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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  02/12/96اخوت    استا د     - هیئت جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اّمت سیر شکوافیی موضوع :  - (سومجلسه    )افطمیه     
 

شاءاهلل همه دعاهای ما به هدف اجابت برسد و اجابت آنها را مشاهده کنیم و در اثر آن به یک هدایت برای اینکه ان

 برسیم، صلواتی ختم بفرمایید.واضح 

صدیقه حضرت شاءهلل درک ما از شب قدر بیش از آن چیزی باشد که در تصور ما هست و بهره ما از برای اینکه ان

 زنیم، صلواتی ختم بفرمایید.کبری)علیها السالم( خیلی بیش از آن چیزی باشد که حدس می

بندی برسانیم و نا داریم مباحث را خیلی سریع به یک جمعهایی را مطرح کردیم که بدر رابطه با بحث امت بحث

ها را پیگیری نکرده باشند، مروری بر مطالب برای اینکه برخی دوستان ممکن است جلسات را نبوده باشند و بحث

 کنیم.گذشته می

ده است؛ به شناسی است. مفهوم امت و امام خیلی در هم تنییکی از مباحث در حوزه انسان« امت»ما گفتیم بحث 

. همچنین گفتیم مفهوم امت و فهم کندنحوی که اگر کسی بخواهد مفهوم امام را بفهمد حتما باید مفهوم امت را 

ریشه و پایه و محل رجوع به امام و امت است. گفتیم « امّ»دهد. همچنین گفتیم داللت می« جمع»امام، ما را به مفهوم 

تواند این جمع را خود انتخاب ، در جمع است. همچنین گفتیم انسان میچه نفهمدو که هر انسانی چه خودش بفهمد 

ت خود خارج شود. لذا کسی که در جمع کند. اگر انسان بخواهد به صورت اختیاری در جمع باشد، حتما باید از منیّ

ظور از هست، از منیت خود خارج شده است و به فالح رسیده است. در جمع بودن معادل به فالح رسیدن است. من

 ت نداشتن است. در جمع بودن، منیّ

که به اهل بیت)علیهم السالم( نسبت داده شده، شمس و قمر است. هر دو کلمه در روایات یک موضوع مهمی

 آفرینی است.آفرینی و زماندهنده نقش این بزرگان در عملنشان
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هر شخص دیگری که ارتباط دارد و  هر شخصی از امت اگر بخواهد جمع محور باشد و اهل امت توحیدی باشد، با

ای که هست، باید به والیت رجوع کند و دریافت خود را از والیت بگیرد. یعنی در رابطه با آن در رابطه با هر مسئله

یعنی به  ید؛آشخص و یا آن جمع، نظر ولیّ فقیه را دخیل کند. از آن به بعد است که زمان و لحظه برای فرد پدید می

در ثانی د و گویند که اوال باید به او رجوع کرد و از نور و شعاع نور او مسیر را مشخص کراو شمس میاین دلیل به 

شمس  1«حُسْباناً الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ  سَکَناً اللَّیْلَ جَعَلَ»دلیل نیست که در آیاتی مثل شود. بیاین رابطه تبدیل به زمان می

از زمانی برای  «زمان»گر زمان محسوب کردند. بنابراین و قمر را با این همه عظمت به عنوان حسبان و عامل حساب

 قرار بگیرد.  ءتحت والیت امر و نهی اولیا ؛شود که تحت والیت قرار بگیردانسان شروع می

قتی در کند و ویک استمراری پیدا میشود، شود که سیر رشد و هدایت انسان از لحظه شروع میبه این صورت می

 اوقات ،کندمی شود. وقتی که مغرب، عشا، صبح و ظهر و عصر پیداگیرد، ساعت درست میسیری از اعمال قرار می

حظه. لنه فقط  و شودشود. همه ابعاد زمان والیت میشود. در واقع باطنِ زمان در زندگی انسان، والیت میدرست می

ماه  وبه هفته  شود و همان تبدیلشود و همان تبدیل به اوقات میکند تبدیل به ساعت میپیدا میچون وقتی استمرار 

اعمال  ک زنجیرهیا نوعا شود. به این معنا است که اعمال متبدیل به ماه میو کند یعنی وقتی امتداد پیدا می ؛شودمی

بدیل به تشود به تدریج دو میگیرد و ار میاست و یکی نیست. پس بنابراین وقتی یکی از اعمال تحت والیت قر

فته گذرد، هوقتی یک روز و دو روز می شود.روز میگذرد، شبانهشود. وقتی مغرب و عشا از آن میساعت می

