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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُایلُی ومُالدینُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

«ُ فِوک  ُبِع  َّ ّل  قُع  دَّ ُت ص  ُو  ُبِف ضلِک  بنِی ُه  جِهک  ُو  ِم ر  نُت وبِیِخیُبِک  ُع  ُاعف  ُو  رِتک  ُبِس  لِّلنِی ُج  بِّ  ؛أ یُر 
خدایا به فضل خودت بر من ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما، ای پروردگار من به پوشش 

 «خودت مرا بپوشان و به کرامت وجه خودت مرا مورد عفو خود قرار بده و از توبیخ من درگذر.
واقعیتی که  ؛یک واقعیت است ۀدرصدد بیان و افادسلک و  همه در یکعرض شد که این فقرات 

این واقعیت شوخی نیست و تصوری  .از یک طرف به ما ارتباط دارد و از طرف دیگر به خدا ارتباط دارد
کنند این ما باید بپذیریم که ائمه واقعیات را دارند برای ما بیان می .و اعتباری نیست، یک واقعیت است

ل مربوط به خودشان است، بدون هیچ خجالت و بدون اّو ۀباید بپذیریم که این در وهل .بپذیریم را باید
پنداشتن این عبارات و  گونه مسامحه و اعتباری و مجازی و جسارت و بدون هیچگونه احساس تجّرهیچ

 مفاهیم.
سجاد بیاید  امام رآخ !نگفتندبرای خودشان که اینها را ائمه برای ما گفتند  که آقا گویندها میخیلی

کار  ۀکه از خدا بخواهد مطالبکار کرده چهعلیه السالم سجاد  مگر امام !خدایا از توبیخ من درگذر :بگوید
این چه بوده؟ پاسخ خیلی  .خدایا از توبیخ من درگذر :کاری نکرده که بیاید بگوید ؟نکرده را بکند

امام بیاید این مطالب را برای مردم بگوید پس چرا در تاریکی و  کهوقتیراحت و آسانش این است که 
طوری که ما این بیاید در مسجد مدینه باالی منبر، همان ؟کندخلوت و اتاق خودش با خدا مناجات می

 ،یپشت میکروفون ،رویم باالی منبریمی میبزنبه مردم  خواهیممی حرفی را که ،کنیمکارها را می
 . ... ایهمجل ،ایروزنامه

یک  او گوشی بهولی آدم اگر یک رفیقش را دعوت کند به منزل خودش و بگوید بیا و بعد در
یک حرف خصوصی است انسان در  .اعالن نیستاین دیگر چیزی بگوید این اعالن به مردم است؟ 

اعالن آن وقتی است که شخص  .گویدبه یک شخصی می ،گویدجا به یک رفیقش میمنزلش در یک
برای خودش مجتهد است وقتی یک شخصی مجتهد است، بیاید مطلب را اظهار کند، مثل اینکه یک

من  !الناس بیایید از من تقلید کنیدآی ایها !آقایان :طرفطرف و آنکند اینست نه اعالن میمجتهد ا
تکلیفی که خودم دارم نسبت به اعمال خودم انجام  ،من بیایید بار مرا زیاد کنید، این باری کهم، مجتهد

کوه  قدر کههای قوی دارم اینقدر این شانهگیرم، بنده اینکم است، بار شماها را هم به دوش میدهم می
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 !رویمما راه خود را می ،اگر بیاید بر یک طرف ما، آن کوه بیاید بر آن طرف ما
ر کنم که یک نفر توانم تصّوین چیزی را نمینمن همچ !شدطور باشاید این !دانم واهللب نمیُخ

 .بیاید به مردم بگوید
بینید یک پیرمردی روید در خیابان، میافتید از این کوچه میکه شما راه میفردا فرض کنید که  
من بنده  بهآقا این بارت را بده  :گوییمی ،میوه گرفته یرادمق ،یک زنبیل دستش استو رود دارد می

ه دستش بینید یک زنی بنده خدا بّچروی میخرده جلوتر مییک .برمبگذارم روی دوشم با خودم می
توانم بار بکشم دیگر، من، من میبه این هم بده  دگوییمی است یک دست دیگرش هم یک بار گرفته و

خرده یک. بردارمبار توانم می قوی است و هللءاشاهایم ماشانه ،است هایم قویقدرت دارم من دست
ن شانه و این دست و آرسد سیصد کیلو باید بگذارد روی این شانه و تا سر خیابان که می رودمیجلوتر 

کسی آیا  !کنم جا بگیردچون دست دیگر خیال نمی ،آن دست و روی سرش و باالی عمامه و برود دیگر
آقا شما زحمتتان  :یک همچنین کاری بکند که بار مردم را بگیردآید میکسی  !کند؟همچنین کاری می

خرده جلوتر آورم، یکبده من می رابارت ه دستت است آن روید که بّچای خانمی که دارید می ،شودمی
افراد را  بار را گیرد، بار این و بار آن را و زنبیل این را و کیف آن را ساک اینآن پیرمرد را می باررود می

 !بگذارید برود باال ،یکی هم تو ،یکی هم تو ،تو بگذار ،آقا بگذارید :بگوید بگیرد
ما قدرت برداشتن نداریم، ولی  ،ی بار مردمچطور شد؟ سر دو کیلو سه کیلو یک کیلو حّت

را که شما دارید انجام  الناس این عملی ای ایها :به ذّمه بگیریم که ـ کنیده توّجـ ه بگیریم توانیم به ذّممی
دهم و در روز های خودم قرار میگیرم روی دوشرده میاین عمل مسئولیتش را بنده بر ُگ ،دهیدمی

 ۀواسطخدایا من این عمل را به :یعنی اگر شما در روز قیامت رفتی گفتی ؛دهمقیامت حساب پس می
ها انجام این از بسیاری از سعادت ۀواسطبه بینم کهکنم و میفتوای این شخص انجام دادم و االن نگاه می

برای یک همچنین  منم، اهاز تکامل و استعداد و فعلیتی که باید برسم نرسید ۀم و به آن مرتباهمحروم شد
 چه پاسخی دارم؟قضیه 

گانه و فرض در طهارات سه فقط مسائل شّک ،این معنای بار برداشتن است و خیلی از این مسائل
که پای جان درمیان است، مسائلی است مسائلی  .نیستاحکام عادی  ،برم نیستحاال اسم نمیکنید که ب

ها در میان که پای هالکت در میان است، مسائلی که پای از دست رفتن استعدادهای روحی و آمادگی
از  ۀو مرتب از انکشاف ۀاز یقین و آن مرتب ۀاینها اگر قرار باشد که من به آن مرتب ۀاست، نسبت به هم

 ۀواسطبر قلب او بتابد و به الم است که فقیه باید از مأل اعلیٰالّس علیه ظهور واقع چنانچه در فرمایش امام
 !بله !مسائل و حقایق برای او منکشف بشود اتصال با مأل اعلیٰ
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گیرم، گیرم بر عهده میبر ذّمه می :توانم بگویمتی میئت نیست من با چه جربه این کیفّی کهوقتی
ی سکچه  .کنی بدهمهایی که از من میالمت بتوانم پاسخ شما را در قبال سؤشوم که در روز قیاملتزم می

خیلی  ،توانمنمی رگرد بندهروَبُبگویم بیصاف میتوانم، تواند یک همچنین التزامی بکند؟ من که نمیمی
 ک.صریح، ُر

