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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 27/08/96اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( دوازدهم  جلسه )    عادیات  سوره مبارهک           
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

ای  و بهره حظّبه هر تقدیر و هر انسانی هم  همان یاد خداست به معنای مصطلح آن،« ذکر»؟ قلب ذاکر شود یعنی چه

تر در وجود باشد، یاد خدا و ذکری که  فرد موثرتر و قویقدر که خدا برای ه چدارد. به هر حال هراز یاد خدا 

کند موثرتر است. یعنی خدا قوی باشد، یاد خدا هم قوی است. اگر یاد خدا در کسی اثر نکرد یعنی خدایش،  می

. که اغلب در ما مشکل «خدا»یا  «یاد»گویند. مشکل دو جاست:  می «ذکر»خدا نیست. در واقع احضار یاد خدا را 

ارحم »نیست؛ بنابراین اثرات خدایمان هم کم است و اال اگر خدایی  «قدیر»و  «علیم»است که خدایمان  «خدا»

آورد ولی اگر خدا خالی از این  می «اثر»و  «ربوبیت»و  «رحمت»باشد، یادش  «رب العالمین»باشد، خدایی  «الراحمین

 افتد. هیچ اتفاقی نمی ،خصوصیات باشد

 .دش را در ما جاری کند به برکت صلواتشاءاهلل که خداوند یا ان

تواند خود را  نیست، زیرا کسی که خدا را یاد نکند نمی نیمتر از این که خدا را یاد ک هیچ چیزی در این دنیا با ارزش

 .«خدا»و هم از جهت « یاد»های تقویت ذکر است. هم از جهت  از راه یکی «دعا»کند و  بشناسد و اطرافش را ادراک

 را ارائه دهند. شان پژوهشو در ادامه دوستان رسانیم  به سرانجام میبحث را  ابتداشاءاهلل  ان

 «امت»بود.  «امت و امام»از سوره مبارکه عادیات، موضوعات مهمی را استخراج کردیم که یکی از این موضوعات، 

 .وز ماندآن بحث شد و یکی برای امر سه الیه مطرح کردیم که دوتایرا در سه رویکرد یا 
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 گیریشکل (1

 استقرار (2

 کند. رسد و در واقع تکامل پیدا می وقتی به بلوغ و رشد می: شکوفایی (3

جلسه نیاز داشته باشد، ولی به هر حال حوصله  8مباحث مهمی اینجا الزم است که مطرح شود، که به طور کامل 

 تا شودمطالب مطرح از که برخی شود  توان همه را بیان کرد و سعی می ای است که نمی جمع و مباحث به گونه

 برویم. پیش ترسریع

ای از  هداریم که مثال کتاب بصائر الدرجات مجموعروایات زیادی ؛ سازی، بحث امام را داریم ما در حوزه امت

باالخص والیت  السالم( )علیهمبیت است که راجع به این موضوع است که هر کسی والیت اهلروایات 

کافر است و حتی از دین خارج شده و شبیه شده است. چند نمونه از این روایات این  ،نپذیردرا  السالم( )علیهمائمه

 اند: چنین

الِی  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَ

إِنَّ مِنِ اسْتِکْمَالِ حُجَّتِی عَلَى الْأَشْقِیَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ   یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ السالم( )علیه

وَ فَضْلَ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّ فَضْلَكَ فَضْلُهُمْ وَ حَقَّكَ  تَرَکَ وَلَایَةَ عَلِیٍّ وَ اخْتَارَ وَلَایَةَ مَنْ وَالَى أَعْدَاءَهُ وَ أَنْکَرَ فَضْلَهُ

رُوحُكَ وَ رُوحُهُمْ جَرَى  حَقُّهُمْ وَ طَاعَتَكَ طَاعَتُهُمْ وَ مَعْصِیَتَكَ مَعْصِیَتُهُمْ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِکَ جَرَى فِیهِمْ

وَ هُمْ مْ عِتْرَتُكَ مِنْ طِینَتِكَ وَ لَحْمُكَ وَ دَمُكَ قَدْ أَجْرَى اللَّهُ فِیهِمْ سُنَّتَكَ وَ سُنَّةَ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلَكَ فِیكَ مِنْ رَب كَ وَ هُ

یْتُهُمْ وَ نَجَا مَنْ أَحَبَّهُمْ وَ وَاالهُمْ وَ خُزَّانِی عَلَى عِلْمِی مِنْ بَعْدِکَ حَقّاً عَلَیَّ لَقَدِ اصْطَفَیْتُهُمْ وَ انْتَجَبْتُهُمْ وَ أَخْلَصْتُهُمْ وَ ارْتَضَ

 2 مُسَلِّمِینَ لِفَضْلِهِمْ.ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَقَدْ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ أَحِبَّائِهِمْ وَ الْ 1 سَلَّمَ بِفَضْلِهِمْ

پیوندد و خداوند این حجت  را ترک کند، جزء امت هم باشد، به اشقیا می السالم( یهعل)هر کسی والیت امیرالمومنین

ها  دار امامت خودش است، این گویید که هر امامی عهده می یموقع درن شده، یامام تعی 12را تمام کرده است، که 

کند  وقتی این ائمه را مطرح می امام را قبول داشته باشد. 12ناسخ و منسوخ نیستند بلکه شما در زمان هر امامی باید 

ها را  آن ها هر کدام یعنی چه. هم باید شده و ... باید بررسی کنید که این گوید که إصطفا شده، مرتضی این چنین می

پس طبیعتا باید فضل همه ها باشید  که تسلیم فضل همه آن دوست داشته باشید و هم والیت همه را بپذیرید و هم این

                                                           
 لفضلهم، فی نسخة البحار. -(1)  1
 53، ص: 1 فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم، جبصائر الدرجات فی  2
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ها باشید؛ ما باید به این سمت برویم که فضل هر امامی را بشناسیم، ممکن است  ید که تسلیم آنها را بشناس این

بنابراین به هر تفصیلی باید  ال دعاهای صحیفه را بخوانید و غیره.بگویند که بروید سیره هر امام را بخوانید یا اینکه مث

را زیارت کردید  یبار امام 4تا  3و سالی  وکش شدفربرسید. بعد از مدتی که هیجان زیارت در شما  «فضل»شما به 

که شما اگر فضل آن امام را بدانید و تسلیم فضل شوید یعنی کرنشی پیدا کنید که شود، در صورتی برایتان تکراری می

شوید، مالقات آن فضل و  آن فضل را در خود جاری کنید. شما به عنوان وساطت آن جریان خدمت امام شرفیاب می

 ن فضل مهم است. تسلیم آ

کنند، زیرا اول باید اثبات کنند که ما نیازمند لحظه به  السالم( را مطرح می )علیهمبیت نوعا روایات فضائل کلی اهل

لحظه به امام هستیم و نسبت به این توجیه نیستیم، زیرا ما نسبت به کل نظام امامت تردید داریم و غالب روایات در 

که این عِدل توحید است. حالیکنند که امامت ورای توحید است در  ها احساس می ت است. آدماثبات نظام امام

 ، اذن اهلل و...( است.ن )عین اهللدر روایات است که امیرالمومنی توانند این دو را یکی کنند. مثال نمی

عَنْ السالم(  )علیهلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَالَ: سَأَ

تِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَب ها فَقَالَ الشَّجَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ کَشَجَرَةٍ طَی بَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْ  قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

مْ ةُ وَ وَرَقُهَا الشِّیعَةُ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُنَسَبُهُ ثَابِتٌ فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ فَرْعُ الشَّجَرَةِ عَلِیٌّ وَ عُنْصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ وَ أَغْصَانُهَا الْأَئِمَّ

تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ   فِدَاکَ قَوْلُهُ تَعَالَىلَیَمُوتُ فَتَسْقُطُ مِنْهَا وَرَقَةٌ وَ إِنَّ الْمَوْلُودَ مِنْهُمْ لَیُولَدُ فَتُورِقُ وَرَقَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ 

 3 وَ الْحَرَامِ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَى شِیعَتِهِ. حِینٍ بِإِذْنِ رَب ها قَالَ هُوَ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْإِمَامِ مِنَ الْحَلَالِ

شاخه های درخت حضرت  ند،ستوآله( ه علیه اهلل )صلیدر واقع آن چیزی که خود درخت است، رسول خدا

های  است. شاخه السالم( )علیهااست و نظام آوندی آن که روح جاری در آن درخت است فاطمه السالم( )علیهعلی

فتد دوباره یك برگ دیگر او ورق آن شیعه است. این درختان وقتی برگش بی السالم(  هستند )علیهم اش ائمه فرعی

 آید. رود ولی جایش یك شیعه به دنیا می روید و این یعنی یك شیعه از دنیا می می

 «امت»ی ما اند. بحث اصل تمایز قائل شده السالم( )علیهماند و بین ائمه به صورت خاص آمدهبرخی روایات است که 

کند. یك امام در عصر خودش همه  پیدا می «نظام امامت»داریم، نه، نیاز به  «امام»بود، بعد از شکوفایی امت نیاز به 

