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  5ج  - )ع(دانشگاه امام صادق/ ی به لذات بندگدني و رسی زندگیها راز عبور از رنج
 دي باميِ که شاد شاد نبوداتی لحظۀبخاطر هم: پناهيان
 به لذت، اگر از دني عبور از رنج و رسیبرا/مياستغفار کن
 خوب، تو را به دوزخ ِی فرعیها  تمام راه،ی نرویراه اصل

 نه خوب بودن ؛ است» از دستوراطاعت« راه اصلی/  برند یم
 برنامه، به ما »شنهاديپ «یجا چرا خدا به /!بدون دستور

 »دستور« قي عبد با موال از طریباز عشق/ دهد؟ یم» دستور«
 است که یا یابيي زنيآخر» اطاعت از دستور موال«/ است 
 ۀرسال«  /کنند ی خوب بودن درک میليها بعد از خ انسان

     رزمندگان با خدا بودیباز  عشقۀلي وس»هيعمل
دنبـال دسـتور      انـسان بـه   يعني اينكه   !  نه خوب بودن بدون دستور     »اطاعت از دستور است    «يراه اصل راز و آن    آن  : حجت االسالم پناهيان  

 شـان  يدا دعـوا   بـا خـ    ،ديآ يم» دستور«صورت    به ي موافقند اما وقت    خدا هم   دستورات ي از مردم با محتوا    ياري بس !دنبال كار خوب    باشد، نه به  
    » !؟يكن ي ماش يچرا دستور! ميكرد ي ميشاگر دستور نبود ما خودمان اجرا«: ندي بگوها ي بعضديشا! شود يم

 ئـت ي سال است كـه ه نيچند.  با شهدا استثاقي مئتي اول محرم سخنران هة در دهانياالسالم پناه  است كه حجت   ي سال نيامسال نهم 
 هـزار   ني چند يراي شده است و هر شب پذ      لي در شهر تهران تبد    ي دانشگاه ي مجلس عزادار  نيبه بزرگتر ) ع( دانشگاه امام صادق   انيدانشجو

 از يكـ ي.  هزار عزادار بوده اسـت 20 ششم و هفتم محرم، شاهد حضور حدود ي در سال گذشته در روزها   كهيطور است به    انينفر از دانشگاه  
 اول محـرم در دانـشگاه       ة در دهـ   انيموضوع امسال مباحث استاد پناه    .  است انيپناهروز استاد      و به  دي مراسم، موضوعات جد   ني ا يها  تيجذاب

ـ  شـب ا   پنجمين از   ييفرازها.  اعالم شده است   »ي به لذات بندگ   دنيس و ر  ي زندگ يها  راز عبور از رنج   «امام صادق     را در ادامـه     ي سـخنران  ني
  :ديخوان يم

  های عبور از رنج برخی ديگر از راه) الف

های  آگاهی از لذت) 1/ های برتر رعی رسيدن به لذتهای ف برخی راه
 برتر

     ببـرد،   نيها را از ب      مطلق رنج  نكهينه ا ؛ البته    عبور بدهد  ي زندگ يها   ما را از رنج    توانست يكه م پرداختيم   ييها  راهبيان  به  در جلسات قبل 
در جا دارد كه .  ارزشمند قرار بدهديها تقبال از رنج اهل اسي ارزشمند و حتيها  نابجا را حذف كند و ما را اهل تحمل رنجيها  بلكه رنج 

و  مي بپـرداز  ي معنو يها   به لذت  دني متعدد رس  يها   راه و يلذائذ معنو و كمي هم دربارة      ،هاي رسيدن به لذت هم صحبت كنيم        راهمورد  
 . برسيمها   لذتني به ادني رس»راز«به از آن، بعد 

 هـم    وجـود دارد؛ آن   هـا      بـه لـذت    دني رسـ  يبرا هم   ها  سلسله راه  كي،   وجود دارد   از رنج   عبور يبرايي  ها  سلسله راه  كي كه   يورط همان
آگـاهي   ،مي هـست، خبـر داشـته باشـ        ييها   لذت چنين كي مي است كه بدان   ني به لذت ا   دني راه رس  نياولطبيعتاً   .قي عم اري بس يها  لذت

  .ستي كه بد نها داشتن از اين لذت

 و شاد مي لذت نبریر زمانه / از بين بردن حسادت و خساستو
 يم  در حال کفران نعمتنباشيم،

 موفق به از ي اگر كسد،ي ببرني شما در وجود خودتان حسادت را از بمثالً. هاي برتر وجود دارد هاي ديگري هم براي رسيدن به لذت راه
 ني ع)خرند مي نو نيماشه كساني ك مثالً(كنند ي مداي پيازاتيامتيك  كه ييها  آدمة بردن حسادت بشود، بابت همنيب
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 خودشان تي موفقي هستند كه فقط برا  بدبختقدر نيها ا  االن انسانيول.  خوشحال خواهد شد»مادر« كي
 !شوند يخوشحال م

