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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ضین و لعنة  سیّما بقیّةاهلل فی االر سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین  ّسالم علی  ّصالة و ال الحمدهلل ربّ العالمین و ال

 اهلل علی اعدائهم اجمعین

 و گذشتیم را با آن مسیری که مطرح بود بیان کرده تفسیر انسان به انسان مربوط بهبحث 

ویژگی های او و آثار وجودی و خصوصیات و هرچه مربوط به شناخت انسان است هنوز  اما راجع به انسان و

تا به موضوع دیگری برسیم تا آن  چند جلسه من این مباحث را از زوایا دیگر مطرح می کنمکه در  ادامه دارد

 را مطرح کنیم.

صدا و سیما به  از کهانی ولی زم دعاها را شرح کردیمو  چون بحث ما سالیان سال شرح صحیفه سجادیه بود

ضبط کر ندآمد اینجا سان در قرآن بردیم نددو برنامه  سبت  ما بحث را به ان آیات تربیتی قرآن و به همین منا

شروع به مطرح کردن و بحث کردن کردیم سه ج 6 زمانی که را  شد ل ستور کار چیزی دیگری قرار ضبط  د

 .یمتانسان به انسان را گف این بحث و تفسیر وو ما آن بحث را رها کردیم  گرفت

بعد دعای دیگری از ادعیه  و چون وارد این بحث شدددیم سددعی میانم این بحث را با موارد دیگر تامیم کنم

 .صحیفه سجادیه و تذکرات اخالقی او را مطرح کنم و شرح آن را بگویم

 یوان ناطق یاد می کننددر علوم بشری از انسان به عنوان ح همان گونه که در جلسات قبم هم اشاره داشتیم

 .تعریف جنس و فصم می کنندو را حیوان ناطق می دانند  آن انسانو در تعریف  

شود صم جدا می  و زمانی که وقتی جنس می گویند یک مجموعه زیادی داخم می  صم می گویند با آن ف ف

 .شود

که آنها حیوان  وند اسددتات خداگروه زیادی از موجود زمثال می گویم انسددان حیوان اسددت معلوم شددد که ج

اما او با این ها فرق دارد و  هستند مثم اسب و فیم و حیوانات دریایی و هوایی که همه این ها حیوان هستند

 ممیز اسددت به آن فصددم یعنی جداکننده می گویند که آن ناطق وآن ها فرق می گذارد  ینآن چیزی که ب

لذا  را از بقیه حیوانات جدا می کند انسانصم که آمد ف. اسب حیوان است اما ناطق نیست. است بودن انسان

 .تعریف همیشه تعریف به جنس و فصم است

سان ست را تعریف کنند می گویند در علوم مختلف وقتی می خواهند ان سان حیوان ناطق ا سش یعنی  ان جن

ست ست و در مجموعه حیوانات ا ست و حیوان ا صلش نطق ا سخن گفتن و هم و ف به  چنیننطق به معنای 

کلیات را درک می کند این که مثال دو تا ضدددد با هم  ویعنی مطالب مهم  بودن اسدددت مدرک کلیات معنای

شوند  ست را درک می کندو جمع نمی  ضدین محال ا ست که پس یعنی تعقم دارد  اجتماع  سان حیوانی ا ان

 انسان را این گونه تعریف می کنند. در علوم دیگرکه  عقم دارد
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وران مین بعد ظاهریش می شناسند که یک موجود زنده ای است که در این حیات با بقیه جانآدم را تنها با ه

ست و مثم بقیه حیوانات  شترک ا ست و حیات دارد زنده و موجودات دیگر م اما از جهت نطق با آن ها فرق ا

 اما انسان عقم هم دارد. دنبقیه موجودات حیات دار .دارد

هر موجودی را که رد  گویند جهنم حیوان اسدددت یعنی جهنم هم حیات داردحیوان یعنی حیات این که می 

 .آنجا نگه می دارد بعضی از آن ها را می شود

  .جدا می شود اتانسان حیوان است و حیات و نطق دارد که با آن نطق از بقیه حیوان

ن قدر مشترک را و نه آن اما در فرهنگ قرآن این گونه نیست قرآن کریم انسان را حیوان ناطق نمی داند نه آ

