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 بسمه تعالي

کن و میل و رغبت خود  ترین افراد باشي مابین مردم زهد در دنیا را انتخابخواهي با ورعای پیامبر اکرم اگر مي

 را در مورد آخرت قرار ده. 

خواهم زاهد شوم چگونه به خدای متعال عرضه داشت: خوب حاال مي صلي اهلل علیه وآلهحضرت رسول اکرم 

 زهد در دنیا را انتخاب کنم.

کفاف در خوراک، طعام و پوشش و لباس داشته  قناعت و  در امور مادی :حضرت حق در جواب ایشان فرمودند

 .ندباش

قدم باالتر از عالیم و سیاق حدیث ترین، مقصود فقط ترک گناه نیست، بلکه یک با ورع ،اوالً مقصود اورع الناس

 شود.از اشاراتي که بعد معلوم مي ترک غیر خدا نه فقط ترک گناه، یعني از غیر خدا گذشتن ود،شمعلوم مي

نسبت به دنیا عالقه خود را از مادیات کم د، ورززهد في الدنیا داریم، زهد انِ الدنیا داریم، یک موقع انسان زهد مي

ها و نعم ت اکتفا، اما مقصد و مقصود او رسیدن به درجات بهشتي، قصر، حور، قلمان و باغمي کند و به ضروریا

روند برای اینکه شود در مادیات کمتر فرو ميان کمتر های آخرتشها گرفتاریبعضي برای این کهبهشتي است، 

ی آخرتي در نظر ندارند هاها که جنبهحساب و کتابشان کمتر و آسانتر و مشکالت آنها کمتر شود و حتي بعضي

 .که به مقام و ریاست برسد برای ایند گذرمثالً از مال و ثروت مي "ترک الدنیا لي الدنیا"های مادی بلکه جنبه

 درباره اولي که زاهد بوده یعني از نظر مالي چندان خبری نبود اما برای اینکه به ریاست برسد، حق آقا امیرالمؤمنین 

افراد و پرهیز و  معنا نیست ولیکن زهد واقعي با ورع آناینها به  ،ن زهد ظاهری حفظ کنندرا با همی علیه السالم

 بدست مي آید.ترک غیرخدا 

یعني به یک خانه ساده، لوازم زندگي معمولي و ساده و حتي  ،که به امور مادی حتي کم ستزهد در دنیا بدین معنا

ای که از نظر وسیله دارای انسان وداهر جمال خدا ببیند. نمي شکه اینها را مظ امور دیگر هم دل نبندد. یعني این

مثل ماشین و لوازم منزل بگوید من دوست ندارم یعني زیبادوست نباشد، امکان ندارد. ، رنگ و شمایل زیبا است

است. در ُّ النساء بوده ها و اخالق انبیاء حبیکي از مظاهر دنیا زن است. در روایات داریم که یکي از روشحاال 

شود، حال آنکه باید به عکس عالقه او به زن بیشتر مي ،شودتر ميیک روایتي داریم که بنده هر چه ایمانش قوی

تر عالقهنسبت به زن بي ود،شتر ميمحبت خدا در دل بیشتر و قوی ودریعني وقتي ایمانش باالتر مي [بگوییم

کند، اخالق لذا به او محبت مي بیند ورا مظهر جمال خدا ميشود. چرا؟ چون زن بیشتر مي ویدگ، نه، ميودشمي
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اش را در دل وقت خود خدا هم عالقهآن بیند و را جمال خدا مي یعني او، دهد. فرزند هم همینطورخوب نشان مي

داشت دختر نامحرمي بود و کاری به این نآن با اینکه قبل از د کنهمانطور که وقتي زن را عقد مي است، قرار داده

محبتش ود، شتر ميو هر چي هم ایمان او قوی دمحبت شدید را خدا قرار مي ده مي آید،ولي وقتي ازدواج پیش 

 شود در راستای خدا و فرزند هم همینطور.بیشتر مي

و هرچي هم این  ددهدر دل پدر، مادر، وابستگان قرار ميرا محبتش خدا   آید، موقع که به دنیا مي انفرزند هم

بیشتر بشود بهتر است. این بیشترین نه معناش این است که بیشتر از خدا و معنویت، نه، تازه به عشق خدا، به محبت 

شود کمااینکه درباره زن و وسایل زندگي اش بیشتر ميعشق جمال خدا این فرزند زیبای خود را محبت و عالقه

 همینطور.