 شود. می

 خوانیم:شود همه روایات را بخوانیم، همین روایت را میچون فرصت نمی

هِ السَّلَامُ( بِسَامَرَّا وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَلِیلِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَیِّدِنَا عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ )عَلَیْ» 

ا تُعَادُوا الْأَیَّامَ فَتُعَادِیَکُمْ وَ سَأَلْنَاهُ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مِنْ شِیعَتِهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ أَسْعَدِ الْأَیَّامِ وَ أَنْحَسِهَا فَقَالَ: لَ

عَاءَ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِیسَ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْأَرْبِ بَیْنَ ظَاهِرٍ وَ بَاطِنٍ إِنَّ السَّبْتَ لَنَا وَ الْأَحَدَ لِشِیعَتِنَا وَ الْإِثْنَیْنِ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ الثَّلَاثَاءَ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ الْأَحَدَ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْجُمُعَةَ لِلْمُؤْمِنِینَ، وَ الْبَاطِنُ أَنَّ السَّبْتَ جَدِّی رسول اهلل)صل اهلل علیه و آله( )صَلَّى اللَّ

لْحُسَیْنُ وَ الثَّلَاثَاءَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ الْأَرْبِعَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْإِثْنَیْنِ الْحَسَنُ وَ ا

نُهُ الَّذِی تَجْتَمِعُ فِیهِ ةَ ابْمُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ أَنَا، وَ الْخَمِیسَ ابْنِیَ الْحَسَنُ وَ الْجُمُعَ
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وَ یُزْهِقُ الْبَاطِلَ، فَهُوَ مَهْدِیُّکُمْ الْمُنْتَظَرُ ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* بَقِیَّتُ  الْکَلِمَةُ وَ تَتِمُّ بِهِ النِّعْمَةُ وَ یُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَ

 2 «ثُمَّ قَالَ: لَنَا وَ اللَّهِ هُوَ بَقِیَّةُ اللَّهِ مُؤْمِنِینَ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ 

. یک موقع الم( استه السروز شنبه، حضرت رسول اهلل)صل اهلل علیه و آله( است. باطن روز یکشنبه، امیرالمومنین)علی

 ک روزاطن یگویند، بیک موقع می اماگویند مصداق این روز و یا این روز به ایشان اختصاص دارد. می

 .  ( استامیرالمومنین)علیه السالم( است. یعنی حقیقت این روز و ملکوت آن، حضرت امیر)علیه السالم

علیه )محمد بن علی الم(،دوشنبه امام حسن)علیه السالم( و امام حسین)علیه السالم(، سه شنبه علی بن حسین)علیه الس

(، محمد ه السالمی)علیوسی بن جعفر)علیه السالم(، علی بن موسالسالم( و جعفر بن محمد)علیه السالم(، چهارشنبه م

ه مهدی وایت جمعدر ر بن علی)علیه السالم( و علی بن محمد)علیه السالم( و پنج شنبه حسن بن علی)علیه السالم( و

 منتظر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است.

جوع ر چیزی رسی و هکبگذارد؛ یعنی در مواجهه با هر ت را کنار پس اولین بحثی که داریم این است که انسان منیّ

ن کار ممک کند. ابتدایکند. حکم آن برخورد را در رابطه با آن مسئله سوال به حضرات معصومین)علیهم السالم( 

ع ارضی دهیم، این جمفهمم. این یعنی وقتی ما جمعی تشکیل میاست برای فرد سخت به نظر برسد و بگوید نمی

، رضی نیستامسرم برای مثال پیوند من با ه ؛شودشود و به واسطه ارتباط با باالدست، جمع تشکیل میتشکیل نمی

م، باید جدا شو خواهممیاین عقد جاری شده است. به همین دلیل وقتی هم ای از باال جاری شده است، چون صیغه

ح ع را مطرن موضودر قرآن وقتی ای اماحتما از آن باالدست اجازه بگیرم. درست است که حق  طالق با مرد است 

 اشد.باالدست یا ایها النبی... فالن کار را بکن! یعنی کانّه این پیوند باید از بکه فرماید کند، میمی

ن باط داشتا ارتی)دوست داشتن دیگری توسط من و  دوست داشتنِ من دیگری را و یا ارتباط داشتنِ من دیگری را

ل و لیل من دخشود. به همین دجمع تشکیل می اینگونهگیرم. ، منوط به اذنی است که از باال دست میمن با دیگری(

ام را فدای ادهشود که من خانوشود که گاهی شرایطی ایجاد میمی توانم داشته باشم. این طورتصرفی در احکام نمی

