
 

 

 ارنامه سمت خدب

 یحجت االسالم والمسلمین عال

 تموضوع: وظایف منتظران در زمان غیب

 

 نبسم هللا الرحمن الرحیم و صلی هللا علی محمد و آله الطاهری

 

 صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد * * * راز شب تار برمال خواهد شد

 ی وحدتی که با آمدنت * * * هر قطب نما قبله نما خواهد شدتو آیه

 

ی سررمت خدا خیلی خوآ آمدید به برنامه ها و آقایان دوسررتان خوبمان خانمی هم وطنان خوبگویم به همهسررالم می :شرررییتی

 .علیکم و رحمة هللا خیلی خوآ آمدید حاج آقای عالی سالمسمت خدای امروز ما. 

ی دوستان بیننده و حضرت عالی عرض سالم و ادب دارم و خدمت حاج آقا عالی: سالم علیکم و رحمة هللا بنده هم خدمت همه

 .شما هستیم

دمت دوستان خوبمان هستیم را خ سالمت باشید خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم امروز ما زمان کوتاه تری :شرییتی

 .شنویملذا بحث امروز شما را در ذیل بحث وظایف منتظران می های آسیاییبه دلیل پخش مسابقات کشتی و بازی

ما یکی از وظایف مهم و بسریار بسریار مهم  حاج آقا عالی: بسرم هللا الرحمن الرحیم همان طور که خاطر شرریف دوسرتان اسرت

 عضرررر علیه السرررالم و و ای به آن عهد دانسرررتیم که این وظیفه یی وظیفه ای اسرررت که ت ولیمنتظر را تجدید عهد با حضرررر

دارند که به هر حال با آن عهد باید ثابت قدم و  شان عهدیی شیییان نسبت به امامی اهل بیت شیییان دارند همهنسبت به همه

اء قَْینَاهُمَعلَی الطَِّریقَِة ََلَسْ  َوأَلَِّو اْستَقَاُموا» پابرجا باشند  رماید اگر کسی بر ی جن میخدای متیال در سوره (16)جن/« َغَدقًا مَّ

تواند آب ظاهری باشد و می چشانیم آن آب  راوان هماستقامت داشته باشد آب  راوانی را به او می آن صراط و طریق مستقیم

ها و برکات  راوان منتها به شررود نیمتها داده میبه آن روایات اسررت که تواند علوم اهل بیت باشررد درها باشررد و هم مینیمت

آورند ی راه کم میدهند در ادامهنمی ها ممکن است خوب راه بیفتند اما خوب ادامهاستقامت بر آن راه و صراط بیضی شرط

بودند  ف تیداد زیادیی قاها داستان سیمرغ عطار که برای رسیدن به قلها تاد مشکل حا ظ گفت که عشق آسان نمود اول ولی

هایی دارد که ماندن اآ خیلی هنر مشرررکالت و سرررختی ولی وقتی رسررریدند تیداد اندکی ماندند یی واقییتی اسرررت که این مسررریر

داریم خوآ به آن  مان داریم با ائمه داریم با امام زمانبا اهل بیت داشرررررتیم ما عهد با امام اسرررررت و اسرررررتقامت بر آن عهدی که

که گفتیم و مصرررررادیقی را بیان کردیم مدال عهد با حضررررررت یی  اند این یکی از وظایفی بودعهد ثابت قدم کسرررررانی که بر این

و ای به عهد  بیت و زیارت امام زمان یکی از مصررادیق و ای به عهد اسررت یکی دیزر از مصررادیق مصررداا اآ زیارت اهل

سبت به نائبان امام زمان آنعرض می سان ن سبت به کسان کنیم این است که ان شین حضرت در زمان غیبت هستند ن ی که جان

شدآن شته با شد  قهایاعتقاد به آن ها التزام دا شته با شد هم گامی و همراهی و تبییت دا شته با عادل که با عنوان مرجع یا  ها دا

اند ادعا بکند که من توها به عنوان نائبان امام هستند کسی نمیاست این به خصوص به عنوان  قیهی که والیت دارد ولی  قیه

 قیه و جانشرین امام زمان در زمان غیبت  هسرتم اهل والیت ام امام زمانی هسرتم اما کاری با مرجییت و کاری با والیت شرییه

 .ندارم



 

 

 .مان مسئولیم در قبال نائبان حضرت هم مسئولیمشرییتی: یینی همان قدری که در قبال امام زمان

