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 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 15عملیات احیای غدیر، احیای همه شعائر اسالمی؛ 

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیرب العالم الحمدهلل میبسم اهلل الرحمن الرح

و همه  ینید یهازشهمه ار یایاح یبه معنا دیع نیا یایاست. اح ریغد دیع یایاح هااتیعمل نیاز منحصر بفردتر یکی

 .اقامه نماز است یو منظور و مقصد اصل نید مهیرکن و عمود خ تیوال رایاست. ز یشعائر اسالم

 .ت استو اعراض از طاغو یبا احکام اله ییراستاو هم نید یایبا امام، رسول و اول عتیب ریغد دیع

 .از هرنحله و مکتب بدعت گذاشته است یزاریو اعالن ب نیبرافراشتن عَلَم و پرچم د ریغد دیع

 .خداوند است میو انحراف و قرار گرفتن در صراط مستق یخارج شدن از هرگونه کج ریغد دیع

 نیبه عظمت ا تیو با عنا پردازدیخبائث و احکام باطل م ریو تکث جیتفاوت نبودن نسبت به ترو یبه ب ریغد اتیعمل

 یرا امر ضرور تیکند و منافع قرار گرفتن در نظام وال یمعرف گرانیرا در عمل و علم به د تیروز درصدد است تا وال

 .اعالم کند

آماده  یاتیعمل نیچن یکه خود را برا یشدن است. کس ییعاشورا یبرا امیو ق یطلببرافراشتن پرچم حق اتیعمل نیا

اه اقامه صلوة رخود را در  یهاییهمه دارا یخوف و حزن چیو بدون ه کندیم تیوقف والخود را  یتمام زندگ کندیم

 .ابدیفراوان دست  یسرشار از رزق و روز ییتا به بقا کندیفدا م تیاقامه وال ای

 اتیعمل نیط به احدود مربو ییبرپا تیو تثب میاست. تحک یحدود اله ییثبت نام در اردوگاه حق با برپا ریغد اتیعمل

 .است

 یهاچون شب نی. همچنشودیم تیتقو یامت اسالم یو شبکه ساز دیتجد ینیبرادران د نیب یعهدها ات،یعمل نیا در

 .گرددیبا امام امضا م ییاصحاب عاشورا یرویقدر، پ

 یاوت است. برامتف اریداشتن و نداشتن بس ریاست. غد ریغد اتیمربوط به عمل یزندگ یهادر عرصه یاتیهرعمل اذن

متفاوت  اریتن  بساز آن گذش ایگذاشتن  ریرا در غد یاتیمتفاوت است. شروع هر عمل اریکردن و نکردن بس تیفعال ریغد

 .است

 دانشگاه تهران مسجد -قعدهیذ 15 والسالم

  





 یک شیعه برای غدیر چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیرب العالم الحمدهلل میبسم اهلل الرحمن الرح

 یهاییو توانا تیبنا به وسع و ظرف اتیعمل نیداشته باشد. ا یاتیآن عمل یایو اح ریغد یبرا دیاست با عهیش یهرکس

 .زند یرا رقم م ریغد یاصل اتیعمل انیعیاز ش اتیاز عمل یو مجموعه ا ابدییفرد وسعت م

 .دهدیشکل م ریغد یایو اح یرشناسیرا به عنوان غد یپژوهش یکس

 .پردازدیو مفهوم آن م ریبه ابداعات در ارائه خطبه غد یکس

 .کندیم یاندازراه ریو به عنوان غد ریغد یرا برا یسنت یکس

 .سازدیبرطرف م ریغد ریام ابتیرا به ن یو رنج افراد یگرفتار یکس

 .ها را شکوفا سازدفکر و عقل تیتا طعام وال ریدر غد دهدیاطعام م یکس

 .کندیم غیرا ابالغ و تبل یو شادمان یآن شاد یو برا ردیگیجشن م یکس

 .دینمایمدح م خواند،یسرود م کند،یم میتنظ شنامهیو نما شینما سازد،یم لمیف د،یگویداستان م د،یسرایم یشعر یکس

 .بخشدیاش با آنها را عمق مو رابطه کندیم ادیو آنها را ز شماردیبرادران خود را م یکس

 .را اثبات کند شیتا برادر دهدیبه برادران خود قرض م یکس

 .دهدیم یدیکودکان ع ژهیبه و گرانیبه د یکس

و  غیر درون آن به تبلدرا قرار داد و  یآن منسک و آداب یبرا یباشد وقت یاتیعنوان عمل تواندیاز موارد فوق م هرکدام

 .پرداخت ریغد امیابالغ پ

و شهدا و  ایقت با انبکه خداوند به آنها نعمت داده است و رفا یاطاعت از خدا و رسول و بودن با کسان امیپ ریغد امیپ

 .تیوال نیاست. قرار گرفتن در حصن حص نیو صالح نیقیصد

 تیب مسجد-قعدهیذ 16 والسالم

  



 



الرحیم الرحمن اهلل بسم  

العالمین رب الحمدهلل  

محمد آل و محمد علی صل اللهم  

 
What can do every Shia for QADIR? 
Every Shia should have an operation for QADIR and its survival. This operation extends 
by the capacity and abilities of the operator. And a collection of the operations will 
conclude The QADIR Operation. 

