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ح  حمِن الرَّ  م ی ِبسِم اللِه الرَّ
 ن یمحّمٍد و آِله الّطاِهر  ی اللُه َعلَ  یَصلَّ  و

 

 مقدمه 

کرد تا ان شاءاهلل در    دیچه با  نکهیبود و ا  نی. بحث ما در مورد اربعیخواهران و برادران گرام  زان،یخدمت همه عز  کنم  یعرض م   سالم

است و    دقطعاً با اراده خداون  که فرج امام زمان  کنمیمقدمتاً عرض م .  میبردار  به سمت فرج امام زمان  یبزرگ  یها  قدم  نیاربع

آن   میظفؤکه ما م  ی وجود دارد. عواملدانند  یهم وقت فرج را نم  خودِ امام زمان  یحت  .کند  نییوقت آن را تع  تواند یکس هم نمچیه

فرج را   رام  ،م یکه ما فراهم کرده ا  ی مقدمات   نیا  بداند که با   خداوند صالح  ایداوند است که آو بعد دست خ  میعوامل را آماده و فراهم کن

  نیآنجا نقش آفر  میبتوان  نکهیا  ی. برامیکرده باش  یرا جمع بند  جلسه قبل  یمقدمه را عرض کردم که بحث ها  نینه. ا  ای   دیمحقق بفرما

 ر مطالب به افراد و زوّار گفته شود. اگ  ن ینجا اکه در آ  م یدان  یکه الزم م  م یکن  یرا خدمت خواهران و برادران عرض م  یمطالب   ، میباش

 ن یا  ی کرد چگونه آن مجالس برپا شود( در آن مجالس در ط  میکه عرض خواه  جلسه ایداشته باشند که )در    یدوستان قدرت سخنران

نتوانند، در   عیسطح وس. اگر در آن  دارند  ی مطالب را عرضه م  نیدوستان ا  ، شود  یبرپا م  لسکه مج  یی ها  در موکب  ییمای سه روز راهپ

مطالب را منتقل کنند تا ان شاءاهلل آن دوستان بتوانند در    نیا  ،که با آنها همراه هستند  یکوچکتر و کسان  یهاحد دوستان خود، جمع  

 بردارند.  یدر فرج گام  لیجهت تعج

 

فرض   نگونهیا.  میکن  جیبس  دیبامکانات را  راه همه ا  نای  در  شاءاهلل  ان  که  است  در فرج امام زمان  لیما تعج  هیاول  و  ی هدف اصل  پس

داده    یوعده ا  نیکه چن  ی. وقتکنم  یمن امسال فرج را محقق م  ،دیخداوند متعال به ما فرموده که اگر شما همه تالش خود را کن   دیکن

            م؟یکن یشده باشد، چگونه کار م

عفو    ها   ی به زندان  خواهند  ی. میگری د  د یهر ع   ا ینوروز    دی ع   ا یفطر    دیاست. مثال ع  د یع   د یهم عرض کردم(: فرض کن  قبل   جلسهکه    ی )مثال

.  میتا او را آزاد کن  د یرا بده  ی و مدارک و  دی برو  ، است  یپدرتان که زندان   یبه دنبال کارها  د یساعت را وقت دار  24  نیهم  ندیگو  یدهند. م 

پدرتان   یی رها  یکه الزم است برا  ییکارها   یبرا  دیکن  یخود را متمرکز م  ی ها  تیتمام فعال  د، یگذار  یم   نیخود را زم  یشما همه کارها

 یحس جمع  نیو خوشبختانه ا  است  نگونهیکه ا  یراه فرج گشوده شود. وقت  نیکه در اربع  میرا دار  دیام   نیا  زی. ما ندیاز زندان انجام ده

  سیکه تأس  ییکانال ها  شود، یکه زده م  یی هااز حرف  نیرب العالم  و الحمدهلل   نندیب  ی م  نگونهیاز افراد ا  ی لیخ  هدر افراد وجود دارد ک

انجام خواهد گرفت   نیامر فرج در اربع  یبرا  ی اقدام جد  ا یکه گو  شود  ی منتشر م  ی حس جمع  نیا  شود،یکه منتشر م  ییهاپیکل  شود،یم

  می کن  یم  جیرا بس  تمام امکانات  م،یکن  یم  جیخود را بس  یها  تیداد، تمام فعال  میخود را انجام خواه  فهیوظ  دیام  نیان شاءاهلل. حاال با ا

 . فتدیب یاتفاق نی چن نکهیا یبرا

 لیتعج  یها  و راه  ارتیمعرفت آنها نسبت به نقش امام، نقش ز  شیدر جهت افزااست که    فشانیمردم به وظا  ی ساز  آگاه   ،مرحله  نیاول

  نیا  جهیحداقلِ نت  د،ینرس  جهیبه نت  گری د  یهاتیقبه و فعال  ریز  یدعاها  کرده ان   یی اگر خدا.  م یکن  یم  ارائهخدمتتان    را  یمطالب  ،در فرج

ما   بود که  ب  یبرا  یجدّ  اورانیخواهد  برا  م یخواه  تیاهل  ناصرها و    یساخت و  ب  یبراکرد که    میآماده خواه  یاورانیآنها    تیاهل 

 . میکم به اصل بحث وارد شو حاال کم نکهیکنم تا امقدمه را الزم دانستم که عرض  نی. اخود را بکنند  ی تالش و سع تینها نیمعصوم

 

:  ستاو مهم    یضرور  اریبس  ای  نکته  که  میبه آن توجه داشته باش  نیامام حس  ارتیبه خصوص ز  اراتیز  در همه  د یباکه    یاز مسائل   یکی

معرفت   نی. حاال اشدخواهد  شتری ب اریبس اریبس ارتیما از ز یبهره ور  ،می. اگر معرفت به امام داشته باشمیداشته باشمعرفتِ به امام  د یبا

 دو گونه است:

 نوع معرفت به خود امام کی .1

 یو مذهب ینیمعرفت به مسائل د یبه طور کل .2
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پاداش  ، میداشته باش  یمعرفت  نیچن  اگر که    ن یخواهد بود تا ا  شتریب  اریبس  اریبس  ، میریگ  یم  شونده  ارتیکه ما از آن امام ز  یی ها  اوالً 

به   تیکه اهل ب  یی ها احسان شود ی باعث م ، م یمعرفت داشته باش در صورتیکه. کنمیة آن را عرض م. حاال نمونمیشته باشمعرفت ندا

 مرحله است. کی نیشود. ا شتریب  یلیخ ،کنند یما م

  ی عنی  رفت باالست. مرهون به مع  ، شود  یشامل حال افراد م   ارتیکه در اثر ز  یادیز  اریبس  یمعنو  وضاتیست که آن فا  نیادوم    همرحل

بزرگ، منحصر به معرفت باال است که حاال    اریبس ی ها آن ثواب یول  رد یگ یم جهیو نت برد  ی ثواب م  ،کند   ارتیبدون معرفت ز ی اگر کس

  نیا  م؟ یبشناس  د ی با  ییزهایحاال چه چ  م، ی کرد  دا یما ضرورت شناخت را پ   ی که وقت  ن یا  یکرد. مسئله بعد  میواهآن را عرض خ  ثیاحاد

ست که به آن  ا  یآن هم موضوع بعد  ست؟یمنبع اخذ معرفت چ  یعن ی  م؟یمطالب را بشناس  نیکه از کجا ا  نیست. بعد اما  یعدث ببح

 .دیرس میخواه

 

 معرفت   ضرورت

سود  منظورم  )   برد؟ یم  ی سود ماد  شتریب  ،معرفت داشته باشد به امام    یکه اگر کس  مینیبب  میخواه  یم .  میاز بحث اول شروع کن  مییایب

 حاجت  تینسبت به اهل ب  ها   یست. چون که بعض ا  یسود مادمنظور  االن    یول  سودها را گفت  ههم  شود  یکالً م !  ینه معنو  است  یدما

(.  شوند   یم  تیمتوسل به اهل ب  ... که  و   دارند  یبدهکار،  قرض دارند  .ردیشفا بگ  دنخواه  یمدارند که    یماریدارند. مثال ب  یماد  یها

که   دارند  یثیحد  نیگونه است. امام حسنیا نه؟ قطعاً ایاست    شتری ب  میریگ  یکه م   یباشد، سود  شتریب  تیل ببه اه  ما  معرفتاگر  

 که به اندازة معرفت افراد به آنها احسان   میگونه هستنیا  تیما اهل ب  یعنی  قدر المعرفة«  ی »اّنا قوٌم نعت المعروفة عل  ندیفرما یم

