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    بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 استاد عابديني ،طلبه تراز انقالب اسالمي تجلسه ششم، سلسله جلسا

١٣٩٨/٠٩/٠٥  

  ایجاد مقام شاکریت و مطالبه گری صحیح، وظیفه االن مومنین  
این فتنه ای   و نعمت ایمان و توجهات حضرت ولی عصر عج الله تعالی و فرجه الشریف، به برکت ولی الهی اشخدا را شاکریم که 

را که در این زمان محقق شد را تبدیل به یک فرصتی کرد و این فرصت از جهاتی الحمدلله تایید حاکمیت را به دنبال داشت و  
در عین حال من   ، ولی امکان بیداری برایشان بود راگ بصیرت بیشتر مردم را و بلکه بیدار شدن بیشتر بعضی از مسئولین را که

استفاده بکنم و استمداد بکنم از کالم حضرت آیت الله بهجت، ایشان فرموده بودند بعد از اینکه جریان از هم پاشیدن شوروی  
  سبحان یک ابر قدرتسابق و تبدیل شدنش به ایاالت مختلف، ایشان فرمودند آیا این مسئله مقام شکر شما را بیشتر کرد که خدای  

، به  از سر ما برداشت را سبب اذیت و آزار باشد، برای ما میتوانست تا سالیانی  به ما نزدیک بود و  به باالی سر ما بود و  که بزرگی را
د ، آیا این مقام شکر شما را بیشتر کرد؟ ایشان فرمودند اگر مقام شکر شما بیشتر شود دور نبینیطوری که کشور های کوچکی شدند

از هم پاشیده بشود. منتها شرطش این است که انسان در مقام شکر قرار  همینجور که آمریکا هم به همین وضع مبتال بشود و 
  بگیرد.

در چند روز اول فتنه مقام بصیرت و بودن در میدان بود تا بتوانیم هم خودمان را و هم دیگران را از اینکه به فتنه مبتال بشویم حفظ 
بکنیم. ولی امروز وظیفه مان این است که مقام شاکریتمان نسبت به خدای سبحان افزون بشود که حیله ای که دشمنان ما برای 

کشیده بودند، کارها کرده بودند، به سادگی و در کمترین زمان، هرچند با آسیب ها و جراحت های روحی  سرنگونی نظام نقشه ها 
و مالی ایجاد شد، اما بصیرتی ایجاد شد که برای آنها غیر قابل باور است که یک ملتی و امتی با این هزینه این مسئله را پشت سر 

ما چیزی که گیرشان آمد  این بود که ملت واکسینه شدند در برابر اینکه این آسیبی که  بگذارند. لذا آنها به دنبال بر اندازی بودند. ا
باعث میشود بعد از این نسبت وحشت مردم از این آسیب،  به عنوان هرج و مرج باشد، یک جراحتی در ذهن مردم ایجاد کرد که 

که امکان فتنه برایشان هست یا ممکن است مبتال بشوند، مبتال بشوند. حتی آنهایی  کمتر  همراهی بکنند و  به حیله های آنها کمتر  
  آنها هم ترس از این واقعه برایشان شدیدتر باشد. 

یک کسی در تلویزیون نشان میداد که من تا به حال نیامده ام تظاهرات. میگفت نه رای دادم، نه ... مخالف هم بودم. این جریان 
لذا آمدم   چون فهمیدم که اگر آشوب بشود سنگ روی سنگ بند نمیشود باعث شد که احساس بکنم باید پای کشور ایستاد.

االن ما باید به دنبال ایجاد مقام شکر و  . این ایجاد بصیرت است و ایجاد مقام شکر در مردم.راهپیمایی تا این پشتیبانی را بکنم
د تا  نمومنین باید جلودار مطالبه گری باش   باید مطالبه گری صحیح از مسئولین باید شکل بگیرد. مطالبه گری از مسئولین باشیم.

  اگر جایی هم قرار است مطالبه گری صورت بگیرد،  این مطالبه گری باعث بشود تا از حدود خارج نشود. مومنین باید یاد بدهند که
که این مطالبه گری صحیح اینگونه است. پس هم االن دوران مطالبه گری است هم دوران شاکریت است. شاکریت نسبت به این

یاد بدهیم هرجا مردم    هم  مطالبه گری تا   فتنه را خدای سبحان با همه عقبه عظیمی که دشمن چیده بود از سر ما برطرف کرد. هم
قرار است مطالبه گر باشند، به گونه ای نباشد که دشمنان سوار بر جریان باشند. بلکه مومنین سوار باشند و باعث اصالح بشوند.  

یش آمده با دخالت دشمن تبدیل به تخریب شده است. حاال که تخریب از بین رفت، باید مطالبه گری صحیح هرگاه مطالبه گری پ
از تقاضاهای  باید مومنین نشان دهند که راه صحیح مطالبه گری    ، لذا ما نباید خاموش بشویم ، االن تازه دورانی است کهایجاد شود

و احساس خادمی به ملت بکنند، احساس توجه شان به ملت قطع نشود،   مشروعی که باید مسئولین احساس خدمتگزاری بکنند
خیالشان راحت نشود که پس هرکاری که خواستیم دوباره بکنیم، حاال وقت مطالبه گری مومنین است که با آن روش صحیح مطالبه  

د نسبت به خدای سبحان شگرگذار اصل االن مقام شاکریت است که واقعا انسان بای گری را انجام بدهند در کنار مقام شاکریت.
اگر میشد عالوه بر این راهپیمایی ها در پشتیبانی، یک حرکت الهی به عنوان شاکریت شکل بگیرد. میشود یک حتی باشد،

تجمعاتی باشد در نماز جمعه ها که از خدای سبحان این مقام شاکریت را بارز کنند و ظاهر کنند. ظهور مقام شاکریت نعمت را بقا 
  د ان شاء الله خدای سبحان. میده
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  نگاه مخلوق بودن ادعیه و زیارات ضرورت 
بحثی که در این چند جلسه بودیم، عنوانش بحث طلبه تراز انقالب اسالمی بود. منتها برای اینکه این بحث را ریشه دار بحث بکنیم 

ی را منشوری برایش تعریف کنیم، دعای  وارد این بحث شدیم که دعای ندبه به عنوان منشور هدایتگری. اگر بخواهیم هدایتگر
از اولین هدایتگر تا آخرین هدایتگر را با یک سیر ترتبی و مصداقی، با نظم الهی این را چیده   ، که آمدهندبه منشور هدایتگری است

بلکه بیان یک سیر و جریان است.  که آن هم هست، نیست لنشان داده است. دعای ندبه فقط بیان یک دعا و توس برای ما است و 
عالوه بر اینکه بیان سیر و جریان است، بیان یک روشی است که دارد به ما هم یاد میدهد که اینطوری حرکت بکنید. یعنی یک 

این می    لذا ما چند استفاده از   سیر و جریان را به ما آموزش میدهد که اینگونه بوده، به ما هم یاد میدهد که اینطوری حرکت بکنید.
لذا یک جریان هدایتگر، یک منشور هدایتگری از ابتدا تا انتها، همچنین نحوه هدایتگری، قله های هدایتگری از آدم بعد   کنیم،

انبیاء اولو العزم بعد پیغمبر خاتم، بعد اوصیاء حضرت، تا خاتم االوصیاء که حضرت حجت صلوات الله علیه است. و جریاناتی که  
هدایتگری محقق میشود که آن هم فصل مشبعی در دعای ندبه است. جریانات و کارهایی که بیان میشود، فقط با ظهور ایشان در  

بیان نیست. بلکه تابلو ای است که به این سمت حرکت کنید. اگر میفرماید در آن دوره اقامه حق میشود، ازاله باطل میشود، حقایق 
در حرکتتان باید به این سمت باشد. تبیین نقطه های مطلوب است با روش هایی آن دوره را بیان میکند، یعنی برنامه ریزی شما 

  ما نگاهمان  این فقط هم منحصر به دعای ندبه نیست، که باید به آن رسید. یک کار کامال جدی و چندجانبه از دعای ندبه می آید. 
یارت جامعه را به عنوان یک حقیقت معرفتی در  ز ، یعنیبه زیارت جامعه یک نگاه توسل است. حداکثر یک نگاه معرفت است مثال

شناخت امامت... اما اینکه زیارت جامعه یک قالب رساندن به امام باشد، نقطه آغاز زیارت جامعه که السالم علیکم یا اهل بیت 
یعنی در د ببینیم. بای هم این سیر را  ما النبوة و موضع الرسالة، آغازش از کجاست، چه مسیری را طی میکند تا به کجا میرساند،

ی است. انسان کامل خلقش که این خطبه ها و این حقایق است، اینها خدای سبحان خلق کردنش بر اساس نظام علّ نظام خلقت  
انشاء او با توجه به همه لوازم است این ها را که انسان کامل انشاء می کند، خلق انسان کامل است. مخلوق انسان کامل است. 