 Someone does a research as Qadirology and survival of QADIR. 
 Someone works on some innovative ways for presenting QADIR sermon and its 

concept. 
 Someone establishes a tradition for/as QADIR. 
 Someone eliminates the suffers and troubles of people on behalf of the emir of 

QADIR. 
 Someone dedicates meals in Eid of Qadir so that the nourishment of Wilayah 

blossoms their intellect and Aql. 
 Someone celebrates, publicize and advertise happiness for that. 
 Someone composes a poem, writes a story, makes a film, creates a play and 

theatre, sings a song, does eulogize, etc. for it. 
 Someone counts his brothers/ her sisters, increases their numbers, and 

strengthens his/her relationship with them. 
 Someone lends to his brothers/her sisters, to prove his/her 

brotherhood/sisterhood. 
 Someone handsels to others, especially to kids. 

Each of the above cases may be the title of a single operation, in the case, it has some 
special etiquettes and Mansik, and publicize, advertise the QADIR’s message in it. 
The QADIR’s message is the message of obedience of Allah and his messenger, as well as 
being with the persons whom Allah has blessed to, and also is camaraderie with 
prophets, Shuhada, Siddiqin and Salihin; being placed in the protective protection of 
Wilayah 

 تیب مسجد-قعدهیذ 16 والسالم

 



 



 



 



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 20تقویت شأنی از شئون در هر عملیات به نیت عملیات غدیر )شأن برادری(؛ 

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیهلل رب العالم الحمد میبسم اهلل الرحمن الرح

 .انتقال داد یگرید اتیرا به عمل اتیعمل کیو قصد،  تیو اصالح ن رییشود با تغ یم یگاه

 .دارد یدر نظام طول اتیآن عمل یوقت

امعه گسترده جانسان و  یبر همه اعمال و باورها تیوال هیاست و سا تیاقامه وال اتیعمل ر،یغد اتیکه عمل ییآنجا از

 طرهیس به آن مربوط است و تحت یاتیانسان و جامعه است و هر عمل یها اتیدر طول همه عمل ریغد اتیاست پس عمل

 .باشد یو نفوذ آن م

خود  تین را با قصد و اتیآموزش قرآن، مسجد و ...( آن عمل ،ییزدا تیاست )مانند محروم اتیهر کس در هر عمل پس

 .دیفزایارتقا دهد و قدرت آن را ب میکند و بهتر بگوئ لیتبد ریغد اتیبه عمل

توجه کرد  یادرمانند تحقق بر ریغد اتیاز شئونات عمل یتوان به شأن یم تیتحقق قصد و ن یبرا ای تیبر قصد و ن عالوه

 .کرد تیتقو ریغد تیبه ن یرا با تحقق برادر یاتیو هر عمل

 (شانیها یازمندیها و ن ی. )به نام و با مشخصات و توانمندمیبشناس شتریخود را ب یمانیبرادران ا -

 (یمیصم. )گرم و میبه اعتنا نباش گرید م،یاعتنا بوده ا یخود اگر ب یمانیبه برادران ا -

 (یو درست ی. )راستمیداشته باش زیپره یادیو از هر گونه بد یو حُسن و خوب میکن ادیاز آنها  -

 (یمهربان . )رأفت ومیکار را تکرار نکن نیا گریگاه د چیو ه میجبران کن میسخن گفته ا یاگر با آنها به تند -

 . )رفق و مدارا(میلحن خود را با آنها نرم و سازنده کن  -

 . )انصاف و نُصح(میانصاف با مسائل و مشکالت آنها روبرو شو با -

. )خلق میان برخورد کنو با عفو و صفح و غفر میطعنه نزن م،ینکن یتند چوجهیدر صورت بروز اشتباه از آنها با آنها به ه -

 حَسَن(

 (1)ص .میو به رخ آنها نکشان میآنها در امور محوله نقص و ضعف آنها را بپوشان یدر صورت کم کار -

 . )مودت(میمختلف اظهار و ابراز کن یها وهیمحبت را به ش نیو ا میرا دوست داشته باش گریهمد -

 .کوچک یها هیهرچند هد میده هیبه برادران خود هد یگاه -



 .کند لیهم هست زا یکه اگر ناراحت ی. سالممیآنها کن بیعاشقانه نص یدر هنگان سالم، سالم -

دشمن  ینفوذ او ممکن است میمگر آنکه فکر کن میبدگمان نشو یحالت چیبه برادران خود در ه چوجهیبه ه چوجهیبه ه -

