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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 23/01/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ششم   جلسه )   شعراء   مبارهک   سوره          

  

ی والیت و نبنت ار رک باشد و از بل ت ای  لا دا قنهی لا لبا)علام اوس دم( بل همم  م لا دا الالاومنلنا هللاانشاء

 بم بل ت صلنات بل لحمد و آل لحمد. ،شناجالعم لا جاری بشنا. لثل بارانی  م باران رحمت است و نازل لی

لان را بارور  نام بم بتنانام عقل  م هللاانشاء گنیام.لیهمچنا  شهاات حضلت زینب )س دم اهلل علاها( را بم همم تسلات 

 بل ت صلنات بل لحمد و آل لحمد.

از  الا  لاید،و عباات خدا را لیشل ت  ی شما اوست ااشتاد تا ار اعتکافو هممبا تنجم بم اینکم ایام اوباض است 

ار عنض خدا تفضل  لاه و تنفاق ایگلی را  م شل ت ار لجلس قلآن هستام، تنفاق شل ت ار اعتکاف لحلوم 

است را نصاب لا  لاه، از یک تنفاقی بم تنفاق ایگلی و از یک اری بم ار ایگلی. هل سی نات  ند، حاجاتی  م 

 صلنات بفلستد. سمبلای استجابت آن را ار نظل بااورا و  ااراار ذهنش 

*** 

 ﴾١٠٥﴿ اوْمُلْسَلِا َ نُنحٍ قَنْمُ  َذَّبَتْ

 ﴾١٠٦﴿ تَتَّقُننَ أَال نُنحٌ أَخُنهُمْ وَهُمْ قَالَ إِذْ

 ﴾١٠٧﴿ أَلِا ٌ رَسُنلٌ وَکُمْ إِنِِّی

 ﴾١٠٨﴿ وَأَطِاعُننِ اولَّمَ فَاتَّقُنا

 ﴾١٠٩﴿ اوْعَاوَمِا َ رَبِِّ عَلَى إِال أَجْلِیَ إِنْ أَجْلٍ لِ ْ عَلَاْمِ أَسْأَوُکُمْ وَلَا

  ﴾١١٠﴿ وَأَطِاعُننِ اولَّمَ فَاتَّقُنا
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زند. ار صنرتی  م لا وقتی از پاالبلان بم ای  نحن لثال لیو از پاالبلان  ای  لقدارلدتی بلایم سنال بنا  م چلا قلآن 

 ناد یعنی ار جلسات قلار پاالبل خاتم صحبت لی. لث د شما وقتی راجع بم زنامحلف لیجنر ایگلی  نام، صحبت لی

 گنیند شب شهاات پاالبل.گنیند شب تنود پاالبل، یا لیاست از پاالبل خاتم صحبت  ناد، لی

شب تنود  گنیام  م. لث د لی«ونالک وما خلقت االف دک»گنیاد  م  نام؟ لیراجع بم پاالبل چگننم لا صحبت لی

 اف دک هم نبنا.  ،نبنا نازپاالبل  ،نبنا( اوس دم علام)است. اگل الالاومنلنا  ( اوس دم علام)الالاومنلنا 

 سبکاست.  )صل اهلل علام و آوم(یا پاالبل( اوس دم علام)است الالاومنلنا  نام  م همم عاوم ار یا اینگننم صحبت لی

وقتی  الاگنیام اشکال اارا تم نمیتعلیف و تمجادهای خالی خنب است. اوب ،ذ ل لا ارلنرا اهل بات یا پاالبللجاوس 

. هاچ انتظاری «واس  مثل شی» ند نم لثل لا! خناش صحبت لی لانندخناهد از پاالبلانش صحبت  ند، خدا لی

خنا ای  یک ع دلت سنال است  الا  م لا لثل او عمل  نام! خدا انتظار اارا هلچند ،لا عمل  ند لانندنداریم  م خدا 

ی آورا  م همم رسد. ووی خدا پاالبلان را آنقدر پایا  لبلیم  م استمان بم آنها نمی م خنا لا آنقدر پاالبلان را باال لی

 شانه بم ا لم)علاهم اوس دم اجمعا ( لان را ار تنصاف اهل بات و پاالبلرسد! بم هلحال لا باید شانهاستشان بم آنها لی

 شبام  نام. آنقل

فس، روایت.. ت است. لث د روایت لعلفت ناشنا بلاساس روایای بگنیند  م لطاوبی  م گفتم لیاوبتم لمک  است عده

- نام  م روز بم روز فاصلم لان از او باشتل لیانسان  الل و اهل بات را تعلیف لی طنری ار تنصافات اهل بات. لا

قلآن چگننم پاالبلش را  بک خنا قلآن را پاش بگالیم. نام. باایم سَجدید نظل لقداری ترسد  م باید شنا. بم نظللی

  ند؟لعلفی لی

را لعلفی  لاه است.  )علام اوس دم(و حضلت ابلاهام )علام اوس دم(حضلت لنسیورا  )صل اهلل علام و آوم(پاالبل ،قلآن

 .شنندچگننم لعلفی لی ءببانام بقام انبااحاال 

تنان  لا. گفتند پاالبل لا ربطی بم ایگل پاالبلان ندارا. او آنقدر ارجم اش باال است  م تنصافش نمی و ها آلدندبعضی

. شما بل اساس هما  ساستم بااید است یکسلی حلفهایی زاه شده نازار هما  سنره ار لنرا پاالبل لا  قبنل!گنیام لی

 را تعلیف  ناد. شانپاالبل و اهل بات
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 :بم ای  شانه  م

 ﴾١٠٥﴿ اوْمُلْسَلِا َ نُنحٍ قَنْمُ ذَّبَتْ َ

 ﴾١٠٦﴿ تَتَّقُننَ أَال نُنحٌ أَخُنهُمْ وَهُمْ قَالَ إِذْ

ااشتند.  با او گفتند ننح حس بلااریننح بلاارشان ، یعنی وقتی لی«أخنهماذ قال وهم  » شناگفتم لیخالی جاوب است 

 یکی از بلاارانشان است. لانندپاالبل 

 

  ﴾١٠٧﴿ أَلِا ٌ رَسُنلٌ وَکُمْ إِنِِّی

وقتی هم حضلت ننح )علام اوس دم( خناش را لعلفی  لا گفت ل  رسنل الا  هستم. یعنی اوال  م ل  حلفی از 

ا همان چازی را  م از جانب خدا اریافت الانت اارم. یعنی اقاق بلکم اینکم حلفی از خنام ندارمخنام ندارم و اوم هم 

