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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

، و هستندبه فضائلی همچون محبت برای خدا، وصل کردن برای خدا  خلقعده خاصی که مت كخداوند برای ی

: برای محبت من خدا، فرمایدبیان فرمودند و در ادامه به حضرت رسول ا... در معراج می ،دنتوکل بر خدا دار

نیست، چون خود  کند،د در من خدا اثر بگذارد و من را وادار به محبت هعلتی خارج از وجود من که او بخوا

شود. و از طرف واال مخلوق می دچیز دیگری در خدا اثرگذار باش دناتوخدای متعال علت العلل هست، نمی

ولکن صفات خدای  ،دوالغایة ـ در مورد مخلوقات چون محدودیت دارند، صفات آنان محدودیت معینی دار

خلبین به اخالق حسنه محدود است. اندازه و غایتی برای محبت خدا درباره اجر و پاداش نیکوکاران و متمتعال نا

آیات و مخصوصاً روایاتی که مشروحاً در  آناز  دبیان شده و برای افرادی که درجات ایمان را پیمودند بیان کن

که عجیب روایات زیاد که  :فرمایدز میدر کتاب بحاراالنوار آورده ابرا« ره»باب معاد مرحوم عالمه مجلسی 

و عبارت قبلش این  …ما اخفی لهم فی القروه :فرمایدند و خود قرآن هم میکدرک  دناتواصالً عقل انسان نمی

ما چگونه و چه  ددرک کند ناتویعنی هیچ جانی در این عالم نمی“فال تعلمو نفسٌ ما اخفی لهم “است 

درک  دناتوشب قرار دادیم. یعنی اندازه عنایات حضرت حق را کسی نمی هایی برای متهجدین درروشنیچشم

کند. به اندازه ای که برای مثال تشبیه معقوالت به مخصوصات بعضی از اموری که خدای متعال در آینده به 

 در قالب تشبیه بیان فرمودند.Nکنهای نیکوکار مرحمت میانسان

 علماای محبت خدا نیست. کل ما رفعت لهم علمٌ و وال نهایه ـ خالصه نهایتی برای غایتی بر

 کنم.هرگاه برای آنان علمی را بردارم علم دیگری یعنی علم باالتری را به آنها عنایت می

فقط به  ویدگـ این افراد یعنی متعابین فی اهلل به مخلوقات، نمی بِنَظَرِی إِلَیهِمْ الْمَخْلُوقِینَ أُولَئِك الََّذِینَ نَظَرُوا إِلَی

مثل نباتات  آنتر ازها مثل حیوانات حتی پایینفقط به مؤمنین یعنی به همه خلق حتی غیر انسانوید گ نمی ،مؤمنین

پرور برای این کند. نظری را مرحوم استاد آیت ا... سعادتو ترحم و انفاق را احیا  و زنده می دکنمحبت می

کنند و حتی چیزی به مخلوقات و همه موجودات نگاه می یعنی به چشم عنایت خاص و فضائل :جمله فرمودند

های که جامد است اما دارای ارزش است مثل قرآن کریم، خوب کلمات حضرت حق بر این کتاب با کتاب

، حاال این جای خود که ما دباال سر و هیچ چیزی هم روی قرآن نگذارد بگذار ،دانسان باید ببوس د،فرق دار ردیگ

که از « ره»گذاریم و حتی کتاب های حدیثی آقای دکتر احمدی گذاریم و احترام مییبه قرآن احترام م

گذاشت بوسید و باال میدیدم عالمه طباطبایی کتاب حدیث را می :فرمودندمی« ره»شاگردان عالمه طباطبایی 
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د ید احترام بگذارچون کلمات نورانی معصومین در این کتاب بود. جمادات را انسان با ،گذاشتیعنی احترام می

  ند.نباید مثل کاغذ پاره کنار بندازرا هم علمی های کتابمانندهای غیرحدیثی و به نظر حقیر حتی کتاب