 .شود یریگیجمع مساله پ یایبا نظارت اول دیباشد که با

 .میریانتقاد نگ بلند خود آنها را به باد یافق ها لیو به دل میخاطر نشو دهیبرادران خود رنج یها یاز سهل انگار -

 .میص عجله نکنخصو نیو در ا میبرطرف کن یو تأن ریرا با تدب ینید یجمع قتیبه حق ایبرادران به اسالم  یضربه ها -

زاران البته خود و البته و ه میخاطر نشو دهیو رنج میگوارا نوش جان کن یبرادران را چون شربت زیتند و ت یحرف ها -

 .میبه آنها نزن زیتند و ت یو حرف ها مینکن دهیرا رنج یکس

و در  میکن یدرو با آنان برا میرا رها کن استیو ر تیریمد یکرس م،ینگذار یدرس و استاد یبرادران خود کرس یبرا -

 .میکن کیبه خود نزد شتریآنها را ب تیریو مد یاستاد یشدن القا داریصورت پد

ت و کرامت از حرم یدر بستر دیاست که با ریغد اتیو از شئونات عمل یبرادر اتیموارد فوق قرار گرفتن در عمل همه

 دیبرقرار باشد. نبا از تقوا یزنان و مردان حجاب نیب دی. و البته باردیانجام گ اتیو اخالق اتیشرع تیاز رعا یمیو در حر

 .روابط زن و مرد کم رنگ شود تیرعا

 مسجد دانشگاه تهران -قعدهیذ 20 والسالم

  



 



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 21پذیری؛ عملیات عهد بستن در والیت 

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیرب العالم الحمدهلل میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیدر ا گریهمد یاریو  یاله یول اتیو قرار گرفتن تحت منو یریپذ تیعهد بستن در وال اتی،عمل یبرادر اتیعمل

  . ندارد یمفهوم یصورت برادر نیا ریاست . در غ نهیزم

و  دیافزا یرا م یادتوان افر یبرادر رایکند ز یتعاون در اثم و عدوان م جادینباشد ا یشاخص ول یبر مبنا یبرادر اگر

 یبرا یق نداشته و اذناز ح یکه بهره ا یگرانیباشند ، خود و د گرانید یرا ایخود  یتابع را دیحق ، افراد با یبدون ول

 .ندارند یامر و نه

هم  یدر برادرحاکم باشد ق شتریحق ب یو نظر ول یو را اتیشود و منو تیدار تقو ی، ول یبرادر اتیقدر در عمل هر

 . ودش یکردن کم م یفاصله گرفته شود امکان برادر لیبه هر دل قتیحق نیخواهد بود و هر قدر از ا شتریب

 . دیو آله است و هر کس که او بگو هیاهلل عل یرسول اعظم صل یاله یول

 . هستند ی)ص( بر ما ول امبریالسالم به دستور پ همیعل تیب اهل

 . هستند یمان بر ما ول یبه دستور امام ح ثیکنندگان حد تیو روا علما

کننده هم هستند  نییتب ودر طول هم و موکد کننده  لهیسلسله جل نیدارد . ا تیعلما بر ما وال نیاز ب طیجامع الشرا هیفق

 نییزد ما تبنچهار مرتبه  نیاست . هر قدر ا یو بهره مند یقابل دسترس یسلسله به خوب نیو ا یگریامام د یکی، 

 . شود یم شتریمان ب یداشته باشد برادر یشتریب

آن ها حرکت  ریمس که در میعهد ببند گریکدیو با  میچهار مرتبه قرار ده نیشده توسط ا نییرا بر مقاصد تب مقاصدمان

بطه داشتن ما معنا که را تیو اکنون ا میکن یتجمع م نیمقابله با دشمنان د یردوگاه براا کیصورت در  نی. در ا میکن

 . شود یتجمع با شکوه تر و کارآمدتر م نیا میده شانهر قدر سعه صدر و حسن خلق ن رایکند ز یم دایپ

 دانشگاه تهران مسجد، القعده یذ 21 والسالم



 



 ذیقعده، مسجد گوهرشاد 22؛ بر محور والیت)آموزش بسم اهلل الرحمن الرحیم(عملیات غدیر، عملیات صالح سازی اعمال 

  محمد و آل محمد یصل عل اللهم نیرب العالم الحمدهلل میبسم اهلل الرحمن الرح

و  یسنح ،یفاطم ،یعلو ،ینبو تیاعمال است که به جز قرار گرفتن تحت وال یصالح ساز اتیعمل ریغد اتیعمل

  .شودی... محقق نمینیحس

را قرائت  میرحمن الرحبسم اهلل ال یاعمال نیچن ابدییم تیمقبول یقرب اله یو برا کندیم دایکه به بقا راه پ یاعمال

  .شده اند یباق میاند و به واسطه اسم اهلل رحمن رحکرده

 هیآ نیا لیدل نیمدار کردن اعمال است. به ه میو بسم اهلل الرحمن الرح میآموزش بسم اهلل الرحمن الرح ییگو ریغد