 گننم اعنجاجی ندارا.هاچ گنیم. لی بم شما  نم،لی

 ؟اخنهم بم چم لعناست :سوال

هما   احساس اور نبنا. یکی از االیل نازشان یعنی از جنس خناشان است یعنی از قنم خناشان است و احساس -

 پذیلفتند. م او را نمی ،بنا

   اورند وای   ار شاطان است  میا بخاطل اینکم خالی  پذیلیم  م خالی نزایکند وحاال لا پاالبلان را یا بخاطل ای  نمی

    یعنی  ،علفا و شهدا لاننداور است.  ، نند  م خنب شدن ند  م همم احساس لیاان بزرگ را طنری تلسام لیلل

              تابهای علفا و شهدا  ار م ننشتانیگنمی ند. نهما   ار را لی د نازفاصلم اارن از انباا م  سانی  ارباره حتی

  .باید بدانند ،خنانندلی مهایی  نالا آ ستا هیاشتبا

      اش را زندگی تمامفلض بگالید  است. سال خدا بم او عمل اااه ۲٥یا  ۲٠ننیسند لث د لث د وقتی زندگی شهاد را لی

 ننیسند.را  م ار  تاب نمی الا اشتباهات است ای  بنده خدا اشتباه هم ااشتم الا باالخله ننشتم اند

   گنیند و سطح تنقعات افلاا را باال یکسلی لطاوب را گلچا  شده لی نازار زندگی خاننااگی و یا ار رابطم با همسل 

 قابل استلسی ناست. م نقدرآ ،بلندلی
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         الیق  ار خنب م  ام ناحساس لیلا  . ند ارخنب و خال را از لا اور لی میکی از  ارهای شاطان ای  است  

 !الیق  ار خنب هستند ء هستند  مشهدا و انباا و ای  ناستام

  خدا  ،و حلف انبااستحلف اصلی  ،وقتی آن حلف  ند.ی انبااست و خدا تکلار لیهممپاام  «اهلل و اطاعنن ناتقاف»پاام 

  . ابایی ندارا حلف آن از تکلار  لان

 

 ﴾١٠٧﴿ أَلِا ٌ رَسُنلٌ وَکُمْ إِنِِّی

 ﴾١٠٨﴿ وَأَطِاعُننِ اولَّمَ فَاتَّقُنا

  .یعنی از خدا بتلساد و ار لحضل خدا باشاد و از ل  اطاعت  ناد

 

 ﴾١٠٩﴿ اوْعَاوَمِا َ رَبِِّ عَلَى إِال أَجْلِیَ إِنْ أَجْلٍ لِ ْ عَلَاْمِ أَسْأَوُکُمْ وَلَا

 ﴾١١٠﴿ وَأَطِاعُننِ اولَّمَ فَاتَّقُنا

    شما بگنیاد حاصل  مای  است   لانندشنا اوبار تکلار لیاینجا  «اهلل و اطاعنن ناتقاف» لانندباناد یک پاالی اینکم لی

   اهلل و  اتقناف»: آن ثمله ای  است چم بنا؟ ،هزار ساوی  م خدا بم او عمل ااا بعد از چند)علام اوس دم( عمل حضلت ننح 

 . «اطاعنن

 ؟ها باال ناستندآنآیا واقعا  ..شنالنجب فاصلم لی ،پاالبل و یا انباااینکم لی فللایند باال انگاشت   :سوال

   بم  دیاعت  ناد. باال بنانشان باشنا  م شما بم آنها اعتماا  ناد و اگل چازی گفتند ازآنها اطباال بنانشان لنجب لی -

               اور  ند. یعنی االن پاالبل اعظم یا  را ببلا نم بم سمت اینکم لاپاش ای  صنرت باشد  م شما را بم سمت اطاعتشان 

 از پاالبل خناهاماگل لا بحاال  .«تقنا اهلل و اطاعننِاف »الالاومنلنا  )علام اوس دم( یا هل دام از بزرگناران پاالشان ای  است

بم         «اطاعنن»گفتند هلجایی .خنانامعت  نام؟  تاب نهج اوفصایح یا نهج اوب دغم را لیچطنر اطا، باید  ناماطاعت 

      ، هم راستای با ل  یعنی اگل خناستاد بم سمت خدا بلویدیک اطاعت. و لعنای هم راستایی است. یک تبعات ااریم 

 باشاد.



5 
 

 نظام باوری او را قبنل  ند و نظام رفتاری او را بپذیلا. پذیلفت  ل دک است.  سی اطاعت  ند باید بلای اینکم انسان از

 )علاهم اوس دم اجمعا (  پذیلفت  هم باید بداند  م او نظلش چاست. یعنی اگل از لا پلسادند  م اهل بات و یا پاالبلبلای 

 هم راستا باشام .باید باید بدانام.  ،نظلشان راجع بم خدا و یا اس دم چاست

  ند؟فاصلم نمیاز اروناات باخبلند، ایجاا شما و اینکم  بلشان و تسلط ایشانعلم زیاا : سوال

   لهم ای  است  م یک  سی بنام ننح بلای خدا ها بلای لا لهم شده الا بلای خدا لهم ناست!نم اص د لهم ناست. ای  -

 هما . ،هم راستا بشنند( اوس دم علام) ننح زند. حاال اینها باید بارا فلستااه و حلفهایی لی( اوس دم علام)

  . ببانام آنها راجع بم شان  نامبم خناندن باورها و اخ دقااتشلوع  )علاهم اوس دم(بات اهل ایام عاد و شهاات لا باید ار

شنا هم راستا شنیم. ای  لیها سپس با آن  لاند وچگننم فکل لی ،سبک زندگی اربارهلعاا ،  اربارهلسائل اعتقاای، 

 قدراانی از آنها.

