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 رسالت )حضرت ابراهیم(

 

 

 

 استغفار ابراهیم )ع( برای پدرشپاسخ به شبهاتی درباره 

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

چهنن  اهیم )ع( داد،استغفاری کهه ابهر هآزر و وعد 1«مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»بعد از جریان 

میرد و بعد است و با حالت شرک می عریقدانست آزر دشمن خدا است و دشمن نمی

اليینَ مِهنَ كهانَ إِنَّههُ لِأَبي اْغفِرْ وَ» :از آنکه عرض کرد مها بهاز « کهان»کهه از خهند  2«الضهَّ

ز اکنهنن معلهنن نیسهت. بعهد ا ،آزر قبالً بنده است حتمیکنیم که ضاللت استفاده می

  کند.این جریانات در حالت پیری از برای والدینش استغفار می ههم

 اإلسههتغفار حرمهه  تههرب  حیهه »: ایههممهها اینجهها در کتههاب ع ااههدنا یادداشههت کههرده

 قبه  یتهنب أن المشهر  آلزر جهاز لما و الجحیم، أصحاب من أنهم بالعلم للمشركین

 و»تها  3«یتهنب علّه  له یستغفر أن ذا  إذ فجااز منهم، لیس أن منهم أنه یعلم فال منته

هنگامی که جنان بند، امها وقتهی کهه  «)ع( حداثته في حدثت إنما الحادثات هذه ك 

آن هنگهان جریهان اسهتغفار  ،اهلل با اسماعی  شهدگذشت و پیر شد و مشغنل بنای بیت

 مكه  إلهی یسهافرو  الم دسه  األرض إله  یههاجر الم ه و»دیگری به خند گرفت.  هچهر
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کمها « للَّهه عهدوٌّ أنه علمه بعد آزر من تبر أ قد إذ و الحران، البیت هنا  یبني و م المكر 

تَْغفِرُوا أَنْ آمَنُنا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ كانَ ما»استغفار خناندیم  هاینکه در آی رِكینَ یَسهْ  1«لِْلمُشهْ

 أَنَّههُ لَههُ تَبَهیَّنَ فَلَمَّها إِیَّهاهُ وَعَدَها ةٍمَنْعِدَ عَنْ إاِلَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»تا اینکه 

تبری حاص  شد. حاال چه آزر زنده باشد و ابراهیم به وحی یا هر  2«مِْنهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ

 دیگر. هاستغفار نیست یا به هر وسیل هداند که عدوٌ هلل است و شایستدیگری می هوسیل

 مهن و بابه  أهه  یهدعن أخهذ و المشهركین، مهن أضرابه و آزر من تبر أ فل د»در اینجا 

 أن إله  دعنتهه فهي اسهتدان ثهم»اینجا هم گذشهت. « النار في أل نه أن اللَّه إل  واالها

 الحران البلد إل  أُمه و بإسماعی  سافر و هرمًا صار قد و إسحاق و إسماعی  اللَّه رزقه

 . 41الی  39 هراهیم آیاب هسنر« یدعنه و رب ه یحمد أخذ و فیه، أسكنهماو 

هلل است و  این آخرین مرحله است. و بعد از هنگامی است که دانست که آزر عدوٌ

 اْلكِبَهرِ عَلَه  لهي وَهَه َ الَّذي لِلَّهِ اْلحَمْدُ» کند:تبری جسته است. اینجا عرض می از آزر

الةِ مُ هیمَ نياجْعَْل رَبِّ*  الدُّعاءِ لَسَمیعُ رَبِّي إِنَّ إِسْحاقَ وَ إِسْماعی َ  ذُرِّیَّتهي مِهنْ وَ الصهَّ

لحن دعها  3«اْلحِسابُ یَ ُننُ یَنْنَ لِْلمُؤْمِنینَ وَ لِنالِدَيَّ وَ لي اْغفِرْ رَبَّنَا*  دُعاءِ تَ َبَّْ  وَ رَبَّنا

. اما حاال معلنن نیست« الضَّاليینَ مِنَ كانَ إِنَّهُ»علتش هم « لِأَبي اْغفِرْ وَ»عنض شد. قبالً 

ایهن تبهری  «مِْنههُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَیَّنَ»ولکن بعد از اینکه  ،معلنن نباشد کافی است

والد در أب منلد نص  «لِنالِدَيَّ وَ لي اْغفِرْ رَبَّنَا»که  ،خاص دعا ن ش پیدا کرد هدر چهر

« والهدی »در « والد»ز تا است که عرض کردیم. آیا مراد اولکن أب اعم از آن سه است،

استغفار داشته  استح اقو غیر آزر  ،آزر است یا نه؟ غیر آزر است؟ طبعًا غیر آزر است

دیگهر اسهتح اق  ،چهنن منحهد بهنده اسهت. اگهر منحهد نبهنده اسهت ماننهد آزر ،است

هم تکذی  عصمت ربانیه است و هم تکهذی   ،استغفار را طبعًا ندارد. و اگر آزر باشد

نهدارد. یعنهی « إال»دیگهر « مِْنهُ تَبَرَّأَ»این « مِْنهُ تَبَرَّأَ»ه. مگر خدا نفرمند یعصمت ابراهیم

 .«علم أنه عدوٌ هلل»از آزر بند. چنن  تبریمادامی که ابراهیم )ع( زنده بند در حالت 

لهم » ،مرادش از والد آزر باشهد« والدی »رحمن )ع( در این الخلی پس اگر ابراهیم 

زنهد. هم به عصمت ربانیه و هم به عصمت ابراهیمیه صدمه می« أبرلم یت»این  ،«أیتبر

عصهمت  ،«مِْنههُ تَبَهرَّأَ»بهاهلل درو  فرمهنده اسهت کهه عهنذ  کأن خداوند  ،عصمت ربانیه
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دهد که اگر استغفار کهرد بهرای آزر معهذور بهند. خداوند از ابراهیم خبر می ،ابراهیمیه

