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 ار ـتـپیشگف
م  ب سم اهلل الرحمن  الرحی 

 الحمد هلل الذی َمن َ علینا بمحمد نبیه؟ص؟ دوَن ااُلمِم الماضیة و القرون السالفة
 بقدرته التی الیعجز عن شیء و ان َعُظم و الیفوتها شیء و ان َلُطف

ه علی من َقل  فختم بنا علی جمیِع من َذَرأ و جعلَ  رنا بمن   نا شهداَء علی من جحد و کث 
 ضوانهرِ  یال ُک سلالیه و الَم  ُل یالذين هم السب یو الصالة و السالم عل

 نین المعصوميته الطاهر یبمحمد و اهل
 و علی الذين هم ابواب اولیاء اهلل و طرق حجج اهلل و شیعتهم المخلصین 

 اجمعین لهمیعن سب نيالصادو ائلهم لفض نیالکاتمو لعنة اهلل علی اعدائهم و 
ای از بررادران و ورواهران از مدرهد قمری، عده ۱۴۰۰در ماه رجب سال 

بیررع عصررمع و طهررار ا در شررام مقرردب برررای تدرررق برره مقامررا  اهل
یرار  مدینرره منر ره مدررق شردند و بعرداز  ن برره اداء  توفیر  یافتنردب بعرد بره ت

ها پررر   سرررالدر هتلررری کررره ره، عمرررره رجبیررره موفررر   درررتندب در مدینررره منررر 
 ،واقع شده اسرعتوسعه صحن مسجدالنبی؟ص؟ و اکنون جزء تخریب شده 

ُِ ُانسری برود نماز مغرب و عداء به جماعرع بر رزار می شرد و بعرد هرم مجلر
اهلل اطهرراراب همراهرران و همسررفران و نیررز برررای ذکررر فضررائل و مناقررب  ل

ای دیگر عرازم شرده بودنرد، در  ن های از  شنایان با مکتب که با کاروانعده
 یافتندبجمع حض ر می



 

 

و لووون م  ووو  موضررروخ سرررخن  فتررراری پ رامرررون ايرررن کریمررره مبارکررره برررود  
ه وه و مستغفر ل   ملرسول؟ص؟ لنجدوم ملل   وظلمنم م فس   جاءوک فاستغفروم ملل    مذ

 رو را تدکیل داده اسعب ن مجالُ مجموعٔه پ   بتنمبًا رحیماً 
کترره الزم اسررع کرره نررون ايررن مجررالُ در مدینرره منرر ره دقررع برره ايررن ن

بر رررزار شرررده اسرررع و در  یررره شرررریفه سرررخن از  مررردن نرررزد پ رررامبر؟ص؟ شرررده، 
مقتضررای دانیم کره بهبراره مطررش شرده اسرعب امرا مری همرین مباحر  هرم در 

اهلل؟ص؟ محمدا با رسول ل ،مش د... من مرومحک  و  ورک  و طینتک  ومحدة
یرار  رسرول اند؛از یک حقیقع ودا؟ص؟ پُ  ثار و نتایج و  دابر  کره بررای ت

یرررار  هر  یرررک از ائمررره طررراهرينا هرررم جررراری اسرررعب بیررران شرررده، بررررای ت
یررررارتی ائمررررها، جهررررع مطالعرررره ايررررن مجررررالُ، پرررر  ازاين از سررررفرهای ت

یار  وواهد بودبان  شاءاهلل سبب توجه بیدتر در هنگام ت
 اصطفی و الحمدهلل و سالم علی عباده الذين

۱۴۴۳المکرم شوال



 

 

 
 

  در زیارت حضرت رسول؟ص؟« و لو انهم اذ ظلموا...»آیه 
 امیدواری مؤمنین و ناامیدی منافقین 
 کریمه مبارکه  مقامات چهارگانه پیامبر؟ص؟ در 
 خدا؟ص؟حرمت حرم رسول 
 مقام امامت و آثار معرفت آن مقام 
 خدا؟ص؟استغفار نزد رسول 
 محمد؟مهع؟صلوات بر محمد و آل 
 اهلل؟ص؟د رسولشرایط تشرف نز 
 هامراتب سیر در زیارت 
 زادگانفقراتی از زیارت امام 
 نعمت معرفت بزرگان دین 
 بیت؟مهع؟ در شاممصائب اهل

 مجلس اول
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مه الرحم الل  ـــب س  من  الرحی 

ن  الحمد لل   ن  الطاهری  ی  ب  له الطی  ن  و صلی اهلل علی محمد و ا    ه رب  العالمی 
ن   معی  ة  اهلل علی اعدائ هم اح   و لعی 

 فرماید ایم که وداوند در قر ن میمتذکر اين  یه شریفه
ر لهمو لو ائ    ف  ع  روا اهلل و اسی  ف  ع  اسی  اءوک ف  سهم ج  ف  لموا ای   هم اذ  ظ 

م ؟ص؟الرسول ًا رحی  وای  دوا اهلل ی   (1)باً لوج 
ودا؟ص؟ در اين  یه شریفه، وداوند به مقاما  نهار انه رسرول

اشاره فرمرودهب  ن برر روار دارای نهرار مقرام اسرعب  ن نهرار مقرام مقرام 
رسالع و امامع و بعد مقام ابواب و بعد مقام معانی و بعد مقام بیران 

 ودا؟ص؟ در اين  یه شریفه ذکر شدهباسعب اين نهار مقاِم رسول
یرار  حضرر  هرم می اين  یه یفه را در ت یرارتی کره شر وروانیمب ت

یفه امررام صررادقت دسررت ر فرموده انررد و مررا را متوجرره همررین  یرره شررر
یار  (2)اندبنموده کنیم کردن حضرر ، اقررار و اعترراق مری در هنگام ت

ط ر اسع که ودا وعده فرمودهب مروقعی ودا، باور ما همانکه ای رسول
                                                           

  6۴( نساء  1)
 ۱5۰ص 97( بحاراالنوار ج2)
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م کردند، یعنی مرتکب معاصری شردند، بره که اين امع به وودشان ظل
معاصی مبتال شدند، ا ر نزد تو بیاینرد و اسرتغفار کننرد، از وردا طلرب 

کننرررد و رسرررول هرررم بررررای  نهرررا طلرررب مغفرررر  کنرررد، وررردا را  مغفرررر 
به ورود یابنرد و نیرز وردا را نسربعشران میکنندٔه ت بهپذيرنده و قبول

رای رحمرررع واصررره یابنررردب وررردا را رحررریم و دارحررریم و مهربررران می
اش را شرررامل حالدررران کرررردهب پرررُ در یابنرررد کررره رحمرررع واصرررهمی

یفه توجه داده یار  هم ما را به اين  یه شر  اندبت
ای اسع اين  یه ویلی  یه عظیمی اسعب  یه شریفی اسعب  یه

واقررع بررای مرر منین بدرار  اسررع و بررای کفررار و منرافقین مایرره کره در 
شررود؛ ن  یرره مسرررور و ودررنود مییرر ب و ناامیرردی اسررعب مرر من برره ايرر

 شودبکافر و مناف  م يوب می اما
ضمن، اشاره به مقاما  نهار انه حضر  اسرعب مقرام اول در 

و لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو   جوواءوک مقررام امامررع حضررر  اسررعب 
وووهفاسووتغفروم  ؛ هنگررامی کرره ايررن امررع برره وودشرران ظلررم کردنررد و ملل  

تو بیاینرد و اسرتغفار کننرد و معصیع و نافرمانی کردند، ا ر ودمع 
فرماید  نزد تو بیایندب اين ب می از ودا طلب مغفر  و  مرزش کنندببب

وبودن اسرعب  مقاِم امامع اسعب مقاِم ِمدکا  ُه  ووُر ملسوماومو و وملل  



 6                                             های مدینه ُانس  شبلس  امج  

ة. مدررکا  یعنرری نرا،رردان،  نجرراي  کرره  (1)مالرض َمَثووُ   ووورم َکٰمةووکن 
واسطه  نجرا، از انروار به شودبشود و ن رش پخ  مینراغ  ذاشته می

 شودبو پرتو ن ر نراغ استفاده می
اين مقام مقام امامرع اسرعب مقرامی اسرع کره مرردم و ولر  و 

ودا؟ص؟  مدنردب در ايرن مقررام، برا رسررولو رفعامرع، در ايرن مقررام، در 
کننرد، شوندب در اين مقاِم حضر  اسع کره ديرن اورذ میرو میروبه

کنندب ا ر اين مقرام را رعایرع اوذ می توحید و مقاما  دیگر  ي ن را
اهلل؟ص؟ رسرول تواننرد از وجرود مبرار نکنند، یعنی نداننرد و نیاینرد، نمی

 یری کنندب اين مقام مقرامی اسرع کره مقرام و از ساير مقامات  بهره
 شودب امامع نامیده می

 (2)بعووو  اتسووواءلونل عووول ملن،وووذ ملم وووی ل ملووو    ووو  فیوووه م تلفوووون
شررررررد بنررررررد ان و و  مررررررد اسررررررعب  مدو ی رفعمعنابرررررره« اوررررررتالق»

نیز سرر ال ؛ از نررهعوو  اتسوواءلون مدشرران در ايررن مقررام اسررعب و رفع
؛ از وبر بررر  وردا؟ عل ملن،ذ ملم ی پرسند؟ نیز میکنند؟ از نهمی

و مدنردب کره در همرین مقرام در رفع نحال؛ و مل    و  فیوه م تلفوون
                                                           

 ۳5( ن ر  1)

  ۳تا  ۱( نب   2)
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د، از ايررن مقررام اسررعب  یرنررديررن و  يرر ن هرنرره دارنررد و هرنرره می از 
ودا و ائمرره توحیررد و سرراير فیوضررا ، همرره را از مقررام امامررع رسررول

کننررد، نرره فیوضررا  معنرروی و نرره فیوضررا  طرراهرينا اوررذ می
 ظاهری، نه تک ینی و نه تدریعیب

؛ و رسرول هرم بررای ایدران و مسوتغفر ل و  ملرسوولفرماید  بعد می
مغفر  کندب اين قسرمع  استغفار بفرماید، از ودا برای ایدان طلب

 یه هم اشاره به مقام ابوابیع حضر  اسع که ودا  ن برر وار را باب 
یع را به وسرریله و در رراه فرریا قرررار دادهب تمررام فیوضررا  تکرر ين و تدررر

 رساندبطري  ایدان به همه ولق  میایدان و از 
ا ر با اين شرایط بیایند، یعنی به مقام امامرع حضرر  و بره مقرام 

برودن حضرر  معتقرد  حضر   شرنا باشرند و بره واسرطه فریاابوابیع 
وهلنجدوم وقع باشند،  ن یابند، امرا اهلل را در مقرام ؛ اهلل را میتنمبًا رحیماً  ملل  

یابنررد کرره مقررام معررانی باشرردب پرُر اشرراره برره مقررام توابیررع و رحیمیررع می
بیران و مقرام معررانی حضرر  اسرع کرره مقرام بیران در مقررام معرانی  شررکار 

 یابندباهلل را در مقام تواب و رحیم و در رکِن تواب و رحیم بودن میشدهب 
یفه  یرره عجیبرری اسررعب  یرره ای اسررع کرره بیرران ايررن ايررن  یرره شررر

نهار مقام اسعب نقدر برای م منین مایه امیرد اسرع؛ مر منینی کره 
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ویزنرررد و بررره ايرررن سررررزمین هرررای دور و نزدیرررک برمیمعتقدنرررد، از راه
خ و ذلررع وودررودر اینجررا، اظهررار وضوخ ینررد و مقرردب و طرراهر می

ودا؟ص؟، حرررمت  همرران حرمررع حرررم ورردا کننرردب حررریم رسررولمی
ودا؟ص؟ داردب اسررعب همرران حرمترری کرره حرررم ورردا دارد، حرررم رسررول

ط ر که انسان در حرم ودا باید کاماًل مراعرا  کنرد کره از یعنی همان
ر د (1)دسررت  و تبرران  برره هرری، موجررودی، حترری  یاهرران  زار نرسررد،

البته روی مصالحی، احرام و  (2)ها باشدباینجا هم باید همان احترام
انررد؛ برررای هاي  را کرره در حرررم ورردا اسررع اینجررا قرررار نداده ن برنامرره

ن کننردب ا رر اين که مردم در حدی هسرتند کره بایرد براِیدران مررز معری 
ُِ انسررررانی ،لررررو می ننررررین کررررربال، حرررررم کنرررردب هممرررررز نباشررررد، نفرررر

طرر ر اسررعب در  نجررا هررم احرررام و سرراير ، هررم همین الدررهداءسید
شرود دسرت ر داده ندرده؛ بررای همرین کره ام ری که در مکه انجام می

های ضعیف مبتال به ،لرو ندروندب حرد ها را رعایع کنندب نفُنفُ
اين حرم ودا معین اسع که باید در  نجا محرم شد؛ ولری بررای حررم 

 ودا؟ص؟ اين دست ر نیسعبرسول
                                                           

 ۴77، ص(«۱المسائل جلد)کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم1)

 5۴2ص، («۱المسائل جلد)کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم2)
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اهلل؟ص؟ مثل همان حرم وردا اسرعب هری، راِم حرِم رسولاما احت
کره در ودا هرم محتررم اسرعب یعنری همینکنردب حررم رسرولفرق نمی

ايررن سرررزمین مقرردب وارد شرردیم، بایررد کرراماًل مواظررب باشرریمب همرران 
احکام و همان دست را  را مواظبع و رعایع کنیمب حتی یرک  یراه 

طرر ر هری، حیرروان و هرری، نجهررع از مرا  زار ببینرردب همیهرم نبایررد ب 
ظاهر کره واقع هم انسان نباشرند؛ برهانسانی را نباید  زار رساندب ا ر در 

 اندب اندب مثاًل ا ر باطنًا م من نباشند، ظاهرًا که مسلمانسان
بایرررد کررراماًل رعایرررع کررررد کررره بررره کسررری و نیرررزی اذیرررع و  زار 

یروصروص همراهران و همسرفران و کسرانینرسانیم؛ به ار  که بررای ت
انررد، اینهررا هررم بایررد انررد و معترررق برره والیعحضررر  برره مدینرره  مده

به وودمرران ویلرری بایررد وصرروص وودمرران نسرربعرعایررع بدرروندب به
ادب را مالحظه کنیم و احترام یکدیگر را رعایع کنیمب بدانیم کره در 

ودا هسرررتیم؛ یعنررری مثرررل ايرررن اسرررع کررره در حررررم وررردا حررررم رسرررول
 اسعب هستیمب احترام  مثل حرم ودا

یفه ايررن امیرردواری را برره مررا می دهررد کرره  مرررزش و ايررن  یرره شررر
شرود؛ البتره ا ررر مرا بره ايرن برنامرره رحمرع وداونرد شرامل حررال مرا می

معتقد باشیمب یعنی بدانیم که حضر  مقامی دارند کره در  ن مقرام، 



 10                                             های مدینه ُانس  شبلس  امج  

توانیم با حضر   شرنا توانیم حضر  را بیابیمب در  ن مقام، میما می
 مررد داشررته باشرریمب مقررامی کرره هرنرره از و   رفعشرر یم و بررا حضررر
 وواهیم، در  نجا باید بگیریمبمراتب ایمان می

که نراغ یعنری ورود شرعله را در یرک زجاجره بگذارنردب مثل اين
، در محرل   ن شعله و نراغ در زجاجه و  ن زجاجه و نراغ روی ديروار

د ورو یرا ( مصرباش۱پُ شد     یندبنراغ باشد که به  ن مدکا  می
( مدررکا ب مررا بایررد جلررِو مدررکا  و جلررِو ايررن ۳( زجاجرره؛ 2شررعله؛ 

 وواهیم، از ن ر  ن استفاده کنیمبنرا،دان بندینیم و هرنه می
اآلن فرض بفرماي د اين نوب یا اين فلزی که مهتراب  بره  ن وصرل 

داورل  روشرنیاسع، مدکا  اسعب اين لولٔه مهتاب  زجاجه اسعب اين 
تعبیر امرروز الکتریسرریته، وررود ايرن قروه، بررهمقرام مصرباش و شررعله اسرعب 
بینیم همه اين مقاما  باید روی ايرن فلرز عبار  اسع از نار ،یبیب می

و در محررل ايررن فلررز قرررار بگیررردب اآلن مررا ايررن پرتررو را از ايررن محررل نررراغ و 
ترروانیم کنیمب یررا  ن کائونوهررای کنررارش را هررم میدان اسررتفاده مرری،ررنرا

ط ر بوده که داورل ديروار ی زمان قدیم اينهامدکا  بگ ي مب مدکا 
 ،دادنرررررد و در شررررربکه ن شررررربکه قررررررار می کردنرررررد و جلرررررِو را ورررررالی می

  ذاشتندب ذاشتند و نراغ را در  نجا میهای رنگی میشیده
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 ری، اين مقام حضر  مقرامی اسرع کره در  ن، همره مقامرا  
 شودبدیگر پ اده می

وووهغفروم و لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو   جوواءوک فاسووت ؛ پررُ بایررد ملل  
وردمع ترو بیاینرد و از اهلل طلرب ،فرران و  مررزش کننردب یقینرًا طلررب 

ودا؟ص؟ انجام شودب هرکجا هستیم، بایرد مغفر  باید ودمع رسول
ودا؟ص؟ برسریم و ايرن موقع استغفار باید ودمع رسرولبدانیم که در 

نررد و برر رروار بایررد اسررتغفار بفرماینررد و برررای مررا طلررب مغفررر  بفرمای
، تا اينط ر برنامههمین که ما ودا را ترواب و رحریم بیرابیمب های دیگر
 وقع سنع ودا اين اسعبجا و در همههمه

شدن  ن بره ايرن  وقع اين  مدن باید عملی هم بدودب عملی ن
ط ر کره وردا ودا؟ص؟ بیراي مب همراناسع که بره مدینره و حررم رسرول

، عماًل بایرد ايرن برنامره انجرام قرار داده و سنت  را بر اين جاری کرده
شودب پُ نباید تعطیرل کرردب کسرانی کره بتواننرد بایرد پ وسرته مدررق 

یرار  رسرولشوندب می ودا؟ص؟ در مدینره منر ره سرالی یرک فرمایند  ت
اين برای کسانی اسع که بیدتر  (1)ط ر کفایع واجب اسعبمرتبه به

یرار  بسختی میتوانند و بهاز اين نمی یاینردب بررای  نران، تواننرد بره ت
                                                           

 5۴2، ص(«۱المسائل جلد)کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم1)
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تواننرد بایرد سرالی دو سالی یک بار دست ر داده شردهب  نهراي  کره می
یررار  حضررر  بیاینررد و در  یررار  دفعرره و بیدررتر برررای ت پرر  احیررای ت
 حضر  و اين سنع باشندب اين قرار ودا اسعب

عرض کرردم، در اینجرا هرم نباشریم، بایرد موقرع اسرتغفار بردانیم 
و لن م    مذ ظلمنم م فس   یفه بیان شده  مان در اين  یه شر که وظیفه

ب هر اه بره وودمران ظلرم کرردیم کره همیدره ظرالمیم، همیدره جاءوک
به وودمرران ظررالمیم، یعنرری همیدرره در عصرریان و معصرریع نسرربع

ودا؟ص؟ بیرراي مب بایررد فرر رًا هسررتیم، پررُ همیدرره بایررد ورردمع رسررول
وهفاستغفروم ودا؟ص؟ برویم و حض ر رسول ن و با  مدن نرزد ، نزد ایداملل  

 ایدان استغفار کنیم و از وداوند طلب مغفر  کنیمب
اسرع ای اسع و یرک عملری اين اسع که صلوا  یک حسنه

 مرررزدب در طرر ر نمیط ری کرره اسررتغفارها اين مرررزد، بررهکرره  ناهرران را می
فرمایررد کرره ا ررر کسرری برررای  ناهرران  اسررتغفاری نیافررع، حرردی  می

یرراد اسررع کرره متحیررر یعنرری اين (1)صررلوا  بفرسررتدب قرردر  ناهرران  ت
یررده شررودب هرررکُ برررای  ناهرران  اسررتغفاری  مانررده نرره کنررد کرره  مرت

                                                           

ور بووه ذ وبووه فلیک وور موول مل وو ة علوو  موول ل ( قرال الرضررات  1) اقوودر علوو  مووا اکف 
 ( ۴7ص 9۱ب )بحاراالنوار جمحمد و آله فا  ا ت دم مل  نب  دماً 
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 مرررزد و نررابود نیافررع، صررلوا  بفرسررتد کرره ايررن صررلوا   ناهرران را می
 محمدبکندب اللهم صل علی محمد و  لمی

همرین اسرعب ورود  و لن م    مذ ظلمونم م فسو   جواءوکمعنای 
ن حضرر ،  مردن نرزد  ن برر روار اسرعب صلوا  و عرض تحیرع برر  

حضر  که به ما محتاج نیستندب اين توجِه باطنی و توجِه ظاهرِی ما 
 ِء دهرد کره شرفاعع حضرر  و دعراسازد و بره مرا قابلیرع میما را می

کره ايرن صرلواِ  مرا نفعری بررای حضر  شامل حال مرا بدرودب نره اين
حضرررر  داشرررته باشررردب از وررردا کررره بررررای حضرررر  طلرررب رحمرررع 

طر ر نیسرع کره نفعری بره  ن حضرر  برسراندب حضرر  کنیم، اينمی
که به ما محتاج نیسعب او  یه ،نرای وردا اسرعب  یره اسرتغنای وردا 

نیررازی ورردا اسررعب همرره ولرر  برره او محترراج هسررتندب اسررعب  یرره ب 
م وا ع،ودم مول ع،یود ودا محتاج اسعب به رسول  حتی امیرالم منین

ساير ائمه طاهرين بره عنایرا  حتی حضر  فاطمه؟اهس؟ و  (1)بمحمد
 اهلل؟ص؟ نیازمندندبرسول

ببینید در نوخ دعاهاي  که از ائمه ماا رسیده، صلوا  ذکر 
واقررع شرردهب یررا اولرر  یررا وسررط  یررا  ورررش همررراه صررلوا  اسررعب در 

                                                           

 28۳ص ۳( بحاراالنوار ج1)



 14                                             های مدینه ُانس  شبلس  امج  

شررود  فررع ايررن هررم یررک مررال  برررای شررناوع دعاهررای مررروی می
اهاي  که حضر  را نگاه کنیدب نوخ دع صحیفه سجادیهاسعب مثاًل 

دارند، در اول  و وسط  و اواورش نند صلوا  هسعب اين ندان 
دهد که ائمها هرم در مقرام دعراء و در مقرام وواسرتن از وردا، می

رسررند و کننررد و حضرر ر ایدرران میودا؟ص؟ توسررل پ رردا میبرره رسررول
 طلبندبوسیله ایدان از ودا حاجع میبه

ی نرداردب اینهرا بره مرا های ما برای حضر  نفعپُ اين صلوا 
و اسرتغفار حضرر  شرامل حرال مرا بدرودب  ءدهد کره دعراقابلیع می

شررر یمب اثرررر همرررین توجررره و توسرررل، مدرررمول الطررراق  ن برر ررروار میبر 
ودا توجرره قلررب و روش و جرران و برردن و تبرران، همرره برره رسررول وقترری
ودا؟ص؟ طلرب رحمرع و تحیرع کنرد، ايرن و از ودا برای رسول کند

شررودب کنرردب قابررل کرره شررد، مدررمول دعرراء میقابررل می کررار انسرران را
حضررر  شررامل شررد،  ِء شررودب وقترری دعرراحضررر  شررامل  می ءدعررا

یده می  شودب مرت
اللهرررم صرررل علررری محمرررد و »شرررود؟ معنرررای صرررلوا  نررره می

یعنی ودایا، باورم اين اسرع کره رسرول ترو رحمرع اسرعب « محمد ل
َولقررع رحمررع  کرره برررایای برررای اينايررن برر رروار را هررم ولرر  کرررده
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باشرردب پررُ ايررن برر رروار را برررای مررن رحمررع قرررار برردهب رحمررع ورردا 
یرردهب پررُ ایدرران را قبررل از ولرر  بررودهب ورردا ولرر  را برره رحمررت   فر

رسرراندن برره  رسررانیدن برره ولرر  و منفعررع واطر ولرر  و برررای سررودبرره
ول   فریدب برای اين  فرید که رحمت  را شامل ولق  بفرمایدب پُ 

محمرردا صررلوا  بفرسررع و  ي م بررر محمررد و  ل ررکرره مررا میوقتی
رحمع بفرسع، یعنی ایدان را هم برای مرن رحمرع قررار برده؛ یعنری 

وسریله مرا مدمول رحمع ایدران بفرمرا، مدرمول عنایراتی بفرمرا کره به
فرمراي ب ايرن معنری صرلوا  و توجره و تحیرع ایدان بر بند انع می

ایدران شر یم، نفعری ما اسعب البته ا ر ما مدرمول رحمرع و عنایرع 
یابد و رسد اين اسع که فضل و کرم ایدان دامنه میکه به ایدان می

 ررردد؛ ماننررد بررر  یررک دروررع کرره ا ررر سرسرربز باشررد،  سررترده می
ینررع یدرره و تنرره  دروررع اسررع و دلیررل سررالمتی و نیرومنررد ت بررودن ر

 باشدبدروع می
فرماینررد  رو میپررُ در همرره حررال بایررد صررلوا  فرسررتادب ازايررن

ترران هررم صررلوا  بفرسررتید؛ ئِل دعرراء صررلوا  بفرسررتید،  ورررِ دعااو
نون ودا اول و  ور را که مستجاب بفرماید، وسرط را هرم مسرتجاب 
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وواهیرد دعراء بخوانیرد، هرر دعرائی، اولر  وقع میپُ هر  (1)کندبمی
شرودب می صلوا  بفرستید و  ورش هم صلوا  بفرستید که مستجاب

نیع نرررد بررره صرررلوا  فرسرررتادن برررهکفرمایرررد  بنرررده شرررروخ میحتررری می
رودب از  فررتن کرره بعرردًا حرراجت  را بگ یررد و حرراجت  یررادش مرریاين

برکع همران صرلوا ، حراجت  را رودب وداونرد برهحاجت  یادش می
حررراجتی کررره انسررران بررررای  ن حاجرررع ابترررداًء  (2)کنررردبهرررم برررر ورده می

رود  ن حاجرررررع را بخواهرررررد، صرررررلوا  فرسرررررتاده و بعرررررد یرررررادش مررررری
 شودب اين معنای  مدن ودمع حضر  اسعبیمستجاب م

وواهرردب برردون شرررایط نیسررعب مررا البترره ايررن  مرردن شرررایط می
یار  پ غمبر می همه اهلبینیم اينمی  ینرد و هجروم سنع ظاهرًا به ت
ووووهفاسوووتغفروم دهنرررد، را انجرررام می جووواءوک ورنرررد و می را هرررم انجرررام  ملل  

                                                           

ووهله ملو  مل کا ت عبداهللت[ قال  ( ]عن اب 1) حاجو  فلی،ودب بال و ة علو   ملل  
وووهمحمود و آلوه  و  اسووذل حاجتوه  و  ا ووت  بال و ة علو  محموود و آلوه فوان  ؟زع؟ ملل  

اق،ووو  ملیووورفیل و اووودذ ملنسووول مذم کا وووت مل ووو ة علووو  محمووود و آلوووه مکووورم مووول من
 (۳۱6ص 9۰ب )بحاراالنوار جالتحجب عنه

وهحاج  مل  من ملم،د لتکون له مل( قال ابوعبداهللت  2) ووهفی،دب بالثنواء علو   ملل    ملل  
ب اسوذله ماا واو مل  ة عل  محمود و آلوه حتو  انسو  حاجتوه فیقموی ا مول  یور من

 (۳۱2ص 9۰)بحاراالنوار ج
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کننررد، نرره غفررر  میکننررد، طلررب م ینررد، اسررتغفار میدهنررد، میمی
 شودبهاي  دارند؛ اما  مرزش و رحمع ودا شامل حالدان نمیناله

وداونررد برررای ايررن امررر شررره قرررار دادهب شرررط  ايررن اسررع کرره 
ودا؟ص؟، با همان نهار مقرامی کره دارد، در ائمره اقرار کنند که رسول

تمرام ايرن  (1)؛م ا مدان  ململو  و علو  باا واطاهرينا تجلی فرمودهب 
مقامررررا  نهار انرررره در ائمرررره متجلرررری اسررررعب یعنرررری مقررررام امامررررع 

ودا در ائمره طرراهرين تنرزل کررده و بایررد  ن مقرام حضررر  را در رسرول
ائمه دیدب مقام ابوابیع در ائمه تنزل کردهب مقرام معرانی در ائمره تنرزل 
کردهب مقام بیان در ائمه تنزل کردهب یعنی ما باید ائمره طراهرينا را 

کرره برره ايررن مقامررا  بدناسرریم، تررا اينقامررا  نهار انرره برره ايررن مهررم 
 اهلل؟ص؟ و رسالع مبارک  اعتراق کرده باشیمبرسول

بینیم شیعه به مقاما  ائمه طاهرينا اقرار دارنرد؛ البتره می
عالوه کرره برراز از داننرردب بررهط ر تفصرریل نمیط ر اجمررال اسررع، بررهبرره

د که تمام اين مقاما  داننوبرندب نمیشره نهارم و رکن نهارم ب 
وواهرررد نهار انررره در برر ررران ديرررن تنرررزل کرررردهب یعنررری ا رررر کسررری می

                                                           

 ۱2۰ص ۱۰( بحاراالنوار ج1)
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ودا بیاید و بره مقرام امامرع حضرر  مدررق شرود کره ودمع رسول
 مد و برو رد و  میزش و معاشر  اسع، باید نزد کرامالن و مقام رفع

 شیعه بیایدب
برین ودا به لباب بدرر در مدنرد و در بینیم رسولاين هم که می

کردند،  مد میو بدر ظاهر شدند و مردم مثل ساير بدر با ایدان رفع
ندسررررع و بیانررررا  حضررررر  را مررررثاًل عمررررر کنررررار حضررررر  بررررود، می

کرررد، ویررال نکنرریم ايررن ویال وررودش ديررن را اوررذ میشررنید و بررهمی
،  ن مقرام براطنی حضرر  در  همان مقام باطنی حضر  اسعب ویر

طرر ر نیسررع کرره تمررام مقامررا  او اينايررن مقرراِم بدررریع تنررزل نکررردهب 
برررین ولررر   مرررده و همرررین مقرررام بررررای همرررین مظهرررری باشرررد کررره در 

، کفایع نمیفیا ط ر که کندب همانیاب  بند ان کفایع کندب ویر
ودا؟ص؟ بررره امیرالمررر منینت در بررراطن، تمرررام فیوضرررا  از رسرررول

ن و رسیدب بره سرلمارسید، از امیرالم منین هم به برر ان شیعه میمی
رسررید و از ایدرران برره سرراير ابرراذر و مقررداد و ماننررد ايررن برر ررواران می

 برکع  نان بودبُبرد بهبند انب هرکُ هرنه فیا می
پرررُ مقرررام امامرررع حضرررر  در مقرررام امامرررع ائمرررها تنرررزل 

کررررد و از ایدررران در مقرررام امامرررع برر رررانب نررره ولررر  بداننرررد نررره می
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  اسرررباب کرررار را انجرررام طريرررنداننرررد، برنامررره وررردا ايرررن اسرررع کررره از 
دهرردب طفررره در ولقررع محررال اسررعب بایررد فیوضررا  تکرر ینی و می
ننررین تدررریعی برره سررلمان و ابرراذر و مقررداد و امثررال ايررن برر رران هم

بره کفرار  ،از برکرا  مر منینبرسد، بعد به سراير مر منین برسرد و بعرد، 
برسدب پرُ همره مر منین از ابرواب طراهرا ، از وسرائط، یعنری برر ران 

انرررد کررره مرررا ناقصررران و جهرررع دسرررت ر دادهکننررردب ازاينتفاده میاسررر
ضعفاء هم از وداوند بخواهیم کره مرا را هرم از اسرباب کارهرای ورود 

یم،قرار دهد و با اين عرراض اَ  ولری در ايرن دارِ  که وساطع باطنی ندار
َ  علووو  محمووود و آلو َمنببب عررررض کنررریم   َٰ وووی   و ُتووود محمووود و ُمٰح، 

َرکٰ  و نم و َمیَل کا نم ف  َس ٍ  َمو ج،  مو َاور  مو بحور مول َبومنملی   حیُث کا
 (1)ب بببَتَقر ُ به عینُ    دعائ  ما

طر ر نظرر ظراهر هرم مرا همینهلل سفر مرا طر ری برود کره از الحمد
سیر کردیمب اول به شرام رفتریم، وردمع ابرواب ائمره طراهرين، وردمع 

ابرواب را حضر ر  وسائط رسیدیم و اول بره وسرائط متوسرل شردیمب مقرام
یررارا  ابررواب ائمرره طرراهرينا اعتررراق کررردیمب ازاين جهررع در نرروخ ت

کرردیم می ووانردیم و اقررار اين جمله را داریم، ما هرم می  زاد انامام
                                                           

 ۳۳5، ص«رسالة النخبة»، 2۳مکارم االبرار )عرب (، ج_  59ص 8۳بحاراالنوار ج( 1)
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؛ ترو هسرتی  ن در راه وردا کره بایرد از  ن «انع باب اهلل المر تی  منره»که 
در راه  ذاشرتهب شرود رفرعب وردا در اه نزد ودا رفرعب نرزد وردا کره نمی

ودا، بعد ائمه طاهرين، بعد هرم برر ران ديرن، مثرل حضرر  اول رسول
اکبر و سراير برر ران  تینب؟اهس؟، مثل حضر  اباالفضل، حضر  علی

ديرن.ب همره ايرن برر رواران وسرائط هسرتند کره بایرد وردمع ایدرران 
طر ر شردب اول، در  نجرا وردمع  ن وسرائط هلل سیر مرا اينرفعب الحمد

طراهرين در بقیرع مدررق شردیم، بعررد  یم، بعرد هرم وردمع ائمررهرسرید
یار  وانه ودا شاءودا رسیدیم، بعد هم انهم ودمع رسول اهلل به ت

 رویمب اين سیر با قرارداد ودا و رسول مطاب  اسعبمی
هرای سربب  رفتاریشرود، بهوقتی هرم طر ر دیگرری میا ر یک

یرم، بعرد بره مدینره دنیوی اسرعب مرثاًل ا رر اول بررویم و عمرره بره جا  ور
بیاي م و بعد مثاًل به شرام بررویم، نظرمران ايرن نیسرع کره از براال شرروخ 

 ونرره سرریر واقررع همانط ر اسررعب در کرررده باشرریمب نرره، برراز هررم همرران
عرررراض دنیرررا ظاهر رعایرررع ندررردهب اَ منظررر ر اسرررعب مراترررب سررریر بررره

ها امررهکرره سرریرها و کارهررا و برن ررذاردب اعررراض مررانع اسررع از ايننمی
کنردب ولری طر ر می یرد و اينمطاب  قرار ودا انجام بدودب اعرراض می

، هماناز   ط ر اسع که عرض شدبنظر واقع و اصل سیر
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ط ر کلری ايرن وسررائط هلل نره ابررواب  در شرام هسرتند  بررهالحمرد
اند  ایدران بررای مرا وجروِه الدر ننه وسائطی هستند  وسائطی عظیم

های وداینرد کره حض رشران روسرارههای وردا و ودا هسرتندب وجره
منره الُم تی   براُب اهلل انرع»کنیم  ایمب ودمتدان عررض مریمدرق شده

ورردا کرره از  ن راه بایررد نررزد ورردا  ؛ تررو هسررتی  ن در رراِه «عنررهم ووذو ال
 برفع و تو هستی که از ما برای تو پ مان  رفته شده

معرفررع برره برر رران شرریعه را رکررن  ايررن اسررع کرره برر رران مررا
 ن اوررذ  ایانرردب رکررن نهررارم ایمرران یعنرری برررهررارم ایمرران بیرران فرمودهن

، مانند توحید و نبو  و امامع، از م منین بره  پ مان شدهب در عالم ذر
 احترام و تعظیم و معرفع مقام واسطگان و برر ان اقرار  رفته شدهب 

یرررار  هرررم میازاين ؛ «و الم ووذعنررره» ررر ي م  جهرررع در ايرررن ت
ام شما میثاق اوذ شده، پ مان  رفته شدهب معنرای برای ایمان به مق

یم از   یرریمب طرير  شرما میدیگرش هم اين اسع که هرنره هرم بگیرر
؛ یعنی هرکُ هرنه از وردا «عنهمنه و الم ووذانع باب اهلل الم تی»

هررا اوررذ بخواهررد بگیرررد، بایررد از ايررن در بگیرررد و از ايررن درهررا و در اه
اتیترک زائررًا »کردیم  هع عرض میجکندب جای دیگری نیسعب ازاين

ام و ورردمتع  مرردهبه کننررده؛ زائررر و تیار «و حاجرراتی لررک مسررتودعاً 
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؛ تمرام حاجراتم را هرم «و حاجراتی لرک مسرتودعاً »امب دیدار   مردهبه
هررایم را  ررذارم کرره شررما وسرراطع کنرری و حاجعودیعرره مینررزد  به
وررواتیَم عملرری و و هررا انررا ذا َاسررَتوِدعک دینرری و َامررانتی و »بگیررریب 

امانع دیررررنم را نررررزد شررررما برررره (1)؛«جوامررررَع َاَملرررری الرررری منتهرررری اجلرررری
های اعمالم  ذارم، واتمهامانع می ذارم، حاجاتم را نزد شما بهمی

