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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن الْعِصابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ِِ الُْحَسيَْن، اَوَّ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 بیت نفس، شناخت صحیح و دوری از افراط و تفریطحقیقت تر

ز در ياز سروران عز یاما ظاهرا  مطرح بود بعض .د فطر بوديبعد از نماز ع السالمی عليهموال عل خطبه ادامه بحث در مورد
رده کمفصل عرض  ین باره مطالبيل در اين جلساِ در اوايه در شروع اکنير با اينند و حقکیط ميو تفر ن جلساِ افراطيا

 یقبل جلسه بحثيد ما موقتا  رس ن مباحث نبودند به نظرآردند در ف آويه تازه تشرکاز دوستان  ید بعضيبودم مجددا  شا
 یتيترب و یت نورانکن حريط در ايهر گونه افراط و تفر ]و[ ندکید مياست و تهد یضرور ین امريچون ا ؛مينکل يرا تعط
ضرورِ دارد مرتبا   ،نندکیعمل م یاقهين طور سلياند و همبرنامه مشخص قرار نگرفته ه تحتک یزانيعز ]باشد[، نفس

 دارد.  یه خطراِ فراوانکط هشدار داده شود ين افراط و تفريا

و بدون ارتباط با  یعلم یه و بدون مبنايپایو ب ایقهيو سل یآورددرمن یهااضتيه نفس با رکي، تزکسلو و ريمسئله س
ن آن اياطراف یجامعه و هم برا یخود فرد و هم برا یبرا ؛ هماست یخطر جد يک السالممعليه نيمعصومتاب و سنت ک

ن و متخصص فان اهل رگزاز ب یت نفس جدايمسئله معرفت نفس و ترباگر  .با او در ارتباط باشند یبه نوعو کسانی که فرد 
ل خاص خودش هر کدام به شکهر  ،انددهيجوانان د یبرا یبيعج یهاامروز دشمنان خواب ،تاب سنت باشدکدر استنباط 

ش او يندارد پ ِأگر دشمن جريد ،ديشکز فساد کتوان به مرایگر او را نميگناه است د کتر و کیه به دنبال پاک یجوان
ن جوان به دنبال يا .شدکانت بيخ واد يبه اعتو ند کهرزه اضافه ب یهاف جوانيند و در ردکفاِ حرام بيصحبت از تحر

از جنس  و از نوع خودش یگرينها هم دام ديا یاند و براگسترده یدام دامکنها هر آ یگناه است. برا کتر و کیپا
 صشخ ايو ه نباشد يا عارف فقيه عارف ين اتصال به فقيا]اگر[ . اما اند[]پهن کرده دينکه گناه نک ین راهياز هم ،خودش

 یه ما به سوک استن يه صورتا  اکخواهد شد  ین اقداميا ،نباشد ارندد اشراف به تربيته ک یاشخاص یتيتحت واسطه ترب
د هر يخریرا م یجنس يکد از بازار يرویم ی. شما وقتواضح است یليخ مطلب هم یچون از نظر عقل ؛ميرویخدا م
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ارزان  ،د باشديروز مف دهد ينباشد شاه اگر استاندارد کد ينکیپسول ساده گاز دقت مک يکمثل  ،تر باشده حساسک یجنس
 وسوخت و خواهد  شد خواهدمنفجر دفعه  يک خريداری شده یاناشناخته و محل ناآشنا يکاما چون از  ،مت باشديق

تا  ؟تن چگونه اسيد ايه مجوز تولکم ين هستيدنبال ا ؟ا نداردياستاندارد دارد  آياه کم يدنبال آن هست ؛ضرر خواهد زد
 دامکبه  ،شودیم یجا منتهکند به کیم یتياستفاده ترب آن شخصی که ازش هکتا مطمئن نباشد ن؛ انساخود چه رسد به 

ربيت شخص ]نبايد تحت ت مبهم باشد ]اين قضيه[ و تخصص دارند متصل است یمعرفت ۀه در رشتک یعظام یاز فقها يک
رالعمل ه دستوکم يباش مطمئند يه باکم يارزش دار ناخودم راین باخودم پسول گازکما الاقل به اندازه  قرار بگيرد[.

