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 زمان و دوست داشتن اوامام خود با حب  ب  ح میتنظ 

ها هورمون یادراک( ما به دنبال محبوب است. حب و محبت باعث ترشح برخ ت  یدل و قلب )غا

مثالً غذا خوردن  ؛دیبده یبه حب و بغض خود جهت عقالن دیپس شما با ؛شودیدر خون م

د. یخوریرا نم ییاز حد و هر غذا شیو ب دیریگیدر نظر م زیرا ن تیاما شما عقالن ؛بخش استلذت

دو  ما؟ چطور ممکن است نی. ادیکنیم یتابیب د،یادهیکه ند یمعشوق یندبه شما برا یدعا در

 :میجور کشش دار

 ؛هاستترشح هورمون یهجیکه نت یزیکشش غر .1

 ت.خاص اس یتوجه و تمرکز جسم و ذهن بر موضوع یهجیکه نت یکشش روح .2

 وظایف شیعه در قبال امام
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که شما  یزیروح شما به هر چ رایز ؛شده است هیبه کنترل ذهن توص اریدر اسالم بس نیهم یبرا

 یتمرکز و کشش گاه نی. اطلبدیو آن را م کندیم دایکشش پ د،یبه آن فکر و توجه کن شتریب

 ت.روح و موجب عذاب در برزخ اس ر یگنبایگر ،تا پس از مرگ

 د.شو میخدا تنظ براساس حب  دیپس حب و بغض ما با ؛فقط خداست یواقع محبوب

اگر ما روح و قلب به امام.  ی مئبا معرفت و تمرکز و توجه دا شود؟یبه امام چطور حاصل م محبت

به خداست،  دنیکس و کار ما و تنها راه رس یهکه بعد از خدا، امام هم میمعرفت برس نیبه ا

. ردیگیزمان در دل ما نشست، محبت شکل ممعرفت امام یوقت پس؛ میکنیهرگز او را رها نم

 یهمشخص در برنام زمان  چطور؟ با اختصاص  اما ؛دیمحبت را بپروران نیا دیبعد با یدر مرحله

 یمانند صدقه دادن برا یی. با کارهادیکن ینیریامام، خودش یبرا دیبا .زمانخود به امام یهروزان

خود را به امام  کیاعمال ن ایمثالً ثواب قرآن خواندن  ؛شانیبه ا یمعنو یایهدا یاهدا ای شانیا

 تیبکه اهل دی. مطمئن باشدیانجام ده ریکار خ ای دیبرو ارتیز شانیا ابتیبه ن ای دیکن هیهد

م رَاهل کَ تیباهل. کنندیو بهتر از عمل شما جبران م شتریب و قطعاً مانندینم یکس ونیمد

 سهیما قابل مقا یهاآنها متناسب با شأن و کرم آنهاست و با بخشش تیهستند و بخشش و عنا

 د،ی. شما بذر بکارمیتوجه کن زیخود ن یآنها در زندگاعمال به اثر  نیبر انجام ا عالوه .ستین

 یریگباعث شکل ایکارها و هدا نیا یتمرکز و انجام روزانه نی. اتیبدرخت کردن آن با اهل

 ؛استیانب یهزمان طاووس اهل جنت و وارث محاسن هم. امامشودیمحبت امام در دل شما م

 ت.او را دوست نداش شودیمگر م

 زمانو حاضر بودن امام یتوجه به ح 

 د.ما حضور دارن نیو در ب گذاردیما قدم م یهابر فرش شانیکه ا میدار تیروا در

 نزمااطاعت از امام 

 کرد. میرا اطاعت خواه شانیامر ا یعنیموال،  مییگویبه حضرت م یوقت

 او با ما با محبت همراه است. یهکه رابط یسرپرست یعنیموال 

اعتراف به عمل  نیا دیسپس با ؛ما اثرگذار است یزمان در زندگامام اعتراف به موال بودن  نیهم

 .در انجام کارها و اوامر امام شود گریکدیبرسد و باعث اطاعت ما از امام و سبقت گرفتن ما از 