 رستاد جایی مدال مصر کسانی که علوی بودند می منین اگر مالی اشتر را به عنوان نمایندهحاج آقا عالی: در زمان امیرالمو

ی شان با مسئلهتکلیف کردند بنابراین این خیلی بد است بیضی ادعای والیی بودن را بکنند ولیمی باید از مالی اشتر تبییت

شد طبییتا رابطهشان بحاجتماعی شان در مسائلمرجییت تقلید در مسائل احکام دین شان شان با امامث والیت  قیه روشن نبا

هایی شان خصوصا جانشینان آنعالمان دین خورد کسانی که اعتقاد نداشته باشند باشان میشود طبییتا ضربه به دینمی سست

 شود که در طول شیطاندر زمان غیبت دارند طبییتا زمینه برایشان  راهم می که صالحیت جانشینی حضرت ولی عصر را

 .بیفتند

 .شرییتی: پذیرآ اآ سخت نیست که همان تبییتی که باید از امام زمان داشته باشیم از نائب ایشان داشته باشیم

باشررریمل ولی در همان محدوده ای که باید تبییت  کنیم طبییتا ما در چه جهاتی باید تبییت داشرررتها عالی: حال عرض میحاج آق

باشرریم این یی  باشررد این جا باید اعتقاد و التزام هم به صررورت اعتقادی هم التزام عملی داشررته بکنیم این جا تکلیف باید روشررن

شان با کسانی که شرایطی که اهل کسانی که با عالمان دین در یی روایتی  رمود آنواقییتی است امام عسکری علیه السالم 

شررود زمینه برای ها قطع میاین شرران باها اسررت تقوا و اهل عمل بودن و اهل عدالت بودن را دارند ارتباطآن بیت  رمودند در

 اند که خیلی ازهای مردم با اهل بیتدین واسررررررطهدارند در واقع این عالمان  این که در شرررررربکه و تور ابلیو و جنودآ بیفتند

های مینوی ها ارتباط ندارد از خیلی از روزیاین دهند و آن کسررررانی که باگیرند و به دیزران میها را از اهل بیت میروزی

َقْدتَنى ددعای ابوحمزه یی تیبیری امام سررررررجاد علیه السررررررالم دارن ماند درو میر تی محروم می لََّی  َ َمجالِِو اْلُیلَمآِء  ِمن لََی

ا تادم و کوچی شرردم در نظر تو خار  خدایا شرراید من را ندیدی که مجالسررت داشررته باشررم با عالمان دین ام از چشررم ات ى ََخَذْلتَن

شود خدا رحمت کند مرحوم آیت هللا دهد ظر یت اآ کم میرا آدم از دست می شدم واقیا همین است به هر حال خیلی برکات

و  وا الیاده احترام داشررت یی  آبادی در تهران عالم عارف با عظمت مجتهدی بود که حضرررت امام شرراگرد ایشرران بود شرراه

آمد یی دو آمد درس اخالا ایشرران میبودند یکی از کسررانی که نماز ایشرران می های متدین هم شرراگرد ایشررانتیدادی از بازاری

ایشان رسید گفت نپرسیدید از من که دو  ها خدمتبرای حساب خمو و این ارتباط اآ با ایشان قطع شد بید از دو سال سال

شما نبودم کجا نبودم آیت هللا شماست سال پیش  ستید اختیار با خود  شما نداریم اگر خوا تشریف  شاه آبادی  رمود ما طلبی از 

شما ست که به یی دلیلی انقطاعی از  شد بید بیاورید وگرنه نه گفت واقع اآ این ا سال تازگی حاصل  ها یی از این یکی دو 

بودیم  ی محشرررر دیدم در قیامت همراه یی جمیی خیلی ترسررریدهبود که خود را در صرررحنه خوابی دیدم یی رویای صرررادقه ای

مردم حسن ظن به من داشتند این تیدادی که من را  های قیامت ما را ترسانده بود چون من آدم خوبی بودم وخیلی هول و تکان

برویم خدمت آیت  گفتند دعا بکنید از این وضییت خالص شویم من گفتم من که هستم که دعا بکنم د دورم جمع شدندشناختنمی

جمع آمدیم خدمت شما و شما در یی آرامشی بودید در یی وضییت  گوید با اینهللا شاه آبادی آن جا شما در ذهن ام بودید می

وضییت نجات پیدا کنیم شما  رمودید  دعایی بکنید یا به ما یاد بدهید که از اینشود یی به شما گفتیم اگر می خیلی خوبی بودید

