمیم که به کجامی اجماال، طرف
و از طرف ؟! کندمی چه وسعتی پیدا، رودمی فهمیم که هر مرحله از حیات که باالمی از یک طرف. نیست

ه کسی مثل این ک. محسوس داشتندهای دیگر حیاتی است که پاک است از همه خصوصیاتی که این حیات
شمارد که ما می بعد ویژگی هائی را. فهمیم یعنی چهیم " ما فورا. وجود داردای " آقا یک میوه: گویدمی به ما

شفای ، این میوه: گویندمی مثال: کشدمی ما را به طرف خود، شویم و آن خصوصیاتمی یک مقدار متوجه
ها یک َسمِت آن ویژگی. عوارض هم اصال ندارد؛ مواد زائد غذائی اصال ندارد؛ هزاران بیماری در آن است

و نه  ،نه کامال محسوس است. سمت دیگر آن را باید حرکت کنیم تا معلوم شود برای ما محسوس است و
این کمال انقطاع است که ما . رسید مگر با کمال انقطاعنمی فرماید به آنمی و از طرف دیگر. کامال مجهول

ز وضعیت کند و از طرف دیگر ما را امی ما را متصل به حقیقتی، از یک طرف. اندازدمی را به حرکت      
که . مگر ]کسی که[ اهل آخرت باشد، رسدنمی فرماید به اینمی. رساندمی موجود به طور کامل به انقطاع
، خواهی و به دنبال آنمی چه، فهمی که با تمام وجودمی فرماید خودتمی . صفات اهل آخرت بحث شد

ها هیچ یک از آن، ین حیات داشتیدفرماید همه آن عوارضی که در امی از طرف دیگر. کنیمی خودت را فدا
، لذا در راه سیر و سلوک. حقیقتی است که ما را به طرف خود خواهد کشید؛ طبیعی است. را نخواهد داشت

خودمان را ممنوع از لذات مشروع این ، کنند و این که بدون جهتمی ما را دعوت به توجه به این عالم طبیعت
بچشید تا بفهمید که ، فرمایند لذت همین حیات را که داریدمی. دهندنمی این را اجازه، عالم طبیعت کنیم

 . چگونه موجودی هستید
را باید به عشق مجازی بیندازیم تا از آن ها گویند ما جوانمی، البته آن هائی که متاسفانه راه انحراف را رفتند

 یگراننه و بر اساس واردات افکار د خودسرا، این افراد. به عشق حقیقی برسانیم، چیزهائی بچشند و پس از آن
کشند اما در محدوده شرعی خودش می این دنیاهای اما ]بزرگان[ ما را به لذت. خواهند افراد را تربیت کنندمی

 . استفاده کنیم و از آن به حیات طیبه منتقل شویمها تا از آن
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، شویم که رانندهمی ما به راحتی متوجه، دکنمی مثال ماشینی را که حرکت. کنیممی با مثالی عرایضمان را جمع
ماشین است و حرکت دهنده ، شویم که حرکت کنندهمی یعنی فورا متوجه. کندمی محرک آن است و حرکت

در حالی که همان ماشین وجود خودمان را که . چون دو موجود مجزا هستند؛ موجود دیگری به نام راننده
. کند و حرکت دهنده هم خودمان هستیممی حرکت، که[ این ماشین بینیممی دهیم ]اگر دقت کنیممی حرکت

ن جا متحرک ای. چون مثل آن ماشین نیست و بین محرک و متحرک یک اتحاد بسیار محکم و تنگاتنگ است
 توانیم متوجه شویم که " این منم که من را حرکتنمی اما محرک را. کنممی شویم که من حرکتمی را متوجه 

آن  .حیات را در خودمان احساس خواهیم کرد، گر ما بتوانیم این نکته را در خودمان کشف کنیم" ا. دهممی
 شویم و در باره حرکت خودمان که حرکت را به راحتی متوجهمی چنان که مثال راننده و ماشین را فورا متوجه

روشنی آن راننده و ماشین متوجه اگر بتوانم به همان ، دهممی این منم که من را حرکت: اما این را که. شویممی
، تما تا حاال آن چه برای ما محسوس اس. است بسیار دقیقای این نکته. حیاتم برایم محسوس خواهد شد، شوم

گذارد آن " من " را به آن وضوح راننده و ماشین احساس نمی توجه به جسم و خیاالت. حرکت خودمان است
ق به عش، آن گاه حیات طیبه هم معلوم نخواهد شد و در نتیجه آن. یمتوانیم بچشنمی لذا لذت حیات را. کنیم

های اجازه دادند و گاهی به وسیله عذاب، این عالم فلذا ما را در لذات مشروع. حیات طیبه هم ایجاد نخواهد شد
ظهور ، ستاتا این که آن لذت که در آن " من " ، این عالم خواستند نیاز به لذات این عالم را بیشتر توجه کنیم

" من " در میدان ، پیدا کند چون حیات همین طور خواهد شد و تا زمانی که این " من " برایم محسوس نشده
این "حیات در من" کم کم ظهور پیدا خواهد کرد و لذت حیات را خواهم ، اگر این محسوس شد. مرگ هستم

 ابطه خاصی دارد که قرآن در سوره انعامو این یک ر . آن گاه عشق به حیات طیبه به دلم خواهد افتاد. چشید
اِس َکَمْن َمَثُلُه فِ  یِبِه فِ  یْمِش یَ ناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنورًا یْ یَ تًا َفَأْح یْ " َأ َو َمْن کاَن مَ : اشاره فرموده است 122آیه  ُلماِت  یالن  الظُّ

یم و برای  او نوری قرار دادیم که زندگیَس ِبخاِرٍج ِمْنها " آیا آن کسی که میت بود پس ما او را زنده کردیم یْ لَ 
لش کردیم( آیا مثل آن کسی است که مثاش زنده، این انسان )که مرده بود، کند به وسیله آن نور در بین مردم

 ؟ تواند بیرون آیدنمی است که از آنها در    تاریکی
" نفرموده "کمن" یعنی مثل او در ظلمات فرماید "مثلهمی، کندمی این که خداوند او را زنده نکرده اما او زندگی

یا این دو تا آ. یک پوسته و مثل و شبه زندگی است. توانیم زندگی او را زندگی حساب کنیمنمی یعنی، است
 ؟ اندمساوی
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ن در تاریکی است در درک ای، پس تا زمانی که انسان نتوانسته خودش را که محرک خودش است درک کند
قرار ها نورافکنترین خورد اگر او را در زیر خیره کنندهمی قنداق است و شیر مثال کودکی که در. مطلب

کند و می تواند بفهمد که موجودی در گهواره زندگینمی چون. کندمی در عین تاریکی زندگی، این، دهی
 . در یک تاریکی وحشتناکی است.... خورم ومی و شیرام این منم که گرسنه

می " این چه نوری است که خدا به او. کندمی دهد که او در بین مردم زندگیمی و" پس خداوند نوری به ا
 ؟ دهد

می خورد که ما او را زندهمی پس اهل آخرت را خداوند به عزت و جالل خودش قسم: کنیمبندی یک جمع
از  له انقطاع کاملحیات طیبه به وسی. توانیم خودمان آن را بکنیمنمی ما، کندمی این زنده شدن را خدا. کنیم

شناسیم و آن گاه لذتش را خواهیم چشید و آن می شود و حیاتی است که ما خودمان رامی حیات فعلی ایجاد
 . زنده خواهد کرد، گاه خدا خود

 بخوانند استفاده ایاز دوستان اگر چند دقیقه روضه، چون نیازمند به این هستیم که از انوار مقدسه استفاده کنیم
  .کنیممی
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 كمیو  یجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
 : فرمایدمی؛ رسیم به سایر صفات اهل آخرتمی، در ادامه بحث حدیث معراج

کون علی بیئاتهم یبة منذ عرفوا سیشغلهم مصیهنؤهم الطعام منذ عرفوا ربهم و ال یا أحمد إن أهل اآلخرة ال ی"  
سهم مون؛ نیالموت و اآلخرة مستراح العارف یة أهل االخرة فإن راح. حونهایر یتعبون أنفسهم و ال یاهم یخطا

جاتهم و منا، مانهم و شمائلهمین یمشون علی أیض علی خدودهم و جلوسهم مع المالئکة   الذیتف یدموعهم الت
ار الفناء ح من دیقولون متی نستر یأجوافهم قد قرحت  یإن أهل اآلخرة قلوبهم ف . فوق عرشهم یل الذیمع الجل

 ار البقاء " إلی د
از آن زمانی که پروردگارشان را ها شود غذا برای آننمی البته اهل آخرت از صفاتشان این است که گوارا

فرماید[ از آن وقتی که گناهانشان می دل مشغولی ندارند ]البته، وارد شودها و از این که مصیبتی به آن، شناختند
نمی آسایشها اندازند و به آنمی خودشان را به سختیهای فسکنند و نمی بر خطاهایشان گریه. را شناختند

مونس ، هاانس آن. محل استراحت عارفین است، البته که راحتی اهل آخرت در مرگ است و آخرت. دهند
مالئکه هائی هستند که در اطراف ها شود و همنشین آنمی جاریهایشان است که بر گونهها آنهای اشکها آن
ته الب. کنند و نجوا و راز و نیازشان با آن خدای جلیل است که در باالی عرششان استمی آمد رفت وها آن

رسیم از این دنیای فانی به می گویند ِکی به راحتیمی. زخمی است از فراق خدایشانهایشان دل، اهل آخرت
 " . دنیای ]عالم[ باقی

غذا از آن زمانی که پروردگارشان را شناختند و ها شود برای آننمی البته اهل آخرت کسانی هستند که گوارا
گریند بر خطاهایشان و می. کند از آن زمانی که سیئاتشان را شناختندنمی را دل مشغولها هیچ مصیبتی آن

 . دهندنمی اندازند و به آن آسایشمی نفسشان را به سختی
الله تعالی  " )الغرر و الدرر باب. ان یرغب فیما لدیه" ینبغی لمن عرف الله سبحانه : عن امیرالمومنین علیه السالم

  .شانه( شایسته است برای کسی که خدا را شناخت این که عاشِق راغِب آن چه در نزد خدا است باشد
 آرزوهایش، " )همان( هر کس به غیر خدا دل بندد و آرزو داشته باشد. " من اّمل غیرالله سبحانه اکذب آماله

 . یعنی[ به چیزهای دروغین گرفتار شدهرا دروغ پنداشته ]
ِه َسَکُتوا َفَکاَن ُسُکوُتُهْم یَ " ِإن  َأْولِ : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فرمایدمی در روایت دیگر اَء الل 