 .نه آن حیوان را و نه آن نطق را هیچ کدام را برای انسان به رسمیت نمی شناسد و فصم ممیز را

ه از حیات حیوانی او وقتی که ما به خدمت قرآن می رسددیم و از قرآن کریم راجع به انسددان بهره می گیریم ن

  .دنه از تالم عادی او سخن به میان می آی سخن می گوید و

 و ما از قرآن کالم خدا اسددت و خدا خالق انسددان اسددت و این خدا اسددت که می تواند انسددان را تعریف کند

 د.انسان را تعریف کن وند می خواهیمخدا

سفه و حامت و علوم متعارف وقتی می خوا سان را دهندر فل ست اما  ان تعریف کنند می گویند حیوان ناطق ا

 به او چه چیزی می گوید؟ تی می خواهد انسان را تعریف کندخدا وق؟ خدا چگونه تعریف می کند

 خداوند انسان را این گونه تعبیر می کند که او حی و متأله است.

 .می خواهم به زبان ساده برای شما بگویم که این یک بحث عمیق و دقیق است

که خداوند  اسدددت جود زنده ایدابه به معنای هر موکه  و ما من دابه اال علی اهلل رزقهاخدا تعالی می فرماید 

 و انسان هم یک موجود زنده است ستتعالی خالق او

ه گفت به آن و بعد هم هاحسن المخلوقین را خلق کرد و که احسن الخالقین است یاما انسان چیست که خدای

 ه استبه خودش مبارک باد گفت یعنی فتبارک اهلل است

پس  قتم و خون ریزی می کند که فتبارک اهلل ندارد دارد و سدددر و دو گوش ی که یکانسدددان این موجود

سان ست که باید قران که کالم خدا حقیقت و واقعیت ان تعریف کند که  رااو  ستوند و خالق ماچیز دیگری ا

 ؟انسان چیست

تعریف می کند و  یوانحهمان آن انسددان را حی یعنی زنده و خدمت قرآن که می رسددیم از مجموعه آیات قر

ست ویعنی الهی او را متأله  سوب به خدا ا سی که من سان را  ک که  یک موجود زنده الهی میداندمی داند و ان

 من می خواهم این را تعریف کنم.
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سان حی  ست متألهیعنی چه ان سان برخالف بقیه که می گویند ؟ا ست که این تعریف کامل ان  یحیوان ناطق ا

این را باید بفهمیم و  الهی می داند مهم است موجودی ه و او راکه خدا برای انسان کرد یاین تعریفاما  نیست

 .کجا اشتباه می کنیم در که کجاست و ما داریم

 متأله  می شود آن واقعی جنس حقیقی آن می شود حی و فصم

مثال می گویند بودن  متأله یعنی الهیدر دستور خدا جنس می شود حی  اما است حیوان ناطق دیگرعلوم  در

 عالمه طباطبایی یعنی عالمی که الهی است فیلسوف متأله حضرت

سان در این  ست فرق او با ان ست که تفاوت او با حیوان در بقا و نابودی او نی در تعریف قرآن جنس آدم حی ا

 مواردی است که بیان می کنم. فرق او با بقیه حیواناتو  این گونه نباید گفت و نیست که میمیرد

روح انسان که جنبه اصلی انسان را تامین می  به معنای حیات است.و روح  انسام حی است یعنی روح است

که انسان  انسان مرگ ندارد این را توجه داشته باشید یعنی کند زنده ای است که مانند فرشتگان مرگ ندارد

ست  سان نی شود البته بدن او جنبه فرعی دارد و حقیقت ان سان هرگز خارج نمی  از  و بدنشاز مدار وجود ان

 ی رود و خاک می شود و می پوسد من بدن را نمی گویم.ن مبی

گرفته شود می  اگر روح از جسم .فرع است بلاه این جسم شما انسان نیستو که اینجا نشسته  یاین انسان

و  چشددم بر می گردد رنگ سدداعت پوسددد به محا این که روح از این بدن خارج شددود به فاصددله یک یا دو

شود و باید فک ما راآویز دهان صورت فرو می رود و شود دهانچون  ببندند با پارچه ان می  تمام و  ول می 

