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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  12/96/ 01اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                                                                                                                                                       اّمت                                                                                                                           سیر شکوافیی موضوع :  - (دوم جلسه     )افطمیه     
 

 ءقبل از شروع بحث به این نکته اشاره کنم که حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( به عنوان لیلۀ القدر بین علما

رای شب قدر مراسم گرفته شود، مانند این است که بمشهور هستند. بر این اساس مجالسی که به نام ایشان گرفته می

-هر تصمیم و برنامهدهد. زرگداشت شب قدر را انجام میگیرد و زمانی بزمانی فرد در شب قدر قرار میشده است. 

 ساالنه ما اثر خواهد داشت.رات شود، قطعا در مقد  ای که در این مجالس گرفته می

امروز مشاهده کردم که رهبر انقالب نیز فرمودند که من مقدرات ساالنه را در مجالس و ایام فاطمیه برای کشور 

های ساالنه خودمان را با گیریکنم. این داللتی است برای ما تا ارزش این شب را بهتر بدانیم و تصمیممشخص می

کند ب نائل میمان نیست، آن حاجاتی که ما را به درک بهتر این شگر چیزی در ذهناین شب گره بزنیم و حداقل ا

 در ذهن مرور کنیم.

تواند کس با خودش خلوت کند و تصور کند در مکانی است که میای سکوت کنیم. هراست چند دقیقه بهتر

اش را از همین های ساالنهگیریارت ساالنه خود را آنگونه که مورد رضایت خدا است مشخص کند و تصمیممقد 

 یخواهد؛ حاجت، برنامه، سیر و یا حتی هدفمندی، آرزو و تمن ای و به هر شکلی که میجلسه به سبک هدایت شده

 رزو رااتخاذ نماید. ممکن است فردی در شب قدری بخواهد خود را به سمت آن آرزو سوق دهد و یا آن آ ،...و 

 پایین بیاورد. 

سکوت کنیم و آنچه را که قصد داریم برای جبران زندگیمان قرار دهیم، به  ،رکز و خلوت با خودچند دقیقه برای تم

که  لیلۀ القدر را  کنیملیله القدر فاطمی حواله کنیم و ان شاءاهلل که هر سال این کار را انجام دهیم و به بقیه هم توصیه 

 در زندگی خود احیا کنند. 

 لواتی ختم بفرمایید. به منظور استجابت دعاهای همه، ص
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ایم و به نظر خود ما این بحثی که جلسه قبل مطرح شد، حدود یکی دو سال است که به طور جدی به آن پرداخته

مطلب مهمی است و توجه « بحث امت»برای شخص بنده  اماکشف مهمی است. شاید برای برخی افراد بدیهی باشد 

 به آن اهمیت بسیاری دارد. 

ث، مسیرهای مختلفی به ذهنم خطور کرد. با این حال با ارائه فصولی که در کتاب هست بحث را جهت ادامه این بح

 دهیم. ادامه می

بندی به ذهنم رسیده است که خواستم آن را با شما در میان ها تقسیمدر مورد انسان مه این موضوع،اقبل از بیان اد 

 بندی به دست آمده است: قرآنی این تقسیم ءبگذارم. البته بر اساس استقرا

 دهند دیگران را در سیطره خودشان قرار دهند.افرادی خودکامه، فرد محور و دارای استکبار که ترجیح می -1

اند، یعنی حالت منزوی دارند و دوست دارند سرخورده امابرخی از افراد هستند که خیلی فرد محور هستند  -2

 در جایی محبوس باشند و با کسی هم در ارتباط نباشند. 

خنثی هستند. اگر امکانش فراهم بود خودشان را با جمعی  امابرخی از افراد هستند که فرد محورند  -3

 آید.یش میمانند تا چه چیزی پکنند. منتظر میکنند و اگر نشد هم این کار را نمیهماهنگ می

روند خوب جا میوابط خیلی خوبی با همه دارند. هراند و راجتماعی امابرخی از افراد فرد محور هستند  -4

با دیگران بگیرد.  یای نیستند که ارتباط عاطفی قوی و عجیببه گونه اماهستند در مهمانی، مسافرت و.... 

 اکثر ما جزء این گروه چهارم هستیم.