اِس َبَرَکًة َلْو اَل اآلَْج یْ ُهْم بَ یُ ا َفَکاَن َمْش ِذْکرًا َو َنَظُروا َفَکاَن َنَظُرُهْم ِعْبَرًة َو َنَطُقوا َفَکاَن ُنْطُقُهْم ِحْکَمًة َو َمَشْو  اُل َن الن 
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تِ  َواِب َخْوفًا َأْجَساِدِهْم  یِهْم َلْم َتِقر  َأْرَواُحُهْم فِ یْ َقْد ُکِتَبْت َعلَ  یال   2ج " )اصول کافی. ِمَن اْلَعَذاِب َو َشْوقًا ِإَلی الث 
کنند پس نگاهشان می س سکوتشان ذکر است و نگاه    ( اولیاء خدا کسانی هستند که ساکتند پ25ح 237ص

برکت ها کنند و زندگی آنمی کنند پس نطقشان حکمت است و در بین مردم زندگیمی عبرت است و نطق
گرفت به سبب نمی روحشان در جسدهایشان قرار، وقت معینی داشتندها اگر این طور نبود که اجل. است

 . که به ثواب خدا دارند خوفی که از عذاب دارند و شوقی
ُجَل لَ : فرمایدمی امام صادق علیه السالم ا بَ یْ َنُه َو بَ یْ ُکوُن بَ یَ " ِإن  الر  ْکَثُر ِمم  ِة َأ َری ِإَلی اْلَعْرِش ِلَکثْ یْ َن اْلَجن  َرِة َن الث 

ِه َعز  َو َجل  َنَد یَ ِمْن َخْش  َی ْبکِ یَ ُذُنوِبِه َفَما ُهَو ِإال  َأْن  ی یْ مًا َعلَ ِة الل  . َلی ُمْقَلِتهِ َنَها َأْقَرُب ِمْن َجْفِنِه إِ یْ َنُه َو بَ یْ َر بَ یِص یَ َها َحت 
ر از فاصله است بیشتای به سبب کثرت گناهانش بین او و بهشت فاصله، ( مرد4ح 19باب 329ص 90" )بحار ج

، رکت آن گریهناهانش که به بمگر این که از خشیت خدا گریه کند و به سبب پشیمانی از گ. بین زمین و عرش
 . شودمی از حدقه چشم به سفیدی و سیاهی چشمتر شود ]به بهشت[ که نزدیکمی آن قدر نزدیک

شود از آن وقتی که پروردگارشان را شناختند و نمی طعامشان گوارا، " اهل آخرت: در این قسمت بحث فرمود
ان بیانی است که چون بزرگ، " این. گناهانشان را شناختندکند از زمانی که نمی را به خود مشغولها مصیبتی آن

]لذا نکاتی  ،توجه شود که گرفتار وسوسه شیطان در افراط و تفریط نشویم، عبارتهای تاکید دارند که ظرافت
 آورد و گرفتارمی را درها شکل آن، انسان، یا احواالت بزرگان، هاغالبا با مطالعه این عبارت: شود[می عرض

یف بنابر   این ک؛ هوس کرده که مثل برادر بزرگ خود باشدای ماند که مثال بچهمی این مساله به آن. شودمی
کند که او هم مثل برادرش شده و واقعا این کار می پوشد و تصورمی کفش و کت او را، برادرش را برمی دارد
 علتش لطافت، این مساله. بزرگ شدی دهد و حقیقتا انتظار دارد بگویند تو داداشمی را جدی انجام     

. خواهد به او برسدمی اما از راه احساسات. خواهد مثل او باشدمی چون او را دوست دارد، احساس او است
تدریج او را از  به، در تحت تربیت قرار گیرد و نظام عالم، این است که باید تغذیه کند، در حالی که واقعیت

می. فرماید که ما غذا را برای خودمان ناگوار کنیم تا اهل آخرت شویمنمی جالذا این . قوه به فعل برساند
 چون؟ چرا؛ نه این که به تغذیه اهمیت ندهیم. آیدمی این اثر به وجود، فرماید از وقتی پروردگارشان را بشناسند

خ شود بگذاریم تا سر را نارس بچینیم و در کاه یا جای دیگر ای مثل این که میوه !خواهیم اهل آخرت شویممی
 باید بعد از رسیدن باشد نه این که بگوئیم سرخ شده، در حالی که این سرخ شدن. و آن گاه بگوئیم رسیده

د و در با این که کسی خدا را بشناس، این که غذا ناگوار شود تا ما بگوئیم اهل آخرت شویم. است پس رسیده
تفاوت این دو تا در تمام ابعاد زندگی ما ؟ ر کجا استتفاوتش د، اثر آن ]شناخت[ غذا برایش ناگوار شود
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پشت این ، کنیممی را در خود پیادهها و اثر آنایم چون در وضعیت اولی که ما نرسیده؟ چرا. محسوس است
چرا که با احساسات . کندمی رساند و ]بلکه[ دورنمی نفس و شیطان خوابیده و این کارها ما را به خدا، کارها

بسا ما را ای شویم ومی رویم و از خیلی از وظایف جسمی و خانوادگی و اجتماعی   غافلمی ال آنخیالی دنب
روح که ، دآن آثار بروز کن، اما در صورت دوم که انسان برسد و به طور طبیعی. از این مسیر هم بیشتر دور کند

این روح که به طور طبیعی . دکنمی کند و به وظایف خودش اشراف پیدامی وسعت پیدا، به حضرت رب رسید
 . نیاز از این غذاها استبی از لذائذ باالتر برخوردار است و، به غذا اشتها ندارد

در حالی که همان . خوردمی خیلی هم با لذت، ریزیممی پوست خربزه، به عنوان مثال وقتی برای گوسفندی
مند رهباالتری بههای و لطافت دارد و از لذتچون روح ا. اصال چنین لذتی را ندارد، پوست خربزه برای انسان

باالتر آن قدر زیاد است های است و این لذتمند بهره.... از مغز و عطر این خربزه یا از اکرام میزبان و؛ است
، این .موافق طبع او نیست، پوست خربزه بخورد، وقتی چنین کسی. افتدنمی که اصال یاد خود خربزه هم

مثال آن . است مندانسان باید رشد کند که به طور طبیعی از حقایق باالتر بهره. استواقعی ؛ تصنعی نیست
 . اشراف چوپان بر او بیشتر است، مقدار که روح گوسفند بر خودش ِاشراف دارد

نه این که این طور کنید تا . شوندمی این طور، از آن وقتی که پروردگارشان را شناختند: فرمایدمی اینجا هم
نیاز او در حد ادامه وضعیت جسمی او . شّق دیگر را نخواهد داشتهای آفت، این. ارتان را بشناسیدپروردگ

کند و از وظایف می روح او اشراف پیدا، و بعد هم. است آن هم به عنوان وظیفه و به روح او فشار نیامده است
البته متن حدیث در خاطرم  – منافقین این است کههای فرمایند یکی از عالمتمی . شودنمی خودش غافل

مثال شوهری در زندگی خودش در غذا خوردن و انتخاب غذا سلیقه خودش را  –کنم می نیست و نقل به معنا
یعنی در . کند با مذاق همسرشمی و یا آن که انتخاب خودش را مطابق. کند به همسر خودشمی تحمیل

ایمان است[ چون های از عالمتای صورت دوم شاخه]و در ، نفاقهای است از عالمتای شاخه، صورت اول
 1.توجه به وظیفه همراهی خودش دارد

مقدس هستیم و چنین و ، خورد که مانمی فالن غذا را، بینی به جائی  مهمانی دعوت شده استمی یا مثال
 لذیذ را ]در حالی که آن کس که به وظیفه خودش آشنا است[ همان غذای. خوریم و برنامه داریممی چنان

                                                        
 أْكُلُ یَقُ )أَهْلِهِ ( وَ الْمُنَافِ الِهِ یبِشَْهوَةِ عِ أْكُلُیَو آله و سلم  الْمُؤْمِنُ  هیالله عل ی: " قَالَ رَسُوُل الل َِه صلباشدیم ثیحد نیاشاره به ا ظاهرا   - 1

و  خوردیاش( غذا م نواده)خا الشیع لیرجمه: مومن مطابق م( ت240ص 24ج عهیوسائل الش – 12ص 4ج یأَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ. " )کاف
 . خورندیاو غذا م لیاش مطابق ممنافق، خانواده
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ترل کن، چرا که وظایفش را در آن لحظه. خورد که میزبان لذت ببردمی خورد و حتی خیلی تحریک آمیز هممی
 . و دقت دارد

 . شودمی اثرش این است که غذا ناگوار، پس این که پروردگارشان را شناختند
" در مورد این  .حونهایر یهم و ال تعبون أنفسیاهم یبکون علی خطایئاتهم یبة منذ عرفوا سیشغلهم مصی"  و ال 

]تا از . کنیممی در مورد جمالت قبل را تکرارها ]یعنی[ همان بحث !الکالم !الکالم: گوئیممی قسمت هم
نتیجه گناهی است که ، افتدمی اتفاقای چون این معنا را فهمیدند که هر حادثه. افراط و تفریط دور بمانیم[

یک ، در همه حال. کندنمی بنابر این دیگران را محکوم. زندمی به بیرون[ پس انجام داده و ]االن از این جا
، هاخواهد با این مصیبتمی خدا. کند که این نتیجه گناهان من استمی چون احساس. آرامش و تحمل دارد

ن داند که[ من توامی ]چون. خواهد این جا پاک شوممی، چون خدا مرا دوست دارد، گناهان من پاک شود
چون این عالم در حال رشد است ]آن عمل ، ام]چرا که[ من هر اشتباهی کرده. را در برزخ ندارمها تحمل آن

بهتر است تا این که ]بماند و در عالم ، زودتر به من برسد، اشتباه من هم در حال رشد است[ پس هر چه این
ت و در عوض ]همان روز[ مثال چاقوئی انگش[ مثال ما گناهی کردیم . بزرگی را به وجود آوردهای برزخ مصیبت

آن جا دست  ؛مرا ببرد بهتر است تا این که یک روز دیگر اگر این اتفاق به تاخیر بیفتد و آن گناه مرتبا رشد کند
روزی خواهد رسید که بدتر ، ادامه پیدا کند، و اگر بازهم به من نرسد و این رشد. من از جا کنده خواهد شد

اما در  .بریده شد و تمام شد؛ این جا دستی بود. تا این که خدای نکرده به عالم برزخ برسد، از آن خواهد شد
بازهم دست به حالت اول ، با آن عذاب خودش، وقتی دست بریده شد. بدن از جنس ماده نیست، عالم برزخ

