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ــٍد َو  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــَك  ِ ــَع رِْزق ــْل أَْوَس ــهِ، َو اْجَع ِ آل
أَْقــَوى  َو  َكبِــْرُت،  إَِذا  َعَلــيَّ 
تِــَك فِــيَّ إَِذا نَِصبْــُت، َو َل  ُقوَّ
تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتـِـَك، 
ــبِيلَِك، َو َل  ــْن َس ــى َع َو َل الَْعَم
ــَك، َو  ِ ــَاِف َمَحبَّت ِض لِِخ ــرُّ بِالتََّع
َق َعنْــَك، َو  َل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
ــَك«. ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َل ُمَفاَرَق

ــن بخــش  ــام )علیه الصلوة والســام( در ای ام
از دعــای بیســتم چنــد مســئله 
ــلبی  ــی و س ــم را ایجاب ــیار مه بس
توقــع  متعــال  خــدای  درگاه  از 
ــن  ــی ای ــی اش یک ــد. ایجاب می کن
بــود کــه فرمــود گســترده ترین 
پیــری  زمــان  در  را  مــن  روزی 
ــوان  ــترین ت ــده. بیش ــرار ب ــن ق م
ــه  ــی ک ــودت وقت ــب خ را از جان
ــده می شــوم  ــف و درمان ــن ضعی م
ــَوى  ــن »َو أَْق ــت ک ــن کرام ــه م ب
تـِـَك فـِـيَّ إَِذا نَِصبْــُت«. این هــا  ُقوَّ

درخواســت های ایجابــی اســت.

کسالت در عبادت

و امــا در بخــش ســلبی فرمــود 
ــار و  ــوارد گرفت ــن م ــه ای ــن را ب م
ــن  ــم ای ــش ه ــن. عنوان ــا نک مبت
اســت »َو َل تَبْتَلِيَنِّــي« مــن گرفتــار 
ــی؟  ــه چ ــوم، ب ــا نش ــوم، مبت نش
ایــن  عبــادت.  در  بــه کســالت 
ــف  ــی ناشــی از ضع کســالت گاه
ــی  ــی ناش ــت، گاه ــمانی اس جس
ــی  ــی ناش ــت، گاه ــاری اس از بیم
در  اســت  روانــی  انقبــاض  از 
انســان، وقتــی روان انســان حالــت 
بگیــرد.  خــودش  بــه  انقبــاض 
عبــادت،  در  جملــه  از  خــب 
ــش  ــالت برای ــت کس ــان حال انس
ــی،  ــی، تنبل ــود، بی حال ــدا می ش پی
ســنگینی. گاهــی هــم ناشــی از 
ــت. و  ــی اس ــای روحان کدورت ه
همــه ایــن مــوارد ضمنــًا می توانــد 
باشــد. داشــته  عقوبتــی  جنبــه 

ــجاد  ــام س ــان ام ــتفاده از بی ــا اس ب
)علیه الصلوة والســام( در دعــای شــریف 
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ــرای  ــه ب ــه ای ک ــزه آن قطع ابوحم
ــل از  ــک تحلی ــم ی ــما خواندی ش
علت هــای کســالت در عبــادت 
ــه  ــم ک ــم کردی ــا تقدی را در آن ج
ــام(  ــام )علیه الصلوة والس ــی را ام نمونه های
ــبت  ــه مناس ــا ب ــرای م ــا ب آن ج
کــم  حیــا؛  قلــت  از  آوردنــد. 
حیایــی در پیشــگاه خــدا در آن 
بــود، تــا ناشــکری در آن بــود، 
ــا  ــس علمــاء، ت ــا غیبــت از مجال ت
ابتــاء بــه غافلیــن،  تــا دوســتی بــا 
بطالیــن، فهرســتی داشــتیم. عــرض 
کردیــم این طــور مــوارد ســبب 
می شــود کــه انســان رابطــه اش 
ــن  ــطح آن پایی ــی س ــم اله ــا عال ب
بیایــد، یعنــی دچــار اختــال بشــود 
و این هــا باعــث نوعــی محرومیــت 
ــت  ــک وق ــود. ی ــادت می ش در عب
ــروم  ــادت مح ــل عب ــان از اص انس
ــاط  ــت از نش ــک وق ــود، ی می ش
از عبــادت محــروم می شــود. در 
ــور  ــدارد. این ط ــاط ن ــش نش عبادت
این هــا  و  بی حــال  و  ســطحی 
اشــاره  را  مــوارد  ایــن  اســت. 
ــن »َو  ــوم باشــد ای ــا معل ــم ت کردی

ــن اســت  ــش ای ــي« معنای َل تَبْتَلِيَنِّ
ــالت  ــه کس ــن را ب ــا م ــه خدای ک
در عبــادت مبتــا نکــن یعنــی 
ایــن  نکــن،   عقوبــت  را  مــن 
ــت  ــی اس ــازات بزرگ ــی مج خیل
کــه انســان مجــازات بشــود و 
فعــال،  ارتبــاط  از  محرومیــت 
شــیرین و بانشــاط در عباداتــش 
ــد.  ــته باش ــال داش ــدای متع ــا خ ب
ــن.  ــر از ای ــی باالت ــه محرومیت چ

نعمِت عظمای شکر نعمت

ــا  ــته م ــه گذش ــث جلس ــن بح ای
ــى  ــود »َو َل الَْعَم ــد فرم ــود. بع ب
دومیــن  ایــن  َســبِيلَِك«  َعــْن 
درخواســتی اســت کــه عــرض 
ذیــل  ســلبی  قالــب  در  کــردم 
عنــوان »و ل تبتلينــى« می آیــد. 
مــن مبتــا نشــوم بــه »َو َل الَْعَمــى 
بــه  »عمــى«  َســبِيلَِك«.  َعــْن 
معنــای همــان نابینایــی، گمراهــی، 
بــه ایــن معنــا اســت. گرفتــار عــدم 
ــن  ــو نشــوم. ای تشــخیص در راه ت
ــبِيلَِك«  ــْن َس ــى َع ــئله »الَْعَم مس
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اســت. مهمــی  مســئله  خیلــی 

ــد  ــد خداون ــت دارن ــزان عنای عزی
تبــارک و تعالــی هــم طبــق قاعــده 
کــه  عمیــم  لطــف  آن  لطــف، 
مبتنــی بــر رحمــت واســعه و مقــام 
رحمانیــت اوســت، چــه براســاس 
لطــف خــاص کــه مبتنــی بــر 
ــم  ــه اش اســت، ه رحمــت رحیمی
ــه  ــم ب ــان ها، ه ــل انس ــط عق توس
وســیله وحــی، راه را بــه انســان ها 
نشــان داده و حجــت را تمام کرده. 
ــد  ــه خداون ــزی اســت ک ــن چی ای
بــر خــودش  تعالــی  تبــارک و 
فــرض قــرار داده کــه راه ســعادت 
را، راه نجــات را، راه کمــال را، راه 
ــا و  ــعادت دنی ــه را، س ــات طیب حی
آخــرت را بــه انســان ها نشــان 
ــبيَل«1  ــاُه السَّ ــا َهَديْن َّ ــد. »إِن بده
فرمــود مــا چیــزی کــم نگذاشــتیم. 
»هدينــاه الســبيل« ایــن »الســبيل« 
ــان راه  ــی هم ــف و الم یعن ــا ال ب
ــح،  ــن، واض ــده، روش ــناخته ش ش
رســاننده بــه خــدای متعــال. یعنــی 
رســاننده بــه مقصــد عالــی، ایــن را 

1  آیه 3 سوره انسان

فرمــود مــا هدایــت کردیــم انســان 
ــاال  ــبيَل« ح ــاُه السَّ ــا َهَديْن َّ را، »إِن
ــده خــودش اســت  ــه عه ــر ب دیگ
»إِمَّــا شــاكِراً َو إِمَّــا َكُفــوراً« 
می خواهــد باالخــره ایــن راه را 
انتخــاب کنــد، بیایــد در این مســیر 
ِســیر کنــد، قــدر نعمــت هدایت را 
بدانــد، قــدر نعمــت قــرآن را بداند، 
قــدر نعمــت نبــوت را بدانــد، 
قــدر نعمــت وحــی را بدانــد، 
قــدر نعمــت امامــت را بدانــد.

