
 استاد سید جواد بهشتی  دومجلسه ی 
 از مسلمان ها اهل بیت علیهم السالمانتظارات موضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 بسم الله الرحمن الرحیم

 پیامبران، مجریان برنامه
خداوند این برنامه را از  .ما برای موفقیت در زندگی نیازمند برنامه هستیم ،ها را می بینید م و درود خدا بر شما که این برنامهسال

سنت  .ی ها برنامه دارند ولی توان اجرا ندارندخیل ؛ستاکافی نا تنها ی ولی برنامه  ...؛"!قرآن":آسمان برای ما فرستاده است
که ما هستند الگوهایی و  ،های زندگیمدل ،ریان برنامهمج ،پیامبران .است پیغمبر فرستاده ،بر این بوده که در کنار برنامه دخداون
ِكَتاِب ِإْبَراِهیَم بارها در قرآن می خوانیم  .مثل آنها بشویمتا کنیم ها نگاه  به آن
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ْ
 ! ابراهیم را در کتاب یاد کن، َواذ

ِكتاِب ِإْسماعیَل  َو  ؛ایجاد بکند توانست تحول ییتنهابه ؛ یک الگو و قهرمان درجه یک است ،ابراهیم
ْ
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ْ
 ،اسماعیل ،اذ

َعْل َما ُتْؤَمُر ۖ َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء   !پدر جان :پدر گفتبه آن نوجوان قهرمانی که تسلیم حکم پروردگار شد و 
ْ
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اِبِریَن  ُه ِمَن الَصَّ
ََّ
ِكَتاِب َمْرَیَم  ؛یاد کن اسماعیل را ،الل

ْ
ُكْر ِفي ال

ْ
 ی که خداوند او را نشانهیآن بانو ،آن بانوی پارسا را ،مریم، َواذ

 به ،تاثیری که در ما می گذارد امید است ،کنیمثل اینکه ما به قله دماوند نگاه م ؛الگوها در قله هستند .!خود قرار داده یاد کن ی
 .قابلیت پیاده شدن را دارنداین برنامه ها  ،خودمان می گوییم پس این قله فتح شدنی است

پس  -است  که در قرآن حدود هزار جا به شخصیت او اشاره شده - حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ،آخرین پیامبر خدا
ما مفتخریم که  .الگوهای جامعه بشری معرفی کرد ،نفر را تا روز قیامت ۱۲پیامبر عزیز ما به فرمان خدا  ،در غدیر خم ،از پیامبر

و این دوازده امام ، فاطمه زهرا سالم الله علیها ،در این برنامه می خواهیم بگوییم پیامبر .هستیمعلیهم السالم پیرو اهل بیت 
 ؟روز قیامت از ما شفاعت خواهند کرددر کنیم  چهو اگر  ؟از من و شما چه انتظاراتی دارند، معصوم

 معرفت
صلی الله علیه و آله و  – اطالعات ما از پیامبر ،...خواهران گرامی و برادران عزیز .ها را بشناسیمآن یعنی  ؛معرفت ،انتظار اول

چه جایگاهی در این نظام هستی  ،دانیم ها را نمی سیره آن ،شناسیمرا به اندازه نمی خودا امامان م !در حد نصاب نیست  -سلم 
و ، داشتند مخالف وبا موافق  ،دشمن وبا دوست  ،خود رفتاری با همسر و فرزندانچه و  ،چه آبرویی در پیشگاه خدا دارند ،دارند

ما  .بشناسیم آن ها را باید و ماخلفای زمان خودشان چگونه رفتار می کردند، باو یا  ،داشتندای  مشیخط در اقتصاد چه اینکه 
  ةُ بقی .دانیم نمی ترکلمه بیش دو سهاز امام هادی علیه السالم  !کنیم را حتی در عدد اشتباه می خودبعضی از امامان 

 
یعنی  هالل

مثل اینکه ما  ،امام جواد هم ذخیره خداست ،ذخیره خداست ،امام عسکری هم بقیه خداست !فقط امام زمان نیست ؛ذخیره خدا
پیامبران را  ؛بشناسیم " یعنی اینکهمعرفت. "را قفل کنیم و از آن استفاده نکنیم آن در و یک دارایی را در یک صندوقی بگذاریم

