
 

 

  

 

  







 :پیشگفتار

فصل  6که در ی است های عملی مقدماتی در خصوص برنامههایسخنرانی متن پیاده شدۀ جزوه حاضر،

 او نسبت به جایگاه خودش در تنظیم شده است. پس از اینکه انسان از خواب غفلت بیدار شد و اندیشۀ

بر الی خیبندگی ین او خالق هستی اصالح شد و متوجه شد که گرفتار خدای خیالی است و  نظام هستی

ایش به اصالح رفتار و عمل خود گر دهد،تمامی امور او سایه افکنده و اجازه بندگی فطری و خالص را نمی

ح داده ن کتاب نیز توضیآ پیشنهاد شده بود و در مقدمۀ «فطرت»تاب ک عد اصالح اندیشه،در ب   .کندپیدا می

 شود.این جزوه پیشنهاد می های عملی مقدماتی،عد اصالح رفتار و برنامهشده است. در ب  

استفاده شده است  فرمایشات علمای ربانییات و روایات و آاین جزوه حاوی مطالب عمومی است که از 

ستانه استفاده از تواند در آشود که میمادگی در وی ایجاد مییک آ مل کند،ها عو اگر کسی به این برنامه

 محضر بزرگان قرار گیرد و وارد مباحث اخالقی شود.

 انتخاب شده است. «ستان بندگیمقدمات ورود به آ» به همین منظور نام این جزوه،

میل و نیاز به تک اشتهدو حالت گفتاری در حال ویرایش محتوایی و ادبی است ر است این جزوه ابل ذکق

و قابل استناد در  شودمنین و برای استفاده فردی خودشان عرضه میتقبال مؤبه جهت اس دارد؛ لذا صرفا  

 مکتوبات نیست.

 ین جزوه ارائه خواهد شد.نسخه کامل و نهایی ا ینده نزدیک،شاء الله در آ ان

 1399ذر ماه آ
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 ورود به آستان بندگی

 مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

ر خواهد شد یبا آنها درگ بشودعمل  بخواهد وارد مرحله یکه اگر کس یسواالتقصد داریم پیرامون 

قا یزان دقیعز شودمیشنهاد یکه پ، بحث شدهفطرت  1در جزوه میمفاه یك سریراه و  یمبنا. میصحبت کن

 مشکالت و یبعضقا مطالعه نشود یچون اگر آن جزوه دق. بشوند یکنند و بعد وارد مباحث عملمطالعه 

اند وقتی دوباره رفته از سروران یم بعضیاان هم بودهزینکه در خدمت عزیکما اش خواهد آمد یموانع پ یبعض

قتر مطالعه کرده بودند یدق یکم ن جزوه رایاگر ااند که در عمل خودشان متوجه شدهاند و مطالعه کرده

ن مشکالت امکان دارد باعث یقا مطالعه نشود ایدقفطرت جزوه  اما اگر. شدسواالت خود به خود حل می

طان حمله کند و در انسان یش یهاوسوسه یبعض _نکرده یخدا _ن راهیا یزان در سختیشود به برخی عز

کنند و نظر سروران یجزوه فطرت را مطالعه م شاءاللهانزان یحال عزدر هر . ها بشودآفت یك سریموجب 

ق دهد در خدمتتان یاگر خداوند توف شاءاللهانم ین جلسه شروع کنیرا در ا یعمل یهان بود که برنامهیا

 . ق جزوه فطرتیدق یمنتها به شرط مطالعه ؛میهست

ر یو غ ستیف نیقابل تعر یاعبارت و واژهچ یبا ه، نکه مسئله فطرت که در کتاب فطرت بحث شدهیا

، زهیغر یعنیفطرت ، سرشت یعنیفطرت ، رهیخم یعنیم فطرت یاست که مثال  بگوئ ییآن معنا و فوق آن معنا

فطرت همان اراده ، 2که به فطرتش برسد خدا را احساس میکندیکس یعنی یافتنیاست  یقتیك حقیفطرت 

                                                           

 جزوه فطرت، اکنون به صورت کتاب چاپ شده است و فایل الکترونیکی آن در سایت ندای پاک فطرت موجود است. - 1
ِه صلی  2 وُلُه:  الِفطَرِة، َیعنی علی الله علیه و آله: ُکلُّ َمْولوٍد ُیوَلُد علی. رسوُل اللَّ

َ
َه عّزوجّل خاِلُقُه، فذلَك ق ْلَتُهْم »الَمْعِرَفِة بأّن اللَّ

َ
َو َلِئْن َسأ

هُ  ْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَّ
َ
ماواِت َو اْْل شود، آله: هر نوزادی بر فطرت زاده می. پیامبر خدا صلی الله علیه و 25( ، آیه 31لقمان)« َمْن َخَلَق السَّ

اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را »داند که خداوند عّزوجّل آفریدگار اوست. این است معنای سخن خداوند که: یعنی می
 .9/ 331التوحید: «. آفریده است هر آینه گویند: خدا
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 ورود به آستان بندگی

ه ک ین مطالبیست و این یلفظ یهالذا قابل فهم بحث، هماندن همان و متوجه شدن یاست که رس ییخدا

 ویآنجا مثال راد یمثال  وقت .ك بکندیخواهد به آن مفهوم فطرت نزدین مطلب را میا، در جزوه عرض شده

 یك سری نمود  در واقع ، م شده استیباالخر تنظ ینیقوان یك سریو بر اساس ین رادیبحث شده است که ا

 است و از آن مثال یاتییک همچون چیزی با همچون خصوص جه آن نمود  یشده و نت که منظم است ینیقوان

ه او ک نستیو ایفرق ما با راد، هستم ینیقوان یك سریم به خودمان که ما هم باالخره نمود یشویمنتقل م

م یسبر یم به آن رشدیتوانین هستم اما ما مین قوانیخودش را احساس کند که من نمود ا، تواند خودشینم

 یو را اگر روینکه رادیکما ا، چه یعنین هستم یقوان یك سریم که من نمود یکنساس که با همه وجود اح

 یهمچون احساس، زیم یآنهم رو، ویآنهم راد، هستم یزیك چیتواند متوجه شود که من یم او نمیز بگذاریم

ارم و د یاتین خصوصیهستم و چن یزیك چیکنم من یستم قشنگ احساس میز بایم یندارد اما من اگر رو

ه شد که متوج ینکه اگر کسیخودم علم بخودم و وضعیتم را دارم تا برسد به ا یعنیام ستادهیز االن ایم یرو

توجه ندارد  یگر جسمیکند دین بودن را هم خودش در خودش احساس مینم و قوانیقوان یك سریمن نمود 

خودش در ، ف استین چه قدر لطیا، ن هست که توجه داردینبه آن قوا، کل توجه نداردیو به آن بدن و ه

گاهینقدر عمیقت خودش تا ایحق دا بکند و عمق لطافت خود را متوجه بشود یپ یقا  خودش از خودش آ

                                                           

ِه ُحنَ : »فی قولِه تعالی -اإلماُم الباقُر علیه السالم ُة؟31(: آیه 22الحّج) ...« فاَء ِللَّ د ُسئَل ما الَحنیِفیَّ
َ
: ِهی الِفطَرُة اّلتی َفَطَر الّناَس -.  وق

ُه الَخلَق علی ه »در پاسخ به سؤال از آیین حنیف در آیه  -َمْعِرَفِتِه. )امام باقر علیه السالم عَلیها، َفَطَر اللَّ رمود: مراد ف -...«حنفاء للَّ
 12/ 279/ 3که خداوند مردم را بر آن سرشته است؛ خداوند خلق را با سرشت خداشناسی آفریده است.(. بحار اْلنوار:  فطرتی است

اَس َعَلْیها: »فی قولِه تعالی -اإلماُم الباقُر علیه السالم  ِتی َفَطَر النَّ ِه الَّ ُه  َمْعرَفِتِه  : َفَطرُهم علی-  30( : آیه 30الروم ) « ِفْطَرَت اللَّ أ نَّ
ُهم، وَلوال ذلَك َلم َیْعَلموا ُهم. )امام باقر علیه السالم -إذا ُسِئلوا -َربُّ

ُ
ُهم وال َمن راِزق ا فطرتی است که خداوند همه ر »درباره آیه  -َمن َربُّ

د در پاسخ به ن نبوفرمود: آنان را بر سرشت خداشناسی و این که او پروردگارشان است آفرید؛ و اگر چنی -«بدان فطرت بیافریده است
 ،13/ 279/ 3ماندند.(. بحار اْلنوار: دهد، در میاین پرسش که چه کسی پروردگارشان است و چه کسی آنها را روزی می

حید است(. فرمود: مقصود تو -نیز درباره همین آیه -: الّتوحیُد. )امام صادق علیه السالم-أیضًا فی اآلیِة  -اإلماُم الّصادُق علیه السالم
 1/ 12/ 2الکافی: 
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 ورود به آستان بندگی

ك ینقدر لطافت ما باز شده که به فطرت نزدیبلکه ا، میادهیست که ما به فطرت رسین معنا نین بدیخوب ا

 ، میاشده

ور کند که اگر تص یکس. نها با هم خلط نشوندیم پس ایرسار باال رفته که به فطرت بیبسمان تیقابل

مقدار که مطالب بحث  آن .ستیدن نین درست است چون قابل فهمیا، امدهیمن باالخره فطرت را نفهم

وجه متنها را یست که ما حتما  مو به مو اینطور نین مطالب اینکه ایشود و ایك به فهم مطلب میشود نزدیم

م یکن افتیك به درك مطلب بشود و همان مثالها را اگر ما دریمطالب نزد یکسریشده با مثال  یسع .میباش

نها یست که در جزوه ما این معنا نینها به ایك بکند چون اید است که ما را به مطالب نزدیمف یلیخودش خ

ه اینها را ک، راه دور است یلیخ، میتوانیما نم م وید به آن برسیم و حتما  باید عمل بکنیم حتما  بایارا خوانده

جه نها را متویك مرتبه ایست که ما ینطور نین بحثها ایا، نها افق را باز کردهیا، نه .کنم نمیشودیهر چه م

 . میا بهش برسیم و یبشو

ن انگیزه و داشت، در مسیر عملی توفیقات بیشتری کسب کندانسان ست تا اثر ؤیکی از عواملی که م

 1.اهمیت  این راه است بهشناخت و عمق بینش 

هرچه متوجه شویم این راهی که میرویم ضرورت دارد و ناچاریم و اختیاری از خودمان نداریم چه 

راه رفتنی است کل نظام هستی این راه را میرود هر موجودی به تناسب وضعیت ، راه، بخواهیم و چه نخواهیم

 ، پیمایندمی فیت پیمودن این راه متفاوت است اما همه این راه رافقط کی، وجودی خودش

لَ :»فرمایدمیخداوند در قرآن  ا إ  نَّ إ  ـه  َو لَّ ا ل  نَّ وَن ه  َر ی  إ  ع  و یقینا  به سوی او باز  ما همه از خداییم 2«اج 

 « میگردیم

                                                           

ْنَت ُمْحَتاج   -1
َ
 171تحف العقول، ص. ِفیَها ِإَلی َمْعِرَفة َیا ُکَمْیُل َما ِمْن َحَرَکٍة ِإالَّ َو أ

 156سوره بقره ، آیه  - 2
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، کندمی در انسان اراده ایجاد ،درک  اهمیت این راه .ستهمصداق این آیه در حرکت کل نظام هستی 

تا اینکه فکر کند در اختیار خودش است و اگر بخواهد میرود و اگر ، کندمی در انسان توان مضاعف ایجاد

 . فرق است بین این و آن .نخواهد نمیرود

تری و در بیمارستان بساند مثال عرض کرده بودیم دست یک نفر کال سوخته است و پانسمانش کرده

این آب مقطر و این روغن و این وسایل در اختیار : ال یک نفر به حال او دلسوزی میکند و میگویداست و ح

دو ساعت فرصت داری تا بهیار بیاید با اختیاری که ، خودت به تدریج شروع کن به کندن این پانسمان، تو

بگذاری کنار که من نمیخواهم پانسمان را از دستت باز کن اما اگر وسایل را بگیری و  داری خودت به آرامی

این پانسمان که روی زخم ماندنی نیست و باالخره باید باز شود خوب بعد ؟ و این وسایل را میخواهم چکار

از دو ساعت بهیار میآید و خودش در عرض یک دقیقه با خشونت میَکند و از عذابش چه بسا حتی رگهایت 

که از دست تو شاکی بوده و کدورت هم ای رد عقدهولی برای او مهم نیست و مخصوصا یک ف، فلج شود

اگر این پانسمان ، کند در پی عواقب آن یک عمر در عذاب بمانینمی حالش فرقیه ب داشته باشند دیگر اصال  

ماندنی بود بگذار تا آخر عمر روی زخم بماند ولی باالخره باید کنده شود این چیزی نیست که بگوییم در 

ر حال من باید از این عالم جدا شوم مانند پانسمان باید از ه به، جبرا  باید کنده شود .اختیار خودمان است

 اینطور نیست که در اختیار خودمانها این ارتباطات و دلبستگی، این عالیق، این بدن .این دنیا جدا شوم

تصمیم  دا  ا تمام کنم بعباید کارهایم رام هنوز تصمیم نگرفته ؛بماند یم آقا من حوصله ندارم فعال  ویباشد بگ

حال  ،از آن نیستای حتمی است و چاره، اینطور نیست جبر است ؛حاال از فالن زمان شروع میکنم ؛بگیرم

را ها قهاین عال، را شروع کن بکندن خودت به تدریج اینها به ما میگویند که آقا بیا این از وسایل و برنامه

مرهمی  .تقویت هم میکنند چون کندن آن عذاب دارد، دهندمی را هماش دارو و تغذیه، نمرحله به مرحله بکَ 

ا حاال بیام پانسمان را باز کردهمیگوید جناب بهیار  ،هم میدهند و باالخره هنگام رسیدن جناب عزرائیل



 11 |    

 

 ورود به آستان بندگی

 . مداوایش کن

اندازه به ، کنمنمی جزئی و ریز با اختیار خودم و آرام آرام صبرهای در این دو ساعت وقت برای عذاب

سا بای  عمق و شدت عذاب .دو ساعت ضرب در صدها برابر در این یک دقیقه که قرار است اینرا بَکنند

اگر دو ساعت را تحمل نکنم باید معادلش ، حتی بزند رگها را هم پاره کرده و فلج کند و یک عمر عذاب

 . میدانماین چیزی نیست که بگویم در اختیار خودم است و خودم ، را تحمل کنم این

سه یا پنج روزی که جناب عزرائیل آنجا که ما را از این عالم میَکند و ، طبق آیات و روایات در این دو

اگر هزار سال در این عالم عمر میکردم و به تدریج ، پنج یا ده روز طول میکشد، سه، ظاهر دوه جدا میکند ب

ظاهرا  زمانش کم ، دردش از آن هم بیشتر استبسا ای ، شروع میکردم آن زحمت را آرام آرام تحمل میکردم

بنابراین اندیشه و بینش و نگرش اهمیت این راه که میرویم ، است ولی عمق عذابش قابل مقایسه نیست

انگیزه ایجاد میکند و ، در انسان انرژی ایجاد میکند، در انسان حرکت ایجاد میکند، هرچه عمیقتر شود

س پ، این خیلی مهم است، های مختصر این راه تحمل ایجاد میکندبرای انسان در مقابل زحمات و سختی

و ضروری  را بر حیاتیمان یکی از عوامل موفقیت در راه تربیت نفس اینست که ما در این باره بینش و نگرش

 . بودن این راه بطور دائم عمق بدهیم

 

 عملی هایبرنامهفردی بودن 

 به لحاظ تفاوت(اش هم همین استو قاعده) تاکید دارندن است که اساتید و بزرگان یمطلب بعدی ا

اشد بمی یبه صورت فرد یعمل یهابرنامهی، و شخص یط فردیشرا، هاهیروحی، استعدادها در مسائل عمل

اگرچه بعضا مالحظه شده است که دستورالعمل بزرگان . از مشکالت را دارد یبعض یت جمعیو در وضع

ده شده که باعث یشوند بلکه بارها دید واقع نمینها نه تنها مفیشود این و پخش میبه صورت کتاب تدو
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اگردان ش یت نفس که بزرگان برایترب یهان دستورالعملینکه ایا یبرا؛ شده یاز مشکالت روح یاریبس

پخش  یها االن به صورت عمومنیا. یی عمومن شخص بوده نه نسخهیاند مخصوص اخودشان فرموده

، االتیاز خ یاریکند و به بسیخواند و شروع به عمل میها را منیرود ایمند معالقهك فرد ی و شوندیم

رد یگیب معالج از داروخانه میطب یکه بدون نسخه ییشود مثل دارویگرفتار م یروح یو اثرات منف، هاآفت

هر چند . شودیها مبتیاز مص یاریکند و باعث بروز بسیدرست م یادیز یبتهایکند و مصیو عمل م

 ،در مقام استعمال یب کرده ولین دارو را ترکیا یاست و متخصص یعلم، مشخص است، دارو مطمئن است

 . ق کندیمار تطبین بیت اید با تمام وضعین دارو بایا

درست  ن لرزشیبرده بود دکتر تا ا .داشت یلرزش جزئ یان بزرگوار بود که دستش مقداریاز آشنا یکی

ك لرزش ی. ك جنبه توجه نشده و باعث شد کل مغزش را از کار انداختیش از یشود متاسفانه به دارو

 . ختهیو فلج شده و اعصاب بدنش به هم ر یك طرفیزده کل مغزش از کار افتاده و مانده ، دست

ختم و ، دعاها یحت، نیمعصوم یهاتیروا، ها هم هستتیروا .ستیپس در اصل دارو بحث ن

ه یبرنامه با کدام روح و نست که دعا و ختم و ختوماتیکه قابل دقت و  مهم است ا یزیآن چ، ختومات

 . د تناسب داشته باشد و عمل شودیبا

او خوب جا افتاده  یط روحیدر شرا، کشد تا یک دستورالعملید ده سال طول میاست که شا یفرد

استعداد  و ییباز شود و شکوفا یبه خوببا آن رشد کند تا آثارش در آن فرد ، دا کندیروحش با آن انس پ، شود

 یاز جاهای، عموم یهان االن هوس کند از کتابیخوب ا. یو برنامه بعد یدا کند برای مرحله بعدیپ

مثال  مرحله چهارم را خودش شروع کند که مثال  آثارش فالن  برود برنامه یعموم یهامختلف و از بحث

 . آوردمی ام مشکالت را به بارن انواع و اقسیا، است و برکاتش فالن است
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 های کاذبتفاوت مسیر بندگی با عرفان

ر است در انجام آن برنامه یدر مقام عمل به دستورالعملهای اخالقی انسان کامال  و با تمام وجودش درگ

 یتیبتر یهار روشیبا سا یتین روش تربیا. از فضل خودش چه دهد یخداوند تعالببینیم تا ، و آن عمل

 یك سر، یك روش داردیآن خودش  .ردیگباد یك نفر سحر و جادو ی ممکن است .تفاوت دارد یلیخ

 یك جادوگر خوبیرود و یم، کندیت میکند خودش را تقوین میند و آقا تمریگویها و مسائل را مبرنامه

، ندکیت میتقو، کندین میتمر، از هر علمش، رد از هر بعدشیگیاد میبه یعلوم غر .شودیخودش م یبرا

رد هر کس باشد یگیجه میرود تا نتیش میاش پکند طبق برنامهمی ت ارادهیتقو یك سریکشد می اضتیر

ورات دست یك سری یکند از رویر اجنه میتسخ یکی. ردیگیاش را مجهیرود و نتیدارد و طبق آن م یفرمول

 ییهابرنامه یك سریب خ   .سوادبی چه، چه باسواد باشد، چه کافر باشد، رود چه مسلمان باشدیکه دارد م

نطور یز ایگر نینکه در علوم دیرسد کما ایم ییهاجهیك نتیکند که به یاده میآنها پ یاست که خودش را رو

 و ن داردیقوان یك سریخواند آن علم هم یم یمیعلم ش یک، یخواندیك میزیعلم ف یک، یاست

و با  کندیکند و تکرار میتوجه م ،کندیش مین و آزمایرا تمرها ن فرمولیا ،ردیگیش را به کار میاستعدادها

نماز شب خوان است ، نمازبی ایخوان است ندارد که فرد نماز یرود و ربطیاستعدادش جلو مو  یهوشزیت

عمل  یك دسته علوم است با استفاده از قدرت ذهنیها و فرمول یك سری .دانم اصال  کافر استییا نم

 . رسدیم ییهاجهینت یك سریبه رود و یکند میم

عملی  یهابرنامه ؛ستیچکدام از آنها نیاز جنس ه، یدیت نفس توحیو ترب یدیاما مسائل توح

د یدهد تا به توحیکه انسان در عمل انجام م ییهاها و برنامهاضتین ریقا  پس از ایدق .منحصر به فرد است

ه رد که نیگیقرار م یك حالتیانسان در  ،رجا هست خوف و، ن راهیر ایاز مسائل هست در مس یلیخ،برسد

ك یر د .دینخواهد رس ییچ جاید است که به هینکه ناامیده و نه ایرس ییك جاینجا به یمطمئن است که در ا
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 . ت کند از فضلشید عنایند فقط خدا بایبیقرار گرفته که م یتیاست در وضع ییت پا در هوایوضع

ه جیشود نتیت همان است که اگر خداوند اجازه دهد میبه واقعیغر علومی، میعلم ش، كیزیدر علم ف

جه ید من نتیگویم .شودیم ،ن نکته توجه ندارد که اگر خداوند اجازه دهدین شخص به ایاما ا، گرفت

ن نکته توجه ینجا به ایا .ستینطور نیا )مسیر تربیت نفس( نجایاما در ا، استعدادم و کارم را گرفتم، تمیفعال

بیند که این عنایت از طرف خدا بوده نه در می شد یتیك عنایاگر ، شودیم ،ه اگر خداوند اجازه دهددارد ک

نکه احواالت یر خواهد شد و ایاست که انسان در عمل با آنها درگ یفیظر یهاك نکتهینها یا، اثر آن اعمال

چطور انسان مواظب باشد نها یکه دست خواهد داد در ا یکه دست خواهد داد و احواالت ناگوار یخوش

 . د و دخالت نکندیایطان نیکه ش

د دانیجان نمیاز ه ،ش موفق از آب درآمدیند که آزمایبیشود و میموفق م یگر شخص وقتیدر علوم د

 گران چطور شدهیاش با دجان رابطهینجور است از آثار هیهم ااش یعیطب یچکار کند و آزاد است و حالت

 . است یعیطب، است

 هباشد چقدر بتر بخشبسا از آن هم لذتای درك کرد که یزیك چینجا اگر یست این طور نینجا ایااما 

باز باشد که اصال  یحدبه تش یندهد بلکه ظرف یبه او رو یجانیچ هیخودش توجه دارد که نه تنها ه

  .در انسان فراهم شود یدر محضر اله یو بندگ یت وجودینقدر ظرفیا ؛دمیرس یاجهیاحساس نکند به نت

اعصابش در ، ك طرفیآقا افسرده افتاده در  و ده و شکست خوردهیزحمت کش ینیبیم یکیدر آن 

ه سال د ؛ستینطور نینجا ایدر ا. ن فرد حرف بزندیبا ا یتواند از ناراحتیچ کس نمیو هاست  یوضعیک 

ود شیتش روز به روز خراب میوضعکند یده و احساس میهم نرس یاجهیچ نتیکشد و به هیاست زحمت م

د یبا، مند خواهد شدها بهرهنیفرد از ا یدیتوح یدر رابطه. کندیفرق م یکین خراب شدن با آن یاصال  ا

ه ب. ت کندیخواهد چطور او را تربیخداوند م، نجا چه بشودیخواهد ایشود مین خراب میرد که ایبهره بگ
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، شودیافسرده و ناراحت نم یانه تنها ذره، کندینگاه م یدید توحیبا د ،حاالتشو  اشوضعیت وجودی

ان از بلکه همچن ،کندینم یشود احساس خستگیگر وارد میگران در موارد دیکه به د ییهایناگوار یلیاز خ

 . ردیگیخودش م یرا برا یدیتوح کماالتش حداکثر بهره ین حاالت برایا

ایجی نت. است یت منحصر به فردیت و خصوصیك وضعیر در ین مسیدر ا یعمل یهادر هر حال برنامه

سه با اصال قابل مقای، تربیتی در اخالق گرفته میشودهای شات علمی در علوم تجربی و برنامهیکه از آزما

 . هم نیست

ن برنامه یفرمود من شش ماه است که به ای میازان بود که بعد از چند ماه از انجام برنامهیاز عز یکی

ن کتاب را یست که ده بار این کتاب نیم که ایعرض کرد؟ چطور خواهد شد یاالن برنامه بعدکنم یعمل م

. تسین طور نیه تا بخوانم ایچ یکتاب بعد، ن کتابیام از خواندن اام و خسته شدهام و تمام کردهخوانده

ر ك امین یا، هدادتش را یخاص، تا کجا، ن برنامه در وجودش اثر کردهیم که اینید ببیخوب به هر حال با

 . ستین یاجبار، است یعیطب

رقابل عالج یغ یهااز رگ یکیك نفر پزشك است حتی اگر فرزند خودش هم باشد االن که مثال  ی

لو ست ویار خودش نین االن در اختیا، ن چکار کندیست خوب االن ایهم ن یچ راه حلیفرزندش فلج شده ه

ش دارو و درمان، کندیاش را هم مینش است خوب سعیآفرم نظام یپزشك است ولو فرزند خودش است تسل

ه نش بیند که قانون در نظام آفریبیم یبرد ولین امکانات را به کار میهر کارش را تا آخر، اش رایرا جراح

فالن  باید فالن و ست که چون من پزشکمیارش نیتواند بکند در اختیم است چکار میکند تسلین حکم میا

ست خداوند در قرآن یهم ن یچ احدیار هیست بلکه در اختیبرنامه نه تنها دست استاد ن به هرحال. شود

ـَه »: دیفرمایم نَّ اللَّ لُّ َمن ی  َفإ  د  یَ َشاء  َو یَ ض   یدیت توحیف و منحصر به فرد تربین نکات ظریا 1« َشاء  یَ َمن  یه 

                                                           

 8فاطر، آیه نماید. سوره کند و هر که را بخواهد هدایت می. همانا خدا هر که را بخواهد ]به کیفر تکّبرش در برابر حق[ گمراه می 1
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ه از حساب شده و الهام گرفت یلیخ یهااز به روشیف بوده و نیظر، دهیچیپ، قیدق، فیار لطیاست که بس

ن راستا آنچه که مهم و یو در ا 1ت بشودین نفس تربیتا ا، ك همت باال در خود سالكیکتاب و سنت دارد و 

ت یانسان خوب روشن بشود و اهم ین هست که افق حرکت برایا، ر الی اللهید است در حرکت و در سیمف

ن راه را تحمل بکند باالخره یا یهاین همه سختیا، بکند ن همه مجاهده را تحملینکه چرا باید ایآن و ا

ن ینکه انسان تا به ایانسان روشن نشده و ا ین مطلب تا خوب برایو ا؟ خواهد به کجا برسد و چه بشودیم

ی از حقیقی و در امور فرعیك نینه  یاز حیاتیدارد و آن هم ن یازیك نین راه یا یده است که برایجه نرسینت

آن  ن همه بهیاست که ا یاتین حیتر از ایار قویدهد که بسیبه انسان م یاتیکه ح یازیان نآنچن، زندگی

 . ورزدیعشق م

ر و تر و با صبیتر معلوم بشود انسان جدتر و روشنقیانسان عم ین راه برایثمره ا، ن راهیهرچه افق ا

 . خواهد کردشتر در برخورد با مشکالت از خدا کمك خواهد گرفت و حرکت یاستقامت ب

 پرهیز از افراط 

مان را ن راه خودیست که در اینطور نیم این راه حرکت کنیم به لطف خدا در ایم گرفتیپس از آنکه تصم

م یه وادار کنیروی بیهایریگکارها و سخت یك سریو  یروادهیاضت به افراط و زیاهل ر یهاطبق روش

ق یقان حیمان را که تا حاال متوجه ام گذشتهیخواهینکه میابه بهانه ، میم زود برسیخواهینکه میبه بهانه ا

ه یروی بیاضتهایل مختلف خودمان را به ریم آنوقت به دالیم آنها را جبران کنیع کردیضا یعمر، مینبود

طان خواهد ین استفاده را شیشتریی نخواهد رساند بلکه بیم به نفس که نه تنها ما را به جایل کنیم و تحمیبزن

 یکس یرا فرمودند برا یاندازد و لذا بزرگان مطالبیبه وضع بدتر از آن بمان ما را از وضع زمان غفلت کرد که

                                                           

ْوا ِمن أنفِسُکم تأدیَبها، واعِدُلوا بها َعن َضراوِة عاداِتها. )امام علی  1 علیه السالم: به تأدیب و تربیت  . اإلماُم علیٌّ علیه السالم : َتولَّ
 .4522نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان باز دارید.( . غرر الحکم : ح 
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 ورود به آستان بندگی

که  یت بکند تا آرام آرام مثل کودکینها را خوب رعاین راه قدم بگذارد که بعنوان مقدمه ایخواهد در ایکه م

افتد یب آرام آرام به حرکت، دا کندیان پعضالت وجودش تو، ردیقوت بگ، ردیجان بگ، افتدیخواهد راه بیتازه م

 .و آنها چند تا برنامه هستند

و  یا به سختیآ، میم برویخواهیم کجا میکند که متوجه باشمی مان بازین مطالب افق این راه را برایا

ن افق یهر چه ا؟ خواهد برسدیارزد که انسان به کجا مین راه میتحمل مشکالت در ا، دنیاضت کشیر

نکه ما یشود و امی تریحرکت او جد یزه براین انگیکند امی شود و توجهیمتر تر و مملوسمحسوسش یبرا

خداوند در قرآن در سوره ، ن به اراده خداستیا، ستین یچ احدین دست هید ایم رسینها خواهیبه ا یک

 : د کهیفرمایم امبر اکرمیبه پ 56قصص آیه 

د  »  َك اَل َته  نَّ ـَه  یإ  نَّ اللَّ َت َوَلـک  َبب  ح 
َ
د  یَ َمن  أ َتد  یَ َمن  یه  ه  م  ال   ب 

َلم  ع 
َ
َو أ  1« َن یَشاء  ۚ َوه 

 «بلکه خدا هرکه را بخواهد هدایت میکند، قطعا  تو نمیتوانی هرکه را خود دوست داری هدایت کنی» 

 «یران داناتر استو او به هدایت پذ

اظر در قرآن ن یمختلف یهاعبارتی، ت بکنیهدای، ت کنیهدا یخواهیآنرا که م یتوانیالبته که تو نم

، دهندینها راه را نشان میا اء و اولیاء یاء و اوصیتمام انب، ت دست خود خدا استیهدا، ن عبارت استیبه ا

دهد یو مریانسان ن یکند و برایدا مین به هم اتصال پیدارد که قوه عقل است ا یك حجت باطنیمنتها انسان 

و ما را  2ت کندیم که ما را هدایشه از فضل خدا بخواهیهم یستیبدنبال آن هدف حرکت بکند فلذا ما باکه 

                                                           

 56ه سوره قصص آی -1
ِه أرَشَدُه. )امام علی علیه السالم: هرکه با راهنمایی خدا راه جوید، خداوند او را به راه  اإلماُم علیٌّ علیه السالم: َمِن اهَتدی -2 بُهَدی اللَّ

 .8071درست رساند.(. غرر الحکم:ح 
ِه أحَسُن الُهدی السالم: هدایت خداوند، نیکوترین هدایت است.(. غرر الحکم:ح .)امام علی علیه اإلماُم علیٌّ علیه السالم: ُهَدی اللَّ

10010. 
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ت ندارد که ما را به آن برساند فقط فضل او است و یقابل یچ عملیو ه، به آن هدف و به خودش برساند

 .هستند علیهم السالم ن یمعصوم یفضل اله یمجرا یجار، تمام
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 توبه و جبران گذشته: فصل اول
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 ورود به آستان بندگی

 محاسبه عمر

ا از ر فراوانی دارد از جمله اینکه شخصهای بعد از توضیح اهمیت برنامه در تربیت نفس که خاصیت

ه اصلی تربیتی یک مقدماتی را تاکید دارند کهای بزرگان قبل از ورود به برنامه؛ افراط و تفریط باز میدارد

محاسبه عمر از نظر عقلی هم امری است واضح که چقدر ، آن مقدمات محاسبه عمر استیکی از 

ریزید حتما اون را تمیز نمی اهمیت دارد شما هیچوقت در یک ظرف آلوده غذای پاک و تمیز و مهم را

 . میکنید هر چه غذا مهمتر باشد حساستر باشد اینرا بیشتر تمیز میکنید

تربیتی چون امکان دارد خطاها و اشتباهات های شود برای انجام برنامهظرف وجود انسان باید آماده 

 . گذشته موانع ایجاد کرده و انسان هرچه هم زحمت بکشد به نتیجه نرسد

 محاسبه عمر در آیات و روایات

های گوناگونـی بـرای محاسبـه دستـورالعمل، های بزرگانکتاب خدا و سخنان اهل بیت و کتاب در

 . کنیمگذشته عمر یافت میشود که به برخی از آنها اشاره می نفس و اعمال

 : خداوند متعال در آیات اول و دوم سوره قیامت چنین میفرمایند

 ب  » 
م  س 

ق 
 
ق  یَ اَل أ

م  ال 
م  اَمة  یَ و  س 

ق 
 
اَمة   َواَل أ وَّ س  اللَّ ف  النَّ  1«ب 

ین یک رابطه بسیار جالبی ب، میکنددر این سوره خداوند بقیامت و نفس لوامه )سرزنش گر( قسم یاد 

به یک نوع تشابهی توجه میدهد که اگر انسان به نفس لوامه برسد با ، قیامت و نفس لوامه در واقع هست

قیامتی  ؟در قیامت چه خواهد شد، وارد آن فضا بشود بنوعی قیامتش بر پا شده است، این لذت تربیت نفس

، معلوم نیست بعد میلیاردها سال؟ چه صحنه ایست؟ خواهد شدکه از آن میترسیم و نگرانش هستیم که چه 

                                                           

 2-1سوره قیامت ، آیه  -1
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 ورود به آستان بندگی

 از خلوتگاه منزلای فعال نقدا  در گوشه، خیاالتی بذهنم خطور میکند که بعدا  چه اتفاقی خواهد افتاد

قرآن میفرماید که میتواند بنوعی و مثل آن اتفاق بیافتد و با همین محاسبه باز میشود اید خودتون که نشسته

 . اینچنین میبیند همه چیز از بین رفت و تمام شد و چیزی باقی نماندای با محاسبه و انسان

 : میفرماید علیه السالمامام کاظم  

ل َح »  ن َعم  ل  َیوٍم َفا 
ب َنفَسه  فی ک  حاس  ّنا َمن َلم ی  نَلیَس م  سَتزاَد الّلَه َو ا   ا 

نها َسَنة  َئة  اسَتَغَفرالّلَه م  َل َسیِّ و  َعم 

َلیه   1«تاَب ا 

است که میفرمایند اصال  از ما نیست از ما اهل بیت نیست کسیکه  علیه السالمصریح فرمایش امام کاظم » 

محاسبه نفس روزانه ندارد پس اگر در محاسبه نفسش متوجه باشد کار خوبی کرده از خداوند زیاد و اضافه 

 «. واهد و اگر گناهی شده از خداوند استغفار و توبه را طلب کندشدنش را بخ

 : فرمایندمی علیه السالمری کدر جای دیگری امام حسن عس

ت  »  َمو  َد ال  َما َبع  َل ل  َسه  َو َعم  َن َمن  َحاَسَب َنف  سی 
ّ
َکی 

َیس  ال     2«َاک 

 «کار کند ، از مرگکسی است که به حساب خود برسد و برای پس ، زیرکانترین زیرک» 

انسان آن کسی هست که در محاسبه نفسش است و برای فردا ترین با فراست، زرنگترین، تیز هوشترین

 . زندگی میکند و به آن عملش توجه دارد

 : پیامبر اکرم صلوات الله و سالمه علیه و آله میفرماید

َب َنفَسه  َاَشدَّ »  حاس  نا  حّتی ی  وم  وٌن الَعبد  م  د  َعبَده  ال َیک  یِّ ه  َو السَّ حاَسَبة  الّشریک  َشریک  ن م   3«م 

                                                           

 72/  67بحار اْلنوار , ج-1
 98, ص  16وسائل الشیعه , ج -2
 88, ص 77بحاراالنوار , ج-3
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 ورود به آستان بندگی

انسان مؤمن نخواهد بود تا بحساب نفسش برسد شدیدتر از حسابرسی شریک با شریکش و مولی با 

 . اشبنده

حضرت دستورش را قشنگ مشخص میکند اینگونه اشخاص باید بنشینند از خودشان اشد محاسبه را 

ه یک شریک از شریکش و یا یک موالیی از نوکر و بنده خودش میکشد در بکشند شدیدتر از حسابی ک

 . حق خودش ریزبینی بکند

 تاثیر شگفت محاسبه بر رشد انسانی

اگر فالن نرمش را انجام ، نرمشهایی هست که انسان را سرتا پا بکار میکشد و کل وجودش، درعلم ورزش

اسبه نوعی برنامه است که اگر بکار افتاد کل موجودیت بدنش را فعال میکند مراقبه و مح، دهد بکار میافتد

استعدادهایی در انسان باز میکند که فوق العاده است قبال  . انسان را بحرکت میکشاند و بکار میاندازد

خاموش شده و انسان اینجور زندگی کرده ولی به برکت مراقبه که اینها باز میشود و رشد میکند آنموقع 

ی حاال چه احساس؟ معارف و معانی قرآنی و حقایق و روایات و ادعیه چیست، معاد، یدتوح، میبیند که دین

توفیق بدهد در عمل هم  شاءاللهانخداوند . تا چقدر متوجه شود، البته هر کس در مرحله خودش؟ دارد

خود گوینده روسیاه توفیق پیدا کند بتواند این مرحله سرنوشت ساز سیر و سلوک که محاسبه و مراقبه است 

 . را انجام بدهیم و اگر خدا توفیق دهد خوب بتوانیم جا بیندازیم

 شرایط افراد در محاسبه عمر در آیات و روایات

 . وجودی افراد بایستی کار کردهای همطابق استعداد و زمینای درهر برنامه

این انسان شناس و نفس شناس حقیقی استعدادها را اینگونه ، این طبیب روح  حضرت امام باقر

 : میفرماید، تقسیم میکنند
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د  »  ج 
َمس  َن ال  ٌق َفَخَرَجا م  ٌد َواْل َخر  َفاس  َما َعاب  ه  َحد 

َ
َد أ ج 

َمس  اَلن  ال  د  َقاَل َدَخَل َرج  َعاب 
یٌق َوال  دِّ ق  ص  َفاس  َوال 

َک  ی َذل  ه  ف  َرت  ک  ون  ف  َها َفَتک   ب 
لُّ د  ه  ی  َباَدت  ع   ب 

الا د  َد م  ج 
َمس  د  ال  َعاب 

ل  ال  خ  ه  َید  نَّ
َ
َک أ ٌق َوَذل  َرة   َفاس  ک  ون  ف  ق  َوَتک  َفاس   ال 

َه َعزَّ َوَج  ر  اللَّ ف 
َتغ  َیس  ه  َو ق  س  م  َعَلی ف 

َندُّ ی التَّ وب  ف  ن  َن الذُّ ا َصَنَع م  مَّ  1«لَّ م 

 ،سپس از مسجد خارج شدند، حالیکه یکی عابد بود و دیگری فاسقدر، دو نفر وارد مسجد شدند» 

شد  زیرا عابد در حالی داخل مسجد، درحالیکه فاسق به مرتبه صدیقان رسیده بود و عابد فاسق گشته بود

ی فکر فاسق در پشیمانی از کرده خود بود و از گناهان خود ول، نازیدکه به فکر عبادتش بود و به آن می

 «استغفار میکرد 

وقتی ، داخل مسجد شدند، فرماید دو یکی فاسق و یکی عابدمی حضرت، این حدیث مشهور است

بعد دلیل این مطلب را بیان ، نه عابد بلکه صّدیق و آن عابد فاسق شد، خارج شدند فاسق صّدیق شد

در اّولی میفرماید این به آن ، فرمول بسیار مهمی است در تقسیم استعدادهای انسانهامیفرماید که یک 

جب داشت، وضعّیت خودش ناز میکرد و اش خودش به خودش نمره قبولی میداد اما دومی روحّیه، ع 

اصلی این  عّلت، استعداد ندامت و استغفار و دل شکستگی بود توبه چکار میکند برای انسان، استعدادش

 . حّول عظیم توی این دو تا استعدادهت

بسا ای . باشد و به استعداد هر شخص مربوط است ید فردیبا یعمل یهادر هر صورت برنامه

 ،ك سال طول بکشد تا جواب دهدید یگری شایك هفته خوب جواب بدهد و در دیك فرد در یبرای  یابرنامه

کی ی. ت بدهدجه مثبین برنامه بتواند نتیهمراه با آن برنامه انکه یگری باشد تا اید همراه برنامه دیك فرد بایدر 

ه ك فرد در گذشته ب، یگریت دیك وضعیاش در گری حال توبهیاست و د یتیك وضعیاش در حال توبه

 یقو در یك اثر جدیدا کرده و یپ یداریب یشکسته و طور ین گناهان او را طوریگرفتار بوده و ا یگناهان

                                                           

  314, ص  2الکافی , ج  - 1
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است که همان گناهان را که  یطش طوریگر شرایك فرد دیك جور استعداد داده یته و اش گذاشکردن اراده

 . اندت متضاد واقع شدهیك وضعیدو فرد در ، ف کردهیرا ضعاش هیدر گذشته انجام داده االن روح

ده که ش یك عجبیاش گرفتار گذشته یهاتیبوده و در اثر موفق یموفق یلیدر گذشته فرد خ یکی

گر در گذشته از اعمال خوبش یك فرد د، یگذارد اصال  راه باز شودین عجب نمیا یمیهمانند پرده ضخ

ك ، یرودین فرد را باز کرده و بجلو میا ر چند سالهیمس دا کرده و همان اعمال خوب گذشتهیح پیت صحیترب

 . دارد یت است اما در دو فرد بازتاب متضادیك وضع، یمطلب است

انسانها بر این مبنا به دو گروه تقسیم میشوند البته این تقسیم کلی انسانهاست در این تقسیم مراتب پس 

 استعداد و: گروه اول. یک بحث دیگری است که شدت و ضعف این وضعیت یک حساب دیگری دارد

 . تساستعداد و زمینه اصلی عجب و خود برتربینی ا: زمینه اصلی تنبه و پشیمانی است و گروه دوم

 . استعداد و زمینه اصلی تنبه و پشیمانی است: گروه اول

کارهای خیلی خوبی هم انجام داده اما ، ت بعضی استعدادها وضع تنّبه و پشیمانی استیوضع

ها وحّیهاین ر، لذا اشخاصی که این روحّیه لطیف ندامتی و دلشکستگی دارند، استعدادش اینجوری است

ه فرمایند بیشتر باید توجه باین استعدادها می، محاسبه عمر را انجام دادهدر واقع خودش خیلی سریع این 

 . رحمت الهی داشته باشد و به آیاتی که مربوط به رحمت الهی است توجه کند

در محاسبه عمر استعدادهایی که در خودشان وضعیت و حالت ندامت شدید دارند احساس میکند 

جام داده و حاال که بیدار شده متوجه شده که در نظام عالم یک انهایی گذشته خودش را خراب کرده گناه

با  و؟ بهترین دوران را چه جور از بین برده؟ آینده در پهنه هستی چه خبرهایی است، حساب دقیقی هست

این بیداریها یک حس پشیمانی شدید درش ایجاد شده خوب طبیعی هستکه اینگونه اشخاص باید مواظب 

طرناک ناامیدی و آفتهای خ، ین استعداد او سوء استفاده نکند و او را به حالت افسردگیباشند تا شیطان از ا
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ودش و هی به خ. دیگری که در این راستا هست تحت بهانه توبه و استغفار به زیاده روی در این راه بکشد

ه عمرشان در محاسباینها حتما توجه کنند که . از این ناحیه بر اعصابش و بر وضعیت زندگیش فشار بیاورد

 . واقع به نوعی انجام شده و این آیه را بیشترمورد توجه قرار داده و ذکر بکنند

 : فرمایدمی خداوند

ل  »  َباد  یَ ق  ذ   َی ا ع 
َر یالَّ س 

َ
ن رَّ َن أ وا م  َنط  م  اَل َتق  ه  س 

نف 
َ
وا َعَلٰی أ ـَه ف  نَّ اللَّ ـه  ۚ إ  َمة  اللَّ ر  یَ ح  ف 

وَب َجم   غ  ن  ه  ع  یالذُّ نَّ ا ۚ إ 

ور   َغف  َو ال   1«م  یح  الرَّ  ه 

یقینا   ،بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روی کردید از رحمت خدا نومید نشویدای : بگو» 

 «. زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است، خدا همه گناهان را میآمرزد

صا  برای اینگونه استعدادها که خیلی های قابل توجه تربیتی هست مخصودر این آیه خیلی نکته

 اشتباهات و غفلت ها، حساسند به گناه و گذشته

 . استعداد و زمینه اصلی عجب و خود برتربینی است: گروه دوم

جب هست حالتی که انسان از خود رضایت دارد بطوریکه حتی اگر ، گروه دوم از استعدادها حالت ع 

جوری توجیه میکند که انگار این یک نکته ، پوشاندآید و آنرا میمی کارش عیبی هم داشته باشد آن روحّیه

 ، با این استعداد است، در این روحّیه است، مثبتی دارد

این جلسه خدا ، بیندنیکی و پاکی می، موفقّیت، اش خوبیکند همهمی اش نگاههر وقت به گذشته

بیند که آقا من از بچگی کند میمی ان نگاهتوفیق بدهد بحثمان راجع به این استعدادهاست که هرچه انس

مخصوصٌا اگر خودش را مقایسه ، در عبادت و علم بودم، در کالس قرآن بودم، در مسجد و در هیئت بودم

تا مقایسه میکند هی این توجه و استعداد از خود راضی بودن ، کند با اشخاص دیگری که گنهکار هستند

                                                           

 ٥3سوره زمر آیه -1
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یند تر میشود اینها را میبریف و تمجید بکنند تقویت شده و خشنعلی الخصوص اگر دیگران هم از او تع

خودش را یک مالئکه از مقربین عالم احساس میکند و گاهی حتی وقتی میخواهد تو محاسبه عمر بنشیند 

بیند این خطر بزرگی است و شرایط را در راستای نمی هرچه فکر میکند که یک گناهی نقطه منفی در خودش

ما این قسمت بحثمان به لطف خدا . کندمی ترهای عملی که در این مسیر هست سختنامهآمادگی برای بر

فرماید حالت از خود راضی می در محاسبه عمر منظورمان این نوع استعدادهاست این قسم افراد که حضرت

 . ویمبرنامه بشدر این زمینه روایاتی که ما را تنبه میدهد تبرکا عرض میکنیم تا وارد اصل آن . شدن دارند

 : میفرماید علیه السالمبرای این نوع استعدادها موال علی 

ه»  وب 
ی  ع  ء  ب  َمر  ل  ال  ه َجه  وب 

ن  َبر  ذ  ن  اک  گاهی انسان به عیوب خویش است، ترین گناهاناز بزرگ 1«  م    . عدم آ

خودش جهل پیدا شناساند کسیکه خودش به عیبهای می این انسان شناس حقیقی دارد ما را به ما

میتوانم نام این از بزرگترین گناهان اوست همینکه احساس کند من در زندگی، کرده که من هیچ عیبی ندارم

رگترین این خودش از بز... نکته منفی پیدا کنم من که از همان بچگی همش تو فضای دین و معنویت پاکی و

وب  » : فرمایدمی. گناهان اوست
ی  ع  ء  ب  َمر  ل  ال  ه  هَجه  وب 

ن  َبر  ذ  ن  اک   «م 

به تر و ریزتر در محاسموشکافانه، شدیدتر، ترتواند دقیقاین استعدادها برعکس شکل اّول هرچه می

ها را با یک دّقت نظر خاص این را به حالت اعتدال خواهد کشید و این روایت، عمرش بگردد

شخص به عیوب خودش جاهل است  اینکه: فرمایداستعدادشناسی در خودش بررسی کند که حضرت می

ه، خود این از بزرگترین گناهان اوست، و پرده کشیده شده و توجه ندارد وب 
ن  َبر  ذ  یعنی آیا راستی من در ، اک 

                                                           

 419, صفحه  74بحاراالنوار , جلد - 1
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ه هست نقدا  به  1این غفلت؟ منفی نداشتم های مثبت هیچ نکتهمیان این همه نکته وب 
ن  َبر  ذ  خودش نمونه اک 

 . یک گناه بزرگی گرفتار شده

 : فرمایدمی علیه السالمامام باقر  

ص  »  ت  یاَل م 
َحاَلة  الَّ ال  َضاَك ب  ب  َو ر 

ن  الذَّ َك ب  َهاَنت  ت  َت َعلَ  یَبَة َکاس  ن 
َ
 2«َها ی  أ

 یکه دار یبودن به همان حالت یت و سبک دانستن گناه و راضیاهمبی مانند یبتیچ مصیه» 

 «. ستی[ نی]حالت گنهکار

 ،همینکه احساس رضایت از خودت میکنی آقا من هر چه میگردم نقطه منفی پیدا نمیکنم همش ایثار 

حتی قبل سن بلوغم مشغول نماز خواندنم بودم و دعا همینکه از ، همش نماز، همش پاکی، همش علم

ص    َبَة(یخودت راضی شدی که من این هستم مصیبتی بزرگتر از این نیست )اَل م 

را خیلی سبک حساب بکند خیال کند که گناه همان آدمکشی و قمار بازی و شرابخوری انسان گناه 

خودمان م ایکردهبینی کی ما ریز، گناه فقط همانهاست، که سرکوچه فالن جوان میکندگری هست و الواتی

ان متا آنوقت که ما تصمیم نگیریم خیلی جدی یکوقت خاصی برای خود، منفیمانهای را تا کشف نشد نکته

بسا ای کهی هایحتی یکبار هم به خودمان توجه نکنیم آن گناهبینی بگذاریم و با همه دقت و تیزبینی و ریز

  .انداخته کفایت بکند برای بدبختی انسانبینی همان آدم را بیچاره کرده و به این بیچارگی خود برتر

                      : آله و سّلم میفرمایده و یعلالله  امبر خدا صلییپ

رات   َی َس َرض  یإّن إبل» مَحقَّ م بال  نک   . س به گناهان کوچك شما خشنود استیهمانا ابل3« م 

                                                           

ًة ِمن ُسکِر الُخُموِر. )امام علی علیه السالم: مستی غفلت و غ- 1
َ
ور، دیرتر از ر اإلماُم علیٌّ علیه السالم: ُسکُر الَغفَلِة والُغروِر أبَعُد إفاق

 .5651پرد.(. غرر الحکم : ح مستی خمر از سر می
 286العقول ,صتحف- 2
 93/  363/ 73بحار اْلنوار : - 3
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ابلیس البته راضی هست برای همان گناههای ، یک فصلی ست این عبارت نیم سطری کالم حضرت

ی هند به وسیلتواریز کوچک و حقیری که به حساب نمیآوریم ابلیس برای همان رضایت دارد آنکه نمی

 ... مردم آزاری و، آدم کشی، نمازی، بیعرق خواری، گناهان مشهوری مثل قماربازی

 از دیوار کسی باال، آدم نکشتم، برای این استعدادها بهمان رضایت دارد که خوب منکه کاری نکردم

تکان دادم  یک لبی ناخواسته یک مثال  ، دلم پر بود از کسی، ناراحت بودم، نرفتم که آقا خیلی عصبی بودم

یک ابرویی مثال تکان دادم کردم استهزاء کردم دیگر آن هم اصال  متوجه نشد یک نفر متوجه شد که 

اش یک لبی کج شد برای استهزاء همه، شخصیت کسی را مثال  یک مومنی را استهزا کردم سبک شمردم

 . تاینکه نفس قضّیه را کوچک حساب میکنم شیطان باین راضی هس !!!همین 

یا مثال  در فالن جا فالن اشتباه که چیزی نبود هزاران از این کارها را مردم انجام میدهند منکه نسبت به آنها 

خب هر چه که ما توجه میکنیم که این کار کوچک بوده میفرماید شیطان برای همان راضی است که از ما 

ست و زمان محدود هست نمیشود صادر بشود حاال اینها توضیحات مفصلی دارد چون وقت خیلی کم ه

 . این محقرات را باز کرد

؟ تارتباطات باطنی این چیس؟ چه ارتباطی دارد؟ چرا وقتی گناه کوچک میشود مصیبتش بزرگ میشود

 . توضیحات خاصی را میخواهد

جبی بود دیگر، خوب منکه کاری نکردم که مردم تشویقم کردند یک لحظه یک بادی تو ، یه لحظه یک ع 

 . این همه کار خوب خداوند، بند و باری نکردیم، بیما آدم نکشتیم، کاری نشد، آمد و رفت دیگر پوستم

 این آیات و روایات، این استعدادها برعکس آن یکی استعداد بایست توجه به خوف داشته باشند

به تناسب این استعداد فرماید است که اینطور دقیق می اینها کالم ائّمه ، این کالم قرآن، واقعّیتند باألخره

سی که خوب یک ک، برای اینکه سیستم سیستم حّساسی است، اینها بسیار خطرناک و کشنده هستند
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به همان ادعای خودش بخواهیم فرض بکنیم در عالم ، اماش در پاکی بودهادعایش بر این است که من همه

، دهظریفی ش، لطیفی شده، دهبه استدالل و ادعای خودش پس یک موجود بسیار حّساسی ش، استدالل

 . شودبه همان میزان با کوچکترین اشتباه منفجر می

سی مثال  ک، خوب این سیستمش اینقدر مهم نیست که مثال  برق بخورد، شما یک میزی را در نظر بگیرید

م یک صد ،یک دستگاه تلفن را اشتباهی یک دهم ثانیه، تر شداّما وقتی سیستم لطیف، ای بزندبهش ضربه

ل سیستم یک تلفن با یک میز که قاب، سوزد و داغون میشودمی، دهددیگر مجال نمی، ثانیه بزنیم به برق

 . مقایسه نیست

مقابلش هم ، اش سر و کار با کارهای خوب و اعمال خوب و کنترل خوبتر شد همهاین وقتی لطیف

نه آقا  ،ما بگوییم جرّقه بود دیگر، ی کوچک همه جا را منفجر کردآن دستگاه با یک جرّقه، همینطور است

آن وضعیت یک وضعّیت دیگری بوده لذا با این دید که انسان چه در افراط چه در تفریط چه استعدادهای 

جبی اینها به تناسب این استعداد بایستی در این مسیر با یک آمادگیهای خاّصی ، ندامتی چه استعدادهای ع 

به تناسب هر استعداد اثر خودش را بگذارد وگرنه اینها مفید نخواهد های وارد بشوند تا آن دستور العمل

 . شد

 اصول محاسبه  رعایت
پس اینگونه اشخاص که گرفتار چنین وضعیتی هستند و زمینه و استعداد اینها بیشتر استعداد عجب 

است اینها به آن قسمت اول با آن طایفه اول کامال متفاوت شان از خود راضی بودن است اینها محاسبه

  .بایستی این کالم پیامبر اکرم صلوات الله و سالمه علیه را در نظر داشته و در محاسبه بخود سخت بگیرند

در امر محاسبه عمر آن طایفه اول اون ها با این مقدمات تعریف مختصری شد از زمینه تقسیم استعداد

انجام شده به یک شکل خاص خودش شان استعدادها به اون صورت محاسبه دارند که در واقع محاسبه
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 . باین شکل با شدت و دقت بیشترشان اما این طایفه که بیشتر گرفتارش هستیم محاسبه

اصال مومن مومن ، دقت کنیم در این جا مطلب تمام است بعبارت دیگر اگر در کالم پیامبر اکرم 

دهد شدیدتر از آدمیکه با نیست تا اینکه از خودش حساب بکشد خودش خودش را تحت محاسبه قرار 

این شریک آنهم ؟ و از شریکش تا ریال آخرش حساب میکشد چقدر سخت است 1یکی شریک است

شریکی که یه مقدار لجاجت هم داشته و سختگیر باشد یا حسابرسی یک اربابی که از نوکرش با دید 

 ؟رنگش با هم نمیسازدپس چرا ؟ این کاشی اینجا چرا یک مقدار چنین شد، کارفرمایی که حساس است

با دقت آن حسابی که از او میکشد اگر مومن خودش از خودش چنین حسابی ؟ چرا یک ذره برآمده است

نداشته باشد مومن نیست و آیات و روایات زیادی در این زمینه هست و مباحث عقلی که اثبات میکند 

ما فقط این مقدارش به بحث ما از اینست اتر موضوع خیلی مفصل؟ عمل انسان در ساختارش چه میشود

 . مربوط بود

چون همه این استعدادها نفس را بدآموز بارآورده و همیشه توجه به ، دستورالعمل حضرت است دیگر

 ،آنچنان حسابی از خودش بکشد مثل اینکه یک شریک از شریک، فرماید نهمی، مثبت داشتههای نکته

برای این استعدادها ، یا موال از عبدش، بش را بنویسدیک صفحه کاغذ هم برمیدارد تا حسا، چقدر ریز