قدرشناســی آن چگونــه اســت؟ 
ــه  ــت ک ــن اس ــی اش ای قدرشناس
و  بشناســد  را  راه  ایــن  انســان 
نقطــه  کنــد.  ِســیر  راه  ایــن  از 
مقابلــش هــم ایــن اســت کــه 
ــد.  ــران نکن ــت را کف ــت هدای نعم
کــه  را  الهــی  هدایــت  نعمــت 
ــتقیم را و  ــراط مس ــراط را، ص ص
آن ســبیل الهــی را، آن راه روشــن 
ــن  ــان داده ای ــان ها نش ــه انس را ب
ــور،  ــود کف ــد. می ش ــران کن را کف
»امــا شــاكراً و إمــا كفــوراً« کــه 
ایــن کلمــه کفــور مــی رود در بــاب 
ــن  ــی کفران ک ــی خیل ــه، یعن مبالغ
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اســت. چــون نعمــت هدایــت 
اعظــم نعمتــی اســت کــه خداونــد 
تبــارک و تعالــی بــه انســان روزی 
ــی، چــه  ــت باطن ــرده. چــه هدای ک
ــت  ــه هدای ــری. چ ــت ظاه هدای
از ناحیــه عقــل و فطــرت، چــه 
هدایــت از ناحیــه نبــوت و امامــت 
بزرگتریــن  ایــن  شــریعت.  و 
ــی اســت کــه خــدای متعــال  نعمت
ــون  ــرده. چ ــت ک ــان کرام ــه انس ب
اســت،  بــزرگ  خیلــی  نعمــت 
ــزرگ  ــی ب ــم خیل ــی آن ه ناسپاس
ــن جــا نفرمــوده »و  ــذا ای اســت. ل
ــما  ــا کأّن ش ــن ج ــراً« ای ــا كاف إم
ــود  ــه می فرم ــد ک ــاس می کنی احس
ــد »و  ــه، می گوی ــراً« ن ــا كاف »و إم
ــدر  ــوراً« آن کســی کــه ق ــا كف إم
بشناســد آمــده در بــاب شــکر. 
ــی  ــت اله ــل هدای ــد ذی ــی آم یعن
خــودش را قــرار داده و ملتــزم 
ــودش را  ــدا، و خ ــه راه خ ــد ب ش
ــبیل  ــن س ــراط و در ای ــن ص در ای
ــن کســی  الهــی نگــه داشــت. چنی
ــاال  ــده، ح ــکر وارد ش ــاب ش در ب
از  تــا  بدهــد  ادامــه  می توانــد 

شــاکر بــه شــکور هــم برســد.

ــه  ــد ب ــا ش ــی مبت ــر کس ــا اگ ام
کفــران، از همــان اول کفور اســت. 
ــف اســت. چــون  ــه لطی ــی آی خیل
ــت.  ــی اس ــِت عظمای ــت، نعم نعم
ــی  ــرای راهنمای ــال ب ــدای متع خ
ــه  ــن ک ــه مناســبت ای ــش، ب بندگان
بــه آن هــا اختیــار داده و آن هــا 
ــةٍ أَْمشــاٍج  هســتند کــه »مِــْن نُْطَف
نَبْتَليــهِ َفَجَعْلنــاُه َســميعًا بَصيــراً«2 
ــن ظرفیــت فوق العــاده  باالخــره ای
انســان  بــه  متعــال  خــدای  را 
داده و اختیــار بــه او داده و بــا 
ــرده. ــم ک ــان را تکری ــار انس اختی

اختیار و اراده، بزرگترین جلوه 
کرامت انسان

ــان  ــت انس ــوه کرام ــن جل بزرگتری
کــه  اســت  اراده اش  و  اختیــار 
بیــن مــا و عالــم  همیــن جــا 
ــی  ــاوت اساس ــک تف ــتگان ی فرش
جــا  همیــن  از  می شــود،  پیــدا 
ــن  ــک چنی ــا ی ــون آن ه ــت. چ اس

2  آیه 2 سوره انسان
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تکریمــی نشــدند امــا »َو لََقــْد 
ْمنــا بَنــي  آَدم «3 فرمــود مــا  َكرَّ
ــم.  ــم کردی ــای آدم را تکری بچه ه
ــی  ــاس مبان ــم براس ــان ه تکریم ش
بــه لحــاظ ســاختار وجــودی و 
ســاختار شــخصیتی بــه همیــن 
اختیــار  آن هــا  بــه  کــه  اســت 
تصمیــم  می توانــد  او  دادیــم، 
ــرد. آن وقــت اگــر کســی کــه  بگی
بــرود  را  کفــران  راه  می توانــد 
ــن دارای  ــام شــکر، ای ــد در مق بیای
یــک جایــگاه ویــژه ای اســت. ایــن 
و  باالتــر.  مــی رود  فرشــته ها  از 
ایــن کســی کــه می توانســته در 
مقــام شــکر قــرار بگیــرد اگــر 
انتخــاب کــرد رفــت در مســیر 
کفــران، از حیــوان پســت تر اســت.

لــذا نقطــه مقابــل چیســت؟ »و إما 
كفــوراً« ایــن لطیــف اســت. »إمــا 
شــاكراً « نفرمــوده و »إمــا كافــراً«، 
ــگ  ــاظ آهن ــه لح ــه ب ــی ک در حال
ــا  ــًا »إم ــت، مث ــن اس ــری ای ظاه
ــراً«. کأّن بایــد  ــا كاف شــاكراً و إم
ــا  ــی این ج ــت، ول ــور می گف این ط

3  آیه 70 سوره ارساء

می گویــد »كفــوراً«. و نکتــه اش 
ایــن اســت. در بــاب هدایــت اگــر 
کســی وارد شــد قــدم گذاشــته در 
ــه اوج شــکر  ــا ب ــه شــکر، آی منطق
ــه،  ــا ن برســد کــه بشــود شــکور ی
ــد  ــا بکن ــش اکتف ــن اوایل ــه همی ب
ــن  ــی همی ــاکر، یعن ــود ش ــه بش ک
قدم هــای اولیــه را بــردارد. امــا 
اگــر رفــت در مســیر کفــران چــون 
خاصــی  نعمــت  یــک  نعمــت 
بــزرگ  نعمــت  خیلــی  اســت، 
ــه اول  ــان لحظ ــذا از هم ــت، ل اس
شــد کفــور. یعنــی ایــن ناسپاســی 
نیســت. عــادی  ناسپاســی  او 

