
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  12/69/ 24اخوت   استا د    - هیئت جلسه                                                                                                 موضوع :سیر شکوافیی   اّمت                                                                                                    -( چهارم)جلسه      -      سالم الله علیهاوالدت حضرت زهرا    

 

 .دیختم کن یصلوات ،دیمالئکه را بشنو یو صدا دیرا نشنو ما یشما صدا دهد قیشاءاهلل که خداوند توفان

 یریگیتوانیم پکه بحث امامت را در قرآن با واژه رسول می میکه مطرح شد در حوزه امامت بود و گفت یاز مباحث یکی

نسبت  دیمختلف رسول را به نور خورش یهارسالت رسول و جلوه ریو بعد س میامام را مطرح کرد اتیخصوص .میکن

 یاست چون وقت دیخورش ،ثل اماممَ مییتوانیم بگواما نمی سترسول ا ایثل امام مَ دیخورش مییتوانیم بگوما می .میداد

باالتر است و  یقتیحق امامِ ایگوییم رسول می یعنی؛ تر باشدیقیحق دیتر است باکه پشت ی استزیچآن گوییم ثل میمَ

 .افتدف میانسان به تکلّ یمقدار نیخاطر همه بو  سمان استآوجود رسول در  منیُبه  دیخورش

در ما  بحث امروز راجع به شب و روز است. .میروزانه ارتباط داد یو با دعاها میمطرح کرد ارشد ر یهاما ابتدا دوره

ما شب و روز را  یعیشده است و بطور طب لینهار تشک کیو  لیل کیروز از  کی .می( دارومیبه نام روز ) یزیچقرآن 

از  ومی مییو بگو میتر کنیو جزئ میم کنیتقس زیرا به اوقات ن ومیتوانیم می گریکنیم از طرف دمی دایپ ومیدر بحث 

شبانه روز از دو تا  دیگوکه می یممکن است بر اساس روایات ایشده است  لیظهر و عصر تشک، صبح ،عشا ،مغرب

قطعه و ممکن است روز و شب بلند و دوازده  یعنیمنظور از ساعت قطعه است  که شده است لیدوازده ساعت تشک

مربوط به شب آن  قطعهمربوط به روز و دوازده آن  قطعهدوازده  .شودبلند و کوتاه  نیزساعات  بنابراینکوتاه شود 

و  مینظرم در بحث تعله که ب میدر قرآن آیات شب و روز دار .ها ارتباط استاین نیوب میدوازده امام هم دار .است

عنوان ه شب و روز ب ارزشمند است. اریبس سدیبنو ومی ایراجع به شب و روز  یکتاب یاگر کس مهم است. اریبس تیترب

 مغرب و ...یا و  ومو یو روز  یش مییکند چه بگونمی یشود و فرقرشد انسان محسوب می ریس شیدایمبداء پ

صبح  مناسب، ماتیآن تصم ءعشا وجود داشته باشد، مغرب آن شروع مناسب، ستهیانجام امور و اعمال شا اریاخت یوقت

 ندیفرآ کیبه  دنیرس یبرا یاروز چرخه کی یعنی ؛شودمناسب می جهیمناسب و عصر آن نت ظهر بهره اقدام مناسب،
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آن  یبخش عشا بخش مغرب آن شروع، میکن میرا به پنج قسمت تقس اوقات نیتوانیم اواقع می در .شودمی یاجهینت

ه بو  میکن یرگذاناماوقات  نیا یتوانیم برامی یحت .میریبگ جهیظهر آن را بهره و عصر را نت آن را اقدام، صبح م،یتصم

که خداوند  ییهادر واقع زمان .گذاری کنیمنام بیترت نیهمه ب و میتصم مییعشا بگو یبجا شروع، مییمغرب بگو یجا

 یهاآموزند و آموزگاران ما هستند که شروعرا می یزیبه ما چ یعیطور طبه بدر شبانه روز قرار داده است هرکدام 

نظام  در. الزم است معلم انسان است نیبهتر ،زمان .میمناسب و ... داشته باش قداماتا مناسب، ماتیتصم مناسب،

 صبح و ظهر و عصر داشته باشند.ء، عشا ،که مغرب داشته باشند میبده ادیافراد برنامه داشته باشند و به افراد  ،یآموزش

  هستند. یتیدر وضع یکیها از نظر نور و تارزمان نیهر کدام از ا

نماز  یمثال وقت یعنی؛ کنندذکردار می ایدار اوقات را امام نیا ،انداوقات گذاشته شده نیکه در ا هیومی ینمازها

 .دیبخشمی تیظهر را به امامت نماز ظهر معنو ،دیخوانظهرمی

زمان  تیثیحنه تنها نماز  لهیبوس خداوند نه تنها زمان را قرارداده بلکه نماز را هم در آن زمان واجب کرده است. یعنی

چهار  و یرکعتی، دو رکعتسه  ؛ستندیجالب است که همه نمازها مثل هم ن و شوددار میشود بلکه جهتمی تیتقو

 .شودبه زمان نسبت داده می زاتیتما نیکرده که در روایات اغلب ا جادیآنها ا نیب زیقرار داده است و تما یرکعت
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در را دوازده جنبه  دیرا که بخواهد شروع کند با یاست که انسان هر کار نیا مییخواهیم بگوکه امشب می یزچی

را هر  یهرکار یعنیدار شدن امام .دار کندآن را امام یعنی ؛امام است کیهر لحظه لحاظ کند که هر لحظه معادل 

آن را  ،توجه به کمال آن داشته باشد ،مراعات تقوا کند ،ردیو بپذ اندحکم آن کار را بد ،زمان خواست انجام بدهد

با  ،آن کار را گسترش دهد راتیبرود و خ شینظر پ دقتِبا دهد با علم و  نتیکند و آن را ز لیبه عبادت تبد

 و و سازش داشته باشد و خرسند باشد یسازگار ،برخورد کند ستهیشا ،ندیآمی شیکه در رابطه با آن کار پ یگرانید

