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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 سوی خدا راه سیر به ،عبادت

در  ی قبل اگر خاطرتان باشد جلسه .قرب الهی را طی کرد راه شودچگونه مینیم یخواهیم ببمی اکنون

ْنَس ِاّْل لِیَـْعب د ونِ   اْلِجنَّ   َو ما َخَلْقت  ی ی شریفهآیه به ، اشاره کردمبحث اینکه کمال نهایی چیست  1 :َو اْْلِ

که این کمال نهایی و گفتم منِ خدا را عبادت کنند.  برای اینکه مگر ،انسان را نیافریدیم ما جن و

 ؛عبادت کردن نیست گفتیم هدف نهایی کمال انسان، .راه رسیدن به کمال نهایی است بلکه ؛نیست

به بندگی و  راجع یقدارم خواهیم. اکنون میراه رسیدن به کمال نهایی است ،و بندگی عبادت کردن

 صحبت کنیم. ستکه راه رسیدن به کمال نهایی ا ،عبادت

ادت روح عب ؟ستروح عبادت چی .یک روح دارد و یک کالبد و پیکره ،عبادت :ین استا خستی ننکته

آنها را ایجاد  ، خداعالم مِلک خداست یدهد. همهتن ت خدا به مملوکیّ عبارت است از اینکه انسان

ها انسانا امّ .شودتغییری ایجاد نمی ،لک خدا بودندر مِ ،ندهند [تن]چه و  چه تن بدهند .کرده است

کسی  .اند پذیرفته ت راعبودیّو مملوک بودن این  ؛انددادهتن ت به این مملوکیّا هبعضی ؛کنندفرق می

 !زر خرید را نگاه کنید ییک بنده ]است[. ی زرخرید که خودش را مملوک ببیند، مثل یک بنده

موالی خودش  خرید که خودش را مملوکزر یاین بنده ؛پولی داده و یک غالم خریده استشخصی 
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چیزی هم هرپس  ،خودش مِلک چیز دیگری استاو وقتی  ؟شودتواند مالک چیزی می ردیگ ،بیندمی

 تواند مالک چیزی باشد.از صاحبش نمی یهحدّخودش علی وا .مال مالکش است ،داشته باشدکه 

وقتی که  .موالی اوست آنِ سره از یک ،هرچه که در دست اوست عبد و 2:هوْلمَ لِ کاَن  ِدهِ ی یَ ما فِ  بد وَ العَ 

 ،مملوک است اگر عبد یعنی .هرچه هم داشته باشم مال اوست دیگر ،من خودم مال کسی هستم

ٰٰ َمَثاًل َعْبدًا َمْمل وكًا ْٰل   اهلل    َضَربَ : مثال زد هم نآقر .شودمالک چیزی نمی ُ  َعل یک عبد  3:ء   َشیْ    یـَْقِد

ت احساس مالکیّ، تواند مالک چیزی باشدنمی عبدی که مِلک کسی باشد، دیگر خودش، مملوک

از آن  [مملوک] تا هگذاشت در اختیار او خودش ،را صاحب اصلی چیز در واقع آننخواهد داشت. 

 .است ار دادهاختیار او قر ی استفاده از آن را دراجازه در واقع ؛ا مالک آن نشده استاستفاده کند، امّ

چه در زندگی و هر خودش را .کندت نمیمالکیّاحساس  در زندگی کسی که خودش را عبد خدا بداند،

کسی که  در زندگیش احساس مالکیت ندارد. .داندمِلک خدای متعال می سره یک در اختیارش هست،

 آیا ،کسی که غالم است یعنی مثالً. کند یریزی مستقلّبرای خودش برنامهتواند  نمیعبد باشد، 

کنم یا  میرا  فالن کار ،بینم میروم فالنی را ریزی کند که فردا من میبرنامه ،تواند شب بنشیند می

ببیند  ون موالی خودش باشد ابه ده شباید فردا صبح چشم عبد ،نهدهم؟  می برنامه را انجام فالن

