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ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ه  َصلَّی وَ  الرَّ د   َعلی الّلَ ِ  لَعنَةه  وَ  الّطاهِرين آلِهِ  وَ  مهَحمَّ  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی الّلَ

ِ  نَستعيذه  هِحب   لَِما َوفِّقْنا اللَّههمَّ  الرجيِم. الشيطان مِنَ  العليم السميع بِالّلَ  َوتَْرَضی ت

لَ  الَْعنْ  اَللّههمَّ  د َحقَّ  َظلَمَ  ظالِم اَوَّ د، َوآلِ  مهَحمَّ َسيَْن، جاَهَدتِ  الَّتی الْعِصابَةَ  الَْعنِ  اَللّـههمَّ  ذلَِک، َعلی لَهه  تابِع َوآِخرَ  مهَحمَّ  الْحه
 َجميعا   الَْعنْههمْ  اَللّههمَّ  قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ِ  الَْحْمده  الرَّ ْحمنِ  الْعالَمينَ  َربِّ  لِلَّ حيمِ  الرَّ ينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرَّ هده  ِإيَّاکَ  الدِّ راَط  ْهِدنَاا نَْستَعينه  ِإيَّاکَ  وَ  نَعْب  الصِّ
ْستَقيمَ  وِب  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الَّذينَ  ِصراَط  الْمه الِّينَ  لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه  .الضَّ

 های نورانیهای ظلمانی و حجابحجاب

 مباحثی و ،کندمی کمک فطری مباحث هب علم به آشنايی که چون ،شد بحث علم درباره ا  مختصر که ایجلسه چند اين
 مانع رد است خطرناکی ربسيا حجاب علم که آنجايی از ديگر طرف از و دارد هايیرابطه يک فطرت با هست علم در که

 که مقدار نآ تقريبا   قبل جلسه در علم بحث شد.می بحث مقدمتا آن درباره که شتدا جا ،فطرت شکوفايی زمينه بودن
 نوع زا چون علم اين فطرت، شدن شکوفا برای حال عين در ستا حجابی يک علم اينکه از اما ؛شد بندی جمع بود لزم

 عنایم به علم نه ،است اصطالحی علم ما منظور البته .است سختی بسيار کار حجاب اين رفع ،است نوری هایحجاب
 کرد. برطرف و فهميد شودمی تراح خيلی را ظلمانی هایحجاب فطرت. شکوفايی برای کندمی کمک بسيار که واقعی

  است. سخت یخيل آن رفع هم و است سخت خيلی خيصشتش هم نوری هایحجاب اما

 چه و ااعض به مربوط گناهان چه ،گناهان تک تک جمله آن از که ،است فطرت شکوفايی مانع که هست هاحجاب انواع
 همان انسان اينکه و است ظلمانی هايیحجاب اخالقی رذايل تک تک ،باطل خيالت همينطور ،جوانح به مربوط
 رایب که خوبی کارهای ،کند توهم خودش برای که هايیقداست مانند ،بدهد نسبت خودش برای که هايینورانيت

 .کرديم عرض اصطالحی علم البته .هاستآن از يکی که علم ،کند توهم ودشخ

 های ظلمانیتر از حجابهای نورانی خطرناکحجاب
 مصيبت ،نفس تربيت در همينطور، هم ديگر هایميدان در و شودمی محسوب امتياز اصطالحی، علمِ  ميدان رد که آنچه

 مختصر اطرخ به که تربيت اهل از بعضی برای که مثالی عالم تمثالت حتی نوری هایحجاب در مخصوصا   است. بزرگی
 که شوندمی متوجه يیچيزها يک و شودمی کشيده کنار هايیپرده يک و کنندمی پيدا تربيتی راه مقدمه در که پيشرفتی

 ازب بود دنبالش که حقيقتی از را انسان و شوندمی نوری هایحجاب به تبديل گاهی هم همانها ؛است ماده عالم از فراتر
 همه آن با بود، شده صادر آنها از که کراماتی حتی و شانعلمی و معنوی بالی بسيار تاممقا وجود با بسا ای و ؛داردمی

