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 جلسه اول   –پیوند مهدوی 

 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم 

 اللِه ِفی ااَلَرضین َو ِة الَحمُدِلله رّب العاَلمین و َصّلی اللُه َعلی َسّیِدنا و َنبّینا محّمد و آِلِه الّطاهرین السّیما َعلی َموالنا َبقیّ 
عُن الّداِئم َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین  اللَّ

خدا را   .در کارگاه آموزشی پیوند مهدوی جلسه اول در خدمتتان هستم  .خانم ها و آقایان گرامی  ،حاضرانعرض سالم و ادب خدمت  

شاکر هستم که این توفیق نصیب من شد در این ایام مبارک پایان ماه مبارک رجب و ابتدای ماه مبارک شعبان در موضوع ارتباط با  

در ابتدای جلسه با عرض تبریک به مناسبت ایام مبعث مبارک    .ا گفتگو کنیمدر خدمتتان باشم و مطالبی ر ساحت مقدس امام عصر

و عرض تبریک و شادباش به مناسبت سال جدید خورشیدی، امیدوارم که سال جدید پر خیر و برکت باشد و عنایات    پیامبر معظّم

در   .ن قرار بگیردااً محبّین و منتظران ایششامل حال تمام جمع ما و دوستان و شیعیان آن حضرت خصوص  خاصّه موالیمان امام عصر

را  ایشاننگاه پر مهر  ،و با تقدیم دعا بر سالمتی آن حضرت م از عنایات کریمانه موالیمان امام زمانییابتدای جلسه استمداد می جو

 . به جان خودمان طلب می کنیم

 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَعٍة َوِلّیًا َو حَالّلُهَمّ ُكْن   َك اْلُحَجّ اِفظًا َو قاِئدًا  ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطویالً  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتی ُتْسِكَنُه أ

 اَفَتُه َو َرحَمَتُه َو ُدعاَئُه و َخیَره اللُهمَّ َهبَلنا َر 

صحبت خواهم   در این جلسه راجع به مفهوم ارتباط و پیوند با ساحت مقدس امام زمان .با موضوع پیوند مهدوی در خدمتتان هستم

 . کرد و ضرورت و لزوم این ارتباط بررسی خواهد شد ان شاءاهلل

را   راجع به این موضوع واکاوی کنیم و ابعاد ارتباط با ولیّ عصر  و کلمات معصومین  بنا داریم بر اساس آیات کریمه قرآن و روایات 

را خدمتتان عرض کرده    برای اینکه به عنوان مقدمه بخواهم کلید واژه های بحث پیوند و ارتباط با امام زمان  .کمی جستجو نماییم

بیل وصل، ربط، حبس، انتظار، تمسک و کلماتی از این دست تمسک بجوئیم و با این کلمات هایی از ق  باشم، می توانیم به کلیدواژه

 .جستجوی بحثی خود را آغاز کنیم

   فرماید:  می ۲۷بقره آیه قرآن کریم در سوره مبارک  

ِسُدوَن »
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َ
ُه ِبِه أ

ََّ
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ط
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 .، گسستندبودند   به وصل آنر  موأ شکنی داشتند و آن چیزی را که من کردند، عهدپیما  نقض  آنها   که  کند  می  توصیف  را  کسانی   کریم  قرآن 

 »تعبیر قرآن این است:  
َ
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َ
ُه ِبِه أ

ََّ
َمَر الل

َ
ُعوَن َما أ
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کنند آن چیزی را که خداوند متعال فرمان داده است   قطع کردند یا قطع می   «َوَيق

در آیه قبل فرموده بود:    .قین استاین آیه توضیح فاس  .این یکی از آیاتی است که در بحث ما باید مورد دقت قرار بگیرد  .که وصل شود

اِسِقيَن در اين آيه می»
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 .آخر آیهتا  «فرمايد اين فاسقين کسانی هستند که ال

چه بود و چرا  ، کردند  ند با او ایجاد می پیو و  شدند  این است که آن چیزی که باید با آن ارتباط برقرار می کردند، به آن متصل می  سؤال

 این رابطه را گسستند؟ چرا قطع کردند؟ 
َ
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 جلسه اول   –پیوند مهدوی 

از کلمات    ۱۵۸صفحه    ۱در جلد  شریفه    ذیل همین آیهکتاب شریف برهان  در    .سراغ کلمات معصومین، مفسران حقیقی قرآن رفتیم

ِذيَن   .فرمایند: پیمانی بسته بودند با علی بن ابیطالب  می  موالیمان امام صادق   .کنیم  اینگونه استفاده می  نورانی امام صادق 
ََّ
ال

اِقِه ِفی علیَّ 
َ

ِه ِمْن َبْعِد ِميث
ََّ
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ْ
کردند و پیوستِ   به این پیمان وفادار نماندند و آن چیزی که باید با او اتصال برقرار می  .َين

ِئمَّ  .داشتند را گسستند به او می 
َ
ِه اميرالمومنين و اال

َ
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  .اتصال برقرار کنند اما برخی این ارتباط را گسستند  منین و ائمهؤایند: خدا دستور داده بود مسلمان ها با امیرالمفرم   می   امام صادق 

که آن را هم   سراغ روایت دیگری بروم از تفسیر امام عسکری  ،دهید پیش از اینکه این روایت شریف را توضیح بیشتری بدهماجازه  

   .نقل فرموده   ذیل همین آیه از وجود مبارک امام باقر ۱۵۹صفحه  ۱برهان جلد در مرحوم بحرانی 

چه چیز را باید می پیوستند که گسستند؟ آقا   .فرمودند: این افراد گسستند  ، بقره را توضیح دادند  ۲۷  این آیه مبارکه  وقتی امام باقر

ارتباط   ، به کسانی که با آنها عهد و پیمان داشتند  . به اقربا رسیدگی کنند  . ظف بودند صله رحم کنندؤ مردم و مسلمان ها م»فرمودند:  

این ها چیزی است که هم حکم   .کسانی که حقی بر گردن آنها دارند، حق آنها را ادا کنند  . برقرار کنند و وفای به آن عهد و پیمان کنند

 َرِح »بعد فرمودند:    «.دین و شریعت  عقل است هم حکم
ُ

فَضل
َ
ا َرِحُم َرسوِل الله  م َو ا

َّ
وَجُبُه َحق

َ
برترین کسی که باید با او صله رحم    «.َو ا

 . بودند بستگان پیغمبر، اهل بیت رسول خدا ،ترین حقی که باید آن حق را ادا کنند کنند و واجب

