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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   

   تفسير و ترجمه  است،)جع(امام زمان   و قدرت  علم  در تعريف كه  را  افتتاح  آخر دعاي  فصل مندرجات
  .گردد  و چطور داير مي  بزرگوار چگونه  به وسيله آن  زندگي  تا بدانيم كنيم

 او در   مي كند كه  را تعريف)ع(  زمان امام   و تربيتي  حكومتي  هاي  برنامه  شريف  دعاي  اين و در انتهاي
   و آخرت   قيامت  دوره  به  مربوط ها و اعمال  خواهش  اين  تمام. مي دهد  انجام  كارهايي  خود چه حكومت

ها و يا رد   دعاها و خواهش  اجابت  دارد همين  فرق  دنيا با آخرت  زندگي  با آن  كه  از مسائلي  يكي .است
 اميد و آرزوها و   نمي شود ارقام  دنيا غالباً دعاها مستجاب در زندگي. باشد دعاها ميها و  خواهش
ها   خواهش  قبولي  ارقام  وليكن  اطهار هزار و صد هزار است  و ائمه  و تقاضاها از خداوند متعال خواهش

   اجابت  شرايط فقدان رد دعاها را   دليل  و يا مقدسين  غالباً مؤمنين . صفر است  به صفر و يا نزديك
   حرام  باشد و صد در صد از لقمه گناه  و بي  صد در صد پاك  بايستي انسان: دانند مي گويند دعاها مي
   مستجاب  انسان  دعاي  شايد كه  و طهارت  پاكي  شرايط در اين.  نكند  گناه  نيت  نمايد و حتي اجتناب

اند   كرده  زندگي  و طهارت  پاكي  در نهايت ء و اولياء كه انبيا  كه  مي كنيم  ما مشاهده گردد وليكن
اند   كرده  سپري  و مرض  و يا مصيبت  خود را در فقر و ناداري اند و زندگي  بوده  و عذاب چقدر در رنج
   و طهارت  پاكي  شرايط  فقدان  به  دعاها را مربوط  اجابت  عدم  جا دليل همه.   نشده  مستجاب و دعايشان

دهند و        مي  انسان  به اي  دفترچه  دارد روز قيامت  احاديث  برخي دانند با اين كه اين طور نيست مي
  اي  و آن چه در دنيا اميد و آرزو داشته اي  و تمنا كرده  خود خواهش آن چه از خدا يا امام: مي گويند

 در انبار   شده  فراهم  دعايت  اجابت  موجبات  و اآلن  است  شده  ثبت  دفتر چه  در اين اي  نرسيده  آن  به كه
  هرچه: اند باز مي كنند مي گويند  و تقاضا داشته  خواهش  همه  اين  كه  كساني  را به روي  الهي بركات
   شده  كشيده  قلم  از ارقام  برخي  مي كند كه  مشاهده  دفترچه در آن: اند  و گفته  كن  تصرف اي خواسته

    پشيمان ، مؤمن  شده  در دنيا اجابت  تو رسيده  به  ارقام  مي دهند اين  جواب . است نينپرسد چرا چ مي
 آن چه   انسان افتاد به طور كلي  مي  آخرت رسيد و به  نمي  من  در دنيا به  هم  ارقام  اين  كاش مي شود كه

  اند كه  دستور داده  مؤمن به   است  خدا دارد صد در صد مورد قبول  مي كند و اميد به از خدا خواهش
 خدا هر   خود را در خانه  طمع  و تمنا دارد، سفره گيرد از خدا خواهش  مي  خود تماس  با خداي  كه وقتي
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 را   كساني  آيات خداوند در بعضي.  كند  از خدا خواهش  بزرگي  و گشاد بياندازد و ارقام  بيشتر پهن چه
 از   بزرگي  مي كنند اگر ارقام  مي كنند و خيال  از خدا خواهش  كوچكي امروند و ارق  خدا مي  خانه  به كه

 را نبايد  طمع: مي گويند  اصطالح   به . آن ها نيست  جواب گوي  مي شود كه  كم خدا بطلبند ذخاير الهي
.  باشد كوچك  هاي  اما رقم  بخواه خواهي  مي  هرچه  يعني  كني  را پشيمان  كرم  صاحب  كه  كني  چندان كه

   نيست  درست  با خداوند متعال  در ارتباط  ولي  است  با انسان ها درست  در ارتباط  كوچك  ارقام طلب
   خدا زياد باشد و ارقام  به  معرفتشان  دارد كه  را دوست  كساني  است  و قدرت خداوند بي نهايت ثروت

   بيشتر طمع  هرچه  است  خدا ممدوح  و قدرت  ثروت  به  بستن طمع.  كنند  از خدا خواهش بزرگ تري
   ذلت  كه  است  طمعي  است،  مذموم  انسان  به  بستن  طمع  اين  وليكن  خدا هستي  بيشتر مطلوب پيدا كني

خواهد   مي  كه  است  اين  كنيم  خالصه  جمله  با يك  را بتوانيم  انسان هاي اگر خواهش. به وجود مي آورد
 از نظر   و تمنا نامحدود  زيرا انسان  خواهش  در حد صفر و زير صفر باشد و ارقام زحمت و   رنج ارقام
 و   با محدوديت  هم  ببيند و نه  و زحمت ها رنج  خواهش  به  رسيدن  دارد براي  دوست  نه  و فكري رواني

   بندگان  به  هم عال خداوند مت هاي وعده.  بخواهد  و محدودي  كوچك  ارقام  كه  سازگار است محروميت
   و تلذ االعين   االنفس فيها ما تشبهيه:  مي فرمايد  كه  نامحدود است  رواني  خاصيت  همين  براساس مؤمن
   دين  و آن چه از طريق  است  فراهم خواهند و اشتها دارند برايشان  آن چه مي  بهشتي  در زندگي يعني
  منظور از اين.   هست  نامحدود در اختيارشان  ارقام  يعني  است  فراهم  خواهند برايشان فهمند يا مي مي

   مي شود كه  معلوم  است  زمان  ظهور امام  به  منوط  آن  اجابت  دعاها كه  همين  بر پايه  كه  است  اين مقدمه
   در زندگي  كه خواهند نامحدود است  بزرگوار مي  زيرا آن چه از آن  است  قيامت  حضرت ظهور آن
  . در دنيا افتد نه  مي  اتفاق آخرت

   : است   آخرت  زندگي  از نوع  همه  زمان  امام  دست  به  آن  واجابت  ايمان  اهل خواهش هاي
   زندگي  افتتاح  ايشان  شود قيام  تا ثابت پردازيم  مي  افتتاح  از دعاي  جمالت  تفسيراين  در اين جا به

   كه  است هايي  خواهش  تقريبا حدود پنجاه رقم  افتتاح  از دعاي قسمت  در اين.   است  و آخرت قيامت
  :  است  شده  زمان  ظهور امام  به  و مربوط  منوط  ارقام  اين  دارد و تمام  از خداوند متعال انسان

   غم و اين را بياور   حضرت  پروردگارا آن  شعثنا يعني  به  المم مي گويد اللهم:   كه  است  اين  اول خواهش
   در اين . كن  او برطرف  دست  بزرگوار و به  آن  بركت  ما را به هاي ها و محروميت ها و پريشاني و غصه
 و   و سوزان  خشك  در بيابان هاي  پياده  پاي  مي كنند كه  مسافريني  به  خود را تشبيه  مؤمن  بندگان جمله
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   فراهم  برايشان  آل  ايده  در آن جا زندگي  كه  مقصدي هكوشند خود را ب  در حركتند و مي فاقد امكانات
  هايشان  مي شوند بدن  و چروكيده  چقدر چرك  در بيابان  مسافرين  اين  كه  است بديهي.  برسانند است

  انسان هاي.   فرا گرفته  و غصه  و يا غبار غم  را غبار بيابان  و پر از گرد و غبار سر و صورتشان متعرق
   از غذا و لباس  هم مندند و نه  بهره  و سالمتي  از بهداشت مي كنند نه           حركت  در بيابان  كه  چنين اين

 هستند گرفتار گرد و غبار سفر يا   و زيبا انسان هايي  مرتب  و لباس  و پاكي  از طهارت  هم  و نه و مسكن
 شهر  رسانند از رييس  شهر مقصد مي  خود را به  وقتي  و امان  امن  و محل سرما و گرما فاقد پناه گاه

   همين  برهوت  بيابان آن.  بدهد  سفر نجات  منفي  عوارض  آن ها را از تمامي مي كنند كه       تقاضا 
 هزار   گرفتار هزاران  و مظلوم  و متقي  مؤمن  حقيقتاً انسان هاي  كه  است  دنيا از تولد تا مرگ زندگي

 خود   و مسافرتي  بياباني تازند و آن ها را از حقوق  بر آن ها مي  هستند ستم كاران روميت و مح  رنج رقم
   بردگي  آن ها را به  مي كنند و گاهي  كنند محروم  استفاده  دنيايي  دارند از وسايل حيات  حق كه
 خدا بيشتر باشد   به وكلشان و ت  ايمان  هرچه  كه  است  كيفيتي به  ايمان   اهل  دنيا براي زندگي. كشند مي

البالء للوالء :  مي گويند  كه  است  مشهوري  و يا گفته  هستند روايت  و بال و مصيبت بيشتر گرفتار رنج
 و   واليت  دايره  اولياء خدا مي شود و هرچه  دنيا بيشتر متوجه هاي  گرفتاري  يعني  فااالمثل  االمثل ثم

 زيرا حقيقتاً   آن ها زيادتر است  آن ها در دنيا و محروميت فتاري خدا بيشتر باشد گر  به محبتشان
 خود   و طهارت  پاكي  موجوديت  هستند با همين  و تقوي  عدالت  الگوي  و پرهيزكار كه  عادل مؤمنين
ا  را ب گناه كاران.  مي كنند  را محكوم  و تجاوز و دنياپرستي  مي كنند گناه      را ترويج  و عدالت تقوي
 نمي توانند آن ها را   قهراً تجاوزگران كشد پس  مي  و رسوايي  فضاحت  به  و عدالت  حق  الگوي نمايش

   آن ها را در مضيقه  شدت  مي كنند و يا به كشند يا آن ها را از شهر و ديار خود اخراج ببينند يا مي
   مسافر بياباني  يك  براي ا مي شود كه پيد  و حركاتي  حاالت  آن ها همان  قهراً براي پس. دهند قرار مي

 و   مي كند قهراً غبار آلود و گرفتار غم باشد در كوير حركت  مي  فاقد وسايل زندگي  كه  مسافري  هم آن
.  مي كنند  شهر مقصد معرفي  صورت  را به )ع(زمان  خدا امام   بنده  اين  براي  ائمه . است  و مصائب رنج

   قابل  يا ديگران  آن ها به وسيله خودشان هاي  خواهش  هستند كه  مؤمن ان هاي مسافر انس قهراً اين
   استخوان ها   و پوسيدگي  پيري  و چروك  چرك  چهرهاي  اين)عج(  زمان  مگر به وسيله امام  نيست اجابت

  وند  مي ش  بهشت  جوانان  صورت  به  و همه  برطرف  حضرت  آن  در حكومت  كه  است گرد و غباري
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  ها را منوط  خواهش  و ظهور اين  شده  مطرح  شريفه  دعاي  در اين  را كه  عربي  جمالت  كه  است بهتر اين
   اين  شود كه  تا ثابت  و تفسير آن ها بپردازيم  شرح  و بعد به اند بنويسم  كرده زمان  ظهور امام به

   دارد   بزرگوار بستگي  آن  قيام  به و ظهور آخرت   دنيايي  نه  است  آخرتي  خواهش هاي ها از نوع خواهش
  :   افتتاح  دعاي  وعجيب  عظيم جمالت
 عائلنا و   به  ذلتنا و اغن  قلتنا و اعزز به  فتقنا و كثر به  به  صدعنا و ارتق  به  شعثنا و اشعب  به  المم  اللهم
 اسرنا و   به  وجوهنا و فك  به  عسرنا و بيض به خلتنا و يسر   فقرنا و سد به  مغرمنا و اجبر به  عن  به اقض
   الدنياو اآلخره  من  سؤلنا و بلغنا به  دعوتنا و اعطنا به  به  مواعيدنا و استجب  طلبتنا و انجز به   به انجح

نا و  قلوب  غيظ  به  صدورنا و اذهب  به  اشف  المعطين  و اكرم  رغبتنا يا خيرالمسئولين  فوق آمالنا و اعطنا به
   علي  و انصرنا به  مستقيم  صراط  تشاءالي  من  تهدي  انك  با ذنك  الحق  من  فيه  لما اختلف اهدنا به
   .  العالمين  يا رب  آمين  الحق االه.  و عدونا عدوك
   )ع ( زمان ها را امام  خواهش  آن  و مرجع  شده  مطرح  شريف  دعاي  در اين  انسان  براي  كه هايي خواهش
  .  صدعنا  به و اشعب:  مي فرمايد  جمله  از آن  نيست  ممكن  آخرت اند جز در عالم شناخته
 از نظر   انسان ها در مسير زندگي . است  و ترقي  تكامل  موانع  شدن  برطرف  معناي  به  و صداع صدع
   آلي  ايده توانند زندگي  مي  كه  شهر بزرگي  سوي  به  از بيابان  هستند كه  مانند مسافريني  و ترقي تكامل
ها و   جبال  با سلسله  و گاهي  عميق  هاي  با دره  گاهي  باشند در حركتند قهراً در مسير مسافرت داشته
 شهر   مقصد و يا آن  سوي  به  حركت  مانع  گانه  سه  موانع  اين  رو به رو مي شوند كه  با درندگان گاهي
 در   مي شود كه دارند و الزم  باز مي  مي كند و از تكامل سير متوقفانسان ها را در م.   است بزرگ
  .  شوند  سرگردان  خداوند متعال  از نعم  محروميت برهوت
   پيشرفت  مانع  بزرگ ترين  هستند كه  كفر و گناه هاي  ابر قدرت  دنيا اكثريت  در اين  تكامل موانع
 و   استثمار مردم  خود را از طريق  زندگي  زيرا آن ها كهباشند  مي  زندگي  خدا و تكامل  مكتب حقايق
   مردم  و ضعف  جهل  موفقيت  آن ها براي  بزرگ  مي كنند قهراً سرمايه  آن ها اداره  داشتن  نگه عقب
   مانع  هستند كه  جبالي  و يا سلسله  عميق هاي  مانند دره  درست  كفر و گناه هاي  ابرقدرت  اين  پس .است
   كه  جبالي  سلسله  را به  كفر و گناه هاي  ابرقدرت توانيم مي. باشند  مقصد مي  سوي  به  مسافرين تحرك
   پيشوايان  اين  كه  عميق  درهاي  آن  را به  باطل  مذاهب  و پيشوايان  كنيم اند تشبيه  شده  حركت مانع

   نگه  است  يا حركت  زندگي  و مانع  است  و فرهنگ  فاقد علم  كه  خشكي  بيابان  خدا را در يك بندگان
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   انسان ها با تكرار اعمال  دائم  ظاهر مي سازند كه  خانه  حبس  يك  صورت  خدا را به دارند، دين مي
 و   را تكامل  خود را و يا وسايل زندگي  و فرهنگ  دور بزنند و نتوانند علم  است  الزم  و خشن خشك
   تكرار مراسم  به ترسانند و آن ها را ملزم  مي  خطرناك هاي ا را از آينده انسان ه دائم.  بدهند ترقي

   عميق  دره هاي  همان  مسافرين  براي  باطل  مذهب  پيشوايان  اين پس.  مي كنند خاصيت  و بي خشك
  ايه  خداوند از آينده  بندگان  آن ها ترسانيدن  سرمايه  هستند كه  و خشن  خشك  يا بيابان هاي جهل

   توجيه  مناسب  كيفيت  انبياء را به اند مكتب اند يا نتوانسته  كرده  فكر خود درست  به  كه  است خطرناكي
   و تكامل  ترقي  مانع  افتاده  عقب هاي  استثمار ملت  براي  كه ها هم ها و ابرقدرت دولت.  كنند و تعريف

 آن ها   حركت  را بسته و مانع  اهللا  الي  سالك نسان هاي ا  راه  هستند كه  جبالي  سلسله  منزله مي شوند به
 كند   را پراكنده  موانع  ظاهر سازد تا اين  قدرتي  كه اند از خدا بخواهيم  ما ياد داده  دعا به در اين. اند شده

 را  نسان ا  توليد مي شود و سالمتي  انسان  و مزاج  در خون  كه  است هايي  دردسر يا مرض  معناي  به صداع
ها   مرض  عوامل  كنند يعني  درد سرها را معالجه  اين  است  الزم  آسماني بر خدا يا مربيان. تهديد مي كند

   حجر به  در سوره  در آياتي  پا بردارند  خداوند متعال  را از پيش  و تكامل  ترقي و درد سرها و يا موانع
  .   المشركين  عن  بما تؤمر واعرض واصدع: پيامبر مي فرمايد

   معناي  به  صداع  گرچه  را شكوفا كن  و مردم  كن  دردسرها را برطرف  اين  داري  كه  با مأموريتي  يعني
 دستور   بلكه  باش  درد سر مردم  مايه  دستور نمي دهد كه  پيامبري  هرگز خداوند به  وليكن دردسر است

  .  شكوفا نما را  و مردم  كن  درد سر را برطرف مي دهد عوامل
 را پر كند و   عميق هاي  دره  ندارد اين  قدرت  زمان  به جز امام  كسي  كه  فكر كنيم  است در اين جا الزم

   معلوم البته.  دهند  ادامه  پيشرفتشان  نمايد تا انسان ها بتوانند به  را برطرف  حركت  موانع  جبال سلسله
 را   بزرگ  دارد موانع  خدا قدرت  فقط . است  خداوند متعال ص در ابتدا خا  قدرتي  چنين  يك  كه است

 و   حكومتي  جا كارهاي  همه  خداوند متعال  كند و چون  را صاف  عميقي هاي  دره چنين بردارد و يك
   متعال  انسان ها و خداي  بين  كامل هاي ها و واسطه  وسيله  مي دهد، آن  انجام  خود را با واسطه تربيتي

   بتواند به وسيله او خواهش  كه  روزي  نفر از آن ها را براي  يك  اطهار هستند و خداوند متعال هائم
   چنين  يك  شدن  برطرف  كه  است  ديگر اين  و مسئله  است  نموده  برساند ذخيره  اجابت  را به بندگان
   كه  است  آخرت  فقط . است قيامت   از قضاياي  خداوند متعال  راه  سالكين  پاي  از پيش  بزرگي موانع
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 جدا   را از نيكان  بدان  تصفيه  در اين)ع( اطهار آيد و ائمه  به وجود مي  و بشري  جهاني  تصفيه ابتدا يك
 جدا            از بدان  نيكان  كه  روزي يعني. اند  ناميده الفصل  را يوم  قيامت  مناسبت  همين مي كنند و به

   مانع  و بزرگ ترين  زندگي  و آرامش  آسايش  مانع  بزرگ ترين  كه  و بدكاران  بدان مي شوند و همين
   بندگان  روي  به  و آرامش  و آسايش  حركت  مي شوند و راه  پا برداشته اند از پيش  بوده  و تكامل ترقي

   دعاها مستجاب  اين  كه  وقتي  ظهور نيست  دنيا قابل  دعاها در زندگي  اين  اجابت پس. خدا باز مي شود
  .رسند  مقاصد خود مي  تمام  به  حيات  انسان ها با ادامه  كه   است  آخرت  از نوع مي شود زندگي

 آن ها را مهار   پيروز گرداند و تمامي  زمان هاي  بتواند خود را بر ابرقدرت  كه  نيست  زيرا در دنيا كسي
   و يداللهي  الهي  قاهره  با قدرت  كه  است)ع(   زمان  امام  فقط  بزرگ  فاتح  اختيار خود درآورد اين  به نموده
 و   عالم  سران  تمام  يعني  القيوم  للحي  الوجوه وعنت:  خدا مي فرمايد  قيام  اين در تعريف.  مي كند قيام

  .  ت اس)ع(  زمان   امام  هم  قدرت  خدا مي شوند و مظهر آن  قاهره  قدرت ها تسليم ابرقدرت
   خوانده)ع(   امام  اطهار تا امروز و فرداها تا روز قيام  به وسيله ائمه  صدور آن  از زمان  افتتاح  دعاي اين

 را از   آن  و محتواي  نموده  خود جاري  را بر زبان  جمالت  اين  رمضان  مبارك  در ماه  كس همه. مي شود
   من  دعاها درباره اين:  بگويد  پيدا مي شود كه  در تاريخ ي يا زن آيا مردي. اند  و تقاضا كرده خدا خواهش

 آن  هركس.  پيدا نمي شود  كسي ام  از خدا خواسته  جمالت  در اين  كه ام  شده  چنان  و من  شده مستجاب
   همه  خداوند به . است)ع(  ظهور امام  به  موكول  ولي  خداوند قرار گرفته  مورد اجابت چه از خدا خواسته

   امام  شما كه  خود بخوابيد تا ولي  و آرامگاه فعال در خواب گاه:   است  فرموده  تاريخ تقاضا كنندگان
 خدا   مؤمن  بندگان  براي  را آن چنان  و زندگي  سعادت  بزرگوار حتما راه  آن پس.  ظاهر گردد)ع( زمان
  . بيند  نمي  در زندگي زحمتي.   شود و رنج مي  بخواهد فوري  هر چه  او مؤمن  در زمان  مي كند كه آسان
ها و يا   راه)ع(  زمان  خدايا به وسيله امام يعني.  فتقنا   به   وارتق  كلمه  شريف  دعاي  بعد در اين  جمله
 امور    و فتق  رتق  خود شكوفا كن  اراده  ما را به  زندگي  ما باز كن  روي  را به  بسته  و كارهاي  بسته درهاي

   رشد و حركت  درهاي  كه  است اي  حبه  يك  مثال گندم . است  بسته  درهاي  و باز كرده  گشادن  معناي به
 او   به روي  كامل  انسان  يك  به  تا رسيدن  و جنين  و يا نطفه  است  بر او بسته  و دانه  خوشه  به تا رسيدن

 مي كند  ها را در حد خود متوقف  و دانه  يا حبوباتها و  نطفه  كه  شده  بسته  درهاي  چنين  يك  است بسته
:  مي فرمايد  مي كنند خدا در قرآن  رتق  تعبير به  توقف  آن ها مي شود از اين  رشد و شكوفايي و مانع

   خير و بركت  درهاي  كه داني  و نمي بيني  مگر نمي  كانتا رتقا ففتقناهما يعني  و االرض  السموات  تر ان الم
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ها را شكوفا   آسمان ها و زمين  را باز كرديم  بسته  درهاي  و ما آن  بوده ها بسته  آسمان ها و زمين ويبه ر
 و  انسان ها مانند نهال.   است  انسان  تكامل  به  مربوط  جمالت  مخصوصاً اين . ثمر رسانيديم  و به نموديم
 ندارند  اي  سازنده  و عوامل  آموزنده مكتب. وشند و خام  خود خفته  دنيايي  در زندگي ها و حبوبات يا دانه

 از نظر  انسان.  آن ها باز كند  روي  را به  و معرفت  و عقل  علم  آن ها را شكوفا كند بپروراند، درهاي كه
 و   بر زمين  كاينات و حاكم  بر همه  حاكم  است  الزم  مجهزند كه  چنان  آن  وجودي  و تجهيزات خلقت
:  مي دهد مي فرمايد اي  وعده  چنين  خود يك  در كتاب  انسان  خلقت ند و خداوند بر پايه باش آسمان

   كه  بهشتي  سوي  پيدا كنيد به  سرعت . واالرض  عرضها السموات  و جنت  ربكم  مغفره من سارعوا الي
   قدرت  چنين چيز يك   و همه  كس  بر همه  حاكميت باشد يعني ها و آسمان ها مي  زمين  تمامي  آن وسعت

 ما   وجود ما را بر روي  بسته  درهاي  كه  است  الزم  حيات بخش  عامل  دارد، يك  الزم  شكوفايي و عظمتي
 گرداند   مسلط  و آسمان  را در وجود ما بپروراند و ما را بر زمين  نيرو و قدرت  بذرهاي باز كند و اين

 و نخواهد شد   نشده  حاصل  كسي  براي  توفيقي  در دنيا چنين  است  آخرتي  موفقيت  موفقيتي  چنين يك
  .  است  او قيامت  قيام  پس . حضرت  به وسيله آن)ع(   زمان  امام مگر در دوره
 و  اذالسماء انشقت:  جا مي فرمايد  يك  است  قيامت  به  مربوط  دارد كه  خداوند آياتي  رابطه  و در همين

   دهد و حقايقش  تصرف  خود اجازه  مربي  شكوفا شود و به  آسمان  كه  زماني ي يعن  لربها و حقت اذنت
 و  رب. گيرد  خود قرار نمي  در اختيار مربي  تا شكوفا نشده  كه  است  آسمان  كدام اين.  گردد روشن
 و خصوصاً )ع(ار اطه  بعد ائمه  و در مرحله  است  در ابتدا خداوند متعال  آيات  و تمامي  آيه  در اين مربي
 وسايل مجهز   تمام  به  طبيعت . است  انسان  تربيت  به  جا مربوط  همه  هم  خدا و ائمه  ربوبيت)ع(   زمان امام
   شود آن  بهشت  باغ  به  اين كه كويرها تبديل  باشد مثل  داشته  الزم  ندارد و اگر هم  الزم  تربيت است

 انسان ها   مي شود با خرابي  تربيت  انسان  همراه  زيرا زندگي است   انسان  تربيت  دنباله  هم تربيت
  . آباد مي شود  و زندگي  انسان ها طبيعت  مي شود و با آبادي  خراب  و زندگي طبيعت
   االرض و اشرقت:  مي كند مي فرمايد  را يادآوري  قيامت  خداوند حادثه  زمر كه  سوره  از آيات در يكي

   نورانيت  مربوط  نورانيت  اين  كه  است  مي شود مسلم  نوراني  زمين  مربي  وسيله  به  زمين بنور ربها يعني
   نورانيت  مي كند و اين  را نوراني  و كرات  زمين  خورشيد هميشه . خورشيد نيست  وسيله  به زمين
   كند و يا اين كه شكل ور تجلي مانند ن  ندارد كه  ذاتي  زيرا او جلوه  نيست  خدا هم  ذات  جلوه  به مربوط
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 و   محيط  آن چنان  خداوند متعال  مقدس ذات.  دهد  بگيرد و خود را در برابر كاينات جلوه اي و قيافه
   نوراني  جلوه  اين . ظهور نيست  او قابل  در ذات  تحولي  تا ابد كوچك ترين  از ازل  كه  است نامتناهي
 )ع(   زمان  امام  و صنعت  و قدرت  علم  افكار بشر به  و تمام  زمين  كره . است  شده)ع(   زمان  امام تفسير به
   علمي  در برابر جلوه  ظاهر مي سازد كه  و عملي  علمي  جلوه  چنان  بزرگوار يك  آن  مي شود يعني نوراني
 در برابر   ديني يا حقايق   و عرفان  باشند يا فلسفه ، تجربي  طبيعي  چه  عالم  دانشمندان  او تمام و عملي
 خود   و قدرت  با علم  كه دهند مثالً كسي  مي  خود را از دست  بزرگوار رونق  آن  و عملي  علمي جلوه
   را به  صد ساله  و پيرمردان گرداند و يا پير زنان  برمي  زندگي  مي كند و به  را زنده  شده  خاك هاي مرده

 مجهز   كه  باشند يا كسي  داشته اي  او جلوه  نمي تواند در مقابل  طب علم  دانشمندان. گرداند  برمي جواني
 يا از   مغرب  به از مشرق...  وسايل هواپيما و  و انسان ها را بدون  والسماء است االرض  طي  قدرت به

   رب براينبنا.  ندارند  جلوه  در برابرش  فضايي  هواپيما يا سفاين سازندگان. برد  مي  آسمان  به زمين
 خورشيد        طلوع  بزرگوار تعبير به  از ظهور آن  و گاهي  است  زمان  امام  تفسير به  آيه  در اين االرض

   طلوع  خورشيد دوباره  كه زماني.   انكدرت  و اذالنجوم  كورت اذالشمس:  مي فرمايد مي شود آن جا كه
   خورشيد آسمان  همان طور كه  است)ع(   زمان  امام  شوند منظور از خورشيد همان ها تيره كند و ستاره

 بزرگوار   آن ها در برابر خورشيد محو مي شوند دانش اندازد و ستاره  مي ها از رونق  خود ستاره با طلوع
 )ع( زمان  لربها امام واذنت:  مي گويد  كه  شريفه  آيه  در اين  رب پس. اندازد  مي  را از رونق  دانشمندان هم
    را كنار زدند و آن ها را منزوي)ع(   خود ائمه  و ناداني  جهل  انسان ها به  دنيا كه  در زندگي  يعني تاس