همچنان که خلق عالم پیوستگی کاملی بین اجزائش است و ترتب کاملی بین   که عالم را خلق می کند، ستمانند خلق الهی ا
جایی که مخاطبش خدای سبحان است و حد مخاطب،  آن در نظام خلقی که انسان کامل میکند در ادعیه و زیارات ،اجزائش است

ی مورد نظر است و آن مخاطب حدش باعث میشود نقطه شروع را  حد نزده است به دعای او و زیارت او و بیان او. یک موقع مخاطب
یکجا قرار بدهد و نقطه پایان را در حد نیاز او قرار بدهد و هدایتگری را برای او محقق کند. اما یک موقع مخاطب ادعیه و زیارات  

آنجا تجلی کامل انسان این نگاه با آنجا طرف گفتگو و خطاب حقیقتی نیست که حد بزند به این مسئله.  ، لذا خدای سبحان است
خلقش محدود به هیچ حدی نیست. آنجا خلقش قابل این است که سرایت پیدا بکند. ازش خط سیر به فلذا آنجا کامل است، 

دست بیاید. اگر توانستیم این نگاه را به خطبه ها و به زیارات و به ادعیه حضرات معصومین داشته باشیم، استفاده ما خیلی بیش 
مام  ة االین میشود که تا به حال کردی. ما استفاده هایمان هنوز محدودیت دارد. حداکثر زیارت جامعه را اگر هم به عنوان معرفاز ا

باشد، بیان به داشته ی شرح میکنیم و میفهمیم. اما اینکه ترتب علّ  هر قطعه اش را خواندیم، اینها را قطعات گسسته میبینیم که
با این   عالم را خلق میکند، و این مخلوق انسان کامل باشد که خلق مترتب و منسجمی را کرده است،صورت خلق الهی باشد که 

از اینجا پیدا میکنند، ترتب عوالم به   رامی آید. اگر خلق الهی را یک آیه میبینند، مسیر  آن در    از  حقایق دیگراین خلق خیلی    ،نگاه
گاهی از مقام وحدت به تکثر می آورند، گاهی از مقام تکثر به وحدت میبرند. لذا  آنجا هم از همین سنخ است.در دست می آید، 

، یعنی این سیر کامال در این ها لحاظ است و دیده می شود و  دوباره به وحدت می آورندبعد  وحدت به تکثر میبرند و  مقام  گاهی از
نه فقط شناخت ولی را، بلکه نحوه ارتباط با   دا کرد، گاهی نشان می دهد که چجوری باید ارتباط با والیت پی مسیر معّین می کند.

که میخواهد دیگران را به ولی برساند هم  هم بلکه برای هدایتگری ،نه فقط برای کسی که میخواهد مرتبط بشود به ولیولی را، 
جلسه، به عنوان یک مدل که   اگر دعای ندبه را توسعه میدهیم در چند لذا  شدیم. ادعیه و زیارات با این نگاه کمتر وارد ، مفید است

اینجوری حرکت بکنیم، به عنوان یک سیر که دارد منشور هدایتگری را تبیین میکند که  عالوه بر معارفی که دارد،  این هدایتگری را  
این  ، چوناینطوری هدایت بکنیم و دیگران را حرکت بدهیم، اگر چند جلسه طول کشید، دوستان نگویند این چه نسبتی دارد

باور دارم. هرچند کار کم شده این را  تبییین یک واقعیتی است که میتواند سرایت پیدا بکند به ادعیه و زیارات دیگری که من    نسبت
  است. باید کار کنیم تا این تفصیل پیدا بکند و آشکار بشود. اما چنین نسبتی در ادعیه و زیارات هست.
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  آن  و مصادیق مبّوأ صدق
  ندبه خدمت دوستان بودیم، تا اینجا رسید که:خوب بحثی که در دعای  

اِس  َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ
َ
ْهِلِه، َو َجَعْلَت َلُه َو َلُهْم أ

َ
َء ِصْدٍق ِمْن أ َتُه ُمَبوَّ

ْ
أ ْن َبوَّ

َ
  َو َذِلَك َبْعَد أ
که هدایتگری اش را توسعه  اگر به دنبال این استهر نظام هدایتگری راتژی دقیقی را در اینجا دارد بیان می کند، این یک است

هدایتگری   محل ، باید یک مکان طاهری را به عنوانبدهد، اگر مومنین به دنبال این هستند که هدایتگری شان را توسعه بدهند
خودشان انتخاب بکنند تا از اینجا سرایت صورت بگیرد. عده ای حول این محل طاهر جمع بشوند تا هدایتگری از اینجا شکل 

رت بگیرد و توسعه پیدا بکند. محور این محل طاهر هم چیست؟ کامال دارد مدل تشکیالتی ارائه میدهد. این محل  بگیرد و صو 
طاهر میتواند اول بیت وضع للناس ببکة باشد، میتواند یک مسجد باشد که این هم یک نمونه و مدلی از یک محل طاهری است 

مسجد محوری با این نگاه با توجه به اینکه قبله    ، یعنیها و شهرها هستند  مساجد مظاهر کعبه در محله، یعنی  که مظهر کعبه است
کعبه است و مسجد قبله دارد و اصال بنای مسجد بر اساس قبله است. لذا اساس مسجد بر اساس کعبه است. همانگونه که کعبه 

ین شرطش این است که زمین او از ملکیتی برای کسی ندارد و مالکش خدای سبحان است، اگر جایی میخواهد مسجد باشد، اول
نباید تحت والیت کسی باشد. هیچ   این مسجد باید طاهر باشد.  زمینملکیت دیگران خارج بشود. هیچ کسی مالک او نباشد. این  

حاکم است. امام جماعت و هیئت امنا تسهیل کننده کارهای مسجدند. و اال بر  بر مسجد  کسی بر مسجد والیت ندارد. والیت الهی  
اساس مسجد هم    و  زمینش هم باید از هر مالکیتی آزاد باشد، لذا  خدای سبحان است  مربوط بهمسجد والیت ندارند. والیت مسجد  

در حد آرزو و  ر سازمان های تشکیالتیمسائلی دچین چیدن یک هم در نظام تشکیالتیاین ها خیلی زیباست، با قبله اش است. 
از آن چیزی که ایجاد  ما بلد نیستیم    و  خدای سبحان برای ما شکل داده  اینجا .، چون نمی توانند شکلش بدهندآرمان باقی میماند

استفاده بکنیم. در یک زمان و در یک وقت همه جمع بشوند و همه به یک سو و همه با یک وضع، خیلی عجیب است در شده، 
  نظام تشکیالتی. هر جای زمین و مکان قرار گرفته باشند به یک سمت و سو. با یک وضعیت.

الةاین نشان میدهد که اگر ما دنبال اقامه هدایت هستیم، قاُموا الصَّ
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفي األ نَّ ذیَن ِإْن َمکَّ . اقامه صالة آماده سازی  ١الَّ

اقامه صالة هرچقدر زیباتر   هرجا که هستیم گری توسعه پیدا بکند در نگاه ما، برای توسعه هدایتگری است. اگر میخواهیم هدایت
گری با اقامه صالة است. نه با بیان مسائل باشد فقط. بیان مسائل بعد از اینکه اقامه صالة میشود، آن یتو پررنگ تر باشد، هدا

ود. اما سازمان و شکل اصلی در اقامه دین، با اقامه  موقع در ضمن این بیان مسائل هم امکان پذیر میشود. یکی از اجزاء کار میش
  به دنبالش معارف و اخالقیات را شکل میدهد.که این اقامه احکام احکامش شکل میگیرد. 