یید خدا است، افرادی جمع محور هستند، فرد محور نیستند و البته این افراد در هر گروه پنجم که مورد تا -5

جایی که باشند ایثار و از خودگذشتگی دارند و حاضرهستند جان و مال خود را در اختیار بقیه افراد قرار 

-بین بچهدر دو جسم مختلف قرار دارند. در دوران دفاع مقدس  امادهند. درست مانند اینکه یکی هستند 

محوری به یک فرهنگ تبدیل نشد. برای خودشان ایم که متاسفانه این جمعهای جبهه و جنگ زیاد دیده

یعنی همه احکامی که  ؛شوندمی« مَن مَعَک»بینند تی قائل نیستند و همین که پیامبر خدا را میت و نفسانی فردی 

 شود کار و زندگی او. اش مییشود و همه کار و زندگبرای رسول هست به این فرد منتقل می

دارند. به تک تک اعضای آن تکبر   اماها را تفکیک کرد. جمع هستند ها و حتی خانوادهتوان جمعبه همین نسبت می

خورده فرد محور که جمعی با افراد سر خورد. یا از مدل دوم هستند؛برمی هابه آن شود چیزی گفت چونکسی نمی

یا مانند مدل سوم هستند و بستگی دارد به شرایطی که در آن قرار دارند. یا اینکه جمع محورند  اند ومنزوی شده
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کند و ها مرد و زنی نیست، یک خانه است و یک پیکر و دوئیتی ندارند. امشب یکی شام درست مییعنی بین آن

-و نمونه آن را در حدیث کساء میکند. در این جمع یا خانواده، محبت فوران دارد ها را تمیز مییکی دیگر ظرف

گ دارد و فرزندانی هم بزرگ و مادربزراست و با وجود اینکه یک پدر خوانیم. حدیث کساء یک جمع محوری

 همه یکی هستند.  وجود دارند اما

م. رها شوی تو نفسانی  مان بتوانیم از منی تهای زندگیمحوری، اهمیت زیادی دارد و باید در غایتاین بحث جمع

 ، حتی فرد محوری مثبت خارج شویم.باید بتوانیم از فرد محوری

ها هایی است که در جمعکند و این اختالف نظرها نتیجه منی تجایی در طول زندگی فرد اختالف نظرهایی پیدا می

ت و این در ای اختالف نظر وارد شد، این طبیعی نیسوجود دارد. اگر االن یک جمع را تشکیل دادید و یا در خانواده

واقع به علت جاری بودن نفسانیتی است که بین افراد وجود دارد. به قول حضرت امام )رحمۀ اهلل علیه( اگر همه انبیاء 

 امارا در یک جا جمع کنیم، در هیچ موردی اختالف نظر نخواهند داشت. ممکن است نظراتشان مختلف باشد 

 . انداختالف نظر ندارند و همه هم سو انجام داده

یعنی  چه بدانند و چه ندانند در امتی قرار دارند؛ها ایم. همه انسانمحوری را به بحث امت مرتبط کردهاین بحث جمع

ای است گیرد، حتی اگر نداند. این سازههمین انسان فرد محور خودکامه، در یک امت فرد محور خودکامه قرار می

تواند، خیلی خوب باشد و هم خیلی بد. همه افراد فرد محور م میکه خدا برای انسان قرار داده است. این موضوع ه

عالم ایجاد یک حزب و های د، با همه سرخوردهند و آزاری به موری نرساننسرخورده حتی اگر در خانه خودش باش

هار دیواری و که قبال مفصل در این مورد صحبت شده است. اینگونه نیست که افراد بگویند چکند گروه می

کند. دنیا جبهه ایجاد می تمامهر کسی با اعتقادات و صفاتی که دارد با امثال خودش در  اری خودمان است!اختی

ز قیامت هم، با هم ها به افراد برسد حتی اگر خودشان خبر نداشته باشند و در روشود منفعتبودن در جبهه باعث می

هستند. خیلی مهم است که انسان بداند در چه جا بر اساس درجات بهشت و دوزخ با هم و آن شوندمحشور می

جایگاه  ،های عالمبندیدر طبقهخداوند کند و ثبت نامش در کدام حزب بوده است. اگر بنا باشد حزبی زندگی می

ها ها که البته خود این گروهتواند باشد. فردمحورهای خودکامه یا سایر گروهمرا مشخص کند آن جایگاه کجا می

ای هم که در این جلسات مطرح کردیم همین موضوع بود، توانند داشته باشند. اولین نکتههای مختلفی میبندیطیف

 ای بود که مطرح شد. ست. این اولین نکتهنیز هامت  ، به طبع آنکه انسان عالوه بر اینکه فرد است
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ی در صورتی که بیان بنده ناقص تقاضایی که دارم این است که این بحث را به عنوان بحثی حیاتی دنبال کنید حت

های امت این است بدانیم در کدام طیف و گروه هستیم. از ویژگی باشد و حق مطلب ادا نشود. خیلی مهم است که

خوانی داشته شناسد. ممکن است خو و آدابی داشته باشم که با مردم روسیه، چین و ... همکه جغرافیا و اقلیم هم نمی

ها شبیه است. از یک ارتفاعی به ارتفاعدانند که خواص هماند میخوانده ته کسانی که جغرافیاباشد و مدار کند. الب

 کند در کجای دنیا باشد.بعد دیگر گیاهی ندارید و این فرقی نمی

خواهم شبیه فالنی گوید نمیگیرد که فرد میشود و اصال هدایت از اینجا شکل میانسان وابسته به حزب و گروه می

و راهش این است که نباید مانند او شود. طغیان پدر و مادر در خانواده طاغوت است. فعال  قلمروی او خانواده  باشم

آیاتش بیان شده  !کند؟شود یک اداره، یک شهر و یک کشور و این چه فرقی میاست که اگر کمی باالتر رود، می

 است. 

