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حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ اهِرَو ِم یبِْسِم ال ل ٍد َو آلِِه الط  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعیَصلَّی ال ل  نین َو لَعنَُة ال ل
ِ السمیع العلیم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشیطان الرجیمِ  نَستعیُذ بِال ل

 ْ ُهمَّ الَْعِن ال ـ  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَلل د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ عِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسیَْن، اَلل ُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 ْت َعلی قَتْلِِه، اَلل ُهمَّ الَْعنُْهْم َجمیعا  َوشایََعْت َوبایََعْت َوتابَعَ 
حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیبِْسِم ال ل حیِم الَْحْمُد ِل ل ْحمِن الرَّ را ََ ُن اهْ یاَک نَْستَعیاَک نَعْبُُد َو إِ یِن إِ یْوِم الدِّ یِم مالِِک یَن الرَّ ِدنَا الصِّ

الِّ یِر الَْمغُْضوِب َعلَ یِهْم غَ یَأنَْعْمَت َعلَ  نَ یَم ِصرا ََ الَّذیالُْمْستَق  .نَ یِهْم َو الَ الضَّ
 

 الله مراقبه و محاسبه محور سیرالی
ن یروزانه هست و عرض شد كه ا ۀمراقبه و محاسب ،ال ل یرالیس یهابرنامه ن محور دریتریجلسات قبل عرض شد كه اصل

د بزرگوار، یكند و اساتیجاد میرا در درون انسان ا یخودش، آثار خاص ۀمرتبدر هر مرحله و در هر ؛ دارد یمراحل مختلف
و چه  یو چه دستورات فكر یچه دستورات ذكر، كنندیرا صادر م یدستورات جنب ،به تناسب آن مرحله از مراقبه

ن امر چند یا ۀالعادت فوق یبه هست. به لحاظ اهمها، متناسب آن مرحله از مراقر دستورالعملیو چه سا یدستورات عباد
ن مراقبه و یت ایها موجب تقوتوجه به آن ؛چند یشود كه عرض شد نكاتیشتر در حول و حوش آن بحث میجلسه ب

دارند و بلكه با  یخاص یوستگیك پیهم ه ها بآدم یقت كه تمامیحق اینتوجه به  یكیها شود كه از جمله آنیمحاسبه م
یات متناسب آن نظام را ظهور میها و خصوصمتفاوت، جلوه یهاه در نظاماست ك یقت واحدیك حقیق یك نگاه دقی

كه توجه به  یگرید ۀو نكت ،هم جدا هستند متعدد و از هان عالمیكند كه ایم مر و توه  تصو یدهد كه انسان با نگاه سطح
تر از آن قیعم ودشیكه در عرف به آن معنا توجه م یمتعارف ید از آن معنایگناه هست كه با یمهم هست، معنا یلیآن خ

 ]توجه كرد[.

 رابطه ی وجودی میان اعمال انسان و حوادث عالم
یانسان م یقص در حركت وجودشود و موجب نیاز انسان صادر م یت منفیكه به هر ن یفعل گناه در واقع هر حركت و

ن گناه یانش اوست، یكند و در واقع برخالف نظام آفریجاد میدر انسان ا یهست ۀپهن ن حركتیدر ا یو اثر عدم شود
نكه آن ینفرت دارد.كما ااز آن  ،ترسدیآن ماز ، د با همه وجود از آن وحشت داردچه نخواهو است و انسان چه بخواهد 

یرا م تانگشت در اثر فالن فعلد ینكند؟ همانكه بگوی، چگونه از آن وحشت ممحسوس اوست ن افعال كهیقسمت از ا
رت نف نین امر محسوس اوست،  فورا  ایش ناگوار هست. چون ایبرا ،ن از آن ناراحت استیحسوس اوست، ا، چون ممیبر

ر زمان ظهور خواهد كرد به علت نامحسوس ینكه آن آثار نامحسوس از اعمال او كه در مسیاما ا ،كندیو وحشت ظهور م
م یبخواه یگریاست و به عبارت د یقیار دقیار بسیك امر بسین معنا و مفهوم یو عرض شد گناه به ا ،ال استیخیبه آن ب بودن

