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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 15/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( دوازدهم  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 بفرستيد. صلواتيتان هداراي سالمتي خودتان و خانوب

 ،برخي جاها بحث محوريدر هاي مختلف ذکر شده است و ر قرآن در جاهاي مختلف و در سورهبحث عمل د

يا نوعي از  ،بينيمتر ميها به نوعي بحث عمل را پر رنگال و قارعه که در آني زلزمبارکهسوره است مثل سوره 

 شوند:دسته تفکيک مي 4به  ها را دست بندي کنيم، حداقلبينيم. اگر بخواهيم سورهمي عمل را در عاديات

شان عمل نيست، هر چند که پس زمينه زلزال و قارعه.. مثل سوره استصحبت شده "عمل"کامال راجع به  (1

از سوره ايم؟ ت شده است. اين را از کجا فهميدهنوعا جاهايي که بحث قيامت است راجع به عمل صحب اما

 زلزال و قارعه

، راجع به . فهميديم که هر جايي که راجع به حساب و کتاب و قيامت استشودگفته مي "عمل"اي از جلوه (2

 اند.اي يا ويژگي از عملجلوهدهد که آيات عمل هستند، يا کند و اين ايده را به ما ميعمل صحبت مي

مثل سوره کهف. سوره فاطر  دارندرا که احسن عمل شود، زياي از عمل بيان ميملک جلوهسوره در مثال 

 کنند.که عمل را از منظر خاصي بيان مي گفتتوان گيرد. در واقع ميقرار ميهم در  اين دسته 

هاي فلق و ناس  کنند مثل سورهپردازد که موانع اعمال را بيان ميميبه آسيب شناسي اعمال ها برخي سوره (3

 .گشتندفقدان عمل  دچار و دگويد که چرا عبوس شدنمي "عبس و تولي" در و عبس. مثال

شود. مقدمات ممکن است حالت ها بيان ميکه مقدمات عمل در آناند د آسيب شناسيها فاقبرخي از سوره (4

د. مثال سوره نکنآخر کار شروع ميو  ها که انگيزشي هستند از نتيجهيزشي داشته باشند، که اتفاقا اينانگ

د. و يا اينکه اصال علم افتمثال فالن اتفاق براي محسنين مي و الفتح و .... فسبّح ... . يانصر؛ اذا جاء نصراهلل 

 .کند، توليد علم توليد ميکند. براي رسيدن به عملتوليد مي
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ها را کنند. همينطور که سورهدر واقع مقدمات عمل را فراهم مي که گيرندقرار ميها در اين بخش بسياري از سوره

ها کنند. اينمطرح مي ، جنبه انگيزشي بيشتري دارند و بحث واليت راکنيم مثل طارق و بروج و ليلمرور مي

هاي مائده نيز چنين هستند. سورههاي واليت نوعا در اين دسته هستند و مقدمات عمل اند و سورهمقدمات عمل

 است.

 باشد.  30ص نيست. دسته بندي بايد در جزء بينيم که عمل خالآييم ميهاي بلند که از آخر به اول ميدر سوره

اي از عمل يا آسيب يا مقدمه ه ميزاني که راجع به عمل يا جلوهب ي دارند.هاي عمل متفاوتها ريتم و آهنگسوره

اساس مقدمه عمل تا خود  توانند روشي در تدبر باشند. يعني برها ميتوان در نظر گرفت. اينها را ميفصل ،است

 بندي براساس ساختار وجودي باشد. ن است تقسيمعمل که ممک

ي عمل. اين خودش يک اي از عمل يا آسيب شناساي از عمل، مقدمههراجع به عمل، جلوبطور کامل گوييم مي

 کنند. ها آهنگ پيدا ميها باشد و بر اين اساس سورهتواند براي تمام سورهدسته بندي مي

تقيم توصيه شده است، آسيب آن عمل و نسبت عملش و اعمالي که به طور مسکنيد، به اي که کار ميشما هر سوره

 د.يشوعمل و مقدماتش را متوجه مي هاي آنجلوه

 ها متنوع خواهند شد.بنابرين اعمال و دسته بندي

ايد اي بشويد. يعني هر سورهها وارد قرآن ميکنيد و با آنهايي پيدا ميدسته بندي 30هاي جزء پس براساس سوره

 ها جا نگيرند بايد دسته اي دريگر در نظر گرفته شوند.دسته جا بگيرد و اگر در اين دسته 4در اين 

شان اين دسته بنديبنابر .استشده  هستند و راجع به همان توضيح دادهبيشتر تک موضوعي  30سوره هاي جزء 

عمل در قيامت است و  "ثقلت"و  "خفت"که بحث شويد خوانيد متوجه ميقارعه را ميمشخص است. وقتي سوره 

 موضوعش همين است.

يک  "ال اله اال اهلل"گويند هر خالي ندارد. يعني اگر مي . جايکه همه عمل و همه انسان است ،امت وقتي استقي

شود. درخت ممکن ها تبديل به خروجي ميغرس درخت است. اين "ال اله اال اهلل"درخت است، يعني هر صدور 
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 ، بايد خواهد درختش خار و گز و ..  نباشديوه باشد يا ... . هر کسي دلش ميباشد ممکن است که م است که متفاوت

 ش را زيبا بگويد. "ال اله اال اهلل"

 برايشان جالب است. نوع درختالبته کسي که گياه شناسي و آناتومي را مي دانند همه 

ده است و عمدتا هم قدش ه موهايش را شانه نکراي است کدرخت بياباني است که شبيه يک بچهدرخت طاغ، يک 

آن ، در برگش نماي ريشه و ساقه بودما يک بار يک برشي به برگ اين درخت زديم، خيلي جالب  کوتاه است.