بحث فرار از افراط و تفریط این قدر مهم است ، این اعتدال میآورد و چون بحث اعتدال، این افراط نیست

                                                           

ِه صلی- 1 ّیِد َعْبَدُه. )پیامب الله علیه و آله: ال َیکوُن الَعبُد مؤمنًا حّتی رسوُل اللَّ ریِك َشریَکُه والسَّ ر ُیحاِسَب نفَسُه أَشدَّ ِمن ُمحاَسَبِة الشَّ
تر از حسابرسی شریك از شریکش و خواجه از غالمش، از نْفس خود خدا صلی الله علیه و آله: بنده، مؤمن نباشد مگر آن گاه که سخت

 .22/ 72/ 70ب بکشد.(. بحار اْلنوار: حسا
ریِك َشریَکُه، فَ  قیَن حّتی ُیحاِسَب َنفَسُه أشدَّ ِمن ُمحاَسَبِة الشَّ  ِمْن أیَن َمْطَعُمُه؟وِمن یْعَلَم عنه صلی الله علیه و آله: ال َیکوُن الّرُجُل ِمن الُمتَّ

گاه که رام؟ )پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آدمی در زمره تقوا پیشگان نباشد مگر آنِحلٍّ أْم ِمن َح أیَن َمْشَرُبُه؟ وِمْن أیَن َمْلَبُسُه؟ أِمن
تر از حسابرسی شریك از شریکش، از خود حساب کشد تا بداند که از کجا خورده است، از کجا آشامیده است، ازکجا پوشیده سخت

 .2661/ 375/ 2است، از حالل یا ازحرام؟(. مکارم اْلخالق: 
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اند که نگذارد در در خود این هم روشی فرموده، آوردبا اینکه این اعتدال می، و اصل است در این راستا

ی در خود این دّقت کاری طور، خواهد به اعتدال بیافتدی اینکه حاال میبه بهانه، بیافتد همین هم به افراط

اگر آن ، ندابرای اینکه این پیش نیاید یک روشی فرموده، تند برود که دو مرتبه تبدیل به افراط دیگری باشد

 . روش رعایت شود کافی است

 روش عملی یک ربعی، نحوه محاسبه عمر

، یکی از آن مقدمات. اصلی تربیتی یک مقدماتی را تاکید دارندهای ورود به برنامه بزرگان قبل از

شما هیچوقت در یک ظرف . محاسبه گذشته عمر است و اهمیت آن از نظر عقلی هم امری ست واضح

 آلوده غذای پاک و تمیز و مهم را نمیریزید حتما آنرا تمیز میکنید هر چه غذا مهمتر و حساستر باشد بیشتر

تربیتی چون امکان دارد خطاها و های ظرف وجود انسان باید آماده شود برای انجام برنامه. تمیز میکنید

 . اشتباهات گذشته موانع ایجاد کرده و انسان هرچه هم زحمت بکشد به نتیجه نرسد

عقل میگوید این ، اگر بناست در ظرف وجودیمان غذاهای خاص معنوی و توحیدی را قرار بدهیم

ائدش یکی از فو، ای که پیش میآیدعرض شد هر برنامه، ور باید شستشو و آماده بشود برای آن غذاهایک د

. گیرد ها بایستی انجامکنترل حرکت سالک است از افراط و تفریط و لذا به تناسب استعداد افراد برنامه

ک ه تشخیص خود سالها یک مقدارش به مرور زمان ببررسی و تطبیق این استعدادها و برنامه، تشخیص

ای که خودش خواهد داشت و یک مقدارش به خواهد شد با توجه به اصولی که به دست میآورد و مراقبه

 . از محضرهایشان استفاده بکنیم شاءاللهانتشخیص استاد است که 

که  انسانی. دارند شد محاسبه عمر یت خاصید و عنایکه بزرگان به آن تاک یان برنامهیدانستیم اول

 و خطاها و اشتباهاتش را ید گذشته عمر خود را بررسیبشود با یدیت و توحیمعنو یخواهد وارد فضایم
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 یدیو توح یمعنو یغذاها یبرا یتا ظرف وجود، استغفار و جبران گذشته پاک کند، درحد توان با توبه

ز یوقت آب تمچ یف است به آن هیکث یلیکه خ یك حوضینطور است یهم هم یاز نظر عقل، آماده بشود

ا و حساس بیز، زیتم یك غذا، یمیزیریم بعد از آن آب را میز شستیتم یلیکه استخر را خ یوقت. میزیرینم

د از آن م بعیکنیم یم بعضا  هم ضدعفونیشوئیز میتم یلیاول ظرف را خ. میکننمی ف گرمیك ظرف کثیرا در 

 . میخوب را داخل آن میریز یغذا

باید  میزه وارد کنیو پاک یو نوران یملکوت یمان غذاهایم به ظرف وجودیاست اگر بخواه یعیخوب طب

مان یبدستگاه وجود یدیگذارد نور توحیوجود دارد و نممان که در اعمال گذشته ییهاقیهر قدر میتوانیم عا

 . است ین یک امر عقلیم و ایابد را از بین ببریاتصال ب

که بزرگان برای طی این مسیر ظریف و باریکی که انسان حرکت در نحوه محاسبه عمر عرض شد 

ن یرتط است و این از مهمیراه فرار از افراط و تفر، ن راههایاز مهمتر یک، یمیکند یک روش خاصی فرمودند

طان با ما چکار کرده ینده به مرور معلوم خواهد شد که شیدر آ شاءاللهانطان است که ینفوذ ش یهالهیح

ن مسائل بتدریج بروی یاشناسی  طانیدر ش مخصوصا   یعمل یهایریدر درگ. هاطین افراط و تفریاست با ا

 . انسان سالک باز خواهد شد

ق یاند که اگر دقرا گفته یابرنامه، میمان نشوط در مورد گذشتهینکه از االن وارد افراط و تفریا یبرا

مبتال به  واشیواش و یست همیشه فکرمان را به گذشته مشغول کرده و یکند و الزم نیت میم کفایت کنیرعا

 . وسوسه نسبت به گذشته بشویم یضیمر

برنامه یک ربعی ست و خیلی هم جمع و جور هست دیگر الزم نیست در همین وضعیت ، ن برنامهینام ا

 : هم زیاده روی بکنیم و آن این که

ا انتخاب بکنیم مخصوص مخصوص برای خودمان خب ند در شبانه روز ما یک ربع ساعتی ریفرمایم
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اجتماعی مون را هر چی که بوده همه را انجام دادیم در ، سیاسی، تفریحی، علمی، درسی، کارهای اداری

 . ساعت حاال یک ربع را جدا میکنیم مخصوص مخصوص برای خودمان 24طول این 

ال  فرض اص. ن را از همه اشتغاالت ببریماین اولین قدم هست که باید تصمیم بگیریم ذهنمان و توجهما

کنیم یک حادثه بدی پیش آمده و من را با تمام آرزوهای دور و درازی که با آنها از خونه بیرون آمده بودم 

سال از همه چیز بریدم خب این را با  30همه را آن حادثه قیچی کرد افتادم توی رختخواب برای همیشه 

 . چه اشکالی دارد اختیار خودم یک ربع بکنم دیگه

جّدی گرفتم یک امری را و خیلی واقع بینانه به خودم برگشتم ، اّما اینکه من به خودم ارزش قائل شدم

آن حرکت درونی که جلسات ، این دارد نفس را به حرکت وا میدارد، نفس این آثاری دارد، این چند دقیقه را

 تربیت نفس من همین یک، سیر و سلوک من برنامهاصل ، از اینجا دارد شروع میشود، قبل بحث شده بود

 . راحت بروم دنبال زندگیم، نفس را آزاد کنم، ربع بود

ه این با توجه ب، بعد که تمام شد، خیلی از موارد شاید در همین توّجهات به یاد بیاید که آنها را بنویسیم

به اینکه در عمرم یک ربع مطابق  با توجه، کیفّیت تمرکز در خودم و ارزشی که خودم به خودم قائل شدم

 خداوند هم عنایت خاّصی، ای دارمبا این تصمیمی که برای دگرگونی ریشه، کنمآفرینشم دارم حرکت می

لذا اگر ، 1باعث میشود رحمت الهی سرازیر شود، خواهد فرمود که آن عنایت خاص با این جّدیت و توّجه

هش توجی، کشمنیست یک وقت بگوییم خجالت می کس دیگری هم، مواردی در حد توان ذهن کشف شد

آیا در چاله قبر ، خوب این محاسبه را از اینها خواهند کشید، خودم هستم و خودم، آزاد، فالن بکنم، کنم

بکشند بهتره که حتی فرصت یک لحظه استغفار و جبران نیست یا اینکه خودم با دست خودم این کار را 

ر کیفّیت محاسبه باال رفته و انسان زودتر جمع و جو، این قسمت بیشتر باشدهرچه انگیزه در ؟ بکنم بهتره

                                                           

َه َلَمَع اْلُمْحِسنیَن ( 69وت،آیه عنکب-1 ُهْم ُسُبَلنا َو ِإنَّ اللَّ ذیَن جاَهُدوا فینا َلَنْهِدَینَّ  )َو الَّ
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 . میشود

م و در یریبگ یقه را جدیدق 15م و آن یقه کامال  با خودمان خلوت کنیدق 15حاال شروع کنیم هر روز 

در یک محل خلوتی که فضای دنجی باشد تا . ت خودمان هستیت به تربیگر حالت توجه و اهمیآنجا د

حق الله و حق النفس که کل زندگی و عمر من الی ، ذهن بتواند از همه چیز ببرد و در سه محور حق الناس

چون  میادمان نرود کاغذ و قلم برداریالبته . تمرکز بکند، یکی از این سه تاست دیگه چهارمی نیست

 . حساب طول عمر است، حساب

بته آنها که مربوط به حق الله است از سن بلوغ ال، میاوریاد بیخاطراتمان را ب یم از بچگیشروع کن

اما حق  ،روزه هیچ بما ربطی نداشت، شروع میشود از سن تکلیف و چون ما قبل از آن تکلیف نداشتیم نماز

ه باالخر یندارد ول یهم اگر از ما صادر شده ولو اثر و عذاب آخرت یالناس و حق النفس اینها از دوران بچگ

و محاسبه خاطراتمان  یادآورین کوچکتر یجاد کرده است لذا ما هر چقدر از سنیا فطرت ما یرو یاثر وضع

 . شودیمتر قیم آنقدر دقیرا شروع کن

م من در آن ینیم ببیو تمرکز کن یسالگ 6، 5م به خاطرات یم برویاخوب مثال  جلسه اول است نشسته

امکان ندارد همه در ذهنمان ی، ام البته آن هم در حد توان ذهنکرده یسن و سال در خاطراتم چه اشتباهات

 یررگه ضید، چیفتاد هیم و اگر به ذهنمان نیادداشت کنیبه فکرمان افتاد  یو اشتباه یزیك چیبماند 

خوب در  ،به کسی دیگه بدهکار نشدیم مستوجب یک توبیخی نیستیم، ت نشده استیاذ یم و کسیانکرده

ام و نسبت به گذشته تمرکز قه نشستهیدق 5یا  3نستکه من یتش اینهاایم توفیقی پیدا کردهکل عمرمان یک 

ت به د داشته اسیفوا یم کلین خودش برایکه ایدر حال، فتادهیادم نیبه  یچین است که هیتش ایام نهاکرده

ام از گرفته یجد، ام برومرا که آغاز کرده ین راهیام و اام خودم را به حرکت انداختهخودم ارزش قائل شده

خاطرات  یجد یقدم اولش و همانکه در حال کنکاش هستم و فکرم و ذهنم و تمرکزم به کار افتاده که جد
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 ین کلیا، نهایز کردن ایافتد و جهت تمیادم میکه  یدارد و اشتباهات ین برکاتیاورم خود ایاد بیام را بگذشته

 7است بروم سال بعد خاطرات  یست چند تا کار کافیالزم ن یاده رویفتاد زیادم نیخوب . فوائد دارد

خاطراتم  یورادآی یرم برایشتر با مدرسه ارتباط دارد از آنها کمك بگیالبته چون سر و کار و رفتارم بی، سالگ

قه فکر کنم یچند دق، هاستیمهمان، خانه است، کوچه است، ا فالن است فالن استیکالس اول است 

چقدر  هر یسال بعدی، ن طور سال بعدیهمی، م سال بعدیبر، چیفتاد هیادم هم که نیاد و ادم افتیهر چقدر 

پرونده را ببندم و ، گر تمامیقه که تمام شد دیدق 15ن محاسبه را انجام دهم یقه ایدق 15ن ید در ایوقتم رس

، حیبشوم به تفر یزندگ یم و وارد فضایایرون بیبا خودم ب یریدرگ یجد یآزاد بشوم و از آن حال و هوا

 یریدرگ یجد ین وارد فضایکه دارم برسم تا فردا که در آن وقت مع یگریغذا و درسم و هر کار د، استراحت

، اردت محاسبه هر فرد دیفیام را هم باز کنم این بستگی به کپرونده؟ روز از کجا ماندهیخب د. با خودم بشوم

مانده  یا از پنجم ابتدائیمانده  ییمانده از دوم ابتدا یسالگ 8مانده از  یسالگ 14مانده از  یسالگ 10از 

ام را ببندم و باز فردا قه تموم شد پروندهیدق15نکه ین روز قبل بعد از ایاش را انجام بدهم و عهیمحاسبه بق

ت محاسبه هرکس به خودش یفین روال کیبا ا، اشهین طور روز بعد بقیه محاسبه را انجام بدهم و همیبق

البته معلوم ، ان برسدیکشد تا محاسبه عمرش به پایروز طول م 6ا یروز و 15روز یا  10شود که یمربوط م

ندارد  یالچ اشکیست هیافتد که اصال  سالشان معلوم نیادمان بیبه  ییاست که شاید برخی گناهان و خطاها

نست یا م نه منظوریدهق بیم و زمانش را تطبیست که ما تك تك گناهانمان را به سال مشخص کنین نیمنظور ا

م و این یک اثر روانی مثبتی دارد که من یک دور باالخره عمرم را یکه محاسبه را سال به سال انجام ده

نکه یه ان، میانها را از ذهنمان گذراندهیك دوره ایم که ین روش محاسبه آرامش داشته باشیبررسی کردم تا با ا

نست که یعمدتا هدف ا، رینخ، ق بکنندیقا تطبیخاطرات دقد ماه سال مشخص شود و زمان یقطعا  با

تر کرده و بعد از اتمام محاسبه و پس تر و کاملقیافتد و محاسبه انسان را دقیاد بیخاطرات سال به سال ب
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 . به آرامش برسد، از چند روز که تمام شد

که یی هاآنهمه نمره، رفت حاال دیگر میبیند آن امتیازات خیالی که برای خودش بافته بود همه از بین

، ما را هم فراموش نکن، تو چنین و چنان هستی، دیگران برایش داده بودند که تو مستجاب الدعوه هستی

 . همه از بین رفت و فقط خودش را میبیند

بعضی چیزها که برایش تعریف کرده بودند و باورش شده بود میبیند که نخیر واقعیت مطلب دیگری 

نورانیتش زیاد میشود و به برکت نورانیت خیلی مطالب بخودی خود باز میشود میبیند که  یواش یواش، بوده

ه اگر کام من در شش هفت سالگی خیلی حسود بودم یا الاقل حسودی فالنی را میکردم البته اعمال نکرده

طایف تمام ل با، فقط آن رزیله بد در من موجود بود، اعمال میکرد قضیه کال  عوض میشد و میشد حق الناس

 ،در بهترین و زاللترین زمان از فطرتم؟ وجودش میبیند که حسادت آن رزیله خطرناک با من بود آن هم کی

ده سالگی میشه گفت زاللترین وقت فطرت من و کوتاهترین زمان رسیدن بخدا بود که ، هشت، شش

 . وارد کردندها بجایش من را در این زمینه

 تربیت توحیدیتاثیرات منفی فرهنگ غرب بر 

اول ما را از اهل ، شیاطین انسی و جنی، شیطان، مستکبرین، فرهنگ غرب فرهنگ سالطین جور

این فرهنگ را هم تزریق کردند که بچه ، محروم و یتیم کردند بعد هر بالیی خواستند سرمان آوردند بیت

وم که مبادا من متوجه ش بچه حسودی میکنه دیگه بچه فالن میکنه بچه بهمان میکنه دیگه تا، است دیگه

بهترین زمان تکوین و تکون خلقت توحیدی  فهمیدم اتفاقا  می بودم اگر با اهل بیت، موضوع برعکسش بوده

 . از همانجا شروع میشه از زاللترین زمان آمادگی من

اگر امروز تصمیم بگیرد بهترین ورزشکار شود خوب است یا ، االن یک نفر که در پنجاه سالگیست
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بنده یک مربی کاراته را میشناختم که از یک سالگی بفرزندش نرمش میداد این بچه ؟ بچه شش سالهیک 

به سه چهار سالگی که رسید بدنش مانند فنر بود در زمان آمادگی استخوانها و عضالت مثل فنر بهر طرف 

 . چون خودش در آن رشته کار کرده و بفنونش آشنا بود، خم میشد

ه ین آقا شبیخب مثل ا، آن استعدادها یتر بود براشیاش بیاش بود آمادگینرمبدن هر چقدر هنگام 

ها گر، خشك شده، ها محکم شدهاستخوان، میشروع کن یسالگ یبماند در س، نستکه او فعال  بچه استیا

از  را نیما ا، نمانده است یاو فرصت یبرا، ماندیم یقلب در طرف یاگر دوبار نرمش کند رگها، ن ببعدیاز ا

 . میکنیاالن توجه م

ر یآقا هنگام ش، میبکن یسالگ 4نام را از قرار است سال ثبت، درس بخواند یسالگ 7آقا بچه باید از 

 یك سریم یگردیردادن مادرش میاز هنگام ش، م بخورد نابغه و شجاع شودیدادن مادرش فالن غذاها را بده

، شودیم ین بچه قویم ایش را از آنوقت بدهیکدام غذا، وهیکدام می، م کدام سبزینیرا که بب یطب یکتابها

آن ، رگیدهد دیفحش م، نستکه او هنوز بچه استیآن ا، میگردیز را نمیك چیفقط بدنبال ، شجاع میشود

چه من از د که بیگویکند خودش هم مید مراقب بچه بود تا زبانش با ذکر باز شود با فحش باز میکه با یوقت

، دیگویانوع فحش را م، تواند گلیمش را از آب بکشد بیرونیم، اجتماعی خواهد شد، میشودتر االن زرنگ

ه کند کیف میک، دیآیخوشش م، ن پدر و مادرید ایآیاش مم قلب خندهیاصال  از صم، کندیق میاو را تشو

ر ثرود این میب میکند و کور میشود و فطرش از بیکه فطرت او همان روز شروع به تخریدر حال... امبچه

د و یچهار دست و پا رفت سماور را کش، دیفهمین بچه است نمین نگاه نمیکند که آقا ایگناه به ا یوضع

م که آخر سماور با آب یگویچ وقت نمینجا هیا، شه ناقص شدیخت دستش سوخت و برای همیر

ه ن بچه خودش چیا، نیا یعنیو قانون  یاثر وضع، نهی، د او را بسوزانیگر نبایهنوز بچه است د، جوش

ن یخود را در ا ین آّب جوش اثر وضعیبه آنها نگاه نمیکند ا، ك نفر دشمنش باشدیبداند چه نداند و چه 
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دانست و یند نمیچه بگو، ده است و دستش ناقص شدهیسال رس 30، 20ن آقا به یحاال ا، گذاردیط میشرا

 ،آن حسادت باالخره کارش را میکند، کردن کار را یند دشمن ایچه بگو، دانستیند میچه بگو، کرد ینادان

 ن ویچن، زه بدهندیجا، ق کنندیف و تشویدوست داشتم همه مرا تعر، ساله بودم جاه طلب بودم 12بچه 

 یلبطجاه، امن بردهینم عجیب خودم را از بیبیام مدهیرس ییحاال که در تمرکز محاسبه به جا، چنان و فالن

ه آقا بچه طان بمن تلقین میکند کیش، دیه نکنیتوج، کرده خاکستر میکند آدم را نابود، ستین یه کوچکیقض

م به یت، یدیآیم ییم هر بالیتیبر سر  تیم که از دور افتادن با اهل بیبگو، گریمیشود د ینطوریبودم بچه ا

زها را یاز چ یاریفطرتم بس یتوانستم به خاطر پاکیم، بودم یسالگ 13که من در  یآن روز، ماندین روز میا

ناه ق چند نفر اصرار بر فالن گیا با تشو، یامن بالها را بر سر خودم آوردهیام ابهتر از االن بفهمم بعکس آمده

 یا فالن افراط و تفریطها و الی آخر ام یا فالن نعمتی را که خدا رسانده بود قدرش را ندانستهام داشته

؟ حاال اینجا چکار میشود کرد، از خواهد شدهمه اینها با زیاد شدن نورانیتش از باطن وجودش ب

 . فقط استغفار و توبه است و کار دیگری نمیتوان انجام داداش چارهایم بخودمان ظلم کرده

مینکه قضایش کنیم فقط همینکه پشیمان میشوم ه، حق الناس نیست که جبران کنیم و حاللیت بطلبیم

اجازه را بمن داده که اگر من دوباره توبه کنم و قلبا   خداوند تبارک و تعالی با رحمت و فضل و کرمش این

اینها را متوجه شوم و بفکر جبران بوده و جدی و قاطع اینها را از خودم قطع کنم و مراقب خودم باشم تا 

امید  با این، دقیق کنترل شوند اینجور گناهان را خداوند تبارک وتعالی خودش وعده داده که جبران نماید

 . را بدین شکل بپایان میبریممان ار و توبه این محاسبهما با استغف

باشد نه  ینیکار سنگ، دیایبه نظر ب یم کار سختیکه ما گفت ین طوریست ایم الزم نیالبته عرض کرد

ن محاسبه را موفق شود یدرصد ا 10بتواند  یکید یخب شا، به توان و استعدادش هرکس مربوط است، ریخ

ن محاسبه را به صورت یم ایتوانین که ما در حد توان ذهنمان میهم، ق شوددرصد موف 70بتواند  یکیو 
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ب ویاز ع یارین که بسینچنیدارد در محاسبه ا یادین خودش برکات زیا شاءاللهان، میمتعارف انجام ده

 . دا میشودیحال توبه پ، خودش از درونش شکست یادیاز جهات ز، انسان باز شد

 آن بهمراه معرفی کتب هدف و آفات : سیر مطالعاتی

واع و اقسام ان، البته سیر مطالعاتی انسان. مطلب بعدی سیر مطالعاتی است که میخواهیم انجام بدهیم

 ... طبی و، مطالعات سیاسی و اجتماعی، مطالعات ادبی، مطالعات علمی، مطالعات عقاید: دارد

شن را بیشتر رومان میدهیم که وظیفه را آن کتابهایی قرارمان محور اصلی مطالعه، فعال در این مرحله

گاهی به وظیفه هم خیلی تعیین کننده و ، میکند از آنجایی که رکن در سیر الی الله مراقبه و محاسبه است آ

خیلی مراقبه جدی هم دارد ولی ، قوی برخوردار استای بسا فردی از ارادهای ، الزم و ضروری است

گاهانه روزی  پنج سال هم هست که مدام تالش ، کوتاهی میکند و خبر هم ندارداش مورد در وظیفه 10ناآ

ه اوست فیداند وظیا نمیداند گناهه یها که نماز گناه ینکه از بعضیا یبرا؟ چرا، میکند ولی خبری نیست

نمیداند که از کجا ، رهیگیجه نمیچ هم نتیخوره و هیست کتکش رو میاز اون غفلت میکند و متوجه هم ن

 . اصال آشنایی به وظایف ضروری است، هکتک میخور

عملی قرآن و روایات است که متخصص عالی مقام عمری زحمت کشیده ی رساله در واقع چکیده

ما به کدام دستور العمل ، مطمئنی آن هم نسخه، گذاشته در اختیار ما، نسخه کرده، است و آن را آماده کرده

ن آن یعنی م، استمان و اصال وظیفه؟ باشدتر مرجعمان مطمئنی عمل بکنیم که از دستور العمل و نسخه

 از آنها کتک، مسئله را ندانم و طبق آن عمل نکنم گرفتار یک سری گناهانی هستم که از آنها خبر ندارم

را که در آنجا مرجعم تعیین کرده ندانم و رعایت نکنم شب و روز در عباتگاهی آنقدر ای اگر وظیفه، میخورم

ه آن وظیفه را ک، عمل کنات که تو به وظیفهاند هیچ است به من گفتهاش همه، م که بپوسمعبادت کن
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شرعی را ندانم و یک ی اگر یک مسئله! رکعت 100، رکعت نماز بخوانم 100اگر از شب تا صبح ایم، خواسته

آقا   ،باطل است: ندباطل شود روز قیامت میگویم که آخر من نماز خوانده بودم میگویام رکعتی 2نماز صبح 

انسان ؟ ینمیدانستای به چه بهانه، تمام امکانات در اختیارت بود؟ میگویند چرا نمیدانستی، من نمیدانستم

 ،این را میگیرند و میاندازند آن طرف، رکعت نماز جای آن را پر نمیکند 100به خاطر آن تنبیه خواهد شد و آن 

رکعت نماز صحیح خواسته بودیم آن چه را  2ما از شما ، سته بودیمرکعت نماز نخوا 100میگویند که ما از تو 

یک دور بخوانیم و اگر ، حال رساله خیلی مهم استای علی، امر این بود، خواسته بودیم از تو میخواهیم

دیگر مقایسه کنیم تا این که یک مدت سر و ی اگر آن تمام شد با رساله، تمام شد استفتائات را بخوانیم

 اصال خودش نورانیت خاصی دارد، با رساله یاشدکارمان 

دی انجام را جاش ممکن است توانایی کسی برای اینکه وظیفه، که در حد توانمانایم البته عرض کرده 

در نهایت اگر خیلی جدی انجام دهد اش ولی توانایی فرد دیگری برای انجام وظیفه، درصد باشد 70دهد 

ه را کای وظیفهاش پس هر کس به وسعت توانایی و امکان و وضعیت، نرسددرصد  40کوتاهی هم نکند به 

 . سعی بکند انجام بدهد، خودش هم متوجه است که چقدر توانایی دارد

 خاصهای پرهیز از مطالعه کتاب

احواالت  و یم زندگید باشیاد نبایجاد بکند زیا یکات عرفانیکه تحر ییدر این مرحله بدنبال کتابها

مخصوصا  آن بزرگان که اهل  یمطالعه زندگ، ار مضر استیات و کرامات است بسیپس از کشف بزرگان که

را  نها انسانیصادر میشود ا یکرامات یك سریخاص دارند و از اونها  ییط استثنایك شرایجذب هستند و 

ل یاوا یمباحث عرفان نظر، هم در روح انسان دارد یجان زده میکند و آثار سوئیك میکند هیبشدت تحر

 است یاندازد کافیت راه رو به ما نشون بدهد و ما را به راه بیباشد و اهم یم اون مقدار که چاشنیعرض کرد
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، ذاردگینم ین شتاب زدگینفس رو شتاب زده میکند و ا، هم دارد ییدر آن در ادامه ضررها یاده رویالبته و ز

 . گرید یرد و آفتهایقرار بگ یتیر تربیانسان تحت مجاهده منظم مس

 ن مطالبیم کرد که این خواهیما توجه به ا، میم و چه شتاب زده بشوید بشویچه ناام، در هر دو صورت

ماند یعمرمان که چقدر م یدهد که مابقیزه مین مطالب توی کتابها افق را باز میکند و بما را انگیو امثال ا

 ین مطالب جهت توجه به اهدافیشد که ان یپس مطلب دوم ا، میکن یم زندگیخواهیچه م یبدانیم که برا

 ؟ شد یم چیم و فردا بگیم و عمل کنین را خواندیم نه اینکه حتما  امروز ایکنیاست که به آن حرکت م

به م که به مراقبه و محاسید داشته باشیکه ما با یان مطالعهیترین و ضرورین مرحله مهمتریفعال  در ا 

ك یك مسلمان و یك سالك ی یو اخالق یف فقهیاست که وظا ییکتابهام دارد مطالعه آن یما ارتباط مستق

 . ان میکندیمومن را ب

ن یع ان مرحله در شروینگونه کتابها در ایسری اول کتابهایی که برای عموم قابل مطالعه هستند و مطالعه ا

 . م فراوان هست خوشبختانهیبریاست حاال ما نام نم یضرور یلیراه خ

 : میکنیمهم است در سری اول عرض م یلیاز اونها را که خ یاچند تا نمونه

 : شروع سیر مطالعاتی

 هایی که برای غالب افراد قابل توصیه استکتاب: سری اول

 : رساله توضیح المسایل -1

ل به م اتصایاوائل هم عرض کرد یح معرفتیراه صح، ن راهید مونه ایه مرجع تقلیقبل از همه رساله عمل

 یاساس یاز فرقها یکیم یندار یما اصال  عرفان علیه السالمه و به معصوم یحلقه وصل به فق یمنهافقها دارد 

ن یا؟ هیمرجعت کی؟ هست یم آقا مقلد کیعرفان کرد بگ یادعا یاگر کس، ن استین همیاون عرفانها  با ا
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ه ن اصلیا؟ دیاحکام دارد اجازه فقاهت و استنباط ید از کدومیک از اساتیه هستیا اگر فقیدر درجه اوله 

ت اس یهم ضرور یلیم خیگذاریم ساعت بهش وقت میقه مثل صبحانه که هر روز نیهر روز ده دق، ما یبرا

 10دمون الاقل هر روز یه مرجع تقلین مطالعه رساله عملید بخورم ایکه در حال کار هم شده چند لقمه با

تاهل هستند بهتره که بهمراه خانواده با هم بحث که م ییآنها، مون باشه یر مطالعاتیف سیقه جزو وظایدق

دقیقه  10امروز ما ها رئیس خانواده بنشیند و بگوید بچه، دقیقه در خانه کالس برگزار شود 10کنند روزی 

ه ک ییدارد اونها یبرکات خوب یلیکه خ، مثل درس، نشینیم احکام خدا را با هم میخوانیممی کالس داریم

مان یم ادامه برنامه مطالعاتیم بریکه به خانمها مربوط است اصال  اونها رو بگذر یستند مسائلیمتاهل ن

 یبرا یك زبان خاصیزبان رساله ، خوان با رساله آشنا بشن حتما  چون اصطالحات رسالهیکه تازه م ییاونها

م یکنینکه مطالعه میم صرف ایرد نش ین جوریکنه از همون اول همیگر فرق مید یخودش هست با کتابها

شنا م تا زبان رساله را آیم بپرسین رو سوال کنیبزرگوار حتما  ا ین علمایم از ایرو متوجه نشد یاهر مسئله

ن مسائل یم که این خواهد شد و نگیریم اون وقت چقدر شیان و اصطالحات رساله را آشنا بشیم سبك بیبش

 یر اصال  خود مطالعه رساله حتینخ، مسائل ضروری رو بخوانم و تمام یه سریست فقط یمربوط به من ن

حتی مسایلی را که الزم نمیدانیم بعد از خواندن آن یک نورانیتی میآید ، ستیکه مبتالبه ما ن یمسائل

کبار هم شکار نخواهم رفت چه ربطی یم من در عمرم یمثال  احکام شکار فرض کن،، باز میشودشناسی دین

ت کتاب و سن یده کاربردیچک، نیهیك دور معارف دیمطالعه و شناخت رساله ، ر اصال  خود رسالهینخ، دارد

ان کرده و هر چه اصطالحات رساله را آشناتر یده به زبان خیلی روان بین رو زحمت کشیك متخصص ایکه 

که رساله  ستین، ستیم کتاب ساده نینگاه کن یهم گاه ید علمیخواهد شد و با دتر بخشم اونقدر لذتیبش

ا که انسان روش بتونه تفکر بکنه تریزی مطالب یلیخ، مم به خاك زدن سر و صورت تمام شدیفقط ت یعنی

 : کنمیاز باب مثال البته عرض م. هست ییم که چه خبرهایببر ینمون پیبه عظمت عمق د
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م یریگرا مثال  در نظر ب یه دریم که سبحان الله چقدر جالبه ینیبیم به آفتاب میرسیمثال  در باب مطهرات م

 که دارد یك ذره از اون نجس شده باشد متنجس باشد با اون شرائطیهست  یا آهنگری یکه دم مغازه نجار

شه اون یکی در که یتونه پاك بکنه پاك نمین رو نمیدرجه هم بهش بتابد ا 50با همه اون شرائطش آفتاب 

جزو ساختمان شده حاال سراسرش هم متنجس باشد ستاده و یوار نصب شد دو تا گچ زدن اونجا ایبه د

بهش بخوره  یدرجه حت 30 یتونه پاك بکنه با دمایع شرایطش که آفتاب میبا اون جم، ك ذرهیسراسرش نه 

گه بنا بود آفتاب نجس را ضدعفون؟ اون چه ارتباط دارد، کجا پاك کردیهمشو  بکنه  یزدائکروبیبکند م یآ

ك ذره یدرجه هست بنا بود که پاك کننده است با اون شرائط خودش اون که  30نکه یدرجه بوده ا 50اونکه 

ه است ک ین چه عملیاصال  ا؟ کنهینجا دخالت میا یچه عوامل؟ افتدیم یچه اتفاق، رون همه یتونه ایرا نم

ن بخواد یتونه جواب بده ایا میدن یهاشگاهیك از آزماین در کدامیا؟ رو صادر میکند ین حکمیدارد چن

 . بود ین نمونه جزئیا؟ بشه یحکمش چ

که  یگرین دیست بزار بخوره اید به تو مربوط نیفرمایم میدونیخورد ما هم میمتنجس م یغذا یکس

ال  نکار رو بکنه که اصیقصد ا یبکنه گناه است عمدا  از روتر تونه از اونیه لب نمی یدونه اون نجسه حتیم

ه یبهداشت قض؟ کروبهین میاگه بناست ا؟ شده ین چیهات خوب ایهمه تنب نیبسا قبول نشه اای نمازش

ن اراده نجس یگذاره ایرات مینجا تاثیکنه در اینکه اراده انسان دخالت میا؟ نجایعلم بهداشته ا؟ فقط

بی است که اراده او دارد همچون یب و غرین موجود عجیه همچنینو نکرده انسان ین اراده ایخوردن کرد ا

ما از اون  یهست که فقها یچه علم؟ کنهینجا دخالت میدر ا یگذارد چه عواملیدر اعمال او م یراتیتاث

 !همون دست افراد یعنیه یم فقیکنیال میما خ؟ میچ خبری نداریباخبرند و ما ه

شدت  ،عشق او به علم، اوشناسی نید، اوشناسی هید فقط مطالعه بکند فقین دیرو با ارساله  یاگه کس

متاسفانه ، سر بلند میکند، و قرآن در تمام علوم و دانشگاهها و جهان علم تیخر و افتخار او به اهل بف
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ونجا ا یه چند تا مسائلیحاال  یه مشت آدمهاییگن خوب یآد میدشمن القا کرده که رساله تا اسمش م یطور

دن یهمون مسأله سر بر؟ جل الخالق همون مساله شکار... مسائل معامالت و، مسائل ارث، نوشتن

م اصال  یشیم آشنا میفمون دارینکه ما به وظایاز ا یم اون وقت جداید مطالعه بکنین دینها رو با ایا؟ وانیح

ه خورده اوائل یانسان مخصوصا  که  یده برایقه لذت مین ده دقیشه هر روز ایروح م یخودش غذا

خواد یم دلمون میگر دست بردار نیستیآنگاه د، بشهم و روان یم با اصطالحاتش آشنا بشیش را گذرانیهایسخت

شه یم یزندگ هین یم خودش ایق بدیم و تطبیها رو بخونرساله یکیخواد اون یم دلمون میاستفتائات رو بخون

 آد فکر بکنه که آقا ما که قراریگه نمیفهمه دیخودش را م ینید یف زندگینکه انسان وظایبرامون عالوه بر ا

نها یوب اخ. ص بدم تا بهش عمل بکنمید وظائفم رو تشخیمن با؟ هیدونم وظائفم چیم نمیاست مراقبه بکن

 . از بشهدر ما ب یشناسفهیم تا خودبخود استعداد وظید ممارست داشته باشیهستند باشناسی فیهمه وظا

اما د شد ید محاکمه خواهیفالن صاحب کرامت را نخواند یامت به ما نخواهند گفت که شما زندگیروز ق

تمام  یدونستیچطور نم، دانستم مجازات دو برابریم خدایا نمییگوید میخواهند گفت چرا فالن گناه را کرد

 یکیم شد اما با اون یبا مطالعه این ما آدم خواه، ن رو از ما سئوال خواهند کردیامکانات دم دستت بود ا

 . رینخ

کنه یت میده و خودش تربیه و انس میروح فهیو عمل بوظ یشناسفه یل کتابها که بوظین قبیمطالعه ا

اه ما چون ر، که دنبالش هست را توصیه میکنیم یگرید یآره و افتهایو انسان زودرس و شتاب زده بار نم

تمام ، فقیه و مجتهدمان است، برگرفته از وحی الهی است و متولی وحی الهی در زمان غیبت حضرت

طبق سلیقه خودمان قدمی برداریم به انحراف میکشد و ای ذرهاگر ، اموراتمان بستگی به مجتهدمان دارد

در صحت و سقم و صحیح و غلط بودن راهمان و وظایفمان اول . شیطان از آنجا حتما استفاده خواهد کرد

اه ما که ر، ما خودسر نیستیم، ما باید طبق نظر او برویم، توجه به مرجع تقلیدمان است که چه میفرماید



 45 |    

 

 ورود به آستان بندگی

یک اند، جدا شده از مراجع تقلید و اهل بیت، کاذب نیست که از علمای ربانی راههای عرفانهای

 !انتخاب میکنند که نعوذ بالله هایی روش

 ،بدترین مصیبتی که در عالم دیگر به شکل جهنم ظهور خواهد کرد و خودش هم خبر نداشته باشد 

البته  ،رساله توضیح المسایل را روزی ده دقیقهبنابراین ، تسلیم مرجع تقلیدمان هستیممان ما در تمام مسایل

قتشان حاال بعضی عزیزان و، این حداقلش هست که اگر هیچ وقتی نداشته باشیم و شرایط و امکانش نباشد

  .زیاد است چه بهتر و مخصوصا ارتباط با علمای بزرگوار و ربانی توفیقات زیادی برای انسان میآورد

 : کتاب فطرت -2

ن ید شده اشنهایزان پیکتابی که به عز. وان پیش شرط برای شروع مطرح شده استکتاب فطرت بعن

ثل که آنجا هست م ینیاز عناو یگر در مطالعه کتاب فطرت در مورد بعضیمطلب د. دیق مطالعه کنیرا دق

که االن عرض شد  یحین توضیها هم همنیا، توجه، تعقل، تفکر یهابحث، موجود، وجود یهابحث

دستورالعملی هست های آن مقدار که برنامه، میریق بگیها را خوب و عمنین االن اید که ما همندار یلزوم

ن را بعد از یها خود به خود باز خواهد شد و اگر دو مرتبه انیم به مرور زمان ایعمل کرد شاءاللهاناینها را 

اب که در کت یو مطالب، راحت دارد باز میشود یلیم شد که مطلب خیم متوجه خواهیبرنامه عمل مطالعه کن

ین ا ست و برنامه عملی ازینها بعنوان عمل نیزان آنرا عمل بکنند ایست که عزیها مناسب ننیعرض شده ا

مان یتر باز شود هدف براقیك خرده عممان یزهیم انگیکتاب فطرت را که مطالعه بکن، شروع میشودجزوه 

 . ن راه باال برودیامت در برابر مشکالت ااستق یهاتیمشخص شود تا قابل

 ی: ث عنوان بصریکتاب شرح حد -3

درخصوص  ید تا حدودین را به دقت مطالعه بکنیاند اح دادهیآن را توض یریت الله تحریکه حضرت آ 

کنه و به لطف خدا کمك یان و روشن مین را بین راه باز شده ایکه در ا ییهان راه و افقیت ایزه و اهمیانگ
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د که ید میکه خواه یتیم به آن واقعید برسیشا شاءاللهانم و یحرکت کن ین راه به طور جدیمیکند تا ما در ا

 تر در وجودمان محسوسقین عمیم و هر چه ایبکن یست که ما با آن زندگین یگریراه د، ن راهیر از ایاصال  غ

تاب ک، که مفصال عرض شده یحاتیدر ما شکوفا میشود و توض ن راهیبشود آن مقدار استعداد حرکت در ا

ری است که به جناب عنوان بص علیه السالمامام صادق  یتربیت یدستورالعملها یث عنوان بصریشرح حد

شان یاست چون ا یتخصص یریت الله تحریالبته به آن نوشته شده اما شرح حضرت آ ییهافرموده و شرح

 یلیح داده و مطالعه آن خین را توضید ایت نفس است با آن دین راه تربیوفق در اد زبده و واقعا  میاز اسات

ف ین راه و  کم و کیگر افق ایشان دیحات ایو توض علیه السالمد است و از منظر دستورات امام صادقیمف

 . مان باز میشودیاین مسئله را برا

 «:از بندگی تا پادشاهی»کتاب  -3

و مؤثر  نیز بسیار مفید وزیری فرد )از شاگردان آیت الله سعادت پرور "ره"( شرح حدیث عنوان بصری استاد

  .است

 : قای قرائتیحاج آشناسی گناه -4

یک دوره گناهان را با عبارت ، خیلی ساده و انصافا زحمت کشیده، کتابی که خیلی مهم است است

 . اندخیلی روان جمع کرده

 : کتاب گناهان کبیره آیت الله دستغیب  -5

د یت اله شهیآ. استتر و وسیعتر و خیلی مهمتر که کمی  سنگینشناسی بعد از تمام شدن کتاب گناه 

م یش کردینها رو ما تدرسینکه ایم ولو ایق مطالعه کنین رو دقیده ایزحمت کش یلیب )ره(  انصافا  خیدستغ

س یتدر یرو ده بار هم خوانده حتکلمات بزرگان ، بزرگان یانسان زندگ یگاه. نها ذکرندیدارد ا یچه اشکال

گه حواست رو جمع کن فالنی با یکنه میخواند انگار االن داره او رو خطاب مید که مین دیهم کرده اما با ا
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 . مینکه صرفا  بدانیم نه اید مطالعه بکنین دیا

 : کتاب معراج السعادة مرحوم نراقی -6

البته بعضی  .استتر ب این کتاب که کمی  سنگینبعد از تمام شدن کتاب گناهان کبیره آیت الله دستغی

ست یه اخالقیك رساله عملیعباراتش کمی ادبیات قدیم است اما کتابی است که میتوان گفت در واقع 

، کنندیکه بکار رفته بزرگان اصال  روش به حد سند حساب م یاناتینان به بیمعراج السعاده از جهت اطم

بعضا سالی چند بار این کتب را مطالعه میکنند و باز ، ا توصیه میکنندبزرگان و فقها همیشه این کتاب ر

با  ییهایریه سختگیدر اونجا هست که یه خوره تنده  ییروشها یمعراج السعاده اگرچه بعض. تکرار میکنند

بحث  یه سرین است یه خورده سنگید اوائلش ینرو مطالعه بکنیاما ا، ن بزرگوار دارهیکه ا یخاص یروشها

ف رذائل یکه تعر یاصل یم بحثهایم تا برسیم و اگر نشد هم روش بخونیاز قوا کرده حاال شد چه بهتر بخوان

ه معروف امر ب. ف کردهیتعر؟ هیبهتان چ. ف کردهیتعر؟ هیبت چیغ. ان کردهیجالب ب یلیرو اونجا خ یاخالق

 . مطمئن یو علم یهست عمل یه کتابیز باز شده یف شده و شرایطش ریتعر؟ از منکر چیه یو نه

 علیه السالمکتاب رساله حقوق آقا امام سجاد  -7

 : جلد اول از باب عفت به بعد یکتاب اصول کاف -8

روع که ش ینها فعال  باشد مباحث بعدیش مباحث حجتش ایدینه مباحث توحیاوائلش فعال  سنگ

  .روشن فرموده در معاشرت در مسائل مختلفنجا آ اك مومن ریف یباز کرده وظا انها ریق ایدق یلیکنه خیم

 : کتاب تحف العقول -9

ت یك نورانیث یتا حد 2ث هر روزیم از سایر کتب حدینها رو خواندیه و بعد که ایعال یلیخوندنش خ

صوم العاده باالتر از کالم معچه خارق علیه السالم باالتر از کالم معصوم یانسان چه کرامت یآره برایم یبیعج

 گه دستیث را بشناسد اصال  دیرد زبان حدیث آشنا بشه انس بگیبا زبان حد یکه انسان وقت لسالمعلیه ا
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ر یر سیمس یکنه براین آماده میش رو دارد ایث شروع بکنه انگار کل زندگیتا حد 2شه با هر روز یبردار نم

 . الله یال

 در صحت مزاج و سالمت اعصاب، علیهم السالمطب الصادق و طب الرضــا و  کتاب طب النبــی -10

 کتاب میزان الحکمه )در ماده ذنب مطالعه شود( -13

 : سری دوم کتابهایی که با نظر استاد قابل مطالعه هستند

ابها که البته استفاده از این کت. کتابهای آیت الله سعادت پرور که هر کدام از اینها در یک بعدی است

تواند از اینها با نظر استاد خوب استفاده می وارد فضای عملی استبا آن کتابهای دیگر فرق دارد هر کس 

 . کند 

 کتاب قرآن و فطرت  -14

 کتاب جلوه نور  -15

 کتاب فروغ شهادت -16

 کتاب الشموس المضیئة -17

 کتاب ظهور نور -18

 کتاب سراالسرا ) که این کتاب را آقای وزیری فرد ترجمه کرده اند( -19

 یهکتاب معارف ادع -20

 کتاب جمال آفتاب -21

بیان میکردند این بزرگوار شان را آن زمان عالمه برای شاگردان خصوصی ظیک دوره دیوان حاف

آنقدر استعدادش باال بود که همه اینها را دریافت میکرده و دوباره فرمایشات آقا را مینوشت و تکمیل میکرد 

 . آفتاب را تحسین میکردندو بمرحوم عالمه نشان میدادند و عالمه هم خیلی جمال 
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 کتاب راز دل ) که شرح گلشن راز است به صورت خیلی عالی ( -22

 کتاب پاسداران حریم عشق  -23

از جلسات اخالق عرفانی عالمه هایی یادداشت، (اند ) یک دوره زندگی تمام اولیاءالله را جمع کرده

 سلوکیسیر و ی دو رسالهی منطق الطیر به ضمیمه، طباطبایی

 وصایای کتاب رساله -24

 طبقان مطالعاتم، البته ما نمیگوییم چیز دیگر مطالعه نکنیم، این شدمان پس سیر مطالعاتی، خب

وقتش هم در اختیار خودمان است هر ، اما اینها را برای خودمان جزو وظیفه قرار دهیم، باشد روال خود

دقیق انجام بگیرند از این به بعد هر یک از عزیزان که اینها الرحمن اینها  شاءاللهان، قدر که بتوانیم برسیم

دارند کم کم اثراتی در ها توجهی که در برنامه، را خوب انجام میدهند به تناسب استعداد و حالی که دارند

برکات این شکل نظم برنامه در زندگی انسان در فطرت و روحش باز خواهد ، خودشان احساس خواهند کرد

 . شد

 باشد که مربوط به شناخت وظائف ییشتر کتابهاین مرحله بیر مطالعات فعال  در ایحال س اییعل

 . باشدای نهیم بعد عرض خواهد شد که مطالعات بعد در چه زمیش رفتیکه پ مقداری شاءاللهانتا  است

 : مختصری درباره زندگی و آثار آیت الله سعادت پرور

که شاگرد موفق هم امام رضوان الله تعالی علیه و هم عالمه است هایی این بزرگوار از جمله شخصیت

آن هم خیلی با استعداد آنطور که از احواالتشان استفاده میشود مستعد این راه و بهر حال اند طباطبایی بوده

همچنانکه مرحوم آیت الله مطهری مباحث فلسفی را که قبل . محرم اسرار مرحوم عالمه طباطبایی بودند

 ،غیر قابل دسترسی برای عموم بود و چنان بود که مباحث فلسفی را فقط باید فالسفه بفهمنداز ایشان 

اصال مثل اینکه برای دیگران این راه بسته است شهید مطهری با این استعداد . فقط دکترای فلسفه بفهمد
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احث مب، و مکتبیفوق العاده )او هم شاگرد امام رحمة الله علیه و عالمه طباطبایی بود( در بعد فلسفی 

معارف نظری را خرد کرد و سطحش را پایین آورد طوری که حداقل برای دانش آموز راهنمایی قابل 

وجه مت، آیت الله مطهری را یک دانش آموز راهنمایی اگر کمی دقت کندهای بعضی کتب. دسترسی شد

 .ن که دکتری فلسفه باشدتوانست بفهمد مگر اینمی همان مطالبی را که شاید روزی یک لیسانس، میشود

 . همان کار را در معارف عملی این بزرگوار ) آیت الله سعادت پرور( انجام داده است

سته شاگردان برج. الحمدلله االن برکاتش روز به روز باز میشود نه تنها در ایران بلکه در کشورهای خارجی

که زیادند و االن در قم ... وطن خواه و استاد وزیری فرد، استاد، آن بزرگوار از جمله آیت الله تحریری

خیلی پرکار و پیگیر مشغول تربیت علمای ربانی و دانشجویان و اساتید سطح باالی دانشگاهی در راستای 

 . تربیتی عملی معرفتی

 : آیت الله سعادت پرور در پی رحلتقسمتی از پیام مقام معظم رهبری 

تالش مبارکی را در تعلیم و ترویج معارف الهی و توحیدی )در " آن بزرگوار عمر طیب و طاهر همــــراه با 

از صفا و ای این همه پیامهایی که مقام معظم رهبری دارند لفظ توحیدی به چشم نخورده است( و نمونه

"  امید است لطف و فضل الهی و مغفرت و رحمتی که : اخالص بودند " تا عبارت را میرسانند به این جا که

بود در این ای آالیش باشد" اعجوبهبی ح خود وعده فرموده است شامل حال این بنده پاک وبه بندگان صال

 . فصلی از شخصیت آن  بزرگوار را بیان کننداند آالیش" خواستهبی کلمه "

 : خوانمیم رحال بزرگوار شخصیت خیلی بزرگی بودند بنده تبرکا از فرمایشات آن بزرگوار عباراتی راه به

هرکس بهر مقدار بخود آشنا  1عزیزان من خود را بشناسید که شناختن خدا در خودشناسی استای "

                                                           

 13من عرف نفسه فقد عرف ربه . مصباح الشریعه ، الباب الخامس فی العلم ص-1
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و هر دو در 1بهمان مقدار با خدا آشنا شود زیرا خداشناسی یا از طریق آفاق است یا از طریق انفس ، شد

 ،پایین و باالهای مالئکه. تمام موجودات عالم، " آفاق حقایق نظام کل آفرینش است2. انسان موجود است

در انسان است و یا اینکه انسان از درون خود را اش همه، هر چه که هست در آفاق، جمادات، گیاهان

 . بشناسد که در آن مورد هم همه چیز در خود انسان هست و این جا در واقع استناد  میکند به آیه قرآن

شهود بشناسید ) همان آثار بی بدانید وعلم و ادراک و استدالل بخواهید بی عزیز من اگر خدا راای " 

( ون میآید و به خدای فطری میرساندرساند و از خدای خیالی بیرمی راه تربیتی عملی که انسان را به شهود

زندگی شما باید ، عزیزان منای . شوید  زیرا شیطان و نفس دست از شما بر نمیدارندمی به گمراهی مبتال

ودگی اگر میخواهید با آس، عزیزان منای . و روز خود را بر این پایه بگذرانیدشب ، بر پایه خداشناسی باشد

اصال امکان  3". زندگی کنید ناچارید اول به قدر استعداد خدا را بشناسید پس از آن آسودگی طلب کنید

 هر مقدار که احساس میکنیم. یعنی هر چه که مشکالت در زندگی داریم از خالء توحیدیمان است، ندارد

از  ،بلکه آن مقدار خالء توحیدی داریم، آن در بیرون مشکل نیست، در زندگی مشکل برایمان پیش میآید

دهد که بحث فوق می در آن وضعیت آن خالء توحیدی میآید اینجا دردش را ظهور. آن عذاب میکشیم

ت که ل استفاده اساینجا این بزرگوار فرموده است خیلی قابهایی دستور العمل. العاده مهم تربیتی است

 . فرصت نشد
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 غسل و نماز توبه
خوب بعد از چند روز این وضعّیت که انسان حال دلشکستگی پیدا میکند به دست آمد و با این روش 

 غسل و نماز القعدهذیح الجنان در اعمال ماه یدر مفات، جبرانش و این حالی که بعد از محاسبه پیش آمده

بزرگان برای این نماز خیلی اهمیت خاصی ، است یدیمفمؤثر و نماز  یلیخ، هم هست خوشبختانهای توبه

همان ماه روز یکشنبه خوانده ، البته این نماز جزو اعمال ماه ذی القعده است به قصد ورود، قائل هستند

تمام شد مان به عنوان مطلق غسل توبه و نماز توبه هر موقع محاسبهاند میشود ولی بزرگان اجازه داده

اهد هر روزی میخو، وانیم بخوانیم هیچ مهم نیست چهارشنبه میخواهد باشد پنج شنبه میخواهد باشدمیت

  .که به قصد مطلق نماز استغفار میتوانیم انجام دهیماند در اّیام دیگر فقهای بزرگوار اجازه داده باشد

دها و استعدا یدر بعض البته، ده شده استیهم د ین نماز برکاتیزان بعد از خواندن ایدر بعضی از عز

ه اند که حاال بدا کرده و متوجه شدهیپ یقاتین نماز و بعد از محاسبه توفیبعد از خواندن ا، عمومیت ندارد

 ، ت نماز را در آنجا نوشته استیفیخوب ک، ط خود هر کس مربوط استیشرا

شدن از غفلتها و خالصه مان و ناراحت یو غفلتها یداریتنبه و ب یم تا حال و هوایکنیاول غسل توبه م

 . راحت است، هم ساده است یلیتوبه پیدا شود و بعد وضو گرفته چهار رکعت نماز که خ یحال و هوا

در هر رکعت یک حمد و سه سوره ، دو تا دو رکعتی، و بعد چهار رکعت نماز استمیگیریم بعد وضو 

آن  و با تمام اون توجه، چهار رکعتبعد از خواندن ، توحید و یک سوره ناس و یک سوره فلق )معّوذتین(

تاد مرتبه به حال استغفار هف حال تضرع و پشیمانی که بخود آمدیم خودمان را پیدا کردیم با آن دلشکستگی

 «أستغفراللَه َرّبی و أتوب  إَلیه  » : ذکر استغفار میگوییم یعنی

 : بعد یک دعای کوچکی دارد بشرح زیر

ّوَة إاّل بـِالَحوَل َو ال»   : پس از آن میگوییم« الله الَعلّی الَعظیمق 
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وَب إاّل أنَت »  ن  ر  الذُّ ه  الَیغف  نات   َفإنَّ ؤم  نیَن َو الم  ؤم  وَب َجمیع   الم  ن  وبی َو ذ  ن  رلی ذ   1«یا عزیز  یا َغّفار  إغف 

ر ت همیتواند یک مّد ، های بیشتری رسیدضعف اگر کسی در حال استغفار و در این محاسبه به نقطه

 . ماه یکبار اعمال غسل و نماز توبه را آخر هر ماه انجام بدهد که خیلی مفید است

این برنامه ممکن است در اول به ذهنمان سنگین بیاید اینطور نیست یکی از عزیزان میگفت اول من 

خیلی سنگین هست چون طول و تفصیل را که چند ساعت طول میکشد انسان ها خیال کردم این برنامه

میکند خبریست بعد یک خورده که یواش یواش این را انجام دادم لذتش را فهمیدم بعضی از عزیزان  خیال

همان غسل نماز توبه یک چیزهایی از درون برایشان ، شده که در همین مقدمه اول محاسبه عمر و جبران

ن برنامه یانداریم شروع شده البته عرض کردیم استعداد افراد متفاوت است حاال ما کاری به این توضیحش 

 . خواهیم دید شاءاللهانرا که خوب انجام دادیم و در وجودمان برکات و آثارش را 

 روش جبران گذشته با استمرار و بدون افراط و تفریط

بعد از چند روز که این محاسبه تمام شد حاال شروع بکنم برای جبران آنها خب پرونده را نگاه میکنم 

که خودم در خودم کنکاش کردم و خودم را ریز ریز کردم با تمام وجودم خودم در نی بیبله با آن دقت و تیز

کسی نبود که ازش خجالت بکشم یک چیزی را توجیه بکنم یکی را ازش رد بشم خودم هستم و ، خودم

خودم در خودم حاضر میشوم هر چه خودم در خودم ، خودم که هر چه در درون خودم فرو میروم، خودم

ون حتی نیات باطنیم همه میریزد بیرون چ، باز میشودتر و واقعیتر م اینقدر اسرار درونم صحیححاضر میشو

 از اصولی که در مسیربندگی خداوندیکی دیگر . لذا برای جبران آن شروع میکنیم، خودم هست و خودم

 . نه حجم کار، استمرار در کار است، است

                                                           

 344مفاتیح الجنان ص -1



 54 |    

 

 ورود به آستان بندگی

م در یشروع كن، میشود و چهارمی نیستگفتیم تمام زندگی ما در سه محور خالصه 

 : میكن یزیرنها برنامهیجبران ا یمان براپرونده

 : اول حق ال ل 

م ییم و بگویبشو یم که احساساتیندار یجا  باز هم کار افراطیروزه تدر، الله است نمازکه حق ییآنها

