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الرح  میبسم الله الرحمن 
العاَلم  الحمُدلله اِهر  یاللُه َعل یَو َصل    نیربِّ  الط  د و آلِه   نیَاعداِئِهم اجَمع یَو َلعَنُه الله عل  نیمحم 

و ان شاءاهلل  کنم  یعرض م  تیو تهن کیرا تبر با سعادت حضرت باقر  الدیو محترم. م زیعرض سالم و ادب خدمت شنوندگان عز با

به همه ما عنا قیخداوند توف  ،کنم  یم یشما معرف  یکه ان شاءاهلل برا  ی. مبحث اولدیبفرما  تیمناجات و عبادت در ماه مبارک رجب را 
به تار ی. وقت باشد یم  ینیتفرقه در هر د بعد از   ،یو هر مذهب نییو هر آ نینگرد که در هر د یم  نیچن نیا ،کند  یتوجه م خیانسان 

  ۹۰در  تجربه شده و باًیتقر  نیا  یعنی  .خورند یبه مشکل بر م ،رود یم  ایاز دن  نیگذار آن مذهب و آئ  هیو پادشاه و بزرگ و پا  سیرئ  نکهیا

پا سیآن رئ نیجانش  یبرا  ااست. چر نیچن نیدرصد اوقات ا بنگر  ثیحد  نی.؟ حاال ادیآ  یبه وجود م  یگذار مشکالت  هیو  که امام   دیرا 

ّم قال ِاّن رسد که  یم نجایتا به ا  دندیپرس  یتسؤاالآمدند و   یکه عده ا  ندیفرما یم  ۲۲۴صفحه  ،۸جلد   فیشر یکافدر کتاب  باقر
ُ
ث

عِد موس هودی  ال ب  ّرقوا ِمن 
 

   یتف
 
ة الا

 
ْبِعین  ِفْرق ى و  س  بعد از حضرت موسِإْحد   ِفي فرقه شدند که   ۷۱  هودی  ،ی. 

ٌ
ة

 
ْبُعون   ِفْرق ِة و  س  نَّ ج 

ْ
ال

ارِ  ة ِفي النَّ
 

ى  ندیفرما یفرقه در جهنم هستند و بعد م  ۷۱ نیفرقه از ا  ۷۰،  ِفْرق ار  ص  ِت النَّ
 

ق رَّ
 

ف
 
  ۷۲بر   یسی، نصارا هم بعد از حضرت عو  ت

 فِ فرقه شدند.  
ٌ
ة

 
ْت   ْرق

 
ق رَّ

 
ف

 
اِر. و  ت ِفي النَّ ْبُعون   ى و  س  ِة و  ِإْحد  نَّ ج 

ْ
ا ِفي ال   ِمْنه 

 
ة

 
ْبِعین  ِفْرق ٍث و  س 

 
َل

 
ی ث

 
ل ا ع  ه  ِبیِّ ْعد  ن   ب 

ُ
ة مَّ

ُ ْ
ِذِه اْل براه  اسالم   ی، 

 فرقه در نار هستند    ۷۲شود که   یم  جادیفرقه ا  ۷۳  غمبریهم بعد از پ
 

نَّ  یفِ  ةو ِفرق :  ند یفرما  یم  .باستیز  اریبس  نجایدر ا  ثیحد مه. اداةالج 

ة   فرقه   ۷۳ نیاز ا ر 
ْ

ش  ع 
 

ث
 

َل
 
اث ن 

 
ت دَّ و  ا و  م  ن  ت  ي 

 
ال  و 

ُ
ِحل ْنت 

 
 ت

 
ة

 
ما و محبت و مودت ما را دارند که باز از  تیوال یفرقه ادعا ۱۳فرقه  ۷۳، از ِفْرق

ِة فرقه   ۱ ،فرقه  ۱۳  نیا نَّ ج 
ْ
 ِفي ال

ٌ
ة

 
 میخواه  ی)نم  دیجد یها  نیشود که فرقه ها و آئ ی. پس معلوم مالّنار یفِ گر  یفرقه د  ۱۲آن   .است  ِفْرق

 یاو مشکالت نیجانش یشود و برا یم  جادیا  نیو آئ نیآن شخص و آن مذهب و د  سیگذار و رئ  هی( معموالً بعد از پامییبگو  یکل یبه معنا
 .است نیچن نیباطل هم ا  یدر مورد فرقه ها یکه حت مییبگو میخواه ی. حال ممیمورد خواند نیهم در ا ثیحد  کیکه   دیآ یم شیپ

 یبه مشکالت ،رود یم ایمهم آن از دن  تیشخص نکهیفرقه کوچک، بعد از ا  کی یحت ن،ییآ یحت  ای  نید  ایفقط مذهب   میخواهم بگو ینم

 .تیبهائهم  یکیو   هیلیاسماع  یکیزنم.   ینمونه را مثال م  ۲خورند. مثالً من  یبر م
صادق  یکسان هیلیاسماع بعد از امام  در   .میرا قبول دار لیاسماع یعنی  فرزند بزرگ حضرت صادق تیما شخص  :گفتند بودند که 

  یوقت   .دندیبه شهادت رس  یهجر  ۱۴۸در سال    رفت و امام صادق  ایاز دن  لیاسماع  ،فرزند حضرت صادق  یهجر  ۱۴۵در سال    کهیحال

.  ل یرفته؟ گفتند اسماع ایاست که از دن  یچه شخص نیا  دینیبب :اصحاب را جمع کردند و گفتند حضرت صادق ،رفت ایاز دن لیاسماع
 لیو اسماع  عیبه بق  دندیهم که رس یرفت. وقت ایاز دن  لیدادند که اسماع یو نشان م  نییگذاشتند پا یمدام جنازه را م ،که بردند عیتا بق

 که حضرت صادق ی. وقتلیاست؟ همه گفتند: اسماع  یچه شخص نیگفتند: ا  .زدندرا کنار  نباز دوباره کف ،خواستند دفن کنند یرا م

مبارکه و  یشده است. لذا عده ا  بیرفت. گفتند: نه غا  ایاز دن  لی. گفتند : اسماعمیرا قبول دار  لیما اسماع  :گفتند  یعده ا ،رفتند ایاز دن

  یعن ی ،لیکه قائل به محمد بن اسماع یهستند و مبارکه کسان  لیکه قائل به اسماع ییها یلیاسماع  یعنیخالصه شدند. خالص   یعده ا
 هستند. لیفرزند اسماع

 .فرزند داشت  ۲مستنصر باهلل  ایبه مستنصر. مستنصر  دی... تا رس و گرینفر د  کیو    گرینفر د  کی ،رفت ایاز دن لیمحمد بن اسماع یوقت

شدند و گفتند فرزند بزرگتر را قبول   هیعده نزار  کیبعد از فوت پدرشان به مشکل خوردند.  زینفر ن ۲ نی. ایهم مستعل  یکینزار و  یکی
عده د  میدار به سمت مصر آمدند و حکومت فاطم یشدند. مستعل  هیمستعل گریو  نزار  لیرا تشک  نیها  به سمت ا  یدادند و  و   رانیها 

 بود. یدر فرقه باطل باز مشکالت یبعد از مستنصر حت  دینیب یم  ،دیاگر دقت کن  افغانستان رفته و آن سمت را گرفتند.

که ملقب   یشخص ،را راه انداخت  تیکه باب یرازیمحمد ش  یعلبعد از مرگ    ،مینگر یکه م  تیشکل است. در بهائ نیهم به هم  تیبهائ در

و با    دندینقشه کش با هم ینعلیحس رزایم نیبرادر هم  یعنی  ییحی دیو س است(  ینور ینعلیحس رزایاو م یشد به بهاءاهلل )وگرنه اسم اصل
که حکومت  یبه طور  ،از هم جدا شدند  ییحیدیبعدها بهاءاهلل و س.  کردند نیمع  یرازیمحمد باب ش  یعل نیجانش  ار  ییحیدیس یترفند

به فلسط   یعثمان به قبرس فرستاد و  ،بود ییحیدیکه س یگریرفت و د ایفرستاد و همانجا از دن فایبه ح ،و اگر اشتباه نکنم نیبهاءاهلل را 

  .ی محمدعل  یگریو د  یعباس افند  یکی  ،فرزند داشت  ۲داشتند. بهاءاهلل   ینیآئ  کیخود   ی. هر کدام هم برادادندرا ادامه    تیدر آنجا بهائ
  نجایداشتند. در ا یادیز یباشد، مشاجره ها ینور  ینعلیحس رزایپدرشان بهاءاهلل که م  ینینفر بر سر جانش  ۲  نیا ،رفت  ایاز دن  نکهیبعد از ا
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ن  ادینوشته که ز  یشخص کتاب  نیرضا برنجکار. ا یآقا «یبا فرق و مذاهب اسالم  ییآشنا»نام   به ،کنم  یم یرا معرف یمن کتاب   .ست یهم 

ن یقرار داده و هم فرقه ها یرا مورد بررس عهیش یهم فرقه ها.  باستیز اریکه بس صفحه است  ۲۰۰حدود    ی فرقه ها  زیاهل سنت را. و 

بررس  انیغال بهائ  یرا  است.  و ه،یدیز  ه،یلیاسماع ت،یکرده  سنت، خوارج  کس  معتزله، اهل  که اگر  آنجا بحث کرده  در  خواست    ی... را 
 تواند به آن کتاب رجوع کند. یم  ،داشته باشد یاطالعات

در زمان   یآن هست. حت ینیباطل هم فرقه فرقه شدن امکان دارد و دعوا بر سر جانش  یدر فرقه ها  یکه حت  مییبگو  میخواه  یم حاال

َلثروز باشد    ۳۰و قرار شد رفت  به کوه طور  یکه حضرت موس  یشد. چند روز نطوریهم هم لیاسرائ  یمثل بن  میقد
 
دنا ث    ن  یو  واع 

 
  لهی ل

شر  مناها ِبع  روز چند فرقه   ۱۰  نیدر هم .خود قرار داد  نیو هارون را جانش (میهم به آن اضافه کرد گریو ده روز د گری)ده شب د .و  اتم 

  انیخواهم داد. قصد من از ب حیآمد که ان شاءاهلل در جلسه بعد توض  شیو گوساله آن پ یسامر  انیآنها اتفاق افتاد و جر  نیشدند، تفرقه ب

ا نیا مستثن نیم ایبود که بگو نیموارد  بر سر حکومت و   اسالم امبریبعد از شهادت پ  دینیب  یشما م یعنی .ستین یقاعده در اسالم 

عمارها و   مانند  .ستاندندیا  یواقع انیعیش  از  یطرف بعض کیآن حضرت و خالفت دعواها شد. از   ینیجانش سلمان و ابوذر و مقدادها و 
عناءاداده شد که ان شا حیبود که توض یمطلب اول  نیرا راه انداختند. ا  فهیثق  یا  دهع  گریها و از طرف د  فهیحذ حضرت حق   تیهلل مورد 

 واقع شود.

