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ــَودُّ  ــْوَم تَْس ــا يَ ــْض ُوُجوَهنَ »َو بَيِّ
يَــْومِ  فِــي  َلَمــةِ  الظَّ ُوُجــوُه 
ــا  ــْل لَنَ ــةِ َو اْجَع ــَرةِ َو النََّداَم الَْحْس
َو  ُوّداً  الُْمْؤمِنِيــَن  ُصــُدورِ  فِــي 
ــداً«. ــا نََك ــاَة َعَليْنَ ــِل الَْحيَ َل تَْجَع

ایــام پربرکــت مــاه معّظــم شــعبان بــر 
ــارک باشــد. چــه  ــزان مب همــه ی عزی
ــر  ــت س ــی را پش ــبت های خوب مناس
گذاشــتیم؛ روز هــای عشــق و نویــد و 
امیــد بــود. جلســه ی مــا بــه حضــرت 
ــق دارد  ــه الســام( تعل سیدالســاجدین )علی
ــرت  ــعادت آن حض ــه والدت باس ک
دیــروز بــود. بــر همــه ی شــما عزیزان 
ــن  ــت ای ــه برک ــا ب ــد. م ــارک باش مب
جلســات و ارتبــاط عاطفــی و روحــی 
ــت،  ــرار اس ــوار برق ــا آن بزرگ ــه ب ک
دائم التوســل بــه آن حضــرت هســتیم.

امام سجاد )علیه السالم(، بزرگ ترین 
معجزه ی پیامبر

اگــر اســام غیــر از امــام ســجاد )علیــه 
ــزی  ــجادیه چی ــه ی س ــام( و صحیف الس

نداشــت، بــرای هدایــت بشــر کافــی 
بــود. شــخصیت، جمــال، کمــال، 
عظمــت و ابعــاد شــخصیتی حضرت، 
بزرگ تریــن معجــزه ی پیامبــر اســت. 
ــه  ــوار ک ــودی آن بزرگ ــه ی وج نازل
ــخصیت  ــی ش ــی کتب ــی تجل ــه نوع ب
آن  فکــری  آفــاق  و  اندیشــه ها  و 
بزرگــوار اســت، صحیفــه ی نوریــه ی 
اختیــار  عرشــیه ای اســت کــه در 
مــا اســت. انســان در مــورد ایــن 
ــد  ــد بگوی ــم چــه می توان ــاب عظی کت
ــت و  ــوم اس ــا معص ــا و ام ــه انش ک
بحمــداهلل صیانت شــده بــه دســت مــا 
ــور  ــمه ی ن ــت. ۵۴ چش ــیده اس رس
ــا و  ــد و ذهن ه ــه می جوش ــت ک اس
ــد.  ــی می کن ــا را نوران ــا و دل ه فکر ه
از  کم بهرگــی  حســرت  امیــدوارم 
صحیفــه ی مبارکــه بــه دل مــا نمانــد.

دستیابی به مقام امن در پرتو 
انس با قرآن

صحیفــه ی  دوم  و  چهــل  دعــای 
ــا  ــات م ــث جلس ــورد بح ــه م مبارک
اســت. بــه ایــن قســمت از ایــن 
دعــای نورانــی رســیدیم کــه امــام در 
پرتــوی زیســت قرآنــی و بهره منــدی 
از نــور و راهنمایــی آن، قیامــت و 
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ــد.  ــاح می کن ــره را اص ــازل اآلخ من
ــد  ــوزش می ده ــما آم ــن و ش ــه م ب
ــی  ــزل پایان ــم در من ــه اگــر بخواهی ک
وضــع خوبــی داشــته و در مقــام 
امــن باشــیم و وضعیــت روشــنی 
ــن اســت  ــا راه ای ــیم، تنه ــته باش داش
ــس  ــم ان ــرآن کری ــا ق ــروز ب ــه ام ک
بگیریــم. امــا ایــن انــس در چــه 
باشــد؟ بایــد  مرتبتــی  و  منزلــت 

ــد  ــه بای ــم ک ــل گفتی ــه ی قب در جلس
و  شــخصیت  انســان  به قــدری 
فکــر و عمــل خــود را بــا قــرآن 
ــفیع او  ــرآن، ش ــه ق ــد ک ــق ده تطبی
شــود. ســپس معنــای متفاوتــی از 
ــفیع  ــرآن ش ــم. ق ــه کردی ــفیع ارائ ش
ــس او  ــق و جلی ــی رفی ــود، یعن او ش
شــود. بیــن شــخصیت های شــاخص 
ــن  ــه ای ــه ب ــانی ک ــتند کس ــم نیس ک
یافته انــد  دســت  افــق  و  منزلــت 
و  عجیــن  وجودشــان  تمــام  کــه 
ــود.  ــم ش ــرآن کری ــور ق ــا ن ــور ب من
ــد از  ــا بای ــت؛ منته ــدنی اس ــن ش ای
خــدای متعــال توفیقــش را بخواهیــم 
کنیــم.  بلنــد  را  خــود  همــت  و 
ــم  ــاه شــعبان المعّظ ــن م ماهــش همی
اســت. رمضــان  مبــارک  مــاه  و 