 

  خساست را در همچنين، تو!  بردي لذت خواهاتياز ح ،ها  آدمة و لبخند همتي به تعداد موفقوقت  آن ببر،نياز بدر وجودت تو حسادت را 
 ، ولـي  بـرد  ي لذت م  - گراني د ةاز سفر - از خوردن آدم پست و لئيم     «:  كه فرمود  يرس ي م في شر ثيحد نيوقت به ا    آن  ببر، نيودت از ب  خ

؛  ي الطَّعام لَذَّةُ الْكِرَامِ فِي الْإِطْعامِ و لَذَّةُ اللِّئَامِ فِ       (».برد ي بخوراند لذت م   گراني خودش به د   ة از سفر  ، اينكه برد ياز خوراندن لذت م   آدم كريم   
 لذت  نيمعلوم است كه ا   ! يبر ي م تو لذت خورند    ي، وقتي اينها غذا مي     ده نفر مهمان دار    اندازي و مثالً    تو سفره مي  ) 7638/غررالحكم

 !  استي فرديبارگ باالتر از لذت غذا خوردن و شكم

 خدا /مي استغفار کندي باميِ که شاد شاد نبوديیها  لحظهۀبخاطر هم
 !ِ که شاد شاد نباشد متنفر استینسانو مالئکه از ا

 ـ     مي لذت نبر  ي و ما هر زمان    . وجود دارد  ي متعدد يها   برتر راه  يها   به لذت  دني رس يبرا  در حـال    ميشو و شـاد ن
ـ   دي با مي شاد نبود   كه شادِ  ييها   لحظه ة بخاطر هم  .مي هست كينزدبه كفر   و  . ميكفران نعمت هست    م؛ي استغفار كن

و قَليـلٌ مِـنْ عِبـادِي       «:  آمـار داده اسـت     خداونـد !  شـاد نباشـد متنفـر اسـت        ادِ كه ش  يخدا و مالئكه از انسان    
سـرد و   !  ناراحـت هـستند    و افـسرده    و دمق   هي بق ! كم هستند از بندگان من كه شكور باشند        )13/سبأ(»الشَّكُور

ـ  كند، ي حال آنها را خراب م     سيابل.  هستند نگر ي و منف  باف ي هستند، منف  روح ي و ب  يانرژ يب  تـو اخـم بـر       ي وقت
  .ندينش ي لبخند به لبانش مسي ابل ،ستي دلت شاد ني وقت، ياات نشسته چهره

شکور بود زياد / ! شکر نعمت هنر استست،ي هنر ناديصبر در رنج ز
 ، چرا؟تر است  هنر است؛ و انگار سختاديز

     هنـر   اديصبر كردن در رنج ز    ! شود   مي صبوركند،   ها عبور   از رنج كه   يكس.  صبر است  - طور كه قبالً بيان شد      همان- يك راه عبور از رنج 
تر است؟ صبر در رنج سخت است، شكر در نعمت كه سخت   سخت ولي آيا واقعاًتر است،  انگار سخت؛ و هنر استاديشكور بود ز. ستين
  عادت نكـرده ، چونتواند ي نم دهد، چرا؟ چون    انجام نمي  را   تر   كار آسان  كند؛ يعني   نمي در نعمت    ر شك انسان، م كه اين  ينيب ي م اما! ستين
 چقـدر    است، واقعاً كه    قلبش را شاد نكرده     و  را باز نكرده   شيها   اخم ، به خدا  مانيا.  است  نگرفته ادي كردن را    يدرست زندگ . ستي بلد ن  و
 ! استيادب يب

    الْعالَمينَ    «:ييمهمان اول نماز بگو   كه در   اند     داده اديبه ما بلِلَّهِ ر دمبـه  گويي، بايد     را مي   قتي اين و )2/حمد(»الْح
چنين حـسي   - موقع خواندن حمد  -  اما در طول عمرت چند مرتبه      - و سرشار از شور و شوق شوي      - ييايرقص ب 

 !اي؟ پيدا كرده

 ! »صبر در بالست«باالتر از » شکر نعمت«پاداش ): ع(امام سجاد

 افِ(! داش صبر كردن در بال استپاداش تشكر كردن از خدا در نعمت باالتر از پا: فرمايد مي) ع(امام سجادلَى الْعالشُّكْرَ عخَةِي رِ  رٌيبمِنَ الص
 ! بزرگتر است صبر كردن در بال كنيم كه فكر مي شهيمن و تو هماما  )258/االنوار ه مشكا علَى الْبلَاء؛
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 شاد دهد يه همه م كه خدا بي نعماتي براشوند، ي شاد نمدهي كه به خودشان رسي نعمتيبندگان شكور فقط برا 
بندة شكور، ! دشو يشاد مرسد،  يك نعمتي به خودش مي ، انسان خودخواه و متكبريك كه   ي مانند وقت  شوند، يم