ُهم ِبُمَحمَّ »
َّ

ِانَّ َحق
َ
نَّ ِد ف

َ
راباِت ااِلنسان     َکما ا

َ
همانند حقی است که انسان   ،او دارند  حقی که مردم نسبت به پیغمبر  «. بابيه و امه َحقَّ ق

بعد مقداری بحث را باالتر بردند، پرده را کنار    . دارد  همانند حقی است که انسان نسبت به پدر و مادر خود  .نسبت به نزدیکان خودش دارد

 « .»کذلک حق رحمه اعظم  .از پدر و مادر هم بزرگتر و عظیم تر است  پیغمبر  حق  «.»و محمد اعظم حق من ابويه زدند و فرمودند:  

قطع    «.»قطيعته افضع و افضح ،اگر اینگونه است .هم عظیم تر و بزرگ تر از بستگان و خویشاوندان انسان است رحق فرزندان پیغمب

 .و گسستن چنین پیوندی زشت تر و ناپسند تر استچنین رابطه 

شاید بپرسید خداوند متعال کجا دستور   .اشاره شده است  ایشانو اوصیاء    در این دو روایت نورانی، گوشه ای از بحث با ارتباط پیغمبر

پیغمبر او    داده است که ما با  اینجا می و فرزندان  کجا چنین دستوری آمده؟    «.مرالله به ان يوصلا»فرماید:    اتصال برقرار کنیم؟ 

مندی،  اشاره به محبت ورزی، اعتقاد  ،وان اشاره در آیات متعددی از آیات قرآناما فقط به عن  . را جلوتر مطرح کنم  سؤالبگذارید پاسخ این  

وقتی جلوتر مفهوم ارتباط و اتصال با امام را توضیح بدهم،  .کید قرار گرفته استأ مورد ت پیروی و باورمندی نسبت به اهل بیت پیغمبر

گذاریم، در بسیاری از این آیات،   می ةآیات المهدویو  ةآیات الوالییا  ةآیات االمام اسم آنها را شود که این آیات فراوان قرآن که  معلوم می

گالیه   ،خداوند متعال در این آیه در سوره مبارکه بقره  .کید کالم الهی قرار گرفته استأانواع و مصادیق مختلفی از ارتباط با امام مورد ت

اینها کسانی بودند که اتصال با امام را    .ر پا گذاشتند و وظیفه ارتباط با امام را رعایت نکردند کند از کسانی که تمام این آیات را زی  می

 . آنها عاق والدین شدند  ،به تعبیر فرمایشی که جلوتر خواهم گفت .گسستند

 « .الله جميعا و ال تفرقوا»واعتصموا بحبل فرماید:  می ۱۰۳آل عمران آیه سوره مبارکه  .آیه دوم در ارتباط با بحث پیوند مهدوی است

به ریسمان خدا   . چنگ بزنید  .فرماید اعتصام بجویید  قرآن کریم می  .دهیم این دومین آیه ای است که در این بحث باید مورد دقت قرار  

ادامه دارد  . همگی این کار را انجام دهید و پراکنده نشوید  .تمسک کنید والف بين  »واذکروا نعمت الله عليکم ان کنتم اعداء    .آیه 

 «... قلوبکم

ابن عباس    . مراجعه کنیم  باز برای پی بردن به مراد واقعی کلمات الهی ناچاریم به مفسر حقیقی قرآن، یعنی ذوات مقدس معصومین

 من از شما شنیده ام که آیه  ؛ان گفت: یا رسول اهللرسید و به ایش  مرد عربی خدمت رسول خدا   .بودم  گوید روزی خدمت پیغمبر  می

آن  .اعتصموا به  و فما حبل الله جميعا وم این است که یا رسول اهلل سؤال .واعتصموا بحبل الله جميعا: قرآن را چنین تالوت فرمودید
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 ، منینؤوجود مقدس امیرالم ،کنار دست آن حضرت .دندنشسته بو  چیست یا کیست؟ پیغمبر ،ریسمان خدا که باید به او چنگ بزنم

فهذا هو الحبل   .»تمسکوا بهذافرمودند:   .زدند منینؤدستشان را در دست امیرالم پیغمبر  .هم تشریف داشتند ایشان برادر نازنین 

این حبل محکم    ،این مردی که کنار من نشسته  .کنم  به تو معرفی می  ،اهلل کیستکنی حبل    ال میؤمرد عرب؛ اگر آمده ای س  «.المتين

آل عمران   ۱۰۳در ذیل همین آیه شریفه    ، مطالعه کنیداین روایت را  خواهید    اگر می   . به او تمسک بجویید  . حبل المتین اوست  .الهی است

   .توانید ببینید  میالبرهان  در تفسیر شریف

»علی فرمایند:   کیست؟ امام می   »واعتصموا بحبل الله جميعا«که  کند از وجود مقدس امام کاظم ال می ؤسکه  روایت دیگری است  

وقتی آن مرد عرب خدمت    ،درباره همین آیه شریفه داردمرحوم ابن شهر آشوب  در نقل دیگری که    «ابن ابيطالب حبل الله المتين

می  می  پیامبر را  پاسخ خودش  و  می  رسد  بلند  عرب  مرد  امیرالم  گیرد،  و خدمت  آقا    منین ؤشود  دور  را  دو دستش  و  آید  می 

خدایا شاهد باش    .»اللهم انی اشهدک انی قد اعتصمت بانه«گوید:    می  ،چسباند  ضرت را به خودش میح  .گیرد  می  منینؤامیرالم 

 می  منینؤوقتی این ادب و ارادت را نسبت به امیرالم  رسول خدا  .عرض ارادت و نوکری خودم را به حبل اهلل تو نشان دادم  ،من آمدم

 لذا پیغمبر  .این مرد با این کارش بهشتی شد  .رجل من اهل الجنه فلينظر الی هذا«»من سره ان ينظر الی  فرمایند:    می  ،بینند

 . به این مرد عرب نظر کندبلند شود و  ،خواهد به یک مرد بهشتی نگاه کند  فرمودند: هر کس می

در روایات فراوان دیگری از وجود مقدس   . مصداق حبل اهلل قرار گرفتند  منینؤبینیم در این عبارات، به روشنی وجود مقدس امیرالم  می 

»آل محمد هم حبل  فرمودند:    امام باقر   .همگی مصداق حبل اهلل اند   ،این آمده که همه امامان والیت یعنی دوازده امام  معصومین

