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بــه  تبریــکات  یــک سلســله  مــا 
عزیــزان بدهــکار هســتیم کــه همگــی 
را یکجــا تقدیــم شــما می کنیــم. ســال 
جدیــد و مــاه مبــارک رجــب و عیــد 
مبعــث را کــه اعظــم اعیــاد مــا اســت، 
می گویــم. تبریــک  خدمت تــان 

ظرفیت فوق العاده ی ماه رجب 
جهت ارتباط با خدای متعال

مــاه خیلــی  مــاه مکــّرم رجــب، 
خاصــی اســت و از نظــر ظرفیــت 
ارتبــاط بــا خــدای متعــال و ظرفیــت 
دارد.  فوق العادگــی  ملکوتــی، 
ــت.  ــت اس ــِن معنوی ــب، فروردی رج
اتفاقــًا امســال ایــن مــاه مصــادف بــا 
ــب  ــاه رج ــت. م ــم هس ــن ه فروردی
نوعــی بازگشــایی در های فیــض الهی 
اســت و از مجموعــه ی روایــات و 
مبانی و ســیره و فتوحات و کشــفیات 

دســت  بــه  این گونــه  راز،  اهــل 
می آیــد کــه در ایــن مــاه عنایــت 
ــوی  ــژه ای از س ــف وی ــاص و لط خ
ــت  ــان هس ــه مؤمن ــق ب ــرت ح حض
ــان  ــه روی مؤمن ــب ب ــای غی و در ه
ــر بســاط  ــد ب ــا بتوانن ــاز می شــود ت ب
فضــل پــروردگار متعــال وارد شــوند.

ــَماءِ  ــي السَّ ِ ــد: »َوف ــرآن می فرمای ق
 َ رِْزُقُكــْم َوَمــا تُوَعــُدوَن... إِنَّ اللَّ
ــُن؛]۱[  ةِ الَْمتِي ــوَّ اُق ُذو الُْق زَّ ــرَّ ــَو ال ُه
وعــده  آنچــه  و  شــما  روزی  و 
ــت...  ــمان اس ــد در آس ــده ای داده ش
ــه خــود روزی بخــش  خــدا اســت ک
نیرومنــد اســتوار اســت«. رزق اصلــی 
و حقیقــی و جاودانــی همــان رزق 
ســماوی اســت و ذیــل آن در مراتــب 
رزقــی  همــان  پایین تــر،  خیلــی 
ــاّدی و  ــوان م ــا عن ــا ب ــه م ــت ک اس
از  نمــی  کــه  دنیایــی می شناســیم 
یــم و رشــحه و قطــره ای از دریــا 
ــا  ــن دنی ــه در ای ــه ی آنچ ــت. هم اس
ــده،  ــع ش ــدا توزی ــدگان خ ــن بن بی
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ــال  ــدای متع ــه خ ــی ک ــر رزق در براب
ــره ای  ــرده، قط ــره ک ــا ذخی ــرای آنه ب
ــزد  ــن ن ــت. خزائ ــا اس ــر دری در براب
خــدای متعــال اســت و آنچــه اینجــا 
ــه  ــه، نازل ــرار گرفت ــا ق در دســترس م
و اندکــی از بســیار اســت. اینجــا 
هــم  اینهــا  و  اســت  صیدگاهــی 
ــده  ــه ش ــه ریخت ــت ک ــی اس دانه های
اســت تــا انســان بــه اینهــا توجــه پیدا 
کنــد و ان شــاءاهلل در دام صیــاد ازلــی 
و ابــدی و کمنــد عشــق ازلــی بیفتــد.