بزرگان از درس ایشان آمدند و اجتماع کردند که بعد  ،]انصاری[ شیخ حوموقتی بعد از وفات مر
که از جمله آنها  بودند هشت نفر ای بودند در آنها حدود هفتعده ؛از ایشان چه شخصی را قرار بدهند

 میرزا حاج مرحوم ،بود یلیخل نیحس رزایبود، مرحوم حاج م یرازیش ]محمدحسن[ رزایمرحوم م
ـ  بودطهران مرجع بزرگ  موقعدر آن کهـ  بود آبادینجم حسن آقامیرزا مرحوم، بودرشتی  اهللحبیب

کس کردند هیچشیخ بودند و وقتی داشتند با هم صحبت می شاگردان خیلی قرص و محکم مرحوم اینها
اینها چه کسانی  واقعًا ،چه کسانی بودند اینها .کند قبول[ را ]مرجعیتگرفت که این به عهده نمی

در این زمانه پیدا کرد. با یک  عدیلیتوان برای آنها نظر علمی نمی ۀکسانی بودند که از نقط !بودند؟
تقوا  ؛رفتندلع علمی و با یک همچنین استعداد و آمادگی برای حکم و فتوا اینها زیربار نمیضهمچنین ت

 .تندلرزیدند، خوف داشتند، هراس داشترسیدند، میداشتند، می
بینم این قدر که میهمین ... مسئلهمربوط به شرع است نه  مسئلهنه  ،یند پیش منآمیدو نفر  آقا

ه لرزد بخواهم راجع بآقا تن من می ،دهندنفر به من اعتماد دارند و اگر من یک حرفی بزنم گوش می دو
من در چه مقامی  .دهدو انجام میرود این االن روی اعتماد به من می :گویممی !یک مطلبی را بگویم آنها

وقت با چه آن ؟توانم یک همچنین چیزی را بگویممن می؟ توانم یک همچنین حرفی بزنمهستم، من می
همه باید آن کار را بکنید  !الناس همه باید این کار را بکنید آی ایها :تی من بلند شوم بیایم بگویم کهئجر

 ؟فین دخالت نداردستعداد خود افراد و مکّلروی چه حسابی؟ آیا در این قضیه ا !همه
 ۀاین قضی ؟در کجا بود 1من آوردم دانم این مطلب را مثل اینکهنمیـ  خدا رحمت کند

های سال ،وقت ایشان مشرف شدند مشهدیک ـ علیه هللابهجت خدا رحمتشان کند رضوان  آقای مرحوم
به ما گفتند که عصری  .مشرف شدند مشهدایشان  ،تابستان بود ،من قم بودم ،آقا بود آخر حیات مرحوم

برم که االن آنها در قید حیات آیند اینجا، با یکی دو تای دیگر از آقایان قم حاال اسم نمیبهجت می آقای
 وبکن  آمادهرا آیند اینجا، شما برو فرش بینداز در حیاط و آب بپاش و حیاط که می :گفتند هستند.

که در حیاط بنشینند، ما رفتیم حیاط را شستیم و آب  ـ گرم بود و هوا تابستان بودـ بینداز فرش جا همان
برای یک ساعت  ها و اینها را گذاشتیم و دیگر تقریبًاکردیم و بعد فرش آمادهدرخت را ]زیر[ ریختیم و 

                                           
 .39 ص، 2 ج ،ملکوت اسرار1. 
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 .نیم به غروب دیگر تشریف آوردندیک ساعت و 
والد ما  بهجت خیلی به مرحومی آقا مرحوم ؛صحبت از مسائل مختلف بود ونجا نشسته بودیم آ

ت رفتارشان اینها سکناتشان، کیفّی ،حرکاتشان .خیلی ،کردند، خیلی زیادابراز محبت و ابراز لطف می
که گذشت  یتبعد از یک مّد. داشتندیک دید خاصی به این قضیه ، یک دید خاص بود ۀدهندهمه نشان

وقت آن ...تی است این قضیه که آقا یک مّد :گفتند .ای مطرح کردندمسئلهیک  آقا مرحومیک وقت 
آن زمان زمانی بود که  .خواستند یک مطلبی را بگویندآقا می یعنی مرحوم ،ببینید ایشان چقدر مؤدب

 زمزمه ،پیش نیامده بود، یک همچنین چیزی نبود]مرحوم آقای بهجت[ مرجعیت ایشان  ۀلئهنوز مس
تازه  .نداده بودند طور علنی ایشان هنوز توضیح المسائلطور رسمی و بهولی به ،همچنین چیزهایی بود

صحبت  رفته بودیم به دیدن یکی از آقایان با مرحوم آقاوقت بود؟ یک هتوضیح المسائل ایشان چ
 تقی محمد العبد :نداهشان نوشتبله ایشان در رساله :و ایشان گفتند که بهجت شد المسائل آقایتوضیح
رسالۀ  !بهجتی آقای ۀپس رسال :آقا گفتند بعد ایشان یعنی همان آقا رو کردند به مرحوم !العبد ،بهجت

ما  اهلل فی الدنیا و اآلخرة و بعدها الی ةالعالم فی العالم آی ،برو باالیعنی این دیگر از القاب و  !بهجتی آقای
دانم اعظم و عظمی و نمی اهلل ةاز این آی ... کند و از قبل هم بوده است وخدا خدایی می کهوقتیتا  ...

 تقی محمد نوشته بودند العبد فقط ایشان نبوده. ۀاینها در رسال ،چیزهاجور عظمی اکبر و کبری و از این
خواستند ایشان را؟ چرا؟ چرا ببینید چرا مردم می ؛دهد دیگرهمین نشان می ،همین کافی است .بهجت

 .جور نوشتهکنند رساله را ببین اینمردم دارند نگاه میچرا؟ در تشییع ایشان این جمعیت شرکت کرد؟ 
 فهمند.شوند، فرق را میه میفهمند، متوّجمی !طور نیستاین هان!

که  :ال کردندؤال کردند سؤیزی سآقا یک چ مرحوم .مرجعیت ایشان پیش نیامده بود ۀلئهنوز مس
عالی هم ببینید که نظر شما خواستم حاال حضرتمی ،تی در ذهنم استست مّدهای قضیه یکآقا من 

عجب  ،سی سال ـ که اگر یک شخصی سی سال اشتباه غسل کرده :گفتند ؟ستیچ راجع به این مطلب
بعد آمده سراغ  ،ه را شستهبعد کّل ،را شسته ل سمت چپاّو مثاًل ـ خیال همه چیزخیالی بوده، بیآدم بی

ت خالصه سی سال به همین کیفّی ،ت کردهش نّیانکرده، یکی ش اصاًلایکی ،ش یادش رفتهااین، یکی
ل اّو مثاًل ؟شودمی هچ هیقضشود تکلیفش چیست؟ این اشتباه غسل کرده، حاال بعد از سی سال متنبه می

 لراست را اّو گفتهخدا  دیگویم هک ،شستن است دیگر نشست آمده سمت چپ را شسته گفته که حاال
 !شودشود یا نمیخیس میحاال یم ببینیم یشول چپ را میما اّو بشوی؟

 آقا من امروز آمدم از طرف چپ رفتم اصاًل :کردال میؤه آمده بود از من سیکی رفته بود مّک
از طرف راست باید به  حتمًا ،چه اشکال دارد ،توانمتوانم یا نمیمی .شودمی هگفتم ببینم چ !طواف کردم
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ب چرخیدن چرخیدن ُخ .باشد طرف[]از اینجای اینکه ، بهنه ما از این طرف رفتیم ،باشد سمت ]کعبه[
خرده خندیدیم و یک تفننی هم یک !ندارد فرطو آن فرطخدا گفته دور این بچرخیم این ،است دیگر