 یبرا گرانیو قدرت نفوذ در د جیارتقاء نتا کند. یریوگجل ،کندخدشه وارد می آن جیکه به نتا ییهابیاز آس

 باشد. نیزالگو  نیهمچن و باشد ایمه تیهدا

اهلل تعالی فرجه  ل)عج شروع شد تا امام دوازدهم )علیه السالم( یاز امام عل بیکه به ترت نیا یعنیشدن  دارامام

در  ونتیجه  او یبهره  ای یریگمیتصم ایدر مرحله شروع است  ای میخواهیم انجام دهکه می ی. کارالشریف( ادامه یابد

 .شودکه گفته شد ضرب می موارددوازده  نیا

 دیبا گریاز جهت د کامل و حسن کامل باشد و ریخ ؛باشدکنیم که خداپسندانه را از دو جهت نگاه می یکارما هر

خودش را دارد پس  ژهیچون هرکدام شأن وموارد دیگر،  ای میتصم ایشروع است  ،است یمشخص شود در چه مقطع

 ای یتوال ای بردار دخواهد شروع کنکه می را یهرکاراین حیث که شود از مهم می ی فردمغرب برا نایجر نیطبق ا

 مشخص باشد. دیاذکار با نیکند که هر قسمت امی دایاذکار پ

 ییزهایچه چباید  ،خواهد شروع کندکه میرا  یهر کارفرد )علیها السالم( گفتم که  حضرت زهرا هیبر اساس ادع بنده

 دایپ یگاهیجاچنین  است اوکه پشت پرده  ی. مغرب به خاطر شأنبه چه معنا است یمغرب هرکار ای ردیرا در نظر بگ

 کیعمل را  بلکهبینیم لحظه نمی کیم و عمل را دریم نشان دهیانتومیصورت بردار ه را ب یپس هرکار کرده است.

شب اول در مورد . است یمصداق خوب میها کردیسخنران یکه برا یکار نیمثال هم؛ کنیممی فیتعر وستهیکار پ

ادامه آن اما بحث ناتمام ماند و  میشب سوم هم گفت ،میراجع به آن حرف زد گرید یشب دوم مقدار ،میشروع گفت

شود اما تمام نشد و تمام می گرید میکرد رو فک میدیتا به اوج آن رس میادامه داد نیزهفته بعد  .برای هفته بعد ماند

سال طول ده کار  کیممکن است  کند.می دایپس کارها طول پ میکار هست آن االن عصر .میکن دیتمد میمجبور شد

ها زمان نید در مکتب ایما با باشد. یمطالعات ریس کی ای باشدندن اکتاب خو یک ،کار بکشد و ممکن است

 یهرکار یعنی ؛ری؟ خمیرا عصر انجام بده یهرکار یعناین ی ایآ اما میموزبیارا  و... یدارصبح ،یدارءعشا ،یدارمغرب
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پس  .دارد یهرکدام از اینها آداب. میبرسان جهیحتما به نت میرا که شروع کرد یهرکار یعنی ،میرا عصردار انجام بده

کند پس وصل می بیغ و به ذکر و کندو پاک می یمعنو، یها را قدسزمان نیگوییم نماز امی ست؟یکارکرد نماز چ

 روزدار شود.قرار داد تا اعمال انسان شبانه ها رازمان نیخداوند ا

 ستو روز انسان آخرت ا ایشب انسان دن ؛شبانه روز است کیگویند عمر انسان می نیزروایات  یبعض

 ما» دیگومی نیخاطر همه است ب ایدن «لیل»آخرت و «یضح»گویند که می 1«)دو(سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ (1)الضُّحى وَ»

نام ه ب یقتیما مثلِ حق یبرا دیآ.پس شب و روز که می2«(4)الْأُولی مِنَ لَّکَ خَیرْ لَالَخِرَةُ وَ   (3)قَلى ما وَ رَبُّکَ وَدَّعَکَ

 یعنیعصمت  است.که فوق عصمت یم زنیدر عمل حرف م یدقت نوع کیدر مورد  میما دار شب و روز است.

 کند.مورد عمل میدوازده را دارد و بر اساس آن  یحکم کار یعنیموضوع  نیاز خطا اما ا یریجلوگ یبرا راقبتم

، نداهآمدبر کالس تد که نیکسا مثال ؛بینیممی یامتدادبلکه بینیم نمی یابحث واضح شود ما عمل را نقطه نکهیا یبرا

 ءرحله عشادر م یعنی !بدانم از کجااگر گفت  .است یادر چه مرحله ندیبب(، آمدهکه  چند سال)حاال هر فردیهر  باید

م مه یارهادر ک خصوصه ب .است شبش کِش آمده یعنی «عشر الیوالفجر ول»ست چون معلوم است که مبهم است. ا

 شود.افتد که شب بلند میاتفاق می نیا

 مرحله اول: مغرب، شروع مناسب کارها

ظهار اه کند و توج یهست یهاییبایبه ز نکهیاول ا ؛مجهز شود یاله نتیوجود دارد تا به ز یادب یشروع هرکار یبرا

داده  رارق برای او ائناتکه خداوند در ک ییهاتیباشد و به عنا دیها خوش باشد و پر از امییبایبه ز شدل .کند ییبایز

 .باشد نیباست خوش

 یعنی ؛3«وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ»سوره انشقاق در  ،داشته باشد توجه ،خود و خلقت یهاتیدر انجام کار به محدود نکهیدوم ا

از  یعنی انجام کارها یرحمت وامکانات برا افتیدر و یمنیا یانواع طلب برا یسازفعال ست.ا هاروین عیشب محل تجم

چون  ندیرا بب گرانید یهاتیخود و محدود یهاتیمحدود .باشد نیب واقع گریاز طرف د و باشد نیبطرف خوش کی

