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 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم
 اَجمَعین.الحَمدُلِله ربّ العالَمین و صَلّی اهللُ عَلی سَیّدِنا و نَبِیّنا مُحمّدِ و آلِهِ الطّاهِرین وَ لَعنَهُ اهللِ عَلی اَعدائِهِم 

عبداهلل الحسین، حضرت اباالفضل العباس و حضرت زین ا احضرت اب ،ها و آقایان محترم سالم علیکم. میالد موالید پر برکت شعبان خانم

ان شاءاهلل که بر شما مبارک باشد. با دومین جلسه از کارگاه آموزشی پیوند مهدوی در خدمتتان هستم. برای اینکه  ،علیهم السالمالعابدین 

در ابتدای  ،را به جمع خود معطوف کنیم اص آن حضرتمنور کنیم و عنایات خعلیه السالم جلسه خود را به نام مبارک حضرت ولی عصر 

 جلسه با هم دعای فرج و سالمتی آن حضرت را زمزمه کنیم.

 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم

ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ  اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ 

 ناصِراً وَ دَلیالً وَ عَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویالً.
 رور آن حضرت قرار دهد. ور الست نهد و عیدانه او را فرج موفهای مبارک که بر شیعه مندهیم به حق این شبخدا را قسم می

و ضرورت برقراری این ارتباط سخن گفتیم. در این جلسه بحث خود را پی علیه السالم ته پیرامون مفهوم ارتباط با امام زمان  در جلسه گذش

یک ارتباط یک سویه یا یک ارتباط دو سویه است. هر یک از این دو مدل از ارتباط علیه السالم  گیریم با این نکته که ارتباط با امام زمان    می

 هیم کرد. را بررسی خوا

م و دسترسی دارم. گاهی فقط من به او راه دار .یک سویه است و اما این ارتباط یک طرفه .گاهی اوقات ارتباط بین دو نفر برقرار است

 علیه السالم این ارتباط دو طرفه است. هم من با او مرتبط هستم و هم او با من ارتباط برقرار کرده. ما با وجود مقدس امام زمان  ؛اوقات خیر

ارتباطی است که   ،اول از ارتباط که همان ارتباط یک سویه باشد  باید ارتباط برقرار کنیم. دسته   راه  از هر دو مدل ارتباط داریم و از هر دو

ارتباط، ها و اقسامی دارد. یکی از اقسام  مدل  ،تبط کنم. به چه صورت؟ ارتباطعصر مر دانم که با ولیو خود را موظف میمن موظف هستم  

به او ایمان  ،است. اگر شما به چیزی فکر کنید، راجع به چیزی اندیشه داشته باشید، اگر به چیزی باورمند شویدارتباط فکری و ایمانی 

بیاورید، بین شما و آن چیز، بین شما و آن شخص، بین شما و آن ایده یک ارتباط برقرار شده. بخواهید یا نخواهید ارتباطی از جنس 

 یک، ارتباطی معنوی بین شما و او ایجاد شده. متافیز

السالمُ عَلَیكَ یا امینَ اهلل فی  که حجت خدا و خلیفه او در بین بندگان او هست، علیه الصاله و السالم آیا ما باید با ولی خدا امام عصر 

یم و ایمان به او داشته باشیم را باید برقرار کنیم؟ ورزمی ، ارتباطی یک سویه به این معنا که به او اعتقاد اَرضِه وَ حُجّتَهُ عَلی عِبادِه

به عنوان یک  ،صل اهلل علیه و آله م اسالمات قرآن و به حکم کلمات رسول مکرپاسخ مثبت است. ما موظف هستیم به حکم عقل، به حکم آی

به او داشته   ورزیم و ایمانمسلمان با جانشین پیغمبر و حجت یگانه او در این دوران ارتباط بگیریم. یعنی به او معتقد شویم. به او عشق ب

ایمان. پیامبر  کید شده است. ارتباطی از جنس شناخت، باور وأ به این نکته ت صل اهلل علیه و آله نی از پیامبر اکرمباشیم. در فرمایشات فراوا

 ،هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد. مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَهً جاهِلیَّهفرموده است: صلی اهلل علیه و آله و سلّم 

از این سه گزینه پیش روی ما است. کافر، منافق و گمراه. یکی    .میتَهَ ُکفرِ وَ نِفاقِ وَ ضَاللبه مرگ جاهلیت از دنیا رفته. یعنی چه؟ یعنی  

شود. این فرمایش نورانی را شیعه و سنی فراوان نقل کرده اند و نکات بسیار  عاقبت او یا به کفر یا نفاق یا به گمراهی و بیراهه منجر می

با حجت خدا ارتباط معرفتی   ما موظفیم  کهنابی دارد که در این مجال فرصت بیان آن نکات نیست. اما می خواهم به این نکته متذکر شوم  

کماالتش و وظایفی که خدا نسبت به ما بر او نهاده و وظایفی  ،ت او را بشناسیم و به او، آمدنش. به سوی او نظر کنیم. کماالبرقرار کنیم

 است. یَعرِف  َمن ماتَ وَ لَمهریک جداگانه معتقد و باورمند باشیم. این همان تعبیر  ،که ما نسبت به او داریم

های اصلی اسالم  کند که آن ارکان و ستونال میؤس رسد و از آقامی علیه الصاله و السالمشخصی به نام عیسی بن سَری خدمت امام صادق 

 بنا ،از بین ببریها را  هایی دارد که اگر آن ستون هر بنا و ساختمانی یک تعداد ستونهر چیزی، می دانید که را به من نشان دهید. 

 که هر یک از آنها نقش اساسی در شکل هایی استوار شده است ریزد. اسالم بر چه ستون شود و تمام سقف و دیوارها فرو می منهدم می

 دهی اسالم دارد و من بدون آنها مسلمان نخواهم بود؟
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های اسالم   آن ستون  «  خبرنی بدعائم اإلسالم الّتی ال یسع أحداً التّقصیر عن معرفة شیء منها»ا:  تعبیر عیسی بن سری این است

چشم کم اهمیت به آنها نگاه کند و پشت گوش بیندازد و نادیده بگیرد یا به تواند در آنها کوتاهی  که اساسی هستند و هیچکس نمی

دین من نابود  ،های اصلی که اگر هر یک حذف شوداین ارکان و پارامتر !امام صادق  !گوید: آقا جان دهد و می ادامه میکند. سؤالش را 

های اصلی  آن ستون شود که اگر نشناسم و به . دین من فاسد میدِینِه«علیه مِنهَا فَسَدَ  فَة شَی عَن مَعرِمَن قَصَُر  یالَّذ» .شود می

. ارکانی که بدون آنها اعمال من پذیرفته نخواهد بود و از آن طرف آقا به من بگویید چه نکات لَم یَقبَلُ اهلل ِمنهُ عَمَلِه«»وَ  .  باورمند نباشم

 »و قَبِلَ مِنهُ عَمَلهِ«. شود دین کامل و صالح می »صَلُحَ لَهُ دِینِه«، باورمند شدم، اعتقاد ورزیدم، لی است که اگر من آنها را شناختماص

خیال توانم نسبت به اینها جاهل و بی . دیگر نمی« لم یضق به ممّا هو فیه لجهل شیء من األمور جهله ». شود عملش مقبول می

این نکاتی که » . فرمودند:اوان و زیباتری بیان فرمودند، پاسخ فرال قشنگی مطرح کردهسؤ دیدندوقتی السالم  علیه الصلوه و. امام صادق باشم

 .و ستون های اسالم است ، ارکانگویم به تو می

 ، شهادت.ان ال اله اال اهلل .۱

  .صلی اهلل علیه و آلهبِمُحَمَّدٍ رسول اهلل  االیمان اَنَّ  و. ۲

 . همه حق است ،آورده است پیامبر خدا از نزد خدا که آنچه اقرار داشته باشم. اهللاالقرار بما جاء به من عند . ۳

 الهی بدانم و پرداخت کنم.  در اموال خودم زکات را حق .و حق فی االموال و الزکوة. ۴

 معلیهوالیت آل محمد  ،بپذیرموالیتی که خدا امر فرموده که  .علیهم السالممحمد  تی امر اهلل عز و جل بها والیة آلالوالیة الّ و .5

