
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۳۱۶



 

 
 

 احكام اقامه      
 

  پايگاه اعتقادات حكومتي  و 

تعيين جايگاه حج ابراهيمي در آن 

 11تا 1جلسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 

                                                 

گرچه بعنوان خدام  ي تمكن مالي پيدا كند نيازي نيست. رود. اگر چه بعدها دوباره شود و حج مي انسان وقتي كه يكبار مستطيع مي -1

 اي و حضرت امام اينگونه است. بروند، فتاواي آيت اهلل خامنه



 



 



 





 

  



 

 )ره( به حضرت ابراهيم  خميني تطبيق رفتار حضرت امام -1/1/1



 

 توحيدتعريف كليت مناسك دين به ظرف  -1/2/1



 

 حج سنتي: ظرف بدون مظروف )محتوا( -2/2/1



 

                                                 

گفدت    به طو مثال تالش كرديم تا دختر يك مجتهد در عرفات در مراسم برائت از مشركين شركت نمايدد، موفدن نشدديم. زيدرا مدي      -2

 را را واجب ندانسته است.امرجع من اين ك



 

                                                 

، به دليل اينكه انقالب درگير كارهاي خود بدود، هندوز   95نيز به همين صورت بود. اما در سال  95، 06هاي  البته اين مطلب در سال -3

يكدي از   95ها شكل و نسوق پيدا نكرده بودند و از طرفي خود انقالب نيز دچار مشكل بود. از طدر  ديگدر، در سدال     اين نوع راهپيمايي

اي مهدويت كرده بود. و اسلحه را بوسيله تابوت، داخل حرم برده بود و در مسجد الحرام درگيري خونيني انجدام شدده   اهل عربستان ادع

 بود.

 لذا مكه و مدينه در دست ما بود و حكومت در انفعال محض بود و قدرت هيچ كاري نداشت.

هاي بعد به زوار ايران حمله شود و آن جمعه خدونين بپدا    الرسد همين امر نيز باعث شد تا در س حجت االسالم زيبايي نژاد  به نظر مي 

 گردد. زيرا مك فهد احساس كرده بود، اگر جلو اين را نگيريم حكومت خود را از دست خواهد داد.



 

                                                 

در سدال ديگدر    16در چند ماه قبل از پيروزي انقالب در گزارش به كدارتر آورده بدود تدا     سيا حتي در تلويزيون نقل شد كه سازمان -4

لذا با عنايت خداوند متعال امدام  « مكرو و مكر اهلل و اهلل خيرالماكرين»ولي دست خداي متعال در اين جريان بود  .شود ايران انقالب نمي

يعندي از   –روز  16كردند، به زودي به ايران بر خواهد گشت، اما فقد   در   فكر مي ها آنسالم به ايران آمد و حال آنكه بعد از رفتن شاه 

گوئيدد. ههمدان طدوري كده      كنند دروغ مدي  شوند و فكر مي گران باورشان نمي انقالب پيروز شد. و امروز تحليل –بهمن  22بهمن تا  12

ي توسدعه   روشنفكران غرب زده داخل نيز با انقالب همين برخورد را دارند[ به طور مثال در كتداب دكتدر حسدين عظيمدي كده دربداره      

كند ممكن اسدت، دوبداره آب    كند و احساس مي ! اين بخاطر اين است كه باور نمياست  ب مطلبي نياوردهباشد، يك كلمه درباره انقال مي

چده دسدتگاه مفهدومي، چده      –شكست دستگاه غرب  و گذرد، شكا  گردد. و حال آنكه هر روزي كه انقالب مي و هواي زمان شاه بر مي

 شود. بيشتر مي – ها آني ها آندستگاه تحليلي و چه دستگاه رس



 



 

                                                 

 هاي نماز جمعه بيان نمودند. البته آقاي هاشمي رفسنجاني نيز همين تشبيه را در خطبه -9



 



 

 در سن بلوغ« اختيار، عقل و زاد و ولد»اعطاي سه قوه  -1/1/3



 



 



 



 

 نيتماه رمضان، ماه پااليش و تصفيه جويبار و نهرها و رودهاي نورا -1/5/3

 



 

شب قدر، شب رقم خوردن تقدير حيات عرفاني و محمدي بمعناي طير مسئوليت پذيري درنظام  -2/5/3

 واليت 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

                                                 

 االسالم، قربت الي ا... . حجّتبندم در عمره مفرده يا از فرض  باشد  احرام مي نيت به اين صورت مي -0



 

                                                 
شويد به آنها نيز بگوييد لباس احرام، مانند  اند، مجبور مي اما در زندگي مشاركتي امروز، كه زنان نيز صاحب رياست در جامعه شده -7

االسالم كشوري   حجّت كنيم. فق  بحث حكمت و حج را مي جا اينمردان بندند! و حال آنكه ما قائل به چنين فتواهايي نيستيم و ما در 
 سد، فقه و تفقه هدر اين امور[ بسيار مشكل باشد.ر به نظر مي

ي  اند و رساله سال به اندازه بضاعت و توانايي خود كار منسجمي انجام داده 146ج  نخير، اينها لوازم نقل است و فقها الحمد اهلل در اين 
 و كار مردم روي زمين نمانده است.  در باب حج نوشتند تا تكليف مردم را روشن كرده

 ر فقها، در مورد داللت روايات است.س  كا
 ج  بحث مد نظر ما هم همين است.
 س  و لي كار شما لوازم داللت است.
 ج  بحث مد نظر ما هم همين است.
 س  ولي كار شما لوازم داللت است.



 

 

                                                                                                                                                                  

كردند  ه به نقل محض ميج  لوازم هم دارد. اصالً بحث اصول به همين معني است و فرق بين اخباريون و اصوليون همين است. آنها تكي
 نمودند، ولي اصوليون قائل به اين مطالب هستند. و لوازم عقل و عقال را طرد مي

 



 

                                                 

 يعني روز كشيده شدن زمين -5



 

                                                 

كنند، بعضي ديگر آمده كه حضرت جبرئيل به ايشان مناسك  در برخي روايات آمده است كه حضرت آدم هفتاد بار در روز طوا  مي -5

را اينگونه ياد دادند كه حضرت از حرم، محرم شوند و بعد به مني بيايند و همان مسيري كه براي حضرت ابراهيم ترسيم شده و امروز 

 را نيز به ايشان آموختند.دهيم، آن  ما انجام مي



 

                                                 

ها طوالني بوده است. در تاريخ يعقوبي ذكر شده است كه بعضي امتها هفتصد سال عمر داشتند و  كه البته در اُمم قبل نيز عمر -16

 ند.گونه است و بعضي از انبياء مانند حضرت نوح، عمرهاي بسياري داشت هفتصدسال انبياء را اذيت كردند. در مورد انبياء هم همين



 



 



 



 



 

 

الرحیمالرحمناهلل بسم

زادهکرمکننده:علیپیاده8571ـسندملیحجـکدنوار

فلسفهصدوق:نیوالمسلماالسالمحجت بیانشدکه مباحثگذشته فلسفهیطوافدر  حضرت، یبیعتبا

وسیله(فیالشرفرجهیتعالاهلل)عجعصرولی به هدایت و امامت امر بر دادن تمرین یعنی امامتاست. ی

گویندنمازراباکهازنظرپرورشیوقتیمیباشد.توضیحآنباشد.امااینمطلبدریکافقتخصصیمیمی

مجبورمی شما برامامجماعتبخوانید، بررسینماییدو را شویدشروطامامجماعت)مانندعادلبودن(

نمازجماعتباشد.اماوقتیبحثاعمالوافعالاوفکرکنید.کهاینشروطدرحدنازلیاستتامتناسببا

شود،عالوهبرآنشروطیکهبرایامامجماعتاستشرطدیگرآنمنصوببودنازنمازجمعهمطرحمی

ایوملیهایمنطقهباشد.بدینمعنیکهبتواندمردمراازنظرسطحفکرسیاسیوحساسیتطرفرهبرمی

شود.یعنیدرنمازعیدفطر،عیدیترمیفطرکهمطلبعمیقباموضوعاترهبرهماهنگکندودرنمازعید

می قرار موضوع توصیفکندسال، را عیدیشبقدر باید فطر، حقیقتعید در زیرا .عیدیتوزیعگیرد.

بندیکردهچهدرشبقدرتقدیرشدهاسترابهصورتجمعمقدراترابهمردمبگوید.بهعبارتدیگر،آن

هاینمازعیدآمده،بیانگونهدرقنوتمردمدرچهافیازاعطاءوبخششهستندوهمانومشخصکندکه

گیرندودرکمالالسالمدرشرهاموردپناهخداوندقرارمیکندکهامتمحمد)ص(وآلمحمدعلیهممی

آنطوافاست،یاولگیرد.درحجکهپایههاموضوعقرارمیباشند.لذاهمانقنوتخیراتحضرتحقمی

موضوععید،میثاقخداوندبابندگاندرشبقدرنیستبلکهموضوععهدومیثاقازاولخلقتاستاز



 

راپیچیدهودرحجراالسودقرار«بلی»اینروآنعهدیراکهدرعالمذرهمهدرجوابالستبربکمگفتند

سپسداده همهاندو از گرفتهعهدهایمختلفیکه همانعهدمی88اندیانبیاء آنادامه اعم مظهر و باشد.

خواهیداینعهدهارادرطوافتکرارکنیدوعهدیاستکهدرروزعیدغدیرازهمهگرفتند.حالشمامی

جست اینراه در بیاوریدو آنبهخاطر به را وخود تاوجوکرده کرده اینمسیرجهاد در بسپاریدو ها

دهد.برایناساسحجبرایکسانیاستکهاستطاعتمعنویومادیدارندتاخداوندسبلخودرانشان

طوافمی به شروع حجراالسود از لذا کنند. حوائجپرورشپیدا دور استکه بدینمعنا اینکار و کنند

باقرارگیرند.زیراهمفعلمعصوموهمقولاو«مایشاؤوناالمایشاءاهلل»حضرتبگردند.ومصداقآیه:

برایاینمطلبانتخابکردهاستازاینرواگربخواهیدتکامل فعلخدایمتعالاست.خدایایشانرا

حضرت با پسطوافبیعت، برسید رضایخداوند به اینخاندان دریچه بابو بایداز کنید تقربپیدا

جلسه(فیالشرفرجهیتعالاهلل)عجعصرولی در رسیدیماست. مطلب این به قبل بیعتی این مضوع که

چیست؟یعنیاینکهدرقرآنوروایاتشکستنعهدنفیشدهاستوازخصوصیاتمؤمن،وفایبهعهد

آمدهاست.حالموضوعبیعتوعهدومیثاقچیست؟یادررابطهباروزجمعهنیزآمدهاستکهروزعهدو

یحضرتآدمدربعدازظهرروزجمعهمیثاقاستودربعضیازروایاتآمدهاستوشرطخداوندبرا

می وقتیایشانآنعهدرا استکه هبوطواقعمیبوده شنبه اینشکنددرصبحروز حالموضوع گردد.

یخلقتبهجتوسدوروانبساطازلذتکردناستعهدهاچیست؟درمباحثگذشتهبیانکنندکهفلسفه

شودوموجبلذتوبهجتلموآگاهیوارادهبیشترمییعنیمرتبباالرفتناستبهاینوسلهنفوذع

گردد.می

االسالمکشوری:اینحرفمنافاتبامعنایتوحیدندارد؟حجت

                                                 

 در ابتداي دعاي ندبه به اين عهدها اشاره شده است. -1



 

زیراخداوندمتعالموجودطلب توحیدییعنیرسیدنبهرضاورضایعنیوحدتدواراده. خواهراخلقج:

می چیزی و دارد اراده که موجودی یعنی  است، پرستشمیکرده توحید، معنای لذا حالخواهد، شود.

یعنیطلب درخواستخداپرستییعنیچه؟ و دربخانهها به هویتانسانهستندو که آوردهها یخدا

هایخودانتقطاعپیداکردوبهشودتابهوحدتدرخواستوطلببرسدوهرگاهعیدازتمامخواستمی

هد،بهتراستازخواستخودوازاینروخودراواگذارنماید،دراینخوااینمعنارسیدکههرچهاومی

شودبهعبارتدیگر،بهاینمرتبازعرفاتبرسدکهسجدهکندوترمیهنگامقربوبهجتولذتاوبیش

خواهش معنایوحدترساندن همین به کردن طلبسجده ارادهها، طلبو خواستو با دعاها و یها

نهایتاست،یعنیفاعلیتیکهخواهدازمنزلتفاعلیتبیباشد.زیراآنچیزیکهاوبرایمامیخداوندمی

گردد.نفعوضرریبهخوداوبرنمی

آقایساکی:بهوحدترسیدنبهچهصورتاست؟

یعنیسجدهکردن درنظرمیج: اینکهوقتیدوارادهرا یستبهگیرید،یکیازارادهخودهستبرداردون؛

دهمواینهمانمعنایعشقاست.یدیگری،پیرویکاملکندوبگویدهرچهتوبهگویی،انجاممیاراده

خواهدسجدهکند.شودوبراومیلذاطرفمقابلمعبودمی

س:آیابعدازآندیگرحرکتیوجوددارد؟

فعالیتکردن(برایتحققامریکهاوج:اصالًحرکتبدینمعنااست.حرکتیعنیرفعنیازوخواستخود)

نمیمی معنا تعلق واصالۀ الوجود اصالۀ و اصالۀالماهیه با اصالً حرکت، بنابراین حقیقتگوید. زیرا شود.

بایددراعلیوباالترینمنزلتآنتعریفکردهمان جاییاستکهارادهحضوردارد.واالتمامحرکترا

ومسو...ـفقطفرآیندوبعیهستندکهالبتهدرهمانحرکتتبعینیزحرکتدیگرـمثلحرکتدرآهن

فاعلیتمحورینمیفاعل بدون فاعلیتتبعیرا زیرا دارند حضور اینهایمحوری، بر و کرد. معنا توان



 

هاتصرفی)کهانسانباشد(اساسهیچقانونیوکشفابداعیصورتنگرفتهمگراینکهباتصرففاعل

رفتهاست.تماماکتشافاتدرپزشکی،روانشناسیوداروسازیوبهطورکلیدرهرکجاییبررسیصورتگ

کندگویندکنشوواکنشاستکهکارمیهامیهادرتحلیلکنیدانسانحضورداشتهاستاماجاهالنونادان

ومننیزچیزیغیرازایننیستم.

کنشوواکنشبود،دیگرنیازیبهشمانبودوخودکامپیوتردرستاالسالمکشوری:دوحالیکهاگرتنهاحجت

شد.می

نیزچیزیمعنامیج:حتیآن البتهاینمطلبترینوسخیفکنندوایناحمقانههاتاریخرا ترینحرفاست.

