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ِ َعلی اَعدائِِهم اَج ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َمعينبِْسِم اّلَله
ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی  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

تا ادامه بحث ] ين را يک خورده بيشتر باز بکنيمرسد که السه قبل يکی از عزيزان سوالی داشتند که به نظر میدر بحث ج
 [.ادامه دهيم ء اّلَله را ان شا

 
 ماه رمضان، ماه عبادت و دعا و استغفار

اعمال اين ايام فراوان هست، در دعاها، در کتب  ]شد[. به لطف عنايت خدا روزی مومنين و خب ماه مبارک هم رسيد
در اين  ،در قرآن ،ادعيه نادعيه و دستوراِ تربيتی اخالقی، اما آنچه که بسيار مهم است تدبر عميق در اين فرازها در اي

اِ کافی نيست. و رواي -شودآنطور که از رواياِ استفاده می-اعمال که آثار و برکاِ حياتی دارد و صرف حجم عمل 
که انسان را به خدا  آنچنان ،با توجه ،با کيفيت ،بسيار جالبی است که مثال اگر يک رکعت نماز را انسان بتواند با معرفت

که از شب تا صبح مشغول عبادِ باشد. علی ای حال بر اين اساس همان برنامه ]اين[بهتر است از  ،]بخواند[ متوجه کند
]است  های گوناگونیها و بيانشت ساز در اين ايام و پخش شده در دعاها به عبارِاستغفار و توبه که يکی از اعمال سرنو

 ان شاء اّلَله خدا توفيق بدهد تا بتوانيم اين بحث را در اين جلسه به جمع بندی برسانيم. را بصورِ جدی انجام دهيم[.
 

 توضیح سیِر منطقی و تفاوت سیر منطقِی معصومین با سیر منطقِی ما
 السالم يک سير منطقی دارد، خب ظاهرا اينجا بود که معنایمجلسه قبل عرض کرديم که بياناِ معصومين عليهاينکه در 

 ريزی،برنامه سازی،دازی، ساختارپرای مثال در عبارِدر هر مجموعه بيشتر باز بشود. کمی سير منطقی که سوال شده،
د اين ترتيب، اجزای اين ترتيب طوری باش ،اين شرايطاگر ، و هر موردی از اين موارد که ترتيب دارد تحليل يک موضوع

 يدا کرده است.اين يک سير منطقی پ ،باز بکندبرای تطبيق يک حقی با نگاه عقلی مراحل بعدی را  ]به[ سير مسيرِ و راه که 
ير تحليلش جاگسازی بشود، آن عبارِ و آن پله اول، طوری پردازی بشود، طوری ساختارعبارِمثال جزء اول طوری 

جوری  ثانيا   .به حق باشد طوری که عقل سليم آن را قبول بکند باشد، طوری برنامه بخش اولش تنظيم بشود که اين اوال  
له بعدی برای مرحله بعدی که مرح ،برای انسان راهگشا باشد ،برای انسان راهنما باشد ،دهند باشدی انسان رشدباشد که برا

ن حقی که عقل سليم هم آن را قبول بکند و بجا باشد و او هم به همين ترتيب طوری باشد هم همچنان حق باشد، آنچنا
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که مرحله بعدی را باز کند و به اين ترتيب آن سير جلو برود، آن ساختار به اتمام برسد. آن عبارِ پردازی، آن مقاله، آن 
 منطقی دارد.  گويند اين يک سيرمیين صورِ[ ا ]در به اين ترتيب پيش برود و اين سير عبارِ، آن تحليل و ... بتواند به
 تدريس بکند، اول بايد اعداد را درست بفهماند وبخواهد در کالس ابتدايی رياضی مثال يک معلم رياضی وقتی 

وقتی اين اعداد را درست فهميد در مرحله بعد همين اعداد کمک خواهد کرد، راهگشا  د.به حق بفهم آموز آن را[]دانش
، کمک خواهد کرد بفهمدبه حق و اگر عمل جمع را درست  .نما و پايه خواهد شد که عمل جمع را خوب بفهمدو راه

اگر عمل جمع و تفريق را درست فهميد اين خواهد توانست که مرحله بعدی  .[بفهمد]که مرحله بعد تفريق را درست 
ضرب و تقسيم را درست بگيرد و اين را اگر درست فهميد خواهد توانست که پشت سر اين آموزش مسئله ای را در اين 

 قواعد آنخصوص به درستی عمل کند و جواب درستی را که عقل قبولش دارد به او برسد. همينطور مراحل بعد و 
آموز عدد را درست نشناسد و يا در دانش ،سير اين . اما اگر در[برسد]، تا به آن قواعد چند مجهولی و الی آخر رياضی

