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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  08 – 1ف  77مبحث رضا ) صفحه ی 

 شد، پسر جوانی همیشه در خیال خود شب عروسی کردنش را قدیم پلو کم خورده می

گفت آن شب پلوی مفصّلی خواهم خورد. شب عروسی، پدرش کرد و با خود میترسیم می

خبر از آنکه ها را بر سر سفره دعوت کرد و به پسرش گفت: تو سر سفره نرو. پسر بیمهمان

اند تا با عروس خانم بخورد، از اینکه پدرش مانع قرار دادهغذای مفصّلی برای او در حجله 

شدّت دلخور شد. آخر شب که ها غذا بخورد و شکمی از عزا در بیاورد، بهشده همراه میهمان

ها رفتند، پدرش به او گفت: خوب حاال برو به حجله. پسر که خُلقش از دست پدرش مهمان

باباش، هر که پلو را خورده برود به حجله. نکند  تنگ بود،  با دلخوری گفت: ارواحبه شدّت 

شود و ما ما هم خلقمان از دست خدا و موالیانمان تنگ باشد و وقتی راه وصال و لقاء باز می

ی کنیم و بر سرسجّادهخوانند، مثل آن داماد باشیم. وقتی که با خدا خلوت میرا فرا می

رویم، نکند خلقمان گاه مؤمنین میه حجلهآید و بنشینیم و یا وقتی که موت میعبادت می

 از خدا تنگ باشد.

تشریفاتی و خوردند. پلو غذای خوردند، غذاهای مفیدتر زیاد میقدیم مثل حاال نبود، پلو کم می

شد. برای همین برای این جوان ها پخته میتجمّالتی بود، شب عید به شب عید گاهی اوقات در خانه

شاءاهلل کشید که انند و شکمی سیر بخورد حسرت و آرزو بود. نقشه میخوردن مفصّل که بنشیپلو 

خورم. شب عروسی، پدرش آورم و پلوی مفصّلی میحسابی شکمی از عزا در می امشب عروسی
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خبر از آنکه غذای ها را بر سر سفره دعوت کرد و به پسرش گفت: تو سر سفره نرو، پسر بیمیهمان

اند تا با عروس خانم بخورد، از اینکه پدرش مانع شد همراه قرار داده مفصّلی را برای او در حجله

ها غذا بخورد و شکمی از عزا در بیاورد، به شدّت دلخور شد. ده پانزده سال بود که چنین شبی میهمان

خواهد داخل بروی. او اش ناکام ماند. پدرش دستش را گرفت و گفت: نمیرا نقشه کشیده بود و نقشه

اند برای اینکه عروس و داماد با و لذیذترین غذا را آماده کرده ین غذا را پختهت که بهترخبر نداش

همدیگر بنشینند و غذا بخورند، او که خبر نداشت لذا به شدّت از دست پدرش دلخور شد؛ مثل برج 

، ها رفتند، پدرش به او گفت: حاال برو به حجلهاخم کرد. آخر شب که میهمان طزهرمار کنار حیا

عروس خانم منتظرت است. پسر که خُلقش به شدّت از دست پدرش تنگ بود با دلخوری گفت: ارواح 

تنگ باشد  نکند ما هم خلقمان از دست خدا و موالیانمان .باباش، هر کس پلو را خورده برود به حجله

که با خدا خلوت  تیخوانند، مثل آن داماد باشیم. وقمی شود و ما را فرالقاء باز می و وقتی راه وصال و

گاه مؤمنین آید و به حجلهو یا وقتی که موت می نشینیمی عبادت میکنیم و بر سرسجّادهمی

 رویم، نکند خلقمان از خدا تنگ باشد. می

؛ اش دلخور است، از دست خدا دلخور استت زندگی دنیویاز وضعیّایم وقتی کسی هبارها گفت چون

بَِيِدَك ال بَِيِد َغْيِرَك »فرمود: است. به وجود نیاورده عال متغیر خدایمان را احدی وضعیّت زندگی چون

ای نبوده در نتیجه وقتی از وضعیّت غیر خدا احدی در زندگی ما کاره  1«َو نَ ْفِعی َو ُضرِّی  زِياَدِتی َو نَ ْقِصی

دست خدا دلخوریم. یعنی از  ؛ایمیعنی از کارهایی که خدا کرده، دلخور بوده ؛ایمزندگی دلخور بوده

نْيا َحزِينًا   َعَلى  َاْصَبحَ   َمنْ »فرمود:  کسی که از وضعیّت زندگی  2«ساِخطاً ]رَبِِّه[   اللِ   َعَلى  َاْصَبحَ ]فَ َقد[ الدُّ

الواقع از دست خدا غضبناک است. این همه طالب سیر و سلوکید برای اینکه دنیویش محزون است، فی

ها انتظار شب وصل را نکند خدای نکرده مثل این داماد باشیم که سالبه لقاء و دیدار برسید، 
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امّا شب وصل به خاطر این که اجازه ندادند پلویی که آرزویش را داشت بخورد به پدرش  ؛کشید می

اش را هم برود. نکند غضب کرد و آخرش هم گفت: ارواح باباش، هر کس پلویش را خورده، حجله

ت داد و ی مالقابه تو اجازه به ما بگویند: بیا در باز شد، امیرالمؤمنین طوری باشد که فردا مثالا 

هرکس در دنیا عیش و  ؛کس پلویش را خورده برود پیش امیرالمؤمنینبگوییم: ارواح باباش، هر

 ؛ هرکس آن طور بوده،رفتهی آنچنانی داشته، سفر تفریحی میپولدار بوده، خانه کیف کرده؛ هرکس

طوری شود، خیلی زشت است. نکند خدای ناکرده وقتی در باز شود اینبرود.  نینپیش امیرالمؤم

 اید دیدار چه کسی ، آنجا هم که نشستهایدی عبادت نشستهاقلّش را ایشان فرمود: وقتی سر سجّاده

؟ زیارت خدا؛ لذا در روایات داریم است زیارت چه کسی رفته بخواندنماز خواهد  می کسی که ؟اید رفته

است. پس  وقت زیارت فرارسیده «1هاَن َوْقُت الزِّيارَةِ  »: ندفرمودمی شد، اماموقتی هنگام اذان می

یعنی  ؛پر از دلخوری از دست خدا یدل رود بامی ادهسر سجّ وقتی انساننکند  نماز، زیارت خداست،

همه این  که برود. خیلی زشت است که محبوب و معشوقی دل ناخرسند از وضعیت زندگی ظاهری

ر هم کشیده و دل پر با اخم د اذن دیدار و وقت مالقات بدهد، بعد شخص انسانبزرگ و خوب است به 

ک مقدار با خودش ی برود، ادهسر سجّ خواهدمی او برود. این است که وقتی انسان به دیدار از کدورت

اخم دارند شوخی  رفقایی که از بین ببرد. گاهی با بعضی از را را راضی کند و اخمخودش  ور برود،

 آشتی زنیم و آنها را با خدای زور میکلّ اند،خوریم از دنیا اخم کردهمی رفقا اوّل که به تور کنم.می

ها حال خوشی ندارم، نماز شبدر گوید گوییم باز چرا؟ میبینیم اخم کرده، میدوباره می دهیم. می

 گویممی چون آن هم کار خداست. به او اخم کرده ااز دست خد کنم، دوبارهتوفیق فالن پیدا نمی

ی اخمو پیش خدا برود. کمی روغکی خودت را قلقلک بده و بخند، زشت است انسان با این قیافهد

ی دروغکی و تصنّعی هم شده ، یک خندهدقلقلک بده ات بگوبه بغل دستی خودت را قلقلک بده یا

نکند  اهلل عجب از دست خدا راضی و خشنود است.کات بگوید بارکه الاقل ظاهر قیافه درست کن
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برود. مرگ بزرگ است و چیز قشنگی است که  به دیدار خدای دلخور از خدا موقع مرگ انسان با قیافه

 است؛ خلق کردهایم؛ لقاء است. جهل بشری چه تصویر زشتی فانه به مرگ هم خیلی جفا کردهسّمتأ

تراز قشنگ ترین چیز تبدیل کرده است.ترین و ترسناکتناکبه وحش داند زیباترین چیز راچون نمی

در این عالم  تر از عزرائیلیمنلکی خوشواقعاا مَ ؟تر از عزرائیل کیستیمنخوش؟ چیست و موت مرگ

