
 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 فرجه يه عجل اهلل تعاليوبذکر ول

 يو امان از پراکندگ ي، برهانِ هماهنگهم السالميعلت ياهل ب ييشوايو پ يرويپ   

خداوند فرمودند: فدک  يدر خطابه   ها السالميعلحضرت فاطمه 

که ملّت را نظم بدهد، تا ملت سو و هم جهت بوده و پراکنده نشوند. را قرار داده  هم السالميعل تياهل ب اطاعت

 يظرافتا ار مهم و بين عبارت نکات بسيک خانم هستند در ايکه  هايسالم اهلل علنکه حضرت فاطمه يبه توجه به ا

گاه يو نه در جات وّبگاه نيدرجانه  ها السالميعل حضرت زهرا وند،خدا يظاهر يتيريمد ساختار درنهفته است ؛ 

 يم يمعرف «واجب االطاعه ها»و  هم السالميعلت ين عبارت خود را از اهل بيان ايشان با بيا يامامت هستند؛ ول

 کنند.



 

 تيرود؛ لذا با اطاعت اهل ب يبه کار م« قوم» يبه معناو هم « نيد» يمعناهم به « ملت» يدرزبان عرب

 ،هم السالميعلت ياهل ب ييشواين  پي.هم چن شوند يند و هم مردم منظّم مک يم داين نظام پيهم د، هم السالميعل

شتر! يکند. امروزه ملّت اسالم هفتاد و سه فرقه شده اند و چه بسا ب يجاد ميت را برقرار کرده و اتحاد ايامن

را از اهل يابند، زي ينجات م -ان هستنديعيکه ش-ه يناج يهالکه. فرقه  يه اند و باقيک فرقه ناجيکه تنها 

 د: يفرما يم ميکنند. خداوند در قرآن کر ياطاعت م هم السالميعلت يب



 

دا را نپرستيم که جز خ بايستيم ،بياييد بر سر سخنى که ميان ما و شما يکسان است !اى اهل کتاب بگو

اعراض  پس اگر .و چيزى را شريک او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد

 ".بگوييد شاهد باشيد که ما مسلمانيم ،کردند

 هم السالميعلت ياطاعت از اهل ب 

که از  ييهم ما و هم آن ها .است، خداوند است ين ما برابر است و نسبت به همه مساويآن چه ب

ه اهل کتاب را هم ب يکه قرآن حت يکنند. وحدت يکنند، از خداوند اطاعت م ينم يرويپ ها السالميعلت ياهل ب

حاد اتّ انِيمدّعدر واقع، م! ييم و به رنگ هم درآيه را ببنديست که سر و ته قضيآن دعوت کرده است ، آن ن

 ينّو با برادران س دننکن يريسخت گ و ندبردار شانديدست از عقا عه هايند که شيگو يم ،و وحدت امروز

 احضرت زهرکه مالک وحدت بر اساس کالم قرآن، اعتقاد به خداست.   يشوند! در صورت يکيش يخو



 

 ،هم السالميعلت ياهل بکه امامت چرا :نديفرما يمزان ين ميهم يهم بر مبنا ها السالميعل

 است که از طرف هم السالميعلائمه علم و امامت  ،عصمت ،ه والهياهلل عل يصلاکرم  رامبيت پنبوّد است. يمالک توح

 م کرد.يخواهدا ياز اختالف نجات پشان، يا امامت خدا آمده و با قبول

 ا السالمهيعلش حضرت زهرا يرو فرماي، پ ه السالميعل، به نقل  از امام محمّد باقر ه السالميعلامام رضا 

 ند:يفرما ين گونه ميا هم السالميعلت يدر باب امامت و اطاعت از اهل ب

4



 

ت يوص هم السالميعل نيامام حسو امام حسن ، يعلبه حضرت  ه و الهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ

ن االمرتا يد! از خدا و رسول و اوليمان آورديکه ا يکسان يا﴿ د:يفرما يخداوند که مدر قول سپس کردند؛ 

 و ي، ائمه از فرزندان علکه ساعت برقرار باشد يزمان تاند: فرموداکرم حضرت رسول   ﴾د.ياطاعت کن

  « فاطمه هستند.