  .است خطرناک خيلی نوری هایحجاب. گاهی خورندمی زمين محکم امتحانی يک در ،داشتند که هايیعظمت
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 ایشيشه در اصال که داندنمی بار اولين کسی يک مراکز، از خيلی در بزرگ هایسالن در شده مد الن که ایشيشه درهای
 صورتش و سر و شيشه آن به خوردمی يکدفعه و دودمی عجله با ؛است آمده بيابانی و دور جای از .باشد تواندمی هم

 ،بدر اين اگر اما دارد.تصور ديگری از دب  است و او شيشه و شفاف جنس ازآن درب،  چون چرا؟ شود.می زخمی
 زياد هستند. نوری هایحجاب .است شده بسته بدر اين که بود متوجه دور از بود ایتخته

 ِإلَي َك  َااِلن ِقَطاعِ  كََمالَ  لِي َهب   ِإلَِهي» :که خواهدمی خدا از السالم[ ]عليه علی تحضر شعبانيه مناجات و دعا رد لذا و

ِرقَ  َحتَّی ِإلَي َك  نََظِرَها بِِضيَاءِ  ُقُلوبِنَا َأب َصارَ  َأنِر   وَ   لهأمس ؛1«َال َعَظَمةِ  َمع ِدِن  ِإلَی َفتَِصلَ  َالنُّورِ  ُحُجبَ  َال ُقُلوِب  َأب َصارُ  تَخ 
 معدن به وصل تا شود پاره قلوب ابصار توسط نوری هایحجاب اينکه برای فرمايدمی حضرت که است مهم اينقدر
 و کرده گناه شودمی متوجه زود خيلی انسان .است «ِإلَي َك  َااِلن ِقَطاعِ  كََمالَ » با ارتباط در آن ،بگيرد صورت عظمت
 ؛دارد را خودش ويژه ۀمجاهد يک اين برسد کمال به انقطاع اين اينکه اما ،گيردمی اوج هم سرعت به و شودمی پشيمان

 وضع از و شکندمی دلش شدت به چون ؛برسد بال کمالت خيلی به آن کردن پاره با بسا ای ،ظلمانی هایحجاب در وال
 قايل خيلی يتوار اين رود.می بال ميانبر صورت به و سرعت به دل شکستن با و شودمی ناراحت شدت به خود موجود
  دارد. معنا خيلی و است توجه

ُخلُ » :فرمايدمی السالم عليه صادق امام ِجدَ  َرُجاَلِن  يَد  َخرُ  وَ  َعابِد   َأَحُدُهَما َال َمس  ُرَجاِن  َفاِسق   َاْل  جِ  ِمنَ  َفيَخ   دِ َال َمس 
يق   َال َفاِسقُ  وَ  َّهُ  َذلَِك  وَ  َفاِسق   َال َعابِدُ  وَ  ِصدِّ ُخلُ  َأن ِجدَ  َال َعابِدُ  يَد  ُُ فِ  يَكُوُن  وَ  بِِعبَاَدتِهِ  ُمِدل   ُهوَ  وَ  َال َمس   َذلَِك  ِفي ك ُر

مِ  ِفي َال َفاِسِق  ِفك َرةُ  يَكُوُن  وَ  ِقهِ  َعَلی َالتَّنَدُّ تَغ ِفرُ  ِفس  َ  َفيَس   يکی که مرد دو که است اين مطلب خالصه .2«ُذنُوبِهِ  ِمن   َالّلَ
 و شودمی صديق ،فاسق شوندمی خارج مسجد از آنکه از پس ،شوندمی مسجد وارد دو هر ،بود فاسق ديگری و عابد
َّهُ  َذلَِك » اينکه جهت به که است اين خالصه چرا؟ .شودمی فاسق ،عابد ُخلُ  َأن ِجدَ  َال َعابِدُ  يَد   ،«بَاَدتِهِ بِعِ  ُمِدل   ُهوَ  وَ  َال َمس 