دگاه يد از دينيبب برای اينکهاست قابل دقت.  یمطلب يکن يباشد. ا گناه کتراسمش ولو در ظاهر هم  ]است[، چگونه
 .نمکیعرض م از آياِ و رواياِ رادو نمونه  يکیچه فقط  یعنياّلَله  یر اليس ،اِيقرآن و روا

 هاطلبیها و قدرتدور از خودنمایی، به حقیقیسیر و سلوک 

 ؛اّلَله است یر اليبرخالف سد شاگر يا کبه سال يینماجاد قدرِي، ایني، خود برتربيیگونه خودنماهراّلَله  یر اليدر رابطه س
دو تا  یيکه بر ما کنينه ا ،رديت ما را از ما بگيخواهد منیمحقيقی[  اّلَله  یر اليس] ؛ن استيس اکدرست برع]مطلب[ 

ش يش از پيو ب ندکزها بين جور چيفته ايند و شک ءل مسائل القاين قبيو از ا يیقدرِ نما يکب يشف، علم غکراماِ و ک
 یر الير سد .گريپوشش د يکبا  یمنته ،شودیاره ممنفس ا یر الين سيا ،شودیاّلَله نم یر الين سيا ،ندکما را از خدا دور 

ن، امیهان، صفتامانبه گناه یآگاه ،ناخودم یهابيبه ع یدنبال آگاهبه ، خالص خدا یاّلَله ما را به طرف بندگ
در  کند.کردن به آن میعمل و ن ادميمرجع تقل عمليَهرساله  و آشنای با با گناهان یند، ما را آشناکیت ميترب نامليرذا
ه خدا ک آن ،ندارمب يمن علم غه ک ،دهدیتوجه مو ند کیف ميتعر و آله عليهاّلَله ا صلیامبر خديپ و ه قرآنک يیجا

 چه خبر که خوانمیر تو را مکه من فکم ييجوان بگو يکم به ينکِ أم جريناتویما چه طور م .ميگویرا به شما مبخواهد 
ه م فردا چويبگ یخواهیم ؟یم صبحانه چه خوردويبگ یخواهیم ؟یردکم يصندوقت قا یتو ینم چادیمن م است؟

ت را يم گرفتارويبگ یخواهیم ؟رسدیجا مکآخرش به  یردکه انتخاب ک یارکن يم اويبگ یخواهیم ؟خواهد شد
امتحان بشر در  یه خداوند براکاست  يیهافرمول يکنها ياّلَله ندارد. ا یر اليبه س یچ ربطينها هيا ؟نمکمیچگونه برطرف 

واهد خبر بخبا يک نقش روی سنگ  را شيون سال پيليزمان دو ممثال  ه کاست  یعلوم گوناگون .ار قرار داده استياخت
، یميو ش يکزيلم فع؟ اتفاق افتادهه فالن کبه ما خبر داد را ون سال قبل يليدو مکه اّلَله  یر اليس شد نيم اييحاال بگو ؛بدهد

 یقدرت يک ]کار را با[ نيم اييبگو ،فرستدیمآسمان  بها چند تن بار ب آهن را ،ندکیآهن م ،آورندیوه در مکسنگ را از 
جن هم متولد  يک همراه او ،شودیمتولد م و ديآیا ميبه دن یسکچون هر  ،ندکیر ميتسختواند میاجنه را  .انجام داد

علمی  يک ، اينداندیم گذرد اویاز دلش م]هر چه[  ،رود با اوستیجا انسان مکهر  و ستزاد ان هميا اوبا که شود یم
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ن يرزميتو ز ،رديگمیبخواهد  خبریهر  از او وند کمیر ياو را تسخشد کاضت بيرو شد کزحمت ب یسک اگر هک است
نها يا ده.شنجا متوجه در آن جن آه از ذهنش گذشته کز يهر چنيست،  یچ احديهکه بسته  یدرها و پشت يکتار يکتار
ذهنش  واندتیمکه ده ينجور آفرينماز و دشمن خدا، خدا ایافر مطلق بک ؛ن علم استيا ،ندارد کر وسلويبه س یچ ربطيه
ن يه اکخداست  ن قدرِيا .ندکستر کخا مهکد يکبا  شهرستان را يک و ندکاتم را بش و بگيردار کبه  يکزيدر علم ف را

نابع ن ميتمام ا ؛گذاشتهامتحان انسان  یبرارا  ین علوميه در عالم همچنکن قدرِ خداست يا ،دهينجور آفريانسان را ا
شود یها من قدرِيفته اين انسان شيا ايه آکامتحان انسان است  یهمه برا ،خواهد باشدیمه ک یلک، از هر شی، قدرتیعلم
ده يآفر ورِص نيابه  سیکچه ده و مرا يجا به من رسکاز اينها ه من بدانم ک یتوجه ،را دارد ادخ یه توجه به بندگکنيا اي

را  هایطلبجاه و گوناگون یهایشهرِ، مست یمست، قدرِ ین مستيا .استفاده کنم و به سوی او او ینها در بندگيو از ا
خواهد ب یروح يکاگر  .است یامر محال و ستين نکارواح مماصال  احضار  .به ذلت نفس خودم برسمو  منکبشدر خودم 

