
 

  بسمه تعالی

   اول   ي جلسه »راز انقالب اسالمیتي طلبه «

  (علیه السالم) علمیه ثامن االئمه  حوزه ، 9/7/98 سه شنبه

  اللّه الرحمن الرحیم بسم

  ؛د و آله الطاهرینه رب العاملین و الصالة و السالم علی محمّ الحمد للّ 

  ؛الدین إلی یومِ  ینَ هم أجمعِ علی أعدائِ  الدائمُ  عنُ ل فرجهم و اللّ د و عجّ محمّ  د و آلعلی محمّ  صّل  اللهمّ 

ِه بِْن الَْحَسِن َصلَواتَُک َعلَیِْه َو َعىل آبائِِه فی هِذِه الّساَعِه َو فی کُلِّ ساَعهٍ  َو ناِرصاً َو َدلیًال  َولِیّاً َو حاِفظاً َو قائِدا اللُّهمَّ کُْن لَِولِیَِّک الُْحجَّ

  .تُْسِکنَُه أَرَْضک َطَْوعاً َو ُ�َتَِّعُه فیها طَویالًَو َعیْنًا َحّتى 

  

 ؛مرحمت کنیدصلواتی رسداری  ،ه خدای سبحان همه ی ما را امداد بکند از یاران و یاوران و بلکه رسداران حرضت باشیمن شاء اللّ إ 

اء اللّ إ  فاعت  ن ـش ین (ع) در دنیا و ـش ود همه ی در آخرت روزیحـرضت ه زیارت امام حـس لوات دوم را  ،ما بـش  ؛کنیدمرحمت بلندتر ـص

  .مرحمت کنیدو عالقه به حرضت زهرا (س) دارید، صلوات سوم را بلند تر  چقدر عشق هر

  

اء اللّ إ بحثی که قرار اـست  ،خب اء اللّ إ ه چند جلـساتی ن ـش تان عزیز باـشیم و  إن ـشاء اللّه ه تا مدتین ـش ه ن ـشاء اللّ إ در محـرض دوـس

بحان  امداد کند  ات القا ،مانی  به همهخدای ـس بی در این جلـس ود و تاثیر حرکتی و انگیزه  ءکمک کند که بتوانیم یک بحث مناـس بـش

  .قوی تر بشویمإن شاء اللّه کند که در انگیزه های�ن و اراده های�ن بایجاد إن شاء اللّه ای برای ما 

  

ه ه  ؛تراز انقالب اســــالمی قرار دادیم ی عنوان بـحث را طلـب ا وظیـفه ـک و حقیقت�ن   ـچه وظیـفه ای اســــت ،ـمان امروز ی ببینیم ـم

چه   ؟ چه کار باید بکنیم؟انقالب اـسالمی چه مختـصاتی اـست در ، به عنوان یک طلبهدرش قرار گرفتیمما امروز مختـصاتی که چیـست؟ 

  ؟توانایی هایی استبا چه نوع حرکتی که باید انجام بدهیم با چه ابزار و  ؟ وما چیست ی امروز وظیفه ؟چیزی از ما طلب شده

  

ود یک قدریله أبرای اینکه این مـس  اره من بازتر بـش اره،به اـش ی ، خیلی به اـش إن   امروز در چند جملهبه را تا بحث تاریخی  ریک ـس

چیزی که درش  آن با توجه به که حاال تا بعد ببینیم ،دا بکنیمارائه میدهم تا موقعیت�ن را با این نگاه ابتدا پی ـشاء اللّه خدمت دوـستان

ســلب  بلکه  ،بایدها نیســت هم همه اشیعنی هایی،  چه نبایدو چه وظایفی و چه کارهایی،  باید حرکت بکنیم چجوری ،قرار گرفتیم

چه ســلب هایی را  رعایت بکنیم؟  ، باید چه نباید هایی را نبایدهایی که در این دوره برای ما هســت ،مهم تر از بایدهاســتگاهی ها 

  که این سلب ها خودش نقش اساسی دارد. ؟طلبه باید رعایت بکند

  

اینکه عا� یک  اگر بخواهیم بفهمیم طلبه کیست، از ابتدا باید با اشاره به جریان خلقت انسان با این نگاه که خدای سبحان پس از 

 ء، وقتی آدم مخلوق شــد، هســتی مورد ابتال به تالطم انداخت با خلقت آدمخدا رامی داشــت، یک دفعه عا� را آ هســتی  حالت خلقِت 

  ی اما پس از خلقت آدم، ســجده ،هســتی همه با هم متالئم بودند ،با اینکه قبل از این ؛دو دســته شــدندو  ،قرار گرفت با خلقت آدم

ــتند - مالئکه ــتی هسـ ــتان،مالئکه فرماندهان هسـ ــتی یعنی کار به دسـ ــتور دهندگان، مدبّ  ؛فرماندهان در هسـ ت، این ها رایعنی دسـ

د که فرماندهان هسـتی،    -فرماندهان هسـتی هسـتند جده کردند،  به آدم خطاب ـش ان ـس تی به انـس جده کنند. وقتی فرماندهان هـس ـس

با یک دقت به ظاهر ـساده می آید. اما با یک دقت ابتدایی، نه دقت نهایی،  تهک. این ن]اـست[یعنی �ام هـستی بر انـسان ـسجده کرده 

بر فرماندهان و همه  فرماندهیِ  ،در نظام خلقت الهی ،که وظیفه ای که آدم به عهده دارد ؛موریت آدم را دارد آشکار میکندأمابتدایی 

ی  ســجده ، که تعبیر روایات این اســت ،مالئکه ی هد با ســجدهاز ابتدا دارد نشــان میدیعنی  !. خیلی زیبا میشــود]اســت[عا�  هســتیِ 

یعنی  ســجده یعنی غایة الخضــوع، غایة الخضــوع اطاعت محضــه اســت.   ؛ چونمالئکه یعنی اطاعت و خضــوع مالئکه نســبت به آدم

دند.  اجد ـش تی بودند، در مقابل آدم ـس دند،  وقتیمالئکه که فرماندهان هـس اجد ـش دند، ـس اجد ـش تی تابع   ی بقیهفرماندهان که ـس هـس

دند. پس وقتی خطاب  ؛فرماندهان بودند اجد ـش ُجُدوا ِآلَدمَ «به تبع فرماندهان همه ـس جُ می آید،  ١»اـسْ ماموریت آدم  وا» دارد دُ این «اـس

 

 ) ۳۴َو اْستَكَْربَ َو كاَن ِمَن الْكافِريَن (بقرة: َو إِذْ قُلْنا لِلَْمالئِكَِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِبْليَس أَ�  ١



 

این غایتی اسـت که  خبرسـند. بر انسـان و اطاعت انسـان به ک�ل می ی با سـجده ،هسـتی از طریق انسـان ی را نشـان میدهد. همه

فقط می پس بعد از آنکه (چون دارد تعریف انسـان را هم میکند.  ،. در خلقت انسـاندیگر برای تعریف انسـان به کار میربددارد خدا 

د کرد و پس از آنکه آدم در بهـشت ـشیطان هم �ّر خواهیم به اج�ل در چند جمله بگوییم این مـسأله را، ورودی به آن پیدا �ی کنیم) 