 ؟ !آن هم با چه عمق عذابی، شود و دوباره برمی گرددمی برمی گردد و دوباره بریده
، بیند که همین گناهانمی، حتی گناهان قبل از بلوغش، که خودش را شناخت و گناهانش کشف شدکسی 

. اممن که توبه کرده !خدایا: گویدمی کند با آن کسی کهمی این فرد چه قدر دیدش فرق. به من برمی گردد
ها مصیبت ته باشد ]وعلتیا این که همیشه نسبت به دیگران بدبین باشد و عقده داش؟ شودمی چرا پس این طور

به صورت یک موجود بسیار ، ماند با منمی ]این بهتر است[ یا این که ببیند اگر این گناهان. را[ از دیگران ببیند
. عالم برزخهای موذی و خطرناک به من مسلط بود و چه سال هائی ]من این عذاب را داشتم[ آن هم از سال

یا یک همکار یا مشتری ای در یک همسفر یا هم خوابگاهی یا هم حجرهاما خدا االن رشد شده آن گناهان را 
یم روحش تربیت و معنی دار، چه قدر انسان، در این صورت. به مدت چند سال به من مسلط   کرد.... یا

جایز نیست ، این. خواهد بشود تا من پاک شوممی ]البته[ نه این که بگوید هر چه؟! شود از مشکالت زندگی
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می خواهد باشد یا هر هم خوابگاهیمی این که مثال بگوید همسفرش هر که. آن بحث طعام استو مثل 
 بلکه باید اقدام مناسب. خودمان را به مشکل بیندازیم، ما اجازه نداریم با دست خودمان..... خواهد باشد یا

ند و مرا پاک ک، د که با مصیبتاما حاال که این طور شد و اراده خدا این بو . را در بهترین بودن انجام   دهیم
درس استغفار و پاکی و توبه و شکرگذاری به خدا ]داشته ، و از این مصیبت !خوش آمده، از طرف خداست

انگار نه . رودمی آن گاه وسعت تحمل روح باال. خواهی مرا پاک کنیمی باشیم[ که چه قدر مهربانی که
می روحش بزرگ. کندمی برای سالمتی خودش تغذیه آن را، گوئی داروی تلخی است که با لذت. انگار
و مشتری و ای با همان هم حجره، شد به دست آوردنمی تابستانهای چیزهائی را که با نماز شب و روزه. شود

سا " بای و گرنه. البته به شرطی که با این دید برخورد کند. آوردمی به دست.... همسایه و هم خوابگاهی و
. شددیگری باشد و بدتر از گذشته باهای عامل طغیان ،بسا خود این مشکالتای . الخرة " باشدخسر الدنیا و ا

" . چنین وسعت روحی دارد، خورد مگر به واسطه گناهاننمی اما کسی که بداند هیچ خراشی به پائی یا دستی
. آن وقتی که گناهان را شناختگیرد از نمی صبر او را از او، " مصیبت. ئاتهمیبة منذ عرفوا سیشغلهم مصیو ال 
" یبکون علی خطایاهم  " که این هم بماند برای جلسه . داند که هر چه هست از گناهان خودش بوده استمی
 . بعد
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 ودوم یجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
 مقداری در مورد خود مرگ از، راحتی است، مرگ برای مومن :فرمایدمی در این قسمت حدیث معراج که 

ر آن یک حقیقتی است که هر کس د، مرگ: دیدگاه روایات از محضر معصومین علیهم السالم استفاده کنیم
فلذا یک حادثه بسیار بسیار شگفت . شودمی با مجموعه شخصیت ساختاری خودش روبرو، لحظه مرگ

خود طوری است که هم صورت ظاهر آن برای دیگران محسوس است و هم باطن آن برای ، انگیزی است
ودش مگر کسی خ. به تناسب خودش برای هر شخص قابل توجه است، و تمام ابعاد و جهات آن مرگ. شخص

کنند که مطلب را می طوری این مرگ را ترسیم، هاروایت. خیالی بزند و نخواهد از آن استفاده کندبی را به
، در آستانه مرگ، گ خواهد شدمثال آن عذاب هائی که در پس از مر . کندتر میمحسوس، برای اثبات آخرت

با همه . کشدمی یا شکنجه هائی که انسان در بستر نرم و راحت مریضی، حاالت پیری: در انسان مشهود است
 . قرار گرفته است، شکنجه یک زندانترین در سخت، راحتی که در رختخواب خودش دارد

اما اگر با دید عمیق بخواهد ]نگاه . عادی باشد، شاید این مطلب، خیالی بزندبی انسان هرچه بخواهد خود را به
سیر های هیکی از پای، که برای تقویت ایمان به آخرت؛ است برای اثبات آخرتای دریچه، هاکند[ هرکدام این

 . ]سیر و سلوک از آن یاد شده است[های و در حدیث معراج به عنوان یکی از پایه. و سلوک است
در ها گذاشت و همه انسانمی مریضی را برای پس از این عالمهای دن و شکنجهاین پیر ش، اگر خداوند متعال

می، گفتندمی پیریهای ]آن وقت[ اگر یک وقت از سختی، رفتندمی اوج شادی و قدرت و جوانی از دنیا
 ایجهزیر آن چنان شکن، انسان در اتاق پذیرائی و در رختخواب نرم و راحت خود؟ گفتیم چگونه ممکن است

 ،گوشه ناچیزی را در این طرف، از لطف و کرم خود، در حالی که خداوند. اصال متناقض و محال است؟ باشد
 : فرمایدمی فلذا در روایتی. نشان داد تا خیلی چیزها ثابت شود

یک پارچه آتش است ، ( کالم معصوم علیه السالم3084صح161" الموت اول عدل اآلخرة " )غرر الحکم ص
می فرماید چه کسی است که در عدالت خدا شکمی. اما بیدار کننده است، کوتاه. مستعد هایبرای قلب

یک .... ماند ومی برد و فقیر باز هممی آن که ثروتمند است؛ گوید در آن عالم هم پارتی بازی استمی کند و
فرماید اگر باور می تحضر . کندمی القاء، با یک عبارت پردازی جذابها بافد و در عقیده جوانمی چیزهائی

چه . شودمی اول آستانه عدالت خدا با مرگ شروع. به همین مرگ نگاه کنید.... ندارید به عدالت خدا و
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الموت اول عدل ؟! خواهد و تبعیض داردمی... کسی است که ]تصور کند[ در این مرگ هم پارتی بازی و
  !اآلخرة

" اذا مات احدکم فقد قامت قیامته )فان احدکم اذا مات : فرمایدمی یا پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم
( 18757باب الموت ح 9فقد قامت قیامته( فاعبدوا الله کانکم ترونه و استغفروه کل ساعة " )میزان الحکمة ج

 . البته قیامت او بر پا شده است، هنگامی که یکی از شما بمیرد
می خواهد و بعد هم جسارتمی نند که آقا چند میلیارد سال زمانکمی آن قیامتی که ]بعضی جاهالن[ القاء

. خواهیممی ما نقد این عالم را؛ نسیه است و تازه بشود یا نشود، رود و آنمی گویند تا آن زمان از یادمی کنند و
رای ب از آن در لحظه جان دادنای اما کپی و نمونه. قیامت کبری و قیامت کل عالم است، ]در حالی که[ آن

 . اتفاق خواهد افتاد، انسان
 احساس، آیدمی بیرونها فرمایند که وقتی جان انسان از استخوانمی این است که بعضی بزرگان در باره مرگ

ز و وقتی جان به مغ. گرد و غبار شد و پودر شد و داغون شدشان عالم با همه عظمتهای کند که تمام کوهمی
امت یک حالتی از قی. تیره و تار شد و از بین رفت، خورشید با همه عظمتش کند کرهمی برسد انسان احساس

 . شود تا این که برسد به محاسبه اعمالمی مشاهده
ندگی خدا پس در ب. اگر این معنا را متوجه باشد، " فاعبدوا الله کانکم ترونه " این اصال یک نوع مراقبه است

تغفروه کل ساعة " باز هم مراقبه است که " هر ساعت ذکر استغفار بینید " " واسمی جدی باشید چنان چه او را
 " . را بگوئید

کم  " )غررالح. " الموت الزم لکم من ظلکم و املک بکم ]لکم[ من انفسکم: فرمایدمی یا امام علی علیه السالم
مرگ همراهتر ؛ گویندمی همراه بودن را، ( "مالزمه"18783باب الموت ح 9و میزان الحکمة ج 3161ح 163ص

اختیار  ،هر قدر که برای خود. است به شما از سایه شما به شما و مالک است برای شما از خودتان به خودتان
دیدن این  مانع، ولی به لحاظ ]دید مادی[ و فریب شیطان. مرگ از شما بیشتر مالکیت دارد، و مالکیت دارید

پس چطور شد که این ، خندیدمی گفت ومی ا دیروزگوئیم[ فالنی که تمی . شودمی حقیقت به این آشکاری
 یک لحظه چشمش پله را؛ پایش لیز خورد؛ ایست قلبی کرد !گوید[ هیچیمی ؟ گونه شد و امروز مرده است

ائل در حالی که دید روایات در این مس. حتما باید به یک چیز مادی بچسبانیم.... فالن چیز را اشتباه دید و
حقیقت این است که[ هر انسانی مالئکه محافظ دارد که در حالت محافظت . ن استاز ایتر ]بسیار وسیع

یک ، این پا، ول کرد، یک لحظه که آن مامور الهی. کندمی انسان در حال اعتدال در این عالم زندگی، هاآن
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شم که خوب این چ. گوئیم چشم اشتباهی دیدمی یا. تواند و مالک نیست که راه برودنمی لحظه هم بیشتر
ول کرد ما ، آن لحظه که آن مامور؟! حاال چه طور شد، دیدمی از آن را با دقتتر مسائل و چیزهای ظریف

خواهد ]توجه به[ می آن چه که دقت. مطلبی است، حاال اهمیت مرگ که خود. دیگر مالک خودمان نیستیم
 مطلبی که این حدیث .لبته بال تشبیها. مثالی است که قبل از این حدیث عرض بشود تا از حدیث استفاده کنیم

 : شودمی فقط برای تقریب به ذهن عرض، فرماید اصال این طور نیست بلکه این مثالمی
لذا . شودمی بالفاصله سفت، ریزندمی که وقتی فالن ماده سیال را در آن قالباید دیده، در قالب گیری مواد

 دیگر ،چرا که تا ]سیال[ خودش را بگیرد. شده باشد خیلی حساب، کنند که این امر قالب گیریمی کاری
. دقت کردگری پس باید در ریخته. شکندمی، شود کاری کرد و اگر بخواهیم تغییر شکلی ایجاد کنیمنمی

