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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 





• درس دهم•

چرا عبادت می کنیم؛ ولی احساس رشد 
نمی کنیم؟





که هر دفه حرفایی  داشتیم دربارۀ بزرگی خدا صحبت می کردیم. این 
رو که زدیم مرور می کنیم، برای اینه که یادمون نره. این حرفا حرفایی 
کنیم. باید  که بشنویم و بریم. باید دائم برای خودمون تکرار  نیســت 

کنیم. شب و روزمون رو مشغول این حرفا 
که خــدا رو بــزرگ می بینیم اخــاص میــاد،  به خدا  گفتیــم وقتــی 
اعتماد می کنیم،  ترســمون از بین مــی ره،  آرامش پیدا می کنیم،  روی 
کّلی از بین  وعده های خدا حســاب باز می کنیم،  ناامیــدی به طوری 
گذشــته هم  می ره و تعریفمون از عّزت هم عوض می شــه. توی درس 
کــه درمونای مختلفــی داره؛ اّما  کــه خودبرتربینــی درد بزرگیه  گفتیــم 
که خدا رو بزرگ ببینید. وقتی خدا رو  درمون اصلی و ریشه ایش اینه 
کّلی زمینۀ مقایســه از بین می ره و دیگه چیزی  بزرگ دیدید، به طور 

به اسم خودبرتربینی وجود نخواهد داشت.
نباید به این راحتی از بحث خودبرتربینی رد بشیم. آخه خیلی از 

که سر ما میاد، از همین خودبرتربینیه.  باهایی 
که خدا رو بزرگ می بینید، به صورت طبیعی خودتون  شما وقتی 
رو هیــچ می بینیــد، هیــچ هیــچ. اصــًا دیدن خــدای بزرگ، مســاوی 
که خودش رو هیچ حساب می کنه،  می شــه با ندیدن خویش. آدمی 
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کــه بخــواد بــه وســیلۀ اون  دیگــه چیــزی رو بــرای خــودش نمی بینــه 
کنه. من چی دارم؟ چه خوبی ای دارم  خودش رو با دیگران مقایسه 
کنــه، باید دارایی  که می خواد مقایســه  کــه برای خودم باشــه؟ آدمی 
کارمند  کنه دیگه. نمی شــه یه  خــودش را بــا دارایی دیگری مقایســه 
کارخونه دار ببینه.  بانــک با پوالی توی بانک، خــودش رو باالتر از یه 
خــب حاال من چی از خودم دارم؟ چقدر این آیه دوســت داشــتنیه! 

دوای درد تکّبره:

 
َ

ک
َ
صاب

َ

 اهلِل َو مــا أ
َ

ِمن
َ
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َ
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َ
 ِمن ح

َ
ــک

َ
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َ

 مــا أ
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.

َ
فِسک

َ
ِمن ن

َ
ٍة ف

َ
ئ ِ

ّ
ی ِمن سَ

آنچــه از نیكى هــا بــه تــو مى رســد، از طرف خداســت و 
آنچه از بدى به تو مى رسد، از سوى خود توست.

که خدا داده.  کاره ام؟ خوبی می کنــم؟ توفیقش رو  آخــه من چی 
کردن رو به من بده.  کار خوب  کسی می تونه توفیق  مگه جز خدا 

2
ا ِباهلِل.

ّ
وفیقی  ِإل

َ
 َو ما ت

و توفیق من، جز به خدا نیست! 

که بتونم بدون توفیق الهی،   کوچیک تر از اونی هستم  من خیلی 
اثری در این عالم داشته باشم.

گه مســاوی با هیچ دونســتن خود آدم نشــه،  بــزرگ دیــدن خدا ا
که خدا  کــرد  کســی خیال  گه  کــه آدم خــدا رو بــزرگ ندیده. ا معلومــه 

1. سورۀ نساء )4(، آیۀ 79.
2. سورۀ هود )11(،  آیۀ 88.
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رو بــزرگ دیــده، ولی چیــزی از خوبیــا رو به خودش نســبت داد، بازم 
کــه هیچیم. هیِچ  کاش باور می کردیم  معلومــه خــدا رو بزرگ ندیــده. 