در (حاال ه شــد،  اللّ  ة، خلیفســجده ی مالئکه شــد  و ســبب  اســ�ء الهی را عا� شــد، ی همهپس از تعلیم اســ�ئی که شــد،  رار گرفت، ق

، که ـشجره ی منهیّه چی بود؟ درخت توجه به بدن و نیت ها، به تعبیر امام (ره) ه،  منهیّ  ی ـشجره نزدیک ـشدن بهبا چی ـشد؟  )حقیقت

  ی غرق جذبه دید. الهی بود و خود �ی ی ن توجه کرد، تا قبل از این در جذبهکه انسان به خودش به عنوان مَ ت نیّ ت و مَ نانیّ إ درخت 

قبال ش را توضــیح ؛ که دیگر اینهاهبوط کرد. منتها هبوط با توبهچی شــد؟ در اینجا به خود توجه کرد. تا به خود توجه کرد،  الهی بود،

  .برویمم با رسعت یپیدا �ی کنیم؛ چون فقط می خواه؛ اینجا ورود در بحث های دیگری دادیم

  

د اولین مخلوق خلیفة اللّ خب  تی همهآدم ـش تی را دارد، والیِت  ی ه الهی که رسپرـس الم اللّ  هـس تی دارد. آدم ـس  ،ه علیهبر همه هـس

ــله ــلس ــل ادامه پیدا کرد. تا  ی همین حقیقت در س ــلی بعد از نس کلیم،  یابراهیم خلیل، موســ إدریس نبی، نوح نبی، إ فرزندانش، نس

، �ام اینها به عنوان بزرگرتین خلفای الهی که رـسوالن اولوالعزم بودند، رسپرـستی هدایت بـرش را  )علی نبینا و علیهم الـسالم(ی نبی اعیـس 

بهرتین های خودش را  داریم این ترـسیم را می کنیم.  یم نقش خودمان را پیدا بکنیم دیگر.ما میخواهخب دقت کنید،  به عهده گرفتند.

، به عنوان هدایتگریان هســتی انتخاب کرد که همه با هدایت را ه و �ام فرماندهان هســتی بودندخدای ســبحان که برتر از مالئکة اللّ 

    اینها هدایت بشوند.

  

یک دوره  ؛هزار ســال را در این چند دقیقه طی کردیم تا ده هفتحدود  ببینید تقریباً  -  رســیدپس از اینکه دوره نبوت نبی ختمی 

به امر الهی کتاب خدا را آوردند، بشـــارت و انذار کردند، در بین مردم   ،حدودا ده هزار ســـاله که انبیاء الهی با برشـــ به انحاء مختلف

بهرتین ـهایش را برای ـهداـیت مردم خرج کرده  ؛خیلی رسـماـیه ـگذاری کردبهرتین ـهای ـخدا خرج این ـکار شــــدـند. ـخدا  ؛زـندگی کردـند

در دوره نبوت نبی ختمی   - چند هزار ســاله رســید به دوره نبی ختمی. ی اســت. لذا رسمایه گذاری خدا خیلی عظیم اســت. این دوره

د به عنوان بلوغ نهایی برشـیت در )ص( ه ـش أ ، آغاز ـش تعداد، از جهت خذ دین. که دین جامع و دین خاتم عرـض د. یعنی برشـیت در اـس

 ؛این بوده اـست که بـرش را در اـستعداد رـشد بدهند چی بوده؟ اـستعدادی به ک�ل نهایی اـستعداد رـسید. پس نقش انبیاء در طول تاریخ

و فرـستاده بـشود؛   ارـسال بـشودجایی که قابل بـشود برای اینکه دین خاتم به عنوان دین نهایی برای این اـستعداد نهایی این تا برـسد به 

این مـسئله با جریانی که در  ؛دین نبی ختمی اوج بلوغ بـرشیت را میخواهد ایجاد بکندخب وقتی دین خاتم آمد، رـسید به این مرحله. 

له دیگر)  عبور میکنیمفقط چون فقط داریم (نظام غدیر و والیت پیش آمد،  لـس د به یک بحث ی بحث از ـس یه و فرد، تبدیل ـش ـشخـص

؛ یکی پس از دیگری نقش رـسول اکرم را در تبیین دین به عهده گرفتند ،والد طاهرینشأمنان و ؤ امیر م؛ که دیگر حاال بعد از این، نوعی

َ لِلنـَّاِس ما نُزَِّل إِلَيِْهمْ « در تبیین دین؛ آشـــــکار بکنـند، بـیان بکنـند و  ]برای اینـکهبرای اینـکه این ها چه کار بکنـند؟ [ )در حقیـقت(؛ ٢»لِتُبَ�ِّ

ــند. ــاله حدوداً  ی یک دوره دقت کنید این را،  ببینید، خب، نقش تبیینی داشــته باش ــال  تا ده  هفت چون - با توافق ده هزارس  هزار س

ت، ما می گذاریم بر  د، ایاـس اله اینکه راحت تر باـش اله آمد، – ده هزارـس د به مرحله نهایی   یک دوره ی ده هزارـس تعداد برشـ برـس تا اـس

  . قابل دین خاتم باشد که

  

اله آمد تا ی دویسـت و پنجاه یک دوره  تثبیت بشـود با   این دین ختمی پیدا کرده بود، برایاسـتعدادی که  در آنبرشـیت اینکه ـس

ال یکی پس از دیگری.  ،حضـور امامان ال  ،حضـور امامان بوددویسـت و پنجاه ـس هجری که از آنجا   ۲۶۰پس از پیغمرب اکرم تا حدود ـس

ــد.چی ایجاد شــد؟  ــغری ایجاد ش ــله را ولی  ما میخواهیم نقش خودمان را پیدا بکنیم، کنید دقت غیبت ص ــلس  ]که[ببینیم باید این س

شـناخته بشـود، باعث با همین اج�ل درسـت این هرچقدر دیگر.  باید این سـیر تاریخش را ببینیم به من و شـ�. االن میرسـد چجوری

ــود ــاس هدف مندی و انگیزه  که یک کمی آن میش ــاء اللّه خودمان را و قدر�ندی احس ــرت بکنیم. حدودا إن ش ــال دوران  هفتادبیش س

ت. یده اـس غری طول کـش ال،   ده ببینید غیبت ـص ت و پنجاههزار ـس ال،  دویـس ال. این هفتادـس ت. زمانِ  ـس در  ،ها پیام دارد. اتفاقی نیـس

هزار ـسال طول کـشید تا آمادگی برای دین ختمی بیاید.   دهکوتاه میـشود.  چی می ـشود؟ به بلوغ در هر دوره ای دارد رـسیدنِ  ،حقیقت

ال طول کـشید تا چی بـشود؟ دویـست و پنجاه که دورانی بـشود که  ؛تبیینش بکنیم )در حقیقت( خواهیم االن این را می دقت کنید، ـس

 

َ لِلنَّاِس ما نُزَِّل إِلَيْهِ  ٢   )۴۴:النحل( ْم َو لََعلَّهُْم يَتََفكَّرُونبِالْبَيِّناِت َو الزُّبُِر َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الذِّكَْر لِتُبَ�ِّ



 

کار نیـست. چ بحان ه�ن رابطهوری با امام مردم جامام در بین مردم هـست، اما آـش که در طول تاریخ انبیاء  یر و جپیدا بکنند؟ خدای ـس