داند آزر گر با آنکه میدیگر غیر معذور است. پس ا« مِْنهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّا»

بها عصهمت دارد و مخالفهت اسهت برای او اسهتغفار کنهد. ایهن عصهیان عدوٌ هلل است، 

که در آیهاتی ایهن  ،ابراهیمیه علیایعصمت  و ال سی مابلکه با عدالت ابراهیم  ،ابراهیم

 إِنيهي قهالَ فَهأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمهاتٍ رَبُّههُ إِبْهراهیمَ ابْتَله  إِذِ وَ»مطل  روشن است. و از جملهه 

ترین یکی از مهم 1«الظَّالِمینَ عَهْدِي یَنالُ ال قالَ ذُرِّیَّتي مِنْ وَ قالَ إِمامًا لِلنَّاسِ جاعِلُكَ

صددرصد بر خلنص ابهراهیم )ع(  هاعمالی که داللت صریح -نه اقنال- کلمات یعنی

یک مرتبه است که خلنص در تنحید است که علمهًا  ،نه در تنحید ،هلل دارد در تسلیم

 و معرفت است. یک مرتبه در تسلیم هلل خلنص دارد.

 

 ]سؤال[ -

کنهد. است. کلمه آن است که بر معنا داللهت مهی «ما یدل علی معنا»کلمه چنن  -

« امهاتاهلل التّ نحهن کلمهات»تر است یا داللت عم ؟ و لذا آیا داللت لفظ بر معنا قنی

هستیم. چرا؟ بهرای اینکهه منهافق ههم  هگنیند ما کلمات تامات الهی)ع( می معصنمین

چنن قلبش تنحید نیسهت. امها وقتهی یهک  ،گنیداما درو  می« الإله اال اهلل»گنید: می

ین منحد هلل است و تسلیم هلل ا ،به تمان معنی الجهات ،شخصی به تمان معنی الکلمه

 ،تسلیم هلل است. داللت شخص این بها تمهان خصنصهیات تنحیهدیو صددرصد  است

لفهظ  «بِكَلِمهاتٍ رَبُّههُ إِبْهراهیمَ ابْتَله  إِذِ وَ»ین. ولهذا العهالمرببر وحدت است این ادل 

کار نکند. امتحان نشند. ابتالء نشند. این ابهتالء  ،ندارد. انسان مرت  ذکر بگنید ءبتالا

تالء به کارهایی که داللت بسیار عالی بر م ان تنحیهد نیست. ابتالء به کلمات یعنی اب

 و م ان تسلیم دارد.

 إِنيهي»از جمله وقتی که ابراهیم به فرزندش آن جریهان وحهی در خهناب را گفهت. 

 طنر که ابراهیم خهالص اسهت،ت. هماناین مشنرت نیس 2«أَْذبَحُكَ أَنيي اْلمَنانِ فِي أَرى

ابراهیم آن در خالص است که بدون  ،یک مرتبه .خناهد اسماعی  هم خالص بشندمی

با آنکهه عله  ضهد منجهند اسهت. عله  عهدن  ،چنن و چرای لفظی و ظاهری و باطنی

و مست بالً و سهاب ًا و  حاضر  ،اش بی ن استاستح اق اسماعی  برای کشته شدن همه

                                                           

 .124بقره، آیه . 1

 .102صافات، آیه . 2



4 

 

 نَكها»فرماید صادق النعهد اسهت. اسهماعیلی کهه سماعیلی که قرآن شریف میحالیًا. ا

اسماعیلی که در این م هان عهالی از عبندیهت و رسهالت و  1«نَبِیًّا رَسُنالً كانَ وَ مُْخلَصًا

اسماعیلی کهه در  ،معصنمین است هالنبیین و ااماسماعیلی که والد خاتم ،نبنت است

قربت با مادرش در بیت اهلل الحران مدتی زیسته است. اسماعیلی که با حرکت دادن پا 

ن کعبه روی آب زمزن اسهت. کهه یکهی که اآل ،کندالهی جنشش می هادچاه زمزن به ار

البتهه  این آب قاطی نجاست نشند... گفت که من به احتران اینکهاز مهندسین آب می

من این آب را  ،به این احتران. باالخره باید با آب تطهیر کرد. گفتیم او این حرف را

این آب سیراب کنم. کهه کعبهه اآلن معلهق  تنانستم تمان مکه را باإال می زیاد نکردن و

 روی آب است.

آیها اسهتح اق اعهدان دارد؟  ،اسماعی  با این گذشته و با این حالیه و با این ساب ه

کهه  ،اد عهادی ههمربهرای افه ،کند برای ابراهیم به جای خندبینه اثبات می هقطعی هادل

 أَرى إِنيي»اما    نیست.قت هتکریم است. شایست هشایست ،احتران است هاسماعی  شایست

رؤیت وحی است. چنن وحی گاه در حال برزخ  ،و این رؤیت« أَْذبَحُكَ أَنيي اْلمَنانِ فِي

شهجره  هبهه وسهیل کالن است، هگاه به وسیل ،گاه در حال ناسنت دنیا است ،منان است

ههای وحهی جبرای  است. گاه وحی مجرد اسهت. ایهن یکهی از چههره هبه وسیل ،است

اهلل )ص( ههم بهر حسه  نصنصهی از آیهات در ه در حالت منهان اسهت. رسهنلاست ک

 ای را با وحی در منان دید. این اشاره است.حالت ننن به او وحی شد و آینده

اش با وحی است و با عبندیت در نظر ابراهیم که آن هم همه چنینیایناسماعی ِ 

 ،رده معصنن در آینده اسهتاست و با ساب ه و الح ه است. اسماعی  که امانتدار چها

ایهن ابهراهیم در  2«اْلأَْفلَا َ خَلَْ تُ لَمَا لَنْلَا َ» ،انداند و محنر رسالتکه محنر عصمت

نگفهت در  ،بیند که خداوند بهه او وحهی کهرد کهه بایهد اسهماعی  را بکشهیخناب می

 أَنيي اْلمَنانِ يفِ أَرى إِنيي»نشد ذبح کند.  خناب دیدن که تن را ذبح کردن. ذبح که نکرد.

