
 االسالم عابدینیحجة

 دقیقه 40مدت: 

سالم علیکم. بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن 

 الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

 ولیک حجة ابن الحسن....ل اللهم کن

سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات بلند مرحمت شاءاهلل از هر چه قدر دوست داریم ان

 کنید.

مند باشیم مهمان حضرت معصومه)س( هستیم از برکت زیارت ایشان در دنیا و شفاعت ایشان در آخرت بهره

 صلوات دوم را بلندتر بفرستید.

 مد ابراز کنیم.مان را به حضرت زهرا)س( با صلوات بر محمد و آل محهمه عشق و عالقه

بیت علیهم السالم را دارند و از مصادیق بارز خیلی خوشحالیم از این که در جمع کسانی هستیم که احیای امر اهل

جور شاءاهلل همین جور که این جا جمع شدیم، همینبیت در این کشور امام زمان هستند اناحیا کنندگان امر اهل

ها و و به همراه ایشان و به امامت ایشان ما را عبور بدهند از همه صحنه در مواقع قیامت، در کنار امام حسین)ع(

ها را بدانید، توی طول تاریخ شاءاهلل. قدر این جمع شدنها و وارد بهشت والیت خودشان بکنند انهمه سختی

طول تاریخ هایی بسیار نادر بلکه نبوده، حسرت جمع شدن مؤمنین در کنار هم در مؤمنین چنین امکان جمع شدن

های کم، های نادر، به صورت جمعیتهای مخفی، به صورتهای شیعیان بوده که به صورتشیعیان جزو حسرت

بیت باشند، با های کشور کنار هم جمع شوند، فکر کنند، برنامه بریزند، دنبال احیای امر اهلاما این جور جمعیت

سابقه است، لذا این نعمت سابقه بلکه بیام والیی کمکمال عزت دنبال این باشند، مشکالت توی طول تاریخ نظ

 عظیم را قدر بدانیم و راحت از آن عبور نکنیم.

شاءاهلل وارد متن آن کنم تا انبحثی که در خدمت دوستان هستیم من باز به سرعت چند تا مقدمه را عرض می

شود. سعی تر میبشود مسأله خیلی ساده بشویم. ببینید توی نظام وجود این مقدمات اگر به عنوان یک مبنا، دیده

شان بماند، ببینید هر موجودی را که خدای هایکنم سرعت داشته باشد که برای دوستان فقط توی ذهنهم می



کند، لذا همه عالم سبحان خلق کرده، مظهر اسمی از اسماء الهی است که اسمی را این موجود مؤظف آشکار می

مأموریتی در راستای آن اسم دارد که آن اسم را ظاهر کند. اگر در حقیقت این  هستی ظهور اسماء الهی است و

نکته را کسی باور کرد، آن موقع توی هر موجودی دنبال پیدا کردن مأموریتی است که آن موجود دارد و این 

 شود. خودش از اسباب ارتباط با خدا می

که بعضی از موجودات مظاهر اسم جالل هستند، بعضی  یک نکته دیگر این است که اسماء الهی جالل و جمال دارد

از موجودات مظاهر اسم جمال الهی هستند، انسان جزو موجوداتی است که جامع جمال و جالل است، انسان بما 

ها مبانی مسأله است دارم زود ها را دقت کنید اینهو انسان، جامع جمال و جالل است، اما هر جایی که.. این

ایی که جالل است، جالل یعنی آن جایی که حالت هیمنه، سیطره، قدرت، سلطه توی آن آشکار گذرم، هر جمی

است، هر جایی که جالل است، حتماً جمال هم هست. منتها جالل آشکار است جمال نهان است در او، هر جایی 

مان خیلی مفید است ثها توی بحهم که جمال است جالل است، اما جاللش نهان است، این را داشته باشید که این

و اثربخش است. پس این را هم در هر جایی که جمال هست، مثل این که در هر جایی مِهری باشد قهری کنارش 

 «أَشِد َاءُ عَلَى الْکُف َارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم»ها توی جامعه دینی که هست، و هر جا قهری باشد مِهری کنارش هست. که این

 «أَعِز َةٍ عَلَى الْکافِرین»در کنار « أَذِل َةٍ عَلَى الْمُؤْمِنینَ»قیقت کنار رحمت است، این در ح که این شدت در (29)فتح/

است، سخت است بر کفار رحمت و ذلت و خضوع و تواضع در بین مؤمنین. پس با این نگاه انسان  (54)مائده/

ها، مظهر همه اسماء است. توی بین انسان (31)بقره/ «هاوَ عَل َمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُل َ »مظهر جالل و جمال الهی است که 

گیرد زن عمدتاً مظهر جمال الهی است و مرد عمدتاً مظهر جالل الهی است یعنی آن نظام زن و مرد که قرار می

کنند و آن جایی جایی که نظام سلطه، سیطره، قدرت، و آن هیمنه را بخواهند نشان بدهند با هیبت مردانه آشکار می

دهند. پس ه نظام جمال، رحمت، رأفت، ظرافت، لطافت را بخواهند نشان بدهند با جلوه زنانه او را نشان میک