ــان رارا برای ان کار قرار داده بود  ــیاءش ــغری ،و اوص ــورت بگیرد، این نقش را به  یک برای اینکه ،در دوران غیبت ص دوران انتقالی ص

ین دوران این نقش را به عهده بگیرند. یعنی عاملی پس از عاملی در ا )علیه السـالم(عاملان واگذار کرد که به نصـب خاص امام معصـوم 

زیر نظر امام   ،انبیاء و اوصــیاء بود که معصــوم بودند. اما در دوران غیبت صــغری ی ســاله. تا کنون هدایت برشــ فقط به عهده هفتاد

امام معـصوم، مـسئولیت  معـصوم که در غیبت ـصغری اـست، عاملانی که معـصوم نیـستند، اما وارثان انبیاء هـستند و به نـصب خاص خودِ 

ـسال طول کـشید تا   هفتاداط و واـسطه گری بین مردم را با امام به عهده میگیرند. این یک کار بـسیار عظیمی اـست.  هدایت بـرش و ارتب

هزار ـسال طول کـشید که  دهدوران تثبیتش اـست.  ،دوره ای که طول کـشیده اـستآن هر مرحله ای، تثبیتش،   ،ببینید این تثبیت بـشود.

  مومنین چه می شــــوند؟ )در حقیـقت(، یعنی ه�ن مـقداری که مردمی بـپذیرند. نه هـمه  کامل مردم نقش انبـیاء را به عنوان هدایتگر

وـصایت   چی می ـشود؟ پس از اینکه این نقش تثبیت ـشد، دوران این کار مهمی بود که در طول ده هزار چی ـشد؟ تثبیت ـشد.  .هـستند

بلکه تبیین ه�ن نبی خاتم اـست و دین خاتم اـست.  ،نبی ای که مـستقیم وحی از جانب خدا بگیرد در کار نیـستدیگر یعنی  میـشود.

در چی بشـود؟ تا سـال طول کشـید تا  هفتادسـال تثبیتش طول کشـید. پس از اینکه این تثبیت طول کشـید،  دویسـت و پنجاهاین هم 

در این دوره غیبت ـصغری،   ،پرده اـسم الباطن اـست به اـصلطالح طن به رس میربد در آن حال،ی که امام در اـسم الباایدوران غیبت ـصغر 

واســطه هایی که دیگر معصــوم نیســتند، اما برشــ و انســان ها در اســتعداد به جایی رســیدند که میتوانند با این نصــب خاص، با همه 

ق به امام معصــوم متصــل بشــوند و هدایتگریشــان محقّ  ،ق معیارهاها هســت، با تحقّ  ری که در نصــب خاص با عدم عصــمت اینتحیّ 

خودش   ،یا نبی ، خودش، اینجوری که امام خودش در غیبت باشد، وصیماگر در طول تاریخ ببینییعنی خیلی مهم است.  ها این ؛بشود

اطِت  وـساطت تام و کامل   )حقیقتدر  (ور جهیچگاه این ] واـست[به ـصورت جزئی اتفاق می افتاده  ،اینگونه باـشد در غیبت باـشد، وـس

  سال این طول کشید.  هفتاد نبوده است.

  

تازه وظیفه ی ما در این دوره کامال  حاال اینجا غیبت کربی چیســـت حقیقتش؟  غیبت کربی آغاز میشـــود. ،ســـال  هفتادپس از این 

که طبق این مالکات و رشایط عام، مالکات عامی را بیان فرمودند  ،غیبت کربی این اســت که امام معصــومدر دوران  .آشــکار می شــود

ــانی که حامالن احادیث آن ــنا عل�ء و کس ــتند که آش ــانی هس ــتند و کس ــتند، که  )در حقیقت( ها هس العل�ء ورثة «به علم آنها هس

تند، عاملان٣»االنبیاء انی که این صـفات را فقط به صـورت عام، نه خاص، با ذکر  ،، وارثان آنها هـس وصـیات، نه خاص، کـس ، این  دارندخـص

در دوران غیبت صــغری، مردم باید میپذیرفتند،  ،معلوم میشــد ،عالِماگر قبال  که مردم باید حاال ،صــفات را دارند، این صــفات را دارند

و اطاعت برایشــان، روشــن میشــد برایشــان و می پذیرفتند  بگویند این اســت، که باید معلوم میشــد پذیرف� هم خیلی ســخت بود که

تا تشـخیص این   ،روشـن میشـود؟ با یک صـفات کلی که از اینها داده میشـود  این (درحقیقت) وریجدوران غیبت کربی چمیکردند، در 

، با رجوع به کـسانی  با رجوع به خربگانحاال منتها راه تـشخیـصش را هم بیان کردند. ، تـشخیص مردمبه  دـست کی باـشد؟ ـصفات کلی به

ت را به عنوان اطاعت از او و  توانندچه کار بکنند؟ تا ب تا بتوانند که مطلعند، یات نزدیکرت اـس آن عاملی را که بین عل�ء به این خصـوـص

  برای حرکت به سوی خدا انتخاب کنند.  ،وجوب اطاعت از او

  

غایتی که میخواهد  ،مسیر را از کجا آغاز شد تا کجا؟ اگر این سیر را به همین نسبتش نگاه بکنیم، حاال معلوم میشود که عالِ ببینید 

ــت ــت آن چکار میخواهد بکند. طلبه در درس خواندنش، هدف نهایی و عالی که میخواهد به ؟به عهده بگیرد چیس ــد کجاس با    ؟برس

هیچ کدامش به  ؛ـسته هم قطعیه ی و ـسیره ؛ذ از قرآن و روایات اـستخَ تَّ که مُ  بیان کردم، عرض ـشد خدمت دوـستانکه  یهمین ـسیر 

ت ان و ذوقی نیـس تحـس ت نزدیم. یعنی  ؛اینها قطعیات بودهمه ی  ؛ـصورت اـس �امش قطعیاتی بوده حتی به انبیاء غیر قطعی و ... دـس

افقی آن که همه به   ،عاملان وظیفه ـشان این اـست می خواهد چه کار بکند؟ باید در این نگاه کار عا� به این نـسبت اـست که[اـست].  

ــند که نیابت ع ــت برس ــبقِت بین این (در حقیقت) از تا مردم امه اس ــت  س ــبقِت  - در ک�التی که بین عاملان ایجاد شــده اس در   این س

بقت در فـضائل اـست ک�الت اـست؛ درـست هم هـست؛ اِرُعوا إَِىل «  ؛اـست ٤»َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُم ـسابُِقوا إِىل«؛ـس ؛ درـست اـست ٥»الَْخْ�َات ـسَ

تا در بین این مـسابقه مردم بتوانند  - .خدای ـسبحان ایجاد کرده اـست که ـصحیحی اـست ی مـسابقه ،در فـضائل ی مـسابقه هم هـست؛
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، بهرتین ها را برای آن هدایتگری به و ـشکوفا ـشدن و نتیجه ای که اـستعداد های این ها میدهد اـستعدادهای اینها به فعلیت رـسیدنبا 

مردم کشـف کنند، نه نصـب کنند مردم، مردم چه کار بکنند؟ کرده، به عنوان نصـب الهی،  تعیینصـفاتی که امام به عنوان نصـب عام 

ــان که ور آن ج حق ندارند هر جور   حق ندارند نگفته هر جور که دلتان می خواهد انتخاب کنید؛نه. نه. ؛انتخاب کنند می خواهددلش