تند تند به نماز و روزه ، ایکرد خدانها رو چکار خواهم یماه روزه داشتم ا 28سال نماز داشتم بله من  6بله 

اقدام ، گرین خودش عمل است دینها را بدهکارم ایتنامه را نوشت که من ایهمان که وص، رینه خ، پردازدیم

همان که من شروع کردم هر روز توانم چقدر است ، امن قدر نماز و روزهیس اینامه بنوتیوص، است یعمل

ش و یط کاریشرا یکیرکعت بخواند  10توان دارد  یک، یرکعت بخواند 20در توانش است که هر روز  یکی

م یکه خواه یبه تناسب شرایط هر مقدار، رکعت نماز قضا بخواند 4جاب میکند که یاش ایطیت محیوضع

را انتخاب  م که به روحمان و وجودمان فشار نخواهد آورد آنیتوانست راحت و به صورت منظم انجام ده

از برکات و  یک، یل نکنمیگر آن را تعطیرکعت بخوانم و د 4م و هر روز یدهیم اما با نظم انجام میکنیم

رکعت خواندن  20است من هر روز  یمنظم بودن و داشتن نظم جد، استمرار استی، تین راه تربیا یهایژگیو

ن درهم برهم یروز نخوانم ا 5سه روز بخوانم بعد ك روز بخوانم بعد ده روز نخوانم و ینماز را انتخاب کنم و 

منظم ، شه و مرتب باشدیرکعت هم 4رکعت بخوانم اما منظم و آن  4من هر روز ، ت نمیکندینسل را ترب

جا بخواند کیك ماه نماز قضا را یش آمد که یبرای انسان پ یك فرصتیبودن مرا تربیت خواهد کرد البته اگر 

جام ن کار را انیش ایانجام خواهد داد به جا یگر است که کار مستحبیفرصت د كیا یاء است یمثال  شب اح

ان ین شده به صورت منظم به پاییو آن مقدار تع یشگیاما برنامه روزانه هم، هم خوب است یلیخ، بدهد

ام د انجیآنجا با، روزه گرفتن دارم که حسابش روشن است ییدر روزه اگر توانا، نطوریروزه هم هم. برسد
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نده آن یماا نید ید از مرجع تقلیاست فرد با یك مسئله فقهیروزه گرفتن ندارم این  ییاما اگر توانا، میدهب

امکان دارد ، کردن من یین بزرگوار اجازه دارد و دستش باز است و به اصطالح در راهنمایسوال کند و ا

، دیزاش را بپدامیکند کفارهد و به شما ضرر یهست یط جسمین شراید در اییگوید که خب شما میبفرما

اش است که قبول کند و آن را ا امکانیحل میشود  ین طوریاش هم اید که کفاره مالیامکان دارد که بفرما

، است یافتان کید همان براید شما استغفار کنیر اصال  به وضعتان نگاه بکند و بگویخ، وکالتا  انجام بدهد

ع به وضع مزاج شما نگاه کند و وض، باز است ین طوریدستشان ا، دیکن تان استغفاریهاشما هم قلبا  به روزه

د خوانده شود و با یر از روزه است و نماز حتما  بایاما نماز غ، سوالتان و بعد نظرشان را اعالم خواهند کرد

 . که قبال  عرض شد یطیآن شرا

 : دوم حق الناس

قلب  ،است یتیثیالناس حن حقیاگر ا، الناس مشخص هستندالناس هستند در حقکه حق ییهااما آن

لبش م و قیاع کردهیقلبش شکسته است حقش را ضا یبه هر شکل، م به نوعی باالخرهیارا شکسته یکی

او رام ت و احتیموقع، تش از طرف ما لطمه وارد شدهیم به شخصیابت کردهیا غیم یااستهزاء کرده، شکسته

ش را به دست د قلبیمسلم است ما با، جایبه ناحق و ب، میاقلبش را شکسته یلیبه هر دل، میارا در نظر نگرفته

ن ید و روح مرا دود آلود میکند و ایآیدود بلند میشود و م یم آن وقت هیااوردهیم تا قلبش را به دست نیآور

آقا ، ودبسته ش ین دود خودش به نحوید ایبشوند باالخره باند و رد یایب ین انوار الهیگذارد که ایقها نمیعا

، لش را گذاشته به هر حاین اثر وضعیخب ا، م و دوستانمیهایمن بچه بودم و شلوغ بودم باالخره با همکاس

را  یکیت یرا با طلب حالل یکیاورم یقلب رفیقم را به دست ب ید به نوعیمن با، ن ربط نداردیبچه بودم به ا

ا به ر یبه هر حال هر کس، ق خدمت کردنیاز طر یکیبه ، را با محبت کردن یک، یبا اقرار کردن به اشتباهم
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طرف من فوت ، ر اصال  امکان ندارد که بتوانم قلبش را به دست آورمیخ، قلبش را به دست آورم یقیطر

ا اصال  از یست یامکان ن یلیبه هر دل، دا نمیشودیا آدرسش پیمهاجرت کرده و  یگرید یا به جایکرده 

فسده ن میاست که اگر مطرح شود پشت سر ا یك موضوعیو  یطیك شراید یآیرون میب یادرونش مفسده

گر ا، د دقت شودیها بانین است که انسان خودش را بشکند ایر از ایبه همراه خواهد داشت البته مفسده غ

کنم نجا خودم را نشید خودم را بشکنم اگر این جا بایدر اتوانم ین است که من خودم را بشکنم و نمیبنا بر ا

، کنمد خودم را بشیبا، شکنند که طاقت آنرا ندارمیمرا م یت بدیآنجا با وضع یشکنند منتهیمرا م یك روزی

رفتار  نید ایگر نبایمن در جمع افراد د، حق متعلق به آن فرد است دیگر، امع کردهیرا ضا یخب آقا حق کس

ف به چه حقی فالن حر، گفتمین حرفها را به او مید ایط نبایکردم من در فالن مجلس و فالن شرایرا با او م

خالصه به هر ؟ آن تهمت را، آن استهزاء را، آن صحبت را، آن برخورد را کردم، چرا آن رفتار؟ را به او گفتم

ممکن  یادیز یدرها، له کمال استیوس، من یحاال شکسته شدن برا، االن حق با آن فرد است، شکل

 یآن، شیزندگ یچ کس انسان را مجبور نمیکند و طرف رفته پیه، خدا یبرا، انسان باز شود یاست به رو

م ار خودین امر خداست که با اختینجا شروع کنم که ایبسم الله از ا، خداست یکه مرا وادار میکند بندگ

 . شکنمینجا خودم را میروم و در ایراحت بطرف آن م

ش یك حادثه ناگوار پین امکان وجود ندارد که یدر مفسده ا، ر از شکستن خود استیمفسده غالبته 

 حاال، توجه کرده ین چشمش به ناموس کسیا نوجوان بوده ایجوان بوده ، خب انسان ندانسته است، دیآ

 یتیثیك کار حین ید ایآیرون مینجا مفسده بیاصال  در ا، امد آقا من به ناموس شما نگاه کردهید و بگویایب

که امکان مفسده هست  ییحال آنجاای ین کار را با طرف مقابل مطرح کند علیست که ایاست و امکانش ن

م داد یر انجام خواهیك امر خیوجود دارد که امکانش نیست آنجاها در حق طرف مقابل  یگریل دیا دلیو 

 توان روزه گرفتن یا نماز یک، یمیار را دارین اختیم ایم آزاد هستیانجام بده یریهر عمل خ، میه میکنیو هد
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آمرزش گناهان  یخوانم براین نماز را میا ایکه خدا، ه کندیا خانم هدیخواندن دارد نماز بخواند به آن آقا 

ست مثال  من قلب فالن فرد ین است که حجم عمل مالك نیه است این هدیکه در ا یعمده حرف، فالن فرد

ن ه عمل اخالص میدر هد، نکار را نداردینه حق ا، ش بخوانمید صد رکعت نماز برایباام مثال  اد شکستهیرا ز

بکند و آن هم  ییك دعایك سوره در حق آن فرد بخواند و یامکانش است که انسان ، به آن فرد مطرح است

گناهان  اید ن نماز در حق او قبول شویا این نعمت به او هم برسد یخواند تا ایخودش م ینکه برایقلبا  مثل ا

ز یمثل عز، ده شودیخواهد گناهان او هم بخشیخود م ینکه مثل جان وجودیمثل ا، ده بشودیاو آمرز

ن عمل هر چه ثواب داشت دادم به یا با ایخدا، ت کنیا او را به راه خودت هدایخواهد که خدایخودش م

 این، ر آن را تنظیم خواهد کردن نکته است که آثایا، مانهیمحبت و به طور صم یفالن کس قلبا  و از رو

 با یک صدقه، حمد امکان دارد با یک سوره، کار ساز است، کنداین احساس وقتی در من ظهور می، توجه

مل ع صورتا  خیلی کوچک است اّما جوهره، با یک لبخند برای یک بچه که نیاز به لبخند من داشته، ساده

خوب این خیلی قدرت ، کنم به آن آقامحّبت عمقی هدیه میاز روی رحمت و ، با صداقت تمام، از ته دل

ه خواهد مرا بیاز خداوند متعال م. دارد و هر امر خیری پس برای کسی که امکانش نیست حاللّیت بگیرم

ه حسنات ئات بیآن س، ل خواهد شدین حالت به ثواب تبدین حال برساند تا بتوانم رشد کنم و آن گناه در ایا

م که یننطور فکر کینکه اینه ا، ل میکندیئه انسان را به حسنه تبدین احساس است که سیا 1ل خواهد شدیتبد

، خواهد شد چه یبعد یهانده و در برنامهیم در آینیافتد و ببیآن حق از گردن ما ب یفاتین کار تشریبا ا یبل

ا کارش ر، منبسا همان توجه ای ، ت میکندیخودش ترب؟ هست یار چه کسیت در اختیترب. یزیچ چیه

ه ب، میارا شکسته یقلب کس، الناسدر هر حال حق، د آوردیدر وجود انسان پد یك انقالبیانجام بدهد و 

                                                           

ُل » - 1 ْولِئَك ُیَبدِّ
ُ
هُ  ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا َفأ ُه َغُفورًا َرِحیماً  اللَّ ئاِتِهْم َحَسناٍت َو کاَن اللَّ  96سورة الفرقان: « َسیِّ
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ت چون سیت الزم نیم در آنجا حاللیاع کردهیم حق آن فرد را ضایارا نشکسته یاگر قلب کس یول، ن شکلیا

 . مین کار باز باعث شکستن قلب طرف بشویتازه ممکن است با ا

و آنجا ا، امرا به استهزاء گرفته یك استادیدر کالس با دوستم  یك وقتیم یکنیاز باب مثال عرض م

م هم کردم رفیقیکردم یا تمسخر میم یهه خوانیقم درباره او بدینجا با رفید و من ایگویتابلو درس م یرو

ی ن چه گناه بزرگیان که یبب، ك استادیك مومن خودش هم یت یشخص، ده استیخوشش آمده و خند یلیخ

معلم است قلبش ، ده است بلهیك وقت است متوجه شده است د، یاما خودم در اصل خبر ندارم؟ ست

وقت است  ك، یجوان بودم، ندانستم بچه بودم، دمیم آقا نفهمیدا کنم بگوید بروم آن آقا را پیحاال با، شکسته

بکنم آقا  یش آن آقا مقدس مآبیست بروم پینجا الزم نیگر اید، اصال  خبردار نشده است کال از کار ما

ن یعجب ا، شناختیآموز با ادب مك دانشیاو تو را ، گهیشکند دیتازه قلبش م، ت بخواهمیخواهم حاللیم

ران ا اگر جبی، یکنیه میو هد یدهیك امر خیر انجام میابا  یدر حق او غ، ستیگر الزم نینها دیا! آقا هم مثال  

 یما ناشکر ،میما در فالن وقت اشتباه کرد ید فالنیدا کنم بگویقم را پیرف، جبران کنمد یکردن الزم است با

 ... ن آقا رایم ایکرد

، نمکیم از قلبش خارج مین کار را که با هم بودیقم خارج کنم این را از قلب رفیر اینکه من با تدبیهم

ن کار یا ین اقرار که زشتیقلبم پاك کردم ا گر آنرا ازیرفت دیش مین فکر که پینکه او با ایکنم به ایمتوجه م

را باز  یکیب یا ع، یاثر مثبت بگذارد، ت اویگذاشته بود در شخص یهمان طور که اثر منف، میگویرا به او م

اه ن حرف را گفته بودم برداشتم اشتبیمن درباره فالن کس که ا یفالن یآقا، د جبران کنمیبا، امگفته، کرده

ت آن مومن یکه در شخص یاد تا لکهیمف یهان بود نکتهیمثبتش ا یهانبود اتفاقا  نکتهن طور یه ایبود قض

ا هنیم که خداوند متعال خودش همه اینطور انجام دهیهم یریا امر خ، یام آن لکه را از قلبم پاك کنمگذاشته

 . را از ما ببخشد
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یک دانش آموزی حاال به من متوجه نبودم دوران تحصیالت من یک دانش آموز با استعدادی بودم 

اعتنا ازش گذشتم یک طوری متکبرانه بی اظهار نیاز کرد خواست یک سوالی من هم در آن حال خودم

اش برخورد کردم که دلش شکست پشیمان شد که از من سوال را پرسید دل شکستن این نیست که ما همه

این در  که شکست این عایق ایجاد کرد وسط خیابان توی گوش کسی بزنیم بگیم آقا فالنی ظلم کردیم دل

میآید بیرون عجب من یک انسان مومنی را به من دست نیاز دراز کرد من پس زدم با این رفتار بینی ها ریز

خب خیلی حقوقی ما داریم که این حقوق را اصال  متوجه نیستیم در گردن ماست رعایت نمیکنیم میگم آقا 

دش یک گناه دیگریست مگر من در فالن جزیره دره فالن کوه اون من که نمیدانستم اما نمیدانستم خو

یز ریزش ربط را ری متفرقههای جزیره در وسط فالن اقیانوس زندگی میکنم که بگم نمیدانستم خیلی چیز

م چه زندگی میکنای را میتوانم  بصورت تخصصی توضیح بدهم اما حاال اینکه من بدونم من در یک جامعه

، استاد، همسایه، برادر خواهر، مادر، ی دارم دیگران چه حقوقی به گردن من دارند پدرحقوقی چه وظایف

مریض الی آخر اینها یک حقوقی در گردن من دارند اینطور نیست که ما همینطور ولو در این ، همکالسی

ا و الم رعالم پرت شدیم این عالم اینقدر نظم دقیقی دارد که هر چه انسان رشد میکند تازه لطافت این ع

 !لطافت وجود خودش را متوجه میشود چقدر ریز 

، میت کنیرا رعا یمال یخب آن وقت هم که مسائل فقه، ستین یتیثیاست ح یالناس مالاما اگر حق

، میت بخواهیم حاللیپرداخت کن، میم بدهیارا که زده یم ضرریامکانش هست ببر، میم جبران بکنیتوانیاگر م

مرجع  یم و به عنوان رد مظلمه آن مبلغ را هر جوریدمان مطرح کنیبا مرجع تقل ر امکان ندارد آن وقتیخ

انسان ی، تیثین کار میشود حید عیشا یگاه، مید حل کنیه را باین قضیاش اندهیا با نمایند یفرمایدمان میتقل

مبلغ آن  کشد ببردیبه او بدهکارست خجالت م یك مبلغیزده است  یك ضرری یکیدانست به ینم یك وقتی

ن است که به حقش ین را به او دادم غرض ایست حتما  طرف بداند که من بردم این جا الزم نیدر ا، را بدهد
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ك ین را یا، ك نفر ببردیبدهد ، مختلف حق را به طرف رساند و او هم خبردار نشود یتوان از راههایبرسد م

 ك نفر به تو بدهکار بود دادین را یا یفالند یا خودش بدهد بگوید او را حالل کن ینفر داد به تو خواهد رس

 یهاباالخره به شکل، طرف خطاب کند یك نفر برایا خودش را یه کند یتوری، و گفت که حاللش کن

الن بچه بودم در خانه ف، االن، کشمید که من خجالت مید بگویایطان بیست که شین نیگر اید، گوناگون

د نگذارد اوریب یاك بهانهیطان یآنجا ش یه، ام و فالنزده یضررا به باغش فالن یام کس بشقاب را شکسته

 . حق را برساند یاست به نحو فهیوظ، نطوریا تو ایست که طرف بداند من یالزم ن یفه کنیانجام وظ

 : النفسسوم حق

نها یاگر چه همه ا، اممن خودم به خودم ظلم کرده یعنیالنفس است که مربوط به حق یاما آن حقوق

نجا مخصوص در مورد یا یرساند ولیت انسان خودش به خودش ضرر میالنفس هستند و در نهابنوعی حق

ق در خلوتی که یاد است انسان هر قدر بتواند دقیالنفس هم زحق، ندارد یگران ربطیبه د، خودش است

ل پرورانده بود ایمثبت که از خودش در خ یهانماند هر چه نکته یزیند که اصال  چیبیز شود میمیکند ر

 دیست که بگوین یگریکس د، ز خودش را کنکاش میکندیق و ریهرکس دق، ختیاش اصال   فرو رهمه

ه یش را توجین جایبگذار ا، خودش خودش را، گریخودش هست د، نجا را بگذرمیکشم بگذار ایخجالت م

، تش هر چه بودین نیتریدرون، م کندیتواند از خودش قایخودش را که نم، ستیچاره ن، بد میشود، میکن

نجور یامت هم ایق، م کندیتواند قایرا م یزیگر چه چیخودش بود د یت برایند که همان نیبیدر آن خلوت م

ن عالم چون ماده مانع شده تا خودم را خوب یدر ا، ن استیامت ایق یهاتیاز خاص یکیخواهد بود یعنی 

ن ماده یدهد تا از ایاجازه نم ین نظام مادیخودمان باز شود ا یق خودمان براین نمیشود حقایم بنابراینیبب

 . خودم هستم، پرده خودمبی من خودم باز شدم، م عجبینیبیم میخارج شد
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ن حالت را ما در عرض یا، نکه به این عالم بیایمیوجودش باز شد قبل از ا، لذا اسرار انسان فرق کرد

در  نطور با تمرکزین حالت را ایآنگاه خودبخود اگر ا، ر واقعم دیکنیجاد میخودمان ا یك ربع در خلوت برای

زها باز شده یم که چه چینیبیآن گاه م، حالتها و خاطراتم را یخودم حاضر شوم از بچگ یدرون خودم برا

ود ا بینها ریا یهاشهیام چه قدر از رکرده یخوب یگفتم چه کارهاینم تا االن میبیآنگاه م، زدیریرون میب

ودم خ یخودم برا، برمیادم نمیگر آنها را که از ید، بود یو جاه طلب یبود شهرت طلب ییر و خودنمایتزو

آمد و یطان هم میش، ها دلخوش بودمنیبه ا، کردمیغفلت مام یو لذا چون از وضع درون، کشف میشود

گفتم ماشاءالله یمن هم م کردیسه میك جوان الت هرزه مقایدر ذهنم مرا با ، راهش را بلد بود چه کار کند

 یادهبزرگ ش علیه السالمنیدر بغل مادر در دستگاه امام حس یماشاءالله تو اصال  از بچگ؟ تو کجا او کجا

 یگر اصال اگر قرار باشد تو هم به جهنم برویتو د یاها بزرگ شدهدر کتابخانه یادر مسجد بزرگ شده

 یطان بلد هست هر کس را با چه راهیش؟ نجوریمن هم مثال  اا یخدا یعنیرود یر سوال میاصال عدالت خدا ز

آنکه به عبادت افتاده است با راه عبادت ، ق کندیتشو ین را جوریا، آن که هرزه است با راه هرزه، فریب دهد

آن که به خط توبه افتاد میداند چطور از آن طریق چه بالیی بسرش بیاورد ، سرش را مشغول کند یچه جور

بیمارش کند به مریضی اعصاب و برخی مشکالت پیش بیاورد و در نهایت میخواهد ما را از و آخرش هم 

با آن محاسبه آنچنانی که انسان خودش برای ، ملعون راه گمراهی هر فرد را میداند، راه حق باز دارد باالخره

 . خودش ترتیب داد دیگر همه اینها از بین میرود

قرار بر این بود ، سال بیایم خودمان را به این شکل محاسبه کنیم 30-40ما قرار براین نبود که بعد از 

رّیت دشمنان اهل بیت ما را و بش، با آن فضای نورانی فطرتمان بریم جلو، همین که به این عالم قدم گذاشتیم

حالی  در ،تا جایی که خیلی مسیرهای انحرافی به عنوان قانون طبیعت تلّقی شده، را از اهل بیت جدا کردند

روال بر این شد که بچه را ما با فحش و با یک زرنگ ، فطرت ثانوّیه شد، که مطلب غیر از این است
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روال براین نشد که چطور که وضع جسمی او را ، های خاّصی این را عادت بدهیم تا فرزند زمانه باشدبازی

فطرت  این مراقبه را در کنترل، ودششکند برای همیشه بیچاره میپایش می، مواظب بودیم که از پّله نیافتد

ون این قان، اثر وضعی عمل، گذارداش را میکه با یک اشتباه اثر وضعی، تر از آن بگیریمپاک او جدی

 . خلقت آفرینش خداست

که به این عالم آمدیم بایستی در حفظش نگهداری کنیم تا ای این فطرت را ما از همون لحظه

است علی ایحال همه اینها ظلمیست که ای که این باز بحث جداگانهمراتب خاص خودش های مسئولیت

ضایع کردن عمر نعمتی که خدا به ما داده قدرش را ها وقت کشیها خودم به خودم کردم افراط و تفریط

ندانستم االن میفهمم که اگر قدرش را میدانستم چه به من میرسید که چه از دستم رفته و خیلی 

این حق النفس هست که اینها مثل حق الله نیست که قضای جبرانی داشته باشد مثل که در ریزی چیزهای

 . حق الناس نیست که ما بتوانیم جبران بکنیم صرفا  استغفار جدیست

پشیمان شدن همان از ته دل هست که خدایا من چه یک سوم عمرم رفت چه جور هم رفت آن هم آن 

یک ا همیکردم و توجه به این واقعیتریزی ید اتفاقا  من پیرا اونجا باام یک سومیکه کل هستی آینده

پشیمانی جدی که برایش پیش میآید همانکه استغفار میکند و استغفار را گاهی که امکان دارد تکرار میکند 

به لطف خدا اینها با امید به رحمت خدا این شخص بر میگردد به اون قسم اول استعدادهای اهل ندامت 

در بحث خودش عرض خواهد شد خب این حالت که برای ما پیش آمد و یک همچون حال  که اون هم باز

مثبت که به خودمان میدادیم دیگران به ما میدادند هی ما را بیچاره های دلشکستگی اون غرورها رفت نمره

مطلب  رآخ. میکردند اینها ریخت خودم خودم را انجا پیدا کردم باز کشف کردم این حالت پشیمانی انجاست

 : عرایضم را با چند تا روایت در این قسمت تمام میکنم

 : میفرمایند علیه السالمامام صادق 
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َع َعن َمحَق » ی َیرج  تا  َحتَّ را  َله  ماق  یٍن َلم َیَزل  الله  َعزَّ َو َجلَّ حاق  سک  ینا  أو َغیَر م  نا  َمسک  وم  َر م  ه  َرت  َمن َحقَّ

اه    1«، إیَّ

پیوسته او را خوار و دشمن میدارد ، خدای عزوجل، یا غیر بینوا را تحقیر نمایدهر کس مومن بینوا » 

 «تا اینکه از کوچک شمردن دست بردارد

، میفرماید تا برنگردی از این عملت، این خیال میکند که یک کسی را خرد حساب کرد کار تمام شد نه

یا الله بگو به کسی که خشمگین حاال شما هی بک . خدا تو را خرد حساب میکند و خشمگین به توست

چون دیگه توضیحش وقت نیست ، است یک چیز خیلی ریزیه من یک نعمتهایی دارم برای کسی دیگه

 . ازش میگذریم

 ،خداوند متعال او را حقیر میشمارد و یکی اضافه، َلم َیَزل  ، پس اگر کسی مؤمنی را حقیر بشمارد

ضاوت ق، تا حاال در زندگی ما پیش نیامده، را از او بردارد خشمگین از اوست تا برگردد و این حقارت نگری

وجه شناس حقیقی دارد تها را حضرت به ما بعنوان یک انسانبینی این ریز؟ درباره کسی به چشم تحقیر

نا  ، مصداق دست ما میدهد، دهدمی وم  نشده مثال  مسیرمان به یک روستایی بیافته یا مثال  ، یک مؤمنی را، م 

هایمان یک رتدر معاش، بیسوادی بیافته، یا به یک آدم کم استعدادی بیافته، پائین شهری بیافتهبه یک 

 ؟ لحظه این پیش نیامده

 : رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند

ول  الله  صلی الله علیه وآله»  ئَها َمن  : َقاَل َرس  َتد  ب  َشة  کاَن کم   2«أَذاع  َفاح 

 «مانند کسی است که آن را مرتکب شده است ، زشتی را شایع کند کسی که کار» 

                                                           

 351, ص 2االسالمیه( , ج-اصول کافی )ط-1
 356, ص  2اصول کافی , ج - 2
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هر کس یک کار زشتی را فاش بکند پرده دری بکند مثل با این است که خودش آن کار را انجام میدهد و 

 : انجام داده حاال توضیح مطلب

ا انجام ر مثل اینکه خودش دارد این، یک عمل زشتی را از یک کسی دیدیم کاری کنیم این فاش بشود

اصال  از لحاظ دیدگاه فکری ، دلخوری داشتیم، خشمگین بودیم، ناراحت بودیم، ما کاری نکردیم، میدهد

اش حاال به یعنی برای انسان در  زندگی؟ خوب این چه ربطی دارد به عمل زشت او، خوانیمبا هم نمی

 ؟ شکلی پیش نیامده که عامل یک امر فاحش و منکری باشد

 در یک روایت دیگر حضرت میفرماید 

ه »  م  من ااَلکلة  فی َجوف  سل  ل  الم 
ج  ین  الَرّ سَرع  فی د 

َ
یَبة  أ  1«الغ 

 «غیبت در )نابودی( دین مرد مسلمان زودتر کارگر شود از بیماری خوره در درون او » 

انسان را داغون میکند غیبت دین انسان را آنچنان از درون میخورد مثل خوره که مریضی خطرناکیست و 

یک مرد ، ردغیبتی ک، کسی که غیبت یک مسلمی را کرد، از آن سریعتر دین انسان را میخورد و از بین میبرد

خورد و سریعتر هم میخورد که یه مرض خوره بدن او این کار دین او را اینچنان می، مسلمان این کار را کرد

ما هر چه بخواهیم از این به بعدمان را در ، ین دین را میخوردتر ااز او سریع، را میخورد و از بین میبرد

آن گذشته را ما اگر بررسی نکنیم که وضعّیت چه بوده و این را جمع و ، سخت قرار بدهیمهای مجاهده

ز روی می، کنیمها را تمیز میکنیم هی پنجرهخاموشش نمی، دارد میزنداش بخاری هی دوده، جورش نکنیم

اّول ، بینیم دو مرتبه از آن بدتر شد، میها را ببینیمکنیم تا میرویم پنجرهاز این ور تمیز می، کنیمرا تمیز می

 ،آن وقت شروع بکنیم برای تمیز کردن، خفه بکنیم، از آنجایی که این دود میآید، باید آن را خاموش کنیم

همانجور مانده و حاال ، یا میکنیمم ایکردهگناهی بسا ای ما در عمرمان. های ظریفی استاینها یک نکته
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حساب سیستمهای حساس با سیستمهای . نمیگذاردگناه این ، میخواهیم از امروز در راه خدا قرار بگیریم

این عایق  ،بضخامت یک دهم میلیمتر به سیم برق بچسبد، اْلن یک نایلون بسیار نازکی، دیگر فرق میکند

، میخواهد این نایلون یک دهم میلیمتری باشد، متر باشد 10میخواهد یک چوب به کلفتی ، است دیگر

 . عایق است باألخره، عایق

 .اگر میخواهی برو وسط خیابان فالن گناه را بکن ولی بدان با این گناه قطعا  تحت خشم خدا قرار میگیری

، ودممتوجه نب گناهان کوچکم را در مقابل آن گناهان درشت که، هابینی لذا فرقش در این است که در آن ریز

واقعا   ؟آنوقت دلش میشکند و سرشکسته میشود و میگوید که من کجا و مسجد کجا. حاال معلوم میشود

را با این وضعّیت دارد میگوید در حالیکه آن دیگری که چنین محاسبه عمری نکرده با غرور این سخن 

امام موسی ابن هاست که حضرت  بینیبه این ریز. تمام حال و هوای مسجد تحت اراده من است: میگوید

 : فرمایندمی اشارهدر یک روایت دیگر دقیق میشوند و  علیه السالمجعفر 

َر عَ »  د 
ن  َیق 

َ
َد أ ه  َبع  ر  ج 

ه  َفَلم  ی  َوال  ح 
َ
ض  أ ی َبع  ه  ف   ب 

یرا  َتج  س  ه  م  َوان 
خ   إ 

ن  ٌل م  ه  َرج  َلی  ه  َفَقد  َقَط َمن  َقَصَد إ  َع َلی 

ه  َتَباَرَک َو َتَعاَلیَواَلَیَه ال
 عبارت "عز و جل" هم آمده است(، )در برخی احادیث بجای "تبارک وتعالی" 1« لَّ

کسی که برادرش برای رفع گرفتاری یا حاجتی به او پناه ببرد و او بتواند پناهش دهد )مشکل او را » 

 «بریده است گمان پیوند والیت خدای تبارک و تعالی را ، بیحل نماید( اما ندهد

پناه فقط این نیست که از ، حاال پناه هرچه میخواهد باشد، آمده بمن پناه آورده از جهتییک بنده خدایی 

میخواست یک چیزی را از من سؤال کند ، از خشم جهل پناه آورده، خشم یک مرد یا دشمن بیرحمی باشد

ه آورد از جهت مشکلی که نسبت ب پناه. تا مشکلش را حل بکنددرسش ضعیف بود پناه آورد یاد بگیرد 

ه  » : فرمایدمی، خودش داشت َر َعَلی  د 
ن  َیق 

َ
َد أ ه هر حاال ب، به شرطی که من میتوانستم این را حل بکنم «َبع 
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 : خیلی مجازات شدیدی را حضرت میفرمایند، این را پناه ندادم، اّما میتوانستم، دلیلی نکردم

ه  » 
  .ارتباط خود را از والیت خدا، برید ارتباط خود را، اصال  بریده شد « َتَباَرَک َو َتَعاَلیَقَطَع َواَلَیَه اللَّ

میخواهیم اینجا دستگاههای میلیاردی را بیاوریم و بکار بیاندازیم ، بعنوان مثال اگر فیوز برق اینجا بپره

 . برای تماشا فقط صورتی دارد؟ وقتی برق نیست این دستگاه میلیاردی به چه دردی میخورد

  .حاال هرچه میخواهد خودسازی بکند اثری ندارد اینها را باید جبران بکند، این بریدن از والیت خداست

 : میفرماید علیه السالمامام صادق 

ه  »
د  اللَّ و َعب  ب 

َ
ه  َعزَّ َو َجلَّ ی  ا یَ  علیه السالمَقاَل أ َقاَمه  اللَّ

َ
ن  أ م 

ؤ  م  ق  یَ ون س  َمن  َحَبَس َحقَّ ال 
َم ال  َسم  یَ و  اَئة  اَمة  َخم 

لَ  ج  ی ی  َعاٍم َعَلی ر  ه  َو یس  یَ ه  َحتَّ و  َدم 
َ
ه  أ ذ   یَناد  ی  َل َعَرق 

م  الَّ ال 
ه  َهَذا الظَّ

د  اللَّ ن  ن  ع  َناٍد م  ه   یم  ه  َحقَّ
اَل قَ َحَبَس َعن  اللَّ

َبع  ی  فَ  ر 
َ
خ  أ ما  ث مَّ یَ َن یَوبَّ اری  و  َلی النَّ ه  إ  َمر  ب   1« ؤ 

هر کس حق مؤمنی را حبس کند خدای عّز و جّل در : ونسیای : میفرمایند علیه السالمامام صادق » 

 و منادی از جانب خداوند، ا خونش جاری شودیپانصد سال او را روی دو پا نگهدارد تا عرقش ، امتیروز ق

سپس فرمان ، پس چهل روز سرزنش شود، نست آن ستمکاری که حق خدا را از او حبس کردهیندا کند ا

 «داده شود او را به دوزخ ببرند 

میخواهد کینه توزی ، ازش عقده دارد، اگر کسی حقی را از یک مومنی حبس بکند حاال زورش میرسد 

لیلی حق کسی را یک کسی نگه دارد خداوند در بهر د؟ کینه توزی چه ربطی دارد که حقش را ندهید، بکند

قیامت پانصد سال او را روی دو پا همین جور نگه میدارد آنهم از سالهای قیامت آنهم تا عرق یا خونش 

 . جاری بشود

 ؟چه عواملی، خودش یک بحثی است؟ چه حقوقی؟ تا حاال نشده که ما حّق کسی را حبس بکنیم
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وز حضرت میفرمایند در ر، نخواهم ادا بکنم را بشود من یکی از این حقوقکه یکی از اینها باعث ، بیشمار

خونش جاری ، قیامت پانصد سال خداوند همان را روی پا نگه میدارد تا آنقدر که عرقش جاری بشود

 ؟البته اینها بحث مستقّلی دارد در بحث معاد باید باز بشود که از نظر معرفتی منظور از سال چیست. بشود

 ؟ منظور این سبک مجازاتها به زبان این عالم چیست؟ منظور از خون چیست؟ از عرق چیستمنظور 

  .باألخره حضرت با ظرافت تمام این مطلب را میخواهند بفرمایند که حبس یک حق با آدم چه میکند

 : میفرماید علیه السالم امام صادق 

َها »   ب 
وٌن َمن  َهَمّ ع  َس َمل 

َّ
وٌن َمن  َتَرأ ع  َسه  َمل  َها َنف  َث ب 

ل ّ َمن  َحَدّ وٌن ک  ع   1«َمل 

ملعون است کسیکه به آن هّمت ، است طلب باشد(یاست را به خود بندد )ریملعون است کسی که ر» 

 «ث نفس کند یاست بپرورد و با آن حدیشه ریملعون است کسی که در دل اند، گمارد

دارد ملعون هست و ملعون هست کسی که در کسی که توی کالمش فکر جاه طلبی دارد فکر آقا باالسری 

این وادیها فکرش را مشغول میکند ریاست طلبی غیر از یک وظیفه تکلیف مدیریتی هست البته اینها را 

ریت یک کسی یک وظیفه مدیریتی دارد در آن مدیالبته ریاست غیر از ترّئس است  نباید با هم قاطی بکنیم

مواظب  ،عدالت را رعایت میکند، قانونمند حرکت میکند، رعایت میکندکاری را دقیق ، اعمال قانون میکند

ین ترئس یک ا، نباید اینها خلط بشود، این وظیفه است، این ترئس نیست، کنترل تشکیالت خودش است

لّذت میبرد از اینکه به کسی ریاست ، کند دوست داردوضعّیت خاص در درون انسان است که احساس می

آن ریاست طلبی مخصوصا  در دوران بچگی و نوجوانی که بیشتر ما ، رناک استبکند این احساس خط

گرفتار میشویم در عالم کودکی یک لذتی میبرد که از اینکه بتواند رئیسی بکند اون یک مسئله باطنی است 

که اون را انسان در وجودش خودش میتواند بفهمد نه این صورت ظاهر که اجرای قانون مدیریت و دقت 
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وٌن مَ ؟ خطرش تا کجاست، این روحّیه خیلی خطرناک است. این مربوط به اون نیست، دیریتدر م ع  ن  َمل 

َها  ب 
ها میلیارد، بابا این عمری است که با این سرعت میآید و میگذرد، اصال  فکر و ذهنش این است، َهَمّ

ش یارد سال بعدم را اْلن درستزمان آمده در نوبت ایستاده بودیم که یک روز امر روزی پیش بیاید که من میل

زندگی همیشگی بینهایت را داده این چند لحظه خودم خودم ، آن عظمتاین هدف به ، بکنم به دست خودم

دزدی ، کسی یک گناهی میکند، آن هم بخاطر هیچ، آمدم چقدر خودم را داغون کردم، را انتخاب بکنم

یک چیز خیالی بیخودی وهمی و ، و خوش میشودمیرود باألخره یک میلیاردی را میچاپد در چند ثانیه 

وٌن : میفرماید، ده نفر من را کسی بدانند، ده نفر مثال  به من احترام بگذارند، هیچ ع   . ملعون است َمل 

 : امام باقر و امام صادق علیهما السالم میفرمایند

بر »  ن ک  ٍه م  ثقاَل َذرَّ ی َقلبه  م  َه َمن ف  ل  الَجنَّ  1«ال َیدخ 

 «باشد به بهشت وارد نمیشود بینی کبر و خود بزرگای که در قلبش به اندازه ذره کسی» 

اگر درش باشد اصال امکان ورود برای بهشت نیست باید اون را بینی هم خود بزرگای یک مثقال ذره

 اصالح بکند اون را در خودش کشف بکند پس گناه در محاسبه اینطور نیست که ما بگوییم آقا من که آدم

ز آن اتر دارد که خیلی هم خطرناکهایی هرکس به تناسب خودش یک گناه؟ من که عرق نخوردم؟ نکشتم

ظاهری هست و در این کنکاشها کشف میشود البته عرض کردیم در حد توانمان این فرمول باید های گناه

ود خبینی  برترآیا نشده یک وقت یک جّوی پیش بیاید که در من یک حالت خود . همیشه جاری باشد

اال چطور ح، فرماید که بهشت برایش حرام استیک مثقالش را حضرت می؟ پیش نیامده باشدبینی بزرگ

عالم را انجام بدهیم و نمونه اینها فراوان است که ما را توّجه میدهد در این  ما بخواهیم ریاضت و مجاهده

 . محاسبه عمر
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این نیست که وقتی رب ، یک شهودی دارد، میخوانیم این نیست که ما در تاریخ والیت اهل بیت 

ت و آیا، این نبود که ما تا قرآن، این نبود، آوریمگوییم َربِّ هی به ذهنمان فشار میمیاش میگوییم و همه

اینها یک حقایقی است ، رسیممیاش فوقش در حّد یک معنای دقیق لطیف ذهنی، خوانیمروایات را می

توجه به حّق الّنفس هر چه ریزتر ، خوب چطور میشود میگویم اگر، زندگانی میخواهم بکنمکه با آن اصال  

عجبا من فالن نعمتی که خداوند برایم ، من فالن عمری را چقدر ضایع کردم، عجبا، بازتر میشود، میشود

همه  ،تفریطهاییچه ظلمهایی خودم به خودم کردم چه افراط و ، توانستم بهره ببرمداده بود بهتر از این می

وقتی باز شد برای انسان یک حسرتی از درون ایجاد میشود به لطف خدا که رحمت الهی ، دارد باز میشود

که اْلن دیگر نه میشه اینها را مثل حّق الّناس ، سرازیر میشود به این جّدی بودن در وضع خودم بخودم

اذب های کآن شخصّیت، شکستگی خاّصی انسان در یک حالت دل، نه مثل حّق الله قضا کرد، جبران کرد

و آن وقت است که آن پشیمانی و حال استغفار ، شودو شخصّیت حقیقی از درون شکوفا می، هم میریزد

 . تعالی سبب جبران میشود شاءاللهان

 اهمیت توفیق و فضل الهی و معنای آن در آیات و روایات

فوق العاده مؤثر و اثرش خیلی عمیق و کار ساز برای پیشرفت انسان ، بندگیراه  عاملی که خیلی در

توانم این نمی این حقیقت است که انسان با همه وجود این را به خوبی درک کند که من با توان خود، است

از ام یم گرفتهتصم، که دیگر گناه نکنمام به خودش اعتماد نکند که مثال از فردا تصمیم گرفته. راه را طی کنم

نی که این تا زما. از هفته بعد دیگر این کار را انجام ندهمام تصمیم گرفته، را به خوبی انجام بدمها فردا برنامه

خدای تعالی دائم او را میکوبد تا باالخره به خودش بیاید و ملتفت شود . رسدنمی دیدگاه را دارد به جایی

عنایت و هدایت ، فقط باید فضل. کنیمی همتر دهی کار را خرابمی بنده با توان خود هر کاری انجامای که
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 . خداوند و توفیقش نصیب انسان شود

نوعی  معنای  مثال به آن، از طرف خداوند متاسفانه بعضا بطور صحیح معنا نمیشوداند توفیقی که گفته

وفیق تدهند یعنی خداوند متعال به فالنی توفیق داد تا فالن کارها را بتواند انجام دهد به من که می جبری

برداشت از . نه این طور جبری نیست. توانم انجام بدمنمی نداده است توفیق را از من  سلب کرده که من

 : توفیق وضعیتی این چنین دارد که. توفیق به این شکل نیست

ن در انجام آ، انسان سالک و انسان اهل تربیت نفس و انسانی که میخواهد در راه بندگی قدم بردارد

هدف و خواسته باطنی حقیقی دارد و در آن راه آخرین ، آرزو، وجود در طی آن مسیر عشق با همه، کار

شتابد و بر وفق موافقت سه وضعیت می اینجا خدای متعال به کمک این فرد. بنددمی توانش را بکار

 . هماهنگ میشود

 . این استاش جدیت و سعی و کوشش، اینکه او در مسیر الهی آرزو: اول

 . ه به توان خودش اصال اعتماد ندارد و از خدا میخواهداینک: دوم

  .این همان توفیق الهی است که نصیب او میشود. اینکه خدای متعال به او کمک خواهد کرد: سوم

 . شودتر مثالی عرض کنیم تا مطلب روشن

ب خو. بخواند اعتنا انتظار دارد که خدای متعال به او توفیق دهد تا نماز شببی خیال وبی مثال فردی

طبیعی  ،را بکار نیانداختههایش فعال نشده است و در آن راستا برنامه، وقتی که خودش حرکت نکرده است

فردی هم هست که تمام عشق و . در توفیق برویش بسته است. است که از تاییدات الهی محروم است

چیزی که الزم . کندمی الزم را فراهمو در این راستا نیز شرایط . این است که نماز شب بخوانداش عالقه

 . کندمی دارد به این آرزویش برساند را بطور جد پیگیری

 اند: خوب نکته باریک این است که انسانها دو گونه 
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به نماز شب عالقه دارد و تمام شرایط را فراهم کرده است تا برای نماز ، به اینها اعتماد داردای عده

هیچ اعتنا و اطمینانی به اینها ندارد توکل او به ، ا وجود انجام تمامی اینهاهم بای شب بیدار شود عده

کسی که خدای تعالی به او عنایت خواهد کرد این . کندمی که اینجا خداوند چه عنایتی به او. خداست

نست ر نتواو اگ. این توفیق الهی بود که شاملش شد، که اگر موفق شد به بیدار شدن. همان توفیق الهی است

ل اگر در گروه او. بیدار شود بررسی میکند که چه مانعی در وجود من هست که توفیق الهی نصیب من نشد

این نماز شب نیست این شیطان است که بصورت نماز شب ، با اعتماد خودش بدون توفیق الهی، بیدار شد

ه به خودش اعتماد کرده بود شدت منیتی ک. بینیآید و خود برترمی کند چونکه به دنبالش عجبمی استفاده

پیچیده و باریک های همان من ادامه یکی دیگر از دام، من فالن کار را کردم، من خواندم، که من بیدار شدم

 . شیطان است که با ما کار دارد

 : کندمی پس انسان چهار وضعیت پیدا

من  خدا توفیق دهد اول اینکه اصال فعالیتی انجام نمیدهد و عین خیالش هم نیست و میگوید اگر

از  این گروه اول که. با تالش من که نیست. همه چیز با توفیق الهی است. و نماز میخوانم. بیدار میشوم

 . اصال معنای توفیق به این ربطی ندارد. اصل باطل است

 ،کندیم در این راستا تمام شرایط را فراهم، دوم  اینکه تمام عشق و عالقه باطنیش رسیدن به آن است

 .با او کار دارد. این هم شیطان است. اما به خودش اعتماد دارد و در ظاهر موفق هم شد بدون توفیق الهی

اریک بهای در حالی که شیطان با این صورت با او کار دارد که او را ببرد به یک قسمت، صورتا  موفق شد

 . و مشکالتها و ناپیدای چاله

سیدن به آن را دارد و تمام شرایط را بطور جد تا جایی که از سوم اینکه فعالیت و عشق واقعی برای ر

 .و نتیجه هم حاصل میشود به اتکای الهی منتظر است. دستش بر میآید و هر چه در توان دارد انجام میدهد
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مثل کشاورزی که در زمین دیم و کوهستانی گندم رو پاشیده است و حال . انتظار حقیقی است، انتظار

اند اینجا را آبیاری کند و امکان آن را ندارد حقیقتا با همه وجود از همه چیز منقطع است میداند که نمیتو

و گرنه . فقط منتظر است که هر وقت خدای متعال به آن آب دهد من هم از آن دانه برداشت خواهم کرد

خدای  عنایت میداند که به اینجا آب نمیرسد و چه زمانی. حقیقتا منقطع است. تموم شد رفت و زیان کردم

نه اینطور است که گندم نپاشد و شخم نکند و بگوید خدای متعال خودش انجام میدهد . متعال شامل شود

د در وضعیتی است که بای. در یک وضعیت پا در هواست.... . نه اینطور است که بپاشد و بگوید خوب

م باشد مثل نماز شب را عرض کردی گندم بپاشد و باید شخم کند و باید این عشق و آرزو و جدیت در این امر

خواهد برود حقیقتا عشق دارد و می آشنایی با قرآن و معارف قرآن و هر راهی که، تهذیب. و هر امر دیگر

نها با این همه منقطع از این است که ای. رسیدن به آن را حقیقتا و جدی پیگیر میشودهای در این راستا زمینه

خداوند یعنی توفیقش و تاییدش یعنی اذنش چه زمانی صادر خواهد  رحمت. ثمر بدهند اینها هیچ است

 . این معنای توفیق است. این صورت همان توفیق است. شد

 فقط فضل خداوند. چهارم اینکه همه اینها انجام شد و حقیقتا انقطاع هم یافت و اعتماد به خود ندارد

آیا بر  .نمیدهدای وفیق چیست که چنین اجازهاینجا باید دقت کرد که عامل سلب ت. اما باز هم موفق نشد

باالخره عامل آن چیست که سلب توفیق میکند و با وجود ام؟ ایا گناهی انجام داده؟ گردنم حق الناسی دارم

اینجور نیست . پس توفیق دارای یک معنای دقیق است. دهدنمی تمام شرایط خداوند تعالی باز هم اجازه

 ... که مثال فالنی

حقیقی و باطنی دارد و کل این حقایق باطنی اعمال و وضع او بر روی های ک سری رابطهانسان ی

 ،هم اثراتی دارند با اینکه من اینها را انجام میدهم باز هم توفیق نصیبم نمیشود و باز بدنبال مانع توفیق هستم

گر خیلی جدی و با عکسش هم همینطور است امکان دارد در مورد امر الهی دی، تا به جای خودش برگردد
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و این ام دهشمند و از توفیق الهی بهرهام کامل رفتههای با ایجاد زمینه، پیگیری تمام شرایط با عالقه باطنی

مند توفیق الهی اثر وضعیش این شده که برای من در عمل دیگر شرایط فراهم شود و من از توفیق الهی بهره

 . شوم

رایط اینها با تمام ش، ری وظایفی که خدای متعال امر کرده بودمثال فرض بفرمایید در خانواده یک س

توفیقش نصیب شد و به برکت این توفیق من موفق شدم و عمل کردم اثرش این شد که خود به خود برای 

فالنی اینقدر شرایط را فراهم کرد و با جدیت . این طور نیست که جبری حاکم باشد. نماز شب بیدار شدم

 .نماز صبحش هم قضا شد و این آقا دو نصف شب خوابیده ولی برای نماز شب هم بیدار شددنبال کرد ولی 

بطوری  ،پس خدای متعال خودش میداند اینجا زمینه این توفیق من در توفیق دیگر اطاعت الهی فراهم شده

ه بگوییم یست کبنابراین در توفیق جبر به آن معنا ن. که اثر وضعی آن عمل اینجا آمده توفیقش را بروز داده

 . شودنمی شود و اگر ندهدمی اگر خداوند توفیق دهد، شما برو بخواب

در شکل سوم جلب توفیق الهی با این شرایط در پیشرفت ، پس اگر به این چهار شکل توجه شود

توسل به معصومین و اهل بیت )علیهم السالم( و اعتماد و حسن . مسائل تربیت نفس خیلی مؤثر است

ت احدیت و احساس نیاز و درخواست توفیق و تایید الهی از ضروریات پیشرفت در این راه ظن به حضر

مام از کلمات نورانی خود ا است و با غفلت از این راه امکان ندارد انسان بتواند برود لذا برای نورانیت جلسه

د که سخن را عرض شواش در این از مناجات مریدین چند سطری بخوانیم و ترجمه علیه السالم سجاد

 : حضرت میفرماید. جمع کنیم

ـه  الرَّ »  م  اللَّ
س  َمـٰن  الرَّ ب  َق َعلییح  ح  ر  طُّ َیَق ال  حاَنَک ما َاض  ب  ن  َدلیَله   م  * س  َحَق ، َمن  َلم  َتک  َضَح ال  َد  َو ما َاو  ن   َمن  ع 
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َته  َسبیَله    1«. َهَدی 

حاَنَک »  ب  را در مقام تاکید یا تعجب زیاد و یا توجه بیشتر بیان بعضی کلمات هست که عرب آنها : «س 

حاَنَک . میکند ب    .عظمت و اهمیت مطلب را میرساند. قابل توجه است. مطلب خیلی قابل دقت است. س 

حاَنَک »  ب  َیَق » . خدایا تو پاک و منزهی« س  پیچیده و غیر ، سخت، چقدر طی این راه تنگ« ما َاض 

َق » . ممکن است ر  طُّ با  .از طرف تو برای او دلیلی نباشد. راههایی که در آن برای انسان راهنما نباشی «ال 

علمی های خواهم حقایق قرآنی را بفهمم معارف قرآنی را درک کنم با استعداد خودم با پایهمی توان خود

ق ق العاده دقیمسئله فو. من ماشاءالله دکترای معارف قرآن و الهیات و فلسفه و نمیدانم عرفان دارم. خودم

 چیزی نیست که بنشینیم. این توجه خیلی مهم است. این توجه است که  اینجا دخالت خواهد کرد. است

ظ این توجه باید حف، همین طرز توجهی که دارم. کتاب بخوانیم و فالن کار را انجام دهیم، سخنرانی کنیم

 . فیق الهی استبا این توجه باید شروع کنم مسیر را طی کنم آنوقت این تو. شود

با این  .الهی نیست از طرف شیطان است، این توفیق، اگر با آن توجه نرویم ولو صورتا پیشرفت کنیم 

توجه که من االن میتوانم کاری بکنم و میتوانم نتیجه بگیرم این شیطان است  که مرا میبرد در جایی دور به 

 . تا به زمین بزند که ازش خبر ندارمای دره

خت پیچیده و س، که میکنم باید بدانم که با دلیل و راهنمایی خداست وگرنه خیلی تنگهر کاری 

 .آید از این نیست که راه سخت است بلکه برای من سخت میایدمی که در این راه پیشهایی است و سختی

کند که ترک گناه خیلی سخت است مخصوصا اگر معتاد شود می گاهی انسان فکر. این قابل دقت است

                                                           

ُرَق  ، ما أضَیَق :سبحاَنَك -فی ُمناجاِتِه  -اإلماُم زیُن العابدیَن علیه السالم-1  َمن َهَدیَتُه ! وما أوَضَح الَحقَّ ِعنَد َدلیَلهُ  َتُکن لم َمن علی الطُّ
ُرِق ِللُوفوِد عَلیَك. بحار اْلنوار:  رنا فی أقَرِب الطُّ  .21/ 147/ 94َسبیَلُه! إلهی، فاسُلْك ِبنا ُسُبَل الُوصوِل إَلیَك، وَسیِّ
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لی عرض مثا. اهی فکر میکند که اطاعت از دستورات الهی خیلی سخت است نه خیر بلکه برعکس استگ

 . میکنیم تا مطلب روشن شود

از یک روستای دور صحرایی برای اولین بار آمده و ؟ داند ماشین یعنی چهنمی یک نفری که اصال

ر آن ین آقا بگوییم که آقا این را بردار بگذاحاال ما هم بیاییم به ا. فرض میکنیم که اصال  ماشین ندیده است

است خوب ای عجب شیء سنگین و عتیقه. شود جابجا کردنمی گوید این را که با پنج نفر هممی. طرف

حال . شود آن را جابجا کرد مخصوصا اگر در دنده هم باشدنمی میبیند با ده نفر هم. هل بدید برود آن طرف

  ؟برداشت و تصورش از ماشین چیست، ر بخواهد از ماشین صحبت کنداین آقا برود به محل خودش اگ

گوید چیز خیلی سنگینی که حتی با پنج یا شش نفر هم نمیشود آن را جابجا کرد و دیگر هیچ تصوری می

چهل نفر هم سوار کرده بود و با سرعت عجیب با ، ندارد حال به آن آقا بگویی که آقا این ماشینی که هست

فکر . میگوید محال است؟ کندمی چقدر تعجب. ر یک شبانه روز تو را در دو ساعت طی کردچهل نفر مسی

طلب به م، نمیتواند غیر از آن را درک کند. چون برداشتش تا این حد است. میکند که او را تمسخر میکنیم

ک یا یا مکانیاما به یک راننده . قابل تصور نیست برای او، آن سنگینی را به این آسانی و با آن سرعت

میگوید این یک سری قوانین دارد یک سری ؟ مهندس اگر عکس این را بگویی جای تعجب دارد چرا

این خودش چهل نفر را هم سوار میکند و ، الزم نیست که هلش بدهید، مکانیزم دارد اگر درست کار کند

ز که این به اصول مسیر اتفاوت تصور این فرد و آن فرد در این است . خیلی سریع و راحت جابجا میشود

کنند که آقا در این می پس اینکه به جوانان ما القا. کند و آن فرد از این دیدگاه بیگانه استمی این دید نگاه

 آقا جوان باشی و در دانشگاه. القاءهای شیطانی. اینها القا هستند. توان با گناه مقابله کردنمی زمان دیگر

دا آقا اگر چنین فردی پی؟ شی و با این وضع پیچیده دشمن گناه هم نکنیمهم باشی و در این اوضاع هم با

آقا  .شود این معجزه است که بعد از اعتیاد به گناه اصال حاضر باشد بمیرد ولی باز هم آن گناه را انجام ندهد
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لقائات کنند و با امی بزرگنمایی. اگر پیدا شود یک کیمیا است. اطاعت الهی در این زمان دیگر کیمیاست

 . روانی عجیب پیاز داغش را زیاد میکند

َق »  ر  طُّ َیَق ال  خیلی تنگ و پیچیده است طی این مسیر اما اگر اصولی . خیلی سخت است. بله«  ما َاض 

َحَق » وارد شویم و مختصری با مسیرش آشنا شویم بعدش  َضَح ال   از آفتاب هم. چقدر آشکار است« ما َاو 

 . چقدر جالب و جذاب است، رین استچقدر هم شی. روشنتر است

اگر به همان آقایی که استفاده از ماشین را بلد نبود و آن دید را داشت حاال بیاییم و به او آموزش بدیم 

ست اولین لذتش این است که آن بن ب، یک حالی دارد، اولین باری که کالچ را گرفت ماشین به حرکت افتاد

از حرکت خود ماشین تر شیرین. کندمی ینرا تکان داد ببین االن چهاین میگفت نمیشود ا. در ذهنش شکست

ذت اصال این شکستن ل. برای اولین بار آن مانع به اصطالح سنگین و محال شکست، از آنتر بخشو لذت

این آقا دیگر نمیخوابد و دست . لذت میبرد. بیند شد و چطور شد و چه راحت و عجیبمی. دیگری دارد

 . از این نیستتر شیرین. خورد که ماشین براندنمی غذا هم. میخواهد ماشین براندبرنمیدارد و 

خطرناک های اگر بخواهیم در جامعه معارف قرآنی و الهی را ترویج بدهیم و در برابر شیطنت

ا و القائات و نشر امثال لذتهای خیالی که دشمن به جوانان ما در عالم وهم تزریق کرده و راه رای ماهواره

 : راهش فقط اینستکه، بایستیم، بنددمی کرده وتر سخت

عملی و روان و قابل دسترسی را به این جوان نشان دهیم و وقتی شروع کرد و یک ذره های " ما راه

 ". راه افتاد و جلو رفت میبیند به به چه شیرین هست این راه

بینی پدر و مادر و دایی و خواهر و االن از عزیزان کسانی هستند که خدا همه آنها را حفظ کند می 

با همه قدرت در مقابل اینها میایستد و ، برادر و همه اصرار دارند که بیا در ماهواره به فالن کثافات نگاه کن

آورند و با تمام می جالب اینجاست با اینکه همه جمع میشوند او را مسخره میکنند و هر جور بالیی سرش
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ون یک چ؟ که تمام شرایط برایش فراهم است با همه اینها مقابله میکند چرادر حالی، لذت و شیرینی گناه