ها با ظهور اسم جاللی است ولی آن جایی که شود که یکی از آنببینید دو تا مأموریت به عهده انسان گذاشته می

یست؟ آیا مهربانی نیست؟ عرض کردیم اسم جالل است که سلطه است، سیطره است، قدرت است، آیا جمال ن

ها هست. اما آن که آشکارتر است ظهور باالتری دارد جالل است، اما در نظام اسماء الهی در ظهور نسبت به خانم

فرماید که زن مظهر چیست؟ در حقیقت آن جلوه جمالی آشکارتر هست. حاال این توی کالم امیرالمؤمنین)ع( می



خواهد آشکار بکند، مأموریت یعنی آن سلطه، سیطره را  این نمی« قهرمانه»این  «انهو لیست بقهرم»ریحانه است 

این مأموریت مِهر و عاطفه و رحمت است، در عینی که آن جایی که الزم است آیا این مهر و عاطفه و رحمت آیا 

، باطن است، نهان است، آید. اما این مخفی است در اینآید؟ میآید یا نمیسلطه و سیطره و قدرت هم از آن می

آن که آشکار است آن نظام رأفت و رحمت است. این نگاه کلی در نظام اسماء است که خیلی خالصه خواستم 

لقی، هم توی شود از ابتدا هم توی نظام خَخدمت دوستان عرض بکنم. ببینید آن وقت یک خانواده تشکیل می

ه مرد و زن حتماً به هم نیاز دارند، یعنی توی نظام خلقی خدای سبحان کاری کرده ک ،نظام اجتماعی و ارتباطی

مرد را جوری خلق کرده که نیاز به زن دارد و زن را جوری خلق کرده که نیاز به مرد دارد، هیچ کدام وجود 

د، شواستقاللی ندارند. یعنی مرد به تنهایی بقا ندارد، زن به تنهایی هم بقا ندارد، بقا با وجود زن و مرد محقق می

شود. بقاء نوعی. لذا مرد و زن هیچ کدام به عنوان قیاس به همدیگر اصل آید، بقا محقق میکه فرزند به دنیا می

نیستند که دیگری فرع باشد، چرا؟ چون اساس یک تجلی رحمانی و یک تجلی جاللی که جمع  این جالل و 

ها هر فردی یا هر کسی که بزنید از انسان کند. شما دست بهای که بقا پیدا میشود یک حقیقت واحدهجمال می

اند یعنی در حقیقت تمام آن حقیقت و این زن یا مرد هر دو از یک زن و مرد به دنیا آمدهزن است، یا مرد است، 

شناسی زن و مرد توی وجود هر کدام محقق است. اما یکی آشکار شده، دیگری نهان است لذا حاال از جهت زیست

ها چیزهایی که هست حاال دیگر به آن گویند که در وجود هر کدام از اینم همین را میو آن نظام زیستی ه

خواهد ورود پیدا بکنیم وجود دارد. این نگاه که یک حقیقت مکمل هم هستند در نظام الهی یک بحث بسیار نمی

اصل است، هر کدام  دقیقی است که زن و مرد مکمل هم هستند، غیر از این است که بگوییم مرد اصل است یا زن

دو تا فرهنگ غلطی است، آن جایی که مرد به سمت اصل بودن حرکت کرد یا این جور توهم شد، و وجود  از این

ها را هم اصل نشان بدهند، اما اگر بخواهد زن به عنوان وجود فرعی دیده شد به دنبال این بودند که حرکت خانم

ح صحیح بر چه مبنایی است، بر مبنای وجود مکمل. این حرکت صحیح و اصطالح صحیح شکل بگیرد اصطال

جور نیست که یکی اصل باشد، یک مأموریتی را زن اصل است، یک مأموریتی را مرد اصل است، توی آن 

مأموریتی که مرد اصل است زن وجودش فرعی است در آن جا، آن جایی که زن اصل است مرد وجودش فرعی 

های ویژه خودشان که مظاهر اسم جمال و جالل هستند، هر کدام اصل هستند است در آن جا، لذا توی مأموریت



شوند. شوند و هیچ کدام اصل محسوب نمیاما در مأموریت جامع هر دو مکمل هستند. هیچ کدام فرع محسوب نمی

است. اندازد، خب این توی نظام خانواده یک بحث زیبایی نبود این وجود مکمل بقای انسان را به خطر می چون

تان بخوانم چون روایات من حاال از این گره بزنم با روایات، ببینید توی روایات ما، بگذارید یک روایتی را برای

مان را در رابطه با مسأله تصحیح بکنیم. شاءاهلل بتوانیم این نگاهزیادی است. اما حاال با همین یک روایت شاید ان

« مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (ع)کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ الل َهِ :قَال»گوید که: میع میفرماید که عمرو بن جدر روایت زیبایی می

 (ص)مِنْ آلِ مُحَم َدٍ (ع)إِن َ رَحِمَ الْأَئِم َةِ»فرمودند: که امام صادق)ع( می« فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ»عده دیگری هم بودند، 