 است.السالم 

 از این دست فراوان است. در همه  ،پی بگیریدند. اگر روایات دعائم االسالم را بخواهید های اسالم هست به عنوان ستونپنج مورد  این 

بینیم امروز اگر حجت ابن  یعنی به سرپرستی گرفتن حجت خدا برشمرده شده است. می ،یکی از ارکان اصلی و اساسی والیتاینها 

 نَیْالسَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَ.  واسطه فیض اوست .. حجت اهلل فی السموات و االرضین اوستولی خداست، ولی اهلل اعظم اوستارواحنا فداه الحسن  

، مسلمانی که با داشتن این باور  مسلمان باشمخواهم حقیقتاً ی آید و اگر من میپس رکن اسالم به حساب م .اوست االَرْضِ وَالسَّماءِ 

عنی ارتباط اعتقادی و معرفتی پیدا کنم. ی  نماینده خداعلیه السالم  ، باید با حجت ابن الحسن  روی نصیبم شوداعمالم قبول شود و سعادت اخ

. این همان رکن اصلی برای تحقق اسالم و این همان جنس معرفت داشته باشمبشناسم و به او ایمان خدا  او را به عنوان حجت برگزیده

 که ارتباط قلبی و ارتباطی معرفتیاست که در این بحث خودمان به دنبال بررسی آن هستیم. ارتباطی یک سویه از طرف من با اوست 

 است. 

موظف کرده  است. قرآن کریماز جنس محبت و عشق ارتباطی  ،برقرار کنمعلیه السالم ، امام زمان تباط دومی که من باید با حجت خداار

از   الِاَّ المَوَّدهِ فِی الُقربی  قُل ال اَسَئلُكُم عَلیَهِ اَجرا :فرماید . میت بورزندمودصلی اهلل علیه و آله به نزدیکان پیغمبر  ها است که مسلمان

دت و محبت فرقش در این است که محبت ندان من مودت و محبت بورزید. موجز آنکه به خویشاو خواهم و مزدی نمی شما هیچ اجر

، در قدمی که برای او زنم ، در قلمی که برای او میکنم در پولی که برای او خرج می ،قلبی اگر در جوارح و فیزیک بدن من نمایان شود

ها موظفند به نزدیکان پیغمبر  آن و به دستور خداوند متعال همه مسلمانحکم قر. پس به اگر آشکار بشود، مودت نام دارد ،دارم برمی

 .محبت بورزندو سلم  صلی اهلل علیه و آله

می رسد صلوات اهلل علیه  اندک به پیغمبر    ، کسی که با واسطهصلوات اهلل علیهبه پیغمبر  علیه السالم  در این روزگار چه کسی نزدیک تر از امام زمان  

 سیادتی های معصوم خدا هستند. همه حجت صلوات اهلل علیه ، تمام اجدادش تا به پیغمبر پدربزرگش که پدرش، پدربزرگش، پدرو کسی 

مصداق همین دستور  امام زمان من و شما امروز ،علیه السالم؟ آیا غیر از این است که حجت بن الحسن اینگونه برای چه کسی سراغ دارید

دت و محبت خودمان قرار بدهیم؟ جالب است بدانیم امام ه او عشق بورزیم و او را مورد مواید به حکم قرآن ب؟ آیا ما نبقرآن کریم است

امام » فرماید:می  ،در هنگام ظهور در مکه پشت به کعبه می زندعلیه السالم آنگاه که راجع به سخنانی که امام زمان علیه الصلوة و السالم باقر 

 یحق القرب كمیعل یفان ل یبحق اهلل ورسوله وبحق  واسئلكم »: هل البیت اینگونه سخن خواهد گفتما ا قیام کننده ،زمان شما
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درخواست می کنم از شما که برای من حق خویشاوندی با رسول  ،شما را به آن حقی که خدا و رسول او بر شما دارد «من رسول اهلل 

أَجراً إِالَّ   هِیقُل ال أَسئَلُكُم عَلَ »مصداق  ،؟ یعنی مراهیعنی چ «رسول اهللمن فان لی علیكم حق القربی » خدا را در نظر بگیرید.

گزیدید، ای کسانی رکسانی که من را پیشوای خودتان ب ای، انی که امروز گرد من جمع شده ایدای کس .بدانید « الُقربى  یالمَوَدَّةَ فِ

عدل و داد را خدا را از میان ببرید و نگذارید خدا بدست مبارک او  نماینده ،که با من نزاع کنید ، گرد من آمده ایدکه مخالف من هستید

 .با من به نیکی رفتار کنید .بدانید « الُقربى  ی أَجراً إِالَّ المَوَدَّةَ فِ هِیقُل ال أَسئَلُكُم عَلَ »مرا مصداق آیه موّدت  .بر زمین گسترده کند

م یرا دوست بداراین است که آن حضرت  سالم العلیه با حجت بن الحسن    ما نه که یکی از ارتباط های یک سویهبه من محبت بورزید. اینگو

 م.یو با او ارتباط محبت آمیز برقرار کن

ربط و رابطه ای بین  .کسی یا چیزی می شوید، شما دلتان ارتباط برقرار کرده وقتی دل شما به چیزی بند می شود، وقتی دلداده ببینید

، آقایان بین ما موظفیم عزیزان، خانم ها .بخواهیم یا نخواهیم یک رابطه معنوی ایجاد شده .ا و آن چیز یا آن شخص برقرار شدهشم

 .علیه السالمبه زلف پر مهر حجت بن الحسن  مان را گره بزنیمچنین رابطه ای برقرار کنیم و دللیه السالم عخودمان و حجت بن الحسن 

فرصت   .ما را دوست می دارد  ،او بیش از این  ،را دوست بداریمعلیه السالم  بدانید هر قدر که امام زمان   :تان عرض کنماین تذکر را هم خدمت

علیه السالم آنقدر که امیرالمؤمنین  .عرض کنمعلیهم السالم گرانقدری را از وجود مقدس معصومین در این وادی وارد بشوم و سخنان نیست 

ما گرفتار و غصه دار  ،یا گرفتاری و مشکلی برای آنها پیش بیاید که اگر گره مند هستیمه مان آنقدر عالق ما به شیعیان و دوستان فرمود:

مند هستیم که خوشی آنها ما را خشنود می کند. مان عالقدوه آنها ما را اندوهناک می کند. ما آنقدر به شیعیان و دوستاننا .می شویم

ی که به فرزندش دارد دیدید چطور یک مادر مهربان بخاطر عالقه ا.  ، ما ناراحت می شویمکه اگر خطایی بکنند  آنقدر آنها را دوست داریم

اگر از این زاویه نگاه کنیم، که  مفصلی است ثبح. این اینگونه غصه دار می شود ،باشدخطایی مرتکب شده  اگر فرزندش .غصه می خورد

سخن در این است که من  فعالً .ه اشاره نمی کنم و از آن می گذرمبه این نکت دو سویه است. اما من فعالً  رابطهیک  ،محبت رابطه

، باز هم من باید بین منم و حتی اگر او به من محبت نورزحتی اگر او را نبی .ارتباط برقرار کنمعلیه السالم خواهم با حجت بن الحسن می

 .ق خاصی ایجاد کنمخودم و او یک عاطفه و یک عش

ه اشاره کنم که چگونه وقتی کسی را اینجا به این نکت اما فعالً  .سخن خواهیم گفتهای عملی این نکته در مباحث آینده راجع به راهکار

ن شکل نسبت به همی و، باید همین گونه نه ای محبتی به او ابراز می کنیمبه هر بها .ه هر بهانه ای نام او را می بریمدوست می داریم ب

 .مودت است، محبت بورزیم مان که مصداق آیه به امام زمان

روایتش را می دیدم، یکی از دوستانش رد  .بود علیه السالمو شاید خدمت امام صادق  بودعلیهم صلوات اهلل شخصی خدمت یکی از معصومین 

. اینکه او را دوست داری  به او بگو  :آقا فرمودند  .و به او محبت می ورزممن به این دوستم خیلی عالقه دارم  ، به آقا عرضه داشت که آقا  شد

  می شود. به او محبت تو شدت، چرا که این به زبان آوردن و این ذکر زبانی تو باعث تقویت محبت و به زبان بیاور .به او یادآور شو حتماً