ــی  ــُدلُّ َعل ــا یَ ــا ُهن ــد: »م گفته ان
ــت،  ــا اس ــه اینج ــاَک؛ آنچ ــا ُهن َم
داللــت دارد بــر آنچــه آنجــا اســت«. 
اصــل مســئله جــای دیگــری اســت 
ــم از آن  ــیار ک ــه ای بس ــا مرتب و اینج
ــرار دارد. ــه آنجــا ق ــزی اســت ک چی

ــن  ــی بی ــه ی اتصال ــب، نقط ــاه رج م
ــی  ــره ی ملکوت ــدا و ذخی ــدگان خ بن
ــه  ــا تعبی ــرای م ــه ب ــت ک از رزق اس
و وعــده داده شــده اســت. تعبیــر 

ــَل  ـِـه َوَص ــَم ب ــِن اْعتََص ــی »َفَم روای
ــگ  ــه آن چن ــس ب ــر ک ؛]۲[ ه ــیَّ الَ
ــن  ــه همی ــه مــن می رســد«، ب ــد، ب زن
ــب  ــال رج ــدای متع ــاره دارد. خ اش
را رشــته ی اتصــال بیــن خــود و 
ــه هــر  ــرار داده اســت ک ــش ق بندگان
کــس ایــن رشــته را بگیــرد، بــه خــدا 
ــن فرصــت  ــد ای می رســد. انســان بای
را خیلــی قــدر بدانــد. البتــه ما بیشــتر 
آن را از دســت داده ایــم؛ بــا ایــن 
ــر  ــده، از نظ ــی مان ــه باق ــال آنچ ح
کمیــت و کیفیــت قابــل توجــه اســت.

ــش روی  ــه پی شــب و روز مبعــث ک
ــی اســت و  ــی کاف ــا اســت، به تنهای م
ــی  ــمانی و رزق ملکوت ــده ای آس مائ
ــت  ــه دس ــه ب ــود ک ــوب می ش محس
فضل پروردگار گســترده شــده اســت.

هفتــم  آســمان  از  شــب  هــر 
دنبــال  و  می آیــد]۳[  دعوت نامــه 
بخواهنــد  کــه  اســت  کســانی 
حــق  جلیــس  و  باشــند  بهره منــد 



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

را  بندگــی خــود  عهــد  و  باشــند 
تجدیــد و اظهــار بندگــی بــه ســاحت 
ــی  ــا کاالی ــد. تنه ــق کنن ــرت ح حض
بنده هــای  از  متعــال  خــدای  کــه 
اســت.  بندگــی  می خــرد،  خــود 
ــْم  ــُد مِنُْه ــا أُرِی ــرآن: »م ــر ق ــه تعبی ب
ــچ  ــان هی ــن از آن ــْن رِْزٍق؛]۴[ و م مِ
ــال  ــدای متع ــم«. خ ــی نمی خواه رزق
ــه  ــت؛ بلک ــته اس ــا رزق نخواس از م
ــود  ــت خ ــفه ی خلق ــه فلس ــد ب بای
برگردیــم کــه شــناخت خــدای متعال 
متعــال  اســت. خــدای  بندگــی  و 
بــرای  را  شــما  مــن  می فرمایــد 
ــی  ــرده ام]۵[ و وقت ــق ک ــادت خل عب
شــما بــه عهــد بندگــی برگردیــد 
و لبیــک بگوییــد، خریــدار شــما 
ــم از  ــما، اع ــِز ش ــوم و همه چی می ش
جســم و جــان و مــال و را می خــرم.

خداوند، خریدار بنده ی فقیر 
است

ــرت  ــوب حض ــان را محب ــه انس آنچ

ــت و راز  ــی اس ــد، بندگ ــق می کن ح
ــوع در  ــر و خش ــار فق ــی، اظه بندگ
ــت. در  ــق اس ــرت ح ــگاه حض پیش
ســاقط کننده  ادعــا  دســتگاه،  ایــن 
اســت و مدعــی هــاک می شــود. 
شــأن و پــول و آبــرو و ... بــه اندازه ی 
ــدارد. آنچــه  ــدار ن ســر ســوزنی خری
خــدای متعــال می خــرد، فقــر اســت 
إِنِّــی  »اللَُّهــمَّ  بگویــی:  اینکــه  و 
إِلَيْــَك َفقِيــٌر َو مـِـْن َعَذابـِـَك َخائٌِف 
ُمْســتَِجيٌر؛]۶[ خدایــا، نیازمنــد بــه 
تــوام و از عذابــت بیمنــاک و بــه 
تــو پناهنــده  ام«. اگــر ایــن حالــت در 
انســان پــرورش پیــدا کنــد، بــه همه ی 
گوهــر  آنچــه  می رســد.  مقاصــد 
بندگــی را پــرورش و جــا می دهــد، 
ــع  ــق طب ــه مواف ــت ک ــی اس چیز های
و  تواضــع  مثــل  اســت؛  بندگــی 
و  اطاعــت  حالــت  و  خاکســاری 
بــی اراده بــودن در برابــر اراده ی الهی.

