
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 02/20/7931تاریخ: 

 سخنرانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( موضوع:

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 هللا هدانا أن لوال لنهتدی کّنا ما و لهذا هدانا الذی مدللهالح

گوییم. سپاس دیگر که در جوار ملکوتی هایش به ویژه نعمت والیت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

سخن گفتن و حضور عنایت کردند و دریچه این سعادت حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( به ما توفیق 

 بزرگ را به روی ما گشودند.

ای برای قبر ما باشد؛ همان روز که قرآن کریم در توصیف آن های ما بهترین ذخیرهامید آن داریم که این حرکت

 فرماید:می

ع  ی ال ْوم  ی)  (ب ن ون ال و   مال   ْنف 

 .بخشدینم یسود فرزندان و مال هک یروز آن در

 88(: آیه 02سوره شعراء )

ما در شب نیمه شعبان در جمع نورانی شما بزرگواران و محضر حضرت فاطمه معصومه مطالبی را عرض کردیم 

 و وعده دادیم در جلسه دیگر ادامه آن مطالب را انجام دهیم.



ر موضوعی در معارف ترین موضوعات معارف دینی و اسالمی موضوع مهدویت است و کمتاشاره شد یکی از مهم

 دینی و اسالمی همانند موضوع مهدویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

توان ادعا کرد در هیچ یک از آیات و روایاتی که در حوزه مهدویت در کتب شیعه و سنی وارد شده است، می

 موضوعات معارف دینی این همه آیات و روایات وارد نشده است.

ع آیاتی که در تفاسیر شیعه و سنی به موضوع مهدویت تفسیر و تأویل گردیده است، از ما عرض کردیم در مجمو

 کند.مرز سیصد و بیست آیه تجاوز می

« مهدویت یشناسگونه »ای تحت عنوان در مقاله« جناب دکتر رضایی»یکی از پژوهشگران حوزه مهدویت 

( رابطه با حضرت مهدی )ارواحنا فداهکه در سیصد و بیست و چهار آیه از منابع شیعه و سنی ذکر کرده است 

 تفسیر و تأویل گردیده است.

تعداد هزار و نهصد و چهل و یک روایت از منابع « معجم أحادیث اإلمام المهدی»در حوزه روایت و سنت در کتاب 

از مرز  روایات مکررات به این تعداد اضافه شود، شایدشیعه و سنی البته با حذف مکررات نقل شده است. اگر 

 کند.پنج هزار روایت تجاوز می

بیش از دارد. در این کتاب « منتخب األثر»مرجع بزرگوار حضرت آیت هللا العظمی صافی گلپایگانی کتابی به نام 

 از منابع شیعه و سنی وارد شده است. روایت  822

رامی اسالم، صحابه پیغمبر اکرم این تعداد روایت در رابطه با حضرت صاحب الزمان )ارواحنا له الفداء( از نبی گ

های دینی سراغ و ائمه طاهرین )علیهم السالم( نقل شده است و ما این انبوه روایات را در هیچ یک از حوزه

 نداریم.



این تعدد روایات نشانگر اهمیت خاص موضوع مهدویت در آئین مقدس اسالم است، زیرا موضوع مهدویت و 

له الفداء( موضوعی است که از زمان حضرت آدم تا نبی خاتم مورد بحث  حکومت جهانی حضرت مهدی )ارواحنا

 و بررسی بوده است.