 . مقدار مسیر فرار از گناه و کنترل نفس را مختصرا رفته و لذتش را چشیده است

ه این حقیقت توجه ب، بنابراین یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت در مسیر سیر الی الله و معرفت نفس

توانیم این راه را طی کنیم اگر رفتیم شیطان بود که ما را برده و دیگر راه نمی وداست که ما با توان و علم خ

 . سومی وجود ندارد

 .اگر بخواهیم برویم باید حتما توجه به توفیقات و تأییدات الهی و داللت و هدایت الهی داشته باشیم

 . خیلی مطلب مهمی است و در تمام مسیر این توجه باید حفظ شود

 : همین که قطع شد 

لهی»  َک  ا  َلی  ول  ا  ص  و  َل ال  ب  نا س   ب 
ک  ل  نا فی، َفاس  ر  َک  َو َسیِّ ود  َعَلی  ف  و  ل  ق  ل  ر  َرب  الطُّ  1«َاق 

جای تأسف است . ما را به راهی برسانی که ما را به تو وصل کند. خواهم مرا سالک نماییمی خدایا من از تو

اینها  .مطالب و حرفهای نعوذبالله صوفی گرایانه هست و فالن هست و بهمانتهمت بزنند که این ها بعضی

؟ "سبل" در کدام راه؟ خواهیم ما را سالک کنی به چهمی خدایا از تو. است علیه السالمکلمات امام سجاد 

َک »  َلی  ول  ا  ص  و  نا » که وصل کند ما را به تو « ال  ر  توانم بروم من گل ینم تو سیر دهی من، ما را سیر دهی« َسیِّ

َک  فی» آلود ولجنی هستم  ود  َعَلی  ف  و  ل  ق  ل  ر  َرب  الطُّ  . با نزدیکترین راه وارد شدن به تو« َاق 

م آقا من خود. خیلی مشکل است. راه هست ولی اگر با راهش نرویم خواهیم گفت خیلی سخت است

ین ا. مسئله میشود در حالیکه این راهی داردشیطان وارد ؟ سر در نمیآورم حاال این خلق را چگونه برسانم

 بینیم چقدر خوب، میراه را که خدا به ما نشان داد و به مسیر افتادیم

                                                           

 همان-1
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َبعیَد »  َنا ال  ب  َعَلی  دیَد ، َقرِّ َعسیَر الشَّ َنا ال  ل  َعَلی   1«َو َسهِّ

لی سخت نشان میدهد خدایا آن چیزی که بعید است و اصال ذهن و خیاالت من آن را خیلی دور مینماید خی

این را برایم خیلی نزدیک و سهل و آسان . خدایا تو خودت این مشکل را حل نما. دهدمی خیلی شدید جلوه

خودت هم . همین کالچ را گرفتن همان و اتصال موتور و حرکت همان. توجه همان و اثراتش همان. کن

نکه چه ساده چه شیرین مثل ای. ده میبردآقای رانن، میخواهی بخواب یا چایی بخور یا شربت، بشین ساکت

 .سخت ترینش سوار شدن به کشتی است. برد تو هم آنجا راحتیاش میاهل بیت )علیهم السالم( با کشتی

اصال  .بلکه هر کیفی میخواهی در کشتی بکن، نه تنها اطاعت الهی سخت نیست، بعد از آن تمام شد دیگر

 . میبرندترا با سرعت . یک قدم هم نخواهی گذاشت

ساکت اند، بیند همه در جایشان نشسته، میانسان سوار ماشین میشود. اگر دقت کنید خیلی زیباست

عد از ب. اصال یک وضعیت خیلی زیباییست. اما در عین حال با چه سرعتی هم در حرکت است، و ساکن

 . سوار شدن به کشتی اهل بیت )علیهم السالم( دیگر رها شدیم

وضع جامعه ام محال است و عادت کرده، سخت و پیچیده است و اصال نمیشود اینها که میگفتند

در این مناجات نکات . همه رفتند پی کارشان، چنان استام چنین است و محل کارم فالن است و خانواده

 . شاء الله در فرصت بعدیخیلی جالبی هست که ان
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 مراقبه: فصل دوم
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ق دهد اوال  خود به خود یت برنامه که عرض شد اگر خدا توفیفیو آن ک یمحاسبه و آمادگن یپس از ا

مهم  یلیخواهد شروع کند خمی را که انسانای ا  مراقبهیك حالت مراقبه رخ خواهد داد و ثانیدر انسان 

 یمن درآورد، خودسرهای مراقبه. ردید توجه کند که مراقبه با مراحلش انجام بگیدارد و با یاست و مراحل

 . شودی میافراط یکارها یموجب بعض یگاه یو احساسات

 د به منیگومی ش حضرت در او اثر گذاشته حاالیل را خوانده و فرمایکم یدعا ید شخصینیبمی مثال  

نمی خاطر خدا کار انجام دهم من از جهنم یانجام دهم دوست دارم برا یچسبد بخاطر بهشت کارنمی

رود یم ش تا کجایبدستش بخورد صدا یتیکبر یکه اگر گرمایدر حال، خاطر خدا والغیر ترسم فقط به

؟ میدهمنمی بهشت انجام یم من اعمالم را برایگومی چطور؟ ترسمنمی م که من از جهنمیگومی چطور

و  دو روز تشنه بماند دست؟ پردمی سه روز اگر گرسنه بماند رنگ صورتش؟ خاطر خدا باشد یخواهم برا

 خاطر خدا یبرا، خواهمنمی کند که من بخاطر بهشتمی حاال فکر؟ ماند که بمیردمی لرزد کممی شیپا

 . نها همه احساسات استیخواهم امی

 تعریف مراقبه

در حال  .هرکسی به نوعی در زندگی خود در مراقبه بوده و هست، کسی نیست که نداند که مراقبه یعنی چه

کند که با آن خطر چگونه روبرو شده و چگونه آن را دفع می جمع کرده و تمرکزخطر به نوعی حواسش را 

یم هنگامیکه حساسیت به چیزی پیدا، هنگام تعجب تمام توجهش به آن موضوع تعجب انگیز است. بکند

کند و باالخره هر کسی در شرایط می کند خود به خود تمام تمرکز حواس خودش را بر روی آن موضوع جمع

 . آن وضعیت تمرکز در یک موضوع را دارد و آشنا هست که مراقبه یعنی چه مختلف

خودش را جمع و ، مراقبه همان طور که از معنایش معلوم است حالتی است در انسان که انسان خودش

دهد به یک نقطه یا به یک شی یا به یک فعل و در طول زندگی خیلی موارد اتفاق می کند و تمرکزمی جور
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 . منتهی در موارد و مسائل دیگرایم ه ما مراقبه را خود به خود انجام دادهافتاده ک

 مراقبه یک امر بدیهی درانسان

ك یرد انسان یگیاست که از تمام وجود انسان نشأت م یزیك چیست ین یز ذهنیك چیمراقبه اصال 

 یخواهد که ما زورکینم یاین است مراقبه فشار ذهناش خالصه، کندمی دایحالت جمع و جور شدن پ

جمع و جور  یزیك چی یاش بران که توجهیهم یعیانسان بطور طب. خواهم مراقبه کنممی بگیم من هم

مثال  یآن همان مراقبه است که گاه. اتفاق افتاده است یبارها هم در زندگ. شود در حال مراقبه استیم

ن منطقه را هم یك شد و ایتار، رفت ك دفعه برقهایم که یرفتیم یك سالنیما در م خوب یعرض کرد

اصال  خود ؟ ، اش کجاستپله؟ ، درش کجا؟ ، کجا است، باال م بریم طبقهیاتازه وارد شده، میشناختینم

ن همان یشود که ایجاد میرفتارمان ا یدر فضا یك توجهیخود به خود ، میشویبه خود جمع و جور م

احساس . خطر دارد یکین تاریکنم که ایچون احساس م؟ ن جور جمع و جور شدمیچرا ا. مراقبه است

، کنمیچون آن را احساس م؟ چه یعنین و دست و پام بشکند یز بخورد بروم ده متر پائیم لیکنم از پله پایم

در  یچ همچون احساسیها برود ببینید هرختخوابم برق یام توکند و اال اگر نشستهیآن مرا جمع و جورم م

پس علت . واضح است یلیکند مطلب خید نمیمرا تهد یچون همچون خطر؟ شود چرایجاد نمیمن ا

از  یاهك گن، یدارد یم چه خطرینکه گناه بکنینست که ما به ایمنشا آن ا. میآورینکه ما از مراقبه سر درنمیا

گاهی نداریم و ا؟ چه یعنیگناه ، اوردمی بار یبتیما سر بزند چه مص نبال باز بشود و د شتریما ب ید براین بایآ

ع م باز شود با توجه بطبیهرچه خطر گناه برا، رساندیمرا به هالکت م یم که گناه با چه سرنوشتین برویا

ها نیاینهم مطلبی بود در معنای مراقبه و عرض شد که ا. خواهد شد یم خود به خود مراقبه هم قویوجود

 . است یمقدمات مرحله

 



 82 |    

 

 ورود به آستان بندگی

 ،و تشنه است چند ساعته کار کرده به خودش وعده داده برای نهار مثال  یک فردی که خیلی گرسنه

یکی هم هست ، فهمد کی این غذا را تمام کردنمی خورد حتیمی گذارند جلویشمی رود غذا رامی خوب

ماال احتهایش شکسته بود خردهای آنجا شیشه !خواهد غذا بخورد ولو یک نفر بگوید فالنیمی که وقتی

 ،اما اگر از آن لحظه نگاه کنید دیگه وضعش فرق کرداند ده فقط یک کلمه حرف زدهداخل غذا پرت ش

چون آنرا ، خورد با یک احتمال خطری که آمدمی کند غذا را با آن حالتی کهمی خودش را جمع و جور

را اش معده؟ کندمی داند که اگر شیشه برود به دهانش گلویش را چهمی واقعا  توجه دارد و، گیردمی جدی

کند می شخص را جمع و جور، کند آن احساس خطر جدیمی چون این خطر را واقعا  حس؟ کندمی چه

؟ کند که آیا در این قاشق فقط غذا هست یا نهمی دیگر قاشق چهارم مانند اولی نیست حواسش را جمع

و تا زمانی که غذا را تا غذا را قورت بدهد ؟ نیست؟ کند که آیا شیشه هستمی آنقدر غذا را در دهنش له

خورد اما توجهش می این نیست که غذا، خورد یعنی با توجهمی کند با حالت مراقبه غذا رامی کامال  تمام

شود اصال  هم سخت نیست می جای دیگری است مراقبه یک حالتی در انسان است که بطور طبیعی ایجاد

اش فقط نکته، طبیعی هر انسانی است خواهد اصال  خاصیتنمی محال هم نیست ریاضتهای شاق هم

 . اینجاست که به جدی بودن خطر توجه دارد

حتی ایم کنید چند صد متر راه رفتهمی کنیم مالحظهمی خوب االن ما در یک جایی عادی رفت و آمد

ینجا داند که انمی رودمی اما وقتی که در یک جای تاریک ناشناخته برای اولین بار راهایم متوجه هم نشده

بطور طبیعی هیچکس هم به این ، شودمی چطور جایی هست در آنجا انسان بطور طبیعی و خودبخود جمع

 خورد برقمی شخص حرفی هم نزده فقط شنیده اینجا مواظب باش مثال  اینجا سیم برق است مثال  دستت

یک کلمه گفته و تمام شده  رود ته چاهمی اینجا چند تا چاه هست اگر زمین خوردیاند گیرد یا فقط گفتهمی

این حالت خود به خود ما را جمع و جور کرده که ما از خطرها . چون باور داریم آن خطر یعنی چه، رفته
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 . «مراقبه » ، گویندمی به این. سالم رد شویم و برویم

پس مراقبه یک امر طبیعی است در وجود انسان و خیلی هم مطلب عادی است و آموزشهای خاصی 

فقط جدی دانستن و باور داشتن به خطر اش خواهد سختیهای خاصی هم ندارد که تمرین کند نکتهینم هم

که کار ساختاری انجام دهیم این را ایم شود که ما به این عالم آمدهمی با مختصر دقت معلوم. است و تمام

 . باید متوجه شویم

 هستیدر  شجایگاهمراقبه حاصل توجه انسان به 
و بنا بر دالیلی از آن هدف حقیقی و فطرت خداشناس  1الهی در عالم است ةیگاهش خلیفانسانی که جا

رینش با توجه در نظام آف، تهذیب نفس و سیر الی الله میگیرد، تزکیه، وقتیکه تصمیم به توبه، خود دور شده

ها ینشهرچه این ب، به آن بینشی که پیدا میکند جایگاه و هدف خلقتی که برای آن آفریده شده را میبیند

شناختی که از تعریف گناه پیدا میکند و ، به خودی خود این مراقبه ایجاد خواهد شد، باز میشودتر عمیق

این ، شودمی بازتر اینها هر چه عمیق، خطرات آن را که احساس میکند، آوردمی مفهومی که از آن بدست

 . کندمی مراقبه را بیشتر

 سجایگاه مراقبه در تربیت نف

بعضی از صفات باطنی انسان در تربیت روح تقریبا شباهتهایی به همان وضع ظاهری و بدن جسمی 

شخص یک عضوی را به حرکت ممتد درمی آورد ، چطور در همین بدن در آن وضع ظاهری انسان، او دارد

ین ثالثا و ااوال و آن حرکت را تحت یک نظم خاصی انجام میدهد ثانیا و آن عضو را تغذیه مناسب میکند 

آنهم تحت ، و خطراتها استمرار در آن حرکت منظم و همراه با تغذیه مناسب و مراقبت الزم در مورد آفت

                                                           

َك ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّی جاِع 30بقره آیه  -1 ْرِض َخلیَفًة ...() َو ِإْذ قاَل َربُّ
َ
 ل  ِفی اْْل
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عنوان ورزش میبیند بمرور این عضو ضعیف مریض افتاده تبدیل به یک قدرت توانمند با کارایی خیلی 

 .یبا آن چه کارهای سنگینای وزنهسطح باالیی شد همین دستی که نمیتوانست تکان بدهد اْلن با آن چه 

در واقع تمام موجودیت درون او ، کندمی پس در تربیت روح هم اینها الزم هست انسان وقتی مراقبه

 ، افتد و فعال میشودمی در این جنگ و درگیری باطنی به حرکت، به حرکت درمی آید

 اساس مراقبه رعایت قوانین آفرینش

، مستحبات، محرمات، واجبات، گیردمی قوانین منظمی انجام در نظام آفرینش مراقبه براساس

یم تمام اینها بر اساس قوانین منظمی است که در ارتباط خودش طبق اینها حرکت رو انجام، مکروهات

دهد البته ما نعوذبالله نستعیذبالله نمیخواهیم آن اهداف بلند تربیت نفس را اینقدر پایین بیاریم که درحد 

از باب معنای مراقبه برای اینکه معنای لفظی و لغوی از مراقبه ، نه خیر، دربیاوریم ورزش یک عضوی

کنیم وااّل جایگاه مراقبه و تربیت نفس قابل تصور با این می معلوم باشد در این سطح این مثال را عرض

 ، میدان ذهنی ما نیست

با ، حساب کتاببی رویه وبی انسان وقتی مراقبه میکند مرتب به حرکت میافتد آن هم نه هر حرکت

روی ، قانون که همان قانون الهی واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات استترین بهترین و منظم

ورات دست، این دستورالعملهایی که بزرگان میدهند، آن نفس مرتبا  در حال حرکت است و تغذیه میکند

دهد و می این نفس را در این حرکت مدام رشد اینها غذاهای مناسبی است که دارد، عبادی، فکری، ذکری

 ، از آفتها کنترل میکند

ع به وضترین وقتی مقداری گوشت و پوست و استخوان با یک حرکت منظم اینچنینی از ضعیف

حاال نفس اگر تحت این شرایط بحرکت ، قویترین وضع خود میرسد چه خاصیتها در او ظهور پیدا میکند

 ؟ دادها و چه خواصی با چه قدرتی در او ایجاد خواهد شددر بیاید آن وقت چه استع
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 هدف مراقبه

هدف از مراقبه در این راه تربیت نفس است اگر ما نقش مراقبه را در راستای تربیت نفس متوجه باشیم خود 

 کند که در آن قرار بگیریم و عرض کردیم توجه و رعایت بعضی مسائلمی توجه به اهمیت این امر ما را وادار

 . شود که این مراقبه کیفیتش به تدریج باالتر برودمی موجب

 مراقبه رکن فالح

کند تا استعدادها شکوفا بشود تا آنگاه متولد یجاد میا یتازه در ما آمادگ، هان جمع و جور شدنیهم

ح معلوم تازه فال، شروع بشود یم که از آن تولد تازه زندگیدا بکنین عالم پیآن عالم را در ا شاءاللهانشویم و 

ل انداخته بود، که ما توی خاك یان هستهیباشد که ا ه ک ییهاحاال هسته، آنجا در حال رشد بود، میتوی گ 

د شدند رین روئیکه در زم ییهااما هسته. یچ چیشه نابود شدند هیهم یگر برایاند و ددهین پوسیدر زم

ك دارند یتار ین خاك و گلیر ایك مدت در زینها یزنند ایخود را شکاندند و دارند جوانه م یپوسته، کردند

او از  یشروع زندگ. رون شدیب یوارد فضا یکنند تا برسند به آن نقطه که خاك را پاره بکند وقتیرشد م

 . تن گل و خاك اسیرون از ایدر ب یاش در همان گل و خاك است اما زندگشهیر، ابدید بید تولد جدینجا بایا

عت ما را ین نظام طبیدر ا، عتین عالم طبیهست که در ا ییهاه هستهیشب، ساندرخت وجود ان

ر خاك و ییک بذر ز، گریاست د یك جور بذرین هم یحاال ای، ن عالم خاکیاند در ااند و کاشتهانداخته

ن رشد یا، کنندیك عده هم رشد میو . یچ چیگر هیپوسند و دیك عده میآن وقت ی، خود از نظام خاک

 و ین عالم گلین نظام ایدر هم، کندیباز مشه و ساقه ین رشد ریبتدایی است که در امرحله ای، مقدمات

ن عالم یواش این درون احساس خواهد کرد که ایواش ، یفالح یدر نقطه، فالح تا برسد به نقطه یخاک

ن پاره شدن عالم یا، ن فالحیا. شودیواش احساس عالم ملکوت را متوجه میواش یشود و یپاره م یخاک
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م یدار ین عالم با همه زندگیا ین عالم است و ما تویشه باز در ایر. است یشروع یک زندگ یماده و خاک

 . کنیمیم یزندگ

ریشه باز توی ، توی همین عالم، حوزه، دانشگاه، اداره، محله، کوچه، ط و محل کاریبا خانواده با مح

که  یگرید ین مراقبه و محاسبه وارد شد به فضایمقدمات و ان یاین خاکه اما درخت وجود پس از ا

است  یعیآن وقت طب، میفالح بشو ن فضا تا وارد مرحلهیاست در ا ینها مقدماتیا. اش در آنجاستیزندگ

ها محاسبه خاص خودش را خواهد داشت و آفت، خاص خودش را خواهد داشت یهامراقبه یکه آن زندگ

 . ردخاص خودش را دا یو خطرها

 بندی مراقبهاهمیت توجه به مرحله
و عرض شد  1مراقبه و محاسبه روزانه است، محور سیرالی الله و تربیت نفسترین و اصلیترین محوری

کند و می مراتبی دارد که هرکدام خاصیتها و آثاری در رشد انسان ایجاد، که این مراحلی دارد

چه دستورات . دهند متناسب هر مرحله آن مراقبه استمی تربیتی که اساتید بزرگوارهای دستورالعمل

حله د مریباها مراقبه. چه عبادی و چه سایر دستورها متناسب با آن مراقبه باید باشد، چه فکری، ذکری

 . در جان وجود انسان باز شود و رشد کندها ن مرحلهیشود تا ا یبه مرحله ط

د یگومی شودمی کند خوشحالمی ست و پا حرکتن است که مثال  فرزندش تازه دارد چهار دیه ایشب

 یتیك نظام تربی یشود خداوند تعالنمی ن کهید راه برود آخر اید بایگومی رم راه برود به زوریبروم کفش بگ

 یلیخ یم راه رفتنش راه رفتن خوب و بدون خطر و حتیخواهمی رشد انسان قرار داده است اگر واقعا   یبرا

خوب ش اهیم به تغذیمراقبت کن یرا جداش ن مرحلهیم و ایتش خوب برسین وضعیو سالم باشد به ا یقو
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م تا یت کنیم که بتواند چهار دست و پا حرکت کند چهار دست و پا رفتنش را تربیفراهم کن یطیم شرایبرس

بلند شود و راه برود آن  خواهدمی واش حاالیواش یشود می راه رفتن آماده یواش برایواش یم ینیبمی نکهیا

فالن چشم هم ی، احساسات، خته و خوشحالیم و اال اگر در هم ریشومی موقع به برنامه راه رفتنش وارد

ش شکسته و لت و یم معلوم است که پایم عمل کنیعت بخواهیخالف روال نظام طبی، من درآوردی، چشم

 . ماندمی ك طرفیك دفعه یشود و می پار

 محکم ی، قوی، د جدیهر مرحله باه قرار داده که ب یعت مراحلیدر نظام طب یخداوند تعالعلی ایحال 

 . شودمی دهیفرد اصال  د یواش مرحله بعدیواش ، یش باز شودید تا انسان از آن مرحله آمادگیو منظم رس

 یشود وقتمی خورد خفهمی خوب، دهم بخوردمی بیم سییگومی اورده به زوریهنوز بچه دندان در ن

م که شروع ینیبمی ش رایواش دندانهایواش ید یب خوردن رسیرخوردن خارج شد و بمرحله سیاز مرحله ش

شوم تا می واش آماده آن مرحلهیواش یکند که من می خودش را باز یخودش مرحله بعد، کندمی به رشد

م آفت یم مواظب باشیمادر بدهر یش، میر خوب بدهیش، میاورده بهش خوب برسیش را در نیکه دندانهایزمان

م ینیبمی میك طرفش لنگ بماند اگر خوب برسیدچار نشود که  یرد یا به مرضیض نشود و نمینخورد و مر

 . ریزدمی کشد و اال همه چیز بهمی مین بچه را به مرحله بعدیا یعیزمان بطور طب

 کودک روح

افتد و حرکت یخواهد راه بمی تازه یوقتت کودك جسم است کودك روح یبا  مشابه تربیت روح تقریترب 

 یخود هر مرحله را اگر جد، رودمی مرحله به مرحله پیش، دارد مرحله به مرحله یکند خودش مراحل

ر زمان م تا حفظ شود به مرویم و از آفتها مواظبت کنیمنظم لوازماتش را برسان، میریبگ یم و جدیت کنیرعا

می را شروع یجا  برنامه مرحله بعدیشود در آن موقع استاد تدرمی خود به خود آشکار یعالئم مرحله بعد

م احواالت یشد یم احساساتیم آن دعا را خواندیشد یم احساساتیت را خواندین روایکند و لذا خودسر ا
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نها همه روح را داغون کرده در فشار قرار داده و به مشکل انداخته یم ایشد یم و احساساتیبزرگان را خواند

 . که همان معرفت است نخواهیم رسیداش نتیجهو به 

 قله مراقبه

انسان تو و ما خلق ای دهدمی کند و نشانمی در دعای کمیل افق را باز علیه السالمبلی موال علی 

که بهشت برای ما در محضر رضای احدیت ارزشی ای برسیم یک روزی به مرحله، به آن نقطه برسیمایم شده

انسان ارزش دارد که در این راه ای کند کهمی هستند حضرت این راه را بازها اینها قلهندارد این افق است 

کشی ارزش تحمل دارد نگاه می این سختیها و ریاضتهایی را که، تحمل مشکالت بکنی، زحمت بکشی

 ؟ خواهد تو را به کجا برساندمی کن ببین اینها

لرزد از چهار ساعت قبل خوشحال می پایش انسانی که برای خوردن یک وعده غذای لذیذ دست و

حضرت ها در این مقایسه؟! آورند و بهشت را دوست نداشته باشدمی رود مهمانی و فالن غذا رامی است که

 . کندمی این افق و قدرت انگیزه ما و انرژی الزم را باز

است یعنی منهای  بندگیمراقبه محور و رکن مسیر ، ددر هر حال این موضوع نباید خلط بشود عرض ش

 . کندت که اصال  یک دقیقه به سمت خداوند متعال حرکت مراقبه و محاسبه روزانه محال اس

 خیاالت جذاب

البته آنها که اهل ریاضتهای صوری و ظاهری هستند خیلی راهها دارند که شاید انسان را از میانبر به 

رسانند اما به خدا رساندن می انسان را به همه چیز، مسائل خیاالتی برسانند خیلی جذاب و شیرینای پاره

برطبق اند و راه آنهاست لذا ما باید ببینیم هر طور فرموده 1فقط کار قرآن و اهل بیت علیهم السالم است

 . همان روش مسیر را تنظیم کنیم

                                                           

 10آیه -فاطر -1
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راقبه ندارد و هر م تاکید آنها بر اینست که حتما  باید از راه مراقبه و محاسبه این راه طی شود راه دیگری

های گذارد و برنامهمی آثاری در وجود انسانای دارد و هر مرحلهای برای خودش مرحلهای و محاسبه

خواهد عمل کند متناسب با آن مرحله می کههایی ختم و ختومات و تمام برنامه، عبادات، فکر، جنبی از ذکر

 . چقدر مهم استشود که می مراقبه است و استاد نقشش اینجا معلوم

تواند این شخص را خوب تغذیه می دهد که بلی االن در فالن مرحله مراقبه این ذکرهامی او تشخیص

خورد نه اینکه سیب را می تواند مفید باشد در این مرحله شیر و آب میوه خوب بدردشمی کند و خوب

در این مرحله از چه نوع ذکری ، نبیاورد و قاچ کند و بگذارد دهانش و بچه را خفه کند کودک روح انسا

 ... گذارد از کدام دعاها و ختم و ختومات ومی تواند خوب تغذیه کند و در او اثرمی باید استفاده بکند

اینطور نیست که با مستحبات خودمان را دلخوش کنیم که بلی من ، حتی مستحبات هم مثل آن

تحبات را انجام دادم آن زیارتها و این دعاها مقداری الحمدلله سحر بیدار شدم و بعد از نماز صبح فالن مس

اینها نیست خود اینها باید متناسب با مراقبه ، شب آن، به ظهر مانده این دعاها و ظهر این و بعدازظهر آن

و  بحث مستحبات شاءاللهانو محاسبه تنظیم شود تا خاصیتهایش در وجود انسان شروع و تغذیه شود 

 . اهد شدجایگاهش بعدا  عرض خو

ت سینجور نیا. باشد برای وقت خودش، اهمیت و خاصیت مراقبه در زندگی انسان در مراحل متعدد

 یرك س، یدارند یك و علمیت کالسیك وضع، یمیاده کنیپ، مین کنیی را ما اگر تمریهاکه دستورالعمل

 .شویم یبعد م وارد مرحلهیها را تمام کردبرنامه
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 درباره مراقبهفرازهای از دعای عرفه 

 : فرمایندمی در قسمتی از دعای عرفه علیه السالمامام حسین 

له»  د یا  مَزار  ی  اْل ثار   یف یَتَردُّ َد ال  ع  ب  ب    1«وج 

بتوانیم خود را به این مراحل هایمان خدا روزیمان بکند ما در مراحل پهنه هستی از این عمر چند لحظه

تو بود اما یک لحظه این عالم توجه مرا بخودش مشغول کرد آنوقت بریده تکاملی برسانیم خدا من توجهم به 

های ترسد از این معنا که ترددم در آثار و توجه به جلوهمی در این مرحله است حضرتاش شدم از تو مراقبه

 . این عالم موجب شد که توجهم از تو قطع شود

ن»  َمع  ج  نیَعلَ  یَفا  ل  وص  دَمٍه ت  خ  لَ  یَك ب     2« َك ی  ا 

آنگاه ، خواهم مرا موفق کنی بدستورالعملهایی که آنها مرا به تو وصل بکنندمی پس خدایا از تو

کند با می دهد به برکت این تمرکز که در بقیه دعا حضرت خیلی با حالت آرزو مطرحمی مشاهداتی که رخ

 . حالت جدی و با آن بیان حقیقت گوی خودش

 «و ترک محرمات واجباته عمل ب» مراقبه مقدماتی 

کنم این مراقبه مقدماتی است نه مراقبه مراحل اول که مراقبه اصلی است می که االن عرضای این مراقبه

خدا توفیق دهد مقداری روح و نفسمان جمع و جور شود و به اصطالح از وضع  شاءاللهانتا با این مقدمات 

دارد که آن آثار و  یك آثار و برکاتیست که  یآمادگو  سستی خارج و تمرکز پیدا کرده تقویت شود این مقدمه

هر چه ، میکننمی لیق و تحمیبه خودمان تزر یزیرون چیبرکات از درون وجودمان شکوفا خواهد شد از ب
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اصلی آماده شد های هست از درون شکوفا شده و استعدادها رشد خواهد کرد تا بعد از آنکه برای مراقبه

 1. تعالی آن مرحله بعدی بخودش مربوط است شاءاللهان

 ،فه استیاصل و محور برنامه مراقبه عمل به واجبات و ترك محرمات و عمل به وظی، ن مرحله مقدماتیدر ا

 . میکه ما به آن موظف هست یافهیانجام هر گونه وظ یبطور کل

 یانا  شخص از رویحکه ا ییهار برنامهین مرحله عمل به مستحبات و ترك مکروهات و سایدر ا

، مثل اذان و اقامه یار موکدیم مگر مستحبات بسید ترك کنیکند را بامی لیاحساسات بر خودش تحم

ت این مستحبا، نماز به جماعت، نماز اول وقت، بات نمازیمستحبات نماز و مقداری از تعق یبعض، قنوت

م و یارزه کنمب ییه مستحب گرایآن روح د ترك شود تا ما بایگر مستحبات  باید یاست ول یخود باق یبه جا

  . ت بشودیدر ما ترب یفه محوریو وظ ییگراه واجبیآن روح یم و به جاین ببریاز ب

 . گذرایممی بقیه مستحبات و ترک مکررهات را فعال کنار یفه محوریوظ یعنیاست « فهیعمل به وظ»اصل 

 حقیقت واجبات و محرمات

، مستحبات، محرمات، واجبات، گیردمی قوانین منظمی انجامدر نظام آفرینش مراقبه براساس 

یم تمام اینها بر اساس قوانین منظمی است که در ارتباط خودش طبق اینها حرکت رو انجام، مکروهات

پس با این دیدگاه انجام واجبات و ترک محرمات فرق خواهد کرد با آن دیدگاه که خدایی در آسمان بود دهد 

 سال معلوم نیست یک  قیامتی در صحرا برپا شود و ما هم از زمین با گرد و خاک بیرونبعد از میلیاردها 

ایستیم ترازو میگذارند و حق و حساب و چنین و چنان می آییم و در آن صحرا هرکس به یکطرف به صفمی

بری ته و هنوز خمیلیاردها سال آمده رف، تا آنوقت آقا میلیاردها سال مانده. اینجا بهشت آنجا جهنم و بیایید

                                                           

 19آیه  -سوره احقاف-1



 92 |    

 

 ورود به آستان بندگی

 موضوع این نیست انسان متوجه، دانیم تمام شد رفتنمی نیست حاال رفتیم گرد شدیم نیست شدیم هیچ چیز

زند مثل خون مادر که هر آنی در حال چرخش می کشد هر پلکی کهمی شود که همین االن هر نفسی کهمی

سازد فالن استخواٰنغده و انواع و اقسام می را است و از آن چرخش از این مواد مامور الهی انواع مواد بدن او

االن هر آن در حال ساخته شدن است با باز شدن این دیدگاه برای ما مفهوم واجبات و محرمات ... رگها و

از این زندگی فعلی است یعنی اتفاقا  نه تنها این در حاشیه تر یک مفهوم جدی نظام خلقت و زندگی جدی

لحظه به لحظه این زندگانی ، بینیم بر عکس استمی کنیممی همیت اینکه زندگیگیرد انمی زندگانی قرار

بینیم حرام و می اصلش آنست با باز شدن این دیدگاه آنگاه. مواد ساختاری آنست و هیچ چیز دیگر نیست

برای آید بگذار این را اینطور کنم یا می واجب آنطور نیست که بگوییم در آسمان خدایی است که از من بدش

طرت باز ف، اینکه آن خدا از من خوشش بیاید اینکار را نکنم دید توحیدی باید در جان وجود انسان باز شود

  . شود

 مضرات مستحب گرایی

نفس  ،زیچ چیم داشت بهیتی نسبت به مستحبات و مکروهات نخواهیچ توجه و اعتنا و حساسیما ه

 یزدگمستحبیی، گراند به مستحبات و مستحباکه عادت کردهیمخصوصا  کسان، میگذاریرا آزاد م

ن یا حاال مدت. مین را کنار بگذارید ایك مدت بایم یموفق باش یفه محوریو وظ یفه عملیگذارد در وظینم

ك سال ی ید کسیك ماه طول بکشد شای ید کسیافراد دارد شا یو استعداد یط روحیبه شرا یترك بستگ

 یبزرگان مثالها؟ ا نهیده یرس یفه محوریکه آیا به آن مرحله وظ شودمی طول بکشد باالخره خودش متوجه

تحب آن ن مسیا، اورندیبه خودشان فشار ب یلیکنند خیال میکه خ یکسان. ندیفرمایاند مزده یجالب یلیخ

خواهند جبران کنند می کنند گذشته رامی الین ذکر و مثال خیا، ن دعایا، آن عبادت، آن فالن، ترك مکروه

از آن است ر تنفس اماره زرنگ، ستین طور نیاضت باشند ایشتر اهل ریب یلیا مثال خ، یمثال زود برسندا ی
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، است که در عالم ملکوت درس خوانده یعالم، گریطان است دیش، کندیاش مییطان هم راهنمایو ش

 1. داند که چه جور کارش را جلو ببردمی خوب

 مدارا با نفس

ن یم تا آرام آرام ایك خرده مدارا کنیبا نفس اماره  یستیحرکت با یمبارزه با آن در ابتدا یدر هر حال برا

داند می نیم ایاوریم فشار بیك دفعه اگر بخواهی. است یك موجود چموش، یمیرا به طرف خودمان بکش

 . میچگونه به ما حمله کند تا آخر عمر هم متوجه نباش

کبار استراحت یاجازه ندهد ، اش از او کار بکشدهمه، را که صاحب آن االغ یك االغیزنند یمثال م

ن االغ یاما آنکه ا. ردیممی افتد ویك دفعه میکشد می ن االغ کاریساعته از ا 24کبار علف بخورد ، یبکند

اده بکند نه آنطور ول که سوء استف، حصار شده ول و آزاد باشد ك محدودهیدهد برود در می اجازه یرا گاه

ن علف یبهتر، گذاردمی کند و آزادشمی ول یك حصارین را در یا، را له بکند نه یباغ کس یهایو برود سبز

رو کند بعد برگردد و یهم آزاد و رها باشد و کسب ن یاجازه میدهد تا قدر، دهدمی دهد آبش را هممی را هم

 . هد کردخوا یبا و مطمئن همراهید چقدر زیبه او بار بزند خواهد د

اش از او اگر همه 2زنیمیاست که ما در واقع با اعمالمان سوار بر آن شده و بار م یوانینفس اماره ح

، وردما نخیخوردم  یبعد صبحانه کم، باتیاش تعقکار بکشیم نماز صبح را خواندم و تا طلوع آفتاب همه

 یاسه شنبه هست دع، ندبه یدعاجمعه ، لیکم یبعد پنجشنبه هست دعای، کیدرس بعد دانشگاه بعد آن 

 ،ك جز قرآن جز برنامه استیبعد ، برنامه یکیبعد آن هایی، چه روزه، بعد روزهی، بعد برنامه بعد، توسل

 !میخواهیم از وقتمان استفاده بکنمی ما یوا، بعد از قرآن

                                                           

 120آیه -طهسوره -1
 53آیه -سوره یوسف -2
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ه شده از یگر تشبیوانات دیاند به حزده ییحاال بزرگان مثالها، قرار گرفته یك فشارینفس اماره در 

که  یگریل ناشناخته دیشود به رذامی لیدهد و تبدمی بیکه چطور ما را فر، که فعال باشد، گریجهات د

ك یبکند  ینها تازه بخواهد با ما همراهیاز ا یجدا، میخواهد که ما آن را بشناسمی گر وقتیبیست سال د

 ،میخوانیرا که جزو واجبات است با کسالت منماز صبح  یکه حت یرسد روزیافتد مبی دفعه بر آن فشار

فعال در ، نطور است ما در ابتدایم و حاال که اییخواهد ما به او زور بگو، نمیخواهد بشودمی تینفس ترب

ارزد هر چه یم، میینفس زور بگو یدر مورد انجام واجب و ترك محرمات هر چه برای، مرحله مقدمات

ست هرچه هم بخواهد  یاضت مثبتیر، اضتین ریا، میاجازه دار، ارزدیم میکند ما از سرش بزن یچموش

 . میکنمی هم باشد باز عمل یحتی با سخت، ل ندارهیم هر چه هم میما تو سرش بزن، کسل بکند ما را

ك یان یاطراف، 1یطان جنینه شی، ن انسیاطیش یگاه، رون استیاز ب یاز درون و گاه یسخت یگاه

هر ، ندیخواهند بگویخوب هر چه م، کنند که نمازم را که واجب است نخوانمخواهند درست یم یجو

تواند جلوی آنرا ینم یاچ بهانهیه، حرام حرام است، د واجب واجب استیایش بیخواهد پیم یمشکل

ا دان رهیما نفس را در م، ه نخیریاضت مشروع است اما در بقیر، اضتینجا ریا. میرد تا انجام ندهیبگ

غذا را  نیدوست دارد بهتر، دوست دارد ورزش کند، حشیبرود به تفر، ح بکندیدوست دارد تفر، میبگذار

 . ندارد یچ اشکالیه، ن گردش را بکندیبهتر، بخورد

 : م با دو شرطیهر چه که نفسمان خواسته مشروع دارد آن را آزاد بگذار

 . در آن حرام نباشد. 1

 . نباشد یروادهیبه اندازه باشد و ز. 2

ه را وین میبهتر، نه خیر، خواهم با نفس مبارزه کنم خالف هوسیم، م نهیبگو، خواهدیوه میمثال  دلم م

                                                           

 112آیه  -سوره انعام-1



 95 |    

 

 ورود به آستان بندگی

، مومن ینها را برایده ایخدا آفر، خواهد بخورمیسر سفره مربا هست دلم م، دوتا، ك دانهیمنتها ، بخورم

له نه اینصف پ، ك یا دو قاشق، ین مربا را بخورمیترخوش مزه، ریخواهم نفسم را بشکنم نخ، مینه، مینگو

 هوس مشروعی که نفس، خواهم هوسم را بشکنمینکه میا، کنم ین و آن را قاطینکه اینه ا، الهینکه دو پیا

ل بگذارم بکند هشت یاستراحتش را تکم. ن را بدهم بعد از آن کار بکشمیا، خواهد و حق آن استمی

اعت م در قبر خالصه سه سیخوابینقدر میا، م که نهینگوساعت قشنگ بگیره بخوابه بعد از او کار بکشم 

االن شان نفس، چهل سال، ن مال بزرگان است که بعد سی سالین درست است ایبله ا، اد استیهم ز

 . ن مال اوستیکه ا ییده به آنجاهایرس

صابمان داغون اع، خوردمی تا دو روز همه اوضاعمان به هم، نم یا اخم کندید برو کنار ببیبه ما بگو یکی

تا هشت  !میم سه چهار ساعت بخوابیخواهین ضعف روح میبا ا؟ چرا به من اخم کرد یشود که فالنیم

م و بنا بر یم صبح سرحال بلند بشویاول شب بخواب، روزمره را جبران کند یم تا آن فشارهایساعت بخواب

 : ... دوستان واقوام و ، مراوده با خانوادهی، زندگ، حیه در اعمال تفراین است ک

 . حرام در آن نباشد: اوال  

ن یرم و محکم ازش کار بکشم ایه را بگیده باشد بقینفس به حقش به اندازه رس. 1به اندازه باشد: دوما  

ها رنامهن بیا، محاسبه، مراقبه، م عمل به واجباتییک مقدار که جلو رفت. ه بزرگان استیش و توصیفرما

کنیم و می م اتصال به آن معنا پیدایشود که دارمی در ما باز ییکم استعدادهاجاد خواهد کرد و کم یا یآثار

 . خواهد شروع بشودی میمعنو یلذتها

                                                           

 67آیه  -سوره فرقان-1
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 عوامل موثر در تقویت مراقبه

 سیربندگیرمز پیشرفت در منظم و استمرار 

 . تاکید دارند 2استمرار یدارد و بزرگان برا یتیاین خاص 1استمرار و دوام است شرفت در مسیربندگییرمز پ

آن دیگه ، کنمی نمیگاه، کنمی میاما گاه. کنم خوب استید من هر شب مرتب محاسبه را میمثال  شا

تر ین اثرش را قویا، کندمی هم محاسبه ینیك وقت معیهرشب استمرارا   و در . ن رفتیتش از بیخاص

 .مقدار استمرار خود محاسبه است، ك وقت ساعت یازده آن مقدار اثر، یده، ك وقت ساعت نهی. خواهد کرد

روم در فالن اتاق و یشه میهم. گذاردیم یگریق دیك اثر عمین یحاال مرتب هر روز ساعت مثال ده شد ا

 . است یبیز عجیك چیمرتب در همان جا اصال استمرار ، در فالن وقت

 : پس محاسبه شبانه هر روز

 نیدر وقت مع: اوال  

 نیدر مکان مع: دوما  

ك یا د تیروشن کن، اجاق گاز ید رویبگذار. دیکوچك را پر از آب بکن یك کتریم شما یعرض کردمثال 

گر یت دم ساعین. د دنبال کار خودتانید بروید که خاموش کنیاد مجبور شویش بیپ یقه نگذشته کاریدق

ن باشد اون یکارتان انطور یهم، د دنبال کارید برویمجبور، گریکار د، قه بعدیدو دق. دید دوباره روشن کنیایب

دهد یش را به آن آب مین شمع مستمرا  گرمایا، میاك شمع گذاشتهیرش یچند برابر آن ز یاك قابلمهیطرف 

                                                           

 200آیه –، سوره آل عمران  90آیه -سوره یوسف-1
ِة َفْلَیْنُظْر ِمَن اْلِعباَدِة ما ُیِطیُق ُثمَّ قال رسول الله ْدُر اْلُمدَّ

َ
َحَدُکْم ال َیْدری ما ق

َ
ْفَس َمُلوَلة  َوإنَّ أ  ِلُیداِوْم َعَلْیِه َفإّن أَحبَّ ااْلْعماِل : إنَّ النَّ

لَّ 
َ
 5312کنز العمال/ –إَلی اللِه ما ُیدیُم َعَلْیِه َوإْن ق

الَّ َتَخاُفوا َو اَل َتْح 30آیه -سوره فصلت-2
َ
ُل َعَلْیِهُم اْلَماَلِئَکُة أ ُه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اللَّ اُلوا َربُّ

َ
ِذیَن ق ِة ا َزُنوا َو ِإنَّ الَّ ْبِشُروا ِباْلَجنَّ

َ
ِتی ُکْنُتْم أ لَّ

 ُتوَعُدوَن 
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ن یاثر ا در یچیباالخره ه، کوچك یك کتر، یك استمراریجوشد با یك شمع میبا  یبه آن بزرگ یاآب قابلمه

 . خود این استمرار دیگه خیلیه، انقطاع

م کنم که بتوانم استمرار یتنظ ید طوریبرنامه روزمره را با. کسال نماز قضا دارمیاسبه کردم مثال  مح

خسته . خواهم هر روز چهار یا پنج نماز روز قضا بخوانمیم یزور زورک. مهم است یلین خودش خیا. دهم

نامه تیوص، هم کردمدا کردم استغفار یم به جبران پیتصم، من محاسبه کردم، نه، و کوفته هم برم محل کارم

ا ده روز قض، ك روزینه ، ل هم نشودیتعط، حاال هر روز هشت رکعت میتوانم مستمرا انجام بدهم، هم نوشتم

مرا مست، هر روز هشت رکعت بخوانم. بهتر آن است که من هر روز بخوانم. نخوانم نه یچینه پنج روز ه، کنم

برنامه  آن، گرید یك جایآن یی، ایك شب احی. ماندم ییك جایك ماه یش آمد یهم فرصت پ یك وقتیبخوانم 

 : ولو کم باشد، م که در آن استمرار باشدیانتخاب بکن یروزانه را طور

 : دیفرمایم 1نهج البالغه 436موال در حکمت 

وٌم َعلَ یَقل  »  ن  َکث  ی  ه  َخ ی  ٌل َمد  ه  یٌر م  ن  وٍل م  ل   2«ٍر َمم 

 «. که تو را خسته و وامانده سازد یاریاست از بسبهتر ، وسته باشدیکه پ یعمل اندک» 

 3. آور باشدکه مالمت یرین کثیبهتر است از ا یلیخ، ر آورده نه مثل و  امثال رایعبارت خ

 عامل موثر در تقویت مراقبهمشارطه 

 .یکی دیگر از عواملی که در تقویت کیفیت مراقبه انسان اثر دارد تصمیم صبحگاهی یا مشارطه است

دید اثرعمل و مسائل ، دید اثر گناه، شود مثل دید ساختاریمی این دیدگاهها برایش بیشتر بازهرچه 

تر شود و این تصمیم جدیتر میدهد و نگاهش به خودش عمیقمی اینها نورانیت انسان را رشد، دیگر

                                                           

 نهج البالغه )فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه(- 1
 نهج البالغه )فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه( 436حکمت - 2
ِتِه  -نهج البالغه-47حکمت - 3 ْدِر ِهَمّ

َ
ُجِل َعَلی ق ْدُر الَرّ

َ
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 ؟واهد شدخواهد شد و اینکه توجه ندارد حقیقت وجودش در پهنه هستی در آینده تبدیل به چه چیزی خ

کند امروز باز ماموریت خطیر من در می شود احساسمی این دیدها که باز شد صبح که از خواب بلند

 . ساختن حقیقت خودم شروع شد خدایا امروز تا شب برگردم خودت کمکم کن

من ضعیفم من عاجزم ؟ کند چیکار کنممی این ماموریت سنگین رو با این خطراتی که منو تهدید

خواهد تا اینکه می با همه توجهش با یک احساس نیاز جدی و خوف خاصی از ته دل از خدا کمکناتوانم 

تصمیم میگیرد که امروز به لطف خدا هیچ گناهی نخواهم کرد و در هیچ واجبی کوتاهی نخواهم کرد و به 

 . دکنمی دهد و اراده ایجادمی این تصمیم اولیه به انسان توان، وظیفه خود عمل خواهم کرد

اگر بهش گفتن ، مثل کسی که یک ماموریت خطرناک و مهمی رو فردا قرار است برود دنبالش

، ترسه که خدایا این جاده، میماموریت تو اینه که فردا بری دنبال فالن کار و توی فالن روز انجام بدی

ماموریت را  مردم آن منطقه خیلی خشن هستن فردا من این، خیلی لغزنده استهایش گردنههایش، دره

تا صبح تا کفشاشو بپوشه تو فکره اینه که از این ماموریت کی دوباره ... خدایا؟ چطور انجام خواهم داد

بسالمت بخونه برمیگردم اما اینکه فردا دوباره گناهی ازش صادر بشه کل موجودیتش را از بین خواهد برد 

 از بین میرفت فقط چشمش از بین میرفتفقط دستش ای تو اون ماموریتی که شاید تو یه حادثه !نیست

 . توجه داره و برای تصمیمش فقط از خدا کمک میگیره، اینقدر حساسه

اراده  ،تا گناه میاد تمام وجود منو ازم میگیره، ما نگیم که آقا وقتی گناه میاد نمیتونم مبارزه کنم نمیشه

 م دادم اما اگه با تصمیم از خواب بلند بشم و ازرو ازم میگیره و دیگه یه وقت میبینم که این کار گناه رو انجا

شیرینی و لذت اون رو در ، این انرژی و این آماده باش الزم رو در عضالتم پر بکنم، خدا کمک بخوام

 . برخورد با گناه احساس خواهم کرد
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 دقایق سرنوشت ساز

تصمیم است این  دهیممی فرمایند انجاممی پس من وقتی صبح از خواب بیدار شدم اول کاری که

تصمیم قدرت زیادی دارد انسان یکوقت سرزده از رختخواب بلند شده و داخل زندگانی شود یکوقت اهمیت 

هست و ا ززندگانی سرنوشت سازش را متوجه باشد و تصمیم جدی بگیرد این تصمیم قدرتی دارد که اراده

نمی دهد همه اینها یک دقیقه طولمی توجهکند و به اهمیت مطلب می انسان را آماده مراقبه روزانه از خود

شوم که باز شروع شد مامور الهی من را می موقع بیدار شدن از خواب متوجه، کشد بلکه کمتر از نیم دقیقه

هر چه پیش ؟ دانمنمی پر انرژی وارد کارخانه کرد به محل کار وارد کرد تا شب هم روزی من چقدر است

گویم فالنی چنین گفت فالنی اینطور شد فالن جا می کنممی پایین نگاه بیآید مصالح کار است من با دید

 . اینجور شد اینها در دید پایین است در دید باال اینها مصالح کارش است

مورد بیاید تا االن من در اینجا ببینم در خشمم بر اساس آن بی فالنی باید چنین بگوید محل خشم

 ؟ چیستام وظیفه؟ کردقانون چه جور خودم را تنظیم خواهم 

؟ شوم کیفیت خشمم چطور استمی شوم خشم نکنم یکجور دیگر ساختهمی خشم کنم یکجور ساخته

 ؟از چه توهینیام در خشمم از چه لفظی استفاده کردهام، خشم کردهام، خشم نکرده، شوممی یکجور ساخته

شود اینها مصالح کار می آن ساختهعین ام هر کار کرده؟ از چه سوءظنی؟ از چه رعایت شخصیت مومن

هر  ؟جدی کنترل کردم؟ با چه نیتی نگاه کردم؟ کم نگاه کردم؟ نگاه کردم؟ است نامحرم آمد نگاه نکردم

سازد اینها مصالح کار است همان طوری که در رحم مادر چنین می وضعی شده نظام آفرینش عین آنرا االن

، بیندمی چشمی هست ضعیف یک متری را به زور، چشمم هست چپ است، چشمم اصال نیست، شدم

 . دقیقا  آن چیزی که آنجا ساخته شده است، بیندمی چشمی هست پنجاه متری را

غیبتم  در، نداشتم، فالن قضیه پیش آمد احساساتی شدم با شخصیت مومن چنین برخوردی داشتم
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 . در توهینم اینها اینجوری نیست

آنجا در آسمان نشسته و گفته بود غیبت نکن و حضرت هم آمد یکی یکی مثال  خدا ، بله، غیبت فالن

جناب جبرئیل آمدند به ایشان رساندند ایشان به ما ، مالئک مانند کفتر نامه را آوردند، از نمایندگانش بود

کنم برخالف ساختار وجودم االن در چه می آقا االن که غیبت... الرحمن آنجا شاءاللهانرساندند ما هم که 

 گویند دوربین گذاشتند چطور حواسم فورا  جمع است چنین ژستمی یفیت و حالتی هستم من آنجا وقتیک

آنجا دقیقا  حواسم ، کند عینا  بدون کم و زیادمی گیرم که اینطور تکان بخورم چون که عینا  آنرا منعکسمی

خب وقتی برای انسان . تجمع است که این نور این دستگاه دقیقا  با یک نظام منظم در کار خودش اس

بعنوان واقعیت این برایش حل شد آن موقع خواهید دید مسئله خیلی سنگین است از خود خداوند باید 

 . کمک بخواهد ماموریت خیلی سخت است

 ایجاد عزم 

اره با اینکه د، مالحظه فرمودید که اگه کسی رو سر زده هلش بدید میخوره زمین میافته تو جوی آب

اما نمیتونه خودش رو نجات بده چون اختیاری نداره کار از کار گذشته دیگه اما اگه از اول آمادگی خفه میشه 

داشته باشه یه چند قدمی هم عقب عقب میره یه تصمیم محکمی میگیره اون موقع که تصمیم میگیره از 

ن انرژی غیر اون انرژی ای، عالم روح و از عالم باال انرژیهایی داره جذب میکنه و در عضالتش ذخیره میکنه

 میپرید دو متر اونور کار، هست که تو سوخت و ساز عضالتش بود اگر این بود که خودش رو نجات میداد

این انرژی که داره در حال تصمیم گیری بعضالتش جذب میکنه انرژی دیگریست االن همون ، تمام میشد

 خودش غرق شد حاال چهار پنج متر شش متر کسیکه نیم متر هم نتونست بپره و افتاد تو آب بر خالف میل

 . پرید اونطرف و خیلی هم سرحال

ده متری پنجاه متری اونطرف خونه نون بخره با یه جور آمادگی ، کسیکه صبح بلند میشه بره نانوایی
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یه وقت باالی کوه دماوند میخواد بره با یه آمادگی دیگری صبح بلند میشه و انرژی جذب میکنه ، میره کوچه

 . و عضالتشت

 : پس خالصه مطلب این شد

صبح که از خواب بیدار میشوم توجه دارم که امروز به یک ماموریت سنگین میروم خدایا خودت کمکم باش 

کوتاهی نکنم در محرمات کنترل جدی ام من امروز تا شب واجباتی که هست از آنها کوتاهی نکنم از وظیفه

 . شت سازداشته باشم با دید ماموریت جدی و سرنو

صبح که از خواب بیدار شد به یک زندگی اینجوری توجه دارد پس تصمیم صبح  با توجه و استعانت خواستن 

شود میتواند توجهش را بکند و می یک دقیقه هم طول نمیکشد همان موقع که دارد بلنداش از خدا همه

 . طبق آن احساس خودش را آماده کند

مسئله جمع باشد البته این شاید در اوایل یک مقدار سخت باشه در طول روز تا شب حواسش به این 

شود می رود توجهش در زندگی روزمره سرگرممی چون نفس انسان از بس شل و ول بار آمده زود از یادش

فرمایند مبادا در اینجا ما ناامید شویم شیطان بیاید به ما بگوید می بزرگان، شیطان میآید به شکلهای مختلف

اینها کارهای چند نفر مثل مقدس اردبیلی ؟ شود انجام دادمی کجا این کارها را. ی سخت استآقا خیل

که منشاء همه اینها شیطان است، فالن کار را به من میگویید با این مشغله، اینها کار بیکاران است، هاست

 . میخواهد من را از رسیدن به سرنوشتم و هدف زندگیم بازدارد

خاص عرض خواهم کرد که آیا اینها کار افراد بیکار است یا اتفاقا  برعکس  این بحث را در جلسه

 . مختص افرادی هست که اشتغاالتشان زیاد است

نا بود ب، خوب همانکه از یادمان رفت بعد از چهار ساعت تازه یادم آمد که من صبح تصمیم گرفته بودم

فرمایند تصمیم که گرفته می ندارد در همانجا هیچ اشکالی، اهل توجه و مراقبه باشم شاءاللهاناز فردا 
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دو مرتبه همان تصمیمی که صبح گرفته بودم را ، استغفار جدی برای آن چند ساعت غفلت، استغفار کند

 باز از یادم رفت باز هکذا از آن. تا ما را بتواند یک ذره جلو ببردتر و جدیتر بگیرم منتهی یک مقدار قوی

 . مرور زمان مسئله مراقبه جا بیافتدتا به تر یک مقدار قوی

استعدادهای انسان البته متفاوت است استعدادی هست شاید در یک هفته جمع و جور شود 

استعدادی هست یکماه طول میکشد استعدادی هست یکسال طول میکشد استعدادی هست ده سال طول 

قیقه اینها در برزخ چندین صد سال را طی کنم که هر دای میکشد ارزش دارد بعد از ده سال من یک مرحله

 . طول خواهد کشید

روزی میآید که کل ، شود نمیتوانم صبر کنممی شود چنینمی من که اینجا حاال کار دارم وقت ندارم دیرم

 . خورد در آنجا ده سال و صد سال آن هم با آن شکلشمی موجودیتم چوب نمیتوانم و عدم تحمل این روزم را

ساختار خلقت این عالمه ، برسهای ه که انسان باید در رشد و پرورش خود به یک نقطهاراده خداوند این

 . بهر حال محقق خواهد شد وقتیکه اینجور است خب ده سال هم بکشد ارزش دارد، دیگه

ه در اراده یک دوچرخایم که در جزوه فطرت مثال عرض کردهتر استغفار و توبه و تصمیم جدی، پس توجه

 . گیرمنمی شود اینجا وقت آقایان رامی بیشتر مطالعه و دقت شود بیشتر روشن سوار که اگر

صبح بعد از بیدار شدن از خواب تصمیم جدی و ، یکی از مسائلی مهمی که کیفیت مراقبه رو باال میبره

کمک خواستن و استعانت از حضرت احدیت و حضرت حقه در یاری این امر مهم و بسیار بسیار 

 . سرنوشت ساز

 وتوجه به آثار گناهشناسی گناه

این فعل تا  ،مطلب دیگری که در کیفیت مراقبه خیلی موثر هست توجه به نقش گناه در زندگی انسان است

عالم روح دارد و شروع به رشد مثل بذری است که کاشته شد ، از ما صادر شد چه فعل خوب چه فعل گناه
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ی رشد کرده و ، بد شد خطرها را، رو بما رشد میده هاعمل خوبی شد دارد زیبایی، کنددادن آن می حاال ک 

