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  1: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن  شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ه از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاد
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن  را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
   ى آن، باباز قالب گفتار 

  2: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان
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   اهللا الرمحن الرحيم بسم

القاسم حممد  احلمد هللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سّيداالنبياء و املرسلني حبيب اهلنا و طبيب نفوسنا اىب
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني اهللا صلى

   رمحانيت و رحيميت حق

  

حتقيق، مفسرين قرآن، فالسفه و حكماى اسالمى و  وجود دارد كه اهل در رابطه با رمحانيت و رحيميت حق، حبث مفّصلى
صدر املتاهلني، حاجى سبزوارى، مال على : هاىي مانند عرفاىي كه عرفانشان را از انبيا و اولياى خدا گرفتند؛ شخصيت

  زنوزى،

  3: ، ص)عج(عنايات امام عصر

و با آن قلب نوراىن و آشناىي كه با كتاب خدا و معارف هاى باعظمت  آخوند مالعلى نورى، عالمه طباطباىي، آن چهره
  .كنند منايند و لطايف بسيار مهمى را در رابطه با آن، بيان مى داشتند، آن را ذكر مى

نتيجه سخن مهه اين بزرگواران اين است كه رمحانيت حق، جلوه، ظهور و طلوعش در عامل شهود و ُملك است و از افق 
طلوع رمحانيت به خاطر اين است كه موجودات از آن در جهت بقاى ظاهر و . كند مناىي مىماديت موجودات عامل خود
آنچه براى انسان به عنوان يكى از موجودات عامل، در جهت ملكى . شان استفاده كنند تأمني نيازهاى جنب عنصرى

. سر اين سفره شرطى ندارد نشسنت. وجودش؛ يعىن در مرحل مادى وجودش، قرار داده شده، مربوط به رمحانيت حق است
، كيفيتش قاروىن )بودن(ممكن است اين . خواهد باشد ، به هر كيفيىت مى)بودن(حاال اين . است) بودن(شرط آن، فقط 

   شركى باشد، و يا نه، كيفيت. باشد؛ فرعوىن باشد، و ممكن است كيفيتش، كيفيت كفرى باشد

  4: ، ص)عج(عنايات امام عصر

ن كرده  او يك سفره. كند در اين زمينه، براى خدا فرقى منى. شد؛ كيفيت بودن روح اللهى باشدبا) ع(بودن ابراهيم  اى را 
باشد،  هاى اين سفره، ظهور رمحانيتش است و اجازه صادر فرموده كه آىن كه فعًال زنده است و در دنيا مى و جمموع نعمت

  :بيايد و از اين سفره استفاده كند
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   اوستادمي زمني، سفره عام 

گريم؛ بلكه او  گويد، چون تو قاروىن، جلوى آب و نانت را مى منى »1«  چه دمشن بر اين خوان يغما، چه دوست
گويد، نه آب و نان براى دستگاه من چيزى نيست كه حاال چون قارون و يا فرعون و يا منرود شدى، من جلوى تو را  مى

او دعومت ! خدايا: گفت. كند پس ديد، او دعوتش را قبول منى. فرعون را تبليغ كرد) ع(بيست و پنج سال موسى . بگريم
كرد، فرمود طرح متام شدن كارش را  صحبت مى) ع(خداوند كه عاشقانه با موسى . پس كارش را متام كن. پذيرد را منى

   خودت بده كه من

______________________________  
  .بوستان سعدى. 1) 1(

  

  5: ، ص)عج(عنايات امام عصر

. اين جزو حماالت دستگاه من است: خداوند فرمود. و نانش را بگريجلوى آب : گفت) ع(موسى . اش چكار كنم درباره
اين كه . گوىي، من از خداىي خودم دست بردارم تو مى. اخالق ذاتى من، نان دادن و آب دادن است. من كرميم و رمحامن

ها چيزى  اين. وشدتا روزى كه مرگ حتمى فرعون برسد، او آزاد است سر اين سفره بنشيند، خبورد، بربد و بپ. حمال است
كند، رسيدنش  خواهد؛ اّما وقىت حق به صورت رحيميت طلوع مى نيست؛ چون ظهور رمحانيت پروردگار، قيد و شرطى منى

  .رسد واسطه هم منى رسد؛ ىب به انسان، مهراه با يك سرى شرايط معنوى است و به طور آزاد هم به انسان منى

   منبع رحيميت حضرت حق، انسان كامل

  

ما به تاريخ گذشته،  . رحيميت حضرت حق، و منبع لطف، كرامت و فيوضات حضرت حق، انسان كامل است منبع
   اآلن كه ما در دنيا زنده هستيم، براى رسيدن. گذشتگان هم آمدند و رفتند. كارى ندارمي