 ستين ن احضار ارواحيا]با اين توضيح[  .ن عالم توان تحمل ظهور او را ندارديا ،ديايب ن عالم مادهياز آن عالم برزخ به ا
َ احضار تم ]بلکه[ قشنگ  بعد هيد،قرار د يیجا يک را یمخف يک دوربيند يتوانیه شما مثال  مکچه طور  .الِ ارواح استث

َ تم]بلکه[ امده است ينجا نيخود او او غيره؛ است  طورش چيصدا ،ندکیار مک هآقا دارد چ هکدهد ین مانش  یتصور ،ل اوث
ظاهر شده نور او  لهيبه وس و هان دستگاهيله اياِ او به وسکاز حر یاسکاز صوِ او، انع یاسکاز او، انع یاسکانع و از او
 کسلو و ريبه س یچ ربطيه هکاست  یمسائل يکخودش را دارد و  نظام خاَص  يد،ايبنجا يا قان آآ. اگر قرار باشد است
 .ندارد

ا ذلت ما را در برابر خد ،رديت ما را از ما بگيمن ،رديبگهر چه ما را از ما  ،دهدیرش را نشان ميخودش و مس کسلو و ريس 
 یارک که تاس ین گناه بزرگيا و شودیل نميگر ذليشخص ددر برابر  احدی چيه ،گرانيدر برابر د ]ذلت[ نه]نشان دهد[، 

ه کگران باشد از من ن یگريد ،بترسد مناز  یگريد است که کیگناه خطرنا . اينل باشديش من ذليپ یگريه دکم ينکب
ه ن بياز ا ره اگکردند کد يمن را تهد د يانامین مير ماشيم زيمن دست و پاو ند کیدر حق من فالن جادو را متی وق يک

ت يترب یاّلَله ما را طور یال ريدر س .است ینها گناهان بزرگيا است. ت دست منيزندگ رگيد ینکگوش ن رابعد حرف م
عزِ  منؤم ؛ميگران عزِ داريدر محضر د و ميل هستيذل ،ت و خالقيدر محضر حضرِ احده کم يه ما بفهمکنند کیم

 .ز استيمن عزؤم ،دارد

 خودشکنی در محضر خدا و تربیت نفس

 َو َالَْمْسِجدِ َدَخَل َرُجاَلِن َالَْمْسِجَد َأَحُدُهَما َعابٌِد َو َاْْلَخُر َفاِسٌق َفَخَرَجا ِمَن » د:يفرمایم السالمعليه امام باقر
َُّه یَْدُخُل َالَْعابُِد َالَْمْسِجَد ُمِدالًّ بِِعبَاَدتِِه یُِدل   یٌق َو َالَْعابُِد َفاِسٌق َو َذلَِك َأن ا َفََ َالَْفاِسُق ِصدِّ ََ کُوُن ِفکَْرتُُه ِف   بِ
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ِم َعَلی ِفْسِقِه َو یَْسََغْ  نُوِب َذلَِك َو تَکُوُن ِفکَْرُة َالَْفاِسِق ِف  َالََّنَد  َ َعزَّ َو َجلَّ ِممَّا َصنََع ِمَن َالذ  ن يا .1«ِفُر َاّلَله
خل مسجد ادو تا مرد د. ی استافکسندش هم در اصول  ه،افتادمیشتر اتفاق يل بياسرائیاناِ غالبا  در زمان اقوام بنيجر

عابد هم  رون آمد ويب قيفاسق صدَ  ،خارج شدند از آن عبادتگاه یفاسق. وقت یگرياز آنها عابد بود و د يکیه کشدند 
ِ  یناز يکعابد داخل مسجد بود  یوقته کن بود ياعلتش  ؛رون آمديفاسق ب  فاسق داشته بنسبت اعمال خودش  وبه عباد

ن يا بود. هانشادر محضر خدا به خاطر گن یستگکو سرش یمانيپش اشهمهن فاسق يو او چنين و چنانم!  هستم کیمن ه ک
مقام  اصال   ؛تاس يیباال یليق مقام خيصدَ  .قيفاسق، فاسق شد صدَ عابد شد  آند يفرمایحضرِ م ،قابل دقت است یليخ

ه انسان به کخواهد یم ینيسنگ یاهمجاهده ،ديآیها به دست انسان نمین زوديق به ايصدَ  !جاکق يجا و مقام صدَ کعابد 
دا قابل خودش را در محضر خکه ن عبادتگاه يبود در ا یچه احساس خجالت وبود  یستگکن چه سرشيا .ق برسديمقام صدَ 