ای نخواهد از جانب خودش هیچ تدبیر و نقشه .دهد و چه کاری را انجام دوکجا بر گویدموالی او می

را  دهد می و به او که موالی او می خرد یلباس باید ی ندارد.عبد از جانب خودش هیچ انتخاب .داشت

 گونه اینهم  عبد حقیقیِ خدا .ندارد شه و جدای از موالیحدّگزینشی علی انتخاب و عبد هیچ .بپوشد

دهد، هیچ انتخابی ندارد، هیچ تشخیصی ای نمیهیچ وعدهعبد حقیقی خدا از پیش به خودش  .است
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هیچ سلیقه و پسندی جدای از خدا برای خودش قائل  ،از خدا برای خودش قائل نیست یهحدّعلی

 .نیست

نگاه کنید عبارت این  کهدر مفاتیح  ،ستا امام حسین یدعای عرفه ی تکملهدر زیبایی  یجمله

های خودت برای من، من را از تدبیر خدایا با تدبیر اندیشیدن :بَِتْدبِیِرَك َعْن َتْدبِیِری  ِهی َاْغِنِنیِالٰ  :است

ُِی !نیاز کنهای خودم برای خودم بیاندیشیدن َُِك َعِن اْخِتیا هایی که تو برای با انتخاب !خدایا و4:َو بِاْخِتیا

عبد از  ؛این یعنی عبد !ی نیاز کنب، کنمکه خودم برای خودم می یهایکنی، من را از انتخابمن می

نیست که بگوید  طور این .عبد تشخیصی برای خودش قائل نیست .تدبیری برای خودش ندارد، پیش

ای هحدّ علی او برای خودش تشخیص !تر استاین درست ولی به نظر من ،وده این درست استخدا فرم

ولی به نظر من  ،این زیباست فرمودهکه بگوید خدا  ای قائل نیستهحدّسلیقه و پسند علی ،قائل نیست

 گفت: .ای از خودش نداردسلیقه عبد ،نه !این زیباتر است

 پسندم آنچه را جانان پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران

آنچه که از  .زیباست برای من ،گوید زیباستآنی را که جانان من می ،ای ندارممن از خودم سلیقه

من برای  ؛مای ندارهحدّعلیی  من برای خودم سلیقه برای من هم زیباست. ،چشم معشوق من زیباست

 !ات من و شماها هستروحیّ درببینید چقدر  حاال .عبد یعنی این؛ ای ندارمهحدّعلی تشخیص خودم

ای خودش باقی هیچ جای پایی بر ،عبد .هستیم طور ببینم چقدر این م،این را هم جستجو کنی

 .گذارد نمی

                                            

ُِی  َعنْ  ِلی  بَِتْدبِیِركَ   َاْغِنِنی ِهیِالٰ  .4 َُِك َعِن اْخِتیا   َعنْ  ِلی  [ بَِتْدبِیِركَ  َاْغِنِنی] َاِقْمِنی ِهیِالٰ  ؛225، ص 56مجلسی، بحاراالنوار، ج  : َتْدبِیِری َو بِاْخِتیا

َُِك ]َو  ُِكَ َتْدبِیِری َو اْخِتیا ُِی بِاْخِتیا َو  َتْدبِیِری  َعنْ  ِلی  بَِتْدبِیِركَ   َاْغِنِنی ِهیِالٰ و  345، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال دبنسیّ : [ ِلی َعِن اْخِتیا

ُِكَ  ُِی:  بِاْخِتیا  .حسین امام یعرفه دعای  ی  هیّلیتکمالجنان،  قمّی، مفاتیح محدّث َعْن ِاْخِتیا
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سلمان هم . رفتندرا می با هم مسیری ،با سلمان فارسی منینؤبار امیرالم که یک ستاروایات در 

دیدند یک جای پا بیشتر  ،نگاه کردندکه ه را بعد جادّ .رفت می المؤمنینر حضرت امیردنبال سَ