هیِچ هیچ! چقدر ما محتاج این یقین به هیچ بودنیم.
گناه ببینیم تا  کــه ما باید حتمًا خودمون رو آلــوده به  چقــده بده 
که راه از یه طرف دیگس. نشونۀ  که هیچیم. در حالی  کنیم  احساس 
کــه به خــدا نزدیک  خــوب شــدن، هیــچ دیــدن خــوده. ما هــر چقدر 

کوچیک ببینیم. بشیم، بیشتر باید خودمون رو 
کــه  ســنگینی زندگــی بــرای خیلــی از ماهــا، دلیــل اصلیــش اینــه 
خودمــون رو قبــول داریــم، خودمــون رو آدم حســاب می کنیم، برای 
خودمــون شــخصیت قائلیــم، جلــوی پــای خودمون بلند می شــیم. 
جنس نْفس ســنگینه. حســابی زندگی رو برای آدم ســنگین می کنه. 
که وقتــی آدم مــی ره پیــش اولیای الهی، احســاس  یکــی دالیــل ایــن 
کــه اونا نْفــس ندارن، خــودی توی وجودشــون  ســبکی می کنــه اینــه 
نیســت، از ایــن ســنگینی خــاص شــدن و ایــن ســُبکی بــه شــما هم 
کــه شــما وقتــی اونــا رو  مننقــل می شــه. یکــی از دالیــل دیگــش اینــه 
که  که خودتون هیچید. بعد به اندازه ای  می بینید، متوجه می شید 

احساس هیچی می کنید، حس سُبکی بهتون دست می ده.
کسی حســاب می کنه، نمی تونه از زندگی لّذت  که  خودشــو  اونی 
که  گه به حساب آوردنی بود، خدا به ما نمی گفت  ببره. این »خود« ا
گه بنا بود ما با احترام به این »خود« به جایی برسیم،  کنید. ا ِلِهش 

کنید. خدا می گفت بهش توجه 
که  گــه بــه حقیقت عبــادت توجه داشــته باشــم، هــر چقدر  مــن ا
کنــم. آخه  کوچیکــی  بیشــتر عبــادت می کنــم، بایــد بیشــتر احســاس 
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که من  عبــادت راه رســیدن عبــد به معبــوده. مگه غیر از اینــه؟ وقتی 
بــه معبــود نزدیــک می شــم، یعنــی عظمتــش رو بیشــتر از قبــل حس 
کوچیکیم بیشتر بشه.  می کنم. پس باید به صورت طبیعی احساس 
که عبادتم  کوچیکی و هیچ بودنم زیاد نشــد، معلومــه  گــه احســاس  ا
کنم  گه با عبادتم احســاس  عبــادت واقعی نبوده و وای به حال من ا

کسی شدم برای خودم.
نگیــد مگه می شــه آدم یه عالمه قــرآن بخونــه و روزه بگیره و نماز 
کدوم از اینا بهش  کنه، اّما هیچ  گناه پرهیز  بخونــه و نافلــه بخونه و از 
که  گم این حــرف رو نزنید؟ بــرای این  احســاس بزرگــی نده. چــرا می 
گه عبادت حقیقی باشه، باید شما  که عبادت ا باید حواستون باشه 
کنه؛ یعنی درک شــما رو از بزرگی خدا  رو بــه اون خــدای بزرگ نزدیک 
که وقتی آدم عظمت خدا رو بیشــتر حس  کنــه. خب معلومــه  بیشــتر 
کدوم یکی  می کنه، بیشــتر احســاس هیچ بودن بهش دست می ده. 
که از دور  کوچیکی می کنه؟ اونی  کوه بیشتر احساس  از اینا در مقابل 
کوه رو  کوه و عظمت  که رفته پای  کســی  کوه رو تماشــا می کنه  یا  داره 

از نزدیک داره می بینه؟
گفت انجام اعمال مســتحبی برای  که باید  از همیــن زاویۀ نگاهه 
گــه بخوای  بعضــی از آدمــا مثــل ســم می مونــه. یعنــی بــه ایــن آدمــا ا
کار مســتحبی بکنن. چون هر  که  کنی از این  کنی، باید نهی  خدمت 
که می گیرن، به  کــه می خونن یا هر یــه روز روزه ای  یــه رکعت نافله ای 

احساس بزرگی شون اضافه می شه.
بعضیا از آدما وقتی بیشــتر عبادت می کنن، احساس نیازشون به 
گاهی توی درونشون احساس طلبکاری از  کمتر می شــه و حّتی  خدا 
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خدا بهشون دست می ده. بدتر از اینم داریم؟ شما هر چقدر به خدا 
ع و  نزدیک تر می شید، بیشتر به خدا احساس نیاز می کنید. این تضّر
آه و ناله های اهل بیت؟مهع؟ توی این مناجاتشون العیاذ باهلل، زبونم 
الل، نمایش نیست. این انوار مقدس چون به نهایت قرب رسیدند، 
به نهایت احســاس هیچی رسیدند. اصًا یکی از نشونه های رسیدن 
به مقام امامت برای خود اهل بیت؟مهع؟ رسیدن به اوج ذّلت در برابر 