خواهیم از ما می هستند: خیال همه چیزهای باحال هم دارد که اینها بیدیدیم خدا از این آدمبرایمان شد، 
ه خوبی بّچ ،طور کنطور کن، ایناین رآخ !نه جان من :طرف بچرخیم، حاال هرچی بود بود. گفتماین

حاال قبول کرد که دیگر  ،قبول کرد .بیشتر ببری گوید همان را گوش بده تا بعد فایدهخدا آن که می ،باش
بعد هم از  ،چرخیده، حاال بیا درست کن فرطاش را همه را برداشته بود از آنعمره ۀحاال هم ... از فردا

! گفتم: نه حاال بعد هم چیزهای دیگر و خالصه دیگر خیلی مسائلش کش داشته !احرام درآمده و بله
 !گذردنترس خدا می ،خاطرت جمع ،آیدیای پیش نممسئله ،شودحاال درست می برو،

 ههای اشتباه کرده تکلیف نمازهایش چت غسلحاال که سی سال به این کیفّیبعد ایشان گفتند: 
خاطر اینکه در به ـ خدا رحمتشان کندـ نمازهایش اشکال ندارد  ،نه اشکال ندارد :ایشان گفتند ؟شودمی

خیر هم اشکال نداشته باشد مثل وضو أتواند حاال تمیغسل الزم نیست اینکه همه توالی داشته باشد 
ت دیگر بیاید بعد یک مّد ،بعد بیاید سمت راست را بشویدبشوید شود حاال انسان سرش را می ،نیست

ه و سمت راست و سمت چپ با هم خواهد مونتاژ کند آن کّلمی کهوقتیسمت چپ را بشوید خالصه 
چقدر نیاز به غسل  حاال بسته به اینکه ایشان مثاًل ،شسته مثاًل شود، حاال سر را هفته پیشمونتاژ می

دفعه سر را ماه قبل شسته، آن یکی هم یک ماه دیگر آیا کم بوده زیاد بوده حاال ممکن است یک ،داشته
 بعد از دو سه ماه یک غسل از ،این را به آن بچسباند بعد طرف چپ ... این طرف راستش را به حساب

 آید.درمی آن
البد ایشان  ـ ت خوانده همه درست است باالخره این غسل به عنوانلذا نمازهایی که در این مّد

حاال البته ما کاری  .است و بعد این شد دیگر این درست ـ دانستندخر را در اینجا مجزی میأشرط مت
 صحیح ،معنا ندارد یک همچنین چیزی اًلاینکه اص ،این غلط است ،چیست مسئلهنداریم به اینکه این 

ت و گفتند که حاال یعنی به این کیفّی ملی کردندأآقا یک ت مرحوم ...ا صحبت در این استاّم .نیست
طور را نشود مثال فرض بکنید که ایندرست اگر قرار باشد که و طور است شود بگوییم که حاال اینمی

ت حاال با این کیفّی :گفتند ایشان ؟بکنیم مسئلهچه حکمی باید بر این  ت بپذیریم، اینبه این کیفّینتوانیم 
 .شودمی شود درستبنیازی به حکم دیگر نداریم وقتی این 

آقا خالصه شروع کنیم به طلبگی و این  :بگویم کهآمدم ـ جوجه نخود وسط آش ـ من آمدم آنجا 
توالی که دارد برایش مترتب است این  ...اصل و  این چه فتوایی است اینکه اصاًل چیزها که اصاًل

 نیست. صحیحدرست نیست و  ها اصاًلحرف
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تأخیر عرفی است نه اینکه شخصی فرض بکنید که ]مالک[ خیری که در غسل است أدر ت اًلاّو
ن غسل بیاید یک نیمه اضافه آ ،کند یک ماه دیگرسرش را شسته حاال غسلی که می یک ماه پیش مثاًل

 خیری باشد که اصاًلأخیر یک تأا نه اینکه تاّم .است دو ساعتهی یکمثال خیر چند ساعته أخیر تأت .شود
ت یک ماه که این غسلش نداشته باشد، این یکی. عالوه بر آن در این مّد]اتصال[  ۀطورکلی زمینه زمینبه

حدث از او رفع  ،االن محدث استشخص طی انجام گرفته که این یاین نمازش در شرا ،االن باطل است
موقع حدث رفع آن ،خواهد شد فعبعد از یک ماه دیگر سی چهل روز دیگر این حدث از او ر ،نشده، بله

 .ت را بیاید همه را از حالت حدث به حالت طهارت برگرداندخواهد شد نه اینکه این مّد
کند شود غسلی که میآن حیض تمام می)مدت(  دَماَ کهوقتییک زن حائض است و آن  کهوقتی

شود و بگوییم که در این بت این طاهر شود نه اینکه در این مّداز همان موقع طهارت برای او حاصل می
هایی که اگر ت نمازت فرض بکنید که اعمال عبادی که انجام داده همه درست است، لذا در این مّدمّد

چون در حال حدث است و حدث از  ؛نماز نباید بخواند روزه نباید بگیرد اصاًل ،هم خوانده باطل است
شود از همان جزء اخیر برای غسل حاصل می کهوقتی ]مسائل[ور نسبت به سایر طهمینرود. و بین نمی

ت یک ماه حالت حدثیت او شما چه دلیلی دارید بر اینکه در این مّد ؛شودموقع طهارت حاصل می
االن جزء اخیر از علت برای رفع حدث برای او پیدا شده و  چه دلیلی دارید؟ گردد به حال طهارت؟برمی

از همان موقع هم طهارت  ،شود برای طهارتشود علیت تمام میآن جزء اخیر که حاصل می کهوقتیاز 
هایی که خوانده همه نمازتمام پس بنابراین ، قبلش در حال حدث بوده شود؟میقبلش چه  .شودپیدا می

 .توانید بگویید که این نمازها درست استباطل است، شما نمی
 ه شدم که ایشانجا من متوّجهمان ،آقا هم هیچی نگفتند ایشان مطلبی مطرح نکردند و مرحوم

 آسان دادن فتوا آقا :خواهند به ایشان بفهمانندکنند میکه االن دارند این قضیه را مطرح میآقا(  )مرحوم
 .بدهد فتوا تواندینم یهرکس ،باشد جمع حواستان ،ستین

به این شخص بیایی بگویی که آقا شما سی سال نمازت باطل است، باید سی  دتوانیشما االن می
من سی سال نماز اگر  ،هم گذاشتم کناررا خدا و پیغمبر  بابا اصاًل :گویدمی !سال نمازت را قضا کنی

گذاریم می خوانیم و اصاًلزنیم و بقیه را نمیاز بیخ می به من بگویند دوباره بخوان اصاًل بعدخواندم 
 کنار.