تبعیت کنند. پس  اینکه این صفات در این هست، ، با تشخیصتدر این هس . باید این صفات را تشخیص بدهندکه دلشان می خواهد

این چند نفر را نصـب کرده این را (در حقیقت) چه کار کرده؟ ت میگیرد؟ کاشـف از نصـب خداسـت که خدا أانتخاب مردم از چی نـش 

� انتخاب   ی تشـخیص دادیدرا به عنوان بهرتین اش را داشـتند، یکی ها کسـانی که این صـفت این شـ� حق داشـتید از بین ،بود برای ـش

ــود؟ کنید تا  ــان هااین چی بش ــت. کار امام ،. پس کاری که عا� میخواهد انجام بدهد]به عهده بگیرد[را  هدایت انس کار  ،کار امام اس

سـجده ی همه ی   .همه هسـتی بر او  ی  خلیفه خدا کارش چی بود؟ سـجدهکه   کار پیغمربان کار خالفة اللهی اسـت ت وپیغمربان اـس 

که قرار (این ها ســـیر و ترتیب با هم دارند) به عنوان نبی یا امام یا عاملی  ،یعنی انســـانی که در این مســـیریعنی چه؟ بر او هســـتی 

در انـسان خدا قرار داده باـشد تا   ،ت و قدرتبه ـسمت خدا و قرب الهی. چقدر باید قوّ  با خودـشان بردارند بربندمیگیرد، همه هـستی را 

ان حتی مالئکه ی همه تی با همه ک�التـش وند. یعنی در ی هـس ع بـش جده بکنند و خاـض ان ـس هر کدام از  وجود �ام اعظم، بر این انـس

م، آن تک تک ما این قابلیت هسـت. اگر این قابلیت هسـت و این باور که این قابلیت در وجود ما هسـت، اگر به این باور رسـیدی ما،

اگر ما این نگاه را کردیم آن موقع  خیلی خاک بازی اســت. ســطحی چی می شــود؟  و جزئی موقع خرج کردن این اســتعداد در یک کارِ 

دن هدف نهاییاهداف کوتاه مدت، میان مدت  ن تر میشـود ،و دراز مدت با پیدا ـش ود وخیلی روـش  ما جایگاه ، خیلی واضـح تر می ـش

ــبت ما ی وظیفه ،ارتباط ما در عالَم خلقت، ــود.در این نسـ ــتیم؟ االنما اینکه  اما ، مطلوب ترین حالتش معلوم میشـ در چه   کجا هسـ

ــتیم ــمت این مطلوب و  ؟حدی هسـ ی  جزئیاتی را میخواهد. اینکه ما میخواهیم از نقطه  ؟ البته اینچطور میتوانیم حرکت کنیمبه سـ

  ؟چطوری باشیم کنیم؟حرکت  چگونهنهایی،  ی نقطه این صفر حرکت بکنیم به سمت

  

مسـتقیم تری از روایات و ادعیه باشـد، (به اصـطالح) بیان  بر دیده بشـود وهم زیباتر  خوردهبرای اینکه این مسـئله یک من حاال 

امام   دمی گوین وقتی.  ...را میخوانم. اگر این برای�ن جا افتاد یشبعضــی فرازها ؛ ببینید چقدر زیباســت.دعای ندبه را شــاهد می آورم

، از دنیا رفته اـستبود امامی در رشق عا�  یک امام ـشدید؟ با اینکه گاهی می فهمیدکجا  ـش� از که آقا ـشد ـسوال می نامعـصوم بهـش 

کردیم،  ویژه ای در درو�ان احـساس   ـسنگینیِ  احـساسیک  که گاهآن که فرمودندت حـرض ، ـش� جای دیگری بودید و آن جا حارض نبودید

  ).  ٦ ِذلٌَّة لِلَِّه لَْم أَکُْن أَْعرِفَُها تَداَخلَنِی ( منتقل شد به ما امامتفهمیدیم که بار 

، بفهمیم؛ احـساس ـسنگینی انتقال را در حد خودمان به دوـش�ن ایجاد کنیمدر این جلـسات، آن ما نگاه�ن این اـست إن ـشاء اللّه، 

 ،را دارد ی جدی کســی که این انگیزه  یعنی  بطالت �یگذرد. وقتش راحت بهدیگر آدمی که انگیزه دارد  که اگر این را احســاس کردیم،

ــبح هر موقعی ــی که از خواب ص ــود. کس آن جا دیگر به این   کند، اخراجش می یشکارفرما ،اگر بداند نرود رس کار  کار دارد بلند �یش

هم  در نظام عملی دقت کردید؟ .میربدکســـی کارش ندارد، خوابش هم  هم نرفت!نرفت  !رفت رفت دید حاال�یخوابد. اما اگر  راحتی

ت. د، علت کم بودن انگیزه مااگر انگیزه های ما  همین جوری اـس ت؟ کم باـش ت. �یدانیم چیـس �ن اـس اس آن بار روی دوـش  عدم احـس

خ بدهیم. [که] ت. باید پاـس االری چه جمعیتی به دوش ماـس کل گرفت، �یدانیم رهربی و قافله ـس وان امام  آنی که به عن اگر این باور ـش

  ی هـستند که در این ـشبکه نبه امام هر کدام به دنبال ای نـسبِت  ،هرمی، عاملان ی مثل یک ـشبکه ،نـسبت به امام ،میگیرد، عاملان قرار

وند تا بار مـسئولیت بیـشرتی به دوـشـشان باـشد. در زمان   والیت عمومی(در حقیقت) هرمی باال و باالتر بروند و به امام نزدیک تر بـش

مـسئولیت  ، همه هـست، اینطور نیـست که اگر یک نفر مـسئول ـشد، بقیه خیالـشان راحت بـشود. بقیه مثل یک هرم یابت عامهکه ن هم

، مرتبط با نقطه ی مرکزی که امام است، چه کار کنند؟ نیابت عامهی آن نظام هستی را بواسطه (در حقیقت) این به دوششان است تا 

وند بهو نزدیک تر نزدیک  دنبال این هسـتند کههمه حرکت بدهند. پس  از طریق امام به خدا.  و از طریق نائب به امام و نائب آن ـش

ت که بگوییم  له اینجور نیـس لـس تیم؛  کفقاعده و در ما پس این ـس روز به روز این   هم . بایدگیریممراتب این باید قرار بما در آن هـس
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 اگر ما نرفتیم، فقط یک نفر نیســتیم که نرفتیم. اگر ما کند حرکت کردیم، �یگوییم ما عهد و مســئولیت در وجودمان شــدیدتر بشــود.