همراه حضرت  شمامگر  !سلمان :به سلمان فارسی گفتند آنجا است. علیجای پای حضرت  ؛نیست

چرا جای پای تو پس  رفته بودی، همراه حضرت علیشما  چرا. گفتند: اگر :نبودی؟ گفت علی

ای از هحدّ؟ سلمان گفت: من جای پای علیدر جادّه است علی ط جای پایفق ؟ه نیستجادّ در

گذاشتم. عبد یعنی می همانجاپایم را  من دقیقاً ،ندداشترا برمی شانپای جا علیهر ؛خودم ندارم

 یو سلیقه نه تشخیص ندارد. یمستقلّ ه وحدّجای پای علیش، در برابر موالی یعنی کسی که ؛این

 دوخته به موالرا پارچه چشمش  یک .]دارد[ یه و مستقلّحدّنه آرزو و آرمان علی و ،ه و مستقلحدّعلی

که  را هم، راهی شدر رفتارهای اختیاریاست که  طبیعت چنین عبدی این ،کسی که عبد است است.

رضایت موال مالک را  ،های خودش همدر انتخاب کند.انتخاب می محبوب اوست و مورد پسند موال

اطاعت  ؛محض ت؟ تبعیّستای در عمل چیهچنین روحیّآثار  عبودیّت این است. روح ؛دهدقرار می

اطاعت محض از  همعملکردش  در زندگی و ،ستات در درونش یعنی کسی که روح عبودیّ .محض

 را پسنددجز آنچه معشوق می ،دارد و یک عاشق است. چرا؟ چون خدا را دوست می حاکم فرمان الهی

را فراهم ش رضایت و خرسندی معشوق ،نهایت آمال یک عاشق این است که خشنودیدهد. انجام نمی

چه که این کند. هرنمی ،ه خدا دوست داردجز آنچ چنین انسانی و انسانی که محبوبش خداست، .کند

ب بیشتر این تقرّ باشد، تربه خدای متعال عمیق ه به وابستگی خودت بیشتر و توجّاطاعت و تبعیّ

 یعنی راه رسیدن به قرب الهی چنین حرکتی است. شود؛  حاصل می

مرضیّ  ،عمل خودِیکی اینکه  ؛، عملی است که از دو عنصر تشکیل شده استعبادت :گفت توانلذا می

ی عمل هم جلب دهنده ی انجامانگیزه ،دوم؛ است ید خداأیمورد ت ،ستا یعنی مورد پسند خدا خدا،

 ین معنا کها  هب ،داشته باشد حُسن فعلیباید هم  ،یعنی عمل. اهلل باشدرضایت الهی و نیل به قرب الی
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 جلب رضایت و ،ی آندهنده ی انجامو هم انگیزه ،خدا باشد و پسند پذیرش ،عمل مورد قبولآن  خودِ

 ،پشت انجام این عمل باشد. هر کدام از این دو نباشد یک نیّت خالص ؛ یعنینیل به قرب الهی باشد

فاقد  داشته باشد، ولیحُسن فعلی و  مرضیّ خدا باشد عملِ اگر. یعنی عبادت نیست [آن عمل]دیگر 

نماز ]مثالً[  عبادت خدا نیست.این  دیگر ،باشد فرد به قصد ریا انجام داده یعنی، حسن فاعلی باشد

قصد خیلی پاک و  ابرا اگر عملی  هم از آن طرف .ریا بخوانم قصد بهامّا من  ،ستا ید خداأیمورد ت

ولو قصدم پاک  ؛آن هم دیگر عبادت الهی نیست آن عمل مرضیّ خدا نباشد، کهدهم ای انجام خالصانه

 مرضیّ خدا نیست. ،ولی عمل ،است

 ، درما هر کردسَ هاسوراخغالب  در منکنند. همین مشکل را پیدا می ،بیگرایان تقلّبعضی از این صوفی

