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خدایی که هست
یم خدایی که دار

خدا رو باید بزرگ دید

که کسایی  بنده نیستند 
کوچیکه که می پرستن  خدایی 





• درس نوزدهم•

خداشناس تر از اهل بیت؟مهع؟
کسی رو می شناسید؟





که در بارۀ آثار بزرگ دیدن خدا حرف زدیم و بعد هم برای  بعد از این 
کــه دغدغه مــون در بارۀ ســختی راه خدا پاســخ داده بشــه، ســر  ایــن 
ســفرۀ مناجات المریدین نشســتیم، می خوایم بریم سراغ پاسخ این 

که خدا رو بزرگ ببینیم؟ کنیم  کار  پرسش: چی 
کنم.  قبل از پاسخ به این پرسش باید دو نکته رو یادآوری 

کنیم  کــه روی خطی حرکت  یــک. مــا توی این درســا بنامون اینه 

کــه آیــات و روایات نشــون مــی دن. به همیــن دلیل ممکنــه بعضی از 
کــه تا حــاال توی ذهن شــما بــوده، فــرق زیادی  حرفــا بــا اون چیــزی 
که این تفاوت باعث نشــه شــما بدون  داشــته باشــه. مراقب باشــید 
کنیــد و از همون اول یه  کــه میاریم قضاوت  توجــه بــه آیــات و روایاتی 
کــه تا االن  گــه جایــی از حرفامون با چیزی  موضــع مخالــف بگیرید. ا
گه  کنیــد. ا تــوی ذهنتــون بــوده تفــاوت داشــت، بــه دالیلمون نــگاه 
گه مشــکلی نداشــت، حتمًا  دالیل مشــکلی داشــت، تذّکر بدید؛ اّما ا

کنید.  روش فکر 
دو. برای قضاوت در بارۀ این بحث بگذارید دو ســه تا درس بریم 

که بنده نیازمند نقدها  کنید. مطمئن باشید  جلو، بعد نقد و اشکال 
و اشکاالت شما هستم.
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با همین مقدمه بریم به سراغ بحثمون.
خیلیا فکر می کنن مسیر شناخت خدا، از خود خدا شروع می شه 
کــه  و بعــدش بــه معرفــت اهــل بیــت؟مهع؟ منتهــی می شــه؛ در حالــی 
گفت معرفت خدا از معرفت اهل بیت؟مهع؟ شــروع  طبــق روایات باید 

می شه. 
امام صادق؟ع؟فرمود: 

ما والیان امر خداوند، خزانۀ علم خدا، صندوق وحی الهی و 
اهل دین خدا هستیم. کتاب خدا بر ما نازل شده و به وسیلۀ 
گر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد و  ما خدا عبادت شده و ا

که وارثان نبّی خدا و عترت او هستیم.1 ماییم 

کــرد؟ امــام  َنــا َمــا ُعــِرَف اهَّلُل« رو چــه جــوری بایــد معنــا 
َ

ایــن  »َلوال
باقر؟ع؟ فرمود:

به  تنها  و  می شود  عبادت  خدا  که  ماست  وسیلۀ  به  تنها 
وسیلۀ  به  تنها  و  می شود  شناخته  خدا  که  ماست  وسیلۀ 

که خدا به وحدانیت و یگانگی پذیرفته می شود...2 ماست 

کنیم تا اون چیزی رو ثابت  چقدر می تونیم این روایات رو توجیه 
که خودمون می خوایم ؟ کنیم 

که تو ذهنمونه، به قدری محکم شــده  گاهــی اوقــات اون چیزی 

هُل دیــِن اهَّلِل َو َعَلینا 
َ
مــِر اهَّلِل َو َخَزَنــُة ِعلــِم اهَّلِل َو َعیَبــُة َوحِی اهَّلِل َو أ

َ
1. »َنحــُن ُوالُة أ

کتــاُب اهَّلِل َو ِبنــا ُعِبــَد اهَّلُل َو َلوالنا ما ُعــِرَف اهَّلُل َو َنحُن َوَرَثُة َنِبــّیِ اهَّلِل َو ِعتَرُتُه«  َنــَزَل 
)بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج 1، ص 61(