تر است. اين درخت به نسبت بيابان يشه و ساقه است. از هر برگي جالبموجود است. يعني برگش شبيه برگ و ر

 بيث است.طيب است و به نسبت شهر خ

به خاطر اين را نه  اند.هاي عمل را بيان کردهاند و ويژگيبرخي دعاها هستند مثل اين دعا، که از عمل شروع کرده

يم بيان کردم. دعايش مستقيم است و باال و پايين به اصطالح م با دعا شروع کنيخواهتدبر در دعا بلکه چون مي

 ندارد.

 :دشوهاي عمل را مطرح ميدر دعا ويژگي

هَا وَ تُحِبُّ الْعَامِلِينَ لَهَا وَ ق، الکتاب العتيق الغرويّ دُعَاءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ يَسِّرْ لِيَ الْأَعْمَالَ الَّتِي تُحِبُّ»

مِلِينَ لَهَا وَ أَعِنِّي عَلَى تَرْکِهَا اللَّهُمَّ أَوْصِلْنِي إِلَيْکَ مِنْ أَقْرَبِ أَعِنِّي عَلَيْهَا وَ اصْرِفْ عَنِّي الْأَعْمَالَ الَّتِي تَکْرَهُهَا وَ تَکْرَهُ الْعَا

بِلَا   وَابَدَبَ بِلَا عُقُوبٍٍَ وَ أَجْزِلْ لِيَ الثَّالطُّرُقِ إِلَيْکَ وَ أَسْهَلِهَا عَلَيَّ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي بِاالنْقِطَاعِ إِلَيْکَ بِلَا ضَرُورَةٍ وَ أَحْسِنْ لِيَ الْأَ

جْعَلْ لِي فِي ذَلِکَ مَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مُصِيبٍٍَ وَ أَحْسِنْ لِيَ الِاخْتِيَارَ بِلَا کَرَاهِيٍٍَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِمَيْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا وَ ا

نِي مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ الْأَدَبِ فِيمَا تَوَجَّهْتُ إِلَيْکَ فِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي وَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ وَ يَسِّرْنِي لَهُ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ اجْعَلْ

  يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَکَ شَاکِراً وَ لَکَ ذَاکِراً وَ لَکَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِکَ عَامِداً وَ بِقَضَائِکَ رَاضِياً وَ عَنْ سَخَطِکَ نَائِياً

لِّيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ لَيْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِکَ أَنْ تُصَ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْشُرْنَا فِي شَفَاعٍَِ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّ

وَ  وَ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ  التَّقِيِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى وُلْدِهِ الْحَسَنِ  الرَّحِيمِ

الْکَاظِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِينِ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 



4 
 

حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْکَرِيِّ وَ الْحُجٍَِّ الْقَائِمِ الْخَلَفِ الْمَهْدِيِّ صَلَوَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّکِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِيِّ وَ الْ

 «1اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

حيات  در طلب دعايي" ،امديدهصحيفه فاطميه کارم االخالق و در اين ايم دعاي مدعايش نام ندارد، ولي جايي ديده

 "و آساني امور طيبه

 هاحالت سر(:سهولت در عمل ) عسر و ي 

  :هاکمکاعانت  

  :هاکمکصرف عن: يعني انصراف به حالت کمک 

  :هاغايتمحبّت و کراهت 

 توانند تقسيم شوند.ها ميها و حالتها و کمک ها به عنوان غايتاين

 شود.عمل و ترك )اجتناب( مهم مي

اين عمل بايد سبب وصال  :"ا وَ تَکْرَهُ الْعَامِلِينَ لَهَا وَ أَعِنِّي عَلَى تَرْکِهَاأَعِنِّي عَلَيْهَا وَ اصْرِفْ عَنِّي الْأَعْمَالَ الَّتِي تَکْرَهُهَ" 

 وصال است. ،شوند. انگيزه عمل

خود را نسبت به  فاصلهعمل امکاني است که در اختيار نوع انسان قرار دارد تا توانيد در تعريفتان بگوييد، مي

 پروردگارش جبران کند و سبب وصال شود.

 که خداوند در اختيار نوع انسان قرار داده تا سبب کم کردن فاصله او با خدا شود.  است امکاني ،رين عملبناب

 عمل بدون نيت معنا ندارد.گيرد و نکته: نيت، درون عمل قرار مي

 أَعِزَّنِي بِاالنْقِطَاعِ إِلَيْکَ بِلَا ضَرُورَةٍاللَّهُمَّ أَوْصِلْنِي إِلَيْکَ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَيْکَ وَ أَسْهَلِهَا عَلَيَّ اللَّهُمَّ "

  "بِلَا مُصِيبٍٍَ وَ أَحْسِنْ لِيَ الِاخْتِيَارَ بِلَا کَرَاهِيٍٍَ  وَ أَحْسِنْ لِيَ الْأَدَبَ بِلَا عُقُوبٍٍَ وَ أَجْزِلْ لِيَ الثَّوَابَ

                                                           
 407، ص: 92 بيروت(، ج -بحار األنوار )ط .  1
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تشخصي است که به عملي پوشانده باس ل ،يابد، اين ثوبشود. يکي ثواب ميهاي مختلفي پيدا ميبراي عمل لباس

، لباس تشخص براي آن خواهيد به ميهماني برويدکند. شما وقتي مياش ميبرد و مجلس نشينشود و او را باال ميمي

 دهد.مان مي، ادب، محدوده و تشخص به زندگيگوييم ثواب ولي در اصلپوشيد. ما ميميهماني مي

  اختيار براي عمل پيدا مي شود.