گونهایندانندکهالعملوجداناًمیهاحینشودوخودآنسازیوفریبدادندیگراندرستمیجهتفرهنگ

داندکهدیگربحثکنشوواکنشنیست.برایناساسدهد،میکنند.یعنیوقتیدستورکشتارمیعملنمی

کنیدکهبراساسمعادلهتوانیدآنشناسیانجامواردشویدمیاگردروحدتترکیبیبحثجامعه افشا را ها

دهدبراساسکدامشکرکشیبهعرافمیکنندیعنیبهطورمثالدستوریکهآقایبوشبرایلحرکتنمی

جامعه مطبوعاتمیتئوری به را آن اطالعات و اخبار وقتی واکنشاستحتی کنشو و دهندشناختی

اندنیزدروغبودهاست.بنابراینسرتاپایوجودوهایموضوعیکهدرستکردهشودوگزارششخصیمی

میاعمال ایشانمخالففرهنگیاستکه مواردگویندو تمام در بلکه نیست. اینمورد نمطلبفقطدر

هرروزدرفریباین بیاید، استبهحولوقوتهوقتیفکردفتررویکار ژورنالوگونهبوده کاریعلم،

گیرد.بهعبارتدیگر،دستگاهشود.یعنیدرنفستعاریفومعادالتاینکارصورتمیمجالتبدندادهمی

شود.روایاتوآیاتکندکهباعثمیدرجنگ،چنانبرسرمابمبارانمی82«آتیشتهیه»هاهمانندعلمیآن

                                                 

دقيقه چنان توپخانه خود را فعال  26خواهد نيروهاي خود را به خ  اول برساند، حدود يك ربع تا  در جنگ وقتي دشمن مي -2

تواند از سنگر و جاي خود تكان بخورد تا  توانند سرپرست خود بمانند و به طور كلي هيچ كسي نمي كند كه حتي نگهبانان نيز نمي مي

 يا نيروي خود را به خ  اول برساند. تواند نيروي كمكي دشمن نمي



 

گرددبراییتعاریفومعادالتمسلمینرافریبدادهوباعثمیمامنزویشدهوبهوسیلههمینآتشتهیه

کنیموهاراافشامیاینعلوموتمدنفداشوند.ازاینروکذبودروغماهیتتمامتعاریفومعادالتآن

هاازصحنهتاریخحذفنشوندوماندتاآنماندباامدادخداوندمتعالباقیمیآنمقدارناچیزیکهباقیمی

مسلمینازخوابغفلتبیدارشوند.

شود؟برادرحیدری:پساینوحدتبیندوارادهاستکهباعثانبساطولذتمی

کنندوبندگیرابهمنحلشدندرذاتحضرتحقجلوجاللهمعنامیج:متکلمینپرسش،توحید،سجده

پس وخواست)شاء(خداوندمعنیکردیم. اراده بهمنحلشدندر کردنرا اینپرستشوسجده ولیما

کنید،حرکتیشودوبهتبعسجده،هربارکهامرخداوندمتعالراعملمیسجدهبهمعنایوحدتاوارادهمی

م مییصورت انجام که را فعل این وقتی حال است. فعلی دادن انجام در امر، اطاعت زیرا دهید،گیرد.

شودووقتیاوجگرفتیدوباالرفتیدماهمگیریشمامیگیردکهموجباوجانفجاریدرفضاصورتمی

می ایجاد خواستشما و اراده علمظرفیتجدیدیدر بصیرتو همظرفیتجدیدیاز و صورتشود

شود.کهازیکافقدیگریوازباالیکوهشهرراگیردودرنتیجهوظرفیتجدیدیازنفوسپیدامیمی

افتدودرنتیجهآیدتالشکنیدبرایبهدستآوردناینامور،یادسجدهقبلیخودمیبینند.آنوقتیتامیمی

خواهیمیعنیدرافقمبلکههرچهتوبخواهی،میخواههارانمیگویندایخدایمتعال،منایندوبارهمی

سپاردوخداوندکنند.وخودرابهخداوندمیجدیدتر،دوبارهرفعیدازخواستخوددرمنزلتجدیدمی

گیردبههمینصورتمرتبباالکندکهدرپیعملبهآن،انفجارجدیدیصورتمیمتعالامردیگریمی

شود.عصوماست.یعنیرضایتاموکلماتتام،بهاینچهاردهنورپاکدادهمیرود.اینمسیرحرکتممی

کنند.زیراهمیشهبه...رحمتاووفصلاواتکالوتوکلچوندرهیچمرحلهومنزلتیازآنامرغفلتنمی

دو...فقطوفقطهاییکهدرادعیهاستـمثلفصل،توکل،امیکنند.ازاینروواژهوبااینامورزندگیمی



 

شودوقتیدعایازیارتباشدوبههمینعلتاستکهگفتهمییزبانمیهااست.وبرایمالقلقهشأنآن

ترشودوازخوانیدبهنیابتازمعصومبخوانیدتااثرآنخیلیبیشالسالم(میعلیه)برغیرزیارتامامحسین

شودوحقیقتاًمادرکیازرجاءوفضلودیگرصفاتخداوندطرفخودنخوانیدزیراباعثدروغگفتهمی

رفعیدازتمامامورکندوفقطبهدنبال اگرماننداطرافیانحضرتامامومقاممعظمرهبری، اما نداریم.

آن اراده آنخواستو و باشد میها شود، او زندگی اصلی متغیر توسالتها از رشحاتی و روزنه توانند

ها،باعثایجادتعیینبهاتکاءبههاوزیارتآنآورد.برایناساسوقتیبهسببآنبهدستمیمعصومین

مبارکحضرتولی خمینیرحلتمی(فیالشرفرجهیتعالاهلل)عجعصروجود امام وقتی دیگر کنند،گردید.

کنید.ازاینصالمحکمیپیدامیآوریدوبههمینعلتاتایایمانمیا...خامنهبرید،بلکهبهرهبریآیتنمی

حضرت نور تشعشع معنای به حضور معنای به نه مستقل، ارتباط او برای رو

گیرد.زیراایننائب،باالترینخطّراازمجراینائبحضرتصورتمی(فیالشرفرجهیتعالاهلل)عجعصرولی

نیزبازحقیقتدعایکمیلیادعا یعرفهویادعایابوحمزهنیست.زیراآنداردکهالبتهدرباالترینخطّ

 سجاد امام فقطشأن حضرت(السالمهی)علادعیه، وجود به را خداوند ادعیه، آن خواندن با شما استو

را(السالمهی)علخوانیدحضرتامامهادییکبیرهرامیدهیدویاوقتیزیارجامعهقسممی(السالمهی)علسجاد

می قرار تاواسطه )علیهمتریمیخطبیشدهید. معصومین از کدام هر لذا تناسببرید. به را هایالسالم(

قرارمی بهآنمختلفواسطه محالاست. باالبروید، نیز هرچقدر نهدهید. اینرونهنبیو از برسید. ها

دعااستکهآخرهابرسندوباالترینمرتبهبرایغیرمعصومدوتاتوانندبهآنمرسلیونهکسیدیگر،نمی

 بهحقائمه8زیارتجامعهآمدهاست. را جزءمرحومینبه2السالممعرفتبدهیعلیهـما را ـعاقبتما

هاقراربده.برایناساسهرادعایدیگریلغواست.شفاعتاین



 

برضایخداگونهاست.یعنیچراکسالبتههنوزواردموضوععهدوپیماننشدیمکهچراموضوعمعصوماین

پرستشوپرستشایشانبهاین را بندگانخدا،خدا بهوجودما، دراصولکافیآمدهاست: هااست؟زیرا

کند.حالاگرآنرابهمعنایانحاللدرذاتمعرفیمی«ارکاناًلتوحیده»هاراکنند.یادرزیارتجامعهآنمی

می کفر توحگرفتهشود، از تعریفیکه بر بنا میشود. اصالۀوجود اینفرازهایزیارتیددر دیگر  شود،

شودکه،یکذاتخداوندویکذات،ذاتمعصوماستوهمآنتوحیداستوهمجامعه،بهانیمعنیمی

کهدرعملرفتاراعتقادی بایددستاززیارتجامعهبردارند، یا اینحرفباطلاست. اینتوحیداست.

گونهشود،دیگرآنطوریکهبایدعملرفتار)عرفی(کهاهلزیارتبودندالبتهوقتیاینبرداشتند.البتهنهدر

دهند.خوانندبلکهبدینمعنینشرنمیکهآنرانمیدهند.نهاینزیارتجامعهرامحورقراردهند،قرارنمی

کندآنرودودررابطهبادعایصنمیقریشصحبتمیمیبهطورمثالوقتیکهآقاپیشفالنامامجمعه

هاراکناربگذارید.زیراسندآنمعلومنیست.گوید:اینشخصمی

وحالمی شأنآنعهدهاییکهدرعالمذربستهشده شأنانوارپاک، خواهیمتوضیحدهیمکهشأنمعصوم،

جتکرارشود،چیست؟آیاعلتاینشأنمعصومین،یآندرحجراالسودقرارگرفتوبایددائمدرحنامه

انتخابمیانتخابآن را ما خداوند اگر اینرو از خداونداستو بوسیله اینا نیز مانندکرد بودیم گونه

کنیم.ریزیکند،درحالیکهماتقدیستمیخواهیخلقکنیکهخوناعتراضمالئکه،کهکسیرامی

قبلا تئوریزهزاینبحثحجتاالسالمکشوری: ها،اشکالیدرمبنایتوحیداست،کهآقایملکیانهمآنرا

جوییاستازکردندوآنایناست:علتحرکتمعصوموغیرمعصومبهسویخداوعلتپرستش،لذت

بهایجدبهجتبرمی علتخلقترا قائلاینمبنا، ایناینرو، لذا پرستشگرداند، را امیرالمؤمنینخدا که

کند.حالمعنامی«جوییلذت»یعبادتواینرابهتراست.بنابرایناینمبنافلسفهکند.برایلذتبیشمی

فرقاینمبنابایانبحثحضرتعالیچیست؟



 

 بهصورتمطلقنیستیعنیبرایخودمعنایتوحید، دیگرانایناستکهمباحثما با فرقما وجه25ج:

برایترس)ماننند-8کنند.سهدستههستند:هاییکهخداراپرستشمیآمدهآنشماریم:درروایتنیزمی

ـبرایخودخدا3ـبرایثواب)مانندبرادران(2بندگان(

نهایتکنیم،هدفایناستکهفاعلیتبیحالوقتیکهمادرصفعقالنیت،بحثبهجتوسروررامطرحمی

خداوندرااثباتنماییم.

بینید.مانندپرورشکودککهابتداحیدرا،توحیدعملیمالحظهنمایید،آنرابهصورتپرورشیمیلذااگرتو

گونهاست.اولبایدواحدعددیرارسد.درتوحیدهمهمینبایدشیربخوردوبعدهابهکبابخوردنمی

استوبعدآنرادررضابچشذئوجهواحدغیرعددیبیاموزد.یعنیاولبایدبگوییبرایلذتوسرور

نهایتکهموجبگیجکهازهماناولبگوییفاعلبینهایتآوردهشود.نهاینبیاوریدوسپسدرفاعلیتبی

رسد.بنابراینتماماعطاییاستوبهشود.تازهبعدازآننوبتبهبحثنقلورفتنبهحجمیشدناومی

مسرورمی ازتصرفخداوندمتعال، پسبایدسببآن ترسیمکنیدیعنیمنطق25شوید. وجهتوحیدرا

کنیموبعدبهتصرفومحوریتبدیلفرهنگستان،برایتعریفهرموضوع،ازیکتعریفتبعیشروعمی

اینمی سه هر دوباره و تبعیمیشود. مخصوصتعریفصورتها مکانیزم با همینصورتو به و شود

خواهدبهحجبروندچندکلمهبگوئیموقصدجدولخواهیمبرایکسیکهمیگیرد.لذادرجلسهفقطمیمی

کشیدننداریم.

داده قرار حجراالسود در که عهدی و طوافی موضوع آنحال توضیح جیست؟ قصهاند، آدمکه حضرت ی

اینش(السالمهی)عل قبلاز اما شروعفاعلیتمنفیاست. است، قرآنآمده دروداستانهبوطکهدر روع،

یعنیقبلازاین امتحانشوندنقل(السالمهی)علکهابلیسوحضرتآدمشروعدیگردرخلقتوجوددارد.

اندوحضرتهزارسالخداراعبادتکردهاستیعنیابلیسومالئکهوجودداشته5شدهاستکهابلیس



 

ایننیزبودهاستوآن،زمانیاستکهترآدمنبودهاستاینیکمرحلهاست.بنابرروایاتیکمرحلهقبل

مورد در اینمعنیکه اینعبادتبه از استو بهشتوجهنمنبوده کرسینبوده فرشینبوده، عرشیو

باشندالسالممیعلیهماستوجودنداشتهاستوفقطنورواحدبودهاستکهنورچهاردهمعصوممخلوقات

هاراخلقکردهاست.خلقچیزیکند،نورآنکهخداوندارادهبهیعنیقبلازاین

مانندروایتیکهبهمراحلپرورشپیامبرکتابجالءالعیونروایاتوجودداردکهبهاینمطلباشارهمی کند.

یتسبیحقراردادموسپسهزارسالدرگویدخداوندپیامبر)ص(راهزارسالدرکلمه)ص(اشارهکردهمی

فرمایند:خدامنرابهبهترینصورتپرورشدادهاست.برایناساسدرداناییپیامبرمییتحمیدو....کلمه

ایم.پسقبلازخلقتاینمرحلهالبتهماعلمیدرباباینامورنداریموفقطاخباروروایاتآنراشنیده

استسپسدرروایاتاستکهاززمانیخداوندشروعبهخلقتمی بهنورپیامبر)ص(کندکهنیزبوده

علیها(آسمانواهللیزهرا)سالممالئکهونبودفاطمه(السالمهی)علشودوبهنورامیرالمؤمنینعرشخلقمی

خورشیدوماهرا)یاآسمانوزمینراکهدرمورد(السالمهی)علزمین)یاخورشیدوماه(وبهنورامامحسن

ایم.بهشتراخلقکرده(السالمهی)علزبندهاستوبهنورامامحسینحضرتزهراوامامحسناینتردیدا

لذااگردقتکنیددراینمرحلهازخلقتخبریازجهنمنیست.