شود، رحم تعبیر را دقت کنید، رحم آل پیغمبر به رحم آل پیغمبر به عرش متعلق می« الْقِیَامَةِتَعَل َقُ بِالْعَرْشِ یَوْمَ یَلَ

این حقیقت که به عرش متصل است به او ارحام مؤمنین متصل « وَ تَتَعَل َقُ بِهَا أَرْحَامُ الْمُؤْمِنِینَ»شود عرش متصل می

گیرد، گیرد، خانواده حول رحم شکل میم شکل میها که رحم در حقیقت خانواده حول رحاست یعنی خانواده

گیرد که یک خانواده بر اساس رحم شکل رحم عضوی است در بانوان، اما شکل خانواده حول رحم شکل می

گیرد متعلق است به یک رحم باالتری که آن رحم باالتر چیه؟ گیرد بعد این حقیقتی که حول رحم شکل میمی

گوید آن جا، این جور می« یَا رَب ِ »آن رحم که رحم آل پیغمبر است « تَقُولُ»فرماید رحم آل پیغمبر است. بعد می

خدایا هر کسی با من وصل کرد، متصل شد، تو هم با او متصل باش، « یَا رَب ِ صِلْ مَنْ وَصَلَنَا وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنَا»

اش چی بود؟ آن چیزی که از او نازله چی بود؟ اشآن رحمی که رحم آل پیغمبر است حقیقتی است که رقیقه

های مؤمنین متصل است به های مؤمنین بود که این رحم خانوادهتراوش کرده بود و به او متعلق بود، رحم خانواده

هاست. لذا در روایت دارد اگر کسی قطع رحم کرد، گوید، یعنی او زبان همه اینرحم آل پیغمبر که او دارد می

در نظام خانوادگی اگر کسی قطع رحم کرد، خدای سبحان او را از همه برکات و حقائق و همین قطع رحم عادی 

اش با خدا قطع شده، چون از طریق این رابطه است که رحم خانوادگی کند. چون رابطهاز همه نتایج محروم می

ها دقیق است شویم. دقت بکنید ایناست، به رحم والیی و از طریق رحم والیی به خدای سبحان متصل می

اند توی نگاه به زن، برای ما تفاوتش محسوس خواهیم ارزش این جریانی را که توی روایات ما ترسیم کردهمی

خدا در پاسخ « یَقُولُ الل َهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىفَ قَالَ  یَا رَب ِ صِلْ مَنْ وَصَلَنَا وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنَا»فرماید که بشود. بعد می

من رحمان هستم، تو هم رحم هستی، رحم پیغمبر و آل پیغمبر، و این « أَنَا الر َحْمَنُ وَ أَنْتِ الر َحِمُ»فرماید: این می



اسم تو را از اسم خودم مشتق کردم، یعنی « شَقَقْتُ اسْمَکَ مِنِ اسْمِی»رحمی که رحم مؤمنین به آن وصل است، 

گوید رحمان اند طبق روایت؟ از رحمان. میکجا نشأت گرفته بیت باشند ازها و رحم والیی که اهلرحم انسان

هر کسی که با « فَمَنْ وَصَلَکِ وَصَلْتُهُ شَقَقْتُ اسْمَکَ مِنِ اسْمِی الر َحْمَنُ وَ أَنْتِ الر َحِمُأَنَا »مبدأ اشتقاق رحم است، 

هر کسی که با تو قطع بکند با  « قَطَعْتُهُوَ مَنْ قَطَعَکِ»تو وصلت و رابطه برقرار کند با من رابطه برقرار کرده است 

رحم یک « عَز َ وَ جَلتَعَالَی شِجْنَةٌ مِنَ الل َهِ »یا  «جْنَةٌشَالر َحِمُ  (ص)لِذَلِکَ قَالَ رَسُولُ الل َهِ»من قطع کرده است 

های ا زبانای از رحمان است. خیلی روایت زیباست که این روایت نظائر زیادی دارد توی روایات ما بشاخه

مختلفی. این روایت را من آوردم تا چی را معلوم کنم؟ ببینید خانواده یک حقیقتی است که عرض کردیم مظاهر 

اش توی آن جمع شده، توی این خانواده محور خانواده وت و سیطره و هیمنه همهطجمال و جالل، رأفت و س

روایت هم دارد. بعد بر اساس این یک خانواده  هارحم است، که بقای خانواده به واسطه رحم است، حاال این

بیت هستند. محور گیرد آن خانواده باالتر چیه؟ هیأت است، هیأت محور رحم آن چیست؟ اهلباالتری شکل می

بیت پیغمبر، که شود رحم اهلفرماید که این چی هست؟ رحم باالتر میبیت هستند. خودشان میرحم هیأت اهل

چنان که رابطه با آن رحم محورش رابطه با او، اتصال با او از طریق محبت است، هم آن هم یک رحم است که

این خانواده محورش بر اساس آن، مثال اگر بخواهیم بزنیم خیلی زیباست، یک خانه را در نظر بگیرید، یک 