 است؛ بندگان شـكور     ني اگرچه شهرنش  د،يآ ي كشاورزان نعمت است، او به رقص م       ة هم يراهنگام باران كه ب   
 !برند ي لذت ماتي از حنيچن نيا

  كه ييها  نعمتيبندگان شكور نه فقط برا. شوند ي شاد مهم دهي و به او نرسدهي رسگراني كه به دييها ر نعمتبخاطبندگان شكور حتي 
امـا  آنها نخواسته بودند    شوند؛ نعماتي كه       نيز شاد مي   داده است به آنها    ا خد مي كه از قد   ي نعمات ي برا شوند، ي شاد م  رسد ي به آنها م   داًيجد

اسـت، ببينيـد ايـشان در دعـاي عرفـه چـه نعمـاتي را        ) ع(يك نمونة عالي از اين بندگان شـكور، حـسين   . خدا به آنها عنايت كرده بود     
 ! كند خاطر آنها از خدا تشكر مي شمرد و به برمي

/ کنند هم از خدا تشکر میشان  یخاطر بالها ه ببندگان شکور خدا حتی
 بندگان شکور از صبح تا شب مست لذت هستند

   كـه   ممنونت هـستم     ايخدا«: گويند  مي! كنند ي كه خدا به آنها نداده هم تشكر م        يعمات ن ي برا بندگان شكور خدا
» ...ي تو چقدر به مـن لطـف دار        ،ي من خراب نشوم فالن نعمت را به من نداد         نكهي ا ي برا  و حواست به من بود   

 اگر تـو  !خدايا: ندگوي  مي!كنند كنند هم از خدا تشكر مي       مي  افتي كه در  ييخاطر بالها  ه ب بندگان شكور خدا حتي   
اگر با ديگرانش بود ميلي؛ چرا ظرف مرا «. كردي اعتنايي مي  زدي؛ بلكه به من بي      ي كه مرا نمي   مرا دوست نداشت  
 »!بشكست ليلي؟

   اصـالً  ! همه لطف خـدا هـستند      ني ا وني مد اين است كه   ي برا كنند ي م هي خدا گر  ة اگر درِ خان   بندگان شكور خدا
 در  غـرق  صبح تـا شـب       چون!  كند هي گر دي هم با  شتري ب اتفاقاً!  نكند؟ هيگرنة خدا   اي چرا شب درِ خا      چنين بنده 

اين بندگان هـستند كـه       ! نكند؟ هي گر وقت انتظار داريد كه     آن لذت لطف خداست؛      و مست   خداست يها  نعمت
 .برند ي لذت مياز زندگواقعاً 

 راز عبور از رنج) ب

صلی نروی، تمام برای عبور از رنج و رسيدن به لذت، اگر از راه ا
 برند ِهای فرعی خوب، تو را به دوزخ می راه

    خـوب  يِ فرع يها   تمام راه  ،دي را نرو  »يراه اصل « ولي اگر . هاي فرعي متعددي هم هست      يك راه اصلي وجود دارد و راه      ها    عبور از رنج ، 
  اگـر  .هم هست متعددي   ي فرع يها   راه  و رد وجود دا  ي راه اصل  يك برتر   يها   به لذت  دني رس ي برا همچنين !شما را به جهنم خواهد برد     

 خُب آن راه اصلي چيست؟. به دوزخ خواهد برد كه خداوند تو را اند  فرموده،ي را بروي فرعيها  و راهي را نرويراه اصل

 بـودن،   مانند صبور بودن، شكور بودن، شجاع بـودن، حـسود ن  .كنند  دعوت مي به خوب بودن ما را  -  كلمه كيدر  - اجماالًي   فرع يها  راه
 اضتير و    نفس ي مبارزه با هوا   ؛بله !» نفس يمبارزه با هوا  « ي حت ؛ هستند ي فرع يها   راه نهاي داشتن، ا  ني داشتن، تمر  يدعا كردن، آگاه  

 .آيد حساب مي  اما اين هم بدون توجه به آن راه اصلي، يك راه فرعي به.رساند ي مزهاي چيلي انسان را به خ همدنيكش
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 »یفرع«های مهم، در مقابلش   راهني اۀهمکه  ستي چیآن راه اصل
 شوند؟ یم

   همگـي  كه گفته شد     ي فرع يها   راه ني ا شوند؟ يم ي فرع هاي مهم، در مقابل آن       راه ني ا ة هم يا  دفعه ككه ي  ستي چ يآن راه اصل  پس 
 نهايند كه فطرت ما ا     هست ييها ي همه خوب  نهاي ا - ... و حسادت نداشتن ، شكر،   مثل صبر -  كه گفته شد   ي فضائل ني هستند، ا  ي خوب يها  راه