 . این عالم اینرا بما برخواهد گرداند اینو دیگه خدا میداند

یه وقت میبینیم که انگشتمان الی در ماند برای ما یه امر تصادفی است آقا با عجله میرفتم انگشتم 

حقیقت تمام عالم توجه دارد میبیند که این تصادفی معرفتی که به ، تربیتیهای نه در دیدگاه، الی در ماند

ای نیست این مثلش به این میماند که یه فرد نا آشنای به جریانات مختلف سرعت و فالن میبیند در یک جاده

میگه که ، اْلن رو داره میبینه، یا در یک چهارراهی دو تا ماشین به هم خوردند این نگاهش خیلی محدوده

 ؟ ماشین برخورد کرد تصادف شد تصادف یعنی چهاین ماشین به این 

 ،یک حرکت دقیق محاسبه شده است که اصال از حساب ما بیرونه، این نتیجه یک عمل محاسبه شده

که این دوتا ماشین حرکت کردند این محاسبه شروع میشه نوع و مقدار ای اومده این شده از اون لحظه

شون و همه و همه اینها میاد در این محاسبه قرار میگیره موانع راه مسیر، اصطکاک مسیرشون، سرعتشان

 . تا این لحظه نتیجه این میشه که به هم برخورد میکنند

شه تبدیل به یک ورق بشه یا یه خراش برداره حتی که اینها خورد بحتی مقدار و کیفیت برخورد 

م میگیره چون از محاسبه خراشش در چه عمقی باشد اینا همه تو محاسبه یک نظامی هست که دارد انجا

ما خارجه میگیم تصادف شد یه چیزی اتفاقی پیش اومد تصادفا عجله داشتم انگشتم الی در ماند اینطور 

 چه کاری از من صادر شد، نیست این نگاه به این حادثه مثل نگاه به اون حادثه خیلی تنگ نظرانه هست

، رش داد منهم که همراه اون عالم دارم رشد میکنمکه روح عالم این رو پرو، که این کار در نظام آفرینش

همزمان داریم حرکت میکنیم کی برسه بخوره به من اگر اون استغفار رو نکرده بودم امکان داشت هنوز 

مسافت طوالنی بود در یک زمان دیگری بیش از این باید رشد پیدا میکرد تا خود انگشت بیافتد اگرعمل 

را خنثی بکند همین طور در حال رشد بود این گناه من در یک مسافت  خوب دیگری نکرده بودم که این
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قتر بوده چه چقدر عمیام کردم توبهای زمانی دیگر در نتیجه ظهور این کار ممکن بود دستم بیافته تا اگر توبه

 کاری انجام دادم که این وضعیت خنثی شد منجر به اون حادثه نشد اگر همین جریان ادامه پیدا بکند در

هر چه زمان پیش میره هم من لطیفتر و وسیعتر نسبت به احساساتم ؟ نهایت تبدیل به چه خواهد شدبی زمان

 . بازتر میشم و هم اون عملم داره بزرگتر میشه

یه وقت ما با یک دستمالی یک کتری داغ رو برمیداریم یه وقت این دستمال و مانع کنار میره مستقیم 

 . میشه از طرف دیگرتر اونم میمونه داغ، از یک طرفپوست من با اون کتری داغ 

فعلی که از من صادر شد در ، 1در این حرکت در نظام آفرینش هرچه که موجود شد در حال حرکته 

حال حرکته رشد میکنه چه بصورت منفیش چه بصورت مثبتش و من هم احساسم برای دریافت این هی 

 ؛چه ندانیم چه بخواهیم چه نخواهیم این نظام آفرینش در کار خودشهبازتر میشه حاال ما چه بدانیم اش زمینه

حضرت در این زمینه روایات خیلی خواندنی و قابل توجه دارن که چون وقت کمه بنده کتاب میزان الحکمه 

مالحظه خواهند فرمود چه عبارتهایی است در ، در ماده ذنب را به عزیزان پیشنهاد میکنم مطالعه بفرمایند

  :که دیگه بگذریم بنده فقط چند تا روایت بصورت خیلی خالصه عرض میکنماند استا آوردهاین ر

 : میفرماید لیه السالمامام صادق ع

لب »  قُّ بذلَک السَّ َب ذنبا  یسَتح  اه  حتی َیذن  عَمه  َفَسَلَبَها إیَّ  2«َما أنَعَم الله  علی عبٍد ن 

 مگر اینکه او گناهی انجام دهد ، خدا نعمتی به بنده ندهد که آن را بستاند» 

 «و در نتیجه مستحق ستاندن نعمت شود 

نعمتی عطا نفرمود تا اینکه اون نعمت رو بگیره سلبش بکند اون خدای کریم و اش خداوند به بنده

                                                           

 یخرج به شیء من القوة الی الفعل تدریجًا ، نهایة الحکمة،المرحلة التاسعة،الفصل الثالث(ان الحرکة نحو وجود  1
 , 274, ص 2الکافی, ج  2
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بده دوباره ازش بگیره یه آدم کریم النفس معمولی این کار رو اش خدای رحمان و رحیم نعمتی رو به بنده

عمتی خدا هیچ ن، یه جا خودکار بده هدیه مال تو ده دقیقه دیگه بگه نه آقا پشیمون شدم بده به من، نمیکنه

َب ذنبا  گناهی ازش ، رو به هیچ کسی نمیدهد تا اینکه اون رو بگیرد مال او شد تمام شد حتی تا اینکه َیذن 

لب و اون گناه صادر بشه یستَ  قُّ بذلَک السَّ ه این نعمت از او سلب بشه اون خودش او را استحقاق میدهد کح 

اون خودش کاری کرد که این دست در اون حادثه بیافتد تازه این ، کاری کرد که نعمت ازش سلب بشه

شکرش باقیست که توبه کرده کارهای خوبی کرده شده اینکه دست بیافته این لطف خداست براش اگه 

ان دادن اون وقت دیگه مجازاتش این نمیشه که ادامه پیدا میکرد زمانها میگذشت تا میرسید مرحله ج

طبق روایاتی  میکنهاش مجازات اینستکه انگار هزار شمشیر داره دست این رو میبره تکه تکه ، دستش بیافته

کسی بگه نه آقا چطور میشه هزار تا ، که در میزان الحکمه اومده اگه اونجا این هزار ضربه شمشیر نمیشه

 ؟ شمشیر

پات میخوابه یه ذره خون اونجا جریانش یه وضعیت پیدا میکنه انگار هزار تا سوزن  چطور میشه وقتی

با فرو سوزنها دارند مرت، خود هوا رو هم میتونه اینجور تکون بده، تو پات فرو میره بدون آنکه سوزنی فرو بره

 . اینطور نیست که همه عذابها از بیرون یک شمشیری باشه تا ما رو ببره، میرن

چطور خداوند داره نشون میده همه ، مریضی اگر نشد تو بستر بیماری، ینجا نشه لطف خداستاگر ا 

ن آنگاه م؟ اینها رو دیگه اگر زمان عوض بشه آنگاه این عمل و گناه تبدیل به چه چیز دیگری خواهد شد

اینم که  اون عذابهستم که با این ماده بدن که مثل دستمالی به اون حقیقتم یه عایقی بود الاقل نسبت به 

این یه حرکتی ست اهل مراقبه اینو توجه ، از اونور و اون عذاب بزرگترتر من خودم لطیف، رفت کنار از اینور

یقت این واقعا بینشش باز شده به این حق، دارند اهل مراقبه خیالبافانه یه کاری نمیخواد بکنه که تشریفاتیه

 . بینشش باز شده، این حقیقتیه، نظام آفرینشه این بیان، کالم خداست این کالم اهل بیت 
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به اینکه اگر به ما بگن که شما دستت رو به فالن بزنی دستت میسوزه یه بچه یکی دو روزه لج هم میکنه 

چون  ؟خوششم میاد اما نمیدونه که باید برسه تا بفهمه یعنی چه، که بیشتر میپره که به اونجا دستش رو بزنه

اما ما هیچ وقت این کار رو نمیکنیم ما میبینیم مطلب یعنی ، ماور بازی بکنه براقهدوستش داره با این س

یه بذری بود افتاد تو روح این ، هر فعلی از او صادر شد چه مثبت چه منفی، اهل مراقبه داره میبینه، چه

 . عالم این داره رشدش میده واقعا میترسه

 : در یک حدیث دیگر میفرمایند علیه السالمامام صادق 

حم »  ی اللَّ ین  ف  کِّ ن  السِّ ه  م  ب  ی صاح  ئه أسَرع ف  یِّ یل َو إنَّ الَعَمَل السَّ حَرم  َصالَه اللَّ ذن ب  َفی  َل لی  ج   1«إنَّ الرَّ

 کسی گناه میکند و در نتیجه از نماز شب محروم میشود و کار بد در بدکار »

 «میکند زودتر از کارد در گوشت اثر 

  .اگه از کسی عمل گناهی صادر شد سرعت اثر آن گناه در صاحبش از کارد تیز در گوشت سریعتر هست

عضی ب، نه خیر، نه اینکه بالفاصله چشمش کور بشه؟ حاال اثر چی هست علیه السالمکالم معصوم 

ثال  تا به نامحرم نگاه میگن آقا چطور میشد خداوند آدم رو جوری خلق میکرد تا گناه میکرد همونجا درجا م

  ؟اونوقت انسان کی تکامل پیدا بکند، میکنه یه چیزی پلکش بخوره چشمش دیگه نتونه ببینه

خداوند روی اسرارعالم هستی و اهداف خلقت عقل داده راهنماییم کرده همه چیز رو نشون داده و 

 . نباشدای از اون را هم در این عالم محسوس کرده به ما تا هیچ بهانههایی نمونه

چطور شده توی این دنیا خداوند ؟ فردا نگه که آقا چطور میشه آخه خدا آدم رو تا آخر تو آتش بسوزانه

ر عمر اصال تا آخ؟ یه بهانه یا اشتباه کوچکی کرد پاش لیز خورد افتاد کمرش خرد شد قابل درمان نیست

 ؟ چهل سال افتاده توی رخت خواب مونده چطور شد

                                                           

 272, ص  2الکافی , ج- 1
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این اثر گذاشت حاال این کی ظهور . نشون میده که چطور میشود که اسرع اثر رو میگذاردخداوند داره 

فرق اهل مراقبه با دیگری اینه که زن و شوهر ، نگرانی اهل معرفت و اهل مراقبه در اینه؟ پیدا خواهد کرد

گه زندگی که اختالفی دارند هی همدیگه رو آتش میزنند آخر سر شیطان و وهم من هم میاد میگه منکه دی

هی خانم رو محکوم میکنه که تو ؟ تیرم به سنگ خورد دیگه من برای چی زندگی میکنم، آرزو داشتم نشد

این گناه خود منه در ، اما اهل مراقبه میگه نه، چنین و چنان یا اون آقا رو محکوم میکنه که چنین و چنان

 ده اْلننوجوانی در اوان جوانی در فالن وقت یه گناهی از من صادر ش

تا زندگی دارم باید این رو . این گناه رشد کرده رشد کرده شده یک موجود شروری که به من پیچیده شد

ا من اول بره استغفار بکنه قبل از اینکه بگه تو ب. بکشم باین صورت اْلن بزرگ شده اْلن برگشته بخود من

ن من اگه فالن گناه رو نداشتم زندگی مهمراه نیستی تو چنین و چنان تو برام مشکل آفرین هستی اول بگه 

 . با شخص دیگری بود با یک زیبایی دیگر

ردم میکنه اول برگردم به خودم اهل مراقبه  ،اگر دیدم گرفتار یک شخصی شدم که منو عصبانی میکنه خ 

کل شاینجوره میگه من یه کاری کرده بودم که اون کار رشد کرد اْلن به خودم برگشته به این صورت به این 

 ؟ اینطور نیست که بالفاصله بگیم پس کو؟ اثرش رو گذاشت حاال کی ظهور پیدا بکند

واقعا اینها ، تا این قسمت بحث به اتمام برسه علیه السالماین روایت رو هم بخوانیم از امام رضا 

نبود و  در اون زمان خفقان اون زمان که خبر از علم، اینها آدم رو عاشق اهل بیت میکنه، معجزه هستند

این تشکیالت و تحقیقات نبود اون زمان حضرت این را فرموده با قاطعیت هم فرموده رابطه بین انسان و 

 : میفرماید علیه السالمامام رضا . عالم را با انسان و حوادث را با هم دیگه، عالم

وَن »  َمل  وا َیع  ون  وب  َما َلم  َیک  ن  َن الذُّ َباد  م  ع 
َدَث ال  ح 

َ
َما أ لَّ وَن  ک  ف  ر 

وا َیع  ون  َباَلء  َما َلم  َیک  َن ال  م  م  ه  َله  َدَث اللَّ ح 
َ
 1«أ

                                                           

 275, ص 2کافی , ج- 1
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 «فرستد هر زمانی مردم طراحی کردند برای یک گناه تازه خداوند هم یک بالی نو برای آنها می» 

 هر وقتیکه مردم یه گناهی ازشون صادر شد که آن گناه سابقه نداشت تا حاال مردم اون قوم اون گناه رو

انجام نداده بودند اگه همچون گناهی حادث شد پدید آمد خداوند هم برای اونها یکسری بالهایی حادث 

  .میکنه که اونها تا حاال همچون بالیی تو عمرشون تو تاریخشون حتی نشناخته بودند چون سابقه نداشت

ان ه درسته که انسدرسته که عامل فالن مرض فالن ویروسه که اون مرض سابقه نداشت تازه پدید آمد

از هواپیما میافته از چند صد متر از چند هزار متر تکه پاره میشه و به اون وضع میسوزه درسته که تو ماشین 

میسوزد جزغاله میشه اینا علتهای مشخص امروزی دارند اما هزار سال قبل کسی با این وضعیت 

 . وحشتناک از دنیا بره خیلی نایاب بود

روانی بعضی از جوانهای عزیز میرن میگه من رفتم مثال فالن مشاور او های غصهکه غم و هایی حادثه

به من تجویز گناه کرد میخوای از نظر روانی درست بشی مشکل روانیت زود حل بشه برو فالن کار رو بکن 

ی که نرو گرفته این مقدار داره بینشش کار میکنه یک جواها ببین اون با اون همه ادعایش از غرب این علم

یک مقداری آشنایی با معارف دارد متوجه میشه که این خطر رو بیشتر میکنه روی میاره از گناهاش استغفار 

مصیبت و مشکل روانی براش پیش اومده ، میکنه روی میاره عاملهای گناه رو که از خودش صادر شده

 . اونها رو از بین ببره

ینان تجدید نظری بشود و اطم، بیاد توی متن قرار بگیرهدیدگاههای دینی ما اگر در فضای علم و دانش 

داشته باشیم به ارزش کلمات دینی موثق علمی و قرآنی اهل بیتمون که اینها همه چی توش هست با یه 

 ؟ اطمینان اگه ما تو فضای تحقیقات اینها را بیاریم چه تحولی در زندگی جامعه مون ایجاد میشود

رو بگیریم که با این قاطعیت فرموده که عمل انسان ربط داره تو حوادثی  معلیه السالهمین کالم معصوم 

، ی اومیشه یعنی میاد توی متن زندگتر باز میشه مراقبه انسان جدیتر که براش پیش میاد هرچی اینها عمیق
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یک روزی اینها میاد توی متن ، دین و احکام دینی یه چیز خشک ذهنی خیالی مقدس مآبی خاصی نیست

  .محاسبه و توجه به اثر گناه و کیفیت اثر اون در کیفیت زندگی تاثیر دارد، مراقبه، گی انسانزند

 رشد عقل و تضعیف وهم

دانم ینم، حشرات، دیآیش میهم چه پ یکیدر تار، است در انسان یوحشتناک یکیك تاریقوه وهم 

است  یکین تاریم در ایچه بخواههر ها، انواع گم شدن و گم کردن، دشمن، هایوحش، خطرها، هایدگیگند

انسان  یتر باشد زندگیاست که هرچه آن وهم در اانسان قو یوحشتناک یکیك تارین قوه وهم یبنابرا، گرید

عدم درك ، ز توش هستیبها و همه چیات و پنهان شدن عیو نفسان گناه، االت و توهمیخ، همانست

رون یرسد آن را بیچکس هم زورش نمیشود و هده نمییچکس آنجا دیها و هتیعدم درك واقع، قیحقا

رون یاز قوه عقل روشن بشود درجا آن را ب ینکه شمعیرون کرد اال ایتوان آنرا بیز هم نمیچ چیبا ه، بکند

 . میکند

 زیچند تا چ. ت قوه عقل استیاش همان تقومیمهم و مستق یهااز راه یک، ین بردن قوه وهمیراه از ب

نوع ، انس با اهل بیت و با روایات ، انس با قرآن: آمده  اتیدر روا یلیدهد که خیهست که عقل را رشد م

ه شیهم هم یکی. کندیه میعقل را تغذی از مطالب که قوه یلیو خی، نیهمنش، تغذیه و بعضی عبادات

محاسبه ، از مراقبه یجدا. قدرت دارد یلیخ. ها استتیمأنوس شدن و متوجه شدن و تفکر کردن در واقع

و  کندیه میعقل را تغذ است کهتهایتوجه به واقععرض خواهد شد  یمقدمات یدر مرحلهکه  ییهاو برنامه

 . دهدمی رشد مسیربندگیانسان را در  یلیخ

 نید ایبخواه ییرویحاال شما به هر ن، ك استیتار ین مسجد وقتیهما عرض بکنم ر یك مثالی

م یریو بگیم دستامون رنفری هم جمع بش 50د یخواهیم؟ دیتوانست د اگریرون بکنیرا از در و پنجره ب یکیتار

ك ، یدیاینفر ب 100؟ ، دینه آقا زورمان نرس، میرون بکنین در و پنجره بیرا از ا یکین تاریم ایبهمدیگه بخواه
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ز در و پنجره را ا یکیخواهند تاریده میش را محکم به هم چسبیدستها، ارد نفر آمدهیلیك م، یدیایون نفر بیلیم

اما همه عالم جمع ، چییو دیگه ه یکیتار، ز است خودش همیچ چیز هیك چ؟ یتواندیم یک، رون بکنندیب

ن را هول ید ازیارد نفر بریلیك م، یاینجا بود یك کوهیاگر بر فرض ، رسدیرونش بکنند زورشان نمیشوند ب

چکس زورش یرا ه یکیکنند اما تاریش مرا پرت ییک صخره به آن بزرگ، بدهد یک آن کوه به آن عظمت

م اصال  معلو، دید روشن کنیك شمع کوچك را تا شما بخواهیاما ی، الهیچ وسیبا ه، رسد بیرون کندینم

 این، ست شدیدر جا ن، خواهدیالزم به باز کردن در و پنجره و هول دادن هم نم. د و رفتینمیشود بکجا پر

 . د را کردیرسیزورش نمون انسان که یلیشمع کوچك کار چند م

خاص خودش که در  یهابا آن برنامه، ت قوه عقلین تقویبنابرا. است یزین چیوهم همچن یقوه

از توجه  گریم اوال دیشویر میت هر چه درگیبا واقع. ن استیش هم همیک، یانددستورالعملها بزرگان فرموده

است همه خود به خود  یمسائل در زندگکه عامل هزاران ، موردی بیهاتیهوده حساسیب یزهایبه چ

 . د که از بین رفتیم دیخواه

 هانقطه شروع توجه به واقعیت

 یاپس هر کس از آن نقطه، م حس کنیمیتوانیاز آنجا شروع میشود که ما آنها را م، هاتیتوجه به واقع

قه از همان جر، توجه بکند و آن را حس بکند از آن جا شروع بکند یتواند قشنگ و به راحتیت را میکه واقع

 . تواند باال ببردیاش را مشعله، زم وجودش رایشعله کوچك ه

، شیسال پ 100ن عالم نبودم یمن در ا ین میکند که راستیط نشسته توجه به ایبا آن شرا یك کسیمثال  

در آن  یچ شکیگر هیت برسد به آنجا که دیاقعو، است یتیك واقعین یا، گریش من نبودم دیسال پ 500

ضم گر هیت دیآنجاست که با همه وجودم با آن واقع، نتواند، ندازدیزد مرا در آن به شك بیکل عالم بر، ندارم

 یز کوچکیك چ، یست بودمیچه من ن یعنیآخه ، آن کار بکند ینگذرد و رو یااز این موضوع لحظه، امشده
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 . «ستین»ن یست این

م یبازو ك؟ یدیآیش میپ یك چشمم نیست بشه چه اوضاعیاورند نیست باشد یك چشمم را در بیاالن 

، دو خوب هم متوجه میشو، چه یعنیعدم بودن اصال  ، نبودن، ست بودنین نیا، چه یعنیست بشود یکال  ن

ن یاحساس کرد انکه یهم، قتا  بفهمدیدو هفته تا حق، ك هفته، یك روز دو روز، ین کار بکندیا یانسان رو

بت ن مثین تلقیا، ن تکرار توجه خودش اثریکرد اما حاال دارد احساس میکند ایذهنش قبول م، ت رایواقع

آنکه ، ندارد یز استاد اشکالیبا تجو یمقدماتهای ن مثبت در مرحلهیتلقی، ت نفسیترب یهادر برنامه، است

ن یکه بدون حساب  و مبنای خاصی است ا یمثبت یهانیا تلقیاست  یمنف ینهایخطرناك است تلق یلیخ

م به گذارد توجه کنیواش این اثرش را میواش یآنگاه که ، خواهد داد یك اثر جالبیفتد در ما یاگر خوب جا ب

 یشمار است هر کسبی تیکنم حاال انتخاب واقعینها البته مثال است که عرض میا، گریت دییک واقع

 ... باب مثال هست که حاالاز ، به استعداد خودش دارد یبستگ

ن واضحی که یت به ایواقع؟ چه من هستم یعن، یمن هستم، واضح است که من موجودم یلینکه خیا

ه ک یخودیب یزهاینم و همه چیك ربع بش، یقهیده دقی، توجه جد، آن تمرکز نکرده بودم یمن تا حاال رو

نها را یاالن ا یخودیچ و بیز هیك چی یگرفت برایها خوابم نمساعت، گذاشتمیآن م ینهمه وقت رویا

ن یکترینزد، ن هستمیا؟ ، چه یعنینکه آخه من هستم باالخره یام را جمع کردم به اختم کنار و تمام قوهیر

ن یاست که هستم و ا ین هستیکه بمن هست ا ین چیزیکترینزد، است [ خودم هستم ین هستیبه ا یزیچ

 . است یواضح یلیت خیك واقعی

 یهوده که عمریکاش تا حاال به اندازه فالن موضوع بای را یکین نزدیو به ا یواضح نیزی به ایچ

م تا باالخره یادامه بده یك مدتین را یا، کردمین میام را به ابهش وقت صرف کردم به همان اندازه توجه

 ؟ بفهمیم من هستم آخه یعنی چه
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ه کنم که باالخریفکر م یه، دستم، سرم، توجه بکند چشمم، ن "هستم"یجاد میشود به ایدر من ا یاحساس

ا ن صحبت کردن ریگر ایتوانم صحبت بکنم دیمن هستم که م، شد که همه مربوط به آن شد یاون هستم چ

اگر  ،گهیشنوم دیمن هستم که م. استتر نکه از آن واضحیشوم ایاما هستم را چرا متوجه نم، شومیمتوجه م

، شنومیهستم که م؟ چه یعنیام شنوم که متوجهین میا، ستینجا نیا شنوم همیم، نباشد یاصال  در اتاق کس

ه من کتر که از آن واضحیکنم در حالیک مختصر دقت توجه میبا ؟ چه یعنیشنوم را زود متوجه شدم که یم

 ؟ شوم چرایکنم متوجه نمین را هر چه میهستم است ا

من ؟ چه یعنینها را که متوجهم ینم اینش، مینمیب، میکنمیکار م، تر استواضح یلینکه از آن خیا

نهاست که با آن اینها موجود میشود من یتر از همه ااما آنکه واضح، شومیمتوجه م ینها را براحتیهستم که ا

ر من گینها دیاحساس و اثر خودش را بگذارد خودبخود ا، ك مختصر اگه این من هستم باز بشود، یهستم

تم چه سین نیا؟ ، چه هستم یعنیستم ید که آخه نیآیش مین احساس پیخودبخود ا، کشاندیرا به حرکت م

ه از عدم چ، است یواضح یلیت خیك واقع؟ یست کهیافسانه ن؟ ست کهیچه نین بازیا؟ طور هستم شد

 ؟ تید نیست هست شد آن هم با همه موجودیت روئیبود که آمد حاال من هستم شد با همه موجود یکس

از عدم آمدم ، تمیآقا کل موجود؟ نجا بمن چه مربوطهیاونجا آوردم با اون کت من نیست که بگم از

 هست شدم

بعدی  یهاتینطور واقعیدا کند همیه خورده مطلب باز بشه عمق پیك مدت ین فکر بکند یا یرو

ک یای به نقطهای ك نقطهیاز  یوقت، نجا حرکت به کار رفتهیاستعدادها باز میشود که آخه ا، خودبخود

ت حرکت کردم به یاز نیست از نقطه نیست من با همه موجود، باالخره حرکت کرده تا موجود شده یزیچ

 ؟ ستین حرکت چیاتفاق افتاده ا یك حرکت، یشدم هست، نقطه هست

رو چطور تا حاال که فکر  ین واضحیبه ا یزیه چیت من انجام شده اما من ین حرکت با همه موجودیا
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گه یودبخود دخ یگریت دیك واقعیشوم اگر به اون بتونه برسه خودبخود یه نمز متوجیچ چینم هیبیکنم میم

ن حال که یه میکند در عین حال که عقل ما رو تغذین روند در عیدهد ایدرخشد خودشو ظهور میم

که اصال  من تا حاال توجه نداشتم منو تو اونها حل میکند اونها را هم در من حل  یشماریب یتهایواقع

 . میکند

 یاریمنشاء بس، چ میشودیوهم ه یکین تاریا ییها و توهمات همانطوری که از روشنایهودگیاز ب یلیخ

ه من ک ییزهایآنگاه آن چ، ها همه که از ریشه وهم بوده میخشکهیاز الی آخر بدبخت، هایهودگیل از بیاز رذا

 گهیره دین میبا وهم خودم درست کرده بودم از ب

شد و رفت  چید اصال  هین برف آفتاب تابیکه ا یم خوب وقتیاز برف درست کرد یك ستون بزرگیمثال  

 . گهیشدن دینها از اون درست میگه این ستون دیچه خبر از ا

دم همش تو فکر بو، آوردیکه با خودم درست کرده بودم چقدر مصیبت برام به بار م یالیت خیشخص

 خوره با فالن کاریکه هست بهم م یالیت خیخصن شیداد حرف نزن اای ، م را حفظ کنمیالیت خیشخص

 ... تمین جور شخصیا یبا فالن، ت خودمو حفظ کنمیفالن کار را بکنم شخص، ن میشودیتم چنیشخص

تم بودم که جنسش از وهمی هست که ساخته ین شخصیاز صبح تا شام همش تو فکر نگهداشتن ا

زه یرینها هم میرود کنار همه ایامت اون وهم که میق، آخرت. نطور با اون ساخته بودمیکه هم ییخدا، بودم

 . کند به رشد کردنیته اون شروع میکه جنسش از نوران یقیت حقیك شخصیره کنار اون وقت یم

اریم و ه که فراوان دیات و ادعید قرآنیست و روایتها که دستور اکیتها و تفکر در واقعیخالصه توجه به واقع

 1. واضحه یمطلب یلیهم خ یاز نظر تجرب

                                                           

ْنَیا َکَبْیٍت َلُه َباَباِن َدَخْلُت ِمْن ِإْحَداُهَما َو َخَرْجُت  -1 اَل ُنوح  ع َوَجْدُت الدُّ
َ
نَّ ِفیَها َو ق

َ
ِه ع َفَکْیَف َحاُل َمِن اْطَمأ ِمَن اآلَْخِر َهَذا َحاُل َنِجیِّ اللَّ

َق ِدیَنُه ِفی َطَلِبَها َو اْلِفْکَرُة ِمْرآُة اْلَحَسَناِت  َع ُعُمَرُه ِفی ِعَماَرِتَها َو َمزَّ َئاِت َو ِضَیاُء اْلَقْلِب  َو َرَکَن ِإَلْیَها َو َضیَّ یِّ اَرُة السَّ َحة  ِلْلَخْلِق َو َو ُفْس  َو َکفَّ
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 یعنیستم یمن ن، میکند نمیشود یتواند هر چه سعیند نه نمیتواند ببیکه م ییتواند از هر کجایهرکس م

م یتونیت که مید از واقعییایط را دنبال میکند علت از اونهاست بینکه حتی اون شراین ایتونه با ایاصال  نم؟ چه

 ن برود محالیاز ب یاامکان دارد که در حادثه ن چشمینست که ایت ایمثال  از چشمم شروع بکنم بگم واقع

، قه خودم را بگذارم جای دیگرانیك ده دقیگران خوب ید یگه چقدر اتفاق افتاده برایست امکان دارد دیکه ن

قه چشم یقم ده دیتیه به اون فکر بکنیك واقعین یا؟ شومیم ین است که اگر چشم نداشته باشم چیت ایواقع

اتفاق افتاد  یتیروی آن کار بکنم بعدش اگر واقع؟ افتدیم یچه اتفاق؟ میشود ینم چیبرم و بیرا از خودم بگ

ت را شروع بکند یتونه واقعیتوجه به هر چه که از اونجا م، خودش یتوجه به سالمت؟ کنمیاون وقت چه م

                                                           

اَلع  َعَلی اْلَعَواِقِب َو اْسَتَزاَدة  ِفی اْلِعْلِم َو ِهَی َخْصَلة  اَل ُیْعَبُد  ِه ص ِفْکَرُة َساعَ ِإَصاَبة  ِفی ِإْصاَلِح اْلَمَعاِد َو اطِّ اَل َرُسوُل اللَّ
َ
ُه ِبِمْثِلَها ق ٍة َخْیر   اللَّ

ْوِحیدمصباح الشریعة، ص: ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َو اَل َیَنا ُه ِبُنوِر اْلَمْعِرَفِة َو التَّ ُه اللَّ ْد َخصَّ
َ
ِر ِإالَّ َمْن ق َفکُّ  114ُل َمْنِزَلَة التَّ

ای یافتم که دارای دو درب باشد، و من از یکی وارد آن خانه شده و از دیگری بیرون و حضرت نوح علیه السالم فرمود: دنیا را چون خانه
باشد، پس دیگران که تکیه به دنیا کرده و به زندگی دنیا اعتماد نموده و مدت ز حضرت نوح است که پیغمبر خدا میرفتم.این سخن ا

ند اند، چگونه خواهعمر خود را در بهبودی و باال بردن زندگی دنیوی صرف کرده و در راه بدست آوردن دنیا از دین خود دست کشیده
اند و گونه احساس خواهند کرد؟ و تفکر و بررسی کردن اوضاع و احوال خود و دیگران که گذشتهوفایی دنیا را چبود؟ و درگذشت و بی

 پند گرفتن از وقایع تاریخی نتائجی دارد:
 کند.اخالق نیکو و اعمال صالح را برای انسان معرفی می -1
 رد.داانسان را به خطاها و معاصی و اعمال ناپسند متوجه کرده، و به ترك آنها وامی -2
 کند.قلب انسان را برای تشخیص وظائف خود و توجه به خصوصیات زندگی روشن می -3
 کند.برای انسان شرح صدر و سعه قلب داده و اخالق را تزکیه می -4
 کند.انسان را برای عالم دیگر توجه داده، و زندگی پس از مرگ را روشن می -5
 کند.پایان زندگی و عواقب امور را مجسم می -6
 آموزد.حقائق و معارف را برای اشخاص پاکدل می -7

ای است که هرگز نظیر آن را برای وصول به مقامات بندگی و عوالم عبودیت نتوان پیدا توان گفت: تفکر وسیلهو به طور اجمال می
 کرد.

 فرمود: تفکر یك ساعت بهتر از عبادت یك سال است. رسول اکرم 
 که خداوند متعال قلب او را به نور معرفت و توحید روشن کرده، و در راه سلوك و عبودیت باشد. شودالبته کسی موفق به تفکر می

 14مصباح الشریعه /ترجمه مصطفوی ص
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ت یترب یهابرنامه تیدارد در تقو ین باز برکات خوبیب برود که ایتواند این را شروع کند و به ترتیاز اونجا م

 . نفس

 : خواهد حمله کندیال میهم که خ یاآن لحظه

ن از جاده منحرف شده و به دره یماش، زندیوان درنده حمله میکند از ته دل خدا را صدا میك حیچطور 

چون ی، ك خطر جدیبه عنوان ، ن جور خدا را از ته دل صدا بزندیهم، زندیرود از ته دل خدا را صدا میم

 قهیگرگ ده دق، ردیمیکشد و راحت میشود و میقه در آنجا عذاب میده دق، اندازدیفوقش در دره من یماش

ت مرا نابود یوان درنده حمله بکند کل موجودیح، طان ملعونین شیاما ا، کشد و تمامیمیدره درد و عذاب م

نطور یدارد به من حمله میکند هم ین اگر احساس کنم که خطر بزرگیبنابرا، تینهایشه و بیهم یمیکند و برا

 یهك گنا، ین بودهیریشوند که چقدر شیاز دوستان خودشان متوجه م یبعض، زنمیاز ته دل خدا را صدا م

، ستین یچ خبریدم هید، کرد از ته دل آن خطر را احساس کردم همان که خدا را چند بار صدا زدمیحمله م

ن ین است ایریآن قدر ش، ستیکنم دست بردار نیهر چه م، تاراده از دستم رف، دمیترسیکه اول م یدر حال

 یچ لذتیچ خبری و هیدیگه هآسا  اما معجزه، ن حرفهایچه و چه و ا، نمیبیدر خود نم یاچ ارادهیگناه که ه

در . ن که رفت و تمامیما درست کرده بود ا یطان برایك وهم بود که ش، یبود یالیك لذت خ، یستیاز گناه ن

 . د استیمف یلیم خین مقدار اگر توجه بکنیهست که هم یمورد وهم باز مطالب هر حال در

 هاتوجه به واقعیتاصول و روش 

ت یخودش را تقو، ن خودشیا. میها ور بروتیم فقط با آن واقعیخلوت بکن یك مقداریما هر روز  

اش  ویواش یم یها ور برونیم چون هر چه با ایشتر لذت ببریها بتین واقعینکه از ایا یخواهد کرد و برا

رده ك خیتها ین واقعینکه در ایا یبرا. خواهد داشت ییك لذتهاین یخود ا، تهایم با آن واقعیخورمی جوش

 ها که فعال  آن یملهم باالخره چند تا عامل موثر است که از جیبکن یرا نورانمان ذهن، میشتر موفق بشویب
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 : قابل ذکر است

 ترک گناه : یک

ال  به م  اصیریاش را بگید جلویآیش میك گناه که پی یم حتیم تا دیدیاست که ما گناه نکن نیاول ا 

چاره یگناهکار ب، رین حقیالبته ا، که یزانیاز عز یبودند بعض. میشویآثارش را متوجه مآسا صورت معجزه

، د به وضع خودشیآیفش میآدم اصال  ح یگاه. کنممی کنم و نقل یبیشتر از حاالت دوستان استفاده م

د یآیم یزیك عزی. خوردیآدم اصال  غبطه م. کنندمیرند و عمل یگیم ییهاجهین انصافا  نتیاز مستعد یبعض

دم و در خودم له کردم بالفاصله عصرش مثال  ین که آن را بریش آمده بود همیپ ید که من فالن گناهیگویم

 . م حل شدیفالن معنا برا، باز شد، معلوم شد، م کشف شدیفالن مطلب برا

رک ت. گر استیز دیك چیه ین دفعه اصال  آیا. ه را بارها خوانده بودمین آیدم اید، خواندممی ه قرآن رایآ

قدرت ذهن  میبشکن یبه فضل اله، با شجاعت یما چند تا گناه را وقت، گناه قدرت خاص خودش را دارد

ن قدر واضح ین وجود و موجود که ایب واضح است مثال  رابطه یلیکه خ یزیچ یمثال  برا. دهدمی را پرورش

 اصال  ؟ موجود؟ چه وجود یعنیم یگوئیم میکنیاما هر چه ما فکر م. میندار یزیاست که از این واضحتر چ

به فکر فشار  یند هیتواند ببنمی را ین واضحیِّ ز بیك چینم ذهنم یبمی نکهیآورم این سر درنمیاز ا؟ شد یچ

خوب  .اش محروممی از مشاهدهیار باالیار بسیبس ییبایك زیاست که من از  یمن عالمت ین برایا. اورمین

داده  نشان ییبایعت زیك طبیدهند که آنجا یرا نشان م یانهیآ، گریروشن د یلیاست خ یك مطلبین یا

ت خودش قیاز آن حق، نمیبینم یوقت. نمیبینم و نمیبب، به آن عالقه دارم تماشا بکنم یلیشود که من خیم

؟ تسیاش چمزه، است یخوردن، ستیش نیبایکه پشت سر من هست و باالتر از آنست و فقط صورت ز

، است یواضح نیکه به ا ییهاییباین زیاز همه ا؟ ، ستیاش چپوست؟ ستیاش چوزن؟ ستیعطرش چ

 . شومیشتر محروم میب
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. تاسبخش است حاال خودش چه لذتبخش نقدر لذتینه افتاد این آیك بعدش به ایتها ین واقعیا

است از  ینه نمودیك آیمرا به خودش جذب کرده  ین همه زندگیروم این همه دنبالش میموجودات که ا

ن یپس حاال که از ا. استبخش با است و چه قدر لذتیاش چه قدر زخود وجود مشاهده ، خود وجود

 ن به منیا، خت و پاش آن بوده استیکه همه لذتها ر یمین لذت عظیاز ا، محروم شدم یمطلب به واضح

اش را از دست لطافت، شودیاز آنجا است که آن فکر فعال نم. فهماند که بروم رذائلم را اصالح بکنممی

خودم  باید. دیرس ییشود به جاین راه نمیاعصاب ضرر دارد و با ا ین برایا، اورمیبه فکر فشار ن یه، داده

حال اگر ، نمیت واضح را ببیگذارد آن واقعینم ینم که چه موانعینها را اصالح کنم و ببیبرگردم ارا بشناسم و 

 . شودیواش مطلب دارد باز میش وایفرق کرده و  یلید که حاال خیخواهم د، دو مرتبه برگردم

 تمركز : دو

یی زهایفکرم را به چرم یم بگین است که تصمیاش هست تمرکز بهتر بشود ای که امکانیاز راهها یکی

د د شاییکرده باش یاك محاسبهید اگر از صبح تا شب یشا. ده مشغول نکنمیفابی ربط وبی و یخودبی

اشتغال آور ، مورد استبی ع ویضا، هودهیب، ربط، بیخودی بیزهایشتر که پنجاه درصد تفکرات من به چیب

 . کندیجاد میمشکل هم ا یوربخ، ندارد ییت غذایچ خاصیاز غذاها که ه یمثل بعض، است

ن توجه کردن به آن یانسان و برنامه او ندارد اما هم یبه زندگ یچ ربطیهست که ه ییزهایاز چ یبعض 

، نمیاصال  بنش. قاتل انسان است یلیخ. ها و روزها فکر آدم را به خودش مشغول کرده استد هفتهیشا

ام جهگردم فقط ذهنم و تویاز صبح که از خانه بلند شدم تا شب که بر م شاءاللهانرم که از فردا یم بگیتصم

 مربوط، مربوط به نظام من است. ن من استیخواهم داد که مربوط به من است مربوط به د ییزهایرا به چ

ه را یآن مقدار بهش فکر خواهم کرد و بق، مربوط به من هست یبه خانواده من است و آن هم به چه تناسب

 . طان استین شیا، ال خواهم شدیخبی اصال  ، خواهم کردولش 
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ت و یخاصبی برد و ذهنم راین میاز مطالب مهم استکه بیشترین مقدار انرژی ذهن مرا از ب یکین یا

  .از این امور را هم نداشته باشد یکید تاب و توان مشاهده و توجه به حتی یکند که شایآنچنان خسته م

 خلوت: سه

ه ذهن را ل کیم مخصوصا  در اوایباش یك خلوتیم در یبکن یتها ما سعین توجه به واقعیدر انکه یسوم ا 

 . میراحت جمع و جور بکن

 استمرار و تکرار: چهار

د یها شایبعض، افراد متفاوت هستند. ن به احساس من نفوذ بکندیم تا اینکه این را آنقدر ادامه بدهیا

ها یبعض، ها سه جلسهیها دو جلسه  بعضیبعض، اش برگردداحساسانعکاس تفکر او به ، در همان جلسه

ال ط نباشد ده سیاگر آن شرا. ط خاص خودش که البته عرض کردیمیك ماه با آن شرایها یبعض، ده جلسه

آخر . ستین یچ خبریات بکند هیند بخواهد در آن یک مورد هی فکر بکند و تفکر به واقعیهم انسان بنش

 . اندازدید او را به شبهه میآیطان میش یاصال  حت، شودیبسا دلزده مای و هم خسته و دلسرد

رود به واش ویواش یدا بکند تا یاستمرار پ یك مدت زمانین توجه یم ایکه عرض کرد یطیاگر با آن شرا

ت یاحساس بکند یعنی حس واقعیت بین و خدا بین انسان بیدار بشود و حاال با آن احساس وارد واقع

ه وضع ن بیشود و ایتها حل میواش دارد با واقعیواش یمان یزندگ یعنی. میم باز هم ادامه بدهیبشو یگرید

 . کندیت میعقل را تقو یجالب
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 شبانه محاسبه: فصل سوم
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 تعریف محاسبه و روش انجام محاسبه شبانه
ن محاسبه ای. هم قرار گرفته محاسبه شبانه استدیگر که بسیار موثر است و مورد تایید قرآن  یک نکته

شبانه خیلی در تقویت مراقبه روزانه اثر دارد انسان هرشب که میخواهد بخوابد ده دقیقه قبل از خواب 

خلوتی بکند و امور زندگیش را که از صبح شروع کرده بود مرور کند با دید محاسبه و بررسی اعمال خودش 

را اش کند و اگر وظیفهمی احساساتش خدا را شکر، هوسش، از گناه کنترل کردهکه اگر توفیقاتی پیدا کرده 

با این دیدگاه که این خدا بود که این توفیق را برای او داد نه این که این  1کندمی خوب عمل کرده خدا را شکر

که تا  وجودشبه مرور این مطلب جا بیفتد تو ، این استعداد من بود، این لیاقت من بود، این امتیاز من بود

حاال هر چه توانسته موفق باشد در عمل بوظایف و ترک محرمات همه از فضل او بوده و به مرور این عمق 

 کند و اصلیترین مشکل ما اینستکه این توقیقات را از خودمان میدانیم و میدانستیم این مسئله ضعیفمی پیدا

عین روایتش را خواهیم خواند که عالیترین  هشاءاللانود چون ما شود تا از بین برمی شود و ضعیفمی

کنیم من این را می اعمال خوب را چه اعمال جوارحی و چه جوانحی انجام بدهیم باالخره همینکه توجه

تگاه در دسهایی انجام دادم همه اینها از بین رفت مثل یک تانکر بنزینی بود که میشد از اون چه استفاده

ت با یک جرقه بیجا همه را منفجر کرد و داغون کرد و عامل تخریب آنچنانی موتوری کرد و چقدر فوائد داش

 . شماری باشدبی شد عاملی که میتوانست منشاء فوائد

کنم کار موفقی را انجام دادم که متاسفانه در مراحل ابتدایی راه هم می این توجه به من که احساس

بشود و به این واقعیت برسیم که معلوم باشد راستی دست خودش نیست تا اینقدر به این معنا توجه پیدا 

 . کنیممی بیشتر عرضشاء الله در محل خودش این یک بحثی است که ان، 2راستی دست من نیست

                                                           

َئٍة َفِمْن َنْفِسَک - 79آیه -سوره نساء 1 َصاَبَک ِمْن َسیِّ
َ
ِه َو َما أ َصاَبَک ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّ

َ
 َما أ

َه َرَمیَو  -17آیه -سوره انفال 2  َما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َو ٰلِکنَّ اللَّ
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کند به یک اشتباهی می همانروز که بررسیای اون محاسبه چند دقیقه، اما اگر در محاسبه شبانه

خوب در ..... موقعبی و فالن جا اشتباه کردم و فالن جافالن جا من غفلت کردم  !برخورد کرد که عجب

همون وقت محاسبه اینرا استغفار بکند و اگر اشتباهی بود که باید جبران بشود تصمیم جبرانش را برای فردا 

شود که من دیروز هم همین خشم بیجا را کردم در می چون وقتی تکرار 1بکندتر بگیرد و تصمیمش را جدی

به لطف خدا این تر گیرد فردا جدیمی م پس فردا هم پسین فردا هم این مرتب که تصمیممحاسبه فردا ه

این اثر دارد مرتبا . شود تا ریشه کن بشودمی ضعیف، شود و ضعیفمی رذیله را از بین ببرد این به تدریج کم

 . ارزدمی، دهد حتی اگر ده سال طول بکشدمی تصمیم را، تذکر را، خودش به خودش این توجه را

دواند کار به جایی میرسد که نه تنها می یک وقت انسان از اهل غفلت باشد ببیند رذائل هی ریشه

می شود در وجودش تبدیل به یک حسنمی متوجه این رذیله در خودش نیست بلکه تبدیل به یک معروفی

از ، کند برای دیگرانیم کند و با آب و تاب این را تعریفمی شود توی وهم خودش و به آن افتخار هم

 2 .کند که دیگری در برابر فالن رذیله او ازش حساب میبرد و کار به اینجا میرسدمی شجاعت خودش کیف

انسان یک وقت در محاسبه عمرش اینطور این را بفهمد که این رذیله خیلی ریشه دار هست ازش 

شود اول صد بود و حاال نود و نه شد و یک می ناراحته و تصمیم به از بین بردنش گرفته ولو ذره ذره موفق

غیر قابل تحمل که های شود از مصیبتمی که از این کمای چون هر درجه، ارزدمی ماه دیگه نود و هشت

 . شودمی اینها در لحظه جان دادن خواهد شد ازش راحت

عرض  بهتر در رابطه بین اعمال و تجسم اعمال اشاراتی عرض شده باز در بحث خودش مفصل

                                                           

َل َشَرًا ِم َلیَس ِمّنا َمن َلم ُیحاِسب َنفَسُه فی ُکلِّ َیوٍم َفِان َعِمَل َخیرًا ِاسَتزاَد اللَه ِمنُه َو َحِمَدالله َ َعَلیِه َو ِان عَ امام کاظم علیه السالم - 1
 4003زان الحکه/می –َو تاَب ِاَلیِه  اللَه ِمنه ِاسَتغَفر

 104و  103آیات -سوره کهف- 2
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شود باالخره این رذیله را رو به ریشه می ارزد این محاسبه هرچه منظم هر شب تکرارمی پس، خواهد رسید

 . اندازدمی کنی

شب در این ده دقیقه قبل از خواب توجه کند به اینکه مامور الهی من را از اینجا خواهد برد من که 

که از خون مایع جسمی به این عجیبی را ساخته در نظام آفرینش ماموری هست . نمیخواهم من را میبرند

یک مامور الهی من را میبرد و برمیگرداند خوب پس حاال که من ، گوشتش یک جور، استخوانش یکجور

 : و در عرض ده دقیقه اعمال روز و خاطراتم را از ذهن بگذارنمام من را ببرند ببینم چکار کردهام آماده

هی کنم که تو امروز کمک کارم شدی عنایت فرمودی و اال من کجا و شکر الام اگر توفیق پیدا کرده

جلوی فالن گناه را گرفتن کجا من کجا و فالن وظیفه را عمل کردن کجا من را هر لحظه به خودم 

 1؟ !واگذار کنند معلوم نیست من

 در وجود واقعا   لهشاءالان، این را سعی کنیم واقعا متوجه باشیم از خداوند است نه تعارفاتی و تشریفاتی

 . شود تا ببیند که توفیق از خداوند استمی انسان این باز

استغفار و توبه کند و تصمیم جدی بگیرد از فردا به آن حساس شده بر ، غفلت شدهای اگر یک لحظه

الرحمن به  شاءاللهانو  2روی آن رذیله حساسیت زیادی نشان دهد تا در مراقبه این بیشتر جا بیافتد

 . مرور زمان اثرش را باز کند

پس خالصه بحثمان درجلسه امروز این دو تا کلمه بود و بقیه مطالب توضیحی بود بر اهمیت مراقبه و 

 . محاسبه

                                                           

 الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء وال یظلمون فتیال( 49آیه -سوره نساء- 1
ِد َعبَدهُ  ُکون: ال یَ قال رسول الله- 2 یِّ وار بحار االن-الَعبُد ُموِمنًا حّتی ُیحاِسَب َنفَسُه َاَشدَّ ِمن ُمحاَسَبِة الّشریِک َشریِکُه َو السَّ

22/72/70 
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 «محاسبه » خصوصبیان قرآنی در 

 : فرمایدمی ﴾ چنین1٩و ﴿ ﴾1٨باره در سوره حشر آیات  ﴿ قرآن خیلی صریح در این

 یَ »
َ
ذ  َها یُّ ا أ

ـَه َخب  یالَّ نَّ اللَّ ـَه  إ  وا اللَّ ق  َغٍد َواتَّ  ل 
َمت  ا َقدَّ ٌس مَّ ر  َنف  َتنظ  ـَه َول  وا اللَّ ق  وا اتَّ وَن یَن آَمن  َمل  َما َتع  َواَل  ٌر ب 

ذ  
وا َکالَّ ون  وَن ﴿یَتک  ق  َفاس  م  ال  َك ه  وَلـئ 

 
م   أ َسه  نف 

َ
م  أ نَساه 

َ
ـَه َفأ وا اللَّ  1«﴾ 1٩َن َنس 

« ناس» است و عموم  یار مهمیامر بس، شود امریمعلوم م. ن هستیمؤمن ینجا خطاب برایااوال  در 

 یه لذتک یکسان. ن محاسبه را بفهمد تا خطاب به آنها بشودیت ایت را ندارد که اهمین قابلیدگاه  قرآن ایاز د

 نها طرف خطابیا، چه یعنی یولو در حد ابتدائ، ر خدا قرار گرفتنیفهمند که در مسیاند و ممان بردهیاز ا

 . ن استیمؤمن یاست که خطاب برا یك نکته قابل توجهین یا. ه هستندین آیا

این صریح آیه قرآن است مرحوم عالمه طباطبایی )رضوان الله تعالی علیه( این آیه را با صراحت برای 

: فرمایدمی واجب گرفتهامر را اینجا ، فرمایدمی بحث مراقبه و محاسبه نفسی واجب کرده است با صیغه امر

 یَ » 
َ
ذ  یُّ ا أ

وا یَها الَّ ـَه » کسانی که ایمان آوردید ای «َن آَمن  وا اللَّ ق  ـَه » این امر : میفرماید« اتَّ وا اللَّ ق  به  امر« اتَّ

تقوا در جای خودش محفوظ یعنی در حداقل تر معنای وسیع، همان عمل به واجبات و ترک محرمات است

 . اشمراحل مراقبه

رشد یافته و بینشش باز ، عقلش را به کار بردهی انسان مؤمن مراحلی را طی کرده و مراتبی از قوه

طاب این خ، کنار کشیده شده و از حیات ایمان برخوردار شده و قابلیت چنین خطابی داردهایی پرده، شده

، مه مردم از طرف دیگردهد که مومن است که شایسته طرف این خطاب هست نه همی عالوه بر این که توجه

صرف این که مومن شد کافی نیست صرف این که مومن شد و این اعمال ، گیردمی باد از دماغ این مومن هم

                                                           

 19و18سوره حشر آیات - 1
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سنگینی دارد که باید اون انجام بشود و اینها موظف هستند ی را انجام داد این کافی نیست این یک وظیفه

ـَه » ود پیاده کنند آن چی هست که این ماموریت و این دستور العمل را در زندگی خ وا اللَّ ق  دا تقوای خ« اتَّ

ای درجه تا باالتریناند ایمان مومنین که شهادتین گفتهی درجهترین کنید این لفظ عام است از اون پایین

هر کسی در کدام مرحله از مواظبت و مراقبت ، شودمی که مرحله شهود اسماء الهی است همه را شامل

 یک، ن مرحله را جدی بگیرد این مربوط به تمام مومنین است و هر کدام در مراتب خودشانهست مراقبه آ

خواهد تهیه بکند دنبال تهیه بدست می وقت هست که کسی یک مثال دستگاهی را ماشینی را بر فرض

ک به یرا دنبال کند ها بر این که اون را بدست بیاورد یک سری کاراش همههایش آوردن اون هست مراقبت

 یک، کند تا باالخره این ماشین را تحویل بگیردمی دهد از یک سری کارها مواظبتمی سری کارها اهمیت

خواهد که این را سالم نگه دارد از اون چه جوری می وقت هست که ماشین را تحویل گرفت باز مراقبت

 است کهای وقت یک مرحلهاستفاده بکند در هر مرحله انسان قرار بگیرد مراقبه از او جدا نیست یک 

مراقب است که یک وقت مکروه نکند یک وقت واجبش ترک نشود  یک وقت ، مراقب است که گناه نکند

برد مراقب است چون ها میشود چه لذتمی مستحبش ترک نشود یک مرحله آثار باطنی اون را متوجه

  .بزرگی است برای آن انسانچه مصیبت . موجب از بین رفتن همه اون لذت هاست، کوچکترین اشتباه

مثل یک گرد و ، شده که اگر همه این عالم با همه لذتهایش را از او بگیرندمند بهرههایی حاال از چیز

  .کرد اما اگر آثار باطنی آن مراقبه را ازش بگیرند مصیبت بزرگی استنمی غباری بود و فرقی به حالش

 : بشود کنیم تا موضوع بازمی را عرضهایش یک نمونه

صال ا، مثال  یک کسی اصال فرزندی ندارد خوب برای اون بگوییم که فرزند تو زیر ماشین له شد

 اما یک، چون چیزی از اون در ارتباطش نیست که تا بفهمد از دستش برود یعنی چه، مفهومی ندارد که

، ن چه احساسی داردای، گیردمی دارد تا ببیند سرش درداش کسی بچه فلج یک تکه گوشتی را توی خانه
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 . این آنچه دارد حاال ازش بگیری اون عذاب خاصی ست آنگاه

( که کنممینمازم قضا بشود ) نقل به معنا فرماید که من اگر دو رکعت می علیه السالمامام صادق 

 داد از اون بیشتر به غصه میافتد چهمی که اگر یک فرزند برومندی را از دستای احساس درد و غم و غصه

ها این، خواهند ازش بگیرند مراقب این که از دستش ندهدمی برای او که حاال متوجه هست کهاند چیز داده

 ؟ برد اون چیمی پس آن که مثال از مشاهده اسم الهی بهره، مراقبه هستند مراتب مراقبه هستند

 و محاسبه بیشتر مراقبههرچه علم و آگاهی بیشتر 

به آهن  ، کردمی دانی با اون همه علومی که به آب نگاهآقای شیمی یک فرماییدمی حاال شما مالحظه

کرد حاال در یک می مولکولی و حتی اتمی را مشاهدههای کرد تمام فرمولمی کرد به هرچه نگاهمی نگاه

می را از دست خواهی داد این چه احساسیها اینی افتد همهمی اتفاقی بگویند آقا این اتفاق برات پیش

که داشتی همه مردند و ی عدد و هزار عدد گوسفند 100، گله 100گفتند در فالن روستا می کند اگر برایش

ساله از دستت خواهد رفت از کدامش  20آید همه این علوم می یک وقت بگویند که یک آفتی برات پیش

ی خورد چون دایرهی میاکند اگر بگویند یک مرغ مرد چه غصهمی بیشتر برای اونی که توی روستا زندگی

ست امند فکرش و شخصیت وجودیش از ارتباط با نعمت الهی که ازش برخوردار است اونی که از اون بهره

تا گوسفند از دستت بره یا این علومی که داشتی  100مراقبه که اون را از دست ندهد اما برای این آقا بگیم 

گاهی ع باط دیگری در ارتهای لمیش در نظام آفرینش با چیزاز دستت برود خوب این سعه وجودش گستره آ

 . خواهد اون را بگیرندمی است از اون زندگی

کند یم یا اگر برای یک فردی بگویند شما معاون شورای فالن ده باشید از خوشحالی شیرینی پخش

ن ده شدیم اما تا صبح که آقا ما دیگه عضو شورای فالشان گیرد خانوادهمی داند چکار کند و جشننمی و
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دهیم می بگویند آقا شما کل مالکیت روستا را بهتای و یک وزارتخانهای به یک آقای مدیر یک موسسه

خواهند می برو اونجا شما با مردم اون جا سرپرستی اون جا را بکن ببین چقدر این از چه فضایی به کجا

 ؟ بیاورند

ـَه » هر کس در اون مرحله زندگیش مراقب اونه پس  وا اللَّ ق  مرحله مومن ترین حاال از ابتدایی« اتَّ

ند و با باالتر نتیجه آثار این اعمال را بهش میدهی گرفته که گناه نکند و گناه کبیره نکند تا بیاید به مرحله

( هتا شهود کند ) ال اله اال اللها کند و مراقب است که از دستش ندهد تا برود باالتر و باالترمی اون زندگی

 . را

کند ) ال اله اال الله ( را ما تقلیدش می ) اشهد ان ال اله اال  الله ( راستی راستی دیگه مشاهده: وقتی میگوید