 « الله الذی امرنا باعتصام به 

موریم همگی به أ همان ریسمانی که ما م   .مان خدا هستندسیهمگی ر  ما تا امام زمان منینؤاز وجود مقدس امیرالم تمام آل پیغمبر

   فرمودند: تالوت را شریفه آیه این که این از پس  صادق   امام مقدس وجود دیگری فرمایش در .آن ریسمان الهی چنگ بزنیم

ْحُن »
َ
  ن

ُ
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َّ
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ِذي ا

َّ
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َ
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َ
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َ
هُ  ق

َّ
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َ
وا ِبَحْبِل  ِاْعَتِصُموا َو : ا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 « الله جميعا و ال ت

 روایت   .زنید  چنگ  الهی  ریسمان  به  همگی  :است  فرموده  او  بارهدر  خدا  که  هستیم  خدا  ریسمان  همان  طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  ما

 . کنم تقدیم  را نکاتی  روایات از مجموعه این به راجع و کنم   عرض خدمتتان هم را دیگری

 و تفرقه دچار  و  شده  دسته  چند ایشان  امت پیغمبرش،  از بعد  دانست می  متعال   خداوند: فرمودند دیگری نورانی فرمایش  در  باقر  امام

 .بیافتند چندگانگی و تفرقه دام در  که این از کرد نهی  را آنها و آمد فکر به  پیش  پیش (من تعبیر به) خاطر همین به .شد خواهند تشتت

 خب   . باشید  متحد  هم  با  .نشوید  دسته  چند   «تفرقوا  وال»  :فرمود و  کرد  نهی  متعال  خداوند  .بود  کرده  هم   گذشته  امتهای   با  را  کار  همین

 .فرمود معرفی  را مرجع این و ملجاء این خدا  .کنند مراجعه جا یک به باید همه اتحاد برای که است روشن

ن   هم  فامر»
َ
 آل   والیت  بر  ،کنند  اجتماع  پیغمبر  امت  که  داد  دستور  خاطر  همین  به  . «يتفرقوا  وال  محمد  آل   واليت  علی  يجتمعوا  ا

 عمران   آل  مبارکه  سوره  ۱۰۳  آیه  به  راجع  را  نکاتی  .کنند  پیدا  خالصی  گانگیچند  و  تفرقه  از  ترتیب  این   به  و  بیایند  هم  گرد  پیغمبر

 واکاوی   بیشتر  شریفه  آیه  ژرفای   در  باید  اما  ایم   گفته  و   ایم   خوانده   و   ایم  شنیده   زیاد   را  آیه   این  که این  اول  نکته .کنم   باید عرض   خدمتتان

 اگر .باشیم نداشته اتحاد برای محوری  اما باشیم  اتحاد دنبال به شود نمی  .دارد محور یکبه   نیاز وحدتی  و اتحاد هر  ببینید .کنیم  دقت و

 .تهذیب  :است  چیز  یک   اجتماعشان  و   اتحاد   این   برای  آنها   محور  ، اند  آمده  هم   گرد   نقطه یک در  دانشگاه  یا   دبیرستان یا   دبستان   یک  جمع

 هر  و   نگاه   را  اجتماعی   هر   شما   .است  عزاداریو آن    دارد  محور  یک   آنها  اجتماع  ، اند  آمده   گرد  حسینیه  یک   در  عزاداری  برای  جمعی  اگر

  هستیم  مسلمانها  اتحاد   دنبال  به  ما   اگر  .بگیرید  نظر  در  و اجتماع  اتحاد  این  برای  محور  یک  باید  ناچار  به  قطعا   ،کنید  رصد  که  را  اتحادی

 . معناست بی ،باشد  نداشته محور که اتحادی اِال  و  بگیریم نظر در اتحاد این برای محوری باید  ، باشیم  باید قطعا  که
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   . باشد و باطل حق از یا آمیخته تواند می  و  باشد حق تواند می  و  باطل تواند می  محور این اما  خواهد می  محور ،اتحاد  ؛دوم نکته

  اما  کرده   جمع  هم  دور  را  آنها   که  دارد  محوری  . دارد  ای  برنامه و  و انسجام اتحاد  خود  برای  گروهکی  هر . دارند  اتحاد   تروریستی  گروهکهای

 کشورمان  نقاط   اقصی   در   زده   سیل  مردم   کمک  به  بینیم   می   ها   روز  این  در  که   هایی   گروه   طرف،   آن  از  .است  باطلی   محور  ، آنها  اتحاد  محور

 عده   یک  به  رسانی  کمک  ؟چیست  آنان  محور  .شدند  جمع  وکمک  مدد  برای  هم  دور  همه  دارند،  اتحاد  محور  یک  هم  ها   این  .شتابند   می

 دیبا  که  م یهست  مسلمانها   اتحاد   دنبال  به  اگر   که  است   نیا  من   سؤال  . است  حق  محور  ، محور این ها   . دیده  مصیبت  و   دیده   رنج  مستضعف

  نِ یسرزم  در  ای  باشد  حق  نِیسرزم  در  دی با  اتحاد  محور  نیا  ایآ  ،کنند  ی م  دی کأ ت  امروز  ما  مراجع  که  دادند  دستور  تیالب  اهل  که  میباش

 پر  قتیحق  از  محور  نیا  سراسر  دیبا   ؟حق  سراسر  و   باطل  هرگونه  از  راسته یپ   ا ی   باشد  باطل   و  حق  از  یا  ختهیآم  د یبا   محور  نیا  ا ی آ  ؟باطل

 .ستین ی دیترد و  شک یجا چیه آن در که است یا نکته نیا . باشد

َحق  َمع ُی »َعل که میدار  دیترد ایآ سوم نکته
ْ
َحُق  ال

َ
  ؟«یَعل  َمع َوال

  در   نجات   ی کشت  عنوان  به  را  غمبریپ   تیب  اهل   م یکر  قرآن  ؟کرد  مشخص  خودش  از  بعد   را   تیهدا  راه  غمبریپ   که  میدار  د ی ترد  ایآ

 گوشزد   ما  به  را  آنها  ادتیس  و  یسرور  و  یپاک  نزاهت  و  طهارت  ،علم  ،عصمت  یمتعدد  اتیآ  در  و  داد  قرار   مردم  دید  معرض  در  و  اریاخت