  6: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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حّق اول، بايد بدانيم كه كانال انتقال اين رمحت به رحيميت حق، براى رسيدن به فيوضات حق و براى رسيدن به الطاف 
، در هيچ كجاى هسىت، دسرتسى :بيت بيتند؛ يعىن جداى از اهل و اين فيض، بر اساس آيات قرآن كه صريح است، اهل

هستند؛ منبع رمحت، در گرفنت و پخش  : بيت كننده، اهل منبع فيض در گرينده و پخش. به رمحت رحيميه حق امكان ندارد
واهللا قسم، من اگر خبواهم به رمحت خدا و به فيضش برسم، چه در دنيا و چه در آخرت، راهى . بيت هستند ، اهلكردن

  .بيت آن هم بر اساس يك سرى شرايط معنوى وجود ندارد جز ارتباط با اهل

  :بيت سه اصل رسيدن به اهل

  

رسيدن به ما، چون در رأس اهل بيت خود پيغمرب  بيت و راه كنند كه ارتباط با ما اهل راهنماىي مى) ص(خدا  حاال رسول
   تواند آن است، با سه اصل ميّسر است؛ يعىن يك كليد سه دندانه است كه مى) ص(

  7: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .دنياى معرفت، دنياى خيلى پر قيمت و با عظمىت است. اصل اول، معرفت است. درب را باز كند

پريمرد نود ساله قد مخيده در . آمدند كه بفهمند بودند، گاهى از هزار فرسخ راه به زمحت مىهاىي كه اهلش  آن! برادران
گفت،  آمد و به حضرت مى مى) ع(ششم  هاى خطرناك از بصره تا مدينه، به خانه امام سال پيش، با آن جاده 1400

ىت برگشت، زنده به بصره رسيد يا نه؟ دو بار از دامن آيا او وق منى. ام تا آن را بفهمم و بروم فهمم و آمده من چيزى را منى
اين دو بار سفر دو تا چهار هزار كيلومرت است كه هشت . كنم بيش از دو هزار كيلومرت است شهر قم تا خبارا كه فكر مى

و دو بار اى را كه بني اين دو شهر بوده، رفته و برگشته است،  شود؛ يعىن دو هزار و چند كيلومرت فاصله هزار كيلومرت مى
. گومي كه او دوبار از قم تا خبارا، رفته و برگشته تا بفهمد درباره شيخ صدوق سخن مى. هم اين سفر را طى كرده است

اند؛ از خانواده دور  اند كه بروند و بفهمند؛ از پدر و مادر دور مانده ها از خيلى چيزها خودشان را حمروم كرده خيلى
  اند؛ از مانده

  8: ، ص)عج(عنايات امام عصر

اند، افضل اعمال در اين عامل براى انسان چيست؟  از ائمه ما هر وقت پرسيده. اند كه بروند و بفهمند ها دور مانده لذت
  گر معرفت دهندت، بفروش كيميا را  »1« .معرفت: اند فرموده
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   معرفت، گداىي ور كيميا دهندت ىب

: ، آيات قرآن است:بيت را بشناسيم؟ اولني راه معرفت اهل: تبي شود، اين است كه چگونه اهل اآلن سؤاىل كه مطرح مى
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهريا( را جامع متام كماالت و فاقد : بيت من مشا اهل: »2« ).ِإمنَّ

عمر در دنيا سر و كارمان با چه كسى باشد و از كجا تغذيه بعد بايد بفهميم كه در اين مدت . مهه نواقص قرار دادم
 خالصه، ما بايد بدانيم،. مان جهت بدهيم بشومي؛ با چه افرادى اخالق و عملمان را تأمني كنيم؛ با چه افرادى به زندگى

   چراغ، امام حسني است، نه فالن: »3« ) انَّ احلَُْسَني ِمْصَباُح اْهلَُدى(

______________________________  
  264، ص 2شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 1(

  .33: احزاب. 1) 2(

  .52، ص 4املعاجز، ج  مدينه. 2) 3(

  

  9: ، ص)عج(عنايات امام عصر

تازه، آن هم براى خودش يك عاَمل چراغ نياز دارد، وىل . پروفسور و فالن استاد دانشگاه و فالن موسيوى دانشمند خارجى
و چراغ هدايت فاطمه زهرا . است) ع(است؛ چراغ، حيات امريمؤمنان ) ص(چراغ، حيات پيغمرب بايد اين را بدانيم كه 

  .اين را بايد بدانيم و بشناسيم. است) ع(چراغ زندگى، امام جمتىب و سيدالشهداء . است) س(

سم، متام كماالت بيت را بشنا خواهد؛ براى اين كه وقىت اهل اصل دوم هم حمبت است كه رسيدن به آن، زمحت زيادى منى
عشق، مايه . اين زيباىي مطلق، دل من را خواهد برد. كنم ها پيدا منى كنم و يك مورد عيب و نقص در آن را دارم متاشا مى