-ها میاید و نسبت قتل به آنشود که شما انبیاء را کشتهنیستند گفته میدوره ای که اصال با انبیاء همه طایفهدر قرآن ب

-دهند هم درجه با کشتن انبیاء است که این اقلیم و زمان نمیدهد. خیلی از کارهایی که افراد، امروزه انجام می

های زمین و ودیتشود. محدشناسد و با قوم یهود دو هزار سال پیش، به یکباره متحد میزمان نمی ،شناسد. امت

ای پیدا کرد تمام آن خواص، مثل ها وجود ندارد. وقتی انسان شاکلهزمان برای  انسان است و نزد خدا این محدودیت

 شوند. منتقل می یکدیگرظروف مرتب با هم، به 

 چه نباشد.  و : هر کسی در یک امتی قرار دارد؛ چه خودش آگاه باشد1نکته 

تواند از آن جدا شود و سبب رسیدن شأنی از شئون انسان است و نمی ،کنیمن صحبت می: این امتی که از آ2نکته 

افتد. حشر فردی نیست و امتی منفعت و خسران است. حتی حشر انسان طبق سوره جاثیه به صورت امت اتفاق می

 است. 

دن افراد به امت است. خیلی رسد، مثال در همین مجالس، بواسطه وصل شهایی که به افراد می: خیلی از رزق3نکته 

فهمیده گونه است. یعنی حضرت ابراهیم )علیه السالم( هم این مطلب را با این سبک و سیاق میهای ما نبیاز دریافت

است و این متعلق به ابراهیم )علیه السالم( است که به من رسیده است. خصوصیت امت بویژه در اتصال با امت 

کنید که چنین چیزی شود که جنسی متفاوت دارد و باور نمیدر آن رد و بدل می گوهرهاییحیدی این است که تو
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به ذهنتان متبادر شده است چون مال شما نیست و متعلق به حضرت ابراهیم )علیه السالم( است و مانند ارث علمی به 

ارث علمی است و فقط کسی رسیده است. ادعیه حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( که به ما منتقل شده است، 

 ،خوبی بگوییم سمتبینید. البته هر چقدر از این متعلق به کسی است که در این امت باشد و چقدر عظمت در آن می

 ها غلبه شدیدتری دارند. در آن سو بدی وجود دارد. هرچند خوبی

 ا به ازایی در آن سو دارد؛ام هم مکدشود. هرمنتقل میو شفاعت از طریق امت به فرد رحمت، هدایت، فضل، عنایت 

تابعان  1«اَلل هُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ »شود عذاب یا لعنت. رحمت می

را یک امت در نظر بینید. فرد خودش اند. در آیات و روایات چیزی جز امت نمیتا روز قیامت مورد لعن قرار گرفته

   2«اَلل هُمَّ اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»گیرد. می

از  ،اهها و شفاعت به سمت بدیعذاب و رحمت، هدایت و ضاللت، فضل و محرومیت، شفاعت به سمت خوبی

 رسد. امت به فرد می

ا بدانیم ردو امت  صر اینایم یا جزیی از امت باطل هستیم یا جزیی از امت حق. باید حد و حهمه ما که اینجا نشسته 

 و نباید سر خودمان کاله بگذاریم! تا بتوانیم تشخیص دهیم که در کدام امت قرار داریم

د جوان ود و بعشباید نوجوان د، دار شکوفه نشدهها و استعدادهای ممکن است شما بگویید فرزند کوچک من توان

 چه آن امتب امام توانم به او بگویم که مسلمان نیست. ممکن است در امت حق باشیکم متوجه شود. من نمیو کم

مالک  دبای ،تیمیری هسبه هر حال بچه باطل باشیم. برای تشخیص اینکه در چه مس اماباشیم و یا خیلی باطل نباشیم 

 داشته باشیم. 

یر قرار دو مس جلسه و جلسه آینده ما همین خواهد بود که چگونه تشخیص دهیم که در کدامیک از اینبحث این 

 داریم. 

