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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

مطالب اخالقي و عرفاني را اعلي  حضرت حق جل و يبحث درباره حدیث معراج که در عالم ملکوت، عالم اعل

 :فرمایدبه گل سرسبد عالم خلقت حضرت خاتم االنبیاء  بیان فرمودند تا رسیدیم به این جمله که حضرت حق مي

قطع کردن نسبت به وصلت در مقابل  ،خدا واجب و الزم است برای کساني که عطوفت به یکدیگر ،محبت من

ب کنند از افرادی که ناباو قطع مي وندشالبته در مقابل در نسخه بدلي کساني که برای من بریده مي رهمدیگ

ارزش و ثواب که باالترین قدر این همه  که چرا این خواهیم امروز در خدمت شما موضوع اینو حاال مي هستند

ای که نسبت به مؤمنین به خوبا وصلت و عطوفت داشته باشد. مؤمن ارزش و ثواب هم محبت خدا نسبت به بنده

که ایمان در قلب او رسوخ کرده و ثابت مانده و معتقد به خدای متعال عالوه بر اینکه از نظر عقلي و  از آنجایي

ور کرده و لکن این علم و عقیده را به قلب وارد نموده و در اعمال و جوارح ذهني و فکری خدا را قبول کرده، با

یعني ایمان خودش را در اعضاء و « …ایمان عملٌ »که در بعضي روایات فرمودند  ددهن ميااو آثار خودش را نش

 دهد.جوارح نشان مي

به خاطر این در روایات  اعليخود قلب است که جایگاه خدا و گرویده به حضرت حق جل و  ،حاال مهمترین جا

روایات را به سمع  آن فراوان و متعدد یک عظمت خاصي خدای متعال به مؤمنین عنایت فرموده که بعضي از

 رسانیم.مبارک شما مي

اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً »فرمود: به اصحابشان مي (شعیب ابربوفي از ایشان  )در روایتي حضرت صادق 

دوستاني باشید که به یکدیگر « »مُتَحَابِّینَ فِي اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوه

رسانند در راه خدا یکدیگر را دوست داشته باشید، پیوست به یکدیگر داشته باشید و به همدیگر خیرات وسیع مي

د، به زیارت یکدیگر بروید، همدیگر را مالقات کنید، امر والیت ما را میان خودتان متذکر شوید و امر رحم کنی

 «.والیت ما را احیاء کنید

طور که انسان نسبت به برادر  یعني به هم نیکي کنید و جنبه اخوت و برادری هماناتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً 

که هم محبت و هم  دگونه باشها هم ایننسبت به مسلمان د، حمایت از او مي کنددار جسماني، محبت خاصي

یعني وصلت، با  مُتَوَاصِلِینَرا دوست بدارید برای خاطر خدا،  ریعني همدیگ مُتَحَابِّینَ فِي اللَّهِنیکي کردن به آنها، 

 ربه زیارت همدیگتَزَاوَرُوا عاطفه و دلسوزی،  یعني نسبت به یکدیگر ترحم،مُتَرَاحِمِینَ هم بودن و پیش هم رفتن، 

روند و خانم شوند خانوادگي ميها موفق ميبروید که یک باب متعدد برای زیارت مؤمنین داریم که حاال بعضي
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و فقط در زمان مریضي را همدیگر  کنید یعني مالقاتوَ تَلَاقَوْا با هم و مردها با هم و اظهار محبت و نیکي کردن، 

تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ و به مالقات او برود،  شودنگ آن ت و در ایامي که برادر دیني سالم است انسان دلش برای دنباش

ها، خوب خود این و عیادتها ها، مالقاتها، وصلتتر این است که فلسفه این دیدارها، زیارتـ مهم أَحْیُوه

و عالوه بر این معموالً در این نشست و  هم باشدد و باید محبت ورزیدن به یکدیگر آثار خودش را دار