ام دهای خانواشتم بر. چون وظیفه داانجام بدهم توانم این کار رامن می و کنم. چون امر، باالدست استآن امر می

 شود. جان فشانی بکنم و حق نداشتم آنها را فدا کنم. از همین زمان لحظه شروع می
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 انسان ها پنج دسته هستند: 

 فردمحور، خودکامه و متکبر  .1

 خودمحور افسرده .2

 خودمحور خنثی .3

 خودمحور اجتماعی .۴

 گراجمع .۵

چه به ز فالح دورتر است و هررویم اچه به سمت دسته اول میرسد. حاال هرگرا به فالح میدسته، جمعدر این پنج 

رسد، چون او گرا است به فالح میتر هستند. حاال هر فردی جمعشویم، به فالح نزدیکگرایی نزدیک میجمع

« یوق شحّ نفس»است. این آیه فالح را فقط منوط به  3«ونالْمُفْلِحُ هُمُ  فَأُولئِکَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ مَنْ»بیرق آیه تحت 

شحّ نفس در او  ،تی را داردتی در کارش نباشد و اگر کسی کوچکترین منیّکرده است. کسی اینگونه است که منیّ

  گیرد.شکل می

ا در آینده شود. اگر کسی در گذشته یشود، چیزی به نام زمان هم برای انسان مطرح میحاال وقتی لحظه تشکیل می

گرا است. به این دلیل که اگر گرا نیست و فردمحور است. فقط کسی که در لحظه است، جمعبود، یعنی او جمع

کند. خواطر گذشته و کند و حکم را دریافت میکسی در لحظه باشد، در هر لحظه بالفاصله به منبع حکم رجوع می

بین شما و کفّار جنگی  فرماید کهمیکند. ارکه انفال ذکر میمثال آن را در سوره مب ؛آینده هم برای او مهم نیست

برادران دینی شما را به قتل رساندند. در وسط جنگ، به  ار تعدادی ازدهد که اتفاقا کفّرخ داد. سیاق آیات نشان می

دینی شما هستند، ها برادران خود را تسلیم کردند. حاال این ند وهر دلیلی آنها به این نتیجه رسیدند که مسلمان شو

توانید بگویید که تا یک ساعت پیش برادران ما را به قتل رساندند. شما االن حق انتقام گیری از آنها را ندارید و نمی

اما کافر بود  ،چون االن که تسلیم شدند و اسالم آوردند، برادران دینی شما هستند. زمانی که برادارن شما را کشت

ر ما ارتباط خود را با خواطرمان برقرار کنیم خواهیم گفت این همانی است که برادر من . اگاست االن اسالم آورده

 توانم با او ارتباط برقرار کنم. را کشت و من اصال نمی
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اشد، از بو داشته انهی  ودر رابطه با آینده هم به همین صورت است. بنابراین کسی که گذشته و آینده دخالتی در امر 

گرا باشد جمع ها و مرور آنها است. اگر کسید. اصال یکی از دالیل فرد محوری وجود خاطرهگیرجمع فاصله می

لِ او چگونه ارد که قببیند و کاری ندکند االنِ او را میگیرد. یعنی با یک نفر که برخورد میهمین االن را در نظر می

حله رشد نوز به مرما هرایمان سخت است چون ببخواهیم طبق این اصل عمل کنیم اگر دانید ما است. البته میبوده 

 یمدت ،یدا توانستحظه رلشود و این زمانِ هدایت انسان است. وقتی این لحظه، شروع می ایم. اینجاهدایتی دست نیافته

ل به یک ید، تبدیه باششود واگر توانستید این استمرار را تا یک شبانه روز داشتتبدیل به ساعت می ،استمرار دهید

وانستید تاگر  و شودمی تبدیل به هفته ،شود و اگر توانستید این را استمرار دهیدب و عشا، صبح و ظهر و عصر میمغر

 شود. استمرار دهید به ماه و سال تبدیل می

 ست:رد زیر اد موابا تحلیل عقلی از مفهوم سیر و به تبع آن صیرورت هر سیری، هر موجودی در ذات خود نیازمن»

 کاناتی که مالک آن موجود به وی عطا کرده است. دارایی و ام .1

 غایتی گذاشته شده از جانب ربّی که مالکیت در تدبیر آن موجود را به عهده دارد. .2

ه کند. جهتی کمی مشخص که ربّ آن موجود برای آن در نظر گرفته و به نحوی به او ابالغ اوامر و نواهی .3

 گیرد.   در اثر عمل به آن اوامر و نواهی در سیر آن موجود شکل می

در نظر  تواند مسیراجل و مهلتی که برای آن موجود در نظر گرفته شده است و به تبع آن سرعتی که می .۴

 شده را طی کند.گرفته 

ایت ه سمت غبکه وجود آن الزمه سیر یافتن موجود وجود با خود و دیگران در این سیر هماهنگی آن م .۵

 است.