ایــن  وارد  اگــر  می فرمایــد  خــدا 
ــت  ــره ی اطاع ــن و دای ــا م ــه ب معامل
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ــت(  ــی اس ــر بندگ ــی گوه ــه تجل )ک
ــوم.  ــما می ش ــِع ش ــن مطی ــوید، م ش
در روایتــی کــه دربــاره ی مــاه رجــب 
َــا َجلِيــُس  خوانــدم، آمــده اســت: »أَن
ــین  ــن همنش ــنِي؛]۷[ م ــْن َجالََس َم
ــن بنشــیند«.  ــا م ــه ب کســي هســتم ک
انتخــاب  رفیــق خــود  مــرا  اگــر 
کنــی، مــن رفیــق تــو می شــوم. ایــن 
ــي  ِ ــده ی »َفاْذُكُرون ــل قاع ــب ذی مطل
ــد  ــاد کنی ــرا ی ــس م ــْم؛]۸[ پ أَْذُكْرُك
]تــا[ شــما را یــاد کنــم« قــرار می گیرد 
ــت. ــی اس ــه ی قدس ــک مبادل ــه ی ک

شــوی،  معاملــه  ایــن  وارد  اگــر 
لحظه لحظــه اش اوج گرفتــن و پــرواز 
ــارت  ــان بش ــه ی هم ــت. در ادام اس
مــاه رجــب، خداونــد می فرمایــد: 
»َو ُمِطيــُع َمــْن أََطاَعنِــي«؛ شــما 
مســیر  و  بندگــی  چرخــه ی  وارد 
بندگــی شــوید و از مــن اطاعــت 
ــوم. ــما ش ــع ش ــن مطی ــا م ــد ت کنی

صاحــب ایــن صحیفــه ی مبارکــه 

او و فرزنــدان  و اجــداد طاهریــن 
ــق هســتند  ــن اف ــدرش در همی عالی ق
و عبــد مطلــق و مطیــع محــض؛ لــذا 
کلیــددار ُملــک و ملکــوت شــدند 
و خــدای متعــال همه چیــز را بــه 
ایشــان تفویــض کــرده اســت. کلیــد 
تمــام گنج هــای ملــک و ملکــوت 
اکنــون در دســتان حضــرت بقیــت اهلل 
اســت؛ زیــرا او در قلــه ی تقــوا و 
ــرب  ــا و ق ــت. رعایت ه ــت اس اطاع
ــه انســان  ــی اســت ک فریضــی و نافل
ــت  ــب اطاع ــرد و مرات ــو می ب را جل
را بــه مــوال نشــان می دهــد و باعــث 
بخــورد. انســان صیقــل  می شــود 

اشــک هــم باعــث می شــود کــه 
گوهــر بندگــی انســان صیقــل بخورد. 
کمتــر چیــزی بــه انــدازه ی اشــک در 
ــان را  ــوع، انس ــوع و خش ــام خض مق
صیقــل می دهــد. اســتاد مــا حضــرت 
ــد کــه  ــی می فرمودن آیــت اهلل گلپایگان
ــِک  ــه اش ــروع و ب ــخ ش ــِک تل از اش
ــه ی  ــود. در قطع ــم می ش ــیرین خت ش
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می گوییــد  امیــن اهلل  زیــارت  دوم 
در  ریختــن  اشــک  و  گریســتن 
پیشــگاه تــو، رحــم و لطــف مــی آورد. 
»جوائــز الســائلين عنــدک موّفــره«؛ 
بــرای کســی کــه ســؤال داشــته 
اســت. فراهــم  جایزه هــا  باشــد، 