 خورد. اين رادر ادامه که مسئله حل خواهد کرد به مشکل می رمسير ضرب و تقسيم را درست نفهمد، خب اين ديگ
 .  «ر منطقی دارديک سي شآقای معلم در کالس تدريس»گويند می

سير منطقی رواياِ معصومين عليه السالم با سير منطقی ما يک تفاوِ ذاتی دارد. ما بايد عقلمان را  ،منتهی عرض کرديم
ن کردند، تدوي بر اساس عقل رشد بدهيم و قواعدی را که به نام علم منطق بزرگان زحمت کشيدند آن را تنظيم کردند،

مواجه هستيم با آن  مان و بقيه قضايا که با آنيريت امورمان و مدريزیباشيم و در سير برنامهرا داشته  اين قواعد ثابت آن
السالم  مومين عليهمعصپيدا کرده است. اما روش  روش درستی ،طقی تطبيق پيدا بکندکه اگر با آن سير من تطبيق بدهيم
شود )در ذاِ خودش( دارای سير منطقی می بذاتهد آن عبارِ نفرمايالسالم هرچه که می ممعصومين عليه ،اينطور نيست
را تاييد  آن را[] های ديگری هم که قبول داشته باشيم اگر با آن مطابقت بکند منطق به حقی هست و عقل سليمو ما منطق
 کرد وگرنه باطل خواهد شد.]خواهد[ 

ين ليهم السالم، هرچه که انجام گرفت آن عو لذا در سير منطقی کلماِ معصومين عليهم السالم و يا رفتار و سير ايشان ع
در سير منطقی  ،به انتها برسانديک سير ساختاری را شود تا منطق شد. و برخالف سير منطقی بشر که از ابتدا شروع می

از هر سو انسان درست بتواند آن را بشناسد و برود به آن سوی ديگر  ،معصوم عليه السالم اينجور نيست. از هر طرف
نده اند. که بيی و هدايت خواهد شد. لزوما اينطور نيست که حتما هميشه از اول شروع بشود. استعدادها متفاوِراهنما

يک تدبر در ادعيه و اعمال اين ايام ان دارد، ربط مان به بحثيک نمونه از اين را در دعای کميل عرض بکنم که چون 
 ]باشد[. شاء اّلَله 

 
 در دعای کمیل سیر منطقِی بیانات معصومین تطبیق
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خب اول رحمت خدا را  1«...َشْيء   کُلَّ  َوِسَعْت  َالَّتِي بَِرْحَمتَِك  َأْسَألَُك  ِإنِّي َاللَُّهمَّ »کند: خب حضرِ عرض می
کند شناخت پيدا بکند. اگر انسان به رحمت خدا شناخت پيدا کرد و درست شناخت پيدا کرد، خود همين سعی می

ی يعن« وسعت»به او معرفی خواهد کرد که اينجا  ،به او معلوم خواهد کرد ،خواهد کردشناخت رحمت به او راهنمايی 
 ؟دهد که من رحمت را شناختم. رحمت را يافتم يعنی چینشان می ،دهدتوضيح میرا « بَِرْحَمتَِك »که « َالَّتِي»چه؟ اين 

وجه مت« رحمت»را در « وسعت»صفت  ،«َوِسَعْت »آن رحمتی که معرفت پيدا کردم، آن آنچنان رحمتی که « َالَّتِي»
 آن معنايی که از فهم رحمت باکه دارد « وسعت»اين معنای لغوی  . به خودی خود خواهد فهميد که اساسا  هام يعنی چشده

ثال هيچ مشبيه يک صحرانشينی بود که  ،که قبال من آشنا بودم« وسعت. »[دارد]ای برايش باز شد چه تفاوِ فوق العاده
يده، مثال اين برق سراسر اين تيرآهن دوازده متری را پوش ]به آن فرد صحرانشين[ بگوييمحاال ما  ،برق نشنيده بوداسمی از 
نيست.  اين را کال پوشيد و ديگر پيدايشای است که سراسر کند که اين پوشيدن قوه برق مثل پوشيدن پارچهمی2او خيال 

يعنی غير از اين نمی  ،کنداين فراگيری را شبيه اين تلقی می ،فرا گرفتهمعنای وسعت سراسر او را  ،چون معنای پوشيدن
 تواند به آن تطبيقی بدهد. 

