
  محمد حسین عظیمیاستاد سید  هفتمجلسه ی 
 قیام برسند نمی گذارد به مقام   وندخداکه کسانی  موضوع:

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بالله من الشیطان الرجیم اعوذ
 بسم الله الرحمن الرحیم

 الطاهرینله آالله علی سیدنا محمد و ی الحمدلله رب العالمین و صل
الةِ  نا َو  َرِبِّ اْجَعْلِني ُمِقیَم الَصِّ ِتي َرَبِّ َیِّ ْل ُدعاءِ  َو  ِمْن ُذِرِّ  َتَقَبِّ

 مقام نهایی انسانیت
یعنی انسان به  ؛مقام بسیار بلندی است و مقام نهایی انسانیت است "اقامه ی نماز"در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که مقام 

الة  کند که  میخواست  تازه در ،اوج که رسید یَم الَصِّ ي ُمق  ن 
ْ
ِّ اْجَعل

ي َو  َرب  ت 
َیِّ ِّ
ر 

ُ
ْن ذ تواند به مقام والیت  کسی می :گفتیم .م 

َك  "خوانیم  نامه ها می که ما در زیارت ای و این جمله؛ به مقام اقامه ی نماز رسیده باشدبرسد که  َنِّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْمَت  أ

َ
ق

َ
ْد أ

َ
ةَ  ق

َ
ال  الَصِّ

و این  !در نتیجه صالحیت والیت کردن داری ؛یه ادهم تو به مقام اقامه ی نماز رسید همین است که شهادت می ی آنمعنا "
ام اقامه ی نماز برسد باید که انسان به مق و برای این !ه به مقام اقامه ی نماز نرسیده استکنه کار کسی  ، وستا والیت کار تو

 .شودبالفعل  ،در وجود او ،های بالقوه ی او یعنی باید استعداد ؛به فعلیت برسدباید این که یعنی  "کندقیام " .کندقیام 
 قیام

که اگر شما به یک  کنید فرض مثالا  ود...؛ش هم زیاد استعمال می ما شدن در ادبیات فارسی خود و پابرجا "قیام"این اصطالح 
 د،ن بدهاشما نش هبو  د،به شما معرفی کن ااتومبیلی ر یک که د هبخواشخص ن آبرای خریدن یک اتومبیل و  دکنیبنگاه مراجعه 

کنایه از به فعلیت رسیدن  "ایستاده" ؛است "ایستاده"یعنی  "ماشین روپا" است!این ماشین روپایی  وید کهگ طور می به شما این
خود انسان موقعی که ثال به عنوان م است. ایستاده یعنی اینکه تمام استعدادهای او به فعلیت رسیده "،روپاست" ویدگ می .است

قدرت او خیلی کمتر از موقعی است  ،موقعی که نشستهاست؛  ن موقعی است که نشستهآخیلی کمتر از  او قدرت است، خوابیده
الة  اگر فرمود  ".به فعلیت رسیدن"لذا ایستادن کنایه گرفته شد برای  است؛ که ایستاده ي الَصِّ

َ
ل ذا قاُموا إ  ْمُتْم یا  إ 

ُ
ا ق

َ
ذ ی إ 

َ
ل إ 

ة  
َ

ال  ؛منظور این نیست که فقط از جای خودت بلند شدی "برخاستی" ...؛برخاستی که این است که شما زمانی ی آنمعنا ،الَصِّ
به فعلیت  ی خود رااستعدادها و یاها کردمهیِّ  ،یاهماده کردآرا  خود بیرون و را خود یعنی درون !ماده شویآخواستی که بر ! خیر

 .رساندی تا بتوانی به مقام اقامه ی نماز برسی
 قاعده ی مسیر

خدا نمی  ،نده ادرست معامله نکرد وندهایی که با خدا نآ :کهاست  کنیم اینیم اضافه هخوا ای که این جلسه میاما نکته
قاعده ای را ما در بحث  یک .نمی رسند ی نماز هماقامه"به مقام  ،که نرسیدند "قیام"به مقام  ؛گذارد که به مقام قیام برسند

ی قاعده"؛ قاعده ی مسیر"هم خیلی جریان دارد به نام  نی مطرح کردیم که قاعده ی بسیار مهمی است و در زندگی ماآقواعد قر 
تعامل و  ع برخوردنو ،یا به تعبیر دیگر "؛کند که انسان ها با خدا کرده اند می ان کاری ر اخداوند با انسان ها هم"بود که  مسیر این