عظیم ترین سرمایه گذاری 
خدای متعال برای هدایت 

انسان ها

را  ســرمایه گذاری  عظیم تریــن 
ــش  ــم آفرین ــال در عال خــدای متع
انســان ها  هدایــت  موضــوع  در 
ــا  ــام حرف ه ــما تم ــام داده. ش انج
را بگذاریــد کنــار، انبیــاء فرســتاده، 
ســر  پشــت  فرســتاده،   اولیــاء 
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ــودش را  ــدگان خ ــن بن ــم بهتری ه
انتخــاب می کنــد بــه ســوی مــردم 
می فرســتد تــا همیــن »هدينــاه 
ــد  ــذا می فرمای ــود. ل ــبيل« بش الس
»إنّــا«، إنّــا تأکیــد اســت »هدينــاه 
ــه صــورت جمــع هــم  الســبيل« ب
خــب  تأکیــد.  آن  بــا  مــی آورد 
ــن  ــد ای ــاب کنی ــما حس ــی ش یعن
ــاب،  ــه کت ــن هم ــر، ای ــه پیامب هم
ــدن  ــن ل ــان فعــال وحــی »م جری
آدم الــى الخاتــم« یعنــی از خــود 
حضــرت آدم تــا حضــرت خاتــم. 
ایــن فهرســت طوالنــی 124 هــزار 
پیغمبــر. حــاال همــه این هــا را 
بگذاریــم یــک طــرف، ایــن همــه 
ــک طــرف،  ــای آســمانی ی کتاب ه
ــر  ــد پیامب آفرینــش شــخصیتی مانن
مبتنــی  و  )صلی اهلل علیه وآله وســلم(  اعظــم 
بــر آیــات کریمــه قرآنــی، ایــن کــه 
ــد  ــل کن ــرش را منتق ــور ع ــن ن ای
ــت  ــرای هدای ــه اسفل الســافلین ب ب
ــه  ــی ســاکنان عــرش را ک ــا. یعن م
ــره  ــه کبی ــارت جامع ــن زی در همی
می خوانیــد. زیــارت جامعــه کبیــره 
ــت اســت  ــر امام ــه جوشــن کبی ک

ــی  ــام شناس ــی ام ــک دوره عال و ی
ــا الهــام از آیــه  اســت در آن جــا ب
ــور  ــه ن ــور. آی ــوره ن ــور، در س ن
ــماواِت َو  ــوُر السَّ ُ نُ ــد »اللَّ می گوی
الْْرِض«4 بعــد ایــن نــور را تمثیــل 
ــكاةٍ  ــورِهِ َكِمْش ــُل نُ ــد »َمثَ می کن
 ُ ــِدي اللَّ ــاٌح...« * »يَْه ــا مِْصب فيه
 ُ ــورِهِ َمــْن يَشــاُء َو يَْضــرُِب اللَّ لِنُ
ُ بُِكلِّ َشــيْ ءٍ  الْْمثــاَل لِلنَّــاِس َو اللَّ
ــد  ــا آن جــا بعــد می گوی ــٌم« ت َعلي
ــور  ــن »ن ــی ای ــوٍت« یعن ــى بي »ف
کــه  الرض«  و  الســماوات 
متجلــی اســت در جمــال و کمــال 
و جــال محمــد و آل محمــد )صلــوا
ــی،  ت اهلل وســامه علیهم اجمعین( کــه ایــن تجّل

تجّلــی نــور عظمــت حــق تبــارک 
و تعالــی قبــل از آفرینــش عالــم و 
ــی »كان  ــت. یعن ــا اس آدم و این ه
الل و لــم يكــن معــه شــىء« خدا 
ــود و  ــدا ب ــود و خ ــدا ب ــود و خ ب
جلــوه جمــال و جــال او، محمــد 
ــا  ــام اهلل علیهم اجمعین(. بعده ــد )س آل محم
خداونــد تبــارک و تعالــی از همین 
ــد، از  ــق می کن ــم را خل ــور عوال ن

4  آیه 35 سوره نور
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ــم الهــوت را خلــق  ــور عال ایــن ن
عالــم  نــور  ایــن  از  می کنــد، 
از  می کنــد،  خلــق  را  ملکــوت 
ایــن نــور عالــم فرشــتگان را خلــق 
بهشــت  نــور  ایــن  از  می کنــد، 
را خلــق می کنــد، از ایــن نــور 
از  می کنــد.  خلــق  را  آســمان ها 
ایــن نــور زمیــن را خلــق می کنــد، 
از ایــن نــور آدم را خلــق می کنــد. 
ــن  ــد اســت. از ای ــا بع ــه این ه هم
خلــق می شــوند. یــک تکــه ای 
ــدر دلنشــین اســت،  دارد کــه این ق
»حللنــا  فرمودنــد  حضــرت 
فحللــت المائكــة« وقتــی خــدای 
متعــال فرشــته ها را خلــق کــرد 
تعلیــم  را  این هــا  مــا  فرمــود 
کردیــم. مــا گفتیــم »ل الــه ال 
الل«، این هــا گفتنــد »ل الــه ال 
ــق شــدند.  ــور خل الل«، از همــان ن
»ســبحنا فســبحت المائكــة« 
البــد »و كبرنــا كبــرت المائكــة 
و قدســنا قدســت المائكــة« 
آن هــا این طــور تعلیــم دیدنــد. 

ــد  ــه می گوی ــه مبارک ــن آی در همی
»فــى بيــوٍت«، ایــن »فــى بيــوٍت« 

ذیــل آیــه نــور، در همیــن زیــارت 
جامعــه کبیــره دســت امــام هــادی 
یــک  را  پــرده  )علیه الصلوة والســام(، 

فرمــود  می زنــد،  کنــار  مقــدار 
ُ أَنْــَواراً َفَجَعَلُكــْم  »َخَلَقُكــُم اللَّ
بَِعْرِشــهِ ُمْحِدقِيــن «  شــما نــور 
بودیــد،  الهــی  انــوار  بودیــد، 
بــود،  عــرش  شــما  جایــگاه 
ــهِ  ــْم بَِعْرِش ــی »َفَجَعَلُك ــرش اله ع
ـى َمــنَّ َعَليْنَــا  ُمْحِدقِيــَن َحتَـّ
ــه وجــود  ــال ب ــْم« خــدای متع بُِك
ــر  ــن شــما ب ــدس شــما و نازنی مق
مــا منــت گذاشــت و منــت خــدای 
متعــال بــر مــا ایــن بــود کــه شــما 
ــای  ــل خانه ه ــی مث را در خانه های
ــرار داد.  ــا ق ــا، و در مجــاورت م م
ــان  ــه هم ــن ادام ــوت« ای ــى بي »ف
 ُ ــوٍت أَذَِن اللَّ ــي بُيُ ِ ــت »ف ــه اس آی
أَْن تُْرَفــَع َو يُْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه«، 
ــد  ــاب کنی ــما حس ــة هلل. ش العظم
ــت،  ــرمایه گذاری اس ــه س ــن چ ای
ــا«  ــال. »إنّ ــرده خــدای متع چــه ک
درک کنیــم. »إنّــا هديناه الســبيل« 
فرمــود مــن تمــام ظرفیــت عالــم را 
بســیج کــردم بــرای هدایــت شــما، 
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ــما نشــان  ــه ش ــا را ب ــه راه ه و هم
ــام  ــام تم ــام تم ــت تم دادم، حج
ــتم. از  ــم نگذاش ــی ک ــت. هیچ اس
ــاال  ــتید؟ ح ــر می خواس ــن باالت ای
ــه را  ــا هم ــاء این ه ــله انبی آن سلس
فرســتادم ولــی اکتفــا نکــردم، نــور 
اعظــم را هــم برای شــما فرســتادم، 
یعنــی منشــأ نــور، مبــدأ نــور، 
تجلــی اعظــم، عقــل نخســت، 
نــور اول، آن را هــم فرســتادم، 
می خواهیــد  چــی  دیگــر 
ایــن  خــب  شــما؟  بگوییــد 
ــبيل«. ــاه الس ــا هدين می شــود »إن