کند فراگيری مثل آب هست که همه ذراِ مايع را فرا گرفته است. اين فراگرفتن را در دو تا چيز مثل اينکه خيال می
 سعتش آن را فرا گرفته در حالی که اگر خود رحمتکند، يک چيز که فرا گرفته شده و يک چيز که با آن واحساس می

وييم گشايد ما ب. يعنی چی؟ يعنی دو تا چيز نيستخواهد ديد که رطوبت  ،اگر کسی آب را درست بشناسد ،باز شود
نس از اين ج ، ]اما آن خيسی[جای اين آب و لباس را فرا گرفت اين خيسی همه !بله .خيس شديا يک پارچه دستمالی 

فرا گرفتن آب را درست شناخت، اين فراگرفتن غير از فرا گرفتن آب پارچه را است که دو تا چيز کسی ر[ ]اگ .نيست
شود هر چيزی برايش باز می« َشْيء   کُلَّ  َوِسَعْت »برايش باز شد، اين درست جداگانه هستند. اگر اين وسعت از درون 

 .فته شده اين از آن جنس چيزی بودهکه فراگر
 يک خدايی در آسمان هست،  حاال رحمت او اراده کرد همه جای من را مثل خيس آب شدن... يک منی هستم

اين سير  [.]متفاوِ است ببين چقدر معنا از مبنا کال ،لباس را فراگرفت ،فتگر فرا من را وجود تمام آمد  ؛]فرابگيرد[
عرفت با آن نگاه و با آن ممعنای بعدی و بقيه سير دعا  ،رحمت درست برايمان معرفت پيدا شدمنطقی است که اول خود 

چقدر ] م که معنای لغوی که ما هزاران لغت نامه را بياوريم با اينکه در عالم واقع هستيشود. آنگاه بايد ببيندارد باز می
دعايی که از خواهيم با آن لذِ ببريم و با آن آشنا بشويم و دعايی را که ما با ترجمه می فهميممیآن وقت  .دارد[تفاوِ 

خب من هم خودم  د[.ن]زيادی دار شود چه تفاوِشکوفايی آن در درون من از طريق تربيت نفس و تزکيه نفس باز می
اصال مفهومی که من کنم که اين رحمت من را فرا گرفته است وقتی اين شیء را در خودم توجه می ،ميک شيئی هست

                                                           

 دعای کميل( – 331، ص3اقبال االعمال، ج«. )خواهم به خاطر رحمتت که هر چيزی را فراگرفته است...خدايا از تو می» -1
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ل مفهوم ک، به خودم که خودم هستم عالم درترين شيئی دهد. حتی نزديکخودم از خودم تاحاال داشتم، اين را تغيير می
 خورد کلیای میيک ضربه ،يک آسيبیوقتی کند. انسان عوض میو اندازد کند و میخودم از خودم را از بيخ و بن می

ر ]اينقدر تغيي با يک تغيير در يک عضوی از وجودش، شودش کال عوض میازندگی شود، وضع و اوضاعهوش میبی
 ]او را فراگرفته تمام رحمت ،درحالی که با مفهوم يک شیء که خودش از خودش داشته شود[اش ايجاد میدر زندگی

 [.است
ن بخش اول دعای اما با اين نگاه ببينيم حاال هم ]اگر[ آمدهکه   1«شیء کل   ،شیء کل   ،شیء کل  »خب همينجا 

 ،اجازه نمی دهد. اين اگر درست باز شدبه ادامه بخش های بعدی دعا  را انساناصال ديگر  ]را با اين ديد ببينيم[، کميل
تَِك »وقت ديگر آن مثال عسل  مثال يک بازو قوِ دارد،گفتيم[ ]میشود. معنای قوتی که ما از درون اين باز می «بُِقوَّ

ِ دارد، ن ِ دارد، نيروی برق قو ِ دارد، فالن غذا قو م بينيمی اصال   گرفتيم[]در نظر می تنی رايروی برق يک دستگاه دهقو
با اين قوِ  فهميم که[]می شود، از آن معنااين نيست کال، آن که از معرفت از رحمت، اين درست باز می ]قوِ[ که

کند که اين معنا باز شود. اگر اين قوِ درست باز شد، معنای از اين انسان آمادگی پيدا می؟ يعنی چهمفهوم خودش 
مثل  ؛تسلط دارد ،دارد« غلبه»دارد، « قهر»قاهره نه اينکه يک حکومتی که مثال  «َقَهْرَت »شود، برايش باز می «َقَهْرَت »

جموعه، يک حاکم بر يک متسلط برق بر يک سيم مقاومت المپ، تسلط مثال کنيم. تسلط هرچيزی که ما تصور می
اينگونه بيان ] يق عبارِضا از هبينيد که کال معنا يک چيز ديگری شد. اينپس می ]ثروِ خود[. تسلط يک ثروتمند بر

باز ] فهم رحمت ،از مفهوم رشد اگر قوِ به آن معناداد. يک همچون معنايی می .]بود[غلبه  ر،يک معنای قه شده است[.
 ]باز شود[. تواند آن را بگيرد تا معنای اسم بعدیتر میسريع شود[
اگر اين معنا باز  است يعنی چی؟ از درون وجودش خدا بر من قاهر «َشْیء   کُلَّ »اين معنای قهر، آن وقت اين معنای از 