ــد  ــود را بلن ــت خ ــد هم ــان بای انس
ــادر  ــه از او ص ــکاری ک ــا اف ــد ت کن
ــود و  ــع می ش ــه از او طال ــی ک و نیات
اعمالــی کــه از او متجلــی می شــود و 
عمــری کــه می گــذرد، طبــق نقشــه و 
مهندســی قــرآن باشــد. هدف گــذاری 
اســت.  این گونــه  دنیــا  مؤمــن در 
ــش  ــال توفیق ــدای متع ــم خ امیدواری
را بــه مــا بدهــد. اگــر این چنیــن 
شــدیم، از همیــن امــروز، فــردای مــا 
ــه  ــت. چ ــاد اس ــده و آب ــن ش تضمی
از  باالتــر  نگهدارنــده ای  عاصــم و 
قــرآن کــه حبــل اهلل و یــد اهلل در بیــن 
خلــق اســت؟! قــرآن اینجــا صیانــت 
و هدایــت می کنــد و آنجــا شــفاعت.

ــه ی  ــه در جلس ــود ک ــی ب ــن مطلب ای
متفاوتــی  ادبیــات  بــا  گذشــته 
شــد.  عــرض  عزیــزان  خدمــت 
ــی دارد کــه در  ــه ی تکمیل ــد جمل چن
ــم. ــا می پردازی ــه آنه ــه ب ــن جلس ای

علت روسفیدی و روسیاهی در  
قیامت

ــه  ــوط ب ــم، مرب ــه خواندی ــرازی ک ف
ــا  ــْض ُوُجوَهنَ ِّ ــت: »َو بَي ــت اس قیام
َلَمــةِ  الَظّ ُوُجــوُه  تَْســَودُّ  يَــْوَم 
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فِــي يَــْومِ الَْحْســَرةِ َو النََّداَمــةِ«.

تقاضــا می کنیــم کــه خــدا مــا را 
قــرار  قیامــت  ســپیدرویان  جــزء 
دهــد. ایــن تعبیــر و درخواســت، 
تلمیــح و بلکــه تصریــح بــه مضمــون 
آل  مبارکــه ی  ســوره ی  از  آیاتــی 
ــی خــدای  ــران اســت. آنجــا وقت عم
را  قیامــت  می خواهــد  متعــال 
تشــریح کنــد، می فرمایــد: »يَــْوَم 
تَبْيـَـضُّ ُوُجــوٌه َو تَْســَودُّ ُوُجــوٌه؛]۱[ 
و  ســپید،  چهره هایــی  کــه  روزی 
چهره هایــی ســیاه گــردد«. آن روز 
و  نورانــی  و  روشــن  چهره هایــی 
ــود.  ــد ب ــت خواه ــذاب و پربهج ج
شــکفتگی  از  آیــه حکایــت  ایــن 
جمــال  و  زیبایــی  و  نورانیــت  و 
اســت. در نقطــه ی مقابــل، آن روز 
چهره هایــی ســیاه، و بــه تعبیــری 
کریــه و زشــت و عبــوس و در خــود 
خواهــد بــود. یکــی از معانــی ای 
ســپیدرویی  بــر  فارســی  در  کــه 
اســت. آبــروداری  دارد،  تطبیــق 

و  بدبخــت  آنجــا  کــه  کســانی 
ــورد  ــتند، م ــیاه رو هس ــرو و س بی آب
و  ســؤال  و  خطــاب  و  عتــاب 

ــا  ــه آنه ــد و ب ــرار می گیرن ــخ ق توبی
گفتــه می شــود: »أ َکَفْرتُــْم بَْعــَد 
ــان  ــد از ایمانت ــا بع ــْم؛]۲[ آی إيمانُِك
کفــر ورزیدیــد؟«. شــما ایمــان و نــور 
ــی  فطــری و عهــد الهــی داشــتید؛ ول
ــان  ــور ایم ــه از ن ــال ک ــتید. ح برگش
برگشــتید و بــه ظلمــات کفــر رفتیــد، 
ایــن ظلمــت در چهره ی شــما آشــکار 
شــد. شــما داریــد چــوب کفــر خــود 
را می خوریــد. آن کفــر، اینجــا بــه 
ــت و  ــده اس ــل ش ــوادالوجه تبدی س
این طــور خــود را نشــان می دهــد.