به سر گفته است. اول نتيجه، که وصل است، نتيجه بعدي ثواب، نتيجه اولي و ويژگي خود آن عمل ادب  آخرز ا

 است. ويژگي ذاتي، ويژگي به نسبت انسان اختيار است.

از مصدري  دارد واي زيبا در براسي از پاداش بر تن دارد. محدودهلب کند.يژگي عمل آن است که ايجاد وصل ميو

 شود.يني صادر ميرگزبه نام خي

 از عمل به چنين نحوي داشته باشد، بايد به او جايزه داد! اگر کسي بتواند در اين عالم تعريفي

 انقطاع عمل بالضروره يعني پيوسته باشد. 

 "....وَ أَحْسِنْ لِيَ الِاخْتِيَارَ بِلَا کَرَاهِيٍٍَ"

 چسبد.آخر بعدي ميچسبد. هر سري به ها به هم ميخرش بسيار دقت شده است. يعني اينها در کلمات اول و آاين

 شود.وبت زده باشد ثوابش دچار خدشه ميکسي که عق.شود، اختيارش مختل مياگر کسي مصيبت زده باشد

 واقع يک آسيب شناسي دارد. اينجا در 

 ار عقوبت شدن، دچار مصيبت شدن و.. آسيب هاست.قطع شدن، دچ

  "الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِمَيْسُورِ"

 گزين کن.يعني من را خير "خِر لي" : اجوب يايي است. مثل يبيع است. خار يخير، خِر شده است."خر"

  "اللَّهُمَّ وَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ"

 توجهم را به سمت خير ببر.
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زُقْنِي حُسْنَ الْأَدَبِ فِيمَا تَوَجَّهْتُ إِلَيْکَ فِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَکَ شَاکِراً وَ وَ يَسِّرْنِي لَهُ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْ"

 " احِمِينَلَکَ ذَاکِراً وَ لَکَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِکَ عَامِداً وَ بِقَضَائِکَ رَاضِياً وَ عَنْ سَخَطِکَ نَائِياً يَا أَرْحَمَ الرَّ

 مبارکه ليل. سورهمثل شود سهولت کار مي اول دعا تا آخر روياز 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ لَيْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِکَ أَنْ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"

 "تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

)سالم اهلل عليها( است. گويند. اين هم از شگردهاي حضرت زهراحيم... وسط دعا، بسم اهلل ميالرحمن الر بسم اهلل

 و بقيه بعد از باء است.، قبل الباء است هايي که کرديميعني تمام صحبت

 شود.فضا عوض مي  "اني اسئلک...."با 

 "ى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماًلَيْهِ وَ عَلَوَ احْشُرْنَا فِي شَفَاعٍَِ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَ"

 رود.به سمت نتيجه مي

 ها تو را خواندند.هايي که آنکه تو بندگان را خواندي و هم آن هاي دعاييريزش صلواتت و صوت

واند باشد که تچگونه مي: "وَاتِ دُعَائِکَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ لَيْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِکَ وَ أَصْ"

 باشد.ادبار نهار و اي بتواند کسي داشته باشد، از اينکه اقبال ليل چنين تجزيه

يعني شب و روز را چنين ببيند. يعني بپرسيم که االن چه  .را بدانند.ها قدر اين فرازها آيد که انسانچه زماني مي

 ل.....ت، بگويد، ساعه اقبال اليساعتي اس

براي : "لْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَوَ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ وَ عَلِيِّ بْنِ ا  التَّقِيِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى وُلْدِهِ الْحَسَنِ"

 تک تک اهل بيت وصف تعيين مي کنند. 

 ها جايگاه عمل و مقام عمل است.اين

 مقام عمل است. ،مامت. مقام امامتشود مقام امي
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التَّقِيِالْحَسَنِ

 ببيند امامش حسن است. ،خواهيدي: يعني هر آن چه که از تقوا ميالتقّ

 ها.صلواتظاهرش صلوات است، مثل بقيه 

 .اندمشخص است که از امامت شروع کرده کنند و به خوبياين جا از پيامبر شروع نمي

 ها را گسترش بده.ها يعني آن ظرفکند. صلواتمياين قسمت قبله عمل را مشخص قسمت اول ظرف عمل بود، و 

 و خيرت را به ما برسان.، وسعت ببخش صلوات يعني ما را به رحمت بي نهايتي که به محمد و آل محمد بخشيدي

م جايگاهي است کند و توجه دوعمل را تعيين ميمقدمه  هتوجه امکاناتي و مقدماتي است ک توجه دو جايگاه دارد.

 شود.مي "هباء منثورا"، جهت نداشته باشدبهاگر عمل توجه  کند.را مشخص مي و جهت عمل



اميرالمومنين

 است. يعني بايد از واليت مطلقه اميرالمومنين تبعيت کند. )عليه السالم(اميرش علي ،يعني هر کسي که مومن است 



الْحُسَيْنِالشَّهِيدِ

اول است، همه را  يعني هر کسي شاگرد بروج.د شهيد در نظر بگيرد و هم شهادت سوره توانالحسين الشهيد هم مي

در راه  چيزي را است، يعني شما چه )عليه اسالم(امام حسين ،سنجند. مثال هزينه کردن در عملبا مصداق او مي

 کنيد.تان هزينه ميعمل

 ، تقوا است.ه است. مالك عمل در فتنهبود تر از عاشورافتنهچرا تقي را به حسن نسبت دادند؟ چون معرکه 







8 
 

عَلِيِّبْنِالْحُسَيْنِزَيْنِالْعَابِدِينَ

 .سالم(ل)عليه ادر عبادت علي ابن الحسين زين العابدين، يعني شاخص عبادت امام سجاد



وَمُحَمَّدِبْنِعَلِيٍّبَاقِرِعِلْمِالنَّبِيِّينَ

يعني مشکالت و  ست که تفصيل دهد و فصل ايجاد کند.م اين اامام باقر شکافنده علم است يعني مالك عل

شکافد و هر آن چه که نبي گفته است را مي شکافد.شکافد منتها علم نبيّ را ميرا باز کند. مثل آب که ميمعضالت 

 دهد.راه کارهاي اجرايي مي

مان آن سمت کنيم. خوب است که جهتها ميزان گاهي که ما بايد خودمان را با آناند. قبله يعني جايها قبلهاين

 باشد.