 بود اين به شتوجه ،دانستمی مسجد اهل دانست،می شخصيتی ،دانستمی عابد را خود دائما   ،بود نوری حجاب گرفتار
 اما .شد فاسق که جايی تا ،کرد گرفتار را او اين، به توجه اين و جاهاست همين من جای و مسجدم اهل من بالخره که
 مکان اين و کجا فاسق يک ،کجا اينجا کجا من که شد متوجه زود فاسق اين ،بود ظلمانی هایحجاب گرفتار ديگری آن

 شدت به هجلس آن فضای دههامش با و است بزرگواری شخصيت عابد يک شخصيت ،کجا عابد يک محضر ،کجا مقدس
 عابد اينکه نه ور ناي از و ظلمانی هایحجاب و هاگناه نآ بابت از کندمی پيدا استغفار حال و شکندمی و کندمی پيدا تنبه
  شود.می صديق بلکه شودمی

                                                           

 تا گردان، شنرا  تو، به نگاهشان نور به را ما دلهاى ديدگان و دار ارزانی من به را خودت به کامل يکردنرا  و همه از کامل بريدنِ  نعمتِ  الهی! - 1
 96ص ،91ج ،ربحار األنوا .بپيوندند بزرگی و عظمت معدن به و بَدَرند را نور هاى پرده دلها، ديدگان

فاسق و  گشته و عابدشوند در حالی که فاسق صديق و راستگو شوند يکی عابد و ديگرى فاسق بعد هر دو از مسجد خارج میدو نفر داخل مسجد می - 2
شــود و در مقابل فاســق بالد و مغرور آن واقع میفاجر گرديده و جهتش آن اســت که عابد در مســجد داخل شــده در حالی که به عبادت و فکر خود می

 316ص ،69ج ،ربحار األنوا .کندشود در حالی که از فسق و فجور خود نادم و پشيمان بوده و از خدا طلب آمرزش گناهان خود میداخل می
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 های تربيت نفس ها، ثمرۀ برنامهكنار رفتن حجاب
 فقط اينجا شود.نمی افزوده ما به چيزی اصطالحی علوم معنای به و دهندنمی علم ما به اينجا واقع در نفس تربيت مسئله لذا
 هايیبرنامه ،السالم عليهم اوصيا و انبيا سيره و اياتور و آيات استناد به اساتيد بزرگان، د.ور میکنار هاحجاب و هاپرده
 معنا آن هب علمی يک بخواهيم و شود اضافه ما به چيزی اينکه نه برود. کنار هاحجاب که است اين برای دهندمی ما به که
 در مانبحث ما جلسه اين دهد توفيق خدا اگر است. هاحجاب اقسام و انواع گذارند.نمی هاحجاب اين اما بکنيم. پيدا

 را حثب بتواند مقدمه اين تا بکنم عرض ایمقدمه يک داريم. وکارسر اين با خيلی ام آينده در که شدبا حجاب موضوع
  .کند جور و معج

 ها در انسانوهم در ايجاد حجابنقش قوۀ 
می گونواژ برايش را هيممفا و حقايق که وهم قوه نام به ددار ایقوه يک انسان فرمود که کرديم دهاستفا رآنق از قبال  
 برای را موهومی و و ذهنی چيزهای؛ وآن دهدمی شانن ذهنی او برای ،است بديهی حقايق و هايتعواق که آنچه يعنی .کند
 که قوه اين ،کودکی عوالمات آن در سانان است. قوی خيلی کودکی دوران در قوه همين دهد.می نشان واقعيت انسان
 مسير در اگر شودمی بزرگ هرچه .شودمی رگبز مرتبا   شخصيت اين با که کندمی تدرس را شخصيتی يک او برای
می زندگی خدايی يک با هم کند.می زندگی او با و شودمی او وجودی شاکله ديگر شخصيت اين ،نگيرد قرار تربيت
 کرده درست وهم در خودش که خدايی يک رودمی جلو هرچه که شودمی بزرگ خدا آن با موهومی عالم در و کند
 ويندگمی را اسمش که ،تاس شده همان و شده بزرگ آن با و کرده درست وهم آن که شخصيتی يک هم و رودمی جلو