 که   است  مطلب  نیا  گواه  همه  و  همه  ، گرید  هیآ  دهها  و  مودت  هیآ  ،طهارت  هیآ  اطاعت،  هیآ  ،تیوال  هیآ  همچون   قرآن  از  یفراوان  اتیآ  .کرد

 تیهدا  مسند  نی نشمسند  عنوان  به  ، بودند  مند  بهره  او  طهارت  و  او  دانش  از  که  را  خود  تیب  اهل  تا  کرد  ظف ؤم   را  غمبرشیپ  متعال  خداوند

  راه   یزشت  و   یدیپل  و   ظلم  و  جهل  ظلمت  یا  ذره  آنها  وجود  در  اگر  و  ستندین  نور  جز  آنها  اگر  است،  نی ا  اگر  .کند   ی معرف  مسلمانها  یبرا

  ؛افتهین  راه   آنها  در  باطل   یا  ذره   و  است  گر  جلوه   آنها  وجود  در  حق  همه  که  هستند   ی کسان  آنها  .باشند  وحدت  محور  د ی با  آنها   پس   ،ندارد

ِتيِه  »ال :قرآن ریتعب به
ْ
  َيأ

ُ
َباِطل

ْ
  َيَدْيِه   َبْيِن  ِمْن  ال

َ
 خلفه«  ِمْن  َوال

  . هستند  قرآن  طراز  هم   و  همسنگ  .هستند  قرآن  ثقل  آنها   که  است  نی ا  تشیب  اهل  از  غمبریپ   فیتوص  و   است  خودش  از  قرآن  فیتوص  نیا

ِتيِه  ال»: گفت  هم  آنها درباره توان یم  پس
ْ
  َيأ

ُ
َباِطل

ْ
  َيَدْيِه   َبْيِن  ِمْن  ال

َ
 خلفه«  ِمْن  َوال

 شود  یم  معلوم  حاتیتوض  نیا  با  .باشند   توانند  ینم  ینوران  و  مقدس  ذوات  نیا  جز  یکس  اتحاد  محور  و   قتیحق  محور  ،حاتیتوض  نیا  با

 مسلمانها  یقیحق  وحدت   دنبال  به  اگر   شود  ی م  معلوم  حاتیتوض  نیا  با  .است  معنا   چه  به  اللّه«  حَبْلُ  نَحْنُ»  :فرمودند  که  یمتعدد  تیروا

به می خواهیم سراسر این محور حق باشد، باید مسلمانها را   م، یده  قرار  حق  و   باطل   از  یا  ختهیآم  را  وحدت  محور  م یخواه  ی نم  و   میهست

 . دعوت کنیم وجود مقدس ذوات اهل بیت

موضوع بحث ما پیوند مهدوی   .با بحث خودمان  آن  اما ارتباط  .این نکات را عرض کردم تا معنای صحیح این آیه را خدمت تان گوشزد کنم

ارتباط برقرار کنیم؟ آیا این ارتباط ضرورت دارد یا نه؟ می بینیم آیه قرآن  عصر حضرت ولی ،چگونه با وجود مقدس امام زمان .است

 .. .دستور می دهد که اعتصام بجویید، چنگ بزنید، پناه ببرید به حبل اهلل 

 : استسوره مبارکه آل عمران  ۲۰۰ هآیسومین آیه ای که به بحث ما مرتبط هست، 

فِلحون »
ُ
م ت

ُ
ک

َّ
عل

َ
قوا الله ل

َّ
ذيَن آمنوا ِاصبروا و صابروا و رابطوا و ات

َّ
 «يا اُيهال

 . رستگاری معرفی کرده استکه نتیجه این سه را فالح و    دستور می دهد  به صبر و مرابطه و تقوامنین را  ؤم  قرآن کریم  ،در این آیه مبارکه

یعنی مفسران حقیقی   رابطوا در لغت به معنای مرزبانی است اما وقتی به فرمایشات معصومین  .منعطف می شود  «رابطوا»بحث ما به  

در   امام صادق   .می کندنکته ای فرموده اند که ما را به عمق و ژرفای این آیه راهنمایی رابطوا  می بینیم درباره    ،قرآن مراجعه می کنیم

اند: فرموده  شریفه  آیه  همین  الفرائض»  ذیل  علی  نکنید،    .«اصبروا  خالی  شانه  باشید،  پایدار  تان  واجبات  انجام  علی »در  وصابروا 
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رابطوا »:  کرده اند؟ فرموده اندرا چطور معنا    اما رابطوا  . بردبار باشید  ، در سختی ها و مصیبت هایی که بر شما وارد می شود  «المصائب

  .به امامان خودتان مراجعه کنید «علی االئمه 

ربط و    . به این معنا که با امامان خودتان ارتباط برقرار کنید  رابطوا علی االئمه   . دمعنا کر  ونهگرا می شود به دو    رابطوا علی االئمه این  

تعرض    از اینکه کسی بخواهد به مرز امامت و والیت امامان معصومیعنی  نای دوم  مع  .و امامان معصوم تان ایجاد کنید  پیوندی بین خود

 .به روشنی معنای اتصال و ارتباط بیان شده است ،در معنای اول  .مدافع باشید   برای حریم امام تان وکنید  مرزبانی   ،کند

 :  فرمودند حضرتنقل کرده که ابوبصیر که  در فرمایش دیگری از امام کاظم 

 « ون بهاصبروا علی المصائب، صابروا هم علی التقيه و رابطوا علی ما تقتد»

 باز بحث ارتباط با مقتدا و پیشوا و امام!  .ارتباط برقرار کنید با آن چیزی که به آن اقتدا کرده اید  

و در انجام واجبات    « اصبروا علی اداء الفرائض» در تبیین همین آیه شریفه اینگونه فرموده اند:  در روایت نورانی دیگری امام باقر

کم»   .وظائف دینی تان پایدار باشید و رابطوا »  .پایمرد بمانید  ،در برابر سختی هایی که از دشمن تان به شما می رسد  «صابروا علی عدِوَّ

ی  ربط   و  با او ارتباط برقرار کنید  ومرابطه    ،با امامی که انتظار او را می کشید و چشم به او دوخته اید و منتظر او هستید  «امامکم المنتظر

ذیل همین آیه    ، کنندمراجعه   ۷۳۰جلد یک صفحه    ، کتاب البرهاناین روایات را عزیزان می توانند به    . کنیدبین خودتان و او ایجاد  

 . شریفه

بر شمرده  این آیات را مربوط به پیوند و ایجاد اتصال با امام    می بینیم که در ارتباط با بحث پیوند مهدوی به روشنی امامان معصوم

