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 �بسم ا الرمحان الرحیم و بذکر ولیه صاحب العصر و الزمان

 ی ف�ک ال�ه�ا�ی پنجم ام�مت در خطبهجلسه

گ�ست  ۹؛ ۱۴۳۷القع�ه ذی ۶؛ ۱۳۹۵ام�داد  ۱۹:شنبهسه  .۲۰۱۶آ

ی ف�ک در خطبه» و�یت؛ وص�یت؛ خ�فت؛ وراثت؛ ام�مت.«ش�د: واژه بی�ن می ۵ی غ�ی� و ج�ه�ی دیگ� ب� ام�مت در خطبه

ٌ�  َنْحُن  َو ( ک�ده) َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه� َبِقّیَ ان�:الف) خلیفه حض�ت زه�ا� ب�ای خ�دش�ن و جمع خ�ن�انش�ن از دو عب�رت استف�ده 

 ب) بقی� (ب�زم�ن�گ�ن). (ِاسَتخَلَفه�)؛

ٌ�  َنْحُن  َو «گ�فته ش�ه است؛ » خلیفه«از لغت  ی ِاسَتخَلَفه�هکلم م�ن�ه و ی�دگ�رانی که م� ب�قییعنی این» َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه� َبِقّیَ

که خ�اون� متع�ل م� را ب� شم� خلیفه ق�ارداده است؛ س�ال این کسی ق�ار داده ج�ست! [خ�اون� ایش�ن را] خلیفههستیم  ی چه 

که خلیفه ک�م� است؟ پ�سخ این است  ی کس�نی هستن�؟ خلیفه ی چهخلیفهی رس�ل خ�ا�؛ آن وقت خ�د پی�مب� ا

کس�نیپی�مب�ان پیشین�؛ پی�مب�ان پیشین خلیفه کل اصط�ح هستن�؟ خلیفه [کسی] ی چه  از » خلیف� اللهی«ی خ�ا. در 

ک�یم وج�د دارد؛ وقتی خ�اون� داست�ن که در ق�آن  ک�ده آن م�اردی است   �  ط�ر آم�ه استاین است،خلقت آدم� را مط�

َك  َق�َل  َوِإْذ ﴿�: ف�م�یکه خ�اون� می ِئَكِ�  َرّبُ ی ِلْلَم�َ ْرِض  ِفی َج�ِعٌل  ِإِنّ
َ َتْجَعُل  َق�ُل�ا﴿ :کنن�؛ سپس م�ئكه ع�ض می١﴾َخِلیَفً�  ا�ْ

َ
 ِفیَه� أ

َم�َء  َوَیْسِفُك  ِفیَه� ُیْفِسُ�  َمن ُح  َوَنْحُن  الِ�ّ ُس  ِبَحْمِ�َك  ُنَسِبّ ک�ر  را در آی�ت» خلیفه«. فل�ا اصط�ح ٢﴾َلَك  َوُنَقِ�ّ ق�آن ب�ای بش� به 

که به اصط�ح از ط�ف خ�اون� » ا�خلیف�«مع�وف است. » ا�خلیف�«ان� و این بش� به �دهبُ  کسی  یعنی ج�نشین خ�ا در زمین؛ 

 کن�. کن� و حكم خ�اون� را اج�ا میکن�، زن�گی میدر زمین حك�مت می

ک�م� در خط�به  َو  أخی َعِلّیٌ  ه�ا«ف�م�ین�: کنن�، میرا مع�فی میعلی� ی غ�ی�، وقتی امی�الم�منین حض�ت رس�ل ا

تی فی َخلیَفتی َو  ِعْلمی، یواع َو  َوصیّ�    اِ�  ِکت�ِب  َتْفسی�ِ  َوَعلی ب� آَمَن  َمْن  َعلی ُاّمَ
َ

َوَجّل ؛ این یكی از ف�ازه�ی بسی�ر ج�لب »َعّ�َ

کمت� به آن ت�ّجه خطبه که م�دم معم�ً�  ک�م� میمیی غ�ی� است  که حض�ت [امکنن�. پی�مب� ا ی�الم�منین خ�اهن� بف�م�ین� 

