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ــز  ــرادران و خواهــران عزی ــه همــه ی ب ب
باســعادت  والدت  پربرکــت  ایّــام 
حضــرت صّدیقــه ی طاهــراه، فاطمــه ی 
ــا( و  ــَاُمُه َعَلیَه ــَواةُ اهلل َو َس ــرا )َصَل زه
ــوروز  ــار و ن ــد و به ــال جدی ــاز س آغ
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــی را تبری فاطم
ــارک و  ــد تب ــم خداون ــم. امیدواری می کن
تعالــی به حــّق حضــرت زهــرا )َصَلــَواُة 
ُمُه َعَلیَهــا(، ایــن ســال را بــرای  اهلل َو َســاَ
همــه ی دوســتداران آن حضــرت، مملــو 

ــد. ــرار ده ــت ق ــور و برک از ن
ــماریم و  ــم می ش ــت را مغتن ــا فرص م
در جلســه ی افتتاحیــه ی ســال ۱۳۹۴، 
یادآوری هایــی را خواهــم کــرد کــه 
همــه ی مــا بــه آن نیازمندیــم. ان شــاءاهلل 
بــه ســخن خداونــد و کام اولیــاء خــدا 
مراجعــه  خواهیــم کــرد. به عنایــت الهی 
ــق  ــرط توفی ــه ش ــده ب ــه ی آین از جلس
ــود را در  ــاری خ ــث ج ــات، بح و حی
ارتبــاط بــا دعــای هشــتم و فرازهــای آن 
دعــای نورانــی ادامــه خواهیــم داد. حــاال 
نکته هایــی هــم دارم کــه در ارتبــاط 
ــرض  ــده ع ــه ی آین ــوع جلس ــا موض ب

ــرد. ــم ک خواه

 تجلّی خداوند در طبیعت

اّمــا بهــار. مــا از آیــات کریمــه ی قرآنــی 
ــد تبــارک  اســتفاده می کنیــم کــه خداون
و تعالــی در هســتی تجّلــی کــرده اســت 
و خــدای متعــال توقّــع دارد کــه انســان 
ــه  ــا ب از ایــن جلوه هــا بهره منــد شــود ت
مقــام شــامخ انســانیّتش برســد. تغذیه ی 
ــی  ــای اله ــه جلوه ه ــان ب ــرت انس فط
ــن،  ــاب تدوی ــاره ی کت اســت. شــما درب
یعنــی قــرآن کریــم، ایــن بیــان نورانــی را 
م(  ــاَ َاةُ َو السَّ از امیرالمؤمنیــن )َعَلیهِ الصَّ
ــی  ــْد تََجلَّ ــد: »لََق ــه فرمودن ــنیده اید ک ش
ــرون؛۱   ــم ال یُبص ــهِ ولکنّه ِ ــی کِتَاب ِ اهللُ ف
خداونــد بــراي خلقــش در قــرآن تجّلي 
کــرد، ولــي مــردم نمي بیننــد«. در کتــاب 
تکویــن هــم همین طــور اســت؛ چــون 
ــن و  ــان تکوی ــم جه ــرآن کری ــود ق خ
عالــم خلقــت را »َکلَِمــاُت اهلل« و »آیـَـاُت 
اهلل«  »َکلَِمــاُت  می کنــد.  معّرفــی  اهلل« 
ــة«  ــت. »َکلِِم ــی اس ــر زیبای ــی تعبی خیل
ــه  ــی ک ــی آنجای ــی آشکارســاز، یعن یعن
ــود و  ــکار می ش ــان، آش ــر پنه ــک ام ی
جلــوه می کنــد. در نــگاه وحــی، هرچــه 
ــت و  ــُة اهلل« اس ــده، »َکلَِم ــق ش ــه خل ک
اهلل«  »َکلَِمــاُت  می شــود  مجموعــش 
ــْو  َ ــت: َو ل ــارج اس ــمارش خ ــه از ش ک
ــَاٌم  ــَجَرةٍ أَقْ ــْن َش ــي الْْرِض مِ ِ ــا ف أَنََّم
ــٍر  ــِدهِ َســبَْعُة أَبُْح هُ مِــْن بَْع ــدُّ ــُر یَُم َوالْبَْح
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ــاُت اهللِ؛2  و اگــر آنچــه  ــَدْت َکلَِم ــا نَفِ َم
درخــت در زمیــن اســت قلــم باشــد و 
دریــا را هفــت دریــای دیگــر بــه یــاری 
آیــد ســخنان خــدا پایــان نپذیــرد، قطعــًا 
ــم  ــت ناپذیر حکی ــه شکس ــت ک خداس
اســت«. جالب تــر اینکــه مــا خــود نیــز 
کلمــه ای از ایــن کتــاب هســتی، هســتیم 
و منصــوب بــه حــّق. یعنــی در وجــود 
مــا پیــام و الهــام و ســخن نهفتــه اســت. 
خداونــد تبــارک و تعالــی در کنار همه ی 
مجموعــه هســتی، مــا را مســتقاً ذکــر 
ــود  ــو، می ش ــرون ز ت ــت. بی ــرده اس ک
ــه  ــس هســتی ک ــم نْف ــو عال ــاق، و ت آف
ــوه گاه  ــت و جل ــتقل اس ــودش مس خ