کند؟ با این مرتبط میها را به هم ساختمان را در نظر بگیرید، این اجزاء مختلفی دارد، این اجزاء مختلف چی این

ها را به هم خواهد یک واحد بشود، آن بتونی که ایندانم این ساختمان اگر میکه آجر هست، آهن هست، نمی

گذارند. آن دانم اسمش را چه میگفتند، حاال نمیشود مالت، در قدیم میکند او میکند پیوند ایجاد میمتصل می

گیرد؟ کند، آن مالت محبت است. توی خانواده این محبت از چی نشأت میمی ها را ایجادمالتی که پیوند بین این

فرماید که: ما خلق کردیم کند. در قرآن کریم میاز آن مدیریت زن که مظهر عطوفت است که این پیوند را ایجاد می

ن شما ایجاد بشود، تا مودت بی (21/)روم« ..مَوَد َةً وَ رَحْمَةً »..ازواج شما از همان حقیقتی که شما خلق شدید تا 

سکونت ایجاد بشود، مودت و رحمت ایجاد بشود. خب این  (21/)روم «..لِتَسْکُنُوا إِلَیْها..»و رحمت ایجاد شود. 

کنیم که نگاه را به مسأله، تفاوت نگاه را بیان را دقت بکنید، ما داریم مبنای این بحث را برای دوستان عرض می

تر حول محور رحم باالتر است، همان نقشی را که زن و مرد در یک خانه ببینیم. اگر هیأت یک خانواده بزرگ



همان نقش را در هیأت زن و مرد دارد. حاال با این نگاه در خانه نقش زن اصلی است یا نقش مرد؟ هر کدام  دارند

توی جای خودشان اصلی است. اگر مرد نباشد این خانه برقرار نیست، اگر زن نباشد این خانه برقرار نیست. اگر 

وت و سیطره مردانه نباشد طشود، اگر آن سقرار نمیعطوفت زنانه نباشد و آن مهر زنانه در خانه نباشد، این خانه بر

ای روی پای خودش بایستد، هم مالت رحمت و محبت را شود، اگر قرار است یک خانهاین خانه برقرار نمی

شوند یک خانه شکل خواهد. این دو تا با هم باعث میوت و سختی و سفتی و ایستادگی را میطخواهد، هم سمی

ا ابزار و وسایل و آن مالت بشود یک خانه. درست است؟ توی هیأت هم همین است. اگر بگیرد که این خانه ب

ای که فقط توی آن خانه سیطره و سلطه بود، خب این خانه ای زن نقشش از دست رفت، به گونهتوی یک خانه

ماند، یی میرسد، چون مالت محبت توی این محقق نشده، اگر مالت محبت نشده باشد مثل آجرهابه فروپاشی می

ریزند، آن حالت استحکام و ها میماند که روی هم قرار داده بشوند اما با یک تکان و لرزش اینهایی میآهن

ها پیوستگی محبت در این خانه ایجاد نشده، اگر توی هیأتی، هیأت بر اساس نگاه مردانه فقط شکل بگیرد، و خانم

شود قوام و کمال این هیأت کاستی پیدا کند. آن کمال گاه باعث میتوی این جا فقط یک تبع و طفیلی باشند، این ن

چنان که یک خانواده بر اساس این که مرد فقط در آن جا نقش داشته باشد و نقش زن شود، همنهایی ایجاد نمی

ن این خواهیم نقش و کارکرد هیأت ما چوکند، توی هیأت اگر میآن خانه استحکام پیدا نمی نادیده گرفته بشود،

تواند ایجاد بکند در استحکام نگاه دینی با دانیم نقشی که هیأت میمسأله را تجربه نکردیم یا کم تجربه کردیم نمی

هاست. یک ینی داریم یک رحم بدنی، که همین خانوادهطآن رحم والیی، با رحم والیی من اسم آن.. یک رحم 

ک رحم رحمانی داریم که رابطه با رحمان است، با خداست. بیت است، یرحم والیی داریم که فرمودند آن رحم اهل

تواند ادعای تواند رحم والیی را، این قطعی است توی روایات ما، کسی میسه رحم در طول هم، یعنی کسی می

ینی و خانوادگی موفق باشد. اگر طبیت را بکند، که حتماً توی رتبه قبلش، توی رابطه رحم بدنی و محبت اهل

حم خانوادگی موفق نبود قطعاً توی رابطه رحم والیی ادعاست، ظاهر است، شکسته خواهد شد، معلوم کسی توی ر

فرمایند، این روایت هم ماند، ببینید توی روایت این را میبرداری میاست که صحیح نیست. چرا؟ مثل یک وزنه

متصل است و این به او متصل است.  ترتیب را بیان کرده، رحم خانوادگی، رحم والیی، رحم رحمانی که این از او

کیلویی را  500ماند که اگر کسی وزنه صد کیلویی را زد، امکان دارد وزنه برداری مییعنی یک نظام .. مثل وزنه



تواند بزند، امکان کیلویی را نمی 500کیلویی را توان نداشت بزند، قطعاً وزنه  100هم بزند، اما اگر کسی وزنه 