کند؛ یعاشق و معشوق را به دیدار هم موفّق م زند ومیکنار های حجله را پرده و آیدمیسراغ ندارم، 

 کند؛ لذا مرگ وصال است.پذیر میزند و وصال را امکانعزرائیل حجاب را کنار میغیر از این است؟ 

لذا در روایات داریم که مؤمن را در قبر  ؛گاه مؤمن استاست و قبر حجله مرگ لقاءاهلل یکی از اسامی

گاه جلهطور که عروس در حدر قبرت بخواب همان 4«نَم َکَنوِم الَعروسِ »شود: گذارند و ندا داده میمی

چقدر زشت است خدای  گاه مؤمن است. شب مرگ مؤمن، شب عروسی اوست.خوابد؛ لذا قبر حجلهمی

خواهد به حجله برود نکرده انسان موقع مردن از خدا دلخوری داشته باشد. چقدر زشت است وقتی می

واالّ دنیا  ؛ی جهل بشر استمحبّت دنیاست. محبّت دنیا هم میوه ،ی دلخوریبا دلخوری برود. ریشه

ی بزک شده خیره شوید، خیلی لک دوست داشتنی نیست. کمی به این قیافه قابل چیز قابل محبّت و

 زند. کمیگول می افراد را شینما دور ؛ منتهاستمعوج اکج و  چرکی دارد، خیلی هایو پیس و جوش

باشد که بگوید یک . دنیایی که بقاء ندارد، معشوق فرد معشوقی شودظاهر می شخیره شوید، عیوب

به آن دل  ساعت معشوق تو هستم، یک ساعت دیگر معشوق تو نیستم، این معشوق شد که انسان

جوانی و  ست و مقام، پول و ثروت،؟ کدام پُاست وفا کرده چه کسی که وفا ندارد، به ییببندد؟ دنیا

برای  عنی چه؟ یعنی افرادتضّاد است، ی ،ی این دنیاالزمه ،طرفاست؟ از آن  شادابی به کسی وفا کرده

پُست و مقام، پول و ثروت، ، سر ، سر همین دنیاستی خلقدعواها یافتند، همهبه جان هم می دنیا

اندازد، کجایش دوست لذّت و شهوت یا شهرت و وجاهتش است. چیزی که خلق را به جان هم می

ی دوست داشتنی نیست. همهگیرد، دنیا واقعاا های دنیا را بگویم وقت میداشتنی است؟ من عیب
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شود، از دور خودش را به فرد نشان های دنیا این است که اواّلا به انسان نزدیک نمیهنرمندی و دلبری

بیند چیز عجیب و غریبی هم نبوده است. وقتی انسان به آن رسید، می .برددهد و دل انسان را میمی

یلی هم خواستنی نبوده است. روزی که به خ ،همان چیزی که انسان یک عمر حسرتش را خورده بود

بیند چیز دهد، میکم جذّابیتش را از دست میکند و بعد کمی اوّل یک ذوق میدستش آورد، لحظه

کردیم چیست؟ وقتی درونش رفتیم و یک ی آنچنانی که فکر میعجیب و غریبی نبوده است. خانه

یعنی یک پیر  ؛ستا ت دنیا از دورمام جذّابیّبینیم که چیز عجیب و غریبی نیست، تهفته نشستیم می

ی وحشتناک است که خودش را بزک کرده است. نزدیک شوی معلوم است که بزک کرده کفتار عجوزه

دهد از خلق ها نشان میشود. وقتی از دور خودش را به انساناست، دروغکی است، پشتش معلوم می

واالّ سر آخرت کسی با  ؛شودست. سر دنیا دعوا میمحبّت دنیا هم سبب تعارض بین خلق ا برد.دل می

یعنی شما اگر امشب نماز شب باحالی خواندی، مزاحم نماز شب باحال خواندن  ؛کندکسی دعوا نمی

رئیس این اداره شدی مزاحم منی، دیگر من  شما اگر اامّ تواند بخواند؛کس دیگری نیستی، او هم می

های زیادی دارد، شما کند. دنیا عیبدعوا ایجاد نمی ،ت آخرتتوانم رئیس آن اداره باشم. محبّنمی

ذ دنیا لذای یعنی ؛توانی ببریبری، دیگر لذّت خوابیدن را نمیمشغول خوردن هستی، لذّت شکم را می

دارد، در  را محبّت دنیاچون انسان ی با هم تنافی و تزاحم دارند. ذ مادّتوان همزمان برد. لذای نمی را

ها را به برکت محبّت شاءاهلل خدا دلبریم به خدا، خیلی خطرناک است. اندادن، پناه میی جان لحظه

بعضی از  .ی جان دادن خیلی خطرناک استاز محبّت دنیا بشوید واالّ لحظه بیتخودش و اهل

 طاعت اند، اهل عبادت واند، روزه گرفتهیک عمر نماز خوانده افراد بعضی از کنند:بزرگان نقل می

بیند ای داد بی داد، کند که جان او را بگیرند، میخدا امر می ند، وقتیچون محبّت دنیا دار اند؛ امّا بوده

از  و ساخته بودای که این همه زحمت کشیده ش از دستش رفتند، خانهیهازنش از دستش رفت، بچّه

اینها را  کسی کهست؛ نسبت به اینها یعاشق همه چون رفت؛دستش رفت، پُست و مقامش از دستش 

خدا!  دهد. پناه پرلذا با کینه و عداوت نسبت به خدا جان می کند؛آورد، کینه پیدا میاز چنگش در می

 لقاء است، انسان با دل پر از دلخوری برود. و ی دیدارنکند موقع مرگ که لحظه
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 ما را از این خود هم خود هم در این جا هستیم و بیبی یم وخود به این عالم آمدما بی

بیایید از این به بعد با خود باشیم؛  و نیست. مان و دلمان همراه نبودیعنی خودبرند. عالم می

 (16:11) یعنی رضا بدهیم به فعل خدا.

خودی آمدی اینجا. چه کسی به تو گفت بیایی اینجا؟ گویند: بیدر بین عوام هست و عموم مردم می

خود یعنی ما خودمان همراهش نیستیم؛ به زور دلیل؛ امّا اینجا بیبیاجازه، اذن، بیخودی؛ یعنی بیبی

اند. دل ما با آوردنمان به این دنیا همراهی نداشت. دل ما با بودن در این وضعیّت زندگی که ما را آورده

خواهند جان ما را بگیرند، باز ما به رفتن راضی خدا برای ما فراهم کرده همراه نیست. وقتی هم می

خود به این عالم آمدیم؛ یعنی خودمان همراهی کنیم. پس ما بیتیم؛ یعنی خودمان همراهی نمینیس

نکردیم. اصالا دست ما نبود، کسی از ما نظر نخواست، ما را آوردند. این قسمت که خودمان نبودیم، 

مان پیش خود هم در این جا هستیم؛ یعنی خودمان همراه نیستیم. دلمان با چیزهایی که خدا برایبی

برند همراه نیستیم. برند؛ لذا موقعی هم که از این عالم میخود هم ما را میآورد همراه نیست. و بیمی

یعنی خودمان و دلمان همراه نبود و نیست. بیایید از این به بعد با خود باشیم؛ یعنی رضا بدهیم به 

 فعل خدا.

 یعنی روند؛ خود از دنیا مینند، بیماخود در دنیا میبی آیند،خود به دنیا میخلق بی

اگر صانع و مربّی خود را بشناسند و به او اعتماد کنند و  خودشان همراهی و موافقت ندارند.

دلشان همراه با حال و یعنی )یعنی با رضایت،  با خود در دنیا خواهند بود رضایت دهند،به فعلش 

)یعنی روزی هم  د به آخرت خواهند رفت.و با خوکه خدا برایشان پیش آورده است(  روزگاری است

خواهد اینها را بمیراند و به آخرت ببرد، معترض نیستند؛ خشنود، راضی، همراه و موافقند( که خدا می

 (11:41)خواهند بود. کند،یعنی خودشان پذیرای آنچه صانعشان با آنها می
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 .داری و تا به حال هر  وقتی دیدی خوب خدایی توافق و همراهی عبد با موال توفیق است

خواستی، ولی آن چیزی را مصرّانه دنبالش بودی و می خوب بوده است و اگر چه با تو کرده،

با خدا توافق می کنی و از آن به بعد با خود  به تو برسد، چیز برای تو خوب نبود، نگذاشت

شخص  او نباشد،به خدا و همراهی با  تا وقتی رضا و اعتماد خواهی بود و با خود خواهی رفت.