 ذارم و تمامی  رتوهایم را نرزد شرما بره امانرع را نزد شما به امانع می
ا راضی ط ری که ود ذارم که شما وساطع کنید و همه اینها  نمی

هرایم مر رد اسع انجام بدرودب دیرنم مر رد رضرای وردا باشردب حاجع
ننررین تمررامی  مررال و  رتوهررایم هررم رضررایع ورردا بررر ورده بدررودب هم
 مطاب  رضای ودا انجام شودب

عنرایتی بینیم نره کنیم میالعالمینب وقتی نگاه میرب  هللالحمد 
نردازه وودمران عرارق ابه ما شده اسع  نه عنرایتی نصریب مرا شرده کره مرا به

ایم برررره مقامررررا  واسررررطگان و ابررررواب ائمرررره ایمب اهررررل معرفررررع شرررردهشررررده
ودا و ابواب ودا هستندب اين اقرارهرا، ايرن طاهرينا که ابواب رسول

کنیم، همره هرا کره مریها، ايرن تیار ها و ودروخها، اين وضوخاعتراق
 ودن اسعبب نمودن و تسلیم اینها دلیل بر معرفع و اقرار و تصدي 

                                                           

 272ص 99( بحاراالنوار ج1)
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قدر درجا  برر ان ما عالی اسع، وداوند متعالی کند که اين
ها را برکع زحمررا  ایدرران، مررا ايررن واسررطه ردن مررا حرر  دارنرردب بررهبرره

 ي مب ایم و بررررا معرفررررع، حض رشرررران مرررریایم و اقرررررار کررررردهشررررناوته
کاره هسررتندب نرره  نهرراي  کرره از ايررن دانیم در دسررتگاه ورردا نررهمرری

شناسریم و اند و  نران را میاند یرا شرهید شرده  شردهبرر ان ظاهرًا فو
انرد و نره  ن کسرانی کره اآلن نه  ن کسانی که مده ر و معروق نبوده

یررار  و  هسررتند، نقبرراء و نجبرراء و برر ررانی کرره اآلن هسررتند و مررا از ت
 یرنرد و اند و فریا را میرؤیتدان محررومیمب  ری، ایدران واسرطگان

 هی هستندبرسانند و ابواب البه ما می
واقع اين معرفع ویلی نعمِع عظیمری اسرعب ايرن نعمرع، در 

، ايررن تسررلیم و ايررن تصرردي  همرران اسررع کرره ورردا در قررر ن  ايررن اقرررار
فرمایررد کرره هرررکُ کترراب و نامرره عملرر  برره دسررع راسررت  داده می

شود، اهل بهدع اسعب او یقینًا اهل بهدع اسعب مرا کره روی اقررار 
یرم، مثرل ايرن اسرع کره برا طرق بررو اعتراق و تسلیم به  ران ديرن دار

ایمب بحمرداهلل مرا اآلن کتراب اين والیع با دسع راسرع پ مران بسرته
 ایمب اين تبعیع ن ر اسعبعملمان را در دسع راسع  رفته

شیعیان امیرالم منین و ائمه طاهرينا هستند که وداوند از 
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اَبوه ٰاَیمینووهل فامووا مول ُموتوو  ک فرمایرد  می بنجاتدران در  ورر  وبررر داده
که نامه عملر  در  ورر  بره   ن کسی (1)فسنف ُاحاَسب حسابًا اسیرًم؛
 بشررود محاسرربه  سررانتودی محاسرربه میدسررع راسررت  داده شررود، برره

که نناناند، ولی هماسع که با والیع از دنیا رفته نان اين مخصوص 
برابررررر حسررررنا  دارنررررد سرررری ا  هررررم دارنررررد کرررره از برکررررع والیررررع، در 

 اتدرران مدررمول عفررو و شرروند و سی  درران پرراداش نیررک داده میحسنات
از برکرررع والیرررع، مررراي م کررره  ،شرررودب پرررُمغفرررر  وداونرررد متعرررال می

 اهی یرا همیدره مرا را امان وواهیم بودب ا ر شیطان هم  اهایمنیم و در 
زنررد، برراز همررین توجهررا  و توسررال  و کنررد، مررا را زمررین میاسرریر می

 یررد دهدب باتویمران را میما را حرکع می هاها و تسلیمهمین اعتراق
ط ر کررره ائمررره طررراهرينا جهرررع همررراندهررردب ازاينو حرکتمررران می

انردب ايرن برر رواران هرم اعضرادندب ایدران هرم کمک (2)اند،اعضاد ول 
دهنرردب دهنرردب بره مررا تقرررب می یرنررد و مرا را حرکررع میبراتوی مررا را می

ع از اآلن نامرره عمررل را در دسررع واقررشررودب در توجرره باعررِ  تقرررِب مررا می
یم،  ن  هم نه اعمالی و نه در دسع راسع  رفتنی راسع دار

                                                           

 8و  7( اندقاق  1)
 ۳9۳ص 95( بحاراالنوار ج2)
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در شام متوجه برودیم کره  ن وجروه کریمره،  ن ابرواب واصره،  ن 
انرد؛ های عظیمه و جلیله ودا هستند، نقدر مظلومابواب  که در اه

ين همه صدماتی که ابواب شام و واسطگان شام دیدندب اهم با  ن ن
برر وارهررا همرره عظرریم و جلیررل و از وانرردان عررز ، وانرردان شرررافع، 

ظراهر واندان طهار ، واندان عز  و جاللع بودندب ایدان باید در 
 قدر ذلیل و ناراحع باشندباسیر و اين

ها قدر اين طاهرا  را در  فتابفرمایند  اينشیخ برر وار ما می
ر رواران مثرل قیرر سرریاه های نرر رانی ايرن برسریر داده بودنرد کره صر ر 

،  رسرررنگی، و شرررده برررودب بیرررداروواب ، انررردوه پ وسرررته، سرررفرِ دور  دراز
تدنگی، حرار   فتاب و بادهای س زان که به صر ر  نرازنین ایدران 

 (1)ها ننین کرده بودبو رد، با  ن روسارهمی
                                                           

(1 ) 
رررررررر »  فَلررررررو تررررررری و الطرررررراهراُ  ُحس َ

 

  َقَمرررررررررر  
ُکرررررررررل   ُکرررررررررن َ کررررررررر ن َ وجرررررررررَه 

 

ررررررررَهر   و الیرررررررروَم کررررررررالقیرِ شررررررررواه الس َ

 

رررا  ُُ و الحررزُن المرردیُم و الس ُ  «و الدررم
 

 (2۰۳، ص«ديوان المراثی و اشعار للدیخ االوحد )اخ(»، 9الکلم، ج)جوامع
هرررررا اَ و » رررررری  نَ  ْبلررررری  لکن   ضررررراَرَتها الس ُ

 

یِح و الوجرُد و الَحرر ُ    و َلْفُح َسموِم الرر
 

ُِ ترارًة   فَتسود ُ فری الَمْسرری  ِمرن الدرم
 

 «و مررن َمَضررِا االحررزاِن و الُجرروخ تصررَفر ُ  
 

 (229)همان ص
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محمررررد االوصرررریاء الراضررررین اللهررررم صررررل علرررری محمررررد و  ل
علریهم بافضرل برکاترک و السرالم  المرضی ن بافضل صلواتک و باِر 

رل  علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمة اهلل و برکاته، اللهرم عج 
ق وف َ فرَجهم و فرجنا بهم و تَ  نا علی ملتهم و احُدرنا فی ُزمرَرتهم و التفرر 

بیننررا و بیررَنهم طرفررَة عررین و ارحمنررا بهررم فرری الرردنیا و اآلورررةب اللهررم 
نا بهم مغف رة و حوائَجنا بهم مقضیة  بَ اجعل صالَتنا بهم مقبولة و ذن

نا بهم َمکفیرة و ارزاَقنرا بهرم مبسروطة و دعاَءنرا بهرم مسرتجابًاب و هموَم 
اللهم انظر الینا نظرًة رحیمة نستکمل بها الکرامَة عند  و اسِقنا مرن 

یرًا ال  ظمر  بعرده یرا ارحرم الرراحمینب  حوِضِهم صلواتک علیهم ک سًا رو
لعظررام، اللهررم بررار  علرریهم، اللهررم انظررر اللهررم صررل علرری مدررایخنا ا

الیهم نظرًة رحیمًة کریمًة ترفع بها درجاتهم و تغفر بها ذنوب محبریهم 
و تابعیهم، اللهم انفعنا بعلرومهم و معررفتهم و شرفاعتهم اللهرم ارزقنرا 

ررشررفاعتهم و اَ  ِ هم و ارحمنررا بهررم برحمتررک یررا ارحررَم الررراحمینب د امرررَ ی 
منا  و المسلمین و المسلما  االحیراء اللهم ا،فر للم منین و الم 

 منهم و االموا  تابع بیننا و بینهم بالخیرا ب 
ل محمداللهم صل علی محمد و ا 



 

 

 
 

 نزد پیغمبر؟ص؟  آمدن و شرایط آن 
 )...فرازی از دعاء  ماه رجب )خاب الوافدون علی غیرک 
 و موقعیت ناقصان ای مشهود برای وساطت بزرگاننمونه 
   شیعه است توسل به واسطگان ضروری 
 دیدگاه وهابیت درباره توسل 
 اسالم حقیقی 
  کردن به خدا راه رو 
 بزرگان دین ابواب ائمه؟مهع؟ هستند 
 زادگاناز آداب زیارت ائمه؟مهع؟ و امام 
  آثار انتساب به شیخ بزرگوار 
 عظمت توفیق تشرف به مدینه منوره 
 قبر مطهر شیخ بزرگوار در مدینه منوره نعمت بزرگی است 
 گناهان   برخی  شودمقربان درباره ما می دعاء   اجابت   ما مانع   از 
 خطاب به زائران پیامبر؟ص؟ شیخ بزرگوار  ابیاتی از قصیده 

 دوممجلس 
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مم الل  ـــب س  ه الرحمن  الرحی 

ن  الحمد لل   ن  الطاهری  ی  ب  له الطی  ن  و صلی اهلل علی محمد و ا    ه رب  العالمی 
ن   معی  ة  اهلل علی اعدائ هم اح   و لعی 

ر لهمو لو ائ    ف  ع  روا اهلل و اسی  ف  ع  اسی  اءوک ف  سهم ج  ف  لموا ای   هم اذ  ظ 
وای   ؟ص؟الرسول دوا اهلل ی  ماً لوج   ًا رحی 

یفه، بدرار  و مر ده اى برراى مر منین عرض کردم در اين  یه شرر
اسعب ودا وعده فرموده که وقتری م منران بره وودشران ظلرم کردنرد و 

ودا؟ص؟ هرراى وررود را برره  نرراه  لرروده کردنررد، ا ررر ورردمع رسررولنفُ
ودا هرم بیایند و استغفار کنند و از ودا طلب  مرزش کننرد و رسرول

غفرر  و  مررزش بفرمایرد، وردا را ترواب،  مرزنرده، براى ایدران طلرب م
وصوص شان، و رحیم و مهربان وواهند یافع که بهکننده ت بهقبول

برره ایدرران رحمررع واصرره دارد و رحمررع واصرره وررود را شررامل حررال 
 ایدان وواهد کردب

در اين  یه شریفه، نهرار مقرام از مقامرا  حضرر  ذکرر شرده و 
 وداوند  نها را بیان فرمودهب 

رض کردم ايرن وعرده ننرد شرره داردب وردا هرم در ابترداء  یره ع
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و لون م  و  مذ ظلمونم م فسو   ادا  شره  ورده و جمله شررطیه اسرعب 
که به وودشران ظلرم کردنرد، معصریع و نافرمرانی از اين؛ بعدجاءوک

شرود ب معلروم می نزد تو و به ودمع تو بیاینردببب« ا ر »وقع کردند،  ن
شرردن نررزد  ؟ص؟ تنهررا برره همررین حاضررر وداکرره  مرردن ورردمع رسررول

ایدان نیسعب مثاًل در زمان حیا  ایدران،  مردن و تدررق ظراهری و 
نیسرعب «  مردن»هرا حتی بوسیدِن دسِع مبارک  و اين قبیل احترام

ط ر که اآلن هم  مدن ودمع قبر شریف  و عرض سالم کردن همان
کره بره  نظر اسرعط رى که ودا قرار داده در  مدن نیسعب  مدن به  ن

امامانی که ایدان نصب فرموده و معین کرده اقرار کنیم و بعد هرم بره 
مقررام برر رران و کرراملین از مرر منین و کرراملین از شرریعه اعتررراق و اقرررار 
کنرریمب ا ررر اقرررار کررردیم و ابتررداء، برره ایدرران رو کررردیم، ايررن  مرردن نررزد 

ودا  مررردب وررردا شرررود نرررزد رسرررولاز ايرررن، نمیودا اسرررعب ،یرررر رسرررول
طرر ر قرررار نررداده کرره اینجررا بیاینررد و ائمرره طرراهرين را ندناسررند یررا اين

ودا بیاینررد، امررا ابررواب و واسررطگان بررین ائمرره و بررین ورردمع رسررول
 رعیع را ندناسند؛ اين  مدن نیسعب

وررروانیم، هررر روز مررراه رجررب می ِء در ايررن جمالتررری کرره در دعرررا
الوون مال دقع کنید   ٰسور ملمتمر  ََ لو  و َواب ملنمفود ن علو   یورک و 
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وووَن مال  بوو  و َمجووَدب ملُمنَتٰجمووون مال موول م َتَجوو  فمووَل   (1)بالوواذ ملُمٰلم 
یعنی ودایا، هرکُ به دِر وانٔه ،یرِ تو برود، ضرر کردهب کیسع که بره 

  یرد  ای ورداب وواهرد، میدر وانه وردا نررود؟  هررکُ حاجرع می
هایدران ای وردا   یند  اى وداب تمام بند ان برراى حاجعهمه می

  یندب وصوصًا در حوائج َصعبه و مدکله، حوائجی که اسرباب یم
سررراغ اسررباب برونررد، نوعررًا همرره اش مدررخن نیسررع کرره بهظرراهرى

َاب ملنمفد ن علو  فرماید    یند  ای وداب ولی در اين دعاء میمی
؛ ودایا، هرکُ به دِر وانره ،یرر ترو بررود، برر ،یرر ترو وفرود کنرد و  یرک

ناامید وواهد شردب امیردش قطرع وواهرد شردب وارد شود، ضرر کرده و 
الون مال لو به امیدش نخواهد رسیدب  ٰسر ملمتمر  ََ یران میو  کنرد ؛ و ت

معرررض عنایررع و  هرررکُ کرره متعرررِض تررو ندررود؛ یعنرری وررودش را در 
 رحمع تو قرار ندهدب

شرردن بررر ورردا و  بحمررداهلل بررراى مررا ورروب روشررن اسررع کرره وارد
دن بایرررد از همررران متعررررض رحمرررع و عنایرررع و تفضرررال  وررردا شررر

فرماینرد  کره برر ران مرا میاينطریقی باشد که ورودش قررار دادهب مثل
  یند، اما وداي  کره محمرد؟ص؟ پ غمبرر او يهود و نصارى ودا می

                                                           

 ۳89ص 95( بحاراالنوار ج1)
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نباشرررد ورررداى حقیقررری و واقعررری نیسرررعب توحیررردى کررره برررا  ن اقررررار 
نبو  محمد؟ص؟ نباشد، توحید ودا نیسعب ننین شخصی یک  به

زنررد، او رود، او را صرردا میرده و برره در وانرره او مررینیررزى را ویررال کرر
  (1)وواندبمی را

وررداى حقیقرری  ن اسررع کرره انبیررائی قرررار داده و محمررد؟ص؟ را 
وررراتم ایدررران قررررار دادهب ایدررران وررراتم پ غمبرررران اسرررعب ا رررر ننرررین 
معرفتی بود و شخن ننرین اقرراری بره رسرالع حضرر  داشرع، بره 

 ه اسعبودای حقیقی اقرار و اعتقاد داشت
ننرررین بررراز ورررداي  کررره محمرررد؟ص؟ و سررراير انبیررراءا را هم

را هررم امررام قرررار   پ غمبررر قرررار داده، علرری و فرزنرردان معصررومین 
ننین وررداي  ورردا اسررعب شرریعه اسررع کرره  ن ورردا را برره دادهب یررک

 ط ر شناوتهب اين
  ینررد، سررنع می هرراي  کرره ايررن اهررل«یررا اهلل»پررُ تمررام ايررن 

زننرررد، ها کررره میهمررره نالرررههاي  کررره دارنرررد، اينصرررداو همررره سر اين
انرد، برر وردا وواهنرد، بره دِر وانره وردا نیامدهکدام وردا را نمیهی،

اندب متعرض یرک اند و متعرض رحمع و فضل ودا نددهوارد ندده
                                                           

 ۱۱، موعظه اول، ص(موعظه 2۴) مواعظ (1)
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هرای ظراهری را ودا؟ص؟، بعاز ظه ر رسرولاندب قبلبع ویالی شده
سررراوتند؛ حرررال هرررم در پرسرررتیدند کررره از ورمرررا و از سرررن  میمی

، علرری ولررِی او مغزشرران یررک بترری سرراوته اندب وررداي  کرره در ديررن او
نباشد، علی امام اول نباشد و فرزندان معصومین  امامران و رهبرران 

 نباشند،  ن ودا نیسع، بع اسعب
َوواب ملنمفوود ن بینیم  شررریف مرری ِء ايررن اسررع کرره در ايررن دعررا

بینیم کررررره مررررریشررررروندب اينب همررررره اینهرررررا ناامیرررررد میعلووووو   یووووورک
بینیم تفضرررل شرررامل کررره مررریشرررود، اينهایدررران برررر ورده میحاجع

شرود، فضرل وردا اسرعب شود و نعمع به ایدان داده میحالدان می
وواننردب انردب وردا را نمیو رنه از طري  درسع به در وانره وردا نرفته

 وواندن نیسعب  فتن که ودا« اهلل»لفظ 
یاف ایم کرره رسرریدن ورردمع تررهالحمرردهلل مررا از برکررا  برر رران در

از ننرررین پرررُودا؟ص؟ بعرررداز اقررررار بررره امامرررع امامررران و همرسرررول
اعتراق به مقاما  برر ان اسعب اين وصوصیتی اسع کره وداونرد 
شررامل حررال مررا کررردهب ویلرری نعمررع عظیمرری اسررعب ویلرری نعمررع 

شرود وردمع حضرر  رسرول؟ص؟ از ايرن هرم نمیجلیلی اسرعب ،یرر 
  ر باشدبطرسیدب باید برنامه همین
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شما ببینید، در اين عالم ظاهر و در عالم محسروب و مدرهود، 
ای قرار داده اسعب ووب دقرع بفرماي ردب در مسرائل ودا براى ما  یه

بندی را ذکرر فقهی، اين بح  مطررش اسرعب همره علمراء ايرن تقسریم
رود، برر سره قسرم اسرع  یرک کار میاندب  ب، که براى طهار  بهکرده

یا و  یرا  قسمت   ب در  ب نهر و  ب باران و مانند اینها اسرعب  ب در
انرردب یررک قسررم  و  ب نرراه و  ب برراران و امثررال اینهررا در یررک حکم

ُکرررر  اسرررع کررره حکرررم جدا انررره داردب یرررک به ،  ِب  اصرررطالِش مدررره ر
قسرررمع هرررم  ب قلیرررل یعنررری کمترررر از کرررر اسرررعب ايرررن هرررم حکمررری 

 بح  دارندببندی همه علماء درباره اين تقسیم (1)جدا انه داردب
همرره علمرراء، اصررولی ن و اوبرراري ن، همرره و همرره، دربرراره  ب 

یررا و  ب برراران و  ب نرراه  فته کننررده انررد کرره ايررن  ب پررا  و پا در
کرره برره مگررر اين (2)شررود؛اسررع و بررا مالقررا  نجررُ هررم نجررُ نمی

یررا یررا  نجاسررع تغی ررر کنررد کرره  ن بحررِ  دیگرررى اسررعب ولرری تررا  ب در
کننررده اسررعب مررثاًل  نکرررده، پررا  و پا  نرراه یررا  ب برراران تغی ررر   ب
ريرزد و از بردن سر  باران، در هنگام بارش، حتی روى سگی می  ب

                                                           

یة»، 7الکلم، ج( جوامع1)  ۱9تا  ۱6، ص«الرسالة الحیدر
 5۴، ص(«۱المسائل جلد )کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم2)
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ريرررزد و نجرررُ نیسرررع و پرررا  و طررراهر اسرررعب پرررا  و طرفررری میبررره 
 کننده اسعبپا 

اش یعنرری مسرراحع و وزنرر  در  ب کررر  برر  اسررع کرره انرردازه
بررا  وصوصرریع ايررن  ب ايررن اسررع کرره ا ررر  (1)روایررا  معررین شرردهب

نجُ هم مالقا  کند و عین نجرُ هرم برا  ن مالقرا  کنرد، نجرُ 
حترری ا ررر عررین نجررُ در  ب کررر قرررار بگیرررد، برراز هررم  (2)شررودبنمی

 شودبنجُ نمی
ولرری  ب قلیررل یعنرری  ب کمتررر از کررر طرر رى اسررع کرره ا ررر بررا 

از نجاسررع برورر رد کرررد، نرره تغی ررر کنررد و نرره تغی ررر نکنررد، بعضرری
شرود در طهرار   ن را شرودب دیگرر نمیعلماء معتقدند کره نجرُ می

کار بررردب وررودش هررم نجررُ اسررع، بایررد از  ن اجتنرراب کررردب ولرری برره
واسرطه مالقرا  برا فرماینرد  ا رر کره بهمحققین از علماء و برر ران می

شررود هررم نجاسررع، اوصرراف  تغی ررر نکرررد، ايررن  ب پررا  اسررع و می
سرع ايرن اما برراى وضرو و ،سرل و  شرامیدن بهترر ا (3)استعمال کردب

                                                           

 ۱8ص 77( بحاراالنوار ج1)
 5۴، ص(«۱المسائل جلد )کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم2)
 55، ص(«۱المسائل جلد )کفایة»، 9الحکمة )فارسی(، ج( دعائم3)
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واسرطه برور رد برا ولی ا رر یکری از اوصراف  به (1) ب استعمال ندودب
نجاسررع تغی ررر کرررد، از  ن بایررد اجتنرراب کررردب ايررن  ب قلیررل نجررُ 

کار کنند که پا  شود؟ باید  ن را به  ب کر شده اسعب حال باید نه
یا متصل کنند که به هاى پا ، اين  ب هرم وسیله  ن  بیا به  ب در

  انه  ب در احکام فقهی شیعه اسعباين اقسام سه (2)طاهر شودب
اى اسع که وداوند در عالم شهاده و در اين مثل و نمونه و  یه

ووهم ل موا َلو  عالم حُ قرار دادهب براى نره؟ برراى مراترب ولر ب   ملل  
یررا شررروخ کرررد برره  (3)بملموواء یرردب بعررد ايررن در یرراي  را  فر اول، وداونررد در

یرا و برراى ايرن  ب مراترب پ ردا شردب حقیقرع  اندعاب و براى ايرن در
اش عبار  از نر ر مقردب محمرد معنی حقیقی و واقعی ب و  ب به

یراى رحمرع   محمدو  ل یاى فضرل و در ، در یاى ویر اسع که در
یرا نهرهرا دارد، باران یردب ايرن در یرا را  فر هرا دارد، اسعب وداونرد ايرن در

انبیاء هستندب های جارى و سارى دارد که هاى عمی  و ندمهناه
یردن و  ب ناه یا با حکم نهرهرا و براران هنگرام بار هراي  حکم اين در

                                                           

 55، ص(«۱المسائل جلد )کفایة»، 9(، جالحکمة )فارسی( دعائم1)
یة»، 7الکلم، ج( جوامع2)  ۱8، ص«الرسالة الحیدر
 2۳۰، ص«الفوائد السبع»، 2الکلم، ججوامع_  ۳۱2ص 5۴بحاراالنوار ج( 3)
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جوشد، یک حکم اسع  عصرمع که منبع جوش  دارد و مرتب می
یرا و متفررخ برر  ن و از و طهار ؛ جز اين کره براران و نراه و نهرر فررِخ در

ش ونا   ن اسعب پرُ حکمدران یکری اسرع  عصرمع و طهرار ب 
کننرده  و سراير انبیراء عظرام. پرا  و پا محمردامحمد و  ل

سوُکُ  ل وقع نجاسع در ایدان م ثر نیسعب یعنی هستندب هی،  ُتد  ٰ
توانرد در  نران متصررق وجره شریطان نمیهی،به (1)بملجا لیُ  ملَج  ء
رندبکنندهباشدب پا  و پا   اندب طاهر و ُمطِه 

مرتبرٔه نازلره و  شرودب کرر  از نهر و باران و نراه، ُکرر  پ ردا میاما بعد
ماننرد  اندب کراملین شریعهکاملین ر  رتنزِل باران و  ب ناه و نهر اسعب ک

اند؛ ولی ايرن صرالحیع و ايرن موقعیرع را دارنرد کره هستند، پا  کر  
ای کره  لوده شوندب عصرمع ذاتیره ندارنردب مثرل عصرمع ذاتیره کلیره

مرتبره نازلره براى معصومین کلیا اسع براى ایدان نیسعب نرون 
ند و پا رجهع عصمع ذاتی ندارندب ولی مثل کاينهستند، از  اندب ر 

کر  وودش ذاتًا پا  اسع؛ ولری ايرن صرالحیع در او هسرع کره ا رر 
وقتی نجاستی بیدتر از او بر او مسلط شرود، او را ضرایع و نجرُ یک

شررررود، وداونررررد کنرررردب کررررامالن ايررررن صررررالحیع را دارنررررد؛ امررررا نمی
                                                           

 2۰۳ص 97( بحاراالنوار ج1)
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شریطان برر کرامالن مسرلط شرودب  نران را بره عصررمع و  رذارد کره نمی
تبعیرع اسرعب کرر  ترا کندب نرون کرر  در حفظ ائمه معصومین حفظ می
کننرررده اسرررعب ورررودش پرررا  اسرررع و وقتررری کرررر  اسرررع پرررا  و پا 

 کننده دیگران هم هسعب نمونه مقام کاملین و برر ان اين اسعبپا 
یمب ترا برا هراى قلیرل هسرتیم کره کمترر از اما مرا رعیرع  ن  ب ُکرر 

مجرد نجاسرررع معصررریع بروررر رد کرررردیم، دیگرررر پرررا  نیسرررتیمب بررره
برو رد، همین اندازه که  ب قلیرل کره کمترر از کرر اسرع بره نجاسرع 

اند که ا ر یکی افتدب همه علماء فرمودهبخ رد، از  ن حالِع پاکی می
، طعرم و رنر ( به انهاز اوصاق و صفا  سه واسرطه برور رد اش )بو

شرودب ورودش کره نجرُ اسرع، پرُ تغی ر کرد نجرُ میبا نجاسع 
کننده هم نیسعب پا  که نیسع بمانرد، نجرُ اسرع و بایرد از پا 

کره بایرد  ن را بره کرر متصرل  ن اجتناب کرد، باید  ن را ریخعب یرا اين
شرودب کرد و کر را بر  ن مسلط کردب وقتی بره کرر متصرل شرود، پرا  می

اثرر برور رد ماي د یک  فتابه  ب بر اندب مثاًل فرض بفرهمه علماء  فته
یم کره پرر ب  با نجاسع نجُ شده، وقتی اين را مثاًل در حوضی بريرر

شرود، همران  ِب کاسره شودب  ن  ب مخلوه میاسع، دیگر پا  می
شرررودب همررره قبرررول دارنررردب شرررود و پرررا  مییرررا  ِب  فتابررره مخلررروه می
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و برور رد برا واسطه اتصال به کر شدن  را همه قبول دارند که به پا 
اند کره ا رر اوصراف  هرم تغی رر ها هم فرمودهشودب بعضیکر پا  می

انرردب  ن طرر ر  فتهاز علمرراء ايننکنررد، برراز هررم نجررُ اسررعب بعضرری
فرماینررد  ايررن پرراکی طرر ری انررد پررا  اسررع، میاى هررم کرره  فتهعررده

ور ردب ايرن درد  شرامیدن نمیدرد نظافرع و طهرار  و برهاسع که به
دردی و رد کره مرثاًل زمینری را برا  ن بدر یندب ا رر برهين میدرد ا ب به

 و ردببخ رد، به اين دردها می
یمب ما همان  بما رعیع اين هراى قلیلریم کره برا نجاسرا  ط ر

ایمب ا ر که اوصافمان بره معصریع تغی رر کررده معصیع برو رد کرده
ایمب دیگر عیِن نجسریمب ا رر کره اوصراق بره معصریع که نجُ شده

ر نکرده باشد، باز هم باید از ما اجتناب شرودب ا رر اوصرافمان بره تغی 
معصیع تغی رر نکررده باشرد، براز هرم بایرد از مرا اجتنراب کننردب ايرن 

درد  ونرررره کارهررررا برررره ب برررررای طهررررار  و شرررررب و  شررررامیدن و اين
 و ردب راه  همین اسع که به کر متصل شودبنمی

اسرطگانی معرفری براى همین اسع کره وردا ابرواب  قررار داده، و
فرموده و به ما دست ر توسل به ذيل عنایتدران و تمسرک بره دامندران 

هرراى قلیلرری هسررتیم کرره متفرررخ از کررر هسررتیمب داده شرردهب مررا  ن  ب
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موقررع کرره مان بعررداز کررر اسررعب هر از کررر هسررتیمب رتبررهرتبرره، مررا بعررد در 
احساب کردیم معصیع بر ما مستولی شرده و مرا انقرالب حرال پ ردا 

یرررک شررردهیم، وقتررری مررریاکررررده فهمیم ایم و مررریفهمیم ظلمرررانی و تار
معصررریع برررا مرررا نررره کررررده، فررر رًا بایرررد متمسرررک و متوسرررل شررر یم بررره 

اندب بین ما و ائمه واسرطگاِن کرهاي  که ودا قرار داده که برر ان دين
 ما هستندب

ببینیررد ايررن ضرررورِ  شرریعه اسررعب تمسررک و توسررل برره ذيررل 
گان ضرورِ  شیعه اسعب از زمان شدن به واسط واسطگان و متوسل

حال برروده و هسررعب همیدرره شرریعه برره ذيررل عنایررع معصررومین تابرره
یررم کرره در  نهررا، اندب عالوهاولیرراء متمسررک شررده بررر ايررن، روایرراتی دار

دسرررت ر تمسرررک و توسرررل بررره برر ررران ديرررن داده شرررده اسرررعب روایرررا  
یمب یادی دار  ت

یا در قم ساکن بودب بن  دم از کاملین و از برر ان شیعه بود و  زکر
کند  ای  قای من، قصد دارم جالی ودمع امام رضات عرض می

برررین  نهرررا سرررفهاء و کررره در  میررران وانررردانم برررروم، نرررراوطرررن کرررنم و از 
فرماینررد  ننررین اندب حضررر  در جررواب  میوررردان بسرریار شرردهب 

، از اهرل قرم برال دفرع میکه به مکن  نرا ط ر کره شرود، همرانواسطه تو
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  (1)شودبطه حضر  کاظمت، از اهل بغداد بال دفع میواسبه
ننرررین حضررررر  سررررجادت مرررررِد حرررر  و مرررررد وررررالن در هم

فرمایررردب او کسررری اسرررع کررره هرررواى نفسررر  را وررردا را معرفررری می راه
عقلررر  قررررار دادهب کسررری اسرررع کررره رضرررای  را رضررراى وررردا  ترررابع
برررردب کار میداده و تمرررام قررروا و قررردرت  را در راه رضررراى وررردا بررره قررررار 
فرماینررررررد  فرماینررررررد، بعررررررد میکرررررره حضررررررر  او را معرفرررررری میوقتی
سرررروى ؛ بهملوووو  ربکوووو  بووووه فتنسوووولنمکسرررری را کرررره یافتیررررد،  ننینیررررک

روایررا   (2)پرورد ارترران برره او توسررل بج ي ررد و او را وسرریله قرررار دهیرردب
یمب  ویلی دار

ايرن از ضرررور  شریعه اسررع کره توسررل بره برر رران ديرن از ارکرران 
اتهام وارد کردند و اين مقرام رکرن  به برر ان ما دين اسعب نط ر 

رابع را نپذيرفتند، مقاما  کاملین و رتبه برر ان را نپذيرفتند   ورر مرا 
                                                           

یا( »1) ی حین قال الدیخ عنده  یا سیدی، انی  قال ]الرضا[ت لزکر بن  دم القم 
ید الخرو التفمو  فوان ملو، ء اودف  ج عن اهرل بیتری فقرد کثرر  السرفهاءب فقرال  ار

« بملحسوول ملکوواظ ؟بوو  عوول م وو  اوو ل کمووا اوودف  ملوو، ء عوول م وو  بغوودمد بذا 
 (2۱7ص 57)بحاراالنوار ج

 ۱85ص 7۱( بحاراالنوار ج2)
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بینیم، اين ضررور  شریعه اسرعب همیدره توسرل بره ذيرل عنایرع می
بودهب توسل به حضر  اباالفضرل، توسرل بره حضرر  علری   اولیاء

کبر و ساير برر ان رسم شیعه بوده  و هسعب ا
اثرررر هررراى قلیرررل، بر اسرررع کررره  ب ها همرررینمعنررای ايرررن توسرررل

برورررر رد بررررا نجاسرررراِ  معصرررریع، بایررررد وودشرررران را برررره ايررررن کرهررررا 
انررد، متصررل شرروند تررا پررا  بچسرربانند و برره ايررن کرهررا، کرره برر رران دين

شررررروندب ا رررررر کسررررری از ايرررررن راه برررررر وررررردا وارد شرررررود، از ايرررررن راه برررررر 
برر وردا وارد شرده و نرزد وردا و ودا؟ص؟ وارد شود، اين شرخن رسول
 ودا  مدهب ا ر از اين راه نیاید،  مراه اسعبرسول

را لعنررع کنررردب او رئرریُ ايرررن  (1)الوهاببرررن عبررد ورردا محمررد
هرراي  اسررع کرره در ايررن مکرره و مدینرره هسررتندب ورردا لعنررت  وهاب 

یاد کندب اين ملعون می   ید که توحید والن کندب ودا عذاب  را ت
ودا و کُ ندروى؛ حتری بره رسرولمتوسل به هی،اين اسع که هی، 

 فقرررط وررردا  (2)کُ نبایرررد متوسرررل شررردببررره ائمررره طررراهرين، بررره هررری،
                                                           

 ق( ۱2۰6تا  ۱۱۱5بن عبدالوهاب تمیمی ) محمد( 1)
 ۱۴7( الرسائل الدخصیة ص2)
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  ي ؟  کجا به در اه ودا راهرع ودا ودا می (1)ارواحع    فع باید
فرض که تو وروب باشری، بایرد از راهری کره قررار داده وارد دهند؟  بر می

وروِب ور ب  کره رعیرع شویب تو کره در جهنمری  برفررض  دِم وروِب 
 ندان داده برودب ودا اسع، م من و شیعه اسع، باید از راهی که

م اسع کره اسرالِم حقیقری تدریع  به عقیده ما که بحمداهلل مسل 
از ايرن دینری نرداردب اسعب دين واقعی ودا تدیع اسعب وداوند ،یرر 

  ینرد ديرن وردا نیسرعب ايرن  راء و ها میاين اسالمی که اين عمری
ى ابوحنیفه و  ن ملعون دیگر و امثال  نها از دیگرر مالهایدران هارأى

اسرررعب اسرررالم نیسرررعب در دسرررع اینهرررا از اسرررالم بررراقی نمانرررده جرررز 
ننین جرز بره هم جز لفظ  نیز دیگرى ندارند و همشهادتین که  ن

پررُ ايررن اسررالم  (2)کررردن هرری، نیررز دیگرررى از اسرالم ندارنرردب رو  قبلره
 دیعبنیسعب اسالم عبار  اسع از ت

                                                           

تحقیر  فتره دادن کراری، بره دادن عردم توانراي  کسری در انجرام دانبرای ن( »1)
 )فرهن  برر  سخن(« شودبمی

وهال وقال ]ابوعبداهللت[  ( »2) ووهما    عل  ش ء مموا جواء بوه رسول ملل   مال  ؟ص؟ملل  
 (9۱ص 65)بحاراالنوار ج« بمستق،ال ملکم،  فقل
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از اول مررررر  برررره  ن طرررررق، همرررره ايررررن مخررررالفین جهررررع ازاين
عنوان مسرلم و میرنردب وردا اینهرا را برهباطندان کافر اسع و کرافر می

مرر من محدرر ر نخواهررد کررردب همرره اینهررا کافرنررد و کفررر برراطنی دارنرردب 
اند، انرد، مسرلمانانرد پا براى وسعع امر برر مرا، ظراهرًا اینهرا را  فته

کدررند پررا  اسررع، اسررع،  وسررفند و مرررغ کرره میشرران پررا  ذبیحه
ستد با اینها حالل اسرع، معاشرر  برا اینهرا حرالل اسرعب بررای و داد

انررد؛ و رنرره باطندرران کفررر طرر ر فرمودهوسررعع امررر و تفضررل بررر مررا اين
 اسعب اين دين نیسع، اين اسالم نیسعب

کنررد و اسرالم هررم همرران اسررع کرره را قبررول می« اسررالم»وداونرد 
  وردهب  ن اسالمی که ایدان  ورده همین تدیع والن ودا؟ص؟رسول

در ايرن زمران  و صحیح و اصیلی اسع کره بحمرداهلل برر ران مرا
از ایدان هم، همانی که در دسرع اهرل اندب البته تا قبلمعرفی فرموده