تمان ادلهه قطعهًا داللهت دارد بهر اینکهه بایهد او  .عد تسلیم ابراهیم استاین بُ« أَْذبَحُكَ

اعتنهایی کهردن بی ،تا چه رسد به اهانت کردن بلکه ،تا چه رسد به کشتن ،اکران بشند

بها با این حال تصمیم ابراهیم فنق این عیان است. عیانهًا  .تفاوت بندن بلکهبی ،بلکه
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 ،نه استح اق خالف اکهران ،ک  ادله ثابت است که اسماعی  )ع( استح اق اکران دارد

 ین فنق العیان است.العالمرباما تصمیم ابراهیم در برابر امر 

ما یک علم الی ین داریم. یک عهین الی هین داریهم. یهک حهق الی هین داریهم. عهین 

ایذاء شند تا چه رسد اعدان  الی ین و علم الی ین نسبت به عدن استح اق اسماعی  که

این علم الی ین و این عین الی ین نسهبت  ،ولکن «لن خلی  و طبعه»منجند است.  ،شند

در م ابه  حهق  ،به عدن استح اق اسماعی  که اهانت شند تا چهه رسهد اعهدان گهردد

-ابراهیم حاص  است ایهن نفهی مهی برایالی ینی که تمان مرات  تسلیم و عبندیت از 

 ،کنهد بهر اینکهه نهه. قطع مهی..شند. اصالً علم نابندشک نمی ،شندن نمیشند. علم ظ

های دانسته ،های مندانم. این دیدنگنید همان درست است. من نمیخدا می آنچه را

هها در رجحهان همحن است و صفر است و منهای همه ،من تمان منِ ،باورهای من ،من

 أَرى إِنيي»ابراهیم که  ،است. ولکنبرابر تصمیم رب است. ابراهیم خندش ساخته شده 

برای اسماعی  هم باید این حالت تسلیم پیهدا شهند. چهنن دو « أَْذبَحُكَ أَنيي اْلمَنانِ فِي

 تسلیم مضاعف است. ،شد منضمتسلیم وقتی با هم 

 أَبَهتِ یها قهالَ»رأی تن چیست؟ « تَرى ذا ما فَاْنظُرْ أَْذبَحُكََ  أَنيي اْلمَنانِ فِي أَرى إِنيي»

اسماعی  هم اسماعی  ابراهیم اسهت. ابهراهیم ههم  فکر هم نکرد. ،هیچ 1«تُؤْمَرُ ما اْفعَْ 

ابراهیم اسماعی  است. ابراهیم مأمنر شهده اسهت پها بهر پشهت بهان فهنق وجهند خهند 

تها اینکهه مهأمنر شهند  ،تر بهندار کنهد آسهانحهشهد خهند را انتبگذارد. اگر مهأمنر مهی

این باالترین م ان است. این امتحهان اسهت. و إال منظهنر ایهن  ار کند.حاسماعی  را انت

ای اصهالً بهه ای و هیچ اشهارهنبند که اسماعی  کشته بشند. امتحان است. هیچ لمحه

لَما» 2«أَسْلَما فَلَمَّا» ،این نبند که این امر ظاهری است. اگر بند که امتحان نبند که « أَسهْ

یمهان اسهت. یهک اسهالن مهع االیمهان قبه  اال یمان است. یک اسالنالاین اسالن بعد ا

است. یک اسالن بعد تکام  االیمان است. تمان درجات ایمان باهلل را طی کرده است. 

برخالف تمان  ،بیندبر خالف آنچه می ،بر خالف حس، بر خالف ع   ،تسلیم محض

 تمان مسلمات و واضحات و بدیهیات برهانی خل ی فهی مها ،مسلمات برهانی خل ی

لَما فَلَمَّها»اکران و احتران اسهت. امها  هاسماعی  شایست ،هعند  تَلَّههُ» «.لِْلجَبهینِ تَلَّههُ وَ أَسهْ

 شند.استفاده میهم دارد و از خند آیه  روایت دارداینجا « لِْلجَبینِ
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ترسید که اگر از رو بخناباند و گلن  ،نه از رو راهیم اسماعی  را از پشت خناباند،اب

کنند. هر چه کارد را فشهار  سستو فرزندی یک م داری قضیه را را ببرد رحمت پدر 

لسهان واقهع کهار ایهن اسهت. یکهی از  1«ینههاني الجلیه  و یهأمرني الخلی ». نبرید ،داد

ولهی بعضهی . نندار اطمینانچنن خیلی  ،گنیمدانم. نه نمینمی ، منگنیدبزرگان می

-جا اکتفا مهیهمین به یماما راجع به ابراه ،هست برای اه  کرامات و کشفمطال  

دَّْقتَ قَهدْ*  إِبْهراهیمُ یها أَنْ نادَیْناهُ وَ*  لِْلجَبینِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا»کنیم که   2«الرُّؤْیها صهَ

 ،تهن کهار خهندت را کهردی ،ست؟ یعنی کاری که تن باید بکنی کردیچی« صَدَّْقتَ»این 

ه منجنیق تمان نیروههای نمهرودی خدا هم کار خندش را کرد. کما اینکه در آویختن ب

ند. چنن همه را آتهش اهیم را آتش بزنند. جمعًا آتش زدز بر این جریان شد که ابرمرکّ

 ،هایشههان رادل ،همههه را ،شکسههته ،از بههین بههرده ،زده اسههت. چههنن خههداها را کشههته

 همه را نهابند کهرده ،م دساتشان را ،هایشان راایمان ،هایشان راع یدهفکرهایشان را، 

 است. اینها تصمیم گرفتند ابراهیم را آتش بزنند.