شود که  تکلیف امثال من و شما روشن    تا  که اسم امام منتظر و عنوان امام منتظر را ذکر کرده اند  بخصوص این آیه آخر امام باقر   .اند

 . کنیمارتباط ایجاد  دبا امام خووظیفه داریم 

را کنار هم بچینیم سوره آل عمران   ۲۰۰و   ۱۰۳ه  سوره بقر ۲۷ه  آییعنی    ، دهید مجموع این سه آیه ای که خدمت تان تقدیم کردماجازه  

  به ایجاد ارتباط وند دستور خدا ،آل عمران ۲۰۰و ۱۰۳می بینیم در آیه دوم و سوم یعنی  .نکته ای را استخراج کنیم آن و بعد از مجموع

 خدا حجتی را برگزیده و به او دانش و طهارت عطا کرده، در میان خلق او را به عنوان نماینده خود   .اعتصام به امام  ، به پناه بردن و است

روشن است که فرمان الهی    .تعیین فرموده و حاال من و شما را دعوت کرده و فرمان داده با او ایجاد ارتباط کنیم و به او پیوند بخوریم

کنیم و  به این فرمان بی اعتنایی    و بر طبق میل و هوس خود  یعنی این چیزی نیست که بخواهیم از سلیقه خود  .دهد  جوب میبوی و

 . پشت گوش بیندازیم

یعنی یک دستور اکید برای ایجاد پیوند و ارتباط با حجت برگزیده    ،«رابطوا»اگر می فرماید    ،« واعتصموا بحبل الله »اگر می فرماید  

را بر شمرده و یکی از اوصاف فاسق ها را این سوره بقره عواقب این گسست و بی اعتنایی به پیوند با امام    ۲۷  یعنی آیه  ،در آیه اول  .خدا

ن يوَصل»دانسته است که  
َ
َمَرالله ِبِه ا

َ
ه اما فاسق ها چنین نکرده و قطع رابط  که اتصال برقرار کنیماست    به این   امر خدا.  «يقطعون ما ا

اند دارند  . کرده  ضون عهد الله من بعد ميثاق»  . پرونده سنگینی 
ُ

َينق و يقطعون ما امرالله به ان »:  ، جرم دوممورد  این یک   « الذين 

در کنار چه جرائمی نشانده ، در مجموع می بینیم که قطع رابطه با امام  مورداین سه    «و يفسدون فی االرض»،  مورد  این دو   «يوصل

   .شده است

را نتیجه گیری کنیم؟ آیا نمی توانیم بگوییم خداوند متعال به از این سه آیه نمی توانیم به روشنی الزام و ضرورت پیوند با امام  ب آیا  خ

منین به طور خاص خواسته است که هر گونه می توانند، در هر شرایطی به عنوان یک ؤصورت اکید از مسلمان ها و در بعضی آیات از م

باشند و حجت خدا را به عنوان مقتدا و  لکه عرض می کنم یکی از اوجب واجبات، مهمترین مهمترین ها به دنبال ارتباط با امام ب ،واجب
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تا به حال با سه آیه راجع به ضرورت بحث ارتباط با امام و به خصوص پیوند با امام زمان  پیشوای خودشان اتصال و ارتباط برقرار کنند؟  

 . برویم و نکاتی را از فرمایشات آنها بهره مند شویم اجازه بدهید به سراغ کلمات نورانی معصومین . هم گفتگو کردیم با  رولی عص

 در روایات معصومین  .ارها مورد تأکید قرار گرفته استبطور روشن  ور بآمهم و این الزام ضرورت    وظیفهاین    در فرمایشات معصومین

سه آیه گذشته   درو در واقع    .ارتباط با امام و اتصال با حجت خدا یکی از ضروری ترین کارها و وظایف هر مسلمانی برشمرده شده است

به تفسیر آیات سوره بقره و آل عمران   ایشانآنجایی که در کلمات    .کنیم پیدا ی توانیم رد پای این تأکیدات را در کلمات معصومینم

ا امام و معنای پیوند مهدوی نزدیک شویم، از روایاتی استفاده  بخواهم برای اینکه کم کم به واکاوی مفهوم ارتباط    اجازه می  .اشاره کردیم

  .تناسب و نسبت خاصی بین آن ها و ما ترسیم کرده اند  و   خاصو ارتباط  شاره کرده  ا  کنم که به جایگاه خاصی برای امامان معصوم

و از طرفی بیانگر مفهوم این رابطه  بیانگر ضرورت این رابطه  ،تصویر کشیده شده استاین رابطه خاصی که بین ما و آنها برقرار شده و به 

 به چند نمونه اشاره می کنم:   .است

واِلَد   َو »ذیل آیه    ، به بعد  ۳۳۰از صفحه    در تفسیر امام عسکری
ْ
   ِن يْ ِبال

 
فرموده    :وایات متعددی داریم که اینگونه بیان داشته اندر «ِإْحسانا

که د  بشکرکم  احقهما  و  کميوالد  افضل»  اند  برای پ رترین  ب ی«عل   و  محمَّ آنها  ترین  حق  صاحب  و  آنها  ترین  شایسته  و  شما  دران 

   . عنی پدر نام بردندی  ،با عنوان والد از پیامبر و امیرالمؤمنین  .گردیم به دنبال کلید واژه والد می .ستنده  محمد و علی ،گزاریشکر

ا»  شنیدم که می فرمود:  ز پیغمبرامی فرمایند:    امیرالمؤمنین  .کنم  روایت دیگری را تقدیم می
َ
ن
َ
َبَوا  ی َّ َعلِ   َو   أ

َ
َمَّ   َهِذهِ   أ

ُ ْ
واژه  ینجا کلیدا .«اْل

ا  َو »  .دو پدر این امت هستیم  من و علی  .رار گرفته استقأب مورد تأکید  
َ

ن
ُّ

َحق
َ
   ل

َ
ُم   ِهْم ْي َعل

َ
ْعظ

َ
َبَو   َحق    ِمْن   أ

َ
َدِتِهْم   ْی أ

َ
  ق من و علی ح  «ِوال

 توضیح دادند که چرا پدری و حق پدری پیامبر و امیرالمؤمنین   خود پیغمبربعد    .از حق پدر و مادر این امت بیشتر و بزرگتر است