نيست[، ]ديگر آن معنايی که ما در لغت داريم  برايش درست باز خواهد شد. خاضع «َشْیء   کُل   لَها َخَضَع »معنای  ،بشود
به فکر ذلت و  اندازد[]می کند، گردنش را پايينگذارد کمرش را دوال خم میای دستش را روی سينه میقوارهويک قد
او  بينيم معنا چيز ديگری است. خاضع، هر شیء برایم، اصال میابگوييم آقا خاضع هست، من در برابر تو خاضع ؛تسليم

 .وقت نرسد هابحث به بقيهحاال بگذريم شايد . اضع هستخ
اه معرفتی که با نگ ؛فهمدفرماييد از تک تک اين سير منطقی، هر مرتبه از سير مطلب که انسان درست میپس مالحظه می

الم معصوم کعرض کرديم که سير منطقی ]مرتبه بعدی باز می شود[.  ایفقط راه از طريق تزکيه نفس است و نگاه تزکيه
همه اين، ندها ديگرکرامتآن ، انديم هميشه بايد از اول شروع بکنيم. آن کالم معجزهويعليه السالم مثل ماها نيست که بگ

                                                           

َِ بِها کُلَّ َشْیٍء َو َخَضَع لَها کُلُّ َشْیٍء َو َذلَّ لَها کُلُّ َشْیٍء....»...منظور اين تعبيراِ است:  -1 تَِك الَّتی قََهْر  331، ص3)اقبال االعمال، ج« َو بِقُوَّ
 دعای کميل( –
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اصلی و آن يکی ديگر را ار عمل هما نيست که اگر شخص عدد را درست نشناسد، چ ها، جوری هست که مثل منطق
 ند[.]شروع ک از اينجا حتما بايد ،تواندنمی
ی رسيد يعنی وقتی که رفت و با اين شناخت معرفت ،د سير منطقی پيدا بکندتواندر کالم معصوم گاهی برعکس هم می اما
نُوبَ  لِیَ  اْغِفرْ  َالل ُهمَّ »به  ]که  هر درکی از هر ذنب ،هر ذنبی ،که عجب فهمد[، ]میبرايش باز شد که« ذنوب»اين  1«الذ 

در آن مثال قبلی عرض کرديم ديگر، هرکس به اندازه ادب حضورش در محضر آن مقام واال  قبال  داشته صحيح نيست[.
ر حق از محضتوجهی در هايی بر اثر بیشود که چه ذنباينجا تازه برايش باز میاين ادب  .کندبه ادب حضور میتوجه 

و خطاهای عجيب و غريبی از او صادر توجهی در ادب حضور چه اشتباهاِ آن غفلت و از آن بی او صادر شده است و از
ا بچه سرو بعد ب ،کشددراز می ،کنددراز می يش رايدا شد بعد پاهامعرفتی به مقام آن حاضر در جلسه پشده است. اول بی
ش اتواند باشد، عکسش هم میارسد. خب عکسبعد يک کارهای ديگر دنبال آن تا به عصيان می ،آوردصدا بازی در می

 ند.[نکها را نازل می]گناهانی که نقمت «النَِّقمَ  تُنِْزلُ »کند مثال در آيد توجه پيدا میادامه دعا همينطور می؟ يعنی چه
ها ]گناهانی که نعمت «النَِّعمَ  تَُغیِّرُ »شود. دهد، عذاب دردناک نقمت خدا را متوجه میيک دفعه يک بيداری دست می

نشين مومن، يک جلسه معنوی، يک نفس استاد بزرگواری، کند، حاال به طريقی همی پيدا میيک توفيق د.[ندهرا تغيير می
عنی شود که اين تغيير نعم يعنی چه؟ اين نزول بال ييک حديث نورانی کالم معصوم، حاال به هر دليلی يک دفعه متوجه می

 کند.چه؟ يک تکان او را ايجاد می
 

ه به   در اثر یقظهسیر منطقی بیانات معصوم توج 
از اين طرف  دهد، حاال سير منطقی دعادست می يک بيداری برايش 2«نُور   َالْیَْقَظةُ »فرمايد: می]اميرالمومنين عليه السالم[ 

ها بودند، ذنب بود، او را بيدار کرد، يک نوری در او پيدا ها که آثار آنشود. همين که اين بال يا هرکدام از اينشروع می
شود که با اين نور، اين سير را که اسمای الهی است، افعال الهی است، صفاِ الهی است، از اينجا دارد برايش باز می
مت خداست که من را شود که اين رحه خودش در خودش نورانيت پيدا شد، از آنجا باز میشود. از وجود خودش کمی