تمام انبیاء، اولیاء و بزرگان اعم از بزرگان دینی و غیر دینی به پیروانشان آمدن منجی عالم بشریت را بشارت 

به پیروانشان مژده  اند. برطرف شدن ستم از صفحه گیتی و گسترش عدالت با محوریت دین الهی راداده

 خوانیم:اند. در زیارت آن بزرگوار میداده

م  » ال  ل   السَّ ْهد   یع  د   یالَّذ   یاْلم  ع  زَّ  اللَّه   و  لَّ  و   ع  م ب ه   ج   «اأْل م 

 داده است. وعده هاامت به جل و عز یخدا هک یسک آن یمهد امام بر سالم

 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن اقرب محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 (عج) األمر صاحب موالنا ارةیز انیب ی، باب ف147، ص ینعالءالد

ای دوستانه داشته باشم. با توجه به اهمیتی که در حوزه مهدویت وارد شده است، ما به اجازه بدهید بنده گالیه

 ایم وم( است به فرهنگ مهدویت اهمیت ندادهای که زیبنده ما شیعیان و موالین اهلبیت )علیهم السالآنگونه

رود نه زوایای مختلف قضایای مهدوی را آنگونه که زیبنده است و انتظار می ایم وموضوع مهدویت را جدی نگرفته

آموزانمان و دانشجویانمان آموزش هایمان و دانشبه دنبالش بودیم و نه به فرزندان و دوستانمان و پای منبری

 ایم.نداده

گر از عدم آگاهی کامل شیعیان به موضوع مهدویت بینیم در گذر تاریخ افراد ماجراجو و فتنهنابراین میب

در هر فرصتی تحت عناوین مختلفی از قبیل بابیت، بهائیت، مهدویت  هاآناند. های ناجوانمردانه کردهبرداریبهره

 اند.های دیگر از این قضیه سوءاستفاده کردهیا عنوان



در گوشه و کنار کشور اسالمی ما مشغول فعالیت هستند و در شهر مقدس هم « أحمد بصری» طرفدارانه امروز

نتیجه عدم نشر فرهنگ مهدویت در میان  هاآندهند که تمامی گری ادامه میمرموز و فتنه هایبه فعالیت

 ماست.

نمان و عزیزانمان و شاگردانمان آموزش است فرا بگیریم و به فرزندا یستهشااگر ما موضوع مهدویت را آنگونه که 

 گران و دجاالن از این فرصت سوءاستفاده کنند.ماند که بعضی از فتنهدهیم، دیگر فرصتی نمی

طلبانی که در طول تاریخ از موضوع مهدویت  فرصتدر این جلسه فرصتی نیست که بنده در رابطه با قضایای 

 م را بلعیدن سوء استفاده کردند، برای شما سخن بگویم.برای مرید سازی و دکان درست کردن و پول مرد

 شاید در طول این چهارده قرن تاریخ اسالم بیش از صد نفر مدعیان دروغین مهدویت ثبت کرده است.

ما در شب نیمه شعبان در این محفل نورانی بحثی را تحت عنوان "اهم وظائف ما در دوران غیبت در حوزه 

 مهدویت" آغاز کردیم.

رفت دقیق حضرت مهدی ما در قبال مهدویت شناخت و مع ترین وظائفاشاره شد یکی از اساسیین جلسه در ا

 است.و دفاع جانانه از حوزه امامت و والیت ( )ارواحنا فداه

همچنین در کنار موضوع مهدویت باید معرفت خود را به قدری باال ببریم، گسترش دهیم و به یاد آن بزرگوار 

ای از لحظات شبانه روزمان از آن وجود نازنینی که زندگی و نفس کشیدن ما بستگی به ظهباشیم که هیچ لح

 اراده آن حضرت دارد غافل نشویم.

 ایم:ایم و نقل کردهایم، گفتهاین عبارت را بارها شنیده

ز ق   ْمن ه  یب  » ر   ر  ه   و   یاْلو  ود  ج  ت ت   ب و  اء و   اأْل ْرض   ث ب  م   «السَّ

 است. گشته استوار آسمان و نیزم وجودش به و اندافتهی یروز انبندگ تشکبر از و



 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 ریبکال لةیالعد دعاء ، باب409، ص ینعالءالد

ایم؟! همچنین گذاری کردهایم و چقدر در این زمینه سرمایهحال نسبت به عمق این قضیه چقدر فکر کرده

