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بطـور  خداونـد هـم    .ستيوجود خودش آگاه ن يمعنو ي به جنبه امروز يايدن در بشر يكلّبطور
خـدا   نكـه يدر واقع مثـل ا . كنند ميرا گم  شان تياشخاص هو نطورياست كه ا دهيآفر يا قاعدهطبيعي 

بـه كجـا    ؟يهسـت  يسكچه اصالً  كه ستين ادتي نكهيا يبرا يندار اجيتو كه به خودت احت ديگو يم
دارد كه را  يخطر و ناراحت نيا اناًياحكردن هم  فكر يمعنو ي جنبه البتّه آمدنت بهر چه بود؟ و يا آمده
، سـت ين نقابل لمس كرد ،ستين دنيقابل د يمعنو ي جنبه خودچون  چسبد، يخرافات به آن م يليخ

صورت  كه به يها و مطالب داستان نكهيا اي چسبانند بنابراين هرچه قابل ديدن نباشد به جنبه معنوي مي
 ريتعب ينطوريرا بفهمند، هم اش هيرمز و كنا نكهيرا بدون ا نهايدر مورد انسان گفته شده، ا هيرمز و كنا

ـ از قـرآن   يمستمسك كي گردند يبعد هم م. كنند يم ـ احاد وا اخبـار  ي هـم   گـران يد پيـدا كـرده و   ثي
 ييآنهـا  يعنـ ياصطالح مجسمه،  مثالً به. چسبانند يبه آن م كنند، يم دايپ... و شگاهياز آزما يمستمسك

 قرآن  ي هيآفرض كنيد در . هستند ليقب نيااز  ،دهند يجسم م زيكه به همه چ
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م ْ  نياز ا نديگو يمآنها است  يگونه سنگزار كي يعنيعقبه  َ

ـ آن برو يكه سنگزار است، سنگ دارد اگر از رو ينيزم. ميعبور كن ديسنگزار با نيزم زخـم   تـان يپا دي
 نهـا ي، و امثال اكنند براي آن ميدر مورد بعد از مرگ تفسيرهايي بعضي و  است هيكنا نيا اام. شود يم
خطر  نيبه ا يچطورحاال كند،  جاديممكن است ا تيه به معنواست كه توج يخطر نيا .هست يليخ

ـ كـه   يكساناز  دي؟ آنوقت بامحقق نشود ما يخطر برا نياچطوري  يعني م؟يبرخورد نكن ـ ا اي راه را  ني
  . ميآنها نگاه كن يبه زندگ اي م،ي، بپرسجلوترنداز ما در راه قدم  كيالاقل  اياند  كرده يط

ا ام .است تياختالل شخصيعني ، همان گم كردن انسان خودش را، يروان يها يمارياز ب يكي
وجـود، فكـرش    است كه از حد معتدلِ نيدارد و آن ا گريخطر د كيهم  تياختالل شخص نيدرمان ا

بـراي   عيموسـ وقتي نمرود،  نهايامثال ا ايفرعون در مورد  ديفرض كن. برود مبالغه كند، اغراق كند
بر تخـت نشسـته اسـت،     راند،يم يو م كند ياست كه زنده م يفرمود خداوند كسفرعون بفهمد، كه اين

 يروان جار يها آب شيپا ريدارد كه از ز يدر بهشت جا كنند، يم جدهموجودات در مقابلش س ي همه
ـ تخـت نشسـتم، ا   ياست، مـن االن رو  نيخدا چن ديگو يم يموس دينيفرعون گفت كه بب .شود يم  ني
 ي هم از رودخانـه  يرآب جا ،ديكن يدر مقابل من سجده م مهمن است، شماها ه اريهمه در اخت نيزم
 د،يـ را آزاد كن و ديگـري  ديرا بكشـ يكـي   نيگفت ا .را خواست يبعد هم دو نفر زندان شود، يرد م لين

ـ گو يم ؛پس من خدا هستم رانم،يم يم و كنم يزنده مگفت    دي
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ـ   .شده بـود  ينيب خودبزرگ يمارينوع ب نيبود كه دچار ا يبشر كيساخت، آن هم  عنـوان   هخداونـد ب
از فرعون  ريغ اخد. كند يهست باور م يرا كه خودش مدع يينهايكه ا رديگ ياول عقلش را م ،مجازات



كه  يحالت نيهم خود. شود يگمراه م يبشر ي بماند جامعه نيا اگر ديد كند ينگاه م يبشر ي به جامعه
  .گناه بود كيداشت، 