یعنی  طلبه اما  دارند. اینجا. همه انسـان ها قرارآمده تا تا  (سـالم اللّه علیه) گرفتیم از آدمر ما در یک سـلسـله ای قرا ؛شـخصـیم دیگر

هدایتگری اســـت. پس باید کدام افق را در نظر آن مرحله اثرش چیســـت؟ آورد در مرحله ای قرار داد که  خودش را اختیاراً کســـی که 

دن و تحصـیل  ،بگیرد؟ افق نیابت عامه ده خصـوصـیاتی آن که نزدیک میشـود به امام. پیدا ـش پس نائب عام. آن برای در روایت ذکر ـش

ت. نما ی اگر شـکل گرفت، تک تک ما وظیفهاین نگاه    مباحثی بپردازیم، باید به و اهداف میانی، هر کدام در میان راه بله معلوم اـس

دن،شـدن،محقق  ؛ دیگرکارهایی بپردازیم با مردم، امام   شـدن هم نشـینهدایتگری ها، شـدن،  مبلغشـدن، (�ی دانم) مدرس  مؤلف ـش

دن،  ا کرد، �ام این ها مـسجد ـش یر، تکلیف هر جا اقتـض ودتابع تکلیف در این مـس ت که ؛ چونو انجام میدهد می ـش ه  چ دنبال این اـس

این جاروکش بودن   شود. م میر ه ، جاروکش ایناین هرم هم باشد در جارو کش استالزم  این اگر حاال آن هرم کامل بشود. ؟کار بکند

جارو کش فعلش فقط جارو کشـی   این جور نیسـت که فعل امام اسـت. ،چون به تابعیت و تشـخیص وظیفه بوده ، فعلشدر این هرم

د ی قرار گرفت، به امر امام ،باـش ود  وجودش می این در هرجایگاهی قرار گرفت برای تکمیل این هرم هدایتی، ،در این نظام اگر کـس ـش

یم، ما بتوانیم اگر ما به امام امام. یبرو مثل دـست و پا و چـشم و اَ  یم ،برـس ان را هم ببوـس اگر لذا  !ـس�نآ کاله�ن را می اندازیم  ،پایـش

ــی جا ها، به بزرگان ــتند، امام زمان   این ها ما و نیروهای ما ی تکیه ، این ها (در حقیقت)طلبه ها این حرضــت فرمودند که بعض هس

فرموده، ما امام  ؛ این ها هســتند.که که غیر از اینها کســی را نداریمفرمودند که ما این را فرمودند؛  )ل الله تعالی فرجه الرشــیفعجّ (

تحقق حقیقت توحیدی را  آن عمومی را ایجاد بکنیم،  هدایتگریِ آن، آن  . آنی که قرار اسـت ما بر اسـاسغیر از این ها کسـی را نداریم

ت هدایتگ ،ایجاد بکنیم تند. هرچقدر ما افق�ن را نزدیک بکنیم به دـس ود، که بدانید امام،  ی رانههمین ها هـس یده ـش که بر رس ما کـش

  .  ٧میشویم رتنزدیکإن شاء اللّه  ،را برداریمکه از آن طرف تاّم است؛ مانع از این طرف است. هر چقدر این  

  

حاال   .که جایگاه ما کجاست له استأمقدماتی و ترسیم مس ی جلسهاین امروز من این مقدمه را از دعای ندبه هم بگویم؛ باالخره 

آینده إن شـاء اللّه به صـورت فراز به فراز، جزئی به جزئی   جلسـاتدر را  تر له و مسـائل عملیاتی و کاربردیأجزئیات مـس إن شـاء اللّه 

ــیر علم دارد یک طلبه، به عنوان یک به عنوان  الزم بود که جایگاه ما ،بحثترســـیم کلی  اما به عنوان جلو میرویم. کســـی که در مسـ

متشـابهات را به محکم  از خیلی آن موقع (در حقیقت) این جایگاه تا حدودی در این منظومه ی هسـتی روشـن بشـود، میکند،حرکت 

ود. تبدیل میکند. یاری اش حل می ـش ت، به نگاه به این هدف کالن، بـس  هم ممکن اـست کاوش بیـشرتاش بعـضی  هر جا تعارـضی هـس

  :صورت زیبا بیان میکند به اختصارسیر را به ببینید این در دعای ندبه  .بخواهد

  »بسم اللّه الرحمن الرحیم«

  من حاال همه اش را هم ترجمه �ی کنم دیگر؛ چون همه دوستان آشنا هستند و میشناسند.

ٍد نَبِيِِّه َو آلِهِ «   »الَْحْمُد لِلِّٰه رَبِّ الْٰعالَِمَ�، َو َصىلَّ اللَُّه َعَىل َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

  تک تک ماست. وجودِ  تاریخ است؛ وجود تک تک ماست. این تاریخِ  وجودی ماست؛ دقت بکنیماین سیر 

  »اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َعَىل َما َجَرى بِِه قََضاُؤكَ  َو َسلََّم تَْسِلي�ً.«

    این قانون توست، قضای توست، تقدیر توست که در هستی قرار دادی؛ این قضا و قدر توست.

  »ئَِك، الَِّذيَن اْستَْخَلْصتَُهْم لِنَْفِسكَ ِيف أَْولِيَا«

وند،  که انبیاء؛ اولیائش این ها دارد خـصوـصیات کی را می گوید؟ یاء می ـش كَ «عاملان میـشوند.  می ـشوند،اوـص تَُهْم لِنَْفـسِ تَْخلـَصْ  »،اـسْ

همین که دعوت شـدیم به طلبگی آمدیم، مرتبه هر کدام از ما یک مرتبه ای از اسـتخالص را [داریم] از . دیگر مراتب اسـتخالص اسـت

 ،اما همین آمدن و زمینه فراهم شــدن و با همین عقاب هم شــویم، ممکن اســت قدر ندانیم و خارج بشــویم ؛ای از اســتخالص اســت

  هدایتگری برای دیگران را دارد. دینت که ،برای خودت و دینت»  َك َو ِدينِكَ اْستَْخلَْصتَُهْم لِنَْفسِ چیست؟ [استخالص.] «مرتبه ای از 

  »ِإِذ اْخَرتَْت لَُهْم َجِزيَل َما ِعنَْدَك ِمَن النَِّعيِم الُْمِقيمِ «

ِذ ِإ «نتیـجه ـکاری ـکه ـما انـجام مـیدهیم و انبـیاء و اوصـــــیاء انـجام دادـند چیســــت؟ تو برای آن ـها ـچه چیزی را انتـخاب کردی؟ یعنی 

ــیر قرار میگیرد »اْخَرتَْت لَُهْم َجِزيَل َما ِعنَْدَك ِمَن النَِّعيِم الُْمِقيمِ  ــانی که در این مسـ ــد؟ دارد ،یعنی انسـ به جاودانگی و  به چه می رسـ

  این خیلی زیباست. نعمت های ابدی میرسد.

    »الَِّذي َال َزَواَل لَُه َو َال اْضِمْحَالَل «

 

  ) ۱۷۷/ص۵۳(بحار األنوار:ج إِالَّ َما يَتَِّصُل بِنَا ِم�َّ نَكْرَُهُه َو َال نُْؤثِرُُه ِمنْهُم فََ� يَْحبُِسنَا َعنْهُمْ  ٧



 

  پایان ندارد.

نِيَّةِ بَْعَد « نْيَا الدَّ   »أَْن َرشَطَْت َعلَيِْهُم الزُّْهَد ِيف درجات َهِذِه الدُّ

دنیا و  رشط کردی که در درجات ایناین نکته ی دقیقی اســت؛ یعنی این ادامه ی قاعده ی کلی در �اِم انتخاب های الهی اســت. 