شود آن یصادر م یتیو هرن یرد و از انسان هر فعلن را اثبات فرموده كه عالم روح دایات ایم كه قرآن و روایعرض كن
ها نی، ایهست ۀر در حال حركت است، در پهنین مسینسان خودش هم كه در اا كند وین عالم شروع به رشد میر افعل د
و  یدفك امر تصاین برخورد یكند كه ایم متوه   ینگاه ابتدائ و انسان باخواهند كرد  یاز زمان به هم تالق یاك نقطهیدر 
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ده ین نقطه رسیده شده است و امروز به ای، بذرش پاشگذشته بدست خودش یهاآن از زمان یكه مبنایدر حال !است یاتفاق
این هست كه یك بحث مفصلیكند یرشد م یهست ۀها در پهنن حركتین امر كه عالم روح دارد و ایاست. البته اثبات ا

ك امر ین را یا ماند مایدر م یما انگشتمان ال یود است. مثال  وقتموج شیهادیسیو ده یدر جلسات به عرض رس ها
ك نگاه ید با نخوریهم من بیدو تا ماش یك چهارراهیدر  یكه وقت یر آن كسینظ ؛میكنیم یتلق یآن ۀدیو پد یتصادف
ن ینانه ایبق و واقعیك نگاه دقیكه با یر حالن حادثه اتفاق افتاد. دیكند االن ایال مینظرانه خشانه و تنگیاندوساده یابتدائ

ار ن به حركت افتادند، مقدین دو ماشیكه ا یان بكار رفته از آن لحظهیكه در ا یمحاسبه همه علل ش، بایاز چند ساعت پ
تمام  ،ن حركت داشتهیموجود كه در ا یهاش آمده، اصطكاكیكه در جاده پ ین بكار رفته، مقدار توقفیكه در ا یسرعت

ك محاسبه ی، مقدار بهم خوردن یحت ن شد كه به هم بخورند.یاش االن اجهیند و نتیق برآیك محاسبه دقیر ا دهنیو تمام ا
 یتید بشود، چه وضعخرتر باشد، داغون بشود، خردقیدر عالم واقع دارد كه در حد خراش برداشتن باشد، خراش عم یقیدق
ن حادثه االن یه اانیو عام یاست. با نگاه سطح یقیار دقیار بسیك محاسبه بسیجه ینها در عالم واقع نتیا ۀد؟ همیایش بیپ

 !نطور نبودیا نه ،درماند یر را بست و االن انگشت من الد یر همان نگاه هست كه االن بچه اشتباهین نگاه نظیا .اتفاق افتاد
 یت منفیا نی، ی، چه فعل منفی، چه وقتیدارد در گذشته چه ساعتدارد. توجه را  یز در زندگیراهل مراقبه توجه به نكات 

ن حادثه شد كه بر من برخورد یل شد و رشد كرد و اید، تبدین عالم كاشته شد و االن رسیاز من صادر شد كه آن در ا
ر یسنطور در مین همینكرده بود و ا ین را خنثیت خوب انجام نداده بودم و ایرا با ن یك عمل خوبینكه اگر من یكما ا .كرد

ك وقت، و توجه یواگر توبه نكرده بودم  شدیده میدستم بر نبود ،در بماند ینكه انگشت الیزمان بعد، ا كی، در رشد بود
و  ،ن له بشومیماش یال در د كه منیرسیم یابه نكته كرد،ین اگر در ادامه زمان داشت رشد مین نبود. ایدر ا یو جبران

تكه  انسان را ر هزار باریشمش یا بعبارتیر یكه انگار با هزار شمشت ایر رواینطور اگر نباشد در لحظه جان دادن به تعبیهم
؟ شودیتكه مهزار بار تكهانسان در حال جان دادن داست كه چگونه یهم بر ما پ یعاد ن در مسائلیب اكند. خیتكه م

ك سوزن در كار یكه نیبدون ا ،برندیو فرو ما یخوابد، انگار هزاران سوزن در پایم یكس یپا ینكه در حال عادیما اك
تغییر ان خون، )یر جرییك مختصر تغیبا  !شود؟یب چطور مخ، ش آزار دهنده استیبرا یف هم حتیلط ین هوایباشد. ا

 .كندیرا انسان احساس م یدیك همچون عذاب شدیت آن یدر وضع یرییالبته در چرخش و حركت خون( با مختصر تغ
ن لطافت یش رود این فعل كه كاشته شده، آن خواهد شد. هرچه زمان پین، اد كه در حال جان دادیفرمایت میآنگاه روا