 فرماید:حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( در رابطه با توقیعش می

نَّا» إ  ن ا ط  یح  ی ف  ْلم  ائ   ع  ب  ی ال   و   مْ کب أ نْب  نَّا ْعز  نْ  ء  یش   ع  ار کم م   «أ ْخب 

 نیست. بر تمام کاهای شما احاطه علمی داریم و چیزی از عملکرد شما بر ما پوشیده ما

، 19، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 1، ح 711ص 

مت ما حضرت ولی عصر )ارواحنا آیا نسبت به این عبارت و این روایت که از موال، سرور، تاج سر و صاحب نع

طی توقیع « األنوار بحار»در کتاب « مجلسیمرحوم عالمه »چقدر آمادگی داریم؟! صادر شده است،  ( فداه

 کند.مفصلی از حضرت این عبارت را نقل می

به تعبیر امام راحل )رضوان هللا تعالی علیه( یکی از علل گرفتاری ما به گناه و معصیت ضعف ایمان ماست، نه 

 فقدان ایمان ما!

ارواحنا لتراب مقدمه ولی عصر  اگر ما احساس کنیم عالم محضر خداست و ما در محضر خدا و محضر حضرت

کنیم، بلکه فکر گناه را نه تنها گناه نمی قطعا  وضع ما غیر از این خواهد بود. در این صورت  قطعا  هستیم، الفداء 

 بستگی به این آیه شریفه دارد: هاینادهیم. تمامی هم از ذهنمان عبور نمی

 (یری اللَّه   ب أ نَّ  ْعل مْ ی ل مْ  )أ  

 !؟بیندیم را اعمالش همه خداوند هک انددینم او ایآ



 74(: آیه 32سوره علق )

در توقیعات متعدد آمده است که حضرت ولی کند!! خداوند متعال در این آیه شریفه از بندگان خود گالیه می

 فرماید:عصر )ارواحنا فداه( می

 «منهم نؤثره نكرهه وال مما بنا يتصل ما إال عنهم يحبسنا فما»

للی که شما را از ما دور کرده است و شما را از یمن لقاء و تشرف ما محروم کرده است، گناهان و "یکی از ع 

 زند و موجب رنجش قلب ماست."هایی است که از شما سر میمعصیت

 تعليق: تحقيق، 901، ص0ج  االحتجاج، ،_ق 148 متوفاى_ طالب أبي بن علي بن أحمد منصور أبي الطبرسي،

 .م 7322 - 7982 األشرف، النجف - والنشر للطباعة النعمان دار: ناشر الخرسان، باقر محمد السيد: ومالحظات

زندگی ما طور دیگری خواهد شد. در  قطعا  اگر ما معرفت خود را نسبت به خداوند متعال و ائمه اطهار باال ببریم، 

خواهد کرد. در روایتی از امام  این صورت وضع روحی ما، نماز خواندن ما، عبادت و زندگی ما رنگ دیگری پیدا

 صادق )علیه السالم( ذیل آیه شریفه:

ْسن اأْل ْسماء   ل لَّه   )و   وه   یاْلح  اْدع   ب ها( ف 

 بخوانید. آن با را خدا است نیکی نامهای خدا برای و

 782(: آیه 1سوره اعراف )

تی امام را در محضر موالیمان های معرفخواهم بخشی از جلوهوارد شده است. عزیزان دقت کنند من امشب می

حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( خدمت شما گرامیان اشاره کنم. امام صادق )علیه السالم( ذیل آیه 

 شریفه:



ْسن اأْل ْسماء   ل لَّه   )و   وه   یاْلح  اْدع   ب ها( ف 

 فرماید:می

اللَّه   -ن ْحن  » اء   -و  ْسن   اأْل ْسم   «یاْلح 

 مه اسماء حسنای الهی هستیم.به خدا سوگند ما ائ

ل   الَّت ی» یْقب  ن   اللَّه   ال  اد   م  ب  ال   اْلع  م  ن ا إ الَّ  ع  ت  ْعر ف   «ب م 