که به اندازه ضرورت به آنها اکتفا مي کند مثل لباس و خدا زیباست و زیباآفرین هم هستش و این مسائل را هم 

امثال ذلک اینها را محبتش را خدا در دل قرار داده، کسي بگوید من آب را دوست ندارم، کسي بگوید من مایعات 

شود و شبیه به دروغ است، خود خدا قرار داده رنگ، بو و زیبایي اون یزی نميرا دوست ندارم، اصالً همچین چ

مند باشه منتها به اندازه ا و رنگارنگ قرار داده و خوش طعم و ذائقه انسان را هم طوری خلق کرده که عالقهمیوه ر

 و با عالقه و با یاد خدا بخورد.

کنم از هر لذتي که به غیر ذکر تو باشد ظاهراً معناش اون فقره از مناجات خمسة االشعر داریم که خدایا استغفار مي

گوید که انسان از خوراک نداشته باشم، لذت از آشامیدن آب نداشته باشم، نه مي خواهد ب این نیست که من لذت

 با یاد خدا بخورد، با یاد خدا بیاشامد. 

روایات داریم. حاال  د؛و زینت کردن را هم دوست دار دیا در مورد لباس، خدا زیباست و زیبایي را دوست دارو 

که جذاب و  ياز رنگ لباس دبرلذت ميد پوشلباسي که زیباست از نظر رنگي مرد، زن، پدر، مادر یا هر کسي مي

 چونکنند های معففه و محجبه مراعات ميخانم د،که جذابیت نداشته باش شفاف است. برای بیرون رفتن برای این

های تیره در زیر چادر مي پوشند که اگر باد زد و چادر کنار تیره و لباسچادرهای سیاه و  ،نامحرمان بیرون هستند

پوشد به عشق خدا، این دنیاپرستي  های رنگي و زیبا را مياما در منزل لباس ،نداشته باشد رفت جذابیتي برای بیننده

 الم داریم.واقع آخرت است. حاال در این زمینه روایات هم از ائمه معصومین علیهم الس نیست این در

ها، فرماید: زهد در دنیا این نیست که مال را ضایع و نابود کنیم، خدا طیبات از رزق، خوراکيمي )ع(امام صادق 

کنم. بگوییم حاال که ما زاهد شدیم برخودم حرام مي ،آشامیدني ها، لباس و چیزهای دیگر، این را نباید حرام کنیم
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از اطمینان د بیشتر نباش ،آرامش شما به آنچه که در دست شما هست دهد: اطمینان شما وبعد حضرت توضیح مي

ای فقیر گویم توکل این نیست که اگر طلبهکنم، ميقلبي که باید به خدا داشته باشید. من به دوستان طلبه عرض مي

ه چنین است گرچ« کنداگر فقیر باشند خداوند آنان را بي نیاز مي» دناوآیه را هم بخو کندتوکل بر خدا  د،باش

شان را مي ن داده که اگر دختر و پسری ازدواج کنند و از نظر مالي فقیر باشند خداوند رزق و روزیاتجربه نش

 رساند. بیشتر هم مي ،رساند و در یک روایت دیگری هم داریم

ود. برخالف شاست که ازدواج کنید، تازه رزق و روزی بیشتر مي صلي اهلل علیه وآلهروایت از حضرت رسول اکرم 

ن ماهي یک میلیون است وقتي ازدواج ماهي اگویند حاال ما مجردیم خرجمها مياین محاسبات ریاضي که بعضي

 شود، تجربه نشان داده است. موقع بیشتر ميآن م. جوابش این است که وریاز کجا  بیاود شسه میلیون مي

یک  د،ي شما فقیر هم نباشید پول تو جیبت باشگویم وقتدر مورد موضوع اطمینان قلبي هم چنین است. من مي

آنچه به توکل بر خدا کن نه توکل بر پولي که در جیب داری،  کني، خواهي ازدواجمي ،میلیارد هم داشته باشي