زند و در های عمر را رقم میدهد و از لحظه شروع شده و دورهاین سیر در دنیا مفهوم زمان را شکل می .6

 ۴«رسد.خص به پایان مینهایت در اجلی مشخص با دست یافتن یا نیافتن به غایتی مش

ت. ز شی نیسارج ایعنی هر موجودی دارای امکانات و اوامر و نواهی و غایت است. هیچ گاه اوامر و نواهی خ

 گیرد. سمت و سویی می ،کندوقتی انسان به امر و نهی عمل می

ه دقت شود بسیار رود. اگر به این جملای است که انسان مهمان این دنیا است و از آن میمفهوم اجل، دوره

ها را از یعنی امر و نهی ؛شود که متکی به والیت باشدسن رشد معنوی انسان از زمانی شروع می»باشکوه است. 
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لحظه را به روز و « خود یا هوای نفس و یا دیگران نگیرد و از ولیّ الهی بگیرد و در این امر استمرار داشته باشد.

کتالی یک نظام فِرو رسول اهلل)صل اهلل علیه و آله( شود می ،ه باطن روز شنبههفته و ماه و سال تبدیل کند. اینگون

نهایت برود نشینند. اگر هم این سازه تا بیهایی که به صورت منظم روی هم میرکتال یعنی سازهکند. فِایجاد می

در واقع ساعت آن امتداد  رود.شکل باال میای که همشکل پایه و بنیان آن مشابه است. ساختار مشابه رشدیابنده

شود و شود و ماه امتداد هفته میشود و هفته امتداد شبانه روز میشود، شبانه روز امتداد ساعت میدر لحظه می

 خَلَقَ  یَوْمَ اللَّهِ کِتَابِ فىِ شهْرًا عَشَرَ اثْنَا اللَّهِ عِندَ الشهُّورِ عِدَّةَ إِنَّ»شود. در سوره مبارکه توبه سال امتداد ماه می

 کَمَا کاَفَّةً  الْمُشْرِکِینَ قَتِلُواْ وَ   أَنفُسَکُمْ فِیهِنَّ تَظْلِمُواْ  فَلَا  الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَالِکَ حُرُمٌ  أَرْبَعَةٌ مِنهَا الْأَرْضَ وَ  السَّمَاوَاتِ

ت منظور از شهر را اهل بیت)علیهم السالم( معرفی در روایا ۵«.الْمُتَّقِین مَعَ  اللَّهَ  أَنَّ  اعْلَمُواْ  وَ  کَافَّةً  یُقَتِلُونَکُمْ

کند. در روایت قبل، بحث هفته را به اهل بیت)علیهم السالم( نسبت داد و در این آیه قرآن هم البته با داللت می

اند. در واقع چون شمس و قمر نسبت داده را به اهل بیت)علیهم السالم( نسبت داده« شهْرًا عَشَرَ  اثْنَا»روایی 

 ،شود لحظهآید. پس میبه وجود می شود به شمس رسالت و قمر امامت پس بنابراین زمان در مواجهه با ولیّمی

 )علیهم السالم( نسبت داد.  هفته را به اهل بیت و ساعت، روز

م ا بتوانیمکند که این روایت کمک می یم.کنبرای اینکه این بحث مقداری کاربردی شود سه روایت را ذکر می

ل کار ماند، اومثل رانندگی می اماکنیم. ابتدای کار سخت است  بررسی و وارسیلحظات خود را با والیت 

عد از ب ! امارمد بگیگوید من چطور همه این مطالب را یابا خود می ود کهشحجم زیادی از مطالب به او گفته می

 کند. ی، استفاده مرا به او گفته شده بود که ه صورت خودکار همه آنچهکند بمدتی که رانندگی می

تجزیه آن ظاهرا کار را سخت  اماافتد نها مواردی است که به مرور زمان برای انسان اتفاق میبه هر حال ای

بعدی  یعنی اینطور نیست که بگوییم هر کسی در هر لحظه دوازده وجه در ذهن داشته باشد و در لحظه ؛کندمی

گوید خوب که این برای انسان بسیار سخت است. حاال وقتی این را به فرد یاد ندهید، می ،تای دیگریک دوازده

ست من در لحظه ولیّ الهی را در ذهن بیاورم، ولیّ الهی همیشه در ذهن من هست و همیشه هم ر قرار ااگ

الهی  کند که ولیّدر عمل طوری رفتار نمیاین شخص  اما .همدکارهای خود را براساس ولیّ الهی انجام می

اگر بنا باشد انسان هر لحظه بر مبنای امر و نهی ولیّ الهی حرف بزند و سکوت کند و نظر دهد  امرکرده است!