در  منیّــت  دایــره ی  از  خــروج 
خیررســانی و خدمــت بــه خلــق 
نیــز گوهــر بندگــی انســان را صیقــل 
ــه دیگــران محبــت  می دهــد. وقتــی ب
ــارج  ــت خ ــره ی منیّ ــی، از دای می کن
می شــوی و گوهر بندگــی در تو زالل 
ــدای  ــورت خ ــن ص ــود. در ای می ش
می شــود. شــما  خریــدار  متعــال 

اســت  بندگــی  ایمــان  حقیقــت 
بندگــی. فرصــت  رجــب  مــاه  و 

ــرت  ــگاه حض ــا در پیش ــرمایه ی م س
حــق، فقــر و بندگــی و بی آبرویــی و 
ســؤاِل مــا اســت؛ چنان کــه در دعــای 
می گوییــم:  رمضــان  مــاه  ســحر 

ِّــي أَْســَألَُك مِْن َمَســائِلَِك  »اللَُّهــمَّ إِن
بَِأَحبَِّهــا إِلَيْــَك َو ُكُلَّهــا إِلَيْــَك 
َحبِيبـَـٌة؛]۹[ خدایــا، از تــو درخواســت 
محبوب تریــن  حــق  بــه  می کنــم 
مرتبــه از خواســته هایت نــزد تــو، 
خواســته هایت  مراتــب  همــه ی  و 
محبــوب اســت«. حاصــل و نتیجــه ی 
نهایــی شــرح ایــن فــراز آن اســت که 
ــت  ــوب اس ــم محب ــزد کری ــؤال ن س
دارد. دوســت  را  ســائل  کریــم،  و 

ــد  ــه خداون ــب ب ــّرم رج ــاه مک در م
می گوییــد اگــر بنــا باشــد چیــزی بــه 
درگاه تــو بیــاورم، شــفیع مــن یــا بــه 
ــو،  ــن و ت ــن م ــطه ی بی ــری واس تعبی
ــای  ــت. در دع ــائل اس ــا س ــؤال ی س
ــه  ــای روزان ــد نماز ه وارد شــده ی بع
ــَألَتِی  ــی بَِمْس ِ ــد: »أَْعِطن ــز می گویی نی
نْيـَـا َو َجِميــَع  إِیَّــاَک َجِميــَع َخيـْـرِ الدُّ
َخيْــرِ اْلِخــَرةِ َو اْصــرِْف َعنِّــی 
نْيـَـا  بَِمْســَألَتِی إِیَّــاَک َجِميــَع َشــرِّ الدُّ
ــطه ی  ــه واس ــَرةِ؛]۱۰[ ب ــرِّ اْلِخ َو َش
جمیــع  تــو،  از  مــن  درخواســت 
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خیــر دنیــا و جمیــع خیــر آخــرت را 
ــا و  ــر دنی ــع ش ــا! و جمی ــم فرم عطای
ــه  ــاز دار«. ب شــر آخــرت را از مــن ب
واســطه ی ســؤال مــن، خیــر بــه مــن 
عطــا کــن. شــفیع مــن در درگاه تــو، 
ســؤال مــن اســت. در محضــر غنــی 
مطلــق، ســؤال خریــدار دارد و در 
محضــر کریم، ســؤال محبوب اســت.

در مرتبــه ی جلوتــر، شــفیع مــن، 
انســان کامــل اســت کــه ســائل کامــل 
ــرو دارد کــه همــان فقــر  اســت، و آب
و ســؤال او اســت. در وجــود مقــدس 
ــر و  ــؤال و فق ــم، س ــی اهلل االعظ ول
ــه  ــی ب ــه ســاحت قــدس ربوب ــاز ب نی
کمــال رســیده؛ بــه همیــن دلیــل 
متعــال،  پیــش خــدای  او  وجــود 
وجیــه و محبــوب و آبرومنــد اســت. 
و  َوِجيهــًا؛]۱۱[  الَلّ  عِنْــَد  كاَن  »َو 
بــود«.  آبرومنــد  نــزد خداونــد  او 
ــه  ــرو دارد و وجی ــدا آب ــش خ او پی
اســت. وجــه او نــزد خــدای متعــال، 
فقــر او اســت کــه فقــِر کامــل اســت 

ــا  ــت. م ــل درک نیس ــا قاب ــرای م و ب
ــای  ــر را در دع ــن فق ــوه ای از ای جل
ســحر مــاه مبــارک رمضــان مشــاهده 
آخــر  تــا  اول  از  کــه  می کنیــم 
را  خــودت  مــن  می گویــد  دعــا، 
می خواهــم. ایــن ســؤال کامــل اســت.