گ� در روای�ت جستاصط�ح خلیفه ب�ای ائمهعلی�] خلیفه هستن�؛ کلم�ت ی ط�ه�ین� را ا کنیم، به  وج� 

از ح�یث ثقلین) ه�ی مختلف ی غ�ی� (بی�نی خط�بهدر مقّ�مه ب�ای نم�نه خ�ریم.ب�می» مخّلف�ن«و » استخ�ف«،»خلیفه«

که  ٌف  ِإّنِی«داریم  َقَلْیِن  ِفیُكُم  ُمَخّلِ
َ
ْهَل  ِعْتَ�ِتی َو  اِ�  ِکَت�َب  الّث

َ
َقَلْیِن  ِفیُكُم  َت�ِرٌك  ِإّنِي «ی� » .َبْیِتی أ

َ
ْهَل َبْیِتی. الّث

َ
» ِکَت�َب اِ� َو ِعْتَ�ِتی أ

ْهَل َبْیتِ ِکَت�َب  َخِلیَفَتْیِن  ِفیُكْم  َت�ِرٌك  ِإّنِي«ی� 
َ
 .»یاِ� َو ِعْتَ�ِتی أ

که خلیفهیكی از نك�ت بسی�ر مهم دیگ� [که از این ف�از ب�داشت می ی او ی پی�مب�� ب�ی� هم در علم خلیفهش�د] این است 

این ی رس�ل خ�ا� ب�ش�، هم در اتّص�ل، عب�دیت و بن�گی در مق�بل خ�ا؛ ب�ش�، هم در عمل؛ هم در و�یت تك�ینی خلیفه

 .۳۰. بق�ه: ١

 . هم�ن.٢

                                                           



2 
 

که خ�فت را عمً� گ�نه تع�یف میی خ�فت را اینح�زهی غ�ی�] عب�رت [بی�ن ش�ه در ب�� از خط�به کن�. خ�ف اهل تسّنن 

ک�م� ی غ�ی همین ف�از از خطبهدر ادامه ١دانن�.فقط و فقط در مس�ئل اجتم�عی و سی�سی و حك�متی می ی�، پی�مب� ا

مح�ِرُب  ض�ُه َیْ�  ِبم� اْلع�ِمُل َو «ف�م�ین�:می
ُ
ْع�ائِه  َواْل سپس به یک عن�ان دیگ� از » .َمْعِصَیِتِه  َعْن  یَوالّن�ه ط�َعِتِه  َعلی یَواْلُم�ال ِ�َ

که میکنن�! آن ب�دن امی�الم�منین علی � اش�ره می» خلیفه«مص�دیق  ُه «ف�م�ین�:ج�  ؛ یعنی »اِ�  َرُس�ِل  َخلیَفُ�  ِإّنَ

ک�م� خلیفه امی�الم�منین علی� در جنبه گ� ق�ار ب�د هستن�، نه در جنبهی رس�لت پیغمب� ا کنیم! ا ی نبّ�ت ایش�ن! دّقت 

که به ایش�ن [امی�الم�منین علی�] هم احك�م و ش�یعت ی نبّ� که در جنبه ت رس�ل خ�ا� خلیفه ب�شن�، معن�یش این ب�د 

که این ط�ر نب�ده است. خلیفه در رس�لت به چه معن�ست؟ به معن�ی اب�غ ن�زل ش�د و به ایش�ن هم و حی ش�د؛ در ص�رتی 

ک�م� در ادامه ک�م� ب� م�دم. سپس رس�ل ا ی غ�ی�، صف�ت اختص�صی امی�الم�منین ی این ف�از از خطبهنب�ت پیغمب� ا

میُ�اْلُمْ�ِمنیَن  َو «شم�ن�: � را هم چنین ب�میعلی
َ
ِکثیَن  ق�ِتُل  َو  اِ�،ِمَن  اْله�دي َواْ�م�ُم  أ ْمِ�اِ�  َواْلم�ِرقیَن  َواْلق�ِسطیَن  الّن�

