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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 دیدار مصلح منوط به صلح با خدا

 بد را دربیاورند و انتقام از ظالمان  هایآدم خواهد حضرت بیایند و پدرشخص میا وقتی ت

عبد و تسلیم شدی و فاعلیّت خدا را در  از دیدن حضرت خبری نیست. هر وقت بکشند،

 .1یی مالقات با حجّت خدا آماده شدبراوقت آنی حوادث دیدی و به آن تن دادی، همه

صلح راه پیدا کند، باید به صلح برسد. خواهد به ماگر کسی میم و ظریفی است؛ ی بسیار مهاین نکته

مصلح آمده است. شاهدش چیست؟ شاهدش این است که صلح اصالً موقع  وقتی صلح کردی، آن

  کردی.

 کنان ساغر مستانه زدندقدسیان، رقص  شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

کند، بهترین  و هرچه خدا میکند شود را خدا میچه میگفتیم هربین ما و خدا صلح بیفتد.  باید

م. را بتوانم پذیرا باشم و بتوانم هضم کنو هرچه هست بنابراین هرچه شده  هاست؛و گزینه هاگزینش

شوم. فاعلیّت خدا را  کنم و به مشیّت خدا تسلیم میصلح میدرواقع  اگر به این هضم و پذیرش رسیدم،

توانستم اهل تسلیم و رضا باشم، طور شدم، اگر ایندهم. اگر بینم و به آن تن میمیی حوادث در همه

کس جنگ ندارم. این  هیچدیگر با  وقع است که صلح کردم؛م شوم، آن یاله تیّدربرابر مشاهل تمکین 

کنم؛ امّا در همین جنگی هم که میرا دارم جنگ ظاهری  جنگ باطنی ندارم؛ واالّیعنی  جنگ ندارم،

است. منتهی  برابر مشیّت حقّت. بسترش، تسلیم و تمکین درزمینه و بسترش صلح اس کنم، پیشمی
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واقع هیچ گویم چشم! درگویم چشم! بگوید نجنگ، باز هم میفته اینجا برو بجنگ، میخدا گ

 و اهللایم. فرق جهاد فیی نفسانی در درون من نیست. بحث بسیار ظریفی است که قبالً گفتهانگیزاننده

م را حل ی شخصیخواهم مسألهمیاهلل با سایر جهادها چیست؟ در سایر جهادها من  سبیل جهاد فی

ی شخصی دارم. از دست ظالم عقده خواهم از این ظالم حقّم را پس بگیرم. با ظالم مسألهکنم. می

خواهم دلم . میخواهم پدرش را دربیاورم. دمار از روزگارش دربیاورماش در دلم است. میدارم. کینه

اهلل  سبیل جهاد فی وقت چه سبیل نفس است! هلل نیست! جهاد فیاسبیل جهاد    فیخنک شود. این 

روی بغلش ، میاگر خدا به تو بگوید برو بغلش کن و او را ببوس .ای نداری است؟ وقتی با او هیچ مسأله

زنی. نه داری و میبرمی فرقش بزن؛گفته شمشیر بردار و بر  بوسی؛ امّا حاال خدا کنی و او را میمی

-ی و میدستش خیلی ناراحتت کرده و از خاطر اینکه این ظالم تو را اذیّ بهنه  دقّ دل خودت؛خاطر  به

! اهلل یعنی ایناهلل و جهاد فیسبیلفقط چون خدا امر کرده؛ جهاد فی !تالفی کنی؛ نه طورییکخواهی 

یادتان است که  عَبْدِوَدنعَمروبهی در آن نیست. در ماجرای الی غیرو این جهادی است که هیچ انگیزه