 (14:43) رود.خود میخود هست و بیخود آمده و بیبی

 اللّهم وَفقنا خدا توفیق دهد،شاءاهلل گوییم انتوافق و همراهی عبد با موال توفیق است. این همه می

خدایا به ما توفیق بده، توفیق یعنی چه؟ توفیق یعنی توافق. توافق بین عبد و موال توفیق است. موالی 

های موالی عالِمش ات عبد جاهل همراهی و موافقت کند یا عبد جاهل با خواستهعالِم باید با نظریّ

همراهی و موافقت کند؟ عبد باید با موال توافق کند، پس توافق و همراهی عبد با موال توفیق است. 

 دا برداریم.معنی توفیق را فهمیدیم؛ طوری شود که ما با خدا موافقت کنیم، دست از مخالفت با خ

 مصرّانه دنبال خوب بوده است و اگر وقتی دیدی خوب خدایی داری و تا به حال هر چه با تو کرده،

ولی آن چیز برای تو خوب نبود، نگذاشت به تو برسد، هرچه خوب بود  ؛خواستیبودی و می چیزی

دی و تقالّ کردی بدون اینکه تو بگویی بده از پیش داد و هر چه برایت ضرر داشت را هر چه زور ز

شود که این را ول کنیم و خدای دیگری نگذاشت ضرر به تو وارد شود از این خدا بهتر کجا پیدا می

چرا افراد با او ، اگر خدا به این خوبی است ؟شود فکر کردپیدا کنیم؟ واقعاا خدایی را بهتر از این می

بیش از  دهد،بهتر از خودمان تشخیص میخیر ما را  خواهد،حاال که او خیر ما را می همراهی نکنند؟

 گیریم،ختم انعام می کنیم،خاطر جهلمان به خدا کلّی التماس میما خیرخواه ماست، جاهایی که به

خوانیم، نماز حاجت می بندیم،ها دخیل میزاده به ضریح  امام اندازیم،می لفضلای حضرت اباسفره

ی رغم همهعلی داند برایت ضرر دارد ومن بده؛ ولی خدا می کنیم، خدایا فالن چیز را بهخدا را ول نمی

شود؟ زمین و زمان را به همدیگر دوختی ، خدا بهتر از این کجا پیدا میداین کارها نگذاشت عملی شو

ی خواهی انجام شود و چون خدا دید برایت ضرر دارد، نگذاشت بشود و همهتا کاری را که می

شود؟ اگر تر کجا پیدا میخدا از این قشنگ ه آن ضرر به تو وارد نشود.تقالّهایت را هم خنثی کرد ک
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شود پیدا کرد؟ اگر اینها را تر کجا میواقعاا انسان تسلیم و تابع کسی شود از این قشنگ قرار باشد

و از آن به بعد با خود خواهی بود و با خود خواهی رفت. یعنی با آنچه خدا  کنیدیدی با خدا توافق می

خود شخص بی به خدا و همراهی با او نباشد، گوید همراهی و موافقت داری. تا وقتی رضا و اعتمادمی

 .خود به درد نخور استرود. یک معنی بیخود میخود هست و بیآمده و بی

 بیایید از باطن به خدای خود تسلیم  )معاد( گرداندرا برمی شما خدا خدا شما را آورده و

اگر  .گذردبرید و به شما بیشتر خوش میآورید و میخودتان خود را می آن وقت گویا شوید؛

توجّه کنی که او عالِم و  امّا اگرگذرد؛ ولی به تو سخت می ؛برندتو را می تسلیم هم نشوی،

هایت هستی که اغلب و بیشتر خواستار هوس اه توست و تو جاهل به مصالح خویشخیرخو

به  های تو،تو باید تابع اراده او شوی نه او پیرو هوس بر خالف مصالح توست و لذا عقالً

از آن  خواهی.تو هم می را که او اراده کردهو همان  شوی.دهی و تسلیم میمشیّت او تن می

  بِِفْعلِ   الّراِضي»دهی.و گویا خودت انجام می خواهیشود همان است که تو میبه بعد هر چه می

کسی که به کار قومی راضی باشد همچون کسی است که در آن کار با   5«َمَعُهمْ   ِفيهِ   َكالدَّاِخلِ    قَ ْوم  

نکند بعد  به فعل خدا که رضا دادی، گویا خودت شریک در فعل او هستی. آنها همراه است.

  اللِ   َعَلى  َاْصَبحَ ]فَ َقد[ الدُّنْيا َحزِينًا   َعَلى  َاْصَبحَ   َمنْ » از عمری طاعت و عبادت، با خدا در جنگ باشیم.

. غضبناک است هر آینه بر خدا ت دنیوی خود محزون باشد،کسی که از وضعیّ «ساِخطاً ]رَبِِّه[ 

(22:28) 
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رسد با خدا کشتی بگیریم، خیلی هنر نیست ظاهرمان تسلیم خدا باشد. چون ظاهرمان که زورمان نمی

نمالیدم، خیلی هنر کردی، زورت گفت: من پشت قهرمان اوّل کشتی جهان را زمین نزدم و به خاک 

رسد که با خدا کشتی بگیریم و خدا را زمین بزنیم پس تسلیم د. ما هم زورمان به خدا نمییرسنمی

خدا در عالم جاری  ی تکوینیاراده ،ی خدارسد. ارادههستیم؛ این تسلیم ظاهری است؛ زورمان نمی

خدای خود تسلیم شویم؛ یعنی از درون هم با  نیست؛ امّا بیاییم از باطن بههم مقاومت بردار است؛ 

زند را تسلیم و پذیرا باش. وقتی خدا نجنگ و به خدا اعتراض نداشته باش؛ آنچه خدا رقم می

فرض  .گذردبرید و به شما بیشتر خوش میآورید و می، آن وقت گویا خودتان خود را میطوری شد این

 ،کشاندمیاز این محل بیرون  راآید و مبه زور می کسی خواهد در این جلسه باشم،دلم می کنید من

برد؛ باالخره مرا بیرون می است ادتریچون زورش از من زشوم؛ ت مییّ، اذگذردخب خیلی سخت می

خواهد، برد، خیری برای من میامّا اگر خودم هم با این بیرون رفتن موافق باشم، بفهمم مرا بیرون می

رسید مقاومت کند، حاال دلم هم مقاومت ندارد، قم. ظاهرم که زورش نمیآن موقع از درون هم مواف

کند. در شکل دوم رفتن، خیلی فکر و روح من هم مقاومت ندارد، پذیرای همانی هستم که او می

ت شدم، دلخور و ناراحت بودم، غصّه یّی اوّل خیلی اذشوم. دفعهت نمییّ روم و اذتر بیرون میراحت

روم. اگر همراهی روم با شادی و لذّت میی دوم چون دلم همراه اوست و بیرون میدفعهخوردم؛ امّا می

از درون باشد؛ یعنی انسان از باطن تسلیم خدا باشد؛ مثل این است که اصالا خودش در این عالم 

میراند؛ چون همراهی دارد و کارهایی را که خدا کند. خودش، خودش را میخودش را خلق و اداره می

 . اگر تسلیم هم نشوی،دهدکند دوست دارد و پذیراست، مثل این است که خودش اصالا انجام مییم

توجّه کنی که او عالِم و خیرخواه توست و تو جاهل به  امّا اگر؛ گذردولی به تو سخت می ؛برندتو را می

لذا عقالا تو باید هایت هستی که اغلب بر خالف مصالح توست و مصالح خویشی و بیشتر خواستار هوس

قتی فهمیدی شوی. ودهی و تسلیم میبه مشیّت او تن می های تو،تابع اراده او شوی نه او پیرو هوس

شوی و همان که او میدهد و بیشتر از تو خیرخواه توست، تسلیم خیر تو را بیشتر از تو تشخیص می

خواهی و گویا خودت ان است که تو میشود هماز آن به بعد هر چه می خواهی.اراده کرده را تو هم می
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کنی؛ چون فهمیدی برای شوی مثل این است که خودت، خودت را پیر میاگر پیر می .دهیانجام می

اینکه به مقصد برسی باالخره باید روزی این بدن کنار انداخته شود، باید پیر شوی و روزی بمیری؛ لذا 

م مثل این است که برای اینکه به لقای محبوب خودت دار نیستی که چرا پیر شدوقتی پیر شدی غصّه

کنی. اصالا مثل اینکه دست خودت است هر چه هست را خودت برسی، خودت داری خودت را پیر می