بنگر یاله  اتیاست. آ یدوم امتحانات اله مطلب اعوذ بالله من  :میخوان یم نیچن نیدوم و سوم ا  هیدر همان آ ،. در سوره عنکبوتدیرا 
ُنون    میالرج  طانیش ت 

ْ
ّنا وُهم ال ُيف وا آم 

ُ
ول

ُ
ق ُكوا أْن ي  ِسب  الناُس أْن ُيْتر    به گریبه عبارت د ای کنند، یفکر م ،کنند  یمردم گمان م  ایآ أح 

 یو از آنها امتحان گرفته نم میکن یو آنها را امتحان نم میکن  یآنها را ترک م میآورد  مانیکه گفتند ا نیآمده که هم  نطوریشان ا حسب

ْبِلِهْم  دیفرما یبعد م  شود؟ 
 

ِذين  ِمْن ق
ّ 
ا ال ن ّ ت 

 
ف ْد 

 
ق

 
. مردم میکردبوده که قبل از آنها ما آنها را امتحان   نیچن نیبه طور قطع ا نایقیو   و  ل

 یامتحانات را نام م نینمونه از ا کاذب هستند. حاال من چند یصادق و چه کسان یکه چه کسان میدیو فهم میزمان قبل را امتحان کرد
بنگر  یاله اتیاگر آ  ،. در زمان حضرت آدمبرم   نجایدر ا  طانیو ش  طانیاال ش  ؛سجده کردندبر حضرت آدم  که تمام   دینیب  یم  ،دیرا 

  ای خدا  :دیگو  یم طانیکه ش  میدار  اتیروا  یاز کفار هم بود. چگونه کافر شد؟ در بعض ،نيو كان من الکافر معرکه باشد.   نیا  روزینتوانست پ

  ىادر   ثیاعبد من ح  یان  دیفرما  یعبادت بمانند. خداوند م  نیکنم که جن و انس همه در ا  ی. عبادتنیهم  ،کار از من نخواسته باش  کی
نه آن طور که تو دلت مخواهم  یآنطور که خودم م ،عبادت شوم خواهم یمن م  ديتر   ثیال من ح . اصل ستیعبادت ن  نیو اال ا  خواهد  ی. 

نه خم و راست   ،بودنش مهم است میاسالم تسل نی، اعند الله االسَلم  نيان الدبودنش است.  میعبادت به تسل تیعبادت و نفس و واقع

است که انسان  نیا تیاهل ب اتیطبق روا ،بحث در عبادت نیاز آن مهمتر لقب یاست. ول نیقسمت از د  کیشدنش. البته آن هم  

  پسرش باشد  نکهیپسرش و همسرش، ولو ا در زمان حضرت نوح ،امتحانات بوده  نیا ایانب یها  در مقابل پروردگار باشد. در زمان میتسل
ُه و   و ى ُنوٌح اْبن  اد  ن  اِل و  ِجب 

ْ
ال ْوٍج ك  ْجِري ِبِهْم ِفي م 

 
ِهي  ت ان  و  اِفِرين    ك  ک 

ْ
ع  ال ُکن مَّ

 
 ت

 
ال ا و  ن  ع  يَّ اْرك ب مَّ ا ُبن  ي  ْعِزٍل  را در سوره   ها نیکه ا  ِفي م 

باش ؛فرزندم  یکه ا  دینی. بب۴۶ هیآ تا ۴۲  هیآ  .دینیبب  دیتوان یهود م من  یربغمیپ تیکه از وال نی. همنيال تکن مع الکافر   .همراه ما 

و  جبل،  یرو  روم یکه بله من م  دیگو  یگشت. آنها کافر هستند. بعد م  یخواه نیاز کافر ،یاشپسرم ب نکهیولو ا ،یدیرا کنار کش  تیپا
ِبّ ِإن ّ اُبِني ِمْن :  دیگو یم تا باالخره در انتها که نوح  ؛دارد  ینگه ماز آب من را کوه   نیاو  من الماء یعصمني ر   

 
ال

 
ق

 
ُه ف ب ّ ى ُنوٌح ر ّ اد  ن  و 

ْهِلي
 
بود.  أ ْیس  ِمْن که  دهد یجواب م نیچن خداوند به نوح  ؟ یچرا نجاتش نداد گریعبارت د به، ابن من از اهل من 

 
ُه ل ا ُنوُح ِإن ّ ي   

 
ال

 
ق

ْهِلك  
 
بر کشت  تیرا از وال  شیکه پا نیهم أ نبوت تو کنار گذاشت و سوار  ن  گریاو د  نجات نشد،  یو از امامت و از     .ستیاز اهل تو 

ٌ
ل م  ُه ع  ن ّ

ْیُر صاِلٍح 
 

ٌم . ینخواسته باش که خودت خبر ندار  مااز   یزیچ  غ
ْ
ك  ِبِه ِعل

 
ْیس  ل

 
ا ل ِن م 

ْ
ل
 
ْسأ

 
 ت

 
َل

 
در مورد  ،در سوره هود هستند یاتیها آ نیا ف

شخص به انسان   نیکترینزد ،درجه باالتر  کی  پسرش باشد. نکهیبازنده شد. ولو ا یامتحان شد ول پسر نوح  نجایکه درا حضرت نوح

ُروا :میخوان یم نیچن  نیدهم ا  هیآ ،میحردر سوره ت  .است که همسرش باشد
 

ف ِذين  ك 
ّ 
 ِلل

 
َل

 
ث ُه م 

ّ 
ب  الل ر   نیاست. ا  بیعج  یلیخ  هیآ نی، اض 

 یکسان  یتواند مثال بزند برا یرا خدا م  نهایشدادها، تمام ا  .ها کردند  که ظلم  ینمرودها کسان ،ها  فرعون م،یکافر دار  خیقدر ما در طول تار
بب  زند یرا مثال نم نهایا  .که کافر شدند ُروا   زند؟  یرا مثال م  یزیچه چ  دینیاما 

 
ف ذين  ك 

ّ 
 ِلل

 
َل

 
ث ُه م 

ّ 
ب  الل ر  ت  لوٍط ض 

 
أ امر  ت  نوٍح و 

 
أ زن   امر 

ْیِن  و زن لوط  نوح اِلح  ا ص  اِدن  ْيِن ِمْن ِعب  ْبد  ْحت  ع 
 
ا ت ت  ان  ما بودند    نیحتحت دو عبد از صال  نکهیدو نفر ولو ا  نیا  نکهیا  ن،یصالح   نیبه ا  ك 

 ی. مرسد  ینم یزیچ  چیبه آنها ه  ،باشند  امبریپ نکهیا  ولو ،شان  همسران  یاز خوب  یهستند ول و حضرت لوط که همان حضرت نوح
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پ  نهایا  نکهیولو ا  دیبگو خواهد  یرا برساند؟ م  یزیچه چ خواهد .  رسد  ینم یزیچ چیهمسرانشان به آنها ه  یهستند اما از خوب  امبریهمسر 

در مدت ده روز در اثر   .امتحان شدند  لییاسرا  یبن ی. در زمان حضرت موسمیکن یرا بررس  گرید  یشدند. حال مثال ها  دههم بازن نهایا

ْدنا ُموسی) ،ینبودن حضرت موس ٍر تا ثَلث  و  واع 
ْ

ش ْمناها ِبع  م 
ْ
ت
 
 و  أ

 
ة

 
ْیل

 
َلِثین  ل

 
را  یا گوساله ای  یعجل یبه نام سامر  ی(. شخصعشر   نیث

ی  ۱۴۸  هیآ ،سوره اعراف  اتیساخت که در آ ْوُم ُموس 
 

 ق
 

ذ
 

خ
َّ
ات ْعِدِه ِمْن  »و  اٌر«  ِهْم ِیّ ُحلِ ِمن ب  و 

ُ
ُه خ

َّ
 ل

 
دا س   ج 

 
 یکه قوم موس  میخوان یم ِعْجَل

 که  آمد یم ییرا ساختند و از او صدا  یا  خود گوساله  ورآالتیخداوند رفت، در همان ده روز امتحان شدند. از ز قاتیاو به م  نکهیپس از ا

«    ۵۴  هیآ ،سوره بقره  هیدر آ  ای  دینگاه کن  اتیآ  نیا  لیذ دیتوان یم
 

ِعْجل
ْ
خاِذُكُم ال

ّ
ِباِت ُکْم  س 

ُ
ْنف

 
ْمُتْم أ

 
ل

 
ُکْم ظ ِإن ّ ْوِم 

 
يا ق ْوِمِه 

 
 ُموسی ِلق

 
 قال

ْ
»و  ِإذ

برا دیرا گرفت  یا شما عجل و گوساله نکهیبه ا بت انتخاب کرد  یو آن را  بود که   نی. در همدیبه خودتان ظلم کرد  و دیخودتان  زمان 

گوساله به دست  نیصدا را از ا نیو ا  یکار را انجام ده نیا  یکجا توانست  و از  یکار را کرد نیچرا ا :گفت  یبه سامر  یحضرت موس

 دمیمن د  ،شدند یم در لییاسرا  یو بن  یرا شکافت  ایکه در یکه گفت وقت  دینیبب  دیتوان یم  اتیآ  لیذ یقم  ریو در تفس تیدر روا ؟ یاوریب

 یبر پا م  یو گل خورد یم ایکه ته در  لیئاسب جبر یپا  ری. زکشاند یسوار شده است و شما را به سمت خودش م یاسب  بررا که   لیئجبر
  یامتحانات مدل    کیهم   نیگذاشتم. ا نیآن را داخل ا  .کرد  یم  ییگوساله صدا نیبر اثر آن بود که ا .گل برداشتم  یاو کم  نینعل  ریاز ز ،کرد

 نیکفار، منافق ن،یمردم مکه با وجود آن حضرت مشرک ،شکل نیهم به هم است که در عرض ده روز انتخاب شد. در زمان رسول اهلل