همسایگی با جلوه تام نور اعظم

ــن هدایــت در  ــن ترتیــب ای ــه ای ب
ــت.  ــرار گرف ــان ها ق ــترس انس دس
ــی  ــوٍت« یعن ــى بي ــه »ف ــن کلم ای
در دســترس. یعنــی شــما کجــا 
زندگــی می کنیــد؟ در همیــن عالــم 
ــد،  ــی می کنی ــافلین زندگ اسفل الس
پایین هــا  پایین تریــن  یعنــی 
اســت. در همیــن شــهرها و این هــا 
در  این هــا  می کنیــد.  زندگــی 

ــه  ــور ک همســایگی شــما، همین ط
شــما یــک خانــه ای داریــد آن جــا 
زندگــی می کنیــد در همســایگی  
ــد.  ــی می کنن ــا زندگ ــماها آن ج ش
اکنــون هــم جلــوه تــام همــان 
مثــل  خانــه ای  در  اعظــم  نــور 
ــره  ــن ک ــا روی همی ــای م خانه ه
می کنــد،  زندگــی  دارد  خاکــی 
)علیه الصلوه والســام(،  مهــدی  حضــرت 
حضــرت خاتم االوصیــاء )عجل اهلل تــع
الی فرجه الشریف وعلیه الصلوةوالســام( کــه بیــت 

ــد همــان اســت. َواال دیگــر در  امی
ــود  ــدی وج ــه امی ــن ک ــن زمی ای
نــدارد. خانــه امیــد، خانــه مهــدی 
بیت الحمــد مهــدی )علیه الصلوه والســام( 
ــت  ــه اس ــر آن نقط ــه اگ ــت ک اس
الحجــة  »لــول  فرمــود  کــه 
ــر  ــا«. اگ ــاخت الرض بإهله لس
یــک لحظــه، آن، کمتــر از آنــی 
ــن برداشــته  ــور از زمی ــن ن ــر ای اگ
خــودش  جایــگاه  بــه  بشــود 
برگــردد ایــن زمیــن اهلــش را 
آن  یــک  یعنــی  فرومی خــورد. 
دوام نمــی آورد. آن نقطــه اســتقرار 
عالــم ایــن بیــت اســت. خــب ایــن 
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ــایگی  ــت در همس ــه اس ــک خان ی
می شــناختید،  آن  وقت هــا  شــما، 
آدرســش را داشــتید، می گفتیــد 
کــه  می گفتنــد  کجاســت؟  کــه 
بنی هاشــم،  محلــه  مدینــه، 
ــه امــام صــادق  کوچــه فــان، خان
شــما  بــه  این طــوری  )علیه الســام(. 

را  نشــانی اش  می دادنــد.  آدرس 
ــد  ــد. شــد آنچــه کــه نبای می گرفتن
ــه  ــد ک ــن ش ــه اش ای ــود، نتیج بش
ایــن نشــانی از شــما مخفــی شــد. 
فرمــود دیگــر نــه، نمی برمــش کــه 
اگــر ببــرم چیــزی باقــی نمی مانــد. 
هســت، امــا نشــانی اش را بــه شــما 
نمی دهــم، چــون شــما خیلــی 
نامــرد هســتید. نشــانی خبــری 
نیســت. تــا برســید بــه مقام شــکور 
ــه  ــت در دســترس اســت، ن آن وق
ــت  ــما، باف ــی از ش ــه بعض ــن ک ای
شــما، امــت شــما. یعنــی زیســتگاه 
ــه  ــی ب ــدد باالی ــک ع ــی ی جهان
مقــام شــکر و ســپاس گزاری از 
ــید،  ــند. رس ــت برس ــت هدای نعم
نشــانی اش را بــه شــما آشــکار 
می گویــد  خــودش  می کنــم. 

ــانی اش  ــودش نش ــتم. خ ــن هس م
ــودش  ــد. خ ــماها می ده ــه ش را ب
نــه  َواال  می کنــد.  معرفــی  را 
دیگــر خبــری نیســت. »ُقــْل ]أَ 
َرأَيْتُــْم[ إِْن أَْصبَــَح ماُؤُكــْم َغــْوراً 
ــٍن«5  ــاءٍ َمعي ــْم بِم ــْن يَْأتيُك َفَم
ــد  ــتور ش ــر مس ــن دیگ ــود ای فرم
بشــود. آمــاده  شــرایط  آن  تــا 

جفا بر قرآن و عترت

کــه  ایــن  بــا  متعــال  خــدای 
نــور  و  کــرد  ســرمایه گذاری 
ــترس  ــودش را در دس ــت خ عظم
شــما قــرار داد کــه یــک روز از این 
ــیند وســط  ــک کســی بنش ــت ی بی
جامعــه جهانــی، وســط ایــن عالــم 
ــد  ــه همــه خطــاب کن بنشــیند و ب
بگویــد هرچــه دل تــان می خواهــد 
از مــن بپرســید، مــن راه هــای 
زمیــن کــه چیــزی نیســت، فرمــود 
از  بهتــر  را  آســمان ها  راه هــای 
ــام  ــی اع ــم. یعن ــن می شناس زمی
عمومــی کــرد »ســلونى قبــل 

5  آیه 30 سوره ملک
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ــتم  ــا هس ــود ت ــى« فرم أن تفقدون
می خواهــد  دل تــان  هرچــه 
بپرســید. چــه کســی می توانــد 
ــم؟  ــد در عال ــی بکن ــن ادعای چنی
ــا  ــود ت ــد ب ــه خواه ــوده، ن ــه ب ن
آخــرش. کســی نیســت. مگــر بــاز 
از همیــن بیــت. َواال کســی نیســت 
ــن...«  ــل ع ــلونى قب ــد »س بگوی
هرچــه می خواهیــد بپرســید. از 
ــز در  ــچ چی ــی هی ــت. یعن ــن بی ای
ایــن عالــم پوشــیده بــر او نیســت. 
علــی بــن ابیطالــب )علیه الســام( یعنــی 
ایــن دیگــر، چــون متصــل بــه علم 
ــاب  ــون ب ــن چ ــت، ای ــی اس ربوب
ــل  ــن متص ــت، ای ــم اس ــه عل مدین
بــه علــم الهــی اســت. فرمــود مــن 
این را گذاشــتم در دســترس شــما، 
هدایــت یعنــی ایــن. کار بــه جایــی 
بکشــد کــه یــک وقت هایــی مثــًا 
ــه  ــد مقایس ــانی بخواهن ــک کس ی
یــک  خــودش  اصــًا  بکننــد، 
ــى،  ــر انزلن ــود »الده ــی فرم وقت
ثــم انزلنــى، ثــم انزلنــى« فرمــود 
ــه  ــود. کار ب ــدی ب ــه روزگار ب چ
جایــی بکشــد کــه بگوینــد علــی/