ما  ،اما آن لحظه که رسید. توانیم بیفتیممی قبل از لحظه مرگ به هر قالبی، مرگ هم یک وضعیتی است که ما
یک ، رگم. و این خیلی نکته قابل دقت و توجهی است. و هر طور شد ما دیگر آن شدیم آن قالب را گرفتیم

در همان حال که مرگ به ، اما تا مرگ رسید، توانیم بیفتیممی وضعیتی است که ما تا آن لحظه به هر قالبی
 . میریممی عجیبی شده که مواظب باشیم که در چه حالیهای فلذا توصیه. آن قالب شدیم، سراغمان آمد

( و عن رسول 18765" )همان ح. " من مات علی شیئ بعثه الله علیه: عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
: فرمایدمی ( ]حدیث اول18766" )همان ح. " یبعث کل عبد علی ما مات علیه: الله صلی الله علیه و آله و سلم

[ خداوند : فرمایدمی ]و حدیث دوم. کندمی مبعوث خداوند بر همان شیئ او را، [ هرکس بر هر شیئ بمیرد
 . مرده است، کند بر آن وضعیتی که در آن وضعیتمی را مبعوثای هر بنده

یا . کردمی بسا عمری عبادتای . استسازی لحظه سرنوشت، آن لحظه. حاال یک کسی در حال گناه مرد
ا در ی، یا در حال غضب و خشم، ال توجه به خدایا در ح، یا در حال بندگی خدا. یک کسی در حال توبه مرد

به آن حال . خیلی سرنوشت ساز است، میردمی در آن حال که . یا در حال ترحم به دیگران مرد، حال ایثار
البته  .پس مراقبه این نیست که ما مرگ را به یاد آوریم و بترسیم و از ترس مرگ گناه نکنیم. مبعوث خواهد شد

ن است که مای چه لحظه، آن لحظه: اما مراقبه آخرتی از این باالتر است. احل مقدماتیاین خوب است در مر 
 ؟ بدانم که چه موقعی است که من مواظب باشم، از آن مامور

یا ال اقل توجهی به " ال اله اال . به آن شخص تلقین شود ]اعتقادات[، لذا مستحب است در لحظه جان دادن
 شیطان، و از آن فرصت. استتر خیلی سخت، در لحظه جان دادن، شیطانو خطرات . الله " داشته باشد
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ی و حت. خیلی پر معنا است، فلذا دعاهائی که در لحظه جان دادن مستحب است. کندمی بیشترین استفاده را
 . را بخواندها قبال آن، بهتر است انسان
تی الساعة ال: اشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات" : فرماید  االمام زین العابدین علیه السالممی در روایت دیگر

یعاین فیها ملک الموت و الساعة التی یقوم فیها من قبره و الساعة التی یقف فیها بین یدی الله تبارک و تعالی " 
 ساعتی که ملک الموت را: این سه ساعت است، فرماید شدیدترین ساعات فرزند آدممی (18769)همان ح

ترین فرماید از سختمی این چه سختی است که حضرت      !هائی در این زمینه است که چه روایت؛ بیندمی
]دوم[ ساعتی است که از قبر بیرون بیاید و ]سوم[ ساعتی است که در محضر خدای ؟! ساعات بنی آدم است

 . گیردمی تبارک و تعالی برای حساب قرار
فرماید که شاهد همین مطالب می مطلبی را حضرت علی علیه السالم، یا در بخشی از یک حدیث طوالنی

َو اَل ..... ": خود حدیث طوالنی است؛ خوانیممی از همین قسمت حدیث که مربوط به بحث ما است. است
ُه ُمْدرُِکُه َفُکْن ِمْنُه َعَلی َحَذٍر َأْن  ُث َنفْ ی  ْدرَِکَك َو َأْنَت َعَلی َحاِل َس یُ ُبد  َأن  ْوَبِة فَ َئٍة َقْد ُکْنَت ُتَحد  ُحوَل یَ َسَك ِمْنَها ِبالت 

تو را خواهد ، ( ناچار است که باالخره آن31َن َذِلَك َفِإَذا َأْنَت َقْد َأْهَلْکَت َنْفَسَك " )نهج البالغه نامهیْ َنَك َو بَ یْ بَ 
آن هم . در حال گناهی نباشی، که در آن حال، پس برحذر باش و مواظب: شاهد مثال این است. گرفت
مرگ برسد و فرصت توبه را بگیرد و در ، کنم که آن گاهمی که به خودت وعده بدهی که بعدا توبه گناهی

یعنی  .که         ]این هالکت[ معنای وسیعی دارد. نفس تو هالک شد، حال سیئه بمیری که در این صورت
 . وجودی خود تثبیت شدهای آن عدم بودن او و محرومیت او از ارزش

مقداری از جان دادن و عذاب ، و اما در این روایت. وط به حتمی بودن مرگ و توجه به آن بودمرب، این مقدار
ا و یائنا معاد ی" و إن کان ألول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فرمایدمی آن ]بحث است[ که     

ته حه مثل الله عز و جل لذلك الفاجر سادا و ألضدادنا بألقابنا ملقبا فإذا جاءه ملك الموت لنزع رو یألعدائنا موال
من حر  هیصل إلیزال یهلکه و ال یهم یکاد نظره إلیهم من أنواع العذاب ما ین اتخذهم أربابا من دون الله علیالذ

غنون یوم ال یاء الله إلی أعدائه فالیها الفاجر الکافر ترکت أولیا أیقول له ملك الموت یعذابهم ما ال طاقة له به ف
" )میزان  .ا ألهلکهمیه من العذاب ما لو قسم أدناه علی أهل الدنیرد علیال فیئا و ال تجد إلی مناص سبیعنك ش

( این حدیث در باره جان کندن انسانی 175ص 7باب... ابواب الموت و 6و بحار ج 18830الحکمة همان ح
ن ما را از القاب دشمناایش هنام خودش و بچه، است که با دوستی با دشمنان دین و از روی بیگانه پرستی

آن لحظه که     . انتخاب کند ]منظور دشمنان اهل بیت علیهم السالم است[ که االن هم مد روز شده است
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آن لحظه آن هائی را که اهل بیت را ول کردند و دنبال غیره رفتند ، ملک الموت آمد و جان کندن شروع شد
خودشان در ها بیند اینمی دهند کهمی به این شخص نشان، واقعرا در عالم ها تمثل آن، شدندها و تسلیم آن

، رسد که این شخصمی حرارتی به این، آن چنان در عذابند که از آن عذابها آن. چه عذاب هائی هستند
دوستان  !فاجر کافرای : گویدمی پس ملک الموت به او. ]عذابی که[ طاقت آن را ندارد. کشدمی عذاب

رسد و هیچ راه نمی چیزی به تو، به جز حرارت عذابها پس امروز از آن. منان او ترک کردیخدا را برای دش
مقدار آن عذاب را بردارند ترین رسد که اگر پستمی و آن لحظه به این بیچاره عذابی. نیستها نجاتی از    آن

میرد و می، ه نیست که فردچون آن جا عالم ماد. کندمی همه این عالم را هالک، و به این عالم پخش کنند
ظرفیت ادامه آن ، جنس ]بدن در[ آن ]عالم[ طوری است که هر عذابی بر این انسان وارد شود. شودمی تمام

 . عذاب در آن وجود دارد
گوئیم خدا می؟ را بکندها چه طور ممکن است آن عذاب، شاید کسی بگوید آخر خدا با این همه مهربانی

تخواب در تخ. یک انسان تنومند و قوی در بستر بیماری افتاده است: نشان داده است ]نمونه هائی از آن را[
خودش و . توانند بکنندنمی با هم هیچ کاری، راحت و نرم اما در شکنجه و عذاب است و چهار پنج تا   دکتر

که هیچ کشد می عذابی  ، در تختخواب راحت. توانند کاری کنندنمی هیچ کدام.... پسرش و دامادش و
 ؟! شودمی پس این چه طور. تواند بکندنمی کس کاری

دیگری که چند نمونه از حاالت جان دادن است استفاده کنیم بعد ببینیم مرگ برای مومن در های در روایت
 ؟ چنین وضعی چگونه است

.... ": ایدفرممی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که در ادامه روایتی مفصل
ة لمعاینة ملک الموت اشد من الف ضرب. قسم به آن قدرتی که وجود من در اختیار اوست !والذی نفسی بیده

. طعه قطعه کنندق، البته که دیدن ملک الموت شدیدتر است از ضربه این که انسانی را با هزار شمشیر. بالسیف
 نه یک، به عنوان یک حقیقت نیرو است ملک الموت. خواهیم بحث کنیمنمی حاال خود ملک الموت را

یکی در ، یک نفر در آن طرف کره زمین و فردی دیگر در این طرف. شودمی هیکل انسانی که بگوئیم چه
مثال یک . است از اسماءاللهای بلکه او قوه. کندمی را هم زمان قبض روحها این، کوه و یکی در زیر دریا

چگونه ، شودمی گیریم[ وقتی آن شیئ منفجرمی مادی است ]در نظر آتش انفجاری را که مربوط به یک شیئ
. تاین هم نیرو اس؟! حاال بیائیم و بگوئیم که این آتش چند تا دست   دارد. کندمی کل وجود انسان را خرد

 . کندمی او را ریزریز، برخورد با آن نیرو و اسم الهی
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تخرج نفس عبد من الدنیا حتی یتالم کل عرق منه علی  ال !" والذی نفسی بیده: فرمایدمی حضرت، در ادمه
خواهد جان بدهد )بعد از دیدن ملک الموت در می ( یعنی وقتی کسی18927" )میزان الحکمة همان ح. حیاله

این عذاب را ، از رگ رگ بدن او، آن عذاب که اشاره شد ( قسم به خدا که قدرت من در اختیار اوست
چه طور که در این . ار قول امروز ما از هر سلول او این عذاب حس خواهد شد(احساس خواهد کرد )به اعتب

در حالی که هنوز . کنندمی بیند که انگار هزار سوزن به پای او فرومی، عالم وقتی پای کسی خواب رفته باشد
 حتی پایش را در این هوای لطیف. قطع شده است، فقط یک مقدار جریان خون آن جا، طوری نشده است

 . شودمی دادش بلند، خواهد پا بگذاردمی هر جائی. تواند تکان دهدنمی
روند و می کنند ایشان به عیادت مریضی از دوستانشانمی ظاهرا در مورد امام رضا علیه السالم است که نقل

یف گوید شما که تشر می او؟ پرسند حالت چه طور استمی زنند ومی یک وقت دیگر دوباره به او سر، بعد
مرگ به این  !فرمایند نه خیرمی حضرت در پاسخ او. ولی بعد خدا دوباره مرا برگرداند؛ مرگ را دیدم، بردید

