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 الرحیم  الرحمن  الله بسم

ک ُکن َاللهَم   اعة   هذه   فی ابائه   َعلی و  َعَلیه   َصَلواُتَک   الَحَسن   بن   الُحجة   لولَی  ا ساَعة ُکل   فی و  الس    و  َولی 
دا   و  حافظا   را   َو  قائ  ی َعینا   َو  َدلیل    َو  ناص  َنهُ  َحت  َعُه  و  َطوعا   َارَضَک  ُتسک   َطویل  فیها ُتَمت 

لُم  ی   َعَلی َالسَّ ذی  اْلَمْهد  َوَجلَّ  اللُه   َوَعَد  الَّ ه   َعزَّ ه   َیْجَمَع  ااُلَمَم،َاْن   ب  َم،  ب  ه   َوَیُلمَّ  اْلَکل  َعَث،َوَیْملَ  ب  ه   الشَّ  ب 
ْسطا   ااَلْرَض  ،  ق  َئْت   َکَما َوَعْدال   َجْورا   َو  ُظْلما    ُمل 

  متعال   خداوند   که  امیدوارم  و  دارم  احترام  و  ادب  عرض  عزیز  خوانندگان   و  سروران  دوستان،   همه  خدمت  را  قربا   محمد   امام   میالد   شب

 . دهد قرار عصر امام به توجه و محبت محور  بر را ما  همه  ها زندگی و  مهدوی را ما همه ها دل  عید، این برکت به

 در  کسی   چه  شما  برای  کنند  سؤال ما  از  اگر  .برسد   ای  ساده   مسأله  ظاهر  به  شاید   ،شده   انتخاب  گاه کار  این  موضوع  عنوان  به  که  ای  مسئله

  ما   برای  را  شریفه  آیه  این   کسی  کنید  فرض  .کرد   نخواهیم  انتخاب  را  بیت  اهل   جز   کسی  ما   همه  عتاًطبی  ست،الگو  بهترین  زندگی  این

 ۲۱ آیه ، األحزاب مبارکه  سوره :کند  می  تالوت

ه    َرسول   في َلُکم 
سَوة   اللَّ

ُ
 َحَسَنة    أ

 . ستما برای نیکویی بسیار الگوی امبرپی

 « ؟چه یعنی ،هستند ما الگوی پیامبر که این» :که  کند می سؤال ما از ما کوچک  فرزند لثام برای

  و   بیت  اهل  گفتار،  و  رفتار  اعمال،  کدام  در  و  ها  ویژگی   کدام  در  تر   دقیق  تعبیر  به  یا  دهیم؟  توضیح  چطور  مادر  یا  و  پدر  عنوان  به  ما

 پیامبر  چون  و  بودند  صبر  اهل  پیامبر  کنیم   می   فرض  کنیم؟برداری   الگو  ها آن  اعمال  تمام  از  باید  ما  آیا  هستند؟   ما  الگوی  اکرم  رسول

  باشیم   اخالق   خوش  باید   هم   ما  و   بودند  اخالق   خوش  پیامبر  یا   ،باشیم  صبور  و   دهیم  قرار  خودمان  الگوی  را  ایشان   باید  ما  ،بودند  صبور

  دهیم  قرار  خودمان  زندگی  لوحه  سر  را  امور  این  ها آن  مثل  هم  ما  پس  ، بودند   اخالقی   کماالت تمامی  و  محبت  متانت،  الگوی  بیت  اهل  یا

   : مثال برای .داشتند  هم دیگری رفتار و اعمال ها این غیر بیت اهل اما  . کنیم پیاده   زندگی در و

 . بود متفاوت  کاظم   امام روش با که تندداش شیعه گسترشبرای  روشی  ،خود زندگی  در باقر امام ❖

   .نکردند  را کار  این دیگری  امام ولی  کردند  قبول را مأمون عهدی  والیت  رضا امام ❖

  مشاوره  موارد  از  خیلی  در  ،داشتند  که  شرایطی  با  حکومت  به  و  باشند  نشین  خانه  سال  پنج  و  بیست  که  پذیرفتند  امیرالمؤمنین ❖

   . کردند می عمل دیگری روش به و نکردند   عمل پدر سنت به لزوماً مجتبی امام اما دهند انجام ظاهر در را ها  کمک از خیلی و  دهند

   .کردند   می بخشش و  فضل بینیم می  موارد برخی در  اما و کردند  می   عطا  حد برخی به  بیت  اهل کنیم  می مشاهده ❖

   بگیریم؟ الگو امام کدام از باید  ما  که است این ،شود می  مطرح جا  این که سؤالی  

   .بودند  متفاوت هم   با  که داشتند رفتارهایی ،سیاسی  های جنبه در امامان  ✔

   .باشید  ما  مثل نیست الزم  شما که اند خواسته ما از خودشان بعضاً  که داشتند رفتارهایی زهرا  حضرت و امیرالمؤمنین  ✔