ر کردنهد کهه اگهها و مردها و... نهذر مهیزن ،هاجنان ،هازندارد که پیردر روایات 

ما یک م داری هیزن برای آتهش زدن ابهراهیم  نمابرای خداهای کشته شده ،چنان شد

هیمهی اآنجا خهدا اراده کهرد. حهاال ابر 3«اْلأَْخسَرینَ فَجَعَْلناهُمُ كَیْد  بِهِ أَرادُوا وَ»ببریم. 

 لَهكَ أَ»جبرایه  رفهت و گفهت:  شهده اسهت. در روایهات دارد:که در منجنیهق آویختهه 

خدا نفرستاده  درست است فرستاده خداست، ولی ،به تن نه 4«فَلَا إِلَیْكَ أَمَّا فَ َالَ حَاجَ ٌ

کنهد کهه دس ابراهیم خطنر نمیم  هاصالً در خاطر« فَلَا إِلَیْكَ»است که این را بگنید. 

در راه  ،در راه خهدا دعهنت الهی اهلل کهردن ،من در راه خدا قیان کهردن ،«بِحَالِي عِْلمُهُ»

ها را شکستم. در راه خدا این حجت را که خداوند بهه مهن بیهان کهرد گفهتم. خدا بت

دا و در راه خدا است. این تأسفی ندارد. اگر انسهان در راه خه ،پس اگر هم آتش بگیرن

اما  ،است برای خدا قدن بردارد. اگر دستش را ببنسند و احتران کنند خنب ،به امر خدا

اهلل ایهن لهذت بهاالتری بهرای اهه  تر اسهت.این خنب ،اگر دستش را قطع کنند و بزنند

 دارد که در راه خدا کتک بخنرند. در راه خدا صدمه ببینند. 
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یهک  ،کردنهد زنهدانی زنهدان اویهنگفتند که مهرا کهه در آقای خمینی در نجف می

سنراخ کنچکی بند که جای نفس کشیدن هم نبند. بعد آمدند در را باز کردند از مهن 

جناب نیستید. یک  هجناب ندادن. یک کلمه گفتم شما شایست ،خناستند سؤاالت کنند

گفهت. در راه خهدا محکم به صنرت من زدند و من حظ کردن. راسهت ههم مهی سیلی

شهاهی اسهت. رفتن در راه خدا است. برای نابند کردن حکنمهت ستم است. این زندان

در آن منقهع  ،ر مها عرضهی نهداریموسه  چطهن ،نرطکند. آخرش چالبته حاال فرق می

اینطنر بند. در راه خدا اگر انسان را ناز کنند که مطلبی نیست. اما در راه خدا انسهان 

شههند. فحههش  آوارهت کنههد. هجههر ،از اوالدش محههرون باشههد ،اشاز زنههدگی ،از مههالش

بشنند. کتک بخنرد. تهمت بزنند. غیبت کنند. اذیت کنند. اصالً ایهن لهذت دارد بهرای 

عد ابراهیمی عمیق لهذت رحمن در بُالخلی نر است. ابراهیم طکسی که در راه خدا این

دَّْقتَ قَهدْ*  إِبْهراهیمُ یا أَنْ نادَیْناهُ وَ*  لِْلجَبینِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا»برد. می  إِنَّها الرُّؤْیها صهَ

 «.اْلمُحْسِنینَ نَجْزِي كَذلِكَ

خناهیم یک م داری خندمان را در بیت اخالق ابراهیمی تربیت می ،است دوشنبه

ها بین گنیند حنزهکنیم. فردا وفات منسی بن جعفر )ص( است و پس فردا هم که می

شنبه ما برای مبع  . البته روز پنجو شنبه خدمت برادران خناهیم بند التعطیلین است

  اهلل )ص( جشن داریم.رسنل

یک روایت علی ضنء آیهاتی از قهرآن شهریف از امهان صهادق  ،در بعد خلنص نیت

عهد معرفتهی در ایهن بُ .1«یَهرَا َ فَإِنَّههُ تَهرَاهُ تَكُهنْ لَهمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ»)ع( است. 

 شیئًا رأیت ما» :روایت دیگر .ثانیه است هلی و تسلیمی در مرحلاولی و بعد عم همرحل

اینهها را  ،خهنانیماگهر ههم روایهت می 2«فیهه و معهه و بعهده و قبلهه اهلل رأیهت قد و إال

دهد و با می )ع(نه آن روایتی که جع  است و نسبت مزخرف به معصنمین  ،بخنانیم

 اللَّهَ اعْبُدِ»یات است. روایت اول: اآل که علی ضنء قرآن مخالف است. اینها را بخنانیم

کنم. دیگران ههم عرض می زنیم. برای خندنبرای خندمان میاین مثال را « تَرَاهُ كَأَنَّكَ

 مث  ما هستند.