  .رودیبه شمار م ریغد هیآ نیترمهم

ال از  آداب اعم یصالح ساز تیبه ن فیذکر شر نیتوجه به ا نیبه فرزندان ، تمر میبسم اهلل الرحمن الرح آموزش

  .ها و در بردارنده همه آنهاست اتیعمل یبر همه  منیذکر مه نیاست.  و مسلم است ا ریغد اتیعمل

ه با اسم اهلل کشود روح اتصال به خداوند است  یفرد و جامعه جار یدر زندگ دیبا ریغد دیمنظر آنچه در ع نیا از

 اتیعمل یتمح فیکه متصل کننده به خالق و فاطر است از وظا ی.  پاسداشت اسم، آن هم اسمدهدیرخ م میرحمن رح

  .است ریغد

خواص آن ،  ومحتوا  رامونیآن، مطالعه پ انیآن، شرح و ب نیهر کار ، توجه به مضام یذکر برا نیا ساختن آشکار

 .محور شمارش کرد نیاز ا ریغد اتیعمل یبرا توانیاست که م ییاز کارها یذکر در همه حال برخ نیاز ا یمندبهره

ذکر ورد  نیدر آن ا که یخواهد شد. خانواده ا یباشد جامعه امن میکه بر سر زبان آن بسم اهلل الرحمن الرح یاجامعه

  .خواهد شد منیها ا بیاز آس یاریزبان اهل آن باشد آن خانواده از بس

نظام اسباب  یاء به جاهر مسلمان است. توجه به نظام اسم فیوظا نیتراز مهم ریبا غد میبسم اهلل الرحمن الرح وندیپ

  .ذکر باشد نیا تواندیاست که شروع آن م ریغد اتیاقدامات عمل نیباتریاز ز یکی

 القعده یذ 22گوهرشاد  مسجد - والسالم



 



 ذیقعده، مسجد گوهرشاد 22احیای غدیر، احیای نظام اسماء اهلل؛ 

 محمد و آل محمد یاللهم صل عل نیالحمدهلل رب العالم میبسم اهلل الرحمن الرح

آن تفکر و  یرو تکرار شود و بر اریبس یاگر ذکر یشود. آر یتوجه از آن برداشته م یبودن ذکر ادیز لیبه دل یگاه

 .دهد یخود را از دست م تیشود و خاص یم یعاد جیبه تدر ردیتعمق صورت نگ

 .ن استشدن آ یعاد یما نسبت به آن از رو یتیاهم یاست، چه بسا ب نیچن زین میبسم اهلل الرحمن الرح ذکر

 میهلل الرحمن الرحاتکرار به تفکر و تعمق آراسته شود. چرا گفته شده همه قرآن در بسم  نیا ریغد اتیشود با عمل یم

 .است نیرالمومنیام تیاست و همه در باسم آن و همه در با و همه در نقطه تحت با و آن وال

 دهیهم فهم تینشود وال دهیشود و اگر فهم یم دهیهم فهم تیشود وال دهیکه اگر فهم ستیچ تیاسم اهلل با وال ربط

  نشده است؟

 نیا نسبت به امتوان شناخت؟ چرا  ینظام را چگونه م نیکند؟ ا یم یمواهب خود را جار یاسماء طبق چه قواعد نظام

 م؟یاطالع یحد ب نینظام تا ا

لتماس به ز و اتوسل، اظهار عج  ق،یاست. با مطالعه، تحق مینظام اسماء و اسم اهلل رحمن رح یایوقت اح ریدغدیع

 .ینظام در زندگ نیشدن ا یجار یبرا یساحت نبو

 ریغد دیبا یود. آرشما حاصل  یبا نظام اسماء است برا نیکه قر تیخواست  دعا کرد عاجزانه ملتمسانه تا فهم وال دیبا

خلقت است، به  تینظام اسماء است که غا انیبه علم به اسماء است که علت هبوط است. به جر ریغد یایشود، اح ایاح

 ...و...انیخروج از غفلت و نس یاست، به ذکر نظام اسماء برا یزندگ وهیاز نظام اسماء که ش یبهره مند

 القعده / مسجد گوهرشاد یذ 22-والسالم

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ذیقعده، مسجد غدیر  23الرحیم)؛  نظام اسباب، نظام اسما در مسیر شکوفایی انسان )بر محور بسم اهلل الرحمن

 حرم مطهر امام رضا علیها السالم

 محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب هلل الحمد الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 انسان دگیزن و هستی در حق های جلوه اسم سبب به است، داده قرار اسماء اساس بر را خود اسباب نظام خداوند

 .شودمی جاری

 هر اثر در. کند هویدا ما رب را حق از هائیجلوه تا یافته جریان فرش تا عرش از اسماء نظام بگوئیم بهتر یا اسباب نظام