 .کند رهیذخ یمنیطلب و ا دیبا .گرددیقرار داده است به بحث طلب بر م ی اوکه خداوند برا یداستان تمام

                                                           
 2-1سوره ضحی آیات  1
 4-3سوره ضحی آیات  2

 17سوره انشقاق، آیه  3
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 یعنی؛ کارها شبردیپ یبرا یدوست و دشمن شناساینکه کارها به مقصد برسد و  یبرا یسنج و امکانات یسنج منفعت

که  یبه نسبت مقدار سال ،میرا انجام ده یخواهیم کارمی ما نکهیمثال ا کامل است. اتیاطالع عمل یکمغرب  عدر واق

خواهیم انجام می سال یس ایرا ده سال  یکار راگ .میاطالعات راجع به آن کار فراهم کن دیبا میگذاراز عمرمان می

 ()سالم اهلل علیها حضرت یپس دعاها ،میرا بگذار مانخواهیم عمرمی چون میکن قیراجع به آن تحقماه  6 الاقل میده

 و ... است و قسمت دوم ینیکه حمد است بحث خوش ب لقسمت او .امر داللت دهد نیخواهد ما را به امی

)سالم  اگر حضرت صدیقهکه  ردیبگ ادی دیخواند بادعا رامی یفرازها یوقت یعنی دیگورا می خود فرد یهاتیمحدود

به من  .ندیبشده می یکه قدس یزمانو که نمازدار  ینعنوان زماه مغرب را ب ،دیگومیمغرب را  باتیتعق اهلل علیها(

-امشب مغرب ؛میگفت شدن را دارامام شبید .چگونه باشد دیکه مغرب دارد با یدهد که انسانمی ادیدار بودن را مغرب

 .گوییممیرا شدن  دار
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 ریزی مناسب برای اجرای کارهاگیری و برنامهتصمیممرحله دوم: عشا، 

دو در  نیتفاوت ا .کوتاه است یلیخزمان مغرب  ،شودکه بلند می ءبرخالف عشا .مغرب کم است و ءعشا نیزمان ب

 قوا دیتجد و یسازرهیو البته ذخ یزیربرنامه و یریگمیتصم زمان ،ییرشد عشا ریس شیدایپ .شروع و استمرار است

 ءنوع برخورد در عشای است. اجتماع یهابیتوجه به آس ضعف خود و برطرف کردن آن، ها ویتوجه به ناتوان .است

ها و و ضعف یناتوان دیبا زیرا برو بخواب یخسته شداگر  گوییم،می نیخاطر همه ب .شود تیاست تا تقو یسازیمنیا

 ها را بشناسد.بیآس

 کند نیرا تأم خود امکانات و توان دیبا، توان نیبا تأم یسازمقصد -
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 الزم تیامن یسازهمراه با فراهم یسازحجت -

 هامصلحت ینیبشیانجام کار در جامعه و پ یالزم برا طینظر گرفتن شرا در -

 یفرازها .دیآاز نقص به کمال می؛ است یحیتسب )سالم اهلل علیها( ی تعقیبات نماز عشاء حضرت زهرافرازها شتریب

 اند.کرده ستیرا ل دیایب شیممکن است پ یانجام نشدن کار یکه برا ییهایدگیچیانواع و اقسام پ ؛است یجالب یلیخ
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 ءما در عشا .ندشو یهرکدام مانع انجام کار، غضب و ... و تجاوز ،جرم ،ظلم ،دغل ه،لیح، مکر ،حسد است مکنم

 . و .. ضد مکر ضد سحر، یعنی یعشادار .ما نرسدها به بیکنیم که آسمی یکار

حر ما مشکوک السِ کسی بگویدندارد  یمعن .داشته باش ءگوییم عشام چون میاهحر شدمن سِ  ویدبگ اندتوینم یکس

 وییدبگشود نمی د.دار ریگ انتکار یفکر کن کجا. ریزی کناز شب را برنامه یپاس .نماز شب بخوان بلند شو و ،میهست

و عشا نداشتن است که  یدارءعشاچون تو  !دعاها اثر ندارد نیا و بسته شده نم بخت است و حر کردهسِ را من یکس

هستند که  یکسان .شودقطع می او کار، قطع شود یکس یعشااگر طلسم.  ای سیدعانو ینه آن دعا و آوردطلسم می

 .نبوده است آنها معلم ءعشا و ندارند ءها عشااین .است ادیشان زناتمام یکارها ستیل .دارند یادیناتمام ز یکارها

 دیبا ،رها شده است مهین مهین ی اوکارها ایکند می یاحساس تنگ خود عمل یم که هرکس برایکنمی زیتجو اینسخه

خواندن به انسان  نطوریچون هم افتد.اتفاق می نیا ،که گفته شد بخواندنظامی نیرا بخواند و اگر طبق ا ءعشا یدعا

مثال گفته اما  !گویند در دعا که نگفتهمی، توجه شود آن یمنیا یهاو راه یاجتماع یهابه آسیب شود.نمی ءالقا

 طانیش .دهدمی یمنیشناختش ا زهایچ یلیاست که شناخت خودش راه است. خ نیحرف ا «نیالحاسد حسد یواکفن»

است  یکیمثل تار ؛رودکنار می یو یدشمن ،اگر شناخته شود .شوددشمن می ،شودچون شناخته نمی است نگونهیهم

 نیفقط مهم است ای، دار نهیک ی،دار رمک ی،حسد دار یکه بدان نیپس هم .رودمی یکیتار ،دیآنور می یوقتکه 
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است  یگریبحث د مینیبب زیرا متما هاآسیب نیا میبتوان نکهیا ست؟یچ دیفرق مکر و ک مثال ؛یدنیبب زیها را متماآسیب

 «یواعصمن» ،«یآون»، «یواکفن» دیگوکند میمی یاست انواع پناه را معرف یبیعج یلیخ یدعا. دیانجام ده دیکه شما با

موضوعات به  که ایننیا. دلیل میریبگ ادیرا  نیا ءدر عشا دیما با .است لیتفص نیدر ا یعظمتداند چه آدم نمی، ..و.