از آنچه که قلباً باید به خدا اطمینان داشته باشي، این زهد واقعي است  دکه در دست داری اطمینانت بیشتر نباش

 میلي به این مادیات و آثار مادی نباشد.یعني رغبت و 

کسي  آنکه گاهي مواقع دکنهای غیبي خداوند عجیب و غریب برای افراد درست مياندن خدا از راهنسبت به رس

کسي که درآمدش دو برابر یا چند برابر است و آخر سر آن از  ودربینید باالتر ميپایین است مي ،که از نظر درآمد

اظهار  علیه السالم شخص فقیری که آمد خدمت امام زین العابدین آنبیني جلوتر رفته نسبت به دیگران مثل مي

اش گرفت، سؤال کردن برای خاطر گریه ی او شد،گرفتار و متوجهفقر و قرض کرد، حضرت تا این جمله را شنید 

، خدا رحمت کند مرحوم آیت اهلل غروی که به او بدهندمقروض بودن اوست، چیزی هم نداشتند فقر مؤمن و 

زدیم، پیرمرد ن مياشای رفتیم سری بهندیم گاهي اوقات مياخودرس مي که محضر ایشاندر تهران « ره»کاشاني 

اگر تا ظهر  یدنه نیست، بشیناخ درگفت هیچ چي مي ،زدندرو مياو  به ندآمدها مينشست، بعضيخانه مي و دربود 

هاءالدیني گاهي اوقات که ببر بفروش کارت درست شود و آیت اهلل بقالیچه را  ،م خدمت شمادهپول رسید مي

بده که من االن  او زد فالني گرفتاری داری پول را قرضي از طرف من بهآقا عبداللهي بود پیرمرد صدا مي نداشتند،

رفتند د شدند و اش گرفت بلنگریه نداشت خانه درهم چیزی  علیه السالم ال امام سجادندارم تا بعداً بهت بدم، حا

گویند عالم و آدم را یک عده از این اطرافیان شروع کردند پشت سر امام غیبت کردند، عجیب است امامان مي

 ي، شخصدبده ه اوب دچیزی ندار دکنگریه ميآمده،ن اطوری دوستش مي توانیم تصرف کنیم، گاهي مواقع هم این

ناراحت شد، برگشت و جریان را به حضرت عرض کرد، حضرت فرمودند:  ،دوست امام بود ،که این مطلب را شنید
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؟ عرض داریدچي برای افطار شب  :جور؟ به کنیز فرمودنده کنیم و درست شد. چکارت را درست مي د،عیبي ندار

از بس نمي شد خورد  هم گرفت و رفت و دید اصالً کرد؟ دو قرص نان. فرمودند: بگیر، کارت حل شد، این 

کار ما حل شد با این دو تا نان، خالصه تو راه رفت دید که نان را که  چگونهخشکیده و سفت است، گفت 

نمي  ها را فروخته بود و یکي مانده بود و کسي هم این ماهي راتوی راه ماهيهم  ماهي فروش، دبخور د،ناتونمي

نمک با  ،این یک دانه نان را بگیر و این ماهي را به ما بده و بعد هم رفت سر راه در بقالي دید؛ گفت: بیا خرید

 ها را که با خاک مخلوط استوگفت این نمک خاک قاطي شده و ارزشي نداشت یک دانه نان را هم داد به بقال

بکنند شکم او را دیدند دغل الباب و با نان عوض کرد، رفتند منزل همین که خواستند ماهي را پاره را به من بده 

این نان را  ن نیست،خوردقابل گفتند خیلي وضعت خراب است این نان  ،است و دیدند ماهي فروش و بقالشد 

که از دیدآن در  مرواریدی ،شکم ماهي را پاره کردآمد ماهي و نمک را هاللت کردیم و رفتند، خالصه  ،دیبگیر

گفت دومرتبه دیدند در این جمله را،گفت کارمون درست شد، همین که است نظیردر دنیا بي نظر قیمت و ارزش

ان برگردان، های خشک ما را به خودمنان ،کار تو درست شد ند،پیغام فرستاد )ع(زنند، از طرف خانه امام سجاد مي