تدیع بوده ح  بودهب از  نجرا بره بعرد هرم حر  اسرع و  نچره ایدران از 
محمررردا و ل محمرررد و  لاصرررول ديرررن و مراترررب توحیرررد و فضرررائ

 اندب اين اسالم اسعبمقاما  برر ان دين بیان فرموده
از ظلررم برره ؛ ا ررر بعرردو لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو   جوواءوکپررُ 

یررده مینفسدرران ورردمع رسررول شرروندب همرره مررا ودا؟ص؟ بیاینررد  مرت
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هراى ایمب مرا،  باثر معصیع  لوده شردهبه نفسیمب نون همه ما بر ظالم 
 ودا؟ص؟ بیاي مبایم؛ پُ باید ودمع رسولوده شدهقلیل،  ل

طررر ر مدرررروه اسرررع کررره از وررردمع ایدررران رسررریدن هرررم همین
طریقررری بایرررد باشرررد کررره وررردا قررررار داده  اول، بایرررد وررردمع ابرررواب و 

وسریله واسرطگان، بره ائمره معصرومینا رو واسطگان برسیمب بعد به
وسریله کنریمب بعرد بهودا رو وسیله ائمه طاهرين، به رسولکنیمب بعد به

 ودا، به ودا رو کنیمب اين قرارى اسع که ودا  ذاشتهبرسول
اما برر ان دين، وودشان هی، مستقل نیستند مثل ائمه و مثل 

عنوان اسرتقالل رو بره ایدران کنریمب برر ران کره مرا برهودا در اينرسول
وانرره برردانیمب شررما ا ررر  درِ  وانرره و بلکرره عرریِن  درِ  ديررن را بایررد مثررِل 

 ن به داول نگاه کنیدب  بخواهید داول اين اتاق را ببینید، باید از درِ 
بینیرردب ايررن مررانع بینیررد، اترراق را نمیوانرره را ببندیررد، در را می ا ررر درِ 

شودب اما ا ر وواسرتید اتراق را ببینیرد و در را براز شود، مستقل میمی
محرل،  شودب از همرانرودب دیگر وود در دیده نمیکردید، در کنار می

، داول اتاق دیده می واقرع درى کره نماینرده شودب پُ در یعنی دِر باز
برودن اسرعب ايرن در  باطن وانه اسع همین روزنره اسرعب همرین براز 

به واقعیررع مسرر له،  رر ي م؛ نسرربعاسررعب مررا برره ايررن نرروْب در می
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  ي مب اين نوب در نیسع، اين مانع اسعب در  ن اسرع اشتباه می
دان بدهردب نیسرع؟ ورود همرین قسرمتی کره براز که داول را به ما ن

اسع، همین شکافی که باز اسعب اين در اسع، نه ايرن نروبب ايرن 
 «در » رذارد داورل اتراق را ببینریمب نوب حجراب و مرانع اسرع، نمی

هاي   ن اسع کره داورل را بره مرا ندران دهردب پرُ برر ران ديرن روزنره
اسررعب برره ايررن هسررتند کرره در رراه ائمرره اطهارنرردب مثررل قسررمتی کرره برراز 

کرره مسررتقل دیررده بدرروند و مسررتقل رو برره معنرری در هسررتند، نرره اين
 شوندبط ر بدود که حجاب میایدان بدودب ا ر اين

یررار   یررار  عبررر  بگیررریمب از ترتیررب ت بایررد از  داب و ترتیررب ت
یررار   یمب در ت یم و مراتررب مقامررا  و شرر ونا  را یرراد بگیررر درب بگیررر

زاده زاده و رو به قبله بایستیم و امامامامسر زاد ان، باید ما پدعامام
یار  کنیم؛ یعنی قبر امامرا اين زاده را بین وودمران و قبلره قررار ط ر ت
یار  ائمه طاهرينا، باید پدع به قبله کنریم و  (1)دهیمب ولی در ت

                                                           

یرار  حضرر  فاطمره ( »]ببب[ 1) معصرومه  ])بحراراالنوار با توجره بره کیفیرع ت
یرررار  جنررراب سرررلمان266ص 99ج ([، اسرررتفاده 287])همررران ص ([ و ت

یررار  کنرریمبشررود کرره پدعمی )احکرررام « سررر ایدرران و رو بررره قبلرره بایسررتیم و ت
یار  ص  (۱۰5ت
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برره امررام رو کنرریم؛ یعنرری امررام را مقابررل وررود و قبلررٔه وررود قرررار دهرریم و 
یار  کنیمب ا؟ مگرر تفراو  نیسرع؟ تفراو  همرین اسرع کره نر (1)ت

انرردب نررون ایدرران واسررطه اند، ابوابانررد، واسررطگانزاد رران برر انامام
ط ر هسرتند، بایرد مرا ایدران را بره« در »اند و در حکرم هستند و ابواب

زاده رویدان نایسرتیمب امرامط ر مستقل روبهقرار بدهیم، یعنی به« در »
و به او سالم کرردب بایرد او را برین وودمران و روی  ایستاد را نباید روبه

کره ا رر بخرواهیم داورل اتراق را نگراه « در »بین قبله قرار بردهیمب مثرل 
شرودب امرا طر ر مینگراه کنریمب اين« در »کنیم، باید بیرون بایستیم و از 

امامانا، نون داراى عصرمع کلیره هسرتند کره شریطان هری، در 
بره وودشران بایسرتیمب بلکره قبلره و  تروانیم رو ایدان راهبر نیسع، می

را ووانرد و وردا شود به  ن رو کررد و اند که میاهلل ایدانحقیقع وجه
یار  میرو رو به ایدان میدیدب ازاين  کنیمبایستیم و ت

یار  طر ر دهد کره مقرام برر ران اينکردن ندان می اين ترتیب ت
داشررته  نظررر مراتررب واسررطگان را در  ،اسررعب بایررد مطرراب  ايررن ترتیررب

ط ری کره وداونرد قررار داده باشیم و درباره برر ان ،لو نکنریمب همران
و برای هریک از ايرن طبقرا  مقرام و منزلتری را معرین فرمروده، از قررار 
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من  سولمان انرد  الهی تجاوز نکنیمب مثاًل درباره جنراب سرلمان فرموده
وووهبوواب   ورردا اسررع در روی «در رراه»و  سررلمان برراب (1)؛فوو  مالرض ملل  

« در راه»براب و  ،زمینب فکر نکنیم که مستقل اسعب نه، در مقام وود
وداونرررد اسرررع و بعرررداز رتبررره ارکررران، مقرررام و منزلرررع او اسرررع؛ پرررُ 

 استقالل نداردب
یرم و بررای  کریم کره توفیر  دار باتوجه بره ايرن مطلرب، وردا را شرا

یررار  رسررول  ي مب اهلل و ائمرره صررلی اهلل علرریهم، برره مدینرره منرر ره مرریت
د براى ما باب  قرار داده و ننین تقدير فرموده که وجود مبرار  وداون

در اینجا مدفون باشردب ايرن یقینری اسرع کره مرا  شیخ برر وار ما
 به ایدان منس بیم؛ هرنه هم که بدیمب

نررداردب مقررداِر برردِى مررا نقرردر اسررع؟ « هرنرره»یقینررًا هررم برردیمب 
وا و دانیمب وودمان هم نمری در ايرن  (2)بموا ال ملو و م فور لنوا موا َتمَلوُ  من 

ورروانیمب ورردایا، بیررامرز  ن  ناهررانی کرره روزهرراى مرراه رجررب می ِء دعررا
دانیم  ناهانمررران دانیمب مرررا وودمررران نمررریدانررری و وودمررران نمررریمی

همره  لرود ی نقدر اسعب با اين روسیاهی و اين وب  اعمرال و اين
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یرل هراى قلدانم نه بگ یمب اين  بایم؟  نمیبه اين معاصی، نه شده
یعنی ما کره در حکرم  ب قلیرل هسرتیم، بره ايرن معاصری نقردر تغی رر 

 داند و اولیاء اوابایم؟  نقدر  لوده هستیم؟  ودا میصفا  داده
اهلل کررره شررراءفرمایرررد  انولررری ببینیرررد وداونرررد نررره تفضرررلی می

همررره همررره عصررریان، برررا اينهایمررران پرررا  اسرررع؛ ولررری برررا اينذا 
فرماید و مرا وقع تفضل میدر عمل،  ن همه پلیدىروسیاهی، با اين

کندب مگر  مردن بره مدینره کرم تروفیقی اسرع؟  را به مدینه دعو  می
ُِ  مدن  هی، مزدى به ما ندهد جز همین تدرق، ما را بُ اسعب نْف

رفررتن روى ايررن زمررین طرراهر و مقرردب و همررین  در ايررن سرررزمین و راه
سرع  ا رر هری، کردن، اين توفی  نقردر عظریم ا ظاهر عرِض سالمبه

جزائی و پاداشی هم به ما ندهد، هی، نعمتی بهدتی در عوض به ما 
طرر ر نیسررعب وررودش وعررده کرره اين نحالندهررد، مررا را بررُ اسررعب و 

کرره وررودش احسرران وقتی (1)ب وو  جووامء مالحسووان مال مالحسووانفرمرروده  
بفرمایرد و دعررو  بفرمایررد، توفیرر  عنایررع کنرد کرره حرکررع کنرریم و برره 

، یقینررررًا برررراز ايررررن احسرررران  را برررره احسرررران مکافررررا  اینجررررا بیرررراي م
یرررار  مرررا را قبرررول میمی کنررردب فرمایررردب جرررزاء عنایرررع میفرمایررردب ت
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ها، مرررا را بررره بهدرررع ها و معصررریعهمررره عصررریاناهلل برررا اينشررراءان
ُِ تدرفمان، ورود همرین توفیر   مردن بردب عرض میمی کنم واقعًا نف

  طاعع اسعب به اینجا، وودش بهدع اسع، ووِد اين اصِل 
جرزاى ویرر بدهردب در حررم مطهرر  (1)ودا به حاج  قاى یغماي 

حضررر  رقیرره؟اهس؟، برره دل ایدرران  ذشررع، بررا وررود فرمودنررد  ورروب 
 رراهی اسررع دربرراره مسررافرتمان برره قررر ن تفرر لی بررزنمب حرر  دارنررد،  اه

کنرد کره مرثاًل ايرن نره مسرافرتی اسرع؟  یرا انسان برا ورودش فکرر می
ضری نیسرع؟ مرثاًل ورود انسران از معنر یتی در ودا راضی اسع یرا را

یارت  لذ  نمی کند که  یا ودا راضری اسرع یرا راضری برد، فکر میت
وقررع تقرردير برروده کرره ایدرران تفرر ل بزننررد و ايررن  یرره شررریفه نیسررعب  ن
فاموووا ملووو یل آمنووونم و عملووونم مل وووالحاو ف ووو  فووو  روالووو  بیایرررد کررره 

لح کردنرد، در بوسرتانی که ایمان  وردند و عمل صاکسانی (2)؛ُاحَ،ر ن
 ذرانندب ایمران کره همرین اقررار اسرعب همرین شادمانی میبهدتی به

ینررب و حضررر  رقیرره  مررده ایم و عرررض اسررع کرره ورردمع حضررر  ت
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بایرد از ايرن راه وردمع وردا  (1)«بمنرهانِع براب اهلل الُم تی  »کنیم  می
ودا رسرریدب عمررل صررالح هررم رسررید، بایررد از ايررن راه ورردمع رسررول

؛ اینهرا در ف و  فو  روالو  اح،ور نوفی  حرکع و  مدن اسرعب همین ت
واقررع بهدرع همررین اسررعب واهلل بهدرع همررین اسررعب اندب در بهدرع

ودا  واه اسع بهدع جز اين نیسعب بحمداهلل اآلن در بهدتیمب در 
 بریمبسر میسرزمین بهدع به
یرم کره منسروبهمه عصیان، ولی ما می ری، با اين  دانیم و یقین دار

یمب انبه ش  ائمره برهکننردب ودا به وود ما نگراه نمیاهلل رسولشاءیخ برر وار
بینند ما متصرل کنندب میوود ما و معاصی ما و  لود ی ما نگاه نمی

 ما را از وودش جدا کندب «ُکر »یمب ودا نکند که اين «ُکر  »به 
السالم علیک یا ن َر َانواِر اهلل، السالم علیک یا »کنیم  عرض می

َة  یُة الظاهرة، السالم علیک و  حج  ُحَجِج اهلل، السالم علیک ایتها القر
نقدر ایدان عظیم اسع  ايرن «ب رحمة اهلل و برکاته، صلی اهلل علیک

برر ررروار بررراب و در ررراهی اسرررع کررره وررردا در اینجرررا قررررار دادهب جسرررد 
همره مطهرش در پاي ن پاى مبار  ائمه طراهرين مردفون اسرعب برا  ن

دهب محبع ما هم به ایدان معلروم اسرعب وردا صدماتی که ایدان دی
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یرمب مکترب  را می یرمب دوسرتان  را دوسرع دار داند ایدان را دوسرع دار
یرررمب سررراير برر ررران را دوسرررع  یرررمب فرمایدرررات  را دوسرررع دار دوسرررع دار

یرررمب ان کنرررد، دورمررران مرررا را از ورررودش جررردا نمی« کرررر »اهلل ايرررن شررراءدار
ائمرره معصررومینا برره مررا  ودا و اهلل رسررولشرراءنخواهررد کررردب پرُر ان

ُِ  لودهعنوان  ببررره شرررده نگررراه نخواهنرررد کرررردب بررره مرررا هررراى قلیرررِل نجررر
انرررد، مرررا کننررردب ایدررران هرررم کریمعنوان منتسرررب بررره ایدررران نگررراه میبررره

راننرررردب ایدرررران انرررردب مررررا را از وررررود نمیدانیمب ایدرررران کررررریم و رحیممرررری
انردب الحه تعلریم دادهاند، اعمال صراندب ایمان و معرفع تعلیم دادهمعلم

 (1)بکان کافرمً  مکرم ملمیف و لن از اعمال صالحه پذيرفتن مهمان اسع؛ 
 یرد، ویلری بایرد هرکُ از برادران و وواهران ما که به مدینه می

یررارتِی مررا سرره کدرر ر اسررع  ايررن عربسررتان  کر باشرردب کدرر رهاى ت شررا
ابرواب  اهلل  وداوند در هرجا براى مراسعودى و عراق و ايرانب سبحان

و واسطگان ذویره کرده، ُکرها قرار دادهب بررادران بره اینجرا کره مدررق 
ى اسرع کره می شوند، مهمان شیخ برر وارندب نره بگر یم؟  ایدران ُکرر 

هر  ب قلیلی، ا رنه اوصاف  بره نجاسرع تغی رر کررده باشرد، وقتری 
 شودببه اين کر متمسک و متصل شود، پا  و پاکیزه می

                                                           

 ۳7۰ص 67بحاراالنوار ج _ 8۴االوبار ص( جامع1)



 52                                             های مدینه ُانس  شبلس  امج  

یم که ودا ایدان و از عنایرع ایدران  ِء وند ما را از دعاما امیدوار
محروم نکندب ما را مدمول عنایا  و دعاهاى ایدان قرار دهدب نرون 

 ِء شرررررردن دعررررررا ناهررررررانی هسررررررع کرررررره مررررررانع قبررررررولفرماینررررررد   می
شررود شررود،  ناهررانی کرره باعرر  میها دربرراره تررو میالدعوهمسررتجاب

ا را پرررا  هررردعاهررراى  نهرررا دربررراره ترررو قبرررول ندرررود، سرررعی کرررن  ن  ناه
کننررردب ائمررره ودا برررراى مررر منین و م منرررا  دعررراء میرسرررول (1)کنررریب

کننرررد، اسرررتغفار دعررراء می  کننررردب امرررام زمرررانطررراهرين دعررراء می
فرمایندب نقدر فرمایند، استغفار میفرمایندب برر ان دين دعاء میمی

باید ما بیچاره باشیم ا ر  ناهانی داشته باشیم که اين دعاها شرامل 
ب یعنرری  ن  ناهرران حجرراب شررود و نگررذارد کرره  ن دعاهررا و مررا ندررود

 استغفارها شامل ما شودب
ندسرتند و ودا در هر مجلسی که میدر حدی  دارد که رسول

واسررتند، الاقررل بیسررع و پررنج مرتبرره بررراى مرر منین و م منررا  برمی
و مسووَتغٰفر لوو  ،  و ورردا هررم برره او فرمرروده   (2)فرمودنرردباسررتغفار می
ودا دسررت ر فرمرروده کرره اسررتغفار کررنب رسررول (3)بلمممنوواوللموممنیل و م
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انررردب در حیاتدررران و در مررر م ر بررره اسرررتغفار برررراى مررر منین و م منا 
کره در   فرماینردب امرام زمران مرافرمودند و میمماتدان استغفار می
شرررود، شرررنبه نامررره عمرررل مرررا ودمتدررران داده میهرررر دوشرررنبه یرررا پنج

د و ورررراطر مبارکدرررران  ترده فرماینررررمعاصرررری مررررا را کرررره مالحظرررره می
شررررود، از  ن فضررررل و رحمترررری کرررره دارنررررد بررررراى رعیتدرررران دعرررراء می
 (1)فرمایندبفرمایند، طلب مغفر  میمی

ایدران دربراره مرا  ِء ودا نکند ما  ناهانی داشرته باشریم کره دعرا
فرماینررد، اسررتغفار ننررین برر رران ديررن دعرراء میمسررتجاب ندررودب هم

یم کرره ودامی اهررانی را کرره مررانع ونررد بیررامرزد  ن  نفرماینرردب امیرردوار
ووو ها دربرراره مررا اسررعب الدعوهمسررتجاب ِء شرردن دعررا مسررتجاب   ملل  

وردایا، بیرامرز  ن  ناهراِن مررا  (2)؛م فر ٰلَ  مل  نَب ملت  َتحٰ،س ملودعاء
 ِء که باع  شده دعراء حربُ شرود، دعراء براال نررودب منظر ر فقرط دعرا

رود؟  کجررا وررود مررا برراال مرری ِء واقررع کجررا دعرراد مررا نیسررعب بلکرره در وررو
شررود؟  پررُ یعنرری ورردایا،  ن  ناهرراِن مرررا دعاهرراى مررا مسررتجاب می

و برران دربرراره مررن  ِء کرره دعررابیررامرز کرره مررانع و حجرراب اسررع از اين
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مسرررتجاب شرررودب وررردایا، ايرررن مرررانع را برطررررق کرررنب ايرررن حجررراب را 
 برطرق کنب دعاهاى  نها را درباره من قبول کنب

کدردب شریخ دارد که کمی طرول میشب جمعه اسع و عیبی ن
طرق مدینه حرکرع فرمایند به کسانی که بهسفارشی می برر وار 

 کنندبکنند و به مدینه سفر میمی
ها شترها بودهب شرترها هرم، ها، وسیله مسافر البته در  ن زمان

یاد، نوعًا شرترهاى ال،رر و رنجر ر بودهبر  انرد؛ نرون جرز اثر راهپ ماي  ت
کردنردب از استراحع و اين نروخ کارهرا،  نهرا را رهرا نمیبراى و راکی و 

یرراد اسررتفاده می جهررع در  یرره شررریفه حررج هررم شرردهب ازهمین نهررا ت
ن ف  ملناس بالحج َاذتنک ٰرجااًل و عل  کو  الوامٍر َاوذتیل هسع که  و َمذ ٰ

اى ابراهیم، مردم را براى حج صدا برزن و دعرو   (1)؛مل ک  َفج  عمی 
هراى  یند و بعضی با مرکبیندب بعضی پ اده می طرق تو میکنب به

هرررای دسرررع و درههررراى دور از همررره محل ب ینررردال،رررر و ضرررعیف می
 سمع تو وواهند  مدبمردم به، عمی 

در ايررن قصرریده، اشرراره برره    یررا ايررن عبررار  شرریخ مرحرروم
هراى ال،رر ب نوعرًا برا حیوانو عل  کو  الوامر همان  یه شریفه اسع که 
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انررد و بعررداز انجررام حررج هررم برره  مدهه حررج میشرردهب بررمسررافر  می
اش همرین بروده کره بره حرج اندب وصوصًا شیعه برنامه مدهمدینه می

یرار  رفته، بعداز حرج بره مدینره میمی  مرده و بعرداز مدینره هرم بره ت
رفترهب بعرد هرم بره وطرن اعتاب مقدسه عرراق، مثرل کرربال و نجرف می

هاي  کره حتمرًا بعرداز ننین مسرافر دتهب ایدان به یکوودش برمی
 فرمایندباند وطاب میحرکعطرق مدینه در انجام حج، به

ها وطراب در اين ترجمه نوشته شده که اين شعر و ايرن جملره
طر ر کره عررض ولری نره، ظراهرًا همین (1)به حضر  سجادت اسع؛

کنم بایررد باشررد کرره وطرراب برره کسررانی اسررع کرره بررا وسررايل  ن مرری
انرردب در زمرران شرریخ برر رروار همرران  مدهسررمع مدینرره میهررا بهزمان

وسايل قدیمی بوده، مثاًل شتر بودهب پُ وطاب به کسرانی اسرع کره 
طرق اعتراب مقدسره اند و از مدینه به مدهطرق مدینه میاز مکه به

 اندبکردهحرکع می
ًة  کبرررررررررًا ُینحررررررررری َقلوصرررررررررًا ِشرررررررررِمل َ  فیررررررررا را

 

ررررررى فررررری الَعنَسرررررالِ  َنواحیرررررا  طواهرررررا الس ُ
 

اثرر شترِ جوانی سوار هستی که تندرو اسرع کره بر ه بر مادهاى کسی ک
                                                           

 ۱8۳د صی( ترجمه فارسی قصا1)
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ننرین سراير شرترهاى مراده روى ال،رر شردهب همحرکع شبانه و شب
انررررردب حرکعکررررره اینهرررررا تنررررردرو هسرررررتند و در نرررررواحی مختلرررررف در 

طرق مدینرررره قافلرررره، از مکرررره بررررهکرررراروان، قافلهدسررررته، کارواندسته
 عب یندب وطاب به اين مسافران مدینه اسمی

 و َوجنررررررررررررررراَء ماتنفرررررررررررررررک ُ اال  مناورررررررررررررررًة 
 

یا (1)َعررن الَخسررِف او يرمرری ررحار  بتلررک الص َ
 

یده که پ وسته در هم اندب حرکعننین شترهاى سخع و وتين و ورت
ماننررد، مگررر انررد کرره برسررند و از حرکررع نمیحرکعاینهررا همررواره در 

وقترری کرره بخواهنررد بخوابنرردب  رسررنه بدرروند و بخواهنررد  نهررا را ،ررذا 
یا ناتوان و وسته شوند و  نها را بخوابانند که اسرتراحع کننردب دهند 

کردند کره ها رها می اهی هم براى استراحع، اين شترها را در بیابان
 واشاکی بخ رند و بعد،  ماده حرکع شوندبو وار 

طرق ظاهر اين عبار  وطاب به همین مسرافرها اسرع کره بره
ر  سررجاد باشرردب کرره وطرراب برره حضررانررد، نرره اينحرکعمدینرره در 

ها بررررا ننررررین طرررر ر اسررررعب در هررررر صرررر ر ، ايررررن سرررروارهظرررراهرًا اين
 اند؟تالشسوی کجا عازم هستند؟ براى نه در هاي  بهمرکب

                                                           

 ل(( ترمی )خ1)
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الً   لَطیبرررررررررررَة یسرررررررررررعی قاصررررررررررردًا و ُمررررررررررر م ِ
 

 َفالحررررررًا لرررررره فیمررررررا اسررررررتطاَب الَمسرررررراِعیا
 

وواهند بره مدینره برونردب قصرد سمع مدینه اسعب میاين حرکع به
هایدران  رتو ندب دیگر نه؟  رتوی دیگری هرم دارنردب در دلمدینه دار

دارنرررد کررره بررره رسرررتگارى برسرررندب یعنررری بررره مدینررره برسرررندب مدینررره 
رسررررتگارى اسررررعب مدینرررره بهدررررع اسررررعب مدینرررره رضرررروان اسررررعب 

ودا، فاطمه زهراء، امام مجتبی، سرزمینی اسع که بدن مطهر رسول
ین دفررن شرردهب امررام سررجاد، امررام برراقر و امررام صررادق در ايررن سرررزم

ببینید اين وا  نقدر باید شریف باشد که ابدان مطهرره ایدران در 
شرود  ن دفن شودب اين وا  نقدر نزد ودا عظریم اسرع  معلروم می

اين وا  از طینع محمرد اسرع، از طینرع فاطمره زهرراء اسرع، از 
طینررع محسررن اسررع، از طینررع حضررر  مجتبرری و امررام سررجاد و 

پرُ وروِد ايرن سررزمین رضروان اسرعب امام باقر و امام صادق اسرعب 
اين مسافران  رتو دارند به مدینه برسندب هرنره هرم کره در راه کوشر  

بیننرررد، برررر دلدررران افتنرررد و  زار میواقرررع بررره مدرررقع میکننرررد، در می
اسرررعب هرنررره اذیرررع ببیننرررد برررر دلدررران  ررروارا اسرررع تيررررا کررره   ررروارا
 ننین هدفی دارندبیک
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 حرکتی،ر طرق مدینه دای که بهاى سواره
ررررررد    اذا ِج ررررررَع َارَض القرررررردِب َقبررررررَر محم 

 

کیا ِ علیررررررِه َو اْرفررررررِع الصرررررروَ  شررررررا
 َفصررررررل 

 

وقتی به سرزمین قدب و طهار  و پاکی  مدى که قبر محمد؟ص؟ در 
 نجرا اسرع، برر  ن برر روار صررلوا  بفرسرع و صردایع را بره شررکایع 

 بلند کنب شکایع از نه؟
 اهلِل مرررررررن ارِض کرررررررربال و ُقرررررررل یرررررررا رسررررررروَل 

 

 تیُترررررررررک َاسرررررررررعی  مسرررررررررَتغیثًا و ناعیرررررررررااَ 
 

 ي م و کوشر  سروى شرما مریودا، از سرزمین کربال بهبگو  اى رسول
پ ماي م و درباره فرزندانع در  ن سررزمین، اسرتغاثه کنیم و راه میمی
یمب نه وبرى؟کنیم و وبر نا وار میمی   ور

رررررررر   رررررررراب ُمَعف   َحبیُبرررررررَک ُملقرررررررًی ِفررررررری الت 
 

یاُ   ررررررررررروافیاتجرررررررررررر ُ علیررررررررررره الرررررررررررذار  الس َ
 

، حسین  لود بر وا  افتادهب بادهرا ، وا  حبیب و جگر وشٔه تو
 افداَندبها را بر بدن نازنین  میوا 

 و تخِبطرررررره الُجرررررررُد الِعترررررراُق و انررررررع مررررررا
 

کیرررررا ررررربَط با ِ  قررررردرَ  علررررری َان تسرررررمَع الس 
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دهیم ايرن اسرع کره ودا، از دیگر وبرهاي  که بره شرما مریاى رسول
سررررریما و یرررررده برررررود،  ن برر ررررروارى کررررره ووش ن برر ررررروارى کررررره بر ر 

 مررد کردنررد و او را و ها بررر برردن نررازنین  رفعمنظر بررود، اسرربورروش
کسرری برررود؟ ايرررن ودا، ايررن حبیرررب ترررو نهپایمررال کردنررردب اى رسرررول

توانسرتید و کسی بود؟ همان کسی برود کره شرما نمیجگر وشه تو نه
یرره یرره میطاقرع نداشررتید  ر کرررد، شررما اش را بدررن یدب ا ررر حسررین  ر

ودا، صحابه بارهرا دیدنرد شدیدب در همین مسجد رسولتاب میب 
شردند ودا بر منبر بودند و حضر  حسرین وارد مسرجد میکه رسول

ودا رفتنرررررررد و روى دامرررررررن رسرررررررولو حضرررررررر  از منبرررررررر بررررررراال می
ننرررین دیدنرررد کرره حضرررر  حسرررین وارد مسرررجد هم (1)ندسررتندبمی

دران بنرد شرد، زمرین افتادنرد، شدند، پراى مبارکدران بره دامرن پ راهن
یرره کردنرردب رسررول بغررل ودا از منبررر پرراي ن  مدنرردب حسیندرران را در  ر

 (2) رفتندب فرمودند  من طاقع ندارم  ریه حسین را بدنومب
 و هرررررا رأُسررررره فررررری الررررررمح ُيهررررردى  و نررررر ُرُه 

 

جی  الزال ِلرررررررررر ِى تالیررررررررررا  کبرررررررررردِر الررررررررررد ُ
 

یرم ايرای رسول مطهرر  ن اسرع کره سرر ودا، از وبرهاي  که براى شما دار
                                                           

 295ص ۴۳بحاراالنوار ج( 2)                 28۴ص ۴۳( بحاراالنوار ج1)
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بردنردب طرق هدیره میطرق و  نها کردند و به اينحسین را بر باالی نیزه
بمیررریم  و نرر ر صرر ر  مبررارک  ماننررد مرراه شررب نهررارده کرره در ترراریکی 

 درودید و پ وسته مدغول تالو   یا  قر ن بودبدرودد میمی
رررررررررررر رسررررررررررروَل  َ  َتلَقهررررررررررراتبص   اهلِل َاسررررررررررررا

 

 َبوادیرررررررررررافرررررررررررواطَم َحسررررررررررررى  للعیررررررررررروِن 
 

بیرع بیتتان نگاه بفرماي دب بنگرید کره اهلودا، به اسیران اهلاى رسول
هراي  بودنرد کرره داراى شرما را اسریر کردنردب همره ایدران اسریر شردندب زن

دیررده و وسررته و ها همرره داغهررا و بچررهها بودنرردب بمیررریم  ايررن زنبچرره
 ا باز بودبهاى  نهمقابل دید ان تماشانیان، ص ر ناتوان بودند و در 

 و فیهررررررررا یتررررررررامی َمررررررررْع َکواِعررررررررَب َدأُبهررررررررا
 

واِسررررررررریا ررررررررراِمخاِ  الر َ  ُصرررررررررراخ  َيُهرررررررررد ُ الد 
 

میان  نان، یتیمانی بودند و نیرز دوترانری جروان بودنرد کره کارشران در 
هرررای بلنرررد و اسرررتوار را هاي  کررره کوههاي   نالرررهنالررره برررودب نررره نالررره

 پاشیدبمی هماز 
َ  مررررا َقررررد اَ   صررررراَبُهمو لررررو عایَنررررْع عینرررررا

 

 (1)ِمَن الَخطِب و الَبلروى  فهرل کنرَع راضریا
 

                                                           

 22۰، ص«و اشعار للدیخ االوحد )اخ( ديوان المراثی»، 9الکلم، ج( جوامع1)
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دیدید کره بره هاى مبار  وودتان میودا، ا ر  نجا با ندماى رسول
ها و بالهرراي  برر ایدرران وارد شررد،  یررا ایدران نرره رسررید، نره مصرریبع

 بودید؟  یقینًا به اين اعمال راضی نخواهید بودبراضی می
للهرم برار  علری محمرد و محمرد االلهم صل علی محمرد و  ل

رل علری محمرد و  ل ل محمرد افضرَل مرا صرلیع و محمد اللهم تفض 
ابراهیم انک حمید مجیدب اللهرم بارکع و تفضلع علی ابراهیم و  ل

ِد قل َبنرا و اقرا حوائجنراب اللهرم انظرر ا،فر ذن بنا و استر عی بنرا و اْهر
مرن حوضرهم  الینا نظرًة رحیمة َنستکِمل بهرا الکرامرَة عنرد  و اسرقنا

یررًا  ال   بعررده یررا ارحررم الررراحمینب اللهررم  صررلواتک علرریهم ک سررًا رو
َ
ظمرر 

عجل لولیرک الفررج و العافیرة و النصرر و مرد  فری عمرره و اجعلنرا مرن 
اعوانررره و انصرررارهب اللهرررم صرررل علررری مدرررایخنا العظرررام، اللهرررم برررار  
 علیهم، اللهرم انظرر الریهم نظررًة رحیمرة َترفرع بهرا درجراِتهم و تغفرَر بهرا
ذنرروَب محبرریهم، اللهررم انفعنررا بعلررومهم و معرررفتهم و محبررتهم اللهررم 
ارزقنا شفاعَتهم، اللهم اجرزهم عنرا ویرر الجرزاءب اللهرم ان ثرواب هرذه 
یارا  و هذه الرکعرا  و هرذه الصرلوا  و ثرواب هرذه المجرالُ و  الر
هذه االعمال الصالحة هدیة منا الی ارواش مدرایخنا ثرم الری النجبراء 

محمد ثم الی اء ثم الی االوصیاء ثم الی االنبیاء ثم الی  لثم الی النقب
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اهلل؟ص؟، فبلغهم ایاها و اعطنا افضل  مالناب اللهم اجعل محمد رسول
ثوابهرا الوواننرا و اوواتنرا فیرک اللهررم ا،فرر ذنر بهم اللهرم ارزقهرم حررج 

یارة قبر نبیک و قب ر االئمةاب  بیتک الحرام و ت
ن  و صلی اهلل علی محمد و  له الطاهری   ا 



 

 

 
 

 بشارتی برای مؤمنان ضعیف 
 های ذر سبب اختالف مراتب خلق در عالم 
 مؤمنان  ظالم به نفس 
 کنونامت دعوت و امت اجابت از زمان پیامب  ر؟ص؟ تا ا
 گناهان کی  ذات  ناقصان  آلوده به   پا
 باالترین ظلم ناقصان 
 شرایط آمرزش 
 تشرف واقعی نزد پیغمبر؟ص؟ و وسیله آن 
  نعمت شناخت شیخ بزرگوار 
 استغفار واقعی و آتش ندامت 
  به زائران حضرت زهراء؟اهس؟ در مدینه سفارش شیخ بزرگوار 

 سوممجلس 
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مم الل  ـــب س  ه الرحمن  الرحی 

ن  و صلی اهلل علی محمدالحمد لل   ن   ه رب  العالمی  ن  الطاهری  ی  ب  له الطی    و ا 
ن   معی  ة  اهلل علی اعدائ هم اح   و لعی 

یرررار  ای کررره در وداونرررد متعرررال در ايرررن  یررره شرررریفه ضرررمن ت
 فرماید حضر  رسول؟ص؟ وارد شده می

ر لهمو لو ائ    ف  ع  روا اهلل و اسی  ف  ع  اسی  اءوک ف  سهم ج  ف  لموا ای   هم اذ  ظ 
ماً  ؟ص؟الرسول ًا رحی  وای  دوا اهلل ی   بلوج 

ی ای برررای مرر منین فه بدررار  و مرر دهعرررض کررردم ايررن  یرره شررر
، مرتبره اثرر پراي ناسع؛ مر منینی کره بر  ای برودن رتبره و مرتبره در عرالم ذر

اثررر ُبعررد از شرران شرردهب  نرران بر انررد کرره معصرریع الزمرره وجودیپ رردا کرده
شران  فرتن و قبرول تکلیرف، رتبه اثر ت ویر در اجابرع و لبیرکمبدأ و بر 

از مبردأ ُبعررد پ ردا کردنرد، دور شرردندب مر ور شرد و مقامدران پرراي ن  مردب 
شدندرران از مبرردأ، ظلمررانی شرردندب  مقرردار دور ايررن م منرران ضررعیف، به

 اقتضای ظلمع هم همان ظلم اسعب اقتضای ظلمع معصیع اسعب
، وداونرررد تکلیرررف فرمرررود و نررردا داد و توحیرررد در عالم هرررای ذر

رمرود، ودا؟ص؟ و انبیراء را اعرالم فوودش را اعالم فرمرود، نبرو  رسرول
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ننین لروم و وجوب والیع البیعا را اعالم فرمود و هموالیع اهل
که ول  جواب  فتند، اهلل اعالم شدب وقتیاهلل و برائع از اعداءاولیاء

اسررراب سررربقع در جرررواب، براِیدررران دادندررران و بر  ترتیِب جرررواببررره
محمردا شردندب مراتب پ دا شدب اول مرتبه و سابقون محمرد و  ل

د انبیاء و بعد برر ران شریعه و برر ران ديرن و بعرد هرم رتبره مر منین بع
طرر ر درجررا  مختلررف پ رردا شررد، از بررین مرر منین هررم همینبررودب در 

ویلررری نیکررران و پرهیز ررراران  رفتررره ترررا  نهررراي  کررره در ایمررران ویلی
بودنرردب بعررد هررم مراتررب کفررر پ رردا شرردب  نهرراي  کرره اجابررع  ضررعیف

رؤسایدران در درجره اول از کفرر  طر ر نکردند، مدخن شردندب همین
هایدرران در انکررار و کفررر در درجررا  بعررد واقررع بودنررد و برراز ضعیف
 مبنای نوخ اجابع یا انکار در عالم ذر پ دا شدبشدندب اين مراتب بر 

اثررر بررین مرر منین،  ن کسررانی کرره ديررر اجابررع کردنررد، بر حررال در 
همان مقدار  کردن، از مبدأ ن ر و مبدأ ویر دور شدندب به دير اجابع

دوری، طینتدان هم مخلوه شدب وداوند طینتدان را از  ن اجابرِع 
نخواه  ن اجابرع دور و بعیرد و متر ور همرراه ظلمرع دور  فریدب وواه
واسطه همان اقتضائی که در  نان هسع، به معاصری اسعب اینها، به

 شوندبمبتال می
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فرمودنررد  ظلررم ننررد   معصرریع ظلررم اسررعب امیرالمرر منین
یرد و ظلم  اسعب یک ظلم ظلمی اسع که وداونرد  ن را نخواهرد  مرت