به شکل به وال  بعد از حضرت رسول اهلل  .امتحان شدند یهمه  بب  ثیامتحان شدند. حد طالب یابن اب یعل  تیمردم  حضرت   دینیرا 
 قسمت؛   نیمفصل است. ا ثیکه حد  ندیفرما یم  نیچن نیا  ۲۱۶صفحه   ،جلد دوم ،اخبار الرضا  ونیعدر   رضا

 
هَلک  اي»قال هرس م 

ّدثک  ِبه س حِدث احد  ِبما ح 
ُ
نگو   یزیچ نیا بع«یت به همه کس  ن  الله قلبه باال که گفتم  ح  ِن امت   م 

ّ
مگر    تنا«ي  بُمحّبتنا و وال  ماني»اال

به محبت و وال  یکس ب  تیکه خدا قلبش را  باشد  تیما اهل  به محبت و وال  شود یپس معلوم م  .امتحان کردده    ت یب  اهل  تیمردم 

بعد  .شوند یامتحان م هست و در اسالم هم هست،    ینییو آ نیتفرقه در هر د  میاست و گفت یکه در ادامه همان امتحانات اله  یمطلب 
که حضرت   میدر ادامه دار  .میرا خواند  اتیبر اساس امتحانات پروردگار آ .شود یم جادیتفرقه ا نیکه چگونه ا میشد یاله نیبعد وارد د

در زمان اسالم  ،فتدیاتفاق ب لیاسرائ یهر چه در بن است که فرمودند: یاز سلمان فارس ثیحد ،میرا که گفت لیاسرائ یبحث بن:  فرمودند

 هم اتفاق خواهد افتاد.
به قدم هر چه در آنجا اتفاق افتاد،  یعنی به حضرت  که حضرت هارون رسد یم  ییافتد. اگر در آنجا، بجا یدر اسالم هم اتفاق م  قدم 

ن   که دیگو یم یموس
 
شِمت ب  یقتلونني  »و كادوا   ،ببرند و بکشند  ایبود که من را از دن  کینزد  «یقُتلونني  »كادوا ا

ُ
َل ت

 
عداء اِ   ی  ف

 
 ّن اال

ضعفون ِاشت  به قبر مطهر رسول خدا  نیرالمؤمنیجمله را حضرت ام  نیهم  «یقتلوننيو   یالقوم  عم اّن   ابن  ي  »که    ندیفرما  یم رو 

توانستند دست   ینم  نیرالمؤمنیکه ام شود یم سؤالاوقات  یهم امتحان مردم بود. گاه  نیو ا  «یقتلوننيو كادوا    یالقوم استضعفون
  دی است که مردم با نیا  گریحضرت مأمور به صبر بودند و پاسخ د نکهیبه عنوان مثال ا  .شود یهم گفته م  ییببرند؟ و جواب ها ریبه شمش

وت  ندیایبه سمت امام ب  دیامتحان شوند، و مردم هستند که با
ُ
 الکعبه ت

ُ
 ااِلمام مثل

ُ
ثل وت  ی»م 

ُ
به    نکهیا  یعنی  ه«یعل  یوتيُ و  ال   یِاذ ت مردم 

نازن نیل کعبه است و اثَمَ ،ل امامثَمَ .دیایکعبه به سمت مردم ب  نکهینه ا روند، یسمت مکه و کعبه م ست. ا حضرت زهرا  نیاز وجود 
حسن مجتب؛ میبنگر یکی یکی مییایب در زمان امام  نازن ،یامتحان مردم  به وجود  پ  ،راطه  یزهرا نیامتحان مردم    امبریآنقدر که 

را  یثی، آدرس حدیامتحان مردم به وجود امام حسن مجتب  .دیدان یرا م نهایا چگونه جواب دادند؟  سفارش حضرت را کردند،  اکرم

بب ثیحد  نیحتما ا  ،دهم  یم حسن مجتب نکهیبحث فرق ا ۲ ثیحد  ،۱صفحه   ،۴۴جلد  ،بحاراالنوار .دینیرا    ای مصالحه کرد   یامام 

روا و مکر   »و    میهم دار یاله  اتیدادن و در آ  بیفر یعنیمعاهَدَه کرد؟ معاهد   با  ۲ یعنیاما مصالحه    ،ن«يالماكر  ر یالله و الله خ  مک    نفر 
امام  مفصل  .  دینگرب  ،که آدرس دادم  یثیبود در همان حد نینچنیا یامام حسن مجتب  ای. آشوند  یو جدا م دهند یم یهم دست آشت

به من اعتراض   نجایاعتراض نکرد؟ و ا یچرا کس  ،انجام دادند  امبریکه پ  هیبیاست؟ در همان صلح حد  یلیکه به چه دل دهند یجواب م

ب  میمردم تسل نکهیا د؟ یکن یم حاضر اصحاب من   ندیفرما یکه خود حضرت م  ییامتحان شدند تا جا نجایمردم ا.  باشند  تیامر اهل 
را    دندبو به معاوخودم  بسته  مجتب  امام  دهند.  لیتحو  هیدست  و  یحسن  بودند  مظلوم  به س  .تنها  مردم  را   دالشهدایامتحان 

  ن یالحس  داهللخود حضرت اباعب  .نماندند شترینفر ب یخورده ا  و  ۱۴۰ ،نفر   ۱۵۰بر امام حسین  نامه نوشتند. اما دور و  ۱۲۰۰۰.دینیبب

عاشورا بوس نوشته ا  نید که شما همنامه ها احتجاج کر  نیهم لهیدر  امتحان شد.    هم نیا د؟ یگذار  یو حاال من را تنها م دینامه ها را 
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نام   «ینیالرکب الحس  مع ». کتاب  شوند یم  ازین  یواقعا ب الشهدا دیس  گریاز مباحث د  ،کنم که اگر دوستان بخوانند یم یرا معرف  یکتاب

 کتاب را  نیا  .دندیکار کردند و زحمت کش ارینوشتند و بس  سندگانیاز نو  یا  جلد و عده ۶به    کیاست و نزد ینیآن با کاروان حس یفارس

وارد    نیامام زین العابد یوقت  هکردند ک  یکار  نیالعابد  نی. در زمان امام زشود یدستتان باز م کامال در مورد امام حسین  .دیبخوان
چکار کرد؟ امام زین   نیالعابد  نی. امام زمینفر محب نداشت  ۲۰ما   دالشهدایکربال و بعد از قتل س  انیبعد از جرفرمودند    ،شدند  نهیمد

پنهان  لهیبوس  نیالعابد توانستند  گرید یها لهیتبلیغ کنند و بوس ینتوانستند علن نهای. اخالدمثل ابو  ؛کردند دایاصحاب پ  یدعا و اشک 

دهد  یرخ م  تیب امتحانات در زمان اهل یکی  یکیاز آن    امتحان مردم بود که نتوانستند. بعد یبرا یگریهم روش د  نیکنند و ا غیتبل
بن عبداهلل   را از جابر  یثیحد  ۲۵۳صفحه   ۱جلد    نیکمال الددر صدوق   خیش. مرحوم  میرس یم  عصر  یول  تا به وجود مبارک حضرت

   اي»نازل شد  هیآ نیا  که  دمیشن یوقت :آورد که گفت یم یانصار
 
 یم االمر منکم« یالرسول و اول عو یالله و اط عو یآمنوا اط نيالذ هايّ ا

بعد پ یپس اولواالمر چه کسان .میرا شناخت  اکرم امبریپ  ،میرا شناخت  خدارسول اهلل،    ای  :من گفتم دیگو شروع   اکرم  امبریهستند؟ 

لفا  کنند  یم
ُ

  نی بن الحس  یثم عل  نیثم الحسن و الحس  طالبیبن اب  یاولهم عل  ىمن بعد  نیجابر و ائمة المسلم  اي  يی»مفصل ُهم خ
برسان   ،یاو را درک کرد  السَلم«  یفاقرءه من  تهیجابر فاذا لق   ايالمعروف التورات بالباقر و ستدركه    یعل حمدبنثم م   .سالم من را 

م صادق جعفربن محمد ثم موس  دیفرما  یبعد م
ُ
بن محمد ثم الحسن بن   یثم عل  یثم محمدبن عل یبن موس  یبن جعفر ثم عل ی»ث

عن   بیغ ي  بهی»غکه  رسد یم نجایبعد تا به ا  «یعباده ابن الحسن بن عل یف   هیارضه و بق  یحجه الله ف   ِیییو ُكن ییثم السم  یعل
 .یدیشد  بتیغ  ،بةیغو از دوستانش   ائهیو اول  انیعیاز ش شود  یم  بیغا عته«یش

بامامته«  یعل  هایف   ثُبتي  »ال   حاال   مان«ي»اال من امتحن الله قلبه لَل هستند؟  یچه کسان  .مانند یثابت قدم نمبر قول امامتش    القول 

  یبعد   ثی. حددر زمان وجود نازنین امام عصر ؟ ی. اما در زمان چه کسشوند یامتحان م  مانشانیمردم به ا  نجایا  شود یپس معلوم م

فقد الخامس من ُولِده سابع« :که حضرت فرمودند  بن جعفر  یوساز م  بن جعفر  یکه فرزند پنجم از فرزند خود موس  یوقت »اذا 
پنجم ا یعنیسابع   باشند و فرزند  که خودشان  هفتم  نازن  شانیامام  ال :ندیفرما  یم  ،باشد فاطمه  یمهد نیکه وجود 

 
الله ف

 
 یف  لهف

به خدا در اد ،شما را به خدا  انکمياد باشد و بعد م تان،یها  نیدر د ان،یشما را  انه ال ُبدَّ لصاحب االمر   ّی ُبن  اي»:  ندیفرما  یحواستان جمع 

 یکسان  به« قولي»من كان   ؟ یچه کسان  .گردند یامر برم  نیاز ا  یکه حت  یبتیامر از غ نیصاحب ا یبرا  میهمانا ناچار  «ّی ُبن    ىا  بةیمن غ
به ا  نیکه قائل به ا  ناًیقی .است انما حصر  محنت من الله عزوجل امتحن بها خلقه(  یه )انما نجاستیامر هستند. حاال ا نیامامت و 

به وس  یاست که خداوند تبارک و تعال  نیچن نیا هم در کتاب  نیخب ا .کند یامتحان م ناًیقیامر   نیامر و صاحب ا نیا لهیخلقش را 

