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علمومراتبعلموفقر

كه است مرتبه چندين است/ كردن عمل و يادگرفتن و فهميدن براي شنيدن
عليه صلياهللا رسول, حضرت از حديث اين شد/ مذا كره اينباره در هم سابق شبهاي
با Gظاهر كه است كتابمعالماالصول در Hاتفاق كه است مهمي حديث Hواقع آله, و
كتاب در حسن د محم شيخ مرحوم ندارد/ مناسبت شده, ذ كر كه مطلبي و حديث اين
به راجع ميكند: ذ كر كتاب ل او در را خبر اين است اصول علم در كه معالماالصول
هم ر مكر باشد, هم تكرار ا گرچه حاال چيست? كه شد سÆال پيغمبر(ص) از علم
براي قرآنمجيد ,Âمث مطلوبست/ هم تكرار معذلك, نيست, تكرار اينكه با باشد,
در يÇا بخوانÇد خوابيده آدم را عبارات اين اينكه براي نيست, قبرها سر خواندن
و فهميدنش و شنيدنش ندارد/ را قرآن اثر آن اينها, كدام هر نيست/ بشنود, راديو
و بÇاشد داشته حفظ Hاتفاق خوابيده, آدم اينكه يا دارد/ را حكم همان باشد, اينها
بشÇر بÇراي خداوند كه است احكامي قرآن ندارد/ را خواندن قرآن اثر آن بخواند,
پيغام است/ آورده را پيغام يعني, ميگوييم, "پيغمبر" وقتي ما آخر است/ فرستاده
ما به آنوقت خوب, هست/ ما دست در كه است مجيد قرآن همان چيست? خدا
است, ننگ خيلي Hواقع اين نخواندهايم! نميدانيم, بگوييم: ما و چيست? كه بگويند
نخواندم قرآن بگويد: مسلمان! كند فكر انسان, دهد انصاف است/ زشت خيلي خيلي
درويشÇي ايÇن, از بدتر و باالتر يا آخر? چيست اسالم معني پس نميخوانم? و
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ميگويند: بعضيها كه همانطوري بخوانم, قرآن كه نكردهاند امر كه من به بگويد:
اسالم, خود در گفتهاند/ شده, مسلمان كه ل او بخوانم/ قرآن كه نكردهاند امر بهمن
آورده, پيغام رسول است/ اساسي قانون است/ قرآن Öاساس شده, معين خواندنقرآن
پÇيغام همين, در است, اينقرآن در هست هرچه پس است/ قرآن چيست? پيغام
اين براي خواندنش نيز پسقرآن دادهاند/ دستور كه است همين در و است خدايي
عÇلم ? ÔلمÇ االعÇ م مÇيكند: عÇرض يكي كه است اين كنيم/ عمل و بفهميم كه است
بÇله, است/ خÇاموشي يعني, انصات; لش او ميفرمايند: چيست? دانايي چيست?
به اختصاص كه است آن نه خاموشي اينجا شمردهاند/ علم جز¾ هم را خاموشي
خودش نكند, دخالت خودش از انسان يعني, خاموشي; باشد/ داشته ظاهر خاموشي
تا بداند, نادان را خودش انسان كه است همين علم مرتبة ل او و باشد نداشته ارادهاي
از اين كه بداند نادان را خودش بايد بله, برنميآيد/ دانايي درصدد كه نداند نادان

است/ چيز همه مة مقد است, باالتر مراتب همة
اطالق بتوان مقام هر در كه نيست كوچكي لفظ فقر اما احتياج/ يعني, فقر;
كه آنهايي ميكنند خيال كساني است/ بلندي بسيار مرتبة در فقر و فقير لفظ  كرد/
و زد حÇرفي نÇميتوان مÇقام اين در البته فقير/ ميگويند: را آنها نانند, به محتاج
شÇما هÇمة مÇردم اي مÇيفرمايد: هÇم مÇجيد قÇرآن در كÇه فÇقر ولي گفت, چيزي

/(15 آية فاطر, (سورة Ôدâمي Ò Ö¡ا Û ß� غÖال وÔه Ôاهللا و اهللا Ò� ا Ô¾ا قر× Ôف Öال Ô Ôr ÖÇنا Ôاس×الن ايÇها ي×ا /1

آن خÇداست1, دارا و است نيÇغ كÇه خداست فقط فقيريد, شما همة نيازمندانيد,
كه است همان فقر بداند/ محتاج را خودش انسان كه است اين چيست? فقر نيست/
كه است قرآن در الم, عليهالس و آله و نبينا علي موسي, حضرت فرمايش قول نقل