 .است جاری حق از ایجلوه و اسمی بودنی و شدنی

 در آن سیطره و چیز یک هایجلوه و هاجنبه هرقدر. است پروردگار با مالقات برای محلی چیزی هر با رویارویی پس

 .گرددمی افزون دخداون شناخت در را انسان قدر و کندمی بیشتر را حق رویت هایجلوه شود ترمعلوم عالم

 .باشد انسان اتصال برای راهی تا است یافته قدرت هاییجنبه یا ایجنبه از هرچیزی

 .است یافته که است قدرتی این به ارزشش و قدر هرچیزی

 پروردگار به یدهندگ اتصال برای پرقدرترین عنوان به السالم علیهم معصومین مقدس وجود اشیاء و مخلوقات بین از

 .است

 معصومین مقدس جودو دلیل همین به. نیستند مقایسه قابل دادن اتصال این در هاییمخلوق چنین با شخصی و چیز هیچ

 .است خداوند شناخت سبب

. اندیافته ندگیده اتصال در که است قدرتی و معصومین مقدس وجود الرحیم الرحمن اهلل اسم هایجنبه از یکی پس

 این اشخاص و شیاءا دربین و. کندمی دعوت هدایت به را انسان ناخواسته یا خواسته اسمی و اسماء چنین با مواجهه

 هدایت اسماء به ربوطم خاص تمایز اسماء دربین که است دلیل همین به. کندمی تبدیل خاص هایجلوه به را حق جلوه

 .است

 شکوفایی و کمال به افراد انتقال و هدایت به دادن سوق در نظام و حکومت حاکمیت، ایجاد در اسماء این سببیت

 .است فتح و فضل و استعدادها

 والسالم

 السالمعلیه رضا امام زیارتی روز القعدهذی 23

 السالمعلیه رضا امام مطهر حرم غدیر مسجد

 



 

  



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 26در زندگی با تصدیق و تبعیت از والیت علوی؛  شیرین شدن سختی ها

 محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .یابد می تحقق رشد وفرودها و فراز این در اساساً. نیست فرود و فراز بدون زندگی شک بی

 ترحم به گاهی و شود می منجر بیشتر زحمت به گاهی شود می متحمل زندگی این در انسان که هایی زحمت

 آنها زندگی در سختی و زحمت هیچگونه و اند خوشی و رفاه در کنند می فکر افراد هم گاهی .شود می تبدیل مضاعف

 تمام و کنند رمن پنجه و دست زیادی زحمات با زودی به و باشند توهم در است ممکن افراد این البته که .ندارد راه

 وداع را انیف دار دارند که وضعیتی با حالت همین در است ممکن نیز و شود زهرشان اند کرده دریافت که ای خوشی

 و کنند نگاه اخد به قرب و قداست عنوان به ها زحمت به کسانی است ممکن .اند اندک بسیار افرادی چنین که گویند

 .است ابرار خصلت این البته که نمایند شیرین را ها زحمت همان

 نام به موقفی در را ردمم و کرد طی را راه ها فرسنگ فرمود اقامه که حج ی آخرین در( آله و علیه اهلل صلی) اعظم پیامبر

 .نمود مجتمع غدیر

 تصریح همگان انمی در را والیت ابالغ آنگاه .شود تبدیل لذ تش و سکون و آرامش به حج  سختی مردم برای تا گذاشت

 .فرمود

 که کیمیایی دانندب تاب، و تب پر کرده اجتماع های قلب دیار، هر از سواران پیاده حج ، دیدگان سختی رفت می انتظار

 .است والیت کند تبدیل شیرینی به را آن و بدهد معنا ها سختی به تواند می

 هم کردنیباور حتی و سخت بسیار این و است رفتنی هم خدا رسول که فهمید می بود غدیر موقع آن در که کس آن

 یسراً  العسر مع نفا یسراً العسر مع ان  که کرد شیرین علوی والیت با تنها توان می را سختی این امتداد ولی نیست

 به اش ختیس والیت با که باشد آگاه و بداند هست ای سختی در کس هر که دهد می همه به را نوید این غدیر عید

 .دارد تفوق ای غصه و غم و سختی هر به والیت شیرینی .شود می تبدیل شیرینی

 مرتبط داریش پرچم با و شناخت بیشتر را آن ثانی در و کرد تصدیق را والیت مقام باید اوال شیرینی، این چشیدن برای

 .یافت آرامش و سپرد الهی ولی  به را خود و خواند نامعتبر را حق ولی  بدون بیعتی هر .کرد تبعیت جد  به آن از و شد

 تهران دانشگاه مسجد/القعده ذی 26 والسالم



 



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 27عملیات برادری نرم کننده قلب ها برای دریافت والیت اهل بیت علیهم السالم؛ 

 محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب الحمداهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

  .است برادر کسی چه شناخت باید ابتدا. آنهاست حقوق احقاق و دینی برادر شناخت به برادری عملیات