  بپوشیم؟  لطیفی  لباس آن روی بعد و  بپوشیم خشنی های   لباس خودمان های   لباس زیر  صادق امام مانند است  الزم ما   آیا :مثال برای

 قرار  مالک  و  الگو  عنوان  به  را  این  ما   بعد  که  اند  خواسته  ما  از  را  این  ها آن  خود  آیا  باشد؟  زهرا  حضرت  زندگی   سادگی  به  ما   زندگی  یا

 این   دانیم  می  خودمان  که  خوریم  می   بر  مشکالتی  به  گاهی  دهیم،  قرار  الگو  را  بیت  اهل  رفتارهای  همه  که  باشد  قرار  اگر  اصال  دهیم؟

  می زندگی  ناشناس  مردم  بین   در  حضرت  که معنا  این   به  ، هستند  غائب هانظر  از  عصر امام   امروز  :مثال برای  .نیست  ما   وظیفه  ه،وظیف

 معناست؟ چه به  ،هستند الگو ما  برای عصر  امام که  این پس  کنیم؟  زندگی  گونه این امروزه داریم وظیفه ما آیا  .کنند
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  تکبیر  هم   ما  و   د گوی  می   تکبیر  او   . است  ایستاده   ما   جلوی  در  جماعتی   امام   و   هستیم  مأموم  ما   همه  . هستیم  جماعت   نماز  در  :کنید   فرض

 حمد داریم که عنوان این به بخوانیم سوره و  حمد عمد به اگر خوانیم؟ می سوره و  حمد هم  ما  آیا .خواند می سوره و حمد او . گوییم می

 رو  دنباله  و  تابع  باید  ما  جماعت  نماز  در  .نکردیم  تبعیت  امام  از  ما   یعنی  .است  باطل  ما  جماعت  نماز  ،کنیم  می  قرائت  را  خودمان  سوره  و

  . رویم  می   رکوع  هم   ما   ، رود  می   رکوع  امام   . دهد  انجام   هم   مأموم  کرد،  امام   هرکاری  که  نیست  معنا   این  به  روی   دنباله  این   اما   . باشیم  امام

  ولی   خواند  می  دعاهایی  خود  قنوت دعای  در  او  . گوییم  می  قنوت هم ما   ، گوید می  قنوت او  .گوییم یم  ذکر   هم  ما   گوید،  می  ذکر  رکوع  در

  جماعت   امام  .باشیم  امام  تابع  نباید  لزوما  نیت  در  ؛بفرمایید  دقت  نکته  این   به  حتی  .ندارد  هم  ایرادی  هیچ  .خوانیم  نمی  را  دعا  همان  لزوما  ما

 اقتدا   امام  به  خواهیم  می   هم  دیگر  رکعت  دو   حاال   ، خواندیم  رکعتی  دو   ما   . شود  خوانده  باید   شکسته  ما  عشاء   نماز  و  خواند  می   َعشاء   نماز

  تابع   رکعات  تعداد   در   .خیر  باشیم؟   امام   تابع   نیت  در  باید   ما   . کنیم  می   نیت   قضا   نماز  خیر،   کنیم؟   نیت  عشاء  نماز  باز  داریم  حق  اینجا  کنیم، 

 .جماعت  نماز  مثال  .بخوانیم  رکعت  سه  باید  ما  ،خواند  می  رکعت  چهار  او  مغرب،  نماز  ما  ،خواند  می  عشا  نماز   جماعت  امام  .خیر  باشیم؟  امام

 ما   ،داد  انجام  امام  که  آنچه  هر  اگر  اتفاقاً   .دهیم  انجام  هم  ما  ،داد  انجام  جماعت  امام  که  آنچه  هر  که  نیست  معنا  این  به  امام  از  تبعیت  پس

  .خورد می   بهم  ما  تبعیت دهیم، انجام  هم

  و   هستند   امام   سر  پشت  مأمومین  و   ایستد  می   جلو  جماعت   امام   :مثال  برای  .بود  جماعت  امام   تابع   باید  هم   مسائل   از  خیلی  رد  که  البته

 چون  مأموم  و  دارد  وظایفی   ،است  امام  چون  امام  .شود  می  باطل  جماعت  نماز  و  است  غلط  ،بایستیم  جلو  هم  ما  ایستادند،  جلو  امام  چون

 در  همه  که  هرچند  .ندمتغییر  و  مختلف  کامالً  وظایفی  در  اما  هستند  مشترک  وظایفی  در  گاهی   مأموم  و  امام  .دارد  وظایفی  ،است  مأموم