 برهنهاگر کسی اینجا باشد انسان  ،واقع که هیچ ،کندخیال احتران می سان رویان

آورد. احتران است. حهران ههم میندرحتی لباس احتران و تشریفاتی خند را  ،شندنمی
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 برهنههروی خیهال  ،خهالف اخهالق اسهت. حتهی اگهر عکهس پهدرش باشهد ،که نیسهت

مثه  اینکهه تهن « تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ»کنیم. حاال ما در واقع داریم بح  میشند. نمی

 قبله اهلل رأیت قد و إال شیئًا رأیت ما»اول دیدن حق با بصیرت است.  ،بینیخدا را می

، معهه بال ینمیه   ، بعهده باألبدیهه،قبله باألزلیه»مرحله این چهار « فیه و معه و بعده و

ال بالممازج  خارجٌ عن االشیاء ال بالمباینه  و داخه ٌ فهی  فی ک  شیءٍ»خداوند « فیه

بهر اسهت.  ی  است. قدرتش محی  اسهت. در نیسهت،علمش مح« بالممازج  االشیاء ال

قدرت خدا در اشیاء نیست. فع  است. علم خهدا هیمنهه دارد و  1«قَدیرٌ ءٍشَيْ كُ ي عَل »

کهدخنل  ال »دخنلش « خارجٌ عن االشیاء و داخ ٌ فی االشیاء»قدرت خدا هیمنه دارد. 

 این مراح . « شیءعن  شیءکخروج  ال»و خروجش « فی شیء شیء

اگر ما اینها را نسیان نکنیم. اگر متذکر این حهال باشهیم کهه « تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ»

قهادر عهالم  شناسیم و آگاهیم خدای آگهاه محهی  مسهل دانیم و میبینیم و میما می

با یکی از اولیاءاهلل من صحبت  مگر امکان دارد ما گناه کنیم؟ امکان ندارد. ،را هیمنم

خنانم. گفتم کنید؟ گفت نماز میه میکردن که ظاهر  فنت کرد. به او گفتم شما چمی

خنانم. گفت کار دیگر در حاشیه است. نماز می ،کار دیگر ،گنییدفهمم چه میمن می

گفت نماز خناندن بهه محضهر خهدا مشهرف  ،فهمممن هم م داری می ،گفتم بیان کن

گهردد کهه شدن است. اگر کسی بخناهد به محضر یهک بهزرب بهزرب بزرگهی مشهرف 

 ،وقهتش را ،اش راچههره ،الفهاظش را ،ههاهفتهه ،ز بزرگهان اسهت. روزههاا انسان است،

که به حضنر او مشرف گردد. ولن او بشری ماننهد  کندوضعش را آماده می ،لباسش را

خل ی مانند او است. نماز خناندن که ساده نیست. ایهن نمهاز خنانهدن حالهت  ،اوست

طههارت  ،طههارت قله  ،رطههارت ظهاه ،خناههدمی ؤدر طهارت تهی ،خناهدمی ؤتهی

اگهر خناهد. باش میآماده ،اینها ههم ،طهارت فکر ،طهارت مکان ،طهارت بدن ،لباس

و ندانیهد، مطالعهه ههم نکنیهد مطالعه الزن دارید. پیششما بخناهید مباحثه کنید پیش

خناهم به محضهر رب مشهرف گهردن و از مهن دانید. من که میمطلبی نیست. بعد می

ناچیز دعنت کرده است. دعنت کرده است به حساب  از منِ ،چیزهمهآن  ،دعنت کرده

 أَقِهمِ»اینکه من اظهار نیاز کنم. او نیاز ندارد به اینکه من به محضهر او مشهرف شهنن. 

این نماز که مها ههر روز  .هاو از این قبی  1«المُؤْمِنِ مِعْرَاجُ الصَّلَاةُ»یا  2«لِذِْكري الصَّالةَ
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این چنن هر ش   ،نانیم که واجبات ینمیه است و حداکثرش چهخحداق  پنج بار می

یعنهی در  ؛خهنانممن نماز می اماکنچک است.  ،برای ما ساده است ،خنانیمو روز می

ها بیرون رفتن و ها و خندراهیو خندخناهی هاها و إنیتاز از خند و خندیحال نم

 که تنجه به هیچ چیز جز حق نداشتن  ،ف   به حق تنجه داشتن

 «البین من إني بلطفك فارفع  ینازعني إني بینك و بیني»

از  ،هر کهس... از میهان برخیهز ،ت ی ،محمد ،سعدی ،حافظ ،تن خند حجاب خندی

از  ت،از علماز اصنلت، از ف هت، از تفسیرت،  ،هاها و از خندخناهیخند و از خندی

ولذا بزرگترین  ،ایدهچنن به معراج رب مشرف گردی ،از همه چیز خالی شن ،همه چیز

است که  2«تَ ِيٍّ كُ ي قُرْبَانُ»نری و معننی ت رب الی اهلل ص ،نمندهای ظاهری و باطنی

شند گناه ی؟ گفت مگر میاو به همان یا دیگری گفتم شما گناه کرده صالة.عبارت از 

 اینکه خهدا هسهت. غفلهت کنهد از از شند. مگر اینکه انسان غفلت کندکرد؟ اصالً نمی

جهالهت  ،کنهداشتباه نمهی ،کندهیچ سهن نمی ،رودکه هیچ به خناب نمی دیدیاینکه 

ندارد. تمان علم است. تمان قدرت است. تمان رحمت است. تمهان عنایهت اسهت. تمهان 

 هعدی که در باب فطرت بحه  شهد و بهاز آقایهان در سهنرمحبت است. در آن هفت بُ

بت به مها دیهدبان اسهت. دیهدبانی کهه در در تمان مراح  او نسرون مراجعه بفرمایید. 

آن وقت من با نعمهت  ،در تمان اوضاعمان ،در تمان قاالت و اعمالمان ،تمان حاالتمان

 ،مشهیت مهن ،مهن هاراد ،حرکهت مهن ،علم مهن ،نیروی من ،او که خند نعمت او هستم

های او عصهیان کهنم. محهال های او هستند. با نعمتاینها نعمت ،کسان من ،من هخان

عدالت مطل ه اسهت. است. یکی از ابعاد عصمت همین است. این عصمت نیست. این 

ایهن عصهمت « تَهرَاهُ كَأَنَّهكَ»چنن ایهن دیهدش دو بعهد دارد.  معصنن که معصنن است،

 اللَّههَ اعْبُهدِ»را بیان فرمهنده اسهت.  علیا هاول مرحل« یَرَا َ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ»است. 