ی خدا رضا دادی، یقین کردی که خدا تو را فقیر کرد و خدا هم کنی. اگر فقیر شدی و به کردهمی

کنی؛ لذا مثل اینکه تر از تو بود از دل و باطن همراهی میهدانست و خیرخواخیر تو را بهتر از تو می

خودت تشخیص داده بودی که فقر برایت خوب است و برای اینکه به این خیر برسی، خودت، خودت 

 کسی که به کار قومی راضی «َمَعُهمْ   ِفيهِ   اِخلِ َكالدّ    قَ ْوم    بِِفْعلِ   اِضيالرّ ». :ای. در حدیث داریمرا فقیر کرده

فرض کنید االن یک عدّه در مسجدالحرام  .باشد همچون کسی است که در آن کار با آنها همراه است

کنند، شما االن به این کار راضی و خوشحال نیستید؟ پس شما هم االن با آن طواف کعبه را طواف می

ار راضی کنند، به آن کزیارت می کنید. یک عدّه االن در حرم اباعبداهللها، طواف میکننده

هستید. کسی که به فعل قومی راضی باشد از همان قوم است.  نیستید؟ شما هم االن زائر اباعبداهلل

 به فعل خدا که رضا دادی، گویا خودت شریک در فعل او هستی.انسان به فعل خدا راضی باشد چه؟ 

  َعَلى  َاْصَبحَ   َمنْ » م.نکند بعد از عمری طاعت و عبادت، با خدا در جنگ باشی کنی.مثل اینکه خودت می

هر آینه  ت دنیوی خود محزون باشد،کسی که از وضعیّ«ساِخطاً ]رَبِِّه[   اللِ   َعَلى  َاْصَبحَ ]فَ َقد[ الدُّنْيا َحزِينًا 

بریم به خدا که بعد از یک عمر ادعّای مسلمانی و بندگی خدا و نماز و ه میغضبناک است. پنا بر خدا

 انسان بر خدا غضبناک باشد.جا آوردن، روزه به

 .« ّکسی که به کار قومی راضی باشد همچون کسی است   6«َمَعُهمْ   ِفيهِ   اِخلِ َكالدّ    قَ ْوم    ِبِفْعلِ   اِضيالر

کسی که به فعل خدا رضا شود، خدایی است. وقتی به فعل خدا .که در آن کار با آنها همراه است
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کنی. به فعل کند، خودت میی که خدا با تو میراضی شدی، مثل این خواهد بود که کارهای

 (24:16) .رضا داد دیباخدا 

 ی بعد: ها حول یک محور بود حاال نکته ی این جمله همه

 هایی پخش کردند نوشته امیرالمؤمنینر جنگ صفیّن جاسوسان معاویه در لشگ در

 ریان حضرت است،که مشرف بر اردوگاه لشگ ی رادّمبنی بر اینکه معاویه قصد دارد س

حضرت  مالک اشتر مسأله را به عرض حضرت رساند. ببرد. ی آنها رابشکند تا آب همه

مالک برگشت. شب هنگام عمروعاص  چنین اتفّاقی نخواهد افتاد. فرمودند نگران نباش،

تعدادی مأمور باالی سد برد و دستور داد طبل بزنند و سر و صدا ایجاد کنند که گویا مشغول 

مالک سراسیمه دستور داد سپاهیان امیرالمؤمنین شکاف درّه را  کردن سد هستند.خراب 

مالک  ریان معاویه درّه را اشغال کردند.لشگبه محض اینکه درّه خالی شد،  خالی کنند.

 ؛افتاد ی معاویه را خورده است و به یاد فرمایش حضرت امیره شد که فریب حیلهجّمتو

کارزار سخت سپاهیان معاویه را از درّه بیرون راند و دوباره در  یک لذا دستور حمله داد و با

آیا از من  سپس مالک با شرمندگی خدمت حضرت رسید و عرض کرد:.  شد. آن محّل مستقر

خوبان به  شدم. تر()راضی من از تو راضی بودم، حاال اَرضی حضرت فرمودند:راضی شدید؟

آنها رضا شویم  این ما هستیم که باید از گیرند.خاطر خطاهای دوستانشان بر آنها خشم نمی

 (24:44) .شوندتر( می)راضی کنند راضی شدیم، آنها از ما ارضیو اگر به آنچه با ما می

در مسیر و در دل محلّ عبور آب  ر امیرالمؤمنینکه لشگ طوری بودظاهراا در جنگ صفیّن این

دانید که زده بودند مستقر بودند. می روی سدّی ر معاویه هم. لشگگیری کردندجای گرفتند و موضع

ی رودخانه را برای اینکه سپاه امیرالمؤمنین حاشیهعمروعاص عمروعاص هم چه مارمولک عجیبی بود! 

ترک کنند و اینها رودخانه را بگیرند که بعد بتوانند آب را به روی لشگریان حضرت ببندند، دست به 

هستیم و  وشتند تحت عنوان اینکه ما از دوستان امیرالمؤمنینسری نامه نای زد. شبانه یکحقّه
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ایم که امشب قرار ایم که خبردار شویم چه خبر است و حاال مطلّع شدهقاطی لشگر معاویه اینجا آمده

را ببرد و چون شماها را دوست داریم، این خبر  است این سّد را بشکنند و آب تمام لشگریان علی

ه بتوانید جانتان را به سالمت در ببرید. این کاغذها را شبانه داخل لشگر ریختند. دهیم کرا به شما می

ر معاویه در لشگ سری از رفقای ماعرض کرد ظاهراا یک مالک اشتر مسأله را به عرض حضرت رساند.

حضرت فرمودند نگران نباش، چنین  اند که ما آسیب نبینیم.هستند و یواشکی این خبر را به ما رسانده

اتفّاقی نخواهد افتاد. مالک برگشت. شب هنگام عمروعاص تعدادی مأمور باالی سد برد و دستور داد 

یک عّده را وادار کرد که  طبل بزنند و سر و صدا ایجاد کنند که گویا مشغول خراب کردن سد هستند.

شدند. یک عدّه می این افراد در تاریکی از دور در افق دیده با کلنگ، ادای خراب کردن سد را درآورند.

مالک سراسیمه دستور داد سپاهیان  کنند.کوبند و خراب میزدند مثل اینکه زمین را میهم طبل می

ها دروغ بود االن با مالک دید شوخی نیست. اگر آن نامه امیرالمؤمنین شکاف درّه را خالی کنند.

شنویم. خراب کردن سد را میزنند. با گوش خودمان صدای بینیم که کلنگ میهای خودمان می چشم

اند که خیالت راحت باشد، گفته اینجا ضعفی از خودش نشان داد، یادش رفت که امیرالمؤمنین

گویند بیشتر از یقین میشاءاهلل یقین ما به آنچه خدا و اولیا افتد. اینجا گول خورد. انچنین اتفّاقی نمی

راجع به حوادثی است که  از خود امیرالمؤمنینبیند باشد. این حرف ما به آنچه که چشمانمان می

 فرمودند: نقل شده امیرالمؤمنین براساس آنچه اتفّاق افتاد. اهللبعد از رحلت رسول

تمام این اتفّاقات را برای من نقل کرد. در همان ساعت آخر که  ،ساعات آخر پیغمبراکرم

در  بودند، سر پیغمبر در اتاق نفریرا خصوصی خواستند و دو حضرت امیر پیامبر

ی اتفّاقاتی که بعد از رحلت فرمودند: همه بود. امیرالمؤمنین دامان امیرالمؤمنین

افتاد، مثل آتش زدن خانه، شکستن در، بستن من با ریسمان و به مسجد کشاندن و  اهلل رسول

برای  مبر، همه را پیغزیر تیغ شمشیر از من تقاضای بیعت کردن، تصاحب و غصب مسند خالفت

کرد، یقین من به وقوع این حوادث را نقل می من نقل کردند. بعد فرمودند: موقعی که پیامبر

خدا بیش  فّاق افتاد. یعنی به خدا و اولیاحوادث بیشتر بود تا وقتی که خودم جلوی چشمم دیدم این ات
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دمان اعتماد داریم، از آنچه که به چشم خودمان اعتماد داریم، بیش از آنچه به عقل و تشخیص خو

تشخیص خودمان را عرضه کنیم و مالک  اعتماد داشته باشیم که نخواهیم جلوی خدا و پیغمبر

تو در آیه این طوری آمده؛ امّا به نظر من قاعدتاا باید این طوری باشد. پس  که بگوییمقرار دهیم 