 زمان بودنمنتظر امام 

. دیو عمل کن یانتظار زندگ نیو متناسب با ا ریمس نیو در ا دیظهور باش یواقع انتظار چشم دیبا

 دیدهیرا به امام م امیپ نیندبه، ا یخواندن دعا یشدن در صبح جمعه برا داریواقع شما با ب در
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 ظهور باشد. یبرا یهمراه با آمادگ دیبا انتظار .که من منتظر شما هستم

 .آن یکیبه ظهور و نزد ی داشتنباور قلب یعنیظهور بودن  یهمادآ

در راه  دیحاضر ایآ دینی. بباستیدل کندن از دن نیظهور، تمر یبرا هایآمادگ نیاز مهمتر یکی

است.  یکه ظهور ناگهان دینکن فراموش؟ دیکن نهیزمان هزامام یو نعمات خود برا یزندگظهور از 

آن  یبرا یبودن ظهور و لزوم آمادگ یهم به ناگهان لیانج اتیبلکه در آ عهیش اتینه تنها در روا

 .دیشو ریشده است. مبادا با ظهور حضرت غافلگ هیتوص

 نزماامام یدعا برا 

 یکه دعا دی. فراموش نکنکندیشما دعا م یبرا زین شانیا د،یکنیامام دعا م یشما برا یوقت

تا  دیمتصل کن تیبزمان و اهلمختلف به امام هایشکل زمان مستجاب است. خودتان را بهامام

 .اتصال به امام است یهااز راه یکی. دعا دیوصل شو ،کننده استکه پاکر به منبع نور و آب کُ
 

 دعای ندبه های مختلفبخش
 د:ندبه چهار بخش دار یدعا یبندمیتقس کی در

 «...اْلحَمْدُ ل لَّه  رَبِّ الْعَالَم ینَ» .حمد و صلوات است اول: بخش

 یحمد و ثنا برا یعنی ؛«...الَلَّهُمََّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَرَى»است.  یاله یبر قضا یثنا دوم: بخش

 ت.پرداخ میمشخص که به آن خواه یقضا و قدر

و داستان حضرت آدم  «...فَبَعْضٌ أسْکَنْتَهُ »و از  کندیم یرا بررس یخیبخش تار سوم: بخش

 .شودیو ظهور ختم م «...الحَمْدُهلل  رَب َّ العالَم ینَ وَنَحْنُ َنقُولُ»شروع و به عبارت 

 .اضطرار و طلب است و استغاثه چهارم: بخش
 

 هدعای ندب سومبررسی بخش 
مهم  اریبخش بس نی. اشودیم یمهم بررس یتمدن ریو مس ریس  کیندبه  یبخش سوم دعا در

 یعنی ؛است یامداد یمانند دو ریس  نی. اکندیما کمک م ینگاه تمدن یریگاست و به شکل

 یهو ادام میکار خود را انجام ده دیو با میاز آن هست یشروع شده است که ما بخش یاتیعمل

 .میپاربس گرانیکار را به د

 ؛میشوینم ایدن یحواش ریباشد، اس ینگاه تمدن عیاگر نگاه ما به وقا

 .ما روشن است یبرا اتیعمل یهجیو نت انیکه پاچرا
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هرچند در آنها شهدا و خسارت  میشد روزیپ یاریبس یهااتیدفاع مقدس در عمل یهدر دور ما

 یروزیبه پ دنیاز روند رس یها بخشخسارت نیآن مهم است و ا یهجیاما نت ؛میداد اریبس یمال

که  دیگویبخش به ما م نی. ادهدیبه ما م یاه تمدنگسوم دعا شاهکار است و ن بخشت. اس

 یبخش زی. عاشورا نمیرویم شیپ یاله اءیانب ریظهور از هبوط آدم شروع شده و ما در مس یهقص