)عليه السالم( با از اين منظر نگاه کند . با امام حسن ،ت رفتراشود که هر کسي به زيارت اين حضها منجر مياين

 کنيم.)عليه السالم( از جهت شهادتش بيعت ميکنيم، با امام حسينتقوايش بيعت مي

 اينکه عمل هم ايجاد شود. جهت را بايد براي خودمان اجرايي کنيم، تا

اش را بيرون يم؟ و قبلهبياور بيرون و مياش را بردارايم و پرسيديم که چگونه قبلهبه مسجدي رفتهم که يخواب ديد

 آوردم.

 توانيم جهتش را بياوريم.اما ميرا با خودمان بياوريم )عليه السالم( توانيم امام حسينغرض اينکه ما که نمي

توانيم هر روز برويم کعبه و به سمت آن نماز بخوانيم، پس بايد جهت کعبه گرديم، ما که نميرميوقتي که از مکه ب

 يم.مان برداريم و بياوررا با خود

 يعني کعبه داريد.  ،هرروز که شما به سمت قبله هستيد يعني جهت داريد
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وَجَعْفَرِبْنِمُحَمَّدٍالصَّادِقِالْأَمِين

-داري شروع ميفقه حکومتي و حکومت )عليه السالم( مين: يعني ازين جا، از امام صادقو جعفر بن محمد صادق اال

 امين، حفيظ، صديق و .... براي حاکم است. کلمات برند. د و امين را براي حاکم به کار ميشو

 يعني کسي که محل ايجاد امن در جامعه است. "امين"

هاي سياسي و گيريحيثيتش اجتماعي است. موضع .باشدامعه مالك حق در ج که شودزماني فرد صادق و امين مي

 اي اجتماعي دارد.هاجتماعي و جريان

 شود.)عليه السالم( آغاز ميجريان سازي از امام صادق

صادق يعني معيار راستي در جامعه است. تا قبل  خورد!ني راستگو که اين به درد کسي نميبگوييم صادق يعاينکه 

)عليه امام صادق اماهاي زيادي آمد زمان نحله از همين اماهاي فکري زيادي نبودند الم(  نحله)عليه السامام صادق

 .نداحکام و جريان حق بودالسالم(  معيار اخالق، 

فقه جعفري است. شما  ،گوييم که مکتب ما جعفري است يعني معيار صداقت و درستي حکومت مااينکه ما هم مي

تشکيل شد. زمان  )عليه السالم( زيرا فقه از زمان امام صادق م( معيار حکومتي نداريد)عليه السالقبل از امام صادق

)عليه فقه که علم کاربردي در حکومت است از زمان امام صادق اماعلم شکل گرفت  )عليه السالم( اميرالمومنين

 السالم(  شکل گرفته است.

 است.، اجراي احکام و .... همه بر پايه فقه جعفري حدود، قصاص

تسنن از امام صادق  افتد. مذاهب چهارگانهامام صادق اتفاق نميبه همين دليل است که در اهل تسنن شکاف تا دوره 

)عليه السالم( حکومت نکردند.در چهار سال گيرد. اين به اين معنا نيست که اميرالمومنين)عليه السالم( شکل مي

  .ماه در جنگ صفين بودند. 22 تنها تا جنگ تشکيل شد. 3تشکيل نشد بلکه حکومت 

ما اگر تاريخ هم ندانيم بايد برويم ببينيم که چرا  هايي را بيان کردند.)سالم اهلل عليها( براي ائمه وصفحضرت زهرا

 فقه حکومتي را بيان کردند. اماحکومتي نکردند  )عليه السالم( امين بودند..جعفر بن محمد صادق
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ظِمِوَمُوسَىبْنِجَعْفَرٍالْكَا

نواقص  شود. باب الحوائج است يعني همه موانع دارند.هايي مشخص ميد، آسيبکنيوقتي به اجرا ورود پيدا مي

 است.)عليه السالم( موسي بن جعفر ، مربوط بهموانع هر چه هستهمه  دارند.

رون خودش جبران که آن مانع را د بکار ببندبايد آن را هضم کند. يعني تکنيکي  و شوديعني مواجه مي "کظم"

 زده شده است.مقام غافريت است که تبديل  "کاظم"کند. 

 کند.به حسنات است. جريانات را حل مي تبديل سيئات "کاظم"

يعني قدرت کظم  "کاظم" اند.. اما اين نيست.شان را فرو خوردهخشمکنند و گويند که کظم غيض ميبرخي مي

اما در کظم چيرگي دارد م اين است که هضم در خودش نگه ميکننده است. تفاوت هضم و کظيعني هضم دار،

 کند. داريم و آن را حل مي

. ها بچه گانه استاين !ي يک چيز خوب در مقابل چيزهاي بدمثال کاظم يعن کنيم.ها را کار ميما مثل کودکان واژه

اين فروخوردن يعني چگونه؟ يعني آن خورد. اما مي کاظم يعني چيز بد را فروشود وقتي بيشتر در معناي آن غور مي

جريان پخش شدن سادات  ، کاظميت بود.بودعليه السالم( )که به وسيله امام کاظماتفاقاتي  کند. تمامرا متالشي مي

بلعد. هر ها را ميکاظميت دارد و بدي)سالم اهلل عليها(حضرت معصومه در اقصي نقاط دنيا از کاظميت است.