گشوده  6«مهم الساليعلباب فرض طاعة األئمة »به نام  يباب ينيمرحوم کل ،يف اصول کافيدر کتاب شر

شود: يان مين گونه بيا ه السالميعلاز امام محمّد باقر   يتياست. در روا

﴾7:»8   

ست بعد از ا اطاعت امام ،تبارک و تعالىهمه چيز و خرسندى خداى رحمان  ببلندى و کوهان و کليد و در»



 

مبر نمايد، اطاعت خدا کرده اهر که اطاعت پي﴿فرمايد: سپس فرمود: خداى تبارک و تعالى مى؛ معرفت او

 «﴾.ايمرا نگهبان او نفرستادهو ما ت ا[او را رها کن، زير]و هر که رو گرداند 

  ريغد يدر خطابه  ه السالميعلاطاعت از امام 

مورد رحمت خداست نديفرما ير ميغد يدر خطابه  ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ

ت کند، د  و دنبال او حرکيمطابق با او عمل کند. مطابق با او بگو يعني"باشد  ه السالميعل يکه تابع عل يکس

ه از او بشنود و ک يخدا رحمت کند او را و کسبا او باشد.

اوالد  و ه السالميعل يدن سخن عليبودن ، شن ه السالميعل يبودن ، تابع عل السالمه يعل يع عليمط "از او اطاعت کند. 

د از يهمه با دهند. يد قرار ميبه شدت مورد تأک ه والهياهلل عل يصلغمبر يپ است که يقتي،حق هم السالميعل يعل

ر يارت اميدر ز  و حجت هستند. يشوا ، الگو ، وليشان، امام ، پيت کنند. ايتبع ه السالميعل ين عليرالمومنيام



 

م که در تمام يبر يرا به کار م ييواژه ها ارواحنا فداهارت امام زمان ي، زهم السالميعلارت ائمه يز ،ه السالميعلن يالمؤمن

 .د شده استين بزرگواران، حجت هستند و الگو هستند ، تأکين که ايت و ايآن ها  بر مسئله  تبع

در خطابه  هه والياهلل عل يصلامبر ينه واجب است، پي، فقط بر اهل مد ه السالميعل يعلند اطاعت ين که نگويا يبرا

اطاعتش بر "ر  فرموده اند :يغد ي

ت ن اطاعيا خداوند متعال اي.آ"واجب کرده است يکيشان در نيکنندگان ا يروين ، انصار و بر پيمهاجر

ند:يفرما ير. چرا که در ادامه مين و انصار واجب کرده ؟ خيرا فقط بر مهاجر

ر است ن و انصاينسل بعد از مهاجر  ين اطاعت فقط برايا اي؛ آ "هستند يکيرو آنان در نيکه پ يکسان "«

"که حضور دارند يينند و آنهايابان نشيآنان که ب"ر.يوبس؟ خ



 

ي که آزادند يا هر يک ازکسانر عرب ها و برعرب ها يبر غ "«

  "واجب است. هستندو بر صغير و کبير  واجب استکساني که برده 

 ه السالميعل يد از عليباشد ،همه با ياز هررنگ و نژاد."ديا سفياه باشد يس"

 يرارا ب ه السالميعل يخداوند، عل  "که خداشناس است. يو بر هر کسبکنند و  يرويپ

ن هستند که رهبر خودشان يدنبال ا يانسان ها ذاتاً و بطور فطر و امام قرار داده  است.  يشان وليتمام ا

ه دستور خدا ب ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يو سرپرست داشته باشند؛ لذا  پ يرا بشناسند ، امام داشته باشند، ول

 گروه ها امام قرار داده است . يهمه  يرا برا ه السالميعل يند که خداوند عليفرما يم

 

 



 

 تيعبارت است از: معرفت، محبت، تبع يراه بندگ 

شود .  يت ختم ميکند  و به تبع يدا ميشود  ، با محبت ادامه پ ياز معرفت شروع م يق بندگيطر 

 يعنياست؛  يکيت اصطالحا از مقوالت تشکيتبع ت است . يانسان ، تبع يق بندگيسرفصل سوم در طر

ورا ت صد درجه . روز عاشيا تبعيت پنجاه درجه يت دو درجه ، تبعيک درجه ، تبعيت يمرتبه دارد . تبع

ه يعلق امت به دستور امام صاديام قي( لذا تا ق  ه السالميعلت صد درجه کرده است )حضرت عباس يک نفر تبعي

م ييگو يبه او م  السالم

شان هر چه امامشان گفته  يرا که اي. ز  ه السالميعل هاشم يغوغا است راجع به حضرت قمر بن .