رود    آن قدر باال مي  بشريت فكر و دانش.  شكوفا مي شود  افكار مردم  قيام  به  نزديك نمودند در آينده
 ثمر برساند لذا   كند و انسان ها را به را اداره بشر   نمي تواند زندگي  كسي  حضرت دانند به جز آن  مي كه

اگر .  خود را به وجود آورد  جهاني  بزرگوار ظاهر گردد و حاكميت  آن  مي دهد كه افكار بشر اجازه
 يا   آسمان  خدا شود كه  تصرفات  نمي تواند مانع  قدرتي  باشد هيچ  خداوند متعال  رب منظور از اين

   افكار كه  شكوفا مي شود و همين  كه  است هد يا ندهد سماء در اين جا افكار مردم د  خدا اجازه  به زمين
 با فكر و استعداد   انسان  مي دهد يعني  و حاكميت  حكومت  بزرگوار اجازه  آن  به  نموده  را درك حقيقت

   است رگوار خارج بز  آن  دنيا از تصرف  در زندگي  كه  زمين  بزرگوار مي شوند همچنين  آن خود تسليم
   زمين  كرة پس. گيرد  قرار مي  حضرت  در اختيار آن  به طور كامل  زمين  و اين  بشريت  تمام  زمان در آن

   و اجازه  اذن  زمان  در آن  بزرگوار نداده  آن  تصرف  و اجازه  اذن  مردم  به وسيله افكار جاهالنه كه
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   اجتماعات  يعني  مدت واذاالرض:  خداوند مي فرمايد  هم  زمين  درباره  مي دهد كه  حضرت  آن  به تصرف
 در   كه  علوم  مي شود تمام  وجهاني  و روستايي  شهري  امتداد پيدا مي كند و افكار محلي  زمين در كرة

هد  مي د  تصرفات  و اجازه  اذن  است  امام  خود كه  مربي  به  زمين گردد و اين  ظاهر مي استعداد بشر است
   آسمان  بسته  درهاي  مي دهد كه  نشان  هم  آيات  اين پس. گردد  واگذار مي  حضرت  آن  به  حكومت يعني

  وفتحت:  خداوند مي فرمايد  هم  نباء عظيم در سوره. گردد  و السماء باز مي االرض  رب  روي  به و زمين
 بر   دري  جا و دو جا بلكه ر و دو در و از يك د  يك  باز مي شود نه  آسمان درهاي.  ابوابا السماء فكانت

   باز مي شود درهاي  كه  و زمين  آسمان  بسته  درهاي  و اين  آفرينش  باز مي شود برابر فضاي  مردم روي
 خدا باز مي شود و   به  اميدشانگيرند در  قرار  مي بست  در بن  جاهل  انسان هاي . افكار بشر است بسته

   خود اجازه  و هوس  خود و يا هوي  جهل  روز به  تا آن  كه  بشريتي  كس  و دانا و همه م عال انسان هاي
   اجازه  آخرالزمان اند بعد از حادثه  آن ها را كنار زده  وقت  جا و همه  و همه  اولياء خدا نداده ورود به
 باز        حضرت  آن  بر روي كار بسته اف  معناي  به  بسته  درهاي دهند و اين  مي  زمان  خدا و امام ورود به

   درهاي  فتح  اصيل و معناي. گردد  بزرگوار مي  آن  حكومت  تسليم  عالم  اهل  و غرب مي شود و شرق
  .  دعاها وخواهش ها  شدن  مستجاب  يعني آسمان
   اقليت  پروردگارا اين  قلتنا يعني وكثر به:   مي فرمايد  كه  است  اين  شريفه  دعاي   در اين  ديگري جمله

 تو   به  تو و وابسته از بندگان.  باشند  مؤمن  عالم  اهل  اكثريت  كه  كن  و چنان  كن  اكثريت  به ما را تبديل
  .  باشند  تو در اقليت  كنند و مخالفين  وظيفه  تو انجام  حكومت و در زير لواي

 در   مؤمن  و خالص  خاص  بندگان  كه  است جا چنين   و همه  وقت ها همه  جامعه  و ايماني  فكري وضعيت
 جا  همه. ها هستند  اكثريت  به ها محكوم  و متجاوز در اكثريتند قهراً اقليت  جاهل اقليتند و انسان هاي

 و هستند و   بوده  در اقليت  دل تنگند از اين كه هميشه  و خالص  مؤمن  لذا بندگان  است  با اكثريت غلبه
 باشند   مذهبي هاي  حكومت  خواه  زماني  در هيچ  ايمان  اهل  آرزو براي اين.  دارند ر آن ها غلبه ب اكثريت

 و   ايمان  اهل  و هميشه  است  برآورد نشده  زمان هاي  مانند طاغوت  خلفا و يا غير مذهبي مانند دوران
 الشكور و   عبادي  من و قليل: فرمايد مي   هم اند خداوند متعال  بوده  در اقليت  و نجيب  پاك انسان هاي

 خود   اطاعت  به  را خالصانه تواند اكثريت  مي  كه  تنها قدرتي  و اليعلمون  اليعقلون اكثر هم: يا مي فرمايد
 پيامبر   خداوند به  كه  است)جع(  زمان  كند امام  را كامال منزوي  و ناخالص  ظالم  اقليت در آورد و يك
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   ملكا واتيناهم:  آن ها خواهد داد مي فرمايد  به  عظيمي  ملك  مي دهد كه  وعده)ع(  اطهار مه و ائ)ص(   اكرم
   و انساني  و مكاني  مرز زماني  كه  سلطنتي  يعني  است  نامتناهي  معناي  به  قرآن  در لسان عظيم. عظيما
   آن  در پناه  و تاريخ  زمان  هاي انسان  تمامي  كه  سلطنتي  چنين  و يك  جا نامحدود است همه. ندارد

   وابسته  اكثريت  و يك  اقليت يك.  مي شود  بعد شروع  به)ع(    زمان  امام گيرند از قيام  قرار مي حكومت
  ها يك  و ميليون  شايد از ميليون  ديگر كه  اقليت  مي كنند و يك  وظيفه  او انجام  حضرتند در پناه  آن به

   و مؤمن  عارف  دوستان  زمان در آن. گيرند  قرار مي  كامل  و در انزواي  كامل ميتنفر باشند در محرو
   ديگر حاكميت  باشند و يا مذاهب  از شيعيان  خواه  مستضعف ها انسان  بر ميليون  هر يك)ع(  اطهار  ائمه

 و   علمي ا فاقد امكانات مستضعفند ي  در تاريخ  و چه  در زمان  چه  عالم  اهل پيدا مي كنند زيرا اكثريت
  اند كه ها بوده  ابر قدرت اند و يا زير سلطه  را نشناخته  بر حق  را و پيشوايان  حق  دين اند كه  بوده فرهنگي
 باشد   و عقلي  علمي  ضعف  كه  بزرگ  دو عامل  آن ها آزاد كنند و اين اند خود را از قيد و قانون نتوانسته

   مستضعف  عظيم  اكثريت  اين  مي شود، در نتيجه  برطرف  حضرت  آن  در زمان  و تواني  مالي و يا ضعف
:  مي فرمايد)ع(   صادق  امام  دارد كه حديث. گيرند  قرار مي  و ساير مؤمنين  حضرت  آن  حكومت در شعاع
 او    به  زمان  پادشاهان  پيدا مي كنند كه  ما وضعيتي  حكومت  ما در زمان  و شيعيان  دوستان ترين ضعيف
   و بندگي  نوكري  آن ها را به  مي كنند كه بوسند و از او خواهش  را مي  و پايش  مي شوند دست متوسل

   خدا و ائمه  واليت  در دايره  بشريت  كل  كه  زمان  در اين پس.  افتخار مي كنند  نوكري  اين بپذيرد و به
  و قاتلو هم:  ديگر خداوند مي فرمايد گردد و در آيه  مي ظاهر  جمله  اين  كامل گيرند مصداق قرار مي

   به  اسالم  دين  به  وابسته  اديان  تمام  خدا يعني  براي  دين  كل . هللا  كله  الدين  و يكون  فتنه  التكون حتي
    وعده  خداوند در قرآن  كه  گذشت  قبل  در آيه كه  عظيمي  ملك  مي شوند همان)ع(  اطهار   ائمه رهبري
   مستضعف گيرند و اكثريت  قرار مي  عالم  در رأس  ملوك  صورت  به  االيمان  خالص  سوم اقليت. مي دهد
   تا انتها سه  تاريخ  از ابتداي  بشريت  حضرتند زيرا كل  آن  دوستان  به  وابسته  آن ها اكثريت  به وابسته
 باشند بسيار كمند شايد   و كافر محض  محض  مؤمن ه ك دو اقليت.   اكثريت اند، دو اقليتند و يك دسته

  كافر خالص.  ذر و عمار بودند  و ابي  نفر سلمان  خدا سه  نفر در عصر رسول  يك  از ميليون در هر زماني
 مستضعفند  بقيه.  عتيا  الرحمان  اشد علي  ايهم  شيعه  كل  من  لننزعن ثم:  خدا مي فرمايد  كمند كه هم

    . كمند  خيلي  مخلد در جهنم اقليت.  مي شوند  ائمه  به  وابسته  مستضعف  و اكثريت ن مؤم اقليت
    :   ذلتنا است  دعا و اعزز به  ديگر در اين جمله
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 زيرا   پيدا نكرده  مصداق  ايمان  اهل  براي  زماني  در هيچ  شريفه  دعاي  مانند ساير جمالت  هم  جمله اين
 خدا و اولياء   به  و متكي  و عادل  صالح  انسان هاي  و نجيب،  مؤمن  انسان هاي  تاريخ  طول حقيقتاً در تمام

 بدهند   و مقامي  آن ها پست  به  زمان  خلفا يا سالطين  كه  است اند هرگز نشده  بوده خدا در محروميت
   زندگي  و ضعف  ذلت در  از نظر اجتماعي پس.   بوده  و ائمه  مانند پيامبران  مؤمنين  سرنوشت درست
   برطرف  عوامل  اين)ع(    زمان  امام  در دوره  كه  است  بوده  آن ها از چند راه  و ضعف  ذلت عامل. اند كرده

   خالص  حالل  كمتر مال  و كفر و گناه  طاغوتي هاي  در حكومت  ها اين است كه  راه  از اين يكي. مي شود
  . است  و حرام  حالل  به  مخلوط  و نيكان  بدان  جا روزي ود و همه مي ش  انسان  نصيب  خالص و روزي

   و ذلت  كنند در محروميت  خود را رعايت  دين  و حرام خواهند حالل  بهتر مي  هر چه  كه  كساني پس
   پس  است  بوده  خدا و پيامبران  دشمنان  دست ها غالبا به  ديگر اين كه حكومت گيرند و عامل قرار مي

اند آن ها را در  اند و تا توانسته  بوده  و نزاع  در جنگ  ايمان  و اهل  مؤمن  آن ها با طبقه آن ها و وابستگان
:  خداوند مي فرمايد  كه  است)ع(   خدا و ائمه  آن ها در حكومت  بزرگ اند عزت  قرار داده محروميت

 بر   ايمان  اهل  است  قيامت  همان  كه  الهي مت حكو  روزگار قيام  يعني  القيامه  يوم  آمنو فوقهم والذين
 آن ها      و دوستان  ائمه  به  آن ها اجبارا وابسته  پيدا مي كنند تمامي  و تسلط ساير افراد بشر حاكميت

 بي   او را به  خداوند او را و دوستان  كه  است  حضرت  آن  در زمان  و واقعي  حقيقي  عزت مي شوند پس
   تهيه  قدرت گيرند كه  قرار مي  در وضعي  دين  مجهز مي كند كفار و دشمنان  و قدرت روت ث نهايت به
  . ندارند  ناني  و لقمه  آبي شربت
   آن  قيام  بركت  پروردگارا به باشد يعني  عائلنا مي  به  واغن  كلمه  شريف  دعاي  ديگر در اين جمله

   صد در صد بتوانيم  كه  قدرتمند و ثروتمند كن  چنان آن او ما را   و حكومت  دولت  و در شعاع حضرت
   باشيم  نداشته  و چيزي  كسي  خود به  خود و عائله  براي  و معنوي  و نياز مادي  كنيم  خود را اداره عائله

دارد     چند سر عائله  هستند و هر كسي  كساني  چه  آخرتي  در زندگي  انسان  عائله  بدانيم  است ابتدا الزم
 در   انسان  مانند احتياجات  دارد آيا حوايج آخرتي  كيفيتي  چه  آخرت  در عالم  انسان و ثانيا غناي

   بگذارند تا من  كار خود را در اختيار من  كار كنند و محصول  است  هزارها نفر الزم  كه  دنياست زندگي
 از نياز   كه  آن قدر مجهز هستيم  و مادي ز نظر مالي ا  من  و عائله  و يا اين كه من  كنم  خود را اداره عائله

  هاي  و كيفيت  زندگي  مراتب  تفاوت  بود زيرا براساس نياز خواهيم  بي  ديگران  يا همكاري  ديگران به
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 نياز دارد   رقم  يك  كودكي  در دوران انسان. گردد   مي  نياز آن ها متنوع  نياز انسان ها و ارقام مختلف
 خود   اجتماعي  مي كند و زندگي  ازدواج  كه  بيشتر و بيشتر تا روزي  ارقام ر مادر باشد و در آينده شي كه

 قرار بگيرد   و منصبي  دارد و مخصوصا اگر در مقام  زيادتر الزم  مي دهد نياز بيشتر و ارقام را تشكيل
   بيشتر و زيادتر است  مراتب  نياز او به  او و ارقام  زندگي ميدان.  او زيادتر و بيشتر باشند  وابستگان كه

   كار و هنر انسان ها شديداً نيازمند هستند هر يك  انسان ها به  كه  است  دينا طوري  زندگي به طور كلي
 مي كنند اگر   ما تهيه  براي  كه  است  كارگر و عامل  مولود كار هزاران  داريم  در زندگي  كه از ارقامي

 پيدا         تا حد صفر تنزل  ما هم  زندگي  تنها و تنها باشيم  شود و در جايي ن ها منقطع ما از انسا رابطه
 انسان ها از نظر   كار آن ها نيازمند ند به  و نتايج  انسان  هزاران  دنيا به  انسان ها در زندگي مي كند پس

   نيازمندند و نياز انسان ها در اين گي زند  از نظر اداره  آن ها هم  توليدات  نيازمند و به  و آشنايي انس
 مي شود نياز   و بزرگ  باشد بسيار درشت  نياز علمي  و گاهي  و آشنايي  و انس  نياز مادي  كه دو مسئله

 كار كنند   نفر بايستي  انسان ها هزاران  نياز مادي  اول  كرد قسمت  تقسيم  قسمت  سه  را در دنيا به انسان
 در   و آشنايي  و انس  و دوستي  نياز محبت  دوم  نمايند رقم  نفر تهيه  يك  براي  زندگي تا وسايل و مصالح

 نياز   نياز سوم  بهتر و زيادتر است  انسان  بهتر و بيشتر باشند آسايش  افراد دوستان  هر چه اين جا هم
 آن ها و يا   دانش  نيازمند است  و هنر هنرمندان  و فن  دانشمندان  علم  به  هر انساني  است  و تربيتي علمي

 دنيا   زندگي  مانند همين  باشد كه  كيفيت  همين  به  هم  آخرت گيرد اگر زندگي هنر آن ها را ياد مي
  .  است  پيدا نمي كند و يا بسيار ضعيف  مفهومي  و فرج  آسايش است

 افراد بشر را بر   خداوند تمام  است  و امتحان  منظور آزمايش  يكديگر در دنيا به  انسان ها به احتياجات
 خدا و انسان ها   بين  محبت  حقوق  دو نوع  اين  مي كند تا از رعايت  آزمايش  حقوق  دو نوع مدار رعايت

 و   انسان ها از مسير اطاعت  ظاهر گردد همان طور كه  و عداوت  بغض  رعايت  عدم پيدا شود و از طريق
   در زندگي  هستند و در نتيجه  ديگر عاصي اي  و عده  مطيع اي ند عده مي شو  خدا آزمايش يا معصيت

.  مي شوند  امتحان  انسان ها هم  حقوق  پيدا مي كنند بر مدار رعايت  و يا محكوميت  حاكميت آخرت
 پيدا   حق  مرحله  ديگر در سه  بر انسان  هر انساني  يعني  انسان ها داير فرموده  بين  حقوق  نوع خداوند سه

  : مي كند
   پيدا مي كند يعني  نوعي  ديگر حق  بر انسان هاي  بودن  انسان  دليل  به  هر انساني  نوعي  حق  اول حق

   زمين  بدهد اگر به  سالم  كند يا جواب  او سالم  بگذارد به  ديگر احترام  انسان  به  هر انسان بايستي
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   مالحظه  در كسي  شديدي  بلند كند و يا اگر احتياج از زمين او را بگيرد و  بيند دست  را مي اي افتاده
 و   اطالع  كه  شديد بر كسي  يا برهنگي  يا گرسنگي  مانند تشنگي  است  شده  هالكت  به  مشرف كرد كه
   خود بايستي  انساني  وظيفه  او را دارد به  نياز و احتياج  رفع  پيدا مي كند و قدرت  حاالت  بر اين آگاهي
   كه  ميزاني  بدهد به  او غذا يا لباس  به  گرسنگي  رفع  بدهد يا براي  او آب  به  تشنگي  رفع  كند براي عمل

 باز   با قيافه  در برخورد ابتدايي  است  يكديگر معلوم  انسان ها به  ابتدايي  شود نيازهاي  برآورده حاجتش
 را  اي  مي كند و پياده  حركت  سواره  يا اگر در بيابان م سال  مي دهد يا جواب  او سالم برخورد مي كند به

   هاي  كند، كمك  او كمك  به  بايستي  است  هالكت  به  مشرف  بازمانده  رفتن  از راه  مي كند كه مشاهده
  .  مي گويند  نوعي  ها را حق  كمك  اين رعايت.   ابتدايي اوليه
 قرار   كار و حق  كارگر بر صاحب  مانند حق  آن ها است ادي قرارد  ها بر يكديگر حق  انسان  دوم حق

   الزم  مقابل  مي كند طرف  خدمت  كسي  به هركسي.   خدمات  حق  بر شوهر يا شوهر بر زن  زن دادي
  . كند  او خدمت  او بدهد و يا مانند او به  به  اجر و مزدي  در برابر خدمت است
 او   به  احتياج  رفع  ببيند و براي  را محتاج اگر كسي.   است  اخالقي  حق  كه  است  احسان  حق  سوم حق

  .  كند  را رعايت  احسان  حق  كه  است  واجب  مقابل  او را برآورد، برطرف  كند و حاجت احسان
  عي نو  و خواهران  برادران  حال  به  نافع  كه  است  ديگر اين  بر انسان  هر انساني  واجب  حق به طور كلي

 و يا   گانه  سه  حقوق  رعايت  كند و در برابر عدم  محبت  جلب  گانه  سه  حقوق خود باشد و با رعايت
 پيدا   عداوت  محبت  جاي  كند به  را فراهم  كسي  آزار و اذيت  موجبات  كه  ديگران  حال  به مضر بودن
 با خدا   در ارتباط يدا مي كنند و همچنين پ  و محكوم  با يكديگر حاكم  انسان ها در ارتباط پس. مي كند

   مؤمن  بين  و اجتماعي  امتياز انساني  و پيدايش  و محكوميت  حاكميت  همين  پيدايش و اولياء خدا براي
 و   خدمت  و به طور كلي  نموده  وضع  و مقررات  قوانين  همه  اين  خودش  در دين خداوند متعال. و كافر
 زيرا   است  شناخته  و يا مكروه  حرام  را هم  انسان  به خيانت.  است  نموده مستحب يا   را واجب احسان
  :  كند  دنيا كسب  در همين  است  الزم  كه  است  دوستي  رابطه  دو نوع  انسان ها در آخرت سرمايه

  .  و اطاعت  عبادت  با خدا و اولياء خدا از طريق دوستياول 
   .  و خدمت  احسان از طريق خدا   با بندگان دوستيدوم 
     ديگر به  خدا و از طرف  به  طرف ، از يك  است  كرده  يكديگر محتاج  منظور انسان ها را به  همين براي
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 وجود ندارد   احتياجات  اين  آخرت  در عالم  باشند وليكن  و خدمت  تعاون  در خط  است  الزم يكديگر كه
   آخرت در زندگي.  برآورد مي شود  با خدا نيازش  رابطه  و از طريق  است  خدا مربوط  مستقال به هركسي

 آن ها و   براي  و احسان  خدمت اند اين  نموده  محبت  جلب  و احسان  خدمت  از طريق  كه انسان هايي
د پيدا  شدي  انسان ها وابستگي  بين  راه  پيدا مي كند و از اين اند ادامه  كرده  آن ها خدمت  به  كه كساني
   رهبران  به  پدر و مادر خود، رهروان  به  مي شوند و فرزندان  خود ملحق  پيامبران  ها به امت. مي شود

   انسان  به  وابسته  دوستان  در آخرت  انسان  عائله پس.  مي شوند  اساتيد خود ملحق  به خود و شاگردان
  پس.  كمتر باشند كمتر  و هرچه  و زيادتر است بيشتر  طرفين  و شوق  بيشتر باشند ذوق  هرچه  كه است

 و   خدمت اند و از طريق  كرده  خدمت  بشريت  جامعه  در دنيا به  كه  انسان هايي  آخرت در زندگي
   خدمت گزار اجازه  انسان هاي . است  محفوظ  در آخرت  وابستگي اند اين  پيدا كرده  وابستگان احسان

   به وجود آمده  محبت  دو طايفه اند و بين  كرده  آن ها خدمت  به  كه رادي اف پيدا مي كنند از تمامي
مثالً انبياء و اوليا .  برسانند  بهشتي  زندگي  خود را به  خود را و يا خادمين  مخدومين  كنند و تمام شفاعت
   جامعه وم مخد  طرف  مي كنند و از يك  آن ها را هدايت  هستند كه  بشريت  به  خادم  طرف از يك

 و   الفت  مايه  كه  خدمات اين.  مي كنند  انبيا و اولياء خدمت  خدا به  براي  دارند كه  دوستاني هستند يعني
 مي شوند و   خود ملحق  خادمين  به  مخدومين تمامي.  دارد  آخرت  در عالم  مي شود اثر بزرگي محبت

 هر   و قدرت رسانند مقام  مي  بهشتي  زندگي  به مي كنند و آن ها را  از آن ها شفاعت خدمت گزاران
 و به وسيله او   كرده  او استفاده  و از خدمت  او شده  به  وابسته  كه  است  افرادي  ميزان  به  در آخرت كسي

   ده  ديگري  آن  هزار نفر هستند، وابستگان  نفر از مؤمنين  يك وابستگان. اند  شده  خدا هدايت  دين به
  در اين. رود  مي  آن ها باال و پايين  و مقامات  درجات  كيفيت  همين به...  صدهزار و فر و ديگريهزار ن
   به  حضرت  آن  شفاعت  مي شوند و به  پيامبر خاتم  به  وابسته  و آخرين  از اولين  بشريت  جامعه  تمام ميان

 محمود   مقام  عنوان  و به  داده امبر وعده پي  به  را خداوند در قرآن  مقامي  چنين يك. روند  مي بهشت
   ولي  عائله  افراد وابسته  اين  محمودا و تمامي  مقام  ربك  يبعثك  ان عسي:  مي فرمايد  است  نموده معرفي
 و   قدرت  بزرگ  عائله  اين  خداوند برابر نياز و احتياج  مي شود كه  شناخته  يا پيامبر است  امام خود كه
 كند و   خود را اداره  وابستگان  و معنوي گذارد تا بتواند از نظر مادي  آن ها مي  در اختيار ولي امكانات

  . بهتر و عالي تر برساند  درجات آن ها را به
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   جامعه  در دنيا خدمت گزار به  كه ها انساني  ميليون)ع(  اطهار   و ائمه  الهي  واليت همين طور در طول
   خدمات  از اين اند هدفشان  پيدا كرده  محبوبيت اند و در نتيجه  بوده  جامعه  آسايش ه و ماي  بوده بشريت
 مي شود بعد از   داده  خدمت گزار محبوب  آن  به  مقام  همين  هم  در قيامت  است  خدا بوده  رضاي جلب
       و قدرت  او ميدان  به م بود اما  نجات  و اهل  بهشت  شد و اهل  واقع  امام  لطف  خود او مشمول  كه آن

   كند در اين  و جذب  جلب  كيفيت  همين  خود را به  وابستگان  و وابستگان  وابستگان  تمام مي دهد كه
   مي شوند و او بر آن ها حاكميت  او كشيده  طرف  به ها نفر انسان  ميليون  مي شود كه  مشاهده رابطه

 مجهز مي كند و او   است  فيكوني  كن  اراده  همان  كه  اعظم  و اسم  الهي رت قد  او را به)ع(    زمان دارد امام
 مجهز          مستجاب  دعاي  خود را به  بخواهد مي شود وابستگان  خود هر چه  به  خود و وابستگان براي

   از طريق قي بر هاي  و يا چراغ  برقي آالت  ماشين  مانند اتصاالت آيد كه  به وجود مي مي كند وضعيتي
    است  ارادي  منابع  اين  تمام  پيدا مي كند وليكن  اتصال  توليد برق  بزرگ  منبع ها و وسايل ديگر به سيم
 خود را مجهز مي كند و آن ها نيز   به  وابسته  و اختيار خود مراجع  اراده  به  بزرگ  مرجع  يعني  ماشيني نه

           الهي  سازندگي  يك  و ابزار مجهز به  اسباب  بدون  در نتيجه ت كيفي  همين  خود را به  به وابستگان
  هاي  حكومت  به وجود آمده ها و مالكيت  از مسير زمين  دنيايي  تقسيمات  كه  كيفيتي  همان مي شوند به

  ديگري دارد و  ها وابسته  نفر ميليون يك. آيد  به وجود مي  وابستگان  و كثرت  قلت  از طريق آخرتي
   و حضرت)ع(  اطهار و خصوصا موال   ائمه  به  وابسته  تا آخرين  از اولين  بشريت صدها و هزارها و تمام

   ها يا مجهز به  و رابطه  رديف  در اين  خداوند متعالند هر انساني  به  و از مسير آن ها وابسته)س( زهرا 
   تجهيزات  اين  و همه  است  مستجاب  دعاي  يا مجهز بهخواهد مي شود و  مي  هر چه  كه  است  سازنده اراده

   و هوا يعني  و آب  مانند دنيا از مسير زمين  پيدا مي كند نه  انسان ها جريان از مسير انسان ها براي
 و مصدر   مرجع  انسان هاي  همان  در اطاعت  و هوا هم  و آب  انسان ها هستند و زمين  اصلي توليد كننده

   و درخت  و خاك  باشد آب  نداشته  فعالي  نشود و يا اراده  مستجاب  كسي  اگر دعاي  كه  كيفيتي  به است
 كوچك تر  هاي  و حكومت  اول  درجه  انسان هاي براي. گذارد  نمي  در اختيارش اي  ثمره و هوا و طبيعت

 و   مبدأ و مصدر فيض گران دي  در دنيا براي  كه  انسان هايي  و براي  بزرگ  هاي  حكومت در شعاع
 و خدمت   دانشمند خادم  هر مؤمن  خداوند به  رابطه در اين. گردد  مي  حاصل  عظيمي اند ملك  بوده بركت

واذا :  مي دهد مي فرمايد  وعده  و پادشاهي  خدا ندارد سلطنت  به جز رضاي  هدفي  از خدمت گزار كه
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   ديد كه  خواهي  و آن جا باشي  بيني  را به  آخرت  زندگي  اگر آن  نعيما و ملكا كبيرا يعني  رأيت  ثم رأيت
  .  است  شده  آماده  برايت  بزرگ پادشاهي
ها نفر دارد   بر ميليون  حاكميت  كه  كسي  پيدا كند پس  عائلنا تحقق  واغن  جمله  است  جا الزم در اين

   كن  اراده  نامتناهي  ثروت  چنان  كند خدا يك  آن ها را اداره  بايستي  او هستند كه  آن ها عائله همه
  .  قرار مي دهد  در اختيارش فيكوني

  .  مغرمنا  عن  به  دعا  واقض  فراز بعدي
   به  مي كند كه  خواهش  از خداوند متعال  كلمه  با اين  انسان  كه  است  امر حاضر از قضاوت  واقض  كلمه
 ها  ها و طلبه كاري  ها و مديوني ها و جريمه  غرامت  او تمامي حكومت   و در شعاع)ع(    زمان  امام بركت

   اداء ديون  او بپردازد و مسئوليت  طلب كاران  خداوند اين ها را به . او است  گردن  خدا به  از بندگان كه
 يا  قي از نظر اخال  در زندگي  نخواهي  خواهي هر انساني.  نمايد  او برطرف  ها را از گردن و غرامت