ــات الهــی اســت.  آی

 تفاوت آیه و کلمه

ــام  ــن پی ــا ای ــه م ــاُت اهلل« ب ــر »َکلَِم تعبی
ــون  ــه پیرام ــه ک ــه هرچ ــد ک را می ده
ــّر  ــی دارد و س ــای اله ــت، معن ــا اس م
آفرینــش بــا شــما حــرف می زنــد. تعبیر 
آیَــات هــم تعبیــر لطیفــی اســت. قــرآن 
ــَمَواِت  ــِق السَّ ــي َخْل ِ ــد: »إنَّ ف می فرمای
َوالنََّهــارِ  اللَّیْــلِ  َواْختِــاِف  َوالْْرِض 
ــلماً در  ــاِب؛۴  مس ــي الْلْبَ ِ ــاٍت ِلُْول َلیَ
ــی  ــن، و در پ ــمانها و زمی ــش آس آفرین
یکدیگــر آمــدن شــب و روز، بــرای 
خردمنــدان نشــانه هایی اســت«. آیــه بــا 

ــن االن  ــه م ــی دارد ک ــه تفاوت های کلم
در مقامــش نیســتم؛ اّمــا نکته ای را اشــاره 
کنــم. آنجایــی که می شــود کلمه، بیشــتر 
تعّقــل می خواهــد؛ آنجایــی که می شــود 
آیــه، تماشــا می خواهــد؛ چنان کــه قــرآن 
می فرمایــد: »َســنُرِیهِم آَیَاتِنَا فِي الَْفــاِق َو 
فِي أَنُْفِســهِْم َحتَّــی یَتَبَیَّــَن لَُهْم أَنَّــُه الَْحقُّ 
أََو لـَـْم یَْکــِف بَِربِّــَک أَنَّــُه َعَلی ُکلِّ َشــْيءٍ 
ــه زودی نشــانه های خــود را  َشــهِیٌد؛5  ب
در افق هــا]ی گوناگــون[ و در دلهایشــان 
ــان  ــا برایش ــود ت ــم نم ــان خواهی بدیش
روشــن گــردد کــه او خــود حــق اســت. 
آیــا کافی نیســت کــه پــروردگارت خود 
ــش  ــت؟«. پایان ــزی اس ــر چی ــاهد ه ش
ــده ای دارد؟ از آن  ــؤال تکان دهن ــه س چ
منظــر کــه ارائــه می شــود، آیــه اســت و 
ــع رؤیــت دارد؛ لــذا  خداونــد از تــو توقّ
قــرآن کریــم هــم خیلــی جاها به تماشــا 
ــه  ــه ایــن تماشــا ب دعــوت می کنــد. البتّ
چشــم ِخــَرد اســت. بعــد از اینکــه تــو 
بــا همیــن چشــم ظاهریــت هــم دیدی، 
ــا حــّس شــنوایی شــنیدی، وقتــی  ــا ب ی
دریافــت کــردی، بــه رؤیــت چشــم دل 
ــا  ــگاه کلمــه اســت کــه ب می رســد و آن
حقیقــت وجــود تــو ســخن می گویــد. 
ایــن منطــق قــرآن کریــم اســت. آیــه ای 
ــد، جــزء  ــاره ش ــدم و اش ــه االن خوان ک
آیــات مشــهور قرآن کــرم اســت و پیش 
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پیغمبــر و اولیــاء خــدا )َســَاُم اهلل َعَلیهِْم 
أَْجَمعِیــن(، مخصوصــاً نــزد امیرالمؤمنین 
بســیار  ــَام(  السَّ َو  ــَاةُ  الصَّ )َعَلیــهِ 
محبــوب اســت. ایــن آیــات، برگزیده ی 
امیرالمؤمنیــن بــرای ســحرهایش اســت. 
ـِـی6  برشــی  ــه ی اَْرن ـِـی و َحبِّ ــوِف بُکال نُ
ــَاُة  ــهِ الصَّ ــن )َعَلی ــحر امیرالمؤمنی از س
کرده انــد.  گــزارش  را  م(  ــاَ السَّ َو 
ــه آســمان نــگاه  آنهــا دیدنــد کــه آقــا ب
ــد و  ــات7  را می خوان ــن آی ــد، ای می کن

ــی دارد.   ــزد و حال ــک می ری اش
عبــارت »َلیـَـاٍت ِلُْولِي الْلْبـَـاِب« خطاب 
بــه مــا گفتــه  شــده اســت. ای صاحبــان 
مغــز! اینهــا بــرای لّب شــما، و ذات شــما 

و بــرای ِخــَرد شــما حــرف دارنــد. 
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی 

 آسمان، آیه عجیب پروردگار

ــر  ــم ب ــرآن کری ــال در ق ــروردگار متع پ
آســمان تأکیــد فوق العــاده ای دارد. در 
ــد  ــن تأکی ــز ای ــدم نی ــه خوان ــه ای ک آی
ــد  ــان آم ــد. در جری ــاهده می کنی را مش
و شــد شــب و روز، خــدای متعــال 
نکتــه ای را بــه مــا یــادآوری کــرده و آن 
نکتــه عبــارت اســت از: یُولـِـُج اللَّیـْـَل فِي 
النََّهــارِ َو یُولـِـُج النََّهــاَر فـِـي اللَّیِْل؛8  شــب 
ــز[ در  ــی آورد و روز را ]نی را در روز درم