   . برگردیم  بود ما بحث اصلی موضوع  که سؤالی به دوباره .نیست یکی  وظایف لزوماً اما است، امام به  اقتدای و دارند حضور اجتماع یک

 معناست؟ هچ به  ،هستند  ما الگوی ائمه که این

  بودن   الگو  معنای  اول  ما  . دهیم  انجام  هم  ما  ،دادند   انجام  ای  عرصه  هر  در  هاآن  چه  آن  هر  که  نیست  معنا  این  به  بیت  اهل  بودن  الگو

 است   شده  باعث  ،اند   نکرده  دقت  مسأله  این  در  ای  عده  چون  متأسفانه  .دهیم  قرار  خودمان  مشق  سر  و  الگو  را  امام  بعد  ،بفهمیم  باید  را  امام

 یا   جواداألئمه  یا   جواد  امام   گوییممی  که این  .هستیم حسینی  ما بگوییند ای  عده  یا   هستیم  حسنی ما  بگویند  شیعیان  از  ای  عده  یک

  وسع اندازه به هرکس و بودند متفاوت هم  با قدرت در  و علم در بیت اهل از یک هر که نیست معنا  این به ،رضا امام یا باقرالعلوم

 . دهد انجام  عملی خودش برای هرکس  و  بگیریم الگو باید  هم  ما و  کرده عملی خودش

   :فرمایند می  امام که داریم  شریف کافی اصول در

ي َنحُن » لم    ف  جاَعة    الع   «َسواء َوالَش 
 .هستیم  مساوی علم و  شجاعت در ما همه

ي»  «ُنؤَمر ما َقدر   َعلی الَعطایا  وف 

 می   ، دهد  اذن  خداوند  اگر  .هستیم  خداوند   امر  تابع   ندهیم،   کسی  چه  و  بدهیم  کسی  چه  به  ،نبخشیم  چقدر  و  ببخشیم  چقدر  که  این  در  اما

  کردن،   عمل  یکسان  . کنند  عمل   یکسان   توانستند  نمی   بیت  اهل  پس   .بخشیم  نمی   ای  سکه  حتی  ، ندهد  اذن  خداوند   اگر   اما  بخشیم

 گوید  می  یکی  به  و  کن  صلح  ندگوی  می  یکی   به  .دهد  نمی  دستور  یکی  به  و  ببخش  که  دهد  می  دستور  یکی  به  .نیست  خدا امر  از  تبعیت

 به   باش،  مردم  دسترس  در  و  حاضر گویدمی  امام   یک  به .بده  تن  زندان  به  گویدمی یکی  به بپذیر،  را  عهدی  والیت   گوید می یکی  به  .بجنگ

  هم   ما   و  کنند،   عمل  یکسان  بایست  می  همه  که   نیست  معنا   این  به  بیت  اهل   بودن  الگو  پس   .باش  مخفی  و   غائب  فرمایدمی  امام   یک

 ببیند   باید  .دارد  وظایفی  امام  .تیمهس  مأموم  ما  هستند،  امام  آنها  بلکه  ،کنیم  پیاده  خودمان  زندگی  در  را  دادن  انجام  هاآن  که  چه  آن  هر

  سفر  در  اگر  مثال   برای  . دهد  انجام را  همان دقیقا  تا   آید   می  دستوری چه  شرایطی،   هر و  زمانی   هر در  و خواهد   می   چه  او   از  متعال خداوند

  ترکند  یا   تر  سریع   را  نماز  هستند،  کسانی  چه  ش تمومیأ م   که  این  .بخواند   کامل   را  زنما  ،است  حضر  در  اگر  .بخواند  شکسته  نماز   ،هست

  .بخوانند دعایی  چه ، هستند شرایطی و مکان  زمان،  چه در که این بخواند؛
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 ؛دهد  می   نشان  ما  به  جا  این  را  خودش  که  سؤالی  .گیرد  می   امام  از  را   دستورخدا  مأموم  و   گیردمی  خداوند  از  را  خودش  دستور  امام  :نکته

 چه   بودن  الگو  این  پس   ، دهد  انجام  را  خودش  کار   هم   مأموم  و   دهد   انجام   را  خودش  کار  امام   که  شود  قرار  اگر   شد؟   چه  بودن  الگو  پس 

  این  ،شود دقت باید بیت اهل بودن  الگو مورد در که ای نکته .است ما الگوی امام دانیم می ما همه که آن حال کند؟  می پیدا  معنایی

 تمامی   رفتار   و  اعمال   که  باشد  جامعی  وجه  یک  باید  . باشند  مشترک  آن  در   بیت  اهل   تمام   که  باشد  ای  گونه  به  موضوع  آن  که  است