 و   نوعي  شد حق  در باال گفته  كه  گانه اي  سه حقوق.  مي كند  را ضايع  ديگران  از حقوق  حقي قانوني
  خواهد قابل  خدا مي  كه  چنان  آن  انسان  براي  به وسيله انسان  و واقعي  به طور كامل  و اخالقي قراردادي
   واقعي  را از حق  دارد يا كسي  ديگران ر اداء حقوق د  نواقصي  هر كسي  نخواهي  خواهي  نيست رعايت

   است  او بوده  عهده  به  از ديگران  كه  و يا حقي  نموده  حقوق  سلب  و يا از كسي  كرده  محروم اش
   مانده  باقي  شكايتي  شده  ضايع  حقوقشان  خدا كه  بندگان  در دل  كند در نتيجه  رعايت  است نتوانسته

 پدر و   كامل  بتوانند حق چطور فرزندان.  مي كنند  را مطالبه  شده  ضايع  حقوق  اين  روز قيامت  كه است
   خدا هستند و يا چطور انسان  هاي  امانت  را كه  فرزندان  كامل  كنند يا پدر و مادر حق مادر را رعايت

   اگر با حساب پس.  ديگر اران كند و همين طور خدمت گز  را رعايت  انبياء و اولياء الهي بتواند حق
   و يا كمك  نموده  آن ها را ضايع  حقوق  نفر طلب كار دارد كه  هزاران  شود هر انساني  دقت دقيق

 مي كنند   خود را مطالبه  شده  ضايع  حقوق اند و آن ها در قيامت  كرده  او را ضايع  حقوق  كه  بوده افرادي
 آن ها بر  حق.  هستند ها تبرئه  و طلب كاري  حقوق  صد درصد از اين  هستند كه  معصوم هاي  امام فقط
   خداوند متعال  دقيق  حساب  به پس.  آن ها ادعا كند  عهده  به  نمي تواند حقي  و كسي  است  ثابت همه

   هايي  غرامت  حقوق  اين  همه . مردم  عهده  از ما به ها حق  و ميليون  ما است  عهده  به  از مردم ها حق ميليون
   تبرئه  چنين يك.  پيدا كنند  رضايت  الحقوق  گردد و ذوي  شود و يا جبران  پرداخته  بايستي  كه است

   قدرت  چنان  آن  امام . ظهور است  قابل)ع(  امام   حكومت  و در شعاع  روز قيامت  از مختصات  هم حقوقي
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 خود را   الحقوق  ذوي  تمامي  شده  ضايع توانند حقوق  مي گذارد كه  خود مي  در اختيار دوستان و امكانات
  هايي  غرامتي  معناي اين.  نمايند  راضي  از ديگران  كنند و يا او را هم بپردازند و آن ها را از خود راضي

ه  به وسيل  كه  ما را و حقوقي  را ظاهر سازد و به وسيله او ديون  امام  مي كنيم  از خدا خواهش  كه است
   و يا وسط  تاريخ  در ابتداي  كه  خيري  بشر هر عمل  زندگي در تاريخ.   اداء نماييم  است  شده ما ضايع
   خير را پرورش  عمل  آن  كه  عالم  نيكان  تمام  كه  است اي  مانند شجره  گرفته  يا در انتها انجام تاريخ
 و مبدأ   شده  واقع  در تاريخ  كه  و گناهي  هر بدعت ف طر مند مي شوند و از آن  بهره  آن اند از ثمرات داده
   آن اند و مرتكب  گرفته  نقشه  و گناه  و بدعت  سنت  از آن  و آيندگان  است  شده  آيندگان  به تعليم
و    ثمر رسيده  و به  شده  كاشته  افكار مردم  يعني  تاريخ  در زمينه  كه  بوده اي  مانند شجره  هم اند آن شده
   گناه  گناه كاران  تمامي  كه  است  و گناه  بدعت  همان  و كشتار ثمره  و قتل  و جنگ  بال و مصيبت  همه اين

 و   گناه  آن ها درخت  وسيله  به  هستند كه اي  شده  ضايع  حقوق  تمامي  مديون  باشد يا بزرگ كوچك
   شده  مرتكب  گناهي  هر كسي . است  شده  جهنم به   و تبديل  ثمر رسيده  به  شده  ناميده  زقوم  كه معصيت

   دقيق  در حساب  نخواهي  خواهي  كه  است  كرده  را ترويج  يا ظلمي  را ضايع  خود حقي  گناه  ميزان به
   به  جزء مستضعفين  كه  گناه كاران  اكثريت  پيدا مي كند و از طرفي  و مسئوليت  محكوميت الهي

  ها ديني  و جنايت ها و جرم  غرامت  اين  تمام  مي شوند وليكن  واقع  عفو الهي لآيند مشمو  مي حساب
 در   كه  است بديهي.  كنند  را جبران  شده  ضايع  دارند حقوق  آن ها افتاد و مسئوليت  گردن  به  كه است
   كساني  همان  نيست،  اجابت  دعا هرگز قابل  اين  امثال  معمولي  دنيا به وسيله انسان هاي  زندگي اين
  . باشد  خداوند متعال  نامتناهي  مظهر نعمت  كنند كه  دعاها را اجابت توانند اين مي

.  نما  او فقر ما را برطرف  وسيله  و به  را ظاهر كن  حضرت  خدايا آن  فقرنا يعني  ديگر  واجبر به و جمله
 كند   را جبران  فقر بزرگ تواند اين  مي  كه  پيدا كنيم را  و بعد كسي  را بدانيم  فقر انسان  است ابتدا الزم

   نعمت  سه  اين  خود به  در ذات  انسان  كه  است  آفريده  انسان  براي  نامتناهي  نعمت  نوع خداوند سه
   رقم  سه  باشد و اين  رسيده  بزرگ  نعمت  سه  اين  به  مي شود كه  برطرف  فقر او زماني  است محتاج
   نجم برد در سوره  به كار مي  دو كلمه  انسان نيازي  غنا و بي خداوند براي.  در اختيار او قرار گيرد نعمت

 او  رساند يا به  مي  مطلق  غناي  را به  انسان  كه  خداست  فقط  يعني  و اقني  هو اغني وانه: مي فرمايد
   كسي غني:  تفسير مي كنند مي گويند نايياعت  بي  معناي  را به  انسان ها غناي برخي.  مي دهد سرمايه
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 مازاد آن چه دارد   دارد اكتفا كند و به  هرچه  باشد و به اعتنا باشد، قانع  بي  آن چه هست  به  كه است
 خداوند  . است  خداوند متعال  برابر با غناي  انسان غناي.   نيست نيازي  غنا و بي  اين اعتنا باشد وليكن بي

   يا ضرر او نيست  نفع  به  در عالم  نمي كند و چيزي  اعتنايي  آن چه هست  به  كه  نيست غني نظر  از اين
 ندارد بر   احتياج  كسي  به  و سازندگي  ساخت خواهد مي سازد براي  مي  هر چه  است  غني  جهت از اين

 معنا باشد   همين  به يستي با  هم  انسان غناي.  كاينات  همين طور بر همه  است  و مسلط كار خود محيط
داند   چقدر مي  انسان  بدانيم  است خواهد بسازد و الزم داند و مي  آن چه مي  كه  است  غني  وقتي انسان

  :   است  در تقدير خدا نامتناهي  كه  گانه  سه هاي نعمت. خواهد و چقدر مي سازد چقدر مي
 انتها  ماديات.   پنج گانه  حواس  از طريق  استفاده  و قابل  و كيفيت  از مسير كميت  است  ماديات يكي

 نمي شود،   متوقف  و در جايي  است  گسترش  تنها قابل  و يا كيفيت  و كيفيت ندارد از نظر كميت
    . است  نامتناهي  پنج گانه  حواس  از طريق ها و لذايذ مادي  نعمت : گفت توان مي

 شديدتر   محبت  هرچه  انسان ها كه  او به  او يا محبت سان ها به ان  و محبت  و آشنايي  انس  دوم نعمت
   در عالم  نفر انسان  ندارد يك  دوست  انسان  تا جايي كه  گواراتر و لذيذتر است  و آشنايي باشد انس
  .  پيدا كند  با او آشنايي  باشد و او را نشناسد كه آفرينش
 برابر با وجود خدا   و بركتش  لذت  كه  است  خداوند متعال حبت و م  و لطف  الهي  و دانش  علم  سوم نعمت
  .است

 و   و چيزي  از هر كسي  باشد كه  را در اختيار داشته  رقم  سه  دارد اگر اين  احتياج  رقم  سه  اين  به  انسان 
 به   وجودي  غناي و  شده  او برطرف  فقر وجودي .نياز است  و بي  كند غني  استفاده  موقع  خدا به از لطف

 مانند فقر  فقر آخرتي.  فقير خواهد بود  است  نرسيده  نعمت  رقم  سه  اين  به  كه  و تا زماني دست آورده
 و   او را غني  از او بهتر و باالتر است بيند فالني  مي  كه  زماني  است  فقر مادي  فقر دنيايي  نيست دنيايي

  ثروت.داند  و خود را فقير مي بيند او را غني  را از او باالتر مي گريداند و همين طور دي خود را فقير مي
 خود را در برابر   پيدا مي كند و انسان  نمايش اي  تا اندازه  و قدرتمندان  به وسيله ثروتمندان  فقط انسان

ثروتمند و  بي نهايت  بيند كه  را مي  افرادي  اوالً انسان . آخرت  زندگي داند وليكن آن ها فقير مي
   را به تواند انسان  مي  كه  است  كسي  چه  فقر مي كند و آن  احساس  آن ها نرسيده  مقام قدرتمندند تا به

   خدا و خدا آن چه در دنيا و آخرت  فقط  است  اين  خدا برساند، جواب  نامتناهي  نعمت  گانه  سه  ارقام آن
  طرف را بر  فقر عجيب تواند اين  مي  كه  تنها كسي پس. رساند  مي  بندگان  به)ع(  اطهار  ائمه  وسيله دارد به
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 زيرا   است  آخرت  زندگي  هم  آن  و مكان  هستند و زمان  برساند خدا و ائمه  مطلق  غناي كند و او را به
 در   نامتناهي  خداوند ثروت  دارد كه  قابليت  است  نامتناهي  و كيفي  از نظر كمي  آخرت  زندگي فضاي

   زمان  امام  وسيله  و به  آخرت  ديگر در زندگي  مانند جمالت  هم  جمله  اين  قرار دهد پس اختيار انسان
  .  ظهور نيست  قابل  ديگران  وسيله  دنيا به  و در اين  ظهور است  قابل)ع( 

   گفتن  قادر به  كسي ز امام ج  كه  است  و عجيب  عظيم  كلمه  فراز اين  ديگر در اين جمله.  خلتنا  و سد به
اند مانند   كرده  دعاها مطرح  ما را در اين  و ابدي  دروني هاي  خواهش  تمامي)ع(    ائمه . نيست  آن يا احياي

   آن  مي كند كه ريزي  آن ها پايه  را براي  زندگي  نوع  دارد يك  خود را بسيار دوست  فرزندان  كه پدري
  هايي  سرمايه  چنين  يك دانند كه  نمي  كودكان  گردد گرچه  آن ها فراهم دا براي خ  كامل  نعمت  نوع سه
 و   چطور است  آخرتي  زندگي  ندانند كه  و مؤمنات  از مؤمنين  اتفاق  به  قريب شايد اكثريت.  دارند الزم

 با   و آشنايي هايت، انس بي ن  و كيفيت  كميت  با تكميل  نياز دارند لذايذ مادي  ارقامي  چه  به در آخرت
 بي   و مالقات  قرب  و لذت  الهي  و معارف  و شوهر بي نهايت، علوم  زن  بين انسان ها و لذايذ جنسي

   چهارده معصوم  اولياء كه  فقط . نيست  و معمولي  انسان ها مادي  درك  بي نهايت ها قابل نهايت، اين
   را در دعاها مطرح  جمالت  لذا اين  است  الزم  بهشتي  زندگي در  ارقام  اين  تكميل دانند كه باشند مي

 و   خواهش  وصول  راه اند كه  كرده  را معرفي  آن  ايصال  آن ها و يا عوامل  به  وصول اند و راه كرده
د  ص آن ها هستند كه.  معصومند  پيشوايان  فقط  هم  ايصال  و عوامل  از خداوند متعال  ارقام  اين تقاضاي

 و   بسيار عميق  كه  ارقام از جمله.  خدا باشند  و حكومتي  تربيتي هاي  برنامه توانند مجري در صد مي
 ما را با يكديگر   و دوستي  و خلت  را ظاهر كن)ع(    امام  آن : مي گوييم  كه  است   جمله  اين  است عجيب
 و  خلت. رود  كار مي  به  و اخالل گري  اخالل ب در قال  و گاهي  و خليل  خالل  از كلمه  نما خُلّت تكميل
  گاهي.   تصور است  قابل  دو كيفيت  به  خالل  و اين  است  در كار ديگران  انساني  كردن  مداخله خالل

 و   زن  بزند، رابطه  هم  را به  ديگري  زندگي  نظام  انسان  كه  اخالل گري  معناي  به  در كار ديگران مداخله
 انجام   كارهايي  چنين  كه  كسي به.  كند  نامنظم  است  زندگي  استحكام  مايه  كه  ديگري  يا عواملشوهر و

 و   را از او، روابط  دوستان  و رابطه  را از دوستان  انسان  رابطه اخالل گران. نامند مي دهد اخالل گر مي
 يا   با دوستان  و يا رابطه  و ثروت را از نظر مال  زنند تا انسان  مي  هم  به  و ثروت  را بر مال  انسان تسلط
   مداخله  اين  اخالل گرند و گاهي  افرادي چنين يك.  حد صفر برسانند  به  و شغلي  زندگي  نظام  زدن برهم
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   با دوستان  دوستي هاي  پايه  استحكام رود يعني  كار مي  به  آن  مثبت  معناي  به  و دوستان در كار ديگران
   انسان  كه  كيفيت  همين  با خدا و انسان ها به  انسان  روابط ، استحكام  زندگي هاي  پايه يا استحكامو 

 او دعا كند و از   براي  بخشد، دائم  باال استحكام گانه  را در موارد سه  ديگري  زندگي هاي گر پايه مداخله
   هم خودش.  او را باال ببرد  و ثروت  قدرت هاي ه خود را و يا پاي  دوست  و منزلت  مقام خدا تقاضا كند كه

   كه  طوري  گرداند به  محكم  او را با خدا و دوستان  بهتر و بيشتر رابطه  دارد هرچه  كه در مداخالتي
   كه  كيفيتي باشد به  او مي  براي  و صديق  مؤمن  از خدمت گزاران  يكي  كند كه  او احساس دوست
 از خود   زندگي  و استحكام  با خدا و خلق  و روابط  دوستي گر در مسير استحكام يكدي  براي دوستان
   و تبليغات  و يا تعليمات  و نيايش  دعا و خواهش  او را از طريق ابتدا رابطه. تر باشند  بهتر و فعال انسان

 او   به  ديگر طوري و مسلمان   و مؤمنات  او را با مؤمنين همين طور رابطه.  گرداند  محكم)ع(   با خدا و ائمه
 خود   زندگي  اسرار و محرم  محرم  عنوان  او را به  كس  همه  بپروراند كه  كند و او را در جامعه خدمت

ها  زنند و دوستي  مي  هم  را به  دوستان  دوستي  رابطه  كه  چينان  و سخن  نمامان  عكس بدانند و بشناسند به
   دارد و يگانه  خدا احتياج  مقدس  ذات  به  كه  ميزان  همان  به د حقيقتا انسان مي كن  دشمني  به را تبديل

 خدا   دين  به  خدمت  در راه  مشتاقانه . است  با خداوند متعال  روابط  همين  او استحكام   سعادت عامل
   همين  دارد به  خود بيشتر دوست  خود و زندگي  خدا را از جان  با خدا و دين  مي كند رابطه فداكاري
   به  است  انسان  و خوش بختي  سعادت  اساس  رابطه  دو نوع  دارد اين  با اولياء خدا را الزم  رابطه كيفيت

   كه  انساني  او برابر همان  گانه  سه هاي نعمت.  كند  محكم  خود را با انساني  دوستي  رابطه  كه هر ميزان
   باشيد كه  داشته  اگر شما دوستي  پيدا مي كند يعني  وسعت دارد  مي كند و محبت  او خدمت به

   و شما هم  شما شده  حقيقي  دوست  داريد كه  رفتاري  دارد و با او چنان  و قدرت  ثروت ميلياردها تومان
   شما با اين بيند ثروت  مي  و محبت  مودت  و استحكام  خدمت  جا شما را در خط  او همه  صميمي دوست
  ها تومان  شما ميليون ثروت. رود اند باال مي  شما شده  و جذب  جلب  كه  برابر نفراتي  و دوستي هرابط
   و جذب  خود جلب  به  را كه  و همين طور هر انساني  ميزان  همين  به  شما هم  صميمي  دوست  ثروت است
  .نامند  مي  را خَلّت  روابطي ن چني  يك  استحكام .ايد  نموده  و جذب  خود جلب  را به  جهاني كنيد

 در   فقط  پيدا مي كنند كه  حالت  سه  برادران  و جذب  يكديگر و يا جلب  به انسان ها در مسير محبت
 و   آن ها صرفا معاشرت  اول  حالت  ظاهر مي شود كه  حقيقي  معناي  به  و يگانگي  دوستي  سوم حالت

 انسان ها را   كه  و ساير عواملي  و نسبي  حسبي  و خواهري ادري يكديگر و يا بر  در همسايگي رويارويي
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   يكديگر يعني  و يا شريك  وطن مثال برادر و خواهر يكديگرند يا هم.  يكديگر آشنا مي كند مي باشد به
 به   و يگانگي  هماهنگي  دوستان  بين اي  تا اندازه  كه  دوم  مرحله  ابتدايي هاي  برخوردها و معاشرت همين

 يكديگرند و هرگز   و ناموس  و جان  مال  امين  كه  است  جايي  نيست  كامل  محبت وجود مي آورد وليكن
 خود و   زندگي  جاي  او را به زندگي.  يكديگر ندارند  و ضرر به  و يا خيانت  سوء استفاده  به تصميم
   زندگي ر و رفتار يكديگر در خالل در كا  مداخله حق. دانند  او مي  زندگي  را جاي  خود به زندگي

  اي  مرحله  چنين يك.  دارند  و امانت  صداقت  و راهنمايي  مي كنند و در هدايت يكديگر دارند مشورت
.  يكديگر نيستند  حبيب  يكديگرند ولي  خليل  چنين  اين  دو نفر انسان نامند يعني  مي  و خليل را خلت
 يكديگر و   حال  به  و معرفت  علم  از طريق  كه  است  اين  است  اول رحله دو م  آن  تكامل  كه  سوم مرحله
 در   چنان آن. داند  خود و باالتر از خود مي  خود مثل  را براي  ديگري  يكديگر هر كدام  ارزش  به آشنايي

   جان حفظ از آن ها   هر كدام . حشر با يكديگر است  لذتشان  بزرگ ترين گيرند كه  يكديگر جا مي دل
 قرار دارد   وجود ديگري  در اعماق  هر كدام محبت. داند  خود بهتر و باالتر مي  جان  را از حفظ ديگري
   كساني . است  خداوند متعال  به  و ايمان  حق  دين  مستقيم  باشد خاصيت  و محبت  خلت  كه  دوم حالت

   معاشرت  از مرحله لياء خدا نيستند هرگز محبتشان خدا و او  به  خدا ندارند و عارف  دين  به  آشنايي كه
 هستند   مملكت  يا از يك  خانواده  از يك  كه  است  اندازه  همين  با يكديگر به رود و محبتشان باالتر نمي

  دوستاني.  مي كنند  با يكديگر همكاري  زندگي  يكديگر دارند در مسائل  به  و مادي  مالي و يا احتياج
 يكديگر نمي شوند زيرا تنها   و محب  يا حبيب  هستند خليل  خداوند متعال  به  و ايمان دين فاقد  كه

   بزرگ ترين  صورت  ديگر به  انسان  را براي فهماند و انسان  مي  انسان  را به  انسان  ارزش  كه فرهنگي
   است  خليليت  كه  محبت  رشته  و اين  است  خداوند متعال  به  وايمان  مي كند، دين  معرفي  و نعمت ثروت

:  مي فرمايد خداوند در قرآن. گردد  ظاهر مي  دو انسان  خدا بين  اراده  به وجود مي آورد به و حبيبيت
 آن ها را  خداوند محبت.  مي آورند  جاي  به  صالح  هستند عمل  تقوي  خدا دارند اهل  به  ايمان  كه كساني
   اين  آيات  آن ها قرار مي دهد لذا خداوند در برخي  خود را در دل دوستان   خود و محبت  دوستان در دل
اال : داند مي فرمايد  نمي  دشمني  به  تبديل  و غير قابل  را كامل  نسبي  يا حسبي  و مادي  مالي هاي دوستي

   و نسب حسب و   و معاشرتي  و مادي  مالي  دوستان  يعني  عدو اال المتقين  لبعض خالء يومئذ بعضهم
 پيدا نمي كند مگر   هم  و رسميت  ظهور نيست  و قابل  دوام  قابل  آخرت  در زندگي خويشاوندي
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   آن اند كه  گفته)ع(  زمان  امام   حكومت  باشد لذا در تعريف  و تقوي  ايمان  براساس  كه هايي دوستي
 و  شناسد برادري  نمي  رسميت  را به  دنيايي  در روابط  و خويشاوندي  و نسبي  حسبي بزرگوار روابط

   يكديگر به  انسان ها برادر و خواهر ايماني  تمام  آخرت پذيرد لذا در زندگي  را مي  ايماني خواهر ي
خورد   مي  هم  ديگر به  هاي  و يا خويشاوندي  فرزندي  يا مادري  و فرزندي  پدري آيند، روابط  مي حساب

   در دعاي  جمله  اين  يكديگر هستند مصداق  برادر و خواهر ايماني  بهشت ل اه تمامي( ندارد  و رسميت
  . گردد  بزرگوار ظاهر مي  آن  دست  خلتنا، به و سد به:  فرمود  كه افتتاح

  . است  قرآن  عجيب  و كلمات  از لغات  عسر و يسر هم كلمات.  عسرنا  و يسر به: و بعد مي گويد 
ها   سوره بهترين.  يسر بعد از عسر مي كند ها انسان ها را اميدوار به  و سوره ات از آي خداوند در بسياري

 ها  ها و مشقت  سختي در پي.  العسر يسرا  مع ان:  خداوند با تكرار مي فرمايد  كه  است  انشراح سوره
   صالحند وعده و عمل   ايمان  اهل  كه  هايي  انسان  به  والليل  پيدا مي شود و يا در سوره  و آساني آسايش

 او را   يعني و نسره لليسري:  مي فرمايد  مؤمنين براي.  به وجود آورد  آساني  بعد از سختي مي دهد كه
و :  كافر و گناه كار مي فرمايد  و دربارة رسانيم  مي  آسايش  به  آسان  خيلي  از طريق  كم  و كم  آرام آرام

  .  مي شوند  كشيده  و فرسايش  رنج  به  آسايش ز طريق ا  آرام  آرام  يعني  للعسري نيسره
   و يا صالح  و ناامني  يا امنيت  و جهنم  بهشت  مانند كلمات  يسر و عسر هم  كلمات  بدانيم  است ابتدا الزم

  ست ا  انسان فقط.  معنا پيدا مي كند  انساني  و جامعه  با انسان  در ارتباط  و كلمات  لغات  اين و فساد همه
   اين تمامي.  نباشد  در عالم گيرد اگر انسان ها قرار مي ها و سستي ها و سختي ها و خوبي  محور بدي كه

   يعني  است  شيئ  هست  هر چه  انسان  ندارد زيرا سواي  پيدا مي كند و موجوديت  لغويت  و مفاهيم معاني
   انسان  فقط  است  داير كرده  انسان د براي خداون  كه  است  و تجهيزاتي  انسان  و ابزار زندگي اسباب

ها را  ها و خوبي فهمد بدي  مي  و آساني  خود سختي  و دانش  با عقل  كه  و شعور است مركز و مبدأ عقل
 از   مانند حيوانات  ديگر اگر چه ، وجودات  قبيل  ديگر از اين داند و لغات  مي  و ناامني فهمد امنيت مي

 ندارند   و شعوري  عقل  چنان  يك بينند وليكن  يا سرما و گرما مي  و سستي  سختي  حيواني  حس طريق
   ظرف  خود در يك  حيواني ها نشوند آن ها در مسير احساس  گرفتار مشقت  كنند كه  انتخاب  راهي كه

 آن ها نابود       در واهمه  معاني  مي كنند و اين  احساس  و سستي  سختي  يا دقيقه  ثانيه  معناي  به زماني
   به  اختصاص  بعد از وجود خداوند متعال  و دانش  و علم  است  و دانش  علم عسر و يسر از لوازم. مي شود
 از تأثير و تأثر   وليكن  است  كامل  و حكمت  خود علم  در ذات  گرچه  پيدا مي كند خداوند متعال انسان
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 متأثر   و برودت  مانند حررات  يا آساني  سختي  هزار درجه صدها  او در شرايط  كامال بركنار است ذاتي
   كه  است  انسان  لذا فقط  است  مخلوقات  ذاتي  از لوازم  است  و تركيب  احساس تأثير از لوازم. نمي شود

   درجات  به  طبيعت  و عوارض  مانند حوادث  مي دهد عسر و يسر هم  را معنا و مفهوم  لغاتي  چنين  يك به
 صفر تا   به  واحد نزديك  از يك  است  و حرارت  برودت  مي شود تقريبا مانند درجات  تقسيم و مراتب
   عسر و يسر دارند انسان هاي  و مگس  مانند پشه  بسيار كوچك  باشد حشرات  گسترش  قابل هر جا كه

 عسر و يسر را خداوند   كامل مارقا.  كاينات بزرگ تر و باالترند، عسر و يسر دارند  از همه  كه  هم كامل
 در ابتدا  . است  گذاشته  نمايش  و افكار به  و در برابر عقول  نموده  ترسيم  و جهنم  بهشت  صورت  به متعال
ها   سختي  پيدايش  منبع  وليكن  چيز است ها يك ها و آساني  آسايش  پيدايش  منبع  كه  بدانيم  است الزم

 كند   مقصد حركت  سوي  اگر مستقيما به  كه  قرار گرفته  در خطي انسان:  گوييم ب توانيم  مي دو چيز است
 از صفر تا بي نهايت   و مراتب  ارقام  اين  مي رسد و تمامي  و قدرت  و ثروت  و لذت  بي نهايت نعمت به

.  مبتال مي شود ت و مشق  دو بي نهايت عذاب  قهقرا برگردد به  به  و اگر انسان  است  و نعمت  لذت از نوع
   و مزه  آشنا شده  آن  از ارقام  هر يك  به  كه  خداوند متعال هاي  نعمت  از تمام  بي نهايت محروميت يك
   و عاقبت  خود از آن ها فرار نموده  در زندگي  كه  و مشقت  عذاب  و بي نهايت دوم  است  را چشيده آن
   معذب ها به عالوه ها و لذت  از نعمت  و در برابر محروميت ذت و ل  نعمت ارقام.   است  مبتال شده  آن به

   به وجود مي آورد و خط  دو بي نهايت عذاب  انسان  براي  قهقرايي  حركت  خط پس. ها  عذاب  به شدن
   و قابل  لذت بخش هاي  نعمت  كه  بدانيم  است الزم.   و قدرت  و نعمت  بي نهايت لذت  و ترقي تكامل
  :   است  قسم  بر سه  انسان هاستفاد
 و   و لذايذ معاشرت  و دوستي  و آشنايي  أنس  نعمت  دوم  پنج گانه  حواس  از طريق  لذايذ مادي  اول قسم

 با خدا و اولياء   در ارتباط  و مقام  و قرب  و معرفت  علم  لذت  حشر با انسان ها و سوم  از طريق محبت
        استفاده  گانه  سه  از نعم  كه  است  انسان  و فقط  شده  خلق  انسان فا براي صر  نعمت  نوع  سه اين. خدا

   مذكور در حد صفر است  گانه  سه هاي  نعمت  به  و آشنايي  تولد از نظر آگاهي  در ابتداي انسان. مي كند
خداوند . ها برساند  نعمت  از اين  يا بزرگي  كوچك  رقم  خود را به  ندارد كه  و توانايي  دانايي اي ذره

   وصول  او را براي  و شعور راه  فهم  پيدايش  و انسان ها و از طريق  با طبيعت  ارتباط  از طريق متعال
 را از   گانه  سه هاي  نمايد ابتدا نعمت  انتها برساند وتكميل  را به  باال باز مي كند تا آن  گانه  سه هاي نعمت
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   و كوشش  تالش  به گذارد و او را محتاج  مي  در اختيار انسان  طبيعي هاي علول و م  و علت  طبيعت طريق
   و عذاب  محروميت  اراقام  آن  عكس  و به  است  و آسايش  آرامش  عامل  كه  و نعمت  لذت ارقام. مي كند

ابتدا . برسد انتها   مي شود تا به  شروع  و طفوليت  كودكي  از آوان  است  و رنجش  سختي  عامل كه
 پدر و مادر   را تحويل  قرار مي دهد، كودك گانه  سه هاي  نعمت  به  را در مسير وصول خداوند انسان