شود، یتر مكند سختیو آن فعل رشد م ،ك طرفیاز  شودیتر ماحساس من حساس شود.یتر مفیلط یمن در پهنه هست
 گر. یشود از طرف دیتر مخطرناك

 اثر تخریبی گناه مهمترینسلب نعمت 
د كه چقدر یخواهد د توجه كند، ان شدهیها بنیات ایات و روایكه براساس آ یقیمحاسبه دقك ین انسان اگر یب اخ

كه دارد  یتین واقعیبه ا یهست ۀنظر است؟! و چقدر در پهننگر است؟! چقدر تنگیاست؟! چقدر سطح یاچارهیموجود ب
ا ضمان را بیعرا! باز غفلت دارد ، استكند كه در حال حركت یاحساس م و ندیبیم با تمام وجود دارد نكهیبا وجود ا

ث یاحاد یلیخ «نبذ  »الحكمه در تحت واژه زانیدر كتاب م، اد هستیز در این زمینه ثیالبته حد، كه یثیدو حد یكی
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یبه آن مرجع ارجاع مرا زان یم و عزیگذریق وقت ما از آنها میكه به خاطر ض ،ان فرموده استیرا آنجا ب یل توجهقاب
ُ »د: یفرمایالسالم مهیعل یال علوم ؛خوانمیضمان میاثبات عرا یث را برایحد دو یكیفقط م. بنده تبركا  یده ا أ نْع م  ا لله م 

ا إِ  ل ب ه  ًة ف س  بٍْد نِْعم  ل ی ع  تَّی یع  نْبًا یاُه ح  ْلب  یْذنِب  ذ  لِك  ا لسَّ چ یهاش د خداوند به بندهیفرمایحضرت م 1«ْست ِحقُّ بِذ 
 یك كسیهاست كه به ن حرفیم باالتر از این كرامت حضرت حق كریرد. اینكه آن را از او بگیرا عطاء نفرمود تا ا ینعمت
اهد شد خو آنمستحق به سر بزند  یقرار داده كه اگر از او گناه ینش را طوریرد. اما نظام آفریبدهد و بعد از او بگ ینعمت

ه ب ن كهیاست كه انسان كه هم یك حركتیاست. گناه  یك امر عدمید. پس گناه عدم شو ،كه آن نعمت از او سلب شود
ن یا ،شداو را بك ین مراتب وجودیبرد، به باالتر یاو را م یان هستیجراین مرتبا   یهست ۀن عالم قرار گرفت و در پهنیا
كند. و چون توجه ید مجایرا خودش ا یرسد بلكه دركات عدمیرا كه نم ین درجات وجودچاره با دست خودش، آیب

ده، یرس یكه به خوداحساس یال هست. اما آن مقداریخیب ه است،دینرس در این زمینه یبه مرحله خوداحساسچون ندارد و 
ْلب  ی»است.  یك امر واضحین یا، ت داردبه شدت از آن وحش لِك  ا لسَّ  !یف گناه هست. هر نعمتین تعریا «ْست ِحقُّ بِذ 

به  اول فورا  ؛ ستینطور نیاهل مراقبه ا...،  ب بالفاصله زن از شوهر و شوهر از زنخ، دارم یوادگخب آقا من اختالف خان
ام كه بدست خودم در روح داشته ی، چه اشتباهاتیجوان ،ی، كودكینم در دوران نوجوانید ببیگویگردد، میخودش برم

 نین و مصاحب شرور من به خودم برگردد. ایهمنش ،نین عمل خودم شده ایا و االن نمودش رشد كرد ،كاشتم ن عالمیا
 یكسمن كند كه نحساب  یخودش را كس، گر را محكوم نكنندیزود همد، برگردد به خودشاول  ،عمل خودم هست

 رب یق شروریك رفی ؛من را فالن ...، من را چنان، كندیآورد، مرا درك نمیا شوهر من، مرا به حساب نمیهستم، زن من 
ن صورت دارد یاز او صادر شده بود، االن آن به ا یك فعلی، دارد نیك همنشیمسافرت در همان مقدار كه  او مسلط شد،