                                                           
 36آیه  ،سوره توبه ۵
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گوییم که هر کدام از اینها مؤید و یعنی اینکه برای هر کاری باید یک حکم داشته باشید. این را به این دلیل می

 ست. م دیگری امُقوّ

خو نیسَخواهید حَد. اگر مییحکم ازسمت خدا داشته باش دی، بادامیرالمومنین)علیه السالم( باشی دخواهیاگر می

یعنی اینکه عظمت  و به یاد غیر خدا نباشید؛باشد  شماآگاهی سر لوحه  خدادر هر لحظه و زمانی باید  د،باشی

گرد اول شدن بیاندیشید. در هر عملی به کمال و شاباید  د،شوی خویید حسیننشود. اگر خواست انتخدا فراموش

 داین کار را انجام نداده باشد. اگر خواستی شمابهتر از کسی یعنی  ؛یعنی شاگرد اول شدنشهید شدن 

، زینت هم داشته باشد و آراسته برای هر عملی جلوه هم داشته باشد در هر زمانی و دید، باخو باشییالعابدینزین

تفصیل و  د ازدهیبانجام  دخواهیکه می ای رامراحل و برنامه کاری د، بایدخو باشیباقری دگر خواستیهم باشد. ا

حتما به فکر توسعه آن  ، بایدباشید خوجعفری دخواهیها، شروع و بعد و تمام شدن آن واضح باشد. اگر میمرتبه

کار هم باشید، یعنی یک کار خوب قابل توسعه منطبق بر حق، که بشود به دیگران هم توصیه کرد. اگر کسی 

فعلی و بعدی را هم هید بتواند نواقص کارهای قبلی، دحتما کاری که انجام میباید  ،خو باشدبخواهد کاظمی

را خوب  شماعالوه بر اینکه حال  ددهیآن کاری که انجام می د، بایدخو باشید رضاجبران کند. اگر خواستی

کند، سازگاری با حق داشته باشد و ناهنجار نباشد. رضایت دو خصوصیت دارد، خرسندی و سازگاری با می

ها هم داشته باشید، حتما فکری برای موانع و آسیب دبای ،خو باشیدت است. اگر خواستی جوادیجریان درس

است که به موانع کار هم فکر کرده باشید. در دعای حضرت هم  زمانیباشد و با آسیب نباشد وقتی کار محکم 

شکست  انکارت د، بایدخوی باشیامام هادی خواهیداگر می. «عسگری»گویند به امام نقی و هم به امام حسن می

ت بیرونی هم داشته باشید. هیبد، باید حتما کارتان باشی خود حسن عسگریخواهیناپذیر و محکم باشد و اگر می

یعنی قابلیت سیره  ؛واضح و قابل استناد باشد انحتما حجت و حکمت کارتباید  ،باشید خود مهدیاگر خواستی

 داشته باشد. رت و الگو شدن برای دیگران و قابلیت اتکا شدن شدن، سنت شدن

گیرد و کار وقتی فرد خود را در نظر می .دوازده وجه از عمل در لحظه است ؛این برداشتی از روایت اول است

خورید دوازده یعنی شما هستید و انجام یک کار حتی یک لیوان آب خوردن، یعنی شما وقتی آب می؛خود را 

 ، دارید.دهدهای مختلف میطیفو دهند وجه مثل منشورهایی که جلوی نور قرار می
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اشته حکم د گویید کارم بایدامامت است. شما می ،دهدهایی رنگی که مینور اصلی نور رسالت است و طیف

صیلی اشد و تفته بزینت داش . بایدباشد و در حین اجرا خدا آگاه باشد و باید در آن مالک کمال داشته باشد

 شود.  مال تثبتان کاباشد و باقی موارد. در واقع این دعا را گفتند هر روز بخوانید که بعد از مدتی در انس

الَّتِی تُحِبُّهَا وَ تُحِبُّ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ أَعِنِّی عَلَیْهَا وَ اصْرِفْ عَنِّی  الْأَعْمَالَ  لِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ یَسِّرْ لِیَ اللَّهُمَّ صَ»