 1را در بیاریم آنگاه برایش خیلی سخت است مصیبت بزرگیست یک اتفاقی بیفتد این توجه ازش گرفته شود

 . مرد و لذا مراقب است این توجه که توجه شهود الهی ازش گرفته بشود مرد دیگر

ٌس » شما باید چکار بکنید  ر  َنف  َتنظ  ٌس » : این جا امر به نفس میفرماید« َول  مرحوم عالمه « َنف 

طباطبایی در تفسیر این آیه واقعا غوغا کرده چرا نفس را اینجا نکره آورده توضیحات جالبی دارد که دیگه 

نیست ها این پیکر و بدن و جسم اینها نیست این عنوان. ندرسد ازش بگذریم این نفس باید نگاه کنمی وقت

ٌس » نیست ها جناب فالن جناب این کند و همه می زندگی ماست که اون دارد زندگیی آن که جوهره« َنف 

ها اینی جوهره، کنندمی کنند  این صفات اینها را پیدامی در اقمار او حواشی او دارند این عناوین را پیدا

اثر این چگونگی ، کندمی کند این چه جور زندگیمی کند و چه جور زندگیمی است که دارد زندگینفسی 

کند اون نفس باید می زند و انسان فقط اون را متوجه است توجه خود نفسمی است که به ظاهر انسان پس

د بکن انتخاب بکند و اگر این نفس توانست خودش در خودش تمرکز پیدا کند خودش در خودش حس
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آید با آن لفظ می خشمی که از زبانم بیرون، خودش را و اعمال خودش به خودش را بقیه مسائل حل شده

اثرات این در نفس مراحلی را ، من خشمگین شدم. پس از طی مراحلی به اینجا رسیده، نابجای خشم آلود

ثیرش را گذاشت و این ذهن و تصمیم من تا. از قیافه پس زد، بسرعت االن از دهانش پس زد، طی کرد

 . اثرش بیرون زد

 یک صحبتی در ذهن گوینده دارد بسرعت، قبل از اینکه این آقا پشت این میکروفون صحبت بکند

 . آید به این فضا میرسد و اینها ابزار هستندمی دقیقهای گیرد و بعد در یک سیستممی انجام

 مراقبه الفبای

قبل از اینها در خود این نفس ، وش من یک خالفی را بکندگ، قبل از اینکه چشمم به نامحرم بخورد

، 1کند هر چه هست مال اونهمی بعدی بسرعت ظهور پیداهای افتد تا بعد آثار این در سیستممی چه اتفاقاتی

می خودتر اون هرچه خودش خودش را بتواند بفهمد و دریابد آنگاه این مراقبه و محاسبه وارد مرحله جدی

قلم بدست گرفتن را . کندمی را دارد تمرینها جا نرسیده انسان تمرینات و مشق الفبای این راهشود تا اون 

گیرد و امالء و انشاء تا به می گیرد و کلمه و جمله نوشتن را یادمی الفبا نوشتن را یاد، کندمی دارد تمرین

بای اینها الف، بانم گناه نکندگوشم و دستم و ز، ابتدایی مواظب باشیم چشممهای در مراقبه، علم برسد

 . مراقبه است

قوه وهم ، کندمی من را جمع و جور، کند برای مرحله جدی زندگیمی اینها یواش یواش من را آماده

ها کند تا به ثمر برسد و این پوستهمی تمرکزش میدهد و در این تمرکز رشد، کندمی مرا ولو سست بوده اصالح

بحان الله ( ؟ خودش خودش را ببیند چیستبرود کنار و انسان عریان   ) س 
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ـَه » نکه یدوم ا وا اللَّ ق  ر  » کبار قبل از ، یرا دوبار تکرار فرمود« َواتَّ َتنظ  حوم مر. کبار هم بعدشی« َول 

در حد  ان فرموده که خدا کمك کندینجا بیرا ا یقیدق یلیك نکته خیه یعل یرضوان الله تعال یعالمه طباطبائ

ـَه » . کنمیالبته بنده نقل به معنا م. میم عرض کنیوانتوانمان بت وا اللَّ ق  ز هست اول مربوط به مراقبه در رو« َواتَّ

 ؟ بعد چه. را خوب عمل کند و مواظب اوامر الهی باشد یانسان مراقب خودش هست که اوامر اله، که

ـَه »  وا اللَّ ق   : دیفرمامی هیعل یبزرگوار رضوان الله تعالآن . است ینکته جالب یلیدوم خ ین تقوایا« َواتَّ

 . دهدمی ن مربوط به یک دستور العمل خیلی مهمی است و توجه به محاسبه و اهمیت محاسبه رایا 

 روبروشدن انسان با خودش در محاسبه

ٌس » بعد از   َنف  ر  َتنظ  نقدر یان محاسبه یدو مرتبه ا، مراقبه بود، اول که فرمود یکه محاسبه آن تقوا« َول 

وغ به اصطالح شل، ه نکندیتوج، ن را دقت کند نفسیالزم دارد که ا ین محاسبه تقوائیا یمهم است که برا

هستی ای مومن تو که روز آن تقوی را آنچنان در مرحله خودت داشتی حاال در هر مرحلهای . نکند یکار

جمع کن که اشتباه و سهل  حواست راات و االن شب که میخواهی این محاسبه را بکنی توی محاسبه

ی تو خودتی نکن یبینفس و شیطان اینجا هم یک جور دیگر فریبت ندهد خود فر، شل نباشی، انگاری نکنی

کس دیگری نیست که بخواهی و مجبور باشی به خاطر آبرویت توجیه کنی و بگویی آخه فالنی ، دیگه

 این خودتی داری باز. دیگه خودتی و خودتاینجا . نیتم همش خیر بود، اینجور شد من اینطور عمل کردم

 . میشوی خود نفس خودش به خودش

ش کند که از خود یت خودش را که چه بود بررسیواقع، مواظب باش نفس اونجا شیطان فریبت نده د

ـَه » ن جهت است یتقوا از ا؟ چه ساخته وااللَّ ق   ،که میخواهی انجام بدهی باشای مواظب این محاسبه« اتَّ

  .آنچنانکه خدا میخواهد مطابق قانون خدا و مطابق نمره قبولی خدا که او نمره خواهد داد تنطیم کن این را
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کند و اال انسان باید خیلی مجاهده بکند می این مثال مسئله را حلاند مثال خیلی جالبی این جا آورده

 : دیفرمایم؟ تا به آن مرحله برسد تا معلوم باشد که محاسبه یعنی چه

 مشتری مداری در صنعت مثال

ك وقت ی. کندمی دو جور در صنعت خود نگاهگری ك صنعتگری. را یك صنعتگریکند کار یه میتشب

کند یدقت م. توجه و احساس دارد، تیثیك حیآنجا . کندیز را درست میآن چ، هنر را، که آن صنعت را یوقت

ل شکاش، ابزار مربوط و مواد مربوطهتمام توجهش به درست کردن اوست . بسازد، ن را درست بکندیکه ا

ك وقت که تمام شد این دفعه باز به دید آن یکه درست بشود اما ها مربوطه قوانین توجه به اینی و نقشه

د یبا د، کردمی درست ید مهندسیاول آن را باد. کندیم یبررس ید مشترین دفعه با دیکند انمی هنرمند نگاه

ه ء بیآن ش یساختار یفرمولها، قواعد، نیکرد و مطابق آن قوانیآن نگاه مد به یخودش و با آن د یهنرمند

ا بگذرد یبکند بندی خواهد بگذارد و بستهمی االن، همانکه تمام شد. کرد که آن را درستش بکندمی آن نگاه

کند یم یوارسی، د مشترین دفعه با دیا. کندیم یگریك نگاه دین دفعه یبه هر حال ا. نیتریا ویو کنار 

یم کجا را مشتری عیب، رنگش چه جور نباشد، ش زائد نداشته باشدیکجا، ش خراش  نداشته باشدیکجا

است تا اگر نواقصی هست اصالح  یگریك دقت دید ین دیا، کندیدقت م، کندیم ید وارسیگیرد با آن د

 . کند

. سازدمی خودش را داردد انسان از صبح که بلند شد تا شب یفرمامی سازیممی صبح تا شام خود را

 . ستین عالم نیدر ا یگریز دیچ چیدگاه باید باز شود که هرچه هست برای ساختن خودش هست و هین دیا

 یگریچ خبر دیه، برای ساختن خودش هستای همه چیز مصالح کار و وسیله، نعالمیامروز درا

ن یشب که او ساخته شده با اتا ، هرچهی، اسیسی، خانوادگ ی، اجتماعی، جسمی، حوادث شخص. ستین

مل ن عیدقت کند االن خدا ا. ش خداستیبرا یمشتر ین بررسیاالن در ا، کند ین را بررسیاالن ا، مصالح
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 یقاتیر توفند اگینکه ببیبه آن نگاه بکند تا ا ید مشتریاز د. ردیخدا را در نظر بگ یتقوا؟ خواهدیرا چطوری م

م یتصم آنرا جبران کند و، ر نشدهیبموقع تا د، شده یغفلتی، خطایی، شکر خدا کند و اگر اشتباه، دا کردهیپ

ج اثر یدرن بردن آن رذائل بتیت و از بیفیبر اراده او در ک، مرتب یتهایحساس. ش حساس باشدیرد و برایبگ

 . شودیك روز کنده میگذارد و باالخره یم

 باز تولید انرژی روزانه در خواب شخص

پس در مراقبه و  1و محاسبه روزانه یکی از واجبات زندگی انسان استمراقبه ، بر اساس این آیه

برد اینها می شویم نیم ساعت یا یک ساعت وقتمی محاسبه البته چنین نیست که وقتی ما از خواب بیدار

شوم از آن می را از ذهنمان بگذرانیم نه پس از اینکه متوجه واقعیت امر شدیم که من االن از خواب بیدار

سازد در این عالم ماموریتش است که من را ببرد و بیاورد در عالم قبلی که انرژیم می مامور الهی که مرا عالم

را به وجودم پر کردند االن با انرژی باال وارد شدم شب چنان صفر بودم که اصال  حوصله نداشتم حتی یک 

است به کوه صعود کند خوب لیوان آب بخورم همان هیچ که برای آب خوردن حوصله نداشت االن حاضر 

 این انرژی واقعیت است افسانه نیست که شاید در کتابها درست یا غلط نوشته باشند این را با تمام وجودم

شوم ببین چه چیزی هستم اینها می بینم شب موقع خواب انرژیم صفر بود و االن که از خواب بیدارمی

کنند تحت می لی که هست همه عضالت دارند کارتصادفی نیستند که حتی این انرژی سوخت و ساز سلو

رود یک می کنند یعنی اگر یک نفر را ده روز نگذاریم بخوابد این انرژی از بینمی حکومت آن انرژی کار

آید بازو می کند دیگر یواش یواش ضربان قلب پاییننمی شود معده دیگر هضماش قطره آب اگر وارد معده

د یکطرفی یعنی حتی این نیروی حاصل از سوخت و ساز سلولی غذای مادی خورد ماننمی هم دیگر تکان

                                                           

در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السالم در اهمیت مراقبهآمده است که فرمود: " ینبغی ان یکون الرجل مهیمنا علی نفسه، مراقبا -1
 قلبه، حافظا لسانه; سزاوار است انسان بر خویشتن مسلط و همیشه مراقب قلب خود و نگاهدار زبان خویش باشد"  غرر الحکم



 131 |    

 

 ورود به آستان بندگی

بینم اهمیت مطلب چیست می اینها را کامال. این بدن هم تحت حکومت نیروی دیگری در وجودم هست

 . بینم دیروز وضعیتم چطور بودمی من

زرگ ز یک ساعت آنطور باگر از یادم رفته در بچه همسایه میتوانم ببینم که من هم مثل این بودم بعد ا

بجز ساختن ، کندمی بینم که نظام آفرینش انسان را چهمی اینها را من قشنگ... شدم و بعد از یک هفته و

 . سطحی به آن زندگی استهای هیچ چیز دیگری نیست و هرچه هست نگاه

کند و باید می قبولکند که از خودش چی درست کرده و خدا چی را می شب میخواهد بخوابد این دفعه نگاه

کند و می کجا خدا ایرادش را نگیرد با این دید به اعمال خودش دقت؟ چگونه باشد تا خدا این را قبول کند

 . این اهمیت محاسبه را میرساند

ٌس »  َنف  ر  َتنظ   1یببیند و بررسی کند هر نفس، این هم با امر است هر نفسی باید دقت و نظارت کند« َول 

َمت  »  اَقدَّ َغٍد  مَّ ا» درست استکه ، آن چیزی که از قبل برای فردایش فرستاده«ل  را دو جور معنی « مَّ

 . اندکرده

ر  » این اند یک معنایش را موصوله گرفته َتنظ   . اولی مراقبه است، فرماید که همان محاسبه استمی «َول 

ـهَ »  وااللَّ ق  حواست در حرام و ای، ه انجام دادهمراقب باش در زندگانیت امروز از صبح تا شام چ« َواتَّ

یم بحث موجودیت زندگانی است نه بحث اینستکه فالن چیز، واجبات جمع باشد نه فقط بحث خطر

                                                           

 روایات زیادی در اهمیت و لزوم محاسبه نفس آمده است که در زیر به سه روایت اکتفا می شود:-1
حـاسـبـوا انـفـسـکـم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهزوا للعرض : در روایـت نـبـوی در اهمیت حسابرسی به نفس آمده است

از نفس خود حسابکشی کـنـیـد، قـبـل از آن کـه از شـمـا حـسـاب بـکـشـنـد، و خـود را  ) 73صفحه  67بحاراالنوار جلد (-االکبر 
 .بـسـنـجـیـد، قبل از آن که شما را بسنجند، و برای روز قیامت آماده شوید
ِریِك َشِریَکُه  َشدَّ ِمْن ُمَحاَسَبِة الشَّ

َ
ی ُیَحاِسَب َنْفَسُه أ ِد َعْبدهاَل َیُکوُن اْلَعْبُد ُمْؤِمنًا َحتَّ یِّ انسان مؤمن نخواهد )72/  67)بحار اْلنوار، ج« َو السَّ

 بود، تا این که به حساب نفسش برسد؛ شدیدتر از حسابرسی شریک با شریکش و مولی با بنده اش،
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زند پایم را می کند این که اصال  چشمم نیست موجودیت مطلب است نه اینکهمی چشمم را ناراحت، خورد

کنم کما اینکه در عالم گذشته اگر از مواد من در خونم می واجبی را که عمل، کند اصال پایی ندارممی اذیت

ام شود من کور شدم هرگز چون آنجا نمود ندارم که دانسته شود کور شدهنمی کم بوده در آنجا هرگز معلوم

بینم این چشم اصال  در من نیست هر قدر در این عالم هستم آن می یعنی چه پس از اینکه به این عالم آمدم

ن عذاب است در آنجا کال بگویند مواظب باش از سلولهای مغزت ناقص نباشد اصال کال  کمبود برای م

سرم بدنم هیچ چیزم در آن عالم نباشد اصال  مفهوم ندارد چون که من آنجا نمود ندارم در آنجا فعال  من در 

ها آنجا ناقص بینم بلی یک ذره از سلولمی همانکه به این عالم آمدم. حال ساختار هستم هیچ چیز نیست

حرکت بی یک تکه گوشت. بینیم یک طرفم را فلج کردمی مانده و خالءاش هست و کم و زیاد شده حاال

آید اینجا اگر من به یک حرام مرتکب شدم اینجا نمود ندارد که چه شد هزار می نمودش اینجا بیرون. امشده

که اثرش مشخص شود یعنی چه اما این رابطه  تا حرام باشد هزار تا واجب ترک شود اینجا من که نمود ندارم

 1. وجودی و ساختاری دارد

ـهَ » خوب  وااللَّ ق  آنرا که خداوند تعالی به واجب امر کرده به آنها خیلی دقت داشته باشم ازآنها « َواتَّ

ر  » فرماید می شودمی مراقب باشم حواسم را به آنها جمع کنم خب چی َتنظ  است این مطلب آنقدر مهم « َول 

دوباره یکبار دیگر برگرد نظارت کن آن را که امروز عمل ، که صرف آنکه روز مراقبت کردی کافی نیست

 . کردی

                                                           

ُکلُّ َنْفس ِبما )از سوره مبارکه مدثر 38ظهور  حقیقت فعل انسان در قیامت در ایاتی در قران به صراحت آمده است: در ایه شریفه -1
 هر جانی در گرو دست آورد خویش است. (َکَسَبْت َرِهیَنة  

سوره مبارکه کهف و وضع الکتب فتری المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یویلتنا مال هذا الکتب ال یغادر  49همچنین در ایه شریفه 
 حداصغیرة و ال کبیرة اال احصئها و وجدوا ما عملوا حاضرا وال یظلم ربك ا

و نامه ها پیش آرند و گنهکاران را از مندرجات آن هراسان بینی و گویند: ای وای بر ما این نامه چیست که گناه کوچك و بزرگی نگذاشته 
 .مگر آن را به شمار آورده و هر چه کرده اند حاضر یابندکه پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند
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دوباره شروع کن به وارسی آن و یک نظارت و بررسی که این چیزی که امروز فرستادی رفت ببین آن در چه 

 : یدفرمامی وضعیتی بود و برای این عالمه رضوان الله علیه مثالی زده

شب که ، میفرماید انسان در طول روز وقتی با مراقبت چیزی را برای خودش ابزار کاری ساخت

اگر آنهایی که دید موفق شده است خوب و به موقع و برای . کندمی میخواهد بخوابد مجددا  این را وارسی

ه و استغفار ده به موقع توباین وظیفه بود شکر الهی را بکند که اینها را تو به من توفیق دادی اگر غفلتی ش

نده این را در آی، کند و اگر غفلت قابل جبران باشد فردا اول وقت جبران کند و با حساسیت بیشتر به این

می کند کیفیتش را باالمی مراقبه روزانه را تقویت، را رعایت کند که این محاسبه شبانهاش مراقبهتر قوی

کند به حرکت افتادن و رشد در می شروعاش انسان آن وجود باطنیبرد هر چه به مرور کیفیتش باال رفت 

 . شودمی انسان شروع

َمت  »  اَقدَّ َغٍد  مَّ  : فرمایدمی ل 

آقا صد سال . کنیم زمان خیلی طوالنی است نگاه از پایین اینطور هستمی ما وقتی از پایین نگاه

از قیامت ای ر همان لحظه جان دادن مرحلهنه خیر د؟ چه بشوندها آسمان؟ دیگه خورشید باید چه بشود

نکه یا یبرا؟ چرا قرآن غد فرموده قیامت نفرموده. برای انسان باز شد لغد بلکه حتی همان قیامت کبری

در عالم واقع ، ال میکنندینده دور خیدر آ، ن در ذهن خودشانیمؤمن یکه انسانها حت یامتیتوجه بدهد آن ق

 «امهیلقوم ایَ » امت یآورد نه به لفظ ق« َغد » نجا با لفظ یامت را ایق. فرداستك هست که انگار ینقدر نزدیا

وز چطوریکه فردا نزدیکترین ر، اگر فردا را یکی از نامهای قیامت عنوان کنیم بلحاظ شدت نزدیکی 

ه ما االن ک .برای قیامت قرآن کلمه غد را بکار برده برای اینستکه خیلی نزدیک است، است به امروز انسان

میلیاردها سال بعد اما آن لحظه . تمام شد؟ گذردمی از شروع خلقت آدم چند میلیارد سالایم اینجا نشسته

 . بینیم اصال خواب بود یک ساعتی یا نصف روزی بود قیامت کبری هم آمدمی که فرا میرسد
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 1. بر خالف تصور ما قیامت بسیار نزدیک است

 : فرمایدمی لذا قرآن

َغدٍ »   .تمام شد و رفت؟ اون لحظه که جان دادی میگویی کی اصال  اومدم این عالم. برای فردایتان«ل 

است ای اون لحظه را ببین آن لحظه یک لحظه« لغد» فرمایدمی و دید قرآنی نگاه کنیمبینی اما اگر با واقع

اه ن قدر زمان کوتیا، میکنین نگاه میاز باال  که به پائ. ن عمر تمام شدیاصال  ا ید که کیکه انسان خواهد د

 انسان وقتی از این طرف شیشه نگاه کند بیرون دیده؟ سال که چهها اردیلیمی؟ م که کیگوئیهست ما االن م

 .کند حرکت کبوتر و حتی بال مگس را هم میبیند شیشه همان شیشه استمی شود اما از آنطرف که نگاهنمی

شروع  امتیکه آستانه قای آن لحظه. اتفاق میافتد یلیمان خیزندگ اینکار در. مهم هست یلیجهت نگاه خ

جالب بزرگان حال جان دادن  یلیافتد و خمی امت صغرا در آنجا اتفاقیك نوع ق، یشود موقع جان دادنیم

ده یما که چک ین وجود و بدن فعلیدن ایاند که با از هم پاشق کردهیه و تطبیامت کبرا تشبین حاالت قیرا به ا

چه ، شودیکه جان از هر قسمت از بدن که جدا م یجالبهای قیچه تطب، ن عالم است به هم خواهد خوردیا

 ؟ کندیدا میانسان ظهور پ ینجا برایامت در ایت آن عالم و آن قیاز وضع یاحساس

گوید که به راستی ما کی تو می ایستدمی شود اون اول ابتدایی صفشمی وقتی کسی وارد دبستان

شود برسد توی اون صف وایستم این می من هم؟ پنجم ابتدایی خواهیم شد خیلی برایش دور است کیصف 

راهنمایی میگذرد میگوید کی من به این مدرسه میروم اما حاال که ی از جلوی مدرسه... برایش خیلی

یک پلک ببندم باز  ،بیند که این زمان این قدر هم دور نبودمی کندمی دانشگاه آمده االن برمی گردد نگاه

بکنم این خیلی فاصله دارد زمان دارد تا این که فکر کنم که از اون روز اول ابتدایی اومدم به این جا و این 

                                                           

ِریباً در در قران شریف درباب نزدیکی قیامت می فرماید: - 1
َ
اَعَة َتُکوُن ق دانی شاید قیامت چه می( »63)احزاب،  َو ما ُیْدِریَک َلَعلَّ السَّ

 .نزدیک باشد
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خواندم االن در این مقطع هستم و این زمان االن می زمان خیلی سریع تمام شد آیا این که من اول ابتدایی

ردیك دهم ثانین یهم، بندم باز کنمشد یا این که پلکم را بتر تمام شد و سریع آن آمد و  کهیدر حال، ه زمان ب 

 ؟ تمام شد یک، تمام شده. تمام شد و رفت اصال  آن زمانش صفر است

َغدٍ »    . ك هستینقدر نزدیا« ل 

ٌس »  َنف  ر  َتنظ  ٌس » ، گرفت یرا جد یدر اوامر اله یتقوا، حاال که مراقب خودش شد« َول  َنف  ر  َتنظ   نفس« َول 

َغدٍ » . د توجه کندیبا ل  َمت  اَقدَّ ند یکند تا ببی میبررس. ن همان محاسبه استیا؟ فردا چه فرستاده است یبرا« مَّ

خوب امروز از خودمان چه . میکنمی م درستیقت خودمان را هر روز داریحق، امروز ساختار وجودمان را

ر  » . بکند ین را بررسیاایم؟ ساخته َتنظ  ٌس »  ؟کند یبررس یک« َول  نقدر یا. تقابل دقت هس یلین باز خیا« َنف 

ی، فالن یگر آقایباشد که د یقو، توجهش در خودش، حضورش در خودش، خودش در خودش، انسان

قت نفس دارد ین حقیا، خودش که در خودش فرو رفت. کندمی او محاسبه خودش، ست کهین یخانم فالن

مراقبه و  یبه مرور انسان وقت. کندی میآنها را بررس، آنچه از او صادر شده، در حضور خودش به خودش

 یدك همچون رشیه به ین آیشود انسان به برکت مراقبه و محاسبه براساس ایمعلوم م، شد یقواش محاسبه

و الفاظ و  یو تئور یصرف نظرهای نه از راه، ن جاستیتنها راهش از هم، معرفت نفس. دیخواهد رس

جاد یش این رشد را برایاای ین بررسیهمراه با چن، در توجه خود به خودشحرکت خود انسان . اصطالحات

 خواهد کرد

ـَه َخب  »  نَّ اللَّ وَن یإ  َمل  َماَتع  ؟ گذارد در انسانیم ینجاست مراقبه و محاسبه چه اثریاش امژده !!به به« ٌرب 

تش یخاص؟ ستیاش چزهیجا، ن ساختارهایدر انسان ا؟ رسدمی رشدش به کجا؟ رساندمی انسان را به کجا

 . ستین یزین کم چیای؟ کنمی ر هست به آنچه عملیکه او خب. ش کشف خواهد شدیبرا؟ ستیچ

. د فالن نباشدینجا مواظب باشید آقا ایگومی اندگذاشته ین مخفیك دوربیم یرومی حاال امروز هرجا
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ن یشناسد دوربی میکیاما . بسا لج بکندای ؟ به من چه، گریاند دد گذاشتهیگومی ابان آمدهیکه از ب یك کسی

که  یکس؟ چه یعنیباور دارد . کندمی خوب او فورا  آنجا ) خودش را ( جمع و جور؟ چه یعنیرا که اصال  

نَّ » خوب « ر بما تعملون یان الله خب» . ستیاهل مراقبه و محاسبه ن ـَه » از نواسخ « إ  اسمش و فالن « اللَّ

 . ر تمام شدیلغت و معنا و تفس ب ویه و ترکیتجز، و فالن

ـهَ » خوب   اللَّ نَّ خوب شما ، افتدمی به حرکت، هی که مرتب نفس دارد یااما مراقبه و محاسبه« ٌر یَخب   إ 

ض و یف  و مریکه ضعای ك عضلهمان، ییساده جسمهای ك وقت در همان ورزش، یدیفرمائمی مالحظه

ل خاص فن و اصو، ه مناسبیتغذ. افتدین منظم به ورزش میقوانك ید تحت یآیحاال م. ن وریف  افتاده اینح

ن حرکت منظم و حساب شده بمرور در یهم، شودینها جمع میتمام ا، ن و تکرار مستمریخودش و تمر

آن  .کندیب میب و غریعج یك وقت کارها، یرودیك وقت پشت کوه م، یف و افتادهیاستمرار عضله ضع

ا بخواهد ن نفس ریانسان ا. دارد یتیك همچون خاصی یعضله ساده وقتك ی. رسدیت میبه فعل یباطن یقوا

خص ش مشیخالق انسان برای، نشیك مرکز مطمئن آفریکه از طرف ای ن منظم و حساب شدهیك قوانیتحت 

با  مستمرا  مرت. کندیآن حرکت م یکند و رویآن برقرار م یمرتب رو، کندیم میمرتب نفس را در آن تنظ، شده

ن رشد برکاتش یهم؟ شودیاز او ظاهر م یچه آثار؟ کندین نفس کجا رشد میآقا ا ، 1ردیگیه میتغذاز آن هم 

وَن یَخب  » که او ؟ ندیبمی چه را، ندیبمی این شخص. ن استیا َمل  َماَتع   دایت پیآنگاه هست که انسان قابل« ٌرب 

د یواش توحیواش ی. شودیمراحل باال در انسان باز م  یهامراقبه، واش عالئم بلوغ و رشدیواش ی. کندمی

رشد دارد ، را که تا حاال کودك بوده ین روح کودکیکند ایآرام آرام انسان احساس م. خواهد باز بشودیم

                                                           

ْعماِل ِإَلی الّله ِ َعزَّ َوَجلَّ مَـا َداَوَم َعَلْیِه اْلعَ  :َعْن َابی َجعفر علیه السالم- 1
َ
َحبُّ اْْل

َ
ـلَّ أ

َ
محبوب  :امام باقر علیه السالم فرمود .ـْبُد َو ِإْن ق

 ترین کارها نزد خدای متعال، عملی است که بنده بر آن مداومت و استمرار داشته باشد، هرچند اندك باشد. 
 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7938/%D9%BE%D8%B4%D9%80%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%80%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7938/%D9%BE%D8%B4%D9%80%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%80%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
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 . یخواهد بفهمد در نظام هستیم ییزهایکند و چیم

ـهَ » : میفرماید اللَّ نَّ وَن یَخب   إ  َمل  َماَتع  بینش باز شد خود این مراقبه و محاسبه یکی از اگر این : اوال  « ٌرب 

آثار زیبا و شیرین و جالب و مهم زندگی سازش همین خواهد شد که انسان یواش یواش مشاهده خواهد 

کاش به همان ای ؟ ، کند خبیر است اصال یعنی چهمی کرد و محسوس خواهد شد که خداوند به هر چه

همین مقدار که توانایی عالم ، ند مجهز به دوربین مخفی استگویمی اندازه که در یک محلی وارد شدیم

 ؟باطنی شکوفا بشود و انسان ببیند خدا خبیر است یعنی چههای ماده را قبول داریم همین اندازه استعداد

اگر بگویند آقای فالن صنعتگر همه دنیا االن . به اندازه همین فیلم دوربین مخفی برای ما محسوس باشد

بینند اصال باورش نیست میگوید بابا چهار دیواری سقفش این جوری حتی یک ترک هم بر می دارند تو را

نداشته چه جور من را میتوانند ببینند چون مبنا برایش حل نشده تا مبنا برای انسان حل نشود مسائل اون 

وم برایش معلوم اول قواعد آن علوم باید برایش حل بشود تا مسائل آن عل، شودنمی علوم هرگز برایش حل

اصال چیزی به نام خاصیت نور برایش معنی ندارد و این مسائل ، برای این اصال مفهوم ندارد که. باشد

پرد و چه اشتباهی اون جا کرد همه عالم می فهمد رنگشمی برایش تحمیلی است اما برای کسی که این را

غرض از این ، مسئله حسی بودن، هدید چون قواعد آن علوم برایش حل شده و لذا محسوسش شده مسئل

حتی در محفظه عقلمان با چه راه کارهایی اینها به تدریج ، جلسات اینستکه ما آن معارفی که ذهنی است

بیند فورا توی ذهن یک قدرتی در یک می بگوییم خدا میداند و خدااش محسوس ما بشود و اینکه همه

رود کنار محسوس بشود برای من که خدا خبیر است اصال یواش یواش بها این، او و من، از عالمای نکته

فرمایید می اینها از درون وجود من از مراقبه و محاسبه بیرون خواهد آمد لذا این آیه را که مالحظه؟ یعنی چه

سان اما کل زندگی ان، از دو سطر هم کمتره و اگر با خط کوچک بنویسیم یک سطر، دو سطر نیستاش همه

انتهایش و هدف زندگی همه را تویش جمع کرده مراقبه و محاسبه شبانه اون هم در ارتباط و  را از ابتدا تا
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 . خطاب به خود نفس

نَّ » کشف بشود در وجود انسان  در مرحله محاسبه و مراقبه چه باید ـهَ ا إ  وَن یَخب   للَّ َمل  َماَتع  ن ای« ٌرب 

یک عده . 1محسوس انسان بشود آنگاه که محسوس انسان شد کیفیت مراقبه یک چیز دیگری خواهد شد 

کند می کند لج همنمی قبول که، برایشان حل نشدهاش انسانها هستند که این دوربین مخفی را چون قاعده

قبول کرده و به اش ذهنیی د دارد روی مرحلهیک عده انسانها هستند که به حرف مدیر اون اتاق اعتما

صرفا به اعتماد اون اما این دفعه قواعد ؟ خودش فشار آورده با اینکه برایش حل نشده که دوزخ یعنی چه

اون علم را برایش حل شده و محسوسش شده این دفعه یه جور دیگه مراقب خود در این اتاق هست پس 

  :دی است بسیار بزرگ برای آنها که اهل مراقبه نیستند بطور کلیمرحله  مراقبه ایست که تهدیها این

ذ  » 
واَکالَّ ون  وا َن یَواَلَتک  ـهَ  َنس  م   اللَّ نَساه 

َ
م   َفأ َسه  نف 

َ
َك  أ وَلـئ 

 
م   أ وَن  ه  ق  َفاس  می اگر از اهل مراقبه نشد چه 2«ال 

 و خودش را از خودش فراموششکند و بدترین مجازات اون هم این که خدا او را می خدا را فراموش؟ شود

کند اینها همان فاسقان هستند که در معنای فسق و نسیان و این تهدید بزرگ و مجازات بزرگ بحث می

 . بعدهای مستقلی است که به خاطر اتمام وقت باشد انشاء الله برای فرصت

 عجب خسران عظیم 

 : فرمایندمی پیامبر اکرم صلوات الله و سالمه علیه

م لَ »  ه  نَّ ی َفإ  َثواب  وَنَها ل  ی َیعَمل  ت 
م  الَّ ه  وَن َعَلی أعَمال  ل  ل  الَعام  ک  ه  َتَباَرَک َو َتَعاَلی اَل َیتَّ وا َو َقاَل اللَّ اجَتَهد  وا و   أتَعب 

َبادَ  نَه ع  م ک  َباَدت ه  ی ع  یَن ف  غ  یَن َغیَر َبال  ر 
َقصِّ وا م  َباَدت ی َکان  ی ع  م ف 

م أعَماَره  َسه  نأنف  بوَن ع  یَما َیطل  ن تی  ف  ی م  د 

                                                           

یعلم بان الله یری; آیا سوره علق می خوانیم: "الم  14در آیه تحت نظارت بودن انسان در ایاتی دیگری از قران تصریح شده است:  -1
سوره سبا آمده است: "و ربک علی کل شی ء حفیظ; پروردگار تو  21انسان نمی داند که خداوند )همه اعمالش را( می بیند؟" و در آیه 

 ".نگهبان و مراقب هر چیز است
 19سوره حشر آیه -2
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ی وا َو َفضل  ق  ی َفلَیث  َرحَمت  ن ب  ی َو َلک  َوار  ی ج  َلی ف  َرَجات  الع  یع  الدَّ ات ی َو َرف 
نَّ ی ج  یم  ف  ع 

ی َو النَّ َلی فَ  َکَراَمت  وا َو إ  لَیرج 

م َو  ه  در ک  َک ت  نَد َذل  ی ع  نَّ َرحَمت  وا َفإ 
نُّ ی َفلَیطَمئ  ن  ب 

سن  الظَّ ی  ح  م َعفو  ه  س  لب 
َرت ی ت  ی َو َمغف  ضَوان  م ر  ه  غ  َبلِّ ی ی  َمنِّ

َک تَ  َذل  یم  َو ب  ح  حَمن  الرَّ ی أَنا الله الرَّ نِّ یت  َفإ   1«: َسمَّ

 : ترجمه

یم که برای ثواب من عملیها آن: خدای تبارک و تعالی فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود»

زیرا ایشان در تمام عمر خویش کوشش کنند و در راه ، دهند تکیه کنندمی ه انجامنباید به اعمالی ک، کنند

نه بندگیم نرسند نسبت به آن چه از ، عبادتم خود را به زحمت اندازند باز مقصر باشند و در عبادت خود به ک 

ا به ولی تنه، که کرامت و نعمت در بهشت و رفعت به درجات عالی در جوارم باشد، کنندمی من طلب

ه آن گاه است ک. رحمتم باید اعتماد کنند و به فضلم امیدوار باشند و به حسن ظن به من اطمینان کنند

زیرا من خدای ، لباس گذشت پوشاندها و آمرزشم بر آن، برسدها رحمتم ایشان را در یابد و رضوانم به آن

 «ام رحمان و رحیمم و بدین نامیده شده

فرماید ( می را خداها کنند )اینمی که اوامر مرا اطاعتهایی مواظب باشند آناین یک قسمت روایت که 

 کنند که من بهشت و جهنممی گاهی هم ادعا. آنهائیکه چنین و چنان به دنبال ثواب و در جات باال هستند

می همواظب باشند به آن عملی کها همه این، خواهم و رضوان خدا رامی جوار خدا را؟ خواهم چکارمی

ی این "جهد" یعن. بهش اعتماد نکنند مواظب باشند حتی اگر اینقدر اجتهاد و جهاد و کوشش بکنند، کنند

 . که آخرین توان را به کار بیاندازند

م» َسه  وا أنف  بیاندازند آن ا هاصال   دیگر جان خودشان را به عذاب بیاندازند به فشار بیاندازند به سختی« وأتَعب 

م»هم در طول عمر نمی به عملشان اعتماد کردند به جاییچون . مقصرندها این. تا آخر عمرشان« أعماَره 

                                                           

 71ص -2ج  -انتشارات اسالمی–اصول کافی - 1
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وا» . نیستها هیچ خبری از این. رسند ی َفلَیرج  وا َو َفضل  ق  ی َفلَیث  َرحَمت  ن ب  عمل ها این بر این مبنا باید« َو َلک 

این اب در درجه صفر است ، مانده باشداین یخ هرچه که حرارت ببیند اما یک ملکول هم از یخ اگر . کنند

این اعتماد به خود . باالخره این درجه صفر است، خوردمی عله گاز باز به آن آتشولو چهار ساعت روی ش

ااین که این راه باز ت، فضل او، حسن ظن به او، به رحمت خدا، ید توجه بکندبا. صفر است، هم که شد

تا این . این من باید بشکند. خواهد این را بفرمایداش میخالصه. تا قابلیت پیدا کند این من بشکند. شود

شیطان است دیگر هیچ عبادتی ها همین عبادت. این عبادتها این من را کلفت خواهد کرد، من نشکسته

جهتش به سوی از ها در عالم ملکوت با آن شرایط چون تمام آنها آن. تواند باشدنمی مثل عبادت شیطان

این باید طوری . کندمی این من را تقویت، اعتماد به این عمل. آخر به این روزگار افتاد. ، ن نبودبین بردن  م

می رحمت من اوررا، عفو من، مغفرت من، رضوان من، آنگاه دیگر. بشود که توجه به رحمت او باشد

 )اصول کافی کتاب ایمان و کفر (. پوشاند

یَطان  َیا » : فرمایدمی خداوند در سوره نور َوات  الشَّ ط  ع خ  ب 
یَطان  َو َمن َیتَّ َوات  الشَّ ط  وا خ  ع  ب 

وا اَل َتتَّ یَن آَمن  ذ 
َها الَّ أیُّ

ن أَحٍد أَبدا  َو  م م ّ نک  ه  َما َزَکی م  م َو َرحَمت  َو َلو اَل َفضل  الله  َعَلیک  نَکر  الَفحَشاء  َو الم  ر  ب  ه  َیام  نَّ نَّ اللَه ی   َفإ  ی َلک  ّ
َزک 

یٌم َمن یَ  یٌع َعل   (21)سوره نور آیه « َشاء  َو اللَه َسم 

شود [زیرا می شیطان پیروی کند ]هالکهای و هرکه از گام؛ شیطان پیروی نکنیدهای از گام! مؤمنانای «

هرگز احدی ، دهد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبودمی شیطان به کار بسیار زشت و عمل ناپسند فرمان

و خدا شنوا ؛ کندمی ولی خدا هرکه را بخواهد پاک، شدنمی باطل و اخالق ناپسند[ پاک از شما ]از عقاید

 «. و داناست
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م »  نک  ه  َما َزَکی م  م َو َرحَمت  ن أَحٍد «: فرمایدمی «َو َلو اَل َفضل  الله  َعَلیک  . عزیزان مستحضر هستند دیگر« م 

عظمت معصومین علیهم السالم همین جاست . دشومی شامل همه افراد حتی معصومین علیهم السالم هم

 . دانند با همه عصمتی که دارندمی خودشان را گنهکار. که چون توجه به خود ندارند

 : فرمایدمی  32در سوره النجم آیه 

َره  » َک َواسع  الَمغف  نَّ َربَّ َمَم إ  الَّ اللَّ ش  إ  ثم  َو الَفَواح  َر اإل  وَن َکَبائ  ب  یَن َیجَتن  َن ا ألرض   َاّلذ  م م ّ ذ أنَشأک  م إ 
ک   ب 

َو أعَلم   ه 

َقی  َمن  اتَّ  ب 
َو اعَلم  م ه  َسک  وا أنف  َزکُّ م َفاَل ت  هات ک  مَّ طون  ا  ی ب  ٌه ف 

نَّ م أج   «َو اذ أنت 

وا» َزکُّ داند که چه می خدا، موفق ندانید، خودتان را پاک ندانید. این دیگر خطاب خود قرآن است« َفاَل ت 

. شویممی است آن لحظه آخر معلوم خواهد شد که باالخره ما با چه حالی منتقل به عالم دیگرکسی اهل تقو

به خاطر اتمام وقت تبرکا   خواستیم از محضر آیات و روایات بیشتر . و در اینجا آیات و ادعیه فراوان هست

ه و توجه به این دارد  برای تنبتر انشاء الله خود حقیر گنهکار که نیاز شدید. استفاده کنیم که نورانیتی باشد

 . و حقایقها واقعیت

خدا عنایت کند و به برکت قرآن و عترت همه ما بتوانیم از خطر هالکت بار  این اعتماد به خود  شاءاللهان

 . به جای اعتماد به خدا نجات پیدا کنیم

 عجب در محاسبه و نقش شیطان در از بین بردن حسنات 

ها، شود و از جمله آنمی کیفیت مراقبه روزانه و رشد، نکات موجب تقویت عرض شد که توجه به بعضی

 محاسبه روزانه این است که شب که. یکی هم که امروز خدا توفیق بدهد  بحث کنیم محاسبه روزانه است

از ، خواهیم بخوابیم ده دقیقه قبل از خواب خلوت کنیم و تمام جریانات و حوادث روز را از اولمی

خدا بدانیم  را ازها اینای، عمل به وظیفهای، ترک رذیله، خاطربگذرانیم واگر توفیق پیدا کردیم ترک گناهی

ا استغفار رها این، در این بررسی امور امروز، اگر غفلتی شده. و شکر کنیم تا خدا این توفیق را زیادتر کند



 142 |    

 

 ورود به آستان بندگی

رذیله حساس خواهم بود و به تدریج این  الله از فردا به اینء شا بکنیم و تصمیم جدی بگیریم که ان

 . حساسیت به لطف خدا کمک خواهد کرد که تا ریشه کن بشود

امر محاسبه روزانه اینقدر مهم هست که در روایات و آیات به آن تاکید جدی شده که بنده فقط به یک نمونه 

 . کنممی اشارهها از آن

 : فرمایدمی ( 453ص   2جلد ، در )کتاب شریف اصول کافی علیه السالمامام کاظم 

ن عَ »  َداللَه َعَلیه  َو ا  نه  َو َحم  َل َخیرا   اسَتزاَد اللَه م  ن َعم  لَّ َیوٍم َفا  ب َنفَسه  فی ک  حاس  ّنا َمن َلم ی  َل َش َلیَس م  َرا  م 

نه  َو تاَب  اَلیه   سَتغَفراللَه م   «ا 

گر کار خوبی انجام داده بود خدا را شکر کند از مانیست کسی که هرروز به حساب نفس خود نرسد پس ا«

و از خدا بخواهد که آن کار را بیشتر و بهتر بتواند انجام دهد و اگر کار بدی انجام داده بود استغفار 

 ". و توبه نماید

خیلی جالبی است در روایات قابل های از ما نیست کسی که هرروز از خودش حساب نکشد و عبارت

برای اهمیت محاسبه روزانه و از نظر عملی هم اگر شخص در این مسیر قرار بگیرد به  ،توجه و تکان دهنده

به مرور ، در جدی بودن مراقبه او، تدریج اهمیت فوق العاده آن را حس خواهد کرد که چقدر در تمرکز او

 . تاثیر جالبی دارد

 نامرئی بودن عجب   

برد و اثرش در می است و کیفیت محاسبه را به مرور باالاما آنچه در این مراقبه و محاسبه بسیار قابل دقت 

رسیم که می شود عبارت از این نکته است که ما هر چه در محاسبه به اعمال خوبتر میمراقبه هم قوی

کند می احساس، آیدمی مطابق امر خدا و عمل به وظیفه و ترک رذایل است اوایل برای انسان یک عجبی
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داده و گاهی این عجب اینقدر نامرئی است که انسان توجه ندارد برایش عجب آمده را خودش انجام ها این

 . است

سوخت و ها تمام آن، کند امروز در اعمالم چه خبر بودهمی توجه، آیدمی همان لحظه که در محاسبه عجب

ی کسی یعن. کنارهمه سوخت انداخت ، همین محاسبه که قرار بود اورا تقویت کند برای مراقبه، از بین رفت

کند از یک می اما کسی که محاسبه، کند بدون محاسبهمی خوابد آن یک جور حیفمی گیردمی که شب

به طور مثال  امتیاز لوله کشی گاز رو گرفته  وکارهای  ، آن هم  اینجور زحمت کشیده، بهره ببرد، حد باالیی

و خوشحال هم هست که امروز دیگر از گاز  مهندسی و لوله کشی را انجام داده لوله رسیده داخل خانه 

منفجر بشود و همه تشکیالت ، گاز نشت کرده و با یک جرقه کوچک، احتیاطیبی کنیم با یکمی استفاده

 . این شداحتیاطی بی نتیجه، خاکستر کند را

به اقگوید بنا بود کسی که خودسازی بکند و در مرمی این عجب یک چیز عجیبی است که در محاسبه مرتب

گیرم پس نمی دهم خیلی هم جدی و سخت اما هیچ نتیجهمی و محاسبه قرار بگیرد من همه کار را انجام

شب در محاسبه ها، این همه زحمت؟ رود متوجه نیست که ریشه مشکل کجاستمی کجاها خوب این؟ کو

 . بیند هیچ خبری نیستمی زند و مرتب هممی همه را داغون کرده کنار

یم چهل روز دیگر؟ اگر در این مسیر قرار بگیرید یک چیزهایی بفهمید، بود شما همان  هفته اولآخر قرار 

ها؟ پنج سال شد پس چه خبر از این حرف، دو سال، چله خودش یک خاصیتی دارد بابا یک سال؟ فهمید

ه این تبا  ببه لطف خدا مر، این نکته ظریف را این شخص توجه ندارد این توجه به محاسبه در این قسمت

دقیق و اینجوری های عنایت و لطف خداست من کجا و این مراقبه، حقیقت خواهیم رسید که هرچه هست

 ؟ گناه و نفس کجاهای کجا و این کنترل
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  علیه السالمآفت عجب از دیدگاه امیر المؤمنین علی 

 : فرماید کهمی نهج البالغه 53در نامه  علیه السالمموال علی 

اَک »  یَّ یَط  إ  َرص  َالشَّ ن أوَثق  ف  َک م  نَّ َذل  طَراء  َفإ  بَّ َاإل  نَها َو ح  َک م  ب  عج  َما ی  َقَه ب  ّ
َک َو َالث  َنفس  عَجاَب ب  ی اَو َاإل  ن  ف 

َن  ی  ن  حس  حَسان  َالم  ن إ  ون  م  َیمَحَق َما َیک  ه  ل   «َنفس 

هیز از این که دوست داشته باشی خود اطمینان کنی و بپر های مبادا هر گز دچار عجب شوی و به خوبی»

ردار فرصت برای شیطان است تا کترین زیرا حالت غرور و خودپسندی مناسب، دیگران تو را ستایش کنند

 « . نیک نیکوکاران را نابود کند

حواست را جمع ، خیلی مواظب باش: فرماید، میاین روایت دیگر صریح همه را در این قسمت جمع کرد

ز یک خطر بزرگی که در روایت دیگر هست که موجب هالکت است و این که خودت بر حذر باش ا، کن

 .دیگران اصال حال و حوصله این کار را نداشتند، از خودت خوشت بیاید که َعجب من این کار را کردم

چه ، چه کنترل نفسی، چه قدرتی، من چه ابتکاری به خرج دادم. کردندمی دیگران تازه داشتند خرابش هم

 . ولو به زبان هم نیاوریم؟ فالنی

جبتمی همانکه از دلمان شود به آن اعتماد بکنید این می گذرد مواظب باشید از اینکه آنچه که موجب ع 

ن پنهان بود که در بی، یک مریضی دیگری در درون. ریشه از خود پسندی دارد، ریشه از شهرت نمایی دارد

کنم مثل این که با این کار به اون می و چنین و چنانی احساسمردم احترام داشته باشم و نام و نشانی 

 . به هم ربط دارندها خواهم رسید این مریضیام خواسته

َن  ....  » ی  ن  حس  حَسان  َالم  ن إ  ون  م  َیمَحَق َما َیک  ه  ل  ی َنفس  یَطان  ف  َرص  َالشَّ ن أوَثق  ف  َک م  نَّ َذل   53از نامه «)َفإ 

 نهج البالغه (
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خره دارد که باالهایی هشدارش اینجاست شیطان خیلی فرصت.. خیلی قابل توجهش همین جاست نکته

َرص   »به ما ضربه بزند اما  بدون این که خطا برود و هم مطمئن بتواند ، آن که شیطان برایش کاری«أوَثق  ف 

یَطان   »همینجاست ، ضربه خودش را به ما بزند َرص  َالشَّ  ؟ کندمی چکار« أوَثق  ف 

َن  » ی  ن  حس  حَسان  َالم  ن إ  ون  م  َیمَحَق َما َیک  آن هم محسن که دیگر کارش این کار هاست کارهای خوب « ل 

 . برایش ملکه شده است

بین اخالق خشک نظری با اخالق بر اساس فطرت هم اینجاست اینقدر این کارهای های یکی از فرق

یم دیگر خود به خود این زیبائیها از او دارد صادر. اصال برایش ملکه شده است، خوب را انجام داده است

را برای ها این؟ اما چه فایده. کندمی خواهد بیاید از آن فرارمی به طور خودکار اصال دیگر تا حرام، شود

امان از آن خطر که دیگران هم این نمره را به او . دهدمی خودش به خودش نمره. داندمی خودش امتیاز

 شود می باورش بدهند و انسان

یَطان    َرص  َالشَّ او همه را نابود کرد لذا در ، هر انسانی از این محسنین، محسنین. همینجایش است أوَثق  ف 

فرمایند ما شاید در اوایل یک لذتی هم از آن ببریم اما این لذت به مرور باید از بین برود شاید می محاسبه

ید خوب آقا دیگر من نمیتوانم خودم را گول بزنم پیداست بکند بگواش یک کسی را شیطان بیاید وسوسه

، ستحالم چنین ه، پیداست دیگر فالنی به نماز بد و بیراه میگوید نماز شبمام که من کار خوب انجام داده

یم من که نمیتوانم خودم را فریب بدهم اینها واقعیت است دیگر مشخص است فالنی خیانت به بیت المال

 . و الی آخر..... کنم که حق یک خودکارمی کند من قناعت

ای، این مثال را هم عرض بکنم مالحظه فرمودید که مثال یک کسی در یک حادثه. این شیطان است !هان 

شود این آقا می یک بزرگواری پیدا، در سرما مانده، بدنش خونی و گل آلود شده، پاره پاره شدههایش لباس

دهد بپوشد می خیلی فاخر و قیمتیهای ید برو حمام تا تمیز بشوی بعد لباسگواش، میبرد به خانهمی را
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ین آقا با ااند باهم نشسته، آمداش خوب االن صاحبخانه. سفره باز و نعمت فراوان، بعد بفرما اتاق فالن

های رسد که من به این آقا پز بدهم که من چه لباسنمی حتی به ذهنش هم، بدن معطر، فاخرهای لباس

 !گران قیمت و فاخر ام؟ جالبی پوشیده

کشد آنجا مخصوصا  که متوجه باشد که این همان آقاست می آید بلکه خجالت همنمی اصال  به ذهنش هم

آیا از این . کشدمی احترامی هم کرده بودم اینجا چقدر خجالتبی که توی کوچه هم یک وقت به اون یک

پشمین نپوشیده که ، برد باالخره لباس خشنمی چرا لذت هم؟ بردنمی لباس فاخر که پوشیده است لذت

برد اما هیچ احساسی که پز بدهد می لذت، با بدن تمیز، تمیز، لباس نرم، بدنش را خراش بدهد درد بکشد

آنجا نمی به ذهنش هم، برای این آقای صاحب لباس که این آقا  را از کجا به کجا آورده آید که هیچ حقیقتا 

 . هم هست شرمنده

اگر قضیه این آقا این طور نبود و خودش رفته  از بازار یک همچون لباسی خریده و حاال در مهمانی شرکت 

گوید آقا با پول خودم خریدم با دسترنج خودم خریدم ؟ میکرده و این لباس را هم پوشیده بود بله اینجا چه

مد و رنگ ، کنندمی ن چطور لباسش را نگاهفکر اینست که آقایااش همه؟ و ببینید من چه شخصیتی هستم

فوق العاده . هم شده یک حال پز دادن به آن صاحبخانه و اطرافیان داردای لباسش باالخره از درون ولو ذره

ندارد  آن را، آن صاحبخانه داردان شرمندگی را که پیش ، آدم بزرگواری هم باشد حداقل پز راهم نداشته باشد

 . میبرد عالوه براینکه لذت هم

 : پس اینها دوتا مقوله هستند

آنجا ، مهست یتیك همچون شخصیم که من یدهیش پز میك وقت برا، یمیبرین لباس لذت میك وقت ما از ای

رد و لذا از پز هم خبر یالیت خیشخص ست چون ه یالیت خینجا آن شخصیا. بردیاما لذت هم م. ستین یم 

ز هم  پشت سرش میا  . ادیچه ز، چه کم، چه نخواهد، چه بخواهد، دیآین پ 
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ك یا ید برق بخورد ین کلیاز ا یاك جرقهیکند که یفرق نم، گاز نشت کرد، ن اتاقیدر ا یگر وقتید

نکه یك وقت ای. شد که منفجر خواهد شد ینجا طوریت ایوضع، گریندارد د یچ فرقیه، باشد یآتش بزرگ

 ... چ ویانسان متوجه باشد که آخر من ه

زمان هست که مشغول  یلیالبته خ: گفت کهیبود م ف آوردهیش تشریسه روز پ، دو زانیاز عز یکی

ر شده ا یسه سال مشغول هست همه جا، دو، هستند اش همه، اندوند خوردهینها به هم پیمن از سلول پ 

 ؟ ماند یمن باق یگر برایز دینهاست چه چیا

 سر درشان یکیتوانم از ینها را که من نمیا یك نظم جالبیدستم همه سلولها باهم جمع شده آنهم با 

 .او را برداشته بود یبیك حال وحشت عج، ینم پر شدهیبمی همه، کجوریسرم ، کجوریچشمم آنجا . اورمیب

د کنیدا میتوجه پ؟ من چه شده؟ نهاست پس من کجاست پس من چه هستمینم همه ایبیگفت که آخر میم

 ؟ گفت آقا من کویم

ه د بیایدرست کرده حاال خادم آن کارخانه ب یهائ یم کشیك سیماهر آمده  یلیخ یم کشیس یك آقای

ز م ینجا خبریچ از ایقوم و خویشش و مهمانش آنجا که ه  ین من دارم چه جوریدهد ببینداشت مثال  پ 

کشد یمتوجه باشد خجالت م؟ کنمیروشن م؟ کنمیك دگمه چکار میبا ؟ کنمینجا را مثل روز روشن میا

 مکش هستیس ین هنر آقایرد ایگیمش اتصال کند همه جا آتش میك س، یستیار من که ند آخر کیگویم

 . مهندس هست ین آقایهنر ا

ز م، نمیبمی ك مورچه رای یصد مترید آقا من سیگویدارد م یزیچشم ت یك کسیخوب  . دهدیبه همه پ 

. کشدید خجالت میایبچگانه دربنحال یکخورده از ای. خواهم بدهمیایید مسابقه مید میگوید بیآیهرکجا م

 ینجوریآن که ساخته ا، هست ینجوریقدرتش ا ینجورین چشم که دارد اینم ایبمی د بابا من کهیگویم

نم جل الخالق که یبمی م منیگویمانم حاال ممی چشمم یك پلك برود تویند یبمی ساخته است و آن دارد
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 !است  یبیز عجیچه چ

از  یکیآقا . فالن را ببیند بگوید من فالن کار را کردم یصد متریاز ستواند یك مشت چربی که میاز 

؟ خواهد که مرا نگه دارد من چه دارمیك نفر هم م، یسر وکله خودم یزنم تومی چاقو، ن سلولها بهم بخوردیا

اس احسن یل اگر ایاوا. کندیقت را در انسان باز مین حقین مراقبه و محاسبه بمرور ایا؟ ن وچنان  کردمیچن

. شدکیکند خجالت میتش میرا تقو یپشت سرش هم آن شهرت نمائ، کنمین کار را میرا داشتم که من دارم ا

را ول  هنوز خدا منی، نهمه پستیبا ا، نهمه گناهین با ایکشم که ببیبرم اما خجالت میبله از نماز شب لذت م

فالن ابتکار را ، کشد فالن جایجالت من کار فاخر خیکند از ایتش را شامل حالم میکند خدا هنوز عناینم

زد و از آن محل یم را بریب مرا فاش کند که اصال  آبروین بود که خدا فالن عیش ایجا یبه خرج دادم راست

به من الهام کرد  ینجورین ابتکار عمل را هم ایش هم ایجا، پوشاند، ن را اظهار نکردیفرار کنم خدا نه تنها ا

 . استن نکته یت دارد توجه به ایکه در محاسبه اهم یاز نکات مهم یکیکشد پس یخجالت م

 گناهان یا آمتحان الهی، منشاء بال

 ؟ برای ما رخ میدهد از کجا تشخیص بدهیم که برمیگرده به عمل ما یا از جانب خداستای یک حادثه

ه گناه مشخصی ک حاال تا اسم گناه میاد ما همون چند تا، استای بحث گناه یه بحث خیلی گسترده