 ،ها یهودی ،ها ادیان مختلف، مسیحی در .ماهم و نگاهی کردا هگشتی زدام،  رفتهو مذاهب  هاغالب فرقه

ه هم بین صوفیّ .ما هی کردسرکشهم  را مذاهب اسالمی قرَغالب فِ ؛ماهجاهای مختلف رفت ،هازرتشتی

طور  ]اینآنها  ردولی ، هستند طور ه اینصوفیّ یخواهم بگویم که همهنمی ؛، خانقاه هم زیاد رفتمماهرفت

ای شور عارفانه !حالی دارندذکر با یبینی عجب حلقهمی ،رویفالن خانقاه می . مثالًشودپیدا میهم[ 

جذب که انسان است  دارند و مجلس بسیار زیبایی شده حال خوشی ،گویندذکر می ،نداهپیدا کرد

همین که ذکر  !های لطیفی دارند چقدر روح ،زیبایی هستند و قشنگهای انسانعجب  که شود می

از هم چایی بخورند و  ،د دور مجلسننشین می مثالً، گرددشود و مجلس به حال طبیعی برمیتمام می

طور  آنقبل  یدقیقه هایی که یکهمین !بیداد بینی ای دادمی ،شویکنند، دقیق که می پرسی احوال

سر مال دنیا با  یا مثالً .کنندغیبت می کسیپشت سر  مثالًدارند ند ا هحاال نشست ،وجد عارفانه بودنددر 

 زندگیش اصالًدر بینی می ،یا بیرون خانقاه .گویندبه هم بد و بیراه می ؛است دعوایشان شده رهمدیگ

آن  . یا مثالًستا آزار مردمشخص یک  ؛است یمادّ صد در صدفرد یک و فهمد نمی چیز غیر پول هیچ

 ،بینی میاو را بیرون  !ی قشنگی داردعارفانه ی دارد! چه حالعجب حالکه  بینی می خانم را در خانقاه
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وجد آن شور و  ،کنیال میؤس که از اینها ،بعد .چیز هیچ ،نه عفافی ،نه حجابی ،]دارد[ نه حیایی

 !برو باباگویند  می ؟گویندمیچه  ؛سازدبا هم نمی که اینها رآخ ؟این رفتارهایتان کجا ،تان کجاعارفانه

مگر  ؟دلم پاک است و ظاهرم ناپاک هیعنی چ .باید صاف باشد انساندل  ؛این ظواهر که مهم نیست

 .اد که در اوستاز کوزه همان برون ترو :گفت !و ظاهرش ناپاک؟باشد  شود دل انسان پاکمی

من چگونه  نباشد؟پرستی  جز پول چیزی رفتارمدر شود قلبم سرشار از عشق خدا باشد، ولی  مگر می

یک  ،است و امثال اینهابخل  ،پر از حسد، کینهو های اخالقی در وجودش نیست که فضیلترا انسانی 

قرآن مثال قشنگی زده  .شودبا هم جمع نمیکه اینها  ها بدانم؟خدا و امثال این حرف عاشقِ عارفِ

ُِِه َكِمْشكاة  فِ اَ  :فرمود نور یآیهدر  ؛خیلی گویاست است که ُِْض َمَثل  ن و یها ِمْصباٌح هلل  ن وُ  السَّماواِت َو اْْلَ

ُِّی    یاْلِمْصباح  فِ  که این حقیقت انسان است  است؛ مثال خیلی قشنگی زده 5:ز جاَجة  الزُّجاَجة  َكاَنَّها َكوَْكٌب د 

 گودِ ییک تاقچه، یک محفظه مشکات. است مثال یک مشکات را زده است. آیه مثال زده شده در این

-ساختمان در و هم مناطق روستایی شاید ببینیددر است. هنوز هم  های قدیمیساختمان داخل دیوار

در  .بینیدمی های قدیمی ا ساختمانی اصفهان یقاپو عالیدر  مثالً است. آثار باستانی وهایی که جز