یردب  ووهمن  ن شر  اسعب ودا شر  را نخواهرد  مرت ُاةوَرَک من الَاغٰفوُر  ملل  
یردب  (1)بد َن ذل  لمل اةاء به و اغفر ما وداونرد شرر  را نخواهرد  مرت

یده نخواهد کسی که به ودا شر  ب رزد، ظلمی کرده که اين ظلم  مرت
یک ظلم اسعب یک ظلم ظلمی اسع که وداوند اين ظلرم  شدب اين
کنردب و  ن ظلرِم بنرده بره  ذاردب صاحب ايرن ظلرم را رهرا نمیرا وانمی

که حقررری از حقررروق بنرررد ان را پایمرررال کنرررد و بررره بنرررده اسرررعب کسررری
 ذاردب صاحب اين ظلم دیگران ظلم کند، وداوند اين ظلم را وانمی

کنرردب امررا یررک ظلررم هررم م اوررذه میکنرردب او را مکافررا  و را رهررا نمی
هسررع کرره قابررل  مرررزش اسررعب  ن عبررار  اسررع از ظلررم برره وررودب 

یرده شرودب ظلرم بره هر  کسی که به وودش ظلم کند، ممکن اسع  مرت
جا نیراوَرد؛ نره ای که برر او قررار داده شرده، برهوود یعنی حقوق الهیه

واجبا  و نه مستحبا  و نه سراير امر ر از  نچره بره ورود شرخن 
ربوه اسعب ا ر در ام ر ایمانی، به وودش ظلم کرد، ايرن ظلرم قابرل م

                                                           

 ۴8( نساء  1)
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 (1) مرزدب مرزش اسعب ودا اين ظلم را می
کرررردن و دور شررردن از مبررردأ، در  اثرررر ديرررر اجابرررعکه بر کسرررانی

انردب وردا اند، به وودشان ظلم کردههای پاي ن ایمان قرار  رفتهمرتبه
یررد برررای اين دب از همرره وواسررع کرره کرره اجابررع کننررهمرره ولرر  را  فر

اجابع کنندب دوسع داشع که همه اجابع کنند و تود هم اجابرع 
کننررردب ولررری وودشررران اجابرررع را تررر ویر انداوتنررردب نرررون وودشررران 

اثرر ت ویر انداوتند، وودشان به وودشان ظلم کردندب بر اجابع را به
شروندب بره کردور   ن ت ویر اجابع، در دنیا هم به معاصی مبتال می

 شوند و کدر هستندبمیمبتال 
اندب  اهی هم ظلمع برر نر ِر وجودشران اینها با ظلمع مخلوه

 نران طینرِع  اندب اما طینِع نربدب پُ با ظلمع عصیان مخلوهمی
هرحال نرر رانی اسررعب ديررر اجابررع کرررده، از مبرردأ دور شررده، ولرری برره

اجابع کردهب پرُ طینرع او طینرع نر رانی اسرعب ذاتیرع او ذاتیرع 
                                                           

مال و من مل لوو     وو  ف لوو  الاغفوور و ظلوو  الاتوورک و ظلوو  مغفووور الایلووب. فامووا ( 1)
ووهمل ل  مل   الاغفر فالةورک ب ووهاوال  الل   ووهمن < سو،حا ه ملل    <اةورک بوهالاغفور من ملل  

او و ممووا مل لوو  ملوو   ممووا مل لوو  ملوو   اغفوور ف لوو  ملم،وود  فسووه عنوود بموو  مل نوو و 
 (۳2۱ص 72]ببب[ب  )بحاراالنوار ج الاترک ف ل  ملم،اد بمم   بمما
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ب ا ررر در عملرر  هررم شررر  هسررع، در ذا  و طینررت  نرر رانی اسررع
و لوون نیسررعب او از کسررانی اسررع کرره ايررن  یرره شررریفه شررامل  اسررع  

هاي  هستند که دعو  ب اين م منین همین بببم    مذ ظلمنم م فس  
مقابل رسالع ترو اندب در اند و به نبو  تو اعتراق کردهتو را قبول کرده

انرد تنها امرع دعو اندب نرهشردهاندب اینهرا امرع اجابرع تسلیم شده
 اندبکه امع اجابع شده

ط ر تا قیامع، تمام ولر  امرع از زمان رسول اکرم؟ص؟ و همین
ودا؟ص؟ بررر همرره مررردم مبعرروم اسررعب همرره انرردب یعنرری رسررولدعو 

اندب يهوِد اآلن، نصرارای اآلن، مجروِب مردم به دين اسالم دعو  شده
ن باطرررل و منسررروخ، اآلن َمررردُعو  اآلن، هنررردوِی اآلن، تمرررام اهرررل ادیرررا

اند ودا؟ص؟ بر همه  نها مبعوماندب رسولهستند؛ یعنی دعو  شده
انرردب تمررام ولرر  امررع پ غمبرنررد؛ ولرری فعرراًل و همرره  نهررا امررع دعو 

اندب صحبتمان درباره تمام مردم اسعب پرُ تمرام مرردم دعرو  شرده
پُ امرِع  ودا؟ص؟ دعوت  را عام قرار داد و همه را دعو  کردبرسول

ودا اسالم را برای همره  ورده و همره را بره اندب رسولدعو  همه مردم
 اسالم دعو  فرمودهب

اشرهد ان ال الره اال اهلل و اشرهد » نهاي  که قبول کردند و  فتنرد  
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، امررررع اجابررررع شرررردندب در زمرررران وررررود «اهلل؟ص؟ان محمرررردًا رسررررول
ه حضرررر  و ابتررردای بعثرررع، دعرررو  پ رررامبر؟ص؟ ايرررن برررودب بعرررد کررر

حضرر  مقرام والیرع را معرفری فرمودنرد،  نهراي  کره اجابرع کردنررد و 
تسررلیم شردند، برراز  نهرا هررم در والیررع   مقابرل امررر امیرالمر منیندر 

 اندبامِع اجابع
، والیررع برر رروار مررا وسرریله شرریخاز زمررانی کرره وداونررد، به

اولیرراء ورردا و برائررع از اعررداء را در ردیررف توحیررد و نبررو  و امامررع، 
يررن و رکررن ایمرران قرررار داد و معرفرری کرررد، دعررو  دیگررری هررم اصررل د

انرردب دربرراره برراطن کرره اجابررع کردنررد امررع اجابع شررکار شرردب  نانی
انردب اآلن همره بره تدیع و مقام فضائل و اقرار به فضائل، امرع اجابع

اندب ايررن برر رروار مرر م ر ابررالغ ايررن امررر و شررده امررر ايررن برر رروار دعررو 
رم ایمان )والیع اولیراء وردا و برائرع از اعرداء رسانیدن اين رکن نها

ودا( به همه شیعه شدب ایدان به همه شیعه رسانیدند و همه شیعه 
برراز امررع دعررو  بودنرردب  ن کسررانی کرره اجابررع کردنررد امررع اجابررع 

 شدند که اين دعو  را قبول کردند و پذيرفتندب
ودا؟ص؟، امررع مرحومرره کرره مرر رد رحمررع ورردا در زمرران رسررول

ند،  ن کسانی بودند که رسالع حضر  را قبرول کردنردب بعرد واقع شد
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که والیع اعرالم شرد، براز  نهراي  کره قبرول کردنرد و اقررار کردنرد امرع 
معنای واقعی و حقیقی که مرحومه هستندب اآلن هم امع مرحومه، به
اند کرره امررر شرریخ برر رروار را رحمررع واصرره شاملدرران اسررع، کسررانی

اندب سرررر تسرررلیم یدرررا  ایدررران شررردهانرررد و تسرررلیم فرمااجابرررع کرده
مقابررررل  نچرررره ایدرررران از  یررررا  و روایررررا  اسررررتفاده انررررد در  وردهفرود

اند و  نچه درباره فضائل و مقاما  و توحید و نبو  و امامع فرموده
انردب هررکُ اجابرع و ساير ام ر دين از  یا  و احادیر  بیران فرموده

 او اسعب کرده، او از امع مرحومه اسع که رحمع واصه مال
یفه یرک مر ده ای اسرع بررای م منران در هر ص ر ، اين  یه شرر

اثررر ب بر و لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو  شرران فرمرروده  ضررعیفی کرره درباره
یم کررره  اجابرررع ديرررر  کرررردن، ايرررن اقتضررراء در مرررا پ ررردا شررردهب امیررردوار
 و لون م  و  مذ ظلمونمدر « ُهرم»اهلل از کسانی باشیم که اين کنایره شاءان

 اسعبشاملدان 
ايررن یقینرری اسررع کرره مررا از سررابقین نیسررتیمب مررا کرره از طینررع 

محمدا، یعنی از جنُ طینع ایدان نیستیمب ما کره محمد و  ل
یمب از کررراملین هرررم کررره معصررروم نیسرررتیمب پرررُ از ايرررن مقرررام می  رررذر

نیستیمب طینع ما معلوم اسع که از طینع کمرال نیسرعب وودمران 



 71                                             سوممجلس 

فهمیم   انداوترهب وودمران مرییابیم که عصیان نط ر بر ما ننمی
 نط ر شیطان بر ما ،الب اسعب

طرر ر هررم نیسررتیم کرره ذاتررًا از عصرریان ووشررمان از  ن طرررق اين
طر ر هرم نیسرتیمب یعنری از رحمرع وردا بیاید و ذاتًا لرذ  ببرریمب اين

ناامیررد نیسررتیم کرره وودمرران را سرررجینی ببینرریم؛ از ايررن جهررع کررره 
 ط ر هم نیستیمبهلل اينذاتمان مدر  و ظلمانی باشدب الحمد

یم کرره برره والیررع و دوسررتِی دوسررتان  بررر مررا منررع  کر ورردا را شررا
یررمب برر رران  یررمب اولیرراء ورردا را دوسررع دار  ررذاردهب ورردا را دوسررع دار
یرررمب ایمررران را دوسرررع  یرررمب مررر منین را دوسرررع دار ديرررن را دوسرررع دار
یمب اعمال صرالحه را  یمب صالش را دوسع دار یمب تقوا را دوسع دار دار

یرررمب ايرررن ورررودش بررررای مرررا کدرررف از ايرررن میدو کنرررد کررره سرررع دار
 ها ذاتی اسعباهلل اين ایمان و اين محبعشاءان

جهع ولی باز هم نباید از مکر شیطان ایمن باشیم و بگ ي م از 
طرر ر هررم ذاتیررع مررا راحترریم؛ پررُ یقینررًا بهدررتی هسررتیمب البترره اين

وردایا،  (1)؛«اريناللهرم التجَعلنرا مرن الُمعر»نیسعب براز بایرد بگر ي م  
یه باشدب اين ما طر ر نباشریم کره را از  نهاي  قرار مده که ایماندان عار

                                                           

 2۳۳ص 68( بحاراالنوار ج1)
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شیطان با وسايل و اسباب مختلف، در طول زند ی یا حتری هنگرام 
مر ، بتواند ایمان ما را از ما بگیردب باید همواره از عدیله عند المرو  

، از حررر  نرررزد مرررر  از حررر  عررردول نکنررریمبررره وررردا پنررراه ببرررریم کررره در 
سرررمع باطرررل متمايرررل بدررر یمب والصررره، نبایرررد ایمرررن برنگرررردیم و به

 باشیمب باید پ وسته در دعاء باشیمب
کنیم کره همرین انردازه وردا ايرن منرع را اما باز ودا را شکر می

، نره عررض مریتوجره، قبرل ِء بر ما  ذاردهب در دعا کنیم؟ از  ،راز نمراز
 (1)؛ممووورفت   و والاوووت  بممووورفت   فووواَت  لووو  بیووواعت   و  مننوووَت علووو   

محمررردا و والیرررع ایدررران منرررع بررره معرفرررع محمرررد و  ل مرررن برررر 
که ایب ودایا، اين منتع را بر من تمام کن و وتم بفرما به اين ذارده

 دنیا برومببا همین والیع و با طاعع و معرفع ایدان از 
اهلل ذا  مررا شرراءنظررر ذا  ناامیررد نیسررتیمب اناهلل از شرراءپررُ ان

اثررر تبعیررع از اثررر عصرریان و بر ان دارد و نرر رانی اسررعب حررال کرره بر ایمرر
 فکر بر ي مبایم، باید بهشیطان، به ظلم به نفُ مبتال شده

شیطان نه دشمن عجیبی اسع و نط ر بر مرا مسرلط اسرع  
فهمیم کره مرا ا ر وودمان به حسراب ورود رسرید ی کنریم، واقعرًا مری

                                                           

 ۳7۰ص 8۱( بحاراالنوار ج1)
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ای بررررای وررردا ورررالن هایمب لحظرررای وررردا را عبررراد  نکرررردهلحظررره
تروانیم اعتمراد کنریم؟  یک از اعمالمران میایمب ببینید بره کردامندده

کدام عمل ما اسع که والِن والن باشد؟  تا والِن والن هم 
 نباشد قبول نیسعب اين را مطم نیمب

دهررد، ايررن عمررل شررروخ فرمایررد  بنررده کرره عملرری انجررام میمی
هاب بره  سرمان اول طرق  سرمانرفرتن بره کردن و باال  کند به صعودمی

 یند و ايرن عمرل را از جهرع واصری تفتری  رسد، مالئکه میکه می
کنندب ا ر تفتی  انجرام شرد و دیدنرد ايرن عملری اسرع کره از  ن می

کنررد و برره دهنررد و عمررل صررعود میجهررع درسررع اسررع، اجررازه می
ای کررره در  نجررا بررره رسرررید ی و رودب برراز مالئکررره سررمان دوم بررراال مررری

کننررردب ی  ايرررن عمرررل م م رنرررد، جهرررا  دیگررررش را تفتررری  میتفتررر
رسررد،  ذراَنردب بره  سرمان هفرتم کره میطر ر شر   سرمان را میهمین

 ینررد و برره عمررل رسررید ی  نجررا مرر م رين مربرروه برره اوررالص می در 
کننرد کننردب بررسری میحی  اورالص تفتری  میکنند و  ن را از می

از وردا ، نیرز دیگرری ،یرر که  یا اين والصانه برای ودا اسع و هری
ب ا ر که ايندر  وقرع محرل قبرول اسرع و ط ر بود،  ننظر نبوده یا ویر

شرود شودب ا ر والصرانه نبرود، حتری از  نجرا دسرت ر داده میقبول می
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عمرررل را فرماینرررد  ايرررن عمرررل را بر ردانیررردب مرررال ورررودش باشررردب می
نرررررا؟ نررررون وررررالن نبررررودهب  (1) رداننرررردبصرررراحب  برمی طرقبرررره
همین اندازه نیت  مدوب باشد که ورودش ووشر  بیایرد یرا  رنها 

یرا و سرمعه و ماننرد اینهرا عمرل را از  دیگران ووشدران بیایردب همران ر
 اندازدبمی اوالص
ترروانیم برره اعمررال ویرمرران وقررع ببینیررد مررا دیگررر نطرر ر می ن

شرررود بررره  ن امیرررد امیررردوار بدررر یم؟  وررردا  رررواه اسرررع کررره هررری، نمی
که به عمرل ویررش مطمر ن شرود و سع کسیداشعب نقدر احم  ا

جهرررع وررروب و پسرررندیده اسرررعب هر بگ یرررد کررره ايرررن عمرررل مرررن از 
ط ر نیسع که ما از  ن واطرجمع مان اينیک از اعمال صالحههی،

بینیم که به اعمال صالحه باشیمب بلکه بدون رودربایستی، ووب می
 ما هی، امیدی نیسعب

کسرانی نیسرتیم کره مدرمول ط ر باشد،  یرا مرا از  ن که اينوقتی
کرره مررا هسررتند؟  نرره ظلمرری برراالتر از اين لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو   و 

ایم؟  پُ ما ظالم به نفرُ ودا را یک لحظه والصانه عباد  نکرده
اهلل شرراءایمب انهسررتیمب مررا هسررتیم کسررانی کرره برره وودمرران ظلررم کرررده

                                                           

 ( متن روایع و ترجمه  ن بعداز اين مجلُ  مده اسعب1)
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یرار  یفه مرا را اراده فرمرودهب در ت هرم کره بره مرا  وداوند در ايرن  یره شرر
انررد کرره ايررن  یرره را بخرروانیم و بعررداز  فررتن ايررن  یرره هررم دسررت ر داده

مرن همران کسری هسرتم کره ظرالم بره  (1)امببگ ي م که ودایا مرن  مرده
ای و راه امب ولری بررای مرن راه براز کرردهنفسمب مرن بره ورودم ظلرم کررده

 ایبایب اين تفضل را به من فرمودهباز دع قرار داده
ودا، حررال کرره برره وودشرران ظلررم ه فرمرروده  ای رسررولدر ايررن  یرر

، کرده اند، بعداز اين ظلم، ا ر نزد تو بیایند و بعداز  مردن وردمع ترو
ب  از ودا طلب  مرزش کنند و بعد رسول هم برایدران اسرتغفار کنردببب

وداب شررره دوم پررُ سرره شررره شرردب شررره اول  مرردن ورردمع رسررول
ودا ه سروم اسرتغفار رسرولوداب بعرد شررنزد رسرولکردن در  استغفار 

ووهلنجودوم شود کره برای  نهاب بعداز همه اين شرایط، نتیجه اين می  ملل  
یابنررد کرره کننررد ترروابب مییابنررد و وجرردان می؛ ورردا را میتنمبووًا رحیموواً 

یابند که رحریم اسرعب رحمرع واصره شان را پذيرفتهب ودا را میت به
 یابندبو رحمع مخصوص را نزد ودا می

                                                           

،و  و م   متیت  ،ی  مستغفرًم تائ،وًا مول ذ ووا  و م و  متنجوه ملیو  بن،یو   ( ]ببب[ 1)
ووهملرحم  محمود؟ص؟. اوا محمود م و  متنجوه ملو   او  و ربو  لیغفور لو  ذ ووا  ملل   ب ر

 (۱5۰ص 97)بحاراالنوار ج
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شررره مهررم اسررعب عمررده هررم همررین سرره شررره اسررعب ايررن سرره 
ودا اسررع کرره سررخن در همررین اولررین شررره  مرردن ورردمع رسررول

ودا تنهرا ايرن نیسرع کره در اسعب عرض کردم  مدن وردمع رسرول
زمان حیرات ، وردمع وجرود مقدسر  بیاینرد و دسرت  را ببوسرند، 

ت  بیاینرد و افروپای  را ببوسرند، سرر مبرارک  را ببوسرند یرا در زمران 
یرار  کننردب تنهرا ايرن به مقدسرهعت اش را ببوسرند و قبرر مطهررش را ت

 ودا نیسعب نیسعب یعنی اين  مدِن ظاهری  مدن ودمع رسول
وداي   مد که او علری و فرزنردان معصروم  را باید ودمع رسول

وداي   مد که برین ايرن به امامع نصب کرده باشدب باید ودمع رسول
، واسرطگانی معرفری ظلمنم م فسو  ه ائمه معصومین و بین اين کسانی ک

ودا وداي   مدنرد، وردمع رسرولننین رسرولکردهب ا ر پر   یرک
 اندبودا نیامدهاند؛ ا ر با اين اعتقاد نیایند، نزد رسولرسیده

ای اسع  ا رر مرا ای برای ما اسع  نه م دهببینید که نه م ده
برول کننرد کره مرا از شمار  ورنرد و قها را از َاتباخ شیخ برر وار بهروسیاه

اتباخ اين ن ر الهی هستیم و از اتباخ اين حجع حجج الهی هسرتیم 
و از اقرارکنند ان به مقام ایدان هستیم، پرُ مراي م از کسرانی کره بره 

ایمب مررا راه را درسررع عمررل نمرروده و درسرع  مررده (جوواءوک) شرره اول



 77                                             سوممجلس 

ورروب  هلل رب العررالمینایمب الحمررد ایمب مررا راه را ورروب شررناوته مرده
اندب نه فضلی اسع  نه احسانی اسع کره وردا راه را ندانمان داده

 از اين نیسعبودا ،یر به ما کرده   مدن ودمع رسول
ا ر کسی بخواهد به اين ن ری کره از ايرن نرراغ مرنعکُ اسرع 

 ررررفتن  ن بیایررردب در  برابرررر محرررل قررررار بینیم کررره بایرررد در برسرررد، مررری
زننررردب حرررال کررره بررره ايرررن ل میفرمایدرررا ، بررره نرررار ،یبررری و شرررعله مثرررا

زنیم،  ن قروه مخفری الکتریسریته های زمان وودمان مثال مریبرقنراغ
کُ  ن را ندیرردهب حکررم نررار ،یبرری اسررعب  ن قرروه پوشرریده کرره هرری،در 

هررا  ثررار  ن هررا یررا ايررن حرکعها یررا ايررن حرار ببینیررد همرره ايررن روشررنی
کنردب سررد میکنردب ايرن کرولر نیروی پنهان اسعب اين پنکه حرکع می

کنرد و  ب یرخ طر ر یخچرال ونرک میکندب همیناين نراغ روشن می
بنررددب همرره اینهررا  ثررار همرران قرروه مخفرری اسررعب هرررکُ بخواهررد می

ودمع  ن قروه مخفری برسرد و از  ن اسرتفاده کنرد، نانرار اسرع کره از 
بینیم هاي  کره مریراه همین سیم و همین اتصال و کلید و ايرن برنامره

سراغ اين شیده نرراغ بیایرد وواهد، حتمًا باید بهروشنی میبیایدب ا ر 
و اين شیده هم روی اين کائونو و روی اين تختره نصرب اسرعب بایرد 

مقرام اسرعب اول ايرن ین اولراینجرا نزد اين تخته و اين کائونوهرا بیایردب 
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کائونوها و اين تخته اسرع، بعرد شیدره اسرع، بعرد  ن سریمی اسرع 
 از اين راهی نیسعبݢبه  ن قوه رسیدهب ،یر که در المپ روشن شده و ݢ

شان، نه اين جسد ظاهرشان، نظر مقام باطنیودا؟ص؟ از رسول
شرود وردمع وسریله ائمره طراهرينا مین ِر مخفِی الهی اسعب به

توان ودمع ائمه رسیدب باید وسیله برر ان دين میایدان رسیدب و به
ب دیدرب عررض کرردم، به برر ان دين متمسک شدب ایدران  برومندنرد

شرده و هرای قلیرِل نجُحکم  ب ُکر  هستندب وقتری مرا  بایدان در 
یافترره برره نجاسررِع معاصرری وودمرران را برره ايررن کرهررا متصررل انفعال

کیزه می کیزه کره شردیم، بررای شررب و بررای نظافرع کنیم، پا ش یمب پرا
 ش یمبدردبخ ر میش یمب بهقابل می

برکع شررریخ را بررره جووواءوکهلل وداونرررد راه درسرررع ايرررن الحمرررد
برر رروار برره مررا شناسررانده اسررعب ايررن برر ررواری کرره برره نرر ر وررودش، 

طرر ر عرصرره اعتقررادا ، عرصرره معررارق و عرصرره فضررائل را روشررن اين
هرای مر منین را نر رانی اش، دلکردب با بیانا  شریف ، با علم نر رانی

ء و محمردا و بره اعتقراد راسرخ بره والیرع اولیرافرمود به فضرائل  ل
اعررداء و شررناوتن مقررام واسررطگانب ویلرری مقررام عظیمرری  از  برائررع

اسررع  ویلرری احسرران عظیمرری اسررع  هرنرره فکررر بکنرریم و هرنرره 
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را درسررع  جوواءوکبرکع ایدرران اسررع کرره مررا ایمب بررهبگرر ي م کررم  فترره
ودا؟ص؟ ب وردمع رسرولو لن م    مذ ظلمنم م فس   جواءوکایمب  مده

 ایمب راه درسع اسعبدرسع  مده
ای بینیم که ذاتًا راضی هستیم به اين برنامرهوودمان هم می در 

همرانی کره  (1)برمٍض بموا رالویَت بوهکه ودا قرار دادهب راضری هسرتیمب 
یررم اينورردا پسررندیده مررا هررم می طرر ر باشرردب در پسررندیمب دوسررع دار

بینیمب در وودمرررران اسررررتکبار وودمرررران دربرررراره ايررررن امررررر کبررررر نمرررری
ط ر باشدب بینیم که باید همیننیمب میبیبینیم؛ بلکه وضوخ مینمی

شناسیمب ما نط ر شناسیمب ما وودمان را ووب میما وودمان را می
یررم کرره در می مقابررل مقابررل اولیرراء ورردا، یعنرری در ترروانیم و لیاقررع دار

مقابررل ترروانیم در محمرردا سررر بلنررد کنرریم؟  کجررا میمحمررد و  ل
ای و کنریم و وواسرته ودا و ائمه معصومینا، ص ر  بلنردرسول

بینیم کرره عصرریان حجرراب وواهدرری و تمنرراي  داشررته باشرریم؟  مرری
های سریاِه کره بتروانیم ايرن صر ر اسعب معصیع مانع اسرع از اين

شررران و بررره  سرررتانٔه مبارکدررران پلیدشرررده بررره معصررریع را برررر دِر وانه
 توانیمببینیم نمیبساي مب می

                                                           

 ۱۰ص 8۳( بحاراالنوار ج1)
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یمرره ه  ن وجرروه کریمرره ای محترراجیم کررپررُ مررا یقینررًا برره وجرروه کر
ودا بر مرا وساطع بفرمایندب به  بروی ایدان، ائمه معصومین و رسول

برکع برکع عباد  ایدان، برهبرکع ن ر ایدان، بهتفضل بفرمایندب به
 ها بد یمبها و رحمعفضیلع و برتری ایدان، ما مدمول عنایع

طر ر باشردب ا رر بینیم که برنامره همرین اسرع و بایرد هرم اينمی
اش هسعب وردا استکبار نکند و اقرار کند، امید نجا  درباره کسی

کریم کرره مررا از کسررانی هسررتیم کرره اسررتکبار نکرده کرره انرردب وقتیرا شررا
طر ر قررار داد، مرا هرم ايرن برنامره و وداوند اين برنامره و سرنت  را اين

و جملنوا سنع را پذيرفتیمب در قرر ن از ايرن سرنت  وبرر داد و فرمرود  
ر ا فی وا ملسویر سویروم ملقر  ملت  بارکنا فی ا اور  ظوا رة و اود  این   و ایل 

 (1)بفی ا لیال  و ماامًا  آمنیل
یه های ظاهره اين وجود مبارکی اسع که وداوند قبر یکی از قر

پای مبرار  ائمره هردیا، ايرن نهرار شریف  را در بقیع، در پاي ن
ار  باب  از ابرواب ط ر که وود  ن وجود مبامام برر وار قرار دادب همان

الهی اسع و دری از درهای رحمع ودا اسع که  دوده شرده، قبرر 
مطهرش در اینجرا هرم براب  از ابرواب الهری و دری از درهرای رحمرع 

                                                           

  ۱8( سب   1)
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شر یمب اول بره ایدران اسعب بررای همرین، اول بره ایدران متمسرک می
یررار  ایدرران، برره ائمرره طرراهرينا متوسررل می شرر یمب بایررد بعررداز ت

 (1)نیمبسالم عرض ک
یار  شیخ برر وار   کنیم عرض می در ت

لاُم َعلٰی َرُسول  
د  َالس َّ م َّ م   اهلل  ُمحَّ ای َ اهلل ج  د  ن   َعی ْ

لاُم ی ْ ، َالس َّ ن َ ی  ب   ب  الی  َ
َدة    ی    ْهراء  سَّ

ة َ الر  َ مَّ اظ  لاُم َعلٰی ف  ، َالس َّ ن َ ی  اْلَوصی   د  ی    ن َ سَّ ی  ی  م  اْلُمو ْ ر  َعلٰی َامی 
                                                           

یرررک از ای از اعتررراب مقدسررره، پررر  ننرررین در هرررر عتبررره( هم1) یرررار  هر از ت
یررار  مرری ائمرره یررار  و کنیمب بعررمعصررومینا، ابتررداء برر رران زمرران را ت داز ت

جهع وسرررراطع ایدرررران هنگررررام وررررروج از حرررررم مطهررررر هررررم از  ن برر ررررواران برررره
 کنیمب زاری میسپاب

 زیارت بزرگان زمان، ادام اهلل عّزهم و حیاتهم
 ؟مهع؟یک از معصومیناز زیارت هر پیش

 

ا ُکْم ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ اء  اهلل  اَء َاْولی  ا َاْولی  ُکْم ی  لاُم َعَلی ْ َ  َالس َّ ج  ، ُحح َّ ج   اهلل   ُحح َّ
، واب   اهلل  واب َّ َای ْ ا َای ْ ُکْم ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ وار  اهلل 

واَر َای ْ ا َای ْ ُکْم ی  لاُم َعَلی ْ  َالس َّ
َرة ُ  اه  َری الط   ا اْلف ُ هَّ ُکْم َای  ُ لاُم َعَلی ْ ُة.َالس َّ َرکای ُ َ ة ُ اهلل  َو ی   ، َو َرْحـمَّ

 گزاری از بزرگان زمان، ادام اهلل عّزهم و حیاتهمسپاس
 ؟مهع؟یک از معصومیناز زیارت هر پس

. ن َ ی  ی  اء  اْلُمْحس  ر  َّ ن َّ ح  اُکُم اهلُل َاْحسَّ ر  َّ رًا، ح  ی ْ اُکُم اهلُل ح َّ ر  َّ رًا، ح  ی ْ اُکُم اهلُل ح َّ ر  َّ  ح 
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ساء   لاُم  ب   ، َالس َّ ن َ لاُم َعَلی  اْلعاَلمی  ، َالس َّ ن َ دی  اس   ن َ الر  ْعُصومی  ة   اْلمَّ م َّ َعَلی اْلَای  
ى َ َرُسول   م  ا سَّ َک ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ ن َ ی  ی  ر َ َکة   اْلُمف َّ لای   لاُم اْلمَّ ، َالس َّ ن   اهلل  اْلَامی 

اَذة    ا ُموَذَع َاْسرار  الس  َک ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ ن َ ی  ی  م  اْلُمو ْ ر  ی َ َامی  ا َول  َک ی  َعَلی ْ
ة َ الْ  ی  َ ف   ا ی َ َک ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ ن   امی  ی  لاُم مَّ ، َالس َّ ن َ ی  َرَرة   اْلماص  ن َّ اْلی َ اهلل  م 

وار  اهلل  
وَر َای ْ ا ی ُ َک ی  لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ ن َ َمعی  ْ اء  اهلل  َاح  ی  لݬݬ  ی َ َاوݨْ ا َولݬ  َک ی  َعَلی ْ

َرة ُ َو رَ  اه  ة ُ الط   ْری َ ا اْلف َّ هَّ َک َای  ُ لاُم َعَلی ْ ، َالس َّ ن َ ی  ب  ب  ُد اْلُمص  هَّ ْ ُة. َاس  َرکای ُ َ ْحَمة ُ اهلل  َو ی 
ن ُ  ج   اهلل  َو َامی  ق ُ ُحح َّ اء  َو َظری  یݬ  ْولݬݬ 

اب ُ اْلا َ َک ی 
ن ْ َای  َ ْعت َّ م  وذ  ا اْسی ُ مَّ ی  اهلل  ف 

ن    ی  ن   اْلُمی  ی  ْصـَرة   الد  ی ُ ن َّ ل  اری  ی  ن َّ اْلُمح ْ َک م 
ُد َای  َ هَّ ْ اء  َو َاس  ی  ُعُلوم  اْلَاْصف  

ا ل  اْلی  لای   ن   َو الد َ راهی  اْلی َ م  َو ی   اب   اهلل  اْلَکری  ی  ن ْ ک  اَذة   م  ف  َرة   اْلُمْسی َ اه  َرة   اْلف  ه 
ت َّ  ب ْ َ ی ݧ لاة َ َو ا  ْمت َّ الص َّ َک َاف َ ُد َای  َ هَّ ْ . َاس  ن َّ ة   اْلهاذی  م َّ ی  

ن َ َو اْلا َ لی  اْلُمْرسَّ د  ی    ة   سَّ
ُسی  َ

ی ْت َّ الْ  َکر  َو َاذ َ
 َعن   اْلُمی ْ

ت َّ ی ْ هَّ ْعُروف   َو ی َ اْلمَّ ْرب َّ ی   کوة َ َو َامَّ ْحت َّ الر ݨݨݨݨ ݦَ صَّ ة َ َو ی َ َامای َ
ن َّ  . َلعَّ ن ُ ی  ف  اَک الی َ ت  ٰی َای  ة  حَّ ب   ی ْ َّ ٰى ف ٖی ح  ْرب َّ َعَلی اْلَاذ  ی َ َرُسول ه؟ص؟ َو صَّ ـة  َو ل 

ل ل ٰ
اَک ف ٖی  ذ  ن ْ ا  ن َّ اهلُل مَّ َک َو َلعَّ ْدر 

ن ْ ف َ ط َ م  َرَک َو حَّ َکَرَک َو َکف  َّ ن ْ َای ْ اهلُل مَّ
ن َّ الل   َک َو َلعَّ َک ف ٖی ساذای   َ َک َو لامݧ والی  َک مَّ ای   ی  َاْولݬݬ  ت َّ َلَک َو ل  صَّ ن ْ ی َ ُه مَّ

ل  
ن َّ اهلُل َعُدو َ ا  . َلعَّ داَوة َ . اْلعَّ ن َّ ری  ح   ن َ َو اْلا  لی  ن َّ اْلَاو َ ب ْس  م  ن    َو اْلا  ن َّ اْلح   ٍد م  م َّ ُمحَّ

ی اهلُل َعلٰی 
ل َ . صَّ ن َ ی  ی  َ ح 

اَذة   اْلَان ْ ل  الس  ای   ص  َل ف َ ا جام  َک ی  ی اهلُل َعَلی ْ
ل َ صَّ

ة   َو  ب َ ی   
َک الط َ َک َو  ُروح  ا ی   ای 

َوف   ا ی َ ذ  ة  ا  ی   ف َ
ة  َو َرا ْ ی    مَّ ا ی   ی 

ف َّ ر  َو َاْلحَ اه 
َک الط  د  سَّ ح َّ
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ن َّ  َک م  وای   ح ْ اَعة َ ا  ف  َّ َک َو س  اَعی َ ف  َّ ا س  ی  ف َ ن   َو َرر َ امی  ی  َک اْلمَّ ای   ی  َحل   َاْول  مَّ ی  
وان َّ  ص ْ ْوَح َو الر  

َل الر َ ن َ َو َاْذج َّ می  َلف   اْلُمَکر َ ن َّ الس َّ َرَرة   م  ة   اْلی َ عَّ ی  َک َو الس   َعَلی ْ
 . ماب   ن َ َو اْلُمْسل  می  اب   َو اْلُمْسل  ی  م  ن َ َو اْلُمو ْ ی  ی  م  ن َّ اْلُمو ْ ْوَلَک م  ن ْ حَّ َعلٰی مَّ
ی  ا ف   ن ْ َلی  ذ  

ا ْ َّ لاُم. َو اْسی  لاة ُ َو الس َّ ُم الص َّ ه  َک َعَلی ْ ای   ی  َد َاْول  ی ْ ا ع  ْع َلی  ف َّ ْ س  ا 
ا ی   ْم، ی  ه  ول  َعَلی ْ

ح ُ ْم ـالد ُ ه   
ف   حَ ، ن   واب   اهلل  ْم اب َّ َای ْ ه  َک َعَلی ْ ف    حَ َک َو ن   َعَلی ْ

ُة. َو  َرکای ُ َ ه  َو ی  َک َو َرْحَمة ُ الل  ْم َو َعَلی ْ ه  لاُم َعَلی ْ
 الس َّ

اهلل شررراءطررر ر اسرررعب بایرررد از ايرررن راه  مررردب اناين جووواءوک ری، 
 ایمبشره اول در ما موجود اسع که راه را درسع  مده

وووهفاسووتغفروم شررره دوم   مرررزش کررردب ؛ بایررد طلررب مغفررر  و  ملل  
توانیم طلب  مرزش کنیم؟  با بودِن اين سگی که در ناِه نط ر می ما

یرم،  ن شریطاِن ،روی کره برر مرا  ُِ پلیدی کره دار وجوِد ما اسع،  ن نف
مسرررلط اسرررع، نطررر ر مرررا اسرررتغفار کنررریم؟  نررره اسرررتغفاری؟  نررره 
اسررتغفاری کرره بایررد از وررود اسررتغفارمان اسررتغفار کنرریمب نرره طلررب 

طلرب مغفرر  کنریم؟  نگونره مرا از وردا  مررزش  مغفرتی؟  به نطر ر 
یررررمب  یررررمب پدررررتی سررررنگین از  ناهرررران دار بخررررواهیم؟  روی سرررریاه دار

وسررریله  ن ویرررر طلرررب بینیم کررره بهویرررری در وودمررران نمررری هررری،
 بکنیمب مغفرتی
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اندب استغفار را هرم  ری، طلب مغفر  را هم برای ما  سان کرده
اسرتغفاری کره  سران شرده اندب استغفار نیسع؟  ن بر ما  سان کرده

،  ن اسرررتغفار یررراد و لووون م  ووو  مذ ظلمووونم م فسووو  هررراي  کررره برررر همین
 اسعب  الدهداءمصائب سید

اين دروع  ناه در وجود مرا روي ردهب درورع عصریان بره همره 
یده دوانیدهب همره جای مرا را  رفترهب وردا نکنرد کره جها  وجود ما ر

یده اين دروع به ذا  رسیده باشدب ا ر بره ذ ا  رسریده باشرد کره ر
طرر ر در مررا دیگررر امیررد نجررا  هررم نیسررعب ايررن دروررع عصرریان اين