ن را يخدا هم. شدیخودش آب مدل  در خودش !جاکعابد  يکمحضر  و جاکنجا يجا و اکمن  هکگفت ینم و ديدیم
ا عبادِمن ب !نجايمد اآ یچ یبرا ]فاسق[ن يا وهستم  یسک کرد که منه احساس کن يچاره همين عابد بيا .خواهدیاز ما م

ت خواهم يربتو را ت یه من طورک دنويگیاّلَله به ما نم یرالير سيپس در مس فاسق شد[.از او باالترم، ]م يهااضتير ام، بيها
ل را کفالن مش ینابتو ،ینکر ياجنه را تسخ یه بتوانکرد کت خواهم يتو را ترب ی، طوریرض داشته باشاال یَ ه طکرد ک

ن يا رود؟!میجا کمن ؤامتحان م د، ]پس[و حل شودما به صورِ سحر و جاالِ که همه مشکاگر قرار باشد  ؛ینکحل ب
 ی،زيررنامه، بیالبته رفع گرفتار ؛ردکمن تو را مبتال خواهم ؤم یه اکد يفرمایم مدام ؟!مينکار ک هد چياِ خدا را بايآ

او را واسطه  ودن از دست نرامه عزِ نفسکنيند به شرط اکل ما را حل کتواند مشیمکسی اگر  یحت ،الِکمبارزه با مش
ه کل کن مشيااز ه من کن است ير اين غياما ا ؛خودش محفوظ است ینها همه جايا ،ندکحل  مرال کمش قرار بدهيم که
 .اّلَله است یال رينفس س یتيشه تربير ،در محضر خدا ینکشن خوديا .نمکاستفاده  ت نفسيترب برای ،خدا به من داده

 نفس تربیتتأثیر عجب در 

ُل َالَْمْرِء بُِعیُوبِِه ِمْن َأكْبَِر ُذنُوبِهِ »ند: يفرمایم السالمعليه یموال عل  َْ  ب خودش جاهل است خودِ يه به عک یسک .2«َج
بيه عکنيال ادنبه بگردم کن است يا ین زندگيارم تو اک من اصال   .ن گناه استيبزرگتر ،ب خودشين جاهل بودن به عيا
ند اگر نماز يفرمایبزرگان م .نمکدا يخودم را پ یهابيع ]بلکه[ نمکه يخودم را توج یهابيه عکنينه ا ،شودمعلوم  يمها

از  ینقص يکو براِ باز شد  یبيع يک ت ]نماز شب[ن عمليپشت سر او  یردکه يدر نماز شب گرو  یشب خواند
                                                           

شوند که يکی عابد و ديگرى فاسق باشد، -1 شده باشد و عابد  دو مرد داخل مسجد  شوند، در حالی که فاسق صديق )مؤمن واقعی(  و از مسجد خارج 
سق در بار شد ولی فکر فا شود، در حالتی که بعبادتش ببالد و بآن بنازد و فکرش در آن باره با سجد  ست که عابد داخل م سق، و اين براى آن ندامت و  هفا

 .314، ص 2، ج الکافي. اهانی که کرده آمرزش خواهدگنه پشيمانی از فسقش باشد و از خداى عز و جل راجع ب
 .419، ص 74، ج بحار األنوار. هايش بزرگتر است از گناهانشعيبه نادانی مرد ب -2
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 ،است یق الهيه توفين گريا و ن نماز شبيا ،یردکاحساس  تيهابيع خاطربه در خودِ  یذلت يکو شف شد کخودِ 
 کيو  یردکدر خودِ احساس  یازيامت يک آن ]نماز[اما اگر پشت سر  .ردهکبه من عطا  که است ین نعمت بزرگيا

و به ه ردکدارِ يب به نصف شکطان بوده يش دادی، ايننمره و به خودِ  یگذاشتخودِ بر روی نقطه قوِ و ارزش 
ه از کبل ،دندازيتوانست در روز تو را به فالن نامحرم و فالن گناه بیه نمک يندازد؛ چراجب بعُ ن يانداخته تا بر ا اِهيگر
 .بندازد کین گناه خطرناين راه تو را به چنيا

ه ک ]کردی[ يیدعا يک ،یردکعبادِ  ،یندانماز خو .1«َمْن َدَخَلُه َالُْعْجُب َهَلَك »ند: يفرمایم السالمعليه اما صادق 
ين هم ،شده یگر خبريه دکنيمثل ا ،ميالدعوه شده مستجابکن يمثل ا ]آمد و به خود بگوييم[ جبعُ  ،بالفاصله قبول شد

گر يد ،ستين کسلو و ريس ،ستيگر عرفان نين ديا ، ]اين عمل خوب[الم معصوم استکن يا «.َهَلَك »جب آمد عُ که 
 یيهالکبه ش و پشت سر بوده یطانيش يکه کمعلوم بود  .ت استکهال]بلکه اين عمل همراه با ُعجب[  ،ستياّلَله ن یال ريس