 پذیرفته نیست.عملی که جز با معرفت ما از بشریت هستیم امامانی 

، 7محمد، ج  آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  یعقوب، محقق بن محمد کلینی،: الکافی، نویسنده

 4، ح 744ص 

این روایت را با سند صحیح، بلکه به تعبیر رجالیون صحیحه اعالیی نقل « کافی»در کتاب « کلینی»مرحوم 

 کند. این روایت هم سند قوی دارد و هم متن عالی و قوی دارد.می

شته شاءهللا همه ما با این کتاب نورانی امیرالمؤمنین أنس بیشتری داکه ان« نهج البالغه»کتاب  08در نامه 

کند که این نکته ظریف قابل تأمل است که باشیم، روایتی وارد شده است. آن حضرت نکته ظریفی را مطرح می

 کنم.در جمع عزیزان و بزرگواران عرض می

نویسد: اگر خلقت و آفرینش معاویه هیچ می« نهج البالغه» 08در شرح نامه « ابن ابی الحدید معتزلی»

ای به امیرالمؤمنین بنویسد و آن بزرگوار در پاسخ معاویه پرده از روی اعث شد نامهای نداشت، جز اینکه بفلسفه

 یک حقیقت نهفته بردارد کافی است.

 فرماید:شخص سنی به این فقره از فقرات نامه است که حضرت می« ابن ابی الحدید معتزلی»سخن 



نَّا» إ  ن ائ ع   ف  بِّن ا ص  ن ائ ع   ب ْعد   النَّاس   و   ر   «ال ن   ص 

 ما مصنوع خداوند هستیم و مردم مصنوع ما هستند.

، خ 982ی، ص صبح صالح،: مصحح/  ین، محققحس بن محمد الرضی، شریف: البالغة، نویسنده نهج

 جوابا معاویة إلی ع له کتاب من و 08

ن ائ ع  »آیا مراد از  ت. حضرت نظری و خالف جمله امام اس کوتهتربیت دینی است؟! اگر چنین باشد  «ل ن ا ص 

ن ائ ع   ب ْعد   النَّاس   و  »فرماید: فرماید مسلمانان و شیعیان مصنوع و تربیت شده ما هستند، بلکه مینمی  !«ل ن ا ص 

شود که صادر می« ابن ابی غانم»همچنین توقیع دیگری از حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( به 

کند. در آن توقیع وارد شده مفصل این توقیع را مطرح می 081صفحه « الغیبة»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»

 فرماید:است که حضرت مهدی )ارواحنا فداه( می

ن ائ ع   ن ْحن   و  » بِّن ا ص  ْلق   و   ر  ن ا ب ْعد   اْلخ  ن ائ ع   «ص 

 ما مصنوع خداوند هستیم و خلق مصنوع ماست.

 تهرانی،: مصحح/  ، محققالحسن بن مدمح طوسی،: للحجة، نویسنده الغیبة کتاب( / للطوسی) یبةالغ

 جهته من ظهر ما و ع المهدی اإلمام معجزات بعض فصل -4، باب 081احمد، ص  علی ناصح، و هللا عباد

 سفرائه یدی علی التوقیعات من ع

ایم؟! آیا خدای ناکرده این چنین سخن گفتن غلو است؟! امام خمینی )رضوان هللا آیا روی این روایت دقت کرده

 دارند.« شرح دعای سحر»الی علیه( کتابی در رابطه با تع



لب تاب تهیه کنند یا از اینترنت دانلود کنند، در گوشی یا  حتما  کنم این کتاب را بنده به همه عزیزان توصیه می

خود داشته باشند و هر شب از ماه مبارک رمضان چند صفحه از تفسیر این مرد بزرگ را در فقرات دعای سحر 