تشخیص من، مگر عبد تشخیصی از تسلیم نیستی، تو عبد نیستی؛ یعنی چه در آیه آمده؛ امّا به نظر و 

رَْأِيی َلُكْم »گوییم می هی کبیره به ائمّخودش دارد؟ عبد صاحب تشخیص نیست. در زیارت جامعه

ی من تابع، مقلّد، پیرو و فرمانبر شماست؛ خودسر و خودرو ی من مستقل نیست. اندیشهاندیشه «تَ َبع  

 فرمایش موال رجحان دهد.ا در برابر نیست. عبد از خودش تشخیص ندارد که تشخیص خودش ر

های خودمان که چیزی را چشم بیش ازو اولیای خدا  های خدابه گفته شاءاهلل طوری باشیم که ان

درخشد، می خورشیدکه هایت دیدی با چشمبیند، اعتماد کنیم. یعنی اگر گفت شب است و تو  می

را  افقو گفت صبح نشده و اگر آمد  .صبح کاذب است بیند، یقین کناشتباه می هایتیقین کن چشم

بیند، این صبح کاذب است و واقعی نشده، که سفید است، یقین کن که چشم تو عوضی می دیدی

ی از ضعف اینجا مالک بده و خیالت راحت باشد.هنوز اذان صبح نشده است؛ خوردن سحریت را ادامه 

 ؛افتدوده بودند خیالت راحت باشد، هیچ اتفّاقی نمیفرم با اینکه امیرالمؤمنینخودش نشان داد، 

زنند با گوش خودش صدای خراب شدن سد را شنید به ولی وقتی با چشم خودش دید که کلنگ می

روی صمیمیّت و  ، لذای امیرالمؤمنیناعتماد کرد تا فرموده ی خودش بیشتردیده و شنیده

داشت دوباره نرفت که به حضرت گزارش  منینو سپاه امیرالمؤ ای که به امیرالمؤمنین عالقه

آید و شکند و تمام آب پشت سد در رودخانه میی دیگر سد میبدهد و دستور بگیرد. دید یک لحظه

. به محض اینکه درّه خالی شد، برد؛ لذا بالفاصله دستور داد تخلیه کنیدتمام لشگر حضرت را می

خواستند اینها را خالی می خواستند سدَی بشکنند.بود، نمیبازی  لشگریان معاویه درّه را اشغال کردند.

ی معاویه را خورده است و به یاد فرمایش ه شد که فریب حیلهجّ مالک متو کنند تا آنها بیایند و بگیرند.

؛ به او گفته بود که خیالت راحت باشد این سد نخواهد شکست که امیرالمؤمنین حضرت امیر افتاد

ل ه بیرون راند و دوباره در آن محو با یک کارزار سخت سپاهیان معاویه را از درّ لذا دستور حمله داد
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به او  وقتی دید از عمروعاص رو دست خورده است خیلی خجل شد که امیرالمؤمنین .مستقر شد

توجّه نکرده بود. لذا دوباره حمله کرد و کلّی هم کشته  گفته بود؛ ولی او به حرف امیرالمؤمنین

سپس مالک اشغال کنند.  لی باالخره توانستند سپاه معاویه را بیرون کنند و خودشان موضع رادادند؛ و

من خرابکاری کردم، شما به  با شرمندگی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: آیا از من راضی شدید؟

مّا ا؛ توجّهی کردممن گفته بودید که نگران نباشم و اینجا را تخلیه نکنم ولی من به فرمایش شما بی

من از  ؟ حضرت فرمودند:کاری کردم و دوباره سد را گرفتم از من راضی شدیدحاال که دوباره شیرین

خوبان به خاطر خطاهای دوستانشان بر آنها  شدم. تر()راضی تو راضی بودم، حاال اَرضی

راضی کنند آنها رضا شویم و اگر به آنچه با ما می این ما هستیم که باید از گیرند.خشم نمی

 شوند.تر( می)راضی شدیم، آنها از ما ارضی

او هم  دانند کهمیگیرند. کند بر او خشم نمیکه بنده می چهارتا دلگی و جهالتیخدا و اولیای خدا با 

لذا ؛ ست؟ در راضی بودن ما از خداگیر کجاستیر در راضی بودن آنها از ما نیست، گ جاهل است.

عرض  آمدند و به موسی یاسرائیل خدمت حضرت موسبنی شده نقلآنچه  بنابه حدیث داریم

را به ما بیاموزد که  عملی روی از خدا بخواهبه کوه طور می برای گفتگو با خدا تو که اهلل! یا نبی :کردند

هم قبول کرد. وقتی به کوه طور  اگر آن عمل را انجام دهیم خدا از ما راضی باشد. حضرت موسی

عال قریب به این متاند. خدایاسرائیل چنین چیزی از من خواستهوردگارا! بنیرفت، عرض کرد: پر

 اسرائیل مرد این میدان نیستند که بتوانند آن کار را انجام دهند. موسیمضمون فرمود که بنی

درست است که آنها مرد عمل کردن نیستند؛ امّا شما بفرمایید که من به آنها  !عرض کرد: پروردگارا

اسرائیل بگو از من راضی شوند تا من از عال فرمود: به بنیمتعمل نکردند گردن خودشان. خدایبگویم، 

کنم آنها راضی شوم. به مقدّرات من رضایت دهند، به مشیّت من تن دهند، به آنچه من با آنها می

ی نیست؛ خشنود باشند تا من از آنها ارضی شوم؛ واالّ اآلن خدا از عبدش راضی هست. از عبدش ناراض

به مالک فرمود که من از تو ارضی  طورکه امیرالمؤمنینشود؛ همانتر و خشنودتر میولی راضی

دانستم تو به خاطر دلسوزی برای شدم. همان وقت که رودخانه را خالی کردی از تو ناراضی نبودم، می
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بین نروند، دستور دادی لشگریان من، به خاطر محبّتی که به من داری، به خاطر اینکه سپاهیان من از 

به حرفی که من به تو زدم  م روی صمیمیّت و عالقه بود؛ منتهاکه رودخانه را خالی کنند، آن موقع ه

کاری که کردی توجّهی کردی لذا آن موقع هم از دستت دلگیر و ناخشنود نشدم؛ امّا حاال با شیرینبی

 تر شدم.از تو راضی

  ،غم، آثار جالل  ی سفید.سیاه است و شادی، چهرهغم زلف روز است.  و شادی شبغم

و زیبایی آن  آن پوشاند و موجب حفظزلف روی صورت را می است و شادی آثار جمال.

امّا بعدها معلوم  باشند؛همه روز را طالبند و خواستار شادی و بسط می اوایل راه شود. می

را بر غنا و بیماری را بر صحّت و نیست روز بهتر است یا شب، به نحوی که بعضی از عرفا فقر 

گونه نیستند و هرکدام را که خدا برای آنها بیت اینامّا اهل دهند؛قبض را بر بسط ترجیح می

 (41:11) همان را خواهانند. مقدّر نماید،

ایم که کند. در گذشته خواندهتر میآید زندگی را زیباتر و  قشنگمیکه هایی یعنی گرفتاری و غم

ی سفید محبوب ماند که روی چهرههایی که در زندگی داریم مثل خال سیاهی میکم و کسریفرمود 

های زندگی را خال سیاه حساب کند. کم و کسریگیرد و زیبایی آن چهره را صدچندان میقرار می

اشند سفید است. سر زیباروترین شاهِدان عالم را بتری  کنید. اینجا فرمود: غم، زلف سیاه و شادی چهره

شوند؟ باز هم زیبا هستند؟ اگر سر زیباروترین عروسان عالم را طاس کنند و بتراشند، چه شکلی می

کنند. زیبایی چشم، ابرو، صورت ... وقتی قابل رؤیت است که زلف مشکی ی وحشتناکی پیدا میقیافه

ف سیاه غم او را های عالم وقتی قابل لمس، فهم و احساس است که زلآن را احاطه کرده باشد. شادی

 احاطه کرده باشد.