معاویــه، تـُـف بــر ایــن روزگار. من 
بایــد بنشــینم بــا او نامه نــگاری 
کنــم. نهج الباغــه را خواندیــد؟ 
بشــوم،  کام  هــم  بایــد  او  بــا 
ــت  ــن بی مقایســه بشــوم. خــب ای
ــت  ــرار گرف ــما ق ــترس ش در دس
ــَع َو  ُ أَْن تُْرَف ــوٍت أَذَِن اللَّ ــي  بُيُ »ف
ــه  ــن ک ــُمُه«6 زمی ــا اْس ــَر فيَه يُْذَك
هیــچ، ســماء اول کــه هیــچ، ســماء 
ــم  ــمان هفت ــچ، آس ــه هی ــی ک ثان
ــرش  ــا ع ــاوراء آن ت ــچ، م ــه هی ک
ــماء«،  ــرق الس ــود »ط ــی فرم اله
فرمــود راه هــای آســمان پیــش 
مــن اســت. کــه خــود پیغمبــر 
فرمــود  معــراج  از  بعــد  اکــرم 
ــدم  ــمانی وارد ش ــر آس ــن در ه م
علــی بــود. اســمش بــود، تمثالــش 
ــم  ــش ه ــود. صدای ــش ب ــود، نام ب
ــه  ــی ک ــگاه. آن جای ــا خلوت ــود ت ب
دیگــر هیــچ کــس نبــود جــز خــود 
پیغمبــر، فرمــود خــدای متعــال 
ــا مــن حــرف زد.  ــا ایــن صــدا ب ب
»إمــا شــاكراً و إمــا كفــوراً« حاال 
کســی ایــن نعمــت را دســت کــم 

6  آیه 36 سوره نور
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بگیــرد، ایــن کفــران عادی نیســت، 
ایــن کافــر نشــد، کفــور شــد. 
ــت.  ــزرگ اس ــارتش ب ــی خس خیل
ایــن خســارت یــک خســارت 
ــارت  ــن خس ــت، ای ــی نیس معمول
ــت. ــی اس ــارت بزرگ ــی خس خیل

ــث را  ــن بح ــما ای ــاال ش ــب ح خ
بایــد ببریــد جلوتــر، از ایــن بحــث 
را کــه ببریــد جلوتــر بایــد آن 
وقــت بگوییــد جفایــی کــه رفــت 
بــر قــرآن و عتــرت، آن دیگــر 
جفایــی اســت کــه رفــت. آن را آن 
وقــت بایــد بنشــینید بخوانیــد. »إنا 
ــن  ــه ای ــبيل« در هم ــاه الس هدين
جلوه هــای گوناگونــش هســت. 
امــا مثــًا یــک جلــوه فاطمــی 
دارد »إنــا هدينــاه الســبيل« چــون 
مــن ایــن را گذاشــتم در دســترس 
شــما این طــور رفتــار می کنیــد. 
ایــن فقــط ایــن نبــود کــه از آن هــا 
نشــنیدید. راهنمایــی نگرفتیــد، بــه 
ــد.  ــه نکردی ــه مراجع ــن خان در ای
ــک  ــردم. ی ــه نک ــد مراجع می گوی
ــک  ــت. ی ــد اس ــن ح ــت در ای وق
وقــت می گوینــد دیدنــد دارنــد 

ــمت  ــه س ــد ب ــان می آین عربده کش
ایــن چــه خبــره  ایــن خانــه، 
ــزم  ــد هی ــت دارن ــک وق ــت. ی اس
خانــه.  ایــن  ســمت  می آورنــد 
ماجــرا می شــود یــک ماجــرای 
دیگــری. مســئله ایــن اســت. بعــد 
یــک وقــت ســراغ نــور عــرش را، 
زهــره عــرش را زیــر دســت و پــا 
ــن  ــد. و بعــد زمی ــه شــما می دهن ب
اهلــش را فــرو نبــرد. »إنــا هديناه« 
ایــن اســت. زمیــن اهلــش را فــرو 
نبــرد. عــذاب نــازل نشــد. اگــر در 
اُمت هــای پیشــین بــود، گاهــی 
این طــور  قبــل  اُمت هــای  در 
ــه  ــارتی ب ــک جس ــی ی ــود، گاه ب
ــه  ــان می شــد اوضــاع ب ــر زم پیامب
هــم می ریخــت، عــذاب نــازل 
ــی  ــود پ ــوم ثم ــه را ق ــد. ناق می ش
کــرد عــذاب نــازل شــد. ایــن 
نــص کام الهــی اســت. ولــی مــن 
ــه ای رســاندم  ــه مرحل شــرایط را ب
ــذاب را  ــن ع ــه، ای ــر ن ــه دیگ ک
ــتم  ــر خواس ــی دیگ ــتم. یعن برداش
ــن  ــت خــودم را در عالی تری محب
ــف  ــم و لط ــه کن ــطح آن عرض س
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خــودم را عرضــه کنــم. لــذا فرمــود 
تــا تــو هســتی دیگــر عــذاب 
نیســت. و خــب پیغمبــر بــوده 
ــم  ــر ه ــال حاض ــت، در ح و هس
ــاء  ــوه خاتم االوصی ــا جل هســت، ب
الل«  كان  »مــا  هســت.  اکنــون 
فرمــود خــدای متعــال عــذاب 
ــم«  ــت فيه ــون »ان ــد، چ نمی کن
ضمــن ایــن کــه راهــش را هــم بــه 
ــود. آن هــا نشــان دادی، اســتغفار ب

»إّن الحسین مصباح الهدی و 
سفینة النجاة«

اگــر شــما خواســتید »إنــا هدينــاه 
الســبيل« را از نظــر ســرمایه گذاری 
مطالعــه کنیــد، آن وقــت بایــد 
ماجــرای امــام حســین )علیه الســام( 
ــوق  ــر ماف ــد، دیگ ــه کنی را مطالع
ــل  ــد مقت ــت بای ــت. آن وق آن نیس
ــاه   ــا هدين ــد »إن ــد ببینی را بخوانی
الســبيل« یعنــی چــه. دیگــر بایــد 
برویــد آن جــا. ایــن تعبیــر کــه در 
ــت،  ــن هس ــی اربعی ــارت نوران زی
ــَك  ــُه فِي ــَذَل ُمْهَجتَ ــود »َو بَ فرم

ــة و  ــاَدَك َو الَْجَهالَ ــتَنْقَِذ عِبَ لِيَْس
حيــرة الضالــة« ایــن اســت. 
ــا حســین  فرمــود خــدای متعــال ب
)علیه الســام( حــرف آخــر را زد. حــرف 

ــام(  ــین )علیه الصلوةوالس ــا حس ــر را ب آخ
ــب  ــه جال ــن قطع ــدر ای زده. چق
ــن  ــادك م ــتنقذ عب ــت »ليس اس
الجهالــة« همــه اش بــرای ایــن بود 
کــه بنــدگان تــو از جهالــت بیــرون 
بیاینــد، از حیــرت ضالــت نجــات 
پیــدا بکننــد. بتواننــد بــا او راه تــو 
ــت  ــی اس ــد. مصباح ــدا کنن را پی
کــه مصبــاح الهــدی اســت. فرمــود 
ــدى«  ــاح اله ــين مصب »إّن الحس
ــته  ــرش نوش ــه ع ــن ب ــود ای فرم
اســت. آن کتیبــه عــرش الهــی ایــن 
اســت. »إّن الحســين مصبــاح 
ــن  ــاة« ای ــفينة النج ــدى و س اله
هدایــت  راه  یــک  کــه  اســت. 
ــت  ــان هدای ــت و در جری ــاز اس ب
ــی  ــده. یعن ــت ش ــام حج ــم اتم ه
خــدای متعــال می خواهــد بگویــد 
هدایــت  بــرای  حاضــرم  مــن 
شــما ایــن صحنه هــا را تحمــل 
ــا  ــد اب ــت ببینن ــک وق ــه ی ــم، ک کن
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عبــداهلل )علیه الســام( تنهــا اســت. یــک 
ــر  ــرف دیگ ــر، ط ــک نف ــرف ی ط
ســی هــزار نفــر. ایــن طــرف هــم 
ــود »إّن الل  ــه فرم ــه حــرم. آن ک ک
ــت  ــًا« گف ــراك قتي ــاء أن ي ش
خــب ایــن بچه هــا را پــس چــی؟ 
فرمــود آن را هــم بــه مــن گفتنــد. 
»شــاء أن يراهــن صبايــا« َواال 
مــن شــنیدم کــه یکــی از بــزرگان 
از اســاتید، از اجلــه اســاتید مــا 
ــد  ــره ارش ــًا در زم ــر مث ــه دیگ ک
ــه  ــی ک ــت، وقت ــیعه اس ــای ش فقه
ــوان  ــه، روضه خ ــس روض در مجل
ــب  ــک کلمــه گفــت، گفــت زین ی
را بــه اســارت بردنــد، آن آقــا 
ــه ســر کشــید رفــت.  عبایــش را ب
فرمــود ایــن روضــه، روضــه قابــل 
تحملــی نیســت. یعنــی اگــر شــما 
روضــه شــهادت امــام حســین 
ــا  ــد مــن نشســتم، ام )علیه الســام( گفتی