است که   ینه مال کسان ؟ است یحیمس  یهودیکه   یکس یبرا  ست؟ یک یامتحانات برا نیاست. پس ا  ۳۳۶صفحه    ،ولجلد ا  ،فیشر یکاف

از همه طرف  طانیش .هستند شانیاست که معتقد به امامت ا  انیعیش  نیو هم  مسلمانان نیمربوط به هم .قائل به امامت آن آقا هستند
سمت  ،پشت سر ،رو شیاز پ عن شمائلهم  و مانهميمن خلفهم و عن ا و  هميدين ایمن ب ؛افسوره مبارکه اعر  اتیدر آ  .انسان را گرفته

آن حضرت   تیکه وال  یقیو راه حق  یمحبت را از راه واقع نیا انیعیاز همه طرف انسان را احاطه کرده تا از دل ش ،راست و سمت چپ

: چقدر ندیفرما یهست که حضرت م خدا  سولر  نیاز وجود نازن. در آخرالزمان سخت است  ینداریچقدر د  دینیباز بب  .خارج کند  ،باشد
  ،ی ال انکم اصحابحضرت فرمودند:    ؟ میستیبرادرانتان ن  مگر ما ؛رسول اهلل  ای :بعد فرمود  .دو مرتبه فرمودند  .نمیدوست دارم که برادرانم را بب

من آخر  ،یو اخوان دینه شما اصحاب من هست به من   مانیدر آخرالزمان ا کههستند  یبرادران من کسان یرونيو لم  یزمان امنو بقوم 

  از اصالب پدرانشان  نکهیقبل از ا  .شناسم یآنها و اسماء پدران آنها را م ءاسما  .شناسم  یمن آنها را م  .دندیکه من را ند  یدر حال  ،آورند یم

راه   یابانیب درانسان  یوقت یعنیخرت القناط   .هست الضما  لهیل یخرت القنات ف در آن زمان   یندارید  :بعد حضرت فرمودند  .ندیایدرب
نم  زینوک ت اریدارد که بس یخاص  یرود که خارها یم حال انسان  رد،یرا بگ نهایچه رسد که ا  .تواند دستش را جلو ببرد یاست و اصالً 

بگ نیا  .شکل است نیدر آخرالزمان به ا ینداریفرمود د چقدر سخت است.. آن هم در دل شب ؛و بالعکس با تمام دست بکشد  ردیخار را 

 (۸۴صفحه    ،جلد اول  ،بصائر الدرجات  و)  .کند  یرا امتحان م نسانا  یعنی
من دهركم ولتمحثن    نایامامکم سن  غبنیولله ل :از امام صادق دمیاز فضل بن عمر شن  :که حضرت فرمودند  میدار یگرید تیروا در

دور از شما  و خواهد کرد بتیرا غ از روزگار ییچه ؟ قسم به خدا امام شما سالها یعنی واد سلک ...  ىبا هلک، : مات قتل،قالي  یحت

در آن زمان   نیمنؤم ونیع یعنیثابت قدم ماندند،   نیدر د  یکسان باشد؟   یدر چه واد ای هالک شده ایمرده   ندیگو نکهیشود تا ا  یم
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 ،مانيقلبه اال  یكتب ف و   ردیبگرا  ثاقشیخدا از او مکه  یمگر کس  ،کند ینم  داینجات پ  ،ثاقهیمن اخذ الله م  اال نجواي  فَل .است  انیگر

امام   یگرید ثیحد فیشر  یدر کاف امنا وهم ال   قولواياحس الناس ان   ؛اول خواندم هیهمان آ  لیدر ذ .از حضرت فرمودند  رضااز 

 ،شوند  یبه فتنه گرفتار ممردم    :بعد حضرت فرمودند  .میآورد  مانیا  که گفتند ما نیهم  ،میکن یفکر کردند ما آنها را امتحان م  ایآ  فتنوني
کند به   یانسان را به نمازش امتحان م  یحت  .شوند تا خالص شوند یپخته م شیآزما  هآنقدردر ورط. شود یم  شیکه طال آزما  یهمانطور

برمان هست رونیب  به  ،نشید آنچه که دور و  به تمام  که ما پ طانیش .میشو  یامتحان م  ،رفتنش و  نخواهد داد  تا   میشو روزیهم اجازه 

آشکار است که انسان چگونه امتحان    واضح و  یلیخ .معلوم است  ثیحاد  نیامروزه ا  کند. یمقاومت م  ،که بتواند و امکان داشته باشد  ییجا
با  یگاه  امضا، کیاوقات با   یگاه .شود  یم بعض  ،اوقات ال اله اال اهلل  یگاه ،بتیغ  کیاوقات  به چشم   :میدار ثیاحاد  یدر  مانند سرمه 

که از   یهست اما وقت یزمان چه نددا  یم ،زند یانسان سرمه به چشم م  یوقت  یعنی :حضرت فرمودند  ثیحد نیدر ا د،یدقت کن .کردن

از   یدر بعض .شود  یو خود متوجه نم شود یخارج م نیشود اما از د یم نید وارد.  است  نگونهیا زین یندارید  .ستیمتوجه ن  ،رود یم  نیب

من  عهيشر  یالرجل عل صبحيوكذلک شده   گرگفتهید  ثینقل شده است و در حد ثیحد  نیهم ا ۲۰۶صفحه  ینعمان بتیغ اتیروا
که امر ما را قبول  یمرد ،ما را قبول کرده  تیکه وال یکس  دیگو یشود مسلمان، م  یذکر نم  ثیحد نیا ، دروقد خرج منها  یمسيامرناو

  نی حضرت فرموده اند. پس، از سختتر  زیخارج شده و برعکس آن را ن  عتیکه از شر  یدر حال  ،داشته و صبح کرده و بعد از ظهر و شب کرده

نازن  گرید  ثینگه داشتن است. حد  نید  ،کارها در آخرالزمان بعد از شما چه  یم  امام جواد  نیاز وجود  باشد که حضرت فرمودند: امام 
ثم و بعد   :کردند و فرمودند اریبس هیگر  حضرت جواد  .دايبکا شد یفبک  فمن االمام بعد الحسن؟است؟    یکس بعد از امام حسن

سپس پرسالحسن ابنه قائم بالحق المنتظر  نام  ،رسول اهلل  ای دندی،  لقب خاص  و  آن حضرت اسم  حضرت   ؟ شده است دهیچرا اسم 

  نی القائلفرتدا اكثر  شود؟   یبعد از آن چه م  .کند  یظهور م  ،مردم مرده شود  انیبعد از آن که ذکرش م  بعد موته ذكره قوم يالنه فرمودند:  

نشده، فرمو جایدر ا  ریلفظ کث .شوند یمرتد م  اکثرا  بامامته .  شوند   یمرتد م ،که قائل به امامت آن حضرت بودند یشترکسانیب دندذکر 
به    تیباب .است گرید  یها  از دوره شتریب تیمهدو  یفتنه ها و فرقه ها برا ،شکل است نیروزگار که به ا نیدر ا  ،۲۸۴صفحه االثر  هیکفا

کتاب   .همه باطل است  نهایا  :که حضرت فرمودند میکنند که ما فرزند امام هست یها ادعا م  یبعض یحت  .گرید  یبه شکل  تیبها  ،شکل  کی

 یفرقه ها امتحانات و نیاست که با وجود ا نیا سؤال  .دیمالحظه کن دیتوان  یم. آمده است ثیحد  نیمفصل ا  ۳۶۰صفحه الکبرا  تیهدا
ولله امرنا انور    ،تآنقدر واضح اس دیخورش نیمانند ا  :حضرت به مفضل فرمودند  ها و امتحانات،  نوع فرقه نیبا ا ست؟ یراه نجات چ ار،یبس

نوران منها  نیواب ما   ندیگو  یم ها  یبعض .متولد نشده است  ندیگو یم ها  یبعض  .مرده است  ندیگو  یم ها  یبعض .تر است یکه از شمس 

 نی. با وجود انیالناس اجمع   الرسل و  و  ةالمَلئک الله و  ةلعن  همیاولئک ِعل  ندیفرما یاست که حضرت م  ثیدر حد  .میفرزند امام هست

نجات در چ  امتحانات،  فرقه ها و  نیاز ا یکیخب   م؟ یآخرالزمان نجات ده  یکه مردم را از سرگردان  میانجام ده یچه کار  دیبا  ست؟ یراه 
به قول   نیشود مردم از د یباعث مسفانه أمتجامعه ما است که  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد  تی، وضعیامتحانات اله  یکیزده شوند و 

انسان  یها  یزمان ظهور، از قشنگ یها  یاز خوب  .مینگفت  تیب مردم از وجود اهل یچون برا؛  و آخوندهاست  نیبلغم ریتقص ،از دوستان

پروردگار اگر نکهیمنتظر، از ا االن به ذهنم   نیهم .برم  یواقعا لذت م هیآ نیاز تالوت امن   .باستیز اریبس هیآ نیا .میپا نه واقعاً در راه 
نَّ : دیفرما یکه م دیرس
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ل كاٍت  ع  ر  ماِء  ِمن   ب  رِض  و   السَّ

 
 ،یا  هی. اگر قر۹۶ هآی  ،اعراف سوره.  اْل

باشند، ما برکات از زم  اورندیب مانیا ییروستا ای  یشهر  اتیچه؟ در روا یعنی نی. امیکن  یآنها باز م  یو آسمان برا  نیو تقوا هم داشته 

دارند  یم دایکند. چرا هو یم دایرا هو خود  یگنج ها نیزمان ظهور حضرت زم رد  ،میدار  یدارند. کس مانیهمه ا  .کند؟ چون همه تقوا 

نگاه نم چقدر پر   دینیب یرا م  یکی.  گریروستا آن طرف د  کیطرف جاده است و   نیروستا ا  کی ،روستا  ۲در  ،دیکند. اگر دقت کن  یآن را 
تقوا  نیهم دینیب یم  ،دیدقت کن یکم ست؟ یچ یبرا  نیا  .کند یرشد نم  ،کارند یکه هر چه م  دینیب یرا هم م  یکیآب و پر ثمره است و 

 است.  مانیا نیهم .است

خدا آنها را نگاه   یکم  دهند. یم تیاهم  شتریب  تیگرفته شده، به قرآن و اهل ب شتریب  دالشهدایروضه س  نجایا  دینیب یم  ،دیکن دقت
خدا   دینیکشانند. پس بب یرا به رخ م یو اجتماع یاقتصاد  تیمثال وضع  یبرا  ایکنند   یمسخره م  .دهند ینم تیکرده. اما آن طرف اهم