این است که موجودات کلهم وجود استقاللی ندارند یعنی از خود وجود  :فرمایندیك معنایی که استاد می

کند سایه از به صورت سایه نگاه می دکنوقتی نگاه می ،وجود عاری و زلَّی یعنی زلَّ خدا  ،مستقلی، ذاتی ندارند

نیست در واقع فقط سایه  چیزی، خود سایه ودشصاحب سایه مربوط می ،به زی زل دخودش هیچ وجودی ندار

و به  شود اگر چشم توحیدی و چشم بصیرت انسان باز ،م استقاللی ندارندازی زل است. موجودات هیچ کد

همانطور که انسان از  ،سایه هستند یك چون به نظرد، دارنخوفی از موجودات  کند،گونه نگاه  موجودات این

به  ؛انسان به سایه امیدوار نیست چون سایه از خود چیزی ندارد د،ترسنمی راز غیر خدا هم دیگ دسایه نمی ترس

آن . بندگان من هم جنبه زلی و عالی دارند ،چون از خودشون وجود استقاللی ندارند د،غیر خدا هم امیدی ندار

م. حاال به تعبیر بزرگان و عرفا که هدنمی آنهایعنی استقالل به  ،کنندنگاه می دنظری که به موجودات دارن

ت را وجود زلَّی و سایه خدا بینند و خدای متعالی و بقیه موجوداگویند وحدت وجود یعنی یك حقیقت را میمی

، آیینه خدا، همه موجودات جنبه آیه دارند یعنی نشان می دانند  خداآیه خدا یعنی نشان دهنده  رو به تعبیر دیگ

آنها و خورشید در ند که صدها و هزاران آینه را در مقابل خورشید بگیر مثل اینهستند،  دهنده خدای متعال 

آب و اما جز  دمثل دریا و امواج، میلیون ها موج ممکن است در یك اقیانوس و دریا باش ریا مثال دیگ دافتمی

 آورد موج بزرگ کشتی را به خطر در می گرچه دارای اثر هم هست ،دریا حقیقت این دریا چیز دیگری نیست

ولیکن جز آب و دریا حقیقت این امواج چیز دیگری نیست. عارف باهلل هم نسبت به  ،و خطراتی برای شناگران

و این موجودات را نشان دهنده خدا، مخلوق خدا، آیه خدا و نشانه  دبینفقط خدا را مید، کنموجودات نگاه می

ای بزرگتر از من نیست. یا در دعای آیینه :فرمایندحضرت امیرالمؤمنین می ؛ها بزرگندخدا منتها بعضی از موج

م که مقصود حضرت خاتم االنبیاء هست. یعنی همه عالت می دهم نیم: خدایا به جلوه اعظمت قسماخومبعث می

 های حضرت حق هستند.جلوه

ن را به سوی خلق ان این است که حاجاتشاواجب شده یکی از صفاتش آنهااین افرادی که محبت خدا برای 

ها دارند اینکه انسان منظور این نیست که اگر کسی حاجتی برای گرسنگی، تشنگی، نیازهایی که انسان ،برندنمی

ای خلق کرده که گونهان ندارد. خداوند این عالم را اسباب مسببات و به، اینکه اصالً امکدبه هیچ موجودی رو نزن

انسان مدونی  ،موجوداتدر کنار ولیکن  ،به پدر و مادرفرزندان همه محتاج به همدیگرند مرد به زن، زن به مرد، 

د. اینکه طور هستن ، حیوانات هم همینودشخلق که طبیعتاً با دیگران رفع حوائج مادی و روانی و روحی می
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، خدایی که صمد است دبین، خدا میدبینمعناش این است که برطرف کننده حاجات را موجودات نمی فرمایدمی

 . خداد، بینو همه محتاج به او هستند. و انسان خودش را فقط محتاج یك نفر می

د بینازق خود را خدا میکنند به عنوان مثال زن رمنتها موجودات دیگر اسباب و وسایلی هستند که رفع نیاز می