ــا الَّذيــَن  آیــه بعــد می فرمایــد: »َو أَمَّ
ــِت  ــي  َرْحَم ــْم َفف ــْت ُوُجوُهُه ابْيَضَّ
ــا  ــُدوَن؛]۳[ و ام ِ ــا خال ــمْ فيه ِ ُه اللَّ
رحمــت  در  همــواره  ســپیدرویان 
ــانی  ــا کس ــد«. ام ــد جاویدانن خداون
ــور  ــن و پرن ــان روش ــه چهره هایش ک
ــدان  ــی جاوی ــت اله ــت، در رحم اس
هســتند. همــه ی تأکید هــا در ایــن 
آیــه کنــار هــم چیــده شــده و از 
بشــارت آمیز  خیلــی  جهــت  ایــن 
اســت. ایــن نــور و روشــنایی چهــره، 
آنهــا  ایمانــی  حقیقــت  انعــکاس 
اســت. ایــن وضعیــت کســانی اســت 
کــه نــور از چهــره ی آنــان تأللــؤ 
ــن  ــط را روش ــام محی ــد و تم می کن
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ــوی  ــا در پرت ــا در دنی ــازد. اینه می س
ــیر  ــود س ــرت خ ــان و فط ــور ایم ن
می کردنــد و ایــن نــور در قیامــت 
نــوری  آنجــا  می شــود.  منعکــس 
باطــن  و  درون  از  مگــر  نیســت، 
مؤمــن. آیــات زیبایــی در قــرآن کریم 
ــده اســت.  ــئله آم ــن مس ــورد ای در م
ــد  ــان می تاب ــره ی آن ــور از چه ــن ن ای
و پیــش رو و یمیــن ایشــان را روشــن 
ــود راه  ــور خ ــا در ن ــازد و آنه می س
پیــدا می کننــد و ســیر می کننــد و بــه 
ــا بشــارت بهشــت داده می شــود. آنه

ــد:  ــه الســام( می فرمای حــال حضــرت )علی
ــَوُدّ  ــْوَم تَْس ــا يَ ــْض ُوُجوَهنَ ِّ »َو بَي
ــْومِ الَْحْســَرةِ  َلَمــةِ فـِـي يَ ُوُجــوُه الَظّ
قــرآن،  برکــت  بــه  النََّداَمــةِ«؛  َو 
چهــره و ســیمای مــا را روشــن کــن 
در روزی کــه چهــره ی ســتمکاران 
ــک و ســیاه اســت. آن روز، روزِ  تاری
حســرت و ندامــت اســت. بــرای 
ظلمــه و ســیاه رویان، قیامــت روز 
ــی از  ــرت، یک ــت. حس ــرت اس حس
ــم اســت.  ــب جهن ســوزنده ترین مرات
را  بهشــتیان  آنجــا وضــع خــوب 
می بیننــد. البتــه همــه ی زیبایی هــا 
بــه ایشــان نشــان داده نمی شــود، 
امــا آن مقــدار کــه بــه آتــش کشــیده 

شــوند، بــه آنهــا نشــان داده می شــود 
ــذاب ایشــان اســت.  ــن جــزء ع و ای
صــدای آنــان بلنــد می شــود کــه: 
ــا  ــا مــا ب ــْم؛]۴[ آی ــْن َمَعُك ــْم نَُك »أ لَ
ــد  ــان می بینن ــم؟«. خودش ــما نبودی ش
و  همــکار  و  همســایه  اینهــا  کــه 
همکاســی او بوده انــد و حــال در 
ــی هســتند.  جمــال و خوشــی و خوب
ایــن رویــت، آنهــا را بــه آتــش 
می کشــاند. گاهــی دو نفــر کــه در 
یــک وضعیــت خانوادگــی و درســی 
و ... بوده انــد، بعــد از مدتــی بــه هــم 
می رســند و یکــی غــرق در ثــروت و 
امکانــات و نعمــت اســت و دیگــری 
در حضیــض ذلــت و بدبختــی و فقــر 
ــی  ــن وضع ــاری. حــال در چنی و بیم
اگــر ایــن بــه او نــگاه کنــد، چــه حال 
ــت؟!  ــوزنده ای اس ــرت آمیز و س حس
ــه  ــوالً در مقایس ــرت معم ــن حس ای
ندامــت در  امــا  شــکل می گیــرد، 
درونــی شــکل می گیــرد  مقیــاس 
می گیــرد.  شــعله  او  درون  از  و 
ــب  ــاری را مرتک ــان رفت ــی انس گاه
ــراغ  ــه س ــوارض آن ک ــود و ع می ش
ــن  ــود. ای ــیمان می ش ــد، پش او می آی
ندامــت هــم جــزء عذاب هــا اســت. 
ایــن دو نــوع عــذاب در قیامــت 
ــه همیــن دلیــل قــرآن  وجــود دارد. ب
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آن را یک جــا »يــوم الحســره«]۵[ 
ــه«  ــوم الندام ــر »ي ــای دیگ و در ج
در  حســرت  اســت.  نامیــده 
مقایســه بــا دیگــری و ندامــت در 
ــت. ــود اس ــا خ ــود ب ــه ی خ مقایس

دربــاره ی »َظَلمــه« هــم قبــًا توضیــح 
ــدادی  ــم در امت ــن ظل ــه ای ــم ک دادی
اســت کــه امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( در 
نهــج الباغــه تشــریح کردنــد و گاهی 
ــه  ــم ب ــی ظل ــس، گاه ــه نف ــم ب ظل
غیــر و گاهــی ظلــم بــه حــق اســت. 
ــه  ــم ب ــود و ظل ــه خ ــم ب ــه ظل اگرچ
غیــر، ذیــل ظلــم بــه حــق می آیــد و 
اگرچــه ظلــم بــه حــق و ظلــم بــه غیر 
ــد  ــس می آی ــه نف ــم ب ــل ظل ــز ذی نی
و تحریــر می شــود، امــا از لحــاظ 
ــریح  ــور تش ــه مح ــی در س موضوع
شــد. اینهــا اســت کــه آنجــا حســرت 
و ندامــت مــی آورد و تاریکــی چهــره 
می گــذارد. به جــا  ســیاه رویی  و 