خداست. هارون بن فضل می گه:

و  بودم  مدینه  در  من  رفت،  دنیا  جواد؟ع؟از  امام  که  روزی 
یِه راِجعون ، 

َ
ِإل ِإّنا  َو  گفت: »ِإّنا هلِل  که  امام هادی؟ع؟ را دیدم 

اباجعفر )امام جواد؟ع؟( از دنیا رفت«.
گفت: شما چگونه از مرگ پدرتان با خبر شدید؟  کسى 

که در خود احساس ذلتى نسبت به  به این دلیل  فرمودند:  
کنون برایم شناخته شده نبود.1 که تا  خدا مى یابم 

که یکیش  گی های امام رو می شمرند  در روایتی امام رضا؟ع؟ ویژ
اینه:

 ِذکُرُه.2 
َ

 الّناِس  َتواُضعًا هلِل َجّل
َ

َشّد
َ
َو یكوُن أ

که ذکرش بزرگ است، از همۀ مردم  تواضع او در برابر خدایی 
بیشتر است.

آدم هــر چقدر بیشــتر رشــد می کنه، بیشــتر احســاس هیــچ بودن 

بو َجعَفٍر؟ع؟ 
َ
ذی ُتُوّفی فیِه أ

َ
ٍد؟ع؟ ِفی الیوِم اّل با الَحَســِن َعِلّیَ بَن ُمَحّمَ

َ
یُت أ

َ
1. »َرأ

ُه 
َ
ّن

َ
َکیَف َعَرفَت قاَل ِل بو َجعَفٍر؟ع؟ َفقیَل َلُه َو 

َ
ا هلِل َو ِإّنا ِإَلیِه راِجعوَن  َمضٰی أ

َ
َفقاَل  ِإّن

عِرُفها« ) الکافی، ج 1، ص 381(.
َ
ُکن أ

َ
ٌة هلِل  َلم أ

َ
َتداَخَلنی  ِذّل

2 . کتاب من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 418.
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که  می کنــه. این تضاد نیســت، عیــن واقعیته. آدم می رســه به جایی 
به عنوان یک معصوم هم به خدا می گه:  

نا ُنِقلُت َعلٰى ِمثِل حالى ِإلٰى 
َ
سَوَء حااًل ِمّنى ِإن أ

َ
َفَمن َیكوُن أ

فُرشُه ِبالَعَمِل الّصاِلِح ِلَضجَعتى 
َ
م أ

َ
دُه ِلَرقَدتى َو ل َمّهِ

ُ
م أ

َ
َقبری ل

دری ِإلٰى َما َیكوُن َمصیری .1
َ
بكى َو َما أ

َ
 أ

َ
َو ما لى ال

به  با چنین حالى رو  گر  ا از من بدتر است  کسى حالش  چه 
را  آن  خویش  ابدی  خواب  برای  که  قبری  بروم؛  قبرم  سوی 
آماده نكرده و برای بسترم فرشى در آن نگسترانده ام. چرا گریه 

که نمى دانم چه بر سرم خواهد آمد. نكنم؛ در حالى 

اون وقت ما دو قطره اشــک می ریزیم و دو شــب برای نماز شــب 
بلند می شیم، احساس بزرگی می کنیم و خیال می کنیم دیگه طلبکاِر 

خداییم.
که ما خودمون  چــرا می گم طلبکاِر خدا؟ مگــه اوج بندگی به اینه 
که طلبــکاری حالت بدی باشــه؟ نــه، اصًا  رو بدهــکار خــدا بدونیــم 
بحــث بدهکاری و طلبکاری ســطح پایینی از ایــن مطلبه. آدم وقتی 
عظمــت و بزرگــی خدا رو درک می کنه، خــودش رو هیچ می بینه. این 

»هیچ« خیلی عمیق تر از اون بدهکاریه.
گه روی حرفا فکر نکنید فایده  کنید. ا لطفًا روی این مباحث فکر 
گاهــی زندگــی و روزمرگی هــاش از این حرفا غافلمــون می کنه.  نــداره. 
این حرفا باید توی متن زندگی مون باشن، باقی چیزا حاشیه. باید با 
که از اینا فاصله بگیریم، حاشــیه ها  کشــید. هر چقدر  این حرفا نفس 
که  میــان متــن زندگی مــون می شــن. مگــه مــا چقــدر فرصــت داریــم 

1. دعای ابوحمزۀ ثمالی،  مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، ج2، ص 591.
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کی بناســت خســته بشــیم از این  ج حاشــیه ها بشــه.  زندگی مون خر
کــردن رو از  حاشــیه ها؟ دیگــه بس نیســت؟ چــرا فرصت شــاد زندگی 