/24 آية قصص, سورة /2

در و هست هم مستحب كه 2

Õ âق�ف à Ö� خ Öن م Ú Ò� ا تÖل ز ÖÇنا ا × ßX â Øæ ا ب ر كرد: عرض موسي
ركعت در كه مينويسند آنجا در است, فارسي فقه كه  كتابجامععباسيشيخبهايي
آيه اين, بخواند/ را آيه اين Öاستغفار از بعد است مستحب سجده دو بين نماز آخر
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خÇوبيها, از مÇن به كردهاي نازل آنچه به من پروردگارا, يعني, است/ ذ كر است,
ندادهاي/ كه آنچه و دادهاي آنچه محتاجم,

است نداده كه نداريم خبر كه نعمي نميدانيم/ نميفهميم, ما كه را چيز همه بله,
كه ندادهاي كه را آنچه است/ زياد فوقالعاده كه است نعمي اين بدهد/ اميدواريم و
چشم نور دادهاند, چشم Âمث خوب, محتاجم/ آن به من دادهاي, كه هم را آنچه هيچ,
گاهي ميشود?! چه نداد را آن آن, يك ا گر نيستم? محتاج چشم نور به آيا دادهاند,
ديگÇر انسÇان و ميكند اثر فوري چشم, توي ميافتد درختي از پشهاي كه هست
پس نميبيند, انسان ديگر كرد, ورم چشم وقتي خوب, ميكند/ ورم چشم نميبيند,
حيات كه ميكنيم خيال و ميكنيم ر تصو ما كه اينطوري يعني دارد/ احتياج او به
اين با ما وقتي تا هست, آن باشد, كوك اين وقتي تا و است كرده كوك ساعتي مثل
در هم بينايي هست, هم ما چشم اين ميكشيم, نفس و هستيم و ميباشيم هيكل
كارخانه كه آني هر است, برق كارخانه مثل Öاين نيست/ اينطور نه هست; ما چشم
است, چراغ يك Öچشم دارد/ كه هرجايي ميشود, خاموش جا همه بشود, خاموش
كÇه خÇون گلبولهاي آن حتي جوارح همة اعضا¾ همة و است ديگر چراغ Öگوش 
كار از هم اينها همة است; بيرون خيلي ميگويند حساب از و است زياد آنقدر
چراغ ديگر: مثال نميكنند/ كار ديگر نرسد, كمك آنها به ا گر اينكه براي ميافتند/
بود/ پر نفت, از كرديم, روشنش كه ل او ميدهد/ روشنايي آن به آن نفتش, نفتي,
سوختن اثر در و ميسوزد اينها ميشود, خرج نفتها اين بله شد? چي نفتها پس
از اينكه به است محتاج آن به آن پس گرمي/ هم و ميشود پيدا روشني هم آنها,
شÇيخ بÇهقول كÇه نÇفسي هر آيا انسان, س فن بله انسان, خود برسد/ كمك مركز,
ح مفر برميآيد چون و است حيات د مÔم ميرود فرو چون عليه, رحم¹اهللا سعدي,
باال ولي اندرون به كشيد نفس ا گر بيايد, بعد اينكه به نيست محتاج نفس اين ذات,
هم باز چيست? برنگشت, بعد ولي آمد باال ا گر است/ مرگ ميشود? چه نيامد,
خودش اختيار به آيا بدهند/ كمك او به كه دارد احتياج آن به آن پس است/ مرگ
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و ميداند اينقدر فقط نميداند/ ميرود? كجا به نميداند/ ميآيد? كجا از نه/ است?
باشد, داشته عبادت نباشد/ معصيت آن در كه باشد عملي و قول مراقب كه ميتواند
احتياج چيز همه به انسان پس است/ عبادت همان كه باشد خدا ياد به و كند عبادت
خدا چند <هر كه بگويد نميتواند هركسي را عبارت اين است/ صرف محتاج دارد,
اين بتواند آله, و عليه صلياهللا عبداهللا, بن د محم فقط شايد محتاجم>/ من است غني
است غني خدا هرچند بله, است/ بزرگي خيلي حرف حرف, اين بفرمايد/ را  كالم
او مÇقابل نÇقطة است, نيÇغ خدا هرچند اما محتاجيم, خيلي او به ما محتاجم/ من

است/ بزرگي خيلي حرف اين  گفتن,
را اين يعني, احتياج, به التفات يعني, است; احتياج ترقيات, تمام مبدأ پس,
نه? يا بگوييم "فقير" را خودمان ميتوانيم آيا ببينيم, كنيم, فكر اينكه براي  گفته