 ۱۵فاصله سنی  در - در شهر تهران یک تحقیقی صورت گرفته .هرا را بشناسیمفاطمه ز و ، را بشناسیمخود  ن، امامابشناسیم
چند کتاب که  -شناسیممیامام اول را بیش از بقیه امام ها ما - ،اند پرسیده راجع به امام اول - یعنی نسل جوان ،ساله ۳۰ساله تا 
 ."معرفت" :این انتظار اول !گفته اند یک کتاب هم نخوانده ایم ! درصد ۷۰ !اند هیچدرصد گفته ۷۰ ؟ایدخوانده

 محبت
اشک بریزیم در مظلومیت حسین بن  ،دوست بداریم علی علیه السالم را !عشق بورزیمبه پیامبر  یعنی ؛محبت ،انتظار دوم

را  خود اسم بچه هایاین گونه که مثاًل  ؟محبت چگونه تحقق پیدا می کند ؛...!محبت ...؛چشم بدوزیم به راه مهدی ،علی 



نمادهایی دارد  .کنیمها عزاداری  آن عزایدر و  ،کنیمها شادمانی  در تولد آن ؛این نشانه محبت است ،ها بگذاریم همان اسم
ماه محرم !، یک ملت عاشقیعنی  .،..از نظر محبت در حد نصاب هستند ،ملت ایران ،ملت ما ،مای به نظر من جامعه  ؛محبت

در محبت  !ولی در معرفت کوتاهی داریم ؛انسان را به شعف وا می دارد ،نیمه شعبان که می شود ،می شود سر از پا نمی شناسد
 .خدا به خاطر آن محبت ها به ما عوض می دهد ،نتیجه اش را هم می بینیم

 اطاعت
 فرماید خداوند به پیغمبرش می ؛اطاعت ،تظار سومان

ُ
َه  ! اعالم کن ،بگو این را ،لق

ََّ
وَن الل اگر خدا را ، ِإْن ُكْنُتْم ُتِحُبَّ

ِبُعوِني  ،دوست دارید اَتَّ
َ

گوش نمی به حرف شما ولی  ،نمی شود من بگویم شما را دوست دارم ؛اطاعت کنید و تبعیت کنید ،ف
و  ،های پیامبرفرمان ،های خدافرمان را بشناسیم، آن هافرمان های  ایدب !...اطاعت کنیم !.نزدیک استاین به تمسخر ، دهم

یک کتابی است به نام  ،ما باشد یکتاب حدیثی در خانهباید  ،ها آشنا باشیم پس باید با احادیث آن ؛های علی علیه السالمفرمان
احادیث امام  ،بعد احادیث علی علیه السالم ،است احادیث پیغمبر آن اولمت قس ؛هاهدایایی برای اندیشه ، یعنیالعقول تحف

لد تو یا ، شود می یتا شهادت امام ؛خوب این کتاب باید در خانه همه شیعه ها باشد و ...؛ احادیث امام حسین، حسن مجتبی
این و  ،یمبخوانیکی دو سه حدیث از امام زین العابدین  یم،برومجلسی که به  یمنکردفرصت  و اگر،باز کنند ،شودامامی می

 ،چه کار کنید که استامام فرموده  !اطاعت کنیماز خواندن بعد  ...؛فرزندو مادر  ،پدر :سه نفر هستند ،خانهدر  مجلس ما باشد
 ....اطاعت .چگونه سفر برویدو  ،کار کنید ،چگونه حرف بزنید

 زیارت
فرماید یک زیارتی را خود خدا پیامبر رحلت بقبل از این که  ؛...گذار مکتب زیارت پیغمبر است بنیان ؛زیارت ،انتظار چهارم

بیایند مسجد  ،این رنج را تحمل کنند ،که مسلمان ها از هر کجا که هستند سفر کنند ،گذاری کرده و آن زیارت کعبه است بنیان
پیوستی برای این زیارت قرار داد و فرمود هر کسی می آید مکه به پیغمبر  !است این زیارت خانه خدا ،و سعی کنندالحرام طواف 