 ی ادیعلم و معرفت زظاهراً  که    یاز افراد  یلیها خ  وقت  ی بعض  م ینیب  یم است که    نیآن هم ا  د، ی آ  یم   شی پ   یشبهه و سؤال. اکنون  میکنیم

منظور ما علم    ، مییگو  یمعرفت که م  اولا دارد؟    یچگونه همخوانامام    ش یفرما   ن یبا ا  مورد  ن یا  .رندی گ  ی حاجت خود را م   ی ندارند، ول

امام همه کاره است، از طرف    نیا  داندیکه طرف منیرا گذرانده باشد؛ نه! هم  یظرن  یواحدها  یسِر  کی کتاب خوانده باشد و  که    ستین

از مسائل   ی لیمهم است. حاال ممکن است که او خ یلیودش خمعرفت است. خ نیترگخودش بزر نیا ، دیآ ی خدا همه کار از دست او برم

را که امام   نیخودِ ا .است شتریمعرفت او هم ب ، باشد  شتریب او  علمکس که هر مییبگو میخواه یخود را هم بلد نباشد. ما نم ن ید یظاهر

 .تمعرفت زیادی اس ، داند  یو همه کاره مالحاجات  ی قاض  از جانب خداوند

 ه یبا التماس و ضجه و گر  رود  یسرطان داشته باشد، م  (تانیها   و بچه   زانیشما عز  ه)دور از جان هم  فرد  نیهم  برای مثال بچه  اگر  اایثان

 بچه  یکه شفا  نیا برعالوه است ممکن داشته باشد،  یشتریبمعرفت به خصوص و  علم فرد  نیهماگر حاال . ردیگ یخود را م بچه یشفا

»اّنا قوٌم   ثیحد   نیا  م، یعرض کن  میخواه  ی م  نیبه او بدهد. پس بنابرا  شتریمعرفت ب  یهم برا  ی اضاف  جایزهخداوند    رد،یگ  یخود را م
  لم ع   یا  یکه ما اگر معرفت ظاهر  ستیگونه ننیا  یعنیندارد.    ،مینیب  یبا آنچه که در خارج م   یتضاد  فة«قدر المعر   ینعت المعروفة عل

  یلیخکرَم آنها  آنها خوان کرَم هستند،    . نه!دهندی  به ما نم  چیه  تی اهل ب  ای   د ده  ی نماو  به    یزیچ  چیخداوند ه  ، مینداشته باش  یظاهر

  دی فقط با  مییکه باب لطفشان مسدود باشد و بگو  ستیگونه ننی. امی ریاز آنها بگ  یزیچ  میانوت  ی لذا ما بدون معرفت هم م  .است  عیوس

 که خداوند بدهد.   نیتا ا یکن  دایپ  عرفتم

معرفت،   یکم   نیاگر به آنها هم باشد، ا  ی حت  ای. ثانستیو مدرسه و قلم ن  ی که معرفت فقط به دانش کتاب  م یاوالً معرفت را عرض کرد  پس

اگر عالم بود، اگر با   ی هم جاهل باشد. ول  ی لیاگر طرف خ  ی حت  ،کنند  ی لطف خود را مو    عطا . آنها  شود  ینم  تیاهل ب  یمانع از عطا

 . کردند یم یشتریببه او لطف معرفت بود،  

ا  شمه  معرفت شما ب  هبه انداز  قدر المعرفة«  ی »اّنا قوٌم نعت المعروفة علکه    میگونه هستنیا  تیما اهل ب  ندیفرما  یحضرت م

ما    یها  ها و پاداش  احسان  ،باشد   ترشی. هر چقدر که معرفت شما بمیکن یم   ی کیبه شما نمعرفت شما   اندازه   به  . میکن  یلطف و احسان م 

است.   یبحث مهم  یلیخ  نیداد. ا  میبه شما خواه  یپاداش کمبرد و    دیخواه  یکم باشد، سود کم  شما  . اگر معرفتبودخواهد    شتریب

دارند که   یی ها  خواسته  ، ندارند یادیمعرفت ز که  ن یا  ن یکه افراد در ع  م ینیب  ی ها م  وقت یلیخ  نکهیو آن ا  م عرض کردا ر  یا  نکته  پیشتر

 یکه وقت  بیترت  ن یندارد. به ا  یتضاد  یخارج  عیوقا  ن یبا ا  ثیحد  نیچطور ممکن است؟ ا  یزیچ  نیچن   ثیحد   نی. با وجود ارندیگ  یم

 یاز طرف خدا نمرا مؤثرتر از امام    ی که فرد در عالم کس  ن ی. همستین  اد یعلم ز  ی لزوما به معنا  ادیمعرفت ز  ن یباشد، ا  اد یزما    معرفت
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اگر   میگفت  ایاوالً. ثان  نیا  ست،ین  یین یپس معرفت پا  .همین نشان دهنده معرفت است  کند،  یبه امام عرضه م  راو تمام حاجتش    داند

ها، رفع   شفا دادن  نیو ا  یخارج  عی با وقا   ثیحد   نیهم باز ا یبه آن معن  یحت  م، یریگو درس خواندن هم ب   ی علم کتاب یمعرفت را به معنا

که    یفرد  یا؟ وقت تضاد ندارد. چر  ،رند یگیم   تیکه مردم راه حل آن را از اهل ب  ی نحلیمردم و مشکالت ال  یها  حاجت  یحوائج، قضا

اگر معرفت   رد،یگ  یفرزندش را م  یو شفا  رود  می  خدمت امام  هم ندارد،  یادیکه علم و معرفت ز  یمثال فرزندش سرطان دارد، در حال

 ی اش را م  بچه  یتنها شفانه    یعنیکرد.    یم  تیبه او عنا  ترشبی  نیامام حس  فرمود.  یبه او لطف م  ترشیقطعا خدا ب  ،داشت  یترشیب

 یم  یترشیسود ب  ،بود  ترشیب  هانی ار معرفت  . لذا اگفرمودند  یمشخص م  ش یهم برا  یبلکه مثال اگر در سن کار کردن باشد، شغل   دادند،

به    اد یما ز  ن یسفانه در بأ است که مت  ی کل  قاعده  ک ی  نی. ارسد  ی به او م  ،که خواسته است  یدر همان حد  ، دتر باش . اگر معرفت کمبردند

و    میکن  ی م  یخواستدر  ها   وقت   یل یو خ  م یدان  ی شرط نم  ی ماد  یها  پاداش  ی پاداش، حت  افتیدر  یمعرفت را برا .  شود  یآن توجه نم

  ادیمان را ز  که معرفت  استخوب   یلیخ  ،میکنرا عرضه    یو درخواست میبرو  نکهیاز ا  لنکند. قب  دایهم تحقق پ   درخواست  آن  ممکن است

توضیحات   م؟یکن  ادیرا ز  خود  معرفت  میتوان  ی. چگونه م میبکن  ادیرا ز  خود  معرفت  نیاست قبل از تشرف به اربع  بهتر  لیدل  نی. به هممیکن

 بیشتری ارائه خواهم داد. 

 

ام. به نظرم   ام و در پرداختش عاجز مانده   را ضمانت کرده   ی کامل  هیدآقا من   : عرض کرد شانای  به  و   آمد  نیخدمت امام حس  یسائل   فرد

رم. یرا از شما بگمل  کا   هید  ن یام تا ا  . خدمت شما آمده دیفرد هم شما هست  نیترمیفرد جامعه مراجعه کنم و کر  نیترمیکه به کر  دیرس

را جواب   سؤالرا به تو خواهم پرداخت. اگر دو    هیتمام د   ،یرا جواب داد  سؤال. اگر هر سه  پرسم  یاز تو م   سؤالسه    :حضرت به او فرمودند 

  یی مثل شما  قا آ : کند یو عرض م   کند  ی . او تعجب مپردازم یرا م  سوم کی ،یرا جواب داد سؤال کیو اگر   پردازم ی سوم را م دو  ،یداد

 اکرم  امبریبه پ   کنند  یرا مستند م   شانشیفرما نیحضرت ا  کند؟  یم  سؤالکه جهل مطلق هستم،    یاز مثل من   هستید، قکه عالم مطل

اهل   نیاست. قاعده در ب  ن ید. نه! اصال قاعده انکن  یانداز  کرده، نعوذ باهلل سنگان  یخدا  دنخواهیحاال حضرت مکه طرف فکر نکند  

به تو   ،ی باش هر چقدر که معرفت داشته قدر المعرفة« ی»المعروف علکه:  دم یاز جدم شن : دنیفرما ی که حضرت م  است نیا تیب