 ،رشد كردن عالم ینم چه از من صادر شده بود كه در ایبب ،كند یاول انسان خودش را بررس .كندیدا میبرخود من ظهور پ
ن ین به ایاست. ا یگریك بحث دیرفع مشكالت  ته مسائلكند. البیمبرخورد به من نصورت یا ین محل تالقیاالن در ا

! رینخ ،ه كار خودم به خودم هست و ولش كنك كلمه كی. با میاعتنا باشیال و بیخیست كه ما در رفع مشكالت بیعنا نم
وقت ك یه خود محقانه حل بكند، یك روحی خواهد بایمشكل را م یك وقتیاست. انسان  یگریك امر دیانسان  ۀین روحیا
 كه ،كند یه اول بررسن حادثیحل بكند و نقش خودش را در ا یجورن مشكل را چیگر. توجه دارد كه اینش دیك بی با

 ر خواهد گذاشت. یثأت یلیرفع مشكل به آن معنا خ یزیردر نحوه برنامه

 آثار و پیامدهای گناهان
لْع م ل  ا لسَّ » د:یفرمایالسالم مهیامام صادق عل نمونهاست كه حاال از باب  یعیار وسیبسك باب ین یا ُع فِ یِإنَّ ا   یئ  أ ْسر 

كِّ  اِحبِِه ِمن  ا لسِّ للَّْحمِ  یِن فِ یص   ید كسیز بر گوشت است. شایت یعتر از چاقویئه در آن عاملش اثرش سریعمل س  2«ا 
خواهد انجام بشود یگناه كه مكرد كه یخلق م یشد كه خداوند آدم را طورید كه خوب چه میایش بیش پیم بران توه  یا

گر چشم یدبزند و خواهد نگاه بكند، پلكش فورا  ین انجام بشود، به نامحرم میمانع بشود، نگذارد ا یزیك چیبالفاصله 
                                                           

  274، ص 2؛ ج االسالمیه-،  َیالكاف د؛رد جز آنكه گناهی كند كه بدن سزاوار سلب نعمت شویئی نداده كه از او بگبندهخدا نعمتی به   -1
  272، ص 2؛ ج االسالمیه-،  َیالكاف ؛ر كارد در گوشت زودتر استیر كار بد در صاحبش از تأثیشود تأثهمانا شخص گناهی مرتكب می -2
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نش یآفر نگاه تنگ به نظام یلیمنتها ما خ ،گرینكار را كرده دیخدا ا ،ندیافرینجور بیتوانست ما را ایند. خب خدا مینتواند بب
 نیدا بكند. این اثر ظهور پیخواهد كه ایزمان م یشود. اما گاهیدا میبالفاصله انعكاسش پ و نطور هستیا یم. گاهیدار

از منتها در در ،ز بر اوستیعتر از كارد تین گناه كه صادر شد، اثرش سرید ایفرمایم، السالم هستهیكالم خود معصوم عل
اصرار  !چه خواهد كرد؟ ،وبه خودش اثراتش را چه خواهد كرد؟ نكندباب ت، ن چگونه ظهور كند؟! توبه كندیا مدت

 !تش چگونه است؟یخاص لج بكند اثر و یاز رو !هست؟ یتیاثر در چه وضع ،غفلت بكند یاز رو !كند چه خواهد كرد؟
 دیدارد تول ار گوناگون یمدلها یز هستیانگشگفتۀ ن پهنیت صادر شد در ایه با آن نن فعل كیرا ا یانواع و اقسام خواص

ا ل ْم »د: یفرمایالسالم مهیكند. امام رضا علیم نُوِب م  لِْعب اُد ِمن  ا لذُّ ث  ا  ا أ ْحد  ُ ل هُ یكُونُوا یكُلَّم  ث  ا لله ُلون  أ ْحد  ْم ْعم 
ا ل ْم  لْب ال ِء م  السالم معجزه هیاگرچه همه كلمات معصوم عل ،كندیث واقعا  معجزه مین حدیا 1«ْعِرُفون  یكُونُوا یِمن  ا 