 که اسم اعظم خداست کیمیاست ما این را گفتیم خیلی آرام شدیم از این وضییت تان به صورت جمیی بزویید یا جسینکه همه

خیلی در دست انداز ا تادم دارم مشکل پیدا  شده نجات پیدا کردیم من از خواب بیدار شدم  همیدم این دو سالی که از شما قطع

عمل و آن کسانی که  واقیا همین است خدای نکرده اگر ارتباط ما با عالمان با تقوا و عادل و اهل کنم باید خدمت شما برسممی

 مانخدای نکرده چه بسررا مصررون نمانیم و ضررربه به دین صررالحیت جانشررینی اهل بیت به خصرروص در زمان غیبت را دارند

ما به عنوان  مراقب باشرررررریم در هر حال اهل بیت علیهم السررررررالم همان طور که عرض کردم عالمان بخورد این را باید خیلی

واسطه بودن برقرار بوده یینی  رض کنیم زمان امام  های مردم با اهل بیت هستند در همان زمان حضور خودشان اینواسطه

های  رستادند به عنوان نمایندهمی هاییم زمان امام عسکری علیه السالم نمایندهامام جواد علیه السال صادا علیه السالم زمان

نام  ها ارتباط برقرار بکنند  ردی است بهدسترسی به اهل بیت نداشتند از طریق آن خودشان در جاهایی که دور بودند و مردم

امام رضا علیه السالم رسید گفت راه ام از شما  کند خدمتعلی بن مصیب این را مرحوم مقدس قمی در سفینه البحار نقل می

حال شررهر  توانم برسررم از چه کسرری بزیرم احکام دین و مسررائل دین ام را. به هرشررما نمی دور اسررت هر موقع بخواهم خدمت

آدم بزیر از قم میلوم بوده که این شررخق قمی بوده.  لیه السررالم  رمود از زکریا بنهایشرران دور بود از اهل بیت امام رضررا ع

قبر ایشررران  در مسرررائل دینی و دنیایی کسررری اسرررت که در امان هسرررتی ابن آدم عالم برجسرررته ای که  رمود مورد اطمینان بوده

ضا و امام جواد علیهما السالم عالم اصحاب امام ر نزدیی حرم حضرت میصومه سالم هللا علیها است و آن جا د ن است از

ی تو بال از اهل قم د ع واسطه خواست از قم بیاید بیرون امام رضا علیه السالم  رمود نه تو بمان بهمی تقوا برجسته کسی که

 امامی شررود یی کسرری مانند ایشرران نمایندهموسرری بن جیفر از باداد بال د ع می ی پدرم امامشررود همان طور که به واسررطهمی

ی امام عسرررکری در قم بود که مردم نماینده رضرررا علیه السرررالم در قم بوده یا احمد بن اسرررحاا قمی که در زمان امام عسرررکری



 

 

مسیر  برد هر از گاهی که اتفاقا درپرسیدند ایشان خدمت امام عسکری میاز ایشان می ی شرعیدادند یا مسئلهوجوهات می

شد سر پل ذهاب بود که مرحوم  شان به صورت گنبد و برگشت  ست مقصود این که  و اآلن قبر ای سرپل ذهاب ا بارگاهی در 

جا ا تاد   رستادند جاهای دیزر و به یی مینا بحث مرجییت از همان موقعهایی مینماینده در زمان خود حیات میصومین هم

 .مرجع مردم  رستادند به عنوانمی از همان موقع اهل بیت علمایی که خودشان تربیت کرده بودند

 .ها در ارتباط باشندشرییتی: این طور نبوده که مردم در زمان حیات اهل بیت مکرر و مرتب با آن

جانشررررینی را به گونه ای جا انداخته بودند امام صررررادا  ی نمایندگی وحاج آقا عالی: نه واقیا نبوده از همان موقع بحث شرررربکه

همان مرجییت  آن شهرت بنشین و در مسجد شهرت بنشین و  توا بده مینایششاگردان اآ  رمود در  علیه السالم به یکی از

من دوسرت دارم مدل تو در شریییان ام باشرند این یی چیزی  اسرت دیزر در مسرائل دینی آن چیزهایی که از امام ات یاد گر تی

در نظام امامت و  ه دارد یینیا تاد در زمان غیبت امام زمان علیه السررررررالم طبییتا همان خ  ادام اسررررررت که در آن زمان راه

ی حاال یا مسررتقیم با رهبر الهی مرتب  اسررت یا با واسررطه. رابطه شررودی مردم با رهبر الهی هیچ موقع قطع نمیوالیت رابطه