سال بخواند تا دو سال، پنج  ،لسا یک دیشود و باخواندن انسان متوجه نمی کباریکه با است این است شکل دعا آمده 

 بفهمد.

کاش  یکه ا گذردیدهم در ذهنتان مدهد اما احتمال میدر ذهن شما رخ می یزیدانم چه چنمی میگوکه می همانطور

  م.یم از آن عبور کنیم و دوست نداریخواهمی را نیهم نیزما شد که البته داده می حیدعا توض نیا یشد فرازهامی

 مرحله سوم: صبح، اقدام مناسب برای اجرای کارها

فرد شاهد و  یعنیشود  دیفرد شه نکهینه ا ؛مهم است اریشهادت بس در اقدامی است. هرکار یاقدام مناسب برا، صبح

عالم و قادر و  یشهادت به وجود خداوند .دندیشه ،که حاضرند یکسان .مهم است یلیخ ابیحضور و غ .حاضر باشد

 قادر و عالم وجود دارد. یدانم در اقدام من خداوندمن مییعنی ؛ بانیپشت

 شود؟نمی ،میخواهیم بروصبح که می اما میریگیرا م مانماتیشود که شب قبل همه کارها و تصمچه می :سوال

که  یمثل کس «سصدور النا یف وسوسی یاعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذ قل» -

فرد  نیمنطقه خطر ا ،منطقه اقدامخواب بماند.  ،خواهد امتحان بدهدمی شب قبل آنقدر درس خوانده که فردا که

؟ دیناخومی شما نماز صبح گویندیم ؛شودمی ماستعاذه مه نیبخاطر هم ،نبوده است میدرست تنظ شیمغرب و عشا

فرق  ،نه دیگومی ؟یناصبح هست جا بمچهار که یی مایهواپ طیشده از بل حالبه تا آیا  ود،شیقضا م یگاه گویدمی

پس  ،برسد مایبماند تا به هواپ داریشب را ب تمامممکن است  یحت .شودمیرا ن طیشود قضا کرد اما بلنماز را می د!دار

حس شهادت و حرکت و  اقدام ندارد. ،حضور و شهادت نداشته باشد اقدام حالِ  دراگر  مهم است. یلیمقام حضور خ

 انیبه جر لیم و انیجر ،صلوات است یکامل که دعا یشود و در دعامی دهیصبح د یدعا یهادر مولفه تیفعال

 داشتن است.

. است جهینت محل اتکا و مقصد و نیترعنوان محکمه ب تیجان، توجه به وال ذکر خداوند در قلب و یسازفعال

ها و با شناخت آسیب تیگرفتن در حصن وال قرار ر،یخ یسبقت در کارها یبرا یمعنو یهانابه تو توجه همینطور



8 
 

ر همان اول صبح دست فرد پُ از یعنی ت،یدر پناه وال یو اجتماع یفرد جینتا نیبه بهتر یابیدر نظر گرفتن دست ها،مانا

 ؟!دچرا نشو میست که بگوا سن ظن به خداوند عنصر مهمیحُ یلیافتد خاتفاق می نیبه خدا دارد که حتما ا دیام ،است

 ماتیتصم ،را درست کن ءعشا میگومی .نشدهاما دهم بانجام  خواستممی کارها را یلیمن خ دیگومی !شودحتما می

کن.کار را از  ییشناسا بر تو وارد می شود را که لطمه ییو آنجا ریالزم را در نظر بگ یهایمنیخودت را درست کن. ا

 «و نشاط است. حرکت ت،ینماز صبح نماز وال» هم صبح. نیا شود.کن درست می ییشناسا ،شودمیکه منقطع  ییآنجا
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 مندی از مواهب کارهامرحله چهارم: ظهر، بهره

کامال در وسط آسمان است  دیخورشکه ست اجالب  و گویندبه  ظهر  زوال شمس می شود.بهره می تیموقع ظهر

 ییچون صبح تا ظهر حتما کارها افتدمی گریروز طرف د، است و از ظهر یمقدس تیعقشود موآن ظاهر می هیسا چون

  !شودمیع شرویازده  اده یاز رخی بماند که صبح ب .دارد ییدستاوردها و انجام داده است

چه  دیبا. صبح را انجام دهد یکارها دیصبح و ظهر با نیب حتما دستاورد دارد. ،صبح درست شروع شود راگ اما

! شکر، را دارم نیا ،نیا، نیا ایخداشود. افاضه شده توجه  یهاتیهدا ها وظهر انجام دهد؟ به نعمت یبرا ییکارها

به  یهرکارکه دهد می ادیمعلم ظهر  دارد. رقو مواهب ف یینعمت با دارا .ها و مواهب بدست آمدهییتوجه به دارا

دستاورد ، ریخ ای داده به ما ثمر باید دید ؟است دهیبه ظهر خود رس یم کاریفهمیاز کجا م .نیآن را بب ،دیمواهب رس

 .ریخ ایاست  داکردهیپ یخروج .ریخ ایداده است 
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به او ا شود پس مرگ رمغرور می ندیبنعمت می یشود چون آدم وقتتوجه به مرگ مهم می نجایدر ا ،به اجل توجه

 .و جواد شود یو منفق و معط ندیدهند تا نعمت را از خودش نبمی نشان

 مواهب را ،ستا مهمی زیچید که دار یمواهب یدفکر نکن یعنی؛ محمد و آل محمد یهاییها و دارییبه توانا اتصال

 محمد و آل محمد دارند.
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 گیری مناسب از کارها و خیزش برای ادامه مرحله پنجم: عصر نتیجه

 ندابد فرد اینکه ج،یتانبه  دنیتوجه به عاقبت امور و استمرار تا رس غفران و رحمت، افتریدر د یبه دستگاه اله توجه