شما با رسول ارتباط دارید و هنوز او رسول نشده است و همسایه دیوار به دیوار شماست. نسبت به همسایه خود یک 

دهید، در اینجا دیگر بداخالقی نیست تان ادامه میالقیرسد و شما به بداخکنید. بعدا ایشان به بعثت میبداخالقی می

                                                           
 در روز عاشورا (علیه السالم)زیارت امام حسین  1

 همان 2
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کند؛ ممکن هایش تغییر میها نامها و واکنشکنش ،کندهای انسان با خدا تغییر میبلکه کفر است. زمانی که نسبت

ا خیلی به اعتباری همین تبدیل به کفر شود. ممکن است م در خانه با فرزندانم بداخالقی باشد امااست برخورد بد من 

همیشه اینطور نیست. اگر خدا  اماگمان باشیم و بگوییم من همه رفتارهای بدم با دیگران بداخالقی است، خوش

بگوید این مسلمان است و به هر دلیلی اثبات کند که او مسلمان است و با این حال اگر شما به آن مسلمان ظلم کنی، 

ای. همان کار شود کسی هستی که به مسلمان ظلم کردهما گفته میگویند، بلکه به شدیگر این کار را بداخالقی نمی

 کند. نامش تغییر می امااست 

مثال کسی  آوریم؛م و برای آن احکام فردی میمان تعامالتی داریبحث امت ناظر به همین موضوع است. در زندگی

در غیر این صورت  ،که پول نداشتیگویی گویی من ندارم و بعد به خداوند میخواهد و شما میاز شما پولی می

ای وصل است هلکردی. اما زمانی ممکن است فردی از شما کمک بخواهد که یک مؤمن است و به سلسکمک می

ای به ای. بنابراین ترس و واهمهای، به پدر او دادهای، به آن نظام دادهدهی، پول را به فرد ندادهکه وقتی به او پول می

اگر پیامبر به خانه  باشد در حالی که من پولی نداشتم.. خانه من آمده و وامی خواسته د پیامبر به درفتد که نکنادل می

 کردید؟!کرد آیا همین گونه برخورد میآمد و از شما تقاضای وام میشما می

به همین  تواندکند، که دیگر انسان نمیای پیدا میگیرد و عقبهوقتی کسی مؤمن شود در حزب و طیفی قرار می 

راحتی او را رد کند و بگوید پولی ندارم. در این صورت بدنبال این است که از هر راهی شده برای او پول تهیه کند.  

باشد و این دو رفتار خیلی متفاوت است. وقتی او را فرد با وجود اینکه خودش پول ندارد به دنبال تهیه وام برای او می

-ای به فرد نگاه کند، قضایا متفاوت میوقتی ساختاری و منظومه اماکند دش میگوید ندارم و ربیند راحت میمی

 شوند.

گوییم نفهمیدیم چه چیزی گفتیم. وقتی می امابینم. امیرالمؤمنین را گفتیم یا امیرش نمیما مؤمن را با پدر  

به من حاجتی را عرضه داشت، در  اند. بنابراین اگر مؤمنیامیرالمؤمنین، یعنی او امیر همه کسانی است که مؤمن شده

ای که انگار او سرباز آن امیر و آن دستگاه است. علم به موضوع واقع من با امیر او سر و کار خواهم داشت. به گونه

 دهد. این برای ما مهم است که جایگاه خودمان را در این فضا بشناسیم. امت نگاه انسان را نسبت به مسائل تغییر می

 توان فهمید در چه امتی هستیم؟ امت باطل یا امت حق؟ است که از کجا می سوال مهم این
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ا نقدتما، کند، حگاه جمعی دست پیدا نخواهد خود را ارزیابی کند به نجواب کلی این است که اگر فردی که می

 حال اما دپیوندبو شاید به طور نسیه بچه باشد و بخواهد بزرگ شود و به امت توحیدی جزء امت توحیدی نیست! 

، جیح ندهدود ترفعلش امت توحیدی نیست. اگر کسی نگاهش نگاه جمعی و ایثارگرایانه نباشد و دیگران را بر خ

 ت نیست.ام ،ندککند، کسی که نتواند این موضوع را حل این فرد در امت توحیدی نیست. منی ت مشکل ایجاد می

. شما یک دهندمی ها یک کار انجامبافت قلب همه سلولتوان مشاهده کرد، در شبیه این موضوع را در بافت می 

 دهند. نجام میاها در آن تخصصی هستند و همه با هم یک کار را بینید که سلولقلب می

قی ای منطهبه گون ای نداشته باشد و نتواند دیگران را بر خودش ترجیح دهد و بخواهدمحورانههرکسی نگاه جمع

ت. خوب نیس ، ایننی و تو باید چنان کنی و از روی استدالل شروع به حرف زدن کندعمل کند که تو باید چنین ک

ت خود توس ،اوود. این تقسیم وظایف نباید به یک نظم خیلی خشک تبدیل ش اماالبته تقسیم وظایف اشکالی ندارد 

ت اها خصوصیاین د.کنزند و سرزنش میحیوانی انسان است که طعنه می ، دو تا نیستید. خودِ...، او هستیو تو

 تواند عیب دیگران را ببیند.فردمحوری است. کسی که جمع محور باشد، نمی

ست، ا انوادهخخاصیت نیستند. اگر این جمع یک های جمع محوری کارآمدی آن جمع است و اینکه بیاز شاخصه 

 آن خانواده کارآمد است و در پی حل مشکالت دیگران است و این کارآمدی عینیت دارد. 