 حال دیگری پیدا کند. هاآنمطالعه کنند تا دعا و نماز و روزه 

هروقت ام، مبالغه نکرده باشم. با این حال بنده اگر بگویم شاید این کتاب را بیش از دویست بار مطالعه کرده

 شود.کنم نورانیتی در وجود من ایجاد میکنم، احساس میمطالعه می

نگاه این مرد بزرگ به جهان هستی، ائمه اطهار )علیهم السالم( و اعمال انسان نگاه دیگری است و با دیگر 

 ها تفاوت اساسی دارد. در ذیل این عبارت:نگاه

مَّ » نْ  أ ْسأ ل ک إ نِّی اللَّه  یت ک م  ش  اب أ   م  اه  یت ک کل   و   ْمض  ش  یة   م  اض  مَّ  م  یت ک أ ْسأ ل ک و   اللَّه  ش  ا ب م   «کلِّه 

 نافلة ترتیب من نذکره فیما ، فصل94، ص 7ی، ج موس بن علی طاووس، ابن: األعمال، نویسنده إقبال

 لیلة کل فی أدعیتها و اآلخرة العشاء بعد رمضان شهر

ذکر کردم و از « نهج البالغه»کتاب  08ند. همین تعبیری که از نامه بنده تقاضا دارم به این تعبیر خوب دقت کن

 کند.عرض کردم، ایشان به تعبیر دیگری مطرح می« ابن ابی غانم»توقیع حضرت ولی عصر به 

 گوید ما عبارت صحیح و قطعی داریم که ائمه اطهار )علیهم السالم( و نبی گرامی اسالم فرموده است:ایشان می

ل ق  » یة   ه  اللَّ  خ  ش  ْبل   اْلم  ل ق   ث مَّ  اأْل ْشیاء   ق  یة اأْل ْشیاء   خ  ش   «ب اْلم 

 خداوند عالم مشیت را مستقیم و مباشرتا آفرید سپس تمام اشیاء را با مشیت آفرید.

 فرماید:امیر المومنین علیه السالم در روایت دیگر می

 «مشیة فهم ... قدرة هللا و»



، 714، ص 01ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار ،_ق7777متوفاى_ باقر محمد المجلسي،

 هـ7429 المصححة، الثانية: الطبعة لبنان، - بيروت - الوفاء مؤسسة: ناشر البهبودي، الباقر محمد: تحقيق

 .م7389 -

 مشیة هللا ، اول ما خلق هللا ما هستیم.

روحیات و معرفت و شناخت ما نسبت  قطعا  ت نگاه کنیم، اگر مقداری با این توجه و این دقت به معارف اهل بی

 به امام طور دیگری خواهد شد.

را باز کنند. در این کتاب « مفاتیح الجنان»خواهم زمانی که به منزل تشریف بردند، کتاب من از عزیزان می

مبعث و زیارت  زیارات متعددی از امام حسین )علیه السالم( اعم از زیارات مخصوصه، زیارت حضرت در روز

 حضرت در شب نیمه شعبان وارد شده است.

در ادامه بخشی تحت عنوان "زیارات مطلقه امام حسین" وارد شده است و نویسنده چندین زیارت را در این 

 بخش آورده است.

نقل  111جلد چهارم صفحه « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»آورد، زیارتی است که یماولین زیارتی که ایشان 

 نقل کرده است. 14صفحه  2جلد « تهذیب»این زیارت را در کتاب « شیخ طوسی»کرده است. 

این قضیه را مفصل نقل « من ال یحضره الفقیه»در کتاب « شیخ صدوق )رضوان هللا تعالی علیه(»همچنین 

 نویسد من از بین زیارات امام حسین این زیارت را انتخاب کردم، زیرا:کند و میمی

ح   األ  نَّه  » ات   أ ص  یار  ی الزِّ ْند  نْ  ع  یق   م  ر  ایة   ط  و  غ   هایف و   الرِّ ایة و   ب ال   «کف 

از نظر من است، زیرا آنچه از نظر روایت و  امام حسین علیه السالم ترین زیاراتاین زیارت، صحیح

 معارف و کفایت الزم بوده در این زیارت گفته شده است.