که واجب کرده که خدا بر مرد که نفقه زن را تأمین کند.  استمنتها وسیله رزق و روزی و نفقه او به گردن مرد 

برطرف کننده نیازهای مولود از بدو خلقت تا نهایت خداست، منتها واسطه قرار داده والدین گرام را برای رفع 

کنیم شافی نند یا در مورد طبیب ما به دکتر مراجعه میکدی او را ارتزاق نظر عاطفی و مااز فرضاً  . نیازها

؟ استنوشتند که هوالشافی یعنی شفادهنده فقط اوست، پس دکتر چه کاره ها میخداست، روی تابلوی مطب

که بعضی از دکترها هم طبیب هستند و  دمرض را چه دوایی را بنویسدهد  این واسطه است اینکه اوالً تشخیص

خوب  و چیزی نیست ویندگمی ؛کنندبرطرف می جا  نادرصد تقریباً مرض مریضی را هم 50الفور همون فی

بینی که می د،گردبرمی ود ودکتر می ربلند است  شیآه و سرصدا بیمار در حالیکهدهند به و روحیه می ویشمی

سرماخوردگی  كفهمی که به صورت یمینه چیزی ، نه دارویی خورده، است در حالی که خندان و شادان 

 ود.شمی تزریقات و قرص و اجتناب از بعضی از غذاهای مضر خوببار که حاال با چند  است

طبیب در اصطالح عربی یعنی دل خوش کنك و شفا دهنده نیست، یعنی آرامش دهنده، دل انسان با دکتر خوش 

 ر است.دیگر هم همینطو ، هوالشافی، در مورد رزق و امور ددهمیبه انسان ا شفای اصلی را خدود شمی

امکان  چنین چیزی د،استقالل دارند نه اینکه کالً انسان به کسی رو نزن ورند،ن را به سوی خلق میاایعنی حاجتش

لوم مثالً یك مرجع حتی در ع رند،که همه محتاج به همدیگ د، انسان باالخره نیازهای متعدد و فراوانی داردندار

محتاج به دکتر است، محتاج به مهندس است و دیگران کما  ،تقلید و مجتهد ولو اینکه در حد اعالی فقه هست

محتاج به یك روحانی در  دهم در امور فرهنگی، اخالقی و دینی ولو اینکه مهندس و پروفسور هم باش آنها اینکه

خالصه در امور علمی هم به همدیگر محتاج هستیم اینطور نیست که یك نفر همه چیز را بداند.  ،اموردینی هست

و به  دندعلم طب را داشتند و دستورات پزشکی هم به ما دا آنهاحتی در مورد اهل بیت علیهم السالم با اینکه 

م السالم مأمور هدایت ما فرمودند: معصومین علیهمیکه « ره»فرموده مرحوم حضرت آیت اهلل الظعمی بهجت 

بردند مثل دکتر می یشاناما با این حال گاهی مواقع برا ؛کردنددکتری هم میاز روی دلسوزی برای ما  وبودند 

شب نوزدهم برای آقا امیرالمؤمنین  دکتری را بردند که ببینند این شمشیر تا چه مقدار اثر کرده در وجود مقدس 

طور نیست که ما در تمام مایحتاج خود مستقل بر  ود حضرت دکتر بودند. اما اینآقا امیرالمؤمنین ، با اینکه خ

با اینکه پیامبر اکرم  عقل کل است و به وسیله وحی  هددحتی در امر مشاوره خود قرآن دستور می ،خلق باشیم
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اصول کافی  و همچنین در مورد معصومین علیهم السالم که یك باب روایت در دبفهم دناتوتمام مطالب را می

شود اما گاهی مواقع ن روشن مییشایعنی با یك توجه مطالب برا .دانندداریم که هر وقت اراده کنند می

 کردند.گرفتند و مشورت می، مشورت میشودخواستند از راه غیب مطالب روشن نمی

کرد. اینها ورت مین مشاگاهی اوقات با غالم خودش )ع(پدر بزرگوارم امام کاظم  :فرمودمی )ع(امام رضا 