ضا بدن شود هم شم و از آرام آرام اع شود و اگر مدتی بماند می گندد و باید دفن  شی می  سان  .متال این ان

 .است بدن انسان جنبه فرعی دارد باین یک مرک ونیست 

هو و فرمودند:  مرگ او را یک خواب طوالنی بیان کردندحقیقت ی در مورد در پاسددب به پرسددشدد امام باقر)ع(

 او مثم خوابی است که هر شب برای شما می آید یعطیام کم لیلهنوم الذی 

 کما داشته باشد شما صبح از خواب بیدار نمی شویداگر خداوند اراده نو  چگونه هر شب تا صبح می خوابید

 .صبح بلند نمی شوند هستند که ایناه افرادی

ست عنه طویم مدته اال  ست و مرگ طوالنی ا از آن بیدار ال ینطبه منه اال یوم القیامه فقط خواب مدتش کم ا

ین ساله دنمی شوید تا روز قیمات یعنی خواب گاهی کوتاه مدت و چند ساعته است و گاهی میان مدت و چن

ود و اول قیامت برسد. رزخ تمام شباست تا زمانی که  است مثم خواب اصحاب کهف و یای هم خواب طوالنی

 که ما داریم. است انواع خواب هایی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت

ست سان مومن پدیده ای لذت بخش تر از مردن نی سر زندگی ان سرا ما چقدر از مرگ فرار  که دیدیداما  در 

یات مراجعه می کنیم و تعبیرات الهی را می به قرآن و روا ما وقتی   می کنیم و چقدر از مرگ خوف داریم ا

از این خواب  لذت بخش تر در زندگی مومن چیزی لذت بخش تر از مرگ نیسددت بیان شددده اسددت که بینیم
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رنج ها و مسئولیت هایی که در دنیا داشت از از همه مشاالت و سختی ها و  و که می خوابد و آرام می شود

 .به پایان می رسد و به یک خواب عمیق می رود آن ها همه این ها راحت می شود و

سان دیدید در طول روز شد و و شب که می آید و کار می کند و فعالیت زیادی دارد ان زمانی  دراز که می ک

چقدر آن خواب  و خوابش می برددست می دهد  و خوشی به انسانمفاصم بدن شم می شود یک آرامش  که

 خوش می گذرد؟

در  و مثم در طول روز کار کردن اسددت و مرگ مثم دراز کشددیدن زندگی سددال 80 و سددال 50طول مدت 

 . رختخواب خوابیدن است اما خوابش طوالنی تر است

سبت به مرگ  شهادت  حالی را دارد لذا همچینمومن ن سترحته دند فرموصدیقه طاهره )س( در لحظه  لقد ا

 من هم الدنیا و همها

شوند زمانیمن  شسته می  شود و بازن سئولیتشان تمام می  می گویم از هم و غم  به آن ها بعضی از آقایان م

 .دنیا راحت شدید

مشترک کند بلاه جنس  با بقیه حیوانات را پس آنچه که به منزله جنس انسان است حیوان نیست که انسان

و به خاطر این جنس همتای فرشتگان شد فرشته ها  روح زنده و حی است به تعبیر قرآن و انسان روح اوست

تنش می پوسدددد و از بین می رود اما هرگز ترییر  و و با مرگ تن انسدددان از بین نمی رود هم زنده هسدددتند

 جنسیت نمی دهد

خلق می شود و خدا لذا به محضی که انسان  است این جنس انسان که حی است و حیات دارد مثم فرشتگان

و  تا وقتی که خدا خداست این انسان هستو  تعالی او را خلق می کند ابتدا دارد که خلق است اما انتها ندارد

 هرگز نابود نمی شود

اماان دارد از این دنیا منتقم شددود به عالم دیگر اما آن حقیقت انسددان که حی و روح او اسددت هرگز از بین 

 .میشه حیات داردنمی رود و با خدا است و ه

خدا  را باید از فرشددته و بعضددی از موجودات دیگر جدا شددود در فرهنگ قرآن آنکه اما فصددم ممیز انسددان 

 کرده است تعالی که منسوب به خداشناسی انسان است و انسان را ذوب در خدا بیان می کند خواهی انسان