مجتهد باید یک بصیرت و ادراک باطنی در  ،یک همچنین حرفی بزنی؟ یا اینکه نه دتوانیشما می
 ترمشکل حکم خودموضوع از  صیتشخاحکام،  خودتشخیص موضوعات احکام داشته باشد عالوه بر 

این موضوع در تحت چه شرایطی  ،جا حاصل شدهنیکه االن در ا یموضوع نیکه انسان بداند ا است
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ط آن حکم هم بر طبق او نسبت به او حمل بشود، از کجا یتحقق و تشخص پیدا کرده که براساس آن شرا
در آید فاق افتاده برای خود انسان فرض کنید که یک شخصی میگاهی اّتدانید؟ گاهدانید؟ از کجا میمی

کند کند یک ساعت صحبت میصحبت می ،کندگوید، صحبت میای میمسئلهنزد انسان راجع به یک 
 ،رود به اینکه که االن این باید تکلیفش این را انجام بدهدت یک ساعت میذهن انسان در این مّد

تا این جمله  !که آره این کار را هم من کردم :گویدفعه یک جمله میدهمان آخر یک ساعت یکدرست! 
ل بگویی چرا گذاشتی آخر؟ خواستی جمله را از اّوب میُخِا!  .رود هواگوید تمام یک ساعت میرا می

متبدل  گرداند و موضوع را از یک موضوع اصاًلگوید کلی مطلب را برمیای که مییعنی همان یک جمله
 گردد.حکم متفاوت برمی به ، اصاًلشودمی کند و حکم دیگر متفاوتبه یک موضوع دیگر می

ط را باال کند، پایین یتمام شرا ،لذا انسان باید یقین پیدا کند اشراف پیدا کند نسبت به یک موضوع
 ۀوظیف ،د در یک محکمهرومیوقتی یک شخصی . ال بکندؤس ،طی بودهیاین در تحت چه شرا ،کند

 ،بیاید این را در اجتماع مطرح کند ،آقا صدا کند !زن بروه بگوید ببه پروند ست که نگاه کندنیقاضی این 
شود بتا ترفند باید بزند، تا بعد مشخص هزار ،ها را عوض بکندصدا بکند، حرف رافرد  بعد یواشکی مثاًل

ست از نظر شرعی چه خواهد بود. آن اکه فرض کنید که حاال این چه کرده و حکم هم مترتب بر 
این است  تکمشماست این ُح ۀب آقا این که در پروندکه ُخ :شیندننیست که این ب او طوریهمین

اکم در اینکه قضاوت نیست، مجتهد و ح ،حکم نشدنشد، اینکه اینکه  داخل! نفر بعد بیاید ،بفرمایید
 ،بگوید تا اینکه ببیند او قدر مطلب را باال و پایین و پس و پیش و ضد و نقیض هی بهقضاوت باید این

روشن  شود، تا اینکه آن قضیه کاماًلبطوری انجام در محاکم و اینها باید این ،استبصار همین است دیگر
 .صادر بشودحکمش شود و بعد هم ب

باید قضا  ،[دلیل]به این  استنویسید کسی که نمازش باطل در رساله می دآییمیشما که االن 
آید دست این شخص، ای داد سی سال است که من از جمله می ،رود دست همهب این رساله میکند، ُخ

اش را ندارم نمازهایم پس باطل است حاال که باطل است باید سی سال قضا کنم من هم حوصله
 ؟!تواند این کار را بکندتواند؟ مگر هر شخصی میمگر انسان می !خداحافظ شما

یم برای اینکه به دای ما دایک گوشه د، فعاًلحاال این مطالب باشد برای بعد و با تفصیالت برای بع
انسان دارد یک  کهوقتی ـاین چیست؟ این این است که مجتهد بیاید اعالن کند که آقایان بنده  ... این

آقایان من قابلیت برای این مطلب را دارم،  :بیاید بگویدـ  طوری است دیگرکند اینچیزی را اعالن می
قابلیت  ،دهدمی هوقتی رسال ،بیرون دساله بدهر ،م، من قابلیت برای فتوا دارممن قابلیت برای اجتهاد دار

هلل ءاشانإلش بنویسد عمل به این رساله مجزی است بعد هم اّو !کنیده میتوّج !برای این را من دارم
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 .یکی نیا !تعالی
کند و نه هیچی، نه اعالن می ،آیدیکی این است که مجتهد مجتهد است ولی صدایش هم درنمی

نه  ،آید به کسی بگوید آقا بنده مجتهد هستمنه می ،فرض کنید که یک نفر مجتهد برای خودش است
بیرون اهلل بیایید از من تقلید کنید، نه رساله  زند خلقنه در سایت و اینترنت می ،کنداینکه اعالن می

آقا  :کندپرسد و سؤال میمی مسئله او آید ازیک نفر می است. خودش ،طرفطرف و آننه این ،دهدمی
این دیگر اعالن  .نظر بنده این است که حکم شرعی این است :گویدحکم شرعی چیست؟ ایشان می

نیست، این بیان حکم شرعی است و حرام است بر او که حکم دیگری را بیان کند، چون حکم اهلل را 
این دیگر در مقام فتوا نیست، این در مقام اجتهاد  .او رسیده استداند که خودش به میهمین حکمی 
، من این آقا بیایید حکم این است :آید بگویدکند نمیال میؤآید از او سشخص دیگر می .خودش است

خواهم حکم را از آقاجان بنده می :گویدآید مییکی می !باید این را اطاعت کنید ه شماهم گویم،را می
ست. این مقام ابراز نیست، مقام اظهار نیست، مقام اثبات نیست، ا نای مسئلهاز من بپرسی  .شما بپرسم

کنند و از او ال میؤآیند و از او سیک نفر، دو نفر، سه نفر اشخاصی می امقام ثبوت دارد منته این صرفًا
 کنند.می]دریافت[ مطلب را 

 منتشرعملیه  ۀسابق که آقا شما یک رسال علیه در زمان اهلل رضوان آقا آمده بودند پیش مرحوم
خیلی  ،این مربوط به سابق است یعنی زمان سابقـ  ؟عملیه شما نشر بدهید ۀآیید رسالکنید، چرا نمی

 ها که واقعًابعضییکی ... نه آقا  :گفتند .عملیه هست دیگر ۀالحمدهلل رسال :ایشان گفتند ـ سابق
 ،زمان شاه ،سابقزمان  ،اینجا متفاوت است، بودند در همان زمان مسئلهکردند که آمدند و احساس میمی

گفتند بین می مسئلههای ایشان، ایشان در روزهای ماه مبارک مدند مسجد قائم پای صحبتآافرادی می
بود بعد هم ]مبتالبه[ یک ربعی مسائل مختلف، هم مسائل مربوط به روزه که  یک ده دقیقه ،دو نماز

هایشان قوی بود. خیلی متقن بود صحبت و و خیلی پربار هم بود گفتندمعامالت می مسائل مربوط به
آوردند و از روی همان یادم است می یوافکتاب  ی نظیرهای مختلفی خیلی از روزها یادم است کتابحّت

 .بود در بین دو نماز، کردندخواندند و معنا میمی یوافکتاب 
ها که با خیلی از افراد ارتباط چند نفری بودند از همین بازاریـ ها به ایشان گفتند که آمدند بعضی

آقا هست و این  :فرمودند شانتوضیح المسائل؟ ای ۀدهید؟ رسالکه آقا چرا شما رساله نمیـ داشتند 
به درد ما بخورد، این  شما یک پاسخی بدهید کهآخر  ،دانیمآقا ما که می :بعد اصرار کردند که. چیزها
 !ای به ما بدهیدکننده زنید یک پاسخ قانعهایی که شما میحرف

بنده را معذور بدارید ،  ... خالصه ،هاگفتم االن است که از آن حرفـ  ایشان یک فکری کردند
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هست بنده پایم را در یک همچنین جایی  ایکه یک همچنین زمینهدر جایی :فقط گفتند ! ـکه بگویم
ولی پاسخی دادند به آنها پاسخی بود که همه سرشان را انداختند  .طور اجمالاین خیلی به !گذارمنمی