و نفسه عن فراقه و هذات Öنع ÔهÔÄناف ßالفق� Ô¾فا گويد: استحسان به شاعر كه است اين
در فنايش و دنيا امور تمام از شدن دور به است اشاره "فا¾"اش فاته; ص و ه سÖفن Öنع يا
; هلوات خ| اهللاب ه قيام و بيبه Ò ßM بهÖل ق ̧ قÔوَّ ÔقافÖال و شانه, تعالي حق, افعال و صفات و ذات
بÇه باشد داشته ت قو دلش كه باشد بايد اينطور كه است اين به اشاره هم "قاف"
به ارتباط و بزند دم او از و محبوبش و حبيب به باشد بسته دل باشد, قوي حبيبش,
; هقاتÔت ق ح |تقواه Ôقومي و Ôافه ÒO و Ôبَّه ر جو Öري Ô¾ياÖال و باشد/ او به اتكايش باشد, داشته او
و دارد خدا از ترس خدا, به است اميدوار يعني, بَّه; ور Ôج Öري به است اشاره فقير "يا¾"
يÇعني, ; تÇقوي× ميكند/ تقوايش به قيام ميتواند, كه آنچه تقوايش, و خدا راه در
معني اين نميپسندد, خدا كه آنچه از كند دوري نكند, بايد آنچه از پرهيزكردن
مÇيگويد: هÇم "را¾"اش لواتÇه; خ | اهللاب ه وع Ôج Ôر و بيبه Ò ßM هب Öل ق Ô¹َّق ر Ô¾ا الر و است/ تقوي×
رجوعش و قيامش و بهخدا است برگشت و رجوع به اشاره Ö¾را خدا/ به است رجوع
ميگويد/ اينطور هم, بزرگان از يكي و عرب شاعر اين بله, تنهاييش/ در خدا به
همين مطلبش است/ درست مطلب ولي كيست مال شعر اين كه نيست نظرم حاال
تا است/ احتياج فقر و است فقير لفظ اين پس, است عرفان خالصة Hتقريب كه است
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Ñي رÔق ا اذ× دارد: هم ديگر آية در كه است اين بشنود/ نميتواند نباشد سا كت انسان

/204 آية اعراف, سورة /1

ظاهر صورت اينكه نه قرآن ميشود, خوانده كه قرآن تÔوا/1 ص ÖÇن ا و Ôهل عÔوا مت Öاسف Ôا×ن ÖرÔقÖال
او بايد خداست, طرف از و خدا قول از است حق حرف آنچه بلكه نفهميم, كه قرآن
سماع از غير استماع دهد/ گوش و باشد خاموش انسان ميشود, گفته كه وقتي را
اينجا ما ميكند صدا ابر كنيم فرض است/ شنيدن بهمعني, ماع س عربي كلمة است,
صحبت ديگري با كسي اينكه يا و است, سماع اين ميشنويم/ صحبتيم, مشغول
ايÇن است, چÇطور و چيست كيست, او كه نميفهميم اما ميشنويم ما و ميدارد
مÇيگويند: را ايÇن كÇنيم ه وجÇت بÇدهيم, دل بشÇنويم, كه را حرفي اما است/ سماع
ميشود, خوانده كه قرآن يعني, ميفرمايد; استماع اينجا در خداوند حاال "استماع"/
عÇمل كÇه بدهيد جاي دلتان در بفهميد, را مطلب بدهيد, گوش خوب بدهيد, دل
درجة اين پس نميشنود, كه نباشد خاموش كسي ا گر خوب, باشيد/ خاموش و  كنيد,
نه است, خاموشي است, انصات مرتبة همان كه ميفرمايند حضرت كه است ل او
بعد باشد/ ملتفت را ناداريش را, احتياجش بايد ه كلي در بلكه تنها, زبان خاموشي
چيست? خاموشي از بعد استماع/ ميفرمايند: چيست? آن از بعد كه ميكند عرض
كÇند, نگÇاهداري و بÇدهد دل مÇيشنود, كÇه حÇرفي است/ استماع كه ميفرمايند
از انسان كه را حرفي كه است اين دادن/ گوش و دادن دل بفهمد, و شود نگاهداري