ا  و  :  دیفرما یخداوند م  هیآ نیجالب است در ا  یلی. خاردبه آنها ند یهم آنجا کار ْنک   ض 
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نجات چ یبه او م یسخت  یمن هم زندگ ،برگرداند یمن رو ادیاز   .میموارد را به مردم نگفت  نیما ا ست؟ یدهم. راه 
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معرفت چگونه است  نیاست که ا نیقسمت هم  نیاست. بحث ما در ا  خدا، امام زمان  یّراه نجات، معرفت به حجت خدا و ول  نیبهتر

 ترواریرا فقط ت ی. من موضوعاتدیکه خودتان به دنبال آن برو  میگو یشما م یرا برا ییزا  و به چه شکل است؟ حاال من موضوعات معرفت

 .دین بروآخودتان به دنبال   دیتوان یم ،میگو یم
است را مالحظه  یدیفراهمرحوم  یکه برا  نیالعکتاب    دینیبب ،دیدر لغت هم خواست  ؟ ماده عَرِفَ چه در لغت و اصطالح به چه معناست در

از   ۱۷۵که سال   یدیمرحوم فراه  نیکتاب الع کتاب لغت هست. نیتر  یمینوشته شده و قد  تیکتاب در زمان خود اهل ب نیا  .دیکن

است.  ةاللغ  یالفروغ فکتاب    گرینمونه د  ای و  دینیب یعَرِفَ و عَلِمَ م  نیب یفرق ها  .دینیرا بباللغه    سییمقا  معجمرفته. بعداز آن کتاب   ایدن
. ماده عَرِفَ را در لغت  دینیبب دیتوان یاست که مکلمات القرآن  یف قیالتحق  یمصطفو یکتاب آقا  ،دینیبب دیها را اگر خواست نیا  نِیبهتر

پ  علم و عرف.  نی. فرق بدیکن دایو اصطالح 

 :شناخت امام عصر ضرورت

زرتشت،  ت،یحیمس هود،یقبل مانند    انیدر اد  تیکرد. معرفت به وصا میباز با هم صحبت خواه نیاز ا  بعد  .میگو یمن فقط موضوعات را م

برا  یاله  اتی. خداوند چگونه در آیاله اتی. معرفت در آسمیبود  یجمله را م نیمثال ا  ،اتیکرده. معرفت در روا یما معرف  یمعرفت را 

بعض  ای  ست؟ یمعرفت چ :گفتند یآمدند و م یحضرت م شیپ  .«ةما المعرف» دیسرچ کن دیتوان معرفت کار  .صنع الله ةالمعرف  اتیروا  یدر 
 آن کار انسان است.  رشیعدم پذ  ای  رشیپذ .خداست

  .کردند   یاوقات صحبت م  یدادند؟ گاه یانجام م  یچه کار  شانیمعرفت است. ا  یبرا نیحضرات معصوم  یعمل  تیاهم ،یبعد  موضوع

گفت. معرفت در  نیکه ا چه کرد  نیمؤمنرالیام  یبرا  دادند. رسول خدا  یانجام م یکار عمل  یگاه .فرمودند  یم یسخن را خواهم 
نگفت به: آثار معرفت به امام، ما خیطول تار   معرفت به امام عصر  یدر زندگ یاگر کس  .باستیکه چقدرآثار معرفت به امام ز میمردم 

مسلما آثار  ،چرا؟ چون اگر من معرفت به امام داشته باشم  .شود یرو به آن رو م  نیاو از ا  یزندگ  .شود یاو غوغا م  یدر زندگ  ،داشته باشد

حق زن و فرزندم را، حق پدر و مادرم را،   .را حفظ کنم  ادهیحق عابر پ  .نکنم یدزد  .نگذارم کالهاست که گناه نکنم و سر مردم را    نیآن ا

ا  ،را  قمیحق رف را رعا نیتمام  بر اساس د  تیموارد  نخواهم گذاشت  یسرکس  یدر کاسب یو بروم. حتجل  نیکنم و    ای دن دینیبب .را کاله 
عمل    ،میدانست  یکه م  یگفت که ما به اندازه ا  یم یشود. شخص  یم ونهرفتارشان چگ، فکر کنند  نینچنیشود. اگر همه ا  یگلستان م

به همان اندازه امیکرد به    م؟ یهست یزی. ما قائل به چاوردیب  یما بدبخت یکه برا  امدهی. اسالم نیخوشبخت شد ،یکه عمل کرد  ی. گفتم 

. میفهم یاوقات نم یاما گاه میفهم یم اوقات یگاه .هست یمفسده ا کی ناًیقی ،هست یکه در آن نه  یزیمصالح و مفاسد افعال. هر چ
به آن هست  نیکه در د یزیهر چ اهل  اتیچقدر در مورد روا ؟ یرا بلد یاله  اتیدر آن نهفته است. بعد به او گفتم چقدر آ  یمصلحت  ،امر 

. یزیچ چیگفت ه  ماع؟ خانواده با مردم و اجت  ریغ  یمباحث خانواده، در بحث ها  ،یدار طب، زن  ،یدر بحث زندگ  ؟ یدار یآگاه  تیب

بخوان  نیالمتق ةیحلکتاب  حساب کن.  ینطوریهمه را هم  ؛دلم  زیعز  گفتم خب بخوان یکه علما ییکتاب ها نیا  دیرا  نوشتند را  .  د یما 

  ای در دن یپژوه  عهیدانشگاه ش  ۳۷جا است. امروزه   نیدر هم ،هرچه علم بوده  .حضرت بوده  عهیش  انیشاگرد جابر بن ح  ،تیعلوم اهل ب
به شما معرف  یاست. کتاب...   و کایو آمر  لیدر اسرائ هیبق .است رانیتا از آنها در ا ۲که  میدار ،  زبانان  یسیانگل یپژوه عهیشکنم،  یاست 

  ای است که  نیآنها هم ا ی. شرط ورودمیدانشگاه دار  ۳۷شده و  شتریاالن تعدادشان ب ؛دانشگاه نام برده  ۲۵. در آنجا  دیکتاب را بخوان نیا

  ی فرد  ،میدیدانشگاه را د سیرئ  .میدانشگاه شد نیگفت ما در آلمان با اصرار وارد ا یما م دیاز اسات یکی. یحیمس ای یباش  یهودی  دیبا
پرس .است  یهودی ما خبر   .شما چه آورده اند تیکه اهل ب دیگفت شما خودتان خبر ندار  د؟ یدار یشناس عهیشما چکار به ش  میدیاز او 

  ادیچگونه    ند،یکه مثالً شاگرد نسبت به استاد چگونه بنش  دینیرا بب  یثان دیشه دیالمر  ةیُمنما نام برد. مثال  یرا برا  یی. بعد نمونه هامیدار

.  م یریگ یم  ادی ،میکن  دایموارد را اگر معرفت پ  نیاستاد نسبت به شاگرد خود چکار کند. ا نیکند و همچن یبردار ادداشتیچگونه    رد،یبگ

عمل نیاگر همه ا آثار معرفت به اطالع    شود؟ پس ما از یگلستان م  ایچقدر دن م،یگرفت ادیکه  یبر اساس آن معرفت ،میکن  یموارد را ما 
را هم م .میندار غ یکه جامعه چطور شده. چگونگ  مینیب یم .مینیب  یآثار عدم معرفت به امام  و  بتیبه دست آوردن معرفت در زمان 

معرفت  تیرا در اهم  تیو اهل ب  است. من چند نمونه از عملکرد رسول خدا  ییاز موضوعات معرفت زا  بتیدر زمان غ  عهیش  فیوظا

اِقٍع  نیا  لیذ در زمان رسول خدا  دینیکنم. بب  بازگو و  اٍب 
 

ذ  ِبع 
ٌ

اِئل  س 
 

ل
 
أ است که معرفت چقدر  یبحث عمل  نی)ا  ،ریغد  انیبعد از جر س 

نماز بخوان یشخص  ؛رسول اهلل  ایآمد و گفت   نزد رسول خدا یشخص ،مهم است( .  م یشد د،یمسلمان شو  ،دیاز سمت شما آمده وگفت 
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بگ.  میخواند  د،ینماز بخوان پسر عم   دیگو یم  . االن آمده ومیرا انجام داد ها نیا ،دیچه کار کن ،دیجهاد برو ،دیاوریحج به جا ب  ،دیریروزه 

 یتو کت ما نم نیبه قول معروف ا  میقبول کن میتوان  یرا نم نیا  میشما قبول داشته باش فهیو خل یطالب را به عنوان ول یابن اب  یشما عل

پ ای  دییگو یاز طرف خودتان م ایگذشته آ نی.از ارود ام از سمت  زدم؟ هر چه گفته یاز خودم حرف یفرمود من ک  غمبریاز سمت خدا؟ 
آمد   چارهیشخص ب نیا  طلبند یرحمت م  اوندخد شیپ  ندیآ ی، همه م  رمیبپذ  توانم  یمن نم ایشخص گفت خدا نیام.سپس ا هخدا گفت

همان بحث    دینی. ببمینیبب  نیمؤمنالریرا به عنوان ام طالبیابن اب یعل میتوان یما نم  دیگو یراست م  غمبریعذاب خواست. گفت اگر پ

بب نیا توانم یچون من نم .به من بخورد ،از آسمان ببارد یسنگ ایخدا ،است  نگونهیکه گفتم. اگر ا میتسل   نکهیبه محض ا و نمیحالت را 
معرفت چقدر مهم   دینیاست. بب  نیدر ا سؤالاز آسمان آمد و به سرش خورد و افتاد و به درک واصل شد.    یسنگ ،رفت  غمبریپ  شیاز پ

بشناس نماز م نیدارد که ا  تیقدر اهم نی. ایاست. چقدر شناخت مهم است که امام زمانت را  نماز م  ،خوانده یآقا   یبله خودش گفت 

  کی  نکهیرا قبول نداشته. ولو ا زیچ  کی ی. ولدهم یرا انجام م ها نیهمه ا  .جهاد انجام دادم .دهم یزکات م .آورم  یحج به جا م .خوانم

ندارد.    یبرا  یا  دهیفا  چیه گرید یآنها ،را قبول نداشته باشد یکی نیچون اگر ا ،را قبول نداشته باشد زیچ  إماو 
ْ