مثل ؛ جمال است حفاظو غم نماد جالل الهی است. جالل  در زندگی نمود جمال الهیها شادی

چادری که خانم سرش کرده، شکوه و جاللی برای این زن است. زن بدون ها دارند. چادرهایی که خانم

ها امروزی ه اصطالحب  ممکن استاه کرده، خواهم بگویم چادر ندارد، گنچادر، خیلی جالل ندارد. نمی
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حجاب اسالمی داشته باشد؛ مثالا مقنعه، لباس بلند و گشاد دارد که حدود شرعی و حداقل حجاب را 

دارد و لذا خالف شرع نکرده؛ امّا یقیناا زنی که چادر سرش است جالل و شکوه بیشتری دارد تا زنی که 

جمال است.  ،چادر این پوشاند؟ جمال را پوشانده است. زیرچادر سرش نیست. چادر آمده چه چیز را ب

اوایل راه، همه روز را طالبند و  کند.چادر، حفاظ جمال است. چادر، جاللی است که جمال را حفظ می

خواهد سالم باشند، مریض نباشند، سیر شان میباشند. اوایل کار همه دلخواستار شادی و بسط می

پولدار باشند، فقیر نباشند، قدرتمند باشند، ضعیف نباشند، مشهور و محبوب باشند، گرسنه نباشند، 

باشند، گمنام نباشند، عزیز باشند، خوار نباشند؛ حتّی در سیر معنوی هم این طوری است. اوّل کار که 

هایی هستند که فضای آیند بیشتر طالب بسطند؛ یعنی طالب وقتافراد در مسیر سیروسلوک می

خوانند، نیایشی که آفتابی است؛ یعنی حال خوشی در عبادت دارند. از نمازی که می روحشان صاف و

کنند، به این حالت بسط های باحالی که دارند، مناجات قشنگی که دارند کیف میکنند، گریهمی

 امّا بعدها معلوم نیست روز بهتر است یا گویند؛ یعنی در سیروسلوک هم اوّل راه افراد طالب روزند؛ می

دهند. شب، به نحوی که بعضی از عرفا فقر را بر غنا و بیماری را بر صحّت و قبض را بر بسط ترجیح می

تواند بگوید که روز بهتر از شب است، شادی شود دیگر راحت نمیواقعاا بعدها که فهم انسان باز می

ا زد. گاهی در آن فقر راحتی این حرف رشود بهآور بهتر از شرایط غم افزاست. نمییعنی شرایط شادی

کردم. در آن تنگنا چنان افکار بلندی به چنان رشدی کردم که اگر رفاه در زندگی بود آن رشد را نمی

مغز من راه پیدا کرد و چنان اختراعی کردم که اگر در آن تنگنا واقع نشده بودم، اصالا چنین فکری به 

ینکه آن شب بهتر از روزهاست. جایی که در بینند مثل اها افراد میرسید. بعضی وقتعقل من نمی

رفاه بودم، شکمم سیر بود، لم داده بودم، چنین فکری به مغزم نیامد؛ امّا وقتی در سختی و تنگنا قرار 

آمد، نان های مادّی مثالا کاسبیم جور بود، مشتری میهای بلندی کردم. در جنبهگرفتم خیلی جهش

ها روی دستم باد کرد و درآمدی چند وقتی زد و مشتری نیامد، جنسآمد؛ امّا بخور و نمیری گیرم می

کار افتاد و گفتم این چه کسبی است که نداشتم و در تنگنا گیر کردم. در همان تنگنا و گیر، مغزم به

ی کسبم را عوض کنم، کاسبی من در پیش گرفتم که نان بخور و نمیری دارد؟ خوب است رشته
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درآمدهای آنچنانی فراهم شد. اگر کسادی کسب نبود این تحّول و تجارت  دیگری شروع کردم و کلّی

های معنوی خیلی بارزتر است؛ یعنی گاهی طوری است، در جنبههای مادّی اینهم نبود. در جنبه

کند؛ کند، هزاران برابر پیشرفتی است که در حالت بسط میهای قبض میپیشرفتی که عبد در حالت

کند، خطر خطرناک است. جایی که فرد حال خوشی دارد و از عبادتش کیف می چون اصالا حالت بسط

غرور و عجب وجود دارد. اینجا خیلی خطرها در کمین سالک نشسته است. خطر منم زدن هست، 

خطر اینکه فکر کند من به مقصد رسیدم و دیگر راهی برای رفتن نیست، هست؛ امّا جایی که حالت 

آید، مثل اینکه در دیگ دم کنی گذاشتند و در حال خفه شدن ر نمیقبض است که اصالا نفسش د

خواند نماز ظاهری است، از خودش است، اصالا حال عبادت، نیایش و دعا ندارد، نمازی هم که می

کند شاید آید، از خودش کالفه است، از خودش متنفّر است، رشدی که در این تنگناها میبدش می

کند؛ لذا بعضی از عرفا معتقدند قبض بهتر از بسط در حالت بسط میچندین برابر رشدی است که 

کند. در سیروسلوک هرچه ها را در شب میگویند سالک پیشرفتاست، شب بهتر از روز است.لذا می

شود. های بزرگ معنوی هم شب انجام میدهند. تجارتآید بیشتر در شب به او میگیر انسان می

ای از همین هم باشد؛ لذا بعضی عرفا شب را شود که شاید کنایهده میعطاهای بزرگ خدا در شب دا

امّا دهند. بعد آخرش یک پرانتز باز کرد و فرمود: به روز و قبض را به بسط و غم را به شادی ترجیح می

 ماجرای کدام را که خدا برای آنها مقدّر نماید، همان را خواهانند.گونه نیستند و هر این بیتاهل

گفت در حالی  حالی؟که حضرت سؤال کردند در چه است  سجّادیا امام باقرت جابر با اماممالقا

بیشتر دوست دارم. حضرت  ... فقر را از غنا، گرفتاری را از راحتی و هستم که مریضی را از سالمتی،

چطوری  ! شمااهللرسولجابر جاخورد و گفت یابن طوری نیستیم.این بیتفرمودند ولی ما اهل

کند فقر را  فقر را مقدّر هستید؟ حضرت فرمودند ما هرچه خدا مقدّر کند همان را دوست داریم،

هرچه او  ای نداریم.حدهّی علیما از خودمان سلیقه غنا را دوست داریم. غنا را مقدّر کند، دوست داریم.
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فرمودند: رضایت  الحسیناباعبداهلل 7« اْلبَ ْيتِ   ْهلَ اَ انَا ِرض  اللِ   ِرَضى»ببرد برای ما دوست داشتنی است 

 ای نداریم.ی علی حدّهبیت است، ما سلیقهخدا همان رضایت ما اهل

 چه بسا از خدا مکدّر  رفاهند و اگر خدا به آنها ندهد، اشخاص ابتدا طالب غنا و سالمتی و

دهد و گاهی اوقات  میگاهی اوقات هم کم رشد کردند، خدا بعد که کم شوند و کافر گردند.

بیماری را از صحّت و سختی را از راحتی  رسند که فقر را از غنا،تا به جایی می دهد.نمی

ه معلوم نیست از فقر و غنا و صحّت و بیماری و راحتی و سختی البتّ بیشتر دوست دارند.

ید رس سجّادلذا وقتی جابر خدمت حضرت کدام یک بهتر است؟ بستگی به اشخاص دارد.

 طور نیستیم؛ها را بیشتر دوست دارم، حضرت فرمودند ما اینها و محرومیّتسختی و گفت:

راه  بشر اوّل با بشارت به به هر حال هرچه را خدا برای ما پیش بیاورد ما دوست داریم.

لطف و محبّتی که در  انذار از بشارت بزرگتر است. کند.را پیدا می آید و بعد آمادگی انذار می

 (51:41) ها آشکار است.بیشتر از لطف و محبّتی است که در بشارت انذار نهفته است،

ها شوید. بعضی وقتداند اگر ندهد، فردا دست از خدا و دین و ایمان میدهد چون میاوّل به آنها می

ه است، خورد؛ مثالا فالن دانشجو از من وقت گرفته و به اتاقم آمدطوری به تور من میاین های مشتری

ام، دیگر نه من نه خدا. من هم سر به سرش نخوانده من نماز گوید: استاد دیگر از امروز صبحمی

رحمی هستی! خدا ای؟ عجب انسان بیگویم راست راستی از صبح تا حاال نماز نخواندهگذارم و می می

ای به نخوانده چه ضایعه کند نمازای! فکر میمیرد که تو نماز نخواندهاز صبح تا حاال از گرسنگی می

گویم چرا آید. میخواند، چیزی گیر خدا میکند اآلن که نماز میخدا وارد شده است. فکر می

گوید این همه دعا کردم خدا نکرد. نذر کردم، سفره انداختم، التماس کردم، نماز حاجت نخواندی؟ می

خوانم. اوّل طوری است من هم نماز نمینی مرا نداد. حاال که ایخواندم، دعای توسّل خواندم، خواسته
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اش را رشد دهد، چه خواهد بندهدهد؛ ولی بعد چون میطوری هستیم میداند اینکار چون خدا می

رسند که تا به جایی میدهد. ها نمیدهد، بعضی وقتها میکند، بعضی وقتکم شلش میکند؟ کممی

برند که کم بو مییعنی کم از راحتی بیشتر دوست دارند. فقر را از غنا، بیماری را از صحّت و سختی را

ای خدایی که وقتی  «طاء  عَ  نُعهُ مَ  وَ  طاء  عَ  هُ ن عطائُ يا مَ »های خدا چه عطاهای بزرگی است داریم: در ندادن

کنی. بو رسانی و عطا میدهی با ندادنت خیر میرسانی و وقتی که نمیدهی با دادنت خیر میمی

ها را دهد. ندادنهای خدا عطاهای بزرگتری خوابیده تا وقتی که آنها را میگاهی در ندادنبرند که  می

ه معلوم نیست از فقر و غنا و صحّت و بیماری و راحتی و سختی کدام یک البتّ  بیشتر دوست دارند.