ِه َو َلْو َکِرَه اْلُمْشِرُکون  لذا در اینجا که می فرماید  یِن ُکلِّ است؟ بعد ان  . این غلبه کلی. ولی این غلبه کلی کی ٢ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
شد. بعد از اینکه بواته مبوا صدق در مکه برای کعبه محقق شد... لذا هرچقدر   برای پیغمبر  بوأته... بعد از آنکه آن مکان مبوا صدق 

  این بیشتر محقق بشود، غلبه کالن زودتر محقق میشود.
بکند، میتواند بگوید بدن انسان نسبت به روح، مثل مکانی است که هرچقدر   به این مساله  بخواهد  کسی  یک نگاه معرفت نفسی اگر

اینجا فرمود. فیه آیات بینات در این مکان که در مقام ابراهیمی است که همین روح انسان  آن طهارت بیشتر در او شکل بگیرد،
َتُه ابراهیم. تعبیر را دقت بکنید. کعبه بود، مقام ابراهیم. همه این آیه بودن این جریان کعبه، قائم است به مقام 

ْ
أ ْن َبوَّ

َ
ِلَك َبْعَد أ

َ
َو ذ

َة ُمباَرکًا، َو  ِذي ِبَبکَّ اِس، َللَّ َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّ وَّ
َ
ْهِلِه، َو َجَعْلَت َلُه َو َلُهْم أ

َ
َء ِصْدٍق ِمْن أ ناٌت، َمقاُم  ُمَبوَّ ُهدًی ِلْلعاَلِمیَن، ِفیِه آیاٌت َبیِّ

جریان کعبه میخواهد  ، کعبه بیت الوالیة است،لذاروح داده به کعبه سالم الله علیه، مقام ابراهیم و رابطه ابراهیم ، یعنیِإْبراِهیَم 
روایات متعدد آمده که خدای سبحان   لذا  برساند به انسان کامل. تمام حقیقت کعبه این است که انسان را برساند به انسان کامل.

والدتش در کعبه محقق میشود   علیه السالم  ید اینجا، بعدش بیایید سراغ ما. لذا خود امیر مومنانقرار داد کعبه را تا شما وقتی آمد
 اآیه بود، ظهور و تولد جدیدی پیدا بکند. اینها زیباست. به ابراهیم خلیل و اسماعیل نبی علیهم در آنجا مقام ابراهیمی کهآن تا 

 
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن ا: ٤١الحج :  ١

َ
کاَة َو أ الَة َو آَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفي اْأل نَّ ذیَن ِإْن َمکَّ ُمورالَّ

ُ
ِه عاِقَبُة اْأل   ْلُمْنَکِر َو ِللَّ

ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی: ٩الصف : و  ٣٣التوبة :  ٢
َ
ذي أ ِه َو َلْو َکِرَه اْلُمْشِرُکون ُهَو الَّ یِن ُکلِّ  َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ



٤ 
 

اِئفیَن  السالم میفرماید  را َبْیِتَي ِللطَّ . با طهارت تمام. نه با طهارت ظاهری فقط. یعنی تمام وجودتان با تمام ٣َو اْلعاِکفیَن َطهِّ
، آنموقع همین کعبه ای که باید با تمام مراتب طهارت  با تمام مراحل طهارت محقق بشود، که این اخالص این بنا را محقق بکنید

. از مطهرات کعبه است. یعنی کعبه را به اوجش میرسد.  این کعبه یکی از مطهراتش والدت امیر المومنین میشودمحقق بشود، 
همین نسبت در جان ما با نظام بدن ما مراتب تشکیکی اش محقق است. یعنی جان   آنوقتبیت الوالیه بودنش را کامل میکند. 

 آنطهارت در آن باشد و جان انسان، آن مقام ابراهیم اش است،    انسان نسبت به روح انسان، بدن مثل مکان طاهری است که باید
لذا   با حفظ مراتب که هرچقدر جان ما در این بدن طاهر شکل بگیرد، این میشود هدایتگر. ، که این تولد ولی است در این مکان

 د ما می خواهد هدایتگر باشد،اگر وجو بیان ما هدایتگر نیست، وجود ما هدایتگر است.  ما وقتی می خواهیم هدایتگری بکنیم،
در   انسان اینکها کوتاهی و نقص داریم، ام ما که طهارت مطلقه از ما نمی آید، باید هم بدن ما طاهر باشد هم جانمان. منتها ما که 

نقص   طریق طهارت قدم بردارد، خدای سبحان امدادش میکند برای طهارت باالتر. اگر توانش را به کار گرفت در طهارت، با وجود
در وجود، خدا جبران میکند. اما امان از اینکه انسان وجودش و توانش و جهدش و طاقتش را برای طهارت نه در نظام ظاهری و نه  
در نظام باطنی به کار نگیرد. اگر مبوا صدق در جانش شکل نگیرد، یک طلبه وقتی وارد مردم میشود، در کنار آن بیانی که میکند، 

عارض میشوند با بیانش. عالوه بر اینکه بیانش هم از اعوجاج رنج میبرد. بیانش هم صدق نمیماند. در بیانش آثار وجودی اش هم مت
هم برداشت های غلط شکل پیدا میکند.لذا اگر میخواهیم در این مسیر حرکت بکنیم، هرچقدر به مرتبه طهارت ... از طهارت  

الله اکبر توحید اعظم است، به بیان بزرگان، د تا توحید اعظم که ظاهری، از دائم الوضو بودن که طهارت ظاهری شکل بگیر 
آخرین رتبه توحید است. همه اینها مطهر از شرکند. اگر انسان توحید اعظم است، الله اکبر  که تسبیحات اربعه مراتب توحیدند 

حقیقت   وقتی انسان دارد وضو می گیرد،   ،٤که دوستان ببینند  زیباست  دارد  وقتی میخواهد وضو بگیرد... تعبیر امام در آداب الصالة 

 
ی َو  ١٢٥البقرة :  ٣ ِخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهیَم ُمَصل ْمنًا َو اتَّ

َ
اِس َو أ اِئفیَن َو اْلعاِکفیَن َو  َعِهْدنا ِإلی َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثاَبًة ِللنَّ را َبْیِتَي ِللطَّ ْن َطهِّ

َ
ِإْبراهیَم َو ِإْسماعیَل أ

ُجود ِع السُّ کَّ   الرُّ
طهارت و مراتب آن:همان طور که قبًال اشاره شد، نماز مراتبی دارد طبق مراتب و مقامات .١:  فصل دوم مقدمات نماز برگرفته از آداب الصالة مرحوم امام:    ٤

نمونه ای ذکر می  مصّلین و سالکین الی الّله . همین طور شرایط، آداب، مقدمات و مقارنات نماز را حسب آن باید دانست که ما در این مقام به طریق اجمال 
ست پیش کنیم:طهارت نماز صوری و صورت نماز، طهارت صوری و صورت طهارت است با آب مطلق که سّر حیات است و صعید که منتهای تجّلیات ا

 تطهیر و معنویه قذارات از  تنزیه باطن، اهل طهارت و اصحاب معرفت.و طهارت اهل ایمان، تطهیر ظاهر است از ارجاس معاصی و اطالق شهوت و غضب. 
 طهارت  و.  است  مضّله  ضاّلۀ  آراء  و  باطله  افکار   ارجاس  از   تطهیر  و  شیطانیه  وساوس  و  خواطر  از   تنزیه  حقیقت،  اصحاب  طهارت  و.  است  ذمیمه  اخالق  کثافات  از 

 از احتجاب از  تنزیه سّر، اصحاب طهارت و  و طهارت از تقّلبات و تطهیر از احتجاب به علوم رسمیه و اصطالحات است.  تلوینات از  تنزیه قلوب، ارباب
 تطهیر والیت، اصحاب طهارت و  . است  خلقیه حجب از  تطهیر و  است غیریت و غیر به توجه از  تنزیه مجذوبین،  و محبت اصحاب طهارت و. است مشاهدات

ارج است و تنزیه از اغراض و غایات است.تا آخر مقام والیت که طهارت آن ها، تنزیه از تعّینات تجّلیات اسمائیه وصفاتیه است. و طهارت مد  و  مقامات  رؤیت  از 
غلبۀ تجّلیات بعضی بر بعض که مقام رؤیت مظهریت احدیة الجمع است.پس، ارباب صحو بعد المحو و تمکیْن، تنزیه از تلوین بعد التمکین است و تطهیر از 

ل اولیا را جمیع انواع طهارات محقق است؛ چنانچه ظاهر آن ها طاهر است از جمیع قذارات صوریه، و حواس آن ها طاهر است از اطالق د ر آنچه احتیاج ُکمَّ
َما ُیِریُد الّله ی: « تعال  الّله قال. طهارت ر خالف رضای حق است، تا آخرین مراتببه آن نیست، و اعضای آن ها طاهر است از تصرف در آنچه ب  ِلُیْذِهَب  إنَّ

ْجَس  َعْنُکُم  َرُکْم  اْلَبْیِت  أْهَل  الرِّ  به خاّص  است شرط طهارتی است، »و باید دانست که از برای هر یک از نمازهایی که از برای سالکین الی الّله َتْطِهیراً  َوُیَطهِّ
ُروَن « : است آمده واقعه مبارکۀ سورۀ از  ٧٩ شریفۀ آیۀ در  چنانچه صالة؛  آن به توّصل نیست ممکن طهارت، آن بدون که آن، ُه إالَّ اْلُمَطهَّ ».که می َال َیَمسُّ