ای  لنجب  ،شنالیسهل انگاری  للحلم اجلاار بعد  و  نندوقتی یکسلی چازها را نقض و یکسلی را تایاد لی :سوال

 شنا؟فاصلم افتاان نمی

  ف تقناست.ای  لخاو و نباید اینطنر باشد چنن ند حتما فاصلم ایجاا لی -

)علاهم اوس دم( ااعام حضلات است. بهتلی  باتهای بلااشت  فاصلم یا نزایک شدن بم اعتقااات اهل یکی از بهتلی  راه

  اعاهای آنهاست. لث د تعقابات نماز صبح را  ،باورهای خناشان را لطلح  لاند ء اوهیهایی  م لعصنلا  یا انباالحل

   آنقدر ای   ار باید  . ناملا هم لثل شما فکل لیاینکم خناناد بخاطل هم راستایی با حضلت زهلا بخناناد یعنی  م لی

 ی لنافع و لناهبی  م خداوند بم چنن بناسطم اطاعت همم لهم استبساار انجام شنا تا فاصلم ها بلااشتم شنا . اطاعت 

 .  ند  م انسان باال باشد یا پایا فلقی هم نمی و شنااااه است بم انسان اااه لی ء اوهیی انبااهمم

از است  ااشت. بجای الالاومنلنا  )علام اوس دم( بم جنگ رفت یک تدبالی بلای خناشاینکم لث د لاوک اشتل  :سوال

را هم اطاعت  لا الا لشخص  (اوس دم علام)ار  نارش حلف الالاومنلنا  بنا الا  ناراحت (اوس دم علام)الالاومنلنا  

 ؟دبا زیل ی هم راستا شدن ایشان یعنی ای  بناه  م اوالی ندارا

 .ار باور ، ار عمل وت ار رفتاراطاع ب اارا؛للات لنضنع تنجم شنا  م اطاعت باید بم ای   -
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  چطنر اطاعت  لانی        ، ای نام نام الا ار عمل اجلا نمیرا قبنل لی الالان و بزرگان لث د وقتی فللایشات :سوال

 است!؟

هلچازی  م  ای اارید،شما یک لادان جاذبملانند اینکم تبعات است. ار اطاعت هم راستایی است  ،ای  اطاعت ناست -

قلار گلفت  ار  گلفت  ار لادان جاذبم الالت،اطاعت یعنی قلار  شنا اطاعت.ای  لی ،رباید، آن را لیارای  لادان باشد

 لدار الالت.

تند .اطاعت باالتل از تبعات است،   اطاعت یعنی ار لدار قلار گلف الاتبعات یعنی پالوی  لان از جزئاات اوالل و نناهی 

  لث د  سانی  م خالی غلب را اوست اارند از آن اطاعت  . ند م جهت را تعاا  لی اطاعت لثل صلاط لستقام است

آن را   سیاینکم  بخاطلاهد فقط لیانجام   نند. ار واقع ار اطاعت حب و لال است الا ار تبعات انسان  اری رالی

 طاعت خالی باالتل است.القام گفتم است. 

         م استای   لاننداطاعت  تل است.تل و جزئیناز ندارا. تبعات لصداقیاگل  سی تبعات نداشتم باشد حتما اطاعت 

 خنبی است یعنی ازای و گناه و ..؟ یعنی انسان یعنی چم ، لنل  استاینکم گنیام گنیام انسان لنلنی است. بعد لیلی

  ارها ندارا. ای  ند و لالی هم بم انجام نمی

      لبداء ای  باید . . لبدا لال یعنی اطاعتگنیند: لبداء لال باید تغاال  ند تا انسان اص دح شناآیت اهلل بهاء اودینی لی

     بگنیام هل سی ذائقم و  م ای  است  لانند نم بم ظلم. است وتغاال  ند تا انسان اص دح شنا. یعنی ذائقم فلا بم خنبی 

 بم آنها نزایک است. ، پسباشد ءتمای دتش لثل انباا

 فعل و عمل. ،وجنای تبعات و ساختار است تنجم و فعل، ساختار وجنای اطاعت

 

  ﴾١١١﴿ األرْذَوُننَ وَاتَّبَعَکَ وَکَ أَنُؤْلِ ُ قَاوُنا

        از تن اینها بم جای اینکم بگنیند آیا لا تقنای خدا پاشم  نام و .«تقنا اهلل و اطاعنناف»گنید حضلت ننح )علام اوس دم( لی

  . اطاعت خالی نزایک بم ایمان است « ننل  وکأ »! گفتنداطاعت  نام ، لعنای آن را گفتند پس انسانهای عاقلی بناند

و اگل  اری را      ارست است.  و اگل  اری  لام بداناد  م بم ل  باور ااشتم باشاد اینکماست  «اطاعنن»یعنی فهمادن 

 تان را  م  ناد.ار نتاجم باید فاصلم و بداناد  م فاصلم اارید انجام ندااید،و شما  انجام ااام

       الا اوزالا حلف شننی اطاعت  الل ناست،  یعنی حلف شننی اارند« َاألرْذَوُنن وَاتَّبَعَکَ»جاوب است  م آنها گفتند 

 باالتل است.اطاعت 
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  قلار  و للتبم انسان را ار ارجم بنان« لطاع. »بلیمبم  ار لی (اوس دم علام)را بلای حضلت عباس  «لطاع»ها زیارتنالمار 

  اهد.لی

 لعلفی بشنا، پس لا خالی از آن اور هستام. (اوس دم علام)اطاعت حضلت ابناوفضل اگل لصداق  :سوال

   . نم اینکم بخناهند بزرگ جلنه  !بچم شاعم ار هل حال شاعم است لانند اینکم .تناندلی خال ، هل سی ار حد وسعش -

 از جنس رسنل است.  م جنس او خناهند بگنیندلیبلکم اش اهند 

 

  ﴾١١۲﴿ یَعْمَلُننَ  َانُنا بِمَا عِلْمِی وَلَا قَالَ

 نماا فطلت اووام انسان است.  (استار  تاب حکمت هم ننشتم شده )، ار قلآن( اوس دم علام)حضلت ننح ه بم نظل بند

شده است آیاتی  م راجع بم حضلت یعنی اگل  سی خناست فطلت اووام انسان را بسنجد  م چم چازهایی ار آن تعبام 

 از  ای تلی  فضایی  م خداوند بلای انسان قلار اااه است. لبداء انساناست را لطاوعم  ند. یعنی پایم( اوس دم علام)ننح 

استنرات  (اوس دم علام) از حضلت ننح شنا. یلعلفی ل( اوس دم علام)حضلت ننح  و سپس( اوس دم علام)حضلت آام 

 .شنالی آغازشلیعت  و

 

 ﴾١١٣﴿ تَشْعُلُونَ وَنْ رَبِِّی عَلَى إِال حِسَابُهُمْ إِنْ

 ﴾١١٤﴿ اوْمُؤْلِنِا َ بِطَارِاِ أَنَا وَلَا

 ﴾١١٥﴿ لُبِا ٌ نَذِیلٌ إِال أَنَا إِنْ

 ﴾١١٦﴿ اوْمَلْجُنلِا َ لِ َ وَتَکُننَ َّ نُنحُ یَا تَنْتَمِ وَمْ وَئِ ْ قَاوُنا

 ﴾١١٧﴿  َذَّبُننِ قَنْلِی إِنَّ رَبِِّ قَالَ

   یکی از خصنصااتش ار آیات ای  است. ای   ،است یا خال ءخناهد خناشناسی  ند و بباند لطابق انباا م لی هل س