امر  رفرماید در این جلسات مالقات و زیارت همدیگميد، کشها که معموالً یکي دو ساعت طول ميبرخاست

ای روایتي یا مطلب اخالقي یا منقبت اهل بیت علیهم السالم را احیاءکنید، مذاکره کنید، مثالً او از کتابي یا رسانه

 را برای دیگران بیان کردند.دیده و شنیده  لبيمعصوم علیه السالم، مطو فضیلت 

که آثار مثبت دیدار مؤمن که آینه خداست یکي از علمای بزرگ این روایتي که معروف  یعني عالوه بر این

ایشان  یعني برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمن دیگر یعني آینه همدیگر.« المؤمن مرآةُ المؤمن»فرماید: است که مي

کرده، چون معنا مؤمن اول را به همین مؤمنین و مرآةُ المؤمن را به خدا  آن ولیکنند معنا کرد رجور دیگ کی

وقت آن یکي از اسامي خداست. هواهلل الذی ال اله هو المک القدوس السالمٌ المؤمن ـ المؤمن اسامي خداست. 

و همچنین از نظر فضایل اخالقي یا  دایماني که دارآن با  ددهن مياخدا را نش داین مؤمن یعني مرآةُ المؤمن دار

واقع خدا  در دکنای از سور قرآن را برای ما بیان ميکالم حق آیه ای از آیات قرآن، سورهد حتي گفتاری که دار

های حضرت حق، آیات حضرت حق جل و عال نشان دهنده همه عالم هستي جلوه . اصالًددهن ميارا نش

مؤمن. در و دیوار، درخت، آب، دریا، کوه و تمام موجودات آیات خدا و نشان  مخصوصاً ،ندحضرت حق هست

مثل چراغ راهنمایي که در ، ، آیه یعني چیزی که نشان دهنده استدهنده خدا هستند. اصالً معنای آیه این است

 دحتیاط کردن، اگر سبز باشیعني اد نشان دهنده خطر، اگر زرد باش ود،شکه وقتي قرمز مي استها راه سر چهار

 کنیم. عمده توجه ما به خطر یا نبود خطرچراغ توجه نمي آنکه ما به خود  یعني فعالً خطری نیست، کما این

حضرت حق را در تمام این  ،در مورد موجودات اینهایي که چشم بصیرت و چشم دل آنها باز شده است.

، کالم او بر دافتوقتي به زیارت مؤمن رفتي به یاد خدا مي جمله مؤمن که من، کنندموجودات عالم مشاهده مي

کند. اینهاست که در روایات تأکید شده ، رفتار او میل او را به آخرت و امور الهي زیاد ميودشعلم او افزوده مي

 کنم: روایات را برای شما عرض مي آن که یکي دو تا ازاست های عجیبي هم برای آن بیان شده ثوابو 

اَلنَّبِيِّ )صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ  عَنِ ، عَلِيٍّ )عَلَیْهِمُ اَلسَّالَمُ( عَنْ ، جَدِّهِ عَنْ ، أَبِیهِ عَنْ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِیهِ عَنْ ، َجْعَفرٍ  أَبِیهِ

 :قَالَ آلِهِ(
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 " عَبْدِی، مَا مَنَعَکَ إِذْ مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِيفَیَقُولُ: ای بنده من  "دکنای را سرزنش ميخدای متعال در قیامت بنده

فَیَقُولُ: سُبْحَانَکَ، أَنْتَ رَبُّ اَلْعِبَادِ الَ تَأْلَمُ وَ الَ تَمْرَضُ! بنده من چرا من خدا مریض شدم به عیادت من نیامدی، 

، خدا یوشکه مریض نميکه بخواهي درد و مرض پیدا کني، تو  ای، پاکي از این، خدایا تو منزهدکنعرض مي

فَیَقُولُ: مَرِضَ فرماید: پاک است، منزه است از این اموری که مابین خلق و بندگان است. خدا در جواب او مي

فالن برادر مؤمن مریض شد چرا به عیادتش نرفتي. یعني عیادت نکردن او عیادت فَلَمْ تَعُدْهُ،  اَلْمُؤْمِنُ أَخُوکَ

اگر به عیادت او رفته لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، قسمت به عزت و جاللم،  ،وَ جَالَلِي وَ عِزَّتِينکردن خداست. 