َ
 ».ِب�

کنن�ه به این نكته» اِ� ِمَن  یاْله�د َواْ�م�ُم «در  که خ�د ه�ایت ش�ه است، ه�ایت  که این ام�م غی� از این  ی ظ�یف وج�د دارد 

ِکثیَن  ق�ِتُل  َو «س�ی خ�ا هم هست. در ف�ازه�ی بع�ی  ْمِ�اِ�  َواْلم�ِرقیَن  َواْلق�ِسطیَن  الّن�
َ
هم در حقیقت رس�ل خ�ا� » ِب�

ک�دهغیب  ان).جنگ جمل، صّفین و نه�و؛ه�ی امی�الم�منین علی� داردان� (اش�ره به جنگگ�ی� 

ک�یم در  ْ�ِمِنیَن ﴿داریم: ق�آن  ُکنُتم ّمُ ُكْم ِإن 
َ
ـِه َخْیٌ� ّل

َ
ُت الّل ی ش�یفه در م�رد مع�م�ت است اّم� ت�ویل ظ�ه� این آیهکه در  ٢﴾َبِقّیَ

ک�م�، حاین آیه طبق روای�ت درب�ره م�ن�، پس� ام�م حسن ض�ت ص�حب ال�ی آخ�ین ام�م و ج�نشین پی�مب� ا

که اس�م را در جه�نهف�م�ی� ایش�ن را وع�ه دادی ادی�ن تش�یفکه همه عسك�ی� است؛ هم�ن م�ع�دی نش�  ان�؛ ام�می 

 . خ�اهن� داد

ٌ�  َنْحُن  َو «در ف�از  ِکت�ُب ا�«گ�دد؛ همچنین در ی ف�ق، بقیه (ی�دگ�ران) به خ�ا ب�می، طبق آیه»َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه� َبِقّیَ  َو َمَعن� 

گ�  ،َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه�خ�است)؛ ب� ت�جه به  و این مق�می است (معل�م است صحبِت م�جع ضمی� ذک� ش�ه است (ا�)  »الّن�ِطُق  ا

 م�جع ضمی� را پیغمب� در نظ� بگی�یم هم صحیح است.

که ب� ام�م است را بی�ن میبع� حض�ت زه�ا�خص�صیّ  کت�ب�  که تك�اری جمله راجع به ق�آن می ۲۳کنن� و �ت  ف�م�ین� 

ِکت�ُب ا�« ف�م�ین�ابت�ا می ٣نیست کس�نی هستیم کنن�. یعنی ایندرب دیگ� ب�ز می ۲۲و سپس  »الّن�ِطُق  َو َمَعن�  که فقط م� آن 

کن� است�د من، م�ح�م م�تضی عسگ�ی را؛ ایش�ن١ گ�اشتن� مكتب  . خ�ا رحمت  ش�د می» خلف�«ی ت�جمه». خلف�«اسم مكتب اهل تسّنن را 

 »!پ�دش�ه�ن«

 .۸۶. ه�د: ٢

که در س�ره . اص�ً ٣ ش�د (فب�ی آ�ء ربكم� تك�ب�ن) معن�ی تك�ار ن�ارن�؛ بسم ی ال�حمن به ظ�ه� تك�ار میم� در ق�آن هم تك�ار ن�اریم! مثً� آی�تی 

که ا� ال�حمن ال�حیم گ�ی نمل آم�ه ان�، هیچمی�ن س�رهه� و یک ب�ر هم در ب�ر در ابت�ای س�ره ۱۱۳ه�ی�  م� در نم�ز  ک�ام تك�اری نیستن�. ل�ا ا

ک�ث� بسم ا� ال�حمن ال�حیم را بگ�ییم، سپس پشیم�ن ش�یم و بخ�اهیم س�رهواجب حم� را بخ�انیم و بع� مثً� به قص� س�ره ی اخ�ص را ی 