ی آن رهبری که به واسطه ی قوت مکتب اهل بیت است که رها شده نیستندشود و این نقطههیچ موقع قطع نمی زمین و آسمان

واسررطه یا با واسررطه و از این جهت خیلی ارزشررمند اسررت در زمان  ز طرف خداسررت مردم با او ارتباط دارند یا بیمنصرروب ا

سم و رسم  عصر این زمانی که ما در آن هستیم طبییتا امام زمان نائب خاص ندارد که یی غیبت حضرت ولی شخصی با ا

اند که این اند شرررایطی را دادههایی دادهو امام زمان ضررابطه بیت خاصرری او میر ی شررود به عنوان نائب. نائبان عام یینی اهل

شد به عنوان نائب و جانشین حضرت در زمان غیبت محسوب می شرای  در از امام عسکری علیه  شود روایتیهر کسی با

که  قیه باشند  اند کسانیوسائل الشییه نقل شده ایشان  رموده های دیزرالسالم است میروف است در احتجاج طبرسی و کتاب

شناس شند به صورت سطحی چهار مطلب به گوآ آن دین  شد عمیقا دین و جوامعبا سند و همچنین  ها نخورده با شنا دین را ب

خودآ را نزاه دارد مخالف هوای نفو اآ باشررد برای قوم و قبیله و  کسررب باشررد که هوای نفو نداشررته باشررد بتواند مهار نفو

دین اآ باشررد شررجاعت داشررته  ائل نشررود تقوای دینی و عدالت را داشررته باشررد و همچنین حا ظخودآ امتیازات ق یزن و بچه 

داشته باشد که بتواند از دین حفاظت بکند هم آگاهی داشته باشد در زمان  باشد غیرت دینی داشته باشد و همچنین آگاهی زمان

این شرای  را داشته باشد  ردی  ال باشد کسی کههم شجاعت و غیرت دینی باشد که حفاظت بکند و تسلیم خداوند متی خودآ

 غیرت دینی مردم از این تقلید بکنند تبییت بکنند این به عنوان جانشین ما است دین شناس عادل آگاه به زمان شجاع و دارای

ن در شررررود ایشرررررای  در همه جمع نمی در جایی که دسررررترسرررری به ما ندارید بید خود امام عسررررکری علیه السررررالم  رمود این

 ترین ا راد به اهل بیت اسررت درسررتبا تقلید، تقلید از آن کسرری اسررت که نزدیی ها اسررت یینی در واقع بحث در رابطهبیضرری

ا راد دیزر غیر میصوم هستند اما غیر  اند و در زمان غیبتاست که خود اهل بیت هیچ خطای علمی و عملی ندارند میصوم

یی  قیه دین شررررناسرررری که عدالت این چنینی و تقوای این چنینی دارد طبییتا  کندمیصرررروم درصررررد خطاهایشرررران با هم  را می

گر ته شده برای مردم و مردم باید  ها حجت قرارخطایش از دیزران بسیار کمتر است و از این جهت حجت است این درصد

کنند که در مسائل  نی و تخصصی رجوع به متخصق ی عقال میاست که همه ییت بکنند این تبییت همان کاریها تباز آن

ایشان سید جواد آملی که از  قها بود  یدر این جهت هم همین طور است. مرحوم سید البحرالیلوم این را خواهر زاده کنندمی

ایشان ر تم  ی بحرالیلوم که دایی اآ بود دنبالگوید که عالمهن میارزشمند است ایشا صاحب کتاب مفتاح الکرامه که بسیار

السالم در یی تشر ی بود که حضرت ولی عصر علیه  که از شهر خارج شد مسجد کو ه بود یا جایی بود با امام زمان علیه

میصوم حکمی  ری یینی خودی ظاهری هستید ادله و احکام ظاهشما در این زمان مامور به ادله السالم به ایشان  رموده بود

چیزی که بر ما حجت است  توای مرجع ماست ولو خطا  گوید حکم واقیی است خطا ندارد اما ما در زمان خودمان آنکه می

 .کرده ولو راه دیزری نداریم برای ما حجت است هم باشد چون او تالآ اآ را

 .شرییتی: خود میصومین هم این را از ما خواستند

ما را ارجاع دادند به  قهایی که واجد این  بله شرررایطی اسررت که خودشرران  رمودند در زمان غیبت. میصررومین حاج آقا عالی:

سوال مهمی ست که آیا همهکه پیش می شرای  هستند منتها یی  شین میصوم اندل نائب امام اندلآید این ا در زمان  ی  قها جان