  ، معصومین  همه  به  نسبت  مسأله  آن  در  بتوانیم  ما  که  باشد  واجب  جامع  مسأله  آن  از  تبعیت  هم  ما  همه  بر  و  شود  شامل  را  معصومین

  مشترکی   مسأله  چه  متعال  خداوند  بدانیم  که  شویم می  متوجه  وقتی   را  مسأله  ینا  . نیمک  گیری  الگو   هاآن  پیروان  و  اصحاب  و   الل   اولیاء  تمامی 

  ما  بینیم  می  ، کنیم  مراجعه  روایات  و   آیات  به  اگر   .خواهد   می  مشترک   طور  به امام  عنوان به  معصوم امامان  از  و مأموم  عنوان به  ما   از  را

   .است خداوند بندگی  و عبودیت مسأله آن و  هستیم مشترک ما همه کلی  وظیفه یک  در و هستیم مساوی بیت اهل  با مسأله یک در

َن   َخَلْقُت  َوَما» ْنَس  اْلج  اَل   َواْْل  َیْعُبُدون   إ   «ل 
 . آفریده عبادت برای را جن و انسان از مخلوقی  هر متعال خداوند

 جامعی وجه همان این  .باشند بنده  باید همه  ...و مالئکه  و جنیان .باشند  خداوند بنده باید  امامان هم  و باشیم   خداوند بنده باید  ما  هم

  بندگی  یا است؟ معنا یک  به جنیان بندگی  با انسان بندگی آیا :شود می غفلت آن در که ای نکته اما .باشیم مشترک آن در باید که است

 باید   محرمنا  جلوی  که  است  این  زن  یک  بندگی   یا   است؟  معنا   یک  به  لزوما   زن  یک  عنوان  به  خانم   یک  و   آقا  یک  عنوان  به  آقا   یک  کردن

  بنده   خواهند  می   زهرا  حضرت  اگر  ؟ دباش  خدا  بنده   تا   د باش  داشته  را  حجاب   همان  باید  هم   مرد   یک  و   باشد  داشته  ای  ویژه   حجاب

 دادند؟  انجام امیرالمؤمنین که دهند انجام را اعمالی  نهما  باید دقیقاً   یعنی ، باشند خداوند

  بی   اطاعت  به  بندگی  .شویم  او  خالص  بنده   تا   باشیم   فرمان  مطیع  باید   ما  ، کند  او  امری  هر  .اوست  از  بری  فرمان و  اطاعت   به  خداوند   بندگی 

 اکرم   پیامبر  . هستند  ما   همه  الگوی  بندگی  موضوع  همین  در  هم  بیت  اهل  . کندمی  پیدا   تحقق  الهی  های  نهی  و  امر  از  چرا  و  چون

  آن  که  بودند  کسی  بهترین  ایشان  ،داشت  دستوری  هر  متعال  خداوند ای  مسأله  هر  در  و بودند  متعال  خداوند  بنده  ترین  مطیع و  ترین  عبد

ه    َرسول    في  َوَلُکم»  .دادند   می  انجام   و  کردندمی  اطاعت  را  دستور
سَوة    اللَّ

ُ
 همه   با  اکرم  پیامبر  چگونه  ببینیم  که  این  یعنی  «َحَسَنة    أ

 ، داده  دستور  ما  به  خداوند  چه  آن  هم   ما   تا   کردند  بندگی  را  خداوند  و   کردند  اطاعت  را  خداوند  دستورات  همه  چرا  و  چون  بی  ها،  سختی

   . کنیم اطاعت

 خداوند  است ممکن . باشد متفاوت  کامالً  ،دهد  می دستور ما  به که چه آن با   داده دستور پیامبر  به خداوند که چه آن است مکنم ولی

  بندگی  دو هر ولی  بدهد؛  مبارزه و  جهاد و جنگ به دستور زمان یک  در و  بدهد  سکوت و صلح به دستور پیامبر  به زمان یک  در متعال

  کنیم،   صلح  زندگی  از  بخشی  در  و  بجنگیم  زندگی  از  بخشی  در  که  نیست  معنا  این  به  او  بودن  الگو  .ماست  الگوی  دو  هر  و  خداست  عبادت  و

 ، بود  ایستادن  به  دستور  اگر  .بنشینیم  ،بود  نشستن  به  دستور  عمرمان  طول  در  اگر  .باشیم  خدا  بنده  همیشه  که  معناست  این  به  بلکه

   .بایستیم

 چیست؟ ام وظیفه امروز

  و   سر  خواهد   می  کسی   مثال  برای  . شود  می   افراد   اجتماع،  سطح  در  بیت  اهل  بودن  الگو  معنای   از  هایی   استفاده  وءس  گاهی  متاسفانه