ها که تا وقتی یک همچنین وضعیتی هست در همین مایه .سرخ شدند هعین لبو هم شانافهیقپایین 
 !خالصه جای ما نیست

تواند مرجع که میدارد این است، آنکه اهلیت برای فتوا آنبیند آید میاین چیست؟ این شخص می
 ]تبلیغ[ کند،مطالب را پخش نمی ،کنددهد، اعالن نمیرساله نمی و آیدنمی امنته ؛باشد این است

آید و اینجاست که خدا می !تواند؟تواند جای دیگری برود؟ میفهمد آیا باز هم میمی کهوقتی .کندنمی
 ،کشدحساب هم می او به هر شخص به او عنایت کرده ازحسب ادراکی که نسبت  بر حسب فهم و بر

بر طبق این عمل کردی یا نکردی؟ بر طبق  ،کشمحاال حساب می ،من به تو این ادراک را دادم :گویدمی
 این ادراکت، بر طبق این فهمت، بر طبق این عمل کردی یا نکردی؟

الم الّس علیه ین واقعیتی که اماما ؛که خدمت رفقا عرض شد حقیقتش این است مسئله و این قضیه
شود در باالی مسجد مدینه ب بلند میکند اگر قرار باشد برای مردم بخواهد بگوید ُخدارد بیان می

آی  :کند دعای ابوحمزه خواندنکند شروع میرود باال مسجد مدینه سحر همه را جمع میگوید، میمی
دعای ابی ، شود قبل از سحرهای ماه مبارک میشب هکوقتیمردم، ای خالئق، ای پیروان و شیعیان من 

ُ :دهمیاد می شما طوری بخوانید که من دارم بهحمزه را این بِّ ُأ یُر  فِوک  ُبِع  َّ ّل  قُع  دَّ ُت ص  ُو  بنِیُبِف ضلِک  ه 
رتُِ ُبِس  لِّلنِی هایی که این حرف ،بُخ بسیار ،چشم :گویندآنها هم می .طوری بخوانیدبیایید این کُ ج 

گوییم و گوش آییم میما هم می .خوردبه خودش نخورد به ما میحاال  ،خوردزند به ما میسجاد می امام
اش بیدار هکند که زن و بّچچراغ هم خاموش می ،بنددرود در اتاق در را میدهیم. دیگر پس چرا میمی

فضای بیرون که کسی او را  رود در یک فضای بیرون در بیرون مدینه یا در مدینه در یکیا می؟! نشوند
 ؟!نبیند

روم آید وقتی میصدایی میبینم یکدفعه میگردم یکمی م،کنال میؤس مآیگوید میراوی می
 دفعه درکنم یکوقتی دارم طواف می 2گویدمیأصمعی  .کندمی مناجات سجاد دارد بینم که امامجلو می

 ،بینم یک نفر به ستار کعبهروم جلو میآید وقتی میمیبینم یک صدای ناله و گریه های شب مینیمه
ُلکسائُُِفنائکبُُِکیمسکن ُُفنائکبُُِکدُ یبعُ ُیاهل :کند این اشعاردست به ستار کعبه زده و دارد مناجات می

تو خانه خدایا اینجا همه پادشاهان درها را بستند فقط در  :خواندیا آن اشعار را می ،فنائکبُُِکیُ قفُ ُفنائکبُِ

                                           
 .151 - 151 ص، 4 ج ،طالبیمناقب آل اب. 2



 11 ( قم مقدسه0416رمضان  07)شب  01 جلسه شرح دعای ابوحمزه ثمالی/

 

خدایا اگر از گناهان  ؟!اگر مرا به خانه خود و به حریم خود راه ندهی پس من به کجا پناه ببرم ،است باز
سجاد نرفت که  اینها را امام .تواند و چه کسی قدرت دارد از اینکه بگذردمن نگذری پس چه کسی می

 ،مسجدالحرامدر  ، نصف شبشوند بخواند، وسط نصف شبدر روز موقع نماز ظهر که همه جمع می
آمده گذشته از کنار أصمعی همه جا تاریک، آن هم کعبه آن موقع و مسجدالحرام آن موقع، حاال یک 

 هخواهد یاد بدهد؟ به کمی هبرای کی رفته خوانده؟ به کو ... آید و دیده یک صدای گریه می کعبه
 ؟خواهدمی

ای که امامان آیا تمام ادعیه !دهای داشتند که تا حاال به دست ما نرسیچقدر ائمه ادعیهو 
های خیلی از ادعیه ،هایی است که هست؟ نههمه همین ،رضا امام ،سجاد امام ،صادق اماماز  ،خواندندمی

دعاهایی که ائمه در قنوت کردند  ۀهم ،کردنددر دل خودشان، دعاهایی که می ،آنها بود برای خودشان
دعاهایی که اینها در ماه  ۀهم ؟توانیم یک همچنین ادعایی بکنیمما می ؟همه االن به دست ما رسیده

فاق شخص حسب اّت هایش را برکی آمده؟ بله بعضی هایی که با ...، مناجاتکردندرمضان و رجب می
یا آن دعایی  .کردندمی ثبتنوشتند و آنها فرمودند و آنها میهایش را هم به اصحاب میشنید و بعضیمی

دعای حضرت در روز  درالم در روز عرفه کرده بودند افراد همه الّس حسین علیه رض کنید که امامکه ف
ِذيُلُ  :عرفه همه بودند و همان دعای معروف ُهَّلِِلُالَّ ُیاحل مد  ُُس  ُال  انٌِعُو  اِئِهُم  ط  ُلِع  ُال  افٌِعُو  ائِِهُد  ض  نکلِق  ُِعهُِص 

ن انِعُ ُعُ ص  نوشتند به دست ما بودند و شروع کردند به نوشتن، اگر آنها نمیتا آخر، بشیر در آنجا  ص 
خیلی دعاهایی بوده  ،نه ؟حسین فقط همین دعا را داشت هیچ دعای دیگر نداشته حاال آیا امام .رسیدنمی

حضرت که ظهور بفرمایند شاید این دعاها را همه را بیاورند  . هر وقتکه شاید هنوز به دست ما نرسیده
ی خدا گفته، دعا اینها باالخره دعایی است که وّل ،و در میان مردم اینها را بیایند مطرح کنند و پخش کنند

کند و دارد مطالب را دعایی است که امام گفته دارد با خدا دارد مناجات می ،نیستکه یک چیز عادی 
 نیا از یاریبس که :گفت شودینم گرید اصاًل که هستب اینجا دیگر خیلی مطالبی ُخ .کندبیان می

 لیقب نینکند از ا ،نکند در کتب دایپ یسند و بشنود خدا اءیاول زبان از انسان است ممکن که یاهیادع
 !دهیبه دست ما نرس افرمودند منته ائمه که باشد ییاهنیاز هم یعنی ؛باشد

رفتیم به من ایشان یک داشتیم می روز کی کرد فوت کهبزرگان مشهد نفر از  کیرحمت کند  خدا
که البته من ـ اصفهانی، گفت این عبارت را  نخودکی حسنعلی شیخ حاج گفت از مرحوم مطلبی را

ی اگر با خورد حّتغذا اینکه د قبل از غذا و بعد از یکسی که دستش را بشوـ گویم به کسی نوشتم و نمی
دعا را بخواند دستش را به چشمش بگیرد این دیگر  د و بعد اینیقاشق هم خورده باز دستش را بشو