چه کنیم تا محبوب خداوند 
شویم؟

دو درخواســت دیگــر اینجــا مطــرح 
برگشــت  و  رفــت  ایــن  و  شــده 

خیلــی شــیرین اســت: »َواْجَعــْل 
ــَن ُوّداً َو  ــُدورِ الُْمْؤمِنِي ــي ُص ِ ــا ف لَنَ
ــداً«؛  ــا نََك ــاَة َعَليْنَ ــِل الَْحيَ َل تَْجَع
خدایــا! بــرای مــا در دل هــای مؤمنــان 
محبــت قــرار ده تــا محبــوب دل هــای 
فــراز  ایــن  در  شــویم.  مؤمنــان 
می خواهیــم. بزرگــی  ســرمایه ی 

حضــرت دســت شــما را گرفــت 
و بــه قیامــت بــرد و رفتــار شــما 
عرصــه ی  در  را  کریــم  قــرآن  بــا 
قیامــت بــه شــما نشــان داد کــه 
اگــر بــا قــرآن باشــید، آنجــا در 
چــه وضعیتــی هســتید و چنانچــه 
از قــرآن جــدا باشــید، آنجــا در چــه 
ــرت  ــپس حض ــی هســتید. س وضع
شــما را بــه دنیــا برمی گرداننــد و 
ــد از  ــا بای ــه همین ج ــد ک ــان می کن بی
رهگــذر زیســت قرآنــی جایــی بــرای 
بــاز کنیــد. خــود در دل مؤمنــان 

ــال  ــه خــدای متع ــم ک از کجــا بفهمی
مــا را دوســت دارد؟ چنانچــه مؤمنــان 
باشــند،  داشــته  دوســت  را  مــا 
ــیم.  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــم ب می توانی
ایــن یــک معیــار اســت. البتــه مؤمــن 
در مراتــب خــاص خــودش معنــا 
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ــد:  ــما می گویی ــی ش ــود و وقت می ش
ــای  ــَن«، معن ــُدورِ الُْمْؤمِنِي ــي ُص ِ »ف
اصلــی آن مربــوط بــه مؤمنــی اســت 
ــود را از  ــی خ ــان معن ــام ایم ــه تم ک
ــن در  ــر مؤم ــن تعبی ــرد. ای آن می گی
قــرآن کریــم در مــورد حضــرت علــی 
و ائمــه ی اطهــار )علیهــم الســام( اســت کــه 
ــه ی  ــتند و هم ــان هس ــه ی ایم در قل
ــر از شــخصیت ایشــان  ایمــان پایین ت
ــود.  ــف می ش ــرد و تعری ــرار می گی ق
ایــن ایمــان از آنجــا در دل ســایر 
ــادر  ــر ص ــب پایین ت ــان در مرات مؤمن
ــد.  ــدا می کن ــکاس پی ــود و انع می ش
صاحــب القلــوب و مقلــب القلــوب، 
خــودِ خــدای متعــال اســت کــه دل ها 
ــه  ــت. اینک ــت او اس ــه دس ــه ب هم
ــد و  ــال کن ــه چــه کســی اقب ــا ب دل ه
ــه ی  ــار، در هندس ــی ادب ــه کس از چ
می شــود.  تعریــف  الهــی  والیــت 
اگــر شــما در چرخــه ی والیــت الهــی 
توانســتید راهــی بــه دل اولیــا بیابیــد، 
مقــدس  نــام  ذیــل  توانســته اید 
ولــی خودتــان را تعریــف کنیــد. 
ــيُّ  ِ ــد: »الَلُّ َول ــم می گوی ــرآن کری ق
ــد دوســت  ــوا؛]۶[ خداون ــَن آَمنُ الَّذي
ــن  ــت«. ای ــان اس ــت مؤمن و سرپرس
ــود؟  ــد ب ــن خواه ــی ممک ــه زمان چ
ــار  ــر و رفت ــه زیســت و فک ــی ک وقت

و اخــاق جنابعالــی نــزد خــدای 
ــر  ــد. اگ ــدا کن ــت پی ــال محبوبی متع
خــدای متعــال کســی را پســندید، 
ــت  ــه تح ــودش ک ــتگان خ ــه فرش ب
والیــت تامــه ی او هســتند، می گویــد 
ایــن انســان را دوســت داشــته باشــید.