 به خداو وصم بودن و الهیت انسان یعنی توجه  آن الهی بودن او است و

و این تأله و  هاز قرآن کریم این گونه استنباط می شود که خدای انسان آفرین انسان را فطرتا الهی خلق کرد

 ن ساختار را برای انسان تشایم داده است.بهتریالهی بودن او 

ست سان ملاوتی ا ست  و ساختار ان صورت ا شتمم بر یک ماده و زیباترین  سن  که خداوند با خلق آنم اح

و این صورت و ماده که از خدای تعالی گرفته شده  شده است. احسن المخلوقین انسان هم ه والخالقین شد
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ست هرگز تبدیم و تریر ندارد سان  فطرت اهلل التی فطرت الناس علیها ال تبدیم لخلق اهلل فرمود ا خلق این ان

 خیلی فرق می کند.عالم خارج می بینیم هرگز ترییر نمی کند این چیزی که می گوییم با این چیزی که در 

انسدددان  التبدیم لخلق اهللخود خدا به صدددراحت می فرمایند  که چون ترییر یا جایگزین یعنی تبدیم فطرت

 صریحا نفی شده است و انسان نابود نمی شود.تبدیم پیدا نمی کند ترییر و تبدیم و جایگزین شدن 

که خداوند  پیروان شددیطانلق و تبدیم نعمت آمده اسددت مثم البته در مواردی قرآن کریم سددخن از ترییر خ

 های شیطان را مامور دگرگون ساختن خلق معرفی می کندتعالی آن دنباله رو 

شاره به عقاب شدید آل فرعون می کند که این ها همچین کار هایی را می کرد ند و خلقت خدا را ترییر می ا

ترییر  و دای تعالی هیچ نعمتی را از مردم دگرگون نمی کنداین کیفر سخت به خاطر این است که خدادند و 

شما تا آخر خود آن ها آن ترییر را بپذیرند.  ایناه نمی دهد مگر شما داد می خواهد که  خدا هر نعمتی را به 

 دنخواهی انداشته باشید مگر خودت

یدا کند این موارد را رعایت کن مه پ ما خداوند گفت برای ایناه حیات ادا و حیات بهم می  ما نمی کنیم ا

و غذا می خواه بخوری این  در همین مسدددائم ظاهریمان گفت میخواهی بخوابی رو به قبله بخوابخورد مثال 

این ها را  که این کار را بان و در زمسددتان و تابسددتان این گونه لباس بپوش خوردن همراه غذا و بخور اندازه

 هر جور دلمان خواست عمم می کنیم هر اتفاقی خواهد افتاد ولی چونخورد رعایت کنیم اوضاع بهم نمی 

سوره  53در آیه لذا ترییر به این سادگی ها صورت نمی گیرد من خیلی پایین آوردم که موضوع روشن شود 

ت خودتان دسو تا آخر هست تا ایناه  ترییر نمی دهد ه وخداوند نعمت را برای شما خواست می فرماید انفال

 نهیب می گوید خلقت خدا را ترییر می دهندآنگاه با ترییر نعمت دهید.  به کار شوید و

االن در نعمت خدا دسدت کاری می کنند و ترییر در خلقت خدا می دهند مثال ظاهر خود را ترییر می دهند 

 این به چه اجازه است؟

نمی شود  که ردوقت بیماری و کسالت است آن بحثش جدا است اما در غیر از کسالت آیات سنگینی دا یک

 این کارها را کرد

در همه مواردی که از ترییر خلقت سدددخن به میان می آید ترییر فطرت نیسدددت فطرتش ترییر نمی کند با 

 ترییر نمی کند.انسان همان فطرت است و بردن دماغش فطرتش ترییر نمی کند  پایین و باال

ضعیف کرد ولی شود ت شود فطرت را می  هیچ کس نمی تواند از بین  از بین برد نه مومنان و نه ملحدان نمی 

 همه موجوادات عالم مخلصانه در آن زمان هایی که به تنگی می افتند رو به خدا می کنندببرد. 