کیلو را زده،  100زند چون گوییم حتماً بعدی را میگر این را زد امکان دارد بعدی را بزند. نمیندارد بزند. اما ا

اش حقوق را درست ادا نکرده، بله کیلو را بزند. لذا اگر کسی دیدی توی نظام رحم خانوادگی 500امکان دارد 

یک بحث دیگری است، اما این درست ممکن است این درست ادا کرده باشد، دیگران اختالل ایجاد کرده باشند او 

در رحم والیی امکان موفقیت قطعاً  انجام داده باشد، کوتاهی نکرده باشد، اگر این آن جا موفق نشده باشد حتماً 

ندارد، راه ندارد. امکان ندارد و اگر کسی توی رحم والیی موفق نشده باشد، قطعاً توی رحم رحمانی امکان ندارد. 

ینی. لذا طرسد مگر از راه رحم رسد مگر از راه رحم والیی. کسی به رحم والیی نمینمی یعنی کسی به توحید

خواهید تواند رحم والیی را آمادگی ایجاد کند، رحم درونی خانوادگی است، یعنی اگر میترین راهی که مینزدیک

شود، شدت پیدا بکند، اگر دنبال این بیت علیهم السالم تشدید بتان با نظام والیی و اهلدنبال این هستید که رابطه

ها روایات است دارم گویم اینکه دارم می ین باشیم که از درون خانواده آن رحم را ... اینبه دنبال ا هستیم حتماً 

چه که از روایات سانی بگویم. دارم به عنوان آنحخواهم از خودم یک چیزی استتان. نمیکنم خدمتعرض می

اش این است که توی آن ای به سمت ضعف برود نتیجهلذا اگر رحم خانوادگی توی جامعه است راهکار است. و

رود. پس شان حتماً رو به ضعف میشود. لذا ارتباط با مقام والیتاش متالشی میرابطه، آن اجتماع رحم والیی

اده یعنی این که نقش کار اصالح رحم والیی و تقویت رحم والیی چیست؟ تقویت خانواده است. تقویت خانوراه

مرد و زن به عنوان نقش مکمل یک خانواده درست دیده بشود، درست اجرا بشود، اگر نقش مکمل زن و مرد 

شود برای زدن وزنه والیی. توی یک خانواده درست دیده شد،  درست اجرا شد، این وزنه را درست زده، آماده می

پذیر ست رحم خانوادگی که دم دست است، شبانه روز امکانزنند. یک تمرین اروند درست میآن جا هم که می

شوند پذیر است، آن رحم والیی را آماده شدن برایش، تا وقتی وارد هیأت میروز امکاناست، این رحم شبانه

کنند، کسی که توی خانه شان را ایفا میهیأت وارد آن رحم والیی شدند و توی این رحم والیی درست نقش

اجرا نکرد توی آن نقش مکملش و نقش طرف مقابلش را رو به ضعف برد، نگذاشت او ظهور  نقشش را درست

شود نقش بقیه درست رسد آن جا هم مخل است وجودش. چرا؟ چون باعث میپیدا بکند وقتی به هیأت هم می

یأت باشد، که تواند مدیر هچه در خانواده مدیریت توانسته بکند میایفا نشود. مدیر هیأت کسی است که چنان



گیرد و تمرین مدیریت هیأت که مدیریت رحم باالتری است این رحم باالتر با مدیریت رحم خانوادگی شکل می

ها خواهیم مدیران آینده هیأت را تربیت کنیم از کجا آغاز کنیم؟ چه جور آنشود. لذا اگر میشود و تربیت میمی

گویم شعار نیست، راهکار است که خدا در روایات ما ه دارم میهایی کرا شکل بدهیم؟ از مدیریت خانواده. این

ای که شکل گیرد، خانوادهحضرات معصومین فرمودند. اگر این راهکار را درست انجام ندهیم، هیأتی که شکل می

سی که شود، اثر دارد اما بعضی اثر را دارد تمام اثر را ندارد. آن کگیرد، محقق میگیرد اختالل دارد. شکل میمی

ینی خانه و رحم والیی هیأت، و رحم رحمانی عالم وجود، طتواند تمام اثر را ایجاد کند، این است که آن رحم می

شود رحم رحمانی عالم وجود، این رحم رحمانی عالم وجود از این جا شروع بشود تا به آن جا برسد، با آن می

قرآنی که آمده که صله رحم بکنید، ذیل این آیات روایات  فرماید که، آیاتاین نگاه ببینید حاال توی روایات می

 عز َ وَ جل َ  عَنْ قَوْلِ الل َهِ  (ع)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الل َهِ»فرماید که: فرماید مثالً توی همان جا روایتی میمتعددی دارد که می

فرماید: امر شده صله رحم کنند ذیل این حضرت می ( آن که13)رعد/« ال َذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ الل َهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ»

اوج این صله رحم  «وَ غَایَةُ تَأْوِیلِهَا صِلَتُکَ إِی َانَا»است  همین صله رحم خانواده« قَالَ مِنْ ذَلِکَ صِلَةُ الر َحِمِ»