  .ام من وقىت زيباىي را ببينم، عاشقش بشوم و فدايش گردم، به هدف عمرم رسيده. خواهد منى

   حاصل عمرم سه سخن بيش نيست

   سوختم خام بودم، پخته شدم،
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  10: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  :داند در چه حاىل است عاشق مى. اش خيلى عجيب است، خيلى عجيب مهني پايه دوم، عشق، معجزه

تر است آتش عشق، از من ديوانه پرس اهل مالمت كه سالمت  خوش زجان خضر، گرچه امي آب ما كه در اين آتش سوزنده
  .اى روند گر تو در اين مرحله آسوده

تر است كوكب عشق، ز پروانه پرس راه سالمت به مالمت روند  عشق، از آن، خوش امي چاشىن كشته عشقيم و به او زنده
) ص(كلمه واليت، در گفتار پيغمرب . فرمايد، واليت است مى) ص(اى اصل سوم را هم پيغمرب  عاشق آسايش خود بوده

َأِطيُعوا اللََّه ( »1« )َك اْلَوَالَيُه لِلَِّه احلَْقِّ ُهَو َخيـٌْر ثـََواباً َو َخيـٌْر ُعْقباً ُهَنالِ : (واليت از قرآن هم گرفته شده است. موجود است
  َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِىل اْألَْمرِ 

______________________________  
  .44: كهف. 1) 1(

  

  11: ، ص)عج(عنايات امام عصر

بياندازد و بگويد، مشا هر شكلى كه : بيت مرد دست غّسال، در دست اهلواليت، يعىن خود را مانند  »1« ) ِمْنُكمْ 
من عني مرده در دست غّسال، در دست مشا هستم؛ من مطيع مشا هستم؛ من تسليم مشا . خواهيد، به من بدهيد مى

عني مرده من . ام چه جورى باشد خواهم به من بگوييد، كاسىب مى. من چهل و پنجاه سال در اين دنيا مسافرم. هستم
؛ )واليت. (دارى مرا جهت بدهيد زن و بچه. معاشرت مرا جهت بدهيد. دست غسال هستم، كسب مرا جهت بدهيد

قرار بدهم : ، فاطمه، على، حسن و حسني)ص(پيغمرب : يعىن من عبد، من برده، من غالم، خودم را در اختيار موالىي مثل
  .اين معناى واليت است. حاال به من جهت بدهيد. هم پسم نگريدخوا و بگومي، من برده را خدا به مشا فروخته و مى

  در. را مالحظه بفرماييد: بيت و اهل) ص(هاى خود پيغمرب  در زمينه هر سه مسأله، مشا گفته

______________________________  
  .59: نساء. 2) 1(
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  12: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .پذيرى است در باب واليت كه رنگ. است در باب عشق كه حال. باب معرفت كه نور است

  :بيت اصل اول، معرفت به اهل

  

نداشته : بيت كسى كه مبريد و عرفان به ما اهل: »1« )َمْن َماَت َاليـَْعِرُف اَماَمُه، َماَت ميتَه َجاِهِليِّه( :فرمايد مى) ص(پيغمرب 
  .خواهد باشد هر كسى كه مى. استموت، موت جاهلى . باشد، عني ابوجهل و عموى من، ابوهلب، مرده است

گويند، گمراه،   اين كه مى.): َما اْدَىن َما َيُكوُن ِبِه الرَُّجُل َضاّالً : (سؤال كردم) ع(از امريمؤمنان : گويد سليم بن قيس مى
جَّه اهللا و َشاِهَدُه َعَلى اْدَىن َما َيُكوُن ِبِه اْلَعْبُد َضاّالً، اْن َاليـَْعِرَف حُ : (فرمود) ع(كمرتين مرحله گمراهى چيست؟ على 

  :»2« ) ِعَباِدِه اّلِذى اَمَر اهللاُ ِبَطاَعِتِه َو فـََرَض َوَاليـََتهُ 

______________________________  
  .92. 1، ص 1امحد بن حممد بن خالد برقى، حماسن، ج ) 1(

  .414، 2شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 2(

  

  13: ، ص)عج(عنايات امام عصر

واجب االطاعه و حجت خدا را نشناسى و كسى را كه پروردگار بزرگ عامل او را شاهد بر مشا در دنيا و اين كه امام 
: فرمودند) ع(ها كى هستند؟ حضرت  اين. ها را بشنوم من آمدم مهني! على جان: سليم گفت. قيامت قرار داده، نشناسى

در  : سليم گفت. كنار نام خود و رسولش قرار داده است  ها را ها كساىن هستند كه خدا نام آن اين. به قرآن مراجعه كنيد
 . (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِىل اْألَْمِر ِمْنُكمْ : (اين آيه را خواندند) ع(كجاى قرآن؟ امريمؤمنان 