ه نماز اهل باطن فرماید: مّس نمی کند ظاهر آن را مگر اهل طهارت ظاهریه، و باطن آن را مگر اهل طهارت باطنیه، و سّر آن را مگر اهل طهارت سّریه. پس ب
و مطّهر خود را مهّیای نرسد کسی مگر آن که از چشمۀ حیات قلبی دست و روی خود را شست وشو دهد و به فضل آن، از سرتا قدم را مّس کند و یک سره پاک  

  و  نفرموده اهمال ـ  کوی دوست نماید.خدای تبارک و تعالی که طهور ظاهر و تنظیف قشر و طهارت لباس و بدن را ـ که متعلق به ادب اهل دنیا و ظاهر است
 انسانیت حقیقت در  و است انسان رۀ بدن که قشرداب ظاه آ به راجع چه و معامالت، و معاشرات به راجع چه را، ظاهره آداب و داده قرار  ایمان از  را نظافت

 یک  هر  طهارت  و  نفرموده  اهمال  آن،  امثال  و  آب  و  مکان  و  لباس  قبیل  از   نیست،  انسانیت  به  مربوط  هیچ  که  بدن  مالبسات  به  راجع  چه  و  ندارد،  مدخلیت  هیچ
باطن و تنزیه آن از قذارات معنویه که فساد آن ها با قذارات صوریه طرف نسبت ف  تنظی  و  قلب  طهارت  به  نیست  ممکن  قرارداده،  نماز   کمال  یا  تحّقق  شرط  یا  را

ود، و طهارت نیست و اسباب هالک ابدی و ظلمت و کدورت و فشار دائمی است، و طهارت لباس تقوا که خیر َالبسه است، از آلودگی به قذاراِت تجاوز از حد
هلکه، اهمال فرماید.با مراجعه به کتاب الهی و اخبار و آثار انبیا و اولیا علیهم السالم معلوم می شود که عقل را از آلودگی به قذارات آراء فاسده و عقاید م

مۀ تکمیل اهمیْت به تطهیر قلوب، از تطهیر ظواهر بیش تر است؛ بلکه جمیع اعمال و افعال ظاهره، مقّدمۀ تطهیر قلوب است؛ چنانچه تطهیر قلوب، مقّد 
 که  این  همانند برو پیش آب سوی به کنی، وضو  و طهارت آهنگ چون: فرمود که شده روایت السالم علیه صادق امام از  الشریعه مصباح آن ها است.از کتاب

 همچنان  و   است؛  داده  قرار   آستانش  به  وصول راهنمای  و  خود  با  مناجات  و  خود  به  تقّرب  کلید  را  آب  تعالی  خداوند  همانا   که  شوی؛  می  نزدیک  خدا  رحمت  به



٥ 
 

تیُکْم ِبماٍء َمعین آب، ماء معین، حقیقت والیت است.
ْ
َمْن َیأ

َ
است. این ماء معین    ٦تعبیر میشود که ماء معین انسان کاملکه آنجا    ،٥ف

که گواراست و انسان وقتی آب طاهر گوارا را میخورد هیچ برای او ضرر که ندارد، نفع محض است، وقتی انسان دارد وضو میگیرد،  
این طهارت را ببیند که دارد با انسان کامل حشر پیدا میکند. این با بودن وضو و با وضو بودن، حشر با انسان کامل است. تا وقتی 

 این وضو بر انسان باقی است، ارتباط انسان با ولی برقرار است. چون اثرطهارت مائیه باقی است. اثر
در عین اینکه داریم مباحث معرفتی را بیان میکنیم، تمام اینها کاربردی و عملیاتی است. که طلبه ای که میخواهد به عنوان 

در ضمن ، به جای اینکه این ها را بیاییم لیست بکنیم،ته باشدداش  مختلف هدایتگر حرکت بکند، باید چقدر مراقبت در مسائل
  مباحث اینها دارد گفتگو میشود و بیان میشود.

بین ظاهر و باطن انسان هرچقدر فاصله باشد، این مبوا  ،مبوا کذب نباشد،لذا خود بدن انسان یکی از آن مبوا صدق باید باشد
، این مبوا صدق است. لذا  باشد  کذب باشد. هرچقدر بین بدن انسان و نظام روحی انسان رابطه واقعی تر، اساسی تر، صادقانه تر

ام ظاهر هم همان ، آنچه که در نظام باطن داشتند، در نظحضرات معصومین بین ظاهر و باطنشان هیچ فاصله ای نبوده است
همه    ،عج الله تعالی و فرجه الشریف  در زمان امام زمان  لذا. طلبه و جامعه امام زمانی به این سمت حرکت میکند.آشکار بوده است

لق انسان داد میزند که مردم حالشان صدق است. اگر کسی در درونش خفایی داشته باشد، آشکار میشود. فریاد میزند. بدن و ُخ 
ی است. لذا آنجا جای پنهان کردن نیست. اگر کسی میخواهد آماده بشود که از دولت مهدوی بهرمند باشد، یکی  لِّ َح تَ مُ این به این  

و با   از شرایط اصلی اش این است که ظاهر و باطنش به هم نزدیک بشود. به طوری که اگر زندگی اش را گذاشتند در اینترنت
. چون به خلوت میرود آنکار ، چون چیزی برای مخفی کردن نداردباکی اش نباشد دوربین مخفی ازش فیلم برداری کرده بودند،

لذا طلبه ای که میخواهد هدایتگر باشد، باید به مسیر صدق و مبوا صدق که جانش و روحش و بدنش به یک ، دیگر میکنند نباشد
انسان میتواند از همین االن قصد    ، یعنیمسیر حرکت بکنند. این جزء اولین ها و ضروری ترین کارهایی است که شدنی هم هست

ظهور کردند، من تمام باطن و ظاهر من را میدید، من باکی ام نباشد. بگویم امروز  کار بکند که اگر یک موقع امام زمان  ه  بکند که چ
  .ناراحتم  این قصورم هم، قصورم آشکار است، و از  من حرکت کردم و آمدم و چیزی هم برای پنهان کردن ندارم. اگر قصوری هم دارم

  این مبوا صدق از بحث هایی است که جای زیادی برای گفتگو دارد.
که مبوا صدق مسجد  ، ، در یک مسجد یا شهریک محله یک طلبه در، یا جان انسان در این تن، یا انسان کامل در اینجااینکه نقش 

در مسجد مثل مقام  باید طلبه ، که خودش را بیان میکندبا حفظ تشکیکی مسئله، یعنی مدل و الگو را دارد هم می شود منتهی 
ُتوَك ِرجاال جایگاه ابراهیم خلیل در کعبه چه نقشی داشت، ببیند، اینابراهیم در کعبه 

ْ
اِس ِباْلَحجِّ َیأ ْن ِفي النَّ

ِّ
ذ

َ
تو به مردم  ، ٧َو أ

و  هزمانی که هاجر و اسماعیل را گذاشت آن ، یای کندکه به ابراهیم خلیل ندا می گوید در آن زمانی که دارد بنای بیت را م ندا بده
بی آب و علف  بیابانیک در  یزن و بچه را گذاشتمی گوید داری برمیگردی و یک بناء بیت نکرده است،  هم هنوز دارد برمیگردد،

س، تو ندای حج بده، رساندش  ولی اذن فی النا ، نه اینکه االن زراعت ندارد، اصال امکان زراعت ندارد،٨، بواد غیر ذی زرع لم یزرع
بعضی یکبار   ، در آن وادی اجابت ندای ابراهیم است ،حج میرود که الی یوم القیامة. لذا میگویند هر کسی ، تا در حقیقتبا ما

  اجابت کردند بعضی چندبار. لذا بعضی یکبار میروند و بعضی چندبار. 
اگر او ندا   ندا بکند، وا صدق که مسجد است که نازله بیت الله استامام جماعتی که در مسجد می آید، مقامش را در این مباگر 

، به شرطی که این ندا مثل جان ابراهیمی از یک جان با صدق بربیاد، متکفل شده است که برساند  ی سبحانخدا  بکند، این ندا را
 

.پس، انسان باید در وقت تطهیر وجه، وجه قلب را یک سره دیگر   که رحمتش گناهان بندگان را می سترد، آلودگی های ظاهری را آب پاک می سازد، نه چیز
قصای عرِش توجه به طبیعت از غیر شست و شو دهد و در وقت تطهیر دست، از مرفق آلودگی به دنیا تا منتهای اصابع مباشرِت آن، تطهیر کند و با فضل آن ا