امام زمان  !! موالی مهربانمآقای من .به زبان بیاوریماول باید  خودمان ایجاد کنیم، را در دلعلیه السالم می خواهیم عشق به امام زمان  اگر

چطور به کسی که خیلی عاشقش هستیم، خیلی  !خجالت نکشیم .، تو را دوست دارمای حجت خدا، ای ولی غریب و مظلوم خدا !من

 صحبت کنیم.  طورهمینهم  مان  بیایید از این پس با امام زمان  .تگو می کنیم، عاشقانه با او گفشیفته او هستیم، صمیمانه صحبت می کنیم

 ، گفتگو داشته باشیم و محبت و عشق خودمان را به زبان بیاوریم. به این صورت مطمئن باشیدعاشقانه سخن بگوییم، نجوا کنیمبا او 

ه کمی بدانید ک ،می گذرد که یاد او و عشق و عالقه به او در قلب ما زیاد می شود و این آتش عشق اگر شعله گرفتنکوتاه زمانی 

مان از اگر می خواهیم فرزندان ، زشتی و آلودگی نجات پیدا خواهیم کرد.آنی عمل کنیم و آنگاه از هر بدیایم به این وظیفه قرتوانسته 

دیگر به ظلمت گناه بی  .وی روشن بشودبه نور محبت مهدفرزندانمان راه نجات و سعادت همین است که قلب  ،دور بماننده آلودگی ها ب

بعد از نماز اگر  .از هر فرصتی استفاده کنیم .ستاا اری ارتباط محبت آمیز با ولی خدبرای برقراین یک نکته اساسی  د شد.نرغبت خواه

 ،اگر می خواهیم قبل از خواب در یک اتاق خلوت و تاریک دقایقی کوتاه  .بسم اهلل  .فرصت خوبی است  ،کنیم  می خواهیم به او اظهار عالقه

 دهید.این کار را انجام  حتماً .مان را به او ابراز کنیم، فرصت خوبی استقلبی خودیکی دو دقیقه با او صحبت کنیم و محبت 

ببینید هر یک از ما  .ارتباطی است از جنس یاری ،علیه السالمسومین نکته از ارتباط های یک سویه بین من و حجت بن الحسن امام زمان 

حکم قرآن هم چنین به  « اَقدامَكُم ثَبِّتیُوَ  نصُرکُم یَاِن تَنصُرُوا اهللَ  » :قرآن موظفیم که خدا را یاری کنیم. قرآن می فرمایدبه حکم 
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خدا  ریچه کسی می آید من را در مس :به حواریون گفتعلی نبینا و آله و سلم عیسی بن مریم  خدا را یاری کنیم. موظفیم که حجت برگزیده

ما  « نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ »: این بود ،؟ پاسخی که حواریون دادندکمک من می کندچه کسی  « مَنْ أَنْصَارِی إِلَى اللَّهِقال »؟ کمک بکند

؟ چه کسانی یاری ی پرسیده بود من انصاری الی اهللچون عیس .ما یاوران تو هستیم .نحن انصارُک :باید می گفتند قاعدتاً .یاوران خداییم

؟ چون می نحن انصار اهلل :کریم پاسخ دادند فرمایش قرآن و به نقل و حکایت قرآن، چرا حواریون به نند؟ یاران من هستندمن را می ک

کاری انجام  ، راهش این است که برود برای حجت خداگر کسی می خواهد خدا را یاری کندا .انند که یاری حجت خدا یاری خداستد

، ما هم بی درنگ به سوی او بشتابیم و دامن همت به کمر بزنیم و یاری او را در برنامه او دست یاری به سمت ما دراز کرد اگر .بدهد

 زندگی خودمان وارد کنیم.

 بیش از هر یک از ذوات مقدس ،: امام زمان من و شمانیاز به یاری دارد یا نه؟ بزرگان فرموده اند علیه السالمامروز حجت بن الحسن 

چه  » :مبارک در آن روز سخت غربت فرمود د این روزهایولم علیه السالم امروز نیازمند یاری است. اگر سیدالشهداءعلیهم السالم معصومین 

هل من ناصر »دفاع بکند؟ صلوات اهلل علیه ؟ و از خاندان پیغمبر سی من را یاری می کند؟ چه کسی است که بیاید کمک من کندک

 .بیشتر و شدیدتر چنین ندایی سر داده استعلیه السالم امروز امام زمان  «؟عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللّهِ؟ ذُبُّیَهَلْ مِنْ ذابٍّ ؟ ینصرنی

به رشته علیه السالم این کتاب ارزنده ای که به دستور خود حجت بن الحسن محمد تقی موسوی اصفهانی  ،مکیال المکارممرحوم صاحب 

 یهِ لَاهلل عَ لواتُصَ یهِفِ عَ مِاجتَ دِقَ هُنَّم اَعلَاِ» :اینگونه می گوید ،را پیش می کشدعلیه السالم ، وقتی بحث نصرت امام زمان آمدهتألیف در

نکاتی جمع آمده است که هر یک از این نکات را نگاه علیه السالم  بدان بر حجت بن الحسن    «هتِصرَبنُ  مامِتِ اهِ  ضلُقیِها تَفیِ   دٍ واحِ  لُّکُ  ورُامُ

  یاری او را واجب می شماری و به یاری او همت خواهی گماشت. ،کنی

دشمنان او هریک به صورتی می خواهند دین او را از  .ز مظلوم استامروعلیه السالم حجت بن الحسن  .«ظلومالمَ تُصرَنُ تهِ صرَنُ نَّاِ». ۱

و بهائیت به صورتی دیگر شیعیان و  ره می گیردورت امام زمان من و شما را به سخ. امروز اگر می بینیم وهابیت به یک صردارندمیان ب

 اگر امروز فرقه ،مام و موال جدا می کندمهر ا را به چنگال عقاید باطل خودش می کشد و از دامن پر علیه السالم دوستان حجت بن الحسن

مهدویت می کشد و جمعی از دوستان و شیعیان آن حضرت را متزلزل  ری به صورتی دیگر چنگال بر چهرهانحرافی احمد الحسن بص

شیعه یعنی  خواهند هر کدام به صورتی می ،اگر امروز فرقه های دیگر و مذاهب انحرافی دیگر ،برد کند و در شک و تردید فرو میمی

. علیه السالم، این یعنی مظلومیت امام زمان ایشان جدا کندرا از اعتقاد نجات بخش و سعادت آفرین علیه السالم دوستان و محبین امام زمان 

 هد:د . مرحوم صاحب مکیال ادامه میظاهری با دست گشاده انجام بدهند اقدام ، به اذن خداهنوز نتوانسته اند علیه السالمامام زمان 

مظلوم است و  علیه السالم حجت بن الحسن .غریب است و یاری غریب واجب است علیه السالم نحجت بن الحس .«»وَ نُصرَتُ الغَریب .۲ 

 .یاری مظلوم واجب است

م هر اعل علیه السالم حجت بن الحسنکم عقل باید در راه تحقق دانش او به او کمک کنید. به ح ،اگر عالم را دیدید. «»نُصرَتُ العالِم .۳

 .علمی استصاحب 

خویشاوند پیغمبر   علیه السالم  حجت بن الحسنآری    ؟را یاری کردصلی اهلل علیه و آله  د خویشاوندان پیغمبر  آیا بای  .«»نُصرَتُ ذَوِی الُقربی.  ۴ 

 است. صلی اهلل علیه و آله 

به حکم عقل   ،، اگر در مشکلی افتادی صاحب نعمت به حکم عقل واجب است. کسی که به من نعمتی برساندیار  «»نُصرَتُ ولیّ نِعمَه.  5

معنوی را به . خدا نعمت های مادی و ولی نعمت ماستعلیه السالم الحسن حجت بن . یاریش کنم .به کمک او بشتابم باید جبران کنم و

در دعای  «السَّماءُ وَ الْاَرْضُ ثَبَتَتِ بِوُجُودِهِ وَ الْوَری رُزِقَ بِیُمْنِهِ وَ»برکت و کفایت او به ما می رساند. مگر نخوانده ایم که  دست با

دهد و به برکت قدوم او  کسی است که خدا به یمن وجود او تمام خالئق را روزی میعلیه السالم  عدیله می خوانیم که حجت بن الحسن