خواهند به ما یاد بدهند جنبه مشاوره و اینکه ما خلقیم و محتاجیم به خالق دیگر در امور مختلف هستیم اما می

 ود.شاین نمیدو اسباب را همه کار ببین دو تمام توجهش به اسباب باش کنداینکه آدم خدا را فراموش 

ها : تمام خوبی)ع(یاتی در این زمینه داریم از علی بن الحسین برند. روان را به سوی خلق نمییشاهایعنی حاجت

داشتی به دست مردم نداشته یعنی چشم داز آنچه که در دست مردم است بکن ش رارا در این دیدم که انسان امید

در  دشود. امید به هیچ کسی نداشته باشگوید که این ناس شامل فرزند، همکار، والدین و ... میباشد. ناس می

 .دیو حالت نفسانی برای او پیش بیا ، اگر این کار را انجام دهددبرگردانهیچ چیزی و تمام کارها را به خدا 

که اگر به این ودشدر همه امور این بنده آنچه که نیاز دارد. یعنی مستجاب الدعوه می ددهخداوند جواب می

میدی به غیر خدا نداشتند در عین حال در کارهای به این رسیده بودند اصالً ا« ره»که مرحوم امام  دحرف برس

اما دلش با خدا بود ما باید این حالت را انشاءا... کسب کنیم که اوالً  دکردنعادی به اسباب مسوبات مراجعه می

داشته نغیر از خدا به خداست و ترسی غیر از خدا و امیدی  ها باکه همه کار شویماز نظر علمی ـ توحیدی متوجه 

 باشیم.

 ن مشرکند، یعنی اکثر مؤمنین مشرکند. اکه ایمان نمی آورند مؤمنین مگر اینکه اکثرش :فرمایدآیه قرآن می

مؤمن می زند: اگر فالنی نبود من بیچاره شده بودم. اگر فالنی نبود من کارم درست  کحضرت مثالی برای شر

 .رفتم دهد. اگر فالنی نبود از بین میشد. خانه دار نمی شدم، چنین نمی شدم، خالصه به این و آن نسبت مینمی

غیر ند کد، خیال میاختصاص به خدا دارفقط بینی مؤمن در ملك خدا شریك قرار داده و حال آنکه آیا نمی

گرفتار  ه ماکند. راوی توجه کرد هممی کند و گرفتاریش را برطرف می و یا رفع بال می دهد خدا به او روزی 

گذاشت بیچاره ؟ حضرت به ما یاد داد: اگر خدا به وسیله فالنی بر من منت نمیویدپس انسان چی بگ ،شدیم

خدا او را نجات داده، خدا رفع بال کرده، خدا او را به  د،دا ببینهمه کاره را خ ببیند،شدم یعنی او را واسطه می

 غیری رسانده است. 



5 
 

خواست از راه این دکتر، از  یعنی خدا ،خوب است، شبیه به این حرف را بزندوید این طور بگ :حضرت فرمودند

 .دد. یعنی دل استقالالً به اسباب ندهنراه فالنی کار ما را حل ک

 روایت دیگر:

 :حاجتی داریم، حضرت فرمود ابتدا سالم، یا رسول اهلل ما  آمدند و پیش پیامبر اکرم در مدینه ایعده كکه ی

ان بگویید ببینم حاجت بزرگت :ما حاجت و خواسته بزرگی داریم، حضرت فرمود ست؟چیبیان کنید حاجت شما 

که بعد از  سفارش شده اتفاقاًن این است که ما بهشتی شویم و اخواهیم و حاجتمگفتند: بهشت را می چیست؟

اینجا اند دگوید که نمیکه انسان را بهشتی کند و جهنم هم میهیم از خدا بخوا و نماز این دعا را بخوانیم

ما کی هستیم ای کاش من را به اند دکه او نمی ویندگحورالعین هم می .بردکجاست واال به خدا پناه می

 گفت.د از نماز مییعنی بع ،خواندخواستگاری از خدا می

خواهیم. پیامبر سر مبارک را پایین انداختند و با انگشت روی زمین گفتند که ما بهشت را می آنها خالصه

وم شو بعد سر مبارک را باال آوردند و فرمودند ضامن میکه حالت تفکر گونه داشتند کشیدند و مثل کسانی می

 ولی به یك شرط که از هیچ فردی چیزی نخواهید. 