ـ را فطـرت مـا    آنولـي  نهاست ي اة از همباتري هست كه زيگري دي خوبكي ها ي خوبني اةباالتر از هماما   فهمد؛ يرا م  ـ  دي كمـ كي  ري
 .فهمد يم

  ولـي  درك شـده باشـد   تشيـ  اهماي درك نشده باشد،  تشي اهم  ولي  شناخته شده باشد   اي ،كه شناخته نشده باشد   گويند    مي يزي چ راز به 
ـ  چون ما    »راز« ميگو ي راه م  ني به ا  ،لي سه دل  ني به ا   بنده  و .ه آن اهتمام و توجه نداشته باشند      بمردم    انكـار ايـن راهِ اصـلي را     اساسـاً    اي

 ي ما برادگاني و اصل هدف ما در دميورز ينم عشق  و به آنمي ندار آن توجه الزم بهو يا اينكه م،يكن ي را درك نمتشي اهماي م،يكن يم
 ! ستي نمان يها هبرنام

اگر خدا  /؟ است داده»دستور« های خوب را به ما چرا خدا اين راه
 !شد داد، احترامش بيشتر حفظ می دستور نمی

 كـه   مـا   ؟ فطـرت   است  دستور داده   خداوند اينها را   چراهاي خوبي هستند، اما        بيان كرديم، همه راه    - عنوان راه فرعي    به- يي كه ها   راه نيا
بعد هنوز  و   دهد؟ يمدستور  به ما   چرا   » بدهد شنهاديپ« برنامه به ما     كي جاي اينكه    به خدا اما چرا     هستند، ي خوب يرهاكاها    ني ا فهمد يم
 تيـ سـتور را تثب   كند تا اين      ؟ و چرا ما را به بهشت تشويق مي        كند يبلند م باالي سرِ ما     جهنم را    ، چرا  تمام نشده  اش   جمله »دستور« نيا

  ! كند؟

 ،انسان طبيعتاً دوست دارد كه دستور در كار نباشد و خودش يك كاري را انجام دهد               .  سخت است  ، براي انسان  فيكل ت  و  دستور باالخره. 
  و به آن كسي كه دستور داده،       افتد ي م ني حرفش زم  ،كنند ي اجرا نم  ها يلي خ  و دهد يدستور م وقتي يك كسي به ما      باالخره  ضمن اينكه   

داد، احتـرام خـدا بيـشتر حفـظ           داد و پيشنهاد مـي      خُب اگر دستور نمي    ؟ كرده است   كار را  نيا اصالً چرا خدا خودش      .شود ي م يحرمت يب
 ! شد مي

 دهد يا نه، چون دستور نيست،  دهند، ديگر كاري ندارند كه طرف انجام مي اي به بيمار مي    وقتي نسخه ها    پزشك
 از مردم پول    غمبرهاي پ يول. رنديسخه بگ  ن پزشكان كه بروند از     دهند ي پول م   هم مردمتازه  . بلكه پيشنهاد است  

 !دنده يدستور م؛ چون كنند ي قبول نمشان را  سخنانمردمگيرند، ولي باز هم  نمي

جای  ؛ چرا خدا بهميکن ی را درک مها ی خوبۀ هممان ما که با فطرت
 دهد؟ می» دستور«برنامه، به ما » پيشنهاد«

 مگر !م؟ي؟ مگر ما فطرت نداردده ي حاال چرا دستور ماما!  استي عقالننيستورات د دة هم بله؛ست؟ي نيعقالنپيامبران  يها مگر حرف 
 يبا شالق جهنمـ   -  دستور يا  دفعه كي  اما چرا  !ميكن ي را درك م   ها ي خوب ة هم ييباي ما ز  ؛ميدارچرا   م؟ي ندار ي به فضائل اخالق   شيما گرا 

 هم حرمت امر خدا شود، ي حرمت خدا شكسته مهم اين دستور،  با؟ستي چيبرا  دستورنيآخر ا! شود ي داده م-  سرمان هستي باالهك
 !شود  شكسته مي خدااءي اول حرمت همشود، يشكسته م
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  نداده بـود   ي دستور به پيامبري مبعوث نشده بود و به كسي       ) ص( اكرم غمبري پ ي تا وقت  ؛ هستند يداشتن   دوست و ني نازن قدر  ني ا اولياء خدا ، 
اما از وقتي كه ايشان پيغمبر       .مشهور شده بود  » امين«به حدي كه ايشان به      ! خوردند ي قسم م   به سرش   و در مكه همه دوستش داشتند    

  .شوند ي ناراحت مها  معلوم است كه خيلي خب»!دهم ي من دستور مگريحاال د«شد، فرمود 

 ! اطاعت از دستور است نه خوب بودن بدون دستوری، اصلراه

   بـشر در    ي اخالقـ   كارِ نيتر  لتي با فض  ي است كه تو بدان    ني ا يراه اصل ! وب بودن بدون دستور    نه خ  ؛ اطاعت از دستور است    ي، اصل راهآن 
، دسـتور از   اطاعت كـردن     »!دنبال كار خوب    نه به  ،دنبال دستور باشد   بهانسان  « است كه    ني ا ي فعل آدم  ني و ارزشمندتر  نيباتريعالم و ز  