. . بنابراین باید به یاری او شتافتستا هااو واسطه نعمت السَّماءُ« وَ الْاَرْضُ ثَبَتَتِ بِوُُجودِهِ »وَ. ان و زمین را به گردش در می آوردآسم

 مرحوم صاحب مکیال ادامه می دهند که:

مچون اینکه کسی که در غربت نکات فراوانی ه  .«مَهجور الی غَیر ذلك مِنَ االمورالطَریق و نُصرَتُ المَوتور و نُصرَتُ النُصرَتُ  ».  6

من به حکم  کردند،و بی مهری ، اگر کسی مورد طرد دیگران قرار گرفت و به اافتاد، اگر کسی از شهر رانده شد، اگر کسی مهجور شد
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مصداق مهجور نیست؟ مصداق علیه السالم حجت بن الحسن  . آیابرسانمکمک  و اسالم هم باید به او، به حکم عقل و وجدان انسانی عاطفه

. اما فقط اهلل ان شاء ، در آینده بیشتر سخن خواهم گفت؛را یاری کنیم علیه السالم . برای اینکه امام زمانمطرود نیست؟ قطعاً چنین است

دل دیگران   را دریاری او به این است که نام او و یاد او  ؟  است  شود؟ یاری او به چه صورت  چگونه یاری می  علیه السالم  ، امام زمانیک اشاره

طوالنی غیبت، یاد امام زمان در دل شیعه کهنه شود! نگذاریم شیعیان با پراکنده شدن شبهات در  . نگذاریم در دورانزنده نگه داریم

 علیه السالمری از آنها دستگیری کنیم. امام عسک .متزلزل شوندعج اهلل تعالی فرجه الشریف اعتقاد خودشان نسبت به وجود مقدس ولی عصر 

مرتبه ای در قیامت جایگاه بلند باز می کنند، فل شبهه را از قلب شیعیان سست عنصرق ،غیبت فرزندم فرمایند: »کسانی که در دورهمی

بر تمام ثروت دنیا شود که هر تار آن لباس  هایی از ابریشم قیمتی پوشانده می فاعت خواهند داشت و بر آنها لباسو اینها حق شدارند 

 .« ارزنده تر است

ل مطالعه و اهل اعتقاد دقیق نیست، شبهه ایجاد کند. عقاید در دل شیعه ای که اه  .نگذاریم کسی به بهانه های واهی  .بیایید کمک کنیم

 .گامی برداریم .را محکم کنیم

من دوران قدمی برداریم و برای ای برای محکم شدن عقاید، باورها و ارتباط دلها با آن یگانه علیه السالمدر میالد مبارک حضرت ولی عصر 

شتر ، این عرض بنده را بیزی باورهای مستحکم شیعه کمک کنیم. شیعه عقاید محکمی دارد. هر چقدر در این مسیر حرکت کنیدسا

شبهات بی  ؟ گوهر ارزشمندی را به بهانه های پوچ وما اگر جوان شیعه دستش خالی باشد، چه می شود. اتأیید و تصدیق خواهید کرد

 پایه از دست خواهد داد.

 دعا برای فرج آن حضرت استعلیه السالم ترین راه نصرت ولی عصر مهماما  است علیه السالمکوچک نصرت برای امام زمان  چند نمونه این

ن را نورافکن و زمین گرد ظلمت بزدایند و بر سراسر آفاق نور والیت خودشا خودشان با دست مبارکشان از چهرهکه تشریف بیاورند و 

 .پرتأللؤ بگردانند

درباره نصرت هم همین را باید بگویم. آن کسی که به یاری و نصرت حجت  .های یک سویه اشاره کردم تاکنون به سه نمونه از ارتباط

گذارد. تنها نمی او را ها کند و در سختیچنین شخصی را یاری میت هم کند، مطمئن باشد که آن حضربرد و اقدام میخدا دست می

کند و گفتیم که یاری خدا به اگر یاری خدا کنید، خدا شما را یاری می «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ » است: قرآن کریم خودش فرموده

 مشکالت عنایات کریمانه او را خواهیم دید.گیری خواهد کرد و در ری حجت خداست. قطعاً حجت خدا دستیا

، ارتباطی که هم من با او سخن بگویم، از او بگویم و استمداد بطلبم و هم او نظر کند و با علیه السالمارتباط دوسویه با امام زمان  اما درباره

. ببینید ما به تصریح روایات فراوان معصومین توسلاستغاثه و  ارتباطی است از جنس استمداد،  ،  و عنایتش را به من برساند  من سخن بگوید

. در گذشته غارها توانیم به او پناه ببریمها میپناهگاه یعنی کسی که در سختیدانیم. را پناهگاه خودمان میعلیه السالم ، امام صلوات اهلل علیهم

 .شد پناهگاه. چنانکه اصحاب کهف چنین کردندببرند. غارها میها پناه  محل امنی بودند که مردم و مسافران می توانستند از خطرات به آن

صلوات اهلل خصوصاً امام زمان  علیهم السالم به غاری پناه بردند تا از خطرات راهزنان و کسانی که در تعقیب آنها بودند در امان باشند. امامان

توانیم به عنوان یک مأمن به عنوان ها می  کسی است که در سختی  .است. غوث یعنی پناهمعرفی شده  غوثشخصی است که با عنوان  علیه  

گونه  در زیارت آل یاسین این »السَّالمُ عَلیكَ أیُّها الغَوث و الرَّحمَهُ الواسِعَهُ وَعداً غَیر مَكذوب«یک محل ایمن به او مراجعه بکنیم. 

الهی هستید. یک پناهی که همچون مادر  هم رحمت گسترده ،دکسی که هم پناه من هستی !ای امام زمان من ،سالم بر شما:خوانیممی

شوید به زیارت معصومین، مشرف برد. دیدید با کوله باری از غصه و غم مشرف میهای فرزند را از بین می کند و نگرانیآغوش باز می

علیه حضرت ابی عبد اهلل    شوید. به زیارتمیشرف  م  گذارید. به بین الحرمینپا می  علیه السالمشوید مشهد به زیارت علی بن موسی الرضا  می

بندد و آرامش و  ، ناگهان انگار تمام غم و غصه از دلمان رخت برمیعلیه السالمروید به زیارت موال امیرالمؤمنین ، نجف میمی رویدالسالم 

توانیم با او چنین ارتباطی برقرار کنیم و به او پس همه جا می ،شود. امام اگر همه جا حاضر و ناظر استطمأنینه و سکونت جانشین می

خودش به سوی  که خدا او را دست گشاده از او مدد بگیریم. چرا او را پناه خودمان قرار بدهیم و تغاثه کنیم و از او استمداد کنیم.اس

 است.  خالیق قرار داده

باید به نکاتی اشاره   ،اما برای این که بحثمان کاملتر شود  .تقدیم خواهم کردهم السالم  علیدر این باره در همین جلسه کلماتی را از معصومین  

دهی را خدا به آنها  شأن و مقام و منصب دستگیری و پناه ،ها کرامتهای الهی به وجود حجت خدا که در نتیجه آن کرامت درباره .کنم

 است.  کرامت فرموده
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إِلَى  سَتُرَدُّونَ الْمُؤْمُِنونَ وَ رَسُولُهُ وَ وَقُلِ اْعمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ»فرماید:  می ۱05توبه آیه خداوند متعال در سوره مبارکه 

رسول او خواهد دید، مؤمنون هم  .بگو عمل کنید که خدا عمل شما را خواهد دید «الشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ

اعمال بندگان  ،آیا هر کسی که اهل ایمان باشدمؤمنون چه کسانی هستند؟  شودال میسؤعلیه السالم خواهند دید. از خدمت امام صادق 

، است و بس. خداوند متعال  علیهم السالم  . این مربوط به ما اهل البیت«اِیّانا انَا»گونه نیست.  نه این :فرمودندعلیه السالم  بیند؟ امام   الهی را می

 به اذن خدا شاهد بر اعمال است. علیه السالم امام  ،این به تصریح قرآن و روایات معصومینفقط ما را قصد کرده است. بنابر

کنند به نام باب عرض بابی را باز می ۳۳۷صفحه  ۲۳در جلد  ،که کتابی بس گرانقدر است بحاراالنوارمرحوم عالمه مجلسی در کتاب 