ها به از اينجا  برايش باز شد که اين قدرِ خداست که بر من قاهر است. اگر اين برايش باز شد، همه اين ،فراگرفته است
 شود.ترتيب از اين طرف برايش باز می

 
 
 

                                                           

 دعای کميل( – 331، 3)اقبال االعمال، ج« خدايا بر من ببخش گناهانی را...»ه-1
 (.۲1، صفحه1غرر الحکم و درر الکلم، جلد« )يقظه و بيداری نور است.» -2
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 اسیر منطقِی راه رسیدن به معرفت خد
َّةِ  َمْعِرَفتِي»فرمايد: موال عليه السالم می ِ  َمْعِرَفةُ  بِالن وَرانِی ورانيت يک سير منطقی است. اگر مرا با ن «َجلَّ  وَ  َعزَّ  َالل َ

 کند، اما اين سير منطقی از اينکند. اين سير اثرش در آنجا ظهور پيدا میمعرفت پيدا بکند، حتما اّلَله را معرفت پيدا می
َّةِ  َمْعِرَفتِي»تواند باشد. هم می طرف ِ  َمْعِرَفةُ  بِالن وَرانِی ِ  َمْعِرَفةُ »تواند باشد، هم می طرف حاال از اين «َجلَّ  وَ  َعزَّ  َالل َ  َالل َ
َّةِ  َمْعِرَفتِي َجلَّ  وَ  َعزَّ  باز شد،  رايشرا معرفت ب« اّلَله »شايد بعضی استعدادش از آن طرف شکوفا بشود. اگر « بِالن وَرانِی

ینُ  ُهوَ  وَ » د.شناسمن را حتما به نورانيت می او همان دين خالص است. در دين خالص ابتدا انتها نداريم،  1«َالَْخالُِص  َالدِّ
فرد همنحصرب ماز پايين. آنجا اصال سيستم منطقی بودن و سير منطقی يک سيست ،از باال ،از اين طرف، از آن طرف، از وسط

يد به شناسيم، قطعا هم بابحث خيلی مفصل است که حاال ما معرفت به نورانيت را به واليت می اين ويژه خودش است.
فاده کرد. ا يک بحثی است که بايد از بزرگان استهاين .واليت بشناسيم، يا اينکه، خود واليت را با نورانيت معرفت توحيد

 عرض بکنم. خواستم بنده فقط برای شاهد مثال برای سير منطقی بودن مطلب می
 

 هایی دیگر برای سیِر منطقی بیانات معصومینبیان مثال
يا از آن کلماِ آمده آمده  2«ُحكُوَمتَِك  ِمنْ  الِْفرارُ  یُْمِكنُ  ال وَ »يا مثال گاهی از وسط دعا سير منطقی شروع بشود. 

اصال امکان فرار  برايش ايجاد شد که ديدای ک يقظهدفعه ييا يک ،برايش باز شد از اين سير منطقی «الِْفرارُ  یُْمِكنُ  ال»
فضايی برايش باز کرد که ديگر آن مراحل دعا که از باال به پايين، باال  ،از حکومت خدا نيست. همين توجه در اين جرقه

 شود. ها دارد در وجودش باز میآن پردازی،ر دعا، از نظر عبارِبه پايين از نظر سي
ى وَ  تَْربِیَتی وَ  ِذکْرى وَ  َخْلقی بََدءَ  َمنْ  یا»: ديگر ثال فرض بفرماييد در يک بخشيا م ها يک اين 3«تیتَْغِذیَ  وَ  بِر 

فعه دبخورد، يک  آن جرقه به آن، مطالبی است، يک حاالتی است که ممکن است بعضی استعدادها از همين جا يک
م زنکوبم و میم و چنين و چنان میويگچنين می ]هستم[ پهلوان کنم[]کسی که فکر میمن همان د ]توجه کند که[ شيننب

شب که  یترسيدم از تاريککردم و میای که بودم که گريه میبرود به همان بچه او بزند و ای بهو چی و چی، يک جرقه
ای بودم که يک ساعت از مادر دور افتاده کند. من همان بچهآيد در وجودش تالطم میاين خاطراِ می !به کوچه برم

تلف ] همان هستم که دو روز در بيابان ماندم، غذا و آب هيچی نبود و داشتم ؛زدمکردم، نفس نفس میدم گريه میبو
 گفت که ]و با خود[ ای زد ديگر. شروع شد عميق شدن عميق شدن... رفتجرقه آن خب يک ...، من همانم کهشدم[می

                                                           

شناخت من با نورانيت، شناخت خداوند عَز و جَل است و شناخت خداوند عَز و جَل شناخت من با نورانيَت است. و آن دين پاک و بی » -1
 (.1، صفحه۲۶بحار األنوار، جلد« )آاليش است.