 اند. ای بررسی کرده اند نظام والیت را به صورت منظومه ائمه است. برخی روایات آمده

                                                           
 59، ص: 1 بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم، ج 3
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وآله(  علیه اهلل )صلی اللَّهِ بْنُ مُنْذِرٍ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

أَمِنَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو سَعِیدٍ بَاباً مَنْ دَخَلَهُ  4: مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ )اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَکُمْ( یَقُولُ

وَ   سَی دُ الْوَصِی ینَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَالْخُدْرِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اهْدِنَا إِلَى هَذَا الْبَابِ حَتَّى نَعْرِفَهُ قَالَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ

لَا   بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِی 6 مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَمَسَّكَ 5 وَ خَلِیفَةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِینَ  أَخُو رَسُولِ رَب  الْعَالَمِینَ

وَلَایَتَهُ وَلَایَتِی وَ طَاعَتَهُ طَاعَتِی مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْرِفَ  انْفِصامَ لَها فَلْیَتَمَسَّكْ بِوَلَایَةِ عَلِی  بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَإِنَّ

بِی طَالِبٍ فَلْیَقْتَدِ بِعَلِی  بْنِ أَ 7ولَهُ(الْحُجَّةَ بَعْدِی فَلْیَعْرِفْ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع ]مَعَاشِرَ النَّاسِ )مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَوَلَّى اللَّهَ وَ رَسُ

عِلْمِی فَقَامَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا عِدَّةُ الْأَئِمَّةِ فَقَالَ  9 وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُر یَّتِی فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ 8[ بَعْدِی

عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ  10 لَامِ بِأَجْمَعِهِ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَ هِیَیَا جَابِرُ سَأَلْتَنِی رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْ

 12اهُ ]الْحَجَرَ[وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الْعُیُونِ الَّتِی انْفَجَرَتْ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع حِینَ ضَرَبَ بِعَصَ 11 خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

فَالْأَئِمَّةُ یَا  15وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً 14[ وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ ]قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 13فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً

 17.18 وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ الْمَهْدِیُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ السالم( )علیهلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَوَّلُهُمْ عَ 16جَابِرُ اثْنَا عَشَرَ ]إِمَاماً[

                                                           
 و الیقین و البحار و المطبوع: للّه.« ب» ( فی نسخة4)  4
 «.و خلیفة اللّه» بدل« و خلیفته» ، و فی الیقین:«ب» ( من نسخة1)  5

 «.الناس» بدل« الخلق» و فی المطبوع:
 ( فی الیقین: یستمسك، و کذا فی الموضع التالى.2)  6
 ( فی الیقین: من سره أن یتول والیة اللّه.3)  7
 «.ب» ( لیس فی نسخة4)  8
 ( فی المطبوع: خزائن.5)  9
 و المطبوع: و هو.« ب» ( فی نسخة6)  10
 .36( إشارة الى سورة التوبة: 7)  11
 و الیقین و البحار.« ب» ( من نسخة8)  12
 .60( إشارة الى سورة البقرة: 9 ) 13
 «.أ» ( لیس فی نسخة10)  14
 .12( المائدة: 11)  15
 «.ب» ( لیس فی نسخة12)  16
و رواه الکراجکیّ فی  -.-.18ح  512و ص  56ح  199و ص  57ح  166، و ص 55ح  45و ص  15ح  18و غایة المرام:  60( عنه الیقین: 13)  17

 .132عنه الیقین:  عن ابن شاذان، 21و  20االستنصار: 

 عن الیقین بالطریقین. 84ح  263/ 36و أخرجه فی البحار: 
 72مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  18
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نی که براساس روایت است، أکه هر کسی وارد آن شود، از آتش در امان است. پس اولین ش وجود داردبابی 

 یعنی کارهایش باید براساس حجت باشد. «حجت»

فرمودند که جابر سوالی پرسیدی که از روی فراست  وآله( علیه اهلل )صلیائمه چند تا هستند؟ پیامبر جابر پرسید که

امام داریم.  12ماه داریم، پس  12هاست.  تعداد ماه به ها بود. تو سوال کردی از اسالم به کل آن )اجمعه(. تعداد آن

هستند. ما یك امام داریم که نامش شد  السالم( هم)علیشهر یعنی ماه! در ذیل همین آیه هم داریم که منظور ائمه

. یعنی متناسب با هر نیاز امت یك چشمه جوشانده شد. یکی از معجزات حضرت «عین»، یکی اینکه «شهر»

 هم نام دیگر بود. «نقیب»قوم جوشید.  12چشمه برای  12این بود که  السالم( )علیهموسی

ها و  ها، چشمه ها بیان کردند، چطور بین ماه بگویند، ائمه را با ماه ها را پس در روایت برای آنکه وجه شباهت آن

 شوید؟ ها تمایز قائل می نقب

است نوعا در منابع اهل تسنن  وآله( علیه اهلل )صلیاند. روایاتی که از پیامبر وجه تمایز در روایات این چنین بیان شده

اند و  ای نیست که فقط ائمه شیعه آن را بیان کرده ونهرد تایید اهل تسنن است و به گوارد شده است و روایات مو

 اند. نوعا در صحیح بخاری و مسلم آمده

بْنُ  20 رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَمَانٍ الْعَامِرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ 19 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ الصالی

وآله(  علیه اهلل )صلیسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَد هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

ءُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ عَلَى الْوَجْهَیْنِ مِنْهُمَا کِتَابَةٌ ثُمَّ قَالَ أَ  وَجْهٌ یُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ : إِنَّ لِلشَّمْسِ وَجْهَیْنِ فَوَجْهٌ یُضِی یَقُولُ

                                                           
 (.16( تقدمت ترجمته فی المنقبة) 2)  19
یکنى أبو عمیس المسعودیّ، و الظاهر أنّه هو ( کذا فی األصل. و لم أجد له ذکرا فی ما عندنا من کتب التراجم، و انما وجدته باسم) عتبة( و 3)  20

 الصحیح.

 من أصحاب الصادق علیه السالم. 645رقم  262عده الشیخ الطوسیّ فی رجاله: 

 .17رقم  4/ 2، و ابن حجر العسقالنى فی تقریب التهذیب: 366/ 6و وثقه ابن سعد فی طبقاته: 
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وَ أَمَّا  22 رْضِالَّتِی تَلِی أَهْلَ السَّمَاءِ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَ 21فَقَالَ الْکِتَابَةُ  تَدْرُونَ مَا تِلْكَ الْکِتَابَةُ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ

 24.25 نُورُ الْأَرَضِینَ السالم( )علیهالْأَرْضِ عَلِیٌّ  23[ الْکِتَابَةُ الَّتِی تَلِی ]أَهْلَ

ثنی عشری ، إسازی انجام شود و آن باید براساس آن نظام ،شود درست باشدهایی که بیان میاگر این حرف نکته:

 زندگی کردن است.

مثل )روایت: خورشید دو وجه دارد، یك وجه آن از باال باید نگاه شود که وجه خالق و جاعل آن خورشید است و 

شود و تغییراتی که دارد سبب شب و روز و  له است( وجهی که موجب نورانی شدن اهل زمین میئموضوع و مس

ریم و این زمین است که مفهوم لیل و نهار و شود. وقتی مثال در آسمان بروید دیگر شب و روز ندا ها می فصول و ماه

 یك کتاب بنویسد! ،کند. ممکن است کسی بتواند برای همین یك روایت فصول را تعیین می

منتظر ماندند که کسی  السالم( )علیهو ادامه روایت: هر کدام از این وجود خورشید هم خاصیت ثبت دارند. حضرت

را حقیقت  (اهلل نور السماوات واالرض)نپرسید که خودشان بیان کردند،  که چیست؟ کسی مثل این «کتابه»بپرسد که 

دهد به زمین،  تابد و درخشش می جاری در خورشید آسمان بگیرید، و آن وجهی از خورشید که می

 است. (السالم علی)علیه

 دهند. در چنین روایاتی همان معنای امامت را می (السالم )علیهعلی نکته:

حاالت مختلف داشته باشد ولی در هر حالتی امام یکسان است. به همین دلیل امام در دو ساحت قابل تواند  زمین می

 ای است که وجه زمینی است. بحث است، یك بحث ملکوتی که نظام اسمائی است، یك وجه هم امر و نهی

های خاص  که از ابن شاذان است و روایت السالم( )علیهامیرالمومنین حضرت «مَنْقَبَة مائةُ»کتاب 

یعنی آن صفات زیبایی که  «منقبت»ها ذکر شده است.  تا از آن 10است و در کتاب حدود  السالم( )علیهامیرالمومنین

                                                           
 کتابة.«: أ» ( فی نسخة1)  21
 .35( النور: 2)  22
 «.أ» لیس فی نسخة( 3)  23
 .432ح  158و مدینة المعاجز:  21ح  9/ 27( عنه البحار: 4)  24
 77مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  25