به زیارت ، مسلمانانای پس از من  ،قبرم را زیارت کند ،اگر من نبودم بین شما ؛بیاید من را هم زیارت کند ،دنبال زیارت خانه خدا
پس از شهادت آنها به زیارت قبور و  ،بروید به زیارت حسن و حسین ،طالب بروید پس از علی به زیارت قبر علی بن ابی !علی بروید

بیایند جبهه بگیرند و زیارت را تا انگلیسی ها تلقین کردند به وهابی ها  چیزی که ؛پیغمبر است گذار مکتب زیارت بنیان پس .آنها
 ،وقت بگذاریم ،هزینه کنیم تردد کنیم، خود ما از شهرهای !چیزی است که خود پیامبر این بنیاد را گذاشته است، شرک بدانند

 ...و کربالی معال ،برویم نجف اشرف ،مدینه مبیایی ،سفر کنیم
االن  چه کسی است؟ این کسی که این جا به خاک سپرده شده است ؟ها کیانند اینکه ناظران بیرونی این سوال را خواهند پرسید 

گوید این ضریحی که در این کسی این فیلم را ببیند می ، هریمما در جوار یک امامزاده از فرزندان امام چهارم علیه السالم هست
یک عالمت  ،می روند به سمت کربال ،اربعین روز ،میلیون با پای پیاده ۲۵ ،میلیون ۲۰وقتی  ؟تصویر پیدا است چه کسی بوده
 ؟!این حسین كیست كه عالم همه دیوانه اوست ...،سوالی در دنیا مطرح می شود

 .به زیارت آنها برویماین است که  انتظار چهارمی که پیغمبر از ما دارد ،...زیارت
 معرفی

چند سال پیش  ،علی علیه السالم را به جهانیان معرفی کنیم ،پیغمبر را به جهانیان معرفی کنیمیعنی   ؛معرفی ،انتظار پنجم
جزء اسناد سازمان  ،وجود دارد عهدنامه ای که در نهج البالغه ،امیرالمومنین علیه السالم به مالک اشتر یمن شنیدم که نامه

امام  ،را به دنیا معرفی کنیم خودما باید رهبران  . ...نفهمیدم ،هر چه گشتم ببینم چه کسی این کار را کرده است ؛ملل شده است



ان غیر فارسی زب ،زبان عربی بلد است ،زبان اردو بلد است ،کسی زبان انگلیسی بلد است ؛ اگررضا را به مردم دنیا معرفی کنیم
خدایا مرا از کسانی که اهل " :خوانیمدر زیارت جامعه می ! ...معرفی اهل بیت ؛باید اهل بیت را به دیگران معرفی کند بلد است

مخصوصًا نفر  ؛معرفی کنیماهل بیت را به جهانیان باید  خود همه ما در حد توان "؛ پس!کنند قرار بدهبیت را به دنیا معرفی می
ها به امام زمان علیه السالم اروپایی ،ها در حدیث می خوانیم که زودتر از عرب ؛ستودوازدهم را که جهان در انتظار عدالت ا

خوب این امام زمان  ؛دانشمندان به امام زمان علیه السالم ایمان خواهند آورد ،توده مردم وزودتر از بدنه مردم  ؛ایمان خواهند آورد
 .معرفی کنیمبه مردم دنیا باید ل از اینکه ظهور کند ما را قب

 ،انتظار چهارم .اطاعت ،انتظار سوم .محبت ،انتظار دوم .معرفت ،انتظار اول :ها انتظارات پیامبر و اهل بیت از ما مسلمان
در زندگی یک  ؛وجود داردمورد پیامبر انتظارات بیشتری  در، انتظار را گفتیم 10در مورد قرآن معرفی.  ،انتظار پنجم .زیارت

هنگامی که  ،منؤد و چند حدیث آورده که منو عالمه مجلسی در کتاب شریف بحاراالنوار !را انتخاب کنیم یک سلوکی و مشی
اگر ما شفاعت  !رو برمی گردانند او کنند یا ازیا اعالم رضایت می ،او پیغمبر و اهل بیت می آیند کنار ،می رسد او جان دادن وقت