مانندی  تاقچهمحلّ  ،است دهد شگو تکّه یک ،داخل دیوارو دیوارها پهن بود  ،های قدیمیساختمان

 ،استبوده  که جای چراغ کهای کوچ قکاین اتابه  .گذاشتندمی آنجا های نفتی راکه چراغ است

ِمْشكاة   ؛است اتاقکی که جای چراغ است. قرآن مثال زده ،مشکات یعنی چراغدان .گویندمی مشکات

 اییک حباب شیشه، هچراغ هم یک زجاج آنروی  .دانی که داخلش یک چراغ استچراغ :یها ِمْصباحٌ فِ 

است. دان  راغاین چ ؛؟ بدن انسانستانسان است. مشکات چی حقیقت وجودِ در واقع ،که این است

 ؟ روان انسان.ستن حباب چیآ .؟ دل انسانستچراغ چی
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چراغ تاریک آن ای روی حباب شیشه لیو ،سرشار از نور و روشنایی باشد و نشود چراغی روشمی آیا

سرشار از  ،آن انسانت خدا روشن باشد، ولی روان شود قلبی به نور معرفت و محبّباشد؟ یعنی می

شود چراغ و حباب  ؟ میشودمی چیزیآیا چنین باشد؟  اخالقی توزی و صفات منفیکینه ،حسد ،بخل

ی باشد؟ یعنی نتاریک و ظلما، است قرار گرفته آن اتاقکی که این چراغ در ا مشکات وامّ روشن باشند،

 ،دنیاپرستی ،آزاری سرشار از مردم ت خداست،که قلبش سرشار از نور عشق و محبّ یشود پیکر انسان می

 قابل جمع نیست.اینها  معصیت خدا باشد؟و اخالقی و نادرست رفتارهای غیر

یعنی  هستند. العَرَضعبادت بِ ،است و رفتارهای عبادی ه قلب به خدای متعالهمان توجّ ،صل عبادتا

ظهور آن  در واقععبادت بالعرض هستند.  ،اعمال عبادی و جا آوردنه حج ب، روزه گرفتن ،نماز خواندن

یعنی رفتارهای  ،عبادات بالعرض ارزش عبادیِ هستند. یی انسانالب پیکرهقدر  ،و اصل عبادت روح

 خدا.  سوی ه قلب به؟ یعنی توجّهیعنی چ .است صل عبادت در آن عملد ااز میزان وجو دی، تابعیعبا

اگر  الّوا ؛ستا سوی خدا ه بهحضور قلب و توجّآن  جایی ارزش عبادی دارد که در من تا نمازِ اینیعنی 

 ؛تهی باشد، دیگر این نماز نیستست ه قلب به خداتوجّاز روح نماز که  این نماز، یعنی این کالبد،

ا ل تنمازی که از اوّیرد. گ سوی خدا هم قرار نمی قرب به اهلل ورکب سیر الیارزش عبادی ندارد و مَ

لصَّالة  اَ  ؛6َتِقی    ك لِّ    ة  قـ ْربان  لصَّالاَ نمازی نیست که من را باال ببرد. ، جای دیگر است منحواس آخرش 

ب عبد باعث تقرّو من ؤکه معراج م نیست نمازی نباشد، حواسم به خدا در آننمازی که  7.الم ْؤِمنِ   ِمْعراج  

قلب من رو به خدا بود، به همان میزان آن عبادت  ،عبادتی هردر چه در نماز یا هر .است خدا سوی به

                                            

 .211 ،ص1 ج ، الفقیه یحضره ال من ، صدوق و 111 ص ، العقول تحف حرانى، شعبه ابن ؛256 ص ،3 ج كافی، ، كلینى .5

این عبارت را در متون حدیثی قدیم شیعه نیافتیم. در بسیاری از منابع متأخّر هم كه این عبارت آمده است، به عنوان حدیث از آن  5.