»1«  
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ام  براى من خيلى روشن كرديد؛ چون مالك قرآن است؛ غصهمسأله را ! گويد، به حضرت عرض كردم، على جان سليم مى
باشم و هر شكى را كه در قلبم بود، برطرف  : بر طرف شد و فهميدم كه بايد دست به دامن على، زهرا، حسن و حسني

  .كردى

   اميمن دينم را بايد از مشا بگريم؛ دني. بنابراين ديگر نبايد من دنبال لنني، استالني و استاد دانشگاه بروم

______________________________  
  .59: نساء. 2) 1(

  

  14: ، ص)عج(عنايات امام عصر

شتم را بايد از مشا بگريم؛ امان . ام از جهنم را بايد از مشا بگريم نامه را بايد از مشا بگريم؛ آخرمت را بايد از مشا بگريم؛ 
  .اين سخن، در باب معرفت بود. شود مىشود و از آن جا پخش  رمحت خدا اول از آن جا نازل مى

َلًه َاليـَْعِرُف ِفيَها اَماَمُه، َماَت ميَتًه َجاِهِليه: (فرمايد مى) ع(امام صادق . خيلى دقيق است كسى كه يك : »1« ) َمْن بَاَت لَيـْ
  .وار مرده است را نشناسد، آن شب، او ابوهلب: بيت شب سر روى بالني بگذارد و آن شب اهل

ها  خواهند از خودشان تعريف كنند؛ بلكه آن خيال نكنيد، ائمه ما اين جا مى! ايد كه تازه با دين آشنا شده  هاىي جوان
  .خواهند راه جنات را به مشا نشان بدهند خواهند آدرس رمحت خدا را به مشا بدهند؛ مى مى

  :بيت اصل دوم، حمبت به اهل

  

______________________________  
  .127الغيبه، ص نعماىن، . 1) 1(

  

  15: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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هاى خمتلف خلق كرده است و  خدا مهه انبيا را از اخالق: فرمايد مى) ص(، پيغمرب :بيت اّما درباره عشق و حمبت به اهل
هاى متعددى هستند؛ اما خدا من و على را از يك درخت آفريده است؛  ها مهه از يك درخت نيستند، بلكه از درخت آن
باشد؛ يعىن اگر او را از ما  ن ريشه آن درخت هستم و على تنه آن درخت هست و فاطمه، باعث رشد اين درخت مىم

آيا اين تصوير يك . هاى اين درخت هستند حسن وحسني من هم ميوه. اهللا اكرب، اهللا اكرب. خشكيم بگريند، مهه ما مى
برگ درخت  . درخت برگ دارد. گفت؛ ميوه را گفتدرخت متام نيست؟ ريشه را گفت؛ تنه را گفت؛ علت رشد را  

   ما برگ اين درختيم، بايد تالش »1« .كيست؟ شيعيان ما هم برگ اين درخت هستند

______________________________  
، ص 1حسكاىن، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  -572، ص 4عروسى حويزى، تفسري نورالثقلني، ج .  1).1(

قال رسول اهللا : القاسم احلسكاىن مرفوعا إىل أىب أمامه الباهلى قال و باسناده إىل أىب: روايت چنني استمنت كامل . 554
ان اهللا تعاىل خلق األنبياء من أشجار شىت و خلقت انا و على من شجره واحده فأنا أصلها و على فرعها و فاطمه : 6

ا جنا، و من زاغ عنها هوى، و لو ان عبدا  لقاحها و احلسن و احلسني مثارها و أشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصا
عبد اهللا بني الصفا و املروه الف عام مث الف عام حىت يصري كالشن الباىل مث مليدرك حمبتنا كبه اهللا على منخريه ىف النار، مث 

  ».ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّه ِىف اْلُقْرىب«: تلى

  

  16: ، ص)عج(عنايات امام عصر

مت، اين برگ را مى. ريزاند ربا اين برگ را مى. پائيز به ما نزند. كنيم كه نريزمي گمان بد، اين برگ را . ريزاند غيبت و 
هر  : فرمايد مى) ص(آن وقت پيغمرب . شيعيان ما، برگ اين درخت هستند. ريزاند منازى، اين برگ را مى ىب. ريزاند مى

هاى اين  به هر كدام از شاخه. اى از اين درخت متوّسل شود، اين اميد را دارد كه اهل جنات گردد ان به هر شاخهكدامت
درخت متوّسل بشود؛ حاال يكى حسيىن بشود و يكى زهراىي بشود و يكى حسىن بشود و يكى علوى بشود، باالخره 

مشا هم كه ده . ما مهه با هم هستيم. برمي ا را پيش مهه مىدست به دامن يكى از ما بزند، ما مهه با هم هستيم، آن وقت مش
   تو را پيش) ع(را بگري و على ) ع(پس دامن على . تا دست نداريد؛ بلكه تنها يك دست داريد