رجــب  مــاه  نازنیــن  دعــای  در 
واَســئَُلَك  »اَلّلُهــمَّ  می گوییــد: 
ــریَفةِ َو َوســآئِلَِك  بَِمســآئِلَِك الشَّ
ــَذا  ــی ه ــی ف َدن ــةِ اَْن تَتََغمَّ الُْمنيَف
مِنْــَك واِســَعةٍ  بَِرْحَمــةٍ  ــْهرِ  الشَّ
َونِْعَمــةٍ وازَِعــةٍ َونَْفــٍس بِمــا َرَزْقتَهــا 
قانَِعــةٍ اِلــی نـُـُزوِل الحافـِـَرةِ َوَمَحــّل 
اْلِخــَرةِ َومــا هـِـَی اِلَيْهِ صآئـِـَرٌة؛]۱۲[ 
ــق  ــه ح ــم ب ــو می خواه ــا، از ت خدای
مســائل شــریفت، و وســایل واالیــت، 
ــت  ــه  رحم ــاه ب ــن م ــرا در ای ــه م ک
ــیم  ــت تقس ــت، و نعم ــترده اس گس
شــده ات فروگیــری، و نفســی بــه مــن 
عنایــت کنــی کــه بــه آنچــه روزی اش 
ــی  ــا گاه ــت ورزد ت ــوده ای قناع نم
ــرت  ــه آخ ــد و ب ــور درآی ــه گ ــه ب ک
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رســد، و بــه آنچــه عاقبــت او اســت، 
بازگــردد«. یکــی بــا عنــوان مســائل و 
ــی  ــائل معرف ــوان وس ــا عن ــری ب دیگ
شــد. تــا مرحلــه ای کــه مــرا در قبــر 
در  غــرق  می خواهــم  می گذارنــد، 
رحمــت تو باشــم. مــن چــه آورده ام؟! 
ســؤال و ســائل آورده ام که هم ســؤال 
ــم  ــت و ه ــوب اس ــو محب ــش ت پی
ــن  ــائل محبوب تری ــدام س ــائل. ک س
او  ســؤال  کــه  ســائلی  اســت؟! 
ــؤال در  ــاِل س ــت و کم ــر اس کامل ت
ســائل کامــل متجلــی اســت. بــه 
همیــن دلیــل مــن علــی ابــن ابیطالــب 
ــدر در  ــه آن ق ــام( را آورده ام ک ــه الس )علی

ــام  ــال، ت ــدای متع ــزد خ ــت ن وجاه
ــزد  ــد ن ــه او بخواه ــه هرچ ــت ک اس
ــال پاســخ دارد و هرچــه  خــدای متع
او بگویــد همــان اســت. فاطمــه )ســام 
اهلل علیهــا( هرچــه بخواهــد همــان اســت. 

ــی در  ــا( فان ــه )ســام اهلل علیه رضــای فاطم
ــل آن  ــت و حاص ــق اس ــت ح رضای
اســت کــه رضــای حضــرت حــق، در 
ــت. ــا( اس ــام اهلل علیه ــه )س ــت فاطم رضای

خیلــی قــدر ایــن مــاه را بدانیــد؛ 
بــرای  فرصــت  بهتریــن  چراکــه 
تطهیــر و پاکســازی و اســتغفار اســت.