 ظهر و نیرحال بهه ب در وقت عصر خوانده شود. دینماز عصر با ،عصرداشتن وهیدر ش .هنوز تا عصر فاصله دارد که

د وانده شودعا خ دید نیا ااگر ب اختالف نظر است.که در آن  است شتریب ایحدود دو ساعت  ،است یادیعصر فاصله ز

 اشته باشد.د مییت تعلحال مقداراین دعا  کیشود می ایشود که آمی بیعج تانیبرا یلیخ کند.می دایانسان معنا پ یبرا

هایی که در ضهرومثل  گیری است؛وقت نتیجه ناید، کارتان تمام شده است و االهدر عصر شما بارتان را زمین گذاشت

شود گفت یفته و میعنی یک مرحله کار جلو ر دهند،فرد برنده شده میبه مثل خیلی کارهایی که  دهند،آخر شام می

 ام رسیده است.که این کار به اتم

 نقص و کمبود وجود دارد. اماکه کار تمام شده است  ها و کمبودها؛ درست استتوجه به نقص

ند، دیگر مغرب بعدی شروع فقط به آن کار نگاه کند و به فقر و نیاز خودش نگاه نک فردتوجه به فقر و نیاز خود؛  اگر 

باید به فقر و  5«فَآوى یَتیماً یَجِدْکَ لَمْ  أَ ». این باید چه کند؟ 4«فَانْصَبْ فَرَغْتَ  فَإِذا»شود. کار بعدی شروع نمی شود ونمی

                                                           
 7سوره انشراح آیه  4
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دهد که این در موقعیت عصر یعنی این نشان می شود؛ه ضحی و انشراح خیلی جالب مینیاز خود توجه کند. با سور

جه پیدا کند. به موانع به ثمر است. در موقعیت عصر اتفاقا باید به فقر و نیاز خود نگاه کند، به کمبودهای خود تو

چون ی رسیده است یا نرسیده است درصد د. نگاه کند ببیند آیا به ثمر صدها توجه کنرسیدن کارها و مقابله با آن

لیل کنیم. اگر فرد دهیم صد درصد نتیجه نداده است. باید ببینیم و آن را تحها کارهایی که ما انجام میخیلی وقت

درصد،  40درصد،  30ده و انجام شده را بررسی کرد و دید که چند درصد به موفقیت رسیده مثالً ن کرکارهایی که اال

کار ، چیست. اگر چهار باید ببیند دلیل این چند درصدی که به نتیجه نرسیده است ،..درصد 90درصد،  80درصد، 60

خواهد ، نمیاینگونه است که وقتی کارش تمام شدداند. طبیعت انسان آدم نمیشود اما ، موفق میکندرا اینطور تحلیل

حتما کار بعدی آنها به ،کنند و اگر تحلیل کنند تحلیل کند. البته بعضی تحلیل میتا حتی بر نگردد  آن کار را رها کند،

 ثمر بیشتری خواهد نشست.

 توجه به موانع به ثمر رسیدن کارها و مقابله با آنها  -

ریزد. جبران کمبودها و نواقص؛ چون آدم اگر فقط به نواقص نگاه کند به هم می توجه به واسطه فیض الهی برای -

باید بدانی که  ،رود. تو بالفاصله که کمبودها و نواقص را دیدیسرت گیج می ،رویمثل ارتفاع است. وقتی باال می

 کند. کسی هست که تو را از این کمبودها و نواقص جدا می

 کارها برای دستیابی به حیات حقیقی توجه به موانع اصالح امور و -

نیاز به واسطه را شود که آدم های واسطه آنها؛ خیلی مهم میکران الهی همراه با توجه به ویژگیتوجه به رحمت بی -

رود. این موقعیت آورد آن از یک حدی باالتر نمی، دستکندبیند هرچقدر که تالش مییعنی می در عصر می فهمد؛

 شود.عصر می

اید، شود. شما درس خواندهبیند از خود شرمنده میانسان وقتی نتیجه کارها را می اماگیری است حل نتیجهعصر م

توانید آن  نمیو شما آورند را برای شما می یبیمارتخصص دارید، خیلی هم خوب است اما  ن هماید، االپزشک شده

 تواند اینجا واسطه را نبیند. انسان نمی تان نقص دارد ورا درمان کنید. علم

                                                                                                                                                                                           
 6سوره انشراح آیه  5
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که این دعاها چقدر ابعاد ام. هرچقدر راجع به اینکم گفته هرچقدر راجع به این دعاها و عظمت آن بگویم بنده

ز عصر را نگاه کنید. ن همین تعقیبات نمایم. االادهد بگوییم، کم گفتهکند و آموزش میها را واضح میتوحیدی زمان

 عصر است مثل اینکه ما کارمان به نتیجه رسیده. ؛«سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد ذنوب»

با شود میها را بعدا اهلل اینءشانقص هایی دارد. الحمدهلل... انایم و چه دانی خدایا ما چه کارهایی کردهخودت می

 داد.خواند و مورد توجه قرار دقت 

ای مثال شود که دوستان محترم و عزیز یک دورههمین جا بحث را ببندیم. نهایت اینگونه می ،اگر اجازه بدهیدحاال 

ها را یک بخوانند. بعد تحلیل کنند که اینهایی که گفته شد، با این سرفصلچهارماه دعا را ، سه ماه، دو ماه ،یک ماه

)علیهم  تواند بدون معلم باشد. متن اهل بیتشود. چون متن نمینازل می به قلب وری بفهمند. قطعا انوار فاطمیط

بیند و درک قطعا معلم آن را می ،تواند بدون معلم باشد. اگر کسی متن دعایی را به عنوان تعلیم بخواندنمی السالم(

دار کنید تا معلم متن تعلیمیاست که شما متن را  تواند باشد. پس بنابراین مهم اینکند. چون متن، بدون معلم نمیمی

گوید حمدِ مثال می است؛ کنید. فکر نکنید، یک نوشتار است، یک متن تعلیمی شود. متن را از حالت نوشتاری خارج

 عصر این گونه است. تسبیحِ عصر این گونه است. عصر که موقعیت نتیجه است و اصال باید اینگونه ببینید. 