در ایــن بــاره روایتــی بســیار شــیرین 
از پیامبــر عزیزمــان نقــل شــده اســت 
کــه فرمودنــد: »إَِذا أََحــبَّ اللُ الَْعبـْـَد، 
ــا  ــُت ُفَلنً ــْد أَْحبَبْ ــَل: َق ــاَل لِِجبْرِي َق
َفأِحبَّــُه، َفيُِحبُّــُه ِجبْرِيــُل، ثُــمَّ يُنَادِی 
ــَماءِ: إِنَّ اللَ َقــْد  فِــی أَْهــِل السَّ
أََحــبَّ ُفَلنـًـا َفَأِحبـُّـوُه، َفيُِحبُّــُه أَْهــُل 
ــوُل  ــُه الَْقبُ ــُع لَ ــمَّ يُوَض ــَماءِ، ثُ السَّ
خــدای  وقتــی  الْْرِض«؛]۷[  فِــی 
ــه  ــت دارد، ب ــده ای را دوس ــال بن متع
جبرئیــل می گویــد: مــن فانــی را 
دوســت دارم، پــس او را دوســت 
بــدار. جبرئیــل نیــز او را دوســت 
مــی دارد و در بیــن اهــل آســمان 
نــدا می دهــد کــه خــدا فانــی را 
دوســت دارد، پــس او را دوســت 
بداریــد. فرشــتگان نیــز او را دوســت 
می دارنــد و محبــت و قبــول او در 
بیــن اهــل زمیــن قــرار داده می شــود.

مقــدس  وجــود  از  مطلــب  ایــن 
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در  مبارکــه  صحیفــه ی  صاحــب 
زیــارت رفیعــی کــه بــه زیــارت 
و  اســت  مشــهور  اهلل  امیــن 
و  مناجات هــا  برتریــن  از  یکــی 
کســوت  در  دعا هــا  جامع تریــن 
فهرســت  آن  در  اســت،  زیــارت 
در  درخواســت ها  از  ســیزده گانه 
أَْرِضــَك  فِــي  »َمْحبُوبَــًة  قالــب 
اســت. شــده  بیــان  َســَمائَِك«  َو 

حــال بــرای شــما ســؤال مطــرح 
ــه ممکــن اســت  می شــود کــه چگون
بنــده ای محبــوب حضــرت حــق 
شــود کــه پیوســت آن محبوبیــت 
در بیــن فرشــتگان و اولیــای الهــی و 
ــان  ــن مؤمن ــن و بی ــت در زمی محبوبی
ــَك«  ــی از »أَْرِض ــه وقت ــت؟ البت اس
ــم،  ــخن می گویی ــاس س ــن ن و در بی
ــا  ــان اســت. ام ــن مؤمن ــور در بی منظ
از مــردم کــه بگذریــم، زمیــن اهالــی 
ــخص  ــن ش ــم دارد و ای ــری ه دیگ
محبــوب اهــل االرض می شــود و 
دریــا و صحــرا او را دوســت دارد. 
ــن راه  ــی روی زمی ــان وقت ــن انس ای
و  می بــرد  لــذت  زمیــن  مــی رود، 
هــر قطعــه ای از زمیــن کــه قــدم 
ــز  ــه قطعه هــای دیگــر پ می گــذارد، ب
ــان  ــروز ف ــد ام ــد و می گوی می ده

ــر  ــرد. اگ ــور ک ــا عب ــن از اینج مؤم
ــود، از  ــا ش ــوار هواپیم ــده س ــن بن ای
هــر بخــش آســمان کــه عبــور کنــد، 
ــن  ــرد. رازِ ای ــذت می ب ــمت ل آن قس
قضیــه چیســت؟ راز مطلب آن اســت 
کــه همــه ی اینهــا مســبّح و مقــّدس و 
ــغول  ــتند و مش ــل هس ــر و مهّل مکبّ
ــدن  ــم مع ــن ه ــر. مؤم ــبیح و ذک تس
ذکــر اســت؛ لــذا بیــن اینهــا ســنخیت 
وجــود دارد. محبوبیــت در بیــن اهــل 
االرض طبــق ایــن قاعــده اســت. بیــن 
ــاط  ــات، ارتب ــن و مخلوق انســان مؤم
خــاص و عجیبــی برقــرار اســت کــه 
بــر مــدار همیــن ســنخیت اســت. یک 
گل در دســت مؤمــن چــه می کنــد یــا 
مؤمــن وقتــی از کنــار درخــت عبــور 
می کنــد، درخــت چــه اســتفاده ای 
بهــره ای  چــه  مؤمــن  و  می کنــد 
لحظه لحظــه ی  لــذت  می بــرد. 
ــل  ــم قاب ــن عال ــن در ای ــی مؤم زندگ
ــی  ــرا در محیط ــت؛ زی ــف نیس توصی
زندگــی می کنــد کــه بــا او هماهنــگ 
نــدارد،  تنافــری  نه تنهــا  و  اســت 
می کننــد. اســتقبال  او  از  بلکــه 