در اين  ه ماکنيا یبرا ،ندکب مرا باز يه عک است نين است. اايس کاّلَله درست ع یر اليس .ن نقطه برساننديآمدند تو را به ا
ش رم خودکخداوند از لطف و  ،نقص وب يده شده به عيت پوشياصال  عالم بشر ،مينکیم یزندگ بيع یتو ميدار عالم
 چه طور .گران استيال دمم گناه ينکال يخ ]که[ استما  یبرا یامتحان يکن يباز ا که ده استيشکل ما را پرده يرذابه 
ند، کشیند، مکیخراب م ،زندیم ؛ستين حالش هم نيعو دارد  هم ها رابيانواع ع است دو ساله يکیه ک کیودک
چون انتظار داشت همه  شود[!]حق به جانب مید، ريرا بگ اگر مادرش هم بخواهد او ،زندیزد، سفره را به هم ميریم

انجام  یبير عاک ده من دارکشود یممانعت باز هم متوجه نم با توبيخ و ی.انجام داد یخوب یارهاکچه  کهنند کب شقيتشو
ل قبورا  ، آنیدار يیه تواناک یمقدار آنه کمنتها خداوند فرموده  ؛است ليده از رذاين طور پوشيهمهم انسان  د.دهیم
اّلَله ما  یر اليس و شودباز  است اما اگر یاز رحمت اله يیهابخشم. درباره بخشش گناه عبارِیم خودمه را ينم و بقکیم

نِْب الَ »فرمودند:  السالمعليه امام باقر]که رحمت الهی را بفهميم[. نجا برساند آرا به  انَََِك بِالذَّ ََ ا ََ ُمِصیبََة كَاْسَِ ََ  َو ِر
ا ََ ِ  َأنَْت َعَلیْ  یباش ید راضخو یو به حالت فعل یبشمار که تو گناه را سبک نيست ]مثل[ اين هيج مصيبتی .2«بِالَْحالَِة َالََّ

 کپارا ن انرسد خودمد ين هم شاامه به ذهنک یگناه آنو از  چنين استگر نمازم يهستم من د کگر پايمن د يیبگو و
 .است یبت بزرگين مصيا .ميبدان

 

                                                           
 .313، ص 2، ج الکافي .شود کينی فراگيرد هالهر که را خود ب -1
  .162، ص 75، ج بحار األنوار. شمردن گناه نيست و خشنودى تو بوصفی که فعال دارى کهيچ مصيبتی مانند سب -2
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 مشغول كردن انسان از توَجه به گناهان و بندگی حقیقیراهکار شیطان، 

َ  ِمنْکُْم بِالُْمَحقََّراتِ  ِإبْلِیَس  ِإنَّ »ند: يفرمایم وآلهعليهاّلَله صلی رمکامبر ايپ  َِ ه تو کن است يش ايس اصال  رضايابل .1«َر
 هکبل یر توبه هم نباشکف ؛به سرِ آورده يیچه بال کوچکن گناهان يبا ا دنادیچون م .یرا انجام بده کوچکگناهان 

ه از تو کت اس ین گناهان اتفاقا  راضي. به اميشتکه نکآدم  ؟ميردکار ک یچ گرم نکردم، که یارک گويی[]با خودِ می
ِریِك َشِریکَُه َو الَ یَکُوُن َالَْعبُْد »د: يفرمایو حضرِ م ودصادر ش ُمْؤِمنًا َحََّی یَُحاِسَب نَْفَسُه َأَشدَّ ِمْن ُمَحاَسبَِة َالشَّ

یِِّد َعبَْدهُ   یلوتخه کنيست مگر ايمن نؤ، مدبخواب دخواهیه مکشب مؤمن د يفرمایماست که  کر و سلوين سيا .2«َالسَّ
ودش حساب خ يکاز شر يکشر يک که انگار ،شدکبش تاشتباهانسبت به  ین حسابيخودش از خودش همچن و ندکب
 يک با .شدکیم عبدشموال از ]مثل حسابی که[  و ]حساب بکشد[ند کیم یال هم سعين ريتا آخر يکچون شر .شدکیم

خود قرآن است  یح نهين صريا 3«َفال تَُزك وا َأنُْفَسکُمْ ...»د: يفرمایمقرآن کريم . کند محاسبهرا خودش  یقتدن يهمچن
د: يفرمایموسف يسوره در  ت.اس کپا چه کسیه ک در محضر خداست و داندید خدا ميزه ندانکين را پااخودت چ وقتيه
ِ َعل  ُقْل هِذِه َسبیل » ِ َو ما َأنَا ِمَن الُْمْشِرك بَصیَرٍة َأنَا َو َمِن اتَّبََعن  َأْدُعوا ِإلَ  اّلَله ن يا .4«ینَ َو ُسبْحاَن اّلَله