  17: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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اند، اّما كسى كه با  فيف دادهخيلى به ما خت. برد ها مى تو را پيش آن) س(را بگري، زهرا ) س(دامن زهرا ! برد؛ خامن ها مى آن
َو َلْو َأَن َعاِبداً َعَبَد اهللاَ بـَْنيَ الصََّفا َو اْلَمْرَوِه أَْلَف َعاٍم ُمثَّ أَْلَف َعاٍم حىتَّ َيِصُري  (، بدخبت شده، ) َو َمْن زَاَغ َهَوى(ما نباشد، 

وىل ):  يُْدَرْك َحمَبَّتَـَنا َأْهَل اْلبَـْيتَ  ُمثَّ ملَْ (يده بشود، اگر كسى خدا را عبادت كند تا بدنش عني َمشك خشك :).َكالشَّنَّ اْلَباّىل 
در قيامت، خدا دماغش : »1« )َكبَّهُ اهللاُ َعَلى ِمْنَخرَْيِه ِىف النَّارِ ( دلش با حمبت ما، با عشق ما و با عالقه به ما خو نگريد،

اين قدر كه خداوند از دىل كه در آن عشق ) .َكبَُّه اهللاُ (كند، مالئكه هم نه،  گريد و او را به داخل آتش پرت مى را مى
هاىي دارمي كه  آيد؛ آخر، ما سرمايه خوش به حال ما كه خدا از ما خوشش مى. آيد حسني نيست، نفرت دارد و بدش مى

  .اين، باب حمبت است. هاست خدا عاشق آن سرمايه

______________________________  
  .مهان. (1) 1(

  

  18: ، ص)عج(مام عصرعنايات ا

)  اْلُقْرىب(آمدند و گفتند، منظور از ) ص(اى پيش پيغمرب  كه نازل شد عده)  الَأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّه ِىف اْلُقْرىب: (آيه
  »1« )َعِلى َو َفاِطَمٌه َو ابـَْناُمهَا( :در اين آيه، چه كساىن هستند؟ حضرت فرمود

   بيت، واليت به اهل اصل سوم رسيدن

  

رفعت اين دين، برجستگى اين دين، باب انبيا در اين دين و رضاى : فرمايد مى) ع(امام باقر . گريى اما واليت؛ يعىن رنگ
  .سخن ما را گوش كنيد. بيت است پروردگار، گوش دادن به سخن ما اهل

براى مهني آن را در آوردم و بر . خسته كرده بودگويد، مششريم روى دوشم بود و سنگيىن آن كمرم را  اصبغ بن نباته مى
   رفت و من هم دو قدم عقب تر از آن جلو مى) ع(امريمؤمنان . پشتم انداختم

______________________________  
  .823، ص 4سيد هاشم حبراىن، برهان، ج . 1) 1(
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  19: ، ص)عج(عنايات امام عصر

تا كجا حرف من را  ! اصبغ: ناگهان موالمي برگشت و به من گفت. بودكردم و بني ما سكوت حاكم  حضرت حركت مى
پرامن،  اول گردنش را مى. كشم و او را مى زمن امر كن پشت سرى را بزمن، مششري خلتم را برمى! آقا: دهى؟ گفتم گوش مى

شود و در دمل  م منىاى از عشقم به تو ك ذره! روم ببينم كه او كيست؟ اگر ديدم، پسرم است، به خدا قسم بعد هم مى
  .ام كرده را گوش) ع(شوم كه من حرف على  خوشحال مى

  .از ما اطاعت كنيد؛ با فرهنگ ما خو بگرييد؛ حالل و حرام ما را رعايت كنيد

دامن كدام زاويه خبشش خداوند را براى  من منى. شود گناهان آدم خبشيده بشود اتصال به معرفت، حمبت و واليت باعث مى
نه من طاقت آن را دارم كه برايتان آن لطايف و ظرايف مغفرت را در اين زمينه بگومي، و نه فرصت زيادى در  مشا بگومي؛

دانيم كه  به راسىت، منى. كند در دنيا و آخرت چه مى: بيت اختيار است كه بگومي خداوند متعال با وابستگان به اهل
  .كند خداوند متعال با ما چه مى

  20: ص، )عج(عنايات امام عصر

هاىي كه مهار شرت را داشتند،  به آن. رفت، به بريون شهر نيشابور كه رسيد كه داشت به خراسان مى) ع(امام هشتم 
امام عالوه بر اين كه . بردند خاك كنند اى را مى آن جا چند نفرى داشتند جنازه. بعد حضرت پياده شد. نگهداريد: فرمود

مهراهان حضرت پيش خود گفتند، . اش گذاشت بوت را هم گرفت و بر روى شانهآمد و در تشييع آن جنازه شركت كرد، تا
بعد، حضرت درب تابوت را . گردد، وىل ديدند ايشان تا دم قرب رفت و مهان جا ايستاد رود و برمى ايشان هفت قدم مى