گویم عشایتان را اینگونه می ارهایتان را اینگونه ببینید،گویم کا اینگونه ببینید. نمیگویم شما مغرب رامشب می بنده

شود ببینید. خود مغرب را، زمان مغرب را اینگونه ببینید. حاال وقتی کسی زمان مغرب را اینگونه دید، مغرب که می

مثال یک  ل جرقه است؛، ناغافل به یاد افتادن مثکند. یک مرتبه به یاد افتادنبالفاصله حقایقی به ذهن او ارتکاز پیدا می

هایی به شما امبینید پیاین کار را بکنید، می یشود. شما وقتی مدتبه شما منتقل می یحس خوبو بینید مرتبه کسی را می

 اید.از کجا؟ قبال این را خوانده کند،ریزش پیدا می
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شود بیدار می انسانبح مغرب را فهمید. باید خود زمان را فهمید. باید خود صبح را فهمید. صباید اول  بندهبه نظر 

ن ه از زماگوید: ما کشود سالم ظهر و بعد سالم عصر. زمان میصبح، حالت خوب است؟... ظهر که می گوید سالممی

د. یعنی طبع مان بگیرزسی با ناختیم. یعنی انما تو را تازه ش ، مثل اینکه تو تازه آمدی!)علیه السالم( بودیم حضرت آدم

ای ر صبح برب، کاشدارد کار شب را ظهر بکند. یعنی از حالت به هم ریخته در بیاید. کار شب برای انسان بر نمی

ا ع است. بالن موقبه خودش بگوید این کار مال فباید که این کار صبح است. کند. در حالیح. مثال شب ورزش میصب

 اش راهد محاسبهدم میکه انجاهرکاری  فردکند. بعد از مدتی یعنی سه سال یا چهار سال رتباط بر قرار میخود زمان ا

رسد. در حوزه ییجه منجامد و چگونه قطعا به نتای چند روز و چند ساعت به طول میداند اتمام هر کاردارد. حتی می

زار هاست. البته از هر «  عزائمعرفت اهلل بفسخ » هایکی از آننتیجه است. تای آن  99 ،داری از هر صدتا کاردین و دین

 کهر حالیاختیم. داینگونه خدا را شنما « زایمعرفت اهلل بفسخ الع»گوییم می ،رسدکار ما یک کار به نتیجه نمی

این  که دیدم ن جاییگوید من خدا را از کجا شناختم؟ از آداند، می)علیه السالم( چون قطعیت را می امیرالمومنین

رسد. ما یجه میاعت به نتچند روز و چند ساین کار با داند میاو گوییم اشتباه است. قطعیت نقض شد. اینگونه که ما می

قت که یک ویدر حال ، پس خدا هست!شودز کارهایمان نمیبینیم که خیلی ارا اینگونه می« عزائمالعرفت اهلل بفسخ »

گویند نگو یمشود. بعد کنم هرکاری میمند است که من قطعا فکر میگوییم آنقدر قوانین عالم نظم دارد و قانونمی

است ربله  هکند کشود، او هم تصدیق میاما نهایتا نمیشود شود چون صد درصد عوامل کاری جور میهرکاری می

 گوید.. یم

 و ن استاز انسا ها و اوقاتتن زمانچند جلسه قبل گفتم که یکی از محورهای عملیاتی در حوزه اغوای انسان گرف بنده

ند ممکن هرچ گویم،بنده قطعی میکردن انسان است. دار ایت و اصالح نوع انسان، زمانهای هدیکی از عملیات نیز

اسا مثال اس یعنی رسد؛! بلکه به هدایت میرسد. نزدیک نهبه هدایت می دار شوداست کسی باورش نشود. هرکسی زمان

ت  هدایودِخ دِخو خودِ ،هایش درست بشودضاللت تا به تایی در زمان و گم شدن در آن است. یعنی اگر کسی زمان

دار باشد. دار و عصرظهر، دارتواند صبحطان نمیدار باشد. شیدار باشد، عصرظهر ،دار باشدیعنی اگر کسی صبح است!

ی به نام ارد، چیزز ندورافتد. او چیزی به نام افتد. در مغرب گیر میتواند اینگونه باشد. در زمان گیر میطاغوت نمی

 صبح ندارد.
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اطر روز قیامت صبح برای مؤمن است. ظهر مال مومن است، عصر مال مومن است، مغرب مال مؤمن است. به همین خ

تواند تشخیص دهد این ساعت بخشی از روز یا شب بوده است. یعنی حتی نمی ؛6«عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها»ند گویرا ساعت می

آید صبح دارد، ظهر دارد، قیامت می وز است.. لذا مؤمن وقتی در صحنهپاسی از شب و ر «عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها»منظور از 

جلوات والیت است. جلوات رسول اهلل)صل اهلل علیه و آله  ،ها جلوات مغرب، عشا، عصر، صبح، ظهرعصر دارد و این

)علیها السالم(. یعنی این جلوه پیدا کردن تنوع جلوه است. لذا اولین اتفاقی که  کبری وسلم( است و حضرت صدیقه

کند. میللهی و فاطمی شود. اوقات انسان را رسول ارسول اهلل دار می ،شوددار میافتد این است که فردی که زمانمی

)صل اهلل علیه  تر است. ایام و اوقات با رسول اهللکند. حاال ببینید کدام مهمدار میانسان را امام ،که راجع به ماه گفتیمآن

 ی راکند. منتها اینکه در هر لحظه باید دانست چه کارقرار می)علیها السالم( ارتباط بر ت صدیقهو آله وسلم( و حضر