تر از خیلی باال، خود مرگ. آن عالئمی از مرگ بود که به تو نشان دادند، آن چه که تو دیدی، آسانی نیست
 " . آن است که به تو نشان دادند
شود انسان را می زنی ]که چه طورمی راها بیچاره چرا این حرفای . بینیمی که]خطاب به افراد ظاهربین[ تو 

روایات را دهن های چرا همه این عذاب؛ بینیمی آخر تو که. همین است، کنند[ این لقمه حراممی عذاب
 ؟! چنین و چنان استهای گوئی ساختهمی کنی ومی کجی

 . بماند برای جلسه بعد؛ نیم که وقت نرسیدخواستیم بحث کمی در مورد جان دادن مومن
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 وسوم یجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
از اهمیت  ،مهم در سیر و سلوک است و در آیات و روایاتهای با توجه به این که یاد مرگ یکی از دستورالعمل

. کنیمیم تی را استفادهروایا، باز در ادامه بحث جلسه گذشته در مورد موت، ویژه و آثار سازنده برخوردار است
 :روایات و مطالبی عرض شد، جلسه قبل در مورد سکرات مرگ و سختیِ   جان دادنِ  کفار و گنه کاران

آن چنان شدید ، هوشی و وحشت جان دادنبی عبارت هائی از این قبیل که فرمودند که اوال مستی موت و
 آن چنان سخت، و فرمود که عذاب جان کندن. خاص گیرد مگر مومنین بسیارمی را فراها است که تمام انسان

. کنندیم قطعه قطعه، چنان عذابی دارد که گوئی فرد را با هزار ضربه شمشیر، است که همان مشاهده عزرائیل
 مثل این است که خاری را از درون پشم در، شودمی عذابی که برای بعضی گنه کارانترین یا فرمود که ساده

]این جا هم ، چسبدمی آید حتما مقداری پشم به آنمی ر که وقتی خار از داخل پشم درهمان طو . آوریممی
این است و عرض شد که فرمود     عذاب هائی در حال جان ، عذاب اوترین تازه ساده. همین طور است[

، این عالم لتقسیم شود به همه اه، عذاب آن که او گرفتار استترین کندن برای آن طایفه هاست که اگر پائین
 . و روایات دیگری که استفاده کردیم. کند به خاطر سعه وجودی آن عالممی همه اهل عالم را هالک

 : فرمایدمی و اما روایاتی که برای جان دادن مومن است که
لِ ِقُف ِمَن اْلُمْؤِمِن ِعْنَد َمْو یَ " ِان  َمَلَك اْلَمْوِت لَ : عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ِل یِتِه َمْوِقَف اْلَعْبِد الذ 

ی یَ ُقوُم َو َأْصَحاُبُه اَل یَ ِمَن اْلَمْوَلی فَ  ْسلِ یَ ْدُنوَن ِمْنُه َحت  ِة " )میزان الحکمة جیُ ِم َو یْبَدَأُه ِبالت  َرُه ِباْلَجن  باب الموت  9َبش 
اتش فقط از اولین برخورد مالق " البته ملک الموت )آن ملک الموتی که آن طایفه: فرمایدمی ( حضرت18816ح

 مشاهده این هیبت و عظمت در زمانی که، کندمی در جانش عذابی مثل تکه تکه شدن با هزار شمشیر حس
مثل این که بنده ذلیلی است در برابر موالی ، خواهد پیش مومن بیایدمی خواهد جان مومن را بگیرد( وقتیمی

ان معلوم است زیردست، خبردار بایستد، تند )وقتی فرمانده کلایسمی ایستد و اصحاب او هممی پس. خودش
 " . دهندمی کنند و مژده بهشت رامی شوند تا این که به آن مومن سالمنمی چه وضعی دارند( نزدیکش

 . چه قدر فرق است بین جان دادن مومن و کافر یا مشرک یا گنه کار
ا یحس بخروجها و ذلك قول الله سبحانه و تعالی یؤمن فما " أما الم: فرمایدمی حضرت امام صادق علیه السالم

ُة اْرِجعِ ی  أَ  ْفُس اْلُمْطَمِئن  ِك راِض  یُتَها الن  تِ  یَو اْدُخلِ  یِعبادِ  یفِ  یًة َفاْدُخلِ ی  ًة َمْرِض یَ ِإلی َرب  ك لمن کان ثم قال ذل یَجن 
کند که این نمی اصال حس، دهدمی ان( اما مومن که ج18817ا ْلخوانه وصوال لهم " )همان حیورعا مواس
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ةُ ی  ا أَ یآید و بعد از اشاره به آیه " می کی در، جان ْفُس اْلُمْطَمِئن  ، فرمایدمی سوره فجر( 30الی  27" )آیه .... ُتَها الن 
به خاطر این است که در این عالم ورع کرده ، کندنمی فرماید که این گونه مرگی که اصال احساسمی سپس

می یکبه آنان نزد ، واسات کرده با برادرانش و با آنان ارتباط خدمت گزارانه داشته و با هدف سود رساندنو م
 . شد

 یکون خروج نفسه کشرب أحدکم فیعتنا لنا حبا ی" إن أشد ش: عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال
انت غبط أحدکم علی فراشه کأقر ما کیموت کما ینتقع به القلوب و إن سائرهم لی یف الماء البارد الذیوم الصی

این حدیث از حضرت علی علیه السالم نقل شده است( " شیعیان ، البته در آن جا 18819نه بموته " )همان حیع
مثل این ، شودمی خارجها این طبقه وقتی جان از آن، یک عده که شدت حب و عشق و عالقه به ما دارند، ما

کند و طوری می طوری است که انسان را سیراب، خورید که آن آب خنکمی خنکی که شما در تابستان آب
چنین  ،آن عاشقان مخصوص ما اهل بیت، این آب خنک چه احساسی دارد، است که در آن تشنگی تابستان
کنید به حال می هم جان دادنشان به قدری شیرین است که شما آرزوها این، احساسی دارند و بقیه شیعیان ما

  ." البته ]این سهولت جان دادن[ نه در حد آن طبقه اول ]باشد[. دادیممی کاش ما هم آن طور جانای کهها آن
ِد ُکل  َمَلٍك َکْأس  ِمْن َماِء اْلَکْوَثِر یَ ُقوُم َعَلی َرْأِسِه َماَلِئَکة  بِ یَ َحاَلِة اْلَمْوِت  ی" َو ِإَذا َکاَن اْلَعْبُد فِ : فی حدیث معراج

ی َتْذَهَب َسْکَرُتُه َو َمَراَرُتُه َو یَ ْأس  ِمَن اْلَخْمِر َو کَ  ُروَنُه ِباْلِبَشاَرِة اْلُعْظَمی َو یُ ْسُقوَن ُروَحُه َحت  ُه ِطْبَت َو ُقوُلوَن لَ یَ َبش 
َك َتْقَدُم َعَلی اْلَعزِ  ( " هنگامی که بنده در 18820ح 239" )همان ص. ِب یِب اْلَقرِ یِم اْلَحبِ یِز اْلَحِک یَطاَب َمْثَواَك ِإن 

ها ایستند باالی سر او در حالی که در یک دست هر کدام از آنمی افتد )آن بنده مومن( مالئکهمی حال مرگ
ن از ای، زمانی که جان داد. از شراب طهور بهشتیای از آب کوثر است و در دست دیگرش کاسهای کاسه

آن چنان که آن سختی و تلخی جان دادن که در . کنندمی خورانند و او را سیرابمی شراب و آب کوثر به او
پاک باشی و پاک  !گویند خوشا به حالتمی دهند ومی بشارت بزرگیها از بین برود و برای آن، عذاب بود

 " . حبیب قریب، البته که تو وارد شدی بر عزیز حکیم. باشد محل استقرار تو
" حتی تذهب سکرته و مرارته " : فرمایدمی این است که، ستکه قابل دقت اای نکته، در این حدیث معراج

و به او آب کوثر و شراب بهشتی اند آن چنان مومنی که مالئکه به استقبالش آمده؛ مومن است، این فرد
شود برای می پس معلوم. از بین برودها سختی و تلخی عذاب جان کندن با آن آب: فرمایدمی اما. اندآورده

حاال برای آن کسی که چنین مومنی . شودمی برطرفها چنین عذابی و تلخیی دارد که با این آبچنین مومنی 
 . هامحرومیت از این شراب، چند برابر است و پشت سر آن، این عذاب، نباشد
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َك َتْقَدُم َعَلی اْلَعزِ : فرمایدمی و دوم این که سان عبارت یک ان، هارتِب " این عبایِب اْلَقرِ یِم اْلَحبِ یِز اْلَحِک ی" ِإن 
ته شده بلکه حتی ترتیب کلمات هم با منظور و هدف گف، عادی نیست که بگوئیم کلمات و مطالبی را گفته

وارد ، خواهد از قفس این عالم تنگمی معلوم است که انسان وقتی. تو وارد شدی بر عزیز: فرمایدمی. است
می وقتی یک تکه یخی. شودمی ت رب وارد آن عالممعلوم است با اسم عزیز حضر ، آن عالم با عظمت شود

تا این اسم عزیز را . برسد.... شود تا بعد به لطافت رطوبت ومی اول با حرارت آنش روبرو، خواهد آب شود
یم حضرت رب را به اسم حک، وقتی آن مرحله را طی کند. را باید طی کندای معلوم است که مرحله، طی  کند
گاهی و حکمت است و وقتی به مرحله باالتر برسد، ن اسمکه آ، کندمی مالقات د عشق به خو ، تماما علم و آ
یعنی همان عاملی که او را سرگردان کرده بود . رسد به اسم قریبمی رسد و از آن هم فراتر برود تامی و حب

ال ح، قت بودکه همان دوری از آن حقی، مختلف خلقت گرفتار آن بودهای و تمام عذاب هائی که در دوران
 . رسدمی به آخرای به آن حقیقت رسید و آن گاه هر عذاب در هر مرحله

ُر : فرمایدمی کند کهمی در روایت دیگر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت " َاّوُل ما ُیَبشُّ
ُة َنعیم ُر ، ِبِه المُوِمُن رُوح  َو َریحان  َو َجنُّ ُل ما ُیَبش  ةِ : ِبِه المُوِمُن َان ُیقاُل َلهُ  َو َاو  َقِدمَت  !َابِشر َولیُّ اللِه ِبِرضاُه َو الَجن 

َعَک ، َخیَر َمقَدٍم   239" )همان ص. َو َقِبَل َمن َشِهَد َلَک ، َو اسَتجاَب ِلَمِن اسَتغَفَر َلَک ، َقد َغَفَراللُه ِلَمن َشی 
راحتی و بهشت و نعمت ، شودمی بشارت داده( " اول چیزی که برای مومن در حال جان دادن 18821ح