تر له گستردهشود دیگر. توی یک مسأخانوادگی که رحم خانوادگی فقط توی خانه نیست، رحم ارحام هم شامل می

حضرت  «غَایَةُ تَأْوِیلِهَا صِلَتُکَ إِی َانَا»رساند؟ گوید اوج این صله رحم شما به کجا میشود ارحام، میآن می

شود غایت آن رحم، غایت آن صله رحم. یعنی راه رسیدن به رحم فرماید آن صله شما و رابطه شما با ما، میمی

ود؟ کسی که توی خانواده نتوانست بچشد، آن حقیقت رحمت و رأفت را، و شما و ارتباط با ما از کجا آغاز می

تواند آن محبت را تماماً ابراز بکند، ممکن است ذکر محبت را، نتوانست برسد. قطعاً توی ارتباط با ولی الهی نمی

ش، این ملکه شود توی وجودشود، ملکه نمیبشود گریه هم بکند، اشک هم بریزد اما این دل آناً قطع و وصل می

گذارد کند، بر سینه میکند، هرگاه دست بلند میشود، این دائماً دارد تمرین میشدن این است که از خانه آغاز می

اش شود. این تمرین ملکه کردن محبت است که آن جا حقیقت نهاییکند اوج این محبت آن جا آشکار میو ندا می

مان هایشود. حاال با این نگاه ما توی هیأته بود آن جا موفق نمیآشکار بشود اما اگر کسی این جا درست نداد

ها توی هیأت آیا مثل نقش یک خانواده موفقی است که زن توی آن نقش بانوان چگونه است؟ حقیقتاً نقش خانم

و کند؟ این جوری است االن، یا ما حتی توی آن صحنه و دکوراسیون خانواده موفق نقش خودش را دارد ایفا می



شود؟ درست است؟ در حالی که کنیم تمام این را برای آقایان تعبیه مییا مثالً سِن یا هر چه که داریم تعبیه می

برانگیزتر است، آن جا  جاها احساس های احساسی، عواطف، روابط، آنکنند توی رابطهها پیدا مینسبتی که خانم

مان مثل نگاه به خانم در نظام خانه هایتوی هیأت به خانم مانتر است، چگونه ما نگاهاثرگذارتر است، ماندنی

نیست، خانه موفق که نقش خانم در نظام خانواده نقش کلیدی خودش را دارد، نقش مرد هم نقش کلیدی خودش 

نقش زنان در هیأت به سمت نقش زنان  است. آن هم نقش... اگر توانستیم نزدیک کنیم هیأت تراز را، به سمتی که

رویم. آن های موفق، اگر به این سمت رفت، این به سمت هیأت تراز داریم پیش میه شکل بگیرد، در خانهدر خان

شود. ما تر میشود این هیأت موفقیتش از جهت آن نظام والیی و رحم والیی چه قدر عظیموقت تازه معلوم می

تان، ببینید این نظام اگر کامل اجرا زنم برایای که از چیز... من بگذارید یک مثال بگاهی قانع هستیم به آن مرتبه

شناسیم، مریض را می شناسیم، لذا چشم و گوشاش را درست نمیبشود ببینید ما قوای وجودی که داریم بسیاری

دهیم تا اصالحش بکنند اما نظام وجودی ما که اوج حرکت ما رویم دکتر نشان میسو هم بشود میهم بشود، کم

ترین قوه وجودی انسان هستند که این حب و بغض عظیم« هَلِ الد ِینُ إِل َا الْحُب ُ وَ الْبُغْض»ست، با محبت و بغض ا

ها که ها بودم، توی اتاقتان، یک جوانی بود من دانشگاه رفته بودم مهمان ایندر نهاد انسان. یک مثال بزنم برای

شود این ماه رمضان که این جا هستید اتاق ما باشید؟ میشدیم. این جوان گفت حاج آقا ها ساکن میرفتیم، اتاقمی

ها که بودم این جوان روزه آییم تا ببینیم به اصطالح مزاحمت نباشد، من توی اتاق اینگفتم حاال چند شب می

گفت که حاج آقا سحر من را صدا نکنید، بلند شوم سحری بخورم، خوابم بپرد، بعد تا شب سر گرفت، اما میمی

گفت شما رفتید نماز خواندید توی مسجد و برگشتید من را گرفت. بعد هم میرم. بدون سحری روزه میدرد دا

گرفت نمازش کرد، همان جا روشویی توی اتاق بود وضویش را میشد، چشمش را هم باز نمیصدا کنید، بلند می

به شما سخت نگذشته، امسال هم خواند که خوابش نپرد. سال بعد هم من رفتم همان جا گفت اگر پارسال را می

مان نداشت. این جوان یک جوان المپیادی هم بود، چون المپیاد بیایید این اتاق ما، گفتم نه ما پارسال سختی برای

خواند، بعد خواند، شیمی را توی دانشگاه تهران میطالی شیمی را هم داشت، به اصطالح دو رشته را با هم می

ها که المپیاد داشتند، توانند اینخواند، میعلوم پزشکی تهران، دو تا رشته را با هم میپزشکی را هم توی دانشگاه 