اال انه »افتي. )چون ما معتقدیم خدا جدای از موجودات نیست، محیط به همه اشیا هست ی نجا ميآبودی من را 

: داخلٌ في الشیاء ال کدخلوا لشيٍ کائننٍ فرمایدکالم نوراني حضرت موال امیرالمؤمنین مي آن در« بکل شيٍ محیط

و در یک  اشدباهلل کوچک ب منتها نه به صورت ظرف مظروف که نعوذ ،، خداوند در همه موجودات هست...

ش احاطه خداست که در آیات دیگر هم یاین داخل بودن خدا در همه موجودات معنا دمحیطي قرار بگیر

و تعابیر و روایات دیگری که ما در قرآن داریم و ما معتقد به جدای از  فرماید: و هو معکم بِاَینما کُنتمْ،مي

اگر شود آن مؤمن وقتي مریض ميکه با  است  موجودات نیستیم، به خدایي که با همه موجودات من جمله مؤمن

 یابم. خدا را در باطن و حقیقت او که خدا محیط به اوست و  او را مي ،مومن به عیادت او بر

وقتي که به خاطر  آنشد که من متکفل از حوائجت مي شدم یعني نیازهای تو را درعیادت از مؤمن این مينتیجه 

هات را برآورده رفتي خواستهآوردم، نرفتي، اگر ميکار، عیادت مؤمن را رها کردی کارت را به جا مي

اگر به عیادت او  ویدگاطر کرامت مؤمن است که مياین به خوَ ذَلِکَ مِنْ کَرَامَةِ عَبْدِیَ اَلْمُؤْمِنِ، کردم. چرا؟ مي

. یعني عزت مؤمن، شرف مؤمن، ارزش مؤمن که انسان برای خدا دوستش آمده استبه عیادت من خدا  ودبر

ها هم خواهرگونه نسبت به یکدیگر محبت به جای حسادت، غیبت، که حاال مردها نسبت یکدیگر و خانمدبدار

، یعني رحمت واسعه من وَ أَنَا اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِیمُ  را داشته باشنده برای دشمنان خدا و امور دیگری ک رعلیه همدیگ

و رحمت از این دو صفت مقابله و مشبهه از کلمه رحمت مشتق  استن و رحیم مشتق او دائمي من که از رحم

گویند دین ، اینکه مياستها نهفته در همین دیدارها، در همین مالقات رحمت خدابفرماید هد خوامي .است

خواهد شود. خدا مياسالم دین اجتماعي است، اخالق هم اخالق اجتماعي است از همین روایات معلوم مي

 برود. به زیارت مؤمن وید؟ مي گچه طور، دهداش را مورد محبت قرار هبند

 رضای برای اش زیارت برادر دینياهاه في اهلل ـ کسي که به فرماید: قال من زارع در روایت دیگر امام صادق  مي

و ـ ثَوابکَ عَلیْه  آمدیبه زیارت من خدا   :آیاهای مادی و امثال ذالک، قال اهلل عز و جل نه برای جنبه ود،خدا بر
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کمتر از بهشت راضي  ،ـ ودونه الجنة ـ من برای تو برای پاداش ثواب استـ پاداش تو بر عهده من خدای متعال 

ات  کنم در ثواب زیارت این مؤمن این است که بهشتيچیزی که به شما مرحمت مي شوم یعني حداقلنمي

 کنم.مي

را زیارت  )ع(شبیه به این را البته در درجه اعلي درباره زیارت حضرت سیدالشهدا  داریم که کسي که امام حسین