 آیا این امت تعداد هم دارد؟ سوال:

مثل حضرت  تواند با یک نفر باشد؛حتی امت میوضعیت امت به تعداد نیست و بحث کثرت در آن مطرح نیست.  -

 ندتوانستگویند هیچوقت نمیهای ایشان این است که می. از شاخصهگرا داردابراهیم )علیه السالم( که نگاهی جمع

پردازد، همه نسل و یاگر به اقامه بیت م 3«أُمَّۀً کَانَ إِبْرَاهِیمَ  إِنَ »فرماید د. قرآن مینرا به تنهایی میل کن انطعام خودش

کند. این مطلب را بر اساس سوره حج و اش این بیت را بنا میذریه را دیده است، گویی به نمایندگی نسل و ذریه

شکند، مانند این است گوییم. بت را که حضرت ابراهیم )علیه السالم( میدعاهای حضرت ابراهیم )علیه السالم( می

اند و حد نصاب شکند. حضرت ابراهیم )علیه السالم( کار بسیار جالبی کردهبت را می ،که امت و سلسله جلیله انبیاء

 اند. امت را به یک نفر تقلیل داده

                                                           
 120سوره نحل، آیه  3

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%91%D8%A9
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%91%D8%A9
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دگی، جمعی های کوچک خانواگوییم کسی ذهنش به سمت حکومت نرود، منظور ما همین جمعوقتی از امت می

ریزی علم به این امت بودن را پیدا کرد و برای آن برنامه است. اینها امت هستند و الزم است دوستانه یا مدارس قرآن

 داشت. 

کند و برای که فرد به این موضوع واقف شود که از چه مسیری  و از چه امامی تبعیت می داری این استشرط امت

ام امام خل و حسد را کدب مام، او در حال انجام آن کار است ودهد بداند که طبق گفته کدام اهر آنچه انجام می

امامش ابلیس است در  ،مشخص است اگر کسی چنین کاری انجام دهد، امام او ابلیس است. فرد بخیلگفته است. 

، امامان بخل هستند. حتی دشمنان ائمه چنین ادعایی )علیهم السالم( تواند بگوید اهل بیتغیر این صورت کسی نمی

 اند. نکرده

از فاطمه زهرا )سالم اهلل  ؟کنید؟ از صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها(یت میامام شما کیست؟ یعنی شما از چه کسی تبع

 امام شود؟ ،ای هستید؟ مگر قرار است هر کسی امت شودعلیها( ... یعنی شما فاطمه

مان فاطمه )سالم اهلل علیها( است. امام یعنی جلودار و متصل به شود که امت اهل گناه باشند و بعد بگویند امامنمی

خواهیم خود را به خواهید بگویید که حضرت صدیقه )سالم اهلل علیها(، صدیقه نبوده است چون مینمی ما کهت. ام

گناه کردن و جدا شدن از فاطمه )سالم اهلل این  اماحضرت وصل کنیم ...شاید بگویید که اینگونه خیلی سخت است 

-ا( امام ما باشد که خیلی راحت است چون او می. اینکه حضرت فاطمه )سالم اهلل علیهاست سختکه است علیها( 

 گوید که باید چه کاری انجام داد.

امامت در اینجا یک وضع جعلی و قراردادی نیست. کدام یک از قوانین الهی جعلی بوده است که امامت جعلی 

نسبت داد و بیان کرد شود بدون دلیل و بی اساس باشد؟! بهشت و جهنم، قانون جاذبه و ... همه تکوینی است و نمی

فاطمه )سالم اهلل علیها( است. اگر امام تو فاطمه)سالم اهلل علیها( باشد یعنی تو باید به اندازه وسعت فاطمه  ما که امام

شوی، در غیر اینصورت امام تو فاطمه )سالم « فَطَمَ علی الن ار»)سالم اهلل علیها( شده باشی و به اندازه ظرف وجودت 

مثال عایشه. اتفاقا خیلی هم بد نیست! خیلی هم خوب است به هر حال  ،شودنیست. امامت کسی دیگر میاهلل علیها( 

شان عایشه باشد. حاال خصوصیات عایشه ها دوست دارند امامهمسر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است و خیلی

اش جایز است و فاطمه بودن معیار زندگی . در قاموس عایشه اشتباه کردنکندست؟ اینکه گاهی اشتباه هم میچی
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همراه رات انسان را با جناب عاشیه فقط در این صورت مقد   ،اشکالی ندارد . همچنین اعتقاد به سهو نبی دارند.نیست

 کنند و اشکالی هم ندارد!می

ه چندین سال قبل فردی خوابش را برای بنده تعریف کرد و من از خواب او بسیار متنبه شدم، خوابی بسیار عجیب ک 

 هو اتفاقا خوشحال هم بود هم ریخت. خواب دیده بود که مرده است و خیلی هم خوب مرده شنیدم و مرا بسیار به

ا با که مرده است و به او گفتند که تو یک مسیحی خوب و مؤمنی هستی. تشریفات انجام شد و او را بردند ت

 !مسیحیان عالم محشور کنند...