 اب قلدری يک قبل؛ هایبحث در رديمک عرض مثال است. او ضد اما است شده او وجود جزء يعنی ؛کاذب شخصيت
 بچه کند،می بزرگ را او و گيردمی او از را مادری يک ادنوز بشود، ایبچه يک صاحب اينکه یبرا قدرتش از استفاده
 چنين مديريت با او وهم قوه يعنی است، شده بزرگ است مادر دشمن که مادری يک دامن در شودمی بزرگ هرچه
 ات اوست مادر ضد ،واقع عالم در اما اوست مادر صورتا   يعنی اوست. مادر ضد که کرد درست برايش مادری يک ،رقلد

 چون چرا؟ .کندنمی قبول سادگی به ،دهند نشان او به سال سی سا بيست از بعد را او حقيقیِ  مادر وقتی که رسدمی جايی
  است. شده اشزندگی جزء اصال   و است شده بزرگ موهومی مادر آن با

 دنب همين با و کرد تغذيه بدن همين از و کرد رشد به شروع انسانی بدن در یوقت ،آمدنمی حساب به اصال   که انگلی تخم
  است. عجيبی چيز يک است. او بدن ضد که حالی در او، بدن جزء شد الن شد، بزرگ

 او. یزندگ وجود خود شده حال اما ؛است وهم ۀساخت و ندارد حقيقتی ،است او حقيقت ضد اينکه با موهمومی شخصيت
 عمری ذبکا شخصيت اين است. مشکلی کار خودش واقعی حقيقت آن به او ندنارس و کاذب شخصيت اين کندن حال
  موهومی. وجود يک اما او وجود خود ، شده او وجود جزء شده، بزرگ او با

 کي ،است فقير و تنگدست پدرش کودکی مهد اي ابتدايی اول آموزدانش يک به مثال   است. قوی خيلی خيالش قوه بچه
 هديه اينکه نعنوا به دخرمی او برای گیقشن خيلی کيف يک يا کنندمی احسان او به ،خردمی فاخری لباس برايش منیؤم
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 دهدمی پز دوستانش به رودمی مدرسه وقتی .انددمی خودش مال ار اين لحظه آن از بچه اين اما .دباش ارزشمند بايستی
 يعنی ؛ردهک درست مالکيتی او برای که اوست وهم قوه اين دارم. زيبايی هایلباس چه و دارم قشنگی کيف چه ببين که

ه  آن برای و انددمی مالک را خود جد طور به حقيقتا    ديگری چيز واقع عالم که حالی در ؛بالدمی آن برای و دهدمی زپ
 اطوار و ادا همان ،وندشمی جمع جايک هم با باباش با دهدا هديه را آن که کسی آن پيش اتفاقا   قتیو عادت همان با است.
 دارم، قشنگی کيف چه من ينبب هک ،دهدمی پز هم او ۀبچ به و دهدمی نشان هم آقا آن به را داد[]نشان می هابچه به]که[ 
 ی،عجيب پز ،عجيبی ينیبرترب يک کند.می کيف دارد او اما ،ودشمی آب خجالت از جا نآ پدر هست. چی يمهالباس ببين
 ؟دهد[ی]پز م کی به هم آن که. نيست او مالک است. ديگری چيز واقعيت چون .کشد[]عذاب می دارد نجاآ چارهبي پدر اما

 بيشتر او ددهمی پز اگر اين ؛داده را هااين او واقع در .]است[ داده او ار اين و کرده ترحم و دلسورزی او به که آقا همين
 جودو يک را آن اما ،مالکيتی چنين ندارد وجود بن و بيخ از که چيزی يک وهمش قوه اين ولی ،دبده پز بايد اين از

  .است کرده تسدر خودش برای جدی جدیِ 

 كندقوۀ وهم، استعدادهای خدادادی را امتياز شخصی محسوب می
 در حتی استقرايی، علوم آموزشی هایميدان در اصطالحی، به علم هایميدان در کرديم عرض هاحجاب در که آنچه
 هومیمو نجاآ چون چرا؟ است. مصيبت نفس تربيت در که حالی در شودمی محسوب امتياز ديگر مختلف هایميدان
 ،دفهممی خواندمی ارب يک را کتاب وقتی ،دارد ایالعادهفوق استعداد يک نفر يک نجاآ مثال   خيالی. شخصيت با است
 ؛ديگر است امتيازی يک اين خب بفهمد. را مطلب خواهدمی تازه و خوانده را مطلب اين بار پنج ديگری خدای بنده يک
 باشگاه رفته کسی يک .ودشمی محسوب امتياز آنجا و است فهم تيز و باهوش خيلی آقا آن به بتنس که است متيازیا يک

 هايیرقابت کنندمی که مصاحباتی همه اين ؛ديگر است امتياز اين دارد. برمی راست يک را کيلو پنجاه ،دارد قوی عضالت
 ،است ممتاز تو از عضالتم ]ترم[،ممتاز تو از من بگويد خواهدمی که است اين برای ،اندکرده مشغول نآ با را مردم که
می ندگیز نمور ایاجاره زيرزمين در بيچاره ديروز ،است کرده پيشرفت زندگی در فالنی ،است ممتاز تو از من فالنِ  فنِ 
 ایضف در شودمی حساب امتياز و شودمی حساب پيشرفت که اينها همه آخر. الی و مجهز ایدوطبقه خانه در الن کرد

 .یبزرگمصيبت  چه ؛است مصيبتی نفس تربيتی

 استعدادهاستاشكال اصلی در احساس مالكيت انسان نسبت به 
 يک اين خداست. نعمت اين ،است مصيبت فهميدن زود و نبود باهوش نفس اينکه نه اينجاست؛ مطلب دقيق نکتۀ اما 

 که اين ،است مصيبت که نآ است. ارزشمند هم خيلی اين نفس است. باليی مدل کيف يک اين است. فاخری لباس
 اين ،لکيتما احساس اين است، قوی عضالتم من کندمی توهم که است پهلوان آقای اين موهومیِ  خيالیِ  شخصيتِ 
 هایيرگمو از يکی پهلوان آقای اين است. اين از غير واقعيت اينکه برای است. بزرگی مصيبت اين ،خطرناک حجاب
 آنجا خجالت از بشود. اينجوری خواهدنمی اينکه با زمين افتدمی کشدمی دراز درجا ،ببيند آسيب مسابقه ميدان در مغزش

 يک با و هستم باهوش من اينکه نفِس  .بود موهومی چيز يک ،نيست خودش مالک ،نيست خودش اختيار به اما ميردمی



گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  7 10لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

 برای را خيالی کاذب شخصيت و کندمی توهم انسان اينکه اما است. بزرگی نعمت خيلی اين فهمدمی را چيز همه مطالعه
 .است بزرگی مصيبت اين ،هستم یباهوش آدم من که کندمی توهم است. بزرگی مصيبت اين ،داندمی امتياز يک خودش

 بزرگترين مصيبت، راضی بودن به وضع موجود
تَِهانَتَِك  ُمِصيبَةَ  الَ » : :فرمايدمی هاانسان حقيقی مربی السالم عليه باقر امام ن ِب  كَاس   َأن َت  يَالَّتِ  بِال َحالَةِ  ِرَضاكَ  وَ  بِالذَّ
 حادثه که گويدمی کسی اگر ؛عالم در نيست مصيبتی اصال   يعنی ،«يبَةَ ُمصِ  ال» مصيبت يک عنوان به حضرت .1«َعَلي َها

نمی حساب به مصيبت اينها ،شد فالن امخانه ،شدم ورشکست ،افتاد اتفاق مريضی فالن ،افتاد اتفاق امبچه برای دلخراشی
تَِهانَتَِك » نيست مصيبتی هيچ .آيد ن ِب  كَاس   راضی خودت موجود وضع حالت به و شماریمی سبک را ]گناهان[ ،«بِالذَّ

  است. مصيبت اين هستی.

 علمی جربیت نگاه با را عبارت بخواهند و بشوند جمع ناامکاناتش همه با غرب نشناساناور که است انیور دقيق بحث اين
 يک از اينها ست.ا عالم حقيقی شناسانانسان ادبيات از است. وحی ادبيات از اينها نيست. ممکن ،کنند حل ناخودش

 ؛رضا معنای ،نيستند آشنا ادبيات اين با را حال معنای اصال   آنها کند.می شناسیانسان را ما]که[  دارد ديگری سرچشمه

 که کنيممی پيدا هم ديگری حال يک استفاده کنار در وقت يک ؛کنيممی استفاده و منديمبهره نعمتی بهما  وقت يک
 اين ،دهندیم شربت و خنک آب شيبرا که وقتی است. تشنه خيلی آقايی يک کنيم. عرض مثالی است. ظريف خيلی
 حال آن کرد. کشف بايد را حال اين بيشتر دقت با که دهدمی دست او به هم حالی يک ،کندمی تشنگی رفع اينکه ضمن

 او بعط است، او طبع موافق اينکه است. او طبع موافق گوارا خنک آب آن الن يعنی چه؟ يعنی رضايت است. رضايت
 رحیف يک دارد. را خود مفصل بحث اين که است نعمت يک از استفاده مسئله از جدای اين که کندمی پيدا حالی يک
 خاطر به آوردمی فرح انسان یبرا که اين است. برده نعمتی يک از که است ایبهره آن بر ۀعالو فرح اين کند.می پيدا
 رایب مالکيت احساس حال آن و رضا حال آن و فرح آن مصيبت .کرد پيدا خودش برای که موهومی امتيازی يک ۀبهر
  است. سختی کار خيلی حجاب اين شکستن است. خطرناکی حجاب اين ،خود

 برود. بين از حجاب نآ که بکنند خواهندمی کاری ناخودش خاص هایتربيت و هابرنامه با بزرگان ،فطری مباحث در
 شودمی متوجه سخت خيلی است سواد با که کسی تا سوادم بی من که شودمی متوجه زود خيلی است سواد بی که کسی
 کامال   و دارد پنهان مريضی که کسی هستم. مريض من که فهمدمی زود خيلی است مريض که کسی سوادم. بی من که
  هستم. مريض دکن احساس که است سخت خيلی کندمی زندگی سالمتی فضای در

 در قرآن، فرمايدمی صريح چقدر ]نباشد[. آوردی در من عرايضمان تا کنيم استفاده را آيه اين کا  رّ تب قرآن خود از بنده 
َسبَنَّ » عمران آل سوره َسبَنَّ الَّذيَن يَف َرُحوَن بِما َأتَ »؛ فراوان کيدأت با هم خودش ،وهمی ۀقو آن هم باز «ال تَح  ا ال تَح  و 

                                                           
 260ص ،26ج ،الوافي .تشمردن گناه و دلخوش کردن به وضع موجود نيس کمصيبتی چون سب - 1
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َُّهم  بَِمفاَزٍة ِمَن ال َعذاِب َو لَُهم  َعذاب  َأليم   َسبَن َمُدوا بِما لَم  يَف َعُلوا َفال تَح  ِ » چرا؟ .1«َو يُِحبُّوَن َأن  يُح   ُمل ُك  َولِلَّ
َماَواتِ  ِض  السَّ َر   2«...َواْل 

 ال:ؤس
 هک کسی هر قلب در خداوند که است نوری ،علم که السالم عليه صادق ماما از فرموديد آخر جلسه که حديثی يک

 زمره را زندگی در ،شودمی عطا او به نور اين که کسی کند؟می را لطف اين کسانی چه به خداوند دهد.می قرار بخواهد
 و است بالتر زاهد از عالم درجه که اين دارد؟ هايیويژگی و هامشخصه چه شيبرخوردها در و اشاجتماعی زندگی و
 بفرماييد. تشريح بيشتر را اين است؟ عابدی چه اين است؟ بالتر شهيد خون از

 جواب:
 الن که التیؤس همين تفصيلیِ  توضيحات برای هستند مقدماتی ،کنيممیعرض  ناآل که هايیبحث اين که کرديم عرض
 اين در شاءالّلَ  ان که توضيحاتی اينکه عالوه به است. آينده هایبحث فهرست و هاسرفصل اينها واقع در شود.می مطرح

 برای رگانبز که آنچه يعنی است. عملی فضای به مربوط بخشی است، التؤس اينگونه پيرامون و شودمی باز هاسرفصل
 هایشور يکسری با همراه بخواهد خدا شاءالّلَ  ان آتی جلسات در نظری هایبحث ،اندفرموده فطری شکوفايی و رشد
 التؤس اين پاسخ بيانگر آنها شود،می باز که استعدادهايی و درونی فطری شکوفايی از که بود خواهد شاءالّلَ  ان عملی

 ل  اجما حال و داد خواهند جهت و کرد خواهند تعيين را ما التؤس نوع حتی دارند که ادبياتی آن با آنها و بود خواهند
  شد. خواهد باز مفصلش شاءالّلَ  ان کنم ریويادآ را مطلبی خالصه خيلی بنده

می متولد مادر از نوزادی يک صورت به و کند نازل خواهدمی پايين عالم اين به بال عالم از را انسانی وقتی متعال خدای
 آنها و ددار وجود او در بالقوه]به صورت[  ،فرموده انسان برای آنرق در متعال خدای که هايیزيبايی آن همه ابتدائا   شود،

 جهت هرگونه ندکمی شروع باطن یقوا اين ،افتاد عالم اين در که لحظه اين زا که زندگی ۀادام اين اند.آمده هم با او با
 مقداری خودش با ،آيدمی عالم اين به که نوزادی هر بفرماييد فرض مثال   کند.می بروز و ظهور او خواص و کنندمی پيدا
 اين تناسب به یمقدار است. آورده خودش با را لبق حرکت از مقداری است. آورده خودش با را بدن حرارت درجه از

 بتواند که را ایقوه از مقداری است. ردهآو خودش با هارگ و هامويرگ ليهک در را خون جريان قلب عضالت حرکت
 يا بگيرد رارق شرايطی چه در بدن اين که است بعد به اين از ماا است. آورده ]با خود[ بمکد و بزند پا و دست و کند گريه

 بود مه تيزشنو خيلی که گوشی آن بشود. کور حتی مراقبتیبی اثر در اما ،بود بين تيز هم خيلی که هم چشمی آن مرور به
 فلج تغذيه سوء و مراقبتیبی اثر در بشود توانستمی جهانی قهرمان که ایعضله اين بشود. کر ،مناسب ۀتغذي عدم اثر در

 ،اصخ تربيت و تغذيه اثر در زمان مرور به بخورد تکان و شود بلند توانستنمی که ضعيفی عضله اين برعکس، يا و بشود.

                                                           
ای که هيچ در آنها وجود ندارد آنها را رند که از مردم به اوصــاف پســنديدهکردار زشــت خود شــادمانند و دوســت داه ای پيغمبر مپندار آنهايی که ب - 1

 188آيه عمران، آل سوره .که از عذاب خدا رهايی دارند که برای آنها در دوزخ عذاب دردناک خواهد بودستايش کنند البته گمان مدار 
 189. سوره آل عمران، آيه ..خدا است مالک ملک زمين و آسمان - 2
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 الن بگيرد دستش به را مدادی يک حتی توانستنمی که را دستی است. شده جهانی مسابقات قهرمان پهلوان يک الن
  کند[.]بلند می را وزن کيلو پنجاه

 دشخو وضعيت دارد اين عالم اين مسير در و است آورده استثنا بدون خداوند ما جسم رد که آنچنان ،اول ۀجوهر آن پس
 هب تکليف سن از که است او با انتخابش ديگر اين برد.می پايين وجودی درجه يا بردمی بال وجودی درجه سمت به يا را
 و است مفصلی خيلی بحث اينجا البته دادن. رشدبه  کندمی شروع را اين اوليه قوای آن اختياراتِ  با هم نفس عالم بعد

 هایبحث هابعضی و آوردند پيشرا  قدرو  قضا هایبحث هابعضی ؛اندآورده پيشرا  اختيار و جبر هایشبهه اينجا هابعضی
 عيدس که یمادر از است سعيد آخر. تا است کرده تولد شقی که مادرش از و است شقی انسان که اندآورده هم حديثی
 عليه الّلَ  رضوان ماما مرحوم . دارند هايیبحث بزرگان اينجا در و بوده، سعيد مادر شکم در کرده پيدا تولد همينطور بوده،
 عدب هایبحث در شاءالّلَ  ان که است اين خالصه اما است. گسترده خيلی سائلم و کندمی وارد اشکال حديث اين برای

 يواناتح حتی که است گسترده آنقدر راتبشم عقل چون است برخوردار که عقلی رمقدا هر از انسانی هر شد. خواهد زبا
 پاک ندای سايت در جهل و عقل حديث بحث در مفصال   اين که گيردمی هم را زنده موجودات حتی و گياهان یتح و

  .است شده داده توضيح مقداری يک فطرت

 يعنی ،کنی عمل وراينط بايد که کندمی حکم برايش قلع مقدار آن ،است مندبهره که عقلی مقدار آن از انسان حال هر به
 جاب ابوذر عمل شما که نخواستند او از ؛بياوريد بجا سلمان حضرت عمل شما که نخواستند او از است. حجت او برای

 همان آن ،بريدب کاره ب درست را آن شما اگر نداريد. ایبهانه هيچ ديگر اينجا داريد. که عقلی مقدار همين گفتند ؛بياوريد
 اینقطه آن به کشاندمیو  کندمی رشد دارد چقدر او بود. شده داده قرار کودک يک عضله در که است اوليه قوه مقدار
 .بشود کشيده بايد که

 چيز يک ،کنندمی دزدی يک روندمی دزدی تيم يک شد. خواهد باز گسترده بعدها شاءالّلَ  ان سريع کنم عرض مثالی
 شرورآنها  آن از هستند، يک شر بالخره که آنها از يکی کنند.می تقسيم را شانسهم و آوردندمی و دارندبرمی را کالن

 حاضر که آنقدر حتی ؛خورد برمی بهش و تابدبرنمی را اين و شودمی متوجه رفيقش دزدد.می رفيقش سهم از و بوده تر
 لکک او به و دزديد را او سهم صداقت خالف کرده او با رفيقش که رفتاری اين ولی ،برود هم زندان و بدهد لو شودمی
 نمی .عقلت مقدار همين است؟ بد يا تاس خوب دزدی فالنی که کنيممی الؤس او از ا  وجدان ما است. ناراحت اين از زد

ّ  آدم يک تو گوييم  چرا؟ است. خوبی کار دزدی بگويد تواندنمی او عقلت. مقدار همين باشد، چه و چهو  ايثارگر رخي
 ]تالش کرد[؟ خودش خيالی حق از دفاع برای حد آن تا چرا کرد؟ پيدا عصبيتی همچون چرا و تابدبرنمی اينجا چون
می انجام دارد که کاری ،فهمدمی که چيزی برخالف پس است. بد دزدی فهمدمی که است او در عقل مقدار اين يعنی
  .کردمی رشد کردمی رعايت اگر مقدار همين پس است. بد کار اين دانم نمی من بگويد تواند نمی دهد
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می ربدت وضع به را خودش دارد آگاهانه خودش اين است. ديگری بحث است زياد و کم و است تدريجی رشد اين حال
 شاءالّلَ  ان شد ازب فطری هایبحث يکسری حجاب هایبحث اينکه از بعد تعالی شاءالّلَ  ان است مفصلی خيلی بحث اندازد.
 ايات.ور و آيات محضر از شودمی استفاده
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