 و منتهای مشی به سوی حصول آمال را مسح نماید و از فضول توجه به ملک و بقایای آثار آن خارج شود.
تیُکْم ِبماٍء َمعین ٣٠الملك :  ٥

ْ
ْصَبَح ماُؤُکْم َغْورًا َفَمْن َیأ

َ
ْیُتْم ِإْن أ

َ
 َرأ

َ
 ُقْل أ

  :١٥٧، ص: ٢دار الحدیث)، ج -کافي (ط  ٦
، َعْن َعِليِّ ْبِن َجْعَف  َعِليُّ  ٍد، َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیاٍد، َعْن ُموَسی ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَعاِوَیَة اْلَبَجِليِّ َالُم  ٍر:ْبُن ُمَحمَّ ِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َعَلْیِه السَّ

َ
ِه َعزَّ و  َعْن أ ِفي َقْوِل اللَّ

ْیُتْم ِإْن 
َ
 َرأ

َ
: «ُقْل أ ِتیُکْم ِبماٍء َمِعیٍن َجلَّ

ْ
ْصَبَح ماُؤُکْم َغْورًا َفَمْن َیأ

َ
ِتیُکْم ِبِإَماٍم  ٦َقاَل: «ِإَذا َغاَب َعْنُکْم ِإَماُمُکْم، َفَمْن  ٦»أ

ْ
 .؟»٦َجِدیدٍ  ٦َیأ

ُتوَك ِرجاًال َو َعلی  ٢٧الحج :  ٧
ْ
اِس ِباْلَحجِّ َیأ ْن ِفي النَّ ذِّ

َ
تیَن ِمْن ُکلِّ  َو أ

ْ
 َفجٍّ َعمیق ُکلِّ ضاِمٍر َیأ

تي ٣٧إبراهیم :    ٨ یَّ ْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ
َ
ي أ نا ِإنِّ اِس َتْهوي إِ   َربَّ ْفِئَدًة ِمَن النَّ

َ
الَة َفاْجَعْل أ نا ِلُیقیُموا الصَّ ِم َربَّ َمراِت ِبواٍد َغْیِر ذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ َلْیِهْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ

ُهْم َیْشکُ   ُرونَلَعلَّ
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او اذان و اقامه و دعوت را داشته باشد، خدای سبحان  منتهی در همان رتبه ای که این طلبه و امام جماعت دارد، او ندا بکند و
از   به دور او می چرخد و یک کعبه ای میشود که الی یوم القیامة حاجیآنوقت ببینید  متکفل شده است که به گوش مردم برساند.

،  زن و بچه زنده بمانند نباور نمی کرد ایکسی هیچ  در یک روزی که ندایی که ابراهیم خلیل کرد ه یکمی آید، ب و اکناف اطراف
و مرکز    و تا الی یوم القیامة هم مرکز توجه خواهند ماند  آنجا این ندا را می کند و االن می شود یکی از مراکز توجه تمام عالم به آنجا،

  از آنجا دوباره فتح مکه محقق خواهد شد. هدایتگری که انشاء الله امام زمان می آید،
  باز کرد و کاربردی کرد و امروزی اش کرد.باید لذا باید این مسائل را 
  َو َمْن َدَخَلُه کاَن آِمنا

اگر جایی انسان   ، کسی آسیب نمی بینید و کسی حق ندارد آسیب بزند،همانطور که کسی که داخل میشود در امن کامل است
ی در آنجا می آید، در امان  هر کس اگر مسجدی مبوا صدق بشود، محله ای مبوا صدق بشود، من دخله کان آمنا. کاملی باشد،

این اگر سرایت پیدا بکند به جامعه  .آسیب بزندبه آنها  حتی حیوانات در مکه در امانند. تشریعا هم در امانند. کسی حق ندارد    است.
مساجد به همین نسبت  بود و آن مظهر تاّمش است.مربوط به یک گوشه عالم ن فقط مومنین، این جامعه چقدر عظیم میشود. این

  نازله آن حقیقت هستند.

  ارتباط مراتب هدایتگری با مراتب طهارت 
َرُکْم َتْطِهیرًا  ْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ ما ُیِریُد اللَّ   َو ُقْلَت: ِإنَّ

بعد از اینکه این مبوا صدق و این آیه که مقام ابراهیم است محقق میشود، دنبال این حقیقت طهارت مطلقه ای که برای فرزندان و  
  شود.نسل ابراهیم خلیل است محقق می

  هم یک حقیقت تشکیکی است. اوجش و تمامش در امام معصوم است   ینتطهیر را کامل بکند، ا  خدا اراده کرد که  انما یرید الله که
مراتبش به مقدار تقاضا. هر کسی به هر مقداری تقاضای طهارت در وجودش شکل بگیرد که مظهر این تقاضا باید هدایتگرانی و 

خودش را نشان می  با مراتب طهارت  و مراتب هدایتگری مراتب هدایتگریپس مراتب طلبه گری با  ،باشند که عنوان طلبه دارند
انتخاب خداوند  است. او را برای هدایتگری انتخاب کرده ی سبحانمتلبس بشود، خدا به طهارت . هرچقدر انسان توانستدهد

اجابت قطعی است. منتها به شرطی که طلب باشد نه  اگر طلب صورت بگیرد،  برای هدایتگری و تطهیر او به طلب اوست، یعنی
اگر انسان  مه کاری را می خواهد بکند ولی طاهر هم باشد.هوس. گاهی انسان دوست دارد، ولی لوازمش را رعایت نمیکند. ه

فائی طلب هدایتگری را دارد، این طلب طهارت مقدمه طلب هدایتگری است و اجابت طهارت از جانب خدا همان اجتباء و اصط
از آن طرف هیچ محدودیتی نیست. هرچه   این ها را خدا وعده داده است. است که فرمود این ها مصطفی و مجتبی هستند.

محدودیت است از این طرف است در طلب. اگر در طلب فقط محدودیت است، پس نبود طهارت برای ما به جهت خود ماست نه  
که محقق میشود نه به اندازه او. طهارت  مضاعف بر او باور کنید که بگیرد، جانب خدا. یعنی هر کسی هر مقدار طلب درش شکل 

به سمت   میفرماید اگر کسی یک قدم به سمت من بیاید، من چندین قدمعلیه السالم  در حدیث قدسی با عیسی  ،  خدا می فرماید
این ها خیلی تعبیر بلندی است، این ها تعبیر  کند، من هروله کنان به سمت او می آیم.بحرکت  به سمت من می آیم. اگر کسی او

نه مربوط به ندادن. در همه مسائل   ،اگر نداریم مربوط به نخواستن است یعنی از آن طرف منعی نیست، است، درست است،
محقق    همخدا    که  این را به عنوان مظهر تام تابلو طلبمان قرار بدهیم که بخواهیم به سمتش حرکت بکنیمیعنی    است.  همینجوری

به عنوان انسان، تا بگوییم شدنی بوده و در عالم انسانی محقق شده و ما باید به آن سمت حرکت   کرده است در حضرات معصومین
  درست است که ممکن است به آن مرتبه نرسیم، اما به سمتش حرکت کردن امکان پذیر است. بکنیم،

  ایجاد جریان هدایتگری با موّدت 
ْجَر 

َ
مَّ َجَعْلَت أ

ُ
َتُهْم ِفي ِکَتاِبَك ث ٍد َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو آِلِه َمَودَّ   ُمَحمَّ

این بحث مودت خیلی بحث زیبایی است. من تقاضا میکنم بحث مودت را حتما در آیات و روایات ببینند. به عنوان یک کار تحقیقی. 
قابل مودت چیست. مقابل محبت بغض ببینند تفاوت مودت با محبت چیست که چرا بعضی جاها مودت آمده، مرجوع بکنند و 

خدای سبحان در اینجا میفرماید قل ال اسئلکم علیه اجرا اال  آیا برائت است؟ آیا عداوت است؟است. اما مقابل مودت چیست؟ 
راه نشان میدهد. فی القربی یعنی طریق و راه را   القربی،  این فی اّال مودة القربی هم نه، اّال المودة فی القربی، المودة فی القربی.
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لذا محبت فقط  ،  . مودت محبت با اظهار استصورت بگیردمودت    این  یعنی در طریق قربی باید   ، مسیر را دارد معلوم می کند،دارد
بتی که با مودت  به ظهور برسد. لذا جریان هدایتگری با مودت صورت میگیرد. مح باید حتما ودتاما م ،در دل باشد محبت است

میشود... بناها از مالت استفاده میکنند. آجرها را مالت به هم وصل میکند. مالک گاهی ممکن است بتون باشد، ممکن است 
این محبت مالت حرکت و ارتباط بین همه ی احکام و عقاید و اخالق  می کند.ماسه سیمان باشد. مالت است که این را یکپارچه 

بت نباشد، همه این ها مثل آجرها و آهن ها که جدا جدا هستند، آن چیزی که این ها را به همدیگر مرتبط ، یعنی اگر این محاست
و یکپارچه می کند. لذا   مالت محبتی است که اینها را به هم گره میزند ، آنایجاد میکند درشان یکپارچه میکند و توحیدمی کند، 

. نظام یعنی نخ تسبیح که دانه های  ٩هست، این است و االمامة نظاما لالمة تعبیری که در خطبه حضرت زهرا سالم الله علیها 
که دانه ها تسبیح را آنچه  تسبیح را به هم مرتبط میکند. اگر نخ تسبیح نباشد، دانه های تسبیح جدا هستند. ربطی به هم ندارند.