َد اهَّلُل َتباَرَک َو َتعالــٰی  ... « )الکافی، ج 1،  2. »ِبنــا ُعِبــَد اهَّلُل َو ِبنــا ُعِرَف اهَّلُل َو ِبَنــا ُوّحِ
ص 145(.
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که  کــه یــا ایــن روایــات رو با ایــن انــدازه از وضــوح نمی بینیم و یــا این 
کاری نداشــته باشه. ما  که به اعتقاد ما  طوری توجیهشــون می کنیم 
که تنها راه درســت شــناخت خدا،  که بگن  از ایــن افــراد توقع نداریم 
شناخت اهل بیت؟مهع؟ هستش. حداقل انصاف داشته باشن و بگن 
که شــما می گید یکی از راه های شــناخت خداست. یعنی  این چیزی 
کنیم، یکی  که خدا رو خوب بشناســیم تا بزرگی ش رو درک  برای این 
کّلی در  که ما به طور  که اهل بیت؟مهع؟ رو بشناسیم. این  از راه ها اینه 
مقابل این حرف موضع بگیریم و بگیم به هیچ وجه درســت نیست، 

یه مقداری غیر قابل قبول به نظر می رسه.
که  که خیلی قشــنگه؛ ولی شــرطش اینه  یه روایت می خوام بیارم 

قبل از خوندنش یه صلوات بفرستید. امام صادق؟ع؟ فرمود:

ابن َکّواء ]از سران خوارج[ خدمت امیرمؤمنان علی؟ع؟ رسید 
عراِف 

َ
األ ی 

َ
َعل »َو  آیۀ  معنای  مؤمنان!  امیر  ای  کرد:  عرض  و 

که  بر »اعراف«1 مردانی هستند  ً ِبسیماُهم؛  ّ
کل َیعِرفوَن   

ٌ
ِرجال

هر یك از آن دو را از چهره شان می شناسند«2 چیست؟
که  هستند  اعراف  بر  که  مردانی  آن  ماییم  فرمود:  حضرت 
که  هستیم  اعرافی  ما  و  می شناسیم  چهره  به  را  یارانمان 
خدای عّزوجّل شناخته نمی شود مگر از راه شناخت ما. ما 
که خداوند عّزوجّل در روز قیامت ما را ]به  آن اعرافی هستیم 
خلقش[ معّرفی می کند؛  پس وارد بهشت نمی شود مگر کسی 
که ما را بشناسد و ما هم او را بشناسیم و وارد آتش نمی شود 
گر خداوند  مگر کسی که ما را نشناسد و ما هم او را نشناسیم. ا

1. مکانی در حد فاصل میان بهشت و جهّنم. ر.ک: تفسیر نمونه، ج 6،  ص 184.
2. سورۀ اعراف )7(، آیۀ 46.
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تبارک و تعالی اراده می کرد، خودش را به مردم ]بدون واسطه[ 
صراِط  و  ]معرفت[  درهای  عنوان  به  را  ما  اّما  می شناساند؛ 
که از سوی آن به  ]مستقیم[ و راه خودش و آن جانبی قرار داد 

سمت خدا می روند. ...1 

در دو قســمت از ایــن روایــت امیــر مؤمنــان علی؟ع؟ بــه صراحت 
راه شــناخت خــدا رو شــناختن اهــل بیت؟مهع؟ معّرفــی می کنن.  یکی 
 

َ
 ُیعَرُف اهَّلُل َعــّزَ َو َجّل

َ
ــذی ال

َ
عراُف  اّل

َ
کــه فرمــود: »َو َنحُن  األ اون جایــی 

که خدای عّزوجّل شــناخته   ِبَســبیِل َمعِرَفِتنــا؛  مــا اعرافی هســتیم 
َّ

ِإال
کــه فرمود:  نمی شــود مگــر از راه شــناخت مــا« و یکــی هــم اون جایی 
بواَبُه َو 

َ
َف الِعباَد َنفَسُه َو لِکن َجَعَلنا أ »ِإّنَ اهَّلَل َتباَرَک َو َتعالٰی َلو شاَء َلَعّرَ