ـ چـون  -  دستوراتني اي از مردم با محتوا    ياريبس!  دستورات است  يحتوا است كه م   ي خوب ي كارها ةتر از هم    خوب  حيسلـسله نـصا   كي
 ديشـا ! شـود  ي مـ شـان  ي بـا خـدا دعـوا   ،ديآ يم» دستور«صورت  به يوقتند اما  موافق- هستند ي انساني واالاري بسيها   و ارزش  ياخالق
  »!؟يكن ي ماش يچرا دستور! ميكرد ي ميشاگر دستور نبود ما خودمان اجرا«: ندي بگوها يبعض

 دني رسـ  ات ي امر در زندگ   نيتر   و مهم  ي، دستور باش  دنيتو اهل شن  « است كه    نيها ا    لذت ني به باالتر  دني و رس  اي دن يها   عبور از رنج   زرا 
صـورت    در اين  كه خدا به تو داده،       ي اما خارج از دستور    ي بخاطر خدا كار خوب بكن     ي و اال اگر بخواه    » امر خدا باشد   يبه امر خدا و اجرا    
 !  داشتواهد نخيرزشاخالص تو هم ا

 یا عبد رابطه / دستور بدهدنکهي با عبد ندارد جز ایا موال رابطه
 ردي دستور بگنکهيبا موال ندارد جز ا

   ـ  ماسـت، مطـابق م     ازينمورد   است،   ي است، فطر  ي تمام دستوراتش عقالن   دهد يخدا دستور م  وقتي ـ  عم لي  قي
» !دسـتور داده اسـت    « است كـه     نيورات خدا دارد ا    كه دست  ييها ييباي ز ني ا ة باالتر از هم   ي ماست؛ ول  يفطر
 ! ردي دستور بگنكهي با موال ندارد جز ايا  دستور بدهد، و عبد رابطهنكهي با عبد ندارد جز ايا  موال رابطهاصالً

انسان با ، و رابطۀ اصلی »دستور دادن«ی موال با انسان  اصلۀرابط
ها بعد از   انسانای است که و اين آخرين زييابی/  است»اطاعت«موال 

 کنند خيلی خوب بودن درک می

  ـ   ! دهد ي رزق را به گوسفندان هم م      ست،ي بندگان خود ن   ي موال رزق دادن برا    يكار اساس  مـوال بـا     يكـار اساس
 با بندگانش رحم كـردن       موال يكار اصل  ! را هم خدا خلق كرده است      واناتي ح ست،يبندگان خلق كردن بندگان ن    

 !م ذرات عالم رحم دارد خدا به تما؛ستيبه آنان ن

  ـ و ا !  انسان با موال اطاعت است     ي اصل ةو رابط ! استدادن   دستور   ، موال با آدم   يكار اصل  ي اتفـاق  نيبـاتر ي ز ني
 يا ييبـا ي ز ني آخر ،دا اطاعت كردن از خ     و  دستور گوش كردن   ييباي و ز  فتدي ب تواند ي م ياست كه در عالم هست    

ـ  را فر  ش خـود  ، در خوب بودن   نكهي مگر ا  ! خوب بودن  يليبعد از خ  ؛  كنند يها درك م    است كه انسان    بدهـد،   بي
  .  داده باشندبي را فرگراني در خوب بودن دنكهيمگر ا
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 اگر خدا به او دستور ندهد؛ کند ی اگر سالم باشد، دق مزاديآدم
  مادر وابسته استري که به شیمانند نوزاد

 و  مـادر وابـسته اسـت      ري كه به ش   يهد؛ مانند نوزاد   اگر خدا به او دستور ند      كند ي دق م  ،سالم باشد اگر   زاديآدم  
 دوسـت   گراني از د  شي را ب  غمبريخدا پ عنوان مثال، چون      و به .  آغوش مادر است، عاشق دستور خداست      عاشق

 به او داده است، و      يشتري دستور ب  شيوال م نكهي از ا  برد ي لذت م  غمبريو پ ! كند يدارد، نماز شب را به او واجب م       
 ! دهد ي به او ميشتري بدهد، دستور بحي ابناء بشر ترجة را بر همغمبرشي پدخواه يموقتي خدا 

 عاشقانه دستور یبندگ«  و » سخت استفيتکل «ديگو ی که میکس
 عبد با یباز عشق /!دهيِ مفهوم عشق عبد به موال را نفهم»خواهد ینم