کنند.برادرحیدری:البتهآقایانارباباعتقادات،اینروایاتراچونیقینومتواترنیستندقبولنمی

دانند.کبیرهیادعایصنمیقریشویاغیرهرامخدوشمیجامعهایسندزیارتطوریکهعدهج:بله،همان

زیبایی صادقبرادر امام به منسوب که دارد وجود اسالمی( )آداب االسالم شرایع عنوان تحت کتابی نژاد:

ایاست.لکنمشکلسندیدارداماحضرتامامخمینیفرمودهبودند:اگرچهممکناستعده(السالمهی)عل

آنتردیدکننداینالفاظازغیرمعصوممحالاستصادرشدهباشد.درسند



 

افست؛اصلمعیارهمیناست.بهعبارتدیگرسؤالایناستکهاگرکسیدرعصرحضورامام،درامام ج:

فهمد؟دربحثتفسیربیانشدکهدلیلبودنیکیازمعصومینتردیدداشتهباشند،ازکجاامامتایشانرامی

جتخداوپیامبریپیامبر،جنسآیاتاوست.یعنیجنساینآیات،باآیاتقبلمتفاوتاست.البتهدرح

انجامندهند،لکنعمومیتنداشتهخواستند،هامعجزهیامنقبتیمیگونهنبودهکهاگرازآنزمانمعصوماین

دوتحتفشارزیادیقرارگرفتلذااست.مثالًدرروایتداردعماریایکیازصحابهچندروزگرسنهبو

کندتااگرحتییکسکهبهایشاندادهشود،رفعرودوجریانراعرضمیم(میالسالهی)علنزدامیرالمؤمنین

ام.فرمایندمننیزگرسنههستموچندینروزاستکهغذانخوردهگرسنگینماید.حضرتمی

شود.بعدحضرتدوسکهکنندتاهمهآنطالمیوبعداشارهمیبرندزامیسپسحضرتایشانرابهزمینیبی

قدرعمارتحتفشاربودهکهداردوآندهدویکیراهمخودبرمیداردویکیرابهعمارمیجابرمیازآن

توجهینمی برایرفعگرسنگیبرمیبهطالهایدیگر یعنیاینکندو مقابلگردد. استکهدر نبوده گونه

القمرکردندوهارابرگردانندواینوسیلهرا،متغیراصلیقراردهند.حتیحضرتشقر،بدینوسیلهآنکفا

اینامورحضرتمی خواستندثابتیاتصرفدرگیاهکردهوشهادتینبرزبانگیاهجاریشدهاستوبا

داوودوابراهیمدارند،مننیزدارم.چهعیسی،موسیونمایدکهمنمناقبانبیاءگذشتهرادارم.یعنیهرآن

شده،برایاثباتهمینطوردیگرمعصومیننیزوقتیکرامتیازآنصادرمیزیرامنوارثانبیاءهستم.همین

بزرگ اآل امتحاناتنبودهاستو موضوع این اما است. حادثهمطلببوده بیتوترین احتراق تاریخی ی

اینمسائلر با اما است. نمیعاشورا دچارقم شما بودندکه گفته نیز امتخود به صورتیکه در خورد.

اید.یسامریشدهگوساله



 

بنابراینآیهبودنقرآنبهخاطرتواترآننیست.البتهاینبدینمعنینیستکهتواتر،بهتنهاییاستداللمستقلی

هاهاورمانتکهوقتیباآخرینادبیاتنیستاماآیهبودنقرآن،بهخاطرتواترنیست.بلکهبهخاطرایناس

گردد.کنید.معجزهبودنآنمشخصمیهاچهسیاسی،چهفرهنگیوچههنری،مقایسهمیوفیلنامه

بهعبارتدیگرخداونددراینمرحلهتاریخی،بشررابهیکظرفیتوبلوغعقالنیرساندهکهقدرتتشخیص

ضرتعیسیمردموعوامـنهپیامبرانوخواصـقدرتتشخیصاینیحراپیداکردهاست.امادردوره

اموررانداشتند.امااآلنمردمقدرتتشخیصدارند.

ترازقرآناست.برادرحیدری:االنیککافرممکناستبگویداینفیلمبرایمنجذاب

بهسویقرآندعوتکنید،مو هابهاینطرفجعظیمیازآنج:حتیاگرتوانستیددرجنگعقالنیمردمرا

هادهند،حالآیاایندلیلبرحقانیتآنکنندوپایآنکشتهمیآوریدوجمعیتینیزهستندکهانکارمیمی

می اساسامروزه این بر آوردند؟ ایمان کفار همه کردند قمر شق )ص( پیامبر وقتی آیا نازلاست؟ بینند

صحیفهمنزله کهیقرآن، است. برمیینور کندوجمعیتیرا وکسیباتوانستهیکانقالبیایجاد انگیزد.

یابدکهروحقرآندرادبیاتحضرتامامخمینیجاریاستوامروزنیزاولیّآتادبیاتدینآشناباشد،درمی

هدورگوندانندشیعهوقرآنچیستواینایجریاندارد.حالآیااینجمعیتنمیاهللخامنهدرکلماتآیت

انقالبحضرتامامومقاممعظمرهبریجمعشده اینبهخاطرمعجزهبودنقرآننیست؟ازاین، آیا اند.

کهباعثفهممردموسپسایمانیآن،معجزهمعجزهاستومعجزه یادبیاتاسالمدرقرنبیستماست.

خواهیمدلیلتواترراانکارکنیم.مکهنمیکنهاشدهاست.حالآیااینبهدلیلتواتراست؟!البتهتأکیدمیآن

بلکهدرعلمالرجالدلیلمستقلاست.

بهظاهرروایاتتکیهکنیمعده البتهاگربخواهیمتنها کنندکهبلندکردنپرچماینایاثباتمیبرادرزیبایی:

انقالبظلماست.زیراتاقبلازظهورهرپرچمیبرافراشتهشود،



 

تواندمبناباشد.شوری:بحثبرسرمبنااست.زیرادوچیزنمیاالسالمکحجت

شودکهخانهتعریفمی25شودکههدایتدرج:درموضوعمبنادوبارههمانبحثتعریفدردفترمطرحمی

دهیم.گیردوماآیهبودنانقالبرادراینآیهخانهقرارمیقرارمی46بایدمشخصشودچهچیزیدرخانه

گردد.نیآیهبودنادبیاتقرآنبهاینتفقهوانسبهآنبرمییع

برادرحیدری:بحثبرسرایناستکهتشخیصآیه)معجزه(درروایتچگونهوطبقچهقاعدهایمشخص

شود؟شود.یعنیباچهمتدلوژیمشخصمیمی

صورتدقیقموردبررسیقرارطلبدوبایددرموضعخودبهج:ایندیگربحثروشوتفسیرواصولرامی

توانبهصورتسطحیوضعیفبهآنبرخوردکرد.گیردوبهخاطرمبتالبودنجامعهبهاینمباحث،نمی

آورم.زیراشمابایدایمانخودرادرجایدیگرتوانگفتتااینحلنشود،منایماننمیبرایناساسنمی

یخودرابهسخنرانیآقادرجمعبسیجیانمحکمکنید.نبایدعقبهمحکمکنید.یعنیامروزبایددلخودرا

یعنینمی کرد. اینجلساتمحکم طرقاحتماالتدر به و مباحثاینجا میبه چیزیکه به خواهدتوان

کشد.ارتکازاتشمارابشکندتافضایجدیدیدرستنمایدتکیهنمودواینمطلبچندینسالطولمی

یدومبایدبهاصلپرچمخالفتفرهنگیکهبهدسترکتامامخمینیتکیهکردودرمرحلهلذابدانیدبهح

فرهنگستاندرمقابلدومبنادیگربلندشدهاست،تکیهنمود.یعنیاصلاینمطلبکهخداوندیکنفررابر

نقالباست.آیهومعجزهدوما83«عقالنیتبایددرخانهوحیسجدهکند»اینموضوعبسیحکندکه

فهمندکهمطالبشماغیرازآندومبنااست؟هامیاالسالمکشوری:یعنیاگربرایمردمصحبتکنیدآنحجت

                                                 

13
 شود. گويند كه بر عقالنيت سجده مي چه كه امروز در دانشگاه تا حد روش مي يعني خال  آن - 



 

یهویتکفر)اموریکهازآنطرفتولیدفهمندکههمموضوعآندینداریاستوهمباهمهج:بله،زیرامی

اتکایقویدارد.یعنیمبارزهکردنیکنفردرمقابلوشدهاست(درگیرشدهاستوهمحتماًیکپشتوانه

یکمیلیونرسالهچیزعادینیست.

دربحثگفتندکهاینشعاریادالبردیوانهبودنشماستیادالبرایناستکهبهجایقویوصلمیباشید.

هجرتبااسالمسالپسبایددقتداشتکهاسالمسالاولبعثتبااسالمسالآخربعثتواسالمسالاول

این از انسانآخرهجرتخیلیتفاوتدارد بهاسالممیرو هایپیوندنددارایبلوغپیوندندونمیهاییکه

توانبهکسیاعتراضکردکهچرازودیادیراسالمآوردی....بلکهبایدروندباشند.لذانمیمتفاوتمعنیمی

اگربهآیاتمکینگاهش لذا کرد نگاه ساختاردرآننمیرا یعنیاگرمبناخوبشکافتهنشودوود، بینید.

آمیزاست.شود.بنابراینسیربیاناینآیات،سیرحکمتسپسهجرتصورتنگیرد،سورهبقرهنازلنمی

البتهاینسئواالتومباحثبایددرجلساتتفسیرصورتبگیردنهدرمباحثحج...





 

بسمهتعالی

 

رضااالسالموالمسلمینصدوقحجّتاستاد(8571)حجملّیسند محمد و زاده علیکرم پیاده:

ویراستار:احمدزیبایینژادحسینی

]فلسفه[طوافبود؛برایناساسبایدکلّیوبهطور–بحثدررابطهباموضوععهد،پیمان،طوافوبیعت

هاچیست؟آیابیعتنآافتمرینبیعتکردنبرایچیست؟موضوعاتیطومشخصگرددکهدرفلسفه

دربرمی آیابیعتکردنبادعاکردنیکساناست؟یعنیانسان،همهموضوعاترا گیرد؟بهعبارتدیگر،

برسرچهموضوعاتیموضوعدعاهرچیزیمی تواندباشد،حالآیاموضوعبیعتعهدیکهانسانببندد،

است؟

هایتوضیحمطلب،بایدمسائلیراازهمتفکیککردتاموضوععهدمشخصگردد.درعالم،یکترکیببرای

یکعهد یکتزویجانسانیو، وطبیعی، همانخورد ترکیباتطبیعی]درونی[ دارد. هایاجتماعیوجود

ترکیبخوراک و]ترکیبات[خارجازما، مانندحرکتیکهاهاییاستکهدرعالماتفاقمیهاییاست. فتد؛

نباتات،حیواناتوگیاهاندارند.

ها]بهدوبخشاست[:اماتزویج

.انسانی.8

.بخشزیادینیزحیوانیاست.2

درترکیبجذبودفعالزماست،امادرتزویج،جنسنرومادهالزماست.کهدربخشانسانیآن،قبولو

بایدبهسنبلوغبایدبرسدوحرکتانسانقبلازاینرو،زمدارد.ایجابنیزالزمدارد،یعنیمیلوطلبال

گیردتارشدکند.یعنیبایدشیر،گوشتو...بخورد،تابهرشدیکهازسنبلوغدرترکیباتطبیعیقرارمی



 

الزماستبرسد.اماتزویجازآنجنسنیست،بلکهکششازخود)نر(بهجنس)ماده(است.لذاحاصلآن

انسان تولیدمثلاستوتولیدمثلبزرگشدنخود اماحاصلتزویج، انسساناست. رشدخود ترکیبات،

شد.حالوقتیانسانازاینمسئلهباالتربیاید،یکسیرینیستزیرااززادوولد،مثلمردوزنتولیدمی

خواندهاست]باید[یابهدتیدرسایکهمپذیرد.بهطورمثالطلبههایاجتماعیرامیتعهداتومسئولیت

تلیغرود،یاتدریسوپژوهشکند.یاکسیکهعلمپزشکیخواندهاست،بایدبهبیمارستانرودتامردمرا

هابرایتدریسکردن،قراردادههاوبادانشگاکندبابیمارستاندرمانکند.یعنیدرآنجاقبولمسئولیتمی

یاصناف؛مثلکسیکهنجاراستوکمدبقیهطورهمینکند.وحقوقیدریافتمیبندد.ودرمقابلآن،می

خواهید،تهیهکند.بنددکهصحیحتحویلدهدوهمانجنسیکهمیکند؛اوعهدمیمنزلشمارادرستمی

اعیراهاومناسبکهخارجازمسألهترکیبوتزویجاست،روابطاجتمیمعامالت،مسئولیتبنابراینکلیه

دهد.شکلمی

به–[درخواسترزقطبیعی)مثلنانوآبوولیعصر)عج(رود،ازحضرت]حالآیاکسیکهبهطوافمی

الگویتغذیه(رادارد؟یاآیاازایشاندرخواستزن]وازدواج[داریم؟ویادرخواستبدست–کلّیطور

هایست.[زیرازندگیدنیابهدیناف،اینردخواستآوردنشغلیامنسبیراداریم؟]حالآنکههدفازطو

شود,هاییکهپایدینبستهمیوهدایتگرهخوردهاست،بهعبارتدیگر،]زندگیایندنیا[بهعهدوپیمان

وابستهاستنهبهترکیبطبیعی،تزویجوتهداتاجتماعی!برایناساسبایدسربیعتشود.حالدینو

،یعنی[پیمانوعهدبستنباخداوباپیامبران،انبیاءووارثانآنها.یعنیتبدیلشدنبههدایتچیست؟]دین

هاییکهاستطاعتمعنویآناند،یعنیهادعوتشدهمتسطیعجاآنناصروانصاردین؛مثلحواریون.زیرادر

پسیکمنصبیوجودداردکهمنخواهندخانهدارندومی حفظکنند. صبدفاعازدیناستویدینرا

خواهدکهپرچمدارآندرمقابلپرچمدارکفراست.زیراانساندرایندنیاحرکتودفاعازآن،پرچمدارمی



 

ازاینتواندبااختیاردریکیمی لشکروحزبقرارگیردودستهردوطرفبرایفعالیتکردنباز«:

تاامامراتنهانگذارید،برایاینکهاوموضوعدرگیریرادرخواهیدباامتعهدببندیداست.حالشمامی

هایدینی،تکالیفوظایفاست.نماید.پسموضوعدهدووظیفهرامشخصمیدستگاهابلیستشخیصمی

تعیینمی موضوع دردرگیریدوجبهه، بنابراین]امامان[ ترکیباتطبیعی، در که یعنیهمانطور قبضو»کند.

«قرارداردومسئولیتپذیرفتن»ودرتعهداتاجتماعی«قبولوایجاب»یببودودرازدواجدرترک«بسط

درچهموقعیتیهستند.آیادرحالعقبنشینی«جبهه»شودکهشد،دراینجانیزاینبحثمطرحمیگفتهمی

]یاضعف[وبایدبه درحالقدرتهستند. یادرحالبرتری؛ کمککرد«ولی»هستند. اولینازاینرو،.

باشدوبهخاطرمسئولبودنکند،تشخیصنوعموضوعمیموضوعیکهپرچمدار،مردمرابهآندعوتمی

شود:کند.لذاگفتهمیایستدوسپسدیگرانرابهآنترغیبمیخود،درآنموضوعمی

حرضالمومنینعلیالقتبال» بایست« مقابلکفار باید ویعنیاینتکلیفکه است. مخصوصپیامبر)ص( ید،

سپسبایددیگرانرابهکمککردنتشویقکند.برایناساس،اینموضوع،نیازبهعلمدارد،کهخدایمتعال

طریقوحیمیکمکمی از یا اینعلمرا علم،کندو حالبعداز طریقامامت. از یا انبیاء( رساند)مانند

وسپسصبرومقاومتکشورتااینموضوعتحققیابد.بهعبارتمقاومتاست.یعنیبایدبهصحنهرفت

این]سختی ریاضتاستالبته مراتبیاز به نیاز برایتحققآن، دردیگر، فشارهاییکه با فشارها، و ها[

ترکیباتطبیعی،تزویجانسانیوتعهداتاجتماعیوجوددارد،فرقداردوفرقآندرامتحاناتاست.