ــدی در  ــد مجی ــای مجی ــه آق ــن ب م
اهلل  رســول  محمــد  فیلــم  مــورد 
ــار  ــن ب ــم. اولی ــک گفت ــی تبری خیل
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کــه ارائــه ی بــرای مــا شــد، در یــک 
ــود کــه جمعــی  اکــران اختصاصــی ب
از آقایــان علمــا را هــم بردیــم. در آن 
جلســه خیلــی سرمســت شــدیم، کار 
ــود. ان شــاءاهلل  خیلــی فوق العــاده ای ب
خــدا او را حفــظ کنــد. اســتقبال دریــا 
ــی  ــه دوران نوجوان ــق ب ــه متعل را ک
ــر  ــد؟ زیبات ــت، دیده ای ــرت اس حض
از آن کاری اســت کــه می کننــد و 
ماهی هــا را بــه ســاحل می ریزنــد. 
ــزی  ــا دیگــر چی ــد م ــی می گوین گوی
ــودی  ــام موج ــن تم ــتیم و همی نداش
مــا بــود. ایــن فیلــم را بایــد بــا 
ــا  ــه او ب ــد؛ چراک حــس خــوب ببینی
ــر  ــت. ه ــاخته اس ــوب س ــس خ ح
کســی محمــدی خــو و محمــدی 
فکــر و محمــدی عمــل شــود، در 
ــد  ــدا می کن ــت پی ــم محبوبی ــن عال ای
و آن وقــت زمیــن و آســمان از او 
اســتقبال می کنــد و درخت هــا بــه 
او ســام می کننــد. ارتبــاط انســان 
ــق  ــه خــدا خل ــا محیطــی ک ــن ب مؤم
و  اســت  عجیــب  خیلــی  کــرده، 
ــد؟!  ــتر می چران ــه اش ــد آنک ــه دان چ
طبیعــت  در  االحــوال  تقلــب 
ــن  ــرای مؤم ــی ب ــا و ذکر های جلوه ه
دارد و پاییــز و زمســتان و بهــار و 
ــل آن  ــت و دلی ــر اس ــتانش ذک تابس

همــان تائــم و ســازگاری اســت.

ــت  ــه ی محبوبی ــم، هندس ــرآن کری ق
ــن و  ــرای م ــال را ب ــزد خــدای متع ن
شــما تبییــن کــرده اســت. چــه کنیــم 
ــا و  ــال و اولی ــدای متع ــزد خ ــا ن ت
ــوب  ــان محب ــل ایم ــتگان و اه فرش
شــویم؟ رازش را قــرآن کریــم در 
ســوره ی مبارکــه ی مریــم )ســام اهلل علیهــا( 
ــن  ــام در ای ــت و ام ــرده اس ــان ک بی
جملــه از صحیفــه ســراغ همــان آیــه 
ــی  ــان عرش ــه  ترجم ــی رود. صحیف م
اجعــل  »و  اســت.  کریــم  قــرآن 
ــن وّدًا«  ــدور المومني ــی ص ــا ف لن
ــده  ــورت آم ــن ص ــه ای ــرآن ب در ق
ــوا  ــوا َوَعِمُل ــَن آَمنُ ــت: »إَِنّ الَِّذي اس
ْحَمــُن  الَِحــاِت َســيَْجَعُل لَُهــُم الَرّ الَصّ
ــان آورده و  ــه ایم ــانی ک ا؛]۸[ کس ُودَّ
کارهــای شایســته کرده انــد، بــه زودی 
آنــان  بــرای  رحمــان  ]خــدای[ 
ــد«.  ــرار می ده ــا[ ق ــی ]در دل ه محبت
ــُن  ْحَم ــُم الرَّ ــيَْجَعُل لَُه ــارت »َس عب
ــب  ــت. جال ــیرین اس ــی ش ا« خیل ُودَّ
آنکــه از ظــرف محبــت اســمی بــرده 
نمی شــود. ُود بــه معنــای محبــت داغ 
ــی  ــم در فارس ــت و نمی دان ــده اس ش
ــاید در  ــود. ش ــه می ش ــور  ترجم چط
ــم.  فارســی اســمش را عشــق بگذاری
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ــه کار  ــال دســت ب خــودِ خــدای متع
ــان  ــه ایم ــی ک ــرای کس ــود و ب می ش
آورده و عمــل صالــح انجــام داده 
اســت ـ اجتمــاع ُحســن فعلــی و 
ــد. در  ــرار می ده ــی دارد ـ ُود ق فاعل
آیــات قرآنــی شــرح داده شــده اســت 
مقــام  بــه  می تــوان  کــه چگونــه 
ایمــان و عمــل صالــح دســت یافــت.

عالی ترین مرتبه ی محبت
ــی  ــه یعن ــْل« در صحیف ــس »َو اْجَع پ
ــوب  ــا را محب ــرآن، م ــه وســیله ی ق ب
ــه  دل هــای مؤمنــان قــرار ده. اینجــا ب
ظــرف محبــت اشــاره نشــده اســت. 
ــرار  ــه ُود اســت، کجــا ق مظــروف ک
ــودش  ــرِف خ ــودش ظ ــرد؟ خ می گی
ــد. امــام ســجاد )علیــه  را معرفــی می کن
الســام( اینجــا بــه ظــرف اشــاره می کنــد 

ــد. در  ــن می گوی و از صــدور المؤمنی
دل جــن و انــس و ســایر آفریده هــای 
ــرار  ــت ق ــن محب ــال ای ــدای متع خ
داده می شــود. از معجــزات آیــات 
ــته  ــاز گذاش ــب را ب ــه مطل ــت ک اس
اســت. ســین در »َســيَْجَعُل لَُهــُم 
ــد و  ــای تأکی ــه معن ــُن وّداً« ب ْحَم الرَّ
حتمیــت اســت و بــه معنــای مســتقبل 
نیســت؛ بلکــه نقــِد نقــد اســت. البتــه 