استاد  يکارز ب یهایژگياز و يکیکه ار داده يمعقرآن به ما  .فه استاد به شاگردش استيوظ یتيراه ترب دهکيچ و خالصه
َأْدُعوا » ،ن است راه منيا «ُقْل هِذِه َسبیل »ن است يد به مردم بگو روش من ايفرمایه خدا مکن است يت نفس ايترب

 ِ نه  ها،يیگوشينه به پ ،راماِکشف و کنه به  ،رضاالی، نه به طیريگنم نه به جنکیشما را به خدا دعوِ م« ِإلَ  اّلَله
 یراکو نم کفه دارم شما را به خدا دعوِ يمن وظاست؛  کن شرينها عيا خدا، ريچ غيچ در هيه ،الدعوه شدنباجبه مست

او  ه بندهک یبفهم ،ب اوستيالغه عالمک یبفهم ،افتد نه محبت منيعشق خدا به دلت ب ،د نه از منيه از خدا بترسکنم ک
ِ َعل » یل محضر او هستيذل ،یهست  یبند، چشمستين یاهرزه یجورنيهم ،ستين یميراه من د« بَصیَرةٍ  َأْدُعوا ِإلَ  اّلَله
 يینهاآ هم را یعلم یمبنا ،است یعلم یمبنا ،نش استيرِ است، بيبص ، ]بلکه[ستير ما نيزها در مسين جور چيا ،ستين
 را مجتهد بدانم، صاحب نظر بدانم،ه من خودم کنينه ا ،نندکاجازه صادر  ندتوانیهستند م یعلم یمبان حيه اهل تشرک

 ،اورميست ببه د يیالفبا يک یسک يکاز  ،رميرا بگ یمطالب يک تابکن و آتاب کن يصاحب اجازه بدانم، از مطالعه ا

                                                           

 .363، ص 70ج  بحار األنوار. شودشما راضی می کابليس به گناهان کوچ -1
خود و  کاز شري کتر از محاسبه و بررسی شريرسد تا وقتی که اعمال خويش را مورد محاسبه و بررسی قرار دهد. دقيقیبنده بدرجه کامل ايمان نم -2
 .72، ص 67، ج بحار األنوار .از کارهاى بنده خود کمال
 .32. سوره نجم، آيه پس خودستايی نکنيد...  -3
سوی خدا دعوِ می -4 صيرِ و بينايی به  ست با ب ست که من و هر کس که پيرو من ا ستمبگو: اين راه من ا ست و من از مشرکان ني . کنيم و خدا منزه ا

 .108سوره يوسف، آيه 
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ن يا .دارد یاصول مبنای اينها بصيرِ است و. نمکجوان استفاده  يک یه از ساده لوحکن وقت به خودم اجازه بودم آ
د دارد بر کيأزان تيه در الميلعیتعالاّلَله رضوان یمرحوم عالمه طباطبائ شود.استخراج میمطمئن موثق و اصول هم از منابع 

ِ » هکن يا  ،ازدنديبه اشتباه ب ان دارد انسان راکه امکاست  یگوناگون یهاه راهکبفهماند  برای اين است که« َأْدُعوا ِإلَ  اّلَله
 ،ميجدا هست از او و مينفرِ دار کشر ما ازهستند. مطلقا   کنها شرآه ک یدر حال ،ندکدا يه عنوان دعوِ به خدا پک

  .مطلقا  

 به توحید و عمل صالح و تسلیم محِض خدا بودن دعوتمسیر تربیت،  

ُ ُثمَّ » :ديفرمایم  يکه در کاست  یسکن آند حال يفرمایاستقامت م درباره .1«...اْسََقاُمواِإنَّ الَّذیَن قالُوا َرب نَا اّلَله
ن يزم کهبه چپ و راست نلرزد  شيپا هکند کینترل مکو ند کیتماما  خودش را مراقبت م و رودیراه م يکیخط بار

 از او یلحظه قدم يکر يه در مسکد خودش است يدائما  در مراقبت شد یعنياست.  حالت، حالت استقامت آن .فتدايب
  .ق استيمطلب چقدر دق ؛ر اّلَله باشديه غکبرداشته نشود 

ِ َو َعِمَل صالِحًا َو قاَل ِإنَّن » استاد و  یتير روش تربيباز مس« ِمَن الُْمْسلِمینَ  َو َمْن َأْحَسُن َقْوالً ِممَّْن َدعا ِإلَ  اّلَله
تر از یم شدنيتسل ،ترباتر، پسندهيتر، زقبول ،بهتر یچه قول :ديفرمایم ]دارد[. حيصحخطوط  فرمايد که[]تبيين می دشاگر