ما كه هر روز اين . ن بدهيدخودش هم داخل قرب رفت و دستش را دراز كرد و گفت، او را به م. باز كرد و جنازه را درآورد
دانستيم او چه كسى هست، ديدمي حضرت اين مرده را داخل قرب گذاشت و كفنش را باز   ديدمي، منى فرد را در نيشابور مى

مهني كه حضرت از قرب درآمد، . بعد ديدمي حضرت خم شد، صورت مرده را بوسيد. كرد و صورتش را رو به قبله گذاشت
  :فرمود) ع(شناختيد؟ امام  د، مشا كه اولني سفرتتان به نيشابور است، آيا او را مىمهراهان به ايشان گفتن

  21: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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فرزندانش را . شناختم مادرانش را هم مى. شناختم مى) ع(شناختم، پدرانشان را تا زمان آدم  عالوه بر اين كه خودش را مى
  .او شيع ما و وابسته به ما بود: حضرت فرمود. حمبت كرديدخيلى به او : مهراهان گفتند. شناختم هم مى

دهد  دهد مرگ آدم مشكل بگذرد؟ آيا اجازه مى گذارد، در مردم گناه مباند؟ آيا اجازه مى آيا معرفت و حمبت و واليت مى
گذارد وقىت درب قرب را كه باز كردند، انسان با آبروريزى  دهد و مى باشد؟ آيا اجازه مى »1« )َمِعيَشًه َضنكاً (برزخ انسان 

  .گذارند گومي، نه، منى وارد حمشر بشود؟ من مى

آن . كند اين شفاعت، معركه مى. كند، شفاعت است اتصال به معرفت، حمبت و واليت حقيقت ديگرى را كه جلب مى
شت است انسان جلب مىوقت اين اتصال حقيقت ديگرى براى  ما هم كه غري از آمرزش گناه، . كند كه دخول در 

شت، چيز ديگرى: بيت شفاعت اهل    و دخول در 

______________________________  
  .124: طه. 1) 1(

  

  22: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .را خبواهيم هيچ چيز ديگرى نيست كه آن. چيز ديگرى هم نيست كه خبواهيم. خواهيم از خدا منى

  :بيت ماجراى شفاى بيمار العالج با عنايت اهل

  

ران آمدم و به  در سالياىن دوركه طلب قم بودم، پنجشنبه. گومي، خودم او را ديدم اى را كه مى ماجراى اين شيعه اى به 
ه شخصى كه ايشان مرا ب. او بيمارى قلىب داشت و روى ختت افتاده بود. هاى پيشاور رفتم ديدن صاحب كتاب شب

خواند و احتماًال در آينده منربى  درس مى. زودتر از من به خدمتشان آمده بود، معرىف كرد و گفت، اين طلبه قم است
او به من رو كرد و گفت، آيا حاضرى با من تا بيمارستان پارس . مشا با زبان خودت، داستانت را براى ايشان بگو. بشود

ران مى. من وقتم كم است! بياىي؟ گفتم، آقا آخر، پرونده من : گفت. گردم آمي و مجعه هم به قم برمى يك پنجشنبه به 
   آن جاست
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  23: ، ص)عج(عنايات امام عصر

بعد من برايت بگومي كه . ام را ببيىن و خودت نظر دكرتها را درباره من ببيىن خواهد، بياىي و پرونده و تو جواىن و من دمل مى
م وقت ندارى كه با من به بيمارستان بياىي و اسناد پزشكى من را نگاه كىن، مهني ايشان، اگر ه. چه اتفاقى افتاده است

داند؛ چون ما با ايشان رفت و آمد دارمي و ايشان از  هاى پيشاور، راست بودن ماجراى من را مى صاحب كتاب شب
طور كه گفتم، پرونده من در  مهانهامي حتقيق كىن،  جريان من اطالع دارد، و چنانچه خودت خواسىت درباره صحت گفته

  :بعد ماجراى خود را چنني تعريف كرد. بيمارستان پارس است

خامنم را صدا كردم و گفتم منازم دارد . توامن از جامي بلند شوم صبح كه بيدار شدم و خواستم بروم وضو بگريم، ديدم منى
توامن بلند  وىل ديدم با كمك خامن هم منى. گرفت و بلندم كردخامنم آمد و زير بغلم را  . توامن بلند شوم شود و من منى دير مى

رت است آب بياورى و من در رختخواب وضو بگريم. جا افتادم شوم و مهان منازم را كه خواندم، به خامن گفتم . به او گفتم 
  دكرت. برو دكرت بياور

  24: ، ص)عج(عنايات امام عصر

ايشان تا آخر عمرش ديگر سرپا . به خامنم گفت، با اين مريض بايد بسازيدكه آمد و من را معاينه كرد، بريون اتاق، 
ترين  متخصص. من را به بيمارستان پارس بردند و مدت چهل شبانه روز آن جا بودم. كّل بدنش ملس شده است. شود منى