آیات که قصه عده ای را تعریف می  و در لقمان 32سوره عنابوت در  65این آیات را زیاد شنیده اید در آیه  

در کشتی نشسته اند و کشتی به طوفان می افتد اهم ایمان نیستند و کافر و بی دین هستند کند که این ها 

زمانی که خیلی باال و پایین می شددود و آب وارد کشددتی می شددود و هر لحظه  مومنان هم بینشددان هسددتند
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تشددان آن به خدا یعنی به حقیق ؟بلند می کنند به کجا به خدا احتمال مردن دارند آن ها دسددت به اسددتراثه

 فطرت به حقیقت خود بر می گردداست  فطرتشانبا چیزی که 

شد ضعیف  شد ه وت سختی و  هدر طول مدت دیده ن شالی برایش پیش آمد زود بر میگراما تا  نجایی آدد به م

 که باید برگردد

شود اگر طوفان  هرجا نگاه کنید آب است وبه  آب در کشتی باشید شما فار نانید دریا عادی است اگر وسط

ست.  شده بودخیلی خوف آور ا من عاس هایش را هم دیدم  و یای از کاپیتان ها تعریف می کرد که گرفتار 

ست اما زمان  این دکم وسط کشتی باید گاهی چند نفر دست به هم دهند تا قطر دور دکم را بگیرند قطور ا

 انسددانآنجا دیگر ه می شددود رده که به گوشدده ای افتادب جوری به این می خورد که مثم نب گره کطوفان آ

خدای تعالی در همان سوره عنابوت می فرمایند ما این ها را خدا را صدا می کند و  چیزی دستش نیست و

 .نجات می دهیم اما تا خشای را می بینند خدا را فراموش می کننداین خلقت انسان و گرفتاری انسان است

ست و نمی خواهد و غیر خدا هم اگر همچین چیزی را اراده  پس خدای تعالی هرگز دگرگونی را اراده نارده ا

 ندارد کند توان ترییر انسان را

 اما آن چیزی که اماان دارد برای انسان پیش بیاید تضعیف فطرت انسان است نه ترییر و تبدیم

 ستهبسه قسم تشایم می شود چون انسان از لحاظ پیارش و به وا از دمی مثم بدن اوآدر فرهنگ قرآن روح 

 یا مریا  و این زنده یا سالم استو یا مرده و  بدنش یا زنده است بودن به

سالمی دارد و یا بدن  ست یا بدن  ست یا مرده ا سالم ا ست یا مرده این زنده هم یا  سمش زنده ا سان ج ان

 بیماری دارد

و خاک  میرودروح هم همین گونه اسددت اگر روح بدن را رها کند این بدن می میمرد و می پوسددد و از بین 

گیرد آن اگر روح تعلق به بدن داشته باشد یعنی انسان زنده است و سرپرستی بدن را به عهده می می شود و 

وقت آن سرپرستی بدن را یا عقم به عهده می گیرد یا غضب و شهوت به عهده می گیرد یعنی این بدن را یا 

 عقم هدایت می کند یا غضب یا شهوت هدایت می کند

ست به اگر عقم  سالم ا ست و  شاط ا هدایت این بدن را به عهده گرفت بدن تعادل طبیعی دارد و دائما در ن

 ت می برد و حرکت می کند ی خوابد و لذموقع می خورد و م

غضددب و شددهوت به عهده گرفت این یا دچار افراط می شددود و یا تفریط یا زیاده روی  را اما اگر مدیریت بدن

 کاری را انجام بدهد نمی دهد می کند یا آنجایی که باید

سددالمت خودش را از دسددت می دهد زنده اسددت اما دیگر مریا اسددت این مرش در جسددمش اسددت اما در 

 یقت از روح دارد فرمان می گیردقح
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درون  که در ییخدا تعالی انبیا را فرستاد تا آن دفینه ها امیر المومنین در خبطه اول نهج البالغه می فرمایند

 بیرون باشد و برانگیخته کند است را ز گنجهای  الهیا و است شما

شود اما روح هرگز م لذا آن تبهااران جهنمی که در جهنم رگ واقعی ندارد روح زنده می ماند بدن خاک می 

 هستند دائما آرزوی مرگی مانند مرگ بدن را می کنند 

اسددت ای کاش خدا کار ما را دیگر تمام هنم جمامور  که مالک ه دوزخ این را در میان می گذارند بهبا فرشددت