غیبت  دوبارهها نافروخت و کارش درست شد. همو مروارید را  وقت افطار یک ناني باشد. خالصه رفت  تا

ببین چطور وضعش خوب شده، خوب  ،کردندگریه مي برای طرف چند وقت کردند که حضرتحضرت را 

 «رساندخدا مي»آیه قرآن داریم ،نستندادنمي

 اگر کسي واقعاً در مورد دنیا زهد بورزد، »فرماید: است، مي )ع(روایت دیگر درباره زهد در دنیا از امام صادق 

 دکناگر خواست مي ،استخدا مسبب السباب  .دنباش ،کندکه مادیات کار ما را حل مي اینیعني عالقه قلبي به 

شود، چاقوی د آتش برای حضرت ابراهیم سرد و سالم ميهکند، آتش سوزندگي دارد اما اگر نخوانخواست نمي

است، دل به خدا برد. همه چیز دست خدنمي را د گلوی اسماعیل هتیز اثرش برندگي است ولیکن اگر خدا نخوا

 رود. اما در عین حال هم دنبال دنیا به اندازه ضرورت مي ددهمي

 ددهشود، به او بصیرت و بینایي مياو به حکمت باز مي زبان ،قرار داده خداوند حکمت را در قلب زاهد و زبان او

او را  داین دنیا داشته باش که دلبستگي به ، بدون اینچیست درد او و دوای او د،که مشکالت و عیب دنیا را بفهم

، رهبر عزیزمان، الحق واالنصاف با اینکه امکانات مادی در «ره»اش حضرت امام کند. نمونهبه دارالسالم منتقل مي

زندگي زاهدانه و ساده  ،کنند به خاطر جایگاهي که مقام معظم رهبری دارندتوجهي نمي اما اصالً استن ااختیارش

 ،کنندها میلیون آدم به ایشان نگاه ميکنند، دهک جمعیت کثیری دارند به ایشان نگاه ميند. خوب یبرپیش مي  را

ریاست جمهوری امتحان پس داده، اگر مثل ایشان  زندگي ساده ایشان، سي و خورده ای سال رهبری و مبارزات و
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ن اایمانش کردن اصالً دین و و امثال ایشان نبودند و دیگراني که با وضع مالي متأسفانه بدنامي برای خواص درست

اندازند بزرگان چشم مي است امامو  ن نسبت به رهبرابه خاطر دیدش استدادند و اگر هم فعالً باقي را از دست مي

 گیرند. یک مقدار آرامش مي

مطالب حکیمانه  که چنین مقام معظم رهبری مانند د،دهحکمت ميخداوند به او که  است : روایت)ع(امام صادق 

یاد زدائماً فکرش در  د،کند کسي که زهد ندارمي ي شان بروزشناسدینو  دستورات، فرمایشاتو  هادر سخنراني

کند اما کسي و دائماً به این موضوع فکر مي د، ماشین را عوض کنکند کردن مال و ثروت است که خونه را عوض 

 به فکر دین است و لذا در ابعاد مختلف اعتقادات، ایمان، احکام دائماً و را کم کرده اش ، دلبستگيدکه زهد دار

مسائل ماشاءا... خیلي قوی، احکام نوراني گاهي اوقات و در  دداررا برمي های زیادیزمینه قدم آناسالم در نوراني 

شبانه روز وقت در اخالق همچنین، آیات و روایات اخالقي در این زمینه زیاد است و حداقل در و  به درجه اجتهاد

کتاب قلب سلیم مرحوم آیت  ان متخلق بودند،های اخالقي مخصوصاً از مؤلفیني که خودشبرای کتاب دگذارمي

 ر. ، معراج الساده و جامع السعادة مرحوم نراقي که دو تا فرزند و پدر نوشتند و کتاب های دیگ«ره»اهلل دستغیب 

های زیادی در رابطه با اهلل شناسي شود و کتاباسي او قوی ميمخصوصاً در موضوع اول که اعتقادات است خداشن

آیا با نماز  ؟وصول الي اهلل پیدا کرد ودشچگونه مي ست؟چی ست؟خواهیم بپرستیم کینوشتند که این خدایي که مي

  ؟رسد یا راه های دیگر شب انسان به خدا مي

تمام خیرات در دنیا و آخرت را به او  ،داده او خدا به رابصیرت  -3فقاهت  -2زهد -1اگر کسي این سه موضوع 

 داده است.