 ،میبرخوردار باش  ی اگر ما از معرفت کم  نی. و بنابرادهند  ی و پاداش م  زه یبه تو جا  ، ی باش. هر چقدر که معرفت داشته  شود  یاحسان م

اگر   . کنم  یاگر بلد بودم که جواب عرض م  .دیی بفرما  : دیگو  ی. مشود  یم   میجبور به تسلم  ف. طردید رسبه ما خواه  زیاز جوا  یکم  زانیم

اگر از ما  کدام اعمال باالتر است؟    اعمال االفضل؟  ّی ا  :ندیفرما  یو م   کنند  یم  سؤال. حضرت از او  رمیگ  یم  ادیاز شما    ،بلد نبودم

در مستحبات نماز شب خواندن، قرآن خواندن،   خواندن، روزه گرفتن، جهاد کردن،  ازنم  مییگو  یبپرسند کدام اعمال باالتر است، ما همه م

که ما   ییزهایفرد درست برعکس تمام چ ن یاست. اما ا یو جوارح ید ی تماماً اعمال  ها نی. امییگو  یرا م  یی زهایچ نینوع. چنکمک به هم

است؟ چون اگر من    ن یعمل ا  نیتربه خدا است. چرا بزرگ  مانیا  عمالا  نیتربزرگ.  باهلل  مانیال  کند ی. عرض مدهد  یجواب م  ، می کر کردف

. پس اصل، عمل کنم  ینم  یکار مستحب  دهم،   ی خمس نم  روم،   ی . حج نمرمیگ  ی و روزه نم  خوانم  یبه خدا نداشته باشم که نماز نم  مانیا

 مان یاست و ا مانیکه همان ا میباشدر نظر داشته  دی را با ی است. پس قلب هم عمل دارد. عمل قلب یخودش عمل قلب  مانیاست. ا یقلب

 باهلل است. مانیا ، اعمال نیاست. لذا آن شخص گفت باالتر یرأس اعمال قلب

  ست، یمالک ن  ی لی. کثرت عمل خمیکنمان را درست    قلب  د یاول با  م، یبه کربال مشرف شو  میخواه  یاگر م کنم که  عرض    د یبا   نیبنابرا

چه   یکردم. اما برا  دایمشکالت را پ  نیا  همه  .شد و تاول زد  یزخم  می پاها  .رفتم   ادهیروز پ   ۳من از نجف تا کربال  صحت عمل مالک است.  

باشد،   یی ای و ر  انهیظاهرگرا  زهیست. اگر تمام انگا  یبارک اهلل چه فرد عاشق  ند یبگو  کهنیا  ی. برااورمیرفقا کم ن  یجلو  کهنیا  یرفتم؟ برا

 ۳۰از    ش یقدم ب  1۰همان    دی شا  ،بروم   ادهیقدم از هتل تا حرم پ   1۰به کربال بروم و    نیدر عوض اگر با ماش  .برم  یاز آن نم  یسود  چیه

امر    نی. امی. خلوص داشته باشمیخود را درست کن  ت یاست که آن ن  ی. چرا؟ چون اصل عمل، عمل قلبباشد اشتهارزش د   یرو  ادهیروز پ 

 . میپرداز  یم هیضق  نیکم به ا یل یمتأسفانه خمهم است که   یلیخ

 

 اول را درست جواب داد و حضرت از او قبول فرمودند.  سؤال
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َمن َنجاٌت ِمَن الَمهَلَکه؟دوم:    سؤال
َ
را خدمتتان عرض    هیآ  نیا  قبال. توکل به خدا.  الثِّقَهُ بِاهللعرض کرد:  ست؟یراه نجات از هالکت چ  ف

ال غاِلَب َلُکم و إن  نُصرُکُم یَ ِان »کردم که  
َ
ذ خُذلُکم یَ الله ف ا الَّ

َ
ل  یِمن َبعِدِه و َعل  نُصرُکم یَ  ی فَمن ذ

َ
ِل یَ اللِه ف اگر   «المؤمنون َتَوکَّ

کند.    روزیو پ   یاری است که شما را    ی چه کس  ،ا غلبه کند و اگر خدا شما را رها کند تواند بر شم  یکس نمچیه  ، خدا شما را کمک کند

را کمک که خداوند م یوقتفقط و فقط کمک خداست.  ،یچه مشکالت معنو ،یدر تمام مشکالت، چه مشکالت ماد تیراه موفق نیبنابرا

  چیو از ه  روم   یبه دامن حوادث م  ریفقط به خدا باشد. توکلم فقط به خدا باشد. آنگاه مثل ش  دی با  دمیام  نیشوم. بنابرا  ی م  روزیپ   ، کند

  ها   یدر تمام سخت  دبای   و  هستند  امام زمان  ،وند خدا  نیا  هندیو موفق خواهم شد. در حال حاضر نما   دیهم نخواهم ترس  یا  حادثه

 ان به خداوند باشد. م و توکل مشوی متوسل به امام زمان

 

 را هم درست جواب داد. سؤال نیا

ما  :  ند یفرمایسوم! حضرت م  سؤال  اما
َ
ُجل؟  ُن ی  َز یُ ف   همراه  حلم که با    ی . علمعِلما َمعَهُ حِلم:  کندیعرض م  ست؟یمرد در چ  نتیز  الرَّ

 ی مردم از علم و   ، اما چون حلم و صبر ندارد  هم باسواد است  ی لیخ  ،ستاعالم    وقات ا  اکثر.  خوردیعالمِ بدون حلم به درد نم  ی عنیباشد.  

مالا که:   کند ینشد چه؟ عرض م ن یکه اگر ا  ندیفرما  ی هستند. بعد م  یمردم از او فرار جهیرا ندارد و در نت نتی. آن زکنند ی ماستفاده ن

و    گانمیو همسا  کانیآنقدر جوانمرد باشم که به نزد  ،اگر من پول دارم  یعنی.  داشته باشد  یکه همراه با آن جوانمرد  یمال   مُرواَه؟ مَعَهُ  

: اگر آن هم نشد؟ عرض ندیفرما یکنم. حضرت م نخرج خودم  یآنها خرج کنم و فتوّت داشته باشم و همه مال را برا یارحامم برسم. برا

 ی م  یشوخآن شخص  هم نشد؟    نیکه: اگر ا  ندیفرما   یصبر داشته باشد. م  ،ستا  ریهم ندارد و فق یاگر مال  یعنی.  هُ صَبرفَقرٌ مَعَکند:   یم

 . ند یفرما یم  تبسم هم  نیببرد! که حضرت امام حس نی و او را از ب  دیا یاست که صاعقه ب ن یا تحقکه در آن صورت مس کند

 

 ی بخشند و بعد انگشتر ی . حضرت هزار سکه طال به او مکنند  یکامل را به او لطف م هید  تمام ،را درست جواب بود سؤالتمام سه  چون

نه تنها   یعنیکن.  خود    گریرا هم خرج مشکالت د  نی: اندیفرما  یو به او م   کنند  یبه او لطف م  ،درهم ارزش داشته  2۰۰که  خود را  

 یمین نیادهند.    ی هم به او م  گرید   پاداش  کی ،ش کامل بوده ون معرفتدهند، چ یرا م   هیتمام دکنند و    ی م آوردهرا بر  یو  یخواسته اصل

 ادتر یمعرفتمان را ز ،میتوان یهرچه ماست که  بهتر نی. بنابر امیرو یم ییو آقا میکر نیچن ارتیبه ز ما. بود نیکرم امام حس یایاز در

  دی با نبنابرای  .و قرآن  غمبریخدا و پ   و   نیفت به کل د عرم  ی عنیبود.    عمومی   تسؤاال  ، کردند فرد  آن  از  نیکه امام حس  سؤاالتی .  میکن

 م خواه  ارائه  ارا بعد  شیافزا  ی. راه هامیکن  ادزی  . به خصوص معرفتمان را به امام زمانمی ده  شیافزا  ن یدر گام اول معرفتمان رابه کل د

است که   نیا  یکی از راه هایش   ،برآورده شود  ما   یماد  یو حاجت ها  م یاستفاده کن  یماد  یاز پاداش ها  میخواه  یم اگر    نیکرد. بنابرا

 . م یده شیرا افزا خود معرفت

 

جالب   یلخی  که  شده  گفته  نیامام حس  ارتیدر ز  یمعنو  یثواب ها  یسر  کی  ی. از طرفمیدار  یمعنو  یحاجت ها  یکسری  نیبر ا  عالوه

 مینیب  می  و  است  قدرچ  نیامام حس  تاری که بر ز  ییثواب ها  زانمی  که  کنم  یخصوص را خدمتتان عرض م  نیدر ا  ثیحد  کیاست.  