بینیم کررره نررره روز و هرررر لحظررره و هرررر سررراعع مررریبرررارور شررردهب هرررر 
یرردب ايررن بررراغ و ايررن دروررع هررر هرراي  بررر  ن میمیوه هرررا و دم میوهرو
دهردب یرک درورِع بر  عصریان ندران میو های عصیان و شاخثمره

وِل تکلیررف، بررا تبعیررع از شرریطان و مطرراب  محکررم شررده اسررعب از ا
ایمب هرنره نفرُ کرردن، ايرن درورع را  بیراری کررده هوای نفُ رفترار 

یدررهوواسررته اجابررع کرررده دار و ایمب یررک دروررِع قرروی و محکررم و ر
بر  شده اسعب اين دروع باید به  ت  سرووته شرودب بایرد و شاخُپر 

 اين دروع را با  ت  بس زانیمب
یمب وردایا، طاقرع  تر   ودایا، ما طاقع  ت   ور  را که نردار
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یمب  ور  ت  دنیرا  یمب حتی طاقع  ت  دنیا را هم ندار برزخ را هم ندار
هرررا و همرررین ابتالئرررا  بررررای سررر زانیدِن  ناهررراِن مرررا همرررین  رفتاری

یرم؟   یم؟  طاقع یرک سرردرد دار دنیوی اسعب  ور ما کجا طاقع دار
یررم؟  طاقرررع یررک قررررض یررم؟  طاقرررع داری دطاقررع یررک ترررب دار ار

یرم؟  مریا یم؟   ورر طاقرع نره دار یم؟  طاقع دشمن دار داری دار
یمب  حتی در دنیا هم طاقع ابتالئا  ندار

دانیم بایرد نرادم بدر یمب بایرد ايرن درورع را بره  تر  ودایا، مری
شررودب ِکرری مررا از  نرراه نرردامع بسرر زانیمب نرردامع هررم کرره فررراهم نمی

ان پدرررریمانی از  نرررراه  رررراه در وودمررررشرررر یم؟   یررررا هی،پدرررریمان می
یم کرره نرادم باشرریمب احسراب مرری ،  ترر  نردامع هررم نردار کنیم؟  ویرر

ا ر کسی از  ناهران  نرادم شرود، ايرن ت بره  (1)؛َکف  بالنَدم توب فرمود  
 ایم؟ اسعب  ن ندامع هم در ما نیسعب ِکی پدیمان شده

را   الدررهداءننررین ترردبیر کرررد و مصرریبع سیدوداونررد اين
سر زد و های ما قرار دادب در اين مصرائب دل مرا میوسیله س زش دل

 ودا همین را وسیله  مرزش  ناه ما قرار داده اسعب
                                                           

 ۳5۱ص 8( بحاراالنوار ج1)
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 ینررد کننررد و میبرره کسررانی کرره برره مدینرره سررفر می شرریخ برر رروار 
 ینرررد و که بررره مدینررره مینخرررواه کسرررانیفرماینررردب وواهسفارشررری می

و از محبین و  اند، از دوستانوطاب ایدان به  نها اسع، از شیعیان
انرررردب از کسررررانی هسررررتند کرررره ورررراطره کررررربال در دل دارنرررردب از موالین
های کربال در یاد دارندب مترذکر مصرائب کرربال هسرتندب ایدران واطره

ودا؟ص؟ روی و ورردمع رسررولفرماینررد  حررال کرره برره مدینرره مرریمی
طرررق مررن بررر  ن حضررر  صررلوا  بفرسررع و یرراد کررن از رسرری، از می

یاد وراطر داریب ايرن مصرائب را برهکه از کربال در حوادم و واطراتی 
حضر  بیاور و برای حضر  ذکر کن و از حوادم کربال بره حضرر  

ب دیدب اين قسمع را وواندم و ترجمه  اش را عرض کردمببگو
در مدینه که تنهرا حضرر  رسرول نیسرتندب در مدینره، حضرر  

کره بره  فرماینرد  ای کسریزهراء هم که هستندب اين اسرع کره بعرد می
 ای،مدینه  مده

م علررررری الزهرررررراء و اسرررررَفْح ِلَقْبرِهرررررا  و سرررررل ِ
 

یررررررا موَخ الَجوار ا الررررررد ُ  لررررررَدی الروضررررررِة الَغررررررر َ
 

درپر  بريرز برر قبرر  ن بر حضر  زهراء؟اهس؟ هم سرالم کرن و اشرک پ 
 نزد روضه اسع؛ یعنی در حرم شریف اسعبحضر  که در 
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ط ر که مرحروم اندب  نحضر  زهراء؟اهس؟ در وانه وودشان مدفون
فرماینرد، در فرمایند و محل را معرفی میبیان می  قای شریف طباطبائی

پرررای  ررر یم  پاي نبنرررای کنرررونی مسرررجدالنبی؟ص؟، اینجرررا اسرررع کررره می
ماننردی اسرعب ايرن پایره  ي م، سرتون و پایهودا؟ص؟ که مریمبار  رسول

جردا  نسبتًا برر  اسرعب   یرا از  ن پایره، دیگرر وانره حضرر  رسرول؟ص؟
دهرد کره  ن قسررمع و  ن طررق وانرره شردهب ايرن پایرره بررر  ندرران میمی

بروده کره   ودا؟ص؟ بودهب از پایه به اين طرق، وانه امیرالم منینرسول
پای مبار  کره اآلن در جوار وانه حضر  بوده اسعب اين قسمع پاي ن

و مد و نماز اسرع، وانره حضرر  امیررت بروده و جرزء باز و محل رفع
ها را بعرد بره بینیم از بناهای قردیم اسرعب ايرن قسرمعنبودهب میمسجد 

فرماینرد  می انردبانرد و اضرافه کردهاند؛ یعنی از وانره  رفتهمسجد اضافه کرده
 (1)قبرررر مطهرررر حضرررر  زهرررراء؟اهس؟ نزدیرررک بررراب جبرئیرررل واقرررع شررردهب

                                                           

مسرر له  قبررر حضررر  فاطمرره زهررراء، علیهررا و علرری ابیهررا و بعلهررا و بنیهررا ( »1)
مسرجد را وسرعع دادنرد، وانره او در  امیرهالسالم، در وانه او اسعب و نون بنی

 ن را   مسجد واقع شد و در نزدیکی باب جبرئیل واقع اسعب و حضر  امیرر 
مخفی داشع که مبادا منافقین  ن را نب  کنند که بر  ن حضر  نمراز کننرد و 

« ]ببب[ب موجب وصررریع ورررود او راضررری نبرررود کررره منرررافقین برررر او نمررراز کننررردبررره
 (5۴۴، ص(«۱کفایةالمسائل جلد )»، 9الحکمة )فارسی(، ج)دعائم
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باید ویلی احتیاه بفرماي ردب بره  ن پایره کره رسریدید، از کنرار ديروار  پُ
سررمع وواهیررد بهشرر ید و میع کنیرردب ا ررر از برراب بقیررع وارد میحرکرر

پای حضر  اسع، کنراِر ديرواِر سرمِع راسع بپ چید که قسمع پاي ن
وواهید بره سرمع ش ید و میراسع راه برویدب ا ر از در جبرئیل وارد می

نکرده نپ بپ چید، در کنار ديوار سمع نپ حرکع کنید کره وردای
 (۱)ر  زهراء؟اهس؟ ندودبجسارتی به قبر شریف حض

 

 ( محل م رد بح  در نقده مدخن شده اسعب1)
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شود کره نظرر مبرار  شریخ از اين فرمای  اینجا هم استفاده می
برر رروار هررم همررین اسررع کرره قبررر مطهررر حضررر  در وانرره وودشرران 
اسررعب پررُ دیگررر الزم نیسررع در بقیررع برره حضررر  زهررراء؟اهس؟ سررالم 

شردب مرا نبایررد ايرن کرار را بکنریمب بررا  ن بدهیردب ايرن برنامره رسررم مرا نبا
اسع و اين فرمای  اینجا و ساير  کفایهفرمایدی که در کتاب مبار  

دانیم کرره قبررر مطهررر هررا، مررا بررا اطمینرران و بررا یقررین کامررل مرریفرمای 
 کنیمبحضر  در وانه وودشان اسع و در  نجا سالم عرض می

 و اسرررررفح لقبرهرررررا ءم علررررری الزهرررررراو سرررررل  
 

یررررررالرررررردی الروضررررررة   الغرررررررا الرررررردموخ الجوار
 

مقابررل قبررر حضررر  کرره در روضرره واقررع شررده بررر زهررراء سررالم کررن و در 
یرررران برررراشب روضرررره پ غمبررررر؟ص؟ در اینجررررا یعنرررری حرررررم و قبررررر  ن   ر

اویل ا،ور  و من،ور  روالو  ای کره مدره ر اسرع؛ حضر ، نه  ن روضره
اوواض ملجنوو . حرررم مطهررر روضرره پ غمبررر؟ص؟ اسررعب در  نجررا  (1)موول ر

بِبایسع و اشک  های وود را بر قبر مطهرش بريز
 و قرررل یرررا اْبَنرررَع المختررراِر ُقرررومی ِلَتصرررَبغی

 

 یارَقمیَصررررِک ِمررررن جرررراری َدِم السرررربِط قاِنرررر
                                                           

  ۱85ص ۴۳( بحاراالنوار ج1)
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ب برررای نرره؟  یررده ورردا،از جررا برویررز برره حضررر  بگررو  ای دوتررر بر ر
 برویز و لباب وود  را از وون حسینع رنگین کنب

 و قرررروِمی انظررررری ِشررررلَو الحسررررین تدوُسرررررُه 
 

راقیررررررررافررررررررَد الَمررررررررذاکی  ْع َصرررررررردَره و الت َ  ق َ
 

، نگراه کرن و ببرین بردن و پ کرر حسرینع ها را اسرب  از جا برویرز
انرررردب انرررردب بمیرررررم  سررررینه حضررررر  را لگرررردمال کردهلگرررردمال کرده

 اندبهم ک بیدهاند و در اش را لگدمال کردههای سینهاستخوان
رررررررری نسرررررررراًء ضررررررررائعا   و لم  َتِجرررررررردو ُلم 

 

 ُمراعیررررررررا لهررررررررا بعررررررررد موالهررررررررا الحسرررررررریِن 
 

هررای سررر ردان و حیرانرری کرره بعررداز شررهاد  موالیدرران امررام ايررن زن
  وری کنبها را جمعپناهی نداشتند، برویز و اين زن  حسین

 سرررررررالمی علیهرررررررا ضرررررررائعا   و ُحرقتررررررری
 

 (1)لهرررررررا جائعرررررررا   الترررررررری الَیرررررررْوَم والیرررررررا
 

دسرع رفتنرد و سر ز دل مرن سالم مرن برر  ن زنران براد،  ن زنرانی کره از 
، سرپرسررتی برررای   ن بررر  زنرران برراد کرره همرره  رسررنه بودنررد و در  ن روز

 علیکم یا اهل بیع النبوةب اهلل صلی دیدندبنمی وود
                                                           

 22۰، ص«ديوان المراثی و اشعار للدیخ االوحد )اخ(»، 9الکلم، ج( جوامع1)
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المرضری ن  محمد االوصیاء الراضریناللهم صل علی محمد و  ل
بافضررل صررلواتک و بررار  علرریهم بافضررل برکاتررک و السررالم علرریهم و 

تهب اللهم عجرل فررجهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمة اهلل و برکا
نرا علری ملرتهم و احدررنا فری زمررتهم و التفررق بیننرا و فرجنا بهم و توف  

بیررنهم طرفررة عررین و ارحمنررا بهررم فرری الرردنیا و اآلورررةب اللهررم اجعررل 
صررالَتنا بهررم مقبولررة و ذن بنررا بهررم مغفرر رة و حوائجنررا بهررم مقضرریة و 

ررة و ارزاقنررا بهررم مبسرروطة و دعاءنررا  بهررم مسررتجابًاب همومنررا بهررم َمکفی 
اللهم انظر الینا نظرًة رحیمًةب اللهم صل علی مدایخنا العظام، اللهم 
بار  علیهم و تفضل علیهم، اللهم انظر الریهم نظررًة رحیمرًة ترفرع بهرا 
درجاِتهم و تغفر بها ذنوَب محبیهم و موالیهم و تابعیهم، اللهم انفعنا 

اللهررم ا،فررر لنررا و بعلررومهم و معرررفتهم و محبررتهم و ارزقنررا شررفاعتهمب 
آلبائنررا و المهاتنررا و الوواننررا و الوواتنررا، اللهررم اشررف مرضرراهم، اللهررم 

م مسررافريهم، اللهررم َاد ِ ديررونهم، اللهررم اقررا  ارحررم موترراهم، اللهررم سررل 
قهم، اللهم اشررکهم فری صرالح اعمالنرا و  دهم و وف  حوائجهم، اللهم ای 

یاراتناب  ادعیتنا و ت
له الطاه همو صل علی محمد و ا  رح  ل ف  ن  و عح   ری 
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 ؟ص؟خدارسولآفات اعمال در حدیث 
 

ک ا،  منومن ملل    ا ل  ملسماومو فجم  فو  کو  ه َل  س،م  مم 
مبًا. ل ا بم مته و جم  عل  ک  باب من ا ملکًا ان   سماء ملکًا اد جل 

فتک ب ملحف   عم  ملم،د مل حیل ا ،ح مل  حویل امسو   و  
ملةوومس حتوو  مذم بلوو  سووماء ملوود یا  یرتفوو  ملحف وو  بمملووه لووه  ووور کنووور 

یه و اک رم فیقول له اف فاالرب ا  م ملمم  وجه صاح،ه م ا مل   فیاک 
 ملغی،  فمل م تاب المدذ عمله اجا ز   مل   یر  ممر   ب ل  را .

 وو  اجوو ء موول ملغوود و ممووه عموو  صووالح فیموور بووه و یاکیووه و  قررال 
فو  ملسوماء ملثا یو  اک رم حت  ی،ل  ملسماء ملثا ی  فیقول ململو  ملو   

اووف فاالوورب ا وو م ملمموو  وجووه صوواح،ه م مووا مرمد ا وو م ملمموو   وورض 
 ملد یا م ا صاحب ملد یا المدذ عمله اتجا ز   مل   یر .

 وو  ا وومد بمموو  ملم،وود م،ت جووًا ب وودا  و صوو ة فتمجووب  قررال 
ملحف   و اجا زم مل  ملسماء ملثالث  فیقوول ململو  اوف فاالورب ا و م 

ظ رم م ا ملو  صواحب ملک،ور فیقوول م وه عمو  و ملمم  وجه صاح،ه و 
تک،ر فیه عل  ملناس ف  مجالس   ممر   را  من المدذ عمله اتجا ز   

 مل   یر .
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و ت وومد ملحف وو  بمموو  ملم،وود یا وور کالکنکووب ملوودر   فوو   قررال 
ملسماء له د    بالتس،یح و مل ونم و ملحوج فیمور بوه ملو  ملو  ملسوماء 

  م ملمم  وجه صاح،ه و بینه م ا مل  ملرمبم  فیقول له اف فاالرب ا
ملمجووب فا ووه کووان امجووب بنفسووه و م ووه عموو  و مدَوو   فسووه ملمجووب 

 ممر   را  المدذ عمله اتجا ز   مل   یر  و مالرب به وجه صاح،ه.
و ت مد ملحف   بمم  ملم،د کوالمروس ملمافنفو  ملو  م ل وا  قال 

ایل مل و تیل  به مل  مل  ملسماء مل امس  بالج اد و مل  ة ما فیمر 
و ل ل  ر یل کر یل مالب  علیه النء کمنء ملةمس فیقول ململ  اف 
م ووا ملوو  ملحسوود فاالوورب ا وو م ملمموو  وجووه صوواح،ه و تحملووه علوو  

وو ه بیاعتووه فوواذم ربد الحوود وعاتقووه م ووه کووان احسوود موول اووتمل  و امموو  لل  
فموو ً فوو  ملمموو  و ملم،ووادة حسوودم و واوو  فیووه فیحملووه علوو  عاتقووه و 

 له.عم المنه
و ت مد ملحف   فیمر ا   ملو  ملو  ملسوماء ملسادسو  فیقوول  قال 

ململوو  اووف م ووا صوواحب ملرحموو  مالوورب ا وو م ملمموو  وجووه صوواح،ه و 
ومطمس عینیه الن صاح،ه ل  ه ذ ،وًا ویرح  شیئًا مذم مصاب ع،ودًم مول ع،واد ملل  

[ ف  ملد یا اةم]ذ ب ت به ممر   راو  من المدذ عملوه [ لآلَرة مو الرًم ]الر
 اجا ز   مل   یر .



 94                                             های مدینه ُانس  شبلس  امج  

و ت مد ملحف   بمم  ملم،د معموااًل بفقوه و مجت واد و  رذ  و قال 
الف مل  فیمر ا    له صنو کالرعد و النء کمنء مل،رق و ممه      آ
ملوو  ملوو  ملسووماء ملسووابم  فیقووول ململوو  اووف و مالوورب ا وو م ملمموو  

وو وجووه صوواح،ه م ووا ملوو  ملحجوواب محجووب کوو  ه م ووه مرمد وعموو  لوویس لل  
او  من  رفمً  عند ملقنمد و ذکرًم ف  ملمجالس و صنتًا ف  ملمدمئل ممر   ر

 اکل َال ًا.المدذ عمله اجا ز   مل   یر  ما ل 
و ت ومد ملحف وو  بممو  ملم،وود م،ت جوًا بوه موول َلو  حسوول و  قرال 

صمت و ذکر ک یر تةیمه م ئک  ملسماومو ملسو،م  بجمواعت   فییئوون 
جوب کل ووا حتوو  اقنموونم اوویل اداووه فیةوو دوم لووه بمموو  صووالح و دعوواء ملح

وو ه م ووت  حف وو  عموو  ع،وود  و م ووا رایووب علوو  مووا  فسووه علیووه وفیقووول ملل  
 (1)بیرد   ا  م ملمم  علیه لمنت  فیقول ملم ئک  علیه لمنت  و لمنتنال 

یررد ها را ولرر  کنررد، هفررع ملررککرره  سررماناز اينوداونررد قبررل ب  فر
 لرکم ن  را به عظمِع  ها سمان و مانی، ملکی را قرار داد در هر  س سپُ

ملکری ]ظراهرًا از اعروان  ن  ها،ايرن  سرمان  هریرک از برر درِ  بجالل بخدرید
یعنری عرروج و نررول و سراير ] ؛نگهبان و دربان باشدرا قرار داد که  مالئکه[

 [ببه اذن او انجام یابدوقایع 
                                                           

 2۴6ص 67( بحاراالنوار ج1)
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بنررررده را از  لعمرررر صررررالحه[ اعمررررالن یسررررند ان  مالئکرررره]ظرررره حَف 
برای اين عمل  ببرندرا باال می  نبعد و ن یسند می هنگامشبتا  دمصبح

 ] سمان اول[ اين عمل به  سمان دنیا وقتیب ن ری مثل ن ر و رشید اسع
یرراد و برراکنررد را تزکیرره می عمررل ن   متصرردی[ملررِک ] ن  ،رسرردمرری ارزش و ت
یاده میکه  ن را نمو  مییا  نشمرد می  اه ]ملک موکل  ن اندب رددهد و ت

بره  را ايرن عمرل و برو  ببایسع  فرمایدمی به  سمان دنیا[ به متصدِی عمل
که کسریب من ملکی هستم که به امرر ،یبرع مروکلم بص ر  صاحب  بزن

ورردا برره مررن ننررین  ب ررذارم عملرر  از مررن بگررذرد،یبررع کنررد، مررن نمی
 اسعب دست ر داده

 یررد و همررراه  می برراز ]ملررک متصرردی اعمررال[ فررردافرمایررد  می
 ن عمررل را  ب[و دیگررر از ،یبررع هررم وررالی اسررع]صررالح اسررع  یعملرر

یرررادتی میتزکیررره می رسررردب کررره بررره  سرررمان دوم میبخدرررد ترررا اينکنرررد و ت
ايررن عمررل را برره  و  برررو  ببایسررع    یرردملکرری کرره در  سررمان دوم اسررع مرری

 بدنیروی داشرته اسرعمقصردی صاحب اين عمل  بص ر  صاحب  بزن
 ننرین  رذارممن نمی بشودموکل هستم که به دنیا مربوه می من به ام ری

 از من بگذرد و به  سمان باالتر برسدب یعمل

،[ سپُ که مسرور و شادمان اسع، در حالی ،ملک ]در روزی دیگر
ب نمراز همرراه اسرع و  برا صردقا  ب عمل بنردهدهدعمل بنده را صعود می
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شرگفع حفظه به [کهننان اين اعمال تيبا و پسندیده و ووب اسع  ن]
ملررک  سررمان سرروم دسررت ر  رسرردبل برره  سررمان سرروم میعمررايررن  ب ینرردمی
مررن  بايررن عمررل را برره رو و پدررع صرراحب  بررزن برررو و بایسررع،   دهرردمی

عمررل کرررد، امررا در  ب ايررن بنرردهملکرری هسررتم کرره برره امررر کبررر موکررل هسررتم
یررد کبرر و نخرروتی دسرع داد به مررردم بررای او ، نسربعمجرالُ ب و تکبرر ورت

مرا م م ر کرده که نگرذارم عمرل ايرن شرخن از مرن بگرذرد و بره  مرورد ارپ
 مرحله باالتر برسدب

[فرمودند ايرن  ؛دهنردبنرده را صرعود می حفظه عمرِل    ]باز روزی دیگر
بسرریار درودرران در  سررمانب  ایسررتاره درودرر ماننررد به درودرردمیعمررل 

عمرل  باسرعتسربیح و روزه و حرج بره سروصرداي  و  «وی  َد »برای اين عمل 
 ببایسرع  دهردپرُ دسرت ر مری برسردبه ملک موکل بره  سرمان نهرارم مری

 بمرن ملرک ُعجربم باين عمل را بر ردان و به ص ر  و شکم صاحب  بزن
ايرن عمرل، در  برا هببه وود عجب پ ردا کررد واطر عمل به اين شخن

پرورد رارم بره مرن دسرت ر داده کره نگرذارم  هبدل وود عجب فراهم سراوت
به من دست ر داده که  بخن از من بگذرد و به ،یر من برسدعمل اين ش

 اين عمل را به ص ر  صاحب  بزنمب
،[فرماینرردمرری برنررد و حفظرره عمررل بنررده را برراال مرری   ]برراز در روز دیگررر
کره  ؛برنرردوانره دامرراد مریبره ماننرد عروسرری اسرع کرره او را عمرل به ینررع ] ت
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 برردعمل را باال میملک اين ب[ از هرجهع  راسته اسعو  داده شده اسع
بررین دو نمرراز  نمررازِ و ايررن عمررل همررراه جهرراد  رسرردبترا برره  سررمان پررنجم می

یعنررری برررین نمازهرررای واجرررب، بررره نمازهرررای مسرررتحبی پرداوتررره ]اسرررع؛ 
اسع کوهانی  [نظر وسعع و بر مد ی و ارزش،از ] ،برای اين عمل [اسعب

ببه ای رهیعنرری ايررن عمررل از هررر جهررع در وررودش ذویرر] ماننررد کوهرران شررتر
 ننین عملررییررک [توانررد وودکفررا باشررد و کمبودهررا را رفررع کنرردبدارد کرره می

    یرردمرری  سررمان پررنجم[موکررل برره ]ملررک  بدارد درودررند ی مثررل و رشررید
اين عمل را ببر و به ص ر  صاحب  بزن و بعد  بمن ملک حسدم ببایسع

یرد بره کسرانی کره علرم ايرن شرخن حسراد  می بهم بر  رردن  بینرداز  ورت
دادنرد و عبراد  طاعرع انجرام میبررای وردا ووتنرد و بره کسرانی کره  ممی

در  یفضرریلتو برتررری  به وررود،ان نسرربعکرره برررای یکرری از  نررهمین بداشررتند
یررردحسررراد  می ،دیررردمیو عبررراد   عمرررل  ن  کرررردبو از او برررد  ي  می ورت

انردازد  ید و اين عمل را بر  ردن اين بدبخِع عامل مریملک حفظه هم می
 بکندمل او را لعن میع و ووِد 

[فرمایدمی برنرد ترا بره ها براال میحفظه عمرل را از  سرمان   ]دیگر بار
بایسررع، مررن موکررل برره رحمررع     یرردرسررانندب ملررک می سررمان شدررم می

را برو و ايرن عمرل   ید   می ، ]یعنی همین مهر و عاطفه و محبعب[هستم
 ؛کررن برره صرر ر  صرراحب  بررزن و بررا همررین عمررل دو ندررم  را هررم کرر ر 
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 از  یکری وقتری نداشعبشفقع  و رحم نیز بر هی،صاحب اين عمل  تيرا
 او  بره دنیرا امر  در  ضرری یا  ور  امر  در   ناهی که دیدمی را ودا بند ان

سررزن   و شرماتع  ،او را برر ايرن جررم [کرد، بلکرهبر او رحم نمی] رسد،می
گذرد ودا به من دست ر داده که نگذارم عمل اين شخن از من ب کردبمی

 و به ،یر من برسدب
[ باز   فرمودند دهنرد و براال صرعود می عمرل بنرده را حفظره ]روز دیگر

 و  برا کوشر و برا فقره  کره ای از اعمرال اسرعاما اين عمل مجموعه ببرندمی
وررود عمررل  باری همررراه اسررع رربررا ورخ و پرهیز و  بنررد ی و  تررالش در عبرراد 

ها از هرررل  سرررمانها و اکررره همررره  سرررمان] صررداي  دارد مثرررل صررردای رعرررد 
ن ری مثل روشرناي  بررق  روشناي  و  اين عمل [شوندبوبر میبا  ن عظمع

ملررک برره  کررهتررا اين کننرردرا مدررایعع می ايررن عمررلهررزار ملررک  داردب سرره
    یررردمی بررره  سرررمان هفرررتم  ررراه ملرررک موکرررل ن برسرررند سرررمان هفرررتم می

مررن ملررک حجرراب  بو ايررن عمررل را برره صرر ر  صرراحب  بررزن بایسررعب برررو 
شرروم هررر عملرری را کرره برررای ورردا کنم و مررانع میمررن حجرراب مرری بمهسررت
کره موقعیرع و نرزد برر ران،  نانیکره در  هاين برود عمل از  او  ب مقصودنباشد

 و  شرود نام  در مجرالُ بررده و  شخصیتی دارند، رفعع و ش نی پ دا کند
 عمرل او  نگذارم ودا به من دست ر داده اسع که بدر شهرها بپ چد اسم 
 بنیسعتيرا ننین عملی والن  ؛گذرد و به ،یر من برسداز من ب
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[ هرم مالئکره برا سررور و ووشرحالی، عمرل ] ن  اه[ فرمود   ]یرک برار
برند که همراه با اوالق نیک و سکو  و ذکر فرراوان اسرعب بنده را باال می

کنندب تمام حجرب  انه  ن را مدایعع میهای هفعمالئکه  سمان همه
رسرندب همره  نهرا بره عمرل کره بره پ درگاه وداونرد میينپ ماینرد ترا ارا می

فرمایرد  دهنردب امرا وداونرد مینیکوی او و دعاء و مناجرا  او  رواهی می
شما حفظه اعمال بنده من هستید و من بر دل او   اهمب او به اين عمرل 

دارنررد  مرررا اراده ننمرروده؛ پررُ لعنررع مررن بررر او بررادب مالئکرره هررم عرضرره می
 (1)ما بر او بادب لعنع تو و لعنع

                                                           

(1 ، تصححی    تقیحی  ( در ترجمه اين روایع، از فرمایدا  مباح  جلد سوم نمراز
 ه شده اسعباستفاد ۱5و  ۱۴، مجلُ  نماز )اخالص(



 

 

 
 

 های اسماء و صفات خداوندلزوم شناخت مواقع و محل 
 صفت توابیت خداوند و نیاز مؤمنان ضعیف به آن 
 رحمت خاصه خداوند و اختصاص آن به مؤمنان 
  گیر  بودن رحمت رحمانیه خداوند فرا
  کریمه « نفس»مراد از  «کتب علی نفسه الرحمة»در 
 نیاز مؤمنان ضعیف به توابیت و رحیمیت خداوند 
 میت خداوندمرکز و موقع توابیت و رحی 
 سه شرط برای رسیدن به توابیت و رحیمیت خداوند 
 بهترهکه محل توابیت و رحیمیتت را نشناستد، از آثتار آنهتا هتم ب کسی 
 خواهد بود        
 اهلل؟ص؟ آمدنشرایط نزد رسول  
 معنای شفاعت در آیه مورد بحث 
 میت خداوندیبیان کارهای الزم برای برخورداری از آثار توابیت و رح  

 اهلل؟ص؟کار اول: آمدن نزد رسول 
  آن راه   و  استغفار : دوم کار 
 اهلل؟ص؟ر سوم: استغفار رسولکا 
 دستور شیخ بزرگوار هدیه زائران مدینه به 

 چهارممجلس 
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مم الل  ـــب س  ه الرحمن  الرحی 

ن  الحمد لل   ن  الطاهری  ی  ب  له الطی  ن  و صلی اهلل علی محمد و ا    ه رب  العالمی 
ن   معی  ة  اهلل علی اعدائ هم اح   و لعی 

سهم و لو ائ    ف  لموا ای  ر لهمهم اذ  ظ  ف  ع  روا اهلل و اسی  ف  ع  اسی  اءوک ف   ج 
ماً  ؟ص؟الرسول ًا رحی  وای  دوا اهلل ی   لوج 

کررره مررر منین بتواننرررد از توابیرررع و رحیمیرررع وداونرررد برررراى اين
استفاده کنند، باید محل توابیرع و رحیمیرع وردا را بیابنردب بداننرد 

 که ودا در کجا تواب اسع، ودا در کجا رحیم اسعب
وواهنررد ورردا را برره توابیررع می در ايررن  یرره، بیرران شررده کرره ا ررر 

بیابند، باید نزد مظهرر  ن صرفع بیاینرد؛ یعنری  ن محرل و جراي  کره 
ودا در  نجا تواب اسعب نون هریک از صفا  وردا جراي  و محلری 

های وررردا داردب بایررد محرررل صررفا  و اسرررماء ورردا را پ ررردا کررردب اسرررم
 هاى ودا جاهاي  دارنرد کره بایرد  نها و صفعمحل نیسعب اسم ب 

هاى وردا را ها و صفعدرپ  اسمدسع  وردب ا ر انسان پ جاها را به
دسرررع نیرراوَرد و ندانرررد کجرررا بگ یررد و طلرررب کنرررد، ولرری  ن جاهرررا را به

 ها نائل نخواهد شدبها و صفعاسع، به  ثار  ن اسم
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مل َعرَف َمنماوَ  فرمایند  ط ر مطل  میاين اسع که امامت به
معرفرع عبرار  اسرع از شرناوعب انسران  (1)بمل ف  َبل  َارمَر ملممرفو 

شناسرررد و  ثرررار توابیرررع و وقتررری وررردا را بررره توابیرررع و رحیمیرررع می
 ورد که جای اين صفا  را پ دا کنرد و دسع میرحیمیع ودا را به

 بداند ودا کجا تواب اسعب
ید را به یکی از صفات  بدناسرید و  ببینید ا ر شما بخواهید ت

ابید، باید ببینید محل و جاى  ن صرفت  او را به یکی از صفات  بی
یرررِد ایسرررتاده  کجرررا اسرررعب بایرررد او را در  نجرررا پ ررردا کنیررردب ا رررر شرررما ت

وجو کنیرررردب در ایسررررتاد ی وواهیررررد، بایررررد او را در قیررررام جسررررعمی
یِد ندسرته می ید را بیابیدب ا ر ت ، بایرد وواهیرد، همینبگردید و ت طر ر

 او را در ُقعود و ندستن بیابیدب
ید براى وودش مرکزهاي  معرین میفرض بفرم کنردب اي د مثاًل ت

کند که من در فالن مرکز و از  نجا، جود و بخدر  ورودم را اعالم می
وواهررد، بایررد برره فررالن مرکررز دهمب هرررکُ از مررن نیررزی میندرران مرری
 رجوخ کندب

                                                           

 ۳5۳، ص«النجاة المجلد االولکتاب طري »، ۱۰االبرار )عرب (، ج( مکارم1)
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هرراى دولترری اسررعب در ترش، همررین وزار مثررال ویلرری واضررح 
واهید درباره ام ِر مالی با من در و  ید ا ر میهر کد رى، دولع می

ستد باشید، مثاًل به وزارِ  داراي  مراجعه کنیدب ا ر درباره امر ر و داد
وواهیرد برا مرن در برور رد باشرید، مرن نظامی و درباره نظرم کدر ر می

محلرری و جرراي  مناسررب ايررن کررار دارمب بایررد برره  نجررا مراجعرره کنیرردب 
رکزهراى مختلرف برراى هراى مختلرف و مط ر همره ايرن وزار همین

هراى مختلرف و در اوصراق و اين اسرع کره وقتری بخواهنرد در مقام
صفا  مختلرف دولرع، برا  ن برور رد داشرته باشرند، بره ايرن مرکزهرا 
رجرروخ کننرردب ا ررر کسرری برره مرکررزی اشررتباه برررود، برره  ن صررفع و برره  ن 

 وصف و به  ن اسم و به  ن وصوصیِع دولع نخواهد رسیدب
یررک از اسررماء و صررفات  محررل و طرر ر ورردا هررم بررهمین راى هر

یررافتن برره  ن  مرکررز درسررع کرررده، موقررع قرررار دادهب بایررد بررراى دسررع
صررفع و اسررتفاده از  ن صررفع و  ثررار  ن، برره همرران مرکررز مخصرروص 
رجوخ کردب ا ر انسان به  نجا رجوخ نکند و به جاى دیگر رجروخ کنرد، 

، ورردا را برربرره مقصررد نمی ه اسررماء و رسرردب یررا ا ررر بخواهررد برردون مرکررز
بردب مثل  ن اسع کره بردون رجروخ صفات  بخواند، راه به جاي  نمی

ب اين مالیا   به وزار  داراي ، بگ ید  ای دولع، اين پول من را بگیر
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ب نه کسرری از او بگیرررد؟  نطرر ر از او بگیرنررد؟  برره کرردام مررن را بگیررر
، اين طررر ر حسررراب واريرررز کنرررد؟  در کررردام دفترررر ثبرررع کنرررد؟  ویرررر

کنرد، بایرد باید به مرکزش رجوخ کندب وقتی هم که رجوخ میشودب نمی
 شده مراجعه کندبدرسع به همان مرکزِ معین

شرررود مرررا طررر ر برررانظم باشرررد،  یرررا میکررره امررر ِر بنرررد ان اينوقتی
شررود وجو نکنرریم؟   یررا میمرکزهررای اسررماء و صررفا  ورردا را جسررع

برردون شررناوع مرکزهررا، برره اسررماء و صررفا  ورردا مراجعرره کنرریم و 
شررودب قرررار بخررواهیم از  ثررار اسررماء و صررفات  اسررتفاده کنرریم؟  نمی

ط ر اسرع کره در ولر  ودا بر اين نیسعب بلکه سنع ودا به همین
ها و شرعبهکند؛ ول  ول  اسع و بره شعبهبینیمب نون فرق نمیمی

طر ر اسرعب ها و جاها محتاج اسرعب ولر  اينتعی ن مرکزها و محل
طررر ر اسرررع، ر مربررروه بررره ورررودش اينط ر کررره در شررر ون و امررر همررران

ها محتراج اسرع؛ ط ر اسعب ول  به اين محلودای  هم همین با
هرررا پرررُ بایرررد بررره همرررین ترتیرررب باشررردب بایرررد جاهرررا و مرکزهرررا و محل

 شناوعب را
اند و  ثاِر  ن صفع را یکی از صفا  ودا که م منین طالِب  ن

ای معنکننررد، صررفِع توابیررع اسررعب اسررم تررواب بررهوجو میجسررع
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،  مرزنررده تعبیر روانکننرردٔه ت برره و بررهپذيرنررده، پذيرنررده و قبولت به  تررر
 اسعب اين یک صفع اسعب

م منینی که در عرصه ناقصین و عرصه رعیع هستند، بره ايرن 
مقابرررل مسرررلمین  فتررره انررردب همررران مررر منینی کررره در صرررفع محتاج

مقابررررل که در مقابررررل مسررررلمین یعنرررری کسررررانیشررررودب مرررر منین در می
تر و شروندب یرا کلمره مر من را عرامنع، مر من و شریعه  فتره میسر اهل
مقابل کفر معناى اسالم در معناى مسلم بگیریمب نون ایمان هم بهبه

، یعنی  نهاي  که بره الوهیرع در  ،«م منین» (1) مده اسعب مقابل کفار
انرد؛ ها را تصردي  کردهودا اعتراق و به یکتاي  ودا اقررار و رسرالع

انردب کارندب اینهرا بره صرفع توابیرع محتاجو معصیع اندولی ناقن
مند شوندب باید رجوعدان به اين صفع و باید از  ثاِر اين صفع بهره

رو ش ندان هم همین اسع کره مرثاًل ذکرشران به اين اسم باشدب ازاين
 بگ یندب« تواب یا»باشدب پ وسته « تواب یا»

شردهب بره تبران  هایدران تسرلیماند و دلاز  ن طرق، ایمان  ورده
اهلل؟ص؟ و ان اهلل و اشهد ان محمردًا رسرول اال  اله اشهد ان ال »اند   فته

و ولررریهم   اهللاولیررراء الصررردیقة علیرررًا و االئمرررة مرررن ولرررده و فاطمرررة
                                                           