ميماند/ باقي و مينشيند دل در دهد, گوش جديت و شوق روي
بود مشغول شيرين, معشوقهاش, عشق به فرهاد كه ميگويند كه است حكايتي
و او كÇار تÇماشاي بÇه آمد شيرين وقت, يك كند/ را بيستون كوه ميكند/ كوه و
و كرده اري حج را او شكل Öآن در كه سنگ در است مهاي مجس ديد كرد/ نگاهي
بله, اينجاست/ كه اوست مة مجس اين كه ميكند, را كوه آنوقت و ميكند او به نگاه
بين در كه را كوههايي را, هستي و انانيت كوههاي درخواست, و ه توج همت, به
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هÇمت معني كه خواست او از يعني, برداشت/ ميتوان بين از را اينها هست, راه
ل او كه است مستحب دعاها, همة در كه است همين هم خواستن, او از خواستن,
كجاست از بفهمد يعني, چه? يعني بفرستد/ صلوات هم آخر در و بفرستد صلوات
او به ه توج بكند, او به رجوع بايد كه كيست پيشوايش و بكند رجوع بايد كجا به و
بزرگوار/ اين به دارم بستگي من بله كه خدا پيش و خدا براي بگيرد شاهد و بكند
شيرين بفهمد/ را آن كه بدهد دل كه است استماع نصات, ا دنبالة كه است اين
مÇرا اري حج اين در ولي نديدهاي مرا بيشتر مرتبه يك كه تو كه گفت فرهاد به
Âاق تها, مد و آمدهام صبح از من كه كرد خواهد خيال بيايد كه هر كردهاي! رسوا
كÇني! اري جÇح مرا نقشة و كني تماشا تو كه ايستادهام اينجا ساعت يك روزي
ديدهام/ دل به نديدهام چشم به را مرتبه يك آن اما ديدهام, مرتبه يك من  گفت:
قلبي, ه توج حال در كه است اين ميماند/ ميكند, اثر دل به بشنويم دقت با ا گر
و ميفهمد بهتر هم, بخواند, يا بشنود كه را چيزي خداست, ياد به مÆمن كه درحالي
بÇهتر حÇال, آن در و نميرود بين از زود و ميماند باقي بهتر وجودش, در هم,
باشد/ دل كه باالتر سنگ از يعني, سنگ, بر ميشود نقشي مثل كند, عمل ميتواند
است/ فÇهميدن بÇعد, كÇه مÇيفرمايند چيست? آن از بعد ميكند: عرض باز
و بيايد گوش اين از اينكه نه كند, نگاهداري و بگيرد ياد يعني, است; حفظ كردن

بفهمد/ كند, حفظ بلكه برود, بيرون گوش آن از
از بعد كند/ عمل كه است آن آن, از بعد كند/ عمل ميفرمايد: چيست? بعدش
ايÇن كÇه بفهماند/ باشند, داشته ميل كه هم ديگران به كه دارد حق آنوقت Öعمل
از ديÇن بزرگان دستورات در همينطور و شريعت در مختلف عبارات به مسأله
دستور آنها همة و پيروانشان و اوليا¾ است/ شده ذ كر بعد تا گرفته طاهرين ة مÄا
عمومي كه اندازهاي آن منكر, از نهي و معروف به امر حاال, كند/ عمل كه دادهاند
و امر اين براي زمانه باشد, مطابق بايد زمان Á او اما گفت/ اينجا در ميتوان است,
و كند عمل هم خودش آنكه بعد, و باشد مقتضي نكن, و بكن نگفتن, و گفتن نهي,
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هم اجازه ما عقيدة به هم بعد و كند نهي و امر كه دارد حق آنوقت باشد, كرده عمل
يكي كه را خبري حتي الم, عليهمالس ه, مÄا زمان در بله, بگويد/ بتواند كه باشد داشته
اين آيا كه ميگرفت اجازه ل او ميخواند, حضرت فرمايش به را روايتي يا ميشنيد
اجازه بدون كه نه/ يا بگويم مÆمنين باقي براي دوستان, براي دارم حق را حرف
آنها اجازة كه فالن, Öنع فالن, Öنع مينويسند: كه هست هم اجازهها در نبود/ معمول
آن از قسمتي ولي بكند, معروف به امر بايد اجازه با كه است اين بود/ معمول هم
ذ كر دين فروع جز¾ را آن هم فقها¾ و هست هم آياتقرآن در كه است عمومي
فروع جز¾ منكر از نهي و بهمعروف امر كه است تأمل قابل هم, اين حاال,  كردهاند/
موضوع اين حاال, بله, كرد/ استنباط منكر و معروف از بايد هم را اين است/ دين
زمان اين در بخواهيم ما وقتي خالصه بهطور دارد/ ديگري معني كه است ديگري
چيزي يا و است بد كه ميفهمد كه را چيزي كسي هر كه است اين سادهتر بگوييم,
همة كه باشد داشته ميل بعد و كند عمل آن به خودش است, خوب ميفهمد, كه را
گفته مطلبي ا گر مجلسي همچنين در خوب, باشند/ خوب خواهرانش, و برادران
هÇمه ا گÇر خÇوب, نكنيد, را كاري چنين و بكنيد را كار اين بگوييد: Âمث و شود
گفته آنها به يا فهميدند كه را آنچه نفر ده اين باشند نفر ده ا گر و نباشند يا نفهمند
ده ميشود اين بگويند, را حرفي كدام هر بگويند, ديگري آن به شنيدهاند يا شد
كÇه چÇيزهاست خÇيلي خÇوب, آنÇهاست/ فهماندن براي اين, و شده گفته مطلب
يÇادآوري بÇهطور امÇا بفهمانند/ كنند, حاليشان بايد كه نيستند ه متوج و نميدانند
بايد بلكه بگويد امر بهعنوان نميتواند ندارد, امر حق كه او امر/ بهعنوان نه بگويد,
كÇه دارد مÇيل هم برادرش آن اينكه بهعنوان بگويد; خير بر مساعدت بهعنوان
يكي آن سفرند/ در هم با نفر سه دو, كنيم فرض Âمث كند/ امر اطاعت باشد, خوب
ما كه دادهاند دستور ما به آخر كه بگويد او به يكي اين ميشود, بيدار دير خيلي
اين بخوانيم, وقت ل او بايد را صبحمان نماز باشيم, بيدار Hحتم بايد را صبح اذان
ذ كر را حكايتي لطنه الس مقبل حاج مرحوم منكر/ از نهي و بهمعروف امر ميشود
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سحر شو بيدار گفت: يكي شد, اذان به نزديك بودند, هم با نفر دو كه ميكردند
فكر و ذ كر وقت خداست, به ه توج و مناجات وقت است, استغفار وقت است,
و نكشÇيد طولي نيست/ حالش درويش, گفت: كن/ حركت شو, بيدار بله, است,
ميگويند, اذان ميشنوي, شنيدي, ميگويند, اذان گفت: و زد صدا شد, اذان وقت
حالش درويش, گفت: بخوان/ را نمازت Öوقت ل او است, نماز وقت كن, حركت
بشود, روز كه است نزديك است, صبح آفتاب نزديك كمكم, همينطور نيست/
نيست/ حالش درويش, گفت: نشود/ قضا نمازت كه شو بيدار كند, طلوع خورشيد
درويش, گفت: و سرش باالي آورد را چاي بود, كرده درست چاي بين اين در
است/ حق نفس درويش, گفت: و كرد حركت آوردهام/ چاي استكان شو, بيدار