نخ تسبیحی است که امت را واحد میکند. یک پارچه میفرماید و االمامة نظاما لالمة. مثل  آنوقتنخ تسبیح است. ،پارچه میکندیک
خدای سبحان میفرماید ما سالتکم من اجر، فهو لکم. برای خودم نبوده. برای پیغمبر نبوده. فهو لکم. برای خودتان بوده  میکند.
یتگری ما، ندویده  است. اگر این والیت و محبت در تمام افعال ما هدا حبتچون حقیقتی که شما را میرساند همین مچرا؟ است. 

بکنیم. نشان  با این حقیقتش باشد، همه اینها مثل دانه های تسبیح جداست. باید هرچیزی را به جا و به موقع و درست مرتبط
روحی که آن را زنده میکند و حیات میدهد این والیت است. لذا متعدد روایت که  این ها بدنی هستندبدهیم که روح او این است. 

ْسَالُم   ُبِنَي   داریم که ْوِم   َخْمٍس   َعَلی  اْإلِ َکاِة َو الصَّ َالِة َو الزَّ . به چیز دیگری  ١٠ٍء َکَما ُنوِدَي ِباْلَوَالَیةِ َو اْلَحجِّ َو اْلَوَالَیِة َو َلْم ُیَناَد ِبَشْي   َعَلی الصَّ
ین حقیقت عجین نشود، هرچقدر هم آدابش  همه را زنده میکند. نماز خواندن اگر با ااین ندا نشد و طلب نشد مثل والیت. چون 

جسد افتاده است. این جسد افتاده حیاتش به والیت است. زکات حیاتش به والیت است.    بدن بدون روح است، یک  زیاد بشود، یک
  این روح اعمالش با روح و با حیات، هرچقدر  که میبیند آنموقع کرد،  به این توجه یاگر انسانلذا هر عملی حیاتش به والیت است. 

حیات  شما را  مودت حیات میدهد. ما سالتکم من اجر فهو لکم، شما را زنده میکند و    لذا  ، حیات این قوی تر می شود.تر باشدشدید
  مرتبط و نزدیک به خدا میکند.شما را در حقیقت میدهد و 

ِخ  ْن َیتَّ
َ
ْجٍر ِإالَّ َمْن شاَء أ

َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه ِمْن أ

َ
ُقْلَت: ُقْل ما أ

َ
  َذ ِإلی ف

ً
ِه َسِبیال   َربِّ

  نمیخواهیم. در راه رسالت خدا از کسی اجر نخواسته است. تمام پیغمبران ندایشان این بوده است که ما از شما چیزی 
هیچ  که باید آیات و روایات مسئله بیاید. همه پیامبران به این مترنم بودند که ما سالتکم من اجر. ما از شما ت این از بحث هایی اس 

این است که راه  ،اجری که ما میخواهیم . با اینکه وقف کردند خودشان را در این راه.ماجری نمیخواهیم. هیچ پولی نمیخواهی
بیفتید. اجرتان به راه افتادنتان در راه خداست. ما راه را داریم برای شما آماده میکنیم، عالئم را نصب میکنیم، همه چیز را روشن 

  من خدایا! بیفتید. ما اجرمان این است که شما راه بیفتید. اگر این نگاه ایجاد شد که آدم توقعش این بود که  میکنیم تا شما راه
که راه را نشان بدهم. آن چیزی که تمام وجود من را میرساند به اینکه به نتیجه رسیدم، این است که یک  استوظیفه ام این  فقط

د باقی بماند. اگر غصه میخورد برای این است که چرا مردم این خط را پیدا نکردند.  . خط هدایت و توحیو بیاید کسی راه بیفتد

 
  :١١٣الحدیثة)، ص:  -دالئل اإلمامة (ط  ٩
َالَة َتْنِزیهًا َلُکْم َعِن اْلِکْبِر؛ َو ...   ْرِك؛ َو الصَّ یَماَن َتْطِهیرًا َلُکْم ِمَن الشِّ ُه َعَلْیُکُم اْإلِ ْخَالِص؛ َو َفَفَرَض اللَّ َیاَم ِإْثَباتًا ِلْإلِ ْزِق؛ َو الصِّ َکاَة َتْزِییدًا ِفي الرِّ اْلَحجَّ َتْشِییدًا الزَّ

ِة، َو ِإَماَمَتَنا لَ  یِن، َو َطاَعَتَنا ِنَظامًا ِلْلِملَّ یِن؛ َو اْلَحقَّ َتْسِکینًا ِلْلُقُلوِب، َو َتْمِکینًا ِللدِّ   ...ّمًا ِلْلُفْرَقةِللدِّ
  :١١٠، ص: ٦بیروت)، ج -بحار األنوار (ط 

مِ 
َ
َکاَة َتْسِبیباً  یُر اْلُمْؤِمِنیَن عنهج، نهج البالغة قب، المناقب البن شهرآشوب َقاَل أ َالَة َتْنِزیهًا َعِن اْلِکْبِر َو الزَّ ْرِك َو الصَّ یَماَن َتْطِهیرًا ِمَن الشِّ ُه َتَعاَلی اْإلِ  َفَرَض اللَّ

یِن  ْخَالِص اْلُمِحقِّ َو اْلَحجَّ َتْقِوَیًة ِللدِّ َیاَم اْبِتَالًء ِإلِ ْزِق َو الصِّ ْهي ٩ِللرِّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َمْصَلَحًة ِلْلَعَوامِّ َو النَّ
َ
ْسَالِم َو اْأل َفَهاِء َو ِصَلَة  َو اْلِجَهاَد ِعّزًا ِلْإلِ َعِن اْلُمْنَکِر َرْدعًا ِللسُّ

َماِء َو ِإَقاَمَة اْلُحُدوِد ِإْعَظامًا ِللْ  ْرَحاِم َمْنَماًة ِلْلَعَدِد َو اْلِقَصاَص َحْقنًا ِللدِّ
َ
نَ اْأل ِة َو َتْرَك الزِّ ِرَقِة ِإیَجابًا ِلْلِعفَّ ا َتْحِقیقًا َمَحاِرِم َو َتْرَك ُشْرِب اْلَخْمِر َتْحِصینًا ِلْلَعْقِل َو ُمَجاَنَبَة السَّ

َهاَداِت  ْسِل َو الشَّ َواِط َتْکِثیرًا ِللنَّ َسِب َو َتْرَك اللِّ ةِ اْسِتْظَهارًا َعَلی اْلُمَجاَحَداِت َو َتْرَك  ٩ِللنَّ مَّ
ُ
َماَمَة ِنَظامًا ِلْأل َمانًا ِمَن اْلَمَخاِوِف َو اْإلِ

َ
َالَم أ ْدِق َو السَّ  ٩ اْلَکِذِب َتْشِریفًا ِللصِّ

ْلَطاِن  اَعَة َتْعِظیمًا ِللسُّ   .َو الطَّ
  :٥١، ص: ٣دار الحدیث)، ج -کافي (ط  ١٠

، َعْن ُمَعلَّ  ْشَعِريُّ
َ
ٍد اْأل َثِني اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ َباُن ْبُن ُعْثَماَن، َعِن اْلُف َحدَّ

َ
َثَنا أ اِء، َقاَل: َحدَّ ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَوشَّ َیاِديِّ ٍد الزِّ ِبي َحْمَزَة: ١٠َضْیِل ی ْبِن ُمَحمَّ