دو نکته درباره ی ماه رجب

۱. رابطه ی خاص ماه رجب و 
عالم برزخ

بیــن مــاه رجــب و عالــم بــرزخ 
ــاه رجــب  ــاط خاصــی اســت. م ارتب
برزخــی،  وضعیــت  بهســازی  در 
امــکان ویــژه  و  ظرفیــت خــاص 
دارد. بــه همیــن دلیــل بایــد آن را 
ــرزخ خیلــی دشــوار  قــدر دانســت. ب
ــم بعــدی اســت  اســت و ورودی عال
ــس در  ــر ک ــم دارد. ه ــداد ه ــه امت ک
بــرزخ تحویــل خــودش می شــود 
و ایــن خیلــی ســخت اســت. در 
کلمــات اولیــا هــم وارد شــده اســت 
ــید.  ــرزخ باش ــر ب ــه فک ــی ب ــه خیل ک
مــن  عــرض  ایــن  ســِر  پشــت 
داســتان ها و راز هایــی اســت کــه 
ــد. ــوظ باش ــای خــودش محف ــه ج ب
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۲. ماه رجب، ماه ارتباط با امام 
زمان است

دوم آنکــه مــاه رجــب در قوی ســازی 
ارتبــاط مــا بــا ولــی اهلل االعظــم، 
امــکان خــاص دارد. عمــده ی ادعیه ی 
مــاه رجــب، جــزء منشــئات حضــرت 
بقیــه اهلل االعظــم )عّجــل اهلل فرجه الشــریف( و از 
صادره هــای ناحیــه ی مقدســه اســت.

ٌة« و  ُمَعــدَّ الُْمْســتَْطعِِميَن  »َمَوائِــَد 
ــا  ــال اینه ــائِلِين« و امث ــَز السَّ ِ »َجَوائ
ــه صــورت  ــژه، ب ــای وی ــه در ماه ه ک
و  رنــگ  پــر  و  بــرق  و  پــر زرق 
ــده ی  ــم اســت، تأمین کنن ــاب فراه لع
ــه  ــا ب ــت. م ــا اس ــدی م ــای اب نیاز ه
لحظه لحظــه ی مــاه رجــب بــرای 
ــل  ــر قاب ــال غی ــا س ــن میلیارد ه تأمی
محاســبه نیــاز داریــم. بــه همیــن دلیل 
ایــن فرصــت را بایــد قــدر دانســت.
ــمانی در  ــژه ی روزِی آس ــوه ی وی جل
ملکــوت زمــان، مــاه رجــب المّرجب 
ــم  ــد از آن شــعبان المعّظ اســت و بع
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه اش هــم م و قل

اســت کــه صدرنشــین آن لیلــه القــدر 
اســت. پــس دوســتان بــا هوشــیاری و 
توجــه از ایــن فرصــت اســتفاده کنند.

در ایــن فرصــت آنچــه خیلــی جواب 
ــرآن  ــا کام اهلل و ق ــس ب ــد، ان می ده
ــد در  ــس را بای ــن ان ــم اســت. ای کری
ــدی  ــورت تصاع ــه ص ــا ب ــن ماه ه ای
ــژه ی آن  ــوه ی وی ــد. جل ــت کنی تقوی
مائــده ی آســمانی در قــرآن کریــم 
ــن  ــه ی راه ای ــود. نقش ــی می ش متجل
دوم  و  چهــل  دعــای  هــم  انــس 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه اســت 
کــه مــا مقــداری از آن را خواندیــم و 
بــه بهانــه ی کلمــات عرشــی موالیمان 
حضــرت ســید الســاجدین )علیــه الســام( 
تشــریح و تبییــن شــد. بــه آن مراجعه 
ــزی را  ــان چی ــد و هم ــه کنی و مطالع
بخواهیــد کــه امــام از خدا خواســتند.

علی، آینه تمام نمای پیامبر

خیلــی  را  مبعــث  روز  و  شــب 
ــث  ــراغ مبع ــی س ــد. وقت ــدر بدانی ق
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ــرآن  ــه ق ــما را ب ــریع ش ــد، س می روی
عینــی و مجّســم و ناطــق داللــت 
می دهنــد کــه علــی )علیــه الســام( اســت. 
پیامبــر دو معجــزه دارد کــه یکــی 
قــرآن و دیگــری علــی اســت. جالــب 
ــارت  ــد مبعــث، زی ــه در عی اســت ک
ــام( وارد  ــه الس ــب )علی ــن ابیطال ــی اب عل
ــن  ــت ای ــاهِد حقانی ــت. ش ــده اس ش
ــاهد  ــت. ش ــام( اس ــه الس ــی )علی راه، عل
قــرآن  پیامبــر،  حقانیــت  تدوینــی 
تکوینــی،  اســت و شــاهد  کریــم 
الســام(. )علیــه  ابیطالــب  ابــن  علــی 