ــی  ــم معن ــتقبل را ه ــود آن مس می ش
ــیِن  ــه س ــا ب ــلیقه ی م ــا س ــرد؛ ام ک
ــر  ــت اث ــن محب ــی رود. ای ــد م تأکی
وضعــی ایمــان و عمــل صالــح اســت 
و صبــر نمی خواهــد. هــر رتبــه ای 
ــد و  ــت آوری ــه دس ــه ب ــان ک از ایم
الهــی را  از اخــاق  هــر زیــوری 
جــان شــما بگیــرد و هــر جلــوه ای از 
ــه لطــف خــدای  ــح کــه ب عمــل صال
ــود، یکــی  ــاطع ش ــما س ــال از ش متع
ــت.  ــت اس ــش هایش محبوبی از پاداش
ــد  ــای تأکی ــه معن ــا ب ــین اینج ــذا س ل
ــارع  ــب مض ــت. در قال ــق اس و تحق
ــه  ــی هرچ ــت؛ یعن ــده اس ــه ش ریخت
ــتم و  ــو هس ــا ت ــن ب ــی، م ــو بیای ت
ــدی، دریافــت کــن. ــو آم هرچــه جل

ــه ی  ــه الســام( در صحیف ــام ســجاد )علی ام
ســجادیه ذیــل ایــن تجلیــات قرآنــی، 
تقاضــا  را  ُود  مرتبــه ی  عالی تریــن 
جایــی  عالی تریــن  اســت.  کــرده 
ــرد،  ــرار می گی ــن ُود در آن ق ــه ای ک
دل هــای  اســت.  مؤمنــان  صــدور 
ــم  ــی اهلل االعظ ــب ول ــه قل ــان ب مؤمن
ــا  ــر معن ــر دقیق ت ــت و اگ ــل اس متص
کنیــم، ایــن صــدر، دل هــای ولــی اهلل 
ــایر  ــای س ــا در دل ه ــت و از آنج اس
ــب  ــر قل ــود. اگ ــازل می ش ــان ن مؤمن
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ــم  ــب عال ــه قل ــم ک ــی اهلل االعظ ول
امــکان اســت، متوجــه کســی شــود و 
بــه چشــم محبــت بــه او نــگاه کنــد، 
ایــن محبــت در تمــام مراتــب هســتی 
جــاری می شــود کــه گشــایش و 
حــّظ و بهجــت و البتــه رنــج جســمی 
ــای  ــاش و تلخی ه ــدت و ت و مجاه
ــش و  ــر و چال ــام صب ــوی در مق دنی
درگیــری درونــی و بیرونــی نیــز دارد. 
امــا همــه ی اینهــا در دایــره ی خاصــی 
ــه حــاوت دارد  ــف می شــود ک تعری
و شــیرین اســت. خــدای متعــال 
ــته هایی از  ــاوت را در پوس ــن ح ای
ــًا  ــت. اساس ــرار داده اس ــا ق تلخی ه
ــی در  ــت اله ــن محب ــه ای ــتیابی ب دس
پوســته ای از مــکاره و تلخی هــا و 
ــا  ــت؛ ام ــا اس ــختی ها و نامرادی ه س
ــت  ــیرین اس ــن ش ــرای مؤم ــا ب اینه
و حــاوت دارد. اگــر ایــن جــام 
ــت  ــون از دس ــد، چ ــم باش ــخ ه تل
ــت. ــیرین اس ــود، ش ــه می ش او گرفت

اگــر  حتــی  صورتــی  چنیــن  در 
شمشــیر روی گلــو باشــد، می گویــد: 
»إلهِــی رًِضــی بَِقضائِــَك؛]۹[ ای 
خــدای مــن، راضــی بــه قضــای تــو 
ــن، ماجــرای  هســتم«. ســخت تر از ای
الســام(  )علیــه  علی اصغــر  حضــرت 

اســت. جالــب اســت کــه زینــب )ســام 
اهلل علیهــا( شــاهد مباشــر اول اســت و در 

برابــر آن تاریکــی محــض می گویــد: 
َجِميــًل؛]۱۰[  إَِلّ  َرأَيْــُت  »َمــا 
مرحــوم  ندیــدم«.  قشــنگی  جــز 
ــن  ــده ای ای ــامانی در قصی ــان س عم
ــی  ــت و وقت ــمت ها را آورده اس قس
ــد،  ــر می رس ــرت علی اصغ ــه حض ب
ــه  ــت ک ــوم اس ــد! معل ــی می کن قاط
ــده اشــراقی اســت. عمــان  ــن قصی ای
خداونــد  می گویــد  شــعر  آن  در 
ــت،  ــزی هس ــر چی ــه اگ ــدا داد ک ن
بــده. ناگهــان صــدای علی اصغــر 
ــد:  ــه می گوی ــد ک ــوش می رس ــه گ ب
ــم  ــر ه ــای دیگ ــتم. در ج ــن هس م
)علیــه  سیدالشــهدا  حضــرت  گویــا 
ــرت  ــد و در حی ــی کرده ان ــام( توقف الس

هســتند کــه چــه کننــد. آنجــا هــم باز 
پیــک می آیــد و می گویــد طفلــت 
نــزد مــا اســت. البتــه مــن ایــن 
ــده ام. ــری ندی ــای دیگ ــب را ج مطل