 .نکند خارج علوی والیت از را خود و باشد ملتزم والیت به وقتی است برادر دوست

 .باشه نداشته ستیزه والیت علیه بر وقتی است برادر همسایه

 .باشد نداشته را حق ولی با مخالفت علم وقتی است برادر همشهری

 صف به باطل ههجب در و نسپارد شیطان والیت به را خود و نگیرد قرار معاندت جبهه در وقتی است برادر انسانی هر

 .نایستد

 .است دریبرا عملیات وظیفه آن ادای نیز و آنها برادری  شأن شناخت که دارند حقوقی برادران این از یک هر

 پس. هستند طاهره صدیقه حضرت و السالم علیهم بیت اهل مادر و پدر زیرا برادرند خانواده در فرزندان تر مهم آن از

 .داشت وافر احترام و تکریم آن به جنبه این از و داشت پاس را فرزندان برادری شأن باید

 برادری شأن باید پس. دندفرزن فرزندان کنار در فاطمی و علوی خانواده در هم آنها اینکه دلیل به برادرند نیز مادر و پدر

 .داشت پاس والدینی شأن بر عالوه انها برای را

 او که الیح در نشد قائل همسر برای را برادری شأن میشود چگونه و برادر ترین نزدیک هم آن است، برادر همسر

 در خاطر هب را آن و شناخت را همسر برادری شأن باید پس. نباشد کامل او کفویت چند هر یافته هم کفویت نسبت

 می رعایت هم قح در را برادری شأن که خانواده یک روابط میشود زیبا چه و. داشت پاس بودن فاطمه و علی خانواده

 .برادری این رکتب به میشود نورانی چه و السالم علیه بیت اهل والیت دریافت برای میشود نرم چه ایشان قلب.  کنند

 تهران دانشگاه مسجد _ القعده ذی 27 والسالم



 

 



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 28چشم هر شیعه به قلب امام )ارزیابی از پیرامون(؛  لزوم اتصال -50

  محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب لحمدهللا الرحیم الرحمن اهلل بسم

 که خسته.  است نروزما و حال با متناسب اطراف از ما ارزشگذاری و ارزیابی نگریم می اطراف به خود چشمان با وقتی

 را آن و این باید چرا کنیم می فکر گاهی که آنقدر نداریم، را کسی حوصله و حال و است خسته برایمان چیز همه باشیم

 .ببینم بخواهم که باشم یا باشند باید چرا گوییم می حتی گاه و ببینیم

 گوییم می کنیم یم تعجب است خوش بینیم می را کسی اگر و است گرفتارانه نگاه اطرافیان به نگاهمان گرفتاریم وقتی

 .نباشیم چنین نباید ما چرا گوید می راست اگر و است گرفتار هم او گوید می دروغ

 نمی باشد بند نآ به و شود هدایت....و علم بدون غفلت، در شکسته، گرفته، خسته، قلبی با پشتش از وقتی ما چشمان

 .کشاند یم ناهنجار گاه و نادرست های تحلیل به را فرد و دارد اثر آن در است قلب در آنچه آنکه مگر بیند

 خسته صورت ینا در ببیند را اطرافیانش و اطراف امامش قلب با و باشد وصل امامش قلب به باید ای شیعه هر چشمان

 دوست در ددار می که دوست نیست خستگی لطفش در کند می که لطف ندارد اثر دیدنش در باشد که هم...و گرفته و

 .نیست گرفتگی داشتنش

 می متاثر گرفته و خسته دیدن از دهد فرمان  قلب آن اگر نگرد می امامش قلب با بیند می را گرفته و خسته وقتی حتی

  !نه ندهد اجازه قلب آن اگر و شود

 او توجهات و هاماتال و او به را خود و گرفتن قرار امام والیت قلمرو در یعنی شدن وصل آن به و یافتن را امام قلب

 این در. گیرد رقرا امام خاص توجه مورد که دهد انجام کارهایی یا کاری فرد آنکه مگر شود نمی حاصل این و سپردن

 .بشنود آن با و ببیند آن با تا دهد می او به را خود قلب امام صورت

 تهران دانشگاه مسجد - القعده ذی 28- والسالم

  



  



 ذیقعده، مسجد دانشگاه تهران 28آورد؟؛ چگونه می توان قلب امام را به دست 

 محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

  آورد؟ دست به را او قلب و کرد راضی را امام شودمی چگونه 

 کرد؟ جلب خود به را امام توجه شودمی چگونه

  همیشه؟ و لحظه هر در بود امام با شودمی چگونه 

  .بردمی رس به انتظار آن در هم هنوز و بوده امام انتظار در سال سالیان که است دلی خسته سواالت هااین

  .کرد راضی توانمی او از تبعیت و اطاعت و عبادت و او شناخت و خدا به ارادت با را امام