 رفته اند .ياست ،پذ



 

 عبد، گذاشته است.«  د« »ب« »ع»، يرا که به فرمانش گوش بدهد در زبان عرب يخداوند اسم کس

ن باره فرموده اند : در يشان منسوب است ، در ايکه به ا 11عهيدر کتاب مصباح الشر  ه السالميعلامام صادق 

 "دال" .عبد همه کارش باهلل است  يعني، "با  "دانش او نسبت به خداوند متعال، يعني،  "نيع"ن کلمه، يا

ود. ش يکه به فرمان خدا گردن نهد، عبد م يشود . اصالً کس يک ميدا کرده  و به خدا نزدي، دنو باهلل پ

ت يعبود. » نديفرما يت را معنا کرده و ميعبود ه السالميعلامام صادق 

م به خاطر يرساند که اگر ما عبد يت ميت و عبودين تقابل ربوبيا«. ت استياست که کنه آن ربوب يجوهر

کشاند  يت است که ما را به محبت ميت است . شناخت ربوبيم بخاطر ربوبيت داريربّ است  و اگر عبود

فت مان ، معرين قدم ايست؛ اوليت نيت  بدون معرفت اصالً عبوديعبود يعنيکند .  يو ما را تابع او م

شود؛  يدا ميت پيدا شد، تبعين که معرفت و محبت پيو تعبُّد به خداست . بعد از ا ق خدايخدا و تصد



 

م و يکن يدا نميم محبت پيدا نکنيت و محبت، معرفت است  لذا اگر ما معرفت پيتبع ياصل يشه ير يعني

 م . يشو يم تابع نميدا نکردياگر معرفت پ

ديفرما يم ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ

ان را شيبشوند و امر ا ه السالميعل ين عليرالمومنيرا که از ام يده  است کسانيخداوند آمرز

 اطاعت کنند.

 ن اطاعت کورکورانه است؟يا ايآ 

نه ن گويا ه السالميعل يند که حال که عليفرما ير اشاره ميدر طول خطابه غد ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ

امام  ه السالميعل يند که عليافرم يم ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يد. پيت کنيهستند، به او محبت داشته و از او تبع

شناخت است و کورکورانه  يو شناساندن است؛ اطاعت از رو ين اطاعت پس از معرفيشما است . ا



 

م .يگو يم از جانب خدا ميگو يند : من از خودم نميفرما يسپس م ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ ست . ين

، من «و امام قرار داده و  منصوب کرده است يشما ول يخدا او را برا.»

ند که  يفرما يق است. چرا که نميبلکه نصب خدا را اعالم کردم. جمله ها ،کلمه ها  دقمنصوب نکردم 

 ا من قرار دادم .يمن نصب کردم 

. د يياز آغاز دعوت خود فرموده اند که : بگو ه والهياهلل عل يصلامبر اکرم يپ

ت، ائمه ن گونه اسيهم هم ه السالميعل نير المؤمنيرا  به خود بسته اند.اسالم ام يت و بندگيشان افتخارعبوديا

ن يز همين ه و الهي علاهلل يصلامبر اکرم ين پيروان راستيهستند، پ ه و الهياهلل عل يصلغمبر اکرم يهم تابع پ هم السالميعلن يطاهر

ال آن ، و امثيمانيفه يشود که سلمان، ابوذر، حجر، حذ يدا نميک مورد پيم که ينيب يگونه بودند. لذا م

رف ا حين حرف  شماست ياعتراض کرده باشند که ا ه و الهياهلل عل يصلغمبر يک جا به پيخ يها، در طول تار



 

 يند من ميشود  که بگويافت نميث يک حدي،  فرجه يعجل اهلل تعالتا امام زمان  ه السالميعلن ير المؤمنيخدا، از ام

 سخن خود را به يعنينديگو يم. ائمه ميگو

است . در  تين عبوديکنند؛ ا يز به خداوند متصل ميرا ن ه والهياهلل عل يصلامبر يوسخن  پ ه والهياهلل عل يصلامبر يپ