براحتیازگلوپائیننمی-مثلسرماخوردگی–هایجسمییعنیدردرد غیرازغذا رودومطبوعانساننیست.

نیزدردمی-مثالً–اینکه هایجسمی،تکوینیهستند؛گیردتماماینرودهاوبیماریگلو،گوش،سرد....

بحثفشارهایتزویج،هایتکوینیاست.درالبتهممکناستتولیدآن،اجتماعیباشد,ولیبرجسممهره

اینطرفوآنطرف چندکیلواضافهرا دردهایزادوولدوجودداردکهزنبرایحملبچهبایددائماً



 

بکشاندواینمطلبدرهمهحالتبااوست،چهدرخوابوچهدربیداری؛وهمانندبارینیستکهبعداز

ماهآنراحملکندوسپس1نمود.بلکهزنبایدتحملسنگینآن،بتوانبررویزمینگذاشتتااستخراج

ابیانی»هایآید.یعنیگرفتاریآیدوبعدازآندردهایسرپرستیوبزرگکردنآنبهمیانمیدردزایمانمی

«.صغیراً

هایبزرگکردنبچه،تحملیعنینیزازمسائلوسختی آید.بنابراین،بیشترینفشارباموضوعرابهزوجینمی

هایاطرافیان)مانندپدرومادرخودوهمسر(وهضمفشارهایاخالقینیزمطرحاست،مثلتحملعادت

فشارذهنیوهم86کردنودرنهایتبهتعادلرساندنآن.سهمفشارهایروحی،همفشارذهنی،هم

]فشارهایجسمی[وجودداردتااینکانون]خانواده[بههمنخورد.

مسئولیت ناراحتطورهمینیاجتماعیهمهادر و گرفتنشده شاهدرشوه محیطکار، در مثلاینکه است،

زند.خواهدانجامدهدوبادرآناست،لذاآنرابههممیایمیکند.یامعاملهشودکارخودرارهامیمی

هایطبیعی،ترکیبهابرایحرکتوقبولفشاردرتعهداجتماعیوتزویجانسانیوپسجنسدفعوجذب

یدینآوردکهالبتههرکدام،بهنوعخوداست.حالدررابطهبااعالیکلمهبحثعرفوجامعهراپیشمی

منجربهحذفهمدیگرعلّتبه ایمانمطرحاست، کفرو نبود کردنوبحثبودنو اینکهبحثسجده

یعنیوقتیعدهمی شوند،شود. جمع ایمان تعطیلایاطرافدستگاه کفار استکبار( )یعنیسلطنتو کار

درحیطهدینودینداری–هارخدادهاستکهبینامت–هایفرهنگی،سیاسیوگردد.لذاتمامجنگمی

میمطرحمی بر نور ائمه و نار)کفر( ائمه به آن، ریشه و فشاروشود تمام که یعنیمانندمثلخانه گردد.

اس شناژ روی سقفآن سنگینی در رویوالتمیجااینت، فشار تمام ائمهنیز، با رابطه در حال آید.

                                                 

 شود. ها و نظرت زوجين به يكديگر در موضوعات مختلف كه باعث چالش بين آنها مي فشارهاي ذهني، مثل بيان تحليل -14



 

مطرحمی باالتر یکمرتبه السالم( والیتتاریخیمیمعصومین)علیه بودن عهددار آن اینشود، که باشد

هایاجتماعی،باالتراست.آیدازپرچمداریدینیدردرگیریوالیت،ازاجتماعهممی

استمسئولیت]والیتاجتماعی[بهعهدهخودمعصوم)علیهالسالم(نیزباشد،مانندآقاامیرتوضیحآنکه،ممکن

المؤمنین)علیهالسالم(درزمانحضورشانویاپیامبراکرم)صلیاهللعلیهوآلهوسلم(ویاحضرتامام

علیهماجمعین(.اما]والیت[داند.وبابقیهمعصومین)صلواتاهللحسین)علیهالسالم(کهمعنیمبارزرامی

آنامام)علیهالسالم(براساسشرایط ازلحاظتاریخی،دیگربحثنسبتدستگاهکفروایماناستکهمثالً

خوردوموضوعتکلیفپذیردکهصبرکند)صبراًجمیالً(.یعنیآنفشارچیزیکهشبقدررقممیخود،می

میمی حالمؤمنینمیشودرا وجودمبارکامامحسینپذیرد. قبولکنند. را خواهدسهمیازاینفشارها

خواهید،اینکفار،بهمنکاردارند.شمااگرمی»فرمایندکه)علیهالسالم(درشبعاشورابهأصحابخودمی

تأخیرخواهندیکیادوساعت،مسألهرابهایستند،برایایناستکهمیبرویدبهامااینکهأصحابایشانمی

خروه،شریکخواستندبخشیازتیرهاییکهبهحضرتمیبیندازندتادراینموضوعشریکشوند.یعنیمی

باشند.

 تاریخی لحاظ از هم است؛ دین طواف، رد عهد عهدهآنپسموضوع برای مسئولیتکه سنگینداری های

می مراجعو اینرو،باشدمثلرهبریو میاز میکسانیکه بیعتروند، موضوعتاریخیآنها، خواهددر

تاریخیکهبهمعصومدادندتابارنظامرابکشند.لذابیعتمؤمنین،غیرمستقیماستزیراتولّیبکنند.یعنی

ای؛حضرتاماموعلماءخودرابپذیرند،پسبایدازآنهابخواهندخواهندکمککردنبهآیتاهللخامنهمی

باشد.توضیحآنکهنوععوام،آنقدرگرفتارطبیعی،امورازدواجومسائلاجتماعیهمچنینمسئولیتیداشته

شانیادعوایمیاندخترودامادشانویاگرفتارهایاجتماعی(کهدیگرنوبتبههستند.)مثلمریضیبچه

،فقطیکباریادونیست،بلکهاگرهمباشد،درطولزمانسوّمرسد؛نهاینکهاصالًآنمسئلهنمیسوّمیمسأله



 

راهپیماییبارامتحانمی مانندشرکتدرانتخاباتیا آنهاکمترموفقبهآمدنحجمیشوند، لذا شوندوها.

گیرند.هایمعنوی،درسطحاولودومجایمیمستطیع

برسردردپسبایدگفتتمامعهدهاوپیمان سیاهاییاستکهبوجودمیها، حالگاهدردها، سیاست.آید.

یعنیآبروییاستکهبایدبرایخداآبروداد.برایناساسآبرو،وصفأمرونهیکردناستکهحضرت

شانراگوشدهند.یدرموضوعتکلیفحرفدادندوشأنایشانهستکههمهنیزچنینکاریانجاممی

نمودهاست.واینانتخاب،بهخاطرقبولاندوخداتقدیرکردهوایشانراانتخابزیراعلمآن،بهایشانداده

اند.کهباشدوازاینروعلمدینوتشخیصتکلیفرابهایشاندادهشدنایشاندرتمامامتحاناتسختمی

کنند،لذازیرکنندوإنکارمیشوندیاقبولنمیگویندامّامردممتوجّهنمیایشاننیز]تکلیفرا[بهمردممی

بنابراینآبرو،وصفخالفتمینمیباراینایشان شودکهکسیخلیفهروندوایشاننیزبایدتحمّلکند.

یبزرگمشروطهکهسرنوشتیکگردانندمثلشیخفضلاهللنوری,درحادثهاستوهمهافرادروبرمی

.البتهگاهیاوراشودکندومنجربهاعداممیشد،تشخیصاودرست.اماهیچیاریپیدانمیتعیینمیملّت

برند.دردهندواوراتااوجانزوامیدارند،ولیکسیحرفاوراگوشنمیکنندوزندهنگهمیإعدامنمی

شاناستفادهکنند.واورابعضیازروایاتاستکهبدترینچیزبراییکامّتایناستنتوانندکهازعالم

اینامتحانایقراربدهنایدریکگوشهمثلیکبرکه لذا کنند. دونتوانندازعلموتشخیصاواستفاده

هرچه السالم( )علیه المؤمنین امیر حضرت مبارک وجود از مثالً دارد. زیاد هم درد که است سختی

پرسیدنداطالعداشتندواینمطلب،ازعرشگرفتهتاحقیقتدرخت،عمقدریاها،راه،زمین،آسمانومی

کنندکهفقطسهنفریاهشتنفرازایشانتبیعتکنندوباشد.امّاچنانایشانمنزویمیحتییکچوبمی

حضرترا روز آن بنابراین بنشینند. قرآن نور منصبموضوع سر بر کار این با که باشدو اطرافایشان

سیاست.نکشتند.بعداًدیگراندرنسلبعد،حضرترابهشهادترساندندپسایندردها،دردهایسیا



 

یکسریدیگر،دردهایفرهنگیاست.دردفرهنگی،دیگربحثامرونهینیستکهکسیزیربارنرود،بلکه

گویدراإنکارشود.علومراإنکارکنند.پسدراینقسم،بحثدربارهگویدیانمیأصلاینکهقرآناینرامی

هایسیاسی،شودکهالبتهدرمنصبعقبمیباشد،توضیحآنکهگاهمنصبسیاسیگرفتنمنصبفرهنگیمی

برند.بهطورمثالوقتیوگاهخودتشخیصکردنرازیرسئوالمی–قطعاًتشخیصفرهنگینیزالزماست

کنمودیگردراینقسم)منصبیعنیعملبهفتوایعلی)علیهالسالم(می«لوالعلیلهکعمر»هفتادبار

شودجنگدزخمیمیهاییهمدردهایجسمانیاست.ماننداینکهانسانمیکند.یکدردفرهنگی(قبولمی

شود.یاترورمی

عالمرابرایاوخلق»یعالمپیکروجودیاوشود،یعنیبگویند:حالاگرکسیمحورکائناتعالمشودوهمه

«کردیم در دیگر میبحثوالیتتکوینیمطرحمیجااین، اینبحث، در و خلقگوینشود را دخورشید

کردیماگرهیچکسیراخلقنمیکلّیکردیم،اگرشماراخلقنکردهبودیم؛ماهماعرش،فرشوبهطورنمی

اساساراده این بر نبودید. جوهرهشما در السالم علیهم اطهار ائمه و اکرم نبی حاضری عالم تکونی ی

فَتقُهَابِیَدِهَا»باشند؛می رَتقُهاوَ حاالوقتیآغازخلقتاین87شوند.آنهاعیناهلل،اذناهللویداهللمیلذا«وَ

می بوجودمیدنیا معنایگناه اولینجاییکه بهیکمخلوقهمجنسانسانرسد، زمانیاستکه 84آید،

ازعمقتکوینخودفاصلهمیدهند.کسیکهگناهمی)یعنیابلیس(اجازهگناهکردنمی بهطورکند، گیرد.

مثال:تکویناًحیاتومماتابلیسوحضرتآدم)علیهالسالم(وحضرتحوادربهشتوعوالمباالبوده

کنند.حالهبوطنیازبهکشیدگیداردودرکشیدگی،فشارشودهبوطپیدامیاستووقتیکهگناهواقعمی

شدیشاننبودندابلیسهمخلقنمیشود.چوناگراآیدکهعمقاینفشاربهوجودپیامر)ص(منتقلمیمی

شد.لذایکعمقیازوجودهمهمتصلوهمچنیناگرایشاننبودند،حضرتآدم)علیهالسالم(همخلقنمی

                                                 

 باشد.  بيان اين الفاظ )عين، اُذن، يد و ....( از باب شباهت تقسيم اداره عالم به نحو تقسيم كار در بدن مي -19
 باشند. يعني از اين باب كه هم انسان و هم جن )مانند ابليس( داراي اختيار هستند، همجنس مي -10



 

زنند،اینقربوبهوجودنبیأکرم)صلیاهللعلیهوآلهوسلم(است.حاالوقتیکهخلقتعالمرارقممی

کسیکهمبارزاست،حقکسیرانخوردهاستوازاینرو،)بعد(است.بعدهابهمعنایتسلی)قرب(ودرد

!لذاحینجنگرضایرودتابشر]ظالمان[راازسرمردمکوتاهکند،نهبخاطردعوایخانوادگیبهجنگمی

یخواهدجلوکسانوبغض.یعنیمیحبّکشدنهبرایکند،هللتبارکوتعالیکسیرامیخدارارعایتمی

ها]برراکهمانعنورالهیهستندمانعرسیدنانبیاءآدم)بشر(بهبهشت)زندگینیکو(هستند،بگیرد،تاانسان

هاآنها[واردجهنمنشوند.پسجنگبرایسعادتوشقاوتبشرمیاثرشیطنت کهمانعاز«:کندوبافرا

بهترینزندگی به میرفتنبشر هستند، اینرها در جنگدو تحملدرد اه، قبولوضربه«: را هایشمشیر

بهیکجمعیتمی دادندوازهفتمیلیاردمردمرویکرهخاصّیکند.حاالاگرتکوینعالمرا 7یزمین،

دچارکفرمحضمی آنها از میلیارد اینوجودچه8باشندو با باشند، نفاقافتاده دام نیزدر دیگر میلیارد

آید؟!یعنییکدردیرابهسببعمقوجودیشمابکشند.هایعالممیمحمدفشاریبر

توانبهاندازهمسئولیتتوانیمازآنإخباردهیموفقطمیالبتهتصوراینمطلب،أصالًإمکاننداردومافقطمی

پذیرشامتحانیخوددرنصرتدینی،ازاینمطلب،چیزیراچشید.بهعبارتدیگربههراندازهکهقبولو

شودواینباعثتقرببیشترنسبتبهمعصومین)صلواتاهللعلیهوآلهوسلم(کنید،فشاربرشمازیادترمی

می بیشتر را آنها اینصورتدرد در که میحسّشود بیشتر را آنها درد چه هر و قبولحسّکنید کنید،

تبعیّتکردنبهمعرفتوحقآنهااستوحقآنهاکنید.پسموضوعبیعتارتباطپیدامسئولیتبیشتریمی

باشدتامردمروند.زیراخدابرایآنهابهترینزندگیهارادربهشترقمزدهاستوهرکهکردنازآنهامی

یآنهابهبهشتخواهدرفت.بنابراینکمکردندرددین،بهمعنیانتظارفرجاست،یعنیباآنهاباشددرزمره

اندکههرچقدرفشارزیادشود،سرمسیریکهرضایخدایمتعالاست،بایستندودفعایندبستهاینهاعه

زمانیواقعمی )یعنیفرج( درآنزمانغلبهپیدادردها زیرا تعالی(ظهورکنند. شودکهحضرت)عجا....