 لذا قرآن فرمود  !کند ن کار را میاخدا هم با تو هم ؟تو با خدا چه کردی ؛ستا ی تعامل انسان با خداینهآ ،خدا با انسان
ُ
يا ُکُرون 

ْ
 ذ

ُکْرُکْم 
ْ
ذ

َ
هُ َو  َمَكُروا !کنم که شما با من کردید می ان کاری ر ایعنی من با شما هم ؛کنم یادتان می ،اگر یادم کنید أ

َِّ
مکر  َمَكَر الل



هُ کردند  ءعده ای استهزا !کند خدا هم مکر میپس کنند  می
َِّ
ُئ  الل ْم  َیْسَتْهز  ه  خداوند هم پس  ،ه گرفتندخریِّ عده ای به ُس  ؛ب 

 ایشان را به سخریه گرفت 
َِّ
یَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهد  َوال م َمَرض  ؛ یذ  ه  لوب 

ُ
مرضی  ،مرض بود آن ها هایی که در قلوب نآ في ق

لذا شما نباید از خدا توقعی  ؛کند کند که انسان با خدا می ن کاری را میاخدا با انسان هم در کلیعنی  !افزود آن ها بر مرض
 .یدهد انجام می شما چه که خود نآغیر از  ،داشته باشید

 خدعه و نیرنگ خداوند!
هَ که  است این دده از جمله کارهایی که خدا در مقابل ما انجام می

َِّ
ُعوَن الل اد 

َ
یَن ُیخ ق  ُمَناف 

ْ
َنِّ ال و  د،کن منافق با خدا خدعه می إ 

هَ  !کند خدا هم با او خدعه می ،کند موقعی که منافق با خدا خدعه می ؛دزن نیرنگ می
َِّ
ُعوَن الل اد 

َ
یَن ُیخ ق  ُمَناف 

ْ
َنِّ ال َوُهَو  إ 

ُعُهْم  هم  حتماا  د وکننمراجعه  "نیآقواعد قر "به  ،کنندبیشتر مطالعه  دخواستناگر این قاعده مسیر را دوستان که البته  - َخاد 
اما خدعه ی  !ا خدعه کرده خدا هم با این ،ها با خدا خدعه کردند این – کنند جا دریافت می نآ امطالب زیبایی ر  ...،کنندمراجعه 

ی که  است ا اینه خدعه ی خدا با این ست؟چی نخدا با اینا
َ
ل اُموا إ 

َ
ا ق

َ
ذ ی  َوإ 

َ
اُموا ُکَسال

َ
ة  ق

َ
ال خیزند برای  که برمی زمانی ،الَصِّ

معنا این به  ،انجام دهد اکاری ر  تا خیزد که برمی کسی ؟یعنی چه "برخاستن" !؛خیزندخدا نمی گذارد که بر  ،اینکه نماز بخوانند
منتظرم که  و مه اجایی جمع آوری کرد کاین انرژی را ی ؛مه اتمام استعدادم را جمع کرد و مهیا هستم ، وماده امآاست که من 

ی  د! گذار  خدا نمی م اماانجام ده ان کار ر آزاد کنم و ا  آانرژی ر تا آن فرصت فراهم شود 
َ
اُموا ُکَسال

َ
ة  ق

َ
ال ی الَصِّ

َ
ل اُموا إ 

َ
ا ق

َ
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 داستان حضرت شعیب و شخص گنه کار
 :کند طور بیان می این "خدا نمی گذارد"که  امولوی این داستان ر 

 که خدا از من بسی دیده است عیب      گفت در عهد شعیب آن یکی می
 گیرد مرا  وز کرم یزدان نمی     چند دید از من گناه و جرم ها

ما این  ...؛ اماشود چه میو شود  که شما گفتی اگر گناه کنی چه می ،طعنه ای زد به حضرت شعیبشخصی یعنی در حقیقت 
ها در میان جامعه ی ما  امروز هم متاسفانه این حرف !ر خدا کریم است که کاری به کار ما نداردقد لکن این ،یمه اهمه گناه کرد

قدر به  شما چرا این د؛خدا کاری به کار ما ندار  د وبخش خدا ما را می !قا"آ ویندگ میو کنند  خیلی مطرح است که عده ای گناه می
که خداوند  در حالی د!کرد که بر سر ما بیفت سنگی از آسمان نازل می کی د،خواست ما را اذیت کن اگر خدا می ،یهد ما گیر می
  د!کاری به کار ما ندار  د وگیر  ما را نمی