اما گناه خیلی بحث وسیعی است در ارتباط عبودیت حتی به ، هست به ذهنمون تبادر میکنه اونها میاد

 ، مراحل خیلی لطیفش هم که ما برسیم به نوعی در گناه گرفتار هستیم

ز دریا ااین قطره آب تا توی دریاست یک مفهومی ازش داریم تا ، مثال شما یه قطره آبی رو در نظر بگیرین

تا از دریا اومد بیرون دیگر برای خودش یک شخصیت مستقلی بروز میدهد ، اومد بیرون یه مفهوم دیگری

ی؟ تا در دریاست اون شخصیت مستقل دیگر در کنارشه اما خود آب که کنار نرفته ا این قطره آب که در در
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 منتها مفهومی که ازش، همونه ؟عدم نشد که؟ تبدیل به گازها و عناصر دیگر نشد؟ افتاد که تجزیه نشد

چه  ،اون از بین رفت یعنی مفهوم استقاللی چه بخواهد و چه نخواهد، گرفته میشد اون یه چیز دیگه است

 . بوجود آمد، در برابر دریا پیدا شد، بداند و چه نداند

حاال انسان که در محضر حضرت احدیت به مشیت حضرت احدیت صادر شد همونکه صادر شد یک 

ن رو مصیبت شروع میشه که ای، از اینجا کار شروع میشه، ت و مفهوم مستقلی پیدا کرد که خدا و منوضعی

شش ، حتما به سی دی مربوطه مراجعه میشه شاءاللهاندر حدیث عقل و جهل مفصال عرض کردیم که 

 1. هفت ساعت بحثه که خیلی باز بشه این مطلب

از اون مرتبه و درجه و تر هر چه انسان موجود میاد پایین، گناهمفهوم ، شروع شدها حاال از اینجا مصیبت

بنابراین کسی که همین گناههای اعضا و جوارح رو ، از مرکز هستی فاصله پیدا میکند این گناه غلیظ تره

 . از اونتر از اون دورتر از اون و سختتر انجام میده این ادامه همون گناهه منتهی غلیظ

حاال عایق یه نایلون نازک پالستیکی یا هرچی بروی سیم برق ، نظر بگیرید شما یه عایقی رو در

ره فرق نمیکند صد متر هم باشه عایقه باالخ، یه تخته به قطر ده متری هم باشه عایقه، میچسبه عایقه دیگه

شمش کسی که مثال با این چ، عایق شد منتهی لطافت و غلظتش فرق میکند تفاوتش در این قسمتهاست

لی عایق و دیگه خی، ن دستش با این زبونش گناه بزرگی انجام میده که خدا اون را گناه کبیره گذاشتهبا ای

فاصله و استقالل احساسی و استقالل وجودی رو در خودش قویتر کرده اینجا شدیدتره اثر اون داره اینجا 

هنی براش حل میشه که نه یه احساس یه خورده از نظر ذ، میکنهتر ظهور پیدا میکنه هر چه میاد اونو لطیف

 ام؟ قدرتی هست یه حکومتی هست تو این عالم من چه کاره

میشن اما باالخره وضعیتش بین یک موجود مستقل وجودی در برابر مرکز هستی تر اینا هی رقیق

                                                           

 .موجود است nedayepakefetrat.irندای پاک فطرت به آدرس  سایتمجموعه سخنرانیها در -1
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 . حضرت احدیت هست

از اون غلظت گناه نوعش تفاوت پیدا کرد ، هر چه که در انسان گناهان اعضا و جوارح از بین میره

یا یه کسی که حسادت رو اعمال میکنه هر دو گناهند منتهی این ، اومد پایینتر اون کسی که حسادت میکنه

گناه که اعمال میکنه از خدا دور بودنش در برابر خدا قرار گرفتنش استقاللش به خودش ارزش دادنش 

نجات پیدا کرده پاک شده همین پاک ، زاد شدهغلیظ تره اون مقدار که اینها رو از بین برده بله از این گناه آ

این احساس گناه میکنه یا ، شدن قابلیت ایجاد کرده که بفهمه من هنوز در فکرم حسادت هنوز هست

تر یه کسی هم هست که متوجه نیست حسادت میکنه افتخارم بهش میکنه خوب این هی لطیف؟ نمیکنه

بوط به اعضای ماست که در علم فقه ما فقهای عظام ما از میشه منتهی اینا مراتب داره آن گناهایی که مر

هست آثارش یه جوره ای خوب این گناهان یک مرحله و محدوده، آیات و روایات محدوده مشخص کردن

استغفاری دارد اما انسانی که خوب از اینها پاک شده ولی احتیاج داره از اینهم پاکتر بشه حتی رسید اینها 

 : مایش جناب حافظ رحمه الله علیه که معنای یکی از اشعارش اینه کهرو هم پاک کرد به فر

خدایا من عاشق تو هستم ، هی گریه و زاری و ناله و فغان میکنه و ادعا میکنه که من عاشق تو هستم

آخر خودش به خودش جواب میده میگه حق داری و تو ... آخه چرا من اینجوری بیچاره و محجور و فالن

 ؟ تو چه ادعایی میکنی که خدا تو رو قبول بکنه، می توجه داری که عاشقیهنوز داری میفه

ببینید اون همه مراتب رفته خدا رو فهمیده حس کرده از حس خدا عاشقش شده اما تازه فهمید مثل 

قبال به این افتخار میکرد حاال میفهمه که نه مثل اینکه این ، اینکه عجبا صفت غرور رو هم داره مثل اینکه

له بوده من متوجه نبودم این قدر روشن شد این قدر پاک شد این قدر نورانی شد اونم تو اون مرتبه باز رذی

اه هستی تو تا توی این گن، همین قضیه ست منتهی با یه لطافت دیگر میگه تو داری ادعا میکنی من عاشقم

 که قابل نیستی که بهش فانی بشی پس مالحظه بفرمایید "ذنب"
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بال میفرسته به یک حیثیت لطفش رو میرساند چرا با این بال با این حادثه بد با این  خدا که به شما

رو تمیز میکند به یه حیثیت اثر ها که دارد اثرش چی میخواست بشه اونها مصیبت دارد اون مقدار از گناه

گناهشه به یه  اثراین به یک حیثیتی ای گناهمونه پس بنابراین هر مصیبتی که به مومن میرسه به هر مرتبه

حیثیت لطفی هست از طرف خدا که در این مقطع تمیز بشه با این حادثه نماند که در درازای زمان در روند 

حرکت هستی به یه حادثه بدتر و بدتر از اونها برسه که براش قابل تحمل نیست و لذا این یک حقیقت 

 . هست با دو تا حیثیت با دو تا نگاه

ه برای مومن اینطور نیست که فالنی زیر موتور موند زیر ماشین موند چه آدم پس حادث، به یک معنا

گنهکاری بوده ما نمیدونستیم نه نعوذبالله میگیم چه آدم مومن تری بوده که خدا دوستش داشت اْلن پاکش 

ین ا کرد وگرنه خدا اینو بهش نمیداد میذاشت بمونه عالم بعد استعداد اون عذابها رو داشته باشه چون تو

عالم هیچ احدی استعداد اون عذابها رو نداره در بحث توبه خواهیم رسید که انسان در این عالم یه بدن 

دارد اینجا از بین میره خوب بدن دیگری نیست که عذاب ادامه پیدا کنه باید یه عالم دیگری بره با یه استعداد 

ناهها ار داشته باشد اگر چه عذاب بعضی از این گبدن دیگر تا بدن استمرار داشته باشد تا عذاب بتواند استمر

حال خدا فرموده مومن رو من دوست دارم همش تو بالها غوطه ای علی، هم تو این دنیاست هم تو اون عالم

 . ور کنم

اصال همین که ما به این عالم افتادیم احتیاج به صاف شدن داریم هرکس افتاد احتیاج به صاف شدن 

 : ه خدا ما رو و لذا روایت هم داریمداره صاف میکن، دارد

  :: میفرمایند که علیه السالمحضرت امام صادق 

بَتَلی» ما ی  وَن ثَُّم األمَثل  َفاألمَثل  َو إنَّ َم الَوصی ّ بّیوَن ثُّ اس  َباَلء  الَنّ تاب  َعلیٍّ إنَّ أَشَدّ الَنّ ن  َعَلی ا إنَّ فی ک  وم  لم 

َک أنَّ اللَه َعزَّ َو َج  ه  َو َذل  ه  أشَتدَّ َباَلؤ  َن َعَمل  ه  َو َحس  ین  ه  الَحَسَنة  َفَمن َصحَّ د  نیا ثوابا  َقدر أعمال  لَّ َلم َیجَعل الد ّ
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وم   ه  َو أنَّ الَباَلَء أسَرع  إَلی الم  ه  َقَلّ َباَلؤ  َف َعَمل  ه  َو َضع  َف دین  ر َو َمن َسخ  وَبة َلکاف  ق  ن َو اَل ع  ؤم  م  َن ل  ّ م 
قی   ن  الَتّ

 1«الَمَطر  إَلی َقَرار األرض

مردم از حیث بال پیامبرانند و ترین نا سختآمده است اینکه هما علیه السالم 2همانا در کتاب علی» 

زان یبه م باشد ( و به درستی که مومنتر پس از آن جانشینانشان پس نیکوتر و نیکوتر )هرکس به آنها نزدیک

ن یا ،گرددیکو باشد کار او سخت مین او درست و نیکسی که د، ك خوش به بال مبتال میشودیکارهای ن

ن یکه د یکافر کس یاعمال برا یمومن و نه سزا یبرا یا را ثوابیرار نداده دنمتعال ق یآن است که خدا یبرا

ه را در ادامیت کمتر از مومن است زیبا توجه به روا ین شخصیچن یف است عقل او کم است بالیاو ضع

 یودن باران به سیزگار حرکت میکند نسبت به رسیمومن پره یت آمده است همانا بال تندتر به سویروا

 «نیزم

شدیدترین بالها رو ما انبیاء گرفتارش هستیم و بعد از ما جانشینان ما و بعد از اونا هرکه به اصطالح 

 . به ما نزدیکتره این یک مفهومی ست در بال

 

 

 

 

                                                           

 29فر باب شدة ابتالء المومن حدیث)کتاب ایمان وک259,ص 2االسالمیه( , ج-اصول کافی)ط-1
اَل: - 2

َ
اَلُم، ق ِه َعَلْیِه السَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
َشدَّ ال»َعْن أ

َ
نَّ أ

َ
اَلُم: أ ْمَثُل ِإنَّ ِفی ِکَتاِب َعِلیٍّ َعَلْیِه السَّ

َ
وَن، ُثمَّ اْْل وَن، ُثمَّ اْلَوِصیُّ ِبیُّ اِس َباَلًء النَّ ْمَثُل؛ نَّ

َ
 َفاْْل

َما ُیْبَتَلی اْلُمْؤِمُن َعلی هَ  َو ِإنَّ نَّ اللَّ
َ
ْعَماِلِه اْلَحَسَنِة، َفَمْن َصحَّ ِدیُنُه َو َحُسَن َعَمُلُه، اْشَتدَّ َباَلُؤُه، َو ذِلَك أ

َ
ْدِر أ

َ
ْنَیا َلْم َیْجَعِل  -َعزَّ َو َجلَّ  -ق  الدُّ

نَّ اْلَباَل 
َ
لَّ َباَلُؤُه؛ َو أ

َ
ِقیِّ ِمَن اْلَمَطِر ِإلیَثَوابًا ِلُمْؤِمٍن، َو اَل ُعُقوَبًةِلَکاِفٍر، َو َمْن َسُخَف ِدیُنُه َو َضُعَف َعَمُلُه، ق ْسَرُع ِإَلی اْلُمْؤِمِن التَّ

َ
َراِر  َء أ

َ
ق

ْرِض 
َ
 2353کتاب اإلیمان و الکفر، باب شّدة ابتالء المؤمن، ح  -طبع دارالحدیث-، الکافی«اْْل
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 و آرامش اعصابسالمتی جسم  : فصل چهارم
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 درتربیت نفس   سالمتی جسماهمیت 

که البته این جزو سیر الی الله نیست ولی تأثیر خاصی دارد اند قسمت دیگری که بزرگان تاکید کرده

در انجام وظایف انسان و آن توجه به اهمیت سالمتی جسم و اعصاب است که اگر کسی مخصوصا در 

اعتنا باشد  و توجه نکند قطعا نمیتواند دستورات را مرتب بی مراحل مقدماتی به سالمتی جسم و اعصابش

اگر ما زندگانی بزرگان را اگر خواندیم احساساتی نشویم که فالن . ه ناقص خواهد ماندعمل بکند و در نتیج

خواهم همین کار را بکنم و حتما سه ساعت خوب است می خوابید من هممی شخصیت روزی سه ساعت

حتی کند اینها را می خورد  یا مثال فالن کارهای سخت را به خودش تحیملمی یا مثال یک وعده غذا. دیگر

ه باند چهل سال رسیده، ما مربوط نیست اینها بعد از سیی ببینیم اصال به مرحله اگر در سیره بزرگان

یم اعصابمان تا عصر به هم، به ما کسی بگوید برو کنار. نیاز هستندبی مراحلی که این قسمت مسایل

من چه کار کنم که عوض ، ارآید که چرا فالن کس به من گفت برو کننمی از فکر و خیال خوابمان، خورد

می خوریم در حالی که برای آنها مشکل عالم پیشمی ما به هم؟ من چه کار کنم و چه شود؟ آن را در بیاورم

مان هتغذی، بنابراین ما اگر به خوابمان. نیست میشود در عظمت روح آنها، وقتی به وجود آنها میخورد، آید

مسایل بزرگان به . به هر حال آنها ما را احساساتی نکند. ایمهو مسایل دیگر  اهمیت ندهیم کوتاهی کرد

  بر اساساند خودشان مربوط است و اتفاقا در این راه بزرگان اهمیتی که به سالمت جسم و اعصاب داده

حدیث فقط در مورد آداب تغذیه  و آداب ها خب اگر شما نگاه کنید ده. سیره معصومین علیهم السالم است

، طب النبیهای در کتاب... و خواص گیاهان وها یی و سالمتی اعصاب و خواص میوهبهداشت غذا

که آنجا معصومین علیهم السالم اند کردهآوری جمع علیه السالمطب الرضا ، علیه السالمطب الصادق 

قبیل از نوع غذاها و از این ، و گیاهانها مفصال در تقویت جسم و اعصاب بیاناتی دارند از خواص میوه

 . مسایل
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یک قسمتی هست اصال در توضیح المسایل مرجع ، یا خود رساله را مالحظه بکنید همین طور

مطالب زایدی بودند دیگر این همه در روایات معصومین علیهم السالم توصیه ها در هر حال اگر این. خودمان

ین که منحرفهای بر خالف روش. مطالعه میکنند واستفاده میشود شاءاللهاننمیکردند که عزیزان خودشان 

کنند تا قوه خیاالت می شاق جسمی واردهای در آنها بعضا هم شده که شخص را اول در یک قسم ریاضت

قوه خیال فعال میشود و پس از این که قوه ، پیدا شدهایی شخص فعال شود چون وقتی در جسم ضعف

های کنند بعضی دستور العملمی کنند و شروعمی خیال و وهم او را فعال کردند از این فرمول استفاده

آید در حالی که می خیلی هم شیرین و جذاب به نظر، رسندهایی میمیدهندکه به چیز خاصی برای اینها

و اتفاقا سالمتی این مسیر این است که بر عکس روشهای . کشندمی انحرافیهای وهم است و به مسیر

 . ب توجه خاص داردانحرافی از اول به سالمت جسم و اعصا

جهت اعصاب و آرامش فکر و روح هست که اینها ربط دارد به جسم ها خیلی دستورات و برنامه

خواهد بود و تر در این زمینه موفق شاءاللهانهمان قدر تر  انسان و نشاط او و هر چه انسان با نشاط

که  یجسم و اعصاب مخصوصا  در مرحله مقدمات یبرای سالمت. را بهتر انجام خواهد دادها دستورالعمل

در  گر فرقشید یهان روش با روشیم چون ایداشته باش یم بایستی توجه جدیم تازه شروع کنیخواهیم

 تیال را تقویقوه خ، ق تمرکزیکنند و از طریبه نفس وارد م ییهان است که آنجا در شروع راه فشاریا

رد ق واین طریاست و از ابخش لذت یلیدهند که خیانسان نشان م یبراال یرا از راه خ ییزهایکنند و چیم

ان را هست و انسبخش و لذت یالیخ یهاافتیدر یك سریکار  یمبنا و ابتدا یعنیشوند یت نفس میترب

تر ختس یهارد و بیاد جلو و برای برنامهیرا با آن تخیل بگ ین بعدیسنگ یهاکند و بعد برنامهیجذب م

دهند تا به چه یکه مهایی ق به ریاضتیو از آن طر یو چ یت اراده هست و چیکند که تقویدا میپ یآمادگ

 . برسد یزیچ
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که  ییزهاین است که ما را به خدا برسانند نه به چینجا چون بنا بر اینجا درست برعکس است ایاما ا

خواهند ما را به یراه چون من یدر ا، استبخش شود و لذتیال حاصل میا خیصرفا  با حس تمرکز اراده و 

ذا خود ل علیه السالمکتاب و سنت معصوم  ییبا راهنما، ت استیعبود یر بر مبنایمس، خدا برسانند از اول

که در راه خدا  یشخص، جسم و اعصاب یسالمت ید دارد که برایتاک علیه السالم کتاب و سنت معصوم

جه خواهد یت باطن نتیکه خواهد گرفت از نوران یند لذتد توجه بکیفه بایرد به عنوان وظیخواهد قرار بگیم

 1. د در راه خدایگرفت و جذب خواهد شد برو

ك ینها هم یا. تا  تفاوت و تضاد داردین است اما ذاتا  و ماهیجاها هم مشابه هم یدستورات در بعض

 یالیخ یهایصورت پردازال و یفهمند آنها از راه خیبراه افتادند اینها هم م ید وقتیخواهند فهم ییلذتها

خواهند برسند یق میشود و به حقایافت میکه در ییهاتینها بر اساس نورانیا، دیخواهند فهم یو وهم

ن ین است که در ایح این مقدار توضیم غرض از ایمانیم که از بحث میشویحات نمین توضیحاال وارد ا

د یاکفه مورد تیك وظیو صحت جسم بعنوان  یت اعصاب و سالمتیتوجه به اهم یقسمت مخصوصا  مقدمات

 . ره بزرگان هستیات و سیات و روایآ

به خودشان وارد  یسخت یهااضتیکردند و ریالعاده مخارق یکه کارها یبزرگان یم زندگیتوانیما نم

، مثال  که نیال ایم و به خیاده کنیم در خودمان پیبشو یاحساسات، مینها را به طور خودسر بخوانیکردند ایم

ودش خ یشاگردان مراحل باال ینها را فرموده برایاگر هم آن بزرگوار ا، رینخ، ن برنامه را آن بزرگوار فرمودهیا

سند یه بنویروبی نطوریخصوصیشان را ا ین نبود که کتابها را و دستورالعملهاین بزرگواران ایا یفرموده بنا

                                                           

 3طب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ؛ ص- 1
 المالئکة و مرضاة الرب و تثبیت السنة( فرح صحة البدن فی : )انقال النبی 

 فرمود: همانا در صحت بدن شادمانی فرشتگان و خوشنودی پروردگار و استواری سنت است. رسول اکرم 
 



 157 |    

 

 ورود به آستان بندگی

 یراتنها دستویم ایم و دچار مشکالت بشویا را عمل بکنم آنهییایو چاپ کنند و همه جا پخش بشود و ما هم ب

 . در حد خودشان بوده، شاگردان یاست که برا

رویش کار بشود و ما  ینه و امکان داده شده که بطور جدیزم یخوشبختانه امروز به طب اسالم

ن طب یا ،که داشته یطانیش یتهایروی چه ن یاستکبار جهان، م که دشمنیریزان را بگیم وقت عزیخواهینم

 یهابه خاطر به کار انداختن کارخانه، شه کن بکنهیخواسته ریبلکه صدها سال گذشته م، را در چند دهه

 یهااستیك سیم یبه آنها ندار یخودشان حاال کار یاسیسی، خاص اقتصاد یك حسابهایکالن خودشان و 

شد  دایامکان پ یبه برکت نظام مقدس اسالمکه الحمدالله  ین بردن طب اسالمیاز ب یبود برا یانهخائنا

 یصك استفاده تخصیدرتهران به کار افتاده حاال ، مخصوصا  درقمی، پژوهش یقاتین طب مراکز تحقیحاال ا

 یك اصولیم یث را مطالعه کنیك دوره احادیخودمان  یاما حداقل ما در حد زندگ، خودش محفوظ یبه جا

 . دیه و مطالعه کنین کتابها را تهید تا ایفرمایرا در صحت مزاج ما به ما اینها ارائه م

، ها مطابقت داردهمه مزاج یاست و برا یعموم یهانها باز دستورالعملیدو تا مطلب هم که ا یکی

شود هر چه یدر بررسی حاالت انسان متوجه م، هادر دستورالعمل. اثر دارد یچون مزاج در مراحل مقدمات

ن یا در ییهایهر چه مزاجمان نامتعادل باشد سخت، مین راه را برویم بهتر ایتوانیمزاج ما متعادل باشد ما م

است  یکه از آن چند تا برنامه عموماند ها را برای همه مزاجها فرمودهن برنامهیشود اما ایدا میما پ یراه برا

آن را که مربوط به وظیفه من است خیلی . عمل کنیممان هما بایستی به وظیف. د و موثر هم هستیو مف

کاری چه آدم طمع، حتی اگرکسی که از دور نگاه میکند بگوید این آقا چه دنیا پرست است. جدی عمل کنم

 . کوتاهی شودام منم که نگرانم یک وقت در وظیفه. است بگذار او آنطور فکر کند

بودند که فرزندشان مریض بود  علیه السالما  امام صادق ظاهر، یکی از ائمه معصومین علیهم السالم

یک عده گفتند . از قضا آن بچه مرد. برند و فالن وفالنمی گشتند و به دکترمی و خیلی جدی دنبال دکتر
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بینند که چندان می شوند ولیمی کردند اصال االن مریضمی آنطور که امام جدی به سالمتی فرزندشان فکر

آقا . دما گفتیم االن چه میشو، تاثیری نکرده تعجب کردند که آقا آنقدر که این بچه را میخواستیدر حال آقا 

ود که جدیت من از خوف خدا ب. نسبت به بچه کوتاهی بشودام میترسیدم در وظیفه. فرمودند وظیفه داشتم

رای این من ب. میشوم کوتاهی میشود و در محضر خدا مسئولام من نسبت به بچه مسئولیت دارم و در وظیفه

اصال چه ربطی ؟ دیگر اینکه خودم را درب و داغون کنم چه معنا دارد. خدا خودش داده بود. نگران بودم

 ؟ دارد

 در دور اندیشیریزی  برنامهبینی در پیش، در اجرای برنامهریزی  هر کاری که ما میکنیم در برنامه

کسی که از دور نگاه . مه چیز الزمست خیلی جدی باشیمدر مطالعه جوانب آن و به طورکلی در ه، برنامه

رد من د. غافل از اینکه درد من درد دیگری است، میکند شاید بگوید که آقا چقدر این مثال طمعکار است

، ن استای. کوتاهی و سهل انگاری شود و در محضر خدا مسئول باشمام اینستکه نکند یک وقت در وظیفه

رقابت میکنم و اصرار دارم که باید آنچه را که من میگویم باشد و ، دهممی مسابقهنه اینکه من با فالن کس 

بین خودش و خدایش توجهش ؛ توجه و اعتنا نداردها به اینای اصال انسان ذره. اگر نشود چطور میشود

اعصابش را شود و نمی شود ومی خیال به این که چهبی خیالبی بعد از آن دیگر. به عمل به وظیفه است

. ندشیطان دخالت میک، بینید در نماز حساسیت پیدا کرده اثرش را میگذاردمی یک وقت. درب و داغون کند

تمام اموراتش را . دخالت میکنداش در مسایل اصلی. دخالت میکند، موقع دعا خواندن اثرش را میگذارد

د موقع جان دادن خواه. و آتش میزند یکباره کبریت میکشد به عمرش. به هم میزند آن هم برای هیچ و پوچ

 . دید که من برای چه عمرم را تباه کردم
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 برنامه روزانه جهت سالمتی جسم

 الف(پیاده روی

 گر یا تحرکات دی یاده رویك ربع در حد پیولو در حد  یك تحرك جسمیدار شد یبعد نماز صبح که ب

 ب(نفس عمیق 

دارد و انسان خودش  یجالب یلیق آثار خیعم یکه نفسهاق ینرمش تا ده عدد نفس عم یو در این البه ال

 . شودیمتوجه م

 ج(تغذیه

 : مواردی که در باید در بحث تغذیه مورد توجه قرار گیرد

 (مویز خوردن1

ناشتا بعد از ، 1عدد کشمش مویز 21یعنی روایت است که ، فرمایندمی بزرگان هم، خب عرض شد

حاال اگر مویز پیدا نشد  کشمش . داردهایی خاصیت. مفید استدر سالمتی خیلی ، بیدار شدن از خواب

 . دیزماری ولی مویز چون در روایت آمده بهتر است

 (سیب خوردن2

مخصوصا اگر با پوست خورده  2ب سرخ باشدیب ناشتا مخصوصا  اگر سینطور خوردن یک عدد سیهم

                                                           

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع352؛ ص 6اإلسالمیة( ؛ ج -الکافی )ط - 1
َ
اَل أ

َ
اَل ق

َ
ِه ع ق ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِبی َبِصیٍر َعْن أ

َ
: ِإْحَدی َو ِعْشُروَن َزِبیَبًة َحْمَراَء  َعْن أ

ْمَراِض ِإالَّ َمَرَض اْلَمْوت. خوردن بیست و یك عدد مویز سرخ در هر صبح ناشتا هر بِفی ُکلِّ 
َ
یِق َتْدَفُع َجِمیَع اْْل اری و درد یمَیْوٍم َعَلی الرِّ

 را بجز مرگ دفع کند.
 340ص 1مکارم االخالق /ترجمه میرباقری ج-2

 برد.فرمود : ناشتا سیب بخورید که رطوبت معده را می : کلوا التفاح علی الریق فانه یصوح المعده  پیامبر قال النبی
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 یدیمف یلیشود  یا رنده شود  آثار خفرمایند باید زیاد جویده می شود  ولی چون پوستش دیر هضم است

 . دارد

 (صبحانه و شام3

ت صبحانه به عنوان مسمار بدن که ما اگر االن یاهم. 1اهمیت صبحانه در روایت به نام آمده است

ن مسمار است اهمیت به ای، نها را محکم نگه داشتهیآنچه ا، میز میافتد )باز میشود(، میز را بکشیم یهاخیم

ما عصر . که معموال در مورد ما برعکس است. صرف شود و هم غذای مقوی صرف شود معنا که هم زود

ن آبگوشت ای. آبگوشت میخوریم و برای صبحانه مثال چای شیرین و پنیر میخوریم که این بر عکس است

 صبح بخورد و خالصه برای، اگر قرار است کباب بخورد؟ به این زیبایی را صبح بخور چه اشکالی دارد

  مهم است یلیصبحانه خ یبرای ناهار و عصر مهم نیست که چه باشد ول. ه غذای مقوی باشدصبحان

 . ز استیشتر بر دو چیت صبحانه بیاهم

 2. میهر چه زود بخور -1

 . میبخور یهر چه مقو -2

و پروتئین دار و  3اطباء میگویند ناهار خیلی خالصه مثل ساالد ولی شام سه ساعت قبل از خواب

پس اصل بر این شد که شام سه ساعت . ه زمان خواب نزدیکتر غذا سبکترهرچه ب. کلسیم دار صرف شود

 . قبل از خواب باشد مگر در مواقع استثنایی که امکانش نیست

                                                           

 خواهد، صبحانهامام رضا علیه السالم فرمود که پدرم علی بن ابی طالبعلیه السالم فرمود: هر کس دوام و عمر زیاد می- 1
 52بخورد.صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم / ترجمه حجازی، ص: 

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن - 2
َ
ِر اْلَعَشاء. عَو َعْن أ َراَد اْلَبَقاَء َو اَل َبَقاَء َفْلُیَباِکِر اْلَغَداَء َو ْلُیَؤخِّ

َ
ای اودانگیو البته ج -هر که خواهان جاودانگی است » َمْن أ

 75الدعوات)راوندی(ص« زود صبحانه بخورد، دیرتر شام بخورد و ردای َسُبک برگیرد. -)برای غیر خدا( نیست 
مه کند. مکارم اْلخالق / ترجیاء در ثلث اول شب است، خوردن شام را فراموش نکنید که ترك آن بدن را فرسوده میشام خوردن انب- 3

 370؛ ص 1میرباقری ؛ ج
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چون هر روز انسان دو وعده غذا بخورد چون ، ستیش از اندازه باز هم در مراحل ما نیب یکم خور

 .ستینها فعال  مربوط به مقدمات ما نیرم ایخواهم هر روز روزه بگیمن م. خوردیدو وعده غذا م فالن بزرگ

غذای مقوی منتها با ی، وه مقویآب م یلیخ، میبخور یقو یلیخ یغذا. میما قشنگ به جسممان برس

سازگار و  یغداها، ده بشود و بعنوان نمونه نوع غذایاد جویو ز 1نشود یپر خور، ن مواردیت همیرعا

 یلیانسان نمود خ یدر سرحال یبرکاتش لذتش حت یلینها خیناسازگار نحوه شروع غذا و اتمام غذا که ا

کند و مطلب یت میکفا ین مطالب بطور عمومیا، خود یع و زود هنگام دارد حالل هم که مسلما  به جایسر

 2از سموم با عجله خوردن است دیگر در پرخوری یک سری سموماتی در بدن انسان تولید میشود که بدتر

شوند و آثار بدی دارند و حتی وسیله بعضی گناهان در انسان میشود این می که اینها به مخ انسان متصاعد

ك یح المسائل یه توضیبه عالوه در رساله عمل. قدر مضر است و کم خوری هم هکذا که بدن ضعیف نشود

 . د استیمتعارفهایش مف، ش رایهاسخت یبعضم نه یت کنیدستورات در آنجا هست که رعا یسر

 (جویدن کامل غذا4

خواص زیادی دارد  هر قدر غذا را با عجله بخوریم . 3مطلب دیگر زیاد جویدن غذاست، به هر حال

                                                           

ای کمیل! معده خود را از غذا پر و سنگین مساز و جایی هم برای آب بگذار و میدانی نیز به باد بده ]تا تنّفس خوبی انجام گیرد[ و - 1
و کم نوشی  ا اشتهایی است دست از خوردن بکش که اگر چنین کنی غذا بر تو گوارا گردد؛ پس همانا تندرستی در سایه کم خوریتا تو ر 

 285به دست آید. تحف العقول / ترجمه حسن زاده ؛ ؛ ص
جمه رغ شود. آداب معاشرت ) تر غذا یا دفع غائط خود تا از آن فا نکنید بکسی در خوردن امیر المؤمنین علیه السالم فرمود: عجله- 2

 92؛ ص 2بحار اْلنوار( ؛ ج 72و  71جلد 
 237/ درسفره غذا دوازده خصلت است .....  ص :  237/  2الخصال / ترجمه جعفری / ج- 3

ذا دوازده غکند که امام حسن مجتبی علیه السالم فرمود: در سفره ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السالم و او از پدرانش نقل می
خصلت است که باید هر مسلمانی آن را بداند، چهارتا از آن فرض و چهار تا از آن سّنت و چهار تا برای ادب است، اّما آنها که فرض 
هستند )الزم است که بوده باشند( عبارتند از: شناخت و راضی شدن و بردن نام خدا و شکر، و اّما آنها که سنت هستند عبارتند از: 

ها پیش از طعام و نشستن بر روی طرف چپ و خوردن با سه انگشت و لیسیدن انگشتان، و اّما آنها که برای ادب است ستشستن د
 های کوچك و جویدن بسیار و کمتر نگاه کردن به روی مردم.عبارتند از: خوردن از آن قسمت که جلوی توست، برداشتن لقمه
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کند که آنها منشأ یک سری مسایل روحی و خیالی است که می یک سری سموماتی در بدن انسان تولید

نها با یانسان که ا یضرر داره برا ین سمومات هر کدام به نوعیا. گیردزیاد جویدن جلوی آنها را می

و آرامش اعصاب جزو  ینشاط جسم یفه برایك وظینها به عنوان یت ایپس رعا. خواندیروسلوك نمیس

 . وظایف است

 (یک لیوان آب جوش ناشتا5

سوءهاضمه دارند مضر ) البته برای کسانیکه . ناشتا خیلی مفید است1یک لیوان آب جوشیده ولرم 

ساعت بعد از غذا مایعات استفاده نشود که  2الی  1فرمایند بین فاصله نیم ساعت قبل از غذا و می است(

گوناگون آمده که اصال های با عبارت، کال ضرر دارد مخصوصا وسط غذا که اصال این صریح روایت است

  2. معده را فاسد میکند و مضرات دیگر

 بودن( همیشه با وضو چ

 یومعم یهامطلب دوم که در باال رفتن کیفیت مراقبه خیلی موثر هست و بزرگان در دستورالعمل

اگه امکان نشد با تیمم و حتی اگر از خواب بیدار شدیم ، و با طهارت بودنه 3د دارند همیشه با وضو بودنیتاک

                                                           

ای هر چه خوبست و بهیچ چیز زیان ندارد.آسمان و جهان )ترجمه کتاب السماء و العالم بر  امام صادق علیه الّسالم : آب جوشیده- 1
 222؛ ص 10( ؛ ج54بحار اْلنوارجلد 

ْن اَل ُتْؤِذَیُه َمِعَدُتهُ - 2
َ
َراَد أ

َ
ی َیْفُرَغ ِمْنُه َو َمْن َفَعَل َذِلَك َرِطَب َبَدُنهُ  َمْن أ ُخِذ اْلُعُروُق  َفاَل َیْشَرْب َعَلی َطَعاِمِه َماء َحتَّ

ْ
َو َضُعَف َمِعَدُتُه َو َلْم َتأ

َعام ُه َیِصیُر ِفی اْلَمِعَدِة ِفّجا ً ِإَذا ُصبَّ اْلَماُء َعَلی الطَّ نَّ
َ
َعاِم ِْل َة الطَّ وَّ

ُ
اش او را آزار ندهد، در میان غذا خوردن آب خواهد معدههرکس می.» ق

ها شود و رگاش ضعیف میان غذا بنوشد رطوبت در بدنش جای گرفته و معدهننوشد تا این غذا خوردن تمام شود و هر که آب می
طب اإلمام الرضا علیه السالم « شود. توانند انرژی غذا را جذب کنند زیرا هرگاه آب پشت سرهم نوشیده شود معده برزگ مینمی

 35)الرسالة الذهبیة( ؛ النص ؛ ص
. 1(: بر وضو مواظبت نمی کند مگر مومن. 1 ُیَحاِفُظ َعَلی اْلُوُضوِء ِإالَّ ُکلُّ ُمِْْمٍن)رسول خدا صلی الله وعلیه وآله روایت شده: اَل  3

 356ص 1مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج
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 ورود به آستان بندگی

دیگه میخوابم ولش کن وضوم باطل نگیم حاال ، بیاییم بخوابیم 1و دیدیم بد خواب میشیم بریم وضو بگیریم

همان جا یه تیممی هم بکنیم برای اینکه ، داردهایی نه این دقت در طهارت خودش یه خاصیت، میشه دیگه

 2. دیگه بدخواب نشیم حداقلش خواهد بود

 (مراقبه و محاسبهح

ریم و با یهمینکه صبح از خواب بیدار میشویم از خداوند طلب کمک بکنیم و نیت کرده و تصمیم بگ

استعانت از حضرت احدیت که خداوند خودش کمکم کند که تا امشب هیچ گناهی از من صادر نشده و 

ه عمل ب، عمل به واجباهی نکنم پس تا جایی که ممکن شد هیچ واجبی ترک نشود و در وظیفه هم کوت

 . ترک حرام این سه مورد خیلی در این مرحله مهم است، وظیفه

بیده و به خودمان متکی نباشیم و در طول روز در این زمینه و در حد توان خودمان را باید از خدا کمک طل

ه بیاد بیاوریم و نیازی بایم کنترل کنیم و شب ده دقیقه قبل از خواب اعمالی را که در طول روز انجام داده

ن را از خودمان نبینیم ااز سوی خداوند بوده شکرگزاری کنیم و توفیقاتمایم اگر توفیقاتی یافته. نوشتن نیست

                                                           

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که با وضو بخوابد بستر او برایش مسجد می شود، و خوابش )ثواب کسی را - 1
ه نماز مشغول است تا این که شب را به صبح رساند. و اگر کسی بدون وضو خوابید بسترش برای او قبر خواهد بود و مانند دارد که( ب

 42، ص1مستدرک الوسائل: ج مرداری می ماند تا صبح شود.
اَل - 2

َ
ُه ق نَّ

َ
ِه ص أ ِلیَن ِمْن آَثاِر اْلُوُضوء. َعْن َرُسوِل اللَّ َمِم ُغّرًا ُمَحجَّ

ُ
ِتی َیْوَم اْلِقَیاَمِة َبْیَن اْْل مَّ

ُ
ُه أ می فرمایند: فردای پیامبر خدا » َیْحُشُر اللَّ

وضویی که در دنیا گرفتند روسپیدند و  کند که به خاطرها در حالی محشور میی اّمت قیامت خدای متعال اّمت مِن را بین بقّیه
 376ص 1مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج« یی دارند.های نورانیپیشانی
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 ورود به آستان بندگی

ای علی. فعال در این حد خودمان را جدی حفظ کنیم. و جبران به موقع 2و توبه 1و اگر غفلتی شده استغفار

 . هم در آرامش اعصاب خیلی موثر استحال این 

 ( تنظیم خواب و مقدار آند

 تنظیم خواب در آرامش. بزرگان برای تنظیم خواب اهمیت زیادی میدهند. مطلب بعدی تنظیم خواب است

دارد  یدیکه روزمره اشتغاالت خسته کننده شد یشخص یفکر مخصوصا  برا یرفع خستگ، اعصاب و فکر

زیادی دارد که حاال وقت نیست که دالیل اینها را از آیات و روایات های خاصیت، واقعا معجزه میکند

خواب از سه جزء تشکیل یافته که در پس تنظیم . شویممی گوییم و ردمی مطلب رافقط ، توضیح بدهیم

 . آرامش اعصاب فوق العاده موثر است

 خواب اول شب : جزء اول

وقت . هرچقدر بتوانیم زود بخوابیم همانقدر مفید است. عبارت است از خواب اول شب: جزء اول

ده ند سال قبل بنچ، حاال در علم روز هم در این مورد به کشفیاتی رسیده، بهتر، هر قدر زودتراند، نفرموده

ا که این ساعت باند از رادیوی علمی شنیدم که دانشمندان در تحقیقاتشان در بدن ساعتی کشف کرده

با طلوع و غروب خورشید این ساعت بدن انسان تنظیم میشود و به مسایل ، خورشید در ارتباط است

 : ه استکه آن زمان قرآن در سوره المزمل به حضرت  فرموداند رسیدهای اعجوبه

                                                           

َه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َو َمْن َیْغِفُر - 1 ْنُفَسُهْم َذَکُروا اللَّ
َ
ْو َظَلُموا أ

َ
ِذیَن ِإذا َفَعُلوا فاِحَشًة أ ُنوَب ِإالَّ َو الَّ ه الذُّ ایسته کنند .و آنان که اگر کار ناشاللَّ

آل »امرزد؟و کیست جز خدا که گناه خلق را بی -و یا ظلمی به نفس خویش نمایند خدا را به یاد آرند و از گناه خود )به درگاه خدا( توبه کنند
 «.135عمران آیه 

ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیه- 2 ِن اْسَتْغِفُروا َربَّ
َ
 «.3ه هود،آیهسور »بگویم که از گناهانتان( آمرزش از خدا طلبید و به درگاه او توبه..و )تا به شما َو أ
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 ورود به آستان بندگی

م  اللَّ 
الَّ َقل  ی  " ق   1ال  یَل إ 

 : فرمایندمی شب را برخیز و مقدار کمی را بخواب که آنجا هم 

ه  َقل   ن  ص  م  و  انق 
َ
َفه  أ ص  ّ

 2ال  ی" ن 

بینید بیدار شدن را آن طرف انداخته و این قرینه می. بیدار شدن بعد از نصف شب یا دو ثلث شب باشد

قسمت شب خواب باش تا بعد از نصف شب یا بعد از دو ثلث شب  یا کمی قبل از است به این که اول 

 . نصف شب از خواب برخیزی

 سحرخیزی: جزء دوم

خواب از اذان صبح تا طلوع . دار ماندنیقبل از اذان صبح و تا طلوع آفتاب ب 3یزیسحرخ: جزء دوم

را توضیح بدهیم چه ها یست که اینباز وقت ن. انواع و اقسام ضررها را دارد. آفتاب خیلی مضر است

چقدر در اعصابش تأثیر دارد و بیداری در آن ، را کم میکنداش چقدر روزی، آوردمی مصیبتی به سر انسان

مادی های علم و توفیق و روزیهای روزیها انواع روزی، کندمی روزی را زیاد، موقع چقدر آرامش دارد

کی ده ی، به میزان خودش قبل از اذان صبح باید از خواب بلند شویمو البته هر کس . و بیرونی و الی اخر

  .بستگی به شرایط هر کس دارد... . یکی یک ساعت قبل و، یکی نیم ساعت قبل، دقیقه قبل از اذان

 مقدار خواب: جزء سوم

تر است فیساعت آنکه اعصابش ضع 8تا  6ن یمقدار خواب است که در طول شبانه روز ب: جزء سوم 

                                                           

 2مزمل ؛آیه - 1
 3مزمل آیه -2
ه علیه و آله فرمود:هر گاه یکی از شما کاری داشته باشد، صبح زود به دنبال آن کار رود.زیرا من از خدای - 3 حضرت رسول صلی اللَّ

 گلچین صدوق )گزیده من ال یحضره اّمت من که اول وقت به سر کار خویش حاضر شوند، برکت دهد.ام به کسانی از خویش خواسته
 190؛ ص 2الفقیه( ؛ ج
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 ورود به آستان بندگی

یعنی هم کمتر از آن و هم بیشتر از آن . ساعت بخوابیم 8ساعت و حداکثر  7حداقل . ساعت 8 یال 7ن یب

 . ضرر دارد

 . دقیقه 15الی 5ساعت تکمیل شد دیگر روز الزم نیست بخوابیم مگر  7بلند است و ها حاال اگر شب

 5شویم اگر مثال مقدار خوابمان چون بنا بر این است که قبل از اذان بیدار ، خوب، کوتاه شدها اگر شب

 . ساعت تکمیل شود 7ساعت را باید در روز پر کنیم تا  2ساعت شد طبیعتا 

الت از مشک یلیع در خید که چقدر جالب و سریت کند خواهد دیبهتر بتواند رعا ین سه جز را اگر شخصیا

 . ش اثر گذاشتهیفکر یهایاعصاب و خستگ

کند که یاحساس م یبهتر مخصوصا  اگر شخص ودتره زندارد هرچ ینیمع اول شب هم ساعت

رد از یبگ یجد یلیك مدت خیش برود یتواند پینم ین زودین راه به ایمشکالت اعصاب دارد که در ا

م قبل از نماز یخواهیفعال ما نم. برنامه تا یه مقدار خودش را جمع و جور بکند، لیفام، خانواده یاعضا

م یدار باشینکه بین مقطع همینها شویم در ایمشغول دعا و قرآن و عبادت و ااش صبح تا طلوع آفتاب همه

 . ندارد یاشکال، میانجام بده یشخص یقبل از اذان صبح ولو کارها

هفت ، چون در بامداد و شام نماز را به جا آوری»: ت است که فرمودیه السالم روایاز امام جعفر صادق عل

ه  : مرتبه بگو
م  اللَّ

س  ح  ب  من  الرَّ ح  َعل  ، م  یالرَّ
ه  ال 

اللَّ  ب 
الَّ َة إ  وَّ َل َواَل ق  َعظ   یِّ اَل َحو  ن را پس به درستی که هر که آ؛ م  یال 

 1. «و نه هفتاد نوع از انواع بال، سی به او نرسدیوانگی و خوره و پید، دیبگو

 

                                                           

اَل: -1
َ
ِه علیه السالم، ق ِبی َعْبِد اللَّ

َ
اَل ِفی ُدُبِر َصاَلِة اْلَفْجِر َو ُدُبِر َصاَلِة اْلَمْغِرِب »َعْن أ

َ
اٍت:" ِبْسِم َمْن ق حِ َسْبَع َمرَّ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ یِم، اَلَحْوَل اللَّ

ِه اْلَعِلِی  َة ِإالَّ ِباللَّ وَّ
ُ
هُ  َو اَلق ْنَواِع  -َعزَّ َو َجلَّ  -اْلَعِظیِم" َدَفَع اللَّ

َ
یُح َو اْلَبَرُص َو اْلُجُنوُن؛اصول کافی َعْنُه َسْبِعیَن َنْوعًا ِمْن أ ْهَوُنَها الرِّ

َ
 اْلَباَلِء، أ

 439؛ ص 4،ج
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 ورود به آستان بندگی

 1( استنشاقو

 .برای این روایت هم هست اصال. اعصاب موثر است استنشاق است یبرا یلیگر که خیمطلب د

، ارهیرد ببره و بد جوری دبینی م درونیم کف دستمان محکم بکشیز را پر کنیم آب تمییز بشویدستمان را تم

درد ، م که آب ضرر کردین نباشیچ نگران ایه، د از شدت دردیآیرون میها آب بآنچنان درد داره که از چشم

 نها دارد به اعصاب فشاریا، بوده ییهاخلط ین در مجاریا. ستین اصال مربوط به آب نینشده ا یطور. کرد

ز ینها داره تمیا. ها به بار آوردبتیچه مص، کندیکم حوصله م، کندیخسته م، مشکالت داره، آوردیم

د بار عصر چن، ظهر، م و هر روز صبحین کار را انجام بدهیدوبار ا یکیرون ید بیایمحکم بکشیم ب. شودیم

د یدآن درد ش ید که حتیم دیندارد به مرور خواه یچ اشکالیه، آب ولرم آب گرم، آب سرد البته نهم یتکرار کن

ز یدارند تم ین مجاریاش نشاط است اهمه. درد ندارد، هر چه هم تند بشود یرود بعد از مدتین میاز ب

ش با اعصاب کل بدن ن منطقه از مغز اعصابی است که ارتباطیاند در ادانشمندان ما بحث کرده، شوندیم

ت یاذ یلیاد است و خیز یلیبعد از چند روز و شدتش خ، ردیپذیان نمیاگر درد پا، به چه شکلی است

ر درمان بشود در ه یمراجعه کرد تا باالخره به نحوبینی د به متخصص حلق ویبا، د مداوا کردیبا، کندیم

 . ندارد یچ ضرریحال ه

 ه(دوش گرفتن

دوش گرفتن با آب داغ انواع و اقسام  . یک روز در میان با آب ولرم استمطلب دیگر دوش گرفتن 

البته آب ولرم در تابستان برای انسان خیلی راحت است یک کمی هم سرد باشد . ضررها برای انسان دارد

میکند در حد ولرم بودن یک روز مان خوریم و اذیتمی ندارد اما در زمستان مسلم است که سرما یاشکال

                                                           

اَل: اْلَمْضَمَضُة َو ااِلْسِتْنَشاُق  َعْن - 1
َ
ِه ع ق ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن أ ِه ص. َعْبِد اللَّ ا َسنَّ َرُسوُل اللَّ  430؛ ص 1وسائل الشیعة ؛ ج ِممَّ
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 ورود به آستان بندگی

 . ان برای آرامش اعصاب خیلی مفید استدر می

 خیالی نسبت به اموربی اهمیتی(بی

م این خیلی مه. خیالی نسبت به اموری است که انسان به آنها حساسیت پیدا کردهبی مطلب بعدی

خواهد که خودمان را نمی است باید عمل کنیم بعد از آن دیگرمان ما در زندگی آنچه را که وظیفه. است

این ؟ مگر آخر عالم کجاست. عالم به هم خورد، چکار کنم، چرا اینجوری شد، چطور شدبکشیم که 

من میخواستم چه ، باید آنچه که من میگویم آن باشد، گفتم نشدمی حساسیتهای بیخودی که آنرا که من

 . اینها اصال کشنده هستند؛ جور شود و فالن

 های عصبیراهکارهایی برای ناراحتی

از ین .شتر مشکل دارندیاست که در اعصابشان ب یزانیآن عز ینها برایکنم ایرض مه مطالب که عیبق

 . فیدترهده برای دیگران که باز میاش را هم انجام بدهند مفهیزان بقین عزیا. اعصاب دارند یبه سالمت یشتریب

ب یسنبل ط یاگر کسی از این هم بیشتر به آرامش اعصاب احتیاج دارد گل گاو زبان و مقدار کم

د و ف بگذاریشعله ضع یبکند رو یادش ضرردارد( و بهار نارنج و کمی هم نبات را با هم قاطیکم ز یلی)خ

م کردن هم بعد از د. اد و دم بکشد و به جای چای میل کند که شربتی نوشیدنی استیج بجوش بیکه به تدر

یاد آرامشرا بگیرد تا عصر خراب نمیشود و میتواند میل کند که براش تفاله حاال . تاسبخش ای اعصاب ز

 مهمان میآید بگوید من چای نمیخورم، البته نه اینکه دیگر اصال چای نخورد. اگر احتیاجی نداشت که هیچ

 . که آن امر دیگری استاش مگر اینکه ضرر جدی داشته باشد برای معده

 عسل یقاشق غذاخورك یشتر ناراحت کننده هست هر روز ین هم بیمشکل اعصابش از ا یاگر کس
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 یدیبرکات و فوا یلیباز برای اعصاب و تقویت مخ انسان خ 1شربت عسل، دا کند و باشدیاگر پ یعیطب

 . دارد

 ت بکند به لطفیخوب رعا یها را اگر کسنیدا کرد و همیشود پیم یطب اسالم یه را در کتابهایبق

پیدا نمیکند مگر خدا نکرده بیماری خاصی باشد که حسابش  ییایمیاج به اطباء شید که احتیخدا خواهد د

 . جداست

علیه طب الصادق یدر کتابها مربوط به صحت مزاج هست مخصوصا   یاتیث و رواین راستا احادیدر ا

نه ین زمیکه در ا یثیر احادیان شده و ساینه بین زمیکه در ا یالنبو طبعلیه السالمالرضاطب ،السالم

است که حضرت حجت االسالم  یه بحثین یا نه خوب ایح است و یات صحیروا ا همهینکه آیالبته ا. هست

 . هم دارد یقاتیه تحقینه ین زمیدر ا یحفظه الله تعال یشهر یر ین حاج آقایو المسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تیغ حجامت و شربت فرموده: اگر شفا در چیزی باشد، پس در با اسناد نقل شده امام رضا علیه السالم فرمود که پیامبر خدا  - 1
 47صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم / ترجمه حجازی ؛ ؛ صخواهد بود.  عسل
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 : فصل پنجم
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 1همنشین و رفیق راه

در این  .رفیق است، راه خیلی در پیشرفتش مفید استعامل دیگری از عواملی که برای انسان در این 

این باشد که با اهل غفلت مان که سعی اینستاش باره در روایات مطالب خیلی جالبی هست که خالصه

میشویم همان  3همان مقدار که هم نشین. نه اهل فساد بلکه با اهل غفلت، نه اهل گناه، 2همنشین نباشیم

البته مقام ناچاری . خواهد کردتر مشکل این راه را برای ما سنگین. خواهد کردتر مقدار این راه را سخت

در مقام ناچاری و اضطرار چون قلبا  میلی نداریم با این فرد ایم بحث دیگری است این را بارها عرض کرده

شر آن  م ازدر این جا چون قلبا  به خدا پناه میبری، صحبت شویم حتی با فرد گناهکار همکار و هم، همنشین

 ، فرد

خدا کمک میکند آثارش را از درون دفع کنیم و روحمان به راه ، چون ناچار و از درون ناراحتیم: اوال

 . شودنمی غفلت جذب

 . آن مقداری که ناچاریم. از ته دل از خدا کمک میخواهیم و خدا هم به انسان کمک میکند: ثانیا

یک دقیقه هم نشینی این دیگر مضر ، اندازه یک دقیقه همراه شدنبقیه که در اختیار خودمان است حتی به 

 . است

                                                           

وء؛ همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی )پیامبر اکرم )ص- 1 : الَجلیُس الصاِلُح َخیر  ِمن الَوحَدِة َو الَوحَدُة َخیر  ِمن َجِلیِس السُّ
 535االمالی)طوسی( ص   .بهتر از همنشین بد

ُفوِس »علیه السالم: امام علی  ها همنشینی با حکیمان، مایه حیات خرد و شفای جان« ُمجاَلَسُة الُحَکماِء َحیاُة الُعُقوِل و ِشفاُء النُّ
 9790، ح  430تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  .است

ما یُ صپیامبر اکرم  ُجُل َمن ُیعِجُبُه َنحُوُه؛ مردم را به دوستانشان بیازمایید؛ زیرا آدمی با کسی که : ِاخَتِبُروا الّناَس ِبأخداِنِهم َفإنَّ خاِدُن الرَّ
 249، ص 2کند.مجموعه ورام ج از رفتارش خوشش بیاید، دوستی می 

ْنَیا َفِفی َذِلَك َذ : »  امام صادق علیه السالم- 2 ْبَناِء الدُّ
َ
اُکْم َو ُمَجاَلَسَة اْلُمُلوِك َو أ از همنشینی با صاحب  «َهاُب ِدیِنُکْم َو ُیْعِقُبُکْم ِنَفاقاِإیَّ

  78، ح  367، ص  72بیروت( ج -بحاراالنوار)ط .منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید که این همنشینی دین شما را برده و نفاق می آورد
َدَك ِفی  َخْیُر َمْن َصِحْبَت - 3 ْخَری َو َزهَّ

ُ
َهَك ِباْْل َعاَنَك َعَلی َطاَعِة اْلَمْوَلی.عیون الحکم والمواعظ )لیثی(صَمْن َولَّ

َ
ْنَیا َو أ  240الدُّ
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ن هم صحبت شویم که ای، افت و خیز کنیم، نقطه مقابلش خیلی مفید است با اهل آخرت هم نشین شویم

برکات و آثار زیادی دارد و از اثرات وضعی با اهل آخرت بودن این است که به احترام اهل آخرت شیطان را 

 . تواند به آن فضا نزدیک شود و انسان از شیطان دور استنمی شیطان، ان و فضا دور میکند از آن مک

حتی آثار این دوری شیطان از انسان تا یک مدت باقی میماند و لذا بعضی افرادی که به بعضی گناهان 

رگان که بز مختلفیهای راه، و زحمت زیادی میکشند تا برطرف کنند ولی نمیشوداند اعتیاد پیدا کرده

 . همین استها یکی از این راه، که چکار کنیم که از اعتیاد از این گناهان رها شویماند فرموده

از آن فضایی که شیطان از آن قطعا دور . ده دقیقه با چنین فردی هم نشین شود، انسان روزی یک ربع

ی وقت. ن در این اطراف نیستدیگر شیطا. ساعت ما را تضمین کرده است 24بینی آثارش ، میخواهد ماند

ن در هر حال ای. عامل اصلی این اعتیاد به گناه کم کم قطع شد خود بخود این گناه از انسان رفع میشود

خیلی در پیشرفت انسان در این راه و توفیق الهی در رسیدن  به آن مؤثر است البته گفتیم رفیقی که اهل آخرت 

، روایات ،آیات، باشد که خودش یا اطرافیانش در یک سری ادعیهخوب است که انسان افرادی داشته . باشد

زندگی بزرگان باهم بنشینند و مذاکره کنند و اگر هیچکدام از اینها میسرنشد حداقل انس با اهل بیت )علیهم 

 . السالم( و کلمات آن بزرگواران و یا انس با قرآن که خود یک هم نشین نورانی است

  رابطه دعا و زمان و مکان

ان مشاهده یشمسی بالع یهاام هست که همچنان که ماهین ایمربوط به اعمال ا یگرید یادآوریخوب 

ك ین زمان یه ایه اسمیاون ، اسفند، نهیست که فروردیاون اسم لفظ ن، م که ماهیکنیم و حس میکنیم

ن رو ینم اکیعت خوب من لمس میت خودش دارد در نظام طبیدر واقع یك آثار خاصیاست و  یتیواقع

ن چه ینم در زمیبیقت را در چرخش زمان مینون بلکه اون حق، دال، ر، آد نه اون فین میفرورد یوقت

ق در زمان چه ین حقاین طور ماه بعد ماه بعد ایشود همیده میدم یاتیافته چه حیاتفاق م یتحوالت
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وه یدن میوه در رسیم ینیریماه چقدر در ش یکیآخر اون  یسرو درخت ال، نیزم ییدر شکوفا ییتهایخاص

 یاش رو چه قدرتییبایاش رو رنگش رو زرون مزهیزنه بیوه رو عطرش رو مین میا یدر ظهور خواص بالقوه

 دارددارد خواصی  یآثار یقمر یهاماه، نیتر از ایقو، دارای آثار خودش به خودش، است یقتیدارد زمان حق

رو مالحظه ماه ی، بین ماه در نظام خودش آثار عجیچرخش ا قت که در گردونهینه ر  و ج  و ب  اون حق