وهاا می ا مل یل آمننم آٰمننم ب( 1)  (۱۳6ببب )نساء  و رسنله الل  
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بر اقرراِر اندب عالوهاینها را به تبان اقرار کرده«ب اهللاهلل و عدوهم عدو ولی
قبول کردهب تسلیم هم هستندب دلدران  ظاهر و اقراِر به لسان، قلبدان هم

 هم تصدي  کرده و باور کرده که همین اسع و جز اين هم نیسعب
واسرررطه اقررررار بررره تبررران و تصررردي  دل، سرررزاوار ايرررن مررر منین، به

رحمرررع واصررره هرررم هسرررتندب رحمرررع واصررره مخصررروص مررر منین 
 ونره رحمرع را ودا بر وودش اين (1)بَکَ ب عل   فسه ملرحم اسعب 

برر ورود نوشرته و نوشرته دادهب ا رر شرما  ک ب عل   فسوه؛دهب الزم فرمو
مثاًل پرداوع پرولی را  ،اى بدهیدیک تعهدی بن یسید، قولی و وعده

کتررب »  ینررد  برره حسررینیه مدررهد بررر وودترران الررزام کنیررد، ايررن را می
ک ووب علوو  ؛ بررر وررودش الررزام کرررد، بررر وررودش الزم کررردب «علرری نفسرره

نیزی نری برر ورودش الزم کرردهب نره؛ ودا بر ورودش نوشرته؛ یع فسه
 را؟ رحمع واصه راب
از  ن رحمتی اسع که رحمرِع رحمرانی اسرع اين رحمع ،یر 

مندنرردب شررما ببینیررد همرره ولرر  و تمرام ولرر  از  ن رحمررع ورردا بهره
اش وجود و کماال  وجودى دارنردب هررکُ هرنره برراى ادامره زنرد ی

رنرره الزم داشررتهب در ايررن صررحنه هسررتی الزم دارد، ورردا برره او دادهب ه
                                                           

 ۱2( انعام  1)
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سبب رحمع عمرومی او سبب نیسع؟ بهاين عنایع و بخد  به 
هرنرره برره ولقرر  عنایررع کرررده برره  (1)بَسووَ،َقت َرحمُتووه  مووَ،هاسررعب 

رحمِع رحمانیه بوده اسعب به کافر و م من و همره موجرودا  هرنره 
ها هرم براِیدران اند عنایرع کرردهب همره ايرن بخدر وواسرتهرا که می

ناحیره هرا ویرر اسرعب هرنره از بینیم تمرام ايرن عنایعویر برودهب مری
ورردایا، ویررر در دسررع تررو  (2)؛ایوودک مل یوور ورردا اسررع، ویررر اسررعب 

ناحیه تو اسعب پُ تمام  نچه به همه ویر از  (3)؛و من  مل یر اسعب 
شررران و اسرررباب ادامررره بینیم کررره اسرررباب زند یولررر  داده و مرررا مررری

مرررل در همرررین امررر ر حیاتدررران اسرررع، اسرررباب ترقررری و تعرررالی و تکا
 شان اسع، همه اینها رحمع اسعبظاهرى و تک ینی

یرررردب « رحمررررع عامرررره»توانیررررد اسررررم ايررررن رحمررررع را می بگذار
یدب هم« رحمع رحمانیع»توانید اسم  را می ننرین اسرم  بگذار
یدب اين رحمع واسرعه اسرع؛ هم می« رحمع واسعه»را  توانید بگذار

لل و  م و  مسوذل  ارحمتو  میعنی وسعع دارد و همه ول  را  رفترهب 
                                                           

 ۳86ص 9۱( بحاراالنوار ج1)
 26عمران  (  ل2)
 ۳62ص 2االقبال ج( 3)
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اين رحمع همه موجودا  را شرامل اسرع،  (1)بملت  وسمت ک  َ ش ء
ب  نه م من و نه کافر

در  وررر  هررم، همررین رحمررع، شررامل هررم مرر من و هررم کررافر 
شودب ودا شود، براى کافر عدل میاسع؛ منتها براى م من فضل می

مقتضرراى همررین رحمررت ، بررر کفررار عرردالع بررا همررین رحمررت  و به
مقتضرراى عرردل  اسررعب کنررد، بهفرمایرردب ا ررر  نهررا را عررذاب مییم

 واقع به همان رحمع رحمانیه و رحمع واسعه اسعبدر 
، در یکرری از فرمایداتدرران کرره برررای همررین، سررید برر رروار 

فرماینرررد کررره مطلرررب مررر رد بحثررری از مباحررر  توحیرررد اسرررع، میدر 
بیند ط ر اسع؛ هرکُ مریا نیسع، مطلب ما و دلیل ما را میاين

کنردب هررکُ هرم کره مرریا اسرع، وردا مرضر  را شرفاء و قبول می
کند، هرنره اش ط رى اسع که شفاء پ دا نمیدهدب ا ر هم مریضی

اش شرود، وردا برا رحمرع واسرعهبخواهند درمان  کنند برطرق نمی
از دیدن و شناوتن ح  و ذکر دلیل، یعنی ا ر بعد (2)با او رفتار کندب

                                                           

 ۳6۴ص 9۴( بحاراالنوار ج1)
خ انرره العلررة اال مررن یررد  ثبررع ان العلررة لیسررع هرری الررذا  البحررع و لمف( »]ببب[ 2)

)جررواهرالحکم، « اوذتره العلرة شرفاها اهلل سربحانه بالرأفرة و اال بالرحمرة الواسرعةب
 (229، ص«اللوامع الحسینیة»، ۱ج
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نررد، ورردا بررا او برره رحمررع ککنررد و قبررول نمیمیبرراز هررم  ن را انکررار  
اش رفتررار کنررد؛ یعنرری مطرراب  عرردل  بررا او رفتررار کنرردب او را برره واسررعه

شرود، پرُ برره پرذيرد و تسرلیم حر  نمیجهرنم ببرردب او کره حر  را نمی
جهرررنم بررررودب منتهرررا لطافرررع عبرررار  را ببینیرررد و تعلررریم مطلرررب کررره 

اش معاملرره کنرردب واسررعهفرماینررد  ورردا بررا او برره رحمررِع طرر ر میاين
اش ورروب شررود و وررودش هررم حاضررر حررال کرره بنررا نیسررع مریضرری

طر ر شرودب  ری، ايرن رحمرع اش ووب شود، پُ ايننیسع مریضی
 واسعه اسعب

هایدران انرد و دلم منان کسانی هسرتند کره بره تبران اقررار کرده
مقتضراى هرا قبرول کررده؛ ولری بهمقابل ایمران تسرلیم شردهب دلهم در 

کننردب ایدران لما  و َولطی که در  نان هسع، عصیان میهمان ظ
ک ووب وواهنرردب همرران رحمترری کرره وداونررد رحمررِع رحیمیرره هررم می

 ؛ بر وودش نوشته و الزم کردهبعل   فسه
؛ ک ووب علوو   فسووهقربراِن  ن نْفسرری کرره وردا بررر  ن نفررُ نوشرتهب 

 ررردن وررودش  ذاشررته؛  ن  ررردِن وررودش  ذاشررتهب ورردا بر ورردا بر 
کیسرع؟ « ورودش» ردن اسع؟ بر وودش الزم کرده؛  ن   ردن کدام

اسرررع کررره نفرررُ اهلل القائمرررة فیررره   وجرررود مبرررار  امیرالمررر منین
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 ردن او اسررعب او اسررع نفسرری کرره ورردا بررر او نوشررته و برره (1)بالسررنن
ب فرمرروده  اى علرری، تررو بایررد دوسررتان و محبینررع را شررفاعع  ذاشررته

و را دوسررع دارنررد، برره بفرمرراي ب عنایررع بفرمرراي  برره  ن کسررانی کرره ترر
والیع ترو شرده؛ ولری شریطان برر اند، قلبدان تسلیِم والیتع اقرار کرده

انررد و برره معاصرری مبررتال  نرران مسررلط شررده، شرریطان را اجابررع کرده
اندب ایدان به فضل و عنایع تو احتیاج دارندب احتیاج دارنرد بره شده
ا  دهیب که تو دستدان را بگیرى، تو کمکدان کنی و  نان را نجاين

 ؛ ودا بر ننین وجود مبارکی الزم کردهبک ب عل   فسه
من مل یل آمنونم و عملونم در همین مدینه من ره، اين  یه نازل شد  

یفه نرازل شرد، وقتی (2)بمل الحاو مولئ     َیر مل،را  که اين  یه شرر
دانرری حضررر  رسررول؟ص؟ برره امیرالمرر منین رو کردنررد و فرمودنررد  می

من شرران نررازل شررده  تند؟ ايررن کسررانی کرره دربارهکسررانی هسرراینهررا نه
که ایمران ؛ کسانیمل یل آمننم و عملنم مل الحاو مولئ     َیر مل،را 

اند، بهترين اند، اینها بهترين ول اند و عمل صالح انجام داده ورده
دانرری اینهررا کیسررتند؟ عرررض مخلوقررا  ورردا هسررتندب ای علرری، می

                                                           

  ۱۴2الزائر ص( تحفة1)
 7( بینة  2)
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ضرررر  فرمودنرررد  اینهرررا ترررو هسرررتی و اهلل، بفرماي ررردب حکررررد  یرررا رسرررول 
 بمولئ     َیر مل،را که  (1)شیعیان تو هستند

ط رند، رحمع رحیمیه الزم دارندب  ن رحمتری اين افرادی که اين
 ذاشرتهب برر  ن برر روار     ردن امیرالم منینوواهند که ودا بر را می

اره الزم کرده که تو باید به ایدان عنایع کنی و محبع بفرماي  و دربر
  نان لطف و تفضل بکنیب ودا بر  ن حضر  قرار دادهب

یفه اسررع صررفاتی اسررع کرره  ايررن دو صررفع کرره در ايررن  یرره شررر
مرر منین برره  ن احتیرراج دارنرردب مقصررود از مرر منین هررم همررین عرصرره 

 ررر ي م، همرررین کسرررانی منظ رنرررد کررره ناقصرررین اسرررعب مررر من کررره می
ر اول  یره اسرعب پرُ کره د و لن م    مذ ظلمنم م فس  شان فرمود  درباره

شرران ايررن اسررع کرره نظرنرردب ندانهطرر رى در معلرروم اسررع مرر منیِن اين
انردب انردب اینهرا بره ورود ظلرم کردهب اینها ظالم به نفُم    مذ ظلمنم لن  و 

 اندباندب دشمن ودا یعنی شیطان را اجابع کردهاهل عصیان
                                                           

 و  م وت اوا علو  و  اهلل؟ص؟ عباب قال  لما نزلع هذه اآلیة قال رسول( عن ابن1)
ملوووووو    مسوووووور  ]عررررررن علرررررریت [  _ (۳۴5ص ۳5]ببب[ب )بحرررررراراالنوار جشوووووویمت  

وهرسول ووهرباوت اوول   و  اوالی اوا علو  ب]ببب[  ؟ص؟ ینم تونف ملل   من ملو یل < تموال ی ملل  
وووهتوودر  موول  وو   الووتی  ب >آمنوونم و عملوونم مل ووالحاو مولئوو   وو  َیوور مل،راوو  و  ملل  

 (۴98ص 22]ببب[ب )همان ج یمتنا و م  ارکرسنله معل . اال فا    ش
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 حررال ايررن مرر منین برره توابیررِع ورردا احتیرراج دارنرردب بایررد از  ثررارِ 
توابیررع اسررتفاده کننرردب برره رحمررِع رحیمیرره احتیرراج دارنرردب طاقررِع 

شررود بررا عرردالع رفتررار کررردب ذاتیررِع ایدرران عرردل ندارنرردب بررا اینهررا نمی
کنرردب از حیرر  ذاتیررع و ایمرران، بایررد بهدررع بهدررع را اقتضرراء می

اندب برا عرذاب تناسررب برونردب ايرن م منران بررراى جهرنم سراوته ندررده
 ونره اسرع، نر ر تناسرب دارنردب ذاتیتدران اينندارندب اینها با بهدع 

تواند نر ر برا ظلمرع اجتمراخ کنرد؟  ذاتری کره طیرب و اسعب کجا می
تواند در ردیرف رؤسراى کفرر و ضراللع طاهر و ن رانی اسع، کجا می

 و اتباخ ایدان باشد؟ 
، یرک روز کره بره  ببینید در اين ارِض ُقدب و ارِض طیِب طراهر

شود، وجودتان رق ذاتتان منبسط میطش ید، از یکحرم مدرق می
کنررردب در کنرررار ضرررریح مطهرررر شرررود و قلبتررران فررررش پ ررردا میبررراز می
ننرین حررم مطهرر مطهرر فاطمره زهرراء؟اهس؟ و هم قبرر ودا؟ص؟ و رسول

برودِن  شرودب ايرن دلیرِل ن رانیرع و ایمرانیائمه بقیعا، ذا  براز می
طررق، ندرمتان هلل، ذاْ  مر من اسرعب امرا از  ن ذا  اسعب الحمرد
شرر یدب رفتارشررران، افتررد، نطرر ر  رفترره میهررا میکرره برره ايررن وبی 

شرررران، وبثدرررران و ايررررن برو ردهایدرررران را کرررره ادب حرکاتدرررران، ب 
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 یررررردب وداونرررررد، شررررر یدب از اینهرررررا بررررردتان میبینیرررررد،  رفتررررره میمی 
هرا هرای پراکی را برا ايرن ناپا مقتضاى عدل ، نبایرد ننرین ذا به

 در جهنم جمع کندب
یرررمب ا رررر درسرررع اسرررع، مرررا به واسرررطه اعمرررال، اقتضررراى جهرررنم دار

صرد  اعمالمان را حساب کنیم، باید بس تیمب نره یرک سرال، نره دو سرال، نره
سررزاوار  سررال؛ بلکرره برره یررک معصرریع، هرنرره کرره دواِم ملررک ورردا اسررع

 ش یمب سووتنیمب یک معصیع بسمان اسع که مستح  عذاب
معصرریِع صررغیره  رر ي  فرمررود  نگرراه نکررن کرره برره معصرریع می

کسررری را اسرررع، یعنررری معصررریع کرررونکی اسرررع؛ بلکررره ببرررین نه
وقرررع معصررریع را بسرررنج برررا  ن کسررری کررره  ن (1)کنررری معصررریع می

کره نعوذبراهلل مرتکرب معاصری کنیب تا نره رسرد بره ايناش مینافرمانی
یرررم، کبیرررره شررر یمب  ورررر مرررا برررر معصررریع هاى صرررغیره کررره عررراد  دار

دهیم؛ از همین جهرع اسرع می هاى صغیره را مرتب انجاممعصیع
یمب میکرره  نهررا را کونررک می صررغیره  کرره معصرریعفرمایررد  وقتیشررمار

 یردب برودن درمی بدون ندامع و استغفار انجام شود، دیگر از صرغیره
                                                           

ب التن وووروم ملووو  صوووغیر ملووو  ب ولکووول م  وووروم ملووو  موووا مجتوووربت ( مرررن کالمررره؟ص؟  1)
 (۳۱۳ص ۱5الدیعه ج)وسائل
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که انسان در معصریع صرغیره اصررار داشرع، ؛ وقتیصغیرَة م  ماٰلصرمر  ال 
 (2)؛مالسوووتغفار  مووو   ک،یووورةَ  و ال  (1)یعنررری نرررادم نبرررود، دیگرررر صرررغیره نیسرررعب

                                                           

)بحراراالنوار  بمل مستغفر و من عواد فو  ملیونم سو،میل مورة ما مصر  قال النبی؟ص؟   (1)
ب ملم،ووود و الاسوووتغفر و اووو  مالصووورمر منجعفررررت ]ببب[ عرررن اب  _ (282ص 9۰ج

 . ث  فسه بالتوب  فو ل  مالصورمر االصررار  ُیو لر »]ببب[ _( ۳۳ص 6)همران جالاحد 
ک،یورة  ال المکان فصح انه  یعل من اصر   ةاالقام یبل االصرار بمعن ر يالتکر  یبمعن

 مو  مالصورمر  ةریصوغ ال عدم صدوره مرن القلرب و  لیفان االستغفار دل م  مالستغفار 
بمرا فعرل  یالمبرال ر یرالنرادم الغ ر یرالمعترذر الغ ر یرالغ یةالمعصر یعلر میفان المق

رسرالة فری »، ۳۱االبرار )عربر (، ج)مکرارم« بعمله عن قلبه و حبه نعوذبراهلل کونی
اصررار برر  نراه  دیردانیم ،یهر ایر » _ (۴7۴، ص«جواب المال محمد النهبندانی

کره  ی ن کسر اسرعب یاصررار در تبران فارسر ر یر،  نه؟ اصرار در تبان عربر یعنی
اصررار  یاصررار برر  نراه کرردهب معنر نيرشراب و رد و نرادم ندرد، ا دفعه کی مثالً 

 دیادهیاسعب پرُ  نچره شرن یکردنب  ن اصرار در تبان فارس مکرر   اسع، نه نيا
از  رهیصرغ اسرعب مرثالً  نیهمر شایمعنر شرودیم رهیکب ،رهیصغ اصرار بر  ناهاِن 

 رهیرندردن ، کب نرادم یعنیاصرارش،  نیهمحاال  ؛زده باشد و نادم نباشد او سر 
موو   ةریصووغ ال   اسررع کرره فرمودنررد نيررا بشررودیبررر اصررل م ادهیررفرررخ ت  نيررب اشررودیم

،  یارهیصغ ،یه؛ م  مالستغفار  ةریک، مالصرمر و ال   ،نندردن از   نرادم یعنیبا اصرار
)مرواعظ مراه رمضران « بمانردینم یبا استغفار باق یارهیکب ،یو ه ماندینم یباق

 (568ام، ص، موعظه سی۱28۰
 288ص 2( الکافی ج2)
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فرررض کسرری معصرریع کبیررره کنررد، نعوذبرراهلل مرتکررب زنررا، قتررل بر  ا ررر  
قبیررل شررود، او هررم ا ررر اسررتغفار کنررد، برراز ايننفررُ، شرررب ومررر و از 

یده می یده می مرت  شودبشودب ا ر واقعًا ت به کند،  مرت
مان اقتضاء دارد که جهنمی باشیمب اما در هر ص ر ، معاصی

بینیم ور ب  را کنیم مریبه دلمان که مراجعه مری کنیم و احساب می
یمب اولیرائ   یمب ودا را دوسع دار یمب و بان را دوسع دار دوسع دار
یررم و ديررن ورردا ویلرری عريررز  یررمب دیررن  را دوسررع دار را دوسررع دار
یررمب  یررمب ائمرره طرراهرينا را دوسررع دار اسررعب اسررالم را دوسررع دار

یرمب اینهرا ندران می اهلل ذا  شراءدهرد کره انبرر ان دين را دوسع دار
مررا وبیرر  نیسررعب ذا  مررا طیررب اسررعب ولرری ايررن اعمررال ناپسررند 

مررا از  ن کسررانی هسررتیم کرره شرراءاهلل انهسررع؛ نرره کنرریم؟  والصرره، 
 ن  برره اهللشرراءانا ررر ب و لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو  شرران فرمرروده  درباره

 مرررزش و رحمررع ورردا  ،و بقیرره دسررت را   یرره عمررل کنرریم« جوواءوک»
  رددبمیمل حالمان شا

پررُ مررا بایررد از  ثررار توابیررع و از  ثررار رحیمیررع ورردا اسررتفاده 
شرررود اسرررتفاده کررررد، مگرررر کنررریمب از  ثرررار صرررفا  و اسرررماء وررردا نمی

جاهررای  را پ رردا کنرریمب پررُ بایررد بدناسرریم کرره ورردا در کجررا تررواب 
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اسررع، در کجررا رحرریم اسررعب بایررد برردانیم کرره ورردا بررراى توابیررع و 
مرکزى و کجا را معین فرمودهب در اين  یره، وردا رحیمیع وودش نه 

فرمایرد کره مرکرزِ دهدب   یا معرفی میجاى اين دو صفع را ندان می
اين دو صفِع من که توابیع و رحیمیع اسرع کجرا اسرعب  ن مرکرز 

 ودا؟ص؟ و  مدن حض ر ایدان اسعبرسول
وهو لن م    مذ ظلمنم م فس   جاءوک فاستغفروم    و مسوتغفر ل و ملل  

ووووهملرسوووول لنجووودوم  دسرررع کننررردب بهیابنررردب وجررردان می، اهلل را میملل  
 ورنررردب دسرررع می ورنررردب وررردا را در تررروابیت  و در رحیمیرررت  بهمی

ودا؟ص؟ب اما اين یافتن سه شره داردب ايرن سره شرره کجا؟ نزد رسول
کرره ودا؟ص؟ بیاینرردب دوم اينکرره حضرر ر رسررولمهررم اسررعب یکرری اين

وهفاستغفروم  از  مدن در حض ر ایدان استغفار کنندب استغفار بعدل ملل  
ننین  ن برر روار هرم برراى ایدران اسرتغفار کنردب سره شرره اسعب هم

اسرررع کررره ا رررر مررر منین داشرررتند، بعرررد وررردا را در ايرررن دو صرررفع 
یابند؛ یعنی  ثار اين دو صفع شاملدان اسعب  ثار توابیع و  ثار می

 شودبرحیمیع شامل حالدان می
و رحیمیررع ورردا جرراى دیگرررى نیسررعب هرری، جررراى توابیررع 

شرر ید و بیگانگرران بررا اهلل برره مکرره مدرررق میشرراءدیگرررى نیسررعب ان
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یره میوالیع را می  کننرد، داد بینیدب تمامدان در اطراق وانه ودا  ر
فرمایررد   مرررزدب قررر ن میکننررد، ولرری ورردا  نرران را نمیزننررد، نالرره میمی

صردا و زفیررى کره و یسرع جرز سر ها و فریادهرا هری، نیرزى ناين نالره
ورر ردب درد نمیکنرردب هرری، بررهمعررو میکرره  ربرره معو مثررل اين (1)دارنرردب

 ر ي م؛ یقرین می اهلل برا ر ي م و بحمردهی، ارزش نداردب ما ايرن را می
انررررد و از محروم ولرررری دیگررررران نررررون از فیوضررررا  برر رررران مررررا

 دبو رنبهره هستند، ویلی تود فریب میتحقیقا  ایدان ب 
ها در همین مدینه منر ره مدررق برودمب مراه رمضرانی برودب سرنی

ط ر کره دانندب همرانالقدر میشب بیسع و هفتم ماه رمضان را لیلة
یرم، اینهرا  ونره مراسرمما احیاء و عباد  و توسرل و دعراء و اين ها دار

هم در همان شب بیسرع و هفرتم مراه رمضران، در مسرجد اعتکراق 
هاى  یند و نافلهدارندب البته از نیمه شب میکنند و دعاء و  ریه می

ووانندب اول شب ترراویح را برا جماعرع شبدان را هم با جماعع می
هاى شبدررران را برررا  ینرررد و نافلرررهوواننرررد، از نیمررره شرررب هرررم میمی

هایدررران کررره امامرررع وواننررردب  ن شرررب، یکررری از امامجماعرررع می
ردنب البتره مرن کر هاى شب  ایستاد بره صرحبعاز نافلهکند، بعدمی

                                                           

 (۳5ب )انفال  و ما کان ص ت   عند مل،یت مال مکاًء و ت دا ( 1)
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 مرردب شررنیدم کرره صررحبع در حرررم نبررودم، ولرری صررداى بلنررد و می
یه کردند، می کندب شاید حدود یک یا دو ساعع حرق زد و ویلی  ر

نیرراز و اظهرار ت برره کردنرردب یررک اوضرراعی و ویلری مناجررا  کردنررد، راز 
بودب یک فردى از تهران اینجا برود، او هرم مراه رمضران را مانرده برودب او 

مدرق بود و اوضاخ را دیدب فردا به من  فع کره دیدرب شرما  در حرم
در حرم نبودى و ندیدی که اینها نه کردند  مرن یقرین کرردم کره وردا 
یرردب ايررن بیچرراره نررون وررودش در دیررن  یقررین نرردارد، برره  اینهررا را  مرت

 کندبنجا  دیگران یقین می
ودا؟ص؟ فرمودنرررد کررره امرررع اسرررالم هفتررراد و سررره فرقررره رسرررول

تررا  ها کرره هفترراد و دو انررد و بقیرره فرقررهیررک فرقرره اهررل نجا شرروند؛ می
کع باید از اين مرد پرسید که تو جرزء کردامی  (1)اندبهستند، اهل هال

اندب معلوم اسرع کره اینهرا برا ترو در یرک فرقره نیسرتندب و اینها از کدام
شرررودب امرررع اسرررالم هفتررراد و سررره فرقررره طررر ر میفرمررروده در اسرررالم اين

                                                           

م وا معورف کو  م قسومت مالمو  ثم اقبل ]علی[ت عند ذلک و قال  ]ببب[ ( »]ببب[ 1)
ووهمَ،ر   به مَ  و ح،ی،و  و اورة عینو  رسول سوتفرق ممتو   ]ببب[؟ص؟ حیوث اوالی ملل  

    ث و س،میل فراو  م نتوان و سو،مون فو  ملنوار و ومحودة فو  ملجنو  و  و  ملتو  عل
 (۱۳ص 28)بحاراالنوار ج« بمت،مت وصی  و الرب ایدم عل  منک، 



 119                                             چهارممجلس 

کعاشررود؛ یررک فرقررهمی  انرردب  ن یررک ش اهررل نجررا  و بقیرره اهررل هال
ودا معرفی فرمود، عالئمدران را فرمرود کره بره امامرع فرقه را هم رسول
معتقررد و معترررق باشررند و تسررلیم امامررع و    انررهامامرران دوازده

  ي  که من به نجا  ایدان یقرین والیع ایدان باشندب نط ر تو می
 ب وودم شک دارمبکردم؟  معنی حرفع اين اسع که من در مذه

جرا نیسرع جرز توابیع و  مرزنرد ی وردا و رحیمیرع وردا هی،
کررردام «  اهللرسرررول»ودا؟ص؟ب البتررره  مررردن نرررزد در  مررردن نرررزد رسرررول

برن  الله  کرردهب محمرداللهی کره وردا رسرولاهلل؟ همان رسولرسول
امرررام را عبرررداللهی کررره وررردا معرررین کرررردهب او کسررری اسرررع کررره دوازده

کررردهب او کسرری اسررع کرره طبرر  ايررن قررر ن  جاندررین وررودش معرفرری
ها قررار داده، قرراى وودش، بین اين دوازده نفر و بین رعیرت  واسرطه

اللهی بیایرررد، نرررزد ننین رسرررولهررررکُ نرررزد یرررک (1)ظررراهره قررررار دادهب
اهلِل راسررتین  مرردهب و رنرره رسررولی کرره ولیفرره و جاندررین اولرر  رسررول

د و سرومی عثمران بکر باشد و جاندین و ولیفه دوم  عمر باشاب 
ننین رسولی را ودا نفرسرتادهب ايرن باشد و نهارمی علی باشد، یک
 الدیطان اسعباهلل نیسع، رسولرسول شیطان اسعب اين رسول
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اهلل  ن برر واری اسع که دوازده وصری دارد، اولدران علری رسول
عالوه، وررردا برررین ايرررن اسرررعب بررره  و  ورشررران امرررام زمررران، مهررردى

هاى مبارکه هسرتند و برین رعیرع، قرراى ظراهره قررار برر واران که قریه
که بخواهرررد اسررررالم حقیقررری داشررررته باشرررد و برررره دادهب یعنررری کسرررری

اعتررراق کنررد و او را قبررول کنررد، بایررد  اللهی کرره ورردا فرسررتادهرسررول
ننرررین اقررررار کنرررد امامرررع ايرررن دوازده برر ررروار معتقرررد باشررردب هم بررره
، مثل ممقاما  مثل سلمان، مثل اب  به یرد  قداد، مثل جابر ذر برن ير

، مثرررل مرحررروم  قررراى  ، مثرررل سرررید برر ررروار جعفررری، مثرررل شررریخ برر ررروار
ب ايررررن ننررررین مرحرررروم  قرررراى شررررریف طباطبررررائیو هم کرمررررانی

برر ررواران صرراحبان مقررام وسرراطع و از قررررای ظرراهره بررین مررا و برررین 
 طاهرين هستندب  ائمه

ا ترروانیم مسررتقیمًا از ائمرره فرریمررا بررا ايررن روسرریاهی، نطرر ر می
یم و عنایررع شرراملمان بدررود؟  پررُ در هررر زمررانی، بایررد برر ررانی  بگیررر
مثل سلمان و ابوذر و مقداد باشند که برین ائمره طراهرينا و برین 

همرره معصرریع وسرراطع مررا بررا ايررن روسرریاهی و بررا ايررن عصرریان و اين
هررا برا  ن انرروار طیبرره مسررتقیم در شررود کره ايررن ظلمعکننردب  وررر نمی

برررین باشرررند کررره ندب بایرررد مقربرررانی  برومنرررد در ارتبررراه و اتصرررال باشررر
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شفاعع کنند و وساطع نمایندب وداوند هم به لطف و کررم  ايرن  
نررد و در اهها را قرررار داده و اولیررائ   نهررا را برره مررا معرفرری نمودواسررطه

اندب وداونرد فرمروده  نامیرده شرده «قرای ظراهره»عنوان لسان وحی به
ر ا فی ا ملسیر بارکنا فی ا ار  ظا رة و اد  جملنا این   و ایل ملقر  ملت   و 

 ه کرره بنررد اِن شررتقرررار بررر ايررن  ذا (1)بآمنوویل سوویروم فی ووا لیووال  و ماامووًا 
و برررررا ج ینرررررد  االیمررررران توسرررررلقوی االیمان بررررره  ن بنرررررد اِن ضرررررعیف

برره سرراحع قرردب ایدررانا راه یابنرردب در هررر  ، رررفتن از  نرران نیرررو 
 ن احتیاج هسعببینیم به اين واسطگاما می ص ر ،

سخن در اين بود که باید محل و جاى توابیع را پ دا کردب باید 
موقررع رحیمیررع را پ رردا کرررد کرره در کجررا اسررعب بایررد بدناسرریم کرره 

یفه بیان شده   و لون مرکزش کجا اسعب  ن محل و موقع در اين  یه شر
ودا، ورردمع تررو بیاینرردب ؛ اى رسررولم  وو  مذ ظلموونم م فسوو   جوواءوک

وهمفاستغفروم  ؛ بعد هم اسرتغفار کننردب بیاینرد و اسرتغفار کننردب ايرن لل  
اش دو کررار مرررال مرررا اسرررعب ترررا ايررن دو کرررار را انجرررام نررردهیم، بعررردى

 نخواهد بودب مستغفر ل   ملرسول و نیسعب 
مسرر له شررفاعع از مسررائل ویلرری مدررکل اسررعب بررراى همررین 
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انردب اشرتباه افتادهطر ر بهها اينها یعنی وهاب اسع که اين بدبخع
انرد و برا شریعه حقیقری و اشرتباه افتادههاى ايران هم ویلی بهوهاب 

انررد معنررراى شررفاعع نیسرررع و انررردب نفهمیدهبرر رران ديررن درافتاده
  ینررد  شررفاعع نطرر رى اندب میطرر ر را منکررر شرردهشررفاعع برره اين

ها را انکرررار الدعوهمسرررتجاب ِء شرررود؟  مرررثاًل دعرررااسرررع؟  مگرررر می
الدعوه یعنررری نررره؟  نررررا مرررثاًل بررره مسرررتجاب  ینرررد  کننررردب میمی

کنرری؟ نرررا برره برر رران ديررن ودا و ائمرره طرراهرين توسررل پ رردا میرسررول
کبرر توسل پ دا می کنی؟ نرا به حضرر  اباالفضرل و حضرر  علری ا

  ینررد انررد و میکنرری؟  معنرراى شررفاعع را نفهمیدهتوسررل پ رردا می
 شر  اسعب

انررررد معنرررراى اى دیگررررر از شرررریعه هررررم نفهمیدهننررررین پررررارههم
وواهد تمرام معاصری و جررائم را داشرته باشرد، شفاعع نیسعب می

هرری، حالررع نرردامع و اسررتغفار و توسررل را هررم نداشررته باشررد، بررراى 
هررا هررم هرری، حضرر ر ايررن برر ررواران عرررض توسررل و توجرره و ايررن تقرب
  ید که اباالفضرل کارهرا را درسرع نیاید، بعد توقع شفاعع داردب می

کنردب   ید اباالفضرل کرار را درسرع میصیان، میحین عکند  در می
اى از شیعه هم معناى شرفاعع کنیب پُ عدهتو دارى جسار  می
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هاى انرردب  ن شرریعهجان هررم افتادهانرردب ايررن اسررع کرره بررهرا نفهمیده 
 اندبجاِن هم افتادهط رى بههاى اينط رى با اين وهاب  ن

شفاعع مطرش  ببینید در همین  یه شریفه، نه روشن حقیقِع 
؛ و لن م    مذ ظلمونم م فسو  فرمایدب شدهب وداوند نه روشن بیان می

که به وودشان ظلم کردند و به عصیان مبرتال شردند و ظلمرانی وقتی
ووهفاستغفروم ؛ نزد تو بیایند، جاءوکو تاریک شدند،  ؛ پرُ اسرتغفار ملل  

ر ل وو  و مسووتغفوقررع بکننرردب مررا بایررد ايررن دو کررار را انجررام برردهیمب  ن
شرودب ببینیرد برا فرمایرد، َشرفع می؛ بعد رسرول هرم اسرتغفار میملرسول

شودب اين کار ما و  ن کرار رسرول، ايرن دو برا همردیگر شرفع هم جفع می
ای رکعتریشودب شفاعع از شفع اسع، یعنی جفعب نرا بره نمراز دو می

  ینررد؟ بررراى ورروانیم شررفع میاز هدررع رکعررع نافلرره شررب میکرره بعررد
  ینرد؛ نرون اش را َوترر میرکعتِی بعردىرکعع اسعب  ن یرک که دو اين

 ریده اسعبیک رکعع اسعب پُ شفاعع با شفع هم
وووهفاسووتغفروم و جوواءوک زنررد عملرری کرره از مررا سررر می اسررعب  ملل  

 و مسووتغفر ل وو  ملرسوووولزنررد ودا؟ص؟ سررر میعملرری هررم کرره از رسررول
وولنجودوم اسعب اين دو که با هم شفع و جفرع شرد،  ؛ تنمبوًا رحیمواً  هملل  

اش هسرتند پر یابنرد و بره  نچره در وواهند میاى را که می ن نتیجه
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وواهنرررد رسرررید کررره بروررر رد برررا  ثرررار صرررفع توابیرررع و  ثرررار صرررفع 
رحیمیع اسعب اين معنی شفاعع اسعب پُ باید اين دو کار از ما 

وهفاستغفروم و جاءوک سر بزند که   .اسع ملل  
ه مررا جررز ايررن  مرردن نررزد قبرر ر اسررع کرر جوواءوکامررا کررار اول کرره 

دانیمب طرر ر شرران، راه دیگرررى بلررد نیسررتیمب راه دیگرررى را نمرریمطهره
ودا بیرراي مب ورردا هررم کرره طرر ر دیگرررى بلررد نیسررتیم ورردمع رسررول

داد و دیگررررى یادمررران نررردادهب ا رررر طررر ر دیگررررى برررود و یادمررران مررری
رفتیم، تقصرریرکار بررودیمب امررا  نچرره یادمرران داده همررین اسررع کرره نمرری

 ي م برررا اعترررراق بررره مقرررام رسرررالت ب عررررض ودا مررریوررردمع رسرررول
غوَت رسوواالٰو کرره ترو رسرول ورداي ب کنیم بره اينکنیم  اقررار مریمری َبل َ

؛ رساال  پرورد ار  را رساندىب کوتاهی نکردىب ما تو را در امرر رب 
دانیمب دين ودا را تمام و کامل رسانیدىب ابالغ دين ودا مقصر نمی

دربرراره امرع نصریحع و ویروررواهی فرمرودىب برره  (1)؛  وحَت المتو 
یرمب در  انهاوصیاء دوازده مقابرل والیتدران تسرلیمیمب ا  هرم اقررار دار

مقابل فضائلدان تسرلیمیمب بره واسرطگان و ابرواب  هرم کره برین  ن در 
یررمب معصررومین و بررین مررا قرررار داده اى معترررفیمب  نهررا را هررم قبررول دار
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ی  یرم و تسلیمدان هستیمب دوستدان دار مب دوستاندران را دوسرع دار
یمب اين هم که معلوم اسعب  به ایدان محبع دار

مان همرین اسرعب الحمردهلل در وصوصًا در اینجا که مرا برنامره
یرررم کررره ابترررداًء بررره همررره مدررراهد مدررررفه، در همررره جا ايرررن دأب را دار

مقابل قبر ر ش یمب اول در واسطگان و ابواب و قراى ظاهره متوسل می
ط ر سراي مب  رنره در اینجرا همرانصر ر  برر ورا  می مطهر ایدران
سرراي دن برره اعترراب مطهررره معصررومینا محرررومیم،  کرره از صرر ر 

بررر زمررین سرراي دن محررروم  مقابررل قبررر شرریخ برر رروار هررم از صرر ر در 
یرررررم کررررره ايرررررن شرررررده یرررررمب در دل قصرررررد دار ایمب امرررررا در دل نیرررررع دار
مرالیم و  بررو کار را بر اين وا  طیب و طاهر بهاى معصیعص ر 

ندریند، کره ورا  ايرن قبر ر مطهرر برر صر رتمان میپ دا کنریمب همین
اهلل برراى مرا شراءان (1)ب یو  ملموممل َیور مول عملوهمایه  بروى ما اسعب 