گر خداوند تبارک و تعالی  ذی ُیؤتٰی ِمنُه؛ ا
َ
ِصراَطُه َو َســبیَلُه َو الَوجَه اّل

اراده می کرد، خودش را به مردم ]بدون واســطه[ می شناساند؛ اّما ما 
را بــه عنــوان درهــای ]معرفت[ و صراِط ]مســتقیم[ و راه خودش و آن 

که از سوی آن به سمت خدا می روند«. جانبی قرار داد 
کــه راه هر  فکــر می کنــم صراحــت این دو قســمت به قــدری زیاده 
که هنوز احساس می کنن دلشون به  کسایی  نوع انکاری رو می بنده. 
ایــن ادعا )شــناخت خدا از طریق اهل بیت؟مهع؟( قرص نیســت،  یک 

گفتم. که  کنن؛ به ویژه اون دو قسمتی  بار دیگه این روایت رو مرور 

عراِف 
َ
میَر الُمؤِمنیَن »َو َعَلی األ

َ
میِر الُمؤِمنیَن؟ع؟ َفقاَل یا أ

َ
اِء ِإلٰی أ 1. »جاَء ابُن الَکّوَ

نصاَرنا ِبســیماُهم 
َ
عراِف َنعِرُف أ

َ
ُکّلً ِبســیماُهم« َفقاَل َنحُن َعَلی األ ِرجــاٌل َیعِرُفوَن 

عراُف 
َ
 ِبَســبیِل َمعِرَفِتنا َو َنحُن األ

َّ
 ِإال

َ
 ُیعــَرُف اهَّلُل َعّزَ َو َجّل

َ
ذی ال

َ
عــراُف  اّل

َ
َو َنحــُن  األ

 َمــن َعَرَفنا َو 
ّ

َة ِإال راِط َفــل َیدُخُل الَجّنَ  َیوَم القیاَمــِة َعَلی الّصِ
َ

ُفنــا اهَّلُل َعــّزَ َو َجــّل ُیَعّرِ
َف  نَکرناُه ِإّنَ اهَّلَل َتباَرَک َو َتعالٰی َلو شاَء َلَعّرَ

َ
نَکَرنا َو أ

َ
 َمن أ

ّ
َعَرفناُه َو ال َیدُخُل الّناَر ِإال

ذی ُیؤتٰی ِمنُه...« 
َ
بواَبُه َو ِصراَطُه َو َســبیَلُه َو الَوجَه اّل

َ
الِعباَد َنفَســُه َو لِکن َجَعَلنا أ

)الکافی، ج 1، ص 184(.
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گفته  کمتر بــه ما  کار داریــم می کنیم؟ چرا  کاریم؟ چــه  کجــای  مــا 
که معرفت خدا راهش شــناختن اهل بیت؟مهع؟ هســتش؟ چرا  شــده 
که انگار به  کسی این حرف رو می زنه، یه جوری نگاش می کنن  وقتی 
کل هســتن،  که خودشــون عقل  جایگاه عقل بی اعتقاده؟ اهل بیتی 
کســی به جایگاه  خودشــون دارن این راه رو به ما نشــون می دن. هر 

که دیگه بی اعتقاد نیستند. عقل بی اعتقاد باشه، اهل بیت؟مهع؟ 
وقتــی هر چی خواســتیم خدا رو بشناســیم و بشناســونیم نشــد،  
چرا یه بار توی راه شــناختن و شناســوندنمون تردید نکردیم؟ چرا به 
کرد؟  که شاید خدا رو باید یه جور دیگه ای معرفی  خودمون نگفتیم 
گفتیم  کردیم و  کردیم به راهمون و اتهــام رو متوجه مردم  چــرا اصــرار 

کیه؟ که نمی فهمن خدا  اینا زیادی آدمای بدی هستن 
کنــارش بــه راحتی  که بشــه از  کــه یکــی دو تــا نیســت  ایــن روایتــا 
گذشــت. بذاریــد یــه روایت دیگــه هم بخونیم. رســول خــدا؟لص؟ به 