الل ه یکنه وقتیند با اون چه جور صحبت میبیهالل ماه رجب رو م یوقت علیه السالمد معصوم ییبفرما

 نیست ینها متفاوتند هر ماه فقط اون نوریا یهاتیکنه شخصیند چه جور صحبت میبیماه رمضان را م

جسم اون ، بودن اون رو ین مقدار کرویدر چرخش حرکت عالم ما ا. ن تمام شدیو ام ینیبیکه در آسمان م

ن هست در چرخش زمان هست در ساختار زمان هست چه یکه در ا یان قوهین که ایم اما ایرو توجه دار

ت یبا چه شخص یکند چه صحبتیحضرت با ماه رمضان صحبت م. هست یگریقت دیک حقیخواصی دارد 

م یتوانیق مین حقایکه با ا یقیکنه از حقایما م یرا برا یاتینها کشفیکنه خوب ایداره صحبت م یمیعظ

ن دعاها را ید اگه ایام اومده ما با اون دین ایکه در ا ییم دعاهایاریام بدست بیرو در آن افه خودمون یوظ

ن رو که توش استغفار هست فالن دعا یاومده ا یمثال  وقت. شهیبرامون کشف م یبیعج یزهایه چیم یبخوان

ر یغ یه تحول خاصیتوبه  یبا اون استغفار قبول ن ماه در رابطهین روز از ایشه اید معلوم میقدر فالن روز بگ

که  یبرکات دارد فوائد آنقدر فراوان یلیفالن روز خ شه مثال  روزهیکه اونجا مطرح م یا وقتین روزها دارد یا

مساك ست که ما فقط این نین فقط ایگه ایره دین روزه را بگیگر گناه کند امروز ایکند دیانسان اصال  طمع م

ت یحساس یك خواص بخصوصیك سال یگاه ین ماه  و در جایگاه ایشه که امروز در جایم معلوم میغذا بکن

 یروزهان نظام در وجود من دارد که روزه به تمام معنا امروز با یت امروز در ساختار ایدر خاص یبخصوص

االت هرکه در حد یذهن خ یگر تفاوت دارد کنترل چشم من کنترل گوش من کنترل زبان کنترل حتید

تر از یجد یلیرو خن کنترل روزه چشم یهستم که به نامحرم گرفتار بودم امروز ا یه حدیمن در ، خودش
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د امروز حواسمو یبا یلیاست خ ییه خطر استثنایافته خطرش ین اتفاق بیگر بگیرم معلومه امروز اگه ایام دیا

ك مرضی یکنند که یشن تا  اعالم میکنند که هوا آلوده است همه اون روز جمع و جور میتا اعالم م، جمع کنم

قی رو ین هم حقایا. کنهیترسه بخوره زود جمع و جورش میاط خودش هم میح یمثال  وبا میآد از سبز

ت دارد معلوم میشود که امروز دارای ینقدر خاصیاش اروز روزه د که مثال  فالنیفرمایم یکند وقتیدارد باز م

 . گر استید یامروز جدا از روزها، ر ساختار وجود منهیدر مس یوضع خاص

الم رو روزه یخوب خ، کنهیالم با نامحرم کار میلله موفق شدم چشمم به نامحرم نگاه نکنه اما خالحمد

جاد یاده ان ارین گناه باشد و ایالم نسبت به ایبه دوری ذهن و خ امبترسم امروز تمام توجه یلیامروز خ، بکنم

ن کار یرد و ایگیم میتصم یتونم ولی وقتیاش بهش بگه آخه من نمد در طول عمر انسان ارادهیشا. کندیم

 . کندیجاد مین اراده ایا ینکه امروز انجام دادیا، امروز انجام میدهد یرا برا

 یلیخ، باشد ن برایش کشندهینجا باشی ایم تا آخر عمر تو باید ایم و بگوییاندازیرا در اتاقی ب یاگر کس

ن خودش اراده یرون نرو این اتاق باش بیاگر بگویند امروز شما در ا یخواهد ولیاراده و  استقامت باال م

ی؟ در چه حدتونم یتونم کنترل بکنم زبانم رو نمیالم رو نمیبگه من ذهنم رو خ. تواند تحمل بکندیدارد م

 . سست شدم امروز اون رو کنترل کنم یلیگه خیاگه د

ر خدا را کنترل یام غیکنم حاال بیها را هم کنترل مدان عمل الحمد لله کنترل دارم گناهینکه در مییا ا

 . ر خدا باشدیام از غمن تمام توجه من به خود خدا خواهد شد روزه یکنم امروز بگم زندگ

ش یرد با همه وجود و زندگیکه هست اون روز را روزه بگ یتیدر هر وضع یادر هر مرحله یهر کس

 . شودیباز م یند که چه آثاریآنوقت بب

ك ماه رو ین یخوردند من ماشاءالله ایخوردند آب میگران جلو چشم ما چلوکباب مینکه دییا ا

جب نمیاش زیر آفتاب روزه گرفتم ولی به چاله افتادم به اهمه ك ماه روزه ید که احساس کردم یارزین ع 
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ک روز کرد ولو ییدا مین معنا تحقق پین معنای روزه در وجودمان به اینکه عمق اید تا ایارزین نمیگرفتم به ا

 . نیمع

ه که یادع. میه وارد بشیادع ید توی معنانین دیدیم از خود دعاها با ایگه وقت تمام شد نرسید

ن دعا با فردا با ید امروز مضامینیام دارد ببین پیا، هر روز ماه رمضان، ماه رمضان یم مثال  دعاهایخوانیم

در مراقبه و محاسبه امروزم . ان کندیاتی از امروز را بیخواد خصوصیم، آنکه مال امروزه. روز متفاوت استید

تونم یم کهالبته تا اون قدر . اش بکنمادهیپ یحواسم را جمع کنم و در متن زندگ یلین دعای امروز خیبه مضام

ل م در حد و توان خودمون حداقیواصل به حق باش یا مثل عرفای علیه السالمشه که ما مثل معصوم یگه نمید

وانم خیسحر رو م ین دعا مثال  دعایدم ایامروز فهم. شویمیده و غافل نمیمف یلیم که خیکنیدا میتوجه پ

 ؟ ان کنهیمطلبی را ب یخواد چیط زمانی مین شراین موقع و در ایآنهم در ا؟ بگه یخواد چیم

بخوانم از  د تایایم اشکال ندارد حتی منتظر باشم ماه رمضان بیم دعا را بخوانید اگه بخواهین دیلذا با ا

 . میرا تا آن استعداد خود را باز کن یم معانیحاال هم شروع کن

ام ین ایرف و اگر به تناسب حال خودش یک طید یهاماه یعنیالله است  یرالین سه ماه فصل سیا

 . یک طرف

ر ما د ینشیگر آفریشب قدر و از آنجا د یایجاد شود برا یآمادگ شاءاللهاننه مساعده تا یزم یلیخ

د یآن ع م ویبازگرد شاءاللهانمان هید فطر به فطرت اولین برود و تا عیه ما از بیدا بشه و فطرت ثانویپ

 . مفهومش معلوم بشود

ام ین ایم به لطف و کرم خودش به احترام مولود ایخواهیدرگاهش عاجزانه من یاز خدا بخاطر مقرب

 . دیت بفرمایم عنایستیشتر نیه مشت خاك بیف و عاجز و یخودش بما که ضع
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 نقش مستحبات در سیر و سلوک

ه اینجا دیگر برخورد ما با عمل ب، م به مرحله دوم یعنی  نقش مستحبات در سیر و سلوکیرسیحاال م

ها مستحبات است خوب اوائل عرض ن برنامهیبحث ا تتمه. ر خواهد کردییمستحبات و ترك مکروهات تغ

 اذان، موکد مثل نماز جماعت نماز اول وقت یلیم اال مستحبات خیل بکنیم که مستحبات رو تعطیکرد

ویش ست ریو مدتکه مراقبه و محاسبه رو خوب مشغول هستند  یزانیل مستحبات اما عزین قبیواقامه و از ا

کنند در وجود و روحشان یکنند و االن احساس مینها رو دنبال میا یم جدیکنند و هر چه عرض کردیکار م

ن به بعد  یشه از ایت میفه نسبت به مستحبات داره روشون تثبیت وظیافته و اهمیداره جا م یفه محوریوظ

 ین دو شرط هر مستحبیخواهند کرد و با ات یدر برخورد با مستحبات و ترك مکروهات دو شرط را رعا

 : توانند عمل کنند و اما آن دو شرطیخواستند م

 لطمه نزدن مستحب به وظیفه

مل در حال ع. لطمه نزند یافهیچ وظیبه ه یو به هر صورت یلین مستحب به هر دلینکه ایشرط اول ا

ه یاز اون مقدمه چند لحظه . نداشته باشم یگرید یفهیه وظیم االن ینیم ببیع بکنیسر یه بررسیبه مستحب 

 . ندارم حاال بله نوبت مستحب هست یگرید یفهیچ وظیدم نه هیه دیچند ثان

 از مسائل ، داندیت نماز جماعت را هم نمیست و اهمیمتوجه ن، د که برو نان بخریگویمثال  مادرم م

 ،ت وقت اذان است وقت نماز جماعتدرس، برو نان بخر: شود گفتیز سرش نمیچ چیاجتماع خبر ندارد ه

 یاج نها بهیدارد ا ر معنوی انسانیدر س یالعاده و چه سرعتوقمهم برکاتش ف یلیخ، نماز جماعت مستحب

م دل، م فکرم دنبال نماز جماعت استیفه هستیما دنبال وظ، ك امر واجبی دا کرد بایخود اما تعارض پ

ست مادر دستور ینای چکارکنم چاره یول، جماعت میرسیدمکاش من هم بنماز یخواهم ایآنجاست از خدا م
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ن که دلم آنجاست اما دنبال یهم، دهدیبه من اجازه نم یهرچ، ن االن زود برو کار دارمیداده که االن هم

 . ك واجبیدا کرد با یچون تعارض پ. ش خواهد بردین مرا پیفه هستم ایوظ

 ش شینه که پین ساعت توقع پدر من مادر من ایبخندم االن ادارم که با پدر و مادر بگم  فهییا مثال وظ

دا یارض پفه است و تعین بگو بخند چون محور وظینه االن ایه خورده بگو بخند کنم انتظارش اینم با او یبش

 . زارم کناررو راحت میك واجب اون مستحب یکرد با 

واهد بعدا  لطمه خی، ك واجبیرض ندارد با مهم است که االن تعا یفه محورین مسئله وظیآنقدر ا یبعضا  حت

ن عجب یاره و ایم یك عجبیهست که عمل بکنم برایم  یك وقت مسئله مستحب جورینکه یزد و مثل ا

 : ق خواهد کرد مثالیرو خراب میکنه و سلب توفگه وضع منید

 اگر از جلسه پا بشوم دوستان چه ، مستحب، لیکم یساعت دوازده شب بروم دعا یمن وقت

 ییباصفا یخواهد و جایدلم م؟ شودیز چطور میفالن چ؟ دیگویئت آن موقع چه میمسئول ه؟ ندیگویم

ن واجب یا... ا در محل کارم مالحظه مردم را خوبین دارم نماز صبحم را کسل خواهم خواند یقیاما ، است

تی لطمه بزند حاگر ، فه نزندیبرسم که لطمه به وظ ین رشد روحیبه ا. فه است و آن مستحب استیو وظ

ن آن م آقا میتو نشان خواهند داد بگو ین را عمل بکنی بهشت را امشب در خواب برایند که اگر ایاگر بگو

خواهند یتر از آن بهشت است که منیریم شیفه برایعمل وظ. فه باز میداردیخواهم که مرا از وظیبهشت را نم

ن ید نه با ایم رسیی خواهیفه به جاین وظیما طبق ا شاءاللهانفه مهم است و ینقدر وظیا. نشان بدهند

 . فه نخوردیتعارض و لطمه به وظ، كیپس . یمن درآورد یاضتهایر

 لذت بردن نفس از مستحب

م و تحت یکنیچون مستحبات رو ما خودسر عمل م از آن مستحب لذت ببردام نفس: شرط دوم اینکه
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ن مراجعه م بدقت به حالمویبکن یاده رویز یستینرو نبایست که مناسب وضعمون باشه از ایدستور استاد ن

مل ن عیر شد حتی وسط ایدم نفسم سیبرم عمل بکنم هر جا دین مستحب لذت میم اون مقدار که از ایکن

 .نجا مستحب رو راحت بزارم کناریکند ایل میخواد نفسم احساس تحمیگه نمیمستحب ولش کن نفسم د

او رو داره  ینفسم با تشنگ یبره و براستیاون مقدار عمل کنم که لذت م ستیفه نیگر مربوط به وظین دیا

ه زند کیصفحه م، ف استیتا آخر باالخره ح یشروع کرد یدعا را زورک، زور نگویم به نفس. کنهیعمل م

د یبا یکنیخود میب: میگویمن هم م. شودیزود باش دارد تمام م: دیگوینفس از آن طرف م. شودیتمام م یک

 . رسدم تا وقتش بیهم دار ییتهایروا، سیرشده، خواهدینم؟ شودیتمام م یک: دیگویبشود نفس دارد م تمام

 

 یدارشب زنده، نکه از اول شب تا صبحیکند بهتر است از ار و رو یك سجده با توجه که جان آدم را زی 

چ یهی، نیعجب و خود برترب پر از، د که بلهیطان به ما بگوینها و آخر هم شیم با کسالت و چرت زدن و ایکن

 1. میکردیزم درست میم هیطان داشتیش یدر آن نیست فقط برا یخبر

ا ر ینماز مستحب، را میتوانیم انجام دهیم ین دو شرط هر مستحبیشد با ا ین دو تا شرط اصلیپس ا

، دارم یواجب یاالن نماز قضا. میق داد صبحها بلند شدیخدا توف، مینماز شب بلند شو، میم بخوانیخواهیم

 نیا. قضا را بخوانم تمام شد نوبت نماز شب برسد یهمان موقع نمازها یفه محورین برنامه وظیطبق ا

ه د کیم دیخواه. واش جا افتاد آن وقت مستحبات آثارش را نشان خواهد دادیواش ی شاءاللهان یمحور وقت

ل را نگاه یکم یك فراز از دعایاما االن فقط ، آنطور، خواندم از اول شب تا فالنیل را میکم یمن دعا

 ،کنمیه میتغذ، کنمیهضم م، گذاردیدرخشد از درون همچنان در وجود من اثر مینم مثل نور میبیکنم میم

                                                           

ْرَجی ِمْن َکِثیٍر َمْمُلوٍل امام  - 1
َ
ِلیل  َتُدوُم َعَلْیِه أ

َ
 525نهج البالغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ صِمْنه علی علیه السالم ق
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 یهمان فراز دعا، ك فرازین یفقط هم، که قبال خوانده بودم یلیکم یدهد به اندازه ده برابر دعایرو مین

رم و ین را بگیا، جان ین غذایروم عمی تو راه که، هفت بار، پنج بار، سه بار، بار دو، ك باریل است یکم

کنم یچونکه وقت تمام شد کوتاه عرض می، اتیروا. گرید یفرازها یکند براین خودش جا باز میا. بخوانم

 . جلسه بعد یبقیه باشد برا

 مستحبات در روایات

 : دیفرمای)فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه( م 38 در نهج البالغه حکمت علیه السالمموال علی 

ل  »  َواف 
النَّ َبَة ب  ر  َفَرائ ض   اَل ق  ال   ب 

ت  َضرَّ
َ
َذا أ  «إ 

َبَة » ضرر بزند  یك کار واجبیبه  یك کار مستحبی، یاك نافلهیاگر   ر  دا ن عمل مستحب شما را به خیا« اَل ق 

ل  » . رساندینم َواف 
النَّ َبَة ب  ر  َذا  « » اَل ق  َفَرائ ض  » که  یهنگام« إ  ال   ب 

ت  َضرَّ
َ
 «أ

 : دیفرماینهج البالغه )فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه( م 271گر حکمت یت دیك روایدر 

وَها »  ض  ف  َفَرائ ض  َفار  ال   ب 
ل  َواف 

ت  النَّ َضرَّ
َ
َذا أ  «إ 

وَها » زند یضرر م یافهیك وظیبه  یاکه نافله یدیاگر د ض  ف   . ولش کن برود. آن را رهاش کن« َفار 

 : دیفرماینهج البالغه )فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه(  م 304در حکمت 

ر  »  َتص  َبَرت  َفاق  د 
َ
َذا أ ل  َو إ  َواف 

وَها َعَلی النَّ ل  م  َبَلت  َفاح  ق 
َ
َذا أ  َفإ 

َبارا  د  َباال  َو إ  ق  وب  إ  ل  ق  ل  نَّ ل  َها عَ إ  َفَرائ  وا ب   «ض  َلی ال 

د کنیت میهمراه یگرداند گاهیبرم یاز تو رو یآورد گاهیم یبتو رو یدارد گاه یقلب انسان حاالت

با نوافل مشغول باش به نوافل بپرداز هرجا . بله، کندیت میآنگاه که آنمقدار که دارد همراه، کندینم یگاه

 . تمام، هفیانجام وظ یبرمیگرداند تو هم نوافل را رها کن فقط اکتفا بکن برا یگر کسل شد ول میکند روید

 : دیفرماینهج البالغه )فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه( م 436گر در حکمت یت دیك روایدر 
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وٌم َعلَ یَقل  »  ن  َکث  ی  ه  َخ ی  ٌل َمد  ه  یٌر م  ن  وٍل م  ل   «ٍر َمم 

 «. که تو را خسته و وامانده سازد یاریبهتر است از بس ،وسته باشدیکه پ یعمل اندک» 

یه کمی که  .که تو را خسته کنه یاریبهترست از بسی، را استمرار بده یك عملیاز  یلیك قل، یك فرازیشما 

  .این بهتر است از اون کار بزرگ و پرحجم سنگینی که ماللت آور باشد، استمرار دارد، دارای دوام هست

کیفیتش باال بره اینه که از کم شروع میکنیم مان شود مراقبهمی مسائلی که باعث پس یکی دیگر از

خدمتشون رسیدیم خواهند فرمود از مستحبات اون  شاءاللهانکه خود اساتید هایی البته یه سری برنامه

ن مواما مستحباتی که خود. خودش تبدیل به وظیفه میشه اون دیگه ریاضت میخواد ولو خسته هم باشیم

 ،انتخاب میکنیم با این فرمول باید باشه و مستحباتی که موکده عرض شد قبال مثل شرکت در نماز جماعت

اینها به جای خود محفوظ هست و تقریبا .... اذان و اقامه مستحبات در حد متعارف نماز و، نماز اول وقت

 . نزدیک به وظایفه

 : دیفرمای)فیض االسالم چاپ دوم انتشارات فقیه( منهج البالغه  270گر در حکمت یت دیك روایباز هم در 

وم  َعلَ یَقل»  ن  َکثی  ٌل َتد  جی م  ه یه  َار  ن  وٍل م  ل   «ٍر َمم 

 «. اری است که مالل آور استیشتر از کار بسید به آن بیامی، دهمی )عمل( اندکی که به آن ادامه» 

د یک باز شاش اسبه عمر که زمینهکسی که تصمیم گرفت نفسش را تربیت کند پس از آن مقدمات مح

شروع میشود آن موانع گذشته دارد برطرف میشود و مراقبه که شروع شد در مسائل مستحبی هایی نورانیت

از کمتر شروع خواهد کرد واجبات و محرمات ریاضت هر چه بکشیم این ریاضت مشروع است و معقول 

بول نیست اما در کنار محور اصلی که میخواهیم مقای سستی و هیچ بهانه، است و بجاست و آنجا تنبلی

وارد مستحبات بشویم و ترک مکروهات از کم شروع خواهیم کرد و این کم طوری باید انتخاب بشود که 

 . بتواند استمرار پیدا بکند استمرار در این راستا نقش عجیبی دارد در رشد تربیت این باطن
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وم  َعلَ یَقل»   «ه  ی  ٌل َتد 

ستحب کوچک و کمی را انتخاب بکنیم اما در عمل به آن استمرار داشته باشیم این اگر ما یک م

یب احساسات و چه و چه و، قدرتش و خاصیتش خیلی بیشتر از یک کار پر حجمیه پر از غرور و عجب

 ماللت آور؟ ظرفیتی و خیلی آفتهایی که همراه میآورد آخرش چه

انجام بدهد چند روز انجام بدهد چند روز انجام ندهد  نفس یکی دو بار انجام بدهد چند روز نتواند

این استمرار را مثال زدم برای یک آبی که مثال در یک کتری کوچکی که ما آن را ولو روی اجاق گاز بگذاریم 

رویم دنبالش  دو می کنیممی کنیم  تا گرم شد یه کاری برایمان پیش میآید خاموشمی یه دو دقیقه روشن

ری انجام ده ماه هم همینجو، ییم باز روشن میکنیم باز یه کار دیگه پیش میاد خاموش میکنیمساعت دیگه میآ

جوشد در حالیکه یک دیگ بزرگ شاید با حرارت ضعیف یک شمع نمی بدیم یک کتری کوچک باالخره

هنوز بینیم تا صبح این به جوش آمد اما آن کتری چند ماهی هست که می ضعیف که استمرارا ارتباط دارد

 . این استمرار یک چیز عجیبی است. یه کار کوچک اما با تداوم، داغ هم نشده

 وسوسه و درمان آن، نقش شیطان در مسیربندگی

ق یو از طر ،شب و روز یهاو استغاثه بدرگاه حضرت احدیت و با توسل یه و زاریمرتبا  با گر یستیبا

 . ا ما را برسانندآنه یبه اذن اله یتیك عناینکه با یکنیم تا اهم السالم ( و با توسل به آنها تالش ین )علیمعصوم

توانم یم نمن مقایمن به ا؟ دیم رسینها خواهیبه ا یکه ک، د بکند ما راید ناامیایطان بینکه شین ایبنابرا

ام که عمرم بکلی دهیند من حاال فهمیگویخوانند میجزوه را م یزان گاهیاز عز یا برعکس بعضیبرسم و 

 اورند که اینها را جبرانیبه خودشان فشار م یه؟ گر چه کار میتوانم بکنمیه عمر دیاالن در بق. ع شدهیضا
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 . طان استیمحل نفوذ ش 1طیبارها عرض شده است که افراط و تفر. کنم

وه ش همان قیاز عوامل اصل یکیوسوسه ، کنند از وسوسهیه میزان که معموال  گالیاز عز یبعض یحت

 .اش فعال شده قوه وهم آن شخصیضیمر. ستین یخاص یضیك مری. ت قوه وهم استیتقو، ل استیتخ

 .ن عاملش ضعف اعصاب استیترمهم. کندیفعال م یلیکه قوه وهم را خ یعوامل. ستین یگریز دیچ چیه

 . قوه وهمش فعالتر میشود، ترفیاعصابش ضع، هر چه انسان جسمش

 هاوسوسه قوه وهم منشا خیلی از گناهان و

 یهاوسوسه، ها استها و وسوسهکسالت، هایاز سهل انگار یلیخ، از گناهان یلیقوه وهم منشاء خ

. هم دارد یگریاز عواملش ضعف اعصاب است و عوامل د یکی. است یز خطرناکیك چی یفکری، دتیعق

ها سوسهو ن جوریگرفتار ا یشود و اگر شخصیبرطرف م یادیوسوسه هم به مقدار ز، ت اعصابیپس با تقو

، خواهد مرا از راه خدا دور بکندیطان هست که مین از طرف شیت اعصاب توجه کند که ایاست ضمن تقو

. است طانینها حرام است و از طرف شین است ایبدعت در د یست بلکه نوعین نینها نه تنها مربوط به دیا

کند دستش نجس شده یم آنگاه همینکه خیال. د مبارزه بکنمیطان هست من بایحاال که از طرف ش

خواهم اصال نجس بشود به تو یطان است من مید چون از شیآب بکشد و افراط کند بگو یمیخواهد اضاف

 . ال باشدیخبی ست همان جایمربوط ن

د آن دو بار که ض یکی. طانیشای ستیخواهم باطل بشود به تو مربوط نیاصال م، م باطل استیمن وضو

 ،نها خود به خود رفت کناریند که ایبیا خانم مین آقا یاصال خود ا. د میشهیگه ناامیطان دیرا انجام داد ش

                                                           

 رویست.نهج الفصاحة )مجموعه کلماتافراط و تفریط است و بهترین کارها میانهأمر بین أمرین و خیر االمور أوساطها.راهی میان  - 1
 262قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله( ؛ ؛ ص
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 . دهیگر که در مورد وهم به عرض رسیعالوه بر مطالب د

 اتیاز ضرور یکیت و صحت مزاج ین روش عافیاضت باطل در ایکاذب و اهل ر یبر خالف عرفانها

را که  ییهادارد و انسان برنامه یه آثار سوئیوهم ل و قوهیف است و عدم صحت مزاج در تخیو بلکه وظا

ها اثر گذاشته و خلط شده و باعث وهم در آثار برنامه ینخواهد شد و قوه یقیکند روشن و حقیعمل م

و کتاب و سنت ما را  نیمعصوم. کنندیآن سوء استفاده مخواهد شد که اهل باطل از  یاشتباهات متعدد

م و مخصوصا  از برکات مراقبه و ین اشتباهات مصون باشیمیدهند تا از ات صحت مزاج توجه یبه اهم

 . میسج بریبه اون نتا یقیو حق یکه در تناسب آنها عمل خواهد شد بطور نوران یجنب یهامحاسبه و برنامه

 کاذبهای فانتفاوت اخالق اسالمی با عر

 ؟ اضت باطل چیهیکاذب و اهل ر ین با اون عرفانهایفرق ا

اله مخلوط به وهمه و ینه که مال اونها مخلوط به خیداره البته از جمله فرقهاش ا یفراوان یفرقها

ات ینفسان ات و در جهت رشدینفسان ینستکه اونها بر مبنایگرش ایفرق د. قتهینجا حقیاته این وهمیبعضا  ع

همه فیم ییزهایهرچه چ. شتر در محضر خداستیت و ذلت بینجا معرفت و عبودیشه ایشون استفاده م

 . مقابل اونها یکنه درست نقطهیشه احساس ذلت و خشوع میتر ملیشتر در محضر خدا ذلیب

 یآید ولیم یه آثاریولو  کنند اصال  ین آثار اعتنا نمینها به اینجا اینست که در ایباز از جمله فرقهاش ا

ن قرار ات و کراماتشویاون کشف یشون را رویشون را اعتبار و اعتنا زندگیکنند اما اونها تمام زندگیاعتنا نم

نند یبینند اونها از قدرت عمل و ریاضت خود میبینجا از اذن و لطف خدا مینکه ایتفاوت دیگر ا. دهندیم

قدم بگذارد اما به اذن  یتا آخر عمر در راه پاک یامکان داره کس. ت نداردیگر در هر حال عمومیو مسائل د

ن م آقا میست که ما بگینطور نیچ اشکال ندارد ایده هیه خواب هم ندی یسد حتنر یزیچ چیخدا هنوز به ه

ر کنم بهتیم ینه که من وظائفم رو خدا کمك میکنه سعین راه این فرق در ایبهتر. نکردم یچ فرقیاصال  ه
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خونم یرآن مقا مثال  یافراده  ینها مربوط به استعدادهایدم ایدم ندیشرفته خواب ندین پین باالتریانجام بدم ا

وجه آد و متیاز اون بدستم م ییتهایاز نوران ییزهایه چیخونم احساس میکنم یث میخونم احادیه رو میادع

ن آیه رو خونده بودم هم با یرش را هم خونده بودم صد بار ایشدم اصال  تفسیشم که تا حاال متوجه نمیم

شه که تا حاال یه داره باز مین آیتازه از ا یزیچه ینکه یسش اما االن مثل اید هم با تدریصوت هم با تجو

نها مربوط به خودم یکه متوجه شدم ا یات باالخره هر چیا در روایه یا در ادعیخوب ، اصال  متوجه نشده بودم

 . میهست و خدا

 تجسس از حاالت دیگران و خطر بیان حاالت خود

م عدم تجسس از احواالت یها مناسب است عرض بکنن قسمتیا یادآوریکه در  یگریمطلب د

 ،نسبت به یکدیگر احساس کنجکاوی کنیم و دقت کنیم که ببینیم کی چیزی متوجه میشود، گر هستیهمد

شیطان دخالت میکند و کل ها در این، کی حالش چطور نیست، کی حالش چطور است، کی نمیشود

هر ؟ چطور خواهیم شدهرکس خودش به حال خودش باشد که در قیامت . رودمی زحماتش هم به هدر

در موقعی . هرکس به حال خودش است؟ شویممی کس به حال خودش است در موقع جان دادن چطور

به خودم ام هر چه فهمیده. به دیگران اصال ربطی ندارد. هر کس به حال خودش است؟ گذارندمی که در قبر

 . و خدایم مربوط است  تمام

از تر هم کمی با پاک شدن روح در عالم رویا چون روح آزادمعموال . اصال به نفر دوم ربطی ندارد

  .عالم ماده است شاید بعضی از عزیزان در خواب بعضی چیزها را ببینند و آرام ارام عالیمش قابل فهم شود

عرض  .شده یزیرق برنامهینظم خاص دق یت کند توینطور بخواهد نفس خودش رو تربیا یاگر کس

 یك سریافته یج که روح و نفس انسان به حرکت میبتدر. مربوط به خود هر کس استم از این به بعد یکرد

چ یشه که قبال  هیرا متوجه م یقیحقا یك سرین استعدادها که شکوفا شد یشه ایاستعدادها درش شکوفا م
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 یاد که مخصوص هر کس و مال خودشه اگر کسیش بیبسا براش پای یک حاالتینها روی یشد ایمتوجه نم

 ن و اون اظهاریرو بخواد به اا حاالت خودشیکنه و یجاد مین بد جور آفت ایگر بکنه ایتجسس حاالت همد

دارند که  یه عبارت جالبیجاد کنه بزرگان یشه براش ایهم یت برایبسا محرومای ه ویبیعج یلیکنه آفت خ

 : ندیفرمایم

خدا  یخواد بندهیم یربط دارد کسگران چه یگران چکار کنند به دید یخدا کرد یگه بندگیآخه د

داشته  یالچه ح ینم فالنیا من بگردم ببیداشتم به اونا چه ربط دارد و  یگران بدونند فالنی منم حالیباشه د

 . شیخودش درون خودش با خودش است و خدا یدارد هر کس بندگ یبه من چه ربط

 گزارش خواب و حاالت به استاد

ت هم ندارد( مسائلی را مشاهده یافراد در حال خواب )البته عموم یبعضگر اینکه احتماال ید یادآوری

 یعیته اما باالخره بطور طبیست و اصل عبودین مسائل اصل نیحال و ا ن راه مسئلهیا یدرسته تو، نمایند

 یه وقتگیاست د یعیخواد شکوفا بشه خوب طبیشه فطرت مینفس پاك م یگه وقتیش خواهد اومد دیپ

گه یکنه دینم باالخره آثارش ظهور میبیتونم بگم که نه نمینم نمیخوام ببیواش میواش یشه یچشمم طبابت م

 . تونم بگم که نهیگه نمیشنوم دیم ییزهایه چیشه یه خورده طبابت می یگوشم وقت

ه عرض کما اینک .خودتان هستید و حالتان، شدیدمند توفیق پیدا کردید و از محضر بزرگان بهره اگر

و این هم در ! گذارند خودم  هستم و خدا و دیگر هیچ کسی نیست هیچ کسمی کردم در موقعی که به قبر

های آنجا جبری بود که با داد و فریاد رابطه. واقع موت است که ما این راه را میرویم منتها به صورت اختیاری

به وجود خودمان باز ، و به مجرد کنده شدن از این عالم مادهبا این عالم را پاره میکند و باالخره ما را میکند 

هایی پاره شدن عالقه هرکس به تناسب خودش تدریجا با مرحله به مرحله. اینجا اختیارا میرویم. میشود

 . کندمی و با آزاد شدن و پاک شدن انسان آرام آرام آثارش ظهوراند که به این عالم اتصال یافته
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 : فصل ششم

 نشیوحدت عوالم گوناگون در نظام آفر ه توجه ب
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مثال  توجه  .ت بشودین مرحله تقویت مراقبه و محاسبه انسان در ایفینکات باعث میشود که ک یبعض

ن یست که این طور نیا. دارند یخاص یوستگیها به هم پن عالمیکه وجود دارند ا ییهانکه تمام عالمیبه ا

ت خاص آن نظام را یمتفاوت وضع یهااست در نظام یقت واحدین حقیا. هستندعالمها منفك از هم 

ا ی میگذارین عالم قدم میا یجدا یك عالمیست که ما به ینطور نیم ایخوابیم یمثال  ما وقت. دهدیظهور م

ن یهمنها دو تا عالم منفك از هم هستند ین عالم ایاالن آمده به ا، ك مدتیکرده  یدر رحم مادر زندگ یکس

قت یك حقیها ن عالم است همه عالمیاز ا یك عالم جدایگر ید یهام رفت عالمیکه بعدا  خواه یطور عالم

 . دیآیش مین تفاوت پیها وجود دارد ان عالمیکه در ا ییهاواحد است که به تناسب نظام

 ه پیوستگی عوالم خواب نشان

ها یبعض. میکنیم یزندگ یخاص یوستگیك پیم چقدر در ینیبیم مین خوابمان دقت کنیما اگر به هم

 یباه بزرگن اشتیا، دانندیدر مغز م ییمیایرات خاص شییا تغیخاص مغز  یکیزیرات فییعلت خواب را از تغ

گاهین یاست ا و  یکیزیرات فییك تغیخوابد یانسان م یالبته وقت، ل خوابیاست از تحل یناقص یك آ

نکه یا اید یآیر خواب بوجود میین تغیم در اثر ایینکه ما بگویکند ایفرق مشود اما یجاد میدر مغز ا ییایمیش

 . نها با هم تفاوت دارندیا. شودیجاد میرات ایین تغیدر اثر خواب ا

رد پس پیپرد یعنی چون رنگش مین جهت است که رنگش میترسش از ا یك وقت بگوییم که کسی

ستکه نیاز آثارش ا یکیترسد یکه م یبرعکس است کسر این ینه خ، دن اوستیرنگ پر، علت. میترسد

ر ین شدن اوست نه خیخشمگ یشود علتی برایسرخ م یکس. ست معلول استین علت نیا. رنگش بپرد

 . ن است که رنگش سرخ بشودیاز آثارش ا یکین شد یکه خشمگ یبرعکس است کس

اتفاق  در مغزش ییایمیت شینکه فالن خاصیاست نه ا یگریز دیك چیخوابد علت خواب یکه م یکس

قاطعانه  ینه ما به اتکال کالم اله؟ شد یشد و چ یاز سلول چ یاشد سمومات بدن جمع شد در فالن نقطه



 188 |    

 

 ورود به آستان بندگی

ك یانسان  یاست اصال  نقش خواب در زندگ یگریز دیك چیم که علت خواب یکنیدا میقت را پین حقیا

 یاکتهن نیتوجه با. شودیخوابد و بلند میآدم مم که بالخره ییست که بگوین یك امر عادیاست  یز مهمیچ

 : ندیفرمای﴾ م42خداوند در سوره زمر آیه ﴿. ت مراقبه ما خواهد داشتیفیدر رشد ک یلیعالم خ یاز هماهنگ

ـه   َس ح  یَ اللَّ نف 
َ ی األ  ت  یَتَوفَّ

َها َوالَّ ت   ف   یَن َمو 
ت  َها ۖ فَ  یَلم  َتم  ت  ی  َمَنام 

ك  الَّ س  َت َو ی  لَ َقَضٰی عَ  یم  َمو  س  ی  َها ال  َرٰی ر  خ 
ل  األ  

نَّ ف   ی ۚ إ 
َسما َجٍل مُّ

َ
َلٰی أ َك ْلَ یإ  ل 

ٍم یَ َذٰ َقو  ّ
وَن ﴿یَ اٍت ل  ر   ﴾42َتَفکَّ

 : ترجمه

و روحی را که ]صاحبش[ نمرده است ، و خداست که روح ]مردم[ را هنگام مرگشان به طور کامل میگیرد

ز ]و به بدن با، ح کسی که مرگ را بر او حکم کرده نگه میداردپس رو، نیز به هنگام خوابش ]میگیرد[

یم مسلما  در این ]واقعیت[ برای مردمی که؛ نمیگرداند[ و دیگر روح را تا سرآمدی معین باز میفرستد

 (42). ]بر قدرت خدا[ ستهایی نشانه، اندیشند

 ین وقتا آیرد یمیکه م یآن وقترد یگیقت این انسان را میت حقیقت موجودین الله است که تمام حقیا

 یاش را با اسباب جارهاست البته خداوند که ارادهن حرفیتر از از مهمیك چیخوابد علت خواب یکه م

 یاست در جا یدهند که بحث طوالنین کار را انجام میدارد که آن ماموران خاص ا ینیکند ماموریم

ده یسگردانند اگر اجلش نریگر برنمیدر خواب ازش گرفتند د ید وقتیکه اجلش رس یآن وقت. خودش البته

قدر قرآن دارد چ. است برای آنانکه اهل تفکر هستند یاتین آیگردانند تا آنوقتکه اجلش برسد البته در ایبرم

ار مهم و سرنوشت ساز یبس یهاتین واقعینکه ما به ایدهد به ایتوجه م، کندیك میص و تحریما را تحر

رد و بر ما روح حرکت یم از ما بگیال شدیخبی تفاوت وبی شده و یما عاد یرا که برا یتیو وضعم یدقت کن

 . بدمد

قت یست بلکه یک حقینطور نیا، شده یشه سروکار داشته و برایمان عادیپس خوابی که ما با آن هم
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 یآن مامور اله، گذاردیر میر خلقت ما تاثینش در مسیهست که در نظام آفر یسازار مهم و  سرنوشتیبس

 یتم به عالمیمن با همه موجود ید که راستیم خواهیم دیقا  فکر بکنیآورد و اگر عمیبرد و ما را میما را م

 ؟ چه یعنیآورندم یبرندم و میمن را م، رومیم

از این  ؟چطور شد؟ اگر یکبار بگویند آقا از این اتاق پاشو به اون یکی اطاق برو حساس میشوم میگم چرا

، رومیبه آشپزخانه م یوقت ناهار ه؟ چطورشد؟ ین پیاده شو برو به اون یکی ماشین حساس میشم چراماش

ت یش اهمیبرا، من دارد یدر زندگ یریخورم حواسم جمع است که این محل چه تاثیگردم آنجا که غذا میبرم

 نیا، منطقه از خانهن یگم ایم، اش گرفته تا تمام جهات مختلف اونیل آشپزیمیدهم از بهداشت و وسا

 ؟ من دارد یم  و چه ارتباطی با زندگیآیروم و میت را دارد که من میخاص

ساعت کجا  8ساعت  7، قهیدو دق یکیآورند و آن هم نه یبرند و میت مرا هر روز میاما کل موجود

انه ك آشپزخیبه اندازه ؟ نش من دارندیدر آفر یریچه تاثها ن رفت و آمدیا؟ افتدیم یچه اتفاق؟ برند مرایم

لطف و رحمت خودش  ینکه خداوند متعال از رویبا ا. است یابهش توجه ندارم که فقط یک اطاق جداگانه

فانه متاس، عالئم واضح یلیدهد تا من کنجکاو بشوم حساس باشم خیرا گذاشته و به من نشان م یعالئم

 . آور هم توجه ندارمتین عالئم واضح و حساسیبه ا یآنقدر غفلت پوشانده که حت

ه حال رد کیگیافتم و ضعف آنچنان مرا میکیهای وقت خواب آنچنان خسته و کوفته مین عالم نزدیدر ا

رسد با همه یم دارد به صفر میروینم که تمام نیبمی وان آب را هم ندارم با همه وجودمیك لیو حوصله خوردن 

 . امکان ندارد، نخوابمست یدست من ن ار اصال  ینم که اختیبیوجودم م

اما ده روز هر ، اوست یآن مسائل نظر، کامل هم باشدی، شناسروحی، شناسکه در روان یپرفسور

د من یتواند که بگویامپراطور عالم باشد نم، اری نداردیچ اختیچه اراده کند که خودش را نگذارد بخوابد ه

 شیروی همون صندل، امرا برای محافظت گذاشته روهایزات و نیمرا ببرد تمام تجه یگذارم مامور الهینم
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ن تحت یکند ایجاد میدر عضالت من اام از تغذیه یکه سوخت و ساز سلول ین قواییا. ن افتاد و رفتیبه زم

ك قطره آب یدوازده روز نخوابم حتی ، است که بر من حاکم است خوب اگر من ده یگرید یرویحکومت ن

ن کارها تحت حکومت یل به آن مراحل رشد بکند چون ایبشود و آنرا تبدتواند هضم یام نمهم در معده

 یوریدا کنم آخه این نیدهد که توجه پیم نشان میخدا برا. واضح است یلینها خیاست ا یگرید یروین

 . شوندید واقع میافتند و مفیگر بکار مید یروهاین نیا، رویهست که تحت حکومت آن ن یحکومت

ن یکنم که ایدا میپ یك لذتیکنم یدا میپ ییك اشتهایگذارد من با همه وجود یاش مکه خواب وقت  یموقع

ن فضا یکه چند ساعت قبل داشتم نیست اصال  در ا ییهاچکدام از لذتیسه با هینی قابل مقایریلذت و ش

با همه  خواهدیدلتان م وه هرچه شمایغذا و می، و تشنگ یبا هر لذتی برای رفع گرسنگ، ستیاز جنس آنها ن

م کنیاصال  همه را ول م، روند کناریانگار همه م، طیمح، لباس، رفاقتی، دوستیی، خودنما، جاه، لذت مقام

درت در اوج ق، ده باشمین لباس را هم پوشیکه فاخرتر ییام تا جاشده یگریز دیك چیو با همه وجود عاشق 

وسط کوچه ، ابانیك وقت وسط خیا یدن یهااقسام لذت انواع و، هابا همه امکانات و لذت یطلبو جاه

چ یافتد و هیشود و همه آنها میگر دارد از من جدا میرو دیگر آن نیا به عبارت دیافتادم و رفتم به عشق آن 

واضح به من  یلین عالم خیاز خواب هستند که خداوند در اینور خواب یعنی در ا ینها همه آثاریا. شودیم

تا ، دا کنمیتا از آن طریق منشاء خلقتم را پ، بکند یار مهمیار بسیقت بسیك حقیرا متوجه دهد تا مینشان م

 ؟ چه یعنین یجاد شود که آخر ایمتوجه باشم و حداقل این سوال در من ا

د در ق میکنیچگونه آن قوه را  به من تزر؟ بردیکجا م؟ بردیم یافتد بطور منظم مرا کیهر روز اتفاق م

وان آب خوردن را هم نداشتم یك لین عالم من که حوصله خوردن یدو مرتبه برمیگردم به ا؟ مرا بردآن عالم که 

ق شد خودشان به من اجازه یره شد تزریروی محکم دو مرتبه ازکجا ذخین نیخواهدبه قله کوه بروم ایدلم م

اما ؟ ردق کیتزر یک؟ دق شیگر وجودم چگونه تزرید یروهایحاکم بر ن یروین نیندادند که متوجه بشوم که ا
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در من  یاك قوهیستم االن یش نیساعت پ 7واضح استکه من آن شخص  یلینم خیبمی ن قدر هم کهیهم

ن اسرار را برای ما بازگو یتوانند ایفقط م تیت و اهل بیهست که قرآن و روا ییهاتینها واقعیجاد شد ایا

که انسان در محدوده  یشود همان علمیتش میشگاهها نهایدر آزما یو فکر یقات نظریتحق. بکنند

 . که باید بفهمد یقتیشاتش بدست آورده نه آن اصل حقیآزما

با دقت و عمق  یك مقدار کمیاگر انسان ، که درباره خواب است را بگذاریم کنار یگریات دیآن آ

. دید فهمیخواه ییزهایك چین راستا یدر ا، آن خودش رشد بکند یتیر تربیات و سیه و رواین آیشتر در همیب

هست که مرا هر روز  یچه حکمت یرو یبیند آن مامور الهمی قا  تفکر بکندیه انسان عمین آیاگر فقط در هم

 ؟ آورد و برای چییبرد و میم

و ایم هکرد یرا ط ییهاعالم، میت که در حرکتینهایب یهستم در پهنه هست ینکه ما موجودیا یبرا: دیفرمایم

ام دهینشم رسیر خلقت و آفریست و االن در مسیادمان نیچکدام در یکه هایم را گذرانده یمراحل یدر هر عالم

ده یاز ابعاد من آفر یرم بعدیگیقرار م یهستم که در هر عالم یمن همان موجود، ن مرحله از این عالمیبه ا

 . شودیم

 ،هنوز در راه آفرینش هستمست و ده ایبرسد نرس یکه به آرامش قطعی زندگ یبه آن موجود، آفرینش من

عاد از اب یبعد. ده استینشم به اتمام کامل نرسینش بودم و هنوز آن آفرینکه در رحم مادر در حال آفریکما ا

فهمم که یحاال م. ده شدیآفر ین عالم نیاز داشتم در آن عالم قبلیبدن من که در ا یو ماد یجسمی، وجود

کنم نه یم ین عالم دارم زندگیکردم و االن که در رحم مادر ایم یگدر رحم مادرم برای چه زند یدر عالم قبل

شه تا در یدرست م، نجا داره تشکیل میشهیدر ا یك ساختاریست بلکه االن ین هست که این زندگیا یبرا

 . دا کنمیپ یعالم بعد یت براینشم قابلیادامه آفر

ت یهست که دارد وضع« من»آن  نهایك حرکت واحد است در همه ایوسته است ینها همه بهم پیا
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 یهاینیریها و شیکردم با سختیم یا زندگیکند من همان هستم که در آن عالم رویدا میمتناسب خودش را پ

 کنم کهیها را احساس مینیریآن ش یمیبینم من همانم حت، ن عالمیاالن که آمدم به ا، ایآن عالم رو یزندگ

هستم  نجایاالن که در ا، ذابها که توی آن عالم داشتم اونهم همینطوراد و آن عیگر بدستم بیکبار دیایکاش 

 . من همانم، ترسم که دوباره بخوابمیم

 یهاتیگوناگون با خاص یهاکند شکلیدا میکند اجزاء پیدا میمن دارد نمود پ ینکه ابعاد ظاهریا

که اگر  «من»هست در ساختار آن ن عالم و هر عالم دیگری یاینها به تناسب نظام ا، متفاوت بخود میگیرد

 ؟ ستین چیق فرو بروم آنرا احساس خواهم کرد که ایعم

ند یبیگر دارد میك بدن دیا با ینکه در عالم رویکند کما این نگاه میا، ندیبینکه چشمم میند نه ایبیاو م

بشود  ن موضوعیبه اپس باید توجه . ن عالمیاست به تناسب ا ین ابزاریا، ن گوشیشنود نه ایباز هم او م

 . دارد که در حال حرکت است یقتیك حقیکپارچه است و یها ن عالمیکه ا

کنم یم ین عالم زندگینکه من تا وقتیکه در ایآورد تا ایبرد و میمرا م یه ینطور شد که مامور الهیخوب حاال ا

 یام براساس برنامهخودم بدست خود، خودم را یخودم و تکامل وجود یدر اینجا آن ادامه ساختار وجود

 . متعادل داده بسازم یکه خدا

اشم با ب یاافهیبود من دست خودم نبود که با چه ق یگرین دیار ماموریار ساختن در اختینجا اختیتا ا

بود که در رحم مادر  یباشم دست پدر و مادر دست آن مامور اله یات جسمیباشم با چه خصوص یکلیچه ه

 . ار دست خودم هستیگه اختیآالن داما ، ت را داشتیآن مامور

قت خودم بدست خودم یگه ساختار حقین به بعدش دیخواهم درست کنم از ایم یخودم خودم را چ

ان ت در مراقبه و محاسبه انسیگر که قابل دقت است و موجب تربیپس نکته د، اندم دادهیکه برا یابا برنامه

ن ین که خدا فرموده واجبات و محرمات و احکام یک قوانیانن قوینه که انسان متوجه باشد که ایخواهد شد ا
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به چپ را  ن عالمت گردشیاند که است که قرار گذاشتهین ین رانندگیست مثل قوانیو اعتباری ن یفاتیتشر

با  یتقر ،فردا آنرا تغییر دادی تغییر بدهی قانون آن یکی باشد، نه خیر، ن عالمت سرعت رایممنوع بکند ا

پزشکان و اطباءو ، ست تمام دانشمندانیهم ن یچ دانشمندیمربوط به ه. بهداشت استن یه قوانیشب

دهند یکنند به ما اطالع میها آنرا آشکار مکنند و به ما انسانیقت را میاز حق ینها دارند کشفین ایمتخصص

کند آن قوانین ینها را خلق مینکه اینه ا یشویمبتال نم یضیبفالن مر یت کنینها را رعایانسان اای که

پزشك است مربوط به آن است او بعنوان متخصص کار ما را آسان کرده ما که  ین آقایانشاء ا یبهداشت

اط نها ارتبیام چه قوانینی در این عالم با ایجسمهای م در ارتباط با سالمت و مریضییامکان نبود بفهم

گاه اء یاوصو اء ینها را انبیواجبات و محرمات است ااین قوانین که . ستیدهد مربوط به او نیم یدارند آ

نه ، دکننیجاد و قرارداد مینها را اینکه این امر نه این در ایو علما بعنوان متخصص اءی)علیهم السالم( و اول

اال من و د حینها را بکنیستاده او گفته ایاز عالم آنجا ا یاك نقطهیاست در  یاست که قدرت ینطورینکه ایا

ن یم او از ما خشمگیم تا او از ما خوشحال بشود اگر گوش نکنیکنیوسط این انبیا حرف آنرا گوش ماو و در 

ی حرف م که کیستیصف با ینکه تویارد سال تا ایلیهست که باالخره بعد از چند م یك روزیشود فردا یم

 ؟ او را گوش داده

پر  یشود اگر گاهیندارد صفر هم م یمفهومدگاه گرفتار شود مراقبه و محاسبه اصال  ین دیاگر انسان به ا

کنم یند که من حرف او را گوش میبیکنم پس آن قدرت فالن نقطه عالم مین گناه را نمیتوقع هست که من ا

 . ستینطور نیا، هان حرفیبا من باید چطوری رفتار کنه و امثال ا

ن یبه برکت همها ن شركیاز ا یستیبا شاءاللهانآن توجه که خدا هست و من هستم شرک بخداست و 

شود باز ب یدیآن استعدادهای توح، اتیات و روایها و به برکت همان توجهات صحیح بر آمراقبه و محاسبه

که از ما  ییم و آن خداینکه واجبات و محرمات را عمل بکنین ایاست ب یم که چه ارتباطینیآنوقت بب
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م از یبشو یقیحق ینید یك زندگیبعد از آن ما وارد . دارد ییکند چه معنایا محبت مین است و یخشمگ

ك حساب ین برایمان یات و احکام دیات و روایآنگاه آ. میائیرون بیو خشك ب یتعصبی، جوی، دیتقل یزندگ

 . دا خواهد کردیپ یگریو معنا و مفهوم د

برخالف این  یعنین واجبات و محرمات و حقایق آنها که هست یقت که )بدون( این حقیتوجه به ا

ن مراتب یترنیبودم در پائ یك موجودیخودم حرکت کردم من  یر تکاملین مسینش خودم و اینظام آفر

کند در پهنه یدا میکند وسعت پیرشد م یم هین در حرکت هستم درجه وجودین قوانیبر اساس ا یوجود

 . کندیدا میمن وسعت پ یوجودن رشد درجه یق میکنم با این خودم را تطبیحاال هرچه که با آن قوان یهست

نش است موجب خواهد شد که یشود که برخالف آن نظام آفریاز من صادر م یتینی، فعلی، هر عمل

 . ن برگردد آنرا از دستم بدهمییت بودم آن پایمن که االن در آن وضع یدرجه وجود

م را هی یرجه وجوددا کنم و هم دیوسعت پ یه یتوانم در پهنه هستیهستم هم م یك موجودیپس من 

 . ستمین یگریز دیچ، اورم و بروم به طرف عدمین بییپا

 واقعیت گناه و حقیقت عمل به احکام الهی

را  میکشاند و بهمان اندازه درجه وجودیم یاست مرا به حرکت منف یکه منف یگناه و هر فعل یا فکر

 . میتوجه به آن ندار یوحشتناك است منته یلیعدم خ، رد و انسان وحشت دارد از عدمیگیم

د کشنیکنم از اینکه ناخن مرا میال میترسیم خیم میاوریم و در بیخواهیم بکشمی بگه ناخنت را یاگر کس

از وجودم را از دست  یاك درجهیدر من حاصل میشود و  یك عدمیبه همان مقدار ؟ ریترسیم نه خیم

 یبرند ناراحتم در عالم واقع از آن عدمیدستم را مك یکنم یال میبریم خیند دستت را میاگر بگو. دهمیم

نها همه یدرد و رنج ا، ازش ناراحتم یضیمر. داردیافتد من ناراحت هستم و وحشت مرا برمیکه اتفاق م

 . از وجود است یادرجه ینیرین شیو صحت جسم ا یسالمت. مزه تلخ عدم است
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. بتا مثیاست  یها منفا حرکتیست ین یگریز دین دو تا چیما یا در عدم هستیم یا در وجود غیر از ا

ی در بگذارد که یک قدرت یست که منتین نیا یق بشود که عمل باحکام الهینشش عمینقدر بیانسان اگر ا

آن  ن من ویست ب یقتیحق یوستگیك پ، ینه خیر، مثل پادشاه عالم من حرف او را گوش کردم یانقطه

 . یمثل پادشاه، گریاست و من موجود دك موجود یست آن یت دو تا نیحضرت احد

کمتر  شیکیشود تاریشتر میاتاق ب ییخوب هر چه روشنا، قتیاست از منشا حق یقت واحدیك حقی

 یدیاست که بحث توح یقت واحدیك حقین یشود ایبیشتر م یکیشود تاریکمتر م ییا روشنایشود یم

 خوب خوب رعایت شدها این برنامه شاءاللهاننکه یاست که فعال  زود است و بعد از ا یبسیار مهم و مفصل

 . ات آنجا خواهد آمدیات و روایها بر اساس آن بحثیا شاءاللهانشکوفا شد  یدیتوح یو آن استعدادها

ن اندازه که به غذا ید انسان از گناه وحشت دارد و به عمل به واجبات عاشق است همین دیپس با ا 

ن وقت یکند ایبخاطر آن حاضر است چند ساعت وقت بگذارد و دقت مب دارد یعج یعشق دارد اشتها

و  یتین امنیگذارد اگر نگران است به تمام قوانین غذا در وجود او چه اثری میبخاطر آنستکه متوجه است ا

م یکه ما داخل آن هست یین قوایخواهد برساند حاال ایم ین چه ضرریمتوجه است که ا، نهایو ا یبهداشت

کنند و یبرند منو و آنرا تزریق میم یکند و هیکه فراتر و باالتر از آن دارد حکومت م یحکومت یآن قوا

هم که از  یین قوایمنو و ا یقت ساختاریکند تمام حقیآورند و آن قوه است که در واقع حکومت میم

ادر که از من ص یعالکنم و آن افین نظام عالم است که استفاده میسوخت و ساز سلولی است در ارتباط با ا

سازند یاز من م یزیدهند و چیمرا دارند رشد مقت یخودم که آنها حق یعضالت ین قوایشود بخاطر ایم

د یهمآنجا خواهم ف. شدم یگریع دیار وسیبس یك فضاین عالم وارد ید که از ایك دفعه خواهم دیکه  یقتیحق

 . کردمیم ین عالم زندگیدر ا یك رحم مادر کوچکیکه در 

ا نها ریم ایعال، گفتندینها را میانسان احساس حسرت خواهد کرد که عجبا ا: دیفرمایآنگاه قرآن م
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ك روز فالن آقا فالن خانم نوزاد یدادند جلو چشم من که تو یواضح بود اصال  نشان م یلیخ. دمیدیاصال  م

 كیخداوند از روی لطف و کرم خودش روح منو مثل گوسفند نکرده بود که ؟ ببین چه جوری بودی یبود

ه زمان را ده بود کیآفر یقه جلوتر نتوانم زمان را بشکنم یک دقیقه بعد نتوانم آن زمان را بشکنم مرا طوریدق

ا ن چهل سال پنجاه سال سی سال زمان ریتوانستم ایکردم ممی تا به آن اوضاع نگاه. شکستمیم یبراحت

 ؟ چه یعنیاالن چه شدم ؟ چه جور بودم؟ چه بودم. نم که من همانمیبشکنم و بب

د پهلوان بود و چه و چه بود یخندیگفت و مینم اونکه تا االن میتوانم زمان را بشکنم و ببیاصال  م

عالم و رابطه خودم  ینش و حرکت تکاملینم نظام آفریبمی دم ویدیده و میك نعش نجس و گندیافتاد و شد 

 . اون چه بود که آنقدر غافل از خودم کرد آن واضحات را، را یبا نظام هست

، را یو دستورات اله یدیق توحیکند تا آن حقایجاد میاقت این واضحات برای انسان لیدقت به هم

نقدر یو جور شده اند با همه وجود جمع یبیآن وقت م، تر توجه کندنانهیقت بیتر و حقنانهیواقع ب، تریجد

ت ما تح یو چه نخواه یست چه بخواهینطور نیا. ست که ولو باشد آزاد باشد هر چه دلش بخواهد بکندین

           . دگاه استوار استین دین بر ایم و آن قوانینش هستیدر آفر یق و منظمیحکومت دق
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