ب�ش� و ی اخ�ص را بگ�ییم؛ چ�ن بسم ا� ال�حمن ال�حیم ه� س�ره مخص�ص آن س�ره میا� ال�حمن ال�حیم س�رهبخ�انیم، ب�ی� حتم� بسم

 در دو س�ره متف�وت است. آن  معن�ی (ب�طن)

                                                           



ٌ� ان�]؛ چ�ن م� ت�انن� از این در وارد ش�ن� [و وارد ش�هکه می و » خ�فت«هستیم؛ یعنی ب� وصف  َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه� َبِقّیَ

که شخصی مثل ابن عب�س وااین ه� ب� م� هست، ، »بقی�اللهی« خیلی هم علم داشته ب�ش� و اصً� مفّس� ق�آن ّ� ممكن است 

ک�ربل� ب�ده ان� اّم� مگ� به ب�ش� ولی او ب� امی�الم�منین علی� خیلی ف�ق دارد؛ مفّس�ین ق�آن م�نن� محم� بن مسلم بسی�ر 

که ق�آن را بل� هستن�، مص�اق ف�م�یش حض�ت زه�ا� می رسن�؟!ائمه می کسی پس خص�صیت  ب�شن�.ام�م ص�دق� 

ک�یم را بل� ب�ش� ۲۳که این   ه� وارد ب�ش�، فقط ب�ای حض�ت زه�ا� و ام�م�ن معص�م� است.و به آن ب�ب از اب�اب ق�آن 

ٌ�  َنْحُن  َو « ف�م�ین�:حض�ت زه�ا� می که » نحن«؛ این »َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه� َبِقّیَ یعنی نه تنه� من ج�ء این ی�دگ�ران هستم، 

که مسلم  مح�ر آن هستم. حض�ت ف�طمه� ام ا�ئم� النقب�ست؛ لیله الق�ر است؛ روح الق�س در ایش�ن است؛ طبق روای�تی 

 است. 

ک�یم، فلسفه که در ق�آن آم�ه، بی�ن ش�ه است؛ چ�ن آخ�ین جلمهدر ق�آن  که راجی احك�می  ک�یم میای  ف�م�ین�، ع به ق�آن 

پس بن�ب�این یكی از مق�م�ت و شئ�ن ام�مت از نظ� بی�ن حض�ت یعنی ش�یعت واجب ش�ه است؛ است؛  »َو َش�اِئُعُه اْلَمْكُت�َبُ� «

که این ش�ایع مكت�ب زه�ا� این  گ� ائمه اهل بیت� معّیت دارد؛ی آن ب� و فلسفهاست  که ج�نشنی�ن پی�مب�ا در  � 

کت�ب خ�ا هستن�، که تم�م فلسفهفلسفه تفسی�  ی این حكم این است، ب�ای م� ی حكمی را بگ�ین� و خ�دش�ن هم بگ�ین� 

گ� نگ�ین� تم�م فلسفه و تم�م علّ   ت�انیم بگ�ییمنمیگ�ییم یكی از اس�ار این حكم چنین است.ت این است، میحّجت است. ا

که ائمه در اس�ار احك�م ف�م�د که میاست، و در روای�ت احك�م آم�هان� هآن چی�ی  گفتن� تم�م اس�ار است؛ مثً� زم�نی م� ش�ه ب�د 

که ورزش ی�گ� داریم، دیگ� پنم�ز مثل ورزش ی�گ�ست!  که گ�ییم به خ�ط� ایننی�ز به نم�ز نیست! ذک� نم�ز را هم میس ح�� 

که احتی�ج ن�ارد م� ع�ب� صحبت  کنیم! خ�ا  ی احك�م را این فلسفه کنیم!صحبت می یکنیم؛ پس ف�رسم� ب� خ�ا صحبت 

کنن� ت� م� بگ�ییم تم�م فلسفه است؛ ل�ا می ک�م�، ائمه� ب�ی� بی�ن  گ�ییم آری، نم�ز ح�کت هم هست؛ بع� از پیغمب� ا

ک�ه گی�یم و تمی� هم که ب�ی� وض� بکه ب�ی� م� در آن لب�س ح�ل هم داشته ب�شیم، هست؛ اینی ب� خ�ا هم هست؛ اینم�ا