ايت به مهسرم گفتند، در كره زمني، بيمارى اي اطبا، عكس به . شان راه عالج نداردها و آزمايشات من را ديدند و در 
. دامن هاىي هستند كه در ايران و اروپا هستند؟ او گفت، من منى دكرتهاى دنيا، مهني! خانه كه آمدمي، به خامنم گفتم، خامن

اين . گفتم، مگر دكرتهاى ديگرى هم هستند؟ مهسرم گفت، من كه مهه دكرتهاى متخصص را آوردم و تو را ديدند
مهني كه . كند ؛ او كه براى ما خيلى جانانه شفاعت مى)ع(هستند؟ به او گفتم كه سيدالشهداء دكرتهاى ديگر چه كساىن 

گفتم، خامن بلند شو، . خواهد بگويد نيت را هم اصًال منى. نيت كند، خداوند به ما نظر منايد، متام است) ع(امام حسني 
كنار من بيا و بنشني كه من ! آماده شد، گفتم، خامن گذرنامه كه. بروم) ع(برو گذرنامه را بگري تا من پيش سيدالشهداء 

  :خواهم يك مسأله اعتقادى را به تو بگومي مى

  25: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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اصل نيتم براى سفر به كربال است، وىل . شايد پروردگار عامل اراد شفاى من را نداشته باشد و من به اين حال مبريم! خامن
برمي؛ چون در  بريد، بگو كه او را به اسرائيل مى هاميان كه درباره من پرسيد كه او را كجا مى تو به هر كس از قوم و خويش

حجاب دارمي؛ براى اين كه اگر به كربال رفتيم و اراد خدا، شفاى من نبود، ما  ىبها آدم ضعيف، بدحجاب و  ميان آن
برانگيزى گفت و اين آدم با  به نظر من، او در اين جا سخن حتسني. ضعيف نكنيم) ع(اعتقاد مردم را به سيدالشهداء 
يامت براى ما آبرودارى طورى كه مشا در ق آبرودارى كند، و خواست بگويد، مهان) ع(معرفت خواست براى حسني 

ها پخش كن كه ما  آخر سر، گفتم، در قوم و خويش. برم كنم و آبروى مشا را منى كنيد، من هم براى مشا آبرودارى مى مى
او را قسم دادم كه واقعيت ماجرا را به هيچ كس نگويد ولو به پدر و مادرش و حىت به مادر، برادران و . رومي به اسرائيل مى

موقع رفتنمان، مهه به ديدن ما آمدند و گفتند، ان شاء اهللا به  . صه، به هيچ كس ماجراى رفتنمان را نگويدخال. خوهرامن
  خواهيد كجا مى
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بعد خامنم را پيش عاملى رباىن فرستادم و او براى ما استخاره كرد كه با . خواهيم به اسرائيل برومي برويد؟ گفتم، ما مى
استخاره كرد كه با قطار به اهواز برومي و بعد با بلم به بصره برومي كه باز . اش بسيار بد آمد ما برومي يا نه، كه استخارههواپي

براى مهني از بوذرمجهرى سه عدد . استخاره بد آمد؛ استخاره كرد كه با ماشني سوارى برومي كه باز هم استخاره بد آمد
ر هم براى خودم و يك صندىل تك هم براى خامنم، و صبح زود طورى كه كسى بليط اتوبوس گرفتيم، دو صندىل كنا

در كاظمني به خامن گفتم، من  . بعد نشستيم تا به كاظمني رسيدمي. نفهمد، خامنم چرخى آورد و من را سوار اتوبوس كرد
رت است ما اول به كرب او هم قبول كرد . ال بروميكه مشكل دارم، و تو هم خيلى در زمحىت، و اين جا هم كاظمني است، 

كردم و  آورد و من گردن كج مى زمن هر روز مرا به حرم مى. گذراندم و خربى نشد) ع(عبداهللا  من ماه رجب را در حرم اىب
اگر ! طول زمان مأيوست نكند! كسل نشوى! گفتم، خسته نشوى با خودم مى. خربى نشد! حسني جان: گفتم مى

  جواب مشا را زود
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ها حرف  و با آن! حسني جان! ها بگوىي، على جان طور به آن ها برگرديد و مهني دهند، شايد دوست دارند مشا پيش آن منى
ماشني بگري تا به حله برومي و در شعبان سيد حممد را ! رجب كه متام شد، گفتم، خامن. آيد بزنيد؛ چون خوششان مى
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سفرمان كه متام شد، آخر شعبان هم به ايران . مرا برومي و بعد دوباره به كاظمني بياييمزيارت كنيم، و از آن جا به سا
سيد حممد كه رفتيم، . شوم گوييم دكرتهاى اسرائيل گفتند، من خوب منى هر كس كه هم به ديدن ما آمد، ما مى. رومي مى