شــب درمــی آورد«. در ایــن آیــه، عــاوه 
بــر آنکــه لیــل و نهــار پیــش چشــمش 
شــما اســت و نشــانه اســت، طول شــب 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــورد نظ ــز م و روز نی
ــِل  ــم: ُق ــه دیگــر می خوانی اســت. در آی
اللَُّهــَم مالـِـَک الُملــِک تُوتـِـی الُْملــَک َمن 
ــْن تََشــاُء َو تُعِزُّ  تََشــاُء َو تَنــزُِع الُْملَک مِمَّ
ــِدَک  ــاَء بِیَ ــْن تَش ــِذلُّ َم ــاء َو تَ ــْن تََش َم
الَْخیــُر اِنَّــَک َعَلــی ُکلِّ َشــْیءٍ َقِدیــًر تُولُِج 
اللَّیـْـَل فِي الْنََّهــارِ َوتُولـِـُج النََّهاَر فـِـي اللَّیِْل 
ــرُِج  ــِت َوتُْخ ــَن الَْمیِّ ــيَّ مِ ــرُِج الَْح َوتُْخ
ــْرُزُق َمــن تََشــاء  ــَت مِــَن الَْحــيِّ َوتَ الََمیَّ
بَِغیـْـرِ ِحَســاٍب؛۹  بگــو: بــار خدایــا، تویی 
ــه  ــس را ک ــر آن ک ــی ه ــه فرمانفرمای ک
خواهــی، فرمانروایــی بخشــی و از هر که 
خواهــی، فرمانروایــی را باز ســتانی و هر 
کــه را خواهــی، عــزت بخشــی و هر که 
را خواهــی، خــوار گردانــی. همه خوبیها 
بــه دســت توســت، و تــو بــر هــر چیــز 
ــی آوری،  ــه روز درم ــی. شــب را ب توانای
ــده  ــه شــب درمــی آوری و زن و روز را ب
را از مــرده بیــرون مــی آوری، و مــرده را 
از زنــده خــارج می ســازی و هــر کــه را 
ــی«.  ــاب روزی می ده ــی، بی حس خواه
ــم  ــده ای در عال ــاف فصــل پدی در اخت
ــه اســمش  ــد ک ــا رخ می ده ــون م پیرام
ــار  ــش در کن ــن دو بخ ــت. ای ــار اس به
هــم اســت: »اِْختـِـاِف اللَّیْــِل َوالنََّهــارِ« و 
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»تُولـِـُج اللَّیـْـَل فـِـي النََّهــارِ َو تُولـِـُج النََّهــاَر 
ــِل«. کدامــش بهارســاز اســت؟  ِــي اللَّیْ ف
»تُولـِـُج اللَّیـْـَل فـِـي النََّهــارِ« بهــار مــی آورد 
ــی  ــِل«؟  وقت ــي اللَّیْ ِ ــاَر ف ِــُج النََّه ــا »تُول ی
کــه روز وارد شــب می شــود، یعنــی بــه 
ــاه  ــد، شــب را کوت ــّدی می کن شــب تع
ــر  ــار شــروع می شــود. اگ ــد و به می کن
»تُولـِـُج اللَّیـْـَل« بشــود، زمســتان می شــود. 
دیشــب آســمان تهــران خیلــی زیبــا بود. 
بــه خاطــر بادهایــی کــه آمــده بــود، هــوا 
خیلــی صــاف بــود و خیلــی چیزهــا را 
توانســتیم ببینیــم؛ از جمله زهره دیشــب 
ــاده جــّذاب  ــی تماشــایی و فوق الع خیل
بــود. هــم زمــان او در غــروب بــود، مــاه 
ــود. بعــد ســتاره شــباهنگ،  در طلــوع ب
ــامی  ــی، شــعرای ش ــد شــعرای یمان بع
ــدم.  ــی را دی و... . دیشــب ســتاره ی قطب
ســتاره ی قطبــی در امتــداد محــور زمیــن 
ــل  ــه می ــه درج ــت و س ــت و بیس اس
دارد. هشــتاد ســال نــوری بــا مــا فاصلــه 
دارد. ســتاره های حــول قطــب و صــور 
فلکــی حــول قطــب هــم خیلی جــّذاب 
هســتند؛ از جملــه ُدّب اکبر ماقــه ای که 
در همــه ی شــب ها می شــود در ســاعات 
مختلــف آن را دیــد. ولــی ســمُت الّرأس 
ــد؛  ــر می کن ــل تغیی ــم در فص ــما دائ ش
ــی را  ــازل گوناگون ــا من ــیّاره م چــون س
ــرار می دهــد.  ــد شــما ق در فراســوی دی

ــراض  ــرآن اعت ــد؟! ق ــه ببین ــت ک کیس
ــٍة  ــن آیَ ــن مِّ می کنــد و می گویــد: »َوَکأَیِّ
وَن َعَلیَْهــا  ــَماَواِت َوالَْرِض یَُمــرُّ فـِـي السَّ
َوُهــْم َعنَْهــا ُمْعرُِضــوَن؛۱0  و چــه بســیار 
ــت  ــن اس ــمانها و زمی ــانه ها در آس نش
ــی کــه  ــد در حال ــر آنهــا می گذرن کــه ب
از آنهــا روی برمی گرداننــد«. خــدا نکنــد 

مــا جــزء ایــن آیــه باشــیم! 
هســتی بــرای شــما اســت و با شــما کار 
دارد، آن وقــت شــما از همــه ی آنها غافل 

هستید. 