خودمون داریم می گیریم؟
کیفی داره  چنــد بــار وقتی ایــن حرفــا رو می شــنویم، می گیم چــه 
کــردن؟ خب چرا ایــن طوری زندگــی نکنیم؟ چرا  ایــن طــوری زندگی 
فقــط آهــش رو بکشــیم و آروزش رو بکنیــم؟ چــه مانعی ســر راهمون 
کنیم. پس چرا داریم  که این طوری زندگی  هست؟ خدا ما رو آفریده 

خودمون رو اذیت می کنیم؟
و  نــداری  و  ذّلــت  و  ضعــف  و  عجــزه  اظهــار  عبــادت،  حقیقــت 
گرفته شــد،  کــرد و حس بیچارگی ازش  کســی عبادت  گه  بیچارگیــه. ا
کثیفه، ازش می پرسن  معلومه اصًا عبادت نکرده. طرف سر تا پاش 
کجا بودی؟ می گه حمام. همه بهش می خندن. می گن مگه می شه 
کثیف و سیاه برگشت. طرف عبادت می کنه و از سّجاده  رفت حمام و 
گرفتــه می شــه و احســاس بزرگی  جــدا می شــه، حــس بیچارگــی ازش 
کجا بودی؟ می گه تازۀ تازه سّجادۀ  بهش دست می ده، بهش می گی 
کــه حالت ایــن بنده خــدا رو می بینه  کســی  کردم.  عبادتــم رو جمــع 
که زده. عین همــون بنده خداِی از حمام  خنــدش می گیــره از حرفی 

کثیف!!! برگشتۀ 
می دونیــد چــرا  ما نمی تونیم توی عبادتمون حضور قلب داشــته 
که ما اصًا عبادت نمی کنیم. تو  باشــیم؟ یکی از دالیل اصلیش اینه 
کردی و اومدی پیش خدا وایسادی و با عبادتت  خودتو آدم حساب 
هم داری احســاس بزرگی می کنی، بعد می خوای حضور قلب داشته 
باشــی؟ اّول بایــد عبــادت بــودن یــه عمــل تثبیت بشــه، بعــد در بارۀ 
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گفتــم؟  حضــور قلــب در اون عبــادت حــرف زد. متوجــه شــدید چــی 
کنید.  حواستون رو جمع 

که وقتی عبادت می کنم حضور قلب داشــته  کنم  کار  می گه: چی 
باشم؟ 

کن.  می گم: عبادت 
می گه: حواست هست چی پرسیدم؟ 

که حواسم بود.  می گم: آره 
کنم توی عبادتم حضور قلب  کار  می گه: من دارم می پرســم چــی 

کن؟  داشته باشم، تو می گی عبادت 
که تو فکر می کنی داری عبادت  می گم: آخه مشــکل این جاســت 
که تــو داری انجام مــی دی عبادت  کاری  که ایــن  می کنــی، در حالــی 
کــه بخــوای تــوش حضور قلب داشــته باشــی. تو تا آخــر عمر،  نیســت 
گه حضور قلبم  خودتم بُکشــی نمی تونی حضور قلب داشــته باشی. ا

داشته باشی، حضور قلب در برابر خودته؛ نه خدای خودت. 
اصًا توجه به حقیقت عبادت خودش حضور قلب میاره. خدایا! 
کــی می خــوای این اقــرار رو  مــن اومــدم بگــم هیچــی نیســتم. پیــش 

که همه چیزه. کسی  بکنی؟ پیش 
کوچیــک می بینم و هیچ.  که بــزرگ ببینیم، خودمون رو  خــدا رو 
کــه هیچ دیدیم تــوی عبادت فقط دنبــال همین اظهار  خودمــون رو 
که شــد،  عجــز و ذلــت و نداری و هیچ بودنمون هســتیم. این طوری 
تــازه می فهمیــم عبادت چی هســت؟ اظهار عجز و هیــچ بودن، هیچ 

نسبتی با احساس بزرگی نداره.
کنه، تازه می فهمه چرا تکّبر این  کســی به این واقعیت توجه  گه  ا
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گه به  کیــه و چرا باعث می شــه اعمــال بنده،  حّتــی ا گنــاه خطرنا قــدر 
که  که باشــه از بین بــره. متکّبر به انــدازه ای  انــدازۀ شــش هزار ســالم 
خــودش رو بزرگ می بینه،  توی بندگیــش دروغ می گه. عبادت یعنی 
خدایا!  من هیچم و تو همه چیزی؛ اّما متکّبر می گه من هیچ نیستم؛ 
گــه تو همه چیز باشــی. پس وقتــی داره عبــادت می کنه، زبان  حتــی ا
عبادتــش با زبــان عقیدش فرق داره. این آدم توی عبادتش هم داره 