 شود. خیلی مهم میدار شدن است و ها مال اماماین را نباید انجام داد، باید و چه کاری

ح ، صبصبح آن ،دار شوداگر برنامه خود را تغییر دهد و زمانترسد که از این میکند و ها کار میکسی که شب سوال:

 کند. کند؟ این آشفتگی ایجاد می باید چهنشود و همه برنامه هایش به هم بریزد، 

 ،کندکند و در شب تمرکز میکارهایی را در شب می کسیمثال  شب و روز اشکالی ندارد؛ا گرفتن وقت از اساس -

کند یعنی شب و روز اشکالی ندارد. اختالل اشکال دارد. در سوره مبارکه قصص این را به عنوان خلفه حساب می

موردی استفاده  اگر اماشود توانند گاهی جای هم قرار بگیرند. متنها این اگر سبک زندگی بشود اختالل حساب میمی

 ، های کاری این طور استوزها بخوابد. البته برخی شیفتها نخوابد و رشبیک نفر مثال یعنی  شود اشکالی ندارد.

های الزم را داشته باشد و به کند. منتها باید مراقبتکند و بدن عادت میای این کار را میاشکال ندارد. یک دوره

 گذارد. هیچ چیزی در کم کردناین اختالل شب و روز روی سالمتی فرد اثر می یخودش رسیدگی کند. بعد از مدت

ممکن است یم هیچ چیزی یگوکه میشب و روز مؤثرتر نیست. هیچ چیزی، هیچ چیزی! این طول عمر از اختالل در

از اختالل در  هیچ چیزی در کم کردن طول عمر اما بدانید خورد!سّمی شخصبه هرحال مثال  بگویید غذا هم اثر دارد، 

به  شود،ا بیست سال به عمرش اضافه میچه بس ،عین نخوابدها بین الطلویعنی اگر کسی مثال صبح تر نیست؛زمان مؤثر

و بین الطلوعین خوابید، یک روزی خسته بود  کسی،ها روایی است و حرف ما نیست. البته حاال همین راحتی. این

این سبک زندگی است و ها بین الطلوعین همیشه بخوابیم، جمعهاگر باید این سبک زندگی باشد. مثال  منظور نیست.
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مثل اینکه بخشی از وجود او  !ها هر روز صبح خوابگوید جمعهشود. بدن میلط است. این مدت این بدن شرطی میغ

حرف من این است اصالح سبک  اماشود. احتیاج به تمرین دارد. اصالح سبک زندگی احتیاج به تمرین دارد سیاه می

گویید نه، شود. میح میاصالبقیه نیز کردیم به تبع  چون وقتی زمان را اصالح زندگی را از زمان شروع کنیم. چرا؟

ءاهلل که خداوند به همه شاانشود شروع کرد. از زمان میرا همان طور که تخریب سبک زندگی  امتحان کنید و ببینی!

 توفیق دهد. ما 

گیرم رسول من هرچه روز است را می ،برای اینکه ذهن ما این موضوع را راحت تجزیه و تحلیل کند بطورکلی

شود ن که شب مییعنی اال )علیها السالم(؛ گیرم صدیقه کبرییاهلل)صل اهلل علیه و آله وسلم( و هرچه شب است را م

آیم در حمایت و لوای پیامبر شود میکه میهم روز  )علیها السالم( هستم و بگویم در حفاظ حضرت صدیقه

ها یعنی مثل اینکه این کنم. حاال امام ها باید در کار بیایند؛سلم(. روزم و شبم رو اینگونه میآله واعظم)صل اهلل علیه و 

)علیها السالم(  حضرت صدیقهباشد و اگر شب )صل اهلل علیه و آله وسلم(  پیامبرفرض اولیه هرکار هستند. اگر روز 

، شب است یا هر موقعی ظهر است ،است خواهم کاری انجام دهم. صبحمثال من می ؛رسدمی ینوبت کار و باشد

امام  ،شود. تقوای کار را در نظر بگیرم)علیه السالم( می امیرالمومنین ،حکم آن کار را در نظر بگیرم دیگری که هست

شود. عبادت و زینت کار را در )علیه السالم( می امام حسین ،شود. کماالت کار را در نظر بگیرم)علیه السالم( می حسن

شود. توسعه کار )علیه السالم( می امام باقر ،شود. علم الزم کار را در نظر بگیرم)علیه السالم( می امام سجاد ،گیرمنظر ب

)علیه السالم(  امام کاظم ،شود. ارتباط حسنه با دیگران را در نظر بگیرم)علیه السالم( می امام صادق ،را در نظر بگیرم

هایی که شود. مقابله با آسیبامام رضا )علیه السالم( می ،ا در نظر بگیرمشود. مقاومت و نشکستن و خرسندی رمی

)علیه السالم( را دیشب یک  شود. البته امام جواد)علیه السالم( می امام جواد ،ممکن است به آن آسیب بزند را ببینم

کنم این است هست. علت اینکه بیانم را متفاوت می انم. حواسمیگویمی یدیگر به گونهم یطور دیگر گفتیم حاال دار

ها را متفاوت کرد. در آن کار آن هدایتی که ممکن است ایجاد بکند را در نظر شود بیانخواهم بگوید میکه می

)علیه  امام عسگری ،ستیزی قوی چابک و چاالکش را در نظر بگیرمشود. دشمن)علیه السالم( می هادی امام ،بگیرم

 امام مهدی ،الگو شدن برای بقیه را در نظر بگیرممرگ بر آمریکا و در هر کار، برائت از شیطان،  شود.( میالسالم

شود صل اهلل علیه و آله وسلم( میرسول اهلل ) ،در پس زمینه روز باشداگر شود. این )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( می

قشنگ  نیز، روز آن قشنگ است، شب آن است.. لی خوب)علیها السالم(. خی حضرت صدیقه ،شب باشد و اگر در

 .است
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کند. در واقع همه چیزی که که این بذر در این بستر شروع به روئیدن میگیرد؛ مثل اینکارها در این بستر شکل می 