و  )ـصلی الله علیه و آله و ـسلم(تا خاتم  )ه علیهـسالم اللّ (اینها زهد را انتخاب بکنند. همه انبیاء از آدم  و هـستی دنیا، معالَ  مراتب این

نِيـَّةِ  َرشَطَْت َعلَيِْهُم الزُّْهَد ِيف درجاِت این « یعنی هر قدر  ...،قِ مراتب تحقّ  ء،اوصـــــیاء و �ام عل� �ام نْيـَا الدَّ ق محقّ  شــــدیدتر »َهِذِه الدُّ

با این یا   روـشن میکنددر ابتدای حرکت�ن تکلیف ما را پس . چه می ـشود؟ ـشدیدتر می ـشود »کَ و دینِ  کَ نفسـِ لِ «ـستخالص اینها بـشود، ا

ــییعنی  نه؟ ــت، اگر کس ــده اس   بَطْني إِ�ِّ نََذْرُت لََك ما يف«نذر خدا بکند که خدا بکند،  را وقف شمیخواهد خود برای خدا انتخاب ش

اولین رشطش که همه می فرماید ق میشــود؟ محقّ  چگونهاین نذر و عهد که می خواهد خودش را وقف و نذر خداوند بکند، ، ٨»ُمَحرَّراً

نِيـَّةِ «حرـکت هم هســــت،ی ـجا رساـیت دارد و اولین مرتـبه  ا اـلدَّ نْيـَ ِذِه اـلدُّ َد ِيف درـجات هـَ َت َعلَيِْهُم الزُّهـْ َد أَْن َرشَطـْ دنی  ؛ دنـیا خودش»بَعـْ

له بعدش اما ، بوده ی ندارد. واقعا صـفت هم می آورد کهبالفاـص نِيَّةِ « هیچ ارزـش نْيَا الدَّ همه وجود ما را پر تقریباً همین دنیایی که  »الدُّ

ــت[کرده  ــهایش.   ]،اس ــ� خرب ندارم اما چون به خودم نگاه می کنم، میگویم من عرض می کنمخودم را حقیقتاً جابه جایی ارزش ، از ش

وء ظّن دارم؛ خودم را نگاه می کنم، البد دلهره  ؛فرو میریزم ،دنیا ها در با یک باال و پایین ـشدن بقیه هم همینجوری اند، از این باب ـس

این دنـیا در وجود ما  در درجات  زهدِ  (در حقیـقت) کـجا ...» چه نـگاهی اســــت؟َرشَطَْت َعلَيِْهُم الزُّْهَد ِيف درجاِت چه « پـیدا میکنم. این

یم ته باـش ده؟ که تا داـش یم آرامیم، محّقق ـش ُّ َجزُوعاً« اگر نداشـته باـش ُه الرشـَّ وند این ها؟ ٩»ِإذا َمـسَّ  ناله و . جزع و»وعاًزُ جَ « چی می ـش

اما رفت و آدم دنیا در وجودش اثر  ،نه از دنیا بهره مند نباشـد باشـد. عا� باید فوق دنیا باشـد. دنیام باید فوق د اسـت. عالِ بلن نفزع�

ْوا َعىل«با نبودنش آنجا که ، نه  ١٠»تَْفرَُحوا ِ�ا آتاكُمْ «که در نبودش  نبود. نه آنگونه اـست ،�یگذارد. اگر بود، بود، نبود   .١١»فاتَكُمْ ما  تَأْسـَ

  :خب با این نگاه ببینید، می فرماید

   »َو ِزبْرِِجَها فََرشَطُوا لََك َذلِكَ َو زُْخرُِفها «

  ن ها.ای ی همه این رشط را قبول کردند

  .»َو َعلِْمَت ِمنُْهُم الَْوفَاَء بِهِ «

این ـکار انتـخاب کردی. پس اگر ـعاملی ـبه این رشط وـفا بکـند،  ایـکه اینـها را بر  ،م بودیـها را ـبه این رشط ـعالِ  ـخداـیا تو هم وـفای آن

ــداق ــداق این مص ــود؟ مص ــت. چی می ش ــود که در طریق انبیاء قرار گرفته اس » خدایا آن ها را  َو َعلِْمَت ِمنُْهُم الَْوفَاَء بِهِ « عاملی میش

  پذیرفتی.

بْتَُهمْ «   »فََقبِلْتَُهْم َو قَرَّ

بْتَُهمْ فََقبِلْ« پس راه قرب چطور میشـود؟ . این اولین پیغام قبول این مسـئولیت  [اسـت] رشط زهد در درجات دنیاهمین . »تَُهْم َو قَرَّ

ــان زهدش... حاال زهد را باید تعریف کرد که یعنی چی ــت که هرچقدر انس ــاء اللّه در جای خو  ؟عظیم اس که حقیقت  دش)(که إن ش

ت؟ ؟ برای طلبه تا چهتفریطش چیـست ؟افراطش چیـست ؟زهد چیـست آیا همه جا از  حدی اش اـست؟ در هر مرتبه ای چه قدری اـس

  ، می فرماید:قواعد کلی کار؟ (این ها همه جای خودش) اما فعال به صورت کلی، یا مراتبش متفاوت است ؟ابتدا تا انتها یک جور است

بْتَُهْم  كَْر الَْعِيلَّ َو الثَّ«فََقبِلْتَُهْم َو قَرَّ ْمَت لَُهُم الذِّ ، َو أَْهبَطَْت َعلَيِْهْم َمَالئِكَتَكَ َو قَدَّ   »نَاَء الَْجِيلَّ

  مالئکه »أَْهبَطَْت َعلَيِْهْم َمَالئِكَتَكَ چه شد؟ « نتیجه اش  ،ها در درجات دنیا، کندن اینها از دنیا زهد اینمی گوید این خیلی زیباست. 

خیلی  بود؟ کندن از دنیا و زهد. اینها را اگر ما بخواهیم بگوییم از دها�ان  هتو بر آنها نازل شـدند. هبوط مالئکه بر انبیاء سـببش چ ی

  یاتآبیان میکند. مطابق با روایات و  ،تبیین میکند امام معصــوم دارند این ها را برای مابزرگ اســت ولی امام معصــوم دارد میفرماید. 

 چه بود؟ همین اـست. ـشجره منهیه ،دید هبوط محقق میـشوداـست. اینکه میگوید به ـشجره منهیه نزدیک نـشوید که اگر نزدیک ـش  هم

به رتبه  میشود؟ مالئکه بر او هابط میشوند. یعنی هد، چربُ ه بِتعلق به بدن. اینجا میفرماید کسی که از درجات دنیای دنیّ  به بدن،توجه 

از ابتدا کارش  پس حقیقت طلبگی  تر.آمده باال  ،م دنیااز عالَ   [اســـت] با مالئکه هم نشـــین میشـــود. پس کنده شـــده ای می رســـد که

بیشـــرت صـــورت بگیرد، هبوط مالئکه بر او  ،هر مقداری باال رف� ؛ دنبال این باال رف�.نزول مالئکه ؛کندن از دنیا و باال رف�چیســـت؟ 

 

ميُع الَْعليُم (ال عمران: بَطْني  إِذْ قالَِت اْمرَأَُت ِعْمراَن رَبِّ إِ�ِّ نََذرُْت لََك ما يف  ٨  ) ۳۵ُمَحرَّراً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ

 ۲۰معارج: ٩

 ) ۲۳لَّ ُمْختاٍل فَُخوٍر (حدید:ما فاتَكُْم َو ال تَْفَرُحوا ِ�ا آتاكُْم َو اللَُّه ال يُِحبُّ كُ لِكَيْال تَأَْسْوا َعىل  ١٠