، ص 0اکبر، ج  علی غفاری،: مصحح/  ی، محققعل بن محمد بابویه، ناب: یه، نویسندهالفق یحضره ال من

 9022، ح 138

کنم: در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! عزیزان ترجمه این زیارت را خوب بنده همیشه تعبیر می

 دقت کنند:

ت ح   ب کمْ » م   ب کمْ  و   اللَّه   ف   «اللَّه یْخت 

 سبب شما فرجام صورت خواهد گرفت. به وسیله شما آفرینش آغاز شده است و به

 خوانیم.می« زیارت جامعه کبیره»این تعبیر، همان تعبیری است که ما در 

وا ب کمْ  و  »  «یشاء ما اللَّه   یْمح 

 .کندمحو می شمابوسیله  خداوند اگر بخواهد در این عالم هستی چیزی را محو اکند و

ْنب ت   ب کمْ  و  » ا اأْل ْرض   ت  ه  ار  ار   ت ْخر ج   ب کمْ  و   أ ْشج  ا اأْل ْشج  ه  ار   «أ ْثم 

 د.آورنمی بیرون را هایشیوهم درختان و رویاندمی را درختانش زمینهست که  شماه سبب ب

اء   ت ْنز ل   ب کمْ  و  » م  ا السَّ ه  ْطر   «ق 

 .کندمی نازلباران و روزیش را  آسمانبه سبب شماست که  و

 فرماید:تا جایی که می

ة  » اد  یر   ف ی بِّ الرَّ  إ ر  اد  ق  ور ه   م  ر   و   إ ل یکمْ  ت ْهب ط   أ م  نْ  ت ْصد   «ب یوت کمْ  م 



 از و آیدمی فرودمنزل شما و به قلب و روح شما  بهو گردش جهان هستی  تقدیر در پروردگار خواست

 گردد.می صادر جاآن

، ح 022ین، ص الحس بدع امینی،: مصحح/  محمد، محقق بن جعفر قولویه، ابن: الزیارات، نویسنده کامل

0 

خوانند و حضرت مهدی )ارواحنا فداه( به عزیزان ما هر روز این زیارت را می شاءهللاانکه « زیارت آل یاسین»در 

 اند، مضامینی عالی وارد شده است و عبارات بسیار عمیقی بیان شده است.خواندن این زیارت توصیه فرموده

توفیق تشرف به خدمت حضرت امید است که را بخواند، « آل یاسینزیارت »اگر کسی یک سال با حضور قلب 

 کند. در ابتدای زیارت وارد شده است:مهدی )ارواحنا فداه( را پیدا می

م  » ال  ل یک السَّ ة   یا ع  جَّ ل یل   و   اللَّه   ح  ت ه د  اد   «إ ر 

 پروردگار. اراده راهنمای و خدا حجت ای تو بر سالم

، 19، ج محققان از جمعی: مصحح/  ی، محققتق محمد بن باقر محمد جلسی،م: األنوار، نویسنده بحار

 1، ح 717ص 

شیخ »اثر « الغیبة»این عبارات، عبارات بسیار سنگینی است. در توقیع دیگری از حضرت مهدی در کتاب 

 از آن بزرگوار وارد شده است: 041صفحه « طوسی

ل وب ن ا» یة   ق  یة   أ ْوع  ش   «اللَّه ل م 

 ما همگی ظرف ارادة هللا است. هایقلب



 تهرانی،: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد طوسی،: للحجة، نویسنده الغیبة کتاب( / للطوسی) یبةالغ

 و بالدلیل إثباتها و الزمان صاحب والدة فی الکالم فصل -0، باب 041احمد، ص  علی ناصح، و هللا عباد