 ش خود  الگوی  را  حضرت  آن  و  برد  می  را  حسین  امام  اسم  و   دهد  می  انجام  تندی  و  تیز  حرکات  برد،  می  شمشیر  به  دست  ،کند  صدا

  خودش   یالگو   را  مجتبی  حسین  امام  ببرد،  پیش  را  کارش  حوصله  و  صبر  با  و  باشد  داشته  نرمش  خواهد   می  وقتی  .کند  می  حساب

  . کند  می   معرفی  باقر  محمد   امام  را  خودش  یالگو  مرد   یک یا  کندمی  معرفی  زهرا  حضرت  را  خودش  یالگو  زن  یک  .کند   می  معرفی

  به اگر ها   این .کند  می  معرفی  الگو خودش برای را جواد امام ،باشد ای بخشنده و  کریم انسان و  خواهد می  دارد،  کرم و  جود که کسی

 برداشت  و  است  اشتباه  و  غلط  داشتند،  متفاوت  اخالق   و  ها  سلیقه  چون  کردند،  می  عمل  متفاوت  بیت  اهل  بگوییم  ما  که  باشند  معنا  این

  . بنامیم   جوادی  کاظمی،   حسینی،   یا  و  حسنی   را  خود  های  رفتار  توانیم  نمی   ما   .اشد می ب  بیت  اهل  روش  از  ما  دار  جهت  و   شخصی   های
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 امام   امروز  .باشد  متعال  خداوند  فرامین  از  اطاعت  مُرّ  که  دهیم  نسبت  بیت  اهل  به  را  خود  رفتار  توانیم می  وقتی   ما   .است  غلط  این

 معنا   این  به  عصر  امام   بودن  الگو  اما   . هستند  ما   الگوی  امروز  همین  بیت  اهل   همه  که  همچنان  هستند،   ما   زنده   الگوی  عصر

 که   مصائبی   و   مشکالت  تمام  با  دوران  این  در عصر  امام  که  است  این  بلکه .کنیم  زندگی   ناشناس  مردم  بین  و باشیم غائب ما  که  نیست

  عبودیت،   و  اطاعت   این  الزمه  منتها  .پذیرفتند   را  رهبری  و   امامت  نوع  این   های  سختی  و   بودند  الهی  فرمان  مطیع  ، بود  خواهد  و   هست  و   بوده

 .است معرفت

 : فرمودند حسین امام

ن  » هَ  إ  َباَد  َیَخَلَق  َلم الل  ال   اْلع  وُه، إ 
ُ
ف َیْعر  ا  ل 

َ
ذ إ 

َ
وُه  ف

ُ
 « َعَبُدوُه  َعَرف

 .کنند  عبادت  را او شناختند که بعد  و  بشناسد را او که  این اال است، نکرده خلق را مخلوقات  متعال خداوند

  مقابل  در  ما  همیشه  باشیم؟  داشته  خضوع  و  کرنش  او  مقابل  در  توانیم  می  چطور  ،نشناسیم  را  کسی  تا  ما  و  خضوع  و  کرنش  یعنی  عبادت

 بتوانیم   بعد  تا  بشناسیم  را  خواسته  ما  از  او  که  چه  آن  و   خداوند  باید  اول  پس  .شناسیم  می   عالیه  صفات  با  را  او  که  داریم  نرمش   کسی

   . کنیم بندگی 

  هم ممکن  باشیم،  ناشناس  و غائب  که نباشد  این به یا   کنیم صلح  یا ببریم شمشیر به دست  که نباشد  این به است ممکن  ما  بندگی  امروز

  ترین خطرناک  و   ترین   بزرگ  از   یکی  متاسفانه   که   است  ای  مسأله  موضوع  این  چیست؟  امروز   ما  وظیفه  کرد؟  باید   چه  . باشد  ها این  همه  به  هست

 که  مأمونی   و صحیح و اصیل منابع و امین افراد به مراجعه  با داریم وظیفه زامرو شیعیان ما تک تک .است شیعه ضعف نقاط و  ها بیماری

 وظیفه   چه  غیبت  دوران  در  امروز  که  کنیم  کسب  آگاهی  ، هست  ما   اعتماد   مورد  که  شخصی  نظر  زیر  رسیده،  ما  به  بیت  اهل  جانب  از

 گسترش  را  مطلبی هر باید اجتماعی  های   شبکه  عرصه در  کنیم   می   فکر   ما  اوقات  بعضی   . کنیم  صلح   یا   و   بجنگیم   باید   زمان  چه  داریم،  ای

 در   نباید  اصال  مسائل  بعضی  گاهی  .نیست  طور  این   خداوند  بندگی  لزوماً   اما  .گفت  را  هرچیزی  کس،هر  به  و  زد  را  حرفی  هر  باید  و  داد