شررررای  را داشرررته باشرررند در منصرررب  توا جانشرررین  ی  قها که اینهشررران نائب امام هسرررتندل جواب این اسرررت که همغیبت همه

تبیین بکند  از شئون اآ یکی از کارهایش این است که  توا بدهد احکام دین را برای مردم اند یینی خود میصوم یکیمیصوم

 .هستند جانشین اند ی  قهایی که واجد شرای در زمان غیبت در تبیین احکام دین همه

 لهای عملیههمان رساله شرییتی: یینی



 

 

هیچ اشررررکالی ندارد و هم چنین در منصررررب  هاهای عملیه. تیدد اینشررررود این رسررررالهحاج آقا عالی: آ رین که محصررررولش می

ها هم اگر مدال کنند ایناز مناصرررب میصرررومین اسرررت که ر ع خصرررومت می قضررراوت همین طور این منصرررب که یکی دیزر

ی قضررایی باشررد از این وحدت رویه ند اشررکالی ندارد مزر این که بزوییم چون باید ییمتیددی باشررند که قضرراوت بکن مراجع

 ی جامیه است یکی از کارهایی که اهل بیت اگرمناصب اهل بیت که منصب اداره جهت تیدد نباید باشد اما در یکی دیزر از

ی  قها ی علما جانشرررین باشرررند همههمه شررران این طور نیسرررت کهبرایشررران موقییت پیش بیاید مدیریت و حکومت اسرررت در این

 حتی در زمان خود میصررومین هم در جایی که دو میصرروم در یی زمان بودند  ق  جانشررین باشررند این جا  ق  یی نفر اسررت

امیرالمومنین و پیامبر اکرم که هر دو میصررروم  شررران مدیریت جامیه را و به تیبیری امامت را به عهده داشرررت در زمانیکی

بنابراین در  شرران امام بودند پورهبری جامیه را داشررت در زمان امام حسررن و امام حسررین یکی بر بود که امامت وبودند پیام

سجام جامیه  ی  قهای جامیه این جا مینا ندارد که همهی حاکمیت ادارهمسئله شند که هرج و مرج است و ان شته با حاکمیت دا

را به دسررررررت بزیرد  خواهد جامیهی جامیه میقت این یی نفری که در ادارهاین جا  ق  یی نفر آن و خورد طبییتابه هم می

سرررنزین تری دارد یینی مدیریت مدبریت آگاهی بسررریار وسررریع به  در عین حال که شررررای   قاهت و بقیه را دارد ولی شررررای 

 .ی جهانی باشد تا حفظ بکندمیادالت پیچیده وضییت پیجیده و

 لت امام حسن عسکریشرییتی: یینی  راتر از آن روای

خواهد داشته باشد این در منصب حاکمیت می حاج آقا عالی: یینی  راتر از آن مقداری که یی  قیه در منصب  توا و قضاوت

والیت و  شررناسرریمبسرریار شرررای  محدودی خواهد بود که ما این را به عنوان والیت  قیه می بر مردم اسررت طبییتا این شرررای 

گذاشتند امام زمان علیه السالم در یی توقییی که ییقوب  گیرد و این را خود میصومینه به عهده میسرپرستی جامیه را  قی

نائب حضررت  ی دومینکرده بود در زمان غیبت صراری که از حضررت سروال کرده بود به واسرطه بن اسرحاا این سروال را

آید به چه آید و مشررررکالتی که پیش میش میپی محمد بن عدمان امری که از حضرررررت بپرسررررید در زمان غیبت در حوادثی که

ا اْلَحواِدثُ  شان  رمودندالسالم مرقوم کردند در توقیع کسی رجوع کنیم امام زمان علیه  َحدیدِنا  َاْرِجُیوا  یها إلی ُرواةِ  اْلواقَِیةُ  أمَّ

تواند حوادثی که چه بسا بنیان کن است یینی می آید نه در احکام حوادث در خود اتفاقات جاری اجتماعحوادثی که پیش می در

روایات را  در این طور حوادث به راوایان حدیث ما رجوع کنید راویان نه آن کسرررانی که  ق  ی شرررییه را از هم بپاشررردجامیه

دارند یینی  قیهان و کارشناسان دینی که بیضی از شرای    همند و  هم دینیه میکنند مدل ضب  صوت یینی کسانی کنقل می

تِي َعلَْیُكمْ  دهمان روایت امام حسررن عسررکری گفته شررده بید امام زمان علیه السررالم  رمو را در جاهای دیزر مدل َوأَنَا   َإِنَّهُْم ُحجَّ