-کنهی و تخلهف نمهیو احتران مهی بینیرا می های که جسمانیطنهمان ،«تَرَاهُ كَأَنَّكَ

 عَمِیَهْت»حسهین )ع( امان هو روی این جهت در دعهای عرفه ،بینیکأن رب را می ،کنی

هیچ ظاهری مانند تهن نیسهت.  4«لَكَ لَیْسَ مَا الظُّهُنرِ مِنَ لِغَیْرِ َ یَكُننُ أَ» 3«تَرَا َ لَا عَیْنٌ
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چهنن رؤیهت  ،بلکه برای بصهیرت ،نه از برای بصر ،از برای دیده ،ه از برای دیدظاهر ن

تر است. اما رؤیت بصهر احیانهًا ثابت ت،تر اسریقع ،تر استعمیق بصیرت نافذتر است،

  مبتالی به اشتباه است.

ت را در است که عصم علیایی هاین مرحل «لَكَ لَیْسَ مَا الظُّهُنرِ مِنَ لِغَیْرِ َ یَكُننُ أَ»

 فَهإِنْ»معصهنن نیسهتیم.  ،اگر این نشد« تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ»کند. ک  مراتبش تثبیت می

تنانهد اآلن عهذاب دانهد. مهیبیند. شما را مهیاو که شما را می« یَرَا َ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ

گهنیم اگهر مهی ،خهدایا ما را در عالم تکلیف مبتال کرده است. ،دهدکند. اما مهلت می

خندمهان کهه بهر محهنر وحهی  هتنانم. اما اگر امکان دارد عنایت بفرما که بها گفتهنمی

عهدی باشهیم. دو بعهدی خندمان را تطبیق کنیم. ما در عالم زنهدگی بایهد یهک بُ ،است

  مها متنسهَّ  ،م صهد مها اسهت ،ف   یک ن طه مبدأ ما است ،غل  است. یک بعد ف  

عرفتهی و در که  حهاالت تکلیفهی ف ه  یهک ن طهه را در نظهر است. در ک  حاالت م

 بگیرید.

برای ما این مطله  خیلهی خهنب  شما آن جریان مالنصرالدین را به یاد دارید که

ای رفتنهد. یهک عهدهمهی ،اش دوتهایی سهنار خهر شهدنداست. یک خری داشت با بچهه

سهنار یکهی؟  تا اید؟ دودوتایی سنار یک خر شده ،رسیدند گفتند مال تن چ در ظالمی

مال تن چ هدر خهر  :دون رسیدند و گفتند ه. دستشداش سنار خندش پایین آمد و بچه

برعکس کهرد. خهندش  ،سنار است و تن که پیر هستی پیاده هستی تجنان بچه ،هستی

جان جنان کنچک پیاده و تهن سهنار هسهتی؟ بی هیک عده گفتند بچ ،سنار بچه پیاده

از خهر  ،شد هم بچه پیاده شد. گفتند تن چ در خهریهم خندش پیاده  ،چهارن همرحل

مگر باید چه کار کرد؟  ،شنی نه بچهنه تن سنار می ،خر برای سنار شدن است ،خرتری

اگر بخناهد طبق می  اول یا دون یا سنن یا چهارن رفتار کند از خهر خرتهر اسهت و از 

 همالحظه ،ن و آنگفتن ایه همالحظ ،آن کردن این و هخر خرتر زیاد ما داریم. مالحظ

و شههرت  ،اهلل ایهن و آنفحهش و بهارک ،سههم امهان ایهن و آن ،بنسی ایهن و آندست

 ،تحنیه  گهرفتن یها نگهرفتن هاز نظر علمی و از نظر عملی مالحظه ،اجماع و ضرورت

 تمان اینها مالنصرالدین اول و دون و سنن و چهارن است.

گی مها اصهالت داشهته درخشهان در زنهد هف ه  یهک ن طه :اما مالنصرالدین پنجم

هایی را کهه از رویم. آن راههایی را که از نظر علمی و فکری و ع لی میباشد. آن راه

بهدانیم آنچهه رضهای  ،جهدیت کنهیم تکلیفنظر ظاهری فردی یا اجتماعی در زندگی 

د. آیا محال نیست که ما نظرات و میهنل نولن همه برخالف باش ،خدا است کدان است
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های خندمان در نظر بگیریم؟ محال است. ولی ما در کارها و حال دیگران را همختلف

ههای هها و بهدتر از دینانههع  های بهدتر از بهیع  به این محال مبتال هستیم. ما بی

ما ک  زندگیمان جمهع  ،کندنمی متناقضاتزنجیری هم جمع بین  هکه دینان ،زنجیری

. محال است. این منافق باشد ،اشداست. این آقا منافق باشد. آن منافق ب بین متناقض

هها گننهاگنن اسهت. مطلنبهات ها مختلف است. نظهرات مختلهف اسهت. نگهرشسلی ه

مختلف است. مینل مختلف است. درجات مختلف است. درکات مختلف است. حتی 

بُ َ تَتَّبِعُهنا ال وَ فَهاتَّبِعُنهُ مُسْتَ یمًا صِراطي هذا أَنَّ وَ»درجات مختلف است.  یهک  1«السهُّ

ف   یک خ   ،عبندیت و ربنبیت هعبد و رب و بین ن ط هخ  بیشتر نیست. بین ن ط

-یا مغضنبٌ علهیهم ،یا مغضنبٌ علیهم ،اندبیشتر نیست. ب یه منحرف است. یا ضالین

-به صراط رب اصالً قهدن برنمهی ،رسدعبندیت هیچ وقت به رب نمی هاند که از ن ط

مسهت یم را رهها  هلین کسهانی هسهتند کهه ن طهضا ،اینها مغضنبٌ علیهم هستند ،دارد

خناههد ، میرسهندرسهند یها نمهیروند. حاال یها مهیطرف میاین طرف و آن ،کنندمی

بهین راه  ،گهرددزمین می هدور کر ،تهرانبه اما به جای اینکه از اتنبان قم برود  برسد،

اليینَ الَ وَ» ههااین ،رسهدنمهی ،رسهدمهی ،روداز بهین مهی ،میهردمی ،شندنفله می  «الضهَّ

عبهارت از « عَلَهیْهِمْ أَْنعَمْهتَ الَّذینَ صِراطَ» 2«عَلَیْهِمْ أَْنعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ»ولکن  هستند.