امیرمؤمنان علی؟ع؟ فرمود: 

که قسم می خورم حق هستند.  سه چیز است 
که  امامانی  هستید؛  امام  و  پیشوا  تو  از  بعد  اوصیای  و  تو   .1

خدا شناخته نمی شود؛ مگر از راه معرفت شما.
که شما را  کسی  که به بهشت وارد نمی شود، مگر  2. امامانی 

بشناسد و شما هم او رو بشناسید.
رو  شما  که  کسی  مگر  نمی شود،  جهنم  وارد  که  امامانی   .3

نشناسد و شما هم او را نشناسید.1

 
ّ

وصیــاَء ِمــن َبعِدَک ُعَرفــاُء ال ُیعــَرُف اهَّلُل ِإال
َ
ــَک َو األ

َ
ُهــّنَ َحــّقٌ ِإّن

َ
ّن

َ
قِســُم أ

ُ
1. »َثــلٌث أ

 َمــن َعَرَفُکُم َو َعَرفُتمــوُه َو ُعَرفاُء ال 
ّ

َة ِإال ِبَســبیِل َمعِرَفِتُکــم َو ُعَرفــاُء ال َیدُخــُل الَجّنَ
نَکرُتُموُه« )بحاراالنوار،  ج 23،  ص 99(.

َ
نَکَرُکم َو أ

َ
 َمن أ

ّ
َیدُخُل الّناَر ِإال
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کنید و این سؤال رو از خودتون  به قســم رســول خدا؟لص؟ توجه 
که حضرت قسم بخورن؟ که چقدر مطلب باید مهم باشه  بپرسید 

حضــرت اول قســم می خورن بعد هم راه معرفــت خدا رو منحصر 
می کنن توی معرفت امام.

شــناخت خدا از طریق اهل بیت؟مهع؟ دو تا معنا داره و هر دو هم 
گه خدا بخواد توی  صحیحــه. تــوی این درس در بارۀ معنــای اول و ا
که باید  درس بعــدی در بــارۀ معنای دوم صحبــت می کنیم. اول این 
کســی بهتر از  کردند.  ببینیــد اهــل بیت؟مهع؟ چطوری خــدا رو معرفی 
که خدا رو نمی شناسه. پس باید پای درس اونا نشست و وصف  اونا 

خدا رو شنید. 
کمیل  کبیر و ابوحمزه و  وقتی شما می شینید پای دعای جوشن 

و روایات، در اصل نشستید پای درس خداشناسی اهل بیت؟مهع؟. 
کســی نزدیــک تــر از اهــل بیــت؟مهع؟ به خدا نیســت. پــس معرفت 
کسی بهتر  کســی نســبت به خدا هم بیشــتر از اونا نیســت.  در نتیجه 
کــه روی هم  کنه. علــم همۀ آدما رو  از اونــا نمی تونــه خــدا رو معّرفــی 
بــذارن و خداشناسی شــون رو ضربــدر هــم بکنــن، یــه قطــره از علم و 
که  معرفــت توحیــدی اهل بیت؟مهع؟ نمی شــه. یکی از معانــی روایتی 
که در بخشــی از اون اومده بود: »َو َلوالنا َما ُعِرَف اهَّلُل؛  براتون خوندم 
که  کسانی  که اصًل تنها  گه ما نبودیم، خدا شــناخته نمی شــد« اینه  ا
کلمه خــدا رو بشناســند، اهل بیت؟مهع؟  تونســتند بــه معنــای واقعی 

بودند.
کردیــم بــرای رســیدن بــه معرفــت خــدا و معّرفــی خــدا  چــرا فکــر 
کنیم؟ بــه قدری  بــه دیگــران، بایــد مســتقل از قــرآن و روایــات عمــل 
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که  گرفتیم  تــوی شــناخت خدا از خــود خدا و اهــل بیت؟مهع؟ فاصلــه 
که توی درســای خداشناســی دینِی مدرسه و  اوضاعمون شــده اینی 
معــارف دانشــگاه و اصول عقاید حــوزه می بینید. خدایــی رو معرفی 
که  گرفت. ذهن آدم مجبوره  که باهاش هیچ حسی نمی شه  می کنن 
قانع بشه؛ اّما توی دل آدم هیچ اتفاقی نسبت به این خدا نمی افته.