علوم گاهی واقعاا رشد فرد در سالمتی و گاهی در بیماری است. مبهتر است؟ بستگی به اشخاص دارد. 

دهد مال همین کند. اینکه خدا هم وضعیّت ظاهری زندگی ما را تغییر مینیست، حال فرد فرق می

دهد و متناسب با هر کند، وضعیت ظاهری را هم تغییر میاست؛ چون حال درونی ما تغییر می

حال درونی ما که  8«بِاَنُفِسِهم ما يُ َغيِّروا َحّتى بَِقوم   ما يُ َغي ِّرُ  ال اللَ  ِانَّ »وضعیّتی رشد به چیزی است، فرمود: 

دهد. یک وقت فقر و یک وقت غناست. یک وقت کند، بیرون را هم متناسب با آن تغییر میتغییر می

سالمتی و یک وقت بیماری است. یک وقت عزّت و یک وقت ذلّت است. یک وقت قدرت و یک وقت 

ها را بیشتر ها و محرومیّتسختی د و گفت:رسی سجّادلذا وقتی جابر خدمت حضرتضعف است. 

به  هرچه را خدا برای ما پیش بیاورد ما دوست داریم. طور نیستیم؛دوست دارم، حضرت فرمودند ما این

انسان اوّل با بشارت کیفش  .کندرا پیدا می آید و بعد آمادگی انذارراه می بشر اوّل با بشارت به هر حال

های گویند؛ مثل بچّهاهلل، ماشاءاهلل به انسان میکند. چهار تا بارکحرکت پیدا میی افتد و انگیزهراه می

رسد انجام دهد. اوّل بشر تا بچّه است با بشارت و د که زور افراد بزرگ هم نمینکنکوچک کارهایی می

لطف و محبّتی  ت.انذار از بشارت بزرگتر اسکند. رود؛ امّا بعد آمادگی انذار پیدا میها راه میاهللبارک

این حرف خیلی  .ها آشکار استبیشتر از لطف و محبّتی است که در بشارت که در انذار نهفته است،
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لطیف است که لطف خدا در انذار بزرگتر از لطف خدا در بشارت است؛ یعنی وقتی اخم و تهدید 

اهلل کند و بارکزند و تشویق میکند تا موقعی که لبخند میکند، محّبت بیشتری اظهار می می

اند که او را نگهداری ای را دست دایه دادهم؛ فرض کنید بچّها هگوید. شاهدش را هم با یک مثال گفت می

گوید عزیزم غذایت را بخور و گذارد و میشود، دایه غذا را جلوی بچّه میکند، وقت غذای بچّه که می

برد. در دارد و میخورد هم نخورد؛ برمیرود. غذا را خورد، خورد و نی بچّه هم میقربان صدقه

کند دست گذارد، یک ربع بعد اصالا نگاه نمیآورد و روی تخت میبیمارستان مسؤول غذا، غذا را می

دهد. کاری به این ندارد که مریض برد. او کار خودش را انجام میکند و میخورده یا نخورده، جمع می

رود که غذا بخورد؛ امّا ی بچّه میاست که یک مقدار قربان صدقهغذا خورد یا نخورد. دایه حداکثر این 

کند؟ گره به ابرو کار میرود اگر بچّه نخورد چهکند؛ ولی مادر اوّل قربان صدقه میاگر نخورد ولش می

گویم لولو تو را گوید: بچّه جان بخور! اگر نخوری میکند و میاندازد و اخم میو چروکی به پیشانی می

کند. محبّت مادر از محبّت دایه باالتر است. محبّت باالتر را در چه اظهار د. تهدید و انذار میبخور

گویم بابایت که آمد تو را حسابی بزند و لولو بیاید تو گوید اگر نخوری میکند؟ در انذار و تهدید. می می

کند، عال انذار میمته خدایرساند؛ لذا اهل معرفت جایی کرا بخورد. این تهدید، محبّت باالتر را می

برند. لذا در لذّت بیشتری می چهره عاشقانه بِکش.عتاب یار پریچشند. گفت: شیرینی بیشتری می

ها خوابیده است. لذا اگر یک وقت خدا انذار انذارهای خدا لطف و محّبت و لطافت بیشتری از بشارت

ی اندازهای را که انذار نکرد بهدهد. بندهکرد، ترش نکنید، بدانید خدا محبّت بزرگتری را نشان می

ای که انذار کرد، دوست نداشت؛ چون او را دوست داشت، اخم کرد. خدا محبّت بزرگش را در بنده

دهم تو را لولو بخورد برم، میکند. خدا تهدیدهایی کرده؛ مثل اینکه تو را جهّنم میانذارها اظهار می

تان با خدا تلخ نشود. بدانیم جاهایی . اخم نکنید، ترش نکنید، رابطهکندکه اینجا محبّتش را اظهار می

 ترساند، برای این است که این بنده را بیشتر دوست دارد.زند و از لولو میها میهم که از این حرف
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  باشد و چه  باشد، چه آخرت است، چه دنیا بریدهآنچه که خدا برای انسان مقدّر کرده و

 (51:24) .بهترین چیز است نباشد، یک از آن دوهیچ

همانی که خدا بریده خوب است. دنیا داده، دنیا برای ما خوب است. آخرت داده، آخرت برای ما خوب 

نْيا َواْْلِخَرة ِاْرَحْم يا»یک را نداده است. هیچ نْيا َواْْلِخَرةلَمْن َلُه الدُّ اینها چه کسانی هستند؟  «َمن لَْيَس َلُه الدُّ

نْيا »یک را ندارند. گفت: محبّت خدا هستند. کسانی که نه دنیا و نه آخرت دارند، هیچ اهل عشق و الدُّ

نْيا َو ُهما َحر  ى  ام  َعلاْْلِخَرِة َو اْْلِخَرُة َحر   َاْهلِ   َعلى  َحرام   حرام دنیا بر اهل آخرت  9«َاْهِل اللِ اِن َعَلى امَاْهِل الدُّ

 اهلل حرام است.دنیا و آخرت بر اهل و آخرت بر اهل دنیا حرام است، است

 خواهیم ما زدوست غیر از دوست حاجتی نمی

 

 حور و جنّت ای زاهد بر تو باد ارزانی 

 

 خواهند.آخرت هم نمی

 گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی؟

 

 دوست ما را و همه جنّت و فردوس شما را 

 

کاسبی روزت در مغازه درآمد خوبی ندارد و کاسبی دهد و نه آخرت؛ یعنی لذا موقعی که نه دنیا می

خواندی هم حال خوشی ندارد، این انسان کسی است که آنجا خدا را دارد. شبت که نماز شب می

تر از همه است؛ لذا فرمود اگر دنیا داد، دنیا کسی که نه دنیا دارد و نه آخرت، خدا را دارد؛ این قشنگ

یک از این دو را هم به تو اد، آخرت برایت خوب بوده است و هیچبرایت خوب بوده است و اگر آخرت د

 خواهد خودش را به تو بدهد.نداد، آن برایت خوب بوده؛ چون می
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  یعنی خودش را به ما داده استاش را توی دست ما بگذارد،دست خالی رضااماماینکه 

 «ضاالرّ  بعدَ  السخطَ » برساند کهو این برای ما کافی است؛ یعنی ما را قبول کند و به مقام رضا 