َ
  ، َعْن أ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
َالُم، َقاَل: «ُبِنَي   ١٠َعْن أ ْسَالُم   َعَلْیِه السَّ َال َخْمٍس   َعلی  اْإلِ ْوِم : َعَلی الصَّ َکاِة، َو الصَّ ، َو اْلِوَالَیِة ١٠ِة، َو الزَّ  ١٠ُنوِدَي ِباْلِوَالَیِة».   ١٠َکَما  ء؛ َو َلْم ُیَناَد ِبَشْي ١٠، َو اْلَحجِّ
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مربوط به این باشد. این میشود طلبه ای که مطابق انبیاء قدم برمیدارد. پس شوق ها و   هم شوقشغصه اش مربوط به این باشد، 
  نسبت به چیست. باشدبغض هایمان باید معلوم 

  مسیر، هم خود مسیر، هم وصول در منازل مسیر اهل بیت؛ هم آغاز  
ِبیَل ِإَلْیَك، َو اْلَمْسَلَك ِإَلی ِرْضَواِنَك  َکاُنوا ُهُم السَّ

َ
  ف

برای  گر من میگویم مودت فی القربی، ا اهل بیت علیهم السالم هم آغاز مسیرند، هم خود مسیرند، هم وصول در منازل مسیرند.
من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال. آغاز حرکت با  پس مودت راه انداختن و آغاز مسیر است، ،میخواهم شما راه بیوفتداین است که 

وقتی کسی یعن  اینها راه به سوی تو هستند.    بعد به دنبالش می فرماید فکانوا هم السبیل الیک،  مودت فی القربی حاصل میشود.
اگر در کالمی پیغمبر اکرم  یدن به رضوان تو اینها هستند.هستند. منازل سفرش تا رس  علیهم السالم راه افتاد، مسیرش اهل بیت

در بودن در تمام  این ، نه اینکه وقتی کسی از در وارد شد، در را پشت سر گذاشته است. ١١میفرماید انا مدینة العلم و علی بابها
های مکانی بیرونی باشد  مثل در اینکه در بودن باقی است. نه این دائما لذا  آن لحظه.  همان لحظات پیدا کردن کمال در است در

در غافل    این  لحظه ای از  اگر  در اینجا در تمام این لحظات این در است.  که آدم از در وارد می شود و دیگر در تمام شد و کاری ندارد.
  بشود، از شهر خارج شده است.

  تفاوت کار نبی و امام 
اُمهُ  یَّ

َ
ا اْنَقَضْت أ َلمَّ

َ
ِبي َطاِلٍب َصَلَواُتَك َعَلْیِهَما َو آِلِهَما َهاِدیًا، ِإْذ َکاَن ُهَو اْلُمْنِذَر َو ِلکُ  ف

َ
ُه َعِليَّ ْبَن أ َقاَم َوِلیَّ

َ
  لِّ َقْوٍم هاٍد أ

. پیغمبر اکرم خودش از حیث ١٢در ایه دارد خطاب به پیغمبر که انما انت منذر و لکل قوم هاد. هادی حضرات معصومین هستند
، لذا کار امام کار هدایت  حیث منذر بوده است. حیث امامتش حیث هدایتگری است غمبر،ری هادی است، اما حیث نبوت پیدیگ

اِس ِإماماً  است، کار پیغمبر کار انذار است. این را مرحوم عالمه طباطبایی ذیل آیه ي جاِعُلَك ِللنَّ ، امام کیست که یبیاناین  ،١٣ِإنِّ
  به مقصود . کار امام ایصال الی المطلوب است. کار نبی بیان است. کار امام رساندن١٤مطالعه دارند ببینندحتما دوستانی که 

به شرطی که ما برویم، دست ما را می گیرد لذا کار امام زمان امروز این است که دست ما را می گیرد و میبرد که برساند ولی است. 
 

از در آن وارد   دیحکمت است با  یایکه جو   ی. کساست  درب آن  ی«أنا مدینة الحکمة و علی بابها فمن أراد الحکمة فیها من بابها»؛ من شهر حکمت ام و عل  ١١
  شود. 

جمهور  یاب ابن ،یاللئال ی؛ عوال۳۷؛ التحصین، السید بن طاووس، ص ۴۳ص ،ی؛ فضائل امیر المؤمنین، ابن عقده الکوف۴۸۳ص ،یالشیخ الطوس ،یامال
  . ۲۰۱ص  ،۲۰ج  ،ی، بحار االنوار، العالمة المجلس۵۱؛ کشف الیقین، العالمة الحلي، ص ۱۲۳، ص ۴ج  ،یاالحسائ

   منابع اهل تسنن: 
؛ میزان االعتدال، ۹۳ص ،یطالب، ابن المغازل یبن اب ی؛ مناقب عل۶۰، ص۳ج ،ی؛ فیض القدیر، المناو۲۰۴، ص ۱۱ج  ،یبغداد، الخطیب البغداد خیتار 

   ۱۴۴، ص ۴؛ لسان المیزان، ابن حجر، ج ۴۱، ص ۳ج  الذهبي،
  و همچنین: «أنا مدینة الحکمة وعلی بن أبي طالب بابها وأنت بابها ، ولن تؤتي المدینة إال من قبل الباب».. 

؛ روضة الواعظین، ۴۴ص    ،یوفالک  ة؛ فضائل أمیر المؤمنین، ابن عقد۲۴۱؛ کمال الدین و تمام النعمة، الشیخ الصدوق، ص۱۸۸الشیخ الصدوق، ص    ،یامال
؛ ۶۲۰؛ التحصین، السید بن طاووس، ص ۴۱؛ مائة منقبة، ابن شاذان، ص ۵۰ص  ،یابي القاسم الطبر ،ی؛ بشارة المصطف۱۰۳ص ،یالفتال النیشابور 

  .۱۰۹، ص۳۷ج  ،ی؛ بحار االنوار، العالمة المجلس۷۷، ص ۲۷ج ،یوسائل الشیعه، الحر العامل
  .٣٩٠، ص ۱ج  ،یحنف یینابیع المودة، قندوز  اهل تسنن:  منبع

نَّ : ٤٧١، ص: ١دار الحدیث)، ج -کافي (ط  ١٢
َ
َالُم ُهُم اْلُهَداةَباُب أ َة َعَلْیِهُم السَّ ِئمَّ

َ
   :اْأل

ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد َو َفَضا ٍد، َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد، َعِن النَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا، َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ وَب، َعْن ُموَسی ْبِن َبْکٍر، َعِن اْلُفَضْیِل، َقاَل:ِعدَّ یُّ

َ
ْلُت  َلَة ْبِن أ

َ
َبا َعْبِد َسأ

َ
أ

: «َو ِلُکلِّ َقْوٍم هاٍد» ِه َعزَّ َو َجلَّ َالُم َعْن َقْوِل اللَّ ِه َعَلْیِه السَّ ِذي ُهَو ِفیِهْم  ١٢َفَقاَل: «ُکلُّ ِإَماٍم َهاٍد ِلْلَقْرِن  .١٢اللَّ   ١٢».١٢الَّ
ُه ِبَکِلماٍت  َو ِإِذ اْبَتلی ١٢٤البقرة :  ١٣ تيِإْبراهیَم َربُّ یَّ اِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ ي جاِعُلَك ِللنَّ ُهنَّ قاَل ِإنِّ َتمَّ

َ
اِلمین َفأ  قاَل ال َیناُل َعْهِدي الظَّ

  :٢٧٢، ص: ١المیزان في تفسیر القرآن، ج ١٤
بأمر الله   إیصالها إیاهم إلی المطلوبیتها و بالجملة فاإلمام هاد یهدي بأمر ملکوتي یصاحبه، فاإلمامة بحسب الباطن نحو والیة للناس في أعمالهم، و هدا

 
َ
ْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ دون مجرد إراءة الطریق الذي هو شأن النبي و الرسول و کل مؤمن یهدي إلی الله سبحانه بالنصح و الموعظة الحسنة، قال تعالی: «َو ما أ

ُه َمْن یَ  َن َلُهْم َفُیِضلُّ اللَّ ْهِدُکْم َسِبیَل ٤  -شاُء» َو َیْهِدي َمْن َیشاُء»: إبراهیمِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ
َ
ِبُعوِن أ ِذي آَمَن یا َقْوِم اتَّ ، و قال تعالی: في مؤمن آل فرعون، «َو قاَل الَّ

شاِد»: مؤمن ی٣٨ -الرَّ ُهوا ِفي الدِّ ُهْم َیْحَذُروَن»: التوبة، و قال تعالی: «َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ ، ١٢٢ -ِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
 و سیتضح لك هذا المعنی مزید اتضاح.
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و بردن است.ما داریم بدون اینکه حواسمان  دست جدا میشویم. کار امام زمان گرفتن ما دستمان را در می آوریم وو  می برد ولی 
  جدا میکنیم. دستمان را در نیاوریم از دست امام معصوم.هی باشد، خودمان را 