نباشد/ اينطور حاال بله,
كه است عمل آن, از بعد است/ اين مقام, اين در منكر از نهي و بهمعروف امر
كه مينويسند منكر/ از نهي و كرد معروف به امر كرد, كار ميتوان عمل به Hغالب
كÇه ديدند را مسلمانان از يكي بودند, ه بچ بودند, كوچك الم, عليهماالس سنين, ح
نازل تازه كه حكمي آخر بود/ هم همينطور خوب, و نيست بلد و ميگيرد وضو
طي در بودند, هميشه كه آنهايي نبودند/ ملتفت هنوز خوب بودند, كه آنهايي شده,
سالي يازده نبود, وضو¾ حكم و وضو¾ آنوقت اما بعثت, ل او از سال سه و بيست
كÇه مÇيگوييم كÇه داريÇم مÇرافÇعه هنوز ما و گرفتند وضو¾ بودند, مدينه در كه را
اظي/ لف سر چيست? سر ريخت, اينطور بايد دست/ به ريخت آب بايد اينجور

/(6 آية ماÄده, (سورة قاف ر× Ò ÖXا Ò� ا ÖمÔكي دÖي ا و ÖمÔك وه Ôج Ôو لÔوا سÖغIف /1

تÇا مرفق1, تا را خودتان دستهاي بشوييد, فرموده خدا لفظ, در كه را عباراتي بله
از يÇعني آرنج; تا كه ميگويند سنيمان برادران بشوييد, آرنج تا بشوييد, اينجا,
نكردند فكر صدر, حاجي مرحوم بهقول كه بشوييد اينطور آرنج, تا انگشتان نوك
ه توجÇم اينقدر خدا آيا انسان, بدن و لباس توي ميريزد آب باشد, كه اينطور
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نيست?!
مو كه جايي تا موي, رستنگاه تا بشوييد را صورتتان شده, ذ كر آنجا در  كه
سÇرباال كÇه آب ريÇخت, سÇرباال را آب ايÇنطور بÇايد هÇم اينجا پس, ميرويد/
بشوييم? سرباال بايد آيا پس ميريزد/ بريزيم, مو رستنگاه تا زنخ از ا گر نميرود/
به كه نيست اين مقصود شود, شسته بايد آنچه نه است شستن است, قصد مهم نه/

باشد/ اعتبار اين
چه بودند, پيغمبر خدمت در ميديدند, خوب اينها همة با مسلمانان خالصه
مÇرد, و زن هÇمه, بيرون, يا بودند منزل در حضر, در چه بودند سفر در پيغمبر
باقي ميگرفتند? وضو¾ چهجور كه داريم را مرافعه اين ما هنوز هم آخر و ميديدند
كه است جهت آن از اين هست/ اختالفات اين است/ همينطور Hتقريب هم مطالب
عمل, مقام در بله, نبودند/ خطوط آن در چندان يا و ميكردند پيدا عالقه كمتر يا