   دستور استقيموال از طر

 يبـاز  عـشق   با خدا؟چه كسي يباز   عشق خُب» ! با خدا  يباز   عشق ديي بگو ف؟ي تكل دييگو يچرا م « :نديگو ي متكبر م  يها   از احمق  يبعض 
  ! دستور استقي عبد با موال از طريباز  اما عشق! خدا با خدا؟يها  برادرزادهيباز عشق! ؟ با خداا خديها پسرخاله

  ي عشق زن و شوهر، همانعشق نظور ازد مكن يفكر م! هدي نفهم را عبد به موالعشقِمفهوم  » سخت استفيتكل« ديگو يمكسي كه 
 تو كـه   يدستور برا !  دستور سخت است   خواهد، ي دستور نم   كه  عاشقانه يبندگ« :ديگو يم! شود ي م داي جانوران هم پ   ي برخ نياست كه ب  

تنهـا سـخت نيـست        ي خود است، نه    كه عاشق موال   ي عبد يدستور برا !  سخت است  - يستي ن تيعبد موال و  - هستيخودخواه و متكبر    
 »! ندارم، راحت باشيمن با تو كار« دي به او بگوشي اگر موالرديم ي عبد عاشق مكي!  عبد استسِنفَلكه اين دستور، ب

؛ و اين هردو با هم جمع است/  دستور؟اي ميدنبال خوب بودن باش
 کند اخالص را سخت می

     و   و بـدي باشـد      كار خالف  كه يك  دهد ي نم يستورخدا د !  با هم جمع است    شي دستور؟ الحمدهللا هردوتا   اي ميما دنبال خوب بودن باش
، حكيمانه  دهد ي كه م  ي دستورات ة هم كند، ي نم ي كار چنين وقت  چي خدا ه  »! نه؟ اي يكن ين دستور مرا گوش م    ي ا نمي بب خواهم يم«بگويد  
  .است

    كه آن كـار    ني بخاطر ا  نمي بب اهمخو ي، م ي انجام بده   كه ميگو ي م  تو  كار خوب به   كيمن  «كه خدا بگويد     است   نياتفاقاً امتحان سخت ا
 !ني ايعني اخالص »! بخاطر دستور من؟اي ،يده ي انجام ميخوب است دار

 عبد با موال بر اساس یباز از عشقای  حاجی در لباس احرام، نمونه) 1
  استدستور

 اسـت   ي خدا طـواف   ةطواف خان نيد كه   دا  مي . يكي در جريان مراسم حج     ام؛  دهيدها    را در آدم  بر اساس دستور      با خدا  يباز   دو جا عشق   من 
 اين ذكر   بار كي ي فقط توان يم و شما    رسد ي م اني به پا  ، طواف تمام نشده    كه  ذكر كوتاه دارد   كي ندارد،   اديكه در آن ذكر مستحب هم ز      

 ي،د هـست  آزا«: ميگـو  ي مـ  » خـوب اسـت؟    ميي بگـو  يچه ذكـر  «: پرسند  ميآنجا  در   مختلف   يها يحاجام كه     بنده بارها ديده  . يي بگو را
اصـرار  » خواستي بگـو   ه هرچ ،يآزاد هست « :ميگو ي م » مستحب است؟   يا  بهتر است  ه ذكري حاال چ « :ديگو ي م »! است دهي نرس يدستور
گردد، چون در  يعني اينكه دارد دنبال دستور مي »ست؟ي چ،خواهد ي كه خدا االن م چيزي  آن يني بب شود بگردي   مي«: گويد  كند و مي    مي

 . دستور را درك كرده استآنجا واقعاً زيبايي
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           و رديـ گ ي م ان دلش دينآ ياز لباس احرام در م    كه اينها وقتي     ام  دهيمن بارها د  . گيرد  بعد از اينكه حاجي از لباس احرام خارج شد، دلش مي  
اين ...  و  نكن يچي خودت را ق   ي نگاه نكن، مو   نهي است؛ به آ   شي تا دستور رو   ستيلباس احرام ده ب   نيد كه   دا  مي. دنكن ي م هي گر دننينش يم

» ! راحـت بـاش     ديگـر  ،شدي ارجاحرام خ حاال از   «: گويند  اينكه مي بعد از   بر روي اوست لذا      دستور   ي كل  از اينكه  ديآ يخوشش م حاجي،  
حـرم   م  اگـر  ؟يانداز يف م چرا خودت را به تكلّ    : گوييم  مي »حرم بشود؟  بروم م  گريبار د  كي توانم  مي«: ديگو يم! كند ي م هي گر ندينش يم

،  آمـدم   بيـرون   از احـرام    اما وقتي   بودم كه در آغوش مادرش بود،      ي مثل كودك  !دوست دارم « :ديگو يم! ديآ ي دستور سرت م   ي كل يبشو
  »اند انگار مرا بيرون انداخته

 یليخ/  رزمندگان با خدا بودیباز  عشقۀلي وس»هي عملۀرسال«) 2
 !نمي ببرا ني ای دفاع مقدسلمي فکيدوست دارم در 