 ها را دارد.ها و متالشي کردن آناي کار بلعيدن بديامامزاده



وَعَلِيِّبْنِمُوسَىالرِّضَا

حاکميت احتياج به رضايت دارد. حد نصاب و شاخص در عمل صالح،  )عليه السالم( محور خشنودي است،امام رضا

 است.  )عليه السالم(و در رضايت علي بن موسي

را  )عليه السالم( هاي زيارت امام رضاخواهم؟ شاخصچه مي ،روممي )عليه السالم( زيارت امام رضابه پس من که 

و يک اتفاق بدي افتاد  .اتفاق افتاد)عليه السالم( در زمان امام رضا ،خواهم. چون اغلب مناظرات علمي و سطح باالمي
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ايجاد شده بود. مجبور است که ولي عهدي يک وليّ خبيث را بپذيرد. يعني يک کراهتي  ايشانکه و آن اين 

 .داشت وجودعي، براي مصالح اجتماعي در حضرت هاي اجتماشاخص پذيرش خباثت

باز هم بايد زندگي را ادامه ها ه باشيد که چرا با وجود برخي بديکنيد، بايد دليل داشتوقتي که شما زندگي مي

رضايت به معناي خرسندي  و به معناي مجوز داشتن و مجاب شدن است.  .. رضايت به معناي خوشحالي نيستدهيد

 ن را قبول کرد.همين که ولي عهدي مامو

وجه  11است. اميرالمومنين )عليه السالم( تفصيل امير المومنين .گوييم معناي اميرالمومنين استهايي که مياينهمه 

 دارند که در ساير امامان تجلي يافته است.

ام ام ... عمل بايد وجه داشته باشد، عملم امام نداردامديده ميقاع خودمبنده  .براي اعمال انسان امام قرار داد خداوند

 قبله است.



وَمُحَمَّدِبْنِعَلِيٍّالزَّكِيِّ

کن. ايجاد اصل و فرع به باين کار  و هرس کننده. يعني استعدادت را اين کار نکنيعني  يعني قيچي به دست "زکيّ"

کند. براي مي هرس تجميع نيرو و هدايت نيرودر از کارهاي ديگر.  بسياريانجام ندادن به وسيله  و تزکيهوسيله 

 تا بگذرد و يکي را در نظر بگيرد. 9بايد از  ،استعداد دارد 10کند. کسي که ام خير اولويت بندي ميانج

است. تا قبل از )عليه السالم( غيبت واقعي از زمان امام صادق يعني شروع مي شو)عليه السالم( غيبت از زمان صادق

امام )عليه السالم( بعد از امام صادق اما چه کسي استتقريبا مشخص بود که امام بعدي  )عليه السالم(امام صادق

رسد به دستش مي، کسي که حکومت تر از مردم بودند. علتش اين است کهمنان امام شناسبعدي مبهم بود، و دش

 کند.کساني که مانعش هستند مبارزه مي کند و تنها باخودش را با همه درگير نمي

در )عليه السالم( که امام در زندان قصر مامون بودند. تا اينکه امام حسن عسگري)عليه السالم( در دوران امام رضا

 نه يکي و دو تا محافظ.  ..نظامي بود يک شهرك نظامي بودند. شهرك

 دهند.را تجلي مي بعدبه )عليه السالم( هاي از امام صادق)عج اهلل تعالي في فرجه( با رجعت تمامي قبلهامام زمان
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گاهي مسجد رفتن کار خوبي است  .بدهيمتر تشخيص صيل داشته باشيم و خوب را از خوبتف دن کارهاي خير بايبي

)عليه ها کار امام جوادتر را تمرين کنيم. اينوبکار خوب و ختفصيل و فهم در خانه ماندن بهتر باشد. بايد  اما

 است.السالم( 

 .ندهستامام تفصيل (، )عليه السالمامام جواد

 روند، به نيت همين بحث نگاه کنند. هايي که زيارت هم نميروند و آندوستاني که به زيارت عتبات مي

ست. يک مقام جامع دارند. و هر زيارت هم يک طور است و ا تا 12الي  10حدود )عليه السالم( زيارت اميرالمومنين

 است. )عليه السالم(نينمهمه شان وصف اميرالموايه پ

مختصر هايشان خيلي است که زيارت نامهالسالم(  م)عليهقسمت دوم امام حسن و امام زين العابدين و امام صادق

 است.

. يعني ايّام  ورا و ...ثال عرفه، اربعين، عاشم ؛ي به نسبت ايّام دارندهاي متعددهم زيارت نامه )عليه السالم(امام حسين

در ايام غدير و شب جمعه و ....  شهيد و گواه است. مثال  )عليه السالم(م حسينيعني يک اما !نددهشهادت مي

ايام داريم و بين با نامه هايشان تناسب زيارتدر دير، شب جمعه، شب عيد فطر. شب غ "السالم عليک يا اباعبداهلل"

 اند.هستند که چنين )عليه السالم(امام حسين، السالم( م)عليهاهل بيت

ها نامهيابند. نوعا از اين جا زيارتميهايشان معنا ، زيارت نامهکه با هم هستندالسالم(  م)عليهامام کاظم و امام جواد

 يابد.، با هم بودنشان معنا ميهمالسالم(  م)عليهشوند. امام حسن و امام هاديمتفاوت از ساير امامان مي

اش جاري کند که اعمالش بدون جهت نباشد، زيارت جامعه کبيره را ي بخواهد نظام امامت را در زندگياگر کس

 است. )عليه السالم(ام هاديمحور زندگي خود قرار دهد، و اين شان ام

شود ي در جامعه برخي چيزها اولويت ميکند. يعن. همّ واحد توليد ميکندامر جامع توليد مي )عليه السالم(امام جواد

 و بايد به آن پرداخت.