روضــه اســارت زینــب را بگوییــد 
دیگــر مــن نمی توانــم بنشــینم.

نابینایی نسبت به سبیل اهلل، 
خسارت بزرگی است

»إنّــا هدينــاه الســبيل« »امــا 
شــاكراً و إمــا كفــوراً« ایــن یعنــی 
خــدای متعــال در جریــان هدایــت 
یــک  انســان ســرمایه گذاری اش 
نیســت.  عــادی  ســرمایه گذاری 
کــرده.  تمــام  را  حجــت  لــذا 
اگــر کســی در نعمــت هدایــت 
ناسپاســی کــرد آن وقــت کافــر 
ــن آخــر  ــور اســت. ای نیســت، کف
ناسپاســی اســت. خیلــی ناسپاســی 
ــد  ــور کنی ــما تص ــًا ش ــت. مث اس
داشــته  را  فاطمــه  اُّمتــی  یــک 
باشــد، مثــًا خانمــش کــم حیایــی 
کنــد، بخواهــد مثــًا نمــاد فاطمــی 
ــن  ــود ای ــردارد، فرم را از ســرش ب
ــت.  ــادی نیس ــز ع ــک چی ــه ی ک
خیلــی محرومیــت بزرگــی اســت.

الحاصــل، می خواســتم ایــن بحــث 
بــه ایــن ســمت بــرود. بُردنــد، َواال 
عــرض مــن یــک دو جملــه کوتــاه 
بــود. »َو َل الَْعَمــى َعــْن َســبِيلَِك« 
می خواســتم  ایــن را عــرض کنــم 
کــه ایــن کــوری و نابینایــی نســبت 
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بــه ســبیل اهلل، خیلــی خســارت 
بزرگــی اســت. در حالــی کــه ایــن 
ــنی  ــبیل روش ــدر س ــن ق ــبیل ای س
اســت. خیلــی روشــن اســت. خــدا 
می دانــد ایــن حرف هایــی کــه 
ــان  ــد، ف ــا می زنن ــا و آن ج این ج
ــه اش  ــا هم ــد، این  ه ــس نمی دان ک
چیــزی  اصــًا  اســت،  بــازی 
ــًا  ــده. یــک کســی مث ــه نمان ناگفت
ــای  ــازون و کج ــای آم در جنگل ه
آفریقــا، یــک کســی آن  جاهــا 
ــی  ــچ هدایت ــه هی ــتش ب اصــًا دس
مســتضعف،  می شــود  نرســیده 
ولــی کســی اصــًا حجــت نــدارد 
پیــش خــدای متعــال، شــما خیــال 
دارد  وجــود  حجتــی  می کنیــد 
ــدر راه، راه  ــن ق ــی؟ ای ــرای کس ب
روشــنی اســت، خیلــی روشــن 
الســبيل العظم  »أنتــم  اســت. 
ــفعاء  ــاء و ش ــهداء دارالفن و ش
دارالبقــاء و رحمــة الموصولــه و 
الباب المبتلــى بــه النــاس« از ایــن 
نــور امــام حســین )علیه الصلوة والســام( ده 
ــر دارد  ــر آن طرف ت ــزار کیلومت ه
روشــنگری می کنــد، دســتگیری 

حســینی  جامعــه  در  می کنــد. 
ــودش را  ــد خ ــی بخواه ــک کس ی
بزنــد بــه آن راه، ایــن چــه حجتــی 
وجــود دارد. شــما در ایــن جامعــه 
نــام  می کنیــد  پیــدا  را  کســی 
ــد؟  ــنیده باش ــین را نش ــام حس ام
حجتــی  چــه  می کنیــد؟  پیــدا 
وجــود دارد؟ کســی بــا وجــود 
»مصباح الحســين«  درخشــش 
ــت، در  ــدى« اس ــه »مصباح اله ک
جامعــه ای کــه مرکــز شــیعه اســت 
بخواهــد گمــراه بشــود. ایــن چــه 
حجتــی دارد؟ »فبــذل مهجته فيك 
ليســتنقذ عبــادك مــن الجهالــة و 
حيــرة الضالــة« حــاال بلــه تمــام 
ــات  ــام امکان ــم، تم ــیاطین عال ش
ظرفیت هــای  را،  خودشــان 
ــد،  ــدان بیاورن ــه می ــان را ب خودش
کننــد  تاریــک  هــم  هرچــه 
ــور حســین  ــر ن ــد در براب نمی توانن
ــر  ــد. در براب ــت کنن )علیه الســام( مقاوم

نمی تواننــد  کــه  فاطمــه  نــور 
مقاومــت کننــد. ایــن می توانــد 
ــن  ــی ای ــم در تجل ــتد؟ آن ه بایس
عصــری اش، چــون در زمانــه یــک 
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ــرده،  ــدا ک ــری پی ــش دیگ درخش
ــی  ــنایی خاص ــوه و روش ــک جل ی
اســت. این هــا  کــرده.  پیــدا 

تقویت مبانی بصیرتی و فکری

َســبِيلَِك«  َعــْن  الَْعَمــى  َل  »َو 
خدایــا مــن را بــه کــوری و نابینایی 
نســبت بــه راه خــودت مبتــا نکن، 
ــی  ــاء و نابینای ــه عم ــاء ب ــن ابت ای
ــه  ــن جــا ســخن از آن ب کــه در ای
ــى«  ــه »و ل تبتلين ــده ک ــان آم می
ایــن اســت دیگــر، »بالعمــى عــن 
ســبيك« مــن را بــه ایــن گمراهــی 
نســبت بــه راه خودت و ناآشــنایی، 
ــاء  ــن ابت ــا نکــن. ای ــی مبت نابینای
در یــک تقســیم مبتنــی بــر همیــن 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــص عال ن
ــارت  ــم. زی ــن داری ــارت اربعی زی
ــاده اســت.  ــی فوق الع ــن خیل اربعی
قبــًا یــک چنــد جملــه ای در ایــن 
زمینــه عــرض کردیــم. خیلــی 
عصــاره  و  خاصــه  و  فشــرده 
در  خاصة الخاصــة  اســت. 
ــن  ــارت اربعی معــارف حســینی زی

اســت و متنــی کــه از امــام صــادق 
ــما  ــا ش ــد. آن ج ــام( وارد ش )علیه الس

ماحظــه کردیــد، در یــک تقســیم 
ــت  ــود جهال ــه اســت. فرم دو کلم
اســت و حیرةالضالــة، ایــن دو 
ــری  ــک نظ ــا ش ــی ی ــت. یعن اس
ــی اســت.  ــا شــهوت عمل اســت ی
ایــن دو اســت کــه باعــث می شــود 
در  »عمــاء«،  در  بیفتــد  انســان 
ایــن پــرده بیفتــد و محجــوب 
ــی  ــری، یعن ــک نظ ــا ش ــود. ی بش
ــت،  ــی اس ــه معرفت ــف بُنی ــا ضع ی
ــم نســبت  ــد دائ ــن بای انســان مؤم
بــه تقویــت مبانــی بصیرتــی و 
فکــری خــودش اقــدام بکنــد. 