 شـديد و عجيـب   ة مطالعـ ه،يـ  عملة رسـال ياجـرا -  اسـت ي برترةتجربكه -  عبد با موال سر دستور دارميباز  كه از عشق   يگري د ةتجرب 
ـ  چـرا ا   ،گرفتند ي شهادت قرار م   ةدر آستان وقتي  ها     بچه دانم يمن نم !  جنگ است  يها   در جبهه  المسائل  حيتوض  دانـه    رعايـت   بـه  قـدر   ني
تان شده؟ مگر  شما چه«: از آنها بپرسيد! نميرا بب ني اي دفاع مقدسلمي فكي دوست دارم در يليخ شدند؟ ي مديمق ي مسائل شرعيها دانه

  !  رزمندگان با خدا بوديباز  عشقةلي وسهي عملة رسال»!؟اي  گير دادهرسالهبه چرا ! حال كن  برو با خدا؟يستيعاشق خدا ن

 ـ  چـه كـار دار  فيـ  به تكل،يدعاشقانه عبادت كن «گويند    ي و م  كنند ي عشق م  ي كه ادعا  يي عاشق هستند، نه آن متكبرها     نهايا  ايـن  »!د؟ي
 عاشـقانه  ،عارفان«: گويند  ولي ميدهيشان نرس  از عرفان به مشامييبو! نديآ ي مي اخالقةافيقچقدر  ، خودخواهيا   حرفه يها  پرست  اخالق
 »! خدا هستنديها  پسرخالهانكند آنه! كنند ي نمي بندگ خدا را آنهاپس«: بايد پرسيد »!كنند ي گفتگو مبا خدا

ثابت و معين، دستورات دستورات در کنار  /دستور خدا، لطف خداست
 ترند ً هم داريم که معموال سختاليس

  خدا واقعاً   ؟كنند  ها دستورش را اجرا نمي      داند خيلي   كه مي    در حالي  دهد ي دستور م   و به ما   كند يخودش را كوچك م   خدا  چرا  كنيد    فكر مي 
 دانـد كـه وقتـي       مـي خـدا   ! يمشو ي هالك م  يم و رو يباال نم  داند كه اگر دستور ندهد ما       دهد، چون مي     كه دستور مي   كند ي لطف م  به ما 

    . رود ، باال ميديآ يخوشش ماز دستور  كه اي اشكال ندارد، اما آن بنده: ديفرما ي مولي د؟يآ ي بدشان مها ي بعضدهد يدستور م

   هم داريم كه الي دستورات س در كنار اينها ثابت است،ي دستورهانهاياند، ا  نوشتههي عملةكه در رسال ستي نيينهايدستور هم فقط ا  البته 
! اي خـدا  ؟ستي دستور خدا چ   داني   و تو نمي   د،يگو ي م  ديگري زي چ كي بابايت د،يگو ي م يزيچدرت يك   ما« مثالً .تر هستند   معموالً سخت 

 مـن االن    اي كـه خـدا    ،يريـ گ ي قـرار مـ    ي كه سر چهار راه    ييها آنجا »اورم؟يت ب  گوش كنم؟ دل كدام را بدس      بايد كدامش را    االن من 
 را بـروم؟  ي درسـ ة من االن كـدام رشـت  اي كنم؟ خداارك ه من االن چايخداكه  ،ي كه در خأل دستور هست     يي آنجا ايكدامش را اجرا كنم؟     

 !شود يدردسر آغاز م  به بعدني از ا تازه؟ي كنكار ه چيواهخ ي، آنجا را مكند ي اعالم نمحاًيدستورش را صرو  كند ي خدا ناز مه كييآنجا

 ادي است که در مدرسه یزي چ» دستوراتشۀلي با خدا به وسیباز عشق«
 اند  را گذاشتهی مباحث اخالقشيجا /دهند ینم

    دستورات قرار داده، ولي آن      نيثابت و مع    را  از دستورها   بله، خدا چند نمونه    !ها هم نيست كه بگيري و اجرا كني         دستور به همين سادگي
  ؟كار كنيم چه آنها را كند، ي مختلف فرق ميها  در زماني هركسي براكند، ي فرق ميگري با دي هركسي كه برايا دهيچي و پاليس
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 »مـا هـم    انـد،    را گذاشته  ي مباحث اخالق  شي جا دهند؛ ي نم ادي است كه در مدرسه به ما        يزي چ » دستوراتش ةلي با خدا به وس    يباز  عشق  
 نفس هم ي مبارزه با هوا.كه راه اصلي از طريق دستور است درحالي هاي فرعي، برخي از اين مباحث اخالقي را بيان كرديم، عنوان راه به

 .  دارد و نتايجي هم فوائد؛ هرچندشود يم ي هندهاي مرتاضمثل كار  نباشد ستوراگر طبق د

برو خواهی  علم به تعلم نيست، اگر علم می /حديث عنوان بصری
  کندايپ  را در خودتتي عبودقتيحق