صاحب علیه السالم بینیم امام  فرمایند که بر اساس آن می االعمال. در اینجا روایات بسیار فراوانی را از کتب محدثین معتبر شیعه نقل می

. من به چند نمونه کنداعمال بندگان شاهد باشد و نظر تواند بر همه امام می مقام شهادت است. مقام شهادت چیست؟ مقامی که در آن

 کنم. می  از این اشاره

استبعاد  .بالفاصله ایراد بگیرند ،اند اند و اهل تحقیق و بررسی نبوده ممکن است بعضی از کسانی که در مسائل اعتقادی کار نکرده اوالً

قرآن کریم راجع به  گوییم آیا قبول دارید که  له با قرآن سخن خواهیم گفت. میها راجع به این مسأ بشمارند. با آنکنند و این را نادرست 

مردم من به شما  «مكُوتِیُی بُفِ رونَخِدَّما تَ بما تأکلون و أنبئكم»اینگونه فرموده است: علی نبینا وآله السالم بن مریم حجت خدا عیسی 

ما تَاکلُوُنَ وَ مَا تَدَّخِرونَ فِی  »  کنید. این نص قرآن کریم است.هایتان ذخیره می  خورید و از آنچه در خانهاز آنچه می  ،خبر خواهم داد

کنند و آن را محال را نفی میعلیه السالم  بن مریم از غیب با خبر است. کسانی که علم غیب برای امام  عیسی    شود  پس معلوم می  .«بُیُوتِكُم

دا است. کنند؟ بله. به یک معنا علم غیب مطلق از آن خقرآن چه می با این آیه ،دهند شمارند و علم غیب را به خدا اختصاص می می

  حُ الغَیبِ ال یَعلَمُها ااِلّ هُو«»و عِندَهُ مَفاتِ قرآن کریم هم فرموده است:

عَالِمُ الْغَیِْب »  فرماید:  . قرآن کریم میقرار می دهیم  ،برگزیده باشند  علم غیب را در اختیار کسانی که: ما همین قرآن کریم فرموده است

 ،خدا عالم غیب است. به غیب آگاهی دارد. از این غیب هیچ کس را آگاه نفرموده  «رَسُولٍ مِنْ ارْتَضَى مَنِ إِال أَحَدًا غَیْبِهِ عَلَى یُظْهِرُ  فَال

جانشینان من هم همین سمت را دارند و همین کرامت الهی به آنها  :مگر کسانی که برگزیده باشند از رسوالن او. وقتی پیغمبر بفرماید

 داده شده است چه جای استبعاد و ایراد و اشکال؟ 

 بصائرالدرجاتدر    علیه السالم  احوال و افعال بندگان باخبر است. در فرمایشی نورانی امام صادق   از همه علیه السالم  ولی عصر    ،امروز حجت خدا 

مدیر کل یک اداره از اوضاع  ،شودچگونه ما حجت خدا بر خالیق باشیم و اخبار و اطالعات آنها از ما مخفی بماند؟« مگر می» اند:فرموده

 چیزی تهیه  ر است برای خانهخبر باشد؟ اگر قرااما از برنامه اهل خانه بی ،مدیر خانه باشد ،شود یک پدرخبر باشد؟ مگر مییک اداره بی

اوان است. باید شود. چه چیزهایی فر، چه چیزهایی دارد تمام می، باید بداند چه چیزهایی در خانه هست، چه چیزهایی کم استکند

شود که شود تا بتواند خانه را تدبیر بکند. چگونه میهمسرش با چه کیفیتی اجرا می   نامهبر  ؟بداند رفت و آمد فرزندان به چه صورت است

خبر  و آسمان و زمین هم تحت حجیت آن حضرت باشد اما آن حضرت بی را بر تمام خالیق قرار داده است علیه السالم حضرت حجت خدا

 باشند؟ 

این روایت را مالحظه کنید. ابوبصیر از اصحاب مکیال    توانید در کتاب شریف  می  .اندنقل فرموده الخرائج    روایت زیبایی را مرحوم راوندی در

را علیهم السالم وارد مسجد شدم. هم امام باقر و هم امام صادق علیه السالم گوید من پشت سر امام باقر  است. می علیه السالم خوب امام صادق 

مسجد شلوغ است و  .شوندای خارج میعده .شونددیدم مردم داخل مسجد می :. او می گویداست داشتهرا ها درک کرده و شاگردی آن

بینند؟ بن علی الباقر را می، آیا محمد  مردم بپرس  از  ابو بصیر  :به من رو کردند و فرمودند  علیه السالم  رفت و آمد در آن جریان دارد. امام باقر

اید؟ علی الباقر را دیدهمد بن آیا مح !آی مردم :آمد. گفتمرفت و میجمعیتی که میهمین ازدحام  : چشم آقا. رو کردم به مردم باگفتم

کرد و پاسخ من را منفی را نگاه می د، پیرامون خودشنیسؤال من را می آیا االن اینجا است؟ هر کسی که بینید؟کجا است؟ او را می

علیه السالم دادند که امام باقر  من پاسخ منفی می : مردم در حالی بهگویداینجا نیست. ابو بصیر می علیه السالم امام باقر !نه :می گفت .دادمی

آقا این نابینا است.   :هارون مکفوف نابینا بود. گفتمبپرس. ابو  از او  :هارون مکفوف وارد شد. امام فرمودندیستاده بود. یک دفعه ابوکنار من ا

را دیدی؟ ابو هارون به من   علیه السالم  امام باقر  «ابو هارون هَل رَایتَ اَبا جَعَفر؟»  :بپرس. پرسیدم  ،از همین که نابینا است  :امام فرمودند
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چگونه  ،ابو هارون تو نابینا هستی :گفتم اند!؟کنارت ایستادهعلیه السالم امام باقر  بینینمیمگر  «؟ أَ لَیْسَ هُوَ بَِقائِمٍ » :نگاه کرد و گفت

در حالی که نور او همچون  ،چطور او را نبینم ال اَعلَمُ وَ هُوَ نُورٌ ساطِع« وَ کَیفَ»؟ عرضه داشت !بینی؟ چگونه امام را می!اطالع داری

 تابان است. خورشید

گونه ببیند؟ ند؟ امام غایب است اما او را اینکچنین ارتباطی با حجت خدا برقرار  علیه السالم کسی در دوران غیبت امام زمان ،شودآیا می

و من هم این نور را بتوانم دریافت کنم و امواج او  ساطع و تابان باشد اما نور او در سراسر عالم ه ظاهر در پس پرده غیبت فرو رفتهامام ب

همین  خبرم. در ادامه  من از حال او بیاما  شود. امام به حال ما آگاه است میکنم؟ بله او چنین ارتباط مستحکمی برقرار  را بگیرم و با

علیه السالم به دیدن امام باقر  ،شان. یک نفر از شیعیان آفریقا: رفتیم خدمت آقا در منزلگویدفرمایش در همین حدیث شریف ابو بصیر می

»مَا که راستی فالنی،  :فرمودند ،ها تمام شد. بعد از اینکه صحبتاحوالش را پرسیدند ،آمده بود. آقا با او گپ و گفت کردند، صحبت کردند

سرحال بود. سالم بود و  ،وقتی من آمدم حالش خوب بود آقا جان خوب است. اتفاقاً  :گفتحال رفیقت راشد چطور است؟  حالَ راشِد«

با  ،خدا او را رحمت کند. این مردی که از شیعیان حضرت بود و از آفریقا آمده بود «»رَحِمَ اهلل برایتان سالم هم رساند. آقا فرمودند:

روز بعد از تو که   ۲« بَعدَ خُروجِكَ بیِوًمِین»ی؟ آقا فرمودند:  ک    پرسید  »نَعَم« :دامام باقر فرمودن  »ماتَ؟«یعنی مُرد آقا؟    :تعجب پرسید

علیه اجلش سر رسیده بود. امام باقر  .هم نداشت ، مشکلیبیمار نبود :از آفریقا به سمت مدینه حرکت کردی. بعد خود حضرت فرمودند

راشد از  «رَجُلٌ  لَنَا مَوال وَ لَنَا مُحِب » آقا این راشد چگونه شخصی بود؟ فرمود:اند: وقتی که او پرسید اینگونه فرمودهالصاله و السالم 