13 
 

عَلِيِّبْنِمُحَمَّدٍالْعَسْكَرِيِّوَالْحَسَنِبْنِعَلِيٍّالْعَسْكَرِي

 "عسگري"اند. اينکه يک لقب را به دو امام دادهباه است يا اند. يا اشتامام با يک وصف در اين دعا آمده اين دو

است. عسگر به معناي لشگر و تجميع سپاه است. يعني عمليات ساز است. عمليات هم  يعني کسي که عسگر آفريده

 اشکالي ندارد که با دو امام باشد.



 هِمْأَجْمَعِينَ.وَالْحُجَّةِالْقَائِمِالْخَلَفِالْمَهْدِيِّصَلَوَاتُاللَّهِعَلَيْ

چه که از قبل آنيعني بلند کننده  "القائم"دهد. هت است. و هر کدام کاري انجام ميج 3 "المهديّ"القائم، الخلف.  

 شود.، به وسيله ي او جاري و برپا ميمانده است. يعني هر چه قبل گفتيمجا 

 اش است و مقام جمع است.يعني خودش همه "الخلف"

 . ..ت.. هدايت شده به سمهدايت شده است "المهديّ"

 الهي براي برپايي دين است.بودن ناظر به اراده  مهديّ

برند و کار مي "المهديّ"آمده است. اسم را روي )عجل اهلل تعالي في فرجه(براي امام زمان "المهتدي"و  "المهديّ"

 هاي خودش هدايت کننده است. و انسانمهتدي يعن .شودهاي مشابه ايجاد ميکنند. نوعا اسمرا روي مهتدي بيان مي

در باطنش معناي " مهديّ"ها ذکر شده است. اين اما در روايات هر دو ،دوست دارند المهتدي باشند و نه المهديّ

 است. "مخلَص شدن"است. هدايت ذاتي شدن به معناي  در اصل به معناي به سامان رسيدن اماهدايت شدن است 

 و مهتدي با هم است. ولي بايد دانست که مهديّ

 إِلَّا يهَِدِّى لَّا أَمَّن يُتَّبَعَ أَن أَحَقُّ   الْحَقّ إِلىَ يهَْدِى فَمَن أَ    لِلْحَقّ يهَْدِى اللَّهُ قُلِ    الْحَقّ إِلىَ يهَْدِى مَّن اَئکمُشُرَک مِن هَلْ قُلْ

 دهد.ه خوبي نشان ميهدايت را بمبارکه ي يونس. اين آيه وجه تسميه سوره  (35)تحَْکُمُونَ کَيْفَ   لَکمُ فَمَا   يهُْدَى أَن

، "الذي يمالء االرض قسطا و عدال"که شودگفته ميکنند، ادامه اش رواياتي که بحث مهدي را بيان مي در غالب

پردازند. صفت فاعلي است و نه مفعولي. او عامل جريان هي او و برچيدن ظلم و فساد او ميدرواقع به شان ساماند
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کنيم. يعني او کسي است را با مهتدي بودن معنا مي ده است. يعني مهديّهدايتي است که خدا براي نوع بشر مقرر کر

شود. به نظر اصال خود هدايت گفته مي زند. از اين رو به او مهديّايت الهي براي نوع بشر را رقم ميکه جريان هد

امد. نه چون در معرض چون هدايت شده هستند مهديّ )صل اهلل عليه و آله(،وضعش مفعول فاعلي است! يعني پيامبر

هدايت است. اگر کسي هدايت شد  است. به همين دليل اين شاخص در ر گرفته است به آن اعتبار مهديّاي قراوحي

 شود که هدايت نکند. ، نميتواند هدايت کند و کسي که هدايت شودمي، 

 کنند.بالفاصله بر فاعليت آن اشاره مي "المهديّ"گويند بنابرين وقتي مي

 خاص باشد که جهت خاص براي ما مشخص کند. اي معنا کنيد که اسمرا به گونه "مهديّ"بايد 
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ساعتدوم

 ايم.مامت ما تقريبا کاري انجام ندادهدر مورد بحث ا

داريم بيشتر راجع به عصمت امام هايي که . کتاباما خيلي کم استهايي هم که در اين زمينه نوشته شده است کتاب

ام دار کردن انسان ديده است بگويد. من در مورد ام اگر کسي .اممورد نظام امامت من کتابي نديده در اما.... است و

 !آيديک امام واحدي داريم که روزي مي ايم که. ما خيالمان را راحت کردهامها کاري نديده

ما به خودمان نگفتيم که اگر امام غايب است  !شده امامت هم برايمان غايب بود و اين موجّ پس امام که غايب بود

 .هم غايب باشد. امامت که قرار نيست

تواند امام نداشته باشد. يک طرف ديگر قضيه اين عملي نمي هيچم و جديد اين است که يک موضوع بسيار مبه

 در غني سازي اين مبحث مطرح است. )عليهم السالم(است که راجع به نقش اهل بيت

 امامت يک بحث مهمي است.شان در اقامه پس موضوع اهل بيت و نقش

امام داشته  12اگر بايد  ؟د يا يک امام کافي استنتا امام داشته باش 12يا همه بايد آ ؟باشدتايي  12اينکه چرا امام بايد 

 ..باشيم يعني بايد نسبت به هر امام چه کار کنيم؟

ن کرد. فقط شبهي از اين را بيا مباحث که چگونه بايد اين امندهماخودم هم  .راجع به اين مباحث بايد بحث کرد

دانم. شايد در ت نداريم و .... . داليلش را نميشود! شايد ظرفيي نمييم چرا اين مباحث جارندابينم. نميموضوع مي