  امین   آن  باید   هم   ی هرکس  .بدانند   همه   و   ودش  مطرح  عمومی   های   مکان  در   باید   اتفاقاً   مسائل  بعضی  گاهی  و   شود  مطرح  عمومی   های مکان

 برای   شود  نمی  و  دارد  را  خودش  وظیفه  هرکسی   . او  اعتماد  مورد  شخص  یا  باشد  او   تقلید  مرجع  تواند   می  شخص  این  که  دبشناس  را  خود

 تبعیت   مختلفی  افراد  از  که  عنوان  این  به  ،کنندمی  خطا  به  رمی  را  دیگر  هم  بعضا  امروز  شیعیان  متاسفانه  .کرد  تعیین  وظیفه  یک  همه

  شخص  فالن  به  که  رسد   می  نتیجه  این  به   غلط   یا   درست  دارد،  بینشی  هر  کسی   هر  که  کنیم  هضم  را  این  باید   و   است  اشتباه   این  و   کنند می

 . باشیم  مشترک  خدا  بندگی  مسیر  رد  دادن  قرار  الگو  و  تشیع  اصل  در  و  بگذاریم  کنار  را  اختالفات  این  باید  ما  .کند  تبعیت  و   کند  اعتماد

  احکام  مسائل  در  باید  ما  که  است  این  متعال  خداوند  امر  امروز  و  بودند  خداوند   امر  به  همه  چون  .کردندعمل  متفاوت  نیز  بیت  اهل

  کنند   دعوا  هم   با  نفر  دو   باید  ،است  کامل  نماز  گویدمی  فقیه  یک  و  است  شکسته  نماز  مثال  گوید   می  فقیه  یک  اگر  . باشیم  فقها  تابع  خودمان

  کند،  تبلیغ  اردد  وظیفه  دانشجویی  جمع  در  نفر  یک  . کند  می  عمل  خودش  وظیفه  به  هرکسی  کامل؟   یا  است  شکسته  شما  نماز  چرا  که

 ءزج  .است  بندگی   آن  .است  مشترک  ما   همه  بین  که  هستند  هم  وظایفی  . کند  می   تبلیغ  اجتمایی  شبکه  در  هم  فردی  منبر،  روی  یکی

   :فرمایند  می که است العسکری حسن امام شریف حدیث  این دهیم،  انجام باید ما همه  که مشترکاتی این مهمترین

 « غیبه لیغیبن  والله»
 داشت،  خواهد غیبتی  مهدی پسرم  قسم خدا به

 « الهلکه  من فیها ینجو  ال»
 کرد،  نخواهد پیدا نجات غیبت دوران ناکطرخ های زمینه و  ها هالکت از غیبت دوران این در کس  هیچ که

 « .فرجه بتعجیل الدعا(فیها) وفقه و بامامته القول علی  عزوجل  الله ثبت من اال»
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 : کنم عرض جا این را نکته سه

  اعتقاد   و  هستند  معتقد  که  حضرت  آن  دوستان  و  شیعیان  یعنی  کند؛  نمی  پیدا  نجات  هالکت  از  کسهیچ  :فرمودند  حضرت  :اول  نکته

  اعتقاداتشان   که  کسانی   اال  و   کنند  رعایت  را  ها   دستورالعمل  این  که  کسانی   جز  . شوند  می   هالک   ،روند  می   را  نجات  مسیر  و  دارند  درست

 که   اند   نبوده  نجات  مسیر  در  اصالً  و   میرند   می   جاهلیت  مرگ   به  پیامبر   تعبیر  به  نیستند،  عتقدم  عصر  امام   به  و  نیست  درست

   .شود هالک بعد و است نجات حال در که است کسی مال   هالکت  .شوند  هالک بخواهند

  که  دردی  متاسفانه  . باشد  عصر  ولی  حضرت  مامتا  بر  قدم  ثابت  که  کند   ایجاد  خودش  در  را  ویژگی  این  : فرمودند  حضرت  :دوم نکته

  . شویم  می  غافل  موارد  بعضی  در  گاهی و  کل  طور به  گاهی  . نیستیم زمان امام  امامت،  بر  قدم  ثابت   بعضا که  است این  ، داریم امروز ما 

 فراموش  را اوست جانب از شود، می فراهم  ما برای امکاناتی تمام و روزی ما به که چه آن و داریم االن  ای زنده و حی  امام که این به باور

 که   هایی  نعمت  تمام  .باشد  می  عصر  امام  سری  صدقه  به  ،هستیم  سالم  .کنیم  می  ازدواج  دهد،  می  فرزند  ما  به  خداوند  اگر  .کنیم  می