 دعای کميل( – 331،  ص3)اقبال االعمال، ج« فرار از حکومت تو ممکن نيست...»-2
 )همان(« ای!...ای کسی که به آفرينِش من و ياِد من و تربيت و نيکی و تغذيه من شروع نموده»-3
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، خب اين ]هستم[ حاال من پنجاه سال، چهل و پنج سال است در اين عالم .]که وجود دارد[ ها سال هستاين عالم ميليون
ن دنيا اي درهيتلری بوده است، چنگيزی بوده، گويند در اين دنيا صدها سال گذشته چی؟ هزار سال گذشته چی؟ می

؟ اّلَله دهستن هها چتم؟ آنهس همن چ ،بوده ه چيزیو؟ او چها کاين در اين دنيا ]فالن چيز بوده[، آتش...ابوعلی سينا بوده، 
 !ردیش کاتو شروع ای آنچه که خلقت من را« ی و ذکرییا من بدا خلق»ای زد تمام وجود خودش، اکبر، يک جرقه

... و و مقام فالن و رئيس فالن اين همه ياد و استاد فالن و دکتر فالن]اينطور باز نمی شد[، ها قبال اصال مفهوم اين حرف
زند. خب از اينجا سير ها را در وجودش تالطم میش، همه ايناش، اين تربيتال و قال و ... اين شروعاين همه هياهو و قي
شود. يا از تربيتی خودش که باز شد، از تربيت خود رب برايش باز می !رود. بلهشود. يواش يواش میمنطقی شروع می

]باز می شود[.  شايبيند رب برشود میتربيتی برايش باز می بيند که تمام تربيت من از اوست، ياشود، میبرايش باز میرب 
اين سير منطقی کالم معصوم عليه السالم خيلی بحث جالب و بسيار مهمی است که شايد همين مقدار در همين اختصار 

 توضيح بحث کافی باشد. 
ين خواهد شد ند، برکاتش اخب با اين بيان هست که در سير منطقی، عرض شد که وقتی استغفار درست تحقق پيدا بک

م معصوم کالدر در سير منطقی عرض کرديم، مثال در همان دعای کميل، واقعا ايش باز بشود. و همينطور که که توبه بر
بيند که می ،کندبينيم سير منطقی برايش ايجاد میانسان حيران اين سيرهای منطقی هست. همين مطالب ای بسا می اصال
اين چه  ؟چند صد سال پيش، از او صادر شده است. کی هستو آن هم در آن دوران هزار  ها را چه شخصيتی،اين

جمع بشوند  همه دانشمندان تواند علم پيدا کند[.]نمی عادیبشر ها را يک اين ؟کندی بود؟ چه شکلی دارد بيان میشخصيت
ها اينطور اين کی هست اين شخصيت که اين عبارِ .توانند علم پيدا بکنند، تازه اظهار بکننديکی از اين کلماِ را نمی
از اينجا رفت به فضای شناخت امامت، شناخت  ؛يد که سير منطقی از اينجا باز شدبينمی »آ در او باز شده است؟ يک

رف ط]آنها از استعداد بعضی انسان ،شودواليت باز می ،شودباز می طرفاز آن  ]هم[ واليت، خيلی جالب است. گاهی
 شود. ، توحيد برايش باز میت[اس
 

 توضیح فضای حسی توبه
ام ]کرده ده بارها عرضالبته بن ]بايد ديد[. باز بشود، باز به نگاه معرفتی خواهد برای انسانبنابراين در اينجا هم وقتی توبه می

شأن  ها دراين ؛باز بکنم اياِ و ادعيه هست آن راای که در روخواهم معنای توبهبنده نمی :کنماالن هم عرض می و[
ت حقيق]بشنويم که[ ن ان بشينيم، از محضرشادر محضرشو  جا مراجعه کنيمآن بايستی به ما اساتيد و بزرگان هست که

عا يک تلنگری واق ،ایاينجا بحث ما اين است که يک تشنگی ؟را طی بکنيم تا به توبه برسيمو چه راهی ست توبه چي
]به  ا راممی از آن باز شود کل وجود نَ های خودش که اگر يک ای هست با ويژگیالخره توبهبرايمان ايجاد بشود که با

خدا  ؛ها يک مسئله حسی هست. شياطينبرای اين است که ما توجه پيدا کنيم که اين ]مطالب[ اينتالطم می اندازد[. 
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ديم، جوری فرهنگ سازی کردند، همه جوری در طول تاريخ ما محروم ش ،لعنت کند دشمنان اهل بيت عليهم السالم را
به طور طبيعی زندگی ما باشد، تبديل شده به يک فضای ذهنی  ،ها متن زندگی ما باشد، که قرار بود اينهاعبارِ و هاواژه