ْعِرف ْم ي 
 
ْن مات  و  ل   ام  م 

ة اِهِلی ّ  ج 
 
ة ات  ِمیت  ماِنِه م  نشناسد  و ردیکه بم  یکس  ز  است که   یمشهور ثیحد نی. ااست رفته ایاز دن تیبه مرگ جاهل ،امام زمانش را 

 اوشک ان افارقکم«  ی»اال وانفرمودند:    امبریپ  ریرا فرمودند. در خطبه غد  نیمختلف ا یها  مختلف و به نقل  یها  به شکل  عهیو ش  یسن

و    :نکته جالب است نیحال ا  شما بروم. شیکه از پ است  کینزد  گرید  
ٌ

سؤول ون  إّني م 
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بشناس  نکهیرا برسانم و ا تیبه شما خالفت و وال نکهیبه ا بعد   .دیول هستئو هم شما مس  است یکه چه کس  دیبعد از من امام زمانتان را 

ُکم حین     و :فرمود
ُ
ِردون  إّني ساِئل

 
یِن   ت

 
ل

 
ق

َّ
ِن الث يَّ ع 

 
ل فوني فیِهما حت،  ع 

ُ
خل

 
 ت

 
یف روا ك 

ُ
انظ

 
 نیکه ب ینیثقل نیچگونه از ا  دینیبب  یتلقون  یف

ن وااله و. دیده  یجواب من را م ،کرد  دیمن را مالقات خواه  یوقت ،امتیشما گذاشتم در روز ق ن عاداه و اللهمَّ واِل م  انصْر من   عاِد م 

ه و ن اا  نصر    دی که منکرش شود و بگو یکس  من جهد  یاغضب عل ورا.    طالبیابن اب  یکه انکار کند عل  یلعنت خدا بر کس  .نکرهلِعْن م 
عل نکات دینگاه کن دیتوان  یم ،مفصال آمده ری. اهلل اکبر. در خطبه غدستین یطالب  یابن اب یاصال  ب یو  به دست  بدر  دیاوریرا  . در جنگ 

راروز قبل فرمود:    کیاز    .شخص را برساند و بشناساند  نیا خواهد یم رسول خدا و پرچم را به دست  تیرا  نیا غدا فردا  تيالدفعنک 

ل  حبهيالله و رسوله و   حبهيکه  دهم  یم یکس پ ی. کسبه جبار و ال فرار  سیالله و رسوله    غمبرشیکه هم خدا او را دوست دارد و هم 
 .است. همه منتظر هستند  رسول خدا  یمدل بحث عمل  کیهم    نیا  .ستین  یفرار  ست،ین سورا دوست دارد. تر  غمبرشیو هم او خدا و پ

 طالبیابن اب  یعل نیا :تا فردا آمد و فرمود گفتند  یطور م نیا ؟ مینکند ما نباش  ؟ هست یچه کس  ؟ هست  یچه کس  ؟ هست یچه کس

ب نیچن  نیا .است اول ابوبکر را فرستادند و   ،فرستادن سوره توبه انیرشان و مردم ابراز کردند. در ج اصحاب  نیمعرفت و شناخت او را 

رسول الله   اي :نازل شد  لیئجبر ،خارج شدابوبکر  تا   فلما خرج ابوبکر   .را بخواند  اتیآ نیمردم مکه ا رایشد تا برود بخارج رفت از مکه 
رجل منک  ىعديال   با  ای  عنک اال  است  یکس  ای  یبرو دیخودت  خودت  خو  یمرد  ،که مثل  سمت  در ادتاز   رسول خدا  نجای. 

 دیتوان یم  ۲۸۲صفحه  ،جلد اول یقم  ریتفسرا در  نیگرفت و ابوبکر برگشت. ا  را  اتیراه از ابوبکر آ  نیرا فرستاد و در ب  نیمؤمنالریام

بشناس  دیفهماند با یاست که به ما م  یعمل  یها  ها همه بحث نیا .دیکن مشاهده چه   دارد،  یفاتکه چه ص می. بشناسمیامام زمانمان را 
پ  میشناخترا    نیااگر    .دارد یاتیعنا او را رفت میاو شد  رویو  نجات پ در فتنه  ناًیقی  ،میو راه  امام زمانت را   یوقت  ناًیقی. میکن  یم  دایها 

دعا کند. در داستان   دیالبته که انسان هم با .یهست  روزیسربلند و پ  یدر امتحانات اله ،خواهد یاز تو م یزیکه چه چ یدیو فهم  یشناخت

  ای خدا.  رسولک یو ال  کیبه احب خلقم عل یاللهم اعطن  :را داشتند و فرمودند یقصد تناول مرغ  که رسول اهلل  میدار  یمشو ریط

باز    شهیو عاآمد  امبریسه مرتبه در خانه پ  نیمؤمنالریحضرت ام  دیگو  یخلقت به خودت و رسولت را بفرست. م نیبهتر هم در را 
به دروغ م برو  دهیخواب امبریپ که گفت  ینکرد و  افتاد. خ نی. تا سه مرتبه اایب گریوقت د کیاست و   نیاست که ا بیعج یلیاتفاق 

طور  نیخداوند ا  ؟ یقدر دشمن  نیو فرمود تو چرا ا  شهیرو کرد به عا امبریداشت که خود پ  نیمؤمنالریبا ام  یشخص چقدر دشمن

پدرم ...  دیایپدرم ب  خواستم  یمقدر فرموده گفت: م پ  نیقدر مهم است ا  نیا یعنیتا  به احب خلقم   یاللهم اعطنکه   امبریکالم 
نزد  یپس کس کیعل به خدا امبریخلق به پ  نیکتریکه  ل  شیو  . حال از یگرینه شخص د  ،را دارد امبریپ  ینیجانش  اقتیباشد او 

به دست م  ،ثیحد نیمفصل از ا النوارعبقات ادر کتاب   نیحس رحامدیممرحوم    ،یمشو ریداستان ط  نیهم  یو م آورد  یخالفت را 

به انصار در   حضرت زهرا  ؟ دادند  یم  تیچقدر اهم اطهر  ی. خب در زمان زهراکند  یخود داللت بر خالفت م  نیا  :دیگو خطاب 
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 ،اگر انصار نبود  ،کس نبود چیکه ه  یقعآن مو  .دیکار کرد  یلیخ  ،دیدیزحمت کش  یلیشما خ  :هفت احتجاج کردند و فرمودند  هیخطبه فدک

ها  نیانصار ا  ،شدند یاز مکه خارج م  یوقت  .در کدام شهر بروند  دانستند ینم  ،کجا بروند  نکهیمانده بودند کجا بروند. منظور از ا نیمهاجر

انصار بود   یرهایشمش  نکهیا مگر ،برپا نشد یبرپا نشد و حج  یجهاد  ،نماز برپا نشد میدار اتیروا  یدر بعض. اوس و خزرج ،کردند یاریرا 
پا نمو اِ  مانياشركتم بعد اال   :دیفرما  یم حضرت زهرا  هیقسمت از خطبه فدک  کیمهم بوده، اما در   نقدریا  یعنی  .گرفت  یال اصال اسالم 

به   فهیکه سق یکسان  نیو ا  دیدفاع نکن نیمؤمنالریو محبت ام طالبیابن اب یعل  تیوال نیاگر از ا  یعنیچه؟   یعنی انداختند و  راهرا 

  .د یآورد مانیا نکهیبعد از ا  دیشو  یشما هم مشرک م، دینکن رونیشدند را ب  نیکه حق پدر من را خوردند و به ناحق جانش یکسان نیا
 .دیمشرک هست ،دیکار را انجام نده نیاما اگر ا  ،نیآفر ؛دیوردآ اکرم امبریبه پ  مانیدرست است که ا

ال ف   فرمودند که  بعد
 
و اّن جهنم لمحط یا قطوا   یچه کس  اکرم  غمبریکه بعد از پ  دیافتیبه فتنه ب  دیدیشما ترس  .نيبالکاِفر   هیالِفتنه س 

عمتم خلقه ف رهبر است؟   ه یِبدار ز  ذ  نيو  عجبُت عِن الد  دیخودتان فتنه کار هست که یو در حال  الفتن 
ّ
و تا  ُتمیع  و   ىو مججُتم ال

هنوز لقمه اش کامل   یعنی  .اندازد یم  رونیب  ،اما هنوز قورت نداده گذارد  یکه در دهانش لقمه را م  دیهست یخطبه شما مانند کس یانتها
ب  :زنند یمثال م نیچن  نیگذارد. حضرت، اسالم را ا  یلقمه آن اثر را بر بدن انسان نم نیا  .وردآ یم  رونیب ،نشده   .د یتانداخ  رونیاما آن را 

عل  دیمداین چون؟  چرا نکرد اطهر  یو از منِ زهرا دیدفاع کن طالبیبن اب یاز    امبریپ  فهیبعنوان خلچند نفر را    نیا  چون  .دیدفاع 

 ...دیقبول کرد اکرم
 للمله و امامتنا لنا للفرقه«  :ندیفرما  یم  بعد

 
ُتنا نظاما امامت   ،دیکن  داینجات پ  ،همان تفرقه که اول گفتم  ایاز فرقه  دیخواه  یاگر م  »طاع 

 .دیما را قبول کن

نهج البالغه  یبرا یعل  نیرالمؤمنیعملکرد ام نحوه ه قواُم الله :  ندیفرما  یم  ۱۵۲خطبه   ،شناخت معرفت چگونه هست؟ در  ئم 
 
ِانما اال

لقه یعل
 

ُه علجهان در دستشان است   تیریمد که ائمه  نیا خ
ُ
وظ  ِعباِده یو عرفائ بندگان است که آنها را   فهیو  عباد و  مردم و 

بعداز ا ،بشناسند ليو  ال مهمتر است   یلیخ نیمهم است اما 
ُ

هم    دخ
 

رف  من ع 
ّ

نمالجنه ِاال بهشت  آنها را  که  یمگر کس شوند یو داخل 

فوهبشناسد   لذا در مجالس س یآقا چه کس  نیرا بشناسند که ا سخت است و آنها هم او یلیخ نیا و عر   یدر حرم ها،  دالشهدایاست؟ 

ب ببند راه ها  مییایب نکهینه ا  .بروند که به آنجاها  میکن قیمردم را تشو  دیبا  تیاهل  اهل   یو حرم ها یملجأ و پناهگاه امن اله  م،یرا 
بشناسان  تیب  .میرا به مردم 