 همه  و  اوست  لطف  و  سری  صدقه  به  ،کنیم  می  پیدا  واجب  نماز  توفیق  اگر  یا  فردی  شخصی،  اجتماعی،  های  نعمت  مانند  ،رسد   می  ما  به

  پدر،   فامیل،   دوست،   همسایه،   البته  .هستند  ما   ثروت   باعث  یا   و  فقر  باعث  ها   حکومت  که   کنیم   می   فکر   گاهی  .ماست  به  او  توجه  و  عنایت  از

  وضعیت.  باشم  شرایطی  چه  در  و  کجا   که  ندارد  اهمیتی  اصال  ، دهم  انجام  و   بشناسم  را  خودم  وظیفه  من  اگر  اما   هستند   گذاراثر  فرزند   و   مادر

  چاه  از  را  یوسف  حضرت  که  وقتی  .کند  می  رهبری  مرا  شرایط  همه  در  که  دارم  امامی  من  ،باشد   بد  یا  خوب  اقتصادی  نظر  از  جامعه

  او  خواهندمی  و بستند  را پایش  و تدس  و کردند شتری بر سوار را برادرشان . بفروشند کسی  به را او که خواستند برادران کشیدند،  بیرون

 را  یوسف  که  کسی  آن  به  کرد   رو  و  سوخت  یوسف  حضرت  حال  به   دلش   ها برادر  این  از  یکی   .ببرند  دیگری   شهر  به  برده  عنوان  به  را

  «.کنید  مدارا  غریب  این   با  و  است  غریب   اما   شدیم   عاصی  او  از  ما و  بوده  فراری  عبد  این  که  است  درست»   :گفت  و   بود  خریده  هابرادر  این  از

   : فرموند شنید را تعبیر این یوسف حضرت تا

ه   َمَع  َکاَن  َمْن »
 « .ُغْرَبة   َلهُ  َفَلْیَس  َالَل 

 .نیست غریب  ،است خداوند با که کسی

 ترین   سخت  در  و   طالب  ابی  شعب  در  ، داریم  ای  زنده   و   حَیّ   زمان  امام  که   باشد   هواسمان  اگر   .کنیم  توجه  باید  ما  که  است  ای  نکته  این

  کشتی  به  ما  گوییم  می   هم  باز  ببارد،  که  هم   نوح  طوفان  .کنیم  نمی  خالی  جا  و  هست  ما  سر  یباال  کسی  دانیم   می  باشیم،  که  هم  شرایط

  می   و   لرزیم  می   جامعه  مشکالت  تالطم   در  وقتی   .است  ما   بخش  نجات  او   کشتی  و   ماست   سر  باالی  نوح  سایه.  بریم   می   پناه  نوح

 نداشته  باور  ما  و  بشود  ما  ایمانی  بی  باعث  است  ممکن  افراد  برخی  بد  عملکرد  .کنیم  می  شک  و  دهیم  می  دست  از  را  خود  ایمان  ،لغزیم

 که هستیم  خودمان ما که  کنیم  می  فکر  که این  لرزیم؟  می که شود  می  چه . است مطلع  و  آگاه ما  امور به که  داریم  زمانی  امام که  باشیم

  اما   دهیم؛  انجام  وجه  بهترین  به  را  مان  وظایف  و  باشیم  داشته  را  انتخاب  بهترین  موارد  این  تمام  در  باید  که  البته  .گیریم  می  را  تصمیمات

  اُمور    تمام  عصر  امام  چون  ست،ما  سر  باالی  اش  سایه  رهبری  و  مدیر  امروز  که  باشیم  داشته  باور  و  سپرد  متعال  خداوند  به  را  هاکار باید

  . کنند  می رهبری و  مدیریت خود مهر  پر سایه در را همه  ما، کوچک  افراد تا  ما  بزرگان از ،درشت و ریز

  می  نجات  را  کسی  خداوند   .است  «فرجه   بتعجیل  دعاال (فیها)  وفقه  و»  فرمودند   اشاره  آن  به  عسکری  حسن  امام   که  :سوم  نکته

 در   که   این   هم  و   دارد  ای   زنده  و   حَیّ  امام   که  نکند   فراموش  و   ندهد   دست  از  غیبت  دوران  این  در   عصر   امام   به  را  باورش  هم   که  دهد 

  دعا   باید  ما  و  گشایش  یعنی  فرج  .نیست   زمان  امام  ظهور  معنای  به  فرج  تعجیل  لزوماً  .شود  موفق  فرج   تعجیل  بر  دعای  به  دوران  این

  خدا  از  را  آن  غیبت  عصر  دعای  در  ما  خواهد،  می  متعال  خداوند  که  گشایشی  هر  گشایشی؟  چه  .شود  حاصل  گشایشی  زودتر  هرچه  کنیم