 های بعدی. محض و مصيبت
ازگشت را خود بکنم، ، توبه را عرض نمی]است[ اين تربيت و اين توبه يک فضای حسی ]عرض کنم که[ خواهمبنده می

کنيم، چه حالی دارد برای خودش، اصال خود بازگشت برای مان بارها احساس میاش در زندگیفقط به معنای لغوی
کرد در ش در لذِ سالمتی بود، کيف میاهای طوالنی زندگیخودش حال خاص خودش را دارد، مثال يک نفر، مدِ

جهنمی  بار بسيار بسيار ناگوارذلت ،آسمان سالمتی افتاد به زمين ای بدجور مريض شد، ازعالم سالمتی، طی يک حادثه
 ،کشدرد استخوانش را می، دزندناله می ،مريض است ،گير استافتاد و گرفتار شد. خب االن زندگی ديگری است، زمين

نچنان سالمتی که آکرد رو دوشش، آن آن محروميت از سالمتی که با آن پنجاه کيلو بار را پرِ می می زند از يک ناله
وش هکند. اما وقتی که بهای است که دارد پيدا میها هرکدام يک عذاب جداگانهاين ]برای او مجَسم بود[. هايشلذِ

فکر بازگشت به آن سالمتی است. چه احساسی  درها او را عذاب داد، حاال بيدار شد و اين درد و رنج ،آمد، به خود آمد
تکان  تواندبيند از زمين میکند، خب يواش يواش میيک پزشک حاذقی او را درمان می دارد؟ توفيقی پيدا کرد که

ايی را هم تواند کاره، آرام آرام میهم بشود تواند بلندبيند که میبخورد، احساس بازگشت به سالمتی، يواش يواش می
  ت.آن اسه بود، درحال بازگشت به به آنکه از آنجا ساقط شدکند[ ]میمثل اينکه دارد بازگشت  !عجب .انجام دهد

س پ .کندما حال اين مريض را از دلش بپرسيم چه حالی دارد، چه احساسی دارد، بازگشت را با همه وجودش احساس می
 ]را[ شتبازگ !بعد از ظهر هم بازگشت ،نه رفتامه ديديم که مثل کسی که صبح از خنابازگشت اين نيست که ما در لغت

 ناآلهايی، حال و هوايی، لذِ ،يک جوانی بوده، نشاطی داشته، حاالتی کند[.]احساس می با همه وجودش دارد در اينجا
 ومرتبهحاال د ،د، حاال زمان عوض شد، شرايط عوض شدادست و پا افتاز در يک حادثه، يک وضعی، او را پير کرد، ديگر 

ک يک زندگيست، يآن حس بازگشتی که از آن ساقط شده بود،  کند،کند، حسی که پيدا میحال جوانی پيدا می
احساسی هست که همه وجود او را فراگرفته است. غنی بوده است، ثروتمند بوده است، حداقل به اصطالح يک روز 

 ]حاالِدرآمد او غذای زندگی مثال ده نفر انسان، درآمد يک ماه و يک هفته او بوده است. االن افتاده تنگ دست و 
 ندی. اينهامخب اين احساسی دارد، احساس درد اين تنگدستی، احساس درد جدايی از آن ثروتعف ديگری دارد[. ض

تی در دسدست است که نيست، خود تنگای از زندگی است. صرف اينکه تنگهرکدام جداگانه، هرکدام اصال صحنه
در فالنش در رکابش، همه صحنه برای لباسش، در غذايش در حيثيت با مردمش، در داروی مريضيش، در مسکنش، 

ز حاال، اين بازگشت که رو .خواهد برگردد و باز گردد به ثروتمندی، روزگارش عوض شدخودش دو مرتبه، حاال که می
 اين احساس بازگشت يک احساس ديگری است.  گردد[،ِ ]قبلی باز میبيند که دارد ثروبه روز دارد می
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 شرایط ایجاد یقظه
گويند با مومنين چرا می ؛به برکت يک همنشين خوب ، يک بيداری پيدا کردبرايش يک يقظه ای اتفاق افتادانسانی که 

هم ين صورِ[ ا ]درتازه  د ]که[ناچار شدي]اينکه[ مگر  ؟اهل غفلت فرار کنيد ازگويند چرا می ؟نشست و برخاست بکنيد
ش يتی اگر معناح]انس بگيريد[؟  با قرآن ،گويند با دعاهاچرا می ؟گويند با احاديث انس بگيريدبه خدا پناه ببريد، چرا می

از  ممکن است يکی ؟گويند تفکر در آياِ الهیچرا می و .دانيد، اين اصال يک اثر وضعی دارد برای خودشرا هم نمی
 استعدادش ایدر يک نقطه]است[ عيادِ مريض، هرکس ممکن در تشييع جنازه،  درياد مرگ،  درها در قبرستان، اين