د یفرمایم ،كندیو دعوت به مقابله مد كنیم را خطاب معالَ  یكند. تمام مراكز علمیگر جهان را خطاب مین دیهست اما ا
د كنند یرا تول یدیگناه جدو گناهان  ،هر زمان كه بندگان د:یفرمایم !تین قاطعیآنهم با ا ،دیابیب را یقینش عمیب چنینك ی
را  یدیجد یهاخداوند هم حادثه، سابقه بوده قبال  یو بن گناه یاز ا یدیمدل جد، نداشت یانجام بدهند كه سابقه قبلو 
د هزار . انسان از چناست مردم ناشناخته بوده یبرا، نداشت یسابقه قبلن حادثه یاصال  افرستد كه یم ن انسان، بالیا یبرا

آمد ینم یش، اصال  به ذهن كسیش، هزار سال پین در پانصد سال پیا ،ن بخوردیمحكم زم ،مایهواپ یكال فناش كیمتر با 
ب آقا م خیبگوئ ،روس، مبتال شودیفالن مرض، فالن و به ای ؛ن بخوردیزم ینجوریهزاران متر ا ، از چندصد كه از چند

خود درست،  ین بجایب اروس هست، خیفالن وخاطر ب یضیداست كه مریاش روشن است، پیل علمیاثبات شده و دال
یكه م یادهیچیت پینهایب ین هستیا! یهست ۀهست در پهن یادهیك پدی نیا ،ستیروس نیروس تنها خودش وین ویا اما

ره معطوف ینظر فقط نگاهشان به آن داتنگ یهاخودش ظهور بدهد و انسان یها را در هر زمانه برات مدلینهایتواند ب
در مورد  تهس یجالب یلیخ یتهایروا ها مرتكب میشوند[،]گناهان جدیدی كه انسان ن ارتبا َ دارد بایكه ایر حالود، دبش

ات باز یدگاه  قرآن و روایف علم از دیبحث علم و تعرشاءال ل ان در وقت خودششود اما چون وقتمان تمام می علم
 ]جالبی دارد[. یهاعبارت یلیخ آنجا،بشود

 علم آموزی در اسالماهمیت 
ا هم به او استغفار یدر در یهایماه یحت د به دنبال علم، همه موجودات،یآیشود میكه از خانه بلند م ید: كسیفرمایم
ت ایروا كنند،د، حتی درندگان هم به او استغفار میكننیاو استغفار محشرات هم به  یهست كه حت یتیروا كنند. دریم
 یبیرغب و ین انسان چه موجود عجیا. هست اتیدگاه قرآن و روایث علم از ددر مباح ،ف علمیردر بحث تع یجالب یلیخ

درندگان  یحتد، دهیشود كه همه موجودات عالم را در عذاب قرار میجاد میدر عالم ا یهائاست كه از جهل او چه فاجعه
كه خود را  ،نش باز اوینكه به لحاظ بیرود تا ایم یآگاه ن انسان بدنبال علم ویشود كه ایدر خوشحال مقكه او چ ؟!را

ن یا !كندیش میشود و دعای، خوشحال ممكنیدا مینجات پ ، از عذاب اواز شر او من داد قرار خواهد یقیر حقیدر مس
                                                           

، ص 2ج  ؛اسالمیه-،  َیالكافای را كه سابقه نداشته  ایجادكند، خدا برای آنها بالهایی را كه سابقه نداشته ایجاد كند؛ تازههر چند بندگان گناهان   -1
527  
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 ،دهدیرا تكان م یك لبی یك سالن بزرگیدر  یك كسی یكه كر مادرزاد هست، وقت یكس یبرا؟ است یچه ارتباطات
تعجب هست كه آخر چه شد؟!  یاو جا یشود، برای، خوشحال مجان زدهیه ایكند یافتد و غش میم یكس گوشه ورآن
فتاد، ااتفاق  یت، چه حوادثن فضا هسیرا كه در ا یالیف و سیلط ین فضایتواند اینم ؛گریتكان داد درا  یك لبین فقط یا
اثرش را گذاشت و  ،ن فضایال این سیدا كرد و در ایروز پن ظهور و بین لب كه ایاز ا یدر حنجره با آن معان ین انرژیا

ك لب تكان دادن، ین یمنظم به كار افتاد تا عالم نفس و انعكاس ا یهاگر، آن را گرفت و آن دستگاهیب دیآن دستگاه عج
ربط  وم هست،ش مطلب نامفهیندارد، و برا یچ اطالعیه ن محاسباتین كرد. از ایا غمگین زد، باالبرد، خوشحال یاو را زم