شرردنی، صرر ر  مررا شررود کرره در هررر مدرقشررودب نوشررته مینوشررته می
 شودبواکی شد، ص ر  ما بر قب ر مطهره مالیده شدب نوشته می

ایررمب طرر ر دیگررر هررم کرره را کرره انجررام داده جوواءوک، پررُ ورردایا
اىب الحمرردهلل، تررو را سررپاب طرر ر یادمرران دادهاى، اينیادمرران نررداده

                                                           

 ۱89ص 67( بحاراالنوار ج1)
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یم بر اين منتی که بر ما  رذاردى و راِه  مردن وردمع رسرولع می  زار
مقابرل هاى مرا را در کنیم که دلرا به ما  مووتیب باز هم تو را شکر می

م کرررردى و تسرررلیم شررردیم و پرررذيرفتیم کررره حررر  و اراده و مدررریتع نرررر
 ط ر هم  مدیمبط ر حض ر رسولع بیاي م و همیناين

وهفاستغفروم اما   ؛ استغفار را نه کنیم؟  نطر ر اسرتغفار کنریمملل  
یررده تررا بعررد رسررول اهلل؟ص؟ هررم برررای مررا طلررب مغفررر  بفرماینررد و  مرت

م کره شناسریمب نطر ر اسرتغفار کنری؟  ورر مرا کره وودمران را میش یم
هایمررران سررر یداى وجودمررران بسررر زد؟ نررره کنررریم کررره  ن حقیقرررِع دل

یرده شرود؟ بس زد و بگدازد که شاید بر  اثر  ن  تِ  دل،  ناهانمان  مرت
اند، وردا ط ر که برر ان ما تعلیم ما دادهبراى اين استغفار هم، همان

ورردایا، مررا  (1)اسررعب  الدررهداءترردبیرى فرمرروده کرره مصررائب سید
یم جرز توسرل بره ذيرل عنایرع سیدالدرهداءاستغفارى هم  و   ندار

 یاد مصائب  ن حضر ب
سفارشری انرد بره کسرانی کره بره مدینره  مده شیخ برر وار ما

 ودا؟ص؟ سالم عرض کنندبکه حض ر رسولکندب اول اينمی
                                                           

 ۴8۴، ص«اسرارالدهادة»، 2الحکمة )فارسی(، ج( دعائم1)
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سفارِش بعرِد ایدران عجیرب اسرع   ورر انسران نرزد هررکُ کره  
یار  هررکُ کرمی رود، وروب اسرع ه مریرود، به مالقا  و دیدار و ت

کنررردب ها را برطررررق میبرررردن کررردور  اى ببرررردب هدیرررهبررررای او هدیررره
 (1)ندراندبمیها را فرو نمایردب ودرمها را مبدل بره دوسرتی میدشمنی

وصوصًا ودمع ائمه معصومینا باید هدیه بردب ایدران احتیراج 
بردنررد، هرررکُ هرنرره ندارنررد؛ امررا رسررم برروده، ورردمع ائمرره هدیرره می

رسرد کره فرماید  ا ر کسی دسرت  نمیبرای همین می (2)توانستهبمی
بره مرا احسرانی کنرد، بره  و  به ما صله کند، یعنی براى مرا هدیره بیراورد

نظرررر ظررراهر از  (3)صرررالحین اوررروان  صرررله بدهرررد بررره مرررا صرررله دادهب
نیز مررال ایدرران اسررع، مررا هررم عبررد و انررد و رنرره همررهطرر ر فرمودهاين

اند که ا ر کسی بخواهرد بره مرا ط ر فرمودهينمملوکدان هستیمب اما ا
ثرواب صرله بره مرا  کره رسد، ننرین کنردصله کند و دست  به ما نمی

دادن بره ایدران رسرم برودهب اآلن هرم  شرودب پرُ هدیرهبرای  نوشته می
                                                           

 ۱65ص 7۴بحاراالنوار ج( 1)
 252ص ۴7( بحاراالنوار ج2)
ب )سلسرلة ا لنا فلی   صالح  مَنم ه اک ب له  نمب صولتنااقدر منمل ل ( 3)

 (2۱6، ص«المزار کتاب»، 5م لفا  الدیخ المفید، ج
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رود، برررای او هدیرره ايررن رسررم هسررع،  دم برره مالقررا  کسرری کرره مرری
 رودبوالی نمیبردب دسعمی

ای ودا نررره هدیررره ینرررد، برررراى رسررروله میکه بررره مدینرررکسرررانی
نیزی هدیره بیاورنرد؟ برراى ائمره بقیرع بیاورند؟ براى فاطمه زهراء نه

  ینررد  ايررن ای بیاورنررد؟ شرریخ برر رروار مررا هدیرره دارنرردب مینرره هدیرره
یررردب نررره هدیرررههدیررره فرمایرررد  ذکرررر وررراطرا  و ذکرررر اى؟ میها را ببر

 بریدبحوادم و وقایع و مصائب کربال را هدیه ب
ودا؟ص؟ و قبررر فاطمرره زهررراء؟اهس؟ و در مدینرره، قبررر مطهررر رسررول

بررر ايررن برر ررواران، در ننررین عالوهقبرر ر مبارکرره ائمرره بقیررعا اسررعب هم
اینجا صالحینی هستند، شهدائی هستند، م منینی و م مناتی هسرتند 

البنررین انرردب از کسرانی کرره در اینجرا مرردفون اسرع، امکره در اینجرا مدفون
های حضررر ب اسررع و سرراير م منررا ، ماننررد عمرره  ر اباالفضررلمرراد

 وواهندب باید براى  نان هم هدیه  وردباين م منین و م منا  هدیه می
فرمایند  اى کسانی کره بره اين اسع که شیخ مرحوم دست ر می

 اید،مدینه  مده
 و ِسرررررْر قاصررررردًا اهرررررَل الَبقیرررررع و قرررررل لُهرررررْم 

 

 یاعلرررررررریکم َایررررررررا َاهررررررررَل القبرررررررر ِر َسررررررررالِم 
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که بر فاطمه زهراء؟اهس؟ سالم کرردى و حروادم کرربال را بررای از اينبعد
طرق بقیررع برررو و برره اهررل بقیررع هررم سررالم حضررر  ذکررر کررردى، حررال برره

؟ بگو  ، سالم من بر شما بادب بعد نه بگو  عرض کن و بگو  ای اهل قب ر
ِ کررررربال   سررررِمعُتم بمررررا قررررد صرررراَر فرررری طررررف 

 

 یررررررررررررامصررررررررررررارُخ َاطیرررررررررررراب  َقررررررررررررُربَن َمثاوِ 
 

اید که در زمین کربال نه پ دامد شده؟ قب ر پاکرانی کنرار  یا شما شنیده
نزدیررک علرری   الدررهداءیکرردیگر قرررار  رفتررهب نرره قبرهرراي   قبررر سید

، قبررر علرری اکبررر نزدیررک قبرر ر شررهداء، بررا مسررافتی، قبررر حضررر   اکبررر
 نزد یکدیگر قرار  رفعبط ر با مسافتی اين قب ر در ب همین اباالفضل

یَقرررررررررررْع ِدمررررررررررراُؤُکمَفلِ  رررررررررررِه ِاْن فیهرررررررررررا ُار  ل  
 

ررررررُب طیبرررررًا و شررررراِفیا َ  الت ُ  فقرررررد کررررران ذا
 

بیرع در  ن سررزمین هاى شما اهلکه وونواسطه همینبه ودا قسم، به
ریخترره شررد،  ن وررا  پرراکیزه  ردیرردب  ن وررا  عطررر  ردیرردب برروى عطررر 

 دهدب  ن وا  شفاء  ردید و مایه شفاء و وسیله شفاء شدبمی

یررررراق لررررردی الِعررررردی  و ِان  ل  کرررررم فررررروَق الن ِ
 

کیررررررررررا رررررررررراًل و َبوا  َیتررررررررررامی  و حسرررررررررررى ُثک 
 

، شرما میاى اهل دانیرد بیتی کره در بقیرع مدفونیرد، اى امامران طراهر
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یران که کودکاِن یتیِم شما، زناِن حسر  زده شرما، زنران فرزنردمرده و  ر
 شما را نزد دشمنان بر باالى شتران سوار کردندب

َها سرررررررالمی علیهرررررررا مرررررررن ،رائرررررررَب   َشرررررررف َ
 

رررروی ِمررررن عررررال ُبررررزل  َیُجررررْبَن الَفیاِفیررررا  (1)الن َ
 

ِى راه و مسررافِع طرروالنی و سررالم مررن بررر  ن زنرران ،ريبرری کرره بر  اثررر دور
یراد، همره ايرن برر رواران بودندان برر براالى شرترها و راهپ ماي  هراى ت

 ال،ر شده بودندب
داهلل اعی  ا ای  ک ی   صلی اهلل علی 

                                                           

 222، ص«ديوان المراثی و اشعار للدیخ االوحد )اخ(»، 9الکلم، ج( جوامع1)



 

 

 
 

 است استغفار  همان پیغمبر؟ص؟ نزد تشرف 
 ظلم به نفس دوری از پیغمبر؟ص؟ است 
 وظیفه مؤمنین در هنگام ظلم به نفس 
 معنای استغفار و نتیجه آن 
 هدف از زیارت و فرازی از زیارت رجبیه 
 معّیت  بزرگان  دین شفاعت است 
  معرض شفاعت بودباید در 
 بزرگان عرصه و  رتبه 
 «کامل»و « تمام»و « ناقص» 
 کامل مکتب استبصار با مذهب خبیث وهابیت  تضاد 
 احتیاج خلق به وسائط 
  این مباحث در « اوصیاء»معنای 
 شدن زیارت نشانه قبول 
 هابعداز زیارت ء  فقراتی از دعا 
 رفتاری با همسفران و خدمت به ایشانتوصیه به حسن اخالق و خوش 
 رفتار حضرت سجاد؟ع؟ با همراهان در سفر حج 
 م به او موقعیت معتمر و احترا 
 حرام؛ تمرینی برای ترک عادت  های ناپسندا 

 پنجممجلس 
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مم الل  ـــب س  ه الرحمن  الرحی 
ن  الحمد لل   ن  الطاهری  ی  ب  له الطی  ن  و صلی اهلل علی محمد و ا    ه رب  العالمی 

ن   معی  ة  اهلل علی اعدائ هم اح   و لعی 
روا اهللو لو ائ    ف  ع  اسی  اءوک ف  سهم ج  ف  لموا ای  ر لهم هم اذ  ظ  ف  ع   و اسی 

ماً  ؟ص؟الرسول ًا رحی  وای  دوا اهلل ی   لوج 
یرده مدن وردمع رسرول شردن اسرعب بررای  ودا؟ص؟ بررای  مرت

ايررن اسررع کرره انسرران وررود را از  ن طرر ری کرره قررباًل برروده تغی ررر بدهرردب 
 مدِن تنها شره نیسع؛  مدِن با استغفار شره اسرعب یعنری  نچره از 

یم و کراِر مرا اسرع و  ید و در اين  یه شریفه عهده ما برمی بره  ن مر م ر
عهده ما و تکلیف ما اسع ايرن اسرع کره وقتری وردمع حضرر  به

 ي م، استغفار هم داشته باشیمب با توجره بره ايرن مطلرب، بایرد کره می
 مدن و استغفار را با هم ُمساوق بدانیم؛ یعنی  مردن مرا  مردنی باشرد 

وِد ودا؟ص؟ برسرریم کرره وررکرره اسررتغفار باشرردب طرر ری ورردمع رسررول
رسررریدن اسرررتغفار باشرردب حرررال ببینیرررد بایرررد نطررر ر  همررین وررردمع

 مدنی باشدب نه نوخ وردمع حضرر   مردنی اسرع کره ورود همران 
، یعنری طلرب مغفرر  و طلرب  مررزش اسرعب بره تعبیر  مدن استغفار

، وود همان  مدن ت به اسعب  دیگر
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کرره اینهررا برره وودشرران ظلررم ؛ وقتیو لوون م  وو  مذ ظلموونم م فسوو   
ودا کجا بودند که به وودشران ظلرم کردنرد؟ حضر ر رسرول ب کردندببب

ودا نباشرد، حضر ر شریطان اسرعب نبودندب ا ر انسران حضر ر رسرول
ودا نبررودیم، بایررد ورردمع رسررولودا نبررودیم و در ا ررر حضرر ر رسررول

ورردمع شرریطانیمب معلرروم ورردمع هرروای نفسرریم، در برردانیم کرره در 
یطان اسرعب شدن به شر شدن از پ دگاه حضر  نزدیک اسع، دور 

 ش یمبهرنه از ایدان دور ش یم، به شیطان نزدیک می
ام اید کرره مررثاًل میايررن عبررار  را شررنیده   ینررد  فالنرری از وررد 

مسررجد اسررعب وررادم مسررجد اسررعب نرره در مسررجد باشررد، نرره در 
اش باشرررد، نررره در صررحن باشرررد، نررره در حررررم باشرررد، نررره در وانررره

 «ورررادم مسرررجد»  ینرررد ايرررن مسرررافر  باشرررد؛ در هرکجرررا باشرررد، می
اسعب اين صفت  شردهب یرا فررض بفرماي رد مرثاًل « وادم»اسعب اين 

  ینردب هرا بره  نهرا موظرف میاندب عربودمتگزاران دولع مدرخن
  ینررد ايررن مررثاًل لدررکری اسررع یررا اداری اسررعب وررود هررا میايرانی

یعنررری ايرررن وررردمتگزار دولرررع اسرررعب « اداری»یرررا « لدرررکری»همرررین 
 اکننده فرمان دولع اسعبمنسوب به دولع اسعب اجر

شروند، اثر ُبعد از مبدأ، به معاصی مبتال میحال م منینی که بر 
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، اين در نه ص رتی اسع؟ در وقتی اسرع و لن م    مذ ظلمنم م فس  
ودا؟ص؟ نیسرتند؛ یعنری از وردمتگزاری بره ودمع رسولکه اینها در 

 برنررردب اینهرررا بررره حضرررر اندب فرمررران حضرررر  را نمیحضرررر  دور شرررده
 اندبمنسوب نیستندب اجراکننده فرمان حضر  نیستندب پُ دور شده

و لون م  و  مذ شان اين اسع   نان، در هرکجا که هستند، وظیفه
جررا بایررد بر ردنرردب یعنرری هر رراه حررُ ب همانظلموونم م فسوو   جوواءوک

فهمیم کنیم، هر اه فهمیدیم و همیدره مریکردیم و همیده حُ می
یم شیطان و هوای نفُ  کنیم و به وواسِع ودا را اطاعع میکه دار

کنیم، همررران لحظررره بایرررد مترررذکر باشررریم کررره از وررردمع رفترررار نمررری
ایمب دیگرررر ایمب از وررردمع حضرررر  دور شررردهودا دور شررردهرسرررول

کررره وررردمتگزار ایدررران نباشررریم، وررردمتگزار حضرررر  نیسرررتیمب وقتی
جرا بایرد متوجره ايرن  یره شکی نیسع که ودمتگزار شریطانیمب همان

جرا بایرد وردمع ب همانو لن م    مذ ظلمنم م فس   جاءوککه بد یم 
 جا به ودمع ایدان بر دع کنیمبودا بیاي مب همانرسول

نطررر ر بر رررردیم؟ اسرررتغفار کنررریمب متوجررره شررر یمب نرررادم شررر یمب 
مرررا از زمرررره امرررع اجابرررع حضرررر   وقرررع معصررریع، در بررردانیم کررره 

بررره  ن  ایمب حضرررر  نرررزد هرررر ویرررری مرررا راوررارجیمب جرررواب  را نرررداده
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موا آتواک  ملرسوول؟ص؟ شری ما را از  ن نهی کردهب  دعو  کرده و نزد هر  
هرنره را کره پ غمبرر؟ص؟ بررای شرما  (1)؛فُ  وم و ما َ  واک  عنوه فوا َتُ نم

 ورده بگیرید و به  ن عمل کنید؛ هرنه را که  فته نکنید، رها کنید و 
 تر  کنیدب

کنیم، ر مریودا رفتاپُ هرکجا دیدیم که والق فرمای  رسول
داریم ایم و شده مذ ظلمنم م فس  جا باید بدانیم که از مصادي  همان

جا باید دعو  حضر  را اجابع کنریم کنیمب همانبه وودمان ظلم می
و از  ن حالررع بر ررردیم و وررارج شرر یمب از  ن معصرریع اسررتغفار کنرریمب 

اسرررع کررره  جووواءوکوودمررران را متوجرررِه حضرررر  کنررریمب همرررین معنرررای 
   بر دع کنیم و ودمع حضر  برسیمبودمع حضر

اسرررتغفار همرررین اسرررعب اسرررتغفار و طلرررب مغفرررر  و  مررررزش 
جررررا، فیوضررررا  ودا اسررررعب همانهمررررین بر دررررتن ورررردمع رسررررول

شررودب جررا، برکررع و رحمررع شرراملمان میشررودب همانشرراملمان می
  یدبدستمان میجا، ویر بههمان

یرک میا ر کسی ساعع و  شرودها بره و رشرید پدرع کنرد، تار
کرره یررک لحظرره برره ای بر ررردد، همیننرر رانی نیسررعب امررا ا ررر لحظرره

                                                           
 7( حدر  1)
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یررر  نررر رانی می شرررودب شرررود، صررر رت  روشرررن میو رشرررید رو کررررد، رو
ووهو لن م    مذ ظلمنم م فس   جاءوک فاسوتغفروم معنای  ايرن اسرعب  ملل  
وووهفاسوووتغفروم  «جوواءوک»وررود  اسرررعب ا ررر کسررری درسررع وررردمع  ملل  
د همرررین  مررردن حقیقرررع اسرررتغفار ودا؟ص؟  مرررده باشرررد، ورررورسرررول

حال ظلمرررانی برررودم، از رحمرررع دور برررودم، از اسرررعب یعنررری مرررن تابررره
برکع دور بودم، رحمع و ویر و فیوضا  حضر  شرامل مرن نبرود؛ 
حال با همین بر درتن وردمع حضرر  و توجره بره حضرر ، نر رانی 

شومب ورود همرین بر درتن و  مردن اسرتغفار اسرعب ورود توجره بره می
 اسعب اصل استغفار اين اسعب حضر  استغفار 

عرررررض کررررردم کرررره فرمررررود  ا ررررر کسرررری برررررای  ناهرررران وررررودش 
نظرررررش عظرررریم  مررررد کرررره قرررردر  ناهرررران  در اسررررتغفاری ندیررررد، اين

 (1)استغفاری نیافع، صلوا  بفرستد که اين برای او استغفار اسعب
قدر مایه برکع و رحمع باشد، که توسل و توجه به حضر  اينوقتی

همران اسرتغفار اسرعب  مردِن واقعری و حقیقری  اءوکجووقع یقینًا  ن
 ودمع حضر  همان استغفار اسعب

                                                           

ور بووه ذ وبووه فلیک وور موول مل وو ة علوو  موول ل   ( قرال الرضررات1) اقوودر علوو  مووا اکف 
 (۴7ص 9۱ب )بحاراالنوار جمحمد و آله فا  ا ت دم مل  نب  دماً 
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کنررد، واقررع هررم  مرر من همررین اسررعب مرر من کرره پررول ورررج میدر  
کنرررد، وررردمع ائمرررها هرررای دور را طررری میکدرررد، راهزحمرررع می
 ید؟ شود، برای نه میشود و در مداهد مدرفه حاضر میمدرق می

 د را فهمیدبمقصودش نیسع؟ باید مقصو
یرررار  رجبیررره کررره ووانررردن  در ایرررام مررراه رجرررب در  در ايرررن ت

م وو  َا وودُتک  و کنیم  مدرراهد مدرررفه مسررتحب اسررع، عرررض مرری
ُک َرَا،توو  موول ملنووار و ملَمَقوور ُ  معتموودتک  بمسووذلت  و حوواجت  و  وو  َفکووا

؛ ا ودتک ای امامران مرن،  (1)بممک  ف  دمر ملَقورمر مو  شویمتک  ماَلاورمر 
امب ام و  مردهام، شما را قصد کردهو ودمع شما  مده اممن برواسته

امب برررای حاجررع و ام را در ايررن دیرردهامب نررارهبرره شررما اعتمرراد کرررده
ام، جز  مدن ودمع شرماب ای ندیدهوواسته و نیاز وودم هی، ناره

ورواهم  ام، یرک نیرز میمنظ ر یرک حاجرع و یرک مسر لع  مردهبه
روواسرتم عبررار  از ايرن اسررع کرره ؛  ن د و  فکوواک را،تو  موول ملنووار  و 

تنها از  ت  ودا مرا از  ت  جهنم  زاد کندب اين حاجع من اسعب نه
 زاد کنررد، کرره مرررا از همراهرران شررما در بهدررع قرررار دهرردب ا رنرره وررود 

نیررز دیگررری جررز  ن برره  دم  زادی از  ترر  نعمترری اسررع کرره ا ررر هی،
                                                           

  82۱ص 2المتهجد ج( مصباش1)
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اسررعب در عررین قرردر او را از  ترر   زاد کننررد، او را بررُ ندهنررد، همین
 یرد، پررُ نبایرد کرم بخواهردب ايرن برر ررواران حرال، انسران نرزد کرریم می

اندب انسران  یا  کرم و مظاهر کرم ودا هستند؛ بلکه کرم ودا ایدران
 یرررد، بایرررد بررره ايرررن منظررر ر بیایرررد؛ یعنررری در حضررر ر ایدررران کررره می

دسرررع  وردن مقصرررودش و حررراجت  فقرررط همرررین باشرررد و بررررای به
برر واران اعتمراد کنرد کره وردا او را از  تر   زاد  همین حاجع بر اين

کنرردب حاجررع دیگررری هررم از ایدرران بخواهررد و  ن ايررن اسررع کرره در 
 بهدع، با شما باشمب

 یرردب مررا کجررا و ولرری ايررن بررودن مررا بررا ائمررها درسررع درنمی
فررض شرود مرا همرراه ایدران باشریم؟  بر مقاما  ائمه کجرا؟  مگرر می

 ت  هم  زاد کند و فرض بفرماي رد تمرام اعمرال ودا ما را بیامرزد و از 
ها را داشته باشد،  یا براز هرم حسنه ما را قبول کند و همه اين عنایع

یرم کره برا ائمره در یرک رتبره و در یرک درجره باشریم؟   ن  ما لیاقع دار
یرده برر واران ن ر محا هستند، انوار وردا هسرتندب بر  فررض هرم  مرت

 ش یم، ایدان کجا و ما کجا؟  
برکع پُ مقصود اين اسع که با شما در بهدع باشیم، اما به

ب با شیعیان شما در بهدرع باشریمب مرا برا شرما باشریم، شیمتک  مالارمر 
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یررار  هسرررعب   امررا بررره معیررِع ایدرررانب ايررن دقرررع در ايررن بخررر  از ت
؛ ای ائمه ما، برا شرما باشریم در دار و وانرٔه ملمقر ممک  ف  دمر ملقرمر  و 

و ابردی کره بهدرع اسرعب برا شرما باشریم؛ امرا  قرار و وانٔه همیدرگی
، شرریعیان ابرررار و نیکرران، شوویمتک  مالاوورمر نطرر ر باشرریم؟ برره معیررِع 

شیعیان نیک و نیکوکار شماب به معیع  نان با شما باشریمب یعنری  ن 
برر واران وساطع بفرمایند، ما را به وودشان راه بدهند، در جوارشان 

 ا شما اسعبقرار دهند که بودن با ایدان بودن ب
مان و مقصرد و حاجتمران در ايرن تدررفاتمان بره ايرن یعنی  هم 

یرررده شررر یم و ايرررن لیاقرررع و  مدررراهد مدررررفه بایرررد ايرررن باشرررد کررره  مرت
ها و ابوذرهرا و مقردادها در شایستگی را پ دا کنریم کره ماننرد سرلمان

صرررحرای محدرررر بیاینرررد و بررره فرمررران ائمررره، مرررا را بررره بهدرررع ببرنررردب 
ذرهررا و امثررال ايررن ها و اب قیامررع، مررا برره سررلمانفرمایررد  در روز می

یررد در ايررن موقررف و در ايررن صررحرای برر رران دسررت ر مرری دهیم کرره برو
ینیرررردب امررررامت می فرماینررررد  محدررررر بگردیررررد و دوسررررتان مررررا را بر ر

های مناسرب را از روی زمرین کنرد دانرهط ر کره پرنرده شرروخ میهمان
یختررره شررردبرررین دانرررهبرنیررردن و از  های مناسرررب ه، دانرررههاي  کررره ر

،  ها و ابوذرهرررا، بررره فرمررران ائمررره طررراهريننینرررد، سرررلمانبرمی را
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ترررک دوسرررتانی را کررره ط ر تک ینرررد و همرررانصرررحرای محدرررر می بررره
نیننررد و ورردمع ائمررها انررد مثررل دانره برمیشایسرتگی پ رردا کرده

برنررد و در مقاماتدرران ها دوسررتان را میبرنردب برره اذن ائمرره، سررلمانمی
و ملمقور پُ حاجع دیگرمان هم همین اسرع کره  (1)دهندبمیجای 

 بممک  ف  دمر ملقرمر م  شیمتک  مالارمر 
؛ ايرن معیرع معیرع عجیبری اسرعب معیرع م  شویمتک  مالاورمر 

تق یررع اسررعب ايررن برر ررواران عضرردند؛ یعنرری برر رران شرریعه شررفاعع 
دب اند و نیکوکارند و واقعًا شیعه هسرتنفرمایندب شیعیان ابرار نیکمی

انرردب مرر مومیِن واقعررِی ای از ائمرره تخلررف نکردهشرریعه یعنرری تررابعب ذره
قدر ن ر والیع در ایدان قوی شرده کره دیگرر از  نران ائمه هستندب اين

انرد شود، دوسرتان کره ظرالمین بره انفُشودب پخ  که میپخ  می
دوسرتان _  اين  یه شریفه ووب ما را معرفی کرده _ شوندب مند میبهره

اثرر توجره، انرد، بر ین ظرالم بره انفرُ کره بره وودشران ظلرم کردهو م من
کننرد کره ايرن نر ری کره از ايرن شریعیان لیاقع و شایسرتگی پ ردا می

یراد  مرده، برر  نهرا مرنعکُ بدرود و روی  نهرا  تابیرده و ورارج شرده و ت
 کندببیفتدب اين ن ر که روی  نان افتاد،  نان را تق یع می

                                                           

 ۴۴ص 8( بحاراالنوار ج1)
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یرده میشردن   اثر  مدن و نزدیرکبر   شروند، بعرد ايرن نر ر هرم مرت
شروندب شرفاعع ايرن اسرعب ايرن افترد، الير  درجرا  قررب میکه می

م من ضعیف باید بیاید و وودش را در اين پرتو قررار دهردب ايرن پرترو 
شرودب نرون ايرن پرترو روشرن اسرع، ايرن هم که برر او افتراد، نر رانی می
ید و ايرن پرترو شودب تا نزدیک اين پرتو نیام من ضعیف هم روشن می

بر او نیفتد، لیاقع و شایستگی نداردب وودش ظلمانی اسرعب وقتری 
 کندبافتد، او را تق یع میپرتو می

یررار  ) ( موو  شوویمتک  مالاوورمر پررُ معیترری کرره در ايررن عبررار  ت
، یعنری برر ران ديرن اعلری  اسع، معیع تق یرع اسرعب شریعیان ابررار

فرماینررررد و تق یررررع یعلرررریهم، عنایررررع ماهلل  مقررررامهم و صررررلوا اهلل 
 شوندبشوندب مثل باتو کمک میکنندب َعُضد میمی

ا ررر شررما بخواهیررد حرکررع کنیررد و مررثاًل وسررته باشررید، پایترران 
یررد، امررا برراز هررم شررما وررواب رفترره باشررد، از دسررتتان کمررک می  یر

ایدب یا ا ر کسی بخواهد تير بغلتران را بگیررد و حرکتتران حرکع کرده
حرکع کنیدب او هم کمکتان کررده، تق یتتران  بدهد، باز هم شما باید

، از کردهب پرُ می ب بره معیرع و کمرک ترو   ي رد  مرن برواسرتم، برا ترو
جررایم برواسررتم و حرکررع کررردمب ولرری بایررد برواسررع؛ تررا وررود انسرران 
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برنخیررزد، فایررده نررداردب هرنرره هررم  ن کسرری کرره تيررر برراتوی مررا را  رفترره 
یم برنخاسرته قوی باشد، هرنه هم که پهلروان باشرد، ترا مرا ایمب برنخیرر

یم، تررا  یمب بایررد او تيررر بغررل مررا را بگیرررد، مررا هررم برویررر مررا بایررد برویررر
 برواستِن ما انجام شودب

، ايرن اسررع کرره برررر  مررا، مرحرروم  قررای شررریف طباطبررائی
ایب نقدر اين مثال فرمایند که تا حلوا نخ ری، حلوا نخ ردهبارها می

نررررردب ترررررا حلررررروا نخررررر ری، حلررررروا فرمایرا در فرمایداتدررررران تکررررررار می
ای؛ ا رنه شکمع را بدرکافند و حلروا در شرکمع بگذارنردب نخ رده

ا ر یک مرن حلروا هرم در شرکمع بگذارنرد و شرکمع را بدوزنرد، براز 
یرای هم تو حلروا نخر رده ایب حتری ا رر حلروا نخر ری، ولری ترو را در در

 (1)ایباصطالش، تو حلوا نخ ردهحلوا بتپانند به
فرمایند که کسی را داول صندوق بگذارند، ی مییا مثال دیگر

 ن صندوق را ووب محکم ببندند و  ن را ببرند و در با،ی بگذارنردب 
فرماینررد  ممکررن اسررع مررردم عرروام بگ ینررد ايررن برره برراغ رفررع؛ ولرری می

  یند ايرن شرخن اند،  نها میحکماء، عقالء،  نهاي  که اهل دقع
                                                           

، ۱298 مرررواعظ محررررم _ 92، موعظررره پرررنجم، ص۱296( مرررواعظ مررراه رمضررران 1)
 68، موعظه سوم، ص۱299 مواعظ محرم _ 2۳5موعظه هفتم، ص
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هرای براغ را بچدردب ، بایرد میوهرفرتن به باغ نرفته اسعب نون برای باغ 
یرراحیِن برراغ را استدررمام کنرردب ايررن برردن  هرروای برراغ را برروی  ل هررا و ر

های  اشرجار و لمُ کند و حُ کند که هوای لطیفی اسعب ندم
هررا را بدررنود و از ايررن هررای  صرردای بلبلهررا را ببینرردب  وشدروع

ترهب امرا ا رر او را  ونه به باغ برود تا بگ یند اين به براغ رفقبیلب باید اين
نیررزی از برروی داوررل صررندوق کردنررد و دِر صررندوق را بسررتند، هی،

های باغ استدمام نکرد، نه دید، نه ندید، نه هوای باغ به بدن   ل
 (1)فرمایند  اين شخن به باغ نرفتهبو رد، می

قردر حال شرکی نیسرع کره برر ران ديرن ویلری قروی هسرتندب اين
اندب کرردن ضرعفاء شرده ان شدهب اهل هدایعن ر دارند که تیادتر از وودش

سروی حر  انردب بهانردب دعرا  الری الح اندب هادیان الی الح هادی شده
کننرردب ايررن هادیرران تررا از عرصرره نقبرراء و نجبرراء نباشررند، نطرر ر دعررو  می

تواننررد مرر ثر باشررند؟  وررود هرردایع ترر ثیر اسررعب وررود هرردایع تصرررق می
 کندبپذير را عوض میدایعدهدب اين هاسعب انقالِب ماهیع می

از عرصرره نقبرراء و نجبرراء  شررود بگرر ي م برر رراننطرر ر می
اندب  ررر ي م بررره مقرررام نقابرررع و نجابرررع ظررراهر شررردهنیسرررتند؟  نمی

                                                           

 25۱، موعظه نهم، ص۱299( مواعظ محرم 1)
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 ررر ي م کررره برره مقرررام نقابرررع و نجابرررع ظررراهر مسرر له اسرررعب نمی دو 
یم و وودشرران هررم اند، ايررن حرررق را نمرریشررده زنیم؛ نررون اجررازه نرردار

شران ننرین بگ یرد ورالق  فترهب د و هرکُ هرم دربارهانادعاء نکرده
  نررون مقررام نقابررع و مقررام نجابررع از اسررماء ورراص امررام زمرران

های ورراص شررودب ايررن اسررماسررع و در ،یبررع حضررر  ظرراهر نمی
برررودن  عرصرررهنبایرررد ظررراهر بدررروندب ايرررن یرررک مطلرررب اسرررعب امرررا یک

بررودن مطلررب دیگررری اسررعب مررا  طینررعمطلررب دیگررری اسررعب یک
یمب یررک عرصرره دیگرر ری هررم بررین رعیررع و بررین معصررومینا نرردار

عرصره بیدررتر نیسرعب ا ررر کراملین از عرصرره نقبراء و نجبرراء نباشررند، 
باهلل مثرل ای دارند؟ نعوذای هستند؟  نها نه عرصهپُ از نه عرصه

یرم؟  دربراره ما هستند؟  ا ر اين ط ر اسع که پُ نه فرقی با هم دار
شود صحبتی کرد؛  نجا هم که دیگر نمیباالتر از مقام نقباء و نجباء 

 هم مقام ارکان اسع و از مقام برر ان برتر اسعب
شرروندب اهررل کررردن می پررُ ببینیررد ايررن کررامالن اهررل هرردایع

کننرردب شرروند؛ یعنرری در ذاتیررا  و در ماهیررا  تصرررق میتصرررق می
برکع فضل نر ری کره دارنرد، ظلمرانی را کنندب بهظلمانی را ن رانی می

 اندب هادی هستندبفرمایندب پُ متصرقن رانی می
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اسررعب ايررن اسمدرران را   اسررم عررام امررام زمرران« هررادی»اسررم  
اسم امامت اسرعب ايرن « جامع»توانیم ببریم، عیبی نداردب کلمه می

یک اسم عام و عمومی اسعب عیبی ندارد کره در ،یبرع کبرری، ايرن 
اسررعب   های عررام امررام زمرراناز اسررم« کامررل»اسررم را ببررریمب اسررم 

یم و  ن برر وار را به اين اسرامی بنرامیمب  مانعی ندارد اين اسم  را ببر
پررررُ ايررررن مقامررررا  کاملیررررع امررررام زمرررران، جامعیررررع امررررام زمرررران، 

برودن امرام زمران، تمرام اینهرا در ايرن  بودن امام زمران، متصررق هادی
 شودبدوره ،یبع کبری  قابل ظه ر اسع و ظاهر می

نررد، کامررل بودنررد، هررادی جررامع بود مررا دیرردیم برر رران مررا
ها را ن رانی بودند، متصرق بودند و ماهیا  را عوض کردند، ظلمانی

شررود ايررن برر ررواران ویلرری قرروی هسررتندب در فرمودنرردب پررُ معلرروم می
کررره قررروی بودنرررد، قرررو  ایدررران شرررکی نیسرررع و حرفررری نیسرررعب وقتی

 بخدندبدیگران را هم قو  می
یراد اسرعب معنای کامل همین اسع که قو  ن ر در او  بسریار ت

یادتی هم دارد و قابل انعکاب بر اينعالوه که وود او را ن رانی کرده، ت
 افتدباسعب بر دیگری هم می
یررم و « تمررام»و « نرراقن»در عرصرره رعیررع،  یررمب « کامررل»دار دار
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هرای سریاهی کره ناقن مثل اين ز،رالی اسرع کره سریاه اسرعب ز،ال
هن ز  ت  در ايرن ز،رال هن ز هی، درنگرفته، اين نمونٔه ناقن اسعب 

ظاهر نددهب ما ناقصین همینیمب ن ر در ما ظاهر نیسرعب مثرل همران 
ز،ررالیمب مثررل نرر بیمب ناقصرریمب ممکررن اسررع یررک  وشرره ز،ررال  ترر  

اش هررم بگیرررد و روشررن شررودب بسرریار ورروب؛ ولرری ا ررر ايررن یررک  وشرره
 یردب  ری، ا رر تواند بکند؟  کاری از  ن برنمیکار میروشن بدود، نه

ترا ز،رال باشرند، هرکردامی دو سره قسمتدران روشرن  هدرع ده هفع
هرا بیاینرد و  ررِد هرم و دور شرده باشرد و  تر   رفتره باشرد، ايرن ز،ال

یکدیگر بندینند، بعد هم باز یک عامل دیگری، مثاًل بادبزنی و فوتی 
 هسته و دربین باشد، ممکن اسع با همدیگر افرووته شوند،  هسته

یج به یعنررری همررره دربگیرنررردب همرررٔه جهاتدررران  بدررروندب« تمرررام»تررردر
  یندب اين تمام دربگیرد و همٔه  ت  در  نها بروز کندب اين را تمام می

پارنره شدهب بسیار ووبب اما باز هم اين ُ ل  تر ، ايرن ز،رال کره یک
 اش  ت  شده اسع، فقط وودش روشن اسعبدر رفته و همه

ز را ببینیرد نره اما شعله باالتر از اين اسعب مرثاًل ايرن شرعله  را
اسررعب وررودش کرره سررراپا  ترر  اسررع « کامررل»کنرردب ايررن شررعله می

 ید،  ن را هم  یرد و در کنارش میبماند، هرنه در مجاورت  قرار می
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کندب  ن شعله مثرالی بررای مقرام ور میکندب  ن را هم شعله تدین می 
 کاملین اسعب

ل شریخ ذرها و مقردادها، مثرها و اب برر ان دين، مانند سلمان
هسررتند؛ « کرراملین»برر رروار و سرراير مدررایخ برر رروار مررا، ايررن برر ررواران 