عقل خودش  يكيداده انسان به  زيدو چخداوند هست منتها مانند حيوانات غريزه در انسان هم 
 يكه كوهنـورد  يينهايا. كشاند يم كه به جانب خداوند يسمانيتوسل به خداوند، ر سمانيآن ر يكيو 
 رنـد يگ يرا مـ  نيا و اندازند يم كوه يسرش را به آن باال كيكه  دارند يريزنج يا يطناب كي روند يم

 يتوق دهيدو تا را آفر نيا. ميبرو باالو  ميريفرستاده كه بگما  شيپ يطناب نيچنخدا ، حاال روند يم باال
در اسـت كـه    نيا يمجازات برا. مجازات دارد ،خود همان ،ميدوتا را فراموش كن نيا يما به هر نحو

از فطرت دور  يوقت. است ينطوريمطابق فطرت است ا نيد نديگو يم نكهيا ،مياز فطرت دور شدواقع 
را گـم كنـد    شهـويت كه انسان نيدر اثر آن؟ ا مييچه بگو كهاز آن ريخود همان مجازات دارد، غ ميبشو

وبا  نديگو يكه مثالً م يو در دوران امروز همانطور دهياست كه خداوند آفر ييها از همان مجازات يكي
. اند را گم كرده شانهويتاز مردم  ياري، بساست شده يدميهم اپ نيا ...و آبله دانم ينم شود يم يدمياپ
كمتـر از آنچـه    ايو  رنديگ ياز اندازه خودشان را باال م شيب ايداشته باشند ندارند  ديكه با يقدرت يعني

توجـه  اصـطالح   است و به يخطر با اطاعت امر اله نيا يِريدر واقع جلوگ. ننديب يهستند خودشان را م
صـبح  برگرفتـه از گفتارهـاي عرفـاني،    (. نـد ا هند و خودشان رفتـ ا هداد ادي ييزهايكه به ما چاست  يبزرگان به
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ْرنا  ُ ْ هـم دارد   يجهت كي ديآ يپشت سر هم كه م دو جمله نيا. ا

كه در وجود هسـت، آن كـافر    يكفر تيهر ن د،يآ يم نيدر واقع بعد از ثبات قدم نصرت بر كافر يعني
باشـد،   يقـو  يليباشد، خ تان نيكفر در ب تين كي كند، يكافر م مباشد شما را ه يقو يلياگر خ. است

  . ديشما هم در آن لحظه كافر
بـاالي  اسـت،   زانيآواز درختي  يا جنازه كي ديد. رفت يم دانياز مر يا هبا عد ديجن نديوگ يم

 .سـت يدار زدن ن ،يجـرم دزد  حكم شرعيِ البتّه. او را دار زدند يبه جرم دزدكه اسمش را نوشته آن، 
بعـد در  د نـ كننـد قبـول نك   حتيصـ بند انگشت بعد دو بند انگشت، هر مرتبـه هـم ن   كياول  ي دفعه
و  )را بـردارد  يزيـ چ يقلم ايدفتر  كيمثالً  نكهينه ا( .ديسرقت شددر ، آن هم چهارم، پنجم ي مرتبه

. اسـت  ديشد يليخ يدزد شود يمعلوم م زنند، ياصطالح به دار م بهو  كنند يكه اعدام م يوقت دفعه نيا
ـ  يرفت پا ديجن. است بيعج يلياش خ هقص نجايتا ا د،يرا بوس شيرفت پا ديجن نديگو يم  نيچنـ  كي

خداوند به تـو رحـم كنـد و     ديشا ،يداشت يكه در راه دزد يثبات قدم نيگفت كه با ا. ديرا بوس يدزد
و اگـر   رنديگ يم يليخ رادهايا نياز ا ،گرفتند رادياها  را خيلي نيا. حساب بگذارد ثبات قدمت را به  نيا

 لياز دزد تجلولي  !؟ميكن ليتجل يدزد چطوراز آقا  نديگو يم. ديريگ يم راديا تاندر دل ديبخوانشما هم 
ـ ا. اعتبـار دارد  نيوجهـه، چنـد   نيچند يهر انسان يعني. كنند يم لياز ثبات قدم تجل بلكه كنند ينم  ني
حاال  .در ثبات قدم هم قهرمان است ده،يمجازاتش را هم د نيقهرمان است و آخر يدزد در دزد يآقا



وچهار بار در كنكورِ دانشگاه شركت كـرد و   در هلند، چهل يخانم كي دميدر روزنامه د شيچند سال پ
 يشيدر درو  هم اگر ني، اقبول شد هرجهت ، بهدنديخجالت كش وچهارم قبول شد، آن هم از او بار چهل