مراتب  حال باز شدن باز بشود و يک دفعه يک بيداری و يقظه همانا، حال استغفار همانا، حال توبه همان. حال توبه همانا و
 .عبوديتی همان

 
ه به غربت مؤمن در دنیا  توج 

نیا في کالغریِب  المؤمنُ »فرمايد: لذا پيامبر اکرم صلی اّلَله عليه و آله و سلم می گم  شبچه ای که مادر کي 1«الد 
 زير درهر روز  .گرددچرخد، میتوانند مادرش را پيدا بکنند، دست اين و آن دارد میشده، يک هفته هست که نمی

ارد؟ د برای او حاال اين غربت چه احساسی -قرار گرفته در فضای خطرناک ای بسا گاهی حتی- ]است[ حمايت يکی
 اين غريب چه حالیدر  !ببريمپيش او  ]تو را[ خواهيمپيدا کرديم، می آدرس مادرِ را ما زی پيدا شد که بله،يک رو

فرمايد مومن مانند غريب هست در دنيا، مومن، خب حضرِ می گردد؟برمیدوباره به آغوش مادر  کند کهاحساس می
 ام اينجا زندگیکه من آمده فهمد که اصال اينجا کجاستها باز شده، دارد يواش يواش میاين بينش ه؟مومن يعنی چ

]را  لقم چی بوده؟ همه وجودش و اسرارش، فرازی از دعاخ أم؟ مبدوبر ]است[ کنم. از کجا آمدم، به کجا قرارمی
اه گرفته، آنگ را برگردد، اين حال توبه تمام وجودشخواهد حاال میکند[، ]حس می آنگاه غريب بودنش را فهمد[.می

خواند، در دعای روز، در مسائل در دعای افتتاح می ،خوانددر ابوحمزه ثمالی می ،خواندکه در ادعيه می ماتیآن کل
 برايش زندگی بسازد. ، نسان را بگيرداتا وقت افطار حال و هوای ديگر، االن اين دعا گاهی ممکن است 

 
 
 

 اهمیت عمق دادن به اذکار و زندگی با استغفار و توبه
اينطور نيست  اشههم ،های تربيتی که هستو يا ساير برنامه ذکربمانيم، اين نکه ما در همان توبه و استغفاراي بنابراين مسئله

 ،ش اين است که همين مقدار را که خدا توفيق دادهاهکه ما بدويم و اين تمام شد، آن يکی، آن تمام شد، آن ديگری. هم
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کنم؟ يدم؟ چقدر تبديل به زندگی من شد؟ چقدر با توبه زندگی میاين را چقدر عميق فهم ؟مق دادماين را چقدر ما ع
بگو چطور  ،موششهيد ب ،موگويند من شهيد بشکنم؟ آن بزرگوار شهيد فرمود ديگر: اينکه میچقدر با استغفار زندگی می

؛ دکنجور می ست که انسان را جمع وها هچقدر واقعا کالم حکمت آميزی هست. پس بنابراين اين 1شهيد زندگی بکنم؟
 .به درک شب قدر ان شاءاّلَله تعالی دهدآدم را توجه می ها سير منطقی دارد ووقتی که جمع و جور کرد، اين

عوامل بيداری  ،با توجه به عوامل يقظه ،ان شاءاّلَله خدا توفيق بدهد با اين نگاه، بيش از اين وقت عزيزان را نگيرم حاال بنده
حام امواِ بريد، زياد صله ار رِفرمايد زياد ياد مرگ کنيد، زيامی ]نزديک کنيم[. اها، بيشتر خودمان را به آن فضلد
يک محل تنبهی و بيداری است که با آن نگاه  هااين تکهر تک ]را کمک کنيد[، يد، زياد احسان، زياد تنگ دستکن

در نهايت آن قاعده اصل ثابتی که ما ]را انجام بدهيد[. همه اعمال  ،زياد قرآن بخوانيد کند[.]معارف را باز می ان شاء اّلَله 
اين توسل  اّلَله دائما   که ان شاء .مند باشيمها را بهرهتوانيم اينان شاء اّلَله می ،واليت]به[ توسل  اب، واليت توسطبايستی حتما 

 هاردهچبيت عليهم السالم، به احترام شاء اّلَله از خدا بخواهيم به احترام اهل که ان .به واليت ان شاءاّلَله سرمايه راه ماست
 درک حقيقت اين ايام را هم ان شاء اّلَله عطا کند.  ؛که توفيق درک اين ايام را دادهمعصوم عليهم السالم، ان شاء اّلَله 

  .و صلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين
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