 األخبار

بادی استادزاده امام خمینی را بیامرزد. یکی از توفیقاتی که بنده از خداوند آیت هللا العظمی شیخ محمد شاه آ

دیدم حضرت امام وقتی به بنده می دانم، هشت سال خدمت در محضر این مرد است.شکر آن خود را عاجز می

ای گویند: "استادنا شاه آبادی روحی له الفداه!" همیشه برای بنده جرسند، میآیت هللا العظمی شاه آبادی می

 برد.کردم چطور امام نسبت به غیر معصوم این تعبیر را به کار میسؤال بود و تعجب می

در مسائل اعتقادی و معرفتی به ذهنشان  مخصوصا  طالب در ابتدای ورود به حوزه شبهات و سؤاالتی  معموال  

حافظه بیشتر باشد،  آید. خداوند عالم از ابتدا حافظه خوبی به ما کرم کرده است. به قول معروف هرچهمی

 شبهات و سؤاالت هم بیشتر است.

پرسیدم نه تنها برطرف آمد که وقتی از اساتیدم میبی دو عالم سؤاالتی به ذهنم میقسم به روح پاک بی

خدمت این مرد بزرگ رسیدم،  7929یا  7920زمانی که در سال  شد.شد، بلکه سؤال دیگری تولید مینمی

جای سؤال نیست و تعجب کردم که  اصال  مبهوت ماندم. با خود گفتم که  اصال  واب داد که ایشان آنچنان به بنده ج

 آمد.چرا چنین سؤالی به ذهن من می

 العلی األعلی از های معارفی از این مرد بزرگ کردم که وهللابنده هشت سال مالزم این مرد بودم و استفاده

گر تا آخر عمر پای این استاد را ببوسم، بازهم کم کاری ای نکردم. بارها گفتم که اهیچکس چنین استفاده

 ام. خداوند روح این مرد را شاد کند و با موالیانش محشور کند.کرده



ل  »ما یک مرتبه از ایشان سؤال پرسیدیم:  ا أ وَّ ل ق   م  پیغمبر اکرم است و تمام خالئق فیض را به واسطه  «اللَّه خ 

کند آیا بینیم جبرئیل به رسول اکرم وحی را منتقل میگیرند، اما اینکه میینبی گرامی اسالم و ائمه معصومین م

 نشانه تنزل مقام پیغمبر اکرم از جبرئیل نیست؟!

 ایشان در جواب گفتند: نبی گرامی اسالم دو خلقت دارند؛ یک خلقت نورانی دارند.

کم  » ل ق  ارا   اللَّه   خ  ل کمْ  أ ْنو  ع  ه   ف ج  ْرش  ق   ب ع  ْحد   «ینم 

، ص 0اکبر، ج  علی غفاری،: مصحح/  ی، محققعل بن محمد بابویه، ابن: یه، نویسندهالفق یحضره ال من

 9079، ح 279

 فرماید:و آن خلقتی است که جبرئیل می

ن ْوت   ل وْ  و  » ل ة   د  ْقت أ ْنم  ر  ْحت   «ال 

 سوزد.اگر یک قدم جلو بروم، پرهایم می

، 78، ج محققان از جمعی: مصحح/  ی، محققتق محمد بن قربا محمد مجلسی،: األنوار، نویسنده بحار

 82، ح 980ص 

رسول گرامی اسالم خلقت ناسوتی و مادی رسند. پیغمبر اکرم به جایی رسید که مالئکه مقرب هم به آنجا نمی

 دارد.