 بهار، مجمُع اْلیات الهی

ــات  ــُع اْلی ــات، مجم ــن آی ــار در بی به
ــه  ــت. ب ــه نیس ــک آی ــی ی ــت؛  یعن اس
ــاُت  تعبیــر مــا نمایشــگاه بزرگــی از »آیَ
اهلل« و »َکلَِمــاُت اهلل« اســت. ایــن ویژگــی 
بهــار اســت. جالــب اســت کــه از بیــن 
ــُع  ــن مجم ــانی ها، ای ــن نش ــه ی ای هم
ــد  ــورد تأکی ــه م ــتر از هم ــات بیش اْلی
ــرای تماشــا. از  ــال اســت ب خــدای متع
حــاالت زمیــن، آنــی کــه مــورد عنایــت 
ــارت  ــت، عب ــن اس ــق زمی ــاّص خال خ
اســت از بهــار. در بهــار چــه می شــود؟ 
ــئله  ــه مس ــک کلم ــال در ی خــدای متع
ــد  ــش تأکی ــرده و روی ــدی ک را جمع بن
می کنــد، و آن کلمــه عبــارت اســت 
ــّول در  ــر و تح ــن تغیی ــات«. ای از: »حی
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ــن  ــاکنان زمی ــتر س ــد بیش ــرض دی مع
اســت. آیــه زنــده شــدن زمیــن بعــد از 
اینکــه مرده بــود، یعنــی بعد از زمســتان، 
ــل درک اســت. بعضــی  ــرای ماهــا قاب ب
ــن  ــد ای ــن نمی توانن ــای زمی از بخش ه
ــفر  ــد س ــد؛ بای ــوب بفهمن ــات را خ آی
ــم  ــا ه ــه م ــد؛ چنان ک ــا بفهمن ــد ت کنن
بــرای تماشــای برخــی دیگــر از آیــات 

الهــی بایــد ســفر کنیــم. 
آنچــه از قــرآن کریــم اســتفاده می شــود، 
ایــن اســت کــه پــروردگار متعــال 
می خواهــد مــا او را در آینــه ی بهــار 
ببینیم؛ بهار فصلی اســت در خداشناســی 
ــال  ــه دنب ــه ب ــانی ک ــِت اهلل. کس و معرف
ــد  ــد ببینی ــتند، بیایی ــق هس ــت ح معرف
ــه  ــل آنچ ــن فص ــد. در ای ــا کنی و تماش
ــارت  ــده، عب ــد ش ــش تأکی ــتر روی بیش
اســت از مســئله ی حیــات و توّجــه بــه 
نــام مقــّدس، »اَلُْمْحیـِـی«. چــه زیبــا قرآن 
َهامِــَدًة  الْْرَض  »َوتَــَری  می فرمایــد: 
ْت َوَربـَـْت  َفــإَِذا أَنَزلْنـَـا َعَلیَْهــا الَْمــاء اْهتـَـزَّ
َوأَنبَتـَـْت مـِـن ُکلِّ َزْوٍج بَهِیــٍج؛ و زمیــن را 
خشــکیده می بینــی و ]لــی [ چــون آب بر 
آن فــرود آوریــم بــه جنبــش درمی آیــد و 
نمــو می کنــد و از هــر نــوع ]رســتنیهای [ 
نیکــو می رویانــد«. زمیــن افســرده وقتــی 
نفــس بــاد بهــار بــه آن می خــورد، 
ــه  ــه ب ــت ک ــیحا اس ــس مس ــل نف مث

ــش  ــزاز و جنب ــه اهت ــرده می خــورد. ب م
ــن  ــرای شماســت. ای ــد. اینهــا ب درمی آی
ســبز شــدن و رســتن را بببینیــد کــه خدا 
ــد!!  ــه می کن ــما چ ــم ش ــوی چش جل
پــس »اَلُْمْحیـِـی« کــه از نام هــای خداونــد 
ــار اســت.  ــوه ی خــاّص به اســت، جل
اســم مقــّدس »بَِدیــع«، »لَِطیــف« و 
»َجِمیــل« را نیــز می شــود در آیــه ی بهــار 

ــرد.  تماشــا ک

 ضرورت دقت در طبیعت به 
هنگام بهار

ــاس  ــکوفه ی گی ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت آی
دیده ایــد؟  را  بــادام  شــکوفه ی  یــا 
ــد.  ــت می کن ــان را سرمس ــاً انس حقیقت
ــه  ــد ک ــت می افت ــن روای ــاد ای ــان ی انس
ــد  ــد بگذاری ــد، بع ــود: گل را ببوبی فرم
بــر محّمــد و آل  روی چشــمتان و 
محّمــد صلــوات بفرســتید. آن وقــت آن 
ــه ی  ــی از صفح ــد. کس ــی را ببینی زیبای
ــه!!  ــد، ن ــا را ببین ــن چیزه ــون ای تلویزی
بایــد از نزدیــک ببینیــد و حّســش کنیــد. 
صفحــه ی تلویزیــون مثــل گل مصنوعی 
ــرای کســی کــه تنبــل  ــه ب ــد. البتّ می مان
ــد  ــت و ب ــوب اس ــم خ ــاز ه ــت، ب اس
ــع کــرد.  نیســت. ولــی بایــد تفــّرج ُصنْ
بایــد رفــت، تــو باید تفــاوت شــکوفه ی 
هلــو بــا شــکوفه ی ســیب، با شــکوفه ی 
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ــا  ــی، ب ــکوفه ی گاب ــا ش ــاس، ب گی
شــکوفه ی آلبالــو را بفهمــی و درک کنی. 
اینهــا ســفر می خواهــد تــا اصــاً بفهمید 