ای   نازحتما شما  !اهدخالی جناب لی ایم  مایده م ویاان تست  لاهخنال لااهد. لی لا بمبساار خنبی آیات ل دک 

 :گنیدچم لی  م ببانامدهاد. فقط اقت  ناد ب ار را انجام 

 ارست است و یا غلط. یا حلفش  م«. اهلل و اطاعنن اتقناف»گفت  حلفی زا؛اوهی آلد و  انسانیک 

حضلت  کم اطلافاانایندارا. یعنی چازی بلایشان لهم شد.. تا اینجا ایلاای ن«َاألرْذَوُننوَاتَّبَعَکَ »م گفتندجناب آنها هم  

للام نداشت  م اینها با حضلت  نداری  م جذاباتی بلای عف بناند. افلااهای اون پایم و لستضانسان( اوس دم علام)ننح 
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های اون پایم از تن تبعات بااوریم چنن عده ای از انسانتنانام بم تن ایمان باشند .گفتند ای ننح لا نمی( اوس دم علام)ننح 

       ل  چم  ست:هم جناب خنبی( اوس دم علام)اهد. جناب حضلت ننح بم لا حس خنب نمیای  لنضنع  نند و لی

  نم . اورم از خناها را آنتنانم جسارتی بم آنها  نم و ل   م نمی اانم  م اینها چگننم هستند،لی

  ند:یک للتبم فضای بحث تغاال لیباباناد 

 

 ﴾١١٦﴿ اوْمَلْجُنلِا َ لِ َ وَتَکُننَ َّ نُنحُ یَا تَنْتَمِ وَمْ وَئِ ْ قَاوُنا 

  نام.اگل است بل نداری سنگسارت لی

       ناد و فاصلم با  . هلوقت ایدید با  سی بحث لیواقع شدار واقع با  استدالل اووی و اولی فاصلم خالی زیاا هم 

  ناد.بداناد  م یک جایی را خطا لی ،،استدالوتان زیاا شد

گنید    او نماپذیلا و لی بعد .است خاننم ای  جا  ار شما اشتباه بنااد نیگلیو  ناد ن صحبت لیالث د با همسلت :لثال

      یا مرو اثبات  نا وا م اشتباه  وریمیک اوالی باا نیاداینم  م بگ ؟ستراه اوم بحث چا  ناد. حاال م شما اشتباه لی

 بهتل ناست؟طنر بگنید این ؟نکند، چم بکند صحبت نرطاگل آام اینپس  امینلث د بگ

 !چم ربطی اارا؟واقعا ای  بم لنضنع  !اوست نداشتیرا   م تن اص د ل  دم بحث ای  باشحاال اگل راه اوم و سن

 هایی ازی  استو لطلح  لان صحبت !اد؟هاربط لیا ه ناد چلا بم بقام چازیک رفتاری صحبت لی ع بمراج زلاناکم

         ای   .ناد یک جای  ار ایلاا ااراابد ،وارلیجلنتل چند للحلم  للتبمروا و یک ن پلکانی باال نمیاتوقتی استدالل

افلاا  راه بعدی .اند نند  م پا بلهنماز تن پالوی لی( گفتند  م ای ننح  سانی اوس دم علامبندگان خدا بم حضلت ننح )

 ند و  ارهایشان زشت است و.... ن  فکل تنانندها نمیپابلهنم ای کم ؟ اینها چاستار تفکل ای 

 ! نام؟سنگسارت لیتنانستند بم ایشان بگنیند  م بم شهل ایگلی بلوند الا چلا باید یک للتبم بگنیند  م نهایتا لی

 بنا. هم اش ار  لب دنمننم است  م ها ار تاریخ بساار اتفاق افتااهاز ای  ااستان

 تناند لعااری باشد  م لا چقدر فاصلم ااریم؟ها لیفاصلم با  استدالل سوال:

گالا چنن خصنصات نفس ای  است  م یک چازی را ار نظل لی .د بسنجد  م لا چقدر تابع نفسانات هستاماتنانلی  -

    ار واقع  الا روز حذف شنا ( باید از جالعم آناوس دم علامننح ) سنجد  مسنجد. لث د اینطنری لیو بقام را با آن لی
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        یعنی از قبل تصمامش را گلفتم و فقط شلوع بم لقدلم چانی  لان.  ،یعنی پاش فلض ااشت ای   انبال بهانم است.

 ها نافتام.ار ای  اامتا للاقب باشام 

    . ندبا فلعنن بگنید یک لدل استدالل لی)علام اوس دم( ی خناهد لث د از عملکلا حضلت لنسخدا وقتی لی سوال:

 یک لدل ایگل استدالل  نام. لا ووی لمک  است

        گنید  م هل سی نری لیط ، ندحقاقت را باان لی .شهنای است .لا ناستبم هایش شبام خدا اص د استدالل -

 .شنالیلتنجم آن را بلاساس ظلف خناش 

 ؟لنطق است همان استدالل سوال:

         استدالل !خناهد جناب ارست ندهداست  م لی خال اتفاقا هلچم  م انسان ار جهت استدالل پاش بلوا لعلنم - 

      بداناد  م از جناب ارست ااان فلار افتااید بلای هما  هلوقت ار استدالل ،ست بلای ارست جناب نداانابزاری

های استدالل ننعا ، نامهایی  م لا ار بحث هایمان استفااه لیووی استداللم خنب هم ااریهای اوبتم استدالل  ناد.لی

  حق لعلنم است. زیلا   ده خنا را قاضی  ندباید واقعا انسان  ست.ا نالطلنبی

. بم آن بلسمچانم تا لی ایبم گننم ام رادگیهای زنخناهم از همسلم اطاعت  نم. پس تمام استدالللث د ل  لی :سوال

 ل ارست است؟ اص د  استدالل است؟ ی  استدالآیا ا

    را بکند نم بلاساس لعاارهای           بلاساس لعاارهای اوهی ای   ارباید . انجام بدهدوزولی ندارا انسان ای   ار را  -

  تناند  سی را پلوراگار نمیای   ار را انجام اهد. هاچ  سی خارج از فضای حکم ،اگل هم خدا اجازه ااا  !شهمسل

    لناظب باید  . نامباره خالی بزرگ لی سی را بم یک  م  نامآنقدر بزرگ  ند. اوبتم لا ار جالعم لان اینکار را لی

 هایمان باشام.استدالل

 ناز جایی ندارا؟ استدالل، رواار فضایی  م هم راستا جلن لی :سوال

       بم نهل رسادید آب نخنرید. الا آنها تشنم  نداوس دم( للام را بم جنگ بلا. بعد گفتخال لث د حضلت طاونت )علام  -