افتاد به جای از دستش می باالی مرکب تازیانه ند،بودهمراه او  بعضی از همین انصار در سفر  :ویدگراوی می

و  تازیانه را بر می داشتو می آمد ودش  پایین است بخواهد، خاز کسی که عابر یا پیاده  کند و اینکه سؤال

گوید: مثالً سر سفره بگریزد. مثالی دیگر راوی میخواست. برای اینکه از سؤال کردن از کسی حاجت نمیر دیگ

شد ظرف آب خودش بلند می ،بودم آن طرف سفره آب بود به جای اینکه بگوید فالنی ظرف آب را به من بده

ن که این کار اسؤال کردن را کم کردند. داریم در احواالت بعضی از بزرگانم ردیگ ،آشامیدداشت و میرا برمی

کردند که این کار را بکن، اون کار را نکن، آب بیار، غذا بیار ن نمییشاهااد امر و نهی به خانمکردند و زیرا می

می دهدکه خدایا تو باید رفع حاجت  به خدا  را همامیدش  رو از طرفی دیگ آورد و ... این کار تواضع هم می

 نی، خواسته من را برآورده کنی. من ک

کشیدن و دو دختران شعیب هم آمده بودند برای  از چاه ن و افراد آبمثالش حضرت موسی سر چاه آب که رفت

آنها را برآورده کرد و به جای اینکه به  آنهاولیکن حضرت موسی  خواسته  ،ن بوداآب برداشتن از چاه و سختش

 ویدمقداری نان، خوراکی بیارید چون گرسنه اش بود، به جای اینکه به خدا بگ كبرید از خانه ی وییدبگ

مقصود  :فرمایدکنی من محتاج هستم، حاال مرحوم عالمه میگفت خدایا نسبت به آنچه که نازل می ،امسنهگر
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که اینها هم رفتند و باالخره امانت  ویدگگرسنگی بوده که در قالب این لفظ مؤدبانه به خدا این مطلب را می

خبر دادند و داستان حضرت موسی و داری از نظر چشم و حیا که از حضرت موسی دیده بودند و به پدرشون 

طور بود حضرت موسی  با اینکه هنوز پیغمبر نشده بود اما الهام قلبی در دل  دخترانش را که شنیدید. خالصه این

، ابدا، از ساحت مقدس کندبه اینها که دستش را دراز د که رو بزن نمی دیداو که به غیر خدا خودش را محتاج 

 از این موارد پاک بودند. هم انبیا حتی قبل از نبوت

 روایت بعدی:

عزت او یا اصالً آورد  این عزت انسان را پایین می کند،طلب ش را از این و اون یهاانسان خواسته )ع(: امام باقر 

برد. یك حیایی خدا در وجود انسان قرار ، شرف و عظمتی که دارد و حیای انسان را از بین میدکنسلب میرا 

ان و یا اصالً رو به دیگر دهدانجام  ریا کارهای دیگ کندکه تکدی  ودزودی ها عابروش گرفته نشداده که به این 

از آنچه که در دست مردم  ودشبرد. و همچنین ناامید میو می دکناین خودش حیای انسان را کم میمی زند، 

، فرزند دهمسر باشداشتش به دست دیگری است که حاال این دیگری و چشمد است، اما کسی که طمع دار

این اثر منفی او را حضرت  د.داشت به دست مردم دارهمین که چشم دد باشهخواهر کی می د،، والدین باشدباش

 شود. اما باید این فقر دائمی را ببرد به سوی خدا.و فقیر می دبینهمین االن خودش را محتاج دیگران می :گفتمی