هایی دارد که اتفاقا با همه کند، مثال رهبانیت و فردیت. گاهی انسان به نحوی زندگی میخاصیت امت این است

ها زندگی کند و پیش امام حسین برند. آیا حاضر است با آن مسیحیجا میکسانی که اهل ظلم هم نیستند او را یک

باید خصوصیات او را به خود  ،دامت امام حسین )علیه السالم( باش لسالم( نباشد؟ اگر کسی بخواهد جزء)علیه ا

دانی میها زندگی کند. مدل مسیحی اماخواهم امامم امام حسین )علیه السالم( باشد توان گفت که میبگیرد. نمی

توانم ام که میای تربیت کردهام را به گونهیعنی من خود و خانواده ،«بِاَبى اَنْتَ وَ اُم ى»؟ یعنی امام حسین یعنی چه

ات بربیایی و چنین کاری انجام دهی؟ آیا اصال چنین گفتمانی در توانی از پس خانوادهبیافرینم. یعنی می یک عاشورا

جایی ببری؟ امام حسین)علیه السالم( در کربال کار بسیار به ها را با خودت ای که حاال بخواهی آنات داشتهخانواده

با خود همراه کرد که همه مثل هم بودند و مثل هم فکر بزرگی کرد که جمعی از کودک، جوان، پیر، زن و مرد را 

اما شئوناتشان متفاوت بود  ،کردند. حبیب بن مظاهر مثل مسلم بود و مسلم مثل حضرت ابوالفضل)علیه السالم( ...می

خواهم جمعی تشکیل بدهم با است نشدم، چگونه می )علیه السالم( امتی که امامش حسین رأی بودند. وقتی جزءهم

 ؟ )علیه السالم( مامت امام حسینا

نم، باید جمعی اگر تصمیم بگیرم که امام حسینی زندگی ک مهمی است که باید به آن توجه کرد این است کهنکته 

هایشان ای توجیه کنم که برای راه خدا بدون چون و چرا جانشان را در کف دستگونهکه در آن هستم را به 

کدام از شود و دیگر هیچکنم و امام من ایشان میحسین )علیه السالم( بیعت میبگیرند. امشب در نمازم با امام 

موارد حد و  این. تواند مرا از امامم جدا کندخورم. زمان نمینمازهایم فرادی نیست، حتی شامم را با ایشان می

م من و امام حسین)علیه حصرهای عالم طبیعی و حیوانی است، اما آخرت مسیطر و مهیمن او است و در باطن این عال
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ت خواهی کرد و وقتی الیه زمان قطع شد، با امام احساس معی  .السالم( وحدت داریم و کافی است فقط خوابت ببرد

 شود. کاذب میبینی جا میای درست است و آنچه اینآنچه در خوابت دیده

می ه تماکشود نی از فیض میاین بحث بسیار مهم است و درک اهمیت آن ضرورت دارد. انسان متصل به جریا

ود بگیرد. را به خ د منیتیشود، بدون آنکه فرو ستد میندارد. منیتی در آن راه ندارد و باالترین مفاهیم در آن داد 

و منیتی به  او برسد بی بهجعُ  اینکه فکر کند، خودی در کار است و یا فهمد بدونراجع به اسماء، راجع به پیامبران می

  حجابی به خود بگیرد. ،یا بواسطه علمو خود بگیرد 

تواند یعنی تا زمانی که انسان شأن امت بودن خود را نشناسد، نمی 4«اِنَ  الل هَ ال یُغَیِ رُ ما بِقَومٍ حَت یَ یُغَیِ روا ما بِاَنفُسِهِم»

و علم به امت.   اش ایجاد کند. تغییر برای فرد غیر ممکن و محال است، مگر در بستر امتتغییری در سبک زندگی

 توان به عنوان یک نظر به آن نگاه کرد واگر فرض کنید این حرف اشتباه است و یک برداشت شخصی است، می

شود. افتد و فرد استحاله میاندیشید. بحث این است؛ تغییر در بستر امت به سهولت و آسانی اتفاق می در مورد آن

ها عبادت ه عمل اگر کسی بخواهد صفتی را در خود تغییر دهد و سالدر معرک اماکند مثل حُر به راحتی تغییر می

بدون امت اتفاق  اماگویم که تغییر در بستر امت ایجاد شدنی است ام و البته به علم میتواند. اینها را دیدهکند، نمی

 افتد. نمی

تد با داد و س ر حالددر هر صورت چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، در امت هستند و  و همه افراد چه بخواهند

. تد هستیماد و سعلم به این موضوع و فهم خصوصیات امتی است که با آن در حال د باشند. آنچه مهم استآن می

 ام؟ امام من کیست؟ به چه کسی اقتدا کرده

چهار مورد امامتش  موارد امامتی دارد و باید دید این این 5«قُلْ إِنَ  صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَ هِ رَبِ  الْعَالَمِین»

 با چه کسی است.