 .است ریمس نیو شاخص ا ییطال یهو از قضا نقط ریمس نیاز ا

 .میدلسرد نشو ریمس یهایپس در برخورد با سخت ؛میهست تیبو اهل اءیواقع ما وارث انب در

 میچند نفر تقس نیخرما ب کیکه  یت سر گذاشته است. زمانشپ زین را طالبیاسالم شعب اب

را  یتمدن ریمس نیا دیبا. بستندیخود سنگ م یهابر شکم یرفع گرسنگ یبرا مو مرد شدیم

 که میو بدان میدرک کن

 .از آدم تا خاتم است ریمس نیا یهفرماندهان گذشت یههم یهزمان عصارامام

 دیبا ؟میامر هست نیا ریگیپ فهیوظ کیبه عنوان  یاما چه تعداد ؛است نییزمان جهاد تب امروز

گرفتن  دهیبدانند که ناد دیما با نی. مسئولمیهست یتمدن ریمس کیکه در جنگ و  میدرک کن

امام معصوم  11و  امبریهزار پ 12۴تالش  یهبه ثمر انتیخ ر،یمس نیدر ا انتیو خ یتمدن ریس  نیا

 ی آنگاه سخت میرا درک کن یتمدن ریس  نیا اگر. از آن نخواهد گذشت یاست و خدا به سادگ

 امبر  یپ ،یاله یهبنابر وعد. چرا؟ چون میکنیرا درک م لیدر ذبح اسماع میحضرت ابراه امتحان 

جز حضرت  یفرزند شانیبودند و در آن زمان، ا میامام از نسل حضرت ابراه 12آخرالزمان و 

چون با کشته شدن  ؛سخت بود امتحان نیاز آمدن اسحاق نبود. ا ینداشت و هنوز خبر لیاسماع

چگونه متولد  تیبلاه لیو بدون اسماع رفتیبه هدر م امبرانیخون پ یهثمر لیاسماع

 زیالمبیت نهلیل یهواقع. امتحان چندان سخت نبود نیداشت، ا یفرزند لیاسماع اگر. شدندیم

و  یاز ازدواج حضرت عل شیواقعه پ نیا که امتحان بود امبریو پ نیمنؤرالمیام یجهت برا نیاز ا

 نیبا قطع شدن ا یمساو یعلاست و شهادت امام نیحسحسن و امامحضرت فاطمه و تولد امام

 نیدر راه د زیما ن یاز شهدا یاریبود که بس امبریپ یبرا یفشانموضوع فقط جان اگرو  بود ریمس

بلکه  ؛مینیو زمان خود را بب یفقط زندگ دینبا میآشنا شد ریس  نیکه با ا حاال .کردند یفشانجان

 .میپازل هست کیاز  ی. ما بخشمینیرا هم بب ندهیگذشته و آ دیبا

 است. عیدر نوع نگاه و برخود آنها با وقا گرانیاهلل با داءیاول فرق

 فضائل یالمبیت انتهاهلیل لیدل نی. به همستین یخدا بودن و صبر بر ابتالئات کار هر کس عیمط
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 م،یدیحاال که شأن امام را فهم .کردیرا قطع م ریمس نینبودن او، ا رایز ؛است نیمنؤرالمیام

 .میفهمیحفظ جان امام را م تیاهم

 است. یاله یهریذخ نیاهلل و آخرهبقی ،زمانامام

 یمنتظر چه کس میبفهم دیپس با ؛مطمئن باشد انیعیکه از ش فرستدیم یزمان را زمانخدا امام

نکرده شک  ریمس نیو شبهه به ا مینس کیو غافل نکند و با  ریما را درگ ئیجز لئتا مسا میهست

تا  .عقب افتادن ظهور یعنی یاسالم یخوردن جمهور نیباشد زم حواستان .مینگرد و از راه باز

علما در  گریو رهبر با د ینیخم. فرق اماممیکنیرا درک نم ینیخمکار امام تیاهم میرا ندان نیا

 آنهاست. یو عملکرد تمدن کردینگاه و رو نیهم

 پورسخنرانی استاد رائفی
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