ــادی  ــای ُود ابع ــه تقاض ــرض آنک غ
عیــش  آن  مقابــل  نقطــه ی  و  دارد 
تاریــک کثیــف پلیــد در ظلمــات 
متعفــن و محیــط کفــر و ظلــم و گنــاه 
ــا  ــاَة َعَليْنَ ــِل الَْحيَ اســت. »َو َل تَْجَع
نََكــداً« بــه همیــن اشــاره دارد. مؤمــن 
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ــط  ــض و بس ــج و قب ــه در رن چنانچ
باشــد، بــه لحــاظ باطنــی در گشــایش 
و فتــح اســت. امــا کافــر در هــر 
شــرایطی، نََکــد و شــومی دارد و اگــر 
می خــورد یــا لــذت می بــرد، حالــش 
بــد اســت و از خــودش متنفــر اســت 
ــر  ــی ب ــه خاک ــر چ ــد دیگ و نمی دان
ســر خــود کنــد. اگــر جلــوی او هــم 
ــوان  ــد یــک حی ــد، مانن ــزی بریزن چی
ــت. ــور اس ــرش در آخ ــت و س اس

در جهنم هم می گویم دوستت 
دارم

دعایــی  کمتــر  دعاهــا،  بیــن  در 
شــعبانیه  مناجــات  بــه  حمــد  در 
می رســد. اگــر خواســتید خــدای 
متعــال را خیلــی عالــی ثناخوانــی 
ــر  ــه ی حضــرت امی ــن جمل ــد، ای کنی
در مناجــات شــعبانیه را بخوانیــد: 
ــدا  َ ــدا أَب َ ــُد أَب ــَك الَْحْم ــی َفَل »إِلَهِ
َدائِمــا َســْرَمدا يَِزيــُد َو ل يَبِيــُد َکَما 
ــتایش  ــا، س ــی؛ خدای ــبُّ وَ ترَض تُِح
ــط از آِن  ــرمدي فق ــاي س ــدي و ثن اب
تــو اســت؛ سپاســي همــواره فزاینــده 
و بي کــم و کاســت، آن گونــه کــه 
تــو دوســت داري و مي پســندي«.

مقدمــه  ایــن  از  پــس  حضــرت 
می فرماینــد: »إِلَهِــي إِْن أََخْذتَنِــي 
َو  بَِعْفــِوَك  أََخْذتُــَك  بُِجْرمِــي 
أََخْذتُــَك  بُِذنُوبِــي  أََخْذتَنِــي  إِْن 
ــه  ــرا ب ــر م ــا! اگ ــَك؛ خدای ِ بَِمْغفَِرت
ــان  ــه دام ــت  ب ــري، دس ــم بگی جرم
مــرا  چنانچــه  مي زنــم.  عفــوت 
بــه گناهانــم مؤاخــذه کنــي، تــو 
بخشایشــت  بازخواســت  بــه  را 
ــب  ــن ابیطال ــی اب ــر عل ــم«. اگ مي کن
احــدی  بــود،  نگفتــه  الســام(  )علیــه 

ایــن  و  بگویــد  نمی توانســت 
می مانــد.  بســته  ابــد  تــا  بــاب 
دارد! تهدیدآمیــز  حالــت  گویــا 

یــک مرحلــه باالتــر هــم دارد، آنجــا 
کــه می گویــد: »َو إِْن أَْدَخْلتَنـِـي النَّــاَر 
ــَك« اگــر  ِّــي أُِحبُّ ــا أَن أَْعَلْمــُت أَْهَلَه
مــرا بــه جهنــم ببــری، آنجــا و در بین 
اهــل آتــش رســوایی ایجــاد می کنــم 
و می گویــم تــو کســی را که دوســتت 
داشــته اســت، بــه جهنــم آورده و در 
بیــن دشــمنان خــود قــرار داده ای.

ــر  ــت و پس ــدر اس ــات پ ــن مناج ای
پــدر  )علــی دوم( شــارح ســخن 
کبیــر  مناجــات  در  و  می شــود 
را  جمله هــا  همــان  ابی حمــزه 
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می گویــد:  و  می دهــد  پــرورش 
ــَرنَّ  ِ ــاَر َلُْخب ــی النَّ ِ ــْن أَْدَخْلتَن ِ »َو لَئ
ــه  ــر ب ــَك؛ اگ ــی لَ ــارِ بُِحبِّ ــَل النَّ أَْه
دوزخــم درانــدازی، اهــل دوزخ را 
ــازم«. ــو آگاه می س ــه ت ــم ب ــه محبت ب

    

منابع و مآخذ

]۱[. آل عمران: ۱۰۶.

]۲[. همان.

]۳[. همان: ۱۰۷.

]۴[. حديد: ۱۴.

]۵[. مريم: ۳۹.  

]۶[. بقره: ۲۵۷.

]۷[. پاينده، نهج الفصاحه، حديث ۶۸۰.

]۸[. رحمن: ۹۶.

]۹[. مقرم، مقتل الحسين، ص۳۶۷.

]۱۰[. محمدباقر مجلسی، بحارالنوار، 
ج۴۵، ص۱۱۶.