گفت  میبشناس  را  نهایعهد خواندن ها، ا یدر حرم ها، در دعاها در دعا  ،دالشهدایدر مجالس س نکهیا اگر در   ،یعل ای  یکه اگر تو 

م  .شناسند  یامام زمانت تو را م  ،یمجالس رفت بوده است. م  نیا  .شناسند  یبه اسمت  و  عرفوه و ال  ندیفرما  یآقا نوکر و خدمتگزار ما 

لي
ُ

نکروه  ارالن  دخ
 
نکرهم و ا

 
 من ان ا

ّ
 یکس یبرا  یرا انکار کنند. وقت انکار کند و آنها هم اوآنها را   کهیمگر کس شود  یو داخل جهنم نم  اال

برود  ،نرود ایحرم برود  ستیاو مهم ن یبرا ندارد و تیاهم  مجلس امام حسین ، یا هی، هدیقرآن  ،نخواند  ایدعا بخواند   ،نرود  ایامامزاده 

بهشت شود؟ وقت یمهم نباشد، چگونه م زهایچ نیدر کل ا و انجام دهد  یصله رحم،  یصدقه ا   ت یاو اهم یمباحث برا نیا یخواهد وارد 

را  نهایکه دغدغه اش امام زمانش است که ا یکس یاما برا  رندیانتظار داشته باشد که دستش را بگ  دینداشته باشد، در روز قیامت هم نبا
 .کند یضع فرق مو کند،  دایبشناسد و شناخت پ

بساط هم مفصل  ثیحد  .دیکن  دایپ دیتوان یآمده است را ماحتجاج که در کتاب   نیبا خلفا و مخالف  نیرالمؤمنیحضرت ام احتجاجات

برو  .فرش گذاشتند  یرا رو  نیرالمؤمنیاز اصحاب و ام  یرا آوردند و عده ا  یفرش  اکرم  امبریهست که پ داند  ی، خودش مدیگفتند 

  .اصحاب الغار که اصحاب الکهف بودند   ای  کیدادند که السالم عل  هرکدام از اصحاب سالم  در آن غار  دندیغار رس  کیکه کجا برود. رفتند به  
نداد تا ام یکس  هیچرا به بق  دندیبعد پرس .اهلل ولرس  یوص  ای  کی: السالم علشنیدندآمدند و سالم دادند و جواب    نیرالمؤمنیجواب 

به پ میدار فهیما وظ  .ستیکار عمل نیگفتند ا  ؟ یجواب نداد بده  یوص  ای امبریفقط   اکرم امبریو پ  نهیبعد برگشتند به مد  .میاو جواب 

خوا  نیرالمؤمنیام  یباشد وقت ادتانیفرمودند  حسن مجتبدینکن انکارش  ست،از شما اقرار  شکل. در زمان  کیبه  ی. در زمان امام 
خلق   یخداوند تبارک و تعال  الناس اّن الله خلق  هايّ اکه فرمودند:    بخوانم نیاز امام حس  ثیحد  کیفقط   .گرید  یبه شکل  دالشهدایس

 ریاز عبادت غ  ،شوند به عبادت او یمستغن  ،عبادتش کردند یعبادتش کنند و وقت  ،شناختند  ااو ر کهیکرد عباد را تا او را بشناسند و زمان

قال له رجله   .از او
 

ما معرفة الله؟ .یاّم  انت و  یآله باب  و  هیالله عل یرسول الله صل  ابنيف
 

فرمودند معرفه اهل   ست؟ یمعرفت خدا چ ف
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( در ۹صفحه   ۱جلد    ،طیالشراعلل  ) معرفة اللهرا   را و معرفت به او  یامامت امام زمان هر زمان  علیهم طاعته  جبي ىامامُه الذ .زمان  کل

نازن یگرید ثیحد  :فرمود  . در زمان امام سجاددی( خودتان مراجعه کن۳۱۷ه  حصف ۱جلد  ،نیکمال الد)  نیامام حس  نیاز وجود 

ف   ،باشند  بتیدر زمان غ  تیقائل به امامت ما اهل ب  کهیکسان
 
ل»ا امام  بتیزمان ها، زمان غ  نیتر  لتیبافض  ن،ی. باالترمن اهل كل زمان«  ض 

برا شانیکه قائل به امامت ا  یکس  یبرا  ؛است  عصر  نی( و همچن۳۲۰صفحه  ۱جلد  ،نیکمال الدظهورش باشد. )  یباشد و منتظر 

باقر اصحاب خاص   عفوری  یابن ابمثل  یشخص  .(۱۸۰صفحه    ۱جلد   ،فیشر ی)کاف کتاب فرمودند  نیشکل در ا کیبه  امام  که از 

صادقحضرت   نهایا  یهستند که شما را قبول ندارند اما امانت و صدق و وفا یو گفتم کسان  دمیگفت خدمت حضرت رس  ،بود امام 
بد است که  یلیخ. ینه صدق ،یینه وفا ،دارند  یامانتنه   یول  شما را،  تیرا قبول دارند و وال هستند که شما یاست و کسان قیدق یلیخ

 فاقبل عل:  فرمودند سپس حضرت  .باشد  نینچنیا  یباشد ول  عهیانسان ش
 
ستبا ابو عبدالله جالسا

 
 ،که نشستند  یحالت  در  تلغضبان«  ّی »ف

من دان الله بوال   ن  يال دداده بودند اما نشستند با حالت غضبان به من نگاه کردند و فرموند  هیتک
 
 نیاصال د  من الله  سیامام جاعل ل  هيل

باشد  تیوال کهیندارد آن کس تب علنشده است  نییکه از سمت خدا تع  امام جاعل را قبول داشته  من دان بوالية امام عادل   ی»و  ال ع 
ن من الله« )جلد   تیروا  یتا انتها  ...را از طرف خدا قبول داشته باشد یو امامت امام عادل تیوال  که  یبر کس  ستیو عتب و سرزنش هم 

 جعفربن   یزمان حضرت موس  بودند که در  یکسان  هی)واقف هیو در زمان فرقه واقف بن جعفر  ی( در زمان امام موس۳۷۵صفحه    ،یکاف  ۱

که وجوهات  همم یآدم  یعنیامام   لیرا. وک  یخودشان انتخاب کردند و نه هر شخص  لیرا بعنوان وک  یحمزه بطائن  یبن اب  یبنام عل  یشخص
آور نامه ها  یم  یحضرت را جمع  را جمع آور  یکردند و  به حضرت م کردند  یم  یمردم  بالعکس   یو   تیآن قدر اهم  یعنیرسانند و 

عل ،دیحضرت به شهادت رس  نکهیچقدرمعرفت به امام مهم است که بعد ا ،داشت( که آن  دادند  غامیپ یالرضا المرتض یبن موس  یامام 

ندارد، فقط م ازیطال. امام که ن ناریهزار د  ۳۰  بخاطر .فرد انکار کرد نیو به ما بده. ا اوریب  ،اندازه وجوهات و هر چه هست  یبه وجوهات 

به   ازین  امام زمان ،شما را امتحان کند  خواهد من و یبه عبادت من ندارد و م ازیخداوند که ن  نطوریهم .خواهند ما را امتحان کنند
تا کجا با امیخواهد ما را امتحان کند که چند مرده حالج  یم یشما ندارد ول  من و  مسخ  کار یپا انیعیما ش چقدر  م؟ یهست شانی؟ 

  دی گو ینه تا آخر عمر م  ایکند   یهمه را رها م  گرید ،رسد یجان م پول و  یپا یوقت  یول؟  اندازه است نیبه هم  عهیش  ایآ  م؟ یحضرت هست

گفت اشکال  .شخص انکار کرد  نیدر ادامه داستان ا. وردآ رونیاز امتحانات آخرالزمان ان شاءاهلل سربلند ب  راخداوند ما  ؟ صاحب الزمان  ای
  .بودند  در مرو امام رضا .رفت  ایو از دن دیزمان مرگش رس کرد تا  جادیرا ا  هیقبول نکرد و واقف را بن جعفر یندارد و امام پس از موس

کردند من ربک، من  سؤال ،گذاشتند که در قبر  یزمان  مرده است. یحمزه بطائن یچه شده؟ فرمود ابن اب  - .اکبر فرمودند ال اله اهلل، اهلل

به امام هفتم موس دیکتابک، من قبلتک؟ تا رس  ،کردند سؤالبار   نیچند  .دیمن امامک مانده بود چه بگو  ،بن جعفر یبه من امامک؟ 

حواست باشد که امامت   نکهیا  یعنیچه؟   یعنی  نیا  .زند یآتش م امتیکه تا ق  ندچنان بر فرقش زد نیآتش یگرزها .نتوانست جواب دهد
بلند    یها  هیگر  .ندیفرما یم  نیما مهم است که چن یبرا  یلیعمل حضرت خ  نیا  .شده  انیب  ۲جلد    ،نیکمال الددر کتاب    نیا  .یشناسرا ب

از    .دیبنگر را  ثیحد دیتوان یم .آمده است  ۳۷۲  ص  ۲ ن جیدر همان کتاب کمال الد یبر فراق فرزندش حضرت مهد حضرت رضا

فینتظر خروجه  »:  ندیفرما یبعد م  .زندیر  یاشک م کنند و یم  هیو حضرت چنان گر  نیاست که گفتم ارتداد اکثر قائل حضرت جواد
خروجش هستند  نیمخلص  المخلصون« به ما توف  یشوند برا  یو خالص م کنند  یم هیو چنان گر  منتظر  عصرشان، خدا  دهد   قیامام 

ب فیها   .منکر هستند  ،کنند یکه مسخره م  ییآنها  و ينکره المرتابون و يستهزئ به الجاحدون.  میمخلص و در عمل خالص شو
َّ

»و يکذ

شوند و   یهالک م  ،کنند یآنها که عجله م »و يهلک فیها المستعجلون« .کاذب هستند ،کنند یم نییکه وقت تع  یو کسان الوقاتون«

مون«  .م شوندیتسل  دیبا
ّ
 .۳۷۸ صفحه  ،نیکمال الد جلد دوم  .کنند  یم  داینجات پ ،هستند میآنها که تسل .»و ينجو فیها المسل

عسگر  نیآخر  و ا میفرموند: چه کن  ؛یمطلب در زمان امام حسن  نجات پ نیدر  آن برم نیکه اکثر قائل میکن  دایزمان  گردند؟   یاز 