هم يعل. ائمه ه و الهياهلل عل يصلغمبر ياست و خداست و پت يت است و عبودي، ربوب ه السالميعلن ير المؤمنيمکتب ام

ز به قرآن و خدا يدانند، علومشان را ن يم . تمام را از  خدا مييگو يند که ما از خودمان ميفرما ينم السالم

سان و ، به استح ه و الهياهلل عل يصلامبر ينقل از پ ي، به جاهم السالميعلدر مکتب مقابل ائمه  يدهند. ول ينسبت م

 شوند.  ياس متمسک ميق

اشد، رو و تابع بيخواهد پ يش ميخو يرا که انسان ذاتاً در تکامل زندگ ين مسئله فطرين ،ايبنابرا

واهد  خ يب که  چون انسان مين ترتيکنند .به ا يت ميمختلف آن را تقو يدر جاها ه و الهياهلل عل يصلامبر يپ



 

ام يد. لذا تا قيباش هم السالميعلو ائمه  ه السالميعلن ير المؤمنيام ه و الهياهلل عل يصلغمبر ي،پد تابع خدا يتابع باشد، لذا با

 د.يرو خدا،رسول و اولواالمر باشيپامتيق

 

 

 

 توان به سه نکته مهم اشاره داشت: ين مطالب مياز ا 

 است.  ين تابع بودنشان فطريشان تابع هستند و ايزندگ يشتر سوژه هاياول: مردم در ب

است ،  يکه از خدا گرفته و متصل به وح يبا حکمت ه والهياهلل عل يصلغمبر اکرم يدوم: خداوند متعال و پ

ختص به م تيت را فرع بر محبت و محبت را پله بعد از معرفت قرار داده است. معرفت و تابعين تابعيا



 

ميکن يف مياست که هر روز و هر شب در نماز تعر ييخدا

د محبت، محبت براساس معرفت است و معرفت هم يگو يد تابع و اگر ميگو ياگر م يعني

 دارد .  يو عقل ياستدالل يشه يست و هم ريفطر

 است .« رب»است وخدا، « عبد»سوم: انسان عبادت کننده و بنده ، 

 

 هم السالميعلت يجه اطاعت از اهل بينظم ملت نت 

ح ن است که صبيفه ما ايفه. به عنوان نمونه وظيانجام وظ يعنيد، اطاعت يان گرديکه ب گونههمان 

م و سپس با يدار باشين بيالطلوعن يم، بيبات را انجام دهيم و بعد تعقيم  و نماز صبح بخوانيريوضو بگ

ن است که غذا را با آداب يف ايگر وظايم. از ديتالش کن يکسب روز يتوکل بر خداوند متعال برا



 

ونه رفتارها، نگيم. با اير شدن کامل ، سفره را ترک کنيم و قبل از سيم . با نام خدا شروع کنيبخور ياسالم

فه خود را در محل ين اوج نظم است که افراد وظيود. اش يهم عبادت و هم نظافت و هم .... مراعات م

 يزين است که: هر چيا يبه معنا هم السالميعلت ياطاعت اهل ب انجام دهند. يکار، خانواده و اجتماع، به خوب

گر، به نظر يشود. به عبارت د يم يکه باعث نظام مند يرد، مانند عدل عموميخودش قرار بگ يدر جا

از عبارت  يگريد يترجمان رسد که جمله يم

 يرا به معنا« ملت»رد. اگر يخودش قرار گ يدر جا يزين معنا است که هر چياست و عدل به ا

مل کنند، ن عييکه مردم به آ ين زمانيشرفت ديپ را کهيم، همان بحث برقرار است؛ زيرين هم در نظر بگيد

شود که مردم  با  يحاصل م فرجه يعجل اهلل تعالدر زمان ظهور امام عصر  ين هماهنگياوج ا شود.  يحاصل م



 

ه السالميعلت امام عصريعنا

 م داشت.يده آل را خواهيا يجامعه ا ،ه السالميعلرسند و با اطاعت از امام عصر  يم يبه اوج رشد عقل

ند:يفرما يفدک م يدر خطابه  هايسالم اهلل علحضرت زهرا 

.
آمد و به  يداريان را پايما شما يد تا از سويبرد يان فرمان ميشمام و يداد يهمواره ما فرمان م»