لیس لنا معكم   ون انه»لئن تر  !رد، به تعبیر من ای مرد آفریقاییدوستان ما و از پیروان راستین ما بود. بعد این جمله را فرمودند: ای م

اگر شما شیعیان فکر می کنید که ما همراه با شما چشم بینا نداریم و گوش شنوا  «سامعه لبئس ما رایتم عو اسماظره اعین نا

تان هستیم. ین شما و گوش شنوای الهی در میانخدا ب  به ما نداشته باشید. ما چشم بینایاید. چنین باوری نسبت    بد فکری کرده ،نداریم

همه شما  «»فاحضرونا جمیعا. ماند مخفی نمی به خدا قسم هیچ یک از اعمال شما از ما اعمالكم« یخفی علینا شی من »واهلل ال 

 ست. ابر اعمال ما  حاضر و ناظرعلیه السالم ما را حاضر بدانید. پس امام  ا کرد. شما همهشود معنما را حاضر بدانید. یک جور دیگر هم می

. یعنی ارتباط کند و نگاه می کندبه من نظر می او هم ،ورزماست که من به او محبت می سویه این لوازم اصلی ارتباط دو پس یکی از

تواند من را ببیند و اعمال من را زیر نظر داشته باشد و از اوضاع من با خبر باشد. در توقیع شریفی که امام همه جوره فراهم است. او می

فَإِنـّا یُحیطُ عِلمـُنا بِأنْبـائِكُمْ، وَال یَعْزُبُ عَنّا شَى ءٍ مِنَ   » :، چنین مرقوم داشتندفرمودندرحمه اهلل علیه ه شیخ مفید ب علیه السالم زمان

سخن  ی. اگر قرار است با کسمیاوضاع و حاالت شما احاطه دار یو ما به تمام ستین یاز اخبار شما از ما مخف زی چ چیه « أخبارِکُمْ

و او را پناه خودمان   میو از او استمداد بطلب  میبرقرار کن  طارتبا  ی. اگر قرار است با کس  شنود  یکه او م  مییسخن بگو  یکسید با  ، بامییبگو

که حاضر و ناظر  ی. اماماست ییباینگاه ز ،نگاه به امام نی. چقدر اندیب یکه م میرا محل پناه و استمداد قرار بده یکسباید ، میقرار ده

  .ندیب یکه م ی. امامکه زنده است ی. اماماست

امام  مییگو یم ی؟ وقتبه چه معناست قاً یدق بتیغ  بودم دهیال پرسؤ. از خدمتتان سمتوجه شدیم هرا اشتبا بتیغ  یما معنا دیشا زانیعز

. ذکر کرده بودند بتیاز غ  یقیدق یاز دوستان معنا ی. بعضکردند انیرا ب بتیغ  قیدق یما معنا یبرا اتی؟ در رواچه یعنی ،است بیغا

به  بتی. غ شود یم دهی. هم امام هست و هم امام دستینبودن ن یبه معنا بتیغ  ،ستین یدنند یبه معنا بتیغ  که فرموده بودند نگونهیا

 نکهیبه حکم ا دی، پس باخداست فه ی خل، اگر او امام فعال است. اگر او حجت خداست! نه ،به کار ما ندارد یکه امام کار ستین نیا یمعنا

یَرَوْنَُه   »  :معناست  نیبه ا  بتیغ   :فرمودبه چه معناست؟    بتیپس غ .  باشدفعال    خواهد  یکه م  یاو در هر کار  دی، بااست  شاءیفعال لما  خدا  

 مینیب ی. امام را مشناسند یامام را نم .معناست نیامام فقط و فقط به هم بتی. غ شناسند ینممی بینند ولی  امام را یعنی«وَ الَ یَعْر فُونَهُ

. پس ارتباط گذارد یشما قدم م فرش خانه یبر رو یگاه یحت «فرشکم طئی»: ندفرمودالسالم  هیعل. امام صادق مییگو یبا امام سخن م و

فقط و  .ستیاو ک میشناس ی. فقط و فقط ما نماست عیما وس یاو به سو مانهی. نظر کراو به ما گسترده است ی. آگاهاست کیاو با ما نزد

، امام زمان من و شما را ذکر کنند بتیغ  یمعنا خواهند یم یوقتالسالم  هیعلامام  «یَرَوْنَهُ َو اَل یَعْر فُونَهُ ». میفقط معرفت به شخص او ندار

کنار او  .شهر خودشان آذوقه بردند یبرا  وسفیاز  .سخن گفتند وسفیبا  وسفیبرادران  ندیفرما ی. مو برادرانش وسفیبه  زنند یمثال م

. اما کردند ی. به او نگاه ماز او تشکر کردند. کنار او بودند ،بروند خواستند یم ی. وقتدندیبا او گفتند و خند من ری. به تعبنشستند
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خودش   توانست  ی، نماما چون از طرف خدا اجازه نداشت  .شناخت  یو م  دید  یرا منها  آ،  نهاآبرادر    وسفی برادرشان است.    نیا  دانستندینم

 . دشناختن یو نم دندید یماو را  نهاآ ی. ولکند یرا معرف

، کنار السالم  هیعلرضا  لا  یبن موس  یعل  ارتیدر ز  یگاه دی. شامییگو  یبا او سخن م،  مینیب  یم  ا. او راست  نگونهیامام زمان من و شما هم هم

. دست به دعا بلند بوده است ارتی. او هم کنار ما مشغول زمیخوانده ا ارتیو ز میا ستادهیمطهر آقا ا حی، در برابر ضرشانه به شانه او و

. شناختمیاما او را نم  دمیشن  یاو را م  ی. صداشناختم  یاما نم  دمید  یم  .شناختم  یاو را نم  مناما    کرده  یدعا م  عهیمن ش  یکرده بوده و برا

 نکهیا نیمعرفت نداشتن در ع  و صرفاً صرفاً یعنی بتی، اگر غ نشناختن یعنی بتی. اگر غ اما نشناختم ،دم یاو را به گوشم شن هیرگ یصدا

اعمال ما به او  .ارتباط فراهم است. او که آگاه است یبرا نهیپس زم .مینیبنمی ما او را  لیو .دیگو یسخن م .رود یو م دیآ ی. ماو هست

لوازم ارتباط با او فراهم  . پس همهگریاز طرف د نی. احضور فعال دارد و رود یو م دیآ یم طرفآن . از طرف کی نی. اشود یعرضه م

: میدار ی؟ عرضه ممییگو ی، چه ممیرو یم ارتیبه ز نیمعصوم راتکه خدمت حض ی. در اذن دخولمییبا او سخن بگو میتوان یم واست 

 « یتشهد مقام»و  یشنو یکه تو کالم مرا م دهم یشهادت م مییگو یرفته است اما م ایامام به ظاهر از دن ی«اشهد انک تسمع کالم»

 ،امام است تیاگر وضع نی. اآقا یده یم مراجواب سالم  «ی تَرُُدّ ساَلم  » .یام را شاهد و ناظر ستادهیمبارکت ا حیمن در برابر ضر نکهیا

 .ستین نگونهیهرگز ا ؟است خبری او از حال و روز ما ب ای، آهم دارد یماد اتیامام زمان من و شما که به ظاهر ح

 یت ی، حکااست وردهدر آ ری تحر به رشته علیه السالم کتاب ارزنده که درباره وجود مقدس امام زمان نیا ؛نیکمال الدصدوق در  خیمرحوم ش

 ،ناودان خانه خدا مشغول دعا بودم ری، ز: من حج رفته بودمدیگو ی. حسن بن وجناء مکند یبه نام حسن بن وجناء نقل م یرا از شخص

دم یبرگشتم د .دهد یمرا تکان م یکس ،دمی.( به ناگاه دجا است نی، همکه در مظان استجابت دعا است ییاز جاها یکیکه  دیدان ی)م

حرکت کرد و پشت سرش راه  .ستادمیا !حسن بن وجناء بلند شو «قم یا حسن بن وجناء»: دیگو یاست رو به من کرده و م یشخص

تا به رفت و رفت  و. رفت رفتم یو من هم پشت سر او م داشت ی! او گام برمدمینپرس یزیدانم چرا از او چ ی، نمدمی. سؤال نپرسدمافتا