سنّت و آثار صوفیانه ما را به این حدس رساند كه این عبارت از منابع متصوّفه یا منابع روایی  آثار اهلیاد نشده است. جستجو در 

رازی،  فخر؛ 555، ص 2االسرار، ج  میبدی، كشف ؛252، ص 2البحار، ج  محدّث قمّی، سفینة سنّت وارد منابع شیعه شده است. اهل

 .223ص االولیاء،  و عطّار نیشابوری، تذكرة 225، ص 1ی، ج العرب التراث احیاء الکبیر، بیروت، دار التفسیر
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ثلثش قبول  که نمازی داریم ،شودنصفش قبول می که نمازی داریم ،لذا حدیث داریم. پذیرفته است

تناسب میزان حضور قلبی که در نماز وجود  به 8.شوددهم آن قبول می یککه شود، نمازی داریم می

 .، نماز استآن نماز ،دارد

مگر اینکه  ،آیدجود نمیو در انسان به ،تاخالص است و اخالصِ در نیّ، شرط اصلی اثرگذاری عبادت

وجودم  ،تا من .خیزد برنمیت خالص نیّ ،خالصانسان جز از  یعنیخالص باشد.  انسان خودِ وجودِ

نکنم،  و خالص ها رهایعنی تا وجودم را از قید وابستگی ت خالص نخواهم داشت.نیّ ،خالص نشود

، شهرت مقام،و بت پول  ،انسانی که اسیر هزاران بت استاز لذا  و .آیدوجود نمی اخالص در من به

اهلل باید یکی ت ماسویت خدا و عبودیّو بین عبودیّ .آیدنمیعبادت خالص بر هزاران بت دیگر،و  شهوت

 خره عبدآفریده شده است که باالوری ج انسان ذاتاً چیز نبود. شود عبد هیچچون نمی را انتخاب کرد.

 ْٰل گفت:  ؛کنممن عبادت می ،کنیدکافرون نگفت که شما عبادت نمی یسوره درهست. لذا چیزی 

ت ْم عاِبد ونَ  َاْعب د   آنی را  ؛کنیدشما عبادتش نمی ،کنمآنی را که من عبادت می 9:ما َاْعب د    ما تـَْعب د وَن؛ َو ْل اَنـْ

در عبادت کردن مشترک  ،منؤکافر و مو، پس هر د .کنمکنید، من عبادت نمیهم که شما عبادت می

 ند.هست

و اگر  .شوداهلل رها میسویکرد، از عبادت ما را اگر عبادت خدا گر است.عبادت پس انسان موجودی

تلخی که دنیای  یشود. همین تجربههزاران معبود دیگر می عبدِ به عبادت و بندگی خدا نسپرد، سر

عصر  ،قهر کرد خدا غرب بعد از اینکه با دین و .سمت دین طی کرد بعد از پشت کردن به غرب

خواهم خودم را می :به گمان آزادی گفت .د زندگی کنمخواهم آزاگفت من می بعد ،مانیسم آغاز شدوا

                                            

ُ بـ ع ها، َاْو خ م س ها، َفما یـ ْرَفع  َله    ، قاَل: ِانَّ اْلَعْبَد لَیـ ْرَفع  َله  ِمْن َصالتِهِ َجْعَفر   َعْن اَِبی .2 ...: كلینی،  ِبَقْلِبهِ   ِاّْل ما َاقْـَبَل َعَلْیهِ   ِنْصف ها، َاْو ثـ ل ث ها، َاْو 

 .234، ص 16ج  العقول، باقر، مرآة محمّدو مجلسی،  322، ص 2، ج الشّرایع علل؛ صدوق، 251، ص 5كافی، ج 

 .3و2های  ی كافرون، آیه سوره .5
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گویند این حالل می انجام دهم،واهم خ میکاری هرچه که یعنی  م؛ت از خدا هم رها کناز قید تبعیّ

انجام  دوست داشتم،ه را که چخواهد هرمن دلم می ؟ممنوعآن این جایز است و  م،آن حرااست و 