 و   خدمت  پدر و مادر قرار مي دهد و پدر و مادر را وادار به  را در دل  كودك محبت.  مي دهد مهربان
   دوم  مي كند و از نعمت  او را تغذيه مادر است شير   غذاها كه  مادر با بهترين  وسيله به.  مي كند محبت

مند      او را بهره  كودك  پدر و مادر به  مادر و محبت  به  انس  انسان ها باشد از طريق  و محبت  لطف كه
گيرد، هر روز بهتر و بهتر و بيشتر و   قرار مي  نعمت  نوع  سه  اين  تولد در جريان  ابتداي از همان. مي كند
ضد . آفريند  مي  كودك  را براي  ضد نعمت  هر نعمتي  و همراه  است  باال در اختيار كودك ارقامبيشتر 
 يا با   طبيعت  به وسيله عوامل  زجر و عذاب  به  و ديگر مبتال شدن  است  از نعمت  محروميت  يكي نعمت

  . انتها برسد  به  كه  روزي مي كند تا  خود را شروع  حركت ، انسان  آن  پدر و مادر و امثال تنبيهات
  :  آن  و تكميل  گانه  سه هاي  نعمت  به  وصول  براي  خداوند در طبيعت  تكويني خطوط

 در وجود  اي  نمونه  و خواهد آفريد از آن چه آفريده  آن چه آفريده  به  انسان  آشنايي  براي خداوند متعال
   وجود انسان  وديعه  كه  نمونه در آن. طلبد  خود را مي  نمونه  وديعه  همان  كه  است  گذاشته  وديعه  به انسان
مثالً خداوند .  برود  او است  آن چه جنس  كند در پي  را وادار مي  انسان  پيدا مي شود كه  اقتضايي است
  كدام از هر   خاك  با امالح  آشنايي  يا براي  آفريده  در وجود انسان  آب  آب،  به  انسان  آشنايي براي
طلبد و همين طور   را مي  خودش  جنس  است  در وجود انسان  كه هايي ، نمك  قرار داده  در انسان اي نمونه

   مختلف  موجودات  مواد مختلف  اين  ساخت براساس.   نيست  احصا و شمارش  قابل  طبيعت مواد مختلف
   در ذات اي  نمونه  و جمادي  و هر درخت  و حيواني  از هر گياهي  انسان  است  ظاهر شده  خلقت در عالم

   پيدا مي كند و همين  شده  آفريده  در طبيعت  كه  اجناسي  به  گرايش  نمونه  همان  براساس خود دارد كه
. باشد  خود مي  و امثال  اجناس  به  انسان  و محرك  احتياج  عامل  است  در وجود انسان ها كه نمونه
   تمام  انسان  تن  ويتامين هاي  پيدا مي كند همچنين  آب  به  مي شود و احتياج رف مص  انسان  تن هاي آب

   در عالم  كه  خداوند از هر نعمتي  كيفيت  همين به.  دارد  آن  نمونه  ويتامين هاي  تهيه  به مي شود احتياج
          انسان  و مزاج ها وارد بدن نه نمو  و اين  قرار داده  انسان  در مزاج  هم اي نمونه.   است  آفريده طبيعت

   شده  خارج  و مزاج  از بدن فهمانند و بعد از آن  مي  انسان  و فوايد خود را به  و حركت خاصيت. مي شوند
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   آن  و مسائل  مشابه  كه  اجناسي  مي كند و دنبال  احساس  آن ها را انسان  و كسري  آن ها را كم خروج
  ها قرار داده  و شربت  و حبوبات ها و مواد غذايي  را خداوند در ميوه  اجناس  همان هرود و نمون هستند مي

 باشد   آن  مشابه  فكر تهيه  مي شوند و او را وادار مي كنند به  مصرف  در وجود انسان  اجناس   اين و همه
 اقتضا   پيدا مي شود و آن  اقتضايي اي  از هر ماده  است  كيفيت  همين  به  در انسان  احتياجات پيدايش
   آن چه آفريده  تمامي  را به  خداوند انسان  كيفيت  اين  به  آن  مشابه  تهيه براي.   است  انسان  محرك عامل

   درآوريم  شمارش  به  باشيم  را خواسته  انسان  نياز و احتياج  مي كند اگر ارقام يا خواهد آفريد محتاج
   كه  ذاتي  غناي  و آن  است  خداوند متعال  ذاتي  برابر با غناي  انسان قر و احتياج ف ارقام:   بگوييم بايستي

 از   ارقام  اين  گرچه  بي نهايت است  و كيفيت  از نظر كميت  هم  فقر و نياز انسان  ارقام بي نهايت است
   زندگي  ابديت ظر به ن  وليكن  است  خود متناهي  در ذات  و مراتب  ارقام  است  اعداد و مراتب جنس
 مسير  از همين.  مي شود  نامتناهي  به  تبديل  پيدا مي كند و متناهي  ابديت  هم  و مراتب  ارقام  آن انسان

 را   بخشد و باز آن  مي  انسان  به  قرار مي دهد، نعمتي  ضد و نقيض  را در دو حال خداوند ابتدا انسان
   مي كند، محروميت  را شناسايي  و محروميت  موفقيت  معناي اثبات و   سلب  دراين انسان.  مي كند سلب
 جا از   كند همه  تالش  موفقيت  كسب  او را وادار مي كند براي  كه  است  و وحشت  خوف  او عامل براي

  عت و يا طبي  انسان  گاهي  رابطه درهمين.  نمايد  حركت  مثبات  جانب  پرهيزد و فرار كند و به  به منفيات
  ها كه ها و نعمت  از ضد لذت  انسان  و پرهيز دادن  ترسانيدن  براي  است  خداوند متعال  اراده  همان كه

ها و بالها و   محبت  را به  مي شود و انسان  آفرين  ديگر عذاب  يا عوامل  يا انسان  باشد طبيعت عذاب
   و امثال  و عذاب  و مصيبت  و زحمت  راحت خير و شر و  كلمات  رابطه در همين. ها مبتال مي كند عذاب

   حكما مي گويند و اصرار دارند كه  مي شود برخي  باال تقسيم  گانه  سه  اقسام  به  كه  است آن ها پيدا شده
   فكم الشر اعدام:  مي گويد  رابطه  در اين  ندارد شاعرشان  حقيقي  موجوديت . است  عدم شرور و آفات

 بودند دو   قائل  اند كه  گفته  قديم  از ايران اي  شعر را طايفه اين.   االهرمن  ثم  باليزدان   يقول  من قد ضل
 شر را   ناميدند و عامل  خير را يزدان عامل.  خير  عامل  شر و ديگري  عامل  يكي  هست خدا در عالم

 داليل شر و بال را   و چون ست ا  يزدان  و همان  خدا بيشتر نيست يك:  مي گويد  شاعر آن ها كه .اهريمن
   نيست الزم.  ندارد  آفريننده  شرور اعدامند و عدم : آن ها شد و گفت  پيدا كند منكر موجوديت نتوانست
 خير و  . است  اشتباه  مسئله  اين  وليكن  وجودي  نه  است  عدمي  باشد شر بيافريند زيرا شر مفهوم اهريمني
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          را سرقت كشند مال او زنند انسان را مي  شرند، ضرر مي ها عامل برخي.  هستند شر هر دو وجودي
   هستند كه  وجودي  عوامل ها يك  و ستم ها و ظلم ها و اذيت  تهمت اين.   و غيره  و تهمت مي كنند، اذيت

   يكي كه هستند   دو عامل  و خادم خائن. زنند  مي كنند و ضرر مي  سلب  موجود را از انسان هاي سرمايه
. رساند  مي  منفعت زند و ديگري  ضرر مي  شر به وجود مي آورد، يكي از آن ها خير مي سازد و ديگري

          سلب  را از انسان  و يا نفعي اي  سرمايه  هر كدام ها كه ، تجاوزها، خيانت ها و بالها و مصايب عذاب
   جداگانه اي آيند و عامل  مي  حساب ر به هستند و شر و ضر  و حقيقي  واقعي  موجودات مي كند يك

   برابر خدا قرار گرفته  است  موجودي شيطان.   كرده  معرفي  شيطان  نام  را خداوند به  آن  عامل دارند كه
. آيد  خير و شر به وجود مي در نتيجه. رساند  مي  اثبات ها را به  مي كند و منفي  را منفي  الهي هاي مثبت

 به   و آن چه محروميت  خير است  است  انسان  به آن چه نافع.  چيز خير  و يك شر است  دو چيز عامل
   ايجاد مي كند و انسان ها را به  عذاب  و آن چه هم  شر است  و سالمتي  مال وجود مي آورد مانند سلب

،   است  نعمت  مولود سلب  محروميت ها شر است  نعمت ها و سلب ها و جراحت اندازد مانند زخم  مي رنج
   كه  است  اين  معناي  به  ندارند و عذاب  و غذايي اند آب  و گرسنه  تشنه  كه  است  اين  معناي  به محروميت

گيرند   را مي عزت.  به وجود مي آورند گيرند مرض  را مي گيرند، سالمتي  مي  موجود را از انسان نعمت
   همه  بودند اين  صرف  اگر شرور عدم . قبيل زنند و از اين ي م كشند يا آتش  را مي انسان.  مي سازند ذلت
   براساس  مسئله  شد سه  گفته  كه  در اين جا طوري  ظهور نبود پس  قابل  معالجه  براي  و كوشش تالش
   مطلق ها و بعد توقف ها و لذت  نعمت  سوي  به  ابتدا حركت . ظهور است  قابل  خلقت  و عالم  انسان خلقت

   است  محال  انسان  توقف  ميانه ها و بالها در اين  فرار از عذاب  و سوم  است  محروميت  اش  نتيجه هك
   سوي  به  دارند كه  خود اجبار طبيعي  انسان ها در خلقت . است  تقدير خداوند متعال  برخالف زيرا توقف

   استفاده  خود درآورند و از آن  تصرف  كنند آن ها را بدانند و بشناسند و به ها حركت ها و لذت نعمت
 با   كه  است هايي  راه  همان  خدا هم  دين . و اجبار نيست  اكراه  خدا به  در ظاهر مي گويند دين كنند گرچه

 نباشد  ها اجباري  نعمت  سوي  به اگر حركت.  مي رسد  خداوند متعال هاي  نعمت  به  انسان  از آن، حركت
   در مسير زندگي هركسي.  بود  جزء مشاهدات  خداوند متعال هاي  او از نعمت روميت و مح  انسان توقف
   و عوامل  و گرسنگي تشنگي.  مي كند  حركت  را وادار به  انسان  طبيعي  عامل  شود هزاران متوقف
 و   حيوانات و  مانند حشرات  امراض  آفريننده ها عوامل  مانند سرما و گرما باد و طوفان ها زلزله طبيعي

  هاي  نعمت  و جذب  جلب  سوي  به  را وادار مي كند كه ها انسان  اين  ديگر همه  و چيزهاي يا درندگان
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   مشاهده  قابل  متوقف  انسان  يك  كنند لذا در تاريخ ها حركت  از بالها و عذاب  و نجات خداوند متعال
   انسان ها وادار به  كه  رابطه  پيدا كند و در همين  مي كند تا موفقيت  فعاليت  در جهتي  هر كسي .نيست
  انسان.  يسر و عسر معنا پيدا مي كند ها هستند كلمات  نعمت  و جذب  جلب  سوي  به  و فعاليت حركت
ها   نعمت  اين  به  وصول  دارد كه  دوست  برساند وليكن  الهي هاي  نعمت  خود را به  كه  وادار است گرچه
   محض  باشد و به  شدن  خواستن  محض  به  باشد كه  آسان  باشد چنان  و زحمت  رنج  بدون  و آسان ساده

  گيرد خيلي  در اختيار او قرار مي  كه هايي  دارد نعمت دوست.  باشد  حاجت  به  رسيدن  احتياج احساس
  .  باشد  و زحمت  و فاقد رنج  و آسان ساده

ها مي كند  ها و لذت ها و ثروت  نعمت  را تشنه ها انسان  ضد و نقيض اين با   خداوند متعال  كه  اين نظر به
   سر راه  است  خداوند متعال  بزرگ هاي  از نعمت  يكي  كه  و آسايش  آرامش  به  رسيدن ابتدا براي

 و  يش آسا  به  و زحمت  رنج  تا با عبور از كانال  است  آفريده  و زحمت  رنج  و آرامش  آسايش  به رسيدن
   داشته  مقدم  را بر يسر و آساني  عسرت  جا كلمه  را بداند لذا همه  بزرگ  نعمت  برسد و قدر اين آرامش

 خواهيد   و آسايش  راحتي ها به  و مشقت ها و رنج  سختي  از كانال  يعني  العسر يسري  مع ان:  و فرموده
 را از   و زحمت  رنج  مفاهيم  تمام  و آخرتي هي ال  حكومت  چگونه گردد كه  مي رسيد و در اين جا روشن

  .رساند  مي  و زحمت  رنج  بدون  و آساني  و يا آسايش  زحمت  بدون  نعمت برد و انسان ها را به  مي بين
 انسان ها با   كه  داده  تربيت  را طوري و خداوند زندگي (   دنيا به وجود آمده  در زندگي عسر و يسري

 زيرا   عسر و يسر است  دو لغت  همين  تفهيم براي)  را به دست آورند  آن  زهد و قناعت يا  و مشقت رنج
 قرار   ضد و نقيضي  هر حقيقتي  مگر از مسير اضداد خداوند براي  نيست  تعليم  قابل  تنهايي  به حقايق
  ديگر مانند نور و ظلمت اضداد در برابر يك  ضد نعمت  و در برابر هر نعمتي  منفي  در برابر هر مثبت داده
شد يا   نمي  نبود نور شناخته  اگر ظلمت . و حيات  يكديگر يا مانند موت  و روز در قبال  مانند شب است

 هر   اضداد ها يعني  االشياء به يعرف: اند  گفته  كه  كيفيت  همين شد به  نمي  شناخته  نبود حيات اگر موت
   دوام  بهشتي  در زندگي  نتوانست  از اسرار اين كه آدم يكي.  مي شود  شناخته  در برابر ضدش چيزي

   خدا شده هاي  نعمت  به  متنعم  ضد نعمت  ابتالء به  بدون  بود كه  دهد همين  را ادامه  آن بياورد و نتوانست
ا ه  سختي همين طور خداوند در مقابل.  دهد  خود را ادامه  زندگي  و نتوانست  را ندانست بود قدرش

  ها حقيقت  سختي  وسيله  سختي ها تا به  وسيله  تا به  است  قرار داده  سختي  آسايش ها و در مقابل آساني



  شرح فراز آخر دعاي افتتاح
  

28  

   سوي ها به ها و سخت  از مشقت  به وجود آيد كه  در انسان  شود و حالتي  شناخته  و آساني آسايش
ها   آساني  يسر را بشناسد، مبدأ تمامي مبدأ عسر و  فرار و هجرت ها فرار كند و با اين ها و راحتي خوشي

   انسان  را كه  بتي  و يا شياطينند آخرين  انسان  اماره ها نفس  سختي  و مبدأ تمام  است خداوند متعال
   يعني  است  نفس  هواي گيرد بت  و توحيد قرار مي  وحدت  در دايره  بت  آن شكند و با شكستن مي

 مي كند   خدايي هاي  و خواهش  خواست  مي كند و خود را مجهز به ب خود را سركو  دروني هاي خواهش
 خداوند متعال            گيرد كه  قرار مي  يسر و آساني  در دايره  آزاد شده  عسر و عسرت  از دايره  عمل با اين

 را از  نعمتي   كه  و هر چيزي  از شرور و آفات بسياري:   مي گوييم پس.   العسر يسري  مع ان: مي فرمايد
  هاي ها اوالً نعمت ها يا ضد نعمت  نعمت  سلب  مي شود تا با اين  خدا واقع  اراده  مي كند به  سلب انسان
       ها نشود، لذا خداوند و عده  ضد نعمت  مبتال به  در خود به وجود آورد كه  را بشناسد و شرايطي الهي

ها را   سختي  تمامي  كه  بزرگي  عامل  افتتاح  دعاي در اين و   است  آساني  هر سختي  دنباله مي دهد كه
:   مي گوييم  كه  است)جع(   زمان امام.  به وجود مي آورد  و آساني ها آسايش  سختي  مي كند و جاي برطرف
   خود تمامي  حكومت  دهد و در پناه  تشكيل  تا حكومتي  را ظاهر كن  حضرت  آن  عسرنا يعني و يسر به

   به وجود آورد و ما اگر بخواهيم  و آساني  آسايش  ببرد و عوامل  را از بين  و مشقت  و زحمت  رنج لعوام
 صفر باشد و   و زحمت  رنج  رقم : بگوييم  است  الزم  سازيم  يسر و عسر را مجسم  و كلمه  جمله  يك تحت
   مي شود لذا مي گوييم و اولياء خدا واقع خدا   دست  به  عمل  بي نهايت و اين بردراي  و بهره  موفقيت رقم

  هاي  و كار و كاسبي  و ناتواني  و ناداني  و قتل  و جنگ  و مرض  مرگ  حضرت  آن   حكومت در دايره
   رنج  مي شود بدون ها مرتفع  اين تمامي.  بكشند  دارند زحمت   آن چه الزم  تهيه  انسان ها براي  كه دنيايي

 اعجاز   كيفيت  به  زمان  انسان ها در آن  خود مي رسد زندگي  مقاصد نامتناهي  به  هر انساني و زحمت
ها و غذاها   ميوه  تمامي  حضرت  آن در زمان: اند  مي شود لذا گفته  ساخته  طبيعي  از عوامل  استفاده بدون

 اين كه انسان ها   محض  به گيرد يعني  قرار مي  در اختيار مردم  نهر جاري  كيفيت  به  الهي هاي و نعمت
 اين كه   محض اند يا به  آورده  دست  آورند به  دست  را به اند يا نعمتي  بروند رفته  جايي  مي كنند به اراده

   اراده شنوند مجهز به  را بشنوند مي بينند و يا صدايي  ببينند مي  دور و نزديك  را در جاي بخواهند چيزي
 و   و ظهور آسايش  و مشقت  عسرت  نفي  كامل  مصداق  كه ر آن جا استد.  خدا مي شوند  فيكوني كن

  .  وجوهنا  به و بيض:    ديگر مي گويي گردد در خواهش  مي  فراهم آساني
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 تا ما زير   را ظاهر كن  حضرت آن:   مي گوييم  كه  است  همين  جمالت تر از تمامي  زيباتر و عجيب جمله
 خداوند   كه  است  تكرار شده  هم  قرآن  در آيات  كلمه  اين  آبرومند باشيم آو رو سفيد و  حكومت سايه

   خدا اما الذين  غضب  در دايره گيرند و روسياهان  خدا قرار مي  رحمت  در دايره روسفيدان: مي فرمايد
   رويي  و سيه ي، سفيد روي  اهللا  عذاب  فقي  وجوههم  انسودت  و اما الذين  اهللا  رحمت  ففي  وجوهم ابيضت

   سياهي  ابتدا در تعريف  به طور كلي  دعا است  يا اين  شريفه  آيات  مالك  آن  دوم  معناي دو معنا دارد كه
   يا مردم . است  كمال  هم  سياهي  است  كمال  سفيدي  كه  كيفيت  همان  آيا به  كه  مي كنيم  بحث و سفيدي
روند   مي  و سفيدبختي  و سفيد رويي  نورانيت رار مي كنند و دنبالترسند و ف ها مي ها و ظلمت از سياهي

  . است  كمال  عدم  و سياهي  كمال  سفيدي  و طبيعي  حقيقي  و در معاني  در افكار مردم به طور كلي
 در  رنگي  بي  در واقع سياهي.   كامل ترند  و سفيد ها  است   كمال  ناقصند سفيدي  و سياهان  نقص سياهي
 و   سفيد و سرخ  مانند رنگ  غير از سياهي هاي رنگ.  باشد  رنگي  اين كه خود هم  نه  است  رنگ مقابل

 و   ذاتي نور در جنسيت.  نور پيدا مي شود  از ناحيه  كه  است  كمال  مخلوط هاي  و يا رنگ زرد و غيره
   قابل  با آن  و تركيب  با ماده در ارتباط   گانه  انوار پنج  از اين  هر كدام  كه  نور است  خود پنج واقعي
   مواد عالم  با آن  از نور سفيد كه  است  نور عبارت  پنج  و اين  نيست  رويت  قابل  تنهايي  به  است رؤيت

   مواد عالم  با آن  نور زرد كه گردند و سوم  سبز مي  موارد عالم  با آن  نور سبز كه سفيد مي شوند، دوم
   با آن  كه  نور بنفش  مي شوند و پنجم  رنگ  سرخ  موارد عالم  با آن  كه   نور سرخ  و چهارمزرد مي شوند

   رنگ  ظاهر مي شود يعني  سياهي  گانه  پنج هاي  رنگ  از اين  هر كدام  مي شوند و منهاي  بنفش اجسام
   ديگر را اگر از جسمي هاي  رنگ  مي شود و همچنين  سياه  جسم  آن  برداريم سفيد را اگر از جسمي

 نور   يك  كاهي  بسازيم  گانه  پنج  با نورهاي  عدد چراغ اگر پنج. گردد  برمي  سياهي  به  جسم  آن بگيريم
   در معرض  كه  جسمي  كنيم  ها را روشن  چراغ  از اين هر كدام.  كند  سبز و را منعكس سفيد و ديگري

   و ديگر نمي توانيم  است  و تاريك  مي شود و االّ سياه  نمايان غ چرا  همان  رنگ  به  قرار گرفته تابش
   است  فاقد رنگ  كه اي  و ماده  است  عدم  و سياهي  كند زيرا ظلمت  منعكس  نور سياه  كه  بسازيم چراغي
ود فاقد  خ  در ذات  كه  ماده  است  رنگ  در مقابل رنگي  بي  سياه  مي كند پس  جلوه  سياه  رنگ قهراً به
 و يا   خود سفيدي تواند از خداي  مي  ماده  است  كمال  و سفيدي  نقص  سياهي  پس . است  سياه  است رنگ
   دليل  به اي  و هر ماده  تقاضا كند زيرا هر جسمي  ديگر را تقاضا كند اما نمي تواند سياهي هاي رنگ
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ها  ها و روشنايي  رنگ گيرد نور مبدأ  همه يطلبد از نور م  مي  ديگري  و اگر رنگ  است  سياه جسمانيت
در اين جا .   است  كمال  سفيدي  است  ناقص  و سياه  است  نقص  سياهي  مي گوييم  دليل  اين باشد به مي

  . مي شود  توجيه  و آبرومندي  سفيد رنگي  دو معناي  به سفيدي
 و   است  مردم  در ميان برو و محبوبيت و آ  عزت  پيدايش  به  يا در محشر مربوط  در جامعه روسفيدي

 و تقاضا و باال   و خواهش  و عبادت  اطاعت  كيفيت  به  با خداوند متعال  رابطه  حسن  محبوبيت  اين عامل
   آن ها كه  به  خدا از مسير خدمت  با بندگان  رابطه  مي باشد و باز حسن  و معرفت  علم  درجات رفتن
 از آن ها نطلبد و   اجر و مزدي  خدمات  كند و در مقابل  خدا خدمت  بندگان  به نه و عارفا  خالصانه انسان
 خود   صدقات  يعني  واالذي  بالمن التبطلو صدقاتكم:  مي فرمايد خداوند در قرآن.  سر آن ها نگذارد منّتي

 خود   اجر و مزد خدمات ن انسا  پيدا مي شود كه  راه  از اين  و اذيت منت.  نكنيد  باطل  و اذيت را با منت
   انسان ها به خدمات.  مي كند  آن ها خدمت   دارد به  از مردم  كه طلبد و در برابر انتظاري  مي را از مردم

   خدمات  حق . و قراردادي  پيماني  و ديگر خدمات  و انساني  نوعي  خدمات يكي:   است يكديگر دو قسم
          انجام  خادم  كه  در برابر كاري بندند كه  مي  با يكديگر معاهده  كه  است  همان  و قراردادي پيماني

اند   با يكديگر قرار گذاشته  كه  حقي  خدمت  انجام  محض به.  مي كند  خود معين  براي  حقي مي دهد چه
   قراردادي  باشد زيرا در خدمات بخش  بسيار مفيد و حيات  خدمت  مي شود گرچه  پرداخت  خادم به

  گردد مثالً يك  مي  حاصل  از خدمات  كه  و يا نتايجي  خدمات  كيفيت  مي شود نه  مطرح  خدمت كميت
   كاشتن  خادم  مي شود وظيفه  استخدام  آن  و امثال  يا خطي  كتابي  نوشتن  يا براي  درخت كاري نفر براي
   به خادم.  ثمر برسد يا نرسد سبز شود به   در آينده گذارند خواه  در اختيار او مي  كه  است هايي درخت
 كار كند و   مي كند، چند روز يا چند ساعت  معين  بر خود حق  است  قرار گذاشته  كه  كاري كميت

اند   قرار گذاشته  كه  مبلغي  در همان  و مخدوم  خادم  بين  باشد حق  از خدمات  نوعي  او چه كارهاي
   منظور جلب  به  خادم  كه  است  خدماتي احسان.   است  احسان ت ديگر خدما  مي شود و نوع خالصه
 ندارد   و از او انتظاري  نگذاشته  خود قراري  مي كند با مخدوم  خدمت  انسانيت  به  خدا و خدمت رضاي
   را برمي آورد و كوچك ترين  مي كند، حاجتش  او خدمت بيند به  مي  خود را مبتال و محتاج مخدوم
   خدا و قضاوت  رضاي  منظور جلب  به  انتظار را كه  بدون  خدمات  چنين يك.  ندارد  از مخدوم انتظاري
   احسان حق. نامند  مي  ندارد احسان  انتظاري  خود كوچك ترين گيرد و از مخدوم  مي  انجام وجدان
 و  اي  انتظار بهره و به خدا را در نظر ندارد   رضايت  كه  لذا كسي  است  با خداوند متعال  فقط كننده
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 بر خدا   حق  خادمي  چنين  نيست  احسان  از نوع  خدماتي  چنين  مي كند يك  خدمت  مخدوم  به اي استفاده
   بلكه  نگذاشته  با او قراري  كند كه  پيدا نمي  خود حقي  بر مخدوم  دليل  اين  پيدا نمي كند به و يا انسان
 خدا   رضاي  طالب  پيدا نمي كند كه  بر خدا حقي  دليل  اين  و به را برآورده   و حاجتش  ديده او را محتاج

 بر  : مي گوييم  كه  مسئله  و اين  است  نكرده  خود خدمت  مخدوم  به  الهي  اجر و ثواب  عنوان  و به نبوده
 نمي تواند  ز خدمتباشد، بعد ا  و اجرا مي  مطالبه  قابل  حق  معناي  پيدا نمي كند به  خود حقي مخدوم
 ندارند   حق  قضايي  كرد محاكم  امتناع  مثل  به  يا مقابله  حق  از اداي  مي كند و اگر مخدوم  مطالبه حقي

  اي  معاهده  آن كه  بدون  زيرا خادم  است  نداده  اجري  خدمت  چرا در مقابل  كنند كه  را محكوم مخدوم
   اجري  خدمت  چرا در مقابل  كند كه  نمي تواند او را محكوم موده ن  او خدمت  باشد به  داشته با مخدوم

   در صورت  دارد كه  خود مأموريت  در وجدان  مخدوم  ولي  كرده   خدمت  معاهده  زيرا بدون  است نداده
ت  حاج  حاجت  رفع  معناي  به  است  احسان  از نوع  كه  خدماتي پس.  كند  را جبران  خادم  خدمات امكان
 در   محبوبيت  پيدايش  خدماتي  چنين  يك خاصيت.   است  خداوند متعال  رضاي  منظور جلب  به مندان

   فقط  است  مزد و مزدوري  از نوع  كه  خدماتي . است  در نزد خداوند متعال  خدا و محبوبيت  بندگان دل
   مخدوم  روز به  يك  خادم . است كميت   به  كميت  مقابله  پيدا مي كند يعني  خاتمه  مثل  به با مقابله
   از نوع  كه  خدماتي  كند ولي  خدمت  خادم  روز به  پيدا مي كند يك  مأموريت  هم  مخدوم  كرده خدمت
   كند بايستي  را رعايت  خادم  اگر بخواهد حق  مخدوم  يعني  است  كيفيت  به  كيفيت  مقابله  است احسان

   گاهي . است  بوده  او مفيد و منتج  حال  به  خادم  خدمات  باشد كه  مفيد و منتج ي كيفيت  همان  به خدماتش
   از مخدوم  حقي  خدا بوده  رضاي  و هدفش  داده  نجات  را از مرگ  مخدوم  آبي  با شربت  كننده احسان
   است ممكن.  دهد  نجات  او را از مرگ  كند كه  خدمتي  بايستي  مثل  به  در مقابله مخدوم.  نمي كند مطالبه
   دارد به  باشد وظيفه  داشته  قيمت  تومان ون ميلي  چندين  كيفيت  به  كيفيت  در مقابله  مخدوم خدمات
   نجات  او را از مرگ  آبي  با شربت خادم.  باشد بخش  حيات  خادم  مانند خدمات  كند كه  خدمت ميزاني
  .  ثروت ها تومان  با ميليون  و مخدوم داده
   معناي  خدا و به  رضاي اي هر دو بر  با خدا پيدا مي شود كه  در رابطه  كسب  از طريق  كامل  آبروي پس