    ثي حد نيا فرمود ي م ي طباطبائ يمرحوم قاض  خواهم قسمتي از حديث مشهور عنوان بصري را براي شما بخوانم كه             در پايان بحث، مي 
 .   ديبخوان  راثي حدني دو سه مرتبه ايا هفتهو  د،يسي را بنوفيشر

  ـ آ يمـ  )ع( خدمت امام صـادق    - را دوست داشت  ) ع(امام صادق ولي  -  نبود تي معتقد به وال   هم ادي كه ظاهراً ز   يعنوان بصر  حـضرت ،  دي
 را بـا مـن   )ع( قلـب امـام صـادق   ايخدا« كه كند يتضرع مو  ي مسجدالنبرود يم. دهد يراهش نمولي  ديآ يدو مرتبه م! دهد يراهش نم 

 ه چـ :حـضرت فرمـود   .دهـد  ي مو حضرت راهش) ع( امام صادقة درِ خانديآ ي دعا م اينبعد از   .  را راهم بدهد   من  كه ايشان  مهربان كن 
 ؛ستي ن تعلّمو يريادگي علم كه به :فرمودحضرت .  نزد شما كسب كنمي علم و كنمداي معرفت پي كمكي خواهم ي م: گفت؟يخواه يم

ـ  عبود قـت يبرو حق خواهي    اگر علم مي   . است تي عبود قتيعلم به حق   ـ  علـم از در و د      وقـت    آن ، كـن  دايـ پ  را در خـودت    تي ـ  برا واري  تي
ه فَإِنْ أَردت الْعِلْم فَاطْلُب أَولًا مِنْ نَفْسِك حقِيقَـةَ          لَيس الْعِلْم بِالتَّعلُّمِ إِنَّما هو نُور يقَع فِي قَلْبِ منْ يرِيد اللَّه تَبارك و تَعالَى أَنْ يبدِي                (بارد يم

 )326/االنوار ؛ مشكاه الْعبودِيةِ

 ی اشتغالش به امر و نهۀهماينکه عبد، / ست؟يچ تي عبودقتيحق
 خداست

 لَـةُ  ...: منخـوا  ي را مـ گـي ويژ نيسـوم كه در اينجا فقـط      -  است زي به سه چ   تي عبود قتي حق : فرمود ست؟يچ تي عبود قتي حق :گفتمج و
 اشـتغالش بـه     ةهم«  كه  است نيارا داشته باشي     تي عبود قتيحقبراي اينكه    يژگي و نيسوم؛   اشْتِغَالِهِ فِيما أَمرَه اللَّه تَعالَى بِهِ و نَهاه عنْه        

 ! در عالم ندارديگري كار د» خداستيامر و نه

 خيبار من را تـوب     كي )ره(امامحضرت   كه   كردند ي م في تعر - اند  و مرحوم شده  -  بودند هي قضائ ةو ق ني از مسئول  كه يالني گ اهللا  تي آ حضرت 
ـ  ا فقط گفتم كـه   !  نگفتم يزي امام من از شما چ     : گفتم ؟يكن ي م في تعر از من  طرف   آن طرف  نيا ينيشين ي چرا م  :فرمودندو  كردند    شاني

 به من   تان ي مباح در زندگ   كي شما   ديببخش:  گفتم )ره( به امام  بعد! داست دستور خ  شي كارها ام ندارد، تم  اش يدانه مباح هم در زندگ     كي
 . نگفتندچيزي ديگر هيچبعد امام ! ميرا نگو ني اگريمن د تا دينشان بده

 ست؟ي االن دستور چ، دنبال اين است كهشود يبلند مكه صبح از  ندارد، يگري دكار ! و بسني خداست، همي اشتغالش به امر و نهةهم  
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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيالع پايگاه اط

 ...ام بروم  با زن و بچهدي دستور است، من باکي ني ا):ع(حسين

  اعتـراض   ي چرا دستور داده؟ گاه    ميدان يها نم    وقت يبعضاما  دستور داده،   به ما   خدا  كه   ميدان ي ما م  بله،؟   است  راز  اين يك  ميگو يچرا م 
 م،يكنـ  ي توجه نم  ،مي توجه كن  به آن  است   زمقدر كه ال     آن ي گاه م،يكن ي را درك نم   تشي محور ي گاه م،يدان ي را نم  تشي اهم يگاه! ميدار
 !  استي دشوارري مساري بس همتشي تربريمسو ! ميكن ي نمتي تربشي خودمان را برايگاه

   آخرسـر    لذا ؛ بدهد حي توض شان ي برا توانست ينم) ع(ني امام حس  خُب ؟يبر ي را م  نهايها را با خودت نبر، چرا ا         بچه ني ا ! اباعبداهللا ايگفتند 
 ...ام بروم  با زن و بچهدي دستور است، من باكي ني فرمود كه اها يبه بعض

  