بهــار یعنــی چــه. 
دیــدن و احســاس کــردن طبیعــت زیبــا 
ــه جــوش مــی آورد  در بهــار، عقــل را ب
و فطــرت را بــه خــروش. زبــان مترنّــم 
ــر،  ــن ذک ــا ای ــود، منته ــر می ش ــه ذک ب
ــه  ــه ک ــن هم ــت. ای ــری اس ــر دیگ ذک
خــدای متعــال دعــوت کــرده، بــرای این 
اســت کــه تــو بــه ایــن ذکــر برســی؛ لذا 
ــَمَواِت َوالْْرِض  فرمــود: إنَّ فـِـي َخْلِق السَّ
َواْختـِـاِف اللَّیـْـِل َوالنََّهــارِ َلیـَـاٍت ِلُْولـِـي 
ــاً َو  ــُروَن اهللَ قِیَام ــَن یَْذُک َِّذی ــاِب، اَل الْلْبَ
ــُروَن  ــْم َو یَتََفکَّ ــَی ُجنُوبِهِ ــوداً َو َعَل ُقُع
الْْرِض؛۱۱  َو  ــَماَواِت  السَّ َخْلــِق  فِــي 
ــن،  مســّلماً در آفرینــش آســمانها و زمی
و در پــی یکدیگــر آمــدن شــب و روز، 
ــت.  ــانه هایی اس ــدان نش ــرای خردمن ب
ــان کــه خــدا را ]در همــه احــوال [  همان
ایســتاده و نشســته، و بــه پهلــو آرمیــده 
یــاد می کننــد، و در آفرینــش آســمانها و 
زمیــن می اندیشــند«. ایــن پیــک کیســت 
ــت؟  ــقانه از کجاس ــخن عاش ــن س و ای
حــاال در همــان حّســی کــه شــما داری، 
نســیمی هــم بیایــد و اگر این شــکوفه ها 
خوشــه ای دور و بــر شــما را هــم گرفتــه 
ــری  ــای دیگ ــت حرف ه ــد، آن وق باش

ــه  ــا ب ــاً م ــد. اص ــان می آی ــه می ــم ب ه
ایــن فکــر کرده ایــم کــه خــدای متعــال 
کــه در قــرآن کریــم راجــع بــه فرســتادن 
نســیم و بــاد بهــاری صحبــت می کنــد، 
ــه  ــرای چ ــا را ب ــت اینه ــا دقّ ــدر ب اینق
کســی گفتــه؟! بروید تماشــا کنیــد ببینید 
چــه خبــر اســت. ایــن نســیم به تــو چه 
ــد  ــی می زن ــه حرف های ــد و چ می گوی
همین طــور  خــاّص.  شــرایط  آن  در 
پرده هــا را یکــی پــس از دیگــری پیــش 
چشــم شــما کنــار می زنــد و جلوه گــری 

می کنــد.
ایــن تماشــا اســت. حــاال اگــر در همیــن 
شــرایط اتّفــاق اصلــی هــم بیفتــد، اتّفاق 
ــاران  ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــی ه اصل
ــن  ــود؟! بنابرای ــه می ش ــد، چ ــم بیای ه
ــش  مجموعــه ای از أســماُء الُْحســنی پی
چشــم شــما قــرار می گیــرد، از َخالـِـق و 
ُمْحیـِـی و لَِطیــف و بَِدیــع و َقــادِر و ُمَدبِّر. 
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــا کن ــه ی اینه هم
ــان  ــود انس ــر در وج ــا ذک ــت. اینج اس

می جوشــد. 
ــوب  ــه خ ــد: چ ــا می فرمودن ــتاد م اس
اســت کــه انســان رفیق هــای ذکــری اش 
درخت هــا  تک تــک  باشــند.  زیــاد 
نــه،  بــا شــما صحبــت می کننــد؛ 
برگ هــای  مخصوصــاً  برگ برگــش، 
ــد. واقعــاً چــه  ــازه ســر می زن ــو کــه ت ن
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حرف هایــی بــا مــا دارنــد. ایــن مطلــب 
اّول.

 بهار، ماه رحمت الهی

ــال در  ــدای متع ــه خ ــب دوم اینک مطل
ــان  ــار، انس ــه ی به ــم، در آی ــرآن کری ق
ــل از  ــد. قب ــه می کن ــدأ متوج ــه مب را ب
ــا  ــم، ب ــاره ســخن بگوی اینکــه درایــن ب
ــل  ــی را تکمی ــه عــرض قبل ــک جمل ی
ــی در  ــارک و تعال ــد تب ــم. خداون می کن
آیــه ی بهــار، آثــار رحمــت بــه مــا ارائــه 
می کنــد؛ یعنــی بهــار تجّلــی نــام مقّدس 
ْحَمــن« اســت. چــه زمانــی؟ زمانــی  »اَلرَّ
کــه »یُْحــِي الْْرَض بَْعــَد َمْوتَِهــا« اســت. 
ــازی  اینجــا جــای چشــم چرانی و نظرب
اســت. غــّض بصــر مــال جــای دیگــر 
اســت. اینجــا اینجــا جــای نظربــازی و 
چشــم چرانی اســت؛ پــس »َفانُْظــْر إِلـَـی 
ــِي الْْرَض  ــَف یُْح ــِت اهللِ، َکیْ ــارِ َرْحَم آثَ
بَْعــَد َمْوتَِهــا«. ایــن آثــار رحمــت، پرده ی 
دیگــری اســت کــه اینجا ســاز می شــود. 
یعنــی همــه ی آیــات بهــار کنار هــم قرار 
می گیرنــد و بهــار آغــوش مهــر خداونــد 
بــرای بنــده ی عاقــل و فهیمش می شــود. 
ــد  ــه انســان احســاس می کن ــی ک آنجای
کــه در آغــوش رحمــت خداســت، بهار 
اســت. چــون اینجــا بافاصله پیوســتش 
ــن همــه عنایــت و لطــف و احســان  ای