سال ها بچه هامون درسای خداشناسی رو می شنون و می خونن 
گه ســال به ســال دورتر نشــن،  و امتحانش رو هم می دن؛ اّما از خدا ا
نزدیک تر نمی شن. حّداقل با این درسا نزدیک نمی شن. چند نفر از 
شماها خاطره های خوب از درسای دینی مدارس یا معارف دانشگاه 
دارید؟ این همه درس دینی و معارف، چرا انگیزۀ بندگِی خدا رو توی 

ماها زیاد نکرد؟
گــه یــه روز بخوام اصول عقایــد بچه  شــیعه ها رو به صورت  بنــده ا
درس در بیــارم، می نشونمشــون پــای درس توحیــد امیرالمؤمنیــن 
که آقــا امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟، مولی  علــی؟ع؟. مــا شــعار می دیــم 
الموّحدینه؛ اما به عنوان یه موّحد چند بار پای درس توحید موالی 
کمیل  کبیر و ابوحمزه و  توحید نشســتیم؟ بنده حتمًا دعای جوشن 
و صحیفۀ ســجادیه و مناجات خمس عشــر و خیلی از دعاهای دیگه 
که اهل بیت؟مهع؟ در  رو جزء متون درســی عقاید می ذارم. خدایی رو 
کردند میــارم و می ذارم تــوی متــن دروس عقاید. ما  روایــات معرفــی 
که امام سّجاد؟ع؟  چهار پنج تا درس رو اختصاص دادیم به خدایی 
کنید و  کــردن. خودتــون قضــاوت  تــوی مناجــات المریدیــن معرفــی 
ببینید وقتی توصیف امام ســّجاد؟ع؟ رو از خدا و بنده های خاصش 
شنیدید،  چقدر به وجد اومدید و چقدر تشکر کردید که بهانه ای پیدا 



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •332

که بتونید سر سفرۀ توحید امام سّجاد؟ع؟ بشینید.  کردید برای این 
کردیم؟ چرا ما به راحتی خودمون رو از لّذت داشتن این خدا محروم 

کــه خدا رو  کســی  گذاشــت بین  بــرای معّرفــی خــدا بایــد یه فرقی 
که اصًل خدا رو قبول  کسی  قبول داره، ولی درست نمی شناستش با 
که بــرای معّرفــی خــدا و توحید به مــِن بچه  نــداره. ایــن چــه تفّکریــه 
کافره انتخاب می کنه؟  شــیعه همون روشــی رو انتخاب می کنه برای 
کافــره هم حرف داریم؛ اما فعــًل نمی خوایم اینجا  تــازه مــا در بارۀ اون 

بحثش رو وسط بکشیم. 
که امــروز بــه اســم روش عقلی، قالــب اصلــی و غالب  ایــن روشــی 
درســای اعتقــادی مــا شــده، بــرای اســتارت زدنه. بــا اســتارت وقتی 
گاز ماشین رو بگیری و بری.  ماشین روشن شد، باید بزنی رو دنده و 
گــه اســتارت زدی و همیــن جــوری وایســادی، بنزین ماشــین تموم  ا

که بذاری راه نمی ره.  می شه و دیگه روی دنده هم 
کردیم. اســتارت زدیم. پشــت همم  کار رو  مــا تــوی عقاید همیــن 
گه استارت  استارت زدیم و بازم استارت زدیم. ماشین وقتی روشنه، ا
کار رو بکنی، شــاید  گه چند بار این  بزنی، اســتارت داغون می شــه و ا
کــه اآلن توی آموزش اصول  کاری  کلی اســتارت خراب بشــه.  به طور 
عقایــد داره می شــه، نهایتش اســتارت زدنــه؛ اما بعضــی از ماها همۀ 

کارمون شده استارت زدن.
کنــار بــرود،  گــر پرده هــا  گــه امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟ فرمــود: »ا ا
گی، تنهــا برای  بــر یقیــن من چیــزی افــزوده نخواهد شــد«،1 ایــن ویژ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیســت، بــرای همۀ اهــل بیته. حاال مــا این اهل 