 »اِ فرمودند:  .بزرگتر از پدری و حق پدری پدر و مادر است
َّ
ُهْم ا ن

ُ
ِقذ

ْ
ن

ُ
ارِ  ِمَن   ن

َّ
ی الن

َ
َرارِ  َدارِ   ِإل

َ
ق

ْ
ه آن با آنها را از آتش نجات می دهیم و  م. «ال

ُهْم  َو » .رامش و سعادت و رفاه می بریمآ جایگاه
ُ

َحق
ْ
ل

َ
ُعُبوِد  ِمَن  ن

ْ
ْحَرار ارِ َي ِبِخ  ِة يَّ ال

َ ْ
رسانیم و از بدبختی و  می  آزادگیآنها را به سر منزل  « اْل

   .می دهیم ناشنجاتعبودیت هوی و هوس 

ِة  هِذهِ  َبوا»  فرمودند:  حضرت صدیقه طاهره در فرمایش دیگری مَّ
ُ ْ
د   اْل و شوهرم علی بن   دو پدر این امت پدرم محمد  «َعِلی   َو  ُمَحمَّ

َوَدُهْم   ُيقيماِن »  .هستند  ابیطالب
َ
ِقذاِنِهْم يُ »  .کنند را پدرند؟ چون کجی ها را راست میچ «ا

ْ
َعذاِب   ِمَن   ن

ْ
اِئِم   ال طاُعوُهما  ِاْن   الدَّ

َ
نها را آ «ا

عيَم   َوُيبيحاِنِهُم »  . اگر امت از این دو پدر اطاعت کند و حرف شنوی داشته باشد  ،دهند  از عذاب نجات می 
َّ

اِئم  الن وُهما  ِاْن   الدَّ
ُ

ق
َ
ه ب «واف

 . اشته باشداگر امت با آنها همراه شود و موافقت د ، آنها نعمت های همیشگی بهشت را هدیه می دهند

د  »  می فرمایند:  در فرمایش دیگری وجود مقدس امام حسن َبوا َعِلی    َو   ُمَحمَّ
َ
ة   هِذهِ   ا مَّ

ُ ْ
 دم رسول خدا و پدرم علی بن ابیطالبج «اْل

وشا بحال آن کسی که حق آنها را بشناسد، حق شناس باشد، نمک نشناس خ  « عارفا  بحقهما   کان   لمن   ی فطوب»  . دو پدر این امت هستند

  سکان   افضل  من  الله   جعله »ي  .اطاعت فرمان آن دو را داشته باشد  ، افتاد در هر حالی هر اتفاقی  « عايمط   احواله کل    یف  لهما   و»  . نباشد

با کرامت و رضوان خودش او را  ودهد   و باالترین جایگاه های بهشت سکنا می  دا او را در بهترینخ  «رضوانه  و بکراماته  سعدهي و جنانه 

   . کند  به سعادت نائل می

رسیده و از حضرت   خدمت امام کاظم  .استبنو فضال  از    علی بن حسن بن علی بن فضال   ، کنم  دمتتان تقدیم میخروایتی که    آخرین  و

فرمودند:    کنیه شان ابوالقاسم است؟ امام کاظم  که چرا جد شما رسول خدا  گوید عرض کردم به آقا امام کاظم   می  . کند  سؤال می

 . به همین خاطر کنیه او را ابوالقاسم گذاشتند . چون جد من فرزندی داشته اند که نام او قاسم بوده است

 که نکات اضافه  دیدان ینم ستهیبن رسول اهلل! من را شا ای  د یگو یم  .است  بوده زهوشیت است، زبر و زرنگ بوده شاگرد امام کاظم  نیا

 ی. مغمبریپ  هیکن یحت .پر رمز و راز است نیمعصوم زیهست. همه چ ها  یاسم گذار نیدر ا یقطعاً رمز و راز ؟د ییبگو من به را تر
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 ی به تو م  ،یچرا حاال که طالب هست»ارزنده باخبر بشوم؟ فرمودند:    ه یکن  نیاز رمز و راز ا  ستمین  ستهی شا  ایدارد. آ  یرمز و راز  کی  دانم

چرا  »عرض کردم:    «م؟یامت هست  نیدو پدر ا  ی؟ من و علابوا هذه االمت  یعل   و  انا:  بود  فرموده  که رسول خدا  یدان   ی. نممیگو

 .«از افراد امت بود؟   یکیهم    یعل  و  امت  همه  یپدر بود برا  رسول خدا  یدان  ینم»فرمودند:    . امام کاظم«را  تیروا  نیا  ام  دهیشن

.  « آقا  دانم  یرا هم م  نیچرا ا».  «است؟  وزخد  و  بهشت  کننده  میتقس  طالبیبن اب  یکه عل  یدان  یهم که روشن است. بله. نم  نیچرا ا»

ه ابوقس  « ابوالقاسم است.  رسول خدا  هیچرا کن  شود  یمعلوم م   ،یرا کنار هم بگذار  ها   نی اگر ا»فرمودند:    بعد امام کاظم
َّ
ه   مي»ْلن

َّ
الجن

ار«
َّ

پ و الن امت است.    غمبری. چون  عل  نیا  یاعضااز    یکیپدر  اب  یامت  النار است  میهم قس  شانیا  .است  طالبیبن  و  پس    .الجنه 

 « ابوالقاسم. ند یگو یخاطر به او م نیالجنه و النار. به ا میابوقس است الجنه و النار است، شده میپدر قس غمبریپ 

شروع کردند   امام کاظم   «د؟ یبده  حیرا توض   و رسول خدا   نیرالمؤمنیام  یپدر  یخرده معنا  کی  شود  یم! مامام کاظ  ای»کردم:    عرض

 . امام کاظممیده  یم  حیتوض  یکمرا    یپدر  یو معنا  میکن  یاستفاده م   ینوران  شیفرما  نیا  از  ادامه  در.  کردند  باز  را  ها  آن  یمفهوم پدر

نسبت   امبریپ   ی و مهربان  یشفقت و دلسوز »فرمودند:    پرسد،   ی قدر قشنگ سؤال م  نیقدر طالب است و ا  نیشاگرد ا  ن یا  دندید  یوقت

. بعد  ستین  طالبیبن اب  یبهتر از عل  یکس  غمبریامت پ   نینسبت به فرزندان خودش. در ب  ،پدر است  کیهمچون شفقت    ،به امتش

اهلل    ی صل  غمبریپ   ی و مهربان   یاو نسبت به مردم همچون شفقت و دلسوز  یو دلسوز  ی و مهربان  طالبیبن اب  ی شفقت عل  غمبریاز پ 