  .کرد راضی توانمی ناشایست اعمال ترک و شایسته اعمال انجام با را امام

  .کرد راضی را او و شناخت مقاصد به دستیابی و جهد و هادانسته به عمل با توانمی را امام

  .کرد راضی آنان مشکالت کردن برطرف و دیگران به اهتمام با توانمی را امام

  .کرد راضی شمردن مغتنم را هافرصت و نکردن تلف وقت با توانمی را امام

  .ردک راضی حرکت و قیام فراوان نشاط ، گشاده چهره ، خلق حُسن ، دیگران به تواضع با میتوان را امام

 به نیست ضایتیر اعالن یا و نیست کار در رضایتی هم اگر میشود راضی ما از فعالیتی مختصر به الرضاست سریع امام

  .ست هاحداقل نکردن تامین دلیل

 خود از را است یناهنجار کندی، بدی، از آنچه نگریسته خود اطراف به است این امام رضایت برای هاحداقل تامین 

 نمی حساب به که هاییهمان نیاید، حساب به باشد، کوچک شویممی روبرو آن با که مواردی که است ممکن. کنیم دور

  .است همان از ما توفیقی بی اغلب و. کندمی خراب را کار گاهی آید

 انجام را کوچک دهرچن مطلوب کارهای و شتابها و سرعت ها خوبی بار این کنیم نگاه ماناطراف به دیگر بار سپس 

 ریز کارهای این زا چقدر و.  است امام و ما واسطه ریز کوچک کارهای همین گاهی. نکنیم کوتاهی آن انجام در و دهیم

 را آنها بودنشان خرد لدلی به ما و میشده ما نجات سبب که بوده خوب ریز کارهای چه و کرده دور  امام از را ما که بوده

  .ایم شمرده ناچیز

 تهران دانشگاه مسجد  - القعده ذی 28  والسالم

 



 

 



 ذیقعده، مسجد بیت 29امام خواهی یعنی ....؛ 

 محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نشود، تامین اگر هک رشد و هدایت به مربوط است نیازی خواستن امام. دارد اهمیت خواستن امام داشتن، امام از بیشتر 

 .میشود بختتیره انسان

 شودنمی تشکیل متا امام، بدون و است داده قرار شدن امت به را انسان کمال و شکوه خداوند بدانی یعنی خواستن امام

 .رسدنمی کمال به انسان شدن امت بدون و

 شکل امت امامش وسیلهب تا شود همراه خود امام با باید کس هر که گویدمی چنین فردی و مثنی هلل تقوموا ان حکایت

 .بگیرد

 .هستی کمال و مسیر و قصدم بدون بلکه سرپرستی،بی و یتیم تنها نه امام بدون بدانی اینکه یعنی خواهیامام

 بدون است ینمومن اتصال محل امام. شد متصل میتوان کسی هر به او به اتصال با چون. است امام امکان عالم قلب

 کسی در امام ونبد هم اتصالی اگر. است اضطراب و آشفتگی یا بددلی یا دلخوری به محکوم اتصالی هر امام به اتصال

 امام بدون یدارپا سودمند، برکت، با اتصال هیچگاه و است آن مثل و غریزی طبعی، شخصی، منافع دلیل به دارد وجود

 .گیردنمی شکل انسان زندگی در

 نفس شح و خودخواهی از اعتباری چنین وسیله به و شودمی خواهکمال خواه،زندگی خواه،قلب خواهی،امام با انسان

 .کندمی یداپ مسیر تغییر اهلل حب به امام وسیله به است طبیعی انسانی هر در که ذاتی حب . گرددمی خارج

 چند هر باشد، داشته اگر و ندارد را او دباش که هم امام کنار در فرد نباشد اگر زیرا است ترمهم داریامام از خواهی،امام

 .دارد را امام نباشد او کنار در امام

 بیت مسجد  - القعده ذی 29 والسالم

 

 

 

 

 



 



 ذی الحجه، مسجد بیت 1امام خواهی مالزم امر و نهی خواهی ست؛ 

  محمد آل و محمد علی صل اللهم العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم

 مند گالیه هم ماما کار از است ممکن گاهی. داشت نخواهد سودی برایش امام با او مجاورت نباشد خواه امام کسی اگر 

 نمی سودمند ار امام وساطت ظاهرا یا و کند نمی وساطت امام و خواهند می امام از را حاجاتی که کسانی مثل. شود

 .ییند

 .کند تکلیف ینتعی برایش مافوقش نیروی اش زندگی امور در بخواهد. باشد خواه نهی و امر که است کسی خواه امام 

 .شدنبا خود درگیر و یابد رهایی نفس بند از بخواهد که شود می حاصل کسی برای تنها خواهی نهی و امر

 به. باشد ویمسا برایش داشتن نهی و امر در بزرگ و کوچک عمل که کند می پیدا معنا کسی برای خواهی نهی و امر

 خودش به شا کوچکی دلیل به را کوچکی هیچ و دهد انجام را خیر های ذره مثقال شود می که ای نهی و امر واسطه