  کفار لذا این برای جریانی بوده که  است که خدای سبحان منذر بودن و هادی بودن را مکمل هم قرار داده است. این قاعده الهی
  .١٥آیه دیگری بیاور گفتند برای ما کافی نمیدانیم. قرآن که به عنوان معجزه آوردی، ما خیلی مثال این را گفتند  آمدند به پیغمبر

و تو هر کاری  ما انت منذر. اینها فکر نکنند که همه کار دست توستانّ در قبال بی اعتنایی به آن ها، که اینجا خطاب خداست 
تو منذری فقط. و لکل  نه،.مکه باید بکنهم مجبور بشی و تو  که این را از تو بخواهند توقع داشته باشند هم اه آن بخواهی بکنی و

و لکل قوم   ، بلکه این جریان ادامه داردمنتظر نباشند که تو از دنیا بروی و تمام بشودچه این ها بخواهند و چه نخواهند قوم هاد. 
امید بشوند. با اینکه میدانستند و میفهمیدند که چقدر قرآن عظیم است. میخواستند بی اعتنایی هاد. هادی ادامه دارد. تا اینها نا  

ایجاد بشود تا ما بهرمندی    در مکه  میگفتند کوه ها از هم جدا بشود زمین مسطحیکی از آیاتی که می خواستند این بود که  بکنند.  
از . اینجا خدای سبحان دفاع میکند ودند و نه دنبال هدایتگریبو لذت شخصی  دنبال منافع یعنی مان از زمین بیشتر بشود.

  که انما انت منذر و لکل قوم هاد. پیغمبر 

  نگاه مصداقی به دعای ندبه 
بعد از این بحث تمام نگاه دعای ندبه بر اساس یک نگاه حرکت آفرین است. نه یک نگاه درسی و کالسی. دنبال این است که انسان 

دوستی و دشمنی در متن زندگی است. نه در کالس درس یاد گرفتن  همه اش را راه بیندازد. لذا به خطبه غدیریه اشاره میکند که 
  تحقق کردن است.. مصداقی دوستی و دشمنی را ماست منی و دوستیتحقق دش  ، بلکهدوستی و دشمنی

که باید  اگر طلبه وقتی می آید درس بخواند بداند که عمرش نباید در مفاهیم بگذرد، بلکه باید در مصادیق بروز بکند. اگر فهمید
ا تبدیل به مصداق بکند. غیر از  تبلیغ برای طلبه میشود یک باب بروزی که آن حقیقت مفهومی ر  آنوقت ،در مصادیق بروز کند

دارد قوم و محله و شهر را با خودش به  وقتی که می رود تبلیغ، حاالت شخصی خودش که باید در تنهایی و خلوت داشته باشد،
  سمت مواالت و معادات حرکت میدهد. نمیخواهد برود در مفهوم مواالت حرف بزند. میخواهد حرکت مواالتی ایجاد بکند. 

  سخ پرسش و پا 
  : اینکه دعای ندبه انشاء امام است را می شود بیشتر باز کنید.اول سوال

در پاسخ: خدای سبحان عالم را خلق کرده. نظم عجیبی دارد در خلق. انسان کامل دارد، مخلوقات دارد، عالم مثال دارد، مالئکه  
هست، در نظام هدایتگری هم هست. باید کدهای  در نظام خلقت  ها مجرده دارد، تدبیر امر دارد، آسمان و زمین دارد، همه این

اصلی و مالت اصلی را در کنار مصالح شناخت، اگر این را بتوانیم با این نگاه به زیارت ها و ادعیه و بعضی خطبه ها وارد بشویم، 
  میبینیم مخلوقی هستند که با حکمت تمام خلق شده اند. تمام شرایط حکمت در این خلق رعایت شده است.

  چرا هادی بعد از منذر آمده است؟ : دوم سوال
هادی وصی است. جریان پیغمبر، اظهار اسالم بود، در زمان امیر المومنین علیه السالم استعداد مردم پس از اظهار و  پاسخ: 

توحید و  استقرار اسالم، استعداد کف استعداد یک مرتبه آمد باالتر. کف استعداد در زمان پیغمبر عموم مردم، مسئله شهادت بر 
شهادت بر رسالت بود. اما کف اسالم و ایمان در زمان امیر مومنان پس از پیغمبر ایمان بود. ایمان به والیت بود. شهادت بر والیت  
بود. کف کار این بود. لذا در زمان پیغمبر شهادت بر توحید و رسالت مومن بود. اما در زمان امیر مومنان کسی که به شهادت به  

،  د مومن نبود. کف آمده بود باالتر. مثل اینکه انبیاء گذشته کف آن چیزی که برای اسالمشان بود، یک مرتبه ای بودوالیت نمیرسی
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انوا یحقرون أمر القرآن الکریم و ال یعبئون به و یسألون آیة المراد أنهم یقترحون علی النبي ص آیة أخری غیر القرآن تدل علی صدقه في دعوی الرسالة و کبل 
ْنِزَل َعَلْیِه آَیٌة» تعریض منهم للقرآن.

ُ
 أخری معجزة کما أوتي موسی و عیسی و غیرهما (ع) فکان في قولهم: «َلْو ال أ

ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ َقْوٍم هاٍد» فإعطاء جواب للنبي ص و في
َ
ما أ توجیه الخطاب إلیه دونهم و عدم أمره أن یبلغ الجواب إیاهم تعریض لهم أنهم ال  و أما قوله: «ِإنَّ

کما یدل علیه کثیر مما حکی عنهم  -جوابا لعدم فقههم به و فقدهم القدر الالزم من العقل و الفهم و ذلك أن اقتراحهم اآلیة مبني علی زعمهم یستحقون
  ن للرسول قدرة غیبیة مطلقة علی کل ما یرید فله أن یوجد ما أراد و علیه أن یوجد ما أرید منه.القرآن في هذا الباب علی أن من الواجب أن یکو 
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تر. لذا جریان منذر بودن به البعد از پیغمبر این کف آمده بادر بحث  در اسالم این کف آمده باالتر. چون استعداد سازی میشد.
  ایت است. آن منذر بودن برای مرتبه هدایت است.لحاظ ایجاد آن آمادگی برای مرتبه هد

  چرا انبیاء دیگر در مورد اوصیائشان مودت را مطرح نکردند؟ : سوم سوال
در آیات به اوصیاء انبیاء تذکری داده نشده است. با اینکه روایات این را دارد که سنت الهی است در اینکه... این هم زیبایی پاسخ:  

  سنت الهی است که اوصیاء انبیاء، همیشه از نزدیکترین خانواده های به اینها هستند. چرا؟ تا پیدا کردنشان راحت باشد. 
  ؟یوشع بن نون-

ابتدا کنار موسی بود. یعنی اگر کسی دنبال کسی میگشت، کسی از اول همراه موسی بوده، اول مومن به موسی یوشع یوشع هم از  
  بوده. اول مومن به پیامبر امیرمومنان بوده است.

گر، کی  در کافی روایتی بود که خدای سبحان لطفش این است که اگر قرار بود نبی را در جایی قرار بدهد و وصی نبی را در جای دی
  تا به نصب الهی راه پیدا بکند. میتوانست نصب الهی را پیدا بکند. این لطف الهی است که میتواند اطراف را بگردد

فی القربی، ببینید اگر میخواهیم موفق باشیم که در فی القربی، قل ما اسئلکم علیه اجرا، کسی میتواند در فی القربی موفق باشد  
  وفق شده باشد. اگر کسی میخواهد توفیق مودت فی القربی پیامبر را آغاز کند، این توفیق زدن که در قربی خانوادگی خودش م

مودت قربی خانوادگی است. این انسان را موفق میکند بر قربی رحم والیی. این رحم خانوادگی است، آن در طول این است.  وزنه
شود. مثل اینکه این وزنه صد کیلویی می تواند ب، آنجا موفق ندر مودت فی القربی موفق نباشد و بی اعتنا باشد اینجا کسیر اگ

ایجاد کرده است. پس مودت فی القربی چیز    رااست، آن وزنه پانصد کیلویی است. اگر کسی وزنه صد کیلو را بزند، زمینه وزنه باالتر  
و اظهار هم بستگی. و رفع حوائجشان   گنگی نیست. از کجا شروع میشود؟ از اطراف خود انسان این مودت آغاز میشود. به اعمالش

یکدفعه که آنجا وارد به هر مقداری که کسی توان دارد. این میتواند در مودت فی القربی... این آمادگی ایجاد میکند برای آن کار.
  از اینجا که شروع بکند، آنجا امکان پذیر میشود. بیگانه نیست که مودت فی القربی چگونه میشود. می شود،

   
   

 