ــس  ــن مجال ــى م ــك فقدتن »لعل
این طــوری  گاهــی  العلمــاء« 
از  را  خــودش  انســان  می شــود 
ــد،  ــم دور می کن ــل عل ــس اه مجل
ــودرو  ــت. خ ــب اس ــت، غای نیس
شــده، ســرش را زیــر انداختــه 
خــب  مــی رود،  دارد  خــودش 
ســر  کجــا  از  اســت  معلــوم 
ــه  ــد همیش ــان بای ــی آورد. انس درم
دســتش در دســت یــک عالــم 
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ــی  ــم ربان ــک عال ــد. ی ــی باش اله
ــم  ــد دائ باشــد. غــرض انســان بای
مبانــی فکــری خــودش را تقویــت 
کنــد. بــا مطالعــه،  بــا تفکــر. هیــچ 
ــتغنی  ــودش را مس ــم خ ــت ه وق
ندانــد تــا بتوانــد در برابــر تیرهــای 
ســّمی کــه بــه اســم ُشــبهه از 
ــود  ــلیک می ش ــیاطین ش ــه ش چّل
بــه وســط ذهنیــت جامعــه، آن 
ــم  ــد، ک ــت کن ــد مقاوم ــا بتوان ج
ــن  ــد. ای ــته باش ــپر داش ــاورد، س نی
ــم  ــر روز ه ــه هســت، ه ــا ک تیره
ــو  ــود. ت ــتر بش ــن اســت بیش ممک
بایــد ســپر داشــته باشــی، تــو 
نمی توانــی بــه شــیطان بگویــی 
تیــر نینــداز، او اصــًا کارش همین 
اســت. ایــن تیرهــا را هــم خوابانده 
در ســم، تیرهایــش مســموم اســت. 
ــد  ــلیک می کن ــم ش ــا را دائ این ه
اجتماعــی.  ذهنیــت  وســط 
بنابرایــن ایــن می شــود ُشــبهه. 

پــس از ایــن طــرف شــما نیازمنــد 
هســتید کــه مبانــی فکــری، مبانــی 
معرفتــی، مبانــی بصیرتــی خودتــان 
را دائــم محکم کنید. انســان برســد 

بــه یک اســتحکامی ســپر دارد. این 
ــی رود،  ــد رد می شــود م ــر می آی تی
کمانــه می کنــد، برمی گــردد بــه 
خــود شــیطان، بــه روی ســیاه 
ــد  ــبهه می آی ــر ُش ــن تی ــیطان. ای ش
ــتحکامات  ــن اس ــه ای ــورد ب می خ
اعتقــادی انســان مؤمــن کمانــه 
روی  بــه  می خــورد  می کنــد 
بــه  برمی گــردد  ســیاه شــیطان، 
درد  بــه  می گویــد  اصلــش. 
ــری  ــا اث ــه م خــودت می خــورد، ب
ــد  ــت می خواه ــه دل ــدارد. هرچ ن
ــون  ــدارد. چ ــری ن ــزن، تأثی ــر ب تی
ــرای  ــا ب محکــم اســت. و وامصیبت
جامعــه ای کــه ســال های ســال 
ــم  ــام تعلی ــک نظ ــش در ی بچه های
و تربیتــی درس بخواننــد، ســپردار 
نشــوند. صاحــب بصیرت نشــوند، 
چــه اتفاقــی آن جــا می افتــاده، چــه 
ــاال  ــه ح ــم. ک ــد نمی دان می آموختن
یــک ُشــبهه ای بیایــد بتوانــد نفــوذ 
ــر  ــا اگ ــذارد. ی ــر بگ ــد و تأثی کن
آمــد آن جــا حامــی نداشــته باشــد.
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آثار شبهه نظری یا شهوت 
عملی 

یــک ابتــاء داریــم ابتــاء بــه 
معنــای داشــتن اختیــار اســت. 
و  اســت.  عمومــی  ابتــاء  آن 
همــه ماهــا بــه آن در معــرض 
ــا آخــر.  امتحــان هســتیم، از اول ت
تمــام  ایــن  هــم  وقــت  هیــچ 
نمی شــود، ایــن بابــش هســت. 
جایــی هــم کــه در آن زندگــی 
باب االبتــاء  اصــًا  می کنیــم 
ــر  ــن تصوی ــت ای ــک وق ــت. ی اس
کــه امــر عمومــی اســت. یــک 
عقوبتــی  ابتــاء  کــه  ابتــاء 
ابتــاء  کردیــم  عــرض  اســت. 
ــد  ــار عب ــوء اختی ــه س ــی ب عقوبت
ــد.  ــش می آی ــر پی ــف تدبی ــا ضع ی
آن جــا دارد عقوبــت می شــود. 
ــادت را  ــالت در عب ــه کس ــاء ب ابت
توضیــح دادم بــرای شــما، عــرض 
اســت.  عقوبــت  ایــن  کردیــم 
مــی روم در نمــاز حــال نــدارم، 
یــک جــای دیگــر خرابــکاری 
ــت.  ــن جاس ــش ای ــردم مجازات ک
ایــن بــه ایــن معنــا می شــود.

بنابرایــن عرضــم ایــن بــود، بــه دو 
تقســیم یــا شــبهه نظــری اســت یــا 
شــهوت عملــی اســت. کــه خــود 
ــرت  ــم فط ــی ه ــهوت عمل آن ش
مســموم  را  انســان  جــان  و  را 
مــی آورد،  عمــاء  و  می کنــد 
کــوری مــی آورد. خیلی هــا کــه در 
ــام(  ــین )علیه الصلوةوالس ــام حس ــر ام براب
ایســتاده بودنــد این طــور نبــود 
کــه نمی دانســتند در برابــر چــه 
کســی ایســتادند، از جهــت علمــی 
مشکل شــان  نداشــتند،  مشــکل 
ــه  ــما لقم ــود ش ــود، فرم ــی ب عمل
حضــرت  خوردیــد.  حــرام 
ــن  ــم م ــت بطونك ــد »ملئ فرمودن
ــود شــکم های شــما  ــرام«  فرم الح
پــر از حــرام شــده، دیگــر صــدای 
جمــال  نمی شــنوید.  را  حســین 
حســین را هــم نمی توانیــد ببینیــد. 
ــده،  ــاء ش ــار عم ــن گرفت ــون ای چ
منتهــا ایــن حاصــل شــبهه نظــری 
نیســت. ایــن ناشــی از ســوء عمــل 
اســت. یــا شــهوت عملــی اســت. 
بــرای  هــم  آن  جاســت.  آن  از 
ــی  ــی آورد، نابینای ــاء م ــان عم انس
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و کــوری مــی آورد، ایــن دو عامــل 
ــیم؛  ــک تقس ــم در ی ــت. آن ه اس
شــبهه نظــری، شــهوت عملــی. 
کســی خــدای نخواســته مبتــا بــه 
بی عفتــی بشــود، بــه بی حیایــی 
ــرده جلــوی چشــم  ــن پ بشــود، ای
ــن مســتور می شــود  ــد. ای او می افت
مبتــا  ایــن  نمی بینــد.  را  راه  و 
بــه »َو الَْعَمــى َعــْن َســبِيلَِك« 
ابتــاء حاصــل  ایــن  می شــود. 
اســت. بــزرگ  دو خطــر  ایــن 