. ولی خدا به رضای او و بهشتای مژده باد: شود این است کهمی و اول چیزی که به او گفته. همیشگی است
(  .)این پیدا است که همان آرزوی هر مومن است که این خطاب به او برسد که حضرت رب از تو راضی شد

رد آن را قبول و هرکه به تو استغفار ک، کسی را که تو را تشییع جنازه کرد البته که خدا بخشید هر، خوش آمدی
 " . را قبول     کردها همه آن، و هر کس به ایمان تو شهادت داده بود. کرد

" الموت کفارة لکل : فرمایدمی در نهایت در روایت دیگری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
" مرگ . اسالم به معنای عامش مطرح است؛ ( این جا دیگر لفظ مومن نیست18829ح 240مسلم " )همان ص
های " نکته قابل دقت در این احادیث این است که در روایت. کفاره از گناهان او است، هابرای همه مسلمان

یم فرماید مومن وقتیمی یک جا: متفاوت بودها مختلفی بیان شد که صورت ظاهر آنهای عبارت، مختلف
فرماید روح مومن طوری از می در جای دیگر؛ ایستدمی عزرائیل در برابر او مثل بنده ذلیلی، خواهد جان بدهد

ها یا در حدیث دیگر است که مالئکه. آن قدر راحت است؛ شود که گوئی موئی از خمیر جدا شدمی بدن جدا
جان دادن از او برود های و تلخیها ینوشانند تا سختمی به او آب کوثر و شراب، بعد از جان کندن مومن
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درجه ایمان است ، متفاوت نیست بلکه این، دهد که احادیثمی نشان، به ظاهر متفاوتهای این عبارت.... و
دلیل و نشانه . شودمی از ایمان است مشمول عبارتی از احادیثای هر کس در هر درجه. شودمی که متفاوت

آن چنان ، اشد عاشقان ما اهل بیت: دو عبارت را فرمود که، حدیث این مطلب هم همان است که در یک
ترین هست تا این که به پائینبندی پس معلوم است که این درجه. این چنین، دهند و دیگر شیعیانمی جان

روایات فراوانی بود و از باب نمونه استفاده ، که در این موضوع. رسد که فرمود کفاره گناهان استمی درجه
 . یمکرد 

یم در روایتی. عدم توجه به آرزوی مرگ است، مطلب دیگری که در خود توضیح حدیث فرموده است
ِه صلی الله علیه و آله و سلم َعَلی َرُجٍل : الفضل       قالتام " عن: فرماید ُعوُدُه َو ُهَو َشاٍك یَ َدَخَل َرُسوُل الل 

ِه صل ی اْلَمْوَت َفَقاَل َرُسوُل الل  َك ِإْن َتُك ُمْحِسنًا َتْزَدْد ِإْحَسانًا َو ِإْن َفَتَمن  ی الله علیه و آله و سلم اَل َتَتَمن  اْلَمْوَت َفِإن 
ُوا اْلَمْوَت " )سراالسراء جیَتُك ُمِس  ُر ُتْسَتْعَتُب َفاَل َتَتَمن   (  1493روایت  326ص 2ئًا َفُتَؤخ 

کرد می شکایت، ن مرد از شدت ناراحتی مریضی"حضرت برای عیادت مرد مریضی داخل شد در حالی که آ
احسانت را زیاد ، پس اگر تو اهل احسان هستی. آرزوی مرگ نکن: حضرت فرمود، کردمی و آرزوی مرگ

 ". پس آرزوی مرگ نکن؛ خدا برایت تاخیر بیندازد و تو جبران کن، کن و اگر اهل گناه هستی
ی َأَحُدُکُم اْلَمْوَت ِلُضرٍّ َنَزَل ِبِه َو لْ یَ  " اَل : عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ُهم  َأْح یَ َتَمن  َما َکاَنِت  ینِ یِ ُقِل الل 

نِ  یرًا لِ یْ اُة َخ یَ اْلَح  ( " هیچ کدام از 2617ح 449ص 2وسایل ج 1494" )همان ح. یرًا لِ یْ ِإَذا َکاَنِت اْلَوَفاُة َخ  یَو َتَوف 
ری به شما وارد شد و این طور بگوید از شما که خدایا به من حیات آن گاه که ضر ، شما آرزوی مرگ نکنید

 " . بده اگر این حیات به خیر من است و وفاتم را برسان اگر خیر من در آن است
ْرنِ : فرمایدمی در روایت دیگری از امام سجاد علیه السالم که فرازی از دعا است ِبْذَلًة  یَما کاَن ُعُمرِ  ی" َو َعم 

" . ی  َم َغَضُبَك َعلَ ْسَتْحکِ یَ َأْو ، ی  ْسِبَق َمْقُتَك ِإلَ یَ َك َقْبَل َأْن یْ ِإلَ  یَطاِن َفاْقِبْضنِ یْ َمْرَتعًا ِللش   یَفِإَذا َکاَن ُعُمرِ ، ِتَك َطاَع  یفِ 
دهد که خدایا به من عمر بده تا زمانی که عمر من بذل شود می )صحیفه سجادیه دعای بیستم( روش دعا را یاد

روحم  ،قبل از این که غضب تو بر من وارد شود، پس اگر عمر من چراگاه شیطان شد. ت و خدمت تودر اطاع
 ". را به سوی خودت بازگیر

فرماید مومن عاشق مرگ می شود که این کهمی آن معنای افراطی و تفریطی روشن، پس با نگاه به این احادیث
منظور ، کردیدمی اگر شما مومن واقعی بودید آرزوی مرگفرماید می است یا خداوند در قرآن نسبت به یهودیان

طبیعی است  ،کسی که دستش از اهل بیت بریده شده، بله. این است که انسان باید آرزوی مرگ داشته باشد
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دهند و منظور می در حالی که این روایات است که آیات را توضیح. کندمی اشتباهیهای که چنین برداشت
 . کنندمی را مشخص

آرزوی مرگ . کندمی نه این که مرگ آرزو؛ خواهدمی مومن از خدا عافیت و سالمتی و طول عمر با برکت
و جائی دیگر هم که هست که نهی کردند که آرزوی مرگ . چراگاه و مرتع شیطان باشد، وقتی است که عمر

 آرزو که در مرگ بهای آن معن. معنای بسیار باالئی است، نه از این جهت که مالقات خدا است آن، نکنید
 . تمعنای دیگری اس،[]آن هم رفع بشود، حتی در عالم بشری ]ماندن[ که باالخره مانع است،لقاءالله برسد

، دا خواهیم کردنجات پیها پس اگر برای ما ضرری یا مشکل سختی برسد که اشتباها خیال کنیم با مردن از این
از ، کند با مردنمی و این اشتباه انسان است که خیال. نهی فرمود]حضرت[ از آن ، پس آرزوی مرگ کنیم

شود و تازه می اصلی شروعهای عذاب، داند که بعد از مردننمی چون. نجات پیدا خواهد کردها این عذاب
 . استتر آسانها مرگ از آن، بعد از آن که بعد از مرگ استهای عذاب، وقتی مرگ تمام شد
" لم یلق ابن آدم شیئا قط منذ خلقه الله اشد علیه من الموت ثم : الله علیه و آله و سلم قالعن رسول الله صلی 

که  از آن وقتی، فرمود ابن آدم.... ، کافر و یا فاسق و، " نفرمود که برای مومن. ان الموت الهون مما      بعده
های تمام سختی. ی او نرسیده استشدتی شدیدتر از مرگ برا، تا آخرین لحظه این دوران، خدا او را آفرید

اما بعد از . در درون عالم ماده بودهها زندگی او به یک طرف ]و سختی مرگ به یک طرف[ چون همه این
ترین سانآ، سپس این مرگ، که مرگ بودها عذابترین تازه سخت. دیگر از ماده نیست، دیگر جنس بدن، آن

 . ن شروع خواهد شدعذابی است نسبت به عذاب هائی که بعد از آ
 ،اگر ما از اهل بیت علیهم السالم استفاده نکنیم. داند و عدم شناخت دارد نسبت به عالم خلقتنمی این انسان

فرماید این می تازه. تواند مطالبی به این روشنی و اطمینان بیان کند و بفهماندنمی عالمهای احدی از نابغه
 . عذاب نسبت به ما بعد از آن استترین آسان، است عذاب از لحظه خلقتترین عذابی که سخت

ما آرزوی مرگ کنیم و به ما توجه داد که به جای این ، پس ما را نهی فرمود از این که وقتی مصیبتی وارد شد
شود و شیطان آن را برای ما می آن عذاب هائی که گفته. بیدار باشیم و ذلت خود را بیشتر حس کنیم، آرزو

پس یک وقت به ما اجازه آرزوی مرگ را . شودمی ببینیم که  ، دهدمی دور و بلکه افسانه نشاننستعیذ بالله 
 . آن وقت است که احساس کنیم این عمر مرتع شیطان شده است، و آناند داده

درک معارفی را که بعد از مرگ ، ما را مستعد برای مرگ قرار دهد و از فضل و کرم خودش شاءاللهانخداوند 
 . صلوات ختم کنید، قبل از مرگ با نور یقین به ما بفهماند، ور جبری مشاهده خواهیم کردبه ط
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 و چهارم یجلسه س

 میبسم الله الرحمن الرح
بسیار مهم سیر و سلوک است و نقش و تاثیر نورانی های از آن جا که بحث یاد مرگ یکی از دستورالعمل

کند و بزرگان بر آن تاکید می سیر و سلوک را آسانهای خاصی بر سالک دارد و بسیاری از مشکالت و سختی
یم در باره ذکر موت از دیدگاه روایات ]عرض، لذا تتمه بحث جلسه گذشته در مورد موت، خاصی دارند

 : شود[
ْهِد فِ : عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال نْ  ی" َأْفَضُل الزُّ فکر َفَمْن اْلِعَباَدِة الت ا ِذْکُر اْلَمْوِت َو َأْفَضُل یَ الدُّ

ِة " )میزان الحکمة جیَ َأْثَقَلُه ِذْکُر اْلَمْوِت َوَجَد َقْبَرُه َرْوَضًة ِمْن رِ  ( با 18841باب ذکرالموت ح 9اِض اْلَجن 
او را ، د مرگپس هر کس یا. تفکر است، عبادت ترین یاد مرگ است و با فضیلت، زهد در دنیاترین فضیلت
 . یابدمی بهشتهای را باغی از باغ قبرش، فراگیرد