رفته  نیناپاک از ب تیبه دست وهاب نکهیتا ا ،معاصر بوده است انیسال نیتا هم جهیحضرت خد که خانه دیدان ی)م دیرس جهیدار خد

 یبود و پلکان اطیاتاق در وسط ح نی. امی، وارد اتاق شدبود یحضرت اتاق آن . در خانهمی، وارد خانه شدمیدیرس جهیخد خانهبه  ،.(است

. از پله ها باال ایباال ب «اصعد یا حسن» .دمیشن ییصدا کیشدم  اطیکه وارد ح نیهم .را به اتاق متصل کرده بود. باال رفتم اطیح یچوب

 نکهیبعد از ا .در اتاق شرف حضور دارند. وارد اتاق شدم علیه السالم مام زمانعالم تاب مقدس ا دیخورش دمید ،ستادمیپشت در اتاق ا ،رفتم

 نیمن و شما را به ا ،خواهد یامام زمان چگونه م دینی)بب :جمله را به من فرمودند نیا ،آن حضرت صحبت کردم باآقا سالم کردند و 

که  یباور نیبر او  یکن یگمان م ایآ «أتراک خفیت علیّ !حسن ا»ی: با خبر است، آگاه کند!( فرمودند عهیمهم که او از حال ش قتیحق

به خدا  علیه السالم امام باقر تیهمانطور که در آن روابه خدا قسم!  «فی حجّک إالّ و أنا معک فیه وقتو اللّه ما من »؟ یهست یبر من مخف

من با  یکه تو داشت یحج نی، در تمام ابه خدا قسم حسن بن وجناء .خورد یبه خدا قسم م علیه السالم امام زمان نجایا ،کردند ادیسوگند 

افتاده بودم.  هوشیحالم بد بود و ب .منشست نیزم یبه رو .بهت زده شدم رتسخن حض نیاز ا «إاّل و أنا معک فیه» .تو و همراه تو بودم

از خدمت  نکهیکه بعد از ا ی، برگه اکردند تیبه من عنا ییدعا نگونهیفرمودند و ا یکردند به حال من لطف یتی، عناآقا من را بلند کردند

هذا فب»، فرمودند:  برگه را به من دادند  نیا  ی. وقتنوشته شده بود  ضرتآن ح  یفرج و سالمت یبرا  ییکه در آن دعا یبرگه ا  حضرت رفتم،

 ،به تو دادمی که  برگه ا  نیبر من صلوات بفرست و ا  نگونهیا  .دعا خدا را بخوان  نیبا ا  «فادع، و هکذا صلّ علّی، و ال تعطه إالّ محقّی أولیائی

سفر  نی: حسن بن وجناء در طول ادیفرما ینکته بود که امام م نیعرضم ا د. شاهنگذار انیدرم یآن را با کس ما ستهیجز با دوستان شا

صدوق جلد   خیش  نیالمکارم از کمال الد  الیرا در مک  تیروا  نیاست. ا  یتیشخص  نیامام چنآری  .  دانستم  ی، اخبار را محج من با تو بودم

 .  دیمالحظه کن دیتوانیم ۲05صفحه  ۱

با او سخن  توان یبرقرار کرد، م هیبا او ارتباط دو سو توانیدارد. پس م یسیدارد، همانطور که ع  یبه اذن خدا ابزار آگاهالسالم  هیعل امام

 دهیسنجو  عمل کنم دهیکند تا من سنج ینگاه چقدر کمک م نیا دینی! ببانی. خانم ها و آقاندیب ی. او رفتار مرا مشنود یگفت و او م

 السالم معلیه امام صادق  ای. محمد بن مسلم از امام باقر و خودم را آلوده نکنم مازیدست ن یبه هر کار .را انجام ندهم یهر کار .میبگو سخن

 یدیشک و ترد چیمسئله ه نیدر ا»: ندیفرما ی. آقا مکند ی، سؤال مشود یعرضه م صلی اهلل علیه و آله خدا غمبریکه بر پ  یاعمال درباره

 «أَرْضِهِ   یإِنَّهُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِ  "ونَاِعْمَلُوا فَسََیرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤِْمنُ»که فرموده است:    یا  دهیقرآن را ند  هیآ  نیا  ایآ  ،ستین
 «هستند نیشاهدان خدا در زم السالم معلیه غمبریپ  تیاهل ب
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خدمت امام رضا  ،عبدالرضا است ایشان، هیکنکه  (اتیّ )زَ اتیاست به نام عبداهلل بن ابان ز یخدمتتان عرض کنم. شخص یگرید تیروا

و برکات  راتیمشکالتم حل شود، خ دیام دعا کنمن و خانواده یو برا دی: از خدا بخواهدمبه حضرت عرض کر :دیگو یم ،دهیرس السالم هیعل

شما دعا  یمن برا یکنیفکر م یعنی کنم؟ینم یکار نیمن چنآیا  «أَ وَ لَسْتُ أَفْعَلُ»فرمودند: السالم  هیعلبر من نازل شود. امام رضا 

به خدا قسم اعمال شما هر صبح و شب  «لَتُعْرَضُ عَلَیَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ الَكُمْ وَ اَهللِ إِنَّ أَعْمَ» ستم؟یشما ن ادیمن به آیا  کنم؟ینم

 ،دندیتعجب را در چهره من دالسالم    هیعلامام    یب کردم. وقتتعج .بود  بیعج  یلیمن خ یبرا  .شودیعرضه م ،بر من که امام زمان تو هستم

قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَى اَللُّه »: دیفرما یقرآن م ینیکه بب یقرآن نخواند «اَهللِ عَزَّوَجَلَّ أَ مَا تَْقرَأُ کِتَابَ ! عبداهلل بن ابان»فرمودند: 

 .دیمالحظه کن دیتوان یم ۳۴۷صفحه  ۲۳جلد  بحاراالنواررا در  تیروا نیا «عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُون

اجتناب   یاو از گناه و زشت  ادیو به   مینیب  یو چقدر رفتار خود را در محضر او م  میاو هست  ادیخبر است. ما چقدر به    امام از حال ما با  پس

 . ندیب یما را م یکارها اتی. جزئشودیعرضه مالسالم  هیعلاعمال ما بر امام  م؟یکنیم

. اگر شودیداوود! اعمال شما بر من عرضه م»آقا. فرمودند:  دنیرفتم خدمت آقا و د ،دیگویم علیه السالم از اصحاب امام صادق  یرقّ داوود

  تُ یرَاَخوشحال کرد.    یلیاعمال تو مرا خ  دمیبار که اعمال تو را د  نی. داوود! اشومیخوشحال م  ،نمیبب  یو خوب  ریدر آن اعمال شما کار خ

که توانسته لبخند بر لب امام زمان  یخوش به حال داوود رقّ «که دلم شاد شد. دمید یزی. در نامه اعمال تو چیرِحَنفَ ئاًیشَ هایلَكَ ف

َو »ادامه دادند و فرمودند:  نگونهیاالسالم  هیعلامام صادق  خود کنند؟یاشاره م ،آقا به کجا دارند . به نظر شماتعجب کردم منخود بنشاند. 