ــه الســام(  ــی )علی ــی عل ــرای معرف ــرآن ب ق
ــُرواْ  ــَن َكَف ــوُل الَِّذی ــد: »َویَُق می گوی
ــالّل  ِ ــی ب ــْل َكَف ــًا ُق ــَت ُمْرَس لَْس
ــَدُه  َشــهِيًدا بَيْنـِـي َوبَيْنَُكــْم َوَمــْن عِن
ــه  ــانی ک ــاِب؛]۱۳[ و کس ــُم الِْكتَ عِْل
کافــر شــدند، می گوینــد تــو فرســتاده 
نیســتی. بگــو خــدا کافــی اســت و آن 
کــس کــه نــزد او علــم کتــاب اســت 
کــه میــان مــن و شــما گــواه باشــد«. 
کــدام پیامبــر مانند علــی دارد و آورده 

اســت و کــدام صاحــب مکتــب، 
بــه  دارد؟!  تــراز  ایــن  در  کســی 
ــی  ــد کــه خیل ــه مراجعــه کنی ــن آی ای
ــی  ــودم وقت ــن خ ــت. م ــیرین اس ش
می خواهــم در حــرم مطهــر حضــرت 
بــا ایشــان ســخن بگویــم، می گویــم: 
ــاِب«.  ــُم الِكت ــدَک عِْل ــن عِن ــا َم »ی
ــول  ــه ی اخ الرس ــه ترجم ــن جمل ای
بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت.

می خواهیــد بدانیــد صاحــب ایــن 
رســالت عظمــی کیســت؟! وقتــی 
نــزد پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 
ــُب  ــا أدی ــد: »أن ــد، می فرمای می روی
مــن  أدِیبــي«؛]۱۴[  َعلِــيٌّ  و  الّل 
دســت پرورده ی حــق هســتم و علــی 
ــراغ  ــت. س ــن اس ــت پرورده ی م دس
می رویــد،  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
عظمــی  رســالت  صاحــب  از  او 
می گویــد:  و  می کنــد  پرده بــرداری 
ــٍد؛]۱۵[  ــِد ُمَحمَّ ــٌد مِــْن َعبِي َــا َعبْ »أَن
محمــد  بنــدگان  از  بنــده ای  مــن 
طریــق  از  محمدشناســی  هســتم«. 
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بــا  نتیجــه می رســد و  بــه  علــی 
ــر را  ــود پیامب ــه می ش ــت ک ــی اس عل
شــناخت. در آینــه ی جمــال و جــال 
علــی می شــود جلــوات جمــال و 
جــال محمــدی را تماشــا کــرد.

ــارک  ــما مب ــر ش ــاپیش ب ــث پیش مبع
باشــد. قــدر شــب و روز آن و احیــای 
شــب و روزه ی روز آن را بدانیــد.
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منابع و مآخذ

]۱[. ذاریات: ۲۲ و ۵۸.

]۲[. سيد بن طاووس، إقبال العمال، 
ج۲، ص۶۲۸.

]۳[. همان.

]۴[. ذاریات: ۵۷.  

]۵[. همان.

]۶[. شيخ عباس قمی، مفاتيح الجنان، 
اعمال نيمه شعبان.

]۷[. سيد بن طاووس، إقبال العمال، 
ج۲، ص۶۲۸.

]۸[. بقره: ۱۵۲.

]۹[. شيخ عباس قمی، مفاتيح الجنان، 
اعمال ماه رمضان.  

]۱۰[. همان، اعمال ماه رجب.

]۱۱[. احزاب: ۶۹.

]۱۲[. شيخ عباس قمی، مفاتيح الجنان، 
اعمال ماه رجب.   

]۱۳[. رعد: ۴۳.

]۱۴[. محمدباقر مجلسی، بحارالنوار، 
ج۱۶، ص۲۳۱.

]۱۵[. كلينی، الكافي، ج۱، ص۸۹.



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