توانند با هم بخوانند. استعدادشان چیز.. خیلی جوان بااستعدادی قبالً که ظاهراً هنوز هم هست، دو تا رشته را می



خواند. توی یک دانشگاهی تا را می زمان توی یک دانشگاهی هم تدریس داشت، هم زمان که داشت این دوبود، هم

اش را چاپ کرده بود، مقاله.. به اصطالح آی هم مقالهاسنوشت، آیزمان مقاله هم میهم تدریس داشت، هم

الملل.. بعد هم بورس... تقاضا از او کرده بودند که برود آن جا برای.. حاال این جوان سال بعد هم من نشریات بین

وان امسال نسبت به سال بعد یک تغییری کرده بود، تغییرش این بود که عاشق دختری شده شان. این جرفتم اتاق

بود نامزد کرده بودند، دختر هم المپیادی بود، او هم توی دانشگاه تهران بود، این در حقیقت جوان.. منتها این دختر 

میرآباد تهران توی یک خیابان است خوابگاه دانشگاه تهران بود، این هم خوابگاه دانشگاه بود. هر دو هم توی ا

خورد، دوست نداشت، این جوان دیگر آن جا اگر رفته باشید. بعد این جوان، این دختر از غذای دانشگاه را نمی

برد دم کرد بعد میشد دو ساعت به اذان این را آماده میگرفت، سحر بلند میکرد میشب یک غذایی را آماده می

آمد این میگشت داد برمیها بیایند بیرون. از پشت نرده مینرده چون اجازه نداشتند آنخوابگاه دخترها از پشت 

را  گرفت، سفرهخوردند میخوردند، سحری میهای چند تا اتاق را با هم که غذا میرفت غذای بچهجا، می

ن پارسال بود یا نبود؟ ها بیایید سر سفره. این جوان همان جواگفت بچهکرد بعد میشان میانداخت، صدایمی

، سرور، اوج ناپذیر اصالً شوق، شعفاصلش همان بود، این قوایی را که امسال توی او وجود پیدا کرده که خستگی

ها پارسال هم توی وجودش بود یا نبود؟ بود اما خفته بود. آخرین رتبه وجودش همین است؟ نه قدرت، آیا این

فرماید که محبت توی وجود ید مطهری دارد خیلی زیباست، ایشان میاش است. یک تعبیری شهاین هم یک رتبه

ای است، اگر شما یک اتم را نگاه بکنید، یک مولکول را نگاه بکنید خیلی آرام است، االن انسان مثل انرژی هسته

این را تشکیل  ها اصالًها و اتمها. همه مولکولکنید سرشار از اتم و مولکول هستند اینشما همه هستی را نگاه می

اند آرام آرام است، اما اگر شکافتی به هسته اتم ایجاد بشود این انرژی خفته یک دفعه متصاعد بشود چه داده

آوری است، توی همین جایی است که خفته است. وجود انسان با این آرامی، با این شود؟ انرژی سرساممی

شار از انرژی خفته است، یک شکافت هسته محبت انگیزگی که گاهی توی بعضی هست، سرخمودی، با این بی

شود، توی نظام هیأت با رابطه محبتی با ای توی خانه با آن روابط محبتی محقق میخواهد آن شکافت هستهمی

ترین الیه کمترین و بینیم توی هیأت اثرگذار هستیم، این اثرگذاری نزدیکشود. اگر ما میرحم والیی محقق می

آن الیه محبت شکافتش درست محقق بشود آن حقیقت محبت آشکار بشود یک هیأت، یک  محبت است، اگر



کند، کند، یک کشور را سیراب میکند، از جهت محبتی، یک هیأت یک استان را اشباع میشهر را زیر و رو می

ی این اش امام معصوم است، توی نظام محبتی، از جهت قابلچون این قدرت هست، این توان از جهت فاعلی

تواند به سرعت این را بیدار کند، شخصی است که اهل والیت است و این محبت خفته توی او وجود دارد، لذا می

شود، کسی که بیدار شده با مقام والیت، والیت بیدارش کرده، این و به سرعت آن چنان اثر... یکی مثل امام می

گذارد، گفتمان جهانی را تغییر یک جهان را تأثیر می کسی که بیدار است با مقام والیتی ببینید یک کشور را،

کند چون این قوه بیدار ترساند او را، هیچ چیزی او را متزلزل نمیدهد، این اثر والیت است که هیچ چیزی نمیمی

مان قانع هستیم به اثر کم و این حیف است. نگاه بکنیم هیأت هایشده است، این قوه.. باور کنیم نسبت به هیأت

باید در تراز ولی محقق بشود، فاعل در هیأت والیت است، قدرتی که این هیأت باید پیدا کند قدرت ولی است. 