 

یاولتاریخ،توازنقوالهآید.توضیحآنکهدرمرحیقدرتازطرفنفاقبهطرفایمانمیشودومعادلهمی

تاریختوازنقوابهنفعسوّمییدومتاریختوازنقوابهنفعنفاقاستومرحلهبهنفعکفراستودرمرحله

واهلبیت)علیهمالسالم( پیامبر)صلیاهللعلیهوآلهوسلم( استکهبا ایماناستواینعهدیبوده

بینیدامروز)درمرحلهدومتاریخ(هفتمیلیاردنفردراند.لذامیآنایستادهاندوآنهاقبولکردندوپایبسته

شودتاشدیدترینفشارهاوبهمحمدوآلمحمد)صلیاهللعلیهوکنندواینباعثمییزمینگناهمیکره

گیریامّتایمانیکنندیعنیشکلآلهوسلم(بیاید.البتهازآنطرفنیزباوفاتریناصحابظهوروبروزمی

مانندامّتحضرتابراهیموامتحضرتهاییمیشودوقبلازآندرامّتیدومتاریخواقعمیهدردور

حتیحواریونحضرت-هاخیلیکمبودندهمانتعدادکمنیز،موسی)علیهالسالم(وحضرتعیسی،سالم

یندرعینحالیکهدراینمرحلهتاریخی،دردخیلیهاییازمراحلایماننبودند.بنابراعمق«:در-عیسی

خواهد]دستگاهایمانیرا[نصرتدهد،بهصورتتکاملشدیداست،ازآنطرفهمکهدرغلبهجهانی،می

شود.پسایندودستگاهباهمتناسباتیکندووحدتوکثرتآناضافهمیگیردووتعمیمپیدامیشکلمی

ستکهدراثراینفشارها،خانهدرستنشودباعثکجشدنخانهشود.دارندواینطورنی

ازبحثیراحدّخواهندبه]حج[روندتابهحضرتعهدوپیمانببندند،علماءآنهابایدتااینحالوقتیافرادمی

است الزم آن اجتماعی مؤمنینخدا برای و باشند طوافداشته نسبتبه شعور و فهم شد، بیان کهکه

خواهندمبارزهکنندودرجنگشرکتنمایندوشهیدشوندیعنیشهداءبایددردهایاجتماعیرهبررامی

بفهمندتابهموضوعاتاجتماعیکمککنندودیگرکاربهموضوعاتتاریخی،تکوینینخواهندداشت.در

ن الزم نیز شهدن شهید دیگر استو أصل از دفاع مهم مردم، بقّیه با ساحترابطه یعنیاز مقدّسیست.

شانبیاحترامیمعصومین)علیهمالسالم(دفاعکنندواگردرمجلسیبهوجودمبارکاینهایابهقولوفعل

کلّیگویندبیائیدرأیبدهید،رأیدهندوبهطورشود،خشمگینشودو]درموضوعاتاجتماعی[زمانیمی



 

صفحهحاضرباشند.وحداقلسپاهلشکرباشند.یعنیاگرموفقهرزمانیکهبگوینداسالمدرخطراست،در

حداقلبهوسیلهزبانتبلیغکنندوبهطور بهمثبهحضوردرصحنهنیستند، البهدیگرانبگوئیدکهشما

–بهمانندآئینهآنچهدرآیهقرآناست–صحنهبرویدولوکهمستضعفهستیموموفقبهآمدننیستیمویا

ریزید،بنابراینبحثبیعت،سطوحمختلفیازوفایبهدیناستوگرهزدنحوائجطبیعی،انسانیواشکب

باشدوگرنهاینکهیکعدهراضیبهاینشوندکهازاینطرفتولیدشودواجتماعیخودبهمسألهدینمی

اینکهاینعمرتمامشود،اینآنهامصرفکنندودرنهایتزادوولدصورتگیردومسئولیتیداشتهباشندتا

ایکهآنتقلیدیوجوهاتوزکاتخودیارسالهافراددراینجهانبازندههستندولیاگرکسیبهاندازه

یکند،تمامحواسشبهدینباشدوسمپاتیدینووالتموردتأئیدیکهزمانومکانتکلیفبهعهدهمی

باشد.بهطورمثالدراینزمان،بفهمدکهمجرایغیرجاهلیتمیآنهااستراکند،اینشخصدارایزندگی

اینسینهعلّت»گوید:ایاستومانندآنشخصینباشدکهمیدینداریبهدستامامخمینیآیتاهللخامنه

نیابد–هاونمازخواندن،بهدنیاآمدنمادرایندینواینکشوراستواگردریکشکوربودایییاغیرزن

«.آمدهبود،اینطورنبودیم

شوند،کمتریناثریکهنمازوروزهوصبحنسبتبهآنهادارد،همینواکنشیاستالبتهنوعکسانیکهشیعهمی

یعنیخلقوخوی است. پویا ماهیتاً انقالبدارندواصلاینفرهنگ، کهمردمنسبتبه شدنازنظر«:

جامعه اینکه استولو محیطنفاقشناسیزنده آنجمعیتدر زیرا باشند، اینمیانیکجمعیتیمرده در

کندبااینکهدربینشیعهنیزهستند.ولیاینبدینمعنانیستکهاینفرهنگنتواندجامعهدرستزندگیمی

کند.



 

می مالحظه امروز مقابلهمهو استو درستکرده هم جامعه که فرهنگکنید پهلویو دستگاه فشارها ی

ایستادگیکردهو-هاراعوضکنندکهتوانستهبودندفرهنگخیلی–استعماریغرب)انگلیسوآمریکا(

هاراازبینببرند.الحمداهللاسالمبهدستشیعهتاقرنبیستمزندهماند.اندفرهنگآننتوانسته

یوجوهشهمه-دیناستیهتعریفیکهدر–لذاهمهوجودبیعتکردندرطوافحجسیاسیاست.یعنی

جمیالً»گویید:تولیداخالقاست.توضیحآنکهبهطورمثالوقتیمی ،گاهصبر،توکّل،قناعتوتمام«صبراً

شودوگاهوصفاوصافحمیدهراوصفجدالوحرامکردندرتزویجانسانیوتعهّداجتماعیمالحظهمی

گویندمردمنکهمقاممعظمرهبریدردیدارمردمقممیشود.ایدین،وصفامامتووصفهدایتدیدهمی

هایکچیزیدرستکردند،قمخیلیضعیفهستند،یعنیوصفیکملّتاینطوراستکهاگربرایآن

بهماندارید.یعنیشاننمیباعثحسادتبیشتری شودواگردرستنکردندطلبکاررهبرینیستندکهچرا

شاناستواموردیگررادهند[سالمترهبرهستند.]آنچهبهعنواناصلقرارمیشانراضیبه]افعال[امام

مردمقماست.یعنیمتدینینیخاصّدانند.بنابراینایناخالق،اخالق)مصلامکانات،جادهو....(تبعآنمی

طهارتزندگیاند.وراضیبهاینهستندکهدرحرماهلبیتعصمتوکهفقطبهخاطردیناینجاآمده

کنندودستوالیتباالیسرآنهااستودرنتیجهفمومعرفتدینیپیداکردندوتعیینتکلیفبرایشانمی

مهماستوچوندرحیرتنیستند،خوشحالهستندکهنعمتهدایتبهآنهادادهشدهاست.وبهقدریدر

فتهشدهاست.کهبخواهندحرضبزنندکهجادهاینمطلبغرقهستندکهدیگرحرصبرایندنیاازآنهاگر

ندارندویاغذایسرسفرهکماست.

حالبعدازآنکهموفقبهطوافوبستندرنصرفبهدینشدیدواینفهموشعورراپیداکردهوموفقبهعمل

هناممقامبهآنشدید،اولینچیز،شکراستوشکربوسیلهنمازوحمداست؛برایناساسیکمقامیب

اندتادرآنجاشکرکنید.حالاینمقامچیست؟یاحضرتابراهیمحضرتابراهیم)علیهالسالم(درستکرده



 

هاقرارگیرد.یخداساختهشدهاستتامحلپاکچهکارکردهاست؟اینمقام،مقامیاستکهباآنخانه

ابسازندتامحلعبادتمطهرینوپاکانباشد.پاکیعنیخدایمتعالدستوردادندکهایابراهیم،اینجارر

کندکهبوسیلهیکابرمردیبنامحضرتخواندویادآوریبیتیراکهمیکسیاستکهدراینمحلنمازمی

ابراهیمعلیهالسالمساختهشدهاستوایشان،جزءپیامبراناولوالعزماستکهبهوجودمبارکایشان،بشر

اندکهدستوردادهعلّتیاخالقراعبورکردهاستوهمینیتاریخوفلسفهگازفلسفهایبزریکمرحله

حمدخودراآنجاانجامدهیدتانمازتانبهفعلحضرتاراهیموبنامحضرتابراهیم)علیهالسالم(گرهزده

باشد.ایکهپایگاهطهارتوپاکیزگیونورمیشود.یعنیمسفاتخانه

دستوربهانجامدادنوبعدازخ «سعی»واندننمازطوافدرمقابلمقامحضرتابراهیم، است: «سعی»آمده

خواهدوبدینمعناستکهقبولمسئولیتوقبولناصرویاوردینشدنوتابعامامبودن،سعیوتالشمی

آندمانندیکیعنیگفتهاند،اند،بلکهبهصورتعملیخواستهاینسعیوتالشرابهمعنایفلسفینخواسته

زن]اینعملراانجامبده.توضیحآنکه[وجودمبارکحضرتهاجرکههمسرآنابرمرداستوازایشان

کردهاست،دریکشی]؟[زناشویی،حضرتسادهتحملنکردندوجبرئیلنازلشدوبهحضرتتبعیّت

د زنانمانند زیرا نیاورد، همسرتفشار اینطرففشاریبیاوریندهابراهیمگفتبه از یکجهستندکه

«:[بهدستورخداوند،هاجرراکنار]محلعلّتشکندوبههمینشکندوازآنطرفهمفشاربیاوریمیمی

بیتببر.حالیکزنبایکبچه،تنهادرجائیبایدگذاشتهشودکهاصالًآبادنیستوشهریوجودنداردو

باشد.امااینپیامبربزرگبهخاطردستورهمسروبچهخودراکهتنهاوارثاوزرعمیفقطیکبیابانلمی

ایندونفرازاینرو،گردد.آوردوخودبرمیباشد،درآنمنطقهمیبعدازبچهدارنشدن،درسنپیریمی

باشندوحالآنکهدستورخداوندبرتحملای امام یاور قبولکردندکه و)زنوبچه( نفشارطبیعیگرما

جمعیکهشماحیاتدوموجودزندهرادریکبیابانعقالنیّتعطش]وتنهاماندندراینسرزمین[باهیچ



 

حضرتمی به مردم که نوح حضرت کشتی ساختن همانند بیندازی. خطر به یزرع اگرلم که خندیدند

درونآببیندازی.ایشانایمانداشتندبراینکهازایبسازی،حداقلکناردریابسازتابتوانیخواهیکشتیمی

ولیعقلنمی بگیرد. آبفرا تواندتسلیماینقضیهزمینوآسمانچنانآببریزدکههمسرکرهزمینرا

افتد.امااینپیامبرعظیمالشأنوالولوالعزمگویدهرچقدرهمآببیاید،ولیکشتیراهنمیشود.زیراعقلمی

داایمانداشت.همانطوریکهحضرتابراهیم)علیهالسالم(ایمانداشتووقتیجبرئیلوحیبهدستورخ

آنقدرتسلیم واینمخدره)حضرتهاجر( گذاشت. آنجا را ورفتوآنها ببرد، بهآنجا نازلکردبچهرا

کهامتمحمدوآلتسلیموجودمبارکحضرتابراهیم)علیهالسالم(بودکهفعلایشان،برایبهترینامت

اختصاصدهندو»شودکهبایدیکبخشیازفعلشانرابهانجامدادنشعیباشد،مناسکحجمیمحمدمی

گیرد.یعنیاگرکسیعمداًیاسهواًسعیراانجامندهد،حجاوباطالست.حالدراینکار،رکنحجقرارمی

مانندبعضیازافکار–گیردوایشانهمراعطشمیشودوبچهاینوضعیت،شیراینوجودمبارک،تماممی

اینکاریبودکهحضرتابراهیمانجامدادو)نعوذباهلل(عجبشوهربیعقلی»دراینفکرنرفتندکه–ما

روند،بااینکهآنجابیابانشوندوبهدنبالآبمیدارمکهمارااینجارهاکرد.ورفتهاست.بلکهایشانبلندمی

یباررایعنیهمیشه«منبایدتالشخودمرابکنم»گویدرود،ولیمیاستوهیچاحتمالوجودآبنمی

بیند.روویدوشخودمی

دودوبههمینصورتهفتبارازطرفکوهصفابه)سمتبیندوبهسمتآنمیوبرایناساسسرابیرامی

85لیزیاداست.کند.وحالآنکههفتبارخیکوه(مروهحرکتمی

                                                 

بالي مسير سقف قرار داده دارد و از طر  ديگر، اين كار را با فشار پاشد، و  البته امروزه برا انجام دادن اين سعي، هر طر  آب مي -17

آن فعلي و امري كه كه  تبعيّتكند با اينكه يك كسي با ميل و عشن در  دهيم و اين خيلي فرق مي شرع كه دستور داده است، انجام مي

ند در آن امور امتحاناتي است كه پشت آن ي هم و غم و نظرش امر الهي باشد و بدا خداوند متعال گرفته است، سعي كند و همه

 امتحانات چه نورهايي است.



 

یآبزمزمبهصورتمعجزهازکنندوبعداززیرپایاینبچهوچشمهاینوجودمبارکهفتدورسعیمی

البتهاینآبیکهبهآنهااعطامیطرفدستگاهالهیبهوجودمی یشود،آبمعمولینیست.بلکهنتیجهآید.

شودکهبغضنفاقوکفاربراست،همآبیمیسعیشما،آبشفادهندهبرایهمسربشردرطولتاریخ

آبیمی آناست؛ مثلخانهعلیه اینمنافقینوکفار که میشود زیرایخدا بینببرند. از خواهندازریشه

هابلرزدوسرشارشودکهدرآنآیه،قلبشود.یعنیآیهالهیمیقلوبمؤمنینمیآوریجمعاطرافآنمحل

بهمعنایپرشدناستواینیعنیپرشدنوالیت؛بهعبارتدیگر،قلوب»زمزمنرو،ازایازایمانشود

شود.مؤمینبهوسیلهفعلحضرتهاجرسالماهللعلهیاسرشارازوالیتمی

خواهدووصدراینکاربرایآنزمانوآنآفتابگرموآنشرایط،بوسیلهیکبنابراینسعیوتالشکردنمی

شودکهبهتبعآنآدابومناسکشودودعاعامستجابسوببهپیامبراولوالعزماست،باعثمیزنکهمن

81شود.می

هاانجامیعنیآنکسیکهآنبیعتراکردوسپسیکچنینسعیوتالشیرابرایأمرامامتوتحققآنفرمان

بهاوچنینپاداشیبزرگیدادهمیمی یعنیبرایحضرتدهد، شودفرزندخودراهاجرآباعطامیشود.

اینکهدعامیکنند،مستجابمیسیرابکندوبرایمؤمنیندعاهاییکهمی توانیممانندکنیدچگونهمیشود.