ر هم براى من پشت راننده گرفت و براى بوس هم دو صندىل كنا پنج بعدازظهر زيارمتان متام شد، خامنم در يك ميىن
مست كاظمني هوا گرگ و ميش بود، راننده عرب كه تنها چهارپايه چوىب بغل . خودش هم يك صندىل تك در كنار من

آخرين مسافر، جواىن بود كه با . داشت بود، ترمز كرد دستش خاىل بود، در وسط راه براى سوار كردن كسى كه دست نگه
ماشني كه به راه افتاد، آن جوان شروع كرد به قرآن خواندن، اما چه . د و روى مهان چهارپايه نشستوقار و با ادب آم

  !چه آياتى! قرآىن
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دارا آن جا . دبيت برو  هر كس گدا نيست كه بلند شود پيش اهل »1« )َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َوَأِسرياً (
هر كس هم اسري نيست كه بلند شود پيش . بيت برود چه كار دارد؟ هر كس هم يتيم نيست كه بلند شود پيش اهل

رسند؛ چون خودشان اسري  رسند؛ به اسري مى رسند؛ به يتيم مى بيت اين روزها عجيب به گدا مى بيت برود؛ چون اهل اهل
باالى سرمان نيست؛ على باالى ) ص(مروز ما هم يتيميم؛ براى اين كه پيغمرب ا. دانند دانند؛ يتيم شدند، مى شدند، مى

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاًء َوَال ُشُكوراً . (سرمان نيست اين چه كسى است ! خدايا: پيش خود گفتم »2« )ِإمنَّ
جوان برگشت و به عرىب . خورد اش تكان مى راننده هم از گريه، شانهخواند و  او قرآن مى. خواند كه اين جور دارد قرآن مى

   خواهم بروم من يك عمر است مى! بله، آقاجان: آيا امسال قصد مشهد دارى؟ راننده گفت: به راننده گفت

______________________________  
  .8: انسان. 1) 1(

  .9: انسان. 2) 2(
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روى،  بعد يك پوىل را از جيبش درآورد و به راننده داد و فرمود، به مشهد كه مى. را زيارت كنم كه نشده) ع(ا رض حضرت
اين پول را برب و به او بده و بگو، آىن كه از من . اى نزديك ضريح جدم در حال زيارت است در داخل حرم، چنني چهره
او كه چند حلظه . بعد جوان سرش را برگرداند! چشم، آقاجان: گفت  راننده. اين هم آن مقدار. خواسىت، مهني مقدار بوده

راىن رو به من گفت پيش داشت با راننده با تكّلم قوى عرىب صحبت مى امسم را گفت ! آقاى حسيىن: كرد، با تكّلم قوى 
رفتم كه معاجله خيلى جاها ! آقا. ملسم: چه اتفاقى برايت پيش آمده؟ گفتم: نه؟ گفت: حالت خوبه؟ گفتم: و پرسيد

خيز شد و دستش را پشت سر من گذاشت و مقدارى دستش را كشيد و نشست،  بعد نيم. بشوم، وىل معاجله نشدم
بعد وسط بيابان به راننده گفت كه نگه دارد كه او مهني جا . اى ندارى ديگر تو را چيزى نيست و هيچ بيمارى: وگفت

فرمود كه من حملم . اى اين جاست و نه چادرى ن جا بيابان است؛ نه خانهاي! آقاجان: راننده گفت. خواهد پياده شود مى
   راننده بغل جاده. مهني جاست و امشب بايد اين جا مبامن

  30: ، ص)عج(عنايات امام عصر

يك مرتبه من ديدم مهه . راننده به احرتامش پايني رفت و من هم به احرتامش پايني رفتم. ترمز كرد و او در را باز كرد
من كه به خودم آمده بودم، به خودم گفتم، من كه ملس بودم، اآلن چطور در اين . سافرها هم مهراه من پياده شدندم

  .تا آمدم او را صدا بزمن، ديدم او رفته است. بيابامن

ىن به او گومي، اگر يك وقت منت اين سخنرا دامن كه آقاى حسيىن زنده است يا نه؟ وىل من به او مى البته، هر چند من منى
ها ببينند كه يك دست خاىل  رسيد و آن را خواند، بيايد تا من او را ببينيم؛ بيايد تا او را به مردم نشان بدهم؛ تا آن

كنم و دست تك  قيامت دستم را دراز مى: فرمايد مى) ص(كند؟ اين مهان دسىت است كه پيغمرب  چه كارى مى: بيت اهل
گذارمي و اصرار به  گوييم، ما ديگر گناه كبريه را كنار مى ما هم مى. ست استاين دست مهان د. گريم تك مشا را مى
  .كنيم براى مشا آبرودارى مناييم امي و سعى مى ما معروف به شيعه. كنيم صغريه هم منى

 

 