 آورده:موالنا به شعر در

 لـاز دغ نزّهرا دان م قّـح ریش  لـالص عمـوز اخـآم یـلـاز ع

 آورد و شتافتبر یریشمش زود  تـافیدست  یغزا بر پهلوان در

   ،که سر از تنش جدا کنداش نشست او را زمین زد و روی سینه در آخر کار وقتی حضرت امیر

 ی            ـعل یت در روـدو انداخـاو خ
 

ر ــو ه یّــر نبـه ارـخـافت

 یّــول

 گاه او در سجده شیآرد پ سجده         که ماه وییبر ر انداختخدو  او

اش بلند شد و قدم زد و دوباره نشست و سرش را جدا کرد. وقتی این کار را کرد، حضرت از روی سینه

دانستید  سؤال کردند: شما که می آمدند سراغ امیرالمؤمنینبعد از اینکه جنگ تمام شد، اصحاب 

-ی دشمن میرود، روحیّه باالنیزه  بود بر سرکه قهرمان سپاه دشمن  دعبدونعمروبلحظه سر   اگر هر

 چه فرمودند؟؟ حضرت لند شدیاش برا از روی سینهشویم، چشکند و ما پیروز می
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 مـور تنـم، نه مأمــی حقّدهـبن  زنممی قّگفت من تیغ از پی ح

در وجود هر انسانی این آب دهان انداخت.  به صورتم ی خودم را خالی کنم. اوعقدهام من نیامده

ایجاد شود و اگر در او ممکن است اندکی برافروختگی  به او شود،وقتی چنین توهینی که طبیعی است 

 بود.  دقّ دل خالی کردنشد، سهمی از انگیزه، سهم با این برافروختگی سر او جدا می

 مـور تنـم، نه مأمــی حقّدهـبن  زنممی قّگفت من تیغ از پی ح

ن نیست. با آنچه جنگد؛ امّا در جنگیدنش دنبال عقده خالی کردیعنی میاین است درس اخالص! 

ای داند و غیرخدا را کارهیخدای متعال در عالم جاری کرده به صلح کامل رسیده است. فاعل را خدا م

اگر خدا حاال خداکرده پذیراست. که  را  ی آنچهندارد و همه چیزهیچلذا اصالً هیچ دعوایی با داند و نمی

ای زند؛ نه چون خودش با او مسألهزن، میفرمود شمشیر بردار بر سر او بزن؛ فقط چون خدا گفته ب

است  دنبال این عقده و کینه دارد یا دنبال تشفّی خاطر است؛ و ناراحت است؛ از دستش عصبانی ؛دارد

صلح راه دارد که به صلح پس اینکه گفتیم کسی به منیست.  اینها ...که دل خودش را خنک کند

ی عالَم به صلح رسیده ؛ یعنی در باطنش با همهرسیده باشد، این به صلح رسیدن، صلح باطنی است

جنگد.  نه اینکه عارف کامل نمی لح کلّ است، عارفِ کامل یعنی این!گویند عارف، صاست. اینکه می

تر از حضرت است؟ حضرت نجنگید؟ کدام عارف کامل تر از امیرالمؤمنینکدام عارف کامل

جنگند. جنگشان هم عین  ا آنها صلح کلّند و میاست؟ حضرت نجنگید؟ چرا؛ امّ الحسیناباعبداهلل

که دربرابر مقدّرات تکوینی الهی تسلیمند، دربرابر مقدّرات تشریعی هم تسلیمند. طور صلح است. همان

شود که شمشیر بزنند و با دشمن مصاف ، سبب میبودن در برابر مقدرّات تشریعی الهیتسلیم این و 

رسیدی،  راه پیدا کند و اگر به صلح کلّ راه دارد که به صلح کلّ کلّ پس کسی به مالقات مصلحکنند. 

موقع رسیدی؛ آنرسیدی؟  به صلح کلّ طورنبود، تو چ صلح کلّ، ظاهر است. اگر مجا مصلح کلّهمان

را هضم کنیم که عنایات بسیار ها شاءاهلل این حرف نرا دیدی. ا صلح کلّموقع پرده کنار رفت و مآن

 است.خدای متعال بزرگ 
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مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