7 
 

 .آید که به معنای صفاتی است که ما را ترغیب می کند که از آن کسب نور کنیم یك نفر دارد یا از همان نقب می

 هایی است که برای رسیدن به نور یا آب است، راه نفوذ است.  راه «نقب»

در الیه اشتراک است و ضرورت عدد  999روایت،  م و بعد از آن به تمایزات برسیم، از هر هزاریچند روایت بخوان

زیاد و این بحث  دهستید و وارد تمایزات شوی که با آن قسمت آشنا بگیریدفرض  ،ها را بخوانیم هم دارد که اول آن

شود و  زیرا علم باید با عمل همراه شود و وقتی به سمت عمل رفتیم باب ادامه علم برایمان باز می شد دنیز باز نخواه

 شود. باب علم بر او بسته می ،اگر کسی در این مسیر عجله کرد

یك سری  لسالم(ا )علیهمبیت هایی که آمد تقریبا اثبات شد، اهل یك نظری داشتم که در این روایات و منقبت ما

شود و حتی  ها به عنوان آثار کشف می هایی دارند که دست بشر نرسیده است و اعتقاد دارم که روزی این نوشته دست

 هایی دارند که در زیر زمین یا جایی پنهان است.  اعتقاد دارم که کتابخانه

اند.  بیان کنند بلکه خودشان صاحب لوح کنند، الزم نیست که با نقل وقتی روایت را مطرح می السالم( )علیهمبیت اهل

دانیم دقیقا به چه معناست. یعنی  دارند، ولی نمی «سبعون زراع» کتاب السالم( )علیهمثال امام علی

سال حتما آثاری از خودشان به جای گذاشتند و در روایات است که ما  25در مدینه در این  السالم( )علیهامیرالمومنین

کنند. مثل این روایت که، احتماال از یك کتاب است و در کتاب بصائر هم راجع به  نمایی میراهها  را به این مکتوبه

 مطرح شده است. السالم( )علیهبه خصوص امیرالمومنین السالم( )علیهمبیت های اهل نوشته دست

مَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَ 26 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الد یبَاجِیُ

عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ  27[ إِسْمَاعِیلَ ]قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُوسَى

 : وآله( علیه اهلل )صلیقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السالم( )علیهبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّیهِ عَلِی  بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَعَلِیٍّ عَنْ أَبِ

                                                           
« الجعفریات» أو« االشعثیات» ، یروى«ایمان أبى طالب» ( هو سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الدیباجى أبو محمد، بغدادیّ، له کتاب1)  26

م، یروى عن راویها محمّد بن محمّد ابن االشعث بن محمّد الکوفیّ قراءة علیه بمصر، و الکتاب منسوب الى إسماعیل بن بن موسى بن جعفر علیه السال

 عنه ولده موسى بن إسماعیل.

، رجال ابن 141، رجال النجاشیّ: 474الطوسیّ:  ه و صلى علیه الشیخ المفید. ترجم له فی رجال 380، و مات فی صفر سنة 286ولد الدیباجى سنة 

، أعالم 513/ 2، الذریعة: 117/ 3لسان المیزان:  333/ 8، رجال السیّد الخوئی: 392/ 1، جامع الرواة: 81رجال العلّامة الحلّیّ:  460و ص  180داود: 

 و غیرهم. 137القرن الرابع: 
 ( سقط من النسخ، راجع التعلیقة السابقة.2)  27
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عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ فَاطِمَةُ أَمَةُ اللَّهِ الْحَسَنُ وَ  29 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ 28دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ عَلَى بَابِهَا مَکْتُوباً بِالنُّورِ

 31.32 عَلَى مُبْغِضِیهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ 30الْحُسَیْنُ صَفْوَةُ اللَّهِ ]عَلَى مُحِب یهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ[

حِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْأَعْرَجُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَیْنِ الشَّیْخُ الصَّالِحُ رَ

كٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِی الرَّبِیعُ بْنُ یَزِیدَ الرَّقَاشِیُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ  الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ

 : وآله( علیه اهلل )صلیرَسُولُ اللَّهِ

یَا دَالُّ یَا عَابِدُ یَا هَادِی یَا مَهْدِیُّ یَا  34عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِسَبْعَةِ أَسْمَاءَ )أَوَّلُهَا یَا صِد یقُ( 33 إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُنَادَى

 36.37 وَ شِیعَتُكَ إِلَى الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابِ أَنْتَ 35فَتَى یَا عَلِیُّ مُرَّ

                                                           
 و الخصال: بالذهب.« ب» ( فی نسخة3 ) 28
 و الخصال: حبیب.« ب» ( فی نسخة4)  29
 ( من غایة المرام و مدینة المعاجز.5)  30
 .103ذ ح  256و ص  415ح  149، و مدینة المعاجز: 82ح  586( عنه غایة المرام: 6)  31

 .181/ 6و روضات الجنّات:  31ح  228/ 27بإسناده عن ابن شاذان، عنه البحار:  63و رواه الکراجکیّ فی کنزه: 

 بإسناده الى محمّد بن االشعث عنه البحار: 10ح  323/ 1و رواه الصدوق فی الخصال: 

 ، عنه و عن المائة منقبة.6ح  3/ 27، و أخرجه فی البحار: 167ح  191/ 8

 .8ح  4/ 27، عنه البحار: 77ح  365/ 1و رواه الطوسیّ فی أمالیه: 

، و الگنجى فی 194و ص  70/ 5و العسقالنى فی لسان المیزان:  --396ح  73/ 2، و الحموینى فی فرائد السمطین: 214المناقب:  و رواه الخوارزمی فی

 «.مهما ذکر اللّه» و أضاف فی آخره 423کفایة الطالب: 

 ، و الطرائف:303/ 43، عنه البحار: 94/ 1، و کشف الغمّة: 4ح  75/ 2و الصراط المستقیم: 

 جمیعا باسنادهم الى ابن عبّاس. 217/ 2و الذهبی فی میزان االعتدال:  ،65ح  64

 ) مخطوط( عن الخطیب و الحافظ أبو محمّد عزّ الدین عبد الرزاق بن رزق اللّه الجزریّ الشافعى عن ابن عبّاس.15و أخرجه البدخشى فی مفتاح النجا: 

 تاب الفردوس.) مخطوط( عن ک31و أخرجه ابن حسنویه فی درر بحر المناقب: 

 بإسناده الى ابن مردویه بإسناده الى موسى ابن إسماعیل. 18/ 1و رواه الخوارزمی فی مقتل الحسین: 
 87مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  32
 ینادون.«: أ» ( فی نسخة1)  33
 : یا صدق. و فی المناقب: یا صدیق.88و غایة المرام ح « ب» ( فی نسخة2)  34
 اخرج.«: أ» ( فی نسخة3)  35
 .88ح  587( عنه غایة المرام: 4)  36

و ج  299/ 4) مخطوط(، و إحقاق الحقّ: 95و مصباح األنوار:  49ح  583بإسناده الى ابن شاذان، عنه غایة المرام:  228و رواه الخوارزمی فی المناقب: 

 .605/ 8و ج  174/ 7
 150ئمة، ص: مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األ 37
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. البته برخی از روایات است که به طور خاص السالم( )علیهمبخوانید ائمه السالم( )علیهاین را به جای امیرالمومنین

 باید به کار رود. السالم( )علیهگوید که این صفت فقط برای امیرالمومنین می

 برد. دهد و هم می به معنای راهبر است یعنی هم نشان می «دالّ»

 یك مسمایی طراحی شده است. سرسد که اسم ائمه براسا به نظر می

 کرده است. داشته و با صفات الهی ارتباط پیدا می یاسمائشان مسم السالم( )علیهمبیت همه اهل

یْمُلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنِی أَبُو الطَّی بِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ التَّ

قَالَ   قَالَ بْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِی  بْنِ عَبْنُ مُتَوَکِّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَیْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِی مُوَر قٌ عَنْ جَابِرِ

مُشْتَقٌّ مِنَ  39 الْحَسَنُ حَسَناً لِأَنَّ بِإِحْسَانِ اللَّهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْحَسَنُ 38 سُم یَ  وآله( علیه اهلل )صلیرَسُولُ اللَّهِ

 42. 41 مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْحُسَیْنُ تَصْغِیرُ الْحَسَنِ 40[ الْإِحْسَانِ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ اسْمَانِ ]مُشْتَقَّانِ

 مثال حسن از اسم احسان خداست و حسین همان حسن است و اسم تصغیر حسن است.