 گیرد مرا  ز کرم یزدان نمیو      ند دید از من گناه و جرم هاچ
  ...!گذشتاز من  است و ا کریمخد

 درجواب او فصیح از راه غیب     حق تعالی گفت در گوش شعیب
 وز کرم نگرفت در جرمم اله      تی چند کردم من گناهکه بگف

 ای رها کرده ره و بگرفته تیه    گویی و مقلوب ای سفیه عکس می
 تا به سر  پادر سالسل مانده ای      چند چندت گیرم و تو بی خبر

 خدعه ی الهی چگونگی 
 ارگذارد که خود او بفهمد که گرفت نمی شد،اگر عذاب الهی بر کسی نازل  و ی الهی همین است که اگر کسی را گرفتخدعه

افرمود  !گذارد که خود او بفهمد که دست و پای او بسته شده است نمی !شده است ْم َسد ِّ یه  ْید 
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َ
ي أ  نآ ،کنیدها شما صحبت  اگر با این ،ف 

اما کاری کردیم  ،شده اند ارها گرفت این و ها در بندند اینکه فرماید  اما خداوند می ؛زادند و ما در بندیمآها معتقدند که خودشان 
خدعه ای و کند  ها نازل می الهی بر ایندر حقیقت عذابی  .نفهمند که گرفتارند آن ها خودو  !نفهمند که در بندند ان ها که خود

چون درد  ! وبا مرض های دیگر آن است که درد ندارد رطانسفرق  ؛زند از قبیل سرطان است ها می این هکه خداوند متعال ب
 فهمد که مریض است.  مریض نمی ،ندارد

 فائده ی درد
 !درد بسیار چیز خوب و عالی است که خداوند در وجود انسان قرار داده استدر حالیکه  ؛خیلی ها از درد فراری اند

 میآن را زمانی انسان  ،چون بی درد است ،سرطان !بی دردی بد است "؛ستارده هر که را درد است او بَ :"گفتکه به قول مولوی 
جایی که انسان بالفاصله  نآا ام د!چاره ای جز مردن ندار  ردیگ باشد و را گرفته او تمام وجود ،سرطانی ین غدهآفهمد که 

 .دآی انسان درصدد درمان برمی د،گیر  دردش می
موقعی که  د ودار  ای عقربه کی ،آب آمپر است...؛ اتومبیل تعبیه شده درمثل عقربه های است که  ،درد !نباید از درد فرار کرد

و  دلذا می ایست د!که مشکلی وجود دار  دکن خبر می ان راننده ر آ ،خب این عقربه د!ناعقربه می چسب ،دآی ماشین به جوش می
 می سوخت و شد موتور منفجر می ،ن عقربه نبودآاما اگر  د!سوز  موتور ماشین نمی د و در نتیجهکن رفع می ار  خود مشکل ماشین

 !کار از کار می گذشت و از بین می رفت و
بفهمند که گرفتار چه  آن ها خودکه کند و نمی گذارد  که خداوند با انسان ها خدعه میاست به این معنا  "خداوند می گیرداینکه "

چه  هر ،اگر یک دیگی سیاه شده باشد :ببینید وبدگ می د؛زن ل های متعددی میمثاد؛ زن مثال میمولوی و بعد  !بالیی شده اند
 .می شود! بنشیند معلوم آنبر که ی دوده اتازه باشد ذره و اما اگر دیگ نو  ؛معلوم نمی شود ،سیاهی بر این دیگ اضافه شود

یک بار نوشتید  ،خط بنویسید ی،اما اگر بر خط ؛مفهوم است ووم لمع ،می شود خواندراشما اگر بر کاغذ سفیدی خط بنویسید خط 
 خواهد بود.مفهوم نچیز دیگر هیچ که اگر بار سوم بنویسید  !مفهوم نیست ، دیگربنویسید ی آنبار دوم رو و 

 نشانه ی این نوع گرفتاری!
همی که گرفته بفنگذاشته است  لیخداوند تو را گرفته است و  :گفت که شخصن آشعیب رفت و همین نکته ها را به حضرت 
  ...!خدا هم با تو خدعه کرده است ،تو خدعه کردی !شده ای

 زان دم جان در دل او گل شکفت     چون شعیب این نکته ها با او بگفت
 ...ن خبرها بی خبر استآخبرهایی در عالم هست که او از  او متوجه شد که