خواهند چیزی را توان بعدا نگاه کرد، دوره سخنرانی نیست، دوره کشف کردن است. همه میفایل کتاب را می

های خوب راههایی داشته باشیم. یکی از راه ،بفهمند و وارد مسیر شوند. مطلب این است که برای تعیین وضعیت خود

این است که بدانیم دوازده امام شیعه که خداوند برای انسان قرار داده است از حیث هدایت امت چه خصوصیات 

                                                           
 11سوره رعد، آیه  4
 162سوره انعام، آیه  5
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توانست به امیرالمؤمنین)علیه السالم( عمر طوالنی بدهد و همه خدا که می اند و چرا دوازده نفر هستند.اشتهباطنی د

 ! فلسفه دوازده امامی بودن امت چیست؟ ت امامی، هشسه امامی، نه ،شدند یک امامی، نهمی

ایم؟ آیا همانقدر که به شان را پذیرفتهایم و امامتها استفاده کردهآیا همه امامان را اظهار و از ساحت قدسی همه آن

ائمه هم ارادت امیرالمؤمنین )علیه السالم( ارادت داریم به امام جواد )علیه السالم(، امام هادی )علیه السالم( و سایر 

مند هستیم؟ آیا خداوند دوازده امام را به شکل صوری قرار داده است یا وضعیت تکوینی شان بهرهداریم و از مواهب

گوید امت، یعنی دوازده امام، دوازده شأن، دوازده مرتبه و دوازده صیروریت، که هر کدام را باید دارند؟ وقتی می

این یعنی امام  ،..بعد خود را دو امامی بدانیم و . امسال یک امامی شدیم و سال تیک بزنیم و خدا را شکر بگوییم که

 بع آن امام شد. اآمد و امت ت

 این موضوع بسیار مهمی است که باالترین نعمت، یعنی والیت را بشناسیم. 

چون صد که م و بگوییم اینکه از بین امامان، به عنوان مثال امام مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( را انتخاب کنی

خوانیم و از گوییم دعای ندبه میمی دهید،شود که چه کارهایی انجام میه بعد اگر پرسید ،همه نزد ما است... ،آمد

دهیم تا امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( بر قلب ما بنشیند. تمام شئونات امام مهدی ها انجام میاین قبیل کار

جه الشریف( را که در روایات آمده است در نظر بگیرید، اینکه گفته اند، حجت، قائم و .... است، )عج اهلل تعالی فر

-بگویید قیام یعنی چه؟ اینجا است که می اماشوند تمام این شئونات را انجام بدهید، اشکالی ندارد ایشان امام شما می

)علیه السالم( و امام حسین)علیه السالم( و... هم بروید.  خواهید قیام را بیان کنید، باید سراغ امام حسنفهمید وقتی می

امام مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( به نحوی در انتها گذاشته شده است که تا نتوانید یازده امام دیگر را صرف 

 توانید به امام دوازدهم برسید. نمی ،کنید

یعنی اگر همان یک ی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( باشد. این طور نباشد که از علل غیبت، بی نیازی ما به امام مهد

گوییم امام مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( وقتی میده امام الزم نداشتیم. ازامام بود، برای ما کافی بود و ما دو

 نیست. گاه امام مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( به معنای تک امامی های دوازده امامی، هیچیعنی انسان

شان جالب است! دو کتابی که در مورد اوصاف اهل بیت در در اینجا آورده شده است که مظلومیت هابرخی روایت

 مائۀ منقبۀ( و علما به آن خیلی اعتقاد دارند. الکبری و  الهدایهآوری شده است )قرن سوم و چهارم جمع
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رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَمَانٍ الْعَامِرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ  بْنُ وَهْبَانَ الصالیعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو » 6روایت اول

: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ  قَالَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَۀَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  اللَّهِ 

ءُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ عَلَى الْوَجْهَیْنِ مِنْهُمَا کِتَابَۀٌ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ وَجْهٌ یُضِیلِلشَّمْسِ وَجْهَیْنِ فَوَجْهٌ یُضِی

وَ أَمَّا الْکِتَابَۀُ الَّتِی  الَّتِی تَلِی أَهْلَ السَّمَاءِ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ   فَقَالَ الْکِتَابَۀُ  سُولُهُ أَعْلَمُ تِلْکَ الْکِتَابَۀُ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَ

 7«.[ الْأَرْضِ عَلِیٌّ ع نُورُ الْأَرَضِینَ تَلِی ]أَهْلَ 

ن قت و باط، حقیبه خورشید است یا بهتر بگوییم یکی از کارهایی که در روایات انجام شده است، تشبیه والیت