هُمَّ أَوْصِلْنِی إِلَیْکَ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَیْکَ وَ أَسْهَلِهَا عَلَیَّ الْأَعْمَالَ الَّتِی تَکْرَهُهَا وَ تَکْرَهُ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ أَعِنِّی عَلَى تَرْکِهَا اللَّ

یَارَ وَابَ بِلَا مُصِیبَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الِاخْتِاللَّهُمَّ أَعِزَّنِی بِاالنْقِطَاعِ إِلَیْکَ بِلَا ضَرُورَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الْأَدَبَ بِلَا عُقُوبَةٍ وَ أَجْزِلْ لِیَ الثَّ

مَّ وَجِّهْنِی لِلْخَیْرِ وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ بِلَا کَرَاهِیَةٍ اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِمَیْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا وَ اجْعَلْ لِی فِی ذَلِکَ مَا تُحِبُّ اللَّهُ

فِیمَا تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ فِیهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی لَکَ شَاکِراً وَ لَکَ ذَاکِراً وَ  أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْأَدَبِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  لَکَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِکَ عَامِداً وَ بِقَضَائِکَ رَاضِیاً وَ عَنْ سَخَطِکَ نَائِیاً یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ لَیْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِکَ وَ حُضُورِ صِلَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِکَ أَنْ تُصَلِّیَ اللَّهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  سْلِیماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مُحَمَّدٍ وَ احْشُرْنَا فِی شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَ

عَابِدِینَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَى وُلْدِهِ الْحَسَنِ التَّقِیِّ وَ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَیْنِ الْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّکِیِّ وَ  یِّینَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِینِ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْکَاظِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا وَالنَّبِ

 6«الْقَائِمِ الْخَلَفِ الْمَهْدِیِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْحُجَّةِ 
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 هیبت چگونه است؟ سوال: 

 او را قبول دارند. ،رودکند. هر جایی میرانی میکند که حکمدر رابطه با هیبت خداوند به انسان نوری را عطا می -

گویند. یعنی ایمان انسان حتما باید ظهور بیرونی این را هیبت می ،حکمیت و امنیت او را قبول دارندبه قضاوت، 

در اصل مومن  اماها متفاوت هستند داشته باشد. البته برخی از مومنین به دالیلی تصمیم گرفتند مخفی باشند که این

 باید هیبت داشته باشد.

 ؟نفرمودیدمطرح علوی بودن را  سوال:

یعنی اگر کسی بگوید من در هر زمانی  ؛ها وجوه امیرالمومنین)علیه السالم( هستندهمه این چون مطرح شد، چرا -

ها در ذهن فرد . ولی چون این باید و نباید خیلی وقت)مرتبط با وجه امیرالمومنین است(کنمباید و نباید را تبعیت می

 بررسی کند. ست بگیرد ودهد، باید حتما با بقیه خود را تفریب میدر عمل خود را  اماباید و نباید است 
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 امنیت چگونه است؟ سوال:

امنیت وقتی بیرونی باشد مربوط به هیبت است و امام حسن عسگری)علیه السالم( است و وقتی درونی باشد و از  -

ناپذیری باشد خودمان است و از نوع شکستبین بردن موانع، مربوط به امام جواد)علیه السالم( است. وقتی مربوط به 

 مربوط به امام هادی)علیه السالم( است.

 ؛استمرار دارد ،دهدبرخی کارها استمرار دارند. نوعا کارهایی که انسان انجام می اماای هستند برخی کارها لحظه 

 :است. برای مثال یک عمل پیوسته امامثال ارتباط با همسر استمرار دارد. درست است که در لحظه است 

کنید. این مربوط به رابطه با همسرتان به بایدها و نبایدهایی که خدا گفته است عمل میشما در  .1

 امیرالمومنین)علیه السالم( است. 

خدا را  ،کنیدهمان موقع که باید و نباید اجرا میدر  و دهیددر رابطه با همسرتان کاری را انجام میوقتی آیا  .2

کنم. کنم و باید و نباید را درست اجرا میادبی نمیبی در پیشگاه خداونددانید؟ یعنی مثال حاضر و ناظر می

 اماخوانیم ما حتی نماز می !با اخم و بداخالقی همراه باشد امایعنی ممکن است باید و نباید را انجام دهید 

، یعنی فرد باید حضور نماز کبیر است برای خاشعیند گوینبه همین دلیل می .دهدنمازمان بوی نماز نمی

 خدا را حس کند. این مدل امام حسن)علیه السالم( است. 