 گویا خدا را مافوق عرش زیارت کرده است.  کند،

د، کنمشاهده مي آنجاحقیقتي که  اگر چشم دل او باز شود،  ،و عارف به امامیعني چشم دل برای زائر با بصیرت 

که حاال جسم  )ع(، خدا را، عظمت خدا صفات خدا را در وجود مقدس امام حسین دتوحید را مشاهده مي کن

 است. را فرا گرفته مخصوصاً کربال عنصری شهید شده او در کربالست، اما حقیقت او عالم

که خدا را مافوق  استکه مافوق حقیقت او خدای متعال  دکن، حقیقت امام را مشاهده ميدزنميبا امام حضرت 

اینکه خدا هم از اینها  ولي جدای از خدا هم نیستند کما ،خواهیم این را بگوییم خداکند. نميعرش زیارت مي

مچنین پدر، جد و برادر و و ه )ع(جدا نیست، بلکه ظهور و اظهر تمام اسماء و حسني خدا حضرت سیدالشهدا 

فرزندان او صلوات اهلل علیه اجمعین هستند. نحن اسماء الحسني یعني مظهر علم خدا، قدرت خدا، صفات دیگر 

آن  و مؤمن هم به اندازه خودش و به اندازه صحه وجودی خداش که عرض کردم  )ع(خدا حضرت سید الشهدا 

یم و در ضمن ویم، به دیدار او بروکه ما به زیارتش برودشهمین باعث مياست، ایماني که در قلب او آمده 

و مطالبي که راجع به اهل بیت مخصوصاً مسائل  کندامر ما اهل بیت را احیا  :عرض کردم که در روایت فرمودند

مقدار از بحث این ک ، نه! یبگذردگوییم کل جلسه به روایت خواني حاال نمي ،شوداخالقي با هم گفتگو 

چند  ،شوندمثالً طالب تهران، طالب مشهدی و ... اینها با هم جمع مي ،گیرندخانوادگي یا دوستانه ميجلسات 

را یک کتاب را یا کنند بعد هم یک نفر یا چند نفر مطالبي را از احادیث دقیقه ابتدا آیات قرآن را تالوت مي

که کنند مطرح مي شان را ا خانوادهی ن، وطنادر ضمن مشکالت اجتماعي شهر خودش برای یکدیگر مي خوانند

 های میهماني و اکرام، ثواب دیگر هم ببرند.غیر از ثوابحاال  ،اینها آثار نیک دارد

أَوْ صِحَّةٍ الَ یَأْتِیهِ مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اَللَّهِ فِي مَرَضٍ  :یَقُولُ اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ أَبِي غُرَّةَ عَنْ بْنِ عَمَّارٍ

فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اَللَّهِ وَ  اَلْجَنَّةُ کَخِدَاعاً وَ الَ اِسْتِبْدَاالً وَکَّلَ اَللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یُنَادُونَ فِي قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَ

وَ إِنْ کَانَ  یُسَیْرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَ اَلْمَکَانُ بَعِیداً قَالَ نَعَمْ یَا یُسَیْرٌ فَقَالَ لَهُأَنْتُمْ وَفْدُ اَلرَّحْمَنِ حَتَّى یَأْتِيَ مَنْزِلَهُ 

   .لِهِاَلْمَکَانُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اَللَّهَ جَوَادٌ وَ اَلْمَالَئِکَةُ کَثِیرَةٌ یُشَیِّعُونَهُ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى مَنْزِ
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الزم نیست  ،یا سالم دمریض باش برود ـ اگر کسي به زیارت برادرش أَوْ صِحََّةٍ فِي مَرَضٍ اَللََّهِ زَارَ أَخَاهُ فِيمَنْ 

های ه و جنبهـ نه به عنوان مکر و حیل الَ یَأْتِیهِ خِدَاعاً وَ الَ اِسْتِبْدَاالً، برود تا انسان به دیدار او باشدحتماً مریض 