کوچك شده است، بلکه به وسیله این بزرگواران زمین و آسمان برپا شده  السالم( )علیهگونه نیست که حسین این

 ها و زمین است. ها اسمی برای قیام آسمان است. در واقع این

 رویم. کم به سمت تمایز میکم

بْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ کَثِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو خَیْثَمَةَ عَنْ عَ

وَ بِالْحَسَنِ أُعْطِیتُمُ  43وَ قَرَأَ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ اهْتَدَیْتُمْالسالم(  )علیهوَ بِعَلِی  بْنِ أَبِی طَالِبٍبِی أُنْذِرْتُمْ   ص

                                                           
 و انه سمى.«: أ» ( فی نسخة1)  38
 الحسین.«: ب» ( فی نسخة2)  39
 و المطبوع.« ب» ( من نسخة3)  40
 .499/ 1، و حلیة االبرار: 8ح  237، و ص 4ح  202( عنه: مدینة المعاجز: 4)  41

 .166/ 3عن مناقب ابن شهر اشوب:  5ذ ح  25: -عوالم االمام الحسن علیه السالم -16، و العوالم 30ذ ح  252/ 43و أخرجه فی البحار: 
 21مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  42
 .7( الرعد: 9)  43
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 47حَةَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رَائِ 46 الْجَنَّةِ مَنْ عَادَاهُ  الْحُسَیْنَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ 45 أَلَا وَ إِنَ 44 الْإِحْسَانَ وَ بِالْحُسَیْنِ تَسْعَدُونَ وَ بِهِ تَشْقَوْنَ

 48.49الْجَنَّةِ

 السالم( )علیهشوید، و به واسطه امام حسن هدایت می السالم( )علیهشوید و به وسیله امیرالمومنین به وسیله من انذار می

گونه بشنوید. در نظرم این بود که این  پرسید که مگر هدایت غیر احسان است، فعال این شود، می به شما احسان می

امام  شود. معلوم می السالم( )علیهها با حسین باید باشد و سعادت و شقاوت انسان السالم( )علیهمباحث با امام حسن

 شود. و کسی که با او دشمنی کند رائحه بهشت بر او حرام میبابی از ابواب بهشت است  السالم( )علیهحسین

هدایت  برای ما امای تفصیل است مقوله ای دارا السالم( )علیهمبیت جالب است که هدایت نزد اولوااللباب و اهل

 مند شویم. ها بهره ... است، باید به تفصیل برسیم تا بتوانیم از آنهمان فوز و همان سعادت و 

 ها تنوعی از هدایت وجود دارد. شما باید مجموعه روایات را بشنوید و اجماال بفهمید که توسط آن

 بْنِ تَمَامٍ الزَّیَّاتُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبَّادُ بْنُ یَعْقُوبَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی  بْنِ الْفَضْلِ 

عَنْ عَلِی  بْنِ  50 نِ قَیْسٍدِ بْقَالَ حَدَّثَنِی مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَ سَعِی

أَنَا وَارِدُکُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ السَّاقِی وَ الْحَسَنُ   وآله( علیه اهلل )صلیقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السالم( )علیهأَبِی طَالِبٍ

وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ النَّاشِرُ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّائِقُ وَ مُوسَى بْنُ  52 ضُوَ الْحُسَیْنُ الْآمِرُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْفَارِ 51الذَّائِدُ

                                                           
 ( فی البحار: تشبثون.10)  44
 و انما.«: أ، ب» ( فی نسختى11)  45
 و المطبوع و المقتل: عانده.« ب» ( فی نسخة1)  46
 ریح. ( فی البحار و البرهان و غایة المرام:2)  47
 .18ح  281/ 2و البرهان:  6ح  235و غایة المرام ص  28ح  405/ 35( عنه البحار: 3)  48

 بإسناده الى ابن شاذان. 145/ 1و رواه الخوارزمی فی مقتل الحسین 
 22مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  49
 هو الصحیح، و سعید بن قیس هذا هو الذی مدحه اإلمام علیّ علیه السالم بقوله فی همدان:( فی المقتل و البحار: بشیر، و ما أثبتناه فی المتن 4)  50

\s\i یقودهم حامى الحقیقة ماجد\z سعید بن قیس و الکریم یحامى \z\E\E  کما انى لم أقف فی کتب التراجم على رجل من أصحاب علیّ علیه

 «.سعید بن بشیر» السالم باسم
 ل و فرائد السمطین: الرائد.و خ « ب» ( فی نسخة5)  51
 القانط، و فی المقتل و البحار: الفارط.« ب» ( فی نسخة6)  52
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أَهْلِ  الْمُؤْمِنِینَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مُنْزِلُ 53 جَعْفَرٍ مُحْصِی الْمُحِب ینَ وَ الْمُبْغِضِینَ وَ قَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى مُزَی نُ

أَهْلِ الْجَنَّةِ   وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ سِرَاجُ 55[ وَ مُزَو جُهُمُ الْحُورَ ]الْعِینَ 54 الْجَنَّةِ فِی دَرَجَاتِهِمْ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ خَطِیبُ شِیعَتِهِ

 58.59 یَأْذَنُ اللَّهُ إِلَّا لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضىیَوْمَ الْقِیَامَةِ حَیْثُ لَا  57 شَفِیعُهُمْ 56 یَسْتَضِیئُونَ بِهِ وَ الْقَائِمُ

 الفاظی که به کار رفته است اغلب در زبان عرب مرسوم نبوده و این جالب است.

 آورد یعنی من همان کسی هستم آید جنبه فاعلیت برای او می وارد به معنای ورد )ورد خودمان(، ولی وقتی وارد می

مطرح می شود، نه اینکه من وارد حوض می شوم بلکه وارد کننده حوض منم. حوض برای شما به واسطه من که 

و آن حوض یك  است وآله( علیه اهلل )صلییعنی بهشت، مسیر هدایت و تعریف جامعیت اسالم، حضرت رسول

 واسط آن است،  السالم( )علیهخواهد که علی سقایتی می

 ؛ذائد یعنی حامی السالم(، )علیهامام حسن 

 ؛کنندهالسالم(، آمر یعنی امر لیه)عامام حسین 

 ؛فارض السالم(، )علیهعلی بن الحسین 

 ؛ناشر السالم(، )علیهمحمد بن علی 

 ؛دهنده هول السالم(، )علیهجعفر بن محمد 

 ؛کوبد شمارد و منافق را در هم می محبین و مبغضین را می السالم(، )علیهسی بن جعفرمو 

 ؛مومنینبخش  زینت السالم(، )علیهعلی بن موسی 

                                                           
 زین، و فی فرائد السمطین: معین.«: أ» ( فی نسخة7)  53
 شیعته یوم القیامة.«: ب» ( فی البحار و المطبوع: شیعتهم، و فی نسخة8)  54
 و المقتل و المطبوع.« ب» ( من نسخة9)  55
 نسختى األصل: و الهادى، و فی البحار: و الهادى المهدى، و فی المقتل: و المهدى.( فی 1)  56
 ( فی المطبوع: هادى شیعتهم.2)  57
ح  721/ 2، و حلیة االبرار: 150/ 2و الصراط المستقیم:  271ح  173، عنه الطرائف ص 94/ 1( رواه باالسناد عنه الخوارزمی فی مقتل الحسین: 3)  58

 .2ح  692و ص  22ح  35مرام ص ، و غایة ال130

 .43ح  195بإسناده الى الخوارزمی، عنه غایة المرام ص  572ح  321/ 2و رواه الحموینى فی فرائد السمطین: 

له، عنه عن الحارث بن سعید بن قیس عن على علیه السالم و عن جابر کلیهما عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آ 251/ 1و أورده ابن شهر اشوب فی المناقب: 

 و عن الطرائف. 91ضمن ح  270/ 36البحار: 

 عن الطرائف. 14و أخرجه فی اإلنصاف: 
 23مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  59
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 ؛دهنده اهل جنت در بهشتقرار السالم(، )علیهمحمد بن علی 

 است. السالم( )علیهها با امام هادی خطابهمجموعه  السالم(، )علیهعلی بن محمد 

 ها یك طرح کلی دریافت کنید. نکته: این روایات چند بعدی است. باید از این

 تر است: روایت دیگری است که کمی از قبلی شسته رفته

مُحَمَّدٍ الْبَغَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ ثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّ

نِی أَبُو قَبِیصَةَ شُرَیْحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ

 :السالم( )علیهلِعَلِی  بْنِ أَبِی طَالِبٍ وآله( علیه اهلل )صلیاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

مَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أُمَّتِی وَ أَنْتَ هَادِیهَا وَ الْحَسَنُ قَائِدُهَا وَ الْحُسَیْنُ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ جَامِعُهَا وَ مُحَیَا عَلِیُّ أَنَا نَذِیرُ 

ب رُهَا وَ مُنْجِیهَا وَ طَارِدُ مُبْغِضِیهَا وَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى مُعَ 60عَارِفُهَا وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ کَاتِبُهَا وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ مُحْصِیهَا

وَ  63بْنُ عَلِیٍّ مُنَادِیهَا  وَ عَالِمُهَا وَ الْحَسَنُ 62وَ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاتِرُهَا 61مُدْنِی مُؤْمِنِیهَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَائِمُهَا

 65.66 یَا عَبْدَ اللَّهِ 64 قِیهَا وَ مُنَاشِدُهَا إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَس مِینَمُعْطِیهَا وَ الْقَائِمُ الْخَلَفُ سَا

 .دیگر هادی هستند نشئو ،یعنی سایرین ،آید ای علی من نذیر هستم و تو هادی و بقیه ذیل هادی می