 بسيار بزرگي است. کنم که اين حفره اما فکر مي ايمما نيست و ما به استطاعت نرسيده وسع فکري و عملي

هايي از آن آدم ما. البته .امالن امام نداشتهواقعا تا ا اماام کردم ديدم که به ظاهر امام داشتهخودم را که ارزيابي مي

.. پس بايد حاال امام امام نداشتمم يگوي.. ميو م اي واي امام نداشتم و گريه و زارييم و بگوييم که ناراحت باشينيست

 !داشته باشم

 مزاحم فکر انسان است. ،هايي که در ساحت انسان استخيلي از غم و اندوه
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کسي را  اما کندد و راجع به اين موضوع تحقيق م که بنشينيز يک بزرگواري بخواهم که ايم فکر مي کرديحتي داشت

 .بدهيمرا انجام فعال بايد کارهاي عقب مانده  ان همخودمو م. يپيدا نکرد

يابد؟ هر عملي بايد به يک سمتي باشد. اينگونه که هر عملي يک جهت دارد. م داشتن يا نداشتن چگونه معنا مياما

هم اين افزايي همعدم کند و دليل اين افزايي نمي. هم. همّ واحد ندارددرهم استکارهايش  ،دکسي که امام ندار

. پخته شود، غذا بايد خوانيم. مثال وقتي درس ميدهد، همديگر را پوشش مياست که کارها وقتي هم جهت باشد

 !واندشود که کارهايمان با هم نخافتد و اين سبب ميهم نميکارها مثل چرخ دنده در

در خواب و بيداري و حتي خواب  ؛امامي است. در هر جايي که باشدو نارضايتي در زندگي به دليل بي وجود سخط

 ديدن.

تا برود از طرفي هم نبايد ترسيد، کسي که امام ندارد  .ين موضوع واقعا توسط کسي کار شودکه ا منديمعالقهخيلي 

 .!امام پيدا کند.

ا امام پيدا کند. يد امامي داشته باشد از شهري به شهر ديگر گشت توقتي که فهميد با )عليه السالم(حضرت سلمان

 اش را فداي او کند. زندگيهمه  ساننا ارزد کهامام اينقدر مي

 دهد!اين را نشان نمياما مان عمل ..رويمد نشان دهيم که به قربان امام ميما در عمل باي

ها اما سختيکشد ميزيادي مت زحهايش مان اين قربان کسي بودن را نشان بدهد يعني چگونه؟ کسي براي بچهعمل

آيد محبتش کم شده است. همينکه احساس کرد به او فشار مي آيد. يعني محبت عايق سختي است.به چشمش نمي

، انرژي بيشتري شدندظه به لحظه که به شهادت نزديک ميگويند که لحمي )عليه السالم(در مورد اصحاب اباعبداهلل

ها شروع شد و انسان است. ولي همين قدر که سختي کردند. اين محبت است. زندگي با لذت اين گونهميپيدا 

 نيست. "قربان رفتن"گفت واي چرا؟ و واي چقدر؟ اين عمل براساس 
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:(1)يكيازحاضرانجلسهدربابعملارائه

 بنابرين عمل اخصّ از فعل است. ،گيرداما فعل صفت نميگيرد، فاسد و صالح است عمل صفت مي

وجود است که مبتني بر باور و توجه به نفع ) قصد و باور( است. قصدش باور و جهت ارائه: عمل بروزي از منتيجه 

 شود که مستوجب عذاب و پاداش است.دارد. براساس قوانين الهي ثبت مي

 گردد.ين الهي ثبت شده و مستوجب جزا ميبروزي همراه با قصد که براساس قوان

 بروز است (1

 همراه با قصد است (2

 ثبت  براساس قوانين الهي (3

 مستوجب جزا مي گردد (4

 دار بودن مبتني بر درجات است.قصد

گيري در زندگي ست. ما براي اينکه به تعاريف ايشان منظورشان باور دروني و جهتقصد را بايد کمي باز کنيم. 

 کنيم.قصد استفاده مياز واژه  ،التحقيق نزديک شويم به و طباطبايي)رحمه اهلل عليه( برسيم حضرت عالمه

 گيرد؟يارانه است پس کجا قرار مياعمالي که از سر غفلت است و ناهش

 ها را در ادامه بيان خواهيم کرد.اين

 تواند کار خوبي بشود.ابطه با عمل خيلي خوب است. پس ميدر ر اشبقره شمولمبارکه سوره 
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:(2)ديگرارائه

 توحيد:مبارکه تعريف عمل از سوره 

 آيد. در مي عمل: توليدي که باعث صيروريت شده و در نهايت به شکل کفوّ

 و خوبي است. زيباخيلي تعريف 

 خدا را از عمل مبرّي دانسته است. ،هر مخلوقي از جهت مخلوق بودنش کفوّ دارد. اين تعريف

 کفوّ شبيه مثل است. خود مثل نيست.

 کند.و عملش است. و اين زوجيت پيدا ميدر قيامت انسان 

 شود.ور است که احد باشد که نمياگر کفو نباشد مجبور است صمد شود و بعد از آن مجب

 ممکن است کسي بگويد که عملي کفو نباشد، پس او صمد است پس او احد است.پس در ساحت الهي است.