ه بصرف دعوِ « َل صالِحاً َو َعمِ » ؟یبه خدا با چ نردکدعوِ  ند.کقول انسان را به خدا دعوِ  و آن شخص آنه کنيا
نند با ک ِاثبا هکدهند ینشان م یعالئم]گاهی[ . است ن لفظيا .من با ائمه در ارتباط هستم ]مثال  بگويد:[ ،ستيگفتار ن

 ندردکِ نأجر ه واقعا  ارتباط داشتکنيبا ا یليمثل مقدس اردب يیهاتيشخص است. ن بدترآه از کنيا ؛ائمه در ارتباط هستند
بعد از  ینجف یمرعش العظمیاّلَله تيآ ؛بزند یرد حرفکِ نأبارها ارتباط داشت جر کهنيبا ا بحرالعلوم ديس ؛]حرفی بزنند[

ن همه يامام امت با ا .ندکب يین ادعايِ نداشت همچنأجر واب شده و ايشرفه سه بار محضر حضرِ کشف شد ک شاتوف
جلساِ  حتی درش يهاه تو صحبتکم يديدفعه ما ند يک .با حضرِ بوده در انقالب داشت قطعا  در ارتباط کراماِ ک

 یليم خن هآه ک یط خاصيشرادر بار  دو يکیمگر  ]فالن مطلب را به من فرموده[، حضرِه کند کخود ادعا ب یخصوص
دارد ما  یفتخارن چه ايا .ستين کیوچکس ک ،جتهاّلَله بتيبزرگان ما مثل آ .]بيان کرده است[ یفيق و لطيقرعبارِ  اب

 است کهلت مع .«َل صالِحاً َو َعمِ »ه کن است يافتخار ا ]اما[ ندکیرا رد نم اينقرآن  ؟ميديد حضرِ راما ه کم ييبگو
 یبائعالمه طباط .ستين یافکن هم آ« ِمَن الُْمْسلِمینَ  قاَل ِإنَّن »ار است ين معيا .دهدین مات تو را نشيدارد صالح

ته هم نداش يیچ ادعايهو ند کما را دعوِ به خدا  یسک ؛ستين یافکن هم يا :ديفرمایزان ميه در الميعلیتعالاّلَله رضوان

                                                           
 .13سوره احقاف، آيه  ، ...، سپس استقامت کردند«اّلَله استپروردگار ما »کسانی که گفتند:  - 1
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ن يسنگ یليار خکعمل صالح  ،دهدیه عمل صالح هم انجام مکبل از او حساب ببرندگران يه دکند کن یارکچ يهو باشد 
 .م محضيتسل ،شدگان هستمميه من از تسلکالبته « ِمَن الُْمْسلِمینَ  قاَل ِإنَّن »ه کنيست تا اين یافکباز هم  ،است یو سخت

 نيا !نيا یعني ميتسلو  یحال بندگ :گفت یزيعز يک ،دورش نشسته بودند ،دادیجان م انزيعزاز  يکیپدر ش يدو روز پ
ی، ، هيچزبان دارد ،، چشم دارددارد دست دارد، پا ست،م خدايفقط تسل است، م محضيچقدر تسل ]اشاره به پدر فرد[

د: انگار يفرمایه مکن صورِ يم به ايتسل ، منتها آن شرايط جبری است.ندارد از خودش زیيچ چيه است، م محضيتسل
 ،دبافب یزيچ يکاز خودش  که انسان خوف داشته باشد .است محضم يتسل است، آنجور رشوردهمُ  رده دستن مُ اهم

ما  و ندکدا ينجاِ پ ین سادگآبا و ند کمل برود ع ]شاگرد[ ه اوکافتد ياتفاق ب یارکه يوقت  يکخوف داشته باشد 
گر انسان يگذارد دین نميا ]باشيم[. شدگانميلست کنيم؛ ]بلکه بايد[جب عُ  ،مشويها گرفتار نفوذ شهرِ و محبت در دل

 .ور بگرددنآور و نيرش اکف

ه ما بنده خدا کن است يا اشه خالصهکاّلَله  یر اليس ح فرمودند دريتوض السالمعليه تيه خود قرآن و اهل بک یمطالب
 یدگآما مقدار يکبعد  .واجباِ و محرماِ در درجه اول، ]پايين و مشغول کار خود باشيم[ مزيندايبرا ن ماسر ،ميباش
 کهنيشود مگر اینم و آن داشته باشيم؛ یريپذميحال تسل ،نامبه تناسب حال روهاِکم کتر ،م مستحباِيردکدا يپ