ميشود/ رفع البته
درست ولي مÇيگرفت وضو¾ كه ديدند را مردي الم, عليهماالس سنين, ح بله
كه ديدند كردند, نگاه حسنين بود/ نگرفته ياد بود, هرچه يا بود لش او يا نميداند/
تا دو ما از عمو گفتند: و آمدند نيست/ رسيده, شان جد از كه دستوراتي مطابق اين
كدام كه ببين كن, تماشا شما من/ ميگويد او دارم, ياد وضو¾ بهتر من ميگويم من
بÇه كÇرد شروع حسن(ع) بزرگتر, برادر نيستيم? بلد كداميك و بلديم ما از يكي
نه? يا شد پسندت بود? چطور من وضو¾ كه گفت بعد گرفت/ وضو¾ گرفتن, وضو¾
بود/ درست گفت: پرسيد/ و گرفت وضو¾ حسين(ع) بعد بود/ درست بله,  گفت:
نگرفتم/ وضو¾ درست من ولي گرفتيد وضو¾ درست دو هر شما كه گفت او بعد
بÇه انسÇان را مÇطلب ايÇن ديگÇران/ به ياددادن براي است سرمشق اين, مقصود,
زود يÇا دير كردي, اقتدا دير Âمث چون است باطل نمازت تو كه بگويد برادرش
و ميآيد نا گوارش اين البته اينها/ امثال و گفتي تكبير Âمث امام از جلوتر  گفتي,
اينطور بهنظرم كن, نگاه اخوي بگويد: ا گر اما چه! تو به بگويد: است ممكن حتي
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بÇه يÇعني, است/ بÇرداشÇته خÇودش گÇردن از ديگر اين, بپرسيم; برويم بيا بود,
ميشود/ تسليم هم او نداشت, آمريت برايش يعني, كنيم, رجوع برويم آنطرف
به نسبت البته آن بعد و كردن عمل با ابتدا بتواند, كه قسمي هر به كه است اين

باشد/ داشته مراقبت بايد هم ديگران
چيزي كه است اين منظور بله, كرديم? ذ كر را حديث موضوع اين كه بود چه
با و اينجا در نشستيم كه است حرفي اين كه كند ر تصو نبايد ميشنود, انسان كه را
حÇضرت حكÇايت كنيم فرض گفتيم/ حكايت گفتيم, افسانه داشتيم, صحبت هم
قصه فقط يا بگويد برايش الاليي بخواباند, را پيغمبرش ميخواسته خدا را, يوسف
اشاره آن آية به آيه نيست/ اينطور گفته/ را يوسف حضرت حكايت كه بفرمايد
نكته يك است/ اينطور يوسف حضرت سوره Hخصوص است/ ي مهم مطالب به

/3 آية يوسف, سورة /1

فÇرمود, ه, قص بهترين القصص"1, "احسن خداوند را يوسف حضرت قصه اينكه
از آخرش, تا ل او از دارد بزرگي مهم مطالب به اشاره آيهاي هر در كه است اين
سالك, Hمخصوص انسان, كه است اين جمله, از است/ دستورات همهجور لش او
ا گر كند/ بد تعبير و بشنود او و بگويد يكي به كه بگويد كس هر به را خوابش نبايد

ن م وي× Öالنَّج ا Ò Ú̂ ا آية و كند استغفار باز ديده, بدي خواب و بود ناراحت و شد بيدار هم

/(10 آية مجادله, (سورة است شيطان از (رازگويي) نجوي× /2

هركس به هم را خواب شود/ رفع ديده, خواب در كه بدي آن كه بخواند را 2 ط×انÖي الشَّ
بدارد, پنهان ديگران از هم بعد كند, صحيح تعبير و بفهمد كه بگويد به كسي نگويد,
اين بعد دستور شد/ گرفتار يوسف حضرت خوابش, نداشتن پنهان همين بهواسطة

دار/ پوشيده را خود مذهب و سفر و مال /3

حقيقتش و اصل بله بك/3 ه Öذم و هابك ذ و كب ه ذ Ö Ô� ÖسÔا كه باشد مراقب انسان كه است
دل در كه را آنچه ميدانست ا گر ابوذر كه دارد حتي كه بدارد پنهان سايرين از را
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/ Ôهلتق ل او Ôه رف ك ل نFل س لبق| ما Ôر بوذا مل ع Öول /1