 و   ترس  دليل  به  نه  و عبادت  اطاعت  خدا براي  اهليت  دليل  خدا به  و بندگي  اطاعت اول:  باشد احسان
 و   ترس  دليل  به  نه  خدمت  انسان ها به  و احتياج  منظور اهليت  به  انسان ها آن هم  خدمت  دوم طمع
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   در نظر خدا و خلق  محبوبيت  مي كند كسب  انسان ها خدمت  به  و طمع  ترس  دليل  به  كه ، كسي طمع
   در برابر خدمت  داريد كه ايد و يا طمع  از او ترسيده  كرديد كه  خدمت  كسي خدا ندارد شما اگر به

 نمي كنيد زيرا   محبت  خود جلب  در نظر خدا و در نظر مخدوم  خدمت  شما برساند با اين  به اي بهره
 خدا   خلق  به  خداوند خدمت  به  خدمت  پس  است  بوده  و طمع  ترس  بلكه  نبوده  محبت  شما جلب هدف
   رابطه در اين.  را آبرومند مي كند  انسان  در دنيا وآخرت  كه  است  عاملي  خدا بهترين  رضاي  جلب براي

 برابر   هر كسي  به  مي كند زيرا تقرب ت آبرو و عز  خدا جلب  به  مانند خدمت  اولياء خدا هم  به خدمت
   پروردگار عالم  يك  درجه  مقربان)ع(   اين كه چهارده معصوم  دارد و نظر به  او ارزش  و مقام شخصيت

   است  عاملي  آن ها يگانه  آن ها و دين  به خدمت.  ندارد اي هستند و خداوند بهتر و باالتر از آن ها بنده
   است  خدا و انسان  صد در صد مطلوب  كه  آبرومندي  مي شود لذا آن  و آبرومندي ي سفيد روي  مايه كه

   دوستان  به  آن ها و يا خدمت  دين  به خدمت.  مي شود  اطهار حاصل  ائمه  به  و خدمت از مسير اطاعت
   و عظمت عزت   مايه  مي شود كه  خدا و اولياء خدا محسوب  به  آن ها خدمت  رضايت  جلب آن ها براي

   عزت  رقم بزرگ ترين)ع(  اطهار  ائمه)  وجوهنا  به بيض (  جمله  در اين  پس . است  در دنيا و آخرت انسان
 او   مي كند كه  از خدا خواهش  دعايي  جلمه  اين  ضمن انسان. گذارند  مي  را در اختيار انسان و آبرومندي

   بزرگ ترين  او قرار دهد تا در دنيا و آخرت  واليت ر دايره و د  زمان  امام  به  و خدمت را در اطاعت
   كند   را كسب  و سفيدرويي  آبرومندي رقم

 خدا و اولياء خدا   واليت  جز در دايره  اسرنا مي باشد كه  به   وفك  شريف  دعاي  ديگر در اين  جمله
   است  از مسائلي  يكي . تصور است  قابل او  براي  كه  هايي  از اسارت  انسان ، انفكاك  ظهور نيست قابل
 را   خداوند انسان  است  مطلق  آزادي باشد و آن  مي  آن  خود طالب  خود و در فطرت  در ذات  انسان كه

   است  علمي  خاصيت پذيرد و اين  را بر خود نمي  و حاكميتي  قيدي  خود هيچ  در فطرت  كه  آفريده چنان
 و   او از قيودات  باال برود آزادي  هر ميزاني  به  انسان  علم .  فرموده  مرحمت انسان   به  خداوند متعال كه

ها   و حاكميت  او در قيودات  پيدا كند، اسارت  او تنزل  علم  درجه  هر ميزان رود و به ها باال مي حاكميت
   در زندگي  انسان  است لوم و مع  واضح اي  تا اندازه  و قيودات  و آداب  رسوم حاكميت. زيادتر مي شود

   فردي  و آداب رسوم. نامند  مي  در قيودات  را اسارت  اسارت  نوع  سه  اين  دارد كه  اسارت  نوع خود سه
نمايد   مي  را از آن ها سلب  باشد انسان ها را مقيد مي كند و آزادي  يا خرافاتي  عقاليي  خواه و اجتماعي

 باشد تا   و حركت  در قيد كار و فعاليت  است  دارد، الزم  و آدابي  رسوم  خود چه  زندگي  اداره براي
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   حتما الزم  پيدا مي شود كه  قيوداتي  چه  و اجتماعات  ثمر برساند و يا از مسير جامعه  خود را به زندگي
 در   كه  چناننمي تواند آن.  باشد  نحوي  چه  به  با مردم  و روابطش  و لباسش  و خوراكش اش  قيافه است
 با   طبيعت  در عوامل  اسارت  آزاد باشد و همچنين  هم  باشد در جامعه  داشته  آزادي  و تنهايي خلوت
 در  ها را اسارت  اسارت  اين . است  طبيعت  در اسارت  ديگر بر انسان  سرما و گرما و حوادث عوامل

خواهد يا   مي  جامعه  كه  باشيم  چنان مجبوريم   وليكن  نيست  بر ما حاكم  كسي  كه شناسيم  مي قيودات
  .  است  بر ما حاكم  طبيعت  ما را مجبور مي كند و يا عوامل زندگي
   مرض  هزارها نوع  در اسارت  از نظر مزاجي انسان.   است  نفس  يا هواي  در مزاج  اسارت  سوم اسارت
   است هايي  مولود مرض  انسان كشاند مرگ  مي  مرگ  دايره ها او را به  مرض  اين  عاقبت گيرد كه قرار مي

 را   توليد شده هاي  تا عمر مقدر مرض  را توليد مي كند و خداوند متعال  خود آن  و ناداني  جهل  به كه
 خود را بشناسد و با   مرض گذارد تا انسان  خود مي  حال  را به  امراض  از آن  هم  مي كند كمي معالجه
   آزاد مي كند و اين  اسارت  نوع  سه  انسان ها را از اين)ع(    زمان  را بداند امام قدر سالمتي   مرض شناختن
   دعاي  شوند و يا مجهز به  فيكوني  كن  آني  اراده  دارد بر اين كه انسان ها يا مجهز به  توقف آزادي

 خدا فارغ   در مكتب )ع(  معصوم  ايه  مانند امام  كه  االيمان  و كامل  العلم  كامل  انسان هاي مستجاب
دانند و   مي خواهند درست  مي  هرچه  خدا مي شوند يعني  فيكوني  كن  اراده اند مجهز به  شده التحصيل 

   داشته  الهي  هدايت  به  نمي كنند تا احتياج  خود اشتباه  و خواهش هرگز درخواست. خواهند  مي درست
   محض خواهند به آن چه مي. تواند  خدا مي توانند كه  مي داند و چنان  مي خدا دانند كه  مي چنان. باشند

 در   كه  است  آن ها معجزاتي  فيكوني  كن  آن ها و اراده  و خواهش  خواست  نمونه . است  شدن خواستن
   هستند كه خرت آ  عالم  رؤسا و يا سالطين  االيمان  و كامل  العلم  افراد كامل  اين . است  شده  واقع تاريخ

   كمال  آن ها را به  كه  خود دارند تا روزي  و تربيت  واليت ها نفر در دايره  از آن ها ميليون هر كدام
   از كمال  مرحله  در آن  كه  كنند و اما انسان هايي  الهي  اراده  برساند و مانند خود آن ها را مجهز به مطلق

   آن ها مخابره  به  كنند بالفاصله  خود اشتباه  و خواهش  در خواستاگر.  مستجابند  دعاي نيستند مجهز به
    براي  فاصله  بدون  آن چه بخواهند فوري  اشتباه گردد و بعد از رفع  مي  برطرف مي شود و اشتباهشان

  زندگي.   اجتماعي  قيودات  ندارد همچنين  بر آن ها حاكميت  طبيعت  عوامل پس.  مي شود آن ها آماده
 در   اجتماعي  و يا سنت  اجتماعي  رأي  برخالف  و خواهشي  هرگز خواست  كه  است  فاضله آن ها مدينه
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 يك   و خواهش  و خواست  و قدرت  و دانش  هستند صد در صد در علم اي جامعه. آن ها پيدا نمي شود
          آن ها مخابره  به  بالفاصله  و اشتباه  جهل  احساس  محض  باشند به اي  مسئله  به  و اگر جاهل نواختي

 قطوفها   ظاللها و ذللت  عليهم ودانيه:  مي فرمايد  كه  است  شريفه  آيه  اين  مضمون  موفقيت مي شود و اين
   محض  به  كه  خدا و اولياء خدا است  لطف  سايه  بلكه  نيست  درخت  سايه  سايه تذليال منظور از اين

 و   اسارت  در دنيا يك  باال كه گانه  سه  قيودات  مي كنند پس  او را هدايت  و هدايت  علم  نياز به احساس
 قرار             كامل  و در آزادي  كامل گردد، در علم  مي  از آن ها برطرف  كلي  به  است  طبيعي حاكميت

  .  گيرند مي
   خواهش . است  و مطالب  حوائج  شدن رآورده ب  معناي  به  نجاح  طلبتنا مي باشد كلمه  به  ديگر وانجع جمله

   است  نزديك  جهت  از اين . است  آن  به  نزديك  ولي   بي نهايت است  اگر نگوييم  انسان و احتياجات
   متناهي  محدوديت  دليل  مي شود و اعداد به  تقسيم  اعداد و مراتب  به  است ها مانند ارقام  خواهش كه

 دارد   دارد و تا ابد نياز و احتياج  تا ابد زندگي  انسان  كه  بي نهايت است  مي گوييم  جهت  و از اين است
 او   و تقاضاي  و يا خواهش  انسان  نياز و احتياجات  ارقام پس.  و تقاضا دارد  نياز خواهش و بر پايه
    : ظهور است  قابل  دو كيفيت ها به  خواهش  اين  به  رسيدن  است نامتناهي

 هستند   خود ناقص  و دانش  و حكمت  در علم  كه  انسان ها تا زماني . است  انسان  دست  به  اول فيتكي
   به  باشد رسيدن  ناقص  توانايي  كه  و در صورتي  است ، ناقص  ناقص  دانايي  آن ها در شعاع قهراً توانايي
 اجبار داريد   مي كند كه  انسان ها خطاب  به  فصلت خداوند در سوره.   است  و زحمت  با رنج حوايج توأم

   دستور من اگر طبق.  قرا ردهيد  من  و واليت  حكومت  كنيد و خود را در دايره  حركت  من  سوي به
 خود   نفس  هواي رسيد و اگر بر طبق  مقصد مي  زود به  شما باشد خيلي  ميل  خالف  كنيد گرچه حركت
   در حاكميت  است  و عذاب  با رنج  توأم  كه اندازيد از مسيري  مي زحمت و   رنج  كنيد  خود را به حركت

  .گيريد  قرار مي من
 يا   فيكوني  كن  اراده  مي شود، همان  واقع  و زحمت  رنج ها بدون  خواهش  به  رسيدن  كه و اما كيفيت دوم

 بخواهند، بخواهند و   هر چه دهند كه مي   ميدان  انسان  به)ع(  اطهار  خداوند و ائمه  كه  است  مستجاب دعاي
   و دانش   علم  هستند كه  آموزگار بشريت  بخواهند بدانند تا بخواهند خودشان دانند كه آن چه را نمي
   نياز خودآگاهي  به  كه  تعليمات دهند و بر پايه  مي  خدا تعليم  بندگان  به  زحمت  بدون خود را رايگان

 اميد   پيدايش  محض به.  حوايج خود برسند  به  در آن ها پيدا مي شود كه آرزوييپيدا مي كنند واميد و 
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 ما  خوانند كه  مي  را نجاح  موفقيتي  چنين رسند يك خواهند مي  آن چه مي  به  و زحمت  رنج و آرزو بدون
 نياز   به  و زحمت ج رن  تا ما بدون  ما را ظاهر كن  زمان  امام  مي كنيم  از خداوند خواهش  جمله در اين
  .  است  قيامت  دعاها مخصوص  اين  خود برساند سرّ اجابت واقعي

  ضد هر نوع  و  و نابساماني  مصيبت  انسان ها ضد هر نوع  تمام.  انسان ها بي نهايت است نياز واقعي
   نه د كه شو  خود متوقف  ندارد در زندگي  دوست هيچ كس. باشند  مي  و يا توقف  قهقهراًيي حركت

،   موفقيت  به وجود مي آورد و پيشرفت  محروميت  گردي  گرد، عقب  عقب  باشد نه  داشته پيشرفت
   محدوديت  و ترقي  و پيشرفت  است  مطلوب  و حركت  پيشرفت  پس  است  محض  عدم  كه  هم توقف

   است  نكرده  استفاده  و از آن خته را شنا  آن  كه  هست  در عالم داند چيزي  مي  انسان  كه ندراد تا زماني
   كه  بتواند و هر چيزي  بداند و آن چه را نتوانسته  آن چه را ندانسته  در او پيدا مي شود كه آرزويي
 و   هستند ضد مرگ ها و حوايج نامتناهي  انسان ها در خواهش  خود درآورد پس  مالكيت  به هست

 به جا و   دارد بداند و بتواند و از هر چيزي  دوست چه هست آن   و طالب ها و فقر و محروميت مصيبت
،   ابدي ، حيات  عمر ابدي . است  انسان ها نامتناهي هاي  و خواهش  مطالبات پس.  كند  استفاده  موقع به

 و يا   در خالء فكري  حاضر نيست  و هر چيز هيچ كس  كس  همه  به  بي نهايت آشنايي  و نعمت ثروت
   از دست  خود را هم هاي  پيدا كند و موجودي  تنزل  كه  قهقرايي  حركت  رسد به  گيرد چه قرار توقف

   نامتناهي هاي  بي نهايت ها برساند و خواهش  اين  را به تواند انسان  مي  كسي  چه : مي گوييم بدهد و حال
 ديگر   و حوادث  و مرض  مرگ ه جمل  برساند از آن  و حوايج مطلوب  نياز مطلوب او را برآورد و او را به

   انسان ها داده  به  نامتناهي هاي  وعده  چنين  اين  كه  است  خداوند متعال  فقط  نمايد و آن را از او برطرف
      )ص(   پيامبر اكرم  به  الجلي  و خلقتك  االشياء الجلك  خلقت ايها االنسان:  مي فرمايد  قدسي در حديث
   هست  و ديگر هرچه طلبم  تو را و مانند تو را مي  فقط  من  االشياء الجلك  و خلقت تانا وان: مي فرمايد

 تنها   پس  باشم  محتاج ام  آفريده  چه  آن  به  اين كه من  نه  محتاجي  آن  به  انسان  تو اي  كه  تو آفريدم براي
   جا كارهاي  و خداوند همه  است الرساند خداوند متع  مي  او است  آن چه مطلوب  را به  انسان  كه كسي

    و اين  انبياء و اولياء ظاهر كرده  واسطه  خود را به  دين دهد همان طور كه  مي ها انجام خود را با واسطه
   داده  آن چه وعده  به  خود را هم  بندگان  ايصال  باز نموده  مردم  روي  بي نهايت را به  سوي  به  مستقيم خط
 و  قدرت  و  علم  كاملند براساس  انسان هاي  كه هايي  مي دهد واسطه ها انجام  واسطه ك كم  به است
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 بي   بگيرند و انسان ها را به  را تحويل  و الهي  و ثروت توانند بي نهايت قدرت  دارند مي  كه استعدادي
 آن ها و   زندگي  فاتح  كه هستند)ع(  اطهار  انسان ها ائمه  خود برسانند وآن  و معنوي نهايت مقاصد مادي

   همين  خود برسانند به  نامتناهي  آرزوهاي توانند به  را مي  كس  همه  كه  است)ع(    زمان  امام  بشريت تمام
  .  اميدها و آرزوها  همه  مرجع  مي نامند يعني  را مأمول  حضرت  آن مناسبت

   مواعيدنا انجز به :  و باز مي گوييم
 دارد   دنيا كجا لياقت  زندگي  واالّ اين  است  و آخرت  بهشت  مسئله  همان  حضرت يله آن دعاها به وس اين
 برسند مواعيد   مقاصد خودشان ها را دارند به  خواهش  اين  شود و كساني كه  دعاها مستجاب  اين كه

 و   است  داده  بشريت ه جامع  به  به وسيله پيامبران  و تعالي  خداوند تبارك  كه  است هايي  وعده مجموعه
  اند و وعده  داده  مردم  به  تاريخ  در طول  قرآن  و آيات)ع(  اطهار  و ائمه  پيامبراكرم  كه هايي  وعده مجموعه
   است)ع(  عصر ها ولي ها و ملت  ثمر مي رسد موعود امت ها به  وعده  اين  تمامي  با ظهور آن  كه  الهي بزرگ

 خداوند   كه  امامي  موعود يعني امام:  مي گويند  همه  بزرگوار موعود است هور آن مش  از القاب لذا يكي
 پيامبر در   لوط اند تا جايي كه  داده  وعده  حضرت  ظهور آن  انبياء و اولياء را به  افراد بشر و همه تمامي

  تجاوز  هجوم  در معرض ه ك اند وقتي  را عصر حجر ناميده  آن  كه  زماني  به  زمĤن ها و نزديك دورترين
رسيد و  ها و موعود انبياء مي  موعود امت  دامن  به  دستم  كاش اي گيرد آرزو مي كند كه   قرار مي گران
   از زبان  كه  شريفه  آيه  اين  نمايم  و دفع  را از خود رفع  تجاوزگران  كنم  او استفاده  از قدرت توانستم مي
 شديد   ركن  الي  او آواي  قوه   بكم  لي لوان:  مي گويد  و متجاوزين  مهاجمين ه ب  كه  پيامبر ذكر شده لوط
   پناه  شديد المحال  پناهگاه  آن  يا به كردم  مي  را از خود دفع  شما تجاوزگران  كه داشتم  مي  قدرتي كاش
   كاش اي  كرد كه  آرزو مي اند لوط هاند و گفت  كرده  زمان  ظهور امام  را تغيير به گاه  پناه  اين  ائمه بردم مي

 در   باشد پيغمبران  و چهارم  سوم  درجه  پيامبر شايد از پيغمبران رسيد لوط  مي  حضرت  آن  دامن  به دستم
   و چهارم)ع(    عيسي  حضرت  و سوم  خليل  ابراهيم  ودوم  پيغمبر اسالم  اول  هستند درجه  مختلف درجات
 و وارميا و اشعيا و   حز قيل اند امثال  شده  شناخته  نبي  كه  او و پنجم معاصرين و )ع(    موسي حضرت
   از حضرت  كه  تعليماتي باشد، براساس  مي  پنجم  طبقه  پيغمبر از پيامبران  لوط  پيغمبر پس  و لوط دانيال
  هايي  وعده  و همچنين  است)ع(   مان ز ها امام  امت  همه  ناجي داند كه  مي    نموده  وحي  و يا از طريق ابراهيم

آيد به وسيله   به وجود مي  امام دوازده تو پيغمبر آخر و  از نسل: مي دهد و مي گويد  خليل  ابراهيم  به كه
   جا ضمن ها همه  امت  بزرگوار موعود همه  آن  پس  و داد مي كنيم  را پر از عدل  آن ها زمين دوازدهمين
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   آن  تا قيامت  آدم  هبوط  از ابتداي  و مؤمنات  مؤمنين  دعاي  اجابت  وارده عاهاي و د  و آيات روايات
   دعوتنا و همچنين  به  و استجب خواهيم  مي  هم  جمالت  در اين  كه  است  او شده  قيام  به  منوط حضرت

  .   ندبه  دعاي مندرجات
   كه هايي وعده   است  دارد الزم ها نمونه وايتاها و ر در دع  كه  هم  شريفه  جمله  اين  تفسير و توضيح  براي
   بندگان  به  قرآن  كه هايي اند و وعده ها داده  امت  به  پيغمبران  كه هايي  و وعده  داده  پيغمبران  همه خدا به

ها را در   وعده  مي كند اين شماري  روز  در انتظار آن اي  و مؤمنه  هر مؤمن  كه  هايي خدا مي دهد و وعده
جز ه  بزرگوار ب  آيا آن  ثمر مي رسد ببينم ها به  امت  موعود مطلق  وسيله ها به  اين  همه  كه نظر بگيريم

   اين  به  است  ممكن، خدا گردد  و قدرت  علم  دهد و مجهز به  تشكيل آخرتي   الهي اين كه حكومت
   از عجايب  يكي. برساند است ز خدا تقاضا كرده آن چه ا  را به اي  و مؤمنه ها وفا كند و هر مؤمن وعده
 و انبياء )ع(  اطهار  ائمه  را از حساب  و آخرت  قيامت  حساب  كه  است ها همين ها  و ناآگاهي اطالعي بي

   . است  قيامت  همان  و آخرت  آخرت  همان  قيامت شك  بي،دانند جدا مي
 اميد و   به  تاريخ  در طول گردد و هر انساني  اجرا مي  كامل  و عدالت  حق  كه  روزگاري  يعني قيامت

   حادثه  يك  آيا قيامت.گردد  داير مي  و جهنم  بهشت  كه  روزگاري  همان،مي رسد خود   واقعي آرزوهاي
   و آخرين  انسان ها از اولين  خدا به وجود مي آورد و به  فقط  كه اي  حادثه  يعني  است  انسان  بدون الهي
           برد و يا جهنم جا مي  آن  را به  مي سازد و بهشتيان  خود بهشت  خودي  بهوندخداآيا    ؟ نيست وطمرب

   و بدون ست به دست خدا  وهمه  همه  قيامتي  آيا كارهاي ؟كشاند جا مي  آن  را به مي سازد و جهنميان
   وليكن ست به دست خدا  گرچه  و دنيايي نيي د  مانند كارهاي  قيامتي گيرد و يا كارهاي  مي  انجام واسطه

دانند   جدا مي  آخرتي  را از انسان هاي  و قيامت  آخرت  جا زندگي  همه؟گيرد  مي  انجام به وسيله انسان
ا قرار  خد  حساب  را در معرض ها و مالئك  و فرشته)ع(  اطهار  را از انبياء و اولياء و ائمه  بشريت و تمام

   بدهند خواه  خود را پس  اعمال  در برابر خدا باشند و حساب  است  الزم س ك گويند همهدهند و مي  مي
   دوران  در آن  كه  خداوند است  حكومت  دوران  قيامت. و اولياء خدا  باشند و يا پيامبران  معصوم  امام

  الدين  يوم  كه  قيامت  اين. ذ هللا شيئا واالمر يومئ  لنفس  نفس  اليملك يا يوم   يومنذ هللا  والملك:مي فرمايد
  .؟گيرد  مي  انجام  واسطه  آيا بدون  است  خداوند متعال و روز پادشاهي

     در جهت  هم  باشد و چه  و تربيت  تعليم  از جهت  خدا چه  دين  تاريخ  جا در طول  همه  كه  است مسلم
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  م ع، مي كند  بر قيامت  داللت  شد كه  نبأ نازل ره سو  آيه  وقتي. و نخواهد بود  نبوده  واسطه  بدون حكومت
   علي  نبأ عظيم: خدا فرمودند  رسول ليكن   است صددرصد قيامت:  گفتند  همه  النباء العظيم  عن يتسائلون

 را  م پيامبر اسال  دو يادگار بزرگ  منظور خداوند آن  همين  به.پا مي شوده  او ب  با قيام  و قيامت  است)ع( 
 . باشد )ع(  زمان  عصر امام   ولي  حضرت  كه  عترت  و ديگري  قرآن  يكي  است  كرده  حفظ  تاريخ ر طولد

   دو كتاب  نبود اين  الزم، بود  اقامه  قابل  نموده  خدا آن ها را معرفي  كه هايي  واسطه  خدا بدون اگر دين
 تفسير   ظهور نيست  قابل  كامل  انسان  واسطه ون بد  قيامت  كه  قرآني دليل.  كند  را حفظ  ناطق و ثابت
   كه  قاف خداوند در سوره. است   تفسير شده )ع(  زمان  امام  قيام  به  كه  است  قيامت  و كلمات  آيات تمامي
 كفار   كل  جهنم  القيا في: قرار مي دهد و مي گويد  خطاب  را طرف  دو نفر انسان  است  قيامت  به مربوط
 و )ص(    اكرم  رسول  يكي  دو نفر است  به  خطاب  كنيد اين  حبس  را در جهنم  هر كافر معاندي  يعني.عنيد

  .  است  وجود آن ها شده  تفسير به  است)ع(    علي  حضرت ديگري
  گيرد و اين  مي ها انجام واسطه  به وسيله متعال خداوند  تربيتي  و حكومتي   كارهاي  تمام  به طوركلي پس

   و حكومتي  تربيتي توانند مسائل تر باشند بهتر مي  كامل  هرچه، انبياء و اولياء باشند ها كه واسطه
 وجود   اقيانوس ستند به ه  كوچكي هاي  خداوند مانند لوله  بندگان. برساند  بشريت  را به خداوند متعال

   و حكمت توانند علم  خود مي  ظرفيت دازه ان  به  آب  مجاري ليكن   است  نامتناهي  اقيانوس گرچه. ندمتصل
 از آن ها چند   هر يك  محدود بوده  گذشته  پيامبران  دين  مناسبت  همين  به. دهد  انتقال  جامعه  را به الهي

   نفر كه14   مي رسد اين  كه  اسالم  به  نوبت  دهند وليكن اند تعليم  خدا را توانسته  از كتاب اي صفحه
   بشريت  اطهار در اختيار جامعه  ائمه  و بيانات  به وسيله قرآن  الهي  علم  هستند تمامي  كامل انسان
  گردد و بعد دوران  مي  تكميل  كامل  انسان هاي  به وسيله اين  الهي  تربيت  دوران  پس.گذارند مي

 را در اختيار   الهي  كامل  نفر علمچهارده   اين  همان طور كه. مي شود  شروع  تربيت  اين  بر پايه حكومت
   فيوضاتو   نموده  آن ها كامل  وسيله  خود را به  ديني  و مكتب دينمتعال خداوند اند و   گذاشته بشريت

   را كه  شما مواعيد الهي.گذارد  انسان ها در اختيار بشر مي  به وسيله همين  خود را هم  حكومتي و بركات
   اين.  شده  آوري  جمع  الهي  مقدس ها در كتاب  وعده  آن  و تمامي است   شده  ابالغ به وسيله پيغمبران

   يكي مثالً  صفر تا بي نهايت است  از نقطه  كنيد خواهيد ديد كه  بررسي  و ارقام مواعيد را از نظر اقالم
 آن چه  ام تم  به  انسان  وصول  در بهشت  انسان نظر از خلود ابدي  صرف  الهي  عجيب هاي  وعده از آن
  ستها  وعده  از آن  يكي تلذاالعين و   االنفس  فيها ما تشته  شريفه  آيه ن اي.باشد طلبد مي خواهد و مي مي
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 و   انسان  اشتهاي . است  او آماده  براي  بهشتي خواهد و اشتها دارد در زندگي  مي  آن چه انسان يعني
 و   ارقام  تا چه  و دانش  علم، ندارد خواهد حساب  مي دازه ان  تا چه  رياست . است  او نامتناهي هاي خواهش
 خدا و   به  تقرب  ديگر از جمله  همين طور و چيزهاي  و معنوي  ندارد، لذايذ مادي  حساب، مراتبي

  انما يوفي:  گويد مي  كه  است  شريفه  آيه ها اين  وعده  اين گوي  جواب . و عظمت  و عزت آبرومندي
   آن ها مي رسد يعني  به  حساب  بدون كوكارانين و   نكوكاري  پاداش  يعني  حساب بغير همر اج الصابرون

   مردم  را به  الهي  تا آن ها اجر و ثواب داده  قرار)ع(  اطهار  در اختيار ائمه  كه اي ه بودج بي نهايت و باز آن
   است  اين  يعني . بغير حساب سكام  او هذا عطائنا فمنن : مي فرمايد  كه  است حساب بي، برسانند
 بدهيد و   حساب خواهيد بدون  مي  هرچه.گيرد  در اختيار شما قرار مي  ما كه  بهشتي  ما و بركات بودجه

   بدون  بودجه  و اين  است)ع(  محمد  ما آل  به  خطاب  شريفه  آيه اين:  مي فرمايد)ع(    صادق ببخشيد امام
 يا به وسيله   خدا در قرآن  كه  هايي  در اين جا وعده  پس . است وند متعال خدا  وجودي  بركات ،حساب