در  ردهکاگر خدا ن .مياه گرفتهيه زاوکاست  ین همان خطريا ،مينکیاحساس م کسین را اخودمموقع م هر يمراقب باش
 یليخدر درجه اول م يفه داريما وظ ،باز شود هایبازانکدو ها ن عنوانيتحت ا یرگيمسائل دط و يافراط و تفر ما جامعه
اِ خاص خودش را دارد و يخصوص راه خدا ،ستين یراه درست ،ن راهيه آقا اک کنيممانه و دوستانه با او صحبت يصم

دشمن ولی[ ]هستند  یمنؤم و کپا یهاآدم ،ستندين متوجه ناد خودشياز افراد شا یبعض ؛است ینيسنگ یليخ يک کار
خره األب. ستيه نمتوجَ  هم خودشو رده کچاره يب و هانداخت فرد را داخل ميدان ،ه با چند تا واسطهکنقدر زرنگ است يا

خود شدند، ]خود مردم باعث  ،ردندک یغمبريپ یه ادعاک يینهاآاز  یبعض. ه چه بهترک دها جواب داحتين نصياگر ا
م يدهیرو هل م یسک يکم يما اصال  دارد. نکیم کتبررا  لباسش د،نکیم کرتبرا ش دست ،یامبريتو پند يگویممردم[ 

 .هستم یسکه تو بگو من ک

تا  ،ل دارمکمن فالن مشگويد[ آقا آيد و می]میمثال   یگاه]درباره اين مسائل[، م يردکه يبارها گالزان ياز عز یاز بعض
ن يب ا. عج]حل کن[ل مرا کن دفعه مشيا ینم با حضرِ رابطه دارادیم ، منشدهحل ل من کمشه کد ييبگو هفته بعد

 روز هدو ستا  دارمرا ط ين است من فالن شرايآقا مشخصاِ من ا ، يایسکاز  کا مثال  دست تبري ؟چه یعني مسائل اصال  
معصوم عليهما ارتباط با  يا ميالدعوه هستابجه مستکم يردکادعا  کی ام ]مشکلم حل شود[.م مثال  يار دارظاز شما انت آينده
 دم. يخواب هم ند درحضرِ را سفانه أنم هنوزم متيبب احضرِ ر نمکیبنده تو خواب هم آرزو م ؟ميدار السالم



س هدر تزیک قهو امعال سل  طی  افراط و فتر         |                               گاه  11 ن ف  ی پاک فطرتپای  ندا

و قدرِ ندارد کسلو و ريبه س یچ ربطيه هکل مسائل ين قبياز ا .نکفه خودِ عمل يبه وظپايين و نذار يسرِ را ب
ه گناهان کست ين نيا ین، جاامیش خداين پام خودمينکن را نگاه امنگناها ]فاصله بگيريم[. هاطيتفر ها، افراط ويینما
رد ما يگیپرده م ]خدا[ او یوقت ،ستيز نيبه استاد جا یاصال  حت ،رام استحن يم، خود اينکاظهار ب یسکش يپ را نادموخ

د يشاست ين یاه چارهگيم دينيضرورتا  اگر بب یليمگر استثنائا ، خ ؟!مينکاظهار  یگريبه درا ن ام گناه خودمياره هستکچه 
که دهد یح ميگناهان را دارد توض ۀروش هم ،یتيدستوراِ ترب یليتازه خ. دين گناه را بگويا ترک بتواند روشاستاد 

 ستادارا  شه روشکضرورتا   و ناچار یطيدر شرا یگناه خاص]مگر[  ؛دينکنترل کن را اگناه خودت توانيدیور مطشما چه 
ن يبه گناه ا یاوکنجک، باشد نان خدا و خودميبن امنگناها .است یامر استثنائ يکن ياو م ينکب کن را ترآه کد يبفرما

 ی است.حرام بزرگتر

آخرالزمان  یهاهنن فتيدر ا کهند ک کمکه خود خدا کم بليبخواه کمکاز خود حضرِ  ،مينکگر را دعا بيشاءاّلَله همدان
ت و يش اهل بنينش، بيرِ به بيگر را به بصيم همديدر توان است بتوان آنچه ،نازان خودميعز ،گرانين و داه خودمکبل

همه  یبرا گر حجت رايه انصافا  دک یمقام معظم رهبر نس آنها اآلأن و در راخودم یو رهبران اله کنيمقرآن دعوِ 
عه يش يکان ن را به عنوافه خودميوظ ناتشه از اشاراکبل ،نشااناتينه تنها از بم يبتوانشاءاّلَله ان ،ندکیتمام م دوست و دشمن

 م.يرده باشکم و عمل يم و بشناسيبفهم آخرالزماندر 
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