 . اند  کرده یثواب را مشروط به چه شرط نیحضرت ا هک

گردنشان نشسته   روی  اند و امام حسن  هتسشن  ترضح  هک  م دید  و   متفر  مرکا  ربمغیپ   تمدخ  نم  :د یوگ  ی م  و   ه درک  لقن  سابع   نبا

بوسند و ناز و    ی بچه ها را م  نای  مرتب  حضرت.  بودند  نشسته  رانشان  روی  نیگردنشان وامام حس  یرو   اند. بچه بودند و گذاشته بودند

 شان یلطف را نسبت به ا  تینها  نکهی. حضرت بعد از اندیفرما یبچه ها مبذول م  نیلطف و مرحمت را نسبت به ا  تیکنند و نها  ینوازش م

  تدو را دوس  نیاکس  هر  ا یخدا  من واالهم«»اللهم وال  دعا فرمودند که    ، کردند  ی مناز و نوازش    و   دند یبوس  ی مآنها را  کردند و مرتب  

  یعنیکن.    از او سرپرستیتو    ،ردی پذ  یها را به عنوان امام مکند و آن  ی را قبول م  دو  نیا  یدوستش بدار و هرکس که سرپرست  ،اردد

  اوردیدر ن  ی ز پاند و مشکالت او را اپنجه نرم ک  دست و با مشکالت  بتواند  کن که    تش یهدا  ی . در زندگریرا خودت به دست بگ  شیزندگ

 رش یپذ  ،طرف شودمان بر  کند و همه مشکالت  یو خداوند ما را سرپرست  میاهلل برس  تیکه ما به وال  نای  م که راهیفهم  یبدار. م  موفق  و

را دشمن بدار و با آنان دشمن   شانیتو هم دشمنان ا  ،کرد  یدشمن  این دوبا    کس کهو هر  »و عاد من عاداهم«است.    تیاهل ب  تیوال
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به او نخواهد داد و فقط رحمت    ،است  نیمنؤکه مخصوص م  ی قطعا برکات و نعم  ، داشته باشد  یدشمن  یکه خداوند با کس  ی وقت  باش.

 یقطعا مستحق عذاب جهنم م  زیبرند و در آخرت ن  ی نم  یسود  ایدن  نیخاصه در ا  یو لذا از آن رحمت ها  شود  یم بشیعامه خداوند نص

 که   ند یفرما  ی هم هست. م ی دردناک ی لیخروضه  که    خوانند  ی م  ای  روضهابن عباس    یبراو    ند ک  ی شود. سپس حضرت به ابن عباس رو م

که محاسنش به    ی حال  در  من دمه«  بهی»خضبت ش.  نمیب  ی من او را م  ا یگو  ند یفرما  می   و   نیکنند به امام حس  می   اشاره  به«  یان»

خواند ولی کسی او   مردم را برای کمک می  ب«فالُیجا»َیدعو . است . خونش صورتش را گرفتهاست خونش خضاب شده و آغشته شده 

الُینَصره«کند.    را اجابت نمی 
َ
کمک او    به  شود اما کسی   فریاد هَل مِن ناصِرش بلند می   . خواهد  از همه مردم کمک می  »و َیسَتنِصُر ف

ذلِک یا رَسولَ   لُ»َمن یَفعَپرسیدم که  کند که من از حضرت    کند. یعنی در نهایت مظلومیت و غربت است. بعد ابن عباس عرض می  مین

ِتي«دهد؟ حضرت فرمودند:    آقاجان کیست که این جنایت را با او انجام می  اهلل؟« »ما َلُهم؟ ال أناَلُهُم  . بدترین افراد امت من.  »ِشراُر ُامَّ
از ذکر این مصیبت   دهبن  منظور  که  –فرمایند    ها نخواهد رساند. بعد این جمله را حضرت می  را به آن . خداوند شفاعت م  َشفاَعتي«الّلهُ 

ه«  –این جمله بود   درحالی که عارف به حق او باشد و حق   ،را زیارت کند  حسینکس که  ، هر»یابن عباس َمن زاره عاِرفًا ِبَحق 

ه«را به درستی بشناسد،    حسین هزار   ثوابو    »و َالف ُعمَره«  نویسد.. خداوند ثواب هزار حج را برای او می»َکَتَب َله َثواَب َالف َحجَّ

ما زاَرِني«د.  شوعمره برای او نوشته می َکأنَّ
َ
َمن زاَره ف

َ
َمن   .است  را زیارت کردهگویی م  ، را زیارت کند  کس که حسین، هر»ف

َ
»ف

ما زاَر الله« َکأنَّ
َ
. »َحّق تاهلل اس، زیارت    است. پس زیارت امام حسین  کس که مرا زیارت کند، خدا را زیارت کرده، هرزاَرني ف

را زیارت کند، خدا را   را زیارت کرده و کسی که پیغمبر  را زیارت کند، پیغمبر  ی که امام حسین. خب کسالزائِر َعلي الله«

چه دهد.    برایش انجام می   کاریحقی قائل است.    ،باشد کسی که او را زیارت کرده    برای حق زائر خدا چیست؟ خداونداست.    زیارت کرده

به ِبالّنار«؟  کاری بنابراین اگر کسی به زیارت امام ند.    ک. این است که خدا او را با آتش عذاب نمی»َحقُّ الزائِر َعلي الله أن ال ُیَعذ 

اگر کسی    :فرماید  که می  د کن  می  یعنی خداوند در نهایت لطف برخورد  .تخیلی جالب اس  .کند حقی بر خداوند پیدا میرفت،    حسین

کنم و هزار حج و هزار عمره    حقی بر گردن منِ خدا دارد و آن این است که من او را به آتش جهنم عذاب نمی ،ت کند را زیار حسین

ِته«ر دیگری دارند.  چه آثا  امام حسین  ارتی ز  کهفرمایند    توضیح می حضرت    سپس کنم.    برای او ثبت می  ،  »أال و إّن اإلجابه َتحَت ُقبَّ

و همه چیز را در راه خدا خرج   و زن و بچه  که جان)  است  به خاطر این فداکاری بزرگی که کرده  حسین  امام  ای مردم بدانید زیر قبه

تِ   ةَ االجابَ داده که    شان، خدا این خصوصیت را با ای(است  کرده ایشان مستجاب است. این اصل حرف ماست   ، یعنی دعا زیر قبههَتحَت ُقبَّ

های مادی خودت دعا    بدان که دعایت زیر قبه مستجاب است. مبادا برای حاجت  !یم رسید. ای زائرن شاءاهلل به آن خواهاتر  که بعدا مفصل

 ی جا  است و آن موقعیت، موقعیت استثنایی است. در هیچ  حاجت فرج امام زمانرا فراموش کنی. اصل    کنی و فرج امام زمان

ِتهاالجابَ چنین مکانی را نداریم.    یدیگر  ین ویژگی را ندارد. حاال که ما در یک فرصت استثنائی قرار گرفته نچی دیگر  . هیچ جاَه َتحَت ُقبَّ

فاء في ُترَبِته«فرمایند که   است. بعد می  رفتن فرج امام زمانو آن گ  داشته باشیماصلی را    استفادهباید    ،یما . خداوند در تربت »الِشّ

َه ِمن ُولِده«است و  شفا را قرار داده   امام حسین و از از ولد    أئمه  ادند،انجام د  به خاطر این کار بزرگی که امام حسین   .»األئمَّ

های مادی بود   پاداش  کنیم. ضرورت معرفت یکی   در مورد ضرورت معرفت صحبت می .  صه کنمخال  بحثم راجا نسل ایشان هستند. تا این

 ثوابخواهید    را ببرید، اگر می  رهعم   زار حج و هزارخواهید ثواب ه  اگر می  ؛خواهیم بگوییم که ای زائران  که عرض کردیم. ضمنا می

نم است، راهش معرفت امام را ببرید، ثواب زیارت خدا را ببری و حقی بر خدا پیدا کنی که آن حق هم نجات از آتش جه  زیارت پیامبر

ین به اخواهی    میچیست. اگر    کنیم که آن حق چیست و شناخت آن حق  میاست. عارفاً بِحَقِّه باید برویم. در ادامه عرض    حسین

 ن شاءاهلل به این ثواب های بزرگ برسی. اباید معرفت به حق امام داشته باشی که  ، یبرسهای بزرگ   ثواب