به او  یزیچ ،یبه او کمک رساند ،یکرد یریو از او دستگ یخود رفت یپسرعمو دنیبه د دمیهفته د نیا «ذلِكَ صِلَتُكَ لِاِبنِ عَمّك

 ییپسرعمو کی. من «مُحتاج الیالعَ  ریکَث اصب اِبنُ عمِّ الن یکانَ ل» ،بله گفتم: ،را فرمودند نیکه آقا ا نی: همدیگوی. داوود میداد

پول  یکنم. مقدارببه او  یاو بروم و کمک دنیگفتم به د ،به سمت مکه رفتم یمحتاج بود. وقت یلیبود و هم خ الواریداشتم، او هم ع 

 ،خودم کردم یپسر عمو رایمن در مکه ب که یکار آقا از ،السالم هیعلخدمت امام صادق  نهیآمدم مد یو به او کمک کردم. وقت برداشتم

 دانستمی. من مدیتو فرا خواهد رس یپسرعمو نیاجل ا :فرمودند و مرا خوشحال کرده است. بعدکار ت نیا :ندیفرما یدهند و م یخبر م

 . می. بگذرستین تیمن از اهل وال یپسرعمو نیا

 یکار دی. بامیاوریب دستدل او را به  یبه نحو دیبا ،میبا امام زمان خود ارتباط برقرار کن میخواه یاگر مکه  است نیعرض من ا شاهد

خداست، اعمال من  ینایبر اعمال ما ناظر است، حاال که او چشم ب ند،یب ی. حاال که او ممیکه او شاد شود. لبخند بر لبان او بنشان میکن

اما  غائب است علیه السالم امام زمان ،بله. کندیمستحکم معلیه السالم ارتباط من را با حجه بن الحسن  نیاو باشد. ا یو شادمان یرمدلگ هیما

 یهای. خوبخبر است  اما از احوال ما با  ،امام غائب است.  ندیب  یامام غائب است اما هست و م  ،ریخ  م؟یبا او ارتباط برقرار کن  میتوان  ینم  ایآ

 نیرا به ا  شماآورد. نظر مبارک    یما غم به چهره مبارک او م  یها  ها و لغزش ناکرده غفلت  یاو از آن طرف خد  کندیما او را خوشحال م

 :کنمیجلب م بایز تیروا

چرا  «وءونَ رسولَ اهللسُمالَكُم تَ»فرمودند:  علیه السالم امام صادق  ،دیگویم علیه السالم است به نام سماعه از اصحاب امام صادق  یشخص

جُِعلتُ فِداک،  »رو به آقا کرد و گفت: قربان شما شوم،    ،حاضر بود  از اصحاب که در جلسه  یکی  د؟یرنجان  یرا م  صلی اهلل علیه و آله  غمبریدل پ 

أَ مَا »فرمود:  ؟یچطور م؟یکن یرا ناراحت م صلی اهلل علیه و آله غمبریما پ م؟یرنجان یرا م صلی اهلل علیه و آله غمبریما دل پ  «هُنَسُوؤُ فَیفَكَ

در آن  صلی اهلل علیه و آله غمبریاگر پ  شود؟یعرضه م صلی اهلل علیه و آله غمبریاعمال شما بر پ  دکهیدان ینم «أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَیْهِتَعْلَمُونَ أَنَّ 

رسول  «وَ سُرُّوهُفَالَ تَسُوءُوا رَسُولَ اَللَّهِ »بعد آقا فرمودند:  ،«ذَلِكَ اءَهُ فَإِذَا رَأَى فِیهَا مَعْصِیَةً سَ»شود؟  یم دهیرنج ،ندیبب تیمعص

تا امام زمان  صلی اهلل علیه و آلهاز پیغمبر  .شودهای خدا عرضه می دانید اعمال ما به تمامی حجت را ناراحت نکنید. می صلی اهلل علیه و آله خدا

 . بصائرالدرجاتاین روایت را می توانید مالحظه کنید از  ۳۲9صفحه  ۲۳. در بحار جلد علیه السالم

 بنشانم. حجت بن الحسن او مبادا غم بر چهره .مبادا دل نازنین او را برنجانم ،شودعرضه میعلیه السالم اگر اعمال من بر حجت بن الحسن 

خصوصاً آن وقتی   ،است  گیرد و فرا گرفتهمن کسی است که عنایات او مهربانانه و کریمانه تمامی زندگی من را فرا می  امام زمان  علیه السالم

تاریک قبر. در آن جا امام زمان  ای که جز اعمال من با من نخواهد بود. در خانهوحشت و تنهایی فرو بروم. در خانه که قرار باشد در خانه
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است و مرحوم  فرمودهعلیه السالم شامل حال من خواهد بود. در روایت شریفی که امام صادق  ،دیگرعنایاتش بیش از هر زمان م علیه السال

هر  « ةیجَاِهلِ تَةًیإمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِ عْرِفْیمَنْ ماتَ وَ لَمْ  »است، امام فرمودند:  آن را حکایت کرده ۲0صفحه  ۲جلد  کافیکلینی در 

هرکس ارتباطی از جنس معرفت با امام  .است. بگذارید با ادبیات خودمان صحبت کنیم به مرگ جاهلیت مرده، امامش را نشناسدکس 

هایی که صبح تا به  ی شیعهنکته من و شما را یادآور شدند: ا به اینعلیه السالم است. بعد امام  به مرگ جاهلیت مرده ،زمانش برقرار نکند

تواند من و  رسد و نمیرسد که هیچ کس دستش به جایی نمیبدانیم روزی می ،او نیستیم گذرد و به یاد او و عنایات کریمانهشبمان می

اما کاری از دستشان ساخته  ،اندای که همه دور و اطراف ما اجتماع کرده شود، لحظه ای که بدن ما سرد می شما را کمک کند. لحظه

کند. امروز من به گیری تواند از من دستخدا بر روی زمین است و می نفر، یعنی حجت خداست که دست گشادهجا تنها یک  نیست. آن

امروز او را ناظر بر اعمال خودم   .آورمامروز به او اعتقاد دارم و باورمندانه به او ایمان می  .ورزم  امروز من به او نصرت می  .کنماو محبت می

دهد و حاال ام را میهایی که من برقرار کرده این ارتباط حساس او جواب همه کنم. در آن لحظهدانم و بر طبق رضایت او عمل میمی

كُونُ إِلَى مَا أَنْتَ عَلَیْهِ إِذَا بَلَغَتْ أَْحوَجُ مَا تَ»فرمود:  علیه السالم  وقت آن است که آن آقای کریم ارتباطش را با من برقرار بکند. امام صادق  

  ای باشید، لحظهای محتاج هستید به این که امام داشته  ای که شما بیش از هر لحظه   آن لحظه  «وَ أَهْوَى بِیَدِهِ إِلَى حَلِْقهِ  ،نَْفسُكَ هَذِهِ

ای که تو از دنیا آن لحظه  «نیاالدُّ  نكَت عَعَطَ انَق»وَ  ست که جانتان به این جا برسد. بعد آقا خودشان به حلقوم مبارکشان اشاره کردند  ا

در علیه السالم کند و به فریادت برسد. امام صادق به تو نگاه  علیه السالم اجی که حجت بن الحسنشوی، آن لحظه محتمنقطع و جدا می

در ادامه فرمودند: آن لحظه خواهی گفت چه خوب موالیی دارم و چه خوب مذهبی برای خودم   ۲0 صفحه ۲جلد  کافیهمین روایت 

دادم، ارتباطی از جنس محبت.  علیه السالم زمانچه قدر خوب شد در این دنیا دل به امام  «تَُقولُ: لََقدْ کُنْتُ عَلَى أَمْرٍ حَسَنٍ»برگزیدم. 

چه خوب شد که در این دنیا یاری او کردم، ارتباطی از جنس نصرت. چه خوب شد که در این آشفته بازار شبهات بر اعتقاد خودم ثابت 

سویه از جنس آگاهی.   اطی دوقدم ماندم، ارتباطی از جنس باور. چه خوب شد که موالی خودم را حاضر و ناظر اعمال خودم دانستم، ارتب

ه خوب شد . چشد که از او کمک و استمداد گرفتمچه خوب . یابم برم و او را کمک کار خودم میهم من به او پناه می ،بیند هم او می

دید و  به او استغاثه کردم. چه خوب شد که توسل به او داشتم، او را پیش خدا وسیله قرار دادم. درحالی که او می که از او پناه خواستم،

در میان  ،اگر مشکلی پیش آمد، با او که پدر من است .چه خوب شد که با او سخن گفتم، پیش از خواب با او درد و دل کردم .شنید می

  «الُمُّ البَرةُ بِالوَلدِ الصَغیر»االِمام افرمود: علیه السالم او پناه بردم که امام رضا  م به آغوش مهربانانهگذاشتم. اگر من در سختی فرو رفت
این روایت زیبا را  ۲00صفحه  ۱جلد  کافیکند. امام مادر مهربان و نیکو رفتاری است که نسبت به فرزند خردسالش از عاطفه دریغ نمی

ید این که را خواهم دید. به ام ،امسنگ این ارتباطی که من در این دنیا برقرار کردهم شیرین و آثار گراندر آن لحظه طعمالحظه کنید. 

 مان در یاری آن امام غریب بیشتر باشد. ر و توفیقاتت، عشق و ارادتمان به ساحت موالیمان قویروز به روز پیوند مهدوی خودمان محکمتر
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