ها   اين  تمامي . است  حساب  بدون  ارقام  خواهيد ديد كه  است  داده  بشريت انبياء و به وسيله دعاها به
  پس.   است)ع(    زمان رساند امام  ثمر مي ها وفا مي كند و به  وعده  اين  به  كه ، تنها كسي  است مواعيد الهي
   و معلول  علت  بر پايه  باشد كه  دنيايي هاي  بودجه  با همين  دنيايي هاي  حكومت  او از نوع اگر حكومت

   . برساند  الهي هاي  وعده  انسان ها را به  است گذرد چطور ممكن مي
   آن  و حكومت  قيام  كه است   مدرك  و بهترين ترين  بزرگ ، افتتاح  در دعاي  شريفه  جمله  اين پس

   است  ممكن  آخرت  در زندگي  هم  آن  حضرت  آن ها توسط  وعده  اين  به  زيرا وفاي  است  قيامت حضرت
   از القاب  لذا يكي  ظهور نيست  قابل  دنيايي  انسان هاي  وسيله  دنيا به  و تاريك  تنگ  زندگي و در اين

   تمامي  به  خداوند متعال  كه  است اي  وعده  حضرت  آن  حكومت  يعني  است  بزرگوار موعود االمم آن
 برسند و   الهي هاي  وعده  به  اين كه خودشان  براي  پيغمبران  تمامي  است  داده  و آخرين ها از اولين امت
 و  تم خا  حضرتند همين طور حضرت  برسانند در انتظار آن  الهي  و عقاب  ثواب  به  خود را هم امت

  وفا كنند در انتظار ظهور آن خود  هاي  وعده  اين كه بتواند به  براي  ديگري  زهرا و ائمه حضرت
   عيسي  حضرت  است  الزم . بزرگوار است  با آن  عيسي  حضرت  اصرار دارد كه  چقدر روايت.تندحضر

  .   است  حضرت  ظهور آن در انتظار  هم  عيسي  وفا كند پس  است  داده  كه هايي  وعده  تمام به
     دعا و خواهش  معناي  در اين جا به  دعوت . است  افتتاح  از دعاي  قسمت در اين  دعوتنا  به  واستجب
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   معناي  دعا به  مسلمانان  عرف  در لسان چهاگر.  دعا مي كند خواهد تعبير به  از آن چه مي  انسان .است
   قرائت  معناي  به  خواندن  وليكن  رمضان  ماه خواند مانند دعاهاي  را مي  دعايي  جمالت  كه  است خواندن
 مي كند و   خود را احساس  نياز وجودي  كه  كسي  است  خواستن  معناي  دعا، دعا به  معناي  به  نه است
  ب طل طلبد اين  خود را از او مي تگيرد و حاج  مي  تماس  يا با كسيرود  مي  نياز به جايي  رفع براي

  از خواهد فقط  خدا ببرد و آن چه مي  دارد نياز خود را در خانه  مأموريت  انسان.نامند  را دعا مي حاجت
   و به  كني  خود را از غير خدا طلب  و خواهش  خواست  كه  است  اين  شرك  از معاني يكي. خدا بخواهد

   رفع  براي  شما كه: مي گويد  مشركين د به خداون  لذا روز قيامت  شوي  نياز پناهنده  رفع غير خدا براي
 برويد   است  قيامت  كه خواستيد از او خواستيد اكنون  كرديد و آن چه مي  اطاعت نياز خود از فالني

  و  دعا در قرآن؟ كنند  شما را اجابت  دارند خواهش قدرت  آيا. كنيد  خود را از او مطالبه هاي خواهش
   رفع  براي  اگر انسان كه  تا جايي  نياز است  و رفع  و تكامل  ترقي  اساسي اصل  ، است  بسيار مهم اسالم

   يعني  است  شرك  معناي  اتكا به  شود اين  خود متكي  فعاليت  نكند و به نياز خود را برابر خدا مطرح
   به  منظور آگاهي  به ط فق  انسان . است  شده  خود متكي  و به داده  خدا قرار  نياز شريك  رفع خود را براي

ها   و كوشش ها تالش  عبادت  تمامي . است  شده  نياز خلق  رفع  خدا براي  به  خود و پناهندگي نيازهاي
متعال   خداوند   شويم  خدا پناهنده  نياز به  رفع  و براي  كنيم  نياز خود را احساس  كه  است  همين براي

 شما   به  از خدا نداريد خداوند هم  اگر شما خواهشي  يعني لوال دعائكم   ربي  مايعبوءا بكم  قل:مي فرمايد
 از خدا تكبر   و خواهش  در برابر كرنش  كه كساني:  ديگر مي فرمايد  از آيات اعتنا نمي كند و در يكي

  مي شوند  گرفتار جهنم زوديه خواهند ب خواهند از خود مي  هستند و آن چه مي  خود متكي مي كنند به
 باشد  خود متكيه  ب  كه  كسي . خداوند متعال  اراده  به  مي شود نه  كفار ساخته  و عمل  علم  به زيرا جهنم
   اما دانستن  نيست  علم  است  آن چه در ظاهر عالم  دين  در فرهنگ اساساً. مي شود سازي   جهنم مجبور به

   و كيفيت  بخواهند كميت  كه  علمي دقايق و   حقايق  مانند كشف  است  پنهان آن چه از ديد انسان
   علم را به  خود  تعلم  تدبر و تفكر در مقدمه  و مجبورند از راه  است  را بشناسند علم  عالم موجودات

   ساخته  مواد و مصالحي  از چه  شدي  ساخته  چگونه  كه  را بشناسي  خودت خواهي  اگر مي برسانند يعني
  تفكر  از طريق  مي شود نه  فراهم  تعلم  از طريق  حكمت  كلمات  اين  شدي  ساخته  منظوري  چه  و به شدي

   اين  معناي  به  تعلم ، را بداني  است  و آن چه در آن  غيب  عالم  با فكر خودت  كه  است  اين  معناي تفكر به
 از مسير تفكر   كه  عالم ون طبيعي. دهد  شما نشان  به  است  عالم  دانشمند آن چه در غيب  يك  كه است
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 و چرا   شده  ساخته  موادي  از چه  شده  چطور ساخته  انسان  را كه  حكمت اند كلمات اند نتوانسته وارد شده
    پيدا   آشنايي  است  طبيعت  پوسته  جاي  به  كه  ظواهر طبيعت  با تفكر خود به  بفهمد، فقط  شده ساخته
 با فكر   انسان.دن پيدا نمي كن  آگاهي  است  حكمت  كلمات  همان  كه طبيعت   حقيقت  به د وليكننمي كن

   اين  ببيند و بداند بلكه  خود بردارد و آن چه هست  چشم  را از جلوي  غيب  عالم هاي خود نمي تواند پرده
 مواد  مان طور كه ه  ، اسالم  است  بخش نتيجه   از خداوند متعال  تعلم  فقط . است  تعلم  از طريق آشنايي
 تا خدا   از خدا بخواهي  بايستي: مي گويد  دارد كه  قبول  و نيايش  دعا و خواهش  را از طريق غذايي
   علم  بايستي: مي كند مي گويد  ترسيم  و نيايش  خواهش  از طريق  را هم  بسازد علم  مواد غذايي برايت
 را از   جهل هاي تواند پرده  خدا مي  و فقط خدا بخواهي را از  شناسي  و خدا  شناسي  و حقيقت شناسي خود

 يكديگر   رديف  كه  دو جمله  اين. كند  راهنمايي  ماوراء طبيعت  كند و تو را به  تو برطرف جلو چشم
  يك  و موازي  ترازو مساوي  مانند دو پله درست)  دعوتنا  به  مواعيدنا و استجب انجز به ( قرار گرفته

 در )ع(   اطهار  يا ائمه ورد خدا در قرآن به وجود مي آ  انسان  براي  الهي  لطف چه را كه آن .ديگرند
  كه ها را  وعده  اين  تمامي  و ديگر پيامبران)ص(   اند و يا پيعمبر اكرم  داده  انسان ها وعده  به  وارده دعاهاي
   الزم  كه  است  هايي  برابر دعاها و خواهش:ندا  آن چه آن ها گفته.اند  داده  انسان  باشد به  نهايت شايد بي

  هاي  خدا برابر خواهش هاي عدهو ، ست خدا هاي  برابر وعده  انسان ايه  باشد خواهش  داشته  انسان است
 او باشد   مثل خواهد كه  و مي داده  الگو قرار  را كه  خود تنها كسي  و خواهش خواست  در انسان  ، انسان

 را   و انسان  است  گذاشته  نمايش  به  خود را برابر انسان  و قدرت  خداوند علم.  است خداوند متعال
   معروف  جمله  اين. مجهز گردد  آن  خود برساند و به  خداي قدرت  و  علم  خود را به  مي كند كه ترغيب

، )ع(  اطهار ين طور و يا ائمه هم گر هم  معجزه  دارند پيغمبران  اعظم ها اسم  فرشته: مي گويند  كه در تاريخ
   انسان  كه  است  اين  اعظم  اسم  دارند معناي  سازندگي  قدرت. خدايند قدرت  و  خدا و علم  اعظم اسم
 او برابر يكديگر  توانايي  و  دانايي.تواند  خدا مي  بتواند كه داند و چنان  خدا مي  بداند كه خواهد چنان مي

 بداند در   انسان  كه  مضمون  اين  دعا به  اجابت  پس. باشد)ع(  اطهار  خدا و ائمه  و توانايي مانند دانايي
   اين  را به  انسان  دارد كه  قدرت  كسي خواهد و چه  مي  چيزهايي  دارد و چه  نيازهايي  چه وجود خودش

   پيدا  )ع(    زمان  امام م و قيا  آخرت  زندگي ها انحصار به  خواهش  اين  به ها و نيازها برساند نيل خواهش
   و كسري ها در وجود خود نقصي  امام . مجهز است  خواهش  اين  تمامي  به  حضرت مي كند زيرا آن
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   هرچه. مجهزند  الهي  اسماء اعظم  كند زيرا به  از خدا بخواهند و خدا اجابت  نمي كنند كه احساس
 انسان ها  هاي  ندانند و نخواهند لذا خواهش  كه نيست   و چيزي  است  شده اند اجابت دانسته و خواسته

 او  . است  حضرت  آن  وسيله  به  الهي  حكومت و پيدايش )ع(   زمان  ظهور امام  به  مربوط و منحصراًمستقيماً
  .  است  بهشتي  زندگي  دعاها همان  مي كند و اجابت ها و دعاها را اجابت  خواهش  كه است
و   تسؤآال   بزرگوارما را به  آن  وسيله  پروردگارا به ، يعنياست سؤلنا   واعطنا به فراز ن در اي  بعدي جمله

باشد   مي  علمي تسؤآال   به  مربوط  و مواعيد الهي  دعوات  در مقابل تسؤآال   اين . برسان هايمان خواهش
   . پيدا مي شود امتناهي ن تسؤآال   از هر كدام  كه يت هستند كهانسان ها در وجود خود دو بي نها

 هر آن چه . دارد  كه هايي  و گرايش  در مسير مقتضيات  كه  است  انسان  و ماديت  مزاج بي نهايت اول
ها   اين ها همه  و كيفيت ها و كميت  و غذاها و خوراك  و حيوانات  و نباتات  از جمادات  در عالم هست
 و تنها   است  نياز انسان  رفع  براي  ساخته داوند در عالم آن چه ختاًقخواهد زيرا حقي طلبد و مي را مي

   انسان  همين،باشد  مي  عقاليي اش  مي كند و استفاده  استفاده  و ساخته  از آن چه خدا خواسته  كه موجودي
 و  ات و نبات  جمادات  كل  به  انسان  پس. و مي شود  شده  ساخته  انسان  از نظر احتياج  موجودات  بقيه است

   به  نباشد نزديك  نامتناهيچه اگر  كه  هست چه و خورشيدها و هر  و ماهها  و ستاره  و كرات حيوانات
ها را   اين  همه  و انسان  آفريده  انسان ها را براي  اين  خداوند همه.  نيازمند است،  است نامتناهي

 از نظر   هست  آن چه در عالم.  است  خود نامتناهي  و خواهش خواست  در  انسان حقيقتاً.خواهد مي
  ، و مزاجي  مادي ت سؤآال  خود همراه  در فطرت و انسان   به وجود آمده  انسان  و مادي  مزاجي احتياجات

   قانع  آن چه دانسته خواهد بداند و بفهمد و هرگز به  مي  آن چه هست  انسان  دارد يعني  هم  علمي تسؤآال
  ت سؤآال  مجهوالت  آن  دارد در پي دم و آ  عالم  در شناخت فكر مي كند مجهولي   كه نمي شود تا زماني

   پس  نيست  تحقق  قابلسؤآل نباشد   دارد اگر مسئول  الزم  مسئول  هم يسؤآل پيدا مي كند و هر  علمي
 و   علوم  كه تس خدا  مقدس  ذات  اول هد مسئول د  را جواب  انسان  علمي تسؤآال   كه  است  الزم مسئولي
  باشند ائمه  مي  انسان هي نامتنا تسؤآال   آن ها نيز مرجع  كه  دوم آموزد مسئول  انسان ها مي ها را به دانش
   انسان ها در برابر آن ها سائل  و تمامي  نامتناهي  علم  هستند يعني  هستند لذا آن ها نباء عظيم)ع( اطهار

 هستند و   آن  بشر طالب  كل  كه  است  علمي  چه، آنكه  خبر مي دهد   يتسائلون  عم خدا در كلمهو هستند 
 .بدهد  آن ها را  جواب  ندارند كه  و آخر سائلند و مسئولي   اول  انسان هاي  تمامي. مي كنندسؤآل  از آن
 با   درست م را ه  جمله  و شما اين  نامتناهي  يعني  در قرآن  عظيم، مي كند  معرفي  را نباء عظيم  علم آن
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   انسان رويه  ب  علم  درهاي  تمام  كه ست و كجا  زماني  چه  كنيد كه بيق تط)ع(    زمان  و امام نياز بشريت
   كمال  آن ها را به  و حلم گذارد و علم  مي  سر انسان  روي  تربيت  دست  كه  كيست باز مي شود و آن

ه  را ب  و حكمت  علم  درهاي  كه  است)ع(    زمان  امام  آنو   شده  ظهور ثابت  به رساند در اخبار مربوط مي
       پيدا   و آگاهي برابر انبياء و اولياء علمدر  انسان ها  ترين  ساده  كه چنان  آن، باز مي كند  بشريت روي
  ر آخرت د  است  و آخرت  قيامت  ايشان  قيام  كه  است  حقيقت گر اين  نشان  هم  جمله  اين د پسنمي كن
   . آمالنا و االخره  الدنيا  من به بلغنا و  : ديگر مي فرمايد  مي شود جمله  آماده  علوم  تمامي  پاسخ  كه است
   چهارگانه  كلمات . برسان  مان آخرت  دنيا وي و آرزوها  آمال  ما را به)ع(    زمان خدايا به وسيله امام  يعني
 و   علمي هاي  خواهش جواب و  دعاها استجابت مواعيد و  اجابت  از است  عبارت  كه  جمالت  اين در

   است  شده  يكديگر واقع  رديف  از نظر معنا و محتوي  كه  است اي ه چهارگان  آرزوها، كلمات  به رسيدن
   انسان  و خواهش  خدا خواست هاي  و وعده  است  خدا و پيامبران هاي  وعده ها همان زيرا دعاها و خواهش

 جا دو   و همه  وقت  انسان ها همه  كه  است  انسان  نياز علمي  به  مربوط  هم  علمي تسؤآال   جواب .تاس
   مي كنند و نياز چهارم  و معنوي  مادي  مسائل  تعبير به  از آن ، است  نياز دارند و هر دو نامتناهي نوع

  اند كه  پيدا نكرده اند و لياقت  نرسيده  مطلق  كمال  به  كه  انسان ها تا وقتي . است  انسان آروز و آمال
  . زياد است  خيلي آمالشانو  آرزو  تر از كماالتند در نتيجه  پايين  باشند در مراتب  الهي  دار خالفت عهده

   عالم  خدا و يا مظاهر زيباي  كامل  خدا يا انسان هاي  كامل هاي  از نعمت  نعمتي  كه  عالم در هر جاي
   بود و يا آن  من  زيبا مال  منظره  آن  كاش  آرزو پيدا مي شود كه  پيدا مي كند در انسان ايش نم خلقت

 را بخواند و بداند آرزو پيدا مي كند   او هرچه  سلطنتي  خدا و يا كرسي  زيباي  زيبا و يا عرش  مجلل باغ
 بي نهايت   كودكان  اين  كه  است  پدر مهرباني  كدام  و آن  است  و يا شنيده  ديده  باشد كه  چنان كه

   قدرتي  چنين  كسي  فقط. آن چه آرزو دارد برساند  را به  هر كسي، برساند شان  نياز واقعي نيازمند را به
 )ع(  اطهار  جز ائمهه  باشد و آن ها ب  برابر خداوند متعال  و توانايي  و استعداد و دانايي  در علم دارد كه
   . نيستند كسي
   يك  به  حضرت  آن  آيا انسان ها در قيام  كه  مي كنيم  اضافه  گذشته  بر توضيحات ين جا عالوهدر ا
   و آن  او قيامت  قيام رسند پس  مي  باشد كه  مثبت  اگر جواب.رسند رسند يا نمي  آرزوها مي چنين

   باشد كه  منفي  جواب  هم و اگر  است  آخرت رساند زندگي  مي  مقاصدي  چنين  را به  انسان  كه زندگي
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   حساب جا به  بي ها تقاضاهاي  خواهش  اين  كند تمام ها را اجابت  خواهش رساند يا نمي تواند اين نمي
   به  معصوم  از امام  ادعيه  اين  كه  با اين جا بشناسيم  بيسؤآلها را   خواهش  اين توانيم آيد و چطور مي مي

  . نمي كنند جا مطرح  بي ي و هرگز تقاضا  است ما رسيده
  : رغبتنا   فوق   واعطنا به: ديگر مي فرمايد جمله
   اجرا نيست  قابل  به دست خدا و ائمه  جز در آخرت  كه  است  هايي  خواهش  از عجايب  هم  جمله اين

   هايي خواهش  و ديگر  و شعور ما است  برابر عقل  كه  هايي  خواهش  يكي  است ها دو قسم زيرا خواهش
   خدا و در برابر امكاناتي  و قدرت  در برابر عظمت  دنيايي  ما انسان هاي.  و شعور ما است  عقل  فوق كه
 هستيم   ثروتمند و قدرتمندي  سلطان  در برابر يك باشد مانند كودكي  به دست خدا و اولياء خدا مي كه

   برابر عقل  سلطان  از آن  يا دو ساله  ساله يك   بچه هاي  را در اختيار دارند خواهش  بزرگي مملكت  كه 
   براي  سلطان طلبد وليكن  را مي  ارزش  كم  يا چيزهاي  بازي  از پدر و خود اسباب  كودك . است كودك
 برابر   كودك  اين  خواهش  پس . است  در نظر گرفته  وسيعي  و قدرت  و ثروت  پادشاهي  و تخت او تاج

 از   و قدرت  بي نهايت ثروت  كه  است  سلطاني  خدا همان . و حقير است ر كوچك بسيا استعداد خودش
 خود   برابر عقل  مي كنيم  زندگي  عالم  در اين  كه  هايي  در اختيار دارد و ما انسان  و كيفيت نظر كميت

ها دنيا   و روايت  احاديث برخي در   قرآن و يا آيات )ع(  اطهار   ائمه .طلبيم  مي  و بوستاني  و يا باغ  ناني لقمه
   سلطان  يك  كه  امكاناتياند مثالً  آورده  حساب  به  بازي  دنيا را اسباب  زندگي  و امكانات  بازي را ميدان

   پس.آيد  مي  حساب  به  بازي  اسباب  او مقدر كرده قدرتمند در اختيار دارد در برابر آن چه خدا براي
   است  ارزش  باشد بسيار حقير و كم  و استعداد خودمان  برابر عقل خدا داريم از   كه هايي اگر خواهش

 آن چه خدا   وليكن  مي كنيم گيري  را اندازه  خود آن  عقل  به  باشد كه  آخرتي  هايي  نعمت  از نوع گرچه
 باالتر  ر است ما مقد  آن چه براي  پس.باشد  مي  خودش  و قدرت  برابر عظمت  است  ما مقدر كرده براي
 خود   و حكمت  انسان ها بر مدار علم  آخرت  در زندگي  داريم  رغبت  آن  ما به  كه  است  چيزي از آن

   درس  آن  بر پايه آموزد كه  آن ها مي  به  ديگري  مي كنند و باز خداوند درس  خود را مطرح هاي خواهش
 )ع(    زمان  جز به وسيله امام  دارد كه  ادامه  نهايت  تا بي ام ارق  مي كنند و اين  مطالبه  بهتر و باالتري نعمت
  .  نيست  و بخشش  بذل قابل

  :  صدورنا  به   واشف:باز مي فرمايد و
     شفاي.باشد  صدرونا مي  به  واشف ة جمل  به صورت دعا ذكر مي شود اين  فراز كه  ديگر در اين جمالت
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   وننزل: خداوند مي فرمايد  كه  است  آسماني  انبياء واولياء و كتب  خط هاي  برنامه ترين  عظيم، مراضا
   مي كنيم  خود نازل  بندگان  و قلب  در سينه  چيزهايي  قرآن  از آيات  يعني  ماهو شفاء و رحمه  القران من
  از قرآن:  مي فرمايد  كه  است  اين  آيه  عجيب  نكات . است  رحمت  و از طرفي  شفاست  طرف  از يك كه

   قرآن. مي شود  نازل  از قرآن  شفا و رحمت،. است  شفا و رحمت  كه  مي كنيم ها نازل  در سينه چيزهايي
 دردها مي شود با اين   شفاي  و عبارات  كلمات  چطور اين  است  و الفاظ  و كلمات  عبارات  سلسله يك

 و   است  طبيب  نسخه  قرآن.  و كتابتي  خطي وي دوا دار  نه  است  تكويني  دوا داروي  دردها يك كه شفاي
 د در  دوا داروها شفاي  آن كند كه مي   دوا داروهايي  به  اشاره  بلكه  خود شفا نيست خوديه ها ب نسخه
 يا   مانند آب  فرموده  خداوند خلق  كه  است  چيزهايي  يعني . است  تكويني  مسائل  و دوا داروها يك است

  ها و داروي  درد و مرض  اين  كه  بدانيم  است  ابتدا الزم. مي كند  را برطرف تشنگي  و نگي گرس غذاها كه
زند و   مي  هم  را به  مزاج  كه  است  معمولي ؟ آيا مانند دردهاي  چيست  است  در قرآن  فقط ها كه اين

   است  روحي  دردهاي فاء شفايافزايد يا منظور از ش  مي  بر عمر انسان گيرد  يا دواها كه  را مي سالمتي
 تقدير خدا پيدا   به  بدني هاي ، مرض  جسمي  نه  است  روحي هاي  مرض  شفاي  قرآن  شفاي  كه  است مسلم

 منشأ   بدن  براي  يا هر دوايي  در بدن  زيرا هر مرضي  روحي  مرض  معالجه  باشد براي مي شود تا مقدمه
   مرض  معناي ، آن  و دواهاي  بدني هاي  از مرض . است  مريض يا شخص  و  در وجود جامعه  علمي پيدايش
   كه  است  مرض ترين  بزرگ  انسان  جهل . است  جهل  مرض  شفاي  فهم  اين فهميم  را مي  آن و معالجه

  ه ب روحي  و  بدني هاي  ودانا باشد مرض  عالم  مي شود اگر انسان  و بدني  روحي هاي  مرض منشأ پيدايش
  بر  هم  وروحي  بدني هاي  مرض  است  روحي  مرض  يك  جهل  باشد كه آيد اما اگر جاهل  نمي سراغش
   مرض  زيرا دوا كه  است  روح  براي  هم  شفايي  بدن  براي  هر دوايي.گردد  مي  بر او عارض اثر جهل
   شفاي مستقيماً  قرآن . است  روح  شفاي  هم  آن  مي شود كه  علم  مي كند منشأ پيدايش  را برطرف مزاجي
   خاصيت  منشأ پيدايش  دو خاصيت  اين  ايجاد مي كند كه  در وجود انسان  و دو خاصيت  است روح
   . مي شود سوم

   عقل  درحديث)ع(   صادق نمايد امام مي  جهل  مرض  را متوجه  انسان  كه  است  قرآن  تذكرات  اول خاصيت
   اين. مي كند  جنود جهل  از آن ها تعبير به شمارد كه  مي  هفتاد مرض  انسان  جهل  براي  كافي كتاب در

كفر و تكبر و :  مي فرمايد  بدتر است  بدني  از امراض  كه  است  مزمني  مرض  هر كدام هفتاد لشكر جهل



  شرح فراز آخر دعاي افتتاح
  

46  

   را به نسان كفر و تكبر ا. پيدامي شود  از مبدأجهل  كه  است هايي  آن ها مرض  و امثال حسد و بخل
   با تذكرات  قرآن.باشد  مي  انسان  مولود جهل  كه  است  بزرگي  مصيبت  خلود در جهنم،كشد  مي جهنم

   انسان  به  است  مزمني  مرض كدام هر  كه  آن هفتاد و پنج خاصيت را با   جهل  ماده  كه  است اي خود نسخه
   است  انسان  و رواني  استعداد روحي پيدا مي شود پيدايش   امراض  اين  دنباله  كه  شفايي. مي كند معرفي

    انسان ها را از تكبر و استكبار نهي جا كه  خداوند آن. مي كنند  و يا غفران  افاضه  تعبير به  از آن كه
   از آن  مي كند كه  وجود او افاضه  به  نيرويي  تكبر است  مرض  معالجه  طالب  كه  انساني يمي كند برا

   كمثل  البدن  في  القلب مثل : فرمودند  در حديثي)ص(  م مي شود پيامبر اكر ل د  و چراغ  نور ايمان تعبير به
 در   تاريك  خانه  چراغ  است  تاريك  در خانه  مانند چراغ  در وجود انسان  قلب  يعني  البيت  في السراج
  اي  و شعله  نوري كه  نمي دهد مگر در صورتي  روشنايي  باشد باز هم  مواد سوختي  مجهز به كه صورتي

   در خلقت . است  كيفيت  همين  به  انسان  دل ، است  غير از نور چراغ  چراغ  هيكل  شود پس  نزديك  آن به
   نگيرد روشنايي  تعلق  آن  به اي  يا شعله  تا نوري  زا وليكن  وسايل روشني  به  خود مجهز است ابتدايي

 ايجاد كنند   نوري  تا در آن  است  به دست انسان  معمولي هاي  چراغ  شدن  روشن طور كهندارد همان 
   يك  ايجاد كند، نور ايمان  نور ايمان  در آن  كه  است  انسان  به دست خداي  هم  قلب  چراغ  شدن روشن

  گيرد نمونه  را فرا مي م عال  تمام  آن  كند شعاع  اين كه فضا را روشن  بدون  كه  است  عظيمي روشنايي
ها   از فرستنده  كه  است  و يا موجي  نور برق.  به وجود آمده  كه  است  رادارهايي  همين  قلب روشنايي

   نور قلب،رساند  مي  مغرب  به  را از مشرق  انسان  ندارد پيام  روشنايي  وليكن  است گردد برق  مي ساطع
داند  بيند و مي  را مي ينات كا  همه گردد كه  مي  آن قدر روشن  قلب ها است  انوار فرستنده مانند همين

 نور   همينگردد  مي  اولياء خدا ساطع واليت   از سرچشمه  كه  قرآن  ندارد شفاي  ظاهري  روشني وليكن
  . مي شود  علم  روح  تعبير به  از آن  كه است

 مفاسد    و كشتار و همه  و قتل  و مرض  شد مرگ كمت ح  به  و تبديل  باال رفت  وقتي  و معرفت  علم نيروي
 در  اند كه  ناميده  حيات  آب  را چشمه)ع( اطهار  منظور ائمه  همين به. گردد  مي  برطرف  بشريت از جامعه
   معمولي هاي  چشمه  از اين  حياه  آب  چشمه.ه الحيا  يا عين  عليك  السالم : مي گوييم)ع(   زمان  امام زيارت
   و تسليم  و تقوي  ايمان  همراه  و حكمت  علم  كند بلكه  را برطرف  اجتماعي  و مرض  مرگ  كه نيست
   ندارد كه  كنند دليلي  او زندگي  و مقررات  مقدرات  خدا باشند و برطبق  اگر انسان ها تسليم .است

 آن ها مقدر   حيات  ادامه براي   ديگري  آن ها را برچيند و زمان  زندگي  بساط  و مرض خداوند با مرگ
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   رأي درصد مطابق  صد  و رفتار و زندگي  از نظر اخالق  انسان  مقدر مي شود كه  دليل  اين  به كند مرگ
   حيات  آب  چشمه  مي كند كه  ذخيره  روزي  نمي كند لذا خداوند انسان ها را براي و نظر خدا فعاليت

   مردم  براي  عاقالنه  عالمانه  زندگي  ظاهر گردد و يك  مجهز است  الهي  و حكمت  علم  به  كه  انساني يعني
 در   و چه  در طبيعت  را چه  مرض  عوامل  با آن  در اختيار دارند كه  و نيرويي  آن ها علم داير كند پس