ل مثا)  »عارفًا ِبَحّقه«،  بیاید   به زیارت امام حسینکسی که    ن«یَقبَر الُحَس   ی»َمن أتفرمایند:    که می  صادق   ز اماماست ا  یحدیث

به کارهای زیاد ن که  کنیم که باید معرفت را زیاد کرد. قبل از ای  عرض می  این را  مکررا.  ان ضرورت معرفت به امامز همست اادیگری  

شود. خیلی  می  هدن هزار برده به او داد، اجر آزاد کر»َکَتَب الله َلُه أجَر َمن أعَتَق ألف َنَسَمه«  باید معرفت را زیاد کنیم(  ،بپردازیم

است! هزار آزاد    عجیب  برده  ثواب  امیرالمؤمنینبرده! در مورد  کا  کردن همین قدر بس که  پولاز همان  داشتند،  که  جمع   رهایی 
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 می  امام حسن  یشان باقی مانده بود کهمقدار کمی پول از ا  ،شوند  برده بخرند و آزاد کنند. زمانی که ایشان شهید میکردند تا  می

دارد. حاال اگر کسی به   بسیاری  ابد کردن ثوبرده آزابود تا با آن یک برده آزاد کند.  ع کرده  پدرم جم  است،  این پولی که مانده   :فرمایند 

ر هزار برده آزاد کردن را به او خواهد  برود در حالی که عارفاً بِحَقّه باشد، حق ایشان را به خوبی بشناسد، خدا اج  زیارت قبر امام حسین

   ی »َوَکَمن َحَمَل َعلداد.  
َ
یا بر هزار اسب    شوداسب  ه هزار بار سوار  . باالتر از آن است ک«الله  ِل یَسب  ی َرس ُمسَرَجه ُملَجَمه فِ ألف ف

شود و هزار بار در راه است، سوارد  کارزار    ماده افساردار که در راه خدا آ  یعنی هزار بار این کار را انجام بدهد، اسب زین شده  .سوار شود

دیدیم ها    کلیپ  در  همهجنگیدند که    رفتند برای دفاع از حرم حضرت زینبکسانی که  ید حاال  خدا بجنگد. خیلی عجیب است! ببین

شود یک جهاد. جهاد دوم، جهاد   ید، این می رها را در نظر بگیاین  .های بزرگی دارندزجرها کشیدند و چه ثواب چه    که  و ناراحت شدیم

و با عرفان به   را بشناسد  است. اگر کسی عارفاً بِحَقّه، حق امام حسین  ثواب بزرگی  لییو خسوم، هزار جهاد کسی بکند! خیلی عجیب  

های معنوی که   از ثواب شود. این هم ثواب دوم و هزار جهاد کردن برایش ثبت می هزار برده ردن  آزاد کزیارت کند،  حق امام حسین

 رسد.  به انسان می در اثر عرفان به حق امام حسین

 

شود که هزار حج و هزار عمره برایش نوشته شود،  اش صحبت کردیم که اگر کسی عارفاً بِحَقّه باشد، باعث می رهدربااین عرفان حق که 

آزاد شود،    جهاد برایش ثبت می  و هزار  ودش  برایش ثبت می  کند و زیارت پیغمبر اکرمشود که از عذاب آتش نجات پیدا    باعث می

ست که شما  اآید این    جا پیش میی که این سؤالخب    ؛ه اش مشروط به عارفاً بِحَقّه بودن استشود، هم  برایش ثبت می هزار برده  کردن  

درباره این همه  ثواب  که  امام صحبت کردید که  بِحَقّ  بزرگی    عارفاً  مأموم   امام بر  ق، این عرفان حق چیست؟ اصال حداردهای 

ست، اشود؟ آیا امام بر گردن مأموم حقی دارد؟ اگر این حق    می  ماهای بزرگ شامل حال    این ثواب  ،که اگر آن را بشناسیم  چیست؟

 ؟ چیست که ما انجام بدهیم 

 

نجامش باشیم.  کنیم که باید در صدد ا را یکی یکی عرض می  ها چهار حق را پیدا کردم که این احادیث در ، ایی که بنده کردمه  با بررسی

 یه عل  امیرالمؤمنین  زار  من  »أّنه:  فرمایند  می  جع به امیرالمؤمنینست که راا  ی حدیث  اولین بحث این است که از امام صادق 
 فَترُض الّطاَعه« »و أّنُه اإلماُم المُ رف به حق ایشان است،  درحالی که عا  ، را زیارت کند   کسی که امیرالمؤمین  السالم عارفًا ِبَحّقه«

الطّاَعه  رضُرا امام مُفتَ بِحَقّه یعنی چی؟ یعنی این که امیرالمؤمنین که عارفاً  فرمایند توضیح میحاال عارفاً بِحَقّه را ظاهراً خود حضرت 

فقط یک انسان    المؤمنینفکر کنیم امیرستند. این جوری نبوده که  ه  رسول خدا  یعنی ایشان امام از جانب خدا و خلیفه  .بدانیم

 نای  نیرالمؤمنیحق ام  نیاست، اول  ن یعرفان ا  ن ی. اولمیاسبشن  د یرا با  ن ی. اهستندشجاع و باتقوا هستند. خیر! از جانب خدا ایشان امام 

اَعِة »امام  شانیاست که ا اَعِة »را امام  شان یا دی بر گردن همه ما حق دارند و همه ما با ی نعی .است «ُمفَتَرُض الطَّ .  می بدان «ُمفَتَرُض الطَّ

 بر ما واجب است. شانیکه اطاعت ا ی امام

  ای  کوکاریانسان ن  کیفقط    شانیکه ا  میفکر کن  دینبا   ،میبرو  ارتیبه ز  میخواه  ی . ما که ممیداشته باش  یو علم و آگاه   میبدان  دیرا با  نیا

را واجب کرده است. پس   شانیاز ا تیّست که خداوند بر ما تبعل ماامام او شانیچون ا می رو یم ارتیبوده است. نه! ز یخوب ارین بسانسا

اَعِة »که  میکن ارتی ز یحال را در شانیاست که ما ا نیامام ا حق نیلاو  . میبدان «ُمفَتَرُض الطَّ

المعاد  در    یمجلس  عالمه توضزاد  ا:  د یفرما  ی م  نگونهیا  ث یحد  نیا  حیدر  ِه  ِبَحق  اَعِة   ی  »َعاِرفًا  ُمفَتَرُض الطَّ امام  باّنه    ی عل  عالما 
ِه »دهند که  یم حیتوض نگونهیو ا ق«یالخال اَعِة »را امام  نشایما ا نکهیا ی عنی «َعاِرفًا ِبَحق   . م یبدان «ُمفَتَرُض الطَّ

 

. میدان  یبالفصل از جانب خدا م  فهیرا امام اوّل و خل  شانیا  ی عنی.  میدار  انیعیما شرا الحمدهلل همه    حق که حداقل حق است  نیاوّل  نیا

که به امامت    یفرد  اگر   نیابرا. بن م یکن  ی . خدا را شکر ممیاست که الحمدهلل همه ما دار  زیادی   معرفتخودش    ، حداقل معرفت  نیهم

  شان یاداند و    یرا امام نم  شانیچون ا  .او نخواهد شد   بیبزرگ قطعاً نص  یهاسود  نیا  د،یایب  شانیا  ارتزی  به،  نباشد   معتقد  نیرالمؤمنیام
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امام   شان یکه ا  م یعتقد باشحق امام م  نیبه اوّلندارد. امّا اگر    یدارد؟ سود  یا  ده ی او چه فا  یبرا  نیداند. ا  ی م  کوکاریانسان ن  ک یفقط  را  

اَعِة »  . میرب ی سود م ارتمانیآن وقت از ز ،هستند «ُمفَتَرُض الطَّ

 

  ثیخواهم حد   ی دهم. اما چون م   ی م  شتریب  حیدر پرانتز عرض کنم و بعداً توض  د یرا با  مورد   نیهم وجود دارد که البته ا  گری شرط د  کی

رٍ   َر ی»َغ کنم.    ی هم ذکر م  نجایکامل شود، ا ٍر«  ُمَتَجب  است که تجبّر و    نیا  ، م یکن  تیرعا   د ی که حتماً ما با  ارتی از آداب ز  یکی  َو ال ُمَتَکب 

 . میباش اشتهبّر ندتک

کرده با  ان ی. مبادا خدامینعمت خودمان و سلطان عالم بدان یّ. امام را ولمیرا داشته باش یتواضع و خاکسار تیدر مقابل خودِ امام نها اولا