  نباید چلا  !چگننم لا با اشم  بجنگام ار حاوی  م یک روز است آب نخنراه ایم؟ آقاتنانستند بگنیند  م بناند، لی

 خنریم؟ب آب 
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 م.بشننی لاخنرید. لنتظل ای  هم نباشاد  م او بگنید و نباید بناز  لاخناش آب نخنرا،  لا ایدیم  م وقتی ار حقاقت الا

 بم ای  لعنا ندارید. ،اص د احتااجی بم استدالل

   لحصنل وجبازی است و  سی  م بم سمت استدالل لی روا  ،استدالل بم ای  نحنی  م ار پاش لا للسنم شده است

چم  لا؟ ار لقابل اشتباه او باید  و  ندلقابل اشتباه لی خناهد  اری را انجام ندهد. حاال لمک  است بگنیاد طلفلی

 م        لث د بگنای ایگل بلای او واضح   . حقاقت را ار للتبم لث د استدالل نااور!جناب ای  است  م ار پاسخ بم او 

 حاال اگل قبنل هم نکلا  م هاچ. ،حقاقت ار اینجا بم ای  شکل است

بم  سی تفهام  چازی را یی  م بخناهام خنالانار جاالا  نام لیتنانام لنتقل حلف شما را بلاحتی لی لا لث د: سوال

  پلسام؟چلا اوال لی،  نام

   گفت ( اوس دم علام)وقتی حضلت ننح  م   آیات االوت بل ای  اارا اینکم هما استدالل ناست.  ما ،اوال خناست  -

 ا قَالَ وَلَ»جناب چم بنا؟ «األرْذَوُننَ وَاتَّبَعَکَ»خناش  شف حقاقت است. آنها گفتند  ای  «یَعْمَلُننَوَلَا عِلْمِی بِمَا  َانُنا »

اشتباهی هم  ل  ار اگ «یان حسابهم اال علی رب»اهند. ل  علم ندارم بم  اری  م آنها انجام لی،  «عِلْمِی بِمَا  َانُنا یَعْمَلُننَ

      گنید اینها باان یک حقاقت است. باان آن چازی  م هست.نمی بلکم استدالل ناست اهند با خداست. اینهاانجام لی

    ار لبنای  ند و گفت را باان لیبلکم لبنای  ارش   ندافاع نمیاز خناش ناستم،  نازارذل ناستند و ل  طلفدار ارذل 

 بم لعنی استدالل ناست.

 

 ﴾١١٤﴿ اوْمُؤْلِنِا َ بِطَارِاِ أَنَا وَلَا

 شنا.لییکسلی لنضع گالی هایی  اراینجا ل  طلح  ننده باان حق هستم. ار واقع

 

 ﴾١١٥﴿ لُبِا ٌ نَذِیلٌ إِال أَنَا إِنْ

 ل  نذیل لبا  و آشکار هستم.
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تناند  سی ند. لمک  است یک ارذوی بم  سی اعتماا  ند. لیاهاو اعتماا  لا لنلنا  اینجا بم لعنی  سانی هستند  م بم

 کند. لنافاتی با هم ندارند.باعتماا هم  الاکار باشد گنه

 جا باید بداند  م اهل اطاعت است؟انسان از   :سوال

   اینکم بلایش لهم باشد  م زندگی رسنل چگننم است. اینکم بلایش لهم باشد  م پاالبل چگننم زندگی  لاه است.  -

     های لحلوم ار اایله زندگی پاالبل انسانحتما   !؟ لالی، للام لحلوم را فلالنش ااشتلث د اگل پاالبل بنا و پنل 

 .اطاعت ناستام لعلنم است  م اهل ،نداشتم باشند تیعانبناند. پس اگل بلایمان لحلولا  هاچ لنض

ار بسااری ها ها از لثال م اارا ای  است  م بلااشت آام آید یک لعضلیار لباحثاتی  م پاش لی لثال آورانسوال:

اانست از اایله بالونش  نام. همانطنر  م الام لی ، ندلناقع لتفاوت است. لث د لا حق نداریم اگل  سی اشتباهی لی از

             آید  مخالی لناقع پاش لی م لحبت از اشتباهاتش است بلاارا.تحمل  لا تا بم واسط الا م بنی صدر لشکل اارا 

     چم باید  الا عناللشان لتفاوت باشد.است. لث د اینکم او اتفاق لشابم پاش بااید  نند لتفاوت استنباطی  م از ساله لی

  لا؟

   های تفصالی ااریم. پاالبل یم و بعد ساله ناد یک ساله  لی ااربخاطل هما  وقتی ساله را از باال بم پایا  نگاه لی  -

 اطاعت  اهل م گنیام  سی ای   ار را نکند نمیاگل  لاند. حاال  لاند ای  اعا را قلائت لیوقتی  م بم آینم نگاه لی

حاال  لاند و ...  لاند و نعلا  بم پا لیها غسل جمعم لیجزئی است. لمک  است پاالبل جمعم ناست. چلا م تفصالی و

   ها وابستم بم اقلام،ی ا  گنیام اینها خارج شدن از اطاعت است. چلا  م خالی از اگل لا ای   ارها را انجام ندهام نمی

       ها،آشنایی با لحلولاتا لث د اشم  ستازی، ابلاس ستازی،های  لی وجنا اارالا یک سالهشلایط و جایگاه است. 

 ارتباط با افلاا فلواست و ...

االن هم   گنیاد بلای الام خمانی است و خالی لهم بنا! شما چازی  م لی ،لث د ار رابطم با بنی صدر بحث جزئی ناست

  ناست. ار  لنضنع شما ، ار شما ناست، لنضنع دل آن لقام.اگل  سی خناست ای   ار را بکند باید  سی باشد ار عِ

 واقع آن جایگاه رهبل است.