 اديد و فرياب اسالم بر محور شما به چرخش در آمد و منافع روزگاران به دست رسيما آس يله يوس

اد آشوب به يفرو نشست و آتش جنگ خاموش شد و فر يو ناراست يشرک خاموش شد و فوران کژ

 «ام نشست.ن به انسجيرفت و نظام د يآرام



 

ر ييغد، وضع تيپشت کرد يوقت ين به انسجام نشست، وليد، نظام ديکه اطاعت از ما داشت يتا زمان

 ند:يفرما يم يگريش ديشان  در فرمايکرد. ا

      

 اشندب منتظر) آن که نه ، روند سويش به بايد که است کعبه همچون امام »فرمودند :  همانا رسول خدا

 عترت از و کردند يم واگذار اهلش به را حق اگر! سوگند خدا به! باش آگاه. بيايد آنها سوي به او( تا

 امامت و کردند، ينم اختالف گريکدي با( خداوند حکم در) هم نفر دو نمودند، يم اطاعت خدا رسول



 

 ينيجانش به ينيجانش از ن،يحس نهم فرزند ما، قائم تا يعل از فرمود، يمعرّف خدا امبريپ که گونه همان

 «ديرس يم ارث به گريد

 

 

 عبادت، انتظار، معرفت 

 وحهقدس اهلل رعمروى  ديعثمان بن سع را از ابوعمرو يتيروا ،در کتاب المصباح المتهجد يخ طوسيش

امام  يکند که از سوزمان غيبت صغرى( نقل ميدر  ارواحنا فداهاز چهار نايب خاصّ امام عصر  بينا ني)اول

و  تيعبودعبارت است از دعا  نيا نيالقا شده است. مضاماو به  ،، براى زمان غيبت کبرىارواحنا فداهعصر 

  خواهند. يماز ما  ارواحنا فداهچه امام عصر آن يبرا يو آمادگ نيتمر



 

را دوست داريم، اگر منتظر و چشم به  شانيرا دوست داريم، اگر حکومت ا ارواحنا فداه امام عصر اگر

 تمرين و ورزش براى همکارى با کارگزاران آن حضرت يبه معناراهيم، بايد آمادگى داشته باشيم. آمادگى 

 ،فيالشر فرجه يتعال عجل اهللعصر  ي. اين تمرين و ورزش براى همکارى با کارگزاران حکومت حضرت ولاست

 نام دارد.  «انتظار»

نقل   ارواحنا فداهخود امام عصر  يو حت هم السالميعلاطهار  يو ائمه ه و الهياهلل عل يصل امبريپاز زبان  ياريروايات بس

 «.عبادات انتظار فرج است نيبرتر»اند:که فرموده دهيگرد

اديق از مص يکيباشيم.  فداه ارواحنابهترين بندگى وعبوديت اين است که چشم به راه ظهور امام عصر 

ين يکى از معتبرتر .ها و دعاهاخواندن مناجات :اندتعيين فرموده نيچن ارواحنا فداهانتظار فرج را خود امام عصر 



 

ام امالء کرد و به او امر کرد  که از که عثمان بن سعيد عمروى بر ابوعلى محمد بن هم است ييدعاها آن

 غافل نشود:   بتيخواندن اين دعا در زمان غ
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حجّت خود را  ا،يرسول خود را به من بشناسان. خدا : خدايا، خود را به من بشناسان. خدايا،فرمود

  زّوجلَّعگويند شناخت از باال به پايين؛ يعنى: از معرفت خداوند به من بشناسان. اين معرفت و شناخت را مى

 رسيم. کنيم و به معرفت حجّت زمان و دين مىشروع مى



 

مام با ا و بوده منتظر ميبخواهدهد اگر که نشان مى انتخاب شده است ، فرازهايى عداز اين جا به ب

  .باشيم شانيدوست باشيم، بايد عبد و مطيع ا ارواحنا فداهزمان 

 گويند:نمى ييچيزى جز کالم خدا سالم اهلل عليهم أجمعينطاهرين  يائمهانيم که دمي چرا که

 و همان عبوديت نسبت به خداوند متعال  ارواحنا فداهراهى امام عصر بنابراين، تمرين انتظار و چشم به