ــال در  ــدای متع ــوی خ ــت از س و محبّ
ــرد. وســط  ــرار می گی ــما ق دســترس ش
ــزد  ــت می ری ــه دل ــک دفع ــه ی آن صحن
پاییــن و می گویــی: آن بهــار حقیقــی و 
حقیقــت بهــار کجاســت؟ آن کســی کــه 
ــانه هایی از او و از  ــار نش ــن به ــام ای تم

وجــود اوســت، او کجاســت؟ 

 بهار، یادآور معاد

بهــار از آیــات مبــدأ شــما را بــه آیــات 
ــد  ــب اســت خداون ــرد. جال ــاد می ب مع
ــیار  ــورت بس ــه ص ــی ب ــارک و تعال تب
جــّدی از شــما توقّــع دارد ایــن ســفر را 
در بهار داشــته باشــید و قیامــت را ببینید. 

رو قیامت شو، قیامت را ببین
دیدن هر چیز را شرط است این

ــت  ــن قیام ــد م ــال می گوی ــدای متع خ
ــد.  ــما، ببینی ــم ش ــوی چش را آوردم جل
ــل  ــردم، قاب ــاهده ک ــل مش ــان قاب برایت
ــدن.  ــل دی ــاس، قاب ــل احس ــس، قاب لم
ــوی چشــم شماســت،  ــت االن جل قیام
ــي الْْرَض  ِ ــد: »یُْحی ــی می فرمای در جای
ــات«  ــا اْلیَ ْلنَ ــْد َفصَّ ــا »َق ــا« ی ــَد َمْوتَِه بَْع
ــد می شــود:  بعــد روی ایــن کلمــه تأکی
ــور«.  ِــَک النُُّش ــُروج«، »َکَذل ِــَک الُْخ »َکَذل
ــت  ــت. قیام ــار اس ــات به ــا در آی اینه
نیــز همین طــور اســت. دیــدی همــه ی 
دانه هایــی کــه در زمیــن بودنــد و در 
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ــاال  ــود، ح ــا نب ــانی از آنه ــتان نش زمس
همــه ســر از زمین بلنــد کردنــد؟ همه ی 
ــته  ــن کاش ــا در زمی ــد دانه ه ــا همانن م
ــه در  ــی ک ــک روز، روزی ــویم و ی می ش
صــور دمیــده شــود، همانند گیاهان ســر 
از خــاک برمی داریــم. گیاهــان چطــور از 
ــا هــم  ــرای م ــد، ب ــرون می آین ــن بی زمی

ــد.  ــاق می افت ــن اتّف همی

 اهمیت یاد معاد

مــا بــه یــاد معــاد خیلــی نیــاز داریــم. هر 
ــن و شــما بگــذرد،  ــر م ــه از عم روز ک
نیــاز مــا بــه یــاد معــاد بیشــتر می شــود. 
لــذا در آن نقــل مشــهور پیغمبــر اکــرم، 
ــق شــده  ــی تحقی ــل خیل ــن نق ــه ای البتّ
بِیــع  نیســت، فرمودنــد: »إَِذا َرأَیْتُــُم الرَّ
َفأَْکثـِـُروا ذِْکــَر النُُّشــور؛ هنگامــی کــه بهار 
را دیدیــد، زیــاد بــه یــاد قیامــت باشــید«. 

این بهار نو ز بعد برگ ریز
هست برهان برای وجود رستحیز

خــدای متعــال االن قیامــت را بــه شــما 
نشــان می دهــد. بیــدار شــوید و قیامت را 
ببینیــد. بــه ایــن دیــدن نیــاز داریــم. بهار، 
ــی  ــْوَم تُبَْل ــه اســت: »یَ ــن آی مصــداق ای
ــه [  ــا ]هم ــه رازه ــَرائُِر؛۱2  آن روز ک السَّ
فــاش شــود«. چــون زمیــن هرچــه را در 
درون خــود دارد، بیــرون می ریــزد و ایــن 
تنــّوع درســت می شــود. در قیامــت هــم 

هرچــه کــه در حقیقــت وجود تو باشــد، 
ــد:  ــه فرموده ان ــزد؛ چنانک ــرون می ری بی
»یُْحَشــُر النَّــاُس َعَلــی نِیَّاتِهـِـم؛۱۳ مــردم بر 
نیاتشــان محشــور می شــوند«. اگر کســی 
ــاک باشــد،  وجــودش یــک ســرزمین پ
ــود؟  ــتانی می ش ــه گلس ــار چ در آن به
چــه تماشــایی اســت! مثــل همیــن 
ســرزمین پــاک و تمیــز و مســتعّدی کــه 
ــان  ــا و گیاه ــه گل ه ــن هم ــار ای در به
متنــّوع و مفیــد را در دســترس قــرار 
می دهــد، وجــود انســان مؤمــن نیــز در 
قیامــت و نفخــه ی صــور، زیبــا و دیدنی 
می شــود. امــا انســان ناپــاک بــدون هیــچ 
دســتاوردی اســت. همانند صحرا اســت 
کــه گوشــه و کنــارش یــک گیاهــی ســر 
زده؛ تــازه آن گاهــی هــم خــاری بیــش 
ــار  ــار در به ــاوت گل و خ ــت. تف نیس
اســت؛ لــذا گل ها منتظــر بهار هســتند و 
ــه. می گوینــد کاش هیچ وقــت  خارهــا ن