 . میکن تیرعاتواضع را در مقابل امام   طیتمام شرا د ی. ما بام ییایامام ب تکبر خدمت

شود. ما    ی م  ده ی مفصّل د  نیخدا را شکر در اربع  ،هیروح  نی. امیمتواضع باش  یلیخ  نیدر مقابل زائر  دی مقابل مردم. ما با   تواضع در  اا یثان

  ه یروح   نیآن ها گذاشته اند و الحمدهلل ا  یم قدم جا پاها ه  یرانیو الحمدهلل ا  مینیب  یم  یله را به خصوص از جانب برادران عراقأ مس  نیا

دارند.    شانیتواضع را در مقابل ا  تی کنند، نها  یکه م   یشده است. در مقابل زائر متواضع و خاشع اند. با خدمت  اد جیها هم ا  یرانیدر ما ا

شخص   نیغرور و تکبّر. ا  تیدر نها  ید ولکن  یم   یخدمت   خصیشنفر به    کی  یکنند نه با تجبّر. گاه  یخدمت م   شانیواضع به ابا ت  یعنی

و در خود    ریشود که در مس  یم   یمربوط به کسان  شتریبحث ب  نیاارائه بدهد )  یخدمات  ی مّا اگر کسکرده است. ا  عیاخدمت خودش را ض

 داشته باشد.  دی با تواضع را با زوّار تینکته توجّه داشته باشد که نها   نیبه ا دی حتماً با ،کنند(  یم  یرسان  خدمت نیکربال به زائر

متجبّر و متکبّر هم    ارتشیکند و در ز  ارتیرا ز  نیرالمؤمنیکه عَارِفاً بِحَقِّهِ، ام  یکس:  ندیفرما   ی م  امام صادق  ، باشد  نگونهیا  یکس  اگر

  ب یعج  یلی! خدی. صد هزار شهٍد«یألِف َشه  َلُه أجَر ِماَئِه   کُتُب یَ   ی»َفِإنَّ اللَه َتعالَ را به او خواهد داد.    دینباشد، خداوند اجر صد هزار شه

 است!

 

مبادا که از نجف کم    یخودش را دارد ول  گاه ی جا جاو آن  دیعشق کربال رفته ا  !!! درست است که بهدینجف رد نش   ارتیزود از ز  !دوستان

صالً خبرها آنجا است.  کربال بروند. نه! ا  ی رو  ادهیخواهند به پ   یدهند و م  یسالم م  عیکنند و در نجف سر  ی ها عجله م  ی . بعضدیبگذار

و    نیرالمؤمن یبحث مفصل راجع به ام  کی.  یبرو  نیرالمؤمنیخدمت ام  د ی. پس اوّل باسدینو  ی م  تیرا برا  دیصد هزار شه  وابخدا ث

 کرد.  می اهلل عرض خواهداشت که ان شاء م یخواه ندهیدر آ شانیحق ا یفایا

 

واجب العلم   .را واجب االطاعه بدانم   یعنی من امام حسین  .طاعه بدانیمرا مفترض ال  ست که ما باید ایشان ااولین حق امام این    پس

و در  معلم و معرفت و آگاهی است که در قسمت بعد بیشتر عرض خواهیم کرد. اگر من امام را واجب االطاعه بدان آنبدانم. اولین مرحله 

است که خداوند اجر صد   آمده  ین نشم، در مورد امیرالمؤمر متجبر و غیر متکبر هم بااین حال به زیارت ایشان بروم و در عین حال غی

 ، هزار بنده  یآزاد  وهم همان احادیثی که گفتیم، اجر هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد    و در مورد امام حسین  دهد  هزار شهید را می

 . میکرد  ست که عرضا نیعارفاً بحقه، ا

»ما حقُّ ااِلمام علي پرسیم که:    از امام باقر  :کنداین است که ابی حمزه نقل می  ،و مردم دارند  بر گردن مأموم  حقی که امام   دومین

اس؟«
ّ

خواهیم    لنگیم. ما که می  و ارزشمند است. معموالً در این قسمت ما اکثراً می خیلی جالب  مورد  حق امام بر مردم چیست؟ این   الن

ر عمره و ... را کسب کنیم، در این زمینه باید خیلی کار کنیم. ولی متأسفانه های بلند هزار حج و هزا  برویم خدمت امام معصوم و آن ثواب

مه ولی ه  هستیم  ای  کس در این رعایت حق به یک درجهکنیم. هر  رعایت نمیمتأسفانه  حق امام را  خیلی ضعیف هستیم. یعنی    همه

. حق امام بر مأموم این است که حرف  ه و یطیعوا«»حّقه علیهم أن َیسَمعوا لفرمایند:    . آن این است که حضرت میگذاریم  کم می

 خیلی از آنها از  ؟ اصال  چیست  رای من مسلمان زائربفرمودند؟ اصال ما خبر نداریم! فرمایشات حضرت    هچ  امام را بشنوند. امام حسین

عد که شنیدم باید چه کاری انجام  این است که فرمایشاتشان را بشنوم. ب  ، روم  می زیارت امام  به  که    زمانی  ، کار  لینرم. پس اوخبر ندا

که حرف ایشان را بشنوم و اطاعت ست  ابر من این    سپس امر امام را اطاعت کنند. حق امام حسین  «فيطيعوا »بدهم؟ اصلش این است.  

مایشات ایشان را رویم که فر  ها نیستیم. یعنی نه می  کنیم؟ اصال در این وادی  ی چند نفر ما زائران این کار را می وکیل کنم. حاال خدا
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هستند، مقید به ترک  . خیلی از زوّار مقید به انجام واجبات  ستیمطلق ن  نی. البته امیکن  یاطاعت م   ،بشنویم، نه این که اگر هم شنیدیم

خیلی   اند، الحمدهلل. امّا   ها هستند که این گونه  مقید به ترک مکروهات هستند، خیلی  تند،ستحبات هسمحرمات هستند، مقید به انجام م 

ی نباید به این اکتفا ول  که این عشق خیلی مقدس است، خیلی خوب است  رویممی  یعنی به عشق امام حسین  .نیستیم  طورایناز ما  

ست که فرمایشات ایشان را بشنوم و اطاعت کنم. این اطاعت خیلی  ابنده در مقابل امامم این    صل وظیفهفقط محبت کافی نیست. ا  .کنیم

ایشان را مفترض الطاعه دانستیم،   ست که بعد از این کهااین    ،بر ما دارند  و اهل بیت  ما و حقی که امام حسینمهم است. اصل بحث  

ست که واجب ارا امام مِن اهلل بدانم. روایت دوم این    علم و آگاهی و معرفت بود که من امام حسین  اولنیم. بحث  از ایشان اطاعت ک

م، اما قسمت دوم این  دانی  واجب االطاعه می   ما  اطاعت کنم. دانستن قسمت اول بود که همه  شانیا  حاال در عمل از  ،دانستماالطاعه که  

کن. فرمایشات را بشنو و عمل کن. متأسفانه ما در این زمینه خیلی ناقصیم. در زیارت    طاعتدانستی، ااست که حاال که واجب االطاعه  

َقد خوانیم که    کبیره می  جامعه
َ
طاَعُکم ف

َ
باید در مسیر واقعا  هر که شما را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است.    َاطاَع الله«  »َمن أ

من چرا ناراحتی؟ به حضرت عرض کرد و ناراحت بود. حضرت از او پرسیدند آمد  خدمت پیامبر اکرم  یفرد باشیم. اطاعت اهل بیت

شود کنم و دلم باز میو شما را زیارت می آیم این جا شود میمی در این دنیا هر موقع که دلم برای شما تنگ  .شما را خیلی دوست دارم

شود    قرآن نازل می   گران آخرت هستم که اگر خیلی هم آدم خوبی باشم و بهشتی باشم، در بهشت از شما دور باشم. بعد آیهولی من ن 

ُسوَل« که   َوالرَّ َه  اللَّ ُیِطِع  اطاعت کند،  کس که خدا  ، هر»َوَمن  را  پیامبرش   و 
َ
م  ُأولئِ »ف ِهم  َعَلی  ُه  اللَّ َعَم  ن 

َ
أ ِذیَن  الَّ َمَع  النَّ َك  یَن َن   ِبی 

اِلِحیَن« َهَداِء َوالصَّ یِقیَن َوالشُّ د  است. از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحین.   ها نعمت دادهبا کسانی خواهد بود که خداوند به آن  َوالص 