را/1 او ميكشت يا ميكرد تكفيرش است, سلمان
مغرور نبايد ولي ميكند درك حقايق و وقايع بعض در مطلبي كه هست گاه و
نكتهاي مصري, دانشمند هيكل, دكتر چنانكه اوست/ مخصوص Öمطلب اين كه شود
به احدي حاال تا كه گفته و آمده خوشش خيلي بعد و نوشته حضرت معراج دربارة
است/ شده القا¾ من, ذهن بر فقط مطلب اين و نفهميده و نشده ه متوج مطلب اين
است افتاده پا پيش درويشي, هر پيش مطلب اين كه ديديم كرديم دقت كه ما ولي
خيال كه مقصود كردهاند/ ذ كر Âمث اينطور ايشان و ميكنند درك را آن همه و
هست/ خيلي او از باالتر بلكه بس, و است او نظر نكند, ر تصو و نكند اشتباه نكند,
را خصوصي مطالب كه باشد مراقب ظاهر در هم بعد هست/ كاري هر در باالتر بله,
بايد بيشتر زنها كه خصوص نكند, فاش هم را ديگران محرمانة و نگويد به كسي
آنكه جمله از است/ بيشتر آنها در ايرادها و اشكال اين و باشند كار اين در مراقب
شÇده گرفته گناهان از يكي هم اين و ميدهند, گوش در پشت كه آنها از بعضي
بعضي باز ميدهد/ گوش در پشت اين ميزنند, حرف اتاق در هم با نفر دو است/
صÇحبت چÇه هم با كه ميدهند بروز بعد و ميكنند, شديدتر را گناه اين, از بدتر
اتÇاق Öدر و نÇميبوده پÇنهان خÇوب كه بفهمي تو كه ميخواستند ا گر ميداشتند/
در كه همانطور بيفتد/ عقب كار قضيه, همين به كه باشد كاري شايد نميگفتند/
زوجة به بروزدادن اين بهواسطة و داد بروز حضرت شد/ يوسف حضرت قضية

گفت/ خودش ههاي بچ به هم او رسيد/ يعقوب حضرت
همه هم, اينها و كنيز دو و داشتند زن دو يعني داشتند, زن تا چهار حضرت
حسد اسباب و گفتند فرزندانشان به هم آنها رسيد, آنها به آنوقت و داشتند اوالد
خودش از را ديگري نتواند انسان يعني, حسد; است/ بزرگي عيب چه حسد شد/
بÇرادرش صÇورت بÇه سرخ رنگ ميگويند: كه است معروف مثل يا بداند, بهتر
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بÇاشد, خÇوب بÇاشد, بÇهتر كسÇي اينكه از است/ حسد معني اين ببيند, نميتواند
و بود افتخار آنها براي اين درصورتيكه فهميدند نيز آنها پس, نميآيد/ خوشش
حضرت جانشيني و وصايت يعني, ميكردند خيال و ميگفتند كه را مقامي آن ا گر
فهميدند/ آخرش كه همانطور باشد, بايد آنها افتخار برسد, هم يوسف به يعقوب,
زحمت به سال چهل سال, سي و زحمات همه آن از بعد آخر, در كه همانطوري
پÇدر بÇزرگوارشÇان, پÇدر دادن كدورت و انداختن بهزحمت و برادرشان انداختن
شد, سفيد گريه از چشمهايش كه بهاندازهاي فهميدند/ آنوقت باطنشان, و ظاهر
كه بردند پي هم و فهميدند تها مد از بعد آنوقت شد, نابينا Öظاهر صورت شد,  كور
افتخار آنها براي كه بود همين و نداد اينها به و بود داده او به خدا كه بود چه جهتش
و شÇد آزاد يوسف كه آنجا ÇÇ شد آزاد حضرت كه آخري در كه است اين بود/
است چطور و چيست موضوع كه شناساند و فهماند اينها به و داشت سلطنت قدرت
در كردند/ وحشت بيشتر اينها رفت, دنيا از يعقوب حضرت اينكه از بعد كه دارد ÇÇ