 ؛برد قائد کسی است که از جلو می 

 ؛برد ز پشت میسائق ا 

  ؛کننده (، جمعگردد به امت برمیها )علی بن الحسین جامعها 

                                                           
 و مدنى مؤمنیها.«: ب» ( أضاف فی نسخة4)  60
 ( خ ل: محصیها.5)  61
 و البحار و المطبوع: سایرها.« ب» ( فی نسخة6)  62
 و المطبوع: نادیها، و فی البحار: نادبها.« أ» نسخة( فی 1)  63
 .75( الحجر: 2)  64
عن عبد ابن محمّد البغوى بإسناده المذکور الى ابن عمر، و فی  251/ 1عن مناقب ابن شهر اشوب:  91ضمن ح  280/ 36( أخرجه فی البحار: 3)  65

 صلّى اللّه علیه و آله. ذیله قال: و قد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبد اللّه، عن النبیّ

 عن البغوى. 150/ 2عن الصراط المستقیم:  222/ 3و أخرجه فی اثبات الهداة: 

 و قال صاحب االثبات: أسنده ابن خلیل الى ابن عمر بأربعة و ثالثین طریقا.
 24مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ص:  66
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 اند؛ عارفها، شناساننده 

 کننده است؛ کاتبها، ثبت 

 ،کننده است؛ احصا محصیها 

 دهد؛ دهد و نجات می کند، عبور می معبر باز می 

  السالم( )علیهای از امام جواد در این روایات تعابیر ویژهالسالم( است. ) )علیهدهنده با امام جواد سوققیام و 

 شود.(بیان می 

 ها به قرینه چنین است که هم علم دارد  دهنده است، این پوشاند و علم امت را می السالم( )علیهعلی بن محمد

 دهد. هم علم میو 

 دهد. دهد و به امت عطا می کسی است که ندا می السالم( )علیهحسن بن علی 

 ها را  شده است و مناشد است؛ نشد یعنی گم کند، واسطه رزق قائم هم خلف است، یعنی همه را پشتیبانی می

 کند. دهد و ضمیمه می پیدا کرده و به هم پیوست می

 اماخواندیم،  را بطور سریعما ده روایت ! هر روایت برای یك منبر سخنرانی کافی است ،هایی را که خواندید روایت

 مطالعه کنید.بیشتری تمرکز  باشما باید 

*** 
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ساعتدوم

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 هایی که انجام شد:نتیجه بحث

شود به امّت. وقتی راجع به هدایت انسان مطرح گفتیم انسان یك شأن فردی دارد و یك شأن جمعی و تبدیل می

 شود.هم شأن جمعی مهم میو هم شأن فردی  ،شودمی

هم در ساحت  و وضوع را دیدخداوند رسول فرستاده است که نذیر فرد و امّت باشد. هم در ساحت فردی باید م

جمعی. در قرآن بین رسول و امام تمایزی قائل شده است. کار رسول را انذار معرفی کرده است. بیدارکنندگی فرد و 

 دهد. السالم( فرد و امّت است. حکمت و فضل می امّت است بر اساس سوره یس. امام هادی)علیه

 

کند به شود )انذار( و شروع میشود و از خواب بیدار میایجاد میآورند. تنش در گیاهی شکوفایی را با فضل می

گونه نیست که انذار و هدایت جدا شوند. همواره  این«. هدایت»شود دهی و به بار نشستن، این می زدن و برگ جوانه

کاری  ،رود گذارد به خواب بروند، گیاه که بخواهد به خواب همراه هم هستند. اما شأن انذار، حالتی است که نمی
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اش ایجاد حرکت است. حرکتی که ایجاد  وظیفه« نذیر»گوییم کند بیدار شود. دو وجه است. وجه انذار که میمی

اش هدایت کردن بدون انحراف از حق است. در واقع  وظیفه« هادی»شود سیر و صیروریت به سمت حق است. می

 کند. سیر و صیروریت را تا رسیدن به نتیجه دنبال می

شود. رسول و امام مثل خورشید هستند وجه ثابت حق هستند و زمان و حرکت مثل ث حرکت در اینجا مهم میبح

شود و هدایت گویید زمان. در بستر زمان حرکت ایجاد مییعنی می« حرکت»گویید مانند. در واقع وقتی میزمین می

 شود.محقق میافتد به واسطه انواع حرکت و انواع زمان در این بستر اتفاق می

 

خواهد، خارج از شیء یك بر اساس حصر عقلی، حرکت یعنی یك محرک داریم و هر حرکتی یك امر و نهی می

تواند هم محرک باشد هم متحرک و این به قدیم بودن مربوط است. اگر قدیم است حتما یك زمانی چیزی می

ید بیرون خودش باشد در غیر اینصورت حرکت تواند امر و نهی به خودش کند و محرک بابوجود آمده است. نمی

-خواهد و امکاناتی. هر حرکتی جهتی میکند چون کتاب و اجل دارد. محرک خارجی مینهایت میل می به بی

 خواهد، هر حرکتی سرعتی دارد. این باید هماهنگی داشته باشد با استقراء به حصر رسیدیم: 

 محرکی باید باشد؛ .1

 آن حرکت صورت گیرد؛ امکاناتی باشد که نسبت به .2

 جهت حرکت؛ .3
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 سرعت؛ .4

 هماهنگی.  .5

اندازدشان شوند و حرکتشان به نفس نفس میو سوره عادیات با این بحث هماهنگ است. کسانی که سوار اسب می

 جهت داشته، هماهنگی دارند، سرعت دارند و امکانات. هماهنگی با خودش، در خودش و یا بیرون. 

 خواهیم معرفی کنیم. ای میگوییم و امام را از وجه زمینی و مسئلهزمینی را می خورشید دو وجه دارد، استدالل

برای هر امکاناتی یك قابلیت و یك فاعلیت مطرح است. قابلیت یعنی استعداد و فاعلیت شکفتگی استعداد است. 

اری که اشتباه نکند و که کسی چیزی را بالقوه دارد و کسی چیزی را بالفعل دارد. در جهت یك سائق یعنی جلود این

 دهنده از پشت سر است.  نقشه داشته باشد داریم و یك قائد که انگیزه

 

 گیرند. ها درون قرار میگیرند و نوعا سائقدهنده، نوعا جلودارها بیرون قرار میجلودار و سوق

 در سرعت، شتاب داریم و توقف. همیشه که نباید حرکت کند، گاهی باید بایستد. 

کنند. در ها معنا پیدا میتر از حرکت کردن است. بین شتاب و توقف است که سرعتها ایستادن مهموقت خیلی

 هماهنگی، هماهنگی بین اجزای محرک داریم و هماهنگی بیرونی. 
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جلوبرنده کارش جلوگیری از اعوجاج است و سائق کارش این است که طرف خودش برود. خیلی خوب بود اگر 

 و چهار شهر کم است. شد. االن فقط هشت شهر بدست آوردهتایی می هها سمولفه

 اشکال ندارد کسی بر اساس روایت و حصر عقلی چنین مدلی در بیاورد. کشف مهمی حاصل شد. 

اساسا هدایت امت است، هدایت در عصر )دوره(، سال، ماه، هفته، هفت روز، صبح، ظهر ،...ساعت، لحظه )آن آن( 

 شود. شود و والیت جاری در لحظه میهدایت در لحظه می گیرد وصورت می

اسالم بر پنج پایه بنا شده است، حج، زکات، روزه، نماز و والیت. والیت چون روی هر لحظه است با امر و نهی بر 

 همه غلبه دارد. 

 

ایم هرچند در الح کردهگوییم اصطگوییم؛ معلوم نیست از کجا میفرجه( را امام زمان می تعالی اهلل امام عصر)عجل

گفتیم امام لحظه نه ای از آن هست. اما گویا واقعا این اصطالح، اصطالح درستی است. بهتر است میروایات رایحه

 فرجه(. تعالی اهلل امام عصر)عجل
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 کنید.  اید مدیریتهمه چیز را توانسته ،شود. اگر زمان را بتوانید مدیریت کنیدمدیریت و امامت در زمان جاری می

شود. این نمودار خیلی شیعه نیست. بحث روزها خیلی مهم می ،شبیه انسانی است در لحظه و اگر در لحظه نباشد

شود. شهر اول ... روز اول ماه ... همه مهم شود. سال و ایام روزش مهم میبحث دارد. سوره قدر و عصر مطرح می

ای به گفتیم این زمین است و این خورشید است و انسان در هر لحظهجا  شود و مطالب بسیار جالبی دارد. در اینمی

دهد. والیت )امر و نهی الهی( در هر لحظه باید باشد. برانگیختگی )قیام( باید واسطه امر و نهی حرکتی انجام می

اشد و باید رزق الزم را داشته باشد. حتما باید مقصد واضح ب ،خواهد حرکت کنداتفاق بیافتد و کسی که می

 انگیزش حرکت باید داشته باشد برای بعد حرکت داشتن زاد و توشه کافی نسبت به کارش فراهم کند. 