 ی دلسوز  نیو چن  شفقت  نیبود. چون چن   غمبریو امام بعد از پ   فهیو خل  یوص  طالبیبن اب  یگونه بود؟ چون عل  نیو آله بود؛ چرا ا  هیعل

همه مردم از منبر   بردر برا  غمبریپ   .نسبت به امت مهربان و با عاطفه بود  امبری پ   با  تراز  هم  .بود  ی در وجود مبارک عل  یو مهربان 

بر   ینیفرمودند: هر کس د  غمبری. بعد پ ابوا هذه االمت ی  أنا و عل فرمود:   ،کرد  یم طالبیبن اب یکه اشاره به عل  یباال رفت و در حال 

کند، من پرداخت او را به  پرداخت    اش  چهبه زن و ب  د ی اب  یا  . اگر نفقهرمیگ  یاو را به عهده م   ن یرفت، من د  ا یاگر از دن  ، گردنش هست

 ی او جبران م   شوند،  یقرضمند م  شوند،   یو ورشکست م  آورند  یفرزندانش کم م  یپدر مهربان که وقت  کیمثل    قاًی. دقرمیگ  یعهده م 

 ن ی رالمؤمنی. بعد از من امنيرالمؤمني ام  لکو کذفرمود:    غمبری. بعد پ کنم  یبه عنوان ارث مطالبه نم  یز یاز شما چ  د یمردم بدان  ی . ولکند

 ن یگونه برخورد کرد. قرض و د  نیهم   غمبریبعد از پ   نیرالمؤمن ی فرمودند: ام  گونه است. امام کاظم  نیهم هم  طالبیبن اب  یعل

 « پدر دلسوز و مهربان. کینبود، همچون  یوارث کس یبود ول ی با عل یهر کس

.  میبرخورد والد  و  بأ  ، به دو کلمهم یگشت  یم نیدر کالم معصومبحث    نیا  ی ها  واژه  د یاست. دنبال کل  با امام زمان وندیما پ   بحث

 ی ظف مؤفرزند و پدر وجود دارد. چگونه پدر خودش را م نیب یپدر و فرزندش وجود دارد. چه ارتباط مستحکم نیب یا  چه رابطه دینیبب

رشد و پرورش و سعادت او باشد و    هیاو باشد، ما  یکند، حام یریکند، او را کمک کند، در مشکالت از او دستگ یدگیبه فرزندش رس داند

ظف است که نسبت به پدر خودش ؤفراهم کند. از آن طرف چگونه فرزند م  شیبدون منت برا  غ،یدر  ی ب  تواند  یامکانات را هرگونه که م

کند و به او اطاعت    مانهیحک  نیحرمت او را حفظ کند، از او و فرام  تواند  ی با او قطع رابطه نکند، به هر صورت که م  شد، با  داشته  رابطه

 .میشو یم کینزد  یمهدو وندیکم به مفهوم پ کم    ،که عرض کردم ی نکات  نیباشد. با ا  تشیدنبال جلب رضا

و او   نمیاو را همچون پدر بب  دی با  ،کنم برقرار    وندیپ   اهلل  ةیبقمهربان، حضرت    یعصر و زمان، موال  نیمن اگر دوست دارم با صاحب ا 

گونه   نیتعامل کنم. همچنان که او هم کند، یو مهربانانه تعامل م  مانهیکه با پدر خودش صم  یهمچون فرزند  ،بنگرم  یرا در منصب پدر

در کتاب    ،کردم  م یخدمتتان تقد  را که از امام کاظم  ینوران  تیروا  نیدلسوز با من تعامل خواهد کرد. ا  کیپدر و    کی. همچون  است

د یمراجعه کنند. شا  توانند  یم  زانی عز  .موجود است  ۸6و    ۸۵  ، صفحه۲جلد    ،  صدوق   خیمرحوم شنوشته الرضا  اخبار  ونیع گران قدر  

. در کلمات ستی گونه ن  نیا  ریاست. خ  ی منف  پاسخ.  است  شده  میترس  ن یرالمؤمن یو ام  غمبریپ   یفقط برا  یمنصب پدر  نیکه ا  دییبفرما

 .  است اشاره شده ئمهاهمه   یبه منصب پدر نیاز معصوم یگرید
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است و امامت    یفرمودند. امام چه کس  ی بودند. امام را معرف  یمشغول سخنران  یدر جمعدر مسجد جامع مرو    مقدس امام رضا  وجود

شود   ی . همراهت مردیگ  ی. امام با تو انس مق«يد الشفو الوال قيالرف سي»االمام اْلنارزنده فرمودند:  شیاست. در آن فرما یچه منصب

  ۱جلد    ینیکل  االسالم  ةثقنوشته مرحوم    یکاف   فیدر کتاب شر  دیتوان  ی را م  ینوران  ش یفرما  نیدلسوز و مهربان است. ا  یتو پدر  یبراو  

 .دیمالحظه کن ۲۰۰صفحه 

 دیکأ مورد ت  یپس ربط و رابطه من با امام به روشن  ،است  نیشده. اگر چن  ریهمه امامان معصوم تصو  یبرا  یپدر  گاهی که جا  مینیب  یم 

رابطه   د یبا  ،است  نیو اگر چن  میپدر مهربان و دلسوز نگاه کن  کیاز من و شما خواسته اند که به آنها به عنوان    قرار گرفته و امامان

  گانهیتوانم با او ب  ی من نم  ،رابطه با امام است. اگر او پدر است  جادیورت و الزام انشان دهنده ضر نیو ا  م یکن  تیرا با امام مان تقو  ودمانخ

ندارم. پدر من است. من  گرانیو د ی با راننده تاکس ،با رفتگر محله ،با بقال سر کوچه قم،یهرگز با رف ،با پدرم دارممن که  یرابطه اباشم. 

رابطه با امام    جادیا  یبرا  می مفاه  نیاتریاز گو  یکی  ،رسد مفهوم پدر  یبه نظر م کنم.  برقرار    یبا او ارتباط خاص  تیبه حکم انسان  ظفمؤم

که چقدر ارتباط با  م یابیب  میتوان یآورد. هم م  ی ما به ارمغان م یمفهوم ارتباط را برا یواکاو ی رساند و از طرف یالزام را م  یاست. از طرف

  مییگو  یم  آنکه سخن از    یرابطه ا  ی. و از طرفمیتفاوت باش  یو ب  گانهی نسبت به او ب  میتوان  یضرورت دارد. او پدر است. نم  زمان  ماما

 ی ا  هچگونه رابط   ؟سترابطه به چه معنا  نیا  وصليما أمر الله به أن    قطعون ي  د یگو  یم  رابطوا  : دیگو  یدارد و م   د یکأ قرآن بر آن ت  اتیو آ

اما به خوبءامفهوم رابطه با امام سخن خواهم گفت انشا  رامونیپ   شتر یب  ندهی لبته در جلسه آاست. ا  رابطه   کیمفهوم پدر وجود    یهلل. 