وَلِئَك َرِفیًقا«
ُ
در اهمیت اطاعت   خواهمیبماند، م   نی هستند. این آیه یک تأویل دیگر هم دارد که فعالً فیقاها خوب ر، و این»َوَحُسَن أ

  بهشت  در  و  ما  با  قیامت  روز  ،باشی  ما  اطاعت  مسیر  در  دنیا  این  در  تو  اگر  .نخور  غصه  که  این  یعنی  .خواندند  را  آیه  این  عرض کنم. پیامبر

وَلِئَك   َوَحُسَن ».  بود  خواهی
ُ
این است   ،باشیم  بنابراین راه این که ما در آخرت با اهل بیت.  هستند  رفیقانی   خوب  ها نای  و  «َرِفیًقا  أ

 .اطاعت کنیم. اصل بحث این است  که در این دنیا از اهل بیت

 

رم، قرار بگی  اطاعت از اهل بیت  ، باید در مسیرتصمیم بگیرم  برای زیارت امام حسینخواهم    ! برادران! خواهران! بنده که میآقایان

ا انجام بدهم. این اصل است. بدانم محرمات حتم راباید بدانم که واجباتم چیست. واجباتم ، ، اطاعت از امام حسیناطاعت از امام زمانم

دهم، خب این   را بلد نیستم، حجّم را بلد نیستم، خمس نمیرا درست  روزه    مسائلنمازم را بلد نیستم درست بخوانم،  چیست. وقتی که  

ایم اما یکی از حاجات  ت امام آمده زیار  همن از زیارتم سود زیادی نخواهم برد. در زیارت امین اهلل عرض کردم. ب ، وقتی باشد همه اشکال

َدًة مهم من این است که   ِم َجَزاِئَك«  »ُمَتَزو  َوی ِلَیو  ق  ، زیارت امام زیارت امام رضا  .ام  آمده   زیارت امیرالمؤمنینبه  خدایا من    ،التَّ

. یعنی زائر »إنَّ َخیَر الّزاِد، الّتقوي«تقوا برچینم.    . زاد و توشهمن متّقی باشمکه    ستاما از تو یک حاجت دارم و آن این ا  .حسین

ها اشک  آن  .هر آلودگی که داشتم، باید با اکسیر زیارت منقلب بشود  ، ، حاال من هر چه که بودمرود   می به زیارتوقتی که    امام حسین

شوم. این اصل بحث است. حق امام بر مأمومش این است که اطاعت کند و آن موقع تحول  من م  هشود کای    اش مقدمه  همهو آن سوزها  

بعد از این که فرج موالیمان را خواستیم و سوز داشتیم، گریه کردیم، ضجه زدیم و با ضجه و   ،شود مشرف می م امام حسینبه حرکه 

باید باشد. برای خودمان، برای   تقواهمین    ،خواهیم  هایی که می  ترین حاجتیکی از بزرگ  م،استیخورا از خدا    بکاء فرج امام زمان

من سائل شما هستم. من گدای در   !که خدایا ما را به ما زاد تقوا بده. إنَّ خَیرَ الزّاد، التّقوی. امام حسین  برای دوستانمان  مان،  زن و بچه

به من توفیق   خواهید تقوا باشد. امام حسین  گویم دنیا نخواهید ولی اصل چیزی که می  نمی  هم،واخ  شما هستم. از شما دنیا نمی  خانه

 دروغ .  شماست  از  اطاعت   آن  و   بدهیم  ست را بتوانیم انجامدهید این حق بزرگی که بر گردن مابه من توفیق    . کنمما  دهید اطاعت از ش

ها حجابشان را رعایت کنند. یکی یکی این چیزها را باید از   ، خیانت نکنم، خانمرمنخو  ا رب  بخوانم،  وقت  اول  را  نمازم  نکنم،   غیبت  نگویم،

ست  اباید حق امام را بشناسیم و یک حق بزرگ امام بر ما این   ،های بزرگ را ببریم خواهیم آن ثواب که اگر می  بخواهیم  امام حسین

 که باید از ایشان اطاعت کنیم. 
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مردم   ی، اِبَوَرٍع و اجِتهاد  یوننی أعفرمایند:    می  امیرالمؤمنین.  ّقه علیهم أن َیسَمعوا له و یطیعواحفرمایند که:    می  باقر  امام

 ترین نصرت برای أئمه و بزرگ ترین تبلیغ برای اهل بیترا کمک کنید. بزرگمرا کمک کنید! اما چگونه مرا کمک کنید؟ با ورعتان م

شود. خیلی میشیعیان به شیعیان  جلب غیر  باعث  کارار و خوش رفتاری باشیم. این  خوش عمل، خوش کرد  های  انساناین است که ما  

ببین کسی که رهبرش   :گویند   ها می. وقتی که ما در نهایت خوش عملی باشیم، آنآیند   می   در زیارت اربعیناز اهل سنت هستند که  

یک  دهم. پس  قرار    و امیرالمؤمنین  امم را امام حسینقرار بدهم. ام  شود. پس من هم بیایم رهبرم را حسین  این می  ،است  حسین

باید در مسیر انجام    االنکند و بنابراین شما زوار گرامی از    تبر مأمومش این است که فرمایشات ایشان را بشنود و اطاع حق بزرگ امام  

زیارتی رساله را   عنوان تدارک سفر ست. بنشینید بها  ت اهل بیتواجبات و ترک محرمات باشید. چون این واجبات و محرمات فرمایشا

باید در مسیر اطاعت باشید. اگر بنده در    ،زیادی از زیارت ببرید   دخواهید سو  اگر میبخوانید و واجبات و محرمات را یاد بگیرید. یعنی  

به هزار برده آزاد کردن د و وقت ثواب هزار حج و هزار جهاشود. آن می رگ به من دادهجوایز بز  ،وقتی رفتم به زیارتمسیر اطاعت بودم، 

 شود.  میمن داده 

نخواهم برد. از    یسود  ها عمل نکنم،به آن  ی ( وقتتیاهل ب  شاتیفرما  ی عنیما    ن یکنم، )درا بشناسم و نه به آن عمل    نمیاگر نه د  اما

 کنم  یخواهش م  کنند،  یترک مو محرمات را    دهند  یشان را انجام م  واجبات  که  دانم  یمبنده هستند و  که مخاطب    یزیدوستان عز

را در قالب واجبات و مستحبات    زها یچ  ی لیاند عمل کنند. خ  را که فرموده   یی زهایچ  و به همه  ندبفرمای  مطالعه  را  نیشات امام حسیفرما

 هلل در نوبت اءشا  نا.  مینباش  دیممکن است چندان مق  ،اتیو اخالق  یل رفتار ئاز مسا  یلیبه خ  ی. ولمیکن   یو عمل م   میو بلد  میا  خوانده

 گفت.  میرا خواه یضیعرا  ،دهد  قیاگر خداوند توفهم   ینصرت عمل نهیدر زم نده یآ یها

 

»حق   ند یفرمامی  نیرالمؤمن ی. اممیکن  عت یبه ب  ی است که وفا  نای   ، دارند  مردم   ما   گردن  به  مأمومش،   گردن  بر که امام    یحق  نیسوم
ظف ؤم  ،کردند  قبولرا    شانیامامت ا  یعنیکردند،    عتبی  آمدند و با امام  یاگر افراد  یعنیاست.    عه«یالوفاء بالب   ه یالرع  یاالمام عل

 ی که آ  فرستند  ی جنگ جمل شده، حضرت دنبال مردم م  االناگر    ی عنیچه؟    ی عنی  عتیب  به  یوفادار باشند. وفا  عتیهستند که به آن ب

  دی با  یعنی.  دوفادار باشن  عتیالزم است که به آن ب  شانیبر ا  ، اند  کرده  عتبی  نیرالمؤمنیکه با ام  ی. کسان دیکه جنگ کن  ند یایب  !مردم

  اریبس  عتیبه ب  ی وفا  نیحضرت بشتابند. بنابرا  یاریحضرت و دستور حضرت را انجام دهند. به  کنند. خواست    یاری  را  نیرالمؤمنیام

 تیعالم با ذر با اهل ب  در تعهد را    نیست. ما ااعهد به گردن م   نیکه از عالم ذر ا  م ای  گفته  قبال .  ستما   گردن  برمهم است و حق امام  

که  یعتیب  نیست که ما اا نیدر نجف، ا  میکن یم د یکأ تکه  یا نکتهست. به گردن ما عتیب ن یکرد. ا می خواه یاریرا  شانیکه ا میا بسته