دن با او یعنی برای بهتر بواینکه کمال  اید؟کمالی و صفات کمالی در نظر گرفتهآیا برای همسرداری خود  .3

 برای امام حسین)علیه السالم( است.. این مدل دهیدانجام میاید و یا عملی ظر گرفتهآیا صفاتی در ن

طوری هست که منظر آن زیبا و زینت باشد و به منظر آن هم توجه  انجام بدهیدآیا کارهایی که الزم است  .۴

 مدل حضرت امام سجاد)علیه السالم( است.این زینت برای طرف مقابل است.  نید؟کمی

روی پس  ، برحاال از امام باقر)علیه السالم(. ودشتا حضرت سجاد)علیه السالم( مربوط به نفس آن عمل می

تواند به یعنی از این به بعد یک عملی در خود شکوهی دارد که این شکوه را میود؛ رو پیش کار می

 دیگری هم انتقال دهد.

یعنی مقدمات  ؟شناسیددهید را دقیقا میبخواهید انجام آیا مراحل آن کارهایی که در رابطه با همسرتان می .۵

یعنی  انید؟دشناسید و یا مؤخرات که قرار هست حاصل شود را میخواهید انجام دهید را میکه میکاری 

ها دوست رود چون خیلیکه در این حالت یک مرحله باال می ؟آیا کارهای شما تفصیل پیدا کرده است
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دهند. توسل به امام بتوانند به آن تفصیل نمی اماکنند به حکم هم عمل می و دارند به حکم عمل کنند

 باقر)علیه السالم( باید بیشتر باشد تا مشکالت حل شود. 

شود؟ هایی هم برای شما حاصل میدهید گشایشهایی که در حوزه همسرداری انجام میآیا به واسطه عمل .6

 ؛تده اسربینم همسایه ظرفی برای ما آوروم مثال میدهم و وقتی به خانه مییعنی من یک کاری انجام می

راهگشای  ،ی وقتی عمل، عمل صالح شدنشود. یعوسعتی برای شما حاصل می ،یعنی بعد از انجام آن کار

کنید. مثال اگر کسی واقعا در سحرها بازتاب کارهای خود را مشاهده می هست و شما نیزبقیه خیرات 

. البته برخی اعمال هستند افتدروز او پرخیر و برکت خواهد شد. این به طور طبیعی اتفاق می ،استغفار کند

بدیل است. بنابراین ارتباط من با تری دارند و مثال استغفار در طول روزی بیکه در توسعه بخشی اثر قوی

 همسرم اگر شایسته باشد به طور طبیعی منجر به توسعه بقیه روابط و کارهایم خواهد شد. 

در ارتباطات خود و یا در رابطه با چیزهای دیگر که انسان مشکالت و نواقصی را  ؛امام کاظم)علیه السالم( .7

گوییم آن فردگرایی را در دهد تا آنها برطرف شود. البته هر چیزی که ما میاین کار خیر را انجام می ،دارد

رود جلو می« من»گوییم با محوریت که می چون همه این مواردی فکری بکنیمبرای آن باید خود دارد که 

دعای  ،دهیمشود که االن به اهل بیت)علیهم السالم( میهایی میسالم ،آن نگیریم و اگر این من را از

 انرسیم. امام کاظم)علیه السالم( کارشها دیگر نمیخوانیم یعنی به بقیه قسمتشود که االن میتوسلی می

 ترمیم است.

مثال ممکن است کار انسان با  ؛کار امام رضا)علیه السالم( سازگاری است، کارهای انسان با هم تضاد دارد .8

ای در قبال همسر خود دارید که با کارهای دیگر شما تعارض داشته همسرداری او نخواند یا مثال یک وظیفه

کند، یعنی تعارض بین اعمال را از ها سازگاری ایجاد میبین این ،باشد که اگر بر اساس حکم عمل کنید

کند زنند. آنها را هماهنگ میضربه می یکدیگرگیرند به رار میبرد چون اعمال وقتی بین یکدیگر قبین می

)علیه السالم( است. در این شرایط اعمال  گیرد که مربوط به اسم مقدس امام رضاهای آنها را میو زدگی

شود و اینطور نیست که شغل من به تربیت فرزندم ضربه بزند. کسی باید تراز و سازگار من با هم تراز می

خو ان شهدا رضاییکند. به همین دلیل مادرامام رضا)علیه السالم( است که خرسندی ایجاد می ، کهکند

کند و در زندگی آنها اختالل ایجاد شان سازگاری ایجاد میهستند چون آن از دست دادن بین بقیه اعمال