 نياز ا ها يليخ دانستداد و  صيراه را تشخ نكهيالبتّه بعد از ا. ثبات قدم بود شيبرا كرد، يكار را م نيا
آنوقـت ثبـات قـدم     نـد ا هديرسـ  ييايـ دن يجسـم  يرمعنويو غ يمقامات معنو نيند و به باالترا هراه رفت

  .برد مي كار به
ولـي آنهـا    ،دارند ياز مسائل اقتصاد و خودشان ياز اوضاع زندگ ييها يمند از فقرا گله ها يليخ

خواهـد   ميمثالً . قدم ندارند  ر از آن ثباتيغ ،داستيپ ايدن ي در همه يكساد اقتصاد كه يِاز امر كلّ ريغ
ـ ولي  .كند يهم م اتيمقدمكار  كي رد،يبگ ادي يدوز نيپوست كـه آنهـا    نـه يدر مد يـا  هدر كجا؟ در مكّ
 ييجا خرج بدهد به غلطش را هم اگر ثبات قدم به نيحاال هم. غلط است نيا پوشند، ينم نيپوست اصالً

در آن زمـان  كـه  بود،  هيعدل ليوك، زمان رضاشاهدر  ها آنوقتخدا رحمتش كند، از فقرا  يكي. رسد يم
 .قبـول نشـد   نياولي . را قبول كردند ها يليخگرفته  يامتحانات و نده بودهمه را باطل كرد يقبل التوك

ـ  هيعدل ريوز .ستاديا يم آمد يهر روز م ست،يگفتند قبول ن ،هم رد شد تشيشكا ،كرد تيآمد شكا  كي
 نكهيا يبرا. ديپروانه بدهبه او گفت  و ؟ او را خواستنميب يم كه من هر روز او را ستيك نيروز گفت ا

پروانـه  بـه او   گفـت  نجـا، يا ميآ يمن هر روز م د،يپروانه نداد يندارم، اگر تا وقت يگفت من كار مياو 
ـ . دهد يم جهينت نطوريثبات قدم در امر غلط هم ا يگاه. كارش يبرود پ ديبده ـ يمـن بـه خ   يول از  يل

ل همـان روز او  نكـه ياش خـرج دارد، توقـع ا   همـه  ،يبـاز كـرد   يا ل كه مغازهگفتم كه همان او نهايا
همـان  ! دخلت پر بشـود، نـه  ) نديگو يدخل م( يكن يكه در آن پول جمع م زتيم يكشو نيا ،ينيبنش
درآور بگـذار آنجـا و آخـر روز هـم      بتياز ج يدشت كرده باش نكهيا يخودت برا يرو يل كه ماوروز 
كـار   نيروز ا كياگر . شود يتا فردا دو تا م بت،يبگذار در ج ريبگ ليهمان را تحوو را باز كن دخل  درِ

ـ با. روزهـاي بعـد   نطوريباشد، هم يلاو ديدار يرا برم يدوم شود، يفردا دو تا م ديرا كرد ـ  دي  يتمـد  كي
  .ديبده خرج هثبات قدم ب ولي ديبخور يگرسنگ

***  
ـ مـردم و روح  يزندگ يها يكار زهيررا بخوانيد،  خيتار كـه   مـور يرتيامايـن   .هاسـت  انسـان  اتي

داد و  ليدزدان تشك ي جوانان را دور خودش جمع كرد و دسته يا هعد كينبود،  يكسلش او نديگو يم
كـه چطـور    دندياو پرس  از. را گرفت رانيا ي كه همه يبطور ،ثبات قدم به خرج داد يدر همان راه دزد

ثبـات قـدم را هـم، از     .كه من ثبات قدم داشتمگفته بود  خودش؟ اين كار را انجام بدهي انستيشد تو
فرار كردند من تك  ايقشونم متفرق شدند  ي شكست خوردم، همه يجنگ كيدر  .گرفتم ادي يا مورچه
ـ د كـردم  ينگـاه مـ   .نشسته بودم يا خرابه واريد ي هيسا ريرفتم ز ،جا هم نداشتم چيه اده،يو تنها پ  دمي

كردنـد   يبررسـ  و قيـ چون حاال هم كـه تحق ( چند برابر وزن خودش يخوراك كيآمد  يا مورچه كي
ـ  )طـرف بـرود   آن  و طرف نيا تواند يمورچه تا شصت برابر وزن خودش م نديگو يم  ينيبـار سـنگ   كي

طعمـه را   نييآمد پـا  نيا اد،آن طعمه افت ديكه رس واريدباالي  كيرفت باال، به آن نزد واريگرفت از د
تكرار شـد تـا بـاالخره    كار  نيچند بار ا دانم ينم .به آنجا افتاد ديبرداشت دومرتبه رفت، رفت باز تا رس