 عتایعهدا و عقدا و ب  ی امیهذا و ما عشت من ا  یومی  حهیصب  یاجدد له ف   ی»اللهم ان  میکن  یعهد هم عرض م   ی و در دعا  میدار
خوب است که ما با خواندن  یلیخ  نی. بنابراکنم  ی م  دی صبح و هر صبح تجد ن یدر ا ،استکه بر گردن من  ی عتیب ای. خدا«یعنق  یله ف

انجامش    معرض  رو د  میانجام ده  می حق امام را بتوان  نیتا ا  میکنعهد    دیتجد  توالی  کل  با   و  ها با امام زمان  عهد در صبح  یدعا  نیهم

 تر شیرا انجام دهم و ب  فهیوظ  نیا  د ی که من با  کند   ی م   یادآوری و    دهد  ی ه خودش تذکر مدارد، مدام ب  ی عهد  یانسان وقت . چون  میباش

حق   میخواه  ی م  اگر  م،ی دهرا انجام    نی رالمؤمنیحق ام  میخواه  یاگر مخوب است که    یلیخ  نیبنابرادهد.  که انجام    شود  یموفق م

که حاصل   امام زمان  یاجدد له، برا  یکه ان  هیقض  نیبا توجه به ا  .میعهد را بخوان  یوز صبح دعاهر ر  م،یا انجام دهر  نیامام حس

  خالصه و عصاره  شانی. چون امیا  ه کرد  عتیب  دی تجد  تیبا تمام اهل ب  ،م یکن  عتیب  د یتجد   شانیهستند. اگر ما با ا  تیاهل ب  همه

به گردن ما است، در آن صورت آقا  عت یکه ب  می و قبول کرد م یکرد عتیب  دی تجد شانیکه با ا ی قتهستند. و  ا یانب همه و  تیبل اه همه

.  عهیوفا بالبال  ه یالرع  یحق االمام عل  ندیفرما  یم  نیرالمؤمنیام.  میوفا کن  عتیب  نیکه به ا  میدان  یظف مؤو م  دیخودمان را مق

کرد. ما    میعرض خواه  ندهیاست که در آ  یمفصلبحث    نیوفا کنم. چگونه؟ ا  ،ما  بسته  نیکه با امام حس  یعتیبه ب  خواهم  یم  نیبنابرا

داشته   عتیه بب  یوفا  دیخواه  ی. اگر مم یکن  یاری  د یامام را با  یعنی.  م یکنیم  طرحامام م  یاریبه عهد را تحت عنوان نصرت و    یوفا  نیا

دغدغه    نی. ما با اکند  یم  دا یقلب، زبان و دست مصداق پ   عرصه  سه  درامام    یاری.  دیکن  یاری مختلف، امام را    یها  در عرصه  د یبا   ، دیباش

گفتند    ها یا بعض. اممیکنیم  عتیبه ب ی وفا قیطر نیو به ا میگذار یقدم م  ی رسان یاری و  یاری در عرصه ،م یکن یاریحضرت را  دی که با
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به   یوفا  میاگر بخواهامام است.    یاری رها کردن  همه    نها یا.  میجنگ  یدر سرحدات و با کفار م   م یرو  ی. م میجنگ  یما اصال با مسلمان نم

 . میکن یمختلف آن را بعداً عرض م قیکه حاال مصاد میکن یاری ارامام   د یحتما با میداشته باش عتیب

  ،زنند  یم جلو مکه از اما  ی. کسانم یکنار بگذار  دیرا با  طیکه: افراط و تفر  ندیفرما   یست که ما  نیحق امام ا  نیو چهارم  نیخره آخرباال  و

انجام  ،  خواهند  می . آنچه امام  میتابع نعل به نعل باش  د ینکردند. با  تیحق امام را رعا   نها یا  افتند،  یکه از امام عقب م  ی و کسان  مانند خوارج

که   یکسان  ای.  ندده  یرا انجام نم  خواهند  ی آنچه که حضرت م  کنند،  یم  یکه کوتاه  یکسان  یعنی.  مینه عقب بمان   ،می. نه جلو بروم یبده

 یپشت  کیجالب است. فرمودند مانند    یلیزدند که خ  یمثال. حضرت  برگردند   به سمت امامهمه    دی با  ، از حد الزم و متجاوز هستند  شیب

  چ ی از آن ه   ،جلوتر باشد  یکه از پشت  یوقت  .کند  یاز آن استفاده م  ، بدهد  هیبچسبد و تک  یکه به آن پشت  یآدم وقت  ،آدم باشدپشت    هک

بدهد    هیباشد تا بتواند تک یباشد. همراه پشت  ی با پشت  د ی. با کند  ینم  یا  استفاده   چیه  ؛ عقب هم باشد  یاز پشت  ی وقت  .کند ینم  یا  فادهاست

  یا امام زمان!    یا   رکم«ی»و معکم، معکم ال مع غکه    م یخواه  ی م...  عاشورا و    ارتیجامعه و ز  ارتیآنچه ما در ز  نینابراو استفاده کند. ب

  ی کسان  ایکه جلوتر هستند    یاز شما کسان  ریغ   .میاز شما نباش  ریو با غ   میبا شما باش  .میبا شما باش  شهیهم  میخواه  ی! ما منیحسامام  

 . میبا شما باش م یخواهیفقط و فقط م ست،یما قابل قبول ن یو برا م یندار یا خواسته  نینما چ  تر هستند. ابداًکه عقب

  ارت یبه ز  د یرو  ی که شما م  نیهم  ی عنی  ا یدر دن  تیدر آخرت هم اتفاق خواهد افتاد. مع  تین صورت معاگر بود، در آ  ا یدر دن  تیمع  نیا

که    دی را انجام بده  شانیاست که دستورات ا  ن یباالتر از آن ا  ت یاست. مع  ت یحله معمر  ک ی  نیاست. ا  ا یدر دن  تیمع  نی، انیامام حس

 . تیمع شود یم  نیا عوا«یط یو له  سمعوای»أن  م یکه عرض کرد شود یم  ی همان حق دوم

 

 نیم، اما دستورات امام حسنکنم برو  دایپ   قیهم توف  نیامام حس  ارتیز  یممکن است که حت  یعنیاطاعت کردن است.    ت،یمع  نیبهتر

کنم.   دایپ  یمکان تیمع یچند روز شانینکردم که با ا دایرا پ  قیتوف نیا یکه از نظر مکان نیولو ا . در واقع با امام هستمدهم  یرا انجام م

و نه جلوتر از امام که در آن صورت آن   میتر از امام باش  عقب  دینه با  .میداشته باش  دینبا  طی. افراط و تفراست  یروح  تیاصل آن مع  یول

دست امام باشد،    در  ما  که دست  یوقتکرد.    میامام هم استفاده خواه  تیکه اتفاق افتاد، بعد ما از وال  تی. معافتد   یاتفاق م  تیوقت مع

 چرخانند،  ی ما را م  شانیا  اد«العب  »و ساسة  :میخوان  ی م  رهیکبه  عجام   ارتیدر ز  العباد«  »و ساسة.  کنند  ی م  یما را سرپرست  شانیا

  رمان پددر دست  مان را  دستبا اطاعت  که ستی. فقط کافچرخانند ی ما را، آخرت ما را، همه را م یای دن . کنند یم  استیما را س ی زندگ

اصال غصه   گر ید  . خرد  ی م میبرا می : نه! باباد یو گیم  خورد؟ یدفترچه و قلم خود را م  ه غص  ،برود مدرسه  خواهد یمبچه  که   ی وقت.  میبگذار

 اد ی. حاجت من را از  کند   یم   یدگی و به درد من حتما رس  خورد  یم  ادیرا زم  همهربان که غص  یدارم، بابا  ییبابا  کی: من  دی گو  یندارد. م

 ندارم.   یندارم، نگران یا غصهپس   .دهد ی و انجام م  کند یم  یدگیمن رس حاجاتتمام  بهو  برد ینم

  شانیباشد، آن وقت ا  شانیو دست ما در دست ا  مینیو بب  م یرا پدر خودمان بدان  شانیواقعا ا  م،باشیامام    ،زمانیگونه با پدر عزنیاگر ا

است که ما از   نی. فقط مهم اچرخانند  یما را م   یو زندگ  کنند  یم  استیما را س  ینحو  نیهستند. به بهتر  العباد«  »و ساسة  نیبهتر

 اهلل به ارمغان خواهد آورد. و آخرت را ان شاء ایما سعادت در دن یبرا تیمع  نیو ا م یباش شانی. با امیفتیعقب ن ای و  مینزنجلو  شانیا

 

 الله و برکاته و رحمة  کمیالسالم عل  و