م و من اکرام کردبه  د به زیارت من یا یهم باید بیاآن م به زیارت که حتماً ویعني من برد هیا بدلي بخوا ردیگ

متن کار و گاهي  درها را بگذاریم کنار، اینها حاشیه سازی است که ، این حرفکندباید در حق من اکرام  حتماً 

 مي روم. است به دیدار اود، صرف اینکه مؤمن آی پیش مي رهای توقعات و چیزهای دیگمواقع غیبت و جنبه

کند به او که رفته به فرماید خداوند موکل ميـ مي الَ یَأْتِیهِ خِدَاعاً وَ الَ اِسْتِبْدَاالً وَکَّلَ اَللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ

کنند به این ميفرشته ندا  70ـ پشت سر این مؤمن این  یُنَادُونَ فِي قَفَاهُهزار فرشته را.  70زیارت برادر دیني 

ـ یعني پاک و منزه و گوارا باد برای  اَلْجَنَّةُ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَدیدار برادر دیني.  ودفکر افتاده بر بهای که بنده

روید به ـ عجیب است روایت، یعني ای مؤمنیني که مي فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اَللَّهِدهند. تو بهشت. یعني این را بهش وعده مي

روند به زیارت دار همدیگر شما زائر خدا هستید، همانطور که درباره بیت اهلل االحرام داریم که کساني که ميدی

ره زیارتش این عبارت حدیث بیت اهلل میهمان خدا هستند زائر خدا هستند، به یک برادر دیني هم که انسان مي

مؤمن مرآة و آیینه خداست و  آن ه خدا با همه مؤمنین استکه عرض کردم چند دقیقه پیش ک فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اَللَّهِ

ـ یعني وَفْدُ اَلرَّحْمَنِ و  هد،ن مي دااوصاف خدا، جلوه خدا، جمال و زیبایي خدا را نش هدن مي داخدا را نش

یَأْتِيَ حَتَّى برحمتک التي وسعه کل شي، "میهمان خدا شدید یعني به خدایي که رحمتش فرا گرفته به همه عالم 

 دهند. کنند و بشارت مياو را ندا ميکه دایم  هزار ملک دارند  70گردد این تا وقتي که برمي "مَنْزِلَهُ

ها دورند و راوی بصیر بوده، بعضي از دوستان یا فامیل " وَ إِنْ کَانَ اَلْمَکَانُ بَعِیداً جُعِلْتُ فِدَاکَ یُسَیْرٌ فَقَالَ لَهُ"

کنیم خیلي آسان است ولي فرض کن دسترسي به اونها سخت است حاال برای ما که در محله مؤمنین زندگي مي

 ن خیلي طوالني است. اشهستند دسترسيرنهایي که در آمریکا، اروپا وکشورهای دیگآبرای 

ولو اینکه یک سال راه  دامام فرمودند بله، ولو اینکه مکان دور باش،  نْ کَانَ اَلْمَکَانُ مَسِیرَةَ سَنَةٍوَ إِ یُسَیْرُ قَالَ نَعَمْ یَا

ن دادن این هم امحبت ورزیدن و عطوفت نش هست وبود اما جدیداً که موبایل  ها قدیم این صحبتباشد. 

 دناتوالاقل با گوشي همراه مي دندار شا خودش کم از او نیست به یک تعبیر حاال که دسترسي به برادر دیني

 صله رحم کند. 