    بلسم  م  ای  نتاجمبم  قبل از اینکم باید از آن اطاعت  ناد.ل   پس ،گنیاد لث د حدیث از پاغمبل استشما لی سوال:

 م بم چم          سی هاچ لفلوضی ندارا الا ؟رسمبم اینجا لی ایباید ای  حدیث را بخنانم و اطاعت  نم بم چم واسطم
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     ای باید ها را بم چم واسطمای  ست یا خال.حدیث واقعا ارست ا   حدیث را بخناند و بداند  م ای ای باید ایواسطم

 بشناسام؟

لا حق بنان یک لنضنع را ثابت          هایی  م بمشنا. یعنی شانهگفتم لی استنباطبلکم  ،گنینداینها استدالل نمیبم  -

واقع   ند. وظافم لا ای  است  م هماشم استنباط ااشتم باشام. استدالل بم لعنی ای  است  م شما اوال طلب  ناد. ارلی

 ار لناجم قلار گلفت  با یک فکل. اوال خناست  از طلف لقابل یا از خناتان و

        ، نام نم. وقتی استدالوی بلخنرا لی نم. یک لنقعی استنباطی بلخنرا لیل  یک لنقعی استدالوی بلخنرا لی

   . ننعا اینگننم است. اوبتم خنا ، بلسامخناهامتا بم آن چازی  م لی گالیمهای پی ار پی قلار لیاوال آوران لدلار 

 شنا ابزاری بلای اوتاام. ار واقع لی . ندهایش فلق لیل و اوال لقدس است. ننع استفااهاستدال

ست؟ چارفتار اشتباه  از نلنظنرتاشنا بگنیاد گنیاد لیگنید رفتارت اشتباه بناه است. شما لیالا ار استنباط بم شما لی

    انگنیند رفتارت. هما   م بم شما لیانجام بدهادرا   ار ف دنگنیام رفتار اشتباه یعنی اینکم بهتل بنا و یا اص د نباید لی

  نام استنباط  لان.شلوع لی اهاد  م چلا گفتند اشتباه است و لا نازست شما بم حکم خدا ارتباطش لیشتباه اا

     گفتم اص د ای   ار ارست است و یا ارست ناست؟ روایت و آیم اش را  چم  سیگنیاد وقتی استدالل لی  ناد لی

   یا باید  نار  .ناستاینکم یعنی لث د ای  رفتار یا اشتباه است یا  گالید!اوج لیار بحث اش هم ای  است  م بااور. نشانم

 ، واوس دم!گذاشتم شنا یا نباید  نار گذاشتم شنا

 هستی یا چلا ف دن ..  االن اینجنرشنا  م چلا تن بحث  شاده لییکدفعم بم ای  زلاناکم  الا

  آنقدر ق دب چنن  صحبت بم اینجا  شاده شد؟! گفتام چلای لیبانام  م لا اص د چاز ایگلآیام لیبم خنالان  م لی 

 باه است یک ارتباطی ن اول وقتی گفتند رفتارت اشتالا ای  واقعا چم  اری است؟! هما اندازا تا آن حلف را نپذیلا!لی

  سجده شکل هم انجام بده و حاال بعدش فکل     م  ! م یکی ای  اشتباه ل  را فهمادشکل  و بگن خدا را با خدا بگال

 گنید اشتباه است. شاید واقعا اشتباهت بناه است.چلا لی

        است  م للام از او هایی ان عابحضلت سجاا )علام اوس دم( ار صحافم سجاایم، شانه اص دحش ار لنرا خناش

خنشحال بلای هما   اص دح  ند. آن را  وند خناشخدا ،هل عابی را  م للام ایدند اند،بانند. چنن از خدا خناستملی

   گنید ل  اعایی لمهنر ار نزا خدا اارم  م هلعابی را  م از ل  چلا  م لی هایش را بباننداینکم للام عاب است از 

 شنا استنباط. ند. ای  لیاص دح لیآن را خدا  ایده بشنا،
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است بد ای   شنا وزندگی لان شبام بم  فار لی الاهای خنبی هستام انسانار بسااری از اوقات ای  است  م لا  لاحلف 

 .هایمان نباید شبام بم  فار شنیمار استدالل .ت. فار نماا بی تنجهی بم خداسباید ار زندگی شبام بم  فار شنیملا ن، 

  بلا. آام خالی گنیند ساستم را بم سمت خدا لیها اینگننم لی م ای  ندوقتی اید( اوس دم علام)ب دفاصلم حضلت ننح 

 ها للام حلفی را آید. خالی وقتایش از ااخل حلفهای للام بدست لیهلناجات خناند،هایی  م لیها نماز شبوقت

 .شده است د  م واسطم ارتباط او با خداانبم او زاه

 

  ﴾١١٧﴿  َذَّبُننِ قَنْلِی إِنَّ رَبِِّ قَالَ

     ل  را  ، ای  است  م نادبم للام نگفت  م ای   اری  م شما لی .بلا با خدا ارا اوش را م ایشا خالی جاوب است 

  ناد.تکذیب لی

 

 ﴾١١٨﴿ اوْمُؤْلِنِا َ لِ َ لَعِیَ وَلَ ْ وَنَجِِّنِی فَتْحًا وَبَاْنَهُمْ بَاْنِی فَافْتَحْ

 ﴾١١٩﴿ اوْمَشْحُننِ اوْفُلْکِ فِی لَعَمُ وَلَ ْ فَأَنْجَاْنَاهُ

 یعنی پل. یعنی  «لشمنن»تنانستند سنار بل  شتی  لاند و تنها نلفتند.  م نماا ای  است  م هل سی را  «فلک اومشحنن»

       ، یعنی انسان لنل  تا ای  نکتم خالی جاوب استنزایک بنا از  شتی بافتد! از بس پل بنا بنا  م  پل انسان و حانان

 انسان  ای  لقدار م لث د  ندبانی  لاه بناپاش( اوس دم علام)شنا. یعنی حضلت ننح وحظم آخل هم از  سی ناالاد نمی

         را  ای اقاقم آخل استشانماشم همانطنر است.  هماشم یک عدهه .باز هم او بلابل ظلفات را پل  لا الاالزم است 

 .سنار بل  شتی شنیم.ننا اقاقم   م لا هللءاباایند. انشاباال اندازند  م لی

 

 ﴾١۲٠﴿ اوْبَاقِا َ بَعْدُ أَغْلَقْنَا ثُمَّ

  ﴾١۲١﴿ لُؤْلِنِا َ أَ ْثَلُهُمْ  َانَ وَلَا آلیَةً ذَوِکَ فِی إِنَّ

   ها بعضی وقت و آیدلی« ذات اوناح و اسل»ا هبعضی وقت ،آیدبم  ار لی «سفانم»ها  شتی، اینکم ار قلآن بعضی وقت

ها یک اسمی آلده و ای  اش لعنی اارا. ار هل دام از سنرهآید اینها لعنی اارا. یعنی هل دام ار جای خنلی« لکفُ»

 .ناستار اصل همم شان یک چاز باشتل ، الا شنازلان  با یک چازی ظاهل لیاوالش ای  است  م ابزار هدایت هل 
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  حتما ار آن یک ساستم تسباحی اارا.  ،با فَلَک یک لداری اارالک فُلث د  ه  بلاه شنا.روی واژ لشحنن را بایدلک فُ