گاهی  ممکن است اماحجت است ل شمس، مَثَل حضرت شود مَثَوالیت را معرفی کرده است. گاهی گفته می

 از آن شود شمس دو وجه دارد، وجهی. در اینجا گفته می، شمس است، مصداق اتم استبگوییم حضرت حجت

 ین قانونتند. اای هسکند و هر دو دارای قانون و قاعدهن را نورانی میاهل آسمان و وجهی دیگر هم اهل زمی

 «. مین هستیزای کسی که نور خدا در »یعنی  «نوراهلل»خوانید که ها هم این را مینامهچیست؟ در زیارت

 این بحث اول 

ری که که هر خیعنی اینی ؛«االَرضینعلی نُور »گویند وقتی می .هر علمی، هر حقیقتی و هر حیاتی به واسطه نور است

 واسطه اهل بیت است. رسد به به ما می

نُ حُجَّۀُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَنْشَأَ یَقُولُ ابْتِدَاءً مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْأَلَ نَحْ» 8 2روایت

 9 «فِی خَلْقِهِ وَ نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِاللَّهِ  وَجْهُنَحْنُ  لِسَانُ اللَّهِ وَ  وَ نَحْنُبَابُ اللَّهِ

یعنی هرکسی در کار خود در پی  ،«ِنَحْنُ حُجَّۀُ اللَّه»توان از آن استفاده کرد؟ همه این مطالب را شنیدیم اما چگونه می

نَحْنُ بَابُ »خواهد هر یک از کارهایش در نزد خدا موجه جلوه کند، باید از طریق ما انجام شود. میحجت است و 

خواهیم به کمال برسیم گویند ما خودمان مییعنی به خدا و به کمال رسیدن باید با امام صورت بگیرد. برخی می،«اللَّه

یعنی باید حرف خدا را از او بشنوی،  ،«نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ»است. « باب اهلل»بایست در امت بود و امام در حالی که می

                                                           
 29کتاب سیر شکوفایی امت، ص  6

 77 مناقب أمیر المؤمنین و األئمۀ، ص،مائۀ منقبۀ من  7
 31 کتاب سیر شکوفایی ام ت، 8

 61، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم، ج 9
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دهی، آن در مقابل آنچه انجام می،«نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِ»برای شنیدن حرف خدا باید به او گوش بسپاری. « نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ»

فاطمه )سالم اهلل علیها( در قبری کند. ناپسند است که فکر کنیم حضرت بیند و گناه تو را مشاهده میچشم بصیر می

محصور است، زشت است که فکر کنیم امیرالمؤمنین)علیه السالم( در قبری محصور است و اینجا نیست. زشت است 

گیرد. زشت است که فکر کنیم بحرانی در زندگی ما وجود دارد و مان را نمیکه فکر کنیم تنها هستیم و کسی دست

-شود، در غیر این صورت میآیند. اگر فردگرا نباشید درست میبینند و به کمک ما میها میبینند. آنایشان نمی

پس باید مشکل مرا حل کند. شما با فردگرایی در حال خود خدایی هستید. اکثر اوقات به  ،گویید او امام من است

است.  برای خودش قرار ندادهگرا نشود، امامی کنیم که انگار ما امام ایشان هستیم. تا فردی جمعنحوی برخورد می

 شود.اصال مفهوم امامت برای او مطرح نمی

کشید برای امام ناراحت باشید که او نیز بیند، درد شما درد او است، وقتی که درد میامام شما دردهای شما را می 

 کشد.درد شما را می

آیند. فایل شکوفایی امت را تورق کنید. کسی که دنبال این باشیم که هر کدام از این امامان به چه کار ما میه باید ب

این متن را نوشته، قصدش این بوده است که بگوید دوازده امام داریم با دوازده وجه تبعیت و اگر نتوانیم در طول 

م و ما یعمرمان دوازده وجه عبودیت خود را فعال کنیم، یعنی یک امامی و دو امامی و یا حتی بدون امام شیعی بمیر

بحث  بهشت و جهنم نیست،بحث دیگر دیگر معیتی وجود ندارد. اینجا که ها ببرند، ها و مسیحیه بهشت یهودیرا ب

 معیت است. 

برنامه داشته باشیم. کجای زندگی ما استفاده  ،اش کنیم. برای احیاء دوازده امامسعی کنیم عملیاتی ،زنیمهر حرفی می

 ه نیستیم و بعد برویم شیعه شویم.بفهمیم که شیعشود؟ بدون اینکه ناراحت شویم، از نور می

خدا را شکر که فهمیدیم چون به اندازه فاطمه )سالم اهلل علیها( طهارت نداریم، پس فاطمی نیستیم. حقیقت را کتمان 

 نکنیم و به سمت رفع مشکالتمان برویم و آنچه الزم است را انجام دهیم. 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