 ،ها اطاعت کنیم از آن ،ها ورزیم به آنعشق ب،ها را  بشناسیم آنانجام دهیم: این کار ها را باید خواهیم و وساطت پیغمبر را می
 .ها الگو بگیریم از آنو  ،ها را به دنیا آن ممعرفی کنی

 –پس انداز ساالنه ما  :اندواجبی را برای ما تعریف کرده ،ی شیعهفقهاو  شیعه، .خمسداریم به نام  خود یک واجبی در دینما 
سهم امام زمان علیه ، آن را یک پنجم ،آیدکه اضافه میبخش آن   -! کنیمهزینه میکه خوب  ،کنیمکه هزینه می بخشی آن

کنم ای اعالم می ":یکی از فرازهای زیارت نامه ها این است ،رویم ما که به زیارت ائمه می ،!...کوتاهی نکنیم ؛السالم است
 ... .یمیگوباین را راست  !خانواده ام به فدای توو فرزندم  ،ملما ،جانم !فرزند رسول خدا

 صدق و وفا 
 .صادق باشیم وشفاف و صاف  ،ها راست باشیم ما این است که با آن ازو اهل بیت پیامبر ما   -انتظار ششم  – یک انتظار دیگر

معلوم ، حب است در هر جمعه این سوره را بخواندمستجمعه نماز که خطیب  ،به نام سوره منافقونوجود دارد سوره ای در قرآن 
ِبْسِم  :آیه اول سوره منافقون این است ؛شود که مسلمان ها نیازمند به مضمون آیات سوره منافقون و سوره جمعه هستندمی
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 ،ن سر گرفته ایمآشب احیا قر  ...؛با امام رضا صادق باشیم ،ما باید با پیغمبران صادق باشیم .اما در دل عقیده ندارندی پیغمبر 
وَن  می فرماید – مسلمان است یست! بلکهغیر مسلمان ن -قرآن راجع به بعضی مسلمان ها  ...!صاف باشیم با پیغمبر یدبیای
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  .باشیم طور ما نباید این !در دل باور ندارند َما ل

هایی که اسالم  آن "؛کافرین"دسته دوم  .می گوید آن هااوصافی برای  "؛متقین"دسته اول : کندسه دسته میمردم را سوره بقره 
اِس  دسته سوم .قرآن را قبول ندارند و پیغمبر را قبول ندارند ،خدا را قبول ندارند ،را قبول ندارند َمْن یک گروهی هستند  َوِمَن الَنَّ

َیْوِم 
ْ
ِه َوِبال

ََّ
ا ِبالل  آَمَنَّ

ُ
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ُ
 !ولی ایمان ندارد َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنیَن گوید ایمان دارم به خدا و جهان آخرت می اْلِْخرِ َیق

 گوییم ن میذادر ا چرا ما
َ
 در تشهد نماز می گوییم و  ُد شَه ا

َ
دات اعتقا وجود دارند کهکه وسوسه گرانی است  به خاطر این ؟ُد شَه ا

آن باور  کهبینیم کنیم میمراجعه می خود به دلهنگامی که اما  ،کنیممی چیزی را اعالم ربه ظاهما  !برندما را زیر سوال می
 "را ایثار کنیم خواهیم جان خودما می ؟یا رسول الله چرا دستور جنگ نمی آید"مسلمان ها در مکه به پیامبر گفتند ندارد.  وجود



 آن حالکه ها دیدند  ایناما  ،دستور جنگ آمدآمدند، مدینه  به ". هنگامی کههر وقت خدا فرمان دادتا صبر کنید "پیغمبر فرمود 
االن فصل برداشت محصول یا اینکه  ؛باشد برای پاییز ،گرم استو االن تابستان است  !یا رسول اللهکه "آوردند بهانه می ،نیست
سوره احزاب را  !گرفتنداجازه مرخصی می و آمدندپشت سر هم می ،آمدپیش می که جنگ هم و بهانه های دیگر...؛ ؛است

 ...بخوانید
 معنای شیعه

شیخ صدوق  رقد اوست،می که در همین نزدیکی های ما مرحمت خدا به روح بلند عال. خواهندپیغمبر و ائمه از ما صداقت می
می ها را بیرون  ائمه آن ، وها حدیث داریم که شیعیان می آمدند به خانه ائمه ده ؛یعهششیخ صدوق کتابی دارد به نام صفات 