آنیارباوفایحضرتبایستیموتیرهاراکهبگیریمتاحضرتامامحسین)علیهالسالم(نمازبخوانندودر

هااستبرایحفظجانآقاخوریم.اینها،بلوغسعیمانبخوردوتاتکاننمیدناینکارتیربهچشموبهب

یوجوهشراامامحسین)علیهالسالم(یعنیاینکهانسانمسابقهبگذاردتاخودراسپربالقراردهدووهمه

مانندحرّ؛شودخرجدینکندودلشبخواهدتاچندیننسلخود،همهفدایاینراهشوند،اینشخصمی

                                                 

 كند  در ادعيه آمده كه خداوند در صفا و مروه، دعاها را مستجاب مي -15



 

گویندشیخحرعاملی)صاحبکتابوسایلشیعه(ازفرزندانحراستیعنیخداوندمتعالباقیاتکهمی

یآنهاقراردادهاست.همانطوریکهکثافاترادرنسلابوسفیانگذاشتهاست.صالحاترادرنسلهمه

پردازیم.انشاءاهللدرجلسهآیندهبهادامهاینبحثمی

.5مجلسهاتما



 

«حجملّیسند»جلسههشتم

8541کدنوار: نژادزیباییویراست:احمد پیاده:آقایمحمدرضاحسینینیافرد

همانمسائلیکهمادرداخلکشورداریموبهدررابطهبااینبحث،دقیقاً:االسالموالمسلمینصدوقحجّت

عقالنیّت]حلشود[،لوازم81باشدکهبایدبایکمدلاسالمیعنوانموانعاجراییاحکاموحقایقدینمی

اعتقاداتاحکامواخالقنیزبایدبوسیلهیکمدلی،بتوانموانععینیکهدرمقابلدیناسترابرطرفنمود.

کنندکهفرد،ریزیمیکهتعریفشهر،شهروند،واحدهاییکهدرآنبرنامه-نمفاهیمپایهبنابراینبایدهما

هاوجزءواحدهایسنجشبرنامهاستامادراقتصادکهواحدِشرکت«فرد»البته–جنسیت،زن،مردهستند

همینمسألهدرکند.حالهایاقتصادیواجتماعیحکومتمیشودواینواحدهادربخشواحدپولیمی

شود.یعنیبایدمعادالتوتعاریفجدیدیتولیدشودتادرخارجازمرزهایخودنیزبحثحجمطرحمی

می کهدینشما بتوانآنأهدافیرا باشدو داشته جملهقدرتمانور ایناساساز بر کنید. پیاده خواهد،

کندوبرایمامانعاست،هکفر،قابلکنترلمیکندوبرایدستگااموریکهدرآنجاهمهچیزرامتمرکزمی

هایدرصدهتل11وقتیکه-بهطورمثال–باشد.یعنیالگویتغذیه،الگویحملونقل،الگویمسکنمی

                                                 

 يا به قول بعضي آقايان  مدل بومي -15



 

باشد؟هتلبرایچهگیرند،بایدبررسیشودکهتعریفخودهتلچهمیهادراختیارمیمدرنآنجاراایرانی

زائرمینیازیدردنیاساخته است؟آیا نماید؟یعنیشده استفاده عبادتخود تواندازآنبهعنوانمسکنِ

یدیگراست[؟واقعاًهتلبرایانجامدادنعبادتحجساختهشدهاست؟یااینکهالگویمسکنما]بهگونه

زپُلحجوم(،درروید)بعداتوضیحآنکهبهطورمثالامروزهوقتیازطرفمسجدالحرامبهطرفبعثهمی

باشد.یعنیجاییاستکهمحلاردوگاهزدنامامجعفرصادق)علیهالسالم(مسیرخود،اسواقالجعفریهمی

کنیدکهاینمکان،درخاجرازبودهاستحالاگرنقشهوحدودشهرآنزمانرابررسینمایید،مالحظهمی

زدندتابامردمپابرهنه]مستضعف[ارتباطداشتهاهمیشهرقراردارد.یعنی،حضرتدربیرونازشهراردوگ

شودند،خیلیازپولدارهاواشرافبهاستقبالایشانباشند.نقلشدهاستوقتیحضرتواردشهرمدینهمی

رفتند.حالاگرامروزکنندوبهجنوبشهرمیآمدندتاحضرترابهمنزلخودببرند،اماحضرتامتناعمی

یددرحجبامردمومستضعفانارتباطبرقرارکنید،بایدمکانخودرادرجنوبشهرقراردهیدوشمابخواه

خواند.بنابراینبرایاینهدفبایدها،جایاشرافاستکهاصالًباروححجنمیحالآنکهمحلفعلیهتل

کنیدوتعریفشهروشهروندراایددرایرانوبافتشهریراعوضریزیکنیدهمانطوریکهتوانستهبرنامه

کهبراساسمحرومیتقراردهید،درآنجانیزبایدبتوانیدبربافتشهرهایامروزیتصرفکنید.بهعبارت

یاینالگوهاییکهدرآنجابرایشمادرستدیگر،بایددرحج،برایحادثهایجادکنید.درهرصورتهمه

کنند.ولیبایداندازندوهمهچیزشماراهمکنترلمیهامیاینکانالکنند،مانعاست.وراحتشمادرمی

هاراعوضکرد.مثالًبهتدریج،بافتحجاجخودهاوتخصیصبتوانبهصورتقانونی،بایکشیبیبرنامه

ازثروتمندبهط بافتحجاجرا ازپیربهسمتمیانسالوازمیانسالبهسمتجوانتغییردهیدیا رفرا

یتوانبرنامهطبقاتمتوسطوازطبقاتمتوسطبهسمتطبقاتمستضعفتغییریابدواالّباافرادمرفهنمی

اینکهگفتهمی یا پیادهکرد. نظاممسئولهمینملّتخواهیممیانشودمیحجرا آیا هاتجارتبرقرارکنیم،



 

میخرید انجام مردم میهایمعمولیاستکه یا دهند؟ حجاجتوان به را صادراتکشور بخشزیادیاز

کنیم،بهفروشبرسانندودرنتیجهبدهیمتابهصورتسازماندهیشدهدربازارهاییکهخودمانطراحیمی

زعفرانیاپستههایزائرانمابهدلیلشکستنقیمتهایجلبزائرها،معاملهکردنیکیازراه هاباشد.مثالً

تهشدهجهانیعرضهشودتادراینتجارتقیمتبازارهایآنجاشکستهشود.بردهشودوبهقیمتشکس

ریزیشود.[بهطوربنابراینبایدهمبرایتجارتوهمبرایعبادتوهمبرایصدقهواطعاموایثار،]برنامه

دآنجاغذاتوزیعدهیم،بایهایدرآنجاهستند،مانندعاشوراکهغذامیروزیکهایرانی31مثالدرتماماین

گاهتواندمخالفتکند.کسیباغذادادنشمانمیقطعاًهاپهناستویمنازلایرانیشودوهمهبدانندسفره

گویند:غذاندهیدکهدراینمورددوم،قطعاًمردمباآنهابرخوردخواهندکرد.گویندشعارندهیدوگاهمیمی

بینندکهفقطهید؟!حالوقتیاینکارراهبیافتد،زائرانتمامدنیامیگویدکهچراصدقهمیدیعنیکسینمی

توانندبهطوررایگاندرآنجازندگیکنندومهمانماخواهندشدهزینهحملونقلخودراداشتهباشند،می

دافرادراشیعهکنید.توانیوشمابهصورتاطعامکردن،می

یعنیدربرنامهتگیرد،عوضکردنتخصصبنابرایناولینکاریکهبایدصور هایانتقال،تخصیصهااست.

اندازید.اینامورامکاننداردمگرباارائهمدلییمطلوب،تعاریفخودراجامیشودودربرنامهعوضمی

بههاوتعاریفادبیاتتوسعهکهبتواندداخلراباخارجهماهنگکند.یعنیبایددرمدلمطلوبشاخصه

یانتقالنوشت.ادبیاتعبادتانتقالپیداکندتابراساسآنبتوانبرنامه

اگرتعاریفپایهعوضشود،کیفیتثبتنامحجاجنیزعوضخواهدشد.یعنیدیگرفرد،واحدشمانیستکه

بهدالیلی،عدهبخواهیداوراثبتنامکنید،بلکه]واحدشما[خانوادهاست.بهطورمثالوقتییکخانوادهکه

خواهندبروند،اند،بهحجمیاینیزدرقمهجرتکردهازآنهادرشهرتهران،عدهدیگردرشهرشیرازوعده

شود.باشدودیگریکفرد،ثبتنامنمیبایدهمهازشهرخودوباهمبروند.یعنیثبتنام،فقطازدحاممی



 

آنطوریکهدراحادیثآمدهبهتراستانسان،تنهاباشدومشغولاالسالمزیبائینژاد:دربحثعبادتحجّت

هارابهدنبالدارد.زنوبچهوخانوادهخودشود.زیراوجودارحامخیلیازمشغله

هایایدارد.یعنیوقتیادبیاتحوزهدرعبادت،برنیازمندیج:دربحثعبادتبایدگفتهشود،حوزهچهبرنامه

خسیدرمیقاتفالن»کندکتابخواهندبروند،توصیهمیشد،آنوقتیبهکسانیکهبهحجمیمردمسوارنبا

خواهیمبگوییمکهاینکتاببدیاخوباست،بلکهمنظورایناستکهچراروشنفکررابخواندالبتهنمی

شود؟مطالبواعتقاداتحوزهترویجنمی

موضوعات از سیستمآموزشویعنیوقتیظرفیتسوادحجاجرا معارفدر موضوعاتعلوم به پایه علوم

خواهندتجسمآنمعارفراببینند.لذاروند،میپرورشوآموزشعالیعوضکنید،دیگروقتیبهحجمی

خواهدزوارراسراینکنیدبعثهمقاممعظمرهبریبهاجبارمیکنند.امااینکهمالحظهمیقطعاًبهآنعملمی

بیکالس ها بهبازارنروند، کالسعلّتاوردتا نظریاستوکاربردیوعملینیست.آنچیست؟چرا 21ها

25بینیدبخاطراینکهثبتنامباقیمتکم)بنابرایناگرشمابهنحوهثبتنامدرابتدایانقالبتوجهکنید،می

آمدندیشهداءبهحجمینوادهیپاسدارهاومستضعفانوخاگرفت.همههزارتومان(وارزدولتیصورتمی

سازمانحجوزیارتروبروییکنسلازاینرو،وآنموقعاشرافنیزدراینفکرنبودندکهبهحجبروند

                                                 

اي با  گفت من اصالً حال و هواي حج نداشتم و فق  يك برنامه به عنوان نمونه يك مهندس ايراني از سوئيس آمده بود و مي -26

شان كنسل شد. بعد ما با تماس گرفتند كه  خواستند به سوئيس بيايند و با شركت ما مذاكره كنند كه برنامه ها داشتم كه مي سعودي

توانيد شما به اينجا بيايد و ما تصميم  توانيم آنجا بيايم، اگر مي نمي اآلنانجام شود و با توجه به اينكه ما  اگر بخواهيد سريع اين كار

ساعت وقت داريم، لذا بنده تصميم گرفتم در اين فرصت، يك  24گرفتيم به اينجا بيايد. وقتي ما به جدّه آمديم، ديديم تا شروع جلسه 

مين ترتيب از همان جا محرم شدم و اعمال حج را شروع نمودم. حال اين شخص در كوه صفا با بنده اي انجام دهم و به ه عمره مفرده

ام، آيا  مواجه شد و به بنده گفت كه اوضاع آمدن من به اينجا به اين صورت بوده است و اعمال خود را نيز به اين صورت انجام داده

داني براي من بگو. بنده نيز مضمون همين مطالبي  ود كه هر چه از حج مياعمال من صحيح است يا نه؟ و سپس از بنده درخواست نم

ام را به صورت اجمالي بيان نمودم. اين بنده خدا تحت تأثير همين مطالب )فلسفه حج، طوا ، سعي و  كه در جلسات حج بيان نموده

هاي ايراني، دوباره عازم  در و مادر خود با يكي از كاروان....( قرار گرفت و گفت  اگر من به سوئيس برگردم، قطعاً در سفر بعد همراه با پ

 شوم. اين سفر مي



 

آورندکهمطالعاتخودرازیادکنیدکهسئوالزیادبهروحانیونفشارمیمرتّبدیگرقرارگرفت.اماامروز،

اقنمطرحمی را بایدمردم و اینبخاطرعوضشدنمیشود و نمایید. اع به ادبیاتعلّتباشدو در اینکه

ازهمهامورسئوالمی بسیارسئوالدانشگاه تحصیالتباالییدارندازچراییاعمال، زوارکهعمدتاً شود،

ادبیاتروحانیونپاسخگونیست.یعنیمی منطقصوریکهباروایاتواحکامحجعقالنیّتکنندوعمدتاً

هایقرنتواندبهایناعمالیکسیستمنظامبدهداعمالوکاربردعینیآنرادرنیازمندیکند،میبرخوردمی

هایآیندوبهمطالعهکتاببیستمتوضیحدهد.چونقدرتچنینکاریراندارد،زوارنیزدراینجلساتنمی

28پردازند.می–کهبعضاًدرموضوعاتسیاحتوجهانگردیاست–همراهخود

بنابرایندربحثمعنویتبایدمشخصشودکهحجّآشناییزائریندرسیستمآموزشعالیوآموزشوپرورش

هایعلمیهدرچهظرفیتیهستندودرنسبتبهمعارفدینیومعارفچگونهاستوازطرفدیگر.حوزه

باشد.فرهنگحجمیهاییوجودداردکهاینمطلببهبحثجهاناسالمچهنیازمندی

پسبهطورخالصهبایدظرفیتسوادحجاجازموضوعاتعلومپایهبهموضوعاتعلوممعارفالهیمشخص

 سفر طول در خدمت و ایثار برای حجاج اخالقی ظرفیت و ومعیّنشود الگوها تمام بتوان تا گردد

ورالگویتغذیهالگویحملونقل،شود،منظهایموجودراعوضکرد.وقتیبحثازالگومیسیاستگذاری

گردد(،الگویالگویتجارتومعامله،الگویاطعاموضربزائرانغیرایرانیکهبهالگویکشاورزیبرمی

ارتباطاتومصرف،الگویانظباطات،الگویصنعتوخدمتاستکهاینالگوهادوبارهبهالگویامنیت

برنامهوعدالت،الگویاخالق،الگویپژوهش،الگویدانشبر)جهاد(،الگویآموزش،الگویمدیریتو

جامعهمی جدول در اینها تمام که میگردد ]جای میشناسی مطلوب مدل امور، این ماگیرد.[ امّا شود.