   .خواهیم می

 «عجلت ما  تأخیر ال و أخرت ما  تعجیل أحب ال حتی »
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 تو   که  را  چیزی  تأخیر  نخواهم  و  کردی  اراده  را  آن  تأخیر  که  را  چیزی  لتعجی  نخواهم  که  بده  قرار  خودت  رضای  تسلیم  گونهآن  مرا  خدایا

 . کردی اراده را آن تعجیل

  هرگونه   انس  و  جن  و  شیعیان  دوستانم،  من،  برای  گشایش  این  اما  .کنم  دعا  گشایش  و  فرج  تعجیل  بر  گرفتاری   رفع برای  دارم  وظیفه  من

 وظایف  کند،   عمل گفتیم  ما که وظایفی به غیبت دوران در  و باشد  ما  تابع کسی  گرا فرمودند  فلذا  .است ، داندمی صالح  متعال  خداوند که

  نمی   فرقی   او  برای  حضور  و  غیبت  و   است  مشاهده   منزله  به  او  برای  غیبت   ، کند  عمل  احسنت  نحو  به  و   بشناسد   را  خودش  بودن  مأمون

  به  را  خدا  بندگی  و  نبودند  غائب  و   بودند  حاضر  که  امامانی  مانند  .دهد  می  انجام  را  خودش  وظایف  او  ، باشد   حاضر  یا   غائب  امام   اگر  .کند

 در   حضور  و   غیبت  و   اند  کرده  خدا  بندگی   وجه  بهترین  به  هم   ،داشتند  غیبت  دوران  که  پیغمبرانی  یا   غائب   امام   .دادند  انجام  احسن  نحو

 است  حاضر  امام   وقتی   و   کند   می   فرق   وظایف  نوع  فقط  .باشد   داشته  تاثیری  نباید   حضور  و  غیبت   هم   مأموم  برای  .ندارد  تأثیری  امام   بندگی 

 حسن  امام   وظایف،   لوحه  سر  در .کرد  عمل   آن  به   بعد  و شناخت  باید   را   وظایف  . داریم  دیگری  وظایف   است  غائب   امام   و  داریم  وظایفی   یک

 به   ؛شود  می   چه  دعا   نتیجه که  نای  . است  من  وظیفه  کردن دعا  این  خود  یعنی   .است  فرج  تعجیل  برای  دعای  فرمایند   می  السالم  علیه  عسکری

  چه خدا که این اما  .بخواه خداوند از حقیقتاً و کن  دعا امید  با و کنم  می  دعا  من و  کن دعا اند گفته من به و  ام بنده من .ندارد ربطی من

  یعنی   بریم،   نمی  خدا  به  جز  شکایتی  افتد،   می   تأخیر  به  ظهور  .ندارم  شکایتی  و   کند  تقدیر  خدا  که  چه  آن  هر  . هستم  راضی   من  ؛ کند   تقدیر

  ایجاد   ما  برای  که  مشکالتی  از  و  شدند  ور  حمله  ما  به  و  است  گرفته  را  ما  دامن  که  شروری  از  بریم  می  پناه   تو  به  خدایا   گوییم  می  خدا  به

   .شماست خود گشایش و فرج این  «فرجکم ذلک  آن الفرج  بالتعجیل دعا اکثر» :فرمودند  خودشان .بریم  می  پناه   تو به ،شد

 بندگی   در  امام   . شود  می  خدا  بندگی   برترین  فرج  تعجیل  بر  دعا   .است  دعا   بندگی   اساس  نبود؟  بندگی   هدف  مگر  «المؤمن  سلح   لدعا ا»

 جهت  دعا   : فرمودند  عصر  امام  . تیمهس  خود  امامان   های  گفته  تابع  ،کنیم   بندگی   نحو  بهترین  به   بخواهیم  اگر  هم   ما  .است  ما   الگوی

  این   خود  و  است  بندگی  مصداق  و  وظیفه  انجام  ،کردن  دعا  این  خود  پس  .نشوید   هالک  تا  نکنید  فراموش  را  غیبت  زمان  در  فرج  تعجیل

 . بیاوریم دست به توانیممی ما  که است گوهری  باالترین عبودیت  و نیست باالتر  خدا بندگی از  هم  مقامی  هیچ .است نجات  باعث

  امام   امکان  عالم   قطب  پیشگاه  به  تقدیم   .بفرمایند   عنایت   را  غیبت  سخت  دنیای   این   در  را  بندگی  توفیق  ما   همه  به  الل شاء  ان  متعال  خداوند

 . بفرمایید عنایت صلواتی  محمد آل مهدی  زمان و عصر

 فرجهم  عجل  و  محمد آل و  محمد   علی صل هم لال