سراهلل است  یسر  .از امر خداست  یامر  نیا  ،احمد ابن اسحاق ای  حضرت فرمودند: غ یبیغ  .از  بگو   و  .اهلل است  بیمن  به اهلش    .فقط 

 حضرت فرمودند:
 

 
ِتِه، از خدا با ال ام  ِبِإم  ْوِل 

 
ق

ْ
ی ال

 
ل  ع 

َّ
ل زَّ و  ج  ُه ع 

َّ
ُه الل ت  بَّ

 
ْن ث  م 

َّ
ِة ِإال ک 

 
ل ه 

ْ
ا ِمن  ال ْنُجو ِفیه  باش  میبخواه  ديي    می كه ما قائل به امامتش ثابت قدم 

ِجهِ  ر 
 

ْعِجیِل ف اِء ِبت  ع  ا ِللدُّ ُه ِفیه 
 

ق
َّ

ف فرج  یدعا برا نیکه هم میدعا کن اریبس فرج امام زمان یاکه بر مییبگو اریرا به مردم بس نیا .و  و 

با خودت خلوت  ،نیبنش  یمسجد  ایبرو امام زاده  ،برو حرم امام رضا ،مشکالتت برطرف شود  یخواه  یاگر م است.  ما یفرج برا ،خودش



 

 10صفحه 

 

 192کارگاه آموزشی شماره 

 راه نجات تمام مردم در سرگردانی های غیبت کبری

 یشعرکه م  تیب دو ،یروضه که بلد  .خودت بخوان  یبرا نیبعد روضه امام حس .با خدا مناجات کن  .دو رکعت نماز بخوان نیبنش  .کن

نفر   ۵۰اگر  :فرمودند  لیبه کم امام باقر ایبه دعبل   امام رضا  .یخودت شعر بخوان یکلمه برا  ۴ یتوان یم  .یخودت بخوان  یبرا یتوان

 ینفر را برا  کی تا حضرت فرمودند اگر  ؛نفر  ۵بعد    ،نفر  ۱۰  بعد  ،نفر  ۲۰بعد    ،نفر  ۳۰بعد  ،نفر  ۴۰بعد   .تو است یثواب بهشت برا  ،یانیبگررا 
باالتر  :بعد فرمود  .بهشت از آن توست  ،یانیبگر  عبداهلل  یجدم اب  یعزا بگو،  برو  برا  و ییخودت  حس  یخودت   ،یکن هیگر  نیامام 

هرکس   نیحس  مبعد از اشک بر اما  :دیگو یم  یاصفهان  یموسو یمحمدتقدیس  ،المکارم الیمکدر کتاب   .شود  یواجب متو   بهشت بر

به مردم   نیا  کنند.  یاو دعا م یبرا دعا کند، امام زمان  فاطمه  یفرج مهد  یبرا .  د یفرج آن حضرت دعا کن  یکه برا  میده ادیرا 
بنش  ؟ دیدار یمشکل  زبعد ا  الفرج کیاللهم عجل لولبگو  بلند کن و  را  تیبعد دستها .کن  هیگر  نیامام حس یبرا  و  نیاشکال ندارد، 

 .راه نجات است نیکند. ا یتو دعا م  یبرا  آن امام زمان

ناٍس ِبِإماِمِهْم.فرمود که   لیاست که به فض نیاکه  مطلب  نیآخر و
ُ
 أ

َّ
ْدُعوا ُكل ْوم  ن  ك   ل،یفض  اي.  .ي  ام   ِإم 

ْ
 .، امامت را بشناساْعِرف

ك   ِإنَّ
 

ت  امامک  ف
ْ

ف ر  ا ع 
 

ر   ،یامام زمانت را شناخت ی، وقتِإذ
َّ

خ
 
أ
 
ْو ت

 
أ ْمُر 

 ْ
ا اْل

 
ذ م  ه  دَّ

 
ق

 
ك  ت ُضرَّ ْم ي 

 
 .زند ینم یتو ضرر به  ل

 ص، ۱ ج  یکاف  .دینیرا خودتان بب تیادامه روا م،ینگاه کن  حاال .یچرا؟ چون تو امامت را شناخت .زود شود  ایشود  ریفرج، د  یعنیامر  نیا

۳۷۱ 

مقا  نیا برا  یبا کسان  میکن  سهیرا  حس  یکه  نوشتند  نیامام  زمانشان را .نامه  نوشتند چون امام  با  آنها نامه  ، بشناسند  دیآنگونه که 
معرفت و شناخت  ،زیچباالتر از همه   ستادندیا  نیمقابل امام حس شدند و در نیحس نکردند و دشمن امام  دایلذا معرفت پ  .نشناختند

چکار  ،اگر آن دوران را درک کردم :کرد سؤالزراره  .راه نجات دعاست  ؟ ستیدوره و زمانه چ نیاست، اما راه نجات در ا  به امام زمان

 :دعا را بخوان نیکنم؟ حضرت فرمودند: ا

ُهمَّ 
ّ
لل

 
ِانَّ   ا

 
، ف ك 

 
ُسول نی ر 

ْ
ف رِّ ُهمَّ ع 

ّ
لل

 
؛ ا ك  ِبیَّ ن  ْعِرف 

 
ْم ا

 
ل  ، ك  س 

ْ
ف ن  نی 

ْ
ف رِّ ع 

ُ
ْم ت

 
ل ك  ِاْن  ِانَّ

 
، ف ك  س 

ْ
ف نی ن 

ْ
ف رِّ  ع 

ْ
ْعِرف

 
ْم ا

 
ل  ، ك 

 
ُسول نی ر 

ْ
ف رِّ ع 

ُ
ت ْم 

 
ك  ِاْن ل

رِّ  ع 
ُ
ْم ت

 
ك  ِاْن ل ِانَّ

 
، ف ك  ت  نی ُحجَّ

ْ
ف رِّ ُهمَّ ع 

ّ
لل

 
؛ ا ك  ت  نیُحجَّ

ْ
ْن دينیُحجَّ  ف ُت ع 

ْ
ل

 
ل ، ض  ك   ت 

 .دارد یصدها قدم برم  ناً،یقیخدا   م،یخدا بردار یقدم برا  کیاگر واقعا   .دیده  ادیمناجات با خدا را به مردم  و  دعا  .دیده  ادیرا به مردم    نیا

رجب  .ستافرمود رجب ماه خداوند  .شود، ماه رجب است  کیتواند به خدا نزد یکه انسان م ییها از ماه ،اتیو روا  اتیطبق آ در و   شهر 
به خدا نشان ده  یبه شکل ها ،حرم رفتن ،گرفتن، مناجات کردن، ذکر گفتن، نماز خواندن زهماه رو نیا و از خدا  میمختلف خودمان را 

معرفت کار و صنع  المعرفة صنع الله  .اندازدیمعرفتش را خودش در وجودمان ب .قرار دهد  که ما را قائل به امامت امام عصر میبخواه

انجام دهم،   یاوقات اگر عمل بد  یکه من داشته ام، گاه  یبا عمل خوب  .دهد  شتریرا ب  آن  شناخت  .اندازدیدر دل انسان ب  دیخدا با  .خداست

 ،مادرم یبرا دهم یم یصدقه ا دهم، یکه انجام م  یاوقات عمل صالح یشود اما گاه یگرفته م زهایچ  یلیخ .شود یم یها نفزیچ  یلیخ
کار خ  کنم، یم یکین را دوست دارم،    شعبان مهین  امیکند. االن ا  یفرق م تیوضع  رم،یگ  یرا م یکی دست  ،دهم  یانجام م  یریبچه ام 

نوروز در پ نیفرورد امیا .کنم  یامام زمانم کار یکه برا  نیباالتر از ا  یچه کار .است کجا  هر  از ما کی شود که هر یچه م .میدار شیو 

المکارم   الیمک ایصدوق   خیش  نیکمال الدکتاب  نیهم  .میحفظ کن  ثیحد  .مییبگو  امام زمان از ،مینینش یکجا که م و هر میرو یم
نگاه کنانجم الثاقب ،  منتخب االثر که به دستور خود حضرت نوشته شده، که بزرگان   یکتب  یتمام بت،یدر دوران غ  ینعمان  بتیغ .دیرا 

  تانی برکت در زندگ  دینیبعد بب  .دییامام زمانتان بگو یبرا یچند کلمه ا  ،دینینش یو در هرجا که م  دیحفظ کن  ثیحد  ۲۰،  ۱۰، نوشته اند

 یوقت دل،  نیا یوقت .به حجت خدا  دیکن یم  دایچگونه معرفت پ  دینیبب  .کند  یچگونه نگاهتان م  امام زمان  دینینه؟ بعد بب  ای  دیآ یم

صاحب الزمان،   ایشود    یذکر و ذهن و تمام حواستان م گرید ،شد پر و از معرفت حجت خدا  قلب، تمامش از محبت امام عصر نیا
  ،د یایدر دل مردم ما ب  ایدر جامعه ما   ایاگر معرفت در دل ما   .دیکن یآن آقا دعا م یبرا  ،دینینش یهر کجا م.  الحسن  بن ایشود  یم

چون زمان ظهور ا  .شود یبهترم  یلیوضعمان از االن خ  ناًیقی باا  .است  نیچن نیچرا؟  و  باتقوا  لذا  .دهستن مانیزمان ظهور همه مردم 

نگاه .شود  یم نیریمن ش یزندگ با هم مهربان م .شود  یم یخوب  یها نگاه ها،  با    واناتیح یحت .کند یفرق م یلیخ .شوند  یلذا همه 
با مانیا  نیشدند و ا مانیچرا؟ چون همه با ا  .شوند یانسانها مهربان م حواسمان جمع   دیبا و میببر  نیاز ب  دیو نبا  مینگه دار  دیداشتن را 

نفس در  نیقدم و آخر نیقرار دهد و ما را تا آخر اهلل االعظم  هیخاص حضرت بق  اورانیرا از   که خداوند ما نیمطلب ا  نیباشد. و آخر
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قرار   عصر یفرزندش حضرت ول  نیهلل ثابت قدم قرار دهد و ما را از مبلغءاان شا ایشان نیو اوالد معصوم  نیمؤمنرالیام  تیراه وال

بگ حضرت زهرا  ،عالم  دو  یب  یب  تیدرس و بحث ما مورد عنا هللءاان شا .دهد  .آل محمد به برکت صلوات بر محمد و  ردیقرار 