کند اما پوست می سوزد و از بین می رود و دوباره پوست می آید و می شنوند که شما باید در جهنم بمانید 

شما حاال حاال ها این جا هستید چون انسان از بین نمی رود و انسان الهی است و تا وقتی خدا هست انسان 

 هست

سم اهلل الرحمن الرحیم  ست و خدمه جهنم هم  19ب ستند یعنی آن بعد رحمت و رحمانیت  19حرف ا نفر ه

 .نجا باشندآخدای تعالی باعث شده که آن ها 

که این ها را آتش دربرگرفته در این حالت از مرگ خبری  می کند در جایی دیگر اشاره به شقی ترین آدمیان

ند تا به رفاه د و نه زندگی سددالم دارنشددود تا از عذاب راحت ننه میمیریسددت و از حیات هم خبری نیسددت ن

 برسند.

  .دمی حقیقت مجردی استآحیات روحانی انسان هرگز به مرگ تبدیم نخواهد شد چون هستی 

مثم مالئاه نزد خدا و ریشه در مخزن الهی دارد یعنی انسان که حی است هر مجردی وجود عند اللهی دارد 

 است.شد که انسان هم عنداهلل است باقی در مخزن الهی مخزون است هرچه عنداللهی با

چون خداوند حی و باقی است پس انسان و نابود نخواهد شد چون انسان به خداوند منسوب است حی است 

 .نابود نمی شود

سان برای ست اما تأله ان سان از آن جهت که یک گوهری ا ست ان سن تقویم چی شده آ که در اح پی  وفریده 

در زیباترین شددام و صددورت خود قرار گرفته این انسددان الهی نه برچیدنی و پایان پذیر و نه  و ریخته شددده

ه کار رفته بنابراین اگر سخن از نابودی روح است که در بعضی از آیات ب است تبدیم شدنی و نه ترییر یافتنی

 یک عنایتی در کار است.

 ن کسی که کافر است مرده استآ و با توجه به این که از شرک و کفر از مرگ روح یاد شده

گاهی به افرادی که امر به گان یاد میاند مرده در میان زند یا انگنین از برخی افراد به مرده زندممواامیرا

الف و فساد را می بینید و خکه  مرده های عمودی هستندو نهی از منار نمی کنند می گویند آن ها  معروف

سان نمی زنند. منارات و کژی ها را می بینند و حرف  برخالف فطرت خود دارد این گرفتاری اینجاست که ان

 عمم می کند.
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سق را هم مرده می داند امیرالمومنین ست کهعالم فا سی ا ضوعات مختلف . عالم ک  یعنی اطالعات دارد از مو

دانید غیبت حرام اسددت عالم هسددتید وقتی که گفتند درو  بد اسددت شددما هم جز عالمانی  می که شددما هم

بلد است شما کامم علما یعنی کسی که اطالعات مربوط به موضوع را تید که می دانید درو  جایز نیست سه

 .و نماز اول وقت خوب است است همه می دانید درو  و غیبت بد

شود فاسق عالمی ک سته به علمش عمم ناند می  امیرالمومنین می  374در حامت  فاسق میت بین احیا ا

 ت.لی حقیقت او حیوان اسرتش انسان وصوفرمایند 

او در نظر اگر کسی با ایمان باشد و با این ایمان بر اساس فطرتش به سمت مقصد الهی که خدای تعالی برای 

 حرکت کند و خودش را به مقصد برساند صاحب قلب سلیم می شود و قلبش دیگر قلب حیوان نیست گرفته 

تنها چیزی که نفع دارد و او را به سیر نهایش می رساند و قلب سلیم تنها حقیقتی است که برای انسان است 

 او را سالم به مقصد برساند تا این است که قلبش را سالم نگه دارد

نچه برایش آمال برای او نفع ندارد م به مقصد برساند او نفع می برد آن کسی که توانست قلب خودش را سال

قرار نگرفته باشددد و در هرکسددی  این قلب در اختیار سددت که قلب را لگد کوب نارده باشددد.نفع دارد این ا