تَ ِیمًا صِراطِي هذا أَنَّ وَ»آن صراط مست یمی است که  بُ َ تَتَّبِعُهنا ال وَ فَهاتَّبِعُنهُ مُسهْ  السهُّ

درخشهان اسهت و یهک خه   هیک ن طه بیشتر نیست کهه ن طه «سَبِیلِهِ عَنْ بِكُمْ فَتَفَرَّقَ

هستند. بنابراین اگر شهما  معنجاند یا اینکه بیشتر بین دو ن طه نیست. ب یه یا منحرف

کهه تنحیهد رب اسهت و  ،ایهمها و شماها راه مست یم را یافتهمن و من ،راه مست یم را

این و ب است. دیگر تنحید معرفت ر ،تنحید کتاب رب است. تنحید عبادت رب است

 ،کننهدکنند. بیهرون مهیاذیت می ،آینددا میگنیند. ابد می ،اندمخالف ،هم مناف ند آن

 کنند.کنند. فالن میچه می

جزایری که بسیار مال و بها سهناد و فهمیهده بهند کهه از جزایهر آمهده بهند  هآن طلب

رضا و بعهد اماناینجا معارف قرآن را تحصی  کند. آمد با هم یک م داری در مسجد 

 ،گیهریماند که هم خانهه را از تهن مهیتنانم بیایم چنن من را تهدید کردهگفت من نمی

 ،خناهیهد بکنیهدکنیم. گفهتم ههر کهاری میبیرونت میهم  ،دهیمهم شهریه به تن نمی

                                                           

 .153انعام، آیه . 1

 .7فاتحه، آیه . 2



12 

 

گهنیم مهی ،رونگنیی؟ به الجزایر میبروی جزایر چه می ،بکنید. این کار را بکنیم؟ بله

بیهرون کردنهد. ایهن اهه  جنهت  خناستم معارف قرآن را آگاه بشنن، ن اینکهمرا به جر

نهه خانهه  ،ماند نهه شههریه داشهتاست. این اه  معرفت است. چنن این اگر اینجا می

هها اگهر انسهان هجهرت خیابان باید بخنابند. از این قبیه  درزن و زندگی هم  ،داشت

عَ ً وَ كَثیهر  مُراغَمهًا اْلهأَرْضِ فِي یَجِدْ هِاللَّ سَبی ِ في یُهاجِرْ مَنْ وَ»اهلل کند فی یهادن  1«سهَ

 مکهه وقتی که از آن زندان اول ،است مرحنن آقای حکیم این آیه را برای ما خناندند

خدمت ایشان مشرف شدن که البته آقای خهنای از ههر  ،نجات پیدا کردن. رفتیم نجف

 جهتی پناهگاه ما بندند.

چهنن پسهر بزرگشهان را فرسهتاده  ،وقتی که رفتم خدمت آقای حکیم مشرف شدن.

بهه کنید که ایشهان کهه در زنهدان اسهت،  که شما مراقبتد یا تلگراف کرده بندند بندن

مثننی هفتاد من کاغهذ شهند. ایهن آیهه را خناندنهد و  ،جای خطر نرسد. بگذریم حاال

بی ِ في یُهاجِرْ مَنْ وَ»گفتند این آیه برای شما مناس  است.   اْلهأَرْضِ فِهي یَجِهدْ هِاللَّه سهَ

کس ارتبهاط مهن از نظهر مهادی بهه ههیچ ،طنر بند آقاگفتم همین« سَعَ ً وَ كَثیر  مُراغَمًا

عَ ً وَ كَثیهر  مُراغَمًا اْلأَرْضِ فِي یَجِدْ» آوارگیهفده سال  ،نداشتم هها را خداونهد راه« سهَ

رد قدن بهرداریم. اگهر انسهان باز کرد و تنانستیم در راه خداوند تا آنجایی که امکان دا

 و جمعیهت و بنسهیدناهلل و احتران و دست نباید انتظار بارک ،در راه حق قدن بردارد

آنچه که انتظار اسهت انجهان تکلیهف اسهت. آقهای خمینهی  ،نخیر اینها را داشته باشد،

تکلیف ما جنگ است. اگر غال  شهدیم تکلیهف انجهان دادیهم.  که زدحرف خنبی می

شهدیم تکلیهف انجهان دادیهم. کشهتیم تکلیهف انجهان دادیهم. کشهته شهدیم اگر مغلنب 

مغلهنب شهدیم  ،نر نیست که اگر ما غال  شدیم انجان دادیماینطتکلیف انجان دادیم. 