را عبـرت   مـور يرتيام گـر يدكارهـاي  . ديبه هدفش رسـ  وطرف  رفت آن واريرا برداشت از د نيمورچه ا
  .چرارا قسمتش  نيا يول دينكن ديتقل د،يرينگ

بود چون گفتم  ياله يروين كي نيا البتّهاعتقاد به راه در مؤمنين، كه صدر اسالم، در هم  يكي
 نيبه راه در مؤمن تقاداع نيا. ، ثبات قدم استديانتخاب كرد بعد كه راه را با اعتقادو اول، اعتقاد به راه 

ل كـه  نداشت، او يچيه يمال او بود ول ايدن ي همه ،نداشت يچيه اياز مال دن غمبريپ در آن زمان. بود
 مـان يداشـتند كـه آن ا   يمـان يا. نداشـتند  يپولو  يمسلمان بودند، مال يكم ي هه بود، عداسالم در مكّ

كه  يبطور. برسند يهدف از طرف اله نيبه ا ديكرده بود و معتقد بودند كه با همثبات قدم فرابرايشان 
او هـم بخـورد،    داد، يم گريد يكيبه آن  ديمك يخرما ماز سربازان  يكي غمبر،يپ ي هياول يها در جنگ
بـه   مـانِ يبودند از ثبـات قـدم و ا   ينطوريقشون كه ا نيهم. خوردند يدو نفر مرا خرما  كيكه  طوري

بـا  بايـد  كه به ما گفتند  يماتيتعل. همه جا را گرفتندكه به آنها داده شده  يماتيبه تعل مانِياهدافشان، ا
در كار شرّ و خالف شرع  ولي ديكمك كن به مردم حتماً رياست كه در كار خ نيما همراه باشد، ا مانِيا
ـ بگو يمثالً دزد. به نفع خودتان باشد نكهيولو ا ديقدم برندار كي ـ ا دي ، نگهـدار  مـن  يمـال را بـرا   ني

كـه   يعـد  اش حجـربن  نمونـه . ، نكنيدمال خودت ديآن را هم بگو ي اگر همه! نه. نصفش مال خودت
از  يرويـ بـه جـرم پ  را  يعـد  حجـربن . صدر اسـالم هسـت   خيرزش در تار ا با يها نمونه از بارها گفتم

ـ خواستند گردن بزنند، آن جالد به او گفت تو را با يوقت. گفتند گردن بزنند عيعل  م،يگـردن بـزن   دي
 كـنم،  يگفت نـه نمـ   ،يشو يتر م خودت راحتهم بزنم، تر گردن  كه هم من راحت اوريبجلو سرت را 

 يخواه يكه تو م يگردن زدن نكهيا يبرا. كنم يگفت نه، نم. شود يخودت هم راحت م يگفت آخر برا
ولو به نفـع   كنم يگناه به تو كمك نم نيمن در ا ؟ياست، به چه مناسبت گردن بزن يگناه بزرگ ،يبكن

 مياگر ما در عمقش فرو برو يصفت عال كيكه بارها صحبت شده، از  يحاال همانطور .خودم هم باشد
همه در آن جمع  ...و يقو مانيا د،يآ يثبات قدم م شود، يجذب م گريصفات د ياريبس ميو اطاعت كن

 خواهـد  يو جـز آنچـه مـ    ميبكنـ  خواهـد  يبدهد كه هر چه م قيشاءاهللا خداوند به ما توف ان. است شده
 )14/2/1390شنبه چهارارهاي عرفاني، صبح برگرفته از گفت( .مينكن

نده ی  ورع ر  ی حاج د رت آ ت  شاه ذوب(یا ی )ع ی  تار وات  ل  ح(شا سات  ت ج رسا  رح )/ یا

ح  ه پندصا سال(ر ده  ق دو دوره آغاز  جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ی  ت رت  شات  ما وق(عرح  شات )/ رح رسا  ما رح 

تاح باح ر( عرت صادق ه و  ر ه ا ی )/ ا و و ی و (وات  وق ما ل عمده،  ی و ع واد ت خا تال واده و ا خاره، خا ا

، ر  یدهر ھات با  ت ی ع  یا ی )/ از  خ   و (کا  عمل)/  پا ورا ه و د یا ی از آیات /    و  ر  رح و 

م ی ت/ آن  و ه و(ی  و صا وک   ن  کار اداری،  ،  ی  ت) درن ی        دوره     س ده ا   .ر 

فارش  نوات  یا  و   ت  ماره ت ق  ما WWW. JOZVEH121.COM سا یا  و 0912 583 8242 از  م  دا   .ا