یانتقالصحبتنماییموهمهآننیزبهدلیلمحدودیتزمانیخواهیمدرموردوضعموجودوبرنامهمی

                                                 

به طور مثال يكي زوار همراه خود متر آمورده بود تا حدود و اندازه فالن بقعه مباركه را خود بدست آورد. يا بدنبال اين مطلب  -21

 روند كه ملك مسجد النبي يا مسجد الحرام از كدام كشور آمده است. مي



 

ایکهبرایشودوگرنهدرهرسرفصلازاینمباحثمانندمدلبرنامهتخمینیبیانمیجلسات،بهصورت

ریزیحجإمسالنوشتهشد،بایدربطبینسیاستداخلوخارجدیدهشودتابرنامهنژاداحمدیآقایدکتر

بریکهدرخواهدصورتگیردومانندمقاممعظمرهصورتگیردومشخصشودکهدراینحجچهکارمی

ابتدایهرسالمشخصکنندکهآنسال،سالوجدانکاری،اشتغال،عدالتامامعلی)علیهالسالم(وحدت

باشد،درمسئلهحجنیزمتناسبباسیاستداخلیبایدمشخصشودکههرسال،چهوهمبستگیملیمی

نیدوحجاجرادرهمانراستابیاورید.هامنعکسکیبرنامهگذاریشودوبتوانآنمطلبرادرهمهسالینام

پسبایداخبارواطالعاتبوجودرادریکمدلیآوردهشودتابتوانندبرایآوردنوبردنزوارطراحیو

ریزیکنند/برنامه

گیرد،یکمدیریتهماهنگیبینتمامنهارهابرایاینکهزائرانبهامادراینمدلموجودتنهاچیزیانجاممی

تبروندوبهسالمتبرگردندوهیچاتفاقیهمنیفتندودرگیریوبحثوگفتگوییهمبامأمورینسالم

هارابهپذیرد[.مانندپدریکهبچهریزی[درحداقلحداقل]صورتمیسعودیصورتنگیرد.یعنی]برنامه

یایدویاخاریدردستشاننرودایپیشنتفریحوگردشبیاوردوفقطبهدنبالاینباشدکهبرایآنهاحادثه

کههمراهخودآوردهبود–هایاولیههارانیشنزدواگراتفاقیافتد،بتواندبوسیلهجعبهکمکوحیوانیآن

22ماند.ریزیدرحجنیزبههمینصورتمیآنهاراموقتاًدرماننمایدتابهبیمارستانبرساند.امروزهبرنامه–

اینمسئلهدر البته روحانیون، مثالبعضیاز بهطور است. ایناصالًباباستطاعتمعنوینیز تواناییانجام

عباداتراندارندوهیچکنترلونظارتیهمبراینمطلبنیست.وحالآنکهروحانیوندفترچهبهداشتو

                                                 

شد. مثالً در بعضي از سالها آنقدر بهداشت و درمان را بزرگ كردند و به  ها كوچك يا بزرگ مي ها بعضي از برنامه البته در اين سال -22

گفتند برويم در حج، دندان پر  بردند كه زائرين مثالً مي ي يك به آنجا مي هاي مجرب و درجه ها مفصل بودند و پزشك قدري بيمارستان

ي كنيم يا فالن عمل را بكنيم. زيرا هم مجاني بود و هم خدمات تيم پزشكي به نحو خوبي بود و جالب تر اينكه اين كنيم  عصب كش

ها را آنجا ببريد تا اگر كسي  ترين پزشك ايد كه مجرب شمارند و حال آنكه مگر شما مسئول اين كارها بوده امور را جز افتخارات مي

 است عمل نمايد.  ري قلبي و كليه داشتهعصب كشي داشت، مراجعه كند يا بيما



 

بیماری و مشخصشود فرد جهتوضعیتجسمی هر از باید که دارند درمان در دارد که پروندههایی

منعکسگرددودرآنجانیزبااینپروندهبههمراهاوباشدکهاگربرایاومشکلیپیشآمدبتوانندکنترل

تواندبهحجرودمیآیادهدکهنمایدوازطرفدیگربراساساینپروندهپزشکی،مسئولینمربوطه،نظرمی

نیستکهروحانیونراکنترلکردهباشندوبعضاًگونهاینومسئولیتقبولکندیانه.امّادربخشمعنویآن

آید.آیند،برایگردشمیشودبعضیبرایتجارتمیدیدهمی

برادرحیدری:باطننیاتافرادراچگونهبفهمند؟

ایدارندکهبایدتکمیلنمایدکهدرآنمشخصشدهاستکههرشخصاعمالخودج:تمامروحانیوندفترچه

نجامدادهاتسوروحانیکاروانبایدنسبتبهآنهامسئولیتبپذیردوآندفترچهراپرکند.اینراچگونها

دفترچهوکنترلبرایابتداکارنیست،بلکهآخرکاربایدتکمیلشود.امابرایبهداشتودهانازهمانابتدا

است.

برادرحیدری:ابتدایکارچگونهبفهمندآدمخوبیاستیانه؟

هاییراکهدرتوانندهمانبندههانوشتهاستکهمستطیعچهشرایطیدارد.لذامیج:ضابطهآندارنددررساله

رسالهاستتطبیقدهند.

ها،بحثاستطاعتمعنوینیامدهاست.س:دررساله

کلیفنظاممشخصج:بله؛اینهمانبحثیاستکهماداریم.یعنیوقتیکهبحثاقامه]حج[مطرحشودبایدت

گوییمگویداستطاعتمعنویافرادکنترلشود،بلکهمیکاریبهآنفردنداریموکسینمیازاینرو،شودو

نظامبایدکنترلکندکهاینهادرچهسطحیازظرفیتمعنویهستند.لذاوظیفهنظامبودن،غیرازوظیفهفرد

هاآمدهنویسیم،نهبرایفرد.وظیفهفردهماناستکهدررسالهخواهیمبراینظامرسالهببودناست.ومامی

است،ولیسئوالایناستکهتکالیفنظامچیست؟



 

گذارند،بایدستلیمشوندامّامدیریتامروز،نسبتبهدستگاهکشورعربستانکهمنفعلهستندوهرقانونیکهمی

رودوسخنرانینیستندکهوقتیبهسازمانمللمینژادمدیاحسازنیستندیعنیمثلآقای،حادثهازاینرو،و

دهدتاایپیشنهادیمیهارویآنفکرکنندیاوقتیدرقضیههستههایغربی،بایدتامدتکند،دستگاهمی

هابایدبهدنبالکندتامدتهابدنبالحالاینمسئلههستندویاوقتیدرکنفرانساسالمیصحبتمیمدت

اینباعثمیجواب شودفرصتینیزبرایخودمانبهجودبیایدتابتوانیمبررویمسائلدیگرفکرباشند.

نیست.بهطورمثالوقتیقبرحضرتآمنه)مادرپیامبرصلیاهللعلیهوالهوگونهایندرحجاآلنکنیم.ولی

دندویاامسالبهماخبردادندکهسالسلم(راتخریبکردند،بعدازیکسالتازهبهروحانیونخبرآنرادا

نبشقبرکرده درگذشتهقبرحضرتعلیبنجعفر)فرزندامامصادقعلیهالسالم(را اندوبدنایشانرا

سازیکنیمتانگذاریمچنیناتفاقاتیاندوحالآنکهمابایددرقبالاینمسائلحادثهقبرستانبقیعقبرکرده

بنابرایناگردائماًباحوادثی23یناموررافقطبهصورتمخفیبهروحانیوناطالعدهند.بیافتدوحالآنکها

ایراکنیم،آنهاراشوکهنکنیم،آنهاهستندکهدائماًماراشوکهخواهندکردوهرروزیکحادثهکهایجادمی

آنهامدیریتحادثهبرایماایجادمی زیرا یادگرفتهنمایند. کنندوبهروزعملمیازاینرو،واندسازیرا

کنند.یعنیهمینطوریکنند.بلکهباأفکارعمومیبازیمیکارنمی«اذاامرموالبعبده»همانندما،بامدیریت

کنند،دربحثکنندباموبایلوفاکسوتماساینترنتیکارمیهایبوقیوهندلیاستفادهنمیکهامروزهتلفن

هستیمکههیچنوعزداییتنشاینطورهستند.امامادربحثحجدائمابهدنبالسیاستمدیریتشاننیز

                                                 

خواست به ديدن معبد    چندي پيش در اخبار تلويزيون آمده بود كه وقتي رئس جمهور ژاپن مينژاد زيبايياالسالم  حجّت 23

 خواهي بر سر قبر كساني شدگان جنگ خود برود، تمام كشورهاي غربي و همچنين كشور چين اعتراض كرده بودند كه چرا مي كشته

اند. اما متأسفانه براي چنين  بروي كه با ما جنگيده بودند! و حال آنكه اين معبد در كشور ژاپن و مردهاي آن نيز، مردم ژاپن بوده

 شود. افتد، حتي از لحاظ سياسي، سفير آن كشور احضار نمي اتفاقاتي كه در عربستان مي

ها، ترديد داريم، و اگر اين مسئله نيز درست باشد،  كوره آدم پزي صهونيست  كه گفته بود ما درباره نژاد احمديبرادر حيدريك يا آقاي 

؛ صدراعظم آلمان )خانم مركل( گفته بود كه وظيفه تاريخي من  ها مكان و جا دهند، نه فلسطيني ها به اسرائيلي ها و اتريش بايد آلمان

 سازمان ملل گفته بود كه من شوكه شدم.دفاع از اسرائيل است. و همچنين سفراء اسراين احضار شدند و دبير كل 



 

گوییمکهچرازائراندائماًبهدنبالخریدکردنهستند؟زائرانیراکهبهشودوبعدازاینمیبرخوردینمی

خریدنباشد.یعنیاگرشماآورید،چرادائماًبهدنبالبریدومیصورتساکتومنفعلودرمحیطمادیمی

شودکهدرآنمحیطقرارگیردوبرایاوبرنامهندارید؛آنهابرایاوبرنامهدارندوبهوسیلهآن،تحریکمی

براینایبرایاونمیکنند،حوصلهنداردوهیچجذبهدرنتیجهوقتیروحانی،درکاروانصحبتمی آید.

 هیچگاهمقاممعظمرهبری، بررویزائراننمیاساس، بلکهوفشارمشکالترا برمسئولینمرتّبآورند،

اند!گویندزائراناهلدنیاشدهآورند.امامسئولینمیفشارمی

اآلناندواگرهمیناند،خوندادهاند!؟وحالآنکهاینزائران،انقالبیهستند،جواندادهیعنیچهاهلدنیاشده

دهند.لذااینخیلیبداستکهماپتانسیلنیرویخودراینظاممالوجانخودرامیازآنهابخواهید،بازب

ایازبینیددرایامحج،عدهافتد.اینکهمیرانشناسیمواوراتحقیرکنیموامروزدرحج،اینکاراتفاقمی

نهاصحبتکند،اینهازلزلهوکنندوبعثهنیزدفتریگذاشتهاستتاباآکشورهایاسالمیبهبعثهمراجعمی

یعنیموضعپسزلزله انقالباست؛ نگهگیریهایخود زنده انقالبرا امروزه هایخودرهبریاستکه

نهاثرکارمنوشما!حالشمادرحج،هماهنگبا کنید؟چهرهبریچهکارمیگیریموضعداشتهاست،

یبرائتتابتیدرعرفاتوجودداردوازآن؟فقطیکبرنامهایدارندایدارید؟روحانیونچهبرنامهبرنامه

ایسازیحادثهدهند.اماهادرمسجدالحراموزیرپلرمیحجراتشعاریمیهاوفلسطینیطرفهملبنانی

بهفکرفروببردوبهطور را بههمبریزیدوآنها را باشد،کلّیبتوانیدنظامآنها تدبیراموردردستشما

امّتاسالمیازنظرخوردوخوراک،بهداشت، وجودندارید.زیرا،اینچنینکاری،نیازبهمدلدارد.مثالً

بایددارایالگووزندگیمتعادلومتوسطنسبتبهجهاناسالمداشتهباشدواگر مسکنوهمامورات،

یعنیبایدلحاظکنیدکهباالترنباشدحداقلپائین کشوراسالمیاستکهعضورکنفراس72ترنیزنباشد.

اسالمیهستندسطحالگویبهداشتشانچقدراست،سطحالگویتغذیهآنهاچقدراست،مانیز]بههمان



 

خورد]مانیزبههمینصورتوعدهغذامی2نسبت،هماهنگباشیم.[بهصورمثالاگرجهاناسالمدرروز

یااگرسهوعدهریزیمیبرنامه بایدمشخصشودمحتوایآنچیست؟چهغذاییمیکنیم[. خورند؟باشد،

خورند،بایددیدکهچقدردرآنغذاگوشتبهکاربردهشدهاست،مثالًدرآمریکاکهدویاسهوعدهغذامی

چقدرشیروپروتئینبهکاربردهشدهاست.خالصهبایدمشخصشوددرجهاناسالمچگونهاست.زیراما

خوریم.وحالآنکهابرآنافغانییاپاکستانییاعراقیغذامیخواهیمرهبرشماباشیم،امادوبرمیگوییممی

باماحشرونشرازاینرو،یماهستندویاحتیدربانهتلویامهندسهتلهستندوآنهارانندهیاخدمه

همهغذاوکنندکهاینکنیم،تعجبمیهاو..ازآنهاپذیراییمیهاومیوهداردووقتیمابوسیلهانواعآجیل

کهدرایرانبراساساستاندارهایجهانی،ازنظرخوردطورهمانکنیم.یعنیهاراچگونهمصرفمیخوراکی

کنیم!تازهآنرانیزبهباالییازمصرفقرارداریم،درآنجااینالگویتغذیهرادوبرابرمیحدّوخوراکدر

ریزیمتناسبباسفروجودندارد.بهطورمثالیعنیبرنامهکنند.ریزیمیصورتثابتوغیرمعقولبرنامه

می قرار دستخود در را اینپول اگر است، داده شما به را خود سفر پول غذاشخصیکه خود و داد

خریدویکپاکتشیرمیمثالًخریدبلکهشد،برایخودجوجهکبابنمیخورید،قطعاًوقتیمریضمیمی

خوردکهبتواندوضعیتمزاجیخورد.یعنیمتناسبباروحیاتخود،چیزیمیومیکردیاسوپیدرستمی

ریزیشودکهدرگرماچهبدهند،درسرماچهبدهندیادرعرفاتبایدغذاخودرابرگرداند.یابایدبرنامه

متمرکزوثابتییعنییکالگویتغذیه26چگونهباشدو.....درحالیکهامروزهغذایکسانوثابتاست.