 خورند. طول عمر دارند و شکست نمیالحمداهلل شود. نمی
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و پاک  ی تزکیهبودن است یعن این مربوط به زکیّ  ه است،ت من از بین رفتدر همسرداری صبر و طاقاگر  .9

 کنند.شدن. امام جواد)علیه السالم( این کار را می

طلسم  ویابد و با سحر و جادو عزت می ،همسرداری خود برمبنای حکم عمل کند اگر کسی در نظام .10

 کند.را به هم بزنند. این عزت را امام هادی)علیه السالم( ایجاد می اوتوانند زندگی نمی

به قیه بدهد، ب اگر کسی ایشان را الگو خود قرارعلیه السالم( نیز هیبت و اقتدار است. عسگری)امام  .11

 . این خوی عسگری)علیه السالم( دارد.کنندمیهمسرداری او اعتماد 

بقیه  مقدمه ز باشد و اینو سرفرا سر بلندتواند شود به اینکه پیش خدا میجت و حکمت هم مربوط میح .12

 کارهای او هم باشد. 

ین ا ،اشدبیعنی اگر کسی فرد محور  ؛شوداین دو روایت بعدی در ساحت امت است و از ساحت فردی خارج می

خواهد که آن ینرم افزاری م، »فهم آفهمد. این روایات را نمی ،گرا نباشدفهمد. اگر کسی جمعروایات را نمی

 است.« امت»

یهَا وَ الْحَسَنُ قَائِدُهَا وَ الْحُسَیْنُ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ جَامِعُهَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ یَا عَلِیُّ أَنَا نَذِیرُ أُمَّتِی وَ أَنْتَ هَادِ»

 طَارِدُ مُبْغِضِیهَا وَ مُدْنِی وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى مُعَبِّرُهَا وَ مُنْجِیهَا وَ عَارِفُهَا وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ کَاتِبُهَا وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ مُحْصِیهَا

وَ مُعْطِیهَا وَ الْقَائِمُ   بْنُ عَلِیٍّ مُنَادِیهَا وَ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاتِرُهَا وَ عَالِمُهَا وَ الْحَسَنُ   مُؤْمِنِیهَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَائِمُهَا

 7«یَا عَبْدَ اللَّهِ   نَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ الْخَلَفُ سَاقِیهَا وَ مُنَاشِدُهَا إِ

یعنی از پیش رو ؛ امام حسن)علیه السالم( قائد است .یعنی هدایت کننده ؛امیرالمومنین)علیه السالم( هادی است

 ؛دهد. امام سجاد)علیه السالم( جامع استیعنی از پشت هُل می ؛کند. امام حسین)علیه السالم( سائق استهدایت می

 ؛یعنی هویت بخش است. امام صادق )علیه السالم(کاتب استاست؛ کند. امام باقر)علیه السالم( عارف یعنی جمع می

 313کند. او همان کسی است که یعنی حضور و غیاب می ؛حصی استکند. امام کاظم)علیه السالم( مُیعنی ثبت می

 مومنین وَ مُدْنِی مُبْغِضِی طَارِدی و مُنْجِو  مُعَبِّر کند. امام رضا)علیه السالم(شمارد و حدها را مشخص مینفر را می

دهد و از طرف دیگر کسانی که دشمن امت هستند را دور عبور میو  کندمعبر باز میاز یک طرف یعنی  ؛است

شناسند. امام نهم)علیه ند این مفاهیم را میاهکند. کسانی که جنگ رفتمیکند و از طرفی مومنین را به هم نزدیک می

ها کم نیاید. سفَکنند این نَیعنی استمرار دهنده قیام و گرایش به حق، یعنی کاری می ؛السالم( قائمها و سائقها است

                                                           
 2۴ اقب أمیر المؤمنین و األئمة، صمائة منقبة من من 7
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شود. امام حسن عسگری )علیه ها پوشیده کنند که این عیبیعنی کاری می ؛امام دهم)علیه السالم( ساطر و عالم است

دهنده و خبرکننده و فراهم کننده امکانات است. امام دوازهم)عجل اهلل یعنی تالیف ؛السالم( منادی و معطی است

 یعنی سیراب کننده و مستحکم کننده است. ؛دناشِتعالی فرجه الشریف( ساقی و مُ
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در این دو روایت نیز دوازده وجه مطرح شد حاال این وجوه را باید کنار هم  .دوازده وجه مطرح شددر روایت قبل 

 آید.شکل بگیرد و آن را پیدا کنیم. فرم پرسشنامه آن نیز به راحتی بدست میقرار داد تا نظامی
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