   شفا   تعبير به ي اله  تقويت  مي كنند از اين  را تقويت  سالمتي برند وعوامل  مي  باشد از بين  انسان مزاج
   مانند همين ها هم  نسبت  اين دهند وليكن  مي  دوا و دكتر نسبت  را به  مرض  معالجه  مردم مي شود گرچه

 دوا دارو االّ دانند و  نمي  خدا را دليل  و مشيت  رأي.دهند  مي  نسبت  طبيعت  عوامل  به  كه  است حوادث
   سمي  كودهاي  كه ستخدا   اراده ريزند آن  مي  درخت  پاي  كه ت اس  و كودي  مانند آب  انسان در مزاج

 انبياء و اولياء   دست  به  چه  و ساز الهي  ساخت  از اين. مي كند  و گالبي  سيب  به  را تبديل  نجس بوي بد
 را   انسان  كه  است  امراض  شفاي  جهت  از اين  قرآن. شفاء مي كنند  خداوند تعبير به  اراده باشد يا به
 او را   و باطني  ظاهري  خداوند امراض. دهد مي  او  پيدا به  حيات  ادامه  حق  نموده  اجرا الهي مستحق
  .  مي سازد برطرف

   مسائل  انسان ها به  كه تا وقتيو    است  جهل  است االمراض   ام  كه  مرض ترين  بزرگ  شد كه گفته
 آن ها   متوجه  و طبيعي  و اجتماعي  مزاجي هاي  و مرض  باشند مرگ  جاهل  و طبيعي  و اجتماعي بهداشتي

 با   مواجه  و ناداني  انسان ها از مسير جهل  كه  است  شده  جاري  بر اين  هم مي شود، تقدير خداوند متعال
   جهل  كنند و اين  كشف  است  و دانش  علم  را كه  و سالمتي  سعادت ها شوند تا داروي  و مصيبت خطرات
   استادي  چنان  نكند زيرا خداوند يك  برابري  خداوند متعال  با علم  انسان  علم  دارد كه  ادامه تا زماني

 يا كمتر از او   قدم  انسان ها يك  ندارد كه  دوست . انسان ها است  بر تربيت  حريص  خيلي  كه است
   قرار گيرند كه  در وضعي.برابر او باشند  و ي و مرد مساو  از زن  كس خواهد همه  مي  باشند بلكه عقب

 خدا   كنند كه  زندگي چنان  خود آن  و آزادي  رأي  باشند به  نداشته  و تكليف  امر و نهي  به احتياج
   لذا خداوند يك. دارد  طول  و دانش  از علم  مرتبه  اين  به  كند رسيدن را مرتب  آن ها تواند زندگي مي

   در سوره اند مقدر فرموده  كرده  زندگي  زمين  در كره  كه  جمعيتي  تمامي  براي زار ساله ه  پنجاه دوره
   كانٍ  يوم  في  اليه  و الروح  المالئكه تعرج:  مي فرمايد  است  انسان  و ترقي  تكامل گر خط  بيان  كه معارج
   هزار سال  برابر پنجاه ان ها در مدتي انس  علمي  و روح  فرشتگان  عروج  يعني ه سن  الف ينس خم مقداره
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   به  كه ند كارهايي خداوند متعال  و ابزار دست باب اس  هستند كه  آفرينش ها عوامل  فرشته.گيرد  مي انجام
  مانند كار برق  آن ها  وسيله  به ست زيرا كار خدا  است  و منظم دقيقگيرد بسيار   مي  آن ها انجام وسيله

 انسان ها فرشتگانند تا   و مزاج  طبيعت  سازنده  عوامل  تمامي. مي كند را تنظيم  برق  كه  كسي  وسيله به
   در زماني. مي شود  آن ها فراهم  براي  ناقص  باشند زندگي  ناقص  و معرفت  انسان ها در علم  كه زماني
   باشد و در آن  رسيده  مطلق  كمال  آن ها به  و معرفت  علم  مي رسد كه  مطلق  كمال  انسان ها به زندگي
 و   عيب  از هر نوع  منزه، مي شود  بهشتي  زندگي  به  تبديل  زمين  در كرة  دنيايي  طبيعي  زندگي   اين زمان
   كمال  به گردد و رسيدن  مي  انسان ها حاصل  براي  كامل  شفاي  كه  است  زمان  در اين. خواهد بود نقصي
   دليل  هم  جمله  اين  پس . مسير و ميسور نيست  رسيده  مطلق  كمال  به كه ساني ان  وسيله  جز به مطلق
   برطرف  كلي  به  جهل  مرض  كه  است  و آخرت  زيرا در قيامت  است  قيامت  حضرت  آن  قيام  كه است

  ا قلوبن  غيظ  به  واذهب: ديگر مي فرمايد جمله. گيرد  را مي  آن  جاي  مطلق مي شود و علم
 يكديگر    به  نسبت  كه  است  توزي هايي ها و كينه  و غضب  غيظ  بشريت  جامعه  بزرگ  از مسائل يكي

 سوء   از آن، رسيد  قدرت  به  در تاريخ  كه كسي هر . است  و مظلوم  جا پر از ظالم  دنيا همه دارند زندگي
   ضعيف  كه  نسوان  طايفه داد و مخصوصاً قرار  و ستم  فشار ظلم  را تحت  ضعيف  كرد و بندگان استفاده
 و فشارها و   ظلم از اينو   شدهواقع     يا بيگانگان  و استثمار شوهران  ظلم اند تحت  بوده  افراد جامعه ترين
 و   به وجود آمده ها در تاريخ  و غضب ها و غيظ ها و دشمني  عداوت  همه ها اين ها بر ضعيف  قوي غلبه

   الزم  در جامعه  نظام  پيدايش  براي  به طور كلي.اند ها شده  و غارت ها و قتل  جنگ مال خدا پاي بندگان
   برساند تا بتوانند مردم  قدرت  به  و مادي را از نظر مالي  چند نفر اي  خداوند در هر جامعه  كه  است بوده
   يك  برقرار شود زيرا تسلط امعه در ج  نسبي  و نظام آورند و نظم خود در  اطاعت  را به  و ضعيف ننادا

   الطوايفي  و ملوك  و مرج  بهتر از هرج  باشد در روستا يا شهر يا مملكت  ظالم مند هر چند كه قدرت
   خود استفاده  و نيروي  از قدرت تك  تك  جامعه  نباشد افراد آن  مسلطي ها قدرت باشد اگر در جامعه مي

 و   توليدات  پيدايش  امكان  و مرج  و هرج الطوايفي  و تاز ملوك  تاختتازند و با مي كنند و بر ضعفا مي
   مسلط  است  ضعيف  و شعورشان  عقل  كه اي  بر جامعه  نفر قادر و ظالم  وجود ندارد اما اگر يك ارزاق
در ال متع خداوند   است  و ملكو الطوايفي  و مرج آورد بهتر از هرج در  نظام د و آن ها را بازور بهباش

 و   مالي  قدرت  ما در جامعه  يعني سخرياً بعضاً بعضهم  ليتخد  بعض  فوق ورفعنا بعضهم:  مي فرمايد قرآن
   و زورگويان  تا قدرتمندان دهيم تر قرار مي  پايين  را در درجات  و برخي بريم  را باال مي  برخي مادي
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   نظام  پيدا كنند و يك ايند و بر آن ها تسلطتر را مسخر خود نم  پايين  و درجات  العقل افراد ضعيف
   نباشد انسان ها تك  مسلط  قدرت  گردد زيرا اگر آن  و زور باشد فراهم  ظلم  هر چند از طريق نسبي
  ملوك  از اين كشند كه و يكديگر را ميافتند   يكديگر مي  جان ادند به و زور و فس  ظلم  عامل تك

   پيدايش گردد پس  نابود مي  پيدا مي شود و بشريت  و مرج ر يكديگر هرج افراد ب  و تسلط الطوايفي 
 به   و نظام  نظم  قدرت اند از مسير اعمال  توانسته اي  تا اندازه  كه  تاريخ زورگوها و قلدرها و قدرتمندان

 و   ديني  و نظام ظم و ن  و عادل  صالح  حكومت ة اقام  براي  مردم  زيرا اكثريت  است  بوده وجود آورند الزم
   مي كنند پس تازند و غارت  بر يكديگر مي  است  ضعيف  و شعور اكثريت  عقل. ندارند  آمادگي الهي
 به   نسبي  نظام  را مهار كند و يك  و نادان  جاهل  اكثريت  اين  كه  است  الزم  و جابري  قلدر ظالم يك

   حكومت  يك  و شعور اكثريت  فهم  برود و براساس باال  و شعور مردم  عقل  كه وجود آورد تا وقتي
   كه استعباد است  و زور و  با ظلم  دنيا توأم  زندگي  نخواهي  خواهي. به وجود آيد  و جهاني  الهي الحص

   ظالم مندان  قدرت  مي شود و آن  و دشمني  و عداوت ها پر از غيظ  قهراً دل  نيست  غير از آن اي چاره
 و  شناسد قهراً افراد قوي  نمي  و باطل  و حق  و مظلوم  ظالم  افتاده  جنگل  به  هستند كه آتشي مانند  هم

   ضعيف  اكثريت  مي كنند و اين  مسلط مي آورند و آن ها را بر افراد ضعيف خود در  استخدام  را به ظالم
 از   يكي. مي شوند  زنده  حالت با همينروند و   از دنيا مي  است  و عداوت  پر از كينه  كه هاي  با دل مظلوم
 مانند   است  الزم  كه ست آن ها  و غضب  غيظ  و مظلوم يف ضع  اكثريت  كننده  ناراحت  مزمن هاي مرض

   قدرت  كسي  چه . نيست  چيز ديگري جز انتقامه ها ب  و عقده  مرض  اين  شود و عالج  معالجه ساير امراض
   بهشتي  زندگي  كه  است  روشن  هم  اين  و از طرفي كند  و زور رسيدگي  و ظلم ظالم م  همه  اين  به دارد كه

 و نخواهد   نشده  در دنيا مشاهده  آن  نمونه  كه اي سابقه  و بي  عجيب  تمدن  يك  است  فاضله  مدينه يك
   قيامت  تا قيام  آدم  هبوط ي از ابتدا  كه  تاريخ  انسان هاي  تمام  كه  است  اين  فاصله  مدينه شد و معناي

 آن ها   وسيله  به  بهشتي گردند و زندگي بر  زندگي  به اند دو مرتبه رده و م  كرده  زندگي  زمين در روي
   از ديگري  كسي  كه  مي كنند جايز نيست  زندگي  با هم  ميلياردها انسان  كه  زندگي  در آن. شود تشكيل

   و صاف  پاك  بايد مانند آينه  بهشتي  انسان ها در زندگي هاي  باشد، دل شته دا  يا ناراحتي  و غضبي غيظ
 يكديگر   انسان ها براي  لذت ترين  بزرگ  كه اي  يكديگر بگونه  به  نسبت  و خلوص باشد پر از محبت

 و  امل ك  و آشنايي  انس  يعني  بزرگ  نعمت اين  باشد و  هم  به  آن ها نسبت حشر با همديگر و محبت
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   آن  باشد و جاي  پاك  و غضب ها از غيظ ها و سينه  دل  كه  است  ممكن  در صورتي  و محبت دوستي
     كامل  حق احقاق  بر  متوقف  حاالت  اين  قرار بگيرد و پيدايش  و رحمت  و رأفت  و محبت اخالص

   دكتر الزم  به دست كدام شفايي دوا و   چه  و شما فكر كنيد كه  با يكديگر است انسان ها در ارتباط
  ها تبديل شمني د  كند و اين  مي شود معالجه  ناميده  و غضب  غيض  را كه  درد و مرض  همه  اين  كه است

   در برابر خدا كه  و مظلوم  ظالم  انسان هاي  تمامي   كه  است  آخرت  در زندگي فقطها شود   دوستي به
   حق. مي كند  رسيدگي  مظالم  تمامي گيرند و خداوند به  هستند قرار مي)ع( اطهار  او ائمه  فرمان مجري
   حالت  سه  به  در قيامت  حقوق  احقاق  برنامه،گذارد  در اختيار مي  است  شايسته  كه چنان  را آن كسي
اند گرفتار  رده ك  زندگي  صداقت  عمر به  در تمام  كه  و مؤمن  پاك  انسان هاي  حق  به  رسيدگي اول.  است
   آن ها ظلم  به  نسبت  و اگر هم  نديده  و آزاري  از آن ها اذيت اند و كسي  ديده  اذيت اند از مردم  شده ظلم
   مؤمن يها  اقليت ها كه  اين.اند  خدا واگذار كرده  را به  كار ظالم اند بلكه  نبوده  انتقام  در خط شده

   دارند خودشان  شكايت  آن ها از همه  ندارد بلكه ز آن ها شكايت ا  و كسي ست با خدا هستند حسابشان
 در استعمار   هستند كه  مستضعفين  دؤم طبقه.  مي كند  خدا مطالبه  نمي كنند بلكه  را مطالبه  خودشان حق

 ستثمار ا  همان ها كه  و در اثر دو دستگي  شده  بر آن ها واقع  كه  در اثر ظلمي  و گاهي  بوده قدرتمندان
  اند به  بوده  هر دو مستضعف  و مظلوم اند ظالم  كرده اند يكديگر را اذيت  داده  رواج  در ميانشان گران
 در   هستند كه  و جاني  ظالم  قدرتمندان  سوم اند و طايفه  كرده  يكديگر ستم  به  دشمنان  و ترويج تبليغ

  .اند  داشته  تسلط  عالم  بر مستضعفين شهاند و همي  بوده  و ستم دنيا مبدأ شر و فساد و ظلم
        تعريف  آن ها را در بهشت  مقامي  خداوند امتيازات  شريفه  سوره  در همين  اند كه  چنان  اول  طايفه

   مطيع  زندگي  در تمام  كه  مؤمن  هايي  انسان  المقربون  اولئك  السابقون والسابقون: مي كند مي فرمايد
   از ابتدا تا انتها در استخدام اند كه  بوده ، افرادي  خدا بوده  براي  و قعودشان اند قيام  بوده خداوند متعال

   زمان  قدرتمندان  در فشار و اذيت  دليل  همين اند و به  كرده  خدا را ترويج اند و دين  خدا بوده دولت
   اذيت  من  اندازه  به  پيامبري  هيچ  يعني يت ما اوذ  مثل  نبي  ما اوذي: مي فرمايند اند پيامبر اسالم بوده
 و بيشتر از  تر بوده  سنگين  هم  شان اند مأموريت  داشته  بيشتر كه  مقام  براساس  پيغمبران.  است نشده

 خود   و محله  و فاميل  با خانواده  است  بوده  پيغمبر در روستا الزم  يك.اند  و آزار شده  اذيت ديگران
   بوده  و يا روستاييان  و يا خانواده  محل  اهل اذيت  نمايد قهراً در فشار و  خدا را تبليغ د دين كن مبارزه
 مي كند قهراً از   خدا دعوت  دين  را به  بيشتري  مي كند جمعيت  نبوت  پيغمبر ديگر در شهرستاني .است
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 يا   در شهر بزرگ بر ديگريگيرد و پيغم  قرار مي  شهر در فشار و اذيت  همان  رؤسا و جهال جانب
 و   و فرعون  دارد مانند موسي  مبارزه  مملكت  و رؤساي  پيدا مي كند و با پادشاهان  مأموريت مملكت
   در برابر اذيت  است  الزم  دارد كه  و ابدي  جهاني  حكومت  يك)ص(   مانند پيامبر اسالم  ديگري پيغمبري

   طايفه  اين  كيفيت  همين  نكند يا با آن ها نجنگد به ها نفرين آن   صبر كند و عليه و آزار دشمنان
 و   از زندگي  تاريخ  در طول  نخواهي  اويند خواهي  و تبليغ  دعوت  و مأمورين   خداوند متعال مستخدمين

  اشته صبر د  اند كه  و مأمور بوده  بوده  مردم  فشار و ا ذيت  تحت  وعالوه  بوده  محروم  دنيايي مزاياي
   اول  درجه اند مأمورين  بوده  و عادل  صالح  و علماي  آن ها انبياء و مؤمنين سأ در ر  كه  طايفه  اين.باشند

 جا  اند همه  نداشته  انتظاري  و از مردم  كرده  خدا خدمت  دين  را به  عمرشان  هستند و تمام  الهي حكومت
     وجودي  هستند تجهيزات  آخرت  عالم  اول  درجه  پادشاهان ه طايف  اين.ا اجر  عليه ال اسئلكم: اند گفته

   فيكوني  كن ه اراد  صاحب باشد يعني  مي  ارادي  و آفرينندگي  سازندگي  قدرت  الهي آن ها در حكومت
   آخرت  خود در عالم  بر امت كدام مي شود هر خواهند فوري يند و مي مي گو چه هر خدا هستند كه

 دارند   آن ها الزم  امت  كه  و معنوي  مادي هاي  و نعمت  و قدرت  و ثروت د و آن چه از مال دارن حكومت
 هستند   عظيم  سلطنتي  صاحب  هر كدام.ها مي رسد  امت  او به  وسيله  و به ستدر اختيار پيغمبر آن ها

   تا ظهور امام  عيسي  حضرت تولد  را از ابتداي  مسيح  ملتباشد مثالً  مي  و زماني  فاقد مرز مكاني كه
   آن ها كه  اكثريت  آخرت  و هستند در زندگي  در نظر بگيريد چند نفر بوده  است  قيامت  كه زمان

   مطلق  بر آن ها حاكميت  عيسي روند و حضرت  مي  بهشت  به  عيسي  حضرت  شفاعت  اند به مستضعف
 خود را  باشد افراد امت  آن ها مي  العنان  مطلق شاه پاد  عيسي  و حضرت  ملكه  مريم پيدا مي كند حضرت
 ديگر   او يا پيامبران  حكومت  مي كند و باز در شعاع  و نعمت  و قدرت  ثروت بي نهايت مجهز به

   هزار برابر حكومت  آن ها چندين  حكومت ترين  ضعيف  هستند كه  و بزرگي  كوچك هاي حكومت
  .  است  زمين  كره  بر تمام حاكم

   و مربوط  بشريت  جامعه گزار به  خدمت  صالح  مؤمن  انسان هاي  تمامي  قيام  يعني  امام  قيام به طور كلي
   براساس ها هستند كه  ملت گزار در تمامي  افراد دلسوز خدمت  چنين  يك.  خداوند متعال  به و متصل
   براساس. كنند  خدا خدمت  بندگان رند به دا باشند و دوست گرا مي  حق  و مذهبي  و ملي  ديني تعليمات
 خدا و   اعتقاد آن ها به  دارند گرچه  خدا را قبول  از خدا در اختيار آن ها قرار گرفته  كه  و تعريفي عقيده
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 قصور   به  مربوط مطالبقت   عدم  اين  وليكن  نيست  و اسالمي  قرآني  هاي  برنامه  مطابق يا شايد پيامبران
 يا  كنند  استفاده  اسالمي  اصيل رف تا بتوانند از معا  در اختيار آن ها نبوده  تقصير امكاناتي نه  ستآن ها

 بر   هر دو مستضعفند وليكن  وناتوان  نادان اند و يا از نظر ناتواني  شده  شناخته  مستضعف  ناداني از جهت
   و الزم  آن ها را واجب  به  و خدمت دانسته   را گناه  و مردم  بشريت  به  خود خيانت  انساني  عقيده طبق

  : است  بوده  ضعيف  از نظر فرهنگي اند گرچه  داشته  قرآني  اصل  سه  اعتقاد به،اند دانسته
   چنين  يك  است  بشريت  جامعه  به  خدمت  همان  كه  صالح  و عمل  آخرت گي خدا و زند  اعتقاد به اصل 

 و   است  مستضعفين  بزرگوار دولت  آن  مي شوند زيرا دولت  پذيرفته  زمان  امام  در حكومت افرادي
اند   افراد بوده  اين  كه جايي  و هر غيره سيا و اروپا و و آ  و ژاپن  چين  گزاران خدمت  همان حضرت

   تمامي. كنند  خود را بپرورانند و اداره  به  مي دهد تا افراد وابسته  و حاكميت  آن ها قدرت پذيرد و به مي
  ه آن ها عقيد  به  كه  پيامبراني  وسيله  خود و يا به  زمان گزاران  رؤسا و خدمت  وسيله ها به جمعيت
 در   واسطه  يا بدون ها با واسطه  اين  همه.اند  كرده  آن ها عمل  سنت طبق بر  اي اند و تا اندازه داشته

 زاهد و عابد   دو نفر پيغمبر و يا راهنماي  يكي ر ملتي ه  مي شوند الاقل  پذيرفته )ع(  زمان  امام حكومت
       آن ها زنده  اصلي  پيشواي ، است  نموده  او خدمت  امت  او به  نسبت  بر طبق  كه  داشته  تاريخ در طول

   فرهنگ  حضرت  آن  تعليمات  شد و در شعاع )ع( زمان  امام  حكومت  جذب  كه مي شود و بعد از آن
 و   امام  شخص  ما حاكميت. كند  پيدامي  خود حاكميت  افراد امت  بر تمامي  را فرا گرفت المي اس اصيل
 هستند و انبياء و   شجره  آن  تنه)ع( اطهار  ائمه  است  تشبيه  بهترين  كه  كنيم  تشبيه  درختي  را اگر به ائمه

  ها به ها و گل  و برگ  و فرعي  اصلي هاي اند شاخه  شجره  همان  و برگ  شاخ  عالم  نيكان اولياء و تمام
 و   از مسير علم  كه  انسان  يك  گاهي   دارد كه پذيرشي  و تدبير و  سياست  چنان  يك خداوند متعال

   به  و وابسته  سالم  وجدان  همان  كه  روشني  دريا نقطه  اين  و در داخل  است  لجن  درياي  و عقيده عمل
   درياي  آن  بذر در داخل  عنوان  را به  روشن  نقطه  وجود دارد خدا آن  خودش يده و عق خدا در فرهنگ

 به   پاك ميوه  و  گل  برگ  ديگري ها و كثافات  كودها و لجن  از داخل  همان طور كه.پروراند  مي لجن
 ثمر  ند و بهپرورا  مي ور در گناه  غوطه  در وجود انسان هاي  را هم  روشن  نقطه  آن.وجود مي آورد

   دين  شده  واحدي  امت  يك  حضرت  آن  و سياست  تعليمات  در شعاع  بشريت  كل در انتها. رساند مي
   برجسته  جويان  مفسده  پيدا مي كند و آن  حاكميت  و آخرين  اولين  بر تمامي)ع(  ائمه  رهبري  به اسالم
   خداوند  كه  مي شوند چنان  خلود ابدي  به اند محكوم دهها بو  فساد و مفسده  مبدأ و مصدر تمايم  كه تاريخ
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 را   افرادي  همان  و ملتي  از هر گروه  عتيا يعني  الرحن  اشد علي  ايهم ه شيع  كل  من  لننرعن ثم: مي فرمايد
  ومت و حك  رحمت  دايره  است  اين . مي كنيم  محكوم  جهنم  آتش اند به  بوده  فساد و مفسده  در رأس كه
 مبدأ و منشأ   كه است   عوامل  پيگيري  قيامت محاكمات  و  محاسبات مسائل  از يكي.  بزرگوار آن

   كه  كه  ايجاد شده  عواملي ها به ها و معصيت  ظلم اند زيرا اكثريت ها بوده  و معصيت ها و گناه جنايت
 انسان ها را در فقر و   هستند كه املي عو. كارند  معصيت  وادار كننده عوامل  يك گناه كار نيستند بلكه

  ان  الفقركاد: اند  گفته  چنانكه  آن ها بوده  كفر و گناه  عامل  فقر و ناداري اند و اين  قرار داده ناداري
 به وجود   فقر اجتماعي  كه  عواملي كشاند پس  كفر مي  را به  انسان  كه  است  فقر عاملي  كفرا يعني يكون
 و باز   فقر است  نتيجه  هستند كه  كفر و گناهي اند مسئول  را در فقر قرار داده ستضعفيناند و م آورده
   كشانيده  گناه  را به  جاهل  شده  كفر و گناه  عامل  جهل  و اين  قرارداده  را در جهل  ديگر مردم عوامل
   قرار داده  را در تاريكي  زندگي ط محي  كه  است  كساني  عهده  به  بوده  مولود جهل  كه  كفر و گناهي .است
 كفر و   به  كه  بوده  كسي  و ناتواني  ضعف  سوم اند و عامل  انبياء و اولياء شده  و دانش  ظهور علم و مانع
 و   بگيرند با ضرب  كنند و از آن ها فاصله  خود مخالفت  زندگي  اند با محيط  نتوانسته  مبتال شده گناه

  ها مولود همين ها و گناه ها و ستم  ظلم اند اكثريت  با خدا كشانيده  جنگ  ميدان به او را  زجر و شالق
 مانند  گردد درست  برمي  آن  اصلي  عوامل ها به  و معصيت  گناه  تمامي  نتايج  كه  است  گانه  سه عوامل

   تا بيشتر نيستند ولي  تا يا ده دو  آن ها يكي.اند  كشانيده راه  بي  را به  آن  يك  درجه  رؤساي  كه كارواني
   مي شود كساني  كاروان  متوجه  كه  خطراتي  مسئول  صدها هزار نفر باشد پس  كاروان  است ممكن

 :اند لذا خداوند مي فرمايد   آن ها شده  و تكامل  ترقي اند و يا مانع  كشيده  انحراف  آن ها را به هستند كه
   پيشوايان  يعني  اال ساء ما يزرون  بغير علم  يضلونهم  اوزارالذين  و من لقيامه ا  يوم ه كامل  اوزارهم يحملون

   به و كامالً اجباراً  است  پيدا شده  كفر و ضاللت  از اين  كه  و ضررهايي  خطرات  مسئوليت كفر و ضاللت
   در همان  انسان  قيامت اند در زندگي  كفر كشانيده  به  را كه  كساني  مسئوليت گيرند و همچنين  مي عهده
   در دنيا از خواب  همان طور كه.گردد  مي  از قبر خارج  است  از دار و دنيا رفته  كه  و رواني  فكري وضع

 و   راه  مي شود همان  خارج  كه كرد از قبر هم  مي  ديروز و پريروز را دنبال  و روش شد راه بيدار مي
   و يا عواملي  در دنيا شناخته  كه  و يا پيشوايي  در دنيا داشته  كه ي فرهنگ  مي كند همان  را دنبال روش
   حركت  در خط  مي شود كه  مربوط  پيشواياني  همان اند قهراً به  كار انداخته  دنيا به  او را در زندگي كه
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انند آن ها را زجر اند، ابتدا تا بتو  بوده  گمراه  پيشوايان  آن بينيد كه اند و بعد مي  كرده آن ها زندگي
 خود را   پيشوايان  كه  از قبر تا زماني  خروج  ابتداي  از اين.دانند  خود مي  گناه دهند و آن ها را مسئول مي
   گول فهمند كه  مي شوند و در انتها مي  بشناسند با آن ها محشوري  استثمارگري  و زعامت  ضاللت به

 مي شوند   كشيده  بهشت  سوي  به  شده  عفو خدا واقع راً مشمول قه. خدا مي شوند  به اند پناهنده خورده
 و   غيظ كشد كه  مي  طول  فكر كنيد چقدر زمان  قيامت  و محاسبات  از محاكمات اي  گوشه  است اين

  از عفو فراگير خدا  و نشاطي  پيداكند و شوق  خاتمه  خورده  و گول  شده ها و گمراه  ميليون  اين غضب
   الحق  من  فيه  لما اختلف  واهدنا به: ديگر مي فرمايد جمله.  شوند ده كشي  بهشتي  زندگي ند و بهپيدا كن
     مستقيم  صراط الي  تشاء  من  تهدي انكي
ها و   ملت  همه ميان  از  اختالف  رفع ست اجرا  قابل)ع(   ائمه  وسيله  به  وفقط  در قيامت  كه  از مسائلي يكي
   پيدايش  است  حق  كلمه  به آشنايي  و دانش  و مدار علم  بر  وحدت ها و پيدايش متحكو ها و دولت
   به  اختصاص  ظهور آن  كه  است عجيب  و  قدر عظيم  آن عدالت  و  حق  به  در مسير آشنايي وحدت
   مانند نقطه ت و كمي  و كيفيت  و مكان  از نظر زمان  دنيا در برابر قيامت  اين . است  پيدا كرده قيامت

 و يا   قيامتي  در برابر مسائل  هم  دنيايي  مسائل . در برابر بي نهايت است صفر و يا عدد بسيار كوچك
 صفر در برابر   مانند نقطه  آخرتي هاي ها و پيشوايي  در برابر حكومت  دنيايي هاي ها و پيشوايي حكومت

 و   وجودي دارند ظرفيت  با خدا  مستقيم  تماس  كه  جز خدا و كساني  كه  است  مسائلي. بي نهايت است
.  ست اجرا باشد قابل  خدا مي دانايي و   خدا و توانايي  برابر علم  آن ها هم  و توانايي  و دانايي استعدادي