 سمان آجان او بشنید وحی 
 شد  "وردهآایمان آنگاه " ،یه سوال خوبی کرد از حضرت شعیب

  ؟گفت اگر بگرفت ما را کو نشان
نشانه ی اینکه خدا مرا گرفته است چیست؟  !"چند چندش گیرم و او بی خبر"و خودت گفتی که  است گفت اگر خدا مرا گرفته

 ؟رفته ای چیستکه او را گاینی نشانه ؛خواهد شعیب برگشت پیش خدا که خدا این نشانه می
 جوید او آن گرفتن را نشان می    من می گوید او گفت یا رب دفع

 جز یکی رمز از برای ابتالش      گفت ستارم نگویم رازهاش



حتی برا تو حضرت " هستم؛ العیوب من ستار"فرمود  اخد نه ای که او را گرفته ای چیست؟شعیب از خدا درخواست کرد که نشا
  !کنم او و برای رشد او بیان می برای ابتالء اخودش خواسته یکی از  رازها ر چون اما  ،کنم شعیب هم عیب بندگانم را فاش نمی

 آنکه طاعت دارد از صوم و دعا      گیرم ورا که می یک نشان آن
 لیک یک ذره ندارد ذوق جان      وز نماز و از زکات و غیر آن

 لیک یک ذره ندارد چاشنی      کند طاعات و افعال سنی می
 جوزها بسیار و در وی مغز نی     معنی نغز نی طاعتش نغز است و

 مغز باید تا دهد دانه شجر      ذوق باید تا دهد طاعت بر
اهل ، گیرد روزه می ،خواند نماز می شخص من او را گرفته ام این است که اینشان می دهد خدا فرمود که یکی از عالئمی که 

 !گردو دارد اما گردوی او مغز ندارد !مغز و معنا نیست ،اما درون این ظاهر ،ظاهر است
 غز نی مجوزها بسیار و در وی     طاعتش نغز است و معنی نغز نی

 خود را آزمایش کنیم!
 ببینید یک نفر مثل حافظ گفت که است. همین ،کنیمخود آزمایش  روینیم ایکی از چیزهایی که ما می تو 
 راب به فریاد آمد حالتی رفت که مح    مدآدر نمازم خم ابروی تو در یاد 

 کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد    راکنون طمع صبر و دل و هوش مدا از من
یا  دزن به این است که حاال تلفن زنگ می من واسحخر نماز آاز اول تا  د!فتا هیچ اتفاقی نمیکه بینم  می و نماخو  اما من نماز می

 است! ندنانماز خو  ،به چیزی که نیستمن  واسح اصالا  د وفتا نه میاخ در داتفاق دیگه ای دار 
ی   ودش این می

َ
اُموا ُکَسال

َ
ة  ق

َ
ال ی الَصِّ

َ
ل اُموا إ 

َ
ا ق

َ
ذ فکر  !اما برنخاستم ،برخاستم که نماز بخوانم ،یعنی خواستم که نماز بخوانم؛ إ 
یَن  .خدا نگذاشت، اما مه اکردم که ایستاد ق  ُمَناف 

ْ
َنِّ ال خدا هم با ایشان و  ،کنند خدعه میبا خدا که هستند  منافقین کسانی ؛إ 

در نمازم خم "یم ویکه بگ ،مثل نماز حافظ ،ما هم نمی توانیم نمازی بخوانیم هستیم؟ یا ما هم منافقآ :سوال .کند خدعه می
تازه ما در نماز تحمل برای فکر کردن به همه  !ید مگر خم ابروی یارآمی  ما ون موقع نماز همه چی در یادچ !"ابروی تو در یاد آمد

تنها چیزی که  !کنیم برای فردا و پس فردا و روزهای دیگر کنیم و نقشه کشی می در نماز استعداد پیدا میو  !کنیم چیز پیدا می
 .اردوجود د از درجات نفاق در وجود ما هم کنم شاید یک درجه ای من فکر می است! نیست فقط نماز آنبه  ما واسح

 !یمه اما با خدا دو چهره عمل کرد دارد.دو چهره  و ستا ؟ منافق یعنی انسانی که دو روچه کسیمنافق یعنی و نفاق یعنی چه؟ 
یم  می گوییم:  آنگاه نیماییم نماز بخو آ می ح  ن  الَرِّ ْحَم  ه  الَرِّ