 .نکند واگذار

 قدم هیال ولی نظر و رای مطابق سرزنده و سرحال زندگی لحظه لحظه در کوشا و فعال یعنی خواهی نهی و امر

  .برداشتن

 .الهی ولی نظر و رای براساس بودن سکون و وقفه بدون مختلف کارهای انجام برای سراسیمه یعنی، 

 .نفس راستای در نه و دادن قرار خدا حکم فهم راستای در را عقل یعنی،   

 .رساند سرانجام به را آن وجه بهترین به و دادن قرار حکم کشف جریان در را فکر یعنی 

 .داشتن مند بهره نهی و امر از مختلف متنوع امور در و بودن دار نهی و امر قبل روز از بیشتر روز هر یعنی، 

 .است نهی و امر شان امام شان زیرا. باشد خواه امام تواند نمی نباشد خواه نهی و امر کسی اگر

 بیت مسجد 1440 الحجه ذی اول والسالم

  



 



 ذی الحجه مسجد فرودگاه امام خمینی 3در زندگی؛  تمرین امر و نهی خواهی

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم  نیرب العالم الحمدهلل میبسم اهلل الرحمن الرح

از  یوساطت او برخ او به دست اوست و به تیو امن یسالمت رایوارد درود و سالم بفرستد ز تیکه بر او وال یکس به آن کس هر

  ...گریهر کس د ای. پدر است و معلم است و همسر است شودیم یخدا بر او جار یهاحکم 

قدر تو را بدانم .  دیو با سمریم تیبر معلمم، سالم بر پدرم، سالم بر دوست واالمقامم، سالم بر برادرم، من در پناه تو به امن سالم

  .فهممیرا نم تیکه اگر قدر تو را ندانم مفهوم وال

  .روزمره خود یاز کنار و مجاور خود و در لحظات زندگ افتیدر کیاز نزد دیرا با تیوال مفهوم

  !در خدمتم؟ دییبفرما یبا من دار یچه امر پدرم

  !در خدمتم؟ دییفرمایمرا م یچه امر مادرم

  !به تو خدمت کنم و به خانواده ام؟ توانمیاست که م یچه امر همسرم

  !گوش به زنگم؟ یدهیمرا چه دستور م برادرم

  .دمفرمانبرتر گر خدا گوش به زنگ تر شوم، ی تا بتوانم در برابر ول کنمیم نیرا با شما تمر ینهامر و  من

  .افتم یدر دام نفس خود م رایکنم ز یزندگ توانمینم یبدون امر و نه من

  شودیخود نم گرفتار نفس دیآ یم شیپ یکند آن گاه که امر جامع نیاش تمر ییبتواند در امور جز یرا اگر کس یخواه امر

 ینیفرودگاه امام خم مسجد الحجه یذ 3 السالم و

  



 



 ذی الحجه، مسجد جحفه میقات حج 3جای خالی امام در زندگی ما؛ 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

ر از این باید بخواهیم که تاو را ببینیم ولی او را نمی بینیم ولی مهم جای امام در زندگی ما خالی است. هر روز و هر ساعت باید 

 هر روز و هر ساعت او را ببینیم ولی نمی دانم چرا نمی خواهیم

 جام می شود.جای امام در بعضی مکانها بیشتر خالی است. وقتی مسجدی می روی یا محل عبادتگاهی جایی که کار خیری ان

 ک...م تلبیه جایی که او بگوید و ما بگوئیم ما به اعتبار او بگوئیم اللهم لبیجای امام خالی است در هنگا

 جای امام خالی است که لباس دنیا را از  تن ما در بیاورد. لباس عبودیت را به تن ما کند.

 بگوید. جای امام خالی است که به جای ما هم تلبیه  بگوید. یک بار برای همیشه جواب عبودیت خدا را به جای ما

 اما کجاست تا تلقین کند به من و به من یاد دهد ومن چون کودکان با او هماهنگ شوم.

و همه چیز به  وقتی امام مرا به سوی خدا می خواند خدای واحد علیم بکل شی قدیرعلی کل شی را خدایی که همه کاره است

 دست اوست.

 ست.خدای همه کاره که وابسته به اسباب نیست. یفعل ما یرید ا

 ر آورد.بزرگترین کاری که امام می تواند برای ما بکند تلقین توحید است توحیدی که زندگی ما را به رنگ خدا د

د اجمالی نصیبش می شود و توحید را اگر کسی بخواهد بفهمد باید از زبان امام بشنود و با تلقین امام آن را ادا کند وگرنه توحی

 لوب نمی رساند.توحید اجمالی انسان را به کمال مط

 توحید تفصیلی یعنی تفصیل حقیقت توحید، آن گونه که انعکاس آن در زندگی به طور کامل نمایان باشد.

 والسالم سوم ذی الحجه مسجد حجفه میقات حج

  