حالت دارد، يا ولد است يا والد و يا  3براساس سوره و انتقاد آقاي رجبعلي به اين تعريف بايد گفت که هر عملي 

 تواند کاربردي باشد. کند. اين تعريف جديد ميرا کامل مي اين دقت بااليي دارد و تعريف .کفو است

 دسته کنيد. 3گذارد که اعمال را مي اين دست شما را باز

 :به اول آنگرديم و بعد برمي (نهج البالغه 154خطبه ي )خوانيماول انتهاي خطبه را مي

وَ يُحِبُّ الْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً   عَمَلَهُ  يُبْغِضُ وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ وَ»

خَبُثَ غَرْسُهُ وَ  تُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْيُهُوَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُخْتَلِفٌٍَ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَ

 «. أَمَرَّتْ ثَمَرَتُه

 :"وَ يُحِبُّ الْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ  عَمَلَهُ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ"

شاکله ي  اماعملش را نه. ممکن است عملي را دوست داشته باشد  امااي را دوست داشته باشد ممکن است خدا بنده

 ته باشد. آن را دوست نداش
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 عمل داريم.پس ما يک عبد، يک عمل و يک شاکله 

 بدن و حدودي دارد. ،خود عمل

 شود.حدودي است که روح در آن جاري مي بدن در واقع

وند و مورد حب و بغض خود شبد و عمل و بدن عمل از هم جدا ميشود که عهميت روايت در اين است: معلوم ميا

 دهد.قرار مي

 :"لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُخْتَلِفٌٍَ وَ اعْلَمْ أَنَّ"

 ها هم مختلف است. ارد و آبرويشي هم احتياج به آب دهر عملي رويشي دارد و مثل يک بذر است. و هر 

 آيد.رود و ميمختلف يعني مي

 اند مثل در بستر شني يا خاکي و ... است.اي مختلفشوند در بسترهها وقتي جاري ميبرخي آب

 کند. يعني مقام خالفت براي بستر را، موادّ جريان را به خودش جلب ميشودعني هر آبي وقتي در جايي جاري ميي

عش به اين صورت است رود در خودش آهک دارد. مختلف گرفتن يعني وضدارد يعني وقتي در زمين آهکي مي

 پذيرد.خودش مي تر فسفر، جذب فسفر را بهيرد و در بسپذکه اين را مي

 آب مقام اختالف و پذيرش خالفت دارد.

 ر دقيق شويد.اقدم البته الزم نيست در روايت اين

 معناي اختالف در قرآن هم همين است.

 "فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ غَرْسُهُ"

 شود.شد. محصوالت و شاخ و برگش خوب ميهر عملي که آبش خوب با
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 "وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ"

 شود.اش هم شيرين ميميوه

 : "ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْيُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُه"

 شود.اش تلخ مي.... پس آن ميوه

گردد. ممکن است اين عمل به خود وجود فرد شود و مولد يک رشدي ميمل چيزي است که از انسان خارج ميع

 مکن است در جامعه پخش شود.برگردد و م

 شود.است، رويش دارد. کشجره خبيثه مي وضعيت عمل ناصالح هم نبات

در واقع آبشخور عمل مهم است. و اين عمل امامت و جهت عمل است. در واقع هر انساني يک فطرتي دارد و 

شود ، آب آلوده ميباشدکند. بسترش اگر آلودگي داشته اني از حقايق را در خودش جاري ميبراساس فطرتش جري

 شود.و موجب رشد کردن در همان بستر ميشود شود. و هر عملي بذري ميو رشد کردنش خبيث مي

 اول روايت:

وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِيَ قَدْ  دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي  وَ نَجْدَهُ  اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ يَعْرِفُ غَوْرَهُ  وَ نَاظِرُ قَلْبِ»

ونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُ

 «ا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاًالْخَزَنٍَُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّ

که  )صل اهلل عليه و آله(بيند. رسول خداميبيند و نشيب و فرود خويش را شم دل خردمند که پايان خود را ميو چ

 .به دين خدا دعوت فرمود و نگهبان که امام است و آن دعوت را حفظ نمودرا مردم 

 ذيريد و نگهبان، نگهبان باشيد.پس دعوت دعوت کننده را بپ
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تواند طول مي ،کندحليل دارد. وقتي قلب لبيب نظر ميداريم؛ يعني لب دارد و قدرت تجزيه و ت "قلب لبيب"يک 

و يک اَمد و پايان دارد. عمل شروع  زشود که هر کاري يک آغا. پس معلوم مي( را ببيندغايت نگري مد:اَ)يک کار

 در عين حال يک داع دارد ويک راع، رسول و امام است. "اعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَىدَ"و پايان و استمرار دارد. 

کارش ذليل و افتدها ميها و بدعتراعي تبعيت نکرد در درياهاي فتنهوقتي هر انساني در ساختار عملش از دعاي و 

 شود.مي "بونون المکذّضالّ"کردن مومنين و همراستا شدن با 

 . صحبت کرديممت اماموضوع روي  براش ما امروز همه

 آورد.شعار لباسي است که انسان در نمي ترين، يعني ذات شده باشد.: يعني چسبيده"نَحْنُ الشِّعَارُ"

 "وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً"

  اسمش دزد است. ،هر کسي از غير بابش وارد شد

وَ لْيُحْضِرْ عَقْلَهُ وَ الْقُرْآنِ وَ هُمْ کُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا فَلْيَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ   يهِمْ کَرَائِمُفِ"

النَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ . فَ لْيَکُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَيْهَا يَنْقَلِبُ

فَلَا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ عَنِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ أَمْ لَهُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ کَالسَّائِرِ 

نْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ کَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ فَلْيَ

2 فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُه أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ
" 

 است. يعني کاري روي نظر قلبي قطعي باشد. "ناظر القلب البيب"ها روي بحث بحث ايندر واقع همه 

 اش بود که جريان عمل فهميده شود.ها مقدمهبحثي که قبال مطرح شد ايندر واقع همه 

 اند.ابرين عمل را به شجره تشبيه کردهعمل است. به خاطر اين که کلمه باالتر است. بن "کلمه "به  واژهترين نزديک
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