به سمت خدا باشد این قلب ظرفی است باشد و  هرجایی مصرف نشده باشد این قلب وجهش فقط وجه خدا

شت باران رحمت الهی هم بر این قلب بارش پیدا کند  سان همه چیز را درک می کند اگر این قلب برگ که ان

 ر آن قرار نمی گیردچون قلب واژگون شده است چیزی د

سمت شته  قلب ما باید به  صیب و بهره ای دا سان ن شد که اگر خداوند درآن چیزی ریخت ان سمان و خدا با آ

حقیقت الهی ما است که همه  واین قلب را باید خوب حفظ کرد آن فطرت اصلی ما که حقیقت انسانی . باشد

 حیوان ناطق ما حی متأله هستیم باید به همان صورت بماند نه به صورت

 .مه سالک هستیمهه ما مسافر هستیم هم دنمی گوی که یک بیان نورانی دارد )ع( امام عسگری

 جدا می کنند ما این را قبول نداریم از بقیه می گویند این فرد اهم سیر و سلوک است و او را بعضی ها ایناه

 .بقیه نرسندراه قدم بر می دارند و به مقصد می رسند و شاید عده ای در البته 

همه شما در حال تالش هستید تا به مالقات خداوند برسید این می شود سفر و سلوک یعنی همه ما سالک 

 این راه رفیق می خواهد ،و در راه هستیم این راه زاد و توشه و مرکب می خواهد

بیا و ان ما در این مسیر اول برای خود رفیق پیدا کن و بعد به سفر برو پس ما همسفر می خواهیم، همسفران

 اولیا هستند.

 این راه زاد و توشه همان طور که برای سفری کوتاه برای خود آذوقه جمع کنید.

شان امام جماعت بودندکه امیرالمونین  شدند می  خود سجد خارج می  شتند از م شب زمانی که مردم دا هر 

 توشه شما تقوا است یادتان نرود را الرحیم الرحیم همه مسافرید و توشه خود گفتند
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سی آذودر  سیر هیچ ک شه نمی دهد همان گونه که آنجا همه لخت قاین م شما بار و تو ه ای ندارد خداوند به 

 .لباس شما تقوا است و زاد و توشه ما تقوا و ترس از خدا استو همه گشنه هستند،  هستند

 می فرمایند هد در این حدیث امام عسگریاین مسیر را یا باید پیاده و لنگان لنگان برویم و یا مرکب می خوا

که   مسافرت است این مسیری که همه ما می خواهیم طی کنیم تا به خداوند برسیماهلل سفرا  الیان الوصول 

رفتن و مطیه تهییه کردن  یعنی امتطاءال یدرک اال امتطاء الیم ه این راحتی ها طی نمی شدددود این سدددفر ب

می گویند این را گفتم  مطیه ودن پس اال  را متطیه و الگانس را همپیم وطیه یعنی وسدددیله طی کردن م

  دارد. لی یای سرعت بیشترر شویم ما را به مقصد می رساند وچون فرقی ندارند هر دو را سوا

ست را هم  شتی و حوا شه که تقوا بود بردا ست زاد و تو ست لیم ا سفر معنوی ما مفید ا آن چیزی که برای 

مقصد می رساند شب زنده داری  را هم که باید داشته باشی وسیله ای که تو را به جمع کردی سیر و سلوک

 است.

ستاگرام و افراد  شرول تلگرام و این ستند فیلم دیدنشب زنده داری دارند ولی م شهری ه ضان به  . در ماه رم

کردندخیلی عجیب قمار بازی می رکعت نماز می خواندند اما تا صبح  21برای تبلیغ می رفتم آنجا بعد افطار 

 .حرام که نیست خوب است در شب های ماه رمضان بیدار باشیم می گفتند بود

 نند اما دو رکعت نماز نمی خوانند. شب زنده داری دارند اما تلویزیون و فیلم نگاه می ک

بخواب بگذار شددبت احیا  بعد وقتی همه کارهایت را کردی نصددف صددفحه قرآن بخوان و دو رکعت نماز بخون

 .مراقب باشید از وقت های خود استفاده کنیدباید  حداقم وضو بگیر بخواب و یا د و بخوابشو