که بگ�ییم فلسفهک�ام از اینب�شیم، هست؛ ولی هیچ که خ�د ی نم�ز فقط این است و � غی�! مگ� اینه� منحص� نیست 

ک�م� ی� اهل بیت ایش�ن� بف�م�ین�.  پیغمب� ا

که ف�قن میبی� ی ام�مت دو جملهف�م�ین� و دوب�ره درب�رهحكم) را می ۲۵ی احك�م (حض�ت زه�ا� فلسفه الع�ده کنن� 

ِ�.«است: 
َ
ْهَل اْلَبْیِت ِنظ�مً� ِلْلِمّل

َ
م�ن�ً  ِإم�َمَتن� َو  َو ط�َعَتن� أ

َ
؛ یكی از خص�صی�ت ام�مت، وج�ب اط�عت است. خیلی »اْلُفْ�َقِ�  ِمَن  أ

گ� عم�ًا قبل از ام�م ب که چ�ا م�م�م ب�ی� دنب�ل ام�م (یک لحظه بع� از او) ذک� بگ�ی�؛ ا ه رک�ع ب�ود، نم�زش ب�طل ج�لب است 

کهجم�عت می ه�ی نم�زز حكمتااست. در نتیجه یكی  که از ام�م خ�د ا ۵انس�ن روزی  ت�ان� این ب�ش�  کن�  ط�عت م�تبه تم�ین 

کن�  کن� (که از یكی تبعیّ ک�مل داشته ب�ش�.هم ع�دت    َو  ُیْ�ِشُ�ُه  َحكیٌم  َلُه  َلْیَس  َمْن  َهَلَك ت 
َ

؛ یعنی َیْعُضُ�ُه  َسفیٌه  َلُه  َلْیَس  َمْن  َذّل

 می ن�ت�ان ب�ش� ن�اشته اى کنن�هکمك دلس�ده ف�د که کسی و ش�دمی گم�اه ب�ش� ن�اشته اىکنن�ه ارش�د دانشمن� که کسی

 گ�دد).
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گفته کن�؛ این جنس اط�عت ان�به م�  گ�د از معلم اط�عت  کن�؛ ش� کنیم؛ زن از ش�ه� اط�عت  تم�ین ه�،که از پ�ر و م�در اط�عت 

که م� از یک نف� اط�عت  و نم�نه است ب�ای اط�عت انس�ن از ام�م، پیغمب� و نه�یتً� از خ�ا. یعنی تم�م ب�ن�مه ب�ای این است 

کس را کنیم! آن وقت این یک نف� نه پ�دش�ه است و  که همه چی� همه  کنیم؛ چ�ا که بت�انیم خ�دم�ن انتخ�ب  کسی است  نه 

که در ابت�ا فیگ�ره�ی مقّ�س به خ�د شن�سیم. خیلینمی که ب�طنش�ن است ش�ه و بع� معل�م ان� گ�فتهه� ب�دن� و هستن� 

 ل�ا ام�م ب�ی� حتمً� معص�م من ا� ب�ش�؛ ب�ی� عصمت ا� داشته ب�ش�.  چیست!

ِ�.«ه�ا� در حض�ت ز
َ
ْهَل اْلَبْیِت ِنظ�مً� ِلْلِمّل

َ
م�ن�ً  ِإم�َمَتن� َو  َو ط�َعَتن� أ

َ
کنن�: یكی نظم و نظ�م به دو نكته اش�ره می »اْلُفْ�َقِ�  ِمَن  أ

اس�م اهل «ی� » �م�َع الَج  َع ا� َم یُ� «گ�ین� که مییعنی ج�ای� و اخت�ف. این »�قهُف «و دوم اجتم�ع و جمع و یک دست ب�دن؛ 

که معص�م ب�ش�، جمع نمی ه�ی استنب�ط احك�م اجم�ع است و در شیعه به همین معن�ست. یكی از م�جع» ش�ن�خ�ف ج�ی� 