دروغ می گه.
کــه از بزرگی خدا  حــس قشــنِگ آدم بعد از عبــادت، برای دریافتیه 
داره. آدم هــر چقــدر احســاس می کنــه خــدا بزرگــه، بــه همــون انــدازه 
کــه آدم باهاش احســاس بزرگی  احســاس آرامــش می کنــه. عبادتایــی 
کــردن آدم رو نــدارن. برای همینم  می کنــه، بــه هیچ وجه قــدرت آروم 
گه با عبادتش نسبت به دیگران احساس بزرگی بکنه  هست که متکّبر ا
و از عبادتش لّذت ببره، این لّذت، لّذت معنوی نیست، نفسانیه. اون 

کیف می کنه، نه بزرگ دیدن خدا. به خاطر بزرگ دیدن خودش داره 
که  افســردگی هم بــرای آدم باخدا یه تناقضه. مثــل این می مونه 
که ســفیده، ســفید نیســت. همین قدر  بگیــم یــه چیــز در عین حالی 
که خــدای بزرگ رو با همۀ وجــودش دریافت  واضــح و روشــن. آدمی 
می کنه، در اصل داره آرامش رو دریافت می کنه. احساس با این خدا 
که آدم دریافتش از  بودن، اصًا نســبتی با افســردگی نداره. هر چقدر 

کمتر می شه. این خدا ضعیف تر می شه،  آرامشش هم 

که داری خوش به حال تو با خدایی 
خدایت بزرگ است
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بزرگ تر از آنچه در وصف بگنجد
بزرگ تر از آن که در خیال جای بگیرد

بزرِگ بزرگ.

که داریم چقدر ما بیچاره ایم با خدایی 
کوچک است خدای ما 

کوچک تر از آنچه شرم
اجازۀ توصیفش دهد

کوچک تر از آن که حتی قابل بیان باشد
کوچک. کوچِک 

که داری خوش به حال تو با خدایی 
خدایت بزرگ است

بزرگ تر از همۀ آرزوهایت
کدام آرزوست 

که در دلت جا بگیرد
و در پیشگاه خدای تو

نشدنی باشد؟

که داریم چقدر ما بیچاره ایم با خدایی 
کوچک است خدای ما 
که بشود کوچک تر از آن 

پیش و بیش از همه



149 •  درس دهم:    چرا عبادت می کنیم؛ اما احساس رشد نمی کنیم؟  •

کرد. روی او حساب باز 
ما روی همه حساب باز می کنیم جز خدایمان.

خدای ما خدای اّول و آخر نیست
خدای آخر است

گر دری باز نشد به رویمان ا
می رویم به سوی خدایمان.

کجاست »خود«ِ تو 
که هر جا می روی 

با خودت نمی بری.
نه روی سّجاده

نه در میدان جنگ
نه در میان مردم

و در خلوت خویش.
کشیده ای روی خودت بگو چطور خط بطان 

ما همه خسته ایم از »خود«مان
که گرفتاریم در زندان تنگی 
زندانبانش »خود«ِ ماست.

که داری خوش به حال تو با این خدای بزرگی 
کرده. که بیچاره مان  و بدا به حال ما با این »خود«ِ بزرگی 

همه جا با ماست
حّتی وقتی روی سّجاده نشسته ایم
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که ذکر خدای تو را می خوانیم وقتی 
وقتی زبانمان خشک شدۀ روزۀ خدای توست

گرده مان انبان پر از نان برای فقیر می بریم. وقتی روی 

کنیم با »خود«ِ مان؟ کار  چه 
گرفته ایم که به دست  کنمی را  کنم چه  کاسۀ چه  این 

که بسپاریم؟ باید به دست 
که از »خود«ش خسته است کسی 

کدام آستان فریاد بکشد؟ باید رو به 
بگو به ما

کردی با »خود«ت کار  بگو چه 
که هر چه نگاه می کند که هر 

حّتی نشانی از »خود« در وجود تو نمی بیند.
گرفته. ما سر تا پایمان را »خود«مان فرا 

تو آینۀ تمام نمای خدایی.
که نگاه می کنیم تو را 

خودمان را زائر خدا حساب می کنیم.
کند کسی نگاه  گر  ما را ا

حّتی در حال عبادت
جز »خود«مان چیز دیگری نمی بیند.

کرد از خود بگو چگونه باید فرار 
خسته ایم از خودمان آقا!)1396/8/9(
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