/92 آية يوسف, سورة /1

نداشته با كي هيچ ;1 م ÖويÖال ÔمÔكÖي ل ع يب â Ö� ت ال× فرمود: حضرت كه كردند وحشت هم ل او
هستيم, بودهايم كه برادري همان ما و شما و نيست شما بر هم ايرادي هيچ باشيد,
به نه مياندازد شيطان گردن به را كار اين بدهد/ فريبي ميخواست ما بين شيطان
و فرمود رحلت دنيا از كه الم, عليهالس يعقوب, حضرت آنوقت و آنها خود  گردن
طÇرف از سÇلطنتي لوازم و سÇلطنتي تعظيم بهترتيب Hتقريب و اجتماع با را جنازه
به آنجا در هم حاال كه كردند دفن آنجا در و بردند كنعان به خودشان و پادشاه
باالخره و كردند مشورت و نشستند هم با رفتند آن از بعد ميرويم, قبرشان زيارت
خÇدمت و خÇواسÇتند وقت يÇوسف حضرت برادرشان از و آمدند جمع دسته به
گناه به خودمان, تقصير به كه ما كردهايم, چه ميدانيم كه ما كردند: عرض حضرت
يك فرزند همهمان معذلك, نيستيم, هم ببخشي تو اينكه قابل و قاÄليم خودمان
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من است, اينطور فرمود: هم حضرت كه است اين داريم/ انتظار اينطور و پدريم
شما براي من باشيد/ نداشته با ك هيچ كه ميگويم شما به باز هم حاال گفتم, ل او روز
و بگذرد شما از و ببخشد را شما كه كردم درخواست هم خدا از و كردم استغفار
خÇدا را او ايÇنكه عÇلت كÇه فهميدند آنوقت باشيد/ آسوده و نيست نظري هيچ
او به و كنند احترام كه است اين قابل مقام اين و شخص اين چيست/ كرده, انتخاب

برسد/
پس فهميدند/ بعدها برگزيد, را او خدا چرا شدند ه متوج كه است اين منظور
و بخوانند را عربيش عبارات خوب كه نيست اين يوسف, سورة خواندن از مقصود
نكنيم, هم اشاراتش به هي توج و نفهميم هم را حكايتش نفهمند/ هم را فارسياش
عÇمل هÇميشه بÇايد انسان كه شد ذ كر كه بفهميم را آخري نكتة همين Âمث بلكه
خود از را تقصير موردي هر در بداند, گناهكار را خودش باشد, نظرش در خودش
بر كرده ظلم كه كسي آن ا گر باشند, افسرده يكديگر با كه مÆمن دو دارد حتي بداند/
اين وظيفهاش اينكه براي چه? براي است/ ظالم هم مظلوم است, ظالم ديگري,
تو به و نفهميدم من نفهميدم, برادر, بگويد: و برادرش پيش برود بايد كه است
آن يÇا است من با حق نهخير بگويد: كه اين ولي است/ تو با حق و كردم ي تعد
اين, است, ايمان خالف اين, است/ خالف اين, است, من با حق بگويد ديگري
گÇذشت باالترين نفهميدم, و رم مقص من كه بگويد ا گر ولي است/ اسالم خالف
و عليه صلياهللا رسول, حضرت است/ قصور و تقصير به اقرار اولش يعني, است,
نفسمان و خودمان عيوب بر را ما خدايا, ميكند: عرض كه دعاست چندين در آله,
و استغفار حال نميشود, ه متوج انسان نشود, بينا تا كه كن بينا بله كن/ بينا كن, آ گاه
بÇخواهÇند كه نيست درگاهي آنها درگاه كه بدانيم هم بعد و نميآيد/ برايش توبه

â Øæا ي ب×اد ع ÖÑ ßØ� ن ميفرمايد: خداوند است/ عفو آنجا, بكشند, انتقام كنند, سختگيري
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از من كه كن آ گاه را اينها ده, خبر من بندگان همه به پيغمبر اي ;1 Ô âoح الرَّ ÔورÔفغÖال ا Çنا
چيز همه از اين, عالوهبر ميبخشم, من بخشندهترم/ بكنيد, ر تصو شما كه هرچه
خطاب كه دارد حتي كرديد/ چه شما كه نميگويم هيچ كه مهربانم رحيمم, باالتر,
خودش چشم از را ما بندة اين عمل كند, توبه كه گناهكاري بندة مالÄكه: به ميرسد
بندهاي اينكه از ميكشم خجالت من نيفتد; يادش به هم خودش كه بپوشانيد هم
ميگويد: خوب كه گناه, اين از باشد شرمنده او بعد و ببخشم را گناه آن و كند  گناهي

شرمسار او و است كرده بنده خÇداونÇدگار گنه لطÇف و بÇÇين  كÇÇرم
و باشيم ملتفت را نكاتش اين كه است اين من? يا است شرمسار او حاال بله,
ماه, طلوع از بگيريم: موعظه بگيريم, عبرت ديوار و در از بلكه بشنويم كجا هر در
غروب و طلوع اين كه باشيم ه متوج خورشيد/ غروب خورشيد, طلوع ماه, غروب
ببينيم آنوقت نميماند/ هم انسان نميماند, باقي حال يك در هم هيچچيز و هست
كرد? خواهيم چه ميبرند? كجا به ميرويم? كجا به ميشود? چه نميمانيم كه ما آيا

كنيم/ تعقيب و نماييم آنوقت را خودمان فكر