 یزیچن یا !چكارش بكند؟چنگال بزند،  ستش كه نرفتكه با دنیا ،شدكهننجا یا ز دریچون چه چده است. یش برین برایا
ن یه انكیارش را كرد، بدون اك ین انرژیف تمام سراسر وجود ای، چقدر لطعین سالن چقدر سریال این سیاد؟ اكه به او ند

هست  یقیدق یلیك بحث خین یاست كه باز ا یبیال عجیك سیخودش  ،ین هستیم، اعالَ ال یس ن را محاسبه بكند؟یند ابتوا
ال ل سروران آنجا مراجعه شاءهست كه ان اشدیسیث عقل وجهل مفصل عرض شده كه باز یكه در بحث حركت، در حد

 یمراقبه انسان را باال م تیفیها پس كنیب توجه به اخ باشد. یض كافین مقدار عرایاختصار كالم هم یند كه برایبفرما
 برد.

لْع  »ام كه دهیشنمن  یتیك رواید ید ببخشسؤال حضار: استا لْخ  وت ْوب ُة ا  نُوِب، ت ْوب ُة ا   یعنی، «غفلهاصِّ ِمن  الوامِّ ِمن  ا لذُّ
وان حاال شما به عن توبه كنند، از غفلت هستند باید كه اهل معرفت یآن افراد، كنندیعام معموال  از گناه توبه م ی كهافراد

شناسیم اما ما مان میكنم كه خواص هستید نه عوام، چون گناه را همهاستاد اخالق برای ما، جمع ما، من اینطور فكر می
 ،كه فرمودید یناداناز همان م؟ از غفلت، یاز غفلت خودمان را نجات دهما كه  دارید یچه راهكارهائشناسیم، غفلت را نمی

ها خوانده شده این مهم نیست، منتها استاد در كتاب د.یح دهید، توضین را اگر لطف بكنیان معرفت، اجهل، عدم علم، فقد
 اید و تجربه كردید، من دوست دارم از زبان یک معلم اخالق این را بشنوم. شود شما راه را خودتان رفتهحس می

 ؛ پاداش و مجازات متناسب آنقت وجودیت استقالل در برابر حقیثیح
ن حضرتعالی استپا كنم. این حقیر درد دلی است كه اینجا می .سخ استاد: خیلی نكته جالب و بجایی بود، البته حسن ظ 

فرمایید وقت داریم هر كجا وقت عرض كنم محضرتان، معنای ذنب را یک خورده از این بیشتر باز شود حاال كه اجازه می
م تا یكنیعرض م یتر آن باز شود مثالقیدق یذنب، به معنا یعنانكه میا قبل ازتمام شد تذكر بدهید برای جلسه بعد بماند. 

ك یا هست، یدر در ك وقتین یا، دیفرمائیرا مالحظه م یك قطره آبی یم. وقتیو جور بكن شاءال ل بلكه زودتر جمعان
 قابل دقت هست یلیكه خ یتیدارد. آن وضع یگریت دیك وضعی ،ا جدا شد و شد قطرهیهمان كه از دردارد،  یتیوضع
 یك موجودیگر مستقال  ید من دیگویا هست. خودش مین قطره در برابر دریآن اظهار وجود ادا كرد،یر پیینجا تغیكه ا

قطره از  ،تن رفیاز ب یت بطوركلیثین حیاد اا افتیدر داخلكه نیهم، یك موجودیخودم  یبرامستقال  ا هم یردر دهستم و 
 یهمان قطره همان ،ستین جور نیچ بشود ایبشود و ه یژل به انریه و تبدیا افتاد تجزینكه درین نرفت، قطره به حساب ایب

ك ید من یگویم ،دا كردیت پیثیك حیا یرون دریدر بهمان قطره هست،  ؛تش عوض شدیثیاما ح ،كه هست، باز هم هست
ت یثین حیا كه رفت باز همان قطره هست منتها ایدر در .یخودت هست یبرا مستقل یك موجودی، تو هم موجود  مستقل
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، میست شدست، هیش نیقت بیك حقی، هستی یقت هستیگر عدم شد. ما كه از حقیت دیثین حین رفت، ایاز ب یبه كل
 جود،وقت یتمان در برابر همان حقین موجودیم، با ایست موجود شدیش نیقت بیك حقیقت وجود كه یهمان كه از حق