  ه�ن ١١



 

 .ببینید،کالن است امالًشدیدتر صورت میگیرد. هرقدر تعلق به دنیا بیشرت باشد، قطع ارتباط با مالئکه شدیدتر میشود. این یک قاعده ک

  بعد می فرماید: بیان میکند. اینجا سیر هستی را دارد

  »َو كَرَّْمتَُهْم بَِوْحيِكَ َو أَْهبَطَْت َعلَيِْهْم َمَالئِكَتََك «

وحی  ؛ لذا وحی انبائی تعبیر می شـــود به الهام. آیا نبائی داریماِ  (در حقیقت چه داریم؟) یک وحی ،یک وحی ترشـــیعی داریمما 

؟ نه. در وحی  [اـست] االن نداریم. اما باب گفتگوی با خدا و وحی انبائی قطع ـشدهوحی تـرشیعی دیگر ؟ بله؛تـرشیعی بابش بـسته ـشد

ناجاهم فی «دارد که  را رجالی،  در روایت داردخدای ـسبحان خدا با او گفتگو میکند.  ،انبائی هر کـسی به مقداری که ک�ل پیدا میکند

ــان »رسهم ــت ما �یفهمیم. ؛ به این ها القاء می کند. حاال گفتگوی خدا گفتگو میکند ،خدا نجوا میکندبا این ها . در درونش چگونه اس

 ،جهرک»ارنا « بکنند یا خدا را ببینند، صـــحبتی کلیم برد که با خدا اهمچنان که آن قومی که موـســ  ،گاهی بیان شـــده هم در روایت

کار ببینند ت اینها  یا...، خدا را آـش د؟به غیر نبی هم امکان پذیر اـس ته ارتباط  چه باـش دداـش ت؛باـش اما  ؟ به غیر نبی هم امکان پذیر اـس

؛ بسـته شـده و �ام شـده چه شـده؟ دسـتورات دین بود. آنجا بابش دین بود؛  ؛کهوحی ترشـیعی بود ، آنبه انبیاء وحی میشـد که آنچه

گفتگوی بندگان با خدا راهش تکلم خدا با بندگان و خدا با بندگان و گفتگوی خدا با بندگان، ی اما رابطه ســــتور دینی نداریم. دیگر د

اً غیر معـصومین هم دارند.  ؛ نه فقط معـصومین دارند،اولیاء الهی این را دارند ؛ لذاباز اـست گاهی کودکان در حالت ـسالمت حتی بعـض

که چی بگویند و چی بوده؟ لذا این ها بحث هایی دارد  بیان برایـشان نیـست قدرتهرچند ، ن اتفاق می افتدـصفایی که دارند، برایـشا

را پیدا از کالم الهی  بهره مندیِ  ی آمادهدارد چه می کند؟ د، این کندن از دنیا نَ کَاگر ما بدانیم در این نگاه هرچقدر انســان از دنیا بِ و 

، اما غیر از انبیاء تکلم ترشــیعی اش هم بود مخصــوص انبیائش .نبودم باقی اســت. مخصــوص انبیاء این قاعده هنوز هیعنی . می کند

  :بعد می فرماید محفوظ است و باقی است.اش اما نظام ارتباطی  ترشیعش را بگذار کنار

 »َو رَفَْدتَُهْم بِِعلِْمكَ «َو أَْهبَطَْت َعلَيِْهْم َمَالئِكَتََك َو كَرَّْمتَُهْم بَِوْحيَِك 

به دنبال علم  ما پس اگر ها. این ســویتجهیزشــان کردی، بزرگشــان داشــتی، رسازیر کردی علمت را به چه کار کردی؟ ها را  تو این

ــت و پا زدن هاهم  ــتیم، �ام این دس ــت؟ برایچی برای ی�نهس ــت  س ــیم تا این  ]که[این اس زمینه در وجودمان ایجاد  که این میکوش

  تا علم از آنجا رسازیر بشود. ،بشود

رِ «   »إِلَيْكَ   يَعةَ َو َجَعلْتَُهُم الذَّ

مردم   می بینند یا �ی بینند؟  ؟�ی بینندبینند یا  به سوی خدا می ی ها را وسیله به سوی خودت قرار دادی. مردم ما را وسیله این

هم خودمان را محروم کردیم، هم مردم  این (در حقیقت) بینند. حاال اگر ما درو�ان را آماده نکرده باشــیم برای این وســیله بودن،  می

ـها ـنه  اـما این یم،ـما ـبه دنـبال این ـها رفت ـما ـبه اینـها چـنگ زدیم، : ـخداـیا!میگویـند ـکه این ـها از خودـمان میکنیم روز قـیاـمت را شــــاکی

  خودشان رسیده بودند، نه ما را توانستند بربند.

  »َو الَْوِسيلََة إَِىل رِْضَوانَِك.«

یله ایت حق ی وـس وان حق و رـض دند همچنان که انبیاء و  ،به رـض یری که عرض کردم) عاملان قرار داده ـش قرار داده عل�ء (با این ـس

كَنْتَُه  که « را می گوید جریان حـرضت نوح(خالصـه) گوید. بعد  آدم را می جریان حـرضت جا رشوع می کنداز اینبعد  شـدند. فَبَْعٌض َأسـْ

يْتَُه َو  جریان حـرضت ابراهیم و حـرضت موـسی و حـرضت   ،بعد...» و همینجور َجنَّتََك إَِىل أَْن أَْخرَْجتَُه ِمنَْها، َو بَْعٌض َحَملْتَُه ِيف فُلِْكَك َو نَجَّ

  ود؟ بعد از پیغمرب، جریان، همه ی جریانو بعد پیغمرب چه می ـشــ  پیغمرب(علیهم الســـالم) را بیان می کند تا می رســـد به  عیســـی

از یک طرف متـصلیم به ما میخواهد بگوید ـسیر متـصل اـست. اگر ما خودمان را در این ـسیر متـصل دیدیم، یعنی االن که اینجا هـستیم، 

 .) الفداءلرتاب مقدمه  ارواحنا و ارواح العاملین(ه االعظم از طرف دیگری متصــلیم به حرضــت بقیة اللّ  )، وه علیهســالم اللّ (حرضــت آدم 

تید) ت که از زمان آدم ،که با این نگاه (حاال یک ـصلوات ه�هنگا هم بفرـس ده تا امروز (ـسالم اللّه علیه)   ماموریت ما این اـس رشوع ـش

اینجا برـسد  تابـرش  برای اینکه خدا خرج کرده  )درـست اـست اماتعبیر مـسامحی اـست ( و این همه خون ریخته ـشده و خرج ـشده و خدا

ما  دســتامروز دینش را تا   ؛این همه اولیائش را رسمایه گذاری کرده اســت ؛ رسمایه گذاری کرده اســت خدا.و این آمادگی را پیدا کند

ــیطره(به اصــطالح) تحت نظارت نیابت عام و عل�ی بزرگ و تحت (در حقیقت) داده تا  ) ما این دین را  عج(امام زمان  و هیمنه ی س

ــانیم. یم؟چه کار بکن ــوان برس طُوا لَكَ این « هرچقدرخب، مردم را به این دین هدایت بکنیم و خودمان و مردم را به رض َ که (در  »فَرشــَ