 تن آل عباپنج شوند میها از یک نظر دیگر البته این .یعنی سه تا بعد دارد )علیه السالم(؛ یعنی امیرالمومنین گفتم

 شود رسول اهلل)صل اهلل علیه و آله وسلم( و حضرت صدیقهمی ،)علیهم السالم(. وقتی که بستر وقوع آن را نگاه کنند

)علیه السالم(  امیرالمومنینشود می ،وقتی نسبت خود عمل را به آن حکم و باید و نبایدش نگاه کنیم .)علیها السالم(

)صل اهلل  )علیها السالم( یا رسول اهلل )علیه السالم( یا حضرت صدیقه دانم امیرالمومنینالبته با دوازده وجه. حاال من نمی

توان گفت کدام )علیه السالم( دوازده وجهی شد. نمی علیه و آله وسلم( باالتر است. چون یک مرتبه امیرالمومنین

کرد.  توانگرفت، نه هیچ کاری نمیقرار باالتر است. چون ظاهر امر این است که یکی رفت باال و یکی طرف دیگر 

اگر به  ،کندانسان امام پیدا میوقتی شود که دهد. این میو الگوی جالبی به ما می نتزاع، انتزاع جالبی استخیلی این ا

برای امامش است. پس اگر گفت این کار الگو  بلکه کمالی دست پیدا کند آن کمال دیگر برای خودش نیست

دا شود. لذا عُجب و ریا هم پیگوید آن کاری که دارای امام است الگو میشوم، میالگو میگوید من شود، نمیمی

کاری کردند که تو بفهمی. فضل و عنایت خداوند شامل حال تو شده است. علم  کند. چون مال تو که نبوده است!مین

به یک خیری و پیدا کرده  آن مال تو است. همه آن رحمت مطلق است. همه چیزش برای خداست فقط انسان علمی

دهند. مال تو که نیست. فقط تو در دانی پاداش میدهند. همین که میدست یافته است و به همین دلیل به او جزا می

رات را ببینم به من ثواب خیو جایی بنشینم  ی،یعنی من اگر موقع بینی، همین!ای که خیرات را میای قرار گرفتهصحنه

دهد. یعنی من بلد دهند. تو بلد باش و ببین خدا ثواب مید. من خیلی بلدم ببینم، خیلی ثواب میدهنبله می دهند؟می

کند. تلخ نیست. عوا نمیخوش است غم ندارد. اعصاب او خورد نیست. د ،بلد نیستید. اگر آدم بلد باشد خیر،نیستم؟ 

من  شود؟حتی آدم خوش اخالق میهمین رااین است. یعنی به هم، نشانه آن  ،ندبیاست که نمی پس معلوم

تو پدر و مادرت حضرت  ..،نه اند؟ی پدر و مادرم تقصیری نداشتهیعن ؟هایم را گردن پدر و مادرم نیاندازمبداخالقی

)علیها السالم( و پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( هستند. حواست باشد. خیلی مهم است. احساس فرزندی به آدم  زهرا

)علیها السالم(  )صل اهلل علیه و آله و سلم(  و حضرت زهرا وقتی کسی پدر و مادرش شد حضرت رسولدست بدهد. 

روند. ها بهشت میبه همین راحتی آدم 7«الْإِحْسانُ إِالَّ الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ»شود. همین است. جز خوبی از او خارج نمی

)صل اهلل علیه و آله و  کند پدر و مادرش را غیر رسول اهللمیشود. اولین کاری که شود که آدم اهل گناه میمی چه

مادر خودش را پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( و پدر و کسی اگر و اال  بیندضرت صدیقه )علیها السالم( میسلم( و ح
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از خود  ،گر ببیندبیند. از طرف دیگر کار خوب هم انمی ی)علیها السالم( ببیند، بین خود و گناه سنخیت حضرت صدیقه

در روز قیامت گویند ن علم است و همین بس است. چون میگوید پس نصیب ما چیست؟ نصیب تو هماند. میبینمی

عمل مهم است از آن  ت.علم پیدا کرده اس چقدرشود. آیات قرآن اینطور است، که ه میدرجات داد ،به واسطه علم

ت که تو ببینی تبدیل به علم بشود و به تو درجات بدهند. پس مشاهده آن خیر که مال تو نیس .جهت که بروز پیدا کند

اولین نشانه آن و  ،دار بشودانسان اماماگر ویژه به خداوند است. یعنی  شود. نشانه این جریان حُسن ظنّخیلی مهم می

و بدگمانی ببیند.  ظنّءتواند هیچ چیز را و هیچ اتفاقی را در زندگی به صورت سوترین نشانه این است که نمیمهم

بینید که در روایات و ادعیه چقدر شود در این عالم غیر رحمت دیده بشود. نه اینکه دشمن ستیزی نکند. میاصال نمی

این فرزندی  اما)علیهم السالم( قلمداد بشویم. هستیم  شاءاهلل که همه ما جزء فرزندان اهل بیتدشمن ستیزی هست. ان

 )علیهم السالم( در خواب دلیل فرزندی و ندیدن ائمه ینقدر خودمان را دور نبینیم. دیدن ائمهبرایمان احراز بشود و ا

چه خواب ببیند و چه نبیند. اینهایی  ،)علیهم السالم( در خواب و بیداری دلیل بر عدم فرزندی نیست. فرزند، فرزند است

شود، درون او انحراف های انسان که قطع می. همیشه نسبتافراد است دلیلش این است که جز معضالتیم یگوکه می

)صل اهلل علیه و آله و سلم(  خیلی نسبت به  پیامبر اما)علیه السالم( باالتر است یا دیگری  دانیم علیشود. نمیایجاد می

انسان  در قلبو اگر  م( است)علیه السال علی ،. آن نقطه عزیمت انسان به کمالهستندامیرالمومنین)علیه السالم( حساس 

 شود. حقایق خیلی واضح می ،والیت امیرالمومنین)علیه السالم( نقش ببندد
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