الم جسمانی به کند و جبرئیل در مرتبه دوم وحی را در عخداوند عالم وحی را با وجود نورانی بر جبرئیل ابالغ می

کند. با این توضیحات ما خیلی راحت شدیم. برای این توضیحات ادله متعددی وجود نبی گرامی اسالم ابالغ می

 خواهیم در این زمینه زیاد وارد شویم.دارد که ما نمی



ر ی ما نسبت به ائمه اطهاعصر حاضر باال بردن حس معرفت مخصوصا  یکی از وظایف بزرگ ما در دوران غیبت، 

 کنند که شاید این قضایا نستجیر بالله غلو باشد.ای تصور می)علیهم السالم( است. عده

کنم. شخص اول مرحوم آیت هللا العظمی شیخ محمد حسین من دو عبارت از دو فقیه و عارف بزرگ عرض می

بر رسائل دارد که ای ایشان حاشیه کمپانی استاد مراجع بزرگی همانند آیت هللا العظمی خوئی و دیگران است.

رسد تعبیر زیبایی دارد. اگر انسان بخواهد درباره این جمله آیت در بیع فضولی زمانی که به مقام ائمه اطهار می

 نویسد:آورد. ایشان میهللا العظمی کمپانی یک سال صحبت کند، بازهم وقت کم می

 «التشریعیة و نیةالتکوی أمور جمیع علی الباطنیة السلطنة و المعنویة الوالیة لهم»

 برای ائمه اطهار والیت معنوی و سلطنت باطنی بر تمام امور تکوین و تشریع ثابت است.

 991، ح 913، ص 0ی، ج کمپان حسین محمد اصفهانی،: نویسنده المکاسب، کتاب حاشیة

رت دوم از امام گویم که ما باید نسبت به امام شناسی خود تجدید نظر کنیم. عبااگر چنین است، بنده بارها می

عبارتی از استادشان مرحوم آیت هللا العظمی شیخ  11صفحه « مصباح الهدایة و الوالیة»راحل است که در کتاب 

 نویسند:کنند و میای نقل میمحمد رضا قمشه

 «وتجلَّیها ظهورها الدّرة إلی الذّرة من والعالم العالم صورة فی تجلَّت الَّتی هی المحّمدیة فالحقیقة»

بینید مظهر و ظهور تجلی سلسله جلیله محمدیین است و جز تجلی این سلسله چیز رچه در عالم میه

 بینید.دیگری نمی

 02 ، باب نور11الخمینی، ص  السید: والوالیة، نویسنده الخالفة إلی الهدایة مصباح

ی تفت و باال بردن قدرت معرغیبت معرفین وظائف ما در دوران ترمهمین و تربزرگبنابراین با این توجه یکی از 

 ما نسبت به امام است.



های معرفتی امام در حوزه آگاهی ائمه اطهار از شاءهللا اگر در جلسات دیگری توفیق داشتیم، در رابطه با جلوهان

غفلت داشته باشیم، اما امام از آن آگاهی  گذرداعمال و کردار ما صحبت کنیم. شاید ما به آنچه از ذهنمان می

 د.دار

فرماید: علم امام به عالم هستی از نقل کنم. ایشان می« مصباح الهدایة و الوالیة»تعبیر دیگری از امام در کتاب 

 تر است.تر و نافذعالم هستی بر خود قوی علم

خدا را به آبروی محمد و آل محمد به ویژه به آبروی کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( 

 مان کرم بفرماید.دهیم به ما توفیق شناخت ائمه و عمل به وظایفسوگند می

تر لباس فرج بر اندام ملکوتی موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم خدایا به آبروی کریمه اهلبیت هرچه سریع

بپوشان و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا انقالب ما را به انقالب 

  اش متصل بفرما.یهانج

خدایا خدمتگزاران به ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان در هر لباس و منصبی هستند باألخص مقام معظم 

 رهبری موفق و مؤید بدار.

خدایا به آبروی حضرت حجة بن الحسن رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا به آبروی حضرت ولی عصر 

 ه حوائج جمع ما برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.حوائج همه حاجت مندان به ویژ

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین باألخص امام راحل صلوات غرائی ختم بفرمایید.

 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