 انتظار يچگونگ ه السالميعلاست. امام زمان  ارواحنا فداهامام عصر  ،اطاعت مطلقه نسبت به ولىّ مطلق خداوند

را  اندوستانش ارواحنا فداهکه امام زمان ، چرا دندهزبان عثمان بن سعيد عمروى، ياد مى از ( راتي: عبوديعني)

: دنيفرمايم .دن، با آمادگى کامل، در انتظار آن بزرگوار باشاندوستانش ل اند که يماد و ندوست دار



 

و  لحادامرگ با شرک و  يبه معناخدايا، مرا به مرگ جاهلى نميران. مرگ جاهلى 

 بميرد. يحال ني. خدا نکند که انسان باچناست کفر

باطل  قلبم را مايل به -از اين که مرا راهنمايى کردى پس -خدايا

،ايمان را کنار نگذارم. کسانى هستند که خداوند متعال   مبعد از اين که مؤمن شد .نماز را ترک نکنم .نکن

بسيار مراقب باشيد که  ! متديّن و نمازخوان  دوستانکند. مهر مى -ييهابر اساس حکمت -قلب آنان را

تقوا و دين شما کم رنگ نشود. هميشه بگوييم:

 معرفت و اطاعت 

مذکور آمده است:  ياز دعا يدر ادامه، در قسمت

براى پذيرشِ  -که مرا گونه خدايا، همان"



 

ها خن آنبه من توفيق بده که س ،يکرد تيهدا -نديامر ما يول ه والهياهلل عل يصل امبريپسرپرستى آنان که بعد از 

برد:يک نام ميک به يها را در ادامه ، آن " را بپذيرم.

 ؛ها دين استى اينيعن".داردين خود ثابت نگه رخدايا، مرا ب "؛«د:يفرمايسپس، م

ى و کارهايم در راه بندگتا  ،"به کار بگير ،در راه اطاعت خود مرااعتقاد است.

 از تو اطاعت ،اطاعت کنم ه السالميعلاطاعت تو باشد که همان اطاعت اولياء توست. اگر من از اميرالمؤمنين 

رزند امر ف ،ولىّن يادر زمان ما،  " .امرت نرم کن دل مرا  براى ولىّ"ام.کرده

. خدايا ! دل مرا نسبت به ايشان نرم کن. هستندحضرت نرجس خاتون 

 زمانمرا از اين امتحان  ،خدايا "آور.  رونيمرا به سالمت ب ،يکنيچه که خلقت را بدان امتحان مو از آن"



 

 نبه ما تلقي خود ارواحنا فداهمقبول بيرون بياور. اين دعايى است که امام عصر که زمان فتنه است،  يبت کبريغ

بخوانيم. -که زمان فتنه است -کند که در زمان غيبتمي

 يقدم بدار تا من از آن کسمرا ثابت ،اىامرى که از چشم مردم پوشانده خدايا! در طاعت آن ولىّ"

ردم پنهان تو از م  ياو، با اجازه"" غيبت است، اطاعت کنم. يکه پشت پرده

و منتظر فرمان توست." شده است.

به  يآگاه -اموزديبه تو ب يبدون آن که کس -خدا يو تو ا

  ". يانيو او را بنما ييو امرش را آشکار نما يتوست تا به او اذن ده يکه در آن صالح امر ول يزمان

آن چيزى که  .امضاء کنى اذن دهى و چه موقع ظهور راچه وقت دانى ميخود خوب ! تو ايخدا

 من است، تمرين چشم به راهى است.  يمن است، دعا و آمادگى است. آن چيزى که وظيفه يوظيفه



 

ند؛ کنمى راى کامغازه اي ياکارخانه ا ي پدر و پسر در شرکتىن است که يا عرفى يمثال سادهک ي

 .اى داردپدر تجربه او. هم مشاورو  هم شاگرد پدر و پدر استآن هم فرزند  ،پسر نيکنند. اتجارت مى

کار امّا پسر تازه .ه استدارى سفيد کردموهايش را در کار تجارت و کارخانه و گذرانده يدر کاسبزمانى را 

گويد: بابا، جنس را به کدام شهر بفرستم؟ چقدر توليد کنم؟ با چه کسى داد مى ،است. اگر پسر تابع باشد

پدر اعتراض  و فروشدمثالً به يک نفر نقد مىو ستد کنم؟ به چه کسى نقد بفروشم و به چه کسى نسيه؟