ْهِد فِ : عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نْ  ی" َأْفَضُل الزُّ ا ِذْکُر اْلَمْوِت َو َأْفَضُل اْلِعَباَدِة ِذْکُر اْلَمْوِت َو یَ الدُّ
ِر ِذْکُر اْلَمْوِت َفَمْن َأْثَقَلُه ِذْکُر اْلَمْوِت َوَجَد قَ  َفکُّ ِة " )همان حیَ ْبَرُه َرْوَضًة ِمْن رِ َأْفَضُل الت  ( با 18842اِض اْلَجن 

، تفکرترین ذکر موت است و با فضیلت، عبادت  ترین ذکر موت است و با فضیلت، زهد در دنیاترین فضیلت
 . یابدمی بهشتهای قبرش را باغی از باغ، او را فرا گیرد، پس هر کس ذکر موت. ذکر موت است

 " )همان نفعكیب یمنعك و ال حبیب یأهلك و ال طب یدین یاذکر مصرعك ب" : یه السالماالمام الهادی عل
 !)نعشت آن جا ذلیالنه افتاده و بدجور هم ذلیالنه. ایبه یاد بیار محلی را که آن جا افتاده !( توجه کن18843ح

 از؛ بیایند و او را ببینندگذارند دیگران نمی نزدیکان، خواهد جان بدهدمی گاهی اخیرًا ُمد شده که کسی که
ده از ال اقل یک بار هم ش؛ اما خیلی عبرت انگیز است. بس ذلیالنه است و گاهی حتی مشمئز کننده است

 .اصال خودمان دنبالش باشیم که ببینیم، در جائی یا بیمارستانی، دهدمی نزدیک بتوانیم آن کسی را که جان
با یک دید عمیقی ]ذلت انسان را در[ آن ، یس و صافاتای هعالوه بر ثواب عیادت مریض و خواندن سوره

مین پیش روی اهل و عیالت در حالی که هیچ پزشکی، ( به یاد بیار آن محل افتادنت را. جا مشاهده کنیم
ق و هیچ دوستی و عاشقی که عاش، پدرش یا فرزندش باشد، تواند مانع رفتن او باشد حتی اگر آن پزشک

 . کالم نورانی معصوم علیه السالم است. رایت نداردبای هیچ فائده، توست
" اذکروا هادم اللذات و منغص الشهوات و داعی الشتات اذکروا مفرق الجماعات و : االمام علی علیه السالم

( به یاد بیاورید آن هادم و ریشه 18844مباعد االمنیات و مدنی االمسنیات و الموذن بالبین و الشتات " )همان ح
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کند و فریاد و دعوت می برد( شهوات را تبدیل به تلخیمی کند نه فقط از بینمی لذتها را )ریشه کن کن کننده
 اندازد و دیگر قابل دسترسیمی یاد کنید جدا کننده جماعات را که آرزوها را دور. استها کننده پراکندگی

 ". کندنمی
ر لذت اگ. یک راه میان بری است. خودش دستورالعملی است در زندگی هر کس به تناسب، هرکدامها این

کنند مخصوصا جوانان که ما چه کار کنیم می یا افرادی به شما مراجعه، هائی ما را از یاد خدا غافل کرده
یا اگر فرد گرفتار دلخوشی . یاد جدی از مرگ، فرمایدمی درمان و دستورالعمل را، شهوات را خاموش کنیم

یا اگر . زندمی آن جمع را کنار  آوری یاد مرگ است که خطر غفلت، ستبرای انجمن و گروه خودش شده ا
 . همان طور، شخص گرفتار آرزوها است

 کنم امامی سعی هم. توانم نماز بخوانمنمی شوم یا با حالنمی گوید من موفق به نماز صبحمی گاهی کسی
بسا در ای واهیم دید در باطن ضمیر ما وخ، اگر عمیق باشیم. یا پس چرا ما افسرده و کسل هستیم. توانمنمی

 آرزوئی به ما پیچیده شده و تمام لذت و شادی و غم زندگی مرا او تعیین، در سّر ضمیر ما، باطن باطن ضمیر ما
دانم که چنین آرزوی ریشه داری با زندگی نمی امورات من با آن آرزو گره خورده و؛ و من توجه ندارم. کندمی

 بینیم که من در ظاهر درس   می. گذارد[ البته اگر بقیه عوامل نباشدمی ر حاالت من تاثیرمن گره خورده ]و ب
یا من در تجارت برای . خوانم اما آرزوی دیگری در سّر ضمیر استنمی گویم من برای نمرهمی خوانم ومی

. دهدمی و مرا فریبگره خورده ، یک آرزوئی در ضمیر من با این تجارت. کنممیدارم به مردم خدمت ، خدا
، مهم نیست، کنممی خواهم رئیس تشکیالت باشم و حتی آن جا را جارونمی گویم منمی، یا در محل کارم

دهد ]که کار برای می یک آرزو گره خورده و مرا فریب، اما در باطن. مهم خدمت به اسالم و نظام است
مرا کسل کرده ، کنم که شدت کارمی خیال. هستمافسرده ، آیممی اسالم و نظام است[ فلذا وقتی از اداره

جه تو . کنم سنگینی درس است که مرا کسل و افسرده کرده استمی آیم خیالمی یا وقتی از دانشگاه. است
چه مثبت و چه ؛ شودمی ندارم که آرزوئی در درون من ریشه دوانده و با کار من گره خورده و آن تحریک

می د مرگرا حضرت در یاها کلید این. ممکن نیست من پیشرفت کنم، نشود که تا این موانع برطرف. منفی
 . فرماید

( هر کس اهل ذکر 18846" )همان ح. " من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر: عن االمام علی علیه السالم
ال فالن دنب. از زندگی دنیا به آن مقدار آسان و امکان متعارف زندگی برایش کامال رضایت دارد، موت باشد

 . کلیدش در یاد مرگ است؛ روان شناس و روان پزشک بودن الزم نیست
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( چه طور انسان یاد 18847" )همان ح. " کیف تنسی الموت و آثاره تذکرک: عن امیرالمومنین علیه السالم
آثار این . دهدمی آثارش را ظهور، در حالی که خود مرگ؟ مگر ممکن است؛ کندمی مرگ را فراموش

چه قدر ]باید کسی[ پوست کلفت و سنگین خواب و . دهدمی گ[طوری است که دائما به انسان توجه]مر 
باز هم بگوئیم من فراموش ، زندمی گوناگون فریادهای و شکلها بیچاره باشد که مرگی که آثار آن به عبارت

با  در حالی که اوچگونه مرگ را فراموش کنیم . خیلی جای تعجب است، این سوال. کردم و غفلت کردم
 ؟! دهدمی آثارش به تو تذکر    

َهَواِت فِ یِم یُ ِذْکُر اْلَمْوِت " : قال الصادق علیه السالم ْفِس َو  یُت الش  ْفَس ِبَمَواِعِد ا یَقو  یُ ْقَطُع َمَناِبَت اْلَغْفَلِة َو یَ الن  لن 
ِه َو  ْبَع َو یُ الل  ، ذکر موت: فرمایدمی ( امام صادق علیه السالم18848)همان ح ". ْکِسُر َأْعاَلَم اْلَهَوییَ ِرقُّ الط 

رویش و های همین طور محل. راه عالج از هر شهوتی است. کشدمی شهوات را در درون نفس اماره انسان
غفلت که خطرش آن قدر آشکار است که احتیاج به توضیح . یقلع، منابت الغفلة؛ بردمی را ازبینها ریشه غفلت

نه غفلت از خدا و نعمت و وظیفه و ، غفلتها نه ده، برد[ و نه دو غفلتمی نه یک غفلت ]را از بینو . ندارد
یاد . کندمی کند و قلع و قمعمی را از ریشهها آن، یاد مرگ. رویش غفلتهای ]بلکه[ محل، دیگرهای غفلت
" : بعد چه برکاتی دارد. بردمی ین]بلکه[ عوامل غفلت را کاًل از ب، نه خود غفلت. یقلع منابت الغفلة، مرگ

آن گاه ]است . الهی تقویت شودهای کند با وعدهمی قابلیت پیدا   ، یقوی القلب بمواعدالله " آن گاه این قلب
" و یکسر اعالم الهوی . شودمی رقیق، و طبع. که[ غل و زنجیرها را به زمین انداخت و قدرت پرواز پیدا کرد

 . دهدمی کند و کوچکی دنیا را به ما نشانمی و آتش حرص را خاموش. شکندمی اهوا و هوس ر های " پرچم
را ها معلوم است کالس بزرگی است که همه این. به ترتیب استهایش اگر دقت بفرمائید عبارت، این حدیث

 ،اگر این مرحله را طی کردیم، ذکر موت که اثرش شهوت را در نفس ما کشت: در یک جا جمع کرده است
ت غفل. شهوات بود، گذاشت غفلت را کنار بزنیمنمی پس آن چه. قابلیت پیدا خواهیم کرد غفلت را کنار بزنیم

 موفق، کنممی گویند من هر چه تالشمی بعضی از دوستان. انسان استعدادش باز شد برای کماالت، اگر برود
دو  ،یک هفته؟ در این حالت هستیم چه قدر، خوب. افتد که باید مراقبه کنممی شوم و تازه شب یادمنمی
 . گذاردنمی اما اگر عادت شود ]باید متوجه شویم که[ غفلت،.... ؟ هفته

شود که آرزوی هر می آن گاه لطافت روحی حاصل. شودمی طبع او رقیق، وقتی این قلب به قدرت رسید
ی از آثار یک. وان استآثارش فرا، لطافت روحی. قساوت قلب ]یکی از مشکالت اصلی است[. سالکی است

آید و اثراتش می گذشته عرض شده که گریه چگونه به وجودهای آن گریه و اشک است که مفصال در سال
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که از جانب شیطان است که ای گریه: شودمی به طور خالصه عرض شد که گریه به دو نوع تقسیم. چیست
 که از جانب رحمان است که انسان را در خود ایو گریه. است... از آثار آن ایجاد عجب و خود برتربینی و

 . بزرگان در مورد گریه استبندی این تقسیم. شکندمی
ه از آتش حرص هم ک. پس یاد مرگ یک نیروی کمکی قویی است که برای پشتیبانی سالک آمده است

ا یاد مرگ حتی ام، مال او باشداش خواهد همهمی خطرات بزرگ و بلکه بزرگترین خطر نفسانی است که انسان
ناچیز بودن خود را خواهد ، با همه وجود، تحقق پیدا   کندها اگر همه این. کندمی چنین آتش را خاموش

 . دهدمی آثارش را بروز، آن جا است که سیر و سلوک. فهمید
َهَداِء أَ یُ َهْل  !" عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیل یا رسول الله ُکُر ْذ یَ َحد  َقاَل َنَعْم َمْن ْحَشُر َمَع الشُّ