دانند کجا نان ها میآمدند منزل و معموالً خانم ،گرسنه بودند)ع( شنیدید که حضرت علی این داستان را همه

عرض  که حضرت زهرا طلب کردند  مقدار نانك و ی هستم است و کجا غذا است، عرض کردند که گرسنه

دادم  به شما غذا ها را کشم و شما را بر خودم و حسنین مقدم داشتم یعنی داشتند که سه روز است گرسنگی می

خیلی جا خوردن که چقدر حضرت  ،شنیدن)ع( را به گرسنگی نگه داشتم تا این جمله را حضرت علی  و خودم

ترین فردش و مسئولیت هم نزدیك )ع(حتی به آقا امیرالمؤمنین  دصاحب حیا است، عزت و شرف دار زهرا 

واب فرمود: به چرا نگفتی، در ج :، حضرت فرمودندتقاضا نکردند به گردن مرد است برای خورد و خوراک

 خاطر حیا نگفتم. چه روحیات عجیبی داشتند. 

مرحوم آیت اهلل شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به ما  استاد :فرمودندآیت اهلل العظمی بهجت می

که استاد مراجعی مثل عالمه طباطبایی، آیت اهلل خویی، آیت اهلل بهجت، مرحوم آقای میالنی، عالمه « ره»کمپانی 

ولیکن ایشان  ودشبودند و اینها از شاگردان این بزرگوار بودند که اول هم ثروتمند بوده که وارد نجف می امینی

دهم یعنی اونقدر مقروض شده کارش به جایی رسیده بود که بغال محل بهش گفته بود که دیگه بهت قرض نمی
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دهم و به هیچ کس هم رو نزده نمی و قرضی گرفته بود و خریده بود که دیگه گفته بود که دیگه بیش از این

های نیکی است که چهار چیز از گنج)ع( امام باقر  یکه به کسی رو نزده بود که در روایت دبود، این تعجب دار

نیست ولو ای ولی وقتی مضطر شد دیگه چاره  آن نگوییمبه این و  توانیمتا می یکی همین کتمان حاجت که

که رفتند یك دینار از یهودی قرض گرفتند که بیان خوراک برای منزل و نانی تهیه  )ع(اینکه آقا امیرالمؤمنین

 .نان را به او دادندرسیدند که او هم وضعش مثل حضرت بود که حضرت به مقداد کنند که 

در اصفهان که حوزه  معتبر و قوی وجود  گیالن بودند و در قدیم االیام  اهلشبیه به این را آیت اهلل شفتی که 

برای  دکنمقدار پول قرض می یكکه  ودشزیاد میایشان گرفتاری داشت مشغول درس و بحث می شدند،

ماده سگی با د  بینمی دگشتکه تو راه که برمیکنند تهیه میگوسفند روند سفیدی )شش، ریه( خوراکش، که می

 ندکه سیر نشد دبینمی د ودهیمبه حیوان ها مقداری را  كاز گرسنگی صداشون بلند است ، خالصه یش هایتوله

 حجره  بهبا پولی که قرض گرفته بود، خالصه با این حال د نامخودش گرسنه می مابقی را هم به آنها می دهد.و 

کند که االن مسجد سید که از اونجا به بعد خدا در رحمت و عنایات خاصش را به این مرد بزرگ باز میمی رود 

می به اندازه یك امامزاده زائرها  به زیارت قبر این بزرگوار  که  معروف است خیابان سیدکه به در اصفهان، 

 «.ره»سید شفتی به معروف هستند است که صاحب کشف الکرامات در اصفهان روند

زدند و حیثیت و عابرو و ها رو نمیدیدند و به کسی به این زودیاینها زیاد داشتیم که این احادیث را می ما از

 کردند.خودشون را حفظ میشرف و عزت 

 خداوند انشاءاهلل عزت نفس و این امور را به ما عنایت کند. 

 

 