وبى خظاهراً تو کار  گويد:نقد گرفتم. پدر مىپول را ام؛ گويد: من که کار بهترى کردهکند. پسر مىمى

من ض -امر پدر را اطاعت کند خواهد يم به اين فرد، مصلحتى است. آن که تناما در نسيه فروخ ؛کردى

کند دقيقاً پايش را جاى پاى پدر بگذارد. سعى مى -جنس است يآن که دنبال استفاده و کاسبى و عرضه



 

ت ابادبهترين اعمال و ع چرا که شودروشن مى ثالبا اين م اين يک مثال عرفى ساده و پيش پا افتاده است.

 انتظار فرج است. سر تا پاى وجود شيعه، در زمان غيبت، چشم به راهى است. ،امت

 

 م؟يامروز ما چه کن 

ه ک ارواحنا فداه و امام زمان عليه السالم نيرالمؤمنيغربت ام از يکاستن کمفه و يبه عنوان احساس وظحال، 

را قدر  نعمت نيا ايم.خداوند، آمده يو به عنوان يار بلند است ايشان « ينصرنيهل من ناصر» يصدا

صاص به را، اخت مان ياز زندگ يک قسمتيکه تا آخر عمر،  ميمان ببنديپ عليه السالم نيرالمؤمنيو با ام ميبدان

 يانمن کس ي عهيت و ش: امّفرمايندميصلي اهلل عليه و آله امبر اکرم يپ م.يده عليه السالم نيرالمؤمنيام يخدمت برا

داشته  دوست فرزندان خود شتر ازيمرا ب و فرزندان داشته دوست و پدرشان شتر از خوديهستند که مرا ب



 

را که   فرزندان    عليهم السالم و امام زمان ني، امام حسن، امام حسسالم اهلل عليها که حضرت زهرا ميکن يباشند. سع

 م:يم. و بدانيکن يم و آنان را ياريبدارشتر دوست يب خودمانهستند، از  يه و آله صلي اهلل عل غمبريپ

 يعالعجل اهلل تو امام زمان  عليه السالم نيرالمؤمنيست که خودمان به احساس غربت امان يشرفت ما ايعامل پ 

 ،ميتوانيکه م ييدر هرجا و ميدغدغه داشته باشم يشدکه وارد  يطيمح هر و ييدر هر فضا م.يبرس فرجه

 . است يريگيپ يهيروحو منظم بودن  ،ت انسانيموفق از عوامل م کهيتوجه داشته باش م.يغ کنيتبل

م با گردن نهادن بر يتوان يکنند، ما م يغ ميرحق تبليباطل و غ يکه تمام گروه ها ين زمانيدر ا

 فرمودند:م، که ين و اعتقادمان دفاع کنير از ديغد يدر خطابه  ه و الهياهلل عل يصلامبر اکرم يش پيفرما

1.  



 

 يخود را به عنوان امامت و وارثت به امانت به جا ينينک جانشيهان مردمان! ا

ر خود را انجام دادم تا برهان ب يغيت تبلير و اکنون، ماموريروز رستاخ ييگذارم در نسل خود تا برپا يم

ن سخن را يسته است، ايپس با»ا نشده اند. يآنان که زاده شده  يز برهمه يب باشد ونيهر شاهد و غا

 «. ز ابالغ کننديرستاخ ييبان و فرزند داران به فرزندان تا برپايحاضران به غا

2. 

درباره امامت و  _من  ين است که به گفته يمعروف ا هن بخش امر بيهشدار! برتر"

د يه کنيصرش فرمان تويبان را به پذيغاد و يگران برسانيد و سخنم را به ديبرس _و فرزندان او يت عليوال

 " .ديبا من باز دار يو آنان را از ناسازگار



 

 طالبم و ميمفاه انتقال که دهد يم نشان ه والهياهلل عل يصل امبريپ گريد سفارشات عالوه به فراز دو نيا

 يرضوع يا مقدمه نه و ينفس واجب ،يريتاخ نه و ينييتع واجب ،ييکفا نه و ينيع واجب ريغد خطابه

 .است مسلمانان همه يبرا

 و ما رستگار يتو خشنودباش ا چنان کن سرانجام کاريخدا 
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