ًة یَلِة ِعْشرِ یْ ْوِم َو الل  یَ َن الْ یْ اْلَمْوَت بَ  شود کسی با شهداء می ( از حضرت سوال شد که آیا18849" )همان حَن َمر 
 . کسی که در شبانه روز بیست بار موت را یاد کند، حضرت فرمود بلی؟ محشور شود

مر بمجلس قد استعاله الضحك فقال شوبوا مجلسکم بذکر آله و سلم انه " عن رسول الله صلی الله علیه و 
زمانی از مجلسی گذشت که ، ( حضرت18850" )همان حمکدر اللذات قالوا و ما مکدر اللذات قال الموت 

حضرت فرمود جلسه خود . غفلت آمیزی بوده است هایپیدا است خنده. آن جا بلند شده بود، صدای خنده
یاد  :حضرت فرمود؟ چیستها عرض کردند مکدر کننده لذت. قاطی کنیدها ر کننده لذترا به ذکر مکد

 . مرگ
اِت قِ : " عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ذ  ْکِثُروا ِمْن ِذْکِر َهاِدِم الل  اِت یَ َل یَأ ذ  ِه َفَما َهاِدُم الل   ا َرُسوَل الل 

کْ  ُهْم َلُه اْسِتْعَدادًا یاْلُمْؤِمنِ َس یَ َقاَل اْلَمْوُت َفِإن  َأ ْکَثُرُهْم ِذْکرًا ِلْلَمْوِت َو َأَشدُّ ( حضرت فرمودند 18852" )همان حَن َأ
بعد فرمود  .حضرت فرمود موت؟ چیستها عرض شد از بین برنده لذت. باشیدها زیاد به یاد از بین برنده لذت

منین کسی است که موت را زیاد به یاد دارد و شدیدتر موترین و با فهمترین تیزهوشترین  پس همانا زیرک
 . آماده مرگ است

اکثروا ذکر الموت فانه یمحص الذنوب و یزهد فی الدنیا فان : " عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال
د یاد ( ذکر مرگ را زیا18853ذکرتموه عند الغنی هدمه و ان ذکرتموه عند الفقر ارضاکم بعیشکم " )همان ح

فرمایند آن است که از هر عیب و نقصی پاک شود یا زر و جواهری که می پس البته که آن )" محص ". کنید
از بین برود( پس البته که یاد مرگ ها کنند که همه ناخالصیمی آن را در آتش طوری ذوب، مخلوط است

پس اگر آن را در هنگامی که . داین طور پاک و خالص شود و در دنیا زاهدش کن، شود از گناهانمی باعث
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، امکانات جسمی و مالی و جاه و جالل ظاهری و اوالدی(: )غنا از هر جهت، کنید ذکر کنیدمی احساس غنا
بینی که از دست رفتنی است و می بینی ونمی شکند و آن گاه زیادی آن رامی را از توها یاد جدی مرگ آن

 . گیردمی سختی آن فقر را از تو، ورد[ و در فقر هستیآمی هنگامی که ناچیزی و ناداری ]فشار
هر چه هست در درون ما . نه عذاب از فقر و نه لذت از غنا؛ هیچ چیزی نیست، دهد که در بیرونمی این نشان

و . تقرار نخواهد گرفها آن گاه تحت تاثیر آن، کانالی به عالم باال باز شود، اگر از چاله این عالم ماده. است
 . " خواهد شدها از آن " کوچکتر و بزرگتر و قوی. زندگی تو را تعیین نخواهند کردا هآن

لبه فما من عبد اکثر ذکره اال احیی الله ق، اکثروا ذکر الموت: " عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال
. گ را زیاد یاد کنیدمر . آرزویمان است. خیلی عبارت جالبی است. (18854و هون علیه الموت " )همان ح

کند و موت را برای او می نیست که مرگ را زیاد یاد کند مگر این که خدا قلب او را زندهای پس هیچ بنده
 . کندمی آسان

ْکِثُروا ِذْکَر اْلَمْوِت ِعْنَد َما ُتَناِزُعُکْم ِإلَ : " االمام علی علیه السالم قال َهَواِت یْ َو َأ َمْوِت َو َکَفی ِبالْ  ِه َأْنُفُسُکْم ِمَن الش 
ِه ص َکثِ  اِت یَ َأْصَحاَبُه ِبِذْکِر اْلَمْوِت فَ  یوِص یُ رًا َما یَواِعظًا َو َکاَن َرُسوُل الل  ذ  ُه َهاِدُم الل  ْکِثُروا ِذْکَر اْلَمْوِت َفِإن  ُقوُل َأ

َهَواِت یْ َنُکْم َو بَ یْ َحاِئل  بَ  مرگ را زیاد یاد کنید هنگامی : فرمود( موال علی علیه السالم 18859" )همان ح َن الش 
گیرد و می که گاهی انسان در لب پرتگاه قرارای آن لحظه. کشاندمی که نفستان شما را به سوی شهوات

ر با اگ. دستورالعمل موال علیه السالم است، این، خواهد اختیار را از انسان بگیردمی کند ]نفس[می احساس
می و کفایت. یاد مرگ؟ آن چیست. خواهد بودبخش در تمام زندگی ما نجات، توجه و باور آن را اجرا کنیم

کند که می و دنبال آن از پیامبر خدا یاد. آن قدر قدرتش قوی است؛ کند یاد مرگ از جهت واعظ بودن
، پس البته آن. فرمود زیاد ذکر موت کنیدمی پس. فرمودمی زیاد به اصحابش ذکر موت را سفارش، حضرت

یم بین تو و شهوتای دیواره، تا آن جدی باشد. است و حائل شما و شهوات استها کننده لذت ریشه کن
 . بردمی شود که این رابطه را

خیلی ادامه دارد و بحثی طوالنی است که ان شاءالله خود عزیزان از این کتاب ]میزان الحکمة[ مطالعه ، این
 . قرار دهد ان شاءالله خدا ما را مستعد برای موت. فرمایند

در یک ها به استثنای اولیای خدا که آن. پس جلسه قبل گفتیم که فرمودند تمنای موت را ما نداشته باشیم
فرمایند[ اگر می ]که روایات. کنند و آن چنان عاشق خدا هستند که دنیا زندان استمی فضای دیگر زندگی

معنا برای بزرگان و مشاهدان حضرت احدیت است  این. ماندندنمی هم در این بدنای لحظهها آن، نبود اجل
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نباید چنین ، ایماما در مرحله ما که هنوز به آن مشاهدات نرسیده. کنندمی که صفات و اسماء الهی را مشاهده
تمنائی داشته باشیم و مطابق مطالب جلسه قبل باید در این عالم از خدا عافیت بخواهیم تا بتوانیم از بندگی خدا 

ع از بندگی خدا و عمرمان مرتایم فقط زمانی به ما اجازه تمنای موت داده شده است که عاجز شده. یمبهره ببر 
و نکته دیگر این که یکی از . خواهیم که جان ما را بگیردمی که در این صورت از خدا. شیطان شده است

های ت و سختیجائی است که مشکال، جاهائی که اصال مذمت شده که انسان تمنای موت داشته باشد
ت شده بسیار مذم، این امر. طوری فشار بیاورد که انسان صبرش را از دست بدهد و آرزوی مرگ کند، زندگی

 . است
رخالف تزکیه نفس ب، که تاکید بزرگان هم همین است که در سیر و سلوکایم در این راستا هم عرض کرده

 ]بزرگان. کنند آن هم از همان ابتدامی جسم وارداهل ریاضت غیر شرعی است که فشار نامعقول به های روش
حتی روایات فراوانی در این باره از معصومین . بدهد سالک به صحت جسم و روان اهمیت فرمایند[ کهمی

دستورات  واند حتی تا آن حد که خود معصومین علیهم السالم طبابت کرده. علیهم السالم به ما رسیده است
طب الصادق و طب النبی و طب الرضا علیهم السالم از این دست روایات های کتاب. اندطبی در این زمینه داده

ها صحبت از طبایع و مزاجها جنبه تخصصی دارند و در آنها اما چون این روایت. اندکردهآوری را     جمع
ع ابق با طبو تشخیص این که هر کس با طبع خودش بتواند غذای مط.... و غذاها وها شده و خواص میوه

همه این نیست که مشکالت ، در حالی که در مراحل مقدماتی سیر و سلوک، خودش را بشناسد سخت است
مثال سالک نحوه غذای . گیردمی بلکه از همان مشکالت جسمی بیشتر نشات، سالک از مسائل روحی است

در گوارش او ، ورد و آن دو غذاخمی یا این که دو غذای ناسازگار را باهم. داندنمی مناسب با طبع خود را
شود یا حتی به می کند و این مشکالت باعث کسالت یا سردرد یا شکم درد یا استخوان دردمی مشکل ایجاد
 :بودای خیلی کار ساده، داند راه جلوگیری از این مشکالتنمی در حالی که. شودمی منجر.... فشار خون و

آخر چرا این ، امگوید من حتما سرطانی شدهمی نشیند ومی بعد هم. دخور می نباید فالن غذا را با فالن غذا
در حالی . کند و آن گاه دیگر همه سیر و سلوک رفت کنارمی پرواز، و خیال، کندمی معده من همیشه درد
 و فالن غذا با: دانمنمی یا نوع غذاهای سازگار با طبع خودم را. حل شده بودها همه این، که با یک تشخیص

دانستم همان غذا را با می در حالی که اگر. و مشکالت ایجاد کرده استام طبع من سازگار نبود آن را خورده
 شد و از آن استفادهمی کرد و همان غذا حتی جذبنمی هیچ مشکلی برایم ایجاد، خوردممی فالن غذای دیگر

 . شد و مفید هم بودمی
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صص از یک دکتر متخ، مطالب اصلی را آشنا شوند، زیزانچون این یک چیز تخصصی است برای این که ع
ضیح که این مطالب را تو ایم جناب آقای دکتر گوارا دعوت کرده، بزرگوار که فرزند شهید هستند و متعهد

ام را در طب اسالمی و سنتی انجای ایشان هم پزشک هستند و هم تحقیقات عریض و طویل و گسترده. دهند
این دستورات را انوشیروان و ؛ فرمایند نگوئید سنتیمی ایشان خودشان، شود گفتنمی سنتی که. اندداده

در هر حال از ایشان دعوت کردیم تا از مطالب . دستورات معصومین علیهم السالم است، اندکوروش که نداده
ستفاده الزم ا شویم و از بقیه دستورات سلوکی بتوانیممند صحبت کنند تا از صحت مزاج بهره.... کلی طبایع و

 . را ببریم
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