سنجی  صحت حرکتش را بتواند با معیاری بسنجد. منافع را باید بتواند ثبت کند و ببیند. برد حرکتش را باید بتواند افق

ت کند و راه برود، سرعتش را تنظیم کند. نه زودتر برود کند و هر حرکتی بردی دارد. باید بتواند در آن مسیر حرک

ها های اطرافش تألیف داشته باشد و با انواع حرکتنه دیرتر. آثار منفی حرکتش را از بین ببرد. با بقیه حرکتو 

 هدایت را ببیند. 
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م از ائمه شأن مخصوص به در عین حال هر کدا اماخودش را باید واگذار کند. در هر لحظه به دوازده امام نیاز داریم 

کند. در عین وحدت کثرت قائل شدن. اگر خودشان را دارند و توجه به آن شأن ما را در آن حرکت کمك می

  .جفا کرده است السالم( بیت)علیهم به مقام اهلکسی وحدت را در ذهن نداشته باشد 

 

، «قائد»مقصد دهی برای حرکت را «. یساق»گوییم و رزق دهی برای حرکت را « نذیر»قسمت اول برانگیختی را 

 گوییم.« جامع»سازی امکانات را فراهم«. سائق»دهی برای حرکت را  انگیزش

 دهیم:مثال در مورد نماز، حرکت را به عنوان نمونه نماز قرار می 

 باید وقتش برسد و اذان بگویند تا برانگیخته شود برای نماز باید گاهش برسد.  -

الَّذِینَ هُمْ  الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَشد، مقصد باید غیرریایی باشد)نماز نباید ریایی با -

 (یُرَاؤُونَ

 باید برای نماز انگیزه داشته باشد. -

 فراهم کند. مهر و سجاده و زمین پاک و طهارت و ... بایدجمعی از امکانات را  -

 واقف شدن بر صحت کاری را داشته باشد. رکعت اول، رکعت دوم و ... بایدحتما  -
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 کند. ها را احصا کند وگرنه شك یك و دو میحتما باید رکعت -

شود. بخاطر دقیقه می ،سنجی برد حرکت، حرکت نماز سه رکعتی است، چهار رکعتی است. برد نمازامکان -

 کند.همین طول زمان تحقق پیدا می

 راهبری سیر حرکت. ذکر واجب و مستحب  -

 قدر طوالنی شود که از وقت آن خارج شود.  توان انجام داد یعنی مثال نماز آنهر کاری نمی مباالت داشتن؛ -

 کند که گاهی عبادتش برای دیگران ضررهایی دارد. انسان در دار تزاحم زندگی می آثار منفی حرکت؛ -

ای نماز بخواند و نیاز دارند از فرزندش را شیر دهد و باید چهار دقیقهباید ی دهد، مادرکاری را انجام نمی -

های اجتماعی و فردی تأثیرگذار باشد. هدایت در انواع با بقیه حرکت دیبرنده آثار منفی باشد. نماز با بین

 حرکت نیاز است. 
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 :کل هدایت را بخواهیم. دو  باید رزق، علم و توان را از او خواست. کل توان اماماول،هادیوساقی

 باشد. از هادی تا ساقی. می« تا»و اسم دومی « از»خوانیم. اسم اولی تا روایت را با هم می

 :نقشه راهی که ما را از گزند انحراف و ضاللت نجات دهد و از ما حمایت کند و  امامدوم،قائدوذائد

ایم، کجا باید از دشمن دفع کند. قائدش جلوداری و مقصدیابی است یعنی در زندگی بفهمیم ما چه کاره

یجاد ها. سوء اکاره شویم. ذائد یعنی دفع کننده انواع بلیات و آسیب برسیم، دکتر شویم، مهندس شویم، چه

 کند. کند، منع و دفع ایجاد میمی

 :کند. انگیزه بودن در زندگی خارج می های ما در زندگی. انسان را از بیانگیزش امامسوم،سائقوآمر

کند برای قیام و کند باید زندگی کند. آمر، امر میدومرتبه احساس می ،شودبا یك اربعین دوباره شکفته می

خواهیم، انگیزه السالم( انگیزه زندگی، انگیزه حیات طیب، انگیزه راه رفتن می حرکت. از امام حسین)علیه

ها ها و میلخواهد. لیله الرغائب است. رغبتکار کردن، انگیزه بودن، انگیزه شدن و هر آنچه که انگیزه می

ن ذائقه کتاب م گوید کهمیدهد و این خیلی مهم است. شکفد. مبداء میل و ذائقه انسان را تغییر میرا می

د یا کاری کن دزیارت عاشورا بخوان .. اینکهزیر قبه یا نه دمن ذائقه فالن کار را ندارم. برو ..،خواندن ندارم

 .که ارتباط بگیرد

 :خواهد خوب بشوم، دوست خوب کننده. من دلم می کننده و فرضجمع امامچهارم،جامعوفارض

که بر تو واجب است  ،دوست خوب آمداگر کند. البته فرض میکند و ندارم، معلم خوب ندارم. جمع می

گویی برای کند. شما میکند، فرض میهم فارض. چون جمع می و هم جامع است ،بروی چنین کنی

و دهد و بر تو واجب است که درست پول می ،قدر پول نیاز دارم این و خواهم بروم فالن سفرهدایت می

بعد از  (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَاالسالم( هم جامع است و هم فارض. ) لیهخرج کنی. امام سجاد)عسرجایش 

 شود. که سور شد، جمع شد، فرض می این

 ،پدر و مادر خوب داریاگر السالم( است.  خدایا وظایف مرا به من بشناسان. رساله حقوق از امام سجاد)علیه

 شان را ادا کن. حق

  عارفو پنجم، که  ،خواهد که به معرفت و تصدیق او بیانجامدچه از علم میانسان هر ناشر:امام

، معرفتی که قابل نشر باشد معرفت پیدا کنددر این عالم که  ،که خدا را بشناسد ،هایش را بشناسدحرکت
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شود، علمی که وقتی در آن را باز کردی بوی عطرش همه پخش میو کنی مثل عطری که در آن را باز می

 علم نبی هستند.  (شکافنده)باقر . ایشان خواهیمالسالم( می بگیرد. از امام باقر)علیهرا 

 :دانم. چه چیزی ثبت خیلی مهم است. دستاورد شما در زندگی چیست؟ نمی امامششم،کاتبوثابت

به فهمد این دارد آنگاه ثابت. چون میو کاتب دانم. دانم. چکار بلدی؟ نمیدانم. چه داری؟ نمیبلدی؟ نمی

خدایا مرا به خودم بشناسان تا  ؟..کند. صدق است. خدا چه چیزهایی داده استگرایش پیدا میحرکت 

شود و چه هایی برایم ثبت میتوانم انجام دهم. چه منفعتببینم چه استعدادهایی دارم و چه کارهایی می

کند. زمانی که انسان های حقیقی پیدا میچیزهایی برایم ضرر دارد. در این زمان است که انسان انگیزه

وقتی برای  .شودکریم می ،نویسدشود. وقتی برای خودش کرامت را میبیند از گناه دور میکرامتش را می

 و کندانگیزه خواری پیدا میکند شود. کسی که همز و لمز میخوار می ،نویسدخودش هوان و خواری می

 کند. خواند، پس همز و لمز میدر درون خودش طعنه به خود را می

 :کند. کند. در مسیر حق سرشماری میاحصا میهای بیرونی و درونی را داشتهامامهفتممحصیوقامع

کند. آمارگیری، درصد موفقیت و خطا. ارزیابی و احصاء. قامع از بین برنده، با جدیت با ناتوانی برخورد می

رد، توان نه گفتن، توان بله گفتن، توان بودن در جایی، توان نبودن از امام هفتم قدرت ارزیابی، توان برخو

یادگیری آمار حقیقی و  ،خواهددر جایی، توان بودن با قومی، توان نبودن با قومی و هر آنچه احصاء می

قاطعانه برخورد کردن بعد از آن.

 :م و به کسی گزند نرسانیم. دوران عمر را به سالمتی طی کنیامامهشتممعبِّر،منجی،طاردومزی ِّن

جزء کسانی نباشیم که شقی هستند. هر آنچه ما را زینت  رمان به حق باشد و به نجات برسیم.عبور و مرو

کند و جلو هر لباس فاخری را تن ما می ..کند و لباس فاخر عبودیت و جهاد والسالم( می بیت)علیهم اهل

  .کندطرد می م( راالسال بیت)علیهم دشمنان اهلبرد. طارد یعنی می

 :نازل شود. از قائم و سائق تا مُنزل.  بایدیعنی گاهی باید ایستاد و گاهی امامنهمقائم،سائقومُنزل

نازل شوید.در جایی ها باید گاهی باید وقوف داشت و رفت و گاهی باید رفت و نازل شد. خیلی وقت

وَإِلَى  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْاین مرحله به مرحله بعد. ) زندگی را منزلگاهی دیدن. یعنی منزل به منزل دیدن از

های سال پیش شما گاهالسالم(. وقوف امام جواد)علیه ،غ شو و بکار ببند. امام تفصیل استراف (رَبِّكَ فَارْغَبْ

رسند باید هایی که به جشن تکلیف می چند جا بوده است. باید بدانی مرحله به مرحله بودن زندگی را. بچه
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حرکت کنند. این  و سپسها انس بگیرند احکام یاد بگیرند و عجله نکنند. با عبادتو کمی صبر کنند 

گاه هستند )سوره هایی که ذخیرهگویند شبت کسب انرژی است. در زیست می،ها سکون نیسوقوف

 مزمل(

 :های ما را بپوشاند و علم به یبالسالم( بخواهیم ع از امام)علیهامامدهمساتروعالمخطیبومزوِّج

های روحانی و تزویج با ازواج مطهره. تزویج های ما مانع علم نشود. توفیق فهم حقایق و خطابهما بدهد. علم

با ازواج مطهره یعنی رسیدن به لقاءاهلل در شکل تمثیل یافته. مزو ج یعنی تألیف آنها با یکسری حقایق نوری. 