چشمش از خیلی از آفات محفوظ خواهد ماند و ایشان گفتند این دعا را بخوانید و به دیگران هم بگویید 
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 .دهمو بنده اجازه روایی نقل این دعا را هم به شما می
ا را از کجا پیدا حسنعلی که یک همچنین حرف را زده حاال این دع شیخ حاج حاال این مرحوم

ولی   .چون من باالخره برای خودم حساب و کتاب خودم را دارم ،کرده؟ البته این را من به کسی نگفتم
اهل دل و باطن بوده،  ،مرد بزرگی بوده اصفهانی حسنعلی شیخ حاج مرحوم ،است باالخره مرد بزرگی

 ،کشف شده ،برای او روشن شده چیزهایی بوده که مثاًلها بوده، یکی از شاید این هم یکی از همین
 امنته .الم یک همچنین کاری را انجام دادندالّس علیه فالن امام کشف باطنی برای او پیدا شده که مثاًل

ممکن است بعد مفسده پیش  ،هر چیزی را تواند افشا کندتواند بیان کند، نمیتواند بگوید، نمیب نمیُخ
 ،این چیزها برای من روشن شده :بیاید بگویدبلند شود شلغم فروشی  و فروشیچغندر فردا هر  د،بیای

 .ریزدطورکلی نظام به هم میبه این اصاًل پشک کردم!این را  ،این را کشک کردم این را کشف کردم و
زدند و هر و به هرکسی هر حرفی را نمی مسائل لذا بزرگان همیشه خیلی مواظب بودند نسبت به

گفتند و من هم یادم است که در زمان سابق بعضی از دعاهایی را که در نمی را یو هر مطلبچیزی را 
ت یا بعضی از به همین کیفّیو طور خواندند یا در قنوت یا به همینعلیه می اهلل آقا رضوان مرحوم ،سجده

نیست که افراد عادی  ایکردم که ادعیهمن احساس می ،]بود[ زبانشان مثاًل وکردند دعاهایی را که می
مونتاژ  راحت بعضی از دعاها خیلی معلوم است که رآخ. مونتاژ کنندو بتوانند این ادعیه را دربیاورند 

م سوم اینها معلوم است اینها مونتاژ و ترکیب و در ل دّواین دعاهای ماه رمضان روز اّو ! عینشده
همه یعنی این مهندسینی که این را ترکیب کردند خیلی قروقاطی و  ،خیلی ناشیانه فاقًااّت در آمده،کارخانه 

به این دربیاید و به این وزن و قافیه و سجعش  مالی کردند که این مثاًلجوری سریشیکچسباندند و را 
 است.[ جعلی و ساختگی] دعای  معلوم است که این اصاًل ،شودب]منطبق[ 

نیازی ما  !باعث تأسف است !عباس که چرا اینها را نقل کرده واقعًا شیخ تعجب است از مرحوم
روز دوازدهم یک  خیر حتمًاهنمگر ایراد دارد؟  ،ب آقاجان بگو دعاهای ماه رمضان نداریمُخ ؛نداریم

سند برای این دعا ذکر نکردید شما که نیامده، نه آقا این دعا نیامده، ... روز هفدهم  ،دعایی باید باشد
و  روی چه حسابی؟ کنید؟شما فرض کنید که سند سند ضعیف است روی چه حسابی دعا را نقل می

دعا باید متقن باشد، قوی  ؛به ائمه استانتساب موجب وهن ائمه است موجب وهن  این مطالبی که واقعًا
امام است، هستند  براینند چه دعایی دافهمند، اهل فن میابش صحیح باشد، اهل فن میسباشد، انت

دعای زیارت جامعه  ؛ی ندارند به سند دعا ندارندنیازی به مراجعه به سند روایت هم حّت کسانی که اصاًل
تواند این زیارت جامعه را غیر از امام نمی ،آقا این باید برای امام باشد :گوییدنیاز به سند ندارد میکبیره 

تواند یا فرض کنید که مناجات شعبانیه را غیر از امام نمی ؟ه کردیدتوّج ،تواند بگویدنمی بگوید اصاًل
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پیش  او مچ ،شودباز می او مچ یعنی عبارات عباراتی نیست که شخصی بتواند مونتاژ کند فورًا ؛بیان بکند
 .اختراع کرده ،شود که این آمده از خودش در آوردهاهل فن فوری باز می
به تو چه  :ی اختراع کردم، حضرت فرمودندیاهلل من دعا رسول یابن :صادق که آمد پیش امام

؟ ما باید بیاییم به شما تو کی هستی که بیایی دعا اختراع بکنی اصاًل !کنیبمربوط است که بیایی اختراع 
تواند می هآدم در قنوتش هرچ ،بله .نگویید هچ د،بگویی هچ که بگوییمیاد بدهیم، ما باید بیاییم به شما 

مثل اینکه فرض کنید  ،ا اینکه بیاید یک چیزی را بگوید و مطرح کنداّم .تواند بکندمی هبگوید دعا هرچ
 !زیارت آن ،زیارت درست کردند زیارت این فرطو آن فرطکه دیدید این

 ـ ]حزب اهلل[همان مسئول ـ وقتی رفته بودیم در لبنان خدا رحمت کند مرحوم ما یک
موسوی خدا بیامرزد، آدم خوبی بود من راجع به ایشان تعریف شنیده بودم که مرد  عباس سید آقای

فاق کردند، ما رفتیم در آنجا یک دفعه به اّتتعریف می از اوخوبی است و حاالتی هم داشت و چیزهایی 
خواستیم برویم تشکیالتی برای ما آنجا درست وقتی ما می ،دوستانی که در آنجا هستند خیلی وقت پیش

دانم فیلم و اینها بیایند و زیارتی خوانده شود و بعد هم تشکیالت و بعد هم اینها را کردند بیا و برو و نمی
ای بخوانیم و دو رکعت هم هفهمیدیم قضیه چیست، گفتیم که برویم یک فاتحآمدیم تا ما  ،کنندضبط 

خوانیم و دو رکعت نماز ما فاتحه می :گفتم خواندن یت، بعد یکی آمد جلو شروع کرد زیارتحاز تنم
جا ایستادیم قشنگ یک همان ـ دانماینها همه ضبط شده حاال البد پخش کردند نکردند نمی ـ یتحت

ایشان را مرد بسیار واقعًا من نسبت به ایشان هم ارادت داشتم و  ، واقعًایک فاتحهبا حمد خواندیم و 
ی شب را در منزل ایشان هم خوابیدیم شب خوبی هم بود با حّت ،دیدمدیدم مرد صالحی میخوبی می

بدهد.  آنها ها خدا حفظشان کند و خدا توفیق بههمان ،رفقا و دوستانی که االن هم در قید حیات هستند
یک حمد خواندیم و یک فاتحه  صحبتی هم کردیم خالصه خوب بود مجلس خوبی بود. خالصه آنجاو 

و تمام قضایا و تشکیالت  .خداحافظ برویم ،یتحخواندیم و بعد رفتیم کنار دو رکعت هم نماز ت
هلل اینها را بگذارید برای افراد و ءاشانإخداحافظ  :گفتم دیگر...بگویند آقا زیارتنامه و  ندخواستمی

دیگر خیلی خیر و برکت  ،همان حمد و فاتحه هم به روح آن مرحوم برسد خیلی است !اشخاص دیگر
 ؟ه کردیدتوّج .هایی که به ما گفتند و همان انجام شودبکنیم همان[ ]اضافه هم کاریبخواهیم  !که نداریم
 .نیاز نداریم تمام شد.