   و تعادل  اختالف  و رفع  و آخرين لين از او  بشريت  توحيد در جامعه ل اص  پيدايش  مسائل  از آن يكي
   جهاني  در دنيا و در جامعه  اصل  ظهور اين  كه  افراد بشر است  تمامي  و توانايي  و دانايي و فكري  علمي

   توحيد مصدر باب  كلمه  نيست  ممكن  البته  دهند كه  جاي اي  را در كوزه  اقيانوسي  كه  است مانند اين
 جايز   است آن ها واو  اول  حرف  كه ماتيل ك  وحد بوده  در اصل هم احد  احد و واحد است  از ماده صيلتف

 مانند   با همزه  مي شود مانند واحد و توحيد و گاهي  با واو استعمال  گاهي. گردد  الف  به  تبديل  كه است
   آحاد است  واحد كردن  معناي  مي شود به  استعمال   تفصيل  از باب  وقتي  كلمه  اين.اد اَحد و آح كلمه

   از اعداد را به  و ارتباط  اتصال  مي كنند و از اين  و مرتبط  يكديگر متصل اد و آحاد را به اعد  كه كساني
 واحدها مانند   كردن  يكي برند توحيد يعني  كار مي  توحيد را به دهند عمل  مي  واحد جلوه  يك صورت
             و مي كنند  را يكيد و نهنو تا   و از ده  ده: مي كنند مي گويند  را يكي  تا نه  اعداد از يك شمارش
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 عدد   مي كنيد كه  جا مشاهده  همه. مي كنند  يك  به  را تبديلنهصد و نود و نهتا  مي گويند صد و از صد
 آخر،   و ميليارد الي  صد و هزار و ميليون  به  از يك.گيرد  واحدها قرار مي انتهاي  در ابتدا و يك

 . آحاد استن  كرد  يكي  معناي  توحيد به  پس. مي شود  يك  به  واحد تبديل ميليارد  توان ميلياردها به
 و انسان ها آن قدر   عدد خاليق،  است  آفريده  چقدر انسان  و آسمان  در زمين  عالم داند در متن خدا مي

ها   و ميليون  زمين  اعداد و در كره  اين  را ندارد و تمامي  آن  شمارس  قدرت  جز خدا كسي  كه زياد است
 انسان ها ظهور   توحيد در جوامع  واحد مي شود واصل  يك  به  بي نهايت تبديل  به  ديگر نزديك كرات

  . پيدا مي كنند
 انسان ها با  . است  علم  به وجود آورده  بشري  جهاني  طبيعي تواند وحدت  مي  كه  بزرگي  از عوامل يكي
   و ثروت  مال  بر پايه  و همچنين  و هراس  خوف  بر پايه  است  موحد نمي شوند، توحيدي  قدرت اعمال
   گفته  كه  انسان ها چنان . نيست  بشريت  كننده  اداره اوالً  هم  و ثروت  پيدا نمي كنند زيرا مال وحدت
 : نمي شود در آن ها پيدا  آرامش  مجهز نشوند حالت  نوع  سه  اين  تا به  دارند كه  الزم  سرمايه  نوع شد سه
   تا بي نهايت   است  لذايذ مادي يكي
 و   زوال  غير قابل  كهدوستي.  باشند  هم  صميمي  دوست  همه با يكديگر كه انسان ها   و آشنايي  انسدوم

   .فنا باشد
   مبدئي كه. باشد  كامل  و آرامش  اطمينان ة ماي  مبدئي كه  يك  به ايمانو  خدا   به  و معرفت  علم سوم

 از   هم  خداوند متعال . است  خداوند متعال  مبدأ فقط  باال برساند و آن  گانه  مقاصد سه  را به تواند انسانب
   و بندگي  اطاعت  در خط  مردم  و جور كردن  جمع  براي. نمي شود مسير زر و زور و تزوير وارد ميدان

 انسان ها   قدرت  خود كند يا با اعمال  به  وابسته بزند  را گول  مردم  نمي شود كه  متوسل  عامل  سه  اين به
 در   گانه  سه عوامل  از اين كدام  هيچ. قرار دهد  زياد در اختيار مردم  خود كند و يا ثروت را تسليم

 لذا   است  و معرفت  علم  و تمدن  وحدت  پيدايش  تنها عامل. به وجود نمي آورد  تمدن  بشريت جامعه
 خود   به  و وابستگي  بندگي  را به آيد و كسي  مي سراغشانه  انسان ها ب  و معرفت لمير عسخداوند از م

 خدا شود مانند   كند و تسليم  انتخاب  و ربوبيت  الوهيت  خدا را به  و معرفت  علم  عامل  به پذيرد كه مي
   دشمنان گيرند يا از جانب  قرار مي  بيشتر در محروميت چه هر  و اولياء خدا كه و پيغمبران انبياء  سلسله

   كه  خدا مي شوند تا جايي  به  پيدا مي كنند و بيشتر وابسته  خدا گرايش تهديد مي شوند بيشتر به
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   آسايش  خدا بيشتر مايه  رضايت  خدا و جلب ها در راه  سرمايه  تمامي  خدا و يا واگذاري  در راه شهادت
        به وجود   افتراق  غير قابل  جهاني  طبيعي  وحدت  يك  كه  تنها عاملي  پس. آن ها مي شود و آرامش

   بدهند كه  تشخيص  خود را در دنيا و آخرت  انسان ها سعادت  تمامي  كه  است  و معرفت مي آورد علم
   سر راه  و اختالفات  و انقالبات  حوادث  همه  رو خداوند اين  از اين .ندست ه خداوند  اطاعت در خط

   برساند و انسان ها تشخيص  و معرفت  علم  انسان ها را به  انسان ها به وجود مي آورد تا باالخره گيزند
  . است  خداوند متعال  معصيت  هم  ابدي  و بدبختي  شقاوت  خدا و راه  اطاعت  ابدي  سعادت  راه دهند كه

   ساخته  جهاني  معرفت  چنين  يك  است  چطور ممكن  به وجود آيد كه تيسؤآال   است در اين جا ممكن
   پيدا كند كه  پرورش  دو مسئله  در افكار بشريت  است  ابتدا الزم . است  آسان  خيليسؤآل  شود جواب

   كه داران  و دين  نيكان  آگاهي  يكي، دو گردد و آن  خدا مي  جهاني  حكومت  پيدايشة ماي  دو مسئله اين
 كفار   عجز و ناتوانيي و ديگر كند  آن ها رسيدگي  حال واند به نمي ت ي خدا كس كامل اولياء جز خدا و
     آن ها را نابود   زندگي  كه اي  هسته  جنگها مخصوصاً  و ستم ها و ظلم  خدا در مسير جنگ و دشمنان

   كه ي جهان  حادثه  از اين  از آيات  خداوند در بسياري. مي سازد  خارج  از اختيارشان مي كند و طبيعت
   الكبري ه طام  تعبير به  از آن  كه  است  نازعات جا در سوره  يك. را نابود مي كند خبر مي دهد زندگي
   با طاء مؤلف مي كند طامه بريز از بال و مصيبت را ل  بشريت  و زندگي  زمين  كره  كه اي  حادثه يعني  شده
   كره جورا يعني  ظلما و  االرض ملئت  كما: فرمودند كرم پيامبر ا يه آ  و در تفسير همين  شدن پر  معناي به

 خداوند خبر   هم  دخان  سوره  و جور مي شود و در آيات  پر از ظلم  است  بشريت  زندگي  همان  كه زمين
   جنگ  حادثه  از اين  و روايات  جا در آيات گيرد و همه  قرار مي  آتش  در محاصره  زمين  كرة مي دهد كه

   از اختيار مردم  زندگي  در واقع. مي كند  را فلج  مردم  زندگي  جنگ اين اند و  خبر داده اي  هسته جهاني
 . مي كند  زنده از مرگ  را بعد  زمين: فرمود اي خداوند در آيه.  مي رسد  زندگي  مرگ، مي شود خارج
   مردم  يا زندگي  مردم ميرد بلكه  نمي  زمين االّ كره  و  است  شده  مردم  زندگي  مرگ  تعبير به  زمين مرگ
ها   بعد موت  االرض  يحيي  اهللا  ان: فرمود  كه  است  شده)ع(  زمان  امامور ظه  تفسير به  آيه اين ميرد و مي

جز خدا به   آيد كه  به وجود مي  در عالم  وضعي  پس.  است)ع(  زمان  ظهور امام  به  زمين  حيات:فرمودند
ها را برساند و   موعود امت  كه  است  داده  جا وعده  همه  برسد و خدا هم  مردم  زندگي د به نمي توان كسي

   انتظار خالص  يكي افكار عمومي  و  در فهم  دو كلمه  اين  بعد از پيدايش. دهد  آن ها سامان  زندگي به
 مي شود   واقع  ظهور امام  زندگي رهادا   و  از ادامه  و عجز بشريت  و ديگر ناتواني  ظهور امام  براي نيكان
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 انسان ها   و معرفت  و دانش  ثمر مي رسد و در انتها علم  به  زمان  امام  در حكومت  و معارف   مسائل بقيه
  . گردد  مي  برطرف  مي دهد و اختالفات  خدا وحدت  اطاعت را در خط

   مطلق  علم  انسان ها را به ود آورد و تمام به وج  و عمومي  جهاني تواند وحدت  مي  كه  تنها عاملي پس
   تنها عامل  آن. باشد  داشته  هم  كامل  دارد علم  مطلق  آزادي  كه  حال  در عين  برساند تا بشريت كامل
اند   نرسيده  مطلق  كمال  به  كه  در برابر انسان هايي  هرگز خداوند متعال  وليكن  است  خداوند متعال فقط
   آن  به وجود مي آورد كه  خود و آن ها واسطه  بين گذارد بلكه  نمي  نمايش  خود را به  مقدس ذات

. آموزند و مانند او مي سازند  مانند خدا مي.دهند  مي  انجام  با خلق  را در ارتباط ها كار خدايي واسطه
  دا باشند يا آن ها زيرا  خ  مطلقه  در واليت  ندارد مردم  فرقي  هستند كه  كاملي هاي  واسطه چنان يك 

  .  خدا ندارند  بندگان  به  الهي  فيض  در افاضه  كسري آن ها هيچ
 را   الهي  و واليت  وساطت دانند بدون  خدا مي  فقط را  قيامت  سازنده  عامل  كه  كساني كلي به طور  پس

 : دارد  بستگي  دو عامل  به  قيامت  پيدايش. در اشتباهنددانند كامالً  انسان ها جدا مي  از واليت در قيامت
 خدا و   فيض  در افاضه  و ديگر اولياء خدا كه  است  قيامت  اصلي  و عامل  مالك  كه  خداوند متعال يكي

 خدا را اولياء خدا به وجود آوردند و   كامل  دين  همان طور كه. مانند خدا هستند  خدا درست بندگان
ها   جا واسطه  همه  بلكه  است نگذاشته اختيار بشر  در  يا دستوري كتسابي ا  علمي  واسطه هرگز خدا بدون

   است  قيامت  همان  كه  هم  خداوند متعال  مطلقه  حكومت. داده  قرار  فيض  و يا افاضه  تعليم را عامل
 لذا در .شود به دست آن ها اجرا مي   الهي  و عقاب  ثواب  ظهور نيست  قابل  الهي  كامل هاي  واسطه بدون

   سيدا شباب:اند  گفته)ع(  حسين  و امام  حسن  امام تعريفالنار و در  و ه الجن يمس ق:اند  گفته)ع(  موال تعريف
   را به)ع(   علي)ص(   پيامبر اكرم  است  قيامت اند فقط  كرده  خيال  مردم  كه  نباء عظيم  و كلمه ه الجن اهل

 را به وجود   قيامت  كه  كسي  باالتر است  از قيامت  قيامت  صاحب  يعني  فرموده  معرفي  نباء عظيم عنوان
   مناسبت  همين  به.  بهتر و باالتر است ند از قيامتها پيدا مي ك بر انسان   مطلقه  آورد و حاكميتمي
      كميل  به خود  در وصاياي)ع( موال  است  شده )ع( زمان  ظهور امام  تأويل و تفسير به  قيامت  آيات تمام

 ظهور   قابل  هم )ع( زمان  امام  از زبان  جمله  اينه غلب  من  والبدلنا فيهم ه اوب  من البد لما ضيكم: مي فرمايد
   در زمان  گذشتگان. گردند  برمي  زندگي  به  گذشتگان  ظاهر مي شود همه  وقتي  حضرت  آن  يعني .است
   در رأس باشند كه  مي  بشريت  تمام )ع(  زمان  امام  در قيام تگان هستند و گذش  گذشته هاي  امت)ع(  علي
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   همين طور پيغمبران. مي كند  خود را اداره  زمان  جمعيت  هر زماني  امام. اطهارند آن ها خود ائمه
  . مي كنند  خود را اداره هاي  امت  دين  و ائمه)ع(  زمان  امام  واليت  در شعاع گذشته
   نقض  داليل قابل  و اين  است  قيامت  حضرت  آن  بر اين كه قيام  روشن  داليلي است احث مب  اين تمام

          بر مفيد آن  حمل  مطلق  و احاديث  آيات  كه  اجتهادي  قاده  يك  طبق  هم  و از نظر اجتهادي نيست
   كه  سوم كند و قاعده مي   روشن ها و احاديث  روايت  را فقط  آن  و مجمل  مبهم مي شود و آيات

   آن  قيام  مي شود كه  ثابت  قواعد هم  اين  دارد بر پايه  و محكوم  با يكديگر حاكم ها در ارتباط روايت
   است  مبهم  از نظر كيفيت  بزرگوار كه  آن  و حكومت  حضرت  ظهور آن زيرا اوالً  است  قيامت حضرت
   را قيامت  حضرت  آن ام قي  كه  و احاديثي كند روايات مي   مشخص را روشن  آن  و احاديث روايات

ها و   بر روايت  واحاديث  روايات گرداند اين  مي  روشن  احاديث  آن  وسيله  به  قرآن  آيات  تمام.داند مي
 بعد نمايد و  مي  مي كند و غلبه  مانند انبياء قيام داند كه  دنيا مي  زندگي  او را از نوع  قيام  كه احاديثي
   او را قيامت  قيام  كه  احاديثي.ميرند  مي  او مانند ديگران  به  وابسته يا جمعيت  و  حضرت خود آن

 و يا   حضرت  آن  در زمان  مي كند كه  تعريف  او را دنيايي  قيام  كه  دارد بر آن هايي داند حاكميت مي
   او را قيامت  قيام  كه  احاديثي اشند و نظر به ب  و جنگ  و قتل  و مرض  مرگ  مبتال به  هم  حضرت خود آن

  بت ثا.  است  دوم  زندگي  به  اموات شت و برگ  حضرت  آن  ابدي  حيات  كه  هم  قيامت داند لوازم مي
 و  حوادث   وجود ندارد اين  دنيايي  مسائل  و اين  و قتل  و جنگ  و مرض  مرگ ردد زيرا در قيامتگ مي

 و   حصاب  كه  هم  قيامت  لوازم  پس.دانند  مي  را قيامت  حضرت  آن  قيام  و ائمه ستدنيا   از لوازم عوارض
   ثابت.ها باشد انسان   زندگي  و ابديت رض و م  مرگ  عوامل  شدن  و برطرف  و عقاب  و ثواب كتاب
   كه د بر احاديثي دار داند حاكميت  مي را قيامت  حضرت  آن  قيام  كه  و اخباري  احاديث گردد پس مي
   معرفي  و كشتار است  و جنگ  و مرض  با مرگ موأ ت  كه  دنياي هاي  قيام  صورت را به  حضرت  آن قيام

  .مي كند
  بدانند  است  الزم  دارند ولي  اتفاق  است  صغري  قيامت  حضرت  آن  علما بر اين كه قيام  تمام طرفي و از
   در يك  كه طور نيست  اين  است  دنيا تدريجي  زندگي مانند پيدايش   هم  و آخرت  قيامت  پيدايش كه

 شود زيرا   آن ها رسيدگي  حساب  شوند و به  زنده  تاريخ  صدر و ذيل  انسان هاي  تمامي ناگاهه  و ب زمان
  ز آيه يكديگر را بشناسند و ا  وسيله  اين  خود محشور مي شوند تا به  قرن  با مردم  هر قرني انسان هاي

 در  ظهور آن ها  عكس  به  آخرت  زندگي  انسان ها به  برگشت  مي شود كه  يبدأ و يعيد استفاده  انه ةشريف
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   به  آخرت  مي شوند و در زندگي  و مادران  پدران  تحويل  دنيا فرزندان  در زندگي ست دنيا زندگي
       )ص(   پيامبر اكرم  كه  داريم  هم  مشهوري يث احاد  رابطه  در اين. مي شوند ن فرزندا  تحويل  پدران عكس

 آن ها نمي رسد و  هاي  ديگر و امت  پيغمبران  به  نوبت  نشويم  بهشت  داخل  من امت  و  تا من:مي فرمايند
  ها بعد از غيبت  جمعيت  تمامي  است  الزم. مهم باما  اناس  كل  نأتي يوم: ايد مي فرم  كه  شريفه  آيه بر طبق
   آن ها رسيدگي  حساب  به  حضرت  شوند و  و آن  داده  حضرت  آن  تحويل )ع( زمان  امام  و صغراي كبري
   مي شوند و به  زنده  حضرت  معاصر آن  ابتدا قرن  كه  است  اين  معناي  به  صغري  قيامت  پس.كند

 خود،   و باطني  ظاهري پيشوايان   همراه  گذشته  قرون  تدريج  مي شود و بعد به  آن ها رسيدگي حساب
 )ع(  زمان  آن ها امام  باطني  پيشواي  هستند كه  هر زماني  و غير مذهبي  مذهبي ، رؤساي  ظاهري پيشوايان

مي شوند    محاكمه  هر جمعيتي  رؤساي تبه مر ها در اولين ها و حسابرسي  و ديگر اين كه در محاكمه است
  . آن ها خواهند شد  به  ملحق  وابسته هاي آن ها جمعيت   و محكوميت و بعد از حاكميت

   خالص  مؤمن  فقط  كه  است  شده  گفته  و رجعت )ع( زمان  امام  قيام  به  مربوط  احاديث  رو در برخي از اين
 و كافر   خالص  مؤمن. مي شوند گردند و محاكمه  برمي  زندگي  به  حضرت  آن  بعد از قيام و كافر خالص

   عامل  تاريخ  در طول كه  هايي  انسان  تمام هستند مانند انبياء و اولياء و  و باطل  حق  رؤساي  همان صخال
اند   بوده  با كفر و گناه  از منكر و مبارزه  و نهي  معروف  امر به  خدا و عامل  سوي  به  و دعوت  دين احياي

 خدا   دين  آن ها را به اند كه  بوده  هايي  جامعه  رأس در  تأييد خداوند متعال  به  افرادي  چنين قهراً يك
 آن ها   و دين  و دعوت  با رياست  پيدا مي شوند كه اند و قهراً در برابر آن ها رقبايي  نموده دعوت
 سرد مي كنند و   جنگ  تعبير به ن از آ  مي شود كه  شروع  تبليغي ه و مبارز  ابتدا جنگ. مي كنند ضديت

 در  گيرند ساير مردم ها قرار مي  فرعون  جا موساها در مقابل  همه آيد كه  به وجود مي  جنگ بعد مبارزه
  : مي شوند  تقسيم  دو قسمت  به  ميان اين
  .  باطل  اهل  پيروان اي  و عده  انبياء و اولياء و صلحا و متقين  از آن ها پيروان اي عده

 مي شوند و هر   تقسيم  دو دسته  به  مردم  و باطل  حق بران از ره  در دنيا در مسير اطاعت همان طور كه
 بيدار   مرگ  از خواب  كه  بعد از ظهور قيامت  كيفيت  همين  خود هستند به  پيشوايان  به  ملحق اي دسته

  ه ك  هر روز صبح  معاويه  پيروان.اند  در دنيا پيرو او بوده روند كه  مي  پيشوايي  همان دنباله مي شوند ب
 هر   هم)ع(   علي  پيروان.كردند  مي  او را تقويت  و ملت رفتند ملك  مي  معاويه  طرف بيدار مي شوند به



  شرح فراز آخر دعاي افتتاح
  

60  

   است  كيفت  همين  به  هم  قيامت  صبح.گرفتند  قرار مي)ع(  علي  بيدار مي شوند در اطاعت  كه روز صبح
   مرگ  دوران  اين، بيدار مي شوند ند در قيامت در دنيا داشت  كه اي  فكر و عقيده  همان زيرا انسان ها به

 هستند   مرگ  نمي كند زيرا در خواب  در قبر اضافه  خوابيدگان  بر معلومات اي  مي گويند ذره  برزخ كه
   باشد چيزي  يا مرده  خوابيده  كه  وقتي. او دارد  و زندگي  بر حيات  توقف  انسان  معلومات  و منهاي اضافه

روند و   مي  معاويه دنباله  ب  شدن ها بعد از زنده  معاويه  پيروان  نمي شود پس  او اضافه بر معلومات
 ابتدا   مردگان  شدن  و زنده  قيامت  در ابتداي  است  الزم  بنا براين. اولياء خدا  دنبال  اولياء خدا به پيروان
 كافر و گناه كار   بدانند كه ر و گناه كف  رؤساي. گردد  روشن  شوند و تكليفشان  آن ها محاكمه رؤساي

 خود را بشناسند   هم  و تقوي  ايمان  رؤساي. اند  ساخته  خود جهنم  براي اند و در مسير كفر و گناه بوده
   به  شده  زنده  كفر و گناه  هر دو گروه  سران  است  ابتدا الزم  پس.اند  اولياء خدا بوده  در اطاعت كه

   اين  دنباله. قرار گيرند  يا جهنمي  بهشتي  در زندگي  و محكوميت  و بعد از حاكميت شوند  كشيده محاكم
  دنباله  خود ب  دنيايي  فكر و عقيده اساس  مي شوند و بر  آن ها زنده  به  و وابستگان   پيروان محاكمه
  اند و رؤساي  گرفته قرار  بهشتي  آن ها در زندگي  برحق  مي كنند رؤساي  مشاهده،روند  خود مي رؤساي
          كشيده  بهشتي  زندگي  خود به  رؤساي  شفاعت  به  حق  اهل  پيروان . جهنمي  آن ها در زندگي باطل

   خود كه  رؤساي  در اين جا بعد از شناختن  خود شده  رؤساي  به  ملحق  باطل  رؤساي مي شوند و پيروان
 آن ها را   كه اي  عده. مي شوند  تقسيم  دو دسته  آن ها به  پيروان.ند جهنم اند و اهل  گناه كار بودهكافر و

 .اند  شناخته  كافر خود را بر حق  پيشوايان و  خورده  در دنيا گول  هستند كه  كساني ناميم  مي مستضعف
   دليل  به.ندا  بوده عملي  يا  عقلي اند گرفتار ضعف  نموده  از آن ها پيروي  حق  واهل  از حق  پيروي دليله ب

اند   نتوانسته  عمل  ضعف  دليل اند و به  كرده  شناخته و اطاعت  حق  اهل  جاي  را به  باطل  اهل  عقلي ضعف
  اند اين  كرده  از آن ها اطاعتاند اجباراً  شناخته  كفر و گناه  با اين كه آن ها را به. كنند با آن ها مخالفت

 مي شوند   خود پناهنده  خداي  به  شده  و پشيمان  خود نادم  باطل ساي بعد از حشر و برخورد با رؤ طايفه
   هستند از آن ها اطاعت  اين كه آن ها برحق  خيال اند و ما به  زده  ما را گول دارند كه  مي و عرضه

وند و  با آن ها محشور مي ش  كه  خود و يا بعد از مدتي  باطل  بعد از تنفر و انزجار از رؤساي .ايم كرده
  و  دانسته  ديگر كه  گيرند و قسمت  قرار مي  عفو الهي چشند مشمول  را مي  كفر و گناه  عذاب مزه

          خود   رؤساي  عذاب  به  محكوم.اند  كرده  و تقويت  به وجود آورده  كفر و گناه هاي  دولت شناخته
   هر دو گروه  ابتدا رؤساي  دقيق ساب و ح  صحيح  قضاوت  براساس  شوند و با آن ها محشورند پس مي



  شرح فراز آخر دعاي افتتاح
  

61

           ها محاكمه  ملت  رؤساي  ابتداي  است  كيفيت  همين  به  هم  دنيايي  در محاكمات. مي شوند محاكمه
  . مي شود ها پيگيري  ملت مي شوند و بعد محكوميت

  اند كه  مبتال بوده  عقلي ف ضع اند يا به  شده  شناخته  مستضعف  كه  هايي  جمعيت  تكليف  رابطه در اين
   سازان ها و يا بت  بت  از حق  پيروي  عنوان اند و به  شناخته  باطل  جاي  را به  و حق  حق  جاي  را به باطل

 و   مقاومت  قدرت اند كه ها قرار گرفته ها و قدرت  دولت اند و يا اين كه در جو حاكم  نموده را پرستش
 مي شوند بعد   خود ملحق  رؤساي  خود به  سران  بعد از محاكمه  مستضعف گروه   اين.اند  نداشته مخالفت
   بعد از حشر با   آن ها هم  پيروان  تكليف اند يا باطل  بوده حق بر  شد كه  رؤسا معلوم  تكليف هك از آن

   حق  راه  به كه كنند  اند مخالفت  يا نتوانسته اند ندانسته  بوده  اگر مستضعف گردد كه  مي آن ها روشن
   به  رسيدن اند و براي  بوده  و باطل  حق درصد آشنا به گيرند و اگر صد  قرار مي  عفو الهي بروند مشمول

   و شناخته اند و دانسته  نشانده  قدرت  كرسي  و به  نموده  را تقويت  كفر و گناه  خود رؤساي  دنيايي منافع
   آن ها با رؤساي  سرنوشت. مي شوند  خود ملحق  رؤساي  به،اند وده نم  واولياء خدا مخالفت با پيامبران
   آن  مي كند و قيام  تعريف  كيفيت  اين  را به  رجعت  كه  و احاديثي  روايت  پس . است آن ها يكي

   حضرت  ندارند زيرا اگر قيام  گذشته  با مباحث شناسد مخالفت  مي  صغري  قيامت  عنوان  را به حضرت
ها   ملت  ابتدا سران  مي شود كه  و ترسيم  تنظيم  كيفيت  همين  به  هم  كبري  قيامت  بدانيم  كبري يامترا ق
   آن ها روشن  پيروان  مي شوند و بعد تكليف  كشيده  محاكمه  هستند به  محض  و مؤمن  كافر محض كه
  هاي  قيام  را از نوع  حضرت  آن م قيا  كه  كساني  در تعريف  است  و نقل  عقل  آن چه مخالف.گردد مي

 از   زندگي  دوران  دنيا، دنيا كه  نه  است  قيامت  به  مربوط  و كتاب  حساب  كه  است دانند اين  مي دنيايي
 استعداد ،اند  شده اند يا غايب  بوده  منزوي، امور نيستند  خدا در رأس هاي  و حجت  است تولد تا مرگ

يابد   مي  خاتمه  مرگ  مي شود و به  از تولد شروع  كه  كيفيت  اين  به  زندگي. ندارد  و حساب محاكمه
   زندگي  يعني  و العمل  حساب غداً  و الحساب  عملٌ  اليوم:اند  گفته  كه  است  شده  شناخته  دنيايي زندگي

   حساب  دوران ست ا  قيامت  فردا كه  و زندگي  در كار نيست  حساب  است  و امتحان  عمل دنيا دوران
   همين  است  قيامت  از مشخصات  كه  حضرت  آن  در قيام  عمل  لغويت  دليل . در كار نيست  و عمل است
 :اند  جا گفته  نمي كند و همه  را قبول  كسي  توبه  حضرت  آن  دارد كه  صراحت  و روايات  آيات  كه است
حضرت  آن  قيام ها تفسير به نفسا ايمان فيومئد الينفع:  فرمود  كه  هم  انعام  سوره  و آيه  التوبه باب ديس   
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   بسته  در توبه  ندارد كه  باشد دليلي  مانند دنيا روز عمل  هم  حضرت  آن  اگر روزگار قيام . است شده
  ساب ح  به  توبه  قدرت  نيز در زمينه خوانند و توبه  مي كنند و بعد نماز مي  توبه  اول شود زيرا مردم

   در اختيار دارد توبه  كه  بركاتي  طمع  يا به  حضرت  آن  و حاكميت  قدرت  از ترس آيد زيرا مردم نمي
   حساب  به  توبه  است  تهديد و تطميع  محصول  كه  و نمازي  توبه چنين خوانند و مي كنند و نماز مي

 و   حضرت  آن  دست  به  قيامت شخصات م  و تمام  است  بزرگوار قيامت  آن  قيام شك  بي آيد پس نمي
  . گردد  با او هستند اجرا مي  ديگر كه ائمه
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