خهدا نخناسهت کهه ذبهح کنهد.  ،ما مأمنریم برویم. ابراهیم مأمنر است که ذبح کند ،نه

بی ِ فهي اجِرْیُه مَنْ وَ» ذبح نشد و نباید هم ذبح بشند.البته   اْلهأَرْضِ فِهي یَجِهدْ اللَّههِ سهَ

 اْلمَنْتُ یُدْرِْكهُ ثُمَّ رَسُنلِهِ وَ اللَّهِ إِلَ  مُهاجِر  بَیْتِهِ مِنْ یَْخرُجْ مَنْ وَ» «سَعَ ً وَ كَثیر  مُراغَمًا

را  من خیال نکنم همه چیهز ،کنیخدایا شکرت مرا ادب می 2«اللَّه عَلَ  أَجْرُهُ وَقَعَ فَ َدْ

ایهن خیلهی خهنب اسهت. کهه  ،رود. نههها یادن میاسم خندن را هم بعضی وقت ،بلدن
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-آنًا سیم را قطع می ،یست. آنًا حتی از انبیاء احیانًای بلد نچیز انسان بفهمد که هیچ

 ستیم.ه کند تا بدانیم هیچ

جریهان  هرحمن )ع( مطل  را به اینجا رسهاندیم. عمهدالخلی ما از جریان ابراهیم 

شهننند منههای و دیگران هم که مهی گنیم که خندن درست شننن است که بنده میای

درس  هتر گردند. ایهن جریهان مُنها بهه مها چهآنها هم درست و درست ،نادرستی خندن

نیهه گهنیم. منها جمهع مُمِنا نمهی ،گنیم مُنامن می ،دهد؟ جریان مُنا سه بعدی استمی

یابد که ه مُنا تح ق میین در جنالنگااست. حداق  جمع سه است و سه آرزوی منحد

 ،سازی است. با حالت احران شما به عرفات رفتید و از عرفات به مشعر رفتیدتمان آدن

که مشعر از عرفات بهاالتر اسهت. از عرفهات و مشهعر بهه مُنها رفتیهد. اول چیسهت؟ اول 

هها را رجهم خهناهم شهیطنتعبارت از رجم شیطان است. رجم شیطان یعنهی مهن می

فرماید: شیطان در گنش بعضی از کسهانی صادق )ع( میدر روایت دارد که امان ،نمک

! تهن دمهت نینهداختی ارواح 1«رَمَیْتَ مَا بِاسْتِكَ»گنید: که شیطان را سنگ می زنند می

این محلی است کهه  .یعنی ارواح دمت نینداختی« رَمَیْتَ مَا بِاسْتِكَ» که خند شیطانی!

رحمن را از ذبههح اسههماعی  منصههرف کنههد. ابههراهیم تههن الیهه خلشههیطان آمههد ابههراهیم 

اسماعی  تن چنین است. اینکه به تن گفته  ،المنحدین هستیرایس ،االنبیاء هستیشیخ

حاال خندش اسهت. ایهن شهیطان  ،این شیطان بنده ،است در خناب اسماعی  را بکش

مهأمنریم.  ،ع به هجمر ،وسطی هجمر ،اولی هبنده هر چه باال رفت پایین آمد. در جمر

و  روز اول ف ه  ید،هفت تا بزن ،ع به که اول شیطان اکبر است. شاه شیطان هدر جمر

 بعد وسطی بعد ع به. ،سنن از اولی ،بعد وسطی بعد ع به ،اولی هجمر روز دون

حالت احران گناهی کسانی که در  ،ها هستند که باید روز چهارن هم بمانندبعضی

و چه گناه مطلق بهر حسه  آنچهه  ی که بر خالف احران استاند، چه گناهانجان داده

های این رمی .یا چهار روز ،یا سه روز حداق  ،شند چهار روزکه از آیات استفاده می

 زایهن رمه کنهد.خهنب فهرار میهفتگانه برای چیست؟ شیطان که آنجا ننشسهته اسهت. 

بایهد  ،اهلل آمده استاست. تیراندازی به شیطان یعنی انسان مسلمان که به زیارت بیت

ههای درونهی و برونهی و فهردی و اجتمهاعی تیهر هها و شهیطاندر تمان عمر به شیطنت

ههیچ حسهابی  ،جهدیت ،کنشهش ،فعالیت ،با سعی ،بیفکند. با تیر ع   مستند به وحی

عد دون بُ .رمی جمرات این اول بعد نفی است؛ ،عد نفی و اثباتنکند مگر از برای دو بُ
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عد سنن عبارت از حلق و یا ت صیر است. ی عبارت از قربانی است و بُبعد دون نف ،نفی

ها هر دو بعد است. قربهانی بعضی ،اندها بعد اثباتبعضی ،اندعد نفیاینها بُ از بعضی

اما  ،نفی خند از برای اثبات حق ،هم اثبات ،عدهایی است که هم نفی دارداز جمله بُ

)ص( علی ضهنء  اهللرسنلگرسنگان است که اشباع  ،آنچه از نظر ظاهری رکنیت دارد

 إِنَّمَها»مهی فرمایهد کهه  2«اْلفَ ِیهرَ اْلبهااِسَ أَْطعِمُهنا وَ» 1«اْلمُعْتَرَّ وَ اْل انِعَ أَْطعِمُنا وَ»ال رآن 

در منها اگهر انسهان  3«فَهأَْطعِمُنهُمْ اللَّحْهمِ مِنَ مَسَاكِینُكُمْ لِتَْشبَعَ اْلأَْضحَ  هَذَا اللَّهُ جَعَ َ

 ،گیهرد. در حهال احهرانوضع دیگری بهه خهندش مهی ،درست این مطال  را تنجه کند

و حضهنر از بهرای  ؤکه بزرگترین م دمات تنزیهی و تربیتی از برای تهیه احران همدرس

خناهند زود از احهران بیهرون بیاینهد. اهلل است. کسان زیادی هستند که میطناف بیت

نههد در حههال احههران حههران کههرده اسههت. آن شهههناتی را خداو ،در احههران مانههدن ،نخیههر

این شهنات حالل را ترک کردن که آدن عادت کند بر اینکه پا روی  ،شهنات حالل را

 ها بگذارد.ها و شهنتمغز شیطنت

 

 نَها لِمَهاعَظِهیمِ وَ وَفيْ آنِ اْل ُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُنرِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنيبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَانُ عَلَیْ»
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