فهمد. هرکسی به ور ممثل. انسان حتی در قیامت هم همه چیز را با تمثیل میحور یعنی نور. حور یعنی ن

ها یا به شکل نهر هستند یا حور. خیلی یابد. علمرسد قدرت تزویج با نور ممثل را میدرجات باالی علم می

حورش عجیب و غریب است. 

 :السالم( تألیف بین منادی و معطی و سراج  از امام یازدهم)علیه امامیازدهم،منادیومعطیوسراج

کننده است. را بخواهیم. در دنیا و آخرت انسان شبیه به خودش را بیابد و هماهنگ شود. منادی دعوت

السالم( و زیارت و بودن با علما و عرفا و ... و هر آنچه  بیت)علیهم انسان به هماهنگی با دیگران، سفره اهل

های السالم( بخواهد. منادی برگزارکننده همایش نی باشد را باید از امام یازدهم)علیهمیهما

خواهیم. کجاها باید های قدسی را از امام یازدهم میالسالم( است. دعوت در همه مهمانی انبیاء)علیهم

  و قدسیاتی باشد و ما دعوت نشویم! دعوت شویم؟ نباشد جایی خیراتی، معنویاتی

 ها ما  وقت کند. در زندگی خیلیها را پیدا میشدهگم ،مناشد هم،ساقیومناشدوشفیع:امامدوازد

 . به یکدیگراند. رسیدن افراد مؤثر گم شده ،ها در زندگی ماایم و خیلیگم شده

کردن  فراهم شودمی شفیعگیرد. مقام شفاعت خیلی باالست. هر وساطتی در عالم به واسطه او صورت می

 ار. اسباب ک

یعنی قطع  «فَطَمَ»هاست و  القدر همه این السالم( و حضرت صدیقه)علیهاالسالم( که لیله این دوازده نور)علیهم

 .«فَطَمَ»شود فرد از هرگونه عذاب. منفعت کلی انذار و هدایت می

است. های هر لحظه شناسایی کنیم. باالخص در نماز خواندن خیلی خوب در حرکت بایددوازده امام را 

السالم(  دهند و حرکات نمازشان را به ائمه)علیهمالسالم( سالم می کسانی که به چهارده معصوم)علیهم

 .کنندخیلی کار خوبی می کنند،مرتبط می
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 قرار بده. کمی یا امام جواد به من  بگوییم گیریم،کمی قرار می ،در حرکتی مثل نماز، قبل از نماز

های فردی حرکت با این سیزده موتور حرکت کند.این سیزده حرکت را ببیند و در هر کاری انسان باید 

 شود. دوازده امامی می ،های جمعیدر حرکت اثنی عشری شود. باید

کند(، ای با سیزده عنوان بنویسید: علت حرکت، مبنای حرکت، نقشه حرکت)حسنی عمل مینامهآئین

کند(. هر ادی عمل میکند(، چه امکاناتی فراهم کردی)سجّعمل میهای درونی چیست)حسینی انگیزه

شود. می« اعوجاج»طبق آیات اول سوره مبارکه کهف دچار  ،حرکتی اقتضائاتی دارد که اگر تأمین نشود

 وآله( برداشته است.  علیه اهلل دهد که از رسول)صلیامر مهمی است که خداوند بشارت می« اعوجاج»

کدام ایجاد کنند. امت های تخصصی برای هرامتباید است و گام سوم « جمع»دوم تشکیل گام با این مبنا 

 کننده میزان، ... به ازای هر امام، امتی باید داشته باشیم. یاب، امت تعیینجهت

 یعنی امام را نخواهد شناخت.  ؛اگر نتوان در ساحت ذهن و اندیشه دوازده امت آورد

گوید. متخصصینی دوازده حوزه، دوازده مکتب، دوازده نقیبی که قرآن می دوازده امت، دوازده دانشگاه،

رسد بخاطر همین دست مردم را بگیرند. هر حرکتی در عالم به نتیجه نمی تا شوندکه در جهان گسترده می

 است.  یکدیگرها با  همراه نبودن این

 های جمعی ایجاد کند. حرکت خواهید که نقش دوازده شهر )بلد( را برای همهالقری می دوازده ام

 

ثقل »ها به صورت پژوهشی است. یکی از مباحث در سوره مبارکه قارعه بنای ما دراین جلسات باز شدن سوره

به صورت بنیادی نوشته شده است. تمایل بود که کتابی در حوزه « عمل»بود. بر اساس این سوره کتاب « موازین

گزینی، گزینی، خیرگزینی، حسنهای رشد بشود. طیبکتاب پنجم از کتابعمل به صورت مهارتی نوشته شود تا 

شود نیازش به عمل بیشتر می ،گذردانسان میسن بلوغ با هم بودن و این کتاب به عنوان کتاب پنجم باشد. هر چه 

به  بایدشود، قدرت عمل وجود ندارد. در هفت سال پنجم که حدودا سی سالگی می اماچون علمش وجود دارد 

شان تطبیق دهند. این کتاب بر این اساس نوشته افراد آموزش داد که چگونه بتوانند میزان عمل خودشان را با علم

 شود. شده است و نواقصی که در اینجا وجود دارد با سوره زلزال برطرف می
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خصو کتا توضیحاتخانمخوشاخال عملصالحداشتنبلوغ» قدر کردندارهاییبرایوزنمهارت«

گزینیاعمالبارویکردصد ق

باید مبتنی بر معیاری انجام دهد. عمل را مبتنی بر صدق انجام دادن. تعریف  ای دارد وعمل هر انسانی قدر و اندازه

صدق یکی از صفات کمال انسان است که در صورت مقام صدق آمده است و حق را محور صدق قرار دادن و 

 کند. پیدا میراستایی با حق در او تحقق  هم

 توان در سه بخش متمایز فوق دنبال کرد.  های داشتن عمل صالح را می مهارت

و بهره را از حق  هایی که بیشترین حظّ بخش اول مربوط به حق و حقایق است که فرد بسترها، امکانات و وضعیت

 دهد. برد شناخته و خود را در معرض آن قرار می می

تواند روح هر عملی را ارتقا دهد. در این صورت هر قدر اعمال  نی است که میبخش دوم مربوط به باورهای درو

 شود. تر می به صالح نزدیك ،باورمندتر شود و از کفر و باطل دورتر گردد

هایی هستند که با شناخت آن  های صالح و غیرصالح دارای ویژگی بخش سوم مربوط به خود اعمال است زیرا عمل

 دگی بیشتر تجربه کرد.ها آنها را در زن ویژگی
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 بندی و در نهایت عنوان مهارتی به آن داده شد.  بندی و فصل احصاء شد و بعد بخش «خصال»های کتاب روایت

های مختلف قرار گرفته روایت انتخاب شده است و این روایات در فصول و بخش 16الی  12در هر فصل میانگین 

 است. 

 مثال در فصل توجه به آخرت و زوال دنیا، عنوان دوری از محبت دنیا برای روایت زیر قرار داده شده است: 

 67 قَالَ: حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ. السالم( )علیهعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 . سر همه خطاهاست ،فرمود دوستى دنیا السالم( )علیهامام ششم

توضیح:

 توان از روایت فوق فهمید به شرح زیر است: از حقایقی را که می برخی

 ،هایی که منشأ آن اشتباه شده است های زندگی الزم است نسبت به اصالح گرایش هنگام مشاهده لغزش .1

 اهتمام داشت.

                                                           
 24، ص: 1 الخصال، ج 67
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 کند.     ر میاتعلق داشتن به دنیا آگاهانه یا ناآگاهانه فرد را به خطا واد .2

 های خود کنترل داشته باشیم. های خود را کنترل کنیم الزم است نسبت به گرایش لغزشکه بتوانیم  برای این .3

4.  .................... 

5. .................... 