 ِ ةُ هللاَّ ی دینی هستیم این بحث در یی مسئله ها هم حجت من هستند بنابراینم اینها همان طور که من حجت بر شما هستاین ُحجَّ

ی مرجییت و والیت  قیه به خصوص مشکل با باالتر اآ دارد باشد با مسئله یی بحث سیاسی نیست اگر کسی مشکل داشته

 .با خود ولی هللا اعظم یینی

 لی کامال اعتقادی استشرییتی: پو یی مسئله

ها رد بر بیضی از روایات است که رد بر آن و دستور خود اهل بیت است و اگر کسی رد بکند این را در حاج آقا عالی: بله

لذا از این  جانشررین ما رد بر ما اهل بیت اسررت و کسرری که ما را رد بکند خدا را رد کرده ما اهل بیت اسررت رد بر نمایندگان و

 رمود ما که والیت  قیه را خدا بر ایشررران باد می امام رضررروانجهت این مسرررئله را انصرررا ا باید جدی گر ت این که حضررررت 

رابطه را وثیق داشررته  رسررول هللا اسررت این چیزی اسررت که اهل بیت به ما یاد دادند و اگر کسرری این نیاوردیم این همان والیت

 .سه دقیقه ای وقت است دانم اگر یی دوتری خواهد داشت من نمی ی محکمباشد واقیا با خود امام زمان و اهل بیت رابطه

تر اسرررررت خودشررررران تالوت بکنند کوتاه کنم از دوسرررررتان با توجه به این که زمان امروز مابله من  ق  خواهش می :شررررررییتی

ی یونو و ان شرراء هللا از ی مبارکهسرروره 88تا  79سررمت خدایی هاسررت آیات  قرآن کریم را که قرار امروز 218ی صررفحه

 .تالوت اآ بهره مند شوند و از برکات آن مستفیض ثواب

اِحَر َعلِیَم   َوقَالَ  ا َجاءَ 79 ِْرَعْوُن اْئتُونِي بُِكلِّ سرررَ ى أَْلقُوا َما أَنتُم َمْلقُوَن   ﴾  َلَمَّ َحَرةُ قَاَل لَهُم َموسرررَ ى َما  ﴾8٠السرررَّ ا أَْلقَْوا قَاَل ُموسرررَ  َلَمَّ

ْحرُ  َُ َعَمَل اْلُمْفِسِدینَ  إِنَّ  ِجْئتُم بِِه السِّ رررهَ اَل یُْصلِ رررهَ َسیُْبِطلُهُ إِنَّ اللّـَ ِرهَ 81  اللّـَ َِ رررهُ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِه َولَْو  ﴾  ََما 82اْلُمْجِرُموَن   ﴾ َویُِحَق اللّـَ

یَّ  ى إاِلَّ ُذرِّ ن قَْوِمهِ آَمَن لُِموسررَ ن  ِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَن یَْفتِنَهُْم َوإِنَّ  ةٌ مِّ ِر ِیَن   َعلَى َخْوَف مِّ  ﴾8٣ ِْرَعْوَن لََیاَل  ِي اَْلَْرِض َوإِنَّهُ لَِمَن اْلُمسررْ

ررررررررِه  ََیلَْیهِ  نتُْم آَمنتُم بِاللّـَ ُِ ى یَا قَْوِم إِن  لِمِ  َوقَاَل ُموسررَ نتُم َمسررْ ُِ لُوا إِن  َِّ ررررررررهِ 8٤یَن  تََو ْلنَا َربَّنَا اَل تَْجَیْلنَا  ِْتنَةً لِّْلقَْوِم  ﴾  َقَالُوا َعلَى اللّـَ َِّ تََو

نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكا ِِریَن  8٥  الظَّالِِمینَ  رَ  ﴾8٦﴾ َونَجِّ آ لِقَْوِمُكَما بِِمصررْ ى َوأَِخیِه أَن تَبَوَّ َیلُوا بُیُوتَُكْم بُیُوتًا َواجْ  َوأَْوَحْینَا إِلَى ُموسررَ



 

 

اَلةَ  ِر اْلُمْمِمنِیَن   قِْبلَةً َوأَقِیُموا الصررَّ ى َربَّنَا إِنََّك آتَْیتَ 87َوبَشررِّ لَوا   ِْرَعْوَن َوَمََلَهُ ِزینَةً َوأَْمَوااًل  ِي اْلَحیَاِة الَدْنیَا ﴾ َوقَاَل ُموسررَ َربَّنَا لِیُضررِ