 ا هستمت كه من تیثین حی، ایهست یتو وجود، من هست یمن موجود تو ،نكهیت ایثیم و آن حیدا كردیپ یتیثیك حی
اد یتم فریثیمستقل، ح یك هستی، یقت هستینكه در برابر حقیهم از من صادر نشود به لحاظ ا فعلیچ یك موجود هیبعنوان 

ن دو یرم و ایقرار نگ یحل نشوم و خود هست یقت هستیدم و در حقتا من برنگر !؟یاست وچه گناه یك گناهیزند یم
خواهد باشد، یم یهر انسان ن عالم وارد شد،یاز به استغفار و توبه دارم و لذا انسان از آن لحظه كه به ایت هست، من نیثیح

ت یثین حین هست، ایرتپست هامن همه عالَ یپست هست، در ب ،محدود ،یماد ،ین عالم كه عالم سه بعدیبا ورود در ا
كه هست  یها به آن معنائبتین برود و لذا بالها و مصیت از بیثین حیت شود كه ایترب ید طورین بایاصال  بوجود آمد و ا

كه  یك حوادثیاز  هستند  یك صاف شدنیها هم تحت نیالسالم اهمیاء علیانب یبرا یالسالم، حتهمیعل اءیاوص یبرا یحت
شود و هم از جهت یم یترظیرد انسان موجود غلیگیقرار م یو ادعائ یت بصورت عملیثین حیاهرچه  و صاف بشوند
 یجالب یلیات خیكند كه روایدا میمتناسب آن وضع خودش را پ ،از نظر پاداش و هم از جهت مجازات ،یارزش وجود

ف یتعر یك كسیند از یآیت  محضرمحضر است كه  یخواندن یهاتیروا یلیدر بحث عقل و جهل كه خ نجایم در ایدار
ند یفرمایم، پرسندیك سؤال می؟ حضرت ی، عبادتش چچین، سخاوتش یآقا اخالقش چن؟! ییهافیكنند، چه تعریم

 ستیم، این را دقت نكردیم عقلش چجوری است،دانیش را نمینجایدهند كه آقا ایاست؟ جواب م چجوریعقلش 
در  لون قدر هست ویارزش دارد. ارزشش همزان عقلش ید، به تناسب میدش شمریها كه برایحضرت فرمود: تمام خوب

كند، مجازاتش هم به تناسب آن ینجور هست. صدها گناه میه و مجازاتش هم همیتنب، بكند یخوب یكارها یلیظاهر خ
مرحله هرچه  د كهیفرمائیرا شما مالحظه م یاك بچهیهست.  ین جوریه همیم قضیدانیمان هم میهست. در اعمال ظاهر

رادها با آن یو اب یسفره، هزاران ع یرود تویخزد می، دوساله هست، چهار دست و پا مكسالهیك بچه یاوست،  یتوهم
آن  یچ زمانین مقدار هست. هیارزشش هم  هم ،ستیمجازات نچ مستوجب عذاب و یآورد، هر میوضع و اوضاعش د

! رینخ ،دیت كنیرعا اوارزش از نظر ن جهت را یا حتما  ، دیدعوت بكن را هم به فالن مجلس آورند كه اویرا به حساب نم
، هزاران رقم یاجاهل، هرزه، سركوچه یك كسی، شودیم میتنظاو تا دارد در ارتبا َ با  ن دویكه دارد، ا یبه تناسب عقل

س جمهور را مثال  یرئ كیاما  ؛دهندیم یمالك گوشیكنند، ید میك تهدیكند، فوقش او را یب میب و غریعج یكارها
ن معناها یش گفت، ایرا پس و پ یاك كلمهینكه ی، همدیش بگویپس و پ یام جهانیك پیدر ، ام مهمیك پی در ك كلمه رای
ن مجازاتیب یك تناسبیباالست. پس  یلیارزشش هم خ شود و در برابریم یهائمجازات چهبسا  یدهد و مستوجب ایم