توان نسبت به آن    یکه نم  یرابطه ا  .دو طرف است  فیوظا   انگریکه ب  یرابطه ا  .است  هیدوسو  یرابطه ا ،یعاطف  یعقل  یرابطه ا  ،مستحکم

از دست   ی پدر را از دست بدهد، اگر کس  تیپدر باشد، حما  ی ب  یبهره ماند. اگر کس  ی آن رابطه ب  اتیتوان از عنا  یتفاوت بود و نم   یب

پدر داشته باشد و نسبت به   یشود. اگر کس  یبه او وارد م  یجد  بیخورد و چه آس   یچقدر خسارت م  ،نوازشگر و گرم پدر محروم باشد

  گرانیچقدر کارش ناپسند است و مورد مذمت و نکوهش د  ،رابطه با او نباشد   جادیبه دنبال ا  ،کند  ییاعتنا  یببه او    ،تفاوت باشد   ی پدرش ب

 در مفهوم پدر گنجانده شده  ،میجست و جو کن  میخواه  یم  که در موضوع رابطه با امام زمان  یکه همه نکات  مینیب  ی. مردیگ  یقرار م

 .است

نظر  یاست. انتظار به معنا  انتظار  دواژهیکل  ،دوم   دواژهیاست. کل  نیکلمات معصوم  انی در مباط با امام  بحث ارت  یبرا  دواژهیکل  کی  نیا

و جو   ترا جس یگمشده ا ،خواهم با نگاه خودم ی نظر وجود دارد. م  نیدر ا  یکه گمشده ا یو نظر که همراه با دقت است یکردن، نظر

ارتباط و    جاد ی. ما به دنبال امیبا بحث خودمان مرتبط کن  میتوان  یم   ی به خوب  ، را باز در بحث ارتباط با امام  ی مفهوم  نیکنم. چن  دا یو پ 

  به او برخاستن و    یو به جست و جو  دنیامام را گمشده خود د   نکهی ا  ی عنیاست، انتظار امام    نی. اگر چنمیاثبات الزام رابطه با امام هست

چقدر نظر به امام و انتظار او   دینیاست. ببمن و امام  نیارتباط مستحکم ب کی  انگریب نهاین و چشم به او دوختن. همه ااو نظر کرد یسو

با امام   ارتباط که به دنبال    ی راجع به کسان  برخوردار است که امام صادق   یا  ژه یو  ازیارزنده است، چقدر سازنده است و چقدر از امت

هر که از شما   «فسطاطه   ی»من مات منکم و هو منتظر لهذا االمر کمن هو مع القائم ف:  دی فرما  یم  ، هستنداز جنس انتظار  خودشان  

او به سر برده است. بعد آقا    مهیما در خ  ی است که با مهد  یهمچون کس  ،برود   ا یحال انتظار از دن  نیدر هم  ،ما اگر منتظر است  انیعیش

باالتر از   ،نه  ،نه  «»ال بل کمن قارع معه بسيفه فرمودند:    ی بعد از مدت  :دی گو  یم ابن مختار    ضیفرا صبر کردند.    یلحظات   دق امام صا

. سپس  دهیکوب  ریبر سر دشمنان حضرت شمش  صاحب الزمان  شی است که همراه با امام زمانش شانه به شانه موال  یهمچون کس  ،نیا

نه  ق آقا امام صاد ا  ، نه  ،فرمودند:  از  پ   «»ال و الله اال کمن استشهد مع رسول الله است.    نیمطلب باالتر  به   غمبریانگار همراه با 

.  شده است  ختهیر  نیبه زم  شانیو در جهاد همراه با ا   غمبریاست. آنقدر ارج و قرب او باال است که انگار خونش در راه پ   دهیشهادت رس

 شود مالحظه کرد. یم ۱۷۴صفحه  ۱جلد  یمحاسن مرحوم برقرا در  تیروا نیا
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ارتباط منتظرانه   نیکه چن  ستین  یاز جنس انتظار ما را دعوت به ارتباط با امام کرده اند. شک   نیمعصوم   ، گرانقدر  شاتیفرما   نیدر ا

از واجبات   ی کی  چون انتظار امام زمان  ؟کند. چرا  یمفهوم انتظار و ارتباط است و هم الزام و ضرورتش را روشن م  انگریخودش هم ب  یا

پس الزم  ؛واجب است  یخواهم داد. از طرف حیتوض شتریب ، داشته باشم قیتوف ندهیرا در جلسات آ نیاست. ا ی از واجبات عقل ی کیو  نید

ست. البته معلوم همان انتظار و چشم دوختن به او ست؟یمفهوم رابطه با امام چ ی امامم رابطه منتظرانه داشته باشم و از طرفاست من با 

فرصت نتوانستم    نیدارد که در ا  یقیگسترده و عم  اریبس  یکند. رابطه با امام معنا  یهمه ابعاد رابطه با امام را روشن نم  ،است که انتظار

جنس    ،رابطه  نیجنس ا  نکهیدارم و آن ا  نهیزم  نیدر ا  یگریکنم. نکته د  یموکول م  ندهیرا هم به جلسه آ  نیبه ابعاد آن اشاره کنم. ا

را اشاره کنم.    ی نکات  ندهیدر فرصت هفته آ  دی دهنکته اجازه    نیا  حی. در توضیماد  ریغ   یاست از جنس رابطه ها  یاست. رابطه ا  یخاص

رابطه را باز مورد    نیا  یو ارزشمند  ی اشاره داشته باشم و هم گران سنگهم به جنس رابطه اشاره کنم، هم به ابعاد مفهوم رابطه با امام  

 هلل. ءاگرفت انشا میخواه یتر پ  یو کاربرد شتریبحث را ب  ندهیبوده باشد. در جلسات آ دیجلسه مف  نیهلل که اءابدهم. انشا رقرا د یکأ ت

 التماس دعا. 

 خدانگهدار.