که اجم�ع یعنی این؛ اهل تسّنن میدارد دو سنی وج� کنن�؛ اّم� گ�ین�  گ�ین� علم�ی شیعه میکه تم�م فقه� ب� یک مسئله اجم�ع 

گ� یک مجته�ی (فقیهی) در یک ده ب�ش� و آن را نپ�ی�فته ب�ش�،این ام� اصً� امك�ن ن�ارد؛ چ اجم�ع تحقق نپ�ی�فته  �ن ا

که یک نف� از علم� ب� یک  ک�ده، این است  که شیعه فقط به خ�ط� مس�ئل سی�سی در ط�ل ت�ریخ بی�ن  نف� دیگ� است. اجم�عی 

که م� نمیفت�ایش�ن یكی ب�ش� و احتم�ل می از علم� �سیم، ام�م زم�ن� ب�ش�، این اجم�ع حّجت است. شندهیم آن ع�لمی 

 یعنی تم�م حّجت اجم�ع ب�ی� ق�ل معص�م ب�ش�.

که  ِکت�ُب ا�«تم�م امتی�ز اس�م و تشّیع این است  ک�ام از رهب�ان اهل تسّنن در ط�ل ت�ریخ ؛»الّن�ِطُق  َو َمَعن�  که هیچ  در ص�رتی 

که بگ�ین�:  ِکت�ُب ا�«نیستن�  ک». الّن�ِطُق  َو َمَعن�  ه�ی اصلی ام�مت است؛ علم الهی و ل�ا علم، آن هم علم الهی یكی از م�

ِبُع�ا اْلِعْلَم َو  َو «نظی�ی دارن�: ب�ره بی�ن ب�حكم در این ۲۵ق�رت الهی هم ب� هم هستن�. حض�ت زه�ا� پس از بی�ن  ُك�ا اّتَ  َتَمّسَ

م� َیْخَشی ا�َفـِ�  ِبِه، دنب�ل علم ب�شی�! علم چیست؟! ام�م! ام�م ع�لم است ی� علم؟ هم ع�لم است و هم ؛ »ِعب�ِدِه اْلُعَلم�ُء ِمْن  ّنَ

کسی علم بگ�ییم، ب�ون شک آن وج�د ن�زنین ام�م است. ل�ا حض�ت زه�ا� می گ� ق�ار ب�ش� به حقیقت به  ف�م�ین� علم؛ ا

کنی� و به آن [ام�م] چنگ ب�ن م� اِ  ﴿ ی ش�یفه بی�ن ش�ه است:ی� و او [ام�م] را ره� نكنی�. سپس این آیهکه از علم [ام�م] پی�وی 
َ
ّن

�ِلَح�ِت ... ﴿این آیه و آی�تی م�نن�  ﴾ِمْن ِعب�ِدِه اْلُعَلم�ُء  َیْخَشی ا� ِ�یَن آَمُن�ا َوَعِمُل�ا الّصَ
َ
ه�ی ای ل�نشین دارد و ل�نشینعّ�ه ﴾ِإّنَ اّل

ک�م� میصف اول آن، ائمه� هستن�؛ ل که ش�د و نش�ه است، مگ� اینای در فضیلت ن�زل نمیف�م�ین� هیچ آیه�ا پی�مب� ا

 مخ�طب اول آن ائمه� ب�شن�.

کن�ن در خیب� نیست! فقط رّدالشمس نیست! معج�ه فقط علم غیب نیست! این جمله کنی�! معج�ه فقط  ه� هم خ�ب دّقت 

کنی�؛ قطعً� منظ�ر آن ائمه� هستن�؛ هم�ن بَ ف�م�ین� از علم تبعکه می! اینمعج�ه است کنی� و به آن تمّسک  ٌ� ّیت   ِقّیَ

 هستن�.  َعَلْیُكْم  ِاْسَتْخَلَفه�

م� َیْخَشی ا�اِ ﴿ی ب�گ�دیم به آیه
َ
ک�رب�دن ؛ می﴾ِمْن ِعب�ِدِه اْلُعَلم�ُء  ّن معل�م ب�ای ع�لم�ن،» خشّیت«گ�ی� ع�لم�ن خ�ات�سن�! از به 