شودودروجودداردکهمثالً)صبحیکسیبوموزوشبیکپرتقالوموزیاظهروشب،نوشابهدادهمی

کندوبهایرانبرگردانند.حالآیااصالٌاینهایاولتاآخرسفرراجمعمینتیجهزائرپرتقالوسبیانوشابه

رازیکسریازمردمکهجزءطبقهاشرافهستنددربخشالگویمصرفمردمروستاییوشهریماست؟غی

                                                 

هاي مختلف )مثل عرفات، مني و ...( را تهيه  البته بعضي از مديران كاردان با توجه به تجربات خود، بعضاً غذاهاي مورد نياز با مكان -24

 كنند. مي



 

خورندوبرایهضمآن،دائماًنوشابهاستفادهمیکنند،]بقیهمردم،کنندکهغذایبیرونرامیخصوصیکارمی

اینالگویتحمیلمی درآنجا الگویتغذیه،چنینالگویتغذیهندارد.[پسچرا الگویمسکن، شود؟لذا

ت،همهمربوطبهافراداشرافیاست.واصالًربطیبهالگویمصرفمردمندارد.ازطرفدیگرالگویبهداش

خواهیداورابهزورسرکالسبیاورید،بهزوربهمسجداینپرخوریاثرخودراخواهدگذاشتوبعدمی

خواهیداوختمقرآنبکنند.الحرامببریدتانمازبخوانند،بهزورمی

ریزیمانیست.یعنیدهندواینمربوطبهبرنامهمردمباظرفیتخودعملکرد]عبادی[راانجاممیجالباینکه

بهزیاراتعتباتیابههراندازه وزیارتجامعهبودهوهرماه ایکهدردرونکشوراهلزیارتعاشورا

یمنوتوروحانییامسئولنبودهنمایدوایناثربرنامهرفتهاست،همانپتانسیلخوداستفادهمیمشهدمی

کنند،هماهنگبادیننیست؛بلکهاوالًآیدتمامتنظیماتیراکهدرسمازنحجوزیارتمیاست.لذانظرمی

دارایتمرکزاست،ثابتاًتساویحاکماستوثالثاًربطآن؛دینقطعاست.

انواده،داراییکمزاجوژنهستند.یعنیازنظرولیاگرزواررابهصورتخانوادگیبهحجبیاورید،دیگرخ

وقتیازاینرو،دانندکهچگونهمصرفکنند.جسمیوخوردوخوراکیتقریباًیکسانهستندوخودشانمی

کنندومتناسبباطبعخودمعیّنتواننددرمیانخودآشپزنفررسیدند،آنوقتمی71و61یا21،31که

ایکهازلحاظفامیلیوخانوادگیبههممرتبطهستند،باهمتواندچندخانوادهپسمیچیزیدرستکنند.س

دراینصورتخیلیمسائل،راحتحلمی بهطورمثالاگرپیرمردیاپیرزنیدریککاروانباشند. شود.

برایطوافببرندودیگرداشتهباشندهمهجمعبسیجمی بهصورتشوندکهاینمادربزرگپدربزرگرا

شودنیرویمدیرکاروانازپرداختنبهاینامورآزادشودشودوآنوقت،باعثمیطبیعیایننوعمسائلمی

تابتوانیدازاوبرایاهدافحجاستفادهکنید.اماامروزهمدیرکاروانبایددائماًفکرخدماترفاهیبرایزائر

می امسالثبتنام وقتیشما مثالً نوبتکنیدباشد. استو سالقبلثبتنامکرده برادرشما اشامسالو



 

کنیدکهمثالًهرکسکشیمیهاباهمحجبردند؟برایچهقرعهشودکهاینریزینمیباشد،طوریبرنامهمی

درحالیکهبعضیازخانواده باشدبایدإمسالبرود؟! میعددراستفیشخودفالنعدد همها توانندبا

تریاجلوترندوهمهباهمحجخودرادرسالدیگریاسالبعدازآنقراردهند.یعنییاعقبصحبتکن

شود.قراردهند.اگراینامورانجامشود،روابطانسانیدرآنجاراحتمی

تعریفپایگاه اینتعریفپستا ندانیدکه و عوضنشود نمیها برایچیست، توانیدبفهمیدکههای]وجود[

بهسمتدنیاییمیریزیمیهاییکهبرنامهمنظ مردمرا هیچکدامازتعاریفلغوکنید، زیرا آخرت. یا برد

بهطورمثالیکیازمسائلیاجنسیتبرمیملّیتنسبتواگرتعریفبه دارد[ ]بارعملیخودرا گردد،

فتهاست،ولیدرحجتمتعیکماههاازمردهااست.حال،درعمره،فقطدوهاخالقیآنجا،جدابودنزن

آوردندکهبهآنهااتاقخالیدادهشودتازنوشوهرزوارمرتّببهرئسکاروانفشارمیازاینرو،است.

بتوانندهمدیگررامالقاتکنندواگردرطولاینیکماهدونفریاسهنفرتحملدرکارواننداشتهباشندو

شوند.وهامیقیرفتهباشند،آنهامبداءمسخرهکردنوشوخیکردندرکاروانبازنخودیانوبتویکاتا

اینچقدرزشتاست.یعنیبعضیازتنظیمات،مبداءتولیداختالففاسداست.یانمونهدیگر،برایاینکه

ازرشدهبود.پراززواطبقهگرفتهبودندکهتماماینهتل83ترباشند.یکهتلزواربهمسجدالنبینزدیک

آمد.قبلوبعدازاوقاتنمازیکصفبسیارطوالنیجلوآسانسورهابهوجودمیاینرو،

کشیدتانوبتدقیقهطولمی21الی87شودوقریببهایمیهایبسیارزنندهاینباعثایجاددعواهاونزاع

رایمعنویتبهاینسفرآوردهبودید.درحالیکهشمامردمراب27شمابرایسوارشدنبرآسانسوربرسد.

هایگذشتهکهمکانزوارباحرمفاصلهداشتوفقطیککارواندرآنمکانقرارداشتهمینامادرسال

                                                 

كردند و بسيار احترام  را پيش قدم مي جالب اينكه در اين ميان، همان روحاني كاروان كه در طول سفر تمام زوار براي هر كاري او -29

 كردند تا چه رسد براي سوار شدن آسانسور به او تعار  كنند. نمودند در اينجا اصالً به او نگاه نيز نمي مي



 

آمدندوبهجایدعواونزاع،درمسیرصلواتوذکرخداگفتهدقیقهرامردمپیادهبهحرممی21الی87

آمدهکهازشهرخودپیادهبهحرمبیاید.شد.ازطرفدیگر،درروایاتمی

خواهیدتااذانگفتهشود،زواربهحرمخودرابرسانند،درحالیکهقبلحالاینچهتنظیمیاستکهشمامی

باشد.ازآن،شخصیادربازاربودهیاخوابیدهاستویادرحالخوردنمی

هایترباشند،نهحرم!اتفاقاًآنجاییکهدرسالواموردنیانزدیکایدکهآنهابهبازاریعنیشماجوریتنظیمکرده

کنارآنخانه کردندوهمهایآنهابازیمییچندفقیربودکههمزواربابچهگذشتهمکانزواربود،بعضاً

می آنها به را خود زیادی میغذاهای خوشحال بسیار آنها و هتلدادند اما شدند. کنار در که حرمهایی

باشند،دیگرجایفقراومستضعفیننیست.می

بهدنبالتولیداخالقهستیدیافقطدنبالرفاهآیاشود،بایدمشخصشوددرتنظیماتیکهمیکلّیپسبهطور

خواستیددردقتبهینهصورتگیردباشدولوبهنرخصفواتالفدقتمردم!؟درحالیکهشمامیمی

آوریدبهجاییکمیلیونوسیصدوپنجاههزارشدوازطرفدیگربهزائرفشارمیولیباعثاتالفدقت

برایشمابگیریمکهبخاطرتعدادزیادآسانسورهادیگردرصف تومان،دومیلیونبدهیدتابهترینهتلرا

قرارنگیرد!

مسکنو....،آیاخواهیمبررسیکنیمکهبنابراینمی تغذیه، ندارد؟همینالگویبهداشت، یا اثراخالقیدارد

هاراازهایسازمانتربیتبدنیبچهباشد.یعنیبهطورمثالاگرسیاستمطالبدربحثعرفاتومنانیزمی

توانندمسیررویعادتبدهد،دیگرمیجسمانیوپیادهتحرّکشوندبهسنینکودکیتاوقتیکهبزرگمی

ودسهساعتپیادهرویاست(بهصورتپیادهبروند.اماامروزهواقعاًچرابرگشتمناتاشهرمکهرا)کهحد

توانندسهساعتراهبروند؟!مانمیملّت



 

 را تاحرم را مسیرهتلخود مبلغانیکهروستاییبودند، ابتدایانقالب، نزدیکبر–درحالیکهدر 81که

 بود می–کیلومتر پیاده اوجگرمایمکه، بدر و میرفتند آنهار به نیز را اینمسیر هزینه اینکه با گشتند.

انجاممیدادندووقتیازآنهاسئوالمیمی اینکاررا دهید،درجوابمیشدکهچرا مادرروستای»گفتند:

کیلومتر،راهینیست.81تا5کنیم،لذااینکیلومترپیادهرویمی31الی21خودروزانه

خودحاکمکردیدکهدرآنجامعذورهستیدحتیجوانانسالموملّتتبدنیبرایحالشماچهالگویتربی

باهزینه هایبسیارباالدرایامتشرف،سواراتوبوسکنید؟درحالیکهدراکثراوقاتهمازقویخودرا

آلودمسیرشود)بهخاطرترافیک(وهمازلحاظبهداشتی،هوایبسیاردودلحاظوقت،زمانبیشترصرفمی

هایبسیارزشتیبینزوار)درلباساحرام(کنندوهمازلحاظروابطاجتماعی،دعواهاونزاعرااستشماممی

رئیسبرایسوارشدنبراتوبوسصورتمی گیردوحالآنکهجدالوفسوقدرآنجاحراماستوعمالً

افتد.کارواندراینمسائلمی

]دولت[سعودینیست،عبادتحجاجاستوآنچیزیکهموضوعفکرمسئولینلذاآنچیزیکهموضوعفکر

اماشمامی نکند. توانید،چنینالگویعملونقلرابشکنید.ماهستهماهنگیباآنهااستتامشکلپیدا

ودوکاروانراجمعکیندوبایکاتوبوسبهآنجابردهش1یا5یعنیبهطورمثالسالمندانومعلولینهر

سپسوتحویلیکستادیدادهبودتامدیرکاروانزائرخودراتحویلگیرد]وبقیهبهصورتپیدابیایند[و

اینکاربرمدیریتدیگرهتلبااینکارشما،مقداریازترافیکمسیرراکممی هاتأثیرخواهدکندوقطعاً

گذاشت.

بقیهکشورهابهاینفکربیفتندکهکاروانیبیاورند.وقبلازاینشدکهعلّتکهکاروانیرفتوآمدماطورهمان

آمدند.یعنیمادراینراهالگوشدیموبراینآمدند،بلکهبهصورتفردیبهحجمیکارماآنهاکاروانینمی

اساسهرکاریراکهشروعکنیم،دیگراننیزتقلیدخواهندکرد.



 

بههمهتوانهرسالحادثهشدیعنیدرموضوعاتمختلفمیباطورهمیندرعباداتنیزباید ایبسازیم.مثالً

بررسیکنیمکه را واکنشآنها بیاورندووقتیهمهمهربگذارند، منفعلمیآیابگوییمسحر را توانیمآنها

وبعدواک24کنیم. انجامدهنده درهر را فالنکار باشدکهمثالً نشآنیعنیهرچیزیبایدحسابشده

بررسیگرددتابتوانآنراکنترلنمود.

نفرنمازجماعت5نفر،5رسند،گروهگروهوهاوقتیدیربهجماعتمییادربحثنمازجماعت؛خودسنی

ریزیکنیمکهعمداًدیربهنمازجماعتبرسیمدرنتیجهیکروحانیتوانیمطوریبرنامهخوانند،مانیزمیمی

واقامهجماعتکندوکاربهصورتپراکندهوگروهگروهانجامگیردواینبهمعنایبیشیعهجلوبایسد

آنهابهفکرفرومی روندتااینمسئلهراحلکنند.بهطوراعتناییبهنمازجماعتآنجاخواهدبودکهقطعاً

شدندودقتنمازیواردمیمثالدرسفرعمره،فرودگانسعودینوعاًرفتوآمدکماستووقتیزوارایران

نمازجماعتبرپامیمی شد، اندکهوقتاذان،قسمتفرشریزیکردهایناواخربرنامهازاینرو،کردند.

هانتوانندنمازجماعتبرپاکنندوبالفاصلهبعدازشدهفرودگاه،شروعبهنمازجماعتکنندتادیگرایرانی

کنند.مانیزبایدکنند.لذاآنهابرایاینامورفکرمیاعتدیگریبرپامیانجامنمازجماعتاول،نمازجم

یجایسفرحج،برنامهداشتهباشیم.درحالیامروزهبرایهیچکدامیمواقفدرهمهفکرکنیموبرایهمه

علّتبههمینشودوفقطبدنبالاینهستندکهماشینیگرفتهشود،زواررادرشهربچرخاندریزینمیبرنامه

باشد.برند،زمانیاستکهمسجدبستهمیاکثرمساجدیکهزواررامی

ریزیمشخصبرایآنوجودنداردتاباراهنماییشما،زائرانیادربحثتجارت،همانطوریبیانشد،برنامه

مشخصم شما مکانیکه در و بیاورند را )... و زعفران پسته، فرش، )مثل کنیدیمحصوالتمخصوصی

                                                 

د، االسالم زيبايي نژا  بنده در جايي از مقام معظم رهبري مطلبي شنيديم كه بدين مضمون كه اگر تمام زوار با هم مهر بياورن حجّت -20

توانيم آنها را منفعل كنيم و اينكه امروز اين وضعيت وجود دارد، بخاطر عقب نشيني مادر بعضي ازموضوعات است كه جزء  قطعاً مي

 مصادين بقيه نيست.



 

هایوجودندارد،زائربهصورتمخفیوتاچاقیدرچمدان،محصولیراریزیبفروشندوچوناینبرنامه

کندوازایراتولیدمیرادارد،صحنهبسیارزنندهآنآوردووقتیدرجاییکهمناسبنیستقصدفروشمی

می تجارتنیست!حالواقعاًچرااشکالیداردگویندشأنجمهوریاسالمی،اینطرفدیگرمسئولیندائماً

بهمعاملهبپردازندوحالآنکهاینامرکهجزءمستحباتسفرمی باشدواقتصاداسالمیبرایکهزاوارما

کندچگونهمردمجنسخودریزیداردبرایناساسمشخصمیهاتامردمبرنامهها،تعاونیها،بخششرکت

هایشیکوزیبابروند،زواردرمکانکهاینونشانجمهوریاسالمیایراناستنهرابیاورندومعاملهکنند

هایدالربدهندوخریدنمایند!آیانشانجمهوریاسالمیایناستکهزواردروقتنمازپشتدربمغازه

موضوعکارخودقرارعلّتشیکبنشینندتاخریدنمایند. آناستکهاینمسائلرا ایمدرندادهاینامور،

حالیکهاینموضوعیاستکهشماچهبخواهیدوچهنخواهیدباآنبرخوردخواهیدکردوشمابایدبتوانید

بهبخواهیدفقطباموعظهکهاینبررسیکنیدکهچگونهبایدسراینموضوعسوارشویدوحادثهبسازید.نه

قبولنداریدوزاینموعظهونصیحتکاریانجامدهیدوازطرفدیگرخوداونی ،لباسازاینرو،هارا

رودکهقولبافعلهماهنگنیست.وبهبازارمیآوردمیآخوندریرادر

یآنفکرکنندبنابراینتماماینمسائلازقبیل:سوغاتی،تجارتو....بایدموضوعکارخودقراردهندودرباره

هماهنگشود.ودرنتیجهبایددریکمدلباهم

 پایانجلسههشتم.
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