ای اسرع کره هررکُ انردازهشران بهیعنی در ن ر و ن رانیع و ایمان قوه
کننرردب از او نرر ر و ایمرران ور میدر مجاورتدرران قرررار بگیرررد، او را شررعله

 کنندبکنند؛ یعنی او را تق یع میاستخراج می
یرررررررار  رجبیررررررره  کررررررره دسرررررررت ر داده شرررررررده بخررررررروانیم، از در ت

شررردن اسرررعب  هایمررران دروواسرررع همرررین تق یرررع و نررر رانیحاجع
هرراي  اسررع کرره ا ررر در اینجاهررا ورردا دعرراء را مدرراهد مدرررفه محل

وواهد مستجاب کند؟  ا ر وردا مستجاب نکند، دیگر در کجا می
وواهرررد دعاهرررا را در مدررراهد مدررررفه مسرررتجاب نکنرررد، در کجرررا می

ر ننین جاهاي ، به ما دسرت ر داده شرده کره ايرن مستجاب کند؟  د
؛ اولرین حاجرع و  و  فکواک را،تو  مول ملنوار دو حاجع را بخرواهیم  

شرردن  ررردنم از  ترر  جهررنم اسررعب تمررام ايررن  ناهرران را بررر ايررن   زاد
ایمب هررای وررود بسررتهایم و طرروقی از  ترر  بررر  ردنهررا بررار کرررده ردن

هرا از  تر  شودب اين  ردنها باز دروواستمان اين اسع که اين طوق
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؛ در بهدع و ملمقر ممک  ف  دمر ملقرمر که  زاد شودب حاجع دیگر اين
، به معیع شیعیان کامل شماب م  شیمتک  مالارمر با شما باشیم، البته 

 توانیم با شما باشیمبتنهاي  نمیبه
کنند بردون وسراطع که ویال میکنند کسانینه اشتباهی می

تواننررررد از ائمرررره طرررراهرينا ع برر رررران میبرر رررران و برررردون شررررفاع
شررفاعع   شررود حضررر  اباالفضررلیرراب باشررندب نطرر ر میفیا

ها و نکننررد؟  ا ررر حضررر  اباالفضررل و حضررر  علرری اکبررر و سررلمان
کسری توانرد؟  نهکسری میذرها و امثال ایدان شرفاعع نکننرد، نهاب 

ز،راِل سریاه  تواند شایستگی پ ردا کنرد؟  ايرنکسی میلیاقع دارد؟  نه
ناقصررین برره ايررن  شررود؟  مرراتررا کنررار یررک شررعله نیایررد، ِکرری در رفترره می

 محتاجیمب وساطع احتیاج داریمب ما به شفاعع واسطگان
یراد کنردب ودا اين وهاب  ها را لعنع کندب ودا عذاب اینها را ت

یرراد کنرردب  (1) ن عررذاب شرریخ محمررد بررن عبرردالوهاببررهورردا  ن را ت
 یثی بود  اين روش پلید نقدر پلید بود ببینید نه کرده  نه وب

                                                           

 رذار مرذهب وبیر  ق( بنیان ۱2۰6تا  ۱۱۱5بن عبدالوهاب تمیمی ) ( محمد1)
ق، از عقایررد پلیررد وررود  ۱۱5۳وهابیررعب وی بعررداز در ذشررع پرردرش، در سررال 

 پرده برداشعب
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البته قدر  وداوند از شریطان بیدرتر اسرعب بلکره بره شریطان  
بن عبدالوهاب را  هم ودا قوه داده، برای امتحان ول ب شیخ محمد

شرررود کرره شررریطان ايرررن شرریطان سررراوعب نزدیررک دویسرررع سررال می
بینیررردب  ورد کررره میبار وبیررِ  ملعرررون را سرراوع و ايرررن اوضررراخ را برره

ها و اواوررر همرران قرنرری کرره  ن وبیرر  در اوائررل  ن قرررن ايررن برردعع
را برررررای  هررررا را اظهررررار کرررررد، وداونررررد شرررریخ برر رررروار مرررراجنایع

ها و اثبرا  لرروم وسراطع مر م ر کرردب در نیمره رسانیدن مقرام واسرطه
اول قررررن  ن ملعرررون ايرررن اظهرررارا  را کررررد، در نیمررره دوم قررررن شررریخ 

یات  بودبمعارفی اظهار فرمودند  مرحوم  که کاماًل ضد او و نظر
، مبحررر  وسررراطع برررین رعیرررع و ترررا زمررران شررریخ جلیرررل

فرماید، هری، که قر ن می« قرای ظاهره»اصطالش، معصومینا و به
م رد بح  نبودب دربراره مقرام وسراطع برین رعیرع و معصرومینا 

طر ری کره وردا ایدان  مدند و  ن ط ر بح  ندده بودبوقع اينهی،
یررره و تقررردیُ پسرررنمی دد، توحیرررد را بیررران کردنرررد و ذا  وررردا را تنر

جملررره تعلررر  بررره ولررر  و فرمودنرررد از هر ونررره صرررفا  ولقررری کررره از 
ب اسع شدن با ول  در معرفع و عباد  و طاعع و معصیع قرين

ها در معامال  وداوند با ول  و معرامال  ولر  با بیان لروم واسطه
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مراتررب ایدرران و فضررائل و ها و بررا وداونررد و بررا بیرران موقعیررع واسررطه
کرره مررذهب  مناقبدرران، حرر  ایدرران را احیرراء و اداء نمودنررد، در وقترری

پلید و شیطانی وهابیع ح  اين برر واران را از مقرام رسرالع ترا مقرام 
 نجابع ضایع نمود و انکار کردب

بیان کردند که ول  محتاج و نراقن اسرعب  شیخ مرحوم
سرریله محمررد؟ص؟ اسررع و ورردا برررای او وسررائط ولرر  فرمررودهب اول و

بعرررداز ایدررران، ائمرررها و بعرررد، انبیررراء و بعرررد، اوصررریاء و کررراملین 
 اندببرر ان و 

معنای امامررع شررود، وصررایع بررهکرره  فترره می« اوصرریاء»البترره 
معنای همرین جاندرینی معصرومینا مقصرود نیسرعب اوصریاء بره

داشرتن اسرعب حتری  برودن و وصرایع در عرصه رعیع و مقرام کامرل
ودا؟ص؟ هررم از اوصرریاء بودنرردب حضررر  عبررداهلل پرردر رسررول حضررر 

 (1)ابوطالب از اوصیاء بودندب
ها را لعنع کنردب قبرر مطهرر حضرر  عبرداهلل را ودا اين وهاب 

بررررین بردنرررردب اثررررری از  ن نیسررررعب  ن را محررررو کردنرررردب نرررررا؟ نررررون از 
                                                           

 ۱۳8ص ۳5( بحاراالنوار ج1)
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هرا حضرر  ابوطالرب، پردر ايرن ملعون (1)  یند ایدران کرافر برودهبمی 
ورررردا لعنتدرررران کنرررردب ورررردا (2)داننرررردبرا کررررافر می  مررر منینامیرال

یاد کندب  عذابدان را ت
بینیررد کرره نقرردر مررا بایررد محررروم باشرریم کرره برره ايررن اعترراب می

یمب بایرد جا مری ي م، اما نمازهای فریضره را در هترل برهمقدسه می  ور
ودا؟ص؟ یرا حررم از ادای فریضه در حرم مطهر و مسجد شریف رسول

هرا عونهراي  اسرع کره ايرن ملدلیل ظلماشیمب نررا؟ برهودا محروم ب
محمررد و  ِوررَر کننرردب اللهررم العررن اوَل ظررالم ظلررم حرر  محمررد و  لمی

 تابع  له علی ذلکب
اهلل بایرد متوجره باشریم کره ورود ايرن  مردن وردمع شراءپُ ان

شررود کرره برره ودا اسررتغفار اسررعب وقترری اسررتغفار حسرراب میرسررول
برایمان تغی ر حالی دسرع دهردب ا رر  همین  مدن عوض ش یمب باید

کند، ها ورج میفایده اسع  انسان پولتدر ق ما را عوض نکند، ب 
 یرد؛ ولری ویرزد و میدهرد، برمیها میبه وودش و به دیگران زحمع

یررارت  قبررول ا ررر عوض ندررده و همررانی کرره برروده بر ررردد، بدانررد کرره ت
                                                           

 ۱58ص ۱6( التفسیر الکبیر ج1)

 59ص ۱( صحیح مسلم ج2)
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 دا ندد، بداند که نددهب ا ر انسان عوض ندد و در او تغی ر حالی پ
یارت  قبول نیسعب  ت
یرار ، در مدراهد مدررفه، وردمع ئدر همین دعا ی که بعداز ت

وو وروانیم  کنیم، میهریک از ائمها عرض می   من  و م مةو د ملل  
؛ وردایا، اینجرا جراي  َاناَل وا فو   یورمالیرجن مل فاَت وه فیوه رحمُتو  من
نباید امید داشته باشد  دسع نیاوَرد،اسع که هرکُ رحمِع تو را به

دسرع بیراوردب هررکُ رحمرع وردا که رحمتع را در جای دیگری به
ای فو  شد، بدانرد ننین مداهد مدرفه و امکنه مبارکهاز او در یک

 که جای دیگر وبری نیسعب
ترين مرردم  ن کسری اسرع کره در ايرن مدرراهد فرمایرد  شرقیمی

یده محودم َمشوق   مول ممورء  و ال  ندرده بر ررددبمدرفه بیاید و ناامید و  مرت
یم از کسرری کرره به؛ شررقیَاَ وودم ُموومم ٰ ً فووهَب عنووه َائ،وواً  امیررد تر نرردار

امیرد ویرر و فضرل بره ايرن مدراهد مدررفه امیرد رحمرع، به مرزش، به
والی بر درع، بدانرد والی بر رددب ا ر دسعبیاید و ناامید و دسع

م اسعبکه او شقی  ترين افراد اسعب اين مسل 
دایا،  وررر مررا بررا ايررن ضررعف بنیرره نرره کنرریم؟  مررا نرره ولرری ورر

یم؟  بنیهناره های ایمانی و قدر  ایمانی مرا ضرعیف اسرعب ای دار
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بینیم کرره  لرروده هسررتیمب امررا برره ايررن شرریطان بررر مررا مسررلط اسررعب مرری 
ایم؛ مکان شرریف و ايرن مدراهد معظمره و نرزد ايرن قبر ر مطهرره  مرده

 ایمبویلی شقاو  داشتهوالی بر ردیم، معلوم اسع که ا ر دسع
یم که همین اعتراق به وجود واسطگان و  اما یک امیدواری دار

 کنیم اقررررار بررره شررر ون ایدررران اسرررع کررره در همرررین دعررراء عررررض مررری
تقووٰرَن طاعووَ  ولیوو  بیاعتوو  و ُمنمالَتووه بمنمالتوو  و حاشوواک اووا رب من

؛   ا،ورممم یَته بمم یت      ُتؤاَس زمئَرم و ملمتحمَ  ٰمل ُبمد مل، د ملو
 یررد کرره مررا را ناامیررد کنرریب ای ورردا، از ورردایا، از فضررل و کرررم تررو نمی

 یررد کرره مررا را مرر يوب کنرری، عظمررع و جاللررع تررو ننررین کرراری نمی
ای کرره طرر ر برره مررا معرفرری کررردهودا و ائمرره مررا را اينوقترری ايررن رسررول

شرررران دوسررررتی تررررو اسررررع، طاعتدرررران طاعررررع تررررو اسررررع، دوستی
معصیتدرران معصرریع تررو اسررعب شرران دشررمنی تررو اسررع، دشمنی

یررمب تررو ايررن ائمرره طرراهرين را ورردایا، مررا  مررده ایم، نررون دوستدرران دار
ای کررره طاعتدررران طاعرررع ترررو اسرررع، طررر ر بررره مرررا معرفررری کرررردهاين

شرران دوسررتی تررو اسررع، معصیتدرران معصرریع تررو اسررعب مررا دوستی
یرررم کررره حض رشررران شررران  مررردهواطر دوستیبررره ایمب دوستدررران دار

انرد، دسرت ر ایمب دعرو  فرمودهاند بیاي د،  مدهرمودهایمب ایدان ف مده
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یرار  مرا بیاي رد، اند، فرمودهفرموده یار  ما مستحب اسع، به ت اند ت
؛ حاشواکایمب ایم و  مردهایم، مرا هرم اطاعرع کرردهما هم اجابع کررده

کرره مررا را ناامیررد کنرری، زائررر ايررن برر ررواران را ورردایا، تررو منزهرری از اين
سروی هرای دور بهوالی بر ردانی؛ زائری کره از راهسعناامید کنی و د

، نمی  شود، نددنی اسعبقبر ایدان  مدهب ویر
ٰتوو  اووا رب الَانَمٰقووُد علوو  ذلوو  اَلوومیر  ؛ ورردایا، برره عزتررع و عا 

والی کنررد کرره تررو مرررا ناامیررد و دسررعقسررم، ايررن دل مررن قبررول نمی
رجررروخ کررره بررره دلرررم کنررردب نررررا؟ نرررون وقتیبر ردانررریب دلرررم قبرررول نمی

هرا ايرن دل (1)؛مذ کا ت ملقلنُب ملی  بالجمی  ُتةیر بینم  کنم، میمی
فهماَنرد کره وداونرد نیکوکرار اسرع، وداونرد جمیرل اسرع، به مرا می

روی مهربانی اسعب ودایا، توفی  را تو کارهای  و رفتارش با بند ان از 
های ما انرداوتی، ترو کمرک کرردی، ترو عنایرع کرردیب دادیب تو به دل

ای، در هرر عمرل ویرری، در هرر طراعتی، در هرر حسرنه (2)انة مال ب . ال 
ای، توفیرر  کنرریب ورردایا، قرروه تررو اسررع کرره عنایررع فرمررودهتررو کمررک می
ای، بررره دل بررررادران ای، وسرررايل و اسرررباب فرررراهم کرررردهکرامرررع کررررده

                                                           

  ۱72ص 99( بحاراالنوار ج1)

  ۱۰ص 8۳( بحاراالنوار ج2)
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هلل وسریله تدررق اند و الحمردهرا متحمرل شردهای کره زحمعانداوته 
 اهم شده اسعب از اين نعمع قدردانی کنیمببه اين اعتاب مقدسه فر

شرودب  راهی پ درامدهاي  رخ البته  اهی مدرکال  فرراهم می
اهلل سررعی کنرریم در ايررن شرراءشررودب اندهررد و وررالق توقعررا  میمی

شرود، از عنوان زائر هستیم از پ دامدهاي  که برایمان میایامی که به
عمرردًا یررا سررهوًا  هرراي  کررهشررود، از کوتاهیوررالق انتظارهرراي  کرره می

یمب باید بره ندرِم  ذشرع  شود،  ذشع کنیمبمی اینها را به دل نگیر
روی به یکردیگر نگراه کنریمب از هرم عفرو و ا،مراض داشرته باشریمب بره
یمب حتی  ترد ی واطر از یکدیگر پ دا نکنیمب بر  فررض یکدیگر نیاور

 ایمبهر پ دامدی شد، مرانعی نرداردب بره ايرن فکرر کنیرد کره نررا  مرده
یمب بایررد  قاَمِندرری ها و توقعررا  برررای همررین کرره تعیناتمرران را دور بريررر

یاده را دور بريریمب ورالن، مخلرن، باصرفا و باصرمیمیع باشریمب  ت
ا ررر برررادری ديررر  مررد یررا تود  مررد، بیدررتر ورر رد یررا کمتررر ورر رد، جرراي  
رفع و نیزی  فع، متحمل باشیمب هرنره پر    یرد، تحمرل کنریمب 

 یررد ل داشررته باشرریم و امرر ری را کرره پرر   میبایررد ویلرری تغی ررر حررا
بینیمب در راه سرفرها، در هلل ما که سرختی نمریمتحمل باشیمب الحمد

یار   دیدندبها میها و نه سختیها، نه مدقعراه ت
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 رنرره وقررع  ذشررع، ولرری ايررن تررذکر را عرررض کررنمب حضررر  
ای بررای انجرام حرج ، در مدینره، برا کراروانی و قافلره العابردينتين

همراه شدندب از همرین مدینره، بررای حرج حرکرع کردنردب حضرر  برا 
ای همررراه شرردند کرره حضررر  را ندناسررندب حضررر  بررا  نرران قرررار قافلرره

عهررده مررن  ذاشررتند و فرمودنررد یررک کرراری هررم از کارهررای قافلرره را به
یدب  نان هم کاری را به عهده حضر   ذاشرتندب فررض بفرماي رد بگذار

یرردن   وردن و هیررزم هیررزم طرر ر کارهررا را برره کررردن یررا اين و هیررزم جمررعور
ل کردندب اين قافله حرکع کرد و حضر  هم همرراه  نران  حضر  محو 

 کردندبعهده داشتند میراه افتادندب حضر  همان کاری که بر 
رفتند، قافله در یک منزلی توقف و منرزل کررد و برا بین راه که میدر 

دار بودنرد اری کره عهردهقافله دیگری برو رد کردندب حضر  به همان کر
کررردب یکرری از عهررده داشررع میمدررغول شرردندب هرکسرری کرراری را کرره به

پرسرری از اهررل ايررن قافلرره کسررانی کرره از قافلرره دیگررری بررود، برررای احوال
از اهرل ايرن قافلره رفاقرع داشرعب او حضرر  بین  نان  مدب برا بعضریدر 

ل دیگرران، ، مثر  العابردينشناوعب دید  قا امام تينسجادت را می
کدرررندب اینهرررا هرررم ویلررری عرررادی فرمررران کننرررد و زحمرررع میکرررار می

، ننرین کرن، ننران کرنب حراِل ايرن می ، ايرن را بیراور دهند کره  ن را بیراور
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کسری فرمران دانید به نهشخن منقلب شدب  فع  وای بر شما   یا می 
 هستندب  الحسین، امام سجاد بن دهید؟  ایدان حضر  علیمی

یختنرررد و بررره اهرررل قافلررره م ضرررطرب شررردندب اطرررراق حضرررر  ر
بوسرریدندب پای حضررر  را میو پای حضررر  افتادنرردب دسررعو دسررع

کردند   قا، ما را ببخدیدب ما جسار  کردیم بره شرما فرمران عرض می
قدر به شرما جسرار  دادیمب نرا وودتان را معرفی نفرمودید که ما اين

شدم برای همرین  که من با شما همراهنکنیم؟  حضر  فرمودند  اين
سرفر شردم کره مررا ای همشناوتیدب من یک بار با عردهبود که مرا نمی

از  نچرررره اهلل؟ص؟ برررری واسررررطه انتسررررابم برررره رسررررولشررررناوتندب بهمی
ترسیدم شما هم برا مرن مستح  بودم به من احترام  ذاشتندب من می

یعنری نرون  (1)بودنم برایم بهتر برودب ننین کنیدب اين شد که ناشناب
                                                           

ال ملحسیل؟ الاسوافر مال مو  رفقو  الامرفن وه  کان عل ( عن الصادقت قال  1)
اکون مل َدم ملرفق  فیما احتاجون ملیه. فسافر مرًة م  انم فورآم و اةترط علی   من

اول ملحسویل     فقالنمی ال. اال  و م علو تدر ن مل   م رج  فمرفه. فقال ل  ی ب
وهلنم ادم و رجله و االنمی اا مال رسولفن ،نم ملیه فق،   ت ولینا  وار ج ون  لون مردو من ملل  

و موا بدرو منا ملی  اد مو لسان ب ا اود  لکنوا ملو  آَور ملود ر فموا ملو   احملو  کن 
ووهن   ارسولعل    م  فقالی م   کنت سافرو مرًة م  اونم امرفون ن  فوذعی ؟ص؟ ملل  

ب تمیوون   مثوو  ذلوو  ف ووار ک مووان مموور  محووب ملوو   المسووتح  فووا   مَوواف من مووا
 (69ص ۴6)بحاراالنوار ج
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دادیررد کرره شررما را ورردمتگزاری شررناوتید، برره مررن اجررازه میرا نمیمرر
کرررردن بررره شرررما زائررررين وانررره وررردا و  دانیرررد وررردمعکرررنمب  یرررا می

حال کره مررا   کنند ان نقدر فضیلع دارد؟ شاید فرموده باشندحج
کنیرد کره شناوتید، من دیگر با شما همراه نیستم؛ نون مررا وادار می

کررنم و شررما برره مررن ورردمع کنیرردب دیگررر کرراری نکررنم و ورردمتتان ن
 حضر  از قافله جدا شدندب

یررک از برررادران و وررواهران مررا کرره توفیرر   مررا بایررد برردانیم کرره هر
 ینردب حسراب میاند و عازم عمره هستند، معتمرر بهتدرق پ دا کرده

ای سرربب فرمایررد  هررر عمرررهعمررره هررم مایرره  مرررزش  نرراه اسررعب می
که برررای عمررره از کسرری (1)ب مرررزش تمررام  ناهرران تررا عمررره بعررد اسررع

اند؛ یعنرررری جررررا او را معتمرررر نوشررررتهاش وررررارج شرررده، از همانوانررره
وواهرد بررای ت بره و که میجا ورنده، یعنی تائرب، یعنری کسریبهعمره

یده شده اسعب مرزش برودب از همان  جا  مرت
پُ هرکدام شما باید دیگری را معتمر بدانیدب یعنی بدانیرد کره 

ز  ناهان  پا  اسرعب هرکسری هرم دربراره ورودش او تائب اسع و ا
یرده یرا بگ ید  اما من نه؟  ودا با من نره می کنرد؟   یرا وردا مررا  مرت

                                                           

 (5۰ص 96ب )بحاراالنوار جملممرة مل  ملممرة کفارة ما این ما( 1)
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یرده ام را هرم برهنه؟   یا مرن حتری برروم و عمرره  جا  ورم،  یرا براز هرم  مرت
نیع عمرره هستم یا نه؟  اما اين برادر من که حرکرع کررده و  مرده، بره

دسرت  ی بره او دادن، یرک لیروان  ب به مردهب پرُ یرک اسرتکان نرا
 دادن، همه اینها فضیلع و ویر اسعب دادن، ودمت  را انجام

هرری، از ورردمع برره همرردیگر وسررته ندرر یدب هرری، از کوترراهی 
ای  ترده ترران  ترده ندرر یدب ا ررر وررالق توقعترران شررد، ذرهکسرری درباره

ر ندرر یدب بدانیررد کرره ايررن برررادر معتمررر اسررعب او در عمررره اسررعب او د
ودا سروی وانره وردا اسرعب او زائرر وردا اسرع، زائرر رسرولحرکع به

اسع، زائر ائمه طاهرينا اسعب ویلی به یکدیگر مهربران و اهرل 
 عفو و ا،ماض از یکدیگر باشیدب

اهلل مرررا بایرررد در همررره مسررریرمان و شررراءاز دیگررررانیمب انمرررا ،یرررر 
نکرده ورردای  مرردمان، قلبررًا، عمرراًل و روحررًا طرر ر دیگررری باشرریمبو رفع
ننرین وودمران هرم از ای  ترد ی برای یکردیگر فرراهم نکنریمب همذره

برادر  ترده ند یمب مسافر  معنای  همین اسعب باید تحمل داشته 
 باشیمب ویلی باید تحمل داشته باشیمب

هررای قبلرری اصررواًل احرررام یعنرری همررین کرره وودمرران را از عاد 
ل بایررد لبرراب نداشررته ایم، حرراوررارج کنرریمب برره لبرراب عرراد  داشررته
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ایم، حرال بایرد عمامره و کراله باشیمب بره عمامره و کراله عراد  داشرته
وارانردن و امثرال اینهرا عراد   وارانردن و ترن نداشته باشیمب بره سرر 

ایم، حررال دیگررر نبایررد ننررین کنرریمب مررثاًل برره ورر ردن بعضرری داشررته
ایم، حرررال بایرررد  نهرررا جرررزء و راکمررران نباشررردب نیزهرررا عررراد  داشرررته

احرام همین اسع که بر وودمان اين امر ر را حررام کنریمب همره  یمعن
هرای ناپسرند اهلل تمررين بدرود کره عاد شراءبرای همین اسع که ان

 تر  کنیمب را
المرضری ن  محمد االوصیاء الراضریناللهم صل علی محمد و  ل

بافضررل صررلواتک و بررار  علرریهم بافضررل برکاتررک و السررالم علرریهم و 
رل فررَجهم و علی ارواحهم و اجس ادهم و رحمة اهلل و برکاتهب اللهم عج 

نرا علری ملرتهم و احدررنا فری زمررتهم و التفررق بیننرا و فرجنا بهم و توف  
ب اللهرم ا،فرر لنرا و آلبائنرا و  بینهم طرفة عین انک علی کل شیء قدير
المهاتنا و التواجنا و الوواننا و الوواتنا، اللهم اقا حروائجهم، اللهرم 

م مسررافريهم، اللهررم اشررف مرضرراهم، ا للهررم ارحررم موترراهم، اللهررم سررل 
یارة قبر نبیرک و قبر ر االئمرةا، اللهرم  ارزقهم حج بیتک الحرام و ت

یارة الحسین و شفاعة الحسین و الردفن فری تربرة الحسرینت،  ارزقهم ت
رراللهررم وف   موجبررا  سررخطک و  بهم عررنقهررم لمررا تحررب و ترضرری و جن 
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یاراتنا و ادعیتنا و صرل شرکهم فی صالح اع،ضبک، اللهم اَ   مالنا و ت
محمدب اللهم ارفرع درجرا  مدرایخنا العظرام اللهرم علی محمد و  ل

انظر الیهم نظرًة رحیمًة ترفع بها درجاتهم و تغفر بهرا ذنروب محبریهم، 
اللهرررم انفعنرررا بعلرررومهم و معررررفتهم و محبرررتهم و ارزقنرررا شرررفاعَتهم و 

 ارحم الراحمین یارضهم عنا برحمتک اجزهم عنا ویر الجزاء و اَ 
ن   له الطاهری   و صل علی محمد و ا 
مان   ک صاحت  الامر و الر  رح  ولی  ل ف   و عح 
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 نامهکتاب
 قر ن کریمب

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
، هب بصرررالرردينبررن تين ب احسررائی، شرریخ احمررد(9تررا  ۱جلررد ) الکلمجوامحح 

،  قب ۱۴۳۱تا  ۱۴۳۰ مطبعة الغدير
 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭

، هب بصرربن سرید قاسرم سینی رشتی، سید کاظمجلد(ب ح ۱5) جواهرالحکم
 قب ۱۴۳2شرکة الغدير للطباعة و الندر المحدودة، 

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
، هب بصررربررن ابررراهیم جلررد(ب کرمررانی، محمرردکریم ۳2_  )عربرر  االبرا  مکححا  

 بق ۱۴۳8تا  ۱۴۳۴ الغدير للطباعة و الندر المحدودة، شرکة
 شب ۱۳87مدهد،  ببن ابراهیم یمب کرمانی، محمدکر موعظه(2۴) مواعظ
 شب ۱۳82ب مدهد، بن ابراهیم (ب کرمانی، محمدکریم۱28۰مبار  )ماه مواعظ 

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
 وطیبب بن محمدجعفر  ب شریف طباطبائی، محمدباقر در س
بررررررن  جلررررررد(ب شررررررریف طباطبررررررائی، محمرررررردباقر  ۱2_  )فارسرررررری الحکمحححححح  دعائم

 بش ۱۴۰۱تا  ۱۳98 ب مدهد،محمدجعفر 
ب محمرردجعفر بررن  ب شررریف طباطبررائی، محمرردباقر (۱296)مرراه رمضرران مححواعظ 

 شب ۱۳88مدهد، 
 شب ۱۳88مدهد،  ببن محمدجعفر  شریف طباطبائی، محمدباقر  ب1298مواعظ محر  
 شب ۱۳92مدهد،  ببن محمدجعفر  شریف طباطبائی، محمدباقر . 1299مواعظ محر  
 شب ۱۳95ب مدهد، ن محمدجعفر ب ب شریف طباطبائی، محمدباقر 1302مواعظ محر  

 ٭   ٭   ٭   ٭   ٭
 احمردب سرید پ رموسر یان،ب «کفایح  الماحائ »؛ اقتباسی از کتاب مبحا   احکا  زیا ت

 شب ۱۳99مدهد، 
٭   ٭   ٭   ٭   ٭
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بن  طاوب، علیب ابنجلد( ۳) الحاق  فیما یعم  مرة فی الاق  االعمال ب قبالاال  
،  مکتب االعالم االسالمی،، قمموسیب   بق ۱۴۱9تا  ۱۴۱6مرکز الندر

بن  جلد(ب مجلسی، محمدباقر  ۱۱۱) بحا االنوا  الجامع  لدر  اخبا  االئم  االطها  
 محمدتقیب بیرو ، دار احیاء الترام العرب ب

برررن محمررردتقیب نرررا، اول  قرررم، پ رررام امرررام  ب مجلسررری، محمررردباقر الزائر تحفححح  
 شب ۱۳86هادیت، 

بح   د عالم ربانی   حکیم صحمدانی شحیخ احمحدشیخ اج  ا ح دترجمه فا سی قصای
 شب ۱۳52ناپخانه افسع  لدن،  اعلی اهلل میامه. الدی  احاائیزی 

ب نررا، سرروم  بیرررو ، دار  رازی، محمررد جلررد(ب فخررر  ۳2)الکبیر التفاححیر  بررن عمررر
 قب ۱۴2۰احیاء الترام العرب ، 

لی، جلررد(ب حررر عررام ۳۰) تفصححی   سححائ  ال ححیع  الححی تحصححی  ماححائ  ال حح یع  
 قب ۱۴۱6البیعا الحیاء الترام، بن حسنب نا، سوم  قم، م سسة  ل محمد

یةبالمطبعة البن محمدب نجف،  ب شعیری، محمداالخبا  جام   حیدر
بررررن عبرررردالوهابب برررره تصررررحیح و مقابلرررره الفرررر زان،  ب محمرررردال خصححححی  الرسائ 

ب بن صالحب المرکز االسالمی للطباعة بن ف زان و العلیقی، محمد صالح  و الندر
برن محمردب نرا، دوم   ب مفیرد، محمردجلرد( ۱5) سلال  مؤلفات ال یخ المفید

 قب ۱۴۱۴بیرو ، دار المفید، 
  دومبرررن حجررراجب نرررا،  مسرررلم، یدررراب ر ین یریقدرررجلرررد(ب  5) صححححی  ماحححلم

 بق ۱۴۱9، حزمدار ابن، بیرو 
ا    تهرررران، انتدررراردومجلرررد(ب انررر ری، حسرررن و همکرررارانب نرررا،  8)فرهقحححز بحححن   سحححخ  

 شب ۱۳82سخن، 

 بران، دار الکتب االسالمیةبن یعقوبب ته جلد(ب کلینی، محمد 8) الکافی

بن حسنب نا، اول  بیرو ، م سسة  جلد(ب طوسی، محمد 2)د لمتهجامصباح
 قب ۱۴۱۱ الدیعة، فقه
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 فهرست

 ۱ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب پیشگفتار 
 مجلس اول

یار  حضر  رسول؟ص؟« و لن م    مذ ظلمنم...» یه   ۴ ببببببببببببببببببب در ت
 5 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امیدواری م منین و ناامیدی منافقین        
 5 بببببببببببببببببببببببببببببب مقاما  نهار انه پ امبر؟ص؟ در کریمه مبارکه        
 7 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ودا؟ص؟حرمع حرم رسول       
 9 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مقام امامع و  ثار معرفع  ن مقام       
 ۱۱ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ودا؟ص؟استغفار نزد رسول       
 ۱2 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب محمداصلوا  بر محمد و  ل       
 ۱6 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اهلل؟ص؟شرایط تدرق نزد رسول       
یار مراتب سیر در          ۱9 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب هات
یار  امام         2۱ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب زاد انفقراتی از ت
 22 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب نعمع معرفع برر ان دين       
 25 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بیعا در شاممصائب اهل       

 

 مجلس دوم

 28 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب دن و شرایط  ننزد پ غمبر؟ص؟   م       
 29 ببببببببببببببببب ببب(َاب ملنمفد ن عل   یرکفرازی از دعاِء ماه رجب )       
 ۳۳ ببببببب و موقعیع ناقصان ای مدهود برای وساطع برر اننمونه       
 ۳8 بببببببببببببببببببببببببببببببببببب توسل به واسطگان ضروری شیعه اسع       
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 ۴۱ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب دید اه وهابیع درباره توسل        
 ۴2 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اسالم حقیقی       
 ۴۳ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب کردن به ودا راه رو        
 ۴۴ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب برر ان دين ابواب ائمها هستند       
یار  ائمها و امام         ۴5 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب زاد اناز  داب ت
 ۴7 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ر وار  ثار انتساب به شیخ بر       
 ۴8 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب عظمع توفی  تدرق به مدینه من ره       
 5۰ ببببببببببببببب قبر مطهر شیخ برر وار در مدینه من ره نعمع برر ی اسع       
 52 بببببببب شوداز  ناهاِن ما مانِع اجابِع دعاِء مقربان درباره ما می بروی       
 5۴ بببببب وطاب به زائران پ امبر؟ص؟ ابیاتی از قصیده شیخ برر وار        

 

 مجلس سوم

 6۴ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بدارتی برای م منان ضعیف       
 6۴ ببببببببببببببببببببببببببببببب های ذر سبب اوتالق مراتب ول  در عالم       
 65 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب م مناِن ظالم به نفُ       
 68 ببببببببببببببببب امع دعو  و امع اجابع از زمان پ امبر؟ص؟ تا اکنون       
کِی ذاِ  ناقصاِن          7۰ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  لوده به  ناهانپا
 72 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب باالترين ظلم ناقصان       
 75 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب شرایط  مرزش       
 76 ببببببببببببببببببببببببببببببببببب تدرق واقعی نزد پ غمبر؟ص؟ و وسیله  ن       
 76 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب نعمع شناوع شیخ برر وار        
 8۳ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب استغفار واقعی و  ت  ندامع       
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 86ب بببب به زائران حضر  زهراء؟اهس؟ در مدینه سفارش شیخ برر وار        
 92بببببببببب بببببودا؟ص؟ بببببببببببببببببببببببببببباعمال در حدی  رسول  فا 

 

 مجلس چهارم

 ۱۰۱ بببببببببببببب های اسماء و صفا  وداوندلروم شناوع مواقع و محل       
 ۱۰۴ ببببببببببببببببببببب وابیع وداوند و نیاز م منان ضعیف به  نصفع ت       
 ۱۰6 ببببببببببببببببببببببب رحمع واصه وداوند و اوتصاص  ن به م منان       
 ۱۰6 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بودن رحمع رحمانیه وداوند فرا یر        
 ۱۰9 ببببببببببببببببببببببب «ک ب عل   فسه ملرحم »در کریمه « نفُ»مراد از        
 ۱۱2 ببببببببببببببببببببب نیاز م منان ضعیف به توابیع و رحیمیع وداوند       
 ۱۱5 بببببببببببببببببببببببببببببببببببب مرکز و موقع توابیع و رحیمیع وداوند       
 ۱۱6 ببببببببببببببببببب سه شره برای رسیدن به توابیع و رحیمیع وداوند       
 بهرررهمیررع را ندناسررد، از  ثررار  نهررا هررم ب که محررل توابیررع و رحیکسرری       
 ۱۱6 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب وواهد بود       
 ۱۱9 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اهلل؟ص؟  مدن شرایط نزد رسول       

 ۱2۱ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب معنای شفاعع در  یه م رد بح        
 ۱2۴ ببببب میرع وداونردیبیان کارهای الزم برای برو رداری از  ثار توابیع و رح       

 ۱2۴ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اهلل؟ص؟کار اول   مدن نزد رسول                 
 ۱26 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب کار دوم  استغفار و راِه  ن                 
 ۱26 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اهلل؟ص؟کار سوم  استغفار رسول                 

 ۱26 بببببببببببببببببببببببببببب دست ر شیخ برر وار هدیه زائران مدینه به       
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 مجلس پنجم 

 ۱۳2 بببببببببببببببببببببببببببببب تدرق نزد پ غمبر؟ص؟ همان استغفار اسع       
 ۱۳۳ بببببببببببببببببببببببببببببببببب ظلم به نفُ دوری از پ غمبر؟ص؟ اسع       
 ۱۳۴ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ه نفُوظیفه م منین در هنگام ظلم ب       
 ۱۳5 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب معنای استغفار و نتیجه  ن       
یار  رجبیه        یار  و فرازی از ت  ۱۳7 بببببببببببببببببببببببببببببببببب هدق از ت
ِع برر اِن دين شفاعع اسع         ۱۴۰ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب معی 
 ۱۴۱ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب معرض شفاعع بودباید در        
 ۱۴۳ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب رتبه و عرصه برر ان       
 ۱۴5 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب «کامل»و « تمام»و « ناقن»       
 ۱۴8 بببببببببببببب تضاد کامل مکتب استبصار با مذهب وبی  وهابیع       
 ۱5۰ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب احتیاج ول  به وسائط       
 ۱5۰ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اين مباح  در « اوصیاء»معنای        
یار  ندانه قبول         ۱5۱ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب شدن ت
یار          ۱52 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب هافقراتی از دعاِء بعداز ت
 ۱55 ببب رفتاری با همسرفران و وردمع بره ایدرانتوصیه به حسن اوالق و ووش       
 ۱56 بببببببببببببببببببببب رفتار حضر  سجادت با همراهان در سفر حج       
 ۱58 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب موقعیع معتمر و احترام به او        
 ۱59 بببببببببببببببببببببببببببببب های ناپسندِاحرام؛ تمرینی برای تر  عاد        
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