ُکِشَف الِغَطاُء َما ازَددُت  یِقینًا« )عیون الحکم و المواعظ، ص 415(. 1. »َلو 
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که نشســتن روبروی خدا و دارن از فاصلۀ »فکاَن قاَب َقوســیِن  بیتی 
گذاشتیم  دنٰی«1 تماشاش می کنن و خدا رو به ما معرفی می کنن، 

َ
و ا

َ
ا

کردیــم و داریــم  کنــار و یــه شــبحی رو بــا خیــاالت خودمــون درســت 
درباَرش حرف می زنیم و توصیفش می کنیم؟

کــه مــا بــدون اتکا بــه معــارف اهــل بیــت؟مهع؟ توصیفش  شــبحی 
که  می کنیم، یقینًا نمی تونه خدای واقعی باشه. برای همینم هست 
می بینم این شبح یا مثل لولوُخرُخره می شه و ازش می ترسیم و یا به 

که توی وجودمون حسی تولید نمی کنه. قدری برامون خنثاست 
که ما توی فطرتمون می شناسیم، فقط و فقط با خدایی  خدایی 
کــه قــرآن و اهــل بیــت؟مهع؟ معرفــی می کنــن تطبیــق داره. بــه همین 
کبیر و خدای ابوحمزه، خیلی احساس  دلیلم شــما با خدای جوشن 

کردن. که به اسم خدا به ما معرفی  نزدیکی می کنی تا این شبحی 
که  کــه وقتــی می خوای ایــن خدایــی رو  حــاال جالــب اینجاســت 
کنی، بعضی از همین  اهــل بیت؟مهع؟ معرفی می کنن به مردم معرفی 
که اون شبح رو خدای اصلی می دونن به آدم انتقاد می کنن  آدمایی 

و می گن چرا دارید خدا رو احساسی به مردم معرفی می کنید؟
کــه می شــنوم، دوســت دارم جــوری فریــاد بکشــم  ایــن حــرف رو 
کــه همــه بشــنون و بگم: آهــای آدمــای مدعی! خــدای قــرآن و  اهل 
بیــت؟مهع؟ شــده خــدای احساســی، و خــدای شــما خــدای اصلــی و 

واقعی؟ 
کــه وقتــی دانــش آمــوز و دانشــجوی  حــاال جالــب ایــن جاســت 
کــه اینا به اســم خدا دارن بهــش معرفی  مــا نمی تونــه با این شــبحی 

1. ر.ک: سورۀ نجم: آیۀ 9 و تفسیر نمونه، ج 22، ص 486 _ 494.
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کنه، مّتهم میشــه به بی دینــی و بی خدایی و  می کنــن ارتبــاط برقــرار 
می شــینن بــه ســنگدلی این نوجوونــا و جوونــا فکر می کنــن و تعّجب 
می کنــن و دنبــال یه پتکی می گردن برای شکســتن این دالی ســنگ 
کاش یه بارم به راه و روش خودشــون فکر می کردن و شــبحی  شــده. 

که به اسم خدا دارن به این بندگان خدا معّرفی می کنن.
که قرآن و اهل بیت؟مهع؟  گه مردم توصیفاتی رو  بنده تردید ندارم ا
از خدا دارن بشــنون، وضعیت خداشناســی و توحیــد و ارتباط مردم 
که  که اصًل قابل مقایســه با این چیزی  با خدا به قدری بهتر می شــه 

هست نخواهد بود.
ایــن معنای اول معرفت خدا به وســیلۀ اهل بیت علیهم الســلم 
که زدیــم مقدمۀ خوبی باشــه برای  بــود. فکــر می کنــم همۀ حرفایــی 
کســی برداشــت اشتباه از  که  متن امام زمانی امروز. فقط یه تذکر بدم 
گه این جا طعنه هایی به بعضی از واژه های فلسفی  این متن نکنه. ا
کلمــی زدیــم، اصــًل قصدمــون زیر ســؤال بــردن اصل ایــن علوم و  یــا 
کردم  مسائل نیست. بنده اعتقادم رو توی این درس تا اندازه ای باز 
کردن بــه این  کــه تــوی معرفــی خدا بســنده  و در یــک جملــه می گــم 

توصیف های فلسفی اشتباهه، نه اصل این توصیف ها.