یش فرمودند: وقتي که مؤمن از دنیا حالت تخلي، تجافي، جدایي برا )ع(شنیدم از امام صادق  وید:گراوی مي

گویند مثل نشیند، پیش اهل دنیا ميمحبت خدا در دلش ميد گیراولین نتیجه ای که مي آید، حاصل شد، باال مي

دنبال خانه ود که بر مثل ایند دوند این آقا عقل نداربینند همه دنبال دنیا و مادیات مي، ميده اختالط فکری داراینک

گویند انگار کم عقلند، این گروه یعني عشاق خدا و زاهدین در ، مردم ميتری، ماشین بهتری و وسایل بیشتریباال

 اینکه اصالً دنیایي نیست. کما اند، روز انداخته به اینخودشان را  هستند ومحبت خدا که درگیر  دنیا 

از امام را  ، بسم اهلل دیک نامه ای به محمدبن حنفي نوشتند که ظاهراً قبل و بعد هم ندار )ع(حضرت سیدالشهدا 

ن اهای برادرشاندیشه آن اصالً چه ارتباطي داشت این نامه با دکه امام حسین چه فکری دار نوشتند حسین به برادر

ي نیست، گویا آخرت همیشه است یعني همین االن ما تو یمدبن حنفیه که این جمله را نوشت: گویا اصالً دنیامح
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شود که قیامت انسان از وقت مرگ شروع ميآمده یعني آخرت شروع شده است. و در برخي روایات  ،آخرتیم

 خواهند بهچیزی که در بهشت مي یعني ؛ن همین االن استاولیکن اولیای الهي، معصومین علیهم السالم آخرتش

کشند محبت و عشق خدا در همین دنیا لذتي مياز  چشند، برسند از لذات بهشتي اولیای الهي در همین دنیا مي آن

 .کشدد و ميچشبهشتي مي هر که

 در فرشي یک زندگي ساده، « ره»اهلل بهجت  مشغول غیرخدایي نیستند. خوب سالیان دراز مرحوم آیت ردیگ

 از فرشي که در خانه ایشان استکرد اصالً آدم تعجب مي،هاش مونده بود و پشمش رفته بودکه نخداشت ش انهخا

به کمترین چیز قابل فروش نبود. ما یک موقع رفتیم فومن رشت یک مدرسه علمیه  و ، در زندگیش هم تمیز بود 

که به نام ایشان بود کنار یک خیابان مهمي هم بود از نظر قیمت، فهمیدیم این برای آیت اهلل بهجت بوده ارثیه پدر 

هم نرفت فومن ببینه  که یک جا وقف کرده بود برای حوزه علمیه، گفتیم نگاه کن اون ثروت اما ایشان یک بار

رفت. اولین کنند، فقط یک جا بلد بود بره و اون هم مشهد و جای دیگر هم نميها چیکار ميها، ملکاین خانه

گشتند به قم، مرحوم عالمه طباطبایي هم رفتند مشهد و آخر هم برميشد ميفرصتي که در تعطیالت پیدا مي

 هلل بهجت داشتند و نمي رفتند. حاال مقصود این است که آیت ا همینطور بود.

، البته نه اینکه دنیا نداشتند بردلذت مي شوند، دائماً این دل مشغول خداست البته از خدامشغول غیرخدا نمي

بروی که هر چي کمتر به طرفش دبیشتر لذت مي بردند. یک حالتي دنیا دار هاآشامیدند، اتفاقاً اینخوردند، ميمي

وقتي کسي  ؛ مثالًنان خشک هم برای او لذت دارد خوردن  ،شودوقتي انسان گرسنه ميلذتش بیشتر است مثالً 

اُملت درست  م برای خودشدید روشود. یک کبابي کم کم از چلوکباب هم زده مي رچلوکبابي است دیگ دایماً

 رود اما وقتي لذتش مي وی،فرو بر درشگونه است وقتي زیاد  د. دنیا اینآم کباب خوشش نميبود دیگر از  کرده

طوری نیست. مخصوصاً لذت اُنس   است اما آخرت این گونه خیلي لذت دارد، طبع دنیا این کمتر به دنبالش باشي،

 با خدا.