صبح که برف  ...،برف زیاد ، آن همآمده باشد فاگر یک جایی بر  "؛پیرو"شیعه یعنی  !".شما شیعه نیستید"می فرمودند  و راندند
 به دنبال او نفر دوم یک جوری پاهای ؛ اگردر برف ها می ماند او جای پای ،کسی از این مسیر گذر کنداگر  ،دست نخورده است

ما آیا  ؛نفر اول یمی گویند شیعه "نفر دوم"به است؛ کند بگوید یک نفر بیشتر رد نشده می نگاه وقتی را بگذارد که نفر سوم  خود
راست بگوییم  !صداقت داشته باشیم با پیغمبر ؟!ما نسبت به امام حسین اینطور هستیم ؟!نسبت به حضرت علی اینطور هستیم

 !بندیم وفا کنیممی که عهدهاییبه  !به امام زمان
 !گویید ما شیعه هستیمشما این است كه میجرم 

روز آخر به آن نگهبان گفتند فقط یک  ؛ها را راه نداد امام رضا آن ؛روزهای متوالی آمده بودند به زیارت امام رضا علیه السالم
جرم شما این "ود فرم ،داخل دآمدن ؛بگویید بیایند داخلکه حضرت فرمودند  ؟"دهدچرا ما را راه نمی" :رسبپ سوال از امام رضا

 ،شود به عیادت می رود شیعه وقتی دوستش مریض می ،شیعه به برادرش رسیدگی می کند !گویید ما شیعه هستیماست که می
 ،نازهرا و امام یفاطمه ،پیامبرحضرت  خودما نسبت به رهبران " . بی صفایی نمی کند، و گذاردنمی خود شیعه کاله سر برادر

هر  "؛دعای عهد"ند به نام ه ایک دعایی به ما یاد داد ؛وفا کنیمرا ها می بندیم  عهد هایی که با آن ؛باید صداقت داشته باشیم
بیعت می  و عقد می بندم ،بندم عهد میتو من با ولی که خدایا تو شاهد باش  ؟در آن چیست ...؛اه این دعا را بخوانیمگصبح 

بایستیم  خود، بایستیم برروی عهد !خوب ؛شودتر میاین جدی ،رویمتر می هرچه جلو "؛بیعت" " وعقد" "،عهد"سه تا کلمه  ...،کنم
با امام زمان راز و نیاز و خوانیم نماز شب می  سحرگاهی توفیق پیدا شد و شب نیمه یچیزی که به امام زمان در  خود؛ روی قرار
 !روی آن عهد بمانیم ،می کنیم

 و، می کنند برای ما وساطتها هم در پیشگاه خدا  آن ،وفا کنیم خود که اگر ما به عهد ،رهبران ما از ما دارندها انتظاراتی که  این
 .کنندتوفیقات ما را فراهم می یزمینه

 ی كبیرهزیارت جامعه
کسی آمد خدمت امام هادی علیه السالم از امام دهم پرسید من  :خواهم در پایان این برنامه به شما بدهمیک پیشنهادی هم می

یک متن  ،خواستیم بیاییمکه هید که به زیارت هر کدام از شما دبیک متنی را به ما یاد که کنم خواهش می و ،خواهماز شما می
نی همه زیارت ها یع ؛او یاد داده است امام هادی علیه السالم زیارت جامعه را به ...؛آن متن را بخوانیمکه  ییک متن کاملو جامع 

آنجا  ،انتظارات ائمه در این متن است ؛خواهش می کنم چندین بار این متن را بخوانید ؛شودمی این زیارت را در هم ادغام کنیم
  ".ما این انتظارات را از شما عالقه مندان و شیعیان داریم"مورد است که ائمه به ما می فرمایند  ۱۶-۱۵شاید 

 ...راعلیهم السالم انتظارات پیامبر و اهل بیت و در این برنامه  ؛در یک برنامه گفتیمرا انتظارات قرآن  :کنیمیم مرور ییاب
 ...همین دو تصمیم ما منجر به خیلی از اقدامات خواهد شد



 شما خدا نگهدار