ثبات قدم در صراط مستقیم

ان شــاء اهلل خداونــد  امیدواریــم 
تبــارک و تعالــی مــا را از این خطر 
بــزرگ حفــظ کنــد، نجــات کرامت 
کنــد. بــه عنایتــش،  بــه لطفــش، بــه 
کرمــش، بــه مــدد اولیائش، بــه مدد 
ولی اهلل االعظــم و در ایــن مســیر 
هــم بــه مــا ُحســن عاقبــت کرامت 
کنــد. چــون ایــن مهــم اســت کــه 
ــرود  ــن راه را  درســت ب انســان ای
ــام  ــما در تم ــه ش ــن ک ــّر ای و س
بایــد ســوره  دائــم  نمازهایتــان 

حمــد را بخوانیــد بگوییــد »اهدنــا 
همیــن  المســتقيم«  الصــراط 
تقاضــا می کنیــد  یعنــی  اســت. 
ــتقیم  ــراط مس ــدم در ص ــات ق ثب
ــی  ــا نقطــه پایان و اســتمرارش را ت
و نهایــی. تــا آن نقطــه نهایــی کــه 
جنــاب عزرائیــل )علیه الســام( از راه 
ــوی شــما ایســتاد،  ــه رســید جل ک
ــاگردهایش  ــی هــم ش ــه گاه البت
را می فرســتد، می گویــد ایــن را 
ــد  ــم می آی ــن. آن ه ــش ک خاص
یــک  می ایســتد  شــما  جلــوی 
نــگاه بــه شــما می کنــد تمــام 
می شــوی. یادتــان هســت خوانــدم 
فرمــود  صحیفــه  دعــای  آن  در 
ــش  ــا کمان ــی ب ــه می بین ــک دفع ی
جلــوی شــما ایســتاده. همــان جــا 
ــک لحظــه  ــد ی ــه می گوی اســت ک
اجــازه بــه مــن بــده، می گویــد نــه 
دیگــر تمــام شــد. شــلیک می کنــد 
اعــام  کــس  فــان  پایــان  آن 
ــك  ــود. »مل ــام می ش ــود، تم می ش
بكــم«.  ُوكل  الــذى  المــوت 

امیدواریــم ان شــاء اهلل تــا آن لحظــه 
کــه دیــدار فرشــته مــرگ هســت و 
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پایــان کار مــا اســت در ایــن دنیــا، 
ان شــاءاهلل بــر صــراط هدایــت 
امیرالمؤمنیــن  والیــت  ســبیل  و 
ــیم  ــدم باش ــت ق ــام( ثاب )علیه  الصلوةوالس

ــر  ــرگ در براب ــته م ــا آن فرش و ت
ــرار گرفــت فرشــته بشــارت  ــا ق م
ــه می شــود  ــد چگون باشــد. می دانی
ــا آمــد ایســتاد  فرشــته بشــارت؟ ت
تــو می گویــی آخــه، می گویــد 
می کنــی  نــگاه  کــن،  نــگاه 
می بینــی آن طــرف ایــن مــرز دنیــا 
امیرالمؤمنیــن ایســتاده. می بینــد آن 
جــا امیرالمؤمنیــن ایســتاده، می بیند 
ــتند.  ــام اهلل علیهم اجمعین( هس ــت )س اهل بی
»فمــن  ای کــه گفتــی  گفــت: 
يمــت يرنــى«، ایــن چــه بشــارتی 
ــرم  ــزار بمی ــی روزی ه دادی. گاه
ــه مــردن اســت،  اگــر دیــدن تــو ب
آن  تــا  همین طــور  تــا  انســان 
ــال  ــاره جم ــک ب ــد ی ــه برس لحظ
ــد. ــوه کن ــر او جل ــن ب امیرالمؤمنی

چنیــن  شــاءاهلل  ان  امیدواریــم 
ــن فرجــام  ــت خوشــی و چنی عاقب
خجســته ای ان شــاءاهلل روزی همــه 
مــا و همــه دوســتان، ارادت منــدان 

امیرالمؤمنیــن بشــود. ان شــاءاهلل 
شــهادت  وضعیــت  همــان  در 
ــر آن  ــه دیگ ــود ک ــم روزی بش ه
اســت کــه خیلــی شــیرین اســت. 
از همــه این هــا احلــی اســت، 
ــل«.  ــن العس ــى م ــود »احل فرم
آن  شــیرین تر  عســل  از  دیگــر 
نــوع رفتــن اســت.  اســت، آن 

ــد َو آِل  الّلهــَم َصــلِّ َعلــى ُمَحّم
ــد الهـِـى بَِحــقِّ َمــْن نَاَجاَك،  ُمَحمَّ
ــرِّ  ِــى الْبَ ــاَك ف ــْن َدَع ــقِّ َم َو بَِح
ــراءِ  ــى ُفَق ــْل َعل ــرِ تََفضَّ َو الْبَْح
ــاءِ  ــاِت بِالَْغن ــَن َو الُْمْؤمِن الُْمْؤمِنِي
َمْرَضــى  َعلــى  َو  ـْرَوةِ،  الثَـّ َو 
ــفاءِ  ــاِت بِالشِّ ــَن َو الُْمومِن الُْمْؤمِنِي
أَْحيــاءِ  َعلــى  َو  ــِة،  حَّ الصِّ َو 
ــاِت بِاللُّْطــِف  ــَن َو الُْمْؤمِن الُْمْؤمِنِي
أَمْــواتِ  عَلــى  وَ  الْكَــرَمِ،  وَ 
الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت بِالَْمْغفـِـَرةِ 
ُغَربــاءِ  َعلــى  َو  ْحَمــةِ،  الرَّ َو 
دِّ  الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت بِالــرَّ
إِلــى أَْوطانِهِــْم ســالِِميَن غانِِميــَن 
أَْجَمعِيــَن. آلِــهِ  َو  ــٍد  بُِمَحمَّ
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و صلى الل على محمد و 
آله الطاهرين.

ــا  ــی ات را از م ــدس ول ــب مق قل
راضــی کــن. موانــع ظهــور مرتفــع 
کــن. اُمــت و امــام در پنــاه لطفــش 
از  گرفتاری هــا  بفرمــا.  حفــظ 
جامعــه ارادتمندانــان امیرالمؤمنیــن 
بــه  را  توطئه هــا  بفرمــا.  دور 
ــردان.  ــش برگ ــه اهل ــزش و ب مراک
رژیــم  جهان خــوار،  آمریــکای 
صهیونیســتی، انگلیــس خبیــث، 
اعــوان و انصارشــان را بیــش از 
ایــن خــوار و ذلیــل بفرما. قســمت 
ــد و آل  ــق محم ــه ح ــم ب می دهی
محمــد منافقیــن رســوا بفرمــا. 
مســتقیم  صــراط  بــر  را  مــا 
مــدد  و  کرمــت  و  لطفــت  بــه 
ــدار.  ــدم ب ــت ق ــن ثاب امیرالمؤمنی
ــام،  ارواح گذشــتگان را، شــهدا، ام
ــا گذشــتگان از جمــع  حــق داران ب
صحیفــه خودمــان را بــا صلــوات و 
فاتحــه ای شــاد بفرماییــد. و الســام 
علیکــم و رحمــة اهلل و برکاتــه.