 ـ خالصه خداوند بخشنده است، جود و بخشش زیاد است، مالئکه هم که زیاد، فَإِنَّ اَللَّهَ جَوَادٌ وَ اَلْمَالَئِکَةُ کَثِیرَةٌ 

 گردد.روند تا وقتي که به منزلش برميمؤمن ميیعني به مشایعت و دنبال این برادر  .یُشَیِّعُونَهُ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ
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 اش محبت خداست. گیریم این دیدار مؤمنین که مهمترین نتیجهما خیلي دست کم مي

و د را برطرف کند شاید او مشکلي دار رها و دیدارها غیر از بحث احیا به امر اهل بیت گرفتاری همدیگزیارت

که برادر  دافتگویند ولي معموالً افراد حس پنجم او، ششم او به کار ميافراد عابرومند این چیزها را به کسي نمي

ولي  ،نماتومومن ما مقروض و گرفتار شده و به کسي هم نگفته و در فکر برادر شدن حاجت او اگر خودم مي

 تا قرض او را برطرف کنم. شوم نم شفیعاتواگر نمي

 قالو:  عن علي بن الحسین 

، فبحاجت اهلل  با اینکه خدا غني و بي نیاز است داگر کسي حاجت مؤمني را برآورده کنمن قضا الخي حاجة ـ 

في اهدا انه الجنه ـ  کند.خداوند در عوض او صد حاجت او را برآورده مي  کند،باخدا معامله مي دواقع دار در

واهم خدا هم خخدایا من بهشت مي ویدصد حاجت خواسته بهشتي این طرف است که مي گ که یکي از آن

بفرما حاال که حاجت مؤمن را برآورده کردی، حاجت هم فقط مالي نیست گاهي مواقع برادر مؤمن وید گمي

ن است، خوب اشوند اینها وقت ازدواجشروند متوجه ميدختر یا پسر مجرد در منزل، خوب وقتي که مي 3-4

ین آقا متوجه شد یا با خانمش رفتند متوجه اما حاال که ا ویندبگ ودشنميش پدر و مادری که دختر دارند رو

دهند که بینند پسری دم بخت و ازدواج است بهشون پیشنهاد ميها، دوستان ميها، همسایهشدند خوب تو فامیل

ها اینگونه ، خیلي ازدواجودشکار درست مي ،گونه هست ن اینااخالق و رفتارش ،ای ما سراغ داریمخانوادهچنین 

نه ازدواج و عقد کردند و وقت عروسي است اما امکاناتش االن نیست با این گراني و تورمي شود یا درست مي

در این موارد به ود رکه نمي دقدر عزت نفس دار آقا این آنو دناتوولي این مي دامکان ندار آید که پیش مي

جوری محترمانه  یک کند  هم آبرو ریزید هکه بخوا طور، اما این بدون این اش همینیا خانواده دکسي رو بزن

کند. یا گاهي مواقع ها و مقدمات عروسي را که جهیزیه فراهم کردن است درست ميو خواسته دبیناهلش را مي

با  دکن، شرور شده، اذیت ميدبحث ازدواج نیست گرفتار شر فرزندش شده که با این بچه چطوری رفتار بکن

، من ممکن است اطالعاتي داشته باشم و در کندچه کار  وانبا این ج مانده در آنرفیق نا اهل رفیق شده 

این هم یکي از نیازهایي که ما در  شومو موجب هدایت فرزند او  کنداختیارش بگذارم که فرزند او نجات پیدا 

 جامعه داریم.

 عن علي بن ابي جعفر قال سمعت ابا الحسن  یقول: 
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مدفون هستند خیلي آن در همین امامزاده قم مدفون است که شهدا هم در  ویندگها ميعلي بن جعفر که بعضي

، یقول: من اطاعه اهو المؤمن في حاجه فانه دکنهم جلیل القدر است این بزرگوار از امام هفتم علي السالم نقل مي

این  دای دار، حاجت و خواستهردمشکل دا دد به من رو بزنیبرادر دیني بیا ویدگما هي رحمه من الیوم ـ مي

چیزی را  کواقع از من ی یعني این برادر مؤمن که به من رو زده خدا در ،رحمت خداست که بر من نازل شده

این  آمدن رحمت را به سوی مؤمن باز کرده با آند که من حاجت این مؤمن را برآورده کنم. خداوند همي خوا