 آورا.اش را با فُلک لیدار باشد، سفانمهل سی ار ای  لو ،  نداشاره لی بم نجات و ه د ت لثل اینکم وقتی  م

 

  ﴾١۲۲﴿ اولَّحِامُ اوْعَزِیزُ وَهُنَ رَبَّکَ وَإِنَّ

( اوس دم علام)باید ار زندگی لا زنده شنند تا پاالبل زنده شنا. یعنی اگل ننح  ءاعتقاا شخصی ل  ای  است  م همم انباا

      رسنل)صل اهلل علام و آوم(،شنا. بلای روش  شدن حضلت لان روش  نمیقلب ار قلب لا روش  نشنا، پاالبل هم ار

       قلب انسان روش  شنا. اینطنر ناست  م لا  ار (اوس دم علام)قلب انسان روش  شنا، هنا ار (اوس دم علام)ننح  باید

           ها لعبلهای رسادن بم رسنل ای  تماماست پادا  نام. یعنی  )صل اهلل علام و آوم(بم پاالبل ءبتنانام بدون لعبل انباا

 گلالاست. 

 ها ارتباط ناست؟ای    ند چاست؟بلقلار لیسان با پاالبل هایی  م انای  ارتباطتکلاف پس  سوال:

   پاالبلتان   ناد،بلقلار لی( اجمعا  اوس دم معلاه)وقتی شما ارتباطتان را از ناحام هنا ، ننح ، صاوح  الاارتباط هست  -

      بشنید،لناجم ( اوس دم علام)حضلت ننح  لانندتان با لسائلی ننحی، صاوحی، هنای است و هلجایی  م ار زندگی

ارگال لسائل لختلفی      زندگی  ارلا  طباعتا است گالی لی  ند.( اوس دم علام)تان بم شکل حضلت ننح پاالبل اعظم

 شنا و....ظاهل لی( اوس دم علام)یک افعم ننح  ،شناظاهل لی( اوس دم علام)یک افعم هنا پس ، هستام

 . اوبتم ای (اوس دم علام)شنا ننح ار ذهنمان لی اینجا، «س دم علاک یا رسنل اهللاو»وقتی قلآن ار ذهنمان باشد و بگنیام 

   ، «(اوس دم علام)یا وارث ننح نبی» «اهلل آام صفنهیا وارث »خناناد، شما ار زیارت وارث لی.ها چازهای عجابی ناست 

( اوس دم علامالام حسا  )اانام؟ وارث آام لی را( اوس دم علام)اید  م چلا الام حسا  یعنی چم؟ تا بحال فکل  لاهوارث 

 اانام؟و.... لی (اوس دم علام)عاسی ،(اوس دم علام)لنسی وارثِ اانام؟( لیاوس دم علامرا وارث ننح )

  هایی بلایش لنتها اینها یک راه . و.. صاوح ،هنا ،ننح ،امآ یا وارث م اد نیاند. شما باید بگبعننان نماینده مو اینکم ایشا

 .ها ار ذهنمان باشدیعنی باید همم ای  .گذارندلی

ار انی  لانندایگل هم  ، آیا اینطنر هست  م پاغمبلاننگاه  نام بم آن ستاگل از لنظل عاشنرا  م اارای ار انی: سوال

  نند؟لی لانند  م ار ای  شناخت  مک لی
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   تنانام سلیع لشاهده ، لنتها جلنات را لا نمیاست عاومواقع جلنات رسنل خدا )صلی اهلل علام و آوم و سلم( ار  ار -

 صلی)ال رسنل خدا باند، جبلئلی( اوس دم علام)را بم صنرت ننح  (سلم و آوم و علام اهلل صلی) نام، جبلئال رسنل خدا 

  تنانام بم حقاقت لیلی باند. ای  خالی بلای لا جاوب است  م لا (اوس دم علام)را بم صنرت هنا (سلم و آوم و علام  اهلل

      الا ،هستی گنیند تن هممشنا  م همم لیهما  لیپاالبل را بخنانام. ار آخل اینگننمباید لا  .نبنی استلسی پادا  نام

 اور. «همم»نزایک خالی فلق اارا تا یک  «همم»نم اور. یک و نزایک  «همم»ست، یک  م قابل استلسی «ایهمم»

      تن چنن  ،بنا ( اوس دم علام)تن بنای، اگل حضلت آام چنن ،بنا( اوس دم علام)گنیام اگل حضلت ننح لی نازبلم لا 

     شند. بخاطل فهمام نم اینکم اینها ار استلس لا نبالی« آام» ،فهماملی «ننح»واقعا  الاگنیام بنای. بلم لا هم ای  را لی

 اطل اینکم او خاتم انبااستن بم ای  است  م قنام نبنتشان بم نبی اعظم است. بخافتخارشا ءانباا ای   هما  واقعا هل دام از

    لنتها  است شنا. یک پلانتز بازشده و یک پلانتز بستم شدهشنا. ما اینکم با او شلوع لییعنی همم نبنت با او ختم لی

      و... را ( اوس دم علام)، هنا( اوس دم علام)ننح خت پاالبل اعظم باید چم  لا؟ بایدای  جلنه پادا  لاه است. بلای شنا

 .شناخت

          تقنیت آن را و  آیا اثلگذار استشناخت  دام جلنه از پاالبل است؟ ( اوس دم علام)شناخت حضلت ننح  :سوال

  ند؟لی

 ننر را با لنشنر  اگلشما  .است ، آن بقام ننرانات ایگلشنیدای  است  م شما یک ننراناتی از فطلت لتنجم لی لانند -

)علام اوس دم( لث د صفت سفانم ننح .صفت خاص ااشتاینجا لنضنع اهد. های لختلفی بم شما لیطاف ،تفکاک  ناد

را  سال طنل  شاد تا  شتی  ٣٠طبق روایات ( اوس دم علام)بباناد حضلت ننح  .. سفانم خالی لهم استاشنلی لنضنع

بلای   سال لعمنوی  یک آن هم نم . م ای  قنم قلار است تنسط سال از با  بلوند ندپاش بانی  لا طبق وحی . ندساخت

 بناه  اارای  شتی ( اوس دم علام)اانند  م ننح ساخت و تقلیبا همم شلایع لی د، وذا  شتیناحتااجی بم  شتی اارهما  

 .صاحب  شتی بنا لتناتل است  م او  شتی ااشت و هاشلیعت است. با  همم

، یعنی آنقدر باید اعتماا قنی بم خدا شداز قبل ساختم لی باید آن را ساخت بلکم چازی نبنا  م بشنا همان لنقع شتی 