َِّ
ْسم  الل یَن  ،ب  م 

َ
َعال

ْ
ِّ ال

ه  َرب 
َِّ
ل َحْمُد ل 

ْ
یم   ،ال ح  ن  الَرِّ ْحَم  ك   ،الَرِّ َمال 

ین   ِّ
یُن  :یمویگ و بعد این جمله رو می ،َیْوم  الد  اَك َنْسَتع  َیِّ اَك َنْعُبُد َوإ  َیِّ این  ! بلکهیمویگ که داریم به خدا دروغ می در حالی، إ 

ُمَناکه  هستیم منافق در واقع کنیم ولی جاری می خود به ظاهر بر زبانفقط کلمات رو 
ْ
َنِّ ال ُعوَن إ  اد 

َ
یَن ُیخ ق  هَ  ف 

َِّ
 َوُهَو  الل

ُعُهْم  اُموا َخاد 
َ
ة  ق

َ
ال ی الَصِّ

َ
ل اُموا إ 

َ
ا ق

َ
ذ ی   َوإ 

َ
 .ُکَسال

 داستان عبد و موال
جبور شد به موال م زمانیعبدی داشت و و موالیی بود  :گفت که د،کن تمام کنیم به این داستانی که مولوی مطرح می امطلب ر 
به موال گفت که به من اجازه بده  ،موال عبدِ  ...؛به مسجدد با عبد خود موقع اذان رسیدنو  دقبل اذان صبح حرکت کردن ود؛کاری بر 

 و تمام شدمسجد نماِز  د،نانماز بخو تا رفت در مسجد  ؛گردم می من االن بر ،بنشین اج شما همین ،نمانماز بخو تا م مسجد وبر 
ن اهم"گفت که  ؟یآی خب چرا از مسجد بیرون نمی" که کرد صدا ؛ او رااین عبد نیامد ، امای مردم از مسجد خارج شدندهمه



موال به عبد گفت که کسی در  شومکه من از مسجد خارج  دشخص نمی گذار  انهم شوی،تو وارد مسجد  دکسی که نمی گذار 
 ! مسجد نیست

  "نداخر مسجد اندر کس نمآگفت "
 ...که بود رفت  هر

 "جا کت نشاند نآدارد  کیت وا می"
  !کسی در مسجد نیست اصالا  شوی،ا خارج ج نآتو از  دذار گ نمیاست که چه کسی و  است؟ ندهاجا نش نآچه کسی تو را 

 بسته است او هم مرا در اندرون    نکه بسته استت از برونآگفت 
ن اهم !نیانماز بخو  و شویتو وارد مسجد د ذار گ که نمی است شخصی ، همانن شخصو آبینی  کسی هست که تو نمی گفت

  شوم!از مسجد خارج  دگذار  دست و پای مرا بسته و نمیاست که شخص 
 می بنگذارد مرا کایم برون      نک نگذارد تو را کایی درونآ

 او بدین سو بست پای این رهی      انک نگذارد کزین سو پا نهی
  خاکیان را بحر نگذارد درون      ماهیان را بحر نگذارد برون

 شود.ب آوارد  که انسان خاکی دگذار  ب نمیآن او هم شودکه ماهی از دریا خارج  دگذار  ب نمیآ
ها به  که این دگذار  نمی شوند،وارد این حقیقت و  شوند! که وارد نماز دگذار  و نمی می شودانسان ها مانع  وندخدا ،قعابعضی مو 

الة  مقام  ي الَصِّ
َ
ل  فالنی   - خراب نکنم احاال نام نبرم که بحث ر  - امیرالمؤمنین فرمودند .برسند قاُموا إ 

 
حضنیه بین  نافجا

یعنی انسانی که  !شپزخانه و دستشویی سرگردان بودآهمواره بین و از پرخوری باد کرده بود  او دو پهلوییعنی  نثیله و معتلفه
مد کرده آشپزخانه و دستشویی رفت و آیعنی کل عمرش را بین  است، بین نثیله و معتلفه -کند  فقط تخلیه می و خورد فقط می

اُموا شخص این است! منافقشخص این  - است
َ
ة  ق

َ
ال ی الَصِّ

َ
ل اُموا إ 

َ
ا ق

َ
ذ ی   إ 

َ
ی نماز ن مقام اقامهآتواند به  نمیو  ،ُکَسال

 ...برسد
 .موضوع صحبت خواهیم کرد ینده بیشتر پیرامون اینآالله جلسات ءکه ان شا

 ...الله و برکاته ةالسالم علیکم و رحم و