و اطاعت خدا  تعبودیّاز  بشر وقتی که آیا واقعاً شود. اباحیگریو لیبرالیسم  ی هیعنی وارد دور ؛دهم

 !اسیر شد؟ یا آزاد شدت، تافسر بر

مثالً  .]در او نیست[ دی که یک انسان الهی در برابر خدا داردتعبّ یهروحیّ ! آنانسان امروز را نگاه کنید

چرا  ؛است فرموده چون خدا :گوییخوانی؟ میرکعت می ود انماز صبح ر چرا :گویم به شما می من

 که انسان امروزی ،د راتعبّ یهعین این روحیّ .خوانمدو رکعت می ،است فرمودهچون خدا ؛ رندارد دیگ

 دارد ،اقتصاد یصحنهدر  مثالًیعنی  .، در برابر هزاران چیز دیگر دارداست باز زدهسر از بندگی خدا 

چرا این کار را  ؛انسانی نیست این عمل اصالً :گویم به او می ؛دهدفالن عمل غیرانسانی را انجام می

یعنی  .چنین رفتاری کند در شرایط بازار انسان کند کهاصول علم اقتصاد حکم می :گویدمی کنی؟ می

 که نویسداسم می تا سی ،انتخابات درمثالً یا  .دهدرج میخ بهاقتصاد  در برابر ،اینجا د راهمان تعبّ عینِ

یکی از اینها تو تا به حال غیرتاً پرسم باالمی او از شوند؛ مجلس یاینها نماینده وندازد یب داخل صندوق

 قبالً او دانیمی :گویممی .نه :گویدمی شناسی؟ را می کدامشان هیچ :مویگمی .نه :گویدی؟ میا هرا دید

با این رأیی  خواهیمی اآلنکه است شغل قبلی خودش را خوب انجام داده یا مثالً  ؟است بوده چکاره

دانم اینها نمی ،نه :گویدمی ؟شود مجلس ینمایندهکه یک شغل باالتر به او دهی  دهی،که به او می

 نویسی وها را میاین اسمداری  طورچتو باالغیرتاً  رآخ پس :مویگمی .ندا هکرد کاره چ ند وا هبود چکاره

گوید چون می و است بسته را درِ عقلش است. ودهفالن حزب فرم !گوید: آقاندازی؟ میاصندوق می در

خواهم یعنی می .د در برابر حزبیعنی تعبّ ؛نویسممی من عیناً ،است اسم را داده تا فالن حزب این سی

 ر برابر حزبد]آن را[ ن انسان اال ،باز زدیم سر خدا داشتیم تی که در مقابلعبودیّ آن از بگویم وقتی

 .نیست یی منطقیکار  اصالً ؟دهیاین کار را انجام میچرا گویم میاو  به دارد. تلذّ دارد؛ در برابر
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َهه  اتََّخَذ ِالٰ   َافَـَرأَْیَت َمنِ  .ت در برابر هوای نفس است دیگراین عبودیّ .کنمیف میکِ آید،خوشم می :گوید می

سر به بندگی  خدا برتافت،انسان سر از بندگی  یعنی وقتی که د در برابر نفس است.این تعبّ 11؟َهواه  

 .سپاردهزاران معبود دروغین می

لذا در برابر هیچ موجودی سر خم  ؛موجودات عالم هستم یتر از همهیعنی من بزرگ ،عبادت خدا

د. کن خدا ظهور می عبادت دراین عظمت انسان است که  .کنمفقط در برابر خدا سر خم می ؛کنمنمی

کنم. یعنی انسان نمی خم سر چیز در برابر هیچ هستم، موجودات عالم یهمه تر ازگمن بزریعنی 

 د.کنپیدا می ادتعب دل در بزرگی خودش را

 

 اَللّٰه مَّ َصلِّ َعلٰی م َحمَّد  َو آِل م َحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهم

                                            

 .23ی  ی جاثیه، آیه سوره .11