کلس توحید داری؟ کجا 
که از زهر تلخ شرک  نشانی اش را بده 

تکه تکه شده جگرم.
کلس توحید تو می شود فهمید در 

توحیدهای ما همه شرک اعظم است .
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گرفته ام توبه می کنم که تا به امروز یاد  من از توحیدهایی 
کلس توحیدت خدا را می گذاری در مقابلمان. تو در 

کلس تو ما خدا را بغل می کنیم در 
و نوازش دست خدا را حس می کنیم روی سرمان.

کلس تو خبری از واجب الوجود نیست. در 
کارشان. ممکن الوجودها هم رفته اند پی 

کدام دور و تسلسل؟
ِصرُف الوجودها هم ردپایشان پیدا نیست.

تو خود خدا را نشانمان می دهی.
دیگر چه باالتر از این؟

من در آغوش واجب الوجود آرام نمی گیرم
گذاشت و آَرمید. که می شود سر به آغوشش  فقط خدای توست 

که این جماعت یادمان داده اند با واجب الوجودی 
کار داشته باشیم، وقت هایی است  که  خیلی 

کوتاه است. که دستمان از همه جا 
تازه آن هم واجب الوجوِد اینها نیست.

کــه خــودش را در تنگــۀ حادثۀ نشــانمان  همــان خــدای توســت 
می دهد.

که تو نشانمان می دهی خدایی 
خیلی فرق دارد با این واجب الوجود.

کنار همیم. ما با خدای تو همیشه و همه جا در 
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که هیچ تنگۀ حادثه 
کافر هم موحد خالص می شود. آنجا 

کنارمان حس می کنیم. که می نشینیم، خدای تو را  ما پای سفره 
که تو نشانمان داده ای این چه خدایی است 

از ابتدا تا انتهای سفره،  احساسمان این است
که خودش لقمه می گیرد و در دهانمان می گذارد.

ما طعم دستان خدا را
که در دهانمان می گذارد می چشیم. در لقمه هایی 

کاش همه می دانستند 
این غذاها چه خوش طعم است

فقط سیر نمی کند، مست می کند.
که می گوییم ما الحمدهَّلل 

که چــه مهربان بــه ما می گویــد: نوش  صــدای خــدا را می شــنویم 
جان.

کرم است و لطف. که وجودش همه  ما خدا را می بینیم 
و  وقتی سر سفره می نشینیم و غذا می خوریم

او لبخند می زند به ما.
گفته ما را اهل و عیال خودش می داند.1 خودش 

َحّبُ الَخلــِق ِإَلی اهَّلِل َمــن َنَفَع 
َ
1. رســول خــدا؟لص؟ فرمــود: »الَخلــُق  عیــاُل  اهَّلِل  َفأ

هِل َبیٍت ُســُرورًا؛ مردم عیال ]و خانواده و نان خورهای[ 
َ
دَخــَل َعلٰی أ

َ
عیــاَل اهَّلِل َو أ

که ســودش به  کســی  خــدا هســتند، پــس محبوب تریــن خلق خــدا در نزد خدا 
کنــد« )الکافی،  ج2،  عیــال خدا برســد و بر اهل خانه ای شــادی و ســروری را وارد 

ص 164(.
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مگر می شود اهل و عیال، سر سفرۀ تو بنشینند و سیر شوند
و تو خوشحال نشوی؟

کرده بودند گوشمان  که در  آن واجب الوجودی 
ما ممکن الوجودش بودیم

که خدای تو اّما از وقتی شنیده ام 
ما را اهل و عیال خودش می داند

که چقدر مستم از بودنم نمی دانی ... نه، می دانی 
و حاال چه زیبا شده زندگی 

کردن برای این خدای زیبا  چه زیباتر بندگی 
)ادامۀ این متن را در درس بعدی بخوانید(

)1396/9/14(
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