 ﴾88اَْلَلِیَم   َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِهْم  اََل یُْمِمنُوا َحتَّى یََرُوا اْلَیَذابَ  لِِهمْ َعن َسبِیلَِك َربَّنَا اْطِمْو َعلَى أَْمَوا

 :ترجمه

( چون جادوگران آمدند، 79را نزد من آورید. ) و  رعون گفت: ]برای درهم کوبیدن این دو نفر[ هر جادوگر دانا و زبردستی

را در این  ( پو هنزامی که ا کندند، موسی گفت: آنچه8٠ا کندن آن مصمم هستید، بیفکنید. ) موسی به آنان گفت: آنچه را بر

یان انجام قطیاً خدا، کار مفسدان را ]که برای تقویت طاغ صحنه آوردید، جادوست؛ مسلماً خدا آن را به زودی باطل می کند،

گنهکاران خوآ نداشته  ( و خدا حق را با دالیل و میجزاتش ثابت و پابرجا می کند، گرچه81نمی آورد. ) می دهند[ به سامان

نیاورد، مزر  رزندانی ]انزشرررت شرررمار[ از قومش آن هم با ترسررری  ( پو ]در ابتدای کار[ کسررری به موسررری ایمان82باشرررند. )

مسرررلماً  رعون در  قوم خودشررران که مبادا  رعونیان آنان را شرررکنجه و عذاب دهند؛ و اشرررراف و سرررران ]شررردید[ از  رعون و

( و موسرری گفت: ای قوم منا اگر به 8٣کاران بود. ) سرررزمین مصررر برتری خواه، و ]در گناه، میصرریت و سررتم[ از اسررراف

پو گفتند: ما  ق  بر  (8۴) .حق[ هستید بر او توکل کنید اگر از تسلیم شدگان ]در برابر  رمان های خدا ایمان آورده اید، پو

( و ما را به رحمتت از گروه کا ران 8۵ستمکاران قرار مده. ) خدا توکل کردیم. پروردگاراا ما را دستخوآ شکنجه و عذاب

 راهم آورید، و خانه  به موسررری و برادرآ وحی کردیم که خانه هایی در سررررزمین مصرررر برای قوم خود ( و86رهایی ده. )

تان ماز را برپا دارید، های یان[ مژده ده. ) را روبروی هم قرار دهید، و ن ( و 87و مممنان را ]به رهایی از چنزال  رعون

اموال ] راوان[ داده ای که  پروردگاراا  رعون و اشراف و سرانش را در زندگی دنیا زیور و زینت ]بسیار[ و :موسی گفت

نیاورند تا  دگاراا اموالشررران را نابود کن و دل هایشررران را سرررخت گردان که ایمانپرور ]نهایتاً مردم را[ از راه تو گمراه کنند،

 (88) .آنکه عذاب دردناک را ببینند

اسرررت  قهایی بود که خیلی با کرامت بود ایشررران  حاج آقا عالی: مرحوم آیت هللا آشررریب عبدالنبی نوری از مراجع بزرگوار بوده

نجف بود از  د ن اسرررت ایشررران گفت من اوایل نجف بودم و آن موقع هم که ایشررران شرررده و در قم تقریبا پنجاه سرررال پیش مرحوم

دانست اصفهانی حتی گاهی اوقات خودآ را برتر می جهت علمی این قدر وزین بود که با مرجع زمان خودآ آسید ابوالحسن

این را نقل  ت و بیضی از جاهادانسنکرده خالف تقوا باشد از جهت علمی خودآ را اعلم می از جهت علمی نه این که خدای

های درسررتی کشرریده بود من اعتقاد داشررتم به او و ریاضررت گفت یی عار ی در نجف آمده بود که من خیلیکرده بود ایشرران می

زمان آماده  کردم که ختمی ذکری ریاضررتی چیزی داشررته باشررد که زمینه برای تشرررف خدمت امام یی مرتبه از ایشرران سرروال

اطراف سهله آن ختم و ریاضت را انجام دادم و بید از این  گوید من درختمی داد آشیب عبدالنبی نوری میشود او به من یی 

نزدیی شررد گفت شررما  که عمامه ای سرررآ بود و من  همیدم سرریدی اسررت و آدم با مینویتی بود به من که تمام شررد یی سرریدی

ا با من کاری داشررتید گفتم نه من کاری با شررما نداشررتم متحیر ظاهر کاری نداریدل من گفتم نه با شررما کاری ندارم که گفت شررما

به خودم آمدم که  ر ت یی مرتبه انزار گیج بودم که این همه ختم را انجام داده ام که خدمت حضرررت برسررم ایشرران اصررال من

دیدم  گوید دویدم دنبال اآیانجام دادیم که برای این خیلی آدم با خلوص نیتی بود م نکند خود حضرررررررت بود ما این ختم را

گوید نزاه کردم با چشررررم دیدم وارد یی رسررررم مینمی رسررررم کفش ام را در آوردم عبایم را زیر بال زدم دویدم دیدم باز همنمی

گفت بایسررت  خواهم خدمت آقا برسررمکردم رسرریدم دم در در زدم یی کسرری آمد بیرون گفتم می منزلی شررد یی مقدار نفو تازه

گوید م چهارده مسررئله از قبل آماده کرده بودم داد می گوید نشررسررتم حضرررت اجازهیرم اجازه گر ت ر تم داخل میمن اجازه بز

اسررت خیلی خجالت  یادم ر ت هر چه به ذهن ام  شررار آوردم سرررم را باال کردم دیدم حضرررت منتظر که از آقا بپرسررم همه اآ

گوید ر تم از خانه بیرون یی حضررررت  رمودند بفرمایید می لت ام رمایید که من مرخق شررروم از خجاکشررریدم گفتم اجازه می

ها بیت پررویی کرد و از آن ها را از دست داد باید از اهلشود اینچهارده مسئله یادم ا تاد گفتم که نمی مقدار که دور شدم آن

شررررررده باید از این خاندان کرم  رمود حاجات را به زور هم که بیت می گر ت دو مرتبه برگشررررررتم خدا رحمت کند مرحوم اهل

خواهم خدمت دم در گفتم من می گوید برگشررتم دو مرتبه دم در همان خانه آن شررخصرری که صرراحب منزل بود باز آمدمی گر ت

 اآلن رسرریدم گفت اسررتافار بکن اگر من دروغ گو بودم جایم این جا نبود من آقا برسررم گفت آقا نیسررت گفتم دروغ نزو من همین

خواهی جانشررین آقا هسررت نیسررت ولی اگر می عذرخواهی کردم حاللیت طلبیدم گفت این آقا مدل بقیه نیسررت کارهایش مدل بقیه

آقا نشسته  گوید من را برد داخل دیدم روی همان تختی که همیدم یینی چی ایشان مینمی نائب آقا هست گفتم خیلی خوب است

ی اصررفهانی به من سررالم کرد و من زد با همان لهجه گوید یی لبخندی بهشررسررته میبود آیت هللا آ سررید ابوالحسررن اصررفهانی ن

خداحا ظی کردم  را از ایشان پرسیدم دقیق سواالتم را جواب داد با آدرس با سند بیدآ هم من احوال پرسی کرد من سواالتم

نکند آسید ابوالحسن نبود این شخصی شبیه  با خودم گفتم که گوید آمدم در راهآمدم بیرون دست اآ را بوسیدم آمدم بیرون می

اصفهانی وارد ایشان شدم دیدم  ی آیت هللا آسید ابوالحسنگفتم بروم در خانه اآ نجف آمدم نجف ر تم در خانه گویداو بود می



 

 

برطرف پرسیدم دقیقا همان طور جواب داد بید که سواالت تمام شد گفت شّکت  با همان لبخند و احوال پرسی سواالت را که

مسررئله همین اسررت که جانشررینی را به او  بید گفت و از من قول گر ت که تا زنده ام نزو وقتی مردم خواسررتی بزویی بزو شرردل

 .نشان دادند

 چون که گل ر ت و گلستان شد خراب *** بوی گل را از که جوییم از گالب

 .مان بتوانیمان شاء هللا که همه

 .قت ما امروز کوتاه بود مطالب خیلی بیشترشرییتی: ان شاء هللا خیلی ممنون و

تر از کار امام زمان بدانیم ان کار دیزری داریم مهم حاج آقا عالی: ان شاء هللا دوستان بزرگوار این را به پای این نزذارند که

 .خواهند آن برنامه را ببینندبر پای این که کسانی هم هستند که می شاء هللا که بزذارند

کنیم. والحمدهلل رب الیالمین و صلی هللا علی ی ورزآ آرزوی تو یق میء هللا. برای ورزشکاران در عرصهشرییتی: ان شا

 نمحمد و آله الطاهری

 