  ، بلای یک روز!سال  شتی بسازا ٣٠ااشتم باشد  م 
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     باید ننحی شنا.  ،یاا بگالیم. یعنی اگل  سی بخناهد انتظار فلج را یاا بگالا( اوس دم علام)انتظار فلج را باید از ننح 

 گلفتم شده است.( اوس دم علام)ننح حضلت اوبتم اعای ندبم هم از 

  خناب ایشان شاخ صدوق للقب است بم عمنی الام زلان.  ناز هست. جالع االحاایثای یک  تابی است  م ار  سی

گنید نم ام . الام لیگنید ننشتم. لیگنیند  تابی ارلنرا غابت بننیسلی )عج اهلل تعاوی فی فلجم(باند  م الام زلانلی

 ست وءبا انباا حضلتننیسد  م ربط یک  تاب لی شاخ صدوق لعلنم  ند. بعد ءطنری بننیساد  م ربط ل  را با انباا

         تمام و  مال اودی »ار  تاب.  ندرا با الام زلان لعلنم لی و نسبت ایشان آورارا لی ءخصنصاات همم انباا ار آن

 .ستا شاخ صدوق. خالی  تاب جاوبی «اونعمم

بشناسد.  ء اوهیباید از جلنات انباا ،فلجم( را بشناسدفی خناهد الام زلان )عجل اهلل تعاوی خناهد بگنید اگل  سی لیلی

 شاخ صدوق  م للقب بم عمنی الام زلان است بم او گفتم شده  م همچا   تابی بننیس.  تابش هم لنجنا است.

 

 ﴾١۲۲﴿ اولَّحِامُ اوْعَزِیزُ وَهُنَ رَبَّکَ وَإِنَّ

 ﴾١۲٣﴿ اوْمُلْسَلِا َ عَااٌ  َذَّبَتْ

 ﴾١۲٤﴿ تَتَّقُننَ أَال هُناٌ أَخُنهُمْ وَهُمْ قَالَ إِذْ

 ﴾١۲٥﴿ أَلِا ٌ رَسُنلٌ وَکُمْ إِنِِّی

 ﴾١۲٦﴿ وَأَطِاعُننِ اولَّمَ فَاتَّقُنا

  ﴾١۲٧﴿ اوْعَاوَمِا َ رَبِِّ عَلَى إِال أَجْلِیَ إِنْ أَجْلٍ لِ ْ عَلَاْمِ أَسْأَوُکُمْ وَلَا

ار قلآن خالی صفت باشکنهی  «الا ». صفت «الا »لان و لطاوب ایگلی  م گفتام صفتی باشد بنام صفت ثمله الشب

 رسنل الا  باشام  بلای پاالبل، لا هم باید ،است «رسنل الا »است و همم لا باید ای  صفت را ااشتم باشام. اگل پاالبل، 

     وصل است، بقام بم وحی رسنل الا   بدون واسطم اند رسنل الا  باشد. چگننم؟ آن  سی  مهل انسان لنلنی لی تن

چلا؟ اوالش ای  است  م رسنل ار هل حاوتی رسنل  .شنا رسنللیهم  رسنلِ رسنلِ و شنند رسنل الانی بم واسطم.لی
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    باید باشد یعنی هل « الا »لنتها از ننع  گنید.لی خدا. ای  را ار سنره لبار م یس چم رسنلِ و رسنل چم رسنلِ ،است

 .انسانی باید الا  باشد

 . بم چم  صنرت است؟  م  م و بتدریجالا  شدن لا حاال 

 ..و.« قال صااق»،  «قال رسنل اهلل» نام بگنیام خناهام  سی را اعنت از خنالان حلفی نداشتم باشام یعنی اگل لی

ای           باان  ازاند. بم هل سی  م خناستام بگنیام بم چم لنضنعی چم فللناه آنقدر بلد باشام  م بدانام پاالبل راجع

 استفااه  نام.   حضلات

      الام صااق )علام اوس دم( یا رسنل خدا )صلی اهلل علام و آوم و سلم( اگل نخناستام بم هل اوالی نام ببلیم  م لث د حاال 

     آنقدری  م همم ایم.  نام و از ایشان آلنختم م حلف را از ایشان نقل لیبدانام باید پاش خنالان  الاندارا  یاشکاو

 یا آیم قلآن.و یا روایت است اینکم زند لگل بدانند ای  بنده خدا حلفی نمی

 ،       تللهم  لان است و از عملعمل  ،تللهم لطاوعم  لان است. از لطاوعم و راه آن نازتنانام رسنل الا  باشام لا لی

 آشکار شنا.اوت پنهانی خارج شنا و یعنی طلف باید از آن ح یعنی جلنه ااشت .نشان ااان است. نشان ااان 

ای  م لنافق استفااه شنا. یعنی همان حلبمبا نفاق و لنافق خالی شبام لی ،یک راهی هم اینطنر است  م ار اوج خناش

          هایی آام خنب چنن همان را باید آام خنب انجام اهد. بخاطل هما  یک وقت ،بلای ضلبم زان بم ای  ند لی

  ند. ار خنب را تعطال لی ،بانندبانند یا لنافقا  را لیاهل ریا را لی

 !چم ایلاای اارا؟ !شما اهل عمل باش .حاال نام؟ چنن ایدیم خالی ها اهل عمل ناستند لا چلا ای   ار را نمی

         شنا. ل  باید جنری لدتی احاایث خالنش لی بعد ازشنیم و  م پس رسنل الا  نمی گنیاملا بخاطل هما  نمی

    شنا رسنل الا . حاال فکل زندگی  نم  م ار اوران عملم یک بار روایات بم خاننااه و فلزندان گفتم بشنا، ل  لی

                 لا رسنل الا   الاسهم ااشتم باشام  ار احاای ای  لا باید .شناای  احاا لی ! آننقت ناد همم ای   ار را بکنند

 شنیم.  نمی

    زند و نمیحلف خناش از ااند  م او ااند  م ای  هنای نفسش ار او ناست. لیلی ،شننالی فلایعنی وقتی  «الا »

 گنید.بخاطل نفع خناش ای  روایت را نمی

     هما   ار را انجام  باایام و لا هم پساند شان بکار نبلاهاانستند بخاطل نفع شخصیپاالبلان هاچ  دام آنچم را  م لی

 دهام.ب
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 بم بل ت صلنات بل لحمد و آل لحمد. ،دنهمم لا خال و بل ت نازل  ن اعااا رجب بلار دهد و بانشاهلل  م خدا تنفاق 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