 هاین االن در آن دنیا از من چ ـ عباس سید همین مرحوم ـشما االن نگاه کنید این مرحوم خودش 
همه بایستند به صف و آقا بلند شو بیا فیلم و تشکیالت بیاور و میمنه و میسره  :گویدخواهد؟ میمی

خواهد؟ االن می هاز ما چ اواالن السالم ... ... علیک یا  السالم :ها همهو دوربین فرطو آن فرطنآ
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این قضایا همه  ،کند؟ االن در آن دنیا که این مسائل و اعتبارات همه رفته کنارطلب می هروحش از ما چ
خدا خیرت بده دو رکعت  ،فاتحه بخوانیک آقا یک حمد و  :گویدخواهد؟ میمی هرفته کنار، او از ما چ

اینجا هر کاری خواهی بیش از این دیگر نیاز نداریم تو میما یت بخوان و بلند شو برو، دیگر حهم نماز ت
مجلس ترحیم برای  .نیاز داریم چیست؟ همین است، ترحیم است نه تجلیل آن بکنی بکن آن که ما به

نیاز دارد او از ما  آن آن که االن این به، انسان ]طلب رحمت کند[. گویند طلب رحمتاین می
دنیا هستند برایش این  محتاج است این است که افرادی که در این آن خواهد، آن توقع دارد، آن بهمی

یکی از  یعنی واقعًا ،بفرستند و این هم خدا قرار دادهاز اینجا  رحمت و این برکت و اینهایی که اصاًل
شود و رود نظام عالم بر این است که ارتباط قطع نمیانسان می کههای الهی این است که وقتینعمت

ین اعمال خودشان و با این رفتار خودشان استمرار افرادی که در اینجا هستند آنها این ارتباط را با ا
شب جمعه برایش سوره یس  :گویدرود میای که از دنیا میمرده ؛رسانندبخشند و فیوضات را میمی

این  ،طور ادامه بدههمینفرض کنید که ... روی دو رکعت هم برای او نماز بخوان، حرم ائمه می ،بخوان
 .است نیابه  ربوطم نیا !کنیده میتوّج ،ارتباط را ادامه بده، این حلقه را ادامه بده

باید از  .چیست مسئلهدانیم همین چیزهایی که درست کردند و اینها خالصه دیگر ما نمی
از معصوم باید از امام باشد، باید از معصوم باشد، اگر زیارت هست باید  دستور ،برسدالم الّس علیه امام

 والد مرحوم مثل را یعالم را، یعارف را، ییخدا یوّل خودم اعتقاد در را یکس دیشا بنده ،باشد
در تراجم، در مسائل دیگر، بزرگان و  ،، این از بنده. در کتبامدهینشن و ماهدیند االن تا هیعل اهلل رضوان

هم مطالعه کردیم، خیلی از آنها را خودمان یم، حاالت آنها را اهب ما مطالب آنها را هم دیدامثال ذلک، ُخ
آن حقیقت و سّر و خصوصیتی را که من در ایشان  ،آنهارفتار و خصوصیات  ،به چشم خود دیدیم

فاق نیفتاده تا االن اّت :گویمولی در عین حال دارم این را می ،کردم آن یک مطلب دیگری بودمشاهده می
آقا  را کرده باشم و در کنارش رفتن بر سر مزار مرحوم علیه السالم رضا که قصد زیارت امام

شوم مشرف می کهوقتیافتد که من فاق میخیلی از اوقات اّت ،بس، بله و رضا علیه، فقط امام اهلل رضوان
خوش هستم دیگر از  طورعادتم است یعنی این ،خوانمروم بر سر مزار ایشان فاتحه هم میدر کنارش می

طور هست، نشینم و االن هم همینمیصحنی  ، گوشهروم یک ساعتی در کناربودم بعد میطور ل همیناّو
از همانجا یک فاتحه  .گردم منزلروم زیارت و برمیبینم حال ندارم میخیلی از اوقات هم نه، می

 .دیگر کنندهلل از ما قبول میءاشانإاینها  ،خوانممی
گویند که آمدیم و خدمت رفقا دیدم و شنیدم که رفقا میو این را بگویم  ...یک بار تابحال نشده

نداریم، حرم مشرف  «َو»دیگر نیست، ما  «َو» :گویممی «َو»گویند تا می !آقا رفتیم حرم و سر مزار مرحوم
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ما معیت  ،نداریم واما و ،آقا خواهیم حرم برویم و مزار مرحومگویید میتمام، بله این که شما می مشدی
فقط یک  :آقا آمد گفت که رضا مطرح کند، مرحوم در کنار امام آقا نیامد خودش را مرحوم .نداریم

و افتخار ایشان به این  .الرضا است تمام شد موسی ابن حقیقت وجود دارد آن هم حقیقت حقیقت علی
این  ،ستی خداست، این افتخار امرا پایین پای امام دفن کنید، این افتخار برای یک وّل :است که بگویند

 طور باشند.فخر است و باید همه این
آیم تا دم مزار شوم از حرم که بیرون میحرم مشرف می کهوقتیکه آقا من  :گفتیکی می

کنی و خیلی کار خیلی بیخود می :آیم، گفتمدانم و با پای پیاده میدانم و رواق میآقا را حرم می مرحوم
آیم یک پوشم قشنگ حال داشته باشم میوقت بخواهم کفش می بنده هر :گفتم .دهینابجایی انجام می

 !کنیده میتوّج خوانیم،ای در راه می، یک فاتحهآیمحال نداشته باشم آن هم نمی ،خوانمفاتحه می
 و امدهیند والد مرحوم ۀمرتب افق و ادراک و سعه و وسعت به را یشخص بنده االن تا :میگویم

 حساب جداست، امام حساب جداست، حسابش امام است، امام امام دارد، خود یجا امام یول ام،دهینشن
 ،جداست شانیهاحساب نهایا جعفر بن یموس حساب جداست، جواد امام حساب جداست، رضا امام

 هرچیزی جای خود دارد، هرچیز جای خود دارد. !دیتوجه کرد
دانم، رفتار آنها را کالم آنها را حجت محض و حجت مطلق می م،دانفعل آنها را حجت محض می

هرچیزی در  .دانمحساب آنها و حساب امام را هم جدا می حال ولی در عین دانم،می حجت محض
است،  تشّیعاین مکتب مکتب  ]باشد[ جای خودش، و در فضای خودش و در موقعیت خودش باید

گوید و شما بدانید چقدر ایشان حساس بودند به انسان میاین را  تشّیعاین است، مکتب  تشّیعمکتب 
جلد  ،برای این نوشتند ایشان اصاًل یشناس اماماین را بنده خبر دارم، این جلد هجده  ،مسئلهروی این 

 .جداست معصوم امام حساب که :نوشتند نیهمرا برای  یشناس امامهجده 
 ۀنباید امام را در یک حد متنازل فهم خود و مرتبما باید تکان بخوریم، یک تکانی باید بخوریم، ما 

 هالم را نگاه کنید ببینید ایشان راجع به امامت چالّس رضا علیه خود پایین بیاوریم، شما روایت امام
گوید های ما ایشان میفهمد ما کجا هستیم، به عقلنمی های شما اصاًلاوهام عقل اصاًل :گویدمی ،فرموده

ای ند در قبال آن مرتبهااینها همه اوهام :گویدچرخانیم میهایی که ما با آن دنیا را داریم میوهم، این عقل
 ... ب که ُخ :گوییمالم دارد، آن وقت ما داریم میلّس علیه که امام