ولیکن من از محبت و عشق خدا سیر  ؛شوندفرمایند: مردم از خور و خوراک سیر و سیراب ميمي )ع(امام صادق

ش سیر شود. این محبت دائماً در ا حال دیدید مادری از بچهه ب مثالً تا گونه است های معنوی اینشوم. محبتنمي

حاال از دست  ویدگهست، مي ددهو پروانه وار او را پرورش مي دکندل او مخصوصاً در کودکي که طواف مي

 داند.خدا مي ،حاال محبت خدا چگونه است ، نه :گویدمي ،این بچه سیر شدی
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گوید: وقتي که قلب با صفا شود، از مي ،شنیدم علیه السالمقسمت سوم کالم امام صادق  :گویدراوی مي در دنباله

 ؟شود. چراش تنگ ميیاین دنیا برا د،صفا پیدا کن بیاید، بیرون های دنیا، کینه، تکبر، حسادت و تخیالتکدورت

مقدار مادیاتش  کم باید یباالخره دنیا ه ؛بیشتر به محبوبش برسد دچون مزاحمت است برای انسان و نمي گذار

از بچه به  رگبه م اش عالقهفرمود: قسم به خدا فرزند ابوطالب مي علیه السالم، ولیکن حضرت علي شودکامل 

، بیاشامد دمقدار بخور کجبور است یدر دنیاست،  م م علیه السالم سینه مادر بیشتر است. چرا؟ وقتي حضرت علي

تا یکسره پیش خدا  دکه این بدن مانع است و مي خواهد نباش کند، برای این های جسماني و بدني را تأمینو جنبه

روبرو علیه السالم  مخصوصاً با مردمي که حضرت علي  وند،از این دنیا برداشتند  ن تمناالذا قبل از شهادتش و باشد.

های رفتند، چه جنایترا از دستش گ هایي، حضرت زهرا ن، چه گناهیشابودند، پشت به خدا و معنویت برای دنیا

ن اروز قبل از رحلت و شهادتش 3در این دنیا نباشد و لذا  وقلبش آکنده از دنیا باشد  ربزرگي انجام دادند. که دیگ

حضرت  ان،را در عالم رؤیا دیدند وگالیه کردند از دست مردم زمان خودشصلي اهلل علیه وآله  حضرت رسول اکرم

عنایت هستند، به شما  یهمان ما هستي و خدا بهتر از این خلقي که منفورتهم بشارت دادند که سه روز دیگر م

، مي شوندمسلط  آنهایعني با ارواح پاک اولیا، خود پیامبر، حضرت حمزه سیدالشهدا و بدترین خلق دنیا بر  ،کندمي

علیه السالم حضرت معصومه  که برایالبته این مسائل بود را نداشتند.  علیه السالم مردمي که قدر آقا امیرالمؤمنین

والیت  برای ظاهر حسببه خراسان به را از او جدا کنند، از مدینه علیه السالم برادری مثل امام رضا  سخت بود  هم

 علیه السالمدل خوش به امام رضا  ،دور از خواهران و برادران و محارم من جمله حضرت معصومه  ببرند،عهدی 

لذا بلند شد این همه مسافت  و .بود علیه السالم مي باشند،ای خدا که امام رضا به خدا و جلوه هدل خوش  بود، 

، متأسفانه علیه السالم ن امام رضا اای از همراهیان و محارم حرکت کردند به اشتیاق دیدن برادرشدور را با یک عده

حالت مریضي و  ردت رساندند و دیگای از اینها را به شهابنا بر نقلي در ساوه یا آوه جلوی اینها را گرفتند و عده

ای از دانستند عدهميه شهر قم بیایند. غم و غصه فراوان بر حضرت مسلط و مستولي شد تا اینکه مجبور شدند ب

آمدند در همین سبطیه ماندند و مثل امروز غریبانه ، شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السالم در این سرزمین هستند

 .سرای باقي شتافتندرا به دار برادر دیآرزو  درو مظلومانه 