 (1:11:34) دیگرغضبی وجود ندارد. بعد از رسیدن به مقام رضا،

کسی در حرم و در حال مکاشفه دیده بود که حضرت در دست زوّاری که در حرم هستند چیزی 

کرد رسید وقتی نوبت بنده خدایی که خودش داشت مکاشفه می دهد.کس چیزی میگذارد و به هر می

اش را در دست ما دست خالی رضادست خالی خودش را در دست او گذاشتند. اینکه امام حضرت

 م.خواهیهیچ چیز نمی رضایعنی ما از اماماست؛  یعنی خودش را به ما داده بگذارد،

 گراز دوست چشمت به احسان)انعام( اوست

 

 تو در بند خویشی نه در بند دوست 

 

 خالف طریقت بود کاولیاء

 

 نّا کنند از خدا جز خداتم   

 

اند. بزرگتر را داده ،و نه آخرت ندداند. وقتی نه دنیا دااند، بزرگترین را دادهلذا وقتی هیچ چیز نداده

پول خوب، شهرت و محبوبیّتی که مردم در جامعه بخواهند جلویت بلند شوند،  و روز شغل دروقتی 

هم نه خواب خوشی  روحیهای در آخرت یعنی در جنبهاند، احترام بگذارند و سالم کنند به تو نداده

 آن وقت خدا بزرگترین را دادهی اینها خالی مانده اند و دستت از همهدیدی، نه مکاشفه و کرامت داده

یعنی خودش را به ما داده  اش را توی دست ما بگذارد،دست خالی رضااماماینکه   است.

 بعدَ  السخطَ » را قبول کند و به مقام رضا برساند کهاست و این برای ما کافی است؛ یعنی ما 

 دیگرغضبی وجود ندارد. بعد از رسیدن به مقام رضا، «ضاالرّ 

 ،(1:12:59)رویم.زنده زنده به بهشت می اگر از خدا و خوبان خدا رضا شدیم 

جا به گذرد. اگر از خدا و خوبان خدا رضا شویم، همین چون بهشت جایی است که به انسان خوش می

ی چیزهایی هم که ی چیزهایی که هست خوشحالیم که هست. همهگذرد. دیگر از همهما خوش می

 .دیگرنیست خوشحالیم که نیست. پس این چیزی که هست بهترین چیز است این بهشت است 
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 زاری نباشدآبهشت آنجاست ک

 

 کسی را با کسی کاری نباشد 

 

عالم، کسی را با کسی کاری نیست، هر کاری برای من پیش بینیم در این وقتی چشممان باز شد می

کند، پس در این عالم هر کسی خودش است و خدای خودش، احدی در زندگی آید، خود خدا میمی

ای نیست. اگر این را فهمید و بعد هم فهمید کسی که در زندگیش کاره است؛ یعنی خدا، عجب او کاره

فهمد، مصالح ما را بیشتر از ما ما را بهتر از خودمان می خدای خوبی است، خدایی است که مصالح

تر از خود ما برای ماست، قادر و غنی هم هست؛ یعنی چیزی که فهمیده مصلحت خواهد، خیرخواهمی

ی گذرد؟ پس همهکند، چقدر به ما خوش میما در آن است را تواناست که عملی کند و عملی می

هایی است که برای ما بهترین بوده و چیزهایی هم که وجود ندارد چیزهایی که اآلن وجود دارد، چیز

بعد  خواهیم؟کجا می بهشت از اینجا بهتر است. پس بودهی ما خوب نندارد که برابه این خاطر وجود 

ت بهشت به جذابیّ یهمه دوست است. یخانه بهشت، شود؟تر کجا میبهشت م؟یکنترش هم بهشت

فرمودند بهشت بدون دوست را باید را که می دوالبیآقایحاجخدا رحمت کند  دوست است.

چیست؟  "ب" است. "ب"در فرق هِشت و بهشت در چیست؟  باید گذاشت و رفت.، شتهِ

اللّه و ی حمد در بسمی قرآن در حمد و همهاست. بنا به نقل حضرت فرمودند: همه المؤمنینامیر

 باءی زیر نقطه  11«نَا الن ُّْقطَُة َتْحَت اْلباءِ اَ َو »عد فرمودند: اهلل در بای آن خالصه شده و بی بسمهمه

ی قرآن با نقطه نوشته شده است. الف یعنی من امیرالمؤمنین هستم. همه الرّحیمالرّحمناهلل بسم

ی قرآن در ی قرآن امتداد نقطه است؛ یعنی همههمه ی افقی.ب یعنی نقطه ی کشیده و عمودی، نقطه

 "ب"پس  است. خالصه شده است. قرآن شرح و بسط وجود امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین

را باید  علیرا باید هِشت؛ یعنی بهشت بدون  "ب"حاال بهشت بدون  است. امیرالمؤمنین

بیند. حاال را می امیرالمؤمنین بخشی رفتن در بهشت این است که فردی لذّتهمه گذاشت و رفت.

را دیدی، اینجا بهشت  جا امیرالمؤمنیناست که اگر چشمت باز شد و همین این سؤال مطرح

                                           

 .61 ص ،8 ج المودّة، ینابیع قندوزی، کالن خواجه. 11



 

 24 

خواهی بروی؟ کجا بهتر است بگو من هم همراهت هست یا نیست؟ آن وقت از این بهشت کجا می

را بگذاریم و کجا برویم؟ حاال بهشت را دیدی؟  بیایم؟ جایی دیگر هست ما برویم؟ امیرالمؤمنین

 رویم.نده زنده به بهشت میجا بهشت است، زهمین

 به قول حافظ:

 شود من که امروزم بهشت نقد حاصل می

 

 ی فردای زاهد را چرا باور کنم؟وعده 

 

صبر کنم پیر شوم بمیرم شب اوّل قبرم طی شود، عالم برزخم طی شود، در صحرای محشر، محشور 

موّفقیّت وارد بهشت شوم؟ من همین شوم پای میز محاکمه بروم و محاکمه شوم، از پل صراط رد و با 

 المجلس در بهشتم.االن فی

 شود من که امروزم بهشت نقد حاصل می

 

 ی فردای زاهد را چرا باور کنم؟وعده 

 

 رود.جا راحت به بهشت میهمین ازتواند به بهشت برود؟ می انسان زنده زندهپس دیدید 

 (1:11:41) کشد.دست روی سرش میخداوند  اش با خدا با صفا باشد،اگر کسی میانه 

شامل حال او  یعنی لطفِ حجتِ خداکشد؛ خدا دست روی سرش می دست خدا هم، حجّت خداست.

ات را با خدا صفا کن. روایت باالی سرت قرار بگیرد، رابطه زمانخواهی دست امامشود. اگر میمی

گیرد، عقلحضرت دستش را باالی سر خلق می 11«االنام  رُُءوسِ   َعَلى  َيَدهُ   َيَضعُ »داریم در زمان ظهور: 

د؟ کسی که خواهید این طوری شوشود. میهایشان کامل میشود و حلمهایشان متمرکز و جمع می

 کشد.اش با خدا با صفا شود، خدا دست روی سر او میرابطه

  (1:14:142) .م راه پیدا کنیصلح کن تا به مصلح عالَ تبا خدای خود 
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گویند، این همه می 12«الطَّْلَعَة الرَِّشيَدةَ   اَرِِني  اللَُّهمَ » همهزمان هستند، این ی دیدار امامقدر تشنهاین افراد

کار مهّمی که   خواهند به حضرت راه پیدا کنند، کلیدش همین است. او مصلح عالم است. اصالامی

دهد. او مصلح عالم است، بین آشتی میآید خلق را با خدا دهد این است که میزمان انجام میامام

کند. وقتی افراد با خدا آشتی کردند، هیچ دلیلی برای دعوا کردن با همدیگر خلق و خدا صلح ایجاد می

 شود. اصلش صلح بین عبد و موالست.ندارند و صلح بین خلق هم جاری می

 شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

 

 نه زدندی مستاکنان بادهساقیان رقص 

 

خواهی به مصلح عالم راه پیدا کنی، باید با خدا صلح کنی. بنشین خالصه با خدا آشتی کن. اگر می

ها خودت را با خدا آشتی بده. هر طوری شده سر سجّاده کمی با خودش ور برود که دیگر دلخوری

عال متگ، خدایبرود و یک دل صاف و مصفّا با خدا داشته باشد. امیدوارم به برکت این ماه بزر

 ی رضا و رضایت خودش قرار دهد.های ما را خانه قلب

 

 

 

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ
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