تمرین:

توان با فهم اتصال  ها باشد. بر این اساس می و تعلق ها ها الزم است همراه با گرایش شمحاسبه و مراقبه نسبت به لغز

از تکرار خطاها خودداری کرد. در غیر این  ،ها ها با برطرف کردن آن تعلق ها و تعلق خطاهای مشخص به گرایش

 شود. دچار خطاهای مشابه می ،صورت فرد مکرر

 تعلق مرتبط با آن خطا گرایش مرتبط با آن خطا خطاها

   

   

   

 ارزیابی:

 تر دو ماه قبل تر دوماه قبل دو ماه قبل )کمتر یا بیشتر( میزان خطاها

    تکرار خطا

    خطاهای جدید

تعلق به چیزهای مشخص 

 دنیایی
   

گرایش به امور دنیوی 

 مشخص
   

 

ریشه خطاها محبت دنیاست. هر خطایی که که فهمیم تمرین و ارزیابی داشتن خیلی مهم است. طبق این روایت می

 داریم ریشه در گرایشی دارد. باید ببیند بر اساس چه چیزی این خطا را مرتکب شده است. 
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 است.  ترجیح خواست خدا بر خواست خود دیگری که در این فصل به آن پرداخته شده است:مهارت 

بِجَلَالِی وَ جَمَالِی وَ بَهَائِی وَ عَلَائِی وَ ارْتِفَاعِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ   قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ السام( )علیهعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

سَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ عَلَى هَوَاهُ إِلَّا جَعَلْتُ غِنَاهُ فِی نَفْسِهِ وَ هَمَّهُ فِی آخِرَتِهِ وَ کَفَفْتُ عَنْهُ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ ال

 68 مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ.

اى  فرماید: به جالل و جمال و بها و بلندى و رفعتم قسم هیچ بنده گوید: خداى عز و جل می السالم( )علیهامام پنجم

سازم و با فکر آخرتش دمساز؛ از  نیازش میگزیند مگر آنکه از بیگانه بی خواست مرا بر هواى نفس خود بر نمی

گمارم و در برابر تجارت هر تاجرى به سود وى در  دارم و آسمان و زمین را ضامن روزیش می هالکتش محفوظ می

 کارم.

توضیح:

 توان از روایت فوق فهمید به شرح زیر است: برخی از حقایقی را که می

 جهت زندگی هر کسی بر اساس همت اوست. .1

 شود. کس با خواست او مشخص میهمت هر  .2

 شود. کسی که خواست خدا را بر خواست خود ترجیح دهد همت و خواستش الهی می .3

4.  .................................................. 

5. .................................................. 

:تمرین

توان فهرستی از این  می .دهد خواست و خواهشی انجام میبه طور طبیعی انسان کارهای اختیاری خود را بر اساس 

 راستایی آنها را با خواست و احکام الهی بررسی کرد. کارهای انتخاب کرد و سپس هم

 یند این کار الزم است خروج از غم و اندوه باشد.آبر

عمل اختیاری در مدت زمانی 

 مشخص )مثال ده روز گذشته(
 رابطه با آنحکم خداوند در  نیت و خواست خود





                                                           
 5، ص: 1 الخصال، ج 68
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 ارزیابی: 

خالی بودن از غم و اندوه و حسرت و مقایسه خود با دیگران  بر اساس روایت معیار خالی بودن از اهتمام به دنیا،

 توان وضعیت خود را در موارد زیر ارزیابی کرد: است. بنابراین می

 دو ماه قبل  های ارزیابی مؤلفه

 کمتر()بیشتر یا 

 تر  دو ماه قبل

 )بیشتر یا کمتر(

 تر  دو ماه قبل

 )بیشتر یا کمتر(

    های الهی   میزان اجرای خواست

    میزان داشتن همت الهی و آخرتی

    میزان اذیت نشدن از دیگران

 

لزومی در کثرت  تاب را با پنج روایت جمع کنید، ممکن است با ده روایت.ک تمامهای مهارتی ممکن است در بحث

گویند که ها استفاده شود. در کتاب مهارتی به ما نمیبراساس نیاز مخاطب از روایت بایدگرایی نداریم و و کثرت

کند کند و اعالم میاصول کافی یا کتابی دیگر را ندیدید. فرد خود را به روایات عرضه می اماچرا خصال را دیدید 

دهند السالم( پاسخ می کند و ائمه)علیهمالسالم( سوال می دارد یا ندارد. از ائمه)علیهمداند عمل صالح ندارد یا نمیکه 

-دهی که اگر ارتقاء ندهی به روزمرگی دچار میبو بعدا آن را ارتقاء  انجام بدهیکه اگر بخواهی عملی را صالح 

شد، خانه مرتب کردن و رفت و د. این عمل باید صالح با؛ غذا درست کننددار مجبور هستنهای خانهخانم .شوی.

 کنند.ن می. گاهی بداخالقتاآمد و ارتباط با خانواده و همسر و غیره را در برنامه داشته باشید و در تعامل با آنها باشید

-کنیم از عدم استجابتافتد و گاهی شك میدنیا زمینه آشوب و فتنه و بهم ریختگی دارد. هر روز اتفاقی در دنیا می

شود. اعمال ما در این دنیا خرج می نیزشود بلکه هر آنچه اندوخته بودیم زیاد نمی ،ا آنچه اندوخته بودیمها. نه تنه

دینمان را نگه دارد. چه برسد به برزخ و چه برسد به قیامت. باید این نیاز در مخاطب ایجاد شود تا کند کفایت نمی
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باطن عمل است که صالح بودن را  شبیه هستند. یکدیگر صورت اعمالت مهم نیست چون صورت اعمال به درکه 

توانی ادعای گرایی چیست؟ آیا از بد و بیراهی که به کسی گفتی میگرایی و آخرتکند. مهارت حقمشخص می

 ا داشته باشی و به خدا عرضه کنی؟..ثواب از سوی خد

آورد. هر تعداد د پراکندگی میهای مهارتی تعدّد نیست. در کتابکنیم. لزومی به تعدّمهارت صدق را پیدا می

-روایت مورد نیاز است را به دست بیاوریم و استفاده کنیم. برخورد ما با دیگران انعکاس دارد. این کتاب را می

کسی چهل روایت واهند کار اجرایی قرآنی کنند. هرخم که مییدهبهایی قرار م آیین نامه اجرایی آدمیخواست

کس  چهل پس عدد کمی نیست. هر مسئول قرآنی این کتاب را بخواند و عمل کند. هیچرسد. بخواند به مقام فقه می

که به مفاد کتاب پایبند است و به مرور خطاهایش کم بشود و به عصمت برسد.  نیست از مجموعه ما مگر این

دارید چنین اند. عصمتی در خور جمعی شیعی. شما السالم( از حد عصمت برای فرد کوتاه نیامده بیت)علیهم اهل

 اهل عمل هستیم و باید روایات را بخوانیم و عمل کنیم.  ،زنید. ما باید ثابت کنیمجمعی را رقم می

 تانها سرسری خوانده نشود و فرد خطاهای خودش را احصاء کند. اگر مسیرها برای این است که روایتتمرین

-ها حالت کاهنده دارد و از سرعت حرکت کم می چرا که این دنباید غم و اندوه و حسرت داشته باشی ،درست باشد

 دهد. غبطه سرعت حرکت می اماکند 

ماهیت دنیایی دارد. کالس  امایکی از مشکالت ما در زندگی این است که معنویات در زندگی شکل معنوی دارد 

ابلیس نیامد به خاطر د کرد. خوری بر کسی که علم دارد. شیطان هم به خاطر همین تمرّحسرت می اماروی قرآن می

و شد باالترین عباد  ؟!رسیدبه مقام سجده همه مالئکه ل بدبو بلکه گفت چطور این گِ رکشی کند، یك امر مادی س

  چرا من نباید باالترین باشم؟..

 کنیم. این فایل را در سوره زلزال اصالح و کامل می

اش را  بیتی شود و سبك زندگی نامه متعهد باشد و اهلنامه برای همه مجموعه است.  مجموعه اگر به آیین این آیین

 تواند حاال قرآن بخواند. می ،مطابق با نظر ائمه اصالح کند

این کار باید توسط جمع انجام شود چرا که برکت با جمع است و برای عمومی شدن این جریان بهتر است افراد 

  .بیشتری درگیر آن شوند

 ها مهم است و باید عمل به روایت شاخص داشته باشد و قابل ارزیابی باشد. عمل به این روایت
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های این توفیق بزرگی است. در کتاب واند عامل جمع کردن افرادی باشد،هایی بتمتن روایتای در دورهکه این

شان از فقههای امالی چنین وضعیتی دارد. خواندن روایت توسط آقا در مجالس خارج قدیمی هم چنین است. کتاب

روایت باید در اصالح ساختار نظام فکری بیاید. تا  شود.جایگاه روایت مشخص می ،. اگر این اتفاق بیافتدءبرای علما

ی و مسیحی است. نظام فکری را باید با روایت ساخت و بعد قرآن خواند سنّ ، قرآن خواندنشذهن انسان شیعی نشود

 عَلِیٌّوَ  الْعِلْمِ مَدِینَةُ أَنَا»شود: نه علمای شیعه. مبنای کارمان این میو ی و تحول کند. شیعه یعنی ائمه شیعه تا ایجاد ترقّ

 ... «بَابُهَا

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