این به والیت ما  کند،و مشکل او را برطرف  کندآورده و خواسته او را بر کندگرفتار، فان بوالیتنا ـ اگر قبول 

به والیت خدا یعني متصل شده به والیت  دگردمتصل شده است. و هو موسولٌ به والیت اهلل ـ و در حقیقت برمي

موقع هست  ک، یدنابا اینکه مي تو دو اینکه ردکنمؤمن، و ان الردتي خدا با این برآورده کردن حاجت 

و نعوذ باهلل روی  دبرآورده کن اند توو مي داما نه گرفتاری ندار ،معذورم و خودم هم گرفتارم یدوگميد ناتونمي

 .…، صدقت اهلل علیه شجاره مندسنگدلي و بي رحمي و بي تفاوتي نسبت به مسلمین رد کن

چه از نظر گناهان  ، حاالدطور نیشش بزن کند که تا قیامت همینپناه به خدا، خداوند مار آتشین را بر او مسلط مي

 ککه ی دهمه چیزش خوب بوده اما این عذاب را فعالً دار رشیعني نماز وکارهای دیگ دبخشیده شده باشردیگ

 و نکرد. دنست خواسته او را برآورده کناتومؤمن بهش رو زد و مي

رم و ندارم اگر او فان انظر الطالب کان اسوع حاالً ـ حاال این طرف رو زده به این و این طرف هم گفته گرفتا

بیشتر هست که چرا حاجت  او حالش بدتر است، گرفتاری ردیگ ،که این معذور هست شودواقعاً هم باورش 

 یک مؤمن را رد کرده است و گرفتاریش را برطرف نکرده است. 

قسمش برآورده شدن حاجات افراد و  به یکدیگر که حاال یکخالصه ما روایت زیاد در زمینه محبت ورزیدن 

شوند، امر را مي بینند شاد مي رهمین که همدیگ رکانال های دیگ کو از ی دنهگاهي اوقات هم نه حاجتي هم ند

هایي و صفحاتي از نور در نامه چه ثواب دنادها خدا ميکنند، خود همین نشست و برخاستاهل بیت را احیا مي

 نور علي نور است.د حدیث و روایت باش مثل هم ایهای حاشیهجنبه آناال اگر حگیرد. عمل انسان قرار مي

گیر فرستند برای سرکشي به خانه بعضي از بزرگاني که اینها زمینمقام معظم رهبری حفظ اهلل حتي افرادی را مي

 کنند.این کار را ميرسند ولي شدند، گرفتار شدند، که ببینند اینها احتیاجاتي نداشته باشند که شخصاً که نمي

 کردند.را شخصاً برطرف مي هایشان ه بعضي ها و گرفتاریانرفت به خمرحوم آیت اهلل مرعشي شخصاً مي
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شد که سال که بودیم بارها مي36و همچنین خود حقیر در خدمت مرحوم حضرت آیت اهلل العظمي بهجت 

به  یدفرمودند این پول را بدهاهي مواقع هم ميو گبه فالني  هیدفرمودند این را بددادند و ميپاکت پول را مي

 کرد.د، از این کارها خیلي ميبگو که شب جمعه غذا تهیه کناو  فالني و به

کرد. خود معصومین این سال پیش که این کارها را مي 40ن بود از ان بود قبل از مرجعیتشااموالي در اختیارش

آن رفتند که شناخته نشوند و شدند مين شخصاً بلند مياکه خودش نیماخودر تاریخ ائمه مي است شان بودهسیره

یعني کساني که شیعه نبودند ولکن برای آنها  ؛و چه بسا از مخالفین هم بودند شودحفظ یشان افراد هم عابرو

 برمين اکردند. حاال ما هر مقدار که از دستمهم کمک مي ه آنهارفتند و به همکمک به آنان مخفیانه و شبانه مي

 یم. دهانجام آید 

 

 

 