که این علم به خ�اشن�سی م�ب� ط میمی که خ�ف و خشّیت خ�ا را دارد. ش�د  که چن�ن خ�اشن�سه   ش�د. یعنی ع�لمی است 
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که ام�م ص�دق� در آن میدر دای�ة م�ین�: (به مضم�ن) ن�ر خ�ف و ف�المع�رف اول (ک�فی، ب�ب خ�ف و رج�) روایتی هست 

 رج� ب� هم م�ازی (پ�رالل) هستن�؛ یعنی م�من ب�ی� در قلب خ�د هم ن�ر خ�ف داشته ب�ش� و هم ن�ر رج�.

کنی�،حض�ت زه�ا� در ادامه می که خ�ا را حم�  که  ف�م�ین�  ی آسم�نی�ن و زمینی�ن به وسیلهبه عظمتش و به ن�رش! ن�ری 

م�واِت َو َمْن ِفی َف�ْحَمُ�وا ا�«ج�ین�:میآن از خ�ا وسیله  ِ�ى ِبَعَظَمِتِه َو ُن�ِرِه اْبَتغی َمْن ِفی الّسَ
َ
ْرِض  اّل

َ
این ». اْلَ�ِسیَلَ�  ِاَلْیِه  اْ�

کیست؟! حض�ت ف�طمه� ج�اب می ُتُه  َنْحُن َوِسیَلُتُه فی َخْلِقِه َو َنْحُن آُل َرُس�ِلِه َو َنْحُن َف «دهن�: وسیله    َو  خ�ّصَ
ُ

 ُقْ�ِسِه  َمَحّل

ُ�  َنْحُن  َو  و البته م� هستیم وسیله ى او در می�ن آف�ی�گ�ن و م�ییم خ�ن�ان رس�ل او و وی�گ�نش «یعنی » .َاْنِبی�ِئِه  َوَرَثُ�  َو  َغْیِبِه  ُحّجَ

 ».دار پی�مب�انشو ج�یگ�ه ق�س و حّجت و ب�ه�ِن نه�ِن او و می�اث 

***** 

گ� ت�ّک�: کنی�:  می ا ک�ری بكنی�، در دو جبهه انج�م وظیفه   خ�اهی� ب�ای ام�م زم�ن� 

ک�ر را انج�م دهی�، ایش�ن هم  کنی�؛ وقتی این  ک�ر زب�نی و تبلیغی؛ یعنی حض�ت ص�حب ال�م�ن� را به م�دم معّ�فی  الف) 

کنن� و شم� هم وج�د مقّ�سش�ن را بهت� بشسعی می که خ�دش�ن را به شم� معّ�فی   ن�سی�؛کنن� 

که ایش�ن انج�م می ک�ره�ی�  ه� م� و امث�ل م� دهن� را انج�م دهی�؛ ایش�ن ب� ب�یب) الگ�ب�داری از اعم�ل ص�حب ام��؛ 

که کنن�، مگ� اینش�ن بی�ون نمیزنن� و م� را از ح�زهی م� نمیکنن�؛ دست رد به سینهکنن� و زود م� را ط�د نمیصب� می

ک�دن به دیگ�ان. آدم خ�دم�ن بی�ون ب�ویم!  ص کمک  کن� گ�هی ب� خ�دش فك� میب�، اخ�ص، تق�ا، تبلیغ، محّبت به م�دم، 

ام و نه ع�مه بح�ینیخ�رم؟! نه سی�بن ط�ووسم،ان�؟! من به چه درد ایش�ن میچ�ا حض�ت ام�م عص�� م�ا نگه داشته

که من را ب� تم�م ب� ک�دن اخ�ق ی محداشته، نش�نهارزشیم نگهنه ...؛ این  کنیم ب� پی�ده  ّبت ایش�ن است. م� هم سعی 

کنیم.  ایش�ن، دلش�ن را خ�ش 
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