بهــار نشــود. 
حــاال جملــه ای را کــه گفتــم، بــا انتظــار 
ــد  ــد و ببینی ــق دهی ــار تطبی ــرای آن به ب
چــرا مــا منتظــر نیســتیم. کســی کــه گل 
ــش  ــت و برای ــار اس ــر به ــت، منتظ اس

می کنــد.  لحظه شــماری 
این هــم نکته ی دوم. فصل معادشناســی، 
ــن  ــده. همی ــد ش ــش تأکی ــی روی خیل

حــاال، وقــت دیدنــش اســت.
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 اهمیت دنیاشناسی در بهار

قــران کریــم بــر دنیاشناســی نیــز تأکیــد 
ــی،  ــه خداشناس ــت ک ــب اس دارد. جال
معادشناســی، و دنیاشناســی، بســیار مهم 
اســت. آیــه اش کــدام اســت؟ »َو اْضــرِْب 
ــاُه  ــاءٍ أَنَْزلْن ــا َکَم نْی ــاةِ الْدُ ــَل الَْحی ــْم َمثَ لَُه
ــَماءِ َفاْختََلــَط بـِـهِ نَبــاُت الْْرِض  مـِـَن السَّ
ــاُح َو َکاَن  یَ ــْذُروهُ الرِّ ــیماً تَ ــَح َهِش َفأَصبَ
ــرای  ــِدراً؛ ۱۴ و ب ــی کلِّ شــْیءٍ ُمّْقتَ اهللُ َعل
ــه  ــزن ک ــل ب ــا را مث ــی دنی ــان زندگ آن
ــه آن را از آســمان  ــی اســت ک ــد آب مانن
فرو فرســتادیم. ســپس گیــاه زمیــن با آن 
درآمیخــت و ]چنــان[ خشــک گردید که 
بادهــا پراکنــده اش کردند و خداســت که 
همــواره بــر هــر چیــزی تواناســت«. این 
هــم آیه ی دنیاشناســی بهــار. حیــات دنیا 
ــی،  ــال بزن ــرای آنهــا مث را می خواهــی ب
ــزی  ــاران پایی ــار و ب ــاران به ــش ب مثال
اســت. بــاد بهــار و بــاد پاییــز و فاصله ی 
ــا.  ــود دنی ــز می ش ــا پایی ــار ت ــک به ی
ــن احســاس  ــه ای ــب اســت ک ــذا جال ل
ــدا  ــد پی ــار می توانی را شــما فقــط در به
کنیــد کــه شــکوفه هایی کــه امــروز قابل 
مشــاهده هســتند، یک دفعــه همــه اش از 
بیــن مــی رود. گل عمــرش کوتــاه اســت 
و بــه مانشــان می دهــد کــه دنیــا چقــدر 
کوچــک و کــم اســت. ایــن را در بهــار 

مــی شــود فهمیــد. 
بهار آمد به صحرا و در و دشت
جوانی هم بهاری بود و بگذشت

مــن وقتــی ایــن شــعر را مــی خوانــدم، 
خودم جــوان بودم. هنگام خوانــدن آن به 
پیرمــردان و پیرزنــان نگاه می کــردم؛ ولی 
فهمــش نمی کــردم کــه چــه می خوانــم. 
ولــی االن بــه شــما عــرض می کنــم، در 
ــی بهره منــد شــوید.  ــی کــه از جوان حال
ــادابی،  ــتعداد، ش ــاط، اس ــراوت، نش ط
قــّوت، اینهــا ویژگی هــای جوانی اســت 
کــه همــه اش در معــرض تــاراج خــزان 
ــل  ــد، مث ــه زود می رس ــت ک ــر اس عم
همیــن بهــار کــه زود از دســت مــی رود. 
ــه  ــه ی دنیاشناســی، تطبیقــش ب کّل قّص
بهــار جوانــی اســت. اَلَْحْمــُدهلِلَّ اکثر اهل 
مجلــس مــا جوانــان هســتند. ایــن را بــه 
شــما جــّدی می گویــم، خیلــی، خیلــی، 

خیلــی قــدر جوانــی خــود را بدانیــد. 

 چند نکته پراکنده

َــْرَد  ۱. پیغمبــر اکــرم فرمــود: »إِْغتَنُِمــوا ب
بِیــع؛ خنــکای بهــار را دریابیــد«.  الرَّ
خیلی هــا ظاهــر ایــن روایــت را گرفتند؛ 
حــال آنکــه معنــای دقیق تــری دارد. 
ــی اش  ــد معن ــوی می گوی ــا در مثن موالن
ایــن اســت کــه خــودت را در معــرض 
نســیم انســان الهــی قــرار بــده تــا بهاری 
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شــوی. البتّــه از مصاحــب ناجنــس 
بپرهیزیــد. 