  شدیدتر محقق بشود، ظهور زودتر محقق میشود.  محقق بشود، زودتر بود، زهد در این دنیا  حقیقت)

کی ها مقـرص اـصلی اند؟  مقـرص اـصلی اند؟  ه�نهابکنند  اگر کوتاهی که ؟کی ها در تحقق ظهور نقش ویژه دارند؟ چه کـسانیلذا 

ــند که کوتاهی کردند ــاکی باشـ ــان رفتند و نه ما را بردند؟ با این نگاه ، [که] مردم عمومی در روز قیامت از کی میتوانند شـ نه خودشـ

 دغدغهـشبانه روز انـسان ـشود میـشود تنبلی کرد؟ میـشود کوتاهی کرد؟ میـشود زندگی انـسان مجاهدانه نباـشد؟ می ]که[حواـس�ن باـشد 



 

افتخار اینکه  ،برگزیده برای این کارما را فرـصتی که خدای ـسبحان ما را انتخاب کرده و این مـسئولیت و  این (در حقیقت) ی وجودیش

این  چند ده هزار نفر به  ،بین چندین میلیارد جمعیت ه؛ درآسـان نبود باید کاله�ن را بیندازیم آسـ�ن!  ما را در این مسـیر قرار داده،

ــند، مرشــف شــدند کهرشافت  ــند؟ حامل دین خدا باش ــند، آن هم عا� دین عا� دین چه باش ــند که مردم را با  خدا باش این  ختمی باش

 دیگر حاال ببینید تاهی بکنیم،اگر کو  لذا .علم اسـت . این ارث انبیاء ١٢»العل�ء ورثة االنبیاء« که علمشـان سـوق بدهند به سـمت امام.

آنها بار   ببینند  دارند نگاه میکنند به ما که )ه علیهسالم اللّ (از آدم  )اینها واقعیت است(�امشان از آدم دارند نگاه میکنند  ،این سلسله

[از  ،نگاه های آنها از آن طرف ؟تا کجا میربیم ،االن ما این بار را برداشـتیمیکی پس از دیگری، را رسـاندند به مقصـد، دادند دسـت ما، 

و اولیاء الهی به اینکه ما تا کجا این بار را میتوانیم بیاوریم جلو تا بســرت ســازی ظهور محقق  )عج(نگاه های امام زمان این طرف هم] 

اینکه  انقالب اسـالمی به عنوان دوران غیبت کربی در ظهورِ امروز (این را هم بگویم و �ام کنم)  ،بشـود. در این نگاهی که عرض کردم

سـالمی ایران یکی از عظیم ترین ظهورات این جریان اسـت که محقق شـده اسـت. عاملان نقشـی به عهده دارن در هدایتگری، انقالب ا

با این شـدت در اختیار نصـب  مبسـوط الید ظاهر و ، به صـورت صـورتاین بوده که هدایتگری به ه در طول تاریخ برشـیت بی سـابق

مؤمنان (ع) امیر  حاکمیتاز پیغمرب اکرم،  بعدحتی حتی هیچگاه در تاریخ به ـصورت عام قرار بگیرد. قبال هم من عرض کردم که الهی 

بیعت  ی مردمأ مردم به چه عنوانی بیعت کردند؟ به عنوان ر  خالفت امیر املؤمنین که محقق شــد، خالفت حرضــت را  که محقق شــد،

ش� را (در حقیقت) ، ما هستی از طرف خدامنصوب  تومنین به عنوان امام بیعت نکردند که ؤ ، نه به عنوان امام. مردم با امیر املکردند

اعتـقاد را   ـکار را کردـند؛ آن ـها این بـله، ـعده ای از اولـیاء الهی و شــــیعـیان ـخاص این ـبه عنوان منصــــوب از قِبـَل حق انتـخاب می کنیم،

برای   برای مردم، خلیفه ای در عرض خلفای دیگر بود؛ به عنوان به عنوان امام نبودامیر املؤمنین نســبت به مردم، اما خالفت  ؛داشــتند

فقـیه ـبه عنوان اینـکه مردم اـمام را ـبه ـچه عنوانی انتـخاب کردـند؟  امروز جمهوری اســــالمی ـچه عنوانی دارد؟  ولی، از نـگاه مردم. مردم

ت امام عام جامع الـرشائط نائب جمهوری   یحاکمیت در دورانیعنی . آن نصـب الهی را تن دادند بهآن خصـوصـیات را دارد؛ یعنی . اـس

مردم  هم رأی  نوـشته ـشده،  که قانون اـساـسی هم و نظامی که ایجاد ـشده، هوـشمندی که ایجاد ـشدهآن ، به لحاظ هتـشکیل ـشد اـسالمی

ه اـندمردم [ـبه عنوان نصــــب الهی این حکوـمت را دادـند،  أقّالً خواص  ولی ـتا ـحدودیدانـند  �یهـمه اگر هم تفصــــیال ـحاال . ]ـپذیرفـت

ما را در حفظ این   امروزِ لیت و مسـئو که  امروز، اسـت ت الهی به عنوان نیابت عامکه  حاکمی  بی سـابقه اسـت  آشـکار اسـت. شـانبرای

  .تراز این انقالب باشد که بسرتساز ظهور است، به عهده ی ما می آوردطلبه ای که  [مسؤولیِت] و ،نظام

نقطه ای که هستیم چجوری حرکت  إن شاء اللّه تفاصیل بعدی مسأله به عنوان خصوصیات جزئی تر و تکالیف ما به صورتی که از 

ت و  کنیم اگر قدر این  را إن شـاء اللّه در جلسـات دیگری ذره به ذره جلو می رویم تا بفهمیم خدای سـبحان چه نعمتی به ما داده اـس

نُوا ِجَواَر نَِعِم «تعبیر روایات این اـست که  ،نعمت را ندانیم  کم و االّ  ؛خوبی باـشید همـسایگان ،نـسبت به نعمت های الهی ،١٣»اللَّهِ  أَْحسـِ

ت نعمتی که برود و برگردد تباه نکنم از امام عـسگری  ؛اـس نُوا ِجَواَر  «اـست که  )علیه الـسالم(اگر رفت بر�یگردد. این تعبیر اگر اـش أَْحـسِ

  »؛ خیلی روایت زیبایی است. اللَّه نَِعمِ 

اء اللّه در فرصـت های دیگری بعدا این را مفصـل تر خدمت دو  اء اللّه روایتش را هم می خوانیم؛ بحث های  حاال إن ـش تان إن ـش ـس

  خوبی هم ذیل این روایت هست.

اء اللّ پس  مثل نظام امامت   .]محسـوس بکند=[ روی دوشـ�ن احسـاس کنیمکم کم مسـئولیت را  آنبار خدای سـبحان به ما ه ان ـش

ـهدف  هـمه ی�ن ـباـید . إن شــــاء اللـّه آـماده شــــدن برای نـیاـبت ـعام کـمک ـناـئب ـعام و نـیاـبت ـعام، آن همآن هم نـیاـبت،  منتـها در ـحد

ــئولیت راو آنجا باشــد.  نگیری� ــاس مس ــد هدف  بکنیم در وجودمان این احس ــاء اللّه هدف�ن، پس هدف نهایی ما، معلوم ش و إن ش

   عرض میکنیم. خدمت دوستان پس از این هم إن شاء اللّه را هدف های میانی و کوتاه نهایی کجاست.حاال إن شاء اللّه 
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