 !خانم؟ هچ :پرسید ایشان امام چندم هستند؟ گفتماز من میآقا  مزار مرحوم سرآمده بوده خانمی 
گویم جدی میـ خانم حالتان خوب است کسالت ندارید؟  :ایشان امام چندم هستند؟ گفتم :گفت

تابحال به شما  :گفتم ... گویی امام چندمداری به من می هکسالت ندارید؟ چ :گفتم ـ کنمشوخی نمی
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دوازده امام بیشتر  عزیز من ما :گفتم !امام داریم؟ بعد دیگر یک چیزهایی گفت دیگرند ما دوازده اهنگفت
آخری هم حیات  ،تای دیگر هم هستچهار ،رضا همین است که اینجاست امامآنها  نهشتمی ،نداریم

هستند و شاگردان اینها هستند بله، اینها  ءاینها علما و بزرگان و اولیا .زمان است امامو دارد و زنده است 
؟ زن بزرگ یعنی چهل و پنجاه هاین امام چندم هستند یعنی چ ،پذیریم و اینها را قبول داریمرا ما می

 !کنیده میتوّجایشان امام چندم هستند؟  :گفتسالش بود می
مطلب واقعی  ،مسئولیت این قضیه با کیست؟ مسئولیت این فهم نادرست با کیست؟ این مطلب

 هکنم هرچاست، یعنی این مطلب را ما باید بدانیم بارها هم عرض کردم خدمت رفقا ولی احساس می
خود ائمه  مالل رفقا تا ما این ادراک در ما نیاید که این ادعیه که در وهله اّو :بیشتر بگویم باز کم است

 :گوییمن ادعیه برای ائمه است میای وقتی فهمیدیم واقعًا .ای ندارداست، خواندن ما خیلی فایده
طور حرف بزند ما دیگر جای خود داریم ب دیگر ما به طریق اولی، وقتی امام بیاید با خدا اینُخخیلی
 برای ائمه است، واقعًا ائمه است واقعًا به متعلقاین را ما باید بفهمیم که این ادعیه  ...ما دیگر هیچ  اصاًل
چون ائمه بعد  ،خواندکند در این مضامین وقتی این مطالب را میی مییک دعای کهوقتیرضا  امام

رضا اینها  ائمه امام خواندند، مثاًلها را مییک دعائی بوده یکی از ائمه خواندند آنها هم همین کهوقتی
جدم  :صادق اماماز روایت داریم  .خواندندافتتاح و امثال ذلک را می همه این دعای ابوحمزه و یا مثاًل

صادق  د است ما از زبان امامجاس ی که از امامییعنی دعا ؛طور بیان کردالحسین فالن دعا را این بن علی
سجاد را بیان  دعای امام برای باقر مثاًل سجاد را یا امام کند دعای امامصادق بیان می شنویم، اماممی
 .هکه از آن حضرت آمدای الم، ادعیهالّس هدا علیهالّش یدّس کنند یا دعای مثاًلمی

این  این مضامین، این مفاهیم، این معانی واقعًا ،این مطالب ،این واقعیت را باید بدانیم که این ادعیه
وقتی این را بفهمیم  .مفاهیم برای خود ائمه است و در ارتباطشان با خدا این مطالب را اینها بیان کردند

 ما هم همین هستیم، ما هم همین هستیم  ن!ها :گوییممینشیند، کم این دعا به ما میوقت کمآن
خدایا بیا به من تصدق کن، صدقه بده، به عفو خودت  :زند کهها را میوقتی امام دارد این حرف

روی آن عملی که انجام دادیم حساب  متوانیوقت کجا میدیگر آن ،بر من صدقه بده، من مستحق نیستم
توانیم حساب باز کنیم؟ وقتی ه بشویم دیگر روی کدام عملمان میتوّجباز کنیم؟ وقتی این مطلب را م

 وریم به زبان که اصاًلآحاال به زبان که نمیـ توانیم آن را بگذاریم دهیم کی مییک امر خیری انجام می
یک وقتی آدم خوشحال است که  ،ی به ذهنمان خطور بدهیم که این انجام شد، بلهحّتـ جایش نیست 

 فاقًااّت ،خوب هم هستآن خدا آمده و این توفیق را داده که بتواند این را انجام بدهد آن اشکال ندارد، 
کنیم ثوابش از استغفار از یک ی شکر بر نعمتی که میهلل بیان بکنیم که حّتءاشانإخوب هم هست و شاید 
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 .گناه بیشتر است
 ،پوشاندکند میاو را طهارت می ،کند از یک گناهستغفار انسان میچطور ا ؟!شودچطوری می

ای که در مراقبه ...انجام دادیم شکر بر اینکه ما این عمل خیر را امروز .کندتوبه می ،دهدشستشو می
که وقتی  ،محاسبه محاسبه دیگر ؟دگفتنمی هفرمودند چآقا و بزرگان در موقع خواب می مرحوم

کارهای خیری که در امروز از شما سر زده است به نظر بیاورید و بر آنها شکر  ،بخوابید شبخواهید می
این محاسبه  و بعد بخوابید، کنید و کارهای خالف و ضالتی که سر زده در نظر بیاورید و استغفار کنید

س از استغفار در نف اشجهینت ،ریخ عمل انجام بر شکر .معنای محاسبه و توبه و اینها این بود بود دیگر،
گذرد گذشت و دارد می وقت ،هلل بماند برای یک شب دیگرءاشانإحاال این چرا  است شتریبر گناه ب

دهند که خالصه اگر ای مینامهدارند تذکرات آئین ش خالصه به ما دائمًااهرفقا و دوستان و اطبا هم
ه حرف شنویی باشیم و تا خودمان بّچ ،آنجا نرسیدهتا کار به . ای جز تعطیل نداریمگوش ندهید چاره

 ته رضایت آنها را جلب کنیم.حدودی الّب
دهم که چطور شکر بر انجام عمل هلل اگر فرصتی پیدا شد توضیحی راجع به این قضیه میءاشانإ

ما امروز  خدایا ـ احساس کنیمـ خدایا ما  :تواند داشته باشد، از این که بگوییمثیر نفسانی که میأخیر ت
این  ،ثیرش از آن بیشتر استأاین شکر تکنیم، خواهیم استغفار کار خالف کردیم، کار غلطی کردیم و می

خاطر همین است که انسان همه را از یک دیدگاه و از یک دریچه همه را مشاهده این همه به ،ثیر داردأت
 نبیند.]دخیل[  مسئلهاب به خودش خودش را دخیل نبیند، در این سبکند و در انت

زمان  هلل امیدواریم که با عنایات خداوند و دستگیری مقام والیت و لطف و کرامت امامءاشانإ
کند که چطور این مطالب، این انسان احساس می رک که واقعًاهای متّبالم و به برکت این شبالّس علیه

شود و شود و روشن میزل مینابرای انسان  ی واقعًایدر یک همچنین فضا ]معانی[ حقایق و این
فضل  و این فضا اقتضای نزول این برکات و رحمت و الطاف و فیض و لطف انگار گویا اصاًل ،نشیندمی

بند هلل امیدواریم خداوند توفیق بدهد و ما را نسبت به این مطالب هم فهیم و هم پایءاشانإ ؛خدا را دارد
 و ملتزم قرار بدهد.

ُآلُُممداللهمُصّلُعّلُُممدُوُ