نخست موعظت پیر مِی فروش این است
که از مصاحب ناجنس اهتراز کنید

از مصاحــب ناجنــس اهتــراز کــن؛ چون 
ــزان  ــاد خ ــل ب ــس مث ــب ناجن مصاح
شــما را پژمــرده می کنــد؛ ولــی جلیــِس 
الهــی نفســش بــه شــما بخــورد، بهارتان 

می کنــد. 
2. بــه نظــر من یکــی از بهتریــن فصل ها 
ــا  ــب ب ــت. دیش ــار اس ــه، به ــرای توب ب
خــودم حدیــث نْفــس می کــردم، گفتــم: 
خدایــا چیــزی کــه بــه نظــر مــا محــال 
ــو ممکــن اســت.  ــر ت می رســد، در براب
ــتر  ــل بیش ــن فص ــب در ای ــن مطل ای
ــا  ــه آنج ــک دان ــود. ی ــاس می ش احس
ــه  ــد ک ــر می کن ــه کســی فک ــاده، چ افت
ــو آن را  ــی ت ــد؟ ول ــته باش ــش داش روی
ــو  ــرد، ت ــن می می ــی. زمی ــده می کن زن
زنــده اش می کنــی. خــب، مــن دل مــرده 
ــب  ــه حس ــوم. ب ــدوار می ش ــا امی اینج
ظاهــر، این طــور کــه حســاب می کنــم، 
دیگــر محــال اســت بــه درد بخــورم؛ اّما 
پیــش تــو ممکــن اســت. غــرض آنکــه 
ــی  ــّس خوب ــی ح ــار خیل ــه در به توب
ــد اگــر  ــه مــن و شــما هــم گفتن دارد. ب
ایــن حالــت بهــاری را بــرای دل مردگــی 
ــد،  ــان می خواهی ــای خودت و پژمردگی ه

ــب  ــحر. جال ــرآن و س ــراغ ق ــد س بروی
اســت کــه در کلمــات اولیــای خــدا، هر 
ــن در  ــار مؤم ــد. به ــع« گفته ان دو را »َربِی
ــم  ــرآن ه ــاره ی ق دل ســحر اســت. درب
فرمودنــد کــه بــرای انســان مؤمــن، ربیُع 

القلــب اســت. 
جملــه ی پایانی هــم، یک نکته ی بســیار 
اساســی اســت کــه فرمــود: »إِْعَلُمــوا أَنَّ 
اهللَ یُْحیـِـي الْْرَض بَْعــدَ َمْوتَِهــا؛ ۱5 بدانیــد 
کــه خــدا زمیــن را پــس از مرگــش زنده 
ــن  ــه ای ــید ک ــر باش ــد«. باخب می گردان
زمیــن مــرده و زمینــه ی مــرده و جامعه ی 
مــرده، زنــده خواهــد شــد. این زمســتان 
دوام نــدارد، ایــن خواســت خــدا اســت. 
ایــن آیــه دربــاره ی ظهــور اســت. بهــار 
حقیقــی و حقیقــت بهــار، خواهــد آمــد. 
بــه نظــر مــن هــم بهتریــن فصــل بــرای 
ــاد  ــه ی ــه ب ــتر از هم ــان بیش ــه انس اینک
ــات را  ــی آی ــد و مربّ ــات باش ــی آی مربّ

ببینــد، همیــن بهــار اســت. 
ــه ی  ــم االن جامع ــاس می کن ــن احس م
ــفندش را  ــان اس ــای پای ــری روزه بش
ــم  ــی ه ــد فان ــد. نگویی ــپری می کن س
ــم،  ــه! عائ ــد. ن ــگویی می کن دارد پیش
ــن دارد.  ــت از ای ــار، حکای نشــانه ها و آث
احســاس می شــود روزهــای پایــان 
اســفند اســت. ایــن را می شــود فهمیــد.
خدایــا مســلمانان مظلــوم را در سراســر 
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ــن،  ــم، مخصوصــاً در یمــن و بحری عال
خــاّص  نصــرت  و  عنایــت  مــورد 

ــده.  ــرار ب ــودت ق خ
ارواح مطّهــر شــهدا، امــام راحــل عظیــم 

الّشــأن، از همــه ی مــا راضــی بفرمــا. 
ــور  ــا ظه ــا ت ــان م ــر از ج ــر عزیزت رهب

ــدار.  ــامت ب ــه س ــار، ب ــرت به حض
دشــمنان اســام، آمریــکاری جهانخــوار، 
ــم صهیونیســتی، انگلیــش خبیــث،  رژی
داعــش پلیــد و آل  ســعود ملعــوِن خبیِث 
ــه حــّق  ــزرگ، ب ــف را ای خــدای ب کثی
محّمــد و آل محّمــد و بــه حقیقــت 
محّمــد و آل محّمــد و بــه جــال و 
جبــروت محّمــد و آل محّمــد، بیــش از 
ــا.  ــل و منکــوب بفرم ــن خــوار و ذلی ای

موانع ظهور امام زمان را مرتفع بفرما. 
بــه زودی زود چشــمان مــا را بــه جمــال 
عدیــم المثــال آن حضــرت روشــن 

بفرمــا. 
ــتان  ــه ی دوس ــرای هم ــال را ب ــن س ای
محّمــد و آل محّمــد، در پرتــو عنایــات 
حضــرت زهــرا )َســَاُم اهلل َعَلیَها(، ســال 
برکــت و عافیــت و خیــر قــرار بــده. اهل 
مجلــس مــا را اهــل بهشــت قــرار بــده. 
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