اگر توی هیأت روابط درست شکل بگیرد، آن نسبتی که، سهمی که، اثری که، نقشی که هر کدام از اعضای هیأت 

شود. من چون دوستان این جور تصاعدی میباید داشته باشند درست شکل بگیرد، این حتماً بدانید که اثر هیأت 

مدیران هیأت هستند یک روایت را در آخر، چون این بحث، بحث خیلی مهمی است من روایات زیادی را هم 

نوشته بودم نقش رحم والیی و رحم رحمانی و رحم خانوادگی یک بحث بسیار مفصلی است و این تأثیری که 

کنم که نگاه ما توی سلسله با هم است. فقط این روایت را در آخر عرض میگذارد. این را داشته باشید که این می

وقتی حواریون را دنبال خودش جمع کرده بود  هیأت به عنوان مدیر باید از این حدیث نشأت بگیرد که عیسی)ع(

بودند، کنار ها آمده بودند پیش حضرت، دین را بفهمند و ببینند، نه بشنوند، دین را ببینند، کنار حضرت و این

خوابیدند، رفت و سفر داشتند، همه روابط را با هم این چند نفر تا مدتی تا شدند، مینشستند، بلند میحضرت می

ها گفت ها کرد توی یکی از سفرها، این بود به ایندین را ببینند. بعد از جمله کارهایی که حضرت عیسی)ع( با این

هر چه که باشد « قُضِیَتْ حَاجَتُکَ یَا رُوحَ الل َهِ»ها هم گفتند که دارم؟ این یایاز شما تقاض «لِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ»

ها ، شما حق والیی بر ما دارید، هر چه بخواهید، حضرت برداشت یک آفتابه لگن آورد، پاهای ایناجابت است

سفرهای آن موقع  اهلل پاهای حواریون را شروع کرد به شستن، چون تویرا شروع کرد به شستن. عیسی روح

های پا شسته بشود، بیابانی بوده، و پیاده بوده، یکی از آداب پذیرایی شستن پاها بوده که خستگی و آن قذارت

ها گفتند یا عیسی ما اولی بودیم که این کار را ها را شسته، بعد اینتمام بشود، کم بشود، عیسی)ع( پاهای این



کند کار یا فرد کوچک خانه است که این کار را میعموالً حاال یا خدمتها مبکنیم، چرا شما؟ چون توی خانواده

شما چرا؟ عیسی)ع( آن جا فرمود که من این کار را با شما کردم تا بدانید نقش معلم با متعلم چگونه است؟ معلم 

« نْبُتُ الز َرْعُ لَا فِی الْجَبَلِتَفِی الس َهْلِ »فرماید این را بدانید گونه باشد. توی نگاه.. بعد دنبالش میباید با متعلم این

آید، زمین سخت، زمینی روید، نه توی کوه. توی کوه گیاه در نمییک جایی که زمین نرم است، گیاه توی آن می

آید، یعنی اگر شما است که متکبر است، زمین نرم زمینی است که متواضع است، توی تواضع است که گیاه در می

یدید هیأت را به پا کردید، اما آن تواضع الزم از مسئول هیأت به تمامه آشکار نبود زمین سختی است زحمت کش

شان به مردم نگاه ها باید نگاهآیند اینروید، ثمره ندارد. معلم، آن روحانی یا مداحی که میکه گیاه  توی آن نمی

آیند دیگر فرصت نشد.. هر یک نفری را را که می متواضع باشد، مدیر باید متواضع باشد، یعنی باید هر یک نفری

شود به مجلس امام حسین)ع( باور کنیم، تعبیری که بعضی از بزرگان و اولیای الهی داشتند باور کنیم که وارد می

از کسانی که به  دهد. اگر نگاه ما این بود که هر کدامای است دارد امام را به قدر خودش نشان میاین یک آینه

آیند اوالً زائر هستند، مجالس امام حسین)ع( مجالس زیارت است، مجالس حضرات ن هیأت دارند میعنوا

کند شود وارد مجلس زیارت، دارد زیارت میها مجالس زیارت است. یعنی کسی که وارد آن جا میمعصومین، این

ر، او در حقیقت، حقیقتی که برای زائر و زائر را اکرامش، اکرام زائر اگر کسی کوتاهی بکند یا نگاه چپ بکند به زائ

شوند نگاه زائر باشد. به تعبیر بزرگان نگاه کسی هست او جوابش را خواهد داد. لذا نگاه ما به کسانی که وارد می

دهد هر چه قدر دوست دهد. اگر به قدر خودش دارد امام را نشان میباشد که به قدر خودش دارد امام را نشان می

دهد اگر این کار را کردید، این اکرام کنید، کجا این کار را بکنید، به زائرش، که دارد او را نشان می دارید امام را

شود بعد ببینید بدون گفتار، بدون صحبت کردن هم این هیأت تعالی پیدا شود، این اثر محقق میزمین نرم می

ه من خیلی خوشحال بودم که در خدمت حاال به ما فرمودند که وقت تمام شد شود..کند. ظهور والیت میمی

شاءاهلل خداوند سبحان یک توسل هم آقای قاسمیان بیت علیهم السالم را داشتند. انکسانی هستیم که احیای امر اهل

شاءاهلل خدای سبحان به همه ما توفیق ماندن در این راه را عطا عزیز داشتند دیگر، فرصتش برای ما نیست. ان

 بفرماید.
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