 كك تریاء گذشته یم از انبینیبیلذا م. آن مقدار رشد كرده، هستكه به  یزان عقلیرد با مكه آن شخص دا یهائها و ارزش
 ،ن مقدار مجازاتشینقدر باالست. همیاست، ارزشش هم ا یباالئ یلیمقام خ ب مقام،خ !آوردیرا م یبتیاوال، چه مص
یآنقدر آنجا شكنجه شد كه م كم، ونس، در مدتیان حضرت یست. جریدنش هم قابل تحمل نیكه شن یائههیآنچنان تنب

السالم، هیك ترك اوال از حضرت آدم علین یبود كه توان راه رفتن را نداشت. ا یاند در ساحل كه افتاد مثل بچهیگو
د تحت برنامه یكند. بایدا میقت وجود پیت استقالل در برابر حقیثینكه انسان حین ایبرابنا ن قدر باالست.یارزشش هم هم

 یلیست خا یم خواهد شد. عقل كه بحثین به تناسب عقل او تنظیرد كه صاف بشود، و ایقرار بگ یخاص یبالهاحوادث و 



گاه  9 2-«گناه» عمنانشایس         |                               ی پاک فطرتپای  ندا

ن یا یلیث عقل و جهل حضرت خیم. در حدیاز آن را دار یادرجهما است كه  ین عقلیاست. نه منظور هم یبحث مستقل
جالب است كه در آن  یلیخود، خ یناهان جوارحن شخص با همه گیفلذا ا ؛نش، عقل عالمیكرده، در نظام آفر را باز
ك ی» د:یفرمایهست كه حضرت م یم كه در اصول كافید خوانده باشیث قبل بود، آن جلسه شایحد م،یث خواندیحد

ق یب مگر چكار كرد؟ صدخ ،شودمی قیفاسق، صد ند،یآیرون میب یاز آنجا وقت ،شوندیك فاسق وارد مسجد میعابد و 
وارد مسجد  ید چون وقتیفرمایشد؟ حضرت م یچ، این خورند تا برسندیاخالق چهل سال خون دل م یشدن را علما

د یبالیبه خودش مفقط  آن عابد ،ن گناهكار و من فالن ...نجا كجا؟ میآخر من كجا و ا ،دیكشیخجالت م فقطشد یم
 ینكه خودش را كسیو فقط ا !جبعُ  كیود با به ش آمدیبرا ینكه ُعجبیاما هم ،ودنكرده ب یو جوارحش گناه چ اعضاءیه
من است، مسجد  ین جایچه آمده است؟ ا ین برایكند؟ با همه گناهانش اینجا چكار مین فاسق ایدانست كه بله ایم

احواالت  ی؟!! در اصول كاف یآنهم چه عبادتهائ، فالن و عبادت و یام باالخره اهل پاكنجا آمدهیمحل من هست. من ا
 یم مالئكه گاهیت داریكمرشكن كه روا یهائعبادت !یكنند انصافا  چه عبادتهائیگذشته نقل م یهازمان عابد را در
د یفرمایحضرت م ؛ن هم عبادتشیا، هم نكرده است یگناه! داد؟ آن عبادت ین چه خواهیا به ایخدا، كردندیتعجب م

رو  یكشت؟ جائ یجا درآمد. مگر چكار كرد؟ آدمدانست، فاسق از آنیم ینكه خودش را كسیآمد بخاطر ااز مسجد در
ن بود كه یل از افغا! خودش به خودش نمره داد. خودش به خودش نمره داد، دیخودش بال به كرد؟ یآتش زد؟ چكار

است، بحث قبض و بسط كه  یك بحثین یكند. كه البته ایت مینها را خدا به من داده است. همه را خدا به من دارد عنایا
یطور مچال ل كه  یرالیس دراست  یاز مراحل یكیض و بسط نده مفصل عرض خواهد شد كه قبیآ یهاال ل در بحثشاءان

له استغفار و أنجا مسید كه ایفرمائیل مسائل. پس مالحظه مین قبیو از ا مید و ما در مرحله قبض چكار كنیآیم شود قبض
لطاهرین. امحمد و آله  یال ل عل یده است و صلیكه به آن مرحله رس هست یتوبه و مجازات و پاداش به تناسب عقل هر كس

تمام نیات خیری كه مؤمنین و مؤمنات دارند و در رأس آن رفع مشكالت نظام اسالمی، خاصه مقام معظم رهبری، تعجیل 
 السالم صلواتی ختم